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مطالعات فرهنگی » پس از انقالب اسالمیپوشش زنان در سینماي « )1387(جوادي یگانه، محمدرضا و حمیده هاتفی 
  .76-63صص .1387بهار . 11شماره . سال چهارم .و ارتباطات

  

  ١وشش زنان در سينماي پس از انقالب اسالميپ

  

  *محمد رضا جوادي يگانه

*حميده هاتفي *  

   چكيده

در عين حال  .پوشش زنان در ايران همزمان امري فرهنگي، مذهبي و ايدئولوژيكي است
و اشكال بازنمائي پوشش زنان به در اين مقاله . بازنمايي آن نيز تابعي از امور مذكور است

گيري از  د با بهرهنسعي دار نويسندگان .است تغييرات حادث در شكل بازنمايي پرداخته شده
بر اساس  .دنپوشش زنان تبيين نماي اشكال بازنماييتاثيرات سينما را بر  عامهمبحث فرهنگ 

به  پس از انقالب يخيتار ةلم در سه دوريف ۱۰۳ يل محتوايپژوهش که از تحل يها افتهي
ن صورت که به يبروز نموده است به ا يراتييتغ لمهايدر ف شکل پوشش زنان دردست آمده 

داشته و از غلبه چادر در دورة جنگ کاسته و  ينزول يريپوشش بدن و سر زنان س يطور کل
اند كه سينما از بازنمائي  نويسندگان نشان داده .ل شده استيمتما پوششر انواع يبه سا

در دوره اول به تدريج به سمت ) مثابه ايدئولوي رسميچادر به (هژمونيك ساز پوشش زنان
در دوره سوم تغيير موضع )ارائه تصوير منفي از چادر (بازنمائي ضد هژمونيك پوشش

  .است داده
  اي بازنمائي رسانه، حجاب،زنان ،پوشش ،پسند فرهنگ عامه،نمايس:كليدواژه

  

                                                
 پژوهشی گروه این مقاله بر گرفته از تحقیقی با نام تصویر زنان در سینماي پس از انقالب است که با حمایت مالی شوراي فرهنگی اجتماعی زنان در ١

کاوس حیدري تشکر دکتر عباس کاظمی و بدین وسیله از حمایت هاي دکتر میرزایی و  .لعات فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد تهران انجام شده استامط
   .شود می

 myeganeh@ut.ac.ir  /استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران *
  پژوهشگر مرکز تحقیقات رادیوکارشناس ارشد مطالعات زنان و  **
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   مقدمه

در مطالعات  مهم يبه عنوان موضوع همواره ،يتماعاج يمتفاوت زندگ يها رات رسانه بر جنبهياثت يسربر

اثر ، در جريان سازي هاي فرهنگي و سياسي يارتباط ليتوانايي هاي ذاتي وسا .بوده استمطرح  اي رسانه

بر شيوه هاي رفتاري و سليقه هاي عمومي و جايگاه آنها به عنوان منبعي اصلي و مسلط براي  شان گذاري

اين وسايل ضمن  .ر قابل انکار استيغ ياجتماع يو هنجارها ها شزار ،ها يتارائه تصاوير ذهني از واقع

تر و مدت  درسطحي وسيع قادرند نمايند اي در روابط اجتماعي نقش خود را ايفا مي اينکه به عنوان واسطه

ر افراد را ب خانواده و مذهب و امثال آن ،تاثير اوليه مدرسه تر با مردم ارتباط برقرارکرده و زماني طوالني

  ).٥٦: ١٣٨٠مهرداد، (تحت شعاع قرار دهند 

ط ينفسه و بدون توجه به شرا يست که فين يموضوع يل ارتباطيرات وساثيات يبررس گريد ياز سو

خود  ،ر قرار دهنديها قادرند جوامع را تحت تاث که رسانه يبه همان نسبت .قابل مطالعه باشد ،حاکم بر جوامع

متقابل  تاثيرات ر تحقيقاتي که انديشمندان به منظور بررسيد .ر جامعه هستندط حاکم بيز متاثر از شراين

به طور مثال . اند اند عوامل متعددي به عنوان عوامل مهم اثر گذار شناسايي شده انجام داده رسانه و جامعه

شرايط  ،از جاذبه گوينده، ارزش گوينده، توانايي گوينده در برقراري روابط احساسي )Gerbner(گربنر 

ا استناد به ز بين )King( نگيکگر يد ياز سو .ياد کرده است به عنوان پياممخاطبين و دريافت کنندگان 

 ياد مي يبه عنوان عوامل يتيو وضع ي، فرهنگي، اجتماعيروان ،يکيولوژياز عوامل ب )Lewin( نينظر لو

  ) .)٥-٤: ١٣٧٨ر، پورفيع (آنهاستاز  يتابع ياز وسائل ارتباط يريذپر يکند که تاث
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و رويکردهاي  د، بر جامعه پذيري و فرهنگ مردم پسندر اين مقاله ، بر مبناي دو بحث اثرات رسانه 

فمنيستي در مورد بازنمائي زنان در سينما به بررسي پوشش زنان در سينماي پس از انقالب خواهيم 

حضور زن در سينما، تنها به بعد بدين منظور كوشش شده تا از گسترة نسبتاً وسيع و ابعاد مختلف . پرداخت

هاي سينمايي و بررسي وضعيت آن و نيز ميزان القاي ارزشهاي مطلوب  چگونگي پوشش زنان در فيلم

تصوير پوشش « بر اين اساس سوال آغازين مقاله اين است كه. زنان پرداخته شود پوشش جامعه در مورد

  ؟»زن در سينماي پس از انقالب اسالمي چگونه است

  ها و جامعه پذيري رسانه

اثراتي که برشمرديم را مي توان به عنوان نقش رسانه در جامعه پذيري تلقي نمود هر چند با توجه به 

با وجود اين، اتخاذ سياستهايي با هدف . طبيعت موضوع ممکن است اين اثرگذاري قابل اثبات نباشد

ل مي کنند نشان مي دهد اعتقاد به چنين کنترل رسانه ها يا محدوديت هايي که مسئولين بر رسانه ها اعما

  .فرايندي وجود دارد

جامعه پذيري ادامه طبيعي آموزشهاي رسمي است که توسط آن، قوانين رفتاري هر جامعه و همه 

انتظارت فرهنگي آن در کل شخصيت رواني و با توجه به مشارکت فرد در نظام آن اجتماع حلول مي 

عيارهايي که جزء عادات و ذات دروني افراد مي شود عمل مي کنند و در اين وضعيت افراد مطابق م. کند

در سنين باالتر عادات جديدي کسب نموده و روشهاي تازه اي براي تفکر در مورد خودشان کسب مي 

  ).۶۳۴: ۱۳۸۳دفلور و دنيس،(کنند 

ريف مي کند منطقي که رسانه ها را عامل جامعه پذيري و يا از هم پاشيدگي فرايند جامعه پذيري تع

بر ديدگاهي استوار است که جامعه پذيري را به عنوان آموزش هنجارها و ارزش هاي تثبيت شده در نظر 
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. مي گيرد که به طور نمادين براي اشکال مختلف رفتارهاي اجتماعي پاداش يا تنبيه تجويز مي نمايد

ر نظر مي گيرد که بدان وسيله ديدگاه ديگري نيز وجود دارد که جامعه پذيري را يک فرايند يادگيري د

از اين رو رسانه ها پيشاپيش و بطور ... مي آموزيم که فرد در موقعيت هاي متفاوت چگونه رفتار کند 

مستمر تصويري از زندگي و مدل هاي رفتاري را قبل از تجربه کردن واقعي آنها به نمايش مي گذارند 

  ).۱۸۴: ۱۳۷۶مهرداد،(

ينه تاثيرگذاري رسانه هاي همگاني هنوز موفق به ارائه نظريه منسجمي که تحقيقات در زم ه هر چندالبت

قادر به توجيه تاثير اين وسائل باشد نشده است اما مجموعه پراکنده اي از نظريات وجود دارد که هر يک 

 را امروزه جامعه پذيري نسل جوان و) ۱۸۵: ۱۳۷۶همان،(از تاثير رسانه را توضيح مي دهندجنبه خاصي 

  .مي دانند - نتيجه نفوذ هاي رسانه در جامعه ما و -رسانه اف بلند مدت داز انواع مهم اه يکي

  مردم پسند و فرهنگ ها رسانه

را  انآن و نفوذ حضور که يبه گونه اند؛ هاهست انسان ينفک زندگيامروزه جزء الزم و ال يجمع يها رسانه

د اعصاب و سرگرمي تا مهمترين فعاليت از استفاده هاي فردي جهت تمد - جامعه يها بخشي در تمام

است  ييها از بخش يکيز يفرهنگ ن .توان به وضوح مشاهده کرد يم - اجتماعي ،هاي اقتصادي و سياسي

هنري خاصي است  گيري وضعيت فرهنگي و شکل راتياثتن يااز جمله  .شدت از رسانه متاثر استبه  که

فرهنگ به نحوي طراحي شده ن نوع يا محتواي )popular culture(پسندبا نام فرهنگ و هنر مردم 

و متوسط با سطوح  پايينتعداد زيادي از مردم طبقات  :از عبارتند است که مخاطبان آن طبق تعريف

به تعداد با صرف هزينه هاي معقول تا در تالشند  وارههم ها رسانه بنابراين. مختلفي از تحصيالت و درآمد

 ياريانتقادات بس ست کها ين در حاليا .برسند حال راضي و خشنود زيادي از مخاطبان ممکن و در عين
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وسائل ارتباط جمعي با ارائه  :اينکه مانندابراز شده است  پردازان هينظر ياز سو ربارة فرهنگ مردميد

مي آورند، فرهنگ واال و هنر عالي را از صحنه بيرون مي کنند و  پايينارزش خود را  ،فرهنگ مردمي

آدورنو با توجه به تجارتي شدن اين وسائل آن را  دگذار منفي بر مردم باقي ميات تاثير اي از مجموعه

صنايع فرهنگي ناميده و از محصوالت توليدي آن به نام فرهنگ توده ياد مي کند و معتقد است اين 

در  .)١٧٤:  ١٣٨٤دادگران ،(فرهنگ نقش آگاه کننده و روشنگرانه وسائل ارتباطي را از بين برده است 

و سرشت تجاري آن [...] اين شرايط گفته مي شود محتوا بايد به موضوعات قابل مصرف عموم تقليل يابد 

مانع از طرح ايستارهاي انضمامي سياسي و اجتماعي مي شود فيلم جاذبه اي عام مي يابد و با عناصر 

   )۴۴۱-۴۴۰: ۱۳۷۸دورينگ،(آشنايي که در سطحي وسيع نهادينه شده اند سروکار دارد 

مردم فرهنگ :"را اينچنين تعريف مي کند پسندمردم فرهنگ  ).David Madden(ديويد مادن

يا به صورت کااليي است که  شود ميهر چيزي است که توسط وسايل ارتباط جمعي توليد و منتشر  پسند

از مخاطبان  با توليد انبوه به همه جا منتقل مي گردد و به طور مستقيم يا غير مستقيم به تعداد زيادي

فرهنگ با واسطه «) Michael real(اين نوع نفوذ بر مخاطبان را دانشمند ارتباطات، ميشل ريل . "رسد مي

مطالعه اين فرهنگ به داليل زير از سوي برخي انديشمندان جدي و داراي اهميت .ناميده است» ها رسانه

  :تلقي شده است

 پوشيدنطرز لباس  يحت اتمان با ديگران وخواه ناخواه اين فرهنگ در طرز تفکر ما و مناسب -

  تاثير گذار است؛

  ؛ي جمعي داردها رسانهتاثير شگرف اقتصادي بر صنعت  -

  ؛المللي گسترش مي دهد برخي افکار و ايدئولوژي ها را به صورت بين -
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   )۴۰۲ -۴۰۵ :۱۳۸۴دفلور و دنيس،( .ثر مي گذاردان آبازتابي از زندگي مردم است و بر -

  سندپمردم  رسانه يکمصداق سينما 

خاص  يت هايبه سبب جذابساله  کصديکوتاه عمر وجود  بااست که  يل ارتباطيوسااز  يکي زينما نيس

اره همو ،که داشته ييهاب يرغم فراز و نش ين رسانه عليا .مردم بازکرد يخود را در زندگ يبه سرعت جا

فرهنگ بر عهده  يريرا در شکل گ يلم ها نقش بلند مدتيرا فيز ؛بوده است يله سرگرميک وسيش از يب

 .است يک نيروي اجتماعي نيز هست پيچيدهسينما در عين اينکه صنعتي عظيم و متنوع و هنري  .داشتند

 يپيامان يا بي يحي، تفريو اطالعات ي، آموزشيان مقاصد مختلف انحرافيب ياست برا يا لهيلم وسيساخت ف

ي افراد را ها نگرشو  ها اررش پنهانتواند به گونه اي که هر يک از اين مقاصد مي  ياسيو س ياجتماع

   .تغيير دهد

 يبدون در نظر گرفتن جنبه ها(ن شکل يدر مثبت تر ينما حتيس يت اجتماعيگر اهميد ياما از سو

لم يف .د کرديت تولينها يتوان ب يرا م لم متکثر است و آنيف .است يباور نکردن) يب کننده سنتيتخر

چون  يا زبان رسانه .دهد ير ميينقش ما در آن را تغ يچگونگ يهان و تا حدودج روش ادراک ما از

: ١٣٧٨، يهاشم( رددا ياست و ابهام کمتر يزبان نقاش يا حتيو  يتر از زبان نوشتار روشنار ينما بسيس

 يها هنمون در تاريخ چنانچه( ؛در تاثير سينما بر جوامع هيچ بحثي نيست ها ين ويژگيا توجه به با ). ٢٣- ٢٢

بلکه بحث بر سر دامنة  )اند مهم در جامعه بوده يداديا روياد شده است که منشاء تحول يها  لمياز ف ياريبس

 يتيهو يدارا سانهرن يا .ستااز راه سياست و ايدئولوژي  آنجزئيات و امکان کاناليزه کردن  ،اين تاثير

است و بحث در بارة آن  يو فرهنگ ياعاجتم ،يشناخت روان ،ينيک بافت عياز  ينما جزئيس؛ ستيمجرد ن

  .) ٦٠: ١٣٧٥ودور، يت(همراه خواهد بود ين بافتيها دربارة چن ي از فرضاساساً با طرح مجموعه ا
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 يبراپسند  مردم هاي فيلم .رود يبه شمار م زين پسندق هنر مردم ين مصادين از مهمترينما همچنيس

مهارت هاي الزم زندگي روزمره و الگوهاي  ،کسب اطالعات يانبوه مخاطبانش به صورت منبع اصل

اي اجتماعي است که در آن سينماگر و تماشاچي محصول جامعه  فيلم پديده .ده استرفتاري درآم

بر محتوا اثر مي گذارد و بستري را فراهم مي کند که  خويش هستند و درکنار آن خصايص ملي نيز

بسياري از اعتقادات و  «است وچنان قدرتي دارد که در آن مستتر... مراسم و سنن و،ها و آداب کهن آيين

 ».باورهاي انسان معاصر دربارة عشق و زندگي و ازدواج و مرگ از وراي فيلم ها شکل مي گيرد

  .) ۲۲۵: ۱۳۷۸،يهاشم(

  نمايس فرهنگ عامه و ،زنان

واع متفاوت و فمينيسم با همه ان .ده گرفتيرا ناد يستيفمن يکردهايتوان رو يزنان نم مسائل يدر بررس

اي كه  حوزه ؛اي را براي مطالعات اجتماعي فراهم كرده است پژوهشي گسترده ةمتضاد خود، حوز

ش تالگيري خاصي به نفع زنان دارد و  جهت ،كوشد از نگاهي زنانه به جهان بنگرد و آن را تفسير كند مي

اين رويكرد به مطالعات . مبدل کند مكاني براي زندگي شرافتمندانه و انساني نان بهآ يبراكند جهان را  مي

 زين هاي جمعي نان در رسانهآتحليل چگونگي بازنمايي و برساختن موقعيت  وزنان  ةاي در حوز رسانه

در ها  فمنيست به نظر. نقد فرهنگ عامه است ،کردين رويامورد توجه  ياز بحثها يکي .است پرداخته

 يدر حال ،شوند يم ييبازنما يه ايا حاشي يابزار يوجوداتامروز زنان به عنوان ابژه و م پسند فرهنگ مردم

به نظر آنها اساساً زنان در فرهنگ . اردندنان آ يت زندگيبه واقع يشباهت چندان يين بازنمايکه ا ستا

   ) ١٣٨٠استريناتي، ( شوند يده گرفته مي، به عنوان مخاطب ناديا توده
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مايي از وضعيت زنان در سينما پرداخته است در مقاله از کساني که به مطالعه سينما و بازنآنت کوون، 

به اين نکته اشاره کرده است که يکي از ويژگي هاي " زن و سينما"در کتاب " زنان واقعي"خود با نام 

ويژگي مهم اين سينما . سينماي مسلط آن است که شکل هاي معيني از رئاليسم را تجسم مي بخشد

به نظر بيننده آنچه در پرده سينما مي آيد بسيار شبيه به مرجع . ستگرايش آن به صراحت در بازنمايي ا

اين گونه فيلم ها نسخه دوم روش . آن يعني دنياي واقعي يا به عبارت ديگر مشابه دنياي واقعي است

طبيعي بودن ظاهري بازنمايي، اين وضوح را به عنوان . تماشاگران در تجربه کردن دنياي پيرامونشان است

در واقع سينما با استفاده از کدها و تمهيداتي مانند تغييراتي کانوني دوربين، تدوين . ه مي دهدحقيقت جلو

نجم عراقي و .(و نگاه مستقيم آدم هاي اصلي فيلم به دوربين سعي دارد فيلم را مستند نشان دهد

ورد وضعيت زنان به عقيده اين نويسنده به کارگيري رئاليسم سينمايي مي تواند در م) ۱۳۵: ۱۳۷۷ديگران،

بطور مثال مارجوري روزن از زناني که در زمينه بازنمايي زنان در سينماي هاليوود منشاء . مثمر ثمر باشد

ميالدي هاليوود به طور فزاينده اي خشن شدند و  ۶۰تحول بوده اند يادآور مي شود که فيلم هاي دهه 

 ۶۰ن قرباني معرفي مي شوند بطوريکه دهه همگام با افزايش خشونت زنان نيز در اين فيلم ها به عنوا

توضيح جامعه شناختي مسئله در اين مورد . رزگار از ياد رفتن ستارگان مقتدر و شخصيت زن مستقل بود

زنان هر چه بيشتر در پي کسب حقوق و دستيابي به استقالل در زندگي واقعي بودند فيلم ها با : چنين است

  )۱۳۶:همان(فتند دنيا از آن مردان استصداي بلند تر و گوش خراش تري مي گ

» فناي نمادين زنان«بسياري از آثار اوليه دربارة فرهنگ عامه و زنان بر ) Tuchman(به عقيده تاکمن 

جه در يبه زنان و در نت اي رسانهد يو بازتول يدات فرهنگيدگاه به عدم توجه تولين ديا.متمرکز بوده اند

، يا دات رسانهيب در تولين ترتيبه ا .)٢٤٣: ١٣٨٠استريناتي، (کند يه قرار گرفتن آنان اشاره ميحاش
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ا آنها را به صورت يکنند  يفراموش م ياجتماع يها ا زنان را در عرصهيدکنندگان فرهنگ عامه، يتول

 خود شکل گرفته يا شهيکل يو نقشها يجنس يها تيه جذابيکنند که صرفاً بر پا يم ييبازنما يا طبقه

  ) .)٢٠٩:  ١٣٧٦بيلينگتون، (اند

معتقد فرضيه بازتاب  .در ارتباط است نيز »فرضيه بازتاب«اين نظر با است  معتقدتاکمن گر يد ياز سو

كنند، اين  حاكم در يك جامعه را منعكس  ياجتماع يها اررشد يران بايام گيجلب پ يبراها  است رسانه

كه جامعه ميل دارد خود  اي شيوهاعي يعني به اجتم» بازتوليد نمادين«نه به اجتماع واقعي بلكه به  ها اررش

يعني » فناي نمادين«به نظر تاكمن، اگر موضوعي به اين صورت متجلي نشود، . را ببيند مربوط هستند

در يافتن ها  رسانهتالش  نيبنابرا. گيرد صورت مي محكوم شدن و ناچيز به حساب آمدن و يا عدم حضور

اقدام زنان » نماديني فنا«به  است كه شدهبه اين  منجر گيران امبراي افزايش تعداد پي» مخرج مشترك«

رد نظر خود مو يها شان در چارچوب ده بگيرند و با به تصوير كشيدنيمواقع ناد يارينان را در بسآ کنند؛

  ).٢٤٣ـ ٢٤٤: ١٣٨٠استريناتي، (دهند  آنها را ناچيز جلوه 

صرفاً آن  دهند بلكه ها وضعيت زنان را نمايش نمي رسانهترتيب اغلب اين عقيده وجود دارد که ين ه اب

هاي  نقش. منحصر شده است يها و تصورات قالب شهيکل ييف آنها به بازنمايو وظا كنند وانمايي مي را

 هاي گروهي اند، در رسانه ها و مناصب دست يافته زنان به رغم آنكه در جامعه به برخي موقعيتاجتماعي 

ير هاي ممتاز تصو رعكس، مردها اغلب به عنوان افرادي با مناصب و موقعيتب. يابد نمي يچندان بازتاب

  ).١١٥: ١٣٧٩بشيريه، (شوند  مي

ز تابع ين مقاله است نينما که موضوع بحث ايکشور ما و به خصوص س يها رسانهت زنان در يا وضعيآ

  بوده است؟  ين رواليچن
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ن است که شرايط اجتماعي و يشود ا يحاکم بر جامعه مشخص م تيوضع يآنچه که از بررس

بوده  يراتييدچار تغ) حرکت جهاني به سمت مدرنيسم( يجهان حوالتبه تبع ت ،ها ن ساليا يدر طفرهنگي 

و  منزلت ،در نشان دادن جايگاه طيافراط و تفر "و "مسائل يطرح شعار"جه آن در حوزة زنانيکه نت

 ها رسانهزنان در  يت کليموقع ياز طرف .)٤١: ١٣٧٤نهاد رياست جمهوري،("است"نان در اجتماعآ تيوضع

زن در  يت عموميبا موقع يک سو کمتر نسبتيت از ين موقعيرا اياست ز يا دهيچيت پيوضع يز داراين

از سوي ديگر اين حضور به اين معنا نيست که  از نفوذ رسانه است و يشتر ناشيجامعه ما دارد و ب

تامل در آمارهاي . غييري کرده استتدر مورد زنان  لين و جامعهؤهاي فرهنگ عمومي و مس ديدگاه

مقدم بر منزلت  ما اي در کشور موجود در مورد حضور زنان در رسانه نشان مي دهد که مقتضيات رسانه

  .)٤٥-٤٤همان، ( لم شده استيه فيته يشه و جلب مخاطب رکن اصلين گيتام. استزنان 

رخ داده  يط اجتماعيکه در شرا يراتييبر اساس تغ مطرح شده و اتينظر يکه مقاله بر مبنا يه ايفرض

به سمت  بوده و يراتييز دستخوش تغينما نيپوشش زنان در س"مورد سنجش قرار داده اين است که است

   ".ل شده استيزنان متما يدگيکاهش پوش

  شناسي   روش

براي اين منظور  .ها صورت گرفته است حاضر با استفاده از روش اسنادي و تحليل محتواي فيلم مقالة

واحد . مورد استفاده قرار گرفته است حليل محتواي معناييهاي مختلف تحليل محتوا، ت از ميان روش

هاي سينمايي اكران  آماري تحقيق حاضر كليه فيلم ةجامع .تحليل نيز داستان و شخصيت بازيگران است

. باشد فيلم مي ٩٨٩رفته است كه طبق برآورد صورت گ )١٣٨٠تا سال (شده پس از انقالب اسالمي

آماري و   براي انتخاب نمونه. است انجام گرفته بندي متناسب گيري تحقيق حاضر بصورت طبقه نمونه
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دوران ـ ٢دوران انقالب و جنگ  - ١ :دوره كلي سهها، سينماي پس از انقالب به  تجزيه و تحليل داده

 يهر دوره و به صورت تصادف هاي فيلمن يم و نمونه ها از بيتقسـ دوران پس از دوم خرداد ٣بازسازي 

  . انتخاب شده است

  . تعداد نمونه فيلم با استفاده از فرمول كوكران بدست آمده است

  

نيز واريانس صفت و فقدان صفت  qو  p ميزان خطا، dفاصله اطمينان،  z ، حجم نمونه nكه در آن 

در نظر گرفته شده  ٩/٠نيز  dاست و  ٩٥/٠اطمينان كه برابر با فاصله  z =٩٦/١در اين جا . در جامعه هستند

انتخاب شده ) ٥٠/٠(به دليل در دست نداشتن واريانس جامعه، اين ميزان در باالترين حد خود . است

 ١٠٣بنابراين حجم نمونه در اين تحقيق . فيلم تقليل يافت ١٠٣در نهايت تعداد نمونه با تصحيح به . است

  .فيلم است

تصادفي سيستماتيك با استفاده از ه روش ب هر دوره، هاي فيلم پس از تهيه فهرست ،يرينمونه گ يبرا

   .ندها انتخاب شد افزار ، فيلم نرم

هاي سينمايي انتخاب شده براي تحليل محتوا به تفكيك سال به ترتيب  ليست فيلم 

 :زير است

  : ١٣٦٠-٦٤سال . اسالمسرباز ، موج طوفان، حكم تير، تا آخرين نفس، فرياد مجاهد: ١٣٥٨- ٥٩سال 

، زنگ اول، گلهاي داودي، فرار، آن سفر كرده، مردي كه زياد مي دانست، شيالت، دادا، فصل خون، مرز

، ها نشين اجاره، تيغ و ابريشم، ماموريت، سمندر، هاي غم سايه: ١٣٦٥- ٦٨سال . دادشاه، ها نشين آفتاب

 ، آخرين لحظه، عروسي خوبان، سرب، ويزا ،ردپايي بر شن، مسافران، آن سوي آتش، دال در تاسوكيج
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و   شب بيست، عروس، ساواالن ، ماه عسل: ١٣٦٩-٧١سال . گنج، غريبه، دبيرستان، سامان، يوزپلنگ

باي ، از كرخه تا راين، سارا، گلنار، مسافران، ها شهر در دست بچه، دو نفر و نصفي، فرار از جهنم، نهم

هاي  بلندي: ١٣٧٢-٧٣سال . ١٣آپارتمان شماره ، با يك بليط دو فيلم، درخت گالبي، گريز، سيكل ران

، بمانم  خواهم زنده مي، همسر، خون بس، در كمال خونسردي، پري، روز واقعه، يگه چه خبر، دصفر

، عشق بدون مرز، سكوت، بيآروسري ، تنگنا، برج مينو: ١٣٧٤- ٧٥سال . دشمن، تابع قانون، هنرپيشه

سال . هدف، مرضيه، عصيان، حملة خرچنگ ،اعادة امنيت، ده بر آبسج، هاي آسمان بچه، الك پشت

حاجي ، خلبان، مرد عوضي، واني، رمهر مادري، ساغر، شور زندگي، تنها، آدم برفي: ١٣٧٦-٧٨

سحرگاه ، نسل سوخته، زير پوست شهر، شوكران: ١٣٧٩- ٨٢سال . تا آخرين نفس، شوخي، واشنگتن

، عروس خوش قدم، هاي روشن شب، تكيه بر باد، دارا و ندار ،واز قو، آشب يلدا، شام آخر، پيروزي

من ترانه پانزده سال ، دختر ايروني، توكيو بدون توقف، ها دمك، آاني و ندا، معزيزم من كوك نيستم

  . دارم

براي سنجش  و است مورد بازبيني و نقد قرار گرفته داورسه پرسشنامه توسط  جهت سنجش اعتبار صوري،

 اعتماد و پايايي آن نيز پرسشنامه تكميل شده براي بار دوم توسط گروه ديگري از بازبينها تكميلقابليت 

  .اين مقايسه توسط گروه سومي از كارشناسان انجام گرفت. هاي دو گروه با هم مقايسه شدند داده و شده

ول و نقش هاي زن نقش ا شخصيت  ونگي پوشش سر و بدنچگ: متغیرهای تحقیق نیز چنین بوده است

ه ياول يبررس پوشش در يفراوانبر  يانتخاب مقوله ها مبتن. رون منزليبه تفكيك درون و بها  مكمل در فيلم

با حجاب کم و  يبا حجاب کامل، روسر يپوشش سر به چادر ، مقنعه، روسر ،بين ترتيبه ا .است ها بوده لميف

بازيگر منظور از همچنين  .م شده استيوز و شلوار تقسکاله و پوشش بدن به چادر ، مانتو بلند، مانتو کوتاه و بل

چرخد و چندين راه براي تشخيص آن وجود  كه روايت فيلم پيرامون او مي استكنشگري ،  در مقاله نقش اول
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بازيگر نقش . دارد كه يكي ميزان حضور در فيلم و ديگري معرفي آنها توسط كارگردان در ابتداي فيلم است

شود كه به موازات شخصيت اول در روايت فيلم حضور دارد و داستان را به پيش  گفته مي به كنشگري نيز مكمل

  . نقش اول تالقي منافع وجود دارد وبرد و معموالً ميان او  مي

  يافته هاي تحقيق

در بررسي نقش زنان در سينما يك  :منزلداخل و خارج از در نقش اول زنان بدن پوشش

هاي ما درباره وضعيت پوشش زنان نقش اصلي فيلمها  نان است، يافتهله عمده بررسي وضع پوشش آئمس

   :آمده است ١در جدول 

  ٢بر حسب سه دوره مورد بررسي انزن بدن فراواني پوشش درصد توزيع: ۱جدول 

 نقش اول  نقش مکمل

 پوشش بدن
سازند  اصالحات

  گي
اصالحا  جنگ

 ت
سازندگ

 ي
 جنگ

  زلداخل من ٥/٦١ ٧/٣٠ ٦/١٦ ٤/٧١ ٦/٤١ ٥/١٢
 خارج منزل ١/٥٢ ٧/٤٠ ٢/٢٥ ٦/٦١ ٧/٣٤ ٧/١٨  چادر 

مانتو  داخل منزل ٢/١٥ ٦/٣٨ ٤/٨ ٣/١٤ ٥٠ ٥٠
 خارج منزل ٧/٤٣ ٨/٥١ ١/٥٤ ٢٣ ٣/٦٥ ٧/٦٨ بلند

مانتو  داخل منزل ٨/٧ - ٦/١٦ - - ٥/١٢
 خارج منزل ٢/٤ ٧/٣ ٧/٢٠ ٧/٧ - ٣/٦ كوتاه

وزو بل داخل منزل  ٤/١٥  ٧/٣٠  ٤/٥٨  ٣/١٤  ٣/٨  ٢٥
  خارج منزل  -  ٨/٣  -  ٧/٧  -  ٣/٦ شلوار 

 جمع داخل منزل ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠
 خارج منزل ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠

  

                                                
  .ر معتبر حذف شدنديغ يها يفراوان، ل ها يسهولت تحل يبرا-
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مشاهده براي نقش اول زنان ر انواع حجاب يش از سايبدورة جنگ  هاي فيلمر دکه ست ا يوششپ چادر

در مقابل محارم و (زنان در داخل منزل  درصد از ٥/٦١ بر اساس آمار موجود در اين دوره. شود مي

مانتو  ياما حجاب غالب در دورة سازندگ .با چادر حاضر مي شدند) نامحرمان وضعيت يکسان بوده است

ن نوع حجاب ياز ادر داخل منزل نان زدرصد  ٦/٣٨ز مشخص شده استيچنانچه در جدول ن.بلند است

  .درصد قرار دارند ٧/٣٠ير با فراوانچادر و بلوز و شلواز يبعد از آن ن بهره برده اند

 پوششن يترمهم ن دوره يدر ا. شود ميمشاهده  يدر دورة اصالحات در وضع حجاب تفاوت عمده تر

ز چادر و مانتو کوتاه هر يبعد از آن ن .ر کرده استييغت )درصد ٤/٥٨ (زنان در داخل خانه به بلوز و شلوار

  .درصد مشاهده شده است ٦/١٦ يک با فراواني

از و پس درصد  ١/٥٢چادر با فراوانيدر خارج از منزل در دوره جنگ  بدن زنان پوشش نيپرکاربردتر

بنابراين در دورة جنگ زنان چه در داخل و چه خارج از  .درصد بوده است ٧/٤٣يمانتو با فراوانآن هم 

درصد  ٤/١١منزلدر خارج از  استفاده از چادر يدر دوره سازندگ .شدند منزل با چادر نمايش داده مي

 ٧/٤٠يچادر با فراوانسپس درصد و  ٨/٥١ين دوره پوشش اول مانتو بلند با فراوانيدر ا .کاهش داشته است

ن دوره يدر ا .استفاده شده است درصد موارد از مانتو بلند ١/٥٤در دوره اصالحات در. درصد بوده است

و در مقابل استفاده از ده يدرصد رس ٢٥ به افتهي دوره قبل کاهش به نسبت درصد ٧/١٥استفاده از چادر 

  .درصد رسيده است ٧/٢٠افزايش يافته و به درصد  ١٧مانتو کوتاه 

در دوره جنگ چادر با فراواني : منزل و خارج از پوشش بدن زن نقش مکمل در داخل

لوار بعد از آن مانتو بلند و بلوز ش .درصد رايج ترين پوشش براي بدن زنان نقش مكمل بوده است ٤/٧١

درصد  ٥٠درصد زنان پوشش چادر،  ٦/٤١در دورة سازندگي نيز. شود ميدرصد موارد مشاهده  ٣/١٤در 
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 ١/٢٩در دوره اصالحات استفاده از چادر با . اند درصد هم بلوز و شلوار را اختيار نموده ٣/٨مانتو بلند و 

درصد  ٢٥مل مانتو بلند درصد از شخصيتهاي مک ٥٠درصد رسيده است و در مقابل ٥/١٢درصد کاهش به 

اند به اين ترتيب به تدريج در طول سه دوره از پوشش چادر زن نقش مكمل نيز در   بلوز و شلوار داشته

  .منزل كاسته شده است

 ٦/٦١با  چادرمربوط به  باالترين فراواني پوشش خارج از منزل زنان نقش مكمل در دورة جنگ

ر دورة سازندگي، د.ستا درصد فراواني داشته ٢٣نتو بلند در همين دوره ما. درصد فراواني بوده است

اين آمارها براي چادر . درصد داراي بيشترين فراواني بوده اند ٧/٣٤ با درصد و چادر ٣/٦٥مانتو بلند با 

درصدي را نسبت به دوره قبل نشان مي  ٣/٤٢درصد و براي مانتو بلند افزايشي  ٢٧كاهشي در حدود 

 ٧/٦٨درمقابل . درصد رسيده است ٧/١٨استفاده از چادر مجدداً کاهش يافته و به در دورة اصالحات .دهد

  .درصد مانتوكوتاه بر تن داشته اند ٣/٦درصد افراد مانتوبلند و 

رايج ترين پوشش سر زنان در داخل منزل و در : منزلو خارج از  پوشش سر زن نقش اول داخل

 ٧/٤٨در صد در دوره جنگ،  ٢/٤٦(وده است دو دورة جنگ و سازندگي روسري با حجاب کامل ب

 ٣/١٩درصد و چادر  ٩/٢٦بعد از آن در دوره جنگ روسري با حجاب کم ) درصد در دوره سازندگي

 ٩درصد و سپس چادر  ٢/٣٩و در دوره سازندگي روسري با حجاب کم  شود ميدرصد موارد را شامل 

ج ترين پوشش سر روسري با حجاب کم در دورة اصالحات راي .درصد را به خود اختصاص داده اند

اي که در  تغيير عمده. درصد موارد روسري با حجاب کامل قرار دارد ٤/٣٨سپس در  .)درصد ٨/٥٣(است 

اين بخش رخ داده است حذف پوشش چادر براي زن نقش اول در داخل خانه در دورة اصالحات و 

   .کم استتغييرحجاب اول از روسري با حجاب کامل به روسري با حجاب 
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  توزيع درصد فراواني پوشش سر زنان بر حسب سه دوره مورد بررسي: ٢جدول 

 نقش اول  نقش مکمل

 پوشش سر
سازند  اصالحات

  گي
سازند اصالحات  جنگ

 گي
 جنگ

  چادر  داخل منزل  ٣/١٩  ٩  -  ٥/٢١  ٢/٤  ٥
 خارج منزل  ٥٠  ٥/٢٨  ٢/٢٢  ٥٠  ٢٣  ٧/١٥

  مقنعه  داخل منزل  ٨/٣  ٣  ٩/٣  ٣/١٤  -  -
 خارج منزل  ٦/٧  ٣  ٥/١٨  ٣/١٤  ٦/٧  ٣/٥
  با ( روسري  داخل منزل  ٢/٤٦  ٧/٤٨  ٤/٣٨  ٧/٣٥  ٣/٥٨  ٥٠

 خارج منزل  ٣/١٩  ٤٠  ٨/١٤  ٢/٧  ٦/٣٨  ٧/٣١  ) حجاب کامل
  با(روسري   داخل منزل  ٩/٢٦  ٢/٣٩  ٨/٥٣  ٥/٢٨  ٣/٣٣  ٤٥

  خارج منزل  ٣/١٩  ٥/٢٨  ٥/٤٤  ٥/٢٨  ٩/٢٦  ٣/٤٧  )حجاب کم 
  کاله  منزلداخل   ٨/٣  -  ٩/٣  -  ٢/٤  -
    خارج منزل  ٨/٣  -  -  -  ٩/٣  -

 جمع  داخل منزل ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰
  خارج منزل ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰

  

درصد از  ٥٠سر زن نقش اول در خارج از خانه مشخص شد که در دورة جنگ  در بررسي پوشش

با حجاب کامل و همين ميزان درصد از موارد روسري  ٣/١٩سپس به ترتيب در . چادر استفاده شده است

در دورة سازندگي پرکاربردترين حجاب، روسري با حجاب  .نيز روسري با حجاب کم به کار رفته است

در  .بوده است يفراوان درصد ٦/٢٨درصد فراواني و سپس چادر و روسري کم حجاب با  ٤٠کامل با 

 درصد ٢/٢٢ با بعد از آن چادر درصد و ٥/٤٤با  دورة اصالحات رايج ترين حجاب روسري باحجاب کم
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درصد روسري با حجاب کامل استفاده شده  ٨/١٤درصد موارد از مقنعه و  ٥/١٨سپس در  .است  يفراوان

  .است

 روسري با حجاب كامل در دورة جنگ: منزل و خارج از پوشش سر زن نقش مكمل داخل

ب در داخل منزل بوده احج نيج تريرا يفراوان درصد٥/٢٨با  روسري با حجاب كم و درصد ٧/٣٥با 

در دورة سازندگي . بر سر داشته انددرصد مقنعه  ٣/١٤تها چادر، يدرصد شخص ٥/٢١ن دوره يدر ا. است

ن دوره چادر يدر ا.نده اداشت روسري با حجاب كم درصد ٣/٣٣ و روسري با حجاب كامل درصد ٣/٥٨

  .تها بوده استيدرصد از شخص ٢/٤حجاب تنها 

 كم حجاببا روسري  درصد ٤٥روسري با حجاب كامل و تها يشخص درصد ٥٠در دوره اصالحات 

جنگ چادر بين دوره  استفاده از نسبت رييتغ. افراد بوده است درصد ٥حجاب تنها  چادر واستفاده نموده 

حجاب  ازبه ميزاني كه  ؛بوده است درصد١و بين دوره اصالحات و سازندگي  درصد ٣/١٧سازندگي  و

  . سته شده بر ميزان روسري به عنوان پوشش سر در منزل افزوده شده استچادر و مقنعه كا

 ؛است بودهدرصد  ٥٠در دورة جنگ  ودر خارج از خانه  نقش مكمل فراواني استفاده از چادر براي

استفاده از روسري با حجاب کامل  .موارد روسري با حجاب کم به کار رفته استدرصد  ٥/٢٨در نيهمچن

ن حجاب روسري با يج تريدر دورة سازندگي را.را شامل شده است موارد درصد ٢/٧ در اين دوره

 ٢٣ است در اين دوره در فراواني درصد ٩/٢٦با و سپس روسري کم حجاب  درصد ٦/٣٨ باحجاب کامل 

حجاب روسري با حجاب  رايج ترينت در دورة اصالحا.چادر به کار رفته است موارد نيز درصد

درصد  ٧/١٥و سپس دربوده است  )درصد ٧/٣١(روسري با حجاب کامل آن  و بعد از) درصد ٤/٤٧(کم

  .است از چادر استفاده شده
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  پوشش و دوره هاي تاريخي نوعميان  رابطه يبررس :٣جدول 
 - Chi  متغير مستقل - متغير وابسته  

Square 
Sig V-

Cramer 
  -  ٠٨٤/٠  ٢٠/٨  دوره تاريخي-پوشش بدن زن نقش اول داخل و خارج منزل  ١
  ١٧٣/٠  ٠٣١/٠  ٦١/١٠  دوره تاريخي -پوشش سر زن نقش اول داخل و خارج منزل  ٢

دوره تاريخي -پوشش بدن زن نقش مکمل داخل و خارج منزل ٣  ٢٨٧/٠  ٠١١/٠  ٠٠١/١٣  
دوره تاريخي -پوشش سر زن نقش مکمل داخل و خارج منزل ۴  ١٩٤/٠  ٠٥٧/٠  ١٦/٩  
  

با توجه  .ر استيان دو متغيت رابطه مدب مربوط به شيردو محاسبه شده و ض يجدول نشان دهنده خ

وجود  هامتغير برخيدرصد ميان  ۹۵که تفاوت معني داري در سطح  شود ميجدول مالحظه  يها به آماره

به اين صورت ثابت  ها به اين ترتيب وجود رابطة ميان اين متغير. ) ۳ ،۲متغيرهاي رديف هاي ( دارد

ي تاريخي، نوع حجاب زنان در فيلمها نيز تغيير يافته و به سمت استفاده از که با تغيير دوره ها شود مي

  .حجاب با پوشيدگي کمتر متمايل شده است 

  

  نتيجه گيريحث و ب

 .نددر جامعه ما برخوردار ييت بسزاياز اهم ياز ارکان مهم فرهنگ يکيحجاب و مد به عنوان  ،پوشش

به ويژه از نوع (ن نظام بر پوشش و حجاب يکه ا يديتاک ت با توجه به نظام حاکم بر جامعه وين اهماي

هاي پوشش در  ها در ايجاد شرايط هژمونيك ارزش رسانه بنابراين .شود ميدارد دوچندان ) نآ کامل

  .جامعه نقش قابل توجهي دارند
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در فرهنگ سازي فراهم آوردن چارچوبي است که به طور مستقيم و يا  ها رسانهبه عقيدة آدورنو نقش 

 .گذارند يم ريتاثساختن و حفظ فرهنگ يا رفتن به جانب يک جهان بيني خاص  برغير مستقيم 

از امکانات و  يبه جهت برخوردار تواني را م نمايچنانچه در مقدمه بحث عنوان شد س )۱۳۷۹الل،(

به  يو فرهنگ ساز يرياز کارگزاران جامعه پذ يکيمدت به عنوان  يطوالن ييندهايدر فراژه يط ويشرا

ن اشاره يهمچن .)هستندزمان بر ييندهايفرا يريو جامعه پذ يچنانکه اساساً فرهنگ ساز(حساب آورد 

 يبرا يميت عظين، خود ظرفياز افراد جامعه است که ا يعيدتاً شامل قشر وسعمنما ين سيمخاطبم که يکرد

 رود که يسانه انتظار من رياز ان جهت يبه همکند  يدر جامعه فراهم م ييها يساز انينما در جهت جريس

ضمن  که از زنان بپردازد يريتصو ييبه بازنماکشور  يبه عنوان مسئله مهم فرهنگ در مورد پوشش زنان

  .بتواند الگويي جامع به اين قشر از جامعه ارائه کند جامعه است يون فرهنگؤمتناسب با شآنکه 

 در پوشش زنان يراتييغتچه انقالب  بعد از ينمايکه در س بود ن سواليپاسخ به ا ين مقاله در پيا

 و سپسپوشش را به دو دستة پوشش بدن و پوشش سر تفكيك  ابتدا ن منظوريا يبرا ؟شود مي مشاهده 

دهد که نوع  يج به دست آمده نشان ميتان .ميبعد از انقالب را به سه دوره تقسيم بندي کرد يسينما

درصد  در حالي كه در دورة جنگب که ين ترتيا بهشده است  يراتييتغدچار سه دوره  يپوشش در ط

 و اصالحات اند، در دورة سازندگي پوشش بدن خود از چادر استفاده كرده يها برا تياز شخص يشتريب

در مقابل آمار استفاده از مانتو  دهد ينشان ممنزل خارج از  داخل ورا در  يکاهش قابل توجهاين آمار 

  .افته استيش يافزا

است روسري با حجاب كم  آنچه روندي صعودي داشته. همين روند نزولي است نيز شاملپوشش سر 

به عنوان پوشش با حجاب کم  روسرياستفاده از  غلبهد کننده ييتاهاي محاسبه شده  آماره و نتايج. است 



 20

 و کاملِ ين است که حجاب سنتيشود ا يشتر مشاهده ميآنچه امروزه ب ؛هاي اخير است سر زنان در دوره

چنان  ن حجاباياز . است سپرده شده  ينما به دست فراموشير و در سير نمادها تحقيش از سايب ،چادر

 ين معرفييلباس زنان طبقات پا و يرارزشيک لباس غيبه عنوان  اي که شود ميبا و نابجا استفاده يناز

 يهرگونه اثرگذار د کهيآ يش درميانه به نمايو ناش ير واقعيو غ يا در طبقات باال چنان تصنعيو  شود مي

زن «مثبت از  يتصوير ارائه ازنما يس هاي اخير در سال ن نکته است کهيدکننده اييکند و تنها تا يل ميرا زا

  .ه استفاصله گرفت »با پوشش چادر

ه يزاودو  را از مسئله فوق ن اساسيبرهم .متقابل است يا رابطه ان رسانه و اجتماعيم که رابطه ميگفت

و زندگي اجتماعي ها  واقعيت ،روابطاز بازنمائي  واقع در اول آنكه سينما .ل کرديحلتتوان  متفاوت مي

آن چه اکنون در راه بوده مه يراتيير با تغياخ يها نکه پوشش زنان در سالين با توجه به ايبنابرااست، 

به  ها سانهرپاسخ متداول " .است واقعيتهاي بيروني جامعه  همان از يتنها بازنمائ شود ميده يد نمايس

که  همين نکته است د کنندهييتا نيز ها رسانهاعتراضات موجود درمورد جنبه هاي منفي تصوير زنان در 

ونسکو ي("صرفاً به نمايش زندگي به صورتي که هست مي پردازند هرچند که ناخوشايند باشد ها رسانه

،۱۳۸۰: ۱۶۳.(  

سينما خود  ان چه پيش از اين هم گفته شدچن .كرد يرا بررس مسئلهتوان  ميهم منظر ديگري از اما 

به ويژه خاص پوششي ش ينمااست، يا يک نهاد اثر گذار بر فرهنگ  ،توليد كنندة واقعيت اجتماعي

آنان را به  گذارد و بر مخاطبان تاثير بيشتري ميباشد هنر  واز واقعيت  يخته ايآمنمايش ن يکه ا يهنگام

 هاي مرجعي به گروه قادرند ،هاي سينما بازيگران و ستاره و ينمائيتوليدات س. کند يب ميترغتقليد از آن 

اين امکان خود ما از  ينمايسآيا نکه يا ،حال .ذارندگشوند كه ناخودآگاه بر رفتار مخاطبان تاثير  تبديل
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مشخص کرد که ت يقطعتوان با  ينم ضمن آنکه. طلبد يرا مبيشتري تامل  و يبررس کند يا خير استفاده مي

ا ير گذاشته ينما تاثيدر جامعه بر س يرات پوششييغا تيآاز کدام يک از شرايط فوق متاثر است رسانه اين 

رامون حجاب زنان در يکه پ ييپژوهش ها دررات در جامعه بوده است؟يين تغينه ساز اينماست که زميس

ر تحقيو  جاب کمترده از حااستفنماگران به يل سيکه منجر به تما يعوامل از يرخبنما انجام گرفته يس

  :شده استان يب ريز بيبه ترتگردد  يم پوشش

  .قائلنداهميت بسياري  يريجاذبه تصو ينماگران برايس -

   )۱۳۷۹، شوراي فرهنگي اجتماعي زنان  .(ناآشنايند ين با معارف اسالمادست اندرکار -

 حاکميت فرهنگ تجاري در جامعه معيارها و ارزشهاي جامعه را تحت شعاع قرار داده -

   ).۵۳: ۱۳۷۷گرانپايه،. (سينما نيز از حاکميت اين ارزشهاي تجاري برکنار نمانده است.است

  :ردبه عوامل فوق مي توان موارد زير را اضافه ک

خود را بر سينما هم  تاثيراتگذشته  در طي سالياني پديد آمده و ارزش يهنجار اتتغيير -

 .گذاشته است

زنان و  ش پوششيموجود در زمينه نما يها تيمحدود از يبا هنرمند اند نتوانسته لمسازانيف -

اثر خود را در مراتب  تيي حاکم بر جامعه جذابها اررشبا تلفيق هنر و و عبور کنند  مردان

 .نديبجو يگريد يها و جلوه

 توام بودهط يافراط و تفر با پوشش زنان نمايشما کشور  ينمايخ سيدر مقاطع مختلف تار -

 ژه در داخل منزل غلو شدهيبه و ۶۰ش حجاب زنان در دهه ينما در به طور مثال(است 
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و  يسازتعديل  جهتپوشش در  شينما شايد بتوان گفت که بسياري از تغييرات در ).است

 .قع نمايي بوده استاو

 .جاد شده استير مذاق تماشاگران که به مرور اييتغ -

سينما در اثر گذاري بر جامعه قطعاً نقش با توجه به اثبات توانمندي هاي رسانه و به خصوص  با همه اين ها

  .انتظار داشت از اين رسانه پررنگ تري را مي توان در معرفي الگوي مناسب و واقعي از زنان

  ابعمن
  گام نو:تهران .ترجمه ثريا پاک نظر .نظريه هاي فرهنگ عامه).  ۱۳۸۰.(استريناتي، دومينيک -
   .موسسه آينده پويان: ، تهرانيستمهاي فرهنگ در قرن ب نظريه، )١٣٧٩(بشيريه، حسين  -
نشر :تهران.ترجمه فريبا عزبدفتري .فرهنگ وجامعه).۱۳۸۰.(بيلينگتون، روزاموند و ديگران -

   .قطره
   .انتشارات سروش:تهران.ترجمه رحيم قاسميان .تئوري هاي سينما).۱۳۷۵.(تيودور، اندرو -
موسسه دانشگاهي :تهران.  اه زن و رسانه). ۱۳۷۴.(دفتر امور زنان در نهاد رياست جمهوري -

   .رسام هنر
ترجمه سيروس  .شناخت ارتباطات جمعي).۱۳۸۳.(ملوين و دنيس،اورت اي،دفلور -

  .انتشارات دانشکده صدا و سيما:تهران.مرادي
نشر کتاب : تهران.هاي اجتماعي وسايل ارتباط جمعي و تغيير اررش).۱۳۷۸.(فرامرز. رفيع پور -

  فرا
نماي آبگينه،گزارش تفصيلي همايش زن و ). ۱۳۷۹.(شوراي فرهنگي اجتماعي زنان -

  انتشارات سفير صبح:تهران.سينما
   .نشر شريف:تهران . فرهنگ و جامعه ). ۱۳۷۷(گرانپايه ،بهروز  -
  نشر ني: تهران. ترجمه منوچهر صبوري. شناسي جامعه، )١٣٧٤(گيدنز، آنتوني  -
  .ترجمه مجيد نکودوست .يها ارتباطات، فرهنگ،رهيافتي جهان رسانه).۱۳۷۹.(الل، جيمز -

  .موسسه انتشاراتي روزنامه ايران: تهران
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 . نقد سينما .ترجمه سودابه نبئي» پژوهش هاي ديني و سينماي مردم پسند« )۱۳۷۸(ليدن، جان  -
  بهار .۱۹شماره 

 انتشارات فاران: تهران .نظريات و مفاهيم ارتباط جمعي). ۱۳۸۰.(مهرداد، هرمز -
  انتشارات آهوان: تهران .از ذهنيت تا عينيت در سينما ).۱۳۷۸.(هاشمي، سيد محسن -
 .ترجمه مهرداد وحدتي .صنايع فرهنگي، مانعي بر سر راه آينده و فرهنگ). ۱۳۸۰. (يونسکو -

 انتشارات نگاه معاصر:تهران
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Abstract 

Women’s cover (Hijab) in Iran is simultaneously a cultural, religious, and 

ideological issue and its representation is an outcome of that issue. The 

article aims to analyze different forms and the changes of the 

representation. The authors, inspired by the popular culture, are to explain 

on the effects of the cinema on the forms of the representation. Based on 

the findings extracted from the content analysis of 103 movies in three 

periods after the Islamic Revolution (1979), there have been changes in 

women’s covers in movies; by and large, covering the head and the body 

by women has experienced a reduction in level, that is the dominance of 

Chador (the symbol of formal ideology) has been dedicated to other forms. 

In other words, the cinema has changed position from a hegemonic 

representation to an anti-hegemonic one (a negative illustration of chador). 
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