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  شناختي هويت جنسيتي در تلويزيون تحليل نشانه
  3سيد محمد مهديزاده ،2، سيد وحيد عقيلي*1ثريا احمدي

  چكيده
و مدام در كار خلق بوده هاي جنسيتي  كنندة تصورات عمومي دربارة هويت و تفاوت بيانها  در رسانهزنان   زنماييبا

نـه آنچـه واقعيـت     ،خواهند بازنمايي كننـد  كنند آنچه را مي ها تالش مي رسانه .يا تأييد يا تغيير اين تصورات است
از موضوعاتي است كه در دنياي  ،مدرنيته دگرگون شده ةكه در دنياي امروز به واسط ،مفهوم هويت جنسيتي. دارد

در محتـواي   را هويت جنسـيتي بازنمايي  ةشيواين مقاله  ،رو اين از .است هايي يافته واقع و در قاب تلويزيون تفاوت
شناختي فيسك در سه سـطح رمزگـان    با استفاده از تحليل نشانه ،منظور بدين. روايي تلويزيون بررسي كرده است

 بازنمـايي  ةنظري در گرا رويكرد برساختتحليل و ارزيابي و با استفاده از  زمانهواقعيت، بازنمايي و ايدئولوژي سريال 
هايي مانند فردگرايي، استقالل مـادي   مؤلفه. چارچوب نظري، اين موضوع بررسي شده است منزلة استوارت هال، به

اي  هـاي حرفـه   گيري و انتخاب، الگوهاي روابط بين فردي، سبك پوشش و مصرف كاال و نقش زنان، قدرت تصميم
ـ  هـاي غالـب هـويتي مـدرن     مؤلفهو  جوي هويتو بازنمودي از جستزنان  يـن سـريال   رسـد در ا  بـه نظـر مـي   . دان

 .تلفيقي به همراه دارند طور بهمدرن را  هاي سنتي و شخصيتي هستند كه خصلت ةدهند هاي زنانه نمايش بازنمايي
شده و هويت مدرن محتوم به بحران  هويت برتر بازنمايي منزلة مادري و همسري به  هويت سنتي با ارزش و نگرش

  .است

  گان كليدواژ
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  بيان مسئله
تدريج مورد پرسـش   هاي سنتي به هويت. اند شكلي سيال و متغير يافته ها هويت ،ايران ةدر جامع

اند كه نه يكپـارچگي گذشـته را دارنـد و نـه ثبـات       برآورده هاي جديد سر اند و هويت قرار گرفته
، زنـدگي زنـان   ةاز جمله در عرص ،امروزي ةها در جامع يكي از منابع مهم تغيير هويت. پيشين را

استفاده از وسايل ارتباطي شامل آفرينش انواع جديد روابط اجتمـاعي  . هستندهاي جمعي  رسانه
 محـيط پيرامـون مـا از طريـق نمادهـا و معـاني،      ]. 1[رابطه خود با ديگران اسـت   ةهاي تاز و راه

هـاي   افكـار و حتـي ويژگـي    از نوع رفتـار،  عنوان زن يا مرد و برداشت ما برداشت ما را از خود به
شـخص از طريـق ارتبـاط بـا ديگـران در محـيط        ،بدين ترتيب .]36[ دهد مان شكل مي جسمي

  .عنوان زن يا مرد دست خواهد يافت پيرامونش به فهمي از خويش به
هاي فرد نسبت به جنسيت خـويش اسـت    منظور از هويت جنسيتي آن بخش از رفتارها و نگرش

به ايـن ترتيـب، جنسـيت آشـكارترين وجـه      . گيرد اجتماعي شكل مي ـ تأثير شرايط فرهنگي كه تحت
هويـت مـا از طريـق سـاختار      ،نابراينب]. 8[شود  هويت فردي است كه در تعامل با ديگران ساخته مي
  .كند و تغيير مي شدهتوليد و بازتوليد  يندي دائماًااجتماعي فضاي پيرامون ما شكل گرفته و در طي فر

همة صور تعامل اجتماعي و ارتباط به تعبير روالن بارت مبني بر توليد و مصرف نمادها هسـتند و  
پسـند جـزء    هاي عامـه  در جهان معاصر، كه رسانه]. 34[هاي انتقال اين نمادها رسانه است  يكي از راه

اي قابل دسترس  ههاست، زيرا رسان ترين آن تلويزيون از مهم شوند،  ترين منابع فرهنگي محسوب مي مهم
چنـين  . هـاي پرطرفـدار آن اسـت    هاي تلويزيـوني جـزء برنامـه    تبع آن سريال هاست و به در همة خانه
  ].33[اي مصنوع خود قرار دهد  تواند ابعاد مختلف فرهنگ را تحت تأثير عوالم رسانه عموميتي مي

امـا در رونـد بازتوليـد    انـد،   اي متأثر از فرهنـگ همـان جامعـه    ها در هر جامعه بديهي است رسانه
متـون  . »گزينش اينكه چه عناصري از فرهنگ را انتقال دهنـد «فرهنگي، قادر به گزينش نيز هستند؛ 

توانند باعـث ايجـاد هـويتي خـاص يـا بـرعكس        اي با نحوة بازنمايي خود از هويت جنسيتي مي رسانه
ين مبنـا هـدف خـود را    مطالعات فرهنگي بـر همـ  ]. 32[حذف و به حاشيه راندن هويتي ديگر شوند 

داند تا معاني موجـود در فرهنـگ و زنـدگي روزمـره را آشـكار         مطالعة فرهنگ و واكاوي و نقد آن مي
هاي تلويزيوني معطـوف اسـت    هايي از سريال مطالعات فرهنگي بيشتر به تحليل موشكافانة جنبه. كند

رهنگـي در جامعـه مربـوط    هـاي ف  شـدنِ ارزش  يـافتن يـا چـالش    كه به نحوة برساخته شدن يـا رواج 
در دنيـاي  . دهـد  كس در فضا و زمان خاص هويتي متفاوت از خود نشان مي امروز، هر]. 12[شوند    مي
شماري را بازي كند و همـين امـر داشـتن     هاي بي هاي كوتاه آدمي بايد نقش تكة امروز، در فرصت تكه

يـابي و   ينـد هويـت  افر  عناصـر اصـلي   زنان يكـي از در اين ميان، . كند هويتي يكپارچه را غيرممكن مي
و ارائـة  ابهام در رابطه با هويـت و عناصـر هـويتي    وجود  .ندا جامعه ةپذيري فرزندان و نسل آيند جامعه

 و كنـد  مـي  تهديـد  آنـان را  جمعـي اسـتقالل   هاي رسانه ساير و تلويزيون تصويري نادرست از آنان در
ه بـه اينكـه افـراد هنگـام اسـتفاده از وسـايل ارتبـاط        با توجـ . اندازد مخاطره مي به را ها آن عزت نفس
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در ايـن  . هاي خاص با نـوع تعامـل رودررو تفـاوت دارد    شوند كه از جنبه جمعي وارد اشكال تعامل مي
  كنند؟ ها چه معنايي از هويت جنسيتي را بازنمايي مي شيوة جديد، تعامل رسانه

  يچارچوب نظر
اند كه بـه يكـي از    دگي روزمرة عصر مدرن متأخر استوار شدهها چنان در زن به گفتة استيونسن، رسانه

مسائل مربوط به معرفت، هويت، ذوق . اند ناپذير بافت فرهنگي مدرنيته اخير تبديل شده عناصر تفكيك
و سليقه و سبك زندگي، كه جزء خصوصيات فرهنگ در مدرنيتة اخيرند، بدون استثنا به دست افـراد  

پردازان بر اين  نظريه .]35[اند  پردازي و عملياتي شده ها مفهوم وير رسانهو از طريق مصرف متون و تصا
هاي جمعي اهميت زيادي براي واقعيت زيستة ما دارند و  باورند كه بازنمودهاي تصويري و متني رسانه

؛ 2[انـد   بندي كرده هاي خود دربارة اين بازنمودها را در چارچوب نظرية بازنمايي صورت بنابراين تحليل
 ،سنجش شكاف ميان واقعيت و بازنمايي نيست اي، مطالعات رسانه ةتوان گفت كه تنها وظيف مي .]29

هاي گفتماني چگونـه معـاني را    بندي ها و صورت ست كه رويههبلكه تالش براي شناخت اين نكته نيز 
هـاي جمعـي واقعيـت اجتمـاعي را مـنعكس       گرايي، رسانه بنابر رويكرد برساخت .]31[ كنند توليد مي

هاي  رسانه. شود ها خلق و برساخت مي ساختار روايي آنهاي اجتماعي در قالب  كنند، بلكه واقعيت نمي
كوشند واقعيت جديدي را خلق كنند و زندگي  خواند، مي مي 1جمعي از طريق آنچه بودريار فراواقعيت

اي را نـه امـري    پردازان مطالعات فرهنگـي بازنمـايي رسـانه    نظريه]. 4[تأثير قرار دهند  روزمره را تحت
با روابط و مناسبات قدرت جهت توليد و اشاعة معاني مـرجح در جامعـه   طرف كه آميخته  خنثي و بي

و بر همـين اسـاس بازنمـايي را    ] 32[كنند  هاي اجتماعي تلقي مي در راستاي تداوم و تقويت نابرابري
هـاي فرهنگـي و    توان هم در نحوة بازنمايي بودن بازنمايي را مي ايدئولوژيك. كنند ايدئولوژيك تصور مي

هاي بازنمايي ايـن اسـت    محور اساسي در نظريه. هاي انساني مشاهده كرد ز اشيا و هم سوژهااي  رسانه
كنـد و     كنـد، بلكـه آن را خلـق مـي     اي از واقعيـات را بازنمـايي نمـي    كه به خالف ظاهر، تلويزيون پاره

ئولوژي بـا  شود واقعيت نيست، ايـدئولوژي اسـت و تأثيرگـذاري ايـن ايـد        آنچه بازنمايي مي. سازد   برمي
هايي را  گيري توان آن را دارد كه سوژه و اين جهت] 19[شود  خاصيت تصويرگري تلويزيون تقويت مي
بر اين اساس، هويـت جنسـيتي مردانـه و زنانـه، در حـوزة       .متناسب با ساختار ايدئولوژيك خود بسازد

ه روزانـه بـه بازتوليـد    هايي است ك هاي فرهنگي بازنمايي مطالعات فرهنگي و رسانه، نتيجة برساختگي
  ].20[هايي از جنسيت در دنياي واقعي  پردازند نه بازتاب ايدئولوژي مردساالري مي
مراتب اجتمـاعي   هاي فرهنگي و اجتماعي سلسله هاي جنسيتي در موقعيت به نظر گافمن، نمايش

ري جنسيتي به نفع دهد و به نابراب كند و قدرت پدرساالر را افزايش مي جنسيت را توليد و بازتوليد مي
مثـل عقـل   (ها در بافـت معـاني    بازنمايي]. 18[شود  نتيجه به حاشيه راندن زنان منجر مي مردان و در

شوند، اما اين وضعيت تحت اداره و كنترل نظامي قدرت است كه به بعضي از  توليد و توزيع مي) سليم
                                                        

1. hyper actuality 
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ابطـه بـا قـدرت ثبـت و حـك      شـدت در ر  معاني به. بخشد و به بعضي ديگر خير معاني مشروعيت مي
هـاي اجتمـاعي بـه بازنمـايي كـاركردي       تأثير بازنمـايي بـر دنيـاي واقعـي و واقعيـت     ]. 27[شوند  مي

اي اسـت   ترين مسئله ها در هر متني مهم دهد و پرسش از كاركرد ايدئولوژيك بازنمايي ايدئولوژيك مي
 ةطبقـ . دارنـد ها تأثير هژمونيك  سانهنظر هال، ر به]. 11[كه بايد براي درك آن بازنمايي بررسي شود 

هاي متفـاوت را در   انديشه ةتعاريف متضاد از واقعيت را زير يك چتر بياورد و هم همةكوشد  حاكم مي
شـود كـه طبقـات     هـايي مشـخص مـي    خود قرار دهد و نتيجه آن است كه محدودهة چارچوب انديش

 ،بازتوليـد ايـدئولوژي  هـا در   رسـانه بررسـي نقـش    .]30[ فرودست بايد در آن محدوده زنـدگي كننـد  
واقـع، ايـدئولوژي و گفتمـان     در. هاسـت  ها، باورها و عاليق محتواي رسـانه  كوششي براي كشف ارزش

گرايانـه   هـال بـا نظريـة برسـاخت    ]. 13[اي اسـت   پاسخ بسياري از چراها در مورد محتواهـاي رسـانه  
دهنـد، بلكـه آن را بـه رمـز      ا بازتـاب نمـي  ها واقعيـت ر  كند كه رسانه بازنمايي، اين بحث را مطرح مي

اي  اي كه قرار است به صورت فيلم سينمايي يـا برنامـه   طبق نظر جان فيسك، واقعه]. 26[آورند  درمي
براي اينكه رنگ واقعيت به خود بگيرد پيشاپيش با رمزهـاي اجتمـاعي نظيـر لبـاس،      تلويزيوني درآيد

اي  ؛ يعني سطح واقعيت براي اينكه از طريـق رسـانه  ]18[شود  محيط، گفتار و مانند آن رمزگذاري مي
مانند تلويزيون قابل پخش شود از صافي بازنمايي يا رمزهاي فني همچون دوربين، نورپردازي، تـدوين  

گذرد و سپس به وسـيلة رمزهـاي اعتقـادي نظيـر فردگرايـي، پدرسـاالري، نـژاد، طبقـة          و روايت مي
  .گيرد هاي انسجام و مقبوليت اجتماعي قرار مي ر مقولهداري د گرايي و سرمايه اجتماعي، مادي

  روش پژوهش
بـراي تحليـل   . تلويزيوني پربيننده است  هدف اين مقاله تحليل نمايش هويت جنسيتي در يك سريال

شناسي فيسك استفاده شده است و تالش شده با رمزگشايي از  از روش تحليل كيفي نشانه  اين سريال
بـدين منظـور از   . نحوة بازنمايي هويت زنان نشان داده شـود   ه شده در سريالمعاني نهفته نمايش داد

شـده در مركـز تحقيقـات     هـاي انجـام   اسـاس نظرسـنجي   بـر  1391هاي تلويزيوني پربينندة  مجموعه
و رمزگشايي از   شده در سريال هاي توليد انتخاب شد و با تحليل انواع رمزگان زمانهصداوسيما مجموعة 

فيسك براي تحليل دو صحنه از سريالي . بازنمايي هويت جنسيتي مورد تحليل قرار گرفتها، نحوة  آن
  :دارد او مدل خود را در سه سطح عرضه مي. بندي رمزگان تلويزيون پرداخته است پسند، به دسته عامه

پـردازي، محـيط، رفتـار و گفتـار،      ، شامل ظاهر، لبـاس، چهـره  )رمزگان اجتماعي( ـ واقعيت
هـاي   اين رمزهـا بـا رمزهـاي فنـي و بـه كمـك دسـتگاه       . است ...صورت، و صدا و حركات سر و

  .شود الكترونيك توليد مي
دوربين، نورپردازي، تدوين، موسـيقي و  : دو دسته رمز را دربردارد ،)رمزگان فني( ـ بازنمايي

، هاي متعارف بازنمايي هستند و به عناصر ديگري از قبيل روايـت، كشـمكش   صدابرداري كه رمز
  .دهند شكل مي... آفرينان و وگو، زمان و مكان، انتخاب نقش شخصيت، گفت
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هـاي انسـجام و مقبوليـت     كـه عناصـر سـطح اول و دوم را در مقولـه     ،سـطح ايـدئولوژيك  ـ 
 ـ توصيفي سعي شده اسـت  بر همين اساس، در اين بررسي تحليلي. ]22[ دهد اجتماعي قرار مي

بـا تكيـه بـر    و ) 1جدول(فاده از چارچوب نظري بحث هاي هويت جنسيتي با است تحليل شاخص
بـه  . صورت پـذيرد شده  دوم و سوم رمزگان اشاره ةسطوح تحليل جان فيسك و با تمركز بر دست

هـا   بازنمايي از منظر روايت و فرايند داستان با نگاه به شخصيتة عبارت ديگر، ضمن بررسي شيو
. شود ميجان فيسك در اين سريال مشخص  ها، سطح ايدئولوژيك مورد نظر و كاراكترهاي نقش

شود كه واقعيت و انـواع بازنمـايي و ايـدئولوژي در يكـديگر      معنا زماني ايجاد مي ،فيسك نظربه 
  ].21[ طبيعي به وحدت برسند ادغام شوند و به نحوي منسجم و ظاهراً

  
  هاي هويت جنسيتي شاخص .1 جدول

هاي  شاخص
 هويت جنسيتي

  هويت جنسيتيرمزگان
 مدرن سنتي

  سبك پوشش
پوشش ساده 

لباس و (
  )هاي آن رنگ

چادر رنگي، مانتو ساده
رنگ، روسري، تركيبي  تك

ناموزون و شلوغ، 
 نكردنآرايش

  پوشش متنوع
  ،مانتو و شال رنگي
آرايش ، سارافون و شلوار

  كردن

  گرايي جمع  فردگرايي
تحكيم پيوندهاي 
زاري و   و  خانوادگي، گريه

  انفعال
   فردگرايي

خودباوري، 
نفس، استقالل  به اعتماد

فردي، شخصيت 
  اقتدارگرا

اشتغال و 
  استقالل مادي

نبود اشتغال در 
  بخش رسمي

شستن ظروف، آشپزي،
مراقبت از فرزندان، 

 وابستگي مالي
اشتغال در بخش 

  رسمي جامعه
حضور در جامعه، 

  استقالل مادي

هاي  نقش
  اي زنان حرفه

عدم حضور در 
 اجتماع

  همسري /مادري
حضور در 

هاي  فعاليت
  اجتماعي

وكيل، معلم، كارمند، 
  دانشجو

قدرت 
گيري و  تصميم
  انتخاب

نبود گزينش،
سازش و 

 اطاعت
 ةگيرند پدر يا همسر تصميم
  اصلي است، ناآگاهي

داراي قدرت 
  انتخاب

انتخاب هسر و شغل، 
آمد، مسافرت،  و رفت

  آگاهانه عمل كردن

الگوهاي روابط 
  بين فردي

نبود رابطه
ميان دختر و 

ارتباط ، پسر
كالمي و 
 غيركالمي

  با نظارت خانوادهازدواج 
وجود رابطه ميان 

دختر و پسر، 
ارتباط كالمي و 

  غيركالمي

شخصي بدون   ةرابط
  نظارت خانواده

 زيستي ساده  مصرف كاال

سكونت در پايين شهر،
خانه قديمي، پوشش 

تكراري، نبود تجمالت، 
سنتي مثل هاي  وجود نشانه

 سماور، چراغ گردسوز

  گرايي مصرف

سكونت در باالي شهر، 
مدرن، تنوع  ةخان

اتومبيل، عادات  پوشش،
و انواع رفتار  تفريح
  جويانهمنزلت
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  )بررسي سطوح بازنمايي و ايدئولوژيك سريال(ها  تحليل يافته و تجزيه
انتظارات زنان صورت گرفته، ايـن  با توجه به اينكه در دنياي كنوني تغييرات بسياري در نقش و 

رسـد   بـه نظـر مـي   . موضوع به طرق مختلف در تلويزيون هـم بـه نمـايش گذاشـته شـده اسـت      
هـاي   مـا دارنـد، در برنامـه    ةاي كه ريشه در فرهنگ و رسـوم جامعـ   ساختارهاي سنتي و كليشه

 شـوند  ميفيق شوند و چنين مفاهيمي با مفاهيم مرتبط با جريان نوگرايي تل تلويزيوني مطرح مي
هاي تلويزيوني نقشي مهمـي در بـازآفريني    برنامه. دهند و تعاريف جديدي را به مخاطب ارائه مي

هايي هستند كه بر مبناي مكانيسم  متون تلويزيوني برساخته. تصورات جنسيتي در جامعه دارند
تـوان بـه    به اين ترتيب، با اختيار كردن ايـن فـرض، مـي   ]. 151ص، 19[كنند  بازنمايي عمل مي

هـاي   هويت جنسـيتي در سـريال   ةهاي حاكم اجتماعي و فرهنگي از طريق مطالع شناخت ارزش
  .تلويزيوني نائل شد

  داستان ةخالص
 ،)زاده آيـدا فقيـه  ( بهـار  ،تصميم دارد بـا دخترعمـوي خـود   ) حميد گودرزي( جواني به نام بهزاد

، عمـوي  كشـته شـده و حسـام    راننـدگي  ةسانحسال پيش در يك  بيستپدر بهزاد . دواج كنداز
دار است و سـهيل   حسام كارخانه. كرده است او سرپرستي مي ةاز خانواد ،)حسين محجوب( بهزاد
ليـل كالهبـرداري از كارخانـه اخـراج     بـه د  ،كه يكـي از كاركنـان اوسـت    ،را) بهنام قرباني(خرم 
كند كه اگر او را به كارخانه برنگرداند، دردسر بزرگي بـرايش   سهيل، حسام را تهديد مي. كند مي

 رود و بـه همـراه يـك شـاهد، ادعـا      بهزاد مي نزدنكردن حسام، سهيل  موافقتبا . كند درست مي
و همچنـين بهـزاد صـاحب      رساندهبه قتل  را) حبيب(كند حسام بيست سال پيش پدر بهزاد  مي
پرينـاز  ( وكيلـي بـه نـام ارغـوان آذرنيـا      با كمـك  بهزاد. اي است كه از وجودش اطالع ندارد عمه

رود كه به ازدواج پنهـاني   اي پيش مي ماجرا به گونه .كند حقيقت را كشف كند سعي مي )يزديارا
نهايت جـدايي ايـن    يابد و در پنهاني ادامه مي ةماجرا حول اين رابط. شود بهزاد و ارغوان منجر مي

  .دو را شاهد هستيم

  واقعيت: رمزگان اجتماعي
 ،هـاي گونـاگون   لبـاس . اصلي هنرپيشـه باشـد   تواند جزئي از شخصيت لباس مي :رمزهاي لباس

تواننـد بـر تالطـم روحـي، سـليقه،       مـي  ،بسته به دوخت و بافندگي، تنگي و گشادي و رنگشـان 
هاي فيلم بر درك پيام كاربرد  رنگ لباس شخصيت. داللت داشته باشند... انضباط، طبع ظريف و

ي ميـان طبقـات مختلـف جامعـه     گذار كارگردان در اين مجموعه براي فاصله]. 16[اساسي دارد 
ويژه در  اين نكته به به دار براي نمايش زنان شاغل و خانه و هايي متفاوت را در نظر گرفته پوشش
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مـانتو و شـال   . نوع پوشش و نيز در نوع استفاده از ارتباط كالمي و غيركالمي توجه داشته اسـت 
 ةدار طبق اي بازنمايي زنان خانهتنها بر) رنگي(پوشش غالب زنان شاغل اين داستان است و چادر 

شـود   دار ديده مي تركيبي ناموزون و شلوغ در پوشش زنان خانه. است شدهپايين جامعه استفاده 
  .باالتر جامعه چنين نيست ةكه در مورد زنان شاغل و نيز طبق

انتخاب رنـگ   بارةدقت نظر در .تصويري فيلم دارد ةرنگ نقش مهمي در وجه :رمزهاي رنگ
فيلم بيشتر به وجهي تصويري منتقل شود تـا از   ةشود ماي و شدت و وضعيت يك رنگ باعث مي

بينـي و انگيـزش،    ها تركيبي از سـرد و گـرم حـس خـوش     رنگ]. 24[ گو با روايتگري و راه گفت
ق نفس، تضاد و تناقض دروني شور و شـو  به بودن، شور و اشتياق به زندگي، اعتماد آرامش و عاقل

  .گذارند ، تكامل و ثبات، غم و حس كينه را به نمايش ميقدرتجواني، 
يـك سلسـله    ،بازي كـرده اسـت   هايي كه قبالً با توجه به فيلم ،هر بازيگر :انتخاب بازيگران

دو شخصـيت  . آورد و بيننـده ذهنيتـي از او در ذهـن خـود دارد     انتظارات را با خود به همراه مي
در  گـودرزي تقريبـاً  . هسـتند ) حميد گـودرزي (و بهزاد ) يناز ايزديارپر(اصلي اين سريال ارغوان 

پـنج  از سـريال   پـس هايي كه بازي كرده نقش مثبتي داشته اسـت و ايزديـار نيـز     بيشتر سريال
، حضور دوم خود را تجربه كـرده اسـت و تصـويري خاكسـتري از او در ذهـن      كيلومتر تا بهشت

  .وجود دارد

  رمزگان فني
 ،كننـد  مـي فا اهميت دارند كه در ايجاد معنا به صورت كلي نقش مهمي اي رون رمزهاي فني از آ

  هـا اسـتفاده شـده اسـت تـا معنـاي كلـي را        فنـي از آن  خالقانه و نه صـرفاً  ةبه شيو زيرا عمدتاً
  ].16[پديد آورند 

شود كـه سـوژه از كمـر بـه پـايين در نمـا        از نماي متوسط زماني استفاده مي :نقش دوربين
معمول تقريباً به يـك انـدازه نمـا را پـر      طور بهسوژه و محيط  ،در چنين نماهايي. شود ميحذف 

كند و صرفاً اندكي از محـيط اطـرافش    نما را پر مي ةسوژه بخش عمد ،در نماي درشت. كنند مي
اي است كـه حـس صـميميت را پديـد      فضايي به گونه ةنماي درشت از نظر فاصل. شود ديده مي

. شـود آورد تا موضوع با دقـت بيشـتري بررسـي     درشت اين امكان را به وجود مينماي . آورد مي
نماهاي متوسـط و درشـت بيشـتر بـراي ايجـاد       ].16[ هدف اين نما باالبردن اهميت چيزهاست

ها داللـت   بودن صحنه بر عادي ،همچنين. شوند حس صميميت و نزديكي با بينندگان انتخاب مي
 بيشـترِ  ،در ايـن سـريال  . كنـد  هاي آن را فـراهم مـي   و شخصيتدارد و احساس نزديكي با فيلم 

  .ندا شده از نوع متوسط و درشت نماهاي گرفته
اگـر در ايـن   . گيريم در ترازي مشابه با سوژه قرار مي ،سطح چشم در نماي هم :دوربين ةزاوي

آن هـر   ايم كـه در  اي شده كنيم وارد مكالمه احساس مي ،حالت سوژه مستقيماً با ما سخن بگويد
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هـا داللـت دارد و    بـودن صـحنه   سطح چشم بر عـادي  هم ةزاوي]. 16[ دو طرف با يكديگر برابرند
در ايـن  . كنـد  هـاي آن فـراهم مـي    نتيجه احساس نزديكي و همسويي را با فـيلم و شخصـيت   در

 ؛سطح چشم انتخاب شده است و همـان كـاركرد نمـاي درشـت را دارد     دوربين هم ةزاوي ،سريال
 .هاي فيلم ارتباط نزديك با سوژه يعني ايجاد

. گيــرد بنـدي نامتقـارن؛ موضــوع معمـوالً در يـك طـرف قـرار مـي        تركيـب  :بنـدي  تركيـب 
چـون تصـوير داراي الگـو يـا      ؛آورد بندي نامتقارن حس آسودگي و آرامـش را پديـد مـي    تركيب

را ايجاد كنـد  تواند توهم نظم، ثبات يا آرامش  بندي مي پس اين تركيب. رسد ساختار به نظر نمي
ها را بـه   سوژه ةها بيشتر نامتقارن است و زندگي روزمر بندي صحنه تركيب ،در اين سريال]. 14[

 .گذارد گرايي صحه مي كشد و بر واقع تصوير مي
 ةهـاي تيـر   نورپردازي با تضاد؛ منظور از نورپردازي با تضاد اين است كه قسـمت  :نورپردازي

تصاوير با تضاد كم اغلب بـراي  . شفافي سفيدند طور بهها  قسمتترين  تصوير تقريباً سياه و روشن
در برخـي    نـورپردازي ]. 16[رونـد   گرايي، مسـتند و روزمرگـي بـه كـار مـي      اشاره به عنصر واقع

چيـز   گرايي روايت داللت دارد و قصـد دارد همـه   تضاد است كه بر واقع هاي اين سريال كم صحنه
آلود  نورپردازي تيره استفاده شده است كه بر فضاي يأساز هايي  در صحنه. طبيعي نمايانده شود

  .صحنه داللت دارد
لبـاس  هـا و   هاي جسماني در رمزهاي اجتماعي زمان و مكـان صـحنه   تفاوت :پردازي صحنه
هـايي   مكـان . اجتماعي، اخالق و جذابيت اسـت  ةرمزهاي ايدئولوژيك طبق ةهندد نشان، بازيگران

هايي از حضور  اگرچه مكان. حياط خانه است و ق نشيمن، آشپزخانهاند بيشتر اتا كه انتخاب شده
تلويزيون و تابلوهاي روي ديوار، . شدت كمرنگ است به ،شود زنان در فضاهاي اجتماعي ديده مي

 ةاي كـه روي لبـ   اي كه روي تلويزيون انداختـه شـده و پارچـه    اقچه، پارچهطچراغ گردسوز لب 
اي كـه روي آن پهـن شـده اسـت      ار داخل حياط و قاليچهتخت كنار ديو. اقچه پهن شده استط

  .هايي از زندگي سنتي طبقات پايين جامعه دارد همه نشانه
حسـي نيرومنـدي را   ة نخسـت اينكـه جنبـ   . صدا به چند علت يك فن نيرومند اسـت : صدا

 درك و تفسير تصـاوير را در بيننـده شـكل    ةتواند فعاالنه نحو دوم اينكه صدا مي. كند درگير مي
  .موسيقي گو وو صدا در فيلم مشتمل است بر گفت]. 5[دهد 

هـاي مثبـت    اند بـا شخصـيت  تو بيننده مي ،گوهاي متن فيلمو با استفاده از گفت :گوهاو گفت
در روابـط  ]. 24[كنـد  هاي منفي ابراز خصومت و دشمني  شخصيت باو  پنداري همدلي و همذات
هـاي جنسـيتي تأكيـد     شود كه بـر كليشـه   گوهايي ديده ميو هاي داستان گفت كالمي شخصيت

ترسـم بـرم    قدر از خونه بيرون نرفتم كه مي اين«: ، هما»ساالدت رو درست كن«: سرور(كند  مي
بابـا   ،بـراي چـي الكـي بايـد بخنـدم     ... سرم نـذار  به سر« :هما(، اهميت ازدواج براي زنان )»بيرون

 :مهـدخت (، مادرشـدن  )»...خوش باشه به چـه اميـدي  دلم به چي بايد ! فهمي ، مي...خسته شدم
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 بميرم الهـي، نشـد كـه مـادر    . م ديگه دل و دماغ نداره بعد از شنيدن جواب منفي آزمايش هبچ«
نگي داره كـه  وقدر شرف و مرد منوچهر اين .كنم حلواش مي حلوا ،من اگر به جاي تو باشم«، »شه

رن  كـنن يـا مـي    شه يا تركش مـي  اردار نميفهمن زنشون ب خيلي از مردها وقتي مي .تركت نكنه
دختراي مـن  « :گوهر(ها در ازدوج  تأكيد بر سنت ،)»گيرن تا براشون بچه بياره يك زن ديگه مي

و تغييـر روابـط   ) »كـنن  من كـاري نمـي  ة شناسن و بدون اجاز مي وها ر فهمن و سنت حرمت مي
ببيـنن و  و ها همـديگر ر  خانوادهها مراسم خواستگاري براي اين بوده كه  قديم« :مهدخت(فردي 

ن وهـا خودشـ   نوامـا االن جـو   .براي پسر خود عروس كـنن  ودختر ر ،تراز هم بودن اگر هم قد و
  ).»...گيرن تصميم مي

هـاي گونـاگون    منظور انواع اصوات و صداهاي غيركالمي است كه در صـحنه  :موسيقي متن
عالوه بر آنكه از موسيقي متن  ،داستاندر اين . كنند روايت تصويري، مفاهيم خاصي را توليد مي

  .بهره برده استمند به موسيقي نيز  دو شخصيت عالقهاز  ،استفاده شده است) بند گروه سون(

  رمزگان ايدئولوژيك
بـين رمـز فنـي انتخـاب بـازيگران و رمـز        ةكه رابط دارندرمزهاي ايدئولوژي از اين نظر اهميت 

تلويزيون از دو رمـز يادشـده را بـه     ةكنند و همچنين استفاد اجتماعي آن بازيگران را معنادار مي
  ].23[ ندكن كلي مربوط مي طور بهها در فرهنگ  تر آن كاربرد وسيع

اول زن  ارغـوان نقـش  . هاي در حال ظهور امروزي است سريال زمانه به دنبال بازنمايي نسل
. كننـد  كند كه مطالبات خود را با اصرار و اهتمام پيگيـري مـي   نسلي از دختران را نمايندگي مي

بر سر مادر، (نسبتاً عقالني، گاه پرخاشگر . شكني شخصيتي فعال، تا حدي مقتدر و سمبل ساختار
ــي   ــاد م ــود فري ــواهر خ ــرادر و خ ــد ب ــاعي )زن ــيل(، اجتم ــاغل تحص ــرده و ش ــتقل در ) ك و مس

هاي فردگرايانه بر  هاي جامعة مدرن غلبة ارزش يكي از جنبه). انتخاب همسر(هاست  گيري متصمي
هاي عقالني و تضعيف پيوندهاي خانوادگي  رشد فردگرايي، توسعة ارزش]. 29[گرايانه است  جمع

فردگرايي معطـوف بـه خودبـاوري، خودشـكوفايي،     ]. 6[توأم با تحوالت جامعة مدرن بوده است 
دادن كارهـاي   اي در حال انجام ارغوان در هيچ صحنه]. 28[نفس و استقالل فردي است  به اعتماد

كند و بيشتر در  او وكيل است و در روابط اجتماعي و كار خود موفق عمل مي. شود خانه ديده نمي
ارغوان دختري جوان، زيبا با ظاهري آراسته، امـروزي و  . شود فضاهاي بيرون از خانه بازنمايي مي

هاي  فعاليت كرده كـه سـعي دارد همچـون مـردان در زنـي اسـت تحصـيل مدرن زن. استمدرن 
 هــايي از قبيـل اسـتقالل،    او صـاحب ويژگــي  .مختلف اجتماعي و فرهنگي حضور داشته باشـد

نـوع پوشـش   ]. 6[ جنسـيتي بـه خــود دارد  خوداتكايي و همچنين تحصيالت است و نگـاه غيـر
نوع پوشش خود را متناسب با شرايط . هاي متنوع و شاد است و شال در رنگارغوان هميشه مانتو 

  .گيرد تا در نظر موكالنش موجه جلوه كند و موقعيت كار خود در نظر مي
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است  متأثر فرد هر فرهنگي هاي ارزش از اي گسترده طور به رفتار، از اي شيوه ةمثاب به پوشش
 بـه  مصـرف  اكنـون،  هـم  .اسـت  شـده  عجين نيز مصرف مفهوم با پوشش ديگر، اي زاويه از]. 12[

ارغوان بازنمايي شـده   بارةوضوح در اين مسئله به]. 15[شده است  بدل هويت ابراز براي اي شيوه
ـ         ةارغوان دختري از طبق. است  ةپايين جامعـه اسـت كـه در قسـمت جنـوبي شـهر در يـك خان
اي قـديمي در   خانـه  ؛سـت محـل سـكونت ارغـوان رمزگـذاري شـده ا     . كنـد  اي زندگي مي اجاره
هـاي فـردي و جمعـي از     هويـت ة كه شـالود  ،هاي مدرن در فرهنگ. گلي هاي باريك و كاه كوچه
هـاي طبقـاتي    بندي توان برمبناي گروه ديگر نمي ،مصرف منتقل شده است ةتوليد به حوز ةحوز

]. 12[د كـر درستي ترسـيم   خطوط تمايز و تشابه گروهي را به) بندي ساختاري گونه گروه يا هر(
 و هاي ظـاهري، تحصـيالت   دهد كه ويژگي اين سريال ارغوان را فردي نشان مي ،به همين دليل

هـايي كـه در    با توجه به موقعيـت  ،رو اين از. پايين تعلق ندارد ةموقعيت اجتماعي او ديگر به طبق
گـذارد و بـدون توجـه بـه موقعيـت و       هويتي متفاوت از خود بـه نمـايش مـي    ،گيرد آن قرار مي

بـودن،   از وجـوه مـدرن  . كند جايگاهش در ساختار نظام طبقاتي با بهزاد روابط عاشقانه برقرار مي
ظهور شكل جديدي از خانواده كه در تقابل بـا نظـم    ؛فردي است گيري الگوهاي روابط بين شكل

اي كامالً شخصـي   اجتماعي بين دو خانواده به رابطه ةقرارداد گسترد ازدواج از يك. نمادين است
هـايي كـه در بازنمـايي الگوهـاي      انتخـاب . فردي انتخابي كامالً]. 17[يابد  بين دو فرد تقليل مي

  .شود كه اين ازدواج نيز به شكستي تلخ منجر مي چنان. نوين، سرانجامي جز شكست ندارد
پزشـكي جـوان، نيكوكـار و داراي كمـاالت      ؛بهار اسـت  ،ريالاز ديگر زنان نقش اصلي اين س

رغم كسب تحصيالت دانشگاهي و داشتن موقعيـت   بهاو . شخصيتي وابسته و منفعل دارد. انساني
آشپزي و تميـز كـردن   (هاي كدبانويي  او در نقش. سنتي است يزن) وابسته به پدر(اجتماعي باال 

شود كـه   هاي سرد نمايش داده مي  ه و بيشتر در رنگنوع پوشش او ساد. شود بازنمايي مي) منزل
بـا وجـود    .شـود  بيشتر در فضاي خانه بازنمـايي مـي  . بر آرامش، متانت و عقالنيت او داللت دارد

بهار بسيار بـه  . شود در موارد محدودي در بيمارستان و محل كارش ديده مي ،اينكه پزشك است
ر براي انتخاب همسر از خود مقاومت و سـرپيچي  بند است و در مقابل تصميمات پد خانواده پاي
 و چشمگير نيز آن و اقتدار است سنت ةنمايند تلويزيوني، خانواده هاي سريال در. دهد نشان نمي

 اطاعـت  و پدرساالري ،رو اين از ].7[ اند پذيرفته را آن هم فرزندان كه اقتداري است؛ كننده تعيين
هـا در مـوارد    بند بودن بهار بـه سـنت   پاي. است شده دروني و بديهي امري سريال اين از پدر در

  . ...گذارد و اش را در جريان مي در هنگام مالقاتش با بهزاد خانواده. متعدد بازنمايي شده است
او سمبل يك زن ايراني نجيب، صـبور و سـازگار اسـت كـه     . بهار نماد سازش و اطاعت است

تـوان   نمادهـاي زن سـنتي مـي    همـة در عين حفـظ  يعني ؛ اوست ةصدد بازتوليد كليش رسانه در
گـذرد و   كاري بهزاد در مورد ازدواجش از او مـي  او حتي از پنهان. تحصيالت عالي نيز كسب كرد

بـه زنـدگي خـود بـا بهـزاد بـا گذشـت و        ، كند طور كه ساختار جنسيتي حاكم مطالبه مي همان
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هـا   هـاي تحصـيلي و كـاري آن    فتزنان سنتي است كه پيشر ةبهار نمايند. دهد صبوري ادامه مي
هويت سنتي  .شان پديد نياورده است ها، خللي در امور زندگي خانوادگي حتي جايگاه طبقاتي آن

در ايـن   .يابــد  هاي مبتنـي بـر سـنت معنـا مـي فاداري به ميراث و قبول ارزشوبندي و  در پاي
او در . انـه محـدود اسـت   هــايش بـه خ   زن موجودي است ساده و با عفت كـه فعاليــت  تعريف،

مـادر و   عنـوان  كنـد وظايف خـود را بـه   هاي اجتماعي حضور ندارد و سـعي مـي جامعه و فعاليت
 ةنهايـت برنـد   اين همان الگـوي مطلـوب رسـانه اسـت كـه او را در     ]. 6[ دخوبي ايفا كن همسر به

  .كند زندگي بازنمايي مي
 شخصـيتي فعـال، ظـاهراً   . ردثريا شخصيت زن ديگري است كـه در ايـن سـريال حضـور دا    

او تحصـيالت  . رمزگـان كالمـي او كنايـه اسـت    . هاسـت  گيـري  ولي وابسته در تصميم ،اجتماعي
. دار نشدن احساس رضـايت نـدارد   و شاغل است، اما از زندگي خود به دليل بچهدارد دانشگاهي 

آشـپزخانه حـداكثر   شوي ظروف، چيدن ميز غذا و حضور در منزل يا داخل و كدبانو بودن، شست
ثريـا پوششـي سـاده دارد و    . دار همان ايماژ زن خانـه  ؛آيد عمل مي است كه از وي به اي بازنمايي

هـيچ نمـودي در زنـدگي او     كـار وي تقريبـاً  . شـود  تنوعي در پوشش او در كل سريال ديده نمي
بـه دليـل    ،هـاي تحصـيلي و اجتمـاعي    رغم كسب موفقيـت  بهزناني است كه  ةثريا نمايند. ندارد

  .ثبات دارند محروم بودن از عنوان مادري، هويتي نامعلوم و بي
او بـا  . داللت ديگر اين موضوع شخصيت منفعل ثريا در برخـورد بـا مشـكل نابـاروري اسـت     

. زند حوصلگي خود بر اين انفعال مهر تأييد مي كردن و بي كردن خود از ديد همسرش و گريه پنهان
خواهد خـدا را بـراي داشـتن     شود كه مهدخت از ثريا مي يل ميزماني اين اطاعت جنسيتي تكم
تـرين   همين كه به فكر ازدواج مجدد نيست، از منظـر او بـزرگ  . همسري مثل منوچهر شكر كند

ها سلطه و  كند كه ذهنيت آن اين خصوصيات زناني را بازنمايي مي. گذشت و فداكاري مرد است
بنابراين، اطاعت جنسيتي را . دارد ت تثبيتش گام برمياقتدار مردانه را دروني كرده و خود در جه

كند و اين بازتوليد و تأكيد گفتمان مردساالرانه از طريق خود زنان و داللت  به دخترش توصيه مي
  .بر ميزان تأثيرپذيري ذهنيت زنانه و رسوخ اين ديدگاه در ذهن زنان است

مهـم   ةنكتـ . انـد  ايي شـده مهدخت، سرور و گوهر در نقـش سـه مـادر ايـن مجموعـه بازنمـ      
مادران اين مجموعه افـرادي  . ها در خانه است خصوص نقش اين سه مادر حضور هميشگي آن در
  .شوند افتد آگاه نمي حوش خانواده مي و ند و از روند اتفاقاتي كه حولا اطالع بي

 كنـد و  هاي مالي حسـام زنـدگي مـي    مهدخت ظاهراً كارمندي بازنشسته است و در ساية حمايت
وقتي مهدخت با بهزاد در مورد ظلمي كه بر او رفتـه اسـت در خانـة    . داند همواره خود را مديون او مي

اي ضـمني بـر    گويـد، بـه گونـه    پدري و در خانة همسر و از سلب قدرت اختيار از او براي انتخاب مـي 
به نظـر  . ي نداردا نهايت او راضي است و گاليه حضور هموارة يك مرد در تعريف زن داللت دارد، اما در

ويـژه   بـه . رسد تربيت درست فرزند و وفاداري به همسر دو نقش اساسـي هـر زن در جامعـه اسـت     مي
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اي  كند و ايـن دقيقـاً برهـه    كند، اين دو وظيفه به نحو بارزتري تجلي پيدا مي زماني كه شوهر فوت مي
  .محض استدر مورد مهدخت نكتة مهم اطاعت جنسيتيِ . شود است كه عيار زن مشخص مي
تحصـيالت و  . گـذارد  هاي زن سنتي و مدرن را با هم به نمـايش مـي   سرور تركيبي از ويژگي

تصـويري كـه از سـرور بازنمـايي     . شخصـيتي فعـال دارد   او. فعاليت اجتماعي او مشخص نيست
و  اسـت مراقب سالمت و تناسب اندام خـود نيـز   . شود مادري دلسوز و همسري مهربان است مي

توجـه بـه   . شود يادآوري مي رژيم غذايي گياهي وباشگاه رفتن  همچون هاي مختلف اين با نشانه
سـبك زنـدگي سـرور از     ،همچنـين . شـدن هويـت اسـت    هاي فـردي  بدن و كنترل آن از ويژگي

اما سـرور در جـايي بـه    . دشو روشن مي )سفر به سوئيس(كند  اي كه به اوقات فراغتش مي اشاره
بـا وجـود    .شـود  سـرور همـواره تسـليم خواسـت حسـام مـي      . شود نميجز فضاي خانه بازنمايي 

ايـن  . دهـد  اي در مورد كارخانه به بهزاد مـي  نامه وكالت ،پس از مرگ حسام ،اعتمادي به بهزاد بي
سـرور تسـليم سـاختار    . شـود  شدن هميشگي در دادگاه جدايي بهار و بهزاد نيز ديده مـي  تسليم

  .شود مردان مي خصوص حق طالق جامعه در ةمردساالران
ارغـوان را  . گذرانند كردن زندگي مي او و هما با خياطي. سومين مادر اين سريال، گوهر است

پـايين   ةزني سنتي از طبق ةگوهر نمايند. اند و سينا را به دبيرستان موسيقي به دانشگاه فرستاده
شـود كـه    مـايي مـي  اطالع و ناآگاه بازن زني بي. بند است پاي يي سنتها كه به ارزش است جامعه

غيـاب پـدر در اينجـا داللـت اصـلي      . پردازد به امور خانه مي و فقط هميشه در خانه حضور دارد
. اند سركش شده ،ارغوان و سينا ،فرزندان او .است كه تربيت ناشايست فرزندان را دامن زده است

رزنـدانش بـا   ش از مسـائل ف ا آگـاهي . شود ميناو متوجه اعتياد پسرش و ازدواج پنهاني دخترش 
نهايـت هـم كـه تـاب      در. بازنمايي شده است ،كردن است كه شامل گريه و غش ،رفتار انفعالي او

  .رود كند و از دنيا مي سكته مي ،آبرويي دخترش را ندارد پذيرش بي
فاطمه به دليـل  . پدر حسام با همسر دوم است ةازدواج مخفيان ةفاطمه، خواهر حسام و نتيج

نگام عقد، براي هميشه امكـان داشـتن همسـر و زنـدگي مشـترك را از      پدر در ه نداشتنحضور
هـا و   شود كه بسيار بـه سـنت   زني خودساخته نمايش داده مي، معلم است ، كهاو. دهد دست مي

همـواره در آرزوي داشـتن خـانواده    . پوششي ساده دارد. بند است ها و آداب خانوادگي پاي ارزش
او . متأثرنـد  رمزگاني است كه از گفتمان حاكم بر جامعه هويت و زندگي فاطمه واجد. بوده است

اي  اميـد و انگيـزه   ،به دليل نبود پـدر  .تنها شانس زندگي خود براي ازدواج را از دست داده است
آيد هيچ ردي از توجـه بـه خـود و     رو در زندگي كه از او به تصوير درمي اين از .براي زندگي ندارد

جودي خود را با امور خير و رسـيدگي بـه مشـكالت ديگـران پـر      و او خأل .بينيم شدن نمي فردي
زن يـا در   .شود داللت ضمني اين روايت بر تعريفي است كه از جايگاه زن در جامعه مي. كند مي

ها براي  از اين نقش يكنكردن هر  ايفا. شود نقش مادري يا نقش همسري موجوديتش تعريف مي
  .كند زيستن را سلب مي ةگيززنان موجد بحراني در خويشتن است كه ان
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قشري از زنـان   اوفاطمه با اين تفاوت كه  مشابه هما نيز شخصيت زن ديگري است با مسائل
آن  ،براي گذران روزگـار از هنـر خيـاطي خـود     و فقطمانند  كند كه در خانه مي را نمايندگي مي

وي  .شـده دارد  شـديد ماندن در خانه بـراي وي حـالتي ت  . دنكن استفاده مي ،هم در انزوا و خلوت
خواهـد   او كامالً ناآگاه است و از ارغوان مي. حتي از برقراري تماس با بيرون از منزل ناتوان است

اطالع از اوضاع جامعه و  اي در مناطق باالي شهر بگردد و ديگر اينكه بي ها دنبال خانه در روزنامه
. در ازدواج كـردن ديـده اسـت    فقطزني سنتي كه زندگي را  ةنمايند. وضعيت اقتصادي آن است

ساالرانه است كه معتقد است زنـان بايـد ازدواج كننـد تـا      اين نگاه ناشي از همان ايدئولوژي مرد
  .هويت يابند

  
  هاي هويت جنسيتي اساس شاخص هاي داستان بر هويت شخصيت .2 جدول

ش
نق

 
حرفههاي 

 
اي

مصرف كاال   
 

تصميمقدرت 
 

گيري و 
انتخاب

ش   
تنوع پوش

  

روابط بين
 

فردي
استقالل مادي   
  

اشتغال 
فردگرايي 
  

  هويت
  

  شخصيت
 

* * * * * * *  ارغوان *
* - - - - - *  بهار -
* - - - - - *  ثريا -
* - - - - - - -  مهدخت
- * - * - - - -  سرور
- - - - - - - -  گوهر
* - - - - * * -  فاطمه
- - - - - - - -   هما

شـود كـه نيـروي كـار      هاي اقتصادي زنان در بخش رسمي اشتغال ناميده مي فعاليت ،معمول طور به* 
بخش غيررسمي شامل . زنان از نيروي حمايت قانوني بيشتري برخوردارند ،در اين بخش. مزدبگير دارد

كـار در بخـش   . شـود  محسـوب مـي  .. .داري، پـرورش فرزنـد و   كارهايي از قبيل كارهاي خانگي، خانه
  ].23[ شود ل محسوب نميغيررسمي اشتغا

  گيري نتيجه
 از هـا  سـوژه  شـناخت  دهـي  شـكل  در اي زمينـه  عوامل نقش بر واقعيت اجتماعي برساخت ةنظري

 ها خواسته قدرت، به معطوف ةايدئولوژي، اراد قالب در اي زمينه عوامل. است استوار مادي جهان
 گيـرد  مـي  شكل واقعيت از را آنچه و يابند مي نمود ديگر هاي لفهؤم از بسياري و گروهي اميال و

 تحقـق  از حمايـت  مبناي بر مكانيسمي چنين ،شك بي. دهند مي هئبرساختي ارا امري كسوت در
اسـاس مبـاني    هاي هويت جنسيتي مدرن بـر  شاخص]. 2[گيرد  مي شكل خاص اهدافي يا هدف
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ش و مصـرف  نظري فردگرايي، اشتغال و استقالل مادي، داشتن روابط بين فردي، تنوع در پوشـ 
از ميان زنان ايـن داسـتان   . استاي  هاي حرفه گيري و انتخاب و داشتن نقش تصميمكاال، قدرت 
نـد و در  ا بهـار، ثريـا و فاطمـه شـاغل    . دهاي هويـت جنسـيتي مـدرن را دار    شاخص ةارغوان هم

ليت فعا. شود ها بازنمايي مي مجموع هويتي سنتي از آن اما در ،هاي اجتماعي حضور دارند فعاليت
سرور از ميان ايـن  . اجتماعي پيشين مهدخت هيچ نمودي در سريال و تأثيري در هويت او ندارد

فاطمـه نيـز شـاغل    . سنتي اسـت  يزن اما كامالًدارد،  را ها تنوع در پوشش و مصرف كاال شاخص
 شدت به شود و به بودن در زندگي وي ديده نمي اي از مدرن اما نشانه ،است و استقالل مادي دارد

  .اند اي از هويت مدرن را كسب نكرده ند و نشانها سنتي گوهر و هما كامالً. بند است ها پاي سنت
ديگـر   ةنكتـ . اين بررسي نشان داد در داستان بر بعد مادربودن زن تأكيد شـده اسـت   ةنتيج

 ،هـاي شخصـي   گيري تنها در تصميم ها را نه نمايش انفعال و خامي بيش از حد زنان است كه آن
زنان اين سريال فاقد قدرت . است كرده همسرداري و تربيت فرزند دچار مشكالتي ةر عرصكه د

زنـان  . كه اين بازنمايي دور از ذهن اسـت  رندگيري ندا و توانايي فكر كردن و تصميم اند تشخيص
همچنان در خانه و آشپزخانه حضور دارند و حضور زنان در اجتماع به حاشيه رانده شده اسـت و  

د و تأكيـدي بـر ايـدئولوژي    كنـ  هاي جنسيتي را بـه ذهـن متبـادر مـي     ساخت كليشه اين همان
 ارغوان بيشتر در نماي متوسط و نـور تيـره نمـايش داده شـده     ،در اين سريال. پدرساالري است

ايـن  ). همـان طـرد هويـت مـدرن    ( اسـت در حاشيه قراردادن اين نقش  ،اين كار هدف از. است
بازنمـايي هويـت    ةشـده شـيو   در سـريال بررسـي  . شود يادآور ميمسئله بازتوليد هويت سنتي را 

هـاي مـدرن    اين در حالي است كه پديده .گيري هويت است بيشتر نوعي بدنمايي از شكل  مدرن
بازنمايي بيشتر نـاظر بـر ايـن امـر      ةها از طريق اين شيو هاي جامعه هستند و نفي آن از واقعيت

اند  هاي اجتماعي بيروني فاصله گرفته شده از واقعيت ييهاي اجتماعي بازنما خواهد بود كه ارزش
  .نسل سنتي هنوز هم خود را با شرايط ساختاري جديد سازگار نكرده استو 
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