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  چكيده
برساخت و معنا اي فرهنگي و تاريخي است كه در جوامع مختلف به طرق گوناگون  مانند مردانگي، پديده زنانگي، به

هاي شبكة محلي مركز ايالم بررسي و تحليل شده  در سه مجموعه از سريال» زنانگي«در پژوهش حاضر، . شود مي
هاي شبكة محلي استان چه تصويري از زنانگي را نشان  هدف اصلي تحقيق اين است كه مشخص شود سريال. است
فمن، بورديو و رويكردهـاي فمنيسـتي در حـوزة رسـانه     براي اين منظور، تلفيقي از چارچوب مفهومي گا. دهند مي

براي كشف مفـاهيم و مقـوالت   . روش تحقيق حاضر تحليل محتواي كيفي از نوع تلفيقي است. استفاده شده است
نمونة مورد مطالعه به صورت هدفمند، سه مجموعه از . آشكار و پنهان متن از تكنيك كدگذاري استفاده شده است

هـا بـا بازنمـاييِ     دهد كه اين سريال نتايج پژوهش نشان مي. سيماي ايالم انتخاب شده است  هاي پرمخاطب سريال
كنند و در برابرِ بازنمايي زنانگي  ة زنانگي هژمونيك، بر پذيرش و تقويت آن تأكيد ميمنزل شكل خاصي از زنانگي به

ـ  متكثرِ ديگري كه در جامعه حضور دارند يا مقاومت كرده اسـت يـا از آن بـه    ة زنـانگي نابهنجـار، نامتعـارف و    مثاب
  .كند اي ياد مي  حاشيه
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  مقدمه و بيان مسئله
ها  اي اجتماعي است كه در زمان هاي اجتماعي ديگر، سازه مانند مردانگي و همة هويت زنانگي، به

هـا و تمـايزات زنـان و     گيرد؛ بـه عبـارتي، تفـاوت    مختلف، معاني خاصي به خود ميهاي  و مكان
اند كه در مسائل ايدئولوژيكي و سياسي ريشه دارنـد، بـه صـورت باورهـا و      مردان اموري تاريخي

  .يابند شوند و به شكل رفتارها تداوم مي ها آموخته و نهادينه مي ارزش
هاي فيزيكـي و   كه جنس كامالً به ويژگي درحاليتفاوت وجود دارد؛  2و جنسيت 1بين جنس

هـا و   شـود، جنسـيت انتظـارات اجتمـاعي، نقـش      هاي ما مربوط مـي  جسمي و به نوع كروموزوم
تحليـل معنـاي فرهنگـي،    ]. 21[دهـد   بودن را نشـان مـي   هنجارهاي منتسب به مردبودن يا زن

اسـت كـه فرهنـگ را محـور     شناساني  هاي جامعه همانند مقولة جنسيت، همواره يكي از دغدغه
  .دهند بررسي خود قرار مي

سـازد و   باتلر معتقد است جنسيت به شكلي بنيادي افراد را براساس هنجارهاي موجـود مـي  
  ].19[اند  جنسيت نظامي است كه از طريق آن افراد خلق شده

در جوامع مـدرن  . بخشد جنسيت به خويشتن، نهادها، فرهنگ و سياست جامعه ساختار مي
احساسات بشري، آرزوها، رفتار، مشاغل، نهادها و افكار در قالب مردانه و زنانـه جنسـيتي    غربي
  ].12[اند  شده
» شـدن واقعيـت در جامعـه    ساخته«شناسان بر فرايند  طور كه اشاره شد، برخي جامعه همان
بر توان آدمي در شكل بخشيدن به جامعه و خصيصة گشودگي تاريخ به روي «كنند و  تأكيد مي

دهند كه چگونه جامعه هويـت   ها نشان مي آن]. 12[كنند  ويدادهاي اجتماعي جديد تأكيد مير
درواقـع، الگوسـازي رفتـاري از طريـق نهادهـاي      . كنـد  بودن را خلق مي خاصي از مردبودن يا زن

آيد كه مـا توجـه    وجود مي اي به و از طريق تعامالت روزمره) ها خانواده، مدرسه، رسانه(اجتماعي 
  .ها نداريم ني به آنچندا

شـدة زن و   هاي جنسيتي در قالـب روابـط مناسـك    هاي جمعي با ارائه و اجراي نمايش رسانه
هـا بـا ارائـة تصـويري خـاص از       آن. كنـد  مرد، منبع بزرگي براي مطالعات جنسـيت فـراهم مـي   

شـدن چـارچوب معنـايي آن تصـوير      توانند نقش مهمي در نهادينه مناسبات ميان دو جنس، مي
  ].11[خاص داشته باشند 

ناپذيري از زندگي مـردم   هاي جمعي به بخش حذف در حال حاضر، تلويزيون در ميان رسانه
» ويكـم اسـت   پسندترين جلوة فرهنگ در قرن بيسـت  عامه«تبديل شده است؛ درواقع، تلويزيون 

حـيط  م«آن بـر   ةبـه غلبـ   ، جايگاه ايـن رسـانه در زنـدگي روزمـره    ]20[كوايل  به زعم مك]. 2[

                                                        
1. sex 
2. gender 
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منجـر شـده   شخصي و ساير وسـايل شـناخت    ةجاي تجربهاي آن به  و جايگزيني پيام »نمادين
هـاي مختلـف جامعـه، از جملـه زنـان، را       بنابراين، نقشي اساسي در خلق و نمـايش گـروه  . است

  .برعهده دارد
خصـوص در دهـة اخيـر     يكي از نهادهاي فرهنگي و اجتماعي موجود در استان ايالم، كه بـه 

هاي متنوعي را به انجام رسانيده، رسانة شبكة استاني سيماي ايالم است كـه مطـابق بـا     تفعالي
. هاي متعـددي اقـدام كـرده اسـت     به پخش سريال) زبان كُردي(عالقة مخاطبان به زبان محلي 

شـده از جاهـاي    هاي ساخته ها و ميزان تماس مخاطبان و اظهارنظر آنان دربارة سريال نظرسنجي
هـاي   ها بـه طـرق مختلـف تـالش دارنـد چهـره       اين سريال. ياي اين قضيه استمختلف خود گو

هاي جديد را نيز محـل   زمان با گذشت زمان موضوعات و پديده مختلفي از زنان ارائه دهند و هم
  .اند توجه خود قرار داده و متناسب با آن، اين روابط جنسيتي را به نمايش گذاشته

ي است كه سيماي ايالم از روابط جنسيتي و به طـور  هدف اصلي مقالة حاضر بررسي تصوير
كند، فضـاي   آنچه اهميت اين مقاله را برجسته مي. دهد اختصاصي، زنانگي به مخاطبان نشان مي

هـاي   هاي مختلف آن همچون زنان است؛ تجربة سبك شدت در حال تغيير جامعة ايالم و گروه به
تـازگي شهرنشـينيِ بسـيار سـريع در طـول       مختلف زندگي، همانند كوچروي، روستانشيني و به

هـاي بـه    بنابراين، مطالعة بازنمايي زنـانگي در سـريال  . كمتر از سه دهه از اين قبيل موارد است
  .تواند در نوع خود ضروري و مهم قلمداد شود درآمده در استان ايالم مي  نمايش

ن چه تصويري از هاي محلي استا سريال: هاي تحقيق حاضر بدين شرح است ترين سؤال مهم
شده از زنانگي در طي زمان تصـويري واحـد اسـت يـا      دهند؟؛ آيا تصوير ارائه زنانگي را نشان مي

را   كنـد يـا آن   هـاي جنسـيتي متكثـر، مقاومـت مـي      متكثر؟؛ آيا سيماي ايـالم در برابـر هويـت   
 شود؟ مي چگونه تصويرسازي شده هاي مطالعه پذيرد؟ و برابري و نابرابري جنسيتي در سريال مي

  چارچوب مفهومي
بنـدي كـريس روژك، دورة دوم از چهـار برهـة تـاريخ تحـوالت مطالعـات فرهنگـي          طبق دسته

هاي ادبي بررسي فرهنگ عامـه   در اين دوره، تحليل. بازنمايي است ـ برهة متني) 1995ـ1958(
ي و تري به خود گرفته، نقـش فرهنگـي رمزگـان متنـ     زندگي روزمره، رسانه و فيلم شكل جديد
اي  اي كـه بـه شـكل فزاينـده     به فرهنگ تـوده «يابد و  معاني منتج از متون اهميت دوچندان مي

هاي ادبي و ساير متون روايي تحقق بخشيد در مطالعات فرهنگـي و   بازنمايي از جهان را در قالب
 هاي مركز مطالعات بيرمنگام پيش از همـه  اين دوره از فعاليت. »شناسي توجه شد با روش نشانه

ها و آثار هال در مورد بازنمـايي و اهميـت آن    نوشته. هاي استوارت هال است وامدار آثار و نوشته
در رسانه، محور امروزي اين مفهوم را به يكي از مسائل بنيادي حوزة مطالعات فرهنگـي تبـديل   

دف اي، بازنمايي ابزاري براي نمايش واقعيت است و ايـن هـ   نامه براساس تعاريف لغت. كرده است
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اي محيطـي ايـدئولوژيك    مطابق با اين تعريـف، محـيط رسـانه   . گيرد به واسطة رسانه صورت مي
هاي مشخص ايدئولوژيك فعاليت  اي نيز به تبع در چارچوب شود و توليدكنندگان رسانه تلقي مي

 دربـارة  معنـاداري  چيزهـاي  بيان براي زبان از استفاده بازنمايي )2003( هال عقيدة به. كنند مي
 طريـق  از. بسازيم معنا توانيم مي آن از استفاده با ما كه است ابزاري زبان و پيرامون ماست انجه

 از مـا  كه است زبان طريق از. داد انتقال جامعه افراد ساير به را معاني توان اين كه مي است زبان
 از كه است هايي رسانه از يكي زبان. كنيم مي استفاده صوتي و تصويري، متني ها، نمادهاي نشانه
در ايـن مقالـه، از   ]. 10[شـود   مـي  مـنعكس  فرهنگ در ما هاي ايده و احساسات آن افكار، طريق

شناسـان، هماننـد گـافمن و بورديـو، و رويكردهـاي نظـري        ابزارهاي مفهومي چند تن از جامعه
  .استفاده شده است) در بازنمايي رسانه(فمنيستي 

 1تبليغـات جنسـيتي  خصوص در كتـاب   اروينگ گافمن در رويكرد كنش متقابل نمادين و به
هـاي   را بـراي تحليـل بازنمـايي جنسـيت در رسـانه     2»نمـايش جنسـيت  «اي تحت عنوان   نظريه

گـافمن  . گافمن در اين كتاب به بررسي رابطة مردان و زنـان پرداختـه اسـت   . تصويري ارائه كرد
هـا را در   گيـرد كـه افـراد آن    منزلة اجراي مناسكي در نظـر مـي   را بهگيري جنسيت  فرايند شكل

  ].11[گذارند  هاي متقابل خود با ديگران به نمايش مي كنش
دهـد كـه چگونـه تبليغـات بـه       بـه مـا نشـان مـي    » شـدن  فرامناسـكي «گافمن با طرح ايدة 

رو  ايـن دهنـد و از  شـده بـه لحـاظ اجتمـاعي، جنبـة طبيعـي مـي        هاي جنسيتيِ برساخت نمايش
هـاي جنسـيتي    شدن نمـايش  منظور از فرامناسكي. كنند جنسيتي را تحميل مي 3تصورات قالبي

هـاي اجتمـاعي    هاي تصويري اين است كـه مناسـباتي كـه پـيش از ايـن در موقعيـت       در رسانه
دگرگـونيِ آنچـه   "آيد و درواقـع   مناسكي شده است، در تبليغات دوباره به صورت مناسك درمي

كنـد ايـن واقعيـت را     سعي مي] 26[؛ گافمن ]3[افتد  ، اتفاق مي"رگون شده بودپيش از اين دگ
دهنـدة تمـايالتي اسـت كـه براسـاس آن انتظـارات        شناسايي كند كـه چگونـه جنسـيت نشـان    

  .گيرد اجتماعي شكل مي
عالوه بر نظرية گافمن، كه براي بازنمايي روابط جنسيت بـه كـنش كنشـگران توجـه دارد و     

تر به اين موضـوع نيـز    رساند، رويكردي ديگر در سطح كالن خرد به انجام مي كارش را در سطح
اي مـابين نظريـة سـاختارگرايي و     نظريـة بورديـو نظريـه   . پردازد كه متعلق به بورديـو اسـت   مي

بورديو براي تحليل روابط سلطه، كه دغدغة بيشـتر آثـارش اسـت، بـه بررسـي      . خردنگري است
كند كه نخستين چيزي كـه سـبب بازتوليـد سـلطة      ه و تأكيد ميهاي سلطة مردانه پرداخت اهرم

شان در خانـه،   پذيري جنسيتي سنتي هاست كه ناشي از جامعه وارة زن شود، عادت مرد بر زن مي
بورديو با ارائة نظرية سلطة مردانه، راهي را براي ارتباط ميان اعمـال  ]. 22[مدرسه و دولت است 

                                                        
1. Gender Advertisement 
2. gender display 
3. Stereotype 
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هـايي كـه ايـن     بودن و جهان تصاوير و گفتمان 1»مند سيتبدن جن« روزمره، تجربيات، احساس
سلطة مردانه بورديو و مردانگـي هژمونيـك كانـل، مفـاهيمي     . كند كند، برقرار مي بدن توليد مي
كنند كه طي آن اَعمـال از   ند كه از هستة ايدئولوژي مردانه در فرهنگ صحبت ميا نزديك به هم

  ].25[اند  زن حاصل آمده/ دها با ساخت دوگانة قدرتمند مر طريق بدن
و (آيد و با امتيازي كه به فرد غالب  خشونت نمادين نيز از طريق پايبندي به سلطه پديد مي

اين خشـونت، بـدون اينكـه تصـوري از     . تواند ناموفق عمل كند دهد، نمي مي) درنتيجه به سلطه
صـورت طبيعـي    دهـد و بـه   ها را شكل مي وجود بياورد، بناي انديشة آن سلطه براي زن يا مرد به

  ].23[نمايد  عمل مي
سـامان  ) 4سـازي  و طبيعـي  3سـازي  ، جسمانيت2مشاهده(بورديو نظرية خود را در سه سطح 

وي معتقد است كه ساختارهاي جنسي طي كل دوران زندگي فرد در زنـدگي روزمـره   . دهد مي
، سـاختارهاي  درنهايـت . دهـد  شود و فرد اين مشاهدات را در خـود جسـمانيت مـي    مشاهده مي

شناسـي   آثار بورديو جامعه]. 24[دهند  قدرت، اين فرايند اجتماعي و تاريخي را طبيعي جلوه مي
تـرين صـورت اعمـال سـلطه اعمـال       ويـژه پنهـاني   سلطه و افشاي سلطه است؛ به نظر بورديو بـه 

است؛  گران غير ممكن افراد تحت سلطه به سلطه) آيين( 5سلطه بدون تسليم دوكساييِ. شود مي
  ].13[تسليمي كه عموماً به آن آگاهي وجود ندارد 

سلطة طبقاتي . بورديو مدعي است كه فرهنگ همواره مهر طبقة اجتماعي را بر پيشاني دارد
شـناختي و آداب   هـاي زيبـايي   هـا، داوري  هـاي زنـدگي، ذائقـه    شود كـه سـبك   زماني محقق مي

هـاي   مردانگي همة ويژگي]. 12[شود  اجتماعي طبقات مسلط به لحاظ اجتماعي مشروع و غالب
هـاي شـرافتي،    دهدــ جنبـه   ها ارزش مـي  تمام آن چيزهايي كه به قبايلي«يك اشرافيت را دارد 

بندد، طرز ايستادنشان  دستاري كه بر سر مي... هستند  هاي مردانه كامالً اشرافي ـ ارزش آبروداري
  ].5[» درست مثل ارتش و سالم نظامي دادن

مان، بلكـه   تنها زندگي شخصي كند تا نه تقدند مفهوم جنسيت به ما كمك ميها مع فمنيست
برخـي از مشـاغل يـا    . هـا شـكل دهـيم    هاي اجتماعي را درك كنـيم و بـه آن   ها و سازمان نقش

حـال،    در عـين  انـد؛  هاي اجتماعي، مردانه، زنانه يا مناسب براي هر دو آنان تعريف شده موقعيت
جنسيت مردانـه بخشـيدن بـه    . اقتدار و پرستيژ درخور توجهي به نقش مردانه تعلق گرفته است

. دهـد  هاي واجد اقتدار و پرستيژ، دليل فرادستي اجتماعي مردان را تا حدودي توضيح مـي  نقش

                                                        
1. gendered body 
2. observation 
3. somatization 
4. naturalization 

5.Doxa  شمول ارائه و  دوكسا يك ديدگاه خاص، يعني ديدگاه حاكمان است كه خود را به صورت ديدگاهي جهان
  ).شناسي و فرهنگ ، انساننامة بورديو واژه: رك(كند  تحميل مي
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ا قدرت را شوند ت هاي گوناگوني متوسل مي هاي قدرتمند به راه اند و مانند همة گروه مردان حاكم
مـردان  . گيرنـد  ها براي اين مقصود، اجبار، خشونت و اذيت و آزار را بـه كـار مـي    آن. حفظ كنند
هاي مردانه به مردان، مرزهاي سـفت و سـخت ميـان     كنند با اختصاص رفتارها و نقش تالش مي

اي اي هستند تا از نقش و رفتارهـ  مردان تحت فشار درخور مالحظه. مردان و زنان را حفظ كنند
كساني كه از هنجارها و مرزهاي جنسيتي تخطي كنند، در معرض . اجتماعي زنان اجتناب كنند

  ].12[مذمت و اعتراضي قرار خواهند گرفت كه گاهي در نهايت شدت است 
اي جنسـي،   طوركلي به نقد نحوة بازنمايي زنان به شيوه ها به هاي فمنيستي در رسانه ديدگاه

ها معتقدنـد در   فمنيست. پردازد هاي جمعي مي رهنگ عمومي و رسانهناعادالنه و استثماري در ف
اي و ابـزاري بازنمـايي    عنوان ابژه يـا موجـوداتي حاشـيه    طوركلي زنان به اي امروز به فرهنگ توده

اي نشـان   از نظر تاكمن، زنان يا در عرصة اجتماعي حضور ندارند يا بـه صـورت طبقـه   . شوند مي
تصوير فرهنگـي  . اند ذابيت جنسي و انجام وظايف خانگي شكل گرفتهشوند كه بر پاية ج داده مي

ها در جهت حمايـت و تـداوم تقسـيم كـار جنسـي و       هاي جمعي از نظر فمنيست زنان در رسانه
ها به امحـاي نمـادين    رسانه. رود شده دربارة زنانگي و مردانگي به كار مي تقويت مفاهيم پذيرفته

يد در نقش همسر، مادر و كدبانو ظـاهر شـوند و در يـك جامعـة     گويند كه زنان با زنان به ما مي
  ].1[پدرساالري سرنوشت زنان جز اين نيست 

  پيشينة پژوهش
اي كه در زمينة جنسـيت انجـام داده بـه بررسـي تصـويري       در مقاله] 11[گرد فرامرزي  سلطاني

هـاي   يافتـه . دپـرداز  كه سينماي پس از انقالب از روابط جنسيتي به مخاطبـان نشـان داده، مـي   
هـاي سـينمايي    شده در فيلم اين پژوهش ضمن تأييد وجود معناداري نمايش جنسيتي مناسكي

شـده از سـوي گـافمن، بيـانگر برسـاخت و       پس از انقالب در قالب الگوهاي تحليل بصري مطرح
هـاي سـينماييِ    فـيلم . بازتوليد الگوها و هنجارهاي جنسيتي سنتي در سـينماي ايـران هسـتند   

هـاي جنسـيتي در جامعـه، در جهـت      شـده از نـابرابري   با بازنمايي تصـويري فرامناسـكي   ايراني
كـردن فرمـانبري و    هـا از طريـق مناسـكي    آن. دارند ها گام برمي برساخت و بازتوليد اين نابرابري

ارزش جلوه دادن زنان نسبت به مردان، برتـري يـك جـنس بـر جـنس ديگـر را بـه نمـايش          كم
همـه اغلـب    كننـد و ايـن   و هنجارهاي جنسيتي سنتي را تأييد و تثبيت ميها  گذارند و ارزش مي

هـا   از طريق اجراي مناسك فرودستي و فرادستي در كنش متقابل بـازيگران زن و مـرد در فـيلم   
هـاي سـينمايي قبـل و بعـد      به بررسي و مقايسة فيلم] 7[در مقالة ديگري، راودراد . دهد رخ مي

يابـد كـه مضـامين و محتـواي       ها درمي يشان با بررسي اين فيلما. پرداخته است 1376از خرداد 
هـاي   يافتـه . هاي سينمايي بعد از اين تاريخ در ارتباط با موضوعات زنان اسـت  اصلي بيشتر فيلم

تغييــرات و تحــوالت  شـده  دهـد كــه بازنمـايي زن در دو دورة بررســي   ايـن تحقيــق نشـان مــي  
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 صـديقي و  راودرادنتـايج مقالـة    . لفي بوده اسـت چشمگيري كرده و اين تغييرات در موارد مخت
 بررســي نقــش جنســيت كــارگردان در بازنمــايي زنــان و مســائل آنــان، كــه بــه ]8[ خويــدكي

در كنـار شـرايط اجتمـاعي هـر دوره، جنسـيت كـارگردان نيـز در         دهـد  ند، نشان مـي ا رداختهپ
زنـان   بنـابراين، . و از جملـه زنـان، تأثيرگـذار اسـت     ،هاي مختلـف جامعـه   بازنمايي مسائل گروه

در پژوهشـي ديگـر، افسـانه نظـري و     . زنان باشند ةتوانند عامل مؤثري در طرح مسائل جامع مي
شـده   پردازي زن، تصـوير ارائـه   با هدف دستيابي به چگونگي شخصيت] 19[متين فرزانه نيكروح 

در اين پژوهش، ثابـت شـده كـه بـين محـيط زنـدگي       . اند بررسي كرده دو زناز زن را در فيلم 
همچنـين،  . نقش اول زن و غيرت و تعصب مرد و نيز حس بيم و اميد رابطة معنادار وجـود دارد 

آميـز، تعصـب و غيـرت، شـك و بـدگماني و       هـاي خشـونت   هنسـبت صـحن   شده در فيلم بررسي
 بـارت  نظريـة  از استفاده با] 9[زادگان  تقي و راودراد. گري مرد بر زن بسيار باال بوده است سلطه

 نظـام  كـه  دهـد  نشـان مـي   مطالعه نتايج .اند پرداخته الي دربارةدر فيلم  بازنمايي زن موضوع به
 فرودسـت  و قربـاني  بـدنام،  كفايـت،  بـي  موجـودي  مثابـة  بـه  را متوسط زن طبقة متن، نشانگاني
در ] 14[صـادقي و پروايـي    .كنـد  مـي  تـنفس  پدرسـاالر  و مردساالر در فضايي كه كرده معرفي

هـاي اصـغر فرهـادي     جهـان مـدرن در فـيلم    مقالة خود به بررسي نحوة بازنمايي زن در زيسـت 
هــاي  را از بازنمــايي زنــان در فــيلمهــا مقــوالت مختلفــي  هــاي تحقيــق آن يافتــه. انــد پرداختــه
را » زن در كشـاكش سـنت و مدرنيتـه   «اي  دهد كه درنهايت مقولة هسـته  شده نشان مي مطالعه

  .خلق كرده است
اي با استفاده از مفاهيم نظري فوكـو بـه بررسـي رابطـة زنـان جـوان و        در مقاله] 27[تراپ 

بخـش اول بـه بررسـي مفـاهيم     : اين مقاله شـامل دو بخـش اصـلي اسـت    . رسانه پرداخته است
هاي گفتمـاني مختلـف از زنـانگي را     پردازد تا برساخت دانش و گفتمان فوكو مي ـ قدرت، قدرت

 ـ هايي كـه فعاليـت زنـان ورزشـكار در رشـتة اسـنوبوردينگ       رسانه(هاي اسنوبوردينگ  در رسانه
ي خـود فوكـو توجـه    بخش دوم به مفاهيم تكنولـوژ . نشان دهد) دهند را انعكاس مي ـ پاليزه برف
كنـد و اينكـه    كنندگاني فعـال توجـه مـي    عنوان مشاركت در اين مقاله، به زنان اسنوبورد به. دارد

در ايـن مقالـه، نشـان داده    . كننـد  ها شكل خاصي از زنانگي را در فرهنگ برساخت مي چطور آن
دن توليـد  منـد كـر   منزلـة نهـاد اجتمـاعي بـه قاعـده      هاي اسنوبوردينگ به شده كه چطور رسانه

ايـن مقالـه بـر ايـن     . كننـد  ها و ادراك آنچه اسنوبوردرهاي زنانه گفته مي شود، كمك مـي  گزاره
، قـدرت در  )رسـانه (و نهادهـا  ) اسـنوبوردرها  (اعتقاد است كه در روابـط روزمـرة مـابين مـردم     

دهـد كـه    قدرت به نمايش درآمـده در فرهنـگ اسـنوبوردينگ بـه مـا اجـازه مـي       . جريان است
در . منزلة ابـژه و هـم سـوژة روابـط قـدرت در رسـانه تحليـل كنـيم         وردهاي زنان را هم بهاسنوب

ــان  ــه، گفتم ــاني مقال ــارب     بخــش پاي ــر تج ــان ب ــانه و تأثيراتش ــود در رس ــاي جنســي موج ه
  .اسنوبوردينگ زنان ورزشكار ارزيابي شده است
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كشـور بـا فرهنـگ    اي به بررسي رابطة جنسيت و زبان رسانه در دو  در مطالعه] 29[ابراهيم 
در اين مقاله، گفتـه شـده كـه رسـانه از طريـق      . متفاوت، يعني مالزي و لهستان، پرداخته است

كردن  كارگيري زبان خاص توانايي بالقوة زيادي براي خلق تصويري خاص از جنسيت، برجسته به
ط جنسيتي سازي و الگوسازي براي طرز تفكر دربارة رواب سلطه و نفوذ مردانگي بر زنانگي و مدل

هاي رسانه معموالً بـا نيـت،    اين بدين معناست كه پيام. دهد ها را به جامعه تسري مي دارد و آن
در اين تحقيق، از روش محتـواي كيفـي   . ندا مفروضات و اهداف خاصي براي مخاطبانشان همراه

مرتبط هاي  دهد كه در هر دو كشور پيام نتايج تحقيق نشان مي. براي تحليل استفاده شده است
هاي فرهنگي و سياسي خاص قرار  واره ها و عادت ها تحت حمايت ايدئولوژي با جنسيت در رسانه

ـ  دارند و رسانه در اين دو كشور فقط بـه  دهنـدگان خنثـي و    كننـدگان و گـزارش   ة مشـاهده منزل
، تصويري منفي از زنان به نمـايش گذاشـته   شده در هر دو كشور مطالعه. كند طرف عمل نمي بي

دارد  برمي» هاي ناچيزي قدم«رسد  به مرد كه به نظر مي» وابسته«و زن » مبتال«زن : استشده 
با تصـوير جهـان مـدرن    » نامعتبر«اين تصاوير . عمومي است» انظار«شدن از  يا در حال برچيده

سلطة مردانه هنوز شايع است و جنسيت زنانه بـراي ابـراز وجـود هنـوز هـم بـا       . همخواني ندارد
  .دي مواجه استمشكالت زيا
هاي مربوط به زنانگي در مجالتـي پرداختـه    به بررسي محتواي پيام] 29[ويلدينگ   در مقالة

يكي از سؤاالت مقاله اين است كه در جوامـع  . ندا نرسيده بلوغ ها دخترانِ به شده كه مخاطبان آن
يا بـه مقاومـت    شوند امروزي آيا دختران نوجوان به يادگيري مفاهيم سنتي از زنانگي تشويق مي

در برابر اين اشكال از زنانگي؟ براي رسيدن بـه ايـن هـدف نويسـنده از روش تحليـل محتـواي       
اسـتفاده كـرده    2008تـا   2007هـاي   در طول سـال  1زندگي دخترانتبليغات موجود در مجلة 

كنـد كـه نويسـنده     هاي متضادي دربارة زنانگي حكايت مي نتايج اين مطالعه از وجود پيام. است
؛ تمركز بـر ظـاهر، اسـتقالل و    2دوستي و دورهمي زنان: كند بندي مي ها را در چهار تم دسته نآ

نـوع متناقضـي از زنـانگي را تشـويق      شـده  دهد كه مجلـة مطالعـه   نتايج مقاله نشان مي. كنترل
كند و زنانگي كه بر مقاومت در برابـر   زنانگي كه بر انسجام و پذيرش هنجارها تأكيد مي: كند مي
  .نوع از هنجارها تأكيد دارد اين

  روش تحقيق
ها را تحليل  تحقيق كيفي اين رسانه. هاي سينمايي متأثر است زندگي روزمره از تلويزيون و فيلم

بنابراين، با ]. 16[كنند تا اطالعاتي دربارة برساخت اجتماعي واقعيت در اختيار ما قرار دهند  مي
و عميـق دربـارة بازنمـايي و چگـونگي برسـاخت       اين هدف كه اين روش بتواند اطالعاتي كامـل 

                                                        
1. Girls’ Life 
2. female togetherness 
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. تحقيق اسـتفاده شـد   دادن اي خاص به ما بدهد، روش تحقيق كيفي براي انجام زنانگي در رسانه
اسـت كـه بـراي اسـتخراج     ) اسـتقرايي  ـ قياسي(نوع روش، تحليل محتواي كيفي از نوع تلفيقي 

طـور بـالقوه يكـي از     تحليل محتـوا بـه  . مفاهيم و مقوالت آشكار و پنهان متن انتخاب شده است
هـاي   منزلة پديده ها به هاي مهم پژوهشي در علوم اجتماعي است كه در پي شناخت داده تكنيك

  ].17[پردازد  ها مي نمادين است و بدون ايجاد اخالل در واقعيت اجتماعي به تحليل آن
گيـري   نمونـه . هاي محلي شبكة سيماي استان ايالم اسـت  واحد تحليل تحقيق حاضر سريال

به اين معنا كه بـا اسـتفاده از مراجعـه بـه مركـز      . گيري هدفمند انجام شده است براساس نمونه
 ايـن . اسـتان شناسـايي شـد     پرمخاطـب   هاي صدا و سيماي استان، سه مجموعه سريال پژوهش
ش  ، )1388( 1قال و قوالـه : اند از  ها عبارت سريال 1392( 3هركـه ارا خـوي  و ) 1390( 2بـرا و بـ .(

، ميـزان مخاطبـان   ]15[آمده از طرف صـدا و سـيماي مركـز ايـالم      عمل هاي به طبق نظرسنجي
ش  درصد، سـريال   73 قال و قوالهاستان ايالم از سريال  هركـه ارا  درصـد و سـريال    86 بـرا و بـ

) هـاي معنـايي   و عبـارت (ها  ها، ديالوگ پس از مشاهدة دقيق سريال. درصد بوده است 77 خوي
هـا دقيـق ثبـت و بـه      ها از زبان كُردي به زبان فارسـي برگردانـده شـدند و ديـالوگ     اين سريال

...) ، لحـن روايـت، تصـاوير و    در زمينـة روايـت  (يادداشـت تحليلـي   . هاي متني تبديل شدند داده
هـا از   زمـان بـا مشـاهدة سـريال     در اين تحقيق بود كه هم شده هاي استفاده يكي ديگر از تكنيك

  .آن استفاده شده است
ها كدگذاري باز است؛ يعني استخراج مفاهيم  براي تجزيه و تحليل داده شده تكنيك استفاده

طور كه گفتـه شـد، تحليـل محتـوا از نـوع       همان. ها و عبارات معنايي و مقوالت از درون ديالوگ
ها، با توجه به حساسـيت نظـري، مفـاهيمِ مهـم      استقرايي است؛ يعني، در برخي قسمت ـ سيقيا

سـپس بـا اسـتفاده از تكنيـك تلخـيص، برحسـب وجـوه اشـتراك         . گذاري شدند استخراج و نام
هـاي برخاسـته از    ها نيز با اسـتفاده از داده  در برخي قسمت. مفاهيم، مقوالت اساسي خلق شدند

  .گذاري شدند الت استخراج و ناممتن، مفاهيم و مقو
بـدين  . اعتبار تحقيق با استفاده از تأييد ناظران و متخصصان حوزة روش كيفي انجام گرفـت 

هـاي متنـي، اسـتخراج مفـاهيم از دل      هاي تصويري به داده ترتيب كه در سه مرحلة تبديل داده
هاي استادان  ره از ديدگاههاي متني و نيز كشف مقوالت با استفاده از مجموعة مفاهيم هموا داده

  .شد استفاده و تغييرات مورد نياز اعمال مي
  :شود پرداخته مي شده هاي بررسي اي از سه مجموعه سريال در اينجا به ذكر خالصه

                                                        
  ).زمين(يعني سند  قوالهيعني داد و فرياد و  قال .1
  .رساند را مي» حساب حسابه كاكا برادر«المثل  تقريباً معناي ضرب. يعني تقسيم بشو به معناي برادر  برا .2
  .زند ه معناي هركسي ساز خودش را ميب .3
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  قال و قوالهداستان سريال  خالصه
داستان زندگي چند خانواده را كه زندگي عشايري دارند نشـان  ) 1388( قال و قوالهسريال 

موضوع اصلي اين سريال سند زميني است كه حد و حدود زمين جهانگير و قيصر . دهد مي
هـا   اين سند و مشكالت بعدي آن زمينـة درگيـري و اخـتالف بـين آن    . كند را مشخص مي

الي سريال گنجانده شده كه بر جذابيت  بهعالوه بر اين، موضوعات ديگري نيز در ال. شود مي
  .آن افزوده است

  برا و بشداستان سريال  خالصه
هاي چوارشمه و پنجشمه را بيـان   ، داستان زندگي دو برادر ناتني به نام)1390( برا و بشسريال 

در ايـن سـريال،   . شود قسمت و با موضوعات مختلف نمايش داده مي 27اين سريال در . كند مي
گرايي اسـت؛ بـرخالف چوارشـمه كـه در      كند، نمادي از سنت پنجشمه، كه در روستا زندگي مي

اين دو برادر، كه به دليل مسـائل  . كند دي زندگي مدرن را تجربه ميكند و تا ح شهر زندگي مي
. رود گري خالو الوان كدورتشـان از بـين مـي    شود، با ميانجي شان شكراب مي مربوط به ارث ميانه

  .كنند درنهايت، پسر و دختر پنجشمه با دختر و پسر چوارشمه ازدواج مي

 هركه را خويداستان سريال  خالصه
ميـر را حكايـت    سـكه  داستان زندگي فردي به اسم بـا ) 1392( ي را خو هركهتي قسم 26سريال 

ـ   در روستا زندگي ميكند كه  مي را از دسـت   ،هـاجر  ،راننـدگي همسـرش   ةر اثـر حادثـ  كنـد و ب
هاي  به شبكهزيادي  ةكه عالق او .دهد رخ مي شبراي طنزي اتفاقات ،بعد از مرگ همسر .دهد مي

بنـا بـر    ولـي  ،مـاهواره را دنبـال كنـد    ةمـ مرگ همسرش سعي دارد برنااي دارد، پس از  ماهواره
ديـدن مـاهواره بـر ذهـن و روان     . دهـد  هايي كه وجود دارد، اين عمل را مخفيانه انجام مي سنت
  .ندك گذارد و او را متحول مي مير تأثير مي باسكه

  هاي تحقيق يافته
. خواهيم پرداخت شده هاي بررسي سريالشده از  در ادامة مقاله، به تشريح مقوالت مهم استخراج

شـده را،   هاي بررسي هاي دوگانة كامالً مشهود در همة سريال قبل از آن، الزم است يكي از تقابل
چـادر   زنان سنتي معموالً يا در سـياه . سنتي است، بررسي كنيم زنان سنتي و زنان نيمه  كه تقابل

سنتي كه در شـهر   ستند؛ برخالف زنان نيمهه) جوامع مكانيكي(كنند يا ساكن روستا  زندگي مي
  .شود شده نشان داده مي بنابراين، اين تقابل در بسياري از مقوالت كشف. كنند زندگي مي
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  ها كدبانويي تام تا پذيرش ناقص نقش: نقش اجتماعي زنان
. زنـان اختصـاص داد    توان به نقش شده را مي هاي بررسي شده در سريال يكي از مقوالت استخراج

در اجتماع مكانيكي، زن عشاير و روستايي، برخالف زن ساكن در شهر، زنـي كاربلـد نشـان داده    
دار است و امور مربوط به داخل خانه، همانند پختن، شسـتن، دوشـيدن شـير،     زن خانه. شود مي
زن حتـي بيـرون   . دهد خوبي انجام مي ، را به...كردن سبزي و برنج و رسيدن، چيدن ميوه، پاك نخ

تنهـا پاداشـي    امور داخـل خانـه، نـه    دادن براي انجام. نه ابزارهاي آشپزخانه را به همراه دارداز خا
؛ مثالً، شهناز وقتي غـذا را بـراي    شود كند، بلكه گاهي اوقات با تحقير هم مواجه مي دريافت نمي

خر كنـد، بـا حالـت كنايـه، اسـتهزا و تمسـ       كند، بعد از اينكه نادر آن را صرف مي نادر درست مي
  :گويد دهد و مي شده را نشان او مي بشقاب خالي

 .مزد جنابعالي ـ اين هم دست

كند پاداشي كه براي تهية  شده به شهناز گوشزد مي دادن بشقاب خالي در اينجا، نادر با نشان
  .مانده است رسد، همانا شستن ظروف كثيف باقي غذا به تو مي

بالمتصدي باقي خواهد ماند، زيرا مرد زير   انههاي داخل خ در اين جامعه، در نبود زن فعاليت
  :گويد يابد با خودش مي پنجي وقتي تنهايي در خانه حضور مي. رود داري نمي بار فعاليت خانه

كي بهم چاي بده؟ خـودم كـه حوصـله نـدارم     . خوردم ـ االن، خسته و كوفته، بايد چاي مي
 .چاي درست كنم

شدة مرد  فعاليت خارج از خانه، بايد چارچوب تعريف دادن در اين جامعه، زن در صورت انجام
ها  آن. ندا خورده بانفوذتر از زنان و دختران جوان اما در جوامع مكانيكي، زنان سال. را رعايت كند

  .ورزند ها هم مبادرت مي در برخي موارد حتي به برقراري صلح ميان اشخاص و خانواده
ي از مشاغل عرفاً مردانه را به صورت مشروط انجام داري، بعض سنتي، عالوه بر خانه زنان نيمه

كند و رانندگي خـارج   در اين ديدگاه، زن صرفاً داخل شهر رانندگي مي. دهند؛ مانند رانندگي مي
  .از شهر، مگر در كنار مرد، قابل قبول نيست

مهـارت  هـايي بـا    توانند بـه فعاليـت   توانند دانشگاه بروند، اما معموالً نمي سنتي مي زنان نيمه
هـاي   فعاليـت . هـا بپردازنـد   خـوبيِ سـاير مهـارت    تحليلي همانند دانش رياضي و كار با رايانه بـه 
  :سنتي بيشتر نمود دارد سودجويانه يا خودباورانه معموالً در زنانگي نيمه

خوايم يه كارگاه توليـد صـنايع دسـتي راه بنـدازيم؛ البتـه در       آقا كريم، من و پري مي: زيبا
  .ها هم كار كنيم خوايم رو اون عموت خيلي زمين داشتن كه روش كار نكردن، ميكنارش بابا و 
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  بندي شغلي  منزلت و رتبه
. زنانگي هژمونيك و بهنجار، در اجتماع با همبستگيِ مكانيكي، عمدتاً با تحصيالت بيگانـه اسـت  

. مندنـد  عالقـه ... بافي و زنان در اين اجتماعات به صنايع دستيِ بومي همانند حصيربافي، ريسمان
شده هماهنـگ   شود كه با رسومات پذيرفته اي به زنانگي اطالق مي در اين اجتماع، زنانگي حاشيه

هـاي   هاي سنت روستايي به دور است و بـا هـدف تغييـر، ايـده     نيست؛ مثالً، كسي كه از دغدغه
وان گفـت  تـ  مي. دهد، جايگاه زيادي در جامعه ندارد جديد، طرح و اختراع را هدف خود قرار مي

ايـن امـر شـايد بـه     . در جامعة سنتي نوعي هژمونيك غيرمادي و غيرپولي بر كارها برتـري دارد 
چـون  . كنـد  از آن يـاد مـي   1»وجـدان جمعـي  «چيـزي اسـت كـه دوركـيم بـا عنـوان         دليل آن
هاي مادي و پولي، بلكه با يـك اخـالق مشـترك     هاي موجود در اين جوامع نه با واقعيت فعاليت

. تـري دارنـد   در اين اجتماعات، عوامل مادي اهميت درجة دوم يا پـايين . شوند هر مينيرومند ظا
كننـدة منزلـت    ها و تعيـين  اين در حالي است كه در اجتماع ارگانيكي روابط پولي، محور فعاليت

  :كند گفتة زير اين واقعيت را آشكار مي. است
  .شه چيز درست مي با پول همه. پول پول

ماننـد زنـانگي    جامعـة ارگـانيكي تحصـيالت بـاالتري دارد و البتـه بـه      زنانگي هژمونيـك در  
كنـد و   زيبـا، كـه در شـهر زنـدگي مـي     . هژمونيك در جامعة مكانيكي، بـه سـنت پايبنـد اسـت    

  :دهد به كريم نشان مي گونه تحصيالت كارشناسي ارشد دارد، پايبندي به سنت را اين
كـار  ) در روسـتا (خـواي   خونـدي، تـازه مـي   همـه درس   راستي زيبا خانم، تو كه ايـن : كريم

 كشاورزي بكني؟

  .جور كارها پيشرفت كنم من درس خوندم كه در اين. دآ اتفاقاً من از اين كارها خوشم مي: زيبا
شـوند   سواد ظاهر مي ة دانشجوياني تنبل و بيمنزل در برخي موارد، دختران دانشجو عموماً به

طـور كـه در    البته اين ميل به تغيير رشـته، همـان  . ترند هاي آسان يا در پي تغيير رشته به رشته
  .طلبي وي است سكنات و حاالت رفتاري دختر نيز نمايان است، صرفاً ناشي از راحت

حسـابداري خيلـي   . خـوام تغييـر رشـته بـدم     مي. دآ م خوشم نمي بابا من كه از رشته: مريم
  .گن خوني، چي واست مي مي دن، چي دونم تو دانشگاه چي درس مي اصالً من نمي... سخته

فروشي لـوازم آرايشـي يـا آرايشـگري      اي به مشاغلي مانند دست در اين اجتماع، زنان حاشيه
 دادن اي بـراي انجـام   زنان حاشـيه . شود اشتغال دارند كه با نگاهي تحقيرآميز به آن نگريسته مي

اي كه تحصيالت  نان حاشيهبرخالف زنانگي هژمونيك، ز. ها اولويت ندارند ها يا استخدامي فعاليت
  .اند اند، از سنت گريزان تري دارند و عمدتاً به دنبال خودنمايي پايين

                                                        
1. collective consciousness 
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  تقسيم ساختاريِ فضا
كه فضاهاي عمومي مثل بانـك   طوري ها، تقسيم جنسيتي بر فضاها حاكم است؛ به در اين سريال

پرهيـاهو هماننـد   و دادگاه در اختيار مرد و فضـاي داخـل خانـه و همچنـين فضـاهاي شـلوغ و       
هنگامي كه هم مرد و هم زن در فضاي خانه قرار دارند، زنـان  . سوگواري در اختيار زن قرار دارد

مكالمـات زن، بـرعكس مـرد، خـارج از خانـه انجـام       . نـد ا عموماً در آشپزخانه به آشپزي مشغول
انـد يـا     ادنزدن يا آهنگ گوش د زماني كه زنان موبايل در دست دارند، مشغول پيامك. شود نمي

كنند، امـور   كنند، ولي زماني كه مردان از موبايل استفاده مي اهميت را رد و بدل مي اطالعات كم
گرايانـه دارد؛   دهند مـاهيتي جمـع   سوگواري كه زنان انجام مي. دهند تر را انجام مي نسبت مهم به

ي زنـانگي  فضـا . شـود  كه اين عمل بـراي مـردان بـه صـورت انفـرادي نمـايش داده مـي        درحالي
توانـد   سـنتي مـي   زن نيمه. كند سنتي در برخي موارد محدود، با وضعيت باال تفاوت پيدا مي نيمه

  .در فضاي دانشگاه و اماكن عمومي، تنهايي و بدون همراهي مرد حضور يابد

  نمايش خانواده
زن بـه   .در زنانگي سنتي، خانواده به آداب و رسوم محلي و مقاوم در برابر مدرنيته پايبنـد اسـت  

در درون اين خانواده اميد پـدر نـه بـه دختـر،     . اعتقاد دارد... زخم، روزهاي شوم و نحس و چشم
در ايـن  . كنـد  زن وسايل مورد نياز مرد در داخـل خانـه را آمـاده مـي    . بلكه به پسر خانواده است

دعـوا بـه    ازدواج دختر راهي براي برقراري صلح و پايـان . است»  زنِ پذيرنده«جامعه، زن معموالً 
گيرندة مسائل مهـم   تصميم. شود از صحبت دختر با پسر قبل از ازدواج امتناع مي. آيد حساب مي

در ايـن  . آور و حامي زن است در اين جامعه، مرد نان. ، مرد است نه زن...ازدواج، همانند مهريه و
ام ايجـاد كـدورت،   هنگـ . شود ديدگاه، به تجرد نگاه بدبينانه وجود دارد و در برابر آن مقاومت مي

در درون ساحت زنانگي، نظر دختران فاقد اهميت . رود اين زن است كه به نشانة قهر از خانه مي
  :است و مادر بر دختر سلطه دارد؛ مانند

  .خوايم بريم خونة تهمينه واسة خواستگاري مي: مادر مريم
  .خب بريم: مريم

 .واسه من) سره ژن(ده گيرن تو كجا بياي؟ از كي تا حاال شدي تصميم: خانمير

هاي مكرر براي مردان مقبول است و ازدواج مرد با دختـر   در جامعة مكانيكي، ازدواج و طالق
پنجي، كه همسرش فوت شده و حـدود پنجـاه سـال دارد،    . شود سن و سال ارزش تلقي مي كم 

  :گويد خواهد دوباره ازدواج كند مي وقتي مي
  . كمي پايين باال اشكال ندارهحاال. سالش باشه ـ زني بگيرم چهارده

  :گيرد و زن دخالت چنداني در امور مهم ندارد در اينجا تصميمات مهم را مرد مي
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  .كنم هرچي اون بگه، من هم قبول مي. دست بابامه] براي ازدواج[من كه صالحم : زينب 
  .شود برندة كانون خانواده تلقي مي بين در جامعة مكانيكي، ماهواره از

مانند زنانگي سنتي، زن به لحاظ مالي و اقتصادي بـه مـرد وابسـته     سنتي، به نيمه در زنانگي
كنـد؛ بـرخالف زنـانگي     عنوان حامي دخترش در برابر اقتدار پدر عمل مي در اينجا، مادر به. است

توانـد درد دل   اند؛ به عبارتي، دختر با پدر يا پسر بـا مـادر مـي    نشده ها جنسيتي  سنتي، درد دل
گيرنـدة اصـلي مـرد     در اين جامعه، تصـميم . كند برخي موارد، مرد از زن عذرخواهي ميدر . كند

در . زنـد  گيرد، نتيجة نابهنجاري را رقـم مـي   مي  است و آنجا هم كه زن در موضوعي مهم تصميم
  .آيد برندة كانون خانواده به حساب مي اين جامعه، همچنين نشان داده شده كه ماهواره ازبين

   واره عادت
نوعي آمادگي عملي، نوعي آموختگي ضمني، نوعي فراست، نوعي « واره عادت] 4[ه زعم بورديو ب

دهـد كـه روح    يافتگي اجتماعي از نوع ذوق، سليقه، كه به عامل اجتماعي اين امكان را مي تربيت
هـا و ديگـر امـور حـوزة خـاص خـود را دريابـد، درون آن         ها، رونـدها، ارزش  قواعد، آداب، جهت

  .»شود، جا بيفتد و منشأ اثر شود پذيرفته
ة ويژگي مورد پذيرش زنان منزل دهد، همواره به خصلتي كه زنان را به گذشتة دور ارتباط مي

انـد كـه    متمايـل   هـايي  كـنش  دادن هـا بـه انجـام    آن. مسلط در اجتماعات مكـانيكي بـوده اسـت   
. انـد نشـان دهـد     زيسـته  ميهاي دور در آن  ها و اجتماعي كه از گذشته شان را به ارزش پايبندي

  .زيستي، قناعت و آبروداري نگاه ارزشي به خشونت، ساده: ند ازا ها عبارت برخي از اين ارزش
جا حضور دارد؛ مـثالً، پـري    طور كه گفته شد، تالش براي حفظ و ترس از آبرو در همه همان

  :گويد در واكنش به كارهاي نامتعارف پدرش به برادرش مي
  .ره مردم بدونن، آبرومون مي. يد زودتر حلش كنيمـ هرچي هست، با

هـاي جديــد، فقـدان قــدرت    رفـتن، نــاتواني در برقـراري ايــده    صــدقه خـودتحقيري، قربـان  
شـمردن آرايـش    گذاري براي داشتن شـوهر، پسـت   هاي مردان، ارزش گيري و تأييد گفته تصميم

زنـان سـاكن در     وارة گوياي عادتهاي سنتي از مواردي است كه  طوركلي تقويت ارزش زنان و به
هـاي خـويش    شده، زناني هسـتند كـه از سـنت    هاي بررسي در سريال. اجتماعات مكانيكي است

دانند، ولـي از آنجـا كـه در ايـن      د و درآميختگي با فرهنگ ديگر را براي خود افتخار ميان گريزان
از آن كم است و در صـورت  واره رايج است، امكان تخطي زن  ها تأكيدشان بيشتر بر عادت سريال

كـه در شـهر سـاكن اسـت و      مريم. شوند سرپيچي، با سرزنش و عدم پذيرش ديگران مواجه مي
هـاي   جايگاه طبقة پاييني دارد، هنگام رفتن به روستا و اعالم بيزاري از رسم و رسـوم و فعاليـت  

  :شود گرايانة پري مواجه مي روستايي، با اين گفتة سرزنش
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] كـردي  چوپاني مي[كردي  ايي كه تا پارسال تو كوه دنبالشون ميه همون. ها گوسفندن اين
  !حاال باكالس شدي

سنتي احساساتي است، به خود اعتماد چنداني ندارد، حسود است، تجمالتي اسـت،   زنِ نيمه
  :گويد پرگل به مريم مي. مند است و دغدغة زيبابودن دارد به خريدن طال و لباس عالقه

اگـه بـه   ... كني آينه به دستت، از صبح تا شب هي خودت رو تماشا مي ـ تو خسته نشدي با
  .گرفتي، االن دكتري داشتي جاي آينه كتاب دستت مي

توانـد   كنـد و حتـي مـي    در اين نوع از زنانگي، گاهي زن از نظر اقتصادي مستقل عمـل مـي  
  .مخارج مرد را نيز تأمين كند

  داغ
درخصـوص  ماست كه به صـفتي غيرعـادي و ناپسـند    يكي از مفاهيم عمدة گافمن، داغ يا استيگ

  ].18[صفت نه در ذات، بلكه در روابط اجتماعي ريشه دارد اين . اشاره داردوضعيت اخالقي فرد 
هاي مربوط  شود، انگ بر زنان اعمال مي شده هاي بررسي هايي كه در سريال يكي از انواع انگ

م درآتـگ  «و ) لـب بـه چـاقو    تشبيه(، »دم چاقو«: ها و معايب بدن است به زشتي چشـم از  (» چـ
  .ها هستند هايي از اين انگ نمونه) حدقه بيرون زده

آينـد كـه بـه بهانـة ازدواج، كالهبـرداري       زناني به نمـايش درمـي   شده هاي بررسي در سريال
تنهـايي   دارد، بـه  خورده خود را از سنت دور نگـه مـي   زنِ داغ. شوند كنند و مجرم شناخته مي مي

  .رود شاپ مي كند و به كافي كند، از عينك آفتابي استفاده مي ميرانندگي 
بـرخالف زن هژمونيـك، كـه    . دهـد  خورد واكنشي نشان نمي زن در برابر انگي كه از مرد مي

هـايي هماننـد    پيشـه اسـت، ديگـري بـا ويژگـي      زيسـت و قناعـت   سخاوتمند، ديگرخـواه، سـاده  
آيـد و مـورد طـرد زن     بـه تصـوير درمـي    نبـود  كاري، خودخواهي يـا حـريص   گويي، پنهان دروغ

  .گيرد هژمونيك قرار مي
مهري قـرار   شود، مورد بي ها تصوير مي خارج از سنت و رسوم در اين سريال اي كه زن غريبه

هـا نمـايش داده    گرا هم در ايـن سـريال   زن غيراخالق. گيرد اي شكل مي گيرد و نگاه بدبينانه مي
عنوان زني كه در پـي يـافتن همسـر     همچنين، زن بيوه به. تشود كه آغازگر رابطه با مرد اس مي

  :گويد به كاظم مي] ساله تقريباً پنجاه[بازكه : شود است، با نگاهي تحقيرآميز نشان داده مي
  .خوام، نگفتم بيوه واسم بگير ـ من گفتم كه دختر واسة ازدواج مي

  :زكمير ازدواج كنددهد با با پيشنهاد مي) بيوه(در جاي ديگر، خانمير به تهمينه 
  .ـ زن، تو كه بيوه هستي، بازكمير هم مرد بدي نيست

  :گويد همچنين تهمينه مي
  ...ـ اگه تو نبودي، تا االن هفت بار ازدواج كرده بودم
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بـودن، خبرچينـي، نـاقص     مـوذي : زني در زنان است برخي از مفاهيم ذيل گوياي پديدة انگ
  .نه، فضول و حراف بودنبودن افكار، دردسرآفريني و ترشيده، ديوا

  بر زن فرمانده، زن فرمان
هاي مـرد   زن در برابر گفته. كند صحبت زن را قطع مي. در زنانگي سنتي، مرد بر زن سلطه دارد

كنـد، سـركوفت    خشونت كالمي و نمادين مرد را تحمل مي. پذير است كند و سلطه مقاومت نمي
در اينجا مرد بر همـة اعمـال او نظـارت    . يردگ شود و مورد تمسخر قرار مي شنود و تحقير مي مي
  :گويد بازكمير به تهمينه مي. دارد

ارم شوهر كني تا اينكه موهـات  ذ ـ به دخترم گفتم يا بايد با رامين ازدواج كني يا اصالً نمي
  .سفيد شه

، در نقـش مـادر بـه خشـونت عليـه      شـده  هاي بررسي زن سنتيِ به نمايش درآمده در سريال
معموالً معيار اعمال سلطه، سن است؛ زن مسن تمايل بيشـتري بـه خشـونت و    . دپرداز دختر مي

در ايـن بـين، دختــران   . دهــد سـن بـه پــذيرش آن تـن مـي     فرمانـدهي دارد و دختـر و زن كــم  
هنگامي كه پرگل به رابطة بين مينو و . ندا شده هاي موجود در جامعة بررسي ترين گروه قدرت كم

  :گويد و ميبرد، خطاب به مين پدرش پي مي
  ت شد؟ حالي. كنم يكي مي ـ اگه يه بار ديگه ببينم دورِ خانمير بپركي، موهات رو يكي

ــه دوش مــي   ــانگي ســنتي، زن چادرنشــيني كــه اســلحه را ب كشــد و پاســبان ســاير  در زن
  .شود كه ابهت و رفتار مردگونه دارد چادرنشينان است، بهنجار شناخته مي

تواند حرف خـود را بـه كرسـي     كردة پايبند سنت بهتر مي سنتي، زن تحصيل در زنانگي نيمه
توانـد مـرد را نيـز بـه اسـتخدام خـويش        او حتي مـي . بنشاند و زنان جوياي شغل را حامي شود

خواهد هم پـري و هـم    اندازي كارگاه صنايع دستي را در ذهن دارد، مي زيبا، كه ايدة راه. درآورد
  :گويد كريم مي پري به. كريم را در اين كارگاه سهيم كند

  ...اول زيبا مديره، بعد من، بعد تو. كنيم مون توي كارگاه كار مي ـ همه

  سازماندهي رفتار
عمومـاً  : شـود  اي خاص نشان داده مـي  به گونه شده هاي بررسي سازماندهي رفتار زنان در سريال

برخي اوقات كَنـدن سـر و صـورت    . تواند حفظ اسرار كند گوست و نمي چين و حاشيه زن مقدمه
. شـود  ة ابزاري براي بـه كرسـي نشـاندن تصـميمات اسـتفاده مـي      منزل و تهديد به خودكشي، به

  :گويد فخري مي
  .ريزم جا مي رو همينـ بايد بگي جريان زمين چيه، وگرنه خون خودم 



  225   هاي شبكة محلي ايالم بازنمايي زنانگي در سريال

 

  :گويد كشور مي. شود اي است كه به زن منتسب مي مندي ويژگي گله
. گم مون مي گم، واسة بدبختي مون مي كسي كنم، واسة بي ـ آخه فقط واسة مرگ شيون نمي

  !عموي تو نتونست بياد يه سر بهمون بزنه؟
پـري بـه   . پـذيرد  نمـي در زنانگي هژمونيك، مرد نبايد احساساتي باشد و زن گرية او را 

  :گويد كريم مي
  .كني ـ اين چيه، مردي تو مثالً؟ مثل بچه گريه مي

  پـري بـه   .گيـرد  در زنان سنتي، ابراز محبت معموالً به شـكل خـودتحقيري انجـام مـي    
  :گويد كريم مي

  .ـ خواهرش بميره كارش زاره
  :گويد در جاي ديگر كشور مي

  .خدا من رو بكشه... ـ عزيزم مادرت بميره 
انگاري  احساسات، ازخودگذشتگي، ناديده نكردن هاي رفتاري زنان سنتي، ابراز از ديگر ويژگي

كشـيدن،   بودن، جيغ سنتي، ظريف هاي زنان نيمه همچنين، از ديگر ويژگي. خود و دلسوزي است
كردن، ماليدن دسـت بـه هـم، سـرك كشـيدن و       داشتن، غش كردن، استرس پچ بودن، پچ پرحرف
  .استبودن  فضول

  نگرش به زنانگي
زنان، برخالف مردان، به مسـائلي  . گيرند ها، عمدتاً زنان در تقابل با مردان قرار مي در اين سريال

نبـودن مـرد بـه زن تأكيـد      در اين فضاها، بـر وابسـته  . ساز نيستند ند و تحولا اهميت مشغول كم
اشتن زن، چنين معنـايي  اين در حالي است كه از د. داشتن شوهر براي زن ارزش است. شود مي

  .شود مستفاد نمي
زن در امور عرفاً زنانه، هماننـد آرايـش   . شود هاي زنانه به ديدة تحقير نگريسته مي به فعاليت

بيشتر ايجادكننـدة مشـكالت اسـت تـا     . زن فاقد تفكر انتقادي است. كردن، استقالل عمل ندارد
ارد و نگـرش كـاالگونگي بـه زن ديـده     نگاه ارزشي نه به دختر، بلكه به پسـر وجـود د  . حالل آن

  :گرايانه است شود؛ مثالً توصيف و شعر مرد براي عشق به زن شكارگونه و تصاحب مي
  1.وت هرچگ بادا باد مه فق ده نشاد تيره خه ل ديري شه وي كه شي

پذيرد؛ مثالً جهانگير با طعنه و زخم زبـان بـه    مرد هژمونيك، مرد وابسته به زن را نمي
  :گويد قيصر مي

                                                        
جـواب  (توان او را شكار كـرد   ماند كه با شليك كردن تير به سمتش مي منظور اين است كه دختر مثل آهو مي. 1

  ).يا منفيگيرم  مثبت مي
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. فاميلشم فخـري . زمين مال قيصره. ـ زمين مال كسيه كه خودم تو استخدامي ردش كردم
خودش فخريه، قلبش فخريه، روحش فخريه، عروقش فخريه، مغزش فخريه، حـركتش فخريـه و   

  ....زبانشم فخريه
  :همچنين، در نقل قول ديگري از زبان جهانگير آمده است

مرد كه ... تو كه مرد نيستي. بدبخت خاك بر سر، گريه نكن. ـ وجود تو يك ثانيه واسم ننگه
بدبخت برو به حال زنـدگي و كـار خـودت    . ننگه بابا. رهآ واسة زنش اين بالها رو سر خودش نمي

  .فكري بكن، تو كه مرد نيستي

 گيري نتيجه
نـانگي  زنـانگي سـنتي، ز  : كنـد  ها چند نوع از زنانگي را به ذهن متبادر مـي  تجزيه و تحليل يافته

درآمده، زنانگي هژمونيك   هاي به نمايش در سريال. سنتي، زنانگي نامتعارف و زنانگي مدرن نيمه
آيـد كـه همـة     در اين شكل، زني كـدبانو و كاربلـد بـه تصـوير درمـي     . همان زنانگي سنتي است

دهـد و حتـي در صـورت     هاي درون منزل را بدون هيچ انتظـار و دسـتمزدي انجـام مـي     فعاليت
عمدة فعاليت ايـن زن بـه امـور داخـل خانـه تقليـل پيـدا        . شود ي با تحقير نيز مواجه ميكار كم
شدة مرد خود را نشان  شود، چارچوب تعريف كند و هرجا فعاليت به خارج از خانه كشيده مي مي
شـود،   گرايش به تحصيل، دانش و آگاهي در اين زنان عمـدتاً بـه تصـوير كشـيده نمـي     . دهد مي

ها بيشتر روابطي غيرپولي است، فضاي حاكم بر ساحت ايـن زنـانگي،    عامالت آنروابط حاكم بر ت
عمدتاً فضايي خصوصي است و نه عمومي، زن به تصوير درآمده زني اسـت كـه از فردگرايـي بـه     

گراسـت، ازدواج بـه    دور است، پايبند به آداب و رسوم محلي است، عمدتاً پذيرنده است، خـانواده 
اي  يافتگي وي بـه گونـه   به لحاظ اقتصادي به مرد وابسته است، تربيت پسندد، شكل سنتي را مي

زيست است، نگاه ضد ارزش به خشونت ندارد،  است كه حفظ آبرو همواره دغدغة وي است، ساده
گوسـت و بـه عبـارتي     شـود، حاشـيه   فرمانبر مرد است، منزلت وي بـا افـزايش سـن بيشـتر مـي     

  .هاي عقالني بر رفتارش حاكم است كنش هاي سنتي، عاطفي و ارزشي بيشتر از كنش
سنتي وجـود دارد كـه در حـد فاصـل زنـانگي سـنتي و        در سوي ديگر، نوعي از زنانگي نيمه

هـاي عرفـاً    زنانگي مدرن قرار دارد؛ در اين نوع از زنانگي، زن به صورت مشـروط برخـي فعاليـت   
رود  دهد، بـه دانشـگاه مـي    انجام مياندازي كسب و كار و معامالت را  مردانه همانند رانندگي، راه

شـود،   ، در فضـاها و امـاكن عمـومي ظـاهر مـي     »سخت«هاي با مهارت تحليلي و  اما نه در رشته
گراسـت،   درد دل كند، مصـرف  ـ همانند پدر ـ تواند با اعضاي خانواده تر است، مي فردگراتر و آگاه

لحـاظ مـالي و اقتصـادي بـه مـرد       زني بيشتري دارد و البته به سنت پايبند است، به قدرت چانه
  .هاي عقالني وي چيرگي دارد اش بر كنش  هاي عاطفي وابسته است و كنش

تـوان   مـي  شـده  هاي مطالعه دهند نوعي از زنانگي نامتعارف را نيز در سريال ها نشان مي داده
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بـا مـرد    در اين نوع از زنانگي، زن دغدغة مديريت و آراستگي ظاهر را دارد، آغازگر رابطـه : يافت
طور خالصه در پـي   گريزان و هنجارگريز است و به  جوي شوهر است، از سنتو است يا در جست
تـوان بـر فقـدان زنـانگي مـدرن در       هـاي تحقيـق مـي    با تجزيه و تحليل يافتـه . ابراز وجود است

  .درآمده در سيماي ايالم صحه گذاشت هاي به نمايش  سريال
ها به نوعي به حاشيه رفته است؛ به عبارتي،  ر اين سريالباور د توان نتيجه گرفت نگاه زن مي

شـود، تفكـرات زن پذيرفتـه     توان لحظاتي را يافت كه در آن بـه سـخن زن ارجـاع داده مـي     مي
هـاي   شـود و در فعاليـت   گـر شـناخته مـي    شود، زن همچـون تعـديل   شود، با زن مشورت مي مي

گفته شد، اين نـوع از زنـانگي، زنـانگي در    طور كه  اجتماعي و اقتصادي مشاركت دارد؛ اما، همان
  .حاشيه است

پــردازد كــه در مــتن جامعــه و  شــبكة محلــي ســيماي ايــالم بــه بازنمــايي آن چيــزي مــي
مظــاهري از . اي در حــال گــذار اســت جامعــة ايــالم، جامعــه. ســاختارهاي آن نيــز وجــود دارد

در  ـ ور پررنـگ زنـانگي سـنتي   توان در جامعة ايالم يافت، اما حضـ  را مي» نوماديسم تا مدرنيته«
در جامعـة   ـ سـنتي، و زنـانگي مـدرن    نسبت به زنـانگي نيمـه   ـ اجتماعات با همبستگي مكانيكي

تـوان   ها سايه افكنده اسـت؛ بـه عبـارتي، مـي     بر همة اين سريال ـ شهري با همبستگي ارگانيكي
بـر پـذيرش زنـانگي    ، تمركـز  شده هاي مطالعه وسوي شبكة استاني مركز ايالم را در سريال سمت

هـاي   بـاور دانسـت كـه در طـول سـال      سنتي و سيطرة آن بر ساير زنانگي و همچنـين نگـاه زن  
رسـد   بـه نظـر مـي   . اين نحوة بازنمايي، صورت مسلط بوده است) 1392ـ1388(ها  پخش سريال

عنـوان زنـانگي    هاي محلي سيماي مركز ايالم، بـا بازنمـايي شـكل خاصـي از زنـانگي، بـه       شبكه
يك، بر پذيرش و تقويت اين نوع از زنانگي تأكيد كرده و در برابرِ بازنمايي زنـانگي متكثـرِ   هژمون

ة زنـانگي نابهنجـار، نامتعـارف    منزل ديگري كه در جامعه حضور دارند يا مقاومت كرده يا از آن به
  .اي ياد كرده است  و حاشيه

داي از جامعـه در نظـر   تـوان جـ   هـا را نمـي   هـا و سـريال   در اين مقاله، مشخص شد كه فيلم
هـاي   اي از واقعيـت  هاي خود، شكل ويـژه  شبكة محلي سيماي ايالم، با استفاده از سريال. گرفت

. فرهنگي پيرامون استان ايالم را، كه خانوادة سنتي و زنانگي سنتي است، بازنمـايي كـرده اسـت   
در . دهنـد  امه مـي ها نيز در چارچوب همين موضوع به فعاليت خود اد توليدكنندگان اين سريال

ـ  شود كه جنسيت و زنانگي چگونه به اينجا مشاهده مي ة امـري فرهنگـي و اجتمـاعي خلـق     منزل
اي از حـاالت، رفتارهـا،    مثابـة اجـراي مجموعـه    بـه  شـده  هاي مطالعـه  زنانگي در سريال. شود مي

در شـود كـه افـراد     گونه كه گافمن اشاره داشته است، در نظر گرفتـه مـي   سكنات و مناسك، آن
اي از زنـانگي را   هـا شـكل ويـژه    اين نمـايش . گذارند تعامالت خود با ديگران آن را به نمايش مي

طـور كـه    همـان . دهند شده و ساير اشكال را زنانگي نامتعارف جلوه مي زنانگي طبيعي و پذيرفته
هـاي   واره، نقـش  سـو از طريـق برخـي اشـكال و مظـاهر، هماننـد عـادت        گويد، از يك بورديو مي
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ايـن نـوع از زنـانگي    ... هـاي شـغلي و غيرشـغلي، فضـاهاي ويـژه و      بندي  ول و نامقبول، رتبهمقب
هـاي سـلطة مردانـه بازتوليـد      هژمونيك و متعارف برساخته و از سوي ديگر روابط سلطه و اهرم

هـاي شـبكة محلـي     بـا بازنمـايي زنـانگي در سـريال    ] 6[با مقايسة بازنمايي مردانگـي  . شوند مي
در مردانگـي هژمونيـك   . توان از وجود نوعي نابرابري جنسيتي نيز سخن گفـت  ميسيماي ايالم 

در ايـن نـوع از   . هاي مسلط، خصلت پدرساالرانه دارنـد  عنوان سوژه درآمده، مردان، به  به نمايش
آوري، اسـتقالل   گـري، نـان   هايي چون شجاعت، غيـرت، قـدرت بـدني، سـلطه     مردانگي بر ارزش

مومي، توانايي حل مسـائل، توانـايي تفكـر انتقـادي و نيـز توانـايي       اقتصادي، حضور در فضاي ع
ايــن در حــالي اســت كــه . برقــراري نظــم و انســجام در اجتمــاع و جامعــه تأكيــد شــده اســت 

هاي ضعف، استرس، تـرس انفعـال، وابسـتگي و پذيرنـدگي      هاي مسلط زنانگي به صورت ويژگي
، )1391(زادگــان  مطالعــات تقــي نتــايج مطالعــة حاضــر بــا نتــايج. بــه نمــايش درآمــده اســت

پيشنهاد اصلي مقالـه ايـن اسـت كـه     . همسويي دارد] 28[و ابراهيم ] 11[گرد فرامرزي  سلطاني
هاي در حال تغييـر در اسـتان، هماننـد ظهـور زنـانگي       سيماي مركز ايالم براي بازنمايي واقعيت
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