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  شناسي اجتماعي از منظر زبان شهرزادبازنمايي زن در سريال 
 3، بهزاد بركت2، منصور شعباني1*مجيد بيچرانلو

  دهكيچ
هـا،   هـا، رمـان   محصوالت فرهنگـي جامعـه از قبيـل داسـتان     ةهاي مطالعة تغييرات زباني جامعه، مطالع يكي از راه

جايگاه مهمي را بـه  ها  كه در بازنمايي ،ها از مقوالت مورد توجه رسانه. هاست ها و سريال توليدات موسيقيايي، فيلم
هـاي   در فرهنگ بازنمايي زن. بازنمايي جنسيتي زنان است طور ويژه خود اختصاص داده است، مقولة جنسيت و به

ثر از نگاه خاص يـك فرهنـگ بـه نقـش و جايگـاه او در آن      أمختلف متفاوت بوده و نحوة به تصوير كشيدن زن مت
شناسـي   از منظـر زبـان   شهرزادبازنمايي زن در سريال  ةة شيواين تحقيق، مطالع دادن هدف از انجام .فرهنگ است

يعني تعامل زباني  ،تري با موضوع تحقيق هايي از سريال كه در ارتباط وثيق سكانسبه اين منظور،  .اجتماعي است
 بازنمايي ةسطحي بارت، نحو شناختي سه با استفاده از روش تحليل نشانهو   انتخاب شده هستند ،مبتني بر جنسيت

نتـايج  . اسـت   تحليـل شـده   شناسـي اجتمـاعي   ن زن، همچنين جايگاه زبـاني زنـان در برابـر مـردان از منظـر زبـا      
دهد كه در اين سريال شاهد بازنمايي از نوع كنترل زباني زنان، فرادستي زبـاني مـردان در    آمده، نشان مي دست به

زدگي در مراودات زباني هستيم  و همچنين جنسيتبرابر فرودستي زباني زنان، فرودستي ناشي از غياب زباني زنان 
  .كه اين بازنمايي مبتني بر ايدئولوژي و گفتمان مردساالري در جامعه است

  كليدواژگان
  .شهرزادشناسي اجتماعي، فرودستي و فرادستي زباني، جنسيت، سريال  زبان
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  مقدمه
، نحوة نگاه به زن و جايگاه زن در مـراودات  شناسي اجتماعي زبانورد توجه يكي از مسائل مهم م

هـاي   هـا و ژانرهـاي مختلـف رسـانه     با توجه به اينكه بازنمايي زنان در قالـب . زباني جامعه است
ثيرات مهمـي  أهاي تلويزيوني، ابعاد زباني و اجتماعي و نيز كاركردها و ت تصويري همچون سريال

هـا از منظـر    مـل در نحـوة بازنمـايي زنـان در رسـانه     أتحقيـق و ت  د،ان دارهاي مخاطب در نگرش
تدريج جايگـاه   ايران به ةامروزه در جامع ويژه كه زنان شناسي اجتماعي حائز اهميت است؛ به زبان

در محافـل گونـاگون اجتمـاعي و فرهنگـي و نيـز در       هـا  آن. انـد  تـري يافتـه   اجتماعي برجسـته 
حضـور   هـاي اقتصـادي و سياسـي    ختلـف دولتـي و غيردولتـي، حـوزه    هاي م ها، سازمان دانشگاه
ويژه در مراودات زبـاني، گـاه احسـاس     اند، اما همچنان در تعامالت اجتماعي، به تري يافته پررنگ

 ةسـعي بـر آن اسـت كـه بـه مطالعـ       ،در اين پـژوهش  .دهد دست ميها  آن تبعيض جنسيتي به
گوهاي گوناگون زنـان و مـردان و همچنـين مطالعـة     و در گفت زباني زنان در برابر مردان جايگاه

 .شناسي اجتماعي پرداخته شود از منظر زبان شهرزادچگونگي بازنمايي زنان در سريال 

  مباني نظري تحقيق
 جنسيت و قدرت، زبان

ها يا رمزهاي ساختي  زيرا هر دو جنس نظام ،جنسيتي مبين هويت زباني متمايز زنان است زبانِ
هاي زباني متفاوتي را  اين زبان اشكال نحوي و قابليت. هاست معرف جنسيت آنخاصي دارند كه 

زيرا زبان جنسيتي بـه نحـو    ،بارز است هاي جنسيتي در استفاده از زبان تفاوت. آورد به وجود مي
متمايزي معرف ساخت اجتماعي هويت جنسيتي بوده و تفاوت جنسيتي و نه ذاتي زبـان را بـاز   

از مطالعات دربارة نسبت زبان و جنسيت بود كه با آثار رابين لكاف شروع آغ 1970 ةده. دكن مي
زدگـي   جنسـيت  ،واقـع  در. شوند اين نظريات به سه دستة نقصان، تفاوت و سلطه تقسيم مي. شد

 ،اين ميـان  در. هاي فرادست جامعه است اي مناسب براي كنترل زباني از سوي گروه شيوه 1زباني
  .لطه اهميت بيشتري دارنددو ديدگاه كلي تفاوت و س

شناسـان طرفـدار برابـري     ين ديدگاهي كه از بسياري لحاظ مـورد توجـه اولـين زبـان    نخست
معتقد است زنـان بـه ايـن    ) 1973(رابين لكاف . بود) سلطه(جنسيتي قرار گرفت ديدگاه تسلط 

 ].35، ص3[ كنند صحبت مي» ضعيف«كه فاقد اقتدارند و زباني محتاطانه دارند با زباني  دليل
كه بخشي از آن در انتقاد به ديدگاه تسلط مطـرح شـد، ديـدگاه تفـاوت      ،ديدگاه مهم ديگر

تـر اسـت و    كنندة رفتار زبـاني زنـان بـا نگرشـي مثبـت      ديدگاه تفاوت تا حدودي مشخص. است

                                                        
1. gendered language  
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شود الگوهاي جنسـيتي   هاي معيني باشد كه تصور مي فرهنگ كنندة بافت خرده كوشد توجيه مي
 يمتفاوت  هاي اين ديدگاه، گفتار زنانه ارزش در. وجود داردها  آن ش متقابل زباني درمربوط به كن

زيـرا   ،شـوند  اساس آن مردان و زنان در ايجاد ارتباط با مشكل مواجه مي و بر داردبا گفتار مردانه 
ي معتقـد اسـت مـردان بـرا     1تانن. گذارد ثير ميأاهداف تعاملي متفاوتي دارند كه بر گفتار آنان ت

به همين دليـل اسـت كـه بـه انـواع       .كنند كسب يا حفظ پايگاه اجتماعي در صحبت شركت مي
 .آورنـد   گويي و تبادل اخبار ورزشـي رو مـي   دادن، توهين صريح، لطيفه هاي رقابتي مانند پز گفتار

كنند و بـه همـين    كه زنان براي برقراري ارتباط و افزايش نزديكي در مكالمه شركت مي حالي در
  ].40ـ38، ص3[ دهند تا تضاد را به حداقل برسانند كردن را ترجيح مي ل غيبتدلي

يكـي  . قائل شدبراي شناخت بهتر نسبت زبان با جنسيت، بايد ميان جنس و جنسيت تمايز 
جـنس بـه عوامـل    . اسـت  2»جنس و جنسـيت «م، مفهوم فمنيساز مفاهيم كليدي در مطالعات 

 جنسـيت . كند و لذا تغييرناپذير اسـت  از زنان متمايز مياشاره دارد كه مردان را  شناختي زيست
هاي متفاوتي كه يـك جامعـه بـه مـردان و زنـان       اي است به نقش واژه و باوري فرهنگي و اشاره

هـاي طبيعـي زنـان و مـردان      امري طبيعي و مبتني بر تفـاوت  به عبارتي، جنس. كند عرضه مي
و نوعي نظام بازنمـايي  ] آميز تبعيض[رهنگي هاي اجتماعي و ف اما جنسيت مبتني بر ارزش ،است

 جنسـيت  عامـل  آنكه با :گويد مدرسي مي]. 144، ص13[ در چارچوب گفتمان پدرساالري است
 يكسـاني  كـامالً  اجتمـاعي  هـاي  نقـش  مـردان  و زنـان  كه آنجا از دارد، بيولوژيكي ةجنب اصل در
 حسـب  بـر  جنسـيت  .انـد  آورده رشـما  بـه  اجتماعيي عامل معموالً نيز را جنسيت ندارند، عهده بر

 اجتمـاعي  و فرهنگـي  لحـاظ  بـه  كه شود مي مربوط مرد و زن هاي تفاوت از جنبه آن به تعريف،
 زنـان  و مـردان  شناختي زيست هاي تفاوت بر كه» جنس« از جنسيت، نظر اين از .گيرد مي شكل
شـوند، بلكـه زن    نمـي زنان، زن متولـد  «: ها تفمنيسبه باور . شود مي داده تمييز د،شو مي اطالق

اي كـه تصـميم    جامعـه  ؛آورد هاي جنسـيتي را جامعـه بـه وجـود مـي      تفاوت .»شوند ساخته مي
مـردان اسـت،    ةكـه سـاخته و پرداختـ   » زنانـه «رفتـار   ةگيرد زنان بايد خود را با يك كليشـ  مي

دسترسي زنان و مردان به قـدرت نيـز متفـاوت     لذا بر اين اساس]. 161، ص10[ ندكنهماهنگ 
شود، اما بروز چنين امري نزد  حق طبيعي مردان انگاشته مي  واقع، كسب و حفظ قدرت در. ستا

معتقد است كـه ايـن   ) 1389(محمدي اصل . آيد عجيب و مردانه و خطرناك به حساب مي زنان
يكـي  : شـود  باور در فرهنگي ريشه دارد كه به دو طريق مانع مشاركت كامل سياسـي زنـان مـي   

ر هنر يا علـم حكومـت و تـدبير و ديگـري ممانعـت از حضـور او در جريـان        تقبيح دخالت زن د
 ةاخيـر، قـدرت از حكومـت در عرصـ     مـورد تخصيص قدرت به آحاد جامعه و توجيه آن، كـه در  

هاي بديع سياسـت بـه    كه حتي جلوه ،گيرد بر مي تنها تدبير منزل را در رود و نه عمومي فراتر مي

                                                        
1. Tannen  
2. sex and gender  
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خورند  وند مييارتباط است كه زبان و جنسيت و قدرت به هم پ كند و در اين اخالق نيز نفوذ مي
ايـن بـدان معناسـت كـه نقـش      . طلبي در اين عرصه را آزمـود  توان تفاوت نابرابري و سلطه و مي

گونـاگون از   يكه جنسيت به انحا طوري ؛يابد جنسيت از زاوية زبان در حوزة سياست جريان مي
تـرين   ها حتي در خصوصـي  اين جلوه. دشو ثر ميأمردانه مت ـ امكانات زباني در توزيع قدرت زنانه

دهنـدة افكـار    زبان به عالوه، نشـان ]. 97، ص9[ كند ارتباطات آدمي با خودش نيز نمود پيدا مي
كـه انتسـاب قـدرت بـه زنـان بـا تخصـيص صـفاتي ماننـد           چنـان  ؛جنسيتي است ـ قالبي جنس

شود، ولي مردان نـاتوان از كنتـرل    بيان مي مدار به زنان سياست» هرزه«و » پتياره«و » سليطه«
. خـوانيم  نمـي » ذليـل  مـرد «گـاه زنـي را نيـز     ند و البتـه هـيچ  شو معرفي مي» ذليل زن«زنانشان، 
كـه   حـالي  كننـد، در  هاي قومي عمدتاً موفقيت مرد را با كار بيرون از خانة وي گوشزد مي داستان

متفـاوت   ظار ما از سخنگويي زنان و مردانانت. شمارند سكوت و اطاعت زن را شرط توفيق زن مي
پسنديم و در غير ايـن   آميز زنان را مي مردان و بيان تلويحاً مالحت ةكه صراحت لهج چنان؛ است

زني از باال را  كنيم و فشار از پايين و چانه تربيت قلمداد مي طلب و بي گو را سلطه صورت، زن رك
هايي  تواند محدوديت بان عاملي فرهنگي است كه ميز ،بنابراين]. 98، ص9[ دانيم او مي ةشايست

كنـد كـه براسـاس وجـود      فرهنگي را ترويج مي زده پس زبان جنسيت. براي فرهنگ فراهم آورد
يـك جنسـيت در مـوقعيتي بـاالتر از جنسـيت ديگـر قـرار         ،مراتبي موجـود در آن  سلسله ةرابط
  .دكنتواند با تسلط بر آن اعمال قدرت  گيرد و مي مي

  هاي جنسيتي و كليشه زبان
ها، رفتارها و انتظارات يك گروه يا فرد اسـت   شده در مورد نگرش شدت ساده اي به كليشه عقيده

دهنـد،   اشـاعه مـي   هـا در جامعـه   كه رسـانه  مهمي هاي كليشه يكي از. داردو معموالً بار ارزشي 
فرودسـت بازنمـايي   كفايـت و   عنوان جنس دوم و افرادي بـي  زنان به هايي است كه در آن كليشه

  ].148، ص13[ شوند مي
هـا در جهـت هـدايت و تـداوم      هاي جمعي از نظـر فمنيسـت   تصوير فرهنگي زنان در رسانه

. رود به كار مـي » مردانگي«و » زنانگي«شده دربارة  تقسيم كار جنسي و تقويت مفاهيم پذيرفته
نقـش همسـر، مـادر، كـدبانو و      گويند كه زنان بايد در به ما مي» فناي نمادين زنان«ها با  رسانه

بازتوليـد فرهنگـي   . جز اين نيسته غيره ظاهر شوند و در يك جامعة پدرساالر، سرنوشت زنان ب
را در نظر زنان طبيعـي جلـوه   ها  آن كند آموزد و سعي مي ها را به زنان مي نحوة ايفاي اين نقش

  ]242، ص2[دهد 
ها يا تصورات قالبي جنسيتي را  ي كليشهنقش بازنماي«هاي جمعي  رسانه ،ها نيستياز نظر فم

ها يا تصورات  هاي مربوط به كليشه يكي از نكات قطعي دربارة صفات يا خصيصه. گيرند عهده ميرب
شود، بيش از صفاتي كه به زنان نسبت  قالبي اين است كه براي صفاتي كه به مردان منسوب مي

به خطرپذيري در برابر ضعف، زودباوري و  قدرت، استقالل و تمايل. شوند دهند اهميت قائل مي مي
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هايي كه با صفات مردانه و زنانه تداعي  اين تفاوت در ارزش. شوند غلب مثبت تلقي مياثيرپذيري أت
شده است، ممكن است تاحد زيادي به نوعي برچسب مربوط باشد كه به برخي خصوصـيات زده  

كند كه  ارهاي خاص تا حدي تعيين ميشناختي به برخي از رفت اطالق معاني روان ةشيو. شود مي
جـنس بـه    معمـوالً ]. 29ــ 28، ص8[» شـوند  اين رفتارها تا چه حد مثبت يا منفي پنداشته مي

ساخت اجتماعي  كند كه بر شناسي بدن و جنسيت به مفروضات و اعمالي فرهنگي اشاره مي زيست
جتمـاعي، فرهنگـي و سياسـي    ها و اعمال ا نتيجه اين گفتمان در. كند مردان و زنان را هدايت مي

هاي فرهنگي و اجتماعي، زنان را به نحو  داوري ها و پيش فرض فرودستي پيش ةند كه ريشا جنسيت
اي را تداوم  هاي قالبي و كليشه افكار و انديشه د و از اين طريقنكن ها بازنمايي مي خاصي در رسانه

. كنند مي ساس جنسيت خود تجربها يا تبعيضي است كه افراد بر تعصب ،زدگي جنسيت. دنبخش مي
رفتار، گفتار، منش يا هر واكنشي كه از اعتقاد به فرودستي زنان برخاسته باشد و  ،به عبارت ديگر

ايـن اصـطالح در ميـان    . بندنـد  هـاي زنـان مـي    باورهاي اجتماعي ناشي از آن راه را بـر فعاليـت  
و هر دو اصطالح بيانگر رشد  ستي موج دوم، در قياس با نژادپرستي ساخته شديهاي فمن جنبش

حقيقت  تبعيض جنسيتي در. شد پوستان اعمال مي نوعي آگاهي بود به ستمي كه به زنان و رنگين
. اند اساس آن به وجود آمده سم بريفمن بخش زنانه و اساساً هاي آگاهي پرابلماتيكي است كه جنبش

رويكرد اول ناظر بر  :ده وجود داردگرايي دو رويكرد عم در بررسي مفهوم جنس ،به باور نجم عراقي
شـدن و   ناخودآگاه است كـه در جريـان اجتمـاعي    ةنوعي نگرش و عاطف آن است كه اين ويژگي

ست كـه رويكـرد دوم بـر    ا اين در حالي. شود افراد آموخته مي از سوي گيري هويت جنسي شكل
طبقاتي، نژادپرستي نسبت تبعيض جنسيتي با ساير شرايط مرتبط و مشابه آن از جمله استثمار 

  ].316، ص14[ است... و
زدگي زباني يكي از عواملي است كه ممكن است باعث شود زنان تصـويري منفـي و    جنسيت

زن  ةاز آنچـه شايسـت  ها  آن نتيجه بر انتظارات مردان يا خود اي از خود دريافت كنند و در كليشه
ناسـب بـراي كنتـرل زبـاني از سـوي      اي م زباني شيوه زدگيِ جنسيت، واقع در. ثير بگذاردأاست ت
  .هاي فرادست اجتماعي است گروه

ادبانه، نامربوط، يا ناعادالنه را در ميان  زده است كه كاربرد آن تمايزي بي زباني جنسيت
  نهـاد  شـده در پـاك   بـراگين، نقـل  (هاي مختلف به وجـود آورده يـا تـرويج نمايـد      جنسيت

  ).1381جبروتي، 

  اي زبان و بازنمايي رسانه
ايـن مفهـوم بـا    . اي از اهميت خاصي برخـوردار اسـت   مفهوم بازنمايي در مطالعات رسانه ،امروزه
توليد معنا «بازنمايي را . تنگاتنگ دارد ةگيرد رابط هايي كه براي ترسيم واقعيت صورت مي تالش
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) 2003( 1هـال ]. 127، ص11[ كننـد  تعريـف مـي  » هـاي مفهـومي و زبـاني    از طريق چـارچوب 
 يديـ لك يهـا  وهياز شـ  يكـي  ييت به نحو معنادار وجود ندارد و بازنمايه واقعكند ك ياستدالل م

 يدسـت بـاق   يـك  در گـذر زمـان   ييسـت و از راه بازنمـا  يا شـفاف ن يح يمعنا صر. د معناستيتول
وجـود دارد، امـا    رديـ گ يه در آن صـورت مـ  ك ييها ييد، جهان مستقل از بازنمايترد يب. ماند ينم

و  يخنثـ  ياي نـه امـر   و رسـانه  يفرهنگـ  ييبازنما. آن است ييگرو بازنمامعنادارشدن جهان در 
مرجح در جامعـه در   يد و اشاعة معانيخته به روابط و مناسبات قدرت جهت توليه آمكطرف،  يب

بازنمايي يكـي از مراجـع توليـد     ].16، ص12[ است ياجتماع يها يت نابرابريجهت تداوم و تقو
معنا بين اجزاي يك فرهنگ است و ايـن امـر    ةاتي توليد و مبادلبازنمايي فرايند ذ. فرهنگ است

بازنمايي به اين نكته اشاره . ها و تصاوير براي بازنمايي چيزهاست كارگيري زبان، نشانه مستلزم به
هـا محصـول چگـونگي بازنمـايي      كه معناي پديـده بل ،نيستند دارها في نفسه معنا دارد كه پديده

د يـ ا توليـ ه هـر محصـول   كرد كد كيد تأيبا]. 40، ص7[ )ل از هال سروي زرگر به نق(ت هاس آن
ا مراسم دعا ي يسخنران ي، اعم از خبر، مستند و حتيريتصو يها دات رسانهيژه توليو ، بهيا رسانه

، رسـانه بـه   يا نـد ارتباطـات رسـانه   يواقع، در فرا ند و درا ار متفاوتيبسها  آن تيبا واقع  ش،يايو ن
شـدة   ديـ تول يند، معنـا ين فرايدر ا يديتول يند و به طور حتم، معناك يدام مت اقيواقع ييبازنما

و  يخنثـ  نـد ين فرايـ ت وجود دارد و رسـانه همـواره در ا  يرود نه آنچه در واقع يرسانه به شمار م
ا يـ نبـودن زبـان اسـت     ياز خنث يناشي ا رسانه يينبودن بازنما يخنث  قت،يحق در. ستيطرف ن يب

طـور   بـه . شـود  يحـادث مـ   يا دهين پديرسانه از زبان، چن يريگ عـلـت بهره م بهييبهتر است بگو
همانند جهاني كه مـا احسـاس    ،كنند ها آن را ترسيم مي توان گفت جهاني كه رسانه مي ،خالصه

]. 51، ص11[ اسـت » مفاهيم كلـي «يا » مقوله«فرهنگي از  ةيافت سازمان ةيك مجموع ،كنيم مي
بنـدي اجتمـاعي و    و توزيع معنـا، نقـش مهمـي در هرگونـه صـورت      مثابة مجراي توليد زبان، به

يند بازنمايي است كـه كنتـرل و نظـارت بـر عقايـد و      ابه سبب اهميت زبان در فر. فرهنگي دارد
رسانه و  شود و در اين ميان، زبان دادن معنا ميسر مي از طريق ساختن و شكل رفتارهاي ديگران

اگـر معنـا نتيجـة    . يابـد  شـود و انتقـال مـي    يآن توليد مـ واسطة ممتازي است كه معنا از طريق 
قراردادهاي زباني، فرهنگي و اجتماعي و نه چيز ثابتي در طبيعت باشـد، در آن صـورت معنـا را    

يعنـي معنـا در ذات چيزهـا وجـود نـدارد، بلكـه معنـا         ؛توان ثابت و قطعي فرض كرد هرگز نمي
زبان در سـاحت   يريارگك توان گفت به يم، هخالص طور به]. 22، ص11[ شود ساخته و توليد مي

ن زبان اسـت  يا زيراار گرفته شود، ك ا انحراف آن بهي يار عمومكت افيبسا در جهت هدا چه رسانه
  .ندكنما عرضه  د و آن را واقعكنق را وارونه يا حقايق باشد يانندة حقايتواند بازنما يه مك

                                                        
1. Hall  
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  ها آميز جنسيت در رسانه بازنمايي تبعيض
تواند در بازنمايي زنـان و مـردان مبتنـي بـر عـدالت يـا عادالنـه بــاشد يـا در مــقابل            يزبان م
 ،دشـ طور كه قبالً ذكر  همان منظور از جنس و جنسيت چيست؟. محور گرايانه و جنسيت تبعيض

 يتجنسـ . شود محقق مي شناختي اشاره دارد كه معموالً قبل از تولد بندي زيست جنس به طبقه
چيسـت؟   1گرايـي  جنسيت .تماعي اشاره دارد كه با رفتار خاصي در ارتباط استبندي اج به طبقه

تـا   گويي افـراد يـك جنسـيت   ؛ كند طور نابرابر بازنمايي مي گرا، زنان و مردان را به زبان جنسيت
ترند و پيچيدگي كمتري دارنـد و در مقايسـه بـا جنسـيت ديگـر       حدودي از لحاظ انساني ناقص

زنـان و مـردان    ةهـايي دربـار   كليشه ةگرا همچنين دربردارند جنسيت زبان. حقوق كمتري دارند
مجمـوع، در بسـياري از جوامـع،     در. ولي اغلب به زيـان زنـان   ،گاهي اوقات به زيان مردان؛ است

مردان همچنان از دارايي و اموال . اند هاي باالتري را در مقايسه با زنان اشغال كرده جايگاه مردان
مداران، مـديران   هنوز بيشتر سياست. زنان درآمد بيشتري دارند نسبت به بيشتري برخوردارند و

محل بحث است  اين موضوع. ها، جراحان و كارگردانان مردند دانشگاه انداها، قضات، است سازمان
كه آيا استفاده از زبان براي فروكاهيدن جايگاه مردان همان اثـر را دارد كـه از زبـان بـراي ايـن      

زيربناي استفاده از زبان، براي مـردان و   ةدهند روابط قدرت تشكيل رازيشود،  منظور استفاده مي
گرايـي جنسـيتي در زبـان     هاي بـارز تبعيض يكي از نمونه]. 77ـ76، ص15[ زنان، متفاوت است

به نفع مـردان   يبسياري از اوقات، واژگان به صورت ملموس. دار بودن واژگان است ها نشان رسانه
  .دار هستند شانو به زبان زنان ن

رونـد   براي مثال در صحبت از جراح، پزشك يا استاد دانشگاه، به نحوي واژگان به كـار مـي  
 ،كار رونـد ه اند و اگر براي جنس ديگر ب گويي اين واژگان در اصل براي جنس خاصي وضع شده

تلويحـاً  واژگاني مانند يك پزشك خانم، يك استاد زن يا جراح زن . دار باشد بايد به صورت نشان
كنند كه اصل بر مرد بودن در اين مشاغل است و يك پرستار مرد تلويحاً حاكي از ايـن   بيان مي

الزم به ذكر است كه اغلب پرستاري به لحـاظ شـغلي   . بودن پرستاران است  است كه اصل بر زن
رد كـه  تـوان تفسـير كـ    شوند، بنابراين مي شده دانسته مي تر از ديگر مشاغل ياد در جايگاه پايين

هستند و بر اين اساس، مردان در جايگاه طبيعـي   ]ها رسانه[ گرايي زبان ها حاكي از جنسيت اين
 ].79، ص15[ يا باالتر هستند

  شناسي روش
سـطحي روالن بـارت    شناسي سه كنيم با استفاده از روش تحليل نشانه تالش مي ،پژوهشدر اين 

 .شناسي اجتمـاعي تحليـل كنـيم    زبان از منظر را شهرزادبازنمايي زن در سريال تلويزيوني  ةنحو
 نشـانه هـر  . كنـد  كيد ميأهر نشانه تمعناي ضمني و صريح بر ي بارت ختشنا نشانهتحليل الگوي 

                                                        
1. sexism  
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شناسـي،   در نشـانه . معاني ضمني نيز داشته باشـد  صريحي كه دارد،ممكن است عالوه بر معناي 
كـار   و دال و مـدلول سـر   ةا رابطحقيقت مفاهيمي هستند كه ب معناي صريح و معناي ضمني در

معنـا هـر دو را شـامل    . مـدلول صـريح و ضـمني   : شـوند  دارند و دو نوع مدلول از هم متمايز مي
معنـاي صـريح بـا    . كننده اسـت  يك بر ديگري الويت ندارد و بافت تعيين هيچ ،ترديد بي .شود مي

يافت عام يا مطـابق عقـل   عباراتي همچون مبتني بر تعريف، معناي بديهي يا معناي مبتني بر در
  ].217، ص4[ اند سليم توصيف كرده

ايـدئولوژيك و عـاطفي   ( فرهنگـي و شخصـي   ـ هاي اجتماعي عبارت معناي ضمني به تداعي
عواملي چون طبقه، سن، جنسيت و تعلق قومي و نژادي مخاطب و مشابه . نشانه اشاره دارد...) و

گويـد كـه هـر دال فقـط      اللت ضـمني مـي  د]. 5[ گيري معاني ضمني دخالت دارند آن در شكل
درسـت بـه   . سـازد  هايي متفاوت و گاه حتـي متضـاد مـي    بلكه مدلول، يك مدلول نيست ةسازند

 ].1[ ويل كردأتوان پيام را فراتر از معناهاي از پيش نهاده ت همين دليل مي
  :كند كل، بارت سه مرحله از داللت را معرفي مي در
  ؛در اين مرحله نشانه از يك دال و يك مدلول تشكيل شده است ؛اول، داللت صريح است ةمرتب. 1
داراي داللـت صـريح را در حكـم دال خـود      ةدوم، داللت ضـمني اسـت كـه نشـان     ةمرتب. 2
  ؛كند پذيرد و مدلولي تازه را به آن منصوب مي مي

ي داللت ضمني و داللت صريح در تلفيق با يكديگر ايـدئولوژ . سوم، ايدئولوژي است ةمرتب. 3
ترين مفاهيم متغير فرهنگي هستند كه  ها بازتابي از اصلي نشانه ،در اين مرتبه. كنند را توليد مي

گرايـي،   شـمول خـاص ماننـد پدرسـاالري، آزادي، خردگرايـي، عـين       حامي يـك ديـدگاه جهـان   
  ].217، ص4[ است... نژادپرستي و

  گيري روش نمونه
اي متمركـز بـر تعـامالت زبـاني مبتنـي بـر        در اين تحقيق، جامعة مورد پژوهش توليدات رسانه

گيري قضـاوتي   كه گاهي آن را نمونه«، 1گيري هدفمند در اين تحقيق، با روش نمونه. ندا جنسيت
 شـهرزاد هايي از سـريال   سكانسو با توجه به موضوع و هدف تحقيق،  ]59، ص6[» نامند نيز مي

بين زنان و مردان از موضوعيت اساسي و ها تعامالت زباني  اند كه در آن براي تحليل انتخاب شده
پيشـبرد روايـت سـريال را     ةهايي كه صرفاً جنب و در مقابل سكانس خوردار بوده است محوري بر

ـ   اند و با موضوع و هدف اين تحقيق سـنخيتي نداشـته   عهده داشته بر كنـار گذاشـته    ةانـد از نمون
بـه ايـن    .اسـت  شـهرزاد ريال ته در سمتني نهف مهم ديگر انسجام و پيوستگي درون ةنكت .اند شده

و در ) شمسـي  1330ة ل دهـ ياوا( زماني ةمعنا كه با توجه به اينكه كل وقايع سريال در يك دور

                                                        
1. purposive sampling  
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طرفـي نويسـندگي و كـارگرداني كـل      زانـد و ا  رخ داده) تهـران  ايران و عمدتاً( يك بافت مكاني
گونـه   يال جريان دارد و هيچعهده افراد يكساني بوده است، خط سير واحدي در كل سر سريال بر

تناقض، تعارض و چندگانگي معنايي در تعامالت زباني بين زنان و مردان در كـل سـريال ديـده    
كليـت   ةكننـد  شده از سـريال بـه نـوعي مـنعكس     هاي منتخب تحليل سكانس ،رو  اين از .شود نمي

  .ندا  هاي جاري در سريال مضامين و پيام

  ها تحليل داده
  هرزادشفصل اول سريال 

بـه   1394و  1393هـاي   اي در سـال  دقيقـه  60قسـمت   28اي نمايشـي اسـت كـه در     مجموعه
  .نمايش خانگي توزيع شد ةمحمد امامي در شبك كنندگي سيد كارگرداني حسن فتحي و تهيه

  
  شهرزادشناسي سريال  فيلم. 1 جدول

  حسن فتحي كارگردان
  محمد اماميسيد كننده تهيه
  نغمه ثميني نامه فيلم

  بازيگران

پور، محمود  ترانه عليدوستي، شهاب حسيني، مصطفي زماني، علي نصيريان، پرويز فالحي
نورد، غزل شاكري،  نيت، ابوالفضل پورعرب، پريناز ايزديار، مهدي سلطاني، هومن برق پاك

پور، فريبا متخصص، سهيال رضوي، اميرحسين رستمي،  گالره عباسي، جمشيد هاشم
  ...و ها، ساقي زينتي آ پناهي احمدي، نسيم ادبي، پانتهجمشيد گرگين، مونا

  )قسمت28(فصل اول تعداد قسمت
  1394و1393 سال پخش

  خانگينمايش پخش ةشبك

  شهرزادداستان سريال  ةچكيد
دانشجوي پزشكي اسـت كـه قصـد ازدواج بـا جـواني بـه نـام فرهـاد         ) ترانه عليدوستي(شهرزاد 

فرهـاد در  . را دارد، وزيري دكتر محمد مصدق در دوران نخست، 1332در سال ) مصطفي زماني(
وزيـر   وزير امور خارجه و معاون نخست ،مسئولي دكتر حسين فاطمي با مدير باختر امروزروزنامة 

فرمـان شخصـي    بـه  پدران شهرزاد و فرهاد از افراد گـوش . كند فعاليت مي ،در دولت دكتر مصدق
 28تحوالت سياسـي مـرتبط بـا    . هستند) علي نصيريان(آقا  متنفذ و صاحب سرمايه به نام بزرگ

پا قرص دكتر مصدق است، به دليل اتهام  نگار و از طرفداران پرو كه روزنامه ،فرهاد را1332مرداد 
آقا دارد،  كشاند، اما نفوذ و ارتباطاتي كه بزرگ دار مي ةبه قتل و توطئه عليه سلطنت به پاي چوب

فرهـاد و   ،پس از ايـن مـاجرا  . دهد كند و او را از اعدام نجات مي م ميآزادي فرهاد را فراه ةزمين
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آقا كه به دليـل نـازايي دختـرش     ازدواج، بزرگ ةاما در آستان ،گيرند شهرزاد تصميم به ازدواج مي
برد با ايـن   از نداشتن وارث شديداً در عذاب است و از اين موضوع رنج مي )پريناز ايزديار(شيرين 

. ازدواج كنـد ) شهاب حسـيني (دهد شهرزاد با دامادش قباد  كند و دستور مي ميازدواج مخالفت 
 كنـد و  را بسـيار مـتالطم مـي   ها  آن هاي ازدواج اجباري اين دو، روابط شهرزاد و فرهاد و خانواده

ازدواج شـهرزاد و قبـاد گرچـه بـدون     . دهنـد  سرانجام تن به ازدواج دوم قباد با شهرزاد ميها  آن
زمينـة عالقـة آن دو شـكل     تـدريج در طـول زنـدگي مشـترك     گيرد، بـه  ورت ميصها  آن تمايل

بـا تشـديد محبـت و عالقـة     . ستها آن حاصل ازدواج) كبير(گيرد و فرزند پسري به نام اميد  مي
. كنـد  را وادار بـه جـدايي مـي   ها  آن مداخله وها  آن آقا يك بار ديگر در زندگي بين اين دو، بزرگ

كند و  با فرهاد تعامل پيدا مي ثر از اين جدايي، بار ديگر به طور تصادفيأتشهرزاد پس از اندوه و 
  .شود اين موضوع باعث خشم و آزردگي قباد مي

  هاي منتخب سريال تحليل صحنه
  1منتخب  ةصحن

و بعد از تزريـق   رود ميآقا به منزل او  شهرزاد، دختر جمشيد، براي تزريق آمپول بزرگ :توصيف
  .كند وع به صحبت ميآقا شر آمپول، بزرگ

ها فقط  زن ،وقتي من به سن تو بودم. تر بود دستت درد نكنه، از نيش پشه هم نرم: آقا بزرگ
سالي يك بار بچه پس بندازن، ماهي يك بار رفت و روب كنن، روزي يـك   .سه تا كار بلد بودند

  .چرخه زمونه مي. بار ديزي آبگوشت بار بذارن
  .ال شما برسم زمونه چقدر بچرخهببينين من به سن و س: شهرزاد
زنه، اما اي كاش نزنه، اي كاش تا يك  زمونه چرخ خودش رو ميما بخوايم نخوايم، : آقا بزرگ

تري، زن و مردي، ارباب، نوكري معنـي   تر، كوچك بزرگبعد وايسته، يك جايي كه  جايي بچرخه
شه  ديگه نمي. در بره واويالست ها زمونه كه از دست آدم رورتر افسا از يك جايي اون. داشته باشه
جماعت سـه تـا حـرف              وگرنه با زن ،گم بت ميو ها ر تو دختر اليقي هستي كه اين. جمعش كرد
  .شه زد بيشتر نمي
ش خاك سر طاقچه،  ست، يكي نمكي همون ديگ آبگوشته ش البد شوري و بي يكي: شهرزاد

  .انداختن ش هم وقت بچه پس يكي
خـودم   ةااليـام زيـر سـاي    البته جدا از باباته كه خوب از قديم. هعحرفم با تومن ته : آقا بزرگ

و هـل بـده،   ر اوني كه بخواد بيفته جلو، به خيالش بزنه كه بايد چـرخ ! دختر جون. بوده و هست
  .شه ره، زير همون چرخ له ميآ بره، كم مي هميشه يك جايي مي

  .كنم و مير م دارم زندگي. و هل بدمر خوام چرخ من نمي: شهرزاد
هـا   زندگي زن همون سه تاست كه گفتم، اينكه رخت مـرد . كني و نمير  ت زندگي: آقا بزرگ

كـنن، يعنـي    ها فكر مي ها كار كني و به همون چيزهايي فكر كني كه مرد رو تن كني، عين مرد
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نم تـو  و بزن، بگـي نمـي  ر يك روز برسه كه بگم بيا آمپولم. ت ندگيزبه  ببچس. كني زندگي نمي
  .گم فهمي چي مي مي. ام گرفتار شوهر و بچه

  .بله: شهرزاد
منظـور فرهـاد پسـر هاشـم     (و ر شوهرت. تو دختر عاقلي هستي، زودتر شوهر كن: آقا بزرگ

  .كنه ها كه از هر سوراخي يك شري شُره مي اون هم اين روز. بيار سر عقل) هست
  

  1منتخب  ةشناختي صحن تحليل نشانه .2جدول 
  داللت ايدئولوژيك داللت ضمني صريحداللت  تحليل

  1 حنةص

ــاعي    ــوالت اجتم ــر و تح تغيي
باعث شده است كه زناني مانند 

هـايي   تدريج فعاليـت  شهرزاد به
داري  داري و بچــه غيـر از خانــه 

ــكي( ــا پزش ــام ) در اينج را انج
  .دهند

ــر   ــاعي و تغيي ــرات اجتم تغيي
وضعيت زنان در جامعـه ادامـه   

 .دارد
ــان ــالحي  زنـ ــت و صـ ت لياقـ
گوهاي جدي با مردان را و گفت
  .ندارند

براي مردان مطلوب است كـه  
داري و  صــرفاً بــه خانــه زنــان
ــه ــد بچـ ــا  ،داري بپردازنـ امـ

باعث شده  تغييرات اجتماعي
 .است اين وضعيت تغيير كند

ــر وضــعيت اجتمــاعي و  تغيي
تغيير روابـط مـردان و زنـان    

تدريج از  شود زنان به مي  باعث
ــارج    ــتي خ ــعيت فرودس وض

 .شوند
تداوم اين روند ورود به جامعه 
و اشتغال به فعاليت در خارج 
ــارديواري   ــارچوب چهـ از چـ

بودن  خانه، خروج از دايرة زن
ــمار    ــه ش ــذموم ب ــت و م اس

 .رود مي
عقالنيــت در ايــن اســت كــه 

ــران ــد و  دخت زود ازدواج كنن
 .داري بپردازندبه خانه

مردساالري و مقاومـت در برابـر   
  .مردساالري
كانس، ايـدئولوژي يـا   در اين سـ 

طور بارزي  گفتمان مردساالري به
آقا بيان شده اسـت   از زبان بزرگ

و در مقابل آن، مقاومت در برابر 
از زبان شهرزاد اظهار  مردساالري
  .شده است

، )مردسـاالري (در اين ايدئولوژي 
ترين و تنهـا نقـش زنـان در     مهم

داري اسـت و همـة    خانـه  جامعه
رون از هـاي بيـ   ها و فعاليت نقش

  .عهدة مرد است خانه بر

  2صحنة منتخب 
 ،آقا نيـز اسـت   كه داماد بزرگ ،اش برادرزاده ،به همراه قباد ،شيرين ،آقا و دخترش بزرگ :توصيف

ها هم در حال غذا كشيدن و رسيدگي بـه   خدمتكار. بر سر ميز شام مشغول خوردن شام هستند
  .كند آقا و سپس به شيرين تعارف مي قباد ظرف خورشت را ابتدا به بزرگ. ندا ميز شام

  ...شما قيمه! عمو جان: قباد
  .و بخورمر سوپم .ميل ندارم: آقا بزرگ
  .)كند تعارف قيمه به شيرين كه او هم دست قباد را رد مي(شيرين جان : قباد
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 و نمكـدان را بـه طـرف   نـد  ك مـي دستي  شيرين قصد برداشتن نمكدان را دارد كه قباد پيش
  .ندك شيرين پرت مي
  .با اجازه. خيلي اشتها ندارم. كنه ببخشيد يادم افتاد سرم درد مي. از دستم افتاد، ببخشيد: قباد

  .بگير بشين: آقا بزرگ
  .اگر اجازه بدين برم بخوابم عمو جان: قباد

  .تو قاموس اين خانواده نبوده كه مرد قبل از زنش بره بخوابه: آقا بزرگ
  ...اگر رخصت بدين من سرم: قباد
  .گفتم بشين: آقا رگبز

خدمتكارها نيز اتـاق  . را تنها بگذارندها  آن كند كه ها اشاره مي آقا به خدمتكار در ادامه بزرگ
  .كنند را ترك مي

  .مل مل: آقا بزرگ
  .)ترك اتاق به همراه ساير خدمتكارها(بله ): خدمتكار(مل  مل

جـان    گفتم از شيرين. ر بزنهحسن بياد يك رنگي به اين در و ديوا سپردم به اوست: آقا بزرگ
  .و بكنهر هرچه خواست همون كار. خواد گه و چي مي بپرسه چي مي

بعضيا كه الواطي شبشون وصله كنن بـه الـواطي    ةشه واس خوبه آقا جون، بهونه مي: شيرين
باالخره بوي رنگ و ريخت و پاش و بريز و بپاش، آدم هرچي كمتر تو خونه باشـه بـه   . صبحشون
  .نفعه ديگه
  ...دم كه به حرمت حضور عمو جان من ترجيح مي: قباد

  .خوام بشنفم نمي. بسه ديگه: آقا بزرگ
  .شب بخير! جان ببخشيد آقا: شيرين

شود تـا   قباد هم بلند مي .گذارد آقا و قباد را تنها مي كند و بزرگ شيرين ميز شام را ترك مي
  .اتاق را ترك كند
  !جان ببخشيد عمو: قباد

فكـر كـردم   . ، اما نكـردم دخترم از دربار شوهر پيدا كنم ةتونستم واس مي. بشينتو : آقا بزرگ
شيرين هر عيـب و علتـي داشـته باشـه كـه      . ريزن استخون دور نمي ،فاميل گوشت همو بخورن

و هـم  ر چشـاش ، مرد بايستي يك جايي بشينه كه زنش بـش تكيـه كنـه   ، تو مثالً مردي ،نداره
بايد يادت  ،اگر هم يك پنجه كشيد .تصميم بگيره، راه بره ،نهبذاره، بذاره مردش به جاش فكر ك

گرنه چه كـاري بـود كـه خـدا از دو تـا خميـر زن و مـرد رو         و ،باشه مردي، چشم رو هم بذاري
  گوشت به منه يا تو عالم هپروتي؟! بيافرينه؟ ها

ينه كه كنم عمو جان، شايد چيزي كه شما زياد ازش مطلع نيستين ا نه دارم گوش مي: قباد
اش اينـه كـه چـرا     غصـه  ةهم، دونم دردش چيه ميفهمم،  راستش من حال شيرين رو خوب مي

عيب نداره من بـش حـق   . كنه طفلك از زمين و زمان شاكيه، سر من خالي مي .شه اش نمي بچه
  .با اجازه. دم مي

  .قباد در حال ترك كردن ميز شام و اتاق
  ؟شه ات نمي از كجا معلوم تو بچه: آقا بزرگ
  .شايد: قباد
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  2منتخب ة شناختي صحن تحليل نشانه .3جدول 
  داللت ايدئولوژيك داللت ضمني داللت صريح  تحليل 

  2صحنة 

ــدمت ــانخـ ــاني زنـ رسـ
تعــارف ظــرف ، خــدمتكار

  غــذا توســط قبــاد بــه   
ــزرگ ــيرين بـ ــا و شـ . آقـ

توانسته بـراي   آقا مي بزرگ
ــوهري  ــرش شـــ دختـــ

. رتبـه انتخـاب كنـد    عالي
ـ   شيرين مـي  ارة توانـد درب

آميزي و نقاشي در و  رنگ
 .نظر كند ديوار خانه اظهار

در ازدواج خويشـــاوندي،  
هـم اخـتالف و    چقـدر  هر

تنش وجود داشته باشـد،  
ــيب   ــويي آس ــد زناش پيون

مــرد خــانواده  .بينــد نمـي 
نبايد قبل از همسرش بـه  

در يـك  . رختخواب بـرود 
رابطة زناشويي خوب، بايد 
مـرد بـه جـاي همسـرش     

 .گيردفكر كند و تصميم ب
لة شـيرين،  ئترين مس مهم

 .نازايي اوست

تواننـد در   زنان و نه مردان، مـي 
رسـاني در داخـل    جايگاه خدمت

ــد  ــت كنن ــزل فعالي ــود  .من وج
مراتـب حـاكم بـر روابـط      سلسله
 .آقـا بـا دختـر و دامـادش     بزرگ

فضاي سنگين ارتباطي در روابط 
ــزرگ ــين ب ــا  ب ــا و دختــرش ب آق

ازدواج . )دامــادش(اش  بـرادرزاده 
ــا   خ ــر ازدواج بـ ــاوندي بـ ويشـ

رابطة  .غيرخويشاوند مرجح است
آميـز   زناشويي نامناسب و تـنش 

ــاد و شــيرين  ــين قب انتخــاب ، ب
ــدر  ــط پ ــر توس ــدر و  همس مقت

گيـرد نـه    نفوذ انجام مـي  صاحب
شيرين در . )شيرين(خود دختر 

داري امكــان  امـور خانــه و خانــه 
 .گيـري دارد  تصـميم  اظهارنظر و

ــه   ــيرين او را ب ــازايي ش ــي ن زن
نامطلوب براي همسرش مبـدل  

  .ه استكرد

ــت،  ــاه فرودسـ زنـــان در جايگـ
دهنده و وابسته  رو، خدمت دنباله

زنـان قـدرت    .به مردان هسـتند 
گيــري در  انديشــيدن و تصــميم

و  مسائل مهم زنـدگي را ندارنـد  
تواننـد در امـور جـاري     صرفاً مي

گيـري   منزل اظهارنظر و تصميم
زن وابسته به مرد است و  .كنند

هـر   و در بايد بـه او تكيـه كنـد   
شرايطي، حتي با وجود اخـتالف  
و تنش فـراوان بايـد در كنـار او    

فرزندآوري يكي از وظايف  .بماند
و كاركردهاي اساسي زن است و 
عدم توفيق او در اين زمينه، بـه  

  .رساند جايگاه او آسيب مي

  3منتخب ةصحن
بـا   ،شـهرزاد  ،اش را از ازدواج دختـرش  انـي تا ناخرسندي و نگر رود ميآقا  جمشيد به منزل بزرگ

  .آقا در ميان بگذارد جويي با بزرگ فرهاد براي چاره
ام تا بن دندان زير دين شما  من و خونواده. دونم از كجا شروع كنم راستش آقا نمي: جمشيد

ديدم همچـين خونـه و زنـدگي     من به خوابم نمي ،هستيم، يعني اصلش اينه كه اگه شما نبوديد
  ...دونم اي افتادم كه نمي  الن دارم، ولي خوب االن تو يك مخمصهكه ا

  پسر هاشمه؟ ةقضي. اصل مطلب را بگو. خاكي نرو جمشيد: آقا بزرگ
  هاشم چيزي گفته آقا؟ اونم دلش صاف نيست به اين وصلت؟: جمشيد
دونـم ايــن   و نمـي ر فقــط ايـن . نـه، هاشـم چيــزي نگفتـه، تـو چشـات خونـدم      : آقـا  بـزرگ 

  ست يا عزم جزمه؟ هاي پدرونه ينگرون دل
ولي خوب رو حساب رفاقـت بـا هاشـم    . من از اولش هم رضا نبودم .عزم جزمه آقا: جمشيد

بيـنم   آقا دارم مـي  به چشم خودم .كنه اومدن خواستگاري، منم نه نگفتم، اما االن قضيه فرق مي
داد،  سـبزي مـي   ورمـه اش بوي ق اين پسره كله .اين پسرهة شه تو خون كه دخترم داره بدبخت مي
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  .اش كه هنوز بازه قتل كرده، شوخي نيست آقا، پرونده .ده حاال هم كه دستاش بوي خون مي
  گي؟ چرا به من مي وها ر اين: آقا بزرگ

حال ما  هر به. هم دشمن بشن خواستم شما بزرگواري كنيد، نذاريد دو تا خونواده با: جمشيد
  .بيفتيم هم در خوبيت نداره با .م رو داره آقاهاشم حكم برادر .شماييم ةهر دو زير ساي

، باالخص كـه اهـل درس و مشـق    مونه اسم پسره روش ميفكر دختره رو كردي؟ : آقا بزرگ
  .شه تو خونه پيردختر ميهم هست، ديگه واويالست، 

عمر، فقط نشه زن ايـن   ةكنم آقا هم ، نوكريش رو ميپيردختر هم بشه بمونه خونه: جمشيد
  !به سرتون قسم .كنم يپسره كه دق م

  .شه جمشيد اين گره كور فقط يك جور باز مي: آقا بزرگ
  .بله آقا: جمشيد
رو  .طور كه طرف حساب هاشم، پسرش و دختر تـو مـن باشـم نـه تـو      هم اين اون: آقا بزرگ

  .زنه حرف من هم كسي حرف نمي
  .خوام و مير م همينه خدا خيرتون بده آقا، من: جمشيد

  .كه بيا جلوترد كن د اشاره ميآقا به جمشي بزرگ
  .بله آقا: جمشيد
خـوام خـودم بـش بگـم،      مي. خوام شيرين بفهمه يا كسي براش خبر ببره فعالً نمي: آقا بزرگ

  .دخترت بايد زن قباد بشه والسالم
  

  3منتخب  ةشناختي صحن تحليل نشانه .4جدول 
  داللت ايدئولوژيك  داللت ضمني داللت صريح  تحليل 

  3صحنة 

ــزرگ ــدر    ب ــيد، پ ــا و جمش آق
شهرزاد، در غيـاب شـهرزاد در   

ــورد منتفــي  كــردن ازدواج  م
شهرزاد با فرهاد و واداشـتن او  

 .گيرنـد  به ازدواج تصـميم مـي  
ــزرگ ــق   ب ــا و جمشــيد تواف آق

كننـد كـه شـهرزاد بـدون      مي
 اطالع خودش و حتـي قبـاد و  
ــاد و   ــر دوم قب ــيرين، همس ش

  .باصطالح هووي شيرين شود

راينــــد نبــــودن شــــهرزاد در ف 
شــدن  گيــري بــراي منتفــي تصــميم

ازدواجش با فرهاد و واداشتن او بـه  
ازدواج با قباد، داللت بـر اهميـت و   
موضوعيت نداشتن حضور شهرزاد در 
جريــان ايــن تصــميمات مهــم و    

الفــاظي ماننــد  .دارد ســاز سرنوشــت
كوچك و  ، داللت بر جايگاه»دختره«

 .آقـا دارد  ضعيف شهرزاد نـزد بـزرگ  
و در خانه نماندن دختر صرف ازدواج 

به هر قيمتي باارزش است تا برچسب 
ويژه  كس به هيچ .نخورد »پيردختر«

شهرزاد، حق ندارد با نظر و تصـميم  
آقا مخالفت كند و نظر او ختم  بزرگ

بر ايـن   »والسالم«كلمة . كالم است
 .موضوع داللت دارد

ــان ــه جــاي زن  مــردان ب
هـا   آن نيك و بد زندگي
و  دهنـد  را تشخيص مي

تصـميم  هـا   آن به جـاي 
زنـان اجـازة    .گيرنـد  مي

ــت ــا   مخالفـ ــردن بـ كـ
تصميمات مهمي كـه از  

مــورد  جانـب مـردان در  
ها  آن زندگي و سرنوشت

  .شود، ندارند گرفته مي
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  4منتخب  ةصحن
خانـه بـه    رسـد و بعـد از پرداخـت اجـاره     ديروقت به منـزل مـي   ،خانه مد روز كارگر خياط ،اكرم

پـدرش كـه معتـاد اسـت بـا مـادرش در حـال        هـا   آن در منـزل . شود ميخانه وارد خانه  صاحب
  .كند شدن اكرم به داخل خانه، پدرش ليوان رو به سمت او پرتاب مي به محض وارد .ندا مشاجره

  كردي؟ اي گز مي دره سالم و درد، هيچ معلومه تا اين وقت شب كدوم جهنم: پدر اكرم
  گيريش؟ د، حاال نوبت اينه گاز ميما رو گرفتي بس نبو ةبابا پاچ: مادر اكرم
انداخته بودي  يك پسر پس ،عرضه داشتي هآوردين، تو اگ خفه، شما هم دم در خفه: پدر اكرم

  .كه حاال حال و روز من اين نبود
  .كند پدر اكرم ليوان را به سمت دخترانش پرتاب مي

  .ينمكنين؟ گم شين بب و نگاه مير شما چرا وايستادين اينجا من: پدر اكرم
  كارشون داري؟ ياينا رو چ: مادر اكرم
  خانم؟ گفتم تا اين وقت شب كجا بودي؟ موني گرفتي عنتر الل: پدر اكرم

  .نه زياد بود، موندم تمومش كنموخ كار خياط: اكرم
چـي گفتـي    تر خنديدي، مغز خر خوردم كـه هـر   غيرت به ريش باباي نه از اون بي: پدر اكرم

د كـه يـك جـو    آ حاال كه همچي زدم سياه و كبودت كردم، دستت مـي ! باور كنم، با توام، آهاي
  .شه غيرت تو دست و بال باباي مافنگيت پيدا مي

  .دهد و او هم اسكناس را به پدرش مي دهد مياكرم يك اسكناس به خواهرش 
  .يكي تو شماها جنم داشته باشه همين اكرمه! اي داد! عجب: پدر اكرم
  دي دست اين دود كنه بره هوا؟ زبون رو مي پول بيآخه واسه چي اين : مادر اكرم
  .مبا تواَ! عصمت! اي بابا عصمت! نه عصمت! آوردين، اشرف خفه، شما هم دم در خفه: پدر اكرم
  .بله آقاجون: عصمت

برو بگو، برو بگو اون باري خاك توش داشت، اين بار جنس خوبش رو  .بپر دخترم: پدر اكرم
  .ونت برمبده، آفرين دخترم، برو قرب

  ...من! آخه آقاجون: عصمت
  ري يا پاشم بيام سراغت دوباره؟ مي! آقاجون و مرض: پدر اكرم
  .رم خواد مادر، تو بيا برو دستت رو آب بزن، هالك شدي، خودم باش مي نمي: مادر اكرم
م اكر .خوره تون بريد گم شيد، فقط اين اكرم بمونه، اينه كه به درد من مي بريد، همه: پدر اكرم

  .جون تو هميشه برام عزيزي، بيا قهر نكن قربونت برم، بيا پيش بابات بشين دو كلوم حرف بزنيم
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  4منتخب  ةشناختي صحن تحليل نشانه. 5جدول 
  داللت ايدئولوژيك داللت ضمني داللت صريح  تحليل 

  4صحنة 

ــراي   ــرم او را بـ ــدر اكـ پـ
ديروقــت بــه خانــه آمــدن 

 .كنـد  شدت مواخذه مـي  به
براي بـه اطاعـت   پدر اكرم 

ــر و   ــتن همســـ واداشـــ
فرزندانش، خشونت زباني و 

 .گيرد مي فيزيكي را به كار
كــدوم  «، »ســالم و درد «

ــنم ــز  دره جهــــ اي گــــ
ــي ــردي م ــوني  الل«، »ك م

، »شــين  گــم«، »گرفتــي
ــياه و « همچــــي زدم ســ

ــردم ــودت كــــ ، »كبــــ
ــه خفــه« ــاجون و » «خف آق

تون بريد گم  همه«، »مرض
 ...»گم شين ببينم« ،»شيد

ــه ــونت   نمون ــايي از خش ه
پـدر اكـرم نگـاه     .نـد ا زباني

ابزاري به دخترش دارد كه 
ــواد او را ــة م ــ هزين مين أت

كند و به اين دليـل، او   مي
را صـــــاحب جـــــنم و   

  .داند دردبخور مي به

 و» مـا رو گرفتـي   ةپاچ«: عبارات
» گيريش؟ حاال نوبت اينه گاز مي«

تلقي همسر از شخصيت  داللت بر
ن را و رفتــار شــوهرش دارد كــه آ

واژگـان و   .داند مي) سگ(حيواني 
ــارات ــانم «: عبـ ــر خـ دم » «عنتـ
، »انداخته بودي پس«، »درآوردين

ن أشـ  پسـت و  هم داللت بر تلقي
غيرانسـاني از همسـرش در كــالم   

در نگاه پدر اكـرم،   .پدر اكرم است
جــنس برتــر بــراي داشــتن  پســر

عرضه  هاگ«: رود فرزند به شمار مي
ه انداختــ يـك پسـر پـس   ، داشـتي 
خشن و معتـاد اكـرم    پدر ».بودي

پول  شود او هنگامي كه متوجه مي
تهيه كـرده، بـه اغـواي    ش را مواد

فقـط ايـن   « :آورد زباني او رو مـي 
اكرم بمونه، اينه كـه بـه درد مـن    

جـون تـو هميشـه     خوره، اكرم مي
برام عزيزي، بيا قهر نكن قربونـت  
برم، بيا پيش بابات بشين دو كلوم 

  ».حرف بزنيم

پـدر   پـدر بـه صـرف   : الريپدرسا
توانـــد فرزنـــدان را  مـــي بـــودن

را بـه بـاد   هـا   آن كند، بازخواست 
در ايــن  .كتــك بگيــرد دشــنام و

ايدئولوژي، مواخذة دختـري كـه   
دير به منزل آمده اسـت، غيـرت   

در رويكـرد   .شود مي داشتن تلقي
پدرساالرانه، داشتن فرزنـد پسـر،   

شود و  اي محسوب مي ويژه امتياز
دنيا  اً فرزند دختر بهزني كه صرف

آورده باشد، زن شايسته و اليقـي  
بلكـه اليـق    ،شـود  محسوب نمـي 

 .مالمــــت و ســــرزنش اســــت
در چنـــــين  :ابزارانگـــــاري زن

رويكردي بـه زن، اصـل وجـود و    
ــيت زن، ارزش و اهميــت   شخص
ذاتي ندارد و در صورتي كه فايده 
ــود،   ــا منفعتــي از او حاصــل ش ي

در ايـن  . كنـد  مطلوبيت پيدا مـي 
گيـري از   ير، اغواي زن و بهرهمس

آميـز يـا    زبـان و واژگـان مداهنـه   
برداري از  متملقانه به منظور بهره

هــــاي زن،  تــــوان و ظرفيــــت
  .كند موضوعيت پيدا مي

 5منتخب  ةصحن
بـه همـراه فرهـاد خانـه را تـرك       ،شـهرزاد  ،آقا از اينكه دخترش كردن بزرگ جمشيد براي مطلع

  .دكنجويي  تا از او چاره رود ميآقا  هيچ خبري ندارد، نزد بزرگ ها آن اند و اينكه كسي از كرده
  .گن كار واجبي دارن جمشيد خان تشريف آوردن، مي! ببخشيد آقا): آقا خدمتكار بزرگ(مل  مل

  .بگو بياد تو: آقا بزرگ
يـك كـاري   . عليكم، آقا دستم به دامنتون، دختر من رو پسر هاشم دزديـده بـرده   سالم : جمشيد

ترسم كاري كنن كه يك عمـر پشـيموني بـه بـار      مي. هاشون رو با خودشون بردن ، هر دو سجِلبكنيد
  .رسيد يك سر رفتم، آب شدن رفتن تو زمين آقا به هر جايي كه عقل جن هم نمي. بياد

  دست بوده؟ ه يا خود دختره هم با آقا دزده همددختر تو رو به زور دزدي: آقا بزرگ
آقا، البت شما حق داريد منـو خفَـت بديـد، شـما      زنيد بزرگ هاي خارجي مي حرف: جمشيد

حـاال  ، سـفيدي كـرد   دختـر مـن چشـم   خواستيد دخترم رو سروسامون بديد، بزرگي كرديد،  مي
شه ايـن بـدنامي از    و بلند كنم، آقا با صد تا آب فرات مگه پاك مير چطور تو در و همسايه سرم

  .بيچاره مادرش، بدبخت خواهراش .دامن ما
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قدري سواد داشته باشه كه سر عقـد انگشـت    دختر بايد اوناز اول بت گفته بودم، : آقا رگبز
  .ست اش فتنه بلد باشه اسمش رو بنويسه والسالم، بقيه، نما بشه نزنه كه انگشت

خنديـدم   دونستم آخر و عاقبت درس و مدرسه اينه، به هفت جدم مـي  من مياگر : جمشيد
  .ذاشتم دو كالس درس بخونه مي

  .شه بگير بشين، بيا بشين، نگران نباش، پيدا مي: آقا بزرگ
آقا، يك وجب دو وجب كه نيست، خدا عالمـه االن كجـان،    گرشه بز كجا پيدا مي: جمشيد

  ان آخه؟ كوره ن، آخ تو كدوم دها ن، باالن، پايينا ن، جنوبا شمال
  حاال هاشم كجاست تو اين هيرو وير؟: آقا بزرگ

  .ور ردي ازشون پيدا كنه اون  ور در، اين به  بيچاره هم در: جمشيد
  .شقه، پسرش هم لنگة خودشه عمداً اينجا نيومده، نخواسته دوباره رو بندازه، خيلي كله: آقا بزرگ

  .همة آتيشا از گور پسر هاشمه. ها نبوده و نيست آبرويي بيبه روح مادرم دخترم اهل اين : جمشيد
  .ش كنه دنيا دست كيه، بشين جمشيد بايد يك جايي حاليبد بادي تو دماغشه، يكي : آقا بزرگ

  .آقا يك كاري بكنيد: جمشيد
  .گفتم بشين: آقا بزرگ

دهند كه فرهـاد و شـهرزاد االن    آقا اطالع مي و به بزرگ دخور تلفن زنگ مي ،در همين زمان
  .كجا هستند

  
  5منتخب  ةشناختي صحن تحليل نشانه. 6جدول 

  داللت ايدئولوژيك  منيداللت ض داللت صريح  تحليل 

  5صحنة 

رفتــار دختــرش راپــدر شــهرزاد
كند و فرار او  سرزنش و تقبيح مي

ــرپيچي از   ــراي س ــامزدش ب ــا ن ب
آقا را ماية  بزرگ ةتصميم مستبدان

 آقا رفتار بزرگ .داند آبرويي مي بي
ــان ــهرزاد در برا ةسركشـ ــشـ ر بـ

ــزرگ ــا را ناشــي از  زورگــويي ب آق
ــر  تحصــيالت دانشــگاهي او تعبي

تجويز و توصـيه  ، رو اين از. كند يم
كند كه زنـان بايـد از حـداقل     مي

 .باشند سواد برخوردار
ــدر ــة    پ ــه زمين ــهرزاد از اينك ش

تحصــيل دانشــگاهي دختــرش را 
فراهم كرده است، اظهار پشيماني 

 .كند مي
آقا به زنان اين است  رويكرد بزرگ

كــه در صــورت برخــورداري از   
ــث    ــان باع ــالي، زن ــيالت ع تحص

 .شوندميانگيزيفتنه

پدر شهرزاد نگران انتشار خبر 
فرار دخترش همراه پسر هاشم 

كنـد   بينـي مـي   است كه پيش
دار شـدن آبـرو و    باعث خدشه

زن داراي  .خودش است اعتبار
ــوب    ــواد، زن مطل ــداقل س ح

  .بزرگ آقاست

برابـر   هاي پوسـيده در  سنت
از زنـدگي   هاي ناشي آگاهي

 تحصــــــيالت(مــــــدرن 
 ):دانشگاهي

كــرد مردســاالر، زن  در روي
داراي تحصيالت دانشگاهي، 
نامطلوب و زن داراي حداقل 

  .است سواد، مطلوب
ــرد، زن داراي   ــن رويك در اي
ــب   ــالي، موج ــيالت ع تحص
زحمت و رنج مـردان تلقـي   

ــي ــود؛ از م ــن ش ــه  اي رو فتن
مرجح اين . شوند دانسته مي

از حـــداقل  اســت كـــه زن 
ــاهي ــاعي   آگـ ــاي اجتمـ هـ
  .باشد برخوردار
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  يريگ نتيجه
ها كـه مبتنـي بـر روش     با توجه به مباني نظري تحقيق و نيز با توجه به تجزيه و تحليل سكانس

  :گرفت، به طور خالصه نتايج ذيل حاصل شده است انجامشناختي  تحليل نشانه

  نظام سياسي اقتدارگرا و رواج زبان اقتدارگرايانه در برابر زنان در جامعه. 1
شمسي و زنـان و مردانـي كـه در     1330از جامعة ايران ابتداي دهة  دشهرزاآنچه در فصل اول سريال 

اند ترسيم شده است، حـاكي از حاكميـت فضـاي اسـتبدادي و خفقـان در       زيسته جهان مي اين زيست
گرايان به رهبري دكتر محمد مصـدق و   ويژه در برابر ملي ايران و اقتدارگرايي شديد حكومت پهلوي به

شدت امنيتـي و پليسـي    در اين فضاي سياسي، جو جامعه به. فاطمي استحضور فعاالنه دكتر حسين 
تيـغ سانسـور، توليـدات و آثـار     . شـوند  شـدت سـركوب مـي    ها به مطبوعات و آزادي بيان در آن. است

هـاي تئـاتر اجـرا     هـايي كـه در سـالن    نامـه  كند؛ از جمله مـتن نمـايش   شدت زخمي مي فرهنگي را به
رويكرد حكومت در تعامل با مـردم، اصـحاب   . مميزي شديد مواجه استشوند پيوسته با سانسور و  مي

شدت اقتدارگرايانـه اسـت و از زبـان اقتـدار بـراي تعامـل بهـره         به...  فرهنگ و هنر و فعاالن سياسي و
شـدن فضـاي سياسـي و     در بسـته  1332مـرداد   28در چنين فضاي امنيتـي كـه كودتـاي    . گيرد مي

فضاي اجتماعي و زبان جاري در جامعه نيز جدا از ايـن بسـتر و بافـت    فرهنگي كشور بسيار مؤثر بود، 
، ايـن دو، يعنـي فضـاي سياسـي جامعـه بـا فضـاي        شـهرزاد در فصل اول سـريال  . شده نيست ترسيم

تـأثير   اند، بلكه تالش شده است فضاي اجتماعي تحـت  اجتماعي، جدا و منفك از يكديگر ترسيم نشده
رو، شاهد هستيم كه افراد مقتـدرتر، كـه نمـاد آن در     اين از. ر شوداوضاع سياسي حاكم بر كشور تصوي

هـا هسـتند، در    يا سـرهنگ شـهرباني و امثـال ايـن    » آقا بزرگ«فصل اول اين سريال افرادي همچون 
شـدت اقتدارگرايانـه و درشـت     ويژه زنان از زباني به تعامالت روزمرة خود با اطرافيان، خويشاوندان و به

ويژه زنان از زباني ضعيف، خرد، خوار و بـا لحـن    ها و افراد پيراموني به و زيردستان آنكنند  استفاده مي
ناچـار بـراي تـأمين     گيرند، زيرا ضعيفاني هستند در برابر قدرتمندان و بـه  متواضعانه و خفيف بهره مي

بهـره   معاش خود يا براي تأمين امنيت جاني خود بايد نـه از موضـع زبـاني برابـر، انسـاني و منصـفانه      
  .بگيرند، بلكه بايد از زباني همراه ترس، تملق، احتياط، سرسپردگي و چاكري استفاده كنند

شدت  خوبي نمايان است از منظر رابطة زبان و قدرت، به به شهرزادآنچه در فصل اول سريال 
ثير اسـتبداد سياسـي   أتـ  مل است؛ در جو فاسدي كه فساد اقتصادي و اجتمـاعي تحـت  أت درخور

كشور را فراگرفته است، شاهد فراگيري و رواج بارز نوعي از زبان متناسب با اين اوضـاع  شدت  به
اجتماعي هستيم؛ زبان تملق و چاپلوسي، زبان بيم و هراس، زبـان انفعـال و سرسـپردگي، زبـان     

برداري در برابر زبان اقتـدار و اجبـار، زبـان تحكـم و اقتـدار، زبـان استضـعاف و         اطاعت و فرمان
  . ...زبان زور و تنبيه، زبان اغوا و فريب، زبان فرمان و كنترل و استثمار،
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كنند و به اطاعـت و   را استثمار ميها  آن رانند، در اين ميان، قدرتمندان بر ضعيفان حكم مي
بـه تصـوير درآمـده، حتـي اختيـار عشـق        شهرزادهمچون آنچه در سريال . دارند مي كشي وا بهره

تـرين مسـائل زنـدگي     در خصوصيها  آن دست قدرتمندان است وورزيدن يا ازدواج ضعيفان در 
ضـعيفان   ءشده، زنان جـز  در اين فضاي ترسيم. ندا قدرتمندان ثير اراده و خواستأت خود نيز تحت

  .نيز زبان ضعف استها  آن و زبان هستندجامعه 

  كنترل زباني زنان. 2
كنتـرل زبـاني زنـان هسـتيم كـه       ، شاهد بازنمايي و تصويرپردازي از اين نـوع شهرزاددر سريال 

يـا پـدران   » آقـا  بـزرگ «همچـون   ،ويژه مـردان قدرتمنـدتر   به ،اساس اين نوع بازنمايي، مردان بر
در ) كـه در آن سـه خـانوادة محـوري وجـود دارنـد      (شده در سريال  هاي محوري تصوير خانواده

ها و منافعشان، زنـان   خواستمين أمراودات زباني، جانب برتر را در اختيار دارند تا بتوانند براي ت
هـا را   گيـري  اجازة ورود زنان بـه تصـميم   گوها اين مردانو در گفت. آورند را به انقياد و اطاعت در

آيـد و   شود كه حل و فصل مسائل مهم زندگي از عهدة مردان برمـي  گونه القا مي دهند و اين نمي
بـه مسـائل و موضـوعات مهـم را     ضعيفشان توانايي و قدرت الزم براي ورود  زنان به دليل جنس

هـا   آن دهنـد و بـه جـاي    را تشـخيص مـي  هـا   آن به جاي زنان، نيك و بد زندگي، مردان. ندارند
مـورد   كه از جانـب مـردان در   را كردن با تصميمات مهمي زنان اجازة مخالفت. گيرند تصميم مي

  .شود ندارند گرفته ميها  آن زندگي و سرنوشت

فرادسـتي زبـاني   (دان در برابر طبقة زباني ضعف زنـان  طبقة زباني قدرتمند مر. 3
ستي زباني زنانمردان در برابر فرود( 

زباني مواجهيم؛ طبقة زباني صاحب قدرت و سلطه  ةعمالً با دو طبق، شهرزاددر فصل اول سريال 
اقتـدارگرايي و  . كه مردان هستند و طبقة زباني ضعيف و تحت قدرت و سلطه كه زنـان هسـتند  

باعث شده است كه زن اين امكان و اجازه را  و مردساالري در برابر استضعاف و انفعال زن استبداد
. به استضعاف كشيده شدن او شده است، مقاومت كند موجباي كه  نداشته باشد كه در برابر اراده
ا ي، ويژه دختران و پدرانشان گوها و زبان رايج بين زنان و مردان، بهو اين موضوع پيوسته در گفت

شدت ترس از پدر و اطاعت از گفتار و فرمان  كه به حالي در. خورد زنان و همسرانشان به چشم مي
او در . تـري قـرار دارد   او در سريال بارز است، نقش مادر و جايگاه زباني او بسيار در سطح پـايين 

رجـاع  يا چشم به دهان او دارد و دائم به نظر همسـرش ا  .گويد كمتر سخن مي حضور مرد يا پدر
در اين بازنمايي از زنان، زبان پدر، مرد و پسر در جايگاه فرادست است و در برابر، زبـان  . دهد مي

در اين تصوير از زنان، . رو و وابسته به مردان است زن، مادر و دختران در جايگاه فرودست، دنباله
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گيري در  تصميم زنان قدرت انديشيدن و ،دقت تصوير شده است به شهرزادكه در فصل اول سريال 
. گيري كنند توانند در امور جاري منزل اظهارنظر و تصميم و صرفاً مي مسائل مهم زندگي را ندارند

زن وابسته بـه  اين بازنمايي مبتني بر ايدئولوژي و گفتمان مردساالري در جامعه است كه در آن 
بايـد در   ،و تنش فراوانو در هر شرايطي، حتي با وجود اختالف  مرد است و بايد به او تكيه كند

فرزندآوري يكي از وظايف و كاركردهاي اساسي زن است و عدم توفيـق او در ايـن   . كنار او بماند
هـاي بـارز ايـن     گرفته از جلـوه  انجامبراساس تصويرپردازي . رساند آسيب مي شبه جايگاه زمينه

شود و زنـان   شمرده نميمذموم  ، در اين گفتمان نگاه فرادستانه به زنشهرزادگفتمان در سريال 
تواند  پدر به صرف پدر بودن مي .تر دارند ني دون و پايينأبلكه ش، روند ن مردان به شمار نميأش هم

در ايـن ايـدئولوژي، مواخـذة    . را به باد دشنام و كتـك بگيـرد  ها  و آن كند فرزندان را بازخواست 
اي  شتن فرزند پسر امتياز ويژهدا .شود غيرت داشتن تلقي مي دختري كه دير به منزل آمده است

شود و زني كه صرفاً فرزند دختر به دنيا آورده باشد، زن شايسته و اليقي محسـوب   محسوب مي
داري است  خانه ترين و تنها نقش زنان در جامعه مهم. بلكه اليق مالمت و سرزنش است ،شود نمي

 صرفاً بايد در زن در برابر مردبان ز .عهدة مرد است هاي بيرون از خانه بر ها و فعاليت و همة نقش
روابط و تعامالت جامعة انساني، مبتني بـر روابـط جـاري در    در اين رويكرد، . ييد بچرخدأت براي

ها در تالش براي  به نحوي است كه انسان تعامالت انساني .شود هاي طبيعي تلقي مي اكوسيستم
يد به اراده و قدرت صاحبان قدرت بيشـتر  تر با بقا در جامعه در تنازع با يكديگرند و افراد ضعيف

تـر ايـن    به طور مشخص، مـردان در جايگـاه قدرتمنـدتر و زنـان در جايگـاه ضـعيف      . تن بدهند
  .ندا  اكوسيستم

  فرودستي ناشي از غياب زباني زن. 4
، زنان در بسياري از رويدادهاي مهـم و  شهرزادفصل اول سريال شده در  اساس تصوير پرداخته بر

اصالً حضور ندارند و اين خود عمالً بـه معنـاي    شان تصميمات اساسي در مورد زندگي در هنگام
حتي در مواردي كه مقـاومتي از   .شوند قائل ميها  آن جايگاه پايين و دوني است كه مردان براي

ها يا مواقع بروز داده  گيري جانب شخصيت اصلي سريال براي حضور در هنگام اين دست تصميم
حقيقت، حضور نداشتن و غيـاب بـه    در. شود عتراض از جانب اقتدار مردانه مواجه ميشود، با ا مي

وقتي زبان سـخنگو  ، زيرا معناي زبان نداشتن است و زبان نداشتن به معناي قدرت نداشتن است
گيري و مواردي از اين دسـت وجـود    براي اظهار نظر، دفاع، اعتراض، مشورت، شركت در تصميم

گيري به قدرت مقابل يـا رقيـب واگـذار شـده اسـت و عمـالً        نظر و تصميم نداشته باشد، ميدان
  .به رسميت شناخته شده است ،برتري او، خواسته يا ناخواسته
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  مراودات زباني زدگي در جنسيت. 5
، در شـهرزاد فصـل اول سـريال   شده از تعامالت زباني زنان و مـردان در   بر مبناي تصوير پرداخته
زنان را در موقعيت ضعيف  دار نشان مردان با استفاده از كلمات و واژگانِ موارد متعدد و گوناگون

كـه صـرفاً بـراي     سـفيد  چشـم از جمله تحقير زباني با اسـتفاده از لفـظ   . دهند و پست قرار مي
، مـوارد  ضـعيفه دار  نشـان  ةشمردن زباني با اسـتفاده از واژ  فرودستشود، يا  دختران استفاده مي
 ،همچنـين . گرايش به تحقير زباني زن به تصوير كشـيده شـده اسـت   ا ه آن آشكاري است كه در

دار  نشـان  ةهايي است كه بـا اسـتفاده از يـك واژ    از ديگر نمونه خوشگلهدار  نشان ةاستفاده از واژ
  .اند زنان تحقير زباني شده

مردان در حضـور زنـان بـا مخاطـب قـرار       شهرزاددر مواردي در فصل اول سريال  ،همچنين
هـا، حضـور زن را ناديـده     براي برقراري ارتباط بـا آن ) مردان(كردن ديگران  ان و واسطهندادن زن
انـد كـه ايـن مـورد نيـز از       سـته نكالمي با مـردان ندا  و هم همنشينيرا شايستة ها  آن انگاشته و

  .زدگي در مراودات زباني بوده است مصاديق جنسيت

  منابع
 .مركز: تهران ،شناسي ارتباط ديداري ري تا متن به سوي نشانههاي تصوي از نشانه .)1391( ابكب، احمدي ]1[
  .گام نو: نظر، تهران ثريا پاك ةترجم هاي فرهنگ عامه، نظريه .)1384(دومينيك  ،يناتياستر ]2[
 .گام نو: ، تهرانفرادستي و فرودستي در زبان .)1381(نهاد جبروتي، مريم  پاك ]3[
  .مهر ةسور :تهران پارسا، يمهد ةترجم، شناسي هنشان يمبان ،)1386( ليچندلر، دان ]4[
 .علم :تهران ،شناسي كاربردي نشانه .)1390( رزانف ،سجودي ]5[
 .شيپو: تهران  ،روش تحقيق كيفي  .)1387(جه يخد  ،يريسف ]6[
ــد   ]7[ ــر، محم ــروي زرگ ــاليوود  « .)1378(س ــينماي ه ــران در س ــايي اي ــي بازنم ــان: بررس ــد  ةنش رش

كارشناسي ارشد  ةنام ، پايان»ل گفتمان انتقادي هفت فيلم مرتبط با ايرانشناسي و تحلي جنسيت
  .دانشگاه صدا و سيما: ارتباطات، تهران

 .2، چ ققنوس: تهران مهرناز شهرآراي، ةترجم، رشد جنسيت .)1387(كولومبوگ، سوزان  ]8[
  .آذين گل: ، تهرانشناسي اجتماعي جنسيت و زبان .)1389(محمدي اصل، عباس  ]9[
  .يفرهنگ قاتيمطالعات و تحقة سسؤم :تهران ،زبان شناسي بر جامعه يدرآمد. )1368( ييحي ،يمدرس ]10[
ــه«. )1384( ســيد محمــدزاده،  مهــدي ]11[ ــوايي و حرف ــزاري  بررســي محت اي مطالــب هفــت خبرگ

   .123 -164، صص 63ش ، رسانهة نام ، فصل»دولتي غير
 ها مركز مطالعات و توسعه رسانه: ، تهرانها و بازنمايي رسانه .)1387(زاده، سيد محمد  مهدي ]12[
  .همشهري: ، تهرانهاي انتقادي هاي رايج و ديدگاه هاي رسانه، انديشه نظريه .)1389( ــــــــــ ]13[
  .چشمه: تهران ،مسائل زنانة هاي نظري دربار سلسله پژوهش: زن و ادبيات. )1389( عراقي، منيژه نجم ]14[

[15] Thomas, Linda and Wareing, Shan, Singh, Ishtal; Stilwell Peccei, Jean; 
Thornborrow, Jones, Jason (2004). Language, Society and Power. London and 
New York, Routledge.   




