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مقدمه 

مطالعات زنان و رسانه ها يكي از حوزه هاي مورد توجه علوم ارتباطات اجتماعي است كه 

مي توان از زواياي مختلف به آن پرداخت. از جمله جايگاه زنان در سازمان هاي رسانه اي و نقش 

آنان در توليد محتوا هاي رسانه اي، زنان به عنوان مخاطبان رسانه ها و همچنين چگونگي بازنمايي 

آنان در رسانه ها؛ البته هرکدام از اين حوزه ها با ساير حوزه ها در تعامل است و نمي توان آن ها را 

از يکديگر منفك كرد. به اين معني كه ممکن است زنان توليدكنندة محتواي رسانه اي به علت 

متفاوت بودن خواسته ها و نقش هاي اجتماعي خودشان با مردان، مفاهيم مختلفي را در توليدات 

خود بگنجانند. چگونگي بازنمايي زنان در محتواهاي رسانه اي نيز قسمتي از سياست هاي توليد 

ــت كه با عقايد، خواسته ها و نيازهاي توليد كننده در ارتباط است و بازنمايي هاي متفاوت،  اس

احتمالًا تفسيرهاي متفاوتي را نيز از سوي مخاطبان در پي خواهد داشت. به همين دليل اين سه 

مفهوم در ارتباط نزديك با يكديگر قرار دارند و نمي تواند به طور مجزا از يكديگر مورد بررسي 

قرار گيرد. اما در اين ميان به نظر مي رسد مفهوم بازنمايي به عنوان يك مفهوم كليدي تر، با دو 

مفهوم ديگر در حوزه مطالعات زنان و رسانه ها نيز ارتباط بيشتري داشته باشد. چنانچه هم توليد 

و هم مصرف رسانه اي، با بازنمايي هويت افراد در ارتباط است. در چند دهة گذشته، در حوزه 

مطالعات زنان، تأكيد زيادي بر مفهوم بازنمايي شده و در واقع رويكرد اصلي موج دوم فمينيسم 

بر مطالعة آن استوار بوده است (پيلچر و ولهان، ۲۰۰۵: ۱۴۴). 

ــانه اي در بازتعريف هويت افراد و گروه هاي  در اين مقاله با توجه به اهميتي كه بازنمايي رس

ــير زنان از بازنمايي رسانه اي خود در رسانه ها خواهيم  ــي چگونگي تفس اجتماعي دارد، به بررس

ــاده تر، اين كه زنان خود را چگونه در رسانه ها مي بينند؟ اين موضوع خود  پرداخت. به عبارت س

ــش مهم را مطرح مي كند كه در اين مقاله مورد توجه قرار مي گيرند: ۱ـ زنان با توجه به  دو پرس

ويژگي هاي متفاوت خود از نظر وضعيت اشتغال، ميزان تحصيالت و وضعيت تأهل چه تفسير هاي 

از بازنمايي هويت زنان در رسانه ها دارند؟ ۲ـ ميان تفسير هاي زنان از چگونگي بازنمايي هويت 

زنان در يك محتواي رسانه اي يا يك رسانة خاص و مصرف آن محتوا يا رسانه چه رابطه اي وجود 

دارد؟ منظور از مصرف يك محتوا يا رسانة خاص در اين مقاله، با توجه به تفسير زنان، مصرف 

ــخصي به مصرف همراه باشد.  ــت كه با برنامه ريزي و عالقة ش انتخاب گرانه و هد فمند آن ها اس

اکنون اجازه دهيد مفهوم بازنمايي اجتماعي و تفسير را بيشتر بشكافيم. در بخش هاي بعدي مقاله 

نيز اشاره اي به روش پژوهش و مروري بر دستاور هاي اين پژوهش خواهيم داشت. 

مروري برمفاهيم بازنمايي و تفسير پيام هاي رسانه اي 

 بازنمايي، فرايندي است كه طي آن، تغييراتي بر هويت واقعي افراد و گروه هاي اجتماعي 
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ــط مسكويچ۱ ارائه شده است، اين مسئله را  ــود. نظريه بازنمايي اجتماعي كه توس اعمال مي ش

توضيح مي دهد كه مردم چگونه از طريق بازنمايي اجتماعي زندگي خود را تفسير مي کنند و به 

آن معنا مي بخشند (برک ول، ۱۹۹۳). 

ــت از نظر روند  ــي را از دو منظر مورد مطالعه قرار مي دهد؛ نخس ــي اجتماع  وی بازنماي

تاريخي و توسعة آن و دوم, نقشي كه تضادها و تنش هاي اجتماعي، از جمله تضاد هاي موجود 

ــي اجتماعي ايفا مي كنند.  ــكل دهي بازنماي ــان گرو هاي اقليت و اكثريت يك جامعه، در ش مي

ــان ها  ــكويچي به بازنمايي اجتماعي به عنوان فرايندي مي  نگرد كه از تفاوت پديده ها، انس مس

ــود. هدف مسكويچي كشف اين موضوع است كه چگونه افراد  و نگرش هاي آنان آغاز مي ش

ــازند، تفاوت هايي كه از طريق  ــا، مي توانند بيرون از اين تفاوت ها دنيايي با ثبات بس و گروه ه

ــامان دهي شده اند. اين بازنمايي ها از طريق معناسازي در طول زمان  بازنمايي هاي اجتماعي س

شکل مي گيرند، معناهايي كه امروز ساخته مي شوند و براي كاربرد  هاي آينده مورد استفاده قرار 

مي گيرند. وي معتقد است در شرايطي كه اراية تعاريف جديد براي پديده ها از طريق بازنمايي 

ادامه پيدا مي كند، افراد براي كسب اطالعات جديد شرطي مي شوند. براي اين منظور نيز از نظر 

ــت، مقدار زيادي اطالعات در اختيار افراد گذاشت يا فكر آن ها را بيش  ــكويچ، نيازي نيس مس

از حد درگير كرد، بلکه تنها بايد افراد را به موضوعي كه قبلًا اطالعاتي در مورد آن ارائه شده، 

ــتكاري روانكاوانة افكار عمومي از طريق ارائه اطالعات  مرتبط كرد. وي اين موضوع را با دس

بدون هر گونه واقعيت تأييد شده يا داده هاي قابل اندازه گيري، مرتبط مي داند. به نظر مسكويچ 

حقايق تنها پس از مورد قبول واقع شدن نظريه ها، براي ترغيب و اقناع افراد ارائه، مي شوند. در 

اين رابطه مسكويچ به مفهوم جهان روان شكل۲ اشاره مي كند كه منظور از آن دستكاري عقايد، 

افكار و احساسات مردم توسط يك نهاد يا يك سازمان با اهداف مورد نظر آن سازمان يا نهاد 

است (والسينر، ۲۰۰۲). 

گروه هاي اجتماعي و بازنمايي اجتماعي 

ــازي ارتباط بين اعضاي يك جامعه  يكي از كاركردهاي مهم بازنمايي اجتماعي، ظرفيت س

ــت. بازنمايي گروه هاي اجتماعي، ممکن  ــعه و گسترش روابط بين گروه ها اس و كمك به توس

است توسط خود آن ها يا توسط گروه هاي ديگر توليد شده  باشد. اين بازنمايي مي تواند توسط 

گروه هاي مختلف و به صورت مشترك توليد شده باشد. بازنمايي هاي اجتماعي نيز ممکن است 

1 - Moscovic

2 - Psychomorphic universe
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در مقاطع زماني متفاوت از منابع مختلفي نشأت گرفته باشند. گرچه عمومًا از ايدئولوژي هاي 

سياسي نشأت مي گيرند. در اين ميان نظريه پردازان قصد دارند نشان دهند كه فرايند هاي ابراز 

و عيني كردن روابط درون گروهي و برون گروهي چه تأثيري بر بازنمايي اجتماعي آن گروه ها 

دارد. تفاوت هاي قدرت درون گروهي، تأثير مهمي بر بازنمايي اجتماعي بر جاي مي گذارد، تا 

جايي که يكي از موضوعات مورد بحث در بازنمايي اجتماعي، ارتباط بين بازنمايي و تحركات 

گروهي است(برک ول، ۱۹۹۳). 

ــه مباحث انتقادی در  ــوان يك گروه اجتماعي نيز از جمل ــي بازنمايی زنان به عن چگونگ

ــتر به دهة ۱۹۶۰ باز  ــابقة آن بيش ــت که س ــانه ها اس مجموعة موضوعات مرتبط با زنان و رس

ــتين فمينيسم در اوايل دهة۱۹۲۰ بر کسب آزادی های زنان از   مي گردد. در حالی که موج نخس

ــت آوردن حق مالكيت و اشتغال، تأکيد می کرد، به نظر فمينيست های موج دوم،  طريق به دس

تساوی حقوق زنان و مردان تنها از طريق حق رای به دست نمی آمد و زمان آن رسيده بود که 

درباره حضور زنان در فضای عمومی گفته شود. به عبارت ديگر، در حالی که کسب حق رأي 

ــت، بحث های موج دوم در مورد بازنمايی  زنان را می توان نمادي از تالش های موج اول دانس

ــاوت با مرد بودن در  ــه معنايي بود که براي زن بودن به خاطر تف ــانه ها و توجه ب زنان در رس

رسانه ها به وجود می آمد. جملة معروف سيمون دوبوار که «يک زن به دنيا نمی آيد بلكه به زن 

تبديل مي شود» معرفی از طرز تفکر فمينيست هاي موج دوم است. به عبارت ديگر، اين گروه از 

فمينيست ها خواهان كسب آزادي و برابري زنان و مردان در حوزة عمومي بودند. انتقاد اصلي 

ــت ها نسبت به جامعة مردساالر به چگونگي بازنمايي زنان در رسانه ها با  اين گروه از فمينيس

ديدگاه هاي مردساالرانه مرتبط است. از نظر آنان تالش هاي فمينيست ها بايد بر به دست  آوردن 

ــت تر از  يك نوع آزادي ايدئولوژيك براي حضور در فضاي عمومي و ارائه يك تصوير درس

زنان در رسانه ها معطوف شود (پيلچر و ولهان، ۲۰۰۵: ۱۴۴). 

يكي از انتقاد هايي كه از بازنمايي زنان در رسانه ها صورت گرفته، بازنمايي زنان در نقش هايي 

از قبيل مادر و كدبانو است. تاچمن در دهه ۱۹۶۰ در اين رابطه به مسئله «فناي نمادين» اشاره 

ــن موضوع مي پردازد،  ــتي و ديدگاهي انتقادي به اي ــر او که با رويكرد فمينيس ــد. از نظ مي كن

چگونگي بازنمايي زنان در جهت تقويت و بازتوليد تقسيم كار جنسي است. تاچمن اين امر را 

يكي از ويژگي هاي جامعة مردساالر مي داند كه در آن از طريق رسانه ها، چنين نقش هايي براي 

زنان تقويت و بازتوليد مي شود. به اعتقاد او با چنين بازنمايي از هويت زنان، حضور ايشان در 

ــانه ها حضور ندارند و به همين دليل فناي  ــانه ها تقليل مي يابد، در واقع تا جايي که در رس رس

نمادين در مورد هويت آن ها مصداق مي يابد (استريناتي، ۱۳۸۰: ۲۴۲-۲۴۳). 
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از نظر مك كينون، مؤلف كتاب «بازنمايي كردن مردان»۱، گروه كوچكي از مردم بر اساس 

ــوند و از آن جا كه بازنمايي رسانه اي  ــانه اي، در رسانه ها بازنمايي مي  ش تحليل محتوا  هاي رس

ــا بي طرفي صورت نمي گيرد، امكان و احتمال خوانش متفاوت از جانب مخاطبان نيز وجود  ب

دارد. وي در ادامه با اشاره به مدل رمزگذاري رمز گشايي استوارت هال، به عدم انطباق پيام هاي 

رسانه اي رمزگذاري شده توسط توليدكننده و پيام هاي رمزگشايي شده، توسط مخاطب، اشاره 

مي كند (مک کينون، ۲۰۰۳: ۲۴). 

ــه موقعيت فرضی برای موقعيت های رمزگشايی احتمالی  برای توضيح اين فرايند، هال س

ــتين موقعيت فرضی، موقعيت سلطه است. هنگامی که مخاطب، معني  ــنهاد می کند: نخس پيش

ــانه اي يا رويدادهای جاری مي گيرد و پيام را با رمزهای مرجعي که  ضمني را از پيام هاي رس

ــت، رمزگشايی می کند، در درون سلطه عمل کرده است. اين نوع ارتباط،  رمزگذاری کرده اس

ــت. موقعيت دوم را مي توان رمزگشايی  ــفاف و به اهداف عملی ارتباطگر نزديک اس کاملًا ش

گفت و گويی ناميد. اين نوع رمزگشايی، شامل ترکيبی از عناصر موافق و مخالف است. در اين 

موقعيت مخاطب با قسمتي از پيام موافق است و نه با همة آن. اين نوع رمزگشايی بر ترجيح 

مخاطبان انطباق دارد در حالي كه تا حدودي با رمزگذار نيز موافق است. در نهايت اين امكان 

براي بيننده وجود دارد که معنی ادبی و ضمنی گفتمان را بفهمد، اما آن را به طور معکوس و 

با زمينة ذهني و چارچوب فرهنگي خود رمزگشايی کند. در واقع رمزگشايي مخاطب، مخالف 

رمزگذار خواهد بود (نايتينگل و راس، ۲۰۰۳: ۶۳-۶۱). 

هال ريشة اين تفاوت را در قدرت مي بيند؛ قدرتي كه به طور يك طرفه اعمال فشار مي كند 

و هال آن را قدرت غالب مي نامد. او معتقد است قدرت غالب، موجب رمزگذاري پيام از طرف 

ــطة قدرت صورت مي گيرد،  ــود و اين نوع رمزگذاري را كه به واس فرد صاحب قدرت مي ش

ــي موافق با  ــت ترجيحي از متن ناميد. اما در مقابل مخاطب نيز مي تواند خوانش ــوان قرائ مي ت

رمزگذار داشته باشد يا تنها قسمتي از پيام را بپذيرد. از آن جا که اين به فرايندي دو طرفه در 

ــت، چرا كه به  ــان دهندة رويكردي هرمنوتيكي به خوانش متن اس توليد معنا تأكيد مي كند، نش

ادراك مخاطب توجه اي ويژه دارد(استونز، ۱۳۷۹: ۴۱۰- ۴۰۶).

ــت که يک متن نمی تواند جدا از  ــئله مخاطب، به اين معنی اس رويکرد هرمنوتيک به مس

ــته باشد. تفکرات و تجربيات  تفکرات، تجربيات و در مجموع جهان بينی يک فرد وجود داش

افراد هم از سبك زندگی افراد جدا نيست. در اين ميان چگونگي تربيت افراد برای نقش پذيری 

ــد. زنان همواره از نظر مسئوليت های  ــيار مؤثر باش و ايجاد يک جهان بينی خاص در افراد، بس

1 - Representing Men
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اجتماعی نقش هاي متفاوتي بر عهده داشته اند و در راستای همين مسئوليت ها نيز تربيت شده اند. 

مهم ترين مسئوليت زنان نگهداری از فرزندان و انجام کارهای منزل است که به محدود بودن 

بيشتر نسبت به مردان در فضای خانه مي انجامد. به عبارت ديگر، تجربيات زنانی که اکثر ساعات 

زندگی آن ها در خانه می گذرد، با تجربيات مردان که بيشتر اوقات خود را به طور معمول بيرون 

ــت. در اين شرايط شايد بتوان گفت شناخت مردان از  ــيار متفاوت اس از خانه می گذرانند، بس

ــتقيم آن ها از پديده ها صورت می گيرد، در حالی که زنانی  دنيای خارج با توجه به تجربه مس

که در خانه هستند، احتمالًا بيشتر به واسطة همسر، پدر يا برادر خود از دنيای بيرون شناخت 

حاصل می کنند. در اين ميان رسانه ها می توانند عامل مهمی در کسب شناخت مستقل و بدون 

واسطه براي زنان خانه داري باشند که به طور مستقيم دنيای بيرون از خانه را تجربه نمی کنند، 

ــبک زندگی، متفاوت از مردان  در نهايت جهان بينی خاصی که در نتيجه آموزش، تجربه و س

براي زنان ساخته می شود، زمينه فرهنگی آنان را نيز شکل می دهد. اين زمينة فرهنگی با توجه 

ــير زنان را از متون رسانه ای تعيين می کند، از اين رو در شرايطی که  به الگوي هال، نحوه تفس

زنان يک جامعه، از نظر سن، ميزان تحصيالت، وضعيت اشتغال و وضعيت تأهل ويژگی های 

متفاوتی دارند، شرايط متفاوتی از نظر سبک زندگی، شناخت نسبت به جهان و زمينه فرهنگي 

خواهند داشت و اين تفاوت، عامل مهمی در تفسير های متفاوت آنان خواهد بود. 

ــب هويت هاي مطلوب با  ــود، كس دگرگوني ارزش هاي حاكم بر جامعه نيز موجب مي ش

ــتغال زنان در يك  ــه به اين ارزش ها صورت  گيرد. براي نمونه، چنانچه تحصيالت و اش توج

ــتاي تثبيت هويت مادری و  ــود، بازنمايی هاي زنان نيز در راس جامعه به عنوان ارزش تلقي ش

همسری، كاركرد خود را از دست مي دهند و زنان در مقابل پيام هايی که موقعيت اجتماعی آنان 

را صرفًا به عنوان مادر يا همسر باز توليد می کند، مقاومت خواهند کرد. مقاومت کردن در برابر 

دريافت يک پيام می تواند تا حدودي با عدم مصرف محتوای يک رسانة خاص در ارتباط باشد. 

يکی از اهداف اين پژوهش نيز چنان كه اشاره شد، کسب آگاهي درباره اين موضوع است که 

چگونگي تفسير زنان از بازنمايی خود در رسانه ها، با استفادة رسانه ای آنان چه ارتباطي دارد؟

فرض اصلي اين مقاله، آن است كه زنان در مقابل پيام هاي رسانه اي كه به بازتوليد هويت 

ــوب مي پردازند، مقاومت مي كنند و اين مقاومت را از طريق عدم مصرف محتواي مورد  نامطل

ــال، مي توان به اين  ــايي ه ــال مي دارند. اين موضوع را با الگوي رمزگذاري رمزگش ــر اعم نظ

صورت تبيين كرد كه پيام هاي رسانه اي با توجه به سياست هاي رسانه اي و قدرت مردساالري 

ــاي مخالف يا نيمه مخالف  ــوند. اين پژوهش به خوانش ه ــتندگان پيام، رمزگذاري مي ش فرس

مخاطبان مي پردازد و به اين موضوع اشاره مي كند كه قرائت هاي مخالف مي توانند در استفاده 

و عدم استفاده از يك محتواي خاص مؤثر باشند. در مجموع مي توان گفت، چگونگي تلقي از 
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خود براي مخاطبان در رسانه ها، مورد توجه اين پژوهش است. بازنمايي و تفسير، چنانچه مك 

كينون نيز اشاره مي كند، دو مفهوم مرتبط با يكديگر به شمار مي روند. 

ــر و مادر ببينند، احتمالًا  ــن تا زمانی که زنان تنها نقش خود را در قالب همس ــزون بر اي اف

ــي خواهد بود. طبعًا تا زمانی که  ــناختی که از خود پيدا مي کنند، تنها بر همين نقش ها مبتن ش

ــاي افراد جامعه و از جمله زنان درباره اين موضوع به وجود  ــري در تفکرات و ديدگاه ه تغيي

ــد و آن ها به نقش های ديگری جز مادری و همسری نپردازند، اين نوع بازنمايی ها  نيامده باش

ــتر زنان را برای ايفای اين  ــد اين نقش ها برای زنان ادامه خواهند داد و هر چه بيش ــه بازتولي ب

نقش ها آماده خواهند کرد. بايد به اين نکته نيز اشاره کرد که با توجه به پژوهشات پژو هشگران، 

مجموعه هاي داستانی و خانوادگی نقش مهمی در ساخت و تثبيت هويت زنانه داشته اند. «مثلًا 

وارنر، هنری و هرزوگ در سال ۱۹۵۳ به جذابيت هاي خاص نمايش هاي خانوادگي براي زنان، 

در نقش خانه دار و مادر اشاره كرده اند و اين جذابيت خاص به خاطر محتواي آن ها بوده است 

ــالت و حمايت نمادين از نقش زنان در خانه بود»  ــه تركيبي از درام، اندرز، اخالقيات، تخي ک

(مک کوايل، ۱۳۸۲: ۱۴۲). 

ــد، در  ــانه اي زنان، تثبيت هويت باش ــتفاده رس به عبارت ديگر، چنانچه يكي از داليل اس

ــتفاده از  جامعه اي كه زنان هويت يك زن خانه دار را براي خود هويتي مطلوب مي دانند، به اس

يك محتواي رسانه اي خاص كه در جهت بازتوليد و تحكيم چنين هويتي عمل مي كند، ادامه 

ــه،  هويت هاي آرماني زنان نيز تغيير  ــد داد. با دگرگوني ارزش هاي حاكم بر يك جامع خواهن

مي كند. براي نمونه، تحصيل و اشتغال براي زنان نسبت به ازدواج در اولويت قرار مي گيرد و 

احتمالًا زنان در پی کسب و تثبيت چنين هويتی برمي آيند. به همين دليل به نظر مي رسد بررسي 

تفسير زنان نسبت به بازنمايي آنان در رسانه ها و نقش اين بازنمايي ها در بازتوليد هويت زنان، 

در شرايط اجتماعي متفاوت و با توجه به ويژگي هاي مختلف زنان، ضروري است. 

مروري بر پژوهش هاي انجام شده در زمينه بازنمايي زنان در رسانه هاي ايران

ــوع مورد توجه  ــال هاي اخير، موض ــانه هاي ايران، طي س ــوع بازنمايي زنان در رس موض

متخصصان علوم ارتباطات در كشور بوده است. دومين همايش زن و رسانه ها در ايران، در ۲۶ 

و ۲۷ مرداد سال ۱۳۷۶ كه از سوي دفتر امور زنان رياست جمهوري، با كمك وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسالمي استان تهران و با حضور جمعي از كارشناسان ارتباطات برگزار شد، اين مسئله 

را مطرح ساخت كه تصوير زن در رسانه ها بر شرايط توسعة اقتصادي و اجتماعي كشور منطبق 

نيست(بديعي، ۱۳۷۶). 

ــن نتايج يك پژوهش در رابطه با محتواي مطالب مربوط به زنان در تلكس خبري  همچني
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خبرگزاري جمهوري اسالمي ايران، در سه مقطع زماني۱۳۶۱، ۱۳۷۱ و ۱۳۸۱ نشان مي دهد از 

ــالمي، در سال ۱۳۸۱ نسبت به  لحاظ كمي مطالب مربوط به زنان در خبرگزاري جمهوري اس

دوره هاي ۱۳۶۱ و ۱۳۷۱، از لحاظ کمي ۵ برابر افزايش يافته است. در اين ميان، اين نكته حائز 

اهميت است كه اخبار زنان در خبرگزاري اغلب جنبة اطالع رساني داشته اند و تنها ۲۱ در صد 

اخبار جنبة آموزشي دارند(كيا، ۱۳۸۳). 

توجه به مقولة جنسيت در برنامه هاي طنز تلويزيون ايران با نگاهي موردي به برنامه «زير 

آسمان شهر» نيز نشان مي دهد ۷۳/۳ درصد از بخش هاي اين برنامه، فاقد حضور زن يا شامل 

ــمت هاي برنامه، زنان حضور مؤثر با  ــور بي تأثير زنان بوده و تنها در ۲۶/۷ درصد از قس حض

بازنمايي طنز داشته اند. به نظر پژوهشگر، «زن در فرهنگ ايراني مظهر آرامش و نجابت، وقار و 

متانت بوده است و پذيرش تصوير زن در حال قهقه زدن و باال و پايين پريدن كه عرف جامعه 

آن را ناقض وقار و متانت بداند، در فرهنگ ايراني دشوار به نظر مي آيد»(دباغ، ۱۳۸۳). 

ــان مي  دهد،  ــي روابط ميان فردي مرد و زن در مجموعه هاي ايراني (۸۲-۸۰) نيز نش بررس

ــترك تمام اين مجموعه ها طرح مقوالت عاطفي ميان زنان و مردان درگير  «گرچه ويژگي مش

داستان هاست، اما مجموعه هاي ياد شده زنان را غيرمنطقي تر، عجول تر و هيجان زده تر با سبك 

ــان مي دهد. از سوي ديگر مردان با صفات شخصيتي  ــايند تر و كم تحمل تر نش ارتباطي ناخوش

مثبت، ارتباط كالمي محبت آميز و گفتار عاشقانة بيشتر تصوير شده اند» (قاسمي، ۸۳). 

با توجه اين پژوهش ها كه نمونه اي از پژوهش هاي انجام شده در حوزة بازنمايي زنان در 

ــانه هاي ايران است، به نظر مي رسد پژوهشگران مختلف، بازنمايي زنان را به صورت يك  رس

ــه قرار داده اند. بنابراين  ــدون در نظر گرفتن ويژگي هاي متفاوت فردي مورد مطالع كليت و ب

ــي چگونگي بازنمايي زنان در رسانه ها با ويژگي ها و ابعاد متفاوت، مي تواند تا حدودي  بررس

تكميل كنندة پژوهش هاي پيشين باشد. 

روش پژوهش 

 همانطور که اشاره شد، هدف از اين پژوهش، شناخت نحوه استفادة رسانه اي زنان با توجه 

ــانه اي زنان و در نظر گرفتن ويژگي هاي متفاوت ايشان از نظر  ــير آنان از بازنمايي رس به تفس

تأهل، اشتغال، سن و ميزان تحصيالت است. مسئلة اين پژوهش اقتضا مي كند از روش پژوهش 

كيفي و تكنيك گفت و گوي عميق استفاده شود تا نسبت به چگونگي تفسير زنان از بازنمايي 

ــانه اي زنان شناخت بهتري حاصل شود. تعداد مصاحبه شوندگان در اين پژوهش، ۳۰ نفر  رس

ــتغال و ميزان تحصيالت نيز در اين  ــت؛ ويژگي هاي مورد نظر اين پژوهش مانند تأهل، اش اس

افراد توزيع شده است. مهم ترين عامل تعيين کنندة چگونگي انتخاب نمونه ها در روش پژوهش 
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کيفی، موضوع و عنوان پژوهش است در اين راستا انتخاب افراد، مكان ها يا اسناد (بسته به نوع 

ــده بتوانند در رابطه با موضوع  پژوهش) به گونه اي صورت مي گيرد که نمونه هاي انتخاب ش

ــگر بدهد (مارشال و راسمن، ۱۳۸۱: ۸۱-۷۷). نمونه هاي  پژوهش اطالعات مفيدي به پژوهش

اين پژوهش نيز بايد ويژگی های مورد نظر اين پژوهش باشند و از شرايط، مشکالت، دغدغه ها 

و ويژگی های مربوط به آن موقعيت آگاهی کاملی داشته باشند. از آنجا که نقش تأهل، اشتغال 

و ميزان تحصيالت نيز در مصرف و چگونگي تفسير بازنمايی زنان مورد بررسی قرار می گيرد، 

ــوندگان زنان شاغل، خانه دار، متأهل و مجرد با ميزان تحصيالت ديپلم تا  از اين رو مصاحبه ش

دکترا را شامل می شوند. افزون بر اين، در اين پژوهش سعی شده است نمونه ها از نظر توزيع 

ويژگی هاي چهارگانه فوق دارای توازن باشند. به همين دليل نمونه ها از پيش شناسايی و طبقه 

ــده اند و سپس با آن ها مصاحبه شده است، سپس به علت تكرار پاسخ ها، تعداد آن ها  بندی ش

را به ۳۰ نفر پاسخگو تقليل داده ايم. نتايج اين پژوهش از تلخيص و جمع بندي مصاحبه ها به 

ــت؛ البته براي پرهيز از اطالة کالم در بخش نتايج مصاحبه ها، تنها به ذکر چند  ــت آمده اس دس

نمونه از گفته هاي مصاحبه شوندگان اكتفا شده است. 

نتايج مصاحبه ها

 زنان در رسانه هاي مختلف و از طريق ژانرهاي مختلف رسانه اي، از جمله خبر، مجموعه هاي 

ــتاني و برنامه هاي خانواده، بازنمايي مي شوند. نتايج پژوهش حاكي از آن است كه از نظر  داس

پاسخگويان، بازنمايي زنان در ژانر خبري، عمومًا در اخبار حوادث و صرفًا در نقش مجرم يا 

ــاهده مي شود. از سوي  ــاير ويژگي هاي فردي و اجتماعي مش قرباني و بدون در نظر گرفتن س

ــر، برنامه هاي خانواده نيز با توجه به برنامة زماني پخش، عمومًا زنان خانه دار را به عنوان  ديگ

ــده در آن ها، زنان را به  ــب هدف در نظر مي گيرند و موضوعات و آموزش هاي ارائه ش مخاط

عنوان زنان متأهل و خانه دار مورد توجه قرار مي دهد. به همين دليل در اين دو ژانر تلويزيوني، 

ــيوه هاي  ــود. اما با توجه به آن كه در موضوعات و ش ــاهده نمي ش نقش هاي زنانه تنوعي مش

ــتان پردازي  مجموعه، نقش هاي مختلفي براي زنان منظور شده، زنان در آن ها در  مختلف داس

ــوند. از اين رو پاسخگويان نيز به بازنمايي زنان در  نقش هاي مختلف اجتماعي بازنمايي مي ش

مجموعه هاي داستاني بيشتر از ساير گونه هاي تلويزيوني توجه كرده اند و آن را مورد نقد قرار 

داده اند. در اين مقاله نيز آن دسته از پاسخ ها گردآوري و ذكر شده اند كه بر محوريت بازنمايي 

زنان در مجموعه  هاي تلويزيوني مي باشد و بنابراين درستي يا نادرستی فرضيه  هاي اين پژوهش 

نيز که استفادة رسانه ای زنان را منوط به چگونگي بازنمايی آن ها در رسانه ها می داند، بيشتر با 

توجه به بازنمايی زنان در مجموعه هاي داستاني مورد بررسی قرار گرفته است. ذكر اين نكته 
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ــت كه بر اساس پژوهش هايي كه در كشور هاي غربي، به ويژه آمريكا و انگلستان  ضروري اس

نيز انجام گرفته است، نوع خاصي از مجموعه هاي خانوادگي۱ كه به طور عموم روابط عاطفي 

در زندگي روزمره زنان را به تصوير مي كشند، بيشتر مورد توجه زنان بوده اند. براساس اين، اين 

نوع مجموعه  ها به دنياي زنانه نزديك تراند و به همين دليل در ميان زنان هواداران بسياري دارند 

(مک کوايل، ۱۴۴:۱۳۸۰-۱۴۳). [در ادامه به چگونگي تفسير زنان از بازنمايي هاي رسانه اي با 

ويژگي هاي متفاوت مورد بررسي در اين پژوهش خواهيم پرداخت. 

چگونگي تفسير زنان متأهل و خانه دار

ــت، به چگونگي  ــده اس زنان متأهل و خانه داری كه در اين پژوهش با آن ها گفت وگو ش

بازنمايی زنان در روابط خانوادگی و به ويژه در رابطه با همسران و همچنين روابط اجتماعی، 

ــژه در مجموعه هاي ايرانی  ــانه به وي ــي انتقادی دارند و چهرة مطلوبی از زنان در رس ديدگاه

نمی بينند. آنان برای توضيح دادن چگونگي بازنمايی زنان در رسانه ها به عباراتی مانند انسان های 

ــف، منفعل، گريان، هميشــه در فضای خانه و انســانی بدون قدرت  توســری خور، ضعي

تصميم گيری متوسل مي شوند. 

براي نمونه، يكي از پاسخگويان در اين رابطه به مطالب زير اشاره كرده است:

 «در مجموعه هاي تلويزيون زنان خيلی توسری خور و عامی نشان داده مي شوند، به طوري 

ــان است و عمومًا از خود استقالل رأی ندارند. زنان را تشويق  ــت همسرانش که ارادة آن ها دس

به قبول كردن اين موضوع مي كنند که دو همسری امري طبيعی است. مثلًا سريالی بود که يک 

آقای مسن می خواست ازدواج کند و همسر وي، مشتاق به اين كار نشان داده مي شد. در حال 

ــتند،  حاضر در جامعة ايران زنان از نظر تحصيلی، فکری و حتا حرفه اي عقب تر از مردان نيس

ولی در تلويزيون ايران زنان فقط به عنوان مادر نشان داده شده و فقط با مسائلي درگير هستند 

كه به خانه مربوط مي شود. در اين مجموعه ها زنان به فعاليت اجتماعی تشويق نمي شوند، اما 

بازنمايی زنان در مجموعه های خارجی بهتر است. مثلًا يك زن در نقش يك پزشک، پرستار و 

يا پليس بازنمايي مي شود. زندگی اجتماعی و حرفه اي خود را توأمًا دارد و چه متأهل باشد و 

يا نباشد، به عنوان يک انسان و به عنوان فردی از جامعه بازنمايي مي شود. اما در مجموعه هاي 

ــيار فرمان بردار و در خدمت  ــت بس ــخصيتی اس ايراني بر عكس، زن در روابط خانوادگي ش

شخصيت اجتماعی اش و شخصيت فردی  او در نظر گرفته نمی شود. »

ــوندگان مورد اشاره قرار  ــط اين گروه از مصاحبه ش يكي از نكات انتقادی ديگري که توس

1 - Soap opera 
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ــت (اغلب نيز  ــان دادن كانون خانوادگي به صورت محيطي پر تنش و اختالف اس گرفته، نش

ــالف واقعيت هاي موجود  ــوند) كه از نظر آنان بر خ ــان به عنوان عامل تنش معرفي مي ش زن

ــوندگان، در مجموعه ها روابط صميمانه در ميان همسران  ــت. به نظر مصاحبه ش در جامعه اس

ــود و عالوه بر آن زنان در محيط خانوادگي بسيار آسيب پذير نشان داده مي شوند.  ديده نمي ش

تعدادي از مصاحبه شوندگان نيز بر رواج فرهنگ چندهمسري توسط مجموعه ها اشاره كرده اند 

ــياري  ــوندگان با وجود آن كه در بس و در مجموع مي توان گفت به نظر اين عده از مصاحبه ش

ــتي همسران به پايان مي رسد، اما اثرات مخربي بر روابط  ــتان با صلح و آش از مجموعه ها، داس

ــوندگان، اختالفات موجود  ــران باقي مي گذارد. هر چند به عقيدة تعدادي از مصاحبه ش همس

ــاق دارد و اين موضوع از  ــران در مجموعه ها با واقعيت هاي موجود در جامعه انطب بين همس

نكات مثبت مجموعه هاي ايراني است كه اين اختالفات را مطرح مي كنند و تا حدودي راه حل 

ــدادي از زنان اظهار كرده اند كه  ــان مي دهند. در مقابل اين عقيده، تع ــن اختالفات را نيز نش اي

ــران وجود دارد، بايد با  ــر خالف بازنمايي اختالفاتي كه در واقعيت، ميان همس ــا ب مجموعه ه

بازنمايي زندگي آرماني و نشان دادن روابط صميمانه، در بهبود كانون خانوادگي مؤثر باشند و 

به عبارت ديگر، در اين مورد نقشي آموزشي ايفا كنند. 

تفسير زنان متأهل و شاغل

ــوندگان قابل توجه است، عدم تفاوت  ــخنان اين گروه از مصاحبه ش نكتة مهمي كه در س

ــاغل، به ويژه در انجام وظايف مربوط به منزل است. به نظر  ــاغل و غير ش در بازنمايي زنان ش

ــاركت در كارهاي منزل به مرداني داشته باشد  آن ها تلويزيون بايد نقش مهمي در آموزش مش

كه همسران شان شاغل هستند. چرا كه اين امر نيازمند فرهنگ سازي است و اين فرهنگ سازي 

مي تواند از طريق رسانه ها و به ويژه تلويزيون انجام شود. 

ــان،  تفاوتي ميان زنان  ــوندگان، در بازنمايي تلويزيوني زن ــه نظر اين گروه از مصاحبه ش ب

ــاغل با زنان خانه دار و غير تحصيل كرده وجود ندارد و به هر حال، همه در  تحصيل كرده يا ش

ــاغل، چه در خانه و چه در محل  ــكالت زنان ش ــوند و مش نقش يك زن خانه دار ظاهر مي ش

ــتاري، جزو آن دسته از  ــاله و کارشناس پرس ــود. براي نمونه، زني ۳۵ س كار، بازنمايي نمي ش

ــت كه افزون بر اين كه به اين موضوع اعتقاد دارد، براي رسانه ها نقش  ــوندگان اس مصاحبه ش

آموزشي نيز قائل است. به اين معني كه به نظر او رسانه ها با نشان دادن زندگي هاي آرماني و 

نه حقايق جامعه، بايد نقش آموزشي ايفا كنند: 

ــوند كه در جامعه هستند.   «به نظر من زنان در همان موقعيتي در تلويزيون بازنمايي مي ش

اما تلويزيون بايد موقعيت آرماني را براي زنان بازنمايي كند. زنان در اين نوع بازنمايي هميشه 
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تابع شوهرانشان هستند، ولی اين تصوير ايده آل و منطقی برای يک خانم نيست. مجموعه های 

تلويزيون مانند زندگی طبيعی ماست، اما به نظر من تلويزيون بايد با نشان دادن زندگي ايده آل، 

فرهنگ سازي كند. در مجموعه هاي داستاني تلويزيون يک خانم شاغل فرقی با خانم خانه دار 

ــدارد و همان کارهايی که يک خانم خانه دار انجام  ــدارد همانطور که در زندگی واقعی هم ن ن

می دهد، خانم شاغل هم انجام می دهد و همان وظايف را در قبال فرزند و شوهرش دارد. حتا 

اگر يک خانم شاغل را در تلويزيون نشان دهند، همكاري شوهر اين خانم را در امور منزل نشان 

نمي دهند. در ارتباط با مشکالت محيط کار زنان هم بازنمايي قابل توجهي وجود ندارد. به نظر 

من آن زحمتی که يک زن شاغل يا تحصيل کرده می کشد، بايد در تلويزيون نشان داده شود تا 

در بيننده نسبت به اشتغال و تحصيل خانم ها تلقی مثبت ايجاد شود. »

ــاغل و غير شاغل، در مجموعه هاي   در مجموع با توجه به گفته هاي زنان متأهل اعم از ش

ــوندگان، بازنمايي  ــود. از نظر اين گروه از مصاحبه ش ايرانی، زنی قدرتمند و مدير ديده نمی ش

ــياری از زنان در جامعه هم خوانی ندارد. به  ــخصيت بس زنان در مجموعه هاي تلويزيوني با ش

ــياري از بازنمايي هايي كه در رسانه ها صورت مي گيرد، چهره اي غير واقعي  عبارت ديگر، بس

ــه نظر تعداد زيادي از  ــان مي دهند. يا حداقل مي توان گفت ب ــان جامعة كنوني ايران نش از زن

مصاحبه شوندگان، همة زنان در نقش زنان خانه دار بازنمايي می شوند و کمتر زنی با تحصيالت 

باالی دانشگاهی و يا يک شغل پر درآمد و تخصصي بازنمايی می شود و حتا در صورتی که به 

اشتغال زنان اشاره  شود، محيط کار آنان تصوير نمي شود و فقطبه طور ضمنی به اشتغال زنان 

اشاره  می شود، بدون آن که به جزئيات کار آن ها پرداخته شدة و يا نحوه تعامل آن ها با همکاران 

و مديران و مشکالت کاری آن ها نشان داده شود. افزون بر اين فقط به مشکالت و جنبه هاي 

منفي اشتغال زنان شاغل در مورد هماهنگی امور منزل و شغل خود پرداخته مي شود، بدون آن 

که به تأثيرات مثبت اشتغال بر زندگی زنان اشاره اي شود. حتا اگر زني در شغل خود موفق نشان 

داده شود،  در زندگي خانوادگي ناموفق تصوير مي شود؛ در حالي كه به نظر مصاحبه شوندگان 

اين دو (موفقيت در شغل و موفقيت در روابط خانوادگي) تضادي با يكديگر ندارند. 

ــوندگان بر بازنمايي زنان  ــود، تأكيد مصاحبه ش ــخ ها، ديده مي ش يكي از نكاتي كه در پاس

ــت. به عبارت ديگر، پيش از اين كه پرسش مجزايي از آن ها در مورد  ــري اس در روابط همس

ــري پرسيده شود، پاسخ پرسش را در روابط همسري  چگونگي بازنمايي زنان در روابط همس

ــته ترين نوع بازنمايي زنان در  ــت كه برجس گنجانده اند. اين موضوع احتمالًا به اين علت اس

رسانه ها ( تلويزيون ايران) در نقش همسري است و به همين دليل زن در رسانه ها بيشتر با نقش 

همسري و مادري تداعي مي شود. افزون بر اين، شايد بتوان گفت هويت همسری و چگونگی 

ارتباط با همسر در بين زنان ايراني، اعم از متأهل و مجرد، از اهميت خاصی برخوردار است، 
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از اين رو چگونگي بازنمايی هويت همسری، به ويژه از بعد آموزشی، براي آنان اهميت خاصی 

ــيرهای  ــن و ميزان تحصيالت مختلف، تفس دارد. و در نهايت می توان گفت زنان متأهل با س

نسبتًا مشابهی از چگونگي بازنمايی زنان در رسانه ها دارند. اکثر آنان تصوير مطلوبی از زنان در 

رسانه ها نمی بينند. چنان که اشاره شد، بازنمايی زنان در نقش زنان خانه دار، عدم بازنمايی زنان 

شاغل و زنان تحصيل کرده و به ويژه نشان ندادن تفاوت ميان زنان عامی و زنان تحصيل کرده يا 

شاغل و در مواردی، تصوير کردن زنان تحصيل کرده و متأهل با ويژگي توقع زياد از همسران 

خود، از نکات محوری سخنان آن ها بوده است. 

 چگونگي تفسير زنان مجرد و غير شاغل

نظر زنان مجرد و غير شاغل مبنی بر بازنمايی نامطلوب و منفی از زنان در رسانه ها، تا حد 

ــباهت دارد. اما تعدادی از آنان در  ــونده، ش زيادی با عقايد زنان در ديگر گروه های مصاحبه ش

مواردی بر بازنمايی خوب زنان در تلويزيون، به ويژه بازنمايی خوب زنان تحصيل کرده اشاره 

ــاله و داراي مدرک کارشناسي ارشد  ــوندگان كه ۳۰ س کرده اند. براي نمونه يكي از مصاحبه ش

است، در اين باره می گويد:

 «به نظر من زنان تحصيل کرده را خيلی مستقل نشان می دهند و اين که در جامعه توانسته اند 

خود را از نظر علمی و فرهنگی به معرض نمايش بگذارند. اما در مجموع هنوز آن قدر كه بايد 

ــخصيت زنان در مجموعه ها پرداخته نشده و هنوز روح مردساالري در مجموعه هاي  روي ش

ايراني وجود دارد. »

 مصاحبه شوندة ديگري نيز در اين باره می گويد:

 «در مجموع بازنمايي زنان در تلويزيون حاكي از آن است كه طرز صحبت كردن و رفتار 

يك زن تحصيل كرده با زني بدون تحصيالت عاليه، تفاوت مي كند. چنانکه يك دختر تحصيل 

ــائل اجتماعي  ــال ازدواج و خانه داري و دختر تحصيل كرده به دنبال كار و مس ــرده به دنب نك

است.»

ــه با زنان متأهل و شاغل، با اطرافيان در  ــاغل در مقايس مي توان گفت زنان مجرد و غير ش

رابطة همسري و همكاري، تعامل کمتري دارند و احتمالًا اين موضوع، ديدگاه برخي را نسبت 

به مسائل زنان مثبت تر شكل داده است. 

اما در مجموع زنان مجرد و غير شاغل نيز بر مفاهيمی از قبيل حاکم بودن مردساالری در 

ــتان ها، منفعل بودن زنان، عدم بازنمايی مشکالت زنان شاغل در محيط کار و در رابطه با  داس

خانواده، و بازنمايی روابط همسران به صورت پرتنش و پراختالف تأکيد کرده اند. 



فصلنامه علمی - پژوهشی

سال اول
شماره ٢
تابستان ١٣٨٧

۱۴

چگونگي تفسير زنان مجرد و شاغل

ــده است، در بسياري موارد  ــاغلي كه در اين پژوهش با آن ها گفت وگو ش  زنان مجرد و ش

ــته اند. در اين گروه از زنان نيز به  ــوندگان ديدگاه انتقادي تري داش ــبت به ساير مصاحبه ش نس

مفاهيمي از قبيل ضعيف و بي اراده نشان دادن زنان در مجموعه  ها، عاجز بودن در حل مشكالت 

ــل شدن به گريه براي حل آن ها، عدم بازنمايي مشاركت مردان در امور منزل، به ويژه  و متوس

در مورد زنان شاغل و عدم بازنمايي مشكالت محيط كار و در مجموع بازنمايي غير واقعي از 

زندگي زنان اشاره شده است. براي نمونه، يكي از مصاحبه شوندگان در اين گروه كه ۲۷ ساله 

و داراي مدرک کارشناسي است، در مورد بازنمايي زنان مي گويد:

 «زن را هميشه يك موجود ضعيف نشان مي دهند كه حتمًا براي گرفتن حق خود بايد به 

گريه متوسل شود و در مقابل، او را حالل مشكالت و تصميم گيرنده نشان مي دهند. همچنين 

هميشه اختالفات بين همسران  بازنمايي مي شود. البته اختالف در هر زندگی هست، اما تلويزيون 

اين موضوع را بزرگ نمايي مي كند». 

ــوندگان در اين گروه به آن  ــود، يكي از نكاتي كه اكثر مصاحبه ش ــاهده مي ش  چنانکه مش

ــلطه و قدرت  ــران يا س ــان دادن اختالف و تنش زياد در روابط بين همس ــاره كرده اند،  نش اش

ــت. هر چند در بين  ــتاني اس ــاالي مردان در مقابل زنان در مجموعه هاي داس ــري ب تصميم گي

ــان مي دهند زناني كه تحصيالت  ــوندگان به مواردي برمي خوريم كه نش گفته هاي مصاحبه ش

باالي دانشگاهي دارند، در تلويزيون به نحو مطلوبي بازنمايي مي شوند و حتا معتمد ساير زنان 

تصوير مي شوند. 

ــونده اي ۲۵ ساله و ديپلمه بر بازنمايي زنان، به ويژه بازنمايي زنان  در اين ميان مصاحبه ش

شاغل، از لحاظ مشكالتي كه زنان در محيط كار دارند، اشاره مي كند و مي گويد: 

ــاغل از نظر امنيت محيط كار در مقايسه با  ــکالت زنان ش  «خيلی کم در تلويزيون به مش

مطبوعات پرداخته می شود و علي رغم اين كه صحبت كردن دربارة مشكالت محل كار از نظر 

ــادي دارد، خيلي كم به اين موضوع  ــائل موجود در محيط كار، اهميت زي ــي زنان به مس آگاه

پرداخته مي شود». 

يكي از نكات قابل توجه در گفته هاي مصاحبه شوندگان، عدم بازنمايي زنان برخوردار از 

ــخگويان كه ۲۵ ساله ودانشجوی ادبيات فارسی  ــت. يكي از پاس تمايل به تصوف و عرفان اس

ــت زنان آن قدر ضعيف بازنمايی می شوند  ــفه عالقه دارد معتقد اس ــت و به عرفان و فلس اس

ــير و سلوک قايل نيست. در حالی که در فيلم های خارجی چنين  ــی برای آنان امکان س که کس

ــت. او  ــوند و اين از داليل عالقه او به فيلم هاي خارجی اس ــخصيتی برای زنان قايل می ش ش

می گويد: 
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 «در يکی از فيلم هايی که ديده ام، يک زن سير آفاق و انفس کرد و چون فرد سالك، يك زن 

بود، برای من جذابيت داشت. چون در جامعة ما خانم ها را خيلی ضعيف و آسيب پذير می دانند 

و نقش های مهمی به آن ها نمی دهند. من دوست دارم شخصيتی که به زنان داده می شود، زنی 

باشد که توانايی روحی بااليی داشته باشد و به مسائل بزرگ فکر کند. »

در مجموع مي توان گفت زنان مجرد شاغل، با زنان متأهل و شاغل، در تأكيد بر بازنمايي و 

آموزش همكاري همسران در امور خانه اشتراك دارند. به نظر مي رسد اين امر، يكي از مهم ترين 

مشكالت زنان شاغل است كه موجب مي شود فرهنگ سازي در جامعه در راستاي آموزش و 

همكاري همسران، يکي از وظايف رسانه ها و به ويژه تلويزيون قلمداد شود. افزون بر اين، زنان 

مجرد شاغل بر لزوم بازنمايي مشكالت زنان شاغل در رابطه با همكاران مرد و امنيت محيط كار 

تأكيد كرده اند. امر مهمي كه از نظر آنان هيچگونه جايگاهي در بازنمايي هاي رسانه اي مشكالت 

زنان در تلويزيون نداشته است. با توجه به اين كه احتمالًا زنان مجرد بيشتر از زنان متأهل چنين 

مشكلي مواجهند، اشارة آنان به چنين نكته اي، منطقي به نظر مي رسد. 

با توجه به مطالب فوق، بايد گفت: الگوي هال، داراي قدرت تبيين بااليي براي رفتار زنان 

ــت، چرا كه اولًا زنان پيام هاي مشابه را با توجه به ويژگي هاي  ــانه اي اس در مقابل پيام هاي رس

متفاوت خود به انحاي متفاوت تفسير مي كنند و كه بسياري از پيام ها با ديدگاه هاي مردساالرانه 

(كه همان قدرت حاكم و قرائت ترجيحي از پيام به زعم هال است) رمزگذاري مي شوند، زنان 

با زمينة فرهنگي و اجتماعي خودشان (قرائت ترجيحي به زعم هال) اين پيام ها را رمزگشايي 

مي كنند. 

استفادة رسانه ای زنان با توجه به تفسيرآن ها از بازنمايی خود در رسانه ها

ــله مراتبي الويج ۱ و اشتاينر۲ در بحث اثرات رسانه ها، مي توان به ۳  ــاس الگوي سلس  براس

مرحلة اصلي اشاره كرد كه پيش از رسيدن به هر مرحله بايد مرحله قبلي را طي كرد. اين سه 

مرحله يا بعد اصلي عبارتند از: بعد شناختي، عاطفي و كنشي؛ بعد شناختي به آگاهي ما نسبت 

ــبت به موضوعات مربوط  ــي به رفتار ما نس به موضوعات، بعد عاطفي به نگرش و بعد كنش

ــود (سورين و تانكارد، ۱۳۸۴: ۱۹). با توجه به اين موضوع، تفسير زنان از بازنمايي هاي  مي ش

رسانه اي را مي توان برخاسته از نگرش آن ها نسبت به محتواهاي رسانه اي دانست. چنانچه اين 

نگرش منجر به استفاده از محتوا شده باشد، مي توان گفت اثربخشي مورد نظر را در مخاطبان 

1 - Laviidge 

2 -steiner
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داشته و مخاطب از مرحلة عاطفي به مرحله كنشي قدم گذاشته است. از اين رو بررسي استفادة 

رسانه اي زنان با توجه به چگونگي تفسير آنان از پيام هاي رسانه اي، از نظر شدت تأثيري كه اين 

پيام ها بر زنان مي دارد، از اهميت ويژه اي برخوردار است. 

با توجه به گفته های مصاحبه شوندگان، به نظر می رسد بازنمايی زنان در رسانه ها، مي تواند 

ــی قرار بگيرد. گفته های  ــانه ای زنان مورد بررس ــتفادة رس به عنوان يکی از عوامل مرتبط با اس

ــانه ای گروه هاي مختلف مورد بررسي در اين  ــتفادة رس ــوندگان نشان می دهد اس مصاحبه ش

ــکات قابل توجه درباره اين  ــت. از ن ــش، با نحوه بازنمايی زنان در آن ها، در ارتباط اس پژوه

ــتر با چگونگي بازنمايی زنان در ارتباط است  ــت که انتخاب يک برنامه، بيش موضوع، آن اس

ــتفاده کردن غير هدفمند از يک  ــا عدم انتخاب آن ها. به عبارت ديگر، عوامل متعددی در اس ت

ــانه ای تأثيرگذار هستند. در بسياری موارد، زنان تنها به خاطر جمع بودن اعضای  محتوای رس

خانواده به يک برنامه نگاه می کنند بدون آن که براي نمونه شخصيت پردازی زنان در آن برنامه 

ــتن و به تلويزيون نگاه کردن،  ــد. در مواردی حتا در کنار مهمان نشس از نظر آن ها مطلوب باش

چنين الزامی را برای صاحبخانه به وجود می آورد. براي نمونه يكي از مصاحبه شوندگان که ۴۲ 

ساله، غير شاغل و متأهل است می گويد: 

ــان در آن ها از نظر من مطلوب  ــم، به برنامه هايي كه بازنمايي زن ــر خيلي مجبور نباش  «اگ

ــت، نگاه نمي كنم. اما اگر هم ببينم، لذت نمی برم و عصبانی می شوم. مثلًا  اگر با خانواده ام  نيس

دور هم نشسته باشيم و تلويزيون نگاه  كنيم يا مهماني داشته باشيم كه دور هم به تلويزيون نگاه 

ــت ندارم، نگاه کنم. اما در مورد  ــوم به هر حال برنامه ای را هم که دوس مي كنيم، مجبور مي ش

شخصيت زنانی که در برخی از سريال ها به تصوير کشيده مي شوند، افسوس می خورم». 

ــته اند که با وجود عدم تأييد بازنمايی  ــوندگان اظهار داش در برخی از موارد نيز مصاحبه ش

زنان در يک مجموعه يا يک برنامة تلويزيوني، تنها به خاطر سرگرم شدن به آن نگاه می کنند. 

هم چنين درس عبرت گرفتن از سرانجام دختران و زنانی که به صورت منفی در يک مجموعه 

شخصيت پردازی شده اند و به طور کلی اطالع يافتن از پايان داستان، از ديگر علل استفاده کردن 

از يک برنامه با وجود عدم تأييد شخصيت قهرمان داستان عنوان شده است. 

اما در مقابل، برخي از مصاحبه شوندگان نيز برانتخاب يا عدم انتخاب محتواهای رسانه ای 

خود با توجه به بازنمايي های انجام شده تأکيد كرده اند. در اين ميان، به ويژه بر انتخاب برخی 

از مجموعه هاي خارجی به عنوان مجموعه  هايي که چهره ای قدرتمند و مطلوب از زنان ارائه 

ــت. براي نمونه يكي مصاحبه شوندگان كه متأهل، ۴۶ ساله و  ــتری شده اس می کند، تأکيد بيش

داراي مدرک کارشناسي ارشد معماری و شاغل است، در اين باره مي گويد:

 «مجموعه هايی که نقش اول آن ها يک زن بوده، برای من جالب هستند و بيشتر جلب آن ها 
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ــه در آشپز خانه است و لباس  ــوم. وقتی در مجموعه های ايرانی زنی را می بينم که هميش می ش

نامرتب بر تنش دارد، ترجيح می دهم که يک سريال خارجی را ببينم که زنی را نشان می دهد 

که از عهدة مشكالت و شغل خودش بر آمده و مثلًا يک زن پليس و مقتدر است كه به دنبال 

تبهکاران می رود. دوست دارم چهرة توانايی از زن را در مجموعه ها ببينم. »

ــتفاده از  ــالت باال و تجرد، كمترين الزام را براي زنان در اس ــد ميزان تحصي به نظر مي رس

ــه مي دهند، در آن ها به وجود مي آورد. به اين  ــي كه بازنمايي نامطلوبي از زنان را ارائ برنامه هاي

ــتفاده  معني كه زنان مجرد، مانند زنان متأهل الزامي به همراهي با اعضاي خانوادة خود در اس

كردن از محتواهاي رسانه اي برخالف ميل خود نمي بينند و به اجبار و به خاطر حس همنوايي، 

ــالت باال در زنان در  ــانه اي نمي پردازند. افزون بر اين، تحصي ــتفاده از يك محتواي رس به اس

مقابل بازتوليد هويت  هاي ناخواسته مقاومت ايجاد مي کند و مانع استفادة رسانه اي اين زنان از 

محتواهايي مي شود كه از نظر آنان داراي بازنمايي نامطلوب هستند. 

نتيجه گيري

ــتفاده و رضامندي، تعمدي و   كاتز، بالمر و گورويچ، چهار مفهوم اصلي را در رويكرد اس

انتخاب گرانه تر بودن استفاده از رسانه ها، درگير شدن با محتواي رسانه اي و سودمندي حاصل از 

استفاده رسانه اي ذكر كرده اند. تعمدي بودن به معناي استفادة هدفمند و برنامه ريزي شده است 

ــاي يك نوع برنامه به كل زمان تماشاي  ــبت تماش كه  با مفهوم انتخاب گر بودن كه به معني نس

ــت، ارتباط نزديك دارد. افزون بر اين پژوهشگراني مانند كالپر  ــانه اي مانند تلويزيون اس رس

معتقدند انتخابي بودن ناشي از تقويت نگرش مي باشد. (نيكو و سعيديان، ۱۳۸۱: ۴۸). همچنين 

از نظر لوي و يندال، درگير شدن باعث مي شود فرد حين استفاده از تلويزيون به كارهاي ديگر 

ــتفاده از تلويزيون هدفمند تر باشد، فرد در حين تماشاي تلويزيون کمتر به  نپردازد. هر چه اس

ــت  ــاي تلويزيون توأم با كار هاي متفرقه اس كار هاي ديگر مي پردازد. در غير اين صورت تماش

ــود. همچنين از نظر رابين ويژگي دوم  ــتفاده از تلويزيون، رفتاري ثانويه محسوب مي ش و اس

درگيري با يك محتوا، گفت وگو دربارة آن محتوا با ديگران است. سودمندي نيز به معني كسب 

اطالعات درست از اخبار جاري است(نيكو و همكاران، ۱۳۸۱: ۵۵ و ۵۴). 

در اين جا ضروري است اشاره کنيم كه يكي از رويكردهاي اين پژوهش، تفكيك استفادة 

ــت. زنان ممکن است با داليل و اهدافي  انتخاب گرانه و غير انتخاب گرانة زنان از يکديگر اس

متفاوت، از رسانه استفاده كنند، اما در صورتي مي توان گفت استفاده از يك محتواي رسانه اي 

ــت كه استفادة رسانه اي مخاطبان، بر اساس انتخاب خود و با توجه به تفسيري  با رضايت اس

باشد كه نسبت به آن داشته اند. 
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ــتفاده ازمجموعه ها تنها با هدف  ــاس نتايج مصاحبه ها، اس در مجموع مي توان گفت بر اس

تثبيت يا تأييد هويت صورت نمي گيرد و با وجود اين كه در بسياري موارد، چگونگي بازنمايي 

ــت، داليل و اهداف مختلف، از جمله دنبال كردن داستان  هويت زنان براي آن ها مطلوب نيس

و اطالع از پايان آن يا جمع بودن اعضاي خانواده در هنگام كردن برنامه هاي تلويزيون، آنان را 

به استفاده از اين ژانر سوق مي دهد. البته اين موضوع به آن معني نيست كه زنان با ويژگي هاي 

مختلف، تفسير هاي يكساني از محتواي رسانه اي دارند. با اين حال اين تفسيرها بيش از آن كه 

ــانه اي خاص باشند، با استفادة انتخاب گرانه تر  ــتفادة آن ها از يك گونة رس در ارتباط با عدم اس

آن ها از يك محتوا ارتباط دارند. 

تفسيرهاي زنان از بازنمايي هويت زنانه در رسانه ها نيز با اين بعد از استفادة رسانه اي آن ها 

در ارتباط است. چگونگي تفسير مصاحبه شوندگان از بازنمايي زنان نشان مي دهد آنان با توجه 

ــتغال) تفسيرهاي متفاوتي از  ــي در اين پژوهش ( تأهل، تجرد و اش به ويژگي هاي مورد بررس

بازنمايي رسانه اي دارند كه اغلب با هويتي كه اين ويژگي ها براي آنان توليد کند، ارتباط دارد، 

ــد زنان در پی تثببت هويت خود از طربق رسانه ها هستند. زنان دوست  چرا كه به نظر مي رس

دارند بدانند در اجتماعی که در آن زندگی می کنند، چگونه ديده مي شوند و چه ديدگاهی در 

مورد آن ها وجود دارد. به همين دليل نسبت به هويت هايی در رسانه ها که با هويت آنان شباهت 

دارند، حساس تر هستند. با توجه به گفته های مصاحبه شوندگان زنان متأهل به چگونگي بازنمايی 

روابط همسران، انتقاد زيادی دارند. به نظر آن ها، خيانت شوهران به همسرانشان، يا اختالف و 

تنش زياد در خانواده و همچنين مردساالري از موضوعاتي است که نبايد در مجموعه ها به آن 

پرداخت، چرا که به نظر آنان اين موضوع می تواند قبح چنين موضوعاتي را در خانواده از بين 

ببرد و باعث تشديد اختالفات همسران شود. همچنين زنان متأهلی که شاغل هستند بر آموزش 

ــران در کار منزل از طريق مجموعه ها، تأكيد می کنند زنان مجردی که احتمال  مشارکت همس

ــدن با آزارهای زباني يا نگاهي برخی از همکاران مرد خود را می دهند و يا در محل  روبرو ش

كار خود با چنين موقعيتي مواجه شده اند، بر بازنمايي مشکالت محيط کار در اين راستا تأکيد 

می کنند. همچنين زنانی که تحصيالت باالی دانشگاهی دارند، بر بازنمايی زنان تحصيل کرده در 

رسانه ها انتقاد دارند. به نظر آن ها، در مجموعه هاي ايرانی، زنان موفق در کار و تحصيالت، در 

روابط خانوادگی ناموفق و يا بسيار گستاخ و غير منعطف با اطرافيان به ويژه با مردان بازنمايی 

می شوند. احتمالًا به نظر آن ها اين موضوع می تواند اثرات نامطلوبی در ديدگاه همکاران و مردان 

اطراف آن ها داشته باشد و حتا شايد در مورد زنان مجرد، ازدواج آن ها را نيز با خطراتی مواجه 

سازد. به نظر می رسد زنان به نقش قوی رسانه ها در آموزش و حتا شناساندن گروه های مختلف 

ــانه ها در بازنمايی گروه های مختلف مردم، بايد نهايت  اجتماعی، اذعان دارند. به نظر آنان رس
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دقت را به کار بندند تا تصويری نادرست از آن ها ارائه نکنند. شايد بتوان گفت بازنمايی زنان 

ــانه ها، از نظر ارائه الگو ها و تثبيت هويت، در ميان کارکردهاي آموزشی آن، قابل توجه  در رس

باشد. احتمالًا به نظر زنان، اين نوع بازنمايی از زنان شاغل و تحصيل کرده، در نهايت به بازتوليد 

ــرفت  ــاغل و تحصيل کرده در جامعه خواهد انجاميد و مانعی برای پيش زن خانه دار و غير ش

زنان خواهد بود. بنابراين توجه به اين موضوع كه زنان بيشتر به بازنمايی موقعيت هايی که خود 

ــتر دوست دارند خود را در رسانه مطلوب ببينند و نسبت  در آن قرار دارند، انتقاد دارند و بيش

به موقعيت هاي مشابه خود، حساس تر هستند، نظرية تاچمن را مبنی بر فنای نمادين زنان در 

رسانه ها از طريق بازنمايي زنان، در رسانه های ايران تأييد مي نمايد. با توجه به نتايج پژوهش، 

به نظر می رسد زنانی که آگاهی آن ها در نتيجة تحصيل و اشتغال باالتر از ديگران است، بيشتر 

از سايرين، از مجموعه  ها و فيلم هايی تلويزيوني که زنان را قدرتمند و مستقل و موفق در کار 

و زندگی خانوادگی نشان می دهند، به صورت انتخاب گرانه تر استفاده مي كنند. در واقع مي توان 

گفت همان گونه كه مورد تأكيد و اشارة رويكرد مطالعات فرهنگي و الگوي هال است، زنان 

در گروه هاي مختلف از نظر تحصيالت، سن، تأهل و اشتغال، همچون گروه هاي تفسيرگر عمل 

ــته به موقعيت هاي خاص و معطوف به وظايف اجتماعي  ــتفاده از رسانه گاه وابس كرده و «اس

استفاده كنندگان است كه خود از مشاركت افراد در جماعت هاي تفسيرگر نشأت مي گيرد» (مك 

كوايل، ۱۳۸۲: ۲۸). 

ذكر اين نكته ضروري است كه اگر چه نامطلوب تفسير كردن بازنمايي زنان در رسانه ها، 

ــود، اما زنان در مقابل  ــردن از يك محتواي خاص نمي ش ــتفاده نك ــة موارد منجر به اس در هم

بازتوليد هويتي كه آن را نامطلوب مي دانند، مقاومت مي كنند. شايد بتوان اين موضوع را يكي از 

مهم ترين نتايج اين پژوهش برشمرد. نكتة مهم آن است كه مقاومت در مقابل بازتوليد هويت 

ــانه اي خاص نمي شود اما  ــتفاده از يك محتواي رس نامطلوب، در همة موارد منجر به عدم اس

قطعًا منجر به عدم استفادة انتخاب گرانة آن از طريق زنان مي شود، چرا که استفادة رسانه ای، تابع 

عوامل متعددی است و نمی توان تنها با يک متغير به تبيين آن پرداخت. در بسياری موارد زنان 

به خاطر سرگرمی، نشستن در کنار اعضای خانواده، کنجکاوی و حتا عبرت گيری از سرنوشت 

ــوان يک خالفکار) صورت گرفته، به  ــتان که بازنمايی نامطلوبی از او (مثلًا به عن قهرمان داس

ــتفاده از يک محتوای رسانه ای مي پردازند. اما مجموعه ها و برنامه هاي انتخابي زنان در اين  اس

پژوهش، مجموعه هايي بوده است كه بازنمايي مطلوبي از هويت زنان ارائه داده اند. اين هويت 

ــي از تأهل،  مطلوب، براي زنان با ويژگي ها و زمينه هاي اجتماعي و فرهنگي متفاوت كه ناش

تجرد، اشتغال، سن و ميزان تحصيالت آن ها است، متفاوت است. زن مطلوب از نظر بسياري 

از زنان متأهل اعم از شاغل و غير شاغل، زني است كه با همسر و فرزندان خود رابطه اي بسيار 
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خوب و موفق و در رسيدگي به امور منزل و بيرون از منزل خود در صورتي كه شاغل باشد، 

قدرت مديريت و كنترل بسيار خوبي داشته باشد. اين هويت از نظر همة زنان متأهل در هر سن 

و با هر ميزان تحصيالتي يكسان است. از نظر زنان مجرد نيز هويت مطلوب در رسانه ها، هويتي 

است كه زنان را مستقل و داراي قدرت روحي و فيزيكي باال و بدون وابستگي به مردان نشان 

ــران در امور منزل تأكيد زيادي دارند. همچنين زنان  دهد. اين گروه به بازنمايي همراهي همس

با تحصيالت دانشگاهي باال، هويت مطلوب زنان را زناني تحصيل كرده مي دانند كه بر خالف 

بازنمايي هاي موجود در تلويزيون، آنان را در عرصه خانوادگي نيز موفق نشان دهد. 

ــر آن كه آيا چگونگي  ــش پژوهش حاضرمبني ب ــا توجه به اين مطالب، مي توان به پرس ب

ــخ داد که  ــت، چنين پاس ــانه ها در ارتباط اس ــان در رس ــاي آن ــا بازنمايي ه ــان ب ــير زن تفس

ــان با يكديگر  ــه به ويژگي هاي آن ــانه اي با توج ــير زنان از بازنمايي هاي رس ــي تفس چگونگ

ــانه اي و ــه از محتواهاي رس ــتفادة انتخاب گران ــير، اس ــت و اين چگونگي تفس ــاوت اس متف

  شكل دادن به محتواهاي مورد عالقة آنان، قطعًا مؤثر مي باشد. 
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