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هاي مختلف، تصاوير امه در ميان برنو هاي تجاري همراه است هاي تلويزيون همواره با آگهي تماشاي برنامه

درآگهي درهاي بازرگاني با سرعتي زياد .آيندمي برابر چشمان بيننده به نمايش

و رشد اقتصادي بر كسي پوشيده نيـست امـا پيامـدهاي ايـدئولوژيكي اهميت تبليغات در توسعه تجارت

ن پيامدهاي ايدئولوژيكي تثبيت يكي از مهمتري. محتمل بر آمده از محتواي تبليغات نيز نبايد از نظر دور بماند 

و معناسازي اجتماعي جهت شـود تا آنجا كه به مقاله حاضر مربوط مـي. مند آن است موقعيت نابرابر اجتماعي

و تقويت هنجارهاي اجتماعي مردانه در جامعـه نقـش داشـته باشـند هاي تبليغاتي مي آگهي . توانند در تثبيت

ر بخش بزرگي از پيام و كليشها در نقش هاي تجاري، زنان دهنـد كـه از هـر حيـث اي نشان مـي هاي سنتي

و مبين ارزش  زناني كه در آشپزخانه مشغول طبخ غذا. هاي فرهنگي غالب در جامعه امروز ما هستند برسازنده

و نظافت خانهو هستند، مسئول شست  و نقش مادراني دلسوز شو و همسراني فداكار را بـراي اند براي فرزندان

ميش شوهران و نقـد) 1385(عنوان نمونه، حسين پايندهبه. كنندان ايفا  با اتخاذ رهيافـت مطالعـات فرهنگـي

بـه» هـاي تجـاري در تلويزيـون ايـران قرائتي نقادانه از آگهي« را در كتابها هايي از اين آگهي نمونه،ادبي

 نـشان دادن زنـان در صـرفاً هاي تجـاري نقش آگهي در عين حال،. اندو نقد كرده رمزگشايي، تحليل خوبي

و هاي سنتي نيست، بلكه نقشي اساسي نقش و شـكل معـاني اساسـي زنـانگي تر در كمك بـه ارائـه تعريـف

اخيـر سـاختارةدر دهـ. اين امر به واسطه تغيير در ساختار سنتي خانواده رخ داده است. كنندمردانگي ايفا مي 

پي  و به هم و آگ سنتي در اثر فرايندهاي جدايي ناپذير ساوسته كار تحـصيالت. ال رفتـه اسـتؤهي زنان، زير

و اشتغال زنان از سويي باعث كسب ارزش  و نگرش عالي و برداشت ها و از سـوي ديگـر سـبب ها هاي جديد

بـر ). 1383جـاه،و رفعتساروخاني(هاي جديد شده است هاي سنتي با نقش دشواري در هماهنگ كردن نقش 

مييها اين اساس در بخشي از آگهي  شوند تجاري زنان با وجود اينكه در چهارديواري خانه به تصوير كشيده

و فاقـد پيچيـدگي هاي سنتي زده شده اما به نوعي از نقش  و زناني هستند كه درگيـر عواطـف و البتـه اند انـد

و داراي  و راهنمايي به وسيله مردان با كفايت، منطقي .اند»عقل سليم«نيازمند هدايت

به آگهي،هاي تجاري اين است كه به ظاهر اهميت در مورد آگهي نكته حائز و ارسـال ها منظـور فـروش

م  و تثبيت باورهاي ما در موردويك سري اطالعات در و هيچ ارتباطي به ساختن  مـثالً رد كيفيت كاالهاست

و زنانه ندارد ز گفتـه)1979(گافمن كه اما همچنان. جنسيت مردانه و در اسـت سـبك رفتـاري زنـان نـانگي

و بي دليل را بيان نمي آگهي كند؛ بلكه اين بيان نوعي مراسم سياسـي اسـت هاي تجاري، تصويري تصادفي
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هـاي هاي متنـي در آگهـي او همچنين از ويژگي. كندكه موقعيت طبقه زن را در ساختار اجتماعي تثبيت مي

آنبازرگاني نام مي و مي برد .)1:1996اسميت(نامد را نوعي نمايش جنسيتي

بر نيز بر اين باور است كه نقطه تمركز رسانه2تاكمن از نظر او اين. استوار است»فناي نمادين زنان«ها

و زنان در رسانه  اي فرهنگـي كـه در جهـت هاي كليـشه هاي جمعي در نقش فرايند بدان معناست كه مردان

بهيتهاي جنس بازسازي نقش  ميي سنتي به معموالً«.شوند روند، بازنمايي مي كار هـايي صورت انـسان مردان

و مقتدر به تصوير كشيده مي  و نقش مسلط، فعال، مهاجم و مهمي را كـه موفقيـت در آنهـا شوند هاي متنوع

و قدرت است اغلب مستلزم مهارت حرفه  مي؛اي، كفايت، منطق  تابع، منفعل، در مقابل زنان معموالً. كنند ايفا

و كم اهميـت و كـسل كننـدهو در مـ انـد تسليم و عـدم شـان، عواطـف اي كـه جنـسيت شاغل فرعـي شـان

مي پيچيدگي هاي بازرگاني جايگاه آگهي). 246:1380،استريناتي(».شوند شان به آنها تحميل كرده است، ظاهر

ما  و نيز روابط زن ومرد در جامعه و مرد مي زن و تواناتر سازند كه جنس مرد خردمندرا بر اين اساس معين تر

و امروزي، نيازمند ايـن جـنس است و چه در موقعيت زن مدرن و زنان چه در موقعيت يك زن سنتي ايراني

و خردمندتر هستند و. برتر و شكـست زن يـا نهايتدراين وضعيت محصول ايدئولوژي مردانه است  تضعيف

زن«به عبارتي هر»3كمتر بودن .)160:2002و ديگران4توايتس(رايطي در پي داردش را در

از تلويزيـون ايـران را بـا اتخـاذ رهيافـت پخش شـده هاي در مقاله حاضر، يك اگهي از مجموعه آگهي

ـ هدف نويسندگان نه تعميم نتايج دلخواه بلكه صرفاً.كرد مطالعات فرهنگي تحليل خواهيم  ازأ ت ملي انتقـادي

. استشدن هويت جنسيتي زن مدرن ايراني چگونگي ساخته پيرامونخالل اين آگهي

و روشنشانه  شناسي به مثابه نظريه

و مـضامين پنهـان موجـود در مـتن نشانه شناسي روشي از بازنمايي است كه در پي آشكار سازي معاني

در. است اي بـه مفهـوم بازنمـايي در مطالعـات شناسي الزم است اشارهباب نشانه در عين حال پيش از بحث

از. فرهنگي داشته باشيم  . مـان اسـت هاي معنادار درباره جهان پيرامـون زبان براي بيان چيز بازنمايي استفاده

و مبادلـه همچنين بخشي اساسي از فرايندي است كه به واسـطة آن معنـا بـين افـراد يـك فرهنـگ توليـد
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از).1: 2003هال،(شود مي و زبان ابزاري است كـه مـا  در اين نگاه، فرهنگ چيزي جز معاني مشترك نيست

 تنها از طريق زبان است كه اين معاني قابل انتقال مجدداً.م عمل معناسازي را انجام دهيم تواني طريق آن مي

و از طريق آن فهم بين افرادگوي همچنين از طريق زبان است كه گفت.و مبادله به ساير افراد جامعه هستند

مي مشترك در به چرا. شودباب تفسير جهان ممكن با كه زبان در اينجا از. كنـد عمل مي1زنماييعنوان نظام

مي طريق زبان است كه ما از نشانه و نمادها استفاده و ها و خواه صوتي باشندكنيم خواه تصويري . خواه متني

مي هاي متفاوت توليد اين شيوه همة از).2-3: 2003هال،( كنند معاني همانند زبان عمل بنـابراين بازنمـايي

ميطريق زبان اهميت قابل توجهي در مطا .كندلعات فرهنگي پيدا

موسـيقي، ترافيك، مد، سبك غذا خوردن، زبـان بـدني،(هاي بازنمايي طور كه گفته شد، همه نظام همان

و از جمله تبليغات  مي) تماشاي تلويزيون، موزه، عكس نه بـه ايـن دليـل كـه متنـي. كنند همانند زبان عمل

بهاندنوشتاري يا فايلي صوتي كه بلكه راةهماين دليل و ايده( آنها آن چيزي مي) فكر، احساس خواهيم كه ما

و معنا اينها دالهمة. كنند بگوييم منتقل مي  وي آشكاري در خود ندارند بلكه چوناند و چـون(رسـانه ابـزار

ميبهو در واقع اند حامل معاني) زبان و بازنمـايي مفـاهيم،2هـا بـه نماينـدگي نـشانه. كنند عنوان نشانه عمل

و ايده مقا به مان مي هاي صد ، به تعبير بنابراين. اي كه ديگران قادر شوند تا آنها را رمزگشايي كنند گونهپردازند

.نمايانده شود شود كه بازهال واقعيت فقط زماني معنادار مي

مي) 1380 به نقل از استريناتي 1985(ريچارد داير ،سيكند كه چـه كـ دربارة بازنمايي اين پرسش را مطرح

،»بازنمـايي«به دنبال چنين رويكردي است كه موضوع رابطه ميـان. نماياندمي اي باز كدام گروه را به چه شيوه

مي»ايدئولوژي«و،»قدرت«  شـفاف واقعيـت از طريـق نمـايش به اين معنا كـه بازنمـايي فراينـد. شود پديدار

مي فرايندي است كه طي آن برخي امور ها نيست بلكه اساساًهرسان شوند در حالي كـه بـسياري از امـور نمايانده

مي. مانند مسكوت مي عدشود احتماالً در واقع آنچه بازنمايي .خاصي گره خورده استة با منافع

 آنهـا صـورتةهايي كه بازنمايي به واسـط در برخي از گفتمانمهم بحث باال آن است كه اوالًة دو نتيج

و صدايي از آنها به گوشها ديده نمي گيرد بعضي از گروه مي و يا به نحوي خاصنمي شوند ، بازنمايانـده رسد

ميهادوم آنكه اين بازنمايي. شوند مي و از اين رو فراينـد تكـوين شخـصيت يـا، اموري واقعي پنداشته شوند

ميذهنيت گروه و كنترل .دنكن هاي خاص را هدايت

1 - Representational System 
2 - Stand for 
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هـاي متـداول يكـي از روش شناسـي صـرفاًنهنـشا بايد اشاره كنيم كه پس از اين توضيح كوتاه مجدداً

از. شناسـي وجـود نـدارد در عين حـال يـك روش نـشانه. بازنمايي در مطالعات فرهنگي است مطالعة يكـي

شناسي سـاختاري هاي زبانشناسي كه در مقاله حاضر مورد توجه است در تحليل مهمترين رويكردهاي نشانه 

وجود دارد كه متفـاوت از سوسـور تعريـف هايي چون رويكرد پيرس سوسور ريشه دارد در عين حال رويكرد 

.1شده است

مي نشانه)1378(سوسور . پـردازد ها در دل زندگي اجتماعي مـي نشانهكه به بررسي زندگي داند شناسي را علمي

و منطق دروني آن، نشان داد كه زبـان پديـده وي با تأ و ساختار صر بـه فـرد منحـاي كيد بر ماهيت قرارداري زبان

كه. واقعيت در نظر گرفت را به منزله نوعي بازتاب محض از توان آن است كه نمي  اين امر به اين دليل است

نه. آيدوجود مي ها به از نظر وي معنا درون نظام زبان از طريق نظامي از تفاوت  تنهـا در مـورد زبـان اين ايده

). 163: 1383: اسـميت(راردادي داللـت تـسري داد توان آن را به هـر نـوع نظـام قـ كند، بلكه مي صدق مي 

هاي دوتـايي ها از طريق فهم تقابل شناسي شامل كشف معناي نشانه شناسانه سوسور در نشانه مضامين روش 

تأ.ل در متن خواهـد بـودو ساختارهاي متقاب  از شـود كـه معنـاي نـشانه كيـد مـي بـراي مثـال هـا برخاسـته

و نه جوهر ذاتي نشانه تفاوت و مرد در نظام نشانه.ها هاست گـذاري ايـن شناسانه از طريق فرمول تفـاوت زن

بر. شوندنظام صاحب معنا مي  تأ همچنين در اين رويكرد و همنـشيني مـتن .شـود كيـد مـي ساختار جانشيني

در روش. هاي درون متن به كشف معـاني همـت گمـاريم كند با استخراج تقابلچنين روشي به ما كمك مي

ما شناس نشانه مييِ هاي زبـاني برخاسته از زمينه استعاليي نظامشود كه اين معاني صرفاً بعد سوسوري فرض

هـاي به عبارت ديگر معاني در جامعه از طريق قدرت. راهندهمواره با قدرت هم هايي نيستند بلكه چنين نظام 

ميتثبيت يافته موجود بر .شوندساخته

مي ولوژيك نشانهبراي مثال، روالن بارت به كاركرد ايدئ و معني عميقها توجه تري نسبت به تصاوير كند

و سطحي براي نشانه  ن. ها قائل است علني هفتـه در روش شناسي بارت بر نوعي كشف يا افشاي ايـدئولوژي

تأ  هاي دروغين موجب تقويـت اراده قـدرت از طريق انتقال پيام)هااسطوره(ها نظر وي نشانههب. كيد دارد متن

 بداهت پوشاندن به امور زندگي روزمره نوعي سوء استفاده ايـدئولوژيك اسـت جامة«ر اين ديدگاه،د. شودمي

و سميوتيك در نظريه پيرس پرداخته است)14-15: 1380(گيرو-1 كه. به مقايسه ميان سميولوژي در نظريه سوسور بنظر وي در حالي
تأ ور بر كاركرد اجتماعي نشانهسوس تأكيد ها ميدارد، پيرس بر كاركرد منطقي آن اص. كندكيد پائيان بكار الح سميولوژي را بيشتر اروطاما امروزه

ا و ميصطالح سميوتيك را بيشتر امريكاييمي برند و اين در حالي است كه به رشتةكها استفاده . واحدي اشاره دارندنند
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تكنيك بارت همچنين بـر نـوعي واسـازي نـشانه ). 138: 1380اباذري،(»زندكه بورژوازي به آن دست مي

و ارجاع دال. ساختگي مبتني است  و مدلول شـان يـا از طريـق تـاريخي ها به گذشتة از طريق جداسازي دال

در) مدلول(و مفهوم) دال( شكل- مل در رابطه ميان معنا تأ پي افـشاي سـاختگي بـودن چنـين بارت

و با شناسايي داللـت جداسازي مي2هاي ضمني از داللت1هاي صريح در اينجا داللت. اي است رابطه هـاي شوند

پيپنهان نشانه بر از نشانهزدايي ايدئولوژيشناس در ).1380، بارت(آيديمها

هـاي پيچيـده هاي داخل در محدوده فرهنگ هرگز معصوم نيستند بلكـه در شـبكه به اعتقاد بارت نشانه

هاي نامتنـاهي كـه هنگـام مواجهـه بـا هـر اين داللت ). 178: 1383اسميت،(بازتوليد ايدئولوژيكي گرفتارند 

رو نشانه و حركتي و حتي رفتاري دهد، نوعي رمزگشايي از رمزي است كـهي مي اي چه زباني، چه تصويري

متنـي كـه مالحظـات اجتمـاعي، اقتـصادي،. عنوان يـك مـتن انجـام شـده اسـت هنگام توليد آن نشانه به 

و برنامه،ايدئولوژيكي و رمزگذاريها در شكل فني بيگيري . ثير نبوده استتأاش

وي. دهـد شناسي را توضيح مـي شانهن به نحوي جامع» فرهنگ تلويزيون«درعين حال، جان فيسك در

هـاي گذاري شده را براي برنامـه فيسك سه سطح رمز.سازدها را از يكديگر تفكيك مي سه سطح از رمزگان

ظـاهر، لبـاس، چهـره« شـامل»رمزهـاي اجتمـاعي«در سطح نخست يعني واقعيت،. شمارديم تلويزيوني بر 

در سـطح. شـود براي مخاطب رمزگذاري مـي»و غيرهو دست، صدا پردازي، محيط رفتار، گفتار، حركات سر 

و صـدابرداري«:دوم يعني بازنمايي، رمزهاي فني شامل   بـر رمزهـاي»دوربين، نورپردازي، تدوين، موسيقي

و در سطح سوم رمزهاي ايدئولوژيك ماننـد اجتماعي اعمال مي فردگرايـي، پدرسـاالري، نـژاد، طبقـه«شوند

و غيره اجتماعي، مادي گرايي، سرمايه  مي»داري مي به رويدادي كه از تلويزيون پخش گردند تـا شود، اعمال

و مقبوليت اجتماعي«هاي تلويزيوني واجد برنامه هاي شناسانه برنامهاو هدف از تحليل نشانه. گردند»انسجام

 دانـد هـا مـي هـاي مختلـف معـاني رمزگـذاري شـده در سـاختار آن برنامـه تلويزيوني را معلوم ساختن اليه 

).1380فيسك،(

و از همـين رو نظرهاي بيشتري را در تحليل نشانهدر واقع رويكرد فيسك دقت شناسي لحاظ كرده است

شناسانه فيـسك، مـدل گـافمن در تحليـل نشانهدر كنار رويكرد. گرفته استمورد توجه ما در اين مقاله قرار 

جنغيتبل« وي در كتاب. نيز مورد توجه ماست هاي تجاري آگهي و كليشه نقش» سيتيات ي جنـسيتي هـا ها

1 -Denotation 
2 -Connotation 
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از.گرايانه استرويكرد گافمن در تحليل مناسبات جنسيتي نيز رويكرد برساخت. تبليغات را بررسي كرده است

ميبراي تبليغات رسانهةنظر او جنسيت به صورت تصويري، به اشكال مختلف در گستر با. شود ساخته گافمن

بـه) هاي تصويريو ساير رسانه(هاي جنسيتي در تبليغات معتقد است نمايش»فرامناسكي شدن«ةطرح ايد 

 طبيعـية، جنبـ سيتي برساخت شده به لحاظ اجتمـاعي هاي جن دهد كه چگونه تبليغات به تفاوت ما نشان مي 

مي مي و از اين رو تصورات قالب جنسيتي را تحميل هـاي گافمن شش الگوي تصويري از نمايش. كنند دهند

ميجنسيت  خـانواده، عقب نشيني مقبول، لمس زنانه؛بندي كار رتبه، نسبيةانداز، ناسكي شدن فرمانبري چون

و مرد در تبليغات تشخيص داده است كه از طريق آنها تفاوت ميهاي ميان زن در مورد اخير.1شوند، بازنمايي

و مردان در موقعيت در موقعيت زنان غالباًكه در تحليل ما نيز مورد توجه قرار گرفته است هاي هاي خانوادگي

) هـاي تـصويريو به طور كلـي رسـانه(طبق مشاهده گافمن در تبليغات. شوندبيرون از خانه نشان داده مي 

غا معموالً را. يب هستند يا از آن فاصله دارند مردان يا از خانه گافمن معتقد است كه فاصله، كـاركردي ويـژه

گافمن مشاهده كرد كه در تبليغات، مـردان اغلـب در حـال.و حمايت است، نظارت مرد نقش: دهد نشان مي 

د  مي. شوند، نشان داده مي ادن كارهاي بسيار كوچك درون خانه انجام له ممكـنئكند كـه ايـن مـس او اشاره

مي»زنانهة حوز«طور سنتي يك است به اين دليل باشد كه خانه به  له انگـشتئ، بر اين مـسو بنابراينشود تلقي

مي گذارد كه در فضاي خانه، مي ا تبليغات غالباً. شود مرد به يك فرمانبر تبديل كه مي لقاء اين گونه  زنان در كنند

و پز و خريد امور مربوط به پخت بر.، اقتدار دارند، نظافت  معنـا اشـاره دارد بـدينها شدن حوزه جنسيتياين امر

و مردان به حوزةكه زنان به حوز و سياة خانه ).1979گافمن،( ست در بيرون خانه تعلق دارند كار

و بررسي  آگهي چاي تبرك: نقد
و يك زن نسبتاً  مسن آگهي بازرگاني چاي تبرك با نشان دادن فضاي آشپزخانه كه در آن يك زن جوان

خ كامالً فضاي آشپزخانه. شوداند، آغاز مي هم ايستادهردر كنا و شيك است، چراغي تزييني در گوشـه انـه مدرن

و صندلي زردرنگ به شكلي زيبا چيده شده. روشن است  و دو نمكـدان ميز و روي ميز گل تزئيني، سيني ميوه اند

و شوهر متعلق به طبق رسد كه خانمي نظربه. اند قرار گرفته  و زن مسن، مادر يكـيةواده، يك زن  متوسط هستند

مي از دو .باشدزوج

 فصلنامه پژوهش14ه براي توضيح مبسوط اين مفاهيم گافمني به مقاله مهدي سلطاني با عنوان نمايش جنسيت در سينماي ايران در شمار-1
.رجوع شود)1385(زنان
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و مدرن جوان، ظاهري آراسته، امر زن و شال آبي رنگي به سـر. دارد)ماجامعة در بنا به تعريف(وزي دارد

و ابروها همان تصويري را به ذهن مخاطـب القـا  و برنامـه كنـد كـه سـريال مـي نوع آرايش چهره هـاي هـا

ميايرانتلويزيوني  و زن مسن اما ظاهري متفاوت. دهند، از يك زن امروزي، ارائه و از لحن حـرف زدن  دارد

كهمي حركاتش .دارد از زن جوان شيوة زندگي متفاوتيتوان به اين نتيجه رسيد

و ديده نمي مي. شودمرد در طول آگهي غايب است  آيد كه بـه سـؤاالت زن جـوان پاسـخ تنها صداي او

و بخشد؛ حضو دهد، اين بازنمايي از مرد به او حضوري همه جايي مي مي ري همراه با اقتدار، آگـاهي، تملـك

و در جريان تمام امور قرار داردشود اما مي او ديده نمي. گيرندگي در امور تصميم پـذير نيـست؛ مرد رؤيت. بيند

و زنان پذيري قرار حال در اوج رؤيت در عين  درمي جاي اين آگهي ديده كه در همه) مدرن-سنتي(دارد شوند؛

ميواقع در آنجا كه به  و آگاهي مربوط .شود، حضور ندارنددانايي، توانايي
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و -يك قندان است، با بو كـردن چـاي مـي زن مسن با در دست داشتن سيني چاي كه حاوي سه ليوان چاي
، دختـرم چـايتون چيـه؟«:گويد ، چـه عطـري : دهـد زن جـوان بـا برداشـتن ديـس شـيريني جـواب مـي»به به

زد»!!!چايمون؟؟« مي»حميد«نو بعد با صدا و. شود از شوهرش جواب را جويا حميد كـه در صـحنه حـضور نـدارد

مي فقط صداي او در تمام طول پيام به گوش مي  زن.»چاي تبركـه«:دهدرسد، جواب و در صـحنه بعـد زن جـوان

مي. اندمسن روي صندلي دور ميز نشسته  نو زن جـوا» مگه تبرك چاي هم داره؟«:پرسدزن مسن با حالت تعجب

مي»حميد«و باز) با نوعي ناراحتي در چهره(» نمي دونم«:دهدپاسخ مي حميد بـا صـداي بلنـد جـواب. زند را صدا

مي» بله، محصول جديدشه«:دهدمي زن»عجب رنگي هم داره، چند پيمونـه دم كـردي؟«:دهد زن مسن باز ادامه

و باال بردن دست مي» حميد« بار ها براي سومينجوان اين بار با حالت عصبانيت .زندرا صدا
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ميدر نماي پايا ، اين خنده به نوعي نامتعـارف بـودن اتفـاق رخ داده در رسدني صداي خنده بينندگان به گوش

مي) عمل دم كردن چاي توسط حميد(آگهي و نمـايش»ركچـاي تبـ«نده تبليـغ صداي گويدر آخر،. دهد را نشان

و در سه بسته با رنگ ميو استهاي مختلف چاي تبرك در سه نوع .رسدآگهي تجاري در اينجا به پايان

خواهيم گفت در همين مـدت ادامه چنانچه در آيد اما به نمايش درمي) ثانيه23(ني كوتاه مدت زمادر آگهيينا

ـ توان داللت كوتاه مي  .كنـد را تقويـت مـي سـاالرانه نظـام فرهنگـي مرد وعي هاي فرهنگي زيادي را يافت كه به ن

و تكـراري نيـست؛ بلكـه بـر خـالف طيـفمي تصويري كه از زن در اين آگهي به نمايش در آيـد، ايمـاژي مكـرر

دهـد، در ايـن آگهـي اي نشان مـي هاي كليشه اي از تبليغات تجاري تلويزيون كه زنان را به وضوح در نقش گسترده

زن سـنتي«ين سوژه در عين تفاوت مفهومي بـاا. مورد نظر قرار گرفته است»مدرن ايرانيزن«شدن سوژه ساخته 

. شـود اي زيركانـه بازنمـايي مـي سابق يعني همان زن سنتي بـه گونـه در جهت رسيدن به قرابتي با سوژه»ايراني

و زن در جامعبررسي نظام ارزشي تعريف شده براي مي، اين مفهوم را بيشتر برايمانه مرد .كند ما روشن

و زندگي انديشه مستقل بياندر چندانماةجامعنازن و در بـسياري اوقـات توانايي نداشته شان ها بـه اند

و به حاشيه رانده شده  بر ايـن اسـاس بـا ايجـاد دو نظـام ارزشـي،. اند عنوان افراد فرعي از متن جامعه حذف

و زنان فرع بو  و سبك زندگ. اندده مردان اصل  فرعـي-ي در جامعه ما بر اساس اين نگرش، يعني اصليشيوه

و هستي خانواده نيز در هدف و موجوديت و فرعي معنا پيـدا كـرده شكل گرفته است زنـان. اسـت هاي اصلي

به هيچ صورت افراد مستقل از شوهر يا فرزنـدان، بلكـه همـواره در مقـام همـسر يـا مـادر نـشان داده گاه نه

در. شوند مي آن اين در واقع  كنيم كـه زنـان فقـط در مقـامء به جامعه القا زيركانهاي است كه به شيوه حكم

.)127:1376ميشل(همسري وابسته به شوهر يا مادري تابع نيازهاي فرزندان، وجود خارجي دارند

ا ارزش« و انديشه و شيوه زندگي در يك جامعه معين فراتر از تفكر و فراد همان جامعه عمل مـي ها كنـد

و ساختار يك جامعه را معين مـي همين شيوه زندگي است كه در آخرين تحليل، نظ قاًفاتا ،يـنا بنـابر. كنـد ام

و.)33:1380،احمـدي خراسـاني(»كننده شيوه زندگي يك جامعه است اصل تعيين و تحـصيل كـسب دانـش

و الگوي زندگي يعنـي نـوع شـوه لحاظ معر وجود هزاران دختر فارغ التحصيل دانشگاه به  تررفتي بيـت داري،

و  و تغيير نوع نگاه بـه زن در باعث ايجاد فشار براي تغي ... فرزند، تلقي از فرديت خويش ير كيفي شيوه زندگي

و فردي، عدم پذيرش صرف وظيفه خانـه تالش براي استقالل اقتصادي، استقالل. جامعه ما شده است  داري

شيوتالش براي بازنگري در نحوه انجام امور خانه  و وه لباس پوشيدن باعـث در افتـادن بـا مناسـبات سبك

مي. دار مردساالرانه در جامعه شده است ريشه و نظامي كه تالش كند جلوي سركشي اين نوع زنان را بگيـرد
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و پذيرش نقش وها آنان را به تمكين -ايـدئولوژي سـنتي. وادار كنـد ...ي سنتي چون شستن، پختن، مراقبت

و عجـز زنـان مذهبي در جامعه ما كه در جهت ، سعي در نشان دادن نـاتواني و سيادت مردان است  سروري

و تالش مي و شيوه زندگي دارد و پذيرش نقش مدرن در تغيير دادن سبك هاي سـنتي كند آنها را به تمكين

و اضطراب را به آنان القا كند  و يك نوع عصبيت كر.واداشته  توسـط»زن مدرن ايرانـي«دن سوژه بر ساخته

و خروج از تعريف زن سنتي نهاده بـه اي اجتماعي بر اين اساس شكل گرفته كه اين دسته از زنان با تخطي

و عصبيت هيستريك .انددهش دچارنوعي مشكالت عاطفي

و رمزگـشايي ايـن داللـت قرائت اين آگهي از منظر نشانه هـاي فرهنگـي، شناسـي بـراي پـي بـردن

ر عيت همواره به شناسي، واق رهگشاست چرا كه از نظر نشانه  فيـسك،. گذاري شده اسـتمزلحاظ فرهنگي

كهمي»مندي قانونها نظامي از نشانه«رمز را  فر«داند و عـرفه همه آحاد يك آن نگ به قـوانين هـاي

به. پايبندند مي وجود مي اين نظام مفاهيمي را در فرهنگ و همچنين اشاعه كه موجب حفـظ آن دهد آورد

و رمز«شود، گذاري مي يت هنگامي كه رمز واقع) 127:1380( فيسكاد اعتقبه».فرهنگ است  هـاي فنـي

ت»هاي بازنمايي تلويزيون عرف  برنامـه«پـذيرد كـه كار با اين هدف انجام مـي اين.ندگذارمي ثيرأ بر آن

. براي بينندگان باشد»واجد متن فرهنگي مناسبي«و همچنين»يزيون به لحاظ فني قابل پخش باشد تلو

در آگهـي چـاي تبـرك، در هـاي فنـي برگـرديم، خـواهيم ديـد كـه اگر به بحث فيسك درباره رمزگـان

 دوربين براي نشان دادنةاستفاده از اين زاوي. شود، زن از نماي نزديك نشان داده مي هاي مختلف قسمت

مس. حاالت احساسي اوست و بودن زن را به دارلهئدوربين با نشان دادن زن در نماهاي نزديك، نارضايتي

و صرفاًولي همانطور كه گفتيم،. كند مخاطب القا مي  او هيچ نمايي از مرد در آگهي وجود ندارد را صـداي

مي.؛ مرد داناي كل استشنويم مي مي زن سؤال و مرد پاسخ بي.دهدكند نياز از تصوير تلقي به نوعي مرد

زن.شود چرا كه برازنده هر تصويري است مي تم لحن صداي و ناراحـتادر م طول آگهي، لحنـي شـاكي

و خوشحالي است به. است، ولي لحن صداي مرد همراه با شادي عنوان يكي از رمزهاي در قسمت تدوين

مس فني نيز ناراضي بودن زن از پذيرش نقش  و تلهئهاي سنتي تعـداد. گيـردمي ييد قرارأدار بودن او مورد

مي نماهايي كه از  در زن جوان نشان داده و نمايي كه چنان حاليشود زياد است كه گفتيم مرد حضور ندارد

استفاده از اين تعداد زياد نما در طول آگهي تجـاري، باعـث برجـسته شـدن زن شـده. از او در كار نيست 

مس اين شيوه نما. است و م شيوه. دار بودن زن داللت داردلهئبندي بر يگانه بودن و مرد نيـز يـدؤ رفتار زن

ن  و خنده. ارضايتي است اين و لحن او فاقد اعتبار است؛ در حالي زن بداخالق است كه لحن اي بر لب ندارد



و تابستان،1، شماره5پژوهش زنان، دورة 148  1386 بهار

جو. مرد سرشار از اقتدار است هـاي؛ بلكه رمزگـذاري ان فقط بازنمايي شخصي منفرد نيست شخصيت زن

.هاي ايدئولوژيك است ايدئولوژيك يا همان مظاهر ارزش

و حالت زن نوع نگاه س جوان در هاي عصبي ميؤ لحظاتي كه از طرف زن مسن مورد تـ ال قرار ثير جنبـهأگيرد،

و حالت  مي جانشيني نگاه و حالت. دهدهاي او را در سراسر آگهي نشان ، محتـواي نگـاه او هاي عصبي موضوع نگاه

و شـيوه مردسـاال اشارهوياول نگرانية در وهل. او نيز هست و نـاتواني او از تغييـر سـبك رانه زنـدگي اي به عجـز

و. خانوادگي است  و عصبانيت، به داللت ضـمني، نگـاه عـصباني با حركت از داللت صريح اين نشانه، يعني نگراني

و اضطراب زن مدرن ايراني مي  و عصبيت  روانـي-با چنين حركتي، كاركرد روحـي. رسيم حالت روحي او، به ناتواني

و همه چيز بر كاركردهاي زمينگ مي نشانه رن و محتـوا(و كـاركرد ارجـاعي) اجتمـاعي-داللـت تـاريخي(ايهبازد

و اضطراب او .به همين دليل نگاه او فقط نگران نيست، بلكه مـضطرب نيـز هـست. شودمي متمركز) داليل نگراني

ميشدن شخصيتش، محوريت نظام نشانه اضطراب نگاه او همراه با برجسته .سازد اي آگهي تجاري را

و آرايش ـ پردازي اين حالـت از نظر چهره.دهدمي زن جوان او را در قالب زن مدرن ايراني قرار نوع ظاهر ه ب

و بـه ويـژه نـوع شال زيبـايي بـه سـر،زن شيك پوش است. خوبي نشان داده شده است و آرايـش چهـره دارد

به. كندمي برداشتن ابرو نيز اين فرضيه را اثبات  آميز و، بيش از حد مبالغه نوع برداشتن ابر لحاظ ايدئولوژيك شايد

مي به نظر  ) همـين قبيـل( به يمـن مجموعـه نبايد از ياد برد كه ايدئولوژي«:گويدبرسد اما همچنان كه فيسك

مييبگذاريهاي به ظاهررمز ت اهميت است كه .)134:1380فيسك(»گذار باشد ثيرأتواند تا بيشترين حد ممكن

گشايي انتخاب كنيم كه در رمز گذاري مورد استفاده قرارر رمز روش ايدئولوژيك را به منظو اگر همان

و مقيد بـه پيام بازرگاني را از ديد كسي مي داديم، آنگاه  و داراي فرهنگ سنتي بينيم كه يك ايراني مذكر

م. اخالق سنتي متعارف است  مياين بدان ميپذيريمعني است كه ايدئولوژي غالب را . دانيمو آن را برحق

هـايي در چهـارچوب ايـدئولوژي ان روش ايدئولوژيك در جامعه است كه هدف آن برساختن فاعل اين هم

باعةمجاي مسلط در ايدئولوژدر. مسلط است  و سيادت مي. مردان است ما، سروري هـددآگهي زني را نشان

جو- هاي سنتي ناراضي است كه از وضعيتش در همان نقش از اين اجبار به پذيرش نقش سنتي به زن ان

سبا(شود مي طرف زن مسن القا  و مخاطب قرار دادن زن جوانؤتكراركردن آگهي تالش دارد بـه ). االت

اش را بپـذيرد، راهـي جـز كمـك گـرفتن از خواهد وظـايف سـنتي خاطب القا كند كه حتي اگر زن نميم

.شوهرش ندارد
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ت درأروش ايدئولوژيك ياد شده بيشترين و خنده  مـورد پـذيرش وظـايف خانـه القـا ثير را به مدد شوخي

جا. كندمي س در ميؤيي كه زن در مورد چاي از شوهرش هـاي پيـام«:گويـد مـي1بنابر آنچـه دايـر. پرسدال

مي بازرگاني ارزش  و حتـي در خانـه نيـز. كنندهاي اجتماعي حاكم را منعكس زنان مهم نيستند مگر در خانه

.)248:1380،استريناتي(»مردان داناتر هستند

و نهايتدر، جالب ديگر آن است كه در اين آگهي نكته  زن خود محصور در چهار ديواري آشپزخانه است

س ميؤاز مرد در مورد وظايف آشپزخانه و مـشغول انجـام پرسدال در حالي كه مرد در آشپزخانه حضور نـدارد

ايـن دسـته از عيت است كه هرچند ايدئولوژي غالب با اين كار در صدد نشان دادن اين واق. كار ديگري است 

توانند به خود جايي را جز چهار ديواري آشپزخانه نمي درنهايتاند اما هاي سنتي ناراضي ان از پذيرش نقش زن

و نوعي عصبيت هيستريكي كه از اين سرپيچي نصيب آنها مي چيز. اختصاص دهند  شود، مشكالت عاطفي

مق. است و براي اين زنان راهي ندارند جز اينكه در و همواره و فهيم سر تسليم فرود آورند ابل مردان باهوش

.هركاري نيازمند هدايت آنان باشند

ساالرانه نهفتـه اه بايد بگوييم كه ايدئولوژي مرداگر بخواهيم از منظري فمينيستي اين آگهي را تحليل كنيم، آنگ

د در اين آگهي تجاري  . بـا جـنس زن اسـتسبهد كه منا سعي دارد هويت جنسيتي را براي زن جوان شكل

در)گيبـه ويـژه زنـان(مطابق با الگوي تحليلي گافمن مربوط به بازنمـايي جنـسيت الگـوي در تبليغـات،

و مردان در موقعيت در موقعيت زنان غالباً»خانواده«تصويري  از هاي خانوادگي خانـه نـشان هاي بيـرون

دا در اينجا فاصله، كاركرد ويژه. شوند داده مي  و حمايت است اي و نقش مرد، نظارت در ). 1979گافمن،(رد

مي» حوزه زنانه«نظر، آشپزخانه آگهي مورد و حمايتي خود، در عينتلقي و مرد با نقش كمكي حال شود

.و نقـش راهبـري دارد بودهاست، اما ناظر بر جريان امور)خارج از آشپزخانه(كه متعلق به حوزه ديگري 

و همچنين دست مي عدم كنترل احساسات پاچگي، عصبيت كنـد زن، اين وابستگي زن به مرد را تأكيد

مي» نشيني مقبولعقب«كه منطبق با الگوي   هدايت كارها گونه كه مردان غالباً باشد؛ بدينگافمن نيز

و زنــان را بــا درگيــريدار مــيرا عهــده كننــد هــاي روانــشناختي، از ايــن موقعيــت حــذف مــي شــوند

ونمايش). 1385سلطاني،( و در كنار آن كاراكتر گيج، مستأصل وكم و مقتدر مرد و جدي بيش لوده زن

بي بروز حالت  و در هاي ناتواني و اطالعي، وضعيت انقياد زن و برابـر كنتـرل آگـاهي مـرد را باورپـذير

 
1 - Dyer 
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هايو ديگر الگوهاي تصويري در آگهي فوق، به تفاوت»مناسكي شدن فرمانبري«اين. سازدحتمي مي

و از ايـن رو تـصورات قـالبي جنـسيتي ايـد شده اجتماعي، جنبه طبيعي مي اختهبرسجنسيتي  ئولوژي دهد

مي مرد ط اجتمـاعي در ايـن آگهـي بـا تـرويج ايـدئولوژي مـسل ). 2004:داهلبـرگ(كندساالرانه را تحميل

مؤيهاي زن بودگهاي خاص در خصوص ويژگي پارادايم« يي نث جامعه را به در پيش گرفتن الگوها، آحاد

و ساير نشانه  مي گذاري معين در رفتار ايـدئولوژي مـسلط.)177:1385،بپاينـده(»دهد هاي جنسيت سوق

ا  و آنرا امـري» ذات زنانه«نجام دادن برخي كارها همخوان با تالش دارد نشان دهد كه »طبيعـي«است

. جلوه دهد

ا«ت كه ريچارد جنكينز در كتاب هويت اجتماعي بر اين باور اس فرساختار و هنگي همـه جوامـع جتماعي

شـوند، امـا در واقـع علمي يا طبيعي نمايانده مـي هاي جنسيتي است كه غالباً ثر از تفاوت انساني به شدت متأ 

به اجتماعةبرساخت و و ايدئول اند ايـن ). 274:1381،جنكينـز(ثرند هاي جنسيتي متأ وژيويژه از تصورات قالبي

و كنش  و يا مناسب با جنس هستند ها ذاتاً بدان معناست كه برخي اعمال  جنـسيتي كه هويـت در حالي. زنانه

و نـهةساخت نث كه بر اي از معاني فرهنگي به جنس مؤ زنانه يعني الحاق مجموعه و فرهنگي اسـت  اجتماعي

).177:1385،بپاينده( از آنان»طبيعي«در زنان يا توقعات» ذاتي«هاي اي از ويژگيعه مجمو

و شناختي را با جنسيت به عنـوان اي زيست اقع سعي دارد تمايز بين جنس به عنوان مقوله فرهنگ مسلط در

و طبيعت زنان قلمداد كند مقوله و انجام بعضي امور را جزء سرشت و فرهنگي از بين برده .اي اجتماعي

ميمي در اين آگهي، تمايز جنس با جنسيت از بين و دم كردن چاي به صورتي بازنمايي  كـه شود رود

در حالي كه انجام چنين كاري توسط زنان بر اساس همان تعريف. گويي اين كار وظيفه طبيعي زنان است

و طبيعي جلوه دادن اين اعمال توسط زنان از جانب ايدئولوژي مردساالرانه تحميل شده اسـت زن . بودگي

و تحميل كردن اين كار به زن جوان از جانب زن مسن ان ميدر اگهي مذكور، القا در اينجا تمايز. گيرد جام

و تشريح بين زن جو  و زن مسن براي تبيين و كاراست»سوژه زن مدرن ايراني«ان در. مناسب زن مـسن

مي) دم كردن چاياز جمله(سراسر آگهي، زن جوان را براي انجام كارهاي خانه  او. دهـد مورد خطاب قرار

ز من جوان سؤ ابتدا براي پي بردن به نوع چاي از و سپس با وجود اينكهيال زن جـوان نـوع چـاي پرسد

 محصول جديد بارهدر( سؤاالت ديگري را پرسيده، باز هم زن مسن»)شوهرش(دحمي«مصرف شده را از 

و تعداد پيمانه مي) اي كه براي دم كردن چاي مورد استفاده قرار گرفته تبرك توجه بـه. پرسد از زن جوان

و پاس  و مردزن- زن مسن(خزنجيره پرسش كه، القاء)جوان در ابتـدا زن جـوان بـه كننده اين معني است
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مي»زن مدرن امروزي«علت موقعيت ز دانا تلقي ، مـشخص)پـس از پرسـش از حميـد(ودشود اما خيلي

و نيازمند هدايت مرد خانه اسـت شود كه او چيزي نمي مي و زن سـنتي در يـك. داند در واقـع زن مـدرن

. رندموقعيت معرفتي قرار دا

و رام ايدئولوژي مردةزن مسن در جايگاه يك زن سنتي كه به صورت يك سوژ در مطيع آمـده سـاالرانه

خ  ن اساس با آنكه زن جوان از ايـن بر همي. داندانه را به طور طبيعي وظيفه زن مي است، انجام دادن كارهاي

و عصباني به نظر مي ب سؤاالت خسته و هر بار ا وجود علم بـه عـدم آگـاهي زن رسد، روي سخنش با اوست

 مطيـع زن سـنتيةفرهنگ مسلط با استفاده از سـوژ. دهدن امور، او را مورد پرسش قرار مي جوان از انجام اي

و واداشتن زن جوان به انجام امور خانه است؛ در حالي كـه زن جـوان خواهـان تغييـر در در صدد افسار كردن

و عدم تمكين از نقش و سبك زندگي . داري است سنتي خانههاي شيوه

و با نـشان اين قبيل آگهي و تبديل آن به نوعي كليشه فرهنگي هاي تجاري با تكرار اين ايماژها از زنان

و قرار دادن زنان در موقعيت  هاي معين همچون آشپزخانه سعي در رواج اين امر دارند كه انجام چنين اموري

زن گرفتن در چنين مكان  و طبيعت هاي منظوركمك به همان كليشه آگهي به خنده پايان. انه است هايي جزء ذات

 طبيعـي فرهنگي است زيرا شانه خالي كردن از انجام اين امور كه جزء طبيعت زنانه است به صورت امـري غيـر 

و خنده همگان را به همراه داردجلوه .گر شده

 گيرينتيجه

ا ن هدف توسـط نهادهـاي» زن مـدرن ايرانـي« حوه برساخته شدن سـوژه صلي مقاله اين بوده است كه

 همان طور كه مالحظه شد، ايمـاژ غالـب دربـاره.لوژي مردساالرانه نشان داده شودو ايدئو سياسي، اجتماعي 

در واقع، بخش بزرگي از زمان كوتاه هر آگهـي.، ايماژ كار در خانه است هاي تجاري تلويزيون زنان در آگهي

د  شود زيرا هريك از آنها با توجه به رمزگان فرهنگي غالب در جامعـه، ادن اين قبيل ايماژها مي صرف نشان

مي گوشه و اي از معاني ناگفته اما داللت شده را به ذهن بيننده متبادر ميكند -نياز به توضيح بيشتر را منتفي
گذاشته هاي تجاري تلويزيوني، از قبيل آنچه در آگهي چاي تبرك به نمايش ديگري از آگهيةاما دست. سازد

بهةشده، با ارائ  را هـايي ماننـد نقـش شدن نقش منظور برساخته ايماژهايي هـاي جنـسيتي، سـعي دارد زنـاني

بازنمايي كند كه در اثر فرايندهاي اجتماعي روي داده در يك دهه اخير از سوژه مطيع زن سـنتي ايرانـي پـا 

و رو .اند رو با فرهنگ سنتي جامعه قرار گرفتهدر فراتر گذاشته



و تابستان،1، شماره5پژوهش زنان، دورة 152  1386 بهار

به پيام«همچنان كه لوئيس گفته است در وسيله اهداف اسـتراتژيك شـكل داده مـي هاي بازرگاني و شـوند

مي نتيجه مفهوم  و كدگذاري در آنها و ديگـران(».تواند بسيار پيچيـده انجـام شـود سازي ). 161: 2005،لـوئيس

و كدگذاري نيز در اين دسته از پيام مفهوم پ سازي هـاي است كه زنان را در نقشهايي يامهاي تجاري متفاوت از

هـاي پيام تجاري مذكور زناني را نشانه رفته است كه از پذيرش مسئوليت. دهد اي سنتي نشان مي كليشه

را كه فرهنگ مرد خانه  و ذات زنانه تعريف مي ساالر آنها ميسر- كند جزء طبيعت ها بـه اين پيام. زنند باز

در صورت زيركانه  ا اي هـاي ين تصوير از زن مدرن هستند كه اين سـرپيچي از پـذيرش نقـش صدد القاي

و احساسي در آنها شده كه در و مشكالت عاطفي نهايت راهي براي سنتي باعث نوعي پريشاني، اضطراب

و حتي در همان نمي آنها باقي  و نيازمنـد هـدايت ماند جز اينكه در آشپزخانه محبوس شده جا هم وابـسته
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