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  ∗سياست جنسيت در تلويزيون ايران

  ∗∗∗،  عباس كاظمي∗∗محمد رضايي
   

از اين . هاي تلويزيوني مورد توجه ما بوده است در مقاله حاضر، تحليل كيفي نحوه نمايش زنان در مجموعه: چكيده
 در شش 3 و1 هاياز توليدات شبكه» خانه به دوش«و طنز » آهوي ماه نهم«، »اگه بابام زنده بود«رو، سه مجموعه 
ها مفهوم حضور محور تحليل اين نمونه. كيفي بررسي شده است يمحتوا به روش تحليل 1383ماهه دوم سال 

پردازان اسالمي و هاي برخي نظريهها بود كه پس از بررسي ديدگاه شايسته زنان در خطوط داستاني اين مجموعه
چند  گيرند كه هرنويسندگان نتيجه مي. رار گرفته استمحور تحليل ق1383هاي تلويزيون در سال  اهداف و برنامه

ها حاكي از حضور پررنگ آنهاست اما حضور كيفي و شايسته آنها با الگوها و اهداف  كميت حضور زنان در اين مجموعه
گذاري و توليد در واقع، گسستي قابل توجه ميان دو سطح سياست. ايران انطباق ندارداسالميسيماي جمهوري

  .ا سبب ناكارآمدي اهداف اين نهاد ارشادي در اعمال سياست جنسيت شده است.ا.هاي سيماي ج هبرنام
  . سياست جنسيت، زنان، تلويزيونايران،: هاي كليديواژه

  
   و طرح مسئلهمقدمه

 گشوده سياست فرهنگي وسياست بازنمايي، بعد جديدي را در مطالعات جنسيت، تلويزيون و عدالت نسبت ميان
به معناي پرداختن به جايگاهي است كه  توليد و مبارزه بر سر سياست جنسيت در تلويزيون وجه به ت. است

هاي جمعي  ها مربوط است، رسانه چون تا آنجا كه به نمايش زنان در رسانه. دهد قدرت در آنجا رخ مي
گزينش و تفسير اغراق توجه، « جنسيت نيستند بلكه با برساخت نمادين جنسيت از طريق طرفبازنماياننده بي

                                                           
  . كنند  نويسندگان اين مقاله از علي آقاپور، مهدي سلطاني و امين بزرگيان به سبب همكاري در اجراي اين پژوهش تشكر مي ∗
 rezaei@usc.ac.ir                                                       استاديار گروه مطالعات فرهنگي دانشگاه علم و فرهنگ ∗∗
    ـ عضو هيئت علمي گروه پژوهشي مطالعات فرهنگي جهاد دانشگاهي واحد تهران استاديار گروه ارتباطات دانشگاه تهران ∗∗∗

 akazemi@ut.ac.ir    
  20/09/1387:          تاريخ پذيرش02/02/1387 :تاريخ دريافت مقاله 
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فاولز، (ها و هنجارهاي جنسيتي موجود را نزد مخاطبان تثبيت كنند  كنند ارزش مسائل جنسيتي سعي مي» آميز
  ).1994ن زونن،؛ ف225 :1996

 به تحولي اشاره دارد كه نكته اول. نيازمند توضيح دو نكته اساسي استو سياست جنسيت تلويزيون   اما بررسي
تا اندازه زيادي تحت اين تغيير قلمرو .  استطرحآن ممفهومي  و قلمروهاي  مختلف عدالتهايدر سطح نظريه

 يا عدم 1 فرض بنيادي اين است كه نمايش غلط. استهاي جديد در مطالعات فرهنگي  عرصهثير شكوفايي أت
از اين . كندميآن مبارزه پردازد و با ميآورد كه مطالعات فرهنگي به آن  نمايش، شكلي از نابرابري  را پديد مي

  .هاي نوظهور و مبارزه بر سر عدالت است اي خاص و تاريخي عليه نابرابري  مطالعات فرهنگي پروژهروست كه
عد اساسي كند كه طي آن چهار ب يندي را توصيف ميآدانيم، ماركس در نظريه كار بيگانه فر طور كه ميهمان

يندي اشاره دارد كه انسان كنترل خود آطور كلي، اين مفهوم به فرهب). 1377ماركس،(دهد  ازخودبيگانگي رخ مي
 هاي جمعي   از ايماژها در تلويزيون و ساير رسانه2بر همين سياق، سوءاستفاده. دهد بر امور را از دست مي

 را به مخاطره آنهانفس كند و عزت  تهديد مي،شوند هايي را كه مورد سوءاستفاده واقع ميگروهاستقالل 
 كشمكش ميان دارا و: شود در اينجا نيز دعواي هميشگي تاريخي ديده مي). 2003ايلوز، نگاه كنيد به (اندازد يم

در واقع، . انداما اين بار دعوا بر سر ابزارهاي توليد مادي نيست بلكه ابزارهاي بازنمايي، موضوع كشمكش. ندار
 معناي محروم ساختن فرد از خودش است كه در دادن به ايماژهاي خود، بهعدم توانايي در تكوين و شكل«

 تا آنجا كه به زنان مربوط اين مورد،) 224: 2003ايلوز، (» .كند عوض، محنتي اجتماعي و واقعي را ايجاد مي
  .)1994،ن زوننف( اساساً بخشي از مسئله مهم روابط قدرت و محروميت در مناسبات جنسيتي استاست، 

هـاي    ايران مربوط است، بررسي رابطه تلويزيون و عدالت بدون توجه به زمينه           در   دوم، تا آنجا كه به تلويزيون     
به بيان ديگر، اداره ابزار مدرني      .  ميسر نيست  ،گيرد  فلسفي و معرفتي كه اداره تلويزيون در متن آن صورت مي          

پيداست . ي متفاوتند هاي غرب  گيرد كه از بنياد با نظريه       هايي صورت مي  نظير تلويزيون در ايران بر اساس آموزه      
سياست جنـسيت از طريـق    هاي غربي   ها و معيارهاي تحقيقات حاصل از آموزه       توان بر اساس شاخصه     كه نمي 

كـدام برداشـت از     : پردازداز اين رو، اين نوشتار به دو پرسش مهم مي         . ايران نقد و ارزيابي كرد    در  تلويزيون را   
كار بست؟ و دوم، تلويزيون ايران زنـان را بـه           ن در تلويزيون به   توان در بررسي نحوه بازنمايي زنا       عدالت را مي  

                                                           
1. Mis-representation / Non-representation 
2. Misappropriated 
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كنـد؟ در ادامـه ابتـدا تـالش شـده اسـت تـا برخـي                  هاي نمايشي چگونه بازنمايي مي      ويژه از طريق مجموعه   
 كـرديم هاي تجربي سـعي      سپس با استفاده از داده    . هاي مفهومي براي پاسخ به پرسش اول فراهم شود          زمينه

  . دهيم پاسخ تا به پرسش دوم
  مباني نظري

  زنان و پروبلماتيك بازنمايي 
هاي صدا وسـيماي جمهـوري اسـالمي         اساس اهداف و استراتژي    تلويزيون بر هاي    سياست جنسيت در برنامه   

. اسـت هاي كلي نظام در برقراري عدالت اجتمـاعي         تابع استراتژي ظاهراً،  شود كه     اي تنظيم مي    ايران، به گونه  
عـالوه، اشـاراتي كلـي بـه بحـث          به 1.در آثار مختلف مورد بحث قرار گرفته است       هايي   تژيمباني چنين استرا  

عدالت اجتماعي در متن قانون اساسي شده اسـت كـه از رهگـذر تـصويب منـشورها و مـصوبات مختلـف در           
هاي زنان در نظـام جمهـوري        منشور حقوق و مسئوليت   (نهادهاي انقالبي نظير شوراي عالي انقالب فرهنگي        

خـصلتي عمليـاتي    ) 1376هاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف،       ؛ اصول و مباني و روش     1383سالمي ايران،   ا
  : بتوان يافتدر مقدمه قانون اساسي ابعاد سياست جنسيت در ايران را ترين  دقيقچه بسا،. اند يافته

ه جانبـه   در ايجاد بنيادهاي اجتماعي اسالمي نيروهاي انساني كه تاكنون در خدمت اسـتثمار همـ              
يابند و در اين بازيابي طبيعي است كـه           خارجي بودند هويت اصلي و حقوقي انساني خود را باز مي          

انـد، اسـتيفاي حقـوق آنـان          زنان به دليل ستم بيشتري كه تاكنون از نظام طاغوتي متحمل شـده            
و توافـق   خانواده واحد بنيادين جامعه و كانون اصلي رشد و تعالي انـسان اسـت               . بيشتر خواهد بود  

ساز اصلي حركت تكاملي و رشد يابنده انسان اسـت          عقيدتي و آرماني در تشكيل خانواده كه زمينه       
اصلي اساسي بوده و فراهم كردن امكانات جهت نيل به اين مقصود از وظايف حكومـت اسـالمي                  

 خـدمت  ء بودن و يا ابزار كـار بـودن، در   زن در چنين برداشتي از واحد خانواده، از حالت شي   . است
زدگي و استثمار خارج شده و ضـمن بازيـافتن وظيفـه خطيـر و پـر ارج مـادري در                       اشاعه مصرف 

                                                           
       زاده قاضيو آثار مكتوب افرادي چون) 1378، 1376، 1369، 1361) (ره (خميني اماماسالميگذار انقالببنيانهاي ديدگاه -1
، 1373، 1368، 1359ب، 1357 الف، 1357، 1354( مطهري استاد، )1375(ميرسندسي ،)1381 ( صالحي،)1380( فوزي،)1377(

 )1379، 1371، 1370، 1361، 1359(، شريعتي)1374 (يان كچو،)1381 ( طغياني،)1378 (مرامي ،)1381 ( توسلي،)1378، 1376
  .)1360( افراسيابي،)1377( اسفندياري،)الف و ب1360، 1359( طالقاني ،)1378 (مرامي
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باشـد و   هاي فعال حيات مي     آهنگ و خود همرزم مردان در ميدان       پيش ،هاي مكتبي   پرورش انسان 
وليتي خطيرتر و در ديـدگاه اسـالمي برخـوردار از ارزش و كرامتـي واالتـر                 ئدر نتيجه، پذيراي مس   

  .هد بودخوا
بـه نحـوي     البتـه،  جا كه سخن از عدالت رفتـه جايگـاه زنـان             از سوي ديگر، در ديدگاه متفكران اسالمي، هر       

در اسالم هـيچ امتيـازي بـين         «)ره ( عقيدة امام خميني   بهعنوان مثال،   به. استتلويحي مورد اشاره قرار گرفته    
 نيـست و عـرب و عجـم و تـرك و      اشخاص غني و اشخاص غيرغني، اشخاص سفيد و سياه، سـني و شـيعه             

فرقي بين زن و مـرد و       . . .  كريم امتياز را به عدالت و تقوا دانسته         غيرترك به هيچ وجه امتيازي ندارند، قرآن      
از مميـزات     ).332-337 :5ج    ن ،  .خمينـي، ص  امـام (»هاي مذهبي و ديگران در اجراي عدالت نيـست          اقليت

ها، عرصـه     يكي از اين حوزه   . هاي مختلف عدالت است    ايز ميان عرصه   در باب عدالت، تم    )ره(خمينيبحث امام 
 براي همـه افـراد جامعـه ايـن          د داشتند كه باي     عقيده )237 : 5ن، ج   . ص(ايشان  . هاي اجتماعي است    فرصت

سـازي  امكان را فراهم نمود كه بتوانند به مراحل ترقي و تعالي برسند كه اين امـر نيـز جـز از طريـق فـراهم                        
چنـين برداشـتي از عـدالت در انديـشة          . شـود  راي همگان محقق نمـي    بي يكسان موجود در جامعه      ها  فرصت

 در بحث از مقوله عدالت اجتماعي آن را معادل ايجاد شرايط يكـسان بـراي                ايشان. مطهري نيز برجسته است   
عيضي ميان افراد   اي كه هيچ نوع تب     داند به گونه  طور يكسان و رفع موانع براي همه به طور يكسان مي          همه به 

مطهـري از نحـوة توزيـع         و )ره( خمينـي   برداشـت امـام    .)1376  و 1361مطهـري،   (جامعه جريان پيدا نكنـد      
هاي اجتماعي در جامعه متأثر از تعريفي معمول از عدالت در اسالم است كـه  بـر اسـاس آن، عـدالت                         فرصت

 عـالوه، تعريـف   بـه . شـود تعبيـر مـي    دادن حق به صاحب حق       ،يا به عبارت ديگر   » هااعطاء كل ذيحق حق   «
گيرد كه نزديك به تعريف اول است به اين معنـا            ديگري نيز در بين انديشمندان مسلمان مورد استناد قرار مي         

  . است» وضع الشيء في موضعه«كه عدالت معادل 
ن اساسـي  فهوم فرصت اجتماعي برابر براي احقاق حقوق، عنصر برجسته در تعابير متفكران اسـالمي و قـانو         م

ويژه گروه مورد نظر ما در      فرصت اجتماعي برابر در سطح اول ناظر بر تأمين نيازهاي اولية شهروندان به            . است
هاي اجتماعي    تر، فرصت اجتماعي برابر به نحوة حضور زنان در عرصه         اما، از اين مهم   . زنان، است  اين نوشتار، 
هاي  عمومي حساس   نسبت به حضور زنان در عرصهكه ي نوشته شدنددر واقع، منشورهاي مختلف. اشاره دارد

هاي زنان در نظام جمهوري اسـالمي        منشور حقوق و مسئوليت   «  مثال،   براي. بوده و مكرراً بر آن تأكيد دارند      
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هـاي  اصـول و مبـاني و روش      « و  ) عالي انقالب فرهنگي   شوراي 31/6/83 مورخ   546مصوب جلسة   (» ايران
هاي عمومي با حفظ شـئونات اسـالمي        مكرراً بر حضور زن در حوزه     ) 1376(» اجرايي گسترش فرهنگ عفاف   

رسد كه نوعي انطباق ميان انديشة متفكران جمهـوري اسـالمي ايـران،             بنابراين، به نظر مي   . تأكيد شده است  
  . قانون اساسي و مصوبات مختلف در مورد حقوق زنان برقرار است

فرض اصلي ما در اين شيوه آن است    . به اشكال مختلفي آزمود   توان     را مي  شاخص مهم فرصت اجتماعي برابر    
 جامعه تصويري خاص از زنان را به مخاطبان خود عرضه كنند كه در سطح               ،هاي تلويزيوني    برنامه ،چه بسا كه  

هـاي  هايي از زنـان، مـردان و گـروه        ر، ممكن است كه تلويزيون كاراكتر     از طرف ديگ  . ها دامن زند   به نابرابري 
هاي اجتماعي و عمـومي آمـاده         كند كه بدون ترجيح يكي بر ديگري آنها را براي زندگي در عرصه            ديگر خلق   

در » هـاي بازنمـايي   يـا رژيـم   » مناسـبات بازنمـايي   « يك راه سنجش اين شـاخص از طريـق بررسـي             .سازد
نـشان   ايـن تحقيقـات  . مختلفي با اين رويكرد انجام شده اسـت ها و تحقيقات   نظريه . هاي جمعي است    رسانه
 ،1380د راد راو(هاي تلويزيـوني ندارنـد     سهم يكساني از برنامه،ميزان حضور، از حيث اند كه اوالً، زنانداده

مورد تأكيد  اين تحقيقات    هم در    كيفيت حضور به عالوه،   ). 1383، رحمتي و سلطاني     1384جوادي و كاظمي    
هـايي بـه تـصوير        كه زنـان در نقـش      دهندنتايج نشان مي  ). 1385، كريمي   1386سلطاني،  (قرار گرفته است    

تـر، ايـن شـيوة      به بيان سـاده   . هايي قائل نيست  شوند كه جامعه ارزش وااليي براي چنين موقعيت       كشيده مي 
  . زندهاي موجود دامن ميهاي تلويزيوني به نابرابري بازنمايي زنان در برنامه

اي   هـاي كليـشه     هاي تلويزيـوني بـا نقـش        و برنامه هاي جمعي     اعتقاد بر اين است كه بازنمايي زنان در رسانه        
هـايي   در مورد بازنمايي مناسبات جنسيتي، معموالً مردان به صورت انـسان   . فرهنگي در جامعه سازگاري دارند    

هاي متنوع و مهمـي را كـه موفقيـت در آنهـا          شوند و نقش    مسلط، فعال، مهاجم و مقتدر به تصوير كشيده مي        
در مقابل، زنان معموالً تابع، منفعل، تسليم . كنندفايت، منطق و قدرت است ايفا مي  اي، ك   مستلزم مهارت حرفه  

شـان و عـدم       شـان، عواطـف     شوند كه جنـسيت     اي ظاهر مي    كننده  اند و در مشاغل فرعي و كسل      و كم اهميت  
هيـت  ها با نشان دادن مردان و زنـان بـه ايـن صـورت بـر ما                  رسانه.  است  شان به آنها تحميل كرده      پيچيدگي

هاي جمعي نه تنها      در چنين وضعيتي است كه رسانه     . گذارند  ري جنسي صحه مي   بهاي جنسي و عدم برا      نقش
ها يا تصورات قالبي جنـسيتي را بـه عهـده             در جهت بسط عدالت در جامعه نيستند بلكه نقش بازنمايي كليشه          

؛ 1381؛ هاسـكل،  1999ن،اللـي   ؛ مـك  1380؛ گرت، 1387كولومبورگ، ؛2004؛ اكسي،   1997گافمن،(گيرند    مي
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؛ نـوين و    1376؛ صـفري،  1383؛ جهانديـده،  1378؛ نبيـي،  1380؛ راودراد، 1382؛ حاج محمدي،  2004ايلرگارد،  
؛ 1374؛ ديبـاجي،    1384؛ ميرسـاردو،  1373؛ پيرحيـاتي،  1371،1382؛ قاسـمي،  1385؛ كريمـي،  1383جهانديده،
  .)1383 ،يگانه و كاظميجوادي
هـاي تـصويري ديگـر        بعاد مختلفي از بازنمايي زنان را در تلويزيون و برنامه         رغم آنكه تحقيقات ياد شده ا      علي

سـيماي  هـا در مـورد بررسـي عـدالت در           نشان داده است اما، بايد نسبت به كاربست كامل اين نقدها و يافته            
ـ   ترين نكته در اين ميان توجه به بنيان       مهم . خرج داد  ايران احتياط بيشتري به    جمهوري اسالمي  سفي هـاي فل

فردگرايـي  . اند دهد؛ الگوهايي كه اساساً مبتني بر فلسفة اصالت فرد        ها را شكل مي     است كه زيربناي اين مدل    
 را در حقوق برابر زنـان مبنايي را براي ناقدان متون تلويزيوني در غرب فراهم ساخته است كه براسـاس آن                

شـود كـه     د ندارد، مـشكل از آنجـا آغـاز مـي          البته تا اينجاي مسئله مشكلي وجو     . نسبت با مردان يادآور شوند    
هاي زندگي، بـه      در تمام عرصه   حضور يكسان تواند بر   هاي يادشده، تعابير اسالمي نمي    برخالف تعابير نظريه  

هـا مفهـوم      بنابراين، شايد در تحليل حـضور زن در رسـانه   .عنوان شاخص عدالت در بازنمايي زنان تأكيد كند       
كه زن نيـز بـه انـدازة        كنندگان، صرفاً اين نيست     در اينجا دغدغه توليد   . باشدتر   زن كاربردي  حضور شايستة 

شوند يـا ايـن     االصول مردانه تلقي مي   هايي ظاهر شود كه علي       در نقش   و در تصاوير حاضر باشد   حضور مردان   
ساوي مطلـق   بر اساس تعابير عدالت در اسالم، ت      . كه از قدرتي برابر با مردان در روابط جنسيتي برخوردار باشد          

اين موضـوع   . زنان و مردان در ابعاد گوناگون ضرورتاً معادل عادالنه بودن بازنمايي در متون تلويزيوني نيست              
هاي تلويزيوني نيست كه به غيبت آنها از عرصة عمـومي منجـر     وجه به معناي حذف زن از برخي نقش       هيچبه
شود كه زن مسلمان    نه تلقي مي  لويزيوني عادال بلكه موضوع آن است كه تصويري از زنان در متون ت          . شودمي

اين شيوة بازنمايي مبتني بر تعريفي از عدالت در اسالم          . به تصوير بكشد   مناسبهايي  ها و جايگاه    را در نقش  
  .»وضع الشيء في موضعه«و » هاحق حقاعطاء كل ذي«: است كه قبالً به آن اشاره كرديم

تعبيـر اول،   . هاي انديـشمندان اسـالمي اشـاره دارد        ساسي در برداشت  دو تعبير ياد شده به دو شاخص مهم و ا         
كند به اين معنا كه زن به عنوان انساني برابر بـا مـردان،            هاي مختلف جامعه را توجيه مي       حضور زن در عرصه   

تأمين شرايط الزم بـراي     (از اين حيث، عدالت چه در وجه ايجابي آن          . حق استفاده از مواهب اجتماعي را دارد      
اما، تعبيـر  . بايد در مورد زنان به اجرا در آيد) به معناي حذف موانع حضور(و در وجه سلبي آن      ) چنين حضوري 

هاي غربي  هاي عمومي يا فرصت برابر اجتماعي را متفاوت از برداشت           دوم، طرز تلقي از حضور زنان در عرصه       
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مـاعي قائـل اسـت كـه زنـان و مـردان را از               اين تعبير در ذات خود تمايزي را براي مواضع مختلف اجت          . سازد مي
رسا براي سنجش بازنمايي عادالنة زنـان        روا و     مفهومي حضور يكسان به همين دليل    . سازديكديگر متمايز مي  

هـاي تلويزيـوني،    رسد قبل از پرداختن به تـصوير زن در سـريال           از اين رو، به نظر مي     . در متون تلويزيوني نيست   
به بيان بهتر، بايد ايـن موضـوع روشـن شـود كـه           . به معناي عام كلمه ضرورت دارد     بررسي تصوير زن در اسالم      

توان به ايـن نكتـه      پس از روشن شدن اين موضوع مي      . كدام است زن در جامعه انساني     » موضع«تلقي اسالم از    
  ارائـه هاي تلويزيوني تصويري شايسته از مواضعي كـه زنـان بايـد در آن قـرار بگيرنـد        سريال چگونهپرداخت كه   

  .كنند مي
شأن و مقام زن از حيث خلقـت،  . بررسي قرار داد توان از سه جنبه مورد بحث و    زن در جامعه را مي    » موضع« 

از . توان به تصوير اسالم از زن پي بردجايگاه زن در جامعه و خانواده  سه موضعي است كه با توجه به آنها مي
در آيـات متعـددي از ايـن كتـاب        . كريم است ان، خود قرآن  حيث خلقت، بهترين مرجع براي بررسي جايگاه زن       

به عبارت  . آسماني تأكيد شده است كه زنان خلقتي مشابه مردان داشته و از اين حيث تفاوتي ميان آنها نيست                 
تر، در جايي از قرآن نيامده است كه مردان از حيث خلقـت مرتبتـي بـاالتر از زن دارنـد يـا زنـان شـأن                            ساده
جنس با آيات قـرآن در تعـارض         يك از دو   چرا كه قائل شدن امتياز براي هر      .  به مردان دارند   تري نسبت  نازل

   ).4/تين (گيردقرار مي
هـاي    نقش اما خلقت يكسان . اند   زنان و مردان مكمل يكديگر معرفي شده       ،عالوه، گاه در برخي از آيات      به

كريم، زنان و مـردان در      هاي  قرآن   ه   بر اساس آموز   دارد، به اين معنا كه     اي پراهميت بر مي    پرده از نكته   مكمل
از ايـن رو، كيفيـت حقـوق آنهـا بـا            . شوند عين تساوي حقوق، در برخي امور متفاوت از يكديگر محسوب مي          

با وجود اين، چنين تمايزي را نبايد به معناي نابرابري يا تلقي از نقش زنان در جامعه به . يكديگر متفاوت است  
توان آياتي را برشمرد كه خداوند در آنها مردان و زنان را به             در رد اين تلقي  مي     . دست دانست منزلة نقشي فرو  

يا در آياتي ديگر،     .)185/، بقره 1/ء، نسا 35/، احزاب 195/ عمران، آل 97/نحل(دهد يكسان مورد خطاب قرار مي    
  . )26-16/نور(كند  اشاره ميههايي از بندگان مؤمن به سرمشق

توان به بياني بهتر، با تكيه بر حقوق و وظـايف زن در              به اما كيفيت متفاوت در حقوق را مي       مفهوم خلقت مشا  
ترين خصوصيت برداشـت اسـالم از زن در منـزل، تفكيـك ميـان دو نـوع                  مهم. خانواده و اجتماع توضيح داد    

دود به ايـن حـضور   هرچند او را مح(اسالم اگرچه بر حضور زن در خانه تأكيد دارد      . كاركرد زنان در خانه است    
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در خانوادة مطلـوب اسـالمي،      . مادي را به انجام برساند     اما، از زن صرفاً انتظار ندارد كه در خانه امور         ) كندنمي
اساس سـاختارهاي ذهنـي مـسلط، موظـف بـه انجـام آنهاسـت و مـا از آن بـه                       تواند اَعمالي را كه بر    زن مي 

كاركرد . سپارد يا حتي بابت انجام اين كارها مزد طلب كند         كنيم به ديگري ب     ياد مي  »كاركردهاي مادي زنانه  «
توجـه  . گـردد  مـي نزلة محور آرامش روحي و رواني بر      دوم زنان در خانواده به نقش آنها در كانون خانواده به م           

هـاي  نگاه كنيد به آيه    (موضوعزن نه فقط    ،  در اين سوره  . توان در سوره نساء ديد      اسالم به موضوع زن را مي     
  . )222/ بقره  (مهرورزي و محبت در كانون خانواده است سوژة، بلكه اساساً )19 و 18

اي نظير تلويزيـون   توان دربارة حضور شايستة زن در خانه و در نهايت برخورد عادالنة رسانه         به اين ترتيب، مي   
ـ             با تكيه بر روايت   . با زنان در خانه به قضاوت نشست       ا برجـسته   هاي اسـالمي حـضور شايـستة زن در خانـه ب

هاي گرسنة شوهر    ساختن نقش زن در خانه به عنوان موجودي كه دائماً در آشپزخانه مسئول سير كردن شكم               
زنـد و     دامن مـي عنوان موجودي كه دائماً به اختالفات خانوادگييا زن به. و فرزندان خويش است منافات دارد 

سخن ما در اين نوشتار آن است كه        . داشته باشد تواند حضور شايسته      نمي ،شودسوژة سلب آرامش نمايانده مي    
اي  توانـد رسـانه  اگر قرار باشد تلويزيون دائماً چنين تصويري از زنان را در خانه به نمايش بگـذارد پـس، نمـي                  

بازنمايي عادالنه و منصفانة نقش زنان در خانه متضمن تمايز اساسي ميـان كاركردهـاي               . منصف دانسته شود  
  . كندت كه اسالم  توجه ما را نسبت به آن جلب ميمرد و زن در خانه اس

هـاي   هـا و سياسـت    اهداف، محورها، اولويـت    در كتاب    توان  ميمفهوم بازنمايي شايسته را     عملياتي  ابعاد  
رشـد فـضايل    «، ذيـل اهـداف كـالن، هـدف اول            كتـاب   اين در.يافت   1383توليد، تأمين و پخش سال      

ص (» هاي فرهنـگ الحـادي    ها و نارسايي   تبيين و تشريح آسيب   « و هدف سوم    » اخالقي و معنوي در جامعه    
اهـداف  « در ذيل. هروندان را شامل شده است بدون آنكه تفكيكي ميان شهروندان قائل شود همه آحاد ش        )14

تبيين و پرداخت صحيح مقولـه زن و مقولـه خـانواده و             « هدف چهار » 1383كيد در سال    أسازي مورد ت  برنامه
ها و توليدات و      ارائه چهره و الگوي بايسته زن در برنامه        « پنج؛ هدف   »ثر در اين راستا   ؤ م الگوسازي صحيح و  

تبيين حجاب اسالمي در حوزه تئوريك و الگوسازي كارآمد و           « شش؛ هدف   »جلوگيري از استفاده ابزاري آن    
كيـد قـرار   أمـورد ت ) 15ص (» ها و توليـدات     ثر از اين دستاورد ارزشمند انقالب، براي جوانان در كليه برنامه          ؤم

سازي نـشانه اهميـت ايـن موضـوع بـراي        هدف برنامه10پرداختن به اين مقوله در سه هدف از    . گرفته است 
هـاي توليـد،    اهداف، محورهـا و اولويـت     «در ذيل   . اي نظير صدا وسيماي جمهوري اسالمي ايران است        رسانه
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. شش هدف عمده معرفـي شـده اسـت        » )ند و طنز  فيلم، سريال، تئاتر، مست   (هاي نمايش   مين و پخش گروه   أت
مع هـذا،  . يك از اين اهداف به طور مستقيم به بحث درباره مقوله زنان و خانواده پرداخته نشده است   ذيل هيچ 

گنجانده شدند كه به طور كلي با مقوالت يـاد شـده ارتبـاط              محورهاي اين اهداف    برخي مفاهيم در البه الي      
معـارف و   «در مورد هدف اول صادق است كه اولويت را به آشناسازي مخاطبان بـا               ويژه  اين موضوع به  . دارند

هـاي انـساني و فـضائل اخالقـي در           گـسترش ارزش  «،  »پايبندي به دين  «،  »ثمرات گرانبار دين مبين اسالم    
ذيل اين محورها در چند مورد به مفهوم عدالت اشاره شده اسـت امـا در هـيچ                  ). 145ص  (ست  داده ا » جامعه
مفاهيم عدالت بيـشتر    . هاي نمايشي اشاره نشده است      ز اين موارد به موضوع عدالت جنسيتي متن برنامه        يك ا 

مشخص نيـست كـه     ) 149ص  (» خواهيتبليغ فرهنگ عدالت  «اند و در مورد مفهوم      ناظر بر عدالت اقتصادي   
  . منظور اين محور چيست

ي به موضوع نمايش زن پرداختـه نـشده اسـت    هاي نمايش رغم آن كه  در ذيل اهداف و محورهاي برنامه         علي
هاي توليد، تـأمين و     اهداف، محورها و اولويت   «در ذيل   . اعتنا نيست نسبت به اين موضوع بي    » اهداف«كتاب  

ذيـل   ). 79ص  (تري پرداخته شـده اسـت        به مقوله زن و خانواده به شكل مبسوط       » هاي خانواده   پخش برنامه 
حفظ و گـسترش منزلـت زن در جامعـه          «است كه هدف هفتم ناظر بر        هدف عمده معرفي شده      7اين عنوان   

طور خاص به نقش زن يا مادر در خانواده توجه نشده است            در باقي اهداف جز در چند مورد به       . است» اسالمي
در ذيـل بـه     . انـد  هاي متقابل آن با هم در تعامل        مثابه كليتي در نظر گرفته شده است كه نقش        بلكه خانواده به  

  : اي مربوط به هدف ياد شده اشاره شده استمحوره
 تبيين جايگاه واالي مادر در تربيت ديني خانواده، .1

 بيان نقش ارزشمند همسري زن در رشد همدلي و هماهنگي در خانواده، .2

 بيان نقش رفيع زن در رشد جامعه، .3

 طرح و تقبيح نگاه ابزاري غرب به زن، .4

  زنان،هاي استكباري عليه سازي جامعه از توطئهآگاه .5

 هويتي زن غربي،ساماني، غربت و بيطرح بي .6

 بيان نقش ارجمند همسران و مادران ايثارگران، .7

 طرح و القاي الگوي مناسب زندگي در پوشش، آرايش،خوراك و مسكن، .8
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 در مورد زنان،)حضرت امام و مقام معظم رهبري(هاي رهبري تبيين ديدگاه .9

  از پدر،هاي محرومنقش اساسي زنان در اداره خانواده .10

 معرفي و تجليل از مادران و زنان نمونه، .11

    اوالً، . هاي مهمي براي تشريح ابعاد بازنمايي شايـسته در تلويزيـون اسـت      عد حاوي داللت  اين بخش از چند ب
در . كيـد دارد  أهاي موجـود در غـرب ت       ريزان تلويزيون به زن با نگرش     محورهاي باال بر تفاوت نگرش برنامه     

ها  توان گفت كه همه تالش در واقع، مي. گيرد سازي كميت حضور زن صورت نمي      برجستهاينجا تالشي براي    
توان گفت كه بازنمايي شايسته دوم، مي. هاي تلويزيوني است در اين جا ناظر بر بازنمايي كيفي زنان در برنامه

صـرف  .  خانواده اسـت   وجودزنان به طور ضمني قائم به     » بازنمايي بايسته «طور كه در اين متن آمده       يا همان 
هـاي    هاي توليـد، تـأمين و پخـش برنامـه         اهداف، محورها و اولويت   «قرار گرفتن مقوله نمايش زنان در ذيل        

فيلم، سريال، تئاتر، (هاي نمايش هاي توليد، تأمين و پخش گروه  اهداف، محورها و اولويت   «به جاي   » خانواده
 محور ياد شـده  11شود كه تمام  تر مشخص ميگاهي دقيقعالوه با ن  به. يد اين نكته است   ؤم» )مستند و طنز  

اين موضوع مبين اين نكته است كه حضور بايسته زنـان منـوط             . در خانواده است  ) مادر(معطوف به نقش زن     
ـ اهداف، محورها و اولويت«ي كه در ذيل ياز آنجا. ه و در متن خانواده است  به حضور در خان    مين أهاي توليد، ت

اي به حـضور زنـان بـه طـور مـشخص           اشاره» )فيلم، سريال، تئاتر، مستند و طنز     (مايش  هاي ن  و پخش گروه  
هاي عمومي چندان مـورد توجـه    توان به اين نتيجه دامن زد كه حضور شايسته زنان در عرصه    نشده است مي  

 . رسانه تلويزيون نبايد باشد

  شناسيروش
آوري تكنيك تحليل محتواي كيفـي بـراي جمـع   اي كيفي انجام شده است و     پژوهش در مقاله حاضر به شيوه     

عالوه، پنج مصاحبه از مديران ارشد و كارشناسان تلويزيون صورت گرفتـه            به. ها مورد استفاده قرار گرفت      داده
، »آهوي ماه نهـم   «سه مجموعه   . سازي در تلويزيون ارائه نموده است       است كه اطالعات بسيار خوبي از برنامه      

 سيماي جمهوري اسـالمي ايـران در        3و  1هاي  از توليدات شبكه  » خانه به دوش  «و طنز ،  »اگه بابام زنده بود   «
صحنه، واحد مشاهده و خـط داسـتاني مجموعـه    . براي تحليل كيفي انتخاب شدند1383شش ماهه دوم سال    

كيـد  أهرچند در اين تحقيق، بـر تحليـل كيفـي ت      . نمايشي مورد نظر، واحد تحليل ما در اين تحقيق بوده است          
 . هاي كمي نيز استفاده شده است ه است اما هر گاه، شرايط ايجاب نموده از دادهشد
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  گانههاي سهتحليل كيفي سريال
 پخش 1 قسمت تهيه و از شبكه17اي است كه در  آهوي ماه نهم  مجموعه: آهوي ماه نهم سريال –الف
    بنابراين، انتظار. شودشوده ميخانواده گ داستان مجموعه مبتني بر رازي است كه با تالش دختر. استشده
 دختري ،اين كه در داستاني نظير اين مجموعه. دباشدر اين مجموعه  محور اتفاقات) آهو(رود شخصيت دخترمي

گردد  از يك خانواده، كارگزاري است كه نتيجه فعل او به شفافيت روابط و مناسبات افراد در خانواده منجر مي
توان به اولين موضوع  مي،به اين ترتيب. مجموعه به نقش زن در جامعه استگيري ايجابي اين  نشانه جهت

شخصيت اصلي زن در متن اكثر رخدادهاي مطرح در مجموعه قرار : برجسته در اين مجموعه اشاره كرد
 در اين مجموعه تالش شده تا شخصيتي از اين نقش بازنمايانده شود كه مقتدر، مدعي و توانمند در .دارد

  . مطالباتش باشدپيگيري 
، نسبتاً عقالني، اما ناآرام و گاه پرخاشگر، نسبتاً )گرسلطه( نقش اول زن شخصيتي فعال، تا حدي مقتدر

مرد . هوش و تا حدي منطقي است، با) اما به لحاظ مالي وابسته به پدر هاگيريدر تصميم ( اجتماعي، مستقل
در اينجا ذكر اين نكته حائز . خصيتي نسبتاً مشابه دارد نيز ش مجموعهنقش اول در مقايسه با زن نقش اول

هاي  شخصيت) رسول، پدر آهو و سهراب، پسر عمه آهو(اهميت است كه مردان نقش اصلي در اين سريال 
مادر آهو و دوست . اين موضوع در مورد زنان نقش اصلي صادق نيست. گذارندنسبتاً يكدستي را به نمايش مي

با . ديگري هستند كه در اين مجموعه در متن بيشتر رويدادهاي مجموعه قراردارندهاي  وي بنفشه شخصيت
به را جدي بنفشه دختري است كه كمتر مسائل مبتال. ها وجود دارداين، فاصله زيادي ميان اين شخصيت وجود
زندگي اينكه آهو متوجه رازي در . شود اش به آهو، وي متوجه مشكل آهو نمي رغم نزديكي علي. گيردمي

  . شوديادآور مي  به بنفشه،خودش شده را برادر بنفشه كه از قضا روانپزشك آهوست
تا وي زني مهربان و تقريباً فداكار اما . باباي آهوستعبارت بهتر زنزن ديگر اين مجموعه مادر آهو يا به

در خانواده در جريان اطالع از روند اتفاقاتي است كه حول و حوش او  فردي بيهاي انتهايي مجموعه،قسمت
. خبر استاست كه از آنها بيكند كه گويي اتفاقاتي در جريان اي وي از رسول گاليه مي در صحنه1.است

                                                           
ها قرار ندارند، عمدتاً از اتفاقات اصلي  عههايي كه بررسي شدند در محور خطوط داستان اين مجمو از آنجا كه زنان مجموعه. 1

  . اطالعندداستان بي
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هاي بعدي  در صحنهلذا، شود هاي رسول مي حرف خامِ، به سادگي؛وي به سبب اعتمادي كه به رسول دارد
    شخصيت مادر را . مادر شود و ازدواج كند،د بنويسداش را زونامهسعي دارد كه آهو را متقاعد سازد پايان

كند كه مطالبات خود را با اصرار و اهتمام آهو نسلي از دختران را نمايندگي مي. توان با آهو مقايسه كردنمي
شود اما مقايسه بازنمايي وي در  هر چند مادر آهو نقش اول اين داستان محسوب نمي. كنند بسيار پيگيري مي

  . دهد هايي را براي بررسي نحوه بارنمايي زنان به دست مي رسول امكانخانه و 
اي داللت بر  تنها موردي كه صحنه. شود  اوالً، مادر در فضايي خارج از خانه نشان داده نميسريالدر اين 

 دوم، مادر. شودحضور مادر در فضايي خارج از خانه دارد به موضوع بيمارستان و پاي شكسته وي مربوط مي
براي . شود  هميشه نقشي مكمل براي دختر يا پدر محسوب مي بلكهخانه هم نقشي جدي به عهده ندارد در

اطالعي مادران اين مجموعه فقط بي. هاي ديگري نيز وجود دارد بررسي نقش مادر در اين مجموعه داده
 سهراب است نيز كه در عين حال مادر) نقش قوميت در اين مجموعه(عمه . منحصر به مادر آهو نيست
ست يا در صورت اطالع  ااطالعچون مادر سهراب اساساً از تصميمات سهراب بي. گرفتار چنين غفلتي است

عنوان مثال، مادر سهراب از تابلويي كه سهراب به آهو هديه به. ثيرگذاري قابل توجهي نداردأ قدرت ت،از آن
اي ديگر، تصويري از مادر بنفشه در صحنه. كند ميكند خبري ندارد و به اندازه آهو از ديدن آن تعجب مي

كند و در پاسخ، تشويق دخترش را  نمايش داده شده است كه در آنجا مادر فقط آماده شدن شام را اعالم مي
  . است» آشپزي مادر معركه«كند مبني بر اين كه دريافت مي

به اين . نظير است در نوع خود بيهاي زن در آنجا حضور دارنددر اين سريال، تنوع فضاهايي كه شخصيت
يك مورد ، )طراح صحنه(محل كار، سالن تئاتر، گالري نقاشي، بزرگراه، خيابان، چاپخانه: فهرست دقت كنيد

صحنه تصادفي كه ، )تنهايي بدون حضور خانواده به همراه دوستش(ويالي شمال ، جاده شمال، آشپزخانه
دهد داستان به دنبال بازنمايي زني است   در اين فضاها نشان ميحضور. شاپ كافي وآيد ميآهو از پس آن بر

در اين مجموعه آهو كارها و . تمام فضاهاي حتي به ظاهر مردانه ندارد در يتي براي حضوردكه محدو
هاي آهو فقط به لحاظ رفتاري فعاليت. دشواي اوقات مردانه تلقي مي كند كه در پارههايي را پيگيري مي فعاليت
در . هاي مردان جالب توجه است هاي وي در برابر ديدگاه گيريهايي موضع دهد درصحنه را انجام نميمتنوع

رود كه آهو  ين تصور قالبي پيش مياسازي تصميماتش، پدر با  صحنه گفتگوي وي با پدرش بر سر عملياتي
يستد و حتي براي انجام ااما آهو صراحتاً در برابر پدر مي. آيد نميدختري تنهاست و از پس كارهايش بر
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در اينجاست كه پدر بر عواطف فرزندي او نسبت به مادرش . شود تصميمات خودش منتظر ياري پدر نمي
كند و سعي دارد كه او را مجاب سازد تصميماتش خودخواهانه و بدون مالحظه به شرايط مادرش تكيه مي

در اين صحنه آهو كه . گردد تر مي نماياناي ديگر شخصيت مستقل و استوار آهودر صحنه. اتخاذ شده است
ايستد كه علت شكست را بايد در   شوهر ورشكسته دوستش مي،در حال رانندگي است صراحتاً در برابر سعيد

از قضا با . اي براي شكست پروژه خود معرفي نمايد خودش جستجو كند نه آنكه نبود پشتوانه حمايتي را بهانه
طنز قضيه در اين . اي ديگر را راه اندازي كند اش پروژهرد تا در روستاي مادريعلم به اين رويدادها بنا دا
اي پيش  شود بلكه روند داستان به گونه اي استقالل مالي وي نشان داده نمي جاست كه در هيچ صحنه

  . رود كه اتكاي وي به تمكن مالي پدر مشهود است مي
بازنمايي نسبتاً مطلوبي از » آهوي ماه نهم« كه داستان گيري كرد توان با اين شواهد نتيجهبنابراين، مي

زني كه در بسياري از فضاهاي عرصه عمومي حضور دارد، فعاالنه امور را . شخصيت زن ارائه نموده است
هاي  ويژه در صحنهقدرت شخصيت آهو به. كند  در برابر ديگران از جمله پدر قد علم مي وكند پيگيري مي

اش به كشاورزي در حال خواندن رشته  پسري روستايي كه به دليل عدم عالقه ،مواجهه وي با سهراب
  . گردد بيشتر نمايان مي، دندانپزشكي است

رغم حضورهمه شرايط براي بازنمايي نسبتاً مطلوب زن نقش اول در اين سريال توجه به برخي نكات  علي
اي  او در خانواده. دست نياورده استهبالف ـ آهو همه اين شرايط مطلوب براي حضور را خود . ضروري است
هاي آهو و ب ـ بيشتر فعاليت. كند كه پدر همه امكانات زندگي آهو را فراهم ساخته است زندگي مي

اي كه آهو در صدد اقناع  در صحنه. اي احساسي دارند هايش خاستگاهي عقالني ندارند و بيشتر ريشه تالش
 .خواهم آرزوي مادرم را برآورده سازم من مي« : گويد  آهو مي،ودش هايش ديده مي پدر براي تعقيب خواسته

خواهد چراغ آن خانه را روشن او مي» .شود وي مادرش را نديده و از طريق عمه از آرزوي وي آگاه مي[
اين در حالي است كه حداقل دو مرد اصلي در اين مجموعه يعني » .چون اين عزيزترين بهانه است«نگهدارد 

اي كه آهو با استاد نجار صحنه. نگرند راب با نگاهي ابزاري و عقالني به رويدادهاي اطراف ميرسول و سه
در آنجا استاد نجار پس از به رخ كشيدن . گفته است يد نكته پيشؤكند نيز مدرباره تعمير كلبه صحبت مي

گويد كه  ست به وي مياش و اشاره تلويحي به اين نكته كه تجربه او به اندازه سن آهوتجربه بيست ساله
بنابراين، تعمير كلبه . استانگيزش تعويض كردهعد خاطرهسنگ قبر مادرش را به راحتي بدون توجه به ب
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 نمايشي مضحك از حضور در عرصه ،ج ـ آهو و ساير زنان مجموعه. ساله عملي غيرعقالني استبيست
دست در اي، در حالي كه نقشه زمين را  نهصحدر آهو . دهند شان را نشان مي يهاعمومي و پيگيري خواسته

عمه بر اساس داستان فيلم بيست سال است كه روي زمين كار كرده [ پرسد دارد محدوده زمين را از عمه مي
در واقع در اين صحنه عمه هيچ اطالعي از . شودكند پاسخ آهو را بدهد اما موفق نميعمه سعي مي.] است

اي كه در سهراب در پي فراخوان مادرش بدون آنكه به نقشه. رده نداردك محدوده زميني كه آن را كشت مي
  . دهدمحدوده و وضع و حال زمين مي دست آهوست نگاه كند اطالعات دقيقي از

زن آقاي مباركي . سه زن در اين مجموعه بيشترين نقش را ايفا نمودند: اگه بابام زنده بودسريال  -ب
هر يك از اين زنان با .  و اختر، همكار تيمور و مباركي در پروژه حفر تونل زهره، نامزد تيمور؛و مادر تيمور

توان آنها را در سه مقوله زن در جامعه امروز ها ميبا تكيه بر اين خصلت. هاي خاصي نشان داده شدند ويژگي
 و اختر ستاكرده كه زهره از طيف زنان جوان تحصيلبدري خانم نماينده زني سنتي است در حالي. قرار داد

كند كه نه در نقش زنان سنتي و نه در قالب زنان موفق تحصيل هم زنان فرودست جامعه را نمايندگي مي
به همين . وجود نداردمجرمانه ر وظاهراً راهي براي اين دسته از زنان جز پرداختن به ام. گنجندمينكرده 

  . اندكه مباركي و ديگران در انداختهشود دليل اختر به همراه شوهر خود درگير در طرحي از دزدي مي
رسد انجام امور روزمره نظر ميكند كه به  زناني از جامعه را نمايندگي مي،خانمطور كه گفته شد بدريهمان

وي در خانه . گونه استخانم وضع ايندر مورد بدري. منزل بخش زيادي از وظايف روزانه آنها را در برگيرد
 را به انجام ... وهاي مردبچه، پخت و پز و مواردي نظير پاسخ گفتن به درخواستماند تا نگهداري از مي

كند تا بلكه كمك وي در خانه خياطي مي. شود البته وظايف بدري به مواردي كه گفته شد ختم نمي. برساند
راي وي گيرد كه ماندن در خانه بهمه اينها در حالي توسط بدري انجام مي. خرجي براي درآمد منزل باشد

در . وي حتي از برقراري تماس با بيرون از منزل حتي در مواقع ضروري ناتوان است. حالتي تشديد شده دارد
شود  خواهد با شوهرش تماس بگيرد اما با گوشي تلفني مواجه مياي بدري در وضعيتي مستأصل ميصحنه

اما واكنش زن به اين . ماس نباشدگير آن قبالً توسط  مباركي دستكاري شده تا امكاني براي تكه شماره
وي در پاسخ به اين .  دارد،موقعيت همخواني بسيار بااليي با نقش سنتي كه وي در آن قرار گرفته است

گردد داللت ديگر اين صحنه به اين نكته برمي. دهد گاه مباركي را مورد سرزنش جدي قرار نميوضعيت هيچ
 در واقع امر .د رخ دهد كه وجود تلفن براي آن ضرورت داشته باشدتوانكه انگار هيچ امر مهمي در خانه نمي
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دهد چون فقط اوست كه هر گاه بخواهد مهم هميشه در بيرون از خانه يعني محل كار مباركي رخ مي
  .طرفه تصميم بگيرد و تماس برقرار كند و مسائل مهم را گوشزد نمايدطور يكتواند به مي

عدي از شخصيت وي شاخص مهم چنين ب.  شخصيتي فعال نداردبدريه شود ك در اين مجموعه ديده مي
در سطور بعد . كند كه گفته شد اين است كه وي منفعالنه با موضوعات مطرح در مجموعه برخورد ميطورهمان

شود هم شخصيتي  تر محسوب مي تر و فعال خواهيم ديد كه نه فقط بدري بلكه زهره كه نماينده زنان امروزي
رغم حضور در محل كار، هاي مهم مجموعه را به عهده دارند علي ، اين دو زن كه نقشبراي نمونه. اردمنفعل د

لوح و زودباورند كه به سادگي آنها آن قدر ساده. خبرند اي بيدهد به نحو ابلهانهاز آنچه در زير زمين رخ مي
  . كنند هاي واهي مردان و زن ديگر مجموعه را باور مي بهانه

شدن تيمور و آزاد شدنش از زندان  زنداني،اين مجموعه با از دست رفتن شوهر بدري و با كمي فاصله داستان
اول آن كه بدري مادري خوب . حداقل دو مضمون اساسي در اين شروع قابل اشاره است. شود شروع مي

كاري مادر در تربيت است چون تيمور در نبود پدر، به كار خالف كشيده شده و لذا اهمالبراي فرزندش نبوده
حكايت ) اگه بابام زنده بود(رسد كه نام مجموعه  به نظر مي. استطور ضمني به تصوير كشيده شدهفرزند به

اگه بابا زنده بود به كار خالف كشيده «چون. ي داشتن بابايي قدرتمند استاز نوعي حسرت تيمور برا
 .باشد نگران بار سرافكندگي ازدواج مجدد مادرش ،در زندان و اگر بابا زنده بود تيمور مجبور نبود »شد نمي

رسد كه بر  نظر ميبه. كند اين مضمون ديگري است كه شروع مجموعه آن را به اذهان مخاطبان تداعي مي
 تربيت درست فرزند و وفاداري به همسر دو نقش اساسي هر زن در جامعه ، ماهاي اجتماعيِ اساس ارزش

اي  اين دقيقاً برهه. كند كند اين دو وظيفه به نحو بارزي تجلي پيدا مي ه شوهر فوت ميويژه زماني كبه. است
 اين .استدر انجام اين دو وظيفه موفق نشان داده نشدهخانم بدري. شوداست كه عيار زن مشخص مي

 گرفته نمايد كه آن را با نقشي كه مجموعه براي بدري در نظر تر مي غير واقعيمتناقض و موضوع زماني 
با اين توصيف، گناه . كند  بدري زنان سنتي جامعه را نمايندگي ميشد،طور كه قبالً اشاره همان. مقايسه كنيم

جالب اينجاست كه خود بدري تجلي نادرست عمل خود را با اضطرابش بابت . كند بدري شديدتر جلوه مي
هر نحوي كه شده اين عمل خود را او حاضر است به . زند دهد و به آن دامن مي برگشت پسرش نشان مي

تواند موضوعي اين چنين را  انديشد كه تا چه زماني مي از اين رو، اصالً به اين قضيه نمي. پوشيده نگهدارد
گويد و هر چه بيشتر بازنمايي نامناسبي را كه از شخصيت وي  پنهان نگهدارد؛ او دائماً به پسرش دروغ مي
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 مطلب را به تيمور اصلخواهد كه  ينجاست كه مباركي دائماً از وي ميجالب ا. سازد صورت گرفته بدتر مي
  .كند بگويد و مسئله را حل كند اما وي امتناع مي

طور خالصه براي آنكه نماي بهتري از شخصيت بدري داشته باشيم ابعاد شخصيتي وي را در اين جا به
  : كنيم ميبررسي 
 .)رود به زندان ميامري مجرمانهاب چون پسرش پس از ارتك(ناتوان در تربيت فرزند  •

بنابراين نه فقط به پسرش بلكه به . دهد به ازدواج مجدد تن در مي،توجه به مالحظات پسرش بي •
چه بسا زنان جامعه داليل . كندعرف اجتماعي كه چندان توافقي با اين عمل ندارد پشت مي

راحتي  اين عمل را به،سلطي براي اين عمل داشته باشند اما عرف اجتماعي من و موجهروش
وانگهي، در اين مجموعه فرصتي براي طرح داليل بدري پيش نيامده لذا مخاطب . پذيرد نمي

 . همه تقصيرات را به گردن بدري خواهد انداخت

، بازنمايي ناشايستي از زنان سنتي به راعتنايي به خانواده پدر تيمو بدري در نقش زني سنتي با بي •
 . حتي نسبت به نامزد پسرش هم چندان توجهي ندارد تا قبل از آزادي تيموروي . كشد تصوير مي

عبارت ديگر، بدري در چه هاي عمومي چگونه است؟ به  نسبت نقش بدري با عرصهاكنون بايد ديد كه
  زند؟ هايي ميشود و دست به چه فعاليتفضاهايي نشان داده مي

هاي حضور در فروشگاه مبل و چوب و منزل از يك  صحنه: طوركلي نقش بدري محصور در سه فضاستبه
ي بتوان حكم كرد كه بدري در فضاهاي بيرون از خانه هاي كم چه بسا با تكيه بر داده. سو و ندرتاً در خيابان
بدري در . سازد بدري است كه آن را متمايز مي اما نكته اصلي نوع و كيفيت حضور. حضور پر رنگي دارد

شباهت فيزيكي محل كار با . داده استدهد كه در منزل انجام ميرهايي را انجام ميمحيط كار نيز همان كا
شود  اهي كه در واقع محل كار يا بيرون از خانه محسوب ميگفروش. منزل در اين مجموعه بسيار راهگشاست

يدگي به شود، گاه در حال رس گاه در آشپزخانه ديده مي  در اين محل جديد باز هم بدري. منزلي ديگر است
توان دريافت كه حداقل براي  ها مي با مشاهده و مقايسه اين صحنه. بچه است و گاه در حال خياطي است

شود كه بدري در محيط كار، درگير  يد ميأياين موضوع زماني ت. معناستبدري حضور در فضاهاي متنوع بي
  . شوديك از امور مربوط به فروشگاه ديده نميدر هيچ
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اما تا .  كه گفته شد، زهره مدرك ليسانس داردطورهمان.  زهره نامزد تيمور است،ين مجموعهاما زن ديگر ا
قبل از اين كه تيمور از زندان آزاد شود و با مباركي وارد پروژه تونل شوند معلوم نيست كه كار وي چه بوده 

 چه كاري مشغول بوده توان بر اساس داستان اين مجموعه گفت كه فارغ از اين كه زهره به ولي مي. است
تر بوده كه وي به پيشنهاد آنها جواب مثبت داده دهند مهم كاري كه تيمور و مباركي به وي پيشنهاد مي

كنند؛ جوازي كه  اي است كه مردان اين مجموعه از جواز زهره مي اساساً كار جديد محصول استفاده. است
 نقش زهره بازنماياننده كدام يك از ابعاد شخصيتي زن اما. اي ببرد  ها نتوانسته از آن بهرهخود زهره سال

  كرده اين مجموعه است؟  تحصيل
در بسياري از . دهد هاي بيشتري نشان ميشايستگي) در نقش به اصطالح زن سنتي(در قياس با بدري وي 

. شود يده مي است كه زهره به عنوان زني عاقل و صبور به تصوير كشايگونهها رابطه زهره و تيمور به صحنه
رغم خالفي كه از تيمور سر زده اما همچنان اين فرصت را در اختيار وي گذاشته زهره نامزدي است كه علي
داد زهره در دو برهه به. اتكا استقابل  و ترزهره در قياس با بدري قابل اعتنا. تا به ادامه زندگي فكر كنند

كند و دوم اين كه زماني كه تيمور براي ادامه كارش ميكه دوران زندان او را تحمل اول آن: رسدتيمور مي
  . رسد به داد تيمور و تيم او مي) برخالف مادرش، زن سنتي ديگر( اين زهره است كه يابد به جوازش نياز مي

ت مدير فروشگاه را به عهده به عنوان مثال، زهره سم. كند اما، زهره از زن تصوير چندان فعالي ارائه نمي
يندهايي باشد كه در درون آها درگير فر رود كه مدير فروشگاه بيش از ساير نقش انتظار ميگونه  اين.دارد

در اين فروشگاه كه زهره مدير آن است مجموعه . افتداما دقيقاً عكس مطلب اتفاق مي. گذرد فروشگاه مي
اي نشان داده در هيچ صحنه، عالوهبه. خبر است دهد كه زهره اساساً از آنها بي اتفاقاتي در زير زمين رخ مي

نكته . رسيدگي كند به امور مهم مربوط به فروشگاه »فروشگاه داركوب«زهره در مقام مدير شود كه نمي
آنها در . خبرندبيش اي هستند كه از وجودآنجاست كه زناني مثل زهره و بدري بخشي از بازي مردانه

در چنين بازي است كه . استيگري در نظر گرفته شدهفروشگاهي به كارگرفته شدند كه اساساً براي امر د
      اي كه تيمور به وي پيشنهاد اين كار را عنوان مثال درصحنهبه. خواهد نقش فعالي ايفا نمايد زهره مي

 با اشتياق از ،كند اي كه وي براي اولين بار از نمايشگاه و فروشگاه داركوب ديدن ميدهد يا در صحنهمي
    اما در ادامه. اند سازي فروشگاه ضروريروز و فعالكند كه براي بههايي صحبت مي و برنامهتغيير اجناس 

  !يند اداره امور استآبينيم كه تا چه ميزان وي در نقش مدير فروشگاه درگير در فرمي
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اما در مورد . اداره امور خارج از خانه سخن گفت توان از توانمندي يا عدم توانايي زهره در به اين ترتيب، نمي
 گفته  كه قبالًطورهمان. توان به ارزيابي نشستعهده زني مثل او گذاشته ميهاي سنتي كه جامعه به نقش

شود كه فرصت نامزد خالفكارش براي  وي زني وفادار محسوب مي.  خوبي داردشد زهره در اين نقش تصوير
وي زني مستقل و توانمند . امور وي كوشيده استاي اوقات در اصالح ادامه زندگي را ضايع نساخته و در پاره

به . استهايش نيز مستقل نشان داده گيريتحصيالت خود را به پايان برده و در تصميم. شودمحسوب مي
كند  كند كه خود فكر ميرغم هشدارهاي مادر خود به چيزي عمل ميعنوان مثال، براي كمك به تيمور علي

  .تري از زهره در اين مجموعه ارائه شده است ف بدري، بازنمايي شايستهبا اين توصيف، برخال. درست است
ماه مبارك   كه براي پخش دراستي يها سريال خانه به دوش از جمله برنامه: انه به دوش سريال خ-ج

در واقع، . است چندان پيچيده نيستداستان اين مجموعه كه در قالب طنز نوشته شده. شوند رمضان توليد مي
در كنار اين . نوعي درگير آن هستندشود كه همه بازيگران اصلي به اصلي داستاني در آن ديده مييك خط

طور خالصه، دو خانواده اصلي در اين سريال به. شود خط اصلي، مسئله ازدواج نيز به طور تلويحي دنبال مي
 كه باجناق محسوب دو شخصيت اصلي اين دو خانواده. شهري دارندشوند كه خاستگاه پائين ديده مي

بر كار خالف و ) اصالن(شوند زماني با هم شريك بودند كه شراكت آنها به دليل اصرار يكي از آنها  مي
شود و آقا ماشاءاهللا درمانده و گرفتار  از قضا، اصالن پولدار مي. خوردبه هم مي) ماشاءاهللا(امتناع ديگري 

اما اين بار آقا . رسندشوند كه در نهايت به هم ميباجناق، درگير ماجرايي مي اين دو. مشكالت زندگي
 به شاكند بلكه گذشت و بزرگواري  نه فقط دست اصالن را رو مياو .شودماشاءاهللا است كه موفق مي

  . شودبازگشت اصالن از كارهاي خالف و قرار گرفتن در مسير درست منجر مي
يك پسر و دو : وي مادر سه بچه است. استوعه شخصيت اصلي زن در اين مجم) زن آقا ماشاءاهللا(ناهيد 
و دختر ) خواهر ناهيد(دختر ماشاءاهللا، زن اصالن : عالوه، سه زن ديگر نيز در اين داستان درگيرندبه. دختر

 با اتفاقاتي كه ، حتي زن ماشاءاهللا،توان با صراحت گفت كه در اين داستان زنان سريالمي). ژينوس(اصالن 
تر هاي مشاهده شده اين نكته را روشنمرور صحنه.  ارتباط مستقيمي ندارندتدافن ميحول خط اصلي داستا

او دختري است كه تلويحاً . هايي كه حضور دارد نقشي كامالً انفعالي استنقش ژينوس در صحنه. سازدمي
و شنيده ي و مرتبطي از ا است، و هيچ سخن جداشمند است، بسيار نگران صورت و زيباييهبه علي عالق

 يك ازهيچدرگير در او مادر خانواده است، ولي . مادر ژينوس يا زن اصالن نيز چنين سرنوشتي دارد. شودنمي
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در صحنه مهماني منزل آنها، وي حتي پرداختن . نيست ،دهدهايي كه عموماً بانوي خانواده انجام ميفعاليت
  ). م  قسمت سو10صحنه ( داند به چنين اموري را اتالف وقت مي

دختر ماشاءاهللا دانشجوست اما بارها از سوي . تري دارنداما، دو زن اصلي در منزل آقا ماشاءاهللا حضور پررنگ
 است عالوه، او دختري شاداب و سرخوشبه. گيرد كه رفتار او مطلوب نيستمادرش مورد سرزنش قرار مي

 رفتن وشود كه يا در حال آمدن  داده مي نشانيهايبنابراين در صحنه. كه درگير مسائل جدي داستان نيست
 كه مسائل عادي روزمره  استاند يا در مهماني  كه پدر يا ديگران زدهاستگوي تلفني است و يا اين كه پاسخ

هاي بيشتري از مقايسه دو نقش ژينوس و دختر آقا ماشاءاهللا و نقش علي به  داده. موضوع صحبت آنهاست
رود كه نوعي بالهت و سادگي با است انتظار ميستان در قالبي طنز نوشته شدهكه دا يياز آنجا. آيددست مي
ضوع مهم براي اما مو. در اين داستان نيز چنين اصلي رعايت شده است. هاي داستان همراه باشدشخصيت

 ها يا عامل اعمالي ظاهر ساده حامل پيامهاي به آدم،گونه داستاناين بحث آن است كه به سبب خصلت طنز
يك از زنان داستان نتوانستند يا نقش آنها اجازه نداده است كه چنين هيچ. گردند جدي و مهم محسوب مي

اين ) علي(هاي دو دختر اين خانواده و نقش پسر خانواده  مقايسه نقش. پيام يا عملي را نمايندگي كنند
اين امكان اما وي ز خواهرش باشد تر اتر و ابله علي حتي سادهرسد كه نظر ميبه. سازدموضوع را روشن مي

همين رويكرد به نقش علي است كه وي را در نهايت منجي پدر و . كند كه گاهي عاقالنه فكر كند را پيدا مي
  اي قرار داده است كه  اصالن و آقا ماشاءاهللا به هم  عامل كسب نتيجه نهايي مجموعه يعني خلق صحنه

يك از زنان سريال اساساً است كه هيچاين در حالي. عه رقم بخوردترين صحنه اين مجمو رسند تا اخالقيمي
جاست كه همه شواهدي كه سبب جالب آن. قادر به تشخيص كذب بودن سفر ماشاءاهللا به مالزي نيستند

جاي سفر به مالزي شوند به يكسان در شده تا اصالن و بعدها علي متوجه حضور ماشاءاهللا در ايران به
.  از اصل ماجرا نشدند متوجه اين فريب و در نهايت آگاهاما آنها. استل هم قرار گرفتهدسترس زنان سريا

داستان بسيار مردساالرانه نوشته شده است چون زنان سريال حتي در پايان داستان هم از كه، اين جالب آن
  . ماجرا باخبر نشدند

شايد بتوان با بررسي . شوند  ميسه نقش ياد شدة زنان اين مجموعه نسبت به نقش ناهيد فرعي محسوب
ناهيد مادر سه فرزند . تري از بازنمايي نقش زنان در اين سريال دست يافتنقش ناهيد به برداشت كامل

كند كه در طبقات فرودست جامعه با مشكالت و مسائل او مادراني را در اين نقش نمايندگي مي. است
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ا دوست دارد و بارها در گفتار او عشق به شوهر ديده او شوهر خود ر. كنند بسياري دست و پنجه نرم مي
اي از شوهر خاطر كمبودهاي مادي گاليهمطابق با هنجارهاي اجتماعي، ناهيد در مقام همسر، به. شود مي

خاطر تفاوت مكنت مالي و سطح كند و بهگاه ماشاءاهللا را با اصالن مقايسه نميعنوان مثال، هيچبه. خود ندارد
تر رسد براي او خود خانواده، فارغ از سطح زندگي، مهمنظر ميبه. دهد را مورد سرزنش قرار نمي او ،زندگي
يك از رفتارهاي به اصطالح زنانه نظير رابطه وي با خواهرش نيز مؤيد اين مسئله است كه هيچ. باشد

  . شود حسادت، رقابت يا همان چشم و هم چشمي در وي ديده نمي
او مادري . شوددارد كه در مقام مادر منطبق با هنجارهاي اجتماعي محسوب نمي ييهااما ناهيد ويژگي

است كه چنين شخصيتي در اين مجموعه قرار اي طراحي شده گونهالبته داستان به. هميشه عصباني است
مل ژگي در داستاني قرار گيرد كه بناست حاياساساً چرا بايد مادري با چنين وال اين است كه ؤ ولي س؛گيرد
رسد  نظر ميبه. شدت ساده، زودباور و كم اطالع استعالوه، ناهيد به مذهبي باشد؟ به-هايي اخالقيپيام

هايي كه وي را در اين نقش  با وجود اين، صحنه. نقش وي صرفاً نگهداري از خانه و انجام امور آن باشد
جموعه وجود دارد كه ناهيد درگير هاي بسياري در اين مبرعكس، صحنه. موفق نشان دهد بسيار اندك است

اين اضطراب ناشي از آن است كه در طول سفر ماشاءاهللا وي قادر به جمع و . نوعي اضطراب هميشگي است
وي همواره از اين ناراحت است كه پاسخي براي پدر خانواده ندارد . استويژه علي نبودهها بهجور كردن بچه

  ).15 قسمت 17نگاه كنيد به صحنه (كه پسرشان كجا رفته يا فعالً كجاست 
 وي بدون مقدمه در 15اي از قسمت در صحنه. شودحوصله نمايش داده مي كم، كه گفته شد مادرطورهمان

ردم از دست م... نه خسته شدم برگرد بيا خو... ندارم ديگه طاقت «كند كه تماس تلفني با شوهرش ابراز مي
است به همين دليل در تالش براي داند كه اشتباه كردها او خود ميام. كندو تلفن را قطع مي» ... شما 

تري دارد، همان ناآگاهي او دامنه وسيع. اي از او ندارد برقراري تماس با شوهر خويش است كه هيچ شماره
دهد كه  هاي مختلف هيچ شكي به خود راه نمي رغم حضور گسترده وي در صحنه كه گفته شد، عليطور

  . ز چه قرار استاصل ماجرا ا
هايي محدود نشان داده  ها مردان و زنان در چند محيط مشخص و با فعاليت هايي از اين سريال در صحنه

ترين جاهايي بوده است كه مردان و ، پارك، دفتر نمايشگاه و سالن فرودگاه مهم)كوچه(منزل، خيابان . شدند
هايي از ندرت صحنهاست اما بهشان داده شدههايي محل كار هم ن البته در صحنه. زنان حضور داشتند
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 به هابازنمايي نقش زنان در اين صحنه. است كاركردن و درگيري مردان با وسايل كار نشان داده شده
هاي اجتماعي مربوط است مورد  هاي زنان كه به حضور آنها در عرصهاي است كه بسياري از ويژگي گونه

ل، معلوم نيست كه تحصيالت ناهيد، نسرين و ژينوس چيست؟ زنان در عنوان مثابه. است  غفلت واقع شده
شوند بلكه حتي درگير  اين مجموعه نه فقط درگير كارهاي اجتماعي يا حضور در محيط كار نشان داده نمي

 تماس تلفن همراهشدر چند صحنه كه زن با  اساساً، زنان در اين مجموعه جز. كار منزل هم نيستند
زدن هيچ كار ديگري جز حرف كند تقريباً، صحنه كه رانندگي ميچند  ورزش است يا در گيرد، در حال مي

  .     دهند انجام نمي
  گيرينتيجه

 هاي تلويزيوني بوديم تا از اين رهگذر به بررسي      درصدد سنجش نحوه بازنمايي زنان در سريال       مقاله، در اين   
ي نظير كميت حضور در     از حيث متغيرهاي كم   ،  ت ما اهدابر اساس مش  . تلويزيون بپردازيم در  سياست جنسيت   

امـا،  .  نمايشي پرشـمار و نـسبتاً مطلـوب داشـتند    ،ها توان گفت كه زنان در اين مجموعه  فضاهاي عمومي مي  
هاي ديگري از حضور شايـسته زنـان اشـاره            به شاخص » اهداف« كتاب   پيش از اين گفته شد،     كه   گونههمان

هاي مهمي براي    عد حاوي داللت  در واقع، اين بخش از چند ب      .  آمده است  ادهمربوط به خانو  دارد كه در بخش     
ريـزان   بـر تفـاوت نگـرش برنامـه        كتاباوالً، محورهاي   . تشريح ابعاد بازنمايي شايسته زن در تلويزيون است       

 سازي كميت حـضور    در اينجا تالشي براي برجسته    . كيد دارد أهاي موجود در غرب ت    تلويزيون به زن با نگرش    
جا نـاظر بـر بازنمـايي كيفـي زنـان در            ها در اين   توان گفت كه همه تالش     در واقع، مي  . گيرد زن صورت نمي  

هـايي اسـت كـه در        كه قبالً گفته شد اين نوع رويكرد منطبق با آموزه          طورهمان. هاي تلويزيوني است    امهبرن
ن گفت كه بازنمايي شايسته يا همـان        توا دوم، مي . كيد قرار گرفته است   أهاي متفكران اسالمي مورد ت     ديدگاه

هـا نـشان      يافته. زنان به طور ضمني قائم به وجود خانواده است        » بازنمايي بايستة «طور كه در اين متن آمده       
يك از ايـن    اما در هيچ  . شود ها نقش مادر نقشي غايب محسوب نمي        يك از اين مجموعه   در هيچ دهند كه   مي

يا اينكـه  و اي است  حاشيهيا  در اغلب مواقع نقش مادران    .ز نبوده است   ني  نقش مادر نقشي اصلي    ها،مجموعه
هايي كه    در مجموعه .  رابطه زناشويي نيز از جمله روابط شاخص خانواده است         .دشو  مكمل محسوب مي   ينقش

رغـم حـضور زن و    در واقع، علـي . دنيستنمورد مشاهده قرار گرفتند زنان در روابط زناشويي چندان مورد اعتنا   
  .شود شوهرها، عموماً، رابطه زناشويي محور اصلي داستان تلقي نمي
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 بـه   هاي فعال زنـان     نقش. هاست  هاي زنان در اين مجموعه       ناهمگني يا عدم يكدستي نقش     ،نكته مهم ديگر  
بيـشتر در    هـا   نقشاين  قدر زياد است كه     اين تفاوت آن  . دنكن فرق مي ها    مجموعهطرز معناداري با ساير زنان      

از حيـث نمـايش زنـان و مـردان در           . سـازند    و باور پذيري آنها را مـشكل مـي         ندنك ك استثنا بروز مي   قالب ي 
بررسي . ها زنان و مردان در موقعيت طبقاتي متوسط نشان داده شدند            هاي طبقاتي، در اغلب مجموعه    موقعيت

 نمـايش آنهـا وجـود       دهد كه تفاوت معناداري ميـان     نحوه نمايش زنان و مردان در طبقات مختلف نشان مي         
طور كلي زنان در مراتب      به .اما، نمايش زنان و مردان برحسب  وضع تحصيلي آنها كامالً متفاوت است             .ندارد

  . اند تحصيلي باالتري نشان داده شده
هاي مختلف اجتماعي از جمله موضوعات مهمي است كه در اين تحقيق به آن پرداختـه                  بازنمايي زنان در عرصه   

جـز  (هـا   دهد كه حضور زنان در اين عرصه دست آمده از اين تحقيق نشان ميههاي ب طور كلي، داده به. استشده
از  هاي شـغلي يكـي    موقعيت. ها نبوده است    چندان مورد اعتناي سازندگان اين مجموعه     ) در مورد آهوي ماه نهم    

اي  گونـه ها به ها نقش ن مجموعه رسد كه در اي    نظر مي اما به . قلمروهاي عمومي است كه زنان در آن حضور دارند        
اساساً، . اي دارند    يا حضوري حاشيه   ندرت در چنين موقعيتي به تصوير كشيده شدند       تدارك ديده شدند كه زنان به     

هاي زنانه امـري   اي بودن نقش لذا، حاشيه. دهد هاي كامالً مردانه رخ مي در محيطيداستانخطوط اتفاقات اصلي  
حـضور زنـان   . رفت زنان بيشتر از مردان در فضاي آشپزخانه ديده شدند         كه انتظار مي   طورهمان. نمايدطبيعي مي 

دهد كـه تفـاوت زيـادي     نشان ميها يافتهاما . و مردان در منزل و در فضايي غير از آشپزخانه تفاوت زيادي ندارد            
داتي هستند كه حـضور     عبارت ديگر، مردان موجو   به. بين زنان و مردان از نظر حضور در محل كار ديده مي شود            

 .هاي كار هم حاضرند نسبتاً مشابه با زنان در منزل دارند اما بيش از دو برابر آنها در محل

ناسـازگاري دو سـطح     ،   تلويزيـون  ابهامات سياست جنسيت در   گردد، يكي از      تا آنجا كه به نمايش زنان بر مي       
در واقـع، ايـن دو برهـه از چرخـه توليـد             . ريزي از يك سو و توليد از سوي ديگر است         سياستگذاري و برنامه  

توان گفت كه توانايي تلويزيون در      در توضيح اين ناسازگاري مي    . تلويزيوني پيوندي ارگانيك با يكديگر ندارند     
ها بـراي     عبارت ديگر، رسانه  به. امري مفروض و از پيش داده شده نيست        هايي نظير عدالت  پرداختن به ارزش  

  ؛»هاي ارشادي رسانه«چنين مسائلي به ويژه در مورد      . اند يي با مشكالتي جدي مواجه    هاانجام چنين ماموريت  
هـاي  هاي اصلي آنها هـدايت و راهنمـايي مخاطبـان بـه سـوي ارزش              هايي كه يكي از ماموريت      رسانهيعني  

  . يت استؤانساني و برتر است با وضوح بيشتري قابل ر
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مأموريـت   و هـاي صـوري  ضـروت جـذابيت  زگاري ميـان  هايي ناسا  اساسي چنين رسانه در واقع، مشكل  
هـاي اساسـي و وجـودي        هـاي بـصري از ويژگـي       جـذابيت . هاست  برنامه مدارجوهري، محتوايي و ارزش   

اي، وابستگي تلويزيون به مخاطبـان       يك دليل روشن براي وجود چنين خصيصه      . گردد تلويزيون محسوب مي  
هاي بصري است ببينند و بپسندند      اي را كه فاقد جذابيت     برنامهتوان انتظار داشت كه مخاطبان،       نمي. آن است 

، نـوعي ناسـازگاري ميـان دو سـطح درگيـر در      گويا. هرچند برنامه مذكور داراي مضامين واالي انساني باشد       
مدار ناسازگاري ياد شده ناظر بر سطح زيباشناختي و تراز ارزش     . هاي ارشادي وجود دارد   سازي تلويزيون  برنامه
  . هاست هرسان

شـناختي ديگـري     به وضعيت آسـيب    ،اي مطلوب  اي بدون استفاده از دانش رسانه      هاي رسانه  توجه به جذابيت  
يكـي از   . گـر شـده اسـت     هاي نمايشي جلوه     بارزي در مجموعه   جاذبه ثروت و تجمل به نحو     . ه است دامن زد 

هـا و بـه ويـژه برخوردهـاي        امـه هاي بسيار در ساخت برن     توان در وجود محدوديت   داليل چنين توجهي را مي    
هـاي    اساساً، نمايش زن از طريق رسـانه      . اي و ابهام در تعاريف مرزهاي مجاز و غيرمجاز جستجو نمود           سليقه

يك دليل عمده براي اين موضوع به تعريف نامشخص و مواضـع            . تصويري در ايران امري پروبلماتيك است     
  . گردد سازان بر مي  و به تبع آن در ميان برنامهدر نزد سياستگذاران» مسئله زن«نامعين در قبال 

هاي دقيق براي سنجش عدالت  مشكل ديگر تلويزيون در پرداختن به مقوله عدالت، نبود شاخص
در كتاب اهداف و حتي كه گفته شد . هاي تلويزيوني است هاي نمايشي و احتماالً ساير برنامه محوري برنامه

به موضوع عدالت و برابري » هاي حاكم بر رسانه مليصول و ارزشا« در بند دهم افق رسانهدر كتاب 
با وجود اين، گفتگو با برخي مديران سيما حاكي از آن است كه سنجش عملكرد رسانه در . اشاره شده است

طور كلي آيا شاخصي وجود دارد بهدر پاسخ به اين پرسش كه . هاي بسياري مواجه استعد با كاستياين ب
ا در نسبت با اقامه قسط و هاي تلويزيون و حتي عملكرد خودتان ر ها، سريال  آنها فيلمكه بتوان با

  1.هايي وجود ندارد  مديران پاسخ دادند كه عموماً چنين شاخصسنجيد؟عدالت 

                                                           
امـا كـساني كـه مـا را ارزيـابي           . الاقل به ما چنين طرح و معياري عرضه نشده است كه خودمان بتوانيم اين را بسنجيم               « .1  

ن معيارهـا چيـست؟ چـون ايـن     فرستند معتقدند يك معيارهايي دارند، ولي در واقع معلوم نيست كه ايـ       كنند و براي ما مي      مي
 1بخشي از مصاحبه با مدير گروه معـارف شـبكه           .( »تواند باشد   ترازها تعريف نشده و به تَبع اين معيارها هم خيلي دقيق نمي           

  .)1385سيما، 
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 بنابراين، كمتر ؛شوند ها مجموعاً با توجه به موضوعات، محورها و اهداف نظارت مي اي اوقات، برنامهدر پاره
هايي عمدتاً بعد از آنتن بوده و كمتر در خالل  چنين نظارت. شودهاي ريز و دقيق استفاده مي صاز شاخ
هاي  هاي شكلي غلبه بيشتري داشته تا نظارت نكته ديگر آن است كه معموالً نظارت. افتدها اتفاق مي برنامه

  . محتوايي
بـه  . گرايانـه در آن اسـت     ي نگاه تقليل  محدوديت ديگر رسانه ملي در پرداختن به مفهوم عدالت حاكميت نوع          

هاي ناظر بر گـسترش عـدالت و ايجـاد          رساني و انعكاس فعاليت   طور كلي نشر و تبيين مفهوم عدالت، اطالع       
رسد كه نگاه غالب در  نظر ميبه. انددر بسط عدالتدولتي خواهي سه كاركرد اصلي رسانه هاي عدالت انگيزش
  1.دوم استكيد بر موارد اول و أها ت رسانه
ريزان براي پـرداختن بـه مقولـه عـدالت، ابهـام و عـدم               ترين مسئله و مانع بر سر راه مديران و برنامه           مهم

نظران و انديـشمندان    ويژه، در مورد عدالت جنسيتي حتي در نزد صاحب        به. شفافيت تعابير از اين مفهوم است     
بارهـا بـر مفهـوم        افق رسـانه   كتابو اخيراً   اف  اهدهرچند در كتاب    . مسلمان نيز اجماع دقيقي وجود ندارد     

 كـه در مـتن      گونـه همـان . كيد شده است اما ظاهراً تفسير و شاخص دقيقي از آن در دست نيـست              أعدالت ت 
ها آمده است، مديراني كه در اين تحقيق مورد مصاحبه قرار گرفتند هركدام تعبير خود از اين مفهوم                    مصاحبه

تواند تعبير خود از مفهوم عدالت داشته باشد موضوع بحث و ين نكته كه هر كس ميالبته، ا. برندرا به كار مي

                                                           
ها براي عدالت سانكارگيري راهكارهايي براي ايجاد انگيزة انها و به كار اصلي رسانه در كنارِ كارهاي گفته شده ايجاد راهكار «.  1

ها آن است كه براي ترجمه عدالت به يك رفتار و يا تبديل يك مفهوم  ترين كارهاي رسانهعبارت ديگر شايد از مهمبه. طلبي است
 كار برده نشده باشد، ولي آنچه مـثالً ي بها ظاهر در برنامهمورد عدالت به چه بسا كلمة عدالت و. استفاده كند هنر به نگرش بايد از

ساختار هنري و محتوا در كنـار هـم    غالباً. خواهي، شيريني و حالوت عدالت باشدماند ممكن است عدالت مي از يك قالب نمايشي
عدالت گستري در حوزه فـردي، خـانوادگي، اجتمـاعي و در حـوزه ملـي و يـا فراملـي          نوعياين. تواند چنين چيزي را بنا كنند    مي
 بيشتر توجـه  ،آيد هايي كه در سازمان مي در اصول و سياست طور مشخص با توجه به مباحثي كههدر حال حاضر ب... باشد تواند مي

سـراغ   عبارتي ديگـر،  بايـد بـه   به. كه پرداختن به نقش انگيزشي نيازمند كار بيشتري است كنم به موارد يك و دو شده و فكر مي
تواند اين كـار را   حتي درام نيز مي. كند مي گستري را منتشردالتمحورها و ساختارهايي برويم كه ظاهراً بحث عدالت نيست، اما ع

   .)1385بخشي از مصاحبه با مدير شبكه دو، (» .بكند
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ها در تلويزيون كه نـسبت آن را بـا مفهـوم عـدالت بـه       جاست كه غيبت برخي شاخص  جدل نيست؛ نكته آن   
  .  تواند بسيار معنادار تلقي گردد مي؛تر روشن سازد و مبناي كار مديران باشدنحوي دقيق

اي را  تـوان رسـانه   از اين منظر، نمي   . گيرندها قرار مي     در برابر تلقي ليبراليستي از رسانه      ارشاديهاي    رسانه
در . ارشادي يا به بيان ديگر، در خدمت منافع عمومي دانست اما وظيفه آن در قبال عدالت را ناديـده گرفـت                    

اين رسـانه بـا     كه  ور قبل اشاره شد      سط  در هذا،مع. رسد كه چنين دركي از رسانه غالب باشد       نظر مي ايران، به 
هاي ياد شـده تلويزيـون را بـه           كه محدوديت  توان گفت  در مجموع مي  . هاي بسياري مواجه است   محدوديت

طوري كه مانع از پرداختن بـه  رت آنتن بوده به  وبرد كه تا حد زيادي تحوالت آن مقيد به ضر         سمتي پيش مي  
هـايي در خـدمت نظـام       كنند كه گويي شبكه    اي برخورد مي  گونههاي ايران به   شبكه. استمنافع عمومي شده  

وضعيتي كه از   . بنابراين، شايد معضل اساسي تلويزيون ايران تعليقي است كه در آن گرفتار آمده است             . بازارند
هـاي   هاي اقتصاد بازار تن در دهد و از سوي ديگر، خود را موظف به استلزامات رسانهسو بايد به ضرورت  يك
اي جستجو كرد كه در نهايت مانع از سپردن امور بـه نظـام               ريشه اين تعليق را بايد در تلقي      . داندي مي ارشاد

هـاي    حكومتي انتظار داشت كـه همـه عرصـه        /توان از نهادهاي دولتي   جاست كه نمي  نكته اين . شود بازار مي 
اي بـه    چنـين عرصـه    حكـومتيِ صـرف در    /حضور بازيگران دولتي  . نحوي مطلوب پوشش دهد   اي را به   رسانه

راه برون رفـت از     . شود نحوي مطلوب اجرا نمي   ها به   يك از كاركردهاي رسانه   شود كه هيچ   وضعيتي منجر مي  
بنـابراين، نيـازي    . حكومت بپذيرد كه فقط متولي حفظ منافع عمـومي اسـت          /اين وضعيت آن است كه دولت     

  .نيست كه بازيگر اصلي در حوزه خصوصي باشد
  

  نابعم
  .انتشارات اسوه: تهران) 1379 (كريمقرآن
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