
 506ـ487: 1394 زمستان، 4، شمارة 13، دورة توسعه و سياستزن در 

  
  
  

  هاي سراسري بازنمايي زنان در روزنامه
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  چكيده
دارند  هاي مختلف زندگي اجتماعي عهده اي را در عرصه عنوان نيمي از جوامع انساني، ظهور و بروز برجسته زنان، به

اين  در. رسد گمان ضروري به نظر مي ها در چگونگي بازنمايي زنان يك جامعه بي و تحليل و بررسي محتوايي رسانه
در روش تحليل محتوا، با انتخاب يـك هفتـة   . شناسي استفاده شده است تحقيق، از دو روش تحليل محتوا و نشانه

، تحليل محتوا شرق و رانيا ،كيهانشده در سه روزنامة  ، اخبار و مطالب چاپ1393آماري، از شش ماهة اول سال 
نتـايج بررسـي نشـان    . هاي مذكور تحليل شد روزنامه شده از زنان در شناسي تصاويرِ چاپ سپس با روش نشانه. شد
شرق ها به موضوع زنان پرداخته است و سپس روزنامة  در تعداد مطالب بيش از ديگر روزنامهايران دهد روزنامة  مي
و مطالـب روزنامـة   شرق حدود يك و نيم برابر روزنامة ايران اختالف تعداد مطالب روزنامة . اند قرار داشته كيهانو 
شـده از   هاي چـاپ  در تيترهاي صفحة اول و نيز تعداد عكسايران روزنامة . بوده است كيهاندو برابر روزنامة ق شر

شده از زنان نيز مشـخص شـد    هاي چاپ شناسي عكس در بخش نشانه. زنان جايگاه بهتري از دو روزنامه ديگر دارد
خصـوص در صـفحة اول،    بـه  ،ايـران و در روزنامة  كه بازنمايي زنان ايراني در مقايسه با زنان خارجي مطلوب نيست

اي  شناختي، بهتر از زنان ايراني بوده است و حتي در تصاوير داخلي نيـز نمونـه   انعكاس زنان خارجي به لحاظ نشانه
توان بينابيني دانست و با وجود انعكاس زنان خارجي به  را ميشرق البته رويكرد روزنامة . براي اين مدعا وجود دارد

در بخش تصاوير با زنان ايراني بهتر از دو شرق اند و نوع مواجهة روزنامة  رين وجه، زنان ايراني نيز فراموش نشدهبهت
نيز كمترين توجه را به تصاوير زنان، چه ايراني و چـه خـارجي، در صـفحة     كيهانروزنامة . روزنامة ديگر بوده است
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  مقدمه
هـاي مختلـف زنـدگي     اي را در عرصه منزلة نيمي از جوامع انساني، ظهور و بروز برجسته زنان، به

از يـك بعـد،   . ها از ابعاد مختلف قابل تحليل اسـت  دارند و بازنمايي زنان در رسانه اجتماعي عهده
بوم زنان در آن جامعه دانست و از سـوي ديگـر، بازنمـايي     زيستها را بازنمايانندة  توان رسانه مي

. از وضعيت زندگي روزمرة زنان همان جامعـه پنداشـت   گونه توان تصويري اعوجاج ها را مي رسانه
ها درصددند وضعيت خاصي را برساخت كننـد و   البته موضع سومي نيز وجود دارد كه گاه رسانه

ا به طرف آن گفتمان خاص متوجه كنند و آن را در زنـدگي  سازي پيرامون آن، مردم ر با گفتمان
ها در بازشناسي وضـعيت   بر اين اساس، تحليل و بررسي محتوايي رسانه. مردم واقعي جلوه دهند

  .رسد گمان ضروري به نظر مي يك جامعه بي
گذشته از اين، گفتمان هر رسانه تأثير محسوس و نامحسوسي از بازنمـايي زنـان بـه دنبـال     

هـاي   ه هـاي گفتمـاني خـود، در مواجهـه بـا پديـد       د داشت و هر رسانه، متناسب با زمينـه خواه
و نيـز نـوع نگـاه بـه برخـي      » زن«نوع نگـاه بـه   . ها خواهد داشت اجتماعي سعي در انعكاس آن

در » زن«تواند در انعكاس و تجالي  هايي است كه مي از سوگيري» زنان«هاي منتسب به  فعاليت
  .رسانه مؤثر افتد

هـا،   گفتمـاني فمنيسـت   هـاي درون  ها به مقولة زن و تكثر ديدگاه نظر از نگاه فمنيست صرف
بسـيار جـدي در راسـتاي بازشناسـي      اي هاي عمـومي دغدغـه   توجه به بازآفريني زنان در رسانه

بـر همـين اسـاس،    . انداز هويتي موجـود در آن فضاسـت   هويتي زنانِ يك جامعه و ترسيم چشم
  .درنگ ضروري است ر نوع انعكاس نيمي از عناصر زندگي اجتماعي بينظر د كنكاش و دقت

  بيان مسئله
اي در انعكاس موضوعات گونـاگون دارنـد و    منزلة آينة تحوالت جوامع، نقش برجسته ها، به رسانه

هـاي مختلـف در رسـانه، نقشـي اثرگـذار در فهـم و درك        چگونگي انعكاس موضوعات و هويـت 
توانـد از   اي است كه مـي  اين مهم البته شمشير دولبه. جتماعي داردمخاطبان از وضعيت زندگي ا

هـا و فضـاهاي    آنجا كه رسانه بدون نظرداشـت بـر جريـان   . هر دو سو رسانه را دچار مشكل كند
هاي ذهني خـود بـه بازنمـايي تحـوالت      اساس برداشت گرفته در جوامع و صرفاً بر پيراموني شكل
حوالت دچـار اشـكال خواهـد شـد، بلكـه مخاطبـان نيـز دچـار         تنها خود در فهم ت اقدام كند، نه

گيري فضاي مجازي و دسترسي مخاطبـان بـه    البته شكل. برداشتي ناقص و مشوش خواهند بود
اعتمـادي و رد رسـانة    كنـد و آن بـي   ها مي تري را متوجه رسانه منابع خبري متعدد آسيب جدي

تلف است كه پيشـگيري از ايـن آسـيب،    ها و موضوعات مخ خصوص انعكاس فعاليت مورد نظر در
  .هاست نيازمند مطالعة علمي و غور در محتواي رسانه
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هاي قابل تحليـل   اي از زنان از آسيب ها و ترسيم وجه كليشه انعكاس نامناسب زنان در رسانه
هـا   سازي زنان در رسـانه  خصوص نقد نحوة بازنمايي و كليشه در» ون زونن«گونه كه  همان. است
هـا   خـوبي در رسـانه   هاي زندگي و تجـارب زنـان بـه    واضح است كه بسياري از جنبه«: نويسد مي

 ].161، ص11[» شوند منعكس نمي
مثابـة اسـناد    اي قرار دارند، زيـرا بـه   منزلة رسانة مكتوب، در درجة اهميت ويژه ها، به روزنامه

ان ثبـت و ضـبط و   هاي آينده نيز مطالعه و بررسي خواهند شد و با وجـود امكـ   تاريخي در زمان
هـاي مكتـوب قابـل     هاي صوتي و تصـويري در فضـاي ديجيتـال، اهميـت رسـانه      نگهداري فايل

منزلة نيمي از جامعـة مـا،    در مقالة حاضر، بررسي چگونگي بازنمايي زنان، به. پوشي نيست چشم
امـة  هـاي منتشـره، روزن   هاي سراسري مورد توجه قرار گرفته است و از ميان روزنامـه  در روزنامه

) منزلة روزنامة رسـمي دولـت   به( ايرانو ) طلب در طيف اصالح(شرق ، )در طيف اصولگرا( كيهان
  .ها مشخص شود تحليل شدند تا ميزان و چگونگي بازنمايي زنان جامعة ايراني در اين روزنامه

  چارچوب نظري
لـف زنـدگي   ها در ابعاد مخت يكي از تحوالت بزرگ عصر حاضر، گسترش حوزة ارتباطات و رسانه

زنـدگي بـا   . هاست كه به خلق فضا و شرايط جديدي براي زندگي امروز منجر شـده اسـت   انسان
ها ضرورتي انكارناپذير براي همة شهروندان جهان امروز شده است و در اين ميان، نظرگاه و  رسانه

ردان در هاست و در اين ميان بازنمـايي هـويتي از زنـان و مـ     انديشة مخاطبان نيز متأثر از رسانه
عنوان شهروندان، سهمي از بازنمايي جنسيتي  اي دارد، زيرا زنان و مردان، به ها، اهميت ويژه رسانه
ها را دارند و رعايت ميزان و چگونگي بازنمـايي جنسـيتي يـك راهبـرد اسـتراتژيك بـراي        رسانه
ي جنسيتي زنان، اي دربارة بازنماي بر همين اساس، در ادامه با ذكر نظريه. هاي عمومي است رسانه
خصـوص عكـس خـواهيم داشـت و تحليـل       شـناختي بـارت در   اي نيـز بـه ديـدگاه نشـانه     اشاره
  .را ارائه خواهيم داد شده هاي بررسي يافته از زنان در روزنامه شناختي از تصاوير انعكاس نشانه

  ها بازنمايي جنسيتي در رسانه
» معنـا «به اين معنا كه . گفتماني استهاي مفهومي و  توليد معنا از طريق چارچوب» بازنمايي«

هـاي   سازندة معنا براي اشياي مـادي و رويـه   زبان. شود ويژه زبان، توليد مي ها، به از طريق نشانه
بنـدي معـاني و معرفـت دربـارة      طرف براي صـورت  اي خنثي و بي اجتماعي است و صرفاً واسطه

  ].15 ، ص9[جهان نيست 
فمنيسم : ، حداقل سه شاخه از فمنيسم اهميت دارند»تيدومينيك استرينا«اساس تحليل  بر

ها و فرهنـگ عامـه نقـد     ليبرال كه استفاده و بازتوليد نابرابر و استثمارگرايانه از زنان را در رسانه
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هـاي برابـر را بـراي     كرده و معتقد است براي حل اين مشكل بايد قوانيني وضع شوند كه فرصت
كال كه معتقد اسـت منـافع مـردان و زنـان اساسـاً و بـه نحـو        وجود آورند؛ فمنيسم رادي زنان به
تـرين شـكل تـاريخي تقسـيم      ند و پدرساالري و سركوب زنـان مهـم  ا هم متفاوت ناپذير با اجتناب

كنـد؛   اجتماعي و سركوب است و براي حل اين مشكل، جدايي كامل زنان از مردان را توصيه مي
پـذيرد، امـا    ي راديكال بـر پدرسـاالري را مـي   و فمنيسم سوسياليستي كه تأكيد جنبش فمنيست

حل اين مشكل را در اصالحات گسـترده   داري انتقاد كند و راه سعي دارد از آن در تحليل سرمايه
ناپـذير از ظهـور يـك جامعـة سوسياليسـتي       منزلة بخشي تفكيك در روابط بين مردان و زنان به

ليه دربارة زنان و فرهنگ عامه بـر آنچـه   البته بسياري از آثار او. ]239، ص1[ كند جو ميو جست
كه منظور از فناي ] 242، ص1[ اند ناميده است متمركز بوده» فناي نمادين زنان«آن را  1تاكمن

هاست كه حضور اجتمـاعي و بـه    حقيقت در حاشيه قرار گرفتن زنان و منافع آن نمادين زنان در
  .گيري جنسيتي داردهاي جمعي محدود است يا سو عبارتي حضور آنان در رسانه

، كه »فرضية بازتاب«با » فناي نمادين زنان«اساس نظر تاكمن،  البته بايد توجه داشت كه بر
كننـد، در ارتبـاط    هاي اجتماعي حاكم در يك جامعه را منعكس مـي  ها ارزش معتقد است رسانه

اجتمـاع، يعنـي    »بازتوليد نمادين«ها نه به اجتماع واقعي، بلكه به  حقيقت اين ارزش است كه در
هـا   فرضية بازتاب معتقد است كـه رسـانه  . اند به نحوي كه جامعه ميل دارد خود را ببيند، مربوط

هـا در يـافتن    بنابراين، تالش آن. هاي اجتماعي را منعكس كنند گيران بايد ارزش براي جلب پيام
فنـاي نمـادين   « گيران به اين معناست كه بايد به براي افزايش تعداد پيام» مخرج مشترك«يك 
هـا در   دست بزنند و زنان را در محل كارشان ناديده بگيرنـد و بـا بـه تصـوير كشـيدن آن     » زنان

  ].244، ص1[ ها را ناچيز جلوه دهند هايشان آن چارچوب خانه
يكـي از مفـاهيم كليـدي كـه در     «: كنـد  اشـاره مـي  ] 144، ص10[ گونه كه مهديزاده همان

. اسـت ) مردسـاالري ( ‘پدرسـاالري ’گيـرد، مفهـوم    ده قرار ميپردازي فمنيسم مورد استفا نظريه
هـا،   هـايي اسـت كـه نـابرابري را بـين تجربـه       پدرساالري نظـامي كلـي از سـاختارها و فعاليـت    

ويژه زنان و مردان، مـورد تأكيـد    هاي مختلف جامعه، به هاي گروه ها و فرصت ها، پايگاه مسئوليت
هـاي فرهنگـي و    داوري هـا و پـيش   فـرض  ايـن پـيش  «و بر همين اساس است كه » .دهد قرار مي

هاي  كند و از اين طريق، افكار و انديشه ها بازنمايي مي اجتماعي، زنان را به نحو خاصي در رسانه
  ].145، ص10[ »بخشد اي را تداوم مي قالبي و كليشه

د در هاي مختلف به اين موضوع، بايـ  ها و نوع نظرگاه ايدئولوژي نظر از ديدگاه فمنيست صرف
هـاي جمعـي بازنمـايي و انعكـاس خـود را       نظر داشت كه زنان نيز همچون مردان بايد در رسانه

كـه   صـورتي  سازي در جامعه صورت پذيرد و در پذيري و نيز فرهنگ داشته باشند تا فرايند جامعه
، نداشـتن  ايِ عامه زندگي واقعي زنان را به مخاطبان نشـان ندهـد، نتيجـة حضـور     فرهنگ رسانه

                                                        
1. Tuchman 
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هـاي   هـا در رسـانه   وميت و ناچيز به حساب آمدن زنان، حذف، تعصب و مخدوش شـدن آن محك
بايد پذيرفت كه ايجاد يك محيط مناسب براي فعاليت زنان، چه در بيرون از خانـه  . جمعي است

، )شـمارند  ارزش مـي  هاي فمنيستي كه كار درون خانه را بـي  در نقد نظريه(و چه در درون خانه 
ها و بازنمـايي زنـان چـه در درون خـانواده و چـه در       فرهنگي از طريق رسانهسازي  بدون جريان

  .بيرون از آن ممكن نيست

  شناسي عكس از ديدگاه روالن بارت نشانه
شود؛ يعني شكلي  بندي مي طبقه 1منزلة يك دال بصري شناسي، تصوير به شناسي نشانه در اصطالح

  ].51، ص7[...) دن، احساس كردن، بو كردن ونه شني(ند ا شده با عناصري كه قابل ديدن ساخته
توجه خاصـي بـه بيـان    «شناساني است كه به تحليل عكس توجه نشان داده و  بارت از نشانه

اي اسـت كـه    روالن بارت معتقد است كه عكاسي تنها رسانه .]55، ص4[ »معنا در عكس داشت
ي پيـام خـود را منتقـل    نيـاز از رمزگـان خاصـ    است؛ يعني بدون واسطه و بي» پيوسته«پيامش 

طور خـاص   كنندة داللت ضمني عكس نبود، ولي معتقد بود كه عكس و به البته وي نفي. كند مي
در ... در مقايسه با ديگر مواردي همچون سينما، طراحـي و نقاشـي و  ) ژورناليستي(عكس خبري 

ضـمني   كنـد و داللـت   خود را بدون واسطه به مخاطب منتقل مي» عيني«نخستين لحظه، پيام 
روالن بـارت  . ]14، ص3[افتـد   هاي ديگر در مراحل بعدي خوانش عكس اتفاق مـي  آن بر مدلول

متمايز نيست، يـا  ) نماياندش آنچه بازمي(يك عكس هرگز از مصداقش «: نويسد در اين زمينه مي
  ].18، ص2[ »گيرد كم اين تمايز عموماً و بالفاصله صورت نمي دست

... چيز قادر نيست مانع شباهت عكس شـود  هيچ«تقد است كه وي در تقابل با منتقدانش مع
عكس را نه در حكـم رونوشـت واقعيـت، كـه در     ... گرايانه واقع... رمزگان عكس تصويري است بي

نيروي استناد در عكـس فراتـر از نيـروي بازنمـايي     ... كنند حكم انتشار واقعيتي گذشته تلقي مي
  .]109، ص2[ »است

دانـد و   شناساني است كه معناي صريح را در عكس آشكار مـي  نشانهروالن بارت جزء معدود 
 1977بارت در سـال  «: كند كه ديدن پيام اوليه در عكس همان معناي صريح است استدالل مي

كم در عكس، تفاوت بين معناي صـريح و معنـاي ضـمني آشـكار      چنين استدالل كرد كه دست
ظر و معناي ضمني، نقش انساني در اين رونـد  معناي صريح بازسازي مكانيكي فيلم مورد ن. است
... هايي مانند كانون دوربين، ديافراگم، زاوية دوربين، كيفيـت فـيلم و   به بيان ديگر، انتخاب. است

شود و  معناي صريح آن چيزي است كه عكس از آن گرفته مي. است كه بايد در كادر قرار بگيرد
  ].129، ص8[ »برداري از آن است معناي ضمني، چگونگي عكس

                                                        
1. visual signifier 
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در سـطوح   اسـت كـه   از نظر بارت، تحميل يك پيام دوم به پيام اصلي عكس ،داللت ضمني
داللـت   وآيد  پديد مي...) بندي و انتخاب، پرداخت فني، كادربندي و صفحه(مختلف توليد عكس 

توان فرايندهاي مختلف داللت ضمني  مي كه است عكاسانشبيه عكس  ضمني نوعي رمزگذاري 
را از سه ) ها و اشيا هاي ويژه، ژست جلوه(يند نخستين ابايد سه فر  ،به نظر بارت. مجزا كردرا از هم 

را در سه فراينـد نخسـت، معنـاي    كرد، زيمتمايز ) سازي زيبانمايي، هنرنمايي، هم(يند پسين افر
عكـس بـه عكـاس ايـن      ،واقـع  در. شود ضمني با اعمال تغيير يا اصالحي در پيام صريح ايجاد مي

، 3[دهد تا با اين ترفندها معناي ضمني را در زير داللت صريح عكس پنهـان كنـد    ت را ميفرص
داند كـه بـدون هشـدار و     هاي ويژه را در روشي مي اهميت جلوه» پيام عكس«بارت در ]. 18ص

پذيري  هاي ويژه با استفاده از باور جلوه، درواقع. كند بيني در سطح معناي صريح مداخله مي پيش
در . كننـد  جاي پيامي كه كـامالً ضـمني بـوده اسـت قالـب مـي        امي صرفاً صريح را بهعكس، پي

  ].19، ص3[طرفي و عينيت بر چهره دارد  پيام ضمني، نقاب بي ،هاي ويژه جلوه
 ةژسـت سـوژ  . دومين مورد از فرايندهاي نخستين داللت در عكس از نظر بارت، ژست اسـت 

ة ها دسـتور حاضـر و آمـاد    ژست ،درواقع. دكن ر ميپذي هاي ضمني را امكان عكس، خوانش مدلول
معنـاي ضـمني   » دسـتور زبـان تـاريخي   «وي معتقد است كه بايد اين . دهند داللت را شكل مي

ژست همان پيام نيست، بلكه آنچه خواننده صرفاً ، واقع در. وجو كرد شمايلي را در فرهنگ جست
ـ  توان آن را ساختاري صريح دارد كه مي كند، ساختاري دوگانه معناي صريح دريافت مي منزلة به

بارت اهميـت  . آخرين فرايند داللت نخستين در عكس، اشيا هستند]. 20، ص3[ ضمني دانست
كننـدگان   ها القاكنندگان متـداول مفـاهيم و تـداعي    داند كه آن اشيا در عكس را از آن جهت مي

يا ) كند را تداعي مي يفكر وشنبراي مثال، تصوير كتابخانه در يك عكس، ر(مقبول معنا هستند 
اشـيا   ،واقـع  در. آينـد  شـمار مـي   نمـا بـه   توان گفت كه اشيا نمادهايي راست تر، مي به شكلي مبهم

الب يـك  ها را در ق توان آن راحتي مي قدر ثبات دارند كه به اند و آن نماي واژگان راست عناصر يك
 ،يقـين  بـه  ،حـال  ايـن  بـا  ،شته باشند اماشايد اشيا ديگر قدرت ندا ،از نظر وي. آراست» سازي هم«

  ].21، ص3[معنا دارند 

  شناسي روش
ــا دو روش كمــي و كيفــي، شــامل روش تحليــل محتــواي كمــي و نيــز روش    ايــن پــژوهش، ب

ي     . شده است  شناختي، در تحليل عكس اجرا نشانه آزمـون  «بنا به تعريـف تحليـل محتـواي كمـ
هـاي عـددي،    اي است كه طـي آن، ارزش  اي ارتباطيو تكرارپذير نماده) سيستماتيك(مند  نظام

هـاي   شود و سپس با اسـتفاده از روش  گيري، به متن نسبت داده مي اساس قوانين معتبر اندازه بر
فرض اصلي تحليل محتـوايي ايـن   « .]25، ص6[» شود ها تحليل مي آماري، روابط بين آن ارزش

شـود بـا منـافع يـا مقاصـد       ليغ تكرار مييا تب/ است كه تعداد دفعاتي كه يك مورد در يك متن
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معنـاي اصـلي مـتن و    . گيران از سوي ديگر در ارتباط اسـت  سو و واكنش پيام كننده از يك تهيه
كردن و  كننده از نوشتن اين متن در درون آن مخفي هستند و فقط از طريق مشخص هدف تهيه

محتـوايي معمـوالً بـه    تحليـل  . تـوان آن را آشـكار كـرد    هاي مهم يك متن مـي  شمارش ويژگي
يافتـه از محتـواي آشـكار محـدود اسـت و تفسـير آن بـر         هاي گسترده، عيني و سازمان پژوهش

در اين تحقيق، واحد تحليل محتوا، اخبار  .]108، ص12[ »شمارش اقالم در محتوا وابسته است
  .شده است هاي بررسي شده در روزنامه و مطالب چاپ

در شـرق  و  كيهـان ، ايـران هاي منتشرة سه روزنامة  ارهجامعة آماري اين پژوهش تمامي شم
، شـده  اگر جمعيت مطالعـه «اساس نتايج يك تحقيق  است كه البته بر 1393ماهة اول سال  شش

ماهة يك روزنامه باشد، يك هفتة آماري كارآيي چهار هفته را خواهـد داشـت و    هاي شش شماره
 »رود، پيشـي خواهـد گرفـت    الت انتظار مـي برآوردهاي آن بر آن چيزي كه بر پاية تئوري احتما

ها مورد كدگذاري قـرار گرفتـه اسـت و هفتـة آمـاري       يك هفتة آماري از روزنامه .]112، ص6[
شــنبه  ، ســه)19/3/93(، دوشــنبه )07/2/93(شــنبه  ، يــك)16/1/93(مــذكور نيــز شــامل شــنبه 

مطلـب از   332وع مجمـ  اسـت كـه در  ) 27/6/93(شـنبه   و پنج) 29/5/93(، چهارشنبه )24/4/93(
  .به نحوي مرتبط با زن بوده است كه كدگذاري شده است شده هاي بررسي روزنامه

شــناختي روالن بــارت،  شــناختي نيــز بــا اســتفاده از روش تحليــل نشــانه در تحليــل نشــانه
، بـا متغيرهـايي همچـون سـطح زيـر      شـده  هاي بررسي شده از زنان در روزنامه هاي منتشر عكس

سـه انـدازة اصـلي    (صفحة چاپ عكس، جايگاه عكس در صفحه، انـدازة نمـا    چاپ، اندازة عكس،
ها  و همچنين زاوية ديد عكس، جهت نگاه، لباس، حالت دست) شات شات و النگ كلوزآپ، مديوم

شود كـه   ها تحليل مي و بدن و فعاليت سوژه و همچنين وسايل موجود در زمينه و محيط عكس
 ‘صـريح ’معنـاي  «حقيقـت   ا مورد نظر بـوده اسـت و در  ه در اين بخش تنها معناي صريح عكس

نويسد، معناي صريحِ نشـانه،   چندلر دربارة معاني صريح و ضمني مي. بيانگر اجماع همگاني است
معنايي است كه تعداد بيشتري از اعضاي يك جامعه داراي فرهنـگ مشـترك حـول آن توافـق     

اسـاس شـات    كند، معنـاي ضـمني بـر    گونه كه روالن بارت اشاره مي همان]. 103، ص5[ »دارند
تحليـل شـده اسـت؛    ... ، اكسسوار صحنه، حالت چهره و بدن و )كلوزآپ، مديوم و النگ(تصاوير 

مثالً، استفاده از تصوير كلوزآپ از چهرة زنان، نشان از توجـه ويـژه بـه تشـخص زنـان دارد و در      
شده از زنـان در   ة تصاوير چاپهم. شات، بيانگر توجه كمتر به اين مقوله است مقابل تصوير النگ

، مـورد تحليــل  1393ماهـة اول سـال    در يـك هفتـة آمـاري شـش     شـده  هـاي بررسـي   روزنامـه 
  .شناسي قرار گرفته است نشانه
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  هاي تحقيق يافته
  بخش تحليل محتواي كمي) الف

  تعداد مطالب
نعكـاس داده  خصوص زنـان ا  مورد بيشترين مطالب را در 170با ايران ، روزنامة 1اساس جدول  بر

مـورد مطلـب    52 كيهـان . مـورد در رتبـة بعـدي قـرار دارد     110با شرق است و سپس روزنامة 
ي، روزنامـة   . خصوص زنان منتشر كرده است در كيهـان بيشـترين و روزنامـة   ايـران  به لحاظ كمـ 

  .كمترين ميزان توجه را داشته است
  

 شده سيهاي برر شده در روزنامه فراواني تعداد مطالب چاپ. 1جدول 

  درصد فراواني عنوان رديف
 1702/51ايران 1

 7/15 52كيهان 2

 1/33 110شرق 3

 332100جمع

  محل رويداد
تهران بوده است ) درصد 7/61(مورد  205شده، محل رويداد  اخبار و مطالب چاپ 332از مجموع 

هاي  در رده) درصد3/16(مورد  54و خارج از كشور با ) درصد 9/16(مورد  56ها با  و مراكز استان
درصد بيشترين توجه را به موضوع زنان با محـل رويـداد    9/70با شرق روزنامة . بعدي قرار دارند

 كيهـان روزنامـة  . درصد در رتبة بعـدي قـرار دارد   5/63نيز با ايران تهران داشته است و روزنامة 
) درصـد  1/23(ها  كز استانو مرا) درصد 25(بيشترين توجه را به موضوع زنان در خارج از كشور 

ايـران  و شـرق   هـاي  محوري، نخستين مسئله در محل رويدادهاست و روزنامه تهران. داشته است
 كيهـان و جالب آنكه روزنامـة   اند بيشترين توجه را به رويدادهاي مرتبط با زنان در تهران داشته

  .ها داشته است ز ساير استانبيشترين توجه را به رويدادهاي مرتبط با زنان در خارج از كشور و ني
  

 ها خصوص زنان در روزنامه شده در فراواني محل رويداد مطالب چاپ. 2جدول 

  جمع  شرق ايران كيهان عنوان رديف

 تهران  1
19 108 78 205 

5/36 5/63 9/70 7/61 

 ها مراكز استان  2
12 30 14 56 

1/23 6/17 7/12 9/16 

 خارج از كشور  3
13 27 14 54 

25 9/15 7/12 3/16 
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  جمع  شرق ايران كيهان عنوان رديف

 نامشخص  4
8 5 4 17 

4/15 9/2 6/3 1/5 

 جمع
52170110 332 

100100100 100 

  حوزة پوشش رويداد
بـا  ايـران  روزنامـة  . ترين نتيجه اسـت  بيشترين توجه در حوزة پوشش ملي بوده است كه منطقي

رصـد بـه مباحـث ملـي     د 6/59بـا   كيهـان درصد و روزنامـة   7/62با شرق درصد، روزنامة  5/63
بر اين اسـاس، رويكـرد پوشـش رويـداد بـا نگـاه ملـي بـوده اسـت كـه بـا كـاركرد             . اند پرداخته
در ايـن   شده هاي بررسي داري بين روزنامه البته اختالف معنا. هاي سراسري منطبق است روزنامه

  .زمينه وجود ندارد
  

 ها در روزنامهخصوص زنان  شده در فراواني پوشش رويداد مطالب چاپ. 3جدول 
  جمع  شرق ايران كيهان عنوان رديف

 محلي  1
63123 60 

5/112/189/20 1/18 

 ملي  2
3110869 208 

6/595/637/62 7/62 

 المللي بين  3
153118 64 

8/282/184/16 3/19 

 جمع
52170110 332 
100100100 100 

  جايگاه تيترها
ل صفحة اول خود را به اخباري اختصاص داده است كه بـه نحـوي زنـان در آن    تيتر او 4ايران روزنامة 

هيچ تيتر اولي را  كيهان، فقط يك تيتر و روزنامة شده ، در دورة بررسيشرقاند و روزنامة  حضور داشته
با يك شرق با دو مورد و  كيهاندر تيتر دوم صفحة اول نيز روزنامة . به اين حوزه اختصاص نداده است

تيتر دوم خود را به اين حوزه اختصاص نداده اسـت كـه بـا    ايران وجود دارد و حال آنكه روزنامة  مورد
اين موضوع ايران تيتر اول در روزنامة  5و اختصاص ) نسخه 6( شده هاي بررسي توجه به تعداد روزنامه
 2بـا   كيهـان رد و مـو  4بـا  شرق مورد و  8با ايران و تيتر چهارم نيز در روزنامة . نيز قابل پذيرش است

ايـران  ، روزنامة )درصد 5/94(مورد  104شرق اما در تيترهاي صفحات داخلي روزنامة . مورد بوده است
از مجموع مطالب خود را به آن ) درصد 3/92(مورد  48با  كيهانو روزنامة ) درصد 9/92(مورد  158با 

بازنمايي در صفحة . وجود ندارد شده سيهاي برر داري بين روزنامه البته اختالف معنا. اند اختصاص داده
بيشـترين تعـداد تيترهـاي اول    ايـران  در اين زمينه روزنامة . اول بيانگر اهميت موضوع مورد نظر است

 ها خصوص زنان در روزنامه شده در فراواني محل رويداد مطالب چاپ. 2جدول  ةادام
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به موضوع زنـان توجـه بيشـتري    شرق صفحة اول را به موضوع زنان اختصاص داده و در ادامه روزنامة 
  .بوده است كيهانصفحة اول در روزنامة داشته و كمترين ميزان توجه به موضوع زنان در 

  
 ها خصوص زنان در روزنامه شده در فراواني جايگاه تيتر مطالب چاپ. 4جدول 
 جمع  شرق  ايران كيهان عنوان رديف

 تيتر اول صفحة اول  1
04 1 5
04/2 9/ 5/1

 تيتر دوم صفحة اول  2
20 1 3
8/30 9/ 9/

 تيتر چهارم صفحة اول  3
28 4 14
8/37/4 6/3 2/4

 تيتر صفحات داخل  4
48158 104 310 

3/929/92 5/94 4/93

 جمع
52170 110 332
100100 100 100

  

  منابع خبري اخبار زنان
هاي بعدي نويسنده، خبرنگـار   درصد و در رده 7/62بيشترين منبع خبري منابع خبري داخلي با 

درصـد در حـوزة رويـدادهاي ملـي      2/10منابع خارجي با  درصد و 1/27يا كارشناس روزنامه با 
 كيهـان درصد و روزنامة  7/62با شرق درصد مطالب، روزنامة  5/63در ايران بوده است و روزنامة 

البتـه روزنامـة   . اند كه به نحوي با زنان مرتبط بوده اسـت  درصد به مباحث ملي پرداخته 6/59با 
داشـته اسـت   ) درصد 8/28(المللي  مرتبط بوده و جنبة بيندر اخبار و مطالبي كه با زنان  كيهان

انـد و   رويكردي ملي داشـته شرق و ايران  هاي روزنامه. بيش از دو روزنامة ديگر توجه داشته است
  .داشته استايران توجه بيشتري به رويدادهاي مرتبط با زنان در خارج از مرزهاي  كيهان
  

 ها خصوص زنان در روزنامه شده در فراواني منابع خبري مطالب چاپ. 5جدول 

 جمع  شرق  ايران كيهان عنوان رديف

 داخلي  1
41 85 82 208 

8/78 50 5/74 7/62 

 خارجي  2
6 19 9 34 

5/11 2/11 2/8 2/10 

 خبرنگار، نويسنده و كارشناس زن  3
5 66 19 90 

6/9 8/38 3/17 1/27 

 جمع
52 170 110 332 

100 100 100 100 
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  شده در اخبار زنان اي خبري استفادهه سبك
درصد و  5/17درصد بيشترين مقدار را به خود اختصاص داده و سپس گزارش با  8/51سبك خبر با 

درصد از مطالب به سبك  9/76، كيهاندر روزنامة . درصد در رتبة بعدي قرار دارند 9/6مصاحبه با 
به   اند، ، كه به نحوي زنان حضور داشتهايران درصد مطالب روزنامة 5/26خبر بوده است و در مقابل در 
در روزنامة . درصد مطالب نيز به سبك مصاحبه انتشار يافته است 8/8سبك گزارش بوده است و 

ترين  سبك خبري ساده. درصد مصاحبه بوده است 4/6درصد گزارش و  3/7درصد خبر،  9/40 ،شرق
كه  ـ هاي گزارش و مصاحبه از سبكايران  با وجود اين، روزنامة. روش برخورد با يك سوژه است

با سبك شرق ، استفاده كرده و روزنامة ـ است شده نمايانگر توجه ويژه روزنامه به موضوع بررسي
  .كامالً خبري با موضوع برخورد كرده است كيهانبه زنان توجه كرده و روزنامة » يادداشت«و » مقاله«

  
 ها صوص زنان در روزنامهخ شده در فراواني سبك مطالب چاپ. 6جدول 

  جمع  شرق  ايران كيهان عنوان رديف

 172 45 4087  خبر  1
9/762/51 9/40 8/51 

 مصاحبه  2
1 15 7 23
9/18/8 4/6 9/6

 گزارش  3
545 8 58
6/95/26 3/7 5/17 

 يادداشت و مقاله  4
213 43 58
8/36/7 1/39  5/17 

 ساير  5
410 7 21
7/79/5 4/6 3/6

 جمع
52170 110 332 
100100 100 100 

  شده در حوزة زنان موضوعات پرداخته
درصد مطالب هنـري، فرهنگـي و آموزشـي و     2/20درصد مربوط به حوادث،  1/33از مجموع مطالب، 

درصد مرتبط با حوزة خـانواده، سـالمت و ورزش بـوده اسـت كـه بيـانگر توجـه بـيش از حـد           2/15
درصد بيشـترين مطالـب    1/49با ايران روزنامة . به زنان در حوزة حوادث است شده رسيهاي بر روزنامه

شـرق  مرتبط با حوادث زنان را انتشار داده است كه تقريباً نصف مطالب اين روزنامـه اسـت و روزنامـة    
درصـد   16با  كيهاندرصد مطالب را به حوادث زنان اختصاص داده و كمترين ميزان در روزنامة  7/22
درصد و  18 كيهاندرصد، روزنامة  2/39شرق در حوزة فرهنگي، هنري و آموزشي زنان روزنامة . تاس

خـانواده، سـالمت و   «در موضـوعات  . اند  درصد مطالب را به اين حوزه اختصاص داده 2/5ايران روزنامة 
را بـه ايـن   درصد  3/9شرق درصد و روزنامة  2/17ايران درصد، روزنامة  22 كيهاننيز روزنامة » ورزش
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ها بيـانگر آن اسـت كـه زنـان بيشـترين فراوانـي را در اخبـار حـوادث          يافته. اند موضوع اختصاص داده
در حـوزة  . اسـت   كمتر بـه موضـوع حـوادث پرداختـه     كيهانبيشتر و شرق و ايران اند و روزنامة  داشته

  .قرار داردن ايرانهايت  و در كيهانبيشترين توجه را داشته و سپس شرق آموزشي و فرهنگي، 
  

 ها خصوص زنان در روزنامه شده در فراواني موضوع مطالب چاپ. 7جدول
  جمع  شرق  ايران كيهان عنوان رديف

 سياسي  1
1015 11 36 
209/12 3/11 7/13 

 مذهبي  2
1170 18 
2260 8/6 

 هنري، فرهنگي و آموزشي  3
9638 53 
182/5 2/39 20/20

 و ورزشخانواده، سالمت   4
1120 9 40 
222/17 3/9 2/15 

 مشكالت زنان و خانواده  5
1 11 9 21 
25/9 3/9 8 

 حوادث  6
857 22 87 
161/49 7/22 1/33 

 ساير  7
008 8 
002/8 3 

 جمع
50116 97 263 
100100 100  100 

  رويكرد اخبار و مطالب
درصد بوده اسـت   5/20گرا با  سپس رويكرد موضوع درصد و 5/79بيشترين رويكرد رويدادگرا با 

درصـد بيشـترين رويكـرد     1/74بـا  ايران درصد و  4/81با شرق درصد،  88با  كيهانكه روزنامة 
حقيقـت، هـر سـه روزنامـه كـامالً       در. داري وجـود نـدارد   اند و اخـتالف معنـا   رويدادگرا را داشته

  .اند كرده رويدادمدارانه با موضوعات مرتبط با زنان برخورد
  

 ها خصوص زنان در روزنامه شده در فراواني رويكرد مطالب چاپ. 8جدول 
  جمع  شرق ايران كيهان عنوان رديف

 گرا رويداد  1
44 8679 209 
881/744/81 5/79 

 گرا موضوع  3
63018 54 
129/256/18 5/20 

 جمع
5011697 263 
100100100 100 
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  زنان خبرسازان رويدادهاي
درصد و زنان خارجي  3/21درصد و مردان ايراني با  7/48بيشترين خبرسازان زنان ايراني با 

خصـوص خبرسـازان زن ايرانـي بـه ترتيـب       انـد كـه در ايـن ميـان در     درصد بـوده  1/14با 
. درصـد قـرار دارنـد    4/41بـا  ايران درصد و  46با  كيهاندرصد،  8/58با شرق هاي  روزنامه

درصد و  22 كيهاندرصد، روزنامة  4/28ايران مردان ايراني نيز روزنامة  همچنين، در بخش
در رابطه با زنان خـارجي خبرسـاز،   . اند درصد را به خود اختصاص داده 4/12شرق روزنامة 

درصـد بـوده    3/11بـا  شـرق  درصد و  1/12با ايران درصد،  24با  كيهانبيشترين توجه در 
اند و انعكـاس خبرسـازان زن ايرانـي در     ن، زنان بودهدرصد از خبرسازا 65نزديك به . است

به زنان خارجي بيش از ديگـر   كيهانتفاوت چنداني ندارد و توجه  شده هاي بررسي روزنامه
  .ها بوده است روزنامه

  
 ها خصوص زنان در روزنامه شده در فراواني خبرسازان رويدادهاي چاپ. 9جدول 

  جمع  شرق ايران كيهان عنوان رديف

 دان خارجيمر  1
2136 21 
42/112/6 8 

 زنان خارجي  2
121411 37 
241/123/11 1/14 

 مردان ايراني  3
113312 56 
224/284/12 3/21 

 زنان ايراني  4
234857 128 
464/418/58 7/48 

 ها و نهادها سازمان  5
2811 21 
49/63/11 8 

 263 5011697  جمع
100100100 100 

  استفاده از طرح و كاريكاتور
 4چاپ شده اسـت كـه    شده هاي بررسي مرتبط با زنان در روزنامه) درصد 9/1(كاريكاتور  5تنها 

گيـري از ظرفيـت هنـري     بهـره . بـوده اسـت  شـرق  مورد در روزنامـة   1و ايران مورد در روزنامة 
  .محدود است حقيقت در حد صفر و بسيار كاريكاتور در رابطه با زنان، در
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 ها خصوص زنان در روزنامه شده در فراواني عكس در مطالب چاپ. 10جدول 
  جمع  شرق ايران كيهان عنوان رديف

 دارد  1
0415 
04/319/1 

 ندارد  2
5011296 258 
1006/9699 1/98 

 جمع
5011697 263 
100100100 100 

  ميزان استفاده از عكس
مرتبط با زنان از تصـوير زنـان اسـتفاده شـده اسـت و       شده اخبار و مطالب بررسي درصد 53در 

) درصـد  42(مورد  21 كيهانو ) درصد 51(مورد  51شرق ، )درصد 60(مورد  70ايران روزنامة 
كنند  حدود نيمي از مطالب مرتبط با زنان، از تصاوير زنان استفاده مي. اند از تصوير استفاده كرده

  .بوده استايران وجه نيز در روزنامة كه بيشترين ت
  

 ها خصوص زنان در روزنامه فراواني تعداد استفاده از عكس در مطالب در. 11جدول 

  جمع  شرق ايران كيهان عنوان رديف

 دارد  1
21 70 50  141  
42 3/60 5/51  6/53  

 ندارد  2
29 46 47  122  
58 7/39 5/48  4/46  

 263 5011697  جمع
100100 100  100  

  سطح زير چاپ عكس زنان
عـدد در   21و شرق عدد در روزنامة  50عدد عكس در روزنامة ايران،  70، تعداد 11طبق جدول 

بـه چـاپ رسـيده اسـت و بررسـي سـطح زيرچـاپ عكـس مـرتبط بـا زنـان در             كيهانروزنامة 
 1108 هاي مرتبط بـا زنـان   دهد كه سطح زير چاپ عكس نيز نشان مي شده هاي بررسي روزنامه
 551بـا  ايـران  متر ستون بوده است كه از اين ميزان، بـاالترين رقـم مربـوط بـه روزنامـة       سانتي
متر ستون بوده است و كمترين سطح زيـر   سانتي 423با شرق متر ستون و سپس روزنامة  سانتي

يعني هم در تعـداد و هـم   . متر ستون بوده است سانتي 134با  كيهانچاپ نيز متعلق به روزنامة 
ارزيـابي  . مالحظـه كـرد   شده هاي بررسي توان تفاوت معناداري بين روزنامه در سطح زيرچاپ مي

توانـد   شـده از زنـان نمـي    هاي چـاپ  سطح زيرچاپ، بيانگر اين نكته است كه فقط فراواني عكس
شاخص سنجش ميزان توجه باشد و مقايسة بين تعداد و سـطح زيـر چـاپ تصـاوير نيـز بيـانگر       

هـم در تعـداد و هـم در سـطح     ايـران  روزنامـة  . اسـت  شده هاي بررسي روزنامه ها در مطابقت آن
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كمترين توجه را به  كيهان. قرار داردشرق زيرچاپ، باالترين فراواني را دارد و پس از آن روزنامة 
  .موضوع زنان داشته است

  
 شده هاي بررسي هاي زنان در روزنامه سطح زير چاپ عكس. 12جدول 
 جمع  شرق  ايران كيهان عنوان رديف

 هاي زنانسطح زير چاپ عكس  1
 )متر ستون به سانتي(

134 551  423  1108 
100 100 100 100

 1108  423  551 134  جمع
100100 100 100

  ها شده در روزنامه هاي چاپ شناختي عكس بخش تحليل نشانه) ب
به اين ترتيب كـه بـا   . ده شدشناسي روالن بارت در تحليل عكس استفا در ادامه، از رويكرد نشانه

شناختي در منابع مختلـف، و همچنـين بـا     هاي تحليل نشانه شناختي و نمونه مطالعة متون نشانه
كمي، از متغيرهاي رايج در تحليل عكس اسـتفاده شـود كـه      استفاده از برخي متغيرهاي تحليل

همچنـين  . ها وجود داشته باشد اوالً معنادار و قابل تفسير باشند و ثانياً توافق نسبي به معاني آن
ها تحليل شـود تـا بازنمـايي زنـان در      تالش شده است در اين تحليل، صرفاً معناي صريح عكس

بـر همـين اسـاس، متغيرهـايي     . عينيت بيشـتري داشـته باشـد    شده هاي بررسي تصاوير روزنامه
ة نمـا  همچون سطح زيرچاپ، اندازة عكس، صفحة چاپ عكس، جايگاه عكـس در صـفحه، انـداز   

و همچنين زاوية ديـد عكـس، جهـت نگـاه،     ) شات شات و النگ سه اندازة اصلي كلوزآپ، مديوم(
ها تحليـل   ها و بدن و فعاليت سوژه و وسايل موجود در زمينه و محيط عكس لباس، حالت دست

ايـران  ، كيهانهاي  در روزنامه شده شده طي دورة بررسي هاي چاپ بر اين اساس، همة عكس. شد
با وجود اين، همة متغيرها در مـورد  . بر مبناي متغيرهاي مذكور مورد تحليل قرار گرفتشرق و 

ها  شناختي كه از عكس ها معنادار نبودند و به همين دليل در تحليل توصيفي و نشانه همة عكس
  .صورت گرفته است» معنادار«بندي كلي از متغيرهاي  ارائه شده، جمع

هـاي   بيـانگر آن اسـت كـه مكـان     شده هاي بررسي روزنامه هاي منتشره در تحليل توصيفي عكس
 29عكـس منتشـره، تعـداد     70از مجمـوع  ايـران  ، در روزنامـة  شده هاي بررسي حضور زنان در عكس

 7مـورد در فضـاي طبيعـت،     8هـاي اداري،   مـورد زنـان در محـيط    10ـ پرتره بوده است و در  تصوير
مـورد در   4هـا يـا بيابـان،     مـورد در ويرانـه   5يابان و مورد در خ 5مورد در فضاي ديپلماتيك سياسي، 

عكـس، تعـداد    50نيـز، از  شرق در روزنامة . اند مورد نيز در حياط منزل بازنمايي شده 2داخل خانه و 
مـورد در فضـاي    10مورد پرتره بوده كه غالباً تصاوير نويسندگان مطالب اين روزنامه بوده است و  24

مـورد در خيابـان بـوده و     4مـورد در حيـاط خانـه و     4تيـك سياسـي،   مورد فضـاي ديپلما  5اداري، 
  .كدام فقط يك مورد بوده است انعكاس زنان در داخل خانه، فضاي طبيعت و نيز منطقة ويرانه هر
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مورد در فضاي  3مورد در خيابان،  5مورد در فضاي اداري،  7مورد عكس،  21، از كيهاندر 
در روزنامـة  . زل و يك مورد در داخـل خانـه بـوده اسـت    مورد حياط من 2ديپلماتيك سياسي و 

مورد مرتبط با زنان خارجي بـوده   20مورد مربوط به زنان ايراني و  50مورد عكس،  70، از ايران
مورد مربوط به زنـان خـارجي    9مورد مرتبط با زنان ايراني و  41مورد،  50نيز از شرق در . است

چند  هر. اند مورد در تصاوير بوده 5مورد و زنان خارجي  16نيز، زنان ايراني  كيهاندر . بوده است
شـناختي   به لحاظ تعداد پوشش تصوير زنان ايراني بيش از زنان خارجي بوده است، تحليل نشانه

مراتب بهتر از زنان ايراني بوده اسـت كـه در    بيانگر آن است كه موقعيت انعكاس زنان خارجي به
  .ادامه توضيح داده شده است

مورد تصوير زنـان را در   2فقط  كيهانمورد و روزنامة  7شرق مورد، روزنامة  9ايران مة روزنا
  .اند صفحه اول انعكاس داده

تـرين تصـوير صـفحة اول بـه يـك زن       ، بـزرگ )7/2/93(هاي روزنامة ايران  در يكي از شماره
ير رو بـه  خارجي اختصاص يافته است كه در بهترين نقطة صفحة اول و اصطالحاً نشـانگاه تصـو  

صفحة اول تصوير بسيار كوچكي از يـك   سوي اين زن خارجي قرار دارد و در مقابل در همان نيم
همچنـين در شـمارة   . نشست اداري چاپ شده است كه يك زن ايرانـي نيـز در آن حضـور دارد   

اند كه يك زن از گوشة  مرد نشان داده شده 7ترين تصوير صفحة اول  در بزرگ) 19/3/93(ديگر 
در شـمارة ديگـر   . ر دست خـود را بـراي گـرفتن دسـتگاه ضـبط صـوت دراز كـرده اسـت        تصوي

زده بـا فرزنـدي در آغـوش بـه تصـوير       تصوير يك زن آوارة خارجي در مناطق جنگ) 24/4/93(
. كشيده شده است كه در گوشوارة سمت چپ روزنامه در يك كادر كوچك به چاپ رسيده است

كه در باال در يك كادر بسـيار كوچـك و تصـوير زنـي     ) 29/5/93(نيز زني ايراني در شمارة ديگر 
نكتـة بسـيار   . ايراني در حال راندن جت اسكي نيز در كادري بسيار كوچك بازنمايي شده اسـت 

شات از زنان گردشگر خـارجي   تصوير بزرگ النگ 16در صفحة  27/6/93جالب اينكه در شمارة 
، تصـويري  20صفحه بعـد، در صـفحة    4رست نشان داده شده است و دايران در كنار آبشارهاي 

شـده بـه    بنـدي  شات از زنان ايراني با ظرف پالستيكي به دست در حال گرفتن آب جيـره  مديوم
نمايش گذاشته شده است كه با دمپايي و چادر رنگـي و فقـر بيـرون زده از پوشـش و وضـعيت      

انعكاس اين دو تصـوير را  توان  بر مبناي قاعدة همنشيني نيز مي. منطقه، نمايش داده شده است
  .سازي مثبت از زنان خارجي و فروكاهي شخصيت زنان ايراني مشاهده كرد در برجسته

ترين تصـوير صـفحة اول    نقطة طاليي تصوير و بزرگ 7/2/93نيز، در شمارة شرق در روزنامة 
يـك تصـوير كوچـك از زن     24/4/93آن به يك زن خارجي اختصاص يافتـه اسـت و در شـمارة    

ي در كادر سمت راست تصوير جانمايي شده است كـه البتـه يـك زن امـروزي بـا پوششـي       ايران
ترين تصوير صفحة اول طرحي گرافيكي از پرترة  بزرگ) 29/5/93(در شمارة ديگر . متعارف است

يك زن ايراني است كه در نقطة طاليي تصوير و تصوير يك زن ايرانـي نيـز در گوشـوارة سـمت     
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ترين  نيز بزرگ) 27/6/93(شده  نهايت در آخرين شمارة بررسي و در. ستچپ باال جانمايي شده ا
تصوير صفحة اول به يك بانوي خارجي متعلق است كه در يك فضـاي ديپلماتيـك و بـا لبخنـد     

  .نشسته است و گرانيگاه تصوير نيز وضعيت تعامل او با طرف مقابل و با نماي مديوم است
يـك   19/3/93عكـاس داده اسـت كـه در شـمارة     عكس در صفحة اول خود ان 2فقط  كيهان

هـا و دامادهـايي اسـت كـه در يـك سـالن بـزرگ روي صـندلي          جمعـي از عـروس   تصوير دسته
نيـز يـك    24/4/93در شمارة . شات به نمايش گذاشته است اند و اصطالحاً تصويري النگ نشسته

مردهـا نشسـته و    تصوير از يك جلسة رسمي ديپلماتيك چاپ شده كه دور ميز تعداد زيـادي از 
گو هستند و فقط در گوشة تصوير و از پشت سر، تصوير يك زن خـارجي كـه در   و در حال گفت

  .جمع حضور دارد با نماي مديوم انعكاس يافته است
شناختي، بازنمايي زنان ايراني در مقايسه با زنان خارجي مطلوب نيست و در  با رويكرد نشانه

ول، انعكاس زنان خارجي بهتر از زنان ايراني بوده است و در خصوص در صفحة ا ، بهايرانروزنامة 
تـوان بينـابيني    را ميشرق رويكرد روزنامة . اي براي اين مدعا وجود دارد تصاوير داخلي نيز نمونه

انـد و نـوع    دانست و با وجود انعكاس زنان خارجي به بهترين وجه، زنان ايراني نيز فراموش نشده
كمتـرين   كيهـان . خش تصاوير با زنان بهتر از دو روزنامة ديگـر اسـت  در بشرق مواجهة روزنامة 

هـاي   شاتي از مراسـم عروسـي زوج   توجه را به زنان در صفحة اول داشته و تنها تصوير آن، النگ
  .جوان است

  گيري بندي و نتيجه جمع
هـاي   توليـد معنـا از طريـق چـارچوب    » بازنمايي«گونه كه در چارچوب نظري مطرح شد،  همان

. شـود  ويژه زبان، توليد مـي  ها، به از طريق نشانه» معنا«به اين معنا كه . هومي و گفتماني استمف
» فناي نمادين زنـان «البته بسياري از آثار اوليه دربارة زنان و فرهنگ عامه بر آنچه تاكمن آن را 

ر گـرفتن  اند؛ كه منظور از فناي نمادين زنان درحقيقت در حاشيه قـرا  ناميده است متمركز بوده
هاي جمعي محدود  هاست كه حضور اجتماعي و به عبارتي حضور آنان در رسانه زنان و منافع آن

اسـاس نظـر تـاكمن     البته بايد توجه داشـت كـه بـر   . يا به عبارتي داراي سوگيري جنسيتي است
هـاي   هـا ارزش  در ارتباط است كه معتقد اسـت رسـانه  » فرضية بازتاب«با » فناي نمادين زنان«

هـا نـه بـه اجتمـاع      حقيقت ايـن ارزش  كنند، كه در ماعي حاكم در يك جامعه را منعكس مياجت
اجتماع، يعني به نحوي كه جامعـه ميـل دارد خـود را ببينـد،     » بازتوليد نمادين«واقعي بلكه به 

هاي اجتماعي  گيران بايد ارزش ها براي جلب پيام فرضية بازتاب معتقد است كه رسانه. اند مربوط
بـراي افـزايش تعـداد    » مخـرج مشـترك  «ها در يافتن يـك   بنابراين، تالش آن. كس كنندرا منع
دسـت بزننـد و زنـان را در محـل     » فنـاي نمـادين زنـان   «گيران به اين معناست كه بايد به  پيام

ها را ناچيز جلوه  هايشان آن ها در چارچوب خانه كارشان ناديده بگيرند و با به تصوير كشيدن آن
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سطح اوليـه در  . ها سنجيده شد پژوهش، فناي نمادين زنان با دو مؤلفه در روزنامه در اين. دهند
تـر در نحـوة بازنمـايي زنـان      انعكاس رويدادهاي مرتبط با زنـان و سـطح عميـق   ) فراواني(ميزان 

؛ و تالش شد ضمن تحليل فراواني انعكـاس رويـدادهاي مـرتبط بـا زنـان،      )كيفيت تصاوير زنان(
شناسي عكـس روالن   نيز با رويكرد نشانه شده هاي بررسي ر زنان در روزنامهكيفيت انعكاس تصوي

  .بارت تحليل شود
تحليل شد و در ميزان توجه به زنان به  شده هاي بررسي ، از بعد كمي، روزنامه در سطح اوليه

 كيهـان بيشترين توجه را داشته و كمترين ميـزان توجـه در روزنامـة     ايرانلحاظ كمي، روزنامة 
مجموع مبـتالي   با وجود اينكه اين مقدار توجه به زنان كم است، همين ميزان نيز در. وده استب

در همين زمينه نيز، . اند ها كمتر مورد توجه قرار گرفته محوري است و زنان ديگر استان به تهران
و  انـد  بيشترين توجه را به رويدادهاي مرتبط با زنان در تهـران داشـته  ايران و شرق  هاي روزنامه

بيشترين توجه را به رويدادهاي مرتبط با زنـان در خـارج از كشـور و     كيهانجالب آنكه روزنامة 
حـوزة پوشـش بـا گسـترة ملـي بـوده اسـت كـه بـا توجـه بـه            . ها داشته است البته ساير استان

  .ترين نتيجه است شده منطقي هاي بررسي بودن گسترة پخش روزنامه سراسري
ها  زنان در صفحة اول روزنامه نكردن توان در بازنمايي ادين زنان را ميالبته بخشي از فناي نم

دانست، زيرا بازنمايي در صفحة اول روزنامه، بيانگر اهميت موضوع است و در اين زمينه روزنامـة  
بيشترين تعداد تيترهاي اول صفحة اول را به موضوع زنان اختصـاص داده و بيـانگر توجـه    ايران 
نيز به موضـوع زنـان توجـه داشـته و كمتـرين      شرق روزنامة . وضوع زنان استبه م» ايران«ويژة 

  .بوده است كيهانميزان توجه در صفحة اول 
توجه بيشتري به منـابع   كيهاناند و  به منابع خبري ايراني توجه داشتهشرق و ايران روزنامة 

شـتر توجـه   ترين روش برخورد بـا يـك سـوژه اسـت و بي     ساده خبر. خبري خارجي داشته است
و سـبك  » گـزارش «از سبك ايران به سبك خبر بوده است، اما روزنامة  شده هاي بررسي روزنامه

، بـه زنـان توجـه كـرده     »يادداشـت «و » مقاله«با سبك شرق گرفته و روزنامة   بهره» مصاحبه«
و  ايـران حقيقت، روزنامـة   نيز كامالً خبري با موضوع برخورد كرده است؛ در كيهانروزنامة . است

بيشتر در تالش بودند تا موضوعات مرتبط با زنان را مورد كنكاش قـرار دهنـد و بازنمـايي    شرق 
  .بهتري از زنان داشته باشند

گونـه همـراه    ها حاكي است كه همين مقدار كم انعكاس زنان نيز با پوششي اعوجـاج  بررسي
در حوزة حوادث پوشش  بيشترين موضوعات مرتبط با زنان را شده هاي بررسي ، زيرا روزنامهاست
مـرتبط بـا حـوادث بـوده و     ايـران  اي كه نصف مطالب مربوط به زنان در روزنامة  گونه به. اند داده

چهارم مطالب خود را به حوادث اختصاص داده و كمترين ميزان توجـه بـه    نيز يكشرق روزنامة 
حـوزة آموزشـي و    ها بيـانگر آن اسـت كـه در    تحليل يافته. بوده است كيهانحوادث در روزنامة 
ايران نهايت روزنامة  و در كيهانبيشترين توجه را داشته و سپس روزنامة شرق فرهنگي، روزنامة 
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تعـداد   شده هاي بررسي هرچند به لحاظ كمي از ديگر روزنامهايران حقيقت، روزنامة  در. قرار دارد
دث و غفلـت از ابعـاد   بيشتري از مطالب را انعكاس داده است، محتواي آن بيانگر توجـه بـه حـوا   

  .آموزشي و فرهنگي است
نزديـك بـه   . اند هر سه روزنامه، كامالً رويدادمدارانه با موضوعات مرتبط با زنان برخورد كرده

اند كه موضوعي منطقي است و البته انعكاس خبرسـازان   سوم از خبرسازان رويدادها زنان بوده دو
بـه زنـان    كيهـان اما، توجه روزنامـة  . داني نداردتفاوت چن شده هاي بررسي زن ايراني در روزنامه

گيري از ظرفيت هنري كاريكاتور در رابطـه   البته بهره. ها بوده است خارجي بيش از ديگر روزنامه
  .با زنان نيز در حد بسيار محدود بوده است

ها حاكي است كه حدود نيمي از مطالب مرتبط با زنان از تصاوير زنـان اسـتفاده شـده     يافته
ارزيابي سطح زير چـاپ تصـاوير بيـانگر    . بوده استايران كه بيشترين توجه نيز در روزنامة  است

بـر  . اسـت  شـده  هاي بررسي ها در روزنامه ها و نيز سطح زيرچاپ عكس مطابقت بين تعداد عكس
هــم در تعــداد و هــم در ســطح زيرچــاپ، بــاالترين فراوانــي را در ايــران ايــن اســاس، روزنامــة 

، كمتـرين توجـه را بـه    كيهان. قرار داردشرق دارد و پس از آن روزنامة  شده رسيهاي بر روزنامه
  .انعكاس تصاوير زنان داشته است

شناسي صورت گرفـت، تـالش شـد نحـوة بازنمـايي       در سطح دوم تحليل، كه با روش نشانه
هـاي منتشـره در    تحليـل توصـيفي عكـس   . تحليل شود شده هاي بررسي تصاوير زنان در روزنامه

از پرتـرة زنـان    شـرق و ايـران  بيانگر آن است كه حدود نيمي از تصاوير  شده هاي بررسي زنامهرو
 كيهانجالب آنكه روزنامة . چاپ شده است... هاي عمومي، سياسي و بوده است و مابقي در مكان

  .اي را از زنان انعكاس نداده است هيچ پرتره
بيش از زنان خارجي بوده است،  شده بررسي هاي از نظر تعداد، تصاوير زنان ايراني در روزنامه

مراتب بهتر از زنـان   شناختي بيانگر آن است كه موقعيت انعكاس زنان خارجي به اما تحليل نشانه
خصوص در صـفحة اول، بـه لحـاظ     به ،ايرانايراني بوده است و انعكاس زنان خارجي در روزنامة 

اي بـراي ايـن    ي در تصاوير داخلـي نيـز نمونـه   شناختي، بهتر از زنان ايراني بوده است و حت نشانه
توان بينابيني دانست و با وجود انعكـاس زنـان    را ميشرق البته رويكرد روزنامة . مدعا وجود دارد

در بخـش  شـرق  اند و نوع مواجهة روزنامة  خارجي به بهترين وجه، زنان ايراني نيز فراموش نشده
نيز كمترين توجه را بـه   كيهانروزنامة . ديگر بوده استتصاوير با زنان ايراني، بهتر از دو روزنامة 

  .انعكاس تصاوير زنان داشته است
مبتني بر پوشش حداكثري از زنان ايران مجموع، بايد گفت با وجود آنكه گفتمان روزنامة  در

جامعة ايراني است و در اين راستا نيز تعداد درخور توجهي از اخبار و تصاوير زنان انعكاس يافتـه  
نيز كه در شرق ت، حضور و جلوة زنان خارجي نسبت به زنان ايراني بهتر بوده است و روزنامة اس

همين گفتمان قابل تحليل است انعكاس خوبي از زنان داشته و البته دقت كرده است كـه زنـان   
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. ايراني نيز همپاي زنان خارجي بازنمايي شوند تا تحقير زن ايراني را در اين روزنامه شاهد نباشيم
اي، توجه به  اي حداقلي از زنان است كه در اين پوشش رسانه بيانگر پوشش رسانه كيهانگفتمان 

شاهد شرق و ايران هاي  اهداف فرهنگي و آموزشي بيش از موضوعات حوادث است كه در روزنامه
پذيري است و عدم انعكاس زندگي عينـي   بازنمايي زنان يك ضرورت در فرايند جامعه. آن بوديم

 .شدن هويت آنان در جامعة ايراني را به دنبال خواهد داشت ن ايراني، مخدوشزنا

  منابع
: نظـر، تهـران   ، ترجمـة ثريـا پـاك   هاي فرهنـگ عامـه   نظريه). 1392(استريناتي، دومينيك ] 1[

  .كتابخانه فروردين
، 5، ترجمـة ن معتـرف، چ  عكاسـي  دربـارة  هـايي  انديشـه : اتاق روشن). 1388(بارت، روالن ] 2[

 .چشمه: رانته
 .مركز: گلستاني فرد، تهران.ر ، ترجمةپيام عكس). 1389(بارت، روالن ] 3[
، ترجمـة اسـماعيل عباسـي و كـاوه     نقد عكس؛ درآمدي بر درك تصوير). 1379(برت، تري ] 4[

 .مركز: ميرعباسي، تهران
 .قصه: ، تهرانشناسي كاربردي نشانه). 1383(سجودي، فرزان ] 5[
دفتـر  : ، ترجمة مهـدخت بروجـردي علـوي، تهـران    تحليل محتوا). 1381( رايف و همكاران] 6[

  .ها ريزي رسانه مطالعات و برنامه
 .چاپار: ترجمة گودرز ميراني و بهزاد دوران، تهران ،ها شناسي رسانه نشانه). 1388(دانسي، مارسل ] 7[
ريـزي   و برنامـه دفتر مطالعـات  : ، تهراندرآمدي بر مطالعات ارتباطي). 1388(فيسك، جان ] 8[

 .ها رسانه
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 .ها رسانه
: تهـران  ،هـاي انتقـادي   هاي رايـج و ديـدگاه   هاي رسانه؛ انديشه نظريه). 1391(ــــــــــ ] 10[

 .ها ريزي رسانه مركز مطالعات و برنامه
، ترجمــة محمدرضــا »هــا رويكردهــاي فمنيســتي بــه رســانه«). 1383(ليزبــت  زونــن، ون] 11[
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