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  )مقالة پژوهشي(

  
 پوسترهايخوانش جنسيتي از چهارمين و پنجمين دورة 

شوراي شهر در سه شهر تهران، شيراز و  انتخابات تبليغاتي
 اهواز

  2نفيسه شريفي ،*1پور پيام اكرمي

  چكيده
تبليغـاتي كانديـداهاي زن و مـرد      پوسـتر هاي جنسيتي هشت  اي بر جنبه رشته اي كيفي و ميان مطالعه اين مقاله

گيري  مورد نظر با بهرهپوستر هشت . چهارمين و پنجمين دورة انتخابات شوراي شهر در تهران، شيراز و اهواز است
هاي گوناگون اينترنتي انتخاب  ود در سايتانتخاباتي موجپوستر مند از ميان تعداد زيادي  گيري هدف از روش نمونه

 كارگيري نظرية انتقادي اين مقاله با به. اند مورد تحليل قرار گرفتههاي فني  جنبهنيز اند و به لحاظ محتوايي و  شده
كند  برجر و ارتباطات غيركالمي و با تمركز بر حاالت بدني، نوع نگاه و طرز پوشش كانديداهاي زن و مرد بحث مي

ايـن پـژوهش نشـان    . شـود  هاي تبليغاتي بازنمايي مـي  پوسترها و باورهاي جنسيتي در  ها، نگرش كه چگونه ارزش
وار در برابر نگاه خيره و قضـاوت مردانـه قـرار داده     بژهيد بر جذابيت و زيبايي زنان، آنان را اتأككه  يدرحال دهد مي

ي هـا  پوستردرواقع، نحوة بازنمايي زنان و مردان در . كشد يماست، مردان را فاعليتي قدرتمند و توانمند به تصوير 
كنند كـه   يمهاي جنسيتي پنهاني را آشكار  يشهكلاند، باورها و  انتخاباتي، كه در اين مقاله مورد تحليل قرار گرفته

  .جتماعي جامعه امروزندا ـ ها و موقعيت اجتماعي دو جنس در شرايط فرهنگي كنندة نقش يينتع
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  مقدمه و بيان مسئله
 آنكـه   حـال هاي بيولوژيك و زيستي ميـان زن و مـرد داللـت دارد،     بر تفاوت 1»جنس«اصطالح 

بـه  ). 45: 1387باسـتاني  (كند  هايي است كه جامعه آن را تعيين مي ناظر بر ويژگي 2»جنسيت«
هـاي مـردان و زنـان در مواجهـه بـا زنـدگي اجتمـاعي و         جنسيت، نمود ويژگـي «عبارتي ديگر، 

  ).18: 1388سفيري و ايمانيان (» شدن است فرهنگ از طريق اجتماعي
ساخته و تعريف  آنهاي جنسيتي برمبناي  ي فرهنگي كه جنسيت و نقشها ارزشهنجارها و 

، به اين معنا كه با تكـرار رفتـار   )1980فوكو (هستند  3ي انضباطيها گفتمانشوند بخشي از  يم
هـاي جنسـيتي مـورد قبـول در      شدن، افراد نقش مبناي الگوهاي جنسيتي طي روند اجتماعي بر

هـاي زنـدگي    يكـي از عرصـه  . كننـد  رفتارشان بازتوليـد مـي   جامعه را دروني و پيوسته آن را در
  .است  شود، رسانه ها و باورهاي جنسيتي در آن پيوسته يادآوري و بازتوليد مي اجتماعي، كه نقش

ي پيشين توسط نقاشان مطرح غربي گرفته تا به امروز، ها سدههاي  ينقاشدر طول تاريخ، از 
شده و مرد  مانند تصوير در نظر گرفته مي ي زن هموارهي گوناگون بصري يا در عكاسها رسانهدر 

قـدرت در  . زن تصوير است و مرد صاحب نگـاه «: گويد طور كه اولين مي همان. بيننده بوده است
اين شكل از بازنمايي زنان در طي ادوار گوناگون وجـود  ). 324: 1395اولين (» دستان مرد است

از . لحاظ طول و عرض جغرافيايي براي آن قائـل شـد  توان محدوديتي به  ينمكه  يطور بهداشته؛ 
هـاي تبليغـاتي اسـت كـه      ها و فـيلم  هايي همچون فيلم، سريال، عكس طريق بازنمايي در رسانه

ي زيبايي مردانه و زنانه و رابطة قـدرت  ها ليدئااهاي جنسيتي،  بودن، نقش بودن و مرد  معناي زن
هـا و باورهـاي اجتمـاعي، فرهنگـي،      اقع ايـن ارزش و در. شوند يناجنسيتي ساخته و بازتوليد ميب

به تعبير . شود شده نمايان مي اي و محتواهاي توليد اقتصادي و سياسي است كه در تصاوير رسانه
هـا خـود را نشـان     هاي مردساالرانه هنوز در دنيـاي مـدرن در رسـانه    ها و ارزش دايك ايدئال ون 
اي بهترين ابـزار بـراي فهـم باورهـاي      وير رسانهبه همين دليل، تصا). Van Dijk 1993(دهد  مي

  .جنسيتي در يك جامعه است
مند هشت  گيري هدف ايم و با نمونه هاي تبليغاتي انتخاباتي رفته در اين مقاله، به سراغ عكس

تبليغاتي كانديداهاي زن و مرد چهارمين و پنجمين دورة انتخابات شوراي شهر در سه شهر   عكس
كنـيم چطـور باورهـا و معـاني      ايم؛ با اين هدف كه مشاهده اهواز را انتخاب كردهتهران، شيراز و 

علـت   .كننـد  ها توليد يا بازتوليـد شـده و بـه مخاطـب انتقـال پيـدا مـي        جنسيتي در اين عكس
شدن بر شهرهاي تهران، شيراز و اهواز و همچنين چهارمين و پنجمـين دورة انتخابـاتي،    متمركز
. هـاي پيشـين و ديگـر شهرهاسـت     جنسيتي زنان و مردان نسبت به دورههاي  بودن جنبه پررنگ

                                                        
1. sex 
2. gender 
3. disciplinary discourse 
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هـاي   بودن آن است، زيرا تحليل كيفي عكـس  اي اهميت و ضرورت اين مطالعه به دليل بينارشته
همچـون فاصـلة   (رفته  كار تبليغاتي انتخاباتي و خوانش جنسيتي آن را با بررسي فنون عكاسي به

همـراه  ) هاي گرافيكـي و غيـره   ين عكاسي نسبت به سوژه و جنبهكانديدا با دوربين، ارتفاع دورب
  .ايم  كرده

ها و باورهاي جنسيتي بـا   ها، نگرش كنيم كه چطور ارزش كلي، بحث مي طور در اين مقاله، به
 1هـاي تبليغـاتي انتخابـاتي بازنمـايي     استفاده از حاالت بدني و نوع نگاه و طرز پوشش در عكس

شود كه اين موضوع چه نكاتي را در رابطه با جايگاه جنسيتي زنـان   يهمچنين، گفته م. شوند مي
  .كند جنسيتي آشكار مي اجتماعي جامعة ما و روابط بينا ـ و مردان در زمينة فرهنگي

 برخي مطالعات قبلي مرتبط با موضوع بـه شكل اجمالي مرور و بررسي شـده  ،در ادامة بحث
ها توضيح  ده شده و در مورد نحوة انتخاب عكسداچارچوب مفهومي مقاله توضيح سپس، . ستا

هاي  تحليل كيفي و فني عكس ةدربرگيرند اصلي است،كه بخش  ،بخش دوم مقاله. شود داده مي
تبليغاتي انتخاباتي مردان و زنان سه شهر تهران، شيراز و اهواز اسـت كـه از سـه جنبـة حـاالت      

  .اند بدن، نگاه و نوع پوشش مورد تحليل قرار گرفته

  يشينة مطالعاتيپ
ير تـأث دربارة رابطة ميان جنسـيت و رسـانه مطالعـات بسـياري انجـام شـده اسـت كـه همگـي          

توان گفت  مي). Courtney & Whipple 1983(كنند  هاي جنسيتي بر رسانه را پررنگ مي كليشه
ها و مطالعات متعددي در  كه در مورد چگونگي برساختن جنسيت و تبليغات انتخاباتي، پژوهش

  .كنيم ها اشاره مي ايران انجام شده است كه در ادامه به بخشي از آن
بازنمايي نقش جنسيتي در تبليغـات شـوراي شـهر    «اي با عنوان  در مقاله) 1396(زهرا زارع 

گيري از روش تحليل محتواي كمي، تحليلي از صفات منفـي كـه    با بهره» 1396تهران در سال 
انـد ارائـه كـرده و همچنـين بـه       ها پرهيز كـرده  هايشان از آن ييبازنماكانديداهاي زن و مرد در 

بدين طريـق،  . اند اشاره كرده است ييد قرار دادهموردتأصفات مثبت مؤثري كه صالحيت آنان را 
هـاي جنسـيتي    گـر و نقـش   هاي جنسيتي مردان از قبيل متكي به نفس، خودكفا، سلطه به نقش

  .اره شده استزنان مانند دلسوز، متين، ماليم و غيره اش
اسـطوره  «با عنـوان  ) 1392(اي ديگر مربوط به پژوهش عليرضا دهقان و فرزانه نزاكتي  مقاله

. اسـت » شناختي پوسترهاي تبليغاتي انتخابات مجلس هشـتم  و تبليغات انتخاباتي، تحليل نشانه
سياسـي   گيري از ديدگاه روالن بارت، نقش اسطوره در سياست و تبليغات در اين تحقيق، با بهره

                                                        
1. representation :»ها و تصاوير كه نماينده يا معرف چيزها هستند بازنمايي عبارت است از كاربرد زبان، نشانه «

  ).31: 1396هال (
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 شـده  نتايج اين مقاله حاكي از آن بوده كه در همة پوسترها تبليغاتي مطالعـه . مطالعه شده است
. پردازي الگو گرفته شده و از حيث كميت تفاوتي ميان دو جناح مشاهده نشـده اسـت   از اسطوره

هـاي مـيهن، حـامي، دانـايي و قهرمـاني بيشـتر از سـاير         همچنين نتايج نشان داده كه اسـطوره 
 .كار رفته است ها در تبليغات انتخاباتي به اسطوره

انتخابـات دور دهـم   ) پوسـتر (شـناختي تبليغـات چـاپي     تحليل نشـانه «مقالة ديگر با عنوان 
در . نگـارش يافتـه اسـت   ) 1397(توسط منصور طبيعي و ماندانا كرمي » مجلس شوراي اسالمي

ات انتخابـاتي دور دهـم مجلـس در    هاي سياسي در تبليغ يدآمدن اسطورهپداين مقاله، چگونگي 
براي خـوانش پوسـترهاي    در اين پژوهش،. شهر شيراز مورد تحليل نويسندگان قرار گرفته است

گرا از ديدگاه روالن بـارت در مـورد    طلب، مستقل و اصول تبليغاتي انتخاباتي كانديداهاي اصالح
. انـد  ي تحليل شدهشناس شانهناسطوره بهره گرفته شده و تصاوير از طريق  وجودآمدن بهي چگونگ

هـاي مـيهن، ملـت، فـره ايـزدي، قهرمـاني،        نتيجة اين پـژوهش نشـان داده اسـت كـه اسـطوره     
هاي مهم سياسي هستند كه در تبليغـات دهمـين دورة    ساالري و نيروهاي خير از  اسطوره مردم

  .خورند انتخابات مجلس در شهر شيراز به چشم مي
اي ديگـر بـا عنـوان     در مقالـه ) 1397(و مانـدانا كريمـي    زاده ينـي اممنصور طبيعـي، سـينا   

طراحي گرافيكي پوسترها » شناسي هويت ملي در پوسترهاي انتخاباتي شوراي شهر شيراز نشانه«
 ذائقـة نويسندگان در اين تحقيق به موضوع اهميت تعيـين كـردن   . اند ها را تحليل كرده و عكس

در اين تحقيق، روش تحليل . اند يت ملي اشاره كردهيري عناصر هوكارگ به اثر برفرهنگي مخاطبان 
اند كه  نويسندگان اين مقاله به اين نتيجه رسيده. شناسي به كار رفته است كيفي متن و فن نشانه

مسائل اجتماعي، فرهنگي و مذهبي در طراحـي گرافيكـي پوسـترهاي انتخابـاتي شـهر شـيراز،       
هاي شخصي  ين كاربرد را دارند و نيز بانوان جنبهي هويت ملي، بيشترها مؤلفهمنظور بازنمايي  هب

  .اند نظير پوشش را نسبت به ابعاد هويت ملي بيشتر مورد استفاده قرار داده
پـژوهش ديگـري اسـت كـه در آن در مـورد چگـونگي       » دگرديسي مد در جامعـة ايرانـي  «

و زهـرا رشـيد   در اين مقاله، جـواد سـليمي   . شود بازنمايي زنان در مجالت مد ايراني صحبت مي
هـاي گونـاگون ماننـد     شده در حيطة عكاسي مد پوشـاك اسـالمي در نشـريه    آثار خلق) 1392(

شـده از زنـان در ديگـر     هاي ثبت ها را با عكس اند و آن هاي چاپي و آنالين را بررسي كرده نشريه
نويسـندگان ايـن   . كننـد  مقايسه مـي  1شده در جهان در حوزة عكاسي مد مادستي مجالت توليد

ها ميان اين دو دسته آثار مسائلي از قبيل پيشينة فرهنگي،  پژوهش براي درك تمايزها و ويژگي
اند كه تصـاوير   ها در اين تحقيق به اين نتيجه رسيده آن. اند مذهبي و تاريخي را مدنظر قرار داده

روانـي   مذهبي و نيازهاي ـ مبناي تقابل دائمي تابوهاي فرهنگي دهند كه بر مد اسالمي نشان مي
جامعه، نوع متفاوتي از عكاسي مد در ايران به وجود آمده است و دگرديسي عكاسي مد در ايران 

                                                        
1. modesty fashion photography 
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مانـدن عكاسـي مـد     هـاي تصـويري زن و از سـوي ديگـر ناشـناخته      سو حاصل محدوديت از يك
 .منزلة گرايش متناسب با فرهنگ جامعة مسلمانان است مادستي به

شـامل   گرفتـه  صـورت در مورد تبليغات انتخاباتي در ايران  حال تابهكل، تحقيقاتي كه  طور به
ي بـه رأي مـردم،   دهـ  شـكل ي مؤثر تبليغـاتي در  ها روشي، ساز اسطورهمواردي از جمله كاربرد 

كـه بـه    مـواردي در  حتـي . دسـت هسـتند   ينازايا مسائلي  ها عكسطراحي گرافيكي پوسترها و 
 هـا يـا   كليشـه  ييبازنمـا  يمنظـور بررسـ   يشترپرداخته شده است ب ها عكس يتيجنس هاي جنبه
مقالـه مـا    يـن در ا كـه  حـالي  در؛ )1396زارع (بوده است  ها عكسدر  يو مردانگ يزنانگ يالگوها

 ةبلكه نحـو  يغاتي انتخاباتي،تبل هاي عكسدر  يو مردانگ يل از زنانگيدئاا يالگوها بازتوليدتنها  نه
مقالـه،   يـن ا در. كنيم را تحليل ميها  در عكس و پوشش آن يداهاكاند مندي بدنآن در  ييبازنما

بـه   يشترب غيركالميدر ارتباطات  كه يموضوعكند؛  مي يداپ اهميت بدن زبان و بدن كارگيري به
  .دهيم مي يحكه در ادامه توض شود ميآن پرداخته 

  چارچوب مفهومي
شوند؛ نه  يمفاوتي نشان داده به طور مت) و حتي نقاشي(، زنان و مردان در عكس 1به تعبير برجر

به اين دليل كه زنانگي و مردانگي متفاوت است، بلكه به اين دليل كه تماشاگر همواره يك مـرد  
او  ).Berger 1972(شـوند   يمـ شود و زنان مطابق نظر و سـليقة او بـه تصـوير كشـيده      يمتصور 

ميـان   رابطـة  عمدةبخش  تنها هناين . نگرند يمموضوعِ نگاه  عنوان بهزنان به خودشان «: گويد يم
اي كـه   يننـده ب. زنان با خودشان هم هسـت  رابطةكنندة  يينتعكند، بلكه  يممرد و زن را تعيين 

پس او خود را بـه  . است مؤنثشود  يمكه ديده  آن: كند مذكر است يمدرون زن به خودش نگاه 
). 219: 1392هنينـگ  (» بـه يـك منظـره   : اي بـراي نگـاه   يـژه بـه ابـژه   و بـه  ـ كنـد  يمبدل  2ابژه

يوة شــ«ي هنـر اسـت، نيــز عقيـده دارد كـه     هــا مـورخ ين تـر  مطــرح، كـه يكـي از   3لينـدانچلين 
ي ا گونـه  بـه قابليـت بصـري    هاي زنان و مردان به لحاظ جنسيتي يكسان نيسـت و  يرپردازيتصو

جـازه  سازد؛ اما همين قابليت بصـري بـه تماشـاگر ا    يماي براي ديدن  ة ابژهمثاب بهاست كه زن را 
  ).214: 1397رز (» دهد كه به همين شيوه به تصاوير مردها معنا دهند ينم

و پيوسته رفتـار و پوشـش خـود را از     اند كردهبه عقيدة برجر، زنان اين نگاه مردانه را دروني 
ـ  اين. (Berger 1972: 45)كنند  يمعمل  آنمبناي  زاوية نگاه يك مرد قضاوت و بر كـردن   يدرون

كننـده اسـت تـا     ابـزار كنتـرل   يـك  افتـد،  يمرور اتفاق مـ  و به شدن ياجتماعة كه در پروس ،نگاه
 جنسـيتي  نظـم  طبق و جنستي الگوهاي اساس بر مردان و زنانحاصل كند كه همواره  يناناطم

                                                        
1. Berger 
2. Object 
3. Linda Nochlin 
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هـايي تحـت كنتـرل كـه مطـابق هنجارهـا و        بدن( 2هاي رام بدن 1به تعبير فوكو .كنند مي رفتار
هـاي انضـباطي و بـا اسـتفاده از      از طريـق گفتمـان  ) كننـد  شـده رفتـار مـي    هاي پذيرفتـه  ارزش

. (Foucault 1980)كننـد   مرور آن را دروني مـي  شوند كه افراد به هاي كنترلي ساخته مي  مكانيزم
نتيجه بـا تغييـر در روابـط قـدرت و      هاي رام به زمان و مكان وابسته است و در شدن بدن ساخته

اين روابط قدرت است كه در هـر  «درواقع، به تعبير فوكو، . كنند يير ميشده تغ الگوهاي پذيرفته
  ).88: 1393پور  ذكايي و امن(» كند اي از تاريخ اجتماعي، بدن را توليد و بازتوليد مي دوره
ويژه ارتباطـات غيركالمـي، اهميـت     در ارتباطات، به 3رساني بدن رو، موضوع بدن و پيام اين از

جنسـيتي و روابـط    برگيرندة معاني پنهاني از باورهاي جنسيتي، روابـط بينـا   كند، زيرا در پيدا مي
ارتباطـات غيركالمـي   . كنندة جايگاه زنان و مـردان در هـر جامعـه اسـت     قدرتي است كه تعيين

هـا بـه    اي از حاالت چهره، بدن، نگاه، نوع پوشاك و مسائلي از اين قبيل است كه انسان مجموعه
  .گيرند كار مي اه آن را بهصورت خودآگاه و ناخودآگ

اي دارند و سبب ايجـاد   طور كه حاالت بدني و نگاه در ارتباطات غيركالمي جايگاه ويژه همان
از ديـدگاه  «. شوند، پوشاك نيز نقـش بسـيار بـارزي در چگـونگي ايجـاد معـاني دارد       مفهوم مي

» اطات اجتماعي اسـت ترين وسيلة برقراري ارتب انديشمندان علوم اجتماعي، لباس اولين و عيني
ترين وسـيله بـراي قضـاوت دربـارة      لباس اولين و عيني«درواقع ). 263: 1391پور  ذكايي و امن(

بردن به باورهـا، ارزش، عقايـد و ديگـر     اي براي پي پوشاك مؤلفه).  262: همان(» اشخاص است
سي و غيره نيـز در  شنا شناسي، جامعه رو در مباحث انسان اين آيد و از شمار مي مسائل فرهنگي به

شـود و در ارتباطـات    مطالعات تصويري ابزاري تحليلي براي رمزگشـايي تصـاوير محسـوب مـي    
  .در برساختن جنسيت و مرزگذاري بين زنان و مردان دارد  غيركالمي، جايگاهي ويژه

انتخابـات و حـاالت    يدايـ زنـان كاند  ييبازنما ةنحو ،برجر ةدياز ا يريگ بهره بامقاله،  نيا در
 در ابـژه  بـه  زنـان  ليتبد و ميكن يم ليتحل و يبررس مردان با سهيمقا در را ها دن و نوع نگاه آنب

زنـان   يهـا  ييبازنماكه  ميپرداز يموضوع م نيبه ا ژهيو به .ميگذار يم بحث به را مردانه نگاه برابر
مسـائل آشـكار    گـر يو د يتيجنس يبا باورها  رابطه را در يچه نكات پنهان يانتخاب يها در عكس

 را يانتخابـات  يغاتيتبل يها عكس ي،ركالميغ ارتباطات از يريگ بهره با ل،يتحل بخش در .كنند يم
 ميدهـ  يم نشان و ميكن يم يبررس مرد و زن يداهايكاند پوشاك و نگاه بدن، حاالت ةجنب سه از
 يغـات يتبل يهـا  عكـس  خـاص  طـور  به و يداريد فرهنگ وارد اندازه چه تا يتيجنس يباورها كه

  .اند شده داهايكاند يانتخابات
                                                        

1. Michel Foucault 
2. docile bodies 

ها و  رساني غيركالمي از طريق چشم، حاالت چهره، آهنگ صدا، حاالت بدن، ژست رسانيِ بدن همان اطالع پيام«. 3
طور مؤثر يـا نـامؤثر در زنـدگي روزمـره از آن      حركات بدني است كه كمابيش خودآگاهانه يا ناخودآگاهانه، به

  ).14: 1386نژاد  پهلوان(» كنيم ده مياستفا
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  ها نحوة انتخاب عكس  :روش تحقيق
منـد از ميـان تعـداد كثيـري عكـس       هدف صورت بهشوند،  تصاويري كه در اين مقاله تحليل مي

منـد يكـي از    گيري هدف نمونه. اند هاي گوناگون اينترنتي انتخاب شده انتخاباتي موجود در سايت
كنـد   هايي را انتخـاب مـي   ر تحقيقات كيفي است كه در آن محقق نمونهگيري د هاي نمونه شيوه

بـه  ). Creswell 2017( كند تحقيق كمك مي سؤالكه در راستاي موضوع تحقيق است و به حل 
هـاي تبليغـاتي كانديـداهاي مـرد و زن تصـاويري       همين دليل، از ميان تعداد كثيـري از عكـس  
آرايش و نوع نگاه كانديدا و فنون عكاسي بـه كـار    انتخاب شدند كه حاالت بدن، نحوة پوشش و

  .كنند ها را پررنگ مي هاي جنسيتي اين عكس ها، جنبه گرفته شده در آن
هاي تبليغاتي انتخاباتي  جوي اينترنتي تعداد متنابهي از عكسو درنهايت، طي يك ماه جست

. تصوير انتخـاب شـدند   80شوراي شهر زنان و مردان براي بررسي اوليه در نظر گرفته و بيش از 
هـا و بـا توجـه بـه اينكـه در       تر هم گفته شد، بـه دليـل حجـم كثيـر عكـس      طور كه پيش همان
هـاي   هاي انتخاباتي كانديداهاي دورة چهارم و پنجم شهرهاي تهران، شيراز و اهواز جنبـه  عكس

ر بـزرگ  هاي كانديدهاي سه شه تر بود، تصميم گرفتيم برعكس ها پررنگ جنسيتي از ديگر دوره
منـد از ميـان تصـاوير     گيـري هـدف   در مرحلة بعد، با استفاده از نمونه. اين سه شهر تمركز كنيم

هايي كه به لحاظ فـرم بـدني، پوشـش، نـوع نگـاه و       كانديداهاي دو دوره در اين سه شهر، عكس
درنهايت، هشـت عكـس تبليغـاتي    . رمزگان فني عكاسي جزئيات بيشتري داشتند انتخاب شدند

پوسـتر مربـوط    چهار يان،م ينكه از ا اتي ايراني براي تحليل محتواي كيفي انتخاب شدندانتخاب
 يرازسه شهر تهران، شـ  درشهر  يشورا يدايپوستر مربوط به مردان كاند چهارو  كانديدابه زنان 

و چارچوب  يقتحق ةلئها با توجه به مس آن يرو تفس ها عكس يفيك يمحتوا تحليل. است اهوازو 
  .است شده انجام پوشش نوع و نگاه بدن، حاالت ةدر سه دست مقاله يمفهوم

  ها تحليل عكس
  حضور نمايشي زنان

  .هاي تبليغاتي انتخاباتي دورة پنجم شوراي شهر تهران است ، يكي از عكس1تصوير 
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كند، حالـت بـدن و نحـوة ايسـتادن      اي كه در عكس نگاه مخاطب را جلب مي نخستين نكته
دهـد يـا در حـال     حالت دستان طوري است كه انگـار فـرد موضـوعي را شـرح مـي     . تكانديداس

ويـژه اينكـه پوشـش غيررسـمي      سخنراني است، اما حالت بدن يادآور چنين چيـزي نيسـت؛ بـه   
عـالوه بـر حالـت تصـنعي دسـت،      . كانديدا با پوشش رسمي متناسب با سخنراني در تضاد است

اي  هـاي آتليـه   تصوير نهايي فرد را شـبيه بـه ژسـت    حالت سر به نرمي به سمتي متمايل شده و
منـدي   رضـايت «نهايت هيچ ارتباط معناداري ميـان حالـت دسـت، بـدن و شـعار       در. كرده است
  .، كه در كنار پوستر نوشته شده، وجود ندارد»شهروندي

كلي نورپردازي و نحوة ايستادن كانديدا در عكس نگاه مخاطب را به بخش مياني بدن  طور به
وضوح برجسـته شـده    سو، بخش مياني بدن فرد به واسطة چرخش فرد به يك به. كند جلب مي او

دهـد؛   هاي بدن زنانه را در مقابل چشمان مخاطب قرار مـي  اي برجستگي گونه اين ژست به. است
  .هاي فكري اين فرد به مخاطب ارائه شود ها يا ويژگي بدون آنكه پيامي در مورد توانمندي

وار در برابـر نگـاه و قضـاوت     ت بدني كانديدا، نگاه مستقيم و منفعـل او را ابـژه  در ادامة حاال
همچنين، آرايش صـورت و لبـاس تنـگ و چسـبان فـرد      ). Berger 1972 (دهد  مخاطب قرار مي

تـوان دالـي در نظـر     رنگ صورتي لباس را مـي . كند برجستگي و تأكيد بر بدن زنانه را بيشتر مي
رود كـه برجسـتگي    نورپردازي نيـز از عـواملي بـه شـمار مـي     . است گرفت كه مدلول آن زنانگي

زيـرا عكـاس بـا قـراردادن نـور در يـك سـمت و        كنـد،   قسمت مياني بدن فرد را دوچندان مـي 
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فرد را نورپردازي كرده كه يك سمت برجسـته شـده و    شكليبه  1كارگيري نورپردازي كناري به
عـالوه  . رسـد  قرار گرفته و فرو رفته به نظر ميكه طرف ديگر در سايه  غرق در نور است، درحالي

نيم تقسيم شده كه وجه تشابه بين اين عكـس   اثر چنين نورپردازي به دو بر اين، صورت فرد بر
  .دهد رسمي را افزايش مي اي غير و تصاوير آتليه

شدن جنسيت، نكات فني عكاسـي و نيـز    شده در مورد چگونگي برساخته فارغ از موارد گفته
ي در تصوير وجود دارد كه ارتباطي به مسئلة جنسيت ندارد، اما در ماهيـت ايـن تصـوير    ويرايش

بخشـي از مـتن در جهـت    . تبليغاتي انتخاباتي تأثيرگذار بوده كه يكي از اين مـوارد مـتن اسـت   
طلبـان،   منتخـب اصـالح  «عبـارت  . سازي مـردم بـا كانديـدا در نظـر گرفتـه شـده اسـت        همگام
در  .آوردن همـة اقشـار جامعـه اسـت     دسـت  اي درصـدد بـه   گونه به» رايانگ گرايان و اصول اعتدال

مشاهده » مندي شهروندي رضايت«همسويي با متون فوق، عبارتي كه در قسمت پايين با عنوان 
ها در مورد چگونگي اهميت قائل شدن كانديدا  شود نيز در جهت ايجاد ذهنيت براي مخاطب مي

اي ديگـر اشـاره دارنـد كـه      يافتـه بـه واژه   ام متـون نگـارش  تم. در مورد مردم نگارش يافته است
اش بـراي ترغيـب مخاطـب از     كانديـدا در پوسـتر تبليغـاتي   . هاست كنندة همة اين ارزش هدايت

دهـد كـه جايگـاه     عبارت دكتر بهره گرفته كه اين كلمه به مقطع تحصيلي دكتـري ارجـاع مـي   
عنـوان پيشـوندي بـراي اسـم      دكتـر، كـه بـه    گيري از واژة بهره .اي در سيستم آموزشي دارد ويژه

كند كـه روشـنفكر اسـت و     كانديدا در نظر گرفته شده است، به نحوي از انحا به فردي اشاره مي
گرايي را در زير ساية خود جـاي   اعتدال هايي مانند اهميت به عقايد مردم جامعه و همة خصيصه

عقايـد و اقشـار متفـاوت در سـاية      شود كه احترام بـه  درواقع، معناي ضمني چنين مي. دهد مي
شود كه به ميزان وسيعي از تحصيالت عالي، درك و روشـنفكري برخـوردار    پذير مي فردي امكان

تر نسبت به متون  اي بسيار بزرگ شدن كلمة دكتر با اندازه كردن يا درج همچنين، برجسته. است
توجـه و   تري موجـب جلـب  گيري از رنگ قرمز در زمينـة رنـگ خاكسـ    يافتة ديگر و بهره نگارش

نخسـت،  . همچنـين، عكـس ايـرادات فنـيِ بسـياري دارد     . شـود  كارگيري چشمان مخاطب مي به
تـوان   انگشت اشارة دست چپ كانديدا در حين ويرايش قطع شده، زيرا در پوسترهاي ديگر مـي 

همچنين، قسمت چـپ تصـوير، كـه نـوار سـبزرنگ      . انگشت فرد را به صورت سالم مشاهده كرد
كـارگيري   شود و همچنين قسمت راست تصوير كـه بـر اثـر بـه     اي بر آن مشاهده مي گونه نقاشي

افزار، قوسي غيرواقعي بر قسمت سبزرنگ ايجاد شـده، از ايرادهـاي فنـي گرافيكـي      نامناسب نرم
خوبي با قسمت قرمـز رنـگ همنشـين نشـده و      در سمت راست نيز، بخش سفيد پرچم به .است

  .رسد شده به نظر مي تفكيك
  

                                                        
1 .side lighting :شـود كـه منبـع نـور در كنـار سـوژه قـرار         نورپردازي كناري به تكنيكي از نورپردازي گفته مي

  .گيرد گيرد و بر اثر تابش نور از يك سمت، يك طرف از سوژه در زير نور و طرف ديگر در سايه قرار مي مي
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اي ديگر و نسبتاً متمـايز نسـبت بـه ديگـر تصـاوير تبليغـاتي انتخابـاتي         گونه ، به2در تصوير 
كند  تأكيد اصلي عكس بر چهرة فرد است كه توجه مخاطب را جلب مي . شود كانديدا معرفي مي

و  همة دخـل «توان گفت كه تحليل سيماي ظاهري از اهميت بسياري برخوردار است، زيرا  و مي
مـدل  (هـا   ها، آرايـش  هاي عمدي در سيماي ظاهري، خصوصاً با استفاده از عاليم و نشانه تصرف

يا پوشاك، كه چون بـه ابزارهـاي اقتصـادي و فرهنگـي     ) مو، آرايش صورت، ريش، سبيل و غيره
پـور   ذكـايي و امـن  (» كننـد  منزلة نشانگان اجتماعي عمـل مـي   ها بستگي دارند، به متجلي در آن

شدة صورت زن و روتوش صورت سـبب شـده كـه چهـرة فـرد       آرايش زياد و اغراق). 89: 1391
همچنين آرايش چهره و رنگ پوست در تضاد با مقنعه سـياه فـرد، سـبب    . تصنعي به نظر برسد
كـه شـغل    ـ اگرچه مقنعة سياه به لباس معمول استادان دانشگاه. توجه كند شده كه بيشتر جلب

ه دارد، باعث شده صورت و نه لباس و پوشـش او در مركـز توجـه    اشار ـ كانديداي زن هم هست
پور، دليل اهميت چهره در ايران و فرهنگ ايراني در اين اسـت   به تعبير ذكايي و امن. قرار بگيرد

رود و از  هاي زيباشناختي به شمار مي محل تمركز ارزش سو، در فرهنگ ايراني چهره از يك«كه 
هـاي اخالقـي و مـذهبي     ها و ممنوعيـت  اجزاي بدن با محدوديت سوي ديگر، در مقايسه با ساير

به همين دليل، نمـايش گذاشـتن زيبـايي    ). 415: 1391پور  ذكايي و امن(» كمتري مواجه است
خـالف   بـر . آورد وجود مـي  اجتماعي جامعة ما به ـ صورت حساسيت كمتري را در شرايط فرهنگي

. اي زن بـه جـاي بـدن او تأكيـد شـده اسـت      ، در اين عكس بر زيبايي صـورت كانديـد  1تصوير 
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گرايـي اجتمـاعي بـدني اسـت كـه       هاي برسـاخت  كند كه بدن در سنت استدالل مي 1شيلينگ«
). Blackman 2008: 27(» گرفته، محدود شده و حتي به وجود آمـده اسـت   توسط جامعه شكل 

شـده، كـه از    هتوان چنين گفت كه طبق گفتمان جامعـة ايرانـي بـدني برسـاخت     در اينجا نيز مي
سو پوشيدگي قابل توجهي دارد و از سوي ديگر از آراستگي برخوردار است، سبب نگاه خيرة  يك

اجتماعي شهر اهواز، بـا توجـه بـه     ـ هايي را بايد در فضاي فرهنگي چنين عكس. شود مي 2مردانه
 قـد زنـان در چنـين    هايي كه ممكن است در رابطه با بـه تصـوير كشـيدن بـدن تمـام      حساسيت

  .شهرهايي ايجاد شود، معنا كرد
نگاه كانديدا مستقيم به سوي دوربـين و مخاطـب اسـت و     1در اين عكس هم مانند تصوير 

باز در اين عكس هم زن كانديدا متـأثر از  . كند تا به او خيره شود منفعالنه مخاطب را دعوت مي
كه همة مواردي كـه   حالي در گيرد؛ وار در برابر دوربين عكاس قرار مي آرايش و زيبايي صورت ابژه

  .كند در باال گفته شد، نگاه مخاطب را به صورت كانديدا جلب مي
كردن بدن فرد در تصوير  توان گفت كه در اين تصوير از زيبايي صورت زن مانند برجسته مي

هـا ژسـت    عكـس  در هر دو اين. نهايت كسب رأي استفاده شده است براي جلب مخاطب و در 1
اي  هاي زن و شايستگي او براي نمايندگي در شوراي شـهر اشـاره   م عكس به تواناييكانديدا و پيا

جـاي مـدرس    گيري از عبارت استاد دانشگاه بـه   و بهره 1با آنكه عبارت دكتري در تصوير . ندارد
اي  مبنـاي باورهـاي كليشـه    كشند كه بـر  لحاظ شده، زناني را به تصوير مي 2دانشگاه، در تصوير 

هـاي انتخابـاتي مـردان     زيبا باشد تا موردتوجه قرار بگيرند؛ موضوعي كه در عكسجنسيتي بايد 
  .دهيم شود كه در ادامه توضيح مي كانديدا ديده نمي

  

 3تصوير 

                                                        
1. Chris Shilling 
2. male gaze 
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 فرد رود كه به شيوة بارزتري نسبت به تصوير قبل چهرة از پوسترهايي به شمار مي 3تصوير 
تبليغاتي انتخاباتي ديگري نيز دارد كه بسيار شـبيه  اگرچه اين كانديدا تصوير . دهد را نمايش مي

تـر از ايـن پوسـتر بـه نظـر       ها مقداري اغـراق شـده   به اين پوستر است و حتي به لحاظ فرم، لب
نخست آنكـه ايـن پوسـتر در سـطح فضـاي      . رسند، به دو دليل اين نمونه انتخاب شده است مي

رود  واقع، در جامعة ايراني انتظار مـي  در. مجازي باقي نمانده و به فضاي واقعي قدم گذارده است
شـوند، در   رو، وقتـي چـاپ مـي    ازاين. كه چنين پوسترهايي بيشتر در فضاي اينترنتي ديده شوند

تـري در فضـاي واقعـي     گيرند و عالوه بر اين موضوع، وجه رسمي دسترس افراد بيشتري قرار مي
ي فقط مربـوط بـه شـهر بسـيار بزرگـي      هاي علت ديگر آن است كه چنين بازنمايي. كنند پيدا مي

شـود،   مثل تهران نيستند و در انديمشك، كه از شهرهاي كوچك استان خوزستان محسوب مـي 
  .خورند نيز به چشم مي

چگونگي حالت دهـان  . كند توجه مي در اين تصوير، فرم دهان و نوع نگاه كانديدا بسيار جلب
شـدن سـر فـرد بـه پـايين و نگـاهي        متمايل. شود سبب ايجاد حس اروتيك مي) ها بودن لب باز(

  .تر به نظر برسد شود تا عكس اغواگرانه خاص، سبب جذب نگاه خيرة مردانه و باعث مي
تقريباً هر كيفيت بصـري، انـدازه، رنـگ، بافـت و غيـره شـرايط       «كند كه  استدالل مي 1بيكر 

). Messaris 1997: 79( »جنسـيتي شـود  ) داللـت ضـمني  (تواند باعث ايجاد مفهـوم   مناسب مي
توان در اين پوستر تبليغاتي مشاهده كرد كه تأكيد بـر زيبـايي چهـرة فـرد بـر اثـر        رو، مي اين از

هـاي خنثـي، ماننـد سـفيد و      كاربردن رنـگ  نمايي چهره از طريق رمزگان فني عكاسي، به بزرگ
و خاكستري، حالتي رؤيايي و غيرواقعـي بـه وجـود آورده و عـالوه بـر رنـگ، نـوع پوشـش سـر          

بـافي را بـراي    اي نوراني، امكان رؤيـاپردازي و خيـال   كارگيري آن در طول تصوير و وجود هاله به
  .اي ضمني به مسائل جنسيتي دارند كنند و همگي اشاره مخاطب فراهم مي

كانديداي زن درصدد جذب مخاطـب بـه دانـش و مـديريت      ة، چشمان خير2 تصويرمشابه 
خود در جهت حل مشكالت شهري نيست، بلكه بيشتر خود را در معرض نگاه و قضـاوت مردانـه   

معنـا بـا زيبـايي و     كـه هـم   ،، بـر زنـانگي  2 تصـوير حتي بيشتر از  ،در اين عكس. قرار داده است
اي بـه توانمنـدي كانديـدا همچـون      رهاشا اگر در دو عكس قبل. اغواگري است، تأكيد شده است
در اين عكس صرفاً تأكيد بر زيبايي صورت و جنسـيت كانديـدا    ،تحصيالت و شغل وجود داشت

شناسي امروزي را به تصـوير   ها، همچنين الگوهاي زيبايي لب ةنوع آرايش، فرم ابروها، انداز. است
 .شود ي و جنسيت درك ميهاي زيباي نمايشي از ايدئولوژي منزلة  كشد و بدن فرد به مي

                                                        
1. S. Baker 
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 4تصوير 

هاي پيشـين   پژوهي پوستر تبليغاتي ديگري است كه از لحاظ برخي مسائل با نمونه 4تصوير 
اين تصـوير مربـوط بـه يكـي از زنـان كانديـداي چهـارمين دورة        . هاي درخور تأملي دارد تفاوت

  .است) يكي از شهرهاي استان خوزستان(شوراي شهر بهبهان 
تـوان   هاي پيشين دارد كه مي هايي با نمونه تحقيق اشاره شد، اين نمونه تفاوتطور كه  همان
در سه تصوير تبليغاتي انتخاباتي پيشين زنـان، نگـاه   . ترين آن چگونگي نگاه فرد است گفت مهم

. كـاود  كه در ايـن پوسـتر چشـم بيـرون از دوربـين را مـي       حالي سه فرد به سمت دوربين بود؛ در
اي جديـد بـه شـمار     ر اشاره شد، سنت نگاه زنان به بيـرون از كـادر مسـئله   ت طور كه پيش همان
هـاي مختلـف آن    هاي ديگري مانند نقاشي و در سبك توان اين مسئله را در رسانه رود و مي نمي

در ايـن تصـوير،   ). Berger 1972: 42-45(جـو كـرد   و هاي پيشين تا به امروز جسـت  هم در سده
تـوان گفـت بـه نـوعي اغواگرانـه تلقـي        و نيز حالت نگاه، كه مـي مواردي مانند زيباسازي چهره 

دادن  شوند، سبب شده جذابيتي براي نگاه مـردان ايجـاد كنـد و تـأثير بسـياري بـر نمـايش        مي
  .منغعالنه فرد داشته است

مورد درخور توجه ديگر كه با نحوة نگاه همگام شده و نقش بسزايي در تأكيد بر چهرة فـرد  
توان متوجـه شـد كـه از قسـمت بـاال و سـمت راسـت         با اندكي دقت مي. استدارد، نورپردازي 

درجه به سمت چـپ   45كانتراست با زاوية تقريبي  شخص نوري با منبع نوري نسبتاً كوچك و پر
فارغ از مشكالت فني نورپردازي، بايد اشاره داشت اين نورپردازي، كه شبيه به . تابيده شده است
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است، سبب شده گونة فرد مورد توجه قرار گيرد و زيباتر به چشـم   2يا اريب 1نورپردازي رامبراند
رسد كه در اين عكس نيز سعي بر اين بوده كه به كمك نورپردازي و ديگر موارد  به نظر مي. آيد

. بر زيبايي زن تأكيد شود و تصويري از زن زيبا مطابق نگرش آحاد جامعة امـروزي ايجـاد شـود   
شده، تصويري  رسد و بر اثر فرم و كانتراست ايجاد ش از حد نمايشي به نظر ميرو، تصوير بي اين از

  .متفاوت نسبت به يك عكس تبليغاتي انتخاباتي ايجاد شده است
، كنتراست رنگ مشكي روسري يا مقنعة كانديدا با رنگ چهـره باعـث شـده    2مشابه تصوير 

طور تمركز بر چهره در  همين. وداست كه نگاه بيشتر به سمت صورت و نگاه زن كانديدا جلب ش
زبان بدن و طرز قرار . ندادن تمام قد فرد باز بر اهميت و زيبايي صورت تأكيد دارد عكس و نشان

گرفتن دست اشاره به فكور بودن يا رؤياپرداز بودن فرد دارد، اما تركيب آن با نگاهي خـاص بـه   
هـاي زن كانديـدا    شدن بـه چشـم   خارج از دوربين باعث شده است بيشتر مخاطب را براي خيره

كند، زن بيشتر از آنكه در عكـس   بحث مي) 1972(طور كه برجر  در اينجا هم، همان. دعوت كند
  .كند اي است كه ديگران را به نظاره دعوت مي حضوري فعال داشته باشد، منظره

نوشته شده اسم كانديدا با رنگ صورتي . زند شده دامن مي نوبة خود به مسائل ذكر رنگ نيز به
تـوان   كه بايد ذكر كرد اين رنگ به صورت اتفاقي به كار نرفته و در تصوير ديگر اين كانديدا مـي 

زمينه بسيار به كار رفته و مشابه چنين رنگي  مشاهده كرد كه رنگ صورتي در متن و نيز در پس
ان براي نگارش كه در تصاوير مرد حالي در ديگر پوسترهاي انتخاباتي زنان قابل مشاهده است؛ در

شود كه با توجه به گفتمان موجود در جامعه،  اسم كانديدا يا ديگر موارد، چنين رنگي ديده نمي
بودن نوزاد و رنگ آبي نشانة پسر بودن  از بدو تولد رنگ صورتي نشانة دختر«. جايگاه خاصي دارد

نــدي جــنس حاصــل فراي«بــه عبــارتي ). 83: 1397پاينــده (» بچــة تــازه متولــد شــده اســت 
زنند  هاي اجتماعي رقم مي شناختي است، ولي جنسيت را فرايندها، باورها، توقعات و كليشه زيست

توان شاهد اين بود  درنتيجه، مي). همان(» اند كه خود بر اثر فرهنگ مسلط در جامعه شكل گرفته
  .آورند كنند و تمايزاتي پديد مي كه چنين مسائلي در جامعه به تصاوير هم نفوذ مي

  ور قدرتمند مردانحض
  .مربوط به پوستر انتخاباتي كانديداي مرد شوراي شهر شيراز است 5تصوير 

                                                        
1. Rembrandt 

درجه و ارتفاع متوسط، حد واسط بين نورپردازي مركزي و  45اگر چراغ را به طور مورب باال ببريم و در زاوية «. 2
  ).23: 1394نرنبرگ (» آيد غيرمركزي و كناري قرار دهيم، نورپردازي اريب حاصل مي
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 5تصوير 
  

هـاي   عكاس حجم وسيعي از كادر را بـه شـانه  . نقش بدن در اين عكس بسيار قدرتمند است
رو فاصلة خالي بسيار اندكي نسبت به طرفين كادر بـاقي گذاشـته و    سوژه اختصاص داده و ازاين

كه بر قسمت  ،1مشابه تصوير . هاي كانديداي مرد تأكيد كرده است ين صورت به وسعت شانهبد
بـرخالف   . انـد  هاي مرد برجسته و مهم دانسته شده مياني زن تأكيد شده بود، در اين عكس شانه

 كـرد، در ايـن تصـوير، شـانه     ، كه مفاهيم جنسي و جذابيت جنسي زنان را پررنـگ مـي  1تصوير 
هـر  . همـراه دارد  است كه مفاهيمي همچون پشتيباني، حمايت و سرپرستي را به عنصري مردانه
مردانـه  / مبنـاي دوگانـة زنانـه    كننـد كـه بـر    ها باورهاي جنسيتي را بازتوليد مـي  دوي اين عكس

اي كه در آن زيبايي و جذابيت فيزيكي زنان و نقش اغواگر  هاي دوگانه شناخته شده است؛ تقابل
  .شود گر مردان تعريف مي بدني و نقش حمايت آنان در مقابل قدرت

همچنين، برخالف نگاه منفعالنة زنان كانديدا، كه به دوربين چشم دوخته بودند، نگاه مـرد،  
است، حالتي پيروزمندانـه دارد و بـا لبخنـدي ماليـم همـراه شـده        كه به افقي دورتر خيره شده

شدن او بـه بيـرون از كـادر منفعالنـه      و خيره او را ابژه نساخته واقع، نگاه توانمند سوژه، در. است
زمينـه وجـود دارد نيـز     در همسويي با اين حالت از نگاه و فرم بدن، پرچمي كه در پـس . نيست

پـايين  . كنـد  مفهومي مانند برخورداري از حمايت مردم آن هم در ابعـادي وسـيع را ايجـاد مـي    
ه را برجسـته كـرده، تـأثير قـدرت     قراردادن محور لنز نسبت به سوژه، نورپردازي خاص كه چهر

حضور مرد در اين عكس با حضور زنـان كانديـدا در   . نگاه و توانمندي بدني را افزايش داده است
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مبناي ادعاي قـدرتي اسـت كـه او بـه رخ      حضور مرد بر. رسد هاي قبل متفاوت به نظر مي عكس
  .)Berger 1972: 45-46(تواند بر بقيه اعمال كند  يمكشد؛ قدرتي كه  يم

سـاز معـاني    ها، برخورداري تصوير از عباراتي بـا مفـاهيم خـاص زمينـه     در كنار اين خصيصه
مبلغ يـا  . بخش عمدة عبارات موجود در تصوير با خط نستعليق نگارش يافته است. ديگري است

گيـري از هنـر، مخاطـب پوسـتر را      واسطة اتكا داشتن به پيشـينة فرهنگـي ايـران و بهـره     فرد به
از اين بابت، ذهنيتي چون بهادادن و ارزش قائـل شـدن بـراي ايرانـي و     . دهد ثير قرار ميتأ تحت

 صـورت واضـح و   در قسمت پايين تصـوير نيـز، بـه   . گيرد فرهنگ ايراني در ذهن بيننده شكل مي
فـارغ از اينكـه از خـط    . غيرضمني، به پيشينة فرهنگي و هنـري خـانوادة او اشـاره شـده اسـت     

تنها با فونت همخواني دارد،  كاررفته كه نه شده، نوعي از طرحي گرافيكي به نستعليق بهره گرفته
همچنين، در همسويي با خط نسـتعليق،  . كند بودن آن، اسم فرد را برجسته مي بلكه حالت مدور

زمينه و گلي كه در قسمت پايين حاصل طرح گرافيكي است، فضايي فرهنگي و هنري  طرح پس
  .اهم كرده استتر ذكر شد، فر را، كه پيش

  

 6تصوير 
  

هايي با عكس كانديداي  ها و تفاوت مربوط به كانديداي شهر اهواز است كه شباهت 6تصوير 
برخالف نگاه منفعل و اغـواگر زنـان،   . در اينجا هم حالت چهره و نگاه فرد اهميت دارد. قبل دارد
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 1برخورداري از شهوت ديـدن از اين توضيح داده شد، نگاه مستقيم مرد به بيننده اجازة  كه پيش 
چنـين  . در اينجا نگاه مستقيم كانديداي مرد با تغير و تحكـم مردانـه همـراه اسـت    . دهد را نمي

شـود   قلمـداد مـي   2سازي گيرد، به نوعي كليشه حالتي از چهره، كه در تقابل با نگاه زنانه قرار مي
هـا نيـز نقـش     هـا، لـب   چشم جدا از حالت. كه برگرفته از گفتمان موجود در جامعة ايراني است

بودن نگـاه و صـورت باعـث شـده      جدي. اي جدي براي كانديدا دارند مهمي در ايجادكردن چهره
همچنـين،  . سوژه فاصلة خود با مخاطب را حفظ كند و در جايگاه برتري نسبت به او قرار بگيـرد 

رويي نسبت به دوربـين  كند، زيرا در زاوية رودر نفس او تأكيد مي به اعتمادبه حالت بدني كانديدا
  .عكاسي قرار دارد

شكل  گرفتن او در كادر بيضي مورد ديگري كه سبب شده فرد در كانون توجه قرار گيرد، قرار
بـاال سـوژه را نگـاه     بـه   از پايين  5درنتيجه، اگرچه عكاس مانند تصوير . با طرح پرچم ايران است

ار يـافتن سـوژه در وسـط كـادري ديگـر،      نكرده است و نسبت به او ارتفاعي همسطح دارد، با قر
  .حضور او از اهميت بيشتري برخوردار شده است

واقع  در. متن نيز مانند تصوير بر ذهن مخاطب تأثير بسياري داشته و به رمزگشايي نياز دارد
و زيررمزگـاني اسـت كـه بازتـابي از      3يافته طبق رمزگـان  هاي سازمان هر متن، نظامي از نشانه«

توان با نگـاهي بـه    مي). 23: 1397چندلر (» هاي معين هستند ها و كنش رها، فرضها، باو ارزش
در . يافتـه اسـت    شود، بـه مـتن نيـز انتقـال     متن متوجه شد كه هر آنچه در چهرة فرد ديده مي

خورند كه در مـورد جنبـة    هايي به چشم مي كنند، عبارت هايي كه سوابق شخص را بيان مي واژه
بـر   هايي مانند رئيس، مديرعامل و بازرس، قسـمت پـايين پوسـتر را در    ارتعب. نظارتي او هستند

ويژه در ايران، از شأني خـاص برخـوردار اسـت، در چنـين      ازآنجا كه كلمة مهندس، به. اند گرفته
در اينجا كلمة مهندس به بزرگي اسم فرد و با رنگ قرمز . يابد تصاويري نيز به اين وسعت راه مي

توان چنين گفت كه  مي. بودن كانديدا تأكيد شده است اين طريق بر مهندسنگارش يافته كه از 
كردن پيشينة كاري و فعاليتي كانديـداهاي مـرد بـه     در پوستر تبليغاتي دو تصوير اخير، فهرست

اي بـه سـوابق يـا تـوان      كه در پوسـترهاي كانديـداهاي زن هـيچ اشـاره     خورد؛ درحالي چشم مي
. زيبايي صورت و جذابيت فيزيكي و قدرت اغواگري تأكيد شـده اسـت  مديريتي نشده و صرفاً بر 

دهنـدة كمبـود مشـابه سـوابق مـردان بـراي        سـو نشـان   تأكيد بر زيبايي به جاي سـوابق از يـك  
هـاي اجتمـاعي بـر زنـان و      هاي نابرابر در زمينة كـار و فعاليـت   كانديداي زن است كه به فرصت

كه مورد بحث و بررسـي تحقيقـات و مطالعـات بسـيار     مردان در جامعة ما اشاره دارد؛ موضوعي 

                                                        
كـردن بـه    ها براي توصيف لذت اروتيك نگاه ير روانشناسشهوت ديدن، اصطالحي تكنيكي است كه فرويد و سا. 1

  ).165: 1385والكر و چاپلين (برند  كار مي
  ).208: 1385پاينده (مطرح كرد  عقايد عموميبار والتر ليپمن در كتاب  را نخستين» سازي كليشه«اصطالح . 2

3. code 
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دهد كـه   اين اشاره يا معناي پنهان نشان مي. بوده و ورود به آن از حوصلة اين مقاله خارج است
هاي پنهان اجتماعي و فرهنگـي بهـره گرفـت كـه در      توان از عكس براي فهم اليه تا چه حد مي

  .ي به آن اشاره شده استمورد چگونگي نگاه زنان به خود در چارچوب مفهوم
  

 7تصوير 
 

. رسد دو تصوير پيشين به نظر مي تر از مربوط به شوراي شهر تهران است و متفاوت 7تصوير 
پـردازي   اي سعي در شخصـيت  عكاسان در پوسترهاي قبل در استوديو و به كمك تجهيزات آتليه

ر هـم هسـت، در فضـايي    در اين عكس، كانديداي مرد، كه عكـاس و خبرنگـا  . كانديداها داشتند
اي از تابلو سبزرنگ راهنماي مسير در عكس كـامالً قابـل مشـاهده     ايستاده كه درختان و گوشه

كادر عكس طوري تنظـيم شـده كـه    . كند است كه فضايي غير از فضاي استوديويي را نمايان مي
اي آتليـه  جـ   اين عكس، كه در فضاي عمومي به. خوبي ديده شود پرچم ايران كامل در تصوير به

همچنـين،  . كنـد  بودن و در بطن جامعه بودن را به مخاطب منتقل مي ثبت شده، مفاهيم مردمي
بـه چشـم    6و  5ريختگي موهاي سـر، نـوع پوشـش و دوري از آراسـتگي، كـه در تصـاوير        هم به
عمـو  «استفاده از شعار . بودن او تأثير داشته است دادن و خودماني خورد، بسيار بر عادي نشان مي
بـودن بـه مـردم در     و القاي حس صميميت و نزديك) بازي با اسم خانوادگي عمولشكريان(» آمد

آميزي نامش بـا سـه    همچنين، از طريق رنگ. بودن مفيد واقع شده است ايجاد تصور از خودماني
رنگ پرچم ايران و كاهش فاصلة نامش با پـرچم، همنشـيني نزديكـي بـا پـرچم ايجـاد شـده و        

. بودن او باشد و اين حس را تلقي كند كه كانديدا فردي مردمي اسـت  بر ميهني تواند داللتي مي
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دادن به دنبـال رأي   اهميت جلوه شمردن انتخابات و كم تشويق مردم به شركت در انتخابات، مهم
  .كند پرستي كانديداي مرد تأكيد مي بودن او نيز بر حس ميهن

قلـب و اشـاره بـه پـرچم هـم بـر       از سوي ديگر، ژست فرد همچـون قـراردادن دسـت روي    
همـراه دارد كـه بـراي     ها و مفاهيمي را بـه  بدن فرد در اينجا داللت. پرستي او داللت دارد ميهن

» بدن منبـع اصـلي تعامـل اجتمـاعي اسـت     «در اين عكس، . فهم است مخاطب معنا دارد و قابل
)Waskul &Vannini 2006: 285 .(   ،زيـرا وطـن و    اما اين حركت نمايشي ژسـتي مردانـه اسـت

مشـابه  ). 1399آبـادي   نجم(ناموس مفهومي زنانه است كه مردان غيرتمند بايد از آن دفاع كنند 
  .شود ينمرود و مشاهده هم  اين ژست و عكس از زنان انتظار نمي

تـري دارد و   اگرچه چهرة كانديدا، مانند عكس پيشين، تحكم و تغير نـدارد و ظـاهر مردمـي   
مادي از مردم و ميهن فراتر از قامت او برافراشته شـده، زاويـة پـاييني    عنوان ن همچنين پرچم به

تر از سـطح خـود    كه دوربين عكاسي با او دارد و همچنين چشمان كانديدا، كه به سطحي پايين
واسـطة چنـين    درواقع، فرد به. دهند يميك مرد را نشان  عنوان بهكنند، برتري جايگاه او  نگاه مي

حضـور   تر و با قـدرت بيشـتري در پوسـتر    از حالت بدني كشيده، مردانه تمهيداتي و برخورداري
  .يافته است
هـا از   پژوهـي  توان آن را نسبت به ديگـر نمونـه   پوستر تبليغاتي ديگري است كه مي 8تصوير 

اين عكس مربوط به يكي از مردان كانديـداي پنجمـين دورة   . لحاظ برخي موارد متفاوت دانست
  .است) يكي از شهرهاي اهواز( شوراي شهر مسجد سليمان

متفـاوت بـه نظـر برسـد،      4شود اين پوستر نسـبت بـه تصـوير     يكي از مواردي كه سبب مي
، نگاه به بيرون از كادر زن باعـث شـده   4در تصوير . چگوگي نگاه سوژه است كه حامل معناست
توان مقايسه  مي كه در اينجا به صورت تطبيقي حالي بود كه فرد مانند يك ابژه نگريسته شود؛ در

تنها فرد را منفعل نساخته، بلكه سـوژه از طريـق ايـن نگـاه      كرد كه نگاه به بيرون از كادر مرد نه
رسد و باعث شده، مانند زن كانديدا، چهرة مرد حالتي نمايشي بـه خـود    كامالً خنثي به نظر مي

توان برگرفته  مردان را مي هاي تبليغاتي انتخاباتي در مورد زنان و در عكس 1تباين ايماژها. نگيرد
  .از گفتمان مربوط به جامعة ايراني دانست

                                                        
هايي را كه با يك ابـژة خـاص در ذهـن     پنداشتمنظور از ايماژ صرفاً يك عكس نيست، بلكه كلية احساسات يا . 1

  ).38: 1385پاينده (ناميم  شوند ايماژ مي بيننده يا خواننده تداعي مي
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  8تصوير 
كنـد چگـونگي ارتباطـات غيركالمـي      اي كه نظر را جلب مي ترين مسئله در اين تصوير، مهم

تـوان   در تقابل با اكثر تصوير زنان مي. است كه فارغ از نوع نگاه، حالت بدن نيز قبل تحليل است
پوستر يا بسياري از پوسترهاي تبليغاتي انتخابـاتي مـردان، افـرادي را نشـان      متوجه شد كه اين

تري، چه به صـورت ايسـتاده يـا نشسـته، برخـوردار       تحرك دهند كه از حالت بدني بسيار بي مي
هـاي   هـايي بـين عكـس    توان تمايزات و شـباهت  عالوه بر اين، در مورد حالت دست مي. هستند

توان گفت كه دسـت شـخص ماننـد دسـت زن      ه لحاظ شباهت ميب. مردان و زنان مشاهده كرد
امـا بـه لحـاظ تفـاوت     . رسد مفهوم خاصي ندارد و بسيار تصنعي به نظر مي 1كانديدا در تصوير 

تـوان حتـي يـك تصـوير      توان گفت كه در همة تصاوير تبليغاتي انتخاباتي زنان نمي جرئت مي به
زيرا ايـن حالـت بـدني بسـيار مردانـه اسـت و        يافت كه دست فرد به اين صورت بازنمايي شود،

هايي كه تا حدودي ماهيت دستوري هم دارند، برگرفته از سوبژكتيويتة مرد ايرانـي   چنين ژست
  .اي اجتماعي دارد يا ذهنيت عكاس هستند كه اين مسئله ريشه

د كه گيري از رمزگان فني عكاسي اشاره كر توان به چگونگي بهره شده، مي فارغ از موارد ذكر
اگرچـه در  . شود تمـايزاتي پديـد آيـد    ها سبب مي نقش بسيار مهمي دارد و در تعدادي از عكس

بهـره گرفتـه    1هاي تبليغاتي انتخاباتي مـردان و زنـان از جعبـة نـور نـرم      تعداد كثيري از عكس
توان اظهـار   شود نوري نرم و گسترده فرد و صحنة عكاسي را دربر بگيرد، مي شود و سعي مي مي
شود كـه   شوند به كار گرفته مي هاي نمايشي مي كه در تصاوير زنان نورهايي كه سبب جلوه كرد

  .شود روشني مشاهده مي به 4و  1در تصاوير 
                                                        

1. softbox light 
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  يريگ جهينت
كنـد   يمي به فرهنگ ديداري و شنيداري آن جامعه نيز راه پيدا ا جامعهمفاهيم جنسيتي در هر 

كه بحث شـد، حضـور متفـاوت     طور همان. نيست آن تصاوير انتخاباتي و تبليغاتي هم جداي از و
كـه   يدرحـال . قابـل تشـخيص اسـت    وضوح بهي انتخاباتي شوراي شهر ها عكسزنان و مردان در 

وار در برابر نگـاه خيـره و قضـاوت مردانـه قـرار داده       يد بر جذابيت و زيبايي زنان آنان را ابژهتأك
ي انتخابـاتي كـه   ها عكسواقع،  در. كشد يموير است، مردان را فاعالني قدرتمند و توانمند به تص

كننـد كـه    يمـ هـاي جنسـيتي پنهـاني را آشـكار      يشـه كلباورهـا و   در اين مقاله بررسي شـدند، 
  .يت اجتماعي براي دو جنس هستندموقعي اجتماعي و ها نقشكنندة  يينتع

منـدي   هاي جنسيتي در اين تصاوير برگرفتـه از چگـونگي بـدن    گيري كليشه بخشي از شكل
اي بـه نمـايش    برخـي از زنـان بـه گونـه    . زنان و مردان بوده كه برخاسته از گفتمان جامعه است

چرانـي مردانـه    اي حالت شده كه زنانگي را يادآور و سـبب چشـم   ها به گونه اند و بدن آن درآمده
دوربين  هاي خيره به در كنار اين، حالت نگاه زنان اغواگرانه است كه اين مسئله در نگاه. شود مي

شـود كـه    اي ارزيابي مي از سوي ديگر، بدن مردان به گونه. هاي خارج از كادر ديدني است و نگاه
هـا اسـتوار و    بـدن . دهنـد  شدن به مخاطب را نمي مندي زنان است و اجازة خيره در تقابل با بدن

انمنـدي  اي به قدرتمندي مردان در رابطه بـا تو  رسند و به صورت ضمني اشاره محكم به نظر مي
 عنـوان  بـه يد بر سوژگي آنـان  تأكمندي مردان در عكس، بيشتر در راستاي  بدن. ادارة امور دارند

نگـاه آنـان نيـز بـر مخاطـب چيـره       . نهايت قدرت اسـت  و در نفس اعتمادبهافرادي توانمند داراي 
كاويـدن  نگاه مردان، چه نگاه به درون كادر و چه . شود و در بعضي مواقع با تغير همراه است مي

. ي كننـد چران چشمدهد كه همانند زنان به آنان خيره شوند و  مخاطب اجازه نمي بيرون كادر، به
  .شود هاي تصنعي بايد گفت كه اين مورد در تصاوير مردان و زنان مشاهده مي در مورد ژست

گويد زنان موجوداتي زيبـا و اغواگرنـد و    در اين تصاوير، گفتمان جنسيتي وجود دارد كه مي
ي هـا  عكـس آنچه در بازنمايي زنان در . شوند يمهمواره در جايگاهي فرودست در برابر مرد ديده 

يد بـر عناصـر زيبـايي زنانـه     تأكانتخاباتي اهميت دارد، نه ابراز شايستگي و توانمندي آنان، بلكه 
ي انتخاباتي هم در پي كسـب قـدرت و چيرگـي بـر صـحنه      ها عكسكه مردان در  يدرحالاست؛ 
پوشـش تعـداد درخـور    . بخشي از اين موضوع بر اثر تفـاوت در پوشـش پوشـاك اسـت    . هستند

كه دربارة مردان چنـين چيـزي    حالي رسمي دارد؛ در توجهي زنان به لحاظ نوع و رنگ حالتي غير
  .شود مشاهده نمي

در پوسـترها نيـز نگـاه جنسـيتي و      كاررفتـه  بـه كه نشان داده شـد، عوامـل فنـي     ورط همان
بـودن عكـاس بـه     در مورد زنان، مواردي همچون نزديك. كنند يمهاي جنسيتي را آشكار  يشهكل

هـايي كـه    گيري از رنگ بهره. فرد و نحوة كادربندي باعث شده بيشتر بر زيبايي زنانه تأكيد شود
شود، در متن پوسترها يا ديگر خصوصيات بصري، مـردان   در نظر گرفته مي در جامعه براي زنان
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بـودن دوربـين از زنـان     همچنين، زاوية عكاس از كانديدا، باال. كند و زنان را از يكديگر متمايز مي
گيـري جايگـاه    بودن آن از مردان سبب از سوژه بـه ابـژه رسـيدن زنـان و شـكل      كانديدا و پايين

  .شود مردان مي قدرتمند و متفكرانه
و با پا گذاشتن در عصر ديجيتالي كيفيت امكانـات فنـي ماننـد دوربـين      زمان مرور بهاگرچه 

افزارهاي ويرايشي دسـت عكاسـان    يافته و از طرف ديگر نرم يشافزاعكاسي، تجهيزات نورپردازي 
نـدارد، بـه نظـر    گذارند و محدوديتي از اين بابت وجـود   را براي تغييرات عمده در تصاوير باز مي

رسد نياز است كه عكاسان نگاهي به پيشينة تاريخيِ عكاسـي انتخابـاتي بيندازنـد و در كنـار      مي
بـا گذشـت    زمـان  هـم كار بگيرنـد كـه    گيري از تجهيزات امروزي، استانداردها و اصولي را به بهره

  .تر در مورد اين عرصه پديد آيد زمان، نگرشي مناسب و جامع
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