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  مقدمه

 پس از انقـالب اسـالمي   هتلويزيون جامع يكي از موضوعات مهم در راديو و
. جايگاه و نقـش زن در ايـن فضـاي نـوين بـود      بازتعريف ،)1357( در ايران

بـر   مـادري  -همسري  هاي نقش بر عالوه ،اي هرفت در اين نهاد رسان مي انتظار
هـا و   سنتتأكيد شده، علمي زنان نيز  فرهنگي و، اجتماعي هستي برجها نقش

  . شود قوانين ستمگرانه طرد و نفي و هاي خرافي و نادرست نگرش
از آنجا كه سازمان صداوسيما بـازوي رسـمي    با توجه به انتظار يادشده و

تصـويري كـه از زنـان در     اكنـون  هـم  ،فرهنگي جمهوري اسالمي ايران است
 در دو دارنـد؟ در كتـاب حاضـر   هايي  چه مشخصه شوند مي اييبازنم ها برنامه

ـ ) تحليـل سـازماني  ( كـالن  و) هـا  تحليـل مـتن  (سطح خرد  ايـن موضـوع    ه ب
راديو ، رانياي ه جمع هچندين برنامه از برنام، در سطح خرد. شده است پرداخته

براساس يـك مـدل نظـري    ، ي مربوط به موضوعها بخش، ايران انتخاب شده
ـ ززدگي  ري جنسيتتئو(تركيبي  ـ ، انب ـ  آفـرينش معنـا و   هنظري نمـايش   هنظري
 گيري قواعـد و  به بررسي منابع شكل، سطح كالن در. اند هتحليل شد )جنسيت

خـواهيم  سـازي   برنامـه  هآنهـا در مرحلـ  تجلّـي   هنحـو  دستورهاي سازماني و
. اي از عوامل راديو ايران مصاحبه شده است بر آنها با مجموعه عالوه. پرداخت

 ،تحليلـي موضـوع  كمك خواهد كرد تا از هر دو ساز  احبه با عوامل برنامهمص
  . درك بهتري داشته باشيم

هـاي   سـنجي  و نكتـه  ، ابتكارات فكريها تدوين اين كتاب از راهنمايي در
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، نظرهـاي دكتـر عبـاس كـاظمي     و دقـت  هـا  دكتر مهدي منتظرقائم و مشـاوره 
هـاي معنـوي دكترمحمـد     حمايتها و  استادان محترم دانشگاه تهران و تشويق

 انبزرگوارآن از . ام هبود مند هبهررضايي، استاد محترم دانشگاه علم و فرهنگ، 
  . سپاسگزارم

 

  ناصر عابديني

1387                   

 



 

1  

 چشم انداز كلي بحث

   چالش ميان مدرنيته و سنت، غرب و ايران

ـ   بيش از يكصد سال است كه در، سنتي ايران هجامع  هبرابر تحـوالت نوگرايان
در زوايـاي   رو ازايـن ، فرهنگي و سياسي غرب قـرار گرفتـه  ، اجتماعي، فكري

ـ   . شده است رو روبهمختلف يادشده با چالش  ) 1384( نيـا ورماه هبنـا بـه گفت
) هاي ايران و روس در زمـان قاجاريـه   در جنگ( ي روسيها آنگاه كه با گلوله

، خردگرايـي «. با مدرنيتـه مواجـه شـديم   ي ا هگون به ،مورد اصابت قرار گرفتيم
 »انـد  همدرنيت هاعتقاد به اصالت فرد و همچنين آزادي از اصول اولي، باوري علم

است تكليف خود را با مدرنيته   ما هنوز نتوانسته هاما جامع. )12:1382، بهنام(
در معـرض  ، ي جمعـي هـا  رسـانه  هبه وسيلاين در حالي است كه  ،روشن كند

  . است ات قرار گرفتهتوفان اطالع
، ي فرهنگـي هـا  در حـوزه ، اخيـر در غـرب   هيكصدسال هتحوالت نوگرايان

ايـران را در قـرن    »نظـم اجتمـاعي كهـن   « ،علمـي و سياسـي  ، ديني، اجتماعي
بـه عنـوان    عمـدتاً ايـران  ، در قرن نـوزدهم «. ساخت رو روبهنوزدهم با تهديد 

بـه شـكل    ،تي روسـتايي اين ساختار طبقـا . شد مي روستايي شناختهاي  هجامع
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، فرهنگـي ، اوضـاع فكـري  . )45:1385 ،كـاظمي ( »شـد  مـي  فئـودالي اداره  شبه
) قـرن نـوزدهم مـيالدي   (اجتماعي و سياسي ايرانيان در قرن سيزدهم هجري 

بـه همـين   . بـود  ها آنان را خوابي عميق فرا گرفتـه  بود كه گويا قرناي  هگون به
وقايع اين دوره را كـه سـرانجام   ) ق 1280 -1337(االسالم كرماني  دليل ناظم

 تـاريخ بيـداري ايرانيـان   در كتـابي بـا نـام     ،به انقالب مشروطيت منجـر شـد  
  . گردآورد

اين رودررويي با مدرنيتـه در ايـران خـود را در اشـكال مختلفـي ظـاهر        
ي ها مدرنيته هنوز در پشت دروازه) 1386(علمداري  ههر چند به گفت، ساخته

رويي و چـالش بـا دنيـاي    يـا ورسرانجام ايـن  . ه استفكري ما سرگردان ماند
و تشـكيل   بـه وقـوع انقـالب مشـروطه     ،سياسـي  -اجتمـاعي  هدر حوزغرب 

 هسان حكومـت مطلقـ   و بدين منجر گرديد) ش.   ه 1285(مجلس شوراي ملي 
ـ  . شاهنشاهي به حكومت مشروطه تبديل شـد  ) 1381(يـان  امآبراه هبنابـه گفت

، اه روشنفكران جديد كه ملهم از ناسيوناليسـم انقالب مشروطه به پيروزي كوت
غيرمــذهبي  عمــدتاً آنــان قــوانيني. انجاميــدبودنــد ليبراليســم و سوسياليســم 

  . كه جامعه را به صورت اروپاي معاصر درآورند دافكندند و اميد داشتن پي
 )ش.   ه 1304( پهلـوي  هكارآمدن سلسل قاجاريه و روي هبا انقراض سلسل

رضـا  . ديگر خود را آشكار كرداي  هگون غرب بههنگ معاصر با فر ايران چالش
در زمـان  سـازي   اين روند غربي. ايران آغاز كردكردن  را با غربي نوسازي، شاه

  هباشـتاب ادامـ   خورشـيدي  پنجـاه و چهـل   هويژه در دهـ  محمدرضا پهلوي به
 ،در ابعـاد مختلـف اجتمـاعي    نـامتوازن اي  هتوسـع ،  ين نوسـاز اينتيجه . افتي

 تحـوالت  را براي بستري، به سهم خود نهايت در كه بوداقتصادي  و  نگيفره
  . كرد جامعه ايران آماده  بعدي

بـه   1357 و 1356هـاي   گيـري انقـالب اسـالمي در سـال     با وقوع و اوج
 12جمهـوري اسـالمي ايـران در    رسـمي  اسـتقرار  و ) ره(رهبري امام خميني 

هرچنـد در ايـن    ،قرار گرفـت  ايران در مسير تحوالت نويني، 1358فروردين 
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تـدوين قـانون اساسـي و تفكيـك قـواي      ، )رفراندم(گيري  يأر هدوره نيز شيو
 ،سيس نهادهـاي جديـد  أگانه در آن و تثبيت بسياري از نهادهاي پيشين و ت سه

، انقالب اسـالمي ايـران در بعـد سـلبي     يتاما كلّ ؛ي غربي بودها ملهم از شيوه
، غربـي  نـه ، نـه شـرقي  ( كـرد  مـي  تعريـف خود را در ضديت با نظـام غربـي   

جمهوري اسالمي كه در اينجـا شـرقي و غربـي بـه ترتيـب بـه معنـاي نظـام         
) انـد  معناي اعم آن غربـي  داري است كه هر دو نظام به اشتراكي و نظام سرمايه

به نيازهاي پاسخ راني درصدد اي  هجامع، ن سلسله تحوالتاي ه به وسيل درواقع
بيش در ايران ي اخير ها آمده در دهه وجود بهچالش . وجود آمده بوده است به

و از جملــه از طريــق راديــو و  جمعــي ارتبـاط از هـر چيــز از طريــق وســايل  
در تعامل با فرهنـگ   ها در اينجاست كه نقش اين رسانه. تلويزيون تشديد شد

  . سازد مي به خوبي خود را آشكار

مستمر يـا كـنش متقابـل     دنياي امروز به ارتباط) 1379(بنابه گفته گيدنز  
از نظـر او ارتباطـات   . وابسـته اسـت   ،ميان مردمي كه بسيار جدا از يكديگرند

يكـي از  . هاي اجتماعي ما دخالـت دارد  ي فعاليتها همگاني در بسياري جنبه
ـ  . راديوسـت ، وسايل ارتباطي مهم در جهان امروز ) 1382(عـاملي   هبنابـه گفت

هاي  ساختن ارزش م نقش جدي در نهادينهفه مردم هراديو به عنوان اولين رسان
: گذاري راديو در سه جهـت بـوده اسـت    تأثيراز نظر وي . مدرنيته داشته است

در تقويت نهـاد مـردم و بـاالخره در ايجـاد     ، دادن به فضاي عمومي در شكل«
 . )32:1382، عـاملي (» بـراي حضـور زن در فضـاي عمـومي جامعـه     اي  هزمين

بـه   ر و فعاليت زنان را در فضـاي عمـومي جامعـه   حضوه راديو زمين ،بنابراين
ي ديگـر  هـا  فراهم كرد و رسانه، مدرنيته تأكيدي مورد ها عنوان يكي از ارزش

  . ن حضور و فعاليت شدت بخشيدنداي  هنيز از جمله تلويزيون و سينما ب
 هراديو در مجموعـ  اكنون هم. ازي شداند هرا 1319راديو در سال ، در ايران

در (اين سازمان پس از پيروزي انقالب اسـالمي  . قرار دارد يماصداوس سازمان
كه (و كاركردهاي خود پرداخت  ها به بازتعريف اهداف و سياست)1357سال 
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  . )در بخش مطالعات اسنادي به طور مفصل به آن خواهيم پرداخت
جايگاه و نقش زنان در فضاي ، يكي از موضوعات مهم در اين بازتعريف 

 يهـا  نهادهـا و سـازمان  ، پـس از انقـالب   هدر جامع. الب بودنوين پس از انق
شـوراي   هـا آن هترسيم فضاي نوين فرهنگي شدند كه از جملدار  مختلفي عهده

امـام   از آنجـا كـه از ديـدگاه   . بود صداوسيماو سازمان  عالي انقالب فرهنگي
ي هـا  مشـي  ترسـيم خـط   ،شد ميصداوسيما دانشگاه عمومي تلقي ) ره(خميني

متـأثر   ي امـام هـا  ديـدگاه  از فضاي انقالب و ،هانگي و بازتعريف آنجديد فره
موظـف اسـت    صداوسـيما ، از ديدگاه شوراي عالي انقـالب فرهنگـي  . گرديد

همچنـين بايـد   ، عنـوان مـادر تقويـت كنـد     جايگاه واقعـي زن مسـلمان را بـه   
هنري ، فرهنگي، ي الزم را براي مشاركت فعال زنان در امور اجتماعيها زمينه

كتابچـه شـوراي عـالي    ( دكنـ ي نادرست فراهم ها سياسي و مبارزه با بينشو 
  . )48:انقالب فرهنگي

، دينـي بـه موضـوع زنـان     -به دليل حساسـيت فرهنگـي  ، راناي  هدر جامع
ــان در رســان  ــاب شخصــيت و جايگــاه و نقــش اجتمــاعي آن ــد اي  هبازت مانن

ن، به دليـل  خصوص زنا از طرفي، مردم به يي دارد؟ها چه مشخصه صداوسيما
حاكميت نظام انقالب اسالمي، انتظار دارند نگرش تبعيضي بـه زنـان اصـالح    

  . شود
جمعـي،   ارتبـاط از طريـق انـواع وسـايل     ويژه بهبا ورود و هجوم مدرنيته  

، فرهنگـي ، ي مختلف اجتماعيها حوزهر ي مربوط به زنان و مردان دها  نگرش
انتظـار را ايجـاد    ايـت ايـن  درنهسياسي و ديني به چالش كشيده شده است و 

ـ    موجود در كرده تا درباره مباني صـورت  ملي عميـق  أنگرش بـه زن و مـرد ت
وظـايف  ، هويـت زنـان   شامل بـازتعريف ، زنان هدربار ويژه ، بهملأاين ت. گيرد
ي مثبـت دربـاره   ها و نگرش ها ستمگرانه و تقويت سنت يها طرد سنت، آنان

ما درباره  هجامع فرهنگي در - دينيي ها حال با توجه به حساسيت. آنان است
در ، بـاره  ايـن  ي فرهنگ غربـي در ها با توجه به هجوم و رسوخ انديشه زنان و
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همچنـان كـه در    كنـد؟  مـي  زنان را به چه نحو بازنمـايي صداوسيما،  ،مجموع
شدن  مفهوم بازنمايي برساخته ،طور مفصل به آن خواهيم پرداخت فصل بعد به

اهـداف خـاص    تأمينشدن در جهت  ن برساختهاي  هواقعيت در رسانه است ك
  . ي خاص استها گروه براي افراد و

آنچنـان   صداوسـيما ي ها گستردگي و فراواني برنامهكه اينمهم ديگر  هنكت 
) مـالي  و زمـاني ، انسـاني (است كه در يك تحقيق محدود با امكانات محدود 

سـت  د صداوسـيما ي هـا  برنامـه  زنان در مجموعـه بازنمايي  هتوان به نحو نمي
كار محقق ايـن سـطور در حـوزه     هاين تحقيق به دليل سابق در رو ازاين. يافت

 هيـك برنامـ  فقـط روي  ، مشـخص  هاي رسـيدن بـه نتيجـ   برهمچنين راديو و 
  . پرسابقه متمركز خواهد شد پرمخاطب و

  و بازنمايي ها رسانه

اسـت  فرهنگ تلويزيون بحث كـرده   هكه دربار )1380(از ديدگاه جان فيسك 
يي هـا  برنامه ها توان چنين استنباط كرد كه رسانه مي ي ديگر نيزها رسانه هدربار

كوشند با مهار ايـن معـاني آنهـا را بـه      ميكنند و  مي هئآكنده از معاني نهفته ارا
  . ندكنتر تبديل  تر و مرجح معاني يگانه

واقعيـت فقـط زمـاني    ، )2002، كيسي و همكـاران (ل ها  از نظر استوارت
و معـاني چسـبيده بـه     ها وانگهي بازنمايي. دشوشود كه بازنمايانده  ادار ميمعن

. نـد متغير، نكه از چـه منظـري عرضـه شـوند    اي  هب ا توجهب، آنها در طول زمان
هـيچ واقعيـت معنـاداري     آن كه اول :هال را چنين خالصه كرد  توان بحث مي

از رويـداد   نمايي بعـد كه باز  دوم آن. كه بازنمايانده شود مگر آن ،وجود ندارد
 درواقـع چيـزي كـه مـا رويـداد     . دهد بلكه بخشي از آن رويداد است رخ نمي

  . ميم خارج از بازنمايي وجود نداردنا مي
بازنمـايي  . ترين مفاهيم اين پژوهش اسـت  مفهوم بازنمايي يكي از كليدي

 هدربـار  )1985(ريچـارد دايـر   . كاركردهاي خـاص خـود را دارد   ها در رسانه
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 كـدام گـروه را بـه چـه    ، كند كه چه كسـي  مي اين پرسش را مطرح ،ماييبازن
به دنبال چنين رويكردي است كه موضوع رابطه ميـان  ؟ نماياند بازمياي  هشيو

ن معنا كه بازنمـايي  اي  هب. شود مي پديدار، »ايدئولوژي«و » قدرت«، »بازنمايي«
مـواقعي ممكـن    نيست كـه در  ها فرايند بازتاب شفاف واقعيت از طريق رسانه

در ايـن تلقـي    بلكـه اساسـاً  . است با نواقصي در انعكاس شفاف مواجه باشـد 
 كـه  درحـالي  ،شوند مي بازنمايي فرايندي است كه طي آن برخي امور نمايانده

 احتماالًشود  مي آنچه بازنمايي درواقع. مانند مي مسكوت ديگر بسياري از امور
است كـه   اينمهم بحث باال  هنتيج دو. است خورده خاص گرهاي  هبا منافع عد

 ،گيـرد  مي آنها صورت هيي كه بازنمايي به واسطها در برخي از گفتمان نخست
رسد و يـا بـه    نمي شوند و صدايي از آنها به گوش ديده نمي ها بعضي از گروه
اموري واقعـي  ها،  ن بازنمايياي  هآنك سپس ،شوند مي بازنمايانده، نحوي خاص

ي هـا  از اين رو فرايند تكوين شخصيت يـا ذهنيـت گـروه   شوند و  مي پنداشته
نقـش   »بازنمـايي «در اينجاست كـه مفهـوم   . كند خاص را هدايت و كنترل مي

بـرخالف تصـور رايـج دربـاره      معنا كه بدين. كند مي خود را در رسانه آشكار
در اينجـا  ، كننـد  مـي  ميان واقعيت و مخاطب تلقي 1كه آنها را واسطه ها رسانه
اسـت و   »بازنمـايي « ،دهد مي رخ ها اين نكته است كه آنچه در رسانه بر تأكيد

 ،نيست و اين حقيقت برسـاخته  »حقيقت برساخته«بازنمايي نيز چيزي به جز 
  . گيرد مي ي خاص شكلها هاي خاص و به واسطه گفتمان وسيله كانون به

2حقـايق را بازتـاب   هـا  بنابراين رسانه
 3را بازنمـايي   دهنـد بلكـه آن   نمـي  

 خاص است و بـر ضـد منـافع   اي  هاين بازنمايي در خدمت منافع عد. كنند مي
مـورد   ،با دقت نظـر  بايد ها اين حالت است كه ادعاي رسانه در. ديگراي  هعد

                                                        

1. Medium  

2. Reflect  

3. Representation  



  7انداز كلي بحث       چشم

 

امـر توجـه بـه مفهـوم      ثر بـراي ايـن  ؤهـاي مـ   و يكي از راهبررسي قرار گيرد 
  . آن است گذاريتأثيرو ابعاد مختلف اي  هبازنمايي در متون رسان

  بازنمايي زنان در رسانه

؛ تهاس يكي از موضوعات مهم در ارتباط با بازنمايي در رسانه ،بازنمايي زنان
بـه  در درجه اول زنان در مقايسه با مردان ، از آنجا كه در جوامع مختلفزيرا 

اين اند و  از يكديگر متفاوت كامالًهاي فردي و اجتماعي  لحاظ هويتي و نقش
زنـان را نـابرابر بـا     وامـع بيشـتر ج «شوند و  مي تلقينيز آميز  عيضها تب تفاوت

نه طبيعي و ضروري كه برخاسته از نهادهاي انساني  ،دارند امري مي  همردان نگ
  ). 58:1385، آلكوف( »و اجتماعي است

 ،گـذار مهـم در دنيـاي امـروز    تأثيربه عنـوان يكـي از ابزارهـاي     ها رسانه 
ي يادشده نسبت بـه  ها در تقويت و بازتوليد ديدگاه سزايي را توانند نقش به مي

از ادبيـات مربـوط بـه    اي  هبررسـي بخـش عمـد   ايـن  در «. دنزنان  داشته باش
هـا و   مقبـولي كـه در نقـش    يهـا  علـل و شـيوه   ها، تصويرسازي زن در رسانه

گيـري ايـن    هـاي مـردان را در شـكل    وظايف خاص دارد، بسياري از پژوهش
ــوير و  ــتفاده ازءسوتص ــرزنش  را  او اس ــود س ــال خ ــراي امي ــي ب ــد م  »كنن

  ).  98:1383،عواض(
 هـا  تصـوير زنـان در رسـانه   در مقاله خـود بـا عنـوان     )2003(سارا لوورا 

واسـطه   حضـور زنـان در ايـن عرصـه بـه      ،آنچه فمينيسم دريافتـه «: نويسد مي
تنهـا در ايـن    آنهـا نـه  . خصوص براي تبليغات بوده است به ،ي جنسيها جاذبه
دهند كه چه چيزي از ما  مي بلكه نشان ،دهند مي هائتصاويري از ما ار اه پروژه

  ). 242: 1383، فرهمند(» انتظار دارند )زنان(

  براي پژوهش حاضر  »ايراني جمعه«اليل انتخاب برنامه د

  :دشبه داليل زير براي پژوهش حاضر انتخاب  ايراني جمعه هبرنام
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ي طنـز راديوسـت كـه قبـل از     هـا  مـه ترين برنا از جمله پرسابقه ايراني جمعه - 

 . شده است مي انقالب با نام ديگري نيز پخش

 ،اسـت  )با ژانر طنـز (ي تفريحي ها برنامه ءجز ايراني جمعه هاز آنجا كه برنام - 

در آنها كمتـر اسـت،    بيان يا موضوعاتي كه امكان بيان  غيرقابل بسياري از موضوعات

 . كنند مي قالب طنز فرصت بيان پيدا

 ايفـا هاي متعـددي را   زنان نقش ،ها بخش اجرا و هم در بخش نمايش هم در - 

ــد، مــي ــه كنن ــژه ب ــومي و  گــردد مــي برنامــه ســعيآنكــه در آن  وي از موضــوعات ب

فرصت مناسبي بـراي بررسـي    ،بنابراين. هاي كشورمان نيز استفاده شود فرهنگ خرده

تـرين و   دسـترس در، تـرين  عنـوان همگـاني   كـه بـه  اي  هبازنمايي زنان در رسـان  هنحو

در يك برنامـه تفريحـي    درواقع. باشد مي جمعي شناخته شده است هترين رسان ارزان

رو  اين از ؛شوند مي بيانتر  پرده بي وتر  صريح، بسياري از موضوعات روزمره، راديويي

توانـد   ميرا  »بازنمايي زنان هنحو«بخشي از   ايران راديو ايراني جمعهبررسي برنامه 

 -ي فرهنگـي  هـا  و ديـدگاه  هـا  از گـرايش اي  هآشكار سـازد و گوشـ  تر  نما آسابراي 

در ) انتظارات از زنان(كه چگونه هستند و نيز چگونه بايد باشند را اجتماعي به زنان 

  . به تصوير كشد ،پرمخاطباي  هيك رسانه فراگير با برنام

آن  طنزها بيشتر طنز اجتماعي اسـت كـه در  ، راديو ايراني  جمعهر برنامه د
بـه علـت   . شـود  مـي  ي گوناگون اجتماعي پرداختهها به روابط افراد در محيط

بسيار مناسبي ه زمين ،آيد مي پديدآزادي عملي كه به واسطه ژانر طنز در برنامه 
. شـود  مـي  فراهم آنها  و انتقاد از براي طرح انواع موضوعات مختلف اجتماعي

پـرداختن بـه   ، كنـد  مي دايكي از موضوعاتي كه در اين برنامه فرصت طرح پي
  . شخصيت زنان در ابعاد مختلف است

شود  مي از آن استفاده ايراني جمعه هژانري كه در برنام كه بيان شد  همچنان
چه خصوصـياتي دارد و اهميـت و   ، ژانر طنز چيستاينكه . است ١»طنز«ژانر 

                                                        
1. Satire genre 
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اري از توانيم به بسي ژانر طنز مي هدرواقع به وسيل رد آن در راديو چيست؟بكار
بسـياري از موضـوعات و   . شود پي ببريم هاي پنهاني كه در آن روايت مي اليه

ژانر طنـز فرصـت    شدن نيستند، توسط مطرح حقايق كه به صورت صريح قابل
  . به آن خواهيم پرداختفصل بعد در  كنند كه بروز پيدا مي

 





 

2  

  ادبيات نظري مفاهيم و

 قدمهم

ي هـا  رسـانه  در كـه اي  هه تحـوالت گسـترد  كوتاهي ب هدر اين فصل ابتدا اشار
ي نـوين غربـي و تشـديد    هـا  در ترويج نگرش ،در قرن بيستم ويژه بهگروهي 

مبحث . است خواهيم داشت بوده ا مؤثرم هي سنتي جامعها با نگرش ها چالش
سـپس بـه انـواع     ،ي فلسفي آن خواهد بودها بعدي ما مفهوم بازنمايي و ريشه

  . پرازيم اي مي هبازنمايي و بازنمايي رسان
جنسـيت و   ،مفهوم جنس :مباحث ديگر اين فصل عبارت خواهند بود از 

 ،ي فيسـك هـا  در ادامه به تئـوري . ي جنسيتيها در تقويت نقش ها نقش رسانه
 ان و به دنبـال آن بـه بررسـي نظـام توليـد سـازماني      بزدگي ز جنسيت ،گافمن

  . خواهيم پرداخت

  ي نوين ها گرشن تغييردر  جمعي ارتباطنقش وسايل 

تعـاملي خـاص و   ، ر حاضر راديو و تلويزيون توانسته است با فرهنگعصدر 
در تقويت و بازتوليد عناصر فرهنگـي مختلـف    ها اين رسانه. نظير پيدا كند كم



   در راديو ايران تصوير زنان      12

 

ـ  بنابه اكنون همكه  كنند مي ثري را ايفاؤگذارند و آنچنان نقش متأثيربسيار   هگفت
اين بدان معناست كه . هستند »ز فرهنگبخشي ا ها رسانه«) 1382(مك كوايل 
) 1380(اسـتريناتي  .توانند هنجارآفرين باشند مي دارند مي عرضه ها آنچه رسانه

او از  .»ي جمعي رابطه تگاتنگي داردها فرهنگ عامه با رسانه امروزه« :دگوي مي
فرهنگ عامه همان «: كند مي عامه را چنين تعريف فرهنگ )1998(قول هبديژ 

طـور عمـومي در    بشر كه به كه در يك مجموعه از بدايع ساختچيزي است 
 يهــا برنامــه، پوشــاك، موســيقي، نــوار، فــيلم ؛دســترس هســتند وجــود دارد

  . )18:1380، استريناتي( »وسايط حمل و نقل و غيره، تلويزيوني
، ي اصـلي فرهنـگ عامـه در دنيـاي امـروز     ها دهنده يكي از شكل درواقع 

كه به انحاي مختلف در زندگي روزمره ما نقش  جمعي است وسايل ارتباطات
چه بعد تفريحـي و  ، رساني چه در بعد اطالع جمعي ارتباطوسايل . كند مي ايفا

بـر همـه ابعـاد زنـدگاني      اند هتوانست ،ها ورزشي و چه در بعد تجاري و آگهي
ي جـام جهـاني فوتبـال گرفتـه تـا      هـا  از انعكـاس بـازي   فردي و اجتماعي ما

ي هـا  و از آگهـي  تحـوالت و تالطمـات سياسـي در جهـان    خبرهاي جنگ و 
هـا و حـوادث    داسـتان  ،ي مختلف راديـو تلويزيـوني  ها تجاري گرفته تا برنامه

تنگاتنگ ميان  هاين رابط. تأثير بگذارند و مجالت ها مهيج در صفحات روزنامه
و فرهنگ عامه سبب شده است كه هر يك منبع تقويتي براي ديگري  ها رسانه

  . دتلقي شو
در گذشته همواره به لحاظ زمـاني طـوالني بـوده     ها تولد و رشد فرهنگ 
 ،اسـت ه گروهي و حاصل خرد جمعي انسان هتجرب هكه نتيج ها فرهنگ. است

ي ارتباطي چه به لحاظ زمـاني  ها اما به علت محدوديت. اند هكم شكل گرفت كم
فرايند «. داد ميكندي رخ  به ها امكان تبادل ميان فرهنگ، و چه به لحاظ مكاني

اغلـب  . )483:1379، گيـدنز ( »كنـد و ناپيوسـته بـود   ، انتشار فرهنگي طوالني
 منتقـل  ،نسـلي ديگـر   به سينه از نسلي به ماهيتي شفاهي داشتند و سينه ها فرهنگ

حفـظ تجربيـات    در ها رخداد بزرگي در زندگي انسان، اختراع خط. شدند مي
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، مـيالدي  1436توسط گوتنبرگ در پس از آن اختراع دستگاه چاپو  بود آنان
نگهـداري و بالنـدگي    كـه توانسـت در   رفت شمار مي بهرخداد بزرگ ديگري 

اما اتفاق بسيار مهم ديگر در تاريخ فرهنگ و . ايفا كند مؤثرينقش  ها فرهنگ
انقالبي عظيم ، ارتباطي هاين دو وسيل. اختراع راديو و تلويزيون بود، ارتباطات

زمان و مكان را بسيار كوچك كردند و با . آوردند وجود بهه انساني را در جامع
كوچك اما جهاني اي  هدنياي بزرگ قديم به دهكد، شدن زمان و مكان كوچك

ترين حـوادث آن آگـاه    توانند حتي از كوچك مي كه همه ،و جديد تبديل شد
از اي  هرسـان  از نهادهـاي اي  دهبا ظهور گسـتر ) 1380(گفته تامپسون  به. شوند

و گردش اطالعات سازي  ذخيره، روز فرايندهاي توليدام خر قرن پانزدهم تا اوا
 . ي خاصي تغيير شكل يافته استها شيوه به

مـا در محيطـي آكنـده از پيـام     معتقدند كه ) 1383(پراتكانيس و آرنسون 
 ها ن پياماي  هخوانند ك مي زده پياماي  هريكا را جامعآم  هآنان جامع. بريم مي سر به

. دنـ كن مي هم بر فرستندگان پيام و هم بر گيرندگان پيام تحميل ،را نگينيسبار 
حتـي  . دور نمانـده اسـت   هـا  انـدازي رسـانه   از دسـت  يدر دنياي امروز چيز

موضوع اصلي  ،آميزترين روابط كه روابط زناشويي استترين و راز خصوصي
ر امـروزه كمتـ   صـورت بـه هـر   . قـرار دارد ي تلويزيـوني  هـا  بسياري از شبكه

سـطوح آن بـه دور    هدر همـ اي  هات رسانتأثيرتوان يافت كه از  ا ميشخصي ر
  . بوده باشد

ونـه  گممكـن اسـت اين   ،راديو و تلويزيون ويژه به ها در نگاه اول به رسانه 
امـا  . انـد  انتقال اطالعـات براي ابزاري جمعي فقط  ارتباطتلقي كنيم كه وسايل 

داراي ذاتـي   ها رسانه) 1381(تمن نيل پس به اعتقاد. حقيقت چيز ديگري است
تـأثير   هـا  بلكـه بـر انديشـه    ،پذيرنـد  مـي  تـأثير كمتـر   هـا  كه از انديشه هستند

ابـزار و آالت  ، تكنوكراسـي  هپستمن عقيده دارد كه در يك جامعـ . دنگذار مي
. ي فرهنگـي آن جامعـه بـر عهـده دارنـد     هـا  نقش كليـدي در جهـان انديشـه   

از زندگي جمعي گرفته تا دنياي مفـاهيم و   شوند ها مي تابع تكنيك ها خواست
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ابــزار و تكنيــك در اجتمــاع و فرهنــگ هضــم ، در ايــن جامعــه«. هــا ســمبل
به فرهنـگ تبـديل   خود كه خواهند  ميد و نبر بلكه به آن هجوم مي ،شوند نمي
  ). 57: 1381، پستمن( »دنشو

شري ي مختلف جوامع بها فرهنگ اند هراحتي توانست به ها سان رسانه بدين 
جـان   هي متعددي ازجمله نظريها هرچند نظريه. خود قرار دهند تأثيررا تحت 

 تأكيد »استقالل نسبي ذهن مخاطب«ل وجود دارد كه بر ها  فيسك و استوارت
سـرانجام بخشـي از هنجارهـا و     هـا  امـا مهـم آن اسـت كـه رسـانه      كننـد؛  مي

تـدريج   بـه ، دهكـر  ي معرفتي و فرهنگي هر اجتماعي را دچار چالشها پارادايم
  . سازند آنها مي ي خود را جايگزينها هنجارها و پاراديم

  ها بازتاب يا بازنمايي واقعيتها،  رسانه

ديـداري و  ، اعـم از نوشـتاري   ها كنندگان رسانه مصرف هرود كه هم مي انتظار
. واقعيت خالص تلقي كننـد ، كنند مي دريافت ها شنيداري آنچه را كه از رسانه

كـه  (ي مختلـف  ها طبق تئوري. گفتيم حقيقت غير از اين است اما همچنان كه
ها رخ  رسانه هفقط در حوز اين اتفاق نه) خواهيم كرد اشاره هادر اينجا نيز به آن

به بيان . باشيم مي زبان و ذهن نيز شاهد آن هبلكه پيش از آن در حوز دهد، مي
 قـبالً . هسـتيم  رو روبه »واقعيت برساخته«كه با  »واقعيت خالص«ديگر ما نه با 

واقعيـت فقـط زمـاني معنـادار اسـت كـه        ل آورديم كهها  به نقل از استوارت
  . همان بازنمايي است، اين واقعيت برساخته در رسانه. بازنمايانده شود

  حقيقت ناب امكان بازنمايي و 

اي  هريشـ ، مفهـوم بازنمـايي  . پژوهش حاضر داردكليدي در  ينقش »بازنمايي«
 »زبـان «بـا بررسـي    واست  »فلسفه تحليلي« آن در هسرچشم كه شتهفلسفي دا
 هعميق و صـريح دربـار   ،اولين متفكري كه بحثي منظم. دارد تنگاتنگپيوندي 

 ،هاي آن در ارتبـاط بـا مسـائل بنيـادي فلسـفه مطـرح سـاخت        زبان و قابليت
همـراه بـا او دو فيلسـوف ديگـر يعنـي      . بود )1848 – 1925(گوتلوب فرگه 
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ــد ــ برتران ــور   )1872 – 1970(ل راس ــورج ادوارد م  ،)1873 – 1958(و ج
بنيانگذار نهضتي در فلسفه شدند كه نقش زبان در پديدآوردن مسائل فلسفه و 

ايـن  . شان قرار گرفـت  در دستوركار تحقيقات فلسفي ،حل براي آنها يافتن راه
 »فلسـفه تحليلـي  «با نـام   آننهضت تبديل به سنتي در فلسفه شده است كه از 

اهميت زبان  هنظر دربار فلسفه تحليلي بيش از هر چيز با اشتراك«. شود مي ديا
  . )4: 1374، آبادي علي( »شود مي مشخص

ذهـن   -همـواره دوگانـه زبـان    ، كه در تـاريخ فلسـفه  است  نكته مهم آن 
در سـنت فلسـفي قـديم،    . و تقدم يكي بر ديگري مطرح بوده است) انديشه(

بود و به بياني ديگر زبان معلول ذهـن تلقـي    »بانتقدم ذهن بر ز« ،رايج هعقيد
ميـان زبـان و ذهـن     علي ههمين رابط. شد و بدون آن زباني وجود نداشت مي

ـ بداناي  وسـيله  را سبب شده است كه زبان كـه كـاركرد آن همچـون آينـه،      دن
1تصويري هاين نظريه به نظري. در ذهن است) عيان( ها بازتاب واقعيت

مشهور  
تصـويري، سـاختار زبـان، سـاختار      هطبق نظري) 1374(دانالن  هبه گفت. است

رابطـه   ،ما از اواخر قرن نـوزدهم و اوايـل قـرن بيسـتم    ا. تاباند جهان را بازمي
ايـن كـار بـيش از هـر كـس بـه وسـيله        . دوگانه زبان و ذهن معكوس گرديد

ويتگنشـتاين در دوره  . تحقـق يافـت  ) 1889 – 1951(لودويگ ويتگنشـتاين  
را  ها كه واقعيت ددان زبان را امري منفعل مي ،اول وره ويتگنشتاينموسوم به د
امـا وي در دوره دوم، زبـان را امـري فعـال تلقـي كـرد كـه         ،دهد بازتاب مي

در اينجاسـت كـه بـه لحـاظ فلسـفي      . شـود  وسيله آن واقعيت برساخته مـي  به
  . شود آشكار مي »بازنمايي«جوهره 

حقيقـت همـه   چيزي وجود ندارد و دررج از زبان از نگاه ويتگنشتاين خا 
كـردن شـماري از    ويتگنشـتاين بـا زيـرورو   «درواقـع  . چيز امري زباني اسـت 

سابقه از زبان را مطرح ساخت  هاي بيشمار فلسفي، تصويري بديع و بي فرض

                                                        
1. Picture theory 
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پردازي راجع به ذهن، فهم، معرفت، علـوم طبيعـي،    كه تبعاتي عظيم در نظريه
  . )33: 1374آبادي،  علي( »آوردرياضيات، منطق و هنر به همراه 

بنابه گفتـه هيـوز   . اي كه ويتگنشتاين براي نبرد برگزيده بود زبان بود پهنه
گفت كه آدمي قدر و بهاي كامل موهبت سخن را كـه   ويتگنشتاين مي) 1376(

ي او از جهـان پيرامـون   هـا  امتياز وي از حيوان و سرچشمه همه شناخت  مايه
ها  ابهام ،ها واهد دانست كه زبان را با تمام ايهامتنها به شرطي خ ،خويش است

 هبه هر روي از نظر ويتگنشتاين زبان به عنوان وسيل. هاي آن بپذيرد دقتي و بي
بنابراين واقعيت، . كند كه مردم چگونه واقعيت را ببينند فهم واقعيت، معين مي

  . شود مي »بازنمايي«آن  توسطزبان است و  هبرساخت
ـ  كـه يي بازنمـا ي فلسـف هـاي   شـه ير به توجه با   مفهـوم  زيـ چ هـر  از شيب

ـ ا ،يفرهنگ مطالعات در است نهفته آن دري برساختگ  بـا  ونـد يپ در مفهـوم  ني
 درواقـع  »ييبازنمـا  كاركرد« كه معنا نيبد. شود مي مطرحي دئولوژيا و قدرت

 خـاص ي اهدافي برا جامعه دري خاص طبقات وها  گروهي سامانده و نشيگز
اي و پيوند  ه مفهوم بازنمايي براي مطالعة تمام اشكال رسانهتوضيح آنك. است

ايـن مفهـوم نزديكـي زيـادي بـا موضـوع       . آن با فرهنگ عامه ضروري است
ــت دارد ــايش واقعي ــوم . نم ــراي درك مفه ــك راه ب ــايي  ي ــدبازنم ــر فراين  ب

  . دارد تأكيداي  واقعيت در درون متون رسانه 1»برساختن«
 تيـ واقع و شـده  انـده يبازنما امـر  انيم ارتباط بهيي بازنما گريد عبارت به
ي فـ ياحتمـاال ًتحر  اي اي، بازتاب رسانه هاي ييبازنما كه معنا اين  به. دارد اشاره

 نـد يفرآ قيطر ازها  رسانه ميكرد اشاره شتريپ كه همچنان. اند يواقع امر يك از
  . كنند مي برقرار ارتباط خود مخاطبان بايي بازنما
 و مثبـت يي بازنمـا : اسـت  دوگونـه يي السكو، بازنمـا گ مكتب دگاهيد از 
هـا دربـاره    شود بعضي پيشداوري مي مثبت، تالشيي بازنما در. يمنفيي بازنما

                                                        
1. Construction 
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دربازنمـايي منفـي زنـان، افـراد و     . اصالح شود) زنان مثالً(موضوع مورد نظر 
شوند كه در نهايت سـبب تقويـت    هاي محدود نشان داده مي ها در نقش گروه

از آنجـا  ). 1385رضايي، (ها درباره آنان خواهد شد  از پيشداوري اي مجموعه
ها و فرهنگ عامه مكمل و مقوم يكديگرند، بررسي نحـوه بازنمـايي    كه رسانه

تواند به فهم هرچه  گيري آنها مي كارهاي شكلوساز  زنان در رسانه و شناخت
ه آنـان در  ويـژه نقشـي كـ    به. كنند كمك كند بيشتر آنان و منافعي كه دنبال مي

 . كنند يد، تقويت و تثبيت جايگاه جنسيتي زن و مرد ايفا ميأيت

  ها و تقويت نقش جنسيتي  رسانه

دنياآمدن ما ساختارهاي فراواني در عرصه زندگي اجتمـاعي شـكل    پيش از به
هايي شروع به تعامـل بـا ديگـران     هر يك از ما در متن چنين عرصه. اند گرفته

او، اولين چيزي است  1شود، جنس كودك متولد ميك ي هنگامي كه«. كنيم مي
كند كه والدين چگونه  اين امر بازگو مي  كه والدين تمايل دارند بدانند، زيرا كه

چـه چيزهـايي را از او انتظـار خواهنـد     آنهـا   به كودك پاسـخ خواهنـد داد و  
شناسـي و هـم در مباحـث     هـم در مباحـث روان  ). 250:1378ترنر، ( »داشت
كـه   درحـالي « .شوند از هم جدا مي 2، دو مفهوم جنس و جنسيتشناسي جامعه

هـاي   هـاي فيزيكـي بـدن اشـاره دارد، جنسـيت بـه تفـاوت        جنس به تفـاوت 
گيـدنز،  ( »شود شناختي، اجتماعي و فرهنگي بين زنان و مردان مربوط مي روان

تواند داشته باشد كه  تمايز ميان جنس و جنسيت اين معنا را مي). 192: 1379
بلكـه   ،شناختي ندارنـد  زيست أهاي ميان زنان و مردان، منش ري از تفاوتبسيا

هاي اجتمـاعي در پـرورش    اين آموزش. هاي اجتماعي دارند ريشه در آموزش
هـا   هويت جنسيتي افراد، به وسيله نهاد خانواده، نهادهـاي آموزشـي و رسـانه   

  . يابد تحقق مي

                                                        
1. Sex  

2. Gender 
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خود را به عنـوان   يتيسگيرد چگونه نقش جن اد ميي فرد در محيط خانواده
ايـن  . يك دختر يا يك پسر و بعدها به عنوان يك مرد و يا يك زن ايفـا كنـد  

از طريـق نظـارت و مراقبـت    ) غيرمستقيم و عموماً(فرايند آموزشي درازمدت 
سپس ايـن  . يابند و نوع رفتارها سامان مي ها زدن ها، نوع حرف والدين بر بازي

در  بنـاميم  »يآمـوزش اجتمـاعي جنسـيت   «را تـوانيم آن   ي كه ميفرايند آموزش
 . يابد مدرسه نيز ادامه مي

هاي مجـدد سـلطه    از دام )مدرسه، دانشگاه(خود آموزش «از نظر بورديو  
در  تنهـا  از اين رو نهادهاي آموزشـي نـه  . )7: 1384 ،توسلي( »رود شمار مي به

در  بلكـه همچنـين   ،كننـد  جهت تثبيت و تقويت فاصله طبقاتي نقش ايفا مـي 
يكــي از . كننــد جنســيتي نيــز عمــل مــي قشــربنديو تقويــت  تثبيــتجهــت 

هـا و   يي كه مدرسه به تفكيك نقش جنسيتي و درنتيجه تفاوت نقـش ها وشر
  . باشد هاي درسي مي بخشد، كتاب در نهايت نابرابري جنسيتي تحقق مي

از  برخـي را در  جنسـيت كـه نقـش   ) 1972( همكـارانش ويتزمن و  لنور«
اند، چنـدين تفـاوت    تحليل كرده دبستاني پيش كودكاني ها كتاب ترين متداول
هـا و   تري در داسـتان  پسرها نقش بزرگ. اند يافته جنسيت هاي نقشدر  آشكار

پسـرها بـه كارهـاي ماجراجويانـه و     . .. كردند تـا دخترهـا   مي بازي تصويرها
. ختنـد پردا از خانه كه مستلزم استقالل و نيرومندي بود مـي  ي بيرونها فعاليت

محـدود بـه    اكثـراً و  انفعـالي گونـه   گرديدنـد بـه   هرجا كه دختران ظـاهر مـي  
  . )198 – 9: 1379گيدنز، ( »ي درون خانه نشان داده شده بودندها فعاليت

تفكيـك  «هاي امـروزي نيـز در جهـت تثبيـت و تقويـت       همچنين رسانه 
اد آموزشي يعني همان اتفاقي كه در نهاد خانواده و نه. كنند عمل مي »جنسيتي

تحليـل  «. شـود  هاي امروزي مانند تلويزيـون نيـز تكـرار مـي     افتد در رسانه مي
هـاي   انـد بـا يافتـه    ريـزي گرديـده   تلويزيوني كه براي كودكان طرحهاي  برنامه

 يي كودكان هماهنگي دارند هر چنـد كـه برخـي اسـتثناها    ها مربوط به كتاب
رت گرفتـه در مـورد   مطالعـات صـو  . مالحظه در ايـن مـورد وجـود دارد    قابل
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همـه   دهنـد كـه تقريبـاّ    يي كه بيش از همه بيننـده دارنـد نشـان مـي    ها كارتون
مرد هستند و مردها بر كارهاي فعال  ،ها ي برجسته در اين كارتونها شخصيت

  . )199: 1379گيدنز، ( »ندا كه توصيف گرديده مسلط

  ها و رويكردهاي انتقادي به آن رسانه

اي كـه   هاي گسترده و كاركردهاي ويژه تأثيرگذاري هاي جمعي به علت رسانه 
همواره از سوي شماري  ،در حوزه زندگي فردي، خانوادگي و اجتماعي دارند

-براساس نظريه تناظر طبقه حاكم. اند از مكاتب فكري مورد انتقاد قرار گرفته
هـاي طبقـه حـاكم،     اي، ايـده  در هـر دوره ) متعلق به كارل ماركس(ايده حاكم 

اي كه نيروي مادي حـاكم در جامعـه    به عبارت ديگر طبقه. ندا اي حاكمه ايده
اسـتريناتي،  ( باشـد  مـي است در عين حال قدرت فكري حاكم در آن جامعـه  

1380 .(  
جمعي، همچون ديگر وسـايل توليـدي    براساس اين نظريه، وسايل ارتباط 

جمعـي   طاز اين رو وسايل ارتبا. در اختيار طبقات حاكم است ،جامعه) مادي(
اي عمل خواهند كرد كه بيشترين منافع را براي گرداننـدگان آن تـأمين    گونه به

  . كنند
ايـده حـاكم   -يكي از مكاتب انتقادي كه از دل نظريه تنـاظر طبقـه حـاكم   

پردازان اين مكتب، نوعي  از نظر نظريه. برآمد مكتب انتقادي فرانكفورت است
داري درآميخته است كـه   مايهدر صنعت فرهنگي با سر 1عقالنيت رسمي وبري

هاي عظيم توليدكننده محصوالت تفريحي  كنندگان اين صنعت، شركت هدايت
  ). 81:1383 ،اسميت(ها هستند  و همچنين رسانه

ها بخش اصـلي   كه رسانه »صنعت فرهنگي«از ديدگاه مكتب فرانكفورت  
كننـد   فا ميداري اي اي را در بازتوليد سرمايه نقش عمده ،دهند آن را تشكيل مي

خواهند آورد كـه از هرگونـه اسـتعداد     وجود بهكنندگاني  كه در نهايت مصرف
                                                        
1. Weberian 
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اند از نظـرات   مرداك و گلدينگ نيز سعي كرده«. بهره باشند فكري انتقادي، بي
هاي  در تحليل رسانه ،ايدئولوژي براي رويكرد اقتصاد سياسي  درباره ،ماركس

 مـرداك نگراني اصلي رويكرد «). 183:1380استريناتي، ( »جمعي استفاده كنند
ـ تول وي گروهـ هـاي   رسانه كنترل و تيمالك در نگيگلد و  شـه يري فرهنگـ  دي

 انجـام  درصـدد  و كنند مي آغاز بود كرده مطرح ماركس كهي الؤس باآنها  .دارد
 معاصر ارتباطات صنعتي ربنايز كهي نديفرا وي اقتصاد اشكال از ليتحل كي

  ). 190 :همان( »نديآ ميبر دهد مي ليتشك را
مجموعـه   ،هـا وجـود دارد   نگاه انتقادي مهم ديگـري كـه دربـاره رسـانه     

تـرين   هاي جمعي، به عنوان يكي از مهـم  رسانه. است »رويكردهاي فمينيستي«
منابع توليد و تقويت فرهنگ در جوامع مدرن، همـواره مـورد نقـد و تحليـل     

هـا را در نقـد    فمينيسـت اسـتدالل كلـي   . اند ويكردهاي فمينيستي قرار گرفتهر
از نظر «. خالصه كرد »فناي نمادين زنان«توان در انديشه  هاي جمعي مي رسانه

اي عاليـق و نقـش زنـان در توليـد فرهنگـي را       آنان، سازندگان فرهنگ تـوده 
به بازنمايي  ا صرفاًي هاي فرهنگ، غايب شمرده ناديده گرفته و زن را از عرصه
: 1379بشـيريه،  ( »اند هاي جنسيتي پرداخته قشوي به عنوان وجودي تابع در ن

آمدن يا عدم  حساب شدن و ناچيز به فناي نمادين از نظر تاكمن محكوم«). 114
از طرف ديگر رويكردهاي فمينيستي ). 243: 1380استريناتي، ( »حضور است

يد اين موضوع كـه فرآينـدهاي آموزشـي مسـتقيم و غيرمسـتقيم در      أيضمن ت
مردانگـي نقـش دارنـد،     ـگيري مقوله زنانگي   ، در شكلمحيط خانه و مدرسه

جوهر اصـلي  «. بودن اين فرآيندها نيز دارند بودن و غيرطبيعي اصرار بر ظالمانه
زنـان  . هاي فمينيستي، بازتعريف هويت زنان بوده اسـت  ها و جنبش همة نحله

 و هـا  نقـش  وي سـنت  زنانـه ي هـا  تيهو غالب ،دادند صيتشخ اين دليل كهبه 
ـ مزا و تياهم از آن ازي ناشي تيجنس كار ميتقس  ،اسـت  برخـوردار ي كمـ ي اي

 بازنگري وي شيبازاند مورد را زنانهي ها تيهو و زنانه امر  كه دبرآمدن درصدد
  ). 12:1384جاه،  رفعت(»كنند هئارا خويش هويت از بازتعريفي و دهند قرار
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ـ  بااعتقـاد  و شـتر يبي تيحساسـ  بـا ي سـت ينيفمي كردهايرو درواقع  ايـن   هب
در جهـت بازتوليــد و تقويــت   ،هــا فرهنـگ  در موجــود عناصـر  كــه موضـوع 

 به مطالعه ،است »انقياد و وابستگي زنان«و در جهت  »مردساالرانه«ايدئولوژي 
هـاي   حـوزه  تنهـا  آنـان نـه  . انـد  كننده پرداخته هاي توليدگر و تقويت اين حوزه 

جهـت حفـظ و تقويـت     كه در اي را مسئول بازتوليد تصويري از زنان  رسانه
در فرهنگـي را نيـز،   نهادهاي ديگر  ، بلكهدانند نابرابري به نفع مردان است مي

  . دنكن مي اين جهت فعال تلقي
هاي فمينيسـتي   هاي رايج در مورد بازنمايي تصوير زنان، در حوزه فرضيه 

هـاي   آنـان بـر ايـن باورنـد كـه حـوزه      . بسيار مورد بررسي قرار گرفته اسـت 
 يها و فرهنگ عامـه بنابـه گفتـه اكلـ     ها و داستان شناسي، رمان معهآموزش، جا

آبـوت،  (»كنـد  مي اي، تبديل از همان ابتدا زنان را به موضوعي حاشيه« )1974(
زنـان بـه لحـاظ تـاريخي     «: آنان همچنين اصرار دارند كه بگويند). 19: 1381

جنسي در همواره از نظر اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي، روانشناسي و 
باز از نظر تـاريخي براسـاس مسـتنداتي    . اند وضعيت فرودست قرار داده شده

هـاي مربـوط بـه     در زمينه رنگي اي و كم دهند كه زنان زندگي حاشيه نشان مي
اند و همچنين در ادبيات رايج  دانش و ساخت مربوط به زندگي عمومي داشته

فرودسـت معرفـي    در فرهنگ، هنر، فلسفه و تاريخ يا بـه عنـوان يـك جـنس    
اند و يا اينكه موجوديت آنها به كلي انكار شده و اثري از آثار آنها وجود  شده

  . )188: 1382نرسيسيانس، ( »ندارد
بـر  ) مـيالدي  1960مربوط به دهـه  (هاي موج دوم  انتقاد اصلي فمينيست 

بازنمـايي  . هـاي مردسـاالرانه بـود    منطبق با ديدگاه ،ها بازنمايي زنان در رسانه
ديگر به بازنمـايي زنـان در    يانتقاد ،رفتاري ـهاي خاص بدني   زنان با ويژگي

 شـود  به تقسيم كار جنسيتي مـي  هاي سنتي كه منجر نقش. هاي سنتي بود نقش
از . كردنـد  تأكيـد هـا   آنان بر بازنمايي نامطلوب زنان در رسانه). مادر -همسر(

ها يا تصورات قـالبي   ههاي جمعي نقش بازنمايي كليش رسانه«ها  نظر فمينيست
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  ). 286:1378كولومبورگ، ( »گيرند جنسيتي را برعهده مي
ــاره تصويرســازي     ــاي فمينيســتي در توجــه و بازانديشــي درب رويكرده

 گـريِ  امـا افـراط  . انـد  ثري داشتهؤنقش بسيار م ،غيرواقعي و غيرطبيعي از زنان
ردانـه و  ويـژه دربـاره بـازتعريف هويـت زنـان بـه شـكل م        شماري از آنان به

هاي آنان درباره تغيير ماهيت روابط جنسي، مانع از رشد معتدالنه آنـان   توصيه
  . هاي آنان گرديده است شده، سبب بدبيني به شماري از ديدگاه

ويژگي عمـده جنـبش فمينيسـم، ادبيـات نـوين و       )1380(از نظر ريتزر  
زنانه  هايي از زندگي و تجارب زنان است كه تمام جنبه درخصوصروزافزون 

او همچنــين اعتقــاد دارد كــه . شــد آشــكار ســازد را كــه تــاكنون ديــده نمــي
ازپـيش بـه جريـان اصـلي رشـته       هاي نظريـه فمينيسـتي اكنـون بـيش     داللت«

  ). 103:1380ريتزر، ( »كنند شناسي نفوذ مي جامعه
اثـر سـيمون دوبـوآر     جـنس دوم ها، كتاب  از ديدگاه شماري از فمينيست 

هنوز هم بهترين  ،منتشر شد 1949زبان فرانسه در سال خست به كه ن) 1953(
شــايد ). 71: 1385اورتنــر، ( »له زن را داردئهمتــا و جــامع از مســ تبيــين بــي

انسـان، زن بـه دنيـا    «ترين جمله دوبوآر در اين كتـاب جملـه مشـهور     كليدي
تـدريج در   به). 6: 1385اعزازي، ( »است) آيد بار مي(شود  آيد بلكه زن مي نمي
گيـري هويـت و    ويژه در بحث از فرايند شـكل  شناسي به شناسي و روان عهجام

مطرح شد و دو مفهـوم جـنس و    »شدن جنسيتي اجتماعي«شخصيت، موضوع 
پـذيرفتن اينكـه جـنس بـا جنسـيت      . جنسيت به خوبي از هم متمايز گرديـد 

همچنان كه گفتيم زيربناي نظري دارد كه همانا مبتنـي بـر ايـن     ،متفاوت است
است كه جنس، داللت بر صفات بيولوژيك و جنسيت، داللت بر صفات باور 

  . دارد اجتماعي شده
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  )زدگي زبان تئوري جنسيت(زبان و جنسيت 

تـرين اجـزاي    هـا يكـي از مهـم    ها و آيين بر نمادها، اسطوره اگر بپذيريم عالوه
دهنده هر فرهنگي، زبان است كه نقش اصلي را در آموزش و انتقاالت  تشكيل

  . كند توجه به آن درباره موضوع جنسيت مهم خواهد بود نگي ايفا ميفره
اي مربوط به تجربـه   پديده جنسيت صرفاً«ها  از نگاه شماري از فمينيست 

اي در بنيـاد   هـا جنسـيت مقولـه    در غالب فرهنگ. فردي نيست شناسي روانو 
 بـه طـور مثـال   . دهنده كل جهان است شود كه سازمان متافيزيكي محسوب مي

مـاريون  ( »شـده هسـتند   ها به نحوي گسترده داراي شكلي جنسيتي اغلب زبان
  ). 114: 1385يانك، 

هاي فراوانـي دربـاره زبـان و جنسـيت شـده و       هاي اخير پژوهش در سال
  : هاي مهمي در اين باره مطرح گرديده است پرسش
 هاي مختلف جنسيتي است؟ آيا ساختار زبان در فرهنگ -

 هاي متفاوت دارد؟ كاركرد آيا زبان ميان دو جنس -

توان آثار فرادستي و فرودستي مردان و زنان را  آيا در ساختار زبان مي -
 ديد؟

 آيا ماهيت زبان در آموزش جنسيتي مردان و زنان اثرگذار است؟ -

آيا نحوه استفاده از زبان نشانگر موقعيت خاص زنان و مردان در جامعه  -
 است؟

ها دقت كنيم صرف نظر از  ين پرسشا  اگر به. هاي ديگر پرسش و بسياري
شدن موضوع رابطه زبان و جنسـيت   برجسته ،پاسخ آنها، آنچه كه اهميت دارد

  . است
ها نيز زبان يكي از موضـوعات اصـلي اوليـه پـژوهش      در ميان فمينيست«

ها درباره زنان و زبان صورت گرفته  بوده و تاكنون مجموعه بزرگي از پژوهش
به عنوان مثال، اسم (هاي زباني  دهد چگونه قالب مياين مطالعات نشان . است
كند و چگونه واژگان و قواعد نحو، زنان را  زنان را طرد مي) اوي مذكر: جنس
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مثال نوع واژگاني كه مردهـا   ،به عنوان). 72:1383ال دوالت، ( »گذارد كنار مي
 در. برند با يكـديگر متفـاوت اسـت    براي توصيف يك امر به كار مي ،ها و زن

كـه   كنند درحـالي  فارسي، زنان از صفاتي مانند موش، ناز و طفلك استفاده مي
همچنين در زبان فارسي كلمـاتي كـه   . برند مي كار بهرا ها  مردان كمتر اين واژه

در آنها نوعي همدردي وجود دارد مانند آخه، الهي بميرم مورد اسـتفاده زنـان   
نـه فقـط در حـوزه نـوع     هـاي زبـاني    اين تفاوت). 1383نرسيسيانس، (است 

واژگان وجود دارد در حوزه الگوهاي مربوط بـه آهنـگ گفتـار نيـز مشـاهده      
الگوهاي مربوط به آهنگ گفتار در بين مردان و ) 1975(به نظر برند «. شود مي

زنان از الگوهاي مربوط به تعجب، شگفتي و ادب بيشـتر  . زنان متفاوت است
بر ) 1973(رابين الكف «). 100:1383، نرسيسيانس( »كنند از مردان استفاده مي

كننـده   كنند كـه نشـانگر و تقويـت    اين باور است كه زنان از زباني استفاده مي
  ). 103:همان( »منزلت فرودستي آنان در جامعه است

تواند كاربرد متمـايز و   زده مي زبان جنسيت«) 1383(به باور نرسيسيانس  
نيـز  معه ترويج كنـد كـه بـار ديگـر     نسبت به ديگر جنس در جارا اي  ادبانه بي

شـود تـا زنـان،     زده، باعـث مـي   زبان جنسيت. زنان هستند مخاطب آن عموماً
اي و منفي از خود دريافت كنند و در نتيجه به انتظـارات مـردان    تصوير كليشه

  ). 108: منبع قبلي( »و يا خود آنها از آنچه شايسته زن است تأثير بگذارد
هـاي زنـدگي    هـا و واسـطه   عنوان يكـي از نشـانه  پژوهشگران به زبان به  

اجتماعي زنان و مردان براي بررسي جنسيت و فرادسـتي و فرودسـتي توجـه    
زده زبان،  اند كه بافت و ماهيت جنسيت كرده تأكيداند و بر اين نكته  نشان داده

شده خود تثبيـت   تعيين پيشيك از مردان و زنان را در موقعيت اجتماعي از هر
در بررسـي كـه در ميـان    ) 1977(بنابه گزارش گريگرسون «. كند يو تقويت م

هاي رايـج در   دهد كه بيشتر توهين مردان يكصد زبان صورت گرفته نشان مي
 »شـود  ميان مردان، يا خطاب به زنان است و يا به نحـوي آنهـا را شـامل مـي    
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در زبــان فارســي نيــز چنــد پــژوهش در حــوزه زبــان و  .)35:1384برنــارد، (
بـه  ) 1384حجازي، (ها  در يكي از اين پژوهش. صورت گرفته استجنسيت 

نويسنده در . ها و اشعار عاميانه پرداخته شده است بررسي حضور زن در ترانه
هاي عاميانه كه به قول صادق هدايت، هنر و نبوغ  شود كه ترانه ابتدا يادآور مي

ترجمـان   ترين طبقات مـردم اسـت، نمـاد روح آزاد و بـدون قيدوبنـد و      ساده
هـاي مردمـي هسـتند كـه      هاي پرسوزوگداز و نماينده تمنيات و خواست روح
ها از نظر اين نويسـنده   اين ترانه. اند گرفته و ساخته شده ها در آنجا شكل ترانه

نگرند  ايرانيان به زنانشان چگونه مي  اند تا از درونشان دريابيم كه برگزيده شده
هـا از چـه    كنند يا زنان ايرانـي در ترانـه   ياد مي و از آنان در اين بخش چگونه

نويسـنده در مقدمـه همـين پـژوهش نتيجـه      ). 16:حجـازي (گويند  سخن مي
تـوان ديـد كـه زنـان ايرانـي بـه هرآنچـه از ايشـان          آساني مـي  به«گيرد كه  مي

  ). 16: 1383حجازي، ( »اند اند پاسخ داده خواسته
فرادسـتي و  نوان بـاع  ،پژوهش ديگري كه در اين زمينـه صـورت گرفتـه    

به بررسي اين موضوع در زبـان  ) 1382نهاد جبروتي،  پاك( فرودستي در زبان
  :كند وي در ابتدا سه پرسش را مطرح مي. فارسي پرداخته است

 آيا در زبان فارسي نابرابري جنسيتي وجود دارد؟ -

 بر آن كدامند؟ مؤثردر صورت پاسخ مثبت عوامل  -

 ؟صالح اجتماعي دست زدتوان با اصالح زباني به ا آيا مي -

داده از زبـان فارسـي را گـردآورده     پانصـد وي در پژوهش خود بيش از  
از . است كه هر يك بازتابي از تبعيض جنسيتي موجود از زبان فارسـي اسـت  

شناختي نشان داد كـه در كليـه    هاي زبان بررسي) 1382(نهاد جبروتي  نظر پاك
انگـاري قـرار    د كـه مـورد فرودسـت   ان اين زنان بوده ، شده آوري ي جمعها داده

اي يافت نشد كه در آن نابرابري زباني بـه   دارد كه هيچ داده تأكيداو . اند گرفته
  . زيان جنسيت مذكر باشد
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استنباط ديگر از اين پژوهش آن است كه بيشتر اصطالحات و عبارات و  
تواني، كاررفته درباره زنان و مردان در زبان فارسـي، بـر نـا    هاي به المثل ضرب

عقلي و موضوعيت داشتن جنسي صرف زنان،  نهادي طبع، كم پستبودن،  تابع
فرادسـتي و  اي از اصطالحات و عباراتي كـه در پـژوهش،    نمونه. داللت دارند

  :همراه با معاني پنهان آن آمده چنين است فرودستي در زبان
 . زني كه حق خود را با خشونت طلب كند: آپارتي -

 ). صفتي براي زن(گر  لهزيرك و حي: آتشپاره -

 نوعي دشنام: از زن كمتر -

 نوعي دشنام: زنم كنم، ماتيك مي اين كار نشه لچك سرم مي  اگه -

 نوعي دشنام: اوا خواهر -

 شوهر: بخت -

 زاييدن) به لحن تحقير و توهين: (انداختن پس -

 . شده سال مانده كالن دختر درخانه: ترشيده -

 چيز جالب، زن خوشگل: تكه -

دلخوش به داشتن همسر و : دارم سايه باال سر دارمدلم خوش شوور  -
 سرپرست

 بوقي، قديمي عهد: اي ننه حرفاي كلثوم -

 همهمه: حمام زنانه شده است -

 . اشاره به مردي كه قصد ازدواج دارد و يا ازدواج كرده است: خرشدن -

 . ظاهر زنانه دخالت كند مردي كه در كارهاي به: زنك خاله -

 . ستمديده است زن ذاتاً: زن رو خدا زده -

 .از نظر عقلي زن كامل نيست: العقل است زن ناقص -

 زبان و بدرفتاربد: سليطه -

 . دادند لقبي است كه در قديم، متشرعين به زنان مي: ضعيفه -

 همسر مرد: عورت -

 پاكن بهزن جلف و غوغا : قرشمال -
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 زن غرغرو: غرنبه مادر آسمون -

 باز زبانگوي  كنايه از زن پر) به لحن تحقير: (وروره جادو -

اصــطالحات و  ،هــا اگــر بــه فراوانــي واژگــاني كــه در اينگونــه عبــارت 
اتفاق آنها مبتني بـر نـام،    به يابيم كه قريب درمي ،ها آمده دقت كنيم المثل ضرب

خاله، عمه، مادر، ننه، خواهرشوهر، : هاي زنان است القاب، صفات و يا ويژگي
ري، آبجـي، خـواهر، آبسـتن،    مادرشوهر، مادرزن، كلثوم، زنانه، زن، هوو، جـا 

درواقع همه واژگـان و  ... و دست به بابا، زائو، گيس، جارو زنباجي،  دختر، خان
 -روانـي  -بودن به جنس زن و داشتن ماهيت ذهنـي  واسطه متعلق ها به عبارت

چـه در هنگـامي   آنها  نكته مهم آن است كه. كنند رفتاري زنانه، توليد معني مي
شوند و چه در هنگامي كه براي مردان، همـواره بـار    يكه براي زنان استفاده م
  . كنند معنايي منفي را القا مي

اي از رمزگان اجتماعي درباره زنان را شـكل   بر زبان كه بخش عمده عالوه
هاي ديني از ماهيت زنانه نيز در ايـن رمزگـان اجتمـاعي نيـز      دهد برداشت مي

يكـي از عوامـل    ،علوم اجتمـاعي بنابه باور اكثر دانشمندان . تأثير مهمي دارند
چـه در فرهنـگ جـاري جوامـع، چـه در       ،تأثيرگذار در نحوه بازنمـايي زنـان  

قرائـت خـاص از ايـن    . ها برداشت و قرائت خاص از متون ديني است رسانه
بـدين  . متون يكي از منابع مهم رمزگان اجتماعي زنان در اغلب جوامع اسـت 

گفتمـان حـاكم بـر اديـان را عامـل       ،رمعنا كه آنان برداشت و يا به تعبير ديگـ 
و  »تابعيـت زنـان  «سـان   انـد و بـدين   دانسـته  »مردسـاالري «ترويج و تقويـت  

مادري را وظيفه طبيعـي، اخالقـي و دينـي، تلقـي      -هاي سنتي همسري  نقش
به عنوان مثال اكثر علماي اسالمي در برداشت خـود از منـابع دينـي،    . اند كرده

ويژه با تكيه بر ضعيف  آنان اين برتري را به. اند ردهييد كأبرتري مرد را بر زن ت
  . اند دانستن زنان در حوزه عقلي و روحي تحليل كرده

كاشاني، يكي از مفسران قرون پيشين بر ايـن عقيـده بـود كـه      هللا مالفتح 
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تر از مـردان هسـتند و مـردان از جهـت      زنان ذاتا در قضاوت عقالني ضعيف«
سـاچدنيا،  ( »دهـد  اموشي كمتر به آنها دسـت مـي  عقلي قويترند و نسيان و فر

189:1380 .(  
همچنين عالمه طباطبايي بر اين عقيده است كه مـردان بـر زنـان بـالطبع،     
برترند به علت زيادتي قوه تعقل و فروغ آن، مانند هماوردي و تحمل شـدايد  

او زندگي زنان را زندگاني احساسي و عاطفي دانسـته كـه   . و كارهاي سنگين
استنباط طباطبايي در نهايت آن اسـت كـه   . دلي و ظرافت مبتني است زكبر نا

داري و تربيـت اوالد اسـت    راه مورد پسند در زندگاني زن، تدبير منزل و خانه
  ). 8الميزان، جلد (

هـاي طبيعـي و تكـويني در جريـان روابـط       از نظر وي حتي اين تفـاوت  
د و داللت منطقي بر ايـن  دهن زناشويي، برتري و تسلط مرد را بر زن نشان مي

هـا   رساند كه نرها بر مـاده  دقت در جريان مقاربت حيوانات مي«. برتري دارند
تسلط دارند گويا حيوان نر، خود را مالك مادگي حيوان ماده و مسـلط بـر او   

هـا چـون قـابلي خاضـع      در اين كـار چـون فاعـل، مسـلط و مـاده      ...بينيد مي
ربـوط بـه قـوه مـردي و اجـراي اقتضـاي       تسلط و برتري مزبور م... باشند مي

  ). 306:7طباطبايي، ج( »طبيعت است
علماي اديان فراگير و پرپيرو جهان، نيز قرائتي مشابه از دين، دربـاره زن   
هـاي مـذهبي    كليسـا و مـذاهب، سـازمان    )1379(بنا بـه گفتـه گيـدنز    . دارند

اتـب، ماننـد   در ايـن سلسـله مر  . انـد  هاي اقتدار تعرف شده برخوردار از نظام
ديـن  . انـد  هاي ديگر زندگي اجتماعي، زنان از قدرت محـروم گرديـده   حوزه

در سـال  . مردانـه اسـت   آن قطعـاً  »مراتب سلسله«و  »نمادگرايي«مسيح از نظر 
در : در يك برنامه راديويي از طرف يكي از مقامات كليسـا اعـالم شـد    1987

عمل را در دست دارد و دين هم مانند هر جاي ديگر اين مرد است كه ابتكار 
  ). از گيدنز برگرفته(پذيرد  زن مي
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كه بـه وسـيله اليزابـت اسـتانتون در      انجيل زناندر مقدمه كتابي با عنوان  
قانون شرع و قانون مدني، كليسا و دولت «: مده استآ نوشته شده 1895سال 

ت و اند كه زن بعد از مرد، از مرد و براي مرد، موجودي پسـ  موختهآ همه.. . و
هـا، تشـريفات و رسـوم جامعـه،      هـا، شـكل   سبك. تابع مرد آفريده شده است

گيــدنز، ( »شــود هــا و انضــباط كليســا همــه از ايــن انديشــه ناشــي مــي آيــين
دسـتي و  داشت رايج در اديان وحياني بر فرادرواقع نه فقط در بر). 511:1379

ي هـا  شـده اسـت در آيـين    تأكيـد حاكميت مرد و فـرو دسـتي و تابعيـت زن    
آيين بودايي، نهادي است كـه  «به عنوان مثال . غيروحياني نيز چنين بوده است

آفريده مردان است و يك ساخت قدرت پدرساالرانه دارد و در ايـن سـاخت   
قـدرت، نامقـدس و نـاقص پنداشـته      غيرديني، بي قدرت، هر چيز زنانه اساساً

خـورد   م مـي تصاوير متضادي از زنان در متون مقدس بودايي به چش. شود مي
هاي مبهم مردان را نسبت به زنان در دنياي مـادي مـنعكس    نگرش شك يكه ب
شوند و از سـوي   از يكسو زنان، فرزانه، مادرانه، مهربان جلوه داده مي. كند مي

  ). 511:همان( »كننده و ويرانگر همچون بالي هولناك ديگر مرموز، آلوده
  هاي جنسـيتي  م رواج كليشهتوانيم بگوييم يكي از منابع مه در مجموع مي 

رمزگــان (منبــع مهمــي بــراي همگــان در تعريــف واقعيــت زن در اجتمــاع  و
در ايـن نگـاه زن   . هـاي رايـج و مسـلط در اديـان اسـت      قرائت) اجتماعي زن

موجودي است كه بيشتر موضوعيت جنسي براي مـردان داشـته و بـه لحـاظ     
زن در ايـن  . اسـت كـردن آنـان    اخالقي نيز ابزار دست شيطان بـراي منحـرف  

مراتب قدرت و توان فكري، بعـد از مـرد قـرار     هاي جنسيتي در سلسله كليشه
  . گيرد مي

هاي رايج  در بعد زباني و برداشت »رمزگان اجتماعي زن«به هر روي اين  
پيـام  «توانـد بـه    هنـري مـي   –ديني، در رسانه به وسيله عوامل مختلـف فنـي   

ها به دو نظريه مطرح در  محتواي برنامه براي درك بهتر. تبديل شود »اي رسانه
درك رسانه، يعنـي نظريـه اروينـگ گـافمن و نظريـه جـان فيسـك خـواهيم         
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زدگي زبـان، مـدل گـافمن و مـدل      پرداخت و سپس با تلفيق تئوري جنسيت
  . ه خواهيم كردئهاي برنامه ارا تر را براي تحليل متن فيسك مدلي كالن

  ريه گافمننظ: ها نحوه نمايش جنسيت در رسانه

هـا و   اسـت كـه مكتـب    اي بـه انـدازه  در رسـانه  آنها  موضوع زنان و بازنمايي
يكـي از   ،اروينگ گـافمن . نظران مختلفي را به خود جلب كرده است صاحب

 «و بـه تعبيـر خـودش     -كه توانسته به موضوع بازنمـايي زنـان    افرادي است
خـود، يـك اثـر    «از نظـر او  . وراي رويكردهاي رايـج بپـردازد   -»نمايش زنان

گـافمن  . )292: 1380ريتـزر،  ( »خيزد نمايش برمي هنمايشي است كه از صحن
بررسـي  بازنمـايي هويـت جنسـيتي در     «بـه   يكي از مطالعات مهـم خـود  در 

  . ه استپرداخت »تبليغات
گرايـي اجتمـاعي اروينـگ گـافمن دربـاره جنسـيت و        خترسابرويكرد  

تـرين و   تـرين، پيچيـده   جـذاب  هـاي بصـري، يكـي از    بازنمايي آن در رسـانه 
گافمن در . اندازهاي مربوط به مطالعات جنسيتي است فردترين چشم منحصربه

كند كه افراد چگونـه هويـت    له را پيگيري ميئ، اين مستبليغات جنسيتيكتاب 
در  جنسـيتي  هويت اين  هكنند و چگون شان را براي ديگران آشكار مي جنسيتي

از نظـر او جنسـيت بـه صـورت تصـويري، بـه       . شود كار گرفته مي تبليغات به
گافمن در قالب . شود اي برساخته مي اشكال مختلف در گستره تبليغات رسانه

هـايي   كه چگونه چارچوب پردازد ميله ئاين مس به »چارچوب تحليل«رويكرد 
سلطاني، ( ؟كنند معناي جنسيت را توليد مي ،دهند كه كنش متقابل را سامان مي

گافمن درباره بازنمايي هويـت جنسـيتي در تبليغـات بـه آن      آنچه كه). 1385
 -بـراي هويـت زنانـه    ،هاي فرهنگي است پرداخته و درواقع مبتني بر واقعيت

به عبارت ديگر در تبليغات، الگوهاي جنسـيتي بـه   . مردانه تعريف شده است
باظرافت بـه تصـوير    بدني و رفتاري -اي هاي چهره وسيله نوع كلمات، حالت

در فرهنـگ جامعـه   كه از آنچه  هستندشوند و درحقيقت بازنمودي  ميكشيده 
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گافمن با بررسي اين تبليغات و با تكيـه بـر عامـل جنسـيتي بـه       .وجود دارند
خوبي توانست چندين الگوي بازنمايي هويت جنسيتي را در آنهـا بازشناسـي   

ايـن    تـه الب. توانيم شـاهد آن باشـيم   الگوهايي كه در رفتار روزمره نيز مي ،كند
الگوها منحصر به تبليغات نيستند و در ساير ژانرها چه در تلويزيـون، چـه در   

به عبارت ديگـر  . توانيم آنها را بيابيم هاي مكتوب نيز مي راديو و چه در رسانه
هاي  را در موقعيت »نمايش جنسيت«توانيم چگونگي  ساس مدل گافمن ميابر

هـايي كـه كـنش     ست كه چارچوباو بر اين باور ا. مختلف اجتماعي دريابيم
معنـاي جنسـيت    ،نامد مي »مناسك«دهند از طريق آنچه او  متقابل را سامان مي

ريتزر بر اين بـاور اسـت كـه گـافمن،     ). 1385سلطاني، (كنند  را باز توليد مي
هـايي كـه همـه مـا در اعمـال روزمـره و        ميان اجراهاي تئاتري و انواع كنش«

ريتزر، (» دهيم وجوه مشترك بسياري قائل است مان انجام مي هاي متقابل كنش
1380 :93 .(  
گيرند كه براسـاس انتظـارات    درواقع افراد از همان دوران كودكي ياد مي 

جنسـيت خـود را بـه     ،مردبودگي وجـود دارد  -بودگي زناجتماعي كه درباره 
بـودن   مهـم . نمايش درآورند و معناي جنسيتي مـورد انتظـار را توليـد سـازند    

هـا   تحقيق گافمن براي پژوهش حاضر از اين باب اسـت كـه رسـانه   موضوع 
اي كـه كارشناسـان،    گونـه  به. اي رها نميكنند ند و ما را لحظها مملو از تبليغات

. انـد  خوانـده  »زده جوامـع پيـام  «مريكا را آ از جمله ،شماري از جوامع امروزي
ـ  اي است كـه  گونه انند آمريكا، بهماي  جامعه«مثالً  يي معمـولي در  ك آمريكـا ي

پراتكـانيس  ( »شنود بيند يا مي بيش از هفت ميليون آگهي مي ،شا طول زندگي
در دنياي كنوني تبليغات در همه ابعاد زنـدگي مـا رسـوخ    ). 1383 ،و ارنسون

به همين دليل تحقيق گافمن براي تبيين و بررسي بازنمايي هويت  .كرده است
در ادامـه و   .قابليت تعميم داردهاي مختلف  هاي رسانه جنسي در اغلب برنامه

به قابليت اين مدل به شكل نظري بـراي راديـو و    ،در شرح ابعاد مدل گافمن
  . هاي بعد در شكل عملي به آن اشاره خواهيم كرد  فصلدر 
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مفهـوم نمـايش   ، نقطه كانوني بحث نظري گافمن در تبليغـات جنسـيتي   
ماعي از طريق آنچه هاي اجت در موقعيت جنسيت بدين معنا كه. جنسيت است
درباره هويت اجتمـاعي   مسائلي را، ها نمايش. شود نامد، بيان مي او نمايش مي

و بـه   شـوند  ي اجتمـاعي اجـرا مـي   ها در موقعيت ها نمايش. گويند شخص مي
سـلطاني،  ( ي متعـدد مناسـبات را دارنـد   هـا  بندي نوعي كاركرد بازنمايي گروه

پيونــد  شــدن مفهــوم مناســكيگــافمن بــا  تحليــلدر  نمــايشمفهــوم ). 1385
در . شـوند  اجـرا مـي  ، مناسـك  واسـطه  به ها نمايشبدين صورت كه . خورد مي

اي از  شده شدت كليشه هاي به كارگيري توالي يند بهافر«شناسي، مناسك،  جامعه
ترنـر،  ( اند شده تعريف  »رفتار براي تعيين آغاز يا پايان و جريان كنش متقابل

كـه در  يابـد   تحقق مي نوعي مكانيسم جايابيسك، به واسطه منا). 147: 1378
ييـد  أي فرادسـتان بـاالتر از خـود را ت   هـا  آن اكثر فرودستان اجتماعي، سـمت 

  )1385سلطاني، ( كنند مي
سـازي نمـايش جنسـيت، در زنـدگي      منابع فرهنگي شـبيه  ،از نظر گافمن
ي اولين مدل فرهنگـ  وي،به نظر ) 1385(بنا به گفته سلطاني روزمره چيست؟ 

اش در  ويـژه شـكل تغييريافتـه    به(براي نمايش جنسيت، يكي زندگي درباري 
از نظر گـافمن  . كودك است –و ديگري روابط والد ) گري قالب آداب نظامي

زيرا كه مدلي  ،مدلي براي روابط جنسيتي است كودك اختصاصاً -روابط والد 
دهد و بـراي   ه ميئانامتقارن و نامتقابل اردردسترس و جهاني از روابط نابرابر، 

هاي محدود نظير ندارد و مناسـك فرمـانبري را    نمايش روابط اقتدار، در دوره
بنابراين گافمن بـا ايـن اسـتدالل، نمـايش     . كند سازي مي به بهترين وجه شبيه

ــه مــردان و فرمــانبري  شــده جنســيت را بيــان مناســكي اي از ســلطه والدگون
هـاي   هـاي اجتمـاعي در موقعيـت    شاز نظـر او نمـاي  . داند وار زنان، مي كودك

بلكـه   ،كننـد  جنسيتي را تثبيت مـي  –مراتب اجتماعي  سلسله تنها اجتماعي، نه
، گـافمن  شـد  ارائـه كـه   زمينه نظـري  با اين پيش. آورند مي وجود بهآنها را نيز 

ويـژه   اندركار تحليل الگوهاي تصويري مربوط به بازنمايي جنسيت و به دست
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كوشد برخي از اصول نمايش جنسيتي را در  شود و مي زنانگي در تبليغات مي
  . آنها بررسي كند

هــاي جنســيتي در تبليغــات  گــافمن شــش الگــوي تصــويري از نمــايش 
هـاي ميـان زن و مـرد، بازنمـايي      تشخيص داده است كه از طريق آنها تفاوت

به ) 1385(در اينجا ضمن اشاره به هر شش الگو، به نقل از سلطاني شوند،  مي
د نيز خواهيم نهاي نظري ديدگاه او كه قابليت استفاده در راديو را دار شاخص
  : پرداخت

كنند كه  در اين حالت زنان، وضعيتي را اتخاذ مي :شدن فرمانبري ناسكيم
، بيشـتر زنـان  ، از ايـن نظـر  . دهد برابر كنترل ديگران نشان مي انقياد آنها را در

گذارنـد و از خـود    ه نمايش مـي اي همچون لبخندزدن را ب رفتارهاي دلجويانه
داده  نمـايش كه مردان كامالً جـدي   درحالي ،دهند حالتهاي ناتواني را بروز مي

 . شوند مي

بـه خـوبي قابليـت     »انبريمـ شـدن فر  ناسـكي م«در يك كار راديويي نيز  
چه در بعد رفتارهاي دلجويانه و چه در بعد تالش براي جلـب  . انعكاس دارد

ندهاي ظريفانه، ابراز حالت ترس و بيان كلماتي كـه  لبخ .موافقت از سوي زن
خواهد نظر موافق  نشانگر آن است كه زن درصدد دلجويي از مرد است و مي

  . او را به خود جلب كنند
لحـاظ   هاي تصويري، بـه  به طور كلي زنان در تبليغات رسانه :اندازه نسبي

  . قتدار كمتر استشوند و اين امر نماد ا تر از مردان تصوير مي زماني كوتاه
در راديو نيز كمتر شنيدن صداي زنـان و بيشـتر شـنيدن صـداي مـردان       

تواند حد نماد اقتدار را در هر دو جنس نشان دهد و يا حتي كمتر شـنيدن   مي
تواند دال بر انـدازه   مي) ويژه در اخبار سياسي و اخبار ورزشي به(درباره زنان 
 . نسبي باشد

هـاي   چگونـه كـنش  مـردان   له اشـاره دارد كـه  ئسـ اين م  به: بندي كار رتبه
بنـابراين  . گيرند كه زنان مورد كنترل قرار مي كنند، درحالي ديگران را كنترل مي



   در راديو ايران تصوير زنان      34

 

شـوند و زنـان بيشـتر در حالـت      هاي مديريتي تصوير مي در نقش مردان غالباً
  .شوند دريافت كمك از مردان نمايش داده مي

هايي كه به مردان و زنـان داده   ا و نقشه وسيله نام اين بعد در راديو نيز به
  . شود قابليت انعكاس دارد مي

هاي  اين موضوع اشاره دارد كه در تصاوير تبليغاتي و رسانه  به :لمس زنانه
زنند  كنند اما هرگز اشيا را چنگ نمي تصويري، زنان اشيا را لمس و نوازش مي

كنند و يـا بـه آنهـا شـكل      كه مردان، اشيا را دستكاري مي درحالي. قاپند يا نمي
  . دهند مي

توانـد در يـك    اين جنبه از نقش جنسيتي كه بسيار تصـويري اسـت مـي    
 . شكل روايتي در راديو قابليت ارائه داشته باشد

از طريـق   اين موضـوع اشـاره دارد كـه زنـان غالبـاً       به: نشيني مقبول عقب
كننـد يـا كنـار     نشيني مي هاي اجتماعي، عقب درگيري روانشناختي از موقعيت

 گيرنـد تـا   هدايت كارها را برعهده مي بدينگونه كه مردان غالباً. شوند نهاده مي
به اين حالت ها  در تصاوير زنان در رسانه. زنان را از اين موقعيت حذف كنند

ريخـتن، نخـودي خنديـدن،     دادن كنتـرل احساسـات و اشـك    صورت ازدست
رويي، دستپاچگي يا اضطراب  كردن چهره پشت دستان از روي ترس، كم پنهان
  . باشد
اين الگوي نمايش جنسـيتي كـه شـامل گريسـتن يـا ظريـف خنديـدن،         

نشيني مقبول از سوي زنـان اسـت    ، بيانگر عقبدستپاچگي و يا اضطراب بوده
 . خوبي قابل انعكاس است در يك كار راديو به

هــاي  در موقعيــت در كــل، زنــان تحليلــي الگــوي ايــنمطــابق  :خــانواده
در . شـوند  هاي بيرون از خانـه نشـان داده مـي    وادگي و مردان در موقعيتخان

مردان يا از خانه غايـب   معموالً) هاي تصويري و به طور كلي رسانه(تبليغات 
دادن  در تبليغـات، مـردان اغلـب در حـال انجـام     . هستند يا از آن فاصله دارند

له ممكـن  ئسـ ايـن م . شـوند  كارهاي بسيار كوچك درون خانه، نشان داده مـي 
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 ؛شود مي تلقي »حوزه زنانه«اين دليل باشد كه خانه به طور سنتي يك   است به
ـ  گذارد كـه در فضـاي خانـه، مـرد بـه      له انگشت ميئبنابراين، بر اين مس ك ي
كنند كه زنان در امـور   ه ميئونه اراگاين غالباًرا تبليغات . شود فرمانبر تبديل مي

شـدن   جنسـيتي اين امر بر . اقتدار دارند مربوط به پخت و پز، نظافت و خريد،
معنا اشاره دارد كه زنان به حوزه خانه و مردان به حوزه كـار و   بدين ،ها حوزه

  . خانه تعلق دارنداز سياست در بيرون 
هايي كه نشانگر محيط خانه و حضور زن  در راديو نيز با استفاده از افكت 

 ،نشـانگر محـيط كـار اسـت     هـايي كـه   در آنجاست و نيز با استفاده از افكـت 
هاي درون خانه و مـردان را در موقعيـت    راحتي زنان را در موقعيت توان به مي

گويي كه براي هـر دو  و توان با نوع گفت همچنين مي. بيرون از خانه نشان داد
  . اين فضا وضوح بيشتري بخشيد  شود به جنس انتخاب مي

  نظريه فيسك : آفرينش معنا

گـذاري  از پيش رمزها  شده در رسانه ارائهواقعيت ) 1380(از نظر جان فيسك 
  قابـل  وي فرهنگ تلويزيون است اما نتايج آنهرچند پژوهش او بر ر. اند شده

به عقيده فيسك، تلويزيون . هاي ديگر و از جمله راديوست تعميم براي رسانه
ني كوشد با مهار ايـن معـا   كند و مي هايي آكنده از معاني نهفته پخش مي برنامه

هاي راديو هرچند كـه از   برنامه. تر تبديل كند تر و مرجح آنها را به معاني يگانه
اما به دليـل سـاختار شـنيداري خـاص      ،هاي تصويري برخوردار نيستند مولفه

تـرين تئـاتر    تواند خـالق  كند مي اشاره مي) 1380(خود همچنان كه آسا برگر 
ون تلويزيون با تكيه بـر قـوه   راديو نيز همچ. ذهني را در نزد مخاطب بيافريند

كند و پيـام مـرجح    هايي آكنده از معناي نهفته پخش مي خيال مخاطب، برنامه
  . دارد خود را به او عرضه مي

بيني غالب در  شده در خدمت منافع جهان از نظر فيسك معاني نهفته ارائه 
بـه   در مقابـل كنـد و   اي را تأمين مـي  يعني اين معاني منافع عده. جامعه است
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در نظريه فيسك سه اصـل مهـم را بايـد بـراي     . ضرر منافع عده ديگري است
اين سه اصل عبارتنـد  . در نظر گرفتآنها  ها و معناآفريني در درك بهتر رسانه

  :از
 . واقعيت محض وجود ندارد -

 . واقعيت از قبل رمزگذاري شده است -

 . درك است وسيله رمزگان فرهنگي قابل فقط بهواقعيت  -

شـود كـه واقعيـت و انـواع      معنا فقـط زمـاني ايجـاد مـي    «يسك از نظر ف 
 ظـاهراً  و منسـجم ي نحـو  بهبازنمايي و ايدئولوژي در يكديگر ادغام شوند و 

 مختلـف هـاي   رسـانه  در). 130: 1380فيسـك،  ( »رسـند ب وحـدت  بـه ي عيطب
 اريبسـ  منبعها  داستان وها  شنامهينماها،  اليسر) ينوشتار و يداري، ديداريشن(

ـ تغ دادن نشـان  يبـرا ي مناسب  موضـوعات يي بازنمـا . ندهسـت ي اجتمـاع  راتيي
ـ تغ ايـن   بـه  بـردن  يپي براي خوبهاي  نشانهها  مجموعه نيا در مختلف  راتيي

  . است
كنـد كـه متـون     چنين استنباط مـي ) 1385(با تكيه بر مدل فيسك، كاظمي 
واج رمزگان اجتمـاعي كـه چونـان امـ    : اند اي سرشار از كدها و رمزگاني رسانه

كنند، رمزگان فني كه  شود تحميل مي سركش، خويش را برمتني كه آفريده مي
هـاي   كنـد و رمزگـان   توليدكننده، عمدتاً عامدانه و قصدمندانه بر متن سوار مي

بـه  (انـدازي   ي شـكاف هـا  هاي مسلط و گفتمان ايدئولوژيك كه همان اسطوره
كننـد   ي را توصيف ميمراتب اجتماع كه نوعي نظام باور و سلسله) تعبير فوكو

  . دهند و طبيعي نشان مي

  بازنمايي زنان در ژانر طنز راديويي

تواند داشـته باشـد؟ پيشـتر     بازنمايي زنان در ژانر طنز در راديو چه معنايي مي
اشـاره كـرديم كـه    . اي داشـتيم  شـدن پيـام رسـانه    بحثي درباره نحوه رمزگاني

در رسانه به وسـيله انـواع    ،واقعيت زن كه مشحون از رمزگان اجتماعي است
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اي يعنــي واقعيــت  رمزگــان ديگــر رمزگــذاري شــده، در شــكل پيــام رســانه 
اينجا واقعيـت رمزگـان اجتمـاعي زن بـه      رد. گردد مي ارائهشده زن،  اي رسانه

آفرينـي، روايـت،    هـايي ماننـد نـوع نقـش     وسيله ژانر طنز در رسانه با تكنيك
ژانر طنز، قالـب و  . شود نمايي ميپردازي و نظاير اينها باز كشمكش، شخصيت

هـاي   ويژگـي دارابودن كند و به دليل  شده را تعيين ميي يادها محتواي تكنيك
اي يـاري   تواند پژوهشگر را در كشف رمزگان موجود در پيام رسـانه  مي ،طنز
  . كند

هاي مختلف اجتماعي را كه در ظاهر  در عرصه تضادطنز، هنري است كه 
هنـر  . شـود  دهد و اين خود مايه خنـده مـي   نشان مي ،رسد متناسب به نظر مي
تناسـبات  تناسب در ايـن   بيان هنرمندانه و زيباشناختي عدمطنزپرداز، كشف و 

  . است
هجو، هزل  :سه مفهوم را بايد از هم جدا كنيم) 1383(بنا به گفته اتابكي  

 يعني سه مورد هجـو، هـزل و  . انواع مختلف انتقاد هستنداز و طنز كه هر سه 
هجو، در لغت بـه معنـي   «. گيرند طنز به هدف انتقاد از وضع موجود شكل مي

 »نمودن است كردن و مضحكه دادن، نكوهش، سرزنش، مسخره بدگويي، دشنام
  ). 36: 1383اتابكي، (

رمـان،  : تواند به كار ببرد بسيار زياد اسـت  انواع آثار ادبي كه طنزنويس مي
، داستان حيوانات، تمثيل، كلمات قصار نمايشنامه، انواع شعر، مسافرت خيالي

  ....و 
: نويس قرن هجدهم انگلـيس نقـل شـده اسـت     ، رماناز قول دانيل دوفو 

به گفتـه پژوهشـگران، ايـن    ). 93: 1384جوادي، ( »هدف طنز، اصالح است«
كننـد كـه     اغلب طنزنويسان ادعـا مـي   الاقلگفته اگر واقعيت هم نداشته باشد 

اثر طنز خواه منظوم باشد يا منثور، ديداري باشد يـا  يك «. چنين قصدي دارند
  :هاي زير است شنيداري داراي ويژگي

  دار بودن خنده -
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 گزنده و انتقادي بودن -

 اغراق آميز بودن -

 )73:1383دباغ، (. »...بر گرفته از واقعيات و رخدادهاي جامعه -

ژانر طنز به دليل ساختاري كه دارد چه به لحـاظ ادبـي و چـه بـه لحـاظ       
ـ  . هاسـت  اي در رسـانه  داراي جايگاه ويـژه  ،ثيرگذاري برمخاطبتأ  هبنابـه گفت

ساختاري بسيار فشرده دارد  ،ها ويژه در بخش لطيفه ژانر طنز به) 1385(پاينده 
. شـود  كننـد اسـتفاده مـي    و در آن از فنون و صنايع ادبي كه كالم را موجز مي

توان  عني به طور معمول ميي ،اين ژانر داراي ساختار روايتي است  ويژه آنكه به
عناصري ماننـد شخصـيت اصـلي،    . عناصر داستان كوتاه را يافت هدر آنها هم

گشـايي، درونمايـه و حـال و     شخصيت مخالف، زمينه، كشـمكش، اوج، گـره  
  . هواي داستان

شـده در   ارائـه هاي طنـز   ها و نمايشنامه توانيم بگوييم كه لطيفه درواقع مي 
گفتمان ) 1385(به تعريف فيسك . ه نوعي گفتمان استآورندوجود بهها  برنامه

نوعي زبان يا نظام بازنمايي است كه از زمينه اجتمـاعي برآمـده تـا مجموعـه     
. آورد و اشـاعه دهـد   وجـود  بـه منسجمي از معاني را درباره موضوعي معـين  

در پـس ظـاهر خنثـي و معصـوم خـود، رفتـاري       «ها و طنزهـا   درواقع نمايش
آورنـد كـه حكـم تعريفـي تلـويحي از واقعيـت        ايش درمـي گفتماني را به نم

ا يـ  درخصوص جنسيت زنانه و در نتيجه باورهاي ما مثالً... اجتماعي را دارند
مردانه، نگرش ما درخصوص نقش هر يك از دو جنس در خانواده و جامعـه،  

همه تابعي از  ،توقع ما از اينكه با ما در مقام مرد يا زن، چگونه بايد رفتار شود
  ). 171:1385پاينده، ( »يابد گفتمان عامي است كه از مجراهاي متعدد اشاعه مي

 به دليل آنكه از يـك رسـانه   ايراني جمعهبا توجه به تعريف هجو، ادبيات  
توانـد رويـه    نمي ،شود دسترس پخش مي فراگير و بسيار قابل ،)راديو(عمومي 
، به معني شوخي و دجِهزل در برابر سخن «. باشدداشته اش هجوآميز  انتقادي

 ،م باشـد أگويي تـو  مسخرگي و مطلق مزاح است كه البته هرچه بيشتر با لطيفه
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تر خواهد بود و هرچه از لطف و ظرافت دور شود به هرزه  تر و شيرين مطبوع
در رويــه هــزل، هــدف، بيشــتر . )37: همــان( »درايــي شــبيه خواهــد گشــت

  . ي آن كندتر از هجو استخشنودساختن مخاطبان است و البته لبة انتقاد
مناسـبات جنسـيتي را در مجريـان     ،در دو سـطح  ايرانـي  جمعـه در برنامه 

  :بررسي خواهيم كرد
 گرانه زن و مرد هاي كنش در ديالوگ -

خانه، ورزشگاه، (گيرد  در فضاهايي كه كنش زن و مرد در آنها شكل مي -
   )...ها، محل كار فروشگاه، مهماني

فردي  داراي ويژگي منحصربه) وتاه و چه بلندچه ك(هاي راديويي  نمايش 
وصـف شـده    »تئـاتر ذهنـي  «راديو به عنـوان  ) 1380(برگر  از نظر آسا. است
دهـيم   ما به روايتـي در راديـو گـوش مـي    كه اين بدان معناست زماني «. است

از آنجا كه راديـو بـه توانـايي    .. .. گيريم تا تجسم كنيم ذهن خود را به كار مي
كنـد و از آنجـا كـه بـا      بخشيدن چيزها در ذهنشان تكيـه مـي   مها در تجس آدم

تخيـل  حيطـه  توانيم هر چيزي را به  هاي درست، ما مي دانستن سرنخ مفروض
آسـابرگر،  ( »هـا را نقـل كنـد    تـرين داسـتان   تواند باورنكردني آوريم، راديو مي

از نظر وي تلويزيـون توانسـته اسـت چيـزي بـه داسـتانگويي       ). 147 :1380
كـنم، زمـاني كـه     من فكر مـي «. د اما قوه تخيل ما را ضعيف كرده استبيفزاي

 »چيز پر ارزشي را از دست داديمما تلويزيون جايگزين نمايش راديويي شد، 
  ). 157: همان(

شــود  هــايي كــه در راديــو دربــاره زنــان آورده مــي بســياري از مضــمون 
زنمـايي زنـان را   خوبي هر دو كاركرد با هايي است كه به اي از روايت مجموعه

  :دارد
  بازتاب وضع موجود زنان -

 ها درباره زنان ها و نگرش بازتوليد، تقويت و تثبيت آموزه -
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هـا اغلـب بـا روايتگـري و      به عبارت ديگر بازنمايي زنان، در اين برنامـه  
تـأثير كـار بازنمـايي را     ،ايـن شـيوه عرضـه   . شـود  مـي  ارائههاي كوتاه  داستان

هايي كه ما راجع به جهان و نيز راجع  ترين شيوه از مهميكي . كند دوچندان مي
روايت شيوه اصلي است كه از طريق آن «. آموزيم روايت است به خودمان مي

رخدادهايي كه از نظر زمـاني پرمعنـا و    هاي خود را درون رشته ها تجربه انسان
روايت هم يك شـيوه اسـتدالل و هـم يـك     . دهند پراهميت هستند سامان مي

  ). 22: 1380به نقل از آسا برگر،  ؛1990ريچاردسن، ( "بازنمايي استشيوه 

  مدل نظري تحليلي

  : مدل نظري در كتاب حاضر شامل دو بخش است
  ها  مدل نظري تركيبي براي تحليل متن :الف

  مدل تحليل سازماني :ب

اين مدل شامل تركيب سه تئوري  :ها تركيبي براي تحليل متن مدل نظريِ
بر طبق اين مـدل تركيبـي، بخـش    . زدگي زبان است و جنسيتفيسك، گافمن 

بـراي نمـايش    ،در رسـانه راديـو   ،اول فرايندي كه از توليد تـا پخـش برنامـه   
  :شود اينگونه خواهد بود جنسيت طي مي

ديدگاه فيسك، واقعيت زن در جامعه،  براساس :واقعيت زن در جامعه -
حقيقت (ام واقعيت محض چيزي به ن ،بنابراين ؛شده است واقعيتي رمزگذاري

آنچه وجود دارد مشحون از رمزگان مختلف . درباره زنان وجود ندارد )ناب
 . است

تـوانيم بـه شـماري از     زدگـي زبـان، مـي    در اينجا براساس نظريه جنسيت
كنـد   كـه چهـره زنـان را ترسـيم مـي     ) افكار قـالبي  و ايدئولوژي(هايي  انديشه

 . بپردازيم

ـ   هـاي خاصـي رمزگـذاري     گ عامـه بـا ويژگـي   از آنجا كه زنان در فرهن
بـه عبـارت   . اسـت  درحقيقت واقعيتي مشحون از رمزگان اجتماعي ،شوند مي
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ديگر واقعيتي كه قرار است راديويي شود پيشاپيش با رمزگان اجتماعي، شكل 
سـه عامـل ديگـر     توسـط ايـن واقعيـت   همانطور كه گفته شـد،   .گرفته است

  :شود كه عبارتند است رمزگذاري مي
 رمزهاي فني -

 بازنمايي -

 ايدئولوژي -

هـاي فنـي    رمزگان اجتماعي واقعيت مورد نظر به وسيله رمز :رمزهاي فني
مثال فاصله ميكروفون، نوع . گيرد هاي الكترونيكي صورت مي به كمك دستگاه

 . موسيقي و اديت

بــه وســيله عــواملي ماننــد روايــت، كشــمكش، نــوع  :رمزهــاي بازنمــايي
آفرينـان شـكل    نقـش و، زمـان، مكـان و انتخـاب    گـ و پردازي، گفـت  شخصيت

توانيم از مدل گافمن براي تحليل انـواع نمـايش    عالوه در اينجا مي هب. دگير مي
 . جنسيتي بهره ببريم

عناصر يادشده به وسيله رمزگان ايدئولوژي، انسجام و  :رمزهاي ايدئولوژي
االري، بــه عنــوان مثــال ايــدئولوژي پدرســاالري، مردســ. يابنــد مقبوليــت مــي

هـا   ما انسـان ) 1385(از نظر بارت  .اند گروهنژادگرايي و طبقه اجتماعي از اين 
چيزهاي را كه در زندگي روزمره جريان دارنـد و بـا مـا هسـتند طبيعـي       غالباً

ايـن  . هسـتند  ياي فرهنگـي و تـاريخ   كـه برسـاخته   درحـالي  ،كنـيم  فرض مي
فعاالنه نظام ارزشـي   كه باشند ت فرهنگي حاوي بار ايدئولوژيكي ميمحصوال

 . كنند ييد ميأحاكم و ساختارهاي قدرت را ت

اشاره كرديم از نظـر فيسـك، معنـا فقـط زمـاني ايجـاد        همچنان كه قبالً 
د و نشود كه واقعيت و انواع بازنمايي و ايدئولوژي در يكديگر ادغـام شـو   مي

  . طبيعي به وحدت برسند به نحوي منسجم و ظاهراً
) مــديران، ســردبير، نويســندگان و بــازيگران(رنامــه عوامــل توليدكننــده ب

آنان ايـن واقعيـت رمزگـاني    . تصويري از زن براساس رمزگان اجتماعي دارند



   در راديو ايران تصوير زنان      42

 

را بااستفاده از امور فني، انواع بازنمايي و ايـدئولوژي رايـج دربـاره زنـان      زن
در اينجا پيـام  . شده از رسانه راديوست كنند كه نتيجه آن پيام عرضه تركيب مي
 براسـاس . شـود  به مخاطب عرضه مـي ) اي زن واقعيت رسانه(شده  رمزگذاري

سه موضـع فرضـي وجـود دارد كـه رمزگشـايي      ) 1385(هال   مدل استوارت
  .تواند صورت گيرد يكي از آنها مي براساس

هنگامي كه مخاطب معاني ضمني . است 1اول موضع مسلط هژمونيك  -
كند كه  ناي مرجعي، رمزگشايي ميگيرد و پيام را بر مب را به شكلي كامل مي

توان گفت كه مخاطب در درون  مي ،شده است در چارچوب آن رمزگذاري
  . كند ط عمل ميرمز مسلّ

در اين موضع، رمزگشايي . است 2دومين موضع، موضع يا رمز توافقي  -
مخاطبان آنچه را كه به . اي از عناصر سازگار و مخالف است متضمن آميزه

مخاطبان مشروعيت تعاريف . فهمند شود به خوبي مي يط تعريف مطور مسلّ
اما در  ،شناسند هاي بزرگ به رسميت مي هژمونيك را براي ايجاد داللت

  . كنند سطحي محدودتر قواعد بنيادي خود را وضع مي
هاي آشكار و ضمني گفتمان  مخاطب كامالً زير و بم ،در موضع سوم  -

اين همان . گشايد ام اما متضاد ميولي رمز پيام را به شكل ع ،يابد را درمي
اين موضع مخاطبي است كه رمز مرجع را . است 3موضع يا رمز مخالف

رضايي، ( كند مي انتخاب رمزگشايي براي راي گريد چارچوباما  ، دريافته
 در است ممكن ل، مخاطبها  استوارت هينظر براساس نيبنابرا). 1385
ديگر و حتي مخالف با رمزگان اي  نهگو به ،اي رسانه تيواقع ييِرمزگشا مرحله

اما آنچه براي اين پژوهش مهم است همان مرحله . مورد نظر آن را قرائت كند
  . نه مرحله رمزگشايي پيام ،گيري آن است رمزگذاري پيام و فرايند شكل

هـاي برنامـه    مـتن  :بازنمايي و نظام توليد سـازماني : مدل تحليل سازماني

                                                        
1. Dominant – hegemonic 
2. The negotiated code or position 
3. Oppositional code 
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ان، نحوه تركيب كلمات و ماهيت روايتي كه دارند براساس ژانر، انتخاب واژگ
امـا ايـن نحـوه     ؛كننـد  موضوع مـورد نظـر را بازنمـايي مـي     ،به شكلي خاص

هايي را دارد كه بدون بررسي آنهـا فهـم    زمينه پيش ،بازنمايي در نظام سازماني
اي، براسـاس نـوع    درواقع در هر سازمان رسانه. ها كامل نخواهد شد بازنمايي

عوامـل  . گيـرد  شكل مي گذاري خاصسياست اهداف كالن سازماني، مالكيت و
هاي ابالغي، بـه توليـد    ها، اهداف و خط مشي اولويت براساستوليد سازماني 

هـاي نظـارت و ارزيـابي     اي داراي بخـش  هر سازمان رسانه. پردازند برنامه مي
يـزان  است تا بتواند توليدات سازماني را سنجيده، سازمان رسانه، بدين سـان م 

  . ها در يابد هاي توليدي را با اهداف و اولويت انطباق برنامه
از ايـن رو بـه لحـاظ نـوع     . سازمان صداوسيما، سـازماني دولتـي اسـت    

رابطـه نـوع مالكيـت سـازمان و     . مالكيت آن، داراي استراتژي خاصـي اسـت  
آمده است ) 1384... (ها هاي آن به خوبي در كتابچه اهداف، اولويت استراتژي

اين نوع مالكيت، اهداف   حال اگر به. ه در جاي خود به آن خواهيم پرداختك
ايدئولوژيك را نيز اضافه كنيم سازمان صدا وسيما، سازماني دولتي با اهـداف  
ايدئولوژيك خواهد بود كه اجزاي اصلي اهداف آن در جهت تثبيت، تقويـت  

  . و بازتوليد ايدئولوژي مزبور عمل خواهد كرد

سـازوكارهاي كنتـرل     ها بـه عنـوان   رسانه«ر اگر بپذيريم كه از طرف ديگ 
هـر   ،بنـابراين در نگـاه اول   .)166: 1383زونـن،  ( »كننـد  اجتماعي عمـل مـي  

 كـه نگريسـت  اينگونـه  اي در سـازمان را در ايـن زمينـه بايـد      موضوع برنامـه 
پرداخت موضوع مورد نظر در درجه اول بايد در خدمت اهداف ايدئولوژيك 

  . ا حداقل آنكه ضديتي با آنها نداشته باشدباشد و ي
شـدن واقعيـت در رسـانه اسـت      به مفهـوم بازنمـايي، كـه برسـاخته     قبالً 

در اينجا شكلي را خواهد گرفـت   شدن واقعيت قاعدتاً اين برساخته. پرداختيم
شده در  ي ايدئولوژيك تعريفها كه در جهت تأمين، تقويت و بازتوليد ارزش

  . سازمان باشد
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كند كه براي درك بازنمايي زنـان   مين دليل در اينجا ضرورت پيدا ميبه ه
 »نظام توليد«بر تحليل كيفي محتوا،  در يك برنامه پرمخاطب و پرسابقه، عالوه

هـاي   هر چند ممكن است كه عوامل توليـد راه . را نيز مورد بررسي قرار دهيم
لحاظ وظيفه سـازماني   اما آنان به ،مستقلي را از نظام سازماني درنوردند نسبتاً
وانگهـي  . حركت كنند سازمانهاي  در چارچوب دستورالعملكه ند هست  ملزم
آشكار خواهند ساخت كه عوامـل توليـد، چـه الگوهـاي      ،ها ها و مصاحبه متن

هـايي بـا    ذهني را درباره زنان دارند و ايـن الگوهـا چـه اشـتراكات و تفـاوت     
همچنـين براينـد دسـتورات    . شده سـازماني خواهنـد داشـت    الگوهاي توصيه

ك برنامـه راديـويي   يـ  سازماني و عناصر ذهني آنان طي چه فرايندي تبديل به
  . شوند مي

نكته ديگري كه بايد به آن توجه داشت آن است كه موضوعاتي را كه هر  
رسـاني،   اطالع: كند به طور معمول چهار هدف را در نظر دارد رسانه دنبال مي

 »ايدئولوژيك -دولتي «اي  در يك سازمان رسانه. ارشادي، تفريحي و آموزشي
بـودن و   ظرفيـت موضـوع بايـد رنگـي از دولتـي      همه چهار هدف به فراخور

  . بودن را در خود داشته باشند ايدئولوژيك
هاي گروهي در انتشار اطالعات، دانش و تخيـل در تمـام جوامـع     رسانه« 

به همين نيز كنترل آنها  ساختار مالكيت و و داري معاصر حياتي هستند سرمايه
اقتصاد سياسي «در اينجاست كه ) 189: 1380استريناتي، ( ».ميزان حياتي است

مـل دربـاره مالكيـت و    أت) 2003(بنا به گفتـه ويليـامز   . يابد اهميت مي »رسانه
پيشتر به وسـيله كـارل مـاركس و رويكـرد اقتصـاد       ،هاي جمعي كنترل رسانه

مند اسـت كـه    تقاد داشت كه قدرت، عالقهاو اع. سياسي او شكل گرفته است
  . بر روي گردش عقايد، اعمال كنترل كند

 انـد از نظـرات مـاركس دربـاره     سـعي كـرده  ) 1977(مرداك و گولدينگ  
استفاده  »هاي جمعي براي رويكرد اقتصاد سياسي در تحليل رسانه«ايدئولوژي  

هـاي   ال ارزشهاي گروهي را معرف انتقـ  نگرش اقتصاد سياسي، رسانه«. كنند
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شـوند و   كند كه از منافع طبقه حاكم ناشي مـي  حاكم و فرضياتي محسوب مي
 »كنـد  در خدمت آن هستند و ساختار مورد قبول قدرت طبقاتي را بازتوليد مي

هاي گروهـي را   خواهد رسانه درواقع اين نظريه نمي). 198: 1380استريناتي، (
: همـان . (طبقاتي تلقي كنـد بيش از حد مستقل و جداي از قدرت اقتصادي و 

199(  
ــانه « ــتگذاري رس ــي را     سياس ــاي كل ــا و راهبرده ــول و هنجاره اي اص

ها در نيل به اهداف مشخص يك نظام،  گيرد كه بر هدايت كالن رسانه دربرمي
ــور،  بهــرام( »حــاكم اســت  -هــاي هــر رســانه  سياســتگذاري).  63: 1383پ

. شـود  كشور منبعث مي هاي ملي آن از سياست -هاي دولتي خصوص رسانه به
اي از تـأثيرات متقابـل نيروهـاي داخلـي و      هاي ملـي نيـز مجموعـه    سياست«

هاي نهـادي آن   ماهيت و ويژگي دولت، قدرت چارچوب. باشند ميالمللي  بين
اي شـكل و   بـه طـور گسـترده    ،المللـي  و ارتباطش با نيروهاي داخلـي و بـين  

به ). 123: 1383تين و سينا، اس( »ها را تعيين خواهد كرد محتواي اين سياست
ــمه      ــه سرچش ــنادي ب ــه اس ــش مطالع ــت در بخ ــين جه ــلي   هم ــاي اص ه

  . خواهيم پرداخت صداوسيماهاي سازمان  سياستگذاري
توانيم چنين بگوييم كـه بازنمـايي زنـان در يـك رسـانه،       در مجموع مي 

جانبه كه طي مراحل گوناگون، به شـكل نظـري از بخـش    فرايندي است چند
دارد سرچشمه  »هاي ملي سياست«سياسي كه ريشه در  -اجتماعي كالن نظام 

هـا   گيرد و در بخش خرد و مرحله عملي با تعبيرها و تفسيرها و مصلحت مي
اي قابـل   در نهايت، بـه برنامـه   ،اي اي و مالحظات حرفه هاي شبكه و موقعيت

ني و هم به نظام توليد سازما ،در اينجا. شود توليد و پخش از رسانه تبديل مي
برنامه را در نظام  ،در رويكرد اول. توجه شده است هاي توليدشده هم به متن

هـاي برنامـه    دهيم و در رويكرد دوم مـتن  كالن سازمان مورد بررسي قرار مي
. فرهنگي خواهنـد بـود   –شوند كه جهت كشف رمزگان اجتماعي  بررسي مي
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وبـيش   ني نيز كـم فرهنگي كه البته نظام كالن سازما –همان رمزگان اجتماعي 
  . ثر استأاز آن مت

هـاي   هاي عميق ما را در درك هرچه بهتـر توليـد مـتن    در اينجا مصاحبه 
 ةچراكه در نهايت اين نحو ،اي و نظام توليد سازماني ياري خواهند كرد برنامه

در آنهـا   بخشي از قوانين و موضوعات و چگونگي تحقق ،درك عوامل انساني
  .گردد مي اي برنامهموجب عرضه رسانه است كه 
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  داري ايدئولوژي سرمايه  -
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  ايراني  هبرنامه جمع هاي متنتحليل 

  قدمهم

  . خواهيم پرداخت ايراني جمعههاي  در اين فصل به بررسي متن
  :هاي زير تشكيل شده است بخشبرنامه به طور كلي از اين 

 گوهاي دو مجري زن و مرد از ابتدا تا انتهاي برنامه و گفت -

 هاي كوتاه لطيفه -

 هاي طنز  نمايش -

 هاي شاد طنز ترانه -

 هاي عادي مناسب با فضاي برنامه ترانه -

 هاي متصل يا منفصل از برنامه آگهي -

تـاه و  هـاي كو  هاي لطيفه بخش، بيش از هر چيز، بخش ششاز ميان اين  
هاي ديگر برنامه شامل  بخش. اند مناسبي طنز براي پژوهش حاضر ها نمايش

  :مضامين زير بودند كه براي تحقيق حاضر موضوعيت نداشتند
هاي  ديگر دستگاه ها و عملكردهاي دولت و انتقاد به شماري از طرح -

 اجرايي كشور
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خارجه  امورويژه با تكيه به وزير  به(هاي آمريكا  نقد طنزآميز سياست -
 )آن كشور

ها از غم و  كردن دل بودن در روز جمعه و خالي تشويق به شاد و خندان -
 اندوه

هاي خود  هاي بازرگاني در دل برنامه با استفاده از شخصيت آگهي -
 . ايراني جمعهبرنامه 

چندين شخصيت ثابت وجود دارد كه در هر برنامه  ايراني جمعهدر برنامه  
  :ها عبارتند از اين شخصيت. ندشو به طول معمول تكرار مي

لهجه  اب و كه هر دو فارسي شاترهزن و شوهري به نام سودي خانم و  -
 . گويند تركي سخن مي

فردي به نام حاج بهمني كه لهجه مازندراني دارد و هر از گاهي نيز  -
 . شود خانم ظاهر ميؤياعيالش ر

اده افت رفتاري عقب -كه به لحاظ ذهني زاده  شوتشخصيتي به نام  -
 . تسا

 . زند هاي دوپهلو مي حرف شخصيتي به نام شنگول كه معموالً -

شخصيتي كه مسئول تريبون در شهر كمجون است و اهل وعده و وعيد  -
شود و جلسه  همراه زنش در انتهاي جلسه حاضر مياو  .و سخنوري است

 . يابد خاتمه مي

 ناصرخنگه و عيالش -

 آلن هلن و -

  :هاي ديگري نيز هستند، مانند خصيتش ايراني جمعهالبته در برنامه 
 صغري مخبري ـكبري اخباري  -

 علي دايي -

 جاسم ولك -

 آقاي كارمنديان -

  ... دكتر تصدقي و -
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كه با موضوع اين تحقيـق   ايراني جمعههاي برنامه  در ادامه به بررسي متن 
آنها  باشد كه از ميان دقيقه مي 150هر برنامه به مدت. پردازيم مرتبط هستند مي

  . اند اند انتخاب گرديده پخش شده 1385رنامه كه در نيمسال دوم سال چهار ب

  

  14/7/85: ، مورخايراني جمعهبرنامه : الف

  :1/متن الف

، مادرش مهموني داده بود و قوم شوهرش رو )دار برنامه بچه سروزبون(قلمبه  :راوي
! بـوده داره و در تربيت بچه چقـدر موفـق    نهودعوت كرده بود كه ثابت كنه چقدر خ

  :به قلمبه كرد و جلوي همه مهمونا گفت وقتي شام حاضر شد رو
  

 )با ناز( جان قلمبه   :مادر

 !جان جانم مامان   :قلمبه

 ؟خوردن چي بايد بگيمما قبل از غذامادر،    :مادر

 ! جون دونم مامان نمي   :قلمبه

 !ادت دادم هميشه قبل از غذا بگي، ديگهي جون همون چيزي كه مامان   :مادر

 زوره؟! دونم مامان نُكي خوب نمي   :قلمبه

 !هموني كه گفتم قبل از اومدن مهمونا بگي ديگه! اي خنگ   :مادر

  يادم اومد، شما گفتي خدا به دادم برسه باسه لشگر ياجوج و ماجوج كـه     :قلمبه
 !دارن ميان خونه ما              

 )ي ظريفبا صداي بسيار كشيده و خيل(! خاك تو گورت قلمبه  : مادر

  :1/حليل متن الفت

فرزنـدي كـه هـويتش    . مادر و فرزند است گو ميانو در اينجا گفت
ي بـين  وگـو  گفـت . قلمبه: شود بودنش، مشخص مي فقط به واسطه چاق

در اينجا به تلويح به دو نقش زن . مادر و فرزند درباره قوم شوهر است
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 . تربيت فرزند و  داري زن خانه: شود اشاره مي

نشـان   ،آيند، رفتار مادر و فرزند با يكـديگر  ه مهمانان ميهنگامي ك 
در حـد  (از آن دارد كه او مادر موفقي براي تربيت فرزنـد نبـوده اسـت    

 توگـور  مادر جلوي همه، فرزند خـود را خنـگ و خـاك   ). تعريف خود
از قـوم شـوهر، قـوم     وي  برداشـت كه  شود مي آشكار كند و خطاب مي

 . بوده است ويرانگر

دار بوده و نقـش يـك    بازنمايي جنسيتي در اينجا زن، خانه به لحاظ
زن در محيط خانه نمايش  ،درواقع بنا به مدل گافمن. كند مادر را ايفا مي

  . شود داده مي
اي خصمانه ميان عـروس   از طرف ديگر در اينجا يك رابطه كليشه 

اي كـه عـروس خـانواده از     گونه به ،و قوم شوهر نيز بازتوليد شده است
در . كنـد  ياد مـي ) ويرانگرقوم تاريخي (نان با نام قوم ياجوج و ماجوج آ

جامعه ما به طور معمول رابطه ميان عـروس و قـوم شـوهر، تـا حـدي      
هاي موجـود   المثل اين امر حتي در ضرب. اي فرض شده است نهخصما

ــود دارد  ــا وج ــگ م ــوهرگري، و  . در فرهن ــد مادرش ــطالحاتي مانن اص
  . اند تهخواهرشوهرگري از اين دس

درواقع در اين نمايش به نگرشي كه در فرهنـگ جامعـه مـا ميـان      
  . اي شده است اشاره عروس و قوم شوهر وجود دارد

تصـوير مناسـبي از يـك     ،در مجموع از لحاظ بازنمـايي جنسـيتي   
در هـاي منفـي موجـود     بر كليشـه   عالوه كند، به مادر ترسيم نمي ـهمسر

بر باز توليـد ايـن نگـرش بـه      اما عالوه .ورزد مي تأكيدروابط بين فردي 
تربيـت  ، اما مادري كـه فرزنـد خـود را بـد    ( مادر .بازتوليد نقش كدبانو

  . براي زن در نمايش نيز كوشش شده است )كرده
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  :2/الف متن

جمعيت شركت واحد دو تا خـانم مـي خواسـتن     از تو ايستگاه شلوغ و مملو :راوي
راننده  ،خودش رو تو اتوبوس جا دادكه تر  مسن خانم. ري بشنپ سوار اتوبوس نسبتاً

  . گفت ظرفيت تكميله ديگه كسي سوار نشه
  

  اون خانمي كه سوار شده مادر منه، آخه درسته كه شما يه مادر و دختـر رو        :زن
  از هم جدا كنيد؟          

  كاري كردم  ما رومن يكبار با ازدواج چنين ! خوايم آبجي البته كه نمي! نه واال :راننده
  !بيا باال آبجي. تا ابد پشيمونم          

  :2/الف متن تحليل

واژه . ك مـرد معنـا شـده اسـت    ي از ديدگاه »ازدواج«در اينجا واژه 
بـه  . ازدواج داراي رمزگان فرهنگي خاصي در بين زنان و مـردان اسـت  

ضروري  رسد در جامعه ما در نظر شماري از مردان، ازدواج، شرّ نظر مي
سـخت   ،گويـد از اينكـه ازدواج كـرده    مرد راننده بـه تلـويح مـي   . است

. ظريفي كه در طنز آمده بيان كـرده اسـت    هگون پشيمان است و آن را به
درواقع در اينجا با پشيماني از ازدواج از سوي مرد، شايد به طور پنهـان  

اي است كه در نهايت مرد از  شود كه شخصيت زن به گونه چنين القا مي
 . شود با او پشيمان مي ازدواج

اين   توان به آن اشاره كرد آن است كه نكته ديگري كه در اينجا مي 
در . هاي سازماني است طنز در ضديت با عرف جامعه ما و دستورالعمل

 هاي سازماني، ازدواج و تشكيل خـانواده  عرف جامعه ما و دستورالعمل
درسـت   تضـعيف ايـن نهـاد بـه هـيچ روي      ،امري مقدس شمرده شـده  

  . نشده استانگاشته 
ه ازدواج و در رضمن اينكـه بـه انتقـادي ظريـف دربـا      ،در اين طنز
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تـوان دربـاره ازدواج از    اما نتيجه مثبتي را نمي ،نهايت زن پرداخته است
   .آن دريافت

  

  :3/الف متن

ك مسافرت دور و دراز ي از شهرشون به ،)كاراكتر اصفهاني برنامه(محسن آقا  :راوي
اي گرفته سر ميز صـبحانه   يك روز صبح با قيافه. يه چند مدتي گذشته بود. رفته بود

  :ن رو صدا زدوهتل اقامتش نشسته بود كه گارس
  

شده، با يـك   مرغ پخته مثل سنگ، دوتا تيكه نون سوخته خشك دوتا تخم :آقا محسن
 !كرده برام بيار فنجان چاي يخ

 گيد؟ ببخشيد، جدي مي! قربان   :گارسون

 !بله  : آقا محسن

 اي نداريد؟ ببخشيد، فرمايش ديگه  : گارسون

 . روي من بشين يه ربع غرغركن زحمت بيا روبه وقتي اُوردي بي! چرا :آقا محسن

 ؟بله   :گارسون

 !ستآخه خيلي دلم براي خونمون تنگ شد  :آقا محسن

  :3/الف متن تحليل

گي خـود را در سـفر   دمرد براي اينكه فضاي خانوانمايش، در اين  
شـود اينهـا    دهد كه بعد معلوم مـي  سفارش مخصوص مي ،بازسازي كند

در اينجا او تصـوري  . كرده كه همسرش براي او تهيه مياست چيزهايي 
داري و آشـپزخانه   كه از فضاي كنشـي همسـر خـود دارد فضـاي خانـه     

كنـد، غرغرهـاي    تنها منطقي كه از همسرش تصـوير مـي  عالوه  به. است
 . سازد اش را برطرف مي يبدينسان او دلتنگ. اوست

در اينجا مرد نمايش، سعي دارد فضاي زنـدگي خـانوادگي خـود و    
تصويري كه از  ،سازي كند دارد باز شاي را كه در آن با همسر نوع رابطه
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 ،كـردن  زن نشان داده شده، تصوير زني با رفتار سـرد اسـت كـه غرغـر    
اش را  درواقع او به وسيله گارسن فضاي خـانگي . خصلت ديگر اوست

  . كند بازسازي مي
زن در فضاي كنشي خانـه بـه نمـايش     ،در اينجا مطابق نظر گافمن

 ارائـه اما در اين فضاي كنشي تصويري كامالً منفـي از او   ،درآمده است
  . شده است

  

  :4/الف متن

 . چي اُوردي برام؟ چون اون دفعه قول مردونه دادم! سودي خانم سالم -

 !يدي توي تايلند شلوغ پولوغ شدهحتما تو هم فهم! اي ناقال -

 ؟بگو اين چيه پاي منه. من رو وارد سياست نكن -

 !شلوار لي -

 ؟گن اگه دوتا رو هم بپوشن چي مي -

 !لي ليگن  معلومه مي ؟سردته -

 گن؟ اگه سه تا باشه چي مي -

 !ل شدهسه خٌ شاترهگن  معلومه مي !مگه خولي؟ !اي؟ مگه ديوونه ؟سه تا بپوشي -

 !گن تريلي مي! سودي سايبر نتيك! نخير -

 !گن چارلي به چهارتا لي مي حتماً -

 ؟گن به پنج تا لي چي مي -

 . .. گن مي -

 !لي و تريلي لي گن مي -

 ؟گن به شش تا چي مي -

 ؟گن به هفت تا لي چي مي! با چارلي لي لي گن مي -

 !دونم خودت بگو نمي -

 !خيلي گن مي -

  !درآورديتتو هم با اين معماهاي من  -
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  :4/الف متن تحليل

 شاترهخانم و  سودي ايراني جمعهدو تن از كاراكترهاي ثابت برنامه 
درباره حل يـك معمـا وارد داسـتان     وگو گفتبا  اين دو معموالً. هستند

 . در نهايت اين مرد است كه معماگشاست. شوند مي

ز اي ا در اينجا خيلي نكته پنهاني ندارد، خيلـي آشـكار مـرد جلـوه     
تـر   هاي بعدي در تحليل ايـن بخـش مفصـل    در برنامه. خردمندي است

  . خواهيم پرداخت
  

  : 5/الف متن

  !نقدر شما در آشپزي ناشي باشيدآكردم  من باور نمي :مجري زن
  !من خيلي هنر كنم بتونم يه نيمرو درست كنم :مجري مرد

  هـم بلـد   من بايد تسليت عرض كنم به خانومتون كـه شـما يـك نيمـرو       : زن مجري
  !نيستيد            

  :5/الف متن تحليل

ي كوتـاه بـا هـم دربـاره     وگـو  گفتمرد و زن مجري برنامه در يك 
چيـزي كـه در   . گيـرد  مهارت آشپزي، هنر آشپزي مرد، امتياز منفـي مـي  

تصاوير مرسوم از مردان مورد انتظار است و معناي پنهان آن اين اسـت  
بـر عـدم    تأكيـد اينكـه   ويـژه  ت بـه جاي مرد در آشپزخانه نيس كه اساساً

تر اينكه براي عدم مهارت زن  و جالب. گويد مهارت را يك زن به او مي
آمد بايـد   يعني اگر او از عهده آشپزي بر مي. بايد به زنش تسليت گفت

  . گفتند به زنش تبريك مي
  

  :6/الف متن

دور خـود  دار مـردم را   در اين بخش به طور معمول فرد تريبـون  :بخش پاي تريبون
. موضوع اين هفته درباره بنزين است. پردازد مهم مي مسائلكي از ي كند و به جمع مي
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گويد خدا كنـه عيـالش    يكي در ميان جمعيت مي پس از گذشت مدت زماني معموالً
كه معموال در انتها عيالش در صـحنه حاضـر شـده و بـا گفـتن اينكـه آهـاي        ! برسه

زند و  در ميان جمعيت به سر شوهر خود ميتابه  ماهيبازم معركه گرفتي با  ،كمجوني
  ! گويد بگير پس از هر بار زدن مي

  :6/الف متنتحليل 

مرد بـه لحـاظ مـديريتي، سـخنوري و      ،در داستان طنز پاي تريبون
انـدازه    در اينجا براساس ايـده . آيد گرايي شخص قابلي به نظر مي آرمان

تـر از مـردان لحـاظ     تاهنسبي گافمن كه طبق آن زنان به لحاظ زماني كو
شـود و   اي كوتاه در انتهـاي داسـتان ظـاهر مـي     شوند، زن فقط لحظه مي

 . دهد را پايان مي »دار تريبون«ماجراي 

شــدن  الگــوي ضدمناســكي«همچنــين در ايــن مــاجرا بــه راحتــي  
اما . زنان در جامعه ما به طور معمول تابع مردانند. را شاهديم »فرمانبري

شـود و در   وارد جلسـه مـي  تابه  ماهيآخر كار زن با  در اين داستان، در
مردان حاضر در جلسه نيز همـه  . كوبد سر شوهر خود مي رانظار همه، ب

كننـد و او را منجـي تلقـي كـرده،      از اين رفتار زن ابراز خوشحالي مـي 
كنند و اين امر به معني تشويق زورگويي و رفتار خشن زن  تشويقش مي

نيز رفتار خشني در برابر خشونت همسر خود ) دار تريبون(شوهر . است
واكنشـي كـه از   . كند به گفتن چند كلمه اكتفا مي دهد و صرفاً نشان نمي

و چه از طـرف مـرد، واكنشـي    ) ويژه به(نظر جامعه ما چه از طرف زن 
  . كامالً دور از انتظار است

  

  : 7 /الف متن

 سالم آقاي بيمه رازي -

 ؟يچيه ناراحت! سالم افتخارخانم -

 !اومدم خودم رو بيمه كنم -
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 ؟در مقابل چه حوادثي -

 !در مقابل خواهرشوهرم -

  :7/الف متنتحليل 

از  ،شايد براي درخاطرماندن ،در اينجا با اينكه آگهي بازرگاني است
. خواهرشـوهر : هاي مرسوم جامعـه مـا بهـره بـرده اسـت      يكي از كليشه

. عنـايي منفـي دارد  زدگي زبان بار م خواهرشوهر براساس نظريه جنسيت
ــه شــوهر اســت   . آنچــه در اينجــا مهــم اســت خــواهر اضــافه شــده ب

در جامعه ما مظهر حسادت و ضديت با عروس تلقي شده خواهرشوهر 
كنـد كـه در زمينـه     امـا كـاري    ،حتي اگر كسي در اين مقام نباشد. است

گوينــد تــو داري  حســادت، خبرچينــي و نظــاير اينهــا باشــد بــه او مــي
 !كني ي ميخواهرشوهرگير

  

  : 8 /الف متن

  :خانم گفت دكتر به شمسي. رن دكتر خانم مي قلقلي به همراه مادرش شمسي :راوي
شـما بايـد روزي سـه تـا از ايـن       )سـت همـراه ا مسخره با لحني دكتر،  صداي خانم(

 !قلقلي تو ياد مامان بندازي! ها رو بخوري قرص

  ؟ها براي چيه اين قرص! دكتر چشم خانم :قلقلي
 !ه بچه خوشگل به دنيا بيارهي براي اينكه مامانت بتونه :دكتر خانم

  :قلقلي يه نگاهي به صورت خانم دكتر انداخت و گفت :راوي
 !شما از اين قرصا نخورده خانم دكتر؟ پس چرا مامانِ :قلقلي

  8/الف متنتحليل 

. دارد تأكيـد در اين طنز به حساسيت زنان به موضوع زيبايي ظـاهر  
 ي چنداني در اينجا رد و بدل نشده است، اما همين كهوگو گفتهرچند 

ييـد  أنـه مـرد، موضـوع مزبـور را ت     ،مورد مراجعـه، زن اسـت  اين دكتر  
 طبـق طنز  ،مرد بودنمايش اگر دكتر كه توانيم فرض كنيم  ميآيا . كند مي
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ـ بنـابراين بـه علـت     گرفـت؟  مـي  انتظار شكل گـرفتن عـاملي در    رضف
، به چنين موضوعي پرداختـه شـده   )حساسيت به زيبايي( شخصيت زن

  . است
  

  : 9/الف متن
  مولينكس هردرباآگهي 

  :درباره مولينكس در برنامه  هنديبا لحن آواز 
  ... ده به خانم خونه وقتي تو خونه، تو آشپزخونه، مولينكس باشه، آرامش مي

  :9/الف متنتحليل 

ه پخـش شـد   ايراني جمعهدر اين آگهي بازرگاني كه در متن برنامه 
فضاي كنشي زن را آشـپزخانه تصـوير كـرده     ،است، مطابق مدل گافمن

 تأكيدويژه آنكه  بخشد به شدن وسايلش به او آرامش مي است كه تكميل
تـرين جـا بـراي يـك زن خانـه و       بنابراين طبيعي. »خانم خونه«كند  مي

  . آشپزخانه است
 

  12/8/85: ، مورخايراني جمعهبرنامه  :ب

  :1/ب متن

  !جميله! جان جميله! اي آي ديگه :ناصر خنگه
  ؟زني هاي چيه ديگه ناله مي     :زن

 . خيلي سنگين شده. كنه امروز سرم خيلي درد مي. واي سرم جميله :ناصر خنگه

 !ها عجيبه    :زن

 چي عجيبه؟ :ناصرخنگه

 !آخه چطو ممكنه چيز خالي سنگين باشه؟! مجان گم ناصر خنگه مي    :زن
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  :1/ب متنتحليل 

. شـوند  تلقـي مـي   زنان مزگان فرهنگي، مردان خردمندتر ازمطابق ر
شود و يك زن قبول كرده است كه  اينكه مرد به صفت خنگ متصف مي

درواقع نوعي همدلي نسبت بـه زن تلقـي    ،با يك مرد خنگ ازدواج كند
هـاي مـديريتي ظـاهر     در نقش مطابق نظريه گافمن مردان غالباً. شود مي
مـرد كـه نمـاد    . شـود  مندي آنها مربـوط مـي  شوند و اين امر به خرد مي

در اينجا در تضاد با رمزگان فرهنگي موجود در جامعه  ،خردمندي است
كلـه تـو   اصـالً  گويد  ويژه آنكه وقتي همسرش مي به. تصوير شده است

البته پيام پنهان اين طنـز بـاز   . بنابراين سنگيني معنايي ندارد ،خالي است
. شـود  عاقبت نصيب مرد خنـگ مـي   يزنيعني زن عاقل  ،عليه زنان است

  . شايد چون لياقتش اين است
  :2/ب متن

كـم آلـن از    كمي طوالني شده بود و كمخانم  هلندوران نامزدي آلن برنامه با  :راوي
  :شد تا اينكه پريروز بهش گفت بالتكليفي داشت خسته مي

  !ببين هلن   :مرد
  !؟چيه آلن   :زن
  ن تنها با بيان يك كلمـه  من رو همين اآل ا نامزد من هستي ونگاه كن شم   :مرد

  بگـو ببيـنم   . توني براي همه عمر خوشبخت يا برعكس بدبخت كنـي  مي              
 حاضري با من ازدواج كني؟              

 !نه! ها    :زن

 نه؟ !هلن  :مرد

 !نه   :زن

 !خداحافظ! بابا راحت شدم. يش خدا بابا و ننت رو بيامرزهآخ! هلن نه   :مرد

 !آلن! آلن   :زن
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  :2/ب متنتحليل 

در اين طنز مرد كه در ابتدا لحني عاشقانه داشت با شـنيدن جـواب   
شود و از اينكه ازدواجي  نه از زن براي ازدواج، فوري لحنش عوض مي

گويا ازدواج بـراي  . كند ابراز خشنودي و راحتي مي ،در كار نخواهد بود
تواني بـا   مي ،گويد به او ميمرد نوعي بار سنگين است و به همين دليل 

شـود نـه    در انتها معلوم مـي . يك كلمه مرا خوشبخت و يا بدبخت كني
گفتن زن براي ازدواج، براي مرد نوعي خوشبختي است و اگـر جـواب   

نكته . شد نوعي بدبختي براي مرد داستان تلقي مي درواقع زن مثبت بود،
سـازي موضـوع    هتوان به آن اشاره كرد مربـوط بـه كليشـ    ديگري كه مي
البته ظـاهر  . در اين كليشه، مرد، فراري است و زن مشتاق. ازدواج است

 ،صراحت زباني زن اسـت  تصميمي، نازپروردگي و عدم اين طنز عليه بي
در انتهـا نيـز   . ايم اي است كه به آن اشاره كرده اما باطن آن همان كليشه

ي را كـه در  خواهـد همـان اشـتياق    گويد درواقع مـي  كه زن، آلن آلن مي
  . كليشه مزبور به آن اشاره كرديم آشكار سازد

  :3/ب متن

  تو چهل سـال رو  . اين حالت تو مربوط ميشه به تنهايي جان مگ ببين مگ   :دكتر
  !ديگه رد كردي             

  گيد دكتر بايد چي كار كنم؟ مي   :مگ مگ
  قـول  . ازدواج كني شه به تنهايي، تو بايد هاي تو مربوط مي ببين اين حالت   :دكتر

 . دهم اگر زن بگيري روحيت عوض بشه و از اين حال و اوضاع دربياي مي            

  گيره چه  منو كسي تحويل نمي! ده مگ، زن مي اين مگ  كي به. ممكنه دكتر  :مگ مگ
 !اينكه دخترش رو بده به من به  برسه             

ــگ  :دكتر ــرس م ــگ نت ــان م ــن! ج ــرش رو نك ــين . فك ــي از بب ــن آدرس يك   اي
 . كني و كار تمومه ري اونجا خودت رو معرفي مي هاي ماست مي فاميل             

 نسخه شما رو هم نشون اونها بدم دكتر؟! دكتر :مگ مگ
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  :3/ب متنتحليل 

ازدواج، عـاملي  . امر ازدواج نگاه مثبتي شده است  به در اينجا ظاهراً
دگرگـون كنـد و تغييـرات    توانـد روحيـه فـرد را     معرفي شـده كـه مـي   

بـودن   امـا ايـن مثبـت   . آورد وجـود  بهمحسوسي را در ذهن و رفتار فرد 
زن فقـط در  : بـازد  رويم رنگ مـي  ظاهري هنگامي كه به عمق ماجرا مي

او  ،خانــه نشســته تــا مــردي از در وارد شــود و بــراي معالجــه روحــي
گويا زن براي خودش آفريده نشده اسـت بلكـه وجـود    . همسرش شود

 . بخشد بعي است كه به زندگي مرد معنا ميتا

  

  :4/ب متن

 ،خواهيم بريم سراغ خـانواده حـوري و پـوري و كـامي     اين هفته هم مي   :راوي
  :افته شون اتفاق مي ببينيم چه ماجرايي در خانواد

  
  تونه قبول نكنه؟ غلط كرده مگه مياصالً بيخود كرده،    :پوري

  گي پوري؟ چرا زور مي   :حوري
 !شه حوري راي اينكه حرف حساب سرت نميب   :پوري

 خواي بفهمي دور و زمونه عوض شده؟ تو كي مي   :حوري

 خانم؟ فهميدي حوري. عوض نشده، عوض شده   :پوري

  دختـر پسـراي حـاال كـه مثـل زمـان       ! آقـا پـوري   ؟زني اين حرفا چيه مي  :حوري
  . آبـادمون نبـوديم  ما هم مثل زمان جوونياي جد و! جوونياي ما نيستند كه             
 !اي يه جوره هر دوره             

اين پسـره لنـدهور اينقـدر پـررو       زني كه ميو همين حرفاي صدتا يه غاز  :پوري
 !اين پسره بايد قبول كنه كه زن زندگيش همين دختر عموشه. شده

 چون كه آقاجون و عزيزجون گفتن؟! ا   :حوري

 . چون كه نافشون به نام هم بريدند  :پوري

  بـدون هـيچ فكـر و     ،اينم شد رسم؟ دو تا طفل معصوم به دنيا ميـان   آخه  :حوري
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 . .. اي، چارتا آدم بيان ناف اونا رو اراده             

  مبـادا بـا آقـاجون و    ! گـوش كـن حـوري   . خوام بشنوم ديگه نمي! ساكت  :پوري
 !عزيزجون چيزي بگي، بحثي كني             

 آخه  :حوري

 !خهآ آخه بي  :پوري

  . ورتر هم مياد صداتون تا چهارتا خونه اون ؟چه خبره   :آقاجون
  ؟آقاجواد كو :عزيزجون

  . خانم رو بياره رفته فرودگاه عروس   :پوري
  . خودتون بريدن و خودتون هم دوختين. پس همه كارا تمومه! چه جالب   :حوري

  !ودوز كار خياطه البته دوخت   :آقاجون
  . خانوم اي عروسلباس سفيد قشنگ بر :عزيزجون

  .. . انشاا! دوماد شلوار دومادي هم براي آقا كت   :آقاجون
  از كجا معلوم كامي و دختـر عمـوش   ! جون عزيزخانوم! واي آخه آقاجون   :حوري

  همديگر رو بپسندند؟             
وقتي اونا به دنيا اومدند من و عزيزجونـت  ! خر اين كره  غلط كرده نپسنده  :آقاجون

  . دو تا رو به نام هم بريديمناف اين 
  بله عقد اونا رو تو آسمونا بستن :عزيزجون

  !خدا به خير كنه پوري! ولي آخه   :حوري
 ؟مامان، حوري كجايي !مامان !مامان  :كامي

  زني؟ چرا داد مي. من اينجام! چيه چه خبرته   :حوري
  . گن اينا چي مي! مامان   :كامي

  ؟)كيا هستند(منظورت كيان   : حوري
  !منظورم آقاجون، عزيزجون و بابا پوريه ديگه  : ميكا

  حاال چرا رنگ و روت پريده مگه جن ديدي؟   :حوري
  . كنه بگي فرار مي.. . يه بسم ا. صد رحمت به جن   :كامي

  ؟يعني اينقدر وحشتناكه   :حوري
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  جن؟ ؟كي   :كامي
  . منظورم دختر عموته! خودت رو با اون راه نزن! ا  :حوري
ايـن  . آوردم اينا شـاخ در  من از حرف بابام. ختر عموم كاري ندارممن به د  :كامي

  بستن ناف چه ربط به سرنوشت من بدبخت داره؟
  ! جـون  چاره چيه ديگه كامي. رسه زورم هم نمي. من كه زبونم مو درآورده   :حوري

  . سرنوشت تو و دختر عموت هم، به هم گره خورده! سرنوشته ديگه             
  . نافمون رو به هم گره زدند قبالً ،سرنوشتمون به هم گره نخورده! ناببخشي  :كامي
  ؟كامي تو كدوم گوري هستي  :پوري

  . شكونه ها رو سر من مي اگه بابات من رو با تو ببينه همه كاسه كوزه! برو   :حوري
  بيا اين سوييچ رو بگير   :پوري
  نـواز   وري بندهچي شده در رحمت به روي من وا شده؟ چي شده كه باباپ   :كامي

  شده؟             
  تهـرون  ن دختر عموت اي به سوييچ رو بگير برو يه كم! زيادي حرف نزن   :پوري

  . در و پيكر رو بهش نشون بده بي              
  ... دوني بابا من آخه گرو كشيه ديگه؟ ولي مي! اينطور  كه   :كامي

  . باهاتون بيايمكشي من و عزيزجون  اگه خجالت مي! آقاجون  :آقاجون
  خواي با عزيزجـون بريـد    مي. كني آقاجون شما هم تو دعوا نرخ تعيين مي   :كامي

  بريد با هم يك كباب كوبيده . بريد يه آژانس بگيريد و بريد ديگه ،بگرديد             
  . بخوريد             

   .خواد با بابابزرگش مزاح بكنه مي! نوه عزيز ما رو! ولش كن   :آقاجون
  !شما و عزيزجون، نافتون رو به هم گره زده بودن؟! آقاجون   :كامي

  . جد بزرگمون آرزوش بود. آره، خدا رحمتش بكنه   :آقاجون
  هاي اوليه؟ سنگي انسان رسه به دوران پارينه پس سر اين ناف مي   :كامي

  ايـن دختـر   . دختر عموت هم قبـراق و سـرحال تشـريف آوردنـد    ! بفرما   :آقاجون
  . عموت رو ببر جاهاي ديدني تهرون رو نشونش بده             

  . به نظر من بريم جردن :دخترعمو
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  بريم كجا؟   :كامي
  !جردن :دخترعمو

  . بغول بخوريم جغول! كنم بريم مولوي استريت پيشنهاد مي. ..   :كامي
  . شوند هر دو پس از خوردن جغول بغول به دليل مسموميت راهي بيمارستان مي

  بـه كـي بگـم    . ي ما رو قطع كـن وقاي دكتر اگه زنده مونديم ناف هر دآ   :كامي
  . خوام ازدواج كنم نمي              

اين دو تـا بايـد   : رسد كه در ابتدا نيز بود در آخر ماجرا مشاجره والدين به گوش مي
  . .. نه، نه نبايد.. . با هم ازدواج كنن

  :4/ب متنتحليل 

 :توجه وجود دارد در اين نمايش چندين نكته قابل

با  در اينجا. شود مربوط مي هاي نسلي بخشي از ماجرا به دگرگوني 
مـادر و   ـمادربزرگ، نسل پدرسل پدربزرگ ـ  ن: رو هستيم سه نسل روبه

هـاي خـود را    ها عقايد و ذائقـه  هر يك از اين نسل. باالخره نسل امروز
دربـاره  كننـد و   اصول مشتركي زنـدگي مـي   براساسضمن اينكه . دارند

موضوعات زيادي، تفاهم دارند اما هر نسلي براي خود، اصول نويني را 
رفتارها و آداب گذشتگان را پـذيرا   ،دارد كه آن اصول شماري از باورها

  . نيست
. رو هسـتيم  روبـه  »فرهنـگ جوانـان  «در دنياي امروز ما با اصطالح 

ايـن   اين مفهوم حامل. بسط يافت 1950مفهوم فرهنگ جوانان در دهه «
فرض بود كـه تمـامي نوجوانـان در عاليـق و مشـغوليات يكسـاني در       
اوقات فراغت شريكند و جملگي در شكلي از طغيان عليه بزرگترانشان 

اين طغيـان عليـه نسـل گذشـته در دنيـاي       .)3:1381شوكر، (» .درگيرند
هـاي سـريع در ابعـاد     امروز به دليل عوامـل متعـددي ماننـد دگرگـوني    

فرهنگـي، هنـري و اقتصـادي بسـيار بـيش از قـرون       مختلف اجتماعي، 
 براسـاس نسل امروزي كمتـر حاضـر اسـت    . خورد به چشم ميگذشته 
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  . هاي پيشين، زندگي خود را بنا كند الگوهاي نسل
براي ايجاد هويت نسـلي، اعمـال خشـونت    ) 1380(به باور بالس  

هـاي   نسلي نو، سـليقه  با ظهوردرواقع، فقط . نسلي امري ضروري است
نسـلي   بـرد كـه   پيتوان  مي شود، آن زمان نسل قبلي به وضوح نقض مي

  . جديد ظهور كرده است
و هـم فرزنـد آنـان    ) حوري(ما شاهديم كه هم زن خانه در نمايش 

پـدر خـانواده و   . اند در تقابل هاي پيشين با بخشي از افكار نسل) كامي(
وه پدر و مادرش طرفدار پر و پا قـرص يـك فكـر قـديمي دربـاره نحـ      

ايـن فكـر را غيرمنطقـي     ،خصوص پسـر  به اما مادر و. انتخاب همسرند
دانند و در اينجاست كه به قول بالس، ما بـا پديـده خشـونت نسـلي      مي

  . كند رو هستيم كه به وضوح سليقه نسل قبلي را نفي مي روبه
بـا  ) حـوري و پـوري  (ي زن و شـوهر  وگـو  گفتنكته مهم ديگر،  

، زن »شدن فرمانبري مناسكي«افمن درباب مطابق نظريه گ. يكديگر است
اي بـه   و امر شوهر خود مطيع است و مرد هيچ توجـه  واستدر برابر خ

: گويـد  پوري به همسر خود حوري مـي . منطق و درستي حرف او ندارد
هاي صـدتا   او استدالل حوري را حرف. شه تو حرف حساب سرت نمي

گيـرد بـه او    ود قرار مـي برابر منطق زن خ كند و وقتي در غاز تلقي مي  هي
در بخش ديگري از اين ماجرا مـادر بـه   . دهد كه ساكت باشد دستور مي

سريع برو چراكه اگر پدرت مـرا بـا تـو ببينـد مـرا      « :گويد پسر خود مي
مطابق ). شكونه ها رو سر من مي همه كاسه كوزه( »كند مقصر قلمداد مي

 به اين صورت كه ،دهد نشيني مقبول رخ مي نظريه گافمن در اينجا عقب
  . رود شود و زن از صحنه كنار مي دار مي مرد هدايت كار را عهده

در نمــايش حاضــر، بازنمــايي زن و مــرد بيشــتر براســاس همــان   
الگوهاي سنتي شكل گرفته است اما با اين حـال در دل نمـايش نقـدي    

درباره نحوه انتخاب همسر از سـوي   ،دارد بر شماري از عقايد نادرست



  67ايراني        هاي برنامه جمعه تحليل متن

 

دختـر  «: گويـد  آنجا كه مي ،شود كه از زبان مادر خانواده بيان ميجوانان 
پسراي حاال كه مثل زمان جوونياي ما نيستن، ما هم مثل زمان جوونياي 

  »!آبادمون نبوديم وجد
  

  :5/ب متن

  از سفر اومديد؟زاده  شوتآقاي   : زن
  بله  :زاده شوت

  از مسافرت چي آورديد؟! خوب   :زن
  !فمعلومه تشري :زاده شوت

  :5/ب متنتحليل 

هاي ثابـت   كي از شخصيتي زاده همچنان كه پيشتر نيز گفتيم شوت
در اينجا نوعي همراهي مردانه با زن اتفاق افتاده اسـت   .در برنامه است

بدين معنا هرچند كه در رمزگان فرهنگـي جامعـه مـردان خردمنـدتر از     
نـوعي  ) دهزا شـوت (اما در اينجا با نامگـذاري مـرد    ،شوند زنان تلقي مي

بـا ايـن حـال وابسـتگي     . دهـد  ابراز همدلي را با زنان از خود بروز مـي 
در ) سوغات از سفر(و توقع مادي زن ) زاده شوت(اقتصادي زن به مرد 

در اينجا همچنان كه در بخـش مصـاحبه بـا عوامـل     . ماجرا وجود دارد
تـوان از مـتن مـاجرا     با وجود معناي پنهاني كـه مـي   ،توليد خواهيم ديد

در چنين  اند كه معموالً اين مردان بوده  ستنباط كرد اما در برنامه هموارها
  . اند هايي را ايفا كرده ندرت چنين نقش اند و زنان به هايي ظاهر شده نقش

  :6/ب متن

بينـه صـورتش چـروك افتـاده، پـاي       مي ،ره جلوي آينه خانم مي يك روز عمه :راوي
  :گه دلخوري مي با. ردهافتاده و خالصه كلي تغيير ك چشماش گود

هاي  آينه هم بود آينه. سازن نميساختند،  مي ها رو هم اون جور كه قبالً آيينه! بفرما -
 !قديم
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  :6/ب متنتحليل 

بـه دليـل متعلـق     »عمـه «زدگي زبان در اينجـا   مطابق نظريه جنسيت
در (روانـي مربـوط بـه زن     -بودن به جنس زن و داشتن ماهيت ذهنـي 

بـدين   .كنـد  معناي خاص خود را بازتوليد مـي ) معهرمزگان فرهنگي جا
در لطيفـه مزبـور بـا    . داراي بار مفهـومي منفـي اسـت   در اينجا معنا كه 

نـث حمـل   جـنس مؤ رفتـاري را   -استفاده از واژه عمه، بار منفي ذهني
آيـد و بـا    اش كنـار نمـي   او با اين كه پير است با واقعيت سـني  .كند مي

در . كنـد  ينه، حقيقت موجود را انكار مـي آ  فرافكني نقيصه پيري خود به
 ،از رفتار بعضـي از زنـان كهنسـال    ةاين نحو  اينجا ضمن نوعي انتقاد به

  .عاداتي را در جامعه بازتاب دهد درصدد است كه بخشي از چنين
  

  :7/ب متن

پسر چاق و سـالم   ،حمل كرده بود و نصيرخان بهمني وضع گن عيال حاجي مي: راوي
خـانم كـه سـابقه نـيش      از جملـه خالـه  . فاميل اومدن ديدن. ه بودتحويل بشريت داد
آميز به شاهكار كوچولوش كرد و  خالصه زائو نگاه تحسين. دونيم زبونش رو همه مي

  :با افتخار گفت
 !بچم عين باباش ديگه! نگاه كن خاله! ه خاله خانماِ  : زائو

 . المته مادرعوضش خدا رو شكر كه تنش س. ايرادي نداره مادر :خانم خاله

  :7/ب متنتحليل 

بلكه  ،يافته نيست كل سازمان يك جامعه) 1381(بنا به گفته فيسك 
هاست كه هر يك منافع خاص خـود را دارد و   اي از گروه شبكه پيچيده

كـديگر  ي در چارچوب ارتباطات مبتني بر قدرت با طبقـات حـاكم، بـه   
 . اند وابسطه

حـاج  . دوره فئوداليتـه اسـت  اين طنز بيشتر يادآور روابط حاكم بر  
ايـن   ،اي در چنين دوره). نصير خان(بهمني و پسري كه وارث پدر است
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آنـان  . دار شـود  امـور عهـده    دار عهـده شين پدر و جان  پسر است كه بايد
دنياآمـدن نصـيرخان    در اينجـا بـه  . روابط و منافع خواص خود را دارند

و خانوادگي به نفع  آنقدر بزرگ به نظر آمده كه گويا اين منافع شخصي
بـه همـين دليـل راوي آن را نـه پديـده      . همه جوامع بشري بوده اسـت 

 . خانوادگي كه پديده جهاني تلقي كرده است

از  ،زدگـي زبـان   مطابق نظريه جنسيت، در اين لطيفهاز طرف ديگر  
هـا، القـاب و صـفات     بردن از نام بهره. شده است  خانم استفاده واژه خاله

جا بـا  در اين. لقاي معني خاصي در ارتباط با جنس زن استبراي ا ،زنانه
) و نظاير آنها مخان عمه واژه مثل استفاده از(خاله خانم  گيري از واژه بهره

ويـژه آنكـه    بـه  ،درصدد استفاده معنادار با سوگيري خـاص از آن اسـت  
كه سابقه نـيش  «: كند خانم او را چنين توصيف مي بالفاصله پس از خاله

 . »نيمود همه مي زبونش رو

خانم به عنوان  گيري از واژگان خاله در مجموع در اين لطيفه با بهره
درصـدد بازتوليـد    ،زده در رمزگـان فرهنگـي جامعـه    واژگاني جنسـيت 

نكتـه ديگـر    .شـود  وب ميسكه در ارتباط با جنس زن مح است معنايي
يـن  در ا. هسـتيم  »فنـاي نمـادين  «اي خفيف شاهد  گونه آنكه در اينجا به

يا عيال حاجي بهمنـي ذكـر شـود بـه همـان      ؤلطيفه به جاي اينكه نام ر
  . بودن وي به حاجي بهمني اكتفا شده است منتسب

  

  :8/ب متن

  !شاتره :خانم سودي
  . خانم امر بفرماييد سودي. شاتره جان      :شاتره

  شايد . اي گفتم يه معماي خيلي جالب برات بگم صبح جمعه. هيچي بابا :خانم سودي
  . هرچي نباشه شما يه عمر فيل دوست و فيـل بـاز بوديـد   . دلت واز بشه               
 !مگه نه               
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 . خانم ياد هندوستان كرده حاال فيل سودي. كار دنيا برعكس است     :شاتره

  بگو ببينم به فيلي كـه   شاتره! ها اينگار خيلي به خودت همچون مطمئني :خانم سودي
 گن؟ زياد ناله بكنه چي مي               

  گن برو  به فيلي كه زياد ناله بكنه معلوم ديگه مي! زدي رو دست ما ناقال      :شاتره
 . دكتر مريضي ديگه               

  اي كـه از سـر    همـه نالـه  . صدجور ما نالـه داريـم  ! اي پروفسور انشتين :خانم سودي
 !شاترهمريضي نيست               

  كنه چي  اوه پس چيه؟ خودت بگو همسر دلبندم به فيلي كه زياد ناله مي      :شاتره
 گن؟ مي              

 آتيش گرفتي؟ ؟؟ سوختي!شاترهحالت جا اومد ! گن فينال مي :خانم سودي

  ذليل بوده كـه معمـاي    اين معما رو براي تو فرستاده معلومه زن  اوني كه      :شاتره
 !فهميدي؟ حاال بعدي رو بگو. و فرستادهمن رو باسه ت              

  ها، حاال يك قدم بيـاد عقـب بهـش     حاال بگو ببينم، همون فيله كه گفتم :خانم سودي
 گن؟ چي مي                

  ، جان فينال جان گن فينال خوب مي. فيل با اون هيكل يك قدم بياد عقب      :شاتره
 . برو بو گندت حالم رو گرفت               

  ها برا  اين چرت و پرت . نخير ديوانه معماش جديده، شوخي نيستش كه :خانم سودي
 !جواب بده. من جواب نشد                

 !دونم كه فينال اگر يك قدم عقب بره قبلش چيه مي من چه       :شاتره

 . نهايي گن نيمه بهش مي! جان شاترهمشخصه  :خانم سودي

  معماهاي من كجا معماهاي تو . نهايي چيه فتي؟ نيمهرو گر سودي ما! ها      :شاتره
 كجا؟               

حاال جواب بده ببينم به همان فيلي كه ناله . نرو طرفه نرو) طفره(طرفه  :خانم سودي
 گن؟ كنه اگر يك قدم بره جلو اونوقت چي مي مي

 مگه سالن رقص يك قدم برو جلو يك قدم بره عقب؟     :شاتره

  بعدش هم ايـن معماسـت،   . بحث قدغنه و حركات موزون اوالً! كتسا :خانم سودي
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 !عزيزم               

 !دونم مويزم من نمي! ا     :شاتره

  گـن   ك قدم به جلو، مـي ي كنه با عرض پوزش به همان فيلي كه ناله مي :خانم سودي
 ري؟ كجا مي شاترهفينال به تعوق افتاده،             

  مـونم   نمي. ري استاديوم فهميدي، منُم امروز مي! شد خانمحاال كه همچي   :شاتره
 . تماشا كنم. ك فينال زودرس برسمي خونه تا به            

  :8/ب متنتحليل 

 كـــه دو شخصـــيت ثابـــت در برنامـــه شـــاترهخـــانم و  ســـودي
اي تعامل دارند كه طبق  گونه در اينجا نيز طبق معمول به ،اند ايراني جمعه

 . نشيني مقبول است ابق با الگوي عقبنظريه گافمن، مط

گرفتن خود را بـر شـوهر    پيشي ،زن با طرح يك معما درصدد است
زن ضمن اينكه شوهر خود را ديوانه  وگو گفتدر طي . به اثبات برساند

اما معما از چنان پيچيدگي . كند شدن او مي كند، امر به ساكت خطاب مي
فيلـي كـه نالـه    . زن باشـد برخوردار نيست كه بيانگر هوش بـاال بـراي   

ك قدم جلـو و يـك قـدم    ي عالوه به. كند بايد فيل ناله باشد نه فينال مي
هرچند در اينجا . نهايي و تعويق فينال ندارد عقب چندان سنخيتي با نيمه

بـودن معمـا ايـن     گرفتـه اسـت امـا بـه دليـل ضـعيف       زن بر مرد پيشـي 
درواقـع  . سـاب آورد توان نشانه توان عقلي او بـه ح  گرفتن را نمي پيشي
نشـيني مقبـول    گرفتني است كه با الگـوي عقـب   گرفتن، پيشي پيشياين 

  . بيشتر منطبق است تا با ضد آن
زنان حـق ندارنـد بـراي ديـدن      از طرف ديگر در جامعه ما معموالً

از ايـن   ،مرد نمايش نيـز . ها حاضر شوند مسابقات ورزشي در ورزشگاه
كنــد و ضــمن  ه اســتفاده مــيمزيــت مردانــه بــراي رفــتن بــه ورزشــگا

  . شود كند و رهسپار آنجا مي كشيدن آن، زن را تنها در خانه رها مي رخ به
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  :9/ب متن

رسـد و   دار سـرمي  باز طبق معمول در انتهاي نمايشنامه همسـر تريبـون   :پاي تريبون
  :گويد مي
 ؟!باز چشم من رو دور ديدي ميتينگ زدي! كمجوني ديوانه! آهاي: زن

  !خدا رو شكر :ايكي از مرده
  )صداي خوردن يك ظرف آهني به سر مرد(بگير  :دار همسر تريبون
  !بازم بگير بيل مست: كنه اش اشاره مي با دست ديگه

  . خيلي دلمون خنك شد! خوب كردي خواهر :يكي ديگر از مردها
  تو يك بنـد رخـت حيـاط رو نمـي تـوني ببنـدي، اومـدي دكـون         ! مرد حسابي: زن
  !انداختي بگير راه شل كن سفت كن    
  . .. مردم به كانديد كتك خور راي نمي دن! نزن خانم: مرد

  :9/ب متنتحليل 

  ايرانـي  جمعـه گفتيم دو شخصيت ثابـت در برنامـه    همچنانكه قبالً
ها و وعـده و   مرد همواره با سخنراني. دار و همسرش هستند مرد تريبون

در . را جلب كنـد هاي گوناگون درصدد است تا آراي مردم منطقه  وعيد
 »شدن فرمانبري الگوي ضدمناسكي«ما شاهد  ،اينجا مطابق نظريه گافمن

بدين معنا كه نقش اصلي را زن دارد و مرد اختيار چنداني ندارد . هستيم
 . آيد و به نفع زن كوتاه مي

اما نكته مهم، اين حقيقت است كه، زن با اينكه نقش اصلي را دارد  
شـدن   رجسـته شـده و تحـت تـأثير كوبيـده     اما اين نقش اصلي كمتـر ب 

توانـد بـر    اين دليل كه مـي   او به جهتبه هر . به سر مرد استتابه  ماهي
اينگونه نشان بدهـد كـه وقتـي     و سر شوهرش بكوبد، سر او فرياد بزند

زني، نقش اصلي را يافته  بيني به كارهايت دست مي چشم من را دور مي
مردم بـه  : گويد و به همسرش ميكند  مرد هم خود اظهار عجز مي. است

البته زن نيز ايرادهاي مرد را به خـوبي  . دهند ي نميأخور ر كانديد كتك
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. دهـد نيسـت   دهد كه او آنچه نشـان مـي   نشان مي كند و معموالً بيان مي
شود  مسلط در برابر مرد ظاهر مي زندر نقش يك  ،بنابراين در اينجا زن

هاي شخصيتي مثبـت و   ز ويژگياي ا بودنش به دليل مجموعه ولي مسلط
  . منفي اوست

  

  :10/ب متن

  !جناب سروان زنم گم شده  : مرد
  گردن  مورين گشت ميأم مشخصات خانمت رو روي ورقه بنويس! خوب   :سروان

  . سعي مي كنن پيداش كنند             
  ولي جناب سروان شما بايـد قـولي بـه    . نويسم چشم مي ؟مشخصاتش رو  : مرد

 !من بدين             

 ؟چه قولي  :سروان

 !اگه پيدا شد اين ورق رو نشونش ندين  :مرد

  

  :10/ب متنتحليل 

رسد كه مرد با زني ازدواج كرده كه به نظـر   در اين لطيفه به نظر مي
ايـن ازدواج    با اين حال بـه  ،شوهر، از زيبايي بهره چنداني نداشته است

از ظـاهر زن بيـان    با اينكـه در ايـن مـاجرا هـيچ صـفتي     . تن داده است
اما متن، آن اندازه گويا هست كه بتواند ايـن موضـوع را القـا     ؛شود نمي
رمزگـان فرهنگـي جامعـه     براسـاس شايد در اينجا بتوانيم بگـوييم  . كند

ويژه ظـاهر   به ،حقايق ناخوشايند مربوط به خود درباره زن، آنها معموالً
به همين دليـل  . ارندكنند و به خويشتن نگاهي خيالي د خود را انكار مي

بعد به دست زنـش برسـد    ،دهد مرد از اينكه مشخصاتي كه به پليس مي
درواقع طنز مزبور، طنزي مردانه است كـه درون جامعـه   . هراسان است

در اين طنز همدلي مردانه، عليـه زنـان وجـود    . مردها شكل گرفته است
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 . دارد

  :11/ب متن

خـانم و   مژگـان  ؟رو ايرانـي  جمعهبرنامه  يادتون نرفته كه دو تا جاري همزبون: راوي
  !با همه سوابقشون. مينوخانم

 !جان مينو  : مژگان

  !مجان   :مينو
 اين روسري خارجي كه تازه خريدم بهت گفتم؟  :مژگان

 !جان نه، نه نگفته بودي مژگان  :مينو

  تـر نشـونم    كـنم ده سـال جـوون    آخ نمي دوني وقتي روسري رو سرم مي  :مژگان
 . ده مي             

 تو چند سالته؟. گيا اوا راست مي  :مينو

 سال 42  :مژگان

 !كني اين روسري روسرت نمي  نه منظورم موقعي كه  :مينو

 !مزه بي  :مژگان

  :11/ب متنتحليل 

اي  زدگـي زبـان، واژه جـاري، واژه    در اينجا مطابق با نظريه جنسيت
آن  اولـين مـورد  . است كه در خود رمزگان فرهنگي خاص خود را دارد

 »جـاري «يعني هنگامي كـه از واژه   .كديگر استي حسادت دو طرف به
كند كـه مـاجرايي را    شود اين انتظار را در مخاطب ايجاد مي استفاده مي

 در اين لطيفـه . اند در آن دو جاري با يكديگر در چالششاهد باشيم كه 
سـفانه در جامعـه مـا    أالبته مت. كند ك جاري، جاري ديگر را تحقير ميي

ان شماري از اشخاص به لحاظ موقعيت خانوادگي جديد، تضـادها و  مي
ها، دامـاد و مـادرزن،    ها، باجناق جاري: شود مانند هايي فرض مي دشمني

 در ايـن . و عـروس و نظـاير اينهـا   خواهرشـوهر  مادرشوهر و عـروس،  
كنـد بـه    كي از اين موارد در جامعه ما اشاره ميي ضمن اينكه به نمايش
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  . ي كه درباره سن وجود دارد نيز اشاره كرده استا حساسيت زنانه
  :12/ب متن

  . خواست بزاد اين ماجرا مال زمانيه كه عيال حاجي بهمني تازه مي :راوي
  خوام چيكار كنم حاجي؟ دوني مي مي! دوني حاجي مي   :زن

 چيكار عيال آقا؟  :حاجي

   بچمـون  خوام تا وقت زايمـونم بـرم كـالس ويلـون اونوقـت حتمـاً       مي  :زن
 ؟موسيقيدان ميشه، حاجي            

  توني گاهي برو يه  خوره اگه مي نه بابا اين دوره موسيقيدان به چه درد مي  :حاجي
  حاال ديگه نـون  . خورده فوتبال بازي كن بذار پسر حاجي فوتباليست بشه             
 !تو علي دايي، آقا             

  :12/ب متنتحليل 

كـه نـامش ذكـر نشـده     ) يـا ؤبا نام ر(بهمني در اينجا همسر حاجي 
اما ايـن ظاهرشـدن فقـط در حـد     . در نقش مادر ظاهر شده است ،است

زاييدن تصوير شده و با اين موضوع خرافي آميخته گرديـده اسـت كـه    
نـوزاد در آينـده همـان     ،اگر پيش از زايمان، مادر در شغلي حاضر شود

آل كه  ري از يك مادر ايدهالبته در اينجا به تصوي. شغل را خواهد داشت
هــاي سـازماني آمـده چنــدان    در فرهنـگ كشـورمان و در دسـتورالعمل   

 . توجهي نشده است

نكته ديگر آنكه بدون آنكه از ابتدا معلوم باشد نوزاد دختر است يا  
پسر، حاجي بهمني براساس تفكر قديمي خود او را پسر فرض كـرده و  

نشـان   ،اشاره كرديم نانكه قبالًو اين موضوع چ نامد پسرحاجي مياو را 
از يك جامعه و فرد سنتي است كه روابط و منافع طبقاتي خاص خـود  

اين روابط و منافع است كه گفتار و رفتارشان معنـي   براساسرا دارد و 
 . شود مي
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  20/11/1385: ، مورخايراني جمعهبرنامه  :ج

  

  :1/ج متن

  !يه مشكل سختي پيش اومده: ادا اصغرد
 ؟اينقدر دستپاچه و نگراني  چي شده ؟شدهبگو چي  -

 واقعا يك مشكل سختيه، يك درد سر و فاجعه است دادا  -

 آخه چي شده دادا دلم شور افتاده؟ -

 !گرده از پنج هفته عيالم با مادرش از مسافرت برمي آخه بعد -

 حاال چند روز هست كه به مسافرت رفتند دادا؟ -

 !خوان برند فردا مي تازه پس -

  :1/ج متنليل تح

شـماري از روابـط خـانوادگي جديـد كـه       گفتيم، كه قبالً انطورهم
آمـدن بعضـي از   وجـود   بـه گيرنـد موجـب    ها شكل مي براساس ازدواج

بار معنـايي منفـي را در خـود     شوند كه بعضاً هاي خانوادگي مي جايگاه
در فرهنگ جاري . باجناق، مادرزن، مادرشوهر و نظاير اينها :مانند دارند

نوعي روابط سرد معموالً هاي جديد خانوادگي  امعه ما نيز اين جايگاهج
براي مرد بعد از ازدواج، مادرزن و براي . ندنك و خصمانه را بازتوليد مي

كند كه گـاه   ين جايگاه جديد خانوادگي را بازآفريني ميازن، مادرشوهر 
 . كنند چندان مهربانانه با يكديگر رفتار مي براساس روابط نه

موجب دستپاچگي و نگراني مـرد   ،در اين لطيفه عيال و مادر عيال 
. اند و او آن را در حد يك دردسر بزرگ و فاجعه تلقي كرده اسـت  شده

رسد مادرزن، در مركـز ايـن مـاجرا     در اينجا بيش از هر كس به نظر مي
برانگيـز در   قرار گرفته و به عنوان يك شخصيت دردسرآفرين و فاجعـه 

درواقع بـر طبـق نظـر فيسـك، يكـي از      . داد شده استزندگي مرد قلم
هسته . رمزگان فرهنگي مهم درباره زن در اينجا، مربوط به مادرزن است
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قرار  روي زن با يك نقش اجتماعي از او يعني مادرزناصلي اين طنز بر 
 . دارد

  

  :2/ج متن

  در يك غروب خاطره انگيز ؛ :راوي
  ؟خواد دلم بستني مي! عزيزم   :زن 

  . خـواي؟ باشـه   بستني مـي ! مجان ):اداي علي دايي فوتباليست، نوك زباني(  :مرد
 خواي يادداشت كني؟ مي. آرم ن از تو يخچال بالت ميلم اآل مي            

 . مونه يادم مي! دونن، من مخ مخم ها همه مي احتياجي نيستش، بچه  :زن

 . شكالت هم روش بريز لطفاً  :مرد

 . ريزم باشه مي  :زن

 خواي برات بنويسم؟ مي  :مرد

 . مونه قولي يادم مي نه به  :زن

 . زحمت مرباي آلبالو هم بريز روش پس بي  :مرد

 !خوبم) همسر(آلم، همشَل مي حتماً. اي به چشم  :زن

 . ادت نرهي ادداشت كني كهي ببين بهتره كه! اي  :مرد

خـواي بـا شـكالت و مالبـاي آلبـالو       خودم فهميدم كه به قولي بستني مي  :زن
 !گفتم نگالن نباش  . ديگه

گردنـد   روند آشپزخانه و نيمساعت بعد با يك سيني بزرگ برمي جناب آقا مي: راوي
زن و شـوهر دو  . گرم كرده با يك كاسه سـوپ بـوده   ت قيمةكه توي آن چلوخورش

  . .. شند و چند لحظه بعد نفري مشغول خوردن مي
  !اي شده به به بخور، چه غذاي خوشمزه  : مرد
  كردي؟ دي گفتم بايد يادداشت ميدي  : زن
 كردم؟ چي چي رو يادداشت مي  :مرد

 !نون يادت رفت بياري  :زن
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  :2/ج متنتحليل 

خالف معمول و عرف جامعـه، ايـن مـرد اسـت كـه در      در اينجا بر
از طرف . زنانه استمعموالً اي كه  شود، فضاي كنشي آشپزخانه ظاهر مي

هـد   بـه مـرد دسـتور مـي    ديگر برخالف عرف معمول در جامعه ما، زن 
چيزي براي او بياورد و مرد نيـز تمامـا سـراپاگوش و مطيـع، بازنمـايي      

  . شود مي
 :گويـد  نكته ديگر اينكه زن در اين نمايش به راحتـي بـه مـرد مـي     
 ،رود اي كه در جامعه ما در انظار عمومي از زنان انتظار نمي واژه! عزيزم

يـك رسـانه جمعـي شـنيده      و اين كـالم در  وگو گفتاين   ويژه آنكه به
تر در  درواقع در اينجا زن با استفاده از واژه عزيزم، قدري فعال. شود مي

معمـول از زنـان انتظـار     طـور  بـه . شـود  فضاي كنشي موجود ترسيم مي
محبـت خـود را   ) در اينجا راديـو (رود كه در انظار و مجامع عمومي  مي

ي آشكار بـه او ابـراز   پنهان نگاه دارند و خيل ،به شوهر به لحاظ گفتاري
  . يند نيستاد اين كار در جامعه ما چندان خوشنعشق و محبت نكن

بودن مرد، تمركـز دارد امـا در    پرت اين لطيفه بر حواس  ديگر آنكه 
شود كه زن، پرت پرت است و بـه بيـاني    انتها و صحنه آخر، آشكار مي

نمـايش    بـه تـر   خانه پرت ديگر در مرحله آخر، اين زن است كه از مرد
پـرت نشـان داده    در اينجا با اينكه هم زن و هم مـرد حـواس  . آيد درمي

تـر جلـوه    اما در نهايت اين زن است كـه از مـرد كـم هـوش     ،شوند مي
 . كند مي

كـه از اول   ي اين لطيفـه توان چنين گفت كه همه ماجرا درواقع مي 
اي  براي مرد چيده شده براي آن است كـه در پايـان بـه شـكل ظريفانـه     

بر زن، حمل شود و مرد در اين ماجرا يك واسـطه اسـت و نـه     ،)طنز(
شـده دربـاره    با توجه به نظر فيسك، واقعيت از قبـل رمزگـذاري  . بيشتر
معناي پنهان اين داسـتان   ،)ترند زنان از لحاظ عقلي از مردان پايين(زنان 
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هرچند كه مرد داستان، در گويش خـود، دچـار پريشـاني اسـت،      ،است
اما در  ،دهند اوست كه بايد نقش اصلي را ايفا كند نشان ميهمه شواهد 

  . شود گيري اصلي حاصل مي نهايت اين زن است كه بر روي آن نتيجه
  

  :3/ج متن

خورند بـه   خانم خودمان كه در حاشيه خيابان برمي الملوك و بشنويد از شمس: راوي
هايي داشـتند   درگيري هم هاي دور با دو بانوي قديمي كه از گذشته. خانوم فخرالزمان

خـانم بـا لحـن فخرالزمـاني      امـا فخرالزمـان   ،خواستند كم بيارنـد  هم نمي يك و هيچ
  :الملوك رو كرد به شمس ،خودش

 . ن كجا بودمدوني اآل نمي! جون شمسي -

 ؟كجا بودي! جونم -

سي فرانسه كه تازه شعبش اينجا باز شده؛ معجـزه  .ام.سسه زيبايي سيؤرفته بودم م -
 !كنه مي

 تو رو خدا؟ -

  :الملوك هم نگاهي انداخت و گفت و شمس: راوي -
 ؟امروز بسته بوده، نه ظاهراً -

 !خجالت بكش -

  :3/ج متنتحليل 

تواند خود دال بـر   مي »فخرالزمان«و  »الملوك شمس«انتخاب دو نام 
در اينجـا بـر   . اي باشد كه در بطن ايـن مـاجرا نهفتـه اسـت     تبختر زنانه

نيـز  شان اشاره شده و اينكه حتي در سنين بـاال   زيباييحساسيت آنها به 
رسـد كـه مخـتص زنـان      اين حساسيت در آنها زنده است و به نظر مي

شـده چنـدي    هاي از قبل رمزگذاري نظر فيسك، واقعيت براساس. باشد
  : در اينجا وجود دارد

 . هاي پرطمطراق براي دو زن كه نشان از غرور آنها دارد نام - 
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 . بودن به زيبايي اي زنان حتي در سنين باال به عالقمنده تقليل خواست - 

 ). البته با برداشت مردانه(يكديگر توسط كردن زنان  تحقير - 

معنـا  به ايـن  اين ماجرا با اين كه ماجرايي كامالً زنانه است اما   البته
امـا بـه نظـر    . ندارنديي ها نيست كه در جامعه ما مردان چنين حساسيت

 . ر ميان زنان رواج بيشتري داردن موضوع ديرسد ا مي

  

  :4/ج متن

! خـودش . آبـاد  رو كه خاطرتون مياد دوستان؟ جوان روستاي مالت »مراد گل« :راوي
طرفاي نياورون و حاال ديگه خودتون  ،مراد پا ميشه مياد خواستگاري مونيكاخانم گل

  :پرسه باقيش رو مجسم كنيد؛ وقتي هم كه پدر مونيكاخانوم ازش مي
 م؟جان ما چيهشغل ش -

بودن كالسـي نـداره اگـه بگـه چوپـونم از       كنه چوپون مراد هم كه فكر مي گل: راوي
  :گه مونيكا خبري نيست مي

افـزار   مراد مهنّس دامپيوتر و پشـم  اينجانب گل. .. فرماييد؟ بخشيد من رو مي مي.. .  -
 !هستم اينم كارت پيزيتم

  4/ج متنتحليل 

اي از روابـط   هـر مجموعـه  «ه هال بر ايـن بـاور اسـت كـ     استوارت
اجتماعي، مستلزم معاني و ساختاري است كه زير بناي آنهـا را تشـكيل   

  )117:1381 فيسك،( ».گردند دهند و موجب بقايشان مي مي
حاكي از طبقه  او كه نام و كار) مراد گل(در اينجا خواستگار نمايش 

رود كـه بـه طبقـه     اجتماعي خاصي است به خواسـتگاري دختـري مـي   
سـاختاري كـه    يخـوبي معنـا   مـراد بـه   گل. اي تعلق دارد جتماعي مرفها

زيربناي طبقه خود و طبقه دختري را كه خواسـتگاري كـرده تشـخيص    
 اما او در باز توليد مفاهيم، به دليل خلط دو طبقـه اجتمـاعيِ   ؛داده است

  . دچار تشتت فكري و كالمي شده است ،كامالً متفاوت با هم
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اي اشاره كرد كه مربوط به  توان به نكته ينجا ميبه عبارت ديگر در ا 
افرادي كه در طبقات معموالً . مرتبه طبقه اجتماعي و نام اشخاص است

كـي از  ي مانند مونيكا كه در نيـاوران، كـه  (كنند  مرفه اجتماع زندگي مي
نامي غيرايراني و غيرديني دارند و افرادي ) نشين تهران است مناطق مرفه

نام ديني و احيانـا ايرانـي    ،كنند ماعي پايين زندگي ميكه در طبقات اجت
درواقع طبقـه اجتمـاعي    و مراد فردي روستايي است در اينجا گل. دارند

در برخـورد بـا    وي .مراد نوع انديشه و زبان او را تعيين كرده اسـت  گل
سازي واژگان بـراي   اي در تركيب گونه هنجارهاي طبقه اجتماعي مرفه به

نكته مهم ديگر كـه شـايد   . ريشاني در گفتار شده استدچار پ وگو گفت
اصل ماجرا نيز باشد آن است كه ما در ايـن داسـتان شـاهد فريبكـاري     

 . آوردن زن و انفعال زن و خانواده وي هستيم دست مردانه براي به

  

  :5/ج متن

كن در آشـپزخانه   درباره پيكو كه نوعي وسيله سرخ(آگهي بازرگاني در قالب نمايش 
  :)است
  !برات مژده دارم. خانم، مژده بده نوشين، اي نوشين خانم: مرد
  ؟اي چه مژده: زن
 !اي دارم كه از خوشحالي پر درمياري مژده -

 !جون من بگو -

! واي) با ادا و لحن زنانـه (شد كه  كردن هر غذايي غُصت نمي مگه تو براي درست -
سوزه، چه جوري  مم ميگيره، چش حاال پياز رو چه جوري پوست بكنم، دستم بو مي

 سرخش كنم كه نسوزه؟

 چي آوردي برام؟ -

 !پيكو اومد به بازار! گوش كن -

  !به به: گويد زن در انتهاي ترانه با خوشحالي مي/ ترانه براي پيكو  -
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  :5/ج متنتحليل 

در همين نمايش كوتاه كه براي تبليغ يك وسـيله بـراي آشـپزخانه    
! سر رسـيده به هايت  كه ديگر غصهدهد  مرد خانه به زن مژده مي ،است

اين غصه زن مربوط به آشپزخانه و هنگامي است كه بايد پيـاز پوسـت   
زن را از غصـه   ،بازارآمدن ايـن وسـيله جديـد    حال مرد با مژده به. بكند
اي از دوشـش برداشـته    آورد و زن نيز خوشـحال از اينكـه غصـه    درمي

بـه   »غصـه زنانـه  «جـا  در اين. كنـد  از وسيله جديد استقبال مـي  ،شود مي
ك وسـيله  ي در دسترسي به »شادي زنانه«اي در محيط آشپزخانه و  غصه

 ! شود جديد محدود مي

. صورت گرفته است »بندي كار رتبه«در اين ماجرا طبق مدل گافمن 
دادن وظـايفش كمـك    تـر انجـام   در اينجا زن از شوهر خود براي راحت

در صـحنه آشـپزخانه نشـان    اي كه در نمايش او  وظيفه. كند دريافت مي
  . كشد دهد و درواقع فضاي كنشي او را به تصوير مي مي

  

  :6/ج متن

با لحني خـاص صـحبت   (گن كه  هاي قديمي مي برو آقاي كشاني يكي از كوه :راوي
  :)كند مي

گاهيـه درپنـد بـريم     ها از ميدون خواستم با يكي از اين بروبچه ه روزي كه ميي ياتمه
كـه نشسـته بـود اون گوشـه و بسـاط       »ثريا گدا«ر چشمم خورد به با باال، براي اولين

 . گداييش رو برپا كرده بود

  گـدا كمـك    به من بدبخت بينوا كمك كنيد، به ثريا! خواهرا! برادرا! آقايون :ثريا گدا
  كنيد، خدا دست دهندتون رو، چالق نكنه، به من كمك كنيد، آخه من ديـر             
  !شه به من كمك كنه، من دير آمدم ، يك نفر پيدا نميآمدم، دير           

  گفـت   گداز مـي وها رو اينقدر با سوز دوني چي شد؟ طرف اين ناله آقا مي  :كشاني
كه ما دست كرديم كيفمون و يه چيزي بهش داديم و اما همش تو اين فكر بوديم كه 
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نـم بـا چـه    گـه مـن ديـر آمـدم، او     اين بينوا كمك نكرده چون هي مي  انگار كسي به
 . حسرت و بغضي

صبح جمعه بعد كه دوباره خواستيم بريم ديديم همينجوري با اون رفيقمـون قـرار      
كـه رسـيديم بـه     5/5سـاعت  6جـاي سـاعت    .سـاعت زودتـر بـريم    گذاشتم كه نيم

رو شديم كه با حسـرت و اشـك و    ميدونگاهي درپند ولي باز با همون ثريا گدا روبه
  :گفت غصه مي
  ره، يكـي بـه    به من گداي بينوا كمك كنيد جاي دوري نمي! قايون، برادراآ   :ثرياگدا

 . آقا كمك كن، بده در راه خدا! من كمك كنه آخه من دير آمدم            

 ؟گفت من دير آمدم حاال اين چرا هي مي   :كشاني

جمعه بعدش . خالصه ما يك پولي بهش داديم و ما همش تو همين فكر بوديم       
كـي  اصـالً  گذاشتيم يك ساعت زودتر بيام ببينم وقـت اومدنـه گـداهاي ديگـه     قرار 

يكسـاعت زودتـر    .گه من دير اومدم به من عاجز كمك كنيـد  اين هي مي  هست؟ كه
طـرف بـا حسـرت و    ! باكمال حيرت ديديم باز همون بساطهولي  –صبح  5/4 رفتيم

 :گه غصه مي

 !ه من كمك كنه من دير آمدميكي ب! با كماالتا! آقايون، برادرا   :ثرياگدا

  آمديم جمعـه   5/3هفته بعد جمعه ساعت . برانگيز بود الؤبرامون خيلي س  :كشاني
  آمديم ديديم باز اون  5/1 آمديم، اما همين جمعه ساعت 5/2بعدتر ساعت             
 :كنه كه همونجا نشسته و با حسرت داره ناله مي            

 !بخت كمك كنيد، آخه من دير آمدمآقايون به من بد  :ثرياگدا

  طوري شده بوديم طاقتمون طاق شده بود، رفتيم جلو از ثريا گدا يما ديگه   :كشاني
  ك ساعت زودتر از قبل ميايم اينجا، ولـي تـو   ي بابا ما كه هر دفعه: پرسيديم           
 !گي به من عاجز كمك كنيد دير آمدم باز مي           

اوال اداي خــودت را دربيــار، منظــورم اينــه كــه دارم غصــه ! نــه آقــاجون  :ثرياگدا
 !ونون گدايي آبخورم چرا اينقدر دير آمدم توي كار پر مي

  :6/ج متنتحليل 

در اينجا يك زن آن هم به نام ثريا در نقـش گـداي سـمجي ظـاهر     
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امـا  . توانست در چنين نقشي ظاهر شود ك مرد هم ميي البته. شده است
كه بيشتر نامي است كه در طبقـات  (را برخود داشتن بودن و نام ثريا  زن

 ،اي كنـد  شود مخاطب توجه ويـژه  سبب مي) متوسط و مرفه رواج دارد
خصوص آنكه نام ثريا با گدا تركيب شده و اين امر كمتر در فرهنـگ   به

 . عامه ما معمول و مرسوم است

گافمن كه زنـان بيشـتر در حالـت دريافـت      »بندي رتبه«مطابق نظر  
شوند در اينجا دريافت كمك يك زن آن هم در نقـش   ك تصوير ميكم

گـدا را كسـي   معموالً . به نمايش درآمده است) گدايي(اجتماعي پست 
 هرحـال  و فاقد مهارت شغلي اسـت و بـه   دانيم كه فردي عاجز است مي

با زيرپاگذاشـتن عـزت نفـس و بـه تعبيـر روانشـناختي آن، بـا داشـتن         
از خود دست نياز به سوي افـراد اجتمـاع    اي منفي و ضعيف خودپنداره

  . كند دراز مي
درواقع در اينجا هر چند زن در يـك وضـعيت پسـت بـه تصـوير       

اين وضعيت پست، فرد قـابلي معرفـي     كشيده شده، اما او را براي اداره
او هوشمندانه توانسته است از ايـن راه درآمـد خـوبي را بـراي     . كند مي

ـ     خود كسب كند و فقط سماجت چن كـارش   رّد تـن باعـث شـد كـه س
 . كشف گردد

  

  :7/ج متن

زبان داشـتن زن   در بخش اخبار زنان، حتي در ابتداي برنامه لكنت :بخش اخبار زنان
  . شود آنچنان مهم تلقي شده كه آغاز برنامه هم با آن شروع مي ،خبرگو

  )گويد اعالم را مردي با حالت زنانه و تمسخر مي/ (آخخخبار زنان 
  اخباري، ) كبري(با سالم اينجانبه مكلمه محترم كُبال ): زباني با حالت نوك( زن اول
  . يادم رفت! ببخشيد! سالم! و اينجانبه صغري مخبري، اوا :زن دوم

 موفقيت براي كليه بانوان) آرزوي(با آلژوي  -
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 و كدبانوان-

 .دراز داشته باشيد) عمري(با آلژوي اينكه عملي   و -

 .بگير شوهر مرحومتان باشيد سالگي مستمري 120ر اينقدر كوتا كه د -

 .و با آلژوي اينكه هرگز چشمتان در چشم هوو نيفتند -

 با آرزوي اينكه هميشه شوهري رام  و -

 .ذليل داشته باشيد زن  و -

 .آغازيم اخباز زنان اين بخش را مي -

 زنان) اخبار(ابتدا خالصه اخبال  -

 ان در بانواندالزي و پوكي استخو البطه زبان -

 ذليل زدن يك مرد زن زنگ -

 اخالج يك شوهر بدعادت از منزل توسط همسل خويش -

 گيس شوهرش شدن كاله اختالف يك زن و شوهر به خاطر گم -

 كردن و اختالفات خانوادگي عادت به نفرين -

 آلزايمر و آشتي مجدد دو زوج و عشق دوباره -

 ت شوهل كدبانويي كه مشكل بويايي دالد و مشكال -

  :همه و همه در اين بخش از اخبال زنان: دو مجري با هم
كننـده بـه اخبـار زنـان توجـه       بجا و قاطع تهيـه ) تذكر(از تذكل ) تشكر(با تشكل  -

 . فرماييد

 :عادت بد يك شوهر كار دستش داد -

از منـزل  ) زير(به شوهلش تذكل داده بود كه با لباس زيل ) بارها(ها  خانمي كه بال -
 دال نشه،  خانوادگيمون خدشه) آبروي(نشو كه آبلوي ) خارج(ج خال

ايـن آقـا بـراي      يك شب كه. اين كار براي اين آقا عادت شده بود. اين كار را كرد -
 ،بردن كيسه زباله از منزل خارج شد و به سر كوچه رفته بود

ايــن آقــاي ) روي(بــه لــوي ) را(حيــاط ال ) درب(دلــب  خــانم منــزل مخصوصــاً -
 .مباالت بست بي

 .ماند) با خنده مجري(و آقا با همان وضع پشت در  -
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كوبيـد دل بـه   ) در(هرچـي بـه دل   ) محتـرم (آقاي محـتلم  ) مجري با حالت خنده(-
 .رويش باز نشد

 .آقا هم شروع به داد و بيداد و هوار گذاشت -

ـ   ) رنگ(چون لباس اين آقا به لنگ  -  هآبي بود بالفاصله توسط پلـيس بازداشـت و ب
 . ك بيمالستان برده شدي

  !ديگه وقت نداليم ببخشيد -
 . پايان اخبار زنان -

  :7/ج متنتحليل 

هاي گوناگون، درباره زنان است  بخش اخبار زنان مشحون از كليشه
كه در اينجا به اشـكال مختلـف بازتوليـد    ) رمزگان فرهنگي درباره آنان(

 . شده است

بيشـتر بـه درك    ،وريـم شايد اگر معكوس اين بخش را به تصور آ 
فرض كنيم به جـاي ايـن بخـش، اخبـار مـردان را      . موضوع كمك كند

در آرم برنامه صداي فردي را حداقل با صداي درشـت   احتماالً. داشتيم
رفت كه آرم آن را زني  شنيديم و كمتر انتظار مي مي) داش مشتي(مردانه 

مـردان   عـالوه موضـوعاتي كـه در آن بـه     به. با صداي كلفت بازگو كند
هاي شغلي و خانوادگي بود، حوزه خـانوادگي   در حوزه ،شد پرداخته مي

در اينجـا چنـد   . با موازي آن درباره زنان متفاوت خواهـد بـود   كه قطعاً
 :نكته قابل توجه وجود دارد

زبـاني   نوككبري، : هر دو زن اخبارگو، دچار گفتارپريشي هستند -
عالوه آنكـه   به. بي ادا كندكند و قادر نيست كلمات را به خو صحبت مي

زن . بودن زن دارد بيش از هرچيز داللت بر خبرچين» كبري اخباري«نام 
دوم نيز نامش صغري مخبري است كه باز همين داللت بـر وي صـدق   

 . كند مي

كنـد و از ايـن    رود، سـالم مـي   صغري مخبري، سالم يـادش مـي   -
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 . خواهد نكردن آداب مرسوم عذر مي رعايت

كند كه آنقدر عمر دراز داشـته باشـيد    ي نمايش، آرزو ميدر ابتدا -
ايـن  . كه مستمري شوهر مرحومتان ديگـر مخـتص بـه خودتـان باشـد     

در اينجا شوهر، . تواند بدان معنا باشد كه ديگر مزاحمي نداشته باشيد مي
 شـدن از دسـت او   براي زن به عنـوان يـك مـزاحم  و مـرگش راحـت     

 . شده تلقي

در هر نمايش، داسـتان  معموالً هايي است كه  هوو، يكي از سوژه -
در . شـود  اي موجب رنجش زنان و شـادي و خنـده مـردان مـي     و لطيفه

شود كه هيچگاه چشمتان بـه هـوو نيفتـد، آرزوي بسـيار      اينجا آرزو مي
 . نيكي براي مردان است و بازي طنزي با زنان

ته ذليـل داشـ   كننـد كـه شـوهري رام و زن    در ادامه، آنان آرزو مي -
 شود مطرح مي ذليل زنداشتن شوهري رام و  ،اينكه در اخبار زنان. باشيد
چموش در فرهنگ لغات در مقابل بدلگام، معموالً رام . مل استأقابل ت

نيز به  ذليل زن. ها كاربرد دارد رود و كمتر براي انسان كار مي و سركش به
ت و هاي همسرش تسليم اسـ  شود كه در برابر خواست مردي اطالق مي

اي ندارد و درواقع مردي است كه در برابر زنـش خـوار و    از خود اراده
يك معناي : اين واژه در فرهنگ عامه معنايي دوپهلو دارد. كوچك است

معنـاي ديگـر آن در لفافـه بـه     . آن همان معناي عادي است كه ذكر شد
هــا و  حتــي حــرف(هــاي همســرش  گوينــد كــه بــه حــرف مــردي مــي

در اينجـا بـراي   . دهـد  گوش مـي ) حق اونا منطقي و بهغيرهاي  خواست
 . كنند استفاده مي ذليل زنكند نيز از اصطالح  تمسخر مردي كه چنين مي

ه اصـطالح دوم  ژبه وي( ذليل زنكاربردن دو اصطالح شوهر رام و  به
بيانگر آرزوهاي غيرمعمولي است كه ) كه در جامعه ما بسيار رايج است

شود و به نوعي بيانگر انتظارات آنان از  ابراز مي از طرف زنان براي زنان
  . مردان است
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، زن مرد را پـس از  »عادت بد يك شوهر كار دستش داد«در خبر  -
دهـد و چـون لبـاس     دارد و راه نمي بيرون رفتن، پشت در منزل نگه مي

 . شود به تن داشته به وسيله ماموران به بيمارستان برده مي) خانگي(آبي 

توانيم براساس تئوري گافمن بگوييم كه در  بر اخير ميدر هر دو خ
واكـنش صـورت    »شـدن فرمـانبري   مناسـكي  الگوي ضد«اينجا براساس 

و ديگر  ذليل زندرواقع استفاده از دو اصطالح شوهر رام و . گرفته است
چيزي كـه بـه نـدرت در جامعـه مـا اتفـاق       (كردن شوهر از خانه  بيرون

براسـاس  اي،  پردازانـه  به شكل خيـال ) ردني دازوافتد و برعكس آن ف مي
  . شدن فرمانبري، شاهد واكنش از سوي زنان هستيم مناسكيالگوي ضد

در اين بخش مطابق رويكردهاي فمينيستي، هرچند نام اين بخش  -
اخبار زنان است اما آنچه مربوط به زنان مطرح شد، موضـوعات بسـيار   

بودن، ناچيز  اي ر اينجا حاشيهد. در ارتباط با مردان بود اي و صرفاً حاشيه
 . كند آمدن و فناي نمادين، آشكارا خودنمايي مي حساب به

  

  :8/ج متن

هـاي   ، عيـالش خيلـي از اينترنتـي   خـانم  سوديو  شاترهدار  و اين داستان دنباله :راوي
سـازند مثـل آقـايي كـه در      برنامه را سر ذوق آورده و هي براي اين زوج لطيفـه مـي  

  :شان نوشتند ايميل
 خانم سودي :شاتره

 )هر دو با لهجه تركي( شاتره!بله :خانم سودي

 ه معما فرستاده خوب چيكارش كنم؟ي تقصير من نيست اين آقا ميثم گير داده  -

  تو با اون فيالت راه افتادي بقيه مردم هم به دنبالت خوب معلومه ديگه  -
 خـانم  سـودي بـراي   گم كـه معمـاي سـاده    مي! خشخاش نگذار به اينقدر مته! خانم  -

 هوشمند كه كاري نداره كه؟

 ديگه؟ اين هم فيله ميل داره حتماً  -
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تـوني   چرا فيل نمـي ! ؟خوب گوش كنشما بگو ببينم چرا! خانم سوديگوش كن   -
 اين راحته  ؟سوار دوچرخه بشه

آخه اگـه فيـل سـوار دوچرخـه بشـه اون دوچرخـه       ! معلوم ديجه باباجان! خوب  -
 !شكنه ديگه مي

 هاست كه بشكنه؟ ميني ها از اين چيني مگه فكر كردي همه دوچرخه  -

 !وا  -

 تونه سوار بشه ولي نمي! داديم دوچرخه محكم ساختند آوردن برامون، فهميدي  -

 ...)ا(دونم وال ال  نمي  -

 تونه بشه  سوار دوچرخه نمي ،دردش مياد ،كنه گير مي البود اين دمبش روي زمين  -

 هاي المپيك رياضي؟ خانومه مدال!خانم سوديهاي درخشان  هيس استعدادئر  -

 درست گفتم شاتره؟ ؟با من بودي  -

خـانم فقـط   . زنم كه نيفته خانم بابا من اين دم فيل رو عين پاپيون گره فوكولي مي  -
 تونه بشه؟ را سوار دوچرخه نميچبگو فيل 

 . كنه دوچرخه گير مي هاي دونم آخه البود خرطومش الي پره من چه مي! اه شاتره  -

 بازي درمياري؟ چرا گيج. الي پره كدومه  -

 توني سوار دوچرخه بشه؟ شاتره كالفم كردي پس چرا آخه فيل نمي  -

 ؟!براي اينكه فيل بدبخت شست نداره كه بوق بزنه! تو منو كالفه كردي خانم  -

  :8/ج متنتحليل 

و  خانم سودي ايراني جمعههاي ثابت برنامه  دو تن از شخصيتاين 
زن و شوهري كه با لهجه تركي و به زبان فارسي صحبت . هستند  شاتره

پرسش و پاسخي دو طرفـه بـين   . شود معمايي طرح ميمعموالً  .كنند مي
مطابق نظـر گـافمن   معموالً در اين داستان  و شود زن و شوهر مطرح مي

معما را طوري معموالً ) شوهر(شاتره . افتد اتفاق مي »نشيني مقبول عقب«
كـه در آن  ) يـا اگـر سـودي، در ابتـدا آن را طـرح كنـد      (كنـد   طرح مي

ماند، در اين  درمي دادن پاسخ درپس از طي يك فرازونشيب  خانم سودي
له ئگـرفتن فرآينـد حـل مسـ     دست هكند و مرد با ب نشيني مي حالت عقب
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 . شود پيروز ميدان مي) معما(

  

  :9/ج متن

. بر آهنيش هم روي شونش بودهت رفته و خونه ميحاجي بهمني داشته لب رود :راوي
ـ  در همن لحظـه . افته تو آب بر ميتياد از پل ردبشه  تا حاجي بهمني مي ك فرشـته  ي

  . شه و ظاهر مي ياد مي
  آقا تو كي هستي ديگه؟  -
  !من يك فرشتم  -

بـر  ره تـه آب و يـك ت   فرشته كه از تيپ حاجي بهمني خوشش اومده بود مي :راوي
  . ياره باال طاليي مي

  !اين طبر مال من نيست آقا !جون نه فرشته  -
  . رم حاجي بهمني دوباره مي! اهللا بارك  -

  . ياره اي از ته رودخونه مي بر نقرهتك ي اين دفعه ره و فرشته باز مي: راوي
  !بره نقره مال من نيست كهتاين  !آقا! جون نه فرشته  -

ياره و به خاطر  ر آهني حاجي بهمني رو ميبتره از ته آب  اين دفعه فرشته مي :راوي
گـذره كـه    چنـد روزي نمـي  . ده صداقتش اون دو تا طبر ديگه رو هم بهش هديه مي

وهـو عيـال   ي كـه  گذشـتند  ياخانم داشتند از روي پل مـي ؤحاجي بهمني با عيالش، ر
  . آب شه تو حاجي پرت مي

  ؟بازم تويي جان فرشته  -
  بله  -

شـه و بـراي    ظاهر مي ،حاجي بهمني خوشش اومده بودفرشته كه از صداقت  :راوي
  . ره ته آب و يك پري دريايي مياره باال كمك به اون مي

 !ورديآدستت درد نكنه كه عيال من رو ! اي آقا  -

 !ولي حاجي بهمني تو كه دروغگو نبودي اينكه عيال تو نيست  -

  ا زن برام از آب خواي مثل دفعه قبل طولش بدي و تازه بعد سه ت آخه ديدم مي -
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من از كجا بيارم خرج سه تا زن رو بدمو، . گفتم همين اولي رو بردارم بهتره. دربياري
 !آقا

  :9/ج متنتحليل 

حاجي بهمني مرد ميانسالي است كـه بـه لهجـه مازنـدراني حـرف      
كه او مردي سنتي است و يـا   رساند كلمه حاجي اين معنا را مي. زند مي

 . رود كه سنتي رفتار كند الاقل از او انتظار مي

معمـوالً  نكته قابل توجه در طنزهاي پس از انقـالب آن اسـت كـه    
هايي است كه كمتـر   نام ،شود هايي كه براي مردان و زنان انتخاب مي نام

يـك   ، هيچرؤيادر اينجا بهمني و . ندارنداصالً تداعي مذهبي دارند و يا 
ـ   د كلمـه حـاجي در   تداعي يك نام ديني را براي مخاطب نـدارد، هرچن

  . مورد مرد دوباره همان تداعي را به دنبال دارد
در ماجراي حاضر مطابق نظر فيسك، معناي نهفته چنـدي در بطـن   
داستان وجود دارد كه برآيند انواع بازنمـايي و ايـدئولوژي مردسـاالرانه    

  :است
. ترين معني نهفته در اين داستان طنز، حق انتخاب مرد است مهم  -
خانم را كنار گذاشت و  رؤيابه راحتي همسر خود ) ي بهمنيحاج(مرد 

 . زن تازه را خواستار شد

اين حق انتخاب به دليل تالقـي بازنمـايي خـاص كـه از رفتـار        -
مردانه و ايدئولوژي مردساالرانه در فرهنگ ما وجود دارد، امري طبيعـي  

 . شود تلقي مي

. ادن همسر بـه آب بر به آب، افتتافتادن : داستان دو بخش داشت  -
در اين داستان تصادفي است؟ آيا سنخيتي ) زن(بر و همسر تآيا انتخاب 

اين انتخـاب را  معموالً بين آنها وجود داشته است؟ البته نگاه روانكاوانه 
آن را نشـانه مهمـي از هـم سـنخ      كنـد و احتمـاال ً   تصادفي تلقـي نمـي  

 . كند بر معنا ميزن و تكردن  تلقي
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تـوان   اي كه براساس رويكرد روانكاوانه، مي ي نهفتهدر اينجا معن  -
كـردن زن   ديدن و ابزاري تلقـي  گونه شيءداشت،  تأكيدبه احتمال بر آن 

افتد و سرانجام به كمك فرشـته   بر حاجي بهمني در آب ميتابتدا . است
افتد اما سـرانجام   بعد هم همسرش در آب مي. رسد به خواست خود مي
درواقـع اينجـا مهـم    . رسـد و نـه همسـرش    مي »زن«به كمك فرشته به 

 . كاركرد اين دو است و نه ماهيتشان

شود تصوير مـردي اسـت بـا     در اينجا تصويري كه از مرد ارائه مي 
ابـراز   اصـالً او از اينكه به همسرش نرسيده . تفاوتي عاطفي مشخصه بي
نكته جالب توجه ديگر آن كه فرشته، كه مظهر پاكي و . كند ناراحتي نمي

داشتن يكـي آن هـم    ،شود صفاست وقتي كه به عنوان همسر معرفي مي
حتي داشتن  ،به عبارت ديگر زن حتي اگر فرشته نيز باشد. زيادي است
هـم زيـاد   بـاز  به خاطر ضرورت زندگي و از روي ناچاري يكي آن هم 

 . است

  

  :10/ج متن

جـه كاشـي افـراد ده    نيزگفتيم در اين برنامه فردي با له ،همچنان كه قبال: پاي تريبون
فرهنگـي سـخنراني    -سياسـي  -اجتمـاعي  مسـائل كند و دربـاره   كمجون را جمع مي

ي جمع أدستي درصدد است براي خود همواره ر هاي دم با وعدهمعموالً وي . كند مي
بـه سـر او، سـاكتش    تابـه   مـاهي رسد و با زدن  در انتها زن او به داد جمعيت مي. كند
شود و جمعيـت   از صحنه خارج مي ،كردن به خواست زنش كند و او نيز با تمكين مي

  . كنند حاضر نيز از اين رفتار زن، تشكر مي
  :10/ج متنتحليل 

نكته قابل اشـاره  . كرديم ارائهاين نمايش طنز مطالبي را   درباره قبالً
ايـن    توانيم به آن اشاره كنيم آن اسـت كـه   ديگري كه در اين داستان مي

بخشـي آن بـه    هرچنـد پايـان  . دبدهتواند پايان  يغائله را فقط يك زن م
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 . شيوه نابهنجاري است

تواند وضعيت فعلـي   كند كه مي اي تصوير مي گونه دراينجا زن را به 
اي از زن  درواقع ما در اينجا بـا تصـوير دو گانـه   . راحتي تغيير دهد را به
احتي ر تواند به رو هستيم كه مي از يك طرف با زني روبه: رو هستيم روبه

از طرف . راحتي از او پيروي نمايد همسر خود را مديريت كند و مرد به
رو هستيم كه با رفتاري خشن به چنـين كـاري دسـت     ديگر با زني روبه

اي كه كمتر در جامعه ما از يك زن وجود دارد و  تصوير دوگانه. زند مي
  . يابد البته بيشتر در مورد مردان مصداق مي

  

  29/11/85: ، مورخنيايرا جمعهبرنامه  :د

  :1/د متن

  !زكام شدم من شديداً! واي! غزال گوش كن! اي غزال) همراه عطسه(   :مرد
  !راستي؟ مباركه، چون باالخره تو هم يه چيزي شدي   :زن

  :1/د متنتحليل 

هاست كه منتظر است شوهرش در كاري  در اين طنز گويا زن مدت
گويـد   ه زن بـه او مـي  شود ك شدنش محملي مي موفق شود، از قضا زكام

در (در اينجـا بـرخالف مـدل گـافمن     . باالخره تو هم يه چيزي شـدي 
بلكه در  ،آيد مرد در يك نقش مديريتي به نمايش درنمي) بندي كار رتبه

البتـه در برنامـه   . شود چلفتي است كه تصوير مي وپا نقش يك مرد دست
  . وندش ، مردها اغلب در چنين كاراكترهايي ظاهر ميايراني جمعه
  

  :2/د متن

  مژده براي مامان جون و باباجون   :پسربچه
  !نمره عالي آورده ببين عسگر پسرمون چقدر شاده حتماً! خانم سودي !به به  : مرد
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ــان  : زن   ، جــان بگــو چــي شــده عســگر! اوغــالن! ننــه! ايلــدي مــن ســنه قرب
  ! بگو مادر، قربونت برم             

  . توي علوم شاگرد اول شدم   :پسربچه
  !آفرين پسرم :زن و مرد

  ؟حاال بگو ببينم چي ازت پرسيدند، چه جوابي دادي   :مرد
  خانم معلم پرسيد كه فيل چنـدتا پـا دارد؟ مـنم    ! قابل توجه مامي سودي   :پسربچه

  !گفتم سه تا            
  تو گفتي سه تا پا داره؟ با همـين جـواب غلـط غولـوط، تـو شـاگرد اول         : زن

  ؟شدي            
  . تا پا داره 6ها گفتند فيل  خبر نداري بقيه بچه! مامان ما رو باش   :پسربچه

  !مادري كه تو را باردار شد پسرش هم انيشتين ميشه واقعاً   :مرد
  :2/د متنتحليل 

رو  روبـه  ـ شـاتره   در اينجا با همان دو شخصيت هميشگي سـودي 
 هوشـي  درصـدد اسـت كـه بـا طـرح معمـا كـم       معمـوالً   شاتره. هستيم
در اينجـا پسرشـان عسـگر وارد ميـدان     . را به رخش بكشد خانم سودي

) شـاتره (دهد پـدر   ضمن اينكه مادر جواب اعتراض پسر را مي. شود مي
گويـد كـه    مطلبـي مـي   خـانم  سـودي در پاسخي غيرمنطقي خطـاب بـه   

شتن ياز اين مادر، بايد انتظار داشت كه ان: شود ترش اين جمله مي صريح
 . بزايد

هم مطابق رمزگان فرهنگـي جامعـه و هـم مـدل گـافمن،       در اينجا
عرضـگي   بـي ! العقل شوند و زنان ناقص مي مردان، مظهر عقالنيت فرض

بچه در پاسخ به پرسشي در مدرسه، به وسيله مرد، بـه مـادر ربـط پيـدا     
مدرسه ارثيه ذاتي  سؤالدادن به  هوشي در پاسخ كند و درواقع اين كم مي

  . نمايد مادري تلقي مي
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  :3/د متن

  !شنوي گم يه چيزي مي يه چيزي مي
هـا براتـون    بـودنم مـدت   بودنم و مظلوم هم حق ام و حتماً ايراني جمعهمن مژگان  :زن

ساله دارم  پانزدهالخصوص در برابر اين مجيدخان، شريك زندگيم كه  علي. ثابت شده
اينكـه    نه !گذره كنم و خوب فهميدم كه تو اون كله مرموزش چي مي با او زندگي مي

كنم پشت ظـاهر فريبنـده و    بگم همه مردها مثل مجيدنا، ولي نمي دونم چرا فكر مي
ايني كـه   شه، نه ك چيز ديگه هست كه اون منظور اصليي كنه هايي كه عنوان مي كلمه
  . شنوم متوجهين كه؟ من يه چيز واقعي ديگه مي. ميگه

برقي پريـروز جـارو   و بشنويد كه مـثالً تا حاال نمونه زياد براتون گفتم اما اين          
  :گه كشم بعد مياد مي دستم بود يه ساعته دارم جارو مي

  !كم استراحت كن ديگه عزيزم، خسته شدي، يه! مژگان  -
در فضـاي خيـالي زن، مـرد چنـين     (خـواد بگـه كـه     دونم كـه مـي   اما خوب مي :زن
  :)گويد مي
  !هاي راكد داره ي پروندهسريال پليس! بابا اين جارو برقي رو خاموش كن  -

شنبه بود كه با دلشـوره گوشـي    سه ينبعداز ظهر اول. شناسم من اين مجيد رو مي :زن
بعداز ظهر شد، مـن   3/5ساعت ! جان مجيد: اش و گفتم تلفن رو برداشتم زدم به اداره

  . سه دفعه تاحاال زير اين قابلمه رو روشن كردم و خاموش كردم
ـ  من كه گفتم ممكنه! جان عزيز دلم مژگان  - ه كميسـيون بذارنـد و يـه پـروژه كـه      ي

  !مجان ممكنه گير بيفتم
در فضاي خيـالي زن، مـرد چنـين    (گه  دونم داره مي ولي من خوب مي! مجان آره :زن
  :)گويد مي
ها دعوت كردند چلوكبابي سيخ بلند با كوبيده آخـه مـن اون رو ول كـنم     بروبچه  -

  !ريم سونا عدش هم مي؟ تازه ب!بيام ماكاراني سق بزنم
  ؟معني واژه مهمش رو ديدي :زن
  .گن يه چيزي مي :مرد
  .شنوي يه چيزي مي :زن
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كنيد، الاقـل   دونم هيچكدوم از ادعاهاي عيال بنده رو باور نمي خوشبختانه مي :مجيد
خـانم همسـر بنـده     چون اين مژگـان . تونه دونم گوشي دسه شما آقايون كه خوب مي

  . شنوم ونشه و من يه چيزه ديگه ميه چيزي سر زبي است كه
  :همين پريشب تو مهموني خونوادگيشون جلوي همه درومده به باجناقم ميگه مثالً

ـ  مجيدخان هم مثل شماست، مسعودخان؟ از سر كار كه مياد خونه ه رونـد بـه مـن    ي
  . كنه كمك مي

  ):گويد در فضاي خيال مرد، زن چنين مي(كنه كه  اما اون ناقال داره حالي مي :مجيد
افتي و كـار   اين دفعه اگه ببينم از راه مياي و تلب ميشي و يه گوشه مي! آي مجيد  -

  !ذارم كف دستت كني جلوي همينا آبروت رو مي نمي
معمـوالً  من كه ديگه خوب وارد شدم كه  ؟از كجاي زبون و اخالق عيالم بگم :مجيد

  :فرمايند خانم وقتي كه مي همين مژگان
 ! كني كنم تو ديگه من رو درك نمي من فكر مي :مجيد

  :فرمايند درواقع دارند مي :مجيد
بايـد بـرم   . اينا، يك سري لباس از دبي اُوردن، شوي لباس گذاشتند عمه مهوشردخت

 !گدا بازي در نياريا. انتخاب لباس

   .گم يه چيزي مي :مرد
  .شنوي يه چيزي مي :زن
    تر از اينا هستين كـه  با درايت نيايرا جمعههاي شنوده  خدارو شكر كه شما خانم :زن

  امثال اين آقايون رو نشناسين و نقاب ظاهر فريبندشون رو براتون آشـكار نشـده        
  . باشه     

دونن سعي دارن كاله سر عيالشون بذارند اما كور خوندن،  البته خودشون هم مي     
وقتـي برگشـت و   هنر رفت تئاتر شهر و  عشقِ همين چندوقت پيش بود كه آقامجيد

  :گفت ؟سوژه تئاتر چي بود! ازش پرسيدم مجيد
-  بايد سر فرصت بشينم بـرات تعريـف   . ماجراش طوالنيه! جان دوني مژگان مي. .. ا

 . كنم

  :)در خيال زن(خواد بگه  دونه مي اما خودش هم خوب مي :زن
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 !خودم هم نفهميدم سوژه چي بوداصالً جون هرچي مرد   -

  . شناسه و ما همسراشون ل اين مردها رو ميفقط خدا امثا :زن
چـرا يقـه آقايوسـف    ! ديروز صبح از همين جناب مجيـدخان وقتـي پرسـيدم مجيـد    

  :كشيدي؟ گفت همسايه رو تو كوچه گرفته بودي و بلند بلند هوار مي
 !من براي كارم دليل داشتم خانم  -

  :)در خيال زن(عني ي خونم كه از قيافه تابلوش مي اما :زن
تونم براي اين گندكاري بتراشم بذار ببينم چه دليل مي! چيزه..  .ا . 

   .گم يه چيزي مي :مرد
 .شنوي يه چيزي مي :زن

  . مونيم كنه وگرنه از قافله عقب مي شكر خدا اين حافظه شوهرا خوب كار مي :مرد
شما آقايون كه خوب واقفيد ماها ريگي به كفشمون نيست و شاهدش هـم اينـه كـه    

ها هستند كه اون حرفي كه به زبـون ميـارن بـا     خانم خانم و ساير مژگان انهمين مژگ
  :نمونش همين كه خانم چند وقت پيش گفتن. حرف دلشون، دوتاست

ك ي ماهشش ايشون هر ! شناسي كه شوهرش نقاشه ژيالخانم رو كه مي! مجيدخان  -
خوش به ! يرهگ دفعه ور ميداره اثاث و مبلمانش رو ميذاره دم در، سرويس جديد مي

 !حالش

  :)زن در خيال مرد(ولي در اصل ميگه  :مرد
 !خان كنس ؟خواي عوض كني اين مبالي پاره پوره رو نمي! مرد حسابي  -

خـانم عيـال محتـرم     اين آخريش رو هم بگم و رفع زحمت كنم، خـانم مژگـان   :مرد
  :اي فرمودند شنبه پنج

 خواي بريم سر خاك پدرت؟ يه سر مي! جان مجيد  -

  ): زن در خيال مرد(فرمودند  نخير، ساده نباشينا، چون درواقع مي :ردم
دونم چـرا   من نمي. بايد بريم بازديد مامانم اينا رو پس بديم. آقا سه ماه بدهكاري  -

 . اسم مادرزن براي شما شده غول؟ ياال پاشو، پاشو ببينم منتظرند

  ؟هاي شما رو كنند قصه پردازي خيال كردي باور مي :زن
عالي به زبون  شنوم، نه اون كه سركارِ باور بكنن يا نكنن حقيقت اينه كه من مي :مرد
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  . ميارين
گـن امـا يـه چيـزي ديگـه       ه چيزي ديگه ميي برعكس، اين امثال شما هستن كه :زن

  !منظورشونه
  . شنويم گين ما يه چيزي مي شما يه چيزي مي :مرد
ـ  برعكس برعكس اين شماييد كه :زن هـا يـه چيـزي     ين مـا خـانم  گـ  ه چيـزي مـي  ي
  . شنويم مي
  گم  يه چيزي مي: مرد
  شنوي يه چيزي مي: زن

  :3/د متنتحليل 

يـك بخـش آن   . در اين نمايش دو بخش كـامالً مجـزا وجـود دارد   
 مربوط است به گفت و گوهاي زن و شوهر با يكديگر كه در آن ظـاهراً 

گـر ايـن   اما با نگاه به بخـش دي . زنند با يكديگر رك و شفاف حرف مي
كند كـه مـرد در دلـش     كه در آن زن در خيال خود تجسم مي وگو گفت

هـا   كند كه زن اين حـرف  اين سخن بوده و يا مرد در خيالش، فرض مي
گويي آنهـا بـا    ن ركاي  يابيم كه گفت، درمي را جاي آنچه شنيدم بايد مي

 . معناي واقعي كلمه رك گويي نيست به ،هم

ش قصد بر آن اسـت كـه چنـين نشـان     رسد در اين نماي به نظر مي 
هـاي مژگـان و مجيـد بـه      دهد كه بخشي از روابط و رفتارها و گـرايش 

گيرد كه طـرف   هاي پنهاني شكل مي انگيزه براساسعنوان زن و شوهر، 
يه چيزي به همين دليل عنوان نمايش . مقابل به خوبي از آنها آگاه است

 . است شنوي گم، يه چيزي مي مي

هـاي   نكتـه . بتا طوالني حاوي نكـات چنـدي اسـت   اين نمايش نس 
هاي رايج جامعه ماست كه به شـكل   مكتوم در آن بيشتر متكي بر كليشه

 . دهند رمزگان فرهنگي هنوز به بقاي خود ادامه مي

كنـد و   شود كه زن خود را معرفي مي شروع نمايش اينطور آغاز مي 
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آن هم در برابـر  كند  خود را مسلم فرض مي »بودن مظلوم«و  »بودن حق«
وي شوهر را مثـل بعضـي از مردهـاي ديگـر فـرد مرمـوزي       . شوهرش

گويـد   گذرد و درواقع آنكه مـي  داند كه در ذهنش چه مي داند كه مي مي
كند كه گول ادعاهاي  از طرف ديگر شوهر مژگان، چنين ابراز مي. نيست

كنـد آنچـه بـر زبـان      خورم و او هم مثـل زنـش فكـر مـي     عيالم را نمي
او از . گـذرد اسـت   غير از آنچه در ذهنش مـي  ،شود ش جاري ميهمسر

  . مند است زبان و اخالق زنش بسيار گله
ها هستند كـه   كند كه فقط خدا و زن در ادامه نمايش، زن اشاره مي 

اينكه مرتبت زن، براي شناخت مرد در كنار خـالق  . شناسند مردها را مي
اند احتماال ًنشانه آن باشد تو نكته مهمي است و مي ،گيرد هستي قرار مي

كه باطن و ماهيت شخصيت مردان با همه مرموزي كـه از خـود نشـان    
بـه همـين   . براي زنان همچون خالق آنان كامالً آشـكار اسـت   ،دهند مي

سـازند اصـالتي    گويند يا در رفتار خـود متجلـي مـي    دليل آنچه آنان مي
كه ما آقايون ريگي بـه   دانيد مرد داستان نيز با انكار اينكه شما مي. ندارد

  . درصدد انكار چيزهايي است كه همسرش گفته است ،كفشمان نيست
در اينجا هر دو طرف زندگي زناشويي، يعني مرد و زن يكديگر را  

به عقيـده زن، مـرد   . كنند صداقتي و فريبكاري در زندگي مي متهم به بي
هـاي زنـش    خواهد در زندگي راه خـودش را بـرود و بـه خواسـت     مي
هـاي   خواهـد خواسـت   توجه باشـد و بـه عقيـده مـرد، زن هـم مـي       بي

هـاي   كننـد كـه راه   هر دو طرف نيز ادعا مي. غيرمعقولش را تحميل كند
  . شناسند ها به خوبي مي گريز يكديگر را از واقعيت

نكته ديگر آنكه در برنامه عليرغم وجود شماري از ايـن مـوارد در    
ايـن    بازتوليـد و تقويـت بـوده كـه     ها در حـال  زندگي افراد، اين كليشه

تر  چنانكه در فصل بعد مفصل. باشد موضوع خارج از هدف ژانر طنز مي
هايي چـه آشـكار و    توان پيام اشاره خواهيم كرد در اين داستان كمتر مي
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 . چه پنهان با هدف اصالحي يافت

خصوص در موضـوع خـانوادگي    اي به ديگر آن كه هدف هر برنامه
حمايت و پاسداري از كيان خانواده بر پايـه   )ول سازمانيبنابر اص(بايد 

شده  تأكيدسازماني همچنين  يها در دستورالعمل. فرهنگ اسالمي باشد
امري كه منجر به تضـعيف نهـاد مهـم خـانواده در ذهنيـت      از است هر 

  . جامعه شود بايد پرهيز گردد
 رسد ماجرايي كه در اين نمايش طنز چـه از سـوي زن و   به نظر مي

در نگاه حداكثري كمك چنداني به اصالح  ،چه از سوي مرد مطرح شد
براي برخورداري از يك زندگي بهتر خـانوادگي نخواهـد    ،ذهن طرفين

بلكه برعكس بيشتر به همدلي مخاطبان دو جـنس منجـر خواهـد     ،كرد
  . شد

      4/د متن

و فريـاد  سوزونه، جميله عصباني ميشه  ه روز غذاي خونه رو ميي ناصر خنگه :راوي
  :كشه مي
 !وپاچلفتي ديگه هي، اي ناصرآقاي خنگ و خرفت و دست  -

اي كه گفته، ناصـر   جميله كه انتظار داشت با اين همه بد و بيراه و ديگه ديگه :راوي
  :گه خنده و مي از خودش دفاع كنه، اما ناصر با خونسردي تمام مي

 . زحمت آقاش رو بذار اولش بي -

  :4/د متنتحليل 

يت ثابت برنامه ناصرخنگه و جميله هستند كه قبال درباره دو شخص
 . آنها توضيح داديم

  

  :5/د متن

  )هر دو با لهجه تركي( شاترهريم سراغ سودي و  مي :راوي
  !خانم سوديسالم  :شاتره
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  !چه عجب از اين ورا! شاترهسالم  :سودي
ه تـا فيـل   سـ . خانم سوديشما گوش كن . يه معما داريم، اين دفعه ساده سادست  -

از فيل جلويي . بريد جلو شما تشريف مي. كنند كوچولو دارند به دنبال هم حركت مي
 !ده كه دوتا گي پشت سرت چندتا فيله؟ فيل جلويي جواب مي كنيد، مي ال ميؤس

گـوش مفتـي گيـر     ؟اين شرح احواالت يـا معمـا  ! من چي جواب بايد بدم ؟چي  -
 شاتره؟اُوردي 

رو  سؤالري از فيل دومي هم همين  اينجاست كه شما مي ، معماشخانم سودينه   -
ده كه دو تا فيـل پشـت    گه دوتا، حاال بگو چرا فيل دومي جواب مي كني، اونم مي مي

 ؟سر منه

  شاتره؟فهمه  يعني فيل زبون من و تو رو مي  -

ميد كه اولي هم فه. فهمند اند، مي ها دو زبانه اين فيل. فهمند استثنائاً مي! باشه خانم  -
 حاال بگو چرا دومي گفت دوتا؟. گفت به شما دو تا پشت سر من هست

 ! ؟ بويشاترهنكنه چشماش چپول بوده ! ؟چي بگم آخه  -

 !همه چيزش سالمه ؟چرا عيب رو بچه فيل مردم ميذاري؟ خانم چپول كدومه  -

به مرده حساب رياضياتش ضعيف بوده  شايد ننه. جان شاترهبه خدا چي بگم آخه   -
 . خدا

رياضياتش هم بيست گرفته، تو مدرسه تيزهوشان هم  اوال ننش نمرده، ثانياً! نخيرم  -
 !بوده

خـودت  اصـالً  . دونم چرا فيل وسطي هم گفته دوتا فيل پشت سر من هستن نمي  -
 . بگو ببينم

 !براي اينكه فيل وسطي ازون شيطوناي دروغگو بوده! خانم سوديناراحت نشي   -

  ! رو سر جاش مياره شاترهمغز  خانم سودياين دمپايي  الخرهكي با :راوي
  :5/د متنتحليل 

باخـت را   ـبـازي بـرد     شاترهدر اينجا نيز طبق معمول اين داستان، 
برد و سرانجام طبق معمول نيز زنش را به ستوه آورده، جـواب   پيش مي

لبـي  نكته اضافه در اينجا مط. شود نده ميدرماگويد و زن باز،  معما را مي
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را  شـاتره ، مغـز  خـانم  سوديگويد و آن اينكه دمپايي  است كه راوي مي
  . سرجاش مياره

نكته ديگري كه در اينجا يادآوري آن ضروري است، آن اسـت كـه   
قلب اسـت و ايـن مـرد اسـت كـه       زني كامالً آرام و خوش خانم سودي

دهد و سعي دارد تا زن خـود   هربار درباره او از خود بدجنسي نشان مي
  . ا به ستوه آوردر

كننـده برنامـه    موضوعي كه هم مدير شبكه و هـم سـردبير و تهيـه    
اين است كه سعي بر آن بوده كه مقـام زن   ،اند داشته تأكيدهمواره بر آن 

هـاي منفـي بـه     در برنامه جايگاه وااليي داشته باشد و مرد را با خصلت
  . نمايش بگذارند

  :بيان چند نكته  بندي و جمع

. بنـابراين فقـط مبتنـي بـر كـالم اسـت       ،يي، طنزي شنيداري اسـت طنز راديو
منـد شـوند، طنـز     تواند از عناصر بصري بهره برخالف طنزهاي ديداري كه مي

از ايـن رو انتخـاب   . كـالم بهـره ببـرد    تـوان تواند از كالم و  راديويي فقط مي
ورد ها، موسيقي كالم و لحن گوينده و بازيگر، در القاي هدف م ها، جمله كلمه

  . نظر بسيار مهم است
رح، بر ايجاد فضاي مفّ هدف طنز عالوه ،نيز اشاره كرديم همچنان كه قبالً 

انتقاد به موضوعات مختلف اجتماعي، سياسي، خانوادگي . بحث انتقادي است
  . و نظاير اينها

كه به خوبي از ژانر طنز براي اهـداف خـود سـود     ايرانـي  جمعهدر برنامه  
تكيه ما بـر نحـوه   ) فضاي شاد و طرح موضوعات انتقاديايجاد (جسته است 

ايم كه  هايي را در تحقيق آورده بازنمايي زنان در اين برنامه است و فقط بخش
  . درباره موضوع يادشده بود

همچنين مطابق بـا الگـوي تركيبـي كـه در فصـل ادبيـات نظـري بـه آن          
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 اي گسـترده و هـ  پرداختيم واقعيت رمزگان اجتمـاعي دربـاره زنـان در حـوزه    
ــه،  . مختلفــي وجــود دارد ــان عاميان ــج در زب ــوع واژگــان، اصــطالحات راي ن

هـاي غالـب دينـي دربـاره زن،      هـاي عاميانـه، برداشـت    ها و ترانه المثل ضرب
ها، اشعار و  شناختي از زن و تصويري كه از زن در اسطوره هاي هستي برداشت

فرهنگي دربـاره   –اعي هاي رمزگان اجتم ها وجود دارد همگي، واقعيت افسانه
  . دهند زن را شكل مي

اي كـه مربـوط بـه زنـان      از برنامـه  و در هر بخشاي  در هر برنامه رسانه 
فرهنگي دربـاره   ـ   هاي رمزگان اجتماعي از يك يا چند فقره از واقعيت ،است

هاي رمزگاني در حوزه رسانه، به وسيله سه  اين واقعيت. شود زنان استفاده مي
بازنمايي  ،...نوع بازي بازيگران، افكت، موسيقي و : از قبيلفني  عامل رمزگان

و ايــدئولوژي مردســاالري،  ـ  كــه در مــدل گــافمن بــه آن پرداختــه شــدهـــ 
واقعيـت  «را شـود كـه آن    تبـديل بـه واقعيـت ديگـري مـي      ،...داري و سرمايه
  . كنيم تعبير مي »اي زن رسانه
مزگـان اجتمـاعي زن در شـكل    هاي كوتاه و بلند طنز برنامه، ر در نمايش 

همسر، مادر، دختر خانه، عمه، خاله و نظاير اينها به وسيله نويسـندگان مـورد   
اين رمزگان اجتماعي زن، با استفاده از سه عامل يادشده . گيرد استفاده قرار مي

همچنانكه . گردند شوند كه در برنامه ظاهر مي هاي زني مي تبديل به شخصيت
هـاي سـنتي ماننـد     زنان در برنامه بيشـتر در نقـش   ،آيد يها برم از بررسي متن

هـاي مرسـوم از زنـان، آنـان در      اند اما در همين نقـش  مادر ظاهر شدهـ همسر
كاره نيز بـود و   اند كه در آن زن، به ظاهر همه اي بازنمايي شده گونه مواردي به
  ). برخالف سنت رايج( ستمرد تابع او
مردانـي را نيـز داشـتيم كـه بـه انحـاي        نيايرا جمعهدر برنامه  ،حال درعين

منـد بودنـد و گويـا وضـعيت      مختلف از موضوع ازدواج و از همسر خود گله
معنـاي تلـويحي چنـين     .ه اسـت آرماني براي آنان وضعيت قبل از ازدواج بود

برنـد امـا    ند كه از ازدواج بهـره مـي  هستاين فقط زنان   موضوعي آن است كه
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البتـه چنـين چيـزي    . شـود  به باري سنگين تلقي ميبراي مردان، ازدواج به مثا
از طرف ديگـر اگـر بـه موضـوع     . تواند مطلوبيتي در رسانه ما داشته باشد نمي

شايد بتوانيم بگوييم كـه هـدف از طـرح آن، بـراي      ،ژانر طنز بنگريم براساس
امـا در  . مـل اسـت  أاصالح وضع موجود است و اين امر از اين لحاظ قابـل ت 

ايـن شـكل     يا طرح ايـن موضـوعات بـه   آ  شود كه مطرح مي اينجا اين پرسش
 ارائـه هايي كـه   تواند به اصالح وضع موجود كمك كند؟ با توجه به تحليل مي

  .رسد كرديم پاسخ منفي به نظر مي
فضـاي   ،نكته ديگر آنكه فضاي كنشي كه اغلب زنان در آن ظاهر شـدند  

، فضاي كنشي زنان بيشـتر  درواقع بنابر مدل گافمن. خانه و گاه آشپرخانه بود
همچنين بنابر مـدل گـافمن زنـان در بعضـي از      و در محيط خانه تحقق يافت

  ). اندازه نسبي(هاي طنز فقط لحظاتي كوتاه ظاهر شدند  نمايش
، موارد انتقادي زيادي نيز درباره اصالح نگرش بـه  ايراني جمعهدر برنامه  

هـاي   در اكثـر نمـايش  . دارد روابط زناشويي و رابطه والدين و فرزندان وجود
چـه بـا    ،شـود  طنز، اين زن است كه محور اصلي روابط خانوادگي تلقـي مـي  

اي نبـود كـه بتوانـد     گونـه  اما روند داستان به. فرزندان خود چه با همسر خود
  . نقش نقد و اصالح داشته باشد

 »شدن فرمانبري الگوي ضدمناسكي«شاهد همچنين در مواردي در برنامه،  
بـار   هاي خشـونت  درواقع در اينجا اين زنانند كه با روش. ف زنان بوديماز طر

  . و غيرمنطقي و ناپسند حرفشان نافذ است و مردان تابع آنانند
هـاي   بر نقش هاي طنز برنامه آن است كه عالوه نكته مهم ديگر در نمايش 

در بدين معنا كه . هاي غايب نيز بوديم شاهد نقش ،آشكاري كه از زنان ديديم
هـايي كـه    نقـش . در هيچ نقش برجسته اجتماعي نديـديم  اينجا زنان را تقريباً

هـاي   فرساي آنان براي تحصيل دانش، هنـر و مهـارت   هاي طاقت بيانگر تالش
هـاي برجسـته اجتمـاعي بيـانگر اسـتعداد       ايـن نقـش  . باالي تخصصي اسـت 

امـا زنـان در مجمـوع    . شخصيتي و عقالني آنان براي رشـد اجتمـاعي اسـت   
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اند و ايـن سـوي ديگـر     ها غايب بوده شده در برنامه از اين نقش ارائهطنزهاي 
در بازنمايي بعضي از موضوعات برجسته و نشـان داده  . مفهوم بازنمايي است

  . گردند شوند و شماري ديگر حذف مي مي
 مـثالً  ،هاي زنان در برنامه به طور عام و خاص است نكته ديگر درباره نام 

زبان به عنوان يك وجه فرهنگي از گذشته . الملوك، ثرياگدا عمه، خاله، شمس
اي  بازتوليد روابط اجتماعي افراد و تغيير ايـن روابـط نقـش عمـده     تاكنون در

 ،هاي نـزاع اسـت   زبان يكي از حيطه) 1989(بنابه گفته فركالف «. داشته است
ر ايـن  كوشند با كنترل زبان اعمال قدرت كنند و د هاي اجتماعي مي زيرا گروه

هاي فرادستي است كـه زبـان را تحـت     نزاع، كنترل زباني، پاداشي براي گروه
اي اسـت كـه    زبان نيز حيطـه ). 23:1381نهاد جبروتي،  پاك( »كنترل خود دارد

، ايرانـي  جمعـه در برنامـه  . دهـد  تمايزات جنسـيتي را بـه خـوبي بازتـاب مـي     
قع به وسيله نـوع  دروا. ه استزدگي زبان به خوبي خود را آشكار كرد جنسيت

هـاي   انتخاب اسامي، رمزگان مورد نظر كـه همانـا القـاي تمـايزات و تفـاوت     
مادرشـوهر، مـادرزن،   (نقـش خـود را بـه خـوبي ايفـا كـرد        ،جنسيتي اسـت 

  .. ). .و خواهرشوهر، جاري
كردن مـردان آن اسـت    هاي تحقير كي از راهي يابيم كه از طرف ديگر درمي

توصيف ) چه احساسي و چه رفتاري(هاي زنانه  يكه آنان را به نحوي با ويژگ
هاي اوست كـه اصـالت    اين بدان معناست كه مرد، اصل است و ويژگي. كنند

بايـد بـا    ،ببرنـد  سـؤال هـا را زيـر    دارد و هر گاه بخواهند اصالت اين ويژگي
كه براي زنان چنين كاري  درحالي. هاي زنانه توصيف و تهديدش كنند ويژگي

به عنوان نمونه اگـر  . است و گاه حتي معناي ارزشي مثبت داردمعن كردن بي  را
اما اگـر بـه   . اند درواقع او را ستوده ،كند به زني بگويند او مثل يك مرد كار مي
كردن زنان،  گريه. اند او را تحقير كرده كند مردي بگويند او مثل يك زن كار مي

كـردن مـردان،    ريـه شود امـا گ  امري طبيعي و سازگار با جنسيت آنان تلقي مي
حتي شماري از تركيباتي كه . شود امري زنانه تلقي شده، تحقيرآميز خوانده مي
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اگـر زنـي    مثالً. نشانگر حفظ مرز زن و مرد است ،در زبان فارسي وجود دارد
شجاع باشد و يا در زندگي آنچنان قدرتمند باشد كه بتواند به خوبي آن را بـه  

شـير، نمـاد قـدرت مردانـه اسـت و      . نامنـد  مياو را شيرزن  ،تنهايي اداره كند
هر چنـد واژه شـيرمرد نيـز    . كردن آن با واژه زن داللت بر اين امر دارد تركيب

ـ  اي كه واژه شيرزن بيانگر صفات مردانـه  داريم اما آن اندازه و (ك زن اسـت  ي
  . مرد چنين معنايي را نداردواژه شير)شود درواقع متضاد با جنسيت او تلقي مي

هـايي را در بخـش زبـان و     المثـل  هـا، اصـطالحات و ضـرب    عبارت قبالً 
المثـل   ها باور و عبارت، اصطالح و ضـرب  پيش از اين به ده. جنسيت آورديم

كـه   »واقعيـت زن «رايج در زبان فارسي اشاره كرديم كـه در آنهـا بـه خـوبي     
آنچـه از ايـن   . مشحون از رمزگان اجتماعي است به تصوير كشيده شده است

موضوعيتي  ،توانيم استنباط كنيم آن است كه زنان بيش از هر چيز مي مجموعه
 قـرار دارد جنسيتي براي خود و مردان دارند، خوشبختي آنان در دست مردان 
  . و موفقيت آنان در زندگي در گرو تابعيت و سازگاري با مردان است

ت، ها، اصطالحا عبارت ايراني جمعهاما بخش مهم و قابل توجه در برنامه  
. شـود  هايي است كـه در برنامـه اسـتفاده مـي     و در نهايت لطيفهها  المثل ضرب

آنچه درباره زبان و جنسـيت و فرادسـتي و فرودسـتي كـه در دل آن      براساس
نهفته است گفتيم و همچنين در مورد فراوانـي الفـاظ نامناسـب در زبـان كـه      

بـر فرادسـتي و   هاي مختلف برنامـه   در بخش ،رود بيشتر براي زنان به كار مي
هايي  لفهؤيكي از م ايراني جمعهدرواقع در برنامه . شود مي تأكيدفرودستي زنان 

. اسـت  »هاي جنسـيتي  كليشه«شود، استفاده از  كه از آن به خوبي بهره برده مي
هاي جنسيتي، يكي از ابزارهاي گفتماني است، كه به وسـيله آن روابـط    كليشه

امـري    ها، بنا به تعريف ليپمن، تفكر را به شهكلي«. شود بين زن و مرد تنظيم مي
هاي فرهنگي دو  از نظر ليپمن كليشه). 177:1385پاينده، ( »كند د تبديل ميئزا

نخست آنكه تغييردادن آنها كار آساني نيست و ديگر آنكـه  : ويژگي مهم دارند
  ). 175: همان(كنند  معنايي منفي را القا مي



  107ايراني        هاي برنامه جمعه تحليل متن

 

كه در فصل دوم ذكرش آمـد  را  »ان ترانهزن«نكته آخر اينكه اگر پژوهش  
ايـن   ،خـواني  بـودن ترانـه   زنان در رسانه به دليل ممنـوع  در نظر بگيريم اساساً

هـاي خـود را در قالـب     يابند كه افكار، احساسات و خواسـت  فرصت را نمي
در  »هـا  ترانـه «در چنين فضايي اين مردانند كه با استفاده از . ها ابراز كنند ترانه

هـاي خـود را بـه راحتـي      ها، احساسات و رنجش افكار، خواست انياير جمعه
اي و  فقط به شكل حاشيه ،در اين حالت زنان حاضر در برنامه. ندنماي ابراز مي

با ايجاد سر و صداي زنانه و جيغ و يا همخواني كمرنگ، مردان برنامـه را در  
  . كنند ها همراهي مي خواني ترانه

 





 

4  

  سناديمطالعات اَ

  همقدم

نكته مهمي كه الزم است در اينجا به آن اشاره كنيم آن است كه، چرا مطالعـه  
تواند ما را براي درك بهتر نحوه بازنمـايي زنـان در رسـانه كمـك      اسنادي مي

سـازوكارهاي كنتـرل     ها بـه عنـوان   رسانه«كند؟ در فصل دوم اشاره كرديم كه 
ن رو بايد دريافـت كـه   از اي). 166: 1383ون زونن، ( »كنند اجتماعي عمل مي

را اعمـال   »كنترل اجتمـاعي «اي اين  براي چه عده و به چه نحوي ،چه كساني
در اينجاست كه نحوه مالكيت و به دنبال آن اقتصـاد سياسـي رسـانه    . كنند مي

  . يابد اهميت مي
شود  اداره ميآنها  هايي كه رسانه براساس از طرف ديگر اصول و سياست 

بـر سياسـت    مـؤثر از جمله عوامل . ندكشور نيز هستتحت تأثير سياست ملي 
كه در مقدمـه  قدر اهميت دارد اين امر آن. هاي فرهنگي است ملي كشور مقوله

سياسـت  «: اصول سياست فرهنگي جمهوري اسالمي ايران چنين آمـده اسـت  
انقالب اسـالمي بـدان معناسـت كـه     . فرهنگي، سياست انقالب اسالمي است

ئون فردي و اجتماعي كشور اصل و پايه و مبنا قرار فرهنگ اسالمي در كليه ش
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 يـك  بنابراين نبايد فراموش كرد كه انقالب اسالمي ايران حقيقتـاً . گرفته است
  ). 6 :همان( »انقالب فرهنگي است

  :ها را مطرح كنيم توانيم اين پرسش با توجه به مواردي كه ذكر شد مي 
سازي دنبال  ر برنامههايي را د چه اهداف و سياست صداوسيماسازمان  -

  كند؟ مي
 شوند؟ ها بر چه اساسي تعيين مي اين اهداف و سياست -

هايي  درباره جايگاه و نقش زن چه اهداف و سياست صداوسيماسازمان  -
 كند؟ را دنبال مي

هايي را تدوين كرده  درباره ژانر طنز چه دستورالعمل صداوسيماسازمان  -
 است؟ 

به طوركلي از دو منبع سرچشمه  هاي سازماني در صدا و سيما سياست -
 : گيرد مي

قـانون اساسـي،    :عبارتنـد از آنهـا   تـرين  سازماني، كه مهم منابع برون: الف
رهبري، مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي، مصـوبات   رهنمودهاي امام و

 . ساله انداز بيست سند چشم مجلس شوراي اسالمي، مصوبات هيئت دولت و

دسـتورات رياسـت    :عبارتند ازترين آنها  كه مهم سازماني، منابع درون: ب
 ريـزي و  سازمان، شوراي سياستگذاري سازمان، معاونـت تحقيقـات و برنامـه   

 . ريزي برنامه معاونت اطالعات و

آن است كه سه اصل مهم وجود دارد كه همواره بـراي   اينجا نكته مهم در
منـابع   هـم در  ي وسازمان هم در منابع برون(هاي سازماني  تدوين دستورالعمل

 :كه عبارتنداز نظرگرفته شود در بايد )سازماني درون

  )اسالم( مباني دين اسالم -

  )انقالب(مباني انقالب اسالمي -

  )ايران(عناصر مقوم هويت ايراني -

بر تثبيت و تقويت مباني دينـي،   عالوه ها به عبارت ديگر همه دستورالعمل
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 . اين سه اصل نداشته باشندهيچ ضديتي نيز با  ملي بايد انقالبي و

انقالب  با وقوعاين موضوع خواهيم پرداخت كه   در اين فصل در ابتدا به 
در . اي سـازمان صـورت گرفتـه اسـت     اسالمي چه تغييراتي در اهداف رسـانه 

در قانون اساسي و شوراي عالي انقـالب فرهنگـي    صداوسيماادامه به جايگاه 
اشاره خواهيم كرد كـه اصـول كلـي     اين موضوع  خواهيم پرداخت و سپس به

  . چيست صداوسيماهاي سازمان  ها و اولويت سياست
در . سـت صداوسيمانكته مهم ديگر در اين فصـل جايگـاه زن و طنـز در     

  . گيري خواهيم پرداختند بندي و نتيجه بخش انتهايي اين فصل به جمع

  اسي    پس از انقالب اسالمي و بازتاب آن در قانون اس صداوسيمااهداف 

ايـن   .اسـت در ايـران    ي جمهوري اسالمي ايران فراگيرترين رسانهصداوسيما
زيـر نظـر واليـت فقيـه     و رسانه طبق قانون اساسي با تخصيص بودجه دولتي 

  . گيرند شود و رياست آن از طرف ايشان حكم مي اداره مي
ق هاي متعدد راديو و تلويزيوني، از طري به دليل شبكه صداوسيمااكنون  هم
. هـاي اينترنتـي قابـل دريافـت اسـت      اي و شـبكه  هاي زميني، ماهواره ايستگاه

چنين امري . اين دو رسانه فراگير دسترسي دارند  بنابراين همگان به نحوي به
سبب شده است كه مديريت اين رسانه در مقايسه با چند دهـه پـيش بسـيار    

  . كند  ي را طلبتر ريزي و نظارت دقيق شود و برنامهتر  تر و مشكل پيچيده
ــالب اســالمي ســال    ــس از انق ، نقــش رســانه 1357از طــرف ديگــر پ

بايد در  صداوسيمابدين معنا كه  ؛اي ديگري تعريف گرديد گونه به صداوسيما
درواقع اين رسـانه بـه   . هاي انقالب قرار گيرد جهت پاسداري و ترويج آرمان

براي مديران يـك   ،ردنظيري كه بر افكار عمومي دا دليل گستردگي و تأثير بي
. را براي آن قائل شدند ينقش جديداز اين رو . جامعه انقالبي بسيار مهم بود

ايـن اهـداف    ،پس از انقالب در مقدمه قانون اساسي جمهوري اسالمي ايـران 
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  :چنين آمده است  ،تازه براي رسانه صدا وسيما
بايستي در جهـت رونـد   ) تلويزيون –راديو (جمعي  وسايل ارتباط

املي انقالب اسالمي در خدمت اشاعه فرهنگ اسالمي قرار گيـرد و  تك
هـاي متفـاوت بهـره جويـد و از      در اين زمينه از برخورد سالم انديشـه 

  . هاي تخريبي و ضد اسالمي جداً پرهيز كند اشاعه و ترويج خصلت
ي پس از انقـالب اسـالمي   صداوسيمادر جمالت باال چندين هدف براي 

در  ،ايـن رسـانه   بايد مديران و ديگر عوامـل سـازمانيِ   در نظر گرفته شده كه
ايجابي و سلبي عبارتنـد    اين اهداف در دو وجه. جهت تحقق آنها تالش كند

  :از

  :اهداف ايجابي

  هاي الزم جهت روند تكاملي انقالب اسالمي كردن زمينه فراهم -
 اشاعه فرهنگ اسالمي -

 هاي گوناگون بسترسازي براي برخورد سالم انديشه -

  :ف سلبيهد

  هاي تخريبي و ضداسالمي  پرهيز از اشاعه خصلت -
قانون اساسي كه باالترين سند رسمي قـانوني جمهـوري اسـالمي ايـران      

، بيش از هر چيـز بـر اهـداف    صداوسيمااست، در ترسيم اهداف جديد براي 
اگر چنانكـه در قـانون اساسـي    . دارد تأكيدفرهنگي، انقالبي، ديني و اخالقي 

هداف مسئوالن نظام بايد در جهت بناي جامعه نمونـه اسـالمي   ذكر شده كه ا
باشد كه بتواند الگويي براي همـه مـردم جهـان شـود، وظيفـه چنـين       ) اسوه(

  . تر خواهد شد اي سنگين سازمان رسانه
هـاي انقـالب اسـالمي و اشـاعه      بر تحقق آرمان عالوه صداوسيمادرواقع  

بـراي خـود رسـالت    بايـد   شـد،  گفتهفرهنگ اسالمي و چند هدف ديگر كه 
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 –جهاني نيز در بعد تبليغاتي قائل باشـد و اينكـه بتوانـد از جامعـه انقالبـي      
قانون اساسي بـا توجـه   «. اسالمي ايران، چهره مقبولي را در جهان ترسيم كند

ن ابه محتواي انقالب اسالمي ايران كه حركتي براي پيروزي تمامي مستضـعف 
ين انقالب را در داخل و خارج كشـور فـراهم   زمينه تداوم ا ،ن بودابر مستكبر

هـاي اسـالمي و    المللي با ديگر جنـبش  ويژه در گسترش روابط بين به ؛كند مي
ان (د سـاز كوشـد تـا راه تشـكيل امـت واحـد جهـاني را همـوار         مردمي مـي 

و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم ) امتكم واحد و انا ربكم فاعبدون هذه
  ). 5: مقدمه قانون اساسي( »جهان قوام يابدو تحت ستم در تمامي 

  از نگاه شوراي عالي انقالب فرهنگي  صداوسيمااهداف 

هاي فرهنگي نظـام   از ديدگاه شوراي عالي انقالب فرهنگي كشور كه سياست
جمعي نافذ و گسترده  به عنوان يك وسيله ارتباط صداوسيماكند،  را ترسيم مي

  :دار است عهدهبه شرح زير  هاي مهمي را مسئوليت
 هاي فرهنگي اصيل جامعه ايجاد زمينه براي رشد ارزش  -

 حفظ دستاوردهاي انقالب اسالمي -

  رشد و پرورش استعدادها -
 حفظ كرامات انساني -

دار دسـتيابي بـه اهـداف     عهـده  صداوسـيما اين شورا،   همچنين از ديدگاه
  . فرهنگي نظام و توسعه سياسي، اجتماعي و اقتصادي كشور است

جه به نكات يادشـده از قـانون اساسـي و مصـوبات شـوراي عـالي       با تو
انـدازه    رسد كه هـيچ سـازمان ديگـري بـه     به نظر مي ،انقالب فرهنگي كشور

چنــين نقــش تأثيرگــذاري در ابعــاد مختلــف فرهنگــي، انقالبــي،  صداوســيما
  . اجتماعي و سياسي نداشته باشد

بـراي  ) اجتمـاعي  ـ  انسـاني (اين شورا چندين هـدف متعـالي     از ديدگاه 
هـاي   سياسـت  ماًمل است، اهدافي كه مسـلّ أتعريف شده كه قابل ت صداوسيما
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بـه آن خـواهيم پرداخـت از آنهـا      كـه متعاقبـاً   صداوسيماشده سازمان  تدوين
  . گيرد ت ميئنش

شدن بسـتر سـازماني مناسـب بـراي      ترين اين اهداف، فراهم يكي از مهم 
هـاي   ترين هدف اگر يكي از مهم. دن استش   رسيدن انسان تا مرز خليفه الهي

هاي مناسب براي شكوفاشـدن اسـتعدادهاي    را ايجاد زمينه صداوسيماسازمان 
اي درواقع  انسان تا رسيدن به مرز خليفه الهي شدن بدانيم، وظيفه چنين رسانه

ايـن موضـوع نيـز اشـاره       البته به. بودن خواهد بود به دنبال رسالت پيامبرگونه
» ايـن رسـانه عمـومي     رسـالت ارشـادي و پيامبرگونـه   «: مـده آ هشد، آنجـا كـ  

  . داللت بر چنين وظيفه سنگيني براي اين سازمان است) 380: مصوبات شورا(
 صداوسـيما عالوه بر اهداف يادشده، چند هدف ديگر نيز بـراي سـازمان   

  :از اند ذكر شده كه عبارت
  حضور فعال در كليه جريانات اجتماعي -
 .)380: همان(يد و اعتماد ام  ايجاد روحيه -

، جريان آزاد اطالعات »حضور فعال در كليه جريانات اجتماعي« ضرورت
ي مختلف ها در جريان صداوسيما. اين اطالعات است  و دسترسي مخاطبان به

چنان حضوري را از خود نشان بدهـد كـه بتوانـد بـه     اجتماعي و سياسي بايد 
  . جلب اعتماد مخاطبان منجر شود

باز، بخشي ريشـه در جريـان    ،اميد و اعتماد ديگر ايجاد روحيه از طرفي 
از  -نـه سـطحي    و -اي  هاي حرفـه  برنامه ارائهعالوه  بهآزاد اطالعات داشته، 

ايجـاد    توانـد بـه   مـي نيـز  گرايانـه   اوضاع داخلي و جهاني و رهنمودهاي واقع
هـا   سياسـت ريشه بسياري از  ،بنابراين. روحيه اعتماد و اميد كمك اساسي كند

سازي، ناشي از  ريزي و برنامه در امر برنامه صداوسيماها در سازمان  و اولويت
  . شده براي آن دارد هاي تعريف اين اهداف و رسالت

القا نشود كـه   اينگونه ،بايد مراقب باشد صداوسيماسازمان  ،اينوجود با  
. بـود همه مشكالت موجود در جامعه از طريق اين سازمان قابل حل خواهـد  
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اين سازمان ضمن هـدايت افكـار عمـومي و رسـالت ارشـادي كـه بـراي آن        
هرگز نبايد خود را «ه در اين دستورالعمل آمده ، بايد چنانكتعريف شده است

بلكـه تنهـا بـا ايفـاي نقـش ارشـادي و        ،مرجع حل مشكالت قلمـداد نمايـد  
جامعـه  گيـر و انقالبـي در مـتن     ساز حركتي شتاب بايستي زمينه ،دهنده آگاهي

مصوبات  براساسسيما  در نهايت سازمان صدا و). 380:همان( »اسالمي باشد
اصـول سياسـت   «يكـي از مجريـان خـاص     »شوراي عالي انقـالب فرهنگـي  «

  ). 380:همان(معرفي گرديده است  »فرهنگي كشور
 صداوسـيما اصول كلي كه از نظر شوراي عالي انقـالب فرهنگـي در   يك 

ند ا ترين اين موارد عبارت تنظيم شده است كه مهم ماده 15بايد دنبال شود در 
  :از

  حاكميت اسالم -
 حاكميت روح انقالب و قانون اساسي -

 بخشيدن به بينش مقام رهبري تحقق -

 تحقق كامل سياست مستقل نه شرقي، نه غربي در همه ابعاد -

 ك دانشگاه عموميي به مثابه صداوسيمانگاه به  -

هاي جذاب و هنري براي ارسال  استفاده از بيان غيرمستقيم در قالب -
 پيام

 نها، نيازها و مشكالت مردم به اطالع مسئوال رساندن خواست -

  )382و 381با تلخيص صفحات (

هـاي   هـا و سياسـت   اهـداف و اولويـت   :ريزي سازمان مركز طرح و برنامه

  صداوسيما

و بـه   صداوسـيما بر دو منبع يادشده مكتوب، جهت تعيين اهداف براي  عالوه
براي آن، منبع مهـم ديگـر، دفترچـه     ريزي برنامههاي  ن ترسيم سياستدنبال آ

  . است هاي توليد، تأمين و پخش ها و سياست اهداف، محورها، اولويت
هـاي   تـرين و معتبرتـرين سـند مربـوط بـه سياسـت        مـدون اين دفترچـه،  
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از پيش از توليد تـا پخـش و    ،سازي و مراحل مختلف آن و برنامه ريزي برنامه
  . استصداوسيمي آنها در سازمان ارزياب
ماننـد بعضـي از   (شمار ديگري از اسناد وجود دارنـد   صداوسيماالبته در  

كه قريب به اتفاق آنها برگرفته ) ها سازي طرح و برنامه هاي برنامه دستورالعمل
و  لدسـتورالعم [. ادشـده هسـتند  ي هاي دفترچـه  شده دستورالعمل و يا خالصه

چندان بـه پـژوهش حاضـر    ) ه و گاه غيرمدون هستندكه پراكند(اسناد گذشته 
 .  ]كنند كمكي نمي

 ريـزي  برنامـه و  ات، وابسته به معاونـت تحقيقـ  ريزي برنامهمركز طرح و  
طي چنـد سـال بـه تـدوين مجموعـه اهـداف، محورهـا،         صداوسيما،سازمان 
ايـن مجموعـه در   . هاي توليد تـأمين و پخـش دسـت زد    ها و سياست اولويت

هـاي مختلـف    در سازمان در اختيار معاونـت  1385و  1384، 1383هاي  سال
بـا چـاپ    1384ترين ايـن مجموعـه در سـال     ترين و منقح مدون. قرار گرفت

  . بسيار نفيسي منتشر گرديد
. هاي اكيد تدوين شده اسـت  اين مجموعه با كدبندي بسيار دقيق و توصيه

  . تشده در دو بخش و چندين فصل تهيه گرديده اسياد مجموعه
 ـاين حقيقت كه راديو  در نگاه گردآورندگان اين مجموعه ضمن اذعان به

تلويزيون به عنوان يك رسانه پديده قرن اخير است، آن را محصولي برآمده از 
وري غربي تلقي كرده كه خود مبتني بر تعريفي خـاص از انسـان   اانديشه و فن

  . است كه با تعريف ما از انسان تفاوت اساسي دارد
توان چنين استنباط كـرد كـه انسـان در     مطالب موجود در اين سند مي از 

ايـن موجـود بـه عنـوان     . تـرين موجـود زنـده اسـت     يافتـه  نگاه غربي تكامـل 
مــادي دارد كــه فرهنــگ مــادي غــرب،  يتــرين ارگانيســم، نيازهــاي پيشــرفته

در ايــن فرهنــگ آنچــه محوريــت دارد انســان اســت  . پاســخگوي آنهاســت
اين مجموعه، ماهيـت    به همين دليل است كه در مقدمه. خداو نه ) اومانيسم(

  :رسانه چنين تشريح شده است
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اين رسانه، محصول تمدن جديد غرب، اقتضاي جهان سـرمايه  ... «
» از نيازهـاي انسـان و جامعـه اسـت    داري و درك ويژه غـرب جديـد   

  ). 11:نهما(
هـا از دل   ن رسانهگران اين مجموعه، عليرغم برآمد اما بنا به اعتقاد تدوين 

چنين شرايط نامقبولي، با توجه بـه عناصـري كـه در فرهنـگ خـودي سـراغ       
مقبـولي را بـراي    ها وضعيت مطلـوب و  توان براي استفاده از رسانه داريم، مي

  :خود فراهم كنيم
نفـوذ و   زمانـه مـا   تواند و بايـد در  اما تفكر ديني و معنوي مي.. . «

هـاي ايـن رسـانه، جهـت      ز ظرفيتشنيداري ا –سيطره رسانه ديداري 
بهـره  ) در مقياس ملـي و جهـاني  (انتقال پيام و تأثيرگذاري بر مخاطب 

  )همان( ».الزم و شايسته ببرد
برآمـده از دل   ،آنان بر اين باورند كه گرچه رسانه و علوم مربـوط بـه آن   

شـر  «توان از اين بـه اصـطالح    داري و علوم انساني غربي است اما مي سرمايه
جـوهر وحيـاني و   « :براي اهداف معنـوي و انقالبـي، سـود جسـت     »يضرور

از چنان قابليت نفوذي  ،مدار انديشه اسالمي و باورها و شعارهاي انقالبي حق
ها و موانع موقعيـت كنـوني رسـانه     تواند بر محدوديت برخوردار است كه مي

  ). همان( »غلبه كرده و به نفع آرمان انقالب پيش برود
هـا و   نگرشي، كه نقش مهمي را در نحـوه تـدوين سياسـت   چنين باور و  

ه همـين  چراك. مل استأكند بسيار قابل ت و اهداف سازماني ايفا مي ها اولويت
همچنـان كـه نيـل    (شود بدون توجـه بـه ذات رسـانه     باور و نگرش سبب مي

به آن پرداختيم، بـدين معنـا    پستمن به آن اشاره دارد و در فصل اول مختصراً
هـا تـأثير    ند كه كمتر از انديشههستها داراي ذاتي  ، رسانهتأكيد دارد كه پستمن

اهـداف،  . ) گـذارد  هـا تـأثير مـي    پذيرند، بلكه آن ذات است كه بر انديشـه  مي
توانـد بـه    نمـي  هايي براي آن تعيين كنيم كه رسـانه ذاتـاً   ها و اولويت سياست

  . بخشي از آنها تحقق بخشد
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ط جهان حاضـر و وضـعيت ايـران چنـين     در مقدمه دفترچه مذكور شراي 
  :ترسيم شده است
رويي يـا ورتوان گفت كه دنيا عرصـه   در وصف شرايط جهان، مي«

كـه در انقـالب اسـالمي ايـران بيشـترين      (ميان رستاخيز تفكر اسالمي 
. از يكسو و تفكر سكوالر از سـوي ديگـر اسـت   ) تجسم خود را يافته

اين ستيز در مقطـع كنـوني    ترين بستر يك بستر بسيار مهم و بلكه مهم
بايـد مخلصـانه   ... اي است و تلويزيون و راديو همانا بستر جنگ رسانه

هـاي انقـالب اسـالمي و نهضـت      اي به نفع آرمـان  در اين جنگ رسانه
در ) مريكـا آ گرانه اغراضي سلطهخصوص ضد به(جهاني ضداستكباري 

  ). همان( »پرتو تعاليم اعتقاد اسالمي عمل نمايد
گران در توصيف شرايط جهـاني و ايـران،    رسد در نگاه تدوين ميبه نظر  

بيشتر مدنظر بوده است تا رويكـرد دينـي،    ،هاي سلبي رويكرد سياسي و وجه
اينكه در توصيف وضعيت دنيـاي امـروز بسـياري از    . ايجابي  فرهنگي و وجه

ها و مذاهب آسماني و مكاتب مختلف فرهنگـي و   كشورها و مردمان، انديشه
گرايانـه، دنيـاي امـروز را فقـط      اعي را ناديده انگاريم و با نگاهي تقليـل اجتم

آيـا  . اي نيسـت  گرايانـه  براساس باورهاي خود ترسيم و تحليل كنيم، نگاه واقع
  ؟رويي اسالم و سكوالريسم استرؤياراستي جهان امروز فقط عرصه  به

داختيم به نقد چنين توصيف و تحليلي پـر به طور مختصر اينكه در اينجا  
 ،هـاي سـازماني   علت است كه چنين نگاهي در ترسيم اهداف و اولويتآن به 

 توجـه بـه  . توانند نقش مهمي داشته باشند سازي مي و برنامه ريزي برنامهبراي 
آفرينـد و   اين توصيف و تحليل، يك رويكرد را در نظام توليـد سـازماني مـي    

هـاي   تحليـل برنامـه   در صورتي كـه مطالعـات مربـوط بـه    (توجهي به آنها  بي
رويكـردي كـه    ،تواند بيانگر رويكردي ديگر باشـد  مي) نشان دهد صداوسيما

انقالب را بيشتر در وجه  ،گران اين مجموعه مبين اين حقيقت است كه تدوين
اند و كمتـر بـه وجـه دينـي و ملـي و       سياسي و تقابلي آن با دنياي مدرن ديده
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. انـد  آن انديشـيده  آميز زيستي مسالمتو هم روابط متقابل ايران با جهان امروز
  )نه بيشتر ،البته با تكيه بر عبارات يادشده(

به همين دليل بالفاصله پس از توصيف و تحليـل شـرايط جهـان امـروز      
گيـري   داننـد و چنـين نتيجـه    را برآمده از چنين نگاهي مـي  صداوسيماوظيفه 

  :كنند مي
وهاي نظـري  تحقق اين مهم در گرو آن است كه نخست، در قلمر

هـاي   هـا، فرمـول   هاي عيني و عملي، مباني نظري، صـورت  و نيز زمينه
در  ،تلويزيـون  ـاجرايي و عملي مشخص، براي استفاده از رسانه راديو

هـاي انقـالب اسـالمي و مقاومـت، عليـه       مسير پيشبرد اهداف و آرمان
  )همان. (تهاجم فراگير استكباري، طراحي، تدوين و تنظيم شود

هـا و اهـداف انقـالب     اي در مسـير آرمـان   ن جنگ رسانهپيشبرد اي
هايي است كه بايد از طريق رسانه به  اسالمي، نيازمند طراحي دقيق پيام

شود تا با ايـن كـار افكـار عمـومي بـه شـكلي شايسـته         ارائهمخاطبان 
  . مديريت گردد

آنچه در اين جزوه به عنوان اهداف كـالن و نيـز تفصـيل اهـداف،     
در مسير چنين هـدفي تـدوين شـده اسـت      آمده، ها تمحورها و اولوي

  ). 12و  11 :همان(
نيز هفـت هـدف كـالن بـراي     ) 1384(در دفترچه دستورالعمل سازماني  

  :ند ازا در نظر گرفته شده كه شماري از مهمترين آنها عبارت صداوسيما
بينانه، اخالق فاضله و رفتار  تعميق و ارتقاي معرفت و ايمان روشن -

  انهديني خالص
ها و بنيان فكري انقالب  كردن شناخت و باور عمومي به ارزش دار ريشه -

 و نظام اسالمي و واليت فقيه

 بخشيدن به اذهان در قبال تهاجم فرهنگي و فكري مصونيت -

 اميد، نشاط و خودباوري ملي  ايجاد روحيه -
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  )18 :همان(به درخصوص استعمار فرانو جان روشنگري همه -
 صداوسـيما، آيد رسـالت   برمي ها اين دستورالعمل  همچنان كه از مجموعه 

بسيار  ريزي برنامهشود كه نيازمند  بخشيدن به اهداف كالني را شامل مي تحقق
  . نظارت و پخش است دقيق از مراحل توليد، تا

اي با ژانر طنـز   از آنجا كه موضوع تحقيق حاضر، بازنمايي زنان در برنامه 
دريـابيم كـه از نگـاه شـوراي عـالي انقـالب       است بايـد  ) ايراني جمعهبرنامه (

بـراي ايـن دو چـه     صداوسـيما هـاي سـازمان    فرهنگي و دفترچه دستورالعمل
  . اند اصولي را در نظر گرفته

   صداوسيماها درباره نحوه بازتاب شخصيت زن در  دستورالعمل

موظف است دربـاره زن   صداوسيمااز نگاه شوراي عالي انقالب فرهنگي، 
  :ا تقويت و ترويج كندچنين نگاهي ر

تقويت شخصيت و جايگاه واقعي زن مسلمان بـه عنـوان مـادر و    «
هـاي الزم بـراي ارتقـاي نقـش و رسـالت       آوردن زمينه ترويج و فراهم

اساسي خود به عنوان مربي نسل آينده و اهتمام به مشاركت فعال زنان 
 هـا و  در امور اجتماعي، فرهنگي، هنري و سياسـي و مبـارزه بـا بيـنش    

  )48 :همان( ».اعتقادات نادرست در اين زمينه
تأكيـد شـده اسـت و هـم بـر      در اين اصل به زن هـم بـه عنـوان مـادر      

  . هاي مختلف اجتماعي داشتن در حوزه فعال مشاركت
 هـا و  در بخش سياسـت  صداوسيما،هاي سازماني  در دفترچه دستورالعمل

خانواده، بيسـت مـورد   هاي زن و  ضوابط ناظر بر توليد، تأمين و پخش برنامه
به قرار زير آنها اشاره شده ترين موضوعاتي كه به  برشمرده شده است كه مهم

  :باشند مي
  رعايت حق كرامت زن -
 ممنوعيت تضعيف نهاد خانواده -

 ممنوعيت تحقير امر خانه داري، شوهرداري و مقام مادري -
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ممنوعيت تضعيف و تحقير فصل الخطاب بودن مرد، در هنگام استمرار  -
  )184 :همان( ختالفات خانوادگيا

شده در اين دستورالعمل بيشتر بر حول محور حفـظ   هاي توصيه سياست 
شـده   تأكيـد در ضـمن  . ويژه در مقام مادري و همسـري اسـت   به ،كرامت زن
 ،رسـانند  گرايانه كه به شخصيت زن آسيب مـي  هاي غلط و يا ستم است سنت

  . عادي جلوه داده شوندنبايد 

د دارد كه روابـط ميـان مـرد و زن روابـط معتـدلي باشـد،       اين بخش تأكي
كردن مرد به هنگام منازعـات خـانوادگي، جـاي     الخطاب قلمداد فصل هرچند

تـر از   چرا كه معني تلويحي چنين اصلي آن است كه مـردان عاقـل  . مل داردأت
كنند و بايد در نهايت حكم و  در مسائل خانوادگي، قضاوت و عمل مي ،زنان

همچنـين در كتابچـه مزبـور دربـاره اهـداف،      . مـالك قـرار گيـرد   حرف آنان 
  :هاي خانواده چنين آمده است هاي تأمين و پخش گروه محورها و اولويت

  حمايت و پاسداري از كيان خانواده برپاية فرهنگ اسالمي  -
 طرح اصالت نقش محوري زن در ساماندهي در امور منزل -

و نگاه فمينيستي در تخريب هاي غربي نسبت به زن  بيان تأثير ديدگاه -
 بنيان خانواده

 هاي جوان با والدين  تشريح محاسن زندگي مشترك زوج -

: 1384(هاي اجتماعي تبيين جايگاه صحيح زوجين در پذيرش نقش -
69 .( 

همچنين در همين كتابچه دربارة حفظ و گسترش منزلـت زن در جامعـه    
  :اسالمي آمده است

  يت ديني خانوادهتبيين جايگاه واالي مادري در ترب -
بيان نقش ارزشمند همسري زن، در رشد همدلي و هماهنگي در  -

 ). 1384:79(خانواده 

وابط ناظر بر توليد و پخش و ض ها سياست هباز در همين كتابچه دربار  -
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ايم آمده  طور خالصه به آنها اشاره كرده به  هاي زن و خانواده كه قبالً برنامه
  :است
هاي غلط  حقوق و جايگاه زن مخدوش و سنتاي نبايد  در هيچ برنامه -

  .و ظالمانه عادي جلوه داده شود
از هر امري كه منجر به تضعيف نهاد مهم خانواده در ذهنيت يا عينيت  -

 .جامعه شود بايد پرهيز گردد

 .داري، شوهرداري و تضعيف مقام مادري ممنوع است تحقير امر خانه -

 .وع استساالري ممن ترويج فمينيسم، مردستيزي و زن -

بودن موضع مرد در هنگام استمرار اختالف خانوادگي  الخطاب فصل -
 .نبايد تضعيف و تحقير گردد

دادن استقالل اقتصادي، يا هرنوع فعاليت و شغل نسبت به  برتري -
  ). 184: 1384( مسئوليت مقدس مادري ممنوع است

تــوانيم آن  مــذكور مــي ههــاي يادشــده در كتابچــ بــا توجــه بــه سياســت 
  :كلي براساس دو وجه سلبي و ايجابي تقسيم كنيمطور ها را به العملدستور

  :وجه سلبي

  ). به طور كلي(نفي ديدگاه غربي نسبت به زن  -
 )به طور اخص(هاي فمينيستي به زن  نفي ديدگاه -

 . ساالري ستيزي و زننفي مرد -

  :ايجابي وجه

 . امور منزل طرح اصالت نقش محوري زن در ساماندهي به -

بر مسئوليت  تأكيداه واالي مادري در تربيت ديني خانواده و تبيين جايگ -
 . مقدس مادري

 . بيان نقش ارزشمند همسري زن در خانواده -

  بودن مرد در منازعات خانوادگي الخطاب بر فصل تأكيد -
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 ،يادشـده  هبر طبق كتابچـ  صداوسيماسازان در  همانطور كه ذكر شد برنامه
شـده   هاي سلبي و ايجابي توصيه لورالعمسازي دست بايد به طور كلي در برنامه

  . را رعايت كنند

  صداوسيماهاي طنز در  ماهيت برنامه

ــه آن خــواهيم پرداخــت موضــوع طنــز در   آخــرين نكتــه اي كــه در اينجــا ب
  . هاي سازماني است دستورالعمل

هـاي فرهنگـي بـه     در نگاه شوراي عالي انقالب فرهنگي در بخش برنامـه 
  :يد شده استاين نكته تأك فقط 35ر كلي در ماده طو

آفـرين بـه منظـور     هـاي تفريحـي و سـالم و شـادي     اجراي برنامـه 
ساختن اوقات فراغت مـردم و تـأمين شـادابي و سـالمت تـن و      بارور
  . روان

ها و  ، با عنوان سياستصداوسيماهاي سازمان  اما در دفترچه دستورالعمل 
مورد اشـاره شـده    31به  هاي طنز، ضوابط ناظر بر توليد، تأمين و پخش برنامه

  :ند ازا است كه مهمترين نكاتي كه بايد رعايت شوند عبارت
  . محتوا اشتباه شود هاي مبتذل و بي طنز نبايد با كمدي، لودگي و برنامه -
سازي توليد  هاي طنز بايد براساس يكي از محورهاي برنامه تمام برنامه -
 . شود

 . ت شوددر طنز، شأن و شخصيت زنان بايد كامالً رعاي -

 )194و193: همان. (ها و مقدسات ممنوع است ها، لهجه تحقير قوميت -

زيـرا در   ،اتي كه بر ايـن مـوارد شـده، رعايـت شـود     تأكيدرود  انتظار مي 
اي طنـز   اي خارج از مواد ذكر شده باشد، ديگر چنين برنامه صورتي كه برنامه

  . نخواهد بود
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ــاع   ــف اجتم ــاي مختل ــازماني نهاده ــط س ــونگي رواب ــازمان چگ ــا س ي ب

  ايراني جمعهو برنامه  صداوسيما

. اي درباره ماهيت زن و مرد وجود دارد نگاه ويژه ،در فرهنگ جاري جامعه ما
كـه  (انـد   زنان در فرهنگ ما، در مقايسه با مردان با ماهيت ديگري تصوير شده

اي را  همين ماهيت خـاص، كاركردهـاي ويـژه   ) در فصل دوم به آن پرداختيم
و در ) و مـرد (شناسي زن  طبيعتاين نوع   البته به. نيز رقم زده استبراي آنان 

انتقـادات فراوانـي    ،نهايت به ميدان عملي كه منطبق با آن در نظر گرفته شـده 
  . ه استگرديدوارد 
در نهايت نگاه خاصي كه در فرهنگ جامعه ما درباره زنان وجود داشـته،   

از قـانون  (. وني وارد شـده اسـت  هاي قان با رويكردي انتقادي در دستورالعمل
بـر جايگـاه    تأكيدآنان ضمن  ).اساسي گرفته تا شوراي عالي انقالب فرهنگي

انـد و   كـرده  تأكيدمادر بر جايگاه اجتماعي او نيز  –سنتي زن به عنوان همسر 
از ايـن رو در  . انـد  براي فضاهاي كنش اجتماعي او نيـز حقـوقي قائـل شـده    

اي  هاي كليشه بر نفي خرافات و انديشه تأكيد هاي سازماني ضمن دستورالعمل
كه درباره ماهيت زنان وجود دارد بر تصويرسـازي مثبـت از آنـان بـه عنـوان      

شـده   نيز تأكيد هاي اجتماعي وااليي را كسب كنند توانند منزلت افرادي كه مي
  . است
وارد حوزه راديو شده،  ـ  درباره نحوه بازنمايي زنانـ ها   اين دستورالعمل 

شود و آنان  از طريق مديريت شبكه و طرح و برنامه به گروه مربوطه ابالغ مي
  . پردازند طي فرايندي به تصويرسازي زنان در برنامه مي

  گيري نتيجه

هـاي سـازماني در    همچنان كه در اين بخـش اشـاره كـرديم تعيـين سياسـت     
. يـرد گ سازماني سرچشمه مـي  برون سازماني و از منابع متعدد درون صداوسيما

  . هر دو منبع بر سه اصل اسالم، انقالب و ايران استوارند
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بايد موارد زير را  ،تصوير از زنان در صداوسيمادر ارائه به لحاظ سازماني 
  :ندشورعايت 

ها بايد بستر مناسبي براي رسيدن همگان تا مرز خليفه الهي  در برنامه -
  . شدن فراهم شود

 . ساني همه اقشار باشدها بايد در جهت حفظ كرامت ان برنامه -

 . بر جايگاه واالي مادري در تربيت ديني خانواده تاكيد شود -

 . از كيان خانواده بر پايه فرهنگ اسالمي حمايت شود -

 . امور منزل تاكيد شود بر نقش محوري زن در ساماندهي به -

 . هاي جوان با والدين تاكيد شود برمحاسن زندگي مشترك زوج -

هماهنگي در خانواده  در رشد همدلي وبر نقش ارزشمند همسري  -
 . تاكيد شود

مقام مادري  داري، شوهرداري و ها از اينكه موضوع خانه در برنامه -
 . تحقير شود پرهيز گردد

 . مردساالري پرهيز شود از مردستيزي و ها در برنامه -

هاي غلط  جايگاه زن مخدوش و سنت حقوق و اي نبايد هيچ برنامه در -
 . جلوه داده شودعادي  ،ستمگرانه و

بودن مرد به هنگام استمرار منازعات  الخطاب از تضعيف و تحقير فصل -
 . خانوادگي پرهيز شود

را  ها ن وشخصيت زن بايد كامالً رعايت شود و سياستأدر طنزها ش -
  . كنند تنظيم 

با تكيه بر منابع قانوني ذكرشـده كـه بـه     ،هاي سازمان گران سياست تدوين
البتـه در ايـن   . كننـد  اند، عمل مـي  ب و ايران استوار شدهسه اصل اسالم، انقال
 ياين عوامل يكـ  اند؛ در كنار همه عوامل ديگري نيز دخيلفرآيند هميشه پويا، 

 .قـرار دارد ويژه در حوزه رسـانه   ترين آنها، تحوالت پرشتاب جهاني به از مهم
راي مسئوالن اي ايران، ميدان رقابت ناگزيري را ب تراكم امواج در آسمان رسانه

اين ميدان پررقابـت، بـه معنـي      توجهي به بي. ارتباطي گشوده است ـفرهنگي  
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اين ميدان نيز الزاماتي را بـه مـا     واردشدن به. كردن آن به حريف است واگذار
هـاي كـالن    كند كه ممكن اسـت در مـواردي چنـدان بـا سياسـت      تحميل مي

يم مخاطبـان را در پـاي   فرهنگي ما سـازگار نباشـند و مـا بـراي اينكـه بتـوان      
داريـم، وادار شـويم وارد چنـين     ديداري خـود را نگـه  ـ هاي شنيداري   گيرنده
  . يمشوهايي  صحنه
جمعـي   از سوي ديگر با گسترش و تنـوع هرچـه بيشـتر وسـايل ارتبـاط     «

قـابتي سـختي   خود را درگير فضـاي ر  صداوسيماها،  ويژه در شكل ماهواره به
تلويزيـوني كـه در دهـه    . كرد از قافله فكري مي نماندن ديد كه بايد براي عقب

شصت و در روزهاي عادي تنها بخشـي از روز و بخشـي از شـب را برنامـه     
منـان بـراي شـركت    ؤداشت و حتي در ماه مبارك رمضان براي اينكه مزاحم م

هـا   از بيننـده  شـب رسـماً   9در سـاعت   ،نباشـد مبـارك  در مراسم مرسوم ماه 
ـ  خداحافظي مي : 1385عابـديني،  ( »روزي شـد  اي شـبانه  ه رسـانه كرد، تبديل ب

79 .(  
ـ  اگر دهه شصت خورشيدي را به  ي جمهـوري  صداوسـيما  ،اد بيـاوريم ي

امـا  . هايي بر روي زمين بودند كـه آگهـي نداشـتند    اسالمي ايران تنها فرستنده
هـا و گـاه    اكنون در دهه هشتاد خورشيدي به علـت شـماري از ضـرورت    هم

ها داريم، كه در اغلب موارد  اي مملو از آگهي ست، رسانههاي نادر ريزي برنامه
 صداوسـيما ها از رسـانه   خش آگهيپذيرش پ درواقع. دهد مخاطب را آزار مي

بر، تأثيربخشي بـر   كند كه عالوه الزاماتي را بر ما تحميل مي  ،با آن اهداف بلند
نيز بـه  رونق اقتصادي كشور، تبعات منفي فرهنگي و اجتماعي بر جامعه ما را 

هاي تلويزيوني كـه شـاهديم مملـو از     از طرفي شماري از سريال . همراه دارد
شناختي  شك تأثيرات مخربي را به لحاظ روان بي وآميزند  هاي خشونت صحنه

بحـث در ايـن   . بر روحيه كودكان، نوجوانان، جوانان و حتي بزرگساالن دارند
  . ه آن نيستباره بسيار گسترده است و موضوع تحقيق حاضر دربار

ها، گسـتردگي   ويژه در حوزه تنوع رسانه هاي جهاني به بنابراين دگرگوني 
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نوشـتاري و بـازار    ــ ديـداري   ـهاي شنيداري  و كثرت دستيابي به انواع كانال
براي جذب مخاطب در دهه اخير سبب شده اسـت كـه    ،رقابتي بسيار سخت

رد نظـر، بـه علـت    بر تكيـه بـر منـابع قـانوني و اصـول مـو       عالوه صداوسيما
ايـن    هـاي خـود را، بـا توجـه بـه      هاي يادشده در جهـان، سياسـت   دگرگوني
  . شكل دهد نيز هاي گسترده دگرگوني

و  ريـزي  برنامـه هاي فـراوان بـراي نحـوه     در نتيجه با وجود دستورالعمل 
هـا بيشـتر در فضـاهاي     از آنجـا كـه دسـتورالعمل    صداوسـيما سازي در  برنامه
عالوه تحـوالت اجتمـاعي، سياسـي، فرهنگـي      و به اند اذ شدهگرايانه اتخ آرمان

در نهايـت   ،بيني آنها بسيار مشكل اسـت  دنياي امروز آنچنان پرشتابند كه پيش
در . افتنــد هــاي موجــود دور مــي هــا از واقعيــت بخشــي از ايــن دســتورالعمل

كاران انتهايي در سلسله نظام توليد هستند اندر اين عوامل و دست اينجاست كه
چراكـه بيشـتر   . ك برنامه جذاب بگيرنـد ارائه يكه بايد تصميم نهايي را براي 

امـا تحـوالت    ،انـد  هاي كالن ابالغي سازماني، مربوط بـه گذشـته   دستورالعمل
هـاي   بينـي  اي مربوط به زمان حالنـد و در گـرو پـيش    فرهنگي، هنري و رسانه

هـاي درازمـدت    ريزي برنامهبر  مدت عالوه هاي كوتاه ريزي برنامههوشمندانه و 
  . است
. سـت صداوسيمانكته آخر درباره موضـوع مالكيـت انحصـاري سـازمان      

در بـازار  . هاي جمعي وجود دارد هاي متعددي براي ارتقا و گسترش رسانه راه
اي مناسـبي نيـز    پررقابت و پرمخاطـب امـروز كـه مخاطبـان از سـواد رسـانه      

جه از طريق دتأمين بو(دولت به  صداوسيماوابستگي كامل سازمان  ،مندند بهره
. دهد كارآمدي آن را به شدت كاهش مي) دولت و در خدمت اهداف آن بودن

اغلب متخصصان علوم ارتباطات بر اين باورند كه مالكيت انحصـاري دولـت   
در جهـت  رسـانه را  سـتاند و   بر رسانه، قدرت خالقيت و نقادي را از آن مـي 

  . دهد ييد وضع موجود سوق ميأت
بخشــيدن بــه  هــاي توســعه يكــي از راه) 1386(گاه منتظــر قــائم از ديــد 
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هاي جمعي در صد سال اخير، جدايي رابطه بين مالكيـت و مـديريت و    رسانه
امكـان دخالـت مـديريت      مديريت كالن با عوامل توليد است تا بدين وسـيله 

شدن منافع سياسي، فرهنگي و جناحي  كالن در توليد محتوايي و امكان ترجمه
  . ها به حداقل برسد يت محتواي شبكهفع فردي در كلّو منا

 



 

5  

  برنامهمصاحبه با عوامل 

  مقدمه

 دار مسـئوليتي هسـتند   عهـده  راديو ايـران در اينجا با هشت نفر كه هر يك در 
  :ند ازا اين اشخاص عبارت. مصاحبه شده است

 )راديو ايرانمدير (دكتر عليرضا نوري  -

 )و نويسنده كننده سردبير، تهيه(سعيد توكل  -

 )نويسنده(هاشمي   حسين -

 )بازيگر و نويسنده(عباس محبي  -

 )بازيگر و مجري(مهران اماميه  -

 )بازيگر(فطرت  بهروز خوش -

 )مجري(فاطمه نيرومند  -

 )مدير طرح و برنامه(نوراهللا مرادي  -

همگـي ايـن   . نمود يش از هر چيز فروتني و انتقادپذيري آنان جذاب ميب 
استقبال كردند، شـفاف پاسـخ    ايراني جمعهرباره برنامه بزرگواران از مصاحبه د

 همـه آنـان  دغدغه . فروتنانه از خود گفتند و بزرگوارانه از همكارانشان ،گفتند
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همگـي  . بـود ... كردن مردم، نقد رفتارهاي اجتماعي، خانوادگي، سياسي و شاد
 دانستند كـه اهـداف و آمالشـان را تـأمين     برنامه را موضعي نمي يموضع كنون

انديشـيدند   بايسـت برنامـه بـه آنجـا برسـد مـي       اي كـه مـي   كرده باشد، به قله
آرزوي  نهايتكردنشان را  همگي شيفته مردمند و شاد. خصوص درباره زنان به

  . دانند خود مي
همگي درباره موضوعي كـه دربـاره زنـان طـرح شـده، عقيـده مشـترك         

كنيم و خالصه تصوير  وداشتند، زنان را بايد آنچنان كه شأن آنان است تصور 
داننـد چـه    اي اند، مـي  اند، حرفه آن كه، همگي آنان در كار هنري خود، مردمي

ايـن    البتـه . خواهند و براي آينده بهتر بايد بـه چـه بينديشـند    كنند، چه مي مي
تعاريف اين معني را دربرنـدارد كـه آنـان در بازنمـايي زنـان آنچنـان كـه در        

  . اند موفق عمل كنند اند توانسته ها گفته مصاحبه
اي كه در دل همگـي آنـان بـراي     رسيد دغدغه وقتي مصاحبه به پايان مي 

اي هنرمندانه، انتقادي و شاد وجود داشـت بـرايم بسـيار جـذاب      عرضه برنامه
آنان فقط با استفاده از عنصر صدا، آنچنان كار خود را هنرمندانـه عرضـه   . بود
شـان را در   اي، هنرآفرينـي  و صـحنه  دارند كه مخاطبان بدون داشتن صفحه مي

  . بينند صفحه و صحنه ذهن خود مي
خواهـد آمـد    هـايي كـه متعاقبـاً    پرسش براساسهاي اين تحقيق  مصاحبه 

تا با افـراد مختلفـي كـه در    شده ها سعي  در اين مصاحبه. صورت گرفته است
شـود و هـر يـك     وگـو  گفتد، قرار دارن راديو ايرانهاي گوناگوني در  سمت

كننـد،   ايفـا مـي   ايرانـي  جمعـه نقشي كه در نهايـت در توليـد برنامـه     اساسبر
  . هاي خود را بيان سازند حرف
  :اند محورهاي زير صورت گرفته براساسهاي اين مصاحبه  پرسش 
 شوند  دنبال مي ايراني جمعهاهدافي كه در برنامه  -

مه و جايگاه زنان در برنا(شود  مي ارائهتصويري كه از زنان در برنامه  -
 )دكنن ايفا مي  هايي كه ماهيت نقش
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 تركيب جنسيتي نويسندگان برنامه -

 اي و مالحظات سازماني رابطه ميان مالحظات حرفه -

 خلق كاراكترهاي موجود در برنامه أمنش -

   ايراني جمعهاهداف برنامه 

در گذشته و قبـل از انقـالب   (ساله دارد  40 اي تقريباً سابقه ايراني جمعهبرنامه 
پخش جمعه با شما  صبح هاي بعد از انقالب با نام  و در سال شما و راديو با نام

در يك روز تعطيل، پس از يك هفته كار و تالش، مردم انتظار  )شده است مي
نشـاط را تجربـه   يـك روز بـا   هاي متنوع و تفريحـي   دارند كه با پخش برنامه

  . كنند
  : گويد يدر اين باره م راديو ايران، مدير دكتر عليرضا نوري

برنامه بيشتر جنبـه  . اين برنامه پيش از مديريت من نيز بوده است«
هـا بايـد    دانيد در راديو برنامه همانطور كه مي. سرگرمي و تفريحي دارد

رسـاني و   ارشـادي، آموزشـي، اطـالع   : چهار هدف كلي را دنبال كننـد 
  . گنجد در چارچوب سرگرمي و تفريح مي ايراني جمعهبرنامه  ؛تفريحي

نز انتقادي در كنار سرگرمي نيز وجود طبه لحاظ محتوا و مضمون، 
اين برنامه هم يك برنامه اجتماعي، سياسي، اقتصادي است و هم . دارد

  ».يك برنامه سرگرمي و تفريحي كه البته جنبه فكاهه هم دارد
دربـاره هـدف برنامـه همسـو      راديو ايـران ديگر عوامل برنامه نيز با مدير 

نيـز   ايرانـي  جمعـه حبي، يكي از نويسندگان و بازيگران برنامه عباس م. هستند
  :گويد درباره هدف برنامه مي

اينكه مردم در اين روز، . كردن است به وسيله طنز هدف برنامه شاد
اما بايد بدانيم كه طنز يـك رسـالتي دارد و   . اي شاد داشته باشند جمعه

اد و اجتماع گرفتـه  از سياست، اقتص. آن اين است كه بايد انتقادي باشد
اش ايـن اسـت كـه در     به هر حال طنز وظيفه. تا ديگر موضوعات روز
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  . قالبي شاد مردم را سرگرم كند
هاشمي، كه از جمله نويسندگان قديمي اين برنامه بـوده، بـه قـول     حسين

سال خواهد بود هدف برنامـه   33سنش نصف كنيم خودش اگر هر سال را 
  :داند اي مي هرا هدفي سه مرحل ايراني جمعه
  . كردن مردم است مرحله اول شاد -
كيف آمدند، يك دردهايي وجود  كردن وقتي ديديم مردم سرِ بعد از شاد -

 . ها را باز كند كند اين درد دل دارد كه گروه سعي مي

ام كه  من بر اين عقيده. كردن شنونده با ماست در مرحله سوم همراهي -
 . نخواهد كرد و با ما خواهد بودشنونده در اين مرحله ديگر ما را رها 

كننده برنامـه معتقـد اسـت كـه البتـه       نويسنده و تهيه ،سعيد توكل، سردبير
چراكه گـاه در برنامـه مجبـور    . برنامه ما هميشه طنز هم نيست، تفريحي است

هاي خاص از ژانرهاي ديگري نيز بهـره ببـريم كـه در     شويم به دليل سوژه مي
  :ندگير مقوله ژانر طنز جا نمي

هايي كـه   ورزي هاي خليج فارس را به دليل طمع نشين ما شيخ مثالً«
توانيم از ژانر طنز بـراي آنهـا    نمي. كنيم اند هجو مي به سرزمين ما داشته

باالخره بسته به ماهيت موضوعي كه داريم ژانر ما نيز تغيير . بهره ببريم
   ».كند مي

، معتقد است پخـش چنـين   راديو ايرانمدير طرح و برنامه   مرادي،نوراهللا
از طرفـي اسـتفاده از   . شـود  اي در روز جمعه با هدف خاصي دنبال مـي  برنامه

كند و هم با طرح انتقادات  شدن فضاي زندگي كمك مي ژانر طنز، هم به مفرح
  :سازد اي لطيف مطرح مي هاي مردم را به گونه اجتماعي، خواست
يكي از منظـر  . م ببينيمتواني را از چند منظر مي ايراني جمعهبرنامه «

يكـي روز  . كي از پارامترهاي مهم اسـت ي سابقه سي، چهل ساله آن كه
هـاي خـاص خـود را دارد يعنـي      در كشور ما تعريـف  جمعه كه اساساً

ديگر اينكه طنز مقوله . فضاي تعطيلي و رهايي از كار روزمره و فراغت
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تواند پس چه خوب است كه طنز در روز جمعه باشد تا ب ،جذابي است
ن در عين حال تلنگري به مسئوال. ذهن رهاشده مخاطب را تلطيف كند

ها بـر ذهـن مخاطـب     چراكه زبان طنز يكي از تأثيرگذارترين ،نيز باشد
. عـادت اسـت   زدايي است، خـالف آمـده   اي آشنايي گونه اساساً. است

شـويد توجـه مخاطـب را     هاي رايج زماني خارج مـي  وقتي شما از نُرم
   ».كنيد جلب مي

نيـز بـا همكـاران     ايراني جمعه، گوينده راديو و بازيگر فطرت بهروز خوش
كـردن   كـردن و انتقـاد   عقيده است و اساسا محوريـت برنامـه را شـاد    خود هم

مشـتري آن   را بشـنوند، داند و بر اين باور است كه اگر يكبار ايـن برنامـه    مي
  :خواهند شد

. دم است، طنـز اسـت  كردن مر رو بناي اين برنامه خنداندن و شاد«
خنداند در كنارش مسائل اجتماعي نيز نقـد   در عين اين كه مردم را مي

گردد و مردم آن را  شود و بازتابش به خود مردم برمي شود، آناليز مي مي
كنند كه خيلـي ايـن    ها مردم اعالم مي در نظرسنجي. گردانند به ما برمي

  ».برنامه را دوست دارند
اي است با ماهيت طنز كه بر آن است تا  ، برنامهايراني جمعهبنابراين برنامه 

 يروز تعطيل فضاي مفرحي را براي مخاطبان فراهم كند كه البته گـاه يك در 
ايـن برنامـه بـا سـابقه     . بـرد  نيز به دليل ماهيت موضوع از هجو نيز بهـره مـي  

در . طوالني كه در راديو داشته توانسته است مخاطبان زيـادي را جـذب كنـد   
شود  مه با استفاده از ژانر طنز به نقد و بررسي موضوعات روز پرداخته ميبرنا

هـاي آن تبـديل بـه شـيريني      تا حد زيادي تلخـي  ،طنز و با استفاده از توانايي
  . شود مي

 ،رسـد  شوندگان به نظـر مـي   گفته شد بنا به اظهار نظر مصاحبههمچنانكه  
امـا در  . و هجو نيز هسـت  طنز نيست بلكه گاه فكاهههم برنامه به طور كامل 
رسـد برنامـه    بـه نظـر مـي   . كردن مخاطبان است شادآنها  مجموع هدف اصلي
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بـه   ،كردن فضاي شاد و مفرح براي مخاطبان موفق بـوده  در فراهم ايراني جمعه
در راديو در يكـي از بهتـرين   كه اين برنامه مدت چهار دهه است  همين دليل 

   .شود پخش مي) صبح 9(هاي جمعه  ساعت

  ايراني جمعهجايگاه زنان در برنامه 

ها  اين نقش. شوند هاي گوناگوني ظاهر مي در نقش ايراني جمعهزنان در برنامه 
شـماري از  . دو هـر گاه كامالً مدرن و گاه تركيبـي از   ،ندهستگاه كامالً سنتي 

هاي گفتاري و رفتاري دارند كه بعضـي از آنهـا مثبـت     كاراكترهاي زن ويژگي
پرسش اين است كه در مجمـوع در  . رسند نيز منفي به نظر مي است و بعضي
و در (شـوند   هـايي ترسـيم مـي    يراني، زنان، بيشتر با چه ويژگيابرنامه جمعه 

هـاي   و آيـا ايـن ويژگـي   ) گردند اصطالح اين تحقيق به چه نحو بازنمايي مي
 هاي موجود در اجتماع ما سازگار اسـت يـا آرمـاني    منسوب به آنها با واقعيت

باشد؟ به بياني ديگر اين نحوه بازنمايي چه گفتمـاني   تخيلي مي است يا اساساً
  را در دل خود دارد؟

هاي زناني كه در برنامه وجـود دارنـد    درباره ويژگي دكتر عليرضا نوري، 
  :گويد مي

هـايي   كنم كفه ترازو به سمت زنان سنتي اسـت يـا زن   من فكر مي
درواقـع بـه آن   . شان سنتي اسـت است كه در دوره مدرن هستند اما تيپ

  . بيشتر گرايش دارد) سنتي(سمت 
ــايش  ــن نم ــر در اي ــي ديگ ــتر   از طرف ــا بيش ــا در بخشــي از آنه ه

درواقـع از عـدم بلـوغ    . دهد رشدنيافتگي زن و مرد، هر دو را نشان مي
ض موجـود در طنـز توليـد    ماعي براي هر دو جنس است كه تعـار اجت
خيلـي جاهـا بيشـتر ايـن مرداننـد كـه        در اين برنامه اتفاقا در. شود مي

  . اند نابالغ
زنان حضـور دارنـد و    از همه اقشارمعتقد است در برنامه،   مرادي،نوراهللا
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  :شود نمي تأكيدزياد بر قشر خاصي 
چيزهايي كه من شنيدم اين است كـه سـعي دارنـد تمـام طبقـات      

  . ندبيان كن) ويژه درباره خانواده به(شان را مختلف زنان و آمال
اش فرزند، شوهر و  بينيد كه دغدغه شما هم زن سنتي در برنامه مي

و هم زن مدرني كه به دنبـال مسـائل خـاص خـودش      داري است خانه
اما ايـن كـه    فرهنگي و زيبايي دارد،هاي هنري،  است كه بيشتر دغدغه

  . كنند يا نه مقوله ديگري است خوب بيان مي
بـه كسـي    كنند كـه اوالً  تالش مي معتقد است كه همه عوامل سعيد توكل،

مقايسه  توهين نشود و دوم آنكه در مورد زنان رعايت حريم بسيار بيشتري در
او بر اين باور است كه برنامـه، طرفـدار زنـان اسـت تـا      . شود با مردان اعمال 

  :گويد و مي مردان
ما به خاطر حرمتي كه در كل براي مقام و منزلت زن قائل هسـتيم  

متوجه مردها باشد تـا شخصـيت    وده كه نكات طنز، غالباًتالشمان آن ب
اند و الاقل در  زنان به لحاظ تاريخي در كشور ما مظلوم واقع شده. زنان

  . مورد اهانت و ظلم قرار نگيرند) برنامه(اينجا 
زن و مرد در درجه اول انسانند كه در طول زنـدگي بـراي هـر دو    

پشتيبان زنان در برنامه بـوده،  كنيم  ما سعي مي. شود مشكالتي ايجاد مي
  . به اصطالح هواي آنها را داشته باشيم

تالشـش آن   تماماش در برنامه،  ويژه در بخش نويسندگي به عباس محبي،
او معتقد است كه وضـع  . هاي اصيل فرهنگي خود باشد است كه پايبند سنت

خصـوص از نحـوه تصويرسـازي زنـان در      داند او بـه  موجود را مطلوب نمي
  :مند است ويزيون گلهتل

هـاي بيگانـه    من با اين تبليغاتي كه درباره زنان جامعه ما در رسانه
عقيده من اين است كه خواهران، همسـران، مـادران و   . كنند مخالفم مي
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هايي كه  مسئوليت. ها دارند دختران ما مقام خيلي واالتري از اين حرف
او (كنـيم   را حس ميشان  حكميتها در مملكت ما دارند ماشااهللا،  خانم

كننـد   اينكـه آنهـا تبليـغ مـي    ) كنـد  رويي بيان مـي  ا خندهاين مطلب را ب
هاي  شما حتي در دهات. ها بيشتر در آشپزخانه هستند دروغ است خانم

اند و  ها شده يس شورا، خانمئما هم كه برويد اكنون كدخداي ده و يا ر
ا، در تصـميمات  هـ  از انقـالب خـانم   بعـد . آقايان در آنجا نقشي ندارند

  . اند اجتماعي و فرهنگي خيلي تأثيرگذار شده
چنـدان از بعضـي از تصـاويري كـه از زنـان در برنامـه        هاشـمي،  حسين 

دانـد   شود راضي نيست او عوامل چندي را در اين كار دخيل مـي  منعكس مي
  :اما با اين حال مسئوليت كار خود را پذيراست

م، كه در مايه خانوادگي كمي سفانه بايد يك چيز را اعتراف كنيأمت
بدبختي اين است كه ما . هايي دارد اين امر علت. ايم ضعيف عمل كرده

 20از طرفـي در برنامـه   . يمهست  در جامعه با خبرهاي گوناگوني مواجه
اينها را كه از برنامه كـم كنـيم   . دقيقه آگهي داريم، آهنگ و ترانه داريم

دقيقـه مـا    90در ايـن  . مانـد  يدقيقه خالص برنامه برايمان م 90حدود 
آيـيم   متاسـفانه تـا مـي   . خواهيم موضوعات روز را هم داشته باشـيم  مي

ـ  اريخ مصـرف نـدارد   فرصت پيدا كنيم كه به موضوعاتي بپردازيم كه ت
رود بـراي   افتد و مـي  مرتب كار عقب مي) ها چشمي مانند چشم و هم(

ايد اگـر وقـت   شـ . آيـد  روزتري ميبه تا هفته بعد هم سوژه . هفته بعد
در مجمـوع  . برنامه همان دو ساعت و نيم بود فرصـت خـوبي داشـتيم   

ضعف ما اين است، آنطور كه شايسته زن و خانواده بوده است فرصت 
  . ايم پرداختن به آنها را نداشته

 ارائـه معتقد است تصـويري كـه از مـردان در برنامـه      ،دكتر عليرضا نوري
ايـن   ،گويـد اغلـب   او مـي . ديگري نيستاي از برتري يكي بر  نشانه ،شود مي
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شوند و سعي شده، شأن زنان  هاي منفي ظاهر مي مردانند كه در برنامه در نقش
  :حفظ گردد

شـايد مـا حسـاس    . كنم تصوير زن و مرد مشابه اسـت  من فكر مي
، اين كاراكترهاي مرد ايراني جمعهشما اگر دقت كنيد در برنامه . هستيم

اند و زنـان كمتـر چنـين نشـان داده      خنگ پاچلفتي و و هستند كه دست
مـا در   مـثالّ  .شـود  ارائـه نظر ما اين است كه نگاه منفي نبايد . شوند مي

هاي درسـت هـم    مردي كه حرف. ي شنگول را داريمسؤال بخش بيست
اي  هـاي حاشـيه   كاراكترهاي منفي زن، نقـش . او يك مرد است. زند مي

  . دارند
رنامه برگرفتـه از روابـط عرفـي    در عين حال بايد توجه كنيم اين ب

هـايي بـا    آميز اسـت و جـايي نيـز قرابـت     جايي اغراق. جامعه ما است
  . ها دارد واقعيت

سـاله   25اي  كـه سـابقه  اسـت   ايرانـي  جمعهبرنامه  مجري ،فاطمه نيرومند 
دربـاره  . كنـد  فعاليت مينيز هاي دبيري خبر و دوبله  در حوزه و سازماني دارد

سرشـار از   ،را مانند راديـو محيطي او هيچ . زند نه حرف ميراديو بسيار عاشقا
خبر كـه فضـاي خـاص خـود را دارد در      ياو ضمن دبير. داند صميميت نمي

هاست كه به كار مشغول است و بـا   نيز سال ايراني جمعهفضاي بسيار متفاوت 
  . داند همه وجود خود را متعلق به آن مي

اشـاره   ايرانـي  جمعـه وعـه عوامـل   اين پرسش ابتدا به مجم  او در پاسخ به
كند و بـر ايـن بـاور اسـت كـه سـالمت فكـري همـه عوامـل در برنامـه            مي

خواهد بگويد يك  رسد او مي به نظر مي. براي او يك افتخار است ايراني جمعه
وي اين پرسـش  . داشتد نخواهنيز شان سالم  مجموعه سالم، توليدات فكري

  :ز پاسخ دادسا را با توصيف خصوصيات عوامل برنامه
. هـايش را نيـز   آدم ،ي دوسـت دارم لرا خي ايراني جمعهمن فضاي 

فضاي خيلي خـوبي حـاكم   . ها افتخار من است سالمت فكري اين آدم
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هايي نيستند كه دنبال اسم  آدم. شناسند مي اها مرز خودشان ر آدم. است
حتـي بـه    هاي پرباري هستند و آدم غالباً. و رسم يا دنبال حاشيه باشند

يـا  اي ندارند كـه وقتـي جمـع شـود      ها عقده اين آدم. اند تنهايي مطرح
نفـر را مـديريت    40حـدود    آن كسي كه. چيزي را بخواهند ثابت كنند

مـن مـديريت آقـاي توكـل را كـامالً      . كند كارش خوب بوده است مي
  . ها شناخت خوبي دارد او از آدم. كنم تحسين مي

ســش كــه شــما آيــا در نهايــت از ايــن پر در پاســخ بــه فاطمــه نيرومنــد، 
كنـد و   باز از راديو تعريف مي ،كاراكترهاي زن موجود در برنامه راضي هستيد

دهنده آن اسـت كـه كـاري كـه در برنامـه       اين تعريف مثبت او از راديو نشان
  :شود نيز مثبت است در راديو انجام مي ايراني جمعه

. خيزد ما برميآيد و از نيت  ميبرراديو فقط صداست و صدا از دل 
. كـنم  من پشت ميكروفن راديو زندگي مـي . كنم من با راديو زندگي مي

هـاي   با اينكـه در حـوزه  . شود گيرم هيچ جا راديو نمي خدا را شاهد مي
اما هـيچ كـدام آنهـا مثـل      ،ام ام و مديران متعددي را ديده مختلفي بوده

. هـا كـنم  راديو را به هيچ وجـه دوسـت نـدارم ر   . مديران راديو نيستند
  . عاشق راديو هستم. نفسم راديوست

خواهد بگويد از كاراكترهـاي زن   گويا فاطمه نيرومند، با اين جمالت مي 
تواند اينگونه به راديـو   در غير اين صورت نمي ،موجود در برنامه راضي است

ويـژه در   گويد اگـر در راديـو و بـه    مي او تلويحاً به بيان ديگر. مند باشد عالقه
شد تصويري منفي بـود او بـه    مي ارائهتصويري كه از زنان  ايراني جمعهبرنامه 

توانست از جايي كه منشأ توليد تصوير منفي از زنان اسـت   عنوان يك زن نمي
درواقع او با اين بيان كه غير از بيان ديگر همكارانش در پاسخ . دلخوش باشد

رباره زنان راضـي  بود خواست بيان كند كه از اين تصويرسازي د سؤالاين   به
  . است
هاي تفريحي كه براساس ژانر طنز بنا شده است گاه با بعضي از  در برنامه 
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از قـول سـعيد توكـل نقـل كـرديم در       البته قبالً. شود ژانرهاي ديگر خلط مي
اما آيا . شود منتها براساس ماهيت موضوع از هجو هم استفاده مي يبرنامه گاه
مرز طنز و هجو با يكديگر در  اوقات  زنان بعضي درباره ايراني جمعهدر برنامه 

شود و بدين وسيله تصويري منفي از  و طنز تبديل به هجو نمي ؟آميزد هم نمي
  :گويد مي مرادي نوراهللا. گردد نمي ارائهزنان 

اين دو، دو سطح متفاوت از ژانرهاي ادبي و . شود چنين نمي قطعاً
طنـز بـه كسـي    . گوينـد  ييافتـه طنـز را هجـو مـ     نـوع تقليـل  . اند هنري
البتـه طنـز فـاخر،    . اما هجو اينطور نيست. برد خورد لذت هم مي برنمي

ممكـن   ،شـود  سازي مي وقتي در رسانه انبوه. توليدش كار سختي است
  . است هجو هم همراهش بشود

هاي فرهنگ ما را نشـان   هاي ما از اينكه زيبايي به عقيده من رسانه
  . شوند هنگ نازل را باعث ميبيشتر ترويج فر. دهند عاجزند

  :گويد در اين باره مي ،فاطمه نيرومند
 شود گاه بودن مطلب است كه سبب مي به نظر من اين بحث لطيف

گاهي اين اتفاق . يعني مرز ميان طنز و هجو خلط شود. اين اتفاق بيفتد 
گوييد ممكـن   شما مي مثالً. اينكه كسي بخواهد تمسخر كند  نه ،افتد مي

امـا چـرا فقـط دو جـاري     . كديگر حسـودي كننـد  ي جاري بهاست دو 
تواننـد بـه هـم حسـادت      دو باجناق هم مـي . ممكن است چنين باشند

  ورزند
ام كه در برنامه رفتارهاي اجتماعي  من تا به حال اينطور فكر نكرده

حتي دو برادر ممكن است به هـم  . تمسخر بگيرندبه مربوط به زنان را 
ها مربوط به زنان  پس فقط اين رفتار. بورزنددشمني كنند و يا حسادت 

  . نيست
ايـن  . با واقعيت اجتماعي بيگانه نيست. اينطور نيست  فضاي برنامه

نشينند پاي تلفن و با هـم بـه    ها مي زن ها يك موقعي بود كه مثالً حرف
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در مـورد مـاجراي پـاي     .كنند و نظـاير اينهـا   مدت طوالني صحبت مي
دار، مردي است كه نـان را بـه نـرخ     ريبونتريبون بايد بگويم شخص ت

گوييد زن در انتهاي  اينكه شما مي. طلب است او فرصت. خورد روز مي
به سر شـوهرش كـار را تمـام    تابه  ماهيشود و با زدن  نمايش وارد مي

كنم نمـايش را وقتـي بـه صـورت طنـز بخواهنـد        كند، من فكر مي مي
اينگونـه خـتم     سـت كـه  نمايش دهند و به پايان برسانند، سبب شـده ا 

. پذيرم اين درست نيست كه زني چنين كـاري بكنـد   من هم مي. بشود
حـوري  . حوري و پـوري  مثالً. افتد اتفاقات زيادي مي ايراني جمعهدر 

  . زند و يك جايي به پسرش يك جا به شوهرش تشر مي
) شـود  مـي  ارائهتصويري كه از زنان (درواقع ما اينگونه ماجراها را 

  . دانم من اينها را هجو نمي. بينيم طنز مي در راستاي
اندركاران برنامه بر اين باورنـد تصـويري كـه از     ر مجموع بيشتر دستد 
چه تصوير زنان در نقش زنان سـنتي  . شود تصويري مثبت است مي ارائهزنان 

. و چه تصوير زنان در نقش يـك زن مـدرن و چـه تلفيقـي از هـر دو نقـش      
. شأن واالي زن حفظ گـردد   شده  د كه در برنامه سعيدارن تأكيدعالوه آنان  به

. شـوند  هاي منفي ظاهر مي اين مردانند كه اغلب در نقش  آنان اذعان دارند كه
اما آنان فاصله وضع موجـود را بـا وضـعيت آرمـاني دربـاره زنـان مطلـوب        

  . ها تالش كنند دانند تا در رسيدن به آن هدف دانند و خود را موظف مي نمي
شـنويم بـا آنچـه     درباره زنان مي ايراني جمعهآنچه در برنامه  يا حقيقتاًاما آ

آنها  رسد با وجود گرايش فراوان عوامل برنامه گفتند منطبق است؟ به نظر مي
نـه  . اي مطلوب از زنان، در عمل شاهد چنين اتفـاقي نيسـتيم   به ترسيم چهره

يسـتند كـه شـان و    تصوير سنتي از زنان و نه تصوير نوين از آنان، در حدي ن
درواقع نـه فقـط در برنامـه    . منزلت مورد انتظار را درباره آنان برآورده سازند

هـاي اينچنينـي هنـوز رسـانه نتوانسـته       بلكه در بسياري از برنامه ،ايراني جمعه
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است الگوي مناسبي از زن ايراني مسلمان شيعي را كه در قرن بيست و يكـم  
    .  كند ترسيم كند زندگي مي

  يب جنسيتي نويسندگان برنامه ترك

ي مهـم از  هـا  سـؤال يكـي از  . ، مرد هستندايراني جمعههمه نويسندگان برنامه 
شوندگان آن بود كه از آنجا كه همه نويسـندگان برنامـه مـرد هسـتند      مصاحبه

كننده و سردبير برنامه، مدير طرح و برنامه  ، تهيهراديو ايرانآن مدير  ةعالو به(
شود كه در بخش نويسندگي  آيا اين سبب نمي) باشند مي دشبكه نيز همگي مر

شود كـه   برنامه، از نگاه مردان به زنان نگريسته شود و آيا همين امر سبب نمي
  اي به زنان داشته باشيد؟ نگاه سوگيرانه

اينكه نويسندگان برنامه همگي مرد هسـتند و ايـن     درباره، فاطمه نيرومند 
  :گويد يرانه بنويسند ميشود كه آنان سوگ امر سبب نمي

حتي در فضاي غيرنويسندگي . كنم من اين فضا را احساس نمي. نه
ايـن  (، آقايان هستند اينطور نيست در فضاي كاريمان با اينكه اكثراً مثالً

من خودم بيگانـه بـا فضـاي سـازمان و كشـور      ) سوگيري وجود ندارد
برنامه بـه  براي من در ) سال است كه دبير خبر هستم 25چون (نيستم 

  . عنوان يك زن هيچ محدوديتي براي گفتار و كارم نبوده است
امـــا  ،دار هســـتند بخـــش نوشـــتاري برنامـــه را آقايـــان عهـــده

. هـا بـر عهـده دارنـد     و لحن اجرا را خـانم ) نمايشي(پردازي  شخصيت
ايـن  . آفرينـد  اين تيپ خاص را خود خانم مهيمن است كـه مـي   فرضاً
مـن نقـش نوشـته و    . دهنـد  ند كه شكل ميها را هنرمندان زن هست تيپ

امـا   ،كنـد  شخصـيت را نويسـنده خلـق مـي    . دانـم  اجرا را همسنگ مي
اي مثـل مرحـوم    ايـن هنرپيشـه  . بخشد مي جان هنرپيشه است كه به آن

نوشــته و اجــرا الزم و ملــزوم . نــوذري بــود كــه ملــون را زنــده كــرد
دانـد و   دهـد مـي   يكننده برنامه، نقشي را به خانم م اگر تهيه. همديگرند
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اي هـم خيلـي    اگـر نوشـته  . شناخت دارد كه توانايي اجراي آن را دارد
پـس نقـش زنـان بـه     . ولي خوب اجرا نشود اثري نـدارد  ،خوب باشد

هـاي   شـود كـه آنـان در خلـق تيـپ      واسطه نوع اجرا و لحن سبب مي
  . مختلف زنان نقش مهمي را داشته باشند

، ايـن را ضـعفي بـراي    ايرانـي  جمعـه مه مجري و بازيگر برنا مهران اماميه،
بدين معنـا   ،داند ها مي كند اما بخشي از آن را متوجه خود خانم برنامه تلقي مي

  :اند كه در اين راه گامي نگذاشته
. كـنم  سال است كه با برنامه همكـاري مـي   هفده، هجدهمن حدود 

نـد  فرسـايي كن  اينچنين قلـم   كه اي ر ا هاي نويسنده ندرت خانم خيلي به
در (اتفاقشان  به به نظر من قريب. ام جسته و گريخته مطالبي ديده. ام ديده

شايد دليلش براي شخص من ايـن  . اند خيلي بسته) بعد نويسندگي طنز
  . ام هاي دوستانم عادت كرده است كه من به نوشته

هـا بـراي    ايشـان از خـانم  . نويسـد  سعيد توكل خيلي با قريحه مـي 
اند، اما  ها نوشته تا به حال چندبار شده خانم. ندك نويسندگي استقبال مي

بينيم خام اسـت، پرداخـت خـوبي نشـده      خوانيم، مي متاسفانه وقتي مي
  . اش شايد اين است كه نوشتن كار طنز مشكل است علت اصلي. است

) غيـراز بـازيگران   بـه (بودن مجموعـه   يا مردانهآ  اين كه  درباره سعيد توكل
  : گويد كند مي ايرادي به برنامه وارد نمي ،گيويژه در بخش نويسند به

من حتي در برنامه مطلبي دادم و گفتم بخوانيد كه ما . ايراد دارد  بله
نويسـند؟ چـون    دانيـد چـرا مـردان مـي     مـي . نويسـيم  مردها داريم مـي 

كـنم   مراجعه مـي  آقا گل هاي من گاه به مجموعه. طنزنويس زن نداريم
ـ  مسلم است كه گاه نگـاه  .شايد بتوانم كسي را پيدا كنم ك خـانم بـه   ي

 ارائـه ما با اينكه طنزنويس نداريم حتي اگر خـانمي  . كند وقايع فرق مي
  . طريق كند پذيرا خواهيم بود

معتقد است كه همه عوامل به دليل وضـعيتي كـه ذكـر شـد      ،عباس محبي
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گويد تمام تالشـمان را بـه    وي مي. دهند كديگر تذكر ميي خيلي مواظبند و به
ايـن   او در پاسـخ بـه  . ب نزديك شويموبريم تا بتوانيم به وضعيت مطل ر ميكا

ايـرادي    تصويرسازي زنـان در برنامـه   بهپرسش كه مردبودن تمام نويسندگان 
  :گويد كند، مي وارد نمي

زنـيم، نكنـد جـو مردانـه      بعضي اوقات به خودمان نهيب مـي ! چرا
حوري «ن خودم م. ها ضايع گردد حاكم شود و خداي نكرده حق خانم

ام حوري را يك زن مهربان و كدبانو  سعي كرده. نويسم را مي »و پوري
نويسـم زن را بـه    هايي كـه مـن مـي    در نمايش. در خانواده ترسيم كنم

اينطـور بگـويم   . كنم دهنده تصوير مي عنوان يك عنصر مهربان و جهت
  )!با خنده(نيستم  ذليل زنطرفدار زن هستم اما 

پس چرا بـه عنـوان    ،ود كه اگر سعي شما چنين استپرسش ديگر اين ب 
رسـد، مـرد همـواره سـعي      به نظر مي شاترهو  خانم سوديمثال در ماجراهاي 

  ؟دارد زنش را كنف كند، آيا اينطور نيست
  : گويد مي ،عباس محبي 

. اسـت  خـانم  سوديحرف، حرف . ي حاكم استذليل زنآنجا  اتفاقاً
برخالف . شود خش هميشه حفظ ميشود و مقام شام مي او هميشه فائق

در مجمـوع مـن خـودم يكـي از     . نظر شما تا به حال كنف نشده است
شـان نوشـته    ها آنطور كه در شأن آنهاست دربـاره  خانم. منتقدان هستم

  . شود نمي
نيز معتقد است در برنامـه مقـام زن محتـرم شـمرده      ،فطرت بهروز خوش

او . انـد  يشتر سوژه طنـز واقـع شـده   شود و اين آقايان هستند كه در برنامه ب مي
گرايـي   اينكه همه نويسندگان مرد هستند و اين امر آيا تأثيري بـر واقـع    درباره

  :گويد درباره زنان دارد يا نه، مي
از طـرف  . ها نخواسـتند  به خاطر اينكه خود خانم. اينطور نيست  نه
هـا همـه مـرد     طنزنـويس . استقبال نشـده اسـت  ) نويسندگان طنز(آنان 
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همـه  (اين رويه حـاكم باشـد     اينكه. در سطح كشور هم نداريم. ستنده
هـا   شود مردها بيشتر از نگـاه زن  باعث مي) اندركاران مرد هستند دست

ها فقط  وقتي نويسنده. شود به نظرم چرا، به نفع مردها مي. تصوير شوند
  . روند تنها به قاضي مي! ند خوبهست مردان

خيلي از چيزها كـه در   ،نه ميالني نبوداگردر حوزه سينما تهمي مثالً
كنـد   ك مرد تهيه ميي توانستيم در فيلمي كه نميديديم،  هاي او مي فيلم

هـاي مـا    اما در ايـن برنامـه بـه خـاطر اينكـه خـانواده      . شاهدش باشيم
گـروه  . ها به كرسـي بنشـيند   هاي خانم كنيم حرف مردساالرند سعي مي

  . ، حتي در طنزك ابهتي به زن ببخشدي كند كه سعي مي
معتقد است باورهاي رايج در فرهنگ ما درباره زنان باالخره  ،عباس محبي

از ايـن  . دهـد  گذارد و در جايي آن را بروز مي تأثيرش را بر ذهن نويسنده مي
تواند وجـود داشـته    شود جاي ايراد مي مي ارائهرو باز در تصويري كه از زنان 

  :باشد
ايـن افكـار قـالبي رايـج در       دآگاهباالخره چه خودآگاه و چه ناخو

شـود زن   مثـل اينكـه گفتـه مـي    . گـذارد  جامعه ما، در ما هم تـأثير مـي  
امـا بـرخالف ايـن    . العقل است و يا اينكه مرد داناي كـل اسـت   ناقص
تـر از   بينيم، خانم من، مادر من، خواهر من خيلـي پيشـرفته   ها مي كليشه

. ري وجـود دارنـد  هـاي فكـ   هايي هستند كه در ايـن كليشـه   اين حرف
  . بنابراين اشكال وجود دارد

بـودن   مردانههم به عنوان يك نويسنده قديمي عقيده دارد،  ،هاشمي حسين
دارد  تأكيـد اما سخت بر اين نكتـه   ،تواند تأثيرگذار باشد گروه نويسندگان مي

اي نوشت كه نگاه مردانه در تصـوير واقعيـت زن تـأثيري     به گونه شود كه مي
  :گويد او مي. نداشته باشد

تواند همينطـور باشـد    اين كه همه نويسندگان مرد هستند، چرا، مي



  145مصاحبه با عوامل برنامه      

 

اي، تعصب و وجدان  عقيده من اين است كه اگر نويسنده. گوييد كه مي
احسـاس  . كاري داشته باشد، اين احساسش را نبايد وارد كـارش كنـد  

ايـن كـار دور از   . شود ورزي مي شود غرض شخصي وقتي وارد كار مي
  . نويسندگي است هوجهحرمت 

من و سعيد توكل، هيچيك تعصـبات خاصـي دربـاره زن نـداريم،     
من حتي اين مردانگـي را در  . حتي درباره مسائل روز نيز چنين هستيم

بينم كه حتي اگر با كسي كنتاكي داشته باشم ايـن را در كـارم    خودم مي
  . دخالت ندهم

هـا را چنـين    حبهشده در ايـن بخـش از مصـا    توانيم محورهاي مطرح مي 
  :خالصه كنيم

از اين رو  .اول اينكه طنزنويس زن نداريم كه بتواند درباره زنان بنويسد -
گاه به خطا ) بودن مردانه(پذيرند كه به دليل چنين بافتي  اتفاق آنان مي به قريب

 . افتند مي

ويژه مدير شبكه، نويسندگان و سردبير  دوم اينكه همه عوامل به -
 . ت كه شأن و مقام واالي زن در برنامه حفظ شودشان بر آن اس سعي

اي منفي پيدا  ههسازي زنان، وج سوم اينكه اگر در مواردي در تصوير -
ضمن اينكه بايد توجه كنيم كه گاه در ژانر طنز  ،اشكالي پذيرفته است ،كند مي

 . چنين اتفاقي بيفتد ممكن است ضرورتاً

بـا  . يسـندگي برنامـه بـود   هاي مهم اين مصاحبه دربـاره نو  يكي از بخش 
اين كه تركيب جنسيتي نويسندگان، صددرصد مردانه است، بنـابراين    توجه به

درواقـع زنـان در حـوزه نويسـندگي     . نويسـند  اين مردانند كه درباره زنان مـي 
انديشيند، تصميم  ند و اين مردانند كه به جاي آنان ميا درصد غايبصدبرنامه، 

حتي اگر بپذيريم كه نويسـندگان  . زنند رف ميكنند و ح گيرند، احساس مي مي
 هـا  هـا، آرمـان   انتظارات، دغدغه(كنند كه از حوزه زنان  برنامه تالش بسيار مي

اول آنكه بايد پرسيد چرا به خـود آنـان اجـازه داد     ،به خوبي آگاه شوند.. ) .و
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حتي اگر متن قوي نباشد اما به واقعيت زندگي آنان نزديك (شود بنويسند  نمي
شـدن مـردان ميـان زنـان و رسـانه بـه راسـتي         يا واسطهآ  و دوم اين كه) اشدب

  خواهد توانست آنچه را كه زنان انتظار دارند برآورده سازند؟ 
توانيم بگوييم همين كه آنان زنان را به عنـوان   در پاسخ به پرسش اول مي 

ابند كه در ي يا اين كه زنان اين فرصت را نمي نويسندگاني توانا پذيرا نيستند و
ايـن    كه البته باز اين مردانند كه(به سطح مطلوبي  ،تمريني ـ  فرايندي آموزشي

برسـند  ) پس مطلوبيتي مردانـه خواهـد بـود    ،كنند سطح مطلوبيت را تعيين مي
ها دچار فناي  انتقاد وارد است كه زنان در رسانهاين در اينجا  .جاي انتقاد دارد

  . گينمادين هستند حتي در بخش نويسند
توانيم از مـردان كـه واسـطه     در پاسخ به پرسش دوم بايد بگوييم كه نمي 

زنان و رسانه هستند انتظار داشـته باشـيم بـه منـافع خـود كـه بيشـتر زاييـده         
هاي  بنابراين متن. اعتنا باشند و به منافع زنان فكر كنند بي ،فرادستي آنان است

  . شوند مي نوشته شده درباره زنان با نگاه مردانه نگاشته
 ـنتيجه چنـين اتفـاقي در رسـانه آن اسـت كـه زنـان در حـوزه فكـري           

تـوانيم چنـين اسـتنباط كنـيم كـه       به عبارت ديگر مـي . اند نوشتاري طرد شده
درواقع طبـق آنچـه كـه    . هايي براي رشدشان در راديو فراهم نشده است زمينه

ايـم كـه    و نگذاشـته  ايم ما تسليم وضع موجود شده ،اند عوامل برنامه بيان كرده
  . زنان در حوزه نويسندگي درباره خودشان رشد كنند

ــان مســتعد در گــروه نويســندگان برنامــه   مــي ــوان پيشــنهاد داد كــه زن ت
اين تركيب جنسـيتي    آموزش ببينند و سرانجام روزي فرا رسد كه ايراني جمعه

از  همچنين همگي آنان به نـوعي . در نويسندگي برنامه به سطح معتدلي برسد
طرحي براي تغيير وضـع موجـود    اما عمالً ،كنند سف ميز تأاين وضعيت ابرا

اين كه چون طنز به طور عموم كار مشكلي است كه از عهـده  . ندا هنكرد ارائه
  . اين وضعيت باشد  تواند توجيهي براي ادامه ينم ،آيد نميزنان بر

نقـش  شـوندگان بيـان كـرد كـه مـن       يكي از مصاحبه از طرف ديگر اينكه



  147مصاحبه با عوامل برنامه      

 

قابل قبول نيست و درواقـع نـوعي توجيـه     ،دانم اجرا را همسنگ مي و نوشته
گروه را از اين  ،اين امر  عالوه آن كه به. وضع موجود و گريز از واقعيت است

  . سازد كه براي تغيير وضع موجود فكري كند، معاف مي

  اي و مالحظات سازماني  رابطه ميان مالحظات حرفه 

كننده، مدير طرح و برنامـه، بـازيگران و    ان، سردبير، تهيهمدير شبكه، نويسندگ
اي خود اصول، اهداف و رفتارهـايي   مجريان برنامه، هر يك براي حوزه حرفه

معقوليت و پذيرش عرفي همان حوزه  براساسمقبوليتي كه . دانند را مقبول مي
بـا  به معناي ديگـر  . گذاريم نام مي »اي مالحظات حرفه«اين مجموعه را . است

شود و نمـود   رعايت اين مالحظات است كه كار هنري عوامل برنامه خلق مي
  . كند پيدا مي

اما وقتي همين مجموعه افراد كـه در حـوزه فـردي خـود صـاحب هنـر        
برآننـد كـه در   ) كننده، سردبير، مجري و مديران نويسنده، بازيگر، تهيه(هستند 

شود يـا   شان تسهيل مي ريكاآيا روند  ،حوزه سازماني كار خود را شكل دهند
اي با مالحظـات   بياني ديگر مالحظات حرفه به گردد؟ و رو مي با موانعي روبه

  سازماني همخواني دارد يا در مواردي ناسازگار است؟
اي با مالحظات سازماني سازگاري دارند،  در مواردي كه مالحظات حرفه 

مالحظـات رو در   ايـن دو   اما در مـواردي كـه  . رود كارها به سهولت پيش مي
  گيرند تكليف چيست و چه بايد كرد؟ روي هم قرار مي

توانسته اسـت بـا    ايراني جمعهيا برنامه آ اينكه  ربارهدكتر عليرضا نوري، د 
  :گويد دستورالعمل سازماني خود را منطبق كند يا نه مي

ممكن است نگاه سازماني هم در مواردي چندان درباره زن و مـرد  
گويــد در منازعــات خــانوادگي، نبايــد  ا كــه مــيآنجــ. درســت نباشــد

تـوان   موضوعي است كه نمـي  ،پذير شود بودن مرد خدشه الخطاب فصل
ما در روابط ميان زن و مرد درواقع يـك نـوع   . راحتي آن را پذيرفت به
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خيلي از متدينين مـا معتقدنـد كـه مـديريت در     . يمهست مشاركت قائل
ـ . نظـر زن اسـت   محيط خانواده مبتني بـر  ت كنيـد آنچـه در برنامـه    دق

. اسـت  مبتني بر فرهنگ شفاهي مـردم  ،شود به آن اتكا مي ايراني جمعه
 يهـا  شوهر و عروس يا بعضـي از عـادت  مثالً اختالف دائمي بين مادر

كردن با تلفـن بـراي مـدت     كردن يا صحبت منسوب به زنان مثل غيبت
  . طوالني

شـود،   د ميدر بعضي جاها خوب وار ايراني جمعهرسد  به نظر مي
آنجـايي كـه   . اين ذات طنز اسـت   كند و البته بعضي جاها هم اغراق مي

اگر اينهـا بـا   . هاي مناسبي دارد شود، طعنه وارد اصالحات اجتماعي مي
يك جاهـايي هـم   . هدف اصالح رفتاري وارد شوند، مفيد خواهند بود

خوب عوامل متاثر از محيط نزديك و فرهنگ شفاهي . غلو وجود دارد
  . اند عهجام
دار اسـت،   كه مسـئوليت برنامـه را در ابعـاد مختلـف عهـده      ،سعيد توكل

اي و  مالحظـات حرفـه   ،همواره در تالش است كه ميان مالحظـات سـازماني  
اگر همه چيز دستوري باشـد، يـك   . مالحظات عرفي جامعه تعادل برقرار كند

و اگر همه چيز هاي هنري بهره چنداني ببرد  ارائهتواند از  برنامه دستوري نمي
  او در پاسخ بـه  شود؟ خارج از دستورالعمل باشد پس اهداف سازماني چه مي

انـدازه بـه اصـول     تا چه ،ويژه درباره موضوع زنان سازي به اينكه در كار برنامه
  :گويد سازماني و عرفي پايبند هستيد مي

ما به تناسب درك خودمان از شرايط و موقعيت اجتماعي خـانواده  
كشور  يآنچه ما در راديو. كنيم حفظ كيان خانواده عمل مي و در جهت

همه تالشمان ايـن  . دهيم با توجه به نظر مديران سازمان است انجام مي
كنـد   هاي احتمالي كه برنامه را تهديد مـي  است كه تا حد امكان از آفت

 . جلوگيري كنيم

 كه منجر به نزاع در زندگي زناشويي شود آنچهكنيم از  ما سعي مي
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  . پرهيز كنيم و در اين مورد خيلي دقت داريم
دار  دانيد كه در طنز ما مجبوريم بزرگنمايي كنـيم تـا خنـده    شما مي

. شـود  يك موضوع به همان نحوي كه هست باعـث خنـده نمـي   . شود
عدم رعايت بهداشت فردي و يا رعايت حقوق  مثالًهاي مختلف  بحث

) بزرگنمـايي ( ايد اگزاجرهشوند ب دار نمي همسايه اگر ساده باشند خنده
بين برود تا بتوانيم القـا موضـوع را بـه مخاطـب داشـته       بشود، زير ذره

  . باشيم
كنـيم   سـعي مـي   ،بنابراين هر موضوعي را از جمله موضـوع زنـان  

كنيم موقعيت ديني زن  ما سعي مي. ضمن حفظ جايگاهش عرضه كنيم
  . ترا در برنامه حفظ كنيم و البته به طور مطلق ممكن نيس

هـا   اين مدل واقعاً ،بينيد اگر شما در برنامه بعضي از زنها را مي مثالً
كه به دليل طبقه اجتماعي كه را دختري به نام مونيكا  مثالً. وجود دارند

تصـويرش   ،افتـد  به آن تعلق دارد مرتب اتفاقـات خاصـي بـرايش مـي    
  . كنيم و اين در جامعه ما وجود دارد مي

اين مالحظات در برنامه  ،معارفي باشددقت كنيم اگر بحث، بحث 
باالخره ما در زنـدگي  . اما بحث ما بحث طنز است ،شود تر مي دار معني

. كنـيم  اينها را ما سوژه مـي . هاي زنانه داريم چشمي روزمره خودمان هم
بينم زن، نقش و صفات منفي  دهند مي ها متني كه به من مي خيلي وقت

كنم  ن جاي اينها را با هم عوض ميم. دارد و مرد، نقش و صفات مثبت
شما دقت كنيد در برنامه فقط اين كاراكترهاي . )نيت زنبراي حفظ شأ(

زاده، ناصر خنگه و نظاير اينهـا و يـا    شوت :مردند كه نقش منفي دارند
  . كنند اين مردها هستند كه نقش دزد و نظاير اينها را ايفا مي

معمـول ميـان مالحظـات     براي تضـادهايي كـه بـه طـور     فاطمه نيرومند،
انديشـي هنرمندانـه را    ، ظريـف شـود  اي ايجاد مـي  سازماني و مالحظات حرفه

اي كه  البته مالحظات حرفه. داند اي مي بهترين راه براي تحقق مالحظات حرفه
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اما ممكن است بـا شـماري از دسـتورهاي     ،با عرف اجتماعي، هماهنگ است
يا ميـان مالحظـات سـازماني و    آ ينكها  او در پاسخ به. سازماني در تضاد باشد

اي تضاد وجود دارد يا نه و اگـر چنـين اسـت چگونـه حـل       مالحظات حرفه
  :گويد شود مي مي

بـودن   بحـث تجربـه و زيـرك   . افتـد  مـي ) تضـاد (اين اتفاق  مطمئناً
خيلـي حرفهـا را   . گيرند مهم اسـت  هايي كه در اين جايگاه قرار مي آدم
شود طوري عمل كنيم كـه هـم حـرف را     مي. توانيم با زيركي بزنيم مي

هاي سـازمان نيـز حركـت     زده باشيم و در عين حال جداي از سياست
كنيم، رعايت هـم   به بياني ديگر در عين اينكه رعايت مي. نكرده باشيم

  . نكنيم
ايـن  . البته اضافه كنم كه عامل جسارت هـم در اينجـا مهـم اسـت    

. هاست و دستوري است دستورات كه وحي منزل نيست، اينها بخشنامه
يـك  . كـنم  اما يك جاهايي خودم حركـت مـي  . الزامات سازماني است

دليل داشتم  ؟اي به من گفتند چرا فالن متن را نخواندي وقتي در برنامه
. گيـري و موظفيـد كـه بخوانيـد     به من گفتند شما پول مي. كه نخواندم

گيرم اما ما  گفتم من يك گوينده ساده راديو هستم، از راديو هم پول مي
ما هم براي . فكري نيستيم كه هرچه بگويند بخوانيم و بي. .. هاي كه آدم

  . خودمان فكر داريم
هاي دستوري را به  شود با تدبير همين بخشنامه به نظر من حتي مي

اينجا مهم آن تدبير است نه اطاعت صـرف  . كرد ارائهصورت زيباتري 
  . ها از بخشنامه

او معتقد است در همه . نگرد تر به برنامه مي اي كلي هاز زاوي ،نوراهللا مرادي
او در . جا، براي رسانه قوانين و مقرراتي وجود دارد كه بايد به آن پايبنـد بـود  



  151مصاحبه با عوامل برنامه      

 

رويند يا نـه   سازي با مانعي روبه يا عوامل برنامه در روند برنامهآ  اينكه  پاسخ به
  :گويد مي

. ف گزافـي اسـت  حـر  ،اگر بگوييم در رسانه مانعي نـداريم  اساساً
از منظـر دينـي بـه    . محـوريم  ما كشوري خـانواده . موانعي داريم قاعدتاً

ها در شرايط عادي  كردن از نُرم بنابراين عبور. شود خانواده نگريسته مي
اما در اينجا طنز زبان خوبي است كـه در مـواردي   . كار دشواري است

  . ها زدايي ويژه در حوزه خرافه توان چنين كرد به مي
شـود يـا    اي غالب مي يا در برنامه مالحظات حرفهآ   اينكه  در پاسخ به وي

  :گويد مالحظات سازماني مي
اگـر  . هـا  شود يعني عبـور از نُـرم   همين كه از زبان طنز استفاده مي

شود  مي ،هاي دست و پاگير را با زبان طنز بپردازيم و نه اصول را سنت
  . تعادلي بين اين دو مالحظات برقرار كرد

او فقـط  . كنـد  اي خود فكـر مـي   به مالحظات حرفه اساساً ،هاشمي حسين
  :اش برآمده باشد نويسد كه موضوع، از خودانگيختگي ذهني موقعي مي

آنچـه بيـنش خـودم    . گرفتم من از اول هم از هيچكس دستور نمي
كننده به من بگوييد درباره فالن  اگر شماي سردبير و تهيه. آوردم بود مي

مـن  . كـردم  يك مالحظاتي دارد، اما من نمـي  حتماً! وبچيز بنويس، خ
  . دهم كار خودم را انجام مي

اي اشاره دارد كه قابل  درباره رعايت اصول سازماني به نكته ،عباس محبي
  :داند سازماني مي او بيشتر مشكل را برون. توجه است

. ام من چون نويسنده برنامه هستم تا حاال با مشكلي مواجـه نشـده  
. مـان كـم اسـت    مـا نقدپـذيري  . گيرترنـد  ان از سازمان سـخت شنوندگ

 مثالً ،شويم رو مي هايي از جامعه روبه ما گاه با بخش. طاقتمان كم است
گوينـد   پزشكان و ديگران كه به مـا مـي   ها، دندان ها، معلم راننده تاكسي

ما هدفمان . درواقع بيشتر فشارها بيروني است. زنيد چرا از ما حرف مي



  در راديو ايران  زنان تصوير       152

 

اينها بايد بگـويم در كـار،     با همه. كه گروهي را تحقير كنيم اين نيست
  . آيد سازمان با ما خوب راه مي

. كننـد  ، در سازمان، با ما خيلي همكاري مـي ايراني جمعهدر برنامه 
در سطوح مختلف مديريتي از شخص آقاي ضرغامي گرفتـه تـا آقـاي    

  . خجسته
اي  د كه مالحظات حرفـه يا مواردي وجود دارآ اينكه درباره ،عباس محبي 

  :گويد با مالحظات سازماني در تضاد باشند مي
مـا هـم خودمـان را بـه خـدا      . شود و چنـين هسـت   چرا چنين مي

ديگر خود عوامل بعدي . نويسيم چون مورد اعتماديم ما مي. سپاريم مي
يكي از مسـئوالن كشـور    مثالً. كنند كشند و درستش مي زحمتش را مي

گويـد پدرسـوخته و    زند مـي  برنامه طرف داد ميروزي به ما گفت، در 
  . شود اين از نظر بنده، فحش حساب مي

در يـك پـيچش   . بنـدد  بـال مـا را مـي   و خوب اين موضوع دسـت 
آيد كه طرف بايد خـودش را   هايي پيش مي ك صحنهي داستاني و قصه

زنـد كـه    داد نمي ،وقتي كسي از كس ديگر عصباني است. بيرون بريزد
وجـود دارد، خـوب در طنـز اثـر      ها اينجور واهمه. برمبگويد قربونت 

  . گذارد مي
در . دري بـاب اسـت   پروايي، در طنز پـرده  طنز يعني يك مقدار بي

شـما  . حصاري بايد برطرف شود تا طنـز جلـوه كنـد    طنز يك قاعده و
در تلويزيون تصوير بـه كـالم    ،دانيد ما فقط در راديو ديالوگ داريم مي

وقتـي  . زنـد  در راديو كالم حـرف اول را مـي   پس. كند خيلي كمك مي
آنچـه   بـراي محدود شـويم و وقتـي فقـط كـالم را در اختيـار داريـم،       

  . شود خيلي كارمان سخت مي خواهيم عرضه كنيم مي
مند است منويـات خـودش را بـه هـر      اي عالقه به هر جهت هر نويسنده 

كند و  ت فكر ميرف هاي برون همواره درباره راه مسلماً. نحوي شده عرضه كند
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  . كند هايي را كشف مي سرانجام روزنه
اي خـود و   اينكه براي تحقق مالحظات حرفـه   در پاسخ به عباس محبي، 

  :گويد كنيد مي گذر از شماري از مالحظات سازماني چه مي
از حافظ گرفته تا من و ديگـران راه را پيـدا   . راه، راه تاريخي است

كـردن موضـوع و    اي ردن كار، يا محـاوره ك ما با سمبوليك مثالً. كنيم مي
اين را هـم بگـويم     البته. گيريم امثال اينها براي حل اين تضاد كمك مي

  . تر بنويسيم تر و هوشمندانه هنريتا كند  بودن به ما كمك مي گاه بسته
بـه ميـدان بـاز معتقـد      ،اش نيز براي بروز طنـز و اثرگـذاري   مهران اماميه 
بينيم بايـد موضـوع را همانگونـه كـه مالحظـه       اه ميكند گ او اشاره مي. است
  :شوند اما مالحظات سازماني مانع مي ،اي ايجاب كرده بگوييم حرفه

بايد خيلـي  . برنامه طنز سياستش اين است كه دست بايد باز باشد
سانسـوري  ما يك جاهايي دچـار خود . آيد وجود بههم باز باشد تا طنز 

. نيم خيلي حيف است كه بيان نشـود بي اما يك جاهايي هم مي ،ايم شده
گوييم بايد اين اتفـاق در نمـايش بيفتـد منتهـي او      به مسئول برنامه مي

  . خوب براي ايشان مسئوليت دارد. گويد نبايد چنين شود مي
كـنم بايـد ايـن     توانسـتم نظـر بـدهم فكـر مـي      من اگر خيلـي مـي  
 ما يك سري دستورهاي دسـت و پـاگير هـم   . موضوعات را بيان كنيم

گـذاريم و   كنم ما گاه مالحظـات سـازماني را مـي    خودم فكر مي. داريم
  . گذريم مي

هـاي سـازماني كـه مالحظـات سـازماني را در كـار شـكل         دستورالعمل 
نـد  نحركـت ك  هـا آنجهـت  هـا بايـد در    كلي را كه برنامـه  يخطوط ،دهند مي

 ،نـده كن و تهيـه  ،افراد از مدير شبكه گرفته تا سـردبير  همه. دنساز مشخص مي
بازيگران و ديگر عوامل برنامه مانند صدابردار و افكتـور در كـار    ،نويسندگان
هايي را براي  دانند كه چه سوژه آنان خوب مي. هاي فراواني دارند خود تجربه
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از چه كاراكترهايي بهره ببرند و آنها را در چـه  . جذب مخاطب بايد برگزينند
  . بيان كنند هايي قالب
شوند ممكن اسـت   ورهاي سازماني كه از باال ابالغ مياز طرفي ديگر دست 

اي وجـود دارد بـه    در مواردي نتوانند نكات ريزي را كه در يـك كـار رسـانه   
شوندگان گفتنـد، آنـان    اكثر مصاحبهدر اينجا آنگونه كه . بگنجانندلحاظ هنري 

كننـد و   اي خـود تكيـه مـي    با ظرافت، زيركي و جسارت بر مالحظات حرفـه 
هـاي ابالغـي وارد    آنكه خدشه چنداني بـه آن دسـتورالعمل   يب ،ندمطمئن هست

  . كار را به خوبي سر و سامان دهند ،شود
توانيم بگوييم كه به طور معمول ايـن تضـاد ميـان مالحظـات      درواقع مي 

انــدركاران برنامــه  امــا دســت ،اي وجــود دارد ســازماني و مالحظــات حرفــه
حل  ايراني جمعهنفع جذابيت بيشتر برنامه  اين تضادها را به  اند همواره توانسته

اين اتفاق   اي است كه كنند و البته در اين كار بيشتر با تكيه بر مالحظات حرفه
  . افتد مي

تـوجهي بـه مالحظـات و     اي بـه معنـاي بـي    اما تكيه بر مالحظات حرفـه 
يك شخص باتجربـه در حـوزه رسـانه بـه خـوبي      . دستورات سازماني نيست

مي توليدات هنري او مورد توجه قرار خواهنـد گرفـت كـه هـم     هنگا ،داند مي
ــلحت  ــم مص ــان، ه ــاي مخاطب ــم    نيازه ــان و ه ــاعي آن ــردي و اجتم ــاي ف ه

  . فرهنگي جامعه خود را رعايت كند –هاي نظام اجتماعي  مصلحت
بـه معنـاي ضـديت بـا      ،اي از اين رو عمـل بـر طبـق مالحظـات حرفـه      

ايـن تضـاد بـه طـور       ن اينكه گاهضم. طور مطلق نيست مالحظات سازماني به
اي به معناي ضديت با آنها  واقعي وجود دارد و عمل بر طبق مالحظات حرفه

  . خواهد بود
اي  فصل سوم به ديدگاه كاتـل، دربـاره مالحظـات عملـي حرفـه      در قبالً 

هـايي اسـت كـه     اي راه مالحظات عملـي حرفـه   او گفتيم از نظر. اشاره كرديم
سـازي خـود را بهبـود     هاي برنامـه  شكل عملي فعاليتآنان به شود  موجب مي
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سازان در راديو  توان اين نتيجه را گرفت كه برنامه از پژوهش كاتل مي. بخشند
پابنـد   ،بيش از آنكه درصدد رعايت اصول سازماني و عرفي درباره زنان باشند

  . اي خود هستند مالحظات عملي حرفه
  ري كاراكترهاي برنامهگي لشك أمنش

چه در حوزه تئـاتر و   ،نويسي ياي هنر و ادبيات، چه در حوزه داستاندر دن
كاراكترهاي اصـلي و   ،هاي راديويي و تلويزيوني سينما و چه در حوزه نمايش

  . كنند فرعي وجود دارند كه در داستان و نمايش ايفاي نقش مي
هـا هـر يـك از ايـن كاراكترهـا       ها و نمايش اين داستان  در ذهن نويسنده 
هـا و   تجربيـات شخصـي، خوانـدن داسـتان    . شدن دارنـد  يي براي آفريدهأمنش

 ،هـا  نامـه  تـاريخ و سرگذشـت   ،هـا  ها، شناخت از فرهنگ عامه و اسطوره رمان
ها و مجالت همه و همه زمينه مناسبي بـراي تخيـل خـالق نويسـنده      روزنامه

  . اي كه بايد آفريننده هر يك از اين كاراكترها باشد نويسنده. است
يا كاراكترهاي زن و مـردي  آ ح اين موضوع از اين لحاظ مهم است كهطر 

ريشـه در دنيـاي    ،وجود دارنـد  ايراني جمعهها و طنزهاي برنامه  كه در نمايش
  . گيرند ها و اتفاقات بيروني دارند يا اينكه از منابع ديگري نيز ريشه مي واقعيت

كنـد   مـي  خلـق كاراكترهـايي كـه انتخـاب     منشـأ  دربـاره  ،هاشمي حسين 
  :گويد مي

. نفر هستند 15تا  10ام چيزي در حدود  كاراكترهايي كه من آفريده
فرض كنيـد اآلن  . اند هاست كه خلق شده اينها بر مبناي موضوع نمايش

در اينجـا آقـاي    مـثالً انـد كـه    اي بـه آن معتـرض   افتاده كه عـده  اتفاقي
ترهايي داريم كاراك. خان كاراكتري داريم به نام حيرت. معترض را داريم

نمايشي داشتيم كـه   مثالً. ها كه نعل وارونه است در باشگاه چاخانيست
در ايـن داسـتان مـردي    . دولت رفته بودند خون اهدا كنند تئدر آن هي

امـا پـس از جراحـي يـك كلمـه دروغ      . كند احتياج به جراحي پيدا مي
يكـي  بينند كه از خون  مي ،كنند وقتي خون او را آزمايش مي. گويد نمي
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كـه   جـان  يا كاراكتري داريم به نام عمه. از وزرا به او تزريق شده است
  . سياسي، هنري، انتقادي و نظاير اينها. زند هاي گنده مي حرف

كاراكترهـاي   ايرانـي  جمعـه ماننـد ديگـر همكـارانش در     ،فاطمه نيرومنـد  
را داند و نقش تخيـل   موجود در برنامه را برگرفته از واقعيت درون جامعه مي

  :نگرد از زاويه زيباشناختي و خالقيت هنري مي
گيـرد يـا از    اينكه كـاراكتر آيـا از تخيـل نويسـنده سرچشـمه مـي      

به نظر من، عامل تخيـل در نوشـتار در مبحـث     ،هاي اجتماعي واقعيت
هاي اجتماعي سـر و   با واقعيت ايراني جمعه. شود نوآوري گنجانده مي

آن نگـاه موشـكافانه كـه هنرمنـد      ديگر آن ريزبيني نويسنده،. كار دارد
كـار خلـق   ) بودن نويسـنده  مثالً طنازي و زيرك(شود  بيند سبب مي مي

درواقع عامل تخيل فقط در حوزه ابتكار وجود دارد و اين برنامه . شود
  . هاي اجتماعي نيست به دور از واقعيت

ه گيري كاراكترهاي برنامه را همين زندگي روزمر شكل أمنش ،مهران اماميه 
  :گويد او از تجربه خودش در اين زمينه چنين مي. داند مي

خيلي دوستش . عهده من است بهناصرخنگه  شخصيتايفاي نقش 
خواهيم بگوييم كه ناشي از  هرچه مي. لوح است چون خيلي ساده. دارم
و شـنگول هـم   زاده  شـوت . گـوييم  بودن است از زبان وي مي لوح ساده

در جـاده  . ام من ناصـر خنگـه را ديـده   راستش را بخواهيد . همينطورند
از او . خوشـم آمـد  . فيروزكوه در يك سوپرماركت ايـن تيـپ را ديـدم   

هـايي را   ما خيلي از ايـن آدم . اجازه گرفتم، گفت فقط اسمم را نياوريد
بهمني و عيـالش   زن ناصر خنگه، حاج ،كه در برنامه هستند مثل جميله

مـه را مـا از دور و برمـان    كمجـوني و عيـالش، ه  ) البته دو عيال دارد(
من اين اعتقاد را به سعيد توكل دارم كه شايد هر چهار پـنج  . ايم گرفته
آورد از يـك   ي مـي سـؤال در بيسـت   مـثالً ايشان در نمايش   اي كه كلمه

دهنـده   ايـن نشـان  . گيـرد  ت مـي ئاتفاقي كه در جامعه ما افتاده است نش
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  حسـين . ه اسـت گيري خوب وي از جامع مطالعه خوب ايشان و سوژه
همينطـور   ،كنـد  ها را در نمايش لحاظ مـي  هاشمي هم كه هميشه خانم

  . ذوق است عباس محبي هم در كار نويسندگي خيلي خوش. است
دانـد كـه در    خلق كاراكترها را همين اجتماعي مي أنيز منش ،عباس محبي 

هـاي   البتـه او نقـش تخيـل نويسـنده را همپـاي واقعيـت      . كنيم آن زندگي مي
  :داند تماعي مياج

 ،خلق كاراكترها جامعه است يا تخيل يـا هـر دو   أاينكه گفتيد منش
هـا،   محلـي  اين كاراكترها از اقوام، هم. بايد بگويم ما مخلوط آن هستيم

كسي كه در كـار طنـز اسـت بايـد     . گيرند ت ميئكسبه و نظاير اينها نش
گـر  رنـگ و لعـابش دي  . پـيچش مـو را ببينـد   . نگاه ديگري داشته باشد

خالصه بايد . مربوط به هنر يعني در بعد نويسندگي و در بعد اجراست
  . از اجتماع انتخاب شوند تا در دل اجتماع هم بنشينند

وجـود  هـا   نمـايش كه در زن و مردي هاي  نيز نقش ،فطرت بهروز خوش 
او مثل ديگـر همكـاران   . داند هاي موجود در اجتماع مربوط مي د به سوژهندار

  :ايم اين كاراكترها را در جامعه ديده  همه گويد دقيقاً ه ميخود در برنام
ناصـر  . عقـل اسـت   فردي سبكرا داريم كه زاده  شوتما در برنامه 

ـ  . ازا دارنـد  بـه  اين كاراكترها در جامعه، مـا . خنگه را داريم ل مـا زن خٌ
. شود و يا عرف نيست كه نشان داده شود كمتر داريم يا نشان داده نمي

مـا  . آيد تا يك زن يم ديوانه بيشتر يك مرد به تصور درميگوي وقتي مي
  . يك كاراكتر داغون ،داريمرا كارمنديان 

در اقـوام و  . ازا دارنـد  بـه  مـا  هـايي كـه داريـم دقيقـاً     در برنامه زن
كـردن   موقعي كه در برنامـه در حـال بـازي   . ايم نزديكانمان آنها را ديده

رد يـا زنـي كـه داريـم بـازي      گويند همين كاراكتر مـ  ها مي بچه ،هستيم
كنيم عمه من است، شوهر خاله من است يا خواهرخـانم مـن ايـن     مي

ايـن    يكي از خصوصيات اين برنامـه  اتفاقاً. خيالي نيستند. طوري است
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هايي كه در جامعه ما وجود  هاي ما خيلي به شخصيت است كه نويسنده
  . دارند، نزديكند

او معتقد اسـت گـاه   . انديشد گري ميدر اين باره به گونه دي ،سعيد توكل 
  :ها جدا شد براي تحقق يك هدف بايد از واقعيت

 مـثالً . ها را داشته باشـيم  قرار نيست كه در نمايش همواره واقعيت
. گـردد  دار به همين امر برمي توسط زن به سر مرد تريبونتابه  ماهيزدن 

ن هـم  ز. دار اهل حـرف و منطـق نيسـت    مرد تريبون ديگر اينكه صرفاً
ريـزد و پشـت    ها پته مرد را روي آب مي چنين است اما او خيلي وقت

ايـم   آخـر آورده  در زن را عمداً ما اساساً. دهد صحنه كارش را نشان مي
هنگامي كـه زن و شـوهرها در خـانواده    . الخطاب كار باشد كه او فصل

اما خوب در بعضي . هستند سعي ما اين است كه با هم در تضاد نباشند
  . هم در تضاد با يكديگرند جاها

آيد كه مجموعه كاراكترهاي زن و مردي كـه در برنامـه    اينطور به نظر مي 
بر پايه تخيل  هايي نيستند كه صرفاً شخصيت ،كنند آفريني مي نقش ايراني جمعه

بلكه هـر يـك از ايـن كاراكترهـا، از شخصـيت      . نويسندگان پديد آمده باشند
امـا آيـا ايـن كاراكترهـا     . گيرند ت ميئكنند نش افرادي كه در جامعه زندگي مي

ويژه زنان است؟ آيا نويسـندگان   ايراني به نماينده اكثريت اقشار مختلف جامعه
  تحت تأثير محيط نزديك خود نيستند؟ 
نتايج اين پژوهش تاكنون بيـانگر آن   ،در پاسخ به پرسش اول بايد بگوييم

در پاسـخ  . در جامعه ما نيستند نماينده اكثريت زنان ،است كه كاراكترهاي زن
تحـت   ،به پرسش دوم بايد بگوييم شايد نويسندگان برنامه بيش از هر محيطي

  . تأثير محيط و سلطه مردانه طبقه متوسط تهراني هستند
دهـد كـه از بعضـي از     اي در برنامـه رخ مـي   البته گاه نيز اتفاقاتي حاشيه 

ـ     . ها به دورنـد  واقعيت و گـاه معلـول    اودن مـاجر ايـن امـر گـاه معلـول طنزب
انـدركاران برنامـه    امـا در كـل از نظـر دسـت    . هاي نويسنده است پردازي خيال
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كنيم وجـود   همگي در همين اجتماعي كه زندگي مي) و مرد(كاراكترهاي زن 
كننـد   اما تكليف آناني كه در همين جامعه زندگي مي. كنند دارند و زندگي مي

  د؟ شو و در برنامه جايي ندارند چه مي

  گيري بندي و نتيجه جمع

با ماهيت طنز بر آن اسـت تـا    ايراني جمعهاز نظر همه عوامل سازماني، برنامه 
. كردن فضايي شاد و مفرح، از رويكردي انتقـادي نيـز بهـره ببـرد     ضمن فراهم

اتفاق عوامل برنامه، طرفدار زنان است و به نحـوي ايـن طرفـداري را     به قريب
هاي منفي  هاي مثبت به زنان تعلق دارد و نقش ب نقشاغل مثالً .دهند نشان مي
آنچنانكـه بايـد بـه موضـوع زن و      ،با اين همه آنان بر ايـن باورنـد  . به مردان

امـا ايـن   . اند و بايد توجـه بيشـتري را بـه آن مبـذول دارنـد      خانواده نپرداخته
مه هايي را كه در نوع بازنمايي زنان در برنا مندي آنان ضعف طرفداري و عالقه

  . كند وجود دارد جبران نمي
بودن سـمت  گرا واقع ،شد تأكيدها بر آن  نكته مهم ديگري كه در مصاحبه 

ند كاراكترهـاي مختلفـي كـه در برنامـه     هسـت   آنان مدعي. و سوي برنامه است
هاي متعددي است كه در جامعـه   وجود دارند همه برگرفته از طيف شخصيت

آنها را ذهن . خش كوچكي از اجتماع استدرواقع برنامه بازتاب ب. وجود دارد
ذهنيات صرف، بلكه آنهـا براينـد    براساس تنها اما نه ،آفريند خالق نويسنده مي

دربـاره مفهـوم    قبالً. هاي زندگي روزمره است ذهن خالق نويسنده و واقعيت
ك معناي آن اين است كه در بازنمايي بعضي موضـوعات  ي بازنمايي گفتيم كه

در برنامـه  اسـت كـه   م مسـلّ . يابنـد  و بعضـي بازتـاب نمـي    يابنـد  بازتاب مـي 
هاي بسياري در جامعـه مـا دربـاره زنـان وجـود دارد كـه        موضوعات و نكته

سان مخاطبان همواره شاهد الگوهاي خاصي از زنان  بدين. شوند بازنمايي نمي
كمتـر شـاهد زنـاني در مقـام اسـتاد دانشـگاه،        ايرانـي  جمعهدر برنامه . هستند

گرايـي   بنابراين واقـع . مهندس، پزشك، پژوهشگر و نظاير اينها هستيم هنرمند،
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  . شود دار مي وي برنامه در اينجا خدشهسو سمت
امـا تـا    ،همه عوامل بر آن است تا از سوگيري براي زنان پرهيز كنند سعي 

اند؟ اگـر مـرور كوتـاهي بـه بخـش بررسـي        اندازه در اين كار موفق بوده  چه
 ،يابيم با همه تالشي كه در اين باره شده اسـت  درمي ،ندازيمهاي برنامه بي متن

ها در صورتي كه مـورد   اين سوگيري. زيادي شاهد سوگيري هستيم در موارد
گرايي مورد ادعاي عوامل، بـيش   ، سبب خواهند شد كه واقعدقت قرار نگيرند

  . پذير شود از پيش خدشه
وع رابطـه ميـان   هـا مربـوط بـه موضـ     ترين بخش اين مصـاحبه  شايد مهم 

در موارد متعددي بـين آنچـه   . اي باشد مالحظات سازماني و مالحظات حرفه
هـا و مصـالح    ها و مصالح سازماني است با اهـداف، اولويـت   اهداف، اولويت

اي بـراي موفقيـت خـود     يك برنامه رسانه. شود اي، تضادهايي ايجاد مي حرفه
اختي، چيـنش هنرمندانـه   گيـري از عناصـر متعـدد ادبـي، زيباشـن      نيازمند بهره

از . شناسـي اسـت   اجتماعي و مخاطـب  مسائلها، آگاهي از معضالت و  بخش
طرف ديگر مالحظات سازماني بيشتر بـر كليـات تكيـه دارد و ممكـن اسـت      

اي را ناديـده انگـارد و همـين امـر سـبب       ظرايف ضروري يـك كـار رسـانه   
  . گردد »مالحظات سازماني«بر  »اي مالحظات حرفه«يافتن  اولويت

آنان اذعان دارند كه ژانر طنز در صـورتي كـه نتوانـد از فضـاهاي آزاد و      
تواند طنـز بـه معنـاي واقعـي كلمـه       نمي ،خودانگيخته ذهني عوامل بهره ببرد

اي وارد فضاهاي مختلف شوند كه هـم   اند به گونه خوبي توانسته آنان به. باشد
و البتـه در مـواردي   مفرح بودند و هـم رويـه انتقـادي خـود را حفـظ كننـد       

  . شوند مالحظات سازماني ناديده گرفته مي
است، آنان بـا مشـكل    »نحوه بازنمايي زنان«كه  كتابدرباره موضوع اين  

يـك برنامـه   . انـد  رو نبـوده  هاي سـازماني روبـه   چنداني در حوزه دستورالعمل
نيـز  هاي مختلفي كه گاه بايد مرزهـاي ممنوعـه را    تفريحي با استفاده از مقوله

كند تـا بتوانـد بـا     از ذهن، خود را برجسته مي زدايي وسيله آشنايي درنوردد به
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عوامل برنامه در حوزه سياسـي و  . تري برقرار كندمؤثرمخاطب ارتباط بهتر و 
امـا در حـوزه    ،كننـد  اجتماعي است كه تضاد مورد اشاره را بيشتر حـس مـي  

انـد يـك    زنان هنوز نتوانسـته  البته آنان درباره .مربوط به زنان و خانواده كمتر
تصوير اجتماعي مطلوب را عرضه كنند و بيشتر زنان را در فضاهاي خانگي و 

چنـدان پسـنديده ترسـيم     هـايي نـه   اه بـا خصـلت  گ هاي مربوط به آن و كنش
  . اند كرده
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  قدمه م

 راديـو ايـران   »ايراني جمعهزنان در برنامه تصوير «موضوع اصلي كتاب حاضر 
در . اين موضوع پـرداختيم   هاي مختلف از زواياي گوناگون به در فصل. است

تحليـل كيفـي   (مجموع تالش كرديم كه به بازنمايي زنان هم در سـطح خـرد   
  . بپردازيم) سازماني(و هم در سطح كالن ) محتوا

را بررســي خــواهيم كــرد و در انتهــا،  شــده در ايــن فصــل نتــايج حاصــل
  . د شدخواه ارائهي ي و پيشنهادگير نتيجه

  بررسي برنامه در سطح خرد

 ايرانـي  جمعـه زنـان در برنامـه   تصـوير  آن است كه  كتابپرسش اساسي اين 

هـاي   چگونه است و به اصطالح چه مشخصاتي دارد؟ با توجه به بررسي متن
ايـن مشخصـات را    ايراني جمعهزنان در برنامه  تصويرتوانيم بگوييم  برنامه مي

  :دارد
البته مـادران و  . مادري ظاهر شدند  -هاي همسري  زنان بيشتر در نقش. 1
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بودن، مدبر در امـور   منطقي(هاي مطلوب را كمتر داشتند  همسراني كه ويژگي
  .. . ). زندگي، آشنا با تربيت فرزند

محدود به فضاي خانـه   اغلب ،فضاي كنشي كه زنان در آن ظاهر شدند. 2
 . و آشپزخانه است

هـاي   در منزلـت  ي كنش اجتمـاعي كـه زنـان در آن ظـاهر شـدند     فضا. 3
 . .. ). تمسخر ثرياگدا، كبري اخباري، پزشك قابل(اجتماعي بسيار پايين بود 

مهنـدس، هنرمنـد،   (هـاي بـاالي اجتمـاعي     زنان از حضـور در منزلـت  . 4
 . غايب بودند.. . ) پژوهشگر، استاد دانشگاه، پزشك

اه در نقـش همسـر يـك مـرد     اهر شدند و گزنان گاه با گفتارپريشي ظ. 5
ايـن امـر داللـت بـر آن دارد كـه        كه ،وپاچلفتي و يا خودشيفته خنگ و دست

 . استعداد و حق زنان همين است

گرفتن يا گريزان بودند يا پشـيمان و يـا در    در اغلب موارد مردان از زن. 6
طـور   توانـد بـه   ايـن امـر مـي     كـه  ،نگريسـتند  مـي حد يك شر ضروري به آن 

بـودن زنـدگي    غيرمستقيم داللـت بـر طبيعـت نابهنجـار زنانـه و غيرضـروري      
 . خانوادگي داشته باشد

 . رفتاري تصوير شدند –در مواردي زنان با خشونت كالمي . 7

ك الگوي خـانوادگي معقـول و صـميمي و معتـدل وجـود      ي در برنامه. 8
كار غيرمنطقي و روابط مرد و زن در محيط خانواده بيشتر بر مبناي اف. نداشت
ناصـر خنگـه و جميلـه، كمجـوني و     (اي و رفتار و گفتـار خشـن بـود     كليشه

و همسـرش، علـي   زاده  شوتخانم، هلن و آلن،  رؤياعيالش، حاجي بهمني و 
  ). دايي و همسرش، مژگان و مجيد

شــود ايــن اســت كــه دانــش  پرســش مهمــي كــه در اينجــا مطــرح مــي 
ژانر طنز چيسـت؟ از مصـاحبه بـا عوامـل      از ايراني جمعهتوليدكنندگان برنامه 

توان دريافت كه آنان به خوبي با مقوله طنـز آشـنايي دارنـد و وجـه      برنامه مي
شناسند و حتي گاه به جا از ژانـر هجـو    تمايز آن را از هجو، هزل و فكاهه مي
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انـد از   به خـوبي توانسـته   ،هاي اجتماعي ويژه در بحث آنان به. كنند استفاده مي
براي نقادي بهره ببرند هرچند كه پرداخت موضوع زن و خانواده بـه   اين ژانر

ويژه آنكه در برنامه، تصـويري   به. رسد هاي اجتماعي و سياسي نمي پاي بحث
  . شود نمي ارائه) تحصيلي - شغلي(هاي باالي اجتماعي  از زنان در منزلت

ـ   ايراني جمعهنكته ديگر درباره ژانر طنز در برنامه    ه وسـيله آن است كـه ب
 ،بافت طنز وجـود دارد  توانند به دليل ظرافتي كه در اين ژانر، عوامل برنامه مي 

اين وسيله به طرح   اند عبور كنند و به از بسياري خطوطي كه قرمز فرض شده
. اقتصادي و خانوادگي بپردازند ،سياسي ،مشكالت و مسائل مختلف اجتماعي

تـوان افـراد و    مـي  ،طنز نهفته استدرواقع به وسيله قدرت تأثيرگذاري كه در 
  . بين قرار داد هاي مختلف اجتماعي را زير ذره گروه
بـه شـماري از    ،درباره زنان بـا اسـتفاده از ژانـر طنـز     ايراني جمعهبرنامه  

رفتارهاي ناپسند مردان درباره آنـان و همچنـين بـه گروهـي از زنـان جامعـه       
طنزهـا چنـدان موفـق نبـوده      در شمار ديگري از ايـن  ،حال درعين. پردازد مي

 ،هايي كه به صفات منفـي زنـان پرداختـه شـده اسـت      ويژه در بخش به ؛است
  . شده تعريف هويت زنان براساس اين صفات مبتني است چراكه چنين فرض

چنـد   ند هـر باشـ  مينيز اشاره كرديم كه همه نويسندگان برنامه، مرد  قبالً 
مراقـب سـوگيري دربـاره زنـان      همه آنها در مصاحبه اذعان داشتند كه سخت

روند و هـم بـيش از آنچـه     گاه به خطا مي ،اما باز بنابر گفته خودشان ؛هستند
  . اند سوگيري و بازنمايي منفي درباره زنان وجود داشت آنان اذعان داشته

، ريـزي  برنامـه درواقع بررسي نسبت تعداد زن و مرد در مرحله مديريت،  
اين مردانند كه نحـوه    آن است كه بيانگر ،دگيكنن سردبيري، نويسندگي و تهيه

كننـد و   تصويرسازي و به اصطالح نحوه بازنمايي زنان را در برنامه تعيين مـي 
) ذهنيت زنانه، رفتار زنانه، اخالق زنانه، انتظـارات زنانـه  (آنچه كه درباره زنان 

كنيم،  اجتماعي مشاهده مي –هاي آنان در فضاهاي مختلف خانوادگي  و كنش
اي است كه از مرحله مديريت و طراحي تا مرحله  مگي بازتوليد ذهن مردانهه
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تواننـد بـه    فقط در مرحله اجراسـت كـه زنـان مـي    . نويسندگي آن وجود دارد
همه اتفاقات اصلي،  اما ،وسيله لحن و نوع بازيگري تا حدي در آن تأثير كنند

  . اند پيش از اجرا شكل گرفته
هاي برنامه در نظر گرفت آن است كه  ابي متننكته مهمي كه بايد در ارزي 

كند تا  استفاده از ژانر طنز، محمل بسيار آزادي را براي عوامل برنامه فراهم مي
بودن اسـتفاده از  زمر اما اين به معناي بي ،بتوانند بسياري از مرزها را درنوردند
عوامل . ددانن اندركاران برنامه به خوبي  مي ژانر طنز نيست و اين مهم را دست

آنـان  . برنامه خود اذعان دارند كـه هنـوز بـا وضـعيت آرمـاني فاصـله دارنـد       
اي را عرضه كنند تا در بخشي كه مربوط به زنـان   مندند كه بتوانند برنامه عالقه
امـا ايـن هـدف،    . شأن زنان و خانواده در واالترين مرتبـت قـرار گيـرد    ،است

  . نيستچگونه و در چه زماني تحقق خواهد يافت معلوم 

  بررسي نحوه بازنمايي زنان در سطح كالن

هـاي مكتـوب و غيرمكتـوب     شويم كه از همه دستورالعمل در اينجا يادآور مي
. با عنوان كلي مالحظات سازماني ياد كـرديم  ،كه بايد عوامل برنامه اجرا كنند

 كنند؟ ها پيدا مي شدن را در برنامه اما آيا همه مالحظات سازماني قابليت تبديل
اي از تجربيـات و دانـش    اشاره كرديم كـه مالحظـات سـازماني بـا مجموعـه     

اي كـه مخاطـب آن را    شناسـي و نـوع برنامـه    مخاطـب  مـثالً (اي افـراد   رسانه
ياد كرديم گاه تصـادم پيـدا    »اي مالحظات حرفه«كه از آن با عنوان ) پسندد مي
آن بـا نـام    اي هنگامي كه با عامل ديگـري كـه از   اين مالحظات حرفه. كند مي

شود كـار تحقـق مالحظـات سـازماني را      ياد شده، جمع مي »اي منطق رسانه«
  . سازد تر مي مشكل
هـاي زيـادي دارنـد     شـباهت  اي غالبـاً  هاي رسانه رفتارها و منطق سازمان«

هـاي   و محتـواي كانـال  ) برند اي را به كار مي چراكه در نهايت فناوري مشابه(
هـاي   عنـوان مثـال، پوشـش خبـري رسـانه     بـه  . آنها هم بسيار مشترك اسـت 
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مك كوايـل،  ( »كند كشورهاي مختلف از دستورالعمل نسبتا يكساني تبعيت مي
1382 :205 .(  
ارشـادي   –ها هدف آموزشـي   بسياري از برنامه صداوسيمااز آنجا كه در  
در . هاي تفريحي براي جذب مخاطبان بسيار ضروري اسـت  برنامه تهيه ،دارند

يكي از اهداف اصلي، ايجاد فضايي شـاد و مفـرح در يـك     رانياي جمعهبرنامه 
عوامـل   ،بنابراين براي ايجـاد چنـين فضـايي   . روز تعطيل براي مخاطبان است

پردازند كه در عين آنكه نگـاهي انتقـادي بـه مسـائل      برنامه به موضوعاتي مي
ا بتوانند با استفاده از ژانر طنز رضـايت خـاطر مخاطبـان ر    ،روزمره مردم دارد

يكي از عوامـل مهـم اثرگـذار در     ،بر عوامل ديگر از اين رو عالوه. جلب كنند
جلـب رضـايت   «. شكل و محتواي برنامـه، جلـب رضـايت مخاطبـان اسـت     

 خيلـي تنهـا عامـل    ،آميـز  اي بسيار رقابت مخاطبان شايد در شرايط بازار رسانه
  ). 168: 1382مك كوايل، ( »اي باشد كننده كيفيت توليدات رسانه مهم تعيين

اي، منطق و رفتارهاي سازماني و  بنابراين اگر بپذيريم كه مالحظات حرفه 
 ،)اي نيز لحاظ شده است كه البته در مالحظات حرفه(جلب رضايت مخاطب 

دهنده اصلي يك برنامه خواهنـد بـود، مالحظـات سـازماني،      در مجموع شكل
ه آنكـه اگـر   ويـژ  بـه  ،تضاد بسيار آشكارتري با اين مجموعـه خواهـد داشـت   

  . نيز تدوين شده باشند »مالحظات ايدئولوژيك« براساسمالحظات سازماني 
اي، هم منطق و رفتار سازماني  هم مالحظات حرفه ايراني جمعهدر برنامه  

ك برنامه تفريحي و شاد و هـم جلـب رضـايت    ارائه يبراي ) در اينجا راديو(
ي در اولويـت قـرار   شوند كه مالحظات سازمان مخاطب، بر روي هم سبب مي

تواند در مسيري كه ترسيم شده اسـت حركـت    بنابراين نظام توليد نمي. نگيرد
  . كند

اي را كه همه عوامل برنامه در مصاحبه به آن اشاره كردنـد،   در اينجا نكته 
انـد در نظـام سـازماني توليـد بـا       آنان توانسته ،دهد كارآمدي خود را نشان مي
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اي سبب شوند تا آنچه را كه در نيت عوامل  حرفهاستفاده از خالقيت فردي و 
هـا را در خـود    آنكه نشاني از نقض دستورالعمل بيد شن، تحقق بخوجود دارد
تصميم سردبير و نويسندگان برنامـه اسـت كـه شـكل      ،در نهايت. داشته باشد

نيـز اشـاره كـرديم ايـن بـه       كند و البته همچنان كه قبالً نهايي كار را تعيين مي
درواقع شايد اگـر  . توجهي به اصول سازماني و يا حتي عرفي نيست يمعناي ب

ها باشند، در فضاي رقابتي موجـود   پايبند اين دستورالعمل آنان بخواهند مطلقاً
 اتبنابراين يكـي از نكـ  . خود نخواهند يافت ها، جايي براي برنامه ميان رسانه

در سلسـله مراتـب   رسد  توان استنباط كرد آن است كه به نظر مي مهمي كه مي
انـد كـه    سازماني، چه به لحاظ فكري و چه به لحاظ عملي، اين نفرات انتهايي

كننـد و بـه توليـد برنامـه      گيرند، قوانين را تفسير مـي  اصلي را مي هاي تصميم
  . پردازند مي

بيش از هر چيـز   ايراني جمعهتوانيم چنين بگوييم كه در برنامه  درواقع مي 
كننـده و سـردبير در    يط نزديـك نويسـندگان، تهيـه   اي و محـ  مالحظات حرفه

هـاي كـالن    ريـزي  برنامـه سازي دخيل اسـت و دوربـودن    و برنامه ريزي برنامه
بودن آنهاست كه در مجموع  گرايانه ها و آرمان از واقعيت) مالحظات سازماني(

  .شود منجر به چنين امري مي
ضـاي رقـابتي   بودن فري كه بايد به آن توجه كـرد محـدود  نكته مهم ديگ 
. سـت صداوسيمابودن سازمان  به علت انحصاري ايراني جمعههايي مانند  برنامه

شود كـه فقـط افـرادي كـه      بودن سازمان سبب مي اين محدوديت و انحصاري
توانند اهداف سـازماني را تحقـق    هاي مورد نظر سازمان را دارند و مي ويژگي

معيارهاي گزينشي بسيار  توان تصور كرد كه بنابراين مي. بخشند، جذب شوند
نبـود ميـدان    ،بـه هـر روي  . سختي براي انتخاب افراد وجود خواهـد داشـت  

هـاي جـدي    تواند آسيب مي صداوسيمابودن سازمان  رقابتي به علت انحصاري
  . را در پي داشته باشد
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  نكته پاياني و يك پيشنهاد

ر برنامـه  زنـان د «كنـيم كـه    را مطرح مـي  كتاباصلي  سؤالديگر  در اينجا بار
   »شوند؟ چگونه بازنمايي مي ايراني جمعه
هـم زن در   .شـود  اي را شـامل مـي   بازنمايي زنان در برنامه طيف گسترده 

امـا گـرايش ايـن    . چهره سنتي، هم در چهره جديد و هـم تركيبـي از هـر دو   
همچنان كه در فصـول پيشـين   . بازنمايي در برنامه به سوي طيف سنتي است

بـودن واقعيـت در رسـانه دارد كـه      ايي اشاره بـه برسـاخته  بازنم ،اشاره كرديم
بنابه . باشد ايدئولوژي خاصي است و منافع گروهي در گرو آن مي  دربردارنده

برنامـه  ( صبح جمعه با شمااگر طنزهاي برنامه پرشنونده ) 1383(گفته خجسته 
هـر وقـت طنـزي دربـاره زنـان گفتـه        ،را به خاطر بياوريم) ايراني جمعهقبلي 

دليل آنان  وداد بي منطقي و جيغ شود، حتما مربوط به حسادت، پرحرفي، بي مي
سـنتي زنـان بـر ايـن      ـنگاهي كه حاكي از حاكميت گفتمـان تـاريخي    . است
زنـان اينگونـه نشـان داده شـوند، تـا      كه خواهند  زيرا مردان مي«. هاست نوشته

فرادسـتي را  درخواستي خويش را توجيه كنند و رابطه قـدرت   ةاقتدار يكسوي
شـين  جان گفتماني كه البته هنوز بـر ). 68: 1383خجسته، ( »منطقي جلوه دهند

هـاي   اغلب مجموعه «از نظر وي . نيز غالب است ايراني جمعهعني ي اين برنامه
وچـراي گفتمـان    چـون  هاي سينمايي، روايتگر حاكميت بـي  تلويزيوني و فيلم

  ). 68: همان( »ايدئولوژيك مدرنيته است
آنند تا زن را در فضـاي عمـومي جامعـه، در    بر ويژه توليد برنامه به عوامل

امـا آنـان در فضـاهاي خيلـي محـدود       ،هاي مختلفي بـه تصـوير كشـند    نقش
هاي باالي اجتمـاعي   اند چنين كنند و كمتر زنان را در منزلت اجتماعي توانسته

ايـن    البتـه  .بينـيم  مـي . .. ) مدير، استاد دانشگاه، مخترع، هنرمنـد، نويسـنده و  (
همسـري   –هـاي سـنتي مـادري     هاي اجتماعي هيچ تضـادي بـا نقـش    منزلت
آن هـم در   ،اما در اينجا بيشتر شـاهد همـان دو نقـش سـنتي هسـتيم     . ندارند

گرديد كـه   ارائهبنابراين تصويري از زنان در برنامه . اشكالي نه چندان مطلوب
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مـردان اسـت و در    سـاخته ريعني تصوير ب(بيشتر مطلوب مردان است تا زنان 
  ). جهت منافع آنان

زنـان در طيـف    ايرانـي  جمعـه تـوانيم بگـوييم در برنامـه     در مجموع مـي  
انـد، از يـك همسـر مطيـع تـا يـك همسـر         اي به تصوير كشيده شده گسترده

منطـق، از يـك زن    گر، از يك مادر مهربان تا يـك مـادر پرتوقـع و  بـي     سلطه
از يك زن گاه بسيار آرام و باادب  دار، سخن تا يك زن لكنت سخنور و خوش

  . بدخواه و خيرخواه تا يك زن گاه بسيار خشن و تند و
هنـوز   ايرانـي  جمعـه توانيم نتيجه بگيـريم كـه عوامـل برنامـه      بنابراين مي 

اند درباره زنان به الگوهاي مطلوبي كه بايد در يـك برنامـه تفريحـي     نتوانسته
باشـند برسـند و ميـان الگوهـاي      پرمخاطب و پرسابقه راديويي حضور داشته

زن امروزي و زن ديروزي، زني كه هست و زنـي   ،شخصيتي متفاوتي از زنان
  . كه بايد باشد در نوسانند

ـ نبا كـه  اسـت  آن داشت نظر مد ديبا نجايا در كه اي را نكته   كـه  آنچـه  دي
 گريدهاي  بخش درباره ميگفت ايراني جمعه برنامه در زنانيي بازنما نحوه درباره
 توجـه  قابـل  طنـز هاي  بخشي دارا ايراني جمعه برنامه. ميبدان صادق زين برنامه

 آن بـه  مـا  آنچـه . كنـد  مي عملتر  موفق خود رسالت در كه ديگري نيز هست
  . آمد ذكرش كه بودي نكات همان ميپرداخت
ـ راد در گريد طنز برنامه چند شود مي شنهاديپ آنكه گريد نكته  ـ ا وي  و راني

 مورد گريد محققان توسط ،موضوع خصوصدر زين تهران ويادر و جوان ويراد
ـ آ شود معلوم تا رديگ قراري بررس ـ ن آن در زنـان يي بازنمـا  نحـوه  اي  نيهمـ  زي

يادشده،  و دو راديويراديو ايران بر  عالوه باشد يا خير؟ دارا مي راها  مشخصه
 ،شـود  مي اي شده انجام باره نيا در مايس حوزه در كهي گريمشابه د قاتيتحق
 بـه  و كنـد ي اري صداوسيما در زن ازي كل چهره كي ميترس در را ما ندنتوا مي

 ازتـر   مطلوب چهره كي ميترس جهت در سازان برنامه و محققان و زانير برنامه
  . رساندي اري زنان
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  .20شماره  فصلنامه ارغنون،پور،  فرهادپور و شهريار وقفي

: اي، قم ، جلد هشت، ترجمة سيد محمد خامنهتفسير الميزان. طباطبايي، محمدحسين -

 .)تا بي(م، موسسة مطبوعات دارالعل

هـا و   هـاي بازرگـاني، مصـاف آرمـان     صداوسـيما و آگهـي  «. )1385(. عابديني، ناصر -

 . 80 -78، صص 33شماره  .مجله راديو، »ها واقعيت

، تصحيح و تحقيـق و شـرح   الدين عبيداهللا كليات موالنا نظام .)1383(. عبيد، زاكاني -

  .زوار: از پرويز اتابكي، تهران

 –نامـه خبـري    هفتـه ، »برزخ سـنت و تجـدد در ايـران   «. )1386(. علمداري، كاظم -

 .18، سال دوم، شماره ، تحليلي شهروند امروز

، شمارة فصلنامة ارغنون، »زبان حقيقت و حقيقت زبان«. )1374(. آبادي، يوسف علي -

  . 8و  7

، »هـاي غربـي   بازنمـايي تصـوير زن در رسـانه   « .)1383( .عواض، علي عبـدالرحمن  -

سازمان صداوسيماي جمهوري اسالمي ايـران، سـال يـازدهم،     سنجش،فصلنامه پژوهش و 

  .38شماره 

فصـلنامه پـژوهش و   ، »هـا  جايگاه زنان در عرصـه رسـانه  «. )1383(. فرهمند، مريم -

 .38، سازمان صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران، سال يازدهم، شماره سنجش

فصلنامه پـژوهش و  االر، تصوير زن در آينه هنر مردس. )1383(. اصغر فر، علي فهيمي -

 .38مي ايران، سال يازدهم، شماره ،، سازمان صداوسيماي جمهوري اسالسنجش

فصلنامه ارغنـون،  ترجمه مژگان برومند،  ،»فرهنگ تلويزيون«.)1380( .جان  ،كفيس -

  .19شماره 
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روزنامـه  ، »هـاي تلويزيـوني   بازنمايي روحـاني در سـريال  «. )1385(. كاظمي، عباس -

  .بهمن 16، 132ل اول، شماره ، ساآينده نو

 .طرح نو: تهران شناسي روشنفكري ديني در ايران، جامعه .)1383(. كاظمي، عباس -

  .ققنوس: ترجمه مهناز شهرآراي، تهران رشد جنسيت، .)1378(. كولومبورگ، سوزان -

  .ني: شناسي، ترجمة منوچهر صبوري، تهران جامعه. )1379( .گيدنز، آنتوني -

ترجمـة محمـد سـياهپوش و احمدرضـا      نابرابري اجتماعي،. )1381(. گرب، ادوارد -

 .معاصر :زاده، تهران قروي

ترجمه دكتـر  روش تحقيق كيفي، . )1381(.  ب. من، گرچن مارشال، كاترين و راس -

  .هاي فرهنگي دفتر پژوهش: علي پارساييان و دكتر سيد محمد اعرابي، تهران

زنــان و مــردان چگونــه ســاخته : يپــذير جامعــه« .)1385( .مــاريون يانــگ، آيــريس -

، يهـا  مجموعـه مقـاالت فمينيسـم و ديـدگاه     از كتاب داغي، ترجمه فرخ قره »شوند؟ مي

  .گروه مطالعات زنان شناسي ايران، انجمن جامعه

 15: ايـران  روزنامه ، »مواجهه با مدرنيته و تمدن غربي«. )1384(. ماهرؤيان، هوشنگ -

 .تيرماه 16و 

: ، تهـران فضيلت عدم قطعيت در علم شناخت اجتمـاع  .)1382(. ها، مرتضي مردي -

  .طرح نو

ريـزي سـازمان صداوسـيماي جمهـوري اسـالمي ايـران ،        معاونت تحقيقات و برنامه -

هـاي توليـد، تـأمين و پخـش سـازمان صداوسـيما،        ها و سياسـت  اهداف، محورها، اولويت

)1384(. 

ماهنامـه  ( مجله راديو ب،رقابت جهاني در جذب مخاط. )1386(. منتظر قائم، مهدي -

  .97 -94، صص 36، شماره )علمي تخصصي صداي جمهوري اسالمي ايران

اهللا فوالدونـد،   ، ترجمـه عـزت  هجرت انديشه اجتمـاعي . )1376(. هيوز، اسـتيوارت  -

 .طرح نو: تهران

  .افكار: تهرانشناسي جنسيت،  مردم .)1383( . نرسيسيانس، اميليا -
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