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 چكيده

 تـوجهي  قابل تأثير كه  شده پخش امريكا تلويزيوني مختلف هاي شبكه از زيادي هاي برنامه اخير، دهه در
 مقالـه  ايـن . اسـت  داشـته  ايراني زنان يژهبو و ايرانيان خصوص در جهان، و كشور اين عمومي افكار بر

: ايـران  دربـاره  امريكـا  هـاي  تلويزيون براي شده ساخته مشهور تلويزيوني مستند 3 مطالعه با دارد تالش
 كه دهد پاسخ سؤال اين به ؛»استيوز ريك ايرانِ« و »هستم ايران در كه نگوييد مادرم به«، »بينابين جهاني«

 رويكـردي  بـا  منظـور  بـدين  اسـت؟  چگونـه  تلويزيوني مستندهاي اين در ايراني زن از تصويرپردازي
 شـده  استفاده شده، انتخاب مستند 3 تحليل براي) شناختي نهنشا( كيفي محتواي تحليل روش از تفسيري،

 كلـي  تصـوير  دو در مسـتندها،  ايـن  در ايرانـي  زن كـه  دهد مي نشان برگزيده مستندهاي تحليل. است
 شناسـانه  شـرق  هـاي   كليشـه  بازتوليـد  به كه است مستندهايي حاصل اول، تصوير: است شده بازنمايي

 از برخـي  كه ند ا هكرد توليد ايراني زن وضع از سياه مطلقاً فضايي و پرداخته ايران خصوص در اي رسانه
 و  سياسـت  تقابـل  مطلـق،  فرودسـتي  اجتمـاعي،  سـياه  فضـاي  در زنـدگي : از اند عبارت آن مختصات

 زن از دوم تصـوير ... .  ايرانـي و  زن خودمختـار  حيات و استقالل و آزادي با وركش رسمي رويكردهاي
 از نيـز  خاكسـتري  تصاوير برخي و گرفته فاصله افراطي نمايي هسيا از تاحدودي مستندها، اين در ايراني

 .  است شده ارائه ايراني زن
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 مقدمه

 اي رسـانه  فضـاي  تـدريج  بـه  ايـران،  اسالمي انقالب دل از برآمده گفتمان گيري  شكل با
 نقـش  الملل، بين عرصه در اي رسانه غالب جريان كه گرفت شكل آن پيرامون نيز وسيعي

 انقـالب  گفتمان برابر در را اي رسانه تقابل نوعي و داشته آن گيري شكل در مهمي بسيار
 هـاي  شـبكه  از زيـادي  هـاي  برنامـه  اخيـر،  دهـه  در يژهبو است؛ زده دامن ايران اسالمي
اين كشور  عمومي افكار بر چشمگيري تأثير كه اند شده پخش امريكا تلويزيوني مختلف

 مستندهاي و خبري هاي گزارش بويژه ها، برنامه اين آنچه. اند داشته ايرانيان خصوص در
 در و بـوده  برخـوردار  انسجام ينوع از عمجمو در اند، كرده بازنمايي ايران از تلويزيوني،

 در ايـران  بـر  حاكم فرهنگ و جامعه درخصوص را يكدست متني يكديگر، با همنشيني
 مـورد  عناصـر  از يكـي  ايرانـي  زن ميـان،  ايـن  در. است داده قرار مخاطبان ديدگان برابر

 پاسـخ  سـؤال  ايـن  بـه  دارد تالش رو پيش مقاله. است بوده ايران از بازنمايي در تمركز
 چگونـه  امريكـايي،  تلويزيـوني  مسـتندهاي  در آنهـا  پوشـش  بويژه ايراني، زنان كه دهد

   اند؟ شده بازنمايي

   پژوهش پيشينه

 شـيطاني  و سـازي  اهريمن محوريت با غرب در كه زيادي هاي رمان اينكه از صرف نظر
 در يـا  انـد  شـده  چاپ و درآمده نگارش به مسلماني وخوي خلق و مسلمانان دادن جلوه
 دربـاره  زيـادي  هـاي  كليشـه  و منفـي  هـاي  انگـاره   غـرب،  آكادميك حتي و درسي كتب

 كـه  دهـد  مي نشان گوناگون مطالعات و ها بررسي  است، شده كشيده تصوير به مسلمانان
 در امريكـا  و فرانسـه  انگلـيس،  آلمـان،  هـاي  روزنامـه   خـاص  طور به  و  غرب مطبوعات

 رويكـرد  با را آنها و داشته منفي يريسوگ اغلب مسلمانان، به مربوط موضوعات پوشش
 اي بـه گونـه   مسلمانان ها، تصويرپردازي اين در كه جايي تا اند كرده بازنمايي ديگرسازي

 هـر  كلي طور به  يا ديگري دين يا ايدئولوژي هر پيروان از تر منفي و ناخوشايندتر بسيار
 .  اند داشته ديگري معرفي »يديگر«

 در ايـران  بـه  مربـوط  تفسـيري  و تحليلـي  مطالب مامت از هدفمند نمونه يك بررسي
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 زمــاني فاصــله در 4لومونــد و 3تــايمز نيويــورك ،2ولــت دي  ،1گــاردين روزنامــه چهــار
 بحـث  دادن قـرار  با  ها روزنامه اين« كه است داده نشان ميالدي 3/9/2002 تا 1/8/1997

 بازنمـايي  يسـت ترور كشوري را ايران ،»تروريسم روايت« چارچوب در ايران به مربوط
 در كـه  هسـتند  اصلي انگارانه شمايل هاي كليشه  اسالمي، بنيادگرايي و تروريسم. كنند مي
 در را ايـران  و اسـالم  واقـع  در كليشـه  دو ايـن . شوند مي استفاده مطبوعات (از آنها) اين

 معرفـي  مدرنيزاسـيون  و سكوالريسم  دموكراسي،  صلح، تهديد عنوان به  غربي هاي رسانه
 ).247 ص ،1378 زاده، مهدي( »نندك مي

 و گـاردين  هاي روزنامه و امريكا 6نيوزويك و 5تايم مجالت از مقاله چهل روي بر مطالعه
 تـا  2001 سـپتامبر  12 زمـاني  دوره در) مقالـه  ده نشريات، از يك هر( انگليس 7تلگراف ديلي

 اختصـاص  اسـالمي  كشـورهاي  و مسـلمانان  اسالم، به مقاالت موضوع كه 2002 مارس 11
 ذكر مشخصـات  و اسامي به اشاره با و آشكار طور  به مسلمانان كه دارد آن از حكايت داشته،

 كـه  انـد  شـده  معرفـي  مذهبشـان  و قوميـت  خـانوادگي،  پيشـينه  تحصيالت، سن، كامل مانند
 ).  1386 غياثيان،( نامد مي سازي مشخص را بندي طبقه نوع اين) 1996( 8ليوون ون

 هـاي  روزنامه كه ـ ييامريكا شاخص روزنامه سه هاي سرمقاله اديانتق گفتمان تحليل
 تـا  1984 سـال  از ايـران  اي هسـته  برنامه درباره ـ شوند مي محسوب كشور اين نخبگان
 و 9واشـينگتن پسـت    تـايمز،  نيويـورك  يعنـي  هـا  روزنامـه  ايـن  كـه  دهد مي نشان 2004

 و كننـد  مـي  بازنمـايي  ايران خصوص در را شناسانه شرق مضامين  ،10ژورنال استريت وال
 بيشـتري  سازي انگاره تايمز،  نيويورك با مقايسه در پست واشينگتن و ژورنال استريت وال

از  زمينـه  اين در ايران از شده ارائه تصاوير چگونه كه است داده نشان مطالعه اين. دارند
 اسـالم  از شناسـانه  شـرق  متنـوع  هـاي  سازي كليشه در ريشه  شده، ياد هاي روزنامه سوي

 ).     1 ص ،2007 ريا، بي سقاي و ايزدي( دارد تهديد مثابه به

 كه دهد مي نشان ييامريكا هاي رسانه در ايراني زنان حجاب و ايران بازنمايي مطالعه
 و تصـور  ايرانـي،  زنـان  پايـدار  و نمـادين  تصاوير از استفاده با امريكا مطبوعات چگونه
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 بيچرانلو). 123 ص ،1385 ضمير و رضايي، روشن( ندده مي ارائه ايران از خاص روايتي
 نگـاهي  ،»غـرب  هـاي  رسـانه  در اسالم و ايران بازنمايي« در مقاله خود با عنوان )1388(

 تصـويري  هـاي  رسـانه  در ايران درباره شده ساخته كوتاه هاي فيلم و مستندها به اجمالي
 بررسـي  بـا » كنـد؟  مـي  تصـوير  را خـارجي  سياسـت  چگونه هاليوود« كتاب. دارد غرب

 را موضـوع  ايـن  جهـان،  مختلـف  كشورهاي به امريكا مردم نگاه بر هاليوود تأثيرگذاري
 تبيـين  سـودان  و سـوريه  شـمالي،  كره عراق، ليبي،  كوبا،  ايران، كشور هفت درخصوص

 در ايـران  از گرفتـه  صـورت  هاي سازي انگاره تشريح به كتاب اين سوم فصل. است كرده
 ).   70 ص ،2009 ،1تُتمن( »است پرداخته هاليوود،

 زنان به اسالم دين و ايراني فرهنگ رويكرد

 ايرانـي  زن به معطوف اغلب مستندها، در ايراني زن از اي رسانه هاي بازنمايي كه آنجا از
 تـاريخ  بـر  مـروري  ايرانـي،  زنان تصوير تبيين در است، شيعه خاص، طور به يا مسلمان

 .نمايد مي مفيد است، بازيابي قابل ايشان تصوير از آنچه و اسالم از پس و پيش ايران

 بـراي  را زن...  آرياييـان . داشـتند  اي شايسته مقام زنان آريايي، هاي تمدن نخستين در
 هـم  مرد است، نيازمند زه به كمان كه  همچنان گفتند  مي و دانستند مي واجب مرد زندگي

 هـاي  فعاليـت  ...زنان در خامنشي،ه دوران در). 125 ص ،1342 نفيسي،( دارد زن نياز به
 در انـد  گفتـه  داشتند؛ چنانكه اي كننده تعيين هاي نقش گاه و كردند  مي مشاركت اجتماعي

 زنـان  بود، انجاميده پارسيان فرار و شكست به كه كوروش لشكريان با آستياگ ميان نبرد
 انـد  هكـرد  مـي  تحـريض  و ترغيـب  نبـرد  بـه  را جنگـاوران  و آمده بيرون قلعه حصار از
 بـر  عمـومي  قاعـده  اشكانيان، دوران در). 765 ص ،1345 دياكونوف، ترجمه كشاورز،(

 در هـا  زن و بوده جدا بيروني از پارتي نُجباي اندرون زيرا بود، مردها از ها زن بودن جدا
 مداخلـه  عـدم  اشكاني، دوره خصايص از . ...كردند نمي شركت مردها خارجي زندگاني

 طبقـات  همچنـان  كـه  ساسـانيان  دوران در). 1341 پيرنيـا، ( اسـت  دولتـي  امور در ها زن
 زنـان  نيـز،  كرد   مي تعيين را افراد حقوق طبقاتي نظام و داشت وجود اجتماع در مختلفي

 بـراي  انتخـاب  معـرض  زيبا در و خوبرو زنان. گرفتند مي قرار گوناگوني هاي جايگاه در
 ).  647 ص ،1354 ي،راوند( گرفتند  مي قرار شاهي حرمسراهاي به ورود

                                                      

1. Totman  
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 بسـياري  فاصـله  پيشـين  تصوير با كه شد ارائه زنان از تصويري اسالم، دين ظهور با
 عنـوان  بـه  همچنـان  زنـان  اعـراب،  ميـان  در و اسـالم  مبـين  دين ظهور از پيش. داشت

. نبودنـد  برخـوردار  نيـز  حقـوق  حـداقل  از كـه  شـدند  مي نگريسته فرودست موجوداتي
 به عمل در اسالم، پيامبر شمردند، مي ناپسند را زن وجود هك جاهل اعراب نظر برخالف

 بـه  بـزرگ،  خـداى « كـه  است منقول ايشان از. داشت مي گرامي را زنان الهي، دستورات
 كنـد،  نمـى  خوشـحال  را خود محارم از زنى مردى، هيچ و است مردان از تر مهربان زنان
). 6 ص ،6 ج ق، 1391 لينـي، ك( سـازد  مـي  شاد قيامت در را او متعال خداوند آنكه مگر

 وفـات،  از پـيش ) ص( پيامبر هاي وصيت آخرين از يكي كه است شده روايت همچنين
) ص( رسـول  از وفـات  وقـت  بـه  كـه  چيـزي  آخرتـر : «است بوده زنان با تعامل درباره

 نيكـو  را بنـدگان  داريـد،  پـاي  بـر  نماز: بود سخن سه -گفت همي زبان زير كه -شنيدند
 نيكـو  زندگاني ايشان با شما، دست در اسيرانند ايشان كه زنان حديث در اهللا اهللا و داريد
 در تـوان  مـي  را زن مقـام  تكريم نهايت همچنين). 314 ص ،1380غزالي طوسي،( »كنيد
 عايشه از. كرد مالحظه) س(زهرا  فاطمه حضرت دخترشان، با اسالم گرامي پيامبر رفتار

 را او دست رسول آمدي،) ع( رسول پيش در فاطمه چون« است: شده نقل پيامبر همسر
 خرگوشي، ترجمه راونـدي،  واعظ( »بنشاندي خويش جاي به و دادي بوسه و فراگرفتي

 ).  451 ص ،1361

 بـا  برابـر  ايشـان  انسـاني  جايگاه در را زنان اسالم، دين كه دريافت توان مي ترتيب اين به
 نـه  انسـان،  حقيقـت . «دانـد  نمـي  پـذير  جنسيت را انسان وجودي حقيقت زيرا داند، مي مردان
 انوثـت  و ذكـورت  چهـره  از را دو ايـن : فرمايـد  مـى  كـريم  قـرآن  زيرا نث،ؤم نه است مذكر

 نـه  دهـد  مـى  تشـكيل  او روح را انسان حقيقت، در. بشناسيد انسانيت چهره از بلكه نشناسيد،
 او جـان  و جسـم  مجمـوع  نـه  و او جسـم  نه كند مى تعيين او جان را انسان انسانيت او؛ بدن

 وحـدت  بـه  قايـل  فلسـفي،  اسـتدالل  با نيز طباطبايى عالمه). 76 ص ،1369 آملي، جوادي(
 ).  16 ج ق، 1399( نيست قايل دو آن ميان تفاوتي بابت اين از و است مرد و زن نوعى

 اسـت  مختصر اشاراتي در زنان به تاريخي و ديني منظرهاي نشانگر فوق، هاي دانسته
 آنكـه  بـويژه  افتـد،  مـؤثر  مسـتندها  تحليـل  در موجـود  هـاي  ريگي جهت در تواند مي كه

 موضـوع  را »ايرانـي  مسـلمان  زن« مشـخص،  طور به مستندها، اين در مرتبط هاي بخش
 .است داده قرار خود بازنمايي
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 بازنمايي نظريه

 فرهنـگ  چرخـه  از بخشـي  مقـررات،  و هويت مصرف، توليد، همراه به را بازنمايي ،1هال
 ربـط  فرهنـگ  بـه  را زبـان  و معنـا  بازنمـايي،  كه كند مي مطرح را ايده اين اابتد او. داند مي
 بازنمـايي  ايده مختلف ابعاد بسط به خود، بحث ادامه در سپس و) 15 ص ،1997( دهد مي

 خـود  هـاي  تحليـل  خالل از و پردازد مي) است فرهنگ و زبان معنا، مفاهيم بر مشتمل كه(
ميـان   ارتبـاط  بيان چگونگي براي هال. بخشد مي لشك را بازنمايي مفهوم به جديد نگاهي

 يـك  در را بازنمـايي  از متفـاوت  هـاي  كوشـد برداشـت   فرهنگ، مي و زبان معنا، بازنمايي،
 قـرار  كلـي  دسـته  سـه  در بازنمـايي  هـاي  نظريه او، ديد از. كند بيان كلي نظري بندي طبقه
 .  برساختي هاي نظريه. 3 تعمدي و هاي نظريه. 2 بازتابي، هاي . نظريه1: گيرند مي

 اسـت  معنـايي  از بازتـابي  اي، ساده شكل به زبان كه است بر اين ادعا بازتابي، نگاه در 
 كـه  اسـت  ايـن  بر اعتقاد ارجاعي يا تعمدي نگاه در. دارد وجود واقع جهان در پيش از كه

 نگـاه  .دارد را آن بيـان  قصد نقاش هنرمند يا نويسنده كه است چيزي كننده بيان صرفاً زبان
 شود (همان).  مي ساخته زبان »وسيله به« و »در« معنا كه است مدعي بازنمايي به برساختي

 گفتمـاني  نگـاه  و2سوسـور  آراي از منـتج  شناسـي  نشـانه  ديـدگاه  از اسـتفاده  با هال 
 هـاي  ويژگـي  داراي بازنمـايي  كـه  دهـد  مـي  نشـان  3فوكـو  ميشل هاي ديدگاه از برگرفته

 زبـان،  بـه  نگـاه  خـالل  از هـال  استوارت براي بازنمايي دنبو برساختي. است برساختي
 چرخـه  در آن وسيله به معاني كه گيرد مي شكل فرهنگ چرخه در محوري رسانه مثابه به

 .  يابند مي چرخش و شوند توليد مي فرهنگ،

 شناسي شرق

 فرهنگـي  تعامـل  نـوع  مطالعه به كه است مطالعاتي هاي حوزه از پسااستعماري مطالعات
 ،4سـعيد  ادوارد همچـون  محققـاني  مطالعـات،  اين پيشگامان از. ردازدپ مي شرق و غرب
 آنهـا  همـه  مشـترك  ويژگـي  كه هستند 7سردار ضياءالدين و 6كريم ح. كريم ،5بابا هومي

 قـرار  توجـه  مورد بيشتر سعيد ادوارد مطالعات و آثار ميان، اين در. است شان شرقي تبار
                                                      

1. Hall         2. Saussure       3. Michel Foucault 

4. Edward Said   5. Homi Bhabha    6. Karim H.Karim 

7. Ziauddin Sardar 
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 غيرِغـرب  عنوان به غرب فرهنگي هويت تعريف در شرق سعيد، ادوارد نظر به. «است گرفته
 بـر  مبتنـي  اسـت  اي انديشـه  شـيوه  شناسي، شرق نظر، اين از. است داشته اي كننده تعيين نقش

 بـراي  اي سلطه ابزار شناسي شرق. غرب و شرق ميان شناسانه معرفت و شناسانه هستي تمايزي
 را هـا  ديـدگاه  برخي كند، مي صادر آن درباره احكامي كه است شرق درباره تصورات ساختن
 را شـرق  ترتيـب،  بـدين  و شـمارد  مي ممنوع را ديگر برخي و غيرمجاز را ديگر برخي مجاز،
 ).15 ص ،1385 به نقل از سمتي، ترجمه براهوئي،» (دهد مي شكل

 بين رويارويي و طرف دو اين وجود به اشاره با امپرياليسم و فرهنگ كتاب در سعيد
 ديگـران  اش؛ سـلطه  تحت قلمرو و غرب ميان روابط مطالعه: «است معتقد غرب و شرق
 و تكـوين  مطالعـه  بـر  اسـت  مـدخلي  بلكـه  نيسـت،  نامسـاوي  اي رابطـه  شـناخت  تنها

 قـدرت  نابرابر حضور استمرار عالوه به. غرب خود فرهنگي تجربيات مفهوم گيري شكل
 باشـد  داشـته  اي مالحظه قابل تبيين و توجيه تواند مي زماني غيرغرب برابر در غرب نزد
 هـاي  گفتمـان  نگـاري،  قـوم  رمان، همچون فرهنگي هاي صورت از نيز دقيقي درك ما كه

 ايـن  اسـاس  بـر  تلميحات و اشارات آن در كه اپراهايي و اشعار از خاصي نوع تاريخي،
 ).287 ص ،1382ترجمه اكبري، ( »باشيم داشته است، فراوان آنها در ها تفاوت

 زبـان،  جامعـه،  ديـن،  دربـاره  خاورشناسـان  كه را گوناگوني هاينظر سعيد، گفته به
 و 19 سـده  از امـا  ناميـد؛  آشـكار  شناسي شرق توان مي اند، كرده ابـراز شرق...   و تاريخ

 را آن بايـد  كه ديگري نوع اسالمي، قلمرو در اروپايي هاي قدرت نفوذ توسعه با همزمان
 و ادبـي  آثـار  در شـرق  نـوع،  ايـن  در. اسـت  آمـده  پديـد  خوانـد،  پنهـان  شناسـي  شرق

 وانمـود  طـوري  و شـده  ترسيم خرافي و نامعقول خيالي، اي گونه به غرب، هاي سفرنامه
 كـه  داند مي الزم خود بر غرب و ندارد را آزاد زندگي شايستگي شرق، كه گرديده است

 القـا  چنـين  فلسـفي  و علمي هاي پژوهش در. كند هدايت مختلف هاي زمينه در را شرق
 و اسـت  كمتـر  هـا  غربـي  از علمـي  توسـعه  و نـوآوري  در ها شرقي توانايي كه رددگ مي

 ).  12-13 صص ،1386  گليان، همتي( كنند دستگيري آنان از بايد ها غربي

 و پـردازد  مـي  نيسـت،  شناسي شرق آنچه تعريف به ابتدا شناسي شرق كتاب در سعيد
 ايـن  حاصل: «سعيد ادوارد هديدگا از. دهد مي شرح را شناسي شرق گوناگون ابعاد سپس
 شناسـي،  شرق گونه اين. است آن مردم و شرق واقعيت گرفتن ناديده غربي، شناسي شرق

 ). 33 ص ،1383 عضدانلو،( »است امپرياليستي و نژادپرستانه خود مركزبينانه پدرساالرانه،
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 اي رسانه شناسي شرق

 و اجتمـاعي  متفـاوت  واقعيـت  آن در كه گيرد مي كـار بـه را نما واقع روايتي شناسي شرق
. اسـت  آن غربي همتاي از متفاوت كه واقعيتي شود؛ مي انگاشته بديهي شرق از فرهنگي

 انـگاشـتــه  بـديهي آن درست بودن و گردد مي كشف شناسان شرق تالش با روايت اين
 كـريم . اسـت بوده تفكر طرز اين هميشگي ويژگي نمايي، اهريمن نوعي واقع در. شود مي

 نشـان  ييامريكـا  هـاي  رسانه در را مسلمانان و اسالم از شناسانه شـرق تـصاويـر ارتـكر
 در غالـب  گفتمـان  بـه  تهديـد،  يك مثابه به اسالم از تصوير كه كند مي تبيـين و دهـد مي

 ،»ديگـري « تـرين  مهم مثابه به اسالم امريكا، اي رسانه گفتمان در. است شده تبديل امريكا
 اسـت.  شده كمونيسم جايگزين غربي، هاي ارزش با مخالفت ليديك پايگاه يك عنوان به

 توليـد  را جهـاني  اوضـاع  از هـايي  نسـخه  شناسـي،  شـرق  عينك با اي، رسانه هاي سازمان
 كـالن  چـارچوبي  دل در اي رسـانه  متـون  ايـن  توليد). 6 ، ص2009 ،1ويلكينز( كنند مي

 فرهنگـي  و سياسي نهادهاي در كه شناسانه شرق هاي ايدئولوژي آن در كه شود مي انجام
 .گيرند مي نظام اي رسانه صنعت اقتصادي هاي ضرورت و الزامات طريق از يابند، مي بقا

  تحليل روش

 مسـتندها  در آنچـه  از توصيفي ارائه ضمن ممكن تاحد است شده تالش مطالعه اين در 
 رد. شـود  تبيـين  مسـتندها  از بخـش  هـر  نشـاختي  نشـانه  هاي داللت شده است، روايت
 هـم  بـه  تر وسيع گفتماني در و شوند مي تقسيم تر جزئي هاي بخش به متون شناسي، نشانه
 خـاص  متـون  آن در كـه  آورد مي فراهم را روشي شناختي نشانه تحليل. گردند مي مرتبط

 از تركيبي متن« تحليل، اين در. شوند مي مرتبط  كنند،  مي عمل آن در كه هايي پيام نظام به
 ژانـر  يـك  قراردادهاي به ارجاع با كه) اطوار يا اصوات و تصاوير، ات،كلم( هاست نشانه

 چنـدلر، ترجمـه پارسـا،   ( »اسـت  شـده  تفسـير  و ساخته خاص ارتباطي رسانه يك در و
 آنهـا  جانشيني و متن گوناگون عناصر همنشيني محور دو در مستند هر). 21 ص ،1387
 يـك  همنشـيني  تحليـل  از نظورم. شود رمزگشايي مستند هر متن از تا است شده تحليل
 را خـاص  روايـت  نـوعي  كـه  رويدادهاست از اي سلسله همچون آن به كردن نگاه متن،

                                                      

1. Wilkins  
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 در نهفتـه  هاي تقابل پنهان الگوي جستجوي معناي به متن يك جانشيني تحليل. سازد مي
 از شـده  پخـش  تلويزيـوني  مسـتندهاي  را مطالعـه  مورد جامعه. سازنده معناست و متن

 روش بـا  مسـتند  4 آنهـا  ميـان  از كـه  دهنـد  مـي  تشـكيل  امريكـا  ويزيـوني تل هاي شبكه
 ،1387  سـفيري، ( »نامند مي نيز قضاوتي گيري نمونه را آن گاهي كه« هدفمند گيري نمونه

 انتخـاب  هدفمنـد  طـور  به شده مطالعه هاي شبكه. اند شده انتخاب تحليل براي) 59 ص
 امريكـايي  تلويزيوني هاي شبكه ترين طبپرمخا و ترين مهم جزو سو يك از زيرا اند شده

 تمركـز  هـا  شبكه اين از شده پخش مستندهاي برخي ديگر سوي از و شوند مي محسوب
 .  اند داشته ايراني زن موضوع بر اي ويژه

 ها يافته گزارش

 منتخب تلويزيوني مستندهاي در ايراني زنان بازنمايي

 »1بينابين جهاني« مستند .1

: راوي منـوچهري؛  نظـام : كـارگردان  ؛2رضـائيان  جيسـون  و هريمنوچ نظام: نويسندگان
 ؛2006 :پخـش  سـال  ؛3وي تـي   لينك: كننده پخش شبكه انگليسي؛: زبان رضائيان؛ جيسون

 .4پارادايس پروداكشن: محصول دقيقه؛ 55 :مدت

 متمركـز  ايـران  در زنان موضوع بر آن از بخشي كه مستند اين :مستند روايت چكيده
 ايـران  بـه  رضـائيان  جيسـون  نـام  به امريكايي -ايراني جواني سفر ايعوق شرح به. است

 زنـدگي  ملـت  دو مابين جهاني در است معتقد خود بودن دومليتي دليل به كه پردازد مي
 فرهنـگ  دو با مواجهه در تجاربش از و كند مي سفر ايران مختلف شهرهاي به او. كند مي

 . گويد مي سخن امريكايي و ايراني

 ندمست تحليل

 آنهـا  دارند، اي بسته افكار ايراني، جوانان كنند مي تصور ها امريكايي كه گويد مي راوي �
 ايرانيـان  همه يا كنند مي سر به چادر دختران همه و دارند ريش پسران همه كنند مي فكر

                                                      

1. A World Between      2. Jason Rezaeeyan       3. Link TV 

4. Production Paradise 
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 هـاي  رسـانه  غالـب  جريان هاي كليشه بر دال( دهند مي امريكا بر مرگ شعار ها خيابان در
 و مردان براي محاسن يا زنان براي چادر حجاب بودن مترادف ايرانيان، و راناي از غربي

 .)متحجرانه افكار با ستيزي غرب نيز

 سـيگار  كامـل  چنـدان  نه پوششي با دختران آن در كه - شاپ كافي يك در كه راوي �
 هكـ  هاست شاپ كافي در تنها كند مي ادعا دارد، مالقاتي قرار دختر مترجم يك با -كشند مي

 كنـد  مي معرفي دختري را مترجم وي. باشند داشته مراوده هم با توانند مي پسران و دختران
دال بـر مشـابهت   ( خنـدد  مـي  بلنـد  صداي با عمومي محل يك در و دارد آزادي افكار كه

 .)شود مي تقبيح آنها فرهنگي تفاوت و تحسين غرب با ايران زنان رفتارهاي فرهنگي

 قـالي  بافتن به آنجا در وي مادر كه كه حالي در برد، مي زلشانمن به را او راوي دوست �
 .)شوند مي معرفي خانگي هنرهاي و خانه به پايبند ايراني، زنان پيشين نسل( است مشغول

 آن، فضاي در كه كند مي مراجعه خريد مركز يك به زنانه لباسي خريد براي راوي �
 اظهـار  راوي. هسـتند  خارجي پوشاك برندهاي انواع ديدن حال در جواني مردان و زنان
 دختـر  يـك  بـراي  سـوغات  عنـوان  بـه  كوتـاه  و تنـگ  مانتويي خريد درصدد كه كند مي

 كـه  دهد مي نشان و شود مي متمركز مكان اين در حاضر زنان بر تصاوير. است امريكايي
 تـن  بـر  - اسـت  امريكـايي  دختـر  يـك  پسـند  مورد كه – راوي نظر مورد مانتوي شبيه

 اندامش روي بر را لباس كه كند مي خواهش ايراني دختر يك از او. است رانياي دختران
 پوشـش  امـر  در زنـان  فرهنگـي  سـاليق  همانندگي و انطباق بر دال( كند انتخاب و ببيند
 .)امريكاييان و ايرانيان ميان

 امـام  مرقـد  نمـادين  غبـارروبي  مضـمون  با راوي آپارتمان تلويزيون از تصاويري �
 حجـاب  امـر  ترويج بر دال( شود مي پخش محجبه و نوآموز دختراني وسطت (ره) خميني

 ).خردسال دختران ميان در كشور بويژه رسمي گفتمان در

 صـورت  تصويرسـازي  تشريح با و 2003 سال در ايران زنان وضعيت مستند، در اين
 كـه  اسـت  شـده  روايت چنين زنان، خصوص در ايران بر حاكم رسمي گفتمان از گرفته

 هـا  ديوارنگـاري  ازجملـه  گونـاگون  ابـزار  بـا  اي گسـترده  بسيار تبليغات گفتمان، ناي در
 .  است كرده محدود را آنها آزادي امر اين كه گيرد مي صورت
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 »1هستم ايران در كه نگوييد مادرم به« مستند .2

 ديِگـو : راوي بونوئـل؛  ديِگـو  :كـارگردان  مانوكيـان؛  پاسكال و2بونوئل ديِگو :نويسندگان
 ؛2009: پخـش  ؛ سـال 3جئوگرافيـك  نشـنال  :كننـده   پخش شبكه انگليسي؛: زبان ل؛بونوئ
 .  جئوگرافيك نشنال :محصول دقيقه؛ 47: مدت

 كنـد  مـي  سـعي  او. كنـد  مي سفر ايران به راوي مستند، اين در: مستند روايت چكيده
 اناصفه قم، شهرهاي در را ايراني زنان وضعيت ازجمله فرهنگي، و اجتماعي هاي پديده

 .  دهد قرار توجه مورد تهران و

 مستند تحليل

 بـازان،  اسـكي  از تصـاويري  تهـران،  شـمال  در ديزين اسكي پيست از هايي صحنه در �
 در دينـي  تقيـدات  و برخوردارترنـد  افـراد  از نمـادي  كـه  آيد درمي نمايش به زنان بويژه

 بـويژه  ايـران  جامعـه  در مدرن فرهنگ نمودهاي آنكه بر دال( شود نمي ديده آنها پوشش
 نشيند مي سيژ تله كابين يك در ايراني دختر يك همراه به راوي .)است بارز زنان ميان در
 باشيد؟ داشته حجاب اينجا در مجبوريد شما آيا«پرسد:  مي او از. كند مي گفتگو وي با و

 كـار  ايـن  به مجبور را ما كه نيست كسي اينجا چون گويد،  مي و دهد مي منفي پاسخ وي
 فرهنـگ  تقابـل  بـر  دال( شـود  مـي  كـات  ايراني محجبه زنان از تصويري به مستند. دبكن

 اينجا پس گويد، مي راوي .)زنان حجاب خصوص در ديني سنتي فرهنگ برابر در مدرن
 »كشـور  نقاط ساير در نه و اينجا فقط ولي بله: كند مي تأييد دختر است؟ آزاد منطقه يك

   .)ايراني زنان دلخواه پوشش براي ايران عمومي فضاي در آزادي نبود بر دال(

 در اگر گويد، مي اجتماعي مشاغل عرصه در ايراني زنان موقعيت به اشاره با راوي �
 يـا  كنـد  راننـدگي  خـودش  تواند مي كند سفر جايي به جايي از بخواهد خانم يك تهران

 شـغل  بـه  زنـان  اقبـال  ذكـر  بـا  سـپس . بگيرد اختيار در را بانوان مخصوص تاكسي يك
. كنـد  مـي  گفتگـو  اسـت،  رانندگي حال در كه ها تاكسي همين از يكي راننده با رانندگي،

 بنشـينم  شـما  ماشـين  داخـل  توانم نمي هستم مرد يك من چون«گويد:  مي وي به راوي
                                                      

1. Don’t
 
tell my mother that I’ m in Iran       2. Diego Bunuel 

3. National Geographic 
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 :گويـد  مـي  و خنـدد  مـي  راننـده . »كـرد  خـواهم  گفتگـو  شما با حالت همين در بنابراين
 سـپس  .)ايـران  در زنـان  بـا  مـراوده  خصوص در هنگيفر اجبار بر دال( »است احمقانه«

 راننده با تاكسي از كه هايي خانم براي كه مشكالتي برخي دليل به افزايد، مي راننده خانم
 دارنـد  بيشـتري  اقبـال  بـانوان  خـاص  هاي تاكسي به زنان آمده، پيش كنند مي استفاده مرد

 بـه  راجـع  را راننـده  بـرادر  يـا  رپد نظر راوي .)ايران جامعه در زنان امنيت عدم بر دال(
 در و ندارنـد  را عربسـتان  محـدوديت  زنـان  اينجا دهد، مي پاسخ وي. پرسد مي او حرفه

 راننـدگان  ايـن  براي كه مكانيكي  شبانه كالس به سپس راوي. آزادند خود حرفه انتخاب
 بـه  اول گويـد،  مـي  آنهاست به تعليم حال در كه مردي. كند مي اشاره است، شده تشكيل

 فرادسـتانه  نگاه بر دال( است شده عوض نظرش بعدها اما نبوده، خوشبين زنان يادگيري
 ايشـان  شـغل  از راننده زنان همسران رضايت از راوي .)ضعيف جنس عنوان به زنان به

 بـه  زنـان  موجود وضعيت گذار روند بر دال( اند راضي بسيار كه گويند مي آنها. پرسد مي
 .)مدرن وضعيتي سوي

 مشـغول  آرايشـگر  دو. كنـد  مي مراجعه زنانه آرايشگاهي به گزارش، ارائه ايبر راوي
 و كنـد  مـي  گفتگو آنها با راوي شود، مي تمام كه آرايشگرها كار. هستند دختر دو آرايش

 يكـي  داريد؟ سر به روسري چرا ايد، كرده آرايش كه حالي در شما«پرسد:  مي دختران از
 »اسـت  ممنـوع  كه داند مي موضوع اين دليل را گاهآرايش در راوي مرد حضور دختران از
 .)زنان خصوصي و فردي ميان روابط در ديني هنجارهاي حاكميت بر دال(

 آرايشـگر  زن. پرسد مي شان معمولي پوشش از ايراني زنان رضايت درباره آنها از راوي
 هـا   بحصـ  زيـرا  انـد،  غربـي  زنـان  از تـر  راحت اينجا زنان پوشش، همين دليل به« گويد: مي
 زنـان  پوشـش  كـاركرد  بـر  دال( »شوند مي خارج خانه از موهايشان كردن  مرتب دردسر  بي

 انـواع  عملـي  نمـايش  و توضـيح  بـه  آرايشـگر  دختـر  .)ايشان نظمي بي داشتن پنهان براي
 كـه  پـردازد  مـي  ايشـان  توسط موها پوشاندن نحوه و ايراني زنان ميان در رايج هاي پوشش

 متغيـر  زنـدگي  محـل  يا كار محل ديگر سوي از و سو يك از مذهبي دتقي به بسته آن انواع
   .)حكومت فرهنگي اجبار ذيل مسلمان، زن پوشش فرهنگي تفاوت تعريف( است

 در كند، مي اشاره و رود مي كريم قرآن المللي بين مسابقات برگزاري محل به راوي �
 عنـوان  به جنسيتي تفكيك بر دال( جداست مرد حضار از زن حضار نشستن محل اينجا
 ).  رسمي هنجار يك
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 و اجتمـاعي  هـاي  پديـده  بـر  تمركـز  با شده است تالش مستند اين از هايي بخش در
 پرداخته ايران، درباره مطرح هاي كليشه برخي طرح به زنان، به مربوط گوناگون فرهنگي

 راوي، ديد از كه ايران اسالمي جمهوري حاكميت ذيل در ايران زنان منظر، اين از. شود
 هـويتي  كنند مي تالش و نگرند مي آينده به رود، مي شمار به اسالمي دموكراسي از نوعي
 غـرب  اي رسـانه  فضـاي  در رايج هاي كليشه برخي از گرچه. بسازند خود براي را مدرن

 بـر  امـا  نيسـت،  چنـداني  هـاي  نشـانه  زنـان،  بـر  ظلم و فرودستي همچون زنان مورد در
 مردان، با زنان مراودات حدود نيز و پوشش نوع انتخاب در بويژه ايشان هاي محدوديت

 . شود مي تأكيد

 »1استيوز ريك ايران« مستند .3

 شـبكه  انگليسـي؛ : زبان استيوز؛ ريك :راوي ؛2گريفيث سيمون :كارگردان استيوز؛  ريك :نويسنده
 .4پروداكشنز در بك: محصول دقيقه؛ 56 :مدت ؛2009 :پخش سال ؛3اس بي پي: كننده پخش

 و شـيراز  اصـفهان،  ابيانـه،  بـه  تهران از ايران، به سفر با راوي: مستند روايت چكيده
 زنـان  و ايـران  از را خود روايت شهرها، اين از بازديد ضمن در و رود مي جمشيد تخت
 .  كند مي بازگو ايراني

 مستند تحليل

 پوشش بر ويژهب كه آيد درمي نمايش به تهران هاي خيابان عمومي معابر از هايي صحنه �
 را دولـت  مـزاحم  حضـور  منـاظر،  ايـن  در: گويـد   مي راوي. است متمركز چادر با زنان

 و زنان آزادي عدم بر دال( نيست دموكراسي اين: افزايد مي قاطعيت با و كنم  مي مشاهده
 انقـالب  اسـت  معتقـد  راوي .)ايـران  مـردم  ديني فرهنگ مظاهر و حجاب بودن اجباري

 انقـالب « هـا  ايراني خود را آنچه خود، با بلكه نداشت، همراه به زاديآ ايران، مردم براي
 روابـط  اجتمـاعي  ـ فرهنگي تفاوت ترتيب، اين به وي. آورد ارمغان به دانند، مي »ها ارزش

 و ايـران  در زنان اسالمي پوشش به او. كند مي تقبيح را غرب با ايران در مردان و زنان ميان
 بـا  ايران تمايز وجه را موارد اين و كند مي اشاره عمومي ليهنق وسايل در آنها محل تفكيك

                                                      

1. Rick steves Iran       2. Simon Griffith       3. PBS 

4. Back Door Productions 
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 هـا،  منـاره  كـه  گويـد  مـي  تهـران  توصـيف  در وي. دانـد  مـي  مسـلمان  كشـورهاي  ديگر
 نبـود  و شـهر  در چـادري  زنـان  حضور جز و نداده قرار الشعاع تحت را ها خراش آسمان
 سـكوالر  شـهرهاي  بـا  يديگـر  تفاوت تهران امريكايي، محصوالت تجاري تبليغات و كاالها

 .)ايراني زنان پوشش بودن نامتعارف بر دال( ندارد جهان در توسعه حال در كشورهاي

 كند اشاره مي ايراني جوانان عالي تحصيالت به تهران، دانشگاه در حضور با راوي �
 تحـت  امـا  كنند، مي تحصيل دولتي هاي هزينه با دانشجويان دانشگاه، اين در گويد، مي و

 شـده  تفكيـك  هـاي  محل به باره اين در وي. دارند قرار شديد تئوكراسي نوعي حاكميت
 بـه  او بـا اشـاره  . نمايد مي اشاره ها بوفه ازجمله دانشگاهي فضاهاي در پسران و دختران

 مـردان  و زنـان  دادن دسـت  ممنوعيـت  نيـز  و قـانون  يك عنوان به حجاب رعايت لزوم
 دست جاي به گويد، مي كنايه به است، دختر يك با گفتگو حال در كه حالي در نامحرم،

 موضـوع  ايـن  بـه  حاضـران . داد خواهـد  دسـت  اوست كنار در كه آقا يك با او، با دادن
 .)اجبار قالب در ايران در مردان با زنان تعامل فرهنگي تفاوت طرح( خندند مي

 ،باشـند  حجـاب  بـي  تواننـد  نمـي  زنان نيز ايراني مجالت تبليغات در گويد مي راوي �
 اگـر  ايرانـي  زنـان  درصـد  75 كه گيرد مي نتيجه وي. ندارند نيز سكسي مجالت آنها ضمناً
 همچنـين  او. كنند مي استفاده عمومي محافل در آزادتري هاي پوشش از باشند، داشته اجازه
 دال( دانـد  مـي  رايج ايران، در را متوسط طبقه زنان بيني عمل ازجمله زيبايي جراحي عمل

 تأكيـد دارد و  زنـان  آرايـش  و پوشـش  سادگي بر كه ايران در رسمي تمانگف بين اينكه بر
 گـويي  كه است شده برقرار دو اين بين علي رابطه نوعي دارد؛ وجود تعارض زنان، عاليق
 ).است جامعه در ديني تبليغات و قوانين اعمال نتيجه در دختران، زيبايي جراحي انجام

 بـودن  زن يا بودن مرد معرف آنها از كدام هر كه ها خانه در هاي كوبه با راوي ابيانه، در �
 امـا  اسـت،  معنـي  بي او براي امر اين گرچه كه كند مي اذعان و شود مي آشنا است، در كوبنده

 ).زنان براي تبعيض عنوان به فرهنگي تفاوت طرح( دارد اهميت مسلمان زنان براي

 هـاي  نقاشي مضمون از تفسيري ارائه با ستون، چهل عمارت در راوي اصفهان، در �
 كنـد و  مـي  توصيف را عمارت اين ديوارهاي بر شده مصور رقصندگان و رامشگران آن،
 بـر  تمركـز ( است آن وضعيت بهترين در ايراني زندگي از نوعي مبين آثار اين: افزايد مي

 عنـوان   بـه  زنـان  بـه  ايرانـي  مـردان  ابـزاري  رويكـرد  دربـاره  شناسـانه  شـرق  هاي كليشه
 ). آنها دگانكنن سرگرم
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 راوي امريكـايي  دوستان براي را آنان پيام محجبه، دختر دو با گفتگو ضمن راوي �
 دوسـت  را امريكـا  مردم كه گويند  مي آنها. شود مي جويا) اوست خود هموطنان منظور،(

 ).امريكا مردم قبال در ايران زنان محبت و دوستي بر دال( دارند

 آنهـا  داريـد؟  همراهـي  بـراي  پسـري  شـما  آيا پرسد، مي محجبه دختران از راوي �
. داريـد  نيـاز  پسـر  يك به شما ولي دهد، مي ادامه او اما دهند مي منفي پاسخ و خندند مي
. كنـد  مي تأكيد اند، خوشحال و ندارند مشكلي پسر دوست وجود بدون آنها اينكه بر وي
 بـر  تأكيـد ( يابنـد ب را شـان  عالقـه  مـورد  پسر روزي ايشان كه كند مي اميدواري اظهار او

 تفـاوت  طـرح  ايرانـي؛  دختـران  ميـان  در غربـي  فرهنـگ  منظـر  از انساني روابط نقصان
 ).نقصان و ضعف عنوان به فرهنگي

 وجـود  دليل به گويد،  مي ايراني خانواده يك مهماني در حضور با شيراز، در راوي �
 اشـاره ( دارنـد  ريبيشـت  پوشش خانواده، زنان غريبه، افرادي عنوان به او گروه و دوربين

 بـه  او از مفصـلي  پـذيرايي  بانوان، خانه، اين در .)نامحرم با مسلمان زن گذاري حريم به
 و مهربـاني  صـميميت،  بـر  دال( كننـد  مـي  پذيرايي غذاها انواع با او از و آورند مي عمل

 ).ايراني زنان دوستي مهمان

. يافـت  دست ليدكنندگانتو منظر از ايراني زنان از تصويري به توان مي مستند اين در
 قـوانين  ذيـل  را زنـان  پوشـش  و چـادر  شدت به روايتش، ابتداي در راوي كه حالي در

 امـا  ورزد، مـي  تأكيـد  ايران در اجتماعي آزادي نبود بر نوعي، به و كند مي طرح حكومت
 نـوازي  مهمـان  تـأثير  تحـت  بسيار كه حالي در و گيرد مي فاصله موضوع اين از تدريج  به

 خانواده اين زنان تعامل نحوه تا كند مي تالش است، گرفته قرار شيراز در ايراني خانواده
 برخـي  بـه  گـذرا  چنـد  هـر  اشاره حال، اين با. كند تشريح را بيگانه و نامحرم حضور در

 ذهـن  به را زنان خصوص در شناسانه شرق هاي كليشه برخي زنان، با مرتبط هاي موضوع
 عنـوان  بـه  اصـفهان  در نقاشـي  يـك  در رامشگر زنان به رهاشا مثال، براي كند؛ مي متبادر

 .است زمره اين از ايرانيان، آل ايده زندگي تصوير

 گيري نتيجه و بحث

 ارائـه  تصـوير  امريكـايي،  تلويزيوني مستندهاي در ايران زنان تصوير بازنمايي تحليل در
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 امريكـا  هـاي  لويزيونت اي رسانه رويكردهاي از متأثر بسيار توان مي را ايران زنان از شده
 ايرانـي،  زنان موضوع واقع در. دانست امريكا »ديگري« مثابه به ايران اسالمي جمهوري به
 آنهـا  بـه  هـا  تلويزيـون  اين در مداوم و پيوسته طور به كه هايي موضوع از يكي عنوان به

 ايـن  در ايران از شده ارائه هاي كليشه ديگر كنار در رنگي پر طور به است، شده پرداخته
 .است گرفته قرار برداري بهره مورد ايران حكومت از منفي تصويرسازي براي ها رسانه

 و فرهنـگ  از زدايـي  بافـت  با پيوسته ايران، زنان بر متمركز تلويزيوني مستندهاي در 
 شناســانه، شــرق رويكردهــاي از ناشــي بــا خــود مركزبينــي و ايــران، اجتمــاعي فضــاي
 مظـاهر  گونـه  هـر  و است شده گرفته ناديده جامعه ناي فرهنگي ـ اجتماعي  هاي تفاوت
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