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 چکیده
منظور ویدئوی  این گراست که به های اجتماعی از گفتمان زن سنت هدف این مقاله فهم خوانش کاربران رسانه 

یزیونی با یک کارشناس است که به  وی تل موسوم به »تشت شیر« مطالعه شد. این ویدئو بخشی از یک گفتگ  و
پردازد. سؤاالت اصلی مقاله اینن  راهکار ابراز عالقه به همسر از طریق شستن پای او در تشت آب یا شیر می 

کند؟ و کاربران اینستاگرام چه خوانشی از این ویندئو براسناس  است که این ویدئو چه گفتمانی از زن ارائه می 
رند؟ برای پاسخ به سنؤال اول از تللینل گفتمنان انتقنادی براسناس مندل  ال دا نظریۀ کدگذاری/کدگشایی ه 

کید آن بر گفتمان زن سنت فرکالف استفاده شده است که نشان می  گراست و برای پاسخ به سنؤال دوم  دهد تأ
که  های اینستاگرام پرداخته شده است. نتایج تللیل ملتوا نشان داد  ها و کامنت به تللیل ملتوای کیفی پست 

تر و  ، مذاکره ای و متضاد در این رسانۀ اجتماعی، خوانش متضاد متنوع ک ی هژمون  ن  مسلط میان سه خوانش  از 
 هاست. دارتر از سایر خوانش دامنه 
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ن  ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
 

 ایران تهران، تهران، دانشگاه اجتماعی، علوم  دانشکدۀ ارتباطات، علوم  دکتری، دانشجوی .1
   

یسندۀ   تهران،   تهران،   دانشگاه   جهان،   مطالعات   دانشکدۀ   آسیا،   شرق   جنوب   در   رسانه   و   ارتباطات   علوم   استادیار،   . 2  مسئول(   ایران)نو
   

http://dx.doi.org/10.22035/jicr.2019.2172.2689
http://www.jicr.ir/article_403.html
../../../../../../../../kolahi.ISCS/AppData/Roaming/Microsoft/Word/CC%20BY%204.0
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
mailto:mzkhelghati@ut.ac.ir
mailto:hmolaei@ut.ac.ir


 

 قات فرهنگی ایران ی تحق   فصلنامه 
 

 
 

 
 
 
 

30 
 4،  شماره  12دوره 

 1398   زمستان 
 48پیاپی  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 مقدمه.  1
أثیر کشننمکش میننان دو گفتمننان سنننت و مدرنیتننه  تلت تنن زنان در تاریخ معاصر ایران همواره 

های سنننتی  بر تجربۀ تغییر نقش اند تا عالوه اند و در کشاکش این نزاع گفتمانی تالش کرده بوده 
هننای  خصننود در حوزه در عرصۀ خصوصننی، تجربننۀ زیسننتۀ بیشننتری در عرصننۀ عمننومی به 

موجود دربارۀ زنان اثننر   های ن اشتغال و آموزش کسب کنند. ازطرفی، کردار اجتماعی بر گفتما 
 اند.  های اجتماعی تأثیرگذار بوده ها نیز بر کردار داشته است و ازطرف دیگر گفتمان 

های  حاضننر رسننانه روزبرای ظهننور ایننن کشننمکش گفتمننانی درحال یکی از بسننترهای بننه 
ی کننه  هننای ها کاربران امکننان تولینند ملتننوا دارننند و گفتمان اجتماعی هستند زیرا در این رسانه 

یابننند.  گیرننند، در ایننن فضننا، امکننان بننروز بیشننتری می درحاشننیۀ گفتمننان مسننلط قننرار می 
یی منتشننر شنند کننه بسننیار  در شبکه  96ماه رابطه، در اوایل بهمن درهمین  یدئو های اجتماعی و

یدئو کننه بننه »تشننت شننیر« یننا »تشننت آب« مشننهور شنند، بخشننی از  بلث  برانگیز شد. این و
یزیونی سیمای  گرا ارائننه  ا یک خانم کارشناس بود کننه گفتمننانی از زن سنننت یزد ب گفتگوی تلو

جای »سنتی« ازسوی ملققان، ضرورت تمایزگننذاری  گرا« به کرد. دلیل استفاده از واژۀ »سنت 
هننای خننانگی  گرا زنی است که فقننط نقش میان دو وضعیت متفاوت است. منظور از زن سنت 

حتننی ممکننن اسننت از سننبک زننندگی  سننت و برعهده ندارد بلکه به تلصیل پرداخته، شاغل ا 
ها دارد. ایننن زن بننرخالف  ها گرایش به سنت مدرن برخوردار باشد اما به للاظ افکار و نگرش 

یر زن سنتی اسننت کننه عمومننا  خانه  نشننین اسننت و ازنظننر موقعیننت و جایگنناه وافکننار و  تصو
بننرای    صننرفا  دلیل زن سنت گرا یک گفتمان جدید نیسننت بلکننه  همین ها سنتی است. به نگرش 

یت زنی است که اگرچه ازنظر اجتمنناعی یننا اقتصننادی وضننعیت متفنناوتی  اشارۀ دقیق  تر به هو
 های سنتی گرایش دارد. للاظ فکری دربارۀ جایگاه زنان به اندیشه یافته است اما همچنان به 

حول دال مرکزی نابرابری ذاتی زن و مرد تثبیننت  هانشانه ،زندر تللیل گفتمان سنتی از 
هایی چنننون دارد، نشنننانه ارقر یمرکزدال  هجایگادر  ی برا نابر که نگفتما یندر ا» اند. شنننده

کید بنننر  جتماعنننی،ا رحضو به نسبت بننندبینی ،اجتمننناعی تبا سلسلهمر ،ییا گرارقتدا تأ
 رد مودر یمرکزدال  به دستناا با که نددبو یورشنا یهادال جملهازگرایننی نصو  نقشطبیعی

گرا نیز همین (. در گفتمان زن سنت16 ،1393 ،اسدیام و د«)قوشدنمعنادار میزن  به هنگا
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گرا در طور که گفته شد ممکننن اسننت زن سنننتگفتمان مورد توجه خواهد بود اگرچه همان
 برخی موارد مانند حضور اجتماعی تغییراتی را تجربه کرده باشد. 

ریشننه دار  قوی وهای گرا که به یکی از گفتماناهمیت فهم جایگاه زنان در گفتمان سنت
های خصود در فضننای رسننانههای موجود زنان بهمرتبط است و رقابت آن با انواع گفتمان

های مختلف و گاه متضاد بننا گفتمننان رسننمی اسننت، جدید که عرصۀ بیان نظرات و دیدگاه
های اجتمنناعی کننه ها درمیان کنناربران رسننانهاندازی از وضعیت این گفتمانتواند چشممی

دلیل تأثیرگننذاری و تأثیرپننذیری ز افکار عمومی هستند، باشد و ازطرفننی بننهخشی انمایندۀ ب
توانیم به فهم بهتننری از روننندهای اجتمنناعی پننیش  رو های اجتماعی، میها و کردارگفتمان

هننا بننه آنهننا وابسننته هسننتند، های اجتماعی که این گفتماندست یابیم. همچنین فهم کردار
های جریننان اصننلی سننازی رسننانهگننذاری و برنامهو قانون گذاریتواند در زمینۀ سیاستمی

 دهنده باشد.  کمک
ترتیب هدف این مقاله، دروهلۀ اول، فهم گفتمانی است که این وینندئو از زن ارائننه اینبه

اصلی تلقیق ایننن اسننت کننه  های کاربران است و سؤالکند و در وهلۀ دوم فهم خوانشمی
یدئوی تشت شیر به چه نلوی کننند؟ و ایننن وینندئو درمیننان ان زن سنننتی را ارائننه میگفتم و

در ایننران چننه  پرکنناربرفیلترنشننده اجتمنناعی عمننومی عنوان یک رسانۀ کاربران اینستاگرام به
 کند؟  هایی را ایجاد میدریافت

شود. سنن   های فوق، ابتدا چارچوب نظری مقاله توضیح داده میبرای پاسخ به پرسش
ه در این مقاله یعنننی تللیننل گفتمننان انتقننادی و روش تللیننل ستفاددو روش تلقیق مورد ا

های تلقیننق درمننورد روش تللیننل قسمت بعنند، یافتننه شد. در دنخواهداده ملتوا توضیح 
-مسننلطهننای گفتمان انتقادی و همچنین نتایج تللیل ملتننوای کیفننی مربننوو بننه خوانش

یدئوی مذکور، مذاکره کیهژمون   شوند.  می بیان ای و متضاد کاربران از و
 

 چارچوب نظری   .2
یکننرد نظننری متناسننب بننا سننؤال ایم. ها و روش تلقیننق بهننره گرفتننهدر ایننن مقالننه از دو رو

هننای منزلننۀ روشننی تللیلننی و منفننک از بنیانتوان از تللیل گفتمننان بهدلیل که »نمیاینبه
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نظننری یکننرد (، رو21، 1389 ،یورگنسن و فیلی  اش استفاده کرد«)نظری و روش شناختی
کید بر آرای فرکالف شناسننی نیننز است تننا در بخننش روش  1اول تللیل گفتمان انتقادی با تأ

کید بر نظریۀ کدگذاری/  یکرد، نظریۀ دریافت با تأ وجوه کاربردی آن را بیان کنیم و دومین رو
 است.   2کدگشایی استوارت هال

 تحلیل گفتمان انتقادی  . 1-2
یکرده یکننرد ای مختللیل گفتمان انتقادی، رو تلفی دارد که از میان آنها در این پژوهش، رو

یکردهای مختلننف تللیننل گفتمننان، از  نورمن فرکالف مورد توجه قرار گرفته است. البته رو
گفتمانی، داشننتن فرایننندها و سنناختارهای ناند مانند: »خصلت زبانیبرخی جهات مشترک 

زوم تللیننل کنناربرد زبننان ان، لنن اجتماعی و فرهنگی، سازنده و ملصول بودن همزمان گفتم
صننورت تجربننی و درون بسننتر اجتمنناعی خننود، کننارکرد اینندئولوژیک داشننتن و تلقیننق به

 (.  110-114، 1389 ،فیلی  انتقادی«)یورگنسن و 
( 1متمرکننز شننود: مننورد  چننند برباید وجهی است. درواقع هر تللیل »مدل فرکالف سه

یژگی و  ؛ و مصرف متن یندهای مربوو به تولید: فرا ( کردار گفتمانی2 ؛ های زبان متنمتن: و
 رخننداد ارتبنناطی بننه آن تعلننق دارد.«تری کننه ( کردار اجتماعی: کردار اجتماعی گسننترده3

 (1995از فننرکالف، نقلبننه 64–68، 1384سلطانی )(. 120، 1389، )یورگنسن و فیلی  
یسنند: در توضننیح ایننن مننوارد می  و زبننانی هایسنناخت تللیننل درواقننع مننتن تللیننل»نو

یژگی  کننردار و مننتن میننان حدواسننط گفتمننانی (. کننردار64اسننت)د  مننتن صوری هایو
 و گیرننندمی بهننره  مننتن مصننرف  و تولید برای زبان از مردم آن از استفاده با است و اجتماعی

(. کننردار 66 گیننرد)دمی شننکل آن از و دهنندمی شکل اجتماعی کردار به متن طریق بدان
یداد ارتباطی استهای اجتماعی نیز تللیل جنبه    . «اقتصادی، سیاسی و فرهنگی یک رو

های مختلف به تکمیل و توسعۀ آن پرداخته شده است، دارای مدل فرکالف که در کتاب
های تللیننل گفتمننان نقاو قوت و ضعف خاد خود است. نظریۀ فننرکالف درمیننان نظریننه

ارد و از درون مننتن کننز دانتقادی دارای این نقطۀ قوت است که بر جزئیننات زبننانی مننتن تمر
ن  ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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یابی بننه فهننم گشاید اما نقطۀ ضعف ایننن نظریننه در دسننتراهی به فهم کردار اجتماعی می
»چننارچوب  کننند:اظهننار نظننر میباره چنننین ( دراین1384تلوالت کالن است. سلطانی)

دهننند کننه چگونننه زبننان باعننث گیرد که دقیقا  نشننان مینظری فرکالف از ابزارهایی بهره می
شود. با استفاده از ابزارهای تللیننل زبننانی ای خاد میها به شیوه ذهنیت سوژهیری گشکل
یکننرد شناسننی نقشدر قالننب زبان 1مند هلینندیگرای نظامبر دستور نقشمبتنی گننرا ایننن رو

تواند چگونگی کارکردهای ایدئولوژیک زبان را نمایان سازد. این ابزارهننا نشننان راحتی میبه
ها بر زبننان چگونننه اسننت و ها برای تثبیت معنای نشانهۀ میان گفتمانبارزدهند که تأثیر ممی

حننال »نظریننۀ (. درعین109، 1384 ،)سننلطانیکند«زبان چه نقشی را در این میان ایفننا می
اجتماعی بننه دسننت نتواننند توصننیفی جننامع از تلننوالت کننالن سیاسیفننرکالف نمی

 (. 108، 1384 ،دهد«)سلطانی
کننند مرحلۀ روش، برمبنای توصیف، تفسیر و تبیین عمل میدر  وجهی فرکالفمدل سه 

 که دربخش روش توضیح داده خواهد شد. 
 2تحلیل دریافت. 2-2

یدئو و  کاربران به یخوانش و معنابخش ۀ نلو قیتلق نیاز مسائل مهم ا یکیازآنجاکه  این و
 یساسسش ادهنده است. »پرکمک  نهیزمنیدرا  افتی در یۀنظرگفتمان حاکم بر آن است، 

و از  لیرا درک، تلل امیاست که چگونه بشر اطالعات موجود در پ نیا افتی در یهاهی نظر
 یتوجه را به تعامل ،افتی در هاینظریه(. 308 ،1384 ،جانتلی)ل«کندی آنها استفاده م

از بافتار  جدا متن  افت،ی در یۀنظربراساس »نامند. یکنند که آن را خوانش متن میجلب م
 3نینامتع ا مخاطبان را فعال و متن ر ،نظریهاین کند. ینم یو »پاسخ« زندگ »خواندن«
کند بلکه ینگاه نم خواننده است ایبه متن که متعلق ی عنوان امرو معنا را به گیرد درنظر می

  (. 271، 2005 ،4بارباتسی )«شودیم( ساخته ری تصو ن نندهیمتن)بن خوانندهمعنا در تعامل 
در  یعرصه استوارت هال است. سننه موضننع فرضنن  نیدازان معروف در ارپهی از نظر یکی

ن  ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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و  مننذاکره موضع مننورد  ک،یهژمون نسلطاز منظر هال موضع م یون ی زی گفتمان تلو ییرمزگشا
یسد: »میدرمورد این سه موقعیت می هال موضع متضاد هستند.  توان سه موقعیت فرضی نو

یزیونی را شناسایی کننرد. آ هننا باینند ازنظننر تجربننی آزمننایش و پننالوده نکدگشایی گفتمان تلو
اسننت. وقتننی تماشنناگر پیننام را  کیهژمون  ن مسلطشوند«. »اولین موقعیت فرضی، موقعیت 

ییم کننه  برحسب ارجاع کدهای پیام کدگذاری شننده، کدگشننایی کننند، ممکننن اسننت بگننو
تماشاگر درحال عمل، درون کد مسلط اسننت«. »دومننین موقعیننت کنند یننا موقعیننت مننورد 

طور مسننلط تعریننف شننده فهمند که چه چیزی بهزیاد مخاطبان میاحتماله است. بهرمذاک
ای، ای مورد داللت قرار گرفتننه اسننت. کدگشننایی درون نسننخه مننذاکره طور حرفهاست و به

گیرد«. در موقعیننت فرضننی سننوم » ممکننن اسننت ترکیب عناصر توافقی و متضاد را دربرمی
ای متننناق  شننیوه ان را کامال  دریابد، امننا پیننام را بهمهای لفظی و ضمنی گفتتماشاگر جنبه

 (.  172-171، 2006، 1کدگشایی کند«)هال
های ذکرشده توسط هال در تللیل ملتوای کیفننی مننورد اسننتفاده اساس، موقعیتبراین
 گیرند.  قرار می

 
 روش پژوهش.  3

یی به ای پاسخردر این مقاله از دو روش تللیل گفتمان انتقادی و تللیل ملتوای کیفی ب گو
 سؤاالت تلقیق استفاده شده است.  

یدئو مطرح است، از تللیل گفتمننان انتقننادی بننه روش برای فهم گفتمانی که از زن در و
پننردازد. وجهی فرکالف به توصیف، تفسیر و تبیننین میاستفاده شده است. مدل سهفرکالف 

،  1387)   طبننق نظننر فننرکالف   . اني وجود دارد ي ب و    ی ا بطه را   ، تجربي ارزش    سه   ف ي توص   سطح در  
یژگی صوری دارای ارزش تجربی، رد پا و سرنخی از روشی به دسننت می»  ( 171 دهنند کننه و

یژگننی در آن تجربۀ تولید کنندۀ متن از جهان طبیعی یننا اجتمنناعی بازنمننایی می گننردد«. »و
ای، ردپا و سرنخی از آن دسته از روابط اجتماعی بننه دسننت مننی صوری، دارای ارزش رابطه

ها و روابننط اجتمنناعی سننروکار آید و با رابطننهکه ازطریق متن در گفتمان به اجرا درمی هدد
ن  ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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یت(. درنهایت، »ارزش بیانی، با فاعل172، 1387«.)فرکالف، دارد  های اجتماعی ها و هو
 (.  172، 1387سروکار دارد«)فرکالف، 

یدئوی تللیل ای است دقیقه 45 ال  دقیقه و پانزده ثانیه از یک برنامۀ احتما2شده حاوی و
شننود. )شننبکه اسننتانی یننزد( پخننش میشننبکه تابان یمایسنن نننام دارد و در  بهشقق  افقق که 

 شده از یننک برنامننۀهای اجتماعی شایع شد، بخش گزینشترتیب بخشی که در رسانهاینبه
یزیون مشاهده نشننده اسننت،بلکه پنن  از  یزیونی بوده است که در رسانۀ اصلی یعنی تلو تلو

ها مورد توجه قرار گرفته است. در ایننن تللیننل بننا رسانهای اجتماعی و پیامسانهر انتشار در
گاهی از گزینش بخشی از گفتگو و بی یدئو گفتننه آ اطالعی از آنچه قبل و بعد از این بخش و

 پردازیم. شده است به تللیل آن می
یدئو، از تللیل ملتوای کیفننی اسننتفاده  ه اسننت. شنندبرای فهم دریافت کاربران از این و

توجه فراوان  ،یبرساخت ی ریتفس میبه پارادا  یفلسف ی»اتکا این روش، یهاازجمله مشخصه
 یو شمارش  یبه ابعاد عدد یتوجهخاد خودشان، کم ییدر بستر معنا میها و مفاهبه مقوله

و  ییاسننتقرا  ،ینی صننورت تکننوها بهو مقولننه میمفنناه نیننیدرون مننتن، تع میو مفنناه یعننانم
  (. 110، 1392 ،)ملمدپوراست« تیو خالق ی ریاف پذعطان ،یاستفهام

  29) 96شیوۀ هدفمند است. در بازۀ زمانی نهم بهمن گیری، تللیل ملتوای کیفی به نمونه 
یه( که اولین پست با تگ »تشت شیر« در اینستاگرام درج شده است، نمونننه  منندت  گیری به ژانو

وی تننگ انجننام شننده اسننت.  تج )پنجم فوریه( ازطریننق جسنن 96هشت روز تا شانزدهم بهمن 
ارتباو به موضوع بوده و صننرفا   مورد از آنها بی   11پست گذاشته شده است که    140مدت دراین 

پست ازطننرف   82پست مربوو،  129از برای جذب مخاطب از این تگ استفاده شده است. 
یت   دارای کاربران عادی بوده است که     74. همچنننین  بودننند های کنناربری گمنننام و واقعننی  هو

به فرد مشخصی نبوده است و بننرای  های مرتبط گذاشته بودند که مربوو حساب کاربری پست 
بله، مسائل یک شهرستان خاد، کلیپ، دابسننمش، مجننالت، فروشننگاه  ها و غیننره  انتشار دو

های  پسننت میننان  از    . بوده است، نمونۀ این موارد قهقهه لند، ترش و شیرین، چکیده و ... بودند 
آنهننا    از کاربران    خوانش   امکان تللیل و  برای اهداف این تلقیق مناسب نبود   مواردی که مرتبط 

 پست مورد تللیل قرار گرفت.   24ترتیب صرفا  این به  . ، جدا شد وجود نداشت 
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بسیاری از این نظننرات صننرفا  حنناوی  نیز داشت که 1ها تعدادی نظرهرکدام از این پست
ارتباو به موضوع بودند که بننرای ی بیهاهای مختلف یا بلثتأیید، فلش و ناسزا، شکلک

ها گذاشته شننده نظراتی که روی این پستشدند. ازمیان کل این تلقیق مفید ملسوب نمی
ه ازنظر حجننم بود، مواردی که امکان دریافت نظر کاربران از آنها وجود داشت جدا شدند ک

   پست و کامنت مورد تللیل قرار گرفت.  63کامنت شد. درواقع درمجموع  39
 

 تحقیق  هاییافته.  4
 تحلیل گفتمان انتقادی ویدئوی »تشت شیر«. 4-1

یر و کالم، هر دو وجود دارد و ازآنجاکننه وجننه کالمننی آن   در متن مورد مطالعۀ این مقاله، تصو
ح داده شده اسننت، دراینجننا اشننارۀ مختصننری بننه وجننه  تفصیل توضی در بخش بعدی مقاله به 

یری شروع ای  یدئوی  بصری داریم. ازنظر تصو ای یننک نمننای درشننت از خننانم  دقیقه   2:15ن و
رسد جلوی چادر زیپ یا دکمننه دارد.  نظر می دارد و به  دار به سر کارشناس است که چادر کش 

کننند و  میز یا مجری نگاه می او جوان است و روسری قرمز به سر کرده است. موقع صلبت به 
ر لننب دارد. در اواسننط گفتگننو  هایش لبخند ب دهد. در بخش عمدۀ صلبت دستش را تکان می 

ید نما از درش که می  کند و مجننری را  ت به متوسط تغییر می خواهد زمان قرار دادن تشت را بگو
عماری سنننتی بننه  بینیم که او هم روسری روشن به سر دارد. در دکور برنامه بخش ثابتی از م می 

رت زنده در حننال نمننایش  صو الی آن نماهایی از بناهای سنتی یزد به خورد که از البه چشم می 
کننه خننانم کارشننناس  جایی کنننند. در اواخننر وینندئو است و هر دو فضای سنتی را تننداعی می 

ید، مجددا  نما درشت می می   شود. خواهد دالیل بوسه زدن بر پای مرد را بگو
 توصیف .1-4-1

. اسننت بیننانی هایارزش  و ایرابطه هایارزش  تجربی، هایارزش  شامل متن یک وصیفت
. اسننت اجتمنناعی یننا طبیعننی جهننان از مننتن تولیدکنننندۀ تجربننۀ بیننانگر تجربی ایهش ارز

 ارزشننیابی بیننانی، هننایارزش  و اسننت اجتمنناعی روابننط بننه ومربننو ایرابطننه هننایارزش 
 است.   واقعیت از تولیدکننده

ن  ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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یدئو از یک منظور از   سو سیمای یزد است که برنامۀ همسرانه را)که زیننر  تولیدکننده در این و
خش  و ازسوی دیگر خانم کارشناس است که ب  افق بهشت است( تولید کرده جموعۀ برنامۀ به م 

یدئو، صلبت  رسنند تولیدکنننندۀ دوم نقننش بیشننتری دارد و از  های اوست و به نظننر می عمدۀ و
 ل برایش فراهم کرده است، برای بیان نظرات خود بهره گرفته است.  امکانی که تولیدکنندۀ او 

هننای اگر سیمای یزد را تولیدکنندۀ این ملتوا تلقی کنیم، ازنظننر ارزش  های تجربی:ارزش
گیننرد. های سنتی درجهت استلکام نهاد خننانواده را دربرمیتجربی، گفتمان غالب، توصیه

قابل  شیوۀ طورکلی ارائۀ راهکار بهک صداوسیما بههای ایدئولوژی به چارچوب ازطرفی باتوجه
شننود کننه ملتواهننایی در ارشناسننانی دعننوت میپخننش ملنندود اسننت و درنتیجننه از ک

اکم بر این رسانه بازگو شود. باید توجننه داشننت های مجاز و با رعایت ایدئولوژی حملدوده
ترین آمار طننالق در پایینعنوان دارندۀ که یزد یکی از شهرهای سنتی ایران است که زمانی به

سازان نگننران ه است. شاید برنامههای اخیر تغییر کرد کشور معروف بود که این روند در سال
 اند.  این آمار هم بوده

یزی است کننه  اما اگر خانم کارشناس را تولیدکننده در نظر بگیریم، خود »طرفدار« تجو
توانننند« ایننن هننا »میکند که خانمیاگرچه او در ابتدای صلبت خود اشاره م دهد. ارائه می

کند اما درادامه، شیوۀ بیان »پیشنهاد« مطرح میکار را انجام دهند و ظاهرا  آن را درقالب یک 
ی گونهاو به یی »تجو دهد و با طرح کند. او دستورالعمل کاملی ارائه میز« میای است که گو

تورالعمل دارای جزئیننات، کننند. ایننن دسنن مزایننای آن مخاطننب را بننه انجننام آن ترغیننب می
یات مشخص)آب یا شیر، گالب، گلبرگ، نمک دریا(، زمننان  و مکننان مناسب)عصننر ملتو

شننود. ترتیننب ک بیننان میتر)شیر( است که با لفننک کننوالداده( مرحلۀ پیشرفتهجمعه، آقا لم
انجام و مراحل آن توسط زن نیز جزئی از دستورالعمل اسننت: »قننراردادن پننا در تشننت آب، 

 آرام، خشک کردن با حوله، بوسه زدن«.  ماساژ 
یننا  جای همسننر  و »آقایی« و در یک جا »مرد« بننه   های »آقا« از نظر واژگانی استفاده از واژه 

جای همسر یا شوهر که نقش اوسننت بننر جنسننیت او  شوهر، بیانگر گفتمان سنتی است زیرا به 
کید می  لبتننه او دربننارۀ زنننان نیننز از واژه  شننود. ا یعنی آقا یا مرد بودن تکیه و بر مزیت ذاتی او تأ

ت آب« یا »تشت شننیر« کننه کلینندواژۀ ایننن  کند. همچنین استفاده از »تش »خانم« استفاده می 
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یدئو شده است، خود به یک ابزار سنتی اشاره  تر  دارد که در بافتار زننندگی سنننتی در دسننترس  و
دارد  د و برمننی گننذار شننود و کسننی کننه تشننت را می است. تشت عموما  روی زمین گذاشته می 

گذار اسننت.  تر تشننت ای از موقعیننت پننایین کند و ایننن نشننانه سطح زمین پیدا می موقعیتی هم 
، این مسئله در ذهن مخاطننب  به اینکه این تشت آب قرار است زیر پای آقا گذاشته شود باتوجه 

یر می  گیننرد.  تر از مننرد قننرار می نظرموقعیت بدنی در جایگاهی پننایین شود که زن بالقوه از تصو
یه در طب سنتی و متون دینی برای ادای احترام یا خواد درمانی توصی   ه شده است. خود پاشو

گننر و تضاد معنایی موجود در این سخنان، تضاد میان زن و مرد است. زن مؤثر و معجزه 
های »استرس«، »تنننش عصننبی«، »بنندرفتاری«، توجه، گرفتار و بدرفتار. مرد با واژهمرد بی

تاد«، »زدن«، »لم دادن« و »نشستن« و زن عمومننا  بننا افعننالی مانننند »انجننام »بیکار«، »مع
ذاری«، »انجننام ریزی«، »استفاده کننن«، »مننیگیرن«، »میگذاشتن«، »جبهه میدادن«، »
ت دارم«، بده«، »آ ماده کن«، »برو«، »بذار«، »جادوی عشقت کنم«، »بفهمننونم«، »دوسنن 

نم«، »ماسنناژ بننده«، »خشننک کننن«، »بوسننه »عاشقتم«، »بهت نشون بدم«، »بهت بفهمو
ل متعدد حاوی نقشی مؤثر و تأثیرگذار است کننه ترتیب زن با افعااینشود. بهبزن« همراه می

دهد و به گفتننۀ خننانم مالش تلت تأثیر مثبت قرار میمرد درگیر در فشارهای عصبی را با اع
مردساالرانه اسننت کننه  شود. این خود حاوی یک وجه ایدئولوژیکارشناس وارد قلب او می

 کند.  ادگی تصور میتنه دارای توانایی انجام همۀ کارها در زندگی خانوزن را یک
یدئو ما شاهد سه رابطه هستیم. اول، رابطۀ خننانم کارشننناس ای: های رابطهارزش در این و

یز هسننتند. دوم، رابطننۀ خننانم کارشننناس بننا  با مخاطبان فرضی که مخالف انجام این تجننو
یز را انجام دهند و از مزاینن ن فرضی خانم برنامه که به آنها توصیه میمخاطبا ای کند این تجو

ر اقتنندار بنن آن استفاده کنند. سوم، رابطۀ خانم کارشناس و مجننری برنامننه؛ ایننن رابطننه مبتنی
نوعی مجننری را هننم بخشننی از تولیدکنننندگان کارشناس و سکوت مجری است. البته اگر به

 تمرکز روی رابطۀ خانم کارشناس با مخاطب زن اوست.  متن بدانیم، بیشترین 
گیرد تقیم قرار میاس در سه مرحله مورد اشارۀ مسمخاطب مخالف سخنان خانم کارشن

یز است. این نامتعارف بودن سه بننار  گاهی کارشناس از نامتعارف بودن این تجو که بیانگر آ
یر میهای کابار از سوی مرد فرضی)که در صلبتازسوی زنان و یک شننود( رشننناس تصننو
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ن کننه میارائه شده است. در مورد زنان در ابتدای صلبت با جملننۀ»کاری  د  خننوام انجننام بنن 
شننود، همچنننین بعنند از می گیرن« مطرح های عزیز و مطمئنم که درمقابلش جبهه میخانم

یز که به بیان جمالتی از زنان می ار پردازد »حاال شوهر من خانه بیکاره، خننو سننرک ارائۀ تجو
ه و زنه. هرچی که هسننت تننو ایننن کننارو انجننام بنندنمی ره، شوهر من معتاده، شوهر منو می

گوینند اش رو توی زندگیت ببین« و بار دیگر در اواخر وینندئو بعنند از بیننان بوسننه میمعجزه 
»خب چرا من باید این کارو انجام بدم« که هر سۀ این مضامین اشاره دارد بننه اینکننه خننانم 

یز وجننود دارد و زن امننروزی داند که مخالفتکارشناس خود می های زیننادی بننا ایننن تجننو
یزی را ب ذیرد. اما نکتۀ قابل تواندسختی میبه توجه این است کننه مننرد فرضننی در چنین تجو

ارشناس نیز انتظار چنین عملی را ندارد. در گفتگو، جننایی بننه موقعیننت قننرار های کصلبت
خوای چننه کننار کنننی. ه در آن بخش »آقا میگه میکند کدادن تشت زیر پای شوهر اشاره می

تواننند ها، خود میباید توجه داشت که بیان مخالفت خوای جادوجنبلم کنی«. البتهنکنه می
در ایننن مننتن »مخالفننان« چنننین  پذیری گفتار کمک کند. قناعارزش بیانی داشته باشد و به ا

یزی، افرادی شتاب یزی ارائه شود. دهشوند که اجازه نمیزده تلقی میتجو  ند چنین تجو
گاهی از مخالفتکند که باتوجهکارشناس سعی می یز«، آن هبه آ ا، با بیان »مزایای تجننو

اند از: »شارژشدن مردت تننا یننک منناه«، »گننالب دهد. این مزایا عبارت را قابل انجام نشان 
به«، »دفع استرس و تنش عصبی از بدن مرد«، »پیشگیری از سکتۀ  مغننزی برای استرس خو

»مننانع دهننی«، هننایی کننه ماسنناژ میو قلبی در آقایون«، »وارد قلب مرد شدن از طریننق رگ 
از گفتمان دیننن کند بدرفتاری آیندۀ مرد شدن«. همچنین او با بیان حدیثی از پیامبر سعی می

یز قانع کند.  دار را نسبتکمک بگیرد تا مخاطب دین  به انجام تجو
کننند. رسننمی ای صننلبت میلبخند و با حالت ملاوره از نظر شیوۀ بیانی، کارشناس با

لهجننۀ یننزدی اسننت. خننانم کارشننناس مخاطبننانش را زن نیست اما مؤدبانه است. او دارای 
ای که برنامه را پخش های عزیز من« اما رسانهد »خانمکنکند و به آنها خطاب میتصور می

هننای بننه امکانارد و باتوجهو سنننین مختلننف د کند بالقوه مخاطبان متنوعی بننا جنسننیتمی
تواند با فضای گفتمانی متفاوت از ای میتوان پیش بینی کرد که هر ملتوای رسانهجدید می

 های اجتماعی منتشر شود. رسانۀ مبدأ، در شبکه
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ها عموما  امری است زیرا کارشناس درحننال ارائننۀ دسننتورالعمل در این متن، وجه جمله
بردار است. اسننتفاده طلبد و مخاطب، مطیع و فرمانا میاست. درواقع از مخاطب چیزی ر

ن در بیان عشق نیز نوعی بیان قصد است که باید ازطرف مقابل خوام« ازسوی زاز واژۀ »می
ده« کننه درواقننع بیننان قطعیننت ت. یا عبارت »قلب مننرد اجننازه نمننیتأیید شود و قطعی نیس

یز است یا عبارت »چرا من باید این کارو انجام بدم«، »چرا باید بننه پننای  درمورد نتایج تجو
یز دستورالعمل داده شده است، در اینجننا باینندها  آقا بوسه بزنم« چون از ابتدا با حالت تجو

ارد. ازنظر استفاده از ضننمایر در ایننن مننتن از ضننمایر نیز اشاره به وجه قطعی دستورالعمل د
یر در این متن »مننن« هننایی ترین استفاده از ضما»من« چندبار استفاده شده است، اما مهم

شننود. درواقننع کارشننناس سننعی است که ازجانب مخاطبان، اما از زبان کارشناس گفته می
یۀ او صلبت ر به مخاطب نزدیککند با این کامی تر شود و جهان را از منظر او ببیند و از زاو

آقا رو بوسننه  زنه«، »من چرا باید پایکند. مثال  عبارات »شوهر من معتاده«، »شوهر منو می
 شود. بزنم« از زبان کارشناس و از موضع مخاطبان بیان می

با لبخند و مهربانی و گاهی هیجننان ارزشیابی تولیدکننده از متن، مثبت : های بیانیارزش
داند که مخالفانی برای ایننن دینندگاه وجننود دارد و ازطریننق بیننان مزایننای همراه است. او می

یز، ارزشیابی مثبت او از م یژگیتن بیان میتجو هننای هننای دسننتوری ارزش شود. درمننورد و
شننود. در ایننن بیانی، بلث استفاده از جمالتی که بر حقیقت مطلق تکیه دارننند، مطننرح می

یز می یدئو در بیان مزایای تجو ید: »تمام اسننترس و تنننش عصننبی از بنندن مننردت دفننع و گو
هننا وارد قلننب مننرد « یا »از رگ کنهشه« یا »از سکتۀ مغزی و قلبی درآقایون جلوگیری میمی
ترتیب وجننود دینندگاهی شننفاف اینشی« که همۀ اینها دارای افعال حال ساده هستند. بننهمی

 شود. جهان، بدون نیاز به تفسیر یا بازنمایی معنی موردنظر به مخاطب منتقل میبه نسبت
 تفسیر . 2-4-1

ملتوای وینندئو اسننت. ایننن ملتننوا  هااز نظر بافت موقعیتی و رابطۀ آن با متن، یکی از جنبه
یز عشق ورزی زنان به همسرانشان ازطریق شستن پای آنها در تشت آب اسننت. فنناعالن تجو

توان در چند سطح تعیین کرد؛ در یک سطح، شاهد یک کارشناس و مجری را میاین رابطه 
های خننانم کارشننناس هستیم که مخاطب زن را مدنظر دارننند. در سننطح دوم، در صننلبت
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یز عمل میطهراب یر کشیده میای میان زن فرضی که به تجو شود کننه کند و همسرش به تصو
که ازنظننر روابننط، قلب مرد هدیه کند درحالی کند عشق را بهگرانه سعی میدر آن زن، کنش

تری قرار دارد هننم ازنظننر فیزیکننی کننه درحننال گری در جایگاه پایینقدرت زن درعین کنش
تواننند حتننی ازجنبۀ تعامننل زوجننین، ایننن مننرد اسننت کننه می شستن پا در تشت است و هم

نوعی یننن رابطننه بننهباوجود کتک زدن، اعتیاد یا سر کار نرفتن از این مزیت برخوردار شود. ا
بینانننه بننارکردن وظیفننۀ بهبننود گر نابرابری روابط زن و مرد است حتننی در حالننت خوش بیان

رابطۀ کارشناس و مجننری اسننت طرفه بر دوش زن است. سطح سوم صورت یکوضعیت به
خورد. خننانم مجننری جننز در یننک موقعیننت بننه رابطه اقتدار کارشناس به چشم میکه دراین

د و عموما  ساکت است. در سطح چهارم و دررابطۀ کارشناس و مخاطب کنبلث ورود نمی
 گیری نکنند و اگرچه نظرآنهنناخواهد جبههمنتقد، شاهد این هستیم که کارشناس از آنها می

 شود.  شود اما این نظر عجوالنه ارزیابی و رد میبیان می
شننده یعنننی  راهکننار ارائه سنتی بودن این گفتمان هم ازنظر واژگان، مثل لفک »آقایی« و نوع  

یه« تأیید می  شننده  دهد. دررابطننۀ ترسیم شود. فضای استودیو بافتار سنتی یزد را نشان می »پاشو
، استرس یا فشار عصبی او نداریم. او یک زن و مننرد سنننتی  ای از اشتغال زن از زن و مرد نشانه 

یسندگان شود کند. اما آنچه موجب می را ترسیم می  رایی بننرای ایننن گفتمننان  گ از لفک سنننت  نو
یر زن کننامال    یری که از خننانم کارشننناس وجننود دارد بننا تصننو استفاده کنم، این است که تصو

ری قرمز سننر کننرده و تمننامی اجننزای  سنتی متفاوت است. خانم کارشناس چادر کشی و روس 
یری که از یک زن سنتی معتقنند می  شناسننیم  صورتش مشخص است. این نلوۀ پوشش با تصو

یلننا  بننه های تفاوت  معنی داشننتن تلصننیالت  ی دارد. همچنین این خانم کارشناس است که تلو
یننت  گر داشننتن فعال گم« کننه نشننان کند که »من توی کالسم مننی دانشگاهی است. او اشاره می 

یری نسبتا  متفاوت از نمونۀ زن   اجتماعی و احتماال  اشتغال ازسوی اوست. همۀ این موارد تصو
گونه فعالیننت اجتمنناعی نداشننت یننا نهایتننا  فعننالیتش بننه  بود و هیچ  نشین کامال  سنتی که خانه 

دهد. اما این خانم کارشناس حداقل برمبنای این وینندئوی  شد، نشان می جلسات، ملدود می 
کننند.  ورزی ارائننه می قائل به همان گفتمان سنتی اسننت و راهکنناری سنننتی بننرای عشننق کوتاه 

 ا« برای وی استفاده شده است. گر رو در این مقاله از لفک »زن سنت این از 
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یت یز است. این نهنناد باید توجه داشت که نهاد رسانۀ ملی، هو بخش فاعالن و نوع تجو
ر آن عموما  گفتمننان حنناکم درمننورد نظننام هایی برای پخش است و در کنادارای ملدودیت

یزیننونی و گفتگوهننا بازت ها، برنامننهخانواده، گفتمان سنتی است که در سننریال ولینند های تلو
از نقشی است که زن در زمینۀ حفک زندگی  عامیانهشود. این برنامه نیز بازتولید گفتمانی می

ن همسننران نیننز درون ایننن ورزی مینناترتیب، سناریوهای نلننوۀ عشننقهمینمشترک دارد. به
 گفتمان بازتولید شده است. 

یز و خننورد مننثال  نامتعننارف بننودن تجنن هننا نیننز در مننتن بننه چشننم میفرض برخی پیش و
یت داشتن حفک زندگی برای زنانجبهه رغم مشکالت به گیری قطعی زنان نسبت به آن، اولو

تنننۀ ملبننت و احیننای یکو کمبودها از ناحیۀ مرد، توانایی زن و مسئولیت او بننرای حفننک و 
 عشق دررابطه با همسر. 

یدئو دستورالعملی است که کارشناس ارائه می  که قابننل  دهد  کنش گفتاری موجود در این و
یز به زنان مسئلۀ سلسله مراتب جنسی را ایجاد می   کند.  انتظار است اما منلصر بودن تجو

 تبیین  .3-4-1

عنوان بخشی از فرایندهای اجتماعی ا بهگردر مرحلۀ تبیین، هدف توصیف گفتمان زن سنت
باید توجننه  اول تر یعنی روابط زنان و مردان، درون نهاد خانواده و جامعه است. دروهلۀکلی

یدئو در سیمای یزد تولید و منتشر شده است که یزد اگرچه شهری با بافتار و  داشت که این و
های بننوده اسننت، امننا در سننالها به کم بودن آمار طالق شننهره فرهنگی سنتی است و مدت

خورد کننه اخیر این روند تغییر کرده است و کاهش آمار ازدواج و افزایش طالق به چشم می
های همسننری را ها و تغییر نقشند فرضیۀ تغییر در سازگاری سنتی زنان درون خانوادهتوامی

یدئو با ورود به فضای شننبکه ها مخاطبننان رسننانهای اجتمنناعی و پیاممطرح کند. اما این و
فراوانی از سراسر کشور یافت که بسیاری از آنها به گفتمان زن مدرن وابسته بودننند و همننین 

 تر کرد. گرا و زن مدرن را جدیی میان زن سنتامر کشمکش گفتمان
توان ایننن موضننوع را طور مفصل به دست آمد، میاز آنچه در مرحلۀ توصیف و تفسیر به

گرا با بار کننردن مسننئولیت بیشننتر بننر دوش زن بننرای حفننک مطرح کرد که گفتمان زن سنت
که در گفتمننان حالیدهد. درنفع مرد جهت میزندگی خانوادگی عمال  مناسبات قدرت را به
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کید بیشتری بر برابری زوجین در حفک و بهبود روابط می شود و اگر یکی از طننرفین مدرن تأ
هایی کننه در گفتمان مدرن برای وضننعیت شود. مثال  کوتاهی کند راهکار قانونی پیشنهاد می

د یا شوزن در عسروحرج است یعنی اعتیاد، اعمال خشونت و ... راهکار قانونی پیشنهاد می
که زن مدرن خود نقشی در جامعه دارد و احتماال  درگیر تنش و فشار عصننبی اسننت درحالی

سنتی که این وینندئوی  شود ولی در گفتمانراهکارهایی برای کاهش فشارهای او نیز ارائه می
یر نشننده اسننت و کوتاه و البته گزینش شده نشان می دهد، چنننین وضننعیتی بننرای زن تصننو

 . دارد همان صورت سنتی را  نوعی تقسیم کاربه
 تحلیل دریافت کاربران از ویدئوی تشت شیر. 4-2
ی و ا، مننذاکره کینن هژمون  ن مسلطبه تللیل دریافت، به سه خوانش تر در قسمت مربووپیش

متضاد که توسط استوارت هال ارائه شدند اشاره شد. در ایننن قسننمت بننه تللیننل ملتننوای 
شننود. نتننایج نشننان مننی دهنند هننر سننه کاربران پرداختننه می ها دربینهریک از این خوانش

ای و متضاد درمیننان کنناربران وجننود دارد کننه البتننه از نظننر حجننم، خوانش مسلط، مذاکره 
مورد مطالعۀ این تلقیق، هم ازنظر کّمی غلبننه داشننته اسننت و های متضاد در نمونۀ دریافت

اند عداد زنانی که خوانش متضاد داشتهدارتر است و اگرچه تتر و دامنههم از نظر کیفی متنوع
هننا در دو بیشتر بوده، اما این نوع خوانش درمیان مردان نیز وجود داشته اسننت. ایننن خوانش

کید بر مضمون بوده و این دو  ها و نظرات به انجام رسیدهبخش پست اما در نوشتن تللیل تأ
 اند.  تفکیک نشده

 کیهژمون ـ مسلطخوانش  .1-4-2

یدئو را همان کیهژمون  ن مسلطخوانش  گونه که کدگذاری شده، خوانشی است که ملتوای و
 شود.  کند و درون همان گفتمان اصلی خوانش انجام میکدگشایی می

یدئو، ک اربرانی که خوانش آنها این بوده است که بازگشننت ایننن رفتننار درمورد ملتوای و
خاطر عشننق ند که کار سختی نیست و بننهاهایشان گفتهبرای زن نتایج مثبتی دارد یا از تجربه

تر را هننم انجننام داد و نباینند برداشننت عنندم تسنناوی از آن کننرد، جننزو توان از آن سختمی
کید بننر بندی شده ادسته کیهژمون -مسلطهای خوانش ست. همچنین کسانی بودند که با تأ

ایننن شننرایط بافتار موجود، بلث اضملالل خننانواده را مطننرح کننرده و ایننن پیشنننهاد را در 
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اند. برخی نیز به مخالفان ها مرسوم ارزیابی کردهاند و آن را در برخی خانوادهمناسب دانسته
باری را گرایی و بیاند و غرب این نگاه اشاره کرده دلیل همیناند و بهدرمقابل آن قرار دادهبندو

منتشر کرده است، برخننی ای نیز که این ملتوا را اند. درمورد رسانهاز این گفتمان دفاع کرده
بی اننند و کارکنننان آن را تلصننیلدرمقابل انتقادات از سیما دفاع کرده کرده و در سننطح خننو

 اند.  ارزیابی کرده
 ایخوانش مذاکره .2-4-2

به موقعیت خننود برداشننتی از شود اما باتوجهوانش کاربر متوجه خوانش مسلط میدر این خ
یکرد متضاد با آن است.  دهد که نه پذیرش کامملتوا ارائه می  ل پیام کدگذاری و نه رو

ای داشننتند عمومننا   که خننوانش مننذاکره شدۀ این پژوهش، کسانی های مطالعه ازمیان نمونه 
یز خانم کا  رشناس را یک »پیشنهاد«، »تجربه« و »یک روش« ارزیننابی  کسانی هستند که تجو

یز کاسننت کرده  هننای  اند. از طرفننی بیشننتر خوانش ه اند. درواقع آنها از وجه الزامی بودن این تجو
تواند دوطرفه باشنند و خننود خننانم کارشننناس  این رفتار می ای حول این مضمون بود که مذاکره 

ترتیب ح  برابننری و  این کار را انجام دهد. به ن نیز برای همسرش همی هم نهی نکرده که شوهر  
شننود  موجب می  آنچه ران، براساس نظرات برخی کارب اند. تعادل بیشتری به این ملتوا بخشیده 

آن با فرهنگ بومی، افزایش طالق عاطفی و   متناسب بودن  پذیرفته شود،  آنها این رفتار از سوی 
یت کانون خننانو   سردی روابط، افزایش  شننود  اده اسننت. وجهننی کننه باعننث می صمیمیت و تقو

ای را برگزینننند،  اکره جای آن خوانش مننذ نداشته باشند و به  ک ی هژمون -مسلط کاربران، خوانش 
یزی بودن و نلوۀ بیان و تعمیم آن حتی بننه شننرایط  یک  طرفه بودن عمل ازسوی زن و وجه تجو

بسننتر انتشننار ایننن  اعتیاد همسر و غیره است. همچنین یکننی از کنناربران، از صداوسننیما، کننه 
ا هننم  ملتواست، حمایت کرده است و این برنامه را نشننانۀ آزادی بیننان و بننه طنننز کشننیدن آن ر 

یای ارزشمند رسانه   ای دانسته است. نشانۀ فضای پو
 

 خوانش متضاد. 3-4-2

، «ملتننوای وینندئو»در این بخش، در تللیل ملتوای مربوو به خوانش متضنناد، سننه بعنند 
 تللیل شده است.   «بافتار»و  «صداوسیما»
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 محتوای ویدئو الف.

یدئوی تشت آب را ازنظر ملتوای مطرح  خوانش ده درقالب چند مقولننۀ شمتضاد ملتوای و
کاهش منزلت زن، کاهش منزلت مرد و عنندم پننذیرش آنهننا، مردسننتیزی، نامناسننب بننودن 

 کرده است. بندی برای مردان معتاد و رابطه با گفتمان دینی دسته ،راهکار برای دورۀ جدید
یز کارشننناس، کنناهش  کاهش منزلتتز زن: برداشت برخی کنناربران از ایننن وینندئو و تجننو

اند. کنناربرانی کننه داری، خفت و ذلت از آن یاد کردهبود که با تعابیری مثل برده منزلت زنان
چنین دیدی داشتند معتقد بودند، کرامت انسانی زن باالتر از انجام این کار برای مرد است. 

یکی از کاربران، موفقیت جامعه را در طی کردن مسیر مقابننل ایننن، یعنننی افننزایش  همچنین
 زنان معرفی کرد.  کارآمدی و عزت نف  

برخی کاربران معتقد بودند که مردانی که برای همسرشان ارزش قائننل  کاهش منزلز مرد:
بنناالتر از  پذیرننند و کرامننت مننردان نیننزباشند، چنین رفتنناری را از زن انتظننار ندارننند و نمی

یدئو را بیش از توهین به زن، توهین به مرد دانستند.   پذیرش این موضوع است و این و
یدئو داشتند، واکنش تندی نسبت بننه آن برخی که برداشت زن دستیزی:مر  ستیزانه از این و

یانه به جن  مرد تاختهصورت تالفیاتخاذ کرده و به اند و آنها را فاقد ظرفیت بننرای ایننن جو
اند که موجننب ها تعبیر کردهرانی مردانه در اندرونیطلبی و شهوت دانسته یا آن را عافیتکار 

 شود.  ها میتمدننابودی 
دلیل اینهننای متضنناد بننهبخشننی از خوانش بودن راهکار برای مردان معتتتاد و ...:نامناسب

و ... نیننز صورت گرفته بود که کارشناس، معجزۀ عشق را حتی برای مننردان معتنناد و بیکننار 
مفید دانسته بود. کاربرانی که خوانش متضاد داشننتند ایننن را »صنندور مجننوز بننرای اعتینناد، 

یی و بوسه برای مصونیت از دست شوهر« تعبیر کرده بودند یکاری و همسرب آزاری«، »پاشو
 و برخی با اشاره به خستگی زنان شاغل این عمل را نامناسب دانستند. 

حال برخی اساسا  گذاشتن تشت آب را شیوۀ درعین ورۀ جدید:بودن تجویز برای دنامناسب
ینند یننا ملننیط شننهری دانسننته بودننند. مننثال  نگننین نامناسبی برای ابننراز عالقننه در دورۀ جد

یم. می یسد: »هزاران راه آبرومندانه و مهارت خوب هست که بننه شسننتن پننا متوسننل نشننو نو
جواب  د. شاید هزاران سال قبل تشت شیر با زمانه زندگی کنیاند که مطابقخود پیامبر فرموده
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توان همان کار  ۀ قدرشناسانه می داد ولی در دنیای امروز با خرید یک شاخۀ گل یا یک جمل می 
 های آقاتونو ماساژ بدید«.  تونست بگه شونه دهد: »می را کرد« یا زن دیگری نظر می 

گر این نکتننه اسننت ق بیاننظر برخی کاربران مورد مطالعۀ این تلقی رابطه با گفتمان دینی:
یر درستی از  اند: با اینکه این کار »بردن آبروی اسالم« است. مثال  این گروه نوشته کار تصو

اند که اسالم در هیچ جا بننه چنننین مننوردی اشنناره نکننرده دین ارائه نشده است. برخی نوشته
دیننن مردسنناالری  دلیل اعتقاد به اینکه اسالمحال نظراتی هم مطرح شده که بهاست. درعین

دیننن  اند. درواقع هم معتقدان بهشده گفتمان دینی است با آن مخالفاست و گفتمان مطرح 
اننند، شده برقرار کردهبه نسبتی که میان دین و ملتوای ارائهاعتقاد به دین باتوجهو هم افراد بی

 اند خوانش متضاد داشته باشند.  توانسته
 صداوسیما .ب

تر صداوسیما بننرای  طورکلی تضاد با مضامینی مربوو به سیمای یزد و به های م بخشی از خوانش 
کید این خوانش، جایگاه کارشناس    ای بوده انتشار چنین برنامه  است. یکی از موضوعات مورد تأ

ها عمدتا  بننه »نبننود نظننارت روی کارشناسننان« اشنناره  این دیدگاه در  در صداوسیما بود. کاربران  
ه با تعابیری مانند »مناسب عهد عتیننق«، »اشننتباه فنناحش« و »گفتگننوی  اند. برخی به برنام کرده 

به یک تهیه کنندۀ رادیو بود که او هننم انتقنناد  ها مربوو ی از پست اروتیک و زننده« یاد کردند. یک 
کنم، تا االن هیچ کارشناسی برای  گفت: »من بیست ساله که برنامۀ خانواده تهیه می داشت و می 

ها تننالش نمایننندگان زن  زمینه، برخی پست ن پیشنهادی نداده.«. درهمین استلکام خانواده چنی 
 د این برنامه از شبکۀ یزد را بازنمایی کرده بودند. مجل  برای برکناری مدیرتولی 

 بافتار ج.

یز را متناسننب بننا بافتننار سیاسننی، های متضاد ناشیبرخی خوانش  از این بود کننه ایننن تجننو
نستند. برخی آن را مخالف با فرهنگ بومی ایرانیان دانستند. دا اجتماعی و فرهنگی ایران نمی

زننده به خشونتی کننه علیننه زنننان رده و این عمل را دامنبرخی دیگر به بافتار تاریخی اشاره ک
های زنننان در تاریخ شده است،دانستند. بعضی کاربران چنین راهکاری را در تضاد با تالش 

کننه کفننه تننرازو بننه نفننع مننردان اننند جاییاند و گفتهفمنیست برای احقاق حقوق زنان دانسته
ر شود. ایننن دسننته از کنناربران معتقدننند، تسنگین است نباید کاری کرد که این وزنه سنگین
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کند. برخی کاربران این رفتننار را تعبیننر تفکر برتری مرد بر زن چنین راهکارهایی را ایجاد می
با کشورهای دیگر یا الگوهایی کننه از زن ماندگی و عدم توسعه« کردند و درمقایسهبه »عقب

یدئوی تالش  یدئوی تشت شننیر مهای حقوق بشری او همؤثر مثل مگان مرکل که و زمان با و
اند. برخننی نیننز بننا طننرح ایننن موضننوع کننه منتشر شد، او را نمونۀ موفق یک زن فعال دانسته

خبننری از بننه بیزننننده مسائل دیگننری در کشننور اولویننت دارد، چنننین ملتواهننایی را دامن
 خصود مسائل معیشتی دانستند. درادامۀ همین نگاه معیشننتی،تر جامعه بهموضوعات مهم

بننه مشننکالت معیشننتی اننند باتوجهبرخی به استفاده از شیر برای این کار انتقاد کننرده و گفته
یه آن را میجامعه، اگر شیر باشد به  نوشند.  جای پاشو

 
 گیری نتیجه  .5

یدئوی »تشت شننیر« کننه انتشننار آن در رسننانه در این مقاله سعی های شد از مسیر مطالعۀ و
های بسننیاری را برانگیخننت کرد واکنشکه دربارۀ زن ارائه میدلیل نوع گفتمانی اجتماعی به

 به دو سؤال مهم پاسخ داده شود: 
یدئو از زن ارائه می کننرد کننه بننا روش تللیننل سؤال اول دربارۀ نوع گفتمانی بود که این و

شننیوۀ فننرکالف بننه ایننن چشننم انننداز دسننت یننافتیم کننه ایننن وینندئو بننا گفتمننان انتقننادی به
عارف برای ابراز عشق به همسر عمال  بار مسئولیت بیشتری را بر دوش زن دستورالعملی نامت

نفع مننردان قننرار گذارد و با این کار، مناسننبات قنندرت را بننهبرای حفک زندگی خانوادگی می
های دلیل نوع استفاده از واژگان، نوع راهکننار ارائننه شننده و نشننانهکه بهدهد. این گفتمان می

ی که خود از موقعیت کامال  سنننتی برخننوردار نیسننت)حداقل کارشناسبصری ازسوی خانم 
گرا مطننرح شنند. گفتمننان زن عنوان گفتمننان زن سنننتدلیل داشتن شغل و تلصیالت( بننهبه

یۀ زنان در عشقیک افزایش نقش و مسئولیت باتواند میگرا سنت بننه  ورزی بننه همسننرانسو
. در نمونۀ مورد مطالعۀ این تلقیق، رسانۀ ب ردازد بازتولید مناسبات نابرابر میان زنان و مردان 

دلیل سازگاری با ایدئولوژی حاکم بر این رسننانه زمینه را برای بازتولید این گفتمان بهملی نیز 
 . کرده استفراهم 

یدئو در اینسننتاگرام بننه تسوال دوم دربارۀ دریاف عنوان یکننی از کاربران از ملتوای این و
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یی بننه آن از تللیننل رسانه های اجتماعی ملبوب در ایننران بننوده اسننت کننه بننرای پاسننخگو
های کاربران ای از کاربران اینستاگرام استفاده شد و دریافتیم در خوانشملتوای کیفی نمونه

یدئو تنوع وجود داشته است ای که هر سه نوع خوانش مسلط، مذاکره نلویبه ،درمورد این و
هننای متضنناد، تنننوع و خننورد، امننا در خوانشو متضاد در نظرات نمونۀ تلقیق به چشننم می

ها در زمینۀ ملتننوا، رسننانۀ منتشننر شود. این خوانشگستردگی بیشتری در مضامین دیده می
یدئو و بافتار ارائه شد. در بخشی از خوانش یی تنزل دهای متضاکنندۀ و دهننندۀ ، رفتننار پاشننو

جایگاه زنان و مردان و نامناسب برای دوره جدید یا برای بخشی از مردان که معتاد یا بیکار و 
یدئو این کار برای آنها هم مفید دانسته شده بود( درنظر گرفته شد.  ندتهس...   )که در و

آن خواهنند بننود    ن گذاری این مقاله بیشتر حول ملور رسانه و مخاطبننا راهکارهای سیاست 
یدئو در بستر رسننان ای کامل می ای و سواد رسانه که با دو مفهوم مهم اخالق رسانه    ۀ شود. این و

که خوانش متضاد این گفتمننان  کند، درحالی یک گفتمان سنتی از زن را ارائه می  ، جریان اصلی 
ینسننتاگرام  ی ا ایننن پننژوهش از رسننانۀ اجتمنناع   تعمیم های اجتماعی)که نمونۀ غیرقابل در رسانه 

از تنننوع  شننود. ایننن برجسننتگی ناشننی تر دیننده می هننا برجسننته است( نسبت به سننایر خوانش 
تواننند  دار بودن آن در این پننژوهش اسننت. ایننن امننر می مضامین، درون خوانش متضاد و دامنه 

 نشانگر کشمکش گفتمانی و حداقل تنوع گفتمانی دربارۀ زنان در جامعۀ امروز ما باشد.  
سننازی در حننوزۀ خننانواده بننه ایننن شننود رسننانۀ ملننی در برنامهیشنننهاد میب پسننباینبه

ترین فضننا را ها فضا بدهد عمدهتواند به همۀ گفتمانهای متنوع توجه کند یا اگر نمیگفتمان
تر دربارۀ روابننط سننالم میننان زوجننین صننلبت ای متعارف هایی بدهد که به گونهبه گفتمان

ها گونننه برنامننهتر در اینکه صداوسیما از مجریننان زبننده شودکنند. همچنین پیشنهاد میمی
های متنننوع موجننود در استفاده کند تا مجری بتواند با طرح سؤاالت مختلف و بیننان دینندگاه

 ای ایجاد کند.  جامعه گفتگوی دوطرفه
های جریان اصلی یننا اجتمنناعی هسننتند دیگر، مکمل این بخش مخاطبان رسانهازطرف 

ای و رعایت اخالق کاربری آنهننا تننالش شننود. گفتمننان زن ای سواد رسانهرتقکه باید برای ا
های متعدد موجود در جامعه دربننارۀ زنننان اسننت. امننا گرا یک گفتمان در کنار گفتمانسنت

ها به این وینندئو و خننانم کارشننناس مرزهننای اخننالق را زیرپننا گذاشننته بننود، برخی واکنش
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خوانش کاربران  

 ...   اینستاگرام از گفتمان 

تنوع گفتمانی و تفاهم و همدلی، گفتمان متضنناد  شتنرفت با درنظر دا که انتظار میدرحالی
ننندرت را درک کنیم؛ اگرچه ممکن است آن را قبول نداشته باشننیم. ایننن رفتنناری بننود کننه به

زمینه نیننز باینند گذاری و بهبود اوضاع دراینخورد. برای سیاستدرمیان کاربران به چشم می
تر آن بدانیم. یکی های پربینندهرنامهو بگذاری را رسانۀ ملی ترین مراکز سیاستیکی از مهم

هایی اسننت کننه در آنهننا از راهکارهای پیشنهادی برای بهبود اخالق کاربران، ساخت برنامه
اسننت  های متنوع برخورد کنند. فرضیۀ ملقق اینننافراد با تفاهم و همدلی نسبت به گفتمان

گننر و ازسننوی دیگننر اجننازه دی هننایسو حملۀ زبانی و افراطی به افرادی از گفتمانکه از یک
زننننده بننه های رسننانۀ ملننی، خننود دامنهای متنننوع در برخننی برنامننهندادن به طرح دینندگاه

شده از یک برنامۀ های افراطی کاربران است. فهم اینکه یک ملتوای کوتاه و گزینشواکنش
گنناهی از آنهننا نگنن هایی از ملتوا شده اسننت، کننه چهطوالنی منجر به حذف بخش اه بسننا آ

تننری توانسننت فضننای اخالقیکند، ازجمله نکنناتی اسننت کننه میتری را ایجاد میمنصفانه
یدئو ایجاد کند که شاید با آموزش سواد رسانه ای بتوان تاحدودی به ایننن مهننم پیرامون این و

های جریان اصننلی، نهادهننای آموزشننی، فرهنگننی و زمینه در کنار رسانهدست یافت. دراین
 ای به مخاطبان ب ردازند. وزش سواد رسانهآم توانند بهمدنی می
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