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 چکیده

گیری  های فراخوان قرنطینۀ خانیی در مقابل هماه و روابط موجود در آن، پیام  بر خانهمقاله حاضر با تمرکز 
درآمده و نیاز رواباط  نمایش لحاظ جنسیتی بررسی کرده است تا شناختی از مناسبات جنسیتی به کرونا را به

در خاناه »وع پیام با موضا 081دست آورد. تحلیل محتوای  قدرت و ایدئولوژی پدرساالرانۀ نهفته در آن به
هاا، خاانوادب  درآماده در ممموهاه پیام نمایش دهد کاه خاانوادب به نشان می« در خانه بمانیم»و « مانیم می

های دارای فرزند تک پسر و نیاز دارای دو فرزناد  اِی دارای دو فرزند دختر و پسر است. تعداد خانواده هسته
موارد، بلنادتر از همسرانشاان ترسایم شاده و در درصد 04ای بعدی قرار دارند. مردان در ه پسر در جاییاه

هایی تااریخی  دهناد، ساوژه ترین شخصیت انسانی پیاام را تشالیل می درصد موارد، تنها یا اصلی 99/00
کنناد، کاادر درماانی هساتند یاا درحاات ناواختن و شانیدن  فیروز را بازنمایی می مانند همو نوروز، حاجی

نظر  ون، ورزش کردن، یا جنییدن با ویروس، قدرتمند و موفا  باهموسیقی، خواندن کتاب، تماشای تلویزی
هنوان نیاروی فعاات اقتصاادی هساتیم و  تنهایی و به رسند. تنها در یک تصویر، شاهد حضور یک زن به می

لحاظ جاییاه نقشی در ذهان  لحاظ کمی و کیفی حضور فرادست خود را به درممموع، مردان هستند که به
های جنسیتی باوده و باا لفلات از نقاش  تصویر درآمده، در امتداد کلیشه وابط بهکنند. ر مخاطب حک می

ویژه در دورب  اجتماهی زنان در حوزب همومی و نیز اهمیت کارکردهای نقشی آنان در حوزب خصوصای، باه
 کنند. گیری کرونا، نظم جنسیتی سنتی را ترویج می همه

 کرونا کلیشه جنسیتی، خانه، زنان، مردان، :ها کلیدواژه
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 مقدمه
شامار  ازایی بارای خاانواده به مابهتواند  ای در روابط انسانی تنیده شده است که می گونه خانه به

هنوان شللی فیزیلی، توجه طراحان و معماران را  آید؛ بنابراین، هرچند بررسی موضوع خانه به
تر، خانه یلای از  طلبد، اما از دیدگاهی جامع را می  گرایانه ه خود جلب کرده و تخصصی ساز به

ای روابط انسانی سااختارمند در های هلوم اجتماهی است، زیرا محلی بر های پژوهش مایه بن
ای است که برپایاۀ  اندازه قالب خردترین واحد اجتماهی، یعنی خانواده است. این همسویی به

معناای »نویساد:  بااره می دراین 2. دوبااتن1یاباد های محلی، خانه، هویتی انسانی می فرهنگ
ادب باساتانی و نفاوذ های سا ای فرهنیی و متغیر است. با فاصاله گارفتن از خاناه خانه، مسئله

ازپایش از  های این هصار، ایان فضاا بیش پیچیدگی فزایندب جهان جدید به فضای درون خانه
کارکرد پناهیاهی خود که مأمن جسم و روح بود، فاصله گرفته و به محافظ هویت تبدیل شده 

 (.۲8، 0860نقل از ارمغان،  ؛ به01، 0844)دوباتن، « است
بخشای آن از بعاد فیزیلای و سارپناه و نیاز حفاظ معیشات  هاای پناه کارکرد خانه تنها به ویژگی

شود، بلله این روابط انسانِی جاری در آن است که وابساتیی فارد باه آن را در پای دارد.  محدود نمی
درواقع، این نوع و ماهیت روابط پایدار در خانه است که به تولید و بازتولیاد اناواع سارمایه انمامیاده 

تردیاد تناوع برداشات از خاناه در گارو  دارد؛ هرچناد بی می ه تعل ، ترک، یا انفعات واو ساکنان آن را ب
 ( مدهی است:0649) 3ای شلل خانه است. سیلسمیت ماهیت چندبعدی و منظومه

توانند یک فضا را از دیدگاه افراد به خانه تبدیل کنند، حاصل یک شبلۀ  هایی که می کیفیت
هایی چون شادی، تعل ، مسئولیت، املان بیاان خاود،  معنایی شخصی و پیچیده از مؤلفه

انداز زمااانی، دانااش، مقصاادی باارای برگشااتن،  بقااا و دوام، حااریم خصوصاای، چشاام
خویشااوندی، اناو و پاایرایی، محایط احساسای، سااختار فیزیلای، خادمات، ساابک 

 (.۲8، 0860نقل از: ارمغان،  دست هستند )به معمارانه، محیط کاری، و مواردی ازاین

ریخااتن نظاام اجتماااهی   هم هااای اخیاار، جهااان بااا بااروز بحااران کرونااا و بااه در ماه
وبایش در هماۀ جواماع، خاود را در رواباط و  شده، لافلییر شد. انساان، کم تعریف ازپیش

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

شود. می گرفته بهره همسر نامیدن برای خانه لفظ از گاهی ما جامعۀ هرفی فرهنگ در نمونه، برای .1



 

 

 فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
 

 
 

08 
های  تحلیل جنسیتی پیام

 ... تصویری قرنطینه

آمیخته، سرگشته و حیاران یافات. تارس از مارب نابهنیاام یاا  سازوکارهای اجتماهی درهم
ساوی  اش را به های او هماراه شاد و فضاای ذهنای ناخوشی فراتر از آستانۀ تحمل با لحظاه

اش باا جهاان خاارس، ساود داد. نظام  های جدیدی از کیستی خود و چیستی رابطه پرسش
ها را مختل نلرد، بللاه رابطاۀ انساان باا کاار و درنتیماه،  پیشین، تنها رابطۀ انسان با انسان

های  دیاد اقشاار و طبقاهچالش کشید و درنتیمه، به ساختاربندی ج کسب دستمزد را نیز به
یافته و فاقاد پوشااش رفااهی حااداکجری انمامیاد. حتاای  اجتمااهی در جواماع کمترتوسااعه

نفع نیروی  ها قرار گرفتند و در مواردی به یافته نیز در معرض آزمون اولویت کشورهای توسعه
ماندن داده چشم بستند. در گیرودار این تنیناها،  کار جوان، بر ح  زندگی سالمندان مالیات

اندرکاران  حال قطاع گساترش کروناا دانساته شاد و متخصصاان و دسات در خانه، تنها راه
فرهنیی در سطح جهاان از طریا  تارویج و  ا گااران اجتماهی بهداشت و درمان و سیاست

هایی با مضمون رهایت بیشینۀ فاصلۀ اجتماهی، برای تشوی  به قرنطینه  اهمات دستورالعمل
ای ساخته شدند که برپایۀ هناصر بومی،  های تبلیغاتی راستا، پیام ینخانیی تالش کردند. درا

 نشینی بودند. فراخوانی برای خانه
چیاازی بیشااتر از نوشااته و تصااویر و صاار  مااوارد   هااا، ای ایاان پیام محتااوای رسااانه

شاود. در  ها است و این به ماهیت پیچیده و پراهمیت رسانه مرباو  می درآمده در آن نمایش به
فاردی، ویاروس، و  گیری تصور ما از ماهیت خطر، رواباط بین معاصر، رسانه در شللدنیای 

هاا، ضابط  هاا و فیلم اا نقش بسازایی دارد. هلو همچون هر پدیدب اجتماهی دییری خانه اا
شمار بازنمایی هستند. تصویرها، از هر  های بی تللف رخدادها نیستند، بلله یلی از روش بی

شی، یا حتی تصاویر متحرک یا دیمیتات(، خوِد مدلوت نیستند، بلله نوع که باشند )هلو، نقا
شده با نورپردازی، همل ملانیلی دست و لنز  بازنمودی هستند که در طوت فرایند انتقات تنظیم

(؛ بناابراین، 80، 0840اند )کاالیر،  شده یا رایانه بر روی کالا، فیلم، یا هر مادب دییری ثبت 
ای دخیال  گیری، و انتخااب آگاهاناه یاا ناآگاهاناه دخالت، تصمیمدر هر شللی از تصاویر، 

کند. دامنۀ  نیافتنی می دهد و این هد  را دست است که املان انتقات خود ابژه تصویری را نمی
هنوان  هاا باه شاده در آن های کالسایک و نیاز مماازی و اثرگاااری تبلیغاات ارائه نفوذ رساانه

، در رویلردهای گوناگون هلوم انسانی از ابعاد مختلاف محصولی نمایشی، و نه لزومًا واقعی
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انتقادی اسات کاه باا  ا اند، اما این رویلرد مطالعاات فرهنیی در هلوم ارتباطات بررسی شده
هاا در بازتولیاد رواباط اجتمااهی، تارویج  تمرکز بر کاارکرد تلاویحی تبلیغاات، از نقاش آن

 گوید. ژیک فرهنیی، سخن میگااری معانی ایدئولو اشتراک های لالب، و به ارزش
اناد از  ها، با درک ابعاد بحرانای گساترش بیمااری، تاالش کرده رسد، این پیام نظر می به

هناصر بصری جاری در زندگی روزمره برای اقناع مخاطب بهره بییرند و با پیوند زدن اذهان 
بناابراین، های بهداشتی تشوی  کنناد؛  همومی با واقعیت، همیان را به رهایت دستورالعمل

اجتماهی را در خود داشته  ا ای از هناصر فرهنیی هنوان ابزاری ارتباطی، آمیخته ها به این پیام
و با هد  النا و ترلیب مخاطب به ماندن در خانه و کااهش حاداکجری حضاور در حاوزب 
همااومی طراحاای شااده و ماننااد هاار محصااوت فرهنیاای دییااری، آلشااته بااه ارزش و بااار 

دارندب روابط قدرت هستند. کشف این باار معناایی بارای پژوهشایران ایدئولوژیک و دربر
وسوی پژوهش را به تمرکز بر روابط دو جنو  مند به مطالعات زنان و جنسیت، سمت هالقه

کناد.  شاده از آناان رهنماون می تصویرکشیده هاای اجتمااهی به و چیونیی حضور و نقش
ها چه تصوری از خاناه را  ین پیاما»اساس، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که  براین

این الیو »و « شده است؟ در این متون، چه الیوی هامی از خانه ارائه »یا « کنند؟ ترویج می
های جنسیتی  آیا سبب تداوم تصور ما از کلیشه»؛ «ای با خود دارد؟ های جنسیتی چه داللت

 «ها است؟ شود یا در راستای دگرگونی یا زدایش آن  می
 
 پژوهش . پیشینه1

شده درباره موضوع مقاله بر حسب ترتیب زمان انتشار مورد بررسای  برخی مطالعات انمام
لحاظ ماهیات و ابعااد و نیاز اناواع ساازوکارهای  های جنسایتی باه قرار گرفته است. کلیشه

 ها بوده است.  ای مختلف، موضوع این دست پژوهش سازی در محتواهای رسانه نهادینه
مالحظات جمعیتای در فرهناگ هاماه ایاران باا »وهشی با هنوان ( در پژ0816فروتن )

کید بر ضرب ای چشامییر در  گوناه  های جنسایتی به مادهی اسات کاه کلیشاه« ها المجل تأ
که زناان بیشاتر در قالاب  های ایرانی بازنمایی شده است؛ چنان المجل فرهنگ هامه و ضرب

العقال، وفاادار و  ر مشورت، ناقصگزاری، رازدار نبودن، ناصالح د هایی همچون گله ویژگی
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ههد، و  به هایی مانند رازداری، وفای صادد نبودن و درمقابل، مردان، معمواًل در قالب صفت
 اند. تصویر کشیده شده اهتبار حر  و قولشان به

« های کودکاان بررسی نقش زنان در داستان»(، در پژوهشی با هنوان 0848مقصودی )
های جنسایتی  ای از کلیشاه کودکان نیز طیف بسایار گساتردههای داستانی  در بررسی کتاب

وفا و خائن، منفعال در  رأی، ناقص هقل، دلبر و زیبا، بی سست دت و  مانند نازک برای زنان اا
 اا را مشخص کرده است. گیری، فاقد ابتلار و نوآوری، و خرافاتی تصمیم

ای جنساایتی ه کلیشااه»( در پژوهشاای بااا هنااوان 0840صااادقی فسااایی و کریماای )
های جنسایتی  تارین کلیشاه اند که مهم نشان داده« 0848ایرانی سات های تلویزیونی  سریات

وفا، منفعل و فرودست  العقل، بی مرتبط با زنان، دربردارندب مواردی همچون فریبلار، ناقص
 صداقت، هقل، وفاداری، فعات بودن، و فرادستی است. و در مورد مردان، مواردی چون 

شاناختی  تبیاین جامعه»( با هنوان 0841زاده، مقیمی، و امینی ) هلی ژوهش جاننتایج پ
«  زنان دانشیاهی؛ مطالعه موردی: زناان هیئات هلمای دانشایاه اصافهان ای  جاییاه حرفه

 40ها، زن و حادود  هلمای دانشایاه درصد از اهضای هیئات  ۲0دهد که حدود  نشان می
های جنسیتی را بار  هامل تصورات قالبی و کلیشه ها مرد هستند. این پژوهشیران، درصد آن

 اند. های سازمانی مؤثر دانسته دستیابی کمتر زنان به موقعیت
های جنسایتی در رساانه:  بازنماایی کلیشاه»( در پژوهشای باا هناوان 0844فر ) معینی

با تحلیل محتاوای الیوهاای بازنماایی « روزنامه همشهری مطالعه موردی صفحه حوادث 
مهااجم و »جنسیتی در رسانه، آشلارترین کلیشاه را بازنماایی ماردان در نقاش  های کلیشه

 داند. می« قربانی»هنوان  به زنان، و زنان را به«   معترض
های جنسایتی در  بازنماایی کلیشاه»( د در پژوهشی باا هناوان 0860حسینی و دشتی )

یتی )پرحرفای، های جنسا مادهی وجاود کلیشاه« احماد  رسانه: مطالعه ادبیات داستانی آت
گر باودن بارای  هصابانیت، و سالطه زنان و پرخاشایری،  خرافاتی، هیمانی، و انفعات برای 

 مردان( در این آثار هستند.
مادهی « پاایری در ایاران هژمونی مردانه جامعه»( در پژوهشی با هنوان 0860فروتن ) 

ای  گوناه  کر، بههای جنسیتی ناظر بر انفعات جنو مؤنث و اقتدار جنو ماا است که کلیشه
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ویژه نظاام  پاایری جنسایتی، باه های فرایناد جامعه برجسته و چشمییر از طریا  ساازوکار
آموزشی ایران، بازنمایی شده است که به بازتولید هژمونی مردانه در ابعاد گوناگون فرهنگ و 

 انمامد. اقتصاد جامعه می
 یگفتماان انتقاادل یاتحل»( باا هناوان 086۲نتاایج پاژوهش واحادی و سیدرضاایی )

های جاالت  در تحلیل گفتمان انتقادی داستان« ن دانشوریمیاحمد و س آت جالت یها داستان
های جنسیتی در این  دهندب وجود گفتمان معطو  به کلیشه احمد و سیمین دانشور، نشان آت

 آثار است.
؛ 0861؛ 0841هاای مساتمر )ر.ک باه: فاروتن،  ها و نیاز پژوهش ایان یافتاه ممموهۀ 

های آموزشای،  دهد که نهاد خانواده، گروه هماالن، نظام ( نشان می8101؛ 8108؛ 0860
های  پاایری، کلیشاه های جامعه ها، و... از طریا  ساازوکار رادیو، تلویزیون، سینما، ممله

هاایی  کنند و در فرایند زندگی روزمره، با بازنماایی ماردان باا ویژگی جنسیتی را بازتولید می
سااو و نشااان دادن زنااان در  گر ازیک جو، و ممادلااه و، پرتلاااپو، ساالطهج همچااون رقاباات

رأی،  دت و سسات هایی همچاون ناازک دار، معلم و پرستار با ویژگی های کدبانو، خانه نقش
گیری برای خانواده، فاقد ابتلار و نوآوری، هاطفی و  دلبر و زیبا، منفعل، فاقد قدرت تصمیم

 زنند. هنوان کنشیران اجتماهی دامن می ای ما به کلیشه دییر، به تصورات سوی احساساتی از
خانه، محمل اصلی خانواده و سرپناهی برای تعامالت واقعی زوجین و فرزندان اسات. 

های همی  ناشی از روند شتابان شهرنشاینی در  شک تصور ما از خانه در فرایند دگرگونی بی
سازی، و کااالیی شادن  سازی، کوچک هایی مانند بلندمرتبه قرن گاشته و رواس موضوع نیم 

هاا، دساتخوش تحاوت شاده اسات، اماا  خانه و تغییرات اجتماهی هماراه باا ایان دگرگونی
بندی ذهنای ماا از رواباط و مناسابات اجتمااهی نقاش  ای، در صورت تصویرسازی رسانه

کرد بار کاار توانناد افزون ای دارد. درنتیمه، تصویرهای موردبررسی این مقاله می کننده تعیین
هشداردهندب خود برای پرهیز ازدر معرض بیماری قرار گرفتن، دربردارنادب  ا اصلی آموزشی

هااای اثربخشاای در حااوزب روابااط قاادرت و مناساابات دو جاانو بااوده و بااا تقویاات  پیام
های ذهنی کنشیران  خواهانه، مشوقی برای الیوسازی های پدرساالرانه یا برابری ایدئولوژی

انمامناد. هاد  اصالی مقالاۀ حاضار،  به برساخت واقعیت نیاز می بسا شمار آیند و چه به
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هااا اساات.  شااده در ایاان پیام شناسااایی روابااط قاادرت نهفتااه در مناساابات جنساایتی ارائه
درآماده از خاانواده و همچناین،  نمایش های به براین، این مقاله در پی شناخت ویژگی افزون

 های یادشده است. ر پیامدهنده به آن د های شلل یافتن معنای خانه و مؤلفه
 
 . چارچوب نظری ۲

آمیز و  های شخصیتی مبالغاه ای از ویژگی ها به ممموهه کلیشه، هبارت است از تنزت انسان
ها هباارت اسات از فروکاساتن، ذاتای  ای کاردن شخصایت معمواًل منفی؛ درنتیمه، کلیشه

کردن مرزهای میان ها و از طری  کارکرد قدرت، مشخص  کردن، آشنا کردن و تجبیت تفاوت
های جنسایتی،  میان، کلیشاه (. دراین06، 0860زاده،  ها )مهدی بار، ما و آن بهنمار و نلبت

هاا،  ای از حالت شاده بندی ای بسیار آشلار، تصویر ذهنی یلنواخات و قالب هنوان نمونه به
بررسای و دهند، بدون آنلاه  های خاص مربو  به زنان و مردان را ارائه می رفتارها، و ویژگی

 آزمون شده باشند.
وسوی جدیادی  های جنسیتی است که سمت بر همین کلیشه شدن، اللب مبتنی اجتماهی

دهد و درنتیمه، در گار زماان، زناان و ماردان سااخته، و باه  های زیست فردی می به ساحت
(، حلایم 0668شاوند. ماسای و هملااران ) های زنانه و مردانه موصاو  می الیوها و صفت

شاادن را  ( ایاان نااوع اجتماهی810۲و لیندساای )(، 8118کااارتی ) (، ریلاای و مک0669)
های قاالبی،  ها و اندیشاه اند کاه برخای کلیشاه پایری جنسیتی دانسته و استدالت کرده جامعه

هاا  آیناد و برپایاۀ آن شامار می شاده، مسالم به پایرفته هاای ازپیش ها و گزاره هنوان مفروضه به
پاایری در جامعاه  گردهاای جامعههای جنسیتی از طریا  فرا ها و نقش ای از نیرش ممموهه

ای مانناد اینلاه ماردان، مادیران  های جنسایتی شاوند. کلیشاه ترویج، تقویت، و نهادیناه می
های  های مادیریتی بیشاتری دارناد، توانمنادی تری نسبت به زنان هستند چون توانمندی موف 

ای مااهری لحاظ جاوهری آشاهزه تر است، زنان به زنان برای آموزش کودکان دبستانی مناسب
پاایری در بسایاری از  های آموزشی و ساازوکارهای دییار جامعه نظام شوند، و... از سوی  می

شااده و در فراینااد  هااای مفااروض پایرفتااه  هنوان واقعیت کشااورهای جهااان پیشاااپیش بااه
شود و درنتیمه، باور همومی سبب اقناع جمعی شده و  شدن افراد در آنان نهادینه می اجتماهی
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اهدیم کاه ایان باورهاا و نیاز الیوهاای رواباط و مناسابات دو جانو در قالاب سرانمام، شا
کاه گازارش  ترتیب، همچنان این شود. باه های جنسیتی از نسلی به نسل دییر منتقل می کلیشه

هنوان یک شاخص کمی، به تمایز کشورها برپایاۀ دسترسای دو جانو باه  شلا  جنسیتی به
هنوان  های جنسایتی باه پاردازد، کلیشاه موزشی میهای اقتصادی، سیاسی، و آ منابع و فرصت

توضایح  پاایری قابل های چشمییر از طری  ساازوکارهای فاراوان جامعه خاستیاه این تفاوت
های جنسایتی، زناان را موجاوداتی حسااس و  است. طبیعی است که در جوامعی کاه کلیشاه

وزه خصوصی محادود های اجتماهی، آنان را به ح کنند و سازوکار ظریف و منفعل تعریف می
های خویش بیابناد و در  توانند املانی برای بروز و نمود استعدادها و توانمندی سازند، نمی می

مادت و  هاای میان ساوی محرومیت ازپایش به های بازدارناده، آناان را بیش درازمدت، چرخه
 کشاند. اا می هرچند خودخواسته درازمدت اا

های جنسیتی، حتی در  دهد که کلیشه ن می( نشا8111) 1نتایج پژوهش آلبرس و جنسن
گویان مااکر در  ای دارند. بسیاری از پاسا  کننده های سیاسی نیز نقش تعیین هرصۀ رقابت

گاااه هااا باار ایاان نظاار بودنااد کااه مااردان،  پااژوهش آن اهتمااادتر، و  تر، قابل سیاسااتمدارانی آ
ای جنسایتی در میاان ه کاه ایان کلیشاه تر از زناان سیاساتمدار هساتند، درحالی کننده قانع

گویان مؤنث، رواس کمتری داشت. در هرصۀ بازار کار و مشارکت اقتصادی نیز نتاایج  پاس 
های اخیار  دهد که هرچناد در ساات ( نشان می810۲( و ترن )8108های فروتن ) پژوهش

های اقتصادی، شاغلی، و مادیریتی زناان، در  های جنسیتی منفی در زمینۀ توانمندی کلیشه
 ها همچنان وجود دارند. گونه کلیشه اند، اما این ا گاشته، کاهش یافتهمقایسه ب

 اند از: سازی در ارتباطات دربردارندب اصولی است که هبارت نظریۀ کلیشه
 های گوناگون سنی، جنسی،  ای پیوسته، افرادی را از گروه گونه ای به های رسانه تمام پیام

 کشند؛ تصویر می های اقلیت و اکجریت به و از گروه
 های مشخصای  های پیوسته منفی، در پی آن هستند تا گروه ها با ارائۀ برنامه این کلیشه

های مجبت اندک )نسبت به دییاران در  های منفی فراوان و جنبه از اجتماع را صاحب صفت
 های اکجریت یا حاکمیت( نشان دهند؛ گروه

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 هاا  های گوناگون رسانه وجود دارد و هماۀ آن بیش در شاخه و سازی، کم این نوع کلیشه
کنند. صنعت سینما، رادیو، تلویزیون، و مطبوهاات  روش یلسانی را در این زمینه دنبات می

 کنند؛ سازی شرکت دارند و همدییر را تقویت می کلیشه ای هماهنگ در این گونه به
 ویژه مخاطباانی کاه درهمال تماسای باا  ها برای گاروه مخاطباان معاین )باه ارائه  این
 کنند؛ ای خاص معنا می گونه  ها را به های موردبحث ندارند( کلمه گروه
 ساهارند  یخاطر م اساس، اهضای گروه مخاطب مشخص، معانی این الفاظ را به براین

 (.9۲4-9۲6، 0841کنند )دفلور و دنیو،  و در حافظۀ خود ذخیره می
اناد.  سازی توصایفی و تماویزی یااد کرده ( از دو نوع کلیشه0660فیسک و هملاران )

هاای  هاای گروه ها دربااره ویژگی که در نوع توصیفی، ممموهه اهتقادات و فرضایه درحالی
های تماویزی  ساازی گیرد، در نوع دوم، کلیشه ر میها قرا اجتماهی مبنای قضاوت درباره آن

 کند. شود و استانداردهای رفتاری را تمویز می به باید و نباید تبدیل می
 
 . روش پژوهش۳

تحلیل محتاوای پیاام  و کاررفته در این پژوهش، روش تحلیل محتاوا اسات. تمزیاه روش به
توان  که با استفاده از آن میهای اجتماهی است  های مهم در پژوهش ارتباطی، یلی از روش

های رادیااو و تلویزیااون، و  های موردبحااث در مطبوهااات، برنامااه انااواع مسااائل و موضااوع
لحاظ کیفیت )اهمیات و  لحاظ کمیت )فراوانی و تلجر( و چه به های سینمایی را چه به فیلم

 (.0840ارزش( بررسی کرد )رایف و دییران، 
حلیل منابع نوشتاری، گفتاری، و تصاویری از هار ت و فن تحلیل محتوا، بررسی و تمزیه

نوع را درنظر دارد و کوششی برای کشف، تفسیر، و تحلیل پیام نهفته در مناابع اسات. ایان 
هاای   تحلیل مانظم، هینای، و کلای محتاوای مشاخص فراورده و ای برای تمزیاه فن، وسیله

ر و تعیاین مناابعی ارتباطی )تصویری، نوشتاری، و صوتی( است و روشی کمی برای تفسای
 (.81، 061۲آیند )زیتو،  شمار می کلی، کیفی به طور است که به
دهاد  ( از تحلیل محتوای کیفی نشان می8116گانۀ زانگ و ویلداماث ) های سه تعریف

هاا متمرکاز  های ویاژب آن که تحلیل کیفی بر تحلیل و تبیین منسمم گفتارها/ متاون و زمیناه
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ها یا استخراس محتاوای هینای از متاون فراتار  محاسبۀ کلمهاست. تحلیل محتوای کیفی از 
ها، و الیوهایی که مملن است در متن موردنظر آشلار یا پنهان شده  رود و معانی، قالب می

دهد کاه واقعیات اجتمااهی را  کند. این روش به پژوهشیران املان می باشد، را بررسی می
 حات، هلمی، درک کنند. ای ذهنی و درهین گونه به

در خاناه »های  کارگیری جملاه جامعۀ آماری این پژوهش، همۀ تصویرهایی است کاه باا باه
دسترسای باوده اسات. تاالش  وجوی گوگل قابل در بخش جست« مانیم در خانه می»و « بمانیم

شد از تصویرهایی استفاده شود که درجۀ وضوح و کیفیت الزم را برای بررسی داشته باشند و نیز 
ی از هناصر بصری بومی، مشخص بودن منبع تولید اثر، یاا معاانی برآماده از لحاظ برخوردار به

ای  گیری با مخاطب و القاای پیاام تاا انادازه های نوشتاری، معتبر دانسته شده و در ارتبا  هبارت
رفته، همۀ تصویرهای موجود از آلاز پاویش مباارزه باا کروناا در زمساتان  هم موف  باشند. روی

گردآوری شدند. تصویرهای مربو  به این موضاوع در طاوت ایان مادت  0866تا مرداد  0864
شد تا هر تصویر جدیدی، از نظر پژوهشیر دور نمانده و بررسای شاود.  زمانی پیوسته رصد می
 هنوان جامعۀ آماری درنظر گرفته شد. تصویر به 081شماری،  سرانمام، به شیوب تمام

 
 های پژوهش . یافته۴

 اولیه، در دو بخش ارائه خواهند شد.ها پو از معرفی  یافته
 های تصویری . معرفی پیام1-۴

 ارائه شده است.(، 0شلل شماره )در شده  منظور آشنایی بیشتر، نمایی از همۀ تصویرهای تحلیل به

 
 «مانیم در خانه می»و « در خانه بمانیم»شده با موضوع  . تصویرهای گردآوری4شکل 
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 «مانیم در خانه می»و « در خانه بمانیم»شده با موضوع  گردآوری. تصویرهای 4شکل ادامه 

 ها . تحلیل کمی یافته۲-۴

شده برپایۀ موضاوهات مارتبط باا  های گردآوری در این بخش، گزارشی از تحلیل کمی داده
 محور اصلی پژوهش ارائه شده است.

 کارگیری سوژه انسانی . به1-۲-۴

تر،  بیان روشن اند؛ به تصویرها، دارای سوژه انسانی بودهدرصد از  99کلی، نزدیک به  طور به
درصد از تصاویر، خانه بدون درنظار گارفتن رواباط  80برای القای پیام ماندن در خانه در 

 تصویر کشیده شده است. هنوان یک چهاردیواری و سقف باالی سر به جاری در آن و تنها به
 

 کارگیری سوژه انسانی . به4جدول 

 جمع ندارد دارد 
 081 00 16 تعداد

 011 درصد 80 درصد   9۲/48 درصد

 . تصویرسازی از انسان۲-۲-۴

ها و رواباط  بینیم، تصویرسازان برای انتقات پیام خود از طریا  شخصایت گونه که می همان
کارگیری این  رسد، به نظر می اند. به انسانی، بیش از همه از تصویرسازی دیمیتات بهره گرفته
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گیاری از انادازب قلام، تناوع رناگ، و  هنری باا توجاه باه املاناات متناوع آن در بهرهروش 
های بصری، در ترکیب با نقاشی و هلو، سهم چشمییری در القای پیام به طیف  خالقیت

رو شاده  رو، با استقبات بیشتر هنرمندان گرافیست روباه تری از کاربران داشته و ازاین گسترده
توگرام در رتبۀ بعد، نشانیر موفقیت این نمادهای بصاری اسات است. کاربرد چشمییر پیل

که معنای خود را از طری  شباهت تصویری حالت و رفتار به نمودهاای هینای بیرونای باه 
هنوان  های بومی و محلی، باه کنند. این شیوب مدرن بیان هنری، ورای ارزش بیننده منتقل می

هاای  هاا و زبان مخاطبااِن دارای فرهنگ فهم و بارای آساان شادن ارتباا  باا راهنمایی همه
هاای صاورت  های تصویری، فاقاد هالمت شود. هرچند این نشانه کار گرفته می گوناگون به

دلیل  هاا دیاد، اماا باه های بیاانی را در آن توان احوات شخصی، سن، و حالت هستند و نمی
 اند. یافته درک، پایرش باالیی در جهان گرایانه و قابل داشتن ماهیت گرافیک واقع

 
 . نوع تصویرسازی از شخصیت انسان۲جدول 

 جمع نقاشی، تصویرسازی دیجیتال عکس پیکتوگرام 
 16 86 09 80 تعداد

 011 درصد 06/89 درصد 81/8۲ درصد 81/81 درصد

 . نمایش شکل خانه۳-۲-۴

اسات و شلل خانۀ مستقل، کلبه، و چهاردیواری نمایش داده شده  خانه، در بیشتر موارد، به
درصد از موارد، نماهای نزدیک داخل خانه و نیز مواردی که فارغ از هرگونه  01جز حدود  به

بینیم؛ بناابراین،  درصد(، تصویری از آپارتمان نمای 0۲نماد بصری با موضوع خانه هستند )
، 1نشاینی شالل اصالی سالونتیاه در جواماع شاهری اسات باید گفات باا اینلاه آپارتمان

اند؛ بنابراین، تصویرها با فاصله گارفتن  ش چندانی به استفاده از آن نداشتهتصویرگران، گرای
ااا  هاا در شاهرها سااکن هستند چهارم آن که بیش از سه از واقعیت روزمرب زندگی ایرانیان اا

 اند تصویری آرمانی از خانۀ مستقل ارائه دهند. کوشیده
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

 درصاد، 90 و آپارتماان مسالونی، واحادهای درصاد 86 ،086۲ ساات مسالن و نفاوس هماومی سرشاماری نتاایج برپایۀ .1
 نارخ افازایش برپایۀ مستقل خانۀ ژهیو به مسلن، نرخ افزایش و زمان گاشت به توجه با که است بدیهی اند. شده ثبت لیرآپارتمان

 ایران(. آمار )مرکز باشد شهرها در سلونت اصلی شلل نشینی آپارتمان داشت، انتظار توان می تورم
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(. نمایش شکل خانه5جدول شماره )

 جمع بدون نمایش خانه مبهم آپارتمان خانه 
 081 06 81 8 19 تعداد

 011   84/0۲   99/09   ۲/8   88/98 درصد

 . شبکه روابط پرسوناژهای انسانی در تصویر۴-۲-۴

تصاویر، تنهاا یاک فارد  01های انساانی، در  پردازی تصاویر باا شخصایت 16از ممموع 
دارای ساوژب انساانی، درصاد از تصااویِر  19مورد، معادت  91نمایش درآمده است. در  به

ها، رواباط اجتمااهی  تر، نیمی از کل پیام بیان روشن شاهد حضور دو یا چند نفر هستیم. به
ماورد  ۲0دهد. همچنین،  بین دو یا چند نفر خانوادگی، خویشاوندی، یا آشنایی را نشان می

م )شاماره کند. تنها یک پیاا ای را ترویج می درصد(، الیوی خانواده هسته ۲/08ها ) از پیام
 دهد. ( دربردارندب سه نسل است و خانوادب گسترده را نشان می004

تصویر برای نشان دادن پشتیبانی اهضای خانواده از یلدییر و بیاان احساساات و  6در 
هواطف و ائتال  در برابر شیوع کرونا، از دو دست در کنار هم، برای نشان دادن سقف خانه 

تمسم بخشیدن به تصویر قلب و القای هش  و اتحااد و  و سرپناه، در آلوش کشیدن خانه،
مورد هلو و تنها یلای  4نیز خواهش، کمک گرفته شده است. در میان همۀ این تصاویر، 

کناد. همچناین، باا  گرایانه بودن پیام کماک می پیش به واقع از ها نقاشی است که بیش از آن
دربارب جنو صاحبان تعدادی از توجه به فقدان نمادهای جنسیتی در برخی موارد، قضاوت 

 هنوان یک متغیر بررسی کرد. توان آن را به پایر نیست و نمی ها در تصاویر املان این دست
تصاویر، خردسااالن  0تصویر، زوس مسن و در  8لحاظ گروه سنی باید گفت تنها در  به

اند؛ بناااابراین، گاااروه لالاااب سااانی  حضاااور بزرگسااااالن نماااایش داده شاااده  بااادون
شده، گروه جوانان و میانساالن هستند. از این منظر، خانه با ساکنان جاوان  گااشته یشنما به

 و میانسات شناسانده شده است.
 های انسانی . نمایش شخصیت1جدول 

 جمع فاقد شخصیت انسانی دست یا دستان چند نفر  فرد  
 081 00 6 91 01 تعداد

 011 درصد80 درصد ۲/1 درصد ۲1 درصد 88/4 درصد
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 . تعداد فرزندان5-۲-۴

ای، دارا  توان گفت، الیوی لالاب در ترسایم خاانوادب هساته شده می برپایۀ تصاویر بررسی
بار رواباط خاانوادگی، شااهد  تصاویر مبتنی ۲8مورد از  06که در  بودن فرزند است؛ چنان
 حضور فرزندان هستیم.

درصاد( از  11)ماورد  80در مورد داشتن فرزند، الیوی لالب، دوفرزندی است و در 
تاوان گفات،  هاا دارای دو فرزناد هساتند؛ بناابراین، می شده از خانواده، آن تصویرهای ارائه

ای خاود اهام از پادر، ماادر، و دو  ها بیش از هر شللی با شلل کلیشاه خانواده در این پیام
 فرزند همراه است.

ماورد، زوجاین  8نمایش گااشته شده اسات و تنهاا در  والد به مورد، خانوادب تک 1در 
مورد نیز خانواده دارای سه فرزند است که ترکیب جنسایتی در دو  0بدون فرزند هستند. در 

ماورد،  00مورد، دو پسر و یک دختر و در دو مورد دییر، دو دختار و یاک پسار اسات. در 
هاای  تصاویر، خانواده 6تصاویر،  00فرزند نمایش داده شده است کاه از ایان  خانوادب تک

ای دارای دو فرزند  دهد. هیچ خانواده دختر را نشان می تصویر، خانوادب تک 8نها پسر و ت تک
خانواده، دارای دو فرزند پسر هستند؛ بنابراین، پیام القایی، اولویت داشتن  9دختر نیست و 

اا است و از ایان  فرزند و چه دو فرزند های تک چه در خانواده فرزند پسر در خانوادب سالم اا
 کند. های نظام پدرساالر را در کنار موضوع اصلی پیام، ترویج می لحاظ، ارزش

های انسانی، گویای ابعاد متفاوتی از رابطۀ اجتماهی اسات.  همچنین، قرار گرفتن سوژه
ای دارای  درصد( از تصویرها )بیشترین تلرار( خانوادب هساته 89مورد ) 06مورد از  08در 

مورد، دختر در کناار ماادر و پسار در  6نار پدر و در فرزند، پسر در کنار مادر، و دختر در ک
 اند. ها بدون والدین نشان داده شده مورد، بچه 0کنار پدر قرار گرفته است. در 

 
 . تعداد فرزندان3جدول 

 جمع سه فرزند دو فرزند فرزند تک 
 06 0 80 00 تعداد

 011 درصد 4/09  84/96  00/88 درصد
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 اصلی مذکر و مؤنثهای  . نسبت قد شخصیت6-۲-۴

گوناه کاه  دهندب ناوع رابطاۀ آناان اسات. همان های اصلی در تصویرها، نشان قد شخصیت
مورد، یعنی نزدیک به نیمی از تصاویرها، رابطاۀ خاانوادگی و خویشااوندی  ۲8گفتیم، در 

دهناد،  نمایش گااشته شده است. با درنظر گرفتن مواردی که تنها فرزنادان را نماایش می به
شاده میاان آناان را  هاای ضامنی رابطاۀ بازنمایی بر قد زوجین تمرکز کارد و داللت توان می

بساا مطلاوب  ها، داللات بار نسابت معماوت و چه تر، قد شخصیت بیان روشن دریافت؛ به
هایی چاون کهتاری، مهتاری، قادرت جسامانی متفااوت  زوجین داشته و با القای مضمون

اش در  ری یلی بار دییاری و جاییااه محاوریدهندب برت های جنسیتی نشان بر کلیشه مبتنی
درصد(،  88ها ) توان دید که در بیشتر خانواده خانواده است. با درنظر گرفتن موارد مبهم می

 ای ضمنی بر جاییاه فرادست آنان داللت دارد. گونه مردان بر زنان برتری دارند و تصویرها به
 

 . نسبت قد مرد به زن۶جدول 

 جمع نامشخص زن و مرد برابر فقط پدر فقط مادر زن بلندتر مرد بلندتر 
 04 4 08 0 1 1 88 تعداد

 011  99/09  81  88/4 1 1  04 درصد

 . نسبت قد فرزندان7-۲-۴

درصد، دختر، بلندتر نشان داده  01/89دهند،  در ممموع مواردی که دو فرزند را نمایش می
هاایی کاه  توان گفت، تعداد خانواده لحاظ اهمیت شاخص قد در رشد فرزندان می شده و به

 فرزند اولشان دختر بوده است بیشتر است. 
 

 . نسبت قد فرزندان۷جدول 

 جمع نامشخص برابر تر بزرگدختر بلندتر  تر پسر بلندتر بزرگ 
 80 4 00 6 9 تعداد 

 011 ۲8/88 88 01/89 90/01 درصد

 . نمایش پوشش زنان8-۲-۴

گونه که در جادوت   اند )همان جز درصد باالی زنان که در قالب پیلتوگرام تصویرسازی شده به
اند. با درنظر داشتن تعداد زنانی که با  نمایش درآمده آمده است(، بقیه بیشتر در پوشش مانتو به
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ده و هاا، مانادن در خاناه باو یابیم که با وجود اینله موضوع پیام اند درمی چادر نشان داده شده
اند، آناان در ایان  زنان در کنار همساران و فرزندانشاان در حاوزب خصوصای نشاان داده شاده

بندی کاه  وضعیت بیشتر با مانتو و چادر هستند تا لباس خانه! باید اذهان داشت که این ترکیب
 ها تأثیر بسزایی دارد. بر کلیشۀ جنسیتی از زن است، در باورناپایری پیام خود مبتنی

( دارای شخصایت زن بادون حمااب هساتند. 004و  ۲9های  تصویر )شامارهتنها دو 
دهد. این تصویر، تنهاا تصاویری  تاپ نشان می ، زنی را درحات کار با لپ۲9تصویر شماره 

کمک  نمایش درآمده اسات. باه شخصیتی و در نمای باز به صورت تک است که زن در آن به
مام یک طرح کاری در منزت اسات. تصاویر توان دریافت که او مشغوت ان پیام نوشتاری می

دهاد کاه  هاایش نشاان می ای را در کنار همسر، فرزند، و نوه ، زن مسن و آراسته004شماره 
گویی از دوران جوانی است. نمایش این شخصایت باا گیساوان سافید و در  مشغوت خاطره

ی )نمای لباس برازندب خانه، نشسته بر روی مبل، دارای ویژگی مهمی است. فضای خصوص
درستی از یلدییر متمایز کرده است..  فعلی( و هرصۀ همومی )نمای خاطرات گاشته( را به

کارگیری و ایماد این پیام از ساوی ساایت دفتار نماینادگی مقاام معظام رهباری در  البته به
بینی ایان نهااد در راساتای اقنااع  دهندب واقع تأمل و نشان دانشیاه هلوم پزشلی شیراز، قابل

 پیش مخاطب در دهوت به قرنطینۀ خانیی دارد. از بیش
 

 . پوشش زنان۸جدول 

 جمع چادر لباس خانه مانتو بدون حجاب سر پیکتوگرام 
 04 8 4 01 0 80 تعداد

 011  09/0  99/09  48/81  8/4  ۲1 درصد

 هایی برای ماندن در خانه . توصیه9-۲-۴

در خانه »هایی که در قالب پیام نوشتاری در کنار پیام اصلی پوسترها، یعنی  در مورد موضوع
شده برپایۀ فراوانای،  ترین زیرموضوع ترویج ، باید گفت، مهم«در خانه بمانیم»و « مانیم می

نشینی با اهضاای خاانواده اسات.  دهوت به مهرورزی، آرامش و شادی، و لات بردن از هم
، «میزبان خانوادب خاود باشایم»بندی شده است:  های زیر صورت قالب جملهاین نلته در 

از »، «کنیم خانه را محل آراماش و شاادی مای»، «کنیم خانه را سرشار از هش  و صفا می»
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تصاویر شاماره «. خاطراتماان را بارای هام باازگو کنایم»، و «بودن در کنار هم لات ببریم
دهندب روابط خانوادب  دستی، نشان حات بازی فوتبات(، با نشان دادن اهضای خانواده در081)

برند. مهاارت  رسد که دو نسل، از در کنار هم بودن لات می نظر می سالم است که در آن به
ها از این موفقیت بسیار  ها بر جوانان شده و آن ترها، موجب پیروزی آن و سرهت همل مسن

 خوشحات هستند.
 

 های جانبی . موضوع۹جدول 

 درصد دادتع موضوع
 48/1 0 سازی پرهیز از شایعه

 99/0 8 ورزش کردن
 09/0 ۲ مهرورزی، آرامش و شادی، لات بردن از در کنار هم بودن

 48/1 0 استفاده از آموزش ممازی
 48/1 0 پرهیز از دیدوبازدید

 48/1 - دهوت به رازونیاز
 09/0 - کتاب خواندن

 48/1 - ها کاری انمام طرح
 48/1 - ها با بچهبازی کردن 

 99/0 - تغایه سالم و خانیی
 99/0 8 تماشای فیلم و شنیدن موسیقی

 48/1 0 انمام خرید اینترنتی
 ۲/8 8 بدون هیچ پیام نوشتاری

 88/14 60 سایر، تنها موضوع اصلی
 011 89 جمع

 

 . مرکز تولید اثر11-۲-۴

ها در میان نهادهای تولید اثر، بیشترین پیام هشدار هلیه شایوع کروناا را باا موضاوع  شهرداری
های تولیدی در این دسته، متعل  به شاهرداری  اند. بیشتر پیام ترویج ماندن در خانه تولید کرده

شاود. نهادهاای فرهنیای  های دییر مربو  می تهران است و تنها سه مورد به شهرداری استان
ها قارار دارناد. در ایان  گونه پیام قل در بخش خصوصی و وابسته در جاییاه دوم تولید اینمست

خورد که در هار  چشم می با دو مورد پیام به« بانوان انقالب اسالمی»گروه، نام ممموهۀ هنری 
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شود و تصویر با  ( رد پایی از شخصیت زن و البته انسان دیده نمی09و  9های  دو مورد )شماره
 برقرار کرده است.  خانه و پیام نوشتاری، با مخاطب ارتبا  ارائۀ

 

 . محل تولید اثر41جدول 

 درصد تعداد موضوع
 09/0 ۲ های دانشیاهی مراکز و مؤسسه

 88/8 0 مراکز و نهادهای بهداشتی
 81 80 شهرداری
 09/0 0 خبرگزاری

 88/08 09 نهادهای فرهنیی
 09/0 ۲ سایر

 48/۲1 90 نامشخص
 011 081 جمع

 

 های تحلیلی . یافته۳-۴

اند. تصاویر  شده، روابط جنسیتی برپایۀ نظام پدرساالرانه رمزگاااری شاده های تحلیل در پیام
دهد. نشاندن  جای سر مردی قوی درحات زورآزمایی با کرونا نشان می ( خانه را به00۲شماره )
مادیریتی آناان در خاانواده دارد. جای سر، داللت بر کیاست و تدبیر مردان و جاییااه  خانه به
دهد؛ گاویی آنچاه از خاناه باه ذهان  جنسیتی از ماهیت خانه ارائه می حات نمودی تک درهین

رسد، مرد در نقش قدرتمند مدیر و محافظ خانواده است. خانواده نیز از این زنمیرب معنایی  می
زب هماومی نماینادگی و جدا نیست و گویی در جهان واقع، این مرد است که خانواده را در حو

جنسیتی دیدن ماهیت روابط خانواده با جامعاه یاا  کند. این تصویر، اوس تک آن را نیهبانی می
 شده روابط حوزب خصوصی با حوزب همومی است. شیوب هرفی پسندیده

جز تصاویرهای پیلتاوگرامی و تصاویرهایی کاه  در مورد روابط خانوادگی باید گفت، به
دهند، در دو پیاام، زن  ایستاده در کنار هم و رو به مخاطب نشان می همۀ اهضای خانواده را
ارزشای  دار، کدبانو، و اهل اندرون و مشغوت باه اماور کم هنوان خانه در نقش سنتی خود به

مانند آوردن میوه و در مقابل، مرد در حالت نشسته در کنار فرزندان و خواندن کتااب بارای 
  (. مرد06ههده دارد )شماره  رسانی را به نوهی خدمات به تصویر کشیده شده است و ها به آن
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با اینله در خانه نشان داده شده است، فعات و پویاا اسات. در مقایساه باا زن کاه در میاناۀ 
نیرد، مارد درحاات ورزش کاردن اسات )شاماره  تصویر ایستاده و با لبخند به مخاطب می

(، 001و  ۲4های  خواند )شماره می (. در تصویرهای دییر، این تنها مرد است که کتاب88
(، 94نوازد )شماره  (، تنبور می018و  16کند ) (، به موسیقی گوش می8۲کند ) ورزش می

نشانۀ پیروزی و مادیریت بحاران کروناا  تن دارد و دستش را به لباس کارکنان حوزب درمان به
بندند )شماره  س میکند و راه را بر ویرو (، از خانه محافظت می04بلند کرده است )شماره 

تدبیر و همللارد  (. گویی با 00۲دهد )شماره  اندازد و آن را شلست می (، با کرونا مچ می4
تواند در دوران گسترش بیماری با مدیریت زندگی روزمره، الیاویی بارای همیاان  خود می

( و 000و شاماره  01ای مانناد هماو ناوروز )شاماره  های اسطوره باشد؛ در قالب شخصیت
کند. در مقابال،  ( مخاطب را به گاراندن نوروز در خانه دهوت می۲6فیروز )شماره  یحاج

شااوند؛ بیشااتر ناااظر کارهااا و  شخصاایتی دیااده می زنااان بساایار کمتاار در تصااویرهای تک
بساا قلمارو  ههاده بییرناد و چه های مردان هستند تا اینله بخواهند نقش فعاالی به فعالیت

شان تیمارداری )ازجمله فراهم کردن  نه است و کار اصلیشان در خانه، حوزب آشهزخا اصلی
 یک خانۀ تمیز و مرتب برای شوهر و فرزندان و مراقبت از کودکان(.

های تاریخی مانند  ها، سوژه دهد. آنان در این پیام تنهایی نمایش می پیام، مردان را به 01
وسایقی، خوانادن کتااب، کنند یا درحات شنیدن م فیروز را بازنمایی می همو نوروز و حاجی

رساند و  نظر می تماشای تلویزیون، ورزش کردن، یا جنییدن با ویروس، قدرتمند و موف  به
 آیندی دارند. های جنسیتی هم های کیفی با کلیشه از این نظر، یافته

ساوژه در دو تصاویر آشالار  ای تک گونه طورکلی، نمایش زن در حالت کنشیری و به به
تااپ  ( زنی را نشسته بر مبل و مشغوت انماام کاار باا لپ۲9اره است. تصویر نخست )شم

دهد. نظام رمزگانی که در این تصویر، داللت بر مدرن بودن سابک زنادگی دارد،  نشان می
ها، تنها در ایان تصاویر، شااهد  تاپ، مبلمان، آباژور. از میان همۀ پیام هبارت است از لپ

ژه القای پیام نوشتاری ماندن در خانه و انمام وی چنین چیدمانی با شخصیت زنانه هستیم. به
های ارتبا   کند که از قابلیت هنوان کنشیر و نیروی فعات اقتصادی معرفی می پروژه، زن را به
شاده از زن  کار مدرن برخوردار است. این تصویر، برخال  تصویر ترویج و با دنیای کسب
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در جامعۀ اماروز ایاران را بازنماایی تواند قشری از زنان جوان شالل  در گفتمان رسمی، می
های  داری شاغل های گاشته، باا ههاده ای از زن در طوت دهه کند که ورای تصورات کلیشه

آنها نه در مشالل سنتی دهد و زندگی مستقلی دارد.  دستمزدی، فعالیت اقتصادی انمام می
دارند، و نه  های آموزش و بهداشت و درمان اا فعالیت مختص زنان اا مانند مشالل  بخش

 اند. در کنار خانواده تصویرسازی شده
دهاد، تصاویر  تصویر مهم دییری که زناان را در موضاع کنشایری و تلااپو نشاان می

( است که در قالب دو هلو در نماای 018بان تیم فوتسات بانوان )شماره  سرمربی و دروازه
ساعی در اقنااع بیننادگان باه بسته و با نمایش چهره )نه لزومًا با برقراری نیاه با مخاطب(، 

لحاظ سوژه، تنها هلسی است که بر نقش موف  زنان در  ماندن در خانه دارند. این هلو به
 حوزب همومی داللت دارد.

هایی که ساختار قدرت یلمانبۀ پدرمحور را با تصویرسازی از مرد در نقش  درمقابل، پیام
( نسبت 60، و 91، 06های  ر )شمارهپدر و مشغوت خواندن کتاب برای فرزندان، در سه تصوی

هنوان  دهد، یا مرد به ( با نقش مشابه برای زن در مقام مادر نشان می84به یک تصویر )شماره 
(، یاا مباارزی 4روی ویاروس کروناا )شاماره  مدافع با حافظ خانه در تالش برای بستن در به

اه مرد بر روی خانه و خانواده های محافظ و سرپن ( یا دست00۲نیرومند در برابر کرونا )شماره 
( است که با نشان دادن دستان 88گاارد، تنها یک تصویر )شماره  (، به نمایش می80)شماره 

نشانۀ ساختن سقفی برای فرزندان )البته  کردب زن و مرد در یلدییر، در مقام پدر و مادر و به گره
کوشاد باا نماایش  کناد و می میپسر(، نمایی از خانواده با قدرت متقاارن نسابی را بازنماایی 

 تصویر بلشد. ای دموکراتیک را به مشارکت والدین در ساختار این نهاد اجتماهی، خانواده
های ایادئولوژی پدرسااالرانه  درممموع، این تصویرها با بازتولید تصورات قالبی ارزش

زناان  که قائل به تفلیک نقش زنان و مردان به حوزب خصوصی و همومی، پنهان نیه داشتن
کید بر فرزندآوری به ها به خانه های انسانی آن از نظرها، و فروکاستن ظرفیت هنوان  داری و تأ

کنناد. در ایان  ترین انتظار نقشای آناان اسات، نظام جنسایتی سانتی را بازتولیاد می اصلی
دهناد  بینیم و درواقع، روابط قدرتی را نشاان می ای از زنان نمی گونه کنشیری تصویرها هیچ

هاا  رم  است. زنان در ایان پیام جویانه کم خواهانه و مشارکت های برابری ر آن، گرایشکه د



 

 

 فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
 

 
 

11 
های  تحلیل جنسیتی پیام

 ... تصویری قرنطینه

شوند، و در مواردی  اند، کمتر دیده می هنوان شخصیت اصلی مطرح هستند، منفعل کمتر به
 لحاظ هناصر بصری، حضور قدرتمندی ندارند. هم که حضور دارند به

 
 گیری بحث و نتیجه

های دهوت باه قرنطیناۀ خاانیی کوشاید تاا هناصار بصاری و  پیام این پژوهش با تمرکز بر
شده برای تبلیغ مقابله با کرونا را به شایوب تحلیال محتاوا بررسای  نوشتاری تصاویر طراحی

تفلیِک  سبب اهمیت دارد که شناسایی جاییاه هریک از دو جنو به این کند. این موضوع به
رندب اطالهاتی دربارب واقعیت اجتمااهی تواند دربردا نقش در حوزب خصوصی و همومی می

رو را از طری  فراگیر کاردن  ها باشد یا واقعیت اجتماهی پیش شده از طری  این پیام ای رسانه
 ها، رقم بزند. های این پیام آموزه

هاای  گی ها، یعنی خانه، باا ویژ دهد که موضوع محوری پیام های پژوهش نشان می یافته
نمایش درآماده اسات؛ بناابراین، در  اجتماهی جااری در آن( باهجای روابط  کالبدی آن )به

چالش رواباط  ها، اطالهاتی دربارب محتوای پیچیده، خطیر، و درمعرض سوم موارد، پیام یک
مادت قرنطیناۀ خاانیی را ارائاه  طور معماوت و نیاز در دوران میان انسانی جاری در خانه به

گاهانه با فروکاساتن خاناه  د، پیامسوم موار تر، در یک بیان روشن اند. به نداده گاهانه یا ناآ ها آ
کنند کاه ورای سااکنان خاود و بیشاتر در  روح را ترویج می به چهاردیواری، نوهی کالبد بی

داند؛ نوهی  ای مستقل، وضعیت ایدئات و سالم زندگی را تعل  داشتن به خانه می شلل خانه
انیسام، کاالساروری، و تعلیا  رواباط وارگی که خالی از روح انسانی، فردگرایای، اوم شیء

درصاد از ماوارد، 98هاا در  درآماده در پیام نمایش هکناد. ناوع خاناۀ ب اجتماهی را تبلیغ می
ای رؤیایی، در قالب خانۀ مستقل است. این شلل از خاناه، باا توجاه باه نارخ بااالی  خانه

پردازی است  ایدئات هنوان سلونتیاه شهری، نوهی شهرنشینی در ایران و فراگیری آپارتمان به
پاایر باا مخااطره  هاای مخاطب کم اکنون، تالش آفرینندگان اثر را برای القاای پیام و دست

 کند. رو می روبه
کارگیری گستردب پیلتوگرام در این پژوهش، گویای این است که در بازنمایی روابط، و  به

های  ن و تعریاف صاورتطور خاص، روابط خانوادگی، آفرینندگان اثر در پی بیا در اینما به



 

 فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
 

 
 

15 
 4شماره  ،41 دوره

  4111بهار 
 35پیاپی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

برپایۀ مواردی چون در کناار هام   روابط انسانی و نه محتوای آن بودند؛ بنابراین، مخاطب اا
گاه می ایستادن ویژه  به های بدنی اا هایی از حالت شود، اما در فقدان نشانه اا از نسبت افراد آ

ی و نیاز هواطاف های افراد اهام از لام، شااد تواند دربارب حالت اا نمی ها صورت و دست
بینیم،  ها، خانواده را می تر، در بیشتر پیام بیان روشن زنی کند. به ها، و... گمانه انسانی بین آن

ها، تنهاا  کارگیری این نشاانه بسا فراوانی به خبر هستیم و چه اما از احوات اهضای خانواده بی
 گیرد. مخاطب می ماند و فرصت همراهی و متقاهدسازی همدالنه را از در سطح هشدار می

کننادب افاراد  همچنین، با وجود خانوادب سالمند در جامعۀ امروز ایران و نیز حضاور تعیین
هاای دییار  های جاری جوامع محلای و بازنمایی سفید( در واقعیت سفید و گیو مسن )ریش

تواناد دربردارنادب خاانوادب گساترده  که می های تلویزیون ااا ملی و دردسترس، ازجمله آگهی
رو هستیم که تنها در یک مورد، فرد ساالمندی  ای روبه اا در اینما ما تنها با خانوادب هسته شدبا

اسااس  دهد و تنها یک پیام، داللت بر خاانوادب ساالمند دارد. براین را در کنار والدین نشان می
 خطر هاای سانی دییار باه توان گفت، با اینله بحران کرونا جان سالمندان را بایش از گروه می

تر، در ترلیب مخاطباان باه  بیان روشن اند. به ها توجهی به این نلته نداشته انداخته است، پیام
ویژه با درنظار گارفتن نسابت سانی فرزنادان  حفظ ایمنی، تنها خانوادب میانسات و جوان را )به

 هنوان شلل اصلی و رایج خانواده برپایۀ قد نسبت به بزرگساالن در تصویرهای پیلتوگرامی( به
 اند. رسمیت شناخته و در انتقات پیام از این نوع خانواده کمک گرفته به

والد، نارخ بااالی طاالد، و آماار  های تک کاهش چشمییر موالید، نرخ فزایندب خانواده
دهندب واقعیت مهمای اسات کاه در آن شااهد تناوع  رشد زنان سرپرست خانوار، نشان روبه

که خانواده  رسد، کسانی نظر می ه هستیم؛ بنابراین، بهخانواد های خانواده و نیز تولد شبه شلل
ای آن، اهم از والدین و دو فرزند )آنچه بیشترین تلرار را نیاز در  را در قالب تصورات کلیشه

هاای  دور از واقعیت کنناد، پنداشاتی باه این ممموهه تصاویرها داشات( تصویرساازی می
 خانواده در جامعۀ امروز ایران دارند.

درصاد از ماوارد از زناان  04دهد، مردان در  که نشان می لیل کمی تصاویر، در کنار تح
اند یا جزء لالب  تنهایی تصویرسازی شده درصد از موارد به 99/00بلندتر ترسیم شده و در 

گیری با مخاطب  ، تحلیل کیفی نیز گویای این است که تصویرگران در ارتبا  تصویر هستند
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( قرار دادن 00۲اند. در تصویر شماره ) پیش از مردان کمک گرفته از و تبادت پیام هشدار، بیش
دهندب فروکاساتن خاانواده باه  جای سر مردی قوی درحات زورآزمایی با کرونا، نشان خانه به

هنوان شیوب  هایی چون قدرت، تدبیر، و مدیریت مردانه به سرپرست ماکر آن و داشتن صفت
تأمال، تصاویر  ای قابل خارجی اسات. یاا در نموناه مجابه دشمن پسندیدب مقابله با کرونا به

که در آن چرخۀ دومینوی مرب مبتالیان به کرونا با مانادن در خاناه گسساته  ( اا61شماره )
شاود و اهضاای دییار  اا مرب ساوژب انساانی، مارب یاک مارد باالغ دانساته می شده است

هاای  گر بحث داهییابناد. ایان امار، تا )احتمالی( خانواده، باه یاک مارد باالغ تقلیال می
هااا، ماانش،  ای از حالت شاده بندی ساازی و تصویرسااازی ذهنای یلنواخاات و قالب کلیشه
کوشاد در مسایر  های خاص مربو  به زنان و مردان است که هامدانه می ها، و ویژگی کنش

هااای  ها و گزاره هنوان مفروضااه سااازی جنساایتی بااا بازتولیااد تفلاارات قااالبی بااه کلیشه
گیرنده/ پایرناده،  سازی فاهل/ منفعل، قاوی/ ظریاف، تصامیم ، دوشقیشده پایرفته ازپیش

 مدبر/ احساسی از دو جنو را تقویت کند.
کننده و محوری زنان در خانه در روزهای  ترین نلته، لفلت از نقش تعیین اما شاید مهم

ها از مقاام زناان در نقاش ماادر و همسار قادردانی نلارده و  یک از پیام قرنطینه باشد. هیچ
رساانی و تیماارداری از اهضاا در  اهضای خانواده را به درک اهمیت کنش زنان در خدمات

اناد یاا باه  سالمت و بیماری در این برهۀ حساس و سهاسایزاری اهضاا از آناان فرانخوانده
مادت  ها به موضوع تعامال تمام اند. پیام مشارکت بیشتر در تقسیم کار خانیی تشوی  نلرده

هاا توجاه  ها در ایان رویارویی ها و خشونت ییر و احتمات بروز تنشاهضای خانواده با یلد
گویی،  نشینی و خااطره اند و تنها با دهوت به مهربانی، معاشرت، و لات بردن از هم نداشته

اند. حات آنله زنادگی در  بخش برای گاران روزها رهنمون کرده مخاطبان را به تعامل شادی
نیناهای جادی در مواقاع بحرانای اسات. بحاران ها و ت واقعیت خود دستخوش محدودیت

های حضور و فعالیت در حوزب همومی و درنتیماه کااهش جادی  دلیل محدودیت کرونا به
های روانای و نیاز معیشاتی قارار  درآمد، اقشار محروم را بیش از دییران در معرض آسایب

ساس، شرایط ا های درمعرض آسیب هستند که براین دهد. زنان سرپرست خانوار از گروه می
ویژه زنان شالل این  کنند. همچنین، زنان دارای فرزندان خردسات، به دشوارتری را تمربه می
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کنند؛ هرچناد  ها، فشار دوچندانی را تحمل می ها و مدرسه دلیل تعطیلی مهدکودک گروه، به
ا دانناد، اما کارفرما و نیز ناظران بیرونی، تخصیص شرایط دورکاری را مزیتی برای آناان می

درهمل، انمام کار در خانه، نیهداری فرزند خردسات و رسیدگی به امور معموت خانواده در 
فرسایی را برای این گروه از زنان رقم زده  مراقبتی فرزندان، شرایط طاقت ا کنار امور تحصیلی

ازجمله زناان پرساتار و  هایی که املان دورکاری برایشان وجود ندارد اا است. زنان در شغل
که نقش کلیدی را  شده حضوری ندارند؛ درحالی های بررسی اا در پیام نان بخش درمانکارک

هاا باه دشاواری شارایط کااری و فشاار  یاک از پیام کنناد. در هیچ در بحران کرونا ایفاا می
ها، زنان  داری این نقش های جنسیتی ههده دوچندان نقش آنان اشاره نشده و با وجود تفاوت

اند. این درحالی اسات کاه چاه در  ن کادر درمان، یلسان دانسته شدهو مردان در قالب هنوا
هنیام انمام کار در بیمارستان و مراکز درمانی )برای مجاات، پوشاش مخصاوص سراساری 

شوند(، شرایط متفاوتی  بر حماب معموت( و چه در خانه )که مادر و همسر دانسته می افزون
های مادری و همسری  همچنین، زنان در نقش کنند. را نسبت به همتایان مرد خود تمربه می

اا اکناون و باا  ههده دارند طور معموت، مسئولیت مراقبت از هضو بیمار خانواده را به که به اا
ای، خود را در شرایط سرشاار  درمعرض آسیب بودن بیماران خاص و دارای مشلالت زمینه

ساازی  وشاو و ضدهفونی شستترین شالل،  بینند. در سااده از نیرانی و دشوار مراقبتی می
هاا را در  ای و...، تعاداد زیاادی از آن های پارچاه ها، ماساک پوش ها و تن وسایل، خوراکی

ای  های اطالهااتی های جلدی قرار داده است. توجه به پر کردن چنین شلا  معرض آسیب
، های نقشی کنشیران زن بخشی به صفت تواند با اهمیت های همومی و سراسری می در پیام

به تعدیل انتظارات نقشی از آنان انمامیده و با همسوساازی اهضاای خاانواده باا آناان، بار 
 آوری زنان و سرانمام، خانواده در این بحران مهلک بیفزاید. تاب

هاای  بخشای باه ماردان، نادیاده انیاشاتن زناان در نقش ها با اهمیت رفته، پیام هم روی
مجاباه ناوهی شالا   ای حاوزب هماومی، بهها داری نقش محوری خاانواده و نیاز در ههاده

رسااانی از واقعیاات اماار اجتماااهی، تصااورات قااالبی ایاادئولوژی پدرساااالرانه و  اطالهات
ها در کناار لفلات از  ساازی اناد. ایان کلیشه های جنسیتی را تقویت و بازتولید کرده کلیشه

های  نوان چرخاهه مدت به شدب ما، در میان هاملیت زنان در واقعیت روزمرب جامعۀ کرونایی
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هاای  ها، و محرومیت ها، نادیده انیاشاتن ازپیش به ورطۀ محدودیت بازدارنده، زنان را بیش
کشاند. دوچندان می

سازی  توان این جریان ها، نمی ها در محتوای آن با توجه به نامشخص بودن منبع این پیام
ایاان لفلاات و تااوان گفاات،  تردیااد می فرهنیاای را بااه نهاااد خاصاای نساابت داد، امااا بی

که در  های زنان تحصیللرده اا ای با خواسته انیاری زنان در روابط قدرت، تااندازه فرودست
خواهاناۀ طبقاۀ  ااا و مناسابات برابری اند شالل چشامییری افازایش یافته های اخیر به سات

تنها باه  های جوان در ایران امروز، همخوان نیست و در کلیات امار ناه ویژه زوس متوسط، به
کید بر نظم جنسیتی سنتی مبتنی نظر نمی انمامد بلله به زنمایی نقش زنان نمیبا بر  رسد با تأ

گیری با مخاطبان مؤنث و انتقاات پیاام  الیوی روابط قدرت پدرساالرانه، در جاب و ارتبا 
 ضرورت قرنطینۀ خانیی به طبقۀ متوسط شهرنشین، موف  باشد.
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)متارجم: محماد  پردازان کالسلی  و هعمرلر هم  نظریل  نلمبرابر  اجتملمعی  دیلد م (.0818گرب، ادوارد )
سیاههوش و محمدرضا لروی زاد(. تهران: نشر معاصر.

)مترجم:کتایون بقایی(. تهران: نشر دییر. شامسی جاسیت جمهع (.0841گرت، استفان )

شناسی )مترجم: منوچهر صبوری(. تهران: نشر نی. (.جامعه0810گیدنز، آنتونی )

کید بر اشتغات زنان. ه(. جامع0841فروتن، یعقوب ) هسمئل  شناسی دین و جنسیت : بررسی نظری و تمربی با تأ
.011-084(، 9)09، اجتممعی ایران

کیاد بار ضارب0816فروتن، یعقوب )  فصلنامه  ها.  المجل (. مالحظات جمعیتی در فرهنگ هاماه ایاران باا تأ
  .09-96، 88و80، جمعیت

سیمسلت  زن در توسلع  و های درسی مدارس ایاران.  پایری جنسیتی در کتاب (. جامعه0846فروتن، یعقوب )
 .06۲-809(، 8)4)پژوهش زنان(، 
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https://gmj.ut.ac.ir/article_66604_613333c3330b2b483d0d02bb6a4c90e6.pdf
https://jwdp.ut.ac.ir/article_27409_d0cc6adf66e4342c6ecb7bc57fcb794f.pdf
https://jwdp.ut.ac.ir/article_27409_d0cc6adf66e4342c6ecb7bc57fcb794f.pdf
https://yektabook.com/product/22587/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C
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http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/494435
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https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/254780/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%87%D8%A7
https://jwdp.ut.ac.ir/article_21274_7324dbf431026b4b5f01acb19be724a6.pdf
https://jwdp.ut.ac.ir/article_21274_7324dbf431026b4b5f01acb19be724a6.pdf
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های  تحلیل جنسیتی پیام

 ... تصویری قرنطینه

زن در توسللع  و (. بازنمااایی الیوهااای اشااتغات زنااان در متااون درساای ایااران. 0861فااروتن، یعقااوب )
 .86-14(، 8)6، زنمن( سیمست)پژوهش 

ی در هاااای جنسااایتی و تحاااوالت جمعیتااا (. شااالا  نسااالی مااارتبط باااا نقش0861فاااروتن، یعقاااوب )
.006-000(، 0)0، شامسی جوانمن جمهع  پژوهشامه  ایران.

  . 18-69(، ۲8)00، هطملعم  هنی پایری دینی در ایران. (.استراتژی جامعه0868فروتن، یعقوب )

(، 0)8، . هطملعم  توسلع  اجتملمعی فرهاگلیپایری در ایران (. هژمونی مردانه جامعه0860فروتن، یعقوب )
0۲۲-088.

 هااای واحاادهای مساالونی معمااولی کشااور. برگرفتااه از آمااار ایااران )باای تا(.نیاااهی بااه ویژگاایمرکااز 
 

.00-۲9(، 8)8، . پژوهش زنمنهای کودکان (. بررسی نقش زنان در داستان0848مقصودی، سوده )

روزناماه  های جنسیتی در رسانه: مطالعه موردی صفحه حاوادث  ایی کلیشه(. بازنم0844السادات ) فر،حشمتمعینی
  .091-061(، 1)8، تحقیقم  فرهاگی فرهاگی ایرانهمشهری. 

. تهران: همشهری.هم  رایج و دید م  هم  انتقمد  هم  رسمن  اندیش  نظری (. 0860زاده، محمد ) مهدی

جاالت  یها داساتان یل گفتماان انتقاادیا(. تحل086۲ساادات ) ی، زرییدرضاایس سادات؛ و دهیواحدی، وح
.818-888(، 8۲)1، یشامس و سبك ینقد ادب  هم پژوهشن دانشور. یمیاحمد و س آت
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