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 نویسندگان  /دسترسی به متن کامل مقاله براساس قوانین کریتیو کامانز

آزاد است.

تحلیل جنسیتی پیامهای تصویری قرنطینه خانگی برای مقابله با کرونا
سمیه سادات شفیعی

*1

دریافت8911/50/81 :؛ پذیرش8911/80/05 :

چکیده

مقاله حاضر با تمرکز بر خانه و روابط موجود در آن ،پیامهای فراخوان قرنطینۀ خانیی در مقابل هماهگیری
کرونا را بهلحاظ جنسیتی بررسی کرده است تا شناختی از مناسبات جنسیتی بهنمایشدرآمده و نیاز رواباط
قدرت و ایدئولوژی پدرساالرانۀ نهفته در آن بهدست آورد .تحلیل محتوای  081پیام با موضاوع «در خاناه
میمانیم» و «در خانه بمانیم» نشان میدهد کاه خاانوادب بهنمایشدرآماده در ممموهاه پیامهاا ،خاانوادب
ای دارای دو فرزند دختر و پسر است .تعداد خانوادههای دارای فرزند تک پسر و نیاز دارای دو فرزناد
هسته ِ
پسر در جاییاههای بعدی قرار دارند .مردان در 04درصد موارد ،بلنادتر از همسرانشاان ترسایم شاده و در
 00/99درصد موارد ،تنها یا اصلیترین شخصیت انسانی پیاام را تشالیل میدهناد ،ساوژههایی تااریخی
مانند همو نوروز ،حاجیفیروز را بازنمایی میکنناد ،کاادر درماانی هساتند یاا درحاات ناواختن و شانیدن
موسیقی ،خواندن کتاب ،تماشای تلویزیون ،ورزش کردن ،یا جنییدن با ویروس ،قدرتمند و موفا باهنظر
میرسند .تنها در یک تصویر ،شاهد حضور یک زن بهتنهایی و بههنوان نیاروی فعاات اقتصاادی هساتیم و
درممموع ،مردان هستند که بهلحاظ کمی و کیفی حضور فرادست خود را بهلحاظ جاییاه نقشی در ذهان
مخاطب حک میکنند .روابط بهتصویر درآمده ،در امتداد کلیشههای جنسیتی باوده و باا لفلات از نقاش
اجتماهی زنان در حوزب همومی و نیز اهمیت کارکردهای نقشی آنان در حوزب خصوصای ،باهویژه در دورب
همهگیری کرونا ،نظم جنسیتی سنتی را ترویج میکنند.
کلیدواژهها :کلیشه جنسیتی ،خانه ،زنان ،مردان ،کرونا

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .1گروه جامعهشناسی تاریخیانظری ،ادیان ،پژوهشلده مطالعات اجتماهی ،پژوهشیاه هلوم انسانی و مطالعات فرهنیای،
تهران ،ایران (نویسنده مسئوت)


مقدمه

خانه بهگونهای در روابط انسانی تنیده شده است که میتواند مابهازایی بارای خاانواده بهشامار
آید؛ بنابراین ،هرچند بررسی موضوع خانه بههنوان شللی فیزیلی ،توجه طراحان و معماران را
بهخود جلب کرده و تخصصی سازهگرایانه را میطلبد ،اما از دیدگاهی جامعتر ،خانه یلای از
بنمایههای پژوهشهای هلوم اجتماهی است ،زیرا محلی برای روابط انسانی سااختارمند در
قالب خردترین واحد اجتماهی ،یعنی خانواده است .این همسویی بهاندازهای است که برپایاۀ

فرهنگهای محلی ،خانه ،هویتی انسانی مییاباد .1دوبااتن 2دراینبااره مینویساد« :معناای
خانه ،مسئلهای فرهنیی و متغیر است .با فاصاله گارفتن از خاناههای ساادب باساتانی و نفاوذ
پیچیدگی فزایندب جهان جدید به فضای درون خانههای این هصار ،ایان فضاا بیشازپایش از
کارکرد پناهیاهی خود که مأمن جسم و روح بود ،فاصله گرفته و به محافظ هویت تبدیل شده
است» (دوباتن01 ،0844 ،؛ بهنقل از ارمغان.)۲8 ،0860 ،
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کارکرد خانه تنها به ویژگیهاای پناهبخشای آن از بعاد فیزیلای و سارپناه و نیاز حفاظ معیشات
انسانی جاری در آن است که وابساتیی فارد باه آن را در پای دارد.
محدود نمیشود ،بلله این روابط
ِ

درواقع ،این نوع و ماهیت روابط پایدار در خانه است که به تولید و بازتولیاد اناواع سارمایه انمامیاده
و ساکنان آن را به تعل  ،ترک ،یا انفعات وامیدارد؛ هرچناد بیتردیاد تناوع برداشات از خاناه در گارو
ماهیت چندبعدی و منظومهای شلل خانه است .سیلسمیت )0649( 3مدهی است:

کیفیتهایی که می توانند یک فضا را از دیدگاه افراد به خانه تبدیل کنند ،حاصل یک شبلۀ
معنایی شخصی و پیچیده از مؤلفههایی چون شادی ،تعل  ،مسئولیت ،املان بیاان خاود،
بقااا و دوام ،حااریم خصوصاای ،چشاامانداز زمااانی ،دانااش ،مقصاادی باارای برگشااتن،
خویشااوندی ،اناو و پاایرایی ،محایط احساسای ،سااختار فیزیلای ،خادمات ،ساابک
معمارانه ،محیط کاری ،و مواردی ازایندست هستند (بهنقل از :ارمغان.)۲8 ،0860 ،

در ماههااای اخیاار ،جهااان بااا بااروز بح اران کرونااا و بااههم ریخااتن نظاام اجتماااهی
ازپیشتعریفشده ،لافلییر شد .انساان ،کموبایش در هماۀ جواماع ،خاود را در رواباط و
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

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

سازوکارهای اجتماهی درهمآمیخته ،سرگشته و حیاران یافات .تارس از مارب نابهنیاام یاا
ناخوشی فراتر از آستانۀ تحمل با لحظاههای او هماراه شاد و فضاای ذهنایاش را بهساوی
پرسشهای جدیدی از کیستی خود و چیستی رابطهاش باا جهاان خاارس ،ساود داد .نظام
پیشین ،تنها رابطۀ انسان با انسان ها را مختل نلرد ،بللاه رابطاۀ انساان باا کاار و درنتیماه،
کسب دستمزد را نیز بهچالش کشید و درنتیمه ،به ساختاربندی جدیاد اقشاار و طبقاههای
اجتمااهی در جواماع کمترتوسااعهیافته و فاقاد پوشااش رفااهی حااداکجری انمامیاد .حتاای
کشورهای توسعهیافته نیز در معرض آزمون اولویتها قرار گرفتند و در مواردی بهنفع نیروی
کار جوان ،بر ح زندگی سالمندان مالیاتداده چشم بستند .در گیرودار این تنیناها ،ماندن
در خانه ،تنها راهحال قطاع گساترش کروناا دانساته شاد و متخصصاان و دساتاندرکاران
بهداشت و درمان و سیاستگااران اجتماهیافرهنیی در سطح جهاان از طریا تارویج و
اهمات دستورالعملهایی با مضمون رهایت بیشینۀ فاصلۀ اجتماهی ،برای تشوی به قرنطینه
خانیی تالش کردند .دراینراستا ،پیامهای تبلیغاتیای ساخته شدند که برپایۀ هناصر بومی،
فراخوانی برای خانهنشینی بودند.
محتااوای رسااانهای ایاان پیامهااا ،چیاازی بیشااتر از نوشااته و تصااویر و صاار مااوارد
بهنمایشدرآمده در آنها است و این به ماهیت پیچیده و پراهمیت رسانه مرباو میشاود .در
دنیای معاصر ،رسانه در شللگیری تصور ما از ماهیت خطر ،رواباط بینفاردی ،ویاروس ،و
خانه ااهمچون هر پدیدب اجتماهی دییریاا نقش بسازایی دارد .هلوهاا و فیلمهاا ،ضابط
بیتللف رخدادها نیستند ،بلله یلی از روشهای بیشمار بازنمایی هستند .تصویرها ،از هر
خود مدلوت نیستند ،بلله
نوع که باشند (هلو ،نقاشی ،یا حتی تصاویر متحرک یا دیمیتات)ِ ،

بازنمودی هستند که در طوت فرایند انتقات تنظیمشده با نورپردازی ،همل ملانیلی دست و لنز
یا رایانه بر روی کالا ،فیلم ،یا هر مادب دییری ثبت شدهاند (کاالیر)80 ،0840 ،؛ بناابراین،

در هر شللی از تصاویر ،دخالت ،تصمیمگیری ،و انتخااب آگاهاناه یاا ناآگاهاناهای دخیال
است که املان انتقات خود ابژه تصویری را نمیدهد و این هد را دستنیافتنی میکند .دامنۀ
نفوذ رساانههای کالسایک و نیاز مماازی و اثرگاااری تبلیغاات ارائهشاده در آنهاا باههنوان
ً
محصولی نمایشی ،و نه لزوما واقعی ،در رویلردهای گوناگون هلوم انسانی از ابعاد مختلاف
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در هلوم ارتباطات بررسی شدهاند ،اما این رویلرد مطالعاات فرهنیی اانتقادی اسات کاه باا
تمرکز بر کاارکرد تلاویحی تبلیغاات ،از نقاش آنهاا در بازتولیاد رواباط اجتمااهی ،تارویج
ارزشهای لالب ،و بهاشتراکگااری معانی ایدئولوژیک فرهنیی ،سخن میگوید.
بهنظر میرسد ،این پیامها ،با درک ابعاد بحرانای گساترش بیمااری ،تاالش کردهاناد از
هناصر بصری جاری در زندگی روزمره برای اقناع مخاطب بهره بییرند و با پیوند زدن اذهان
همومی با واقعیت ،همیان را به رهایت دستورالعملهای بهداشتی تشوی کنناد؛ بناابراین،
این پیامها بههنوان ابزاری ارتباطی ،آمیختهای از هناصر فرهنییااجتماهی را در خود داشته
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
ایدئولوژیک و دربردارندب روابط قدرت هستند .کشف این باار معناایی بارای پژوهشایران
هالقهمند به مطالعات زنان و جنسیت ،سمتوسوی پژوهش را به تمرکز بر روابط دو جنو
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

00

دوره  ،41شماره 4
بهار 4111
پیاپی35

و چیونیی حضور و نقشهاای اجتمااهی بهتصویرکشیدهشاده از آناان رهنماون میکناد.
برایناساس ،پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که «این پیامها چه تصوری از خاناه را
ترویج میکنند؟» یا «در این متون ،چه الیوی هامی از خانه ارائه شده است؟» و «این الیو
چه داللتهای جنسیتیای با خود دارد؟»؛ «آیا سبب تداوم تصور ما از کلیشههای جنسیتی
میشود یا در راستای دگرگونی یا زدایش آنها است؟»
 .1پیشینه پژوهش

برخی مطالعات انمام شده درباره موضوع مقاله بر حسب ترتیب زمان انتشار مورد بررسای
قرار گرفته است .کلیشههای جنسایتی باهلحاظ ماهیات و ابعااد و نیاز اناواع ساازوکارهای
نهادینهسازی در محتواهای رسانهای مختلف ،موضوع این دست پژوهشها بوده است.
فروتن ( )0816در پژوهشی با هنوان «مالحظات جمعیتای در فرهناگ هاماه ایاران باا
تأکید بر ضربالمجلها» مادهی اسات کاه کلیشاههای جنسایتی بهگوناهای چشامییر در
فرهنگ هامه و ضربالمجلهای ایرانی بازنمایی شده است؛ چنانکه زناان بیشاتر در قالاب
ویژگیهایی همچون گلهگزاری ،رازدار نبودن ،ناصالح در مشورت ،ناقصالعقال ،وفاادار و

ً
صادد نبودن و درمقابل ،مردان ،معموال در قالب صفتهایی مانند رازداری ،وفایبهههد ،و
اهتبار حر و قولشان بهتصویر کشیده شدهاند.
مقصودی ( ،)0848در پژوهشی با هنوان «بررسی نقش زنان در داستانهای کودکاان»
در بررسی کتابهای داستانی کودکان نیز طیف بسایار گساتردهای از کلیشاههای جنسایتی
برای زنان اامانند نازکدت و سسترأی ،ناقص هقل ،دلبر و زیبا ،بیوفا و خائن ،منفعال در
تصمیمگیری ،فاقد ابتلار و نوآوری ،و خرافاتیاا را مشخص کرده است.
صااادقی فسااایی و کریماای ( )0840در پژوهشاای بااا هنااوان «کلیشااههای جنساایتی
سریاتهای تلویزیونی ایرانی سات »0848نشان دادهاند که مهمتارین کلیشاههای جنسایتی
مرتبط با زنان ،دربردارندب مواردی همچون فریبلار ،ناقصالعقل ،بیوفا ،منفعل و فرودست
و در مورد مردان ،مواردی چون صداقت ،هقل ،وفاداری ،فعات بودن ،و فرادستی است.
نتایج پژوهش جانهلیزاده ،مقیمی ،و امینی ( )0841با هنوان «تبیاین جامعهشاناختی
جاییاه حرفهای زنان دانشیاهی؛ مطالعه موردی :زناان هیئات هلمای دانشایاه اصافهان»
نشان میدهد که حدود  ۲0درصد از اهضای هیئات هلمای دانشایاهها ،زن و حادود 40
درصد آنها مرد هستند .این پژوهشیران ،هامل تصورات قالبی و کلیشههای جنسیتی را بار
دستیابی کمتر زنان به موقعیتهای سازمانی مؤثر دانستهاند.
معینیفر ( )0844در پژوهشای باا هناوان «بازنماایی کلیشاههای جنسایتی در رساانه:
مطالعه موردی صفحه حوادث روزنامه همشهری» با تحلیل محتاوای الیوهاای بازنماایی
کلیشههای جنسیتی در رسانه ،آشلارترین کلیشاه را بازنماایی ماردان در نقاش «مهااجم و
معترض» به زنان ،و زنان را بههنوان «قربانی» میداند.
حسینی و دشتی ( )0860د در پژوهشی باا هناوان «بازنماایی کلیشاههای جنسایتی در
رسانه :مطالعه ادبیات داستانی آتاحماد» مادهی وجاود کلیشاههای جنسایتی (پرحرفای،
خرافاتی ،هیمانی ،و انفعات برای زنان و پرخاشایری ،هصابانیت ،و سالطهگر باودن بارای
مردان) در این آثار هستند.
فروتن ( )0860در پژوهشی با هنوان «هژمونی مردانه جامعهپاایری در ایاران» مادهی
است که کلیشههای جنسیتی ناظر بر انفعات جنو مؤنث و اقتدار جنو مااکر ،بهگوناهای
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برجسته و چشمییر از طریا ساازوکارهای فرایناد جامعهپاایری جنسایتی ،باهویژه نظاام
آموزشی ایران ،بازنمایی شده است که به بازتولید هژمونی مردانه در ابعاد گوناگون فرهنگ و
اقتصاد جامعه میانمامد.
نتاایج پاژوهش واحادی و سیدرضاایی ( )086۲باا هناوان «تحلیال گفتماان انتقاادی
داستانهای جالتآتاحمد و سیمین دانشور» در تحلیل گفتمان انتقادی داستانهای جاالت
آتاحمد و سیمین دانشور ،نشاندهندب وجود گفتمان معطو به کلیشههای جنسیتی در این
آثار است.
ممموهۀ ایان یافتاهها و نیاز پژوهشهاای مساتمر (ر.ک باه :فاروتن0841 ،؛ 0861؛
0860؛ 8108؛  )8101نشان میدهد که نهاد خانواده ،گروه هماالن ،نظامهای آموزشای،
رادیو ،تلویزیون ،سینما ،مملهها ،و ...از طریا ساازوکارهای جامعهپاایری ،کلیشاههای
جنسیتی را بازتولید میکنند و در فرایند زندگی روزمره ،با بازنماایی ماردان باا ویژگیهاایی
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همچااون رقابااتجو ،پرتلاااپو ،ساالطهجو ،و ممادلااهگر ازیکسااو و نشااان دادن زنااان در
نقشهای کدبانو ،خانهدار ،معلم و پرستار با ویژگیهایی همچاون ناازکدت و سساترأی،
دلبر و زیبا ،منفعل ،فاقد قدرت تصمیمگیری برای خانواده ،فاقد ابتلار و نوآوری ،هاطفی و
احساساتی ازسویدییر ،به تصورات کلیشهای ما بههنوان کنشیران اجتماهی دامن میزنند.
خانه ،محمل اصلی خانواده و سرپناهی برای تعامالت واقعی زوجین و فرزندان اسات.
بیشک تصور ما از خانه در فرایند دگرگونیهای همی ناشی از روند شتابان شهرنشاینی در
نیم قرن گاشته و رواس موضوعهایی مانند بلندمرتبهسازی ،کوچکسازی ،و کااالیی شادن
خانه و تغییرات اجتماهی هماراه باا ایان دگرگونیهاا ،دساتخوش تحاوت شاده اسات ،اماا
تصویرسازی رسانهای ،در صورتبندی ذهنای ماا از رواباط و مناسابات اجتمااهی نقاش
تعیینکنندهای دارد .درنتیمه ،تصویرهای موردبررسی این مقاله میتوانناد افزونبار کاارکرد
اصلی آموزشیاهشداردهندب خود برای پرهیز ازدر معرض بیماری قرار گرفتن ،دربردارنادب
پیام هااای اثربخشاای در حااوزب روابااط قاادرت و مناساابات دو جاانو بااوده و بااا تقویاات
ایدئولوژیهای پدرساالرانه یا برابریخواهانه ،مشوقی برای الیوسازیهای ذهنی کنشیران
بهشمار آیند و چهبسا به برساخت واقعیت نیاز میانمامناد .هاد اصالی مقالاۀ حاضار،

شناسااایی روابااط قاادرت نهفتااه در مناساابات جنساایتی ارائهشااده در ایاان پیامهااا اساات.
افزونبراین ،این مقاله در پی شناخت ویژگیهای بهنمایشدرآماده از خاانواده و همچناین،
یافتن معنای خانه و مؤلفههای شللدهنده به آن در پیامهای یادشده است.
 .۲چارچوب نظری

کلیشه ،هبارت است از تنزت انسانها به ممموههای از ویژگیهای شخصیتی مبالغاهآمیز و
ً
معموال منفی؛ درنتیمه ،کلیشهای کاردن شخصایتها هباارت اسات از فروکاساتن ،ذاتای
کردن ،آشنا کردن و تجبیت تفاوتها و از طری کارکرد قدرت ،مشخص کردن مرزهای میان
بهنمار و نلبتبار ،ما و آنها (مهدیزاده .)06 ،0860 ،دراینمیان ،کلیشاههای جنسایتی،
بههنوان نمونهای بسیار آشلار ،تصویر ذهنی یلنواخات و قالببندیشادهای از حالتهاا،
رفتارها ،و ویژگیهای خاص مربو به زنان و مردان را ارائه میدهند ،بدون آنلاه بررسای و
آزمون شده باشند.
اجتماهیشدن ،اللب مبتنیبر همین کلیشههای جنسیتی است که سمتوسوی جدیادی
به ساحتهای زیست فردی میدهد و درنتیمه ،در گار زماان ،زناان و ماردان سااخته ،و باه
الیوها و صفتهای زنانه و مردانه موصاو میشاوند .ماسای و هملااران ( ،)0668حلایم
( ،)0669ریلاای و مککااارتی ( ،)8118و لیندساای ( )810۲ایاان نااوع اجتماهیشاادن را
جامعهپایری جنسیتی دانسته و استدالت کردهاند کاه برخای کلیشاهها و اندیشاههای قاالبی،
بههنوان مفروضهها و گزارههاای ازپیشپایرفتهشاده ،مسالم بهشامار میآیناد و برپایاۀ آنهاا
ممموههای از نیرشها و نقشهای جنسیتی از طریا فراگردهاای جامعهپاایری در جامعاه
ترویج ،تقویت ،و نهادیناه میشاوند .کلیشاههای جنسایتیای مانناد اینلاه ماردان ،مادیران
موف تری نسبت به زنان هستند چون توانمندیهای مادیریتی بیشاتری دارناد ،توانمنادیهای
زنان برای آموزش کودکان دبستانی مناسبتر است ،زنان بهلحاظ جاوهری آشاهزهای مااهری
میشوند ،و ...از سوی نظامهای آموزشی و ساازوکارهای دییار جامعهپاایری در بسایاری از
کشااورهای جهااان پیشاااپیش بااههنوان واقعیتهااای مفااروض پایرفتااه شااده و در فراینااد
اجتماهیشدن افراد در آنان نهادینه میشود و درنتیمه ،باور همومی سبب اقناع جمعی شده و
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سرانمام ،شااهدیم کاه ایان باورهاا و نیاز الیوهاای رواباط و مناسابات دو جانو در قالاب
کلیشههای جنسیتی از نسلی به نسل دییر منتقل میشود .باهاینترتیب ،همچنانکاه گازارش
شلا جنسیتی بههنوان یک شاخص کمی ،به تمایز کشورها برپایاۀ دسترسای دو جانو باه
منابع و فرصتهای اقتصادی ،سیاسی ،و آموزشی میپاردازد ،کلیشاههای جنسایتی باههنوان
خاستیاه این تفاوتهای چشمییر از طری ساازوکارهای فاراوان جامعهپاایری قابلتوضایح
است .طبیعی است که در جوامعی کاه کلیشاههای جنسایتی ،زناان را موجاوداتی حسااس و
ظریف و منفعل تعریف میکنند و سازوکارهای اجتماهی ،آنان را به حوزه خصوصی محادود
میسازند ،نمیتوانند املانی برای بروز و نمود استعدادها و توانمندیهای خویش بیابناد و در
درازمدت ،چرخههای بازدارناده ،آناان را بیشازپایش بهساوی محرومیتهاای میانمادت و
درازمدت ااهرچند خودخواستهاا میکشاند.

نتایج پژوهش آلبرس و جنسن )8111( 1نشان میدهد که کلیشههای جنسیتی ،حتی در
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هرصۀ رقابتهای سیاسی نیز نقش تعیینکنندهای دارند .بسیاری از پاسا گویان مااکر در
پااژوهش آنهااا باار ایاان نظاار بودنااد کااه مااردان ،سیاسااتمدارانی آگاااهتر ،قابلاهتمااادتر ،و
قانعکنندهتر از زناان سیاساتمدار هساتند ،درحالیکاه ایان کلیشاههای جنسایتی در میاان
پاس گویان مؤنث ،رواس کمتری داشت .در هرصۀ بازار کار و مشارکت اقتصادی نیز نتاایج
پژوهشهای فروتن ( )8108و ترن ( )810۲نشان میدهد که هرچناد در سااتهای اخیار
کلیشههای جنسیتی منفی در زمینۀ توانمندیهای اقتصادی ،شاغلی ،و مادیریتی زناان ،در
مقایسه با گاشته ،کاهش یافتهاند ،اما اینگونه کلیشهها همچنان وجود دارند.
نظریۀ کلیشهسازی در ارتباطات دربردارندب اصولی است که هبارتاند از:
 تمام پیامهای رسانهای بهگونهای پیوسته ،افرادی را از گروههای گوناگون سنی ،جنسی،
و از گروههای اقلیت و اکجریت بهتصویر میکشند؛
 این کلیشهها با ارائۀ برنامههای پیوسته منفی ،در پی آن هستند تا گروههای مشخصای
از اجتماع را صاحب صفتهای منفی فراوان و جنبههای مجبت اندک (نسبت به دییاران در
گروههای اکجریت یا حاکمیت) نشان دهند؛

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 این نوع کلیشهسازی ،کموبیش در شاخههای گوناگون رسانه وجود دارد و هماۀ آنهاا
روش یلسانی را در این زمینه دنبات میکنند .صنعت سینما ،رادیو ،تلویزیون ،و مطبوهاات
بهگونهای هماهنگ در این کلیشهسازی شرکت دارند و همدییر را تقویت میکنند؛
 این ارائهها برای گاروه مخاطباان معاین (باهویژه مخاطباانی کاه درهمال تماسای باا
گروههای موردبحث ندارند) کلمهها را بهگونهای خاص معنا میکنند؛
 برایناساس ،اهضای گروه مخاطب مشخص ،معانی این الفاظ را بهخاطر میساهارند
و در حافظۀ خود ذخیره میکنند (دفلور و دنیو.)9۲4-9۲6 ،0841 ،
فیسک و هملاران ( )0660از دو نوع کلیشهسازی توصایفی و تماویزی یااد کردهاناد.
درحالیکه در نوع توصیفی ،ممموهه اهتقادات و فرضایهها دربااره ویژگیهاای گروههاای
اجتماهی مبنای قضاوت درباره آنها قرار میگیرد ،در نوع دوم ،کلیشهساازیهای تماویزی
به باید و نباید تبدیل میشود و استانداردهای رفتاری را تمویز میکند.
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ارتباطی ،یلی از روشهای مهم در پژوهشهای اجتماهی است که با استفاده از آن میتوان
انااواع مسااائل و موضااوعهای موردبحااث در مطبوهااات ،برنامااههای رادیااو و تلویزیااون ،و
فیلمهای سینمایی را چه بهلحاظ کمیت (فراوانی و تلجر) و چه بهلحاظ کیفیت (اهمیات و
ارزش) بررسی کرد (رایف و دییران.)0840 ،
فن تحلیل محتوا ،بررسی و تمزیهوتحلیل منابع نوشتاری ،گفتاری ،و تصاویری از هار
نوع را درنظر دارد و کوششی برای کشف ،تفسیر ،و تحلیل پیام نهفته در مناابع اسات .ایان
فن ،وسیلهای برای تمزیاهوتحلیل مانظم ،هینای ،و کلای محتاوای مشاخص فراوردههاای
ارتباطی (تصویری ،نوشتاری ،و صوتی) است و روشی کمی برای تفسایر و تعیاین مناابعی
است که بهطورکلی ،کیفی بهشمار میآیند (زیتو.)81 ،061۲ ،
تعریفهای سهگانۀ زانگ و ویلداماث ( )8116از تحلیل محتوای کیفی نشان میدهاد
که تحلیل کیفی بر تحلیل و تبیین منسمم گفتارها /متاون و زمیناههای ویاژب آنهاا متمرکاز

است .تحلیل محتوای کیفی از محاسبۀ کلمهها یا استخراس محتاوای هینای از متاون فراتار
میرود و معانی ،قالبها ،و الیوهایی که مملن است در متن موردنظر آشلار یا پنهان شده
باشد ،را بررسی میکند .این روش به پژوهشیران املان میدهد کاه واقعیات اجتمااهی را
بهگونهای ذهنی و درهینحات ،هلمی ،درک کنند.
جامعۀ آماری این پژوهش ،همۀ تصویرهایی است کاه باا باهکارگیری جملاههای «در خاناه
بمانیم» و «در خانه میمانیم» در بخش جستوجوی گوگل قابلدسترسای باوده اسات .تاالش
شد از تصویرهایی استفاده شود که درجۀ وضوح و کیفیت الزم را برای بررسی داشته باشند و نیز
بهلحاظ برخورداری از هناصر بصری بومی ،مشخص بودن منبع تولید اثر ،یاا معاانی برآماده از
هبارتهای نوشتاری ،معتبر دانسته شده و در ارتبا گیری با مخاطب و القاای پیاام تاا انادازهای
موف باشند .رویهمرفته ،همۀ تصویرهای موجود از آلاز پاویش مباارزه باا کروناا در زمساتان
 0864تا مرداد  0866گردآوری شدند .تصویرهای مربو به این موضاوع در طاوت ایان مادت
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زمانی پیوسته رصد میشد تا هر تصویر جدیدی ،از نظر پژوهشیر دور نمانده و بررسای شاود.
سرانمام ،به شیوب تمامشماری 081 ،تصویر بههنوان جامعۀ آماری درنظر گرفته شد.
 .۴یافتههای پژوهش

یافتهها پو از معرفی اولیه ،در دو بخش ارائه خواهند شد.
 .۴-1معرفی پیامهای تصویری

بهمنظور آشنایی بیشتر ،نمایی از همۀ تصویرهای تحلیلشده در شلل شماره ( ،)0ارائه شده است.

شکل  .4تصویرهای گردآوریشده با موضوع «در خانه بمانیم» و «در خانه میمانیم»

ادامه شکل  .4تصویرهای گردآوریشده با موضوع «در خانه بمانیم» و «در خانه میمانیم»

 .۴-۲تحلیل کمی یافتهها

در این بخش ،گزارشی از تحلیل کمی دادههای گردآوریشده برپایۀ موضاوهات مارتبط باا
محور اصلی پژوهش ارائه شده است.
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 .۴-۲-1بهکارگیری سوژه انسانی

بهطورکلی ،نزدیک به  99درصد از تصویرها ،دارای سوژه انسانی بودهاند؛ بهبیان روشنتر،
برای القای پیام ماندن در خانه در  80درصد از تصاویر ،خانه بدون درنظار گارفتن رواباط
جاری در آن و تنها بههنوان یک چهاردیواری و سقف باالی سر بهتصویر کشیده شده است.
جدول  .4بهکارگیری سوژه انسانی
دارد

ندارد

جمع

تعداد

16

00

081

درصد

 48/9۲درصد

 80درصد

011

 .۴-۲-۲تصویرسازی از انسان

همانگونه که میبینیم ،تصویرسازان برای انتقات پیام خود از طریا شخصایتها و رواباط
انسانی ،بیش از همه از تصویرسازی دیمیتات بهره گرفتهاند .بهنظر میرسد ،بهکارگیری این

روش هنری باا توجاه باه املاناات متناوع آن در بهرهگیاری از انادازب قلام ،تناوع رناگ ،و
خالقیت های بصری ،در ترکیب با نقاشی و هلو ،سهم چشمییری در القای پیام به طیف
گستردهتری از کاربران داشته و ازاینرو ،با استقبات بیشتر هنرمندان گرافیست روباهرو شاده
است .کاربرد چشمییر پیلتوگرام در رتبۀ بعد ،نشانیر موفقیت این نمادهای بصاری اسات
که معنای خود را از طری شباهت تصویری حالت و رفتار به نمودهاای هینای بیرونای باه
بیننده منتقل میکنند .این شیوب مدرن بیان هنری ،ورای ارزشهای بومی و محلی ،باههنوان
مخاطباان دارای فرهنگهاا و زبانهاای
راهنمایی همهفهم و بارای آساان شادن ارتباا باا
ِ

گوناگون بهکار گرفته میشود .هرچند این نشانههای تصویری ،فاقاد هالمتهاای صاورت
هستند و نمیتوان احوات شخصی ،سن ،و حالتهای بیاانی را در آنهاا دیاد ،اماا باهدلیل
داشتن ماهیت گرافیک واقعگرایانه و قابلدرک ،پایرش باالیی در جهان یافتهاند.
جدول  .۲نوع تصویرسازی از شخصیت انسان
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پیکتوگرام

عکس

نقاشی ،تصویرسازی دیجیتال

جمع

تعداد

80

09

86

16

درصد

 81/81درصد

 8۲/81درصد

 89/06درصد

011

 .۴-۲-۳نمایش شکل خانه

خانه ،در بیشتر موارد ،بهشلل خانۀ مستقل ،کلبه ،و چهاردیواری نمایش داده شده اسات و
بهجز حدود  01درصد از موارد ،نماهای نزدیک داخل خانه و نیز مواردی که فارغ از هرگونه
نماد بصری با موضوع خانه هستند ( 0۲درصد) ،تصویری از آپارتمان نمایبینیم؛ بناابراین،

باید گفات باا اینلاه آپارتماننشاینی شالل اصالی سالونتیاه در جواماع شاهری اسات،1

تصویرگران ،گرایش چندانی به استفاده از آن نداشتهاند؛ بنابراین ،تصویرها با فاصله گارفتن
از واقعیت روزمرب زندگی ایرانیان ااکه بیش از سهچهارم آنهاا در شاهرها سااکن هستندااا
کوشیدهاند تصویری آرمانی از خانۀ مستقل ارائه دهند.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .1برپایۀ نتاایج سرشاماری هماومی نفاوس و مسالن ساات  86 ،086۲درصاد واحادهای مسالونی ،آپارتماان و  90درصاد،
لیرآپارتمان ثبت شدهاند .بدیهی است که با توجه به گاشت زمان و افزایش نرخ مسلن ،بهو یژه خانۀ مستقل برپایۀ افازایش نارخ
تورم میتوان انتظار داشت ،آپارتماننشینی شلل اصلی سلونت در شهرها باشد (مرکز آمار ایران).

جدول شماره ( .)5نمایش شکل خانه
خانه

آپارتمان

مبهم

بدون نمایش خانه

جمع

تعداد

19

8

81

06

081

درصد

98/88

8/۲

09/99

0۲/84

011

 .۴-۲-۴شبکه روابط پرسوناژهای انسانی در تصویر

از ممموع  16تصاویر باا شخصایتپردازیهای انساانی ،در  01تصاویر ،تنهاا یاک فارد
تصااویر دارای ساوژب انساانی،
بهنمایش درآمده است .در  91مورد ،معادت  19درصاد از
ِ
شاهد حضور دو یا چند نفر هستیم .بهبیان روشنتر ،نیمی از کل پیامها ،رواباط اجتمااهی
بین دو یا چند نفر خانوادگی ،خویشاوندی ،یا آشنایی را نشان میدهد .همچنین ۲0 ،ماورد
از پیامها ( 08/۲درصد) ،الیوی خانواده هستهای را ترویج میکند .تنها یک پیاام (شاماره
 ) 004دربردارندب سه نسل است و خانوادب گسترده را نشان میدهد.
در  6تصویر برای نشان دادن پشتیبانی اهضای خانواده از یلدییر و بیاان احساساات و
هواطف و ائتال در برابر شیوع کرونا ،از دو دست در کنار هم ،برای نشان دادن سقف خانه
و سرپناه ،در آلوش کشیدن خانه ،تمسم بخشیدن به تصویر قلب و القای هش و اتحااد و
نیز خواهش ،کمک گرفته شده است .در میان همۀ این تصاویر 4 ،مورد هلو و تنها یلای
از آنها نقاشی است که بیشازپیش به واقعگرایانه بودن پیام کماک میکناد .همچناین ،باا
توجه به فقدان نمادهای جنسیتی در برخی موارد ،قضاوت دربارب جنو صاحبان تعدادی از
این دستها در تصاویر املانپایر نیست و نمیتوان آن را بههنوان یک متغیر بررسی کرد.
بهلحاظ گروه سنی باید گفت تنها در  8تصویر ،زوس مسن و در  0تصاویر ،خردسااالن
بااادون حضاااور بزرگسااااالن نماااایش داده شااادهاند؛ بناااابراین ،گاااروه لالاااب سااانی
بهنمایشگااشتهشده ،گروه جوانان و میانساالن هستند .از این منظر ،خانه با ساکنان جاوان
و میانسات شناسانده شده است.
جدول  .1نمایش شخصیتهای انسانی
تعداد
درصد

فرد
01
 4/88درصد

چند نفر
91
 ۲1درصد

دست یا دستان
6
 1/۲درصد

فاقد شخصیت انسانی
00
80درصد

جمع
081
011
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 .۴-۲-5تعداد فرزندان

برپایۀ تصاویر بررسیشده میتوان گفت ،الیوی لالاب در ترسایم خاانوادب هساتهای ،دارا
بودن فرزند است؛ چنانکه در  06مورد از  ۲8تصاویر مبتنیبار رواباط خاانوادگی ،شااهد
حضور فرزندان هستیم.
در مورد داشتن فرزند ،الیوی لالب ،دوفرزندی است و در  80ماورد ( 11درصاد) از
تصویرهای ارائهشده از خانواده ،آنهاا دارای دو فرزناد هساتند؛ بناابراین ،میتاوان گفات،
خانواده در این پیامها بیش از هر شللی با شلل کلیشاهای خاود اهام از پادر ،ماادر ،و دو
فرزند همراه است.
در  1مورد ،خانوادب تکوالد بهنمایش گااشته شده اسات و تنهاا در  8ماورد ،زوجاین
بدون فرزند هستند .در  0مورد نیز خانواده دارای سه فرزند است که ترکیب جنسایتی در دو
مورد ،دو پسر و یک دختر و در دو مورد دییر ،دو دختار و یاک پسار اسات .در  00ماورد،
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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خانوادب تکفرزند نمایش داده شده است کاه از ایان  00تصاویر 6 ،تصاویر ،خانوادههاای
تکپسر و تنها  8تصویر ،خانوادب تکدختر را نشان میدهد .هیچ خانوادهای دارای دو فرزند
دختر نیست و  9خانواده ،دارای دو فرزند پسر هستند؛ بنابراین ،پیام القایی ،اولویت داشتن
فرزند پسر در خانوادب سالم ااچه در خانوادههای تکفرزند و چه دو فرزنداا است و از ایان
لحاظ ،ارزشهای نظام پدرساالر را در کنار موضوع اصلی پیام ،ترویج میکند.
همچنین ،قرار گرفتن سوژههای انسانی ،گویای ابعاد متفاوتی از رابطۀ اجتماهی اسات.
در  08مورد از  06مورد ( 89درصد) از تصویرها (بیشترین تلرار) خانوادب هساتهای دارای
فرزند ،پسر در کنار مادر ،و دختر در کنار پدر و در  6مورد ،دختر در کناار ماادر و پسار در
کنار پدر قرار گرفته است .در  0مورد ،بچهها بدون والدین نشان داده شدهاند.
جدول  .3تعداد فرزندان
تکفرزند

دو فرزند

سه فرزند

جمع

تعداد

00

80

0

06

درصد

88/00

96/84

 09/4درصد

011

 .۴-۲-6نسبت قد شخصیتهای اصلی مذکر و مؤنث

قد شخصیتهای اصلی در تصویرها ،نشاندهندب ناوع رابطاۀ آناان اسات .همانگوناه کاه
گفتیم ،در  ۲8مورد ،یعنی نزدیک به نیمی از تصاویرها ،رابطاۀ خاانوادگی و خویشااوندی
به نمایش گااشته شده است .با درنظر گرفتن مواردی که تنها فرزنادان را نماایش میدهناد،
میتوان بر قد زوجین تمرکز کارد و داللتهاای ضامنی رابطاۀ بازنماییشاده میاان آناان را
دریافت؛ بهبیان روشنتر ،قد شخصیتها ،داللات بار نسابت معماوت و چهبساا مطلاوب
زوجین داشته و با القای مضمونهایی چاون کهتاری ،مهتاری ،قادرت جسامانی متفااوت
مبتنیبر کلیشههای جنسیتی نشاندهندب برتری یلی بار دییاری و جاییااه محاوریاش در
خانواده است .با درنظر گرفتن موارد مبهم میتوان دید که در بیشتر خانوادهها ( 88درصد)،
مردان بر زنان برتری دارند و تصویرها بهگونهای ضمنی بر جاییاه فرادست آنان داللت دارد.
جدول  .۶نسبت قد مرد به زن

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

مرد بلندتر

زن بلندتر

فقط مادر

فقط پدر

زن و مرد برابر

نامشخص

جمع

تعداد

88

1

1

0

08

4

04

19

درصد

04

1

1

4/88

81

09/99

011
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 .۴-۲-7نسبت قد فرزندان

در ممموع مواردی که دو فرزند را نمایش میدهند 89/01 ،درصد ،دختر ،بلندتر نشان داده
شده و بهلحاظ اهمیت شاخص قد در رشد فرزندان میتوان گفت ،تعداد خانوادههاایی کاه
فرزند اولشان دختر بوده است بیشتر است.
جدول  .۷نسبت قد فرزندان
تعداد
درصد

پسر بلندتر بزرگتر
9
01/90

دختر بلندتر بزرگتر
6
89/01

برابر
00
88

نامشخص
4
88/۲8

جمع
80
011

 .۴-۲-8نمایش پوشش زنان

بهجز درصد باالی زنان که در قالب پیلتوگرام تصویرسازی شدهاند (همانگونه که در جادوت
آمده است) ،بقیه بیشتر در پوشش مانتو بهنمایش درآمدهاند .با درنظر داشتن تعداد زنانی که با

چادر نشان داده شدهاند درمییابیم که با وجود اینله موضوع پیامهاا ،مانادن در خاناه باوده و
زنان در کنار همساران و فرزندانشاان در حاوزب خصوصای نشاان داده شادهاند ،آناان در ایان
وضعیت بیشتر با مانتو و چادر هستند تا لباس خانه! باید اذهان داشت که این ترکیببندی کاه
خود مبتنیبر کلیشۀ جنسیتی از زن است ،در باورناپایری پیامها تأثیر بسزایی دارد.
تنها دو تصویر (شامارههای  ۲9و  )004دارای شخصایت زن بادون حمااب هساتند.
تصویر شماره  ،۲9زنی را درحات کار با لپتاپ نشان میدهد .این تصویر ،تنهاا تصاویری
است که زن در آن بهصورت تکشخصیتی و در نمای باز بهنمایش درآمده اسات .باهکمک
پیام نوشتاری میتوان دریافت که او مشغوت انمام یک طرح کاری در منزت اسات .تصاویر
شماره  ،004زن مسن و آراستهای را در کنار همسر ،فرزند ،و نوههاایش نشاان میدهاد کاه
مشغوت خاطره گویی از دوران جوانی است .نمایش این شخصایت باا گیساوان سافید و در
لباس برازندب خانه ،نشسته بر روی مبل ،دارای ویژگی مهمی است .فضای خصوصی (نمای
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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فعلی) و هرصۀ همومی (نمای خاطرات گاشته) را بهدرستی از یلدییر متمایز کرده است..
البته به کارگیری و ایماد این پیام از ساوی ساایت دفتار نماینادگی مقاام معظام رهباری در
دانشیاه هلوم پزشلی شیراز ،قابلتأمل و نشاندهندب واقعبینی ایان نهااد در راساتای اقنااع
بیشازپیش مخاطب در دهوت به قرنطینۀ خانیی دارد.
جدول  .۸پوشش زنان
پیکتوگرام

بدون حجاب سر

مانتو

لباس خانه

چادر

جمع

تعداد

80

0

01

4

8

04

درصد

۲1

4/8

81/48

09/99

0/09

011

 .۴-۲-9توصیههایی برای ماندن در خانه

در مورد موضوعهایی که در قالب پیام نوشتاری در کنار پیام اصلی پوسترها ،یعنی «در خانه
میمانیم» و «در خانه بمانیم» ،باید گفت ،مهمترین زیرموضوع ترویجشده برپایۀ فراوانای،
دهوت به مهرورزی ،آرامش و شادی ،و لات بردن از همنشینی با اهضاای خاانواده اسات.
این نلته در قالب جملههای زیر صورتبندی شده است« :میزبان خانوادب خاود باشایم»،
«خانه را سرشار از هش و صفا میکنیم»« ،خانه را محل آراماش و شاادی مایکنیم»« ،از

بودن در کنار هم لات ببریم» ،و «خاطراتماان را بارای هام باازگو کنایم» .تصاویر شاماره
( ،)081با نشان دادن اهضای خانواده درحات بازی فوتباتدستی ،نشاندهندب روابط خانوادب
سالم است که در آن بهنظر میرسد که دو نسل ،از در کنار هم بودن لات میبرند .مهاارت
و سرهت همل مسنترها ،موجب پیروزی آنها بر جوانان شده و آنها از این موفقیت بسیار
خوشحات هستند.
جدول  .۹موضوعهای جانبی
موضوع

تعداد

درصد

پرهیز از شایعهسازی

0

1/48

ورزش کردن

8

0/99

مهرورزی ،آرامش و شادی ،لات بردن از در کنار هم بودن

۲

0/09

استفاده از آموزش ممازی

0

1/48

پرهیز از دیدوبازدید

0

1/48

دهوت به رازونیاز

-

1/48

کتاب خواندن

-

0/09

انمام طرحها کاری

-

1/48

بازی کردن با بچهها

-

1/48

تغایه سالم و خانیی

-

0/99

تماشای فیلم و شنیدن موسیقی

8

0/99

انمام خرید اینترنتی

0

1/48

بدون هیچ پیام نوشتاری

8

8/۲

سایر ،تنها موضوع اصلی

60

14/88

جمع

89

011

 .۴-۲-11مرکز تولید اثر

شهرداریها در میان نهادهای تولید اثر ،بیشترین پیام هشدار هلیه شایوع کروناا را باا موضاوع
ترویج ماندن در خانه تولید کردهاند .بیشتر پیامهای تولیدی در این دسته ،متعل به شاهرداری
تهران است و تنها سه مورد به شهرداری استانهای دییر مربو میشاود .نهادهاای فرهنیای
مستقل در بخش خصوصی و وابسته در جاییاه دوم تولید اینگونه پیامها قارار دارناد .در ایان
گروه ،نام ممموهۀ هنری «بانوان انقالب اسالمی» با دو مورد پیام بهچشم میخورد که در هار
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دو مورد (شمارههای  9و  )09رد پایی از شخصیت زن و البته انسان دیده نمیشود و تصویر با
ارائۀ خانه و پیام نوشتاری ،با مخاطب ارتبا برقرار کرده است.
جدول  .41محل تولید اثر
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موضوع

تعداد

درصد

مراکز و مؤسسههای دانشیاهی

۲

0/09

مراکز و نهادهای بهداشتی

0

8/88

شهرداری
خبرگزاری

80
0

81
0/09

نهادهای فرهنیی

09

08/88

سایر

۲

0/09

نامشخص

90

۲1/48

جمع

081

011

 .۴-۳یافتههای تحلیلی

در پیامهای تحلیلشده ،روابط جنسیتی برپایۀ نظام پدرساالرانه رمزگاااری شادهاند .تصاویر
شماره ( )00۲خانه را بهجای سر مردی قوی درحات زورآزمایی با کرونا نشان میدهد .نشاندن
خانه بهجای سر ،داللت بر کیاست و تدبیر مردان و جاییااه مادیریتی آناان در خاانواده دارد.
درهینحات نمودی تکجنسیتی از ماهیت خانه ارائه میدهد؛ گاویی آنچاه از خاناه باه ذهان
میرسد ،مرد در نقش قدرتمند مدیر و محافظ خانواده است .خانواده نیز از این زنمیرب معنایی
جدا نیست و گویی در جهان واقع ،این مرد است که خانواده را در حوزب هماومی نماینادگی و
آن را نیهبانی میکند .این تصویر ،اوس تکجنسیتی دیدن ماهیت روابط خانواده با جامعاه یاا
شیوب هرفی پسندیدهشده روابط حوزب خصوصی با حوزب همومی است.
در مورد روابط خانوادگی باید گفت ،بهجز تصاویرهای پیلتاوگرامی و تصاویرهایی کاه
همۀ اهضای خانواده را ایستاده در کنار هم و رو به مخاطب نشان میدهند ،در دو پیاام ،زن
در نقش سنتی خود بههنوان خانه دار ،کدبانو ،و اهل اندرون و مشغوت باه اماور کمارزشای
مانند آوردن میوه و در مقابل ،مرد در حالت نشسته در کنار فرزندان و خواندن کتااب بارای
آنها بهتصویر کشیده شده است و بهنوهی خدماترسانی را بهههده دارد (شماره  .)06مرد

با اینله در خانه نشان داده شده است ،فعات و پویاا اسات .در مقایساه باا زن کاه در میاناۀ
تصویر ایستاده و با لبخند به مخاطب مینیرد ،مارد درحاات ورزش کاردن اسات (شاماره
 .)88در تصویرهای دییر ،این تنها مرد است که کتاب میخواند (شمارههای  ۲4و ،)001
ورزش میکند ( ،)8۲به موسیقی گوش میکند ( 16و  ،)018تنبور مینوازد (شماره ،)94
لباس کارکنان حوزب درمان بهتن دارد و دستش را بهنشانۀ پیروزی و مادیریت بحاران کروناا
بلند کرده است (شماره  ،)04از خانه محافظت میکند و راه را بر ویروس میبندند (شماره
 ،)4با کرونا مچ میاندازد و آن را شلست میدهد (شماره  .)00۲گویی با تدبیر و همللارد
خود می تواند در دوران گسترش بیماری با مدیریت زندگی روزمره ،الیاویی بارای همیاان
باشد؛ در قالب شخصیتهای اسطورهای مانناد هماو ناوروز (شاماره  01و شاماره  )000و
حاجیفیروز (شماره  ) ۲6مخاطب را به گاراندن نوروز در خانه دهوت میکند .در مقابال،
زنااان بساایار کمتاار در تصااویرهای تکشخصاایتی دیااده میشااوند؛ بیشااتر ناااظر کارهااا و
فعالیتهای مردان هستند تا اینله بخواهند نقش فعاالی بهههاده بییرناد و چهبساا قلمارو
اصلیشان در خانه ،حوزب آشهزخانه است و کار اصلیشان تیمارداری (ازجمله فراهم کردن
یک خانۀ تمیز و مرتب برای شوهر و فرزندان و مراقبت از کودکان).
 01پیام ،مردان را بهتنهایی نمایش میدهد .آنان در این پیامها ،سوژههای تاریخی مانند
همو نوروز و حاجیفیروز را بازنمایی میکنند یا درحات شنیدن موسایقی ،خوانادن کتااب،
تماشای تلویزیون ،ورزش کردن ،یا جنییدن با ویروس ،قدرتمند و موف بهنظر میرساند و
از این نظر ،یافتههای کیفی با کلیشههای جنسیتی همآیندی دارند.
بهطورکلی ،نمایش زن در حالت کنشیری و بهگونهای تکساوژه در دو تصاویر آشالار
است .تصویر نخست (شماره  ) ۲9زنی را نشسته بر مبل و مشغوت انماام کاار باا لپتااپ
نشان می دهد .نظام رمزگانی که در این تصویر ،داللت بر مدرن بودن سابک زنادگی دارد،
هبارت است از لپتاپ ،مبلمان ،آباژور .از میان همۀ پیامها ،تنها در ایان تصاویر ،شااهد
چنین چیدمانی با شخصیت زنانه هستیم .بهویژه القای پیام نوشتاری ماندن در خانه و انمام
پروژه ،زن را بههنوان کنشیر و نیروی فعات اقتصادی معرفی میکند که از قابلیتهای ارتبا
با دنیای کسبوکار مدرن برخوردار است .این تصویر ،برخال تصویر ترویجشاده از زن
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در گفتمان رسمی ،میتواند قشری از زنان جوان شالل در جامعۀ اماروز ایاران را بازنماایی
کند که ورای تصورات کلیشهای از زن در طوت دهههای گاشته ،باا ههادهداری شاغلهای
دستمزدی ،فعالیت اقتصادی انمام میدهد و زندگی مستقلی دارد .آنها نه در مشالل سنتی
مختص زنان اا مانند مشالل بخشهای آموزش و بهداشت و درمان اا فعالیت دارند ،و نه
در کنار خانواده تصویرسازی شدهاند.
تصویر مهم دییری که زناان را در موضاع کنشایری و تلااپو نشاان میدهاد ،تصاویر
سرمربی و دروازهبان تیم فوتسات بانوان (شماره  )018است که در قالب دو هلو در نماای
ً
بسته و با نمایش چهره (نه لزوما با برقراری نیاه با مخاطب) ،ساعی در اقنااع بیننادگان باه
ماندن در خانه دارند .این هلو به لحاظ سوژه ،تنها هلسی است که بر نقش موف زنان در
حوزب همومی داللت دارد.
درمقابل ،پیامهایی که ساختار قدرت یلمانبۀ پدرمحور را با تصویرسازی از مرد در نقش
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پدر و مشغوت خواندن کتاب برای فرزندان ،در سه تصویر (شمارههای  ،91 ،06و  )60نسبت
به یک تصویر (شماره  )84با نقش مشابه برای زن در مقام مادر نشان میدهد ،یا مرد بههنوان
مدافع با حافظ خانه در تالش برای بستن در بهروی ویاروس کروناا (شاماره  ،)4یاا مباارزی
نیرومند در برابر کرونا (شماره  )00۲یا دستهای محافظ و سرپناه مرد بر روی خانه و خانواده
(شماره  ،)80به نمایش میگاارد ،تنها یک تصویر (شماره  )88است که با نشان دادن دستان
گرهکردب زن و مرد در یلدییر ،در مقام پدر و مادر و بهنشانۀ ساختن سقفی برای فرزندان (البته
پسر) ،نمایی از خانواده با قدرت متقاارن نسابی را بازنماایی میکناد و میکوشاد باا نماایش
مشارکت والدین در ساختار این نهاد اجتماهی ،خانوادهای دموکراتیک را بهتصویر بلشد.
درممموع ،این تصویرها با بازتولید تصورات قالبی ارزشهای ایادئولوژی پدرسااالرانه
که قائل به تفلیک نقش زنان و مردان به حوزب خصوصی و همومی ،پنهان نیه داشتن زناان
از نظرها ،و فروکاستن ظرفیتهای انسانی آنها به خانهداری و تأکید بر فرزندآوری بههنوان
اصلیترین انتظار نقشای آناان اسات ،نظام جنسایتی سانتی را بازتولیاد میکنناد .در ایان
تصویرها هیچگونه کنشیریای از زنان نمیبینیم و درواقع ،روابط قدرتی را نشاان میدهناد
که در آن ،گرایشهای برابریخواهانه و مشارکتجویانه کمرم است .زنان در ایان پیامهاا

کمتر بههنوان شخصیت اصلی مطرح هستند ،منفعلاند ،کمتر دیده میشوند ،و در مواردی
هم که حضور دارند بهلحاظ هناصر بصری ،حضور قدرتمندی ندارند.
بحث و نتیجهگیری

این پژوهش با تمرکز بر پیامهای دهوت باه قرنطیناۀ خاانیی کوشاید تاا هناصار بصاری و
نوشتاری تصاویر طراحی شده برای تبلیغ مقابله با کرونا را به شایوب تحلیال محتاوا بررسای
تفلیک
کند .این موضوع بهاینسبب اهمیت دارد که شناسایی جاییاه هریک از دو جنو به
ِ
نقش در حوزب خصوصی و همومی میتواند دربردارندب اطالهاتی دربارب واقعیت اجتمااهی
رسانهایشده از طری این پیامها باشد یا واقعیت اجتماهی پیشرو را از طری فراگیر کاردن
آموزههای این پیامها ،رقم بزند.
یافتههای پژوهش نشان میدهد که موضوع محوری پیامها ،یعنی خانه ،باا ویژگیهاای
کالبدی آن (بهجای روابط اجتماهی جااری در آن) باهنمایش درآماده اسات؛ بناابراین ،در
یکسوم موارد ،پیامها ،اطالهاتی دربارب محتوای پیچیده ،خطیر ،و درمعرضچالش رواباط
انسانی جاری در خانه بهطور معماوت و نیاز در دوران میانمادت قرنطیناۀ خاانیی را ارائاه
ندادهاند .بهبیان روشنتر ،در یکسوم موارد ،پیامها آگاهانه یا ناآگاهانه با فروکاساتن خاناه
به چهاردیواری ،نوهی کالبد بیروح را ترویج میکنند کاه ورای سااکنان خاود و بیشاتر در
شلل خانهای مستقل ،وضعیت ایدئات و سالم زندگی را تعل داشتن به خانه میداند؛ نوهی
شیءوارگی که خالی از روح انسانی ،فردگرایای ،اومانیسام ،کاالساروری ،و تعلیا رواباط
اجتماهی را تبلیغ میکناد .ناوع خاناۀ بهنمایشدرآماده در پیامهاا در 98درصاد از ماوارد،
خانه ای رؤیایی ،در قالب خانۀ مستقل است .این شلل از خاناه ،باا توجاه باه نارخ بااالی
شهرنشینی در ایران و فراگیری آپارتمان بههنوان سلونتیاه شهری ،نوهی ایدئاتپردازی است
و دستکم اکنون ،تالش آفرینندگان اثر را برای القاای پیامهاای مخاطبپاایر باا مخااطره
روبهرو میکند.
به کارگیری گستردب پیلتوگرام در این پژوهش ،گویای این است که در بازنمایی روابط ،و
در اینما بهطور خاص ،روابط خانوادگی ،آفرینندگان اثر در پی بیان و تعریاف صاورتهای
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روابط انسانی و نه محتوای آن بودند؛ بنابراین ،مخاطب اابرپایۀ مواردی چون در کناار هام
ایستادناا از نسبت افراد آگاه میشود ،اما در فقدان نشانههایی از حالتهای بدنی اابهویژه
صورت و دستهااا نمیتواند دربارب حالتهای افراد اهام از لام ،شاادی و نیاز هواطاف
انسانی بین آنها ،و ...گمانهزنی کند .بهبیان روشنتر ،در بیشتر پیامها ،خانواده را میبینیم،
اما از احوات اهضای خانواده بیخبر هستیم و چهبسا فراوانی بهکارگیری این نشاانهها ،تنهاا
در سطح هشدار میماند و فرصت همراهی و متقاهدسازی همدالنه را از مخاطب میگیرد.
همچنین ،با وجود خانوادب سالمند در جامعۀ امروز ایران و نیز حضاور تعیینکننادب افاراد
مسن (ریشسفید و گیوسفید) در واقعیتهای جاری جوامع محلای و بازنماییهاای دییار
ملی و دردسترس ،ازجمله آگهیهای تلویزیون اااکه میتواناد دربردارنادب خاانوادب گساترده
باشداا در اینما ما تنها با خانوادب هستهای روبهرو هستیم که تنها در یک مورد ،فرد ساالمندی
را در کنار والدین نشان میدهد و تنها یک پیام ،داللت بر خاانوادب ساالمند دارد .برایناسااس
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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میتوان گفت ،با اینله بحران کرونا جان سالمندان را بایش از گروههاای سانی دییار باهخطر
انداخته است ،پیامها توجهی به این نلته نداشتهاند .بهبیان روشنتر ،در ترلیب مخاطباان باه
حفظ ایمنی ،تنها خانوادب میانسات و جوان را (بهویژه با درنظار گارفتن نسابت سانی فرزنادان
برپایۀ قد نسبت به بزرگساالن در تصویرهای پیلتوگرامی) بههنوان شلل اصلی و رایج خانواده
بهرسمیت شناخته و در انتقات پیام از این نوع خانواده کمک گرفتهاند.
کاهش چشمییر موالید ،نرخ فزایندب خانوادههای تکوالد ،نارخ بااالی طاالد ،و آماار
روبهرشد زنان سرپرست خانوار ،نشاندهندب واقعیت مهمای اسات کاه در آن شااهد تناوع
شللهای خانواده و نیز تولد شبهخانواده هستیم؛ بنابراین ،بهنظر میرسد ،کسانیکه خانواده
را در قالب تصورات کلیشه ای آن ،اهم از والدین و دو فرزند (آنچه بیشترین تلرار را نیاز در
این ممموهه تصاویرها داشات) تصویرساازی میکنناد ،پنداشاتی باهدور از واقعیتهاای
خانواده در جامعۀ امروز ایران دارند.
در کنار تحلیل کمی تصاویر ،که نشان میدهد ،مردان در  04درصاد از ماوارد از زناان
بلندتر ترسیم شده و در  00/99درصد از موارد بهتنهایی تصویرسازی شدهاند یا جزء لالب
تصویر هستند  ،تحلیل کیفی نیز گویای این است که تصویرگران در ارتبا گیری با مخاطب

و تبادت پیام هشدار ،بیشازپیش از مردان کمک گرفتهاند .در تصویر شماره ( )00۲قرار دادن
خانه بهجای سر مردی قوی درحات زورآزمایی با کرونا ،نشاندهندب فروکاساتن خاانواده باه
سرپرست ماکر آن و داشتن صفتهایی چون قدرت ،تدبیر ،و مدیریت مردانه بههنوان شیوب
پسندیدب مقابله با کرونا بهمجابه دشمن خارجی اسات .یاا در نموناهای قابلتأمال ،تصاویر
شماره ( )61اا که در آن چرخۀ دومینوی مرب مبتالیان به کرونا با مانادن در خاناه گسساته
شده استاا مرب ساوژب انساانی ،مارب یاک مارد باالغ دانساته میشاود و اهضاای دییار
(احتمالی) خانواده ،باه یاک مارد باالغ تقلیال مییابناد .ایان امار ،تاداهیگر بحثهاای
کلیشهساازی و تصویرسااازی ذهنای یلنواخاات و قالببندیشادهای از حالتهااا ،ماانش،
کنشها ،و ویژگیهای خاص مربو به زنان و مردان است که هامدانه میکوشاد در مسایر
کلیشهسااازی جنساایتی بااا بازتولیااد تفلاارات قااالبی بااههنوان مفروضااهها و گزارههااای
ازپیشپایرفتهشده ،دوشقیسازی فاهل /منفعل ،قاوی /ظریاف ،تصامیمگیرنده /پایرناده،
مدبر /احساسی از دو جنو را تقویت کند.
اما شاید مهمترین نلته ،لفلت از نقش تعیینکننده و محوری زنان در خانه در روزهای
قرنطینه باشد .هیچیک از پیام ها از مقاام زناان در نقاش ماادر و همسار قادردانی نلارده و
اهضای خانواده را به درک اهمیت کنش زنان در خدماترساانی و تیماارداری از اهضاا در
سالمت و بیماری در این برهۀ حساس و سهاسایزاری اهضاا از آناان فرانخواندهاناد یاا باه
مشارکت بیشتر در تقسیم کار خانیی تشوی نلردهاند .پیامها به موضوع تعامال تماممادت
اهضای خانواده با یلدییر و احتمات بروز تنشها و خشونتها در ایان رویاروییهاا توجاه
نداشتهاند و تنها با دهوت به مهربانی ،معاشرت ،و لات بردن از همنشینی و خااطرهگویی،
مخاطبان را به تعامل شادیبخش برای گاران روزها رهنمون کردهاند .حات آنله زنادگی در
واقعیت خود دستخوش محدودیتها و تنیناهای جادی در مواقاع بحرانای اسات .بحاران
کرونا بهدلیل محدودیت های حضور و فعالیت در حوزب همومی و درنتیماه کااهش جادی
درآمد ،اقشار محروم را بیش از دییران در معرض آسایبهای روانای و نیاز معیشاتی قارار
میدهد .زنان سرپرست خانوار از گروههای درمعرض آسیب هستند که برایناساس ،شرایط
دشوارتری را تمربه میکنند .همچنین ،زنان دارای فرزندان خردسات ،بهویژه زنان شالل این
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گروه ،بهدلیل تعطیلی مهدکودکها و مدرسهها ،فشار دوچندانی را تحمل میکنند؛ هرچناد
کارفرما و نیز ناظران بیرونی ،تخصیص شرایط دورکاری را مزیتی برای آناان میدانناد ،اماا
درهمل ،انمام کار در خانه ،نیهداری فرزند خردسات و رسیدگی به امور معموت خانواده در
کنار امور تحصیلیامراقبتی فرزندان ،شرایط طاقتفرسایی را برای این گروه از زنان رقم زده
است .زنان در شغلهایی که املان دورکاری برایشان وجود ندارد ااازجمله زناان پرساتار و
کارکنان بخش درماناا در پیامهای بررسیشده حضوری ندارند؛ درحالیکه نقش کلیدی را
در بحران کرونا ایفاا میکنناد .در هیچیاک از پیامهاا باه دشاواری شارایط کااری و فشاار
دوچندان نقش آنان اشاره نشده و با وجود تفاوتهای جنسیتی ههدهداری این نقشها ،زنان
و مردان در قالب هنوان کادر درمان ،یلسان دانسته شدهاند .این درحالی اسات کاه چاه در
هنیام انمام کار در بیمارستان و مراکز درمانی (برای مجاات ،پوشاش مخصاوص سراساری
افزونبر حماب معموت) و چه در خانه (که مادر و همسر دانسته میشوند) ،شرایط متفاوتی
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را نسبت به همتایان مرد خود تمربه میکنند .همچنین ،زنان در نقشهای مادری و همسری
ااکه به طور معموت ،مسئولیت مراقبت از هضو بیمار خانواده را بهههده دارنداا اکناون و باا
درمعرض آسیب بودن بیماران خاص و دارای مشلالت زمینهای ،خود را در شرایط سرشاار
از نیرانی و دشوار مراقبتی میبینند .در ساادهترین شالل ،شستوشاو و ضدهفونیساازی
وسایل ،خوراکیها و تنپوشها ،ماساکهای پارچاهای و ،...تعاداد زیاادی از آنهاا را در
معرض آسیبهای جلدی قرار داده است .توجه به پر کردن چنین شلا های اطالهااتیای
در پیامهای همومی و سراسری میتواند با اهمیتبخشی به صفتهای نقشی کنشیران زن،
به تعدیل انتظارات نقشی از آنان انمامیده و با همسوساازی اهضاای خاانواده باا آناان ،بار
تابآوری زنان و سرانمام ،خانواده در این بحران مهلک بیفزاید.
رویهمرفته ،پیامها با اهمیتبخشای باه ماردان ،نادیاده انیاشاتن زناان در نقشهاای
محوری خاانواده و نیاز در ههادهداری نقشهاای حاوزب هماومی ،بهمجاباه ناوهی شالا
اطالهاترسااانی از واقعیاات اماار اجتماااهی ،تصااورات قااالبی ایاادئولوژی پدرساااالرانه و
کلیشههای جنسیتی را تقویت و بازتولید کردهاناد .ایان کلیشهساازیها در کناار لفلات از
هاملیت زنان در واقعیت روزمرب جامعۀ کروناییشدب ما ،در میانمدت بههنوان چرخاههای

بازدارنده ،زنان را بیشازپیش به ورطۀ محدودیتها ،نادیده انیاشاتنها ،و محرومیتهاای
دوچندان میکشاند.
با توجه به نامشخص بودن منبع این پیامها در محتوای آنها ،نمیتوان این جریانسازی
فرهنیاای را بااه نهاااد خاصاای نساابت داد ،امااا بیتردیااد میتااوان گفاات ،ایاان لفلاات و
فرودستانیاری زنان در روابط قدرت ،تااندازهای با خواستههای زنان تحصیللرده ااکه در
ساتهای اخیر بهشالل چشامییری افازایش یافتهاندااا و مناسابات برابریخواهاناۀ طبقاۀ
متوسط ،بهویژه زوس های جوان در ایران امروز ،همخوان نیست و در کلیات امار ناهتنها باه
بازنمایی نقش زنان نمیانمامد بلله بهنظر نمیرسد با تأکید بر نظم جنسیتی سنتی مبتنیبر
الیوی روابط قدرت پدرساالرانه ،در جاب و ارتبا گیری با مخاطبان مؤنث و انتقاات پیاام
ضرورت قرنطینۀ خانیی به طبقۀ متوسط شهرنشین ،موف باشد.
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