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چکیده

هـدف ایـن پژوهـش، تحلیـل بازنمایـی کنشـگری سیاسـی زنـان در سـریال های تاریخـی پخش شـده از سـیمای 

جمهـوری اسـالمی ایـران در دهـۀ چهارم پـس از انقالب ) سـال های 1400-1390( بـا اسـتفاده از روش کیفی از نوع 

تحلیـل روایـت گریمـاس اسـت. بـا توجـه بـه هـدف پژوهـش بـا نمونه گیـری هدفمنـد دو سـریال»تبریز در مه« و 

»بانـوی سـردار« کـه در آنهـا زنـان شـخصیت اصلـی سـریال و کنشـگر عرصـۀ جامعـه و سیاسـت بودنـد، انتخـاب و 

مـورد تحلیـل قـرار گرفتنـد. زنـان کنشـگر عرصـۀ سیاسـت در ایـن سـریال ها بیـن 20 تـا 40 سـال داشـتند. هـر دو 

شـخصیت اصلـی زن سـریال ها)دختر خـان و دختـر ولیعهـد( از طبقـۀ بـاالی اجتماع هسـتند. در این سـریال ها بین 

طبقـۀ اجتماعـی و کنشـگری زنـان رابطـۀ مسـتقیم وجـود دارد. کنـش اجتماعـی -سیاسـی زنـان در آنهـا بازتابـی از 

سـاختار سیاسـی و اجتماعـی حکومـت داخلـی، و دخالـت دولت هـای غربـی در امـور داخلی ایـران بوده اسـت. این 

بازنمایـی کنـش سیاسـی زنـان را در مقوله هـای بسـیاری، از جملـه در گفتمـان شـخصیت های حاضـر در سـریال ها 

)دیالوگ هـا(، در لـوازم و ابـزار استفاده شـده توسـط آنهـا )اسـب و اسـلحه(، شـرکت در امـور سیاسـی و اجتماعـی، 

ایجـاد انسـجام و همبسـتگی اجتماعـی، مقبولیـت اجتماعـی، دفـاع از ارزش هـای دینـی و آرمان ها، برقـراری عدالت 

اجتماعـی و همین طـور ایجـاد تغییـر اجتماعـی در جامعـۀ زمـان خـود را نمایش می دهد. با بررسـی های انجام شـده 

در ایـن پژوهـش، معلـوم شـد کـه امر بازنمایـی زنان طبقـات پایین جامعـه که در وقایـع سیاسـی- اجتماعی تاریخ 

ایـران نقـش اساسـی داشـتند، مـورد توجه قـرار نگرفته اسـت.
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مقدمه

دنیــای●امــروز،●عرصــه●ای●اســت●کــه●در●آن،●رســانه●ای●همچــون●تلویزیــون،●از●عوامــل●مؤثــر●

در●انتقــال●فرهنــگ●جامعــه●بــه●افــراد●محســوب●می●شــوند.●رســانه●های●جمعــی●ایــن●قــدرت●

را●دارنــد●کــه●بــه●گزینــش●برخــی●از●عناصــر●فرهنگــی●بــه●شــیوه●ای●خــاص●بپردازنــد●و●ســپس●

آن●را●از●طریــق●وســایل●ارتباطــی●همچــون●تلویزیــون●بــه●مخاطبــان●خویــش،●منتقــل●کننــد.●

بنابرایــن●دانســتن●ایــن●موضــوع●کــه●تلویزیــون●بــه●عنــوان●عاملــی●مهــم●در●جهــت●انتقــال●

ــی●و●تفکراتــی●را●نمایــش●می●دهــد،●بســیار● ــه●افــراد●جامعــه،●چــه●معان فرهنــگ●و●نگــرش●ب

مهــم●اســت.●رســانه●بــر●درك●عمــوم●مــردم●از●جهــان●مؤثــر●اســت●و●می●توانــد●بــر●آگاهــی●و●

ذهنیــت●مــردم●نســبت●بــه●دنیــای●اطــراف●تأثیــر●گــذارد؛●ایــن●بــه●دلیــل●نقــش●واســطه●گری●

رســانه●اســت●کــه●نقــش●میانجــی●بیــن●آگاهی●هــای●فــردی●و●ســاختارهای●گســترده●اجتماعــی●

ــه● ــوارد●ب ــب●م ــردم●منتقــل●می●شــود،●در●اغل ــه●م ــق●رســانه●ها●ب ــه●از●طری ــی●ک دارد.●محتوای

شــکل●دهــی●و●جهت●بخشــی●آگاهــی،●ذهنیــت●و●هویــت●افــراد●منجــر●می●شــود.●»رســانه●ها●

ــی● ــاخت●اجتماع ــر●س ــه●ب ــد،●بلک ــل●نمی●کنن ــت●عم ــکاس●واقعی ــرای●انع ــه●ب ــون●آین همچ

واقعیــت●تأثیــر●می●گذارنــد.●بــر●ایــن●اســاس،●بازنمایــی،●ســاخت●رســانه●ای●واقعیــت●اســت.«●

)مهــدی●زاده،35:1392(.●

رســانه●های●تلویزیونــی●از●جملــه●وســایل●ارتبــاط●جمعــی●هســتند●کــه●تأثیــرات●شــگرفی●

بــر●دگرگونــی●ارزش●هــای●فرهنگــی،●اجتماعــی●و●نیــز●ارزش●هــای●اخالقی،●ســبک●زندگــی●و....در●

جوامــع●مــدرن●داشــته●انــد.●رســانه●های●ارتبــاط●جمعــی●بــه●ویــژه●شــبکه●های●تلویزیونــی،●در●

تولیــد●علــم،●آمــوزش●انــواع●مهارت●هــا،●کمــک●بــه●شــناخت●فرهنــگ●هــا،●ســرگرمی●و●مــوارد●

ــی●شــخصی●و● ــانه●ها●در●زندگ ــش●رس ــت●نق ــد.●اهمی ــا●می●کنن ــده●ای●ایف ــش●فزاین ــر●نق دیگ

گروهــی●افــراد●جامعــه●بــه●ویــژه●زنــان،●نتایــج●مختلفــی●را●دربرداشــته●اســت●کــه●یکــی●از●آنهــا●

پررنــگ●شــدن●تغییــرات●در●زمینــۀ●ارزش●هــای●اجتماعــی،●فرهنگــی،●اخالقــی،●دینــی●و●غیــره●

اســت●)خضــری●و●همــکاران،1400●:3(

ــته● ــی●توانس ــای●تلویزیون ــی●از●برنامه●ه ــوان●یک ــه●عن ــی●ب ــریال●های●تلویزیون ــروزه●س ام

ــی● ــریال●های●تاریخ ــان،●س ــن●می ــد.●در●ای ــب●کن ــود●جل ــه●خ ــادی●را●ب ــان●زی ــت●مخاطب اس

ــه● ــم●ب ــه●ه ــتند●ک ــان●هس ــن●زن ــریال●ها●ای ــن●س ــی●از●ای ــد.●و●در●برخ ــژه●ای●دارن ــگاه●وی جای

عنــوان●شــخصیت●اصلــی●و●هــم●بــه●عنــوان●کنشــگر●سیاســی●بــه●ایفــای●نقــش●می●پردازنــد.
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ــان● ــد.●بســیاری●از●زن ــرار●دارن ــی●●ق ــرض●رســانه●های●جمع ــردان●در●مع ــان●بیشــتر●از●م ●زن

ــور● ــه●ام ــد،●ب ــه●می●رون ــه●مدرس ــان●ب ــل●کار●و●فرزندانش ــه●مح ــان●ب ــه●همسرش ــد●از●اینک بع

ــد●و● ــای●نقــش●می●کنن ــی●ایف ــه●خوب ــان●رســانه●ها●ب ــن●می ــد.●در●ای ــی●می●پردازن ــره●زندگ روزم

ــه● ــه●فعالیت●هــای●خان ــان●ب ــه●زن ــان●ک ــان●می●شــوند،●همچن ــرای●زن ــراه●ســرگرم●کننده●ای●ب هم

ــای● ــن●برنامه●ه ــی●دارد.●در●بی ــای●جالب●توجه ــا●برنامه●ه ــرای●آنه ــز●ب ــانه●نی ــغول●اند،●رس مش

ــی● ــد.●ویژگ ــان●برخوردارن ــن●زن ــی●در●بی ــت●خاص ــی●از●محبوبی ــریال●های●تلویزیون ــانه،●س رس

ماجراپردازانــۀ●ســریال●ها●بــه●خوبــی●حــس●ماجراجویــی●زنــان●را●برمی●انگیــزد●و●بدیــن●ترتیــب●

زنــان●بــه●مخاطــب●پروپــا●قــرص●ایــن●ســریال●ها●تبدیــل●می●شــوند.●بــه●عــالوه●برنامــۀ●زمانــی●

ــرای● ــان●ب ــگ●می●شــود●و●زن ــه●هماهن ــان●در●خان ــکاری●زن ــا●اوقــات●بی ــی●ب ــه●خوب ســریال●ها●ب

ــا●ماجــرای●جــذاب●بعــدی● ــه●ســریال●بعــدی●ب ــا●اینک ــد●ت ــک●ســریال●همراهن ــا●ی مدت●هــا●ب

فــرا●رســد.●طبــق●نظــر●گیدنــز،●رســانه●ها●بــه●جــز●ســرگرمی●نقــش●مهــم●در●تبلیــغ●ســبک●های●

مختلــف●زندگــی●دارنــد●همزمــان●بــا●پخــش●هــر●فیلــم،●لباس●هــا،●زیــورآالت●و●وســایل●منــزل●

شــخصیت●های●اصلــی●فیلم●هــا،●در●بــازار●موجــود●می●شــود●مســئلۀ●نگران●کننــده●آنجــا●

اســت●کــه●منــش●و●رفتــار●ایــن●شــخصیت●ها●نیــز●بــه●عنــوان●یــک●الگــو●محبــوب●شــود.●از●

طــرف●دیگــر،●زن●عنصــر●اساســی●هــر●جامعــه●اســت،●هــر●تغییــری●در●هویــت،●شــخصیت●و●

ــرار●می●دهــد.● ــر●ق ــه●را●تحت●تأثی ــی●زن،●کل●جامع ــی●در●تمامــی●جنبه●هــای●زندگ ــه●طــور●کل ب

طبــق●آمــار●وزارت●فرهنــگ●و●ارشــاد●اســالمی●99●درصــد●از●افــراد●جامعــۀ●مــا،●تلویزیــون●

دارنــد●و●بــه●طورمتوســط،●اســتفاده●از●تلویزیــون●در●شــبانه●روز●بیــن30●تــا●90●دقیقــه●اســت●

)مرکــز●پژوهش●هــای●صــدا●و●ســیما،1399(.●در●ایــن●میــان●ســریال●های●تلویزیونــی●بیشــترین●

تعــداد●مخاطــب●را●بــه●خــود●اختصــاص●داده●انــد.●ایــن●آمــار●و●ارقــام●می●تواننــد●بــه●نوعــی●

اهمیــت●بررســی●و●تحلیــل●همــه●جانبــه●ســریالهای●تلویزیونــی●را●بیــان●کننــد.●ایــن●پژوهــش●

بــه●بررســی●کنشــگری●سیاســی●زنــان●و●بازنمایــی●آن●در●ســریال●های●تاریخــی●پخش●شــده●از●

ســیمای●جمهــوری●اســالمی●ایــران●در●دهــۀ●90●می●پــردازد.

ــداف●آن،● ــی●از●اه ــه●یک ــی●ک ــه●کنش ــر●گون ــت.●ه ــت●اس ــم●سیاس ــون●عل ــدرت،●کان ق

آگاهانــه●یــا●ناآگاهانــه●در●پیونــد●بــا●قــدرت●تعریــف●شــود،●کنــش●سیاســی●اســت.●کنشــگران●

سیاســی●در●قالــب●فــرد،●اجتمــاع،●احــزاب،●جبهــه،●حاکمیــت●و...●عرصــۀ●قــدرت●و●تصمیــم●

ــی● ــش●سیاس ــد.●کن ــرار●می●دهن ــود●ق ــوژی●خ ــا●و●ایدئول ــت●ها،●آرمان●ه ــگاه●خواس را●جوالن
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ــف● ــای●مختل ــه●مؤلفه●ه ــی●ب ــگران●سیاس ــرد●کنش ــت.●رویک ــی●اس ــگ●سیاس ــی●از●فرهن تابع

سیاســی●هماننــد●فلســفه●سیاســی،●اندیشــه●سیاســی،●رهبــران●و●پیــروان،●جامعــه●و●عالیــق●

ویــژه،●نمایندگــی●و●انتخابــات،●احــزاب●وگروه●هــای●فشــار،●کشــمکش●داخلــی●و●جنــگ،●تفکــر●

دربــارۀ●دموکراســی●و●آزادی●و●بســیاری●از●مــوارد●دیگــر●ممکــن●اســت●بســتگی●داشــته●باشــد●

)عزیــزی●کاوه●و●دیگــران،1390:●6(.●کنــش●سیاســی●می●توانــد●در●دو●ســطح●تــوده●و●نخبــگان●

معنــا●یابــد.●ولــی●در●هــر●صــورت،●در●بیــن●اقشــار●مختلــف●جامعــه●اعــم●از●زن●و●مــرد●مطــرح●

بــوده●اســت.

ــاط● ــه●ارتب ــدد●اســت●ک ــاد●متع ــده●و●دارای●ابع ــده●ای●پیچی ــز●پدی مشــارکت●سیاســی●نی

ــی●شــرکت●در● ــه●تعریف ــا●ب ــی●می●ســازد.●بن ــۀ●سیاســی●را●عمل ــی●و●جامع ــۀ●مدن ــان●جامع می

ــران●سیاســی●می●انجامــد●و●سیاســت●عمومــی●را● ــه●گزینــش●رهب فرایندهــای●سیاســی●کــه●ب

تعییــن●می●کنــد●و●یــا●بــر●آن●اثــر●می●گــذارد،●مشــارکت●سیاســی●نامیــده●می●شــود●)ابرکرامبــی●

ــران،●1394:●246(. و●دیگ

مشــارکت●سیاســی●ترکیــب●وصفــی●اســت●کــه●دخالــت●مــردم●در●امــور●سیاســی●یعنــی●

ــت●در● ــد●اجتماعــی●شــدن●انســان●ها●و●دخال ــی●فراین ــد●و●در●پ ــا●می●کن حکومــت●داری●را●معن

امــور●مدیریــت●سیاســی●کشــورها●وارد●ادبیــات●سیاســی●نظریه●پــردازان●شــده●اســت●)راش،●

.)729●:1391

هــر●جامعــه●ای●بــرای●تحقــق●اهــداف●توســعه●گرایانه،●بایســتی●از●تمامــی●منابــع●انســانی●

ــه● ــادی●محســوب●می●شــوند●ک ــروی●محــوری●و●بنی ــان●هــر●جامعــه،●نی ــرد.●زن ــره●گی خــود●به

اشــتغال●و●فعالیــت●آنهــا●دوشــادوش●مــردان●بــه●عنــوان●بخشــی●از●جمعیــت●فعــال●جامعــه،●

تأثیــر●فراوانــی●در●رشــد،●توســعه●و●ســازندگی●جامعــه●دارنــد●)گالبــی●و●حاجیلــو،1391:●171(.●

حضــور●تعــداد●قابــل●توجهــی●از●زنــان●در●مناصــب●قــدرت،●بــه●خروجــی●سیاســت●هایی●منجــر●

می●شــود●کــه●بــا●منافــع●دغدغــه●اجتماعــی●انســان●ســازگارتر●اســت●و●همچنیــن،●از●ســطح●

)2019:2●Lv&Deng(●باالتــری●از●نــرخ●مشــارکت●نیــروی●کار●برخوردارنــد

گاهــی●وجــود●رابطــۀ●متقابــل●میــان●توســعه●یافتگی●و●میــزان●مشــارکت●افــراد●جامعــه●

ــان●از● ــراد●خصوصــًا●زن ــری●بدیهــی●اســت●و●عــدم●مشــارکت●سیاســی●اف ــان،●ام ــژه●زن ــه●وی ب

نشــانه●های●عــدم●توســعۀ●مطلــوب●در●هــر●کشــور●اســت.●براســاس●نظریــۀ●بازنمایــی،●نمایــش●
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نــوع●و●نحــوۀ●کنشــگری●سیاســی●زنــان●در●رســانه،●متأثــر●از●جامعــه●و●تأثیرگــذار●بــر●جامعــه●

اســت●و●برســاختی●اســت●کــه●رســانه●انجــام●می●دهــد●تــا●معنــا●و●مفهومــی●از●کنشــگری●بــه●

مخاطــب●بنمایــد.●ایــن●تحقیــق●بــه●مطالعــه●و●تحلیــل●ایــن●بازنمایــی●می●پــردازد.●

پیشینۀ تحقیق

ــوان● ــا●عن ــی●ب ــاکری●نژاد●)1398(●در●پژوهش ــی،●ش ــدی●زاده●طالش ــوی،●مه ــردی●عل بروج

بازنمایــی●زنــان●چــادری●در●ســریال●های●تلویزیونــی●ایــران●در●پــی●دســتیابی●بــه●ایــن●هــدف●

ــریال●های● ــه●در●س ــالمی●چگون ــالب●اس ــس●از●انق ــال●های●پ ــول●س ــادر●در●ط ــه●چ ــد●ک بودن

ــی،● ــوای●کم ــل●محت ــتفاده●از●روش●تحلی ــا●اس ــان●ب ــده●اســت●.●ایش ــی●بازنمایی●ش تلویزیون

شــخصیت●های●چــادری●40●ســریال●پربیننــدۀ●پخش●شــده●از●تلویزیــون●ایــران●را●مــورد●

تحلیــل●قــرار●دادنــد.●نتایــج●تحقیــق:●زنــان●چــادری●مســن،●بــدون●تحصیــالت●دانشــگاهی،●از●

طبقــۀ●متوســط●و●پاییــن،●دارای●مشــکالت●روحــی●و●دارای●چهــره●ای●زشــت●و●متوســط●هســتند●

کــه●کســی●تمایــل●بــه●همذات●پنــداری●و●الگوبــرداری●از●آنهــا●نیســت.●ســنگ●برگان،●حســین●و●

همــکاران●)1398(●در●پژوهشــی●بــا●عنــوان●چگونگــی●بازنمایــی●نمادهــای●عاشــورایی●در●فیلــم●

ــدف● ــد●ه ــار●می●کنن ــه(●اظه ــریال●مختارنام ــوردی●س ــۀ●م ــی●)مطالع ــریال●های●تلویزیون و●س

ــی● ــه●چگونگ ــن●ب ــق●و●ســپس●پرداخت ــی●عمی ــدا●واکاوی●معان ــن●پژوهــش،●ابت ــام●ای از●انج

بازنمایــی●نمادهــای●عاشــورایی●در●فیلــم●و●ســریال●ها،●و●راه●هــای●ارتقــای●ایــن●نمادهــا●

ــتفاده● ــک●اس ــان●فیس ــی●ج ــانه●●شناس ــق●نش ــت●و●از●روش●تحقی ــدی●اس ــای●بع در●فیلم●ه

ــت● ــورایی●دارای●ظرفی ــای●عاش ــه●نماده ــد●ک ــان●می●ده ــج●پژوهــش●نش ــده●اســت.●نتای ش

ــم● ــا●ســازندگان●ســریال●ها●گاه●مفاهی ــار●نمایشــی●هســتند،●ام ــرای●اســتفاده●در●آث ــی●ب باالی

ــد● ــی●محم ــد.●قهرمان ــل●کرده●ان ــده●منتق ــه●بینن ــای●عاشــورایی●ب ــب●نماده ــری●را●در●قال دیگ

باقــر،●بختیــاری●محمــد●جــواد،)1398(در●پژوهشــی●بــا●عنــوان●بازنمایــی●زنــان●در●فیلم●هــای●

آپارتایــد:●مطالعــۀ●مــوردی●دو●فیلــم●»وینــی●مانــدال●و●ســارافین«●بــا●هــدف●بررســی●بازنمایــی●

ــا●اســتفاده● ــا●ب ــی●بودند.آنه ــد●آفریقــای●جنوب ــه●آپارتای ــوط●ب ــان●در●فیلم●هــای●مرب نقــش●زن

ــد.در● ــتفاده●کردن ــا●اس ــیر●داده●ه ــی●و●تفس ــرای●بررس ــوا●ب ــل●محت ــه●وتحلی از●روش●مطالع

نتایــج●پژوهــش●نیــز●مشــخص●شــد●کــه●بازنمایــی●زنــان●در●ایــن●فیلم●هــا،●شــخصیت●●هایی●

ــه● ــا●اگرچ ــت.●آن●ه ــزرگ●اس ــات●ب ــوش●و●دارای●روحی ــخت●●ک ــوش،●س ــان،●باه ــا،●مهرب پوی

ــد● ــال●بع ــردان●شــوند●بااین●ح ــای●م ــی●را●شکســته●و●وارد●حیطه●●ه ــرز●زنانگ ــن●اســت●م ممک
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زنانه●شــان●درنهایت●آنهــا●را●عقــب●می●●کشــد●و●آنها●همچنــان●بــا●آرامــش●و●آینده●●نگــری●

ــع● ــوان●موان ــا●عن ــد.●جنیــدی،●ســنگی)1397(●●در●پژوهشــی●ب ــرل●می●کنن زنانه●اوضــاع●را●کنت

ــا●اســتفاده●از●روش●توصیفــی-● ــان●در●امــر●سیاســی●ب و●چشــم●اندازهای●مشــارکت●ســوژۀ●زن

تحلیلــی●دریافتنــد●کــه●عــدم●هم●افزایــی●ســطوح●مختلــف●ســاختارهای●اقتصــادی،●ســاختار●

ــان● ــازی●زن ــی●شــدن●و●توانمندس ــوالت●ناشــی●از●جهان ــا●تح ــود●ب ــی●موج سیاســی●و●فرهنگ

موجــب●اســتمرار●گفتمــان●مســلط●مردســاالری●و●ضعــف●عاملیــت●زنــان●در●امــر●سیاســی●در●

ایــران●شــده●اســت.●زارعــی)1396(●نیــز●در●پایان●نامــۀ●خــود●بــا●عنــوان●بررســی●عوامــل●مؤثــر●

بــر●مشــارکت●سیاســی●زنــان●)مطالعــۀ●مــوردی●معلمــان●شهرســتان●پارســیان(:●●ایــن●پژوهــش●

ــا● ــان●در●یــک●مطالعــۀ●مــوردی●ب ــر●مشــارکت●سیاســی●زن ــر●ب ــا●هــدف●بررســی●عوامــل●مؤث ب

اســتفاده●از●روش●توصیفــی●-پیمایشــی●انجــام●گرفتــه●اســت.●نتایــج●پژوهــش●نشــان●

ــه● می●دهــد●کــه●عملکــرد●و●برنامه●هــای●آمــوزش●و●پــرورش،●باورهــای●مذهبــی●و●پایبنــدی●ب

آن،●ســطح●فرهنگــی●خانواده●هــا●و●اعتمــاد●سیاســی●تأثیــر●معنــاداری●بــر●مشــارکت●سیاســی●

ــا● ــانه●ب ــی●زن●در●رس ــوان●بازنمای ــا●عن ــود●ب ــه●خ ــان●نام ــنتیا●)1392(●در●پای ــد.●ش ــان●دارن زن

رویکــرد●کیفــی●و●تفســیرگرایی●بــه●مقولــۀ●بازنمایــی●زن●در●رســانه●می●پــردازد.●ایشــان●در●ایــن●

ــده● ــه●دســت●آم ــد.●یافته●هــای●ب ــوا●اســتفاده●کرده●ان ــل●محت ــی●تحلی ــق●از●روش●کیف تحقی

حاصــل●الل●و●همــکاران)2020(●در●مقالــۀ●مشــارکت●سیاســی●زنــان●در●رســانه●های●اجتماعــی●

ــان● ــه●طــور●بالقــوه●زن ــون●ب ــات●رســانه●های●اجتماعــی●اکن ــد●امکان ــا●نشــان●می●دهن در●تانزانی

را●قــادر●می●ســازد●تــا●محتــوای●مربــوط●بــه●مســائل●سیاســی●را●ایجــاد،●دسترســی●و●توزیــع●

کننــد●و●آزادانــه●در●فضــای●آنالیــن●شــرکت●کننــد.●در●ایــن●مقالــه،●یافته●هــا●نشــان●می●دهــد●

ــه●رســانه●های●اجتماعــی●و●فضــای●سیاســی●کشــور●نقــش●مهمــی●در●مشــارکت●سیاســی● ک

ــد. ــا●کاهــش●دهن ــد●ایــن●مشــارکت●را●افزایــش●و●ی ــد●و●می●توانن ــان●دارن زن

ــارکت●های● ــترش●مش ــوان●گس ــا●عن ــی●ب ــش●)2016(●در●پژوهش ــی●و●همکاران بورانجارکن

ــان●در●جنبش●هــای● ــه●بررســی●پیامدهــای●سیاســی●مشــارکت●زن ــد●ب ــان●در●تایلن سیاســی●زن

و● اعتراضــی● ســایت●های● در● مصاحبه●هــا● براســاس● می●پــردازد.● تایلنــد● در● اجتماعــی●

بحث●هــای●گروهــی●متمرکــز●بــا●شــرکت●کنندگان●جنبــش●و●همچنیــن●مصاحبه●هــا●بــا●رهبــران●

ــی●در●درون● ــری●سیاس ــه●جامعه●پذی ــد●ک ــان●می●ده ــه●نش ــن●مطالع ــدی،●ای ــان●کلی و●مطلع

آنچــه●کــه●معمــوالً●جنبش●هــای●رنگــی●نامیــده●می●شــود●منجــر●بــه●کســب●دانــش●سیاســی●

ــان●شــده●اســت. ــری●درمــورد●مســائل●سیاســی●توســط●زن و●یادگی
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چهارچوب مفهومی

نظریۀ باز نمایی

بازنمایــی●راه●و●روشــی●اســت●کــه●از●آن●طریــق،●رســانه●ها●حــوادث●و●واقعیت●هــا●را●

ــانه●های● ــه●رس ــاختی●ک ــت●از:●»●س ــارت●اس ــانه●ها●عب ــی●در●رس ــد.●بازنمای ــی●دهن ــان●م نش

جمعــی●از●جنبه●هــای●مختلــف●واقعیــت●مثــل●افراد،مــکان●هــا●،●اشــیاء،●اشــخاص،●هویــت●

هــای●فرهنگــی●ودیگــر●مفاهیــم●مجــرد●ایجــاد●مــی●کند.تجلــی●بازنمایــی●هــا●ممکــن●اســت●بــه●

)Dayer,2005:18(.ــر●متحــرک●باشــد ــا●تصاوی ــاری،●نوشــتاری●ی صــورت●گفت

ــه●ایــن● ــی●اســت●ب ــا●از●طریــق●چهارچوب●هــای●مفهومــی●و●گفتمان ــد●معن ــی●تولی بازنمای

ــا● ــان●ســازنده●معن ــان●تولیــد●می●شــود●.زب ــژه●زب ــه●وی ــا●از●طریــق●نشــانه●ها●ب ــی●کــه●معن معن

بــرای●اشــیای●مــادی●و●رویه●هــای●اجتماعــی●اســت●و●صرفــًا●واســطۀ●خنثــی●و●بی●طــرف●بــرای●

صــورت●بنــدی●معانــی●و●معرفــت●دربــارۀ●جهــان●نیســت.●فراینــد●تولیــد●معنــا●از●طریــق●زبــان●

ــد● ــارج●از●فراین ــود●خ ــده●می●ش ــت●نامی ــه●واقعی ــذا●آنچ ــد.●ل ــت●می●نامن ــای●دالل را●رویه●ه

بازنمایــی●نیســت.●ایــن●بــدان●معنــا●نیســت●کــه●هیــچ●جهــان●مــادی●واقعــی●وجــود●نــدارد●

بلکــه●مهــم●معنــا●یــی●اســت●کــه●بــه●جهــان●مــادی●داده●می●شــود●اســتوارت●هــال●می●گویــد:●

ــاداری●خــارج●از●گفتمــان●وجــود●نــدارد●و●مطالعــات●رســانه●ای●وظیفــه●اش● »هیــچ●چیــز●معن

ســنجش●شــکاف●میــان●واقعیــت●و●بازنمایــی●نیســت●بلکــه●تــالش●بــرای●شــناخت●ایــن●نکتــه●

ــد● ــی●تولی ــق●رویه●هــا●و●صورت●بندی●هــای●گفتمان ــه●چــه●نحــوی●از●طری ــی●ب ــه●معان اســت●ک

می●شــود.●از●دیــدگاه●هــال،●مــا●جهــان●را●از●طریــق●بازنمایــی●می●ســازیم●و●بازســازی●می●کنیــم«●

)●مهــدی●زاده●،1387●:55(●بازنمایــی●می●توانــد●بــر●چگونگــی●شــکل●گیری●ذهنیــت●مخاطبــان●

در●رابطــه●بــا●یــک●موضــوع●خــاص●کــه●در●اینجــا●می●توانــد●بــه●طــور●اعــم●زنــان●و●بــه●طــور●

ــان● ــب●مخاطب ــده●شــدن●آن●موضــوع●از●جان ــان●وچگونگــی●فهمی خــاص●کنــش●سیاســی●زن

ــار●اســتوارت●هــال●اســت.● ــر●آث ــه●شــدت●تحت●تأثی ــی●ب ــذار●باشــد●.●مفهــوم●بازنمای تأثیرگ

هــال●بــا●پیگیــری●ایــن●مفهــوم●در●آثــار●نظریــه●پردازانــی●همچــون●سوســور،●ه●بــارت●،●دریــدا●و●

فوکــو●ســعی●می●کنــد●تــا●بازنمایــی●را●هــم●بــه●مبثابــه●یــک●نظریــه●و●هــم●بــه●مثابــه●یــک●روش●

بــه●همــگان●معرفــی●کند.کــه●از●آخریــن●کارهــای●نظری-تجربــی●او●مــی●تــوان●بــه●»بازنمایــی:●

نظریــه●و●عمــل«●او●اشــاره●کــرد●)بروجــردی●علــوی●و●همــکاران،1398●:11(.

»هــال«●اســتدالل●می●کنــد:●واقعیــت●بــه●نحــو●معنــادار●وجــود●نــدارد●و●بازنمایــی●یکــی●از●
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شــیوه●های●کلیــدی●تولیــد●معناســت.●معنــا●صریــح●یــا●شــفاف●نیســت●و●از●طریــق●بازنمایــی●

در●گــذر●زمــان،●یــک●دســت●باقــی●نمــی●مانــد●.معنــا●بی●ثبــات●یــا●لغزنــده●اســت●و●همیشــه●

قــرار●مالقــات●بــا●حقیقــت●مطلــق●را●بــه●تأخیــر●می●انــدازد.●همیشــه●بــرای●هم●طنیــن●شــدن●

ــورد● ــب●م ــد.●اغل ــر●می●یاب ــرد●و●تغیی ــرار●می●گی ــره●ق ــورد●مذاک ــد●م ــای●جدی ــا●موقعیت●ه ب

مجادلــه●بــوده●و●هــر●از●گاهــی●بــه●شــدت●بــر●ســر●آن●جنــگ●شــده●اســت.●معاانــی●بــه●شــدت●

در●رابطــه●بــا●قــدرت●ثبــت●و●هــک●مــی●شــوند●)ســنگ●بــرگان●،1398:●27(●

و● مفهوم●ســازی● و●● توصیــف● فرایندهــای● طریــق● از● بازنمایــی● دیگــر،● بیــان● بــه●

جهــان● بی●تردیــد● برمی●ســازد.● اســت،● بازنمایی●شــده● را● آنچــه● معنــای● جایگزین●ســازی●

مســتقل●از●بازنمایی●هایــی●کــه●از●آن●صــورت●می●گیــرد،●وجــود●دارد.●لیکــن●معنــا●دار●شــدن●

جهــان●در●گــرو●بازنمایــی●آن●اســت.●پــس●می●تــوان●گفــت●بازنمایــی،●شــیوه●ای●اســت●کــه●از●

طریــق●آن●مــا●واقعیــت●را●واجــد●معنــا●می●ســازیم،●همچنیــن●معناهایــی●کــه●دربــاره●خودمــان●

ــر●ســهیم● ــا●یکدیگ ــی●ب ــق●بازنمای ــم،●از●طری ــاد●می●کنی ــان●ایج ــان●پیرامون●م ــران●و●جه و●دیگ

ــی● ــد●ماهیت ــی●واج ــه●معن ــم●ک ــر●بپذیری ــم.●اگ ــرار●می●دهی ــه●ق ــورد●مجادل ــا●م ــویم●ی می●ش

ثابــت●و●تضمیــن●شــده●نیســت،●بلکــه●از●بازنمایی●هــای●خــاص●طبیعــت●در●فرهنــگ●ناشــی●

ــی● ــر،●غای ــد●تغییرناپذی ــچ●نمی●توان ــا●هی ــه●معن ــوان●نتیجــه●گرفــت●ک ــگاه●می●ت می●شــود،●آن

ــد●و●مشــروط● ــه●برمی●آی ــک●زمین ــز●همــواره●از●ی ــای●هــر●چی ــع،●معن ــه●باشــد.●در●واق ــا●یگان ی

ــی● ــت.●بازنمای ــدرت●اس ــوندۀ●ق ــبات●متحول●ش ــع●مناس ــن●تاب ــر●و●همچنی ــل●دیگ ــه●عوام ب

فرهنگــی●و●رســانه●ای●نــه●امــری●خنثــی●و●بــی●طــرف●کــه●آمیختــه●بــه●روابــط●و●مناســبات●قدرت●

بــرای●تولیــد●و●اشــاعۀ●معانــی●مرجــح●در●جامعــه●در●راســتای●تــداوم●و●تقویــت●نابرابری●هــای●

ــد●و● ــلیم(●تولی ــل●س ــل●عق ــی●)مث ــت●معان ــق●دریاف ــا●از●طری ــت.●بازنمایی●ه ــی●اس اجتماع

توزیــع●می●شــوند،●امــا●ایــن●وضعیــت●●تحــت●اداره●و●کنتــرل●یــک●نظــام●قــدرت●اســت●کــه●

بــه●بعضــی●●از●معانــی●مشــروعیت●می●بخشــد●و●بــه●بعضــی●دیگــر●خیــر.●بنابرایــن●بعضــی●از●

ــار●نهــاده●می●شــوند.●ســلطۀ●مــردان●طبقــۀ●متوســط● ایده●هــا●بــه●معانــی●مســلط●و●بقیــه●کن

ــا●و● ــا،●ارزش●ه ــه●بعضــی●از●ایده●ه ــود●ک ــب●می●ش ــرب(●موج ــانه●ای●)غ ــع●رس ــال●در●صنای فع

دیدگاه●هــای●مربــوط●بــه●جهــان●بــه●عنــوان●عقــل●ســلیم●یــا●طبیعــی●عرضــه●شــود.●بــه●عبــارت●

دیگــر،●آنچــه●ارائــه●●می●شــود●حقیقــت●نیســت●بلکــه●بازنمایــی●حقایــق●مــورد●نظــر●مــردان●

ــاظ●اســت● ــن●لح ــع●رســانه●ای●اســت●.از●ای ــال،●در●صنای ــۀ●متوســط،●سفیدپوســت،●فع طبق

کــه●می●تــوان●بازنمایــی●را●همــراه●بــا●معانــی●ایدئولوژیــک●هــم●دانســت.●بنابرایــن●شــناخت●
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بازنمایــی،●مــا●را●بــه●ســوی●کنــدو●کاو●پیرامــون●قــدرت●و●ایدئولــوژی●هــم●می●کشــاند●)ســنگ●

ــرگان:1398●،27( ب

نظریۀ  ساختاری -کارکردی 

●جامعه●شناســان●بــا●دو●موضــوع●ســاختار●و●کنــش،●بــه●تحلیــل●تصاویــر●ذهنــی●و●نظــری●

خــود●پرداخته●انــد،●بــا●بهره●گیــری●از●رویکــرد●ســاختاری●ـ●کارکــردی●ســعی●در●آشــتی●دو●

حــوزۀ●نظــری●و●عملــی●داشــته●اند●کــه●اتفاقــًا●مؤثــر●هــم●بــوده●اســت.●بــه●اعتقــاد●آنــان●هــر●

ــرار●دارد،●نوعــی●ســاختار●مشــخص●و● ــه●در●چــه●حــوزه●ای●ق ــده●اجتماعــی●جــدا●از●آن●ک پدی

شــکلی●معیــن●از●کنــش●اســت●کــه●بــا●عنــوان●ســاختار●و●کارکــرد●قابــل●بحــث●اســت.●ایــن●

اندیشــمندان●معتقدنــد●مشــارکت●سیاســی●بــه●عنــوان●یــک●پدیــده●اجتماعــی●دارای●ســاختار●

ــوع●تحلیــل،● ــر●ایــن●ن ــه●هــم●اســت●کــه●براســاس●ویژگی●هــای●مترتــب●ب ــط●ب و●کنــش●مرتب

تعبیــر●و●تفســیر●از●مشــارکت●سیاســی●ملموســتر●اســت●)نژادبهــرام،●1392:●46(.●●

در●ایــن●رویکــرد●نظــری●مشــارکت●بــه●مثابــه●کنــش●اجتماعــی●در●پرتــو●مفهــوم●ثبــات●و●

تعــادل●ســاختاری●تبییــن●می●شــود.●در●ایــن●الگــو●جامعــه●بــه●عنــوان●نظــام●بــه●هــم●بســته●و●

متشــکل●از●اجــزا●و●عناصــری●همرنــگ●و●هم●ســاز●در●نظــر●گرفتــه●شــده●کــه●بــه●طــور●مســتمر●

محــدوده●خــود●را●حفــظ●و●نگهــداری●می●کنــد●و●در●تعــادل●و●تــوازن●مــداوم●بــه●ســر●می●بــرد.●

براســاس●مفهــوم●تعــادل●ســاختاری،●بقــا●و●دوام●جامعــه●بــه●همــکاری●و●توافــق●اعضــای●آن●

بــر●ســر●ارزش●هــای●سیاســی●کــه●در●عیــن●حــال●مبیــن●وجــود●نوعــی●وفــاق●کلــی●هــم●هســت،●

بســتگی●دارد●)گیدنــز،●1380:●166(

هرگونــه●تمایلــی●بــرای●تغییــر●موقعیــت●در●جایــگاه●اجتماعــی،●اقتصــادی●و●سیاســی●دو●

ــر● ــه●تغیی ــر●گذاشــته●و●منجــر●ب ــر●تعــادل●ســاختاری●مفــروض●تأثی ــه●ب جنــس●زن●و●مــرد●ک

بنیــادی●در●ســاختارها●و●ارکان●نظــام●اجتماعــی●میگــردد،●پذیرفتنــی●نیســت.●بــا●ایــن●

ــه●هــدف،●بلکــه●وســایلی●جهــت●بازگــردان●نظــام●اجتماعــی● ــرات●ســاختاری،●ن ترتیــب●تغیی

بــه●وضعیــت●تعــادل●و●پایــداری●هســتند،●بنابرایــن،●تفکیــک●جنســیتی●نقش●هــا●و●در●

ــم● ــود●و●نظ ــع●موج ــظ●وض ــب●حف ــه●در●قال ــد●ک ــاب●می●کن ــی●ایج ــام●اجتماع ــه●نظ مجموع

ــای● ــر●فراینده ــدگاه●مشــارکت●ب ــن●دی ــپریگنز،63:1399(.●در●ای ــن●گردد)اس ــی●تبیی اجتماع

ــوع● ــت●و●در●مجم ــم●و●تربی ــام●تعلی ــت،●نظ ــی،●منزل ــای●خانوادگ اجتماعی-اقتصادی،نهاده
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بــر●ســاختارهای●جامعــه●در●ســطح●کالن●و●میانــه●تأکیــد●مــی●شــود.فراگردهای●اجتماعــی●و●

بیرونــی●تعیین●کننــده●میــزان●مشــارکت●افــراد●هســتند.●فرایندهــای●ســاختاری●و●زمینه●هــای●

اجتماعــی●نظیــر:●ســاختار●دولــت،●شهرنشــینی،●گســترش●وســایل●ارتبــاط●جمعــی،●ســاخت●

ــل●ســاختاری● ــی●و●بســیاری●عوام ــت●اجتماع ــی●گروهــی،●ســواد،●منزل ــم،●پویای ــدرت●حاک ق

ــرادی●،1391:●38( ــر●هســتند.)حاجی●م ــر●مشــارکت●سیاســی●مؤث ــه●ب ــر●ک دیگ

ــن●نهادهــای● ــو●و●مطبوعــات(●یکــی●از●مهمتری ــون،●رادی ــاط●جمعــی●)تلویزی وســایل●ارتب

اجتماعــی● و● هســتند● سیاســی● مشــارکت● زمینه●هــای● کننــدۀ● تســهیل● و● توســعه●ای●

ــت●)دای●و● ــی●اس ــانه●های●جمع ــم●رس ــای●مه ــی●از●کارکرده ــهروندان●یک ــی●ش ــردن●سیاس ک

ــرل● ــوده●و●کنت ــل●ب ــانه●ها●دارای●آزادی●عم ــک،●رس ــای●دموکراتی ــر،74:2010(.●در●نظامه زیگل

ــر● ــز●ب ــک●نی ــع●دموکراتی ــی●در●جوام ــوال●حت ــه●معم ــود.●البت ــال●می●ش ــا●اعم ــر●آنه ــری●ب کمت

رادیــو●و●تلویزیــون●نوعــی●نظــارت●دولتــی●اعمــال●می●شــود●و●تنهــا●ایــن●مطبوعــات●هســتند●

کــه●از●دخالــت●دولت●هــا●دور●هســتند●)دوورژه،●1395:●977-972(.●

روش تحقیق

در●ایــن●مقالــه●از●روش●تحقیــق●کیفــی●تحلیــل●روایــت●گریمــاس●اســتفاده●شــده●اســت●

ــر● ــام●اب ــه●ن ــت●ب ــی●از●روای ــر،●الگوی ــا●در●عناصــری●کوچکت ــراردادن●رخداده ــا●ق ــاس●ب .●گریم

ســاختار●روایــت●ارائــه●کــرده●اســت.●گریمــاس●ســعی●کــرد●الگــوی●کنشــگران●شــش●تایــی●را●

بــرای●بررســی●نحــوه●روایــت●ارائــه●کنــد.●کنشــگر●فــرد●یــا●چیــزی●اســت●کــه●عملــی●را●انجــام●

می●دهــد●یــا●عملــی●بــراو●انجــام●می●گیــرد.●روایــت●می●توانــد●همــه●یــا●بخشــی●از●کنشــگران●

ــت● ــن●شــکل●قرائ ــه●ای ــت●همــۀ●داستان●هاســت●ب ــون●ثاب ــدل●قان ــن●م را●داشــته●باشــد●ای

می●شــود●فرســتنده●فاعــل●کنشــگر●کــه●شــخصیت●اصلــی●را●بــه●دنبــال●هــدف●خــاص●مثــل●

ــرد●در●انجــام●ایــن●ماموریــت●کنشــگران● شــیئ●ارزشــی●می●فرســتد●تــا●گیرنــده●از●آن●ســود●ب

یاری●دهنــدۀ●فاعــل●را●بــرای●رســیدن●بــه●شــیئ●ارزشــی●یــاری●می●کننــد●امــا●کنشــگران●

ــک،1390:●152(. ــد●)مکاری ــع●می●کنن ــاد●مان ــر●و●ایج ــده●در●براب بازدارن

ــر● ــت●می●شــود●●و●ه ــتان●آن●درک●و●دریاف ــت●و●داس ــر●حســب●روای ــدا●ب ــم●ابت ــک●فیل ی

ــای● ــردازی●در●ارتق ــه●پ ــای●تماشــایی●میزانســن●صحن ــه●دارد●جلوه●ه ــه●ثانوی ــر●جنب ــز●دیگ چی

ــن●رو●در●روایــت●چیز●هــای● ــی●از●روایــت●محســوب●می●شــوند●●از●ای ــان●و●مــکان●هــم●جزئ زم

نگفتــه●شــده●ارزش●گفتــن●نداشــته●اند.●روایــت●بــه●طــور●معمــول●یــک●فعالیــت●فــرا●
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رســانه●ای●اســت●یــک●داســتان●می●توانــد●نــه●تنهــا●در●قالــب●زمــان●بلکــه●در●قالــب●رســانه●ها●

ــدی،1391:●27(. ــود●)اوح ــه●ش ــون●ارائ ــای●گوناگ و●هنر●ه

ــور● ــده●ظه ــاس●و●قاع ــا●اس ــوی●کنش●ه ــاس●الگ ــا●براس ــت●●ت ــیده●اس ــاس●کوش گریم

رخدادهاومنطــق●جهــان●داســتان●را●بیابــد●طــرح●او●از●6●واحــد●تشــکیل●می●شــود●کــه●●باهــم●

ــا● ــی●ب ــای●دوتای ــگر●ها●در●تقابل●ه ــد●کنش ــکیل●می●دهن ــی●را●تش ــوی●و●معنای ــبات●نح مناس

یکدیگــر●قــرار●دادنــد●کــه●عبارتنــد●

محــور طلــب یــا جســتجو:●فاعــل●+●مفعول)هدف(:فاعــل●کســی●یــا●چیــزی●اســت●اســت●

کــه●بــه●ســمت●هدفــی●رهنمــون●می●شــود●رابطــه●میــان●فاعــل●و●مفعــول●اتصــال●می●گوینــد●

اگــر●فاعــل●بــا●مفعــول●بــه●پیوســتگی●برســد●یــا●نرســد●وصــل●یــا●جدایــی●در●ایــن●محــور●بــه●

ــد ــود●می●آی وج

ــراری● ــه●●برق ــتنده●عنصــری●اســت●ک ــده:●فرس ــت●کنن ــتنده+●دریاف ــال:●فرس ــور انتق مح

اتصــال●میــان●فاعــل●و●مفعــول●را●پیشــنهاد●می●کنــد.●گیرنــده●عنصــری●اســت●پذیــرای●تــالش●

و●بــه●زبــان●ســاده●تر●از●اتصــال●میــان●فاعــل●و●مفعــول●نفــع●می●بــرد.●فرســتنده●و●گیرنــده●در●

ــون●اســت. ــا●مجن بســیاری●ازروایت●ه

محــور قــدرت:●یاریگــر+●بازدارنــده●)رقیــب(●●یاریگــر●تــالش●می●کنــد●تــا●فاعــل●و●

مفعــول●بــه●پیوســتگی●مطلــوب●رســاند●در●حالــی●کــه●بازدارنــده●مانــع●ایــن●اتصــال●اســت،●

ــا●جماعتــی●)جامعــه●وگــروه●دوســتی(● مشــارکت●کننده●همچنیــن●ممکــن●اســت●شــخصی●ی

)فراســت●خواه،1395(. باشــد●

شکل●)1(:●الگوی●کنشگر●گریماس
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گریمــاس●بــا●طــرح●دیــدگاه●خــود●الگویــی●کنشــی●●را●مطــرح●می●کنــد●کــه●بســیار●انتزاعــی●

اســت●و●بایــد●بتوانــد●روایــت●بــه●مفهــوم●عــام●را●توصیــف●کنــد.●تمامــی●عناصــر●احتمالــی●

ــخص● ــی●را●مش ــر●ادب ــی●و●غی ــون●ادب ــر●در●مت ــن●عناص ــات●ای ــواع●ترکیب ــت●●و●ان ــک●روای ی

ســازد●تــا●بــه●یــاری●ایــن●الگــوی●کنــش،●عناصــر●و●اجــزای●روایــت،●شناســایی●و●روابــط●آنهــا●

بــا●یکدیگــر●ســنجیده●شــود.●ایــن●امــر●باعــث●مشــخص●شــدن●هنجارهــا●و●نابهنجارهــای●هــر●

ــه● ــل●ب ــن●تحلی ــری●از●ای ــا●بهره●گی ــه●ب ــز●هــدف●●گریمــاس●آن●اســت●ک روایــت●می●شــود●و●نی

ــا● ــف●بررســی●و●ب ــر●اســاس●آن●روایت●هــای●مختل ــه●ب ــد●ک ــت●دســت●یاب ــان●روای دســتور●زب

ــر●و● ــری●بهت ــدف●بهره●گی ــا●ه ــا●ب ــباهت●های●آنه ــا●و●ش ــا●تفاوت●ه ــوند●ت ــه●ش ــم●مقایس ه

ــروزی●و● ــا●)پی ــا(،●زنجیره●ه ــا●شناســایی●شــود.●وجــود●گزاره●هــا)●وضعیت●ه ــم●بیشــتر●آنه فه

شکســت(●و●عناصــر●روایــی،●از●جملــه●قهرمــان●و●ضــد●قهرمــان،●یاری●گــر،●مخالــف●و…از●جملــه●

مــوارد●ذکــر●شــده●در●نظریــۀ●گریمــاس●اســت●)آقاخانــی●،1393:●122(.

جامعــۀ آمــاری:●در●ایــن●پژوهــش●ســریال●های●دهۀچهــارم●)1400-1390(●پــس●از●انقالب●

ــب●کنــش●سیاســی● ــی●را●در●قال ــان●اعمال ــی●سیاســی●داشــتند●ودر●آن●زن ــه●روایت اســالمی●ک

انجــام●مــی●دادنــد●مــورد●بررســی●قرارگرفــت.●بــه●صــورت●کامــالً●هدفمنــد●نمونه●هــای●خــود●

را●انتخــاب●کــرده●و●بــه●دلیــل●آن●کــه●کنشــگری●سیاســی●زنــان●را●مــورد●توجــه●قــرار●داده●ایــم.●

ــی●»محمــد●رضــا●ورزی●«●در28● ــه●کارگردان ــز●در●مــه«●ب ــه●همیــن●جهــت●ســریال●های●»تبری ب

قســمت●45●دقیقــه●ای●کــه●بــه●برهــه●ای●از●تاریــخ●ایــران●در●زمــان●پادشــاهی●فتحعلیشــاه●

قاجــار●و●همینطــور●سلســله●جنــگ●هــای●ایــران●و●روس●و●قراردادهــای●میــان●ایــران،●روســیه،●

انگلســتان●و●فرانســه●می●پــردازد●و●ســریال●»بانــوی●ســردار«●ســاخته●●»پرویــز●شــیخ●طــادی«●

ــال● ــار●مح ــیمای●چه ــدا●و●س ــدات●ص ــز●از●تولی ــی●نی ــه●تلویزیون ــن●مجموع ــه●ای ــت●ک اس

ــد،●و●از●شــبکه●3● ــن●ســریال●در●12●قســمت●40●دقیقــه●ای●تولی ــوده●اســت●.ای ــاری●ب وبختی

ــع● ــان●در●وقای ــگ●زن ــش●پررن ــل●نق ــه●دلی ــریال●ها●را●ب ــن●س ــیما●پخــش●شــده●اســت.●ای س

سیاســی●ســریال●و●کنشــگری●نقــش●اول●زن●در●آنهــا●انتخــاب●کردیــم.

تکنیک●هــای● و● )فیلم●نامــه(● داســتان● جــرء● دو● از● معمــوالً● ســریال● هــر● یافته هــا:●

تلویزیونــی●)کارگردانــی،●تصویربــرداری●و…(●تشــکیل●می●شــود.●داســتان●عنصــر●اصلــی●

ــون●شــخصیت،● ــی●چ ــریال●محســوب●می●شــود●و●شــامل●عناصــر●مختلف تشــکیل●دهندۀ●س

ــریال●را● ــر●س ــی●ه ــۀ●اصل ــن●مای ــه●ب ــی●ک ــی●اســت.●از●آنجای ــرح●روای ــدگاه●و●ط ــر،●دی طرزفک

داســتان●آن●بــه●وجــود●مــی●آورد،●پــس●ایــن●عناصــر●در●ســریال●ها●معمــوال●حضــوری●چشــمگیر●
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ــی●داســتان●براســاس● ــرح●روای ــا●ط ــن●قســمت●از●پژوهــش●ســعی●می●شــود●ت ــد●در●ای دارن

ــرد. ــرار●گی ــل●ق ــی●و●تحلی ــورد●بررس ــاختاگرایی،گریماس●م ــۀ●س نظری

سریال تبریز در مه

خالصــۀ●داســتان:●ســریال●در●دوران●حکومــت●فتحعلیشــاه●قاجــار●اتفــاق●می●افتــد.●

ــام● ــه●ن ــردی●ب ــری●ف ــه●رهب ــیه●ب ــای●روس ــرض●نیروه ــورد●تع ــران●م ــاالت●ای ــدادی●از●ای تع

ــا● ــرد●ب ــرای●نب ــرزا»●را●ب ــاس●می ــود●»عب ــد●خ ــرد.●فتحعلیشــاه،●ولیعه ــرار●می●گی سیســیانف●ق

ــز● ــرش●وارد●تبری ــادر●وخواه ــراه●م ــه●هم ــرزا●ب ــاس●می ــتد.●عب ــز●می●فرس ــه●تبری ــا●ب روس●ه

ــد.● ــاری●می●طلب ــی●ی ــای●محل ــز●و●نیروه ــردم●تبری ــا●از●م ــا●روس●ه ــرد●ب ــرای●نب ــوند.●ب می●ش

همســر●دوم●او●ریحــان●توســط●همســر●اولــش●مســموم●و●بــه●قتــل●می●رســد.●فرزنــد●عبــاس●

میــرزا●محمــد●میــرزا●نیــز●در●همــان●روز●بــه●دنیــا●مــی●ایــد.●بــا●رشــادت●نیروهــای●عبــاس●میــرزا●

روس●هــا●شکســت●می●خورنــد●و●سیســیانف●کشــته●می●شــود.●در●سلســله●جنگ●هــای●ایــران●

و●روســیه●از●یــک●طــرف●قراردادهــای●ننگیــن●ترکمــان●چــای،●فیــن●کنشــتاین●و●گلســتان●بســته●

ــزرگان● ــری●از●ب ــا●عضوگی ــۀ●انگلیســی●فراماســونری●ب ــر،●اســاس●فرق می●شــود●.●از●طــرف●دیگ

ــک●می●شــوند.● ــز●نزدی ــه●تبری ــیه●ب ــای●روس ــز●گذاشــته●می●شــود.●نیروه ــران●نی ــت●ای حکوم

عبــاس●میــرزا●از●فتحعلیشــاه●می●خواهــد●کــه●بــرای●کمــک●بــه●ســپاه●ایــران●کمــک●مالــی●از●

ــر●از●هزینه●هــای●میهمانی●هــای●داخــل● ــه●غی ــرای●آنهــا●بفرســتد.●امــا●فتحعلیشــاه●ب ــه●ب خزان

اندرونــی●و●دعــوت●ســفیران●خارجــی●و●هدایــای●همســرانش●بــه●چیــزی●نمی●اندیشــد.●

ــز●و●تجــار● ــا●از●علمــای●تبری ــرد●ت ــم●می●گی ــاز●تصمی ــه●پیشــنهاد●دختــرش●گلن ــرزا●ب ــاس●می عب

کمــک●بگیــرد.●امــا●بــا●همــه●ســعی●وتــالش●او●تبریــز●ســقوط●می●کنــد.●نیروهــای●روس●آنجــا●

ــح● ــرارداد●صل ــگ●کشــته●می●شــود.●ق ــن●جن ــرزا●در●ای ــاس●می ــر●عب ــد،●دخت را●اشــغال●می●کنن

بســته●می●شــود.●بنــا●برمفــاد●قــرارداد●ایــران●بایــد●یــک●میلیــون●کــرور●غرامــت●بــه●روس●هــا●

بپــردازد،●تــا●نیروهای●شــان●را●از●تبریــز●بیــرون●ببرنــد،●بــاز●هــم●فتحعلیشــاه●از●پرداخــت●ایــن●

هزینــه●ســر●بــاز●می●زنــد●و●ایــن●بــار●ایــن●زنــان●غیــور●آذر●بایجــان●هســتند●کــه●بــا●بخشــش●

ــد●و...● ــران●بازگردانن ــه●خــاک●ای طالهــای●خــود●و●پرداخــت●غرامــت●آذربایجــان●را●ب

ــه● ــتیابی●ب ــی●دس ــت(،●در●پ ــی●روای ــاز«●)شــخصیت●اصل ــه،●»گلن ــز●در●م ــریال●تبری در●س

ــه●پــدر● ــز،●جلوگیــری●از●ســقوط●شــهر،●کمــک●ب ــی●دفــاع●از●تبری اهدافــی●خــاص●اســت،●یعن

ــا● ــه●ب ــه●اهدافــش●همیشــه●در●جلســات●مردان ــرای●رســیدن●ب ــرزا،●ب ــاس●می ــی●عب خــود●یعن
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حضــور●نماینــدگان●فرانســه،●انگلیــس●و●روســیه●شــرکت●دارد.●هــر●زمــان●امــکان●دارد●حقــی●از●

مردمــان●ایــران●و●مخصوصــًا●تبریــز●ضایــع●شــود●او●زبــان●گویــای●زنــان●ومــردان●ایــن●ســرزمین●

می●شــود.●در●بــازار●تبریــز●بــه●دفــاع●از●زن●ایرانــی●و●پــدرش●مــی●پــردازد.●در●مســجد●شــهر●در●

زمــان●تجمــع●مــردان●وســخنرانی●علمــا●شــهر●●تنهــا●زن●حضــور●یافتــه●در●مســجد●اســت●در●

حالــی●کــه●زنــان●دیگــر●بــه●دعــا●کــردن●پنــاه●برده●انــد،●او●از●پشــت●پــردۀ●مســجد،●خطابــه●ای●

آتشــین●ایــراد●می●کنــد●کــه●باعــث●بــه●حرکــت●در●آوردن●مــردان●و●دادن●حکــم●جهــاد●از●ســوی●

ــود. ــا●می●ش علم

در●ایــن●را●ه●افــرادی●چــون●پــدرش●عبــاس●میــرزا،●مــادر●بزرگــش●خاتــون●،علمــای●تبریــز●

،میــرزا●مســیح●قائــم●مقــام●و●میــرزا●ابوالقاســم●فراهانــی●بــا●او●همراهــی●می●کنند.)یاریگــران(

جدول●شمارۀ●)1(

براساس●الگوی●گریماس●درطرح●داستان●سریال●»تبریز●در●مه«●●●تقابل●های●دوگانه

گلناز1-  شناسنده-فاعل

ماندن در کنار پدر تا آخرین لحظه زندگی به جهت دفاع از وطن.  2 - شئ ارزشی

3-  فرستنده-مفعول
احساس خشم و نفرت به متجاوزان به خاک وطن وخشم و نفرت نسبت به 
پدر بزرگ تاجدارش که در پایتخت بی خبر از اوضاع مملکت وتبریز مشغول 

خوشگذرانی و بی خیالی است.

  4-  کنشگر)گیرنده(
عباس میرزا و همۀ مردانی که به جهت سخنان گلناز در مسجد برای نبرد با دشمن 

غاصب آماده شدند.

5- یاریگران
عباس میرزا، خاتون، علمای تبریز، میرزا مسیح قائم مقام، میرزا ابوالقاسم فراهانی 

وعشق وافر به وطن

سربازان روس، افراد طعنه زن وخیانتکار )میرزا فتاح(، حکومت مرکزی، شاه ایران6- بازدارنده ها 
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شکل●)2(:●الگوی●کنشگرهای●گریماس●در●داستان●سریال●تبریز●در●مه

سه زنجیرۀ روایی داستان سریال

الــف(●پیرنــگ●اجرایــی●)شــامل●زمینه●چینــی●وظایــف،●آزمونهــا●و●مبارزه●هاســت(:●عبــاس●

میــرزا●زمانــی●کــه●در●اســلحه●خانه●در●حــال●گفتگــو●بــا●میــرزا●عیســی●قائــم●مقــام●اســت.●گلنــاز●

در●حالــی●کــه●بــه●گفت●وگــوی●آنهــا●گــوش●می●دهــد،●در●حــال●نــگاه●کــردن●و●دســت●زدن●بــه●

ــه●او●میگویــد● ــه●ناگهــان●تیــری●از●اســلحه●شــلیک●می●شــود.●پــدر●ب اســلحه●ها●اســت●کــه●ب

ــر● ــن●دخت ــاع●از●وط ــد●»دف ــواب●می●ده ــدر●ج ــه●●پ ــاز●ب ــه●اســت●وگلن ــران●در●خان ــای●دخت ج

ــا● ــارزه●ب ــز●از●مب ــد،●در●بازارتبری ــب●می●گوی ــرت●زین ــادت●حض ــد«.●و●از●رش ــر●نمی●شناس و●پس

اجانــب●و●دفــاع●از●وطــن●می●گویــد●و●حتــی●بــا●اســلحه●ای●کــه●از●زیــر●چــادر●بیــرون●مــی●آورد،●

بــه●ســمت●میــر●فتــاح●کــه●نســبت●بــه●پــدر●او●بدگویــی●می●کنــد،●شــلیک●می●کنــد.●بــه●پــدر●

پیشــنهاد●می●کنــد●در●نبــود●مهمــات●ونیــروی●دفاعــی●از●علمــای●بــزرگ●شــهر●کمــک●بگیرنــد.●

ــر● ــاد●ب ــم●جه ــالم●حک ــرای●اع ــع●شــده●اند،●ب ــردم●جم ــا●و●م ــه●علم ــی●ک در●مســجد●شــهر●زمان

ــا●ســخنانی●آتشــین● ــردن●هســتند،●ب ــا●ک ــا●مشــغول●دع ــا●در●خانه●ه ــا●و●زن●ه ــه●روس●ه علی

حــس●غیــرت●و●حمیــت●مــردان●را●بــرای●دفــاع●از●وطــن●برمی●انگیــزد●و●در●پایــان●مبــارزه●اش●

وقتــی●تبریــز●ســقوط●می●کنــد،●بــه●همــراه●چنــد●تــن●از●ســربازان●تــوپ●جنگــی●را●بــه●میــدان●

شــهر●میــاورد●و●بــه●کمــک●آنهــا●گلولــه●ای●شــلیک●می●کنــد،●چنــد●نفــر●از●ســربازان●روس●کشــته●

ــر●یکــی●از●ســربازان●روس●کشــته●می●شــود. ــان●توســط●تی می●شــوند●و●در●پای

ــان●بررســی●و● ــی●در●جری ــه●طــور●کل ــا(:●ب ــی●)بســتن●وشکســتن●پیمانه ــگ●میثاق ب(پیرن

تحلیــل●تمــام●قســمتهای●ســریال●بــه●جریــان●بســته●شــدن●ســه●معاهــده●فیــن●کنشــتاین،●
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گلســتان●و●ترکمانچــای●بــا●دولتهــای●خارجــی●انگلســتان،●روســیه●و●فرانســه●در●تاریــخ●ایــران●

ــه●نقــض● ــل●ب ــه●می●شــود●و●در●مقاب در●دوران●پادشــاهی●شــاه●قاجــار●،●فتحعلیشــاه●پرداخت

پیمانهــای●هــر●کــدام●از●ایــن●کشــورها●زمانــی●کــه●منافــع●آنهــا●بــه●خطــر●میافتــد●و●پــس●از●

آن●نقــض●پیمــان●بــا●ایــران●و●بســتن●پیمــان●و●عهدنامــه●ای●پنهانــی●بــر●علیــه●ایــران●بــا●کشــور●

ــال● ــا●را●عم ــوان●آنه ــه●می●ت ــکار●بســیار●ی●ک ــراد●خیانت ــی●اف ــا●همراه ــه●ب ــر●البت ــی●دیگ خارج

نفــوذی●دول●غربــی●در●دربــار●ایــران●دانســت،●نیــز●پرداختــه●مــی●شــود.و●در●کنــار●همــه●ایــن●

ــان● ــواه●زن ــاری●و●خ ــان●درب ــواه●زن ــان●خ ــگ●زن ــش●پررن ــه●نق ــا●ب بســتن●و●شکســتن●پیمان●ه

معمولــی●جامعــه●هــم●پرداختــه●شــده●اســت.

ج(●پیرنــگ●انفصالــی●)رفتن●هــا●و●بازگشــتن●ها(:●عبــاس●میــرزا●نایب●الســلطنه●بــه●تهــران●

فــرا●خوانــده●می●شــود،●پــس●از●اینکــه●روســیه●بــه●گنجــه●و●شــروان●حملــه●میکننــد●.تــا●بــرای●

جنــگ●بــا●روس●هــا●بــه●تبریــز●برگــردد.●در●ســفر●بازگشــت●گوهــر●خاتــون●خواهــر●خــود●را●کــه●

قــرار●اســت●بــه●عقــد●میــرزا●شــفیع●مازندرانــی●در●بیایــد●و●همینطــور●مــادرش●را●بــه●همــراه●

ــی● ــزد●پیرقل ــرای●جمــع●اوری●ســپاه●ن ــرزا●ب ــرد.●خاتــون●مــادر●عبــاس●می ــه●تبریــز●می●ب خــود●ب

خــان●رئیــس●ایــل●قاجــار●مــی●رود●و●از●او●قــول●مســاعد●می●گیــرد.●عبــاس●میــرزا●عــازم●جنــگ●

بــا●سیســیانف●می●شــود،●پــس●سیســیانف●شکســت●میخــورد●و●کشــته●می●شــود.●در●جریــان●

ــلطانیه● ــپاه●در●س ــازم●اردوگاه●س ــی●ع ــدت●کوتاه ــرای●م ــاه●ب ــیه●ش ــران●وروس ــای●ای جنگ●ه

ــاووس● ــۀ●ط ــط●نام ــرد●توس ــکل●میگی ــار●ش ــه●در●درب ــه●ای●ک ــیله●خدع ــا●بوس ــود●.ام می●ش

ســوگلی●شــاه●بــه●دربــار●بــاز●میگردد.میــرزا●مســیح●قائــم●مقــام●از●دنیــا●میــرود●جانشــین●او●

میــرزا●ابوالقاســم●خــان●فراهانــی●وارد●تبریــز●می●شــود●.پــس●اختالف●نظــر●میــان●او●وعبــاس●

ــرزا●از● ــاس●می ــربازان●عب ــس●از●شکســت●س ــود●.پ ــز●می●ش ــرک●تبری ــر●او●وت ــث●قه ــرزا●باع می

ــن● ــردد...●و●ای ــه●برگ ــد●ک ــد●واز●او●می●خواه ــام●می●نویس ــم●مق ــه●قائ ــه●ای●ب ــا●او●نام روس●ه

ــد. ــه●می●یاب ــت●ادام ــان●روای ــتن●ها●در●کل●جری ــن●و●بازگش رفت

بررسی گزاره های روایی در سریال تبریز در مه

در●ایــن●گــزاره●موقعیــت●و●شــخصیت●زن●کنشــگر●ســریال●یعنــی●گلنــاز●توصیــف●می●شــود.●

او●حاصــل●ازدواج●عبــاس●میــرزا●بــا●زنــی●نــه●از●ایــل●قاجــار●کــه●دختــر●یکــی●از●بازاریــان●معروف●

تبریــز●اســت.●مــادر●او●ریحــان●واجــد●همــه●خصوصیــات●خــوب●زن●ایرانــی●اســت●و●بســیار●

مــورد●عالقــه●عبــاس●میــرزا●کــه●همیــن●عشــق●زیــاد●باعــث●حســدورزی●وکینــۀ●همســر●اول●
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عبــاس●میــرزا●آســیه●و●قتــل●ریحــان●مــی●شــود.گلناز●تقریبــا●20●ســاله●اســت.●تــا●حــدودی●

ــا●ســران● ــدر●ب ــاک●اســت.●در●همــۀ●دیدارهــای●پ ــد●.بســیار●جســور●و●بی●ب سیاســت●را●میدان

ممالــک●غربــی●شــرکت●می●کنــد●.در●مباحثــات●و●گفتگوهــای●آنهــا●از●مــردم●ایــران●و●مخصوصــا●

زنهــا●ی●ایرانــی●دفــاع●می●کند.بــا●اســلحه●و●تیرانــدازی●آشــنا●اســت●.خــوب●ســخن●میگویــد.●

طرفــدار●ایــن●عقیــده●اســت●کــه●میــان●زن●و●مــرد●بــرای●دفــاع●از●وطــن●هیــچ●فرقــی●نیســت،●

عاشــق●ایــران●اســت●و●بــر●ســر●ایــن●عشــق●جــان●خــود●را●نیــز●فــدا●می●کنــد●)گــزاره●وصفــی(

ــاه● ــوۀ●ش ــد،●او●ن ــی●می●کن ــران●زندگ ــد●ای ــع●ولیعه ــرزا●در●واق ــاس●می ــه●عب ــاز●در●خان گلن

ــه●●دغدغــه●ای●داشــته● ــه●دور●از●هــر●گون ــد●زندگــی●بســیار●راحــت●و●ب قاجــار●اســت،●می●توان

باشــد.●امــا●او●بــه●گونــه●ای●دیگــر●پــرورش●یافتــه●اســت،●او●انــگار●بی●کفایتــی●شــاهان●قاجــار●

را●بــه●ارث●نبــرده●اســت.●بــا●وجــود●اینکــه●دختــر●جوانــی●اســت،●ولــی●بســیار●بیشــتر●از●زنــان●

ــا●دشــمنان●تنهــا●بــه●دعــا●متوســل● ــی●کــه●آنهــا●در●مواجهــه●ب زمــان●خــود●می●دانــد.●در●حال

ــذار●و●آتشــین● ــردۀ●مســجد،●ســخنانی●تأثیرگ ــی●رود●و●از●پشــت●پ ــه●مســجد●م می●شــوند،●ب

دربــارۀ●دفــاع●از●وطــن●می●گویــد●کــه●همــه●مــردان●را●بــه●جــوش●و●خــروش●درمــی●آورد●و●ســپاه●

آمــاده●رزم●و●دفــاع●از●خــاک●وطــن●بــرای●عبــاس●میــرزا●فراهــم●مــی●آورد●کــه●او●پــای●در●رکاب●

کنــد●)گــزارۀ●وجهــی(.

در●چنــد●قســمت●پایانــی●ســریال●وقتــی●تبریــز●در●آســتانه●ســقوط●قــرار●میگیــرد●.صــدای●

ــد● ــاز●می●گوی ــه●گلن ــرزا●ب ــاس●می ــوش●میرســد.●عب ــه●گ ــربازان●روس●ب ــدن●س ــل●کوبی ــر●طب ب

بــرو●بــه●ســپاه●بگــو●پــای●در●رکاب●کننــد●بــه●طــرف●دروازه●و●بــازار.●گلنــاز●بــا●گریــه●بــه●دامــان●

خاتــون●پناهنــده●می●شــود●و●خبرســقوط●تبریــز●را●بــه●او●میدهد.پــس●از●آن●گلنــاز●نامــه●ای●بــه●

باباخــان●)فتحعلیشــاه(●می●نویســد●کــه●در●آن،●دلیــل●ســقوط●تبریــز●را●اهمــال●و●ســهل●انگاری●

او●میدانــد.●بــه●میــدان●شــهر●میــرود●وقبــل●از●تســلیم●شــهر●بــه●کمــک●جمعــی●از●ســربازان،●

ارابــۀ●تــوپ●جنگــی●را●بــه●بــه●آنجــا●مــی●آورد●گلولــه●ای●شــلیک●می●کنــد.●چنــد●نفــر●از●ســربازان●

ــه●یکــی●از●ســربازان●روس●در●همانجــا● ــا●شــلیک●گلول روس●را●کشــته●می●شــوند.●ســرانجام●ب

ــزارۀ●متعــدی( ــد●)گ ــن●می●افت ــر●زمی کشــته●می●شــود●و●ب

تحلیل روایت کنشگری سیاسی زنان در سریال تبریز در مه 

ــا● ــه●همان ــود●ک ــی●خ ــه●هــدف●اصل ــده(●قصــد●دارد،●ب ــاز●)گیرن ــگ●داســتان●،گلن در●پیرن

مبــارزه●بــا●نیروهــای●اشــغالگر●و●متخاصــم●از●هــر●کشــوری●کــه●مــی●خواهــد●باشــد●فرانســه،●
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روســیه●یــا●انگلســتان●دســت●پیــدا●کنــد.●در●کنــار●پــدر●ایــن●مبــارزه●را●بــه●پیــروزی●برســاند●و●

در●راه●ایــن●هــدف●حتــی●از●جــان●خــود●هــم●در●راه●وطــن●می●گــذرد●و●کشــته●می●شــود●)پــی●

رفــت(

گلناز)فاعــل●(●در●رســیدن●بــه●ایــن●هــدف●از●همراهــی●افــرادی●همچــون●پــدرش●عبــاس●

میــرزا●،●مــادر●بزرگــش●خاتون،علمــای●تبریــز●)میــرزا●مســیح●مجتهــد...(●و●میــرزا●مســیح●قائــم●

مقــام●و●میــرزا●ابوالقاســم●فراهانــی●کــه●هدفشــان●یکــی●اســت●بهــره●میبــرد.●)یاریگــران(.●در●

ــد.● ــه●ایــن●مهــم●اســتفاده●کن ــرای●رســیدن●ب ــان●او●ســعی●دارد،●از●هــر●موقعیتــی●ب ایــن●می

گاهــی●در●حضــور●ســفیر●دولــت●فرانســه●از●حمیــت●زن●ایرانــی●می●گویــد،●گاهــی●دردفــاع●از●

ــان● ــع●در●زم ــرده●در●مســجد●جام ــد،●گاهــی●از●پشــت●پ ــر●می●دان ــر●را●براب وطــن●پســر●و●دخت

بحــث●در●بــاره●صــدور●حکــم●جهــاد●ســخنانی●پیرامــون●همراهــی●زنــان●بــا●مــردان●در●دفــاع●از●

وطــن●می●گویــد●کــه●خــون●مــردان●را●بــه●جــوش●مــی●آورد●و●آنــان●را●آمــاده●نبــرد●مــی●کنــد.●

ــد.●از●آزار● ــز●ســقوط●کن ــز●مســلط●شــوند●و●تبری ــر●تبری ــا●روس●هــا●ب ــم●دارد●ت )مفعــول(●او●بی

نیروهــای●روس●نســبت●بــه●زنــان●مســلمان●هــم●بیمنــاک●اســت.●در●بــازار●هــم●افــراد●طعنــه●زن●

و●خیانتــکاری●همچــون●میــر●فتــاح●او●را●آزار●می●دهنــد.●از●طــرف●دیگــر●نرســیدن●کمک●هــای●

مالــی●و●ســرباز●و●به●طــور●کل●بی●خیــال●بــودن●فتحعلیشــاه●نســبت●بــه●آنچــه●در●تبریــز●

ــت.)بازدارنده●ها(● ــش●دردآور●اس ــیار●برای ــم●بس ــذرد●ه می●گ

جدول●شمارۀ●)2(

طلب/محورها
جستجو

انتقالقدرت

هدف/فاعلپی●رفت
مفغول

گیرنده/فرستندهیاریگربازدارنده
ذینفع

 مبارزه با هر 
نیروی بیگانه 
ای که قصد 
تجاوز به 

مرزهای ایران 
را داشته 

باشد

گلناز

 دفاع از تبریز/
کمک به عباس 
میرزا/دفاع از 

حمیت وشرف 
زن ایرانی

نیروی متخاصم 
روس،فرانسه 
و انگلیس/ 
بی توجهی 

فتحعلیشاه به 
تبریز/میرفتاح

پدر /مادر
بزرگ/علمای
تبریز/میرزا 

مسیح صدر   
اعظم/میرزا 
ابوالقاسم

حس وطن 
دوستی 

شدید/عشق 
به زادگاهش 

تبریز 

عباس میرزا /
مردم تبریز/

مردم شهرهای 
متصرف شده 
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تحلیل جامعه شناختی سریال تبریز در مه

همــه●وقایــع●سیاســی●در●بســتر●اجتماعــی●جامعــه●●خود●بــه●وقــوع●می●پیوندند.کنشــگری●

نیــز●زمانــی●اتفــاق●می●افتــد●کــه●مســائل●سیاســی●و●اجتماعــی●در●یــک●راســتا●و●هــم●جهــت●بــا●

هــم●در●جامعــه●نمــود●پیــدا●کننــد.●روایــت●داســتان●فیلــم●درزمــان●پادشــاهی●فتحعلیشــاه●

قاجــار●اتفــاق●افتــاده●اســت.●او●کــه●بــرادرزادۀ●آقامحمدخــان●قاجــار●و●ملقــب●بــه●باباخــان●

اســت.●پــس●از●مــرگ●آقــا●محمدخــان●زمــام●امــور●کشــور●ایــران●را●در●دســت●میگیــرد.●عوامــل●

مختلــف●سیاســی●بــروز●کنشــگری●های●ایجــاد●شــده●در●جامعــۀ●آن●زمــان●را●بــه●ایــن●ترتیــب●

می●تــوان●نــام●بــرد●:●1-●دارایــی●خزانــه●بــه●حــدود●15●کــرور●تومــان●می●رســید●کــه●فتحعلیشــاه●

ــی●،پیشکشــی● ــر●همچــون●تقدیم ــف●دیگ ــن●مختل ــا●وعناوی ــا●وصــول●مالیات●ه ــان●ب همچن

،مداخــل●،ســیورات،وعایدی●همچنــان●روز●بــه●روز●بــر●دامنــه●ایــن●عایــدی●هــا●اضافــه●مــی●

کــرد.2-●او●نیزهمچــون●صفویــان●مقــام●پادشــاهی●را●مقدس●و●خــود●را●ظل●الســلطان●مینامید.●

او●بــا●داشــتن●فرزنــدان●وشــاهزادگان●بســیار●حکومــت●روســتاها●و●شــهرهای●کوچــک●تــر●را●

ــوان● ــاید●بت ــا●را●ش ــا●روس●ه ــگ●ب ــل●شکســت●در●جن ــی●از●عل ــه●یک ــپرده●بود.ک ــان●س ــه●آن ب

ــه●عبــاس●میــرزا●دانســت.3-●در● کارشــکنی●های●ایــن●شــاهزادگان●در●امــر●جنــگ●و●نســبت●ب

ــر● ــژه●ای●ب ــگاه●وی ــردم●از●جای ــن●م ــز●در●بی ــی●نی ــای●مذهب ــون●و●علم ــت●،روحانی ــار●حکوم کن

خــوردار●بودنــد.●بــا●فرمــان●جهــاد●میــرزا●مســیح●مجتهــد●و●دیگــر●علمــا●جمــع●کثیــری●از●مــردم●

بــرای●جنــگ●بــا●روس●هــا●عــازم●نبــرد●شــدند●کــه●حتــی●در●دوره●ای●از●ایــن●جنگ●هــا●بــه●پیــروزی●

ــه● ــد.4-●»فتحعلیشــاه●«ک ــده●ســپاه●روس●انجامی ــران●و●کشــته●شــدن●سیســیانف●فرمان ای

در●برابــر●ملــت●بــرای●خــود●مســئولیتی●نمــی●شــناخت●تمــام●درآمــد●ملــت●و●دولــت●را●صــرف●

مخــارج●گــزاف●حرمســرا●و●عیاشــی●درباریــان●و●شــاهزادگان●قاجــار●مــی●کــرد.5-در●زمــان●او●دو●

دوره●جنگ●هــای●ایــرا●ن●و●روس●اتفــاق●مــی●افتد.وطبیعــی●اســت●شــاهی●کــه●حاضــر●نبــود●

ذخائــر●خزانــه●خــود●را●حتــی●صــرف●ســپاهیانی●کنــد●کــه●حراســت●از●ســلطنت●او●و●کشــورش●

را●بــر●عهــده●دارنــد●هرگــز●نمــی●توانســت●بــه●فکــر●آســایش●و●فــاه●مــردم●باشــد.6-●تأســیس●

ــت● ــر●دس ــه●اکث ــی●ک ــران،●در●حال ــکیالت●آن●در●ای ــاد●تش ــونری●و●ایج ــد●فراماس ــۀ●جدی فرق

انــدر●کاران●سیاســی●کشــور●وابســته●سیاســی●بــه●یکــی●از●دول●انگلیــس،●فرانســه●و●روســیه●

بودنــد●کــه●دیگــر●جایــی●بــرای●حمایــت●وکمــک●بــه●عبــاس●میــرزا●باقــی●نمی●مانــد●)پناهــی●

ــار●عوامــل●سیاســی●،عوامــل●اجتماعــی●،اقتصــادی●و●فرهنگــی● ســمنانی،●1376●:125(در●کن

ــان●بودنــد. ــر●کنش●هــای●زن هــم●تأثیرگــذار●ب
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ــتان● ــه●در●داس ــور●ک ــد.●همانط ــا●کرده●ان ــی●ایف ــای●متفاوت ــن●دوران●نقش●ه ــان●در●ای زن

ســریال●شــاهد●آن●هســتیم،●زنــان●دربــاری●)مــادر●شــاه●،دختــر●شــاه،●همســر●شــاه(●در●امــور●

سیاســی●و●اجتماعــی●فعــال●بودنــد●مــادر●عبــاس●میــرزا●بــرای●جمــع●آوری●نیــرو●بــرای●ســپاه●

ــا●در● ــه●واز●او●کمــک●بخواهد.ی ــل●رفت ــس●ای ــزد●رئی ــا●ن ــب●می●شــود●ت ــرزا●داوطل ــاس●می عب

ــزرگ● ــای●ب ــرد●در●حضــور●علم ــرای●نب ــردان●ب ــج●م ــرای●تهیی ــر●شــاه●ب ــاز●دخت ــر●گلن ــی●دیگ جای

تیریــز●و●در●حضــور●مــردان●از●پشــت●پــرده●در●مســجد●جامــع●شــهر●ســخنرانی●آتشــینی●ایــراد●

ــی●نویســد●از●اردوگاه●رزم● ــاه●م ــرای●ش ــه●ب ــه●ای●ک ــا●نام ــاه●ب ــوگلی●ش ــاووس●س ــد.●ط می●کن

ــن●کنشــگری●های● ــده●ای●از●ای ــوارد●عدی ــاهد●م ــا●ش ــد.●م ــه●کاخ●بازمی●گردان ــاه●را●ب فتحعلیش

ــی●آن●در●ایــن●ســریال●هســتیم.● سیاســی●و●بازنمای

در●بررسـی●شـرایط●اجتماعـی●زنـان●می●تـوان●بـه●این●نکات●اشـاره●کـرد:●زنـان●درباروطبقات●

مرفـه●معمـوال●بـا●سـوادند●وبا●شـعر●وادب●ومملکت●خویش●آشـنایی●دارنـد.●فخرالدوله●دختر●

عبـاس●میـرزا●کـه●در●ایـن●سـریال●از●او●بـا●نـام●گلنـاز●نـام●بـرده●می●شـود،●زنـی●مدیـر●و●مدبر●و●

در●تیزهوشـی●ضرب●المثـل●بـود.●در●هنـر،●شـعر،●خـط●و●نقاشـی●ماننـد●نداشـت.●او●همچنیـن●

از●مسـتمندان●دسـتگیری●میکـرد●وموقوفـات●وخیراتـی●نیـز●داشـت.)دنیاری،1395●:18(.●در●

ایـن●دوران●علیرغـم●محدودیت●هـای●فراوانـی●کـه●بـرای●زنان●وجـود●داشـت،●محدودیت●هایی●

همچـون●حضـور●در●محافـل●دربـار●یا●حضـور●در●میهمانی●هایی●با●شـرکت●سـفرا●و●میهمان●های●

خارجـی●ولـی●زنـان●حرمسـرا●شـدیدا●در●جریانـات●سیاسـی●دخالـت●داشـتند.●بـه●عنـوان●مثال●

حضـور●دختـر●عبـاس●میـرزا●در●اکثـر●مالقـات●هـای●پـدرش●بـا●سـفرای●کشـورهای●خارجـی●و●

شـرکت●در●مباحثـات●آنهـا،●دفـاع●از●حقـوق●زنـان●وهمینطور●تیز●هوشـی●او●و●درک●بـاالی●او●از●

وقایـع●سیاسـی●و●اهـداف●دول●خارجـی●در●ایـران●کـه●بی●مهابـا●از●آنهـا●سـخن●می●گفـت،●یکی●

دیگـر●از●مـوارد●بازنمایی●شـده●در●ایـن●سـریال●اسـت.●موقعیـت●خـاص●دیگـری●که●در●سـریال●

بـه●خوبـی●بـه●بازنمایـی●آن●پرداختـه●شـده●اسـت،●زمانـی●اسـت●کـه●براسـاس●معاهـدۀ●صلح●

بیـن●ایـران●وروسـیه●دولـت●ایـران●مجبور●به●پرداخـت●پول●زیادی●بـه●عنوان●غرامـت●به●دولت●

روسـیه●می●شـود،●عبـاس●میـرزا●از●شـاه●مـی●خواهـد●تا●نسـبت●بـه●پرداخـت●آن●اقـدام●کند●و●

زمانـی●کـه●از●پرداخـت●آن●توسـط●شـاه●ناامید●می●شـود●از●زنان●بزرگان●شـهر●کمـک●می●خواهد●

.پـس●از●آن●مـادر●عبـاس●میـرزا●بـه●تکیـۀ●شـهر●مـی●رود●از●تمـام●زنـان●شـهر●کمـک●می●خواهد●

آنـان●نیـز●بـا●تقدیم●تمـام●طالهای●خویش●حتـی●حلقه●هـای●ازدواج●تبریز●را●به●دامـان●ایران●باز●

می●گرداننـد●کـه●ایـن●واقعـه●نیـز●به●خوبـی●در●این●سـریال●بازنمایی●شـده●اسـت.
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در●ایــن●دوران،●زنــان●دربــاری●شــرایط●متفاوتــی●از●زنــان●معمولــی●داشــتند.●معمــوالً●زنــان●

حرمســرا●بیشــتر●اوقــات●خــود●را●در●حــرم●وتحــت●مراقبــت●نگهبانــان●مــی●گذراندنــد.●معمــوال●

حــرم●محــل●دسیســه●وتوطئــه●چینــی●بــر●علیــه●یکدیگــر●بــوده●اســت●)همــان،17(.●بــاز●هــم●

تأکیــد●می●شــود●زنــان●دربــاری●جــدا●از●محدودیتهایــی●کــه●در●حــرم●داشــتند●عــده●ای●از●آنــان●

ــد●مــی●توانســتند●در●امــور●سیاســی●نقــش●داشــته●باشــند● نیزکــه●مــورد●توجــه●شــاه●بودن

ویــا●افــراد●خانــدان●خویــش●را●بــه●مناصــب●مهــم●کشــوری●بگمارنــد●..علیرغــم●نفــوذ●بعضــی●

ــد● ــدان●خوشــی●را●نمــی●گذرانن ــا●روزگار●چن ــه●در●امــور●سیاســی●ام ــان●حرمســرا●ومداخل از●زن

زیــرا●نــه●تنهــا●زندگــی●آنهــا●در●اســارت●میگــذرد،●عــالوه●بــر●آن●زمانــی●کــه●شــاه●یکــی●از●آنهــا●

ــا● ــود●ره ــال●خ ــه●ح ــران●را●ب ــه●دیگ ــگار●ک ــد●ان ــاب●می●کن ــود●انتخ ــوگلی●خ ــوان●س ــه●عن را●ب

می●کنــد.●در●داســتان●ایــن●ســریال●ســوگلی●شــاه●یعنــی●طــاووس●تمــام●تــالش●خــود●را●بــه●

ــا●مقــام●خــود●را●از●دســت●ندهــد. ــرد●ت کار●می●گی

عالی●تریـن●بُعـد●حضـور●اجتماعـی●زنـان●در●ایـن●دوران●شـرکت●در●مراسـم●عـزاداری●مـاه●

محـرم،●روضه●خوانـی●و●نمایش●هـای●تعزیـه●بـود.●مشـاهده●مراسـم●نمایشـی●تعزیـه●کـه●در●

واقـع●بازسـازی●حـوادث●خونیـن●عاشـورای●حسـینی●بـود،●از●عالیـق●وصف●ناپذیـر●زنـان●بـود.●

کسـب●اجـر●اخـروی●نیـت●بـرای●توبـه●از●معاصـی،●افـزودن●بـر●اطالعـات●دینـی،●دیـدن●رجـال●

سیاسـی،●روحانیـون●و●مراجـع●بـزرگ●و●شـنیدن●مواعـظ●آنهـا●در●کنـار●بازیگـری●حزن●انگیـز●و●

دلنشـین●»تعزیه●گـران«،●لـذت●در●جمـع،●واقـع●شـدن●و●مشـارکت●در●طبخ●غذا●و●تنـاول●آن●به●

خصـوص●بـرای●زنـان●طبقات●محـروم●از●انگیزه●هایـی●بودند،●که●بـه●حضور●زنان●در●این●مراسـم●

قـوت●میبخشـید.●مشـارکت●اجتماعـی●زنـان●در●صحنه●هـای●اجتماعـی●همـواره●بـا●پوشـش●

سـخت●سـنتی●و●مالحظـات●اخالقـی●مبنـی●بـر●تفکیـک●زنـان●از●مـردان●همـراه●بـوده●اسـت.

سریال بانوی سردار

خالصــۀ●داســتان:●بانــوی●سرداربخشــی●از●زندگــی●بی●بــی●مریــم●ملقــب●بــه●ســردار●مریــم●

ــد● ــعد●و●فرزن ــردار●اس ــان●س ــی●خ ــر●علیقل ــاری●خواه ــم●بختی ــی●مری ــت●می●کند.بی●ب را●روای

حســیننقلی●خان.فرزنــد●او●علیمــردان●خــان●هــم●از●مبــارزان●ایــن●دوره●تاریخــی●بــوده●اســت●

بی●بــی●مریــم●بــا●ایســتادگی●مقابــل●ظلــم●خوانیــن●ایــن●منطقــه●بیــن●مــردم●محبوبیــت●زیــادی●

پیــدا●کــرد●وباعــث●وحــدت●بخشــیدن●بیــن●اقــوام●مختلــف●لــر●و●ایســتادگی●مقابــل●نیروهــای●

انگلیســی●کــه●از●حمایــت●حکومــت●مرکــزی●برخــوردار●بودندشــد.●داســتان●ســریال●در●واقــع●
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از●زبــان●روایت●کننــده●ای●اســت●بــه●نــام●بی●بــی●مریــم،●یکــی●از●بزرگتریــن●زنــان●ایــل●بختیــاری●

ــل● ــی●ها●و●عوام ــل●انگلیس ــیاری●در●مقاب ــی●بس ــگری●های●سیاس ــا●و●کنش ــت●ه ــه●مقاوم ک

حکومتــی●قاجــار●داشــته●و●تبدیــل●بــه●یکــی●از●نمادهــای●مقاومــت●و●ایســتادگی●در●مقابــل●

ظلــم●و●ســتم●در●میــان●بختیاریهــا●شــده●اســت.●

او●در●مجموعــه●کنش●هــای●سیاســی●و●فعالیت●هــای●مبارزاتــی●خــود●قصــد●دســتیابی●بــه●

اهــداف●زیــر●را●دارد:

ــل● ــه●تحم ــتند●ک ــی●هس ــب●مردان ــه●اغل ــه●ک ــل●قلع ــرکش●داخ ــراد●س ــر●اف ــه●ب 1●-غلب

ــارزه● ــا●را●دارد●ندارند.2-مب ــر●آنه ــت●ب ــوهرقصد●حاکمی ــود●ش ــه●در●نب ــی●ک ــرداری●از●زن فرمانب

ــر●مــردم●ســتمدیده●روســتاهای●اطــراف● ــی●ب ــدازه●خوانیــن●محل ــم●وســتم●بی●حــد●وان ــا●ظل ب

ــه● ــه●کار●گماشــته●شــده●اند.3-مبارزه●ب ــا●توســط●خــود●او●ب ــن●خانه ــی●بعضــی●از●ای ــه●حت ک

ــربازان● ــلطان(●و●س ــل●الس ــزی●)ظ ــت●مرک ــاندۀ●حکوم ــم●دست●نش ــی،●حاک ــای●انگلیس نیروه

حکومــت●مرکــزی●کــه●هرچنــد●یکبــار●بــرای●گرفتــن●آذوقــه●و●بــاج●و●خــراج●روســتاییان●را●مــورد●

ــا●مقاومــت●همــه● ــه●هــدف●مجبوراســت●ب ــد.●اودر●راه●رســیدن●ب ــرار●می●دادن ــت●ق آزار●واذی

مــوارد●گفتــه●شــده●مواجــه●شــود●و●از●نیروهــای●یاریگــر●)اســفندیار●خــان●،مــردان●داخــل●قلعه●

ــرد. ــدش(●کمــک●مــی●گی ومــردم●محلی،فرزن

جدول●شمارۀ●)3(

براساس●الگوی●گریماس●درطرح●داستان●سریال●»بانوی●سردار«●●●تقابل●های●دوگانه

بی بی مریم1-  شناسنده-فاعل

  2 - شئ ارزشی
ایستادگی و مقاومت در مقابل مردم داخل قلعه، حاکم محلی دست نشانده، 

سربازان حکومت مرکزی، فرمانده وسربازان انگلیسی که به آزار و اذیت روستاییان 
و غارت آنها می پرداختند.

3-  فرستنده-مفعول
احساس عشق به وطن و مردم که از کودکی توسط پدر که او نیز از سرداران بزرگ 

بختیاری بوده در او ایجاد شده است.

مردم درون قلعه و روستاییان ستمدیدۀ بیرون قلعه  4-  کنشگر )گیرنده(

    5- یاریگران
احساس عشق به مردم وسرزمین، اسفندیارخان و همسرش آسیه، مردان درون 

قلعه که اکنون با او همراه شده اند، فرزندش علیمردان خان

   6- بازدارنده ها 
خان های محلی که توسط خود بی بی مریم منصوب شده بودند. سربازان و نظامیان 
حکومت مرکزی، نظامیان و سربازان انگلیسی، سربازان ظل السلطان حاکم اصفهان.
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شکل●شمارۀ●)3(:●الگوی●کنشگرهای●گریماس●در●داستان●سریال●بانوی●سردار

سه زنجیرۀ روایی داستان سریال

الــف(●پیرفــت●اجرایــی●)شــامل●زمینــه●چینــی●وظایــف،●آزمون●هــا●و●مبــارزه●هــا●اســت(:●

خاطراتــی●کــه●او●از●پدرش)علیقلــی●خــان●ســردار●اســعد●بختیــاری●(●در●ذهــن●دارد.●همســری●

کــه●خــان●قلعــه●بــوده●وحــاال●او●را●بــا●فرزنــدش●علیمــردان●خــان●تنهــا●گذاشــته●وبــه●در●بــار●

رفتــه●اســت.●فکــر●ســرو●ســامان●دادن●بــه●اوضــاع●داخــل●قلعــه،●مــردان●و●زنانــی●کــه●بدلیــل●

ــد،● ــود●می●دان ــد●خ ــل●فرزن ــه●اورا●مث ــی●ک ــار●جوان ــد.●بای ــی●دارن ــد●نافرمان ــودن●او●قص زن●ب

ــه●او● ــث●می●شــود●ک ــار●داده●اســت●باع ــادر●بای ــه●م ــش●ب ــالها●پی ــه●س ــی●ک ــر●قول ــا●در●اث ام

حقیقــت●را●از●بایــار●مخفــی●کنــد●و●حــاال●در●اثــر●اطالعــات●غیــر●واقعــی●بایــار●ســخت●بــا●او●

ــه●اطاعــت●وا●مــی●دارد.●پــس●از● دشــمنی●مــی●ورزد.●در●نهایــت●او●مــردان●داخــل●قلعــه●را●ب

ــذارد.● ــند●کار●می●گ ــر●مس ــد●را●ب ــای●جدی ــار●و●خان●ه ــراف●را●برکن ــتاهای●اط ــای●روس آن●خانه

ــم● ــر●مــردم●روســتاها●ظل ــا●دست●نشــاندۀ●حکومــت●مرکــزی●ظل●الســلطان●کــه●ب ــارزه●ب ــه●مب ب

ــی● ــه●در●پ ــس●ک ــش●انگلی ــرای●ارت ــربازان●و●ام ــا●س ــی●ب ــردازد،●مبارزات ــد،●می●پ ــتم●می●کن وس

ــارت● ــا●غ ــند●و●ی ــا●می●کش ــان●را●ی ــته●مردم ــد،●و●پیوس ــتاها●آمده●ان ــه●روس ــت●ب ــن●نف یافت

می●کننــد،●نیــز●دارد.●

ــی● ــش●بی●ب ــال●ها●پی ــه●س ــدی●ک ــان(:●عه ــی●)بســتن●و●شکســتن●پیم ــت●میثاق ب(پیرف

مریــم●بــا●مــادر●بایــار●بســته●اســت●کــه●هیچــگاه●بــه●او●نگوید●کــه●چطور●فرزنــد●شــیرخواره●اش●

را●در●زمســتان●ســخت●بــا●خــود●بــه●بیــرون●قلعــه●بــرده●اســت●کــه●خــو●میمیــرد●بایــار●توســط●

بی●بــی●مریــم●نجــات●پیــدا●مــی●کنــد،●امــا●بــه●مــادر●بایــار●قــول●می●دهــد●هیچــگاه●حقیقــت●

را●بــه●بایــار●نگویــد.
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خانهایــی●کــه●بــه●مــردم●روســتاها●بســیار●ظلــم●و●ســتم●کــرده●بودنــد●بی●بــی●مریــم●آنهــا●

ــه●انتخــاب●خــود●مــردم●جانشــین● ــه●مجــازات●می●رســاند.●کســانی●را●ب ــد●و●ب ــار●می●کن را●برکن

ــه● ــد●ک ــد●دهن ــد●و●تعه ــران●قســم●بخورن ــه●ق ــه●ب ــا●می●خواهــد●ک ــا●از●آنه ــد●ام ــا●مــی●کن آنه

نســبت●بــه●مــردم●امیــن●جــان●و●مــال●و●نامــوس●آنهــا●باشــند.●امــا●آنهــا●نیــز●دوبــاره●پیمــان●

می●شــکنند●خبــر●بــه●بی●بــی●می●رســد،●او●خــود●بــرای●تحقیــق●مــی●رود●و●پــس●از●ثابــت●شــدن●

ــد.● ــازات●می●کن ــا●را●مج ــه●آنه ــان●هم ــض●پیم ــت●نق ــه●جه ــتگیر●و●ب ــا●●را●دس موضــوع●خانه

نماینــدۀ●ظل●الســلطان●وحکومــت●مرکــزی●بــا●هدایایــی●بــه●همــراه●کتابهــای●نفیــس●تاریخــی●

ــه● ــت●ب ــا●حکوم ــی●ب ــای●همراه ــم●و●تقاض ــی●مری ــن●بی●ب ــرای●فریفت ــاری●ب ــیخ●درب ــک●ش و●ی

قلعــه●مــی●آینــد●حتــی●شــیخ●تقاضــای●ازدواج●بــه●او●میدهــد●و●خواهــان●بســتن●معاهــده●ای●

ــه● ــرون●قلعــه●را●ب ــردازد●وبی ــه●امــورات●داخــل●قلعــه●بپ ــا●ب ــم●تنه ــی●مری می●شــوند●کــه●بی●ب

ــد.● ــاز●می●زن ــی●مریــم●از●بســتن●ایــن●معاهــده●ســر●ب آنهــا●بســپارد●کــه●بی●ب

ــم● ــی●مری ــدای●داســتان،●بی●ب ــاز●گشــتن●هــا(:●در●ابت ــی●)رفتن●هــا●و●ب ج(●پیرفــت●انفصال

بــرای●صحبــت●وگرفتــن●قــوت●قلــب●بعــد●از●اینکــه●همســرش●قلعــه●را●تــرک●کــرده●اســت●بــه●

ســوی●قلعــه●مــادر●جهــت●مشــورت●مــی●رود●کــه●در●راه●برگشــت●توســط●راهزنــان●طــی●نقشــه●

ای●مزورانــه●غــارت●می●شــود●وهمــه●مــال●و●اموالــی●کــه●توســط●مــادر●بــه●او●داده●شــده●هــم●

ــدا● ــرادر●پی ــط●ب ــود●.توس ــا●می●ش ــدش●ره ــراه●دو●فرزن ــه●هم ــت●ب ــود.●در●دش ــارت●می●ش غ

شــده●دوبــاره●بــه●قلعــه●مــادر●بــاز●گردانــده●می●شــود.●ســپس●راهــی●قلعــه●خــود●می●شــود.●●

خبــر●می●رســد●روســتاهای●اطــراف●مــورد●حملــه●واقــع●شــده●انــد●وآذوقــه●زمســتانی●آنهــا●

بــه●آتــش●کشــیده●شــده●اســت.●بی●بــی●مریــم●بــرای●ســر●کشــی●بــه●رعایــا●عــازم●روســتاهای●

طــراف●می●شــود.●پــس●از●آن●کــه●از●خیانــت●والیــان●و●کدخدایــان●راوســتاهای●اطــراف●اطــالع●

ــاره● ــش●دوب ــرا●تفنگداران ــه●هم ــازات●می●کند.ب ــه●آورده●ومج ــه●قلع ــه●را●ب ــد●هم ــدا●می●کن پی

عــازم●روســتاها●می●شــود●و●بــه●نبــرد●بــا●نیروهــای●دولتــی●و●افــراد●ظل●الســلطان●می●پــردازد،●

مجــددا●بــه●قلعــه●بازمی●گــردد.●خبــر●می●رســد●کــه●ســربازان●انگلیســی●در●روســتاهای●اطــراف●

ــددا● ــه●ای●او●مج ــی●نقش ــد،●ط ــرار●می●دهن ــتم●ق ــم●وس ــورد●ظل ــتاییان●را●م ــدت●روس ــه●ش ب

ــا● ــرد●ســختی●ب ــه●نب ــش●ب ــا●کمــک●روســتاییان●و●تفنگداران ــا●می●شــود●ب ــا●آنه ــرد●ب ــازم●نب ع

ــردد. ــه●برمی●گ ــه●قلع ــاره●ب ــد●ودوب ــا●شکســت●ســختی●می●خورن ــردازد.●آنه انگلیســی●ها●می●پ

مجــددا●خبــر●میرســد●والیانــی●کــه●مــردم●انتخــاب●کــرده●انــد●و●او●حکــم●بــه●آنهــا●داده●
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ــه●و● ــده●گرفت ــا●گذاشــته●و●همــۀ●تعهــدات●خــود●را●نادی ــر●پ ــرۀن●خــود●را●زی اســت●قســم●ق

شــدیدا●مــردم●ظلــم●وســتم●روا●می●دارنــد.●بــرای●پــی●بــردن●بــه●واقعیــت●امــر●بــا●لبــاس●مبــدل●

بــه●همــراه●چنــد●تــن●از●افــرادش●بــرای●سرکشــی●بــه●آنجــا●میــرود●زمانــی●کــه●صحــت●همــۀ●

ــی●آورد.● ــه●م ــه●قلع ــا●خــود●ب ــرده●ب ــان●را●دســتگیر●ک ــش●آشــکار●می●شــود●والی ــا●برای گفته●ه

ــا●را●می●دهــد. دســتور●مجــازات●همــۀ●آنه

ــه●همــراه●تفنگدارانــش● ــرون●قلعــه●ب ــا●نیروهــای●انگلیســی●در●بی ــگ●ب ــاره●عــازم●جن دوب

اســت●کــه●توســط●بایــار●بــا●تیــری●کــه●از●اســلحه●اش●شــلیک●می●کنــد،●زخمــی●می●شــود●و●در●

بســتر●بیمــاری●مــی●افتــد،●امــا●نیروهایــش●بــه●نبــرد●می●رونــد.

بررسی گزاره های روایی در سریال بانوی سردار :

گزاره●های●روایی●در●سریال●بانوی●سردار●عبارت●هستند●از:●

1● در●ایــن●گــزاره،●موقعیــت●و●شــخصیت●زن●کنشــگر●اصلــی●ســریال●یعنــی●بی●بــی●مریــم●.

بختیــاری●توصیــف●می●شــود.●او●زنــی●از●اقــوم●لــر●و●از●ایــل●بختیــاری●اســت.چهره●ای●

ــع● ــت●شــخصیت●او●جم ــوان●گف ــان●دارد●می●ت ــال●مهرب ــن●ح ــم●در●عی راســخ،●مصم

ــازی●می●شــود● ــا●همب ــا●آنه ــان●اســت●ب ــودکان●مهرب ــا●ک اضــداد●اســت●از●یکطــرف●ب

.در●عیــن●حــال●کــه●معلمــی●دلســوز●هــم●بــرای●آنهــا●میباشــد●کــه●اخــالق●و●تاریــخ●و●

جغرافیــای●ایــن●مــرز●و●بــوم●را●بــه●آنهــا●می●آمــوزد.●تحصیلکــرده●و●بســیار●بــا●هــوش●

اســت●.فنــون●رزم●را●میدانــد●تیرانــدازی●را●از●پــدرش●کــه●از●بــزرگان●قــوم●بختیــاری●

بــوده●امــا●توســط●حکومــت●کشــته●شــده●اســت●یــاد●گرفتــه●اســت.مادری●بســیار●

مهربــان●و●در●عیــن●حــال●ســختگیر●و●بــا●جذبــه●بــرای●فرزندانــش●وفرزنــد●خوانده●اش●

میباشــد.در●مقابــل●ظلــم●وســتم●از●طــرف●هرکــس●کــه●میخواهــد●باشــد●برمردمــان●

ایــن●ســرزمین●کوتــاه●نمیایــد.●عشــق●بســیار●زیــاد●و●عمیقــی●نســبت●بــه●ســرزمینش●

دارد●خواهــان●اســایش●و●آرامــش●مــردم●ســرزمینش●اســت●.تقریبــا●می●شــود●گفــت●

ــزی●و● ــا●نیروهــای●حکومــت●مرک ــا●ب ــد●اســت●ی ــارزه●گذران ــه●مب تمامــی●عمــرش●را●ب

ــرده● ــه●آنجــا●لشکرکشــی●ک ــا●نیروهــای●انگلیســی●کــه●پــس●از●کشــف●نفــت●ب ــا●ب ی

ــتم● ــم●وس ــورد●ظل ــتاها●را●م ــردم●روس ــه●م ــکاری●ک ــان●خیانت ــا●والی ــا●ب ــد.●و●ی بودن

ــد.●در●عیــن●حــال،●خواهــان●پیشــرفت●مملکتــش●هــم●هســت.●زنــی● قــرار●می●دادن

مســتقل●بــا●اراده●ای●آهنیــن●اســت●)گــزارۀ●وصفــی(.
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2● بی●بــی●مریــم●زنــی●از●خانــوادۀ●خان●هــای●ایــل●بختیــاری●اســت●کــه●می●توانــد●زندگــی●.

ــف● ــه●دور●از●دغدغــه●ای●داشــته●باشــد●کــه●در●صحنه●هــای●مختل بســیار●راحــت●و●ب

داســتان●شــاهد●آن●هســتیم●کــه●مــادرش●بــه●او●پیشــنهاد●می●کنــد●درقلعــه●او●بمانــد●

و●بــه●قلعــه●اش●بازنگــردد.●پــس●از●حملــۀ●راهزنــان●و●غــارت●اموالــش●توســط●آنهــا●

کــه●حتــی●بــا●خطــر●مــرگ●بــرای●او●و●فرزندانــش●همــراه●بــود●کــه●در●معــرض●حملــه●

گرگهــا●قــرار●گرفتنــد●بــرادرش●نیــز●بــه●او●پیشــنهاد●می●کنــد●کــه●در●قلعــه●او●بمانــد●

امــا●او●بــاز●هــم●پیشــنهاد●را●رد●می●کنــد●و●بــه●قلعــه●اش●برمی●گــردد.●بــا●وجــود●همــه●

ــا●و● ــا●وجــود●بی●مهری●هــای●آنه ــدای●کار●ب ــردان●درون●قلعــه●در●ابت نامهربانی●هــای●م

ــا● ــد●و●ب ــاز●هــم●مقاومــت●و●ایســتادگی●می●کن ــده●اش●ب ــد●خوان ــار●فرزن ــه●بای از●جمل

همــراه●کــردن●مردمــان●درون●قلعــه●بــه●مبــارزه●ای●ســخت●بــا●همــه●دشــمنان●ایــن●آب●

وخــاک●می●پــردازد●)گــزارۀ●وجهــی(.

3● ــا●زمــان●مــرگ●. ــان●ت ــارزات●او●همچن ــی●مریــم●ومب از●آنجــا●کــه●داســتان●زندگــی●بی●ب

او●ادامــه●دارد،●ایــن●ســریال●تنهــا●بــه●بخشــی●از●مبــارزات●وگوشــه●ای●از●زندگــی●او●

پرداختــه●اســت.●وقتــی●بــرای●مبــارزه●وجنــگ●بــا●نیروهــای●حکومتــی●بــا●نیروهایــش●

عــازم●رفتــن●می●شــود،●توســط●بایــار●بــه●او●تیرانــدازی●می●شــود،●از●اســب●بــر●زمیــن●

می●افتــد،●افــراد●قلعــه●بــه●جــان●بایــار●می●افتنــد●و●او●را●بــه●شــدت●بــا●مشــت●و●لگــد●

مــی●زننــد.●بی●بــی●مریــم●بــا●وجــودی●کــه●درحــال●بیهــوش●شــدن●اســت●از●پســرش●

می●خواهــد●کــه●بــه●آنهــا●بگویــد●او●را●نزننــد.●البتــه●بعــد●از●اینکــه●تیــر●از●ســینه●اش●

ــاز●هــم●ســفارش●مــی● ــد●ب ــود●مییاب ــرون●آورده●می●شــود●بســتری●می●شــود●وبهب بی

کنــد●کاری●بــه●بایــار●نداشــته●باشــند●.●همزمــان●بــا●ایــن●واقعــه●خالــه●وشــوهر●خالــه●

بایــار●توســط●اســفندیار●خــان●بــه●قلعــه●آورده●مــی●شــوند●تــا●اصــل●ماجــرا●و●واقعیت●

بــرای●بایــار●گفتــه●شــوید.●و●در●آخــر●زمانــی●کــه●بی●بــی●مریــم●بــه●زنــدان●بایــار●مــی●

ــد●و●بســیار●ناراحــت●از●وضــع● ــی●افت ــن●م ــر●زمی ــد●ب ــی●بین ــت●او●را●م ــد●و●وضعی آی

اســفبار●بایــار●می●شــود●امــا●بایــار●خجلــت●زده●و●پشــیمان●خــود●را●بــه●بی●بــی●مریــم●

ــزاره● ــذارد●)گ ــی●می●گ ــان●بی●ب ــر●دام ــر●ب ــزد●س ــک●می●ری ــه●اش ــی●ک ــانده●در●حال رس

متعــدی(.
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جدول●شمارۀ●)4(:

طلب/محورها
جستجو

انتقالقدرت

گیرنده/فرستندهیاریگربازدارندههدف/مفغولفاعلپی●رفت
ذینفع

درون قلعه:
سربراه کردن بایار/
وادار کردن مردان 
وزنان درون قلعه 
به اطاعت از خود

بی بی 
مریم

دور نگهداشتن 
بایار از خطرو

آسیب/در امان 
بودن مردم درو

ن قلعه از 
خطرات بیرون/
ایجاد وحدت 
بین افراد قلعه/

بایار/
سهراب خان/

راهزنان)پلنگ 
خان و....(/

نیروهای ظل 
السلطان/نیروها

ی حکومتی/
انگلیسی ها

اسیه/
علیمردان/

مرحله دوم 
اسفندیار 

خان/

عهد با مادر 
بایار/

مسئولیت
پذیری 
ونگرانی 

نسبت به 
امورات مردم

بی بی مریم

بایار

مردم درون 
قلعه

تحلیل جامعه شناختی سریال بانوی سردار

ــم● ــه●حاک ــلطان●ک ــد●او●ظل●الس ــاه●وفرزن ــن●ش ــان●ناصرالدی ــریال●در●زم ــن●س ــتان●ای داس

اصفهــان●بــوده●اســت●اتفــاق●افتــاده●اســت●.از●آنجایــی●کــه●وقایــع●روایــت●ایــن●ســریال●در●

جایــی●دور●از●پایتخــت●یعنــی●در●قلعــه●ای●نزدیــک●اصفهــان●روی●می●دهــد●و●قلعــه●در●محیــط●

بســته●بــا●چندیــن●روســتا●در●اطــراف●کــه●آن●را●احاطــه●کــرده●انــد،●اســت.●پــس●چنــدان●نمــی●

ــا●ایــن●وجــود●وقایعــی●مثــل● ــد●تحــت●تأثیــر●وقایــع●عهــد●ناصــری●قــرار●بگیــرد.●امــا●ب توان

ــد● ــان●ومــردان●،●اکتشــاف●مــاده●جدی ــر●پوشــش●زن ــان●و●ورود●تجددگرایــی،●تغیی قحطــی●ن

وگرانبهایــی●همچــون●نفــت،●چــاپ●مجلــه●کــه●در●آن●وقایــع●بــه●اطــالع●همــگان●می●رســید●بــه●

محیــط●بســته●قلعــه●و●روســتاهای●اطــراف●هــم●راه●پیــدا●کــرده●اســت.

ناصرالدین●شاه●که●چهـــارمین●شـــاه●قاجـار●بـــود،●حـدود●پنجـاه●سـال●بـر●ایـران●حکومـت●

کـــرد.●دوران●حکومــــت●وی●از●چنــدین●جهــت●قابــــل●اهمیــت●اســت●.●اولــین●ســفرهای●

ســــیاحتی●پادشــــاه●ایرانی●به●اروپا،●آشـــنایی●بـــا●تمـــدن●غـــرب،●شـــروع●عـــصر●امتیـــازات،●

اعـــزام●دانـــشجویان●بیـــشتری●بـــه●غــرب●و●ایجــاد●دارالفنــون●و●رفـــت●و●آمـــدهای●ســـفرا●و●

سـیاحان●خـارجی●بـه●ایـران●و●برخـورد●آنـان●بــا●نــوع●زنــدگی●و●معیــشت●مــردم●و●از●ســوی●

دیگـــر،●آشــــنایی●هــــر●چــــه●بیــــشترمردم●بــــا●افکــــار●و●اندیشه●ها●و●حتی●ظواهر●زنـــدگی●

غربیـان،●ایـن●دوره●را●نـسبت●بـه●دوران●قبـل●از●خـود●برجـسته●تـر●و●متمایز●می●کنـد.●در●ایـن●

بـــین●بررســـی●وضـعیت●جامعـه●زنـان●عهـد●ناصـــری●و●حـضور●آنـان●در●حرکــت●هــای●دســته●
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جمعــــی●لــــه●یــــا●علیــه●وقــــایع●جــاری●مملکتــــی●و●حکــومتی،●خبــر●از●نــــوعی●دگرگونی●

وضـــعیت●زنـــان●مـی●دهـــد.●حـضور●بعـضی●از●زنـان●اقـشار●بـــاالی●جامعـه●در●مناصـب●و●حتی●

اداره●امور●سیاســـی●و●نیـــز●دخـــل●و●تـصرف●زنـان●ســـلطنتی●و●دربـاری●و●تقـرب●بـه●شـاه●و●در●

نهایــت●تأثیرگــذاری●بــر●جریــان●امــور●سیاســی●و●حتــی●فرهنگــی●و●اجتمــاعی●جامعــه،●

مــی●توانــــد●نوعی●تغییــــر●در●میــان●زنــان●ایــن●دوره●باشــــد.●حتــی●تحــول●در●پوشــش●

زنــــان●حــــداقل●انـدرونی●شـــاه●و●اعیـان●نیـز●مـی●تواندجنبـه●دیگـــری●از●تغییـر●تـدریجی●در●

دیـــدگاه●زنــــان●آن●دوره●باشد●که●به●مـــرور●زمـــان●در●دیگـر●اقـشار●نیـــز●رخنـه●کـرد.●هـر●چنـد●

طـــی●ادوار●قبـــل●زنـــانی●را●در●راس●امور●سیاســی●کشــور●شــاهدیم●،●ولی●نـــوع●نگـــرش●زنان●

مـــورد●بحـــث●نـسبت●بـــه●دوران●ماقبـل●خـود●قابـل●تأمـل●اســـت●)دهقان●،1393●:1(.

در●روایــت●ســریال●در●جایــی●اســفندیار●خــان●در●گفتگویــی●بــا●بی●بــی●مریــم●از●اینکــه●زنــان●

ــده● ــگ●آم ــد●از●فرن ــوی●جدی ــی●م ــد●نوع ــند،●او●می●گوی ــد●می●پوش ــهایی●جدی ــهر●لباس در●ش

ــرای●شوهرانشــان●درخانــه●مــی●پوشــند.در●شــهر● ــان●ب اســت●کــه●رنگــش●طالیــی●اســت●وزن

ــد.● ــرات●بســیار●در●شــهر●می●گوی ــاپ●می●شــود●.واز●تغیی ــه●چ مجل

بحران●هــای●اجتماعــی●ـ●اقتصــادی●در●دوره●ناصــری●بــرای●مــردم●مشــکالت●نگران●کننــده●ای●

پدیــد●آورد،●از●جملــه●قحطــی●ســال●1277●هجــری●کــه●مرکــز●حکومــت●را●ســخت●تهدیــد●کــرد.●

در●ایــن●میــان●زنــان،●در●هــر●کــوی●و●بــرزن●بــرای●رهایــی●از●کمبــود●غــالت●و●گرانــی●نــان●یــاری●

می●طلبیدنــد.●شــماری●از●آنــان●بــر●فــراز●بام●هــا●رفتــه●و●فریــاد●می●زدنــد:●مــا●را●از●ایــن●وضــع●

ــان●)کــه●در●پشــت●پــرده،● ــی●ن ــه●وضــع●بحران ــوان●اغلــب●در●اعتــراض●ب ناگــوار●برهانیــد.●بان

منفعت●طلبــی●سیاســی،●اختــالف●رجــال●دربــاری●و●احتــکار●آذوقــه●توســط●وابســتگان●قاجــار●

وجــود●داشــت(●پیشــقدم●گردیدنــد.در●قســمتی●از●داســتان●ســریال●کــه●قحطــی●روســتاها●را●

فــرا●گرفتــه●اســت●و●محصــول●زمین●هــای●قلعــۀ●خــوب●بــوده●اســت●.کارگــزار●قلعــه●محصــول●

را●دو●برابــر●بــه●روســتاییان●می●فروشــد.●بی●بــی●مریــم●از●کار●او●عصبانــی●می●شــود●و●می●گویــد●

همــه●را●بــه●قیمــت●معمــول●بــه●روســتاییان●بفروشــد.●اگرچــه●غالــب●ایــن●فریادهــا●علیــه●

ــی● ــای●درون ــا●انگیزه●ه ــه●صــورت●خودجــوش●و●ب ــان●ب ــه●توســط●زن قحطــی●و●کاهــش●آذوق

آنــان●صــورت●می●گرفــت●و●رنــگ●واقعــی●داشــت.●ولــی●در●مواقعــی●رقیــب●هــای●سیاســی●و●

افــرادی●کــه●بــا●حکمرانــان●درگیــری●داشــتند،از●ایــن●موقعیــت●ســوء●اســتفاده●کــرده●و●زنــان●

را●بــرای●اهــداف●شــخصی●و●بــی●اعتبــار●کــردن●والیــان●وحاکمــان●تحریــک●مــی●کردنــد.●و●زنــان●

نــا●خواســته●آلــت●دســت●شــیفتگان●قــدرت●و●سیاســت●قــرار●مــی●گرفتنــد.●در●جایــی●دیگــر●



227

دوره 16
 پیاپی 44

زمستان 1401

بازنمایی کنشگری سیاسی زنان در سریال های تاریخی دهۀ 90 تولید سیمای ج.ا.ا

از●داســتان●ســریال،●زنــی●کــه●مــورد●ســوء●اســتفادۀ●فکــری●والیــان●فرســتاده●شــده●از●ســوی●

بی●بــی●مریــم●قــرار●گرفتــه●بــود●در●میــان●بــازاری●کــه●بی●بــی●مریــم●بــرای●بازدیــد●از●آنجــا●رفتــه●

ــه●او●وجمعــی● ــی●ک ــد●وقصــد●کشــتن●اورا●دارد●.●زمان ــه●مــی●کن ــم●حمل ــی●مری ــه●بی●ب ــود●ب ب

ــرده●از● ــس●از●آن،●پ ــوند.●پ ــرده●می●ش ــه●ب ــه●قلع ــوند.●ب ــتگیر●می●ش ــیان●دس ــر●از●شورش دیگ

ــران● ــن●دخت ــت●گرفت ــه●خدم ــا●انگلیســی●ها●و●ب ــا●ب ــان●و●همدســتی●آنه ــزرگ●والی ــت●ب خیان

جــوان●روســتاییان●برداشــته●می●شــود●کــه●بی●بــی●مریــم●بــا●لبــاس●مبــدل●بــا●افــرادش●بــرای●

راســتی●آزمایی●وصحــت●وســقم●ســخنان●روســتاییان●خــود●بــه●آنجــا●مــی●رود.وقتــی●پــی●بــه●

حقیقــت●مــی●بــرد●والیــان●را●دســتگیر●و●بــرای●مجــازات●بــا●خــود●بــه●قلعــه●مــی●آورد.●●پــس●

از●بررســی●های●انجــام●شــده●در●بخــش●یافتــه●و●همچنیــن●امــر●واقعیــت●تاریخــی●بــا●آنچــه●

کــه●بازنمایی●شــده●در●ســریال●ها،●مقوله●هــای●بــه●دســت●آمــده●از●کنشــگری●زنــان●در●وقایــع●

تاریخــی●پرداختــه●شــده●در●دو●ســریال●بــه●شــرح●جــدول●زیــر●اســت:

جدول●شمارۀ●)5(:●مقوله●های●بازنمایی●شده●از●کنشگری●سیاسی●زنان●در●سریال●ها

مقوله )تم( های فرعیمقوله●)تم(●اصلی

کنشگری●

سیاسی●

زنان●

 ایجاد همبستگی اجتماعی در میان افراد جامعه 

 تالش در جهت برقراری عدالت اجتماعی

 مجازات افراد خیانتکار و گماشتن افرادی که طرفدار حق مردم باشند

 استفاده از اسلحه واسب برای نبرد با دشمن

 استفاده از شعائر مذهبی برای وادار کردن مردم به دفاع از خود و خانواده

تقسیم اموال در میان مستمندان برای ایجاد حس برابری وعدالت اجتماعی

شور ومشورت مؤثر با افرادی که هر کدام در زمینه ای تبحر دارند، برای رویارویی با دشمن

تقسیم گندم وموادغذایی در قحطی بین مردم وفروش آنها به قیمت قبل از قحطی

پرداخت غرامت جنگ با تمام زیورآالت وطالهای خود برای بازگشت تبریز به دامان ایران

حمایت و سازماندهی سالخوردگان و کودکان در هنگام جنگ برای در امان ماندن آنها
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بحث و نتیجه گیری

در●ایـن●مقالـه،●بـه●دنبـال●ایـن●هـدف●بودیم●کـه●شـیوۀ●بازنمایی●کنـش●سیاسـی●زنان●در●
سـیمای●جمهـوری●اسـالمی●ایـران●در●سـریال●های●تاریخـی●پخش●شـده●در●دهۀ●90●را●بررسـی●
از●مهمتریـن●برهه●هـای●تاریخـی،● کنیـم.●جریـان●داسـتان●هـر●دو●سـریال●در●واقـع●در●یکـی●
اجتماعـی●و●سیاسـی●ایـن●کشـور●در●حـال●وقوع●اسـت،●زمانی●کـه●جریان●تحـوالت●اقتصادی،●
اجتماعـی●و●سیاسـی●تمـام●کشـورهای●قـارۀ●اروپـا●را●فـرا●گرفتـه●اسـت.●سـه●قـدرت●بـزرگ●در●
حـال●تقسـیم●جهـان●بیـن●خـود●هسـتند●کـه●کشـور●ایـران●نیـز●از●ایـن●قاعـدۀ●بازی●مسـتثنی●
نیسـت.●.امـا●در●همیـن●احـوال،●دو●سیسـتم●سیاسـی●حاکـم●بـر●ایـران●کـه●در●این●سـریال●ها●
بـه●آنهـا●پرداختـه●شـده●است)فتحعلیشـاه●و●ناصرالدیـن●شـاه●قاجـار(●جـدای●از●همـه●ایـن●
دگرگونی●هـا●وتحـوالت●،●یکـی●)فتحعلیشـاه(در●اندیشـه●انباشـتن●خزانه●سـلطنتی●از●جواهر●و●
سـکه●و●همینطـور●رتـق●و●فتـق●امور●حرمسـرایی●بـا●چندصد●زن●و●شـاهزادگان●این●زنان●اسـت●
و●دیگـری●)ناصرالدیـن●شـاه(●نیـز●کـه●غیـر●از●شـکار●و●عکاسـی●و●سـفر●بـه●کشـورهای●اروپایـی●
کـه●بـه●ازای●ایـن●سـفرها●وخوشـگذرانی●ها●هرازچندگاهـی●قسـمتی●از●منابـع●ایـن●مملکـت●را●
بـذل●و●بخشـش●می●کـرد،●کار●دیگـری●نمی●دانسـتند،●امـا●در●فراینـد●ایـن●تحلیـل،●آنچـه●مهـم●
اسـت●بررسـی●کنشـگری●سیاسـی●اجتماعـی●زنـان●در●سـریال●های●تلویزیونـی●و●نقـش●آنان●در●
سیاسـتگذاری●ایـن●برهـه●از●تاریـخ●این●کشـور●می●باشـد،●اسـت.●بـاور●عمومی●بر●این●اسـاس●
اسـت●کـه●در●ایـن●دوران●زنـان●محصـور●در●پشـت●دیوارهـای●خانه●هـا●در●اندرونی●هـا●و●یـا●
در●اتاق●هـا●و●داالن●هـای●هـزار●تـوی●حرمسـراها●همـراه●بـا●خواجـگان●و●نگهبانانـی●هسـتند●کـه●
وظیفـۀ●مراقبـت●از●آنهـا●را●بـر●عهـده●دارنـد.●اما●به●روایـت●تاریخ●و●اسـناد●مکتـوب●باقیمانده●

از●آن●زمـان●واقعیـت●امـر●دیگری●اسـت.

بی●گمـان●سـریال●های●تلویزیونی●در●بسـیاری●از●موارد●می●توانند●به●ارائـه●تفکرات●و●الگوهای●
عمـل●و●نشـان●دادن●امـور●واقعـی●بـه●اقشـار●مختلـف●جامعـه●مؤثـر●باشـند.●بنابرایـن●نمایش●
سـاختار●نقـش●و●مشـارکت●زنـان●در●عرصه●های●مختلف●سیاسـی●و●اجتماعـی،●از●اهمیت●زیادی●
برخـوردار●اسـت●چـون●می●توانـد●زنـان●جامعـه●را●بـه●افـرادی●منفعـل●و●بـی●تفـاوت●و●یـا●فعـال●
وکنشـگر●مبـدل●سـازد،●چـرا●که●تأثیر●رسـانه●از●دیربـاز●مورد●تأیید●همـگان●قرار●گرفته●اسـت.●به●
طـور●کلـی،●یافته●هـای●تحقیق●نشـان●می●دهـد●که●در●تلویزیـون●ایران●زن●کنشـگر●الزامـًا●باید●در●
محیطـی●خـاص●رشـد●یافتـه●باشـد.●او●از●بسـیاری●جهات●با●زنان●هـم●دوره●خـود●و●حتی●مردانی●
کـه●بـا●او●تعامـل●دارنـد،●متفاوت●و●منحصر●بـه●فرد●اسـت●.او●می●تواند●در●نقش●هـای●متفاوتی●

حضـور●داشـته●باشـد.●نقـش●دختر،●همسـر،●مادر●و●حتی●جنـگاور●میدان●رزم●باشـد.●●●●●●●●
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ــاز«●کنشــگر●اصلــی●اســت●او●تابعــی●از●قضایــای● در●روایــت●داســتان●تبریــز●در●مــه،●»گلن

پیــش●آمــده●در●جریــان●داســتان●نیســت،●بلکــه●برعکــس●بــه●●آنچــه●کــه●زنــان●دیگرانجــام●

ــا●کمــک● ــی●آورد.●او●ب ــه●وجــود●م ــش●را●او●ب ــی●کن ــور●اصل ــد●و●موت ــل●می●کن ــد،●عم نمی●دهن

ــروز●شــود. ــف●پی ــای●مخال ــر●نیروه ــا●ب ــرد●ت ــه●کار●می●گی ــوان●خــود●را●ب ــام●ت ــش●تم یاریگران

ــب●را● ــل●اجان ــز●در●مقاب ــور●و●تبری ــاع●از●کش ــرای●دف ــدن●ب ــاده●ش ــل●آم ــک●مراح ــه●ی ــک●ب ی

پشــت●ســر●می●گــذارد●گــر●چــه●در●ایــن●راه●بــه●پیــروزی●نمــی●رســد●و●جــان●خــود●را●از●دســت●

می●دهــد.●امــا●بــه●آزمــون●ســرفرازی●دســت●پیــدا●می●کنــد●و●دســتخطی●بــرای●آینــدگان●باقــی●

می●گــذارد.●بی●خــردی●و●بی●کفایتــی●و●ناالیقــی●شــاه●مملکــت●را●دلیــل●اصلــی●ایــن●شکســت●

ــت●از● ــا●احســاس●رضای ــت●می●رســد.●ب ــد●روای ــان●فراین ــه●پای ــه●ب ــن●مرحل ــد.●او●در●ای می●دان

عملکــرد●خــود●مردمــان●آینــده●را●بــه●قضــاوت●فــرا●می●خوانــد.●او●بــه●شــی●ارزشــی●فکــری●و●

عقیدتــی●کــه●همانــا●دفــاع●از●وطــن●اســت●دســت●یافتــه●اســت.●

ــه● ــت●او●ک ــه●اس ــع●برنام ــگر،●تاب ــم«●کنش ــی●مری ــردار،●»بی●ب ــوی●س ــت●دوم●بان در●روای

ــای●پیــش●آمــده●نیســت●بلکــه●خــود● ــاز●تابعــی●از●قضای ــد●گلن ــی●اســت●همانن کنشــگر●اصل

ــه● ــۀ●هم ــروی●محرک ــز●نی ــت.●او●نی ــتان●اس ــی●داس ــان●روای ــر●جری ــل●ب ــن●عام تأثیرگذارتری

ــر● ــا●اراده●ای●خســتگی●ناپذیر●و●مســتحکم●در●براب ــم●ب ــی●محک ــات●داســتان●اســت●او●زن جریان

همــه●نامالیمــات●اســت●در●ضمــن●از●نوعــی●زیرکــی●وهــوش●هــم●برخــوردار●اســت.●کنشــگر●

ــد.● ــام●می●ده ــش●را●انج ــود●وکن ــروز●می●ش ــف●پی ــای●مخال ــا●برنیروه ــش●یاره ــک●کن ــا●کم ب

ــی،●ظل●الســلطان●و● ــای●دولت ــان،●نیروه ــا●والی ــارزه●ب ــازی،●مب ــل●آماده●س ــب●مراح ــه●ترتی او●ب

ــاز●گشــتن● ــرد●خــود،●ب ــت●او●از●عملک ــذارد●.احســاس●رضای انگلیســی●ها●را●پشــت●ســر●می●گ

بایــار●بــه●دامــن●او●در●پایــان●داســتان،●دســتگیری●ومجــازات●والیــان●خیانتــکار●نشــان●می●دهد●

کــه●کنشــگر●پیــروز●شــده●اســت●و●بــه●شــیء●ارزشــی●دســت●یافتــه●اســت.●هــر●دو●داســتان●

روایــی●بــا●تقابل●هــای●دوگانــۀ●گریمــاس●کامــال●همخوانــی●دارنــد.●در●هــر●دو●ســریال●آنچــه●

بیشــتر●بازنمایــی●می●شــود،●تجلــی●حضــور●زن●از●طبقــه●مرفــه●و●باســواد●جامعــه●اســت●.آنهــا●

آشــنا●بــا●اســلحه●و●اسب●ســواری●و●شــعر●وادبیــات●و●تاریــخ●و●سیاســت●و●تــا●حــدودی●علــوم●

ــه● ــریال،●ب ــر●دو●س ــده●در●ه ــش●داده●ش ــای●نمای ــا●در●بازنمایی●ه ــتند،●ام ــود●هس ــان●خ زم

زنــان●عــادی●و●معمولــی-●کــه●ســطح●وســیعی●از●مــردم●جامعــه●را●تشــکیل●می●داده●انــد●و●در●

عرصه●هــای●مختلــف●سیاســت●همچــون●شــورش●نــان،●نهضــت●مشــروطه●یــا●تحریــم●تنباکــو،●

نقــش●اساســی●داشــته●اند-●اشــاره●ای●نشــده●اســت.
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فهرست منابع

هــادی● )مترجــم:● جامعه شناســی،● بــر  درآمــدی  ●.)1394( نیــکالس● ابرکرامبــی،●

ــی. ــر●ن ــی(،●نش جلیل

●اســپریگنز،●تامــس●)1399(.●فهــم نظریه هــای سیاســی،●)مترجــم:●فرهنــگ●رجایــی(،●

انتشــارات●آگــه،●تهــران.●●●

ــران:●انتشــارات● ــون،●ته اوحــدی،●مســعود●)1391(.●روایت شناســی ســینما و تلویزی

دانشــکدۀ●صــدا●وســیما.

آقاخانــی●بیژنــی،●محمــود؛●صادقی،●اســماعیل؛●و●صفــری،●جهانگیــر●)1393(،●»تحلیل●

چنــد●مؤلفــۀ●پایــداری●در●آثــار●شــاعران●پایــداری●)دعــوت●بــه●جهــاد،●ســتایش●آزادی،●

مهدویــت●و●پیــروزی●و...(،●نشــریۀ ادبیــات پایــداری دانشــگاه شــهید باهنــر کرمــان،●

ســال●پنجــم،●شــمارۀ●دهــم،●بهــار●و●تابســتان.●

ــژاد،●محســن● ــد؛●و●شــاکری●ن ــدی●زاده،●ســید●محم ــوی،●مهدخــت؛●مه ــردی●عل بروج

فصلنامــۀ  ایــران،● زنــان●چــادری●در●ســریال●های●تلویزیونــی● بازنمایــی● ●.)1398(

رســانه های دیــداری و شــنیداری،●دورۀ●13،●شــمارۀ●29،●تهــران،●ایــران.

پناهــی●ســمنانی،●محمــد؛●و●پناهــی●ســمنانی،●احمــد●)1376(.●فتحعلیشــاه قاجــار، 

ســقوط در کام اســتعمار،●تهــران،●انتشــارات●نمونــه.

جنیــدی،●مریــم؛●و●ســنگی،●لیــال●)1397(.●موانــع●و●چشــم●اندازهای●مشــارکت●ســوژۀ●

ــان●در●امــر●سیاســی●ایــران●)نمونــۀ●مطالعاتــی:●دهمیــن●دورۀ●انتخابــات●مجلــس● زن

شــورای●اســالمی(،●فصلنامــۀ علمــی- پژوهشــی زن و جامعــه،●●9(35(،●84-59.

ــی  ــارکت سیاس ــالت در مش ــش تحصی ــی نق ــم●)1391(.●بررس ــرادی،●مری ــی●م -حاج

ــن●1391. ــی،●بهم ــه●طباطبای ــگاه●عالم ــۀ●دانش ــان،●پایان●نام زن

ــای● ــر●تماش ــه●)1400(.●تأثی ــمی،●عاصم ــه؛●و●قاس ــاوردی،●تهمین ــرا؛●ش ــری،●زه خض

تلویزیــون●بــر●ارزش●هــای●فرهنگــی-●اجتماعــی●زنــان●ســاکن●مهابــاد،●فصلنامــۀ علمــی 

ــز،●67-33. ــمارۀ●3،●پایی ــم،●ش ــنیداری،●دورۀ●پانزده ــداری و ش ــانه های دی رس

دنیــاری،●ســکینه؛●و●علــم،●محمدرضــا●)1395(.»بررســی●وضعیــت●زنــان●در●دوره●قاجار●
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بــا●تکیــه●بــر●دیــدگاه●سفرنامه●نویســان«،●فصلنامــۀ جنــدی شــاپور،●دانشــگاه●شــهید●

چمــران●اهــواز،●ســال●دوم،●شــمارۀ●6.

ــی(،● ــل●قاض ــم:●ابوالفض ــت،●)مترج ــم●سیاس ــول●عل ــس●)1395(.●اص دوورژه،●موری

ــر. ناشــر:●امیرکبی

دهقــان،●حســین●)1392(.●»بررســی●وضعیــت●زنــان●در●عهــد●ناصرالدیــن●شــاه●قاجــار«،●

مجلــۀ تاریخ پژوهی،●شــمارۀ●57،●صــص79-57.

راش،●مایــکل●)1391(.●جامعــه و سیاســت: مقدمــه ای بــر جامعه شناســی سیاســی،●

)مترجــم:●منوچهــر●صبــوری(،●چــاپ●11،●ناشــر:●ســمت.

و● لیبرال-رادیــکال● فمینیســم● انتقــادی● »بررســی● ●.)1396( مجتبــی● زارعــی،●

مارکسیســتی-●سوسیالیســتی●بــا●الگــوی●فطرت●گرایانــه●در●مطالعــات●زنــان،●فصلنامــۀ 

علمــی پژوهشــی الگــوی پیشــرفت اســالمی، ایرانــی.

ســنگ●برکان،حســین●)1398(.●چگونگــی بازنمایــی نمادهــای عاشــورایی در فیلــم و 

ــالمی● ــوری●اس ــیمای●جمه ــدا●و●س ــگاه●ص ــۀ●دانش ــی،●پایان●نام ــریال های تلویزیون س

ایــران.

عزیــزی●کاوه،●علــی؛●و●کاویانــی●راد،●مــراد●)1390(.●»●نقــش●هویــت●مکانــی●در●بــروز●

کنــش●سیاســی«،●نشــریۀ تحقیقــات کاربــردی علــوم جغرافیایــی،●جلــد●17،●شــمارۀ●

.20

ــد  ــا تأکی ــی ب ــوم اجتماع ــق در عل ــود●)1395(.●روش تحقی ــواه،●مقص ــت●خ -فراس

ــارات●آگاه. ــه(،●انتش ــر پای ــه ب ــوری●GT)نظری ــدد تئ برگران

در● زنــان● بازنمایــی● ●« ●.)1398( محمدجــواد● بختیــاری،● محمدباقــر؛● -قهرمانــی،●

ــدال●و●ســارافین،●نشــریۀ  ــی●مان ــم●وین ــد●)مطالعــۀ●مــوردی:●دو●فیل فیلم●هــای●آپارتای

زن و فرهنــگ،●شــمارۀ●41.

-گالبــی،●فاطمــه؛●و●حاجی●پــور،●فتانــه●)1391(.،●تأثیــر●خانــواده●بــر●مشــارکت●سیاســی●

زنــان،●فصلنامــۀ زن و جامعــه،●پاییــز●1391،●شــماره●ســوم،●ســال●ســوم،●صــص●31-

●.56
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-گیدنــز،●آنتونــی●)1380(.●سیاســت، جامعه شناســی و نظریــات اجتماعــی،●)مترجــم:●

منوچهــر●صبــوری(،●نشــر●نــی،●تهــران.
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