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چکيده 
بازنمايي  بررسي  منظور  به  كه  است  پژوهشي  يافته هاي  حاصل  حاضر  مقاله ي 
رسانه هاي غربي از حجاب زن مسلمان از جنبه ي حقوقي و سياسي انجام شده است. 
مسئله ي مهم در بازنمايي واقعيت توسط رسانه ها اين است كه يك رسانه هيچ گاه ابزار 
حساب نمي آيد. رسانه متكي به  تصوير به  ميانجي بي طرف در ارائه ي  خنثي و يك 
زبان و معناست و زبان و معنا نيز در چارچوب گفتمان همواره متكي بر قدرت است. 
لذا بازنمايي حوادث توسط رسانه ها، بدون درنظر گرفتن جنبه ي اخالقي آن سوگيري 
ايدئولوژيك دارد و در راستاي تضعيف يا تثبيت قدرت و گفتمان ويژه اي گام برمي دارد. 
يافته ها نشان مي دهد در كليشه سازي رسانه اي غرب نسبت به حجاب شخصيت زن 

مسلمان محجبه به عنوان نماد ضد حقوق زن و سياسي منفي جلوه داده مي شود. 
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حضور زنان با پوشش اسالمي و در عرصه هاي مختلف، پس از انقالب 
ــورهاي اسالمي  ــالمي ايران و گرايش روزافزون زنان به حجاب در کش اس
ــت به هويت ديني در ميان ملت هاي مسلمان است، موجب  که بيانگر برگش
ــد تا يکي از مهم ترين سوژه هاي غرب در موضوعات حقوق بشر به زنان  ش
مسلمان و حقوق آنان اختصاص يابد. اگرچه حجاب موضوعي تاريخي در 
ــي از زندگي اجتماعي و فردي محسوب  ــلمان است و بخش زندگي زن مس
ــده است و تا قبل از انقالب اسالمي ايران در سال ۱۹۷۹ نيز تجربيات  مي ش
ــرق حجاب زن مسلمان را به تصوير  ــفرنامه ها و روايت هايي از ش فردي، س
ــيده بودند و به نوعي آن را جزئي از جذابيت هاي شرق مطرح مي کردند  کش

که  جاذبه ي زنان دلرباي حرم را دو چندان مي کند (سعيد۱ ۱۹۷۸: ۱۳).
ــون تضييع حقوق زنان در  ــالمي، موضوعاتي همچ تا قبل از انقالب اس
ــت، از آنجايي که در  ــوي غرب کمتر مورد توجه قرار مي گرف ــالم از س اس
ــورهاي اسالمي، پروسه ي حرکت به سوي تمدن غربي، به شدت  غالب کش
دنبال مي شد و مانعي بر سر راه مدل زندگي غربي۲ وجود نداشت اما پس از 
فروپاشي جهان دوقطبي الگوي اسالمي به عنوان رقيبي جدي براي غرب و 

موضوع جانشيني آن مطرح شد (کالرک۳ ۱۹۹۱).
ــران، در غرب ضرورت ارائه ي تصويري فوري  پس از انقالب ۱۹۷۹ اي
ــانه اي عميق و گسترده ي خاورميانه،  ــتفاده در جريان رس و متمايز براي اس
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سا ــتورها و الزامات سياست خارجي، دولت  احساس مي شد به گونه اي كه دس

ــانه اي  ــتراتژي هاي بازاريابي، محصوالت رس ــركت هاي خصوصي، اس و ش
ــنا  ــاده، آش ــته ي معنايي همه بر اطالعات س و مجموعه ي مهم و به هم پيوس
ــت:  ــود. همان طور كه موهجا كهف (۱۹۹۹) اظهار داش ــاني متكي ب و يكس
ــر شد كه به بخشي از خرد  ــلمان آن چنان در غرب منتش «حكايت زنان مس
ــد». او در مقدمه ي تاريخش در بازنمايي غرب  جمعي جهان غرب مبدل ش
ــه واحد تبليغاتي مي تواند در توليد  ــلمان مي گويد: «يك مجموع از زنان مس
تبليغات مورد نظر خويش، به اين تصاوير دريافت شده متوسل شود، چرا كه 
اين روايت تقريبًا در تمام سطوح فرهنگي از پايين به باال رسوخ كرده است 

(كهف ۱۹۹۹: ۱ به نقل از روشن ضمير: ۱۲۵).

اين تحقيق به بررسي بازنمايي هاي حجاب زن مسلمان در رسانه هاي غربي 
ــان مي دهد كه آن اشكال بازنمايي، گفتماني ساده، يكدست،  مي پردازد و نش
ــت. ضرورت هاي حقوقي رسانه هاي غربي  نمادين و با اهميت از قدرت اس
ــي و قدرت هاي اقتصادي) سبب مي شود كه گفتمان با  (تأثير مقام هاي سياس
ــورت بازنمايي حجاب به عنوان نقض حقوق  ــه ي تصور قالبي به دو ص ارائ
ــي با بار معنايي منفي (خشونت،  ــانه ي سياس ــالم  و ايران و نش زنان در اس
ــلمان را به  ــبت به حجاب زن مس ــم) بينش منفي نس بنيادگرايي و تروريس

مخاطبان القا مي کنند.
ــيله زنان مسلمان پاي بند به دين و فعال در عرصه هاي مختلف  بدين وس
ــطه ي شاخصه ي حجاب مورد توجه خاص غرب و  به ويژه ايرانيان به واس
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ــم قابل توجهي از فضاي سا ــانه ي غربي قرار گرفته اند، به گونه اي که حج رس

ــعار دفاع از حقوق زن مسلمان بستري براي  ــانه هاي غرب با ش تبليغاتي رس
ــد. با در نظر گرفتن اين مطلب که  ــونت هاي رواني عليه آنان ش اعمال خش
ــت (صالح نصر۱ ۱۹۹۰) غرب در تبليغات  ــانه اولين ابزار عمليات رواني اس رس
ــانه اي خود مي كوشد تا اسالم و نظام جمهوري اسالمي را به عنوان نظام  رس

ضد حقوق زن به افكار عمومي جهان معرفي كند.
رسانه ها هر روز به صورت مستقيم و غير مستقيم از طريق بيان يا حذف، با 
استفاده از تصاوير يا كلمات، به صورت سرگرمي، خبر، آگهي و... حوزه هايي 
ــي، ارتباط و نماد را توليد مي كنند، آنها صورت هاي نماديني را انتقال  از معن
مي دهند كه به تحكيم و حفظ روابط قدرت خدمت مي كنند. رسانه ها نه تنها 
ــتند بلكه به انجام وظيفه اي مي پردازند كه هم ايدئولوژيك  عامل خنثايي نيس
ــت و هم سياسي.  براي مثال، سخنگوي وزارت خارجه ي آمريكا نيز در  اس
ــمي موضع و ديدگاه دولت آمريكا پيرامون  نوامبر ۲۰۰۵ در يك بيانيه ي رس

حقوق زنان ايراني را به شرح زير در رسانه ها تشريح كرد:
دولت نسخه اي از اسالم را تبليغ مي كند كه زنان را به طور مؤثر از برخي 
ــده براي مردان محروم مي سازد. جداسازي بر مبناي  حقوق در نظر گرفته ش
ــر كشور اعمال مي شود كه  ــيت، بدون در نظر گرفتن مذهب در سراس جنس
ــختگيرانه ي مذهبي اسالمي نيستند،  مي تواند براي آنهايي كه پيرو قوانين س
ايجاد مزاحمت کند. زن ها بايد در بخش جداگانه اي از اتوبوس هاي عمومي 
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سا قرار بگيرند و از ورودي هاي جداگانه اي وارد ساختمان هاي دولتي، دانشگاه ها 

ــوند. نقض كنندگان اين محدوديت ها با مجازات هايي مانند  و فرودگاه ها ش
ــتند. حضور زنان در رويدادهاي ورزشي  ــالق يا جزاي نقدي روبه رو هس ش
ممنوع است اما اين طور به نظر نمي رسد كه اين محدوديت در همه جا به طور 
كامل اعمال  شوند. با اينكه از شدت اجراي قوانين سنتي پوشش اسالمي اخير 
ــته شده اما زنان هنوز هم در انتخاب نوع پوشش خود در مالء عام آزاد  كاس
نيستند. در صورتي كه پوشش يا رفتار زنان نامناسب تشخيص داده شود، آنها 
در معرض تهديد مأموران قرار گرفته و به شالق يا حبس محكوم مي شوند. 
ــش  طبق قانون، نمايش دادن تصوير زنان، از جمله زنان خارجي اي كه پوش
ــته، در رسانه ها ممنوع است.  ــنتي اسالمي مطابقت نداش آنها با معيارهاي س
رعايت نکردن معيارهاي پوشش اسالمي در محيط كار، مجازات هايي مانند 

شالق و جزاي نقدي در پي دارد.
طبق قانون اين كشور، شهادت زن در دادگاه تنها به اندازه ي نصف شهادت 
مرد ارزش دارد. زنان متأهل بايد قبل از سفر به خارج از كشور، از شوهر خود 

اجازه نامه ي كتبي دريافت كنند. مجازات زنا در قانون سنگسار است.
علي رغم  پسرها که مي توانند پس از سن ۱۵ سالگي بدون اجازه ي والدين 
ــد، مطابق قانون مدني مصوب ۱۹۹۱ دختران باكره، حتي باالي ۱۸  ازدواج كنن
سال، بايد براي ازدواج اجازه ي پدر يا پدربزرگ خود را كسب کنند، مگر اينكه 

مايل باشند به دادگاه مراجعه و براي ازدواج بدون اجازه، حكم دريافت كنند.
ــال  ــده در س گرچه زنان از حق طالق برخوردارند و مقررات تصويب ش
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ــترده اي افزايش سا ــي براي تقاضاي طالق زنان را به ميزان گس ــل كاف ۱۹۸۴ دالي

ــوهر بدون دليل مي تواند زن خود را طالق بدهد. در  داد با اين وجود، يك ش
ــوان مدلي براي ازدواج  ــال ۱۹۸۶ دولت ايران يك قرارداد ۱۲ ماده اي به عن س
ــوم و تعابير سنتي از شرع به مردان  و طالق صادر كرد و امتيازاتي كه طبق رس
تعلق مي گيرد را محدود ساخت. طبق اين قرارداد زنان مطلقه در دارايي هايي كه 
زوجين در طول دوران ازدواج به دست آورده اند سهيم اند و سرپرستي فرزندان 
حاصل از ازدواج هاي قبلي به پدر كودك واگذار مي شود. طبق قانون اين كشور، 
حق سرپرستي فرزندان زير سن قانوني در پرونده هاي طالق كه پدر در آنها فاقد 
صالحيت نگهداري از كودك تشخيص داده شده به مادر واگذار مي شود. شمار 
ــتدالل كه قرار گرفتن زن در سطح پايين تري  ــلمان با اين اس زيادي از زنان مس
از مرد، يك بينش اسالمي نبوده، بلكه حاصل عملکرد مسلمانان است، در پي 

برچيدن قوانين و رفتارهاي تبعيض آميز عليه زنان هستند (الياسي ۱۳۸۶: ۴۵).
ــگر افكار  ــي از متخصصان علوم اجتماعي و پژوهش ــر (۲۰۰۵)، يك پين
ــترده ي هيئت حاكمه ي آمريكا  ــته است كه تبليغات گس عمومي، اذعان داش
ــي در انتخاب خانم  ــان در ايران، نقش مهم ــر زن درباره ي نقض حقوق بش
ــال ۲۰۰۴ داشته  ــيرين عبادي به عنوان برنده ي جايزه ي صلح نوبل در س ش
است. اين محقق در گزارش خود، نظرسنجي هايي را گزارش كرده است كه 
نشان مي دهد اكثر مردم آمريكا به ويژه زنان، در اثر تبليغات گسترده ي دولت 
ــوري مي دانند كه در آن زنان از حقوق اساسي خود  ــور، ايران را كش آن كش

محروم هستند (همان: ۴۸).
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سا رسانه ها با ارائه ي يك مجموعه ي سازمان يافته ي فرهنگي بر پايه ي مدل 

ايدئولوژيك غرب، طرح  واره و افكار قالبي اي را به جوامع ديكته مي كنند كه 
اعضاي آن بدون تجربه و درك مستقيم خود از حجاب، مقوالتي چون ضد 
ــونت و.. را منتسب مي کنند.  ــر بودن، تروريسم، بنيادگرايي، خش حقوق بش
برچسب هاي مقوله اي نمودي از ساختار ايدئولوژيكي جهان غرب است كه 
ــانه ها نگرش مردم را نسبت به ارزش ها و هنجارهاي غربي  ــيله ي رس به وس

سازمان مي دهد.
وجود شكاف ميان واقعيت و آنچه در رسانه ها ارائه مي شود، سبب شده 
ــكل گيري  ــياري براي توصيف و تبيين چگونگي و چرايي ش تالش هاي بس
ــايه ي اين تالش ها  ــانه اي از جهان خارج صورت گيرد. در س ــي رس بازنماي
امروزه بازنمايي رسانه اي به مفهومي بنيادين در مطالعات فرهنگي و رسانه اي 
تبديل شده است. بر اساس فرض هاي اوليه ي مطالعات فرهنگي، در بررسي 
متون رسانه اي، مؤلفه هاي ايدئولوژيك و اجتماعي موجود در وراي اين متون 
ــكل گيري نگاه مخاطبان، امري است كه بايد به شكل جدي  و تأثير آن در ش

مد نظر قرار گيرد.
ــلمان در  ــيوه ي بازنمايي حجاب زن مس ــي ش ــدف اين پژوهش بررس ه
رسانه هاي غربي است. اين مطالعه با تحليل محتواي رسانه هاي غرب، تالش 
دارد با استفاده از رويكرد نظري استوارت هال با ارائه ي نمونه هاي بازنمايي هاي 
ــانه اي۱ غرب از حجاب زن مسلمان به شناختي نسبي از فرايند و شيوه ي  رس

عملكرد اين رسانه ها دست يابد.
Media Reperesentation ـ 1
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ــانه هاي جهاني كه گستره ي  پوشش فراملي دارند، مهم ترين  امروزه، رس
هدف خود را انگاره سازي با هدف تأمين منافع و مصالح قدرت هاي جهاني 
ــي براي فرايند جهاني  ــداف كالني مثل توجيه افكار عموم ــرار داده اند. اه ق
سازي. تقريبًا غالب رسانه هاي جهاني امروزه قرائت و روايت نزديك به هم 

و قريبي از تحوالت و رويدادهاي پيراموني دارند (ربيعي و احمدزاده ۱۳۸۷: ۴۱).
ــرويس هاي  ــاي بين المللي راديو، تلويزيون، روزنامه ها،كتاب، س برنامه ه
ــتند.  ــكل دهي به اين تصاوير هس ــري و اينترنت جزء ابزار قوي براي ش خب
ــت كه در آن رسانه هاي جمعي نقش مهم و اساسي در  اين جهان جهاني اس
چگونگي ادراك خودمان و جهانمان ايفا مي كند. اين جهان جهان تصاوير از 
ــت. تصاويري كه اغلب به طور خودآگاه هويت و جايگاه افراد  هر نوعي اس
را براي فروش محصوالت رسانه اي توليد و يا دستكاري و به نوعي بازنمايي 

مي کند (كمالي پور۱۹۹۹).
بي شك اثر ادوارد سعيد با عنوان شرق شناسي۱ نمونه ي بارز و روشني از 
موضوع ارائه مي دهد، روژك عصاره ي شرق شناسي را اين گونه بيان مي كند: 
ــترده اي از سازه هاي تيره و تار  «شرق شناسي، ترسيم نقشه هاي وسيع و گس
بازنمايي فرهنگ غرب از شرق است كه بر مبناي قواعد طرد۲ و ممنوعيت، 
به بازنمايي شرق مي پردازد. سعيد اين نظام بازنمايي را شرق شناسي مي نامد، 
اسم جمعي اي كه مجموعه اي از گفتمان هاي سياسي، علمي، اجتماعي، ادبي، 

Exclusion ـ Orientalism   2 ـ 1
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سا زيبايي شناختي غرب و تفسيرهاي آنهاست كه حوزه هاي سياست، فرهنگ و 

طبيعت را به هم وصل مي كند» (روژك۲۰۰۷: ۶۱).
ــور را در دوانگاري  ــي يك گفتمان كالم مح ــاخصه هاي اساس دريدا ش
ــتيزش  گري، تك گفتاري، مركزيت و هيمنه طلبي و  متضاد، سلسله مراتب س
ــران» را حاصل نيروها و نهادهاي  ــمولي بيان مي كند. فوكو نيز «ديگ جهان ش
ــا «غيريت» تنها يك  ــت  «ديگري» ي ــي قدرتمند مي داند و معتقد اس اجتماع
ــئله ي تفاوت نيست بلكه مسئله ي سلسله مراتب نيز هست زيرا ديگري  مس
ــي نيست كه ما «خود» را با او يكي مي دانيم بلكه كسي است كه او را از  كس
ــتر فراگفتمان غرب، آن گونه كه فوكو و  ــت تر مي شماريم در بس خودمان پس
دريدا آن را ترسيم مي كنند، همواره انسان غربي هويت خويش را در تضاد و 

تقابل با «ديگري»، «خود» تعريف كرده است.
ــت كه يا منعكس كننده ي واقعيت  بازنمايي يك نوع «داللت كننده اي» اس
ــت كاري شده اي از عينيت خارجي را به نمايش  بيروني است يا تصوير دس
ــراي بيان يك امر  ــت ب ــتفاده از «زبان» اس ــد. بازنمايي به معناي اس مي كش
ــبت به عينيت ها براي خود آن مردم و ديگراني كه در ساير نقاط  معنادار نس
ــتوارت هال هويت فرهنگي در چارچوب  جهان وجود دارند و طبق نظر اس

«بازنمائي» شكل مي گيرد (عاملي۱۳۸۵).
ــتفاده از زبان براي گفتن چيزي  ــتوارت هال بازنمايي را به معناي اس اس
ــراد ديگر تعريف مي كند.  ــش دادن جهان معنادار به اف ــادار يا براي نماي معن
بازنمايي بخشي اساسي از فرايندي است كه به توليد معنا و مبادله ي آن ميان 
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اعضاي يك فرهنگ مي پردازد و شامل استفاده از زبان، نشانه ها و ايماژهايي سا

مي شود كه به بازنمايي مي پردازد (هال و جالي۲۰۰۷: ۱۵).
به عبارتي، چيزي كه بازنمايي مي شود، با فرهنگ سروكار دارد و فرهنگ 
ــت و از طريق زبان كه واسط هايي از درك  ــهيم معنا در ارتباط اس نيز با تس
امور است، معاني توليد و مبادله مي شود در نتيجه، زبان گفتاري و نوشتاري 
براي معنا و فرهنگ نقطه ي مركزي و منبعي براي ارزش ها و معاني فرهنگي 
محسوب مي شود. زبان سيستم بازنمايي محسوب مي شود و درآن از نمادها 
ــاي الكترونيكي، نكات  ــتاري، ايماژه ــانه هايي مانند صدا،كلمات نوش و نش
ــتفاده مي كنيم تا ايده ها، مفاهيم و احساس  ــيقي و حتي موضوعات اس موس
ــت كه افراد با  خود را به ديگران بگوييم و زبان در اين نگاه به معناي آن اس
زبان مشتركي قادر به ترجمه ي آنچه فردي مي گويد، باشند و همين طور قادر 

باشند تا ايماژهاي بصري را بخوانند (ربيعي و احمدزاده ۴۲:۱۳۸۷).
مسئله ي مهم در بازنمايي واقعيت توسط رسانه ها اينجاست كه يك رسانه 
هيچ گاه ابزار خنثي و يك ميانجي بي طرف در ارائه ي تصوير به حساب نمي آيد. 
رسانه متكي به زبان و معناست و زبان و معنا نيز در چارچوب گفتمان همواره 
ــت. لذا بازنمايي حوادث توسط رسانه ها، جداي از بحث  متكي بر قدرت اس
ــتاي  ــوگيري ايدئولوژيك دارد و در راس ــي و غيراخالقي بودن آن، س اخالق

تضعيف يا تثبيت قدرت و گفتمان ويژه اي گام برمي دارد (هال و جالي ۲۰۰۷: ۳۲).
ــلمان در رسانه هاي  ــاس، درك ما از بازنمايي حجاب زن مس بر ايـن اس
ــت كه توسط رسانه ها ساخته و ايجاد شده  غربي در وهله ي اول ادراكي اس
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ل د
سا ــت كه  ــتگي اين درك به قدرت و گفتمان ويژه اي اس و در وهله ي دوم وابس

رسانه ها در خدمت آن قرار گرفته اند.
ــي از  ــال بازنمايي را به همراه توليد، مصرف، هويت و مقررات، بخش ه
ــگ ۱ مي داند. او ابتدا اين ايده را مطرح مي كند كه «بازنمايي،  چرخه ي فرهن
معنا و زبان را به فرهنگ ربط مي دهد» (هال ۱۵:۱۹۹۷). سپس در ادامه، به بسط 
ــاد مختلف ايده ي بازنمايي مي پردازد و از خالل تحليل هاي خود نگاهي  ابع
ــد به مفهوم بازنمايي را ارائه مي دهد. مفهومي كه به گفته ي هال فرايند  جدي
ــاده و سرراست» نيست.  هال براي بيان چگونگي ارتباط ميان بازنمايي،  «س
معنا، زبان و فرهنگ، برداشت هاي متفاوت از بازنمايي را طبقه بندي مي كند. 
از اين منظر نظريه هاي بازنمايي در سه دسته نظريه هاي بازتابي يا انعكاسي۲، 
تعمدي يا ارادي۳، و برساختي يا ساختارگرايي۴ قرار مي گيرند (هال ۱۹۹۷: ۱۵ به 

نقل از گيويان و سروي ۱۴۹:۱۳۸۸).

• نظريه ي انعكاسي، نظريه انعكاسي بازنمايي را به صفر مي رساند و طبق 
ــط دوربين و رسانه ها بيان مي شود چيزي است كه  اين نظريه چيزي كه توس
ــت كه مردم درك مي كنند و در اين ميان چيزي  وجود دارد و آن چيزي اس

اضافه وجود ندارد.
• نظريه ي ارادي، اين نظريه مي گويد انعكاسي وجود ندارد و همه چيز اراده 
است. دوربين با نيت و اراده همه چيز را نشان مي دهد و واقعيتي در كار نيست.

The Intentional ـ The Reflective              2 ـ 1
Mind-Set ـ The Constructive                4 ـ 3
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ــاختارگرايي، هال معتقد است فقط بازنمايي توسط دوربين سا • نظريه ي س

ــي را بايد درون  ــت؛ بازنماي ــا بحث اراده و واقعيت مطرح نيس ــت. تنه نيس
ــي از آن مربوط به كارگردان، بخشي مربوط به  ــاختار فهم كرد. بخش يك س
برجسته سازي، برخي طبق شرايط اجتماعي و فرهنگي و... است (عاملي ۱۳۸۵).

ــبيت  ايده ي اصلي درباره ي بازنمايي از نظر هال پذيرفتن حدودي از نس
فرهنگي بين يك فرهنگ و ديگري است. در جايي كه با فقدان قطعي تعادل 
ــد. به همين دليل نياز اصلي به ترجمه به وجود مي آيد، به نحوي  روبه رو ش
ــا جهان مفهومي يك فرهنگ به ديگري پيش  ــه «ما از مجموعه ي ذهني۱ ي ك

مي رويم» (هال۱۹۹۷ به نقل از ميرزايي و پروين ۱۳۸۹: ۸۵).
ــناختن مفهوم «ديگري»  ــميت ش بازنمايي در اين معنا محلي براي به رس
ــتوارت هال داراي دو نظام به هم مرتبط است كه  ــت. بازنمايي از نظر اس اس
ـــتين نظام، معنا  در مركز فرايند توليد معنا در هر فرهـنگي جاي دارند. نخس
ــازد. نظام دوم، مجموعه اي از  ــيدن به جهان را براي بشر ممكن مي س بخش
تطابق ها ميان نقشه ي مفهومي بشر و مجموعه اي از نشانه ها را ايجاد مي كند. 
ــانه ها، در قلب توليد معنا در زبان قرار  اين روابط ميان چيزها، مفاهيم و نش
دارند. فرايندي كه اين سه عنصر را به هم پيوند مي دهد، همان چيزي است 
ــان اين دو نظام بازنمايي  ــي مي نامد. در واقع، از رابطه ي مي ــه هال بازنماي ك
نشانه ها توليدشده درون زبان سازمان مي يابند، معنا توليد مي كنند و مي توان 

آنها را براي ارجاع به اشيا، مردم و اتفاقات در جهان واقعي استفاده کرد.

1 -Knowledge
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سا ــاند، اين نكته نيز مهم است  ــان را برس چنانچه زبان حرف و منظور انس

كه در لحظات تاريخي معين، بعضي مردم قدرت بيشتري در صحبت كردن 
ــبت به ديگران را دارند. هال استدالل مي كند  درباره ي بعضي موضوعات نس
ــي بر قضاياي پهن دامنه تر دانش۱ و قدرت۲ تمركز مي كند.  الگوهاي بازنماي

هال در راستاي انديشه ي فوكو در مورد سوژه در بازنمايي مي گويد:
سوژه در درون گفتمان توليد مي شود. اين سوژه ي متعلق به گفتمان نمي تواند 
بيرون از گفتمان وجود داشته باشد زيرا بايد تحت سلطه ي گفتمان باشد. سوژه 
ــد. به نظر  بايد مطيع قواعد و قراردادها و صورت بندي هاي قدرت ـ دانش باش
ــود: اول، گفتمان  ــوژه از طريق گفتمان در دو مفهوم يا مقام توليد مي ش فوكو س
خود توليدكننده ي سوژه است. دوم، گفتمان مكاني را براي سوژه در نظر مي گيرد 
(يعني خواننده يا بيننده كه همچنان تحت كنترل گفتمان است) كه از آن سوژه، 

دانش و معناي خاص او به صورت معناداري متبلور مي شود.

ــتوارت هال از اين رويكرد به عنوان رويكردي نام مي برد كه تأثيرات  اس
ــت زيرا گفتمان در چنين ديدگاهي،  ــي بر نظريه ي بازنمايي داشته اس اساس
ــوژه را تعريف مي كند و از طريق آن، خود به صورت معنادار و  موقعيت س
ــيت،  ــت به لحاظ طبقه ي اجتماعي، جنس مؤثر عمل مي كند. افراد ممكن اس
ــند اما تنها زماني مي توانند به  ــته باش ويژگي هاي قومي نژادي و.. تمايز داش
صورت معنادار عمل كنند كه در يكي از جايگاه هايي قرار گيرند كه گفتمان 
آن را تعريف كرده باشد؛ به نحوي كه خود را تحت انقياد قواعد آن گفتمان 

1-Power    2 ـ The Spective of the Other
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ــوژه ي قدرتـ  دانش آن شده باشند. سرانجام سا ــند و بنابراين س قرار داده باش

اينكه هال «نمايش ديگري»۱ را در چارچوبي از عملكرد بازنمايي و با استفاده 
از رويكرد فوكو در باب گفتمان و سوژه مطالعه مي كند. هال نمايش ديگري 

را با كليشه سازي پيوند مي دهد. 
ــازانه مي داند و مي گويد: «اساسًا براي  ــازي را كنشي معناس هال كليشه س
ــازي ها  ــه س ــي عميق كليش درك چگونگي عمل بازنمايي نيازمند به بررس
ــت از امري كه  ــازي از نظر او عبارت  اس ــتيم» (هال ۱۹۹۷: ۲۵۷). كليشه س هس
ــاده و ذاتي تقليل مي دهد و اين خصيصه ها به  افراد را به چند خصيصه ي س
ــوند كه طبيعت آنها را تثبيت كرده است.  مثابه خصيصه هايي بازنمايي مي ش
هال، روش تحليل گفتمان استفاده شده براي فهم عملكرد بازنمايي را شامل 

بررسي موارد ذيل مي داند:
ــي كه پيرامون موضوعي خاص به ما نوع معيني از معرفت را  ۱ـ  جمالت

القا مي كنند.
۲ـ  قواعدي كه شيوه هاي معين صحبت كردن درباره ي اين موضوعات را تعيـين 

مي كنند و مانع از بروز و ابراز شيوه هاي ديگر سخن گفتن در اين مورد مي شوند.
ــخصيت مي دهند (همانند مرد  ۳ ـ افرادي كه با روش هايي به گفتمان ش
ديوانه، زن هيستريك، مجرم، منحرف، منحرف جنسي) با ويژگي هايي كه در 
ــخصيت اين افراد مي توان پيش بيني كرد، شيوه اي را مشخص مي كند  باب ش

كه دانش درباره ي آن موضوع، در آن زمان ساخته شده است.

Signifing ـ 1
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سا ــاص، اقتداريافته و به  ــن موضوع خ ــن دانش پيرامون اي ــه اي ۴ـ  چگون

برساختن «حقيقت» در يك لحظه ي تاريخي معين مي پردازد (بررسي شيوه ي 
حقيقت سازي در گفتمان).

۵ـ  اعمالي در درون نهادها در ارتباط با افراد (درمان پزشكي براي ديوانه، 
ــديدتر براي منحرف  رژيم هاي تنبيه براي مجرمان، اعمال اصول اخالقي ش

جنسي) كه رفتارشان مطابق اين ايده ها تنظيم و سازمان يافته است.
۶ ـ بررسي شيوه هاي نوين صورت بندي مفاهيم جديد در هر گفتمان و 
تأكيد بر جاري  و ساري بودن مفاهيم درون گفتمان (هال ۱۹۹۷ به نقل از ميرزايي 

و پروين ۱۳۸۹: ۸۶-۸۸).

ــپاك خاطر نشان مي سازد كه چگونه برچسبي مانند جهان  گايا تري اس
سوم يا زن جهان سومي تمايل مردم جهان اول را براي يكديگر كنترل شدني 
بيان مي كند. به زعم وي شخصيت «درجه ي دوم» نمي تواند حرف بزند و به 
خود مشروعيت بخشد، بنابراين سركوب شده و استثمار شده است. با بررسي 
ــخص مي شود كه يكي از مهم ترين و پركاربردترين  ديدگاه هاي مختلف مش
ــي خود و ديگران به منظور تداوم  كاركردهاي ايدئولوژيك گفتمان، بازنماي

نظام سلطه ي غرب مي باشد (مهدي زاده ۱۳۸۰: ۱۰).
بر همين مبنا در اين مطالعه در تحليل متون رسانه اي بررسي شده پيرامون 
ــلمـان از شيـوه ي بازنمـايي هال و به طور خاص تر شيوه ي  حجاب زن مس

كليشه سازي استفـاده مي شود.
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۳-۱) روش تحقيق
ــد. روش  ــن تحقيق از روش تركيبي (كمي و كيفي) بهره گرفته ش در اي
تركيبي، روشي مركب از تحقيق كمي و كيفي است (عاملي ۱۳۸۵). اين تحقيق 
ــتفاده از روش تحليل محتواي كمي در بررسي متون رسانه اي و روش  با اس
ــتوارت هال  ــي در تحليل گفتمان انتقادي مبتني بر نظريه ي بازنمايي اس كيف
ــده است. در روش تحليل محتوا، به بررسي محتواي يك اثر مانند:  انجام ش
ــود  ــمارش واحدهاي ثبت پرداخته مي ش كتاب، روزنامه يا فيلم از طريق ش
(هومن ۱۳۸۵). تحليل محتوا  به دو صورت كمي و كيفي انجام مي شود، با اتكا 
به روش كمي شمارش و عينيت  بخشي در مقاله، اساس مطالعه قرار گرفته و 
فرض بر اين است كه مفاهيم درون متن مي تواند براي همه دريافت يكساني 

به دنبال داشته باشد.
واحد زمينه يا متن در اين پژوهش شامل محتواي سرمقاله ها، مصاحبه ها، 
ــريات غربي است. واحد زمينه  ــتان هاي كوتاه و نش گزارش هاي خبري، داس
ــيع ترين متن محتوايي است كه مي توان آن را براي مشخص كردن واحد  وس

ثبت بررسي کرد (گال و ديگران ۱۳۸۷).
ــاس مسئله و  جهت رمزگذاري يا كدگذاري اطالعات محتوا ابتدا بر اس
ــدند. عمل مقوله بندي  ــداف تحقيق مقوله ها و واحدهاي ثبت انتخاب ش اه
ــازنده ي يك مجموعه از طريق تشخيص تفاوت هاي آنها و سپس  عناصر س
گروه بندي مجددشان بر اساس معيارهاي تعيين شده ي قبلي (شباهت عناصر) 
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سا ــود. واحد ثبت، بخشي از محتواست كه با قرار  ــب معنا انجام مي ش بر حس

گرفتن در مقوله اي معين مشخص مي شود. واحد ثبت در اين مطالعه مضمون 
ــته هاي معنادار در  ــل مضموني عبارت از يافتن هس ــت. انجام يك تحلي اس
بررسي انگيزش ها، نظرات، ارزش ها و باورهاست كه معموًال به عنوان واحد 

ثبت به كار مي رود.
ــي مضمون هاي  ــا  روش تحليل محتواي متن به بررس ــن مطالعه ب در اي
حقوقي و سياسي موضوع حجاب (به عنوان مقوله) در اين رسانه ها پرداخته 
ــك از قلمروهاي  ــد تحليل، براي هري ــت. مضامين به عنوان واح ــده اس ش
موضوعي (حقوقي ـ سياسي) در هريك از مقوله هاي مورد نظر، قرار گرفت 
ــريات به  ــد. در مواردي كه مضامين نش ــپس در فرم كدگذاري ثبت ش و س
ــص دو كد موضوعي  ــد، امكان تخصي ــر دو قلمرو و مقوله مربوط مي ش ه
ــت.  بعد از كدگذاري واحدهاي ثبت  براي مضمون يك عبارت وجود داش
ــتفاده از نرم افزار (اس. ــمارش و طبقه بندي موضوعي آنها داده ها با اس و ش

پي.اس.اس) تجزيه و تحليل شد.

۳-۲) اعتبار تحقيق
ــنجش ضريب اعتبار، ابتدا حدود ۱۰  ــي  و با هدف س جهت اعتباربخش
ــاس  ــاب قرار گرفته تا كدگذاري بر اس ــع در اختيار دو ارزي ــد از مناب درص
مقوله هاي بررسي شده انجام گيرد. با توجه به اينكه ميزان هم خواني ۸۲٪ به 

دست آمد، اعتبار اين پژوهش تأييد شد.
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ــانه هاي  ــت، رس ــانه هاي غربي اس با توجه به اينكه جامعه ي آماري، رس
كشورهاي آمريكا، آلمان، انگليس، فرانسه و سوئد به عنوان جامعه ي آماري 
ــدند. در هر يك از اين كشورها نشريات (روزنامه، ادواري)  در نظر گرفته ش
ــدند. اين دو  ــتره ي توزيع (ملي ـ محلي) انتخاب ش ــب تيراژ و گس برحس
ــت. همچنين  ــريه بر افكار عمومي اس ــي بيانگر ميزان تأثيرگذاري نش ويژگ
فراواني نشريات منتشره در كشورهاي غربي و در دسترس بودن آنها يكي از 
ــت. بنابراين تعداد  مالك هاي مورد نظر محقق در انتخاب منابع مطالعاتي اس
نشريات بررسي شده ي مربوط به كشورهاي آمريكا، آلمان و انگليس بيش از 
نشريات كشورهاي فرانسه و سوئد است. نشريات مورد نظر در يك دوره ي 
ــي يك ماه آماري از  ــاله (۲۰۰۵ـ  ۱۹۹۵) و به صورت تصادف ــي ۱۰ س زمان
ــد كه در مجموع ده ماه آماري در دوره ي ده ساله  ــال انتشار مطالعه ش هر س
ــب دوره ي زماني انتشار (روزنامه،  ــود.  بديهي است بر حس را شامل مي ش
ــده متغير است. در  ــي ش هفته نامه، دوهفته  نامه، ماهنامه) فراواني منابع بررس

مجموع ۱۶ نشريه از پنج كشور غربي در اين پژوهش بررسي شد.
ــبت به حجاب است  ــطح تحليل موضع گيري غرب نس از آنجايي كه س
ــده توجيه پذير  ــي ش ــورهاي بررس تفاوت در حجم نمونه در هر يك از كش
ــريات در دسترس را لحاظ  ــتفاده از نش ــت. ضمن اينكه محقق امكان اس اس

کرده است.
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سا نمونه ي بررسي شده در جدول شماره ي ۱ نشان داده شده است.

جدول١ ـ نشريه هاي بررسي شده در پژوهش  بر حسب كشور محل انتشار

۴) يافته هاي پژوهش

۴-۱) يافته هاي توصيفي
نمودار زير نسبت نشريات بررسي شده در اين پژوهش بر حسب كشور 
ــار را نشان مي دهد. ۲۸/۸۷٪ منبع رسانه اي مربوط به كشور  غربي محل انتش
ــور آمريكاست. سوئد و فرانسه  ــريات مربوط به كش آلمان و ۲۶/۰۹٪ از نش

هر يك با دو منبع رسانه اي پايين ترين درصد را به خود اختصاص داده اند.

 
 هاي مورد بررسينشريه كشور رديف

اياالت متحده  ١
 آمريكا

 وال استريت ژورنال
 نيويورك تايمز

 واشنگتن پست

 نشنال ريويو

 انگليس ٢
 ساندي تلگراف
 ميدل ايست
 گاردين

 آلمان ٣

 اشپيگل
 تدي ول
 اشترن
 تانگو
 ِاما

 لوموند فرانسه ٤
 فيگارو

 آواي زن سوئد ٥
 تستا



۳۱۴

فصلنامه شوراي فرهنگي اجتماعي زنان 

۱۳
۸۹

ن  
ستا

تاب
  / 

۴۸
ره 

شما
م / 

ده
واز

ل د
سا

نمودار ١. نسبت نشريات مورد بررسي بر حسب کشور محل انتشار

در جدول شماره ي ۲ توزيع فراواني پيام هاي رسانه اي مربوط به حجاب 
در ۱۶ نشريه ي بررسي شده آورده شده است.

جدول ٢ ـ توزيع فراواني پيام هاي مربوط به حجاب در رسانه هاي كشورهاي غربي
 

 درصد تراكمي درصد فراواني نشريه كشوررديف

 ٦/٥ ٦/٥ ١٩٥ ساندي تلگراف

 انگليس ١ ٥/١٤ ٩/٨ ٣١١ ميدل ايست

 ٨/٢١ ٣/٧ ٢٥٥ گاردين

وال استريت 
 ژورنال

٥/٢٨ ٧/٦ ٢٣٦ 

 ٨/٣٥ ٣/٧ ٢٥٥ مزنيويورك تاي

 ٤/٤٢ ٦/٦ ٢٣٣ واشنگتن پست

٢ 
اياالت متحده 

 آمريكا

 ٨/٤٧ ٤/٥ ١٩٠ نشنال ريويو

 ٣/٥٤ ٥/٦ ٢٢٨ اشپيگل

 ٦/٦٠ ٣/٦ ٢٢٢ تدي ول

 ٩/٦٥ ٣/٥ ١٨٥ اشترن

 ٧٠ ١/٤ ١٤٢ تانگو

 آلمان ٣

 ٦/٧٦ ٦/٦ ٢٣٣ ِاما

 ٧/٨٤ ١/٨ ٢٨٣ لوموند
 فرانسه ٤

 ٩/٩٠ ٢/٦ ٢١٨ فيگارو

 ٩٦ ١/٥ ١٧٤ آواي زن
 سوئد ٥

 %١٠٠ ٤ ١٤٠ تاز

 %١٠٠ %١٠٠ ٣٥٠٠  جمع كل 
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تحليل محتواي متون رسانه اي بررسي شده نشان مي دهد كه زنان مسلمان 
ــخصه ي آنهاست بازنمايي شده اند.  با حجاب چادر و عفت و حيايي كه مش
ارتباط حجاب زن مسلمان با خشونت به شدت به چشم مي خورد. به گونه اي 
كه در رسانه هاي غرب به عنوان برون گروه و ديگري به آنها حمله مي شود. 
ــان مي دهد در معرفي زن مسلمان  ــانه اي نش ــي واژگاني پيام هاي رس بررس
ــوژه آنها را در مقام فرودستي قرار مي دهند و  ــانه هاي غربي به عنوان س رس
ــان منقاد تفكر و خشونت مردساالرانه تصوير شده اند كه بي چون و چرا  ايش
ــرفت،  ــان تبعيت مي كنند. در مقابل خود يا زن غربي مظهر پيش از شوهرانش

آزادي، زيبايي، روشنفكري و... مطرح مي شود.
ــت: «آنان آن قدر در بند هستند که حتي وقتي  ــي ديگر آمده اس در گزارش
ــر در گوش همسرانشان دارند تا آنها  ــي شرکت مي کنند، س در مجامع سياس
برايشان مطالب را توضيح دهند، همه چيز حکايت از تبعيت آنان دارد» (کات 

ميليت ۱۹۸۲: ۱۲۲-۱۳۰).

ــلمان را نشانه ذلت و  ــريه دي ولز آلمان در بازنمايي، حجاب زن مس نش
زنان با تمايالت غربي را مدرن توصيف مي کند: «حجاب زن مسلمان نشانه ي 
ذلت و زنان با تمايالت غربي مدرن كه روز به روز گسترش مي يابند فرياد سر 

مي دهند، آنان را متوقف کنيد (منظور زنان با روسري است) (دي ولت۱ ۲۰۰۴).
ــازي، رسانه هاي غرب در بازنمايي  مطابق با ديدگاه هال در مورد كليشه س

1 -Die Welt,4/12/2004
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زنان مسلمان محجبه در راستاي تقويت كليشه هاي ساخته شده درباره گروه هاي سا

فرودست عمل مي كنند و با تكرار چنين كليشه هايي آن را طبيعي و حقيقي جلوه 
مي دهـند در حالي كه اين كليشه ها هرگز به شكل ناب و خالص ارائه نمي شود و 
همـواره با حـذف بخشي از واقعـيت به بازنمايي فـرودستي زنان مسلمان تأكيد 
ــود. لذا اگر زنان محجبه اي نشان داده شوند كه مدارج باالي اجتماعي را  مي ش
طي كرده اند، دوباره با طرح شبهاتي چون زنان در خانه فاقد هرگونه حقوق اند، 

تصوير کليشه اي سازمان يافته به مخاطب انتقال داده مي شود.
ــريه «نيويورك تايمز» در مصاحبه با زني ايراني نقل قول مي كند:  مثًال نش
«تصوير زنان ايراني در سطح جهان به شدت تحريف شده است» اما متعاقب 
اين اظهار نظر بالفاصله چنين تفسير مي كند: «فاطمه درست نمي بيند، چرا كه 
دولت بنيادگراي اسالمي به راحتي محدوديت هاي شديدي را بر زنان تحميل 

مي كند» (نيويورك تايمز ۵/۴/ ۱۹۹۷).
ــات و دانش  ــا ارائه ي اطالع ــانه ها ب ــتوارت هال رس ــق با نظر اس مطاب
ــد گفتمان اقتداريافته توليد و  ــرق و غرب، تولي پيرامون وضعيت زنان در ش
ــي  ــاختن «حقيقت» در يك لحظه ي تاريخي معين مي پردازند (بررس به برس
شيوه ي حقيقت سازي در گفتمان). در اين راستا رسانه هاي غربي با انعكاس 
موفقيت هاي زنان مسلمان غير محجبه با بازنمايي، روش زندگي و ايدئولوژي 
غربي اين زنان وضعيت ايشان را مثبت  نشان مي دهند، به عنوان مثال مجله ي 
«زايت» در مورد زنان مدرن مراكش مي نويسد: «اين گزارش در كنار پرنسس 
الله فاطمه زهرا مدير عامل اتحاديه ي زنان مراكش، يك زن تهيه كننده، يك 
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سا ــركت دار، يك باستان شناس و يك هنرپيشه را به تصوير كشيده است كه  ش

ــور دارند. زناني كه نه  ــر متمول بوده و گاهي حصيالت خارج از كش از قش
زيبا رويان حرم هستند و نه ترحم انگيز به سبب قرباني بودن در يك زندگي 
ــتند که سبك  ــتقالل مالي و متكي به خود هس ــنتي، آنان زنان مدرن با اس س

زندگي آنها شبيه زنان موفق غربي است (تسايت۱ ۱۹۹۰).
ــانه ها با روش هايي به گفتمان  ــيوه ي بررسي هال گفته مي شود رس در ش
ــتريك، زن قرباني خشونت، زن  ــخصيـت مي دهند (زن بنيادگرا، زن هيس ش
ــي، تروريسم، نازيبا، سركوب شده  ــده، زن منحرف، منحرف جنس تحقير ش
و....) و با ويژگي هايي كه در باب شخصيت اين افراد مي توان پيش بيني كرد، 
شيوه اي را مشخص مي كند كه دانش درباره ي آن موضوع، در آن زمان ساخته 
ــانه هاي غربي در نحوه ي بازنمايي آنها از  ــت. تحليل محتواي رس ــده اس ش
حجاب نشان مي دهد پيام هاي رسانه اي مربوط به حجاب و پوشش اسالمي 
ــود و با بازتاب  ــخصيتي اطالق مي ش ــته صفات ش زنان به اين پديده دو دس
ــبت اين صفات به حجاب زن  ــانه اي به تقويت نس مكرر آن در توليدات رس

مسلمان در افكار عمومي جهان مي پردازد.
ــلمان با  الفـ  بازنمايي از حجاب به عنوان عامل نقض حقوق زنان مس

پيام هاي زير:
ـ نماد نقض حقوق بشر؛
ـ نماد نقض حقوق زنان؛

1 -Zeit Magazin



۳۱۸

فصلنامه شوراي فرهنگي اجتماعي زنان 

۱۳
۸۹

ن  
ستا

تاب
  / 

۴۸
ره 

شما
م / 

ده
واز

ل د
ـ نماد تبعيض عليه زنان,سا

ـ نماد خشونت عليه زنان؛
ـ نماد ظلم به زن؛

ـ نماد موجود درجه ي دوم؛
ـ نماد عدم تساوي زن و مرد.

ــانه هاي غربي در بازنمايي حجاب به عنوان ضد حقوق زن بودن نيز  رس
پيام هاي متعددي منتشر مي کنند. نويسندگان غربي با تفکرات و ديدگاه هاي 
سياسي مختلف و همچنين زنان مسلمان سکوالر از جوامع اسالمي در يک 
ــونت نسبت به زنان مسلمان را به  اتفاق واحد تالش مي کنند تا هرگونه خش
قوانين اسالمي ربط دهند و با طرح  پاره اي از قوانين حقوقي همچون  حق 
طالق، خروج زن از خانه، تعدد زوجات، حق حضانت، ديه، ارث، سنگسار 
نتيجه بگيرند نگاه اسالم و قوانين قرآن زن را موجودي درجه ي دوم تصوير 
ــلمان به روح اسالم  ــوي مردان مس کرده و لذا اعمال و رفتارهاي غلط از س
ــورهاي اسالمي  و قوانين حقوقي آن بر مي گردد: «نقض حقوق زنان در کش

ريشه قوانين ديني دارد» (راديو آمريکا: ۱۹۸۲/۸/۴).
زنـدگي زنان در کشـورهاي اسالمي مخوف است. آنان زنداني مي شـوند، 
تحقير مي شوند، به آنان صدمه زده مي شـود و هرگاه کسي بخواهد عليه اين 
ــونت مردان قد علم کند، با فجيح ترين مقاومت ها  خودکامگي ديوانه وار خش

صدايش را در گلو خفه مي کنند (شري شلفر۱ ۱۹۹۰).

Schlaeffer,chery ـ 1



۳۱۹

بازنمايي حجاب زن مسلمان در رسانه هاي غربي
۱۳

۸۹
ن  

ستا
تاب

  / 
۴۸

ره 
شما

م / 
ده
واز

ل د
سا ــانه ها به توليد معنا با توصيف محيط پيرامون اقدام  ــيله اين رس بدين وس

مي کنند. اين امر مطابق با دومين رويكرد بازنمايي هال يعني نظريه اي ارادي 
ــت. نظريه ارادي مبني بر اينكه انعكاس و بازتابي از واقعيت وجود ندارد  اس
ــان مي دهد و  ــت. دوربين با نيت و اراده همه چيز را نش و همه چيز اراده اس

واقعيتي در كار نيست.
اين در حالي است كه اصل موضوع نقض حقوق زنان و اعمال خشونت 
عليه آنان در كشورهـاي غربي نيز به وفور يافت مي شود. نپرداختن به موضوع 
خشونت عليه زنان در اروپـا و غرب توسط رسـانه هاي غربي و نويسنـدگان 
فوق و همـچنين نهادهاي بين المللي سازمان ملل نشان مي دهد، موضوع نقض 
ــالم بيش از آنکه نشأت گرفته از دغدغه هاي حقوق بشري  حقوق زنان در اس
باشد ريشه در ديدگاه هاي سياسي دارد و اظهارات اين عنوان پيش از آنکه حس 

دلسوزي را در مخاطب ايجاد کند نفرت، بدبيني و کينه را گسترش مي دهد.
ــونت عليه زنان در انگليس نشان مي دهد از هر  مطالعات مربوط به خش
ده زن شش زن مورد خشونت واقع مي شوند و هر سه روز يک بار يک زن 

توسط شريکش و يا شريک قبلي اش کشته مي شود (دپارتمان جاستيس۱ ۲۰۰۶ ).
در پروسه ي ظلم حقوقي به زنان در اسالم زنان مسلماني که پيرو مدل هاي 
غربي بوده و تفکرات سکوالر را ترويج مي کنند به عنوان کارشناسان مسائل 
ــوند. به طور مثال، زناني چون نوال ساداوي۲،  حقوقي در اسالم مطرح مي ش

1 -Department  of Justice-Office , UK             2 ـ Golf war



۳۲۰

فصلنامه شوراي فرهنگي اجتماعي زنان 

۱۳
۸۹

ن  
ستا

تاب
  / 

۴۸
ره 

شما
م / 

ده
واز

ل د
ــت مصري، يا فاطمه مرنيسي۱ که غالبًا با طرح موارد حقوقي مطرح سا فمينيس

ــده و همچنين حجاب به عنوان نماد تضييع حقوق فردي زنان بر شبهاتي  ش
که غرب مطرح مي کند، تأکيد مي ورزند.

ــماره ي ۳ نشان مي دهد پيام هاي رسانه اي  يافته هاي مندرج در جدول ش
در بازنمايي حجاب به موضوعات حقوقي ۸ موضوع را نماد حجاب اطالق 
ــانه هاي مختلف از بين  کرده و با تکرار ۱۸۰۰ مرتبه موضوعات از طريق رس
ــونت عليه زنان، تبعيض عليه زنان و عدم  ۸ موضوع، حجاب به عنوان خش
تساوي با ۱۶,۶۷٪ بيش از بقيه تکرار شده است و نقض حقوق بشر و ظلم 
ــدول قرار گرفته اند،  ــوق که در يک رده ازج ــه موضوع ف به زنان پس از س
بيشترين نماد مطرح در رابطه با حجاب است. از ديدگاه غرب مالک تضييع 
ــق حضانت به زنان، ندادن حق  ــالم، ندادن ح حقوقي و تبعيض زنان در اس
ــيون رفع تبعيض عليه زنان، قانون تعدد زوجات،  ــتن به کنواس طالق، نپيوس
ــالمي به حساب مي آيد. موجود درجه ي  ــريعت اس ديه و ارث و تنبيه در ش
ــلمان با۸/۳۳٪ کمترين موضوع در حوزه حقوقي در رابطه  دوم بودن زن مس

با حجاب بوده است.

1 -Newal sadawi/Fattima Mernissi



۳۲۱

بازنمايي حجاب زن مسلمان در رسانه هاي غربي
۱۳

۸۹
ن  

ستا
تاب

  / 
۴۸

ره 
شما

م / 
ده
واز

ل د
سا جدول ٣ ـ توزيع فراواني پيام بازنمايي رسانه اي غرب (واحدهاي ثبت) نسبت به 

حجاب بر حسب استناد شخصيت حقوقي به حجاب

 نمودار ٢: توزيع فراواني پيام بازنمايي رسانه اي غرب
     

1-    
2-    
3-     
4-   
5-    
6-    
7-    
8-    

انواع استناد  /موضوع رديف
 به حجابحقوقي شخصيت 

درصد  درصد فراواني
 تراكمي

 ١٦,٦٧ ١٦,٦٧ ٣٠٠ خشونت عليه زنان ١
 ٢٧,٧٨ ١١,١١ ٢٠٠ نقض حقوق بشر ٢
 ٣٦,١١ ٨,٣٣ ١٥٠  دوميموجود درجه ٣
 ٥٢,٧٨ ١٦,٦٧ ٣٠٠ عدم تساوي ٤
 ٦٩,٤٥ ١٦,٦٧ ٣٠٠ تبعيض عليه زنان ٥
 ٧٧,٧٨ ٨,٣٣ ١٥٠ نقش حقوق طبيعي ٦
 ٨٦,١١ ٨,٣٣ ١٥٠ سلب حقوق فردي ٧
 %١٠٠ ١٣,٨٩ ٢٥٠ ظلم به زن ٨

 %١٠٠ %١٠٠ ١٨٠٠ جمع
 



۳۲۲

فصلنامه شوراي فرهنگي اجتماعي زنان 

۱۳
۸۹

ن  
ستا

تاب
  / 

۴۸
ره 

شما
م / 

ده
واز

ل د
بـ   بازنمايي از حجاب به عنوان نماد سياسي اسالم تندرو با پيام هاي زير:سا

ـ نماد مبارزه ي منفي با سکوالريسم؛
ـ نماد اصول گرايي؛

ـ نماد رجعت به دوران قبل از رنسانس؛
ـ نماد پاي بندي به دين؛

ـ نماد همگرايي با بنيادگرايي؛
ـ نماد ترويج اسالم در غرب.

ــيوه هاي نوين صورت بندي مفاهيم  ــاره به ش ــي هال اش ــيوه ي بررس ش
ــاري بودن مفاهيم درون گفتمان  جديد در هر گفتمان و تأكيد بر جاري و س
مي کند. رسانه هاي غربي با توليد گفتمان هاي رايج تحت عنوان حقوق دانان، 
ــان، صاحب نظران، محققان، روشنفكران، فعاالن حقوق بشر و... به  كارشناس

تأكيد گفتمان شرق شناسانه ي خود مبادرت مي کنند.
به عنوان مثال، از ديدگاه کارشناسان حقوقي مسائل زنان در اسالم پوشش 
زنان مسلمان بيشتر نماد سياسي بوده و در واقع  بنيادگرايان براي برگرداندن 
ــانس آنها را مجبور به حجاب کرده اند و زناني که خواه  زنان به قبل از رنس
ــاوي حقوق را  ــته و مفهوم تس ــويي با مدرنيته را نداش ناخواه توانايي همس

نمي دانند، ترجيحًا به دين و سنت روي مي آورند (کريستين ژاژي۱ ۱۹۹۸/۲). 
رسانه هاي غربي در مواجه با قشري از زنان مسلمان آگاه اذعان مي دارند 
كه هر روز بر تعداد اين زنان در كشورهاي مختلف اسالمي افزوده مي شود، 

 Jaggi Christian ـ 1



۳۲۳

بازنمايي حجاب زن مسلمان در رسانه هاي غربي
۱۳

۸۹
ن  

ستا
تاب

  / 
۴۸

ره 
شما

م / 
ده
واز

ل د
سا زناني كه در مسائل اجتماعي ـ سياسي فعاالنه شركت مي كنند و براي عقايد 

خود از هيچ چيز هراس ندارند (اكر ۱۹۹۰).
ــندگان وگزارشگران غربي اگرچه پوشش را عامل ركود زن معرفي  نويس
ــلمان كه علي رغم پوشش،  مي كنند اما در توجيه حضور اين گونه از زنان مس
ــار مي دارند كه اين زنان  ــان مي دهند،  اظه ــدي همه جانبه را از خود نش رش
ــري  ــت آوردن يك س يا نمي دانند پيروي از چه مكتبي كنند و يا براي به دس
ــد، راه حل ديگري پيدا  ــا كه با حجاب براي آنان به وجود مي آي از آزادي ه
نمي كنند. رسانه هاي غربي زنان هوشمند، توانا و مستقل که رشد و شكوفايي 
توانايي هاي خود را در سايه ي اسالم ببيند را کامًال مورد تفاضل قرار مي دهند 
و تالش مي كند تا الگوي ذهني غرب از اسالم و زنان مسلمان را به مخاطبين 

القا كنند، اگرچه اين تصوير ذهني با واقعيت در تضاد كامل باشد.
ــري از زني چادري با قامت كامًال  ــريه ي «نيويورك تايمز» باالي تصوي نش
ايستاده كه آن پوشش را روي گوش ها، بيني و دهان خود نيزكشيده بود مي نويسد: 
«شنلي زير چادر: ممكن است آنها خودشان را زير رداهاي سياه بنيادگرايان شيعي 
بپوشانند، اما در زيرش همـسران و دختران ايراني، تحت حاكميت روحانيون، 

لباس هاي تحريك آميز جنسي مي پوشند» (نيويورك تايمز ۱۹۹۷: ۴۶).
ــبت صفت  بدين ترتيب با ارائه ي تصويري نمادين از حجاب و دادن نس
شخصيتي پست (تحريك آميز) و قرار دادن زن مسلمان در موضع فرودستي 

چادر را به عنوان نشانه ي بنيادگرايي شيعي مطرح مي کند.
نشريه ي «فيگارو» فرانسه در بازنمايي سياسي حجاب زن مسلمان مي نويسد: 



۳۲۴

فصلنامه شوراي فرهنگي اجتماعي زنان 

۱۳
۸۹
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تاب
  / 

۴۸
ره 

شما
م / 

ده
واز

ل د
«روسري زنان مسلمان سمبل جنگ عليه ارزش هاي غربي است» ( فيگارو۱ ۲۰۰۲/۳/۲).سا

ــتنادات مكرر سياسي به زنان محجبه ي  ــريه ي «تانگو» در اس همچنين نش
ــلمان حجاب را به عنوان سمبل جنگ و خشونت معرفي مي کند. بر روي  مس
ــت هاي گره كرده در حال  ــريه تصوير زنان ايراني چادري با مش جلد اين نش
شعار دادن به عنوان صحنه اي از رژه ي يك مذهب شوم و جنگنده را ارائه داده 
است: «اسالم و زنان بنيادگرا، زناني كه به مقتضاي جبر و سرنوشتي كه دچار آن 
بودند،گرفتار هيجانات متعصبانه شدند و پيچيده در چادر هركجا كه صحبت از 
تقابل غرب آزاد در قبال اسالم به عنوان دنياي عبوس و ظلماني مي شود، سيل وار 
رژه مي روند و با عكس هايي از خميني و حتي االمكان مسلسل به دست، و شعار 
به دست راه مي افتند» (تانگو۲ ۱۹۹۵/۲). اين در حالي است كه اين نشريه ي آلماني با 
استنادات مكرر صفات شخصيتي منفي به زن مسلمان چادري رفع تأكيد از نقاط 
مثبت آن مي کند، مثًال، به فعال بودن و حضور در جامعه، مشاركت و آگاهي هاي 
سياسي، توانمندي نظامي اين زنان اشاره اي نمي شود و تنها به عنوان نماد تهديد 

براي نظام جامعه ي غرب بازنمايي مي شوند.
يافته هاي جدول شماره ي ۴ نشان مي دهد در حوزه ي سياسي رسانه هاي 
ــات خود تکرار کرده اند. بيشترين  غربي ۹ موضوع را ۱۷۰۰ مرتبه در گزارش
تعابير به کار گرفته شده در اين حوزه اصول  گرايي و همگرايي با بنيادگرايي  
با ۱۷/۶۵٪ هستند و پاي بندي به دين با ۵/۸۸٪ حداقل توصيف به کار گرفته 

شده در حوزه ي سياسي در رابطه با حجاب است.

1 -Figaro          2 -Tango



۳۲۵

بازنمايي حجاب زن مسلمان در رسانه هاي غربي
۱۳

۸۹
ن  

ستا
تاب

  / 
۴۸

ره 
شما

م / 
ده
واز

ل د
سا جدول ٤ ـ توزيع فراواني پيام بازنمايي رسانه اي غرب (واحدهاي ثبت) نسبت به حجاب 

بر حسب استناد شخصيت سياسي به حجاب

تلقي حجاب به عنوان نمادي سياسي بستر تهاجمات گسترده تري را عليه 
ــش زنان مسلمان که نشأت گرفته از تفکر ديني آنان فراهم مي سازد و  پوش

لذا در اين حوزه کمتر از اين زاويه به آن توجه شده است.

نمودار ٣: توزيع فراواني پيام بازنمايي رسانه اي غرب
 

 

انواع استناد / موضوع رديف
 به حجاب شخصيت سياسي

درصد  درصد فراواني
 تراكمي
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ل د
ــاخصه هاي سا ــاخصه هاي اصلي که با توجه به جداول زير ش ــي ش فراوان

حقوقي و سياسي را شامل مي شود به شرح ذيل است:
جدول ٥ ـ توزيع فراواني مقوله هاي بررسي شده در رسانه هاي غرب

توزيع فراواني نوع انعكاس رسانه اي از حجاب نشان مي دهد كه ٪۵۱/۲۳ 
ــازي منفي از حجاب به عنوان ناقض  ــانه اي غرب تصويرس از پيام هاي رس
ــازي منفي از حجاب به عنوان  حقوق زن دارند ودر ۴۸/۷۷٪ موارد تصويرس

يك نماد سياسي منفي دارند.
يافته هاي  جدول  شماره ي ۵ مربوط به شاخصه هاي اصلي مشخص مي کند 
در تصويرسازي منفي رسانه اي دو موضوع طي مدت زمان بررسي ۳۵۰۰ مرتبه 
ــت که در موضوعات حقوقي با ۵۱/۲۳٪ و موضوعات  ــده اس به کار گرفته ش
سياسي با ۴۸/۷۷٪ بيش از عرصه ي ديگر مورد سوء بهره برداري قرار گرفته اند.

            نماد نقض حقوق زن
                            نماد سياسي
Missing                              

نمودار٤. توزيع فراواني مقوله هاي بررسي شده در رسانه هاي غرب

 در صد فراواني موضوع رديف
 %٥١,٢٣ ١٨٠٠ حقوقي ١
 %٤٨,٧٧ ١٧٠٠ سياسي ٢

 ١٠٠ ٤٥٠٠ جمع
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ل د
سا بررسي هاي به عمل آمده همچنين نشان مي دهد موضوعات حقوقي نيز با 

ديدگاه سياسي و بهره برداري سياسي در حوزه ي حقوق بشر مطرح شده اند 
و رسانه هاي غربي غالبًا در بزرگنمايي پاره اي موارد حقوقي که نشأت گرفته 

از تفاوت هاي ديني ـ فرهنگي است، به دنبال اهداف سياسي هستند.

۴-۲) يافته هاي تحليلي
بر اساس تحليل رويكرد گفتمان انتقادي كه، ايدئولوژي مي تواند مثبت يا 
ــد ايدئولوژي در حالت منفي سازوكار مشروعيت   بخشي به سلطه  منفي باش
ــوب مي شود و در حالت مثبت براي مشروعيت بخشي به مقاومت در  محس

برابر سلطه و نابرابري هاي اجتماعي به كار مي رود (ون دايك۱ ۲۰۰۲: ۱۳).
استوارت هال درباره ي شيوه ي مشروعيت بخشي رسانه ها به سلطه اين گونه 
مطرح مي کند كه از طريق اعمالي که در درون نهادها در ارتباط با افراد (درمان 
پزشكي براي ديوانه، رژيم هاي تنبيه براي مجرمان، اعمال اصول اخالقي شديدتر 
ــان بر طبق اين ايده ها تنظيم و  ــي) اقدام مي شود و رفتارش براي منحرف جنس
ــازمان يافته است. بنابراين هنگامي كه در بازنمايي حجاب زن مسلمان ابتدا  س
ــاب صفات منفي چون: تروريسم، خشونت  اقدام به شخصيت پردازي و انتس
طلب، خطرناك، نماد عقب ماندگي، مانع آزادي و حقوق زن و... مي کنند و با 
اعمال درون نهادها اقدام به مقابله مي کنند. مثًال، ممنوعيت حضور زنان محجبه در 
مراكز و نهادهاي آموزشي و يا ممنوعيت اشتغال ايشان و ساير سخت گيري هاي 

رايج در كشورهاي اروپايي نسبت به زنان مسلمان محجبه.

1 -Van Dijk
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كشورهاي غربي از طريق جهت دهي به رسانه ها تالش مي كنند تا ساختار سا

ــور خود و دنيا را شكل داده و تحت تأثير قرار دهند. بنابراين  ايدئولوژي كش
ــانه اي خود به جاي اخذ رويكرد بي طرفانه در انعكاس وقايع  در توليدات رس
ــاس گرايش ايدئولوژيكي خود يعني نظام سلطه ي جهاني و  و حقايق، بر اس
منافع صاحبان قدرت فعاليت مي كنند (رويكرد انعكاس ارادي هال). از اين رو 
زبان رسانه خنثي نبوده  و با  سوگيري از طريق به كارگيري راه كار مثبت نمايي 
خود و منفي نمايي ديگران در سطوح مختلف زبان و ساختار معنايي يعني از 
ــش خبريـ  تفسيري آن دارند. در بخش توصيفي به  انتخاب موضوع تا پوش
ــانه هاي غربي پرداخته شد و نشان  ــيوه هاي بازنمايي از حجاب توسط رس ش
ــه ي پيام هاي ضد حقوق زنان به  ــتناد منفي به حجاب از طريق ارائ داديم اس
ــود. با توجه به اينكه  ــي منفي انجام مي ش حجاب و نيز ارائه ي پيام هاي سياس
ــانه هاي پنج كشور غربي بررسي شده اند، الزم است بدانيم  در اين مطالعه رس

شيوه ي مسلط هر يك از اين كشورها در برخورد با حجاب كدام است.
جدول ٦ـ ميانگين و انحراف معيار ارسال نوع پيام رسانه اي

انحراف معيارتعدادميانگينكشور
١,٦١٤٠٧٥٩.٤٨٧١٦انگليس
١,٥٣٤٥٩١٣.٤٩٩٠٨آمريكا
١,٤٤٣٦١٠١٠.٤٩٧٠٥آلمان
١,٤٠٩٢٥٠١.٤٩٢١٧فرانسه
١,٣١٥٣٣١٤.٤٦٥٣٧سوئد

١,٤٨٧٨٣٤٩٧.٤٩٩٩٢جمع كل
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ل د
سا جدول٧ـ   خالصه ي تجزيه و تحليل واريانس براي مقايسه ي پيام هاي رسانه اي حجاب كشور

نتايج حاصل از تجزيه و تحليل واريانس نشان مي دهد آزمون f معنادار است. 
اين بدان معناست كه حداقل بين يك جفت از ميانگين ها تفاوت آماري معنادار 
وجود دارد. آزمون تعقيبي توكي نشان داد كه انعكاس جنبه هاي سياسي حجاب 
در نشريات كشورهاي آمريكا و انگليس بيش از ساير كشورهاست. به اين معنا كه 
به دليل ارتباط بيشتر مردم با مسلمانان در اين كشورها بيشتر به بازنمايي سياسي از 
حجاب پرداخته مي شود كه پس از واقعه ۱۱ سپتامبر با شدت بيشتري همراه بوده 
است. همچنين با توجه به اينكه كشورهاي غربي در سطح سنجش اسمي مطالعه 
شده اند، با استفاده از آزمون پيوستگي خي دو، نيز به سنجش ارتباط و پيوستگي  

ميان كشورهاي غربي و نوع پيام رسانه اي اقدام شده است. 

جدول ٨ (دو بعدي)ـ رابطه ميان کشورهاي غربي و نوع پيام انعکاس داده شده از حجاب

.FSigنگين مجذوراتميادرجات آزاديمجموع مجذوراتمنابع تغيير

١٦٦,٨٥٨١١٦٦,٨٥٨١١٥,٣٧٩.٠٠٠هابين گروه
٥٠٥٤,٣٨٣٣٤٩٥١,٤٤٦هادرون گروه
٥٢٢١,٢٤٠٣٤٩٦جمع

  جمع كل كشور
 انگليس سوئد فرانسه آلمان آمريكا انگليس 

 ١٧٩١ ٢١٥ ٢٩٦ ٥٦٢ ٤٢٥ ٢٩٣ فراواني

 ٪١٠٠,٠ ٪١٢,٠ ٪١٦,٥ ٪٣١,٤ ٪٢٣,٧ ٪١٦,٤ درصد سطري
 نماد نقض
 حقوق زن

 ٪٥١,٢ ٪٦٨,٥ ٪٥٩,١ ٪٥٥,٦ ٪٤٦,٥ ٪٣٨,٦ درصد ستوني

 ١٧٠٦ ٩٩ ٢٠٥ ٤٤٨ ٤٨٨ ٤٦٦ فراواني

 ٪١٠٠,٠ ٪٥,٨ ٪١٢,٠ ٪٢٦,٣ ٪٢٨,٦ ٪٢٧,٣ درصد سطري

نوع پيام 
 ارسال

شده براي 
نماد سياسي حجاب

 ٪٤٨,٨ ٪٣١,٥ ٪٤٠,٩ ٪٤٤,٤ ٪٥٣,٥ ٪٦١,٤ درصد ستوني

 ٣٤٩٧ ٣١٤ ٥٠١ ١٠١٠ ٩١٣ ٧٥٩ فراواني

 جمع كل ٪١٠٠,٠ ٪٩,٠ ٪١٤,٣ ٪٢٨,٩ ٪٢٦,١ ٪٢١,٧ درصد سطري

 ٪١٠٠,٠٪١٠٠,٠٪١٠٠,٠٪١٠٠,٠٪١٠٠,٠٪١٠٠,٠ درصد ستوني
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ل د
ــماره ي ۹ نشان از معناداري آزمون و ارتباط ميان رسانه هاي سا يافته هاي جدول ش

غربي برحسب كشور و نوع پيام دارد. با مراجعه به جدول مشخص مي شود كشورهاي 
فرانسه، آلمان و سوئد در استنادات منفي خود به حجاب و پيام هاي رسانه اي بيشتر 
ــتور فعاليت و حمله ي خود دارند. اينها  ــاب منفي نقض حقوق زنان را در دس انتس
كشورهايي هستند كه در تبليغات رسانه اي خود را مدافع حقوق بشر معرفي مي کنند. 

لذا در بازنمايي ديگري بيشتر به برچسب هاي نقض حقوق بشر استناد مي کنند.
جدول٩ ـ آزمون رابطه ي رسانه هاي كشورهاي غربي با نوع پيام ارسالي

Chi-Square Tests Value df
 Asymp. Sig.

(2-sided)

Pearson Chi-Square 114.030(a) 4 .000

Likelihood Ratio 115.467 4 .000

Linear-by-Linear Association 111.723 1 .000

N of Valid Cases 3497

a  0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is

ــورهاي فوق به  ــوي كش ــد، اتخاذ اين راهبرد از س همان طور كه گفته ش
دليل ساختار اجتماعي خاص آنان است. در كشورهاي آمريكا و انگليس كه 
ــلمانان به صورت پررنگ تر و سازماندهي شده مي باشد (وجود  حضور مس
ــالم در آن  ــس) ايدئولوژي و مباني اعتقادي اس ــلمانان در انگلي پارلمان مس
ــت. بنابراين برچسب هاي منفي سياسي كارايي  ــده اس جوامع بهتر معرفي ش
ــورهايي  بهتري در اقناع افكار عمومي عليه حجاب دارد. در حالي كه در كش
ــتر مدعي دفاع از حقوق بشر هستند و  ــه، آلمان و سوئد كه بيش نظير فرانس
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سا ــلمانان تحت فشار و سختگيري هاي فراواني است (وجود قانون  حضور مس

ممنوعيت اشتغال و تحصيل دختران و زنان محجبه) رسانه هاي اين كشورها 
ــب هاي منفي ضد حقوق زن بودن حجاب بيشتر استفاده مي كنند.  از برچس
اگرچه هر دو دسته از كشورهاي ياد شده در ارسال هر دو نوع پيام كوتاهي 
ــدت تحت تأثير قرار مي  دهند. آزمون شدت  نکرده و افكار عمومي را به ش
همبستگي رابطه ي ميان رسانه هاي كشورهاي غربي و نوع پيام نيز مثبت است 

ولي اندازه و شدت (۰/۱۸۱) اين ارتباط ضعيف است.

جدول١٠-آزمون شدت في و وي كرامر در مورد رابطه ي رسانه هاي كشورهاي 
غربي با نوع پيام ارسالي

Symmetric Measures Value Approx. Sig.

Nominal by Nominal Phi .181 .000

Cramer›s V .181 .000
N of Valid Cases 3497

a  Not assuming the null hypothesis.

b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

نتيجه گيري
ــوي  ــردازي در رابطه با حجاب از س ــالمي انگاره پ ــس از انقالب اس پ
رسانه هاي غرب شکل گرفته و غربي ها حجاب را که تا قبل از احياي مجدد 
ــکار به زن و  ــمبل ظلم آش هويت ديني مظهر فريبندگي مطرح مي کردند، س
ــرفت زن  ــاي فردي زن تصوير کردند که مانع پيش ــض حقوق و آزادي ه نق
ــازي رسانه اي يک  ــت. در جريان جديد تصويرس در عرصه هاي مختلف اس
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ــعار حمايت از حقوق بشر به سا ــتند و با ش ــت واحد را به نمايش گذاش سياس

ــخصيت دهي به آن به عنوان نماد ضد  بازنمايي حجاب با ارائه ي دو نوع ش
حقوق زن و نماد سياسي اقدام کردند.

رسانه هاي غربي هر روز به صورت مستقيم و غير مستقيم از طريق بيان 
ــتفاده از تصاوير يا كلمات، به  ــي از واقعيت، با اس دروغين و يا حذف بخش
ــي از معني و ارتباط، و نماد را  ــرگرمي، خبر، آگهي و... حوزه هاي صورت س
توليد مي كنند، كه در رابطه با زنان مسلمان محجبه آنها به عنوان «ديگري» در 
ــتي قرار داده شده  و از طريق كليشه سازي و مشروعيت بخشي  مقام فرودس

به تحكيم و حفظ روابط قدرت ـ دانش اقدام مي کنند.
ــتفاده از روش بازنمايي هال نمونه هايي  در بخش چارچوب نظري با اس
مستند از نحوه ي بازنمايي رسانه اي غرب از حجاب ارائه شده است. با توجه 
به اينكه معرفت شناختي وچارچوب نظري تحقيق مبتني بر ديدگاه استوارت 
ــت، جهت پاسخ به پرسش هاي نظري در مطالعه و سنجش نشريات  هال اس
ــان روش كيفي و كمي تحليل محتوا، بوديم. به  ــي نيازمند به اخذ هم زم غرب
ــرمقاله ها،  ــن منظور آيتم هاي داراي پيام مرتبط با حجاب از محتواي س همي
ــتان هاي كوتاه نشريات غربي، با روش  مصاحبه ها، گزارش هاي خبري، داس
ــانه گذاري و استخراج شد. بعد از كدگذاري مطالب  تحليل محتواي متن نش
ــا تجزيه و تحليل داده ها  ــع آوري مضامين و طبقه بندي موضوعي آنه و جم

توصيفيـ  تحليلي انجام شد.
مطابق با ديدگاه هال در مورد كليشه سازي، رسانه هاي غرب در بازنمايي 
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سا ــه هاي ساخته شده درباره ي  ــلمان محجبه در راستاي تقويت كليش زنان مس

گروه هاي فرودست عمل مي كنند و با تكرار چنين كليشه هايي آن را طبيعي و 
حقيقي جلوه مي دهند در حالي كه اين كليشه ها هرگز به  شكل ناب و خالص 
ــود و همواره با حذف بخشي از واقعيت به  بازنمايي فرودستي  ارائه نمي ش

زنان مسلمان تأكيد مي شود.
ــانه اي غرب نسبت به حجاب زن با  ــان مي دهد بازنمايي رس يافته ها نش
ــته صفات  به حجاب به عنوان نماد سياسي منفي و نماد ضد  ارائه ي دو دس
ــازي (يكي از شيوه هاي روش بازنمايي هال)  حقوق زن اقدام به شخصيت س
ــا ۳۵۰۰ مرتبه به کار گرفته  ــي اين گونه پيام ه مي کنند. طي مدت زمان بررس
ــي با  ــت که در موضوعات حقوقي با ۵۱,۲۳٪ و موضوعات سياس ــده اس ش

۴۸,۷۷٪ بيش از عرصه ي ديگر مورد سوء بهره برداري قرار گرفته اند.
همچنين بررسي هاي به عمل آمده نشان مي دهد موضوعات حقوقي نيز با 
ديدگاه سياسي و بهره برداري سياسي در حوزه ي حقوق بشر مطرح شده اند 
و رسانه هاي غربي غالبًا در بزرگنمايي پاره اي موارد حقوقي که نشأت گرفته 

از تفاوت هاي ديني ـ فرهنگي است، به دنبال اهداف سياسي هستند.
ــانه ها با روش هايي به گفتمان  ــيوه ي بررسي هال گفته مي شود رس در ش
ــتريك، زن قرباني خشونت، زن  ــخصيت مي دهند (زن بنيادگرا، زن هيس ش
ــي، تروريسم، نازيبا، سركوب شده  ــده، زن منحرف، منحرف جنس تحقير ش
و....) و با ويژگي هايي كه در باب شخصيت اين افراد مي توان پيش بيني كرد، 
شيوه اي را مشخص مي كند كه دانش درباره ي آن موضوع، درآن زمان ساخته 
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ــانه هاي غربي در نحوه ي بازنمايي آنها از سا ــت. تحليل محتواي رس ــده اس ش

حجاب نشان مي دهد پيام هاي رسانه اي مربوط به حجاب و پوشش اسالمي 
زنان به اين پديده دو دسته صفات شخصيتي اطالق مي کند و با بازتاب مكرر 
آن در توليدات رسانه اي به تقويت نسبت اين صفات به حجاب زن مسلمان 

در افكار عمومي جهان مي پردازد. 
ــانه اي از حجاب با شخصيت دهي عامل نقض حقوق زنان  بازنمايي رس
ــر، نماد نقض حقوق زنان، نماد  ــلمان با پيام هاي: نماد نقض حقوق بش مس
ــان، نماد ظلم به زن، نماد موجود  ــونت عليه زن تبعيض عليه زنان، نماد خش

درجه ي دوم، نماد عدم تساوي زن و مرد.
ــانه اي از حجاب به عنوان شخصيت دهي با انتساب صفات  بازنمايي رس
ــم، نماد  ــاد مبارزه منفي با سکوالريس ــالم تندرو با پيام هاي: نم ــي اس سياس
ــانس، نماد پاي بندي به دين،  اصول گرايي، نماد رجعت به دوران قبل از رنس
ــالم در غرب، نماد تهديد براي  نماد همگرايي با بنياد گرايي، نماد ترويج اس

نظام جامعه غرب به طور مكرر نشان داده شده است.
ــت كه پيام هاي رسانه اي در موضوعات  يافته هاي پژوهش بيانگر آن اس
ــرار ۱۸۰۰ مرتبه  ــالق کرده و با تک ــوع را نماد حجاب اط ــي ۸ موض حقوق
ــانه هاي مختلف از بين ۸ موضوع، حجاب به عنوان  موضوعات از طريق رس
ــاوي با ۱۶,۶۷٪ بيش از  ــونت عليه زنان، تبعيض عليه زنان و عدم تس خش
بقيه تکرار شده است و نقض حقوق بشر و ظلم به زنان پس از سه موضوع 
ــترين نماد مطرح در رابطه  فوق که در يک رده از جدول قرار گرفته اند، بيش
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سا ــع حقوقي و تبعيض زنان در  ــت. از ديدگاه غرب مالک تضيي با حجاب اس

اسالم، عدم حق حضانت به زنان، عدم حق طالق، عدم پيوستن به کنواسيون 
رفع تبعيض عليه زنان و قانون تعدد زوجات، ديه و ارث و تنبيه در شريعت 
ــالمي به حساب مي آيد. موجود درجه ي دوم بودن زن مسلمان با ٪۸,۳۳  اس

کم ترين موضوع در حوزه ي حقوقي در رابطه با حجاب بوده است.
ــي به حجاب نشان  ــتناد منفي سياس همچنين يافته هاي پژوهش در مورد اس
مي دهد در حوزه ي سياسي رسانه هاي غربي ۹ موضوع را ۱۷۰۰ مرتبه در گزارشات 
خود تکرار کرده اند. بيشترين تعابير به کار گرفته شده در اين حوزه اصول گرايي و 
همگرايي با بنيادگرايي با فراواني۱۷,۶۵٪ است. پاي بندي به دين با ۵,۸۸٪ حداقل 

توصيف به کار گرفته شده در حوزه ي سياسي در رابطه با حجاب است.
تلقي حجاب به عنوان نمادي سياسي بستر تهاجمات گسترده تري را عليه 
پوشش زنان مسلمان که نشأت گرفته از تفکر ديني آنان فراهم مي سازد و لذا 

در اين حوزه کمتر از اين زاويه به آن نگاه شده است.
ــات و دانش  ــا ارائه ي اطالع ــانه ها ب ــتوارت هال رس ــق با نظر اس مطاب
ــان اقتداريافته کرده و  ــرق و غرب، توليد گفتم پيرامون وضعيت زنان در ش
ــي  ــاختن «حقيقت» در يك لحظه ي تاريخي معين مي پردازند (بررس به برس
شيوه ي حقيقت سازي در گفتمان). در اين راستا رسانه هاي غربي با انعكاس 
موفقيت هاي زنان مسلمان غير محجبه با بازنمايي، روش زندگي و ايدئولوژي 
ــانه ها  ــان مي دهند. اكثر اين رس ــان را مثبت نش غربي اين زنان وضعيت ايش
ــي را كه پاي بندي به ارزش هاي ملي و  ــه اي كامًال هدفدار تمامي زنان به گون
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ديني خود دارند را انسان هايي عقب مانده، خشن، كثيف، بي منطق، متعصب، سا

بي سواد و زشت ترسيم مي كند (ديگري) و تمامي كساني كه تمايالت غربي 
خود را در غالب بي حجابي، خوردن مشروبات الكلي، عدم پاي بندي به دين 
و فرهنگ  ملي نشان مي دهند و زبان انگليسي نيز مي دانند، انسان هاي متمدن، 
بافرهنگ، خوشرو و خوش سيما ترسيم مي كند، انسان هايي كه ارزش آزادي 

غربي را مي دانند (خود يا طرفدار خود).
در بخش توصيفي به شيوه هاي بازنمايي منفي از حجاب توسط رسانه هاي 
ــد و نشان داده شد استناد منفي به حجاب از طريق ارائه ي  غربي پرداخته ش
پيام هاي ضد حقوق زنان به حجاب و نيز ارائه ي پيام هاي سياسي منفي انجام 
مي شود. با توجه به اينكه در اين مطالعه رسانه هاي پنج كشور غربي بررسي 
شده اند، الزم است معلوم شود كه شيوه ي مسلط هر يك از اين كشورها در 
برخورد با حجاب كدام است. با استفاده از آزمون پيوستگي خي دو، اقدام به 

سنجش ارتباط ميان كشورهاي غربي و نوع پيام رسانه اي شد.
يافته هاي پژوهش نشان از معناداري آزمون خي دو و ارتباط ميان رسانه هاي 
غربي برحسب كشور و نوع پيام دارد. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل واريانس 
نشان مي دهد كه آزمون f معنادار است. اين بدان معناست كه حداقل بين يك 
ــود دارد. آزمون تعقيبي توكي  ــت از ميانگين ها تفاوت آماري معنادار وج جف
نشان داد كه انعكاس جنبه هاي سياسي حجاب در نشريات كشورهاي آمريكا 
و انگليس از ساير كشورهاست. كشورهاي فرانسه، آلمان و سوئد در استنادات 
منفي خود به حجاب و پيام هاي رسانه اي خود بيشتر انتساب منفي نقض حقوق 
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سا زنان را در دستور فعاليت و حمله ي خود به حجاب دارند.

البته اتخاذ اين راهبرد از سوي كشورهاي فوق به دليل ساختار اجتماعي 
ــورهاي آمريكا و انگليس كه حضور مسلمانان به  ــت. در كش خاص آنان اس
ــد (وجود پارلمان مسلمانان  ــازماندهي شده مي باش صورت پررنگ تر و س
ــالم در آن جوامع بهتر معرفي  ــس) ايدئولوژي و مباني اعتقادي اس در انگلي
شده است. بنابراين برچسب هاي منفي سياسي كارايي بهتري در اقناع افكار 
ــه، آلمان  ــورهايي نظير فرانس عمومي عليه حجاب دارد. در حالي كه در كش
ــتند و حضور مسلمانان  ــتر مدعي دفاع از حقوق بشر هس ــوئد كه بيش و س
ــار و سختگيري هاي فراوان  است (وجود قانون ممنوعيت اشتغال  تحت فش
ــانه هاي اين كشورها از برچسب هاي  و تحصيل دختران و زنان محجبه). رس
ــد. اگرچه هر دو  ــتفاده مي كنن ــتر اس منفي ضد حقوق زن بودن حجاب بيش
ــال هر دو نوع پيام كوتاهي نکرده و  ــده در ارس ــورهاي ياد ش ــته از كش دس
افكار عمومي را به شدت تحت تأثير قرار مي دهند. آزمون شدت همبستگي 
ــت ولي  ــورهاي غربي و نوع پيام نيز مثبت اس ــانه هاي كش رابطه ي ميان رس

اندازه و شدت (۰/۱۸۱) اين ارتباط ضعيف است.
ــان مي دهد جامعه ي غربي  ــي هاي به عمل آمده در اين پژوهش نش بررس
بدون توجه به تفاوت هاي فرهنگي و نظر به تفکرات فرهنگي و نظر به تفکرات 
ــم به دنبال القاي سبک زندگي۱  ــوي پيروان مکتب سکوالريس ضد ديني از س
ــه با  ــتند و در اين پروس ــي  به منزله ي الگوي برتر به جوامع ديگر هس غرب

life style ـ 1
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برخوردهاي کليشه اي و غالبًا دو گانه به موضوعات حقوق بشر مي پردازند. سا

از طرفي ديگر فضاي حاکم بر اين موضوعات غالبًا سياسي است .
در چند قرن اخير غرب با شعار حقوق بشر استعداد شگرفي براي سلطه 
ــت و اين امر غالبًا با مدعاي احقاق  ــري از خود نشان داده اس بر جوامع بش
حقوق بشر، آزادي و دمکراسي صورت گرفته است، چرا که به طور طبيعي 
ــت که مدعي احقاق حقوق  ــان ها در برابر شعاري اس کمترين مقاومت انس
انساني آنهاست  و اين گونه است که شديدترين خشونت ها و ديکتاتوري هاي 
ــعار دمکراسي بر بسياري از ملت ها تحميل شد و با شعار آزادي  مدرن با ش
ــکوفاترين نسل هاي جوامع به اسارت و بردگي مدرن تن دادند و با شعار  ش
ــر نه فقط حقوق اوليه افراد و گروه هاي مختلف اجتماعي پايمال  حقوق بش
شد، بلکه کرامت انساني نيز لگد مال اين فريب و نيرنگ شد. پژوهش حاضر 
ــان داد رسـانه هاي غربي با استفاده از روش بازنمايي، يکي از مؤثرتـرين  نش

شيوه ها را در تقويت گفتمان شرق شناسي به كار مي گيرد.
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