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چکیده
پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان دستیابی نقش اصلیِ زن سریال کیمیا به نقشهای سهگانه همسری ،مادری و شهروندی و
نیز اولویتبندی آنها از منظر بینندگان به شیوه توصیفی  -پیمایشی صورت گرفت .جامعه مورد نظر ،دانشجویان دوره
کارشناسیارشد دانشکدههای علوم انسانی و فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسالمیواحد دزفول در نیمسال اول سال تحصیلی -69
 5969به تعداد  894نفر بود که از این میان 509 ،نفر به صورت تصادفی هدفمند بر اساس جدول مورگان انتخاب شدند .جهت
گردآوری دادهها از دو روش کتابخانهای و میدانی استفاده شد .در ابتدا بر مبنای مطالعات کتابخانهای منابع اسالمی ،نقشهای
سهگانهی همسری ،مادری و شهروندی ،نشانگرهای آن و اولویتبندی نقشها از منظر دینی شناسایی شدند .به این ترتیب ابزار
گردآوری دادهها به صورت پرسشنامه ای در سه مولفه اصلیِ زن تدوین گردید .سپس روایی ابزار از طرف صاحبنظران حوزه دین و
خانواده تأیید و پایایی ابزار نیز با ضریب آلفای کرونباخ  0/48برآورد گردید .پس از نظرسنجی ،دادهها با نرمافزار  SPSSو آزمون  tو
فریدمن تحلیل شد .یافتههای پژوهش نشان داد که گرچه در اولویتبندی نقش زن از منظر دینی ،نقش همسری ،مادری و
شهروندی به ترتیب دراولویت اول ،دوم و سوم قرار میگیرند اما از دیدگاه شرکتکنندگان این پژوهش ،بازیگر اصلی زن سریال
کیمیا ،در نقشهای همسری و شهروندی باالتر از حد متوسط و در نقش مادری پایینتر از حد متوسط بوده است .به این ترتیب به
اعتقاد بینندگان این سریال ،نقش شهروندیِ (فعال اجتماعیِ) زن در میان نقشهای سهگانه ،از اولویت بسیار باالتری برخوردار بوده
است .این در حالی است که مطابق با رویکرد اسالمیو دینی ،نقش شهروندیِ زن فرع بر نقشهای همسری و مادری اوست.
واژگان کلیدی :نقش زن ،نقش همسری ،نقش مادری ،نقش شهروندی ،رویکرد اسالمی ،سریال کیمیا.

 -5استادیار ،گروه معارف اسالمی ،واحد دزفول ،دانشگاه آزاد اسالمی ،خوزستان ،ایران( ،نویسنده مسئول) ،پست الکترونیکfarajipak@gmail.com :
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مقدمه
خانواده به عنوان کهنترین و پردامنهترین نظام در
جوامع بشرى ،مناسبترین و مطمئنترین بستر و زمینه
براى تأمین نیازهاى جسمانى ،معنوی و تربیتى اعضاى
خود است .محیط خانواده مکتب بسیار ارزنده و
سازندهای است ،به طوری که منشأ بسیاری از صفات
خداپسندانه است .در صورتی که انسان متوجه این امر
باشد و از فرصت استفاده کند ،میتواند هم خودسازی
کند و هم دیگران را تربیت نماید (مظاهری.)5948 ،
خانواده بهنجار بهترین الگو برای حفظ سالمت
جسمانی افراد و رسیدن به شاخص های سالمت است.
در آغاز ،زن و مرد ،با قرار دادن قوای شهوانی و عاطفی
خود در مسیر قانونی روابط زناشویی ،به سالمت
جسمیو روانی میرسند .در مرحله بعد و با پیدا شدن
فرزندان ،والدین با نخستین واکنش های رضایتمندانه
و آگاهانه در نوزادانشان ،پاداش عاطفی و روانی بزرگی
را از سوی آنان دریافت میکنند و خود نیز همواره از
نظر روانی به آنان یاری میرسانند .تنها در خانواده است
که هر انسان برای نخستین بار میتواند احساس کند
که دوست داشته میشود و این مسئله در رشد عاطفی
و روانی هر کس سهمیبه سزا دارد (عالسوند.)5960،
در خانواده ،سه دسته انسان اصالح میشوند؛ یکی
مردها ،که پدران این خانوادهاند؛ یکی زنها ،که مادران
خانواده هستند و دیگری فرزندان که نسل بعدی این
جامعه هستند .اگر خانواده در جامعهای نباشد ،همه
تربیتهای بشری و همه نیازهای روحی انسانها ناکام
خواهد ماند ،زیرا طبیعت و ساخت بشری به گونهای
است که جز در محیط خانواده و در آغوش پدر و مادر،
آن تربیت سالم و بی عیب و عقده و آن بالندگی الزم
روحی پیدا نخواهد شد (خامنهای.)5969 ،
نظام خانواده ،مثل دیگر نظامهاى اجتماعى و انسانی
داراى یک «سازمان» است .در یک سازمان ،هر
شخص بر اساس سلسله مراتب تعیین شده ،جایگاه و
نقش مشخصى دارد که نشانه میزان و تأثیرگذاری او
بر دیگران ،یا فرمانبرداری و تاثیرپذیری او از دیگران
است .در نظام خانواده نیز هر فرد بر اساس جایگاه و
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نقش معینی که برای او تعیین شده است ،در راه
بالندگی و سالمت و سعادت خانواده به ایفا و انجام
تکالیف و وظایف خود میپردازد .پیداست که در صورت
عدم قرار گرفتن صحیح افراد خانواده –علیالخصوص
والدین -در جایگاههای مناسب خود ،این سازمان آن
چنان که باید ،به وضعیت و اهداف ایدهآل نخواهد
رسید.
در این میان ،زن به عنوان یک انسان،موجودى الهى و
شایسته نیل به همه کماالت است .قرآن کریم درباره
خلقت و انسانیت زن و مرد ،نگرش واحدى دارد و هدف
آفرینش آدمیان را که عبودیت ،حیات طیبه و رضوان
الهى است به صورت عام مطرح کرده است .اسالم زن
را در ارزشهاى انسانى مانند ایمان ،عمل صالح ،علم و
دانش ،تقوا و پارسایى و هجرت و جهاد همانند مرد
قلمداد مىکند .افزون بر این ،اسالم رعایت حرمت و
احترام زن را در جامعه الزم شمرده و حضور اجتماعى و
نظارت بر اعمال و رفتار جامعه اسالمى (امر به معروف
و نهى از منکر) را به عنوان حق و وظیفه زنان نیز
معرفى مىکند .اسالم ارزش فوقالعادهاى براى وظایف
زن در امور مربوط به همسردارى و مادرى و تربیت
فرزندان قائل است و حسن اجراى این وظایف را
همسنگ و هموزن تمام فضایل و کماالت متصور براى
مردها مىداند.
اگرچه از نگاه دینی ،زن و مرد در انسان بودن هیچ
تفاوت و تمایزی با یکدیگر ندارد ،اما آنها برای هدف
خاص و ویژهای آفریده شدهاند .بر این اساس ،از منظر
دین اسالم ،زنان و مردان هر یک واجد نقشهای
انحصاری خود هستند ،که در صورت رعایت این
نقشها ،میتوان کارکرد خوب و مناسبی از خانواده
انتظار داشت .در این میان ،میتوان به جایگاه زنان در
نقش «همسری» و «مادری» در خانواده اشاره داشت.
خداوند بنا به نقشهای جنسیتی زن ،عواطف و
احساسات را در او غالب و ویژه قرار داده است تا در
نقش همسری ،به لحاظ انسی و عاطفی ،آرامبخش
شوهر خود باشد و با انجام وظایفش ،در یک سطح
طولی تابع دستورات الهی و بعد به شوهر خود تمکین
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کند .زن در نقش مادری نیز بهعنوان انسانی پاک و
مظهری از جمال الهی تداومدهنده نسل انسانی و
تربیتکننده فرزندان نیکو ،شایسته و مفید برای آینده
اجتماع بشری است .همان گونه که لقمه و غذا و شیر
مادر در تربیت فرزند تأثیر مستقیم دارد ،اندیشه و تربیت
و رفتار مادر نیز در روح فرزند تأثیرات غیرقابل انکاری
دارد که مسئولیت زنان را در این بُعد بسیار واال و بزرگ
مینماید .به این سبب ،برای زحمات مادر ،پاداش های
عظیمیهمانند ثواب جهاد و شهادت قرار داده شده
است (مظاهری .)5965 ،همچنین زنان در جامعه نیز با
حفظ معیارهای دینی و اخالقی چون عدم تبرج ،داشتن
حیا ،عفاف و پوشش میتوانند تأثیرگذار بوده و نقش
یک «شهروند و فعال اجتماعی»مؤثری را ایفا کنند.
اما در جهان امروز ،وسایل ارتباط جمعی با انتقال
اطالعات و شکلدهی افکار عمومی ،در توسعه و تغییر
فرهنگ و تمدن بشری نقش بزرگی بر عهده دارند ،به
گونهای که کمتر حادثه و جریان مهم اجتماعی را
میتوان یافت که رسانهها در پیدایش و شکلگیری آن
هیچ نقش مهمی ایفا نکرده یا دست کم در گسترش،
نشر یا کنترل آن سهمی نداشته باشند .درتبیین
چگونگی اثرگذاری رسانهها ،به نظریه یادگیری بندورا
میتوان اشاره کرد .در نظریه یادگیری بندورا ( )5688بر
عواملی چون تقلید ،تقویت ،تقویت جانشینی ،یادگیری
اجتماعی و تبادل اجتماعی تأکید شده است( .معدن دار،
 :5946ج )5تقویت سه نقش عمده را در یادگیری ایفا
میکند .نخست آن که رسانه میتواند به تقویت رفتار
درست کمک کند .دوم این که نقش یک مشوّق
«انگیزشی» را برای تبدیل یادگیری به عملکرد دارد.
سوم آن که آنچه از راه مشاهده آموخته شده است،
پنهان باقی میماند تا این که مشاهدهکننده ،دلیلی
برای استفاده از آن بیابد (هرگنهان .)5949 ،کارکرد
اساسی و بنیادین رسانهها عبارت است از :بازنمایی
واقعیتهای جهان خارج برای مخاطبان که اغلب دانش
و شناخت ما از جهان به وسیله رسانهها ایجاد میشود.
درک ما از واقعیت نیز به واسطه و به میانجیگری
روزنامهها ،تلویزیون ،تبلیغات و فیلمهای سینمایی و ...
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شکل میگیرد .رسانهها جهان را برای ما به تصویر
میکشند .رسانهها این هدف را با انتخاب و تفسیر خود
در کسوت دروازبانی و به وسیله عواملی انجام میدهند
که ار ایدئولوژی اشباع هستند (واتسون و همکاران،
 .)5009در حوزه فرهنگ ،رسانههای جمعی برای غالب
مردم ،کانال اصلی بازنمایی و بیان فرهنگی ،منبع اصلی
تصاویر واقعیت اجتماعی و اصول شکل دادن و حفظ
هویت اجتماعی هستند و زندگی اجتماعی با استفاده
روزمره از رسانه الگو میگیرد و محتوای آن در اوقات
فراغت مخاطب تزریق میشود (مک کوآیل.)5050 ،
در بین رسانههای جمعی ،رادیو و تلویزیون از نظر
آموزش غیررسمی و الگوسازی ،جایگاه ویژهای دارند.
تلویزیون به دلیل برد گسترده مخاطبانش ،یکی از
بهترین وسایل آموزشی و فرهنگی است که امروزه در
اختیار کشورها و جوامع مختلف قرار دارد .این رسانه ،با
استفاده همزمان و هماهنگ از تصویر و صدا ،تأثیر
انکارناپذیری بر مخاطبان خود میگذارد و به سبب
گیرایی و جذابیتهای خاص خود ،نقش و سهم
بیشتری در انتقال الگوهای رفتاری و فرهنگسازی
دارد .در این میان زن با اهداف متفاوتی در این رسانه
به ایفای نقش پرداخته است که پژوهشهایی مختلف
نحوه این حضور رابررسی نمودهاند .به عنوان نمونه
روچه در مطالعهای با عنوان ستاره های زن سینمای
اسپانیا به تحلیل محتوای نقش و پرستیژ زنان و مردان
در فیلمهای تولیدی سینمای اسپانیا در فاصله زمانی
سالهای  5669و  5009پرداخته است .وی بیان می-
دارد که پرستیژ شغلی مردان باالتر از زنان است و هنوز
بازنمایی کلیشهای از برتری مردان در فیلمها به چشم
میخورد (به نقل از آقابابایی .)5949 ،جی .بوفکین نیز
در پژوهشی تحت عنوان بازنمایی زنان در فیلمهای
مدرن در  90فیلم عامه پسند در سال  5669به این
نتیجه رسیده است که تصاویر ارائه شده از زنان تحت
تأثیر تصورات قالبی و سنن موجود در جامعه است (به
نقل از راودراد و زندی .)5949 ،اما در تلویزیون ایرانو در
بسیاری از مجموعههای تلوزیونی نقش زن با هدف
تأثیرگذاری بر جامعه زنان و ارائه الگوی مناسب زن
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اسالمی– ایرانی همواره به تصویر کشیده شده است.
یکی از سریالهای پرمخاطب تلوزیون که در سال
 5968در  550قسمت از شبکه اول سیما پخش شد،
سریال «کیمیا» بود .همچنان که از نام این مجموعه
تلوزیونی بدست میآید ،قهرمان آن دختر/زنی است به
نام کیمیا که با ایفای نقش های مختلف در خانواده و
سطح اجتماع ،در صدد است که شخصیت مناسب،
کامل و درخوری از یک زن ارائه دهد .حال با توجه به
اهداف این سریال ،پژوهش حاضر در پی تعین میزان
دستیابی نقش اصلیِ زن سریال کیمیا به نقشهای سه
گانه همسری ،مادری و شهروندی و نیز اولویتبندی
آنها از منظر بینندگان این سریال پرمخاطب میباشد.در
این پژوهش ،مراد از نقش زن در نظام خانواده ،موقعیتی
است که زن در خانه دارد و توقعات و کارهایى است که
به تناسب این موقعیت و جایگاه ،از او انتظار میرود.
منظور از واژه «زن» در عنوان مقاله ،به لحاظ وضع
موجود خانواده (خانواده هستهاى ،که مرکب از شوهر،
زن و فرزندان میباشد) است.
مفهوم خانواده در اسالم
خانواده از ابتدای تاریخ ،تاکنون در بین تمامی جوامع
بشری به عنوان اصلیترین نهاد اجتماعی ،زیربنای
اصلی جوامع بوده است .با این وجود ،مفهوم خانواده از
آن دسته مفاهیمی است که در علوم اجتماعی و تربیتی
دارای تعاریف متعددی است و تعریف واحدی ندارد .هر
یک از اندیشمندانی که در حوزه مطالعات خانواده به
فعالیت پرداخته یا در این حوزه اندیشیدهاند ،آن را به
گونهای متفاوت تعریف کردهاند .مهمترین دلیل تنوع و
گوناگونیهای موجود در تعریف این مفهوم عبارت است
از ابعاد متنوع و مؤلفههای فراوانی که در دلِ این مفهوم
نهفته است .این تنوع و تکثرِ ابعادِ مستتر در مفهومِ
خانواده سبب شده است هر یک از اندیشمندان،
متناسب با دیدگاهی که به آن نظر دارند ،بخش یا
بخشهای خاصی از این مؤلفهها را برجسته سازند و آن
را به عنوان مؤلفههای اصلی بر سازنده مفهوم خانواده
مطرح کنند .برای مثال ،برخی افراد ،ویژگیهای
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زیستشناختی موجود در نهاد خانواده را در مرکز تعریف
خود از این مفهوم قرار دادهاند .برخی به بعد کارکردی
خانواده توجه کرده و برخی دیگر به بعد اجتماعی یا بعد
ساختاری آن توجه بیشتری داشتهاند .از سوی دیگر،
خانواده ،نهادی به شدت متکی بر مؤلفههای فرهنگی
است .ازاینرو ،از فرهنگی به فرهنگ دیگر ،دارای
تعاریف متفاوتی است .همچنین ،باید به تعاریف ارائه
شده از مفهوم خانوده در طول زمان و تغییرات ناشی از
گذشت زمان اشاره کرد .در دورههای زمانی و تاریخی
مختلف ،ابعاد متفاوتی از مفهوم خانواده برجسته شده و
بنا بر ملزومات دورههای مختلف ،تعاریف از خانواده،
مؤلفههای مختلفی به خود گرفته است .برای مثال،
تعریف از خانواده در زمان کنونی با تعریف این مفهوم
در دوره زمانی انقالب صنعتی و همچنین با تعریف آن
در دوره پیشامدرن از حیات بشر متفاوت است .در این
دورههای زمانی ،باز مؤلفههای ساختی-کارکردی
مختلفی دارای مهمترین نقش و اهمیت در تعریف
مفهوم خانواده هستند ،با این حال ،نقش زمان و
دورههای زمانی مختلف در برجسته کردن ابعاد مختلف
این مفهوم قابل توجه و شایسته بررسی است.
در متون اسالمینیز خانواده از اهمیت بسزایی برخوردار
است ،به طوری که در اسالم هیچ بنیانی در نزد خداوند،
دوست داشتنیتر از ازدواج نیست (صدوق.)5940 ،
خانواده طبیعیترین واحد تولیدمثل و فراگیرترین واحد
اجتماعی است که نیروی انسانی جامعه را فراهم
میآورد .برخالف دین مسیحیت که تجرّد را مقدم بر
ازدواج و ازدواج را تنها به عنوان راهی برای فرار از
بدکاری به رسمیت میشناسد (کتاب مقدس ،نام اول
پولس به قرنتیان ،)9-5 :8در پرتو آیات و روایات دین
اسالم پرداختن به این بنای مقدس و بنیادین و حمایت
و هدایت آن به جایگاه واقعی و متعالیاش همواره سبب
اصالح جامعه بزرگ انسانی شده و غفلت از آن موجب
دور شدن بشر از حیات حقیقی و سقوط به ورطه
هالکت و ضاللت بوده است .اسالم به عنوان مکتبی
انسانساز ،بیشترین عنایت را به تکریم ،تنزیه و تعالی
خانواده دارد و این نهاد مقدس را کانون تربیت و مهد
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مودّت و رحمت معرفی میکند .دین اسالم هدف از
تشکیل خانواده را تأمین نیازهای مادی ،عاطفی و معنوی
انسان از جمله دستیابی به سکون و آرامش برمیشمارد.
دستیابی به این اهداف واال و حفظ و حراست دقیق و
مستمر از آنها ،نیازمند توجه جدی به نهاد خانواده و اجرا
کردن قوانین مربوط به آن در اسالم است.
در اسالم خانواده حاصل نوعی از قرابت سببی است به
عنوان مثال به سبب ازدواج ،دو نفر با هم قرابت پیدا
مىکنند .بنابراین مبناى نکاح ،قرابت از نوع سبب است
که با آن خانواده تشکیل مىگردد .درباره نکاح نیز
تعریف یکى از حقوقدانهاى بزرگ کشور آورده مىشود:
«نکاح عقدى است که به موجب آن زن و مردى به
منظور تشکیل خانواده و شرکت در زندگى با هم متحد
مىشوند .نکاح از عقودى است که جنبه مالى و
غیرمالى هر دو را داراست زیرا از طرفى در اثر عقد
نکاح مرد موظف مىشود که نفقه زن و سایر اعضاى
خانواده را بپردازد و مالى را به عنوان مهریه به زن بدهد
و از سوى دیگر زن و مرد مکلف مىشوند که براى
تثبیت مبانى خانواده و تربیت فرزندان با هم همکارى
کنند» (کاتوزیان .)5969 ،نکاح ،چون عقد است باید
شرایط اساسی سایر عقود را دارا باشد یعنی زن و مرد
باید قاصد (قصدکننده) و بالغ و عاقل و رشید باشند و
جهت عقد نیز مشروع باشد ولى آنچه عقد نکاح را از
سایر عقود ممتاز کرده همان جنبههاى عاطفى اخالقى
آن است .در نگاه قرآن و فرهنگ اسالم ،خانواده نه تنها
محل تـولید نـسل ،تنظیم روابط جنسی ،محافظت و
تأمین عاطفه اسـت (چراغی کوتیانی ،)5944 ،بلکه
جایگاه پرورش روحیه و شخصیت سالم انسانهاست.
اصول حـاکم بـر خـانواده ایـمانی در نـگاه قـرآن را
میتوان چنین دانست :مودت و رحمت ،امنیت و
آرامش ،تراضی و مشورت میان زوجین ،مشورت میان
سایر اعضاء خانواده ،اصالح امور ،گذشت و برقرار کردن
صلح ،پرهیز از خودکامگی ،مراقبت معنوی ازخود و
افراد خانواده ،معاشرت به معروف.
با پذیرش این اصـول به عنوان اصول دوامدهنده و
قوامدهنده خانواده به این نتیجه میرسیم که مفهوم
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خانواده در اسالم عبارتست از مسئولیتشناسی و
مسئولیتپذیری هر یک از مرد و زن در خانواده که در
تـقسیم این مسئولیتها ،مرد و زن دارای نقشهای
متفاوتی هستند .در بین نقشهای متعددی که دین
اسالم برای زن قائل شده است ،برخی از آنها مقدم بر
برخی دیگر هستند.از این رو ،شناخت صحیح نقشهای
زن در خانواده و نیز اولویتبندی صحیح آنها بر اساس
مالکهای دینی میتواندضامن ایجاد خانوادهای سالم و
پویا باشد.
مهمترین نقش زن در خانواده در رویکرد
اسالمی
نگاه ارزشمدارانه نسبت به زن در سرتاسر قرآن نمایان
است به گونهای که هر جا از مردان مؤمن و صالح
سخن به میان میآورد ،زنان مؤمنه و صالحهرا در کنار
آنها مطرح کرده است(احزاب ،99/حدید ،54/فتح،9/
توبه .)85- 85/در قرآن کریم سخن از تأخر زمانی در
خلقت زن وجود دارد اما ترتب ارزشی ،آنچنان که کتاب
مقدس به آن تصریح میکند ،مطرح نشده است .آنچه
درنگاه قرآنی موجب تمایز ارزشی انسانها در پیشگاه
الهی است ،تقوا است و نه جنسیت (حجرات .)59/اگر
چه زن و مرد در خلقت و ارزش با یکدیگر برابر بوده و
از این حیث تقدم و تأخری بین آنها نیست ،اما بدیهی
به نظر میرسد که هر یک از زن و مرد ـکه بـراساس
تـکوین از ویژگیهای فیزیولوژیک و احساسات و
عواطف متمایز برخوردارندـ بایستی نقش مکمل را برای
آن دیگری ایفا نماید .مفهوم «نقش» به وظایف و
انتظاراتی گفته میشود که برای هر فرد بر حسب
پایگاهی که به دست آورده ،تعیین شده است .از این رو
منظور از «نقش زن» در مقاله حاضر ،انتظاراتی است
که میتوان از یک زن در شرایط گوناگون داشت.
 -1زن به عنوان همسر :ایجاد سکونت و
آرامش برای همسر
آرامش و صفای خانواده عالوه بر این که در پرورش
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صحیح فرزندان فوقالعاده مؤثر است ،محیطی گرم و
صمیمی برای ابراز عشق همسران نسبت به یکدیگر
پدید میآورد و ایشان را کمک میکند که به صورتی
شایسته و درست به وظایف خویش عمل نمایند .از
جمله عوامل مؤثر در ایجاد صفا و صمیمیت ،سازگاری
زن با شوهر و صبر و شکیبای یا و در همسرداری و
خانهداری است.
ایجاد سکون و آرامش مردان در کنار همسر خود،
مهمترین و اصلیترین هدف ازدواج و تشکیل خانواده
برشمرده شده است( .روم55/؛) وجود صفا ،یکرنگى و
صمیمیت در خانواده ،عالمت توفیق ازدواج در رسیدن
به اصلیترین هدف بوده و نشانه آن است که زن و مرد
هر دو به وظایف خود در برابر همسر ،عمل میکنند .در
این میان ،با توجه به وجود عواطف بسیار قوى در زنان،
نقش آنان در تأمین بهداشت روانى خانواده چشم گیرتر
است .زن میتواند روحیه خسته و ناامید همسرش را در
برابر مشکالت تغییر دهد و یا دست کم ،سنگ صبور
ناراحتیها و آالم او باشد .همچنان که میتواند در
تضعیف روحیه همسرش نقش مؤثرى داشته ،او را از
خود رنجانده و موجبات تزلزل نظام خانواده را فراهم
کند.
عالمه طباطبایی آرامش در آیه مزبور را طرفینی دانسته
و به آن جنبه حسی و جنسی داده است:
برای سود رساندن به شما از جنس خودتان همانندانی
آفرید؛ چرا که هر یک از زن و مرد به وسائلی از امر
تولید مثل مجهز است که با همراهی جنس دیگر
کارش به ثمر میرسد و با کار هر دو ،مسئله تولید و
تکثیر نسل به انجام میرسد .بر این اساس ،هر کی
نقصی دارد و به قرین خود نیازمند است و از مجموع
این دو ،یک واحد تام حاصل می شود و به جهت همین
نیاز و نقص ،هر یک به سمت دیگری حرکت میکند و
زمانی که وصلت حاصل شد ،آرام میگیرد؛ زیرا هر
ناقصی به کمال خود مایل است و هر نیازمندی به
چیزی که رفع نیاز کند ،میل دارد .این همان میل
جنسی است که در این دو قرین قرار داده شده است
(طباطبایی ،5858 ،ج.)599 :59
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زن با رعایت اخالق همسرداری میتواند در درجه اول
آرامبخش همسر و در درجه دوم محیط خانواده و
فرزندان باشد .از همین رو ،پیامبر اکرم (ص)جهاد زن را
شوهرداری او دانسته است (حرعاملی ،5806 ،ج  )58در
تقسیم نقشها گویا چنان مد نظر بوده است که خانه و
خانواده وجهه اصلى همت زن باشد .تقاضاى على (ع) و
فاطمه (س) از پیامبر اکرم براى تقسیم فعالیتها و
احاله کارهاى خانه به فاطمه (س) و کارهاى بیرون از
منزل به على (ع) (همان ،ج  ،)58معادل دانستن
همسردارى شایسته زنان و صبر بر مشکالت ناشى از
آن با جهاد مردان( ،همان ،ج )55باالترین سعادت مرد
مسلمان را برخوردارى از همسر شایسته دانستن،
(همان ،ج )58بهشت را زیرقدم مادران توصیف نمودن
و بر باردارى ،وضع حمل و شیردهى فرزندان ثوابهاى
فراوان مقرر نمودن( ،همان ،ج  )59نشانگر جایگاه
نقشهاى زنان است؛ همانگونه که خطابهاى
بسیارى در ترغیب مردان به ایفاى نقشهاى ویژه از
جمله شرکت در جهاد رسیده است.
در این رابطه روایات و احادیث فراوانی از معصومین (ع)
وجود دارد که هر یک به اهمیت نقش زن به عنوان
همسر میپردازند .الگوی دینی همسری آن است که
همهی کارکردهای مورد انتظار از زوجیت در آن دیده
شود .در این الگو مهارتهای ارتباطی اهمیت دارند.
اساس ماهیت زوجیت ،پیوند و ارتباط است .بنابراین هر
آنچه ارتباط زن و شوهر را تعمیق کند در این الگو
وجود دارد و هر آنچه به این ارتباط آسیب میرساند در
آن دیده نمیشود .مهارت کالمیدر این زمینه نقش
مهمیدارد و گفتگوهای زن و شوهر باید به غنیسازی
فضای انس و الفت کمک کند .در این الگو ،زن و
شوهر لباس یکدیگرند .این استعار به عیبپوشی و
کمک به یکدیگر در رفع نیازهای غریزی و جنسی
بازمیگردد .راه کارهایی وجود دارد که شایسته است از
سوی زن انجام گیرد تا موجب ایجاد رضایت شوهر خود
و در نتیجه تأمین آرامش روحی و جسمیبرای او شود.
برخی از این راهکارها عبارتند از :ابراز محبت و توجه
کردن به شوهر ،خوشرو و خوشزبان بودن ،رعایت
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اخالق حسنه ،عدم استفاده از کلمات توهینآمیز و یا
مورد استهزا قرار دادن همسر به خاطر نقایص یا معایب
او ،نیکی کردن به همسر و خانواده او،آراستن و پاسخ
دادن به تمایالت جنسی همسر.

کاملترین و مناسبترین غذا برای نوزاد است .کودکانی
که از بدو تولد تا دو سال تمام با شیر مادر تغذیه
میشوند ،نسبت به سایر کودکان ضریب سالمتی
جسمی و بهره هوشی باالتری دارند.

 -1زن به عنوان مادر :تربیت فرزند
یکی از مهمترین ،سازندهترین و ارزشمندترین
نقشهایی که زن میتواند ایفا کند ،نقش مادری است.
در آموزههای دینی ،مادری یک ارزش بهشمار میآید
که به دلیل ویژگیهای زیستی و روانی ،بر عهدهی
زنان نهاده شده است .نقش مادری تنها در وضع حمل
و شیر دادن خالصه نمیشود ،بلکه یک سلسله
مسئولیتهای پرورشی و تربیتی بر عهدهی مادر
گذاشته شده است که ثمرهی آن در هدایت کل
جامعهی بشری خود را نمایان میکند .همانگونه که
لقمه و غذا و شیر مادر در تربیت فرزند تأثیر مستقیم
دارد ،اندیشه و تربیت و رفتار مادر نیز در روح فرزند
تأثیرات غیرقابل انکاری دارد که مسئولیت زنان را در
این بُعد بسیار واال و بزرگ مینماید .به این سبب ،برای
زحمات مادر ،پاداشهای عظیمیهمانند ثواب جهاد و
شهادت قرار داده شده است( .مظاهری )5965 ،در
حقیقت ،زن در نقش مادر به نحو دانسته یا نادانسته
فرهنگ ،معرفت ،تمدن و ویژگیهای اخالقی یک قوم
و جامعه را با جسم ،روح و اخالق و رفتار خود ،به فرزند
منتقل میکند .یکی از مهمترین وظایفی که در داخل
خانه و خانواده به عهدهی زنان است ،مسألهی «تربیت
فرزند» است.
بهترین روش تربیت فرزند انسان ،این است که در
آغوش مادر و با استفاده از مهر و محبت او پرورش پیدا
کند .زنانی که فرزند خود را از چنین موهبت الهی
محروم میکنند ،اشتباه میکنند .هم به ضرر فرزندشان
و هم به ضرر خودشان و هم به ضرر جامعه اقدام
کردهاند؛ اسالم این را اجازه نمیدهد (خامنهای.)5969 ،
اصوال تغذیه با شیر مادر از حقوق طفل بر پدر و مادر
است و از زمان آغاز تولد کودک شروع میشود .امروزه
پژوهشهای پزشکی تأیید میکند که شیر مادر،

 -3زن به عنوان شهروند :فعالیت اجتماعی
با توجه به این که علتکلیتشریعاحکام عبادی،
رساندن انسان به مقامانسانکاملبوده است (جوادی
آملی ،5969 ،ج )9پس هدف آیات قرآن به فعلیـت
رسـاندن همـﺔ اسما و صفاتی است که در انسان به
ودیعت نهاده شده است( .همان) به اعتبار ویژگیهای
زن و مرد در خلقیات و بروز صـفات زنانـه و مردانه این
تجلیات صور گوناگونی به خود میگیرند و کارکردها و
نقشآفرینیهایی در حیات بشری میکنند که نظام
حیات انسانی به آنها قوام و دوام مییابد و کمال هر
جنسی به آن معنا پیدا میکند و میتواند بستر معنا
کردن آیاتی باشد که کارکردها و تفاوتهای جنسیتی
این دو جنس را بیان کنند.
تقریبا در تمام موارد ،مخاطب آیات قرآن در مسائل
اجتماعی مردان هستند .به عبارت دیگر ،خداوند
بسیاری از وظایف اجتماعی را بر دوش مرد نهاده و آن
را بر زن واجب نشمرده تـا بـرای زنان این فرصت
فراهم شود که فارغ از تظاهرات اجتماعی و در خلوت
خـانواده و بـا اسـتفاده از سرمایﺔ عاطفی که خود به او
عطا کرده ،در جهت سالمت جسم و تعـالی روح
انسـانی شـوهر و فرزندان ،یعنی افراد جامعه ،خدمت
کند و البته از سر مهر و رحمت و با تمرین فضـیلت
اخـالص بپذیرد که اثرگذاری اجتماعی او در مقایسه با
مرد نمود کمتری دارد .آنچه باید مورد دقت و توجه قرار
گیرد این است که قرآن زن را از قبول مسئولیتهـای
اجتماعی منع ننموده ،ولی مانند مردان برخی
مسئولیتها مانند تأمین اقتصادی خود و خـانواده را بر
زن واجب نکرده است (طباطبایی ،5858 ،ج .)5بـه
بیـان دیگـر خداوند براساس تفاوت خلقت و به تبع آن
تفاوت احکام زن و مرد ،نقش اجتماعی را بیشتر بر
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عهده مرد قرار داده و از این لحاظ مردان را بر زنان
ترجیح داده است (نساء.)98 ،
با مطالعه آیات قرآن و الگوهای تاریخ اسالم از زنان،
میتوان تحلیل کرد که چرا خداوند در قرآن و به هنگام
بیان احکام اجتماعی و خانوادگی ،صرفاً مردان را
مخاطب قرار داده است .خداوند اجرای احکام اجتماعی
را به مردانسپرده و در خانواده قیمومیت و سرپرستی
زنان را به مردان واگذار کرده اسـت «الرجالُقوّامون علی
انساء بما فضل اهلل بعضهم علی بعض» (همان) و
نقـشهـای اجتمـاعی زنان را به گونهای تعریف کرده که
با وجود ارزشمندی و تأثیر باال ،نمود و بروز اجتماعی
چندانی ندارد .به بیانی ،عدم تخاطب با زنان برای آموزش
و القای چنین نقشی به زنان است .قرآن زنانی چون ساره،
هاجر ،مریم ،مادر حضرت موسی (ع) و آسیه را در تاریخ
معرفـی مـیکنـد که مقام بلند علمی ،معرفتی و ایمانی
داشتهاند و نقـشهـای حسـاس و سرنوشـتسـازی
بـرای جامعﺔ بشری ایفا کرده اند ،درحالی که منصب
مشهوری در اجتماع نداشتهاند .حضرت فاطمه زهـرا (س)
و زینب کبری (س) نیز در تاریخ اسالم چنین نقشی ایفا
کردند .ایـن بـدان معنـا نیست که دین اسالم ،زنان را از
ورود به عرصههای اجتمـاعی و پـذیرفتن نقـشهـای
آشـکار و شـهره منـع کرده باشد ،بلکه این امر را صرفاً بر
آنان واجـب نفرمـوده است .از نکات باال میتوان به این
نتیجه دست یافت که فعالیت اجتماعی زن در جامعه صرفاً
امری ثانوی برای یک زن مسلمان محسوب میشود که
میتواند پس از نقش های مهم زن ،از جمله نقش بسیار
مهم همسرداری و نیز مادری ،قرار گیرد .در آیات قران و
هم چنین در روایاتی که از معصومین نقل شده است،
نمیتوان به موردی برخورد که نقش اجتماعی زن ،و به
عبارتی فاعلیت زن در جامعه ،را در صدر نقش های زن
قرار داده باشد .اساساً نقش اجتماعی زن و حضور او در
عرصه جامعه از نقشهای ثانوی زن محسوب میشود.
جایگاه رسانه و اولویت بندی نقش زن
جامعهشناسان بر قدرت بیشتر رسانه تلویزیون در مقابل
سایر رسانهها تاکید میورزند و در برخی موارد ،از
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تلویزیون به عنوان پرقدرتترین رسانه نام میبرند
(اعزازی )5989 ،بزرگترین دلیل این قدرت ،طیف
گسترده مخاطبان میباشد .تلویزیون جزئی از زندگی
روزمره آدمیان دنیای امروز را تشکیل میدهد ،اما از
این نکته هم نباید غافل شد که ارزشها ،عالیق،
وابستگیها و نقش اجتماعی مخاطبان در استفاده از
رسانهها ،نقش مهمی را ایفا میکند (نیکو و همکاران،
 .)5945مخاطب برنامههای تلویزیون بودن صرف
تماشای تلویزیون در زمان و مکان خاص نیست بلکه
عوامل پیشین ،حین و پسین در درک مخاطب نقش
بسزایی دارد که شرایط فیزیکی و اجتماعی مختلفی در
آن دخیل هستند .برخی از اندیشمندان کاربردهای
اجتماعی تلویزیون را اینگونه عنوان کرده اند :الف)
آسانسازی ارتباط :نمایش تجربهها ،زمینه های
مشترک ،ورود به گفتگوها ،کاهش دل نگرانی ،فراهم
آوردن موضوع برای گفتگو و مشخص کردن ارزشها .ب)
وابستگی/روی گردانی :تماس یا روی گردانی
جسمیو کالمی ،همبستگی خانوادگی ،آرامش دهنده به
خانواده ،کاهش برخورد ،نگهداری پیوندها .ج) آموزش
اجتماعی :تصمیم گیری ،نمومه برداری رفتاری ،حل
دشواریها ،انتقال ارزش ها ،مشروع سازی،پراکندن
دانستهها ،جایگزین آموزش مدرسه ای .د)
کارآمدی/چیرگی :انجام نقش اجتماعی ،تقویت نقشه،
عرضه داشت نقشهای جایگزین ،اعتبار روشنفکرانه،
اعمال قدرت ،دروازه بانی خبر ،آسان سازی گفتمان (الل،
ترجمه نکودست.)5986 ،
برنامههای تلویزیون در بیشتر خانواده ها به نوعی
تغییرات در عادت ها ایجاد میکند.ساعات خواب ،روابط
خانوادگی ،غذا خوردن و ساعات تفریح و اوقات فراغت
و ...تغییر میکند (مارتینز ،ترجمه ارجمند)5998 ،
هماهنگ کردن زمان غذاخودن با برنامه های تلویزیون
و یا بیدار ماندن برای دیدن بعضی برنامه ها از اثرات
آشکار تلویزیون بر برنامه خانواده میباشد.
با آن که سریالهای خانوادگی بخش شایان توجهی از
جدولهای پخش برنامههای تلویزیونی در ایران را به

اولویتبندی نقش زن در خانواده بر اساس رویکرد اسالمیمطالعه موردی :سریال تلویزیونی «کیمیا»

خود اختصاص میدهند ،تحقیقات اندکی در مورد آنها
انجام گرفته است؛ و در بسیاری از این تحقیقات نیز تنها
به توصیف میزان بیننده و دیگر شاخصهای
جمعیتشناختی اکتفا شده و تحلیل نظری جامعی درباره
مفاهیم ،الگوها و تصاویری که تلویزیون از خانواده ایرانی
نمایش میدهد ،صورت نگرفته است .عالوه بر فیلمها و
سریالهای خانوادگی ،برخی برنامههای ترکیبی با
عناوین مربوط به خانواده نیز عموما تصویری جهتدار (از
نظر اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،قومی و )...از خانواده
ایرانی ارائه میکنند .البته از این اصل مهم نیز نباید
چشمپوشی کرد که بسیاری از این برنامهها و حتی
سریالها با طرح موضوعات جدید و ارائه اطالعات
روزآمد موجب آگاهی اعضای خانواده ،به ویژه زنان از
مهارتهای اجتماعی ،حقوق مدنی و شهروندی و...
میشوند و راههای زندگی موفق و سالم را آموزش
میدهند .بنابراین ،میتوانند تاثیر بسیار مثبتی بگذارند و
زمینهساز توسعه فرهنگی و اجتماعی در سطح کالن
باشند .برآیند کلی و بخشی از مهمترین یافتههای
تحقیقات انجام شده در این گستره (درانی5989 ،؛
علیپور5945 ،؛ الیاسی5945 ،؛ سروری زرگر)5946 ،
عبارتند از:
ـ در بیشتر برنامههای تلویزیون ،مفاهیم اجتماعی بیشتر
در روابط افراد با یکدیگر و کمتر در ابعاد روابط اجتماعی
مطرح میشوند .نمایش گذشته بسیار ابتدایی و بدون
آگاهیهای اجتماعی و فنی به نمایش درمیآمد .نمایش
خانوادههای سنتی معموالً با تأکید بر ویژگیهای منفی
آن مطرح میشود.
ـ در برنامههای تلویزیونی ،خانوادههای هستهای در
اکثریت هستند و تعداد فرزندان خانواده یک تا دو نفر
است .خانوادهها با خویشاوندان و سپس همسایگان در
ارتباطند که در هر دو رابطه ،زنان حلقه اتصال روابط به
شمار میروند .روابط اعضای خانواده با یکدیگر بیشتر
تحت سلطه روابط به شکل سببی است .هر چند مردان و
پسران گاهی در کارهای خانه کمک میکنند ،اما این
کارها معموالً بر عهدة زنان است.
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ـ تصمیمگیریهای خانوادگی به صورت اشتراکی است،
اما الگوی پدر مقتدر و مادر مقتدر هم دیده میشود که
اقتدار مادری بدون علت و بیشتر به صورت اخالق بد
مادر تجلی مییابد.
ـ در برخی سریالها ،خانه به جای آنکه به صورت مکانی
صمیمانه و عاطفی به نمایش درآید ،محل نمایش
مشاجرات بین اعضای خانواده است .این نوع رابطه در دو
سطح مشاهده میشود :در سطح افقی؛ در میان افرادی
که در خانواده پایگاه اجتماعی برابر دارند ،مثل زن و
شوهر و خواهران و برادران و در سطح عمودی و بر
اساس سلسله مراتب خانوادگی .بدین ترتیب که از جانب
اعضایی که پایگاه اجتماعی باالتری دارند (والدین)،
نسبت به اعضای فرودست و در مواردی هم از پایین به
باال ،نوعی ضدیت بیدلیل به تصویر کشیده میشود.
ـ همدلی و پشتیبانی اعضای خانواده از یکدیگر ،بیشتر
در حیطه رسیدگی به مسائل جسمانی و سالمت و
تغذیه است .کمبود پشتیبانیهای عاطفی و احساسی از
جانب همه اعضای خانواده کمتر مورد تأکید است.
ـ در بیشتر فیلمها ،نقش مادری به عنوان مهمترین
نقش زن ،چندان مورد توجه نیست ،اما از نقش
کدبانوگری و آشپزی او تعریف و تمجید میشود .با
آنکه زنان به شوهران خود اعتراض میکنند ،اما کمتر
به نقش نانآوری آنان معترض بودند و تمجید از مرد با
توجه به ایفای مناسب نقش پدری به عنوان مهمترین
وظیفه و نقش مرد در خانواده کمرنگ است.
ـ تلویزیون در برخی از سریالها ،الگوهای خانواده
غربی را تبلیغ و ترویج میکند .این امر با پخش برخی
سریالهای خارجی با تمهای فمینیستی تشدید میشود.
نمایش خانوادههای تکوالدی در تلویزیون با
هنجارهای و ارزشهای خانوادة ایرانی و اسالمی در
تضاد است.
ـ نمایشهای دعواها و مناقشههای خانوادگی در
سریالها ،این نگرش را به مخاطبان القا میکند که
محیط خانوادگی دور از جنجال و تنش عمالً وجود
ندارد و دعوا جزئی از روابط خانوادگی است.
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ـ تمسخر اعضای خانواده و بیاحترامی آنان نسبت به
هم در برخی مجموعههای طنز ،سبب به هم ریختن
چهارچوب روابط احترامآمیز و مؤدبانه اعضای خانوادهها
میشود.
ـ توطئه اعضای خانواده برای همدیگر به ویژه توطئه
فرزندان علیه والدین در برخی مجموعههای داستانی،
محیط صمیمی خانوادهها را بر هم زده و ممکن است
مناسبات بین نسلی والدین ـ فرزندان را دچار مشکل
سازد.
در زمینه نقش زن در خانواده از نگاه رسانه تلویزیون و
از منظر اسالم نیز تحقیقات اندکی صورت گرفته است.
به گونه ای که پژوهشگر به تحقیقی در راستای
پژوهش حاضر و مشابه آن از منظر هدف و متودولوژی
دست پیدا نکرد .از این رو در ادامه مرتبطترین
پژوهشها در زمینه نقش زندر خانواده از منظر رسانه
ارائه میگردد:
 داودآبادی و احمدی ()5969در مطالعه ای ضمن بیانمبانی نظری بازنمایی نقش زن در سینمای دفاع
مقدس ،به بررسی حضور واقعی زن در جنگ پرداخته،
با بهرهگیری از روش تحلیل کیفی ،چگونگی بازنمایی
حضور زنان ،در سینمایی دفاع مقدس را مورد کنکاش
قرار داده است .سوال اصلی پژوهش این بوده است که
بازنمایی نقش زن در سینمای دفاع مقدس تا چه میزان
به واقعیت حضور زن در دفاع مقدس و نقش وی به
عنوان کنش گر اصیل توجه داشته است؟ یافتهها حاکی
از آن بوده است که بازنمایی در سه عرصه  :فعالیت
زنان در پشت جبهه ،حضور در میدان نبرد و نیز نقش
زنان پس از جنگ به صورت کامل انجام نشده و در
برخی عرصه ها ،زن به عنوان کنش گر اصیل نه تنها
بازنمایی نشده ،بلکه بیشتر به سمت کلیشهسازی و
طبیعی سازی سوق پیدا کرده است.
 موسوی لر و لیلیان ( )5968در پژوهشی به بررسیچگونگی بازنمایی زنان سنتی و مدرن در آگهیهای
تلویزیونی ایران (از مهر  5960تا مهر  )5965به روش
نمونهگیری تصادفی پرداختند .آگهیهای پخش شده در
یک سال مربوط به تمام انواع محصوالت در هفت
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گروه طبقهبندی شده ،بوده است .در گام اول ،میزان
حضور زنان و مردان در آگهیها مشخص و سپس نقش
زنان در آگهیها با توجه به تعریف زن مدرن و سنتی
نقد شده است .در این پژوهش ،مشخص شده که در
 80درصد کل آگهیها ،شخصیت زنی وجود نداشته
است و در باقی تبلیغات ،مردان معادل  96درصد ،زنان
 58درصد و مردان و زنان با هم  59درصد حضور
داشته اند .در نمایش زنان ،معموالً نقش زن سنتی
اولویت داشته است .دلیل این وضعیت ،عالوه بر مسائل
فرهنگی ،حاکمیت سلیقه و تفکری است که زن
درحاشیه ،مصرف گرا و غیرمتفکر را بیشتر
میپسنددوبهنشان دار شدن آگهیهایی منجر شده است
که شخصیت زن داشتند.
 هاشمیان فر و خدایی ( )5968مطالعهای با هدفبررسی الگوهای ارائه شده در سریال های ماهوارهای،
در زمینه حضور زنان در خانواده و نقش آن در امنیت
خانواده ،به روش تحلیل محتوای کیفی یکی از
سریالهای ماهواره ای فارسی زبان انجام داده است .به
این منظور با انجام مصاحبه در میان زنان متاهل
اصفهان ،پرطرفدارترین سریال در حال پخش
شبکههای ماهواره ای فارسی زبان را مشخص کرده و
با استفاده از نمونه گیری ،سکانسبندی و نشانه شناسی
سکانسهای انتخابی ،نشانه های محتوایی مشخص و
پس از آن واحدهای معنایی (نشانهها) خالصه و
کدگذاری نموده است .کدهای مشخص شده با بازبینی
های مکرر هر کدام در یک یا چند زیرمقوله قرار گرفتند
و با تشکیل مقوله ها و ترکیبی از آنها تم های محتوایی
مربوط به پژوهش شناسایی شدند که از آن جمله
میتوان تقبیح خانه داری ،ستایش اشتغال برای زنان،
جایگزین کردن رابطه همسری با رابطه های دوستانه،
پر تنش نشان دادن محیط های خانوادگی ،بیتوجهی
به مادران خانهدار و بی اهمیت نشان دادن خانواده
اشاره نمود.
 شاهنوشی و تاکی ()5960در مطالعهای ضمن مروریبر نقش زن ،در طی دوره های مختلفی که سینماگران
برای سینمای ایران قائل اند ،به بررسی سه فیلم
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شاخص در مورد زن از یک کارگردان مرد (داریوش
مهرجویی) با استفاده از تحلیل محتوای کیفی و کمی
فیلمها پرداخته است .یافته های پژوهش ضمن تایید
حضور معنادار زن در این آثار با توجه به نام زنانه هر
کدام ،نشان میدهد که فیلم ساز به ارائه تصویری
متفاوت از زن در هر یک از فیلم ها روی آورده و
براساس آن ،اقتدار یا انفعال هر کدام از شخصیتهای
اصلی زن را با بهره گیری از دیالوگ ها و کنش های
بازیگران ،به نمایش گذارده است .بیشترین حضور زن
نقش اول این سه فیلم در خانواده و تعامل موثر آن با
افراد خانواده حکایت از اهمیت نقش زن در خانواده
ایرانی دارد .همچنین مشکالت و مسائل مربوط به زنان
در فضای خانواده در طول سه فیلم متنوع بوده و
فیلمساز از کپی برداریِ فیلم های قبلی خود اجتناب
ورزیده است .بانو نمونه یک شخصیت مستقل در اداره
خانه و پرهیز از انزواطلبی در غیاب و طرد همسر ،سارا
نمونه یک شخصیت استوار در برابر مشکالت مالی و
حالی مرد خانواده و طغیان در برابر ناسپاسی همسر و
لیال نمونه زنی صبور و درعین حال منفعل در برابر
سنت های خانوادگی.
 حسن لی و حقیقی ( )5946در مطالعهای به بازخوانینقش زن در اپیزودهای سه گانه نمایش نامه شب هزار
و یکم بهرام بیضایی پرداخته است .حاصل این مطالعه
نشان داده است که در آن ها ،هم راه با دست بردن در
گفته های موجود از داستان های کهن و بازآفرینی آن
ها ،نقش زن در کانونِ توجه قرار گرفته و با نقشهای
اساطیری آناهیتا پیوند خورده است؛ هرچند به رغم این
پیوند ،زنان این نمایش نامه نقش های واقعی و طبیعی
خود در سامانه ی حاکم را نیز به خوبی بازی میکنند.
آنها نمادِی روشن از یک یا چند ویژگی برجسته
انسانیاند که پیوسته در پیکار و کش مکش با سامانه
موجود به سر میبرند.
 راودراد و زندی ( )5949در پژوهشی با روش تحقیقاسنادی و تکنیک تحلیل محتوای کمی ،درصدد
پاسخگویی بهاین سوال بوده است که با توجه به تفاوت
سیاست های فرهنگی در دو دوره قبل و بعد از خرداد
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 ،89بازنمایی زنان در سینمای این دو دوره دارای چه
تفاوت هایی در مضامین و محتوا می باشد؟چهارچوب
نظری مورد استفاده ،نظریه بازتاب در جامعهشناسی هنر
بوده است .این نظریه مبتنی بر این فرضیه است که
هنر آیینه جامعه و منعکس کننده ویژگیهای آن است.
یافتهها نشان داده است که بازنمایی زن در دو دوره
مورد بررسی تغییرات و تحوالت چشمگیری کرده است
و این تغییرات در موارد مختلفی چون :میزان حضور
زنان در فیلم ها ،کیفیت مشاغل ،نوع پوشش ،طبقه
اجتماعی ،نوع بهره گیری از محصوالت فرهنگی ،نوع
مهارت های فردی ،مضامین دیالوگها ،میزان
تحصیالت ،اعتقادات ،زبان ،مکانیسم حل مشکالت
شخصی و خانوادگی و غیره بوده است .نتیجه کلی
اینکه تغییر در سیاستگذاریهای فرهنگی در سینمای
ایران باعث شکلگیری گونه متفاوتی از بازنمایی زن در
فیلم های بعد از سال  5989شده است.
روش پژوهش
شیوه پژوهش حاضر از نوع توصیفی – پیمایشی است.
جامعه مورد نظر در این مطالعه ،دانشجویان دوره
کارشناسیارشد دانشکده های علوم انسانی و فنی -
مهندسی دانشگاه آزاد اسالمیواحد دزفول در نیمسال
اول سال تحصیلی 5969-69به تعداد  894نفر بود که
برای انتخاب نمونه از روش نمونهگیری تصادفی
هدفمند از نوع قضاوتی استفاده شد .در این شیوه
نمونه گیری ،از یک طرف قصد پژوهشگر انتخاب
مواردی است که با توجه به هدف پژوهش ،اطالعات
زیادی داشته باشند .به این صورت که پژوهشگر ،با
توجه به آشنایی قبلی با جامعه برای رسیدن به هدف
خود (یعنی درک عمیق پدیده مورد نظر) افرادی را
انتخاب میکند که اطالعات و درک آن ها در زمینه
مورد بررسی بسیار زیاد و عمیق است.لذا هدفمندی
روش نمونهگیری از آن جهت انتخاب شد که پژوهشگر
باید به افرادی مراجعه میکرد که حداقل  80درصد
مجموعه تلویزیونی کیمیا را مشاهده کرده باشند .از
طرفی این شیوه نمونهگیری مستلزم انتخاب یک نمونه
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تصادفی با استفاده از روشهای تحقیق کمیاست (گال،
بورگ و گال ،ترجمه نصر و همکاران .)5969 ،بنابراین
حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 509 ،نفر برآورد
گردید که با توجه به این که در تحقیقات پیمایشی تعداد
نمونه  500نفر برای انجام پژوهش کافی است و نیز با
عنایت به گستره زمانی به کار رفته برای اجرا (یک
نیمسال تحصیلی) ،این تعداد در نهایت به عنوان نمونه
تحقیق درنظر گرفته شد .جزئیات گروه نمونه در جدول 5
ارائه شده است .جهت گردآوری دادهها از دو روش
کتابخانهای و میدانی بهره گرفته شده است .به این صورت
که در ابتدا بر مبنای مطالعات کتابخانهای حوزه منابع
اسالمی ،نقشهای سهگانه همسری ،مادری و شهروندی،
نشانگرهای آن و اولویتبندی نقشها از منظر دینی
شناسایی شدند .به این ترتیب ابزار گردآوری دادهها به
صورت پرسشنامهای در سه مولفه اصلیِ زن در نقش
«همسری» با  6گویه ،زن در نقش «مادری» با  6گویه و
زن در نقش «شهروندی (فعال اجتماعی)» با  8گویه تدوین
گردید .سپس جهت احراز روایی ،پرسشنامه در اختیار تنی
چند از متخصصین و صاحبنظران حوزه دین و خانواده (58
نفر) قرار گرفت و روایی آن تأیید گردید .پایایی ابزار نیز پس
از یک پایلوت اولیه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 0/48
برآورد گردید که نشان از پایایی باالی ابزار دارد .در ادامه،
پرسشنامه در اختیار نمونه  509نفری دانشجویان دانشگاه
آزاد اسالمیواحد دزفول جهت اطالع از نظرات آنان در
زمینه مؤلفهها و نشانگرهای نقش اصلیِ زن و اولویت بندی
نقشها در سریال کیمیا قرار گرفت .داده های حاصل از
نظرسنجی با استفاده از نرم افزار  SPSS21و آزمون  tو
فریدمن مورد تحلیل قرار گرفت.
اهداف پژوهش
هدف کلی پژوهش حاضرتعیین میزان دستیابی نقش
اصلیِ زن سریال کیمیا به وظایف یک زن در نقشهای
همسری ،مادری و شهروندی و نحوه اولویتبندی
نقشها از منظر بینندگان سریال میباشد که بر اساس
مؤلفههای نقشِ زن ،اهداف ویژه زیر در نظر گرفته
شده است:









نقش اصلیِ زن سریال کیمیا تا چه میزان به
وظایف یک زن در نقش «همسری» از منظر
بینندگان سریال دست یافته است؟
نقش اصلیِ زن سریال کیمیا تا چه میزان به
وظایف یک زن در نقش «مادری» از منظر
بینندگان سریال دست یافته است؟
نقش اصلیِ زن سریال کیمیا تا چه میزان به
وظایف یک زن در نقش «شهروندی» از منظر
بینندگان سریال دست یافته است؟
نحوه اولویت بندی نقش های همسری ،مادری و
شهروندیِ نقش اصلی زن سریال از منظر
بینندگان آن چگونه بوده است؟

یافتهها
پس از مرور مختصر بر اطالعات جمعیت شناختی در
قالب جدول ،در ادامه یافته های پژوهش بر اساس
سؤاالت پژوهشی ارائه میگردد:
الف .اطالعات جمعیت شناختی
پژوهش حاضر در دانشگاه آزاد اسالمیواحد دزفول بر
اساس تفکیک جنسیت قرار گرفت( .جدول )5
همان گونه که مشاهده میشود ،از  894نفر اعضای
جامعه تعداد  509نفر حجم نمونه بر اساس جدول
مورگان برآورد گردید که از مجموع کل حجم نمونه
 509نفر شرکت کننده در پژوهش ،تعداد  508نفر مرد
و  64نفر زن بوده اند.
ب .بررسی یافتهها
سؤال کلی پژوهش حاضر این است که میزان
دستیابی نقش اصلیِ زن سریال کیمیا به وظایف یک
زن در نقش های همسری ،مادری و شهروندی و نحوه
اولویتبندی نقش ها از منظر بینندگان سریال چگونه
بوده است؟ جهت پاسخ به این سؤال ،در ادامه یافتهها
به تفکیک سؤاالت ویژه ارائه میگردد:
سؤال اول :نقش اصلیِ زن سریال کیمیا تا چه میزان
به وظایف یک زن در نقش «همسری» از منظر
بینندگان سریال دست یافته است؟
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با توجه به (جدول  )5با تاکید بر میزان  tبدست آمده
( )97889که در سطح خطای  0709معنیدار است،
میتوان چنین عنوان کرد که بین میانگین واقعی
( )579594که از تقسیم میانگین نمرات سواالت مولفه
نقش همسری بر تعداد سواالت آن ( 6سوال) بدست
آمده ،و میانگین معیار()579که از جمع رتبههای طیف
(8و9و5و )5تقسیم بر تعداد آنها ( )8بدست آمده ،تفاوت
معنیداری وجود دارد .بدین ترتیب ،از آنجایی که
میانگین واقعی بدست آمده بیشتر از میانگین معیار
است ،میتوان با اطمینان  %69به این نتیجه رسید که
از دیدگاه بینندگان سریال کیمیا ،بازیگر اصلی این
سریال (کیمیا) نقش همسری را باالتر از حد متوسط
ایفا کرده است( .جدول )5
سؤال دوم :نقش اصلیِ زن سریال کیمیا تا چه میزان
به وظایف یک زن در نقش «مادری» از منظر بینندگان
سریال دست یافته است؟
با تاکید بر میزان  tبدست آمده ( )-07809که در سطح
خطای 0709معنیدار نیست ،میتوان چنین عنوان کرد
که بین میانگین واقعی ()578449که از تقسیم میانگین
نمرات سواالت مولفه نقش مادری بر تعداد سواالت آن
( 6سوال) بدست آمده ،و میانگین معیار ( )579که از
جمع رتبههای طیف(8و9و5و )5تقسیم بر تعداد آنها()8
بدست آمده ،تفاوت معنیداری وجود ندارد .گرچه
میانگین واقعی بدست آمده کمتر از میانگین معیار است،
ولی میتوان با اطمینان  %69به این نتیجه رسید که از
دیدگاه بینندگان سریال کیمیا ،بازیگر اصلی این سریال
(کیمیا) نقش مادری را در حد متوسط ایفا کرده است.
البته چنان که از جدول فوق بدست میآید ،میزان ایفای
این نقش ،کمیاز حد متوسط قابل انتظار پایینتر بوده
است( .جدول )9
سؤال سوم :نقش اصلیِ زن سریال کیمیا تا چه
میزان به وظایف یک زن در نقش «شهروندی» از
منظر بینندگان سریال دست یافته است؟
با توجه به جدول فوق و با تاکید بر میزان  tبدست آمده
( )957889که در سطح خطای  0709معنی دار است،
میتوان چنین عنوان کرد که بین میانگین واقعی
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()978880که از تقسیم میانگین نمرات سواالت مولفه
نقش شهروندی بر تعداد سواالت آن ( 8سوال) بدست
آمده ،و میانگین معیار( )579که از جمع رتبه های
طیف(8و9و5و )5تقسیم بر تعداد آنها( )8بدست آمده،
تفاوت معنیداری وجود دارد .از آنجایی که میانگین
واقعی بدست آمده بیشتر از میانگین معیار است،
میتوان با اطمینان  %69به این نتیجه رسید که از
دیدگاه بینندگان سریال کیمیا ،بازیگر اصلی این سریال
(کیمیا) نقش شهروندی (فعال اجتماعی) را بسیار باالتر
از حد متوسط ایفا کرده است( .جدول )8
سؤال چهارم :نحوه اولویتبندی نقشهای همسری،
مادری و شهروندی از منظر بینندگان سریال چگونه
بوده است؟
از بین نقشهای سهگانه زن در خانواده ،در سریال
کیمیا ،باالترین میانگین ( )978880متعلق به نقش
شهروندی (فعال اجتماعی) کیمیا بوده و کمترین
میانگین ( )578449متعلق به نقش مادری کیمیا بوده
است( .جدول )9
به منظور مقایسه بین میانگین رتبه های بازیگر اصلی
سریال کیمیا در نقش های همسری ،مادری و
شهروندی (فعال اجتماعی) از نظر بینندگان این سریال،
از آزمون فریدمن استفاده شده است.با توجه به
اطالعات حاصل از جدول فوق و با تاکید بر  2بدست
آمده که در سطح  0709معنی دار است ،میتوان با
اطمینان  %69به این نتیجه رسید که بین میانگین
رتبههای نقش های سه گانه بازیگر اصلی سریال
(نقش همسری ،نقش مادری و نقش شهروندی) از
دیدگاه بینندگان این سریال تفاوت معنیداری وجود
دارد .جهت بررسی بیشتر و اولویت بندی این عوامل به
جدول رتبهبندی فریدمن مراجه میکنیم( .جدول )9
همان گونه که در جدول فوق مشاهده میشود ،طبق
رتبهبندی آزمون فریدمن ،از دیدگاه بینندگان سریال
کیمیا ،در این سریال نقش شهروندی بازیگر اصلی با
میانگین رتبه ( )5746باالترین اولویت و نقش مادری
بازیگر اصلی با میانگین رتبه ( )5750کمترین اولویت را
داشته است( .جدول )8
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نتیجهگیری
بنابر آنچه گفته شد ،خانوادهی نمونه و موفق،
خانوادهای است که محل امن و آرامش برای اعضای
بوده و مودت و رحمت بر آن حاکم باشد.زن مسلمان
پس از ازدواج میتواند در سه موقعیت و جایگاه
مختلف ،ایفای نقش کند و تأثیرگذار باشد :نقش های
«همسری»« ،مادری» و «شهروندی» .بنابراین
ضروری است که زن مسلمان به جایگاه خود و
نقشهایی که میتواند در حوزهی روابط خانوادگی ایفا
کند ،آگاهی داشته باشد تا با علم به این موضوع بتواند
در جهت سامان دادن به خانواده و روابط خانوادگی
حاکم بر آن تأثیرگذار و سازنده باشد .همچنین نهادهای
گوناگون اجتماعی ،خصوصاً نهادهای آموزشی و
فرهنگی باید در جهت آگاهی دادن به زنان جامعه و
تبیین اهمیت نقش زنان در خانواده عمل کنند .در این
راستا ،رسانهها خصوصاً رسانههای دیداری چون سیما و
سینما به واسطهی تأثیرگذاری بیشتری که بر مخاطب
دارند ،میتوانند نقش بسیاری در زمینه به تصویر
کشیدن نقش زنان در خانواده و اهمیت آن در اعتالی
خانواده داشته باشند .در پژوهش حاضر ،طبق مطالعات
کتابخانهای ،نقشهای سهگانه همسری ،مادری و
شهروندی بیان شده و اولویتبندی آنها از منظری دینی
مشخص گردید که بر این اساس ،نقش همسری
(تبعّل) در اولویت اول ،نقش مادری در اولویت دوم و
نقش شهروندی در اولویت سوم قرار میگیرند .پس از
مشخص شدن اولویتبندی نقشهای زنان ،از 509
دانشجوی دانشگاه آزاد اسالمیواحد دزفول درباره
میزان نقش همسری ،مادری و شهروندی بازیگر اصلی
مجموعه تلوزیونی «کیمیا» و نیز اولویتبندی آنها در
سریال مزبور نظرخواهی شد.
بر اساس نتایج به دست آمده بازیگر اصلی سریال
کیمیا ،نقش شهروندی (فعال اجتماعی) را بسیار بیشتر
از حد متوسط (میانگین  )978880ایفا نموده است.
همچنین کیمیا ،نقش همسری را در رتبه دوم (میانگین:
 )579594کمی بیشتر از حد متوسط و نقش مادری را در
رتبه سوم (میانگین)578449 :ایفا نموده است .حداکثر
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نمره قابل کسب  8بوده است .نتایج پژوهش حاضر با
یافته های حاصل از متون دینی سازگاری ندارد .چرا که
به استناد پارهای از منابع دینی از قبیل :قرآن کریم
(روم )55/و تفسیر عالمه طباطبائی از آن آیه شریفه
( ،5858ج ،)59وحرّعاملی ( )5806نقش همسریِ زن و
به استناد مظاهری ( ،)5965خامنهای ( ،)5969نقش
مادری زن پر رنگ تر و بارزتر است و اتفاقا بر اساس
برخی منابع دینی از قبیل :قرآن کریم (نساء،)98 ،
طباطبایی ( ،5858ج )5نقش شهروندی (فعال
اجتماعی) زن فرع بر دو نقش همسری و مادری اوست.
بنابراین اینگونه میتوان نتیجه گرفت که نقشهای
انجام گرفته در این سریال از سوی بازیگر اصلی ،با
اولویتبندی دینی نقشهای زن سازگاری نداشته است.
همچنین یافتههای پژوهش حاضر با پژوهشهای درانی
( ،)5989علیپور ( ،)5945الیاسی ( ،)5945سروری
زرگر ( )5946و هاشمیان فر و خدایی ( )5968همخوانی
دارد .در خصوص نقشهای مختلف زن در خانواده و
جامعه محصوالت سینمایی بسیار متفاوتی ساخته شده
است .به نظر میرسد الزم است بر شناخت جایگاه و
نقش زن در خانواده با رویکرد دینی تأکید بیشتری شده
و برنامههایی که مطابق با این دیدگاه باشد تولید شود.
با این نگاه میتوان با نقشهای مختلف زن از منظری
دینی آشنا شد .از طرفی از آنجا که بر اساس نظریه
های رسانه ،نقش های تلوزیونی در ذهن مخاطب
بسیار تأثیرگذار و ماندگار است و به عنوان الگو
رفتارهای افراد را تحت تأثیر خود قرار میدهد ،به
جاست که برنامهسازان این رسانه پرمخاطب با دقت
نظر بیشتری به ساخت مجموعههای تلوزیونی مبادرت
نمایند چراکه در رابطه با موضوع این پژوهش ،ارائه
نقشی تک بعدی یا حداقل با پررنگتر نمودن یک بعد
از زن ،نمود رفتارهای تک بعدی از سوی زنان جامعه
تقویت میشود.
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جدول  - 1توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر اساس جنسیت
جامعه و نمونه

جامعه

نمونه

مرد

560

508

زن

584

64

کل

894

509

جنسیت

جدول - 1آزمون  tتک گروهی برای بررسی تفاوت بین میانگین نمره نقش همسری و میانگین معیار
میانگین معیار
سطح معناداری اختالف میانگینها
درجه آزادی
انحراف معیار
میانگین واقعی
T
(نظری)
0755940
070005
97889
508
0790999
579594
579
نقش همسری

جدول  - 3آزمون  tتک گروهی برای بررسی تفاوت بین میانگین نمره نقش مادری و میانگین معیار

نقش مادری

میانگین معیار
(نظری)

میانگین واقعی

انحراف معیار

درجه آزادی

T

سطح معناداری

اختالف میانگینها

579

578449

0785965

508

-07809

07948

-0705599

جدول  - 1آزمون  tتک گروهی برای بررسی تفاوت بین میانگین نمره نقش شهروندی و میانگین معیار
نقش شهروندی

میانگین نظری

میانگین واقعی

انحراف معیار

درجه آزادی

T

سطح معناداری

اختالف میانگینها

579

978880

0799499

508

957889

070005

5758808

جدول - 1میانگین،انحراف معیار ،حداقل و حداکثر نمره پاسخ دهندگان به مولفه های نقشهای همسری ،مادری و شهروندی
مؤلفه
نقش همسری بازیگر اصلی
نقش مادری بازیگر اصلی
نقش شهروندی بازیگر اصلی

میانگین
579594
578449
978880

انحراف استاندارد
0790999
0785965
0795499

کمترین نمره
5788
5700
5798

تعداد
509
509
509

بیشترین نمره
8700
8700
8700

جدول  - 6آزمون فریدمن برای اولویت بندی نقش های سه گانه بازیگر اصلی سریال کیمیا از نظر بینندگان این سریال
مقدار ضریب(خی دو)
5647596

درجه آزادی
5

سطح خطا
0/09

سطح معنی داری
07005

جدول  - 1رتبه بندی فریدمن برای نقش های سه گانه بازیگر اصلی سریال کیمیا از نظر بینندگان این سریال
میانگین رتبه

اولویت بندی

نقش همسری

5765

5

نقش مادری

5750

9

نقش شهروند

5746

5
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Prioritizing the Role of Women in the Family Based on the Islamic
Approach Case Study: Kimiya Television Series

Mehdi Farajipak

Abstract
The aim of the present study was to investigate if the serial Kimiya was successful in
representing the protagonist (Kimiya) in her three functions as: as wife, mother and
citizen. The second purpose was the prioritization of these functions from the audience
viewpoint by descriptive survey method. In this regard participants were randomly
chosen from master degree students of human sciences and technical engineering
College in Dezfoulazad University. Among them 205 were purposeful random sampling
chosen based on stratified sampling Morgan table. We collocated date by library and
field study method. We, first determined the three functions of woman; wife, mother
and citizen based on Islamic resources. Thus a questionnaire was made as a tool for data
collecting with the three functions of woman as its main components. The scale
reliability was consented by religion scholars and family thinkers. Scale validity was
estimated at 87% by Cronbach alpha coefficient. After carrying out the poll, the data
was analyzed by Spss and T test and Friedman Test. Despite the religion scholars who
prioritize the function of woman as wife, first, mother, second and citizen, third,
participants in this study believe that the function of woman as wife and citizen was
more than average and as mother, below average. So, according to the audience the
main function of woman in this serial is citizen, a function which is considered a minor
one by Islamic scholars.
Keywords: Woman Role, Wife role, Mother Role, Citizen Role, Islamic Approach to
Woman, Kimiya Serial.

