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 چکیده

ها های ایرانی با سایر گروهدیدگی زنان در روزنامهپردازد که بازنمایی بزهپژوهش حاضر به این مساله می

ی، دیدگی زنان را در چهار روزنامه همشهردر این پژوهش محتوای اخبار بزهاز این رو، .  متفاوت است

مورد تجزیه و تحلیل  5988دی  95تا  5988اردیبهشت  5اعتماد در فاصله زمانی  و ساالریایران، مردم

ایجاد مساله مذکور زن بودن و زنانگی از عواملی است که سبب  فرض بر این است که . کیفی قرار دادیم

دیدگی نوشتاری، بزههای این است که چگونه رسانه بنابراین پرسش اساسی در این پژوهش . شودمی

با تکیه بر نظریه فورسیچ در این پژوهش با مرور نظریات استوارت هال، کانل و   .کنندزنان را ترسیم می

نشان  های پژوهشیافته . ه کیفی پرداختیمشیو به نحوه بازنمایی زنان در این چهار روزنامه به مطالعه

به ها همچنین رسانه . اندنقش معترض ظاهر شده زنان همواره در نقش قربانی و مردان در ند کهدهمی

آل، که دیده ایده؛ نخست زنان بزهپردازندمیزنانی که قربانی جرم هستند، دو صورت به بازنمایی 

دوم، زنانی   .انداند؛ مانند زنانی که سوار مسافربرهای شخصی شدهناخواسته و نا آگاه قربانی جرم شده

 دهندنشان می های پژوهشیافته . ه و یا با غریبه خطرناک ارتباط داشتندکه خود به مکان خطرناک رفت

الزم به ذکر است که در مطبوعات با  چنینهم  .اندرا بازنمایی نکرده دیدهدگاه زن بزهکه این اخبار دی

-می این اخبار مردانگی را محوریت قرار داده و زنان و زنانگی را به حاشیه  .شوددیده همدردی نمیبزه

 .رانند

 ساالریدیده، همشهری، اعتماد، ایران، مردمبازنمایی، زنان بزه :ها واژهکلید     
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 و طرح  مقدمه

 دیدگی زنان است؛ی این اخبار، اخبار بزهها دارای اخبار گوناگونی هستند، که از جملهروزنامه      

چون کنند و همبه مردم تحمیل می راجع به زنان صیزنان نگرش خا دیدگیها با انعکاس اخبار بزهرسانه

گذارند، بر این کنند، بلکه بر ساخت اجتماعی واقعیت تأثیر میای برای انعکاس واقعیت عمل نمیآیینه

، زنان واقعی به مراتب 0ی ون زونن و کوستراای واقعیت است و به گفتهساخت رسانه ،اساس بازنمایی

 (.5١9. ، ص598١دوورکس، ) شان در رسانه هستندبازنماییتر از تر و متنوعمتفاوت

و  79-77 .، صص5335مارش، )آمیزهای خشونتنمایی جرمبزرگ ای موجبدر واقع بازنمایی رسانه     

بازنمایی به مثابه .  شودمیها و هنجارهای جنسیتی نزد مخاطبان رزشتثبیت او  (5981فرجیها، 

گروهی همواره مورد توجه بازنمایی زنان در رسانه هایگر است و نماینده بودن چیزی به جای دی

-ت جنسیت و آسیبهستند که همواره به عل زنان گروهیقرار گرفته است، زیرا  ی از پژوهشگرانبسیار

 .رساندها به صور گوناگون به آنها آسیب میدیدگیکه این بزه، دارند دیدگی قرارشان در خطر بزهپذیری

مگوایر ) دهایی دارها، حکایت از مردانه بودن چنین فعالیتار جرایم و هم اخبار مربوط به آنآم به عالوه

  .(087 .، ص5983و دیگران، 

، 598١)رایجیان اصلی  . دیدگی زنان ضروری استدیده و بزهبزه در این میان توجه به دو مفهوم     

یک بزه به آسیب، زیان یا  داده در پی رخشخصی ک“: ده استکرف این گونه تعریرا دیده بزه( 02١.ص
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دیدگی نیز به این صورت تعریف شده مجرمانه یا بزه قربانی شدن . ”و رنج عاطفی دچار شده است درد

ان چن رخ دهد، هم...( طبیعت، حیوانات) قربانی شدن ممکن است در پی یک عامل غیرانسانی“: است

-مجرمانه یا بزه که در این صورت به آن قربانی شدنهد انسانی روی د که امکان دارد از رهگذر رفتار

 (.همان)”شوددیدگی گفته می

های ترین صفحات رسانهدهد که یکی از پرخوانندهنشان می های دیگریاز سوی دیگر، پژوهش     

ت به ها و مجالنامههای سراسری، هفتهت بسیاری از روزنامهنوشتاری صفحات حوادث آنهاست و موفقی

 (.5987نوروزی، ) مخاطبان است گویی به این نیازجنایی و پاسخ اره خاص به انعکاس اخبل توجدلی

های جنایی، نگرش خاصی را به مردم تحمیل مربوط به پدیده اخبار رسانه های گروهی با انعکاس     

ی ارتباطی به این ابزارها . دهندی جرم را سازمان میکنند و چگونگی قضاوت و داوری آنان دربارهمی

ای ای بسیار مهم بسازند و افکار عمومی را نسبت به پدیدهتوانند از موضوعی کم اهمیت سوژهسادگی می

، 5981فرجیها، ) خبری خنثی و کم اهمیت بسازند ای مهمکنند و یا برعکس از حادثهخاص حساس 

ها عموال رسانهشود، مکسانی نمیه یها توجی قربانیان جرایم در رسانهاز آن جایی که به همه (. 18. ص

این  یپذیرتر هستند، از جملهدیگر آسیب هایدیدگانی است که از گروهشان به بازنمایی بزههبیشتر توج

 است ”جنسیت“خبری به همین دلیل یکی از معیارهای ارزش، هستند ”زنان“پذیر های آسیبگروه

، 9جف گرون والد: نک به) اثبات شده است هادر بسیاری از پژوهشآن اهمیت که  (5981فرجیها، )

ای و در بازنمایی رسانه ”سیتجن“ت با توجه به اهمی (. 0223، ١مارتنیز عثمان و دیگرانژاکلین؛ 0223

، پرسش اساسی شودانجام میها ها در رسانهدیده به نحوی متفاوت از سایر گروهبزهکه بازنمایی زنان این

 شود؟های مختلف بازنمایی میزنان در روزنامهدیدگیچگونه بزه که در این پژوهش این است
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 نظری چارچوب

همچنین .   و فورسیچ است نگاه استوارت هالمتاثر از  این پژوهش د نظر از بازنمایی دررمفهوم مو     

 .مورد توجه قرار گرفته است و نظریه کلیشه سازی جنسیت از دیدگاه کانلاین مقاله، مفهوم در 

-داند و این ایده را مطرح میمی 1فرهنگی یبازنمایی را بخشی از چرخه( 5337) هالکه توضیح آن     

بازنمایی را به معنای استفاده از ( 5337)وی  . دهدکند که بازنمایی، معنا و زبان را به فرهنگ ربط می

در  . کندیگر تعریف میزبان برای گفتن چیزی معنادار یا برای نمایش دادن جهان معنادار به افراد د

پردازد و اصل بازنمایی بخشی از فرایندی است که میان اعضای یک فرهنگ به تولید و مبادله معنا می

 .باشدها میشامل استفاده از زبان و نشانه

ها بر تفکرات، عالئق و ایدئولوژی تاثیرگذار است و بازنمایی به مثابه بازنمایی در رسانه همچنین     

ی تصاویر متحرک اتفاق کالم و نوشتار به همان شیوه تواند دره چیزی به جای دیگر است و مینمایند

برای این  بازنمایی استوارت هالاما اهمیت نظریه   .(١١ .، ص5987ربیعی و احمدزاده نامور، ) بیفتد

ستند، بلکه به خودی خود قادر به داللت نی هادر رسانه هاباور است که پدیدهپژوهش به دلیل این 

به بیان دیگر، بازنمایی از طریق   .فرهنگ بازنمایی شود یبه ناچار و باید به واسطه هایدهمعنای پد

های جنسیتی شکل های ما را در مورد نقشبینش ،سازیسازی و جایگزینمفهوم ،فرایندهای توصیف

 .شودجنسیتی که به شکل دیگرسازی بازنمایی می  .دهدمی

را  ”دیگری“های بخشی از تهای مذهبی، اقلیها، جنسیت، اقلیتقومیت ر آن است کهب فورسیچ     

بنابراین بازنمایی  . داندمیتفسیر روابط تقابل و تضادهای فرهنگ  را نقش رسانهدهند و تشکیل می

 .طرف نیستمعناسازی خنثی و بی ، یکایرسانه



6 

 هادیدگی زنان در روزنامه تحلیل نحوه بازنمایی بزه: عنوان 
 

 

 

 

 هایروزنامه، برنامهای مانند مقاالتمتون رسانهتوان گفت که نظریه پردازان میین ابا ترکیب نظرات 

های ها، جنسیت، غیرسفیدان و یا گروهتاین دیگری شامل اقلی . ندسته ”گریدی“تلویزیون، بازنمایی از 

که به صورت ند و یا ایننکهای رسانه یا آنها را از پوشش محروم میغیرنخبه است که اخبار و سرگرمی

توان می . ندنکرادی متفاوت، بیگانه، خاص و یا حتی غیرمعمول بازنمایی میمحدود و یا به عنوان اف

قائل  ”زنانگی“ارزش بسیار بیش از زنان و  ”مردانگی“اذعان داشت در چنین دیدگاهی برای مردان و 

زنان اند و داده های مردانه را محوریت قرارهای گفتمانی و نمادین آنها، مردانگی و دیدگاهاند و نظامشده

  . اندانگاشته ”دیگری“را به عنوان 

، به ”خود“و منزلت بخشیدن به  ”دیگری“با حذف و طرد  ،بنابراین بازنمایی از طریق دیگرسازی    

در نتیجه بازنمایی از طریق .  کننداجتماعی کمک می استقرار و استمرار روابط و مناسبات نابرابری

انجامد که معنای خاص از ت و مناسبات فرادستی و فرودستی میدیگرسازی به تولید روابط نابرابر قدر

اهمیت رسانه در دیگری سازی زنان توجه ما را به نظریه جنسیت   .سازدفرودست را بر می ”دیگری“

 ..دارد تاکیدکانل معطوف می سازد اثرگذاری رسانه بر نحوه تعریف شدن جنسیت 

است و نمایش جنسیت در رسانه  ”جنسیت“ ،تخاب خبریکی از معیارهای ان که است بر آنکانل      

یک راه  ،ممکن است نمایش خشونت علیه زنان که شودمیری الگوهای رفتاری سیکموجب تولید 

توان می  .(5333، 7به نقل از کانوندر 5387کانل، ) مناسب برای اثبات مردانگی در موقعیت خاص باشد

خشونت مردان  یکند که نشان دهندهستفاده میار حوادث اروزنامه از زبانی برای بیان اخب که گفت

چنین داند و همهای جنسیت را شامل تابعیت زنان از مردان میچنین بیانی کلیشه  .علیه زنان است

توان می به طور کلی  .شودت زنان میهای فعالیدهد و باعث محدودیتمیترس از جرم زنان را افزایش 

در  وزند دامن میرا بندی جنسیتی تقسیم ،های جمعیان و مردان در رسانهگفت، موضوع بازنمایی زن
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 بنابراین  .(5987رضایی و کاظمی، ) دهدهای زنان را در قیاس با مردان ناچیز جلوه مینهایت توانایی

نوعی نابرابری جنسیتی است که سبب تفاوت بازنمایی زنان از  یای در بردارندهید گفت متون رسانهبا

 .شودخبار حوادث میهای دیگر در اوهگر

دهد میتوضیح  های تفکریدر ایجاد و نمایش کلیشهها را تاثیر رسانه کلیشه سازی نظریه از سوی دیگر،

-دهند و چگونه انتخاب میها چه محتواهایی را نشان میگیرد که اصوال رسانهبر این اساس شکل می و

 : توان به صورت زیر بیان کردمی ای راهاصول اساسی موجود در تفکر کلیش . شوند

های ها، افرادی از گروههای سرگرمی یا سایر برنامهای، اعم از برنامههای رسانهدر تمامی پیام .5

به تصویر  های اکثریت و اقلیتهای مختلف سنی، جنسی و افرادی از گروهمختلف اعم از گروه

 .شوندکشیده می

های مشخصی از اجتماع را یعنی گروه ؛های منفی گرایش دارندها به ارائه برنامهاین کلیشه .0

های های اندکی از مشخصات مثبت نسبت به مردمی که در گروهصاحب صفات منفی و جنبه

 .دهنداکثریت یا حاکمیت قرار دارند، نشان می

د به کننها، برای گروه مخاطب معین، کلمات را به صورت خاصی معنا میها و برنامهاین نمایش .9

 .های مورد بحث ندارندویژه مخاطبانی که تماس عملی با گروه

سپارند و در بر این اساس، اعضای گروه مخاطبان معین، معانی این الفاظ را به خاطر می .١

مثال زمانی که سفید  . سازی استاین در واقع معنای کلیشه . کنندی خود ذخیره میحافظه

کند رفتار خاص او را شود، سعی نمیه پوستی روبه رو می، با سیاایپوستی با طرز فکر کلیشه

ای، او را دارای صفات منفی و غیر مورد قضاوت قرار دهد، بلکه بر مبنای همین القای کلیشه

 .(5981به نقل از معینی فر،  ؛31ـ   718 .، صص 5989دی فلور و دنیس، ) داندقابل تغییر می
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 .پردازیممی چهار نظریه باال به تحلیل مسالهبا استفاده از در این پژوهش ما      

 شناسیروش

 ، انجام شدهزناندیدگیبر محتوای اخبار بزهو با تمرکز  تحلیل محتوا کیفیاین پژوهش به روش       

تحلیل محتوای کمی در مورد  ویژگی روش تحلیل محتوای کیفی این است که بر خالف روش  .است

سطوح  با نوع کیفی آن ،کندبر تعداد متفاوت مردان و زنانی تمرکز میهای جنسیتی که بازنمایی نقش

توان در جایگاه معنا شناسی کمی و کیفی را میتمایز اصلی بین روشدر واقع  . مختلف در ارتباط است

  .(587، 5981معینی فر، ) ای یافتدر متون رسانه

از آن   .یماکردهمقوالت را مشاهده و تحلیل ابتدا  ،هابرای تحلیل محتوای روزنامه پژوهشدر این      

ای حاضر نیز مقوالتی معین بر یممکن است، بنابراین در مقالهغیر مقوالت یتحلیل همه جایی که

.  کردیممیاما برای این کار باید مفاهیم اصلی پژوهش را تعریف  . مشاهده و تحلیل گزینش شده است

ای که به صورت فردی یا گروهی به زنان رفتار مجرمانه . پردازیممی دیدگی زنانبزهمفهوم به  در ابتدا

دیدگی زنان نام دارد و از شود، بزهشود و منجر به آسیب جسمی، رنج روحی و خسارت مادی میوارد می

یه زنی واقع علاست که جرمی مربوط به ، خبر دیدگی زناناخبار بزهدیدگی زنان، ورای تعریف بزه

 .مختلف مانند جسمی، روانی، خسارت مادی آسیب دیده است شده و زن به صور

این  . است  آلدیده ایدهبزهقرار گیرد، مفهوم  در این زمینه که باید مورد ارزیابی مفهوم دیگری      

شایسته و نیازمند کمک و مراقبت  داللت دارد کهدفاع بی و گناهپذیر، بیافرادی ناتوان، آسیبمفهوم بر 

آل محسوب دیده ایدهبزههایی هستند که کودکان از جمله گروه و وهی از زنان، سالمندانگر . هستند

این مفهوم   .(00.ص ،0227گریر، ) دیدگان در مراتب باالیی قرار دارنددر سلسله مراتب بزهشوند و می

 روهی از افراداین اصطالح شخص یا گ او از  .بوده استشناسانی مانند نیلز کریستی  دیده بزهمورد توجه 
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سادگی  دیده بودن را به ه کامل و مشروع بزهاپایگ را در نظر دارد که در پی ضربه خوردن از جرم،

یعنی،کسانی  هستند؛ آلهدیده اید گر بزهدیده نمایان زن سالمند یا کودک بزه به سخن ساده،  .دنپذیر می

که نیازمند کمک و مراقبت و همدردی بل شوند و شایسته، گناه شمرده می پذیر و بی که ناتوان،آسیب

  مانند مالک) شوند دیده می توجهی یا غفلت بزه یا کسانی که با بی ها خانمان برعکس،جوانان، بی  .هستند

 دیدگان غیر بزه ،(شود می  دیده یک تعرض اتومبیلی که خودروی خود را قفل نکرده یا فرد مستی که بزه

کمتر  از خود،فتار خطرپذیرانه یا کوتاهی در حفاظت و مراقبت گیرند که به دلیل ر نام میآل ایده

 .(87. ، ص598١رایجیان اصلی، ) دردی هستندشایسته هم

ها و ادن به بینشها در شکل دمحتوای رسانهاین است که  بازنمایی جنسیتهمچنین منظور ما از      

ای خاص آنجایی که محتوای رسانهاز  . کندنقش مهمی ایفا می ”زن“یا  ”مرد“ یادراک ما درباره

های در مورد بازنمایی جنسی هستند، تحلیلهای هژمونیک درباره مسائل فرضای از پیشمجموعه

 .شوندای بازنمایی میای جنسیت حول این نکته است که چگونه زنان در بافت رسانهرسانه

این .  است ”خشونت خانگی“مفهوم  قرار گرفته،مفهوم دیگری که در پژوهش مورد استفاده      

ی که یک  همسران؛ تعرض یا عمل خشونت بارخشونت اعضای یک خانواده و معموال مفهوم به معنای

 .(020.ص ،598١رایجیان اصلی، )است نسبت به عضو دیگر  خانواده عضو

ر این مدنظر دجامعه آماری .  ایمپژوهش به کار بردهجامعه آماری ما این مفاهیم را در تحلیل      

 5988دی  95اردیبهشت تا  5فاصله زمانی  شامل همه روزنامه های مورد تحلیل است که در پژوهش

مورد تحلیل  ،هایک از روزنامه شماره از هر 97 یعنی.  منتشر شده اندب روزهای تعطیل بدون احتسا

و این  انتخاب کرده را 52تا  5بین ، عددی تصادفی طوربه ، نویسندگاندر این پژوهش . ار گرفته استقر

 1 مربوط بهصفحه در این چهار روزنامه  بدین ترتیب اولین . کردمیعدد اولین جمله انتخابی را معلوم 
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نمونه کامل  تا زمانی که حجم ندتا انتخاب شد 52تا  52بعد از آن، جمالت .  بود 5988اردیبهشت ماه 

 است، هر واحد شانس مساوی برای انتخاب دهانتخاب ش یتصادف طورآغاز به یاز آنجا که نقطه . شد

-متن مورد نظر صفحه حوادث روزنامه . است ”نوشتار“در این پژوهش واحد مشاهده،  . خواهد داشت

و واحد تحلیل، مضامین  استمورد نظر فاصله زمانی  ساالری، اعتماد درهای همشهری، ایران، مردم

  . دیدگی زنان استی بزهبازنمایی شده در زمینه

 یافته ها

ولتی ایران و د یی حوادث دو روزنامهدیدگی زنان در صفحهوای اخبار بزهدر این پژوهش محت     

تحلیل کیفی قرار گرفته  مورد در نمونه آماری ساالریخصوصی اعتماد و مردم یهمشهری و دو روزنامه

 ینخست روزنامه ین قرار است کهبدامه زنان در این چهار روزندیدگیمیزان اخبار بزهفراوانی  . است

البته این  . درنخبر قرار دا 00هری با و سپس همش 09ساالری با و مردم ١0خبر، ایران با  ١7اعتماد با 

 .ت است که تعداد این اخبار بدون احتساب تکرار برخی از اخبار در نظر گرفته شده استنکته حائز اهمی

از نظر  . بودند ”مردان“کنندگان و مهاجمان به زنان، موارد تعرض در اکثر دیدگی زنانخبار بزهدر ا     

ق داشت و بعد از قتل باالترین نسبت به قتل تعل ،زناندیدگی میزان فراوانی نوع بزه در اخبار بزه

 پژوهشدر   .کالهبرداری و سرقت تعلق دارد ،تجاوز های مختلف بهبیشترین تعداد اخبار در روزنامه

ی های جنسیتی در صفحه حوادث روزنامهی کلیشهدرباره 5981عینی فر در سال دیگری نیز که م

جدول جرایم قرار داشته  رصد در ١8قتل با فراوانی  همشهری انجام داده به نتایج مشابهی رسیده است؛

  .و پس از آن سرقت، آزار و اذیت و تجاوز دارای بیشترین فراوانی بوده است

نه تنها در روزنامه بلکه در  مسالهو این ؛ با خشونت همراه بودند در اکثر مواقع این اخبار،هم چنین 

ن عدم کفایت از طریق کند به تصویر کشیدنقل می( 598١)استریناتی  . تلویزیون نیز دیده شده است
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لویزیون وقتی زنان در ت . گیرد، قربانی کردن و ناچیز به حساب آوردن زنان صورت میبد نام کردن

 در  .شوند تا مهاجم، به احتمال زیاد در نقش قربانی ظاهر میشوند، بر خالف مردانمی درگیر خشونت

دیده وه مقصر دانستن بزهخشونت، اعتیاد، ازدواج اجباری، استفاده از شی ،سوءظنمورد ارزیابی  اخبار

 .مطرح شده اند که در این اخبار مسائلی هستند ،آل بودندیده ایدههم و بزهتوسط مت

ای است که در آن زن به خاطر جنسیت است که خشونت علیه زنان پدیده آناین مطالب حاکی از      

ملک ) گیردقرار می( مرد) سوی جنس دیگرتضییع حق از  یا مورد اعمال زور و( زن بودن صرفا) خود

است که از  سمی و یا روانیج خشونتی ،عنصر اصلی در بسیاری از این اخبار (. 5989افضلی و دیگران،

به   .شوندموارد قربانی خشونت مردان می یشود و در واقع زنان در همهمال میطرف مرد بر زن اع

زیرا مردساالری، به  . شودباعث قربانی شدن بیش از پیش زنان میکه ساالری از عواملی است عالوه مرد

 ن یک گروه و چه به عنوان مردن چه به عنواشود که در آن مرداعنوان مکانیسمی در نظر گرفته می

فرد، در ساختار جامعه و خانواده قادر به اعمال نظارت بر زنان هستند و بدین طریق فرادستی خود بر من

دساالری، ارتباط دارد و های زنان در اخبار حوادث به نحوی با مردیدگیکنند و اکثر بزهزنان را حفظ می

-الزم به ذکر است، در خبرهایی که مربوط به بزه  .یان چنین مسائلی هستندقربان زنان در بیشتر اوقات

شوند و فریب و باوری خود میلوحی و زوددیدگی زنان در محیط جامعه است، زنان همواره قربانی ساده

هی و عجله داشتن، توجدرصد موارد نیز به علت بی 12در  . دشونخورند و قربانی میاغفال مردان را می

از آنجایی که این  . انداند و قربانی قتل، تجاوز یا سرقت از سوی این باندها شدهار مسافربرنماها شدهسو

-کنند، به همین دلیل به راحتی قربانی شدهآمیز میباندها به صورت گروهی اقدام به این اعمال خشونت

 . اند
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 های پژوهشیافتهتحلیل 

، دآل بودندیدگان ایده، بزهبازنمایی شده در نمونه آماری دیدگانبزه نشان داد که اکثر برهاخ تحلیل     

از طرفی عالوه بر محیط اجتماع، در بسیاری از  . انددیدگانی که ناخواسته و نا آگاهانه قربانی شدهبزه

نیز یکی دیگر از دیده مقصر دانستن بزه . اندقربانی جرم شده نیز عرصه خصوصی د این زنان درموار

 . نداهو قربانیان، زنان بود ،در اکثر این اخبار، مهاجمان و متعرضان، مردان ست واین خبرهاهای ویژگی

بنابراین به اعتقاد  . کندها و باورهایی را به خوانندگان القا میها و نگرشزنان، ایده دیدگیاخبار بزه     

های در اصل رسانه  .استان در رسانه رانی زنبه حفظ قدرت و حاشیه مندکانل ایدئولوژی سلطه، عالقه

جمعی با در دست داشتن ابزار و وسایل الزم، قادر به بازنمایی افراد در شرایط اجتماعی و فرهنگی 

ای یا محدود بازنمایی کنند و یا حتی به های مختلف را به صورت کلیشهگوناگون هستند و قادرند گروه

ی این در واقع محتوای اخبار حوادث از جمله . نمایی کنندی فورسیچ آنان را هم چون دیگری بازگفته

-های مختلف نشاندیده در روزنامهبزه ی بازنمایی زناننحوه که توان گفتدر نتیجه می . ابزارها هستند

 .ی جایگاه این گروه از زنان در نظام اجتماعی استدهنده

-در خانواده دهدنشان میبه گونه ای است که دهد که بازنمایی در این اخبار این تحلیل نشان می     

   .دهندرخ می علیه زنان های بیشتریخشونتیی که نسبت به اصول اخالقی پایبندی کمتری دارند، ها

ی اسلحه گرم و سرد و خشونت جسمی چه به وسیله خشونت به ویژه دهد کهنتایج تحلیل نشان می     

این خبرها  یزنان در همه . این اخبار مشترک است یمهطریق کتک زدن و شکنجه کردن در هچه از 

موارد  یاند و در همهقربانی خشم و خشونت همسران، پدران، برادران و افراد ذکور خانواده خود شده

 ارند و بازنماییهای آنها را به دلیل ضعیف بودن قوای جسمانی ندتوان مقاومت در مقابل خشونت

خشونت فیزیکی مردان توصیف شده  ،هاخبر یتقریبا در همه . نانگی استز ازبیش  مردانگی هایویژگی
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-مهمدهد که این موضوع نشان می.  شده است تاکیدر حال گریه و ناله و زاری بدر دو خبر تنها است و 

 یبه ساختار قدرت شکل گرفته بر پایهت تاریخی خشونت علیه زنان ترین پاسخ نظری در مورد عل

گردد و تفاوت جسمانی و وضعیت فیزیکی برتر مردان نسبت به زنان، ساالری برمیردپدرساالری یا م

  . ساالر بوده استهای تحمیل ایدئولوژی مردمایهنخستین دست

دیده شدن ت بزهبسیاری از خبرها به عنوان عل جا از مواردی است که درب بیسوءظن و تعص ،دوم     

م و خیال مرد بوده توه از در بسیاری از موارد ناشی مسالهین ا که است گفتنیان ذکر شده است، زن

 . گناه قربانی جرم شوداست که سبب شده زن، بی

-به نظر می . کنندمعرفی میمقصر  دیده را، بزهبسیاری از متهمان برای نجات خود از اتهامات ،سوم     

کند تا از این طریق از کار معرفی میانتآبرو و خیکند و زن را بیهم از این شیوه استفاده میمت رسد که

سازی ثانویه ربانید، قکنمیبازنمایی مقصر را  دیدهبزه ،گزارشگردر مواقعی که  . تقصیرات خود بکاهد

قربانیان از گزارش  ،در غالب مواردنیز نشان داده که ( 551. ، ص5987)کانکزیک  . شودمیانجام نامیده 

 .کنندامه نگاران درباره جرم انتقاد میدالنه و گاه نادرست روزنسنگ

 گیرینتیجه

 ترس ایجادامل وترین عمهم، از جمله ها در ایرانبه خصوص روزنامهها و رسد که رسانهبه نظر می     

، آمیزها با انتشار اخبار جنایی چون قتل و تجاوز به عنف و به طور کلی جرایم خشونتروزنامه . هستند

شود این خبر رسانی باعث می . دهند که دنیای خارج چندان که باید امن نیستمیبه مخاطبان هشدار 

ی دنیای با مقایسه 8رینر  .ی جرم خشونت باری خواهند شددیدههر لحظه بزه ،که خوانندگان بپندارند

در  هادارد که رسانهابزار می ،ی جرمکنند و آمارهای رسمی دربارهپر از خشونتی که جراید ترسیم می

بر  کننده از جهانکنند؛ از این رو این پدیده را القای دیدگاه گمراهبیان احتمال و شدت خطر اغراق می
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نیکوکار و همت پور، ) مبنای نگرانی غیر ضروری نسبت به میزان خطرهای بر آمده از جرم نامیده است

 (.509 .، ص5935

-دو گونه است؛ نخست در برخی از اخبار، زن بزه حوادث به دیده در اخبار صفحهبازنمایی زنان بزه     

زیرا  . گناه قربانی جرم شده استخواسته و بیآل تصویر شده که به صورت نادیده ایدهدیده به صورت بزه

-معلولیت از مواردی است که فرد را در گروه بزه و پذیری، جوان بودن، بیماریآسیب هایی مانندویژگی

دیده به صورت زن بد تصویر شده در برخی دیگر از اخبار، زن بزه ،دوم . دهدآل قرار میدیدگان ایده

 .مقصر استو ه اش قربانی جرم شدبند و باریاست؛ یعنی زنی که به واسطه آزادی اخالق و بی

ها از زنان قربانیان جرم، زنان را در دارد که پوشش رسانهاظهار می( 5330) 3بندیکت در این باره،      

بد گروهی از قربانیان جرم هستند که به دلیل  زنان: کندتصویر می 55و زنان پاک 52گروه زنان بددو 

نوعی از  ،زنان پاک . اندشان قربانی شدهآمیز و آزادی اخالقیرفتارشان، کردارشان و اعمال تحریک

یک بیمار و یک  وسیلهبه و اندگناه تعریف شدهقربانیان جرم هستند که به عنوان قربانی پاک و بی

در مطبوعات با  که دارداظهار مینیز ( 5988) فرمعینی . اندصفت مورد خشونت قرار گرفتهشیطان

در واقع قربانی خود محرک،  . احتیاط تلقی شودبند و بار و بیویژه اگر او بیشود، بهدردی نمیقربانی هم

 . شوددیده شدن تلقی میبزه

همان و ممکن است، زیرا بسیاری از متغیر ،آل بودن زندیده ایدهوارد تعیین بزهدر بسیاری از م البته     

در این زمینه  . دیده استفاده کنندی مقصر دانستن بزهان خبر نیز تمایل دارند، از شیوهگزارشگریا 

 انگلیس انجام دادند، به این نتیجه یهادر پژوهشی که در مورد روزنامه( 5335)59و والبی 50سوتیل

کرد می تاکیدخبر  گزارشگردست یافتند که مواردی که در ارتباط با حمالت جنسی علیه زنان بودند، 

بسیاری از اعضای جنبش زنان و  . دانرفتههای خطرناک دیده مقصر هستند، زیرا به مکانکه زنان بزه
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های زیادی در حفظ الشاند و تدیده انتقاد کردهرویکرد مقصر دانستن زنان بزهپژوهشگران فمینیست از 

 ،خود روزنامه نگاران و خبرنگاران نیز گاهی  .انددیده از ضرر بیشتر و قدرت دادن به او کردهبزهآبروی زن

 .دشکل گیر 5١شوند که نوعی قربانی سازی ثانویهدهند و سبب میزن را مقصر ماجرا جلوه می

هاجم و متعرض به زنان و زنان در مقابل به دیدگی زنان، مردان در نقش مچنین در اخبار بزههم     

-تعرض ، دیدگی زناندر اخبار بزهبراساس نتایج حاصل از این مطالعه،  . شوندصورت قربانی بازنمایی می

درصد این مهاجمان و  9و تنها در  هدرصد موارد مردان بود 37کنندگان و متجاوزان به زنان در 

 ،زنان را در رسانهها همواره تمایل د که رسانهداربیان می( 0229) ون زونن . نداهمتجاوزان زنان بود

به  های اجتماعی خشونت مردان علیه زنان، زنان راکنند و یا بدون در نظر گرفتن زمینهمیفروبازنمایی 

زیبا و  حضور دارند، اغلب جوان و معموال هابر این زنانی که در محتوای رسانه افزون . رانندحاشیه می

شان و یا یک مرد دیگر تعریف و به عنوان افراد هستند و در رابطه با شوهر، پدر، پسر و رئیس جذاب

کفایت کشیدن عدمه تصویردر واقع ب.  شوندپذیر، وابسته و غیره نمایش داده میپذیر، دودل، سلطهکنش

وقتی زنان در خبر  . گیرداز طریق بدنام کردن، قربانی کردن و ناچیز به حساب آوردن زنان صورت می

-ههای رسانمحتوا این.  شوندشوند، به احتمال زیاد در نقش قربانی ظاهر میها درگیر خشونت میرسانه

 به تداوم کنند و از این طریقمعمول معرفی می کشند و کمتر از حدزنان را بد و منفی به تصویر می ،ای

این گرایش نیز در  دهند کهها نشان میافتهی  .کنندکمک میای های قالبی و کلیشهافکار و اندیشه

تحقیر کنند و به صورت قربانی نشان دهند و در  راها در رسانه شده تصویرزنان ها وجود دارد که رسانه

 .بازنمایی کنند دیگریواقع این گروه را به عنوان 
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