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  چکیده

هاي  اي صنعت جهانی بزرگی است که با صنعت هاي رایانه بازيمروزه، ا
انتشار کتاب، موسیقی و فیلم در حال رقابت است و محصوالت این صنعت 

 نوجوانان براي پر کردن اوقات واي از سوي کودکان  صورت گسترده به
اي همراه با سرگرمی و لذت، ایماژها  هاي رایانه بازي. شود  استفاده میفراغت

پژوهش . دهند  ارائه میها کلیشه را در قالب يا شده  يبند هاي بسته دگاهو دی
هاي  اي السا در پی واسازي کلیشه حاضر با مطالعه بر روي مجموعه بازي رایانه

این مطالعه ضمن بررسی بازنمایی جنسیت در این مجموعه . جنسیتی زنانه است
 پس برساخت نمونه ها و مضامین پنهانی در دهد چه داللت بازي، نشان می

 این پژوهش براي رمزگشایی از مضامین و یطورکل به. آرمانی زنانه نهفته است
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هاي جنسیتی پنهان شده در این مجموعه بازي از رویکرد کیفی و روش  کلیشه
ها نشان داد حضور شخصیت زن در اغلب  یافته. کند شناسی استفاده می نشانه

اي برسازنده این  هاي کلیشه از جمله مقولهدار است؛  ها تروماتیک و مسئله صحنه
، بدن شده  نیی تعهاي نقشقرار گرفتن در : اند از هویت تروماتیک عبارت

 هاي کلیشه. حضور پنهان سوژه حامی و  نمایش توأم با رضایتپذیر، تربیت
داند و از  جنسیتی نهفته در پس این بازي، زنان را متعلق به خانه و محیط آن می

 .هاي جنسیتی در پی تشدید روابط موجود است  سازي نقشطریق طبیعی

  اي شناسی، بازي رایانه هاي جنسیتی، نشانه بازنمایی، زنان، کلیشه:  کلیديهاي هواژ
  

  مقدمه
هاي انتشار  اي صنعت جهانی بزرگی است که با صنعت هاي رایانه امروزه، بازي

). Crawford and Gosling, 2009: 51(کتاب، موسیقی و فیلم در حال رقابت است 
هاي اوقات فراغت براي  ترین فعالیت اي بدل به یکی از محبوب هاي رایانه ، بازيدرواقع

هاي  صنعت بازي. اند کودکان، نوجوانان و افراد جوان در جوامع غربی و آسیایی شده
انداز  وکار میلیارد دالري است و تولیدات این صنعت اجزاي چشم اي یک کسب رایانه
 حاضر حال در). Wolf, 1999(ازپیش یکپارچه کرده است  اي امروز را بیش رسانه
 هاي دستگاه بلکه اجرا کرد خانگی هاي تلویزیون در توان تنها می نه اي را رایانه هاي بازي
 و شخصی کامپیوترهاي، همراه هاي تلفن، بازي کردن با دست حمل با قابلیت قابل

 به). Bryce and Rutter, 2003 ( را دارندچنین کارکردينیز  دیجیتال هاي ساعت
 بدون شک عصر 21گذاري شده است، قرن   عصر فیلم نام20دیگر، اگر قرن   عبارتی 

  ).Leonard, 2003( اي است هاي رایانه بازي
هاي فراغتی به طور  عنوان فعالیت اي به هاي رایانه  سال گذشته بازي40در طول 

انگیز بر چگونگی  اند و تأثیري شگفت ي سنتی شدهها ر بازيبیشتاي جانشین  فزاینده
هایی جذاب  هاي سرگرمی آور فعالیت بازي. اند گذران اوقات فراغت ما بر جاي گذاشته
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ها، همچنان در  مندي حاصل از این بازي رسد که فراغت آورند و به نظر می فراهم می
جدید براي ارائه هاي  آوري و کنسول ، فنپلتفرمدر دسترس بودن . حال گسترش باشد

 ,Connolly, Boyle, MacArthur(ها، یک عامل مهم در این رشد متداوم است  بازي

Hainey and Boyle, 2012: 661.(  
 دربارههاي نخستین  اي، پژوهش هاي رایانه آور بازي هاي سرگرمی باوجود قابلیت

. رداختندها پ اي، ابتدا به تأثیرات نامطلوب این دست از بازي هاي رایانه بازي
ویژه بازیگران  به-اي بر بازیگران هاي رایانه پژوهشگران درباره اثرات احتمالی بازي

مانند (اي  هاي رایانه اند و درباره محتواي نامناسب در بازي  بسیار نگران بوده-نوجوان
 ,Smith(اند  هشدارهایی داده...) هاي خون و هاي خون، لخته هاي خشن، توده صحنه

Lachlan and Tamborini, 2003 .(هاي  هاي انتقادي در مطالعه بازي با اتخاذ نگرش
بر رفتارها و ] هایی چنین بازي[اي، مطالعات زیادي درباره تأثیر محتواي خشن  رایانه

هاي   اما پژوهش؛)Mou and Peng, 2009(جویانه انجام شده است  هاي پرخاش نگرش
شان بر بازیگران را بررسی  و اثرات احتمالیاي  هاي رایانه اي بازي اندکی، محتواي کلیشه

   ).Mou and Peng, 2009(اند  کرده
هاي  با بررسی کلیشه) ) 2005همکارانها، دیل و  دست پژوهش در یکی از این

هاي  اي گام مهمی براي واسازي از جنبه بداهت آمیز نقش هاي رایانه جنسیتی در بازي
هاي  شخصیت] اي هاي رایانه ر بسیاري از بازيد[ها دریافتند که  آن. جنسیتی برداشتند

که  شوند درحالی جو به تصویر کشیده می صورت عضالنی، خشن و سلطه مذکر اغلب به
 10اگرچه تنها . شود هاي مؤنث از ایماژهاي جنسی استفاده می براي بازنمایی شخصیت

صورت هاي  حال در بازنمایی هاي اصلی زن هستند، بااین  درصد از شخصیت14تا 
شوند و  صورت نازك و اروتیک نشان داده می هاي زن، زنان اغلب به گرفته از شخصیت

 ,Beasley and Standley, 2002; Brenick(پوشش نامناسبی در مقایسه با مردان دارند 

                                                   
1. Dill, Gentile, Richter and Dill 



 
 
 
 
 
 
 

  1397 تابستان، 14هاي نوین، سال چهارم، شماره  مطالعات رسانهفصلنامه      220

Henning, O’Connor and Collins, 2007 (  زنان معموالً وابسته و تابع صرف مردان
ي از ا شده فیتحرها بازنمایی  درواقع، این رسانه). Cantor, 1987(شوند  پنداشته می

هاي نژادي  کلیشه ).Thompson and Zerbinos, 1995(آورند  ها فراهم می زنان و اقلیت
براي مثال، مردان سیاه . هاي جمعی وجود دارند اي در رسانه نیز به طور گسترده

 Peffley, Shields and(شوند  می به تصویر کشیده  جنایتکارانمثابه به ادیز احتمال به

Williams, 1996(مثابه افرادي خنگ به  ؛ مردان آسیایی معموالً به لحاظ فرهنگی به
بردار به تصویر  مثابه موجوداتی فرمان که زنان آسیایی به شوند، درحالی تصویر کشیده می

  ).Park, Gabbadon and Chernin, 2006(شوند  کشیده می
 مانند انسانی هاي نمایش، کند می استدالل  نیز)) 1979نگافم در همین راستا

 :Dietz, 1998 (کنند می ایفا جنسی انتظارات توسعه در مهمی نقش، جنسی تبلیغات

 با والدین کردن صحبت طریق از، تولد از قبل حتی جنسی نقش شدن  اجتماعی).427
 ای به دناز قبل شدنی اجتماعی چنین؛ شود می آغاز فیزیکی محیط با نسبت در جنین
 اي کلیشه یا سنتی هاي دیدگاه نشانگر ها تالش این، اغلب. شود می ایجاد کودکان آمدن

 و زمخت هاي بازي اسباب اغلب پسران، مثال براي. است مردانگی و زنانگی درباره
 دختران که درحالی کنند می دریافت را بال بیس هاي چوب و ها کامیون قبیل از خشن
 این که کنند می دریافت مالیم و داشتنی دوست عروسکی هاي خرس و ها عروسک اغلب

   سازند درونی را شان زندگی هاي نقش بتوانند که شود می این به منجر بعدها امر
)Dietz, 1998: 427.(  

تنها بر درك کاربران از  تواند نه  میشده فیتحرقرار گرفتن در معرض این تصاویر 
، بلکه چنین ایماژهایی را که )Omi, 1989(جاي بگذارد ها اثر منفی بر زنان و اقلیت

از همین روي . صورت پوشیده بازتولید کند هاي جنسیتی هستند، به دربردارنده کلیشه
 هاي کلیشهاي السا در پی واسازي  پژوهش حاضر با مطالعه بر روي مجموعه بازي رایانه

                                                   
1. criminals 
2. Erving Goffman 
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ت در این مجموعه بازي، این مطالعه ضمن بررسی بازنمایی جنسی. جنسیتی زنانه است
ها و مضامین پنهانی در پس برساخت نمونه آرمانی زنانه نهفته  دهد چه داللت نشان می

 جنسیتی پنهان هاي کلیشهطورکلی این پژوهش براي رمزگشایی از مضامین و  به. است
  .کند  استفاده میشناسی نشانه از رویکرد کیفی و روش ،شده در این مجموعه بازي

  
  ري و مروري بر مطالعات گذشتهمبانی نظ

بخش حاضر سعی شده است مفاهیم و نظریاتی از قبیل بازنمایی، کلیشه و فناي  در
  .ردیگ نمادین زنان که در پیوند با چارچوب پژوهش است، مورد بررسی قرار 

  
  مطالعات پیشین

، اي هاي رایانه در پژوهشی عنوان کردند، اگرچه بازي) ) 1985ویلدر، مکی و کوپر
شوند،  مثابه بخشی از جهان مردانه شناخته می آوري، به همچون سایر اشکال فن

. شوند، در درجه اول زنان هستند ها سرگرم می حال گروهی که با این بازي بااین
هاي زنانه و مردانه الزاماً بر انتظارات کودکان و دختران درباره  تصویرسازي از شخصیت

  ).Dietz, 1998:431(گذارد  هاي جنسی اثر می نقش
اي  یکی از نخستین مطالعات در زمینه بررسی تصاویر کلیشه) ) 1998مطالعه دیتز

اي  دیتز محتواي تصویرسازي از زنان و خشونت را در نمونه. اي بود هاي رایانه در بازي
وي .  قرار دادلیوتحل هیتجز مورد اي محبوب سگا جنسیس و نینتتندو  بازي رایانه33از 
ر بررسی نقش زنان، چهار کلیشه ممکن زنانه بر اساس ظاهر و رفتار را منظو به

هاي  مثابه قربانیان، زنان در نقش مثابه غنائم یا اشیاء جنسی، زنان به زنان به: تشخیص داد
 41دریافت که ) 1998(دیتز . گرا هاي عمل مثابه قهرمانان یا شخصیت و زنان به زنانه

                                                   
1. Wilder, Mackie and Cooper, 
2. Dietz 
3. Nintendo and Sega Genesis 
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از زنان ) 33 از 5( درصد 15تنها . هاي زنانه بودند تها عاري از شخصی درصد از بازي
 درصد 21که  گرا به تصویر کشیده شدند، درحالی هاي عمل عنوان قهرمان یا شخصیت به
دوشیزه «عنوان  مثابه قربانیان به تصویر کشیده شدند یا به از زنان یا به) 33 از 7(

 بر اساس -مثابه اشیاء جنسی ن بهها، زنا  درصد از این بازي28حال، در  درعین. »پریشان
  . به تصویر کشیده شدند-ظاهر فیزیکی و یا کردارهاي جنسی

را که بر محور  اي  بازي رایانه70در پژوهشی ) ) 2001نولز و همکاران -هاینتس
نتایج . آمیز بودند، مورد بررسی قرار دادند هاي خشونت هاي جنسیتی و صحنه کلیشه

 12 درصدشان مرد بودند و 73 شخصیت رمزگذاري شده، 874ها نشان داد که از  آن
زیاد در   احتمال  شدند، به که زنان در صحنه ظاهر می  هنگامی وها زن بودند درصد آن

  .کردند هاي فرعی ایفاي نقش می نقش
هایی که زنان را در مقام یک شیء  با تعقیب دیدگاه) ) 2002بیسلی و استندلی

عنوان شاخصی  هاي زنانه، از لباس به ز بر ظاهر شخصیتکاهند، با تمرک جنسی فرو می
در طرز لباس «ها سه مقوله  آن. از تمایالت جنسی در پژوهش خود استفاده کردند

. هاي تحتانی بدن طول آستین، خط گردن و لباس: را مورد بررسی قرار دادند» پوشیدن
. رمزگذاري کردندهاي زنانه را  ها همچنین شکافتگی بدن و اندازه سینه شخصیت آن

هاي زنانه  وجود یک نوع تعصب جنسی معنادار در شخصیت) 2002(بیسلی و استندلی 
شخصیت زن ) 13,74 (%82 شخصیت رمزگذاري شده، تنها 597از . را تشخیص دادند

ی لباس به صورتهاي مردانه،  هاي زنانه در قیاس با شخصیت اکثر شخصیت. بودند
ویژه،  به. شتر در معرض نمایش قرار بگیردپوشیدند که پوست بدنشان بی می

هاي کم  ها مردانه، به احتمال بیشتري با لباس هاي زنانه در قیاس با شخصیت شخصیت
 از[هاي زنانه   درصد از شخصیت41شدند و در حدود  برش و با بازوان برهنه ظاهر می

هاي  دي بازيبن عالوه بر این، هیچ تفاوتی میان رتبه. بسیار فاخر بودند]  پوششنظر

                                                   
1. damsel in distress 
2. Heintz-Knowles, Henderson, Glaubke, Miller, Parker and Espejo 
3. Beasley and Standley 
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 ساله و باالتر، یا 13 براي سنین T ساله و باالتر، 6 براي سنین Eمثال،  عنوان به(مختلف 
M توانستند  که بدان معنی بود که کودکان می وجود نداشت)  ساله و باالتر17 براي سنین

  .اي را ببینند هاي رایانه انگیز زنان در بازي ساالن تصاویر شهوت به اندازه بزرگ
. به نتایج مشابهی دست یافتند) 2005( در یک مطالعه تعقیبی نز و اسمیتداو

 با مقایسه در. وتحلیل قرار دادند اي را مورد تجزیه  بازي رایانه60 يمحتواها  آن
ازحد  بیش«اي  که زنان به شیوه بیشتري وجود داشت احتمال، مردانه هاي شخصیت

 گرایانه غیر واقع بدن تصویر یک با، رهنهصورت نیمه ب یعنی به: بازنموده شوند» جنسی
، مشابه طور به .شوند نامناسب بازنموده می و پوشش مستهجن لباس پوشیدن با و

) Haninger and Thompson, 2004; Downs, E., & Smith, 2005 (تامپسون و هانینگر
صورت  بهکه  دارد احتمال بیشتر یتوجه  قابلطور به که زنان نسبت به مردان دادند نشان

 از 72 (هاي قابل بازي مردانه  شخصیت،این بر عالوه. شوند کشیده تصویر به نیمه برهنه
  . بسیار بیشتر بودند)بازي 81 از 42 (زنانه بازي قابل هاي شخصیت نسبت به) بازي 81

هاي ظاهر شده  در پژوهشی نقش هریک از شخصیت )) 2005دیل و همکاران
نتایج .  را رمزگذاري کردند1999اي پرفروش در سال  انه بازي رای20در تحلیل محتواي 

هاي اصلی مرد بودند   درصد شخصیت70 بازي، 20ها نشان داد که در تمام  پژوهش آن
هاي   از شخصیتدوسومها همچنین دریافتند که بیش از  آن.  درصد زن بودند10و تنها 

  .بودند%) 8( و سیاه %)15(بودند و مابقی به ترتیب التین تبار %) 68(اصلی سفید 
اي دریافتند که  هاي رایانه در پژوهشی درباره بازي) ) 2009ویلیامز و همکاران

عالوه بر این، در . اي بودند ها فاقد هر نوع شخصیت زنانه  درصد این بازي40
هایی  هاي فرعی را در قالب شد، زنان نقش هایی که شامل بازنمایی زنان می بازي

  .کردند مثابه قربانیان تجاوز ایفا می  بهیا» ازحد جنسی بیش«
                                                   

1. Downs and Smith 
2. hypersexual 
3. Dill, Gentile, Richter and Dill 
4.  Williams, Martins, Consalvo and Ivory 
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در پژوهشی تأثیر ظاهر جنسی آواتار زنانه بر پذیرش ) ) 2009فاکس و بیلنسون
  .اسطوره تجاوز و تبعیض جنسی را نشان دادند

اي  هاي رایانه در پژوهشی درباره بازي) ) 2014ایوري، فاکس، وادل و ایوري
هاي منفعالنه و وابسته به مردان به تصویر کشیده  دریافتند که زنان اغلب در قالب نقش

  .شوند کمتر شایسته پنداشته می] در مقایسه با مردان[شوند و  می
  

  نظریه بازنمایی
 یکی از  در حوزه مطالعات فرهنگی وها افتیرهترین  نظریه بازنمایی امروزه یکی از مهم
 چیزهاي بیان براي زبان از دهاستفا بازنمایی،. اي است مفاهیم بنیادي در مطالعات رسانه

است  ها آن بازنمایی چگونگی محصول چیزها معناي. است پیرامون ه جهاندربار معنادار
  ).1387 کاظمی، و رضایی(

 از چرخه ی و مقررات، بخشتی مصرف، هود،ی را به همراه تولیی، بازنماهال
ن را به فرهنگ ربط  معنا و زبا مفهومی است که،ییبازنمابه باور وي . داند یفرهنگ م

گیویان و  (ستین» ساده و سرراست «يندی که به گفته خود هال فرایمفهومد؛ ده یم
 معنا، زبان و ،یی بازنماانی ارتباط می چگونگانی بي براهال). 1388،  زرگريسرور

 ی کلي نظريبند  طبقهکی را در یی متفاوت از بازنمايها  برداشتکند ی میفرهنگ سع
 .رندیگ ی قرار می در سه دسته کلیی بازنمايها هی منظر، نظرنیاز ا.  کندانیب

 ی بازتابيها هی ـ نظر1

 ي تعمديها هی ـ نظر2

  ی برساختيها هی ـ نظر3

                                                   
1. Fox and Bailenson 
2. Ivory, Fox, Waddell and Ivory 
3. Stuart Hall 
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 است یی از معنای بازتابيا  است که زبان به شکل سادهنی ادعا بر ا،ی نگاه بازتابدر
 که شود ی گفته می ارجاعای يدر نگاه تعمد.  وجود داردیکه از قبل در جهان خارج

نگاه .  آن را داردانی نقاش قصد بای سندهی است که نويزیکننده چ زبان صرفاً بیان
 .شود ی زبان ساخته م»لهیوس به« و »در« معنا که است ی مدعیی به بازنمایبرساخت

 ها دهیپداین » معناي«ر به داللت نیستند، د قانفسه یفي فرهنگی ها دهیپد که آنجا از
از طریق (، بازنمایی دیگر بیان به. شود» بازنمایی« فرهنگ واسطه بهد از طریق و ناگزیر بای

 بازنمایی شده کهمعناي آنچه ) يساز نیگزیجاي و ساز مفهومفرایندهاي توصیف و 
، ردیگ یمیی که از آن صورت ها ییبازنما جهان، مستقل از دیترد یب. سازد یبرمرا است، 

 گفت که توان یمپس .  بازنمایی آن استگرو درهان وجود دارد؛ لیکن معنادار شدن ج
؛ همچنین میساز یمبازنمایی، رفتاري است که از طریق آن ما واقعیت را واجد معنا 

، از طریق میکن یم ایجاد رامونمانیپ خودمان و دیگران و جهان دربارهمعناهایی را که 
معنا واجد ماهیتی ثابت . میهد یم یا مورد مجادله قرار میشو یمبازنمایی با یکدیگر سهیم 

؛ معناي شود یمي خاص طبیعت در فرهنگ ناشی ها ییبازنما نیست بلکه از شده نیتضمو 
 چیز همواره از ، معناي هرواقع در.  تغییرناپذیر یا غایی یا یگانه باشدتواند ینم زیچ چیه

ه شوند متحول و مشروط به عواملی دیگر و همچنین تابع مناسبات دیآ یبرمیک زمینه 
 گفت بازنمایی همیشه در یک گفتمان صورت توان یماز منظري فوکویی . قدرت است

 گفت و چه توان یمخاص چه » متن« یک درباره که کند یم و گفتمان تعیین ردیپذ یم
معنا در . شود یمبه عبارتی جهان صرفاً در چارچوب گفتمان معنادار .  گفتتوان ینم

 در گفتمان است که قدرت، دانش را به وجود عالوه به و شود یمانواع گفتمان ساخته 
هیچ مناسبات قدرتی ... قدرت و دانش به نحوي مستقیم مستلزم یکدیگرند... آورد یم

ي از دانش نیز تشکیل شود؛ ا حوزه متناظر با آن مناسبات، این کهوجود ندارد مگر 
قدرت نیز شکل بگیرد زمان مناسبات   است که همنیا، هر دانشی مستلزم اولی  طریق به
)FouCault, 1979: 23 23-24: 1389به نقل از استوري، ؛.(  
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  ي بازنماییها ياستراتژ
. ي و طبیعی سازيساز شهیکلاند از  از نظر هال دو استراتژي مهم در بازنمایی عبارت

 در راستاي ایجاد ها دهیاي فرایندي است که بر اساس آن جهان مادي و جهان ساز شهیکل
 تا مفهومی از جهان شکل گیرد که منطبق با باورهاي دنشو یمي بند بقهطمعنا، 

ي را کنشی ساز شهیکلهال . اند گرفته قرار ها شهیکلایدئولوژیکی است و در پس پشت 
اساساً براي درك چگونگی عمل بازنمایی نیازمند « و معتقد است داند یممعناسازانه 

؛ به نقل ازگیویان و سروري Hall, 1997: 257(»  هستیمها يساز شهیکلبررسی عمیق 
ي در حال جریان درباره ها هیفرض و ها دهیا در واقع ها شهیکل). 152: 1388زرگر، 

ي، پدیده اصلی زندگی اجتماعی است و ساز شهیکل. ي خاصی از افراد هستندها گروه
ر  را تحت تأثیها گروهي اعضاي ها قضاوت توانند یم ها شهیکلخوبی ثابت شده که  به

نظر  از يساز شهیکل). 46: 1392، این یفتحو  ؛ به نقل از زردار1380فیسک، (قرار دهند 
 این و دهد یم تقلیل ذاتی و ه سادهصیخص چند به را افراد که امري از است عبارت هال
است  کرده تثبیت را ها آن طبیعت که شوند یم بازنمایی ییها صهیخص مثابه به ها صهیخص

)Hall, 1997: 257308: 1389 به نقل از صفارودي، ؛.(  
 این است که گروهی از مردم را با اطالق برخی دهند یم انجام ها شهیکل آنچه 

ها وجود داشته باشد، به  یی که ممکن است در بخش اندکی از آنها یژگیو یا ها تیفیک
و ي با اغراق و غلساز شهیکل، اغلب در فرایند ها یژگیواین . دهند یمکل گروه تعمیم 

ها  ، اما اغلب آنشوند یم به دو شکل مثبت و منفی دیده ها شهیکلگرچه . ند هست همراه
، ادراکی از الوصول سهل از مجراي موضوعاتی کنند یمداراي بار منفی هستند و سعی 

هاي موجود در  موقعیت یک گروه را فراهم آورند و به شکل قطعی و مشخص، تفاوت
ي تحقق ساز شهیکلاین امر در حالی از خالل فرایندهاي .  را برجسته سازندها گروهبین 

. شود یمی پوش چشمي مدنظر ها گروه در بین ها تفاوت که از طیف وسیعی از ابدی یم
ي قومیتی، ملیتی، جنسیتی و نظایر ساز شهیکلي متفاوتی دارد مانند ها گونهي، ساز شهیکل
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 دارنده نگه؛ بنابراین کنند یمت ي قدرت در یک رابطه حمایها ينابرابر از ها شهیکل. آن
؛ کنند یم عمل ها يبند طبقه از تر سخت و بسیار سفت و اند نینمادنظم اجتماعی و 

ي ساز شهیکلي مهم در جهان معاصر، در امر ا رسانهمثابه  تلویزیون و تولیدات آن هم به
ها  نآ. شوند یم سبب ایجاز در روایت تلویزیونی ها شهیکلاز سوي دیگر . دخیل است

فرهنگی - به تبعیت از تغییر بافت سیاسیها شهیکل. ي نیز هستندا نهیزمتحت تأثیر عوامل 
 و هنجارها به کار گرفته ها پیت در بازنمایی ها شهیکلاز سوي دیگر . کنند یمتغییر 

فرهنگی هستند که شکل هنجاري به خود -که محصوالتی اجتماعی  و ازآنجاییشوند یم
 در مناسبت با نژاد، جنسیت، تمایل جنسی، سن، طبقه، روابط ستیبا یم، پس رندیگ یم

؛ به 270: 1381هیوارد، (نقشی در خانواده و محیط کار و ژانر مورد بررسی قرار گیرند 
  ).1392، این یفتحنقل از زردار و 

ي ها ساخت که از طریق آن شود یماز سوي دیگر، طبیعی سازي به فرآیندي اطالق 
 که گویی اموري آشکارا طبیعی شوند یم تاریخی به صورتی عرضه اجتماعی، فرهنگی و

گیویان و سروري (طبیعی سازي به شکل ضمنی، داراي کارکرد ایدئولوژیک است . هستند
صورت طبیعی به شکل دنیایی سفید،  در فیلم و تلویزیون، دنیا به). 152: 1388زرگر، 

و بر این اساس طبیعی سازي، وظیفه  شود یمبورژوازي، مردساالر و پدرساالر نشان داده 
ي طبیعی سازي چنان عمل ها گفتمان. ردیگ یمي مسلط را بر عهده ها ارزشتقویت 

صورت اموري عادي و طبیعی  ي طبقاتی، نژادي و جنسیتی بهها ينابرابر که کنند یم
 ).1392، این یفتح؛ به نقل از زردار و 205: 1381هیوارد،  (شوند یمبازنمایی 

  
  کلیشه

ها و تصاویر به   است که به هدایت کردن ایده1»مختصر نویسی روانی«کلیشه یک 
یافته   و تعمیمشده رفتهیپذکلیشه به ادراك وسیعا . کند صورتی سریع و روشن کمک می

                                                   
1. mental shorthand 
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 Ashmore(کند  هاي شخصی اعضاي گروه دیگري اشاره می یک گروه درباره ویژگی

and Boca, 1981; Dates and Barlow, 1990; Kowert, Griffiths, and 

Oldmeadow, 2012: 472.( ها در انواعی از فرایندهاي شناختی و انگیزشی،  کلیشه
 ,Hilton and Von Hippel, 1996; Kowert(کنند  اي را تعقیب می اهداف چندگانه

Griffiths, and Oldmeadow, 2012: 472 .(عنوان یک شیوه در تسهیل  ها به کلیشه
عنوان یک  ، یا به)Bodenhausen, Sheppard and Kramer, 1994 (کننده ادراكمطالبات 

، )Eagly, 1995(هاي اجتماعی متفاوت  راه در واکنش به عوامل محیطی، مانند نقش
و تفاوت در قدرت  )Robinson, Keltner, Ward and Ross, 1995(تعارضات گروهی 

)Fiske, 1993(عنوان وسیله توجیه وضع موجود  ، یا به)Jost and Banaji, 1994 ( یا در
 کارکرد. شوند ظاهر می) Hogg and Abrams, 1994(واکنش به نیاز به هویت اجتماعی 

 فاقد مردم که مفیدند زمانی ها آن که طوري به، است شناختی منابع حفظ، ها کلیشه کلی
 اند داده اننش پژوهشگران. باشند دیگران درباره اندیشیدن براي] الزم [توانایی یا انگیزه

 دارند تمایل ها آن، هستند آشفته و مشغول شناختی لحاظ به کنندگان ادراك که هنگامی
 شناختی هاي همبستگی عنوان به ها کلیشه. بیندیشند دیگران درباره اي کلیشه هایی شیوه به

 ,Kowert, Griffiths( هستند هشیار آگاهی از خارج یا، دارند وجود ضمنی به صورتی

and Oldmeadow, 2012: 472.(  
  

  فناي نمادین زنان
 جهینت دراي به زنان و  به عدم توجه تولید فرهنگی و بازتولید رسانه» فناي نمادین زنان«

فناسازي . کند ها اشاره می محسوب شدن زنان و منافع آن ناچیز در حاشیه قرار گرفتن و
 هاي رسانه در اي شایسته ها به نحو  و منافع آنی است که زندگی زنان به این معننمادین

. دهد اي، زندگی واقعی زنان را به ما نشان نمی فرهنگ رسانه. شود  نمی منعکسیجمع
نتیجه، عدم حضور، محکومیت و ناچیز به حساب آمدن زنان، حذف، تعصب و 

زنان یا در عرصه اجتماعی حضور . هاي جمعی است مخدوش شدن زنان در رسانه
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شوند که بر پایه جذابیت جنسی و انجام  اي نشان داده می صورت طبقه ندارند و یا به
  .اند وظایف خانگی شکل گرفته

هاي جمعی در راستاي حمایت  ها، تصویر فرهنگی زنان در رسانه از نظر فمنیست
 زنانگی و مردانگی به کار درباره شده رفتهیپذکار جنسیتی و تقویت مفاهیم  و تقسیم

گویند که زنان باید در نقش همسر، مادر،  ن زنان به ما میها با فناي نمادی رسانه. رود می
.  پدرساالر، سرنوشت زنان جز این نیستجامعهظاهر شوند و در یک ... کدبانو و

ها را در  کند آن آموزد و سعی می ها را به زنان می  ایفاي این نقشنحوهبازتولید فرهنگی 
  ).242-246: 1384استریناتی، (نظر زنان طبیعی جلوه دهد 

  
  اي هاي رایانه بازي

 در بازار ظاهر شد، 1970اي براي بار نخست در دهه  هاي رایانه از زمانی که بازي
 Dill and(ها در فرهنگ عامه عمیقاً تغییر کرده است  ها و نقش آن این بازي محتواي

Thill, 2007: 851.(  
پسند  مههاي بازي یک عنصر مشترك در فرهنگ عا اي و شخصیت هاي رایانه بازي

اي اغلب زمان زیادي را  هاي رایانه کاربران منظم و مشتاق بازي. افراد جوان هستند
فرهنگ بازي وجود دارد که  اي، یک خرده هاي رایانه در بازي. کنند صرف بازي می

هاي  براي مثال، مشتاقان بازي در وبالگ. دهد ها را فراسوي خود گسترش می بازي
عالوه بر این، بسیاري از این . کنند ي بازي شرکت میها ایتس ها و وب آنالین، کنفرانس

 ).Dill and Thill, 2007: 852(شوند  اي می هاي رایانه مشتاقان، مشترك مجالت بازي
 و نوین طراحی شهري هاي جامعه در نوین زندگی سبک با متناسب اي رایانه هاي بازي
 خاکی به هاي کوچه و یویالی هاي خانه از کودکان زندگی محیط. است شده اجرا

 شود کودکان این امر سبب می که است یافته انتقال بزرگی و کوچک هاي آپارتمان
 پرخطر شدن، شهرها هواي آلودگی. خود را صرف بازي کنند روز ساعات بیشترین
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 ها اندك همسایه روابط، خودروها فراوان وآمد رفت ها به علت کوچه حتی و ها خیابان
 را ها  آن،ها خانه در کودکان تنها ماندن و والدین زمان هم شاغل بودن اغلب و یکدیگر با

اقدام  ها آن سرگرم کردن و ها خانه در کودکان بیشتر حضور براي تا کند می ناگزیر
 اي براي کودکان هاي رایانه بازي تدارك و تهیه اغلب اوقات سبب اقدامات این و نمایند

 و کودکان، روز شبانه از متوالی هاي ساعت تا گاه تواند که می هایی بازي؛ شود می
، گذارد می اطرافشان درآنچه   ازخبر بی را آنان و رایانه شخصی بنشاند پاي را نوجوانان

   .دارد مشغول خود به
و  کودکان اوقات فراغت پر کردن و هیجان، نشاط ایجاد در اي رایانه هاي بازي

 پنهان و هاي موفق شیوه، بودن تعاملی علت به ها بازي این. نقش مؤثري دارند، نوجوانان
 و مستقیم هاي و آموزش هنجارها انتقال طریق از کودکان کردن پذیر جامعه، الگودهی

 کودکان بر درازمدت و هاي عمیق تأثیرگذاري براي فراوانی هاي ظرفیت از، غیرمستقیم
، اي رایانه هاي زيبا حین در کودکان ذهنی تصاویر و ها انگاره. برخوردارند نوجوانان و

 براي تواند می واقعی دنیاي در ها آن از یک هر عینی تجسم که شود مفاهیمی می از مملو
 مضامین از نابودي و جنگ، خیانت، کشتار، خونریزي. باشد آفرین جامعه بشري فاجعه

که  هاي ماورایی شخصیت حضور عالوه بر این، .هستند ها بازي این اغلب رایج در
 از که خیاالتی کند درگیر را کودکان ذهن تواند می، انگیزي دارند اي شگفته اغلب قدرت

 هایی شخصیت چنین وجود آنکه عالوه به .است بهره بی و سازندگی خالقیت معیارهاي
 آرام هاي گام برداشتن به جاي، خود زندگی در که دهد می سوق به این سمت را کودکان

همه  که ببندند منابعی و نیروها یافتن هب دل، تدریجی توانمندي و کسب پیوسته و
. باشد برخوردار شگرف قدرتی از و کند برآورده زدنی برهم چشم در را ها آرزوهاي آن

خود  موجودیت ابتداي در اندیشه مدرنیسم که هایی هستند آلوده چنین اموري، وهم
 کالبد رخویش د ادامۀحیات در اي اما چنین اندیشه، کرد اعالم را با آن خویش ضدیت

 صنعت تولیدات قالب در آمیز وهم افکار همین سمت بازتولید به، اقتصادي نظام
 ).211-210: 1393پورهمرنگ، (رفت  پیش فرهنگی
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 شناسی روش
. روش تحقیق در این پژوهش، تحلیل کیفی مبتنی بر رویکرد نشانه شناختی است

دهه شصت تاکنون تأثیر اي، از  منزله راهی براي تحلیل متون رسانه شناسی، به نشانه
شناسی روشی از بازنمایی  نشانه). 64: 1380و کاودري، سلبی(اي داشته است  فزاینده

هدف از . است که در پی آشکارسازي معانی و مضامین پنهان موجود در متن است
هاي نشانه شناسانه، آشکارسازي این موضوع است که معانی فرهنگی چگونه  پژوهش

 يها  نشانهی بررسقی روش از طرنی ا.شوند مند برساخته می اللتواسطه رفتارهاي د به
هاي  معانی و ارزش(ي ها  کشف داللتیها در پ  آنانیموجود در متون و روابط م

هاي پنهان   حاضر نیز براي کشف معانی و داللت پژوهش.نهفته در متون است) فرهنگی
  . کنند ه میشناسی استفاد اي السا از روش نشانه مجموعه بازي رایانه

شناسی شامل استعاره، مجاز مرسل، داللت  شناختی نشانه در اینجا از مفاهیم روش
هاي جنسیتی  صریح و داللت ضمنی براي آشکارسازي معانی و مضامین پنهان و کلیشه

شود که  در استعاره، یک دال به مدلولی ربط می. شود نهفته در این بازي استفاده می
چشم اندامی براي بیناییِ جانداران است و نرگس . م ندارندطورمعمول ربطی به ه به

. بو به رنگ سفید مایل به زرد هایی دراز و گلی خوش  با برگ دارازیپگیاهی علفی و 
هاي بدن را به نوعی گیاه مرتبط یا همسان دانست،  توان یکی از اندام طورمعمول نمی به

دهد تا   و حیا، به شاعر این امکان را میمنزلۀدالِ زیبایی و حجب اما استفاده از نرگس به
). 80: 1384پاینده، (را به روشی گیرا توصیف کند ) چشم یار باوفا و محبوب(مدلول 

هم در سطح معناي اولیه و هم در : کند القا می...دو سطح به بیننده ها را در استعاره داللت
انه مشغول شستن آشپزخدر ترتیب تصویر زنی که  بدین). همان( سطح معناي ثانوي

با هدف نشان دادن } تصویري{هاي غذا است، کارکرد استعاري دارد زیرا چنین  ظرف
، بلکه دیآ یدرنمبه نمایش ) مادري که واقعاً در حال شستن ظرف است (یواقعدنیاي 

شخصیت نشان داده شده در تصویر به مفهومی استعاري جایگزین مادرانی شده است 
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دهند همین تصویر در سطح معانی  ا در خانه انجام میکه کار شستن ظروف غذا ر
العاده مادران به تمیز شدن ظروف  اي است براي نشان دادن توجه فوق ثانوي، استعاره

مجاز مرسل نیز به مفهومی اشاره دارد که در آن جزء یک چیز ). 81: 1384پاینده، (
 مرسل نیز استفاده شده  در باال از مجازذکرشدهدر مثال . شود جایگزین کل آن چیز می

است زیرا مادري که در آشپزخانه در حال شستن جزئی از کل کارهایی است که وي در 
در توضیح مفاهیم داللت ). 82: 1384پاینده، (جایگاه مادر باید در خانه انجام دهد 

بارت براي تبیین و . شود شناسی بارت استفاده می صریح و ضمنی از رویکرد نشانه
: جزء استر فرهنگی، دسـتگاهی نظـري سـاخت کـه داراي دو تحلیل عناص

دهد و نقد   که بخش علمی دستگاه نظري او را تشکیل میسوسورشناسی  نشانه
  ). 1380اباذري، (شود  ایدئولوژي که دستگاه اخالقی و سیاسی او را شامل می

 مفهـوم ، مـدلول،شـود مـیشکل خوانده -نظام نشانه شناسانه بارت، دال، معنادر 
 بارت فرمول مشهور سوسور بنابراین؛ گردد  اطالق میو به نشانه، داللتشود   مینامیـده
در . داللت/ مفهوم / شکل :کند نشانه را به این فرمول تبدیل می/ مدلول/  دال یعنـی

شود، دالی که خـود  توجه کرد که نشانه نظام اول، به دال نظام دوم بدل میاینجا باید 
مفهوم، همان جایگاهی را در فرمول دوم دارد که مدلول . معنا و شکل استاز متـشکل 

به همین روش . کند در فرمول اول و نسبت داللت با نشانه نیز از همین قاعده تبعیت می
 در اثر بعدي خود با عنوان )1968 (بارت). همان(نهایت جلو رفت  توان تا بی می

برد و واژه داللت   جاي داللت اولیه به کار می را به داللت صریح»عناصر نشانه شناختی«
از نظر بارت داللت صریح در . دهد  قرار میمورداستفادهرا به جاي داللت ثانویه  ضمنی

در سطح داللت . گیرد ولی داللت ضمنی در مرتبه دوم داللت مرتبه اول داللت قرار می
ه کارکرد ، ببارت برخالف سوسور. آید ضمنی است که اسطوره به وجود می

 ی و سطحی علنری نسبت به تصاوتري عمیق ی و معنکند می توجه ها نشانه کیدئولوژیا

                                                   
1. Roland Barthes 
2. Ferdinand de Saussure 
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 نهفته يدئولوژی اي افشاای کشف ی بارت بر نوعشناسی روش. است قائل ها نشانه يبرا
 نیوغ درهاي پیام انتقال قطری از) ها اسطوره (ها نشانه يبه نظر و.  دارددیدر متن تأک
 بارت کیتکن ).1386 ،یحی و ناظر فصیکاظم (دنشو میه قدرت  ارادتیموجب تقو

 دال و مدلول ي جداسازقیاز طر.  استی مبتنیساختگنشانۀ ي واسازی بر نوعنیهمچن
و ) دال( شکل - معناانیمرابطۀ تأمل در قی از طرای شان گذشتۀتاریخی به ها دالو ارجاع 

 نجایدر ا.  استاي رابطه نی بودن چنی ساختگي افشای بارت در پ.)مدلول(مفهوم 
 ، پنهانهاي داللت یی و با شناساشوند می جدا ی ضمنهاي داللت از حی صرهاي داللت

  .آید برمی ها نشانه از يدئولوژی اپی درنشانه شناس 
عنوان یک متن  اي به بر اساس رویکرد نشانه شناختی بارت، یک بازي رایانه

ي پنهان خود، پیام مخدوش را منتقل ها فرهنگی، نوعی از اسطوره است که در الیه
در همین راستا، این پژوهش در پی آن است که با . کند که باید آشکارسازي شود می

هاي پنهان در   داللت صریح و ضمنی مدنظر بارت، معانی و کلیشه،گیري از مفاهیم بهره
  .اي السا را رمزگشایی و واسازي کند مجموعه بازي رایانه

  
 ها یافته

شناسی شده  اي السا تحلیل نشانه ژوهش سه قسمت از مجموعه بازي رایانهدر این پ
ها توصیف  ها ابتدا سعی شده است که نماها و نشانه در هر یک از این تحلیل. است

. ها مورد بحث و بررسی قرار گیرند هاي صریح و ضمنی این نشانه شوند و سپس داللت
مرسل براي نیز  دیگر نظیر استعاره و مجاز شناختی از مفاهیم نشانهاین موارد، عالوه بر 

  .تحلیل استفاده شده است
  
 »السا را جوان کن«تحلیل نشانه شناختی قسمت  -1

هاي آن  شود و در کناره در صحنه نخست السا در یک قصر یخی نشان داده می
در این صحنه السا در مرکز . آرایشی تعبیه شده است انبوهی از انواع و اقسام لوازم
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شود و بر تن  یر با ظاهر و دستانی پرچین و چروك، موهاي سفید نشان داده میتصو
اي  همچنین در پشت سر وي تصویر پنجره. وي لباس توري یخی نقش بسته است

عالوه بر این، دست . درخشد اي در تاریکی شب می نمودار است که در درون آن ستاره
آرایشی در کنارهاي  ه گویی به لوازمشود ک راست السا با حالتی افراشته نشان داده می

دو نوع ماسک صورت : اند از آرایشی پیدا در این صحنه عبارت لوازم. وي اشاره دارد
 و ...بند، کننده مو، چشم براي زیبایی و طراوت پوست، هوله، کرم دور چشم، ژل براق

ن بگذار سازي السا، آهنگی با عنوا زمان با اجراي اعمال زیبا و جوان هم. دوش سیار
  :شود و با مضمون زیر پخش می »Let it Go«برود 

 دهی دیی ردپاچیه«، »درخشد ها می  کوهي برف، رويدیامشب سف«، »بگذار برود«
 پادشاه نیاملکۀ انگار من و«، »کند  میی سکوت محض پادشاهجا همه و«، »شود نمی

 آن را يواند جلوت  نمیو«، » در دل داردي گردبادییگو«، »کشد  زوزه میباد«، »هستم
 تو نگذار«، »ات شوند  وارد تنهایینگذار«، »ام داند که من تالشم را کرده  میخدا«، »ردیبگ

 ،» و آرامساکت«، »ي بودشهی باش که همی دختر خوبهمان«، »نندی حالت ببنیرا در ا
 اربگذ«، »!دانند ها می  آنگری اآلن دخب،«، »ها بدانند  آننگذار«، » را احساس نکنيزیچ«

 برگرد«، » برود، بگذار برودبگذار «،» که برگرددی کني کارتوانی نمی«، »برود، بگذار برود
 بگذار«، » که چه خواهند گفتستی مهم نمی برااصالً«، »و در را پشت سرت محکم ببند

 جالب چقدر «،» آزاردهنده نبوده استمی هرگز براسرما«، »جا را درنوردد  طوفان همهنیا
 يهایی که روز  ترسو«، »دیای کوچک به نظر بزیچ شود همه  میباعث«، »است که فاصله

دانم که چه   میگری داآلن«، »! نخواهند داشتي بر من اثرگرید«، »بر من غلبه داشتند
 ی قانونچیه«، » غلط و چه درستچه«، »ها را بشکنم  محدودیتکه«، »توانم بکنم می
 با باد و آسمان تنها من«، » برود، بگذار بروداربگذ«، »! آزاد آزادممن«، » وجود نداردمیبرا

 را گاهمیجا«، »!دی دیهاي مرا نخواه  اشکهرگز«، » برود، بگذار برودبگذار«، »هستم
اندازه  من به قدرت«، »جا را درنوردد  طوفان همهنی ابگذار«، »مانم کنم و می حفظ می

 يطور«، » کرده است رخنهیخیهاي   تکهنیاهمه  من در روح«، » و آسمان استنیمز
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 گذشته«، »اندیشم  به گذشته نمیهرگز«، »افتد  راه میخی از یکنند طوفان که همه فکر می
 شکست نیا از  من بعدو«، » برود، بگذار برودبگذار«، »به همان گذشته تعلق دارد

 ي از آن دختر خوب و کامل خبرگرید«، » برود، بگذار برودبگذار«، »خیزم دوباره برمی
، »در نورددرا جا   طوفان همهبگذار«، »کنم  میی در حال و در امروز زندگمن «،»ستین
  .»ت آزاردهنده نبوده اسمیوقت برا  هیچسرما«

 
 / ترین مضمون این قسمت برساخت دوگانه پیري از منظر نشانه شناختی مهم

 در از این منظر ایماژي که در پس این تصویر نهفته است میل به زیبایی. جوانی است
آرایشی   بایست به یاري انواع لوازم اي است که می هاي استیضاح شده ناخودآگاه سوژه

بر همین مبنا . نوعی همپیوندي بین مصرف محصوالت و احساس جوانی برقرار شود
هایی از  کنند که داللت اي را ایفا می مصرف چنین محصوالتی نقش یک دال اسطوره

وبست بین  دیگر چفت عبارت به. دنکن ربایی را القا میقبیل زیبایی، گیرایی، جوانی و دل
هاي ایدئولوژیکی است که  تصویر کاال و احساس زیبایی برآمده از کاال از جمله داللت

یابی به بدن  دهد و به یاري این نوعی میل دست داري آن را ترویج می نظام سرمایه
. کند هایش را بازتولید می هاي خود را احضار کرده و از طریق آن ارزش آرمانی، سوژه

: هاي تجاري عنوان رمزگشایی از آگهیبا  در کتابی در همین زمینه جودیت ویلیامسون

                                                   
1. Judith Williamson 
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هاي جمعی در زمانه ما دائماً   بر این اعتقاد است که رسانه،ایدئولوژي و معنا در تبلیغات
 در هاي قالبی هاي عینی هستند تا از این راه واکنش  همپیونديدنیبر آفردر حال 
هاي تجاري عبارت است از  از این منظر کارکرد بنیانی آگهی. شان ایجاد کنند مخاطبان

به عبارتی . بخشند  به رابطه بین کاال و احساسات، موجودیتی مستقل و منفرد میاین که
تبلیغ یعنی برقرار ساختن پیوند بین احساسات و حال و هواي فکري از یک سو و کاالها 

هایی  ها حکم کمال مطلوب اعظم این احساسات و ویژگیاز سوي دیگر، بخش 
ناپذیر را در هیئت امر  ها امر دسترس  آگهیسپسناشده را دارند و  محقق) هایی ایدئال(

بنابراین این داللت ضمنی را ؛ )42: 1385پاینده، (د نکن به ما عرضه می) کاال (ریپذ دسترس
  .شود  کند، فریبا، جذاب و زیبا میدر پی دارد که هرکسی از چنین محصوالتی استفاده

گونه بیان کرد که ظاهر و دست پرچین و چروك السا  توان این در همین زمینه می
آرایشی، القاگر تمناي ناخودآگاه وي به ضرورت  و به طور متقابل اشاره دست به لوازم

اي  هاي اسطوره از جمله داللت .زیباسازي بدن و طبیعی سازي میل به تغییر چهره است
هایی است که رضایت از بدن  این تصویر تمایل به انکار بدن طبیعی و تن دادن به آموزه

 به بدن آرمانی را تنها در پذیرش شدن لیتبدکند و  را منوط به مصرف کاال می
تمایل به زیبایی و غلبه بر موانع و . داند داري می گراي سرمایه ایدئولوژي مصرف

اي موجود در این تصاویر است که  امین اسطورههاي طبیعی یکی از مض محدودیت
اي  در چنین اسطوره. سازد  آن را بر می،داري در لواي دعوت به خرید ایدئولوژي سرمایه

داري با یک ویژگی غیرواقعی و تقریباً بت گونه در ظاهرشان صاحب  هاي سرمایه سوژه
  .شوند جذابیت خاصی می

در نماي . هاي فنی اشاره کرد مزگانعنوان یکی از ر توان به فن تدوین به می
آغازین صورت پرچین و چروك، موهاي سفید و حالت عبوس چهره وي در تصویر 

. گردد پیداست که درنهایت بعد از اجراي اعمال زیباسازي، نماي جوانی وي پدیدار می
کند  از قبیل فرسودگی، پیري و مرگ را تداعی می هایی تصویر در نماي نخست داللت

  .که تصویر نماي پایانی القاگر سرزندگی، جوانی و زندگی است درحالی
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درخشد داللت بر موقعیت رویاگونه سوژه  اي که در درون شب می تصویر ستاره
آرایشی، از منظري  زمان السا در کنار لوازم دارد با توجه به این موقعیت حضور هم

که پیري، مسن شدن و اي است  شده روانکاوانه مبین هراس و اضطراب و امیال سرکوب
بایست از آهنگی که  در همین زمینه نمی. کند واسطه زیبایی را القا می تمناي جاودانگی به

بایست به این نکته اشاره  در ابتدا می. شود نیز غافل شد در حین اجراي بازي پخش می
 بر همین. هاي پنهان تصاویر بازي است کننده داللت کرد که محتواي این ترانه تقویت

همراه با موي سر السا و قصر یخی  –که در ابتداي ترانه آمده  –مبنا سفیدي برف 
اي که در ترانه  سوژه. دهد ها را حول محور ترس از پیري سامان می اي از دال زنجیره

صورت  بایست به شود تصویر تیپیک دختري مدرن است که خود را می فراخوانده می
اي که از درون فرایند انکار  ی کند؛ در حال بودگیمداوم امروزي سازد تا در حال زندگ

هاي قصر یخی، چروکیدگی و پیري در تصویر  اي از دال زنجیره. گیرد خود صورت می
 القاگر - که در ترانه آمده است -و همچنین واژگان سرما، گذشته و تنهایی  السا

وار  ب زنجیرهدر مقابل ترکی. بایست به محاق فراموشی سپرده شود گذشته است که می
هاي زیبایی و طراوت پوست همراه با واژگان آزادي، در حال و در امروز زندگی  دال

اي با جاودانگی  کردن داللت بر آینده آرمانی دارند که از طریق مصرف نظام نشانه
  .بایست جایگزین شود امروزي می

  
 »السا خانه را تمیز کن«تحلیل نشانه شناختی قسمت  -2

لسا در چهار موقعیت مربوط به تمیز کردن امور خانگی بازنمایی در این قسمت ا
خواب و   اتاقها شامل، آشپزخانه، حمام و سرویس بهداشتی، این موقعیت. شود می

ها که دربردارنده یک مرحله از بازي  در هر یک از این موقعیت. رخت شور خانه هستند
اي  مراحل به گونه. ردیجام گوشو ان بایست امور مربوط به تمیزکاري و شست است، می
دار باید همه امور تمیزکاري را به نحوي  ها السا در مقام زن خانه اند که در آن طراح شده
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ها گرفته  بایست انجام گیرند از شست شوي ظرف وظایفی که می. مطلوب انجام دهد
 بر این عالوه.  هستندشده فیتعري از پیش ا گونه بهآویز،  ها بر روي رخت تا چیدن لباس

  . هستندشده نییتعچیدمان وسایل نیز به گونه خاصی 
در نماي حمام تصویر از لکه بر روي کف زمین، وان حمام، روشویی و توالت 

اي از حمام و  همچنین در گوشه. شود صورت تیره و تاریک نشان داده می فرنگی به
 داللت، لکه در سطح نخست. گیر و تی کف شور قرار داده شده است باالي وان، جرم

هایی از قبیل کثیفی، آلودگی، مشکالت پیش رو و ناامیدي و مواد و  دربردارنده داللت
تقابل بین لکه و مواد . حل و امیدواري است ابزارهاي شوینده نیز القاگر پاکیزگی، راه

دار ناقابل  دار قابل و زن خانه شوینده در سرتاسر این نما، نوعی دوگانه را بین زن خانه
کند و پاکیزگی نظم و  بر همین مبنا لکه و کثیفی ناهنجاري را تداعی می. سازد میبر 

 ،بهنجاري/ پاکیزگی و ناهنجاري / هاي لکه  دوگانه. کند انضباط و هنجارمندي را القا می
واسطه تن دادن به امور محوله و  سازد که در آن زن تنها به  را بر میاي ایدئولوژي

  . شودشناختهعنوان زن کامل  تواند به ري میدا هنجارهاي زندگی خانه
که  شود درحالی اي نشان داده می ها، تصویر آشپزخانه در یکی از موقعیت

اند و بر روي  وشو بر روي میز چیده شده  از ظروف کثیف و آماده شستاي مجموعه
سپس از نماي نزدیک . اي از طبیعت سرسبز قرار دارد دیوار آن، یک تابلو با منظره

اش مشهود   که دستکش بر دست دارد و بدن و چهره-) السا (یزنویر دستان تص
. شویی است شود که مشغول شستن ظروف کثیف در سینک ظرف نشان داده می-نیست

بایست شسته شوند  ها از نماي نزدیک همراه با ظروفی که می نشان دادن دست
 هویت زن با وظایف همانی دربردارنده ارتباط نزدیک زن با موضوع شست شو و این

همچنین در این نما تصویر دستان به تنهایی، مجاز از کلیت بدن زنی . خانگی است
 ،ءواره روابط کار جنسیتی هویتش از طریق مناسبات شی واسطه تقسیم است که به

. شود اش یکسان انگاشته می اي که وظیفه با هویت زنانه شود، به گونه بازتعریف می
ها،   لباساتو کردنظروف در یک راستا با کارهایی مانند پختن غذا، عالوه بر این شستن 
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هاي این موقعیت قرارگرفتن تابلوي  یکی دیگر از دال. جارو زدن و غیره عجین است
منجر به ) تابلو و آشپزخانه(پیوند میان این دو نشانه . طبیعت در درون آشپزخانه است

) آشپزخانه(وري و زندگی به بافت خانگی هاي طبیعت از قبیل طبیعی، بار انتقال ویژگی
زنانگی تعریف  هایی غالباً با  طبیعت با چنین ویژگیاین کههمچنین، به دلیل  .شود می
در اینجا، آشپزخانه . شود شود، آشپزخانه و کار در آن بخشی از ذات زنانه دانسته می می

 که از درون آن روابط و کند همانی با طبیعت بارور، نقش زهدانی را ایفا می از طریق این
تصویر زنی که در آشپزخانه مشغول . سازد مناسبات کار خانگی طبیعی شده را بر می

عالوه داري دارد که  صورت استعاري داللت بر سایر زنان خانه ها است به شستن ظرف
عالوه بر این در سطح معناي . دهند انجام مینیز  کارهاي دیگري را ، شستن ظروفبر

 تصویر نشانگر اهمیت تمیزي و پاکیزگی نزد زنان است و کلیشه زن ضمنی، این
  .کند هیستریک را تداعی می
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آویز  ها، رخت شورخانه، تصویري از یک ماشین لباسشویی، لباس تدر موقعیت رخ

بایست با توجه به رنگشان در دو  ها می لباس. شود و دو سبد در نماي اتاق دیده می
شویی گذاشته و بعد از آن بر روي  شوند و سپس در ماشین لباسسبد تفکیک 

شویی و  ماشین لباس. شده، آویخته شوند آویز در جاهاي از پیش مشخص رخت
هاي شسته شده در سطح نخست، داللت بر پاکیزگی و تمیزي دارند و در سطح  رخت

ن چنا ها از وظایف زنانگی آن وشوي لباس دوم، القاگر این هستند که شست
توان  از منظري می. توان یکی را بدون دیگري در نظر گرفت ناپذیرند که نمی جدایی

گفت که ماشین لباسشویی به جزئی از بدن زن بدل شده است در اینجا نوعی 
  . براي زن برقرار شده استشده فیتعرشویی و وظیفه  همپیوندي بین عمل ماشین لباس

عروسک خرسی، ساعت (ختلف خواب، تصویري از اشیاء م در موقعیت اتاق
شود که  برهم دیده می شلخته و درهم) خواب و بالشت هاي جوراب، چراغ رومیزي، لنگه

مجموعه اشیاء و دکوراسیون اتاق . اند بر کف و جاهاي مختلف اتاق ریخته شده
توان گفت عالوه بر تداعی  در سطح دیگر می. خواب کودك است دهنده اتاق نشان

هداري از کودك، نشانگر آن است که یک مادر قابل همواره وظایف مراقبت و نگ
 .به نحو مناسب انجام دهدرا بایست تمیزي و نگهداري از لوازم و اشیاء کودك  می
وشو و تمیزکاري، جزء ذات زنانه  طورکلی در این قسمت امور مربوط به شست به

است که زن تنها زمانی اي   به گونهشده   ارائهییبازنمادر اغلب نماها . تعریف شده است
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خواب   شورخانه، حمام و اتاق کند که در آشپزخانه، رخت هویت مشخصی پیدا می
  .شود دار قابل فراخوانده می حضور یابد؛ به عبارتی زن بازنمایی شده به مقام زن خانه

  
   »تمیزکاري السا«تحلیل نشانه شناختی قسمت  -3

 در هر یک از مراحل، کاربر این قسمت از بازي شامل چندین مرحله است که
بایست در زمان محدودي وظایف خانگی رفت و رو و تمیزکاري را انجام دهد و در  می

در هر یک از . تواند وارد مراحل بعد شود آمیز این امر، وي می صورت انجام موفقیت
صورت شلخته و  شود که وسایل آن به دیده می) قصري خیالی(مراحل، نمایی از خانه 

در این . بایست این وسایل در جاي خود جاگذاري شوند ند و میا ه شدختهیر درهم
اند و بر دیوارهاي آن  هایی ریخته شده وپرت ها یا خرت نماها، بر روي سطح اتاق آشغال

در پایین صفحه نمایشگر زمان . شوند ومعوج دیده می صورت کج تابلوهاي عکس به
. ت که مرحله باید درون آن به سرانجام برسددهنده محدوده زمانی اس قرار دارد که نشان

که مشغول تمیزکاري   درحالی-همچنین در تمام نماها، السا با حالتی که جارو در دست 
زمان با اجراي این مراحل، آهنگی با مضمونی  هم. شود  در تصویر نشان داده می-است

  .شود عاشقانه و احساسی پخش می
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هاي پراکنده بر سطح اتاق، تابلوهاي  وپرت  خرتهاي نمایشگر زمان، زنجیره دال
دهد بازنمایی کننده  ومعوج و نمایی که السا را با جارویی در دست نشان می کج

دار با زمان است؛ به این معنا که یک زن قابل کسی دانسته  کشمکش یک زن خانه
عالوه . ی انجام دهددرست بهشود که با صرف کمترین زمان ممکن وظایف خانگی را  می

 نماي جارو در دست السا، در سطح نخست، داللت بر پاکیزگی، نظافت و ،بر این
 القاگر پیوند ،در سطح دیگر داللت، همراهی جارو در تمام نماها با السا. تمیزي دارد

ضمنی بین زن و جارو است و همچنین بر طبیعی بودن موقعیت السا در مقام زن 
الوه بر این در تمام نماها، تبسم و سکوت خاصی ع .گذارد دار نظافتچی صحه می خانه

بر صورت السا نقش بسته است که در نخستین سطح از داللت، القاگر رضایت از وضع 
اي سخن گفت که  توان از اسطوره مردساالرانه اما در سطح دوم داللت می؛ موجود است

 .کند وظایف خانگی را جزئی از ذات زنانه قلمداد می

  
  گیري نتیجه

 تروماتیک و ها صحنه در اغلب )السا ( زنشخصیت نشان داد حضور ي پژوهشها تهیاف
ها در مورد زنان است  اي از کلیشه  شده برسازنده مجموعه بازنمایی ارائه.  استدار مسئله

هاي  از این منظر و بر اساس یافته. یاد کرد» فناي نمادین زنانه«توان از آن به  که می
هاي محدودي از قبیل آشپزخانه،  ، شخصیت زن در موقعیتها پژوهش، در اغلب صحنه

 که جزئی از هویت زنانه پنداشته -همراه با انجام وظایف خانگی ... خواب، حمام و اتاق
 از این مجموعه شده ارائهاي  طورکلی بازنمایی کلیشه به.  بازنمایی شده است-شود  می

، بدن شده نیی تعهاي  نقشدرقرار گرفتن «توان بر اساس چهار مقوله  می بازي را
 مقوله. بندي کرد صورت ی حضور پنهان سوژه حام وتی توأم با رضاشی نمار،پذی تیترب

هایی  ها، شخصیت زن در نقش نخست به این موضوع اشاره دارد که در اغلب صحنه
پذیر اشاره به فشارها و  بدن تربیت. شود  و محدود بازنمایی میشده نییتعفرعی، 
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گرا، بدن طبیعی را انکار  داري مصرف یی دارد که تحت قواعد نظام سرمایهها محدودیت
 سوم به این موضوع اشاره مقوله. سازد انگاره بدن زیبا و آرمانی را جایگزین آن می و

ها، از یک سو القاگر رضایت از  دارد که سکوت و تبسم شخصیت زن در اغلب صحنه
ع به چالش کشیدن ایدئولوژي وضع موجود است و از سوي دیگر امکان هر نو

 مذکر سوژهی نشانگر غیاب حضور پنهان سوژه حام مقوله. کند مردساالرانه را انکار می
است که این امر به طور پنهانی مضمونی عمیق در روابط  هاي داخل خانه در موقعیت

دهد؛ مضمونی که در آن حذف مرد نشانگر حضور او در  بین مردان و زنان را نشان می
چیزي که به طور استعاري . ی دیگر است که این جاي دیگر همان محل کار استجای

هاي جنسیتی نهفته در  کلیشهطورکلی،  به .دهد مرد را در نقش حامی خانواده نشان می
داند و از طریق طبیعی سازي  پس این بازي، زنان را متعلق به خانه و محیط آن می

  .ود است در پی تشدید روابط موج،هاي جنسیتی نقش
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