زﻧﺎن در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻧﻘﺶ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
زﻧﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻧﻘﺶ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را دارﻧﺪ و در ﺻﻔﺤﺎت ﺣﻮادث روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺣﻀﻮر آنﻫﺎ ﭘﺮرﻧﮓ اﺳﺖ .در ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻧﯿﺰ
ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻠﯿﺸﻪای از زﻧﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮ ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ آنﻫﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺣﺘﯽ در ﻣﻮرد زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﻧﯿﺰ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ
ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﻬﺮﺧﺎﻧﻪ ،ﻧﺸﺴﺖ ﻫﻢاﻧﺪﯾﺸﯽ اﺻﺤﺎب رﺳﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﻬﯿﻨﺪﺧﺖ ﻣﻮﻻوردی؛ ﻣﻌﺎون رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر در اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ
ﻧﻘﺶ رﺳﺎﻧﻪ در ﻋﺪاﻟﺖ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﺳﺎﺗﯿﺪ و اﺻﺤﺎب رﺳﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ،دﮐﺘﺮ ﻫﺎدی ﺧﺎﻧﯿﮑﯽ؛ اﺳﺘﺎد ﻋﻠﻮم ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،دﮐﺘﺮ اﻋﻈﻢ راودراد؛ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ
ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان و زﻫﺮا ﻧﮋادﺑﻬﺮام؛ ﻓﻌﺎل ﺣﻮزه زﻧﺎن ،ﺑﻪ اﯾﺮاد ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻋﺪاﻟﺖ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ،ﺧﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ رﺳﺎﻧﻪ ﺟﺎی ارﺗﺒﺎط را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﻣﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ
رﺳﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ارﺗﺒﺎط روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﻪ ﺳﺨﺖاﻓﺰار ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﯾﻌﻨﯽ رﺳﺎﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮔﻔﺘﮕﻮ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺻﻮرت
ﻣﯽﮔﯿﺮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .دﻧﯿﺎی رﺳﺎﻧﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ،دﻧﯿﺎﯾﯽ دوﮔﺎﻧﻪ و ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻓﺮوﺑﺴﺘﮕﯽ و ﻣﺴﺎﻋﺪ ﮔﺮهﮔﺸﺎﯾﯽ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺣﻞ
ﮐﻨﺪ و ﻫﻢ ﻓﻀﺎ را ﺑﺒﻨﺪد .اﯾﻦ ﻓﻀﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﺮوﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻦ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺴﻠﻂ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دﯾﮕﺮیﺳﺎز اﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﺎﯾﯽ در
ﺣﮑﻮﻣﺖ و آنﻫﺎﯾﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
او اﻓﺰود :وﻗﺘﯽ رﺳﺎﻧﻪ ﻣﺮزﻫﺎی ﻫﻮﯾﺘﯽ را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،دو ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ رﺳﺎﻧﻪ در ﺟﻬﺖ
ﻓﺮوﺑﺴﺘﮕﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺮزﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺸﺘﺮک و دﻋﻮت ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ درﺑﺎره آن ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﮔﺸﻮدﮔﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد .در ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺮوﺑﺴﺘﮕﯽ ،روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر از ﻣﺴﺎﯾﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻏﻔﻠﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺗﺤﺖاﻟﺸﻌﺎع ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد .ورود ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺨﺖ و ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ و در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﮔﺮﯾﺰ از ﻣﺴﺎﯾﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ورود ﺑﻪ آن ﭘﯿﺸﯽ دارد .اﯾﻦ ﻫﻢ ﮐﻪ
ﻓﻀﺎﻫﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮی اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و از ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻋﺎم ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ورود ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎر ﺳﺨﺘﯽ
اﺳﺖ.
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ زﻧﺎن ﺟﺪا از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺖ
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﯾﺮان ﭼﻨﺪان ﻫﻢ ﻣﺬﮐﺮ ﻧﯿﺴﺖ و از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا در آن زﻧﺎن
ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﻋﻨﻮان داﺷﺖ :در ﻓﺎﺻﻠﻪای روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺎن ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﻠﯽ زﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪ .ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ
ﮐﺤﺎل ﻫﻢ ﮐﻪ ﺟﺰو اوﻟﯿﻦ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران زن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮد ،در اوﻟﯿﻦ ﺷﻤﺎره ﻧﺸﺮﯾﻪاش ﻗﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ زﻧﺎن
ﺑﭙﺮدازد ،اﻣﺎ ﻣﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ زﻧﺎن ﺟﺪا از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺖ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻋﻠﻢ ﺧﺎﻧﻪداری آﻣﻮﺧﺖ؛ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ آنﻫﺎ ﻓﻌﺎل و
وارد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪﺗﺒﻊ اﯾﻦ ورود ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺧﺎص ﺧﻮد را ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآورد؟
ﺧﺎﻧﯿﮑﯽ ﮔﻔﺖ :ﺳﺨﺘﯽ ﮐﺎر زﻧﺎن در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻦﮐﻪ زﻧﺎن در ﻓﺮم ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ آنﻫﺎ ﺧﻮب ﭘﺮداﺧﺘﻪ
ﻧﮕﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارﯾﻢ ،اﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ازﻣﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران زن زﯾﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺷﻮد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روزﻧﺎﻣﻪﻧﻤﯽ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻨﺎر ﺑﮑﺸﯿﻢ .روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از دﻫﻪ  70ﻣﯿﻼدی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﻣﻘﺎﺑﻞ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری ﻣﺘﻌﻬﺪ
ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺌﻮﻻن از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ .روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺻﻮﻟﯽ داﺷﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦﮐﻪ ﮐﻨﺸﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ واﮐﻨﺸﯽ ،ﺑﺎ ﭘﯿﺶﻓﺮضﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺮاغ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺑﺮود ،ﻃﯿﻒ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﺶ را ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮض ﮐﻨﺪ ﻧﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﺪام ﻣﺴﺌﻮل ﭼﮕﻮﻧﻪ
داوری ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﯽرود ،ﻧﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺳﺮاغ او ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن ﻧﺨﺒﻪ ،دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ
او ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺻﺪای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :وﻗﺘﯽ از زﻧﺎن ﻧﺨﺒﻪ
ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﯿﻢ ﺑﻪ زﻧﺎﻧﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻣﺪال آوردهاﻧﺪ و… ،اﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮ زﻧﺎﻧﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ
در روﻧﺪ دﯾﮕﺮی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺷﺪهاﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از زﻧﺎن ﻣﺴﻦ ﺷﻤﺎﻟﯽ از ﺳﻦ  60ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻧﻘﺎﺷﯽﮐﺮدن را آﻏﺎز ﮐﺮد و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪی ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ ﻫﻢ ﺑﻪ او ﺟﺎﯾﺰه داد ،اﻣﺎ ﮐﺴﯽ او را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﺨﺒﻪ ﻧﺪﯾﺪ .زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎدر ﺷﻬﯿﺪ و ﻧﺎنآور ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﻫﻢ ﮐﺴﯽ
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﺨﺒﻪ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ .روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻏﻔﻠﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﺻﺪاﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ را ﻣﯽﺷﻨﻮد.
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎدی ﮐﻪ در  30ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده ،ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﻘﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﯿﺎن

داﺷﺖ :ﻣﺎ ﭼﻮن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮرد را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﯿﺎه را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری
ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎدی ﮐﻪ از ﺳﺎل  53ﺗﺎ  83ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده ،ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮادهﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ،ﻣﻬﻢدرﺣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻬﻢ ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺮدان در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﮐﻤﺘﺮ و ﻧﻘﺶ زﻧﺎن و ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺑﭙﺮدازد.
روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری ﻣﺴﺎﯾﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﺮک اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻮد.
ﺧﺎﻧﯿﮑﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﮐﺎر زن
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ارﺗﺒﺎط ﻓﻌﺎل ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ دارد و ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺮﯾﺎن ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﺑﯿﻦ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر و ﺳﻮژهﻫﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮد.
ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﻓﻘﻂ در ﺣﻮزه ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و
آﻣﻮزش ﻫﻢ ﻫﺴﺖ .روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﮕﺎﻫﺶ ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺗﺤﻮﻻت
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺴﺖ .آﺳﯿﺐﻫﺎی ﻧﻮﭘﺪﯾﺪ را ﻫﻢ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و در ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻀﺎی ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺖ .در
روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﭼﺎر ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎﯾﯽ در ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺧﻼق و ﮐﺎر ﺣﺮﻓﻪای ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ ﭼﻮن آﻣﻮزشﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای ﻣﺎ دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﻫﺴﺘﻨﺪ و
اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر اﺧﻼﻗﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
در ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ زﻧﺎن ،ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺮز ﺳﯿﺎهﻧﻤﺎﯾﯽ و آﺳﯿﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد
او ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ زﻧﺎن ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺮز ﺳﯿﺎهﻧﻤﺎﯾﯽ و آﺳﯿﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ ﭼﻮن ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی آنﻫﺎ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ در ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻣﺴﺎﯾﻞ زﻧﺎن اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد و در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻬﺎدی ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺎ ﻧﺎم اﻧﺠﻤﻦ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی
ﺷﻤﺎ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،اﻣﺎ اﻻن در
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﯿﻦ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران آﮐﺎدﻣﯿﮏ و روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺮان ﺣﺮﻓﻪای ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺿﻌﻒ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﮑﺎنﻫﺎ و اﻣﮑﺎنﻫﺎی
ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺖ.
ﻋﻨﻮان آﺳﯿﺐﺷﻮد .ﭼﺮا زﻧﺎن را ﺑﻪاﻧﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ دﯾﺪه ﻧﻤﯽزﻧﺎﻧﻪ ﺷﺪه …ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻣﺎن ،ﻫﻨﺮ وﺧﺎﻧﯿﮑﯽ در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺪﯾﺪه
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﻧﻪ ﻓﺮﺻﺖ؟ وﻗﺘﯽ زﻧﺎن وارد داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ روزی را ﻫﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﻐﻞ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻧﺪﯾﺸﻪ ،ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺣﺮﻓﻪ و
ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻌﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪ ارزشﻫﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎﯾﯽ دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ارزشﻫﺎ در ﻓﻀﺎی رﺳﺎﻧﻪ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد
ﺷﻨﺎﺳﻢ.ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ .ﻣﻦ راﻫﯽ ﺟﺰ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻧﻤﯽﻧﻤﯽ و رﺳﺎﻧﻪ
 60درﺻﺪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران رﺳﻤﯽ زن ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﻬﺮﺧﺎﻧﻪ ،در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﭘﻨﻞ ،اﻋﻈﻢ راودراد؛ اﺳﺘﺎد ﻋﻠﻮم ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،در ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن راﺑﻄﻪ
زﻧﺎن و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻖ آﻣﺎری ﮐﻪ اراﯾﻪ ﺷﺪ ،از ﺑﯿﻦ  6ﻫﺰار ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر رﺳﻤﯽ ﺛﺒﺖﺷﺪه 60 ،درﺻﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود  3ﻫﺰار و  600ﻧﻔﺮ زن
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ از زن ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺷﺒﯿﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ 60
درﺻﺪ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر زن و رﺷﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺗﺼﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ از زﻧﺎن و ﺟﺎﯾﮕﺎه آنﻫﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده
وﺟﻮد دارد.
ﻣﺸﺎﻏﻞ ﯾﻘﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ در آنﻫﺎ ورود ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
او اﻓﺰود :ﭼﺮا ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزی از زﻧﺎن ﺑﺮﻋﻬﺪه زﻧﺎن ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﺳﺖ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ زﻧﺎن ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؟ ﺑﺮای
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻧﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﺎرﮔﺰاران رﺳﺎﻧﻪ ،ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ زﻧﺎن در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و زﻧﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ
داﺷﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده رﺳﺎﻧﻪای زﻧﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ و از ﭼﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ و ﭼﺮا ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .دﺳﺘﻪﺑﻨﺪیای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ
ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﯾﺪی اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﮐﺎرﮔﺮان ﯾﻘﻪ آﺑﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ اداری دارﻧﺪ ،ﯾﻘﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن،
ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ در آنﻫﺎ ورود ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎﻏﻞ ﯾﻘﻪ ﺻﻮرﺗﯽ را دادهاﻧﺪ .ارزش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻏﻞ
ﯾﻘﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ اﺳﺖ.
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ وﺟﻮد ﺳﻘﻒ ﺷﯿﺸﻪای در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻋﻨﻮان داﺷﺖ :ﻧﮕﺎه ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن رﺳﺎﻧﻪ ﺗﺪاوم ﯾﺎﻓﺘﻪ و
ﻧﮕﺎه ﻣﺎ ﻧﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ؛ ﻧﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﭼﯿﺰی را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ .ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺎر زﻧﺎن در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد .ﻣﺜﻼً در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ زﻧﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن داﺷﺘﻢ ،ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﻣﯽﮔﻔﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی زﻧﺪهای ﮐﻪ ﻧﯿﻤﻪﺷﺐ ﭘﺨﺶ
ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺎم ﻣﺎ را در ﺗﯿﺘﺮاژ ﻧﻤﯽآورﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﺎم ﻣﺎ ﻧﺎم ﯾﮏ ﻣﺮد را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﭼﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ زن
ﻧﯿﻤﻪﺷﺐ ﺑﯿﺮون از ﻣﻨﺰل و در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ.
زﻧﺎن در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻧﻘﺶ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
راودراد در ﺧﺼﻮص ﻧﻮع ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ زﻧﺎن در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﮔﻔﺖ :زﻧﺎن ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﺪه در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻧﻘﺶ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را دارﻧﺪ و در ﺻﻔﺤﺎت ﺣﻮادث
روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺣﻀﻮر آنﻫﺎ ﭘﺮرﻧﮓ اﺳﺖ .در ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻠﯿﺸﻪای از زﻧﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮ ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
آنﻫﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺘﯽ در ﻣﻮرد زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﻧﯿﺰ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﺳﺖ .در ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ زﻧﺎن در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻇﺎﻫﺮﮔﺮاﯾﯽ
ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ آن از زن ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ زن واﻗﻌﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﻣﺴﺌﻠﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺎدﯾﺪهﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات در وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻪدار

ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد و زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻪدار ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﻤﺎن زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻪدار  30ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﯾﻦ زﻧﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮات زﯾﺎدی ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،در
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻧﻘﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد و زﻧﺎن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻏﯿﺮﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻏﯿﺒﺖ دارﻧﺪ.
او در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐﺑﻮدن زﻧﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ زﻧﺎن ﺑﻪ ﭼﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ و ﭼﺮا ﻋﻼﻗﻪ دارﻧﺪ و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ زﻧﺎن ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ ،ﭼﯿﺴﺖ .زﻧﺎن ﻣﺨﺎﻃﺐ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ :ﯾﮑﯽ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن آرﻣﺎنﮔﺮا ﻣﺜﻞ ﻧﺴﻞ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺎن
زﻣﺎن اﻧﻘﻼب ﻫﺴﺘﯿﻢ و دﺳﺘﻪ دوم ،ﻧﺴﻞﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ زﻣﺎن ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و آرﻣﺎنﻫﺎ و ارزشﻫﺎی آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ دور از واﻗﻌﯿﺖ از زﻧﺎن ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻧﯿﺴﺖ و در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻧﯿﺰ اﯾﻦ
ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﺳﻮﮔﯿﺮاﻧﻪ از زﻧﺎن وﺟﻮد دارد و ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه آنﻫﺎ در ﻣﺴﺎﯾﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد .وﻗﺘﯽ زﻧﺎن در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﻼﯾﯽ ﺳﺮ آنﻫﺎ آﻣﺪه و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ و اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﺪه در ﺻﻔﺤﻪ ﺣﻮادث روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﯽاﻓﺘﺪ .ﮔﻮﯾﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ زﻧﺎن
داﺋﻤﺎً ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ .در ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﻢ اﯾﻦ ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻠﯿﺸﻪای وﺟﻮد دارد و ﺣﺘﯽ در
ﻓﯿﻠﻤﯽ ﮐﻪ زن ﻧﻘﺶ اول را دارد ،او را ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺧﺎﻧﻪ و آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻧﻪ در ﻣﮑﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ او.
ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪای از زﻧﺎن ،ﻋﻘﺐﺗﺮ از واﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ
راودراد اﻇﻬﺎر داﺷﺖ 60 :درﺻﺪ ورودی داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و  16درﺻﺪ ﺷﺎﻏﻼن زن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺷﻐﻠﯽ
ﻧﺪارﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻪدار ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ .ﯾﮏ زن ﺧﺎﻧﻪدار ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و ﻓﻮقﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ،ﺑﺎ ﯾﮏ زن ﺧﺎﻧﻪدار دﯾﭙﻠﻢ و زﯾﺮدﯾﭙﻠﻢ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ
آنﻫﺎ در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﻨﻔﯽ از زن ﺧﺎﻧﻪداری ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺎدهاﻧﺪﯾﺶ اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﺑﻠﺪ اﺳﺖ ﮐﺎر ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻨﺪ
و ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﺗﻠﻨﮕﺮی اﺷﮏ ﻣﯽرﯾﺰد و ﻗﻬﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﻃﻼ ﻫﻢ آﺷﺘﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮای ﻗﺪﯾﻢ اﺳﺖ و ﻣﻨﺎﺳﺐ
زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻪدار ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮدهای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻻن ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻪدار را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪای از زﻧﺎن ،ﻋﻘﺐﺗﺮ از
واﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.
ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺎ زن ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺤﺘﻮای رﺳﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻃﺮﺣﯽ ﻧﻮ دراﻓﮑﻨﺪ؛ ﻣﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ
او در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :در ﻫﯿﭻﯾﮏ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن زﻧﺎن ﺣﻀﻮر ﻧﺪارﻧﺪ و اﮐﺜﺮاً ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ اﺳﺖ و ﻣﺠﺮی ﯾﺎ
ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﻘﯿﻪ زﻧﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻘﺶ آنﻫﺎ در رﺳﺎﻧﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽﻫﺎ داﺷﺘﻢ دﯾﺪم ﮐﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﺑﺪﻧﻪ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و در ﻧﻘﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮدهﮐﻪ در رﺷﺘﻪﺗﻌﺪاد زﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ زﻧﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ
ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺮدان ﮐﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻏﯿﺮﻣﺮﺗﺒﻂ و ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮی ﻫﻢ داﺷﺘﻨﺪ ،در ﺳﻄﺢ ﻣﺪﯾﺮ و ﻣﻌﺎون رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﻃﺮح اﯾﻦ ﺳﺆال ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺎ وﺟﻮد اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد زﻧﺎن در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﺎرﮔﺰار و
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﺘﻮا ،ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ از آنﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﮐﻠﯿﺸﻪای اﺳﺖ ،ﻋﻨﻮان داﺷﺖ :ﻣﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪای دارﯾﻢ ﮐﻪ در آن ﺟﺎی ﻣﺮد در ﺑﯿﺮون
ﺧﺎﻧﻪ و ﻧﺎنآور و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﻤﻪ ﺷﺌﻮن داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺪون اﯾﻦﮐﻪ ﺣﻮاﺳﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،در ذﻫﻦ زﻧﺎن ﻫﻢ وﺟﻮد
دارد .ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺎ زن ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺤﺘﻮای رﺳﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻃﺮﺣﯽ ﻧﻮ دراﻓﮑﻨﺪ؛ ﻣﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮏ ﭘﯿﻮﺳﺖ زﻧﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ
راودراد ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺴﺌﻠﻪ زﻧﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ آنﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ و روﯾﮑﺮد درﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ دﭼﺎر اﺷﮑﺎل ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﺸﮑﻞ دارد و در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺮدان ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ذﻫﻦﻣﺎن راﺟﻊ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﯾﮏ ﭘﯿﻮﺳﺖ زﻧﺎن
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ .ﮔﺎﻫﯽ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﯿﺮوی ﺧﻮد را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ و اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽﺷﺪن را ﺑﺎ ﭘﯿﻮﺳﺖ زﻧﺎن ﮐﻢرﻧﮓ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺴﺎﯾﻞ زﻧﺎن را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﻬﺮﺧﺎﻧﻪ ،در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﭘﻨﻞ ،زﻫﺮا ﻧﮋادﺑﻬﺮام؛ ﻓﻌﺎل ﺣﻮزه زﻧﺎن ،ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ و روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ
ﭘﺮداﺧﺖ .او اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﭼﻨﺎن ﺳﯿﻄﺮهای ﺑﺮ دﯾﮕﺮ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ دارﻧﺪ ﮐﻪ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری ﺳﻨﺘﯽ در ﺣﺎل ﺑﻪ ﻣﺤﺎق رﻓﺘﻦ اﺳﺖ و
ﺑﺮﺧﯽ روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزیﺷﺪن رو آوردهاﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻢزﻣﺎن ﻫﻢ ﻧﻮﺷﺘﺎری و ﻫﻢ ﻣﺠﺎزی ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﻬﻞاﻟﻮﺻﻮلﺑﻮدن ،ﺳﺮﻋﺖ و
ﺗﻌﺎﻣﻠﯽﺑﻮدن از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ .در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ اﻣﮑﺎن ﮔﺰﯾﻨﺶ وﺟﻮد داﺷﺖ و ﻣﯽﺷﺪ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺨﺸﯽ از
ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد و ﭼﻪ ﺑﺨﺸﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﻮد؛ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮔﺰﯾﻨﺸﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و آزادﮔﯽ در ﮔﻮﯾﺶ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ
ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ .اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ در ﮔﻔﺘﻤﺎنﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﺪی ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ.
در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﺮدﺳﺎﻻری ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮد
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺣﻮزه زﻧﺎن ﮔﻔﺖ :در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﭘﺪرﺳﺎﻻری و ﻣﺮدﺳﺎﻻری ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮد و زن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﻬﺮوﻧﺪ درﺟﻪ دو وﺟﻮد داﺷﺖ،
اﻣﺎ در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ و ﺣﻮزه ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد؛ ﭼﺮاﮐﻪ اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﮔﻔﺘﻤﺎن
ﯾﮑﯽ از ﮔﯿﺮد و ﻫﻢ زﻧﺎن و ﻫﻢ ﻣﺮدان اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮔﻔﺘﻤﺎن و اﺛﺮﮔﺬاری ﺑﺮ آن را دارﻧﺪ.ﻣﺴﻠﻂ را دارﻧﺪ .روﯾﮑﺮد ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد را درﺑﺮﻣﯽ
…،ﻫﺎی ﺑﺎﻻ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﻨﺪ ،زﻧﺎن ﻣﺪﯾﺮ ﻧﺸﻮﻧﺪ وﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖﺳﺎزی اﺳﺖ؛ ﻣﺜﻞ اﯾﻦﻫﺎی ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﺴﻠﻂ ،ﻃﺒﯿﻌﯽوﯾﮋﮔﯽ
اﻣﺎ در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽﺳﺎزی ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد .ﭘﺲ دوﺳﻮﯾﻪ و ﺗﻌﺎﻣﻠﯽﺑﻮدن ،ﺳﺮﻋﺖ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن
و ﻣﺮدان ،از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ اﺳﺖ.

ﻧﮋادﺑﻬﺮام در ﺧﺼﻮص ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ،ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ
اﺳﺖ .ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ روزﻧﺎﻣﻪ در ﮐﯿﻮﺳﮏﻫﺎی روزﻧﺎﻣﻪﻓﺮوﺷﯽ ﭘﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده زﯾﺎدی از آنﻫﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﯾﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از اﺧﺒﺎر ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ ﺣﺪود  20درﺻﺪ اﺳﺖ .ﻣﻮرد ﺑﻌﺪی ﺑﻪ درک اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .ﻫﺰﯾﻨﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎﺳﺖ؛ ﭘﺲ ﻣﯿﺰان ﺣﻀﻮرﺷﺎن ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ روی ﭘﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻮرد ﺑﻌﺪی ﻫﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ
ﻫﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ وﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ از ﺳﺎﯾﺮ رﺳﺎﻧﻪرﺳﺎﻧﻪ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﯽﻣﯽ
ﻧﻤﯽﺗﻮان از ﮐﻨﺎر اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻋﺒﻮر ﮐﺮد.
در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ زﻧﺎن ﻣﻈﻠﻮم ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎرﮔﺰار و ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ
او ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ آنﻫﺎﺳﺖ ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرﮔﺰاران ﻓﻌﺎل رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ،زﻧﺎن
ﻫﺴﺘﻨﺪ و در اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .در
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﺑﻮدن زﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و روﯾﮑﺮد ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ از
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎ ،ﺗﻔﺎوتﻫﺎ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن در ﺣﻮزهﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد و در اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ زﻧﺎن ﻣﻈﻠﻮم ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎرﮔﺰار و
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ

