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که اغلب در قالب هويتهايی تحجر و نگاه مردساالرنه ،ضدانسانیت ،اختالالت جنسی ،چندهمسري،
میشوند.
تبعیضتاريخیو...نمايان 

کلیدواژهها :تحلیل گفتمان ،مردساالری ،زنان علیه زنان ،اینستاگرام ،نفرتپراکنی.
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مقدمه
نفرتآفرينینقضهرگونهآزاديبیان،حقوقافرادوگروهها،حقوقاقلیتهاوهمچنین

مفاهیم کرامت ،آزادي و برابري است.درقوانینملی و بینالمللی ،نفرتپراکنیسخنی
است که تحريک به آسیب رساندن به ديگري يا طرح بیانی حاوي تبعیض ،تعصب يا
خشونتاستوياازآنحمايتمیکندوهدفآنگروهیاجتماعیياجمعیتیخاص

بوده و سخنانی است که از اقدامات خشونتآمیز حمايت میکند يا به بروز اينگونه
دنمیشود.به

کند.البتهنفرتپراکنیفقطبهاينمواردمحدو


اقداماتتهديدياتشويقمی
نظر برخی ،مفهوم نفرتپراکنی به اظهاراتی بسط داده میشود که تقويتکننده فضاي
تعصبونبودوامدارياستکهبراساساينفرضکهاينتعصبهاممکناستسبب

تشديد حمالت خشونتآمیز ،خصومت و تبعیض هدفمند شود (گلیردونه و همکاران،
 .)00:5102
نفرتانگیزيهاي اينترنتی»
يکی از مضامینی که در فضاي مجازي مطرح است « ،
انگیزيپديدهاينوظهوراست.يکیازشبکههاياجتماعیمحبوبدرمیان


است.نفرت
کاربران ايرانی و دنبال کنندگان که در آن به تعامل میپردازند ،اينستاگرام است.
اينستاگرام بهعنوان شبکه دوسويهاي است که در آن عکس ويديو به اشتراک گذاشته
شودوهمبهعنوانفضايتعاملدرنزدکاربرانشناختهشدهاست.محبوبیتاينستاگرام


می
میان کاربران ايرانی علیالخصوص زنان رو به افزايش است( .بیچرانلو همکاران:0931 ،
.)001ازاينحیثمطالعهاخیرمتمرکزبراينمسئلهاست .
اگرامنزديکبهيکدههاستکهفعالیتمیکندوداراييکپلتفرم

ازآنجاکهاينست
کاربرپسنداست،درتمامدنیابهشکلچشمگیريموردعالقهکاربرانقرارگرفتهاستو
تعدادکاربراناينستاگرامدائماًدرحالرشدمیباشد.بنابراعالمسايتاستاتیستا،درسال
 5151اينستاگراميکمیلیاردکاربرفعالدرماهدارد.استورياينستاگراميکیازعوامل
محبوبیت اينستاگرام به شمار میآيد که روزانه  211میلیون نفر از آن استفاده میکنند.
بیشترينتعدادکاربراندر اياالتمتحده آمريکا ،با 001میلیونکاربر است.دررتبههاي
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بعدي،برزيلبا 66میلیونکاربروهندبا  61میلیونکاربرقراردارند.ايرانبا 51میلیون
کاربر فعال در رتبه هشتم جهان بعد از ژاپن و قبل از انگلستان قرار دارد
(https://www.statista.comبهتاريخسومديماه .)0933
بنابراين با توجه به اينکه اينستاگرام بعد از تلگرام محبوبترين شبکه اجتماعی در
ت،تصورمیشودتعدادکاربرانايرانیاينستاگرامبهبیشاز91میلیوننفررسیده

ايراناس
باشد(حسنیوکالنتري .)92:0936،
مطالعهشبکهاجتماعیاينستاگرامازاينجهتمهماستکهشبکهاجتماعیاينستاگرام
دارايابعادمثبتومنفیاست.ابعادمثبتآنشامل،فضايیاستبرايارتباطاتفرهنگی،
تبادلفرهنگی،شناختخودازديگران،عرضهکردنمحصوالت وتبلیغاتدرحالیکه
وهمچشمی ،نفرتانگیزي،
بعد منفی آن ايجاد فضايی است ،براي نمايش ،رقابت ،چشم 
خشونت،تبعیضوتعصبعلیهديگرانوبهخصوصزنانايجادشدهاست .

ازاينجهتمطالعهدر حوزهنفرتانگیزي علیهزنان جدياستکهزنان در دنیاي
واقعی بسیار مورد خشونت و تبعیض قرار میگیرند و اين خشونت و تبعیض در دنیاي
واقعی به فضاي مجازي نیز منتقل میشود .پتانسیلهاي موجود در اينستاگرام فضاي
هايخاصیازمردمبهخصوصزناناست.

گفتمانهايیرافراهممیکندکهبهضررگروه
آمیزوسخناننفرتپراکناست.


هايیازاينگفتگوهاشاملقلدري،محتوايتوهین
نمونه
اينگفتمانهايمتنفرانه بهسرعت بهعنوان يکمشکل جدي شناخته شد.مقامات برخی
کشورهاشبکههاياجتماعیرافضايیبرايبحثهايالتهابیکهمعموالً«ما»رادربرابر
آنها»،قرار می دهد،تشخیص دادند.امريکهدر بسیاري مواردزبان توهینآمیزايجاد
« 
میکند( .)Mondal,2018: 112
سخن گفتن از نفرت در ارتباطات اجتماعی يک حوزه پژوهشی فعال بوده است
(.)Delgado & Stefancic,2004شبکههاياجتماعیمجازيبرايپايانرساندنخشونت
درفضايمجازيازسیاستهايخاصی،دراينفضااستفادهمیکنند،اينستاگرامنیزازاين
امرمستثنی نیست ومقابله با نفرتانگیزيرا در دستور کارشقرارگرفته داده است .در
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دنیايمجازيوشبکهاجتماعیاينستاگرامخشونتوتبعیضاشاعهمیيابدوگويیفضاي
مجازيعرصهايبرايتقابلهايخشونتوتعصبزنانبرعلیهزنانشدهاست.بنابرآنچه
بیان شد هدف اصلی تحقیق حاضر تحلیل گفتمان انتقادي و شناسايی ابعاد و نشانههاي
نفرت پراکنی زنان علیه زنان در صفحات کاربران زن در شبکه اينستاگرام به نگارش

درآمده است و از دريچه پرداخت به ابعاد نفرتپراکنی به مفهوم مرکزي نفرتپراکنی
دست يابیم .به ديگر بیان مسئله اصلی پژوهش حاضر اين است مؤلفههاي اصلی

نفرتپراکنی در متنهاي کاربران زن کدماند؟ چه گفتمانهايی بر محتواهاي منتشرشده

زناندراينستاگرامحاکماست؟ 

 .2پیشینه تحقیق
مژدهکیانی()0931تحقیقیباعنوانهويتجنسیتیکاربرانشبکههاياجتماعی؛تحلیل
هايکابرانشبکههاياينستاگراموتلگرامانجامدادهاست.اينتحقیقبا

گفتمانکامنت
هدفتحلیلواقعیتوبازنمايیهويتجنسیتیکاربرانفضايمجازيبااستفادهازروش
کیفی تحلیل گفتمان بر اساس مدل فیسک به تحلیل سطوح هويت جنسیتی کاربران
پرداختهاست.روشنمونهگیريهدفمندبود.نمونهتحلیل،پستوکامنتهايکاربرانزن

ومردشبکه هاياجتماعیاينستاگراموتلگرامازآبانتااسفندماهسال 0936بود.پستو

کامنتهاي 911کاربرزنومردباروشهايرايجدرتحلیلگفتمانبررسیشدهاست.
تحلیل پستوکامنتهايکاربراننشاندادکهکاربرانزن،کامنتهايبیشتريبهثبت
هايبیشتريثبتمیکنند.نتايجبه

اند.براساسيافتههاياينمطالعه،مردانپست


رسانده
هاياجتماعیآنالين،بیشترحمايتوتأيیدمیکنند»

تقويتاينمفهومکه«زناندرشبکه
منجر شد .نتايج ا ين مطالعه نشان داد که زنان به اشتراک موضوعهاي شخصیتر تمايل
دارندومردانبیشترمتمايلبهمسائلکمترشخصیهستند.گفتمانمسلطدراينمطالعه
«ماندگاريزناندرگفتمانسنتیحمايتی-تأيیدينسبتبهمردان»است .
هايخشونتآمیز


يپیام
جعفري وهمکاران ()0933تحقیقی باعنوانتحلیلمحتوا
هايتلگرامیاستاناردبیلانجامدادهاند.تحقیقآنانبااستفادهازروش


علیهزناندرکانال
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تحلیل محتوا انجامگرفته است و مبناي تعیین مضامین و مقولههاي پژوهش نیز مطالعه
اکتشافی پیامهاي خشونتآمیز علیه زنان در کانالهاي تلگرامی میباشد .جامعه آماري
پژوهششاملتمامیکانالهايتلگرامیاستاناردبیلبودکهپسازغربالگريهاياولیه،

تعداد بیست کانال که حاوي مضامین خشونتآمیز علیه زنان بودند و معیارهاي مدنظر
پژوهش را داشتند ،براي نمونه انتخاب شد .نتايج نشان داد که زنان بیشتر در معرض
اندوبعدازآنبهترتیبخشونتجنسیوخشونتبرونخط

خشونتغیرجنسیقرارگرفته
قرار دارد .از بین پیامهاي خشونتآمیز غیرجنسی علیه زنان ،بیشترين خشونت مربوط به
خشونتعاطفیوروانیبودهاست.ازمیانانواعخشونتجنسیعلیهزناندرکانالهاي

تلگرامیاستاناردبیل،قرارگرفتندرمعرضخشونتهرزگیمحضازسويمردانبیشتر
جلوهدارد وازنظر خشونت برونخطدر کانالهاي تلگرامی ،بیشترينفراوانیمربوط به
تهديدبهتجاوزبهعنفاست .
عبداللهینژادومجلسی()0931تحقیقیباعنوانخشونتکالمیدرفضايمجازي؛

مطالعهمورديِاظهارنظرهايدنبالکنندگاندرصفحاتاينستاگرامهنرمندانايرانیانجام
داده اند.درگامنخست،صفحاتپرطرفداريکهتازمانآغازاينپژوهشبیشازيک

میلیوندنبالکنندهداشتند،شناسايیشد.اينصفحاتمتعلقبه03سلبريتیهنريدرداخل

ازآن،اظهارنظرهايدنبالکنندگاناينصفحاتازمنظرخشونتکالمی


ايراناست.پس
موردمطالعهقرارگرفت.دراينپژوهشازنظريههايادبازبراونولوينسون( 0311و
)وبیادبیکالمیازکالپپر()5100کهبامحوريتوجهه،ذيلِنظريهنمايشیگافمن

0311
قرار می گیرند ،استفاده شده است .براي انجام پژوهش از روش کیفیِ تحلیل مضمون
استفادهشد.سرانجام،باتحلیلحدود0211اظهارنظر(کامنت)کهحاويخشونتکالمی
بودند،اشباعنظريحاصلشدوتعداد3مضمونفراگیرباعنوانزندگیشخصی،جايگاه
ومقامحرفهايهنرمند،آسايشورفاه،جنسی،جنسیت،سیاست،مذهب،قومیتواصلو

،فرهنگیوشهروندياستخراجشدند.پسازاينمرحله،شبکه

نسبودغدغههاياجتماعی

مضامینفراگیربهعنوانالگوهاياصلیوپرتکراردادههايمتنی،ترسیموهمچنینپیشاز
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آن در جداول نُه گانه دو سطح ديگر مضامین يعنی تعداد مضامین پايه و سازماندهنده
آورده،توصیفوتحلیلشد .
عادلهاشراقیکارگروهمکاران()0936تحقیقیباعنوانمزاحمتسايبريدربین
زنان و مردان :بررسی شبکه اجتماعی اينستاگرام انجام دادهاند .در اين پژوهش پس از
استخراج پارامترهاي مزاحمت سايبري ،پرسشنامهاي آنالين تهیه شده است و
هايمختلفیبررويدادههاصورتگرفتهاست.نتايجحاصلازتحقیقنشان

تجزيهوتحلیل

میدهدتفاوتمعناداريبینمزاحمتسايبريوجنسیتوجوددارد .

همت پور و همکاران ( )0936تحقیقی با عنوان شناسايی و تبیین جامعهشناختی
خشونتعلیهزناندرفضايسايبر(موردمطالعه:زنان 51-12سالهشهرتهران)وباروش
هايپژوهشنشاندهنده آناستکهمشارکتاجتماعیزنان

پیمايشیانجامدادهاند.يافته

ودل بستگیخانوادگیخشونتعلیهزناندرفضايسايبرراکاهشمیدهدوباافزايش

اعتیادآنالين،خشونتافزايشمیيابدوهمنوايیدرگروههايسايبريدرصورتاعتیاد
آناليندرخشونتعلیهزنانتأثیرگذاراست.نتايجتحلیلرگرسیوننیزبیانگرآناست
متغیرمشارکتاجتماعیبیشازديگرمتغیرهابرخشونتعلیهزنانتأثیردارد .
ماينک ماندل و همکاران ( )5101به مطالعه شبکههاي اجتماعی بهعنوان ارتباط
قیمتپرداختهاستکهاجازهمیدهدهرکسیبرايانتشارمطالبوباهرمحتوايیدر


ارزان
هاياجتماعیفضايگفتمانهايیرافراهم

آنحضورداشتهباشد.بااينحال،پتانسیلشبکه
کندمضربهگروههايخاصیازمردماست.نمونههايیازاينگفتگوهاشاملقلدري،


می
آمیزوسخناننفرت انگیزاست .اوبهمطالعهشبکهزمزمهوتويیترمطالعه


محتوايتوهین
پرداختهاست وفرمهايگفتاري نفرتانگیز ومعرفی مجموعهاياز الگوهايمهم براي
درک وسیعتر از سخن گفتن نفرتانگیز و ارائه راهکارهاي پیشگیري و تشخیص آن
برآمدهاست.اينگروههايخاصممکناستاقلیتزناننسبتبهخودشانباشدچیزي

که من به دنبال آن هستم ،قلدري ،محتواي توهینآمیز و خشونت که منجر به سکوت
میشود .
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استیال و همکاران ( )5106پژوهشی را تحت عنوان «بازنمايی رسانهاي از خشونت
انجامدادهاند.دراينپژوهشقدرترسانههاراموردبررسیقرارگرفتهاستتا

علیهزنان»
افکارعمومیرادربارهخشونتعلیهزنانتقويتياتغییردهد.سؤالاصلیپژوهشاين
ايدربارهاينموضوعحاويپیامهايمحافظهکارانههستندکهاز


استکهآياتصاويررسانه
طريق روکش «عینیت» با استفاده از روايتهاي سادهشده ارتباط برقرار میکنند .بررسی
دهدکهرسانههاخشونتخانوادگی،تجاوزجنسیوآزارواذيت


مبانینظرينشانمی
دهند.ايندرکفمینیستیومنعکسکننده

جنسیبازنمايینمیکنندوپوششخبرينمی

کهاينترنتورسانههاياجتماعی،


هااست.درحالی

تسلطمردانهوجنسیتگرايیدررسانه
فعاالن و ديگران قادرند با به چالش کشیدن اسطورهها و کلیشه ،انجمنهاي جديد علیه
تداوم خشونت علیه زنان ايجاد کنید .مشارکت مداوم با رسانهها براي اطمینان از درک
جامعهازخشونتعلیهزنانوآسیبديدگیرسانههاضرورياست .

همانطورکهدرپیشینهمقالهاشارهشد،دربارهشبکههاياجتماعیدرسالهاياخیر

تحقیقاتزياديانجامگرفتهاستودرارتباطبازناننیزمطالعاتزياديدرموردخشونت

علیه زنان انجامگرفته است؛ اما پژوهش مرتبط با نفرتپراکنی در شبکه اجتماعی
اينستاگرامدرايرانانجامنشدهاست.تحقیقاتپیشینیاگرچهامکاناتنظريفراوانیپیش
پايمقالهحاضرقراردادهاست،امادرسهقلمرومکانی،زمانیوموضوعیبامقالهحضار
تفاوت دارد .تحقیق حاضر ازاينجهت که به بررسی نشانهها و گفتمان نفرتپراکنی
پراکنیموردمطالعهنفرتپراکنی


ويژهاينکهنفرت
میپردازدکامالًداراينوآورياستبه

زنانعلیهزناناست.بازدهزمانیتحقیقحاضردرسال 0933استومکاناجرايتحقیق
درشبکهاجتماعیاينستاگرامايران0933است .

 .9مرور نظری
اهمیت سنتز نظري بین کنش متقابل نمادين گافمن و نظريه گفتمان توسط هاکینگ
( ) 5100اشاره شده است .هاکینگ معتقد است اين دو نظريه مکمل يکديگرند و براي
بهره برداريبهترازمفهومگفتمانوکنشمتقابلنمادينبايدبینايندوقرارگرفت.او
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میداندکهتمامیمکاتبانديشهراهدفقرار
تحلیلگفتمانراتحقیقیاز«باالبهپايین» 
مینامدکهباورودافرادبهروابط
دادهاستونظريهگافمنراتحقیقیاز«پايینبهباال» 
اجتماعیياکناره گیريازآنمرتبطاست.ازنظرهاکینگ،گافمنهمدرگیرگفتمانبود؛

گیرد،اجرامیکنندو


زندگیروزمرهخودشکلمی
گافمنبارويکردنمايشیکهافراددر
هايمتقابلزندگیروزمرهدرنقشهاي

معنامیيابد.ويمعتقداستخوديکهدرکنش

شودبسیارآسیبپذيراستوبنابراينبرايمحافظتازخودواجراهاي


گوناگونخلقمی
آندرزندگیروزمرهمديريتتأثیرگذاررامطرحمیکند(گافمن.)529-525:0332،در
تعامالتاجتماعیفردفقطبهکلماتتوجهنمیکردبلکهلحن،لهجه،زبانبدن،حاالت،

هانیزموردتحلیلقرارمیگرفت.برايگافمناهمیتداشتکهافراد


هاوسکوت

برداشت
چگونهيکديگرراشکلداده،خودراتعريفکردهويکديگررابراساساينتعامالت
مینامدچونمعتقداستما ابتدا با
درک میکنند.هاکینگ اينروشرا«پايین به باال»  
تعامالترودررويافرادآغازمیکنیمواهمیتداردکهاينتعامالتچگونهزندگیما

استچوننقطهآغازآنگزارههامعنايی

رامیسازند.روشگفتمانامااز«باالبهپايین»

شرايطمکانیوزمانیخاصمبادلهشدهويکصورتبنديگفتمانیراشکل

استکهدر
میدهد وخودرااز انسانهايیکهآن گزارههارامطرح میکنند ،جدا میکند .درواقع

بنديهاي گفتمانی در باال و کنشهاي متقابل انسانی در پايین
بهطور خالصه صورت 

قرارگرفتهاست(آقايی .)0931،
اماآن چهازنظرهاکینگکاستینظريهگفتماناست،شناختنسبتبهاينموضوع
استکهصورتبنديهايمختلفگفتمانیچگونهتبديلبهبخشیاززندگیافرادعادي

بنديهانهادينهشدهاست؟وکاستینظريهگافمن
شود؟ويااينکهچطوراينصورت 


می
بنديهايگفتمانی
تقابلاجتماعیصورت 

ايناستکهتوضیحنمیدهدچطورکنشهايم
ونهادهاراشکلمیدهند؟اينکهماچگونهبهنهادهاياينچنینیرسیدهايم؟درواقعمفهوم
گفتمان مشخص میکند که محیطهاي تاريخی چگونه روي مردم تأثیر میگذارند اما
هرگزنشاننمیدهدکهاينفرآيندچگونهدرزندگیروزمرهاتفاقمیافتد.گافمناين
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دهداماهیچاشارهايبهاينموضوعنمیکندکهساختارهاي

کاررابهطوردقیقانجاممی

پیرامونافراددرجامعهچگونهشکلگرفتهاند .

کنشمتقابلنمادينبیانمیکندکهافرادباهمارتباطدارندوموجبساختنعمل
روزبهروزدر يک ساختارفرهنگی ونهادي
يکديگر میشوند .برايشناختافراديکه  
موجودساختهمی شوند،ضرورياست.کنشمتقابلنمادينروشمناسبیبرايدرکاين
موضوعاستکهنقشهاييکفردوحاالتزندگیاوچگونهپديدمیآيند؛اماآنچه
گافمنکامالًحذفکردهوبرايتکمیلآنبايدبهنظريهگفتمانرجوعکنیماينسؤال
است که کداميک از گفتمانها بهعنوان بخشی از تفکر طبیعی ما در نهادهاي اجتماعی
شدهدرجامعهبهعنوانبخشی

شکلمیگیرند؛يعنیاينکهنهادهاياجتماعیومعناهايارائه
ازنظمطبیعیهستنديانظمیکهتوسطانسانهابرساختشدهاست.گفتمانروشیدر

دهدکهبراساسآنهامیتوانیمدرککنیمکهچهچیزيگفتهمیشود،

اختیارماقرارمی
چهچیزساختهمیشودواينکهچهچیزبامعنااست؛اماهیچمسیريرانشاننمیدهدبراي
هاوغیرممکنهارادر

آنکهيکنفردرزندگیروزمرهچگونهموفقمیشودتاآنممکن
بخشیازوجودخودبگنجا ند.برايرسیدنبهاينموضوعبايدسراغگافمنبرويم.بهاين
شکلاستکهمیتوانسنتزيبیننظريهگفتمانوکنشمتقابلنمادينايجادکرد .
درواقع،درسنتزنظرياينتحقیقبرساختمعنايیازطريققدرتگفتمانیدرپیوند
باتولیدمعناياجتماعی«نمايش»درکنشمتقابلنمادينقرارمیگیرد.درسطحگفتمانی
آنچهاهمیتداردقدرتگفتماندرتثبیتمعنايیازخشماستودرسطحکنشمتقابل
نمادينمعنايیازخشمموردتوجهاستکهدرزندگیروزمرهافرادجامعهودرکنش
متقابلبینآنانتولیدوبهعنوان«وجهه»(کهمادراينمقالهبهخودتعبیرمیکنم)خشونت

عبارتديگرآنمعنايیکهدرسطحخردکنشمتقابلاجتماعیتولید


شود؛به
بازتولیدمی
میشود،درسطحکالنگفتمانهايمسلطاجتماعیتوسطنهادهايقدرتبازتولیدشدهو
درهمینچرخه،آنمعنايگفتمانیدرسطحکالنازخشمکهتوسطگفتمانهابرساخت
میشود،درسطحکنشهايمتقابلودرزندگیروزمرهافرادجامعهمجدداًتولیدمیشود.
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برايفهمبرساختگفتمانیمعنايخشمناگزيرازفهم«وجهه»درکنشمتقابلافرادجامعه
وبرايفهماينوجههاگرنقشقدرتهايگفتمانیراناديدهبگیريممسئلهراکاملفهم
گرامبهعنوانفضايیکهمعانیدرآنتولیدوبازتولیدمیشوددر

ايم.دراينبیناينستا

نکرده
سطح گفتمانی موردنظر موردتوجهقرارگرفته است.فضايیارتباطاتی کهدرآن موجب
تقويتبرخیازمفاهیمومعانیگفتمانیاست .
بیادبی کالمی» کالپپر
اما براي روشنتر کردن اين وضعیت گفتمانی از مفهوم « 
( )5100کمک میگیرم که ارتباط ناگسستنی میان انواع وجهه و حقوق اجتماعی را
موردتوجه قرار گیرد .مفهوم بیادبی کالمی نشان میدهد چگونه برساخت گفتمانی و
ادبیناشیازنفرت پراکنیوخشمامکانکنترلوسکوتکاربرانراممکنمیکند.


بی
درنهايت براي نشان دادن حذف يا سکوت کاربران در فضايمجازي در جهت تقويت
گفتمان خشم ،رويکرد ارتباطاتی -روانشناسی -اجتماعی (انسانگرا) و رويارويی آن با
رويکرد روانشناسی اجتماعی را در سنتز نظري تحقیق وارد میشود تا روشن گردد
نفرتپراکنیوخشمتحتتأثیربرساختهاياجتماعیاستوبرايآموزش،پیشگیري،

عدم ترويج بايد به شرايط اجتماعی و فرهنگی توجه کرد و آموزش داد ( Culpeper,

.)2011: 394
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برساخت صورت بندی
گفتمانی از نفرت پراکنی

گفتمان
مفهوم خشم

اجتماعی
روانشناسی

تولید معنای نفرت
پراکنی در کنش
متقابل نمادین

شکل  .9سنتز نظری برای تحلیل گفتمان نفرت پراکنی در فضایمجازی

همانطور که در شکل شماره ( )0نشان دادم ،برساخت معنايی صورتبنديهاي

افتد.دراينبیناما


گفتمانیازخشمدرسطحگفتمانوسطحکنشمتقابلنماديناتفاقمی
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بهماکمکمیکندپیامدهاياينبرساختمعنايیراتحلیل

نفرتپراکنی»
مفهوم«خود»و« 
کنم.

 .4روش تحقیق
طورمشخصبهبررسیصورتبنديگفتمان


باتوجهبهاينکهتحقیقدرتالشاستتابه
يوندايک


پراکنیزنانعلیهزناندراينستاگرامبپردازدوبرمبناينظريه

خشونتونفرت
و تکملههايی از نظريه کنش متقابل گافمن ،ساختارهاي سیستماتیک هژمونی احتمالی
جاريدراينگفتمانرااستخراجکند،نیازبهارائهيروشیبرايتحلیلاينگفتمانوجود
دارد.اينپژوهش،رويکردکاربرديوندايکرابرايتحلیلگفتمانمالکقرارداده
است.البتهدرشرايطبهتريمی توانازتلفیقدورهیافتفرکالفوندايکبرايتحلیلو
بررسی متون خبري استفاده کرد ،اما چون ون دايک يک طرح مشخص و مناسب در
تحلیلمتوناينستاگرامارائهکرده،دراينتحقیقترجیحدادهشدکهازالگويتحلیلیوي
استفادهشود .
ها،رسانههاومتون،محققتصمیمداردکهرابطه


درچنینروشیدرمطالعهفرهنگ
بینمتن،مؤلفوخوانندهرامشخصسازدو سپسنتیجهگیردکهچهعواملاجتماعی،
سیاسیوفرهنگیچهزمینههايیدرتولیدگفتمانتأثیردارند.دراينروش،تحلیلگربايد
بتواندازبافتمتن(ساختاروشکل)،فراتررودواردبافتموقعیتیمتن(ابعادوشرايط
ايدئولوژيک)گرددوآنراتحلیلکند.درواقع،روشتحلیلگفتمانتالشمیکندکه
بیان کنندهمعانینهفتهدرذهنمؤلفمتنباشد.دراينروش،پرسشتحقیقبهنحوهايجاد

واقعیت اجتماعی در قالب گفتمان مرتبط به فرآيندها با موضوعات خاص تمرکز دارد
(فلیک)969 :0911 ،؛ بنابراين با توجه به اينکه هدف ما در اين تحقیق ،بررسی
هايموجوددرمتونمربوطبهتولیدگفتماننفرتپراکنیزنانعلیهزنانبوده

ايدئول 
وژي
هاياينستاگرامرابهعنوان

استوهمچنینايننکتهکهتصمیمداشتهايمکهمتونکامنت
يک گفتمان رسانهاي مستقل بررسی کنیم ،میبايد از روشی استفاده کنیم تا به ما ابزار
جامعهآماريدراينتحقیقمتوننوشتهشده

تحلیلاجزاوقیاسواستخراجمعانیرادهد.
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براينمونهگیريهدفمند

هااستکهدرموردنفرتپراکنیاست.

بهعنوانپستوکامنت

ابتدادر اينستاگرام سلبريتیهاوزنان فعالکهداري فالوور بیشاز 2111هزاربودندرا
شناسايیکردم .
در گام دوم ،با توجه به واحد تحلیلی «پست» درمجموع تقريباً  211پست
آوريشده است .از میان اين   211پست مرتبط ،با توجه به واحد ثبت که داراي


جمع
واژگان توهینآمیز حساس بوده است ،حدود  011پست تصفیه شده است .از اين میان،
ايارائهشده در قسمت بعدي موردکدگذاري

نزديک به 51پست باتوجهبهطبقه 
بندي
ياصلیمقالهکدگذاريشدهوبراي


هايمسئله

پستبامعیار
قرارگرفتهاستتابیشاز51
تحلیل انتخاب شده است .با توجه به محدوديت ساختاري مقاله در بخش بعدي به
هااقداممیشود .

نمونههايیازاينپستهاوتحلیلگفتمانآن

هاوکاربرانیباشندکهدرلیستنیامدهاند؛اماسعیشده

البتهممکناستسلبريتی
استاکثرکاربرانوسلبريتیهاپوششدادهشود.بعدازمشاهدهصفحاتوکامنتهاو
هايشان،براساسآگاهیخودازجمعیتهدف،ماهیتتحقیقوهدفهايمطالعه

پست
هايیرابرايانجاماينتحقیقمشخصکردهام.درانتخابسلبريتیهاوکاربراندقت


نمونه
اندوبهموضوعخشمونفرتپراکنی


هايیانتخابشوندکهمخاطبینبیشتريداشته

شدآن
بهطورمتمرکزترياشارهداشتند.همچنینسعیکردمروندگذرزمانراباتوجهبهزمان

کامنتهادرنظرداشتهباشم.بهمنظورانتخابمناسبکامنتهاوپستها،پسازمطالعه
هارابادقتتمامکارشناساناينحوزهانتخابکردهام.ازآنجاکهپستهاو


اکتشافی،آن
کامنتهايموجوددراينستاگرامبسیارزياداستوتحلیلوبررسیهمهاينمحتواهادر
حیطهاينتحقیقنیست،ازنمونهگیريغیرتصادفیهدفمندبهرهگرفتهشدهاست.باتوجه
به اينکه هدف اين تحقیق گفتمان نفرتپراکنی در اينستاگرام است ،متن اين تحقیق،
کامنتهاوپستهاياينستاگرامیاستکهمرتبطبازنانهستند .
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پردازانگفتمانمانندوندايک،فرکالفو...براينمونهگیريدر


ازديدگاهنظريه
تحلیل گفتمان دادههايی بايد انتخاب گردند که بازنمايی کننده خوبی براي گفتمان
موردنظرباشند(وندايک .)091:0915،

هايانتخابشدهازصفحاتاينستاگرامیزنانفعال،باتوجهبهرهیافتتحلیل

پست
گفتمانیتئوناي.وندايک،فرمويژهايبرايثبتواستخراجاطالعاتازمتنخبرهاي
انتخابشدهدرنظرگرفتهشد.اينفرمحاوي 00کارويژهاست.سهکارويژهاول،کاربر

تاريخ و عنواناستکهگوياياطالعاتشناسهايمتنپستهااست.سايرکارويژههاکه
ازطريقآنهامیتواننظامگفتمانیتبلیغاتیحاکمبرپستهاوشناسايینوعانگارهسازي

آنها در مورد زنان و بازکاوي انگارههايی که آنها از زنان ايرانی و همچنین شناسايی

متنیمتونرابهدستآورد،عبارتانداز؛سبکواژگان(مثبتو


مقوالتمتنیودرون
منفی) ،افراد و نهادهاي مطرحشده در متن (مثبت و منفی) ،قطببندي يا غیرسازي،
استنادها ،پیشفرضها ،تلقین و تداعیها و گزارههاي اساسی متنهاي خبري .پس از
استخراج اطالعات مربوط به هر متن ،اين اطالعات پايه اصلی تحلیل فرامتن را تشکیل
میدهند .متنهاي هر کاربر پس از استخراج مقوالت و کارويژههاي متنی از هر متن،

درنهايتتحلیلوتفسیرفرامتنیخواهدشدکهاينتحلیلبهاخذنتايجاصلیوپاسخگويی
سؤاالتتحقیقمیانجامد .

به

 .5یافتههای تحقیق
برايپاسخبهسؤاالتپژوهشکهصفحاتاينستاگرام– اعمازمتنوکامنتوتصوير-
درموردزنانودخترانبهچهنوعگفتماننفرتافکنیوابستههستندوچهگفتمانیراتأيید

سلبريتی،روانپزشکوفعال

وتشويقمیکنند،بررسیمتونوکامنتهايصفحات 51

حوزهزنانانجامگرفت.باتوجهبهحجمگستردهمتونوکامنتها،درزيرباآوردنچهار
هامیپردازيم .

نمونهمتنوکامنتهايزيرمتن،براينمونه،بهبررسیيافته
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متن (:)9
«چندهمسري» :زن اسباببازي جنسی و ماشین تولیدمثل ،مرد دستگاه
خودپردازبانک.زنومرداماهردوقربانی .
مدتیهبازارتشخیصگذاشتنرويزنومرداينماجراداغشده.مرد،مبتال
بهاختالالتجنسی،ساديستیک،خودشیفتهو...زن،مازوخیست،بدونهويت،
مايلبهحقارتو ...
مشکلآيازنومرداينماجراهستياسیستمیکهازابتدايشکلگیري

هابراياينزنومرداينسبکوسیاقروجاانداختهوبهعنوانارزش


ارزش
شناسونده؟مگهماهمهمحصولارزشهايیکهبهمياددادهشدهنیستیم؟ 

تريهستازاليههاياصلی


يبسیارسطحی

آنالیزمردوزناينماجرا،اليه
که در شکلگیري اين شخصیتها و آسیبها نقش داره .اينا صرفاً محصول و
نتیجهنهايیهستوماالزمداريمريشههاياصلیروببینیموبشناسیمتغییراز

اونجاست .
اينکهمازنروبهعنوانقربانیاينماجراببینیمومردرادرنقششیطان،

پاککردنصورتمسئلهاست.اينمردهمقربانیهست.مرديکهازشفرصت

داشتنروانسالم،زندگیسالمومتعادل،رابطهصمیمانهوانسانیوخیلیچیزاي
ديگه گرفتهشده و به جاش صرفاً نقش نانآور دادهشده .اونم فق تا وقتی پول
دربیارههويتداره.اونمقربانیهمونسیستمه .
يادموننرهکهمامحصولمحیطیهستیمکهارزشهاروبهباددادهوما

فقط اونا رو درونی کرديم ...يادمون نره تا وقتی مردها و زنها به همین شکل
تربیتمیشنمحصولمتفاوتیهمنداريم...يادموننرهتاوقتیکهفقروگشنگی
فايدهست .
هست،حرفزدنازاخالقیاتبی 
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تازمانیکهحرمتانسانیزنازهرنظربهرسمیتشناختهنشهتازمانیکه
نگاه برابر از اول تولد به مرد آموزش داده نشه تا زمانی که فقر و مشکالت
اقتصادياولیندلیلازدواجباشه،وضعهمینهکههستومردوزنشهمقربانی
همینتحجر .

کامنتهای متن
ازمیانحجمانبوهکامنتهايبهاينمتنکهبیشتردرراستايتأيیداستبهدونمونهکهدر
همیشود :
ردمتننوشتهشدهاست،اشار 
 سالمبهنظرمنربطاينموضوعبهسیستمو...يهمقدارپرتشدنازموضوعهست.توهمینسیستمنابسامانهمبخشاعظمجامعهبهاينسمتنرفته
واگربخواهیمهمهاخالقیاتروسیستمیببینیمپساونیکهقاتلهاونیدزدي
میکنههمههمهزايیدهيکسیستمن،پسهیچجافردمقصرنیست.بنظرمنمیشه
قولمعروفيهجايکارمیلنگه .
اينطورياستداللکرد.به 

خیلیازخانوماخودشونمیخوانکهدستمالکاغذيدستاجتماعباشندادن...مامادرانبهاجتماعآموزشبیارزشبودن


واالتنبههمچینخفتینمی
زنانرومیديم.وقتیزنجماعتبههمنوعخودشاحترامنمیزارهخوبمعلوم
هستکهاينبیارزشیاتفاقمیفته.پسکرمازخوددرخته .


استخراج اطالعات متن اول
کاربر(منتشرکننده):ي–ک 
تعداد دنبال کنندگان51:هزارو111نفر 
تاریخ:پنجشنبه05،دي5(0931ژانويه )5151
عنوان متن:چندهمسري 
واژگان
مثبت :حرمتانسانی-برابريزنومرد-روانسالم-رابطهصمیمانه-تغییرسیستم .
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اسباببازي جنسی -دستگاه خودپرداز-

منفی :سیستم متحجر -زن و مرد قربانی -
اختالالتجنسی -ساديستیک -خودشیفته -مازوخیست -بدونهويت -مايلبهحقارت-
ارشودستمالکاغذي-کرمازدرخت .

فقروگرسنگی-قاتلودزد -
بی
افراد و نهادهای مطرحشده در متن
آموزشارزشهايمدرن-فمینیستمثبت .

مثبت:تغییر-
منفی:سنتهايمتحجرانه-سیستمفاسد-زنانومردانسنتی .

قطببندی (غیرسازی)
ارزشهای منتسب به «خود» :حرمت انسانی -نگاه برابر به زن و مرد -روان سالم-
زندگیمتعادل-قربانیشدنمردوزن .
ارزشهای منتسب به «دیگری» :سیستم فاسد و غیرانسانی -چندهمسري -سنتهاي
متحجرانهدرايران-اسباببازيبودنزن-زنخودآزارومازوخیستی-زنبدونهويت-
زنمايلبهحقارت-مردساديستیوديگرآزار-مرداختالالتجنسی .
استناد (ذکرشواهد)
سیستممردساالرانهمتحجرانهايران .
پیشفرضها
سنت هايمتحجرانهدرايرانعاملاصلیقربانیشدنمردوزنايرانیاست.زنانايرانی
خودمايلبهحقارتهستندودرخدمتسیستممردساالرانههستندوکوچکترينارزشی

برايخودقائلنیستند .
داللتهای ضمنی متن
تلقین :متنبرآناست تازنايرانیراقربانیقلمدادکنندکهاينقربانیحاصلازسیستم
سنتیوموردتأکیدحاکمیتاست.سیستمیکهاجازهمطرحشدنارزشهايانسانیرابه
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مردوزننمی دهدوبازتولیدخشونتیاستکهمردوزنراگرفتارکردهاستوزندگی

تهونتیجهاينسیستمنابوديارزشهايانسانیو

متعادلوروانسالمرااززنومردگرف
تهیشدنمردوزنآرحرمتانسانیاست .
مؤلفههای اجماع و توافق در متن
متنسعیکردهبانسبتدادنتمامیزشتیهابهآموزشسنتیوسیستممردساالر-ازفقرو
گرسنگیتاقتلودزدي-اززنانومردانايرانیقربانیانیبسازدومخاطبانخودرادربی
اراده گی ،عروسک وحمال بودن زن ومرد،مادرانناآگاهودرخدمت وضعموجود،

همراهويکدلکند .
گزارههای اساسی متن
زنانومردانايرانیگرفتاروقربانیسیستمفعلیشدهاند .

 سیستم سنتی متحجرانه و مردساالرانه است و عامل اصلی تمام بدبختیها و مشکالتفرديواجتماعیانسانهاست .
زنومادرايرانیدرخدمتسیستماستوفرآيندقربانیشدنرابازتولیدمیکند . راه رهايی زن از اين سیستم متحجرانه شناختن ريشههاي نابرابري و آموزش زنان بهحقوقومطالباتمدرنوغربیاست .

متن (:)2
«زناختهنیست،بريزيمبیروناينتفکرکهدخترعقلندارهوگولمیخرهو
خودش شعور نداره ...درسته که افراد در زندگیهاي امروز بهخصوص ،ممکنه
همديگر رو گول بزنند و از هم سوءاستفاده کنن به هر طريقی و جنسیت هم
مالکنیست .
اما يکسري چیزها رو بايد بپذيريم که فرد انتخاب میکنه و قدرت
گیرياشرودارهوبهشاحترامبذاريم .


تصمیم
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انقد تا حرف رابطه جنسی شده گفتیم بد و زشته واسه دختر ،فقط پسر
نهايتدارهکهفردباورششدهاختههستونمیخواد.آگهام


قدرتجنسیبی
يهوقتبخوادفکرمیکنهموردسوءاستفادهقرارگرفته» .

متنباالدرجوابکامنتزيرمنتشرشدهاست :
کامنت:حاالدرستهپسراهمشدنبالرابطهجنسیهولیتوچرامیريخونشون؟ 
استخراج اطالعات متن دوم
کاربر(منتشرکننده):ن-ب 
معرفی :هر زنی صدايی دارد که میتواند جهان را تغییر دهد .نويسنده ،دانشجوي
روانشناسی،سخنران،فعالزنان .
تعداددنبالکنندگان10:هزارو111نفر 

تاریخ:پنجشنبه51،شهريور00(0933سپتامپر )5151
عنوان متن:برابريجنسیتی 
واژگان
قدرتتصمیمگیري-احترامگذاشتن-قدرتجنسیمردان-رابطه

مثبت :انتخابکردن-
جنسی .
بیشعوري زنان -گول خوردن زنان -سوءاستفاده
بیعقلی زنان  -
منفی :اختگی زنان  -
کردناززنان .
افراد و نهادهای مطرحشده در متن
مثبت :تغییرباورهاوسنتها-فمینیستمثبت-برابريجنسیتی .
منفی:سنتهايغلط-سیستممردساالرنه-زنانسنتی .
قطببندی (غیرسازی)
ارزشهای منتسب به «خود» :زنانباشعوروآگاه-نگاهبرابرجنسیتیبهزنومرد .
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ارزشهای منتسب به «دیگری»:مازوخیستزنان-ابزارشدن .
استناد (ذکر شواهد)
تجاوزبهزنان .
پیشفرضها
زنان جامعه ايرانی در نقش ديگري و عامل اصلی نگاه فرودستی به خود هستند .اين
شعوريوقربانیمطرحشدهاست .


فرضدرقالبواژگانیچوناختگی،بی

پیش
داللتهای ضمنی متن
متنبرآناستتاعلیهنگاهسنتیبهزنانآشوبیبرپانمايدکهزنهمبهاندازهمردمیل
جنسی دارد و حق انتخاب دارد .در اين نوع نگاه تجاوز واژهاي است که زنان را در
دهدواينکلیشهکهزنقربانیاستوضعیفوبیشعورواخته


موقعیتفرودستقرارمی
استراردمیکند .

مؤلفههای اجماع و توافق در متن
گیريسعیکردهاززنانانسانهايی


متنبامطرحنمودنقدرتاختیار،انتخابوتصمیم
آگاهبسازدکهمیلجنسیدرزنانبهمانندمرداندوطرفهاستولذتجنسیتحفهاي
استکهزنانبايد باقدرت در پیآن باشند ودر ايناقداممخاطب راهمراه و يکدل
میکند .

گزارههای اساسی متن
رابطهجنسی،رابطهايدوطرفهوآگاهانهازسويدوطرفاست .

  زن ايرانی در خدمت سیستم است و فرآيند مظلومیت و فرودستی زنان را بازتولیدمیکند .
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 راهرهايیزنازاينسیستمسنتیغلطتغییرباورهايزناننسبتبهرابطهجنسیاستواز لذت بردن اين نوع رابطه است که زنان ديگر اخته ،بیشعور ،ضعیف و گولخورده
نیستند .
-زنموجودضعیفوقربانینیست .

متن (:)9
آيدبپرسند/بپرسیمچرادرتاريخزنانپیشرودانشمند،


زيادپیشمی
دان،فیلمسازو...تأثیرگذارزياديوجود


فیلسوف،نقاش،نويسنده،موسیقی
ندارد.جوابواضحاست .
هابهزنهاگفتهشدهاحمق،ضعیف،ترسو،کمعقلوناتواناندو


قرن
بهدنیاآمده اندتامطلوبِمرديباشندوباردارشوندومحصولبدهندوبه

جمعیتخانوادهوقوماضافهکنند .
رفت/میرود همهي عمر به چگونه زنده

زنانی که ازشان انتظار می
نگهداشتن فرزند و چگونه در مشت نگهداشتن شوهر و چگونه پاک

نگهداشتن منزل و چگونه سیر نگهداشتن شکم فکر کنند ،چه طور

میتوانستند چیزي با ارزش وراي جعبهي تنگشان خلق کنند و صداي

درونشانرابهگوشکسیبرسانند؟ 
ولحظههايعمرشان

مانبگويیمقويوباهوشاند 


هرروزبهدختران
باارزشاستوبايدشجاعتخطروتجربهکردنوآموختنداشتهباشند.
بگذاريمقدبکشندوجعبهراسوراخکنند.آنبیرون،جهانوسیعیبراي
زندگیکردناست .

مريم مقيمي و همكاران | 19

استخراج اطالعات متن سوم
کاربر (منتشرکننده):الف-ا 
خطبعیخودرافعالکنید .
معرفی:برايورودبهاينصفحهتخیلوحسشو 
تعداد دنبال کنندگان93:هزارو111نفر 
تاریخ:پنجشنبه51،تیر01(0933جوالي )5151
عنوان متن:
واژگان
مثبت :زنان پیشرو دانشمند ،فیلسوف ،نقاش ،نويسنده ،موسیقیدان ،فیلمساز و ...
تأثیرگذار،قويوباهوش،شجاع 

منفی :زنان احمق ،ضعیف ،ترسو ،کمعقل و ناتوان ،مطلوب مرد ،باردار ،مادر بودن،
خانهداري .

افراد و نهادهای مطرحشده در متن
دان،فیلمساز 


زنفیلسوف،نقاش،نويسنده،موسیقی
مثبت:
مادر،خانهدار،باردار،شوهر 

منفی:
قطببندی (غیرسازی)
ارزشهای منتسب به «خود» :زنانباشعوروشجاع،زناندربند،زنانمظلوم 
شوهرانظالم،مادرانترسو،مادرخانهدار 

ارزشهای منتسب به «دیگری»:
استناد (ذکرشواهد)
تاریخ مردساالرنه
پیشفرضها
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تاريخزناندرشرايطنابرابرمحروموتوسطنظامظالمانهومردساالرانهازحضوردر
اندگويیگرفتاردرقفسوجعبهايبهنام

جامعهجهتبروزخالقیتوتوانايیهايشانبوده

اند.راهحلرهايیازوضعموجودقويوآگاهشدنزنانو


داريقرارگرفته

خانهوخانه
برچیدهکردنقفسوجعبهمادربودناست .
داللتهای ضمنی متن
متنبرآناستتاموقعیتفرادستیزنانوعدمحضورزنانتأثیرگذاردرتاريخرا در
سرکوبزناندرنظاممردساالرانهوگرفتارشدندرنقشمادربودنريشهيابیکند .

مؤلفههای اجماع و توافق در متن
متنباطردنقشمادربودنوتربیتفرزندانوشوهرداريسعیداردمخاطبجامعه
تاريخمندشدن
زنانراباخودهمراهکندکهتنهاراهموفقیتهاوبروزاستعدادهايزنانو 
آنهاحضوردرجامعهوبرچیدننظامخانهوخانوادهاست .

گزارههای اساسی متن
داشتنزنهادرخانهباعثشدهاستکهزنانکمتردرخطمقدم


مردساالريونگه
هنرودانشحضورداشتهباشند .
مادربودنوشوهرداريزهرياستکهباعثسرکوبزنايرانیمیشود .

-راهشکوفايیزنايرانیدربسترحضوربرابردرجامعهنهفتهاست .

متن (:)4
خیلی وقتها میبینم اين کتاب را در لیست کتابهاي فمینیستی
کنند.يکیدوسالپیش،درصفحه ديگريمفصلراجعبهاين


معرفیمی
نويسمکهاشارهايباشد .


کتابنوشتهبودموحاالفقطمختصرمی
کتاب همان طور که از اسمش پیداست در خدمت و خیانت زنان
است:پرازسرفصلهايجذابدهنپرکن،عنوانهايیمثل«ازدواج،توهم
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گهوارهاي که هرماه ويران میشود» و «در خدمت و

يک ضرورت»« ،
خیانتزنان»؛امادرخطبهخطکتابماباتعريفیاززنروبهروهستیمکه
کروموزوم افسرده و زيبايی هیستیريک دارد و دچار جنون ماهانه و ياس
شود.اينکتاب،زنانراپسرخواهودخترگريزمعرفیمیکندو


يائسگیمی
کند،میگويدزناينخشم


جايپرداختنبهساختاريکهزنراچنینمی

به
ناشیازدختربودنفرزندشرابهپدروباقیخويشاوندانمنتقلمیکند .

درصفحههفتادونه،نويسندهدرپرداختبهموضوعخشونتخانگی،
میگويد«زندربیشترمواردسهمیقابلتأملدارد».کمیجلوترنويسنده

میگويد بنا به داليل تاريخی ،صمیمیت و رفاقت در واقعیترين و

متعادلترين شکل میان دو زن تحقق نمیيابد (ص  )011اما زنها

مهمانیهاي زنانه راه میاندازند تا محفلی براي خودستايی و ديگرستايی

متقابلباشد(ص .)010
سالیرامیبینیمپراز


شويمزنمیان

هرچهبهآخرکتابنزديکمی
مالل و بدخلقی و ناتوانی وياس ،با آشیانهايخالیدرگیرروزمرگی در
جهانیکههیچچیزيبراياينزنپیرنداردونهايتاًخودشرادرکارهاي
خانهغرقزوالوتزلزلمیکند.تکراراستفادهازواژهپیردخترياتأکیدبر

هواي چهل چهلی مردانه در برابر اين زن يائسه چهلساله خیلی در ذوق
گويدمردچهلسالهتغییر چندانیدرقابلیتجنسی


زنندهاست.کتابمی
خودنمیبیندوبازهميادشمیرودبهداليلاينموضوعبپردازد .

عنوانکسیکهزمینهتخصصیاشاينموضوعاتاست،ناچاربودم


به
اين چندخط رابنويسمکه دوستان کتاب خوان ،بدانند اگر دنبالکتاب
فمینیستی هستند ،اين کتاب فمینیستی نیست .مهم است که بدانند زمان و
هزينهوتوجهخودرادرچهراهیصرفمیکنند.درنهايت،ممکناست
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مناشتباهکنم،اماشمالطفاًخواهشاقبلازخريدنهرکتابیمفصلبررسی
کنید .
استخراج اطالعات متن چهارم
کاربر(منتشرکننده):ا-ن 
معرفی :دانشجوي دکتراي ادبیات -رو رومانهاي عاشقانه ايرانی کار میکنم -يه
وقتايیفارسیتدريسمیکنم .

تعداددنبالکنندگان6160:نفر 

تاریخ انتشار:يکشنبه01،تیر1(0931جوالي )5103
عنوان متن :معرفی و نقد کتاب «در خدمت و خیانت زنان :گفتارهايی درباره زنان»،
نويسندهشهالزرلکی .
واژگان
سرفصلهاي جذاب دهن پرکن ،قابلیت جنسی ،خدمت زنان،

مثبت :کتاب فمینستی،
صمیمیتورفاقتدوزن .
منفی :کروموزومافسرده،زيبايیهیستیريک،جنونماهانه،ياسيائسگی،زنانپسرخواهو
دخترگريز ،خشونت خانگی ،زن میانسالی پر از مالل و بدخلقی و ناتوانی و ياس،
آشیانه ايخالیدرگیرروزمرگی،زنپیرغرقزوالوتزلزل،خیانتزنان،خودستايیو

ديگرستايی 
افراد و نهادهای مطرحشده در متن
مثبت :زنفمینیست 
دارمیانسال،مادربودن،زنانخائن،سیستممردساالرانه 


زنخانه
منفی:
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قطببندی (غیرسازی)
ارزشهای منتسب به «خود» :فمینیست 
ارزشهای منتسب به «دیگری»:زنيائسه،زنافسره،زنپسردوست،زندخترگريز 
استناد (ذکرشواهد)
گهوارهاي که هرماه

ارجاع به سرفصلهاي کتاب مثل «ازدواج ،توهم يک ضرورت»« ،
ويرانمیشود»و«درخدمتوخیانتزنان» .

پیشفرضها
نويسندهکتابدرخیانتبهزنانودرخدمتنظاممردساالرانهقلمفرسايیکردهاست .

داللتهای ضمنی متن
عاملجايگاهنامناسبزنان،خودزنانهستند .
مؤلفههای اجماع و توافق در متن
متن با نقد کتاب در پی آرمانهاي فمینیستی است و کتاب را به نوعی خیانت به اين
هامیداند .


آرمان
گزارههای اساسی متن
زنانباعثبازتولیدنگاهمردساالرانههستند .فمینیستوآموزههايیفمینیستیراهنجاتزناناست .

 باورهاىغلطوبرآمدهازفرهنگمردساالرىکهتجربهشخصىنويسندهبودهراعنوانواقعیاتذاتىوهويتىجنسزنانبیانمیکند .


به
-نويسندهکتاب،نويسندهضدزناست .
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 .9-5تحلیل اطالعات متنها و فرامتن آنها
عمده واژگان مثبت متون بررسیشده در صفحات ايسنتاگرام زنان فعال ،حرمت انسانی،
آموزه هايفمینیستیوبرابريزنومرد،تغییرسیستممردساالري،انتخابکردنوقدرت

گیريازسويزنان،قابلیتجنسیوزنانتأثیرگذار،قويوباهوش،شجاعبوده


تصمیم
است .واژگان منفی اين متون نیز عمدتاً حول محورهايی چون خیانت زنان ،سیستم
رنه،زناناختهوهیستريک،نقشمادريوخانهداريوشوهرداري،

متحجرانهومردساال
زنان پسرخواه بوده است .افراد و نهادهاي مثبتی که مطرحشدهاند ،بهطور عمده ،زنان
فمینیست،زنانتأثیرگذاروتاريخساز،زنانمجردوارزشهايمدرنیتهبودهاند.پستهاي

تعابیريچونزنانآگاهفارغازسنتهايدستو

منتشرشدهاينصفحات«،خود»رادر
پاگیر،مظلوم ومملوءازخالقیت و نبوغمطرح کردهاند و«ديگري» را باتعابیريمانند
تفکرمتحجرانهوسنتی،خانوادهدوستومتأهلواحساساتمادرانهوخائنبهارزشهاي
برابرخواهیوفمینیستیمعرفیکردهاست.استنادهايیکهدراينمتونشدهبهارزشهاي
گرانهبودهاست.عمدهپیشفرضهايیکهدر


هايسنتیوسرکوب
مدرندرتقابلباارزش
اندبرسنتهايمتحجرانه،زنانناآگاهودرخدمتنظام

پستهايمنتشرشدهاستنباطشده
مردساالري،شرايطنابرابروسرکوبخالقیتوتوانايیهايیزنانودرنهايتجامعهزنان
سنتیوشوهرداريوبچهداري،متمرکزشدهاست.متونمنتشرشدهدررونداطالعرسانی

در موردجايگاهزناندر پیتلقین اين مضامین بودهاست؛عاملجايگاه نامناسبزنان،
خود زنان هستند و زنان باعث بازتولید نگاه مردساالرانه هستند .فمینیست و آموزههايی
نیستیراهنجاتزناناست.باورهاىغلطوبرآمدهازفرهنگمردساالرىرابهعنوان

فمی
کنند.راهشکوفايیزنايرانیدربسترنفینهادها

واقعیاتذاتىوهويتىجنسزنانبیانمی
وارزشهايسنتیحضوربرابردرجامعهنهفتهاست .
باتوجهبهمقولههايگفتمانیاستخراجشدهازمتنها،متناولبابیاناينکهسیستم
سنتیمتحجرانه ومردساالرانهعاملاصلیتمام بدبختیها ومشکالتفرديواجتماعی
ايارتجاعیودهشتوارازايرانارائهکردهاست .


هاست؛انگاره

انسان
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متندوم،بابیاناينادعاکهرابطهجنسی،رابطهايدوطرفهوآگاهانهازسويدو

رفاستوزنموجودضعیفوقربانیتجاوزنیست؛ازشیوهروانیپنهانکاريازطريق

ط
حذفاستفادهکردهاستتااصلوجوديآزارواذيتجنسیوريشههايتجاوزرارد

کند .
داند،ازاينرواز

متنسوم،خانهداريونقشمادرانهزنانراباعثسرکوبزنانمی

شیوهروانیبحرانسازي استفادهکردهاست،ازسويیديگر،باطرحنمودناينگزارهکه

راهشکوفايی و خالقیت زن ايرانی دربسترحضور برابردر جامعه نهفتهاست ،نوعی از
روگزارهمردساالريونگهداشتنزنها


کاررفتهاست.متنازاين
شیوهروانیتسرّينیزبه
درخانهباعثشدهاستکهزنانکمتردر خطمقدمهنرودانشحضورداشتهباشند،
عرضهکردهاست .
متن چهارم ،با بیان اينکه خیانت زنان پايبندي به ارزشهاي سنتی و اعتقاد به
هايروانیوجنسیتیتفکريخائنانهاستکهازسويزنانبازتولیدمیشود،شیوه

تفاوت
روانیبرچسبزدن استفادهکردهاست.بهديگربیان،تشکیلخانوادهعاملسرکوبزنان
است.تنهاراهرهايیازوضعموجودفمینیستوآموزههايیفمینیستیاستوهرنگاهی

غیرازاينخیانتاست .

 .2-5گفتمانهایی منجر به نفرتپراکنی برخی از زنان بر علیه زنان
هايتحقیقجريانهاياصلیحوزهزنان

درپاسخبهسؤالاصلیپژوهشوبهتاسیازيافته
شدهوپنهاندرالبهاليپستهاوکامنتهايکاربرانزنارائهخواهد


هايمطرح
وگفتمان
شد .

 .9-2-5جریان غیردینی و سیاسی
درنخستیندههاستقرارنظامجمهورياسالمیايران،بهدلیلدرگیريکشوربامسائلو
مشکالت فراوان فرهنگی ،سیاسی و اقتصادي ناشی ازتغییرنظام از يکسو مسائل و
مشکالتناشیازجنگتحمیلیازسويديگر،زمینهمناسباجتماعیبرايطرحمسائل
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هاوجرياناتويژهايکهصرفاًدغدغه


لیلنیزگروه
خاصزنانوجودنداشتوبههمیند
پرداختن به اين گونهمسائلرا داشت ،درکشورشکلنگرفت؛ البتهناگفته نماندکهدر
همان يکی دو سال نخست پیروزي انقالب اسالمی ،گروههاي متعددي با شعار دفاع
ازحقوقزنانشکلگرفتندکهعمدتاًوابستهبهگروههايچپمارکسیستیبودندوبهدلیل
بیگانگیباباورهاوارزشهايزنايرانیوهمچنیننداشتندرکیدرستازجامعهزنان

ايران،باهمانسرعتیکهبهوجودآمدند،ازمیانرفتند.جريانسیاسیيکیازجريانات
جنبش زنان بعد از انقالب اسالمی است .شاخصه اصلی اين طیف آنگونه که از بین
نوشتهها و ديدگاههاي آنها مطرح میشود اين است که ،حکومت اسالمی را مهمترين

شماردومهمتريناقدامرادررهايیزنان،مقابلهبا


منابعدستیابیزنانبهحقوقخودمی
نظاماسالمیمیدانند.طیفسیاسیفمینیسمسکوالررا میتوان بهدوشاخهتقسیمکرد:

الف)شاخهاول ماهیتیفمینیستیوزنانهدارد؛ب)شاخهدومبهلحاظماهیت،فمینیستی
نیست بلکه نگاهی ابزاري به فمینیسم دارد .درواقع ،فعاالن قسم دوم ،براي مخالفت با
جمهوري اسالمی ايران وارد فعالیتهاي فمینیستی شدهاند .حقوق زنان مسئله اصلی اين
شاخه نیست بلکه مخالفت با جمهوري اسالمی ايران انگیزه اصلی فعالیتهاي فمینیستی
است .
فمینیست هاي سیاسی معتقدند :ازآنجاکه رسیدن زنان به حقوق خود جز از طريق

مبارزه با دولتها امکانپذير نیست ،بنابراين ،آزادي امري سیاسی است .باتوجه به اين
پیشفرض ،از نگاه فمینیستهاي سیاسی ايرانی نیز مبارزه با نظام جمهوري اسالمی در

جهتتغییرآن،تنهاراهکاررهايیزناندرايرانازفرودستیورسیدنبهآزاديوبرابري
امامهمآناستکهتشکلمستقلزنانبهعنوانيکنهادصنفیسیاسیاوالًبه

است...«:
اينامرتأکیدنمايدکهامرسیاسیاست.بهايندلیلبسیارسادهکهزناندرسراسرجهان
شدهازسويآنهاهستند.


هاوقوانینوضع

ترينحقوقخودبادولت

برايکسبکوچک
يکنمونهبارزآن،مبارزهبرايحقآزاديپوششوياتغییرقوانیندرجمهورياسالمی
است»(شفیعی .)60:0916،
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در اين ديدگاه ،دين اسالم ازجمله عواملی دانسته میشود که مردساالري و
جنسیتگرايی را نهادينه میکند و بهطورکلی ،سبب تقويت انقیاد و تبعیض میشود.

ازاينرو ،آنها معتقدند اسالم و فمینیسم قابلجمع نیستند .همانطور که بیان شد،

فمینیست هايسیاسیمعتقدبهمبارزهبانظامجمهورياسالمیبرايرسیدنبهآزاديزنان

هستند.در اين ديدگاه،حکومتاسالمی ايران زنستیز دانسته میشود ومبارزه باآناز
مسائلعمدهجريانفمینیسمتلقیمیشود .

جريانغیردينیدرعملازموضعیهماهنگباجريانسیاسیبرخورداراست.شايد
بتوان تنها تفاوت کلیدي آنها را در اين دانست که جريان سیاسی با انگیزه مخالفت با
جمهوري اسالمی به بحث درباره حقوق و مسائل زنان میپردازد درحالیکه جريان
غیردينی،مخالفتبانظامرابهانگیزهدفاعازحقوقزنانانجاممیشود(کار .)01:0911،

جريانسیاسیهدفاصلیرامخالفتبانظامجمهورياسالمیايراناعالمکردهاند

ومعتقدندامررهايیزن،امريسیاسیاست؛چراکهزنانبرايرسیدنبهحقوقخودراهی
جز مبارزه با دولتها ندارند .از طرفی ديگر ،شاخه سکوالر ،دين اسالم را علت اصلی
تبعیض و نابرابريهاي زنان در ايران میدانند و خواهان برقراري سکوالريسم در جامعه
هستند.هردوشاخهاينجرياندرارتباطبامسائلزنان،موضعمشابهیدارندوخواهان
هايتحقیقباگفتماننفرتپراکنی


برابريکاملزنومرددرجامعههستند،درنتیجهيافته
مربوطبهجرياناتغیردينیمبنیبراينکهجريانغیراسالمیدرارتباطبامسائلزنانبه
عرفیسازيکاملقوانین،حاکمیتسکوالريسمدرجامعه،آزاديوبرابريکاملزناندر

عرصهعمومیتأکیددارد،سازگاراست .
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شکل  .2مؤلفههای نفرت پراکنی زن سیاسی و غیردینی



 .2-2-5جریانات دینی
جرياندينیکهدرمیانپستهاوکامنتهايکاربرانزننماياناسترامیتوانبهدو
محافظهکار .

دستهتقسیمکرد:الف)جرياننوانديشیدينی،ب)جريان

 جریان نواندیشی دینیاينگروهدرمواضعخود،اسالموفقهرابهعنوانمرجعپاسخگويیوحلمسائلزنانبه

رسمیتشناختندوباايننگاه،ازجريانغیردينیمتمايزمیشوند؛اماانتظارآنانازفقهاين

اينگروههاازهماهنگیفقه

استکهخودرابازمانههماهنگکند.تفسیريکهدرآثار 
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گونهايکه
دهد،به 


شود،آنانرادرموقعیتفرعیواجتماعیقرارمی
باتحوالتارائهمی
رسالت فقه را تأيید يافتههاي عصر جديد میداند و نه هدايت و سمت دهی به امور
اجتماعی (زيبايینژاد وسبحانی .)010 :0910 ،جريان نوانديشی دينی از منظر جديدي به
هايیازقبیلحقوقمدنی،آزادي،حقوقزنانمینگرند.نوانديشیدينی،درارائه

مقوله
برنامه ها وراهکارهايعملی برايحلمعضالت جامعه،ازجملهمسائلمربوط بهحقوق

هايدينیمراجعهنمیکندومعتقداستکهدينبهتنهايی


زنان،تنهابهچارچوبآموزه
دراينحوزهراهگشاباشد.ازنظرآنها،احکاماجتماعیاسالممتناسبباعصر

نمیتواند 

پیامبروسرزمینعربستانتشريعشدهودرعصرجديددرصورتیقابلاجراستکهمبتنی

برعدالتباشد.احکامحقوقیمربوطبهزناننیزازاينقاعدهمستثنینیست .
درواقع ،ازنظر اين جريان ،قوانینی که مربوط به حقوق زن در اسالم است ،بهويژه
گونهايتفسیرشودکهبااصل
قوانینمربوطبهخانواده،بايدموردبازخوانیقرارگیردوبه 

برابريهماهنگباشد.بهعبارتیديگر،اينجريان،خواهانتجديدنظردرقوانینوساختار

جامعههستندومعتقدندکهجامعهايرانسالهاتحت سلطهنظاممردساالريبودهوالزمه

دگرگونی ،اصالح قوانین و ديدگاه فرهنگی جامعه است .اين گروه ،درونمايه مذهبی
هايموجوددرجامعهرامطابقبادستوراتاسالمینمیدانندو


دارندوبعضیقوانینوارز
درخواستاصالحدارند.آنانخواستاربرابريانسانهاوعدالتاجتماعیمیانزنومرد

هستندوتغییردرقوانینمربوطبهحقوقارث،ديه،حقشهادتدرمحاکم،حضانتطفل
وحقطالقراطالب اند؛همچنینخواستاراستفادهازامتیازاتاجتماعی،مانندحضوردر
پست هاي سازمانی و مديريتی ،دست مزد برابر زنان با مردان در شرايط يکسان کار و
آموزشوحضوردرعرصههايمختلفیکهبیشتردراختیارمرداناست،هستند.ازنگاه
طرفداران اين طیف ،حضور اجتماعی زنان در جامعه از اهمیت بااليی برخوردار است.
کهباهرآنچهازحضوراجتماعیزنانکمکند،بهمخالفتبرمیخیزند؛مخالفت

بهطوري

جنسیکردندانشگاهها،مخالفتبا

باطرحافزايشمرخصیهايزايمان،مخالفتباتک

سهمیه بنديدانشجوياندرکنکور،مخالفتباافزايشتولیدمثل،مخالفتباطرحتفکیک
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جنسیتیدرمحلکاروکاهشساعاتکارزنانونمونهمتأخرترآنمخالفتباحذف
دختران از جلد کتاب رياضی سوم دبستان ازجمله مواردي است که اين جريان آن را
کاهشحضوراجتماعیزنانمیپندارد .

شکل  .9مؤلفههای نفرت پراکنی زن نواندیش دینی

 جریان دینی محافظهکاراينجريانبرايناعتقاداستکهتشابهحقوقزنومردمنافعزنانراتأمیننمیکندوبايد
به تفاوتهاي طبیعی اين دو جنس توجه داشت ،راه برطرف کردن مشکالت و
نابسامانی هايموجود درزمینه حقوقزنان ،نه درحذفوتغییرقوانیناسالمی،بلکهدر
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شناختدرستاينقوانینوتالشبراياجرايصحیحآناست(مطهري.)51:0911،اين
ديدگاهدرتحلیلمسائلجديدزنانبرتأکیدثباتشريعت،شناسايیموضوعاتمستحدثه
وتأثیرزمانومکانبرموضوعاتفقهیرامدنظرقرارمیدهدوبرايناعتقاداستکه

بدون نیاز به تحول در اجتهاد میتوان با کارشناسی از مسائل زنان و تحقیق در منابع
اسالمی،حکممسئلهرامتناسببازمانومکاناستنباطکرد .
اينجريانمعتقداستکهايدهدفاعازحقوقزنانلزوماًبهمعنايفمینیسمبودناين
ايدهنیست.چونفمینیسمجنبشیبااصولومبانیخاصاستکهدرشرايطاجتماعیو
فرهنگیغربپديدارشدهاستکهاينشرايطدرايرانمتفاوتاست.اينجرياندردو
شوند.جريانهايدينیازايننظرکه،با

شاخهمحافظهکاريونوانديشیدينیتقسیممی

نگاهی دينی به بیان حقوق زنان و موضعگیري درباره آن میپردازند و همگی خود را
دانند،مشترکاند؛امادرجزئیاتو


انقالبمی
هاوآرمانهاي 

مدافعنظاماسالمیوارزش
هايدينیمحافظهکار،دردفاعازحقوقزنان،برلزوم


فروعاتباهمتفاوتدارند.جريان
کنندومعتقدندمیتوانباتحقیقدرمنابع


مبانیواصولاسالمیدرمطالباتزنانتأکیدمی
يزماناستنباطکرد.آنهابراساسهمین

اسالمی،حکممسئلهزنانرامتناسببانیازها
پردازند.بهزعمآنانتشابهحقوقزنو


گیريدرارتباطبامسائلزنانمی

نگرشبهموضع
کندوبايدبهتفاوتهايطبیعیبیندوجنستوجهوقوانین

مردمنافعزنانراتأمیننمی
تواناينگونهبیانکردکهچونبهنظرآناناولويتباحضور


منبعثازآنتوجهکرد.می
زندرخانوادهاستنهحضورزندرجامعه،درنتیجهچنینتفکريبايدگفتآنانبیشاز
اينکه،مطالبات خاصجنسیتی را موردتوجه قراردهند،مطالباتیراپیگیري میکنندکه
درراستايحفظوتحکیمخانوادهاست.درمقابل،شاخهديگرجرياندينیيعنینوانديشی
دينی،درعینپايبنديبهموازيناسالمیخواهانتجديدنظردرقوانینوحقوقمربوطبه
زنانباتوجهبهظرفیتديناسالمهستند.آنانباتوجهبهپويايیفقهشیعه،ازروششناسی

هاونابرابريهايزناندرجامعه

اجتهادوتفسیرقرآنبهدنبالچارهجويیبرايرفعتبعیض

هستند .درنتیجه يافتههاي تحقیق با مسئله مربوط به جريان دينی مبنی بر اينکه ،جريانات
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اسالمی در ارتباط با مسائل زنان ،بر لزوم رعايت کامل محکمات حقوقی ،فرهنگی،
اجتماعیوسیاسیمطابقباشرعاسالمهمراهباتطبیقوتحولمتشابهاتدينیبامسائلو
تغییراتروزتأکیددارند،سازگاردرآمد .

شکل  .4مؤلفههای نفرت پراکنی زن طیف محافظهکار
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جدول  .9درونمایه ابعاد نفرت پراکنی اینستاگرامی زنان علیه زنان
گفتمانهای نسبت داده به زنان (درونمایه کامنتها)
حرمت انسانی ،آموزههاي فمینیستی و برابري زن و مرد ،تغییر سیستم مردساالري،
انتخابکردنوقدرتتصمیم گیريازسويزنان،قابلیتجنسیوزنانتأثیرگذار،

مثبت 
قويوباهوش،شجاع 


واژگان
مثبت 
منفی 
افرادونهادها
منفی 
خود 
ارزشها

پیشفرض

ديگري 

خیانتزنان،سیستممتحجرانهومردساالرنه،زناناختهو هیستريک،نقشمادريو
خانهداريوشوهرداري،زنانپسرخواه 

زنان فمینیست ،زنان تأثیرگذار و تاريخساز ،زنان مجرد و ارزشهاي مدرنیته ،زن
فیلسوف،زننقاش،زننويسنده،زنموسیقیدان،زنفیلمساز .

دار،زنباردار،شوهر،سنتهايغلط،سیستممردساالرنه،زنانسنتی،


مادر،زنخانه
سنتهايمتحجرانه،سیستمفاسد،زنانومردانسنتی 

زنانآگاهفارغازسنتهايدستوپاگیر،مظلومومملوازخالقیتونبوغ 
تفکر متحجرانه و سنتی ،خانوادهدوست و متأهل و احساسات مادرانه و خائن به
ارزشهايبرابرخواهیوفمینیستی 


سنتهايمتحجرانه،زنانناآگاهودرخدمتنظاممردساالري،شرايطنابرابروسرکوبخالقیت

هايیزنانودرنهايتجامعهزنانسنتیوشوهرداريوبچهداري 

وتوانايی
عامل جايگاه نامناسب زنان ،خود زنان هستند و زنان باعث بازتولید نگاه مردساالرانه هستند.

تلقین

فمینیست و آموزههايی فمینیستی راه نجات زنان است .باورهاى غلط و برآمده از فرهنگ
عنوانواقعیاتذاتىوهويتىجنسزنانبیانمیکنند.راهشکوفايیزنايرانیدر


مردساالرىرابه
بسترنفینهادهاوارزشهايسنتیحضوربرابردرجامعهنهفتهاست .

انگارهها

شیوه روانی ارتجاعی و دهشتوار -شیوه روانی پنهانکاري از طريق حذف -شیوه روانی
بحرانسازي-شیوهروانیبرچسبزدن 


 .9بحث و نتیجهگیری
يافتههاي تحقیق حاصل از تحلیل گفتمان صفحات ايسنتاگرامی زنان فعال نشان از اين
واقعیتداشتکهتولید،مصرفوبازنشرپستهاتوسطکاربرانفرآينديآگاهانهاستو
بر مبناي کنش هدفمند انجام گرفته است .چنین فرآيندي در گام اول بر تولید و انتشار
محتواهايی براي آگاه سازي زنان علیه وضع موجود مردسالرانه و علیه نگاه زن سنتی
توانبهابعادسهگانهخشونتحاويمحتوايترويج


گلیردونه،می
متمرکزاست.بهتأسیاز
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کنندهتبعیض،نفرتياخشونتدرمتنهايمنتشرشدهدستيافت.باورهاىغلطوبرآمده

کنندبهعنوانواقعیاتذاتىو

دارآنهارانمايندگیمی


ازفرهنگمردساالرىکهزنانخانه
هويتى جنس زنان بیان میکند .متنهاي تحلیلشده حاکی از نوعی از فمینیست علیه
هايسنتیزناناست.تبعیضهاآشکارمیشود،نفرتازمادرانبرجستهوخشونتی

نقش
نهفتهازنظاممردساالرانهدرجايجايپستهايبررسیشدهنماياناست .

سوتحتتأثیرآموزههايفمینیستی


بايداذعانداشتکهکاربرانموردبررسی،ازيک
بهطورآگاهانهبهنفیارزشهاوايدئولوژيگفتمانمسلطپرداختهوازسويديگرمورد

هجمه مردان و زنان سنتی قرار میگیرند که به بازتولید گفتمان مسلط میپردازند.
پست هايمنتشرشدهبهنفیباورهايموجودبهزنانمنجرشدهاستومقاومتیدرخشانرا

رقم زده است که به برابري جنسی دست يابند .برابري که حمله به ارزشهاي سنتی و
هانهفتهاستبهويژه

نهادهايچونخانوادهمتجلیشدهاست؛اماتقابلینهفتهدراينپست
توسطزنانکهمنجربههمدستیضمنیآنهادربازتولیدنگاهفرودستیبهزناناست.زنان

مجنس
نويسنده و زنانی پسر دوست که ناآگاهانه دست بهنوعی خشونت نمادين علیه ه 
خودمیزنند.بورديوخشونتنمادينرانوعیازخشونتمیداندکهباهمدستیضمنی

شودونیزکسانیکهآنرااعمالمیکنند،انجام


هااعمالمی

کسانیکهاينخشونتبرآن
میشود ،زيراهردوگروه،براياعمالآنآگاهیندارد(بورديو.)52:0931،برمبناي

نمادينبورديو،بازتولیدنگاهسنتیبهزناناينسؤالراايجادمیکندکه

نظريهخشونت 
«کنشگرانبرخوردارازقالبهايدريافتیوادراکیخاص،چگونهدستوراتدرونيک
موقعیت يا يک گفتاررادرککرده واز آنهااطاعت میکنند .بهعبارتیافراد بهچه
درکی از نقشهاي سنتی رسیدهاند که به بازتولید آن پرداخته و ارزشهاي موجود در
آنها ،بهطور ضمنی موردحمايت قرار میگیرد .بهطور خالصه پستهاي بررسیشده

حاکیازسهنوعخشونتاست:علیهتبعیضونظاممردساالري،علیهنهادخانوادهونقش
سنتی زنان ،تخريب ارزشهاي سنتی و تالش براي شکستن قفس سنتها رستگاري به
سمتارزشهايفمینیستیومدرن .
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دربرآيندکلیمطالعهگفتمانصفحاتموردبررسی،مشخصگرديدکهدالمرکزي
مجموعپستهايمطالعهشدهدرنظمگفتمانیهويتزنانه«اجتماعیبودن»است.زنبايد
درجامعهحضورداشتهباشد.حضورزندرجامعهمنتجبهآگاهیزنانهمیشود.برابري

جنسیتی رخ خواهد داد .دالهاي پیرامونی ديگري نیز چون «نفی جمعگرايی»« ،روابط
جنسی»و«برابريجنسیتی»منظومهگفتمانیکاربرانزنرادرنظمگفتمانیهويتزنانه
دهند.اينگفتمان،ديگريهايیرانیزبرايخودمتصوراستکهاغلبدرقالب

تشکیلمی
هويتهايی تحجر ،ضد انسانیت ،اختالالت جنسی ،چندهمسري ،تبعیض تاريخی و...
تصويرمیشوند.
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