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در  یرانیزنان ا یروزمره خانوادگ یزندگ ییبازنما

 نستاگرامیا

 .رانیا -تهران - ی. دانشگاه عالمه طباطبائیاستاد گروه جامعه شناس یذکائ دیمحمد سع

 

 .رانی. تهران. ایگروه مطالعات زنان. دانشگاه عالمه طباطبائ اریدانش یکرم یمحمد تق

 

 .رانی. تهران. ای. دانشگاه عالمه طباطبائیجامعه شناس یدکتر یدانشجو فرزادمنش مایش

  چکیده
مجالزیزنانهنهايتيهوانیمنياستودرایاجتماعهايتيهويیبازنمايبراايعرصهيمجازيفضا

یدهندهوبرسازندهزندگهمزمانانعکاسيمجازي.فضااندافتهيدانیمنيدرايخودابرازيبراياریبس

يدرجستجونستاگراميادریرانيزنانایروزمرهخانوادگیبرزندگدیروزمرهاست.پژوهشحاضرباتأک

ردمخاطباندربازخويبرمخاطبوالگوهايرگذاریتأثيبرايمجازيهاازفضااستفادهآنیفهمچگونگ

ونستاگرامريا62پستاز088ازشیبلی.باتحلباشدیزنخانهدارمينستاگرامرهاياهايصفحاتوپست

ايشاملمادرکلیمضمونسهها،پستلينظراتمخاطبانذ انقدهيوخانه قدرتمندادیآل؛ با /يتوأم

باخانواده،وندیدرپیمفهومخوشبختيی/بازنمایتيهويهامردانهوپارادوکس-زنانهيهاتيهويیبازنما

نستاگراميکهشبکهادهدیپژوهشنشانمنياجنتاي.اندشدهلیاستخراجوتحليیبايوزيمصرفتظاهر

ايبرا هويدارایرانيانستاگرامريزنان فراغتبخشیتيکارکرد ضمنیو زنان آن بستر در که است

مردساالرانهيحاکمبرساختارهاينسبتبهالگوها،یسنتهايشهیدرقالبکلیتیجنسهاينقشيیبازنما

کنش و تبددنیرسيبراايآگاهانهيهامقاومتداشته و اهدافخود اليبه به انجامنستاگرامريشدن

 .شودیميیآنانبازنمایوفرودستیازسوژگدرجاتیزمانهمر،یمسنيودرادهندیم

زنانه،  ادیو انق تیعامل ،یتیکروسلبریروزمره، م یزندگ ،یمجاز یفضا :ها واژهکلید

 .نستاگرامیا سم،ینیبرفمیسا
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 مقدمه 

 سال ابتداي قديمی7931در از معروفيکی و شبکهترين در فعاالن هايمختلفترين

دراقدامیعجیبدرساختمانيوتیوبدر«نسیمنجفیاقدم»اينستاگرامويوتیوببهنام

شلیکگلولهبهشمال پسازتیراندازيبهکارکنانوزخمیکردنچندنفربا کالیفرنیا

هادرترينساختهبودجزوپربازديد6878زندگیخودپايانداد.ويدئوهايیکهويازسال

 اينستاگرام در تنها و دنبال55يوتیوببوده طیهزار که او اصلی گاليه داشت. کننده

 ژانويه در توسط6871ويديويی ويديوهايش حذف از شد، پخش اينستاگرامش در

يوتیوببودکهمنجربهکاهشمخاطبانششد.اوکهويديوهايشدررابطهباگیاهخواري

 يکمورد در و بوده پربازديد حیواناتبسیار حقوق از دفاع بازديدکننده988و هزار

ازشبکهمجازيوکلیککردنداشته،تنهايکیازصدهاهزارنفرياستکهبااستفاده

اند،آنچنانموردتوجهقرارمخاطبانیکهخواستهياناخواستهاورادرمرکزتوجهقرارداده

فضايمجازي گرفتکهکاهشاندکیازمخاطبانوحذفچندويديوپربازديدشاز

فاجعه تصمیمی به )منجر شد. بیnasimnajafiaghdam#آمیز از يکی تنها اين رشما(

می نشان که است مصاديقی و شبکهشواهد بستر در مجازي زندگی چگونه هايدهد

 است.اجتماعی،زندگیواقعیرادرجهانامروزمتأثرکرده

رسد،بیشايماننداينستاگرامدرايرانبهيکدهههمنمیباوجودآنکهتولدشبکه

هاينوينايدررسانهزحضورگسترده.دراينمیانزناننی7میلیونکاربرداشتهاست68از

اند.باهايخودبهرهگرفتهايِنوپديدبرايبیاندغدغهاندوازاينعرصهرسانهمجازييافته

هايتريندلیلاستقبالآنانازفضايمجازيورسانهتأملیبراينحضورگسترده،اصلی

بهتوانسهلاجتماعیرامی هايمبتنیبرتلفنهمراههرسانهويژالوصولبودنآندانست.

دقیقهبهبازاريمشارکتیمتصل4الی9کهبااتصالبهاينترنتبهسادگیافرادراباصرف

کندکهدنیايمجازيساختهاست.می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

بهآدرسذيلدردسترساست:Statcounterهاياجتماعیبهتفکیکدرپايگاهاطالعاتیآمارکاربرانشبکه7.
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است. شبکه اين در مشارکتهمگانی بر ديگري اصلی عامل بودن تصويرمحور

وتايپجمالتیصرفکنندتاازآنطريقلزومینداردکهافرادساعتیوقتبراينوشتن

صورتهايمتعدديرابهپروفايلشانفعالشود.چنینموقعیتیخصوصاًبرايزنانکهنقش

می تجربه آنهمزمان فرصتیاستثنايیاست. ضمنبچهکنند، خانهها در حضور داريو

کگوشیتلفنهمراهترينزوايايزندگیروزمرهوخانهوکودک،بايتوانندازسادهمی

می کنند؛ مخاطبعرضه به و تصويريجذابفراهمکرده يککلیک، توانندضمنو

داريورسیدگیبهامورنظافتخانههستند،صفحاتدوستانخودراآنکهمشغولخانه

آنببینندودرموردپست باعکسیهامیهايشاناظهارنظرکنند. تواننددرحالآشپزي،

شرححالخودپرداختهوخاطراتخودراثبتکنند.تزئینیبه

آن از برخی میان، همین يکعالقهدر از ناگهان اشتراکها صرفبه گذاريمند

اند.هايخوددراينشبکه،بهاينستاگرامريباچندصدهزاردنبالکنندهتبديلشدهعکس

اي بود. ممکن سینما ستارگان براي تنها اين پیشاز که زندگیاتفاقی تنها نه تحول ن

کنندگانونظراتشانذيلروزمرهآنانرادستخوشتغییرکرده،بلکهباتوجهبهحجمدنبال

هايايشان،زندگیمخاطبانرانیزجهتدادهاست.پست

تر،درهمچینتغییردرماهیتخودِرسانهکهروزبهروزتولیدومصرفراهمگانی

ارزاندسترس نشانازارزشمحتواياينفضايجديددرترمیتنوعتروحتیمتر، کند،

بازسازيوبازنمايیمعانی،امروزهدرشبکه هاياجتماعیدراختیارتحلیلوتفسیردارد.

اين از و بوده بههمگان هم کنشگران تفسیر فهم تولیدرو بهعنوان هم و عنوانکننده

داراياهمیتاست.ازطرفیديگروجههاياجتماعی(کنندهدراينمتون)شبکهمصرف

به در صحنهاشتراکبازنمايندگی اينستاگرام شبکه در تصوير اختیارگذاري در را اي

می قرار میاينستاگرامر که برايدهد مطلوب نمايشخودِ به تصوير مديريت با تواند

هستند گشوده آنالين کاربران تمام براي که عمومی صفحات بپردازد. وديگران

عیبونقص،دارايزيبايیجسمانی،بهلحاظاقتصاديمثابهفرديبیاينستاگرامردرآنبه

میبهره نمايشداده طبقاتبااليجامعه به متعلق لحاظطبقاتی به و مداومامند و شود
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زندگیروزمرهخودرابهتصويرکشیدهودرحالبازتولیدوبرساختمعیارهايزيبايی،

ما نسبتاينخوشبختی، که حالیکه در است، موجه مطلوبو خانواده همسريو دري،

تصاويرباواقعیتزندگیروزمرهشخصبرچندصدهزارنفرمخاطبشانآشکارنیست.

برهمیناساسهدفاصلیاينپژوهشارائهروايتتوصیفی،تحلیلیوانتقادياز

روزمره زندگی از شده بازنمايی اصلی مضامین و درالگوها ايرانی زنان خانوادگی

به واقعیتزندگیآنصفحاتاينستاگرامرها بخشیاز مخاطبعرضهمثابه به هاستکه

ايزنانگیشود.کشفاَشکالبرساخت،بازتولیدويامقاومتنسبتبهالگوهايکلیشهمی

ترينامورروزمرهکهتوسطاينزناندرصفحاتعمومیاينستاگرامبهديگريدرجزئی

هايفضايمجازيوباالخصشودوهمچنینچگونگیاستفادهآنانازقابلیتعرضهمی

تريناهدافاينستاگرامبرايتبديلشدنبهيکتأثیرگذاراينترنتیيامیکروسلبريتیازمهم

 پژوهشاست.

توضیحاتوپست برتحلیلتصاوير، هايزناناينستاگرامروهمچنینتوقفیکوتاه

مینظراتمخاطب متأهلخانهان يکزن کشفروايتیکه در ما به صفحهتواند در دار

جنبه اينستاگرامشاز زنانگی گوناگون جنبه_هاي از اروتیکفارغ داده،–هاي ارائه

بهاشتراککمککندونشاندهدبه با گذاريتصاويرزندگیعنوانمثالچگونهصرفاً

بیشازچندصدهزارشان)بدونارائهمخانوادگیوروزمره حتوايیخاصوويژه(گاه

ايمکهباهابهدنبالپاسخبهاينپرسشبودهاند.درتحلیلپستدستآوردهکنندهبهدنبال

پست زنانگی، از وجوهی چه بازنمايی باالي اينستاگرامر صدها78هاي اليکو هزار

سطهمهارتدربازيگري،کامنتگرفتهوبدونآنکهازشهرتومعروفیتخاصیبهوا

 به تبديل باشد، برخوردار جهان يا کشور مجريگريدر يا «میکروسلبريتی»ورزشو

بررسینظراتمخاطبانذيلپستشده درنهايتبا بهطبقهاند. بنديوهاياينستاگرامرها

برهاهايمخاطبانازاينصفحاتپرداختهوتأثیريکهاينپستشناسیانواعخوانشسنخ

تأثیريکهمخاطبانبرجهت هايدهیپستافکارواحساساتمخاطبانگذاشتهومتقابالً

گیرد.گذارند،موردتحلیلقرارمیاينستاگرامرمی
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 پیشینه پژوهش

فضايمجازيبهشکلعامواينستاگرامبهشکلخاصپژوهش هايبسیاريدررابطهبا

برصورتگرفته،اماپژوهش رابطهفضايمجازيبازندگیروزمرهزنانهايکهمشخصاً

پژوهشحاضراشارهترينآنهايمحدوديهستندکهبهمرتبطمتمرکزباشندنمونه با ها

 شود.می

هاياجتماعیمجازيبررسیتأثیرمیزانمصرفشبکه»احديدرپژوهشیباعنوان

مدتزمانعضويتنشاندادهاستکهبین«برسبکزندگیدخترانوزنانشهرمراغه

در کاربران بودن فعال و مشارکت میزان هدفمند، استفاده استفاده، میزان کاربران،

هايهاياجتماعیمجازيباسبکزندگیرابطهمعنادارمثبتیوجودداشتهوشبکهشبکه

اجتماعیمجازيبرتغییراتسبکزندگیدخترانوزنانشهرمراغهتأثیرگذاربودهاست.

هاياجتماعیرابهشکلعامموردبررسیقرارداده(پژوهشاحديشبکه7932)احدي،

سويهبرسبکزندگیزنانرامدنظرقراردادهاست.درپژوهشحاضر،سعیوتأثیريک

ويژگی و اينستاگرام شبکه در حضور تأثیر که است اين بربر شبکه اين خاص هاي

دهند،شناسايیوتفسیرگردد.زمرهارائهمیکهزناناززندگیرو"بازنمايی"هايشیوه

هايشخصیکاربرانتحلیلکارکردهايعکس»همدرپژوهشیباعنوانزندوکیلی

هاياجتماعیمجازي،هايشخصیدرشبکهبرايعکس«هاياجتماعیمجازيدررسانه

ازيکديگرمتمايزکردهچهارکارکردهويتی،ارتباطی،خاطره ودرهرايوانگیزشیرا

ايمتقابلهايتصويريکاربرانرادررابطههاوکنشهايبازنمايانندهعکسبخش،سويه

)زندوکیلی، است. کرده بررسی نظر مورد کارکرد راستاي در و محتوياتنوشتاري با

هر7938 و اينستاگرام شبکه پستدر عکسبخشاصلیهر واحدتحلیلدر"پست"(

هاياينستاگرامرهاکهشاملعکسوشرحآناست،لیلپستباشد.تحپژوهشحاضرمی

منظورشناختارتباطمیانعکسوشرحآنوکارکردشبرايتبديلدراينپژوهشبه

 شدنکاربربهاينستاگرامر،بودهاست.
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گونه به نیز رسانهگیشنیزجانی بدن بازنمايی الگوهاي ايرانیدرشناسی ايکاربران

اينس اجتماعی زندگیشبکه بخشبازنمايی در پژوهشحاضر استکه پرداخته تاگرام

هايبازنمايیزيبايی)بدن،چهرهوپوشش(درطورمشخصبحثشیوهروزمرهزنانوبه

(اماکار7932شود.)گیشنیزجانی،هاياينستاگرامیصفحاتزنانبهآننزديکمیپست

ودهونیزکاربرانرابهشکلعامونهگیشنیزجانیمنحصربهبحثالگوهايبازنمايیبدنب

صرفاًزنانراموردارزيابیتحلیلیقراردادهاست.

 عنوان با پژوهشخود از بخشی در خود»جاللوند به تمايل اينترنتو از استفاده

عنوانيکیبهبررسیخودابرازيزناندرصفحاتاينستاگرامیپرداختهوآنرابه«اظهاري

نمايیزندگیروزمرهمبتنیبرهويتفرديوخانوادگیزنانموردتحلیلهايبازازشیوه

دهدهرچهتمايلبهگمنامیدراينترنتبیشترباشد،هايوينشانمیقراردادهاست.يافته

شود؛ضمنآنکهاستفادهبیشترازاينترنتبهخوداظهاريوخوداظهاريافرادنیزبیشترمی

((اما7934شود.)جاللوند،بوطبهحوزهشخصیافرادمنجرمیهايمربیانبیشترويژگی

بازنمايی مضامین انواع تحلیل با پژوهشحاضر، در زنان زندگی"اينستاگرامر"هاي از

روزمره،براشکالیازبازنمايیکهباهدفمیکروسلبريتیشدنوتأثیرگذاريبرمخاطب

مثابهفضايیجهتبازنمايیدف،اينستاگرامبهشود،تأکیدشدهودرراستاياينهانجاممی

خودِمطلوبدرنظرگرفتهشدهاست.

«جهانزناندرفضايوبالگیايرانبازنمايیزيست»فرشبافامادرپژوهشیباعنوان

باتأکیدبرزندگیروزمرهزنانودخترانمتوجهاينمسئلهاساسیبودهاستکهآيازنانبا

جهانخودرابازنمايیکنند؟اندابعادگوناگونزيستوبالگتوانستهگیريازفضايبهره

میيافته وهايوينشان خود روزمره تجاربگوناگون پیرامون بازانديشی با زنان دهد

آن تصويرنگاشتن بر غلبه پی در وبالگ، فضايعمومی در يکنواختازسازيها هاي

هابهواسطهنگاشتنتجاربخود،هنگیآنزندگیزنايرانیهستندوهمچنینمقاومتفر

ايفعالتبديلشوندکهامکانتفکروشودازحالتابژهبودنخارجوبهسوژهباعثمی

آن به زندگیخويشرا پیرامونمعنادهیبه دختران و زنان انعکاسعقايد با تا داده ها
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(7903زنند.)فرشباف،مسائلوکمبودهايشاندرجامعهبهابعاديديگرازمقاومتدست

بازنمايیزيست به فرشبافاگرچه فضايوبالگکار بر متمرکز اما پرداخته زنانه جهان

تفاوت داراي اينستاگرام، و وبالگ مجازي فضاي دو کارويژه لحاظ به است... بوده

بنیادينیبايکديگرهستندکهناشیازنوشتاريبودناولیوتصويريبودندومیاست.

هايروشنفکرانهيامسئلهمنجربهجذبکاربرانومخاطبانمتفاوتباجهتگیريهمین

شود.شودکهدرنتايجدوپژوهشبهوضوحديدهمیعامهپسندمی

دهدکهپژوهشحاضرازحیثمحتوا،ازحیثمروريبرادبیاتپژوهشنشانمی

توانددرهايیاستکهمییرتهاوبصهاينظريوروشیحائزنوآوريبسترونیزازجنبه

هايجديديتقويتاينادبیاتمؤثربودهوضمنپاسخبهبرخیازمسائلاينحوزه،فضا

برايپژوهش نیز ورا اينپژوهشزندگیروزمره محتوايی، جنبه از بگشايد. هايمشابه

ازجنبه توازبابتهاومناظرمختلفموردتوجهقراردادهاسخانوادگیزنانايرانیرا

هايمشابهتنوعابعاديکهدربازنمايیزيستروزمرهزنانايرانیمدنظرداردازپژوهش

ظرفیت و اينستاگرام بستر بر تمرکز است. متمايز منحصربفردشدرخود خاصو هاي

قالب اغلبدر مطالعاتمشابه، اينکه به توجه با اينترنتيابازنمايی، بستر بر هايکلی

بودههاوبالگ طیفمتمرکز تنوع همچنین است. پژوهش اين ديگر تمايز وجه اند

پیونديکهذيلچارچوبمفهومیاينپژوهشقرارگرفتهونیزاستفادهازهايهمنظريه

کهتکنیک اينپژوهشداده به هايتحلیلمضمونونشانهشناسیتصويراينامکانرا

ا مطالعه مورد پديدۀ از را متنوعی وابعاد دهد قرار بررسی مورد چندوجهی منظري ز

ازکلیتموضوعبازنمايیهويتیزنانايرانی،ازاين تالشبرايارائۀفهمیچندگانه رو،

تواندمزيتونوآوريديگرِاينپژوهشمحسوبشود.می

 چارچوب مفهومی

هممنطقازآنجاکهاينپژوهشازجنستطبیقنظريهبرواقعیتنبودهوبیشترناظربرف

مرجحدانستهشدهاست.به«چارچوبنظري»بر«چارچوبمفهومی»درونیواقعیتاست،

پديدارمورد با درمواجهه عبارتبهترمفاهیمیاساسیکهچارچوبذهنیپژوهشگررا
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مطالعهشکلدادهاستازمناظرتئوريکمختلفتجمیعشدهودرتحلیلموضوعمورد

می قرار تااستفاده آمدنگیرد سخندر قابلیتبه مطالعه، موضوعمورد بیشترياز ابعاد

 اساسی مفهوم سه ادامه در رسانه»بیابد. در اجتماعیبازنمائی «هاي زنانگی»، » اِعمال»و

 شوند.عنوانمفاهیماصلیاينپژوهشازچندمنظرتئوريکمعرفیمیبه«قدرتزنانه

 های اجتماعی بازنمایی در رسانه

مهمواقعیتبازنمايی از استوهايجهانخارجبرايمخاطبان ترينکارکردهايرسانه

بازنمائیکهتوسطابزارهايمختلفرسانه جهانچیزيجز ايدرکعمومیازواقعیتِ

می انجام هیل، و )واتسون نیست. 6882پذيرد ،640 اطالعاتکاستلز( استاگر معتقد

اطالعاتاست اقتصاديعصر جلوه ريختشناسیاجتماعیآنگرايی، شبکه جامعه و

شود،پسواقعیتمجازي،فرهنگآناست.درفضايمجازي،همزماندومحسوبمی

)کاستلز، جیمز(6881،643فرايندبازتولیدوخالقیتبرايايجادفرهنگدخیلهستند.
فرهنگالل است معتقد فناورينیز طريق از رسانهسازي شیوههاي به صاي ورتهايی

ارزشمی که ايدهپذيرد سنتها، سبکها، و شاخصبهها فرهنگ،هاي بنیادهاي عنوان

)الل، يابند. تثبیت و استمرار 7913تداوم، رسانه75، ديجیتال، عصر در اجتماعی( هاي

اندوبخشقابلتوجهیازتبديلبهبخشیاززندگیمردموحتیبهتريندوستانآنانشده

دهند.قعیتجهانراازطريقبازنمائیسامانمیدرکافرادازوا

برساختهسوژه محصوالتفرهنگیخاصو هايیاجتماعیهستندکهگیوهويت،

ها،فرايندهايی(بازنمايی7901،939هايفرهنگیوجودندارند)بارکر،خارجازبازنمايی

يابیهويت»انهايفرديوجمعیياهمگیريوتثبیتهويتاندکهسببشکلفرهنگی

می«فرهنگی جملهازجتماعیوهايکگرانبهعنونناهويتزنمايیزچگونگیباشوند.

نیمبهآنستکهسابقهاهاسانهنورنازمرتبطباتمجموعهموضوعاديدرنتقاامباحث

ازمنظرنظريهفمینیستیدورويکردبدبینانهوخوشبینانهنسبتبهقرنپیشبازمی گردد.

توانازيکديگرتفکیککرد.نگیبازنمائیهويتزنانرامیچگو
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نمايیزبارويکردهايبدبینانهبهاينموضوعنقدياستکههموارهمتوجهجملهاز

ادررسانهکدبانودروقبیلماازهايینقشندرناز بوده تاچمنها با7328ههدردست.

ننازبهايسانهرتولیدزباوتولیدفرهنگیتوجهم«بهعدزنانيندنماي»فناارجاعبهمفهوم

کند.میرهشااهاآنمنافعنونانزشدبناچیزمحسووگرفتنارحاشیهقردرنتیجهودر

فناسا دنمازي نازين ن ابه معنی اين زستکه ندگی و شايستهآمنافع نحو به درنها اي

شوجمعیمنعکسنمیيهاسانهر زسانهرفرهنگد. نازقعیواندگیاي، را نشان ما نبه

تعصبف،حذن،نانزمدبآناچیزبهحساومحکومیتر،حضومعدهايننتیجوهددنمی

ندارندرجتماعیحضواعرصهدرياننازست.اجمعیيهاسانهندررنانزشدوشمخدو

 صوو به طبقهرتيا نشااي داده جذمین پايه بر که اشوند ابیتجنسی ونجاو ظايفم

رتولیدتقسیمکازباوجهتتقويتندرنازنمايیزباتاچمننظرازند.اشکلگرفتهخانگی

انگیدامرونانگیرهزباهدرشدپذيرفتهنسیتیوج مرايناواست. يهايژگیازويکیرا

وتقويتنناايزهايیبرچنیننقش،هاسانهرطريقدرآنازندکهدامیرساالمردجامعه

لیلدبههمینشودويافتهياحذفمیتقلیل،هاسانهندرريشاراضوحدوشوتولیدمیزبا

(.7908،646،ستريناتیيابد)ااقمیهامصدآنهويتردمودريندنمايفنا

گرايشاتچپ با عموماً برخینیز طیفرويکردهايبدبینانه رسانهدر هايگرايانه،

معرفیمی سلطه از نوينی اشکال را مینوين که رايستماهیتکارکرديآنباکنند ها

هادرفضاي،نظريهپردازونويسندهفرانسوي،عکسدبورواسازيوافشاکرد.ازجملگی

تصوير بستري که اينستاگرام جمله از کردن،مجازي منفعل جهت در را دارد محور

مصرفبهره کااليی، فرهنگ ترويج اقتصادي، نظامکشی معلول همچنین و گرايی

(.درواقعبخشبزرگیازنمايشعکسدرشبکه7906،50داند)دبور،اريمیدسرمايه

 مصرف»اينستاگراممربوطبهچیزياستکه دومفهوممی« مصرفوخوشبختی، شود.

وبهنمايشگذاشتهاساسیهستندکهبخشعمدهعکس تشکیلداده هاياينستاگرامرا

هايايدئولوژيکاست،خوشبختیدارايداللتاينواقعیتکهبودريارشوند.بهتعبیرمی

پیامدهايمهمیدرموردمحتوايآنمی به يکیآنکهخوشبختیبرايآنکهمنجر شود:
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بايدقابلاندازه نشانهحاملاسطورهبرابريباشد، رفاهبايدازطريقاشیا، هاوگیريباشد.

آسايش» اندازه« بايدقابل خوشبختی آنکه ديگر باشد. گیري تمايز»دارايشرط باشد،«

از ديد»بنابراينهمواره آشکارمی« معیارهايقابلرويتخودرا )بودريار، ،7903سازد.

دهدبودن،بهاهمیتمصرفوکاالارجاعمی«رويت»وقابل«گیرياندازه»(همینقابل50

لوژيِمصرفشودافرادهويتخودرادرمصرفبجويند.دراينرابطه،ايدئووباعثمی

کنیم،بايدجست،نهدرآنچهکندکهمعنايزندگیرادرآنچهمصرفمیچنینالقامی

تولیدمی 7902کنیم)استوري، ،625 ازموضوعيربورديوپی(. اينجنبه متوجه را نیزما

کندکهچگونهمصرفبهابزاريبراينشاندادنتمايزهاياجتماعیتبديلشدهاست.می

کندکهفرهنگزندگیکردن)سبکزندگیوامثالآن(،حوزهمهمیازاللمیاواستد

گروه و طبقات مبارزه اعتقاد به است. اجتماعی بورديوهاي فرهنگ»، خواه«مصرف ،

که دارد اجتماعیرا اينکارکرد ناخواسته، و ناخوادآگاهانه خواه تعمديو و آگاهانه

مشروعیتببخشد.تفاوت ويمعتقداستگرچهحکومتطبقاتینهايتاًهاياجتماعیرا

اينحکومتشکلیفرهنگیبهخودمی اما گیردوتمايزفرهنگیماهیتیاقتصاديدارد،

هايفرهنگی(راهگشايفهمايننکتهاست.)يعنیايجادومشخصکردنوحفظتفاوت

نوعیمشروعیتم کوششیاستبرايايجاد حاکم، باهمچنینتعهدفرهنگیطبقه شابه

«حقوقخانوادگی»يا«اصالت/تبار»همانمشروعیتیکهاشرافیتباتوسلبهمفاهیمیمانند

اينمادينازحوزهاقتصادبهحوزههايافرادبهگونهسانخاستگاهتفاوتايجادکرد.بدين

می نظر به و يافته تغییر استفرهنگ فرهنگی تمايز نتیجه قدرت، که رسد

(.7902،620)استوري،

آساذيلرويکردهايبدبینانهپردازيطبقهتنازاينمنظرتورستونوبلننیزدرنظريه

افراديروقابلدسته بهباوروبلندرجامعهنوين،فرددرسطحجامعهبا روبهبندياست.

گرانگذرا،شودکهبازندگیروزمرهاوآشنانیستند.فردبرايتأثیرگذاريبرمشاهدهمی

ايعرضهکندکهآنانبتوانندبفهمند.اوطبقههايتوانايیمالیخودرابهگونهنشانهبايد

مرفهبورژوازيجديديرادرآمريکاشناسايیکردکهکاالرابرايتعريفکردنخودو
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اجتماعی افرادجايگاه مشهود يا باعثگستردگیمصرفتظاهري و مصرفکرده شان

وممصرفنیابتیزناناشارهکردهومعتقداستدرخانواده،اند.همچنینويبهمفهشده

ايبرايکسباعتباراستواينزنانهستندکهازمصرفنمايانکاالهايارزشمند،وسیله

در-طبقمعیارهايتجمالتی–رودبامصرفتظاهريوبهخرجدادنسلیقهايشانتوقعمی

وادهکسباعتباروتمايزکردهوموقعیتآراستگیوپیراستگیمنزلبکوشندوبرايخان

(7902،764خانوادهخودرابااستفادهازمصرفمشهود/تظاهريابرازکنند.)وبلن،

شامل را ادبیاتفمینیستی از توجهی قابل حجم که بدبینانه مقابلرويکردهاي در

خوشبینانهمی رويکردهاي شوند، در زنانه هويت بازنمائی موضوع به نیز هايرسانهاي

کهدر_اجتماعیوجوددارد؛ازجملهرويکردسايبرفمینیسم)فمینیسمدرفضايمجازي(

 پلنت7334سال سادي دانشگاه7توسط فرهنگی سايبرنتیک تحقیقات واحد رئیس

فمینیست برايتشريحکار نظريههايعالقهوارويکانگلستان، به نقاديومند پردازيو

اينوينبهکاربردههايرسانهنت،فضايمجازيودرمجموعفناوريبرداريازاينتربهره

نظیريکهبروضعیتیاشارهداردکهدرآنانقالباطالعاتوارتباطاتفرصتکم_شد

برايهويت را است)کونزالوو، آورده فراهم 6886يابیزنان و6، زنان پلنت، نظر از .)

ازلحاظماهیتشبیهيکد هردوآناينترنتهردو نظاميگرند؛ هايیغیرخطیهستند،ها

شانبرقراريارتباطاست.گريدارندويکیازکارکردهاياصلیخاصیتخودجايگزين

فمینیست باور میبرخالف مردانه اساساً را کامپیوترها که پیشین ويهاي دانستند،

به اينترنترا و انواعهايیجديدبرايزنانجهعنوانموقعیتکامپیوترها تمشارکتدر

هايسنتیجديدکارورقابتبهحسابآورد،موقعیتیکهزناندرآن،فارغازمحدوديت

هايیجديدبرايمطالبهقدرتواقتدارقادربهتجربهباهويتمستقلوبهدستآوردنراه

محیطیپذيرايزنانو نظرويدرموردفضايمجازيايناستکهاينمحیط، هستند.

فرصتمأ به بتوانند آنان که است فضايی و است آنان براي تانوس يابند دست هايی

(7934،795پیشرفتکنندواقتدارمردانرابهچالشبکشند.)نصیري،
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 زنانگی

زنانگیياهويتزنانه،مفهوممحوريتمامیرويکردهايفمینیستیوالبتهيکیازمفاهیم

هاياصلیدرماهیتزنانگی،موضوعیاستکهمناظرهاصلیاينپژوهشاست.چیستیو

پژوهش، اين اقتضائات بنابر است. گرفته شکل آن حول عمدتاً فمینیسم مکتب درون

شاخص دو حول مفهومی، چارچوب قالب در زنانگی مقولۀ به فمینیستی رويکردهاي

زنانگی» و بودن زن ماهیت » زنانگی»و بودن خاص يا عام می« بندي وند.شدسته

هايکالسیکعمدتاًمیانزنبودنوزنانگیوياهاينسلاولودوموفمینیستفمینیست

میانجنسوجنسیتتفاوتماهويقائلشدهوجنسراموضوعیبیولوژيکوجنسیت

هازنانگیراهويتیعاموجهانشمولتصويردانند.همچنینآناياجتماعیمیرابرساخته

انقیادمی تمامیجوامعممکنساختهکنندکه در شکلیمشابه به مردانرا زنانوسلطۀ

فمینیست مقابل در اما برساختهاست؛ تواما جنسیترا جنسو پساساختارگرا هايیهاي

ضمناجتماعیمی جهانشمولیهويتزنانه، يگانگیو رد با نسلسوم فمینیسم و دانند

خاصبودگیهويتامکانبهسخندرآوردنزناندرجوامعپیرامو درنی، هايزنانهرا

کند.ايازجملهمختصاتزمانیومکانیجستجومیهايزمینهانطباقبامؤلفه

تنیدهبرايانقیادزنانهايکالسیکمعتقدنددرخانوادهدوساختاردرهمفمینیست

روندهايتربیدست دوم؛ و مادر و همسر مقام در زن جايگاه نخست؛ است: تیاندرکار

هاراکند.پدرومادراينمنشهايزنانهومردانهرادرفرزنداننهادينهمیخانوادهکهمنش

بخشند.بهترتیبسلطهمردوفرودستیزنراتداوممیاينبهفرزندانخودمنتقلکردهوبه

«گیهايزنانهايمردانگیوافسانهافسانه»هايجنسیتیدنبالهمینقواعدوالگوهاينقش

پذيريازطريقخانوادهونهادهايگیردکهازدورانکودکی،درفرايندجامعهشکلمی

می کودکانآموزشداده )آبوتآموزشیبه -شود 7909واالس، تقسیمکار774، در .)

برنقش درآمديکهعالوه بهطورکلی، نیزمؤثرهستند. عواملبازارکار هايجنسیتی،

می زنانتوانندکسبکمردان شاغلاستو مردها پسعموماً است، زنان از بیشتر نند،

میبچه فمینیستداري میکنند. نشان خاطر را نکته اين اغلب کلیها طور به که کنند
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بهطورمنظمانجامشودبازناناستچراکه«بايد»مسئولیتکارهايضروريتکراريکه

دانسته قابلیتطبیعیزنان حالیآنرا در میاند، انجام کارهايیرا مردان بهکه که دهند

ازاينمنظرزنانبهطورطبیعیخالقیتنیازداردومی توانسرفرصتبهآنپرداخت.

ظرفمی خیاطی، نظافت، مثل کارهايی عهده از خوبی به روزانه،توانند خريد شويی،

)آبوت برآيند آشپزي و داري بچه -شستشو، 7909واالس، ذيل.(762، چنیندر

نقش از هويتصورتبندي بر که اجتماعی جزهاي به است، استوار مردانه و زنانه هاي

وعجیبومنحرفتصويرمیخانوادهتکهسته انواعديگرطردشده شوندوبراياي،

-کندکهعالوهبرتمايزباويژگیهايیتعريفمیمطلوبیترادرويژگی«مردانگی»نقش

قدرت باورهاينقشزنانه، تنها اينصورتبندينه برايمردانتثبیتنمايد. برتريرا و

هايدهدبلکهبازنمايندهمنافعگروهعمومیدربارهآنچهبديهیوطبیعیاستراشکلمی

مسلطاجتماعینیزهست.

مادرييکیازابعادزنبودگیوزنانگیاستکهموردتوجهخاصرويکردهاي

تع به است. بهريچ،بیرفمینیستیبوده مادريبهمادريرا بايداز عنواننهادعنوانتجربه،

مادريبه ساخت. بدنزنمحصوراستوتحتنظارتفرهنگوجدا عنوانتجربهدر

مادريبه اما است، قابلحصول برايزنان مستقیم طور به نیستو اينزبان نهاد عنوان

حاصلمی وهمهکندکههمهظرفیتاطمینانرا ازانسانها تحتکنترلمردانباشند. ها

هايپدرساالرانه،مادريوزنانگیدرکنارهمدرنظرگرفتهشدهونظرويدرفرهنگ

.(7904،4شود)صادقی،هويتمادريامريطبیعیومساويبازنانگیتلقیمی

زندرمقابلرويکردهايیکهجنسوجنسیتراماهیتاًمتفاوتازيکديگردانستهو

برساخته زنانگیرا امريبیولوژيکو را موضوعیفرهنگیقلمدادبودن اياجتماعیو

دومی هر جنسیت، و جنس که است برآن پسامدرن، و پساساختارگرا فمینیسم کنند،

بنابراينفمینیسمبرساخته بیولوژينیستند؛ به قابلتقلیل و فرهنگیبوده هاياجتماعیو

هاايازمردانگیفرهنگیسوژهبودگیبهخوديخودوبادامنهپساساختارگرابهبرساخت

تأکیدبرزبانمیوزنانگی 7901پردازد)بارکر،هايممکنبا فمینیسمموجسوم.(481،
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کهمتأثرازرويکردهايپساساختارگرا،برمبنايانتقادهايجديوبنیادينیکهمتفکرانزن

نسومیبهفمینیسمموجاولودوميافمینیستسفیدايوجهاهايحاشیهمتعلقبهگروه

و مشترک مفهوم هیچ که است مدعی شد، پديدار کردند، وارد اروپايی پوستی

هايزمانیومکانیوجودندارد.جهانشمولیازسرکوببرايهمهزنانودرهمهموقعیت

راند.بهطوريحاشیهمیگرايیآنچهراکهنامشابهانگاشتهشود،بهازاينمنظرجهانشمول

کندوکهازرهگذربهکارانداختنفرايندبهنجارسازي،عدمشباهترانابهنجاراعالممی

.(7905،769آورد)بیسلی،درقبالناهمنوايیقضاوتمنفیبهعملمی

 اعمالِ قدرت زنانه

مجازي فضاي در روزمره زندگی بازنمايی طريق از زنانه قدرت اعمال بررسی ودر

تواندبسیارشناسکانادايیمیپردازوجامعهنظريهگافمنهاياجتماعی،مدلنمايشیرسانه

 باشد. نظريهگافمنراهگشا جامعه، و نمايشیخود،پرداز مدل نظريه در شناسکانادايی

اکنونازخودمانکهمعتقدبودمیانخودموجود)تصويريکهماهمروزنبرگبرخالف

ايکهلخواه)تصويريازآنچهدوستداريمباشیم(وخودوانمودي)شیوهداريم(،خودد

نشانمی دريکموقعیتخودمانرا تفاوتما مفهومدهیم(، دارد؛ هايمشخصیوجود

خود» کنشمتقابلنمايشیمیان« محصولیاز آنرا بلکه ندانسته، تملککنشگر در را

خیزد.يشیاستکهازصحنهنمايشبرمیانگارد.خود،يکاثرنماکنشگروحضارشمی

ايازخودرانمايشدهندکوشندجنبهويبرآناستکهافراددرهنگامکنشمتقابل،می

آگاه اينعمل، حینانجام حتیدر کنشگران اما باشد؛ موردپذيرشديگران کهکه اند

نیازبهنظارتبرروهااختاللايجادکنند؛ازاينحضارشانممکناستدراجراينقشآن

قدردهند،آنيراکهبهحضارنشانمی«خود»کنندوامیدوارندکهحضاررااحساسمی

آن که باشد هماننیرومند به را میها خودشان که کنشگرانسان دهد. نشان خواهند،

آن دلخواه به داوطلبانه تا وادارد را حضارشان نمايششان که امیدوارند عملهمچنین ها

کن بهگافمنند. اصلیرا اينعالقه مديريتتأثیرگذاري»عنوان )ريتزر،مطرحمی« کند.

7905 درشبکه639، بازنمائیزندگیروزمره هاياجتماعینوعیتالشبرايمديريت(
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اعمالقدرتاستکهدرآن خود»تأثیرگذارييا موجوديتیازپیشموجود« کنشگر،

شود.روزمرهدرتعاملبامخاطبخلقمینبودهبلکهازطريقنمايشزندگی

بهتعبیرگافمن،کنشگربهپیرويداوطلبانۀحضاردرصورتتأثیرگذارينمايشش

دلبستهاست،پساينخودِمخلوقِنمايشزندگیروزمره،منابعیازقدرترادردسترس

دربازنمائیزندگینمايد؛امازنانهايیازاعمالقدرتراممکنمیدهدوشیوهاوقرارمی

تواننداعمالقدرتنمايند؟دراينخصوصاريکافريدلازهايیمیروزمرهبهچهشیوه

پژوهشیمردمنظريه در زنانپردازانپستفمینیسم، که بررسیمنابعیپرداخته به نگارانه

کنندومعتقداستزنانبهسهشیوهبرمحیطاطرافايرانیازطريقآنکسبقدرتمی

کنند:خوداعمالقدرتمی

براي عکاسی به ملزم را مردان که زمانی )مانند مردان برعلیه قدرت اعمال الف.

می اينستاگرام در خود شخصی بهصفحه چه نقشعکاسو در چه سوژهکنند، عنوان

عکاسیدرکنارخود(

مخالفعنوانيکاينستاگرامرنظراتکهبهب.اعمالقدرتبرعلیهزنانديگر)وقتی

زنزنانديگر)مخاطبان(رادرپست هايخودحذفکردهيادررابطهبامخاطبانعمدتاً

کنند.(خود،جايگاهمرجعوسخنوريدرموردبايدونبايدهايامورروزمرهکسبمی

)ابژه خود برعلیه قدرت اعمال کلیشهج. از استفاده با خود از زيبايیسازي هاي

.(7334،76هايبیشتر()فريدل،کنندهمنظورجذبدنبالبه

محدوداستوارنیست؛ازآنجاکهبازنمايی اينپژوهشبريکنظريهياقالبمفهومیِ

عنوانيکپديدار،کلیتیچندبعديوپیچیدهاست،هاياجتماعیبهزنانايرانیدرشبکه

می موضوع به آن از که منظري میمحدودسازي نگريم اين تقلیل به پیچیدگیِتواند

بنديبیانجامد.بنابراينتالششدهکهاينپژوهشبرچارچوبیمفهومی،حاصلازترکیب

رسانه اصلیبازنمائیدر مفهوم مناظرسه از قدرتزنانه اعمالِ زنانگیو هاياجتماعی،

مدنظرقراردهددرعین بتواندابعادگوناگونموضوعرا تئوريکمختلفمتکیباشدتا

 از اينچارچوبمفهومی،اينکه در باشد. برخوردار سازوارينیز معنايیِ سازمان و نظمِ
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شوندحضورهايیمتعارضمحسوبمیاگرچهنظريه«سايبرفمینیسم»و«فناينمادينزنان»

پارادوکسهم آن بر متکی تا دارند فنايزمان بازنمايی قبیل از پديدار اين درونی هاي

گرايانهدراينچارچوبفهمگردد.مفاهیمفمینیسمچپقابلنماديندربسترفضايسايبر

ترينابعادمفهومی،فهمبازنمايیمصرفتظاهريونمايشخوشبختیکهيکیازبرجسته

شبکه در زنان نمادين میحضور ممکن را است اجتماعی بهرههاي ازکنند. گیري

هايتالشبرايتغییرنقشرويکردهايفمینیسمپساساختارگرادراينچارچوبمفهومی

به مردانه و زنانه برساختهويتی شبکهعنوان در فعال زنان توسط اجتماعی هايهايی

توانتوضیحدادکهچگونهکند.همچنینباتکیهبراينمفاهیممیفهممیاجتماعیراقابل

تکنولوژي ابزار از استفاده نهبا زنان هايارتباطینوين، گاهیرابطه راتنها مردانه سلطۀ

کنندبلکهشکلیازرابطهسلطهبرديگرزنانوحتیسلطهبرخودرابههدفمعکوسمی

بساهوشمندانهابزارهايسلطۀمردانهراگیرند؛وچهنمايشیپیمی«خودِ»افزايشجذابیت

به سلطۀمردانه تنگکارمیعلیه دردايرۀ پژوهشگرانرا اينچارچوبمفهومی، گیرند.

دهدکند،بلکهبالعکسابزاريمنعطفدراختیارايشانقرارمیابزاريخودمحبوسنمی

نه مطالعه، موضوع پديدار چندبعديِ و گسترده چارچوب در تقلیلکه بافقط گرايانه

پارادوکس بلکه باشد، نداشته مواجهه قابلموضوع نیز را آن درونیِ توضیحهاي و فهم

نمايد.

 روش پژوهش

بینامتنیتاسنادومدارکدرحاضربرتجزيهپژوهش وتحلیلاسناداينترنتیاستواراست.

به دائماً دلیل وببه متندر بودن نامحدود و بودن ناپايدار وشبکه، تغییر و شدن روز

ها،ساختارغیرخطیمتوندروبکهلزوماًآغازوپايانشاناصالحوحتیناپديدشدنآن

منزلهيکرسانهواستفادهتوأمانازعکس،صدا،متنفتنازمتنبهمشخصنیست،فراترر

هاياسناداينترنتیهستندکند،همگیازويژگیايمیهارامحصولیچندرسانهو...کهآن

 .(7901،988وتحلیلممکناستمشکالتیرابهوجودآورند)فلیک،کههنگامتجزيه
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پژوهشتحلی اين در استفاده پژوهشروشمورد آماري جامعه است. مضمون ل

شرايط داراي به مشروط بودند اينستاگرام شبکه در پروفايل داراي زنان تمام حاضر

 باشند: زير )-7چهارگانه عمومی پروفايل (publicداراي اينستاگرام، و-6در متأهل

مرتبطبودن-4هزارنفر،58(بااليfollowersکنندهاي)داشتندنبال-9دارباشند،خانه

هادرشبکهاينستاگرامها،ماههابازندگیروزمرهوخانوادگیزنان.جهتيافتننمونهپست

مشاهدهفعاالنهومشارکتیصورتگرفتهاست.براياينمنظورصفحاتیکهدارايشرايط

موردهاهايبیانشدهنسبتبهاينپستهاونظراند،دنبالشدهوپستورودبهتحقیقبوده

بررسیمنظمقرارگرفتهاست.بادرنظرگرفتنايننکتهکهاينستاگراميکشبکهارتباطی

 تشکیلپايگاهیاطالعاتیبا مدتیبا پساز است، مدام ودرحالتغییر از20پويا نفر

متأهلوخانه بهتمرکزبیشتررويصفحاتموردنظراينفلوئنسرهايزن، داراينستاگرام،

شد.پرداخته

کنندهوهمازلحاظهمبهلحاظتعدادبیشتردنبال_برهمیناساسصفحاتشاخص

62انتخابوديگرصفحاتمشابهحذفشدند.درنهايت_بازنمايیبیشترزندگیروزمره

پستمرتبطباموضوعتحقیقدر98ماهرصدشدهوازهرکدام9صفحهموردنظرطی

آوريگرديد.درواقعبافحهاينستاگرامرهاذخیرهوجمعيکبازهزمانیيکسالهازص

فعالیت نظر، اعمازپست)عکسوهاياينستاگرامیآنمشخصشدنصفحاتمورد ها

استور و بیوگرافی فیلم، نمونهيکپشن(، و شده رويترصد قابل باهاي هدفمند گیري

نظرازمیان488بیشازپستو088محوريتسؤاالتتحقیقانجامشد.درنهايتحدود

آوريوواردپروسهکدگذاريشدند.نظراتمخاطبینجمع

پست مرحله اين ودر گرفته شناسیقرار گونه کدگذاريو انتخابیموضوع هاي

انواعگونههاياصلیپژوهشکهنشانتم هايبازنمايیزندگیروزمرهخانوادگیدهنده

باکدهايتوصیفیودرمرحلهبعدباکدهايتفسیريزناندرشبکهاينستاگرامبودند،ابتدا

بنديشدند.سپسباترسیمشبکهمضامینتدوينگزارشپژوهشانجامشدهتحلیلودسته

است.
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 های پژوهشیافته

مهم بازنمايی براي سايبر فضاي از اينستاگرام در زيستزنان مسائل خود،ترين جهان

نقشتجربه و روزمره زندگی هاي تجربههاي نیز و خودخانوادگی ابراز و فردي هاي

هايجنسیتیوگاهیدرراستايبازتعريفکنندوگاهیدرجهتتثبیتکلیشهاستفادهمی

میهويت پیش زنانه متکثر پستهاي مضمون تحلیل با تأثیرگذارروند. زنان هاي

اززندگیخانوادگیوروزمره ارند،سهمقولۀگذشانعکسمیاينستاگرامیکهمنحصراً

آن به ادامه در تحلیلکلیدياستخراجشدکه همچنینمبتنیبر خواهدشد. پرداخته ها

هاياينستاگرامرها،انواعمخاطبانرادرسهدستۀکلیمرجح،نظراتمخاطبانذيلپست

بنديکرديمکهدرادامهبهآننیزاشارهخواهدوتعديلشده)بینابینی(وتقابلیطبقهجرح

 شد.

 ی ایده آل؛ انقیاد توأم با قدرتمندی مادری و خانه

دارايعکسپست صورتتکیيادرکنارهايازکودکبههايیبامفهوممادريعموماً

همچون موضوعاتی به که هستند ژستو.( بازي، حاالتمختلف)خواب، در و مادر

خوب،اهمیتمادريآموزشفرزند،تربیتبچه،محوريتکودکدرخانه،تعريفمادر

دغدغه و مادرانه فداکاري آن، تسخیر و مادري به هويتزنانه تقلیل زندگی، ودر ها

اند.هايمادرانهپرداختهتوصیه
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واکنش اعتراضی کاربران به دشواری رعایت استانداردهای مادری خوب در  .9تصویر شماره 

 شناسی مدرنگفتمان روان

پردازند.می«مادرخوب»صريحوياضمنیوتلويحیبهتعريفهازناندربسیاريازپست

پست اين در خوب بهمادر مادري از تعريفسنتی همان مشخصاً راها يکنهاد مثابه

قواعدواصولشازطرفجامعهمردساالرونهادبه هايتولیدعنوانامريطبیعیکهدائماً

 و برايزنانتعريفوتجويزشده درتبديلبهيکامراجتماعیمیعلممردانه را شود

اينتعبیرمبتنیبرروايتیاستقرنبیستمیکهدرآنتماممراحلمادرياز خوددارد.

بارداريوزايمانتامراقبتوآموزشوتربیتفرزندانازطرفپزشکانوروانشناسانو

بقانون و شده تبلیغ بازتعريفو دنیايمردانه قواعد با پزشکیگذاران قلمرو جزئیاز ه

از مادري نوع اين ترويج در پژوهش اين موضع اينستاگرامر زنان است. شده تبديل

مادرايدهيکديگرسبقتمی مادريتمامگیرند. وقتوفداکاراستآلبنابراينتعاريف،

کهمرزيمیانهويتشخصیوهويتمادرانگینداشتهوتمامروزدرحالجدالبرسر

هايکودکومرتببودنخانهاست.بهکودکشبهيکتعادلنسبیبینشیطنترسیدن

گرايروانشناساناست،ازدهد،پیگیربايدونبايدهايتربیتیگفتمانتخصصآموزشمی
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کودکشعکسحرفهبهلحظه غیرحرفهلحظه موردايمیايو گاهیمخاطبرا و گیرد

بچه براي مشاوره مینصیحتو قرار ازآنجايیداري اما واقعیتدهد؛ تا تصاوير اين که

شوندکهبهاينغیرواقعیبودناعتراضکردهفاصلهزياديدارد،گاهیمخاطبانیپیدامی

انجامدهند،عنوان«خوب/شديد»عنوانمادربه«توانندنمی»هايخودراازآنچهونارضايتی

.((7کنند)تصويرشماره)می

 تعاريف گذشته در کلیشهاگر تقويت راستاي در ومردساالري جنسیتی هاي

ازطريقرسانهنقش تنها باهايجمعیوآموزشهايزنانه، هايرسمیمنتقلشدهاست،

صورتهابههاياجتماعیوفضايمجازياينامکانفراهمشدکهاينآموزهوجودشبکه

واستهوداوطلبانهبهبازخوانی،مستقیمدرصفحاتاينافرادتبلیغشدهوزناناينبارخودخ

توصیه اين بازتولید و بهبازنمايی بپردازند؛ مردساالرانه قواعد و بسترعبارتها در ديگر

نااتوردمؤثروخوزنهبهيکحلقهباراساالدمريهاکنشازينشکلهاياجتماعی،اشبکه

،7934شود)نصیري،ینوبهخود،منجربهيکابرمردساالريپیشروندهمانجامدکهبهمی

792).( تصوير در نمونه7پاسخکاربر ويدر( است. اينابرمردساالريپیشرونده اياز

پاسخبهعذابوجدانیکهقواعددستوپاگیرروانشناسانبرايمادريافراطی،ازخود

رائهآلاگذشتهوفداکارايجادکردهاست،مخاطبانرابهتالشبیشتربرايرسیدنبهايده

دعوتکردهومعتقداستاگرهمنشودتمامدستورات«مادريافراطی»شدهدرراستاي

 چون گرفت، وجدان عذاب نبايد کرد، اجرا جائزالخطاست»را انسان از« بايد فقط و

اشتباهاتدرسگرفت.

اياشارهداردشدهبهتعبیرگارنربهتقاضاهايفرهنگیتقويت7مفهوممادريافراطی

بهکه مادرانمقداربیصورتافراطیبهسمتیهدايتمیمادريرا ايازاندازهکندکه

بهکودکانشاناختصاصبدهند؛درحالی کههیچضمانتیوجودزمان،پولوکارخودرا

آلدرمادريبرسند،بلکهحتیدرمقايسهبامادرانديگرنیزهابهنقطهايدهنداردکهآن

نمی احهرگز )توانند تصوير در کنند. کمال به7ساسبرتريو پاسخ در اينستاگرامر ،)

مادر»عنوانباتواضعازالگويیکهازويبه«آلشمادريايده»سؤاالتمخاطبانپیرامون
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. intensive mothering 
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نشده«مادرايدهآلوکامل»کندهنوزتبديلبهشکلگرفته،تبريجستهوبیانمی«نمونه

استکهنقطهپايانیبرايرسیدنبهمادريافراطیوجوداست.اينمصداقیبرگفتهگارنر

به نقشمقدسمادري به قالبالگوهايیکه اساساً که چرا اشارهندارد. يکنهاد مثابه

تواندادعاکنددرنیافتنیاستکههیچمادرينمیگرايانهودستآلچنانايدهکند،آنمی

 .(6874،949است)گارنر،«کامل»هامادرياينچارچوب

انقیادتوأم»درفريدلتوانازمنظرپسافمینیسم،شبیهبهآنچهراهمچنینمی«مادري»

باقدرتمندي بهتوصیفمی« اينستاگرامرها نیزموردتحلیلقرارداد. مثابهکنشگرانیکند،

درحالی بهماهر میکه بازتولید را جنسیتی سنتی تعاريف اعمالظاهر به همزمان کنند،

پردازند.مادريموقعیتیاستکهبهدلیلهايیازقدرتمیرتبرديگرانوايجاداليهقد

انحصارآندردستزنانوتنهامنبعوابستگیمردانبهزنان،برايآنانفضايیبراياعمال

کند.قدرتفراهممی

ورهبهظاهرشدهوبهتوصیهونصیحتومشا«دانايکل»مثابهعنوانمثالکاربربهبه

پردازد.ويگاهیسبکخاصومتمايزخودرابهزنانیديگرزناندررابطهبامادريمی

خواهدسؤاالتخودرادرموردبارداريهامیکند،گاهیازآنکهمخاطبند،يادآوريمی

مبتنیبرداشتنتجربهوبچه داريوزايمانازويبپرسند)بدوندانشتخصصیوصرفاً

هايیبرايهرداري(وگاهیبنابرصالحديدخويشبهارائهتوصیهزايمانوبچهبارداري،

پردازد.يکازمراحلمادريمی

درمقابلشاهدمخاطبانیهستیمکهذيليکیازسهدستهمخاطبانهوادار،مخاطبان

انطباق از اختالفترکیبی مخاطبان و اختالفجو و میجو قرار منتقد و درجو گیرند.

عنوانيکمخاطبازجايگاهمرجحبهاينستاگرامر(يکیازهوادارانبه6صويرشماره)ت

هايجوومنتقدرابالککردهوبهپستکردنعکسدهد،مخاطباختالفپیشنهادمی

ايديگرازهايشادامهدهد.الزمبهذکراستبسیاريازنظراتانتقاديتحتشیوهبچه

اثريازآنانباقینمیاعمالقدرتاينستاگرامر ماند.درواقعتنهاازپاکشدهومعموالً
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هانوچه»هايیکهطريقپاسخ اصطالحاًوهوادارانبهآننظراتمنتقدداده« ونامشانرا

تواننشانیازوجودچنیننظراتیيافت.اندمیکرده7منشن


 اعمال قدرت از طریق حذف پست انتقادی به توصیه یک هوادار .3تصویر

بازنمايی از استفاده با اينستاگرام، در شده کشیده تصوير مادريبه بخشديگرياز اما

هر ارتباطزياديبا عکس، دلیلمحوريتدر به اينستاگرام است. اتفاقافتاده کودکان

کند.بدينيجادلذتبصريدارد،پیدامیآنچهقابلیتبیشتردربهتصويرکشیدهشدنوا

ايفضايیرابرايترتیب،امورظاهريمربوطبهتیپ،لباسوچهرهدرکنارعکاسیحرفه

هايپوشاککودکانوعکاسیايجادکردهصاحبانمشاغلدرجهتتبلیغاتدرعرصه

نوادگیشدهاست.درچنینحالتیکودکانکهامروزهتبديلبهمرکزومقصودزندگیخا

کنند،موضوعاصلیاينتبلیغاتقرارنشدهوالدينخودرازندگیمیهايزيستوحسرت

کلیشه بنابر هم دختر کودکان میان اين در و بهگرفته جنسیتی ابژههاي کهعنوان هايی

ترنسبتبهپسرانبیشتردراينهايمتنوعغايتشانزيبايیاستوهمبهدلیلداشتنپوشش

شوند.دراينمیانهرکدامازمادراناينستاگرامرباخطابکردنکارگرفتهمیبهعرصه

به دخترشان پرنسس»عنوان فشن« براي مکانی به تبديل را شبکه کودکانفضاي شوي

اند.هايمجازيکردهعنوانپرنسسبه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 mention 
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 های یک برند پوشاک کودکانفشن شوی مینی مدل .2 تصویر شماره

شماره فشن9)تصوير برگزاري به مدل( مینی درشوي را دخترکی و دارد ارجاع ها

تبديلکودکانبهمینیمدلودهد.يکیازبرندهايلباسکودکاننمايشمی1واککت

فشن استیج روي بر رفتن درحالیراه قدرتتصمیمشو همکه انتخابندارند، و گیري

هاهايزيبايیومصرفدرآنکلیشهبرخالفحقوقکودکاستوهمبهنهادينهشدن

نه و شده میمنجر قرار تحتتأثیر را آنان آينده شکلتنها اين بلکه گیريهويتدهد،

شانتأثیرخواهدگذاشت.اينباراينبازنمايیمجازيبرهويتفرديآناندردنیايواقعی

هابهجهتتبديلآنداريومردساالريدرسوءاستفادهاززناندرنهباهمدستیسرمايه

عنوانمادرانانجامشدهوازهايجذابیتومصرف،بلکهازطرفخودزنانآنهمبهابژه

همینحیثدراينمضمونگنجاندهشدهاست.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. cat walk 
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ايهموارهتمیزومرتبآل،يعنینمايشخانهگاهیدربازنمايیخانهايده«مادري»

رسددارايفاصلۀدکوچکدرخانهبهنظرمیشود.امريکهباداشتنچندفرزنبیانمی

قابل میزان به و بوده واقعیت از مديريتبیشتري به اينستاگرامر عالقه از ناشی توجهی

به تصاويريکه باتأثیرگذاريبرمخاطباست. و بازنمايیشده صورتروزانهومداوم

شوند.مخاطبتبديلمیسازي،بهامريدائمیوعاديبراياستفادهازاستراتژيطبیعی

شکلدستکاري توسطنهادهايمبتنیبرشدهعرفعامیکه و واقعیتبوده اياز

می بهقدرتشکل اينستاگرامرها توسط کارگیرد، و شده بازنمايی روزمره صورتامر

تمايززناناينستاگرامرتبديلخانگیدائمیبرايداشتنخانه بهوجه تمیزرا، ايهمواره

تنهاگرايیدرآمیختهاست،نهگرايیبرايبرقانداختنکهبامصرفآلکند...اينايدهمی

کندچهچیزهاتوصیهمیکند،بلکهبهآنشانمعنامیزنانراباکارخانگیونظافتخانه

-رابرايچهجايیمصرفکنندتابهتروبیشتربههدفبرقانداختنخانهواثباتبرتري

دارينزديکشوند.خانهشاندر


 گرایی در کار خانگی توسط زنانآلای از ایدهنمونه .4تصویر 

)گرايیتبديلبهآلاينايده تصويرشماره است. (4نوعیوسواسبرايزنانتبديلشده

چگونگی به مربوط توضیحاتی فرزندشکه سه از عکسی استبا پستاينستاگرامري

سختی به و داده است.نظافتخانه کرده خانگیاشاره کار تیمارداريو هايمادريو
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عنواندارينهبهرقابتبرسرزنبهتروتمیزتريبودن،باعثشده،وسواسدرامورخانه

يکاختاللروانشناختی،بلکهشاخصیبرايتعريفيککدبانوتلقیشود.بههمیندلیل

ازعنوانکردنوسواستمیزيخوددر تنها بلکهگاهیزناننه امورمنزلابايیندارند،

بااستنادبهآنبهشرحاعمالروزمرهخوددرراستاينظافتدائمیخانه_(4تصوير)_

سازيومعناسازيبرايکارآلکنند.ايدهپردازندوآنرانقطهقوتیبرايخودتلقیمیمی

آن آراخانگی و شادي زنان که درآمیخته زنانگی معناي با بهچنان منوط را مشخود

جزئیازهويتخودمیتمیزيخانهوبرقزدنوسايلمی -دانندودرهرحالتیآنرا

پندارند.


 گرایی کاربر در کار خانگیآلواکنش یک مخاطب بینابینی به ایده .2تصویر 

( پست5تصوير از استذيليکی مخاطبان يکیاز نظر و( بازنمايیمداوم به هايیکه

خانهروزانه عکسايمیاز وهمواره دارد بچه خانهپردازدکه مرتبیاز و اشهايتمیز

ايکهدرذهنکند.ويازجايگاهبینابینبهپرسشازکاربرپرداختهوبهمقايسهپستمی

شود،اشارهکردهاست.واقعیتآناستآلازخانهايجادمیمخاطببااينتصاويرايده

هبچهندارندهمهموارهاينحدازتمیزيومرتببودنراهرروزوهايیککهحتیخانه

توانندتجربهکنند.هرلحظهنمی

 های هویتی های زنانه/ مردانه و پارادوکس بازنمایی هویت

وتوضیحاتپستبخشیازعکس هايزناناينستاگرامربهتصاويرهمسرانوتعريفها

دهدکهزنانچهدانگیبهاينسؤالپاسخمیمرد/پدرخوباختصاصدارد.مضمونمر
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به مردان نقشهمسري از کودکانتصويري به نسبت ايشان نقشپدري و شوهر مثابه

کنند.بازنمايیمی




هامردانهوتعارضنقشنينوهايصفاتنقشيیبازنما.2ريتصو

فرزنديتأکید-پدرهايمربوطبهمردانگی،بررابطهيکیازمفاهیمتکرارشوندهدرپست

(نمايشابرازاحساساتوتأکیدبرروابطعاطفیمردانبا7901دارد.بهتعبیرشیبلیهايد)

صفاتنقش جمله از فرزند، و همسر مردانه نوين نقش–هاي با مقايسه سنتیدر -هاي

رهايشوند.دراينبازنمايینهتنهاازصفاتسنتیمردانهکهبرگرفتهازساختامحسوبمی

صفاتکلیشه بلکه نیست، خبري پرخاشگري و اقتدار همچون هستند، جنسیتی هاي

هاياخیررود.اينکهدردههمعکوسآنمانندمهربانی،عطوفتوعشقازمردانتوقعمی
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کرده اهمیتپیدا مرکزيتو خانواده بازتعريفنقشپدريوکودکاندر به منجر اند،

ايازپدرو(عکسیآتلیه2باپدرشدهاست.تصويرشماره)ترشدنروابطفرزندانعمیق

نشانمی عنوانپدروهمسردرنوشتعکسبرروابطعاطفیمردبهدهد.حاشیهدختررا

عنوانيکنقشسنتیمردانهتأکیددارد.اينهمانابهاموتعارضیآوريبهکنارنقشنان

اينکهمرداناستکهبینمردانگیسنتیونوينمدنظرشیبل یهايدبهوجودآمدهاست.

آوريهستنددرعیناينکهمتوقعاستکهدرخانوادهاصلینان«مسئولیت»همچنانداراي

ازنقشسنتیمرديخشن،پرخاشگر،جديوبدونابرازاحساساتفاصلهگرفتهوروابط

.(7901،771عاطفیعمیقیباهمسروفرزندانبرقرارکنند)هايد،

بازتعريفنقشعل مسئولیتیرغم و خانگی کار تقسیم در مردانه، نوين پدريهاي هاي

هايمردانگیوزنانگیبرقراراست.همچنانانتظاراتمطابقبرتقسیمکارسنتیوکلیشه

هاحرفیبهمیاندارييانظافتخانگیدرپستهايمربوطبهبچهاساساًوقتیازمسئولیت

هايکاربران،هاوعکسترتیبحضورمرداندرپستاننیست.بدينآيد،خبريازمردمی

شود.تنهابهحضورنمادينونمايشیآناندرفضايمجازيخالصهمی


 ای از اعمال قدرت بر مردان: پوشاندن جوراب شبیه جوراب خود به همسر نمونه .7تصویر 

 گانه دو موضوع با و دارد نیز ديگري روي اما سکه میاناين در انقیاد/قدرتمندي،

دستهپست مردانگیدارند، مضمون عکسهايیکه از ازايديگر توضیحاتنشان و ها
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عنوانهمسرانشاندارد.اينهمانجايیهايیازاعمالقدرتزنانعلیهمردانبهوجوداليه

 است. گذاشته تأثیر شبکه از دنیايواقعیخارج بر تعامالتمجازي دامنه دراستکه

تعاملدرونشبکه بر افزون تعامالتبرونشبکههايمجازي، رايجاست.شبکهاي، اينیز

هايمحیطآفرينند،بلکهدرواقعیتمی«قدرت»و«سرمايهاجتماعی»تنهااينتعامالت،نه

نقش )خانیکیواقعی، هستند 7938بابايی،_آفرين ،06( تصوير اينستاگرامر1(. که )

ايدرموردوادارکردنشوهرشبرايپوشیدنکند،همزمانبهنکتهمیرويداديراروايت

هايپستراتحتتأثیرقراردادهوايکهتمامکامنتهايشبیهاشارهدارد.اشارهجوراب

هايیمانند:خوشبهحالتکهشوهرتحرفتوگوشمیده،آفريناکثرمخاطبانباعبارت

هازنونههستچرامجبورشکردي؟جوراببهچنینشوهري،چطوريراضیشکردي؟

اند.زنانیکهدرفضايمجازيتبديلبهو...بجايبحثظاهراًاصلیپست،بهآنپرداخته

می مخاطبیکهاينستاگرامر هزاران داشتن و بودن اينستاگرامر لحاظنفسِ به هم شوند،

ايتبلیغاتیکهبهصفحاتآنانهکنندوهمبهدلیلپیشنهادفعاالنهصفحهآنانرادنبالمی

شوند.اينشودوبرايشاندرآمدوسوداقتصاديدارد،بهمنابعقدرتمتصلمیسرازيرمی

واشکال تغییراتیدرنحوهوشکلارتباطمیانزنانومردانايجادکرده شرايطجديد،

القدرتمردانهراهايمردانهوزنانهرابرساختهکهبعضاًروندسنتیاعمجديديازهويت

کند.معکوسمی_هايجنسیتیمعمولدرعینحضورکلیشه_

درنهفقطمردانگیکهمفهومومضامینزنانگینیزاقتضائاتوپارادوکس هايخودرا

پستبازنمايی شاهد میان اين در دارد. اينستاگرام در ايرانی زنان کههاي هستیم هايی

هايمادريياهمسري،بهتوصیفزنانگیپرداختهوبهقشاينستاگرامرهادرآنفارغازن

اوقاتفراغتوتوصیه احساسات، آرزوها، اهداف، پردازدهايیمیتعريفهويتزنانه،

عنواناينستاگرامربهمخاطبانخودعرضهکردهودونوعبازنمايیپارادوکیسیکالازکهبه

شاملمی را فرهويتزنانه هويتمبتنیبر فرديتشود: هويتمبتنیبر هنگزنانگیو

زنانه.
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بار اولین )براي رابی مطالعه(7308مک دردر جوان دختران درباره که اي

بهمفهومفرهنگزنانگیاشارهکردهفرهنگ داده، انجام برمجلهجکی( تمرکز )با عامه

انجوانعنوانبخشیازايدئولوژيحاکمکهزندگیدختراست.ويفرهنگزنانگیرابه

هارامتمايزکرده،کشفرااشباعکردهاستونحوهلباسپوشیدنورفتاروصحبتآن

درنقشکند.فرهنگزنانگیاززنانمیمی هايیکهتعیینشدهاست،ايفايخواهدصرفاً

.(7905،735نقشکنند)استوري،


 زنانگیای از بازنمایی هویت زنانه مبتنی بر فرهنگ نمونه .8تصویر 
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( سینک0تصوير کنار و آشپزخانه در استکه جوان اينستاگرامرهاي از پستيکی )

شويیباپیشبندصورتیبهتعريفزنانگیپرداختهاست.ويکهظرفشويیوماشینلباس

کند،جمالتشرااينگونهاشتصويرچهرۀخودراهیچگاهمنتشرنمیهاوصفحهدرپست

"يخودمم...وقتدلمنخواستهيهمردباشم...عاشقدنیايخانمانه:هیچ"کندشروعمی



به منجر اينستاگرامر، به شدنشان تبديل و فضايمجازي در زنان نفسحضور همچنین

بازنمايیبخشديگريازهويتزنانهوفرديتآناننیزشدهاست.اينوجهدومبازنمايی

هايثروبعضاًمتناقضباهويتجنسیتیونقشهايمتکشدهازهويتزنانه،ناشیازهويت

مادريوهمسرياست.درواقعاينستاگرامفضايتعاملیبرايآنانايجادکردهاستکهاز

طريقروايت آرزوهايآن اهدافو بر تأکید با و کرده ارائه خويشتن هايمتکثرياز

رائهدهند.شخصیخويش،موقعیتپارادوکسیکالیاززنانگیوهويتزنانها
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 زنانه تیبر فرد یزنانه مبتن تیهو ییاز بازنما یا نمونه .1 ریتصو

کهمشغوليادداشتکردناستوتصوير(يکیاززناناينستاگرامررادرحالی3تصوير)

نیمه و نشانمینصفه اهدافوايازخودشپستکرده، توضیحیکهدرآنبه دهدبا

است.آنچهويدررابطهباگذرروزهايعمرونرسیدنآرزوهايشخصیخودپرداخته

می آنچه عنوانبه وقت تمام مادري دلیل به خود براي وقتکافی نداشتن و خواسته

مشکلبی»ازآنباعنوانبتیفريدانکندکهکند،معنايضمنیمفهومیراتداعیمیمی

ايننارضايتمندي)خدارناممیدرزنانخانه«نام وشحالنبودن(کهدرالباليسطوربرد.

بفهمدچهپستاينستاگرامربهچشممی باخودکلنجاررودتا وادارکرده خوردواورا

هايشچیست،شبیهبهچیزياستهايرسیدنبهخواستهخواهدوراهخواهدوچهنمیمی

رزويیکهنوعیديگربیانکردهاست:فکريغريب،احساسعدمرضايت،آبهفريدانکه
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(.درواقعآنچه7934،79بردند)فريدان،زنانآمريکايیدرمیانهقرنبیستمازآنرنجمی

هايگوناگون،بلکههايمتکثردرنقشدراينمیانپاردوکسیکالاست،نهداشتنهويت

فرهنگ صنايع اندازه از بیش ديگرتأکید نفی و خاص مورد چند يا يکی بر سازي

ترهويت هويتهاست. در نقشمحدود چند تنها برگزيدن به زنان تشويق هايغیبو

مادريوهمسريودرسايهقرارگرفتنهويتمستقلفردي،بهمرورزمانمنجربهايجاد

شود.نارضايتیروانیبدوندلیلمشخصوواضحدرزنانیظاهراًخوشبختمی

 تظاهری و زیباییبازنمایی مفهوم خوشبختی در پیوند با خانواده، مصرف 

در خوشبختی مفهوم محدودسازي و زنان همسري نقش بر تأکید و خانواده مفهوم

زناندرايمهمچارچوبخانوادههسته ترينوجهبازنمايیزنانمتأهلاينستاگرامراست.

شدتبربازنمايیخانوادهخوشبختتأکیدداشتهکهمتأهلباشند،بهاينستاگرامدرصورتی

ايشاملمرد/زنوفرزنداناايدئولوژيخانوادهمعیار،خانوادهراخانوادۀهستهومطابقب

هاباتأکیدبرنقشهمسريومادريخود،زندگیگیرند.آنفرزند(درنظرمی6)حداقل

داللت و کرده اعالم خوشبختیخود و نهايتآرزوها هايمعنايیمفهومخانوادگیرا

دهند.درادامهآننیزدرنقشسخنوريايارجاعمیادۀهستهخوشبختیرابهداشتنخانو

توصیه متخصصبه و ازدواجوآگاه نبايدهايزندگیزناشويیو و بايد مورد هايیدر

رفتارباهمسر/مردپرداختهوازاينطريقباترکیبکنشسنتیزنانه،بافضايمدرنشبکه

زنند.هايجنسیتیزنانهمیاجتماعیاينستاگرامدستبهبازتولیدکلیشه
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 ایای از رازوری زنانه در قالب بازنمایی خانوادة هستهنمونه .91 تصویر

نفرهشدنتازه4(عکسیازخانوادهاينستاگرامراستبااينتوضیحکهبعداز78تصوير)

هايمعنیخانوادهرادرککردهاست.ازمنظرمطالعاتفرهنگیومبتنیبرتحلیلارزش

بازنمايیمفهومخانوادههسته ايفارغازتماماشکالمتعدديکهسیاسیوايدئولوژيک،

توجهیدراينستاگراممشهوداست.برايناساستواندداشتهباشد،بهشکلقابلخانوادهمی

مانند است، کرده پیدا رواج ايران جامعه در امروز اتفاقاً که خانواده ديگر اشکال تمام

هايبدونفرزندو...طردونفیخانگی،خانوادههتکوالد،زندگیمجردي،همخانواد

هسته خانواده نمادين، فرايندهايفرهنگیو از استفاده با و تأکیدبردوفرزندشده ايبا

گیرد.درمنطقرازوريزنانه،زنیکهارزشتلقیشدهوحولآنمعناسازيصورتمی

خو و ندارد خود از تعريفمیآرزويی مادر و قالبهمسر در فقط هیچدشرا کند،

مشکلیندارد.
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 ایبازنمایی غیرمستقیم خوشبختی در خانوادة هسته .99تصویر 

بازنمايی ترتیب هستهبدين خانواده مفهوم از معنابخش احساسهاي بر داللت اي،

هايجنسیتیايدئولوژيخوشبختیداشتهوازاينطريقبرمعیارهايذهنیافراد،همسوبا

هابهپردازد.ازاينمنظر،سوژهتأثیرگذاشتهوبهبازتولیدفرهنگابرمردساالريمجازيمی

افسردگی واقعیتآنسازگارنیست. هايزنان،دنبالارائهدرکیازخانوادههستندکهبا
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یازعدمنامیکهناشهايعاطفیوقانونیوهمانمشکلبیهايخانگی،طالقخشونت

ظاهرموفقاست،همگیازجملهداليلیهستندکههايبهرضايتزنانمتأهلاززندگی

نشانمی اينبازنمايیازواقعیترا حتیدرمواقعیکهسوژهفاصله اما مستقیماًدهند؛ ها

توانبههايپنهانمتن)پست(میدهند،بابررسیاليهخوشبختیرابهخانوادهداللتنمی

((77برد.)تصوير)ارتباطپیاين

بخشقابلتوجهیازنمايشعکسدرشبکهاينستاگراممربوطبهچیزياستکه

منظورابرازخوشبختیمبتنیبرايجادتمايزونوعیشود.ايننمايشمصرفبهمی«مصرف»

مخاطبصورتمی بر تأثیرگذاري مديريت راستاي در خود اساسابراز اين بر گیرد.

جهتبازنمايیدراينفضابسیار يازتصاويربهاعترافاينستاگرامرها،غیرواقعیوصرفاً

صحنه و شدهچیده بازنمايیآرايی در سعی گوناگون اشکال به اينستاگرامر زنان اند.

داللت به را اينطريقخواننده از تا دارند ويتريناينستاگرام در کاالهايمصرفیخود

مستقیم که خود ماهیتخوشبختی اصل در دهند. ارجاع است، ارتباط در مصرف با اً

شود،زنانرابهتعريفمی"عکسازلحظاتمعمولروزمره"اينستاگرامکهبرمحوريت

يخودهايهرچهخوشايندتروچشمنوازترازظواهرزندگیروزمرهسويتصويرسازي

می سوق جلبمخاطببیشتر پی فضدر اين در حديکه به ازدهد. جديدي شکل ا،

عکاسیبابشدهکهنهدرفضايآتلیهياباغ،بلکهباحضورتیمعکاساندرداخلخانهدر

گیردکهبهنظرايدرشرايطیصورتمیطیيکشبانهروزشکلگرفتهوعکاسیحرفه

غیرمعمولمی در مثالً است. جريان در روزمره زندگی معمول روتینِ شکلرسد، ترين

ايمشغولاسی،پدرودختروسطسالنخانهدرحالبازيهستندومادرگوشهمرسومعک

مطالعهياآشپزياستوظاهراًنظمخاصیدرجرياننیست،امالوگويتبلیغآتلیهعکاسی

دهدکهنظموچیدمانیعمیقدرپشتصحنهبرقراراست،گويیدرپايینتصاويرنشانمی

يقابتلويزيونهستیم.البتهکهفضايمجازياينستاگرامايبرروکهشاهدنمايشصحنه

لحظات در توانا بازيگرهايی به اينستاگرامرها يکاز هر تا ساخته فراهم را امکان اين

روزمرهزندگیخودوپیشچشمصدهاهزارمخاطبتبديلشوند.
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فضايخاآن يا کابینتو يا داخلکمد عکسیاز با گاهیاوقاتمستقیماً بهها نه

موردچگونگیخريدلوازم قالبتوضیحپستبهتوصیهدر استقبالمخاطبرفتهودر

چیدمانونظافتکمدهامی )تصوير)خانهيا ((وزمانیديگربهبهانهنوشتن76پردازند.

مثبت يا و زندگی با رابطه در اخالقی ياتوضیحاتی و عکسیخانوادگی ظاهراً انديشی

زندگیروز میشخصیاز تصوير به را نمايشمره به مديريتصحنه با تلويحاً و کشند

وسايلوکاالهايتزئینیخانهدرنمايالنگشاتکهنشاندهندهسبکزندگیوطبقه

مبادرتمیاقتصادي اينعکسشاناست، اينستاگرامردرواقعبا هافاصلهطبقاتیورزند.

کشد.یخودراازمخاطببرجستهساختهوبهتصويرم
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 بازنمایی تلویحی مصرف و تمایز در زندگی زنانه .93تصویر 
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 یدر قالب پند اخالق یمصرف تظاهر یحیتلو ییبازنما. 92 ریتصو

( دستپست79تصوير همین از يکی پندي( کودکاستبا و مادر از تصويري با ها

تابلويديواريدارد،عمالًماها،مبلوشاتکهبیشترتأکیدبرفرشاخالقی،امااينالنگ

می وبلنسوق از نیابتیزنان مصرفتظاهريو مفهوم به استرا معتقد که آنجا دهد؛

شانباعثگستردگیمصرفبورژوازيجديدبرايتعريفکردنخودوجايگاهاجتماعی

تظاهرييامشهودافرادشدهاستودراينفرايند،زناندردرونخانوادهنقشمشخصو

(7902،764ايدارند.)وبلن،ويژه
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 بر تظاهر مصرف یمبتن زیو تما تیهو یبرساز .94 ریتصو

درهمینراستادرفضايسايبرواينترنتنیزباتوجهبهاينکهافرادبرايمخاطبانناشناخته

نهايتمديريت در جذبمخاطبو خويش، تمايز اقتصادي، براينمايشطبقه هستند،

برويبهنیابتازخانوادهبهمصرفکاالوتجمالتدرقالبعکسوفیلمتأثیرگذاري

آورند.زنانازطريقمصرفکاالدرپیآنهستندکههويتوتفاوتخودرارويمی

ابرازکنندوبینخودوديگرانتمايزبهوجودبیاورند.زناناينستاگرامربامصرفتظاهري

اشارهبدونآنکهحرفیازشغلشوهرشان شهر در سکونتخود منطقه به يا ايبزنندو

هاعامالنهجويند.آنکنند،طبقهاقتصاديخودرانشاندادهوهويتخودرادرمصرفمی

ايده خانواده تصوير با که را خود شادمانی و رضايت و خوشبختی ابرازاحساس آل

فرشمی کمدها، داخل نمايش با لباسکردند، مبلمان، وهاها، تفريحات برند، ي
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حتیاعمالمیهمانی و گذاشته مخاطبتأثیر بر اينطريق از و هايمجللتکمیلکرده

کنند.قدرتمی

پست میان در اتفاقاً )تصوير پستديگريشاهد74ها هر بیشاز مذکور، مضامین با )

حسرت واژهنظرات تکرار هستیم. مخاطبان انتقادي و تخالفی آمیز، چون شخو»هايی

«بحالتون حسادت»، «حسرتو زندگیمرفه»، تجمالتو «نمايشخوشیو ،«اسراف»،

هايیاستها،همگیازجملهپیامدرکامنت«آلخوشبختیوزندگیايده»،«پز»،«شانس»

برايمخاطباندردوگانه کهنمايشبازنمايیشدهازتجمالتورفاهزناناينستاگرامررا

کند.معناسازيمیتقابلیخوشبختی/بدبختی

مثابهبدنیشاندرفضاياينستاگرامبههمچنین،تصاويريکهزنانازظاهر،پوششوچهره

کنند،ازدومنظرقابلبررسیاست.نخستآنکهخودراباشود،منتشرمیکهمصرفمی

سرمايه و مردساالري منطمعیارهاي استاندارد اندام و چهره زيبايی با رابطه در بقداري

ودومآنکهآنمی باکنند؛ درفضايمجازيدررابطه فرهنگمجازيخاصخودرا ها

برندوازفضايسايبرکهمرزحوزهخصوصیوعمومیدرآنمخدوشکارمیپوششبه

شدهاست،بهنفعخوداستفادهکردهونسبتبههنجارهايحاکمبرعرصهعمومیمقاومت

آل،اينستاگرامرهابهکرّاتبااستفادهزيبايیچهرهواندامايدهورزند.درموردتأکیدبرمی

بازنمايیظاهرخودازاصلی به انتشارتصوير يعنیعکسو اينستاگرام ترينگزينهشبکه

می قراراقدام کاربران اختیار در را امکاناتی مرتباً فضايمجازي اين آنکه ضمن کنند.

افزارهايمتعددهابااستفادهازنرموتغییرعکس7بهويرايشها،دهدتابااستفادهازآنمی

هايمذکوربادرجهتزيباتر/متفاوتشدناقدامکنند.الزمبهذکراستکهدرنمونه

رو به ايروتیکرو تصاوير با عموماً اينستاگرامرها، خانوادگی زندگی و تأهل به توجه

هايزيبايیوتناسبانداماشارهدارد.برشاخصنیستیمواينمضمونصرفاًبهتأکیدزنان

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. edit 



 49 | همکاران وی ذکائ دیمحمد سع

 


 داری هیمردساالرانه و سرما یزنانه در قالب استانداردها ییبایز ییبازنما .92 ریتصو

آلاستتريندغدغهزناندرتمامطولزندگی،داشتنوزنواندامايدهرسدمهمنظرمیبه

ارهايکمکردنوزنورسیدنبهوزنوبخشیازدغدغهاينستاگرامرهانیزمربوطبهراهک

می )دلخواه تصوير همینپست75باشد. از يکی ارائه( به آن در اينستاگرامر هاستکه

اشبرايداشتنهیکلیمتناسباشارهکردهتوضیحاتیدرموردنوعرژيموسبکزندگی

مهم گرچه مردساالري منطق همساست. و نقشمادري داشتن را زنان وظیفه ريترين
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انداممی ازهمینمنطقتبعاتتغییر اما بارداريوزايمانراداند، بعدازتجربه هايزنانه

بازمی»نپذيرفتهومسابقه معیار اندام به گرددچهکسیزودتر می« راه به بدينرا اندازد.

آلپسازتجربهبارداريوزايمانوحتیدردورانشیردهیبهترتیبداشتنوزنايده

شود.تريندغدغهزنانبدلمیمهم

آلهايزيبايیدرفضايمجازي،تنهابهاندامايدهاينبازنمايیازراهتطبیقباکلیشه

داري،دريکشودوچهرهدراينمیانجايگاهمهمیدارد.مردساالريوسرمايهختمنمی

اجرايمشترکبرايتک معیارهاياستاندارد وتکاعضايصورتزنان تعريفکرده

آن ودائماً ها،کنند.پوست،رنگمو،شکلابرو،رنگوشکلچشمروزمیهارابهمرتباً

لبواستخوانگونه ازبنديصورتهمگیدارايتعاريفمنحصربهها، فردخودهستند.

می مادريايدهزنانخواسته کنار در برايآنکه تا زنانگیايدهشود آلیهمآلوکافی،

ازمعیارهايزيبايیداش بايدهمزماندرکنارمادري،مراقبظاهرخودباشندتا تهباشند،

تخطینکند.


 زنان یسوژگ یاز ابزار حجاب در راستا یکیاستفاده تاکت .91 ریتصو

هايمقاومتیزنان()کهدرواقعفیلمیکوتاهبودهاست(يکیديگرازتاکتیک72تصوير)

هايمتنوعدهد.برخیازاينستاگرامرهاروشايمجازينشانمیرانسبتبهپوششدرفض



 42 | همکاران وی ذکائ دیمحمد سع

 

کشندوازهايیبهتصويرمیهايبستنروسريرابرايزنانمحجبهدرفیلموجذابشیوه

بهمخاطبانخوداينطريق،روش پوششاسالمیرا هايدستیابیبهزيبايیوجذابیتبا

هايشود.اينتاکتیکرومیطرفمخاطبانروبهکنندکهبااستقبالزياديهمازعرضهمی

هايزيبايیوپوششاسالمیدرفضايمجازي،خالقانهزناندراستفادههمزمانازکلیشه

آن شدن ديده به منجر میهم شدن ايسنتاگرامر روند طیکردن و ابژگیها هم و شود

می زيرسوال را آنان انفعال و قصرف ضمن زنان ترتیب بدين دربرد. گرفتن رار

منطقمحدوديت همان با )گرچه کنشگري به دست مردساالري، ساختارهاي هاي

.بخشندهايروزمرهخودمعنامیمردساالري(زدهوبراساساهدافخودبهکنش

 گیری بحث و نتیجه

هايبازنمائیزناناينستاگرامراززندگیروزمرهبارويکرديانتقاديدراينپژوهش،شیوه

می پژوهشنشان اين انتقادي منظري از گرفت. قرار زنانموردمطالعه چگونه که: دهد

شدهوخودخواسته«مادريافراطی»اينستاگرامردربازنمائیزندگیروزمرۀخوداسیرتلۀ

شوند؛چگونهباتصويرسازياززندگیهايسلطۀمردساالرانهبدلمیبهعاملیتگفتمان

به برسايرزناناعمالسلطهمیعنوانروزمرۀخود متعارف، يا کنند؛الگويزيستبهینه

کشیکردهوچگونهدرراستايجذبتوجهيادسترسیبهمنابعقدرت،ازکودکانبهره

بهعاملیتگفتمانآن را ارائۀالگويخانۀگرايیبدلمیهايمصرفها کنند؛چگونهدر

نقشايده مبتنیبرتوزيعوظاآل، برايزنانتعريفيفتبعیضهايیکه وخودآمیز شده

تقويتمبنايیبرايکم ارزشتلقیکردنکارزنانهدرفرهنگیمردساالرانهبودهاسترا

تالشمیمی عیناينکه در چگونه برايهمسرانشانکنندنقشکنند؛ را هاينوينمردانه

کلیشه شکستن در همچنان اما ختعريفکنند در کار از سنتی میهاي ناکام مانند؛انه

تک خانوادۀ در آن کردن محصور با خوشبختی مفهوم تعريف در بههستهچگونه اي

اينکهچگونهباپیوندبرقراربازتولیدفرهنگانقیادزنانبهتوسطزنانمی پردازند؛ونهايتاً

دادهداريتنکردنمیانمصرف،زيبايیوخوشبختیبهسلطۀتوأمانمردساالريوسرمايه

الذکرباشدتواندمواردفوقکنند.دستاوردهايصريحاينپژوهشمیوآنرابازتولیدمی
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بنديدستاوردهايکهازمنظريانتقاديموردکندوکاوقرارگرفتهاست؛امافراترازجمع

ازبینخطوطاينپژوهشاستخراجکردکهدربخشصريح،می تواننتايجیضمنیرا

شوند.ئهمیگیريارانتیجه

ترينامورروزمرهزندگیترينوسطحیپاافتادهتوانندازپیشاندکهمیزناندريافته

آشنايی بهخانوادگیخود را آن و مخاطبزدايیکرده به خود تمايز قوتيا نقطه مثابه

پرداخته، مخاطبان تعداد افزايش به راه همین از زن اينستاگرامرهاي کنند. عرضه

میهايشانپست بیشتري نظرات بیروناليکو خانه از را پايشان آنکه بدون و گیرند

 تبديلبه سلبريتی»بگذرانند، میکرو پیدامی« طرفدار نفر صدهاهزار الگوهايیکه شوند.

بهمی ازرويصندلیخوددرمثابهسخنورومشاورطرفمشورتقرارمیکنند، گیرند،

آنردبحثوچالششدهوتوجهمیاتاقنشیمنخانهباهزاراننفروا هادراوجگیرند.

نقشگیروزمره با مردساالر جامعه ايجنسیتیبرايشانتدوينکردههايکلیشههايیکه

زنندکهمنجربهايمیداري،دستبهکنشآگاهانهاستودرمیانهبشوروبسابوبچه

شودوهامیآلجیباآنهايبزرگیهمچونپاناسونیکوتماسبخشتبلیغاتشرکت

شانگیرندتايکپستيااِستوريتبلیغاتیدرصفحهکاربريهاتوماندستمزدمیمیلیون

هامنتشرکنند.زنانبابازنمايیزندگیروزمرهخودبهواسطهفرهنگوازبراياينشرکت

مفهوم فرايندهايتوصیف، جايگزينطريق میسازيو معنا هويتخود بخشند.سازيبه

صورتبالقوههايمعنايی،امراجتماعیکارخانگیراکهبههابااستفادهازهمینداللتآن

تبديلبهمعنايیقدرت هايبخشبرايخودکردهوبانمايشخانهنمادانقیادزناناست،

میايده زنان ديگر و خود میان تمايز سببايجاد مرتب، و تمیز همواره زنانآل شوند.

گرهاي طبیعیشدۀ امور همچونمادريوهمسريبهنستاگرامر زنانگیرا با عنوانخورده

دنبال برايخود بازنمايیکرده، خود تمايز جمعمیوجوه قدرتکننده سپسبا کنندو

ازهمیندنبال وتبديلکنندهبرآمده بههمسرانخودوها شدنبهتأثیرگذاراينستاگرامی،

به زنان قدرتمیعنوانديگر اعمال فضايمخاطبان با زنان همیناساسرابطه بر کنند.
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بلکهرابطه نهيکرابطهيکسويهويکطرفه، اينستاگرام، -ايمبتنیبربدهمجازيو

بستانودوطرفهاست.

روزوپرازپستوايبهکنندکهبرايداشتنصفحهزناناينستاگرامرفراموشنمی

تما در بايد شبانهاستوري، ساعات م تعبیر به و بماند صحنه روي مديريت»گافمنروز

هادرتمامروزمشغولآراستنمحیطوهمازنوعآنالينشانجامدهد.آنآن«تأثیرگذاري

هايبیشترکهدراينجاداشتندنبالکننده_نمايشخصیهستندوبرايرسیدنبهمقصود

هاکنند.آنوخصوصیخودفروگذارنمیازنمايشهیچبخشیاززندگیشخصی_است

مثابهمیزبانیکهبرايخوشامدمیهمانهرآنچهدرخانهدارد،بهبهترينشکلیدرطبقبه

پیشکشمی و ازاخالصگذاشته بیشتر، جذبمخاطبان مخاطبو برايخوشامد کند،

تاگیرندوپستمیهايآشپزخانهعکسمیداخلکمدلباسوکابینت کتیکیکهکنند.

استراتژي با همنوا ظاهراً خانهگرچه راستاي در مردساالري وهاي همسري و داري

کدبانوگرياست،اماآنچهبرايايشانبهارمغاندارد،تبديلشدنبهاينستاگرامروسپس

دارايقدرتمذاکرهشدندرزندگیشخصی)مانندوادارکردنمردانبهعکاسیبراي

زنیبامخاطب)مانندداشتنطرفدارانیکهبهحمايتازآنانتچانههايشان(وقدرپست

کنند(.باهرگونهمخالفتوانتقادوتوهیندرنظراتمقابلهمی

آگهی وجود روند میبررسی نشان صفحات اين درون تبلیغاتی تعدادهاي دهد

برادنبال که دارد ارزشبرندهايی و اعتبار با مستقیمی رابطه تبلیغاتسراغکنندگان ي

کهمتوجهحريمکودکدراستفادههاحتیوقتیروند.برهمیناساسآناينستاگرامرهامی

کنندهايشبرايصفحهخودبودهوبهآنمعترفهستند،جايیکهاحساسمیازعکس

دنبالتواندصفحهآنانراجذابهايکودکمیعکس حفظکندوکنندهترکرده، هارا

کنند.آنجاکههامنجرشود،ازبازنمايیصورتوچهرهکودکشاندريغنمیآنبهافزايش

کنندآنرابهنحويشاناست،سعیمیپوششکاملدينیبخشیازسبکزندگیروزمره

کارگرفتهوازاينطريقمخاطبانراکنجکاوبازاريکنندبرايآراستگیوزيبايیبیشتربه

بندند.اگرچهاينايکهروسريخودرامیخرندوياشیوهمیکهچادرهايشانراازآنجا
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شود،امانبايدفراموشکردموقعیتبرايآنانمنجربهشهرت،کسبدرآمدوقدرتمی

معیارهاي بر نهادن گردن با و مردساالري گفتمان منطق تحت همواره فرايند اين که

 گردد.تحمیلیآناجراوبرساختهمی

گرامبامخدوشکردنمرزعرصهخصوصیوعمومیدنیايیمجازيهمچنیناينستا

فرصتتعامل،دوستبرايزنانمی تبادلنظر،گرفتنتأيیدوتوجه،سازد. يابی،گفتگو،

رويداد در سلبريتیشرکت حضور با تبلیغات براي که مراسمی و اينستاگرامیها هاي

ايکهتعدادزياديکند.داشتنصفحهشودوحتیدرآمدزايیبرايشانايجادمیبرگزارمی

توجهیاستکنندهواقعیدراينستاگرامداشتهباشد،دارايارزشماديوريالیقابلدنبال

بخشینیزبرايويداشتهاست.زنانباروايتیکهازدرعیناينکهکارکردفراغتیوهويت

روزمره زندگی سبک و حال شرح اينستخود، شخصی صفحات در ارائهشان اگرام

هااندکهدرواژهاينستاگرامرخالصهشدهاست.آنکنند،هويتیبرايخودخلقکردهمی

هايمتعدديرابرايخودخلقبهواسطههمینهويتمجازيازحاشیهبهمتنآمدهونقش

نقشمی همسرداري،راهکارهاينظافتخانه،هايیمانندمشاوردراموربچهکنند. داري،

هادرمراسممختلفیهاوآشپزيوموارديازايندست.آنچیدمانخانه،ترکیبرنگ

می برگزار کاالها تبلیغات براي تجاري برندهاي میکه دعوت کاالهايکنند، شوند،

می ارسال برايشان بدينبسیاريرايگان و کنند تبلیغ خود صفحه در را آن تنها تا شود

میکروسلبريترتیببه مجازيمشارکتعنوان فرهنگغیررسمیو در مرجع گروه و تی

آن بهکنند. خود روزمره زندگی بازنمايی با خلقها به دست قادرند اينستاگرامر عنوان

وانمودکنند.آن مطلوبودلخواهخودرا هاضمنهويتديجیتالومجازيزدهوخودِ

استفادهازآنچهتاچمنکنشیآگاهانهوعامالنهفرايندمديريتتأثیرگذاريآنال با ينرا

کنند.نامد،اجرامیفناينمادينزنانمی

به و تحلیلنظراتمخاطباناگرچههدفاصلیاينپژوهشنبوده عنوانبررسیو

نظراتپست بر تأملی اما است، شده مطرح فرعی داد،پرسشی نشان بررسی مورد هاي

وجنسبازنمايیهبازخوردهاينوشتاريصورتگرفتهدرذيلپست حديبرشیوه تا ا
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دهد؛چراکهرضايتونارضايتیشدهوبهآنجهتمیهاياينستاگرامرمؤثرواقعپست

دنبال کاهشتعداد افزايشو بر مستقیمی اينمخاطبتأثیر طرفديگر دارد. کنندگان

ايکهازپندارهرابطۀمتقابلتأثیرياستکهاينستاگرامرهابرمخاطباندارند،بهلحاظخود

اينستاگرامرکسبمی نسبتبا اجتماعیخويشدر هويتفرديو درخويشتنو کنند.

واقعاينستاگرامرهابانمايشزندگیروزمرهخودازطريقبازنمايیخودِمطلوبودلخواه،

خانه مادري، خانواده، مفاهیمیمانند نسبتبه را ذهنیمخاطبان خوشبختی،ايماژ داري،

هادريکاتحادنادانستهوازکنند.آنکاريمیدست،دست،زنانگیوموارديازاينرفاه

تصويرييکدستويکنواختازمضامینفوقبرايمخاطببرساخته پیشتعییننشده،

برايشبهتصويرمی شانهمکشندکهباخودواقعیکردهوجهانیاززنانگیمطلوبرا

هاياينستاگرامیرابخشیازفرايندحضوراينسلبريتیهايجديدارد.حتیاگرتفاوت

فرهنگ الگودهیدر فهمترويجفرهنگو تأثیراتعمیقیبر قطعاً نگیريم، نظر در عامه

زيبايی، احساسخوشبختی، بودگی، زن مفاهیمیهمچون از خود مخاطبِ هزار صدها

آل،رفاهومصرفخواهندداشت.خانوادهخوشبخت،خانهايده

نشان کالسیکفمینیستی رويکردهاي مالحظات برخی نقد با پژوهش اين نتايج

دربارهدرکوتجربهخوداززندگیروزمرهمی دهدکهزنانايرانینیازدارندتاخود،

و کرده ارائه اينطريقتصويرمشخصیازسوژگیخود از بنويسندتا و صحبتکرده

توانبکشند.براساسچنینچارچوبیاستکهمیهايانقیادخودرانیزبهچالشموقعیت

هايزنانايرانیاينستاگرامربهدستآورد.فهمدقیقیازکنش

زنانايرانیفعالدراينشبکهاجتماعینهدارايسوژگیمطلقهستندونهدرانقیاد

ارکردوتوانعاملیتزناناينستاگرامررادربازنمايیزندگیروزمرهآنانانککامل.نهمی

نهبايدانقیادآنانرادرفرهنگواقعیومتأثرازآندرفرهنگمجازيناديدهگرفت.در

کنند،امادسترسیبهواقعزنانايرانیگرچههنوزدرشرايطسلطهمردساالريزندگیمی

آن به اينستاگرام، امکاناتشبکه گرفتن اختیار در امکاناتبالقوهفضايمجازيو ايها
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مقاومتداد به دست موجود ساختارهاي برابر در گاهی فرودستی عین در تا هايه

هايجنسیتیعلیهخودشاناستفادهکنند.اينیزبزنندوبعضاًازکلیشهخالقانه
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