
New Media Studies  
Vol. 8, No.30, Summer 2022 
nms.atu.ac.ir  
DOI: 10.22054/NMS.2022.65746.1343 
 

eI
SS

N
: 2

4
7

6
-6

5
5

0
   

   
   

   
IS

SN
: 2

5
3

8
-2

2
0

9
   

   
   

   
   

   
   

   
R

ec
ei

ve
d

: 2
0

2
2

/0
1

/0
3

   
   

   
   

   
A

cc
ep

te
d

: 2
0

2
2

/0
3

/1
9

   
   

   
   

   
  O

ri
gi

n
al

 R
es

ea
rc

h
   

 

Gender Display among Instagram Users: Performative 

Gender Approach 

Fatemeh Golabi 

 

Associate Professor, Department of 

Social Sciences, University of Tabriz, 

Tabriz, Iran 
  

Mohammad Abbaszadeh  
Professor, Department of Social 

Sciences, University of Tabriz, Tabriz, 

Iran 
  

 

Tavakkol Aghayari Hir  
Associate Professor, Department of 

Social Sciences, University of Tabriz, 

Tabriz, Iran 
 

Sajjad Mesgarzadeh  
Ph.D student in Economic Sociology and 

Development, University of Tabriz, 

Tabriz, Iran 

Abstract 
In this qualitative study, by studying the car fans' pages on Instagram based 
on the Butler Performative identity approach, not only the way of 
performing the gender identity of the woman or the female subject was 
determined, but also an attempt was made to examine and argue the 
discourse shaping such performance. Findings based on participants' 
perceptions showed that women objectify their existence through their 
sexual body behaviors. They perceive their body as a commodity in which 
they can develop themselves and shape their feminine identity. Thus, gender 
performances often take the form of body shows and sexual performances. 
Such an understanding of the female gender and the performances is the 
main axis of the discourse of libidinal economy. A new economic discourse 
that is based on the intersection of gender and economics. An intersection in 
which the axis of the economy and the sexual body intertwine. The female 
sexual body is the link in this intersection. Therefore, a woman's sexual 
characteristics become her most important gender characteristics. That is, 
gender is more about sex and its reproduction. 

Keywords: Performative Gender, The Intersection of Sex And Economics, 

Libidinal Economy, The Sexual Body. 
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 یاجرا کردی: رونستاگرامیکاربران ا نیدر ب تیجنس شینما

 باز( نیماش یها جیپ ی)مطالعه مورد تیجنس

 

 رانیا ز،یتبر ز،یدانشگاه تبر ،یگروه علوم اجتماع ار،یدانش   یفاطمه گالب

 

 رانیا ز،یتبر ز،یدانشگاه تبر ،یاستاد، گروه علوم اجتماع  محمد عباس زاده 

 

 رانیا ز،یتبر ز،یدانشگاه تبر ،یگروه علوم اجتماع ار،یدانش   ریه یاریتوکل آقا

 

 رانیا ز،یتبر ز،یو توسعه، دانشگاه تبر یاقتصاد یشناس جامعه یدکتر یدانشجو  سجاد مسگر زاده 

  چکیده
 اينستاگرام مطالعهصفحاتماشینبازدر اينپژوهشکیفیبا اجرايهويتباتلر،براساسدر رويکرد

چنیندهندهشکلروشاجرايهويتجنسیتیزنياسوژهزنمشخصشدبلکهتالششدتاگفتمانتنهانه

کنندگاننشاندادکههابراساسمعانیذهنیمشارکتیواستداللقرارگیرد.يافتهموردبررساجراينیز

خودعینیتمی جنسیخودبهوجودِ زنانبارفتارهايبدنِ آنانبدنخودرا کاالدرکصورتبهدهند.

شکلدهندکنندکهمیمی را توسعهدهندوهويتزنانهخود را قالباينکاالخود تواننددر بنابراين؛

دهد.چنیندرکیازجنسیتزنواجراهايجنسیتیاغلبدرقالبنمايشبدنواجراهايجنسیرخمی

گفتمانجديداقتصاديکهمبتنیبرداريجنسیاست.اجراهايمبتنیبرآنمحوراصلیگفتمانسرمايه

جنسیبهيکديگر تقاطعیيامحورمختصاتیکهدرآنمحوراقتصادوبدنِ تقاطعجنسواقتصاداست.

هايشوند.حلقهارتباطدراينتقاطعبدنِجنسیزناست.ازهمینروويژگیآمیختهمیباهمرسندومی

شودیاومیجنسیتترينويژگیجنسیزنتبديلبهمهم بازتولیدآنيعنیجنسیتبیشترشاملجنسو؛

شود.می

.یبدنِ جنس ،یجنس یدار هیتقاطع جنس و اقتصاد، سرما ت،یجنس یاجرا :ها واژهکلید
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 مقدمه

یاجتماعيهاشبکهدرحالتجربهکردنآنهستیماکنونهماست،درجهانیکهپرواضح

افتهيگسترشیزندگيبرایطیبهمحمجازي دردنهرآنچهاست. کهقبالً یواقعيایرا

مناسباتساختاري)ازحاالتواحساساتفردميدادیانجامم اين(اکنوندريگرفتهتا

یاجتماعيهاکهدرآنشبکهيدرجامعهمجازميیبهتراستبگوايمیدهیانجاممهاشبکه

رایواقعيایباتجامعهودنساختارهاومناسیساختار،تمامکيعنوانبهمجازيآنالين

جهانمعاصرشدهرفتهيپذویاصليبهمحتواليتبديادياستوتاحدزدنیدرحالبلع

است. شده توجه به منجر مسئله شبکهروزافزونهمین مطالعه به اجتماعیمحققان هاي

هاياخیرشدهاست.مجازيدرسال

اينشبکه مطالعاتاولیه، در اشتراکگذاشتنتجربيبرافضايیعنوانبهها اتیبه

)اعمازآشناوغیرآشنا(،فضايیبرايبرقراريوحفظروابطبادوستانانیدرمیشخص

هايمبتنیبرهويتفرديتوسطمحققانموردديگرانوامکانیبرايبیانمنافعوسلیقه

است) گرفته قرار توجه و اغلباينمطCover, 2012: 178تفسیر بر(. تأکید العاتبا

اندهاياينستاگرامبهکارکردهاوتأثیراتوپیامدهايمثبتومنفیآنانتوجهداشتهقابلیت

آن در و سوژگی هويتو نیست.کاربرانها مطالعه موضوع استو مطالعه از بخشی

اخیرتربیشتربراينمسئلهتأکیدشدهاست،دررويکردهايمطالعاتیجايگزينوحالنيباا

درنظریواقعیاقداماتزندگريساراجداازنيآنالیاجتماعيهارفتارشبکهتوانکهنمی

راوسوژگیتيهو،خودبههماناندازهاحساسهاگرفتچراکهحضورواقدامدرآن

شبکهدهدیملیتشک امروزه . در و تصوير اينستاگرامآنرأسهاياجتماعیمبتنیبر ها

هویعاملعنوانبه اينشبکه.استموردتوجهیبخشتيدر از نقش1هاافزايشاستفاده

عینت اخالقی(، هم و جسمی )هم خود بر نظارت در را احساسمهمی و خود سازي

بههااينشبکهکنند.درواقع،یايفامیتيموجودوبرجستههويهاجنبهيیبازنماسوژگیو

شکل رسانهیعنوان مثلتایجيدیاجتماعيهااز بیشتر امکاناتی کردن اضافه با اعالمل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 6112هينفردرژانوونیلیبهپانصدم6112نفردراکتبرونیلیدرجهانازصدمنستاگراميکاربرانفعالروزانها.

(Statista reports, 2019)استافتهيشيافرا
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صورتبههمراهبامتن)اغلبلمیعکسوفيگذارپخشزنده،اشتراک،یمکانتیموقع

درمعرضنظارت،افزايش)کامنتگذاشتن(اظهارنظرامکان،عواطفواحساسات(انیب

ايده تیپیکو محتواهاي و تصاوير ارتباطبا و نظارتداوطلبانه( گرفتن)اعمال آلقرار

داردبلکهريارتباطوارسالتصويکارکردبرقرارتنهانه ساختنيبرايیفضاعنوانبهرا

راتيهوتنظیمخوديا(استکهتي)کارگاههويیفضاگريدعبارت؛بهکندیخودعملم

ترغيبرا کندیمبیکاربران و تنظیم براي تالش اين ويریگشکل. عکس از خود

می اشتراکگذشته به تصاويريکه محتوايمطالبو تا پروفايلگرفته شودبیوگرافی

 Czaplicki and et al, 2019: 5; Vida and et برايمثالمراجعهکنیدبه:)مشهوداست

al, 2019: 133; Erin Feltman,2018: 1-6; Dixon, 2019: 3-5).

شبکه در ساختآن نحوه و سوژگی درکهويتو با ارتباط اجتماعیدر هاي

تواندمبتنیبرانقالبتوانرويکردهايمختلفیرامتصورشد.يکرويکردمیمجازيمی

ايده و کانت شبکهکپرنیکی رويکرد اين اساس بر باشد. آلمانی اجتماعیآلیسم هاي

توسطکاربراندرکمیعنوانبهمجازي امکان يکفرصتو آن در که عنوانبهشود

هدفمنددستبهکنشمیسوژه نیتمندو راهايعقالنی، سوژگیخود هويتو زنندو

کنند.دراينرويکردتأکیدبراولويتدادنبهامکاناتفاعلدهندوتعريفمیشکلمی

می نظر به است. رويکردشناسا اين )رسد عمومی تفاسیر اغلب خودژهيوبهدر تفاسیر

 يبرانيگزيجارويکردکي،حالنيبااکاربران(ومطالعاتگذشتهرويکردغالباست.

هايهايپساساختاريونظريهاتخاذتئوري،تيوهویاجتماعيهاشبکهرفتارهايدرک

بهبعدسوژگیرا1221فمنیستیتحتتأثیرآن)فمنیسمپساساختارگرا(استکهازدهه

روايتعنوانبه فرهنگ، ساختار تاريخ، جريان سیالدر پیشعملیاتیمشروطو هاياز

 میچهارچوبوموجود تعريف )ها مهcover, 2012: 180کنند از يکی ترينم(.

 نظريه اينزمینه جوديتباتلر1«کنشاجرايیوساختجنسیت»رويکردهايمطرحدر

 ازداجرايیهينظراست. استفاده با ازانهيپساساختارگرايیوادگرایضدبندگاهيباتلر که

استنادقيازطروسوژگیتياستهودهيانيبرایبرد،مبتنیبهرهمدايفوکو،الکانودر
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Performative Acts and Gender Constitution 
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ينديفرآجرياندر]گفتمانموجود[شدهارائههويتیازپیشيهنجارهاوهابنديطبقهبه

حالتکي،نهاستشدنازمداومفرآيندکيسوژگیبنابراين،؛شودیمساختهتکراراز

درطیکهها)اجراهاي(استآنشدننتیجهکنشموجببهکهوجودیازشناختیهست

 گذشته از تشکتيهو1تاکنونزمان )دهنیملیرا اين.(Cover, 2012: 178-180د در

 شود.حالتسوژهتنهامعناييکمجريراداردوهويتچیزياستکهاجرامی

نظري مفروضات میاين متفاوتديجدنشیبتوانند برایو شبکهيرا يهامطالعه

توان،سمیدراختیارمابگذارد.برهمیناساوسوژگیتيوساختهويمجازیاجتماع

درنظرگرفتهاياجرايهويتفعالیتعنوانبههايمجازيراکاربراندرشبکهاقدامات

که میآنواسطهبهکاربر شکل بهگیردها اقداماتگريدعبارت؛ رفتارها، يهاشبکهيو

غیرآگاهانه(اجتماع )اغلب ابزارهايیی که آنهستند جريان در سوژگیتيهوها و

می اجرا تواند تثبیتشودو ؛ وتیفعالکينيآنالیاجتماعيهاشبکهبنابراين، مجرد

مجموعهستینصرف يابلکه واکنشکنشاز و شاملهايها اجراهايمتقابلاستکه

 طرهويتی ليپروفاتيريمدقياز کردن، اليک کردن، فالو گذاشتن،، کامنت

کاربرانکههادستورالعملازيامجموعهیعني؛شودمتن،تصويروفیلممیيگذاراشتراک

،نيآفاليرفتارهاهمانندکهاجراکنندرافهمقابلمنسجموخودکيکنندتایراملزمم

 .شودنیزاجرامینيآناليهاتیدرهمهفعال

مطالعاتگذشتهدرارتباطباحضورزناندراينستاگرامبراينموضوعتأکیدهرچند

توصیفبدونداشته تنها کامنتو پستيا و تصوير تحلیل از استفاده اغلببا اما اند،

فرض به اتکا با فعالیتواکاويمعنايذهنی، هايهويتبخشیزنانراهايمردساالرانه

هايموجودمردساالرانهاززنسنتیومدرندرجامعهيیگفتمانبازتولیديابازنماعنوانبه

کرده تبیین و تفسیر اساسگفتمانايران بر زنانه سبکزندگی تبلیغ برايمثال هاياند.

کلیشه بازتولید يا مردساالرانه است. نتايجاغلباينمطالعاتبوده کهیدرحالهايزنانه

نیاستکهمرزهايجغرافیايیراازبینبردهاست.جهارساختيزاينستاگراميکبستريا

افراددرآنتاحدزيادينهبراساسگفتمانحاکمدرمرزهايجغرافیايیخودبلکهبر
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Retroactively 
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يابیزنندوبهدنبالهويتاساسگفتمانحاکمدرجهاناينستاگرامدستبهسوژگیمی

بدنیناديدهگرفتهشدهاستياهستند.نکتهديگرايناستکهدراغلبمطالعاتاجراهاي

 بدن اجراي فمینیستی رويکردهاي اساس عنوانبهبر نوعی مقاومت در فشارهايبرابر

تفسیرشدهاستوگفتمانحاکمدرارتباطباچنینهنجارمندیزنبهشدنتبديلیِاجتماع

یموردبررساجراهايی راوداروشمسی، 1011قرارنگرفتهاست)برايمثال: ؛121-112:

؛قاسمیو51-1121:57؛اکبرزادهجهرمیوهمکاران،01-1122:11ذکائیوهمکاران،

 1127همکاران، :111-55 کیانی، 1121؛ رويکردي152-102: اتخاذ با حاضر مطالعه .)

انتقاديوپساساختاريدرصددکشفمعانیذهنیزنانوهمچنینگفتمانحاکمدرپس

ا ذهنی معانی اجرايهويتاين اجرايهويت، مفهوم بر تکیه با اساس، همین بر ست.

تحلیل بررسیو با را فضايمجازياينستاگرام در بودن( زن يا زن )سوژه جنسیتیزن

اينستاگرامی باز صفحاتماشین در زنان میموردمطالعهتجاربزيسته قرار سؤالدهد.

ياينستاگرامبهچهشکلدرحالاصلیايناستکه:اجرايجنسیتیزندرفضايمجاز

برداشت چه زنان خود است؟ ازوقوع شکل اين و اجراهايیدارند چنین از هايذهنی

گیرند؟ياگفتمانشکلمیاجراهايجنسیتیبراساسکدامدستورالعمل

 چهارچوب مفهومی: اجرای هویت

وسوژهدريکتيهوهکندکباتلرتماماًدرپیرويوگسترشافکارنیچهوفوکوبیانمی

دهدرخمیاقداماتمخصوصآنساختارهاووشدهارائهگفتمانفرهنگیازپیشباتوافق

 تعريفمیکه را سوژه و سلعنوانبهکند وشودفرضمیمیعقل وانمودياگونهبه؛

می که شود عملکرد، وهرگونه اياجرا هوسوژهرفتار یمیناشتياز بجاياينکهشود

تجربیات،هايبندطبقهازماتريسیاساسبر«من»يا«خود»پسهويتباشد.دهندهلیتشک

(Butler, 1990: 40)شودمیساختهشدهارائهپیشازهويتیهايبرچسبو سوژه؛ اما

شودنمیتعییناستدشدهیتولآنطريقازکهقوانینیتوسط وزيرا؛ قوانین داللتبر

شدهمیتنظفراينديکبلکهسوژهازطريق.نیستکنندهوتعیینگذارانیبنعملهايکابالغ

ازدقیقاًراخودقوانینهموکندمیپنهانراخودهمشود.اينفرآيندتعیینمیتکراراز
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باتلرمعتقداستکه.(Butler, 1990: 145کند)میاجرا1بخشتيهواثراتتولیدطريق

هیچخودوهويتمحوريوذاتیکهرفتارواقداماتراشکلدهدوجودنداردبلکهتنها

تاريخی،توهمیازهويتیذاتیودرونیراصورتبهايازاجراهاوجودداردکهمجموعه

 ,Butler)خوديااجراکننده،اثرونتیجهايناجراهااست.کهیدرحالکند.درفردايجادمی

پس12 :1993 درطولزماناتفاقمنسجمتيروادرجريانيکتيهويرونداجرا(.

وماازاينطريقشودشوديااجبارمیتقاضايفرهنگیبرانگیختهمیلهیوسبهکهافتدیم

 فهمقابلبرايديگران پیدامیصیتشخقابلو مشارکتاجتماعی و تعلق اجازه و شويم

(.butler, 1997: 27کنیم)می

يکهويتايستاياجايگاهعملنیستوجهچیهبهباتلرجنسیتازنظربرهمیناساس،

مختلفکنش اشکال شکلکه به استکه جنسیتهويتی بلکه، شوند؛ آغاز آن از ها

می ساخته زمان سبکظريفیدر تکرار جريان در يافته هويتیشکل کنششود. .6هاوار

شکلمیعالوه بدن به طريقسبکبخشی جنسیتاز اين، بر و بايدحالنیدرعگیرد ،

هايبدنی،حرکاتوروشیرايجدرکشودکهازطريقآنانواعمختلفژستعنوانبه

توهميک جنسیتيافتهاجراها، ايجادمی خودِ را پايدار اين]دارايجنسیتشده[ کند.

کندوبههايذاتیهويتبیرونمیهالگوهاومدل،مفهومجنسیتراازدايريبندصورت

شود.درايناجتماعیوزمانمندساختهمیصورتبهبردکهدرآنهويتسمتمدلیمی

 ذاتحالت، يکهويتنمود شکلیدقیق، يکموفقیتاجرايیاستشدهساختهبه يا

يکهويت حقیقتچیزيجز نیسشدهساخته]ذاتيا اجرا موفقیتدر افراديا که ت[

 را آن کنشگران، خودِ شامل اجتماع، در اجراعنوانبهحاضر باور و اعتقاد از شکلی

آنچههويتجنسیتیخواندهمیمی شوديکموفقیتاجراگرياستکهبراساسکنند.

مجازات وتحديدهاياجتماعیمقررات،  :Butler, 1988شود)کسبمیشدهلیتحمها

519-520.)

گیرد.اوباتا،باتلررويکردجنسیتیخودرادرارتباطبابدنبهکارمیدرهمینراس

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Substantializing Effects 
2. Stylized Repetition of Acts 
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مرلوپونتیبیانمی معنايتأکیدبررويکرد تاريخیاستکه يکايده بدنتنها کندکه

ازطريقاظهاراتجسمیو واسطهلمسقابلخودرا با گريتاريخدرجهانبهدستو

ست.بهاينمعنیکهازطريقرفتارهايذاتیدرونیازهااآوردبلکهمجموعهازامکانمی

اجرايیعنوانبهآندرجهان،بايدلمسقابلپیشتعییننشدهاستواظهاراتجسمیو

هاضرورتاًتوسطهايتاريخیدانستهشود.اينامکانايازامکانخاصبراساسمجموعه

شده محدود موجود تاريخی قراردادهاي يک بدن ودخ»اند. واقعیت« مادي مندصرفاً

وشیوهاينحملکردنازاساسنمايشیکندراحملمینیست؛بلکهماديتیاستکهمعنا

واجرايیست.منظورازنمايشیايناستکهبدنصرفاًمادهنیستبلکهآنچهاهمیتدارد

امکان تبلکهفردتنهايکبدننیسیسادگبههااست.فردجسمیتيافتنپیوستهومداومِ

می اجرا بدنبدنرا ازپیشمثابهبهکند. و هموارهافتهيسازمانماديتیکهعامدانه است،

مشروطاندشدهمیتنظهايیاستکهتوسطقواعديکهدرطولتاريخجسمیتيافتنامکان

گويدبدنيکوضعیتتاريخیکهدوبووارمیطورهمان،گريدانیببهشوند.ومحدودمی

است.يکروشبراياجراوبهنمايشدرآوردنکهوضعیتتاريخی]گفتمان[رابازتولید

ساختارهايمی بازتولید، و نمايشدرآوردن به کردن، اجرا که است معتقد باتلر کند.

طري از نیستکه روشی جنسیتصرفاً اجراي هستند. بدنمندي عاملابتدايیِ آن هايق

هارادرککنند.بدنمنديکنندتاديگرانآنيافته،ظهوربیرونیوظاهريپیدامیجسمیت

سازد،ياآنچهسارترآنراسبکیازبودنهاراآشکارمیايازاستراتژيمشخصاًمجموعه

خودساختهنیسگاهچیهنامیدند.اينسبکشناسیوجودمیيافوکوآنراسبک ت.کامالً

امکانبرايسبک تاريخیوجودداردواينتاريخ، محدودومشروطهايموجود، را ها

 (.761-766کند)همان:می

هايشدنگفتماننینشتهگذاريومنظورباتلرازتاريخ،مسئلهتکرارونوعیرسوب

استدهندهشکل زمان طول در بدن و خود اجراهاي؛ طريقِ از واقعیتجنسیتی يعنی

ماعیمستمردرطولزمانبهوجودآمدهاستومفاهیمعمیقيکجنسذاتی،يکاجت

آن اجراهايمربوطبه دائمی]و مردانگیِ زنانگیيا نیز گفتمانوعنوانبهها[، بخشیاز
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اند.اينگفتمانواستراتژيجنبهاجرايجنسیتوبدنمنديراکتماناستراتژي،تعیّنيافته

يافتهنیزيافتهبیرونگفتماناجتماعیساختهنشدهاست.بدنِجنسیتکند.خودِجنسیتمی

آوردودرونمحدودهازپیشهايشرادريکفضايجسمانیمحدودبهاجرادرمیاندام

دستورالعمل میموجود نقشبازي فرهنگی و اجتماعی گفتمان با مرتبط )همان:ها کند

762-761 هرچند(. وپیامواسطهبهخود طبقهها هنجارها، کلیشهبنديتکرار وها، ها

میهايمربوطبهيکگفتمانکهباگذشتزمانتثبیتمیبرچسب اجرا اما؛شودشود،

اييبازسازيگريدياگونهبهديجدومتفاوتيگفتاريهاشيتوانددرمواجههباآرایم

تفاوتاجراهايجنسیتیتوانددلیل(.همینمسئلهمیButler, 1991: 18)شوديکربندیپ

رويکرداجرايبراساسبنابراين؛هايمختلفباشددرجرياندورهايتاريخیوگفتمان

شکل بدنی اجراهاي آن طريق از که گفتمانی و مسیري است ضروري باتلر هويت

يعنیچگونهاجراهايبدنیمبتنیبرهويتجنسیتیازطريق؛گیرندرادرنظربگیريممی

اند.کمتصحیحوتثبیتشدهگفتمانحا

 روش

استقرايیانجامشدهاست.در-مطالعهحاضردرچهارچوبپارادايمتفسیريومنطقکیفی

( تفسیري روشپديدارشناسی از تحقیق مسئله پاسخ يافتن براي چهارچوب IPA)1اين

«ستهيتجاربز»ریوتفسیبررسيبرایفیمطالعاتکاينروشدرازاستفادهشدهاست.

؛(Alase, 2017: 11)شودی،استفادهماندکردهمشابه)مشترک(راتجربهدهيکهپديافراد

براينکهيجابهکهتجربهبهشکلیانجامشودبررسیوتفسیرنياستکهانيهدفآناو

واسطهبهتاآنجاکهممکناستشودانی،بشدهفيتعرشیازپيبنددستهيهاستمیاساسس

(.Smith and et al, 2009: 32)کلماتواصطالحاتمختصبهخودشبیانشود

لحاظقاعدهحداکثرتنوع،يریگنمونهوهیوشينظر،يریگراهبردنمونه هدفمندبا

 نوعنیمساختدادهآوريبرايجمعبود. عمیق)از مصاحبه ابزار با6يافتههايتجربیاز

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Interpretative Phenomenological Analysis 
2. Semi-Structured 
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 از شد.سؤاالتاستفاده استفاده روايیوتحلیلی( مطابقبافرآيندکدگذاريدادهباز، ها

اينرويکرديکروشفشرده1جنريکچرخهسهرويکردآالزازطريق سازيانجامشد.

است داده6داده قبل چرخه به نسبت چرخه هر در فشردهکه مصاحبه میها شود.تر

هايمهمبههايمهم،درچرخهدومگزارهرههابهگزاکهدرچرخهاولدادهبیترتنيابه

هايتحلیلیبهواحدهايمعنايیتقلیليافتدرچرخهسومتمتيدرنهامضامینمشترکو

(Alase, 2016: 88-89داده تحلیل براي زمینه(. توصیف ابتدا برايازآنچه1ايها که

میمشارکت رخ میکنندگان تجربه و معدهد واحدهاي قالب در باکنند همراه نايی

اي)(ازتنظیماتوزمینه0هايمهمارائهشد.سپستوصیفساختاريهايازگزارهمثال

شوددرقالبخطداستانیارائهگیردوتجربهمیآنشکلمیواسطهبهکهاجرايجنسیت

شد.ريگورشامليکبهکارگرفته7جهتاعتباريابیوپايايیتحقیقرويکردريگورشد.

داده ارائه و تفسیر تحلیل، طرحتحقیق، ارتباطبا سیستماتیکدر میرويکرد برشود.ها

 ريگور معیارهايدقتمنديهامؤلفهاساسرويکرد استراتژييدقتمندي، هايدقتمنديو

شد تحقیقانجام از مرحله هر همچنینDanica and et al, 2016: 173-174)در .) از،

نظري/پرسپکتیومثلتروش 2سازي يافتهیاعتباربخشبراي به روشبهشد.استنادها اين

قیاسیمی جنبه اينمعنیکهمطالعه به بخشد. نيچنداز هادادهریتفسيبراهينظرايلنز

 ,Freemanشود)شودوهمچنین،باعثافزايشحساسیتنظريدرمطالعهمییاستفادهم

2018: 1168.)

ايکهبرايمطالعهانتخابشدهفتصفحهماشینبازدراينستاگرامدرايرانسوژه

اينصفحه که بود اين علتانتخاباينسوژه بود. طوربهها مشترکزمانهمتقريباً و

چالشیراايجادکردندکهتاحدزياديمبتنیبرنمايشجنسیتبودوانگیزهاولیهرابراي

 بهگفتهصاحبانهرهفتصفحهومشاهدهخودمحققاستقبالبسیارمطالعهايجادکرد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Three Generic Cycles 

2. Data Condensation 
3. Textural Description 
4. Structural Description 
5. Rigor 
6. Theory/Perspective Triangulation 
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بااليیهمدربینزنانوهمدربینمردانازاينچالشدرتمامیصفحاتشدوافزايش

رادرتعدادفالوورهاواليکشدنتجربهکردند)تصاويريکهدراينچالشیتوجهقابل

بودکهتصويريقرارنيازاشد(.چالشناليکهزاربارتوسطديگرا17تا6شدمنتشرمی

ازبقیهخواستهشدتا«عشقتروتگکن»منتشرشدوبااينتوضیحکه1مطابقشکل

اشتراک به مشارکتاقدام اساس، همین بر کنند. تجاربخود اينگذاري در کنندگان

 شامل صفحه17مطالعه زن دکاربر يکبار حداقل که بود باز ماشین چالشهاي اين ر

( بودند صفحهکهيیازآنجاشرکتکرده اين مشارکتاغلبکاربران و درها کنندگان

مشارکت يافتن بودند، دشواريچالشمردان با زن کنندگان بود(. بههايبسیاريهمراه

وقرنطروسيووعیشلیدل هخودخواستهمصاحبهنهیکرونا قيازطرآنالينوصورتبها

.شديآورضبطوجمعیصوتليفالبودرقاي)واتساپوتلگرام(مجازيافزارهانرم

 ها یافته

ا16 از کنندگانمشارکتنينفر و 1مجرد بودمتأهلنفر اظهار16)هر مجرد زن نفر

 همراه به که اظهارپسردوستکردند متأهل زنان و اينچالششرکتکردند در خود

کنندگانمشارکتیسننیانگیم.اند(لششرکتکردهاندکهباهمسرخوددراينچاکرده

سالگزارششد.درارتباط66سننيترنيیسالوپا15سننيسالبودوباالتر62باًيتقر

درصد05دورهکارشناسی،يیدانشجوکنندگانمشارکتدرصداز01التیتحصزانیبام

 و کارشناسی مدرک 11داراي ارشد کارشناسی مدرک داراي درصد تمامیبودند.

.محلسکونتخودراشهراعالمکردندانيپاسخگو

 تحلیل محتوای تصاویر

تصوير272بادنبالکردناينچالشتاپايانآن)تقريباًيکماه(وتحلیلمحتوايظاهري

هاينچالشدرسهمرحلهبهترتیبزمانیتوسطکاربراندنبالمشخصشدکمنتشرشده

 رانبیترتنيابهشد. و ساق برهنگی و پا پا(، )اغلب ناخن حضور مرحله هر در که

(.تالش0تا6گیرند)تصاويرشودوتصاويربیشترجنبهاروتیکبهخودمیمیترپررنگ



 9019 تابستان|  31شمارة  | هشتمسال  |های نوین  مطالعات رسانه  فصلنامه  | 931

هاشلوارخودراجمعبرايبرهنهنشاندادنپاتاآنجايیبودکهدربرخیازتصاويرخانم

هايبیشتريازپانمايشدادهشود.تحلیلنحوهقرارگرفتنپادربغلمردکردندتاقسمت

می نشان ژستنیز که انگیزهدهد با بیشتر آن گرفتن قرار محل و اروتیکبود.پا هاي

،درتمامیتصاويرحضورزندرنمايشناخن)تأکیدبیشتربرناخنپااست(ویطورکلبه

پا)ساقوران(خالصهشدهاستوهیچخبريازصورتزننیست.درارتباطبامرداننیز

نمايش به را خود از خاصی اندام مردان تفاوتکه اين استبا صادق موضوع همین

 ژشتغالبمردان و نگذاشتند اغلبتصاوير، فرمانصورتبهدر روي يکدستبر

بهنوعینشاندهنده؛کهاتومبیلويکدسترويپاهايزنيادرحالگرفتنآناست

 اعمالمالکیتبرهردواست.


 های ماشین باز در پیج برگزارشده. تصویر چالش 1شکل 
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 . تصاویر مربوط به مرحله اول چالش2شکل 
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 . تصاویر مربوط به مرحله دوم چالش0تصویر 
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 .تصاويرمربوطبهمرحلهسومچالش0ريتصو

 های ذهنی از اجرای جنسیت واحدهای معنایی: برداشت

 کاال انگاری بدن

شوداينمقولهبهحالتیاشارهداردکهدرمشاهدهمی1کهدرکاربرگتحلیلیطورهمان

 را خود بدن زنان درکمیمثابهبهآن يککاال آن با و رفتارعنوانبهکنند يککاال
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می واالنپول،کاالکهبابتآنعنوانبهبدنکنند. عنوانبهزمانومهارتصرفشده

بايددرنظرگرفتهمیدشدهیتولمحصوليک اًیوثانقرارگیردمورداحترامشود.پساوالً

اينعايداتتنهاشاملعايداتیمادي.داشتهباشدعايداتیديبايکمحصولتولیديمانند

شود)کهاغلبدرصنعتمدلینگرايجآيدنمیکهازطريقگرفتنتبلیغاتبهدستمی

ندارضامیلوتمايلدرونیبهزيبايی،ديدهشدنومانيرمادیغاست(،بلکهشاملعايدات

کنندگانارضامیلزيبايیدرهمچنینبرخیازمشارکتشود.درمرکزتوجهبودننیزمی

نیز موضوعمهمديگرعنوانبهمردانرا عايداتاينمحصول)يعنیبدن(مطرحکردند.

اغلبمشارکت درواينکه امیال جز عايداترا اين میکنندگان داد قلم انسان ؛کنندنی

زنانگیوذاتیانگارينوعیگريدعبارتبه امیال و زنانه خصوصیاتبدن ارتباطبا در

شودتاازمحصولارائهمیعنوانبهمردانگیوجوددارد.برهمیناساسپادراينچالش

م حدودي تا که عايداتی البته دستيابند. آن عايداتذاتی به زنان طريق براين بتنی

تمايالتذاتیمردانهاست.

 بدن یکاال انگار. 1 یلیتحلکاربرگ 

واحد 

 معنایی

 کاال انگاری بدن

برداشت

نظري

وباآنکنندیکاالدرکمکيمثابهزنانبدنخودرابهکنندگانبراساسمعانیذهنیمشارکت

عنوانکاالکهبابتآنپول،زمانومهارتصرفشدهو.بدنبهکنندیکاالرفتارمکيعنوانبه

.شودیدرنظرگرفتهمدشدهیمحصولتولکيعنواناالنبه

هامثال

نیدونیببخشه.االنميیبايزیتانوعگهيبشهددهيدديپس؟باهیچيبراشهیصرفمنهيوقتوهزهمهنياکهیوقت

هااالنمدلپاهستن.ازخانمیلیهستش.خنگیپاهماالنجزمدل.کننیهاچقدخرجاندامشونممدل

.وني!مخصوصاًآقاکننینگاهمشتریترهوبکدومجذابيیخدان؟یهاتصورکنخانميپانیروبدونهمريشماتصو

دوسپسرمن.مثالًدنیمتیاهمشتریوبادیخوششونموني.بهنظرمنهمآقاگهيطلبهستنديیبايزونيخبآقا

.ادی.بههرحالخوششونمی...هرچهیجنسلیمايشهیمکيالکبزنم.حاالتحرخوادیازممشهیهم

همآخهخانم مثالً باآقاهافرقدارن. ينطوريآراستهباشهومنخودمهماديخانمبايپابرانیها يدوسدارم.

.يذاریمنهيبراشوقتوهزعهیباشه.خبطببايجذابباشهزخوامیجورانگارم

جذابههستشبعدشمخانمشهیدادهمشيچراپاانقدنماستمیمطمئنناديخودممزنيیراستشوبخوا ها.بهنظرماوالً
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واحد 

 معنایی

 کاال انگاری بدن

نشونبدن.بعدشمخبخوانیمنهيواسهآشتریبدي.شازایچنيواکوريوپدزریلنیواسههمکننیمنهيهزیاالنکل

ابهستش.کالًاندامزنانهجذ

زيبايیوجذابیتهمفقطبه اينکههرچهزيباترباشیبیشترتوجهمیشه. نظرميکتمايلدرونیبهزيبايیهستش.

يزياديمیشه.وقتیفرصتشمیشهنشونمیدن.هانهيهزصورتنیستازنظرم.االنمسراينچیزهارقابتهستشو

يجورانگیزهمیدهبريدنبالش.میدونین!اصالًهمینچالش.بعدشفککنممثالً

آگهازنظرمنصورتودستوپافرقینداره.چوناينچالشباپاشروعشدديگههمهخواستناينطوريباشن.

.ولیخبجذابیتشونفرقمیکنه.بخصوصدربینآقايون.پادادنیمصورتبودشايدهمهصورتشونرونشون

.شدینمیجورديگه.اگرجذابیتینداشتاينهمهآرايشگاهولوازمايناتولیدهمرتیجذابیتیدارهصوخودش

که!يچیزيهستديگه.بهنظرممیلدرونیانسانهستش.کردنینم،خرجدادنینمملتانقداهمیتاصالً

1خود ارتقایی بدن محور
 

اساس مشارکتبر ذهنی معانی )کاربرگ 6یلیتحلکنندگان از يکی هايراه(

هايبدنجنسیاست.هاوجذابیتخودشکوفايیواصالحخودتوانايیدرنمايشزيبايی

تبعیضات مهمیاستبرايخودسازيمجددورهايیاز اينحالتاندامزنانهوسیله در

می اعمال زنان بر گذشته در بهشدجنسیتیکه خودشکوفايیوگريدعبارت؛ برايزنان

سنتیدينیومردساالرانهکهدرطولسازوکارعصیانوشورشعلیهواسطهبهاصالحخود

يابیبهآزادياغلبازامااينعصیانودست؛گیرداندانجاممیتاريخبرزنانسلطهداشته

هايبدندهد.گويازنانتاحدزياديآزاديرادرنمايشاندامطريقنمايشبدنرخمی

آزاديتعريفمی از شکلی درکنند. اينمقوله است. زيادياروتیکمحور حد تا که

می نشان انگاريبدن( قبلی)کاال مقوله ارتباطبا جنسیبرايزنان بدن که منزلهبهدهد

دهندوخودرادرداخلآنکااليیاستکهشخصیتخودرادرقالباينکاالتوسعهمی

میبرنامه برنامهريزي اين کنند. نمايشاستياگونهبهريزي با زنان وکه بدنی هاي

کنندخودراآزاد،جذاب،نزديکوگرمهايزيبايیجنسیتالشمیيابیبهآرماندست

وصمیمینشاندهند.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Body-Centered Self-Improvement 
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 بدن محور ییخود ارتقا. 2 یلیتحلکاربرگ 

واحد 

 معنایی
 بدن محور ییخود ارتقا

برداشت

نظري

يمعانیذهنیمشارکتبراساس راهیککنندگان توانايیخودشکوفايهااز دريیواصالحخود،

جذابهايیبايزشينما ایبدنيهاتیو در وسنياست. زنانه اندام برایمهملهیحالت ياست

.شدیکهدرگذشتهبرزناناعمالمیتیجنسضاتیازتبعيیمجددورهايخودساز

هامثال

یولخوادیبهنظرمدلشمدهیهمکهنشوننمینشونبدن.اونیبهنظرمهمهدوسدارناالنخودشونروسکس

خانواده،شوهر،حکومت...مثالًهارومحدودکنن.االنمثلقبلنیستکهبخوانبهزورآدم.زنهیتوسرشم

ديشدهمثالً...خبمالهخودمهچرانبای...ماماناموننشونندادنچنايگفتننشونندهحرامهستشواميخبازقد

گتیوبااهمباستينشونبدمچقدز یسکسکننیخرجمایباشه.مگهسکسبده!االنکلدنیسکسرمی...اصالً

خوبه...!!!!)همراهباخنده(.اهیباشن...نهچادرس

خانمیدورانيقبالً که ببود بدنشون با خانمگانهیها نظرم به االن بدنشونآشتبودن. با االن میها خوانیکردن.

.هستشتیهمبااهمیلیبلکهخستیخودشونباشن.بگنبدنمنگناهن

االنهمههمزهایچنيدادنبهاریدورانگگهيبهنظرمد ينطوریگذشته. یکيدوسدارهنشونبدهیکيهستن.

چرا؟!!چوناينطوريمیتونیخودترونشونبدي.االن)همراهباخنده(.ننیدوسنداره.االنهمههمدوسدارنبب

مدخترهستمچرابايدجذابیتهامونشونندم...منهمهچیزتغییرکردهپیشرفتکرده.میتونیخودتباشی.

وگهيديآزادخودشونرونشونبدنمثالًمثلکشورهاديکهباياونطورتوننیونمستنیهاآزادنبهنظرمچونزن

وسط.انیهمهتشنهمشهیکهمينطوريچالشاي.بعددوننیممتیروهمقننیهم.کننیزندگ

ودخترهايمنزويوبستهخوششوننمیاد.االنهمهدوسدارنتورابطهباشنوهاخانمجامعهومردااالنازکالً

دوسپسرمبیشترخوششمیاد.تواينچالشهمکهبهشگفتماستقبالزنمیماينيکنیازه.منخودموقتیتیپ

ظلمبودهمنخودمواقعاًکرد.دختربايددلبرباشهجذابباشهخودشونشونبده.اينافکارمالقديمابودوبهنظرم

نمیتونمتصورکنم.

نظرممسئلهشخ به يکیزيادنشونمیده يا شايديکیاينکهحااليکیکمنشونمیده صیتیوخصوصیهستش.

نشونبدهکهبهخودشمربوطه.سکسیبودنتازهچیزبدينیستکهومیتونهيامتیازوهنرباشهتریسکسمیخواد

هااينطورين.منظورماينکههرکسیشخصیتواستعداديدارهوبهومدلهامانکنمثالًکهباتالشبهدستاومده.

خودشمربوطه.

دوسدارنشخصیتشونرواينطورينشونبدن.منظورمنمايشوهایبعضودزياديمسئلهشخصیتیهستش.تاحد

علموتحصیالتواينچیزا...مثالًسکسواينچیزا.يکعدههمباچیزايديگه.



 901 |  همکاران و  یگالب... ؛  یاجرا کردی: رونستاگرامیکاربران ا نیدر ب تیجنس شینما

1بودگی جنسی
 

(بدنو1کنندگان،مطابقبااينمفهوم)کاربرگتحلیلیمعانیذهنیمشارکتبراساس 

؛شودويژگیاصلیهويتزنانبرايموجودبودنوحضورتلقیمیعنوانبهاعضايآن

جنسواندامجسمانیتعريفواسطهبهسوژهزنيازنبودنتاحدزياديگريدعبارتبه

وجمی اينطريقبه زناناز و عینیتمیشود ترشیپیبخشتینیعهينظر بخشند.ودخود

زنپیامدهايدرکيرابرایچارچوب(مطرحشدو1225)6توسطفريدريکسونوروبرت
عدرآنبدنوجنسوجودکهيادرجامعهبودن .کندیبخشدفراهممیمتینیزنانرا

سازيجنسیتأکیدداردامابادومفهومقبلیدرايننظريهبیشتربرپیامدهايعینیهرچند

می ايجاد را مفهومی انباشت يک مطالعه جنسیاين بودگی عنوان تحت که کند

ايننظريهعیيپردازمفهوم چراکهمطابقبا بدنفردردیگیصورتمیزمانتینشد. که

زمانیرخافتنيتینی،عگريدعبارت؛بهدرنظرگرفتهشودازفرد«جداگانهءیش»عنوانبه

کهمی اعضادهد ي، ارزیجنسيعملکردهاايبدن زن خود از جدا ویابيزن شود

 & Fredrickson)است.موجودکيعنوانبهزنندهينمايیشودکهگومیرفتارياگونهبه

Roberts: 1997: 173-174دومفهومقبلیمشخصشدکهبراساس(.دراينمطالعهنیز

 را خود بدن زنان عنوانبهاوالً و تالشمیدرکمیءیشيککاال دوماً و کنندکنند

شخصیتخودرادرقالباينکاالتعريفکنندوآنراتوسعهدهندودرنهايتازاين

شتهيکموجوداجتماعیمشارکتداعنوانبهطريقبهوجودزنانهخودعینیتببخشندو

درپاوشدهخالصهزنبودنگريدعبارت؛بهپادراينتصاويرنمايندهزنبودناستباشند.

 زنان نمايشآن. واسطهبهکیفیت نمايشآن کیفیت و دارند حضور میزانینوعبهپا

دهد.دستیابیبهخودشکوفايیوتوسعهخودرانشانمی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Sexual Being 
2. Fredrickson & Roberts 
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 بدن محور یبخش تینیع. 0 یلیتحلکاربرگ 

 واحد

 معنایی
 بدن محور یبخش تینیع

برداشت

نظري

اساسمعان امشارکتیذهنیبر با مطابق اعضانيکنندگان، و بدن بهيمفهوم عنوانآن

بهشودیمیموجودبودنوحضورتلقيزنانبراتيهویاصلیژگيو سوژهگريدعبارت؛

نيوزنانازاشودیمفيتعریواسطهجنسواندامجسمانبهياديزنبودنتاحدزايزن

.بخشندیمتینیبهوجودخودعقيطر

هامثال

ازمردهاترجذابداره.زنانعاطفیهستنيابدنشونهایژگيوزنبودنيکسريکالًمنزنانياازنظر

مثالًدارن.دیتأکياونهاجلوههستش.همینپامیبینینبامردهافرقداره.زنانهمبیشتربهزنبودنشونو

کاررونمیکنن. آقايونبهقدرتواينچیزا....واسههمونهآقايوناين

 زنیگفتن. مرديگفتن گبالخره االن خبانيدادریخبشما پا!!! منيچرا همهخانمدهینشون ها

االن.نهيآزنبودنفرقاصالًوقابلاحترامهستش.بايجاشونز خودشرونشونبدهيآقاپاکيمثالً

هاقابلاحتراموجذابه.خانميبرایولخندنیهمهم

جنبهني.چراازادهیحضورزنانرونشونمژیهاومدلشونوقاروپرستعکسنيخانمتوايبهنظرمنپا

!نیکنینگاهنم

بديهیمیکنین!قضیهروفلسفیشمیکنین)همراهباخنده(!پايکاندامزنانههستش.نهاينکهسؤالآخه

مردهاندارنها.منظورماينکهوقتیراجبزيبايیوحاالسکسیبودنشصحبتمیشهيعنیراجبزن

.وگرنهکیذهنشمیرهپیشپايمردها)همراهباخنده(.میزنیمحرف

ونمیدونمکارواينچیزهاهمشخصیتوقدرتزنانرونشونمیدهولیخبشمادرستهکهتحصیالت

کالًيمهمشونهستش.يمثالسادهاينکهآقايونياهایژگيونمیتونینانگارکنینکهاندامزنانيکیاز

 و اندام به هاخانميهايیبايزجامعه هرچی. يا باشه منمثالًتوجهمیکننحاالاونخانمحتیدکتر

شنیدممیگنخوبهباسوادمودبهياکارمندولیحیفتیپوقیافهنداره.

نیستن.ولیخببرايهاخانماالنخوشگلیوجدابیتبدنرقابتشدهديگه.بینآقايونهمهستشفقط

وقتیاالنصحبتاصالًاهمیتزياديداره.چونهاخانم بیشترموردتوجههستش. هامخاناندامخانما

یجوررقابتهستش.هممیشههمهاولذهنشونبهانداموقیافهمیره.االناينچالشپا



 901 |  همکاران و  یگالب... ؛  یاجرا کردی: رونستاگرامیکاربران ا نیدر ب تیجنس شینما

 خط داستانی: تقاطع جنس و اقتصاد

مشخصشدکهاجرايجنسیتدرفضايمجازياينستاگرامدرصفحاتماشینبازتاکنون

شودوبراساسمعنینمايشپاانجاممیموردمطالعهودرچالشازطريقنمايشجنسی

باهدفکنندگانچنیناجراهايیذهنیمشارکت ارتقايیو بودنویبخشتینیعخود به

کهدررويکردباتلرهممطرحشد،طورهمان،همانوجودنيبااشود.وجودخودانجاممی

زمجنسیت فرهنگیاجتماعيهانهیدر یو و دارد طررونيازاوجود ووهیشقياز ها

میاجتماعیفرهنگيهاگفتمان یساخته يیگوپاسخبرهمیناساسودرشود. سؤالبه

اجراهايجنسیتیدهندهشکلدوممطالعهبايدمشخصشودکهگفتمانفرهنگیاجتماعی

بهترابتدابهرويداديکهدرسالسؤالبهاينيیگوپاسخمبتنیبرجنسکداماست؟براي

درازآنچهدرلندنرخداداشارهکنیمتابتواندرکبهتري1شگاهسلفريجدرفرو6117

می رخ اينستاگرام مجازي فضاي در زنان جنسی اجراهاي با يابیم.ارتباط دست دهد

سلف افزایفصلیابيبازاريبرا6117بهاردرجیفروشگاه و مخاطبانتوجهجلبشيخود

 شگاهينماکيخود آنزنانشبوگاسالساساستمبر در که کرد بافاحشههیبرگزار ها

پستوريزيهالباس در واغواگریميهامغارهنيتريکم ویمیجنسينشستند کردند

وفرادا کاالهاتی)فعالنگیندوشاپيکه ويیمشاهده در نمامغازهنيتريکه دادهشيها

بدونایم مخصوصاً باشيزیچديقصدخرنکهيشوند، داشته مدیرا تماشای( يکردندبه

بهنيتريبودندکهدرپشتويیهاکاالهایبدنزنوروسپحالتنيآمدند.درایآنانم

شينما شدند. رويلباسزجيسلفريهامغازهگذاشته نيایفروختندولیمیشيراآلوازم

نما حقه با زنشيکار مبدن یانجام ادرواقعشد. براکينهايهمه ودفروشبيحقه

(Bennett, 2009: 113.)

قرارگرفتهموردمطالعه6اينمسئلهدرآراءلیوتاروبنتتحتمفهوماقتصادجنسی

سرمايه است. اقتصاديکه امیالیکهبارنياداريو است. تجارتآن و امیال مبتنیبر

زنامانکتهمهمدراينگفتمانکااليیشدنبدن؛شوندشوندوبهمافروختهمیکااليیمی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Selfridges 
2. Libidinal economy 
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می بیان بنت است. اقتصادي معناي در تاريخ که قرنيریگشکلکند به گفتمان اين

.جايیکهادبیاتبسیارغنیدرارتباطگرددیبرمهجدهموعصرويکتوريا)قرننوزدهم(

باخودارتقايیوشکوفايیخودبااينپیامکهبدنيکسیستمانرژيبالقوهاستومیل

میجنسیيکسرمايهشخص بهیاستکه يا برود هدر به زنا ارضايیيا توانددرخود

هايتجاريهدايتشود.ادبیاتیکهارتباطبینبهداشتجنسیوسمتسودآوريشرکت

می را رشد درحال جديد اقتصاد گفتمانموفقیتدر که بود همیندوران در آموخت.

گناهياعنوانبهکردامانهقبیحمیاقتصادينیزمانندگفتمانمذهبیخودارضايیوزنارات

بنابراين،دراين؛(25اتالفعايداتيکمنبعباارزشاقتصاي)همان:عنوانبهشرمبلکه

يککاالومنبعاقتصاديباارزشعنوانبهبدنزنژهيوبهگفتمانجديداقتصاديبدنو

هايمهموکلیديدرهابهشخصیتبرايتجارتامیالتبديلشد.برهمیناساس،روسپی

سرمايه و اقتصاد شدند. تبديل جنسی مسئلهفعالیتکهيطوربهداري آنان حضور و ها

موردتوجه شد. گفتمان اين نيادر رونیبباگفتمان اقتصیفروشتنآوردن ساز اهیاد

چالشکش«رمولدیغ»اصطالحبه به یفروشتنانگدنیو عنوانبهکه ویراخالقیغکار

يهاشهیبرکلیکهمبتنی]دينیومردساالر[سنتشدگفتماندرنظرگرفتهمییضداجتماع

الگويمولدعنوانبهرایوجنسانيوزنعرکشیدوپاکدامنبودرابهچالشفیزنعف

نمايشگذاشتمعرفاقتصادي به و یکرد گفتمانسنتکهیدرحال. ریزنغکیژنتیدر

باياقتصادزنبهلحاظکیژنتجنسیيدارهيمولدبوددرگفتمانسرما ديمولداستو

هايیجهتقانونیکردنروسپیگريدرهمینراستابودکهاقداماتوجنبشمولدباشد.

 (.25-110امشد)همان:دراروپاانج1211و1251هايدردهه

محور يا تقاطعی است. اقتصاد و جنس تقاطع بر مبتنی اقتصادي جديد گفتمان

می يکديگر به جنسی بدنِ و اقتصاد محور آن در که آمیختهمختصاتی هم با و رسند

جنسیزناست.ازهمینروويژگیمی هايجنسیشوند.حلقهارتباطدراينتقاطعبدنِ

مه به تبديل ويژگیمزن میترين او شودجنسیتی جنسو؛ شامل بیشتر جنسیت يعنی

می آن بازتولید اين میدیبازتولشود. ضروري و ايجاب را اقداماتی که اساسکند بر
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شود.يابهعبارتفوکويیرژيمزيستسیاستيازيستقدرتگفتماناقتصاديتنظیممی

کندکهدرجديديازجنسیتوحقوقجنسیراتعريفمیمراتبسلسلهکهاقتصادمحور

بدنزن اغلببرخالفآن پنهانمحورنيدرژيمزيستقدرتقبلی)که بايد که بود(

می تعريفمیعنوانبهشدو اکنونبايدگناه يککااليمولداقتصاديبهعنوانبهشد،

شکلدادهجديدرااقتصادروحعمومیرسدنمايشگذاشتهشود.گفتمانیکهبهنظرمی

ريزلباسویشيآرالوازمتنهانهامروزهکهيطوربهاست. بدنِواسطهبهزیچهمهبلکهتقريباً

ارتباطیمبتنیبرتصويريافزارهانرمفضايمجازيونیبنيدراشود.جنسیزنفروختهمی

اندوآنراهرچهبیشترهمثلاينستاگرامتبديلبهيکیازابزارهاياساسیاينگفتمانشد

مشخصمیتقويتمی تأمل اندکی با جنسیتدرکنند. اغلباقداماتاجراي که شود

کهدرسلفريجاستگريیروسپهاينشانهاحیايايازفرهنگینوع،موردمطالعهچالش

اينستاگرامیکهدرآمدديپربازدبرايافزايشفروشومصرفرخدادوامروزهصفحات

هايمجازي(تاحدزياديازاينحقهاقتصاديبااليیدارند)برايمثالاينفلوئنسرهاياشاخ

می کننداستفاده می؛ چالشبنابراين در زن جنسی بدنِ نمايش که کرد استدالل توان

رفت.درصفحاتماشینبازنیزتاحدزياديبراساسهمینگفتمانشکلگموردمطالعه

پايزنونمايشاروتیکآنتاحدزياديمنجربهجذبمخاطبوديدنشدنبیشترو

وتيدرنها تزئینیخودرو لوازم فروشقطعاتيدکیو مرتبطبا دريافتتبلیغاتبیشتر

درآمدزايیبرايصفحاتماشینبازشد.

 گیری بحث و نتیجه

دربرگزارشدهينستاگراموچالشدراينپژوهشکیفیبامطالعهصفحاتماشینبازدرا

براساسآن روشاجرايهويتجنسیتیزنياسوژهتنهانهرويکرداجرايهويتباتلر،

 گفتمان تا تالششد بلکه مشخصشد دهندهشکلزن نیز اجراي ویموردبررسچنین

يافته گیرد. اساسمعانیذهنیمشارکتاستداللقرار بر زناها باکنندگاننشاندادکه ن

کاالصورتبهدهند.آنانبدنخودرارفتارهايبدنِجنسیخودبهوجودِخودعینیتمی

توسعهدهندوهويتزنانۀخودراکنندکهمیدرکمی تواننددرقالباينکاالخودرا
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بنابرايناجراهايجنسیتیاغلبدرقالبنمايشبدنواجراهايجنسیرخ؛شکلدهند

دهدمی چالش؛ در و جنسی بدنِ در هويتآن و زن حضور نمايشموردمطالعهيعنی

 شود.اروتیکپاخالصهمی

داريچنیندرکیازجنسیتزنواجراهايمبتنیبرآنمحوراصلیگفتمانسرمايه

جنسیاست.اينگفتمانخودراجايگزينگفتمانقبلیدرارتباطبابدنزنکردهاست

 اساسکه بزرگتلقکيزنبدنشينماآنبر گفتمانکهیدرحالشد.یمیامتناع در

میسرمايه زن بدن داريجنسی چراکه باشد لحاظاقتصاديمولد به میلواسطهبهتواند

ايجادمی درافراد کندجنسیوتحريکآنبسیاريازامیالرا درچالش؛ يابنابراين، ها

شود)آراستنجنسیانجاممیصورتبهاغلبهايیکهدرآناجراهايجنسیتیزنانجريان

وديگرقسمتاندام بدنزنهايخودمثلپا کااليیمطلوبفروختهعنوانبههايبدن(،

می که معنی اين به تنهانهشود. منشأمستقیماً تمايالتمهم از بسیاري انگیزه ازجملهو

ر و تمايالت از بسیاري آن از فراتر بلکه است زيبايی مانندسکسو مصرفی فتارهاي

 زن بدن نمايش طريق از غیره... و پوشیدن آشامیدن، میخوردن، ؛شودايجاد

جديديايدارهياقتصادسرماتمامتنظیماتفلسفیوگفتمانکهيیازآنجا،گريدعبارتبه

،بدنِجنسیزنواجراهايجنسیندیبیتدارکمبهمصرفلیمجاديايبراهمانجنسی

توانامیالمختلفراايجادکردودرمرحلهآنمیواسطهبهآن،کاالياابزارياستکه

مثلصنعتپورن،عيازصناياریروبسنیازهمشود.بعدهمینامیالبهخودمافروختهمی

جنسصنعتپوشاکوخوراکبراساسگفتمان،یوبهداشتیشيآرالوازمصنعت یبدنِ

برايمثالزمانیکهدرتبلیغاتباديدناجراهاي.اندافتهيتوسعهنگیمدلاصطالحبهايزن

شودوبهمافروختهجنسیيکزنتمايلبهخريدنوعیلباسياخوراکیدرماايجادمی

بدنِجنسیزنبهمافروختهشدهاست.درواقعشود،می

توانگفتکهاجراهايهويتجنسیتیزندرفضايمجازيبنديمیدريکجمع

داريجنسیمحصولآناينستاگرامحاصلتقاطعجنسبااقتصاداستکهگفتمانسرمايه

می تقاطع همین است. دلیل یجيرتديبراندازتواند مردساالرگفتمان و درهیاولدينی
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یتمام جهان میباشد.رانياازجملهنقاط مثال شکلبراي به گفتمانگیريتوان تقابل

دومدرياولوتداومآنتاپهلويدورهپهلوليدراوارانيدرایوگفتمانمذهبياقتصاد

بریواقتصادمبتنیبرالیليهااستیکهباورودسيیکرد.جااشارهباپوششزنانارتباط

امانکتهمهم؛شدجادياختالفازنبدنيمذهبواقتصاددررابطهبانحوهاجرانیآنب

نظرمی به بهدوايناستکه رسددرهردوگفتمانهدفنظارتبربدنزناستکه

روشاولتجويزيبودکهازطريقهرچقدرشود.بااينتفاوتکهروشمختلفانجاممی

شد،روشدوموديناعمالمیوپرورشآموزشنرمالکنندهمثلخانواده،يسازوکارها

 داوطلبانهاغواکنندهبسیار درو تکنولوژيو بیشتر آن نرمالکننده سازوکار استکه تر

 هايمجازيمبتنیبرتصويراست.رأسآنرسانه

 تعارض منافع

 درپژوهشحاضرتعارضیبینمنافعنويسندگانوپاسخگويانوجودنداشتهاست

 سپاسگزاری

انماديومعنويوافراديکهدربهسرانجامرسیدناينپژوهشمشارکتازتمامیحامی

.شودیمقدردانیاندداشته
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