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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.
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مقاله پژوهشی
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نمایش جنسیت در بین کاربران اینستاگرام :رویکرد اجرای
جنسیت (مطالعه موردی پیجهای ماشین باز)
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مقدمه
شبکههاياجتماعی
پرواضحاست،درجهانیکههماکنوندرحالتجربهکردنآنهستیم 
مجازيبهمحیطی براي زندگی گسترشيافته است.هرآنچه راکهقبالًدردنیاي واقعی
یداديم (ازحاالتواحساساتفردي گرفتهتامناسباتساختاري)اکنوندراين
انجامم 
یدهیميابهتراستبگويیمدرجامعهمجازيکهدرآنشبکههاياجتماعی
شبکههاانجامم 
مجازيآنالينبهعنوان يک ساختار،تمامی ساختارهاومناسباتجامعهودنیاي واقعی را
رفتهشده جهانمعاصر
درحالبلعیدن استوتاحدزيادي تبديل بهمحتواي اصلی وپذي 
شده است .همین مسئله منجر به توجه روزافزون محققان به مطالعه شبکههاي اجتماعی
مجازيدرسالهاياخیرشدهاست .

بهعنوان فضايی براي به اشتراک گذاشتن تجربیات
در مطالعات اولیه ،اين شبکهها  
شخصی درمیان دوستان  (اعمازآشناوغیرآشنا)،فضايیبرايبرقراريوحفظروابطبا
ديگرانوامکانیبرايبیانمنافعوسلیقههايمبتنیبرهويتفرديتوسطمحققانمورد
تفسیر و توجه قرار گرفته است ( .)Cover, 2012: 178اغلب اين مطالعات با تأکید بر
هاياينستاگرامبهکارکردهاوتأثیراتوپیامدهايمثبتومنفیآنانتوجهداشتهاند


قابلیت
و در آنها هويت و سوژگی کاربران بخشی از مطالعه است و موضوع مطالعه نیست.
نحال،دررويکردهايمطالعاتیجايگزينواخیرتربیشتربراينمسئلهتأکیدشدهاست
بااي 
رفتارشبکههاياجتماعیآنالينراجداازسايراقداماتزندگیواقعیدرنظر

کهنمیتوان
گرفتچراکهحضورواقدامدرآنها بههماناندازهاحساسخود ،هويت وسوژگی را

آنها اينستاگرام
یدهد .امروزه شبکههاي اجتماعی مبتنی بر تصوير و در رأس  
تشکیل م 
بهعنوان عاملی در هويت بخشی موردتوجه است .افزايش استفاده از اين شبکهها 1نقش

مهمی را در نظارت بر خود (هم جسمی و هم اخالقی) ،عینتسازي خود و احساس
اينشبکههابه

سوژگیوبازنمايیجنبههايموجودوبرجستههويتیايفامیکنند.درواقع،
عنوان شکلی از رسانههاي اجتماعی ديجیتال با اضافه کردن امکاناتی بیشتر مثل اعالم
.1کاربرانفعالروزانهاينستاگرام درجهانازصدمیلیون نفردراکتبر 6112بهپانصدمیلیون نفردرژانويه 6112
افرايشيافتهاست( )Statista reports, 2019
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بهصورت
پخشزنده،اشتراکگذاري عکسوفیلم همراهبامتن(اغلب 

موقعیت مکانی ،
بیان عواطفواحساسات) ،امکاناظهارنظر (کامنتگذاشتن)،افزايشدرمعرضنظارت
قرار گرفتن (اعمال نظارت داوطلبانه) و ارتباط با تصاوير و محتواهاي تیپیک و ايدهآل
نهتنها کارکردبرقراري ارتباطوارسالتصوير راداردبلکهبهعنوان فضايی براي ساختن

عبارتديگرفضايی(کارگاههويت)استکهتنظیمخودياهويترا

یکند؛به
خودعملم 
یکند .اين تالش براي تنظیم و شکلگیري خود از عکس و
براي کاربران ترغیب م 
بیوگرافی پروفايل گرفته تا محتواي مطالب و تصاويري که به اشتراک گذشته میشود
مشهوداست(برايمثالمراجعهکنیدبهCzaplicki and et al, 2019: 5; Vida and et :

) .al, 2019: 133; Erin Feltman,2018: 1-6; Dixon, 2019: 3-5
در ارتباط با درک هويت و سوژگی و نحوه ساخت آن در شبکههاي اجتماعی
توانرويکردهايمختلفیرامتصورشد.يکرويکردمیتواندمبتنیبرانقالب


مجازيمی
کپرنیکی کانت و ايدهآلیسم آلمانی باشد .بر اساس اين رويکرد شبکههاي اجتماعی
بهعنوان
بهعنوان يک فرصت و امکان توسط کاربران درک میشود که در آن  
مجازي  
سوژههايعقالنی ،نیتمند و هدفمنددستبهکنش میزنند و هويت و سوژگی خود را

دهندوتعريفمی کنند.دراينرويکردتأکیدبراولويتدادنبهامکاناتفاعل


شکلمی
بهويژه تفاسیر خود
شناسا است .به نظر میرسد اين رويکرد در اغلب تفاسیر عمومی ( 
کاربران)ومطالعاتگذشتهرويکردغالباست.بااينحال،يک رويکرد جايگزين براي
هايپساساختاريونظريههاي

شبکههاي اجتماعی وهويت،اتخاذتئوري
درک رفتارهاي 
فمنیستیتحتتأثیرآن(فمنیسمپساساختارگرا)استکهازدهه 1221بهبعدسوژگیرا
بهعنوان عملیاتی مشروط و سیال در جريان تاريخ ،ساختار فرهنگ ،روايتهاي از پیش

مترين
موجود و چهارچوبها تعريف میکنند ( .)cover, 2012: 180يکی از مه 
رويکردهايمطرحدراين زمینهنظريه«کنشاجرايی وساختجنسیت» 1جوديت باتلر
است.نظريه اجرايی باتلربااستفادهازديدگاه ضدبنیادگرايی و پساساختارگرايانه کهاز
یبرد،مبتنیبراينايدهاستهويتوسوژگیازطريقاستناد
فوکو،الکانودريدابهرهم 
1. Performative Acts and Gender Constitution
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ارائهشده [گفتمانموجود]درجريان فرآيندي
بنديها و هنجارهاي هويتیازپیش 
طبقه 
به 
یشود؛بنابراين،سوژگیيکفرآيندمداومازشدناست،نهيک حالت
ازتکرارساختهم 
بهموجب آنشدننتیجهکنشها(اجراهاي)است کهدرطی
هستی شناختیاز وجود که 
یدهند ( .)Cover, 2012: 178-180در اين
زمان از گذشته تاکنون 1هويت را تشکیل م 
حالتسوژهتنهامعناييکمجريراداردوهويتچیزياستکهاجرامیشود.

میتوانند بینش جديد و متفاوتی را براي مطالعه شبکههاي
اين مفروضات نظري  
اجتماعیمجازيوساختهويتوسوژگیدراختیارمابگذارد.برهمیناساسمیتوان،
فعالیتهاياجرايهويتدرنظرگرفت

بهعنوان 
اقداماتکاربراندرشبکههايمجازيرا 
بهواسطه آنها شکل میگیرد؛ بهعبارتديگر ،اقدامات و رفتارهاي شبکههاي
که کاربر  
اجتماعی (اغلب غیرآگاهانه) ابزارهايی هستند که در جريان آنها هويت و سوژگی
میتواند اجرا و تثبیت شود؛ بنابراين ،شبکههاي اجتماعی آنالين يک فعالیت مجرد و

صرف نیست بلکه مجموعهاي ازکنشها و واکنشهاي متقابلاستکه شاملاجراهاي
هويتی از طريق مديريت پروفايل ،فالو کردن ،اليک کردن ،کامنت گذاشتن،
دستورالعملهاکهکاربران

مجموعهاياز

متن،تصويروفیلممیشود؛يعنی

اشتراکگذاري

قابلفهم رااجراکنند کههمانند رفتارهاي آفالين،
یکنندتايک خود منسجمو 
راملزمم 
نیزاجرامیشود.

تهايآنالين
درهمهفعالی 
هرچند مطالعاتگذشتهدرارتباطباحضورزناندراينستاگرامبراينموضوعتأکید
داشته اند ،اما اغلب با استفاده از تحلیل تصوير و پست يا کامنت و تنها توصیف بدون

واکاويمعنايذهنی ،بااتکا بهفرضهايمردساالرانهفعالیتهايهويت بخشیزنانرا
يیگفتمانهايموجودمردساالرانهاززنسنتیومدرندرجامعه

بهعنوانبازتولیديابازنما

ايران تفسیر و تبیین کردهاند .براي مثال تبلیغ سبک زندگی زنانه بر اساس گفتمانهاي
یکه
مردساالرانه يا بازتولید کلیشههاي زنانه نتايج اغلب اين مطالعات بوده است .درحال 
اينستاگراميکبستريازيرساختجهانیاستکهمرزهايجغرافیايیراازبینبردهاست.
افراددرآنتاحدزيادينهبراساسگفتمانحاکمدرمرزهايجغرافیايیخودبلکهبر
1. Retroactively
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زنندوبهدنبالهويتيابی

اساسگفتمانحاکمدرجهاناينستاگرامدستبهسوژگیمی
هستند.نکتهديگرايناستکهدراغلبمطالعاتاجراهايبدنیناديدهگرفتهشدهاستيا
بهعنوان نوعی مقاومت در برابر فشارهاي
بر اساس رويکردهاي فمینیستی اجراي بدن  
بهزنیهنجارمند تفسیرشدهاستوگفتمانحاکمدرارتباطباچنین
شدن 
تبديل 
اجتماعیِ  
اجراهايیموردبررسی قرارنگرفتهاست(برايمثال:راوداروشمسی112-121:1011،؛
ذکائیوهمکاران01-11:1122،؛اکبرزادهجهرمیوهمکاران51-57:1121،؛قاسمیو
همکاران55-111 :1127 ،؛ کیانی .)102-152 :1121 ،مطالعه حاضر با اتخاذ رويکردي
انتقاديوپساساختاريدرصددکشفمعانیذهنیزنانوهمچنینگفتمانحاکمدرپس
اين معانی ذهنی ا ست .بر همین اساس ،با تکیه بر مفهوم اجراي هويت ،اجراي هويت
جنسیتی زن (سوژه زن يا زن بودن) در فضاي مجازي اينستاگرام را با بررسی و تحلیل
تجارب زيسته زنان در صفحات ماشین باز اينستاگرامی موردمطالعه قرار میدهد .سؤال
اصلیايناستکه:اجرايجنسیتیزندرفضايمجازياينستاگرامبهچهشکلدرحال
وقوع است؟ خود زنان چه برداشتهاي ذهنی از چنین اجراهايی دارند و اين شکل از
اجراهايجنسیتیبراساسکدامدستورالعملياگفتمانشکلمیگیرند؟ 


چهارچوب مفهومی :اجرای هویت
باتلرتماماًدرپیرويوگسترشافکارنیچهوفوکوبیانمیکندکههويتوسوژهدريک
رخمیدهد

توافقباگفتمانفرهنگیازپیشارائهشدهوساختارهاواقداماتمخصوصآن
گونهاي وانمود
به 
بهعنوان عقل سلیم فرض میشود؛ و  
که سوژه را تعريف میکند و  
یشود بجاي اينکه
میشود که هرگونه عملکرد ،اجرا و يا رفتار سوژه از هويت ناشی م 

طبقهبنديها ،تجربیات
لدهنده هويتباشد .پس«خود» يا «من» بر اساس ماتريسی از  
تشکی 
میشود ()Butler, 1990: 40؛ اما سوژه
ارائهشده ساخته  
برچسبهاي هويتی از پیش  

و
توسط قوانینی که از طريق آن تولیدشده است تعیین نمیشود؛ زيرا داللت بر قوانین و
مشده
وتعیینکنندهنیست.بلکهسوژهازطريقيکفرايندتنظی 

انگذار
ابالغهايکعملبنی 

میکند و هم قوانین خود را دقیقاً از
تعیینمیشود.اينفرآيند هم خود را پنهان  

از تکرار 
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میکند( .)Butler, 1990: 145باتلرمعتقداستکه
تبخش 1اجرا  
طريق تولید اثرات هوي 
هیچخودوهويتمحوريوذاتیکهرفتارواقداماتراشکلدهدوجودنداردبلکهتنها
بهصورتتاريخی،توهمیازهويتیذاتیودرونیرا
مجموعهايازاجراهاوجودداردکه 

یکهخوديااجراکننده،اثرونتیجهايناجراهااستButler, (.
درفردايجادمیکند.درحال 


.)1993: 12پسرونداجراي هويت درجريانيک روايت منسجم درطولزماناتفاق
شوديااجبارمیشود وماازاينطريق


تقاضايفرهنگیبرانگیختهمی
بهوسیله 
یافتد که 
م 
قابلتشخیص میشويم و اجازه تعلق و مشارکت اجتماعی پیدا
قابلفهم و  
براي ديگران  
میکنیم( .)butler, 1997: 27

چوجهيکهويتايستاياجايگاهعملنیست
بههی 
برهمیناساس،ازنظرباتلرجنسیت 
که اشکال مختلف کنشها از آن آغاز شوند؛ بلکه ،جنسیت هويتی است که به شکل
ظريفی در زمان ساخته میشود .هويتی شکل يافته در جريان تکرار سبکوار کنشها.6
نحال ،بايد
عالوه بر اين ،جنسیت از طريق سبک بخشی به بدن شکل میگیرد و درعی 
روشیرايجدرکشودکهازطريقآنانواعمختلفژستهايبدنی،حرکاتو

بهعنوان

اجراها،توهم يک خودِجنسیتيافته [داراي جنسیتشده]پايداررا ايجاد میکند .اين
هايذاتیهويتبیرونمیکندوبه


هالگوهاومدل
صورتبندي،مفهومجنسیتراازداير

اجتماعیوزمانمندساختهمیشود.دراين

بهصورت 
سمتمدلیمیبردکهدرآنهويت 

ساختهشده يا يک موفقیت اجرايی است

حالت ،نمود ذات به شکلی دقیق ،يک هويت 
ساختهشده يا موفقیت در اجرا نیست] که افراد

[ذات يا حقیقت چیزي جز يک هويت 
حاضر در اجتماع ،شامل خودِ کنشگران ،آن را بهعنوان شکلی از اعتقاد و باور اجرا
میکنند.آنچههويتجنسیتیخواندهمیشوديکموفقیتاجراگرياستکهبراساس

کسبمیشود( Butler, 1988:

لشده 
مقررات،مجازاتهاوتحديدهاياجتماعیتحمی 


 .)519-520
تا،باتلررويکردجنسیتیخودرادرارتباطبابدنبهکارمیگیرد.اوبا

درهمینراس
1. Substantializing Effects
2. Stylized Repetition of Acts
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تأکید بررويکردمرلوپونتی بیان می کندکه بدنتنها يک ايدهتاريخیاست کهمعناي
وباواسطهگريتاريخدرجهانبهدست

قابللمس 
خودراازطريقاظهاراتجسمیو 
میآوردبلکهمجموعهازامکانهااست.بهاينمعنیکهازطريقرفتارهايذاتیدرونیاز

بهعنوان اجرايی
قابللمس آندرجهان،بايد 
پیشتعییننشدهاستواظهاراتجسمیو 
ايازامکانهايتاريخیدانستهشود.اينامکانهاضرورتاًتوسط


خاصبراساسمجموعه
قراردادهاي تاريخی موجود محدود شدهاند .بدن يک «خود» صرفاً مادي واقعیتمند
راحملمیکندوشیوهاينحملکردنازاساسنمايشی

نیست؛بلکهماديتیاستکهمعنا
واجرايیست.منظورازنمايشیايناستکهبدنصرفاًمادهنیستبلکهآنچهاهمیتدارد
جسمیتيافتنپیوستهومداومِامکانهااست.فردبهسادگی تنهايکبدننیستبلکهفرد
سازمانيافته است،همواره

بهمثابه ماديتیکهعامدانهوازپیش
بدنرااجرامیکند.بدن 

شدهاندمشروط
جسمیتيافتنامکانهايیاستکهتوسطقواعديکهدرطولتاريختنظیم 
کهدوبووارمیگويدبدنيکوضعیتتاريخی

همانطور 
انديگر ،
بهبی 
ومحدودمیشوند .

است.يکروشبراياجراوبهنمايشدرآوردنکهوضعیتتاريخی[گفتمان]رابازتولید
می کند .باتلر معتقد است که اجرا کردن ،به نمايش درآوردن و بازتولید ،ساختارهاي

ابتدايیِ بدنمندي هستند .اجراي جنسیت صرفاً روشی نیست که از طريق آن عاملهاي
يافته،ظهوربیرونیوظاهريپیدامیکنندتاديگرانآنهارادرککنند.بدنمندي


جسمیت
هاراآشکارمیسازد،ياآنچهسارترآنراسبکیازبودن

مشخصاًمجموعهايازاستراتژي
چگاه کامالًخودساختهنیست.
شناسیوجودمینامیدند.اينسبکهی 

يافوکوآنراسبک
هايموجود،تاريخیوجودداردواينتاريخ،امکانهارامحدودومشروط

برايسبک
میکند(همان.)761-766:

شدنگفتمانهاي

تهنشین
منظورباتلرازتاريخ،مسئلهتکرارونوعیرسوبگذاريو 

شکلدهنده خود و بدن در طول زمان است؛ يعنی واقعیت جنسیتی از طريقِ اجراهاي

اجت ماعیمستمردرطولزمانبهوجودآمدهاستومفاهیمعمیقيکجنسذاتی،يک
زنانگی يامردانگیِدائمی [واجراهايمربوطبهآنها]،نیزبهعنوان بخشی ازگفتمانو
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استراتژي،تعیّنيافتهاند.اينگفتمانواستراتژيجنبهاجرايجنسیتوبدنمنديراکتمان
میکند.خودِجنسیتيافتهبیرونگفتماناجتماعیساختهنشدهاست.بدنِجنسیتيافتهنیز

هايشرادريکفضايجسمانیمحدودبهاجرادرمیآوردودرونمحدودهازپیش


اندام
موجود دستورالعملها مرتبط با گفتمان اجتماعی و فرهنگی نقش بازي میکند (همان:
بنديها ،کلیشهها و
پیامها و تکرار هنجارها ،طبقه 
بهواسطه  
 .)761-762هرچند خود  
شود،اجرامیشود؛اما


هايمربوطبهيکگفتمانکهباگذشتزمانتثبیتمی

برچسب
گونهاي ديگري بازسازي يا
به 
شهاي گفتاري متفاوت و جديد  
یتوانددرمواجههباآراي 
م 
).همینمسئلهمیتوانددلیلتفاوتاجراهايجنسیتی

پیکربندي شود (Butler, 1991: 18
درجرياندورهايتاريخیوگفتمانهايمختلفباشد؛بنابراينبراساس رويکرداجراي

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

کمتصحیحوتثبیتشدهاند .

گفتمانحا

روش
مطالعهحاضردرچهارچوبپارادايمتفسیريومنطقکیفی-استقرايیانجامشدهاست.در
اين چهارچوب براي يافتن پاسخ مسئله تحقیق از روش پديدارشناسی تفسیري (1)IPA
استفادهشدهاست .از اينروشدر مطالعاتکیفی براي بررسی وتفسیر «تجاربزيسته»
یشود()Alase, 2017: 11؛
کردهاند،استفادهم 
افراديکهپديدهمشابه(مشترک)راتجربه 
وهدفآنايناستکهاينبررسیوتفسیربهشکلیانجامشودکهتجربهبهجاياينکهبر
بهواسطه
فشده،بیانشودتاآنجاکهممکناست 
دستهبنديازپیشتعري 
اساسسیستمهاي 
کلماتواصطالحاتمختصبهخودشبیانشود( .)Smith and et al, 2009: 32
نمونهگیري ،هدفمندبالحاظقاعدهحداکثرتنوع
راهبردنمونهگیري ،نظري وشیوه  

دادههاي تجربیازابزار مصاحبهعمیق(از نوعنیمساختيافته 6با
برايجمعآوري  

بود.
1. Interpretative Phenomenological Analysis
2. Semi-Structured
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فرآيندکدگذاريدادههامطابقبا

استفادهازسؤاالت باز،روايی وتحلیلی) استفادهشد .
انجامشد.اينرويکرديکروشفشردهسازي

سهچرخه جنريک 1
رويکردآالزازطريق 
داده است 6که در هر چرخه نسبت به چرخه قبل دادهها مصاحبه فشردهتر میشود.
هايمهم،درچرخهدومگزارههايمهمبه

کهدرچرخهاولدادههابهگزاره

بهاينترتیب 

درچرخهسومتمهايتحلیلیبهواحدهايمعنايیتقلیليافت

مضامینمشترکودرنهايت
( .)Alase, 2016: 88-89براي تحلیل دادهها ابتدا توصیف زمینهاي 1ازآنچه که براي
مشارکتکنندگان رخ میدهد و تجربه میکنند در قالب واحدهاي معنايی همراه با

()ازتنظیماتوزمینهاي

مثالهايازگزارههايمهمارائهشد.سپستوصیفساختاري 0

آنشکلمیگیردوتجربهمیشوددرقالبخطداستانیارائه

بهواسطه
کهاجرايجنسیت 
شد.جهتاعتباريابیوپايايیتحقیقرويکردريگور7بهکارگرفتهشد.ريگورشامليک
رويکرد سیستماتیک در ارتباط با طرح تحقیق ،تحلیل ،تفسیر و ارائه دادهها میشود .بر
اساسرويکردريگورمؤلفههاي دقتمندي،معیارهاي دقتمندي واستراتژيهاي دقتمندي
در هر مرحله از تحقیق انجام شد ( .)Danica and et al, 2016: 173-174همچنین ،از
مثلتسازي نظري/پرسپکتیو 2براي اعتباربخشی به يافتهها استناد شد .اين روش به
روش  
مطالعه جنبه قیاسی میبخشد .به اين معنی که از چندين لنز يا نظريه براي تفسیر دادهها
شودوهمچنین،باعثافزايشحساسیتنظريدرمطالعهمیشود( Freeman,

استفادهم 
ی

 .)2018: 1168
سوژه ايکهبرايمطالعهانتخابشدهفتصفحهماشینبازدراينستاگرامدرايران

همزمان و مشترک
بهطور تقريباً  
بود .علت انتخاب اين سوژه اين بود که اين صفحهها  
چالشیراايجادکردندکهتاحدزياديمبتنیبرنمايشجنسیتبودوانگیزهاولیهرابراي
مطالعهايجادکرد .بهگفتهصاحبانهرهفتصفحهومشاهدهخودمحققاستقبالبسیار
1. Three Generic Cycles
2. Data Condensation
3. Textural Description
4. Structural Description
5. Rigor
6. Theory/Perspective Triangulation
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بااليیهمدربینزنانوهمدربینمردانازاينچالشدرتمامیصفحاتشدوافزايش
قابلتوجهی  رادرتعدادفالوورهاواليکشدنتجربهکردند(تصاويريکهدراينچالش

نقراربودکهتصويري
منتشرمیشد6تا17هزاربارتوسطديگراناليکشد).چالشازاي 

مطابقشکل 1منتشرشدوبااينتوضیحکه«عشقتروتگکن»ازبقیهخواستهشدتا
اقدام به اشتراکگذاري تجارب خود کنند .بر همین اساس ،مشارکتکنندگان در اين
مطالعه شامل  17کاربر زن صفحههاي ماشین باز بود که حداقل يکبار در اين چالش
شرکت کرده بودند (ازآنجايیکه اغلب کاربران اين صفحهها و مشارکتکنندگان در
چالش مردان بودند ،يافتن مشارکتکنندگان زن با دشواريهاي بسیاري همراه بود) .به
خودخواستهمصاحبههابهصورت آنالينو ازطريق

دلیل شیوع ويروس کروناوقرنطینه 
ضبطوجمعآوريشد .

نرمافزارهايمجازي(واتساپوتلگرام)ودرقالبفايلصوتی


یافتهها
مشارکتکنندگان مجرد و  1نفر متأهل بود (هر  16نفر زن مجرد اظهار

 16نفر از اين 
دوستپسر خود در اين چالش شرکت کردند و زنان متأهل اظهار

کردند که به همراه 
لششرکتکردهاند).میانگینسنیمشارکتکنندگان

کردهاندکهباهمسرخوددراينچا

نترينسن66سالگزارششد.درارتباط
تقريباً62سالبودوباالترينسن15سالوپايی 
مشارکتکنندگاندانشجويیدورهکارشناسی05،درصد

بامیزانتحصیالت01درصداز
داراي مدرک کارشناسی و  11درصد داراي مدرک کارشناسی ارشد بودند .تمامی
پاسخگويانمحلسکونتخودراشهراعالمکردند .

تحلیل محتوای تصاویر
بادنبالکردناينچالشتاپايانآن(تقريباًيکماه)وتحلیلمحتوايظاهري272تصوير
منتشرشده مشخصشدکهاينچالشدرسهمرحلهبهترتیبزمانیتوسطکاربراندنبال
بهاينترتیب  که در هر مرحله حضور ناخن (اغلب پا) ،پا و برهنگی ساق و ران
شد  .
شودوتصاويربیشترجنبهاروتیکبهخودمیگیرند(تصاوير 6تا.)0تالش

پررنگتر  
می
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برايبرهنهنشاندادنپاتاآنجايیبودکهدربرخیازتصاويرخانمهاشلوارخودراجمع
کردندتاقسمتهايبیشتريازپانمايشدادهشود.تحلیلنحوهقرارگرفتنپادربغلمرد

نیز نشان میدهد که ژست پا و محل قرار گرفتن آن بیشتر با انگیزههاي اروتیک بود.
بهطورکلی ،درتمامیتصاويرحضورزندرنمايشناخن(تأکیدبیشتربرناخنپااست)و

پا(ساقوران)خالصهشدهاستوهیچخبريازصورتزننیست.درارتباطبامرداننیز
همین موضوع صادق است با اين تفاوت که مردان اندام خاصی از خود را به نمايش
بهصورت يک دست بر روي فرمان
نگذاشتند و ژشت غالب مردان در اغلب تصاوير  ،
اتومبیلويکدسترويپاهايزنيادرحالگرفتنآناست؛که بهنوعینشاندهنده
اعمالمالکیتبرهردواست.

شکل  .1تصویر چالش برگزارشده در پیجهای ماشین باز
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شکل  .2تصاویر مربوط به مرحله اول چالش
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تصویر  .0تصاویر مربوط به مرحله دوم چالش
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تصوير.0تصاويرمربوطبهمرحلهسومچالش

واحدهای معنایی :برداشتهای ذهنی از اجرای جنسیت
کاال انگاری بدن
مشاهدهمیشوداينمقولهبهحالتیاشارهداردکهدر

همانطورکهدرکاربرگتحلیلی1

بهعنوان يک کاال رفتار
بهمثابه يک کاال درک میکنند و با آن  
آن زنان بدن خود را  
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بهعنوان
بهعنوان کاالکهبابتآن پول ،زمانومهارتصرفشدهواالن 
میکنند.بدن 

درنظرگرفتهمیشود.پساوالًبايدمورداحترام قرارگیرد وثانیاً

يکمحصولتولیدشده 
ماننديکمحصولتولیديبايد عايداتیداشتهباشد.اينعايداتتنهاشاملعايداتیمادي
آيدنمیشود(کهاغلبدرصنعتمدلینگرايج


کهازطريقگرفتنتبلیغاتبهدستمی
است)،بلکهشاملعايداتغیرماديمانندارضامیلوتمايلدرونیبهزيبايی،ديدهشدنو
درمرکزتوجهبودننیزمیشود .همچنینبرخیازمشارکتکنندگانارضامیلزيبايیدر
بهعنوان  عايداتاينمحصول(يعنیبدن)مطرحکردند.موضوعمهمديگر
مردانرانیز 
اينکه اغلب مشارکتکنندگان اين عايدات را جز امیال درونی انسان قلم داد میکنند؛
عبارتديگر نوعی ذاتی انگاري در ارتباط با خصوصیات بدن زنانه و امیال زنانگی و


به
محصولارائهمیشودتااز

بهعنوان 
مردانگیوجوددارد.برهمیناساسپادراينچالش 
اين طريق زنان به عايدات ذاتی آن دست يابند .البته عايداتی که تا حدودي مبتنی بر
تمايالتذاتیمردانهاست .
کاربرگ تحلیلی  .1کاال انگاری بدن
واحد

کاال انگاری بدن

معنایی
برداشت
نظري 

یکنند وباآن
زنانبدنخودرابهمثابهيک کاالدرکم 

براساسمعانیذهنیمشارکتکنندگان

.بدنبه عنوانکاالکهبابتآنپول،زمانومهارتصرفشدهو

یکنند
بهعنوانيک کاالرفتارم 

یشود .
االنبهعنوانيکمحصولتولیدشدهدرنظرگرفتهم 

مثالها 


نهمه وقتوهزينه صرفمیشه براي چیه پس؟بايد ديده بشهديگه تانوعی زيبايی ببخشه.االنمیدونین
یکه اي 
وقت 
ازخانمهااالنمدلپاهستن .

مدلهاچقدخرجاندامشونمیکنن.پاهماالنجزمدلینگهستش.خیلی

کدومجذابترهوبیشترنگاهمیکنن!مخصوصاًآقايون.

خانمهاتصورکنین؟خدايی
شماتصويرروبدونهمینپاي 
يیطلبهستنديگه.بهنظرمنهمآقايون خوششونمیاد وبیشتر اهمیت میدن.مثالًدوسپسرمن
خبآقايون زيبا 
همیشهازممیخوادالکبزنم.حاالتحريکمیشهيامیلجنسیه...هرچی.بههرحالخوششونمیاد .
آخهخانمهاباآقاهافرقدارن.مثالًهمین پابراي خانمبايد آراستهباشهومنخودمهماينطوري دوسدارم.ي

جورانگارمیخوامجذابباشهزيباباشه.خبطبیعهبراشوقتوهزينهمیذاري .
راستشوبخوايین خودممزياد مطمئننیستم چراپاانقدنمايش دادهمیشه.بهنظرماوالًجذابههستشبعدشمخانمها
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کاال انگاری بدن

واحد
معنایی

االنکلی هزينه میکنن واسههمین لیزر وپديکور واين چیزا.شايد بیشتر واسهآينه میخوان نشونبدن.بعدشمخب
کالًاندامزنانهجذابهستش .
به نظرميکتمايلدرونیبهزيبايیهستش.اينکههرچهزيباترباشیبیشترتوجهمیشه.زيبايیوجذابیتهمفقط

نهها يزياديمیشه.وقتیفرصتشمیشهنشونمیدن.
صورتنیستازنظرم.االنمسراينچیزهارقابتهستشوهزي 
مثالًهمینچالش.بعدشفککنماصالًيجورانگیزهمیدهبريدنبالش.میدونین! 
ازنظرمنصورتودستوپافرقینداره.چوناينچالشباپاشروعشدديگههمهخواستناينطوريباشن.آگه
یدادن .ولیخبجذابیتشونفرقمیکنه.بخصوصدربینآقايون.پا
صورتبودشايدهمهصورتشونرونشونم 
یشد.
خودشیجذابیتیدارهصورتهم یجورديگه.اگرجذابیتینداشتاينهمهآرايشگاهولوازمايناتولیدنم 
یکردنکه!يچیزيهستديگه.بهنظرممیلدرونیانسانهستش .
یدادن،خرجنم 
اصالًملتانقداهمیتنم 

خود ارتقایی بدن محور

1

راههاي
بر اساس معانی ذهنی مشارکتکنندگان (کاربرگ تحلیلی  )6يکی از  
هاوجذابیتهايبدنجنسیاست.


خودشکوفايیواصالحخودتوانايیدرنمايشزيبايی
دراينحالتاندامزنانهوسیلهمهمیاستبرايخودسازيمجددورهايیازتبعیضات
عبارتديگر براي زنان خودشکوفايی و

جنسیتی که در گذشته بر زنان اعمال میشد؛ به
بهواسطهعصیانوشورشعلیهسازوکارسنتیدينیومردساالرانهکهدرطول
اصالحخود 
امااينعصیانودستيابیبهآزادياغلباز

اندانجاممیگیرد؛


تاريخبرزنانسلطهداشته
دهد.گويازنانتاحدزياديآزاديرادرنمايشاندامهايبدن


طريقنمايشبدنرخمی
تعريف میکنند .شکلی از آزادي که تا حد زيادي اروتیک محور است .اين مقوله در
بهمنزله
ارتباط با مقوله قبلی (کاال انگاري بدن) نشان میدهد که بدن جنسی براي زنان  
کااليیاستکهشخصیتخودرادرقالباينکاالتوسعهمیدهندوخودرادرداخلآن

گونهاي است که زنان با نمايشهاي بدنی و
به 
برنامهريزي میکنند .اين برنامهريزي  

دستيابیبهآرمانهايزيبايیجنسیتالشمیکنندخودراآزاد،جذاب،نزديکوگرم

وصمیمینشاندهند .

1. Body-Centered Self-Improvement
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کاربرگ تحلیلی  .2خود ارتقایی بدن محور
واحد

خود ارتقایی بدن محور

معنایی
برداشت
نظري 

ازراههاي خودشکوفايی واصالح خود،توانايی در
معانیذهنیمشارکتکنندگان يکی  

براساس 
تهاي بدنی است .در اين حالت اندام زنانه وسیله مهمی است براي
يیها و جذابی 
نمايش زيبا 
یشد .
خودسازيمجددورهايیازتبعیضاتجنسیتیکهدرگذشتهبرزناناعمالم 
مثالها 


یخواد ولی
یده بهنظرمدلشم 
بهنظرمهمهدوسدارناالنخودشونروسکسی نشونبدن.اونی همکهنشوننم 
توسرشمیزنه.االنمثلقبلنیستکهبخوانبهزورآدمهارومحدودکنن.مثالًخانواده،شوهر،حکومت ...
خبازقديم گفتننشونندهحرامهستشواينا...ماماناموننشونندادنچی شدهمثالً...خبمالهخودمهچرانبايد
نشونبدمچقدزيباست وبااهمیت...اصالًگیرم سکسی باشه.مگهسکسبده!االنکلدنیا خرجمیکنن سکسی
باشن...نهچادرسیاهخوبه(!!!!...همراهباخنده) .
قبالً ي دورانی بود که خانمها با بدنشون بیگانه بودن .االن به نظرم خانمها االن با بدنشون آشتی کردن .میخوان
خودشونباشن.بگنبدنمنگناهنیستبلکهخیلیهمبااهمیتهستش .
بهنظرمديگه دورانگیر دادنبهاين چیزها گذشته.االنهمههمینطوري هستن.يکی دوسدارهنشونبدهيکی
دوسنداره.االنهمههمدوسدارنببینن(همراهباخنده).چرا؟!!چوناينطوريمیتونیخودترونشونبدي.االن
همهچیزتغییرکردهپیشرفتکرده.میتونیخودتباشی.منمدخترهستمچرابايدجذابیتهامونشونندم ...
بهنظرمچونزنهاآزادنیستن ونمیتونناونطوريکهبايدآزادخودشونرونشونبدنمثالًمثلکشورهايديگهو

زندگیکنن.همینروهمقنیمتمیدونن.بعديچالشاينطوريکهمیشههمهتشنهمیانوسط .
خانمها  ودخترهايمنزويوبستهخوششوننمیاد.االنهمهدوسدارنتورابطهباشنو
کالً جامعهومردااالناز 
یزنم دوسپسرمبیشترخوششمیاد.تواينچالشهمکهبهشگفتماستقبال
اينيکنیازه.منخودموقتیتیپم 
کرد.دختربايددلبرباشهجذابباشهخودشونشونبده.اينافکارمالقديمابودوبهنظرمواقعاًظلمبودهمنخودم
نمیتونمتصورکنم .
اينکهحااليکیکمنشونمیدهيايکی زيادنشونمیدهبهنظرممسئلهشخصیتی وخصوصیهستش.شايديکی
میخوادسکسیتر نشونبدهکهبهخودشمربوطه.سکسیبودنتازهچیزبدينیستکهومیتونهيامتیازوهنرباشه
مانکنهاومدل هااينطورين.منظورماينکههرکسیشخصیتواستعداديدارهوبه

کهباتالشبهدستاومده.مثالً
خودشمربوطه .
یها  دوسدارنشخصیتشونرواينطورينشونبدن.منظورمنمايشو
تاحدودزياديمسئلهشخصیتیهستش.بعض 
سکسواينچیزا.يکعدههمباچیزايديگه.مثالًعلموتحصیالتواينچیزا ...

نمایش جنسیت در بین کاربران اینستاگرام :رویکرد اجرای  ...؛ گالبی و همکاران | 901

بودگی جنسی

1

براساس معانیذهنیمشارکتکنندگان،مطابقبااينمفهوم(کاربرگتحلیلی)1بدنو
بهعنوان ويژگیاصلیهويتزنانبرايموجودبودنوحضورتلقیمیشود؛
اعضايآن 
بهواسطه جنسواندامجسمانیتعريف
عبارتديگر سوژهزنيازنبودنتاحدزيادي 


به
شتر
تبخشی پی 
میشود وزنانازاينطريق به وجودخود عینیت میبخشند .نظريه عینی 


توسطفريدريکسونوروبرت)1225(6مطرحشدوچارچوبیرابرايدرکپیامدهايزن
یبخشدفراهممیکند.
درجامعهاي کهدرآنبدنوجنسوجودزنانراعینیت م 

بودن 
ايننظريهبیشتربرپیامدهايعینیسازيجنسیتأکیدداردامابادومفهومقبلیدر

هرچند 
اين مطالعه يک انباشت مفهومی را ايجاد میکند که تحت عنوان بودگی جنسی
یگیرد کهبدنفرد
مفهومپردازي شد.چراکهمطابقباايننظريهعینیت زمانی صورتم 

عبارتديگر،عینیت يافتن زمانیرخ

بهعنوان «شیء جداگانه» ازفرددرنظرگرفتهشود 
؛به

میدهد که ،اعضاي بدن يا عملکردهاي جنسی زن جدا از خود زن ارزيابی شود و

بهعنوانيکموجوداستFredrickson & (.
گونهايرفتارمیشودکهگويینمايندهزن 
به 


.)Roberts: 1997: 173-174دراينمطالعهنیزبراساس دومفهومقبلیمشخصشدکه
یء درک میکنند و دوماً تالش میکنند
اوالً زنان بدن خود را بهعنوان يک کاال و ش 
شخصیتخودرادرقالباينکاالتعريفکنندوآنراتوسعهدهندودرنهايتازاين
بهعنوان يکموجوداجتماعیمشارکتداشته
طريقبهوجودزنانهخودعینیتببخشندو 
عبارتديگرزنبودنخالصهشدهدرپاو

باشند.پادراينتصاويرنمايندهزنبودناست 
؛به
بهنوعی میزان
بهواسطه پا حضور دارند و کیفیت نمايش آن  
کیفیت نمايش آن .زنان  
دستیابیبهخودشکوفايیوتوسعهخودرانشانمیدهد .


1. Sexual Being
2. Fredrickson & Roberts
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کاربرگ تحلیلی  .0عینیتبخشی بدن محور
واحد

عینیتبخشی بدن محور

معنایی

مشارکتکنندگان ،مطابق با اين مفهوم بدن و اعضاي آن بهعنوان

بر اساس معانی ذهنی 
برداشت

عبارتديگر سوژه

یشود 
؛به
ويژگی اصلی هويت زنانبراي موجودبودنوحضورتلقی م 

نظري 

یشود وزنانازاين
بهواسطهجنسواندامجسمانی تعريف م 
زنيا زنبودنتاحدزيادي  
یبخشند .
طريقبهوجودخودعینیتم 
مثالها 


جذابتر ازمردها

یها داره.زنانعاطفیهستنيابدنشون
ازنظر منزنانياکالً زنبودنيکسريويژگ 
جلوههاياونتأکیددارن.مثالً
هستش.همینپامیبینینبامردهافرقداره.زنانهمبیشتربهزنبودنشونو 
آقايونبهقدرتواينچیزا....واسههمونهآقايوناين کاررونمیکنن .
خانمها همه
بالخره مردي گفتن زنی گفتن .خب شما االن گیر دادين چرا پا!!! خب اين نشون میده  
جاشونزيبا وقابلاحترامهستش .اصالً زنبودنفرقآينه .مثالًاالنيک آقاپاي خودشرونشونبده
خانمهاقابلاحتراموجذابه .
همهمیخندنولیبراي 
عکسهاومدلشونوقاروپرستیژحضورزنانرونشونمیده.چراازاينجنبه

بهنظرمنپايخانمتواين
یکنین! 
نگاهنم 
آخهسؤالبديهیمیکنین!قضیهروفلسفیشمیکنین(همراهباخنده)!پايکاندامزنانههستش.نهاينکه
مردهاندارنها.منظورماينکهوقتیراجبزيبايیوحاالسکسیبودنشصحبتمیشهيعنیراجبزن
یزنیم.وگرنهکیذهنشمیرهپیشپايمردها(همراهباخنده) .
حرفم 
درستهکهتحصیالتونمیدونمکارواينچیزهاهمشخصیتوقدرتزنانرونشونمیدهولیخبشما
یهايمهمشونهستش.يمثالسادهاينکهآقايونياکالً
نمیتونینانگارکنینکهاندامزنانيکیازويژگ 
خانمها توجهمیکننحاالاونخانمحتیدکترباشهياهرچی.مثالً من
يیهاي 
جامعهبهانداموزيبا 
شنیدممیگنخوبهباسوادمودبهياکارمندولیحیفتیپوقیافهنداره .
خانمهانیستن.ولیخببراي
االنخوشگلیوجدابیتبدنرقابتشدهديگه.بینآقايونهمهستشفقط 
مها
خانمها اهمیتزياديداره.چوناصالً اندامخانمابیشترموردتوجههستش.وقتیاالنصحبتخان 

میشههمهاولذهنشونبهانداموقیافهمیره.االناينچالشپاهمیجوررقابتهستش .
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خط داستانی :تقاطع جنس و اقتصاد
تاکنون مشخصشدکهاجرايجنسیتدرفضايمجازياينستاگرامدرصفحاتماشینباز
نمايشپاانجاممیشودوبراساسمعنی

ازطريقنمايشجنسی ودرچالشموردمطالعه 
تبخشی به بودن و
ذهنی مشارکتکنندگان چنین اجراهايی باهدف خود ارتقايی و عینی 
وجودخودانجاممیشود.بااينوجود،همانهمانطور کهدررويکردباتلرهممطرحشد،

نرو از طريق شیوهها و
جنسیت در زمینههاي اجتماعی و فرهنگی وجود دارد و ازاي 
پاسخگويی بهسؤال
گفتمانهاي فرهنگی اجتماعی ساختهمیشود.برهمیناساس ودر 

شکلدهنده اجراهايجنسیتی
دوممطالعهبايدمشخصشودکهگفتمانفرهنگیاجتماعی 
پاسخگويیبهاينسؤالبهترابتدابهرويداديکهدرسال
مبتنیبرجنسکداماست؟براي 
 6117درفروشگاهسلفريج 1درلندنرخداداشارهکنیمتابتواندرکبهتريازآنچه در
ارتباط با اجراهاي جنسی زنان در فضاي مجازي اينستاگرام رخ میدهد دست يابیم.
جلبتوجه مخاطبان
فروشگاهسلفیج دربهار 6117براي بازاريابی فصلی خودوافزايش  
السوگاس برگزار کرد که در آن زنان شبیه فاحشهها با
خود يک نمايشگاه بر اساستم  
یکردند و
ینشستند واغواگري جنسی م 
لباسهاي زير کم در پست ويترين مغارههاي م 

افراد که ويندوشاپینگ (فعالیت مشاهده کاالهايی که در ويترين مغازهها نمايش داده
یشوند،مخصوصاً بدوناينکه قصدخريد چیزي را داشته باشید)میکردند بهتماشاي
م 
یآمدند.دراين حالت بدنزنوروسپیهاکاالهايی بودندکهدرپشتويترين به
آنانم 
یفروختند ولی اين
مغازههاي سلفريج لباس زيرو لوازم آرايشی م 
نمايش گذاشته شدند  .
کار با حقه نمايش بدن زن انجام میشد .درواقع همه اينها يک حقه براي فروش بود
( .)Bennett, 2009: 113
اينمسئلهدرآراءلیوتاروبنتتحتمفهوماقتصادجنسی 6موردمطالعه قرارگرفته
است .سرمايهداري و اقتصادي که اين بار مبتنی بر امیال و تجارت آن است .امیالی که
شوندوبهمافروختهمیشوند؛امانکتهمهمدراينگفتمانکااليیشدنبدنزن


کااليیمی
1. Selfridges
2. Libidinal economy
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در معناي اقتصادي است .بنت بیان میکند که تاريخ شکلگیري اين گفتمان به قرن
یگردد.جايیکهادبیاتبسیارغنیدرارتباط
هجدهموعصرويکتوريا(قرننوزدهم)برم 
باخودارتقايیوشکوفايیخودبااينپیامکهبدنيکسیستمانرژيبالقوهاستومیل
جنسی يکسرمايهشخصیاستکه میتواند درخودارضايی يا زنا بههدر برود يا به
سمتسودآوريشرکتهايتجاريهدايتشود.ادبیاتیکهارتباطبینبهداشتجنسیو
موفقیت در اقتصاد جديد درحال رشد را میآموخت .در همین دوران بود که گفتمان
بهعنوانگناهيا
قبیحمیکردامانه 

اقتصادينیزمانندگفتمانمذهبیخودارضايیوزنارات
شرمبلکهبهعنوان اتالفعايداتيکمنبعباارزشاقتصاي(همان)25:؛بنابراين،دراين
بهعنوان يککاالومنبعاقتصاديباارزش
بهويژه بدنزن 
گفتمانجديداقتصاديبدنو 
هابهشخصیتهايمهموکلیديدر

برايتجارتامیالتبديلشد.برهمیناساس،روسپی
فعالیتها و حضور آنان مسئله

يکه 
بهطور 
اقتصاد و سرمايهداري جنسی تبديل شدند  .
تنفروشی از اقتصاد سیاه
موردتوجه در اين گفتمان شد .اين گفتمان با بیرون آوردن  
بهعنوان کار غیراخالقی و
تنفروشی که  
بهاصطالح «غیرمولد» و به چالش کشیدن انگ  

درنظرگرفتهمیشدگفتمانسنتی[دينیومردساالر]کهمبتنیبرکلیشههاي

ضداجتماعی
بهعنوان الگويمولد
زنعفیف وپاکدامنبودرابهچالشکشید وزنعريان وجنسی را 
اقتصادي معرفی کرد وبه نمايش گذاشت .درحالیکه در گفتمانسنتی ژنتیک زنغیر
مولدبوددرگفتمانسرمايهداري جنسی ژنتیک زنبهلحاظاقتصادي مولداستوبايد
درهمینراستابودکهاقداماتوجنبشهايیجهتقانونیکردنروسپیگري

مولدباشد.
دردهههاي1251و1211دراروپاانجامشد(همان.)25-110:

گفتمان جديد اقتصادي مبتنی بر تقاطع جنس و اقتصاد است .تقاطعی يا محور
مختصاتی که در آن محور اقتصاد و بدنِ جنسی به يکديگر میرسند و با هم آمیخته
می شوند.حلقهارتباطدراينتقاطعبدنِجنسیزناست.ازهمینروويژگیهايجنسی

زن تبديل به مهمترين ويژگی جنسیتی او میشود؛ يعنی جنسیت بیشتر شامل جنس و
بازتولید آن میشود .اين بازتولید اقداماتی را ايجاب و ضروري میکند که بر اساس
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گفتماناقتصاديتنظیممیشود.يابهعبارتفوکويیرژيمزيستسیاستيازيستقدرت

جديديازجنسیتوحقوقجنسیراتعريفمیکندکهدر

سلسلهمراتب 

اقتصادمحور که
آن بدن زن برخالف رژيم زيست قدرت قبلی (که اغلب دينمحور بود) که بايد پنهان
بهعنوان گناهتعريف میشد،اکنونبايدبهعنوان يککااليمولداقتصاديبه
میشد و 

نمايشگذاشتهشود.گفتمانیکهبهنظرمیرسدروحعمومی اقتصاد جديدرا شکلداده

بهواسطه بدنِ
همهچیز  
لوازمآرايشی ولباسزير بلکهتقريباً 
نهتنها  
يکه امروزه 
بهطور 
است .
نرمافزارهايارتباطیمبتنیبرتصوير
نبینفضايمجازيو 
جنسیزنفروختهمیشود.دراي 
مثلاينستاگرامتبديلبهيکیازابزارهاياساسیاينگفتمانشدهاندوآنراهرچهبیشتر
تقويت میکنند .با اندکی تأمل مشخص میشود که اغلب اقدامات اجراي جنسیت در
نشانههايروسپیگري است کهدرسلفريج
چالشموردمطالعه،نوعی ازفرهنگيا احیاي 
برايافزايشفروشومصرفرخدادوامروزهصفحاتپربازديد اينستاگرامیکهدرآمد
هايمجازي)تاحدزياديازاينحقه


اقتصاديبااليیدارند(برايمثالاينفلوئنسرهاياشاخ
استفاده میکنند؛ بنابراين میتوان استدالل کرد که نمايش بدنِ جنسی زن در چالش
موردمطالعه درصفحاتماشینبازنیزتاحدزياديبراساسهمینگفتمانشکلگرفت.
پايزنونمايشاروتیکآنتاحدزياديمنجربهجذبمخاطبوديدنشدنبیشترو
درنهايت  دريافت تبلیغاتبیشترمرتبط بافروشقطعاتيدکی و لوازمتزئینیخودرو و
درآمدزايیبرايصفحاتماشینبازشد .

بحث و نتیجهگیری
ينستاگراموچالش برگزارشده در

دراينپژوهشکیفیبامطالعهصفحاتماشینبازدرا
نهتنها روشاجرايهويتجنسیتیزنياسوژه
آنبراساس رويکرداجرايهويتباتلر ،
شکلدهنده چنین اجراي نیز موردبررسی و
زن مشخص شد بلکه تالش شد تا گفتمان  
استدالل قرار گیرد .يافتهها بر اساسمعانی ذهنیمشارکتکنندگان نشان دادکه زنان با
بهصورت کاال
رفتارهايبدنِجنسیخودبهوجودِخودعینیتمیدهند.آنانبدنخودرا 
کنندکهمیتواننددرقالباينکاالخودراتوسعهدهندوهويتزنانۀخودرا


درکمی
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شکلدهند؛بنابرايناجراهايجنسیتیاغلبدرقالبنمايشبدنواجراهايجنسیرخ
میدهد؛ يعنی حضور زن و هويت آن در بدنِ جنسی و در چالش موردمطالعه نمايش

اروتیکپاخالصهمیشود.
چنیندرکیازجنسیتزنواجراهايمبتنیبرآنمحوراصلیگفتمانسرمايهداري


جنسیاست.اينگفتمانخودراجايگزينگفتمانقبلیدرارتباطبابدنزنکردهاست
یکه در گفتمان
یشد .درحال 
که بر اساس آن نمايش بدن زن يک امتناع بزرگ تلقی م 
بهواسطه میل
سرمايهداري جنسی بدن زن میتواند به لحاظ اقتصادي مولد باشد چراکه  

جنسیوتحريکآنبسیاريازامیالرادرافرادايجادمیکند؛بنابراين،درچالشهايا

بهصورتجنسیانجاممیشود(آراستن
جريانهايیکهدرآناجراهايجنسیتیزناناغلب 

بهعنوان کااليیمطلوبفروخته
هايخودمثلپاوديگرقسمتهايبدن)،بدنزن 


اندام
میشود .به اين معنی که نهتنها مستقیماً منشأ و انگیزه بسیاري از تمايالت مهم ازجمله

سکس و زيبايی است بلکه فراتر از آن بسیاري از تمايالت و رفتارهاي مصرفی مانند
خوردن ،آشامیدن ،پوشیدن و غیره ...از طريق نمايش بدن زن ايجاد میشود؛
عبارتديگر،ازآنجايیکه تمامتنظیماتفلسفیوگفتمان اقتصادسرمايهداري جديديا


به
یبیند،بدنِجنسیزنواجراهايجنسی
همانجنسیبراي ايجاد میل بهمصرف تدارکم 
بهواسطه آنمیتوانامیالمختلفراايجادکردودرمرحله
آن،کاالياابزارياستکه 
بعدهمینامیالبهخودمافروختهمیشود.ازهمینروبسیاريازصنايعمثلصنعتپورن،
لوازمآرايشی وبهداشتی ،صنعتپوشاکوخوراکبراساسگفتمان بدنِجنسی
صنعت 
افتهاند.برايمثالزمانیکهدرتبلیغاتباديدناجراهاي
بهاصطالحمدلینگ توسعهي 
زنيا 
جنسیيکزنتمايلبهخريدنوعیلباسياخوراکیدرماايجادمیشودوبهمافروخته
میشود،درواقعبدنِجنسیزنبهمافروختهشدهاست .

بنديمیتوانگفتکهاجراهايهويتجنسیتیزندرفضايمجازي


دريکجمع
اينستاگرامحاصلتقاطعجنسبااقتصاداستکهگفتمانسرمايهداريجنسیمحصولآن

است .همین تقاطع میتواند دلیل براندازي تدريجی گفتمان دينی و مردساالر اولیه در
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تمامی نقاط جهان ازجمله ايران باشد .براي مثال میتوان به شکلگیري تقابل گفتمان
اقتصاديوگفتمانمذهبیدرايراندراوايلدورهپهلوياولوتداومآنتاپهلويدومدر
استهاي لیبرالی واقتصادمبتنی بر
ارتباط باپوششزناناشاره کرد.جايی کهباورودسی 
آنبین مذهبواقتصاددررابطهبانحوهاجراي بدن زن اختالفايجاد شد؛امانکتهمهم
ايناستکهبهنظرمیرسددرهردوگفتمانهدفنظارتبربدنزناستکهبهدو

روشمختلفانجاممیشود.بااينتفاوتکههرچقدرروشاولتجويزيبودکهازطريق

وديناعمالمیشد،روشدوم

آموزشوپرورش 

سازوکارهاي نرمالکنندهمثلخانواده،
بسیار اغواکننده و داوطلبانهتر است که سازوکار نرمال کننده آن بیشتر تکنولوژي و در
رأسآنرسانههايمجازيمبتنیبرتصويراست.

تعارض منافع
درپژوهشحاضرتعارضیبینمنافعنويسندگانوپاسخگويانوجودنداشتهاست

سپاسگزاری
ازتمامیحامی انماديومعنويوافراديکهدربهسرانجامرسیدناينپژوهشمشارکت
یشود .
داشتهاندقدردانیم 
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