
 هاينوينمطالعاترسانهفصلنامه 

 901تا  91، ص9911تابستان ، 22، شمارة ششمسال 
www.nms.atu.ac.ir 

DOI: 10.22054/NMS.2021.55300.1047 
 

ی 
هش

ژو
ه پ

قال
م

 
 خیتار

ل: 
سا

ار
91/

91/
19 

 
 خیتار

یپذ
ش

ر
 :

42/
10/

11
 

2
5

3
8

-2
2

0
9

 
   

   
IS

SN
:

 
eI

SS
N

: 2
4

7
6

-6
5

5
0

 

زنان  هیزنان عل یپراکن گانه نفرت ابعاد سه یگفتمان انتقاد لیتحل

 نستاگرامیدر ا

 .علوم ارتباطات، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسالمی، قشم، ایران دانشجوي دكتري   مريم مقيمي 

  

 .تهران، ایران ،یدانشگاه عالمه طباطبائ دانشکده ارتباطات استاد علوم ارتباطات  هادي خانيكي

 

 .رانیدانشگاه باقرالعلوم، قم، ا یهمگان یدانشيار زبان شناس   سلطاني  اصغر يسيد عل

  چکیده
زناندرهیزنانعلیپراکننفرتيهاابعادونشانهيیوشناسايگفتمانانتقادلیباهدفتحلروشیمقالهپ

یپراکنپرداختبهابعادنفرتچهيبهنگارشدرآمدهاستوازدرنستاگراميصفحاتکاربرانزندرشبکها

یاصليهااستمؤلفهنيحاضرامقالهیمسئلهاصلانیبگري.بهدمیابيدستیپراکننفرتيبهمفهوممرکز

نستاگراميمنتشرشدهزناندرايبرمحتواهاهايیاند؟چهگفتمانکاربرانزنکدميهادرمتنیپراکننفرت

ا بر گلنيحاکماست؟ آراء به رجوع زمردونهیاساسبا نفرتنهیدر با تحل،ینترنتيایپراکنمقابله لیبه

افتیمنظورباتوجهبهرهنيزنفعالدرحوزهزنانپرداختهشد.بهااربرصفحاتچهارکيگفتمانانتقاد

ونياتئونیگفتمانلیتحل وک،داي. کار خبرهايبراايژهيفرم متن از اطالعات استخراج و يثبت

ازسهیحاکشدهیبررسيها-پستیوبررسلیکهتحلدهدینشانمجيشدهدرنظرگرفتهشد.نتاانتخاب

خش علونتنوع مردساالرضیتبعهیاست: نظام نقشسنتهیعل،يو و خانواده درنهاینهاد و تيزنان

يوتالشبرایسنتيهاارزشهیوعلبيتخرچهيومدرنازدریستینیفميهابهسمتارزشيرستگار

قفسسنت گفتمانشکستن مطالعه کلی برآيند در دال،یصفحاتموردبررسیها. که مشخصگرديد

درجامعهدياست.زنبا«اجتماعیبودن»شدهدرنظمگفتمانیهويتزنانهمطالعههايمجموعپستيمرکز

هايرخخواهدداد.دالیتیجنسيزنانهشده،برابریحضورداشتهباشد.حضورزندرجامعهمنتجبهآگاه

گفتمانیکاربرانمنظومه«یتیجنسيبرابر»و«یروابطجنس»،«يیگراجمعینف»پیرامونیديگرينیزچون

هايیرانیزبرايخودمتصوراستدهند.اينگفتمان،ديگريزنرادرنظمگفتمانیهويتزنانهتشکیلمی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

:نويسندهمسئولhadi.khaniki@gmail.com 
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قالبهويت اغلبدر اختالالتجنسکه ضدانسانیت، مردساالرنه، نگاه و تحجر ،يچندهمسر،یهايی

 شوند.میانيو...نمایخيتارضیتبع

 .یپراکن نفرت نستاگرام،یزنان، ا هیزنان عل ،یان، مردساالرگفتم لیتحل :ها واژهکلید
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  همقدم
هاوهمچنینها،حقوقاقلیتآفرينینقضهرگونهآزاديبیان،حقوقافرادوگروهنفرت

بین قوانینملیو در برابرياست. آزاديو نفرتمفاهیمکرامت، پراکنیسخنیالمللی،

 به آسیبرساندن تحريکبه تعصبيااستکه تبعیض، بیانیحاوي طرح يا ديگري

کندوهدفآنگروهیاجتماعیياجمعیتیخاصخشونتاستوياازآنحمايتمی

اقداماتخشونت از که است سخنانی و میبوده حمايت اينآمیز بروز به يا گونهکند

شود.بهدنمیپراکنیفقطبهاينمواردمحدوکند.البتهنفرتاقداماتتهديدياتشويقمی

نفرت مفهوم برخی، مینظر داده بسط اظهاراتی به تقويتپراکنی که فضايشود کننده

هاممکناستسببتعصبونبودوامدارياستکهبراساساينفرضکهاينتعصب

حمالتخشونت همکاران،تشديد و )گلیردونه شود تبعیضهدفمند و خصومت آمیز،

5102:00.)

مضامینی از يکی است، مطرح مجازي فضاي در اينترنتیانگیزينفرت»که «هاي

نفرت يکیازشبکهانگیزيپديدهاست. میاناينوظهوراست. هاياجتماعیمحبوبدر

می تعامل به آن در که کنندگان دنبال و ايرانی است.کاربران اينستاگرام پردازند،

به دوسويهاينستاگرام شبکه عنوان آن در استکه اشتراکگذاشتهاي به عکسويديو

عنوانفضايتعاملدرنزدکاربرانشناختهشدهاست.محبوبیتاينستاگرامشودوهمبهمی

ايرانیعلی میانکاربران همکاران، )بیچرانلو افزايشاست. به :0931الخصوصزنانرو

(.ازاينحیثمطالعهاخیرمتمرکزبراينمسئلهاست.001

کندوداراييکپلتفرماگرامنزديکبهيکدههاستکهفعالیتمیازآنجاکهاينست

کاربرپسنداست،درتمامدنیابهشکلچشمگیريموردعالقهکاربرانقرارگرفتهاستو

درحالرشدمی بنابراعالمسايتاستاتیستا،درسالتعدادکاربراناينستاگرامدائماً باشد.

استورياينستاگراميکیازعواملاينستاگراميکمیلیاردکار5151 دارد. برفعالدرماه

می شمار به محبوبیتاينستاگرام روزانه که می211آيد استفاده آن از نفر کنند.میلیون

اياالت کاربراندر بیشترينتعداد با آمريکا، رتبه001متحده در است. هايمیلیونکاربر
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برزيلبا ايرانبا61میلیونکاربروهندبا66بعدي، میلیون51میلیونکاربرقراردارند.

دارد قرار انگلستان از قبل و ژاپن از بعد جهان هشتم رتبه در فعال کاربر

(https://www.statista.com0933بهتاريخسومديماه.)

محبوب تلگرام از بعد اينستاگرام اينکه به توجه با اجتماعیدربنابراين ترينشبکه

میلیوننفررسیده91شودتعدادکاربرانايرانیاينستاگرامبهبیشازت،تصورمیايراناس

(.0936:92باشد)حسنیوکالنتري،

جهتمهماستکهشبکهاجتماعیاينستاگراممطالعهشبکهاجتماعیاينستاگرامازاين

اتفرهنگی،دارايابعادمثبتومنفیاست.ابعادمثبتآنشامل،فضايیاستبرايارتباط

تبلیغاتدرحالی عرضهکردنمحصوالتو ديگران، از شناختخود کهتبادلفرهنگی،

چشم رقابت، براينمايش، فضايیاست، ايجاد منفیآن نفرتوهمبعد انگیزي،چشمی،

خصوصزنانايجادشدهاست.خشونت،تبعیضوتعصبعلیهديگرانوبه

نفرتازاين حوزه در دنیايانگیزجهتمطالعه زناندر زنانجدياستکه يعلیه

می تبعیضقرار خشونتو مورد بسیار دنیايواقعی تبعیضدر اينخشونتو و گیرند

می منتقل نیز مجازي فضاي به پتانسیلواقعی فضايشود. اينستاگرام در موجود هاي

اناست.خصوصزنهايخاصیازمردمبهکندکهبهضررگروههايیرافراهممیگفتمان

پراکناست.آمیزوسخناننفرتهايیازاينگفتگوهاشاملقلدري،محتوايتوهیننمونه

بهاينگفتمان مقاماتبرخیسرعتبههايمتنفرانه شد. عنوانيکمشکلجديشناخته

شبکه فضايیبرايبحثکشورها هاياجتماعیرا ما»هايالتهابیکهمعموالً دربرابر« را

ق«هاآن» می، توهینرار زبان بسیاريموارد در امريکه تشخیصدادند. ايجاددهد، آمیز

(.Mondal,2018: 112کند)می

است بوده فعال پژوهشی ارتباطاتاجتماعیيکحوزه نفرتدر از گفتن سخن

(Delgado & Stefancic,2004شبکه.)هاياجتماعیمجازيبرايپايانرساندنخشونت

کنند،اينستاگرامنیزازاينهايخاصی،دراينفضااستفادهمیسیاستدرفضايمجازياز

نفرت با مقابله مستثنینیستو درامر است. داده کارشقرارگرفته دستور در انگیزيرا
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يابدوگويیفضايدنیايمجازيوشبکهاجتماعیاينستاگرامخشونتوتبعیضاشاعهمی

نتوتعصبزنانبرعلیهزنانشدهاست.بنابرآنچههايخشوايبرايتقابلمجازيعرصه

نشانه و شناسايیابعاد انتقاديو تحلیلگفتمان شدهدفاصلیتحقیقحاضر هايبیان

نگارشنفرت به اينستاگرام شبکه در زن کاربران صفحات در زنان علیه زنان پراکنی

نفرت ابعاد پرداختبه دريچه از استو مفهدرآمده مرکزينفرتپراکنیبه پراکنیوم

مؤلفهدست است اين حاضر پژوهش اصلی مسئله بیان ديگر به اصلیيابیم. هاي

متننفرت زنکدمپراکنیدر گفتمانهايکاربران چه محتواهايمنتشرشدهاند؟ هايیبر

زناندراينستاگرامحاکماست؟

 . پیشینه تحقیق2

عنوانهويت0931مژدهکیانی) تحلیلجنسیتیکاربرانشبکه(تحقیقیبا هاياجتماعی؛

اينتحقیقباهايکابرانشبکهگفتمانکامنت هاياينستاگراموتلگرامانجامدادهاست.

هدفتحلیلواقعیتوبازنمايیهويتجنسیتیکاربرانفضايمجازيبااستفادهازروش

جنسی هويت سطوح تحلیل به فیسک مدل اساس بر گفتمان تحلیل کاربرانکیفی تی

هايکاربرانزنگیريهدفمندبود.نمونهتحلیل،پستوکامنتپرداختهاست.روشنمونه

بود.پستو0936هاياجتماعیاينستاگراموتلگرامازآبانتااسفندماهسالومردشبکه

هايرايجدرتحلیلگفتمانبررسیشدهاست.کاربرزنومردباروش911هايکامنت

هايبیشتريبهثبتهايکاربراننشاندادکهکاربرانزن،کامنتپستوکامنتتحلیل

براساسيافتهرسانده مردانپستاند. نتايجبههايبیشتريثبتمیهاياينمطالعه، کنند.

«کنندهاياجتماعیآنالين،بیشترحمايتوتأيیدمیزناندرشبکه»تقويتاينمفهومکه

نتايجا شد. اشتراکموضوعمنجر به زنان که داد نشان تمايلهايشخصیينمطالعه تر

گفتمانمسلطدراينمطالعه دارندومردانبیشترمتمايلبهمسائلکمترشخصیهستند.

است.«تأيیدينسبتبهمردان-ماندگاريزناندرگفتمانسنتیحمايتی»

عنوانتحلیلمحتوا0933جعفريوهمکاران) تحقیقیبا آمیزهايخشونتيپیام(

اند.تحقیقآنانبااستفادهازروشهايتلگرامیاستاناردبیلانجامدادهعلیهزناندرکانال
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انجام محتوا مقولهتحلیل و مضامین تعیین مبناي و است مطالعهگرفته پژوهشنیز هاي

پیام خشونتاکتشافی کانالهاي در زنان علیه میآمیز تلگرامی آماريباشد.هاي جامعه

هاياولیه،هايتلگرامیاستاناردبیلبودکهپسازغربالگريپژوهششاملتمامیکانال

خشونت مضامین حاوي که بیستکانال مدنظرتعداد معیارهاي و بودند زنان علیه آمیز

معرض در بیشتر زنان که داد نشان نتايج شد. انتخاب نمونه براي داشتند، پژوهشرا

خطاندوبعدازآنبهترتیبخشونتجنسیوخشونتبروننسیقرارگرفتهخشونتغیرج

بینپیام از دارد. بیشترينخشونتمربوطبههايخشونتقرار زنان، غیرجنسیعلیه آمیز

هايخشونتعاطفیوروانیبودهاست.ازمیانانواعخشونتجنسیعلیهزناندرکانال

رمعرضخشونتهرزگیمحضازسويمردانبیشترتلگرامیاستاناردبیل،قرارگرفتند

خشونتبرون ازنظر و دارد کانالجلوه بیشترينفراوانیمربوطبهخطدر هايتلگرامی،

تهديدبهتجاوزبهعنفاست.

(تحقیقیباعنوانخشونتکالمیدرفضايمجازي؛0931نژادومجلسی)عبداللهی

اظهارنظرهايدنبال گاندرصفحاتاينستاگرامهنرمندانايرانیانجامکنندمطالعهمورديِ

درگامنخست،صفحاتپرطرفداريکهتازمانآغازاينپژوهشبیشازيکداده اند.

سلبريتیهنريدرداخل03کنندهداشتند،شناسايیشد.اينصفحاتمتعلقبهمیلیوندنبال

پس اظهارنظرهايدنبالايراناست. اتازمنظرخشونتکالمیکنندگاناينصفحازآن،

دراينپژوهشازنظريه و0311هايادبازبراونولوينسون)موردمطالعهقرارگرفت.

(کهبامحوريتوجهه،ذيلِنظريهنمايشیگافمن5100ادبیکالمیازکالپپر)(وبی0311

می مضموقرار تحلیل روشکیفیِ پژوهشاز انجام براي است. شده استفاده نگیرند،

اظهارنظر)کامنت(کهحاويخشونتکالمی0211استفادهشد.سرانجام،باتحلیلحدود

مضمونفراگیرباعنوانزندگیشخصی،جايگاه3بودند،اشباعنظريحاصلشدوتعداد

ايهنرمند،آسايشورفاه،جنسی،جنسیت،سیاست،مذهب،قومیتواصلوومقامحرفه

ازاينمرحله،شبکه،فرهنگیوشهروندياستخراجشدند.پسهاياجتماعینسبودغدغه

هايمتنی،ترسیموهمچنینپیشازعنوانالگوهاياصلیوپرتکراردادهمضامینفراگیربه
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سازمان و پايه مضامین مضامینيعنیتعداد سطحديگر دو گانه نُه جداول در دهندهآن

آورده،توصیفوتحلیلشد.

(تحقیقیباعنوانمزاحمتسايبريدربین0936گروهمکاران)عادلهاشراقیکار

داده انجام اينستاگرام اجتماعی شبکه بررسی مردان: و پژوهشپساززنان اين در اند.

پرسشنامه سايبري، مزاحمت پارامترهاي واستخراج است شده تهیه آنالين اي

ت.نتايجحاصلازتحقیقنشانهاصورتگرفتهاسهايمختلفیبررويدادهوتحلیلتجزيه

دهدتفاوتمعناداريبینمزاحمتسايبريوجنسیتوجوددارد.می

( همکاران و پور جامعه0936همت تبیین و شناسايی عنوان با تحقیقی شناختی(

سالهشهرتهران(وباروش51-12خشونتعلیهزناندرفضايسايبر)موردمطالعه:زنان

آناستکهمشارکتاجتماعیزناندهندههايپژوهشنشانند.يافتهاپیمايشیانجامداده

دهدوباافزايشبستگیخانوادگیخشونتعلیهزناندرفضايسايبرراکاهشمیودل

هايسايبريدرصورتاعتیاديابدوهمنوايیدرگروهاعتیادآنالين،خشونتافزايشمی

نتايجتحلیلرگرسیوننیزبیانگرآناستآناليندرخشونتعلیهزنانتأثیرگذارا ست.

متغیرمشارکتاجتماعیبیشازديگرمتغیرهابرخشونتعلیهزنانتأثیردارد.

( همکاران و ماندل شبکه5101ماينک مطالعه به به( اجتماعی ارتباطهاي عنوان

محتوايیدردهدهرکسیبرايانتشارمطالبوباهرقیمتپرداختهاستکهاجازهمیارزان

هايیرافراهمهاياجتماعیفضايگفتمانحال،پتانسیلشبکهآنحضورداشتهباشد.بااين

هايیازاينگفتگوهاشاملقلدري،هايخاصیازمردماست.نمونهکندمضربهگروهمی

بهمطالعهشبکهزمزمهوتويیترمطالعهآمیزوسخناننفرتمحتوايتوهین او انگیزاست.

فرمپر استو معرفیمجموعههايگفتارينفرتداخته و الگوهايمهمبرايانگیز اياز

نفرتدرکوسیع گفتن سخن از تشخیصآنتر و پیشگیري راهکارهاي ارائه و انگیز

هايخاصممکناستاقلیتزناننسبتبهخودشانباشدچیزيبرآمدهاست.اينگروه

محت قلدري، هستم، آن دنبال به من سکوتوايتوهینکه به منجر خشونتکه و آمیز

شود.می
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( همکاران و 5106استیال تحتعنوان پژوهشیرا خشونتبازنمايیرسانه»( اياز

هاراموردبررسیقرارگرفتهاستتااند.دراينپژوهشقدرترسانهانجامداده«علیهزنان

تغییر دربارهخشونتعلیهزنانتقويتيا سؤالاصلیپژوهشاينافکارعمومیرا دهد.

کارانههستندکهازهايمحافظهايدربارهاينموضوعحاويپیاماستکهآياتصاويررسانه

عینیت»طريقروکش روايت« از استفاده میهايسادهبا ارتباطبرقرار بررسیشده کنند.

رسانهمبانینظرينشانمی تجاوزجنسیوآزادهدکه خشونتخانوادگی، اذيتها رو

ايندرکفمینیستیومنعکسکنندوپوششخبرينمیجنسیبازنمايینمی کنندهدهند.

هاياجتماعی،کهاينترنتورسانههااست.درحالیتسلطمردانهوجنسیتگرايیدررسانه

اسطوره چالشکشیدن به با قادرند ديگران و انجمنفعاالن کلیشه، و هايجديدعلیهها

خشون رسانهتداوم با مشارکتمداوم کنید. ايجاد زنان درکتعلیه از براياطمینان ها

هاضرورياست.ديدگیرسانهجامعهازخشونتعلیهزنانوآسیب

هاياخیرهاياجتماعیدرسالطورکهدرپیشینهمقالهاشارهشد،دربارهشبکههمان

یزمطالعاتزياديدرموردخشونتگرفتهاستودرارتباطبازناننتحقیقاتزياديانجام

انجام زنان پژوهشعلیه اما است؛ نفرتگرفته با اجتماعیمرتبط شبکه در پراکنی

اينستاگرامدرايرانانجامنشدهاست.تحقیقاتپیشینیاگرچهامکاناتنظريفراوانیپیش

بامقالهحضارپايمقالهحاضرقراردادهاست،امادرسهقلمرومکانی،زمانیوموضوعی

ازاين حاضر تحقیق دارد. نشانهتفاوت بررسی به که نفرتجهت گفتمان و پراکنیها

داراينوآورياستبهمی پراکنیپراکنیموردمطالعهنفرتويژهاينکهنفرتپردازدکامالً

استومکاناجرايتحقیق0933زنانعلیهزناناست.بازدهزمانیتحقیقحاضردرسال

است.0933هاجتماعیاينستاگرامايراندرشبک

 . مرور نظری9

هاکینگ توسط گفتمان نظريه و گافمن نمادين متقابل کنش بین نظري سنتز اهمیت

براي5100) و مکمليکديگرند نظريه دو استاين هاکینگمعتقد است. شده اشاره )

اوبهره برداريبهترازمفهومگفتمانوکنشمتقابلنمادينبايدبینايندوقرارگرفت.
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داندکهتمامیمکاتبانديشهراهدفقرارمی«البهپايینبا»تحلیلگفتمانراتحقیقیاز

تحقیقیاز پايینبهباال»دادهاستونظريهگافمنرا نامدکهباورودافرادبهروابطمی«

گیريازآنمرتبطاست.ازنظرهاکینگ،گافمنهمدرگیرگفتمانبود؛اجتماعیياکناره

کنندوگیرد،اجرامیزندگیروزمرهخودشکلمیگافمنبارويکردنمايشیکهافراددر

هايهايمتقابلزندگیروزمرهدرنقشيابد.ويمعتقداستخوديکهدرکنشمعنامی

پذيراستوبنابراينبرايمحافظتازخودواجراهايشودبسیارآسیبگوناگونخلقمی

(.در529-0332:525من،کند)گافآندرزندگیروزمرهمديريتتأثیرگذاررامطرحمی

کردبلکهلحن،لهجه،زبانبدن،حاالت،تعامالتاجتماعیفردفقطبهکلماتتوجهنمی

گرفت.برايگافمناهمیتداشتکهافرادهانیزموردتحلیلقرارمیهاوسکوتبرداشت

براساساينتعامال تعريفکردهويکديگررا تچگونهيکديگرراشکلداده،خودرا

درکمی هاکینگاينروشرا باال»کنند. پايینبه بامی« ابتدا نامدچونمعتقداستما

کنیمواهمیتداردکهاينتعامالتچگونهزندگیماتعامالترودررويافرادآغازمی

هامعنايیاستچوننقطهآغازآنگزاره«باالبهپايین»سازند.روشگفتماناماازرامی

بنديگفتمانیراشکلشرايطمکانیوزمانیخاصمبادلهشدهويکصورتاستکهدر

انسانمی از را آنگزارهدهدوخود مطرحمیهايیکه را میها جدا درواقعکنند، کند.

صورتبه خالصه کنشبنديطور و باال در گفتمانی پايینهاي در انسانی متقابل هاي

(.0931قرارگرفتهاست)آقايی،

آن شناختنسبتبهاينموضوعاما چهازنظرهاکینگکاستینظريهگفتماناست،

هايمختلفگفتمانیچگونهتبديلبهبخشیاززندگیافرادعاديبندياستکهصورت

اينکهچطوراينصورتمی نهادينهشدهاست؟وکاستینظريهگافمنبنديشود؟ويا ها

هايگفتمانیبنديتقابلاجتماعیصورتهايمدهدچطورکنشايناستکهتوضیحنمی

ايم؟درواقعمفهومچنینیرسیدهدهند؟اينکهماچگونهبهنهادهاياينونهادهاراشکلمی

مشخصمی محیطگفتمان که میکند تأثیر مردم روي چگونه تاريخی اماهاي گذارند

اتفاقمهرگزنشاننمی گافمناينیدهدکهاينفرآيندچگونهدرزندگیروزمره افتد.
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کندکهساختارهايايبهاينموضوعنمیدهداماهیچاشارهطوردقیقانجاممیکاررابه

اند.گرفتهپیرامونافراددرجامعهچگونهشکل

کندکهافرادباهمارتباطدارندوموجبساختنعملکنشمتقابلنمادينبیانمی

برايشناختافراديکهيکديگرمی نهاديروزبهشوند. فرهنگیو دريکساختار روز

شوند،ضرورياست.کنشمتقابلنمادينروشمناسبیبرايدرکاينموجودساختهمی

اماآنچههاييکفردوحاالتزندگیاوچگونهپديدمیموضوعاستکهنقش آيند؛

حذفکردهوبرايتکمیلآنبايدبهنظريهگفتمانرجوعکنیم اينسؤالگافمنکامالً

کدام گفتماناستکه بهيکاز نهادهاياجتماعیها در طبیعیما تفکر بخشیاز عنوان

عنوانبخشیشدهدرجامعهبهگیرند؛يعنیاينکهنهادهاياجتماعیومعناهايارائهشکلمی

توسطانسان نظمیکه گفتمانروشیدرازنظمطبیعیهستنديا است. برساختشده ها

شود،توانیمدرککنیمکهچهچیزيگفتهمیهامیدهدکهبراساسآنقرارمیاختیارما

دهدبرايشودواينکهچهچیزبامعنااست؛اماهیچمسیريرانشاننمیچهچیزساختهمی

هارادرهاوغیرممکنشودتاآنممکنآنکهيکنفردرزندگیروزمرهچگونهموفقمی

ند.برايرسیدنبهاينموضوعبايدسراغگافمنبرويم.بهاينبخشیازوجودخودبگنجا

توانسنتزيبیننظريهگفتمانوکنشمتقابلنمادينايجادکرد.شکلاستکهمی

درواقع،درسنتزنظرياينتحقیقبرساختمعنايیازطريققدرتگفتمانیدرپیوند

گیرد.درسطحگفتمانینقرارمیدرکنشمتقابلنمادي«نمايش»باتولیدمعناياجتماعی

آنچهاهمیتداردقدرتگفتماندرتثبیتمعنايیازخشماستودرسطحکنشمتقابل

افرادجامعهودرکنش درزندگیروزمره استکه نمادينمعنايیازخشمموردتوجه

کنم(خشونت)کهمادراينمقالهبهخودتعبیرمی«وجهه»عنوانمتقابلبینآنانتولیدوبه

ديگرآنمعنايیکهدرسطحخردکنشمتقابلاجتماعیتولیدعبارتشود؛بهبازتولیدمی

هايمسلطاجتماعیتوسطنهادهايقدرتبازتولیدشدهوشود،درسطحکالنگفتمانمی

هابرساختدرهمینچرخه،آنمعنايگفتمانیدرسطحکالنازخشمکهتوسطگفتمان

شود.هايمتقابلودرزندگیروزمرهافرادجامعهمجدداًتولیدمیحکنششود،درسطمی
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درکنشمتقابلافرادجامعه«وجهه»برايفهمبرساختگفتمانیمعنايخشمناگزيرازفهم

هايگفتمانیراناديدهبگیريممسئلهراکاملفهموبرايفهماينوجههاگرنقشقدرت

شوددرعنوانفضايیکهمعانیدرآنتولیدوبازتولیدمیگرامبهبیناينستاايم.درايننکرده

آنموجب در فضايیارتباطاتیکه است. قرارگرفته موردتوجه سطحگفتمانیموردنظر

تقويتبرخیازمفاهیمومعانیگفتمانیاست.

روشن براي اما مفهوم از گفتمانی وضعیت اين کردن کالمیبی»تر ادبی کالپپر«

راکمکمی(5100) اجتماعی حقوق و وجهه انواع میان ناگسستنی ارتباط که گیرم

بی مفهوم گیرد. قرار میموردتوجه نشان کالمی وادبی برساختگفتمانی چگونه دهد

ممکنمیادبیناشیازنفرتبی کند.پراکنیوخشمامکانکنترلوسکوتکاربرانرا

سکوتکار حذفيا دادن فضايدرنهايتبراينشان در جهتتقويتبران مجازيدر

ارتباطاتی رويکرد خشم، )انسان-روانشناسی-گفتمان بااجتماعی آن رويارويی و گرا(

می وارد تحقیق نظري سنتز در را اجتماعی روانشناسی گرددرويکرد روشن تا شود

هاياجتماعیاستوبرايآموزش،پیشگیري،پراکنیوخشمتحتتأثیربرساختنفرت

( آموزشداد و کرد فرهنگیتوجه شرايطاجتماعیو به ترويجبايد  ,Culpeperعدم

2011: 394.) 
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 مجازیپراکنی در فضای. سنتز نظری برای تحلیل گفتمان نفرت 9شکل 

)همان شماره شکل در که صورت0طور معنايی برساخت دادم، نشان هايبندي(

بیناماافتد.دراينگفتمانیازخشمدرسطحگفتمانوسطحکنشمتقابلنماديناتفاقمی

برساخت صورت بندی 

 گفتمانی از نفرت پراکنی

گفتمان 

اجتماعی 

 روانشناسی

 مفهوم خشم

تولید معنای نفرت 

پراکنی در کنش 

 متقابل نمادین
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کندپیامدهاياينبرساختمعنايیراتحلیلبهماکمکمی«پراکنینفرت»و«خود»مفهوم

 کنم.

 . روش تحقیق4

به بنديگفتمانطورمشخصبهبررسیصورتباتوجهبهاينکهتحقیقدرتالشاستتا

دايکيونپراکنیزنانعلیهزناندراينستاگرامبپردازدوبرمبناينظريهخشونتونفرت

تکمله ساختارو گافمن، کنشمتقابل نظريه از احتمالیهايی سیستماتیکهژمونی هاي

يروشیبرايتحلیلاينگفتمانوجوددراينگفتمانرااستخراجکند،نیازبهارائهجاري

برايتحلیلگفتمانمالکقرارداده رويکردکاربرديوندايکرا اينپژوهش، دارد.

توانازتلفیقدورهیافتفرکالفوندايکبرايتحلیلواست.البتهدرشرايطبهتريمی

استفا خبري مناسبدربررسیمتون دايکيکطرحمشخصو ون چون اما کرد، ده

تحلیلمتوناينستاگرامارائهکرده،دراينتحقیقترجیحدادهشدکهازالگويتحلیلیوي

استفادهشود.

هاومتون،محققتصمیمداردکهرابطهها،رسانهدرچنینروشیدرمطالعهفرهنگ

سپسنتیجهگیردکهچهعواملاجتماعی،بینمتن،مؤلفوخوانندهرامشخصسازدو

هايیدرتولیدگفتمانتأثیردارند.دراينروش،تحلیلگربايدسیاسیوفرهنگیچهزمینه

بافتموقعیتیمتن)ابعادوشرايط وارد فراتررود بافتمتن)ساختاروشکل(، بتوانداز

کندکهگفتمانتالشمیايدئولوژيک(گرددوآنراتحلیلکند.درواقع،روشتحلیل

کنندهمعانینهفتهدرذهنمؤلفمتنباشد.دراينروش،پرسشتحقیقبهنحوهايجادبیان

دارد موضوعاتخاصتمرکز با فرآيندها به مرتبط قالبگفتمان در واقعیتاجتماعی

 0911)فلیک، بررسی969: تحقیق، اين در ما هدف اينکه به توجه با بنابراين (؛

پراکنیزنانعلیهزنانبودههايموجوددرمتونمربوطبهتولیدگفتماننفرتوژيايدئول

بهايمکهمتونکامنتاستوهمچنینايننکتهکهتصمیمداشته عنوانهاياينستاگرامرا

رسانه میيکگفتمان ابزارايمستقلبررسیکنیم، ما به تا کنیم روشیاستفاده از بايد

شدهجامعهآماريدراينتحقیقمتوننوشتهواستخراجمعانیرادهد.تحلیلاجزاوقیاس
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گیريهدفمندبراينمونه.پراکنیاستهااستکهدرموردنفرتعنوانپستوکامنتبه

سلبريتی اينستاگرام در ابتدا بیشاز داريفالوور زنانفعالکه و بودندرا2111ها هزار

.شناسايیکردم

با دوم، گام در تحلیلی واحد به پست»توجه » تقريباً پست211درمجموع

آوريجمع اين میان از است. داراي211شده ثبتکه واحد به توجه با پستمرتبط،

توهین واژگان حدود است، حساسبوده اينمیان،011آمیز از است. شده پستتصفیه

 طبقه51نزديکبه به توجه قسمتايارائهبنديپستبا در بعديموردکدگذاريشده

گذاريشدهوبرايياصلیمقالهکدهايمسئلهپستبامعیار51قرارگرفتهاستتابیشاز

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

شود.هااقداممیهاوتحلیلگفتمانآنهايیازاينپستنمونه

اند؛اماسعیشدههاوکاربرانیباشندکهدرلیستنیامدهالبتهممکناستسلبريتی

هاپوششدادهشوداستاکثرکاربرانوسلبريتی وبعدازمشاهدهصفحاتوکامنت. ها

هايمطالعههايشان،براساسآگاهیخودازجمعیتهدف،ماهیتتحقیقوهدفپست

هاوکاربراندقترانتخابسلبريتید.امهايیرابرايانجاماينتحقیقمشخصکردهنمونه

پراکنیاندوبهموضوعخشمونفرتهايیانتخابشوندکهمخاطبینبیشتريداشتهشدآن

باتوجهبهزمان.طورمتمرکزترياشارهداشتندبه همچنینسعیکردمروندگذرزمانرا

هادرنظرداشتهباشمکامنت وپمنظورانتخابمناسبکامنتبه. ها،پسازمطالعهستها

بادقتتمامکارشناساناينحوزهانتخابکردهاکتشافی،آن هاوازآنجاکهپست.امهارا

هايموجوددراينستاگرامبسیارزياداستوتحلیلوبررسیهمهاينمحتواهادرکامنت

باتوجهگیريغیرتصادفیهدفمندبهرهگرفتهشدهاست.حیطهاينتحقیقنیست،ازنمونه

نفرت گفتمان تحقیق اين هدف اينکه تحقیق،به اين متن است، اينستاگرام در پراکنی

هاياينستاگرامیاستکهمرتبطبازنانهستند.هاوپستکامنت
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گیريدرپردازانگفتمانمانندوندايک،فرکالفو...براينمونهازديدگاهنظريه

داده گفتمان تحلیل انتخاب بايد گفتمانهايی براي خوبی کننده بازنمايی که گردند

(.0915:091دايک،موردنظرباشند)ون

شدهازصفحاتاينستاگرامیزنانفعال،باتوجهبهرهیافتتحلیلهايانتخابپست

ايبرايثبتواستخراجاطالعاتازمتنخبرهايدايک،فرمويژهگفتمانیتئوناي.ون

اينفرمحاويشدهدرنظرگرفتهشانتخاب کارويژهاست.سهکارويژهاول،کاربر00د.

هاکههااست.سايرکارويژهايمتنپستاستکهگوياياطالعاتشناسهعنوانوتاريخ

سازيهاوشناسايینوعانگارهتواننظامگفتمانیتبلیغاتیحاکمبرپستهامیازطريقآن

بازکاويانگارهآن و زنان مورد در آنهاها همچنینشناسايیيیکه ايرانیو زنان از ها

عبارتمقوالتمتنیودرون بهدستآورد، انداز؛سبکواژگان)مثبتومتنیمتونرا

مطرح نهادهاي و افراد قطبمنفی(، منفی(، و )مثبت متن در غیرسازي،شده يا بندي

پیش تداعیفرضاستنادها، و تلقین گزارهها، و متها اساسی ازنهاي پس خبري. هاي

تشکیل را فرامتن اصلیتحلیل اطالعاتپايه اين متن، هر به اطالعاتمربوط استخراج

متنمی کارويژهدهند. مقوالتو استخراج پساز کاربر هر متن،هاي هر از متنی هاي

درنهايتتحلیلوتفسیرفرامتنیخواهدشدکهاينتحلیلبهاخذنتايجاصلیوپاسخگويی

انجامد.سؤاالتتحقیقمیبه

 های تحقیق . یافته5

-اعمازمتنوکامنتوتصوير–برايپاسخبهسؤاالتپژوهشکهصفحاتاينستاگرام

افکنیوابستههستندوچهگفتمانیراتأيیددرموردزنانودخترانبهچهنوعگفتماننفرت

بررسیمتونوکامنتوتشويقمی روان51هايصفحاتکنند، پزشکوفعالسلبريتی،

ها،درزيرباآوردنچهارحوزهزنانانجامگرفت.باتوجهبهحجمگستردهمتونوکامنت

پردازيم.هامیهايزيرمتن،براينمونه،بهبررسیيافتهنمونهمتنوکامنت
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 (:9متن )
چندهمسري» اسباب«: دستگاهزن مرد تولیدمثل، ماشین و جنسی بازي

ردازبانک.زنومرداماهردوقربانی.خودپ

مدتیهبازارتشخیصگذاشتنرويزنومرداينماجراداغشده.مرد،مبتال

بدونهويت، مازوخیست، زن، ساديستیک،خودشیفتهو... بهاختالالتجنسی،

مايلبهحقارتو...

يگیرمشکلآيازنومرداينماجراهستياسیستمیکهازابتدايشکل

انداختهوبهارزش اينسبکوسیاقروجا براياينزنومرد عنوانارزشها

هايیکهبهمياددادهشدهنیستیم؟شناسونده؟مگهماهمهمحصولارزش

هاياصلیتريهستازاليهيبسیارسطحیآنالیزمردوزناينماجرا،اليه

شکل در آسیبگیرياينشخصیتکه و ها نقشداره. وها محصول صرفاً اينا

داريمريشه الزم ما ازنتیجهنهايیهستو ببینیموبشناسیمتغییر هاياصلیرو

اونجاست.

به زنرو ما نقششیطان،اينکه در ببینیمومردرا عنوانقربانیاينماجرا

مسئلهاست.اينمردهمقربانیهست.مرديکهازشفرصتپاککردنصورت

زندگیسالمومتعادل،رابطهصمیمانهوانسانیوخیلیچیزايداشتنروانسالم،

گرفته نقشنانديگه جاشصرفاً به و دادهشده پولآور وقتی تا فق اونم شده.

دربیارههويتداره.اونمقربانیهمونسیستمه.

ارزش محصولمحیطیهستیمکه ما که ومايادموننره داده باد روبه ها

درونی رو زنفقطاونا و وقتیمردها تا نره يادمون همینشکلکرديم... به ها

تربیتمیشنمحصولمتفاوتیهمنداريم...يادموننرهتاوقتیکهفقروگشنگی

ست.فايدههست،حرفزدنازاخالقیاتبی
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تازمانیکهحرمتانسانیزنازهرنظربهرسمیتشناختهنشهتازمانیکه

تولد اول از برابر مشکالتنگاه و فقر که زمانی تا نشه آموزشداده مرد به

اقتصادياولیندلیلازدواجباشه،وضعهمینهکههستومردوزنشهمقربانی

همینتحجر.

 ی متنهاکامنت

هايبهاينمتنکهبیشتردرراستايتأيیداستبهدونمونهکهدرازمیانحجمانبوهکامنت

شود:همیردمتننوشتهشدهاست،اشار
يهمقدارپرتشدناز- سالمبهنظرمنربطاينموضوعبهسیستمو...

موضوعهست.توهمینسیستمنابسامانهمبخشاعظمجامعهبهاينسمتنرفته

قاتلهاونیدزدي اخالقیاتروسیستمیببینیمپساونیکه اگربخواهیمهمه و

بنظرمنمیشهمیکنههمههمهزايیدهيکسیستمن،پسهیچج افردمقصرنیست.

معروفيهجايکارمیلنگه.قولاينطورياستداللکرد.به

خیلیازخانوماخودشونمیخوانکهدستمالکاغذيدستاجتماعباشن-

مادرانبهاجتماعآموزشبیواالتنبههمچینخفتینمی ما ارزشبودندادن...

وقتیزنجماعتبههمنو عخودشاحترامنمیزارهخوبمعلومزنانرومیديم.

ارزشیاتفاقمیفته.پسکرمازخوددرخته.هستکهاينبی

 استخراج اطالعات متن اول

ک–کاربر)منتشرکننده(:ي

نفر111هزارو51کنندگان:  تعداد دنبال

(5151ژانويه5)0931دي05پنجشنبه،تاریخ:

چندهمسريعنوان متن:

 واژگان

تغییرسیستم.-رابطهصمیمانه-روانسالم-برابريزنومرد-انسانیحرمت مثبت:
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متحجر منفی: قربانی-سیستم مرد و جنسیاسباب-زن خودپرداز-بازي -دستگاه

-مايلبهحقارت-بدونهويت-مازوخیست-خودشیفته-ساديستیک-اختالالتجنسی

رمازدرخت.ک-کاغذيارشودستمالبی-قاتلودزد-فقروگرسنگی

 شده در متن افراد و نهادهای مطرح

فمینیستمثبت.-هايمدرنآموزشارزش-تغییرمثبت:

زنانومردانسنتی.-سیستمفاسد-هايمتحجرانهسنتمنفی:

 بندی )غیرسازی( قطب

انسانی «:خود»های منتسب به  ارزش مرد-حرمت و زن به برابر سالم-نگاه -روان

قربانیشدنمردوزن.-زندگیمتعادل

غیرانسانی:«دیگری»های منتسب به  ارزش و فاسد هايسنت-چندهمسري-سیستم

-زنبدونهويت-زنخودآزارومازوخیستی-اسباببازيبودنزن-متحجرانهدرايران

مرداختالالتجنسی.-مردساديستیوديگرآزار-زنمايلبهحقارت

 استناد )ذکرشواهد(

مردساالرانهمتحجرانهايران.سیستم

 ها فرض پیش

زنانايرانیسنت هايمتحجرانهدرايرانعاملاصلیقربانیشدنمردوزنايرانیاست.

ترينارزشیخودمايلبهحقارتهستندودرخدمتسیستممردساالرانههستندوکوچک

برايخودقائلنیستند.

 های ضمنی متن داللت

تازنايرانیراقربانیقلمدادکنندکهاينقربانیحاصلازسیستممتنبرآناست تلقین:

هايانسانیرابهشدنارزشسنتیوموردتأکیدحاکمیتاست.سیستمیکهاجازهمطرح
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دهدوبازتولیدخشونتیاستکهمردوزنراگرفتارکردهاستوزندگیمردوزننمی

هايانسانیوتهونتیجهاينسیستمنابوديارزشمتعادلوروانسالمرااززنومردگرف

تهیشدنمردوزنآرحرمتانسانیاست.

 های اجماع و توافق در متن مؤلفه

ازفقرو-هابهآموزشسنتیوسیستممردساالرمتنسعیکردهبانسبتدادنتمامیزشتی

ومخاطبانخودرادربیاززنانومردانايرانیقربانیانیبسازد-گرسنگیتاقتلودزدي

ودرخدمتوضعموجود،اراده مادرانناآگاه مرد، عروسکوحمالبودنزنو گی،

همراهويکدلکند.

 های اساسی متن گزاره

اند.زنانومردانايرانیگرفتاروقربانیسیستمفعلیشده-

بدبختی- عاملاصلیتمام استو مردساالرانه و سنتیمتحجرانه مشکالتسیستم و ها

هاست.فرديواجتماعیانسان

کند.زنومادرايرانیدرخدمتسیستماستوفرآيندقربانیشدنرابازتولیدمی-

ريشه- شناختن متحجرانه سیستم اين از زن رهايی بهراه آموزشزنان و نابرابري هاي

حقوقومطالباتمدرنوغربیاست.

 (:2متن )
بیروناينتفکرکهدخترعقلندارهوگولمیخرهوزناختهنیست،بريزيم»

زندگی در افراد که درسته نداره... بهخودششعور ممکنههايامروز خصوص،

جنسیتهم و طريقی هر به کنن سوءاستفاده هم از و بزنند گول رو همديگر

مالکنیست.

قدرت و میکنه انتخاب فرد که بپذيريم بايد رو چیزها يکسري اما

اشرودارهوبهشاحترامبذاريم.گیريتصمیم
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پسر فقط دختر، واسه زشته و بد گفتیم شده جنسی حرفرابطه تا انقد

خواد.آگهامنهايتدارهکهفردباورششدهاختههستونمیقدرتجنسیبی

«.يهوقتبخوادفکرمیکنهموردسوءاستفادهقرارگرفته

رشدهاست:متنباالدرجوابکامنتزيرمنتش

کامنت:حاالدرستهپسراهمشدنبالرابطهجنسیهولیتوچرامیريخونشون؟

 استخراج اطالعات متن دوم

ب-کاربر)منتشرکننده(:ن

می که دارد صدايی زنی هر دانشجويمعرفی: نويسنده، دهد. تغییر را جهان تواند

روانشناسی،سخنران،فعالزنان.

نفر111زاروه10کنندگان:تعداددنبال

(5151سپتامپر00)0933شهريور51پنجشنبه،تاریخ:

برابريجنسیتیعنوان متن:

 واژگان

رابطه-قدرتجنسیمردان-احترامگذاشتن-گیريقدرتتصمیم-انتخابکردن مثبت:

جنسی.

زنان منفی: زنانبی-اختگی زنانبی-عقلی زنان-شعوري خوردن سوءاستفاده-گول

زنان.کردناز

 شده در متن افراد و نهادهای مطرح

برابريجنسیتی.-فمینیستمثبت-هاتغییرباورهاوسنت مثبت:

زنانسنتی.-سیستممردساالرنه-هايغلطسنتمنفی:

 بندی )غیرسازی( قطب

نگاهبرابرجنسیتیبهزنومرد.-زنانباشعوروآگاه «:خود»های منتسب به  ارزش
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ابزارشدن.-مازوخیستزنان:«دیگری»های منتسب به  ارزش

 استناد )ذکر شواهد(

تجاوزبهزنان.

 ها فرض پیش

اين هستند. خود به فرودستی نگاه اصلی عامل و نقشديگري در ايرانی جامعه زنان

شدهاست.شعوريوقربانیمطرحفرضدرقالبواژگانیچوناختگی،بیپیش

 نهای ضمنی مت داللت

متنبرآناستتاعلیهنگاهسنتیبهزنانآشوبیبرپانمايدکهزنهمبهاندازهمردمیل

واژه تجاوز نگاه نوع اين در انتخابدارد. حق و دارد درجنسی را زنان استکه اي

شعورواختهدهدواينکلیشهکهزنقربانیاستوضعیفوبیموقعیتفرودستقرارمی

د.کناستراردمی

 های اجماع و توافق در متن مؤلفه

انتخابوتصمیم هايیگیريسعیکردهاززنانانسانمتنبامطرحنمودنقدرتاختیار،

بسازدکهمیلجنسیدرزنانبهمانندمرداندوطرفهاستولذتجنسیتحفه ايآگاه

هم مخاطبرا ايناقدام در پیآنباشندو قدرتدر زنانبايدبا يکدلاستکه و راه

کند.می

 های اساسی متن گزاره

ايدوطرفهوآگاهانهازسويدوطرفاست.رابطهجنسی،رابطه-

بازتولید- را زنان فرودستی و مظلومیت فرآيند و است سیستم خدمت در ايرانی زن

کند.می
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استوراهرهايیزنازاينسیستمسنتیغلطتغییرباورهايزناننسبتبهرابطهجنسی-

بی اخته، ديگر زنان استکه رابطه ايننوع لذتبردن گولاز ضعیفو خوردهشعور،

نیستند.

زنموجودضعیفوقربانینیست.-

 (:9متن )

رودانشمند،آيدبپرسند/بپرسیمچرادرتاريخزنانپیشزيادپیشمی

زياديوجودسازو...تأثیرگذاردان،فیلمفیلسوف،نقاش،نويسنده،موسیقی

ندارد.جوابواضحاست.

اندوعقلوناتوانشدهاحمق،ضعیف،ترسو،کمهاگفتههابهزنقرن

اندتامطلوبِمرديباشندوباردارشوندومحصولبدهندوبهبهدنیاآمده

جمعیتخانوادهوقوماضافهکنند.

می انتظار ازشان که همهرفت/میزنانی رود چگونه به عمر زندهي

نگهنگه مشت در چگونه و فرزند پاکداشتن چگونه و شوهر داشتن

نگهنگه سیر چگونه و منزل طورداشتن چه کنند، فکر شکم داشتن

جعبهمی ارزشوراي با چیزي تنگتوانستند صدايي و کنند خلق شان

درونشانرابهگوشکسیبرسانند؟

هايعمرشانولحظهاندمانبگويیمقويوباهوشهرروزبهدختران

باارزشاستوبايدشجاعتخطروتجربهکردنوآموختنداشتهباشند.

آنبیرون،جهانوسیعیبراي سوراخکنند. بگذاريمقدبکشندوجعبهرا

زندگیکردناست.
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 استخراج اطالعات متن سوم

ا-الفکاربر )منتشرکننده(:

طبعیخودرافعالکنید.خبرايورودبهاينصفحهتخیلوحسشومعرفی:

نفر111هزارو93کنندگان:  تعداد دنبال

(5151جوالي01)0933تیر51پنجشنبه،تاریخ:

 عنوان متن:

 واژگان

پیش مثبت: موسیقیزنان نويسنده، نقاش، فیلسوف، دانشمند، فیلمرو ...دان، و ساز

،شجاعتأثیرگذار،قويوباهوش

ضعیف، زنان منفی: کماحمق، ناتوانترسو، و بودن،عقل مادر باردار، مرد، مطلوب ،

داري.خانه

 شده در متن افراد و نهادهای مطرح

سازدان،فیلمزنفیلسوف،نقاش،نويسنده،موسیقی مثبت:

دار،باردار،شوهرمادر،خانهمنفی:

 بندی )غیرسازی( قطب

دربند،زنانمظلومزنانباشعوروشجاع،زنان «:خود»های منتسب به  ارزش

دارشوهرانظالم،مادرانترسو،مادرخانه:«دیگری»های منتسب به  ارزش

 استناد )ذکرشواهد(

 تاریخ مردساالرنه

 ها فرض پیش
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تاريخزناندرشرايطنابرابرمحروموتوسطنظامظالمانهومردساالرانهازحضوردر

ايبهناماندگويیگرفتاردرقفسوجعبهبودههايشانجامعهجهتبروزخالقیتوتوانايی

راهداريقرارگرفتهخانهوخانه حلرهايیازوضعموجودقويوآگاهشدنزنانواند.

برچیدهکردنقفسوجعبهمادربودناست.

 های ضمنی متن داللت

تاريخرا موقعیتفرادستیزنانوعدمحضورزنانتأثیرگذاردر درمتنبرآناستتا

يابیکند.سرکوبزناندرنظاممردساالرانهوگرفتارشدندرنقشمادربودنريشه

 های اجماع و توافق در متن مؤلفه

متنباطردنقشمادربودنوتربیتفرزندانوشوهرداريسعیداردمخاطبجامعه

مندشدنتاريخهاوبروزاستعدادهايزنانوزنانراباخودهمراهکندکهتنهاراهموفقیت

هاحضوردرجامعهوبرچیدننظامخانهوخانوادهاست.آن

 های اساسی متن گزاره

هادرخانهباعثشدهاستکهزنانکمتردرخطمقدمداشتنزنمردساالريونگه-

هنرودانشحضورداشتهباشند.

شود.مادربودنوشوهرداريزهرياستکهباعثسرکوبزنايرانیمی-

راهشکوفايیزنايرانیدربسترحضوربرابردرجامعهنهفتهاست.-

 (:4متن )

وقت میخیلی کتابها لیست در را کتاب اين فمینیستیبینم هاي

درصفحهمعرفیمی يکیدوسالپیش، ديگريمفصلراجعبهاينکنند.

ايباشد.نويسمکهاشارهکتابنوشتهبودموحاالفقطمختصرمی

همان زنانکتاب خیانت و خدمت در اسمشپیداست از که طور

ازدواج،توهم»هايیمثلهايجذابدهنپرکن،عنواناست:پرازسرفصل
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ضرورت «يک میگهواره»، ويران هرماه که شوداي » و»و خدمت در

روهستیمکه؛امادرخطبهخطکتابماباتعريفیاززنروبه«خیانتزنان

ا ياسکروموزوم و ماهانه جنون دچار و زيبايیهیستیريکدارد و فسرده

کندوشود.اينکتاب،زنانراپسرخواهودخترگريزمعرفیمیيائسگیمی

گويدزناينخشمکند،میجايپرداختنبهساختاريکهزنراچنینمیبه

کند.ناشیازدختربودنفرزندشرابهپدروباقیخويشاوندانمنتقلمی

رصفحههفتادونه،نويسندهدرپرداختبهموضوعخشونتخانگی،د

کمیجلوترنويسنده«.زندربیشترمواردسهمیقابلتأملدارد»گويدمی

واقعیمی در رفاقت و صمیمیت تاريخی، داليل به بنا وگويد ترين

نمیمتعادل تحقق زن دو میان شکل ترين )ص زن011يابد اما ها(

زنمهمانی میهاي راه ديگرستايیانه و خودستايی براي محفلی تا اندازند

(.010متقابلباشد)ص

بینیمپرازسالیرامیشويمزنمیانهرچهبهآخرکتابنزديکمی

آشیانه با ياس، ناتوانیو بدخلقیو ايخالیدرگیرروزمرگیدرماللو

دشرادرکارهايچیزيبراياينزنپیرنداردونهايتاًخوجهانیکههیچ

کند.تکراراستفادهازواژهپیردخترياتأکیدبرخانهغرقزوالوتزلزلمی

چهل يائسه اينزن برابر در ذوقهوايچهلچهلیمردانه خیلیدر ساله

کتابمی است. قابلیتجنسیگويدمردچهلزننده تغییرچندانیدر ساله

يلاينموضوعبپردازد.رودبهدالبیندوبازهميادشمیخودنمی

اشاينموضوعاتاست،ناچاربودمعنوانکسیکهزمینهتخصصیبه

دنبالکتاب اگر بدانند دوستانکتابخوان، بنويسمکه اينچندخطرا

و بدانندزمان مهماستکه اينکتابفمینیستینیست. فمینیستیهستند،

رنهايت،ممکناستکنند.دهزينهوتوجهخودرادرچهراهیصرفمی
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مناشتباهکنم،اماشمالطفاًخواهشاقبلازخريدنهرکتابیمفصلبررسی

کنید.

 استخراج اطالعات متن چهارم

ن-کاربر)منتشرکننده(:ا

ادبیات دانشجويدکتراي رومان-معرفی: میرو کار ايرانی عاشقانه يه-کنمهاي

کنم.وقتايیفارسیتدريسمی

نفر6160نندگان:کتعداددنبال

(5103جوالي1)0931تیر01يکشنبه،تاریخ انتشار:

عنوان متن: کتاب نقد و زنان»معرفی درباره گفتارهايی زنان: خیانت و خدمت ،«در

نويسندهشهالزرلکی.

 واژگان

فمینستی، مثبت: زنان،سرفصل کتاب خدمت جنسی، قابلیت پرکن، دهن جذاب هاي

زن.صمیمیتورفاقتدو

کروموزومافسرده،زيبايیهیستیريک،جنونماهانه،ياسيائسگی،زنانپسرخواهو منفی:

میان زن خانگی، خشونت ياس،دخترگريز، و ناتوانی و بدخلقی و مالل از پر سالی

خیانتزنان،خودستايیوآشیانه زنپیرغرقزوالوتزلزل، ايخالیدرگیرروزمرگی،

ديگرستايی

 شده در متن دهای مطرحافراد و نها

زنفمینیست مثبت:

سال،مادربودن،زنانخائن،سیستممردساالرانهدارمیانزنخانهمنفی:
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 بندی )غیرسازی( قطب

فمینیست «:خود»های منتسب به  ارزش

زنيائسه،زنافسره،زنپسردوست،زندخترگريز«:دیگری»های منتسب به  ارزش

 استناد )ذکرشواهد(

 سرفصلارجاع به کتابمثل يکضرورت»هاي توهم «ازدواج، هرماهگهواره»، ايکه

«.درخدمتوخیانتزنان»و«شودويرانمی

 ها فرض پیش

فرسايیکردهاست.نويسندهکتابدرخیانتبهزنانودرخدمتنظاممردساالرانهقلم

 های ضمنی متن داللت

عاملجايگاهنامناسبزنان،خودزنانهستند.

 های اجماع و توافق در متن مؤلفه

آرمان پی کتابدر نقد با اينمتن خیانتبه نوعی به کتابرا استو فمینیستی هاي

داند.هامیآرمان

 های اساسی متن گزاره

زنانباعثبازتولیدنگاهمردساالرانههستند.-

هايیفمینیستیراهنجاتزناناست.فمینیستوآموزه-

وبرآمدهازفرهنگمردساالرىکهتجربهشخصىنويسندهبودهراباورهاىغلط-

کند.عنوانواقعیاتذاتىوهويتىجنسزنانبیانمیبه

نويسندهکتاب،نويسندهضدزناست.-
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 ها ها و فرامتن آن. تحلیل اطالعات متن5-9

بررسی مثبتمتون واژگان حرمتعمده فعال، زنان صفحاتايسنتاگرام در انسانی،شده

هايفمینیستیوبرابريزنومرد،تغییرسیستممردساالري،انتخابکردنوقدرتآموزه

قويوباهوشتصمیم قابلیتجنسیوزنانتأثیرگذار، ،شجاعبودهگیريازسويزنان،

سیستم زنان، خیانت چون محورهايی حول عمدتاً نیز متون اين منفی واژگان است.

نقشمادريوخانهمتحجرانهومردساال زناناختهوهیستريک، داريوشوهرداري،رنه،

مطرح که مثبتی نهادهاي و افراد است. بوده پسرخواه بهشدهزنان زناناند، عمده، طور

هاياند.پستهايمدرنیتهبودهساز،زنانمجردوارزشفمینیست،زنانتأثیرگذاروتاريخ

در«خود»منتشرشدهاينصفحات، هايدستوتعابیريچونزنانآگاهفارغازسنترا

نبوغمطرحکرده ازخالقیتو مملوء و مظلوم پاگیر، ديگري»اندو تعابیريمانند« با را

هايتفکرمتحجرانهوسنتی،خانوادهدوستومتأهلواحساساتمادرانهوخائنبهارزش

هايهدراينمتونشدهبهارزشبرابرخواهیوفمینیستیمعرفیکردهاست.استنادهايیک

هايیکهدرفرضگرانهبودهاست.عمدهپیشهايسنتیوسرکوبمدرندرتقابلباارزش

هايمتحجرانه،زنانناآگاهودرخدمتنظاماندبرسنتهايمنتشرشدهاستنباطشدهپست

ايتجامعهزنانهايیزنانودرنهمردساالري،شرايطنابرابروسرکوبخالقیتوتوانايی

رسانیداري،متمرکزشدهاست.متونمنتشرشدهدررونداطالعسنتیوشوهرداريوبچه

نامناسبزنان، عاملجايگاه است؛ پیتلقیناينمضامینبوده زناندر جايگاه مورد در

آموزه فمینیستو هستند. مردساالرانه نگاه باعثبازتولید زنان و هستند زنان هايیخود

بهفمی باورهاىغلطوبرآمدهازفرهنگمردساالرىرا عنواننیستیراهنجاتزناناست.

کنند.راهشکوفايیزنايرانیدربسترنفینهادهاواقعیاتذاتىوهويتىجنسزنانبیانمی

هايسنتیحضوربرابردرجامعهنهفتهاست.وارزش

بیاناينکهسیستمنهايگفتمانیاستخراجشدهازمتباتوجهبهمقوله ها،متناولبا

بدبختی عاملاصلیتمام مردساالرانه و اجتماعیسنتیمتحجرانه ومشکالتفرديو ها

وارازايرانارائهکردهاست.ايارتجاعیودهشتهاست؛انگارهانسان
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ايدوطرفهوآگاهانهازسويدومتندوم،بابیاناينادعاکهرابطهجنسی،رابطه

کاريازطريقرفاستوزنموجودضعیفوقربانیتجاوزنیست؛ازشیوهروانیپنهانط

ردحذفاستفادهکردهاستتااصلوجوديآزارواذيتجنسیوريشه هايتجاوزرا

کند.

روازداند،ازاينداريونقشمادرانهزنانراباعثسرکوبزنانمیمتنسوم،خانه

استفادهکردهاست،ازسويیديگر،باطرحنمودناينگزارهکهسازيشیوهروانیبحران

نوعیاز است، نهفته جامعه برابردر بسترحضور خالقیتزنايرانیدر شکوفايیو راه

متنازاينشیوهروانیتسرّينیزبه هاداشتنزنروگزارهمردساالريونگهکاررفتهاست.

زنانکمتردر استکه باعثشده باشند،درخانه هنرودانشحضورداشته خطمقدم

عرضهکردهاست.

ارزش به پايبندي زنان خیانت اينکه بیان با چهارم، بهمتن اعتقاد و سنتی هاي

شود،شیوههايروانیوجنسیتیتفکريخائنانهاستکهازسويزنانبازتولیدمیتفاوت

کیلخانوادهعاملسرکوبزناناستفادهکردهاست.بهديگربیان،تشبرچسبزدنروانی

تنهاراهرهايیازوضعموجودفمینیستوآموزه هايیفمینیستیاستوهرنگاهیاست.

غیرازاينخیانتاست.

 پراکنی برخی از زنان بر علیه زنانهایی منجر به نفرت. گفتمان5-2

صلیحوزهزنانهاياهايتحقیقجرياندرپاسخبهسؤالاصلیپژوهشوبهتاسیازيافته

هايکاربرانزنارائهخواهدهاوکامنتاليپستشدهوپنهاندرالبههايمطرحوگفتمان

شد.

 . جریان غیردینی و سیاسی5-2-9

بهدلیلدرگیريکشوربامسائلو درنخستیندههاستقرارنظامجمهورياسالمیايران،

يک از ازتغییرنظام ناشی اقتصادي و سیاسی فرهنگی، فراوان ومشکالت مسائل سو

مشکالتناشیازجنگتحمیلیازسويديگر،زمینهمناسباجتماعیبرايطرحمسائل
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ايکهصرفاًدغدغههاوجرياناتويژهلیلنیزگروهخاصزنانوجودنداشتوبههمیند

اين درپرداختنبه نماندکه ناگفته البته درکشورشکلنگرفت؛ داشت، مسائلرا گونه

گروه اسالمی، انقالب پیروزي نخست سال دو يکی دفاعهمان شعار با متعددي هاي

ارکسیستیبودندوبهدلیلهايچپمازحقوقزنانشکلگرفتندکهعمدتاًوابستهبهگروه

وارزش باورها هايزنايرانیوهمچنیننداشتندرکیدرستازجامعهزنانبیگانگیبا

ايران،باهمانسرعتیکهبهوجودآمدند،ازمیانرفتند.جريانسیاسیيکیازجريانات

طیفآن اين اصلی شاخصه است. اسالمی انقالب از بعد بینجنبشزنان از که گونه

ديدگاهنوشته و مطرحمیهايآنها مهمها حکومتاسالمیرا ايناستکه، ترينشود

مقابلهباشماردومهممنابعدستیابیزنانبهحقوقخودمی دررهايیزنان، تريناقدامرا

اسالمیمی مینظام را طیفسیاسیفمینیسمسکوالر تقسیمکرد:دانند. دوشاخه توانبه

ماهیتیفمینیستیوزنانهدارد؛ب(شاخهدومبهلحاظماهیت،فمینیستیالف(شاخهاول

با مخالفت براي دوم، قسم فعاالن درواقع، دارد. فمینیسم به ابزاري نگاهی بلکه نیست

فعالیت وارد اصلیاينهايفمینیستیشدهجمهورياسالمیايران حقوقزنانمسئله اند.

 جمهوري مخالفتبا نیستبلکه فعالیتشاخه اصلی انگیزه ايران هايفمینیستیاسالمی

است.

طريقفمینیست از جز خود حقوق به زنان رسیدن ازآنجاکه معتقدند: هايسیاسی

دولت با امکانمبارزه اينها به باتوجه است. سیاسی امري آزادي بنابراين، نیست، پذير

فمینیستپیش نگاه از بافرض، مبارزه نیز ايرانی درهايسیاسی اسالمی جمهوري نظام

جهتتغییرآن،تنهاراهکاررهايیزناندرايرانازفرودستیورسیدنبهآزاديوبرابري

بهامامهمآناستکهتشکلمستقلزنانبه»...است: عنوانيکنهادصنفیسیاسیاوالً

درسراسرجهاناينامرتأکیدنمايدکهامرسیاسیاست.بهايندلیلبسیارسادهکهزنان

هاهستند.شدهازسويآنهاوقوانینوضعترينحقوقخودبادولتبرايکسبکوچک

يکنمونهبارزآن،مبارزهبرايحقآزاديپوششوياتغییرقوانیندرجمهورياسالمی

(.0916:60)شفیعی،«است



 11 | همكاران ومريم مقيمي 

می دانسته عواملی ازجمله اسالم دين ديدگاه، اين مردساالدر که وشود ري

میجنسیت نهادينه را بهگرايی و تبعیضمیکند و انقیاد تقويت سبب شود.طورکلی،

آنازاين قابلرو، فمینیسم و اسالم معتقدند همانها نیستند. شد،جمع بیان که طور

هايسیاسیمعتقدبهمبارزهبانظامجمهورياسالمیبرايرسیدنبهآزاديزنانفمینیست

ايندي در حکومتاسالمیايرانزنهستند. میدگاه، دانسته آنازستیز با مبارزه و شود

شود.مسائلعمدهجريانفمینیسمتلقیمی

جريانغیردينیدرعملازموضعیهماهنگباجريانسیاسیبرخورداراست.شايد

تفاوتکلیديآن تنها مخالفتبابتوان انگیزه جريانسیاسیبا ايندانستکه در را ها

میجم زنان مسائل و حقوق درباره بحث به اسالمی درحالیهوري جريانپردازد که

(.0911:01شود)کار،غیردينی،مخالفتبانظامرابهانگیزهدفاعازحقوقزنانانجاممی

اندجريانسیاسیهدفاصلیرامخالفتبانظامجمهورياسالمیايراناعالمکرده

يسیاسیاست؛چراکهزنانبرايرسیدنبهحقوقخودراهیومعتقدندامررهايیزن،امر

دولت با مبارزه علتاصلیجز را ديناسالم سکوالر، شاخه طرفیديگر، از ندارند. ها

نابرابري ايرانمیتبعیضو جامعههايزناندر برقراريسکوالريسمدر خواهان دانندو

مسائل ارتباطبا اينجرياندر هردوشاخه موضعمشابهیدارندوخواهانهستند. زنان،

پراکنیهايتحقیقباگفتماننفرتبرابريکاملزنومرددرجامعههستند،درنتیجهيافته

مربوطبهجرياناتغیردينیمبنیبراينکهجريانغیراسالمیدرارتباطبامسائلزنانبه

برابريکاملزناندرسازيکاملقوانین،حاکمیتسکوالريسمدرجامعه،آزاديوعرفی

عرصهعمومیتأکیددارد،سازگاراست.
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 های نفرت پراکنی زن سیاسی و غیردینی . مؤلفه2شکل 

 . جریانات دینی5-2-2

وکامنتجرياندينیکهدرمیانپست میها توانبهدوهايکاربرانزننماياناسترا

کار.محافظهدستهتقسیمکرد:الف(جرياننوانديشیدينی،ب(جريان

 جریان نواندیشی دینی -

عنوانمرجعپاسخگويیوحلمسائلزنانبهاينگروهدرمواضعخود،اسالموفقهرابه

شوند؛اماانتظارآنانازفقهاينرسمیتشناختندوباايننگاه،ازجريانغیردينیمتمايزمی

بازمانههماهنگکند.تفسیريکهدرآثار هاازهماهنگیفقهاينگروهاستکهخودرا
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ايکهگونهدهد،بهشود،آنانرادرموقعیتفرعیواجتماعیقرارمیباتحوالتارائهمی

يافته تأيید را فقه میرسالت جديد عصر امورهاي به دهی سمت و هدايت نه و داند

اجتماعی)زيبايی وسبحانی، 0910نژاد منظر010: نوانديشیدينیاز جريان جديديبه(.

حقوقزنانمیمقوله آزادي، قبیلحقوقمدنی، ارائههايیاز در نوانديشیدينی، نگرند.

مسائلمربوطبهحقوقبرنامه ازجمله راهکارهايعملیبرايحلمعضالتجامعه، و ها

بهچارچوبآموزه تنها نمیزنان، تنهايیکندومعتقداستکهدينبههايدينیمراجعه

باشد.ازنظرآنتواندنمی ها،احکاماجتماعیاسالممتناسبباعصردراينحوزهراهگشا

اجراستکهمبتنیپیامبروسرزمینعربستانتشريعشدهودرعصرجديددرصورتیقابل

برعدالتباشد.احکامحقوقیمربوطبهزناننیزازاينقاعدهمستثنینیست.

قوانینیک اينجريان، ازنظر بهدرواقع، است، اسالم حقوقزندر مربوطبه ويژهه

ايتفسیرشودکهبااصلگونهقوانینمربوطبهخانواده،بايدموردبازخوانیقرارگیردوبه

ديگر،اينجريان،خواهانتجديدنظردرقوانینوساختارعبارتیبرابريهماهنگباشد.به

سلطهنظاممردساالريبودهوالزمههاتحتجامعههستندومعتقدندکهجامعهايرانسال

درون گروه، اين است. جامعه فرهنگی ديدگاه و قوانین اصالح مذهبیدگرگونی، مايه

دانندوهايموجوددرجامعهرامطابقبادستوراتاسالمینمیدارندوبعضیقوانینوارز

اعیمیانزنومردهاوعدالتاجتمدرخواستاصالحدارند.آنانخواستاربرابريانسان

هستندوتغییردرقوانینمربوطبهحقوقارث،ديه،حقشهادتدرمحاکم،حضانتطفل

اند؛همچنینخواستاراستفادهازامتیازاتاجتماعی،مانندحضوردروحقطالقراطالب

وپست کار شرايطيکسان در مردان با زنان برابر دستمزد مديريتی، و هايسازمانی

ازنگاهشوحضوردرعرصهآموز هايمختلفیکهبیشتردراختیارمرداناست،هستند.

است. برخوردار اهمیتبااليی از جامعه در اجتماعیزنان حضور اينطیف، طرفداران

خیزند؛مخالفتکهباهرآنچهازحضوراجتماعیزنانکمکند،بهمخالفتبرمیطوريبه

مخالفتباتکهايزايمباطرحافزايشمرخصی مخالفتباجنسیکردندانشگاهان، ها،

بنديدانشجوياندرکنکور،مخالفتباافزايشتولیدمثل،مخالفتباطرحتفکیکسهمیه
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حذف متأخرترآنمخالفتبا نمونه جنسیتیدرمحلکاروکاهشساعاتکارزنانو

مواردياستکه ازجمله دبستان کتابرياضیسوم جلد از رادختران آن اينجريان

پندارد.کاهشحضوراجتماعیزنانمی


 های نفرت پراکنی زن نواندیش دینی . مؤلفه9شکل 

 کار جریان دینی محافظه -

کندوبايداينجريانبرايناعتقاداستکهتشابهحقوقزنومردمنافعزنانراتأمیننمی

تفاوت وبه مشکالت کردن برطرف راه داشت، توجه جنس دو اين طبیعی هاي

درنابسامانی بلکه قوانیناسالمی، تغییر درحذفو نه حقوقزنان، درزمینه هايموجود
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(.اين0911:51الشبراياجرايصحیحآناست)مطهري،شناختدرستاينقوانینوت

ديدگاهدرتحلیلمسائلجديدزنانبرتأکیدثباتشريعت،شناسايیموضوعاتمستحدثه

مدنظرقرارمی دهدوبرايناعتقاداستکهوتأثیرزمانومکانبرموضوعاتفقهیرا

می اجتهاد در تحول به نیاز ابدون کارشناسی با منابعتوان در تحقیق و زنان مسائل ز

اسالمی،حکممسئلهرامتناسببازمانومکاناستنباطکرد.

بهمعنايفمینیسمبودناين اينجريانمعتقداستکهايدهدفاعازحقوقزنانلزوماً

ايدهنیست.چونفمینیسمجنبشیبااصولومبانیخاصاستکهدرشرايطاجتماعیو

رشدهاستکهاينشرايطدرايرانمتفاوتاست.اينجرياندردوفرهنگیغربپديدا

باشوند.جريانکاريونوانديشیدينیتقسیممیشاخهمحافظه هايدينیازايننظرکه،

موضع و زنان حقوق بیان به مینگاهیدينی آن راگیريدرباره همگیخود و پردازند

اند؛امادرجزئیاتودانند،مشترکانقالبمیهايهاوآرمانمدافعنظاماسالمیوارزش

کار،دردفاعازحقوقزنان،برلزومهايدينیمحافظهفروعاتباهمتفاوتدارند.جريان

توانباتحقیقدرمنابعکنندومعتقدندمیمبانیواصولاسالمیدرمطالباتزنانتأکیدمی

نیازها متناسببا آناسالمی،حکممسئلهزنانرا براساسهمینيزماناستنباطکرد. ها

زعمآنانتشابهحقوقزنوپردازند.بهگیريدرارتباطبامسائلزنانمینگرشبهموضع

تأمیننمی هايطبیعیبیندوجنستوجهوقوانینکندوبايدبهتفاوتمردمنافعزنانرا

ونبهنظرآناناولويتباحضورگونهبیانکردکهچتواناينمنبعثازآنتوجهکرد.می

زندرخانوادهاستنهحضورزندرجامعه،درنتیجهچنینتفکريبايدگفتآنانبیشاز

پیگیريمی مطالباتیرا دهند، قرار موردتوجه مطالباتخاصجنسیتیرا کنندکهاينکه،

ینوانديشیدرراستايحفظوتحکیمخانوادهاست.درمقابل،شاخهديگرجرياندينیيعن

دينی،درعینپايبنديبهموازيناسالمیخواهانتجديدنظردرقوانینوحقوقمربوطبه

شناسیزنانباتوجهبهظرفیتديناسالمهستند.آنانباتوجهبهپويايیفقهشیعه،ازروش

جامعههايزناندرهاونابرابريجويیبرايرفعتبعیضاجتهادوتفسیرقرآنبهدنبالچاره

يافته درنتیجه جرياناتهستند. اينکه، دينیمبنیبر جريان مربوطبه مسئله هايتحقیقبا
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فرهنگی، حقوقی، محکمات کامل رعايت لزوم بر زنان، مسائل با ارتباط در اسالمی

اجتماعیوسیاسیمطابقباشرعاسالمهمراهباتطبیقوتحولمتشابهاتدينیبامسائلو

تأکیددارند،سازگاردرآمد.تغییراتروز


 کار های نفرت پراکنی زن طیف محافظه . مؤلفه4شکل 
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 مایه ابعاد نفرت پراکنی اینستاگرامی زنان علیه زنان . درون9جدول 

 ها(مایه کامنت های نسبت داده به زنان )درون گفتمان

 واژگان

مثبت

آموزه حرمتانسانی، مرد، و زن برابري و فمینیستی مردساالري،هاي سیستم تغییر

قابلیتجنسیوزنانتأثیرگذار،انتخابکردنوقدرتتصمیم گیريازسويزنان،

،شجاعقويوباهوش

مثبت
نقشمادريو هیستريک، زناناختهو سیستممتحجرانهومردساالرنه، خیانتزنان،

داريوشوهرداري،زنانپسرخواهخانه

 افرادونهادها

منفی
 تاريخزنان و تأثیرگذار زنان ارزشفمینیست، و مجرد زنان زنساز، مدرنیته، هاي

ساز.فیلسوف،زننقاش،زننويسنده،زنموسیقیدان،زنفیلم

منفی
هايغلط،سیستممردساالرنه،زنانسنتی،دار،زنباردار،شوهر،سنتمادر،زنخانه

سنتیهايمتحجرانه،سیستمفاسد،زنانومردانسنت

 ها ارزش

هايدستوپاگیر،مظلومومملوازخالقیتونبوغزنانآگاهفارغازسنتخود

ديگري
خانواده سنتی، و متحجرانه بهتفکر خائن و مادرانه احساسات و متأهل و دوست

هايبرابرخواهیوفمینیستیارزش

 فرض پیش
مردساالري،شرايطنابرابروسرکوبخالقیتهايمتحجرانه،زنانناآگاهودرخدمتنظامسنت

داريهايیزنانودرنهايتجامعهزنانسنتیوشوهرداريوبچهوتوانايی

 تلقین

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

آموزه و فمینیست است. زنان نجات راه فمینیستی فرهنگهايی از برآمده و غلط باورهاى

کنند.راهشکوفايیزنايرانیدرعنوانواقعیاتذاتىوهويتىجنسزنانبیانمیمردساالرىرابه

هايسنتیحضوربرابردرجامعهنهفتهاست.وارزشبسترنفینهادها

 ها انگاره
دهشت و ارتجاعی روانی پنهان-وارشیوه روانی حذفشیوه طريق از روانی-کاري شیوه

برچسبزدنشیوهروانی-سازيبحران

 گیری . بحث و نتیجه9

اينيافته از نشان فعال زنان ايسنتاگرامی صفحات گفتمان تحلیل از حاصل تحقیق هاي

هاتوسطکاربرانفرآينديآگاهانهاستوواقعیتداشتکهتولید،مصرفوبازنشرپست

انتشار و تولید بر اول گام چنینفرآينديدر است. گرفته انجام مبنايکنشهدفمند بر

آگاه براي سنتیمحتواهايی زن نگاه علیه و مردسالرانه موجود وضع علیه زنان سازي

حاويمحتوايترويجگانهخشونتتوانبهابعادسهگلیردونه،میمتمرکزاست.بهتأسیاز
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هايمنتشرشدهدستيافت.باورهاىغلطوبرآمدهکنندهتبعیض،نفرتياخشونتدرمتن

عنوانواقعیاتذاتىوکنندبههارانمايندگیمیدارآنازفرهنگمردساالرىکهزنانخانه

می بیان زنان جنس متنهويتى تحلیلکند. علیهاي فمینیست از نوعی از حاکی هشده

تبعیضنقش نفرتازمادرانبرجستهوخشونتیهاآشکارمیهايسنتیزناناست. شود،

شدهنماياناست.هايبررسیجايپستنهفتهازنظاممردساالرانهدرجاي

هايفمینیستیسوتحتتأثیرآموزهبايداذعانداشتکهکاربرانموردبررسی،ازيک

دئولوژيگفتمانمسلطپرداختهوازسويديگرموردهاوايطورآگاهانهبهنفیارزشبه

می قرار سنتی زنان و مردان میهجمه مسلط گفتمان بازتولید به که پردازند.گیرند

هايمنتشرشدهبهنفیباورهايموجودبهزنانمنجرشدهاستومقاومتیدرخشانراپست

حمل برابريکه برابريجنسیدستيابند. به استکه زده ارزشرقم به وه هايسنتی

ويژههانهفتهاستبهنهادهايچونخانوادهمتجلیشدهاست؛اماتقابلینهفتهدراينپست

هادربازتولیدنگاهفرودستیبهزناناست.زنانتوسطزنانکهمنجربههمدستیضمنیآن

دستبه ناآگاهانه دوستکه زنانیپسر و هنويسنده جنسمنوعیخشونتنمادينعلیه

نوعیازخشونتمیخودمی بورديوخشونتنمادينرا همدستیضمنیزنند. داندکهبا

کنند،انجامشودونیزکسانیکهآنرااعمالمیهااعمالمیکسانیکهاينخشونتبرآن

می )بورديو، براياعمالآنآگاهیندارد هردوگروه، زيرا 0931شود، برمبناي52: .)

ايجادمینظريهخشونت بازتولیدنگاهسنتیبهزناناينسؤالرا کندکهنمادينبورديو،

هايدريافتیوادراکیخاص،چگونهدستوراتدرونيککنشگرانبرخوردارازقالب»

آن از و درککرده را يکگفتار اطاعتمیموقعیتيا چهها به عبارتیافراد به کنند.

نقش از رسیدهدرکی کهايسنتی ارزشاند و پرداخته آن بازتولید به دره هايموجود

بهآن میها، قرار موردحمايت ضمنی بهطور پستگیرد. خالصه بررسیطور شدههاي

حاکیازسهنوعخشونتاست:علیهتبعیضونظاممردساالري،علیهنهادخانوادهونقش

تخريبارزش زنان، قفسسنتسنتی شکستن تالشبراي و بهههايسنتی رستگاري ا

هايفمینیستیومدرن.سمتارزش
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دربرآيندکلیمطالعهگفتمانصفحاتموردبررسی،مشخصگرديدکهدالمرکزي

است.زنبايد«اجتماعیبودن»هايمطالعهشدهدرنظمگفتمانیهويتزنانهمجموعپست

حضورزندرجامعهمنتجبهآگاهیزنانهمی برابريدرجامعهحضورداشتهباشد. شود.

دال داد. خواهد رخ جنسیتی چون نیز ديگري پیرامونی جمع»هاي «گرايینفی روابط»،

برابريجنسیتی»و«جنسی درنظمگفتمانیهويتزنانه« منظومهگفتمانیکاربرانزنرا

هايیرانیزبرايخودمتصوراستکهاغلبدرقالبدهند.اينگفتمان،ديگريتشکیلمی

و...هايهويت تاريخی تبعیض چندهمسري، جنسی، اختالالت انسانیت، ضد تحجر، ی

 شوند.تصويرمی
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 منابع
( جواد محمد کارگر، و عادله مردان:0936اشراقیسامانی، و بینزنان مزاحمتسايبريدر .)

 اينستاگرام. اجتماعی شبکه بینبررسی کنفرانس حسابداريدومین و مديريت ،المللی

آموزشعالیصالحان.تهران،موسسه

هايگفتمانیتولیداتسینمايیاچ.آي.وي./ايدز،بندي(.شناسايیوصورت0931آقايی،عاطفه)

دانشگاهتهران.

پیر) فرهنگ0931بورديو، تهران: )ترجمهناصرفکوهی(، تلويزيونوسلطهژورنالیسم، درباره .)

 جاويد.

زندگیزنانجوان(.بازنمودسبک0931دي،آزيتا)بیچرانلو،عبداهلل،صلواتیان،سیاووش،الجور

 نشريه اينستاگرام. ارتباطاتايرانیدر مطالعاتفرهنگیو دوره ،02 شماره صص26، ،

005-011.

سعید) فرامرزيان، علیو جعفري، زينب؛ تحلیلمحتوايپیام0933جعفري، آمیزهايخشونت(.
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