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مقدمه
در ابتداي سال  7931يکی از قديمیترين و معروفترين فعاالن در شبکههاي مختلف
اينستاگرامويوتیوببهنام«نسیمنجفیاقدم»دراقدامیعجیبدرساختمانيوتیوبدر
شمال  کالیفرنیاپسازتیراندازيبهکارکنانوزخمیکردنچندنفرباشلیکگلولهبه
زندگیخودپايانداد.ويدئوهايیکهويازسال6878ساختهبودجزوپربازديدترينهادر
يوتیوب بوده و تنها در اينستاگرام  55هزار دنبالکننده داشت .گاليه اصلی او که طی
ويديويی در ژانويه  6871در اينستاگرامش پخش شد ،از حذف ويديوهايش توسط
يوتیوببودکهمنجربهکاهشمخاطبانششد.اوکهويديوهايشدررابطهباگیاهخواري
و دفاع از حقوق حیوانات بسیار پربازديد بوده و در يک مورد  988هزار بازديدکننده
داشته،تنهايکیازصدهاهزارنفرياستکهبااستفادهازشبکهمجازيوکلیککردن
مخاطبانیکهخواستهياناخواستهاورادرمرکزتوجهقراردادهاند،آنچنانموردتوجهقرار
گرفتکهکاهشاندکیازمخاطبانوحذفچندويديوپربازديدشازفضايمجازي
منجر به تصمیمی فاجعهآمیز شد )nasimnajafiaghdam#( .اين تنها يکی از بیشمار
شواهد و مصاديقی است که نشان میدهد چگونه زندگی مجازي در بستر شبکههاي
اجتماعی،زندگیواقعیرادرجهانامروزمتأثرکردهاست.
باوجودآنکهتولدشبکهايماننداينستاگرامدرايرانبهيکدهههمنمیرسد،بیش
از68میلیونکاربرداشتهاست.7دراينمیانزناننیزحضورگستردهايدررسانههاينوين
مجازييافتهاندوازاينعرصهرسانهايِنوپديدبرايبیاندغدغههايخودبهرهگرفتهاند.با
تريندلیلاستقبالآنانازفضايمجازيورسانههاي

تأملیبراينحضورگسترده،اصلی
اجتماعیرامیتوانسهلالوصولبودنآندانست.بهويژهرسانههايمبتنیبرتلفنهمراه
کهبااتصالبهاينترنتبهسادگیافرادراباصرف9الی4دقیقهبهبازاريمشارکتیمتصل
میکندکهدنیايمجازيساختهاست .

آمارکاربرانشبکههاياجتماعیبهتفکیکدرپايگاهاطالعاتیStatcounterبهآدرسذيلدردسترساست :

.7
https://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/iran
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تصويرمحور بودن عامل اصلی ديگري بر مشارکت همگانی در اين شبکه است.
لزومینداردکهافرادساعتیوقتبراينوشتن وتايپجمالتیصرفکنندتاازآنطريق
هايمتعدديرابهصورت

پروفايلشانفعالشود.چنینموقعیتیخصوصاًبرايزنانکهنقش
همزمان تجربه میکنند ،فرصتی استثنايی است .آنها ضمن بچهداري و حضور در خانه
میتوانندازسادهترينزوايايزندگیروزمرهوخانهوکودک،بايکگوشیتلفنهمراه

و يک کلیک ،تصويري جذاب فراهم کرده و به مخاطب عرضه کنند؛ میتوانند ضمن
آنکهمشغولخانهداريورسیدگیبهامورنظافتخانههستند،صفحاتدوستانخودرا
هايشاناظهارنظرکنند.آنهامیتواننددرحالآشپزي،باعکسی

ببینندودرموردپست
تزئینیبهشرححالخودپرداختهوخاطراتخودراثبتکنند .
در همین میان ،برخی از آنها ناگهان از يک عالقهمند صرف به اشتراکگذاري
عکس هايخوددراينشبکه،بهاينستاگرامريباچندصدهزاردنبالکنندهتبديلشدهاند.
اتفاقی که پیش از اين تنها براي ستارگان سینما ممکن بود .اين تحول نه تنها زندگی
روزمرهآنانرادستخوشتغییرکرده،بلکهباتوجهبهحجمدنبالکنندگانونظراتشانذيل
پستهايايشان،زندگیمخاطبانرانیزجهتدادهاست .
همچینتغییردرماهیتخودِرسانهکهروزبهروزتولیدومصرفراهمگانیتر،در
دسترستر،ارزانتروحتیمتنوعترمیکند،نشانازارزشمحتواياينفضايجديددر
تحلیلوتفسیردارد.بازسازيوبازنمايیمعانی،امروزهدرشبکههاياجتماعیدراختیار
همگان بوده و از اينرو فهم تفسیر کنشگران هم بهعنوان تولیدکننده و هم بهعنوان
کنندهدراينمتون(شبکههاياجتماعی) داراياهمیتاست.ازطرفیديگروجه

مصرف
بازنمايندگی در بهاشتراکگذاري تصوير در شبکه اينستاگرام صحنهاي را در اختیار
اينستاگرامر قرار میدهد که میتواند با مديريت تصوير به نمايش خودِ مطلوب براي
ديگران بپردازد .صفحات عمومی که براي تمام کاربران آنالين گشوده هستند و
اينستاگرامردرآنبهمثابهفرديبیعیبونقص،دارايزيبايیجسمانی،بهلحاظاقتصادي

بهره مند و به لحاظ طبقاتی متعلق به طبقات باالي جامعه نمايش داده میشود و مداوما
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زندگیروزمرهخودرابهتصويرکشیدهودرحالبازتولیدوبرساختمعیارهايزيبايی،
خوشبختی ،مادري ،همسري و خانواده مطلوب و موجه است ،در حالیکه که نسبت اين
تصاويرباواقعیتزندگیروزمرهشخصبرچندصدهزارنفرمخاطبشانآشکارنیست .
 برهمیناساسهدفاصلیاينپژوهشارائهروايتتوصیفی،تحلیلیوانتقادياز
الگوها و مضامین اصلی بازنمايی شده از زندگی روزمره خانوادگی زنان ايرانی در
صفحات اينستاگرامرها بهمثابه بخشی از واقعیت زندگی آنهاست که به مخاطب عرضه
میشود.کشفاَشکالبرساخت،بازتولیدويامقاومتنسبتبهالگوهايکلیشهايزنانگی
درجزئیترينامورروزمرهکهتوسطاينزناندرصفحاتعمومیاينستاگرامبهديگري
عرضهمیشودوهمچنینچگونگیاستفادهآنانازقابلیتهايفضايمجازيوباالخص
اينستاگرامبرايتبديلشدنبهيکتأثیرگذاراينترنتیيامیکروسلبريتیازمهمتريناهداف

پژوهشاست.
تحلیلتصاوير،توضیحاتوپستهايزناناينستاگرامروهمچنینتوقفیکوتاهبر
نظرات مخاطبان میتواند به ما در کشف روايتی که يک زن متأهل خانهدار در صفحه
اينستاگرامش از جنبههاي گوناگون زنانگی _ فارغ از جنبههاي اروتیک – ارائه داده،
کمککندونشاندهدبهعنوانمثالچگونهصرفاًبابهاشتراکگذاريتصاويرزندگی

خانوادگیوروزمرهشان(بدونارائهمحتوايیخاصوويژه)گاهبیشازچندصدهزار
هابهدنبالپاسخبهاينپرسشبودهايمکهبا

کنندهبهدستآوردهاند.درتحلیلپست

دنبال
بازنمايی چه وجوهی از زنانگی ،پستهاي اينستاگرامر باالي  78هزار اليک و صدها
کامنتگرفتهوبدونآنکهازشهرتومعروفیتخاصیبهواسطهمهارتدربازيگري،
ورزش و يا مجري گري در کشور يا جهان برخوردار باشد ،تبديل به «میکروسلبريتی»
شدهاند.درنهايتبابررسینظراتمخاطبانذيلپستهاياينستاگرامرهابهطبقهبنديو

سنخشناسیانواعخوانشهايمخاطبانازاينصفحاتپرداختهوتأثیريکهاينپستهابر
افکارواحساساتمخاطبانگذاشتهومتقابالًتأثیريکهمخاطبانبرجهتدهیپستهاي
اينستاگرامرمیگذارند،موردتحلیلقرارمیگیرد .
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پیشینه پژوهش
پژوهشهايبسیاريدررابطهبافضايمجازيبهشکلعامواينستاگرامبهشکلخاص
صورتگرفته،اماپژوهشهايکهمشخصاًبر رابطهفضايمجازيبازندگیروزمرهزنان
متمرکزباشندنمونههايمحدوديهستندکهبهمرتبطترينآنهاباپژوهشحاضراشاره
میشود.
احديدرپژوهشیباعنوان«بررسیتأثیرمیزانمصرفشبکههاياجتماعیمجازي
برسبکزندگیدخترانوزنانشهرمراغه»نشاندادهاستکهبینمدتزمانعضويت
کاربران ،میزان استفاده ،استفاده هدفمند ،میزان مشارکت و فعال بودن کاربران در
شبکههاياجتماعیمجازيباسبکزندگیرابطهمعنادارمثبتیوجودداشتهوشبکههاي
اجتماعیمجازيبرتغییراتسبکزندگیدخترانوزنانشهرمراغهتأثیرگذاربودهاست.
(احدي)7932،پژوهشاحديشبکههاياجتماعیرابهشکلعامموردبررسیقرارداده
وتأثیريک سويهبرسبکزندگیزنانرامدنظرقراردادهاست.درپژوهشحاضر،سعی
بر اين است که تأثیر حضور در شبکه اينستاگرام و ويژگیهاي خاص اين شبکه بر
زمرهارائهمیدهند،شناسايیوتفسیرگردد .

شیوههاي"بازنمايی"کهزناناززندگیرو
زندوکیلیهمدرپژوهشیباعنوان«تحلیلکارکردهايعکسهايشخصیکاربران
دررسانههاياجتماعیمجازي»برايعکسهايشخصیدرشبکههاياجتماعیمجازي،
چهارکارکردهويتی،ارتباطی،خاطرهايوانگیزشیراازيکديگرمتمايزکرده ودرهر
بخش،سويههايبازنمايانندهعکسهاوکنشهايتصويريکاربرانرادررابطهايمتقابل
با محتويات نوشتاري و در راستاي کارکرد مورد نظر بررسی کرده است( .زندوکیلی،
)7938عکس بخشاصلیهر پستدرشبکه اينستاگرام وهر"پست" واحدتحلیلدر
لیلپستهاياينستاگرامرهاکهشاملعکسوشرحآناست،

پژوهشحاضرمیباشد.تح

دراينپژوهشبه منظورشناختارتباطمیانعکسوشرحآنوکارکردشبرايتبديل

شدنکاربربهاينستاگرامر،بودهاست.
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گیشنیزجانی نیز به گونهشناسی الگوهاي بازنمايی بدن رسانهاي کاربران ايرانی در
شبکه اجتماعی اينستاگرام پرداخته است که پژوهش حاضر در بخش بازنمايی زندگی
روزمرهزنانوبهطورمشخصبحثشیوههايبازنمايیزيبايی(بدن،چهرهوپوشش)در
پستهاياينستاگرامیصفحاتزنانبهآننزديکمیشود(.گیشنیزجانی)7932،اماکار
گیشنیزجانیمنحصربهبحثالگوهايبازنمايیبدنبودهونیزکاربرانرابهشکلعامونه
صرفاًزنانراموردارزيابیتحلیلیقراردادهاست .
جاللوند در بخشی از پژوهش خود با عنوان «استفاده از اينترنت و تمايل به خود
بهبررسیخودابرازيزناندرصفحاتاينستاگرامیپرداختهوآنرابهعنوانيکی

اظهاري»
ازشیوههايباز نمايیزندگیروزمرهمبتنیبرهويتفرديوخانوادگیزنانموردتحلیل
قراردادهاست.يافتههايوينشانمیدهدهرچهتمايلبهگمنامیدراينترنتبیشترباشد،
خوداظهاريافرادنیزبیشترمیشود؛ضمنآنکهاستفادهبیشترازاينترنتبهخوداظهاريو
بیانبیشترويژگیهايمربوطبهحوزهشخصیافرادمنجرمیشود(.جاللوند))7934،اما
در پژوهش حاضر ،با تحلیل انواع مضامین بازنمايیهاي زنان "اينستاگرامر" از زندگی
روزمره،براشکالیازبازنمايیکهباهدفمیکروسلبريتیشدنوتأثیرگذاريبرمخاطب
دف،اينستاگرامبهمثابهفضايیجهتبازنمايی

انجاممیشود،تأکیدشدهودرراستاياينه

خودِمطلوبدرنظرگرفتهشدهاست .
فرشبافامادرپژوهشیباعنوان«بازنمايیزيستجهانزناندرفضايوبالگیايران»
باتأکیدبرزندگیروزمرهزنانودخترانمتوجهاينمسئلهاساسیبودهاستکهآيازنانبا
بهرهگیريازفضايوبالگتوانستهاندابعادگوناگونزيستجهانخودرابازنمايیکنند؟
يافتههاي وي نشان میدهد زنان با بازانديشی پیرامون تجارب گوناگون روزمره خود و
نگاشتن آنها در فضاي عمومی وبالگ ،در پی غلبه بر تصويرسازيهاي يکنواخت از
زندگیزنايرانیهستندوهمچنینمقاومتفرهنگیآنهابهواسطهنگاشتنتجاربخود،
باعثمیشودازحالتابژهبودنخارجوبهسوژهايفعالتبديلشوندکهامکانتفکرو
معنادهی به زندگی خويش را به آنها داده تا با انعکاس عقايد زنان و دختران پیرامون
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مسائلوکمبودهايشاندرجامعهبهابعاديديگرازمقاومتدستزنند(.فرشباف)7903،
کار فرشباف اگرچه به بازنمايی زيستجهان زنانه پرداخته اما متمرکز بر فضاي وبالگ
بوده است ...به لحاظ کارويژه دو فضاي مجازي وبالگ و اينستاگرام ،داراي تفاوت
بنیادينیبايکديگرهستندکهناشیازنوشتاريبودناولیوتصويريبودندومیاست.
مسئلهمنجربهجذبکاربرانومخاطبانمتفاوتباجهتگیريهايروشنفکرانهيا

همین 
شودکهدرنتايجدوپژوهشبهوضوحديدهمیشود .


عامهپسندمی
مروريبرادبیاتپژوهشنشانمیدهدکهپژوهشحاضرازحیثمحتوا،ازحیث
بسترونیزازجنبههاينظريوروشیحائزنوآوريهاوبصیرتهايیاستکهمیتوانددر
تقويتاينادبیاتمؤثربودهوضمنپاسخبهبرخیازمسائلاينحوزه،فضاهايجديدي
را نیز براي پژوهشهايمشابهبگشايد.ازجنبه محتوايی،اينپژوهش زندگیروزمرهو
خانوادگیزنانايرانیراازجنبههاومناظرمختلفموردتوجهقراردادهاستوازبابت

تنوعابعاديکهدربازنمايیزيستروزمرهزنانايرانیمدنظرداردازپژوهشهايمشابه
خود متمايز است .تمرکز بر بستر اينستاگرام و ظرفیتهاي خاص و منحصربفردش در
بازنمايی ،با توجه به اينکه مطالعات مشابه ،اغلب در قالبهاي کلی بر بستر اينترنت يا
وبالگها متمرکز بودهاند وجه تمايز ديگر اين پژوهش است .همچنین تنوع طیف
نظريههايهم پیونديکهذيلچارچوبمفهومیاينپژوهشقرارگرفتهونیزاستفادهاز

تکنیک هايتحلیلمضمونونشانهشناسیتصويراينامکانرابهاينپژوهشدادهکه
ابعاد متنوعی را از پديدۀ مورد مطالعه از منظري چندوجهی مورد بررسی قرار دهد و
ازاين رو،تالشبرايارائۀفهمیچندگانهازکلیتموضوعبازنمايیهويتیزنانايرانی،

میتواندمزيتونوآوريديگرِاينپژوهشمحسوبشود .

چارچوب مفهومی
ازآنجاکهاينپژوهشازجنستطبیقنظريهبرواقعیتنبودهوبیشترناظربرفهممنطق
درونیواقعیتاست«،چارچوبمفهومی»بر«چارچوبنظري»مرجحدانستهشدهاست.به
عبارتبهترمفاهیمیاساسیکهچارچوبذهنیپژوهشگررادرمواجههباپديدارمورد
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مطالعهشکلدادهاستازمناظرتئوريکمختلفتجمیعشدهودرتحلیلموضوعمورد
استفاده قرار میگیرد تا ابعاد بیشتري از موضوع مورد مطالعه ،قابلیت به سخن در آمدن
بیابد .در ادامه سه مفهوم اساسی «بازنمائی در رسانههاي اجتماعی»« ،زنانگی» و «اِعمال
قدرتزنانه»بهعنوانمفاهیماصلیاينپژوهشازچندمنظرتئوريکمعرفیمیشوند.

بازنمایی در رسانههای اجتماعی
بازنمايی واقعیتهاي جهانخارج برايمخاطبان ازمهمترين کارکردهايرسانهاست و
درکعمومیازواقعیتِجهانچیزيجزبازنمائیکهتوسطابزارهايمختلفرسانهاي
انجام میپذيرد نیست( .واتسون و هیل )640 ،6882 ،کاستلز معتقد است اگر اطالعات
گرايی ،جلوه اقتصادي عصر اطالعات است و جامعه شبکه ريخت شناسی اجتماعی آن
محسوبمی شود،پسواقعیتمجازي،فرهنگآناست.درفضايمجازي،همزماندو


فرايندبازتولیدوخالقیتبرايايجادفرهنگدخیلهستند(.کاستلز)643،6881،جیمز
الل نیز معتقد است فرهنگسازي از طريق فناوريهاي رسانهاي به شیوههايی صورت
میپذيرد که ارزشها ،ايدهها ،سنتها و سبکهاي شاخص بهعنوان بنیادهاي فرهنگ،

تداوم ،استمرار و تثبیت يابند( .الل )75 ،7913،در عصر ديجیتال ،رسانههاي اجتماعی
تبديلبهبخشیاززندگیمردموحتیبهتريندوستانآنانشدهاندوبخشقابلتوجهیاز
درکافرادازواقعیتجهانراازطريقبازنمائیسامانمیدهند .
سوژهگیوهويت،محصوالتفرهنگیخاصوبرساختههايیاجتماعیهستندکه
خارجازبازنمايیهايفرهنگیوجودندارند(بارکر)939،7901،بازنمايیها،فرايندهايی
فرهنگیاندکهسببشکلگیريوتثبیتهويتهايفرديوجمعیياهمان«هويتيابی
فرهنگی»میشوند.چگونگیبازنمايیهويتزنانبهعنوانيکگروهاجتماعیازجمله
مباحثانتقاديدرمجموعهموضوعاتمرتبطبازنانورسانههااستکهسابقهآنبهنیم
قرنپیشبازمی گردد.ازمنظرنظريهفمینیستیدورويکردبدبینانهوخوشبینانهنسبتبه
چگونگیبازنمائیهويتزنانرامیتوانازيکديگرتفکیککرد .
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ازجملهرويکردهايبدبینانهبهاينموضوعنقدياستکههموارهمتوجهبازنمايی
زناندرنقشهايیازقبیلمادروکدبانودررسانههابودهاست.تاچمندردهه 7328با
ارجاعبهمفهوم«فناينمادينزنان»بهعدمتوجهتولیدفرهنگیوبازتولیدرسانهايبهزنان
ودرنتیجهدرحاشیهقرارگرفتنوناچیزمحسوبشدنزنانومنافعآنهااشارهمیکند.
فناسازي نمادين زنان به اين معنی است که زندگی و منافع آنها به نحو شايستهاي در
رسانههاي جمعی منعکس نمیشود .فرهنگ رسانهاي ،زندگی واقعی زنان را به ما نشان
نمیدهدونتیجهاينعدمحضور،محکومیتوناچیزبهحسابآمدنزنان،حذف،تعصب
ومخدوششدنزناندررسانههايجمعیاست.زنانيادرعرصهاجتماعیحضورندارند
و يا به صورت طبقهاي نشان داده میشوند که بر پايه جذابیت جنسی و انجام وظايف
خانگیشکلگرفتهاند.ازنظرتاچمنبازنمايیزناندرجهتتقويتوبازتولیدتقسیمکار
جنسیتیوپذيرفتهشدهدربارهزنانگیومردانگیاست.اواينامررايکیازويژگیهاي
جامعهمردساالرمیداندکهدرآنازطريقرسانهها،چنیننقشهايیبرايزنانتقويتو
بازتولیدمیشودوحضورايشاندررسانهها،تقلیليافتهياحذفمیشودوبههمیندلیل
اقمیيابد(استريناتی .)646،7908،

فناينماديندرموردهويتآنهامصد
در طیف رويکردهاي بدبینانه برخی نیز عموماً با گرايشات چپگرايانه ،رسانههاي
نوين را اشکال نوينی از سلطه معرفی میکنند که میبايست ماهیت کارکردي آنها را
واسازيوافشاکرد.ازجملگی دبور،نظريهپردازونويسندهفرانسوي،عکسهادرفضاي
مجازي از جمله اينستاگرام که بستري تصويرمحور دارد را در جهت منفعل کردن،
بهرهکشی اقتصادي ،ترويج فرهنگ کااليی ،مصرفگرايی و همچنین معلول نظام

سرمايهداريمیداند(دبور.)50،7906،درواقعبخشبزرگیازنمايشعکسدرشبکه

اينستاگراممربوطبهچیزياستکه«مصرف»میشود.مصرفوخوشبختی،دومفهوم
اساسیهستندکهبخشعمدهعکسهاياينستاگرامراتشکیلدادهوبهنمايشگذاشته
میشوند.بهتعبیربودريار اينواقعیتکهخوشبختیدارايداللتهايايدئولوژيکاست،
منجربهپیامدهايمهمیدرموردمحتوايآنمیشود:يکیآنکهخوشبختیبرايآنکه
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حاملاسطورهبرابريباشد،بايدقابلاندازهگیريباشد.رفاهبايدازطريقاشیا،نشانههاو
«آسايش» قابل اندازهگیري باشد .ديگر آنکه خوشبختی بايد داراي شرط «تمايز» باشد،
معیارهايقابلرويتخودراآشکارمیسازد(.بودريار،7903،

بنابراينهموارهاز«ديد»
)50همینقابل«اندازهگیري»وقابل«رويت»بودن،بهاهمیتمصرفوکاالارجاعمیدهد
وباعثمیشودافرادهويتخودرادرمصرفبجويند.دراينرابطه،ايدئولوژيِمصرف
چنینالقامیکندکهمعنايزندگیرادرآنچهمصرفمیکنیم،بايدجست،نهدرآنچه
تولیدمیکنیم(استوري.)625،7902،پیيربورديو نیزمارامتوجهاينجنبهازموضوع
می کندکهچگونهمصرفبهابزاريبراينشاندادنتمايزهاياجتماعیتبديلشدهاست.
اواستداللمی کندکهفرهنگزندگیکردن(سبکزندگیوامثالآن)،حوزهمهمیاز
مبارزه طبقات و گروههاي اجتماعی است .به اعتقاد بورديو« ،مصرف فرهنگ» ،خواه
آگاهانه و تعمدي و خواه ناخوادآگاهانه و ناخواسته ،اين کارکرد اجتماعی را دارد که
تفاوتهاياجتماعیرامشروعیتببخشد .ويمعتقداستگرچهحکومتطبقاتینهايتاً
ماهیتیاقتصاديدارد،امااينحکومتشکلیفرهنگیبهخودمیگیردوتمايزفرهنگی
(يعنیايجادومشخصکردنوحفظتفاوتهايفرهنگی)راهگشايفهمايننکتهاست.
همچنین تعهد فرهنگی طبقه حاکم ،کوششی است براي ايجاد نوعی مشروعیت مشابه با
همانمشروعیتیکهاشرافیتباتوسلبهمفاهیمیمانند«اصالت/تبار»يا«حقوقخانوادگی»
ايجادکرد.بدينسانخاستگاهتفاوتهايافرادبهگونهاينمادينازحوزهاقتصادبهحوزه
فرهنگ تغییر يافته و به نظر میرسد که قدرت ،نتیجه تمايز فرهنگی است
(استوري .)7902،620،
ازاينمنظرتورستونوبلننیزدرنظريهپردازيطبقهتنآساذيلرويکردهايبدبینانه
قابلدسته بندياست.بهباوروبلندرجامعهنوين،فرددرسطحجامعهباافراديروبهرو
میشودکهبازندگیروزمرهاوآشنانیستند.فردبرايتأثیرگذاريبرمشاهدهگرانگذرا،
بايدنشانههايتوانايیمالیخودرابهگونهايعرضهکندکهآنانبتوانندبفهمند.اوطبقه
مرفهبورژوازيجديديرادرآمريکاشناسايیکردکهکاالرابرايتعريفکردنخودو
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جايگاه اجتماعیشان مصرف کرده و باعث گستردگی مصرف تظاهري يا مشهود افراد
شدهاند.همچنینويبهمفهوممصرفنیابتیزناناشارهکردهومعتقداستدرخانواده،
مصرفنمايانکاالهايارزشمند،وسیلهايبرايکسباعتباراستواينزنانهستندکهاز
ايشانتوقعمیرودبامصرفتظاهريوبهخرجدادنسلیقه–طبقمعیارهايتجمالتی-در
آراستگیوپیراستگیمنزلبکوشندوبرايخانوادهکسباعتباروتمايزکردهوموقعیت
خانوادهخودرابااستفادهازمصرفمشهود/تظاهريابرازکنند(.وبلن )764،7902،
در مقابل رويکردهاي بدبینانه که حجم قابل توجهی از ادبیات فمینیستی را شامل
میشوند ،رويکردهاي خوشبینانهاي نیز به موضوع بازنمائی هويت زنانه در رسانههاي

اجتماعیوجوددارد؛ازجملهرويکردسايبرفمینیسم(فمینیسمدرفضايمجازي)_کهدر
سال  7334توسط سادي پلنت 7رئیس واحد تحقیقات سايبرنتیک فرهنگی دانشگاه
وارويک انگلستان ،براي تشريح کار فمینیستهاي عالقهمند به نظريهپردازي و نقادي و
هايرسانهاينوينبهکاربرده


نت،فضايمجازيودرمجموعفناوري
بهرهبرداريازاينتر

شد_  کهبروضعیتیاشارهداردکهدرآنانقالباطالعاتوارتباطاتفرصتکمنظیري
را براي هويتيابی زنان فراهم آورده است (کونزالوو .)6 ،6886 ،از نظر پلنت ،زنان و
هانظامهايیغیرخطیهستند،


يگرند؛هردوآن
اينترنتهردوازلحاظماهیتشبیهيکد
خاصیتخودجايگزينگريدارندويکیازکارکردهاياصلیشانبرقراريارتباطاست.

برخالف باور فمینیستهاي پیشین که کامپیوترها را اساساً مردانه میدانستند ،وي
کامپیوترهاواينترنترابهعنوانموقعیتهايیجديدبرايزنانجهتمشارکتدر انواع

جديدکارورقابتبهحسابآورد،موقعیتیکهزناندرآن،فارغازمحدوديتهايسنتی

قادربهتجربهباهويتمستقلوبهدستآوردنراههايیجديدبرايمطالبهقدرتواقتدار

هستند.نظرويدرموردفضايمجازيايناستکهاينمحیط،محیطیپذيرايزنانو
مأنوس براي آنان است و فضايی است که آنان بتوانند به فرصتهايی دست يابند تا
پیشرفتکنندواقتدارمردانرابهچالشبکشند(.نصیري )795،7934،
1. Sadie Plant
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زنانگی
زنانگیياهويتزنانه،مفهوممحوريتمامیرويکردهايفمینیستیوالبتهيکیازمفاهیم
اصلیاينپژوهشاست.چیستیوماهیتزنانگی،موضوعیاستکهمناظرههاياصلیدر
درون مکتب فمینیسم عمدتاً حول آن شکل گرفته است .بنابر اقتضائات اين پژوهش،
رويکردهاي فمینیستی به مقولۀ زنانگی در قالب چارچوب مفهومی ،حول دو شاخص
«ماهیت زن بودن و زنانگی» و «عام يا خاص بودن زنانگی» دسته بندي میشوند.
فمینیستهاينسلاولودوموفمینیستهايکالسیکعمدتاًمیانزنبودنوزنانگیويا

میانجنسوجنسیتتفاوتماهويقائلشدهوجنسراموضوعیبیولوژيکوجنسیت
دانند.همچنینآنهازنانگیراهويتیعاموجهانشمولتصوير

رابرساختهاياجتماعیمی
میکنندکه انقیاد  زنان وسلطۀمردانرا به شکلیمشابهدرتمامیجوامعممکنساخته
است؛ اما در مقابل فمینیستهاي پساساختارگرا جنس و جنسیت را تواما برساختههايی
اجتماعی میدانند و فمینیسم نسل سوم با رد يگانگی و جهانشمولی هويت زنانه ،ضمن
امکانبهسخندرآوردنزناندرجوامعپیرامونی،خاصبودگیهويتهايزنانهرادر
انطباقبامؤلفههايزمینهايازجملهمختصاتزمانیومکانیجستجومیکند .
فمینیستهايکالسیکمعتقدنددرخانوادهدوساختاردرهمتنیدهبرايانقیادزنان
دست اندرکار است :نخست؛ جايگاه زن در مقام همسر و مادر و دوم؛ روندهاي تربیتی
خانوادهکهمنشهايزنانهومردانهرادرفرزنداننهادينهمیکند.پدرومادراينمنشهارا
اينترتیبسلطهمردوفرودستیزنراتداوممیبخشند.به
بهفرزندانخودمنتقلکردهوبه 
دنبالهمینقواعدوالگوهاينقشهايجنسیتی«افسانههايمردانگیوافسانههايزنانگی»
شکلمیگیردکهازدورانکودکی،درفرايندجامعهپذيريازطريقخانوادهونهادهاي
آموزشی به کودکانآموزشدادهمیشود (آبوت-واالس.)774 ،7909،درتقسیمکار
عالوهبرنقشهايجنسیتی،عواملبازارکارنیزمؤثرهستند.بهطورکلی،درآمديکه
مردان میتوانند کسب کنند ،بیشتر از زنان است ،پس عموماً مردها شاغل است و زنان
بچهداري میکنند .فمینیستها اغلب اين نکته را خاطر نشان میکنند که به طور کلی
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مسئولیتکارهايضروريتکراريکه«بايد» بهطورمنظمانجامشودبازناناستچراکه
آنرا قابلیت طبیعی زنان دانستهاند ،در حالی که مردان کارهايی را انجام میدهند که به
خالقیتنیازداردومی توانسرفرصتبهآنپرداخت.ازاينمنظرزنانبهطورطبیعی

میتوانند به خوبی از عهده کارهايی مثل نظافت ،خیاطی ،ظرفشويی ،خريد روزانه،
شستشو ،بچه داري و آشپزي برآيند (آبوت-واالس .)762 ،7909 ،در ذيل چنین
صورتبندي از نقشهاي اجتماعی که بر هويتهاي زنانه و مردانه استوار است ،به جز
خانوادهتکهستهاي،انواعديگرطردشدهوعجیبومنحرفتصويرمیشوندوبراي
نقش«مردانگی»مطلوبیترادرويژگیهايیتعريفمیکندکهعالوهبرتمايزباويژگی-
هاينقشزنانه،قدرتوبرتريرابرايمردانتثبیتنمايد.اينصورتبندينهتنهاباور
عمومیدربارهآنچهبديهیوطبیعیاستراشکلمیدهدبلکهبازنمايندهمنافعگروههاي
مسلطاجتماعینیزهست .
مادرييکیازابعادزنبودگیوزنانگیاستکهموردتوجهخاصرويکردهاي
عنوانتجربه،بايدازمادريبهعنواننهاد


مادريرابه
فمینیستیبوده است.بهتعبیرريچ ،
جداساخت.مادريبه عنوانتجربهدربدنزنمحصوراست وتحتنظارتفرهنگو

زبان نیست و به طور مستقیم براي زنان قابل حصول است ،اما مادري بهعنوان نهاد اين
انسانهاتحتکنترلمردانباشند.از
اطمینانراحاصلمیکندکههمهظرفیتهاوهمه  
نظرويدرفرهنگهايپدرساالرانه،مادريوزنانگیدرکنارهمدرنظرگرفتهشدهو
هويتمادريامريطبیعیومساويبازنانگیتلقیمیشود(صادقی .)4،7904،

درمقابلرويکردهايیکهجنسوجنسیتراماهیتاًمتفاوتازيکديگردانستهوزن
بودن را امري بیولوژيک و زنانگی را برساختهاي اجتماعی و موضوعی فرهنگی قلمداد
میکنند ،فمینیسم پساساختارگرا و پسامدرن ،برآن است که جنس و جنسیت ،هر دو
برساختههاي اجتماعی و فرهنگی بوده و قابل تقلیل به بیولوژي نیستند؛ بنابراين فمینیسم
ايازمردانگیها


فرهنگیسوژهبودگیبهخوديخودوبادامنه
پساساختارگرابهبرساخت
وزنانگیهايممکنباتأکیدبرزبانمیپردازد(بارکر .)481،7901،فمینیسمموجسوم
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کهمتأثرازرويکردهايپساساختارگرا،برمبنايانتقادهايجديوبنیادينیکهمتفکرانزن
متعلقبهگروههايحاشیهايوجها نسومیبهفمینیسمموجاولودوميافمینیستسفید
پوستی اروپايی وارد کردند ،پديدار شد ،مدعی است که هیچ مفهوم مشترک و
جهانشمولیازسرکوببرايهمهزنانودرهمهموقعیتهايزمانیومکانیوجودندارد.
ازاينمنظرجهانشمولگرايیآنچهراکهنامشابهانگاشتهشود،بهحاشیهمیراند.بهطوري
کهازرهگذربهکارانداختنفرايندبهنجارسازي،عدمشباهترانابهنجاراعالممیکندو
درقبالناهمنوايیقضاوتمنفیبهعملمیآورد(بیسلی .)769،7905،


اعمالِ قدرت زنانه
در بررسی اعمال قدرت زنانه از طريق بازنمايی زندگی روزمره در فضاي مجازي و
رسانههاياجتماعی،مدلنمايشیگافمننظريهپردازوجامعهشناسکانادايیمیتواندبسیار
راهگشا باشد .گافمن ،نظريهپرداز و جامعهشناس کانادايی در نظريه مدل نمايشی خود،
کهمعتقدبودمیانخودموجود(تصويريکهماهماکنونازخودمان

برخالفروزنبرگ 
لخواه(تصويريازآنچهدوستداريمباشیم)وخودوانمودي(شیوهايکه

داريم)،خودد
دهیم)،تفاوتهايمشخصی وجود دارد؛مفهوم

مادر يک موقعیتخودمانرا نشان می
«خود» را در تملک کنشگر ندانسته ،بلکه آن را محصولی از کنش متقابل نمايشی میان
يشیاستکهازصحنهنمايشبرمیخیزد.

کنشگروحضارشمیانگارد.خود،يکاثرنما

ويبرآناستکهافراددرهنگامکنشمتقابل،میکوشندجنبهايازخودرانمايشدهند

که موردپذيرش ديگران باشد؛ اما کنشگران حتی در حین انجام اين عمل ،آگاهاند که
هااختاللايجادکنند؛ازاينرونیازبهنظارتبر


حضارشانممکناستدراجراينقشآن
دهند،آنقدر

حضاررااحساسمیکنندوامیدوارندکه«خود»يراکهبهحضارنشانمی

نیرومند باشد که آنها را به همانسان که خودشان میخواهند ،نشان دهد .کنشگران
همچنین امیدوارند که نمايششان حضارشان را وادارد تا داوطلبانه به دلخواه آنها عمل
کنند .گافمن اين عالقه اصلی را بهعنوان «مديريت تأثیرگذاري» مطرح میکند( .ريتزر،
)639،7905بازنمائیزندگیروزمرهدرشبکههاياجتماعینوعیتالشبرايمديريت
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تأثیرگذارييااعمالقدرتاستکهدرآن«خود» کنشگر،موجوديتیازپیشموجود
نبودهبلکهازطريقنمايشزندگیروزمرهدرتعاملبامخاطبخلقمیشود .
بهتعبیرگافمن،کنشگربهپیرويداوطلبانۀحضاردرصورتتأثیرگذارينمايشش
دلبستهاست،پساينخودِمخلوقِنمايشزندگیروزمره،منابعیازقدرترادردسترس
اوقرارمیدهدوشیوههايیازاعمالقدرتراممکنمینمايد؛امازناندربازنمائیزندگی
روزمرهبهچهشیوههايیمیتواننداعمالقدرتنمايند؟دراينخصوصاريکافريدلاز
نظريهپردازانپستفمینیسم ،درپژوهشیمردمنگارانهبهبررسی منابعیپرداخته که زنان
ايرانیازطريقآنکسبقدرتمیکنندومعتقداستزنانبهسهشیوهبرمحیطاطراف
خوداعمالقدرتمیکنند :
الف .اعمال قدرت برعلیه مردان (مانند زمانی که مردان را ملزم به عکاسی براي
صفحه شخصی خود در اينستاگرام میکنند ،چه در نقش عکاس و چه بهعنوان سوژه
عکاسیدرکنارخود) 
کهبهعنوانيکاينستاگرامرنظراتمخالف
ب.اعمالقدرتبرعلیهزنانديگر(وقتی 
زنانديگر(مخاطبان)رادرپستهايخودحذفکردهيادررابطهبامخاطبانعمدتاًزن
خود،جايگاهمرجعوسخنوريدرموردبايدونبايدهايامورروزمرهکسبمیکنند ).
ج .اعمال قدرت برعلیه خود (ابژهسازي از خود با استفاده از کلیشههاي زيبايی
بهمنظورجذبدنبالکنندههايبیشتر)(فريدل .)76،7334،

اينپژوهشبريکنظريهياقالبمفهومیِمحدوداستوارنیست؛ازآنجاکهبازنمايی
هاياجتماعیبهعنوانيکپديدار،کلیتیچندبعديوپیچیدهاست،

زنانايرانیدرشبکه
محدودسازي منظري که از آن به موضوع مینگريم میتواند به تقلیل اين پیچیدگیِ
بیانجامد.بنابراينتالششدهکهاينپژوهشبرچارچوبیمفهومی،حاصلازترکیببندي
سه مفهوم اصلی بازنمائی در رسانههاي اجتماعی ،زنانگی و اعمالِ قدرت زنانه از مناظر
تئوريکمختلفمتکیباشدتابتواندابعادگوناگونموضوعرامدنظرقراردهددرعین
اينکه از  نظمِ و سازمان معنايیِ سازواري نیز برخوردار باشد .در اين چارچوب مفهومی،
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«فناينمادينزنان»و«سايبرفمینیسم»اگرچهنظريههايیمتعارضمحسوبمیشوندحضور
همزمان دارند تا متکی بر آن پارادوکسهاي درونی اين پديدار از قبیل بازنمايی فناي
قابلفهمگردد.مفاهیمفمینیسمچپگرايانهدراينچارچوب
نماديندربسترفضايسايبر  
مفهومی،فهمبازنمايیمصرفتظاهريونمايشخوشبختیکهيکیازبرجستهترينابعاد
حضور نمادين زنان در شبکههاي اجتماعی است را ممکن میکنند .بهرهگیري از
رويکردهايفمینیسمپساساختارگرادراينچارچوبمفهومیتالشبرايتغییرنقشهاي
هويتی زنانه و مردانه بهعنوان برساختهايی اجتماعی توسط زنان فعال در شبکههاي
اجتماعیراقابلفهممیکند.همچنینباتکیهبراينمفاهیممیتوانتوضیحدادکهچگونه

با استفاده از ابزار تکنولوژيهاي ارتباطی نوين ،زنان نهتنها گاهی رابطه سلطۀ مردانه را
معکوسمی کنندبلکهشکلیازرابطهسلطهبرديگرزنانوحتیسلطهبرخودرابههدف
گیرند؛وچهبساهوشمندانهابزارهايسلطۀمردانهرا

افزايشجذابیت«خودِ»نمايشیپیمی
علیهسلطۀمردانهبهکارمیگیرند.اينچارچوبمفهومی،پژوهشگرانرادردايرۀتنگ
ابزاريخودمحبوسنمیکند،بلکهبالعکسابزاريمنعطفدراختیارايشانقرارمیدهد
که در چارچوب گسترده و چندبعديِ پديدار موضوع مطالعه ،نهفقط تقلیلگرايانه با
موضوع مواجهه نداشته باشد ،بلکه پارادوکسهاي درونیِ آن را نیز قابلفهم و توضیح
نمايد .

روش پژوهش
حاضربرتجزيهوتحلیلاسناداينترنتیاستواراست.بینامتنیتاسنادومدارکدر

پژوهش 
شبکه ،ناپايدار بودن و نامحدود بودن متن در وب به دلیل دائماً بهروز شدن و تغییر و
اصالحوحتیناپديدشدنآن ها،ساختارغیرخطیمتوندروبکهلزوماًآغازوپايانشان

فتنازمتنبه منزلهيکرسانهواستفادهتوأمانازعکس،صدا،متن

مشخصنیست،فراترر
هارامحصولیچندرسانهايمیکند،همگیازويژگیهاياسناداينترنتیهستند


و...کهآن
کههنگامتجزيهوتحلیلممکناستمشکالتیرابهوجودآورند(فلیک.)988،7901،
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روش مورد استفاده در اين پژوهش تحلیل مضمون است .جامعه آماري پژوهش
حاضر تمام زنان داراي پروفايل در شبکه اينستاگرام بودند مشروط به داراي شرايط
چهارگانه زير باشند -7 :داراي پروفايل عمومی ( )publicدر اينستاگرام -6 ،متأهل و
خانهدارباشند -9،داشتندنبالکنندهاي()followersباالي 58هزارنفر -4،مرتبطبودن

پستهابازندگیروزمرهوخانوادگیزنان.جهتيافتننمونهها،ماههادرشبکهاينستاگرام
مشاهدهفعاالنهومشارکتیصورتگرفتهاست.براياينمنظورصفحاتیکهدارايشرايط
هايبیانشدهنسبتبهاينپستهامورد

ورودبهتحقیقبودهاند،دنبالشدهوپستهاونظر
بررسیمنظمقرارگرفتهاست.بادرنظرگرفتنايننکتهکهاينستاگراميکشبکهارتباطی
پويا ودرحالتغییرمداماست،پسازمدتی باتشکیلپايگاهی اطالعاتی با 20نفراز
اينفلوئنسرهايزن،متأهلوخانهداراينستاگرام،بهتمرکزبیشتررويصفحاتموردنظر
پرداختهشد .
برهمیناساسصفحاتشاخص_همبهلحاظتعدادبیشتردنبالکنندهوهمازلحاظ
بازنمايیبیشترزندگیروزمره_انتخابوديگرصفحاتمشابهحذفشدند.درنهايت62
صفحهموردنظرطی 9ماهرصدشدهوازهرکدام 98پستمرتبطباموضوعتحقیقدر
فحهاينستاگرامرهاذخیرهوجمعآوريگرديد.درواقعبا

يکبازهزمانیيکسالهازص
هاياينستاگرامیآنهااعمازپست(عکسو

مشخصشدنصفحاتموردنظر،فعالیت
کپشن) ،فیلم ،بیوگرافی و استوريهاي قابل رويت رصد شده و نمونهگیري هدفمند با
محوريتسؤاالتتحقیقانجامشد.درنهايتحدود088پستوبیشاز488نظرازمیان
نظراتمخاطبینجمعآوريوواردپروسهکدگذاريشدند .

در اين مرحله پستهاي انتخابی موضوع کدگذاري و گونه شناسی قرار گرفته و
تمهاياصلیپژوهشکهنشاندهندهانواعگونههايبازنمايیزندگیروزمرهخانوادگی

زناندرشبکهاينستاگرامبودند،ابتداباکدهايتوصیفیودرمرحلهبعدباکدهايتفسیري
تحلیلودسته بنديشدند.سپسباترسیمشبکهمضامینتدوينگزارشپژوهشانجامشده
است .
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یافتههای پژوهش
زنان در اينستاگرام از فضاي سايبر براي بازنمايی مهمترين مسائل زيستجهان خود،
تجربههاي زندگی روزمره و نقشهاي خانوادگی و نیز تجربههاي فردي و ابراز خود
استفادهمیکنندوگاهیدرجهتتثبیتکلیشههايجنسیتیوگاهیدرراستايبازتعريف
هويتهاي متکثر زنانه پیش میروند .با تحلیل مضمون پستهاي زنان تأثیرگذار
اينستاگرامیکهمنحصراًاززندگیخانوادگیوروزمرهشانعکسمیگذارند،سهمقولۀ
کلیدي استخراج شد که در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد .همچنین مبتنی بر تحلیل
نظراتمخاطبانذيلپستهاياينستاگرامرها،انواعمخاطبانرادرسهدستۀکلیمرجح،
جرحوتعديلشده(بینابینی)وتقابلیطبقهبنديکرديمکهدرادامهبهآننیزاشارهخواهد

شد.

مادری و خانهی ایده آل؛ انقیاد توأم با قدرتمندی
هايازکودکبهصورتتکیيادرکنار

پستهايیبامفهوممادريعموماًدارايعکس
مادر و در حاالت مختلف (خواب ،بازي ،ژست و ).هستند که به موضوعاتی همچون
آموزشفرزند،تربیتبچه،محوريتکودکدرخانه،تعريفمادرخوب،اهمیتمادري
در زندگی ،تقلیل هويت زنانه به مادري و تسخیر آن ،فداکاري مادرانه و دغدغهها و
توصیههايمادرانهپرداختهاند .
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تصویر شماره  .9واکنش اعتراضی کاربران به دشواری رعایت استانداردهای مادری خوب در
گفتمان روانشناسی مدرن

زناندربسیاريازپستهاصريحوياضمنیوتلويحیبهتعريف«مادرخوب»میپردازند.
مادر خوب در اين پستها مشخصاً همان تعريف سنتی از مادري بهمثابه يک نهاد را
به عنوانامريطبیعیکهدائماًقواعدواصولشازطرفجامعهمردساالرونهادهايتولید

علممردانهبرايزنانتعريفوتجويزشدهوتبديلبهيکامراجتماعیمیشودرادر
خوددارد.اينتعبیرمبتنیبرروايتیاستقرنبیستمیکهدرآنتماممراحلمادرياز
بارداريوزايمانتامراقبتوآموزشوتربیتفرزندانازطرفپزشکانوروانشناسانو
قانونگذاران با قواعد دنیاي مردانه بازتعريف و تبلیغ شده و به جزئی از قلمرو پزشکی
تبديل شده است .زنان اينستاگرامر موضع اين پژوهش در ترويج اين نوع مادري از
يکديگرسبقتمیگیرند.مادرايدهآلبنابراينتعاريف،مادريتماموقتوفداکاراست
کهمرزيمیانهويتشخصیوهويتمادرانگینداشتهوتمامروزدرحالجدالبرسر
رسیدنبهيکتعادلنسبیبینشیطنتهايکودکومرتببودنخانهاست.بهکودکش
آموزشمیدهد،پیگیربايدونبايدهايتربیتیگفتمانتخصصگرايروانشناساناست،از
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بهلحظه کودکش عکس حرفهاي و غیرحرفهاي میگیرد و گاهی مخاطب را مورد
لحظه 

نصیحت و مشاوره براي بچهداري قرار میدهد؛ اما ازآنجايیکه اين تصاوير تا واقعیت
فاصلهزياديدارد،گاهیمخاطبانیپیدامیشوندکهبهاينغیرواقعیبودناعتراضکرده
بهعنوانمادر«خوب/شديد»انجامدهند،عنوان
نمیتوانند» 
ونارضايتیهايخودراازآنچه« 
میکنند(تصويرشماره( .))7
اگر در گذشته تعاريف مردساالري در راستاي تقويت کلیشههاي جنسیتی و
نقشهايزنانه،تنهاازطريقرسانههايجمعیوآموزشهايرسمیمنتقلشدهاست،با
هابهصورت
وجودشبکههاياجتماعیوفضايمجازياينامکانفراهمشدکهاينآموزه 
مستقیمدرصفحاتاينافرادتبلیغشدهوزناناينبارخودخواستهوداوطلبانهبهبازخوانی،
عبارتديگر در بستر

بازنمايی و بازتولید اين توصیهها و قواعد مردساالرانه بپردازند؛ به
شبکههاياجتماعی،اينشکلازکنشهايمردساالرانهبهيکحلقهبازخوردمؤثروتوانا
انجامدکهبهنوبهخود،منجربهيکابرمردساالريپیشروندهمیشود(نصیري،7934،

می
 .)792پاسخ کاربر در تصوير ( )7نمونهاي از اين ابرمردساالري پیشرونده است.وي در
پاسخبهعذابوجدانیکهقواعددستوپاگیرروانشناسانبرايمادريافراطی،ازخود
گذشتهوفداکارايجادکردهاست،مخاطبانرابهتالشبیشتربرايرسیدنبهايدهآلارائه
شدهدرراستاي«مادريافراطی»دعوتکردهومعتقداستاگرهمنشودتمامدستورات
را اجرا کرد ،نبايد عذاب وجدان گرفت ،چون «انسان جائزالخطاست» و فقط بايد از
اشتباهاتدرسگرفت .
مفهوممادريافراطی 7بهتعبیرگارنربهتقاضاهايفرهنگیتقويتشدهاياشارهدارد
مادريرابهصورت افراطی بهسمتیهدايتمیکندکهمادرانمقداربیاندازهاياز

که
زمان،پولوکارخودرابهکودکانشاناختصاصبدهند؛درحالیکههیچضمانتیوجود

نداردکهآنهابهنقطهايده آلدرمادريبرسند،بلکهحتیدرمقايسهبامادرانديگرنیز

هرگز نمیتوانند احساس برتري و کمال کنند .در تصوير ( ،)7اينستاگرامر در پاسخ به
باتواضعازالگويیکهازويبهعنوان«مادر

سؤاالتمخاطبانپیرامون«مادريايدهآلش»
1. intensive mothering
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نمونه»شکلگرفته،تبريجستهوبیانمیکندهنوزتبديلبه«مادرايدهآلوکامل»نشده
است.اينمصداقیبرگفتهگارنراستکهنقطهپايانیبرايرسیدنبهمادريافراطیوجود
ندارد .چرا که اساساً قالب الگوهايی که به نقش مقدس مادري بهمثابه يک نهاد اشاره
کند،آنچنانايدهآلگرايانهودستنیافتنیاستکههیچمادرينمیتواندادعاکنددر


می
اينچارچوبهامادري«کامل»است(گارنر.)949،6874،
«مادري»راهمچنینمیتوانازمنظرپسافمینیسم،شبیهبهآنچهفريدل در«انقیادتوأم
کند،نیزموردتحلیلقرارداد.اينستاگرامرهابهمثابهکنشگرانی

باقدرتمندي»توصیفمی
ماهر درحالیکه بهظاهر تعاريف سنتی جنسیتی را بازتولید میکنند ،همزمان به اعمال
قدرتبرديگرانوايجاداليههايیازقدرتمیپردازند.مادريموقعیتیاستکهبهدلیل
انحصارآندردستزنانوتنهامنبعوابستگیمردانبهزنان،برايآنانفضايیبراياعمال
قدرتفراهممیکند .

عنوانمثالکاربربهمثابه«دانايکل»ظاهرشدهوبهتوصیهونصیحتومشاورهبه


به
ديگرزناندررابطهبامادريمی پردازد.ويگاهیسبکخاصومتمايزخودرابهزنانی
کند،گاهیازآنهامیخواهدسؤاالتخودرادرموردبارداري

کهمخاطبند،يادآوريمی
وبچه داريوزايمانازويبپرسند(بدوندانشتخصصیوصرفاًمبتنیبرداشتنتجربه
بارداري،زايمانوبچهداري)وگاهیبنابرصالحديدخويشبهارائهتوصیههايیبرايهر
يکازمراحلمادريمیپردازد .

درمقابلشاهدمخاطبانیهستیمکهذيليکیازسهدستهمخاطبانهوادار،مخاطبان
ترکیبی از انطباقجو و اختالف جو و مخاطبان اختالفجو و منتقد قرار میگیرند .در
)يکیازهوادارانبهعنوانيکمخاطبازجايگاهمرجحبهاينستاگرامر

تصويرشماره(6
پیشنهادمیدهد،مخاطباختالفجوومنتقدرابالککردهوبهپستکردنعکسهاي
بچه هايشادامهدهد.الزمبهذکراستبسیاريازنظراتانتقاديتحتشیوهايديگراز
اعمالقدرتاينستاگرامر پاکشدهومعموالًاثريازآنانباقینمیماند.درواقعتنهااز
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طريقپاسخهايیکه«نوچهها»وهوادارانبهآننظراتمنتقدداده ونامشانرااصطالحاً
منشن7کردهاندمیتواننشانیازوجودچنیننظراتیيافت .



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

اما بخش ديگري از مادري به تصوير کشیده شده در اينستاگرام ،با استفاده از بازنمايی
کودکان اتفاق افتاده است .اينستاگرام به دلیل محوريت در عکس ،ارتباط زيادي با هر
آنچهقابلیتبیشتردربهتصويرکشیدهشدنوايجادلذتبصريدارد،پیدامیکند.بدين
ترتیب،امورظاهريمربوطبهتیپ،لباسوچهرهدرکنارعکاسیحرفهايفضايیرابراي
صاحبانمشاغلدرجهتتبلیغاتدرعرصههايپوشاککودکانوعکاسیايجادکرده
است.درچنینحالتیکودکانکهامروزهتبديلبهمرکزومقصودزندگیخانوادگیشده
وحسرتهايزيستنشدهوالدينخودرازندگیمیکنند،موضوعاصلیاينتبلیغاتقرار
گرفته و در اين میان کودکان دختر هم بنابر کلیشههاي جنسیتی بهعنوان ابژههايی که
غايتشانزيبايیاستوهمبهدلیلداشتنپوششهايمتنوعترنسبتبهپسرانبیشتردراين
عرصه بهکارگرفتهمیشوند.دراينمیانهرکدامازمادراناينستاگرامرباخطابکردن
دخترشان بهعنوان «پرنسس» فضاي شبکه را تبديل به مکانی براي فشنشوي کودکان
بهعنوانپرنسسهايمجازيکردهاند .


1 mention
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تصویر شماره  .2فشن شوی مینی مدلهای یک برند پوشاک کودکان

تصوير شماره ( )9به برگزاري فشنشوي مینی مدلها ارجاع دارد و دخترکی را در
کتواک1يکیازبرندهايلباسکودکاننمايشمیدهد.تبديلکودکانبهمینیمدلو

راه رفتن بر روي استیج فشنشو درحالیکه قدرت تصمیمگیري و انتخاب ندارند ،هم
هايزيبايیومصرفدرآنها

برخالفحقوقکودکاستوهمبهنهادينهشدنکلیشه
منجر شده و نهتنها آينده آنان را تحت تأثیر قرار میدهد ،بلکه اين شکلگیري هويت
مجازيبرهويتفرديآناندردنیايواقعیشانتأثیرخواهدگذاشت.اينباراينبازنمايی
نهباهمدستیسرمايهداريومردساالريدرسوءاستفادهاززناندر جهتتبديلآنهابه
ابژههايجذابیتومصرف،بلکهازطرفخودزنانآنهمبهعنوانمادرانانجامشدهواز
همینحیثدراينمضمونگنجاندهشدهاست .
1. cat walk
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«مادري»گاهیدربازنمايیخانهايدهآل،يعنینمايشخانهايهموارهتمیزومرتب
بیانمیشود.امريکهباداشتنچندفرزندکوچکدرخانهبهنظرمیرسددارايفاصلۀ
بیشتري از واقعیت بوده و به میزان قابلتوجهی ناشی از عالقه اينستاگرامر به مديريت
تأثیرگذاريبرمخاطباست.تصاويريکهبهصورتروزانهومداومبازنمايیشدهوبا

استفادهازاستراتژيطبیعیسازي،بهامريدائمیوعاديبرايمخاطبتبديلمیشوند .
عرف عامی که شکل دستکاريشدهاي از واقعیت بوده و توسط نهادهاي مبتنی بر
قدرت شکل میگیرد ،توسط اينستاگرامرها بهصورت امر روزمره بازنمايی شده و کار
خانگیدائمیبرايداشتنخانهايهموارهتمیزرا،بهوجهتمايززناناينستاگرامرتبديل
میکند...اينايدهآلگرايیبرايبرقانداختنکهبامصرفگرايیدرآمیختهاست،نهتنها

کند،بلکهبهآنهاتوصیهمیکندچهچیز

زنانراباکارخانگیونظافتخانهشانمعنامی
رابرايچهجايیمصرفکنندتابهتروبیشتربههدفبرقانداختنخانهواثباتبرتري-
شاندرخانهدارينزديکشوند .

تصویر  .4نمونهای از ایدهآلگرایی در کار خانگی توسط زنان



گرايیتبديلبهنوعیوسواسبرايزنانتبديلشدهاست.تصويرشماره()4

اينايدهآل
پست اينستاگرامري است با عکسی از سه فرزندش که توضیحاتی مربوط به چگونگی
نظافت خانه داده و به سختیهاي مادري و تیمارداري و کار خانگی اشاره کرده است.
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رقابتبرسرزنبهتروتمیزتريبودن،باعثشده،وسواسدرامورخانهدارينهبهعنوان
يکاختاللروانشناختی،بلکهشاخصیبرايتعريفيککدبانوتلقیشود.بههمیندلیل
زناننهتنهاازعنوانکردنوسواستمیزيخوددرامورمنزلابايیندارند،بلکهگاهی
_تصوير(  _)4بااستنادبهآنبهشرحاعمالروزمرهخوددرراستاينظافتدائمیخانه
میپردازندوآنرانقطهقوتیبرايخودتلقیمیکنند.ايدهآلسازيومعناسازيبرايکار
خانگی آنچنان با معناي زنانگی درآمیخته که زنان شادي و آرامش خود را منوط به
تمیزيخانهوبرقزدنوسايلمیدانندودرهرحالتیآنراجزئیازهويتخودمی-
پندارند .

تصویر  .2واکنش یک مخاطب بینابینی به ایدهآلگرایی کاربر در کار خانگی



تصوير ( )5نظر يکی از مخاطبان است ذيل يکی از پستهايی که به بازنمايی مداوم و
روزانه ازخانهاي میپردازدکه بچه دارد وهموارهعکسهايتمیز ومرتبیازخانهاش
پستمی کند.ويازجايگاهبینابینبهپرسشازکاربرپرداختهوبهمقايسهايکهدرذهن

مخاطببااينتصاويرايدهآلازخانهايجادمیشود،اشارهکردهاست.واقعیتآناست
کهحتیخانههايیک هبچهندارندهمهموارهاينحدازتمیزيومرتببودنراهرروزو
هرلحظهنمیتوانندتجربهکنند .

بازنمایی هویتهای زنانه /مردانه و پارادوکسهای هویتی
بخشیازعکسهاوتوضیحاتپستهايزناناينستاگرامربهتصاويرهمسرانوتعريف
مرد/پدرخوباختصاصدارد.مضمونمردانگیبهاينسؤالپاسخمیدهدکهزنانچه
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تصويري از نقش همسري مردان بهمثابه شوهر و نقش پدري ايشان نسبت به کودکان
بازنمايیمیکنند .


مردانهوتعارضنقشها 

تصوير.2بازنمايیصفاتنقشهاينوين



يکیازمفاهیمتکرارشوندهدرپستهايمربوطبهمردانگی،بررابطهپدر-فرزنديتأکید
دارد.بهتعبیرشیبلیهايد()7901نمايشابرازاحساساتوتأکیدبرروابطعاطفیمردانبا
همسر و فرزند ،از جمله صفات نقشهاي نوين مردانه –در مقايسه با نقشهاي سنتی-
محسوبمی شوند.دراينبازنمايینهتنهاازصفاتسنتیمردانهکهبرگرفتهازساختارهاي
کلیشههاي جنسیتی هستند ،همچون اقتدار و پرخاشگري خبري نیست ،بلکه صفات
معکوسآنمانندمهربانی،عطوفتوعشقازمردانتوقعمیرود.اينکهدردهههاياخیر
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کودکان در خانواده مرکزيت و اهمیت پیدا کردهاند ،منجر به بازتعريف نقش پدري و
عمیقترشدنروابطفرزندانباپدرشدهاست.تصويرشماره()2عکسیآتلیهايازپدرو

نوشتعکسبرروابطعاطفیمردبهعنوانپدروهمسردر

دختررانشانمیدهد.حاشیه
آوريبه عنوانيکنقشسنتیمردانهتأکیددارد.اينهمانابهاموتعارضی

کنارنقشنان
استکهبینمردانگیسنتیونوينمدنظرشیبلیهايدبهوجودآمدهاست.اينکهمردان
همچنانداراي«مسئولیت»اصلینان آوريهستنددرعیناينکهمتوقعاستکهدرخانواده
ازنقشسنتیمرديخشن،پرخاشگر،جديوبدونابرازاحساساتفاصلهگرفتهوروابط
عاطفیعمیقیباهمسروفرزندانبرقرارکنند(هايد .)771،7901،
علیرغم بازتعريف نقشهاي نوين مردانه ،در تقسیم کار خانگی و مسئولیتهاي پدري
همچنانانتظاراتمطابقبرتقسیمکارسنتیوکلیشههايمردانگیوزنانگیبرقراراست.
اساساًوقتیازمسئولیتهايمربوطبهبچهدارييانظافتخانگیدرپستهاحرفیبهمیان
میآيد،خبريازمرداننیست.بدينترتیبحضورمرداندرپستهاوعکسهايکاربران،
تنهابهحضورنمادينونمايشیآناندرفضايمجازيخالصهمیشود .

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

اين سکه اما روي ديگري نیز دارد و با موضوع دو گانه انقیاد/قدرتمندي ،در میان
پستهايی که مضمون مردانگی دارند ،دستهاي ديگر از عکسها و توضیحات نشان از
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هايیازاعمالقدرتزنانعلیهمردانبهعنوانهمسرانشاندارد.اينهمانجايی

وجوداليه
است که دامنه تعامالت مجازي بر دنیاي واقعی خارج از شبکه تأثیر گذاشته است .در
شبکههاي مجازي ،افزون بر تعامل درونشبکهاي ،تعامالت برونشبکهاي نیز رايج است.
اينتعامالت،نهتنها«سرمايهاجتماعی»و«قدرت»میآفرينند،بلکهدرواقعیتهايمحیط

واقعی ،نقشآفرين هستند (خانیکی_بابايی .)06 ،7938،تصوير ( )1که اينستاگرامر
میکند،همزمانبهنکتهايدرموردوادارکردنشوهرشبرايپوشیدن
رويداديراروايت 
جورابهايشبیهاشارهدارد.اشارهايکهتمامکامنتهايپستراتحتتأثیرقراردادهو

اکثرمخاطبانباعبارت هايیمانند:خوشبهحالتکهشوهرتحرفتوگوشمیده،آفرين
بهچنینشوهري،چطوريراضیشکردي؟ جورابهازنونههستچرامجبورشکردي؟
و...بجايبحثظاهراًاصلیپست،بهآنپرداختهاند.زنانیکهدرفضايمجازيتبديلبه
اينستاگرامر می شوند ،هم به لحاظ نفسِ اينستاگرامر بودن و داشتن هزاران مخاطبی که
فعاالنهصفحهآنانرادنبالمیکنندوهمبهدلیلپیشنهادهايتبلیغاتیکهبهصفحاتآنان
سرازيرمیشودوبرايشاندرآمدوسوداقتصاديدارد،بهمنابعقدرتمتصلمیشوند.اين
شرايطجديد،تغییراتیدرنحوهوشکلارتباطمیانزنانومردانايجادکردهواشکال
جديديازهويتهايمردانهوزنانهرابرساختهکهبعضاًروندسنتیاعمالقدرتمردانهرا
معکوسمیکند .

_درعینحضورکلیشههايجنسیتیمعمول_
نهفقطمردانگیکهمفهومومضامینزنانگینیزاقتضائاتوپارادوکسهايخودرادر
بازنمايیهاي زنان ايرانی در اينستاگرام دارد .در اين میان شاهد پستهايی هستیم که
اينستاگرامرهادرآنفارغازنقشهايمادريياهمسري،بهتوصیفزنانگیپرداختهوبه
هايیمیپردازد

تعريفهويتزنانه،اهداف،آرزوها،احساسات،اوقاتفراغتوتوصیه
کهبه عنواناينستاگرامربهمخاطبانخودعرضهکردهودونوعبازنمايیپارادوکیسیکالاز
هويت زنانه را شامل میشود :هويت مبتنی بر فرهنگ زنانگی و هويت مبتنی بر فرديت
زنانه .
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براي اولین بار مک رابی ( )7308در مطالعهاي که درباره دختران جوان در
فرهنگ عامه(باتمرکزبرمجلهجکی)انجامداده،بهمفهومفرهنگزنانگیاشارهکرده

است.ويفرهنگزنانگیرابهعنوانبخشیازايدئولوژيحاکمکهزندگیدخترانجوان

رااشباعکردهاستونحوهلباسپوشیدنورفتاروصحبتآنهارامتمايزکرده،کشف

میکند.فرهنگزنانگیاززنانمیخواهدصرفاًدرنقشهايیکهتعیینشدهاست،ايفاي
نقشکنند(استوري .)735،7905،

تصویر  .8نمونهای از بازنمایی هویت زنانه مبتنی بر فرهنگ زنانگی
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تصوير ( )0پست يکی از اينستاگرامرهاي جوان است که در آشپزخانه و کنار سینک
ظرفشويیوماشینلباسشويیباپیشبندصورتیبهتعريفزنانگیپرداختهاست.ويکه
درپستهاوصفحهاشتصويرچهرۀخودراهیچگاهمنتشرنمیکند،جمالتشرااينگونه
شروعمیکند":هیچوقتدلمنخواستهيهمردباشم...عاشقدنیايخانمانهيخودمم "...


همچنین نفس حضور زنان در فضاي مجازي و تبديل شدنشان به اينستاگرامر ،منجر به
بازنمايیبخشديگريازهويتزنانهوفرديتآناننیزشدهاست.اينوجهدومبازنمايی
شدهازهويتزنانه،ناشیازهويتهايمتکثروبعضاًمتناقضباهويتجنسیتیونقشهاي
مادريوهمسرياست.درواقعاينستاگرامفضايتعاملیبرايآنانايجادکردهاستکهاز
آن طريق روايت هاي متکثري از خويشتن ارائه کرده و با تأکید بر اهداف و آرزوهاي
شخصیخويش،موقعیتپارادوکسیکالیاززنانگیوهويتزنانهارائهدهند .
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تصویر  .1نمونهای از بازنمایی هویت زنانه مبتنی بر فردیت زنانه



)يکیاززناناينستاگرامررادرحالیکهمشغوليادداشتکردناستوتصوير

تصوير(3
نصفهونیمهايازخودشپستکرده،نشانمیدهدباتوضیحیکهدرآنبهاهدافو
آرزوهايشخصیخودپرداخته است.آنچهويدررابطهباگذرروزهايعمرونرسیدن
به آنچه میخواسته و نداشتن وقت کافی براي خود به دلیل مادري تمام وقت عنوان
میکند،معنايضمنیمفهومیراتداعیمیکندکهبتیفريدان ازآنباعنوان«مشکلبی

نام»درزنانخانهدارناممیبرد.ايننارضايتمندي(خوشحالنبودن)کهدرالباليسطور
پستاينستاگرامربهچشممیخوردواوراوادارکردهباخودکلنجاررودتابفهمدچه
میخواهدوچهنمیخواهدوراههايرسیدنبهخواستههايشچیست،شبیهبهچیزياست
بهنوعیديگربیانکردهاست:فکريغريب،احساسعدمرضايت،آرزويیکه
کهفريدان 
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زنانآمريکايیدرمیانهقرنبیستمازآنرنجمیبردند(فريدان.)79،7934،درواقعآنچه
هايمتکثردرنقشهايگوناگون،بلکه

دراينمیانپاردوکسیکالاست،نهداشتنهويت
تأکید بیش از اندازه صنايع فرهنگسازي بر يکی يا چند مورد خاص و نفی ديگر
هويتهاست .تر غیب و تشويق زنان به برگزيدن تنها چند نقش محدود در هويتهاي
مادريوهمسريودرسايهقرارگرفتنهويتمستقلفردي،بهمرورزمانمنجربهايجاد
نارضايتیروانیبدوندلیلمشخصوواضحدرزنانیظاهراًخوشبختمیشود .

بازنمایی مفهوم خوشبختی در پیوند با خانواده ،مصرف تظاهری و زیبایی
مفهوم خانواده و تأکید بر نقش همسري زنان و محدودسازي مفهوم خوشبختی در
ايمهم ترينوجهبازنمايیزنانمتأهلاينستاگرامراست.زناندر

چارچوبخانوادههسته
کهمتأهلباشند،بهشدتبربازنمايیخانوادهخوشبختتأکیدداشته


اينستاگرامدرصورتی
ومطابقباايدئولوژيخانوادهمعیار،خانوادهراخانوادۀهستهايشاملمرد/زنوفرزندان
گیرند.آنهاباتأکیدبرنقشهمسريومادريخود،زندگی

(حداقل6فرزند)درنظرمی
خانوادگی را نهايت آرزوها و خوشبختی خود اعالم کرده و داللتهاي معنايی مفهوم
خوشبختیرابهداشتنخانوادۀهستهايارجاعمیدهند.درادامهآننیزدرنقشسخنوري
آگاه و متخصص به توصیههايی در مورد بايد و نبايدهاي زندگی زناشويی و ازدواج و
رفتارباهمسر/مردپرداختهوازاينطريقباترکیبکنشسنتیزنانه،بافضايمدرنشبکه
اجتماعیاينستاگرامدستبهبازتولیدکلیشههايجنسیتیزنانهمیزنند .
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تصویر  .91نمونهای از رازوری زنانه در قالب بازنمایی خانوادة هستهای



تصوير() 78عکسیازخانوادهاينستاگرامراستبااينتوضیحکهبعداز4نفرهشدنتازه
معنیخانوادهرادرککردهاست.ازمنظرمطالعاتفرهنگیومبتنیبرتحلیلارزشهاي
سیاسیوايدئولوژيک،بازنمايیمفهومخانوادههستهايفارغازتماماشکالمتعدديکه
تواندداشتهباشد،بهشکلقابلتوجهیدراينستاگراممشهوداست.برايناساس

خانوادهمی
تمام اشکال ديگر خانواده که اتفاقاً امروز در جامعه ايران رواج پیدا کرده است ،مانند
خانوادهتکوالد،زندگیمجردي،همخانگی،خانوادههايبدونفرزندو...طردونفی
شدهوبا استفادهازفرايندهايفرهنگیونمادين،خانوادههستهايباتأکیدبردوفرزند
ارزشتلقیشدهوحولآنمعناسازيصورتمیگیرد.درمنطقرازوريزنانه،زنیکه
آرزويی از خود ندارد و خودش را فقط در قالب همسر و مادر تعريف میکند ،هیچ
مشکلیندارد .
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تصویر  .99بازنمایی غیرمستقیم خوشبختی در خانوادة هستهای



بدين ترتیب بازنمايیهاي معنابخش از مفهوم خانواده هستهاي ،داللت بر احساس
خوشبختیداشتهوازاينطريقبرمعیارهايذهنیافراد،همسوباايدئولوژيهايجنسیتی
تأثیرگذاشتهوبهبازتولیدفرهنگابرمردساالريمجازيمیپردازد.ازاينمنظر،سوژههابه
دنبالارائهدرکیازخانوادههستندکهباواقعیتآنسازگارنیست.افسردگیهايزنان،
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خشونتهايخانگی،طالقهايعاطفیوقانونیوهمانمشکلبینامیکهناشیازعدم
رضايتزنانمتأهلاززندگیهايبهظاهرموفقاست،همگیازجملهداليلیهستندکه
فاصلهاينبازنمايیازواقعیترانشانمیدهند؛اماحتیدرمواقعیکهسوژههامستقیماً
خوشبختیرابهخانوادهداللتنمیدهند،بابررسیاليههايپنهانمتن(پست)میتوانبه
اينارتباطپیبرد(.تصوير( ))77
بخشقابلتوجهیازنمايشعکسدرشبکهاينستاگراممربوطبهچیزياستکه
شود.ايننمايشمصرفبهمنظورابرازخوشبختیمبتنیبرايجادتمايزونوعی

«مصرف»می
ابراز خود در راستاي مديريت تأثیرگذاري بر مخاطب صورت میگیرد .بر اين اساس
بسیار يازتصاويربهاعترافاينستاگرامرها،غیرواقعیوصرفاًجهتبازنمايیدراينفضا
چیده و صحنهآرايی شدهاند .زنان اينستاگرامر به اشکال گوناگون سعی در بازنمايی
کاالهاي مصرفی خود در ويترين اينستاگرام دارند تا از اين طريق خواننده را به داللت
خوشبختی خود که مستقیماً با مصرف در ارتباط است ،ارجاع دهند .در اصل ماهیت
تعريفمیشود،زنانرابه

اينستاگرامکهبرمحوريت"عکسازلحظاتمعمولروزمره" 
هايهرچهخوشايندتروچشمنوازترازظواهرزندگیروزمرهيخود


سويتصويرسازي
در پی جلب مخاطب بیشتر سوق میدهد .به حدي که در اين فضا ،شکل جديدي از
عکاسیبابشدهکهنهدرفضايآتلیهياباغ،بلکهباحضورتیمعکاساندرداخلخانهدر
ايدرشرايطیصورتمیگیردکهبهنظر

طیيکشبانهروزشکلگرفتهوعکاسیحرفه
می رسد ،روتینِ معمول زندگی روزمره در جريان است .مثالً در غیرمعمولترين شکل

اسی،پدرودختروسطسالنخانهدرحالبازيهستندومادرگوشهايمشغول

مرسومعک
مطالعهياآشپزياستوظاهراًنظمخاصیدرجرياننیست،امالوگويتبلیغآتلیهعکاسی
درپايینتصاويرنشانمیدهدکهنظموچیدمانیعمیقدرپشتصحنهبرقراراست،گويی

کهشاهدنمايشصحنهايبررويقابتلويزيونهستیم.البتهکهفضايمجازياينستاگرام

اين امکان را فراهم ساخته تا هر يک از اينستاگرامرها به بازيگرهايی توانا در لحظات
روزمرهزندگیخودوپیشچشمصدهاهزارمخاطبتبديلشوند .
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آنها گاهی اوقات مستقیماً با عکسی از داخل کمد يا کابینت و يا فضاي خانه به

استقبالمخاطبرفتهودرقالبتوضیحپستبهتوصیهدر موردچگونگیخريدلوازم
خانهياچیدمانونظافتکمدهامیپردازند(.تصوير())76وزمانیديگربهبهانهنوشتن
توضیحاتی اخالقی در رابطه با زندگی و يا مثبتانديشی ظاهراً عکسی خانوادگی و يا
شخصی از زندگی روزمره را به تصوير میکشند و تلويحاً با مديريت صحنه به نمايش
وسايلوکاالهايتزئینیخانهدرنمايالنگشاتکهنشاندهندهسبکزندگیوطبقه
اقتصاديشاناست،مبادرتمیورزند.اينستاگرامردرواقعبااينعکسهافاصلهطبقاتی
خودراازمخاطببرجستهساختهوبهتصويرمیکشد .
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تصویر  .93بازنمایی تلویحی مصرف و تمایز در زندگی زنانه
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تصویر  .92بازنمایی تلویحی مصرف تظاهری در قالب پند اخالقی



تصوير ( )79يکی از همین دست پستها با تصويري از مادر و کودک است با پندي
اخالقی،امااينالنگشاتکهبیشترتأکیدبرفرشها،مبلوتابلويديواريدارد،عمالًما
را به مفهوم مصرف تظاهري و نیابتی زنان از وبلن سوق میدهد؛ آنجا که معتقد است
بورژوازيجديدبرايتعريفکردنخودوجايگاهاجتماعیشانباعثگستردگیمصرف
تظاهرييامشهودافرادشدهاستودراينفرايند،زناندردرونخانوادهنقشمشخصو
ويژهايدارند(.وبلن )764،7902،

محمد سعید ذکائی و همکاران | 21

تصویر  .94برسازی هویت و تمایز مبتنی بر تظاهر مصرف



درهمینراستادرفضايسايبرواينترنتنیزباتوجهبهاينکهافرادبرايمخاطبانناشناخته
هستند ،براي نمايشطبقه اقتصادي،تمايز خويش ،جذبمخاطب ودرنهايتمديريت
تأثیرگذاري برويبهنیابتازخانوادهبهمصرفکاالوتجمالتدرقالبعکسوفیلم
رويمی آورند.زنانازطريقمصرفکاالدرپیآنهستندکههويتوتفاوتخودرا
ابرازکنندوبینخودوديگرانتمايزبهوجودبیاورند.زناناينستاگرامربامصرفتظاهري
بدونآنکهحرفیازشغلشوهرشان بزنند و يا بهمنطقه سکونتخوددر شهراشارهاي
جويند.آنهاعامالنه

کنند،طبقهاقتصاديخودرانشاندادهوهويتخودرادرمصرفمی
احساس خوشبختی و رضايت و شادمانی خود را که با تصوير خانواده ايدهآل ابراز
میکردند ،با نمايش داخل کمدها ،فرشها ،مبلمان ،لباسهاي برند ،تفريحات و
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میهمانیهاي مجلل تکمیل کرده و از اين طريق بر مخاطب تأثیر گذاشته و حتی اعمال
قدرتمیکنند .
اتفاقاً در میان پستها (تصوير  ) 74با مضامین مذکور ،بیش از هر پست ديگري شاهد
نظرات حسرتآمیز ،تخالفی و انتقادي مخاطبان هستیم .تکرار واژههايی چون «خوش
بحالتون»« ،حسرت و حسادت»« ،نمايش خوشی و تجمالت و زندگی مرفه»« ،اسراف»،
«شانس»«،پز»«،خوشبختیوزندگیايدهآل»درکامنتها،همگیازجملهپیامهايیاست
کهنمايشبازنمايیشدهازتجمالتورفاهزناناينستاگرامررابرايمخاطباندردوگانه
تقابلیخوشبختی/بدبختیمعناسازيمیکند .
شاندرفضاياينستاگرامبهمثابهبدنی

همچنین،تصاويريکهزنانازظاهر،پوششوچهره
کهمصرفمیشود،منتشرمیکنند،ازدومنظرقابلبررسیاست.نخستآنکهخودرابا

معیارهاي مردساالري و سرمايهداري در رابطه با زيبايی چهره و اندام استاندارد منطبق
کنند؛ودومآنکهآنهافرهنگمجازيخاصخودرادرفضايمجازيدررابطهبا


می
پوششبهکارمی برندوازفضايسايبرکهمرزحوزهخصوصیوعمومیدرآنمخدوش
شدهاست،بهنفعخوداستفادهکردهونسبتبههنجارهايحاکمبرعرصهعمومیمقاومت
میورزند.درموردتأکیدبرزيبايیچهرهواندامايدهآل،اينستاگرامرهابهکرّاتبااستفاده
ازاصلیترينگزينهشبکهاينستاگراميعنیعکسوانتشارتصويربهبازنمايیظاهرخود
اقدام میکنند .ضمن آنکه اين فضاي مجازي مرتباً امکاناتی را در اختیار کاربران قرار
دهدتابااستفادهازآنها،بهويرايش 7وتغییرعکسهابااستفادهازنرمافزارهايمتعدد


می
درجهتزيباتر/متفاوتشدناقدامکنند.الزمبهذکراستکهدرنمونههايمذکوربا

توجه به تأهل و زندگی خانوادگی اينستاگرامرها ،عموماً با تصاوير ايروتیک رو به رو
نیستیمواينمضمونصرفاًبهتأکیدزنانبرشاخصهايزيبايیوتناسبانداماشارهدارد .

1. edit
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تصویر  .92بازنمایی زیبایی زنانه در قالب استانداردهای مردساالرانه و سرمایهداری

بهنظرمیرسدمهمتريندغدغهزناندرتمامطولزندگی،داشتنوزنواندامايدهآلاست
وبخشیازدغدغهاينستاگرامرهانیزمربوطبهراهکارهايکمکردنوزنورسیدنبهوزن
دلخواه میباشد .تصوير ( )75يکی از همین پستهاست که اينستاگرامر در آن به ارائه
توضیحاتیدرموردنوعرژيموسبکزندگیاشبرايداشتنهیکلیمتناسباشارهکرده
است .منطق مردساالري گرچه مهمترين وظیفه زنان را داشتن نقش مادري و همسري

 | 42فصلنامه مطالعات رسانههاي نوين | سال ششم | شمارة  | 22پايیز 9211

میداند،اماازهمینمنطقتبعاتتغییراندامهايزنانهبعدازتجربهبارداريوزايمانرا

نپذيرفتهومسابقه«چهکسیزودتربهانداممعیاربازمیگردد»رابهراهمیاندازد.بدين
ترتیبداشتنوزنايده آلپسازتجربهبارداريوزايمانوحتیدردورانشیردهیبه
مهمتريندغدغهزنانبدلمیشود .

اينبازنمايیازراهتطبیقباکلیشههايزيبايیدرفضايمجازي،تنهابهاندامايدهآل
شودوچهرهدراينمیانجايگاهمهمیدارد.مردساالريوسرمايهداري،دريک

ختمنمی
اجراي مشترک براي تکتک اعضاي صورت زنان معیارهاي استاندارد تعريف کرده و
هارابهروزمیکنند.پوست،رنگمو،شکلابرو،رنگوشکلچشمها،

مرتباًودائماًآن
بنديصورتهمگیدارايتعاريفمنحصربهفردخودهستند.از

گونهها،لبواستخوان
زنانخواستهمیشودتا برايآنکهدرکنارمادري ايدهآل وکافی،زنانگی ايدهآلیهم
داش تهباشند،بايدهمزماندرکنارمادري،مراقبظاهرخودباشندتاازمعیارهايزيبايی
تخطینکند .

تصویر  .91استفاده تاکتیکی از ابزار حجاب در راستای سوژگی زنان

تصوير(()72کهدرواقعفیلمیکوتاهبودهاست)يکیديگرازتاکتیکهايمقاومتیزنان
رانسبتبهپوششدرفضايمجازينشانمیدهد.برخیازاينستاگرامرهاروشهايمتنوع
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وجذابشیوههايبستنروسريرابرايزنانمحجبهدرفیلمهايیبهتصويرمیکشندواز
اينطريق،روشهايدستیابیبهزيبايیوجذابیتباپوششاسالمیرابهمخاطبانخود
طرفمخاطبانروبهرومیشود.اينتاکتیکهاي

عرضهمیکنندکهبااستقبالزياديهماز
خالقانهزناندراستفادههمزمانازکلیشههايزيبايیوپوششاسالمیدرفضايمجازي،
هم منجر به ديده شدن آنها و طی کردن روند ايسنتاگرامر شدن میشود و هم ابژگی
صرف و انفعال آنان را زيرسوال میبرد .بدين ترتیب زنان ضمن قرار گرفتن در
محدوديتهاي ساختارهاي مردساالري ،دست به کنشگري (گرچه با همان منطق
مردساالري)زدهوبراساساهدافخودبهکنشهايروزمرهخودمعنامیبخشند .

بحث و نتیجهگیری
دراينپژوهش،شیوههايبازنمائیزناناينستاگرامراززندگیروزمرهبارويکرديانتقادي
موردمطالعه قرار گرفت .از منظري انتقادي اين پژوهش نشان میدهد که :چگونه زنان
اينستاگرامردربازنمائیزندگیروزمرۀخوداسیرتلۀ«مادريافراطی»شدهوخودخواسته
بهعاملیتگفتمانهايسلطۀمردساالرانهبدلمیشوند؛چگونهباتصويرسازياززندگی
روزمرۀخودبهعنوان الگويزيستبهینهيامتعارف،برسايرزناناعمالسلطهمیکنند؛
چگونهدرراستايجذبتوجهيادسترسیبهمنابعقدرت،ازکودکانبهرهکشیکردهو
آنهارابهعاملیتگفتمانهايمصرفگرايیبدلمیکنند؛چگونهدرارائۀالگويخانۀ

آمیزبرايزنانتعريفشدهوخود

ايدهآل،نقشهايیکهمبتنیبرتوزيعوظايفتبعیض
مبنايیبرايکمارزشتلقیکردنکارزنانهدرفرهنگیمردساالرانهبودهاستراتقويت
میکنند؛چگونه درعیناينکه تالشمیکنند نقشهاي نوينمردانهرا برايهمسرانشان
تعريف کنند اما همچنان در شکستن کلیشههاي سنتی از کار در خانه ناکام میمانند؛
چگونه در تعريف مفهوم خوشبختی با محصور کردن آن در خانوادۀ تکهستهاي به
بازتولیدفرهنگانقیادزنانبهتوسطزنانمیپردازند؛ونهايتاًاينکهچگونهباپیوندبرقرار
کردنمیانمصرف،زيبايیوخوشبختیبهسلطۀتوأمانمردساالريوسرمايهداريتنداده
وآنرابازتولیدمیکنند.دستاوردهايصريحاينپژوهشمیتواندمواردفوقالذکرباشد
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کهازمنظريانتقاديموردکندوکاوقرارگرفتهاست؛امافراترازجمعبنديدستاوردهاي

صريح،میتواننتايجیضمنیراازبینخطوطاينپژوهشاستخراجکردکهدربخش
نتیجهگیريارائهمیشوند .
پاافتادهترينوسطحیترينامورروزمرهزندگی


توانندازپیش
زناندريافتهاندکهمی
خانوادگی خود آشنايیزدايی کرده و آن را بهمثابه نقطه قوت يا تمايز خود به مخاطب
عرضه کنند .اينستاگرامرهاي زن از همین راه به افزايش تعداد مخاطبان پرداخته،
پستهايشان اليک و نظرات بیشتري میگیرند و بدون آنکه پايشان را از خانه بیرون

بگذرانند ،تبديل به «میکرو سلبريتی» میشوند .الگوهايی که صدهاهزار نفر طرفدار پیدا
کنند،بهمثابهسخنورومشاورطرفمشورتقرارمیگیرند،ازرويصندلیخوددر

می
گیرند.آنهادراوج

اتاقنشیمنخانهباهزاراننفرواردبحثوچالششدهوتوجهمی
روزمرهگیهايیکه جامعهمردساالر با نقشهاي کلیشهاي جنسیتی برايشانتدوينکرده
استودرمیانهبشوروبسابوبچهداري،دستبهکنشآگاهانهايمیزنندکهمنجربه
آلجیباآنهامیشودو

تماسبخشتبلیغاتشرکتهايبزرگیهمچونپاناسونیکو 
میلیونهاتوماندستمزدمیگیرندتايکپستيااِستوريتبلیغاتیدرصفحهکاربريشان
براياينشرکتهامنتشرکنند.زنانبابازنمايیزندگیروزمرهخودبهواسطهفرهنگواز
طريق فرايندهاي توصیف ،مفهومسازي و جايگزينسازي به هويت خود معنا میبخشند.
هايمعنايی،امراجتماعیکارخانگیراکهبهصورتبالقوه

آنهابااستفادهازهمینداللت

نمادانقیادزناناست،تبديلبهمعنايیقدرتبخشبرايخودکردهوبانمايشخانههاي
ايده آل همواره تمیز و مرتب ،سبب ايجاد تمايز میان خود و ديگر زنان میشوند .زنان
اينستاگرامر امورطبیعی شدۀ گرهخورده بازنانگیراهمچونمادري وهمسري بهعنوان
وجوه تمايز خود بازنمايی کرده ،براي خود دنبالکننده جمع میکنند و سپس با قدرت
هاوتبديلشدنبهتأثیرگذاراينستاگرامی،بههمسرانخودو

برآمدهازهمیندنبالکننده
ديگر زنان بهعنوان مخاطبان اعمال قدرت میکنند .بر همین اساس رابطه زنان با فضاي
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مجازيواينستاگرام،نهيکرابطهيکسويهويکطرفه،بلکهرابطهايمبتنیبربده-
بستانودوطرفهاست .
زناناينستاگرامرفراموشنمیکنندکهبرايداشتنصفحهايبهروزوپرازپستو
استوري ،بايد در تمام ساعات شبانهروز روي صحنه بماند و به تعبیر گافمن «مديريت
همازنوعآنالينشانجامدهد.آنهادرتمامروزمشغولآراستنمحیطو

تأثیرگذاري»آن
نمايشخصیهستندوبرايرسیدنبهمقصود_کهدراينجاداشتندنبالکنندههايبیشتر
کنند.آنها

است_ازنمايشهیچبخشیاززندگیشخصیوخصوصیخودفروگذارنمی
به مثابهمیزبانیکهبرايخوشامدمیهمانهرآنچهدرخانهدارد،بهبهترينشکلیدرطبق

اخالص گذاشته و پیشکش میکند ،براي خوشامد مخاطب و جذب مخاطبان بیشتر ،از
داخلکمدلباسوکابینتهايآشپزخانهعکسمیگیرندوپستمیکنند.تاکتیکیکه
گرچه ظاهراً همنوا با استراتژيهاي مردساالري در راستاي خانهداري و همسري و
کدبانوگرياست،اماآنچهبرايايشانبهارمغاندارد،تبديلشدنبهاينستاگرامروسپس
دارايقدرتمذاکرهشدندرزندگیشخصی(مانندوادارکردنمردانبهعکاسیبراي
پستهايشان)وقدرتچانه زنیبامخاطب(مانندداشتنطرفدارانیکهبهحمايتازآنان
باهرگونهمخالفتوانتقادوتوهیندرنظراتمقابلهمیکنند) .
بررسی روند وجود آگهیهاي تبلیغاتی درون اين صفحات نشان میدهد تعداد
دنبالکنندگان رابطه مستقیمی با اعتبار و ارزش برندهايی دارد که براي تبلیغات سراغ

هاحتیوقتیکهمتوجهحريمکودکدراستفاده


روند.برهمیناساسآن
اينستاگرامرهامی
ازعکس هايشبرايصفحهخودبودهوبهآنمعترفهستند،جايیکهاحساسمیکنند
عکسهايکودکمیتواندصفحهآنانراجذابترکرده،دنبالکنندههاراحفظکندو
آنهامنجرشود،ازبازنمايیصورتوچهرهکودکشاندريغنمیکنند.آنجاکه
بهافزايش 
پوششکاملدينیبخشیازسبکزندگیروزمرهشاناست،سعیمیکنندآنرابهنحوي
برايآراستگیوزيبايیبیشتربهکارگرفتهوازاينطريقمخاطبانراکنجکاوبازاريکنند
کهچادرهايشانراازآنجامیخرندوياشیوهايکهروسريخودرامیبندند.اگرچهاين
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موقعیتبرايآنانمنجربهشهرت،کسبدرآمدوقدرتمیشود،امانبايدفراموشکرد
که اين فرايند همواره تحت منطق گفتمان مردساالري و با گردن نهادن بر معیارهاي
تحمیلیآناجراوبرساختهمیگردد.
همچنیناينستا گرامبامخدوشکردنمرزعرصهخصوصیوعمومیدنیايیمجازي
برايزنانمیسازد.فرصتتعامل،دوستيابی،گفتگو،تبادلنظر،گرفتنتأيیدوتوجه،
شرکت در رويدادها و مراسمی که براي تبلیغات با حضور سلبريتیهاي اينستاگرامی
برگزارمیشودوحتیدرآمدزايیبرايشانايجادمیکند.داشتنصفحهايکهتعدادزيادي
کنندهواقعیدراينستاگرامداشتهباشد،دارايارزشماديوريالیقابلتوجهیاست

دنبال
درعیناينکهکارکردفراغتیوهويتبخشینیزبرايويداشتهاست.زنانباروايتیکهاز
خود ،شرح حال و سبک زندگی روزمرهشان در صفحات شخصی اينستاگرام ارائه
اندکهدرواژهاينستاگرامرخالصهشدهاست.آنها

میکنند،هويتیبرايخودخلقکرده

بهواسطههمینهويتمجازيازحاشیهبهمتنآمدهونقشهايمتعدديرابرايخودخلق
میکنند.نقشهايیمانندمشاوردراموربچهداري،همسرداري،راهکارهاينظافتخانه،
هاوآشپزيوموارديازايندست.آنهادرمراسممختلفی

چیدمانخانه،ترکیبرنگ
که برندهاي تجاري براي تبلیغات کاالها برگزار میکنند ،دعوت میشوند ،کاالهاي
بسیاري رايگان برايشان ارسال میشود تا تنها آن را در صفحه خود تبلیغ کنند و بدين
ترتیب بهعنوان میکروسلبريتی و گروه مرجع در فرهنگ غیررسمی و مجازي مشارکت
کنند .آنها با بازنمايی زندگی روزمره خود بهعنوان اينستاگرامر قادرند دست به خلق
هويتديجیتالومجازيزدهوخودِمطلوبودلخواهخودراوانمودکنند.آنهاضمن
کنشیآگاهانهوعامالنهفرايندمديريتتأثیرگذاريآنالينرابااستفادهازآنچهتاچمن
فناينمادينزنانمینامد،اجرامیکنند .
بررسی وتحلیل نظراتمخاطبان اگرچههدفاصلی اينپژوهشنبوده و بهعنوان
پرسشی فرعی مطرح شده است ،اما تأملی بر نظرات پستهاي مورد بررسی نشان داد،
بازخوردهاينوشتاريصورت گرفتهدرذيلپستهاتاحديبرشیوهوجنسبازنمايی
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پستهاياينستاگرامرمؤثرواقعشدهوبهآنجهتمیدهد؛چراکهرضايتونارضايتی
مخاطب تأثیر مستقیمی بر افزايش و کاهش تعداد دنبالکنندگان دارد .طرف ديگر اين
رابطۀمتقابلتأثیرياستکهاينستاگرامرهابرمخاطباندارند،بهلحاظخودپندارهايکهاز
خويشتن و هويت فردي و اجتماعی خويش در نسبت با اينستاگرامر کسب میکنند .در
واقعاينستاگرامرهابانمايشزندگیروزمرهخودازطريقبازنمايیخودِمطلوبودلخواه،
ايماژ ذهنی مخاطبان را نسبت به مفاهیمی مانند خانواده ،مادري ،خانهداري ،خوشبختی،
کنند.آنهادريکاتحادنادانستهواز

دست،دستکاريمی


،زنانگیوموارديازاين
رفاه
پیشتعییننشده،تصويرييکدستويکنواختازمضامینفوقبرايمخاطببرساخته
کردهوجهانیاززنانگیمطلوبرابرايشبهتصويرمیکشندکهباخودواقعیشانهم
تفاوتهايجديدارد.حتیاگر حضوراينسلبريتیهاياينستاگرامیرابخشیازفرايند
ترويجفرهنگ والگودهی در فرهنگعامهدرنظر نگیريم،قطعاًتأثیراتعمیقی برفهم
صدها هزار مخاطبِ خود از مفاهیمی همچون زن بودگی ،احساس خوشبختی ،زيبايی،
خانوادهخوشبخت،خانهايدهآل،رفاهومصرفخواهندداشت .
نتايج اين پژوهش با نقد برخی مالحظات رويکردهاي کالسیک فمینیستی نشان
می دهدکهزنانايرانینیازدارندتاخود،دربارهدرکوتجربهخوداززندگیروزمره

صحبتکردهو بنويسندتاازاينطريقتصويرمشخصیازسوژگیخودارائه کرده و
موقعیتهايانقیادخودرانیزبهچالش بکشند.براساسچنینچارچوبیاستکهمیتوان
فهمدقیقیازکنشهايزنانايرانیاينستاگرامربهدستآورد .
زنانايرانیفعالدراينشبکهاجتماعینهدارايسوژگیمطلقهستندونهدرانقیاد
کامل.نهمی توانعاملیتزناناينستاگرامررادربازنمايیزندگیروزمرهآنانانکارکردو

نهبايدانقیادآنانرادرفرهنگواقعیومتأثرازآندرفرهنگمجازيناديدهگرفت.در
واقعزنانايرانیگرچههنوزدرشرايطسلطهمردساالريزندگیمیکنند،امادسترسیبه
فضاي مجازي و در اختیار گرفتن امکانات شبکه اينستاگرام ،به آنها امکانات بالقوهاي
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داد ه تا در عین فرودستی گاهی در برابر ساختارهاي موجود دست به مقاومتهاي
خالقانهاينیزبزنندوبعضاًازکلیشههايجنسیتیعلیهخودشاناستفادهکنند .
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