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Abstract
This study examines the visual messages Iranian women shares on Instagram
in order to perceive how they are represented on the social network. The
research applies John Berger’s Ideological approach and considers every
single picture as a report on the users’ view about their personal and social
identity. After an introduction about the investigated users and a general and
brief evaluation of their posts, some selected pictures are analyzed based on
the ideological approach. Moreover, in the conclusion, we try to connect the
research findings to the existing discourses about women’s role and position
in Iranian society. Based on the research findings, some pictures indicate a
part of female users’ resistance against social pressures to be a normative
woman. In return, other pictures show that some users represent themselves
consonant with the common social norms and values in their visual narrative
about their everyday life, and consequently reproduce and reinforce the
hegemonic values of the Patriarchal system they have grown up in.

Keywords: Women, visual Representation, Social Media, Instagram,
Ideological approach.
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مقاله پژوهشی

مطالعاترسانههاينوين

فصلنامه


زندگی و زمانه زنان ایرانی در اینستاگرام :تحلیل ایدئولوژیک
عکسهای زنان در شبکه اجتماعی اینستاگرام
استاد گروه ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه تهران ،ایران.

اعظم راودراد

دکتری ارتباطات دانشگاه تهران ،ایران.

چکیده
اشتراکگذاشتهاند،بااينهدفکهدريابیمآنهاچهسیاستیرادربازنمايیخوددراينشبکهدنبال


به
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میدهد.دراينپژوهش،پسازمعرفیکاربرانوارزيابیفضايکلیتصاويرشان،چند
میکندونشان 
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مقدمه
بهعنوان  اعضاي دنیايمجازي شاهديمکهاينترنتفضايیساخته که بهکاربرانفرصت
دهدباگريزازمحدوديتهايحوزهعمومیوخصوصی،بهبازنمايیخودبپردازند.


می
گونهاي است که «پوتنام »1و «میروويتز »2از ورود رسانههاي ديجیتال به
اين نمايش به 
افرادصحبتمیکنند(سامانیوفراهانی.)1931،افراد،اکنون،بهاسامیقابلِ

اتاقخواب 

کهرخدادهاوفعالیتهايزندگیروزمره آنهاازديدهاپنهان

شدهاند 
ل 
جستجويیتبدي 
نمیماند(توسلیوجاللوند .)1931،

با عمومیشدن شبکههاي اجتماعی ،9بهويژه اقبال نسبت به شبکههاي عکسمحور،
عکس به بخشی از زندگی روزمره تبديل شدهاست .از راه تصاوير ،هويت و سبک
اشتراکمیگذاريم.اهمیتعکسهايشبکههاياجتماعیدر


مانراباديگرانبه

زندگی
ايناستکهدلبخواهانهوانتخابیازسويافرادمنتشرمیشوند،ولحظههايمهمزندگی

میگويد،در
روزمرهکاربران را ازمنظر خودشان روايت میکنند .همانطورکه«والتر»  
اينترنت،افرادبرارائهنمايشیازخوداحاطهدارندومیتوانندجنبههايیازخودراحفظ،

منتشر و خلق کنند که شايد در موقعیتهاي چهره به چهره ارائه آن دشوار باشد؛ پس،
اينترنت بستر مناسبی براي نمايشِ «خودِ ايدهآل» است (توسلی و جاللوند.)1931 ،
هاياجتماعی،بهفضايیبرايدستکاري

میگويندرسانههاوشبکه
«مارکوز»و«ويلیامز» 
تبديلشدهاست(.)Williams, 2015 & Marquezاز

هويت يا«خودبازنمايیانتخابی »1
سو،پژوهشگرانباوردارندبااينکهافرادگاهدرتولیدهويتهايآنالين،دربرابر

ديگر 
هنجارهايموجوددرجامعهنوعیهويتمقاومتینشانمیدهند،امادربیشترموارد،به

هايآفالينمی پردازندوردِپايهنجارهاوارزشهاياجتماعی آنهادر


بازتولیدهويت
ديدهمیشود( .)Tiidenberg, 2015

دنیايمجازينیز

1. Putnam
2. Meyrowitz
3. Social networks
4. Selective self- representation
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جنسیتيکیازعناصرهويتیاستکهنقشمهمیدرايجادبافتارپیامهاياجتماعیِ
فضاي مجازي بازي میکند ( .)Williams & Marquez, 2015به همین دلیل ،اکنون،
فضاي مجازي به يکی از عرصههاي مطالعه زندگی و شیوههاي زنان براي بیانِ خود و
بازنمايی زندگیشان تبديل شدهاست (عینیفر ،الف .)1931 ،به نظر میرسد زنان ضمن
تالشبرايحضوردرعرصههايمختلفاجتماعی،درفضايمجازينیزفعاالنهحضور
داشتهاند،ودرشبکه هاياجتماعیباموججديديازبازنمايیآنانروبروهستیم.اينبار،

گروههاي اجتماعی
در مقايسه با وبالگستان فارسی که زمانی بازنماي زندگی و هويت  
حاشیهايبود،اينتصاوير،ونهصرفاًکلمات،هستندکهزندگیروزمرهزنانرابهنمايش

گذارند.میتوانگفتايننخستینباراستکهزنانرا،حتیآنانکهداراي


عمومیمی
سبک زندگی ناهمخوان با هنجارها و ارزشهاي سیاسی و عرفیاند ،چنین بیپرده در
عرصهعمومیمشاهدهمی کنیم.اهمیتاينموضوعدرايناستکهتنوعسبکزندگی

هايجرياناصلیفرصتبازنمايیکمتريداشتهاست.


زنان(وبسیاريازمردان)دررسانه
شايد به همین دلیل است که شبکههاي اجتماعی در ايران نیز نفوذ بااليی دارند .چنین
هايیهمدرجهانوهمدرايران،زنانرابیشازمردانجذبکردهاست .

شبکه
پسوقتآنرسیدهکهبپرسیمزناندرخاللتصاويريکهدرفضايمجازيمنتشر
کنند،خودراچگونهبازنمايیمیکنند؟آيااينتصاويرنشانازبازانديشیزناندرباره


می
هويت و تجاربشان دارد و مقاومتی است در برابر فشارهاي اجتماعی زنانگی ،يا
تصويرسازيمشابهیاستازانتظارجامعهاززنوکلیشههايرايجیکهدرفرهنِگغالب،
میپردازيم
هايبصري 


کند؟دراينراستا،دراينپژوهشبهواکاويپیام

زنراتعريفمی
کهزناندرشبکهاجتماعیعکسمحور اينستاگرام 1ازخود بهاشتراک میگذارند با اين

هدف که دريابیم آنها چطور خود را در اين شبکه بازنمايی میکنند .اين واکاوي ،بر
(جانبرگر)انجامگرفتهاست .

اساستحلیلايدئولوژيکِ«جانبِرجر»2

1. Instagram
2. John Berger
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تحلیل ایدئولوژیک
میکند که متون بصري ،2ايدئولوژي را در
«رويکرد ايدئولوژيک »1بر روشی تأکید  
برمیگیرند .بر اساس اين رويکرد ،متون را میتوان براي نشان دادن ايدههاي ضمنی ،و

ارزشهاونگرشهاياجتماعیايموردِواکاويقراردادکهدرباره جامعهوسیاستدر
بردارند.يکفرضبنیادينِرويکردايناستکهمتنِبصريبهطورساده،تولیديکمؤلف
(يک نقاش يا عکاس) نیست بلکه پرترهاي خیالی است از جامعه ،درزمانی که آن متن
ها،ايدههاوباورهايی

خاصتولیدشدهاست.بنابراينتحلیلتصاوير،میتواندردِپايارزش

رادنبالکندکهتصوير،آنهاراآشکارمیکند.جانبرجرازانديشمندانیاستکهبااين
رويکرد،بهتحلیلمتونهنريورسانهايپرداختهاست.دراينپژوهشرويکرداوبراي

.اينمنتقدوتاريخنگارفرهنگی،دردهه

بهکاررفتهاست
واکاويتصاويراينستاگرامیزنان 
  13۹۱در بازانديشیشیوهنگريستن بهتصاوير وهنرمشارکتداشته و شیوهمتفاوتیرا
برايبررسی تاريخهنرغرببهويژهازمنظرتفاوتهاي طبقاتی و جنسیتی عرضه کرده
است.اودرکتاب«راههايديدن ،»9میانفرهنگبصريوايدئولوژيپیوندبرقرارکرده،
و ديدن را عنصري در نظر میگیرد که جايگاه ما را در جهان تثبیت میکند .برجر با
برقراري ارتباط میان نقاشی با دارايی ،طبقه اجتماعی و جنسیت ،نتیجه میگیرد که
ايدئولوژيباتوزيعقدرتدرجامعهارتباطداردوبههمیندلیلرويکردايدئولوژيک،
پردازد.اوباورداردتصاوير،بهويژه


بهبررسیانتقاديروابطقدرتدرجامعهمی
معموالً 
نقاشی ،بینشی بیرقیب را درباره گذشته و شهادتی مستقیم را درباره جهان به ما ارائه
زايیمیکنند،


کنند.تصاويربیشازآنکهگذشتهراآشکارکنند،آنراگنگوافسون

می
اينامرموجببدفهمیحالنیزمیشود.ازنظربرجر،اينافسونزايیتصادفینیست،زيرا

دستکاري کردهومانعاز
اقلیتیممتازمیکوشدتاريخرابرايتوجیهنقشطبقهحاکم ،

آنشودکهتاريخرابه طورروشنببینیم.برجرقصدداردباتغییررويکردما،انتظارمانرا

از هنر تغییر دهد زيرا از نظر او ،اکنون هنر در خدمت ستايش نظام اجتماعی کنونی و
1. Ideology
2. Visual texts
3. Ways of Seeing
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)،هیچگاهتأثیرسیاستونهادقدرت

اولويتهايشاست(Howells & Negreiros, 2012

برآثارهنريوبصريازمیاننرفتهاست(برجر.)1939،برجربابرقراريپلِارتباطیمیانِ
فرهنگِکنونیوفرهنگِگذشته،میکوشدهمآثارِهنريورسانهايرابهتربفهمیم،هم
انجامیدهاست(استونمن .)1931،

جهانِنابرابريراکهبهتولیدِآنها
هممیپردازدومعتقداستاينموضوع

برجردرراههايديدنبهسیاستجنسیت 1
شدهاست(.)Howells & Negreiros, 2012اوبه
پذيرفته 

درفرهنگبصريامروز،امري
حضوراجتماعیمتفاوتزنومردباورداردومعتقداستحضورمردوابستهبهقدرتی
استکهبرديگراناعمالمیکنداماحضورزندرنتیجهعدماستقالل،زيستنزيرسلطه

در مکانی محدود و در اختیار مردان است (برجر .)1931،از نظر سنتی با زنان که براي
ابژهها و منظرهها برخورد میشود .آنها از سوي
بهمثابه  
مراقبت از مردان متولد شدهاند  ،
شوندوعادتکردهاندازهمانزاويهنیزبهخودبنگرند.بههمیندلیل

مرداننگريستهمی
دائمنگرانتصويرخوددربرابرديگرانند(.)Howells & Negreiros, 2012زنبايدمدام
،بهپذيرشحضوريکناخداونظارتشوندهدروجود

خودراتماشاکندوبهاينترتیب
خوددعوتمیشود.درنتیجه،حسزندگیدراوازراهحستأيیدطلبیازديگرانتغذيه

میشود(برجر .)1931،

هاياجتماعیجنسیتیراآشکارمیکند؛شیوه


ازنظربرجر،تاريخهنرايننابرابري
بازنمايی زنان در نقاشیها بر روش نابرابري داللت دارد که در جامعه با زنان برخورد
میشود(.)Howells & Negreiros, 2012ازنظربرجر،فرمهنرعريانی 2اروپايیکهدر

آننقاشيامالکنقاشیمردوموضوعنقاشیزناست،سیاستجنسیتیايرابهخوبیبه

نمايش میگذاردکهدرآن،مرد نظارهگراست و زن نظارهشونده(موضوع ديدن) .اين
روابط نابرابر در فرهنگ ما ريشه دوانده و ناخودآگاه ما را شکل میدهد .رفتارها و
هايهنريچونتبلیغات،روزنامهنگاري


هاوفرم

کنندهسنت،ازراهرسانه

هايتغذيه
ارزش
وتلويزيوندنبالمیشوند.درنتیجه،روشاساسیديدنزنان واستفادهازتصاويرآنان
1. Gender Politics
2. Nude Art

اعظم راودراد و میترا شمسی | 707

است.زنانبهشکلیمتفاوتیبامرداننمايشدادهمیشوندزيرامردهمچنان


تغییرنکرده
يدهال فرض میشود و تصوير زن براي خوشايند او طراحی میشود (برجر،
تماشاگرِ ا 
.)1939

عکاسی
بهاعتقادبرجر،اختراعدوربیننهتنهاموضوعديدنماراتغییرداده،بلکهموجبتغییردر
روشديدن ماننیزشدهاست.اهمیتعکسدرتحلیلايدئولوژيکازاينمنظراستکه

ايازديدنراتجسممیبخشدوگزارشی


هايخانوادگی)،گونه
عکس نیز(حتیعکس
اياستکهعکاسآنراازمیانبینهايت


مکانیکینیست،بلکهگزارشازشیيامنظره
منظره ممکن گزينش کردهاست .روش ديدن عکاس در گزينش موضوع از سوي او
بازتابمیيابد(برجر .)1931،

باتحولعکاسیوازبینرفتن تازگیآن،جهانیبصريدربرابرچشمانماگشوده
گونه ايکهاکنونتماشايعکسبخشیاززندگیروزمرهماست( & Howells
شده،به 


).اکنونديگرازدورهپساعکاسیصحبتمیشودکهمعرفتحولیدر

Negreiros, 2012
فنآوري الکترونیکیِ و تأثیر آن بر عکاسی (ثبت ،دستکاري و ذخیره تصاوير) است.

ازاينانقالبدرفنآوري،وپیامدهايآنبرايتولیدکنندگان

فرهنگتصويريما،متأثر
ومصرفکنندگانتصويراست(روبینز.)1932،اهمیتعکسدرزندگیروزمرهبهدنبال

ايکهگاهیتجربهها

هاياجتماعیعکسمحور،دوچندانشده،به 
گونه


شدنشبکه

عمومی
هاياجتماعیثبتمیکنیم.


گذاريدرشبکه

اشتراک
رابراي

عکاسی و اینستاگرام
هاياجتماعیدرايناستکهاجازهتجربههمزمان«تولید-مصرف»1رابه

محبوبیتشبکه
هايعکسمحورکهمردمدر

کاربرانمیدهند(.)Williams & Marquez, 2015شبکه

کنند،دراينتجربهجايگاهويژهايدارند.ازاين


هايزندگیخودراثبتمی
آنها 
لحظه
)1. Prosumption (production+consumption
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گونهايکهبراساسگزارشمرکز
ترينرشدرادرجهانداشته،به 


میان،اينستاگرامسريع
داشتهاند .ايده اينستاگرام،
بزرگساالن تجربه کاربري آن را  

پژوهش پیو 23 ،درصد 
اشتراکگذاري ويدئو و عکس با استفاده از هشتک (براي برچسبزنی و بازيابی


به
تصاوير) است و امکانات آن براي ويرايش تصاوير (مانند تغییر کیفیت ،امکان فیلتر،
ويرايش و زيباسازي چهره) ،اين شبکه را متمايز میکند .اين تحوالت ،در کنار برخی
تغییراتونیازهاياجتماعی،مانندخودشیفتگی،کنجکاويدربارهزندگیديگران،میلبه
راانگیزههاي

محبوبیت،نیازبهحستعلق،وخوداظهاري،که«بريانت»و«شلدون» آنها
کاربري اينستاگرام میدانند ،بهعالقهکاربران به اينشبکه انجامیدهاست ( & Sheldon

رسانهاي براي نمايش خود استفاده
 .)Bryant, 2016اکنون کاربران از عکس بهعنوان  
رابرمیسازند(سامانیوفراهانی.)1931،

میکنندوازراهآن،درکنشیمتقابل،هويتشان 

اشتراکگذاري محتوا در شبکههاي

«مارويچ» و «بويد» در توصیف فرايند کنونی به
اجتماعی مینويسند کاربران ،محتوا تولید میکنند و آن را بیدرنگ در معرض نقد و
قرارمیدهند.رسانههاياجتماعیتأثیرسپهرعمومیرا

مذاکرهبادوستانودنبالکنندگان1

2
ورمیکنند،


کاربرراشعله
هامفهومخودستارهپنداريِ


هاوکامنت

کنند،اليک
دوچندانمی

ستارهبودنبرايجلبمخاطباستفاده
توانندازتمريننیمه 


آموزندکهچگونهمی
آنها 
می
کنند( .)Marwick & boyd, 2016
همیندلیلاستکهعکاسیدرعصراينستاگراممیتواندبسترجذابوپرباري

به
مینويسد
نباره  
باشد براي پژوهشگران داراي رويکرد ايدئولوژيک« .استونمن »9دراي 
آنها،يادآورهمان
اگرچهابزارِانتقالدهندۀعکسهاجديداست،روابطِاجتماعیدرپس 
هايرنگروغنتوجهاترابه

هايقديمیاست.عکسهاي اينستاگرام،مانندنقاشی

شیوه
میگويد ،عکسهامانند
جايگاه و وجههافرادجلب میکنند (استونمن«.)1931،هاولز»  
اند ،درواقعبخشیازراههاينگريستن
هنرهايزيبا،دربرابرتفسیرايدئولوژيکگشوده 

برجربهمعنايفرمهايعکاسانهاختصاصدارد.اگرچهبرجربیشتردغدغهطبقه،دارايیو

1. Followers
2. Self-celebration
3.Stoneman
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جنسیت را داشت ،میتوان از عکس بهعنوان شاهد بصري نگرشِ اجتماعی درباره هر
چیزي،ازنژادگرفتهتاهويتملیودينیبهرهبرد.البتهبايددرنظرداشتکهعکاسی
درون بافتاري اجتماعی رخ میدهد و محتواي ايدئولوژيک عکس میتواند محصول
عکاس،گروهاجتماعیياحتیمفسرباشد( .)Howells & Negreiros, 2012

زنان در اینستاگرام
پژوهشهاي مرکز پیو نشان میدهد زنان ،در مقايسه با مردان ،در شبکههاي اجتماعی

کاربرانفعالتريهستند.گرچهفاصلهجنسیتیکاربريدرحالکاهشاست،اماهمچنان

تمايز جنسیتی در بعضی از شبکهها آشکار است .بر اساس گزارش پیو ،اکنون در
پینترست ،فیسبوک و اينستاگرام ،زنان از مردان فعالترند و بر اساس آمار جهانی

دهند(عینیفر،الف .)1931،

آپاديتا۸3،1درصدکاربراناينستاگرامراتشکی 
لمی
براساسِرويکردايدئولوژيک،جنسیتدرکنارديگرويژگیهايهويتیچوننژاد،
بازيمیکند.

هايباواسطهرسانه

نقشمهمیدرايجادبافتارپیامهاياجتماعیازجملهپیام

اشتراکگذاري محتوا در شبکههاي اجتماعی را نوعی

مارويچ و بويد نیز که فرايند به
دانند،باوردارندجنسیتدرشیوهايکهتجربه


بازتولیدتجربهبهمثابهفرايندمعناسازيمی
مصرف و تولید میشود ،نقش برجستهاي بازي میکند (.)Marwick & boyd, 2016
مارکوزوويلیامزنیزدرمطالعهوتحلیلِتولیدومصرفسلفیها،2سلفیراابزارتولیدو
مصرف هويت جنسیتی و نژادي دانسته و مینويسند در تصاوير سلفی که کاربران در
شبکههاي اجتماعی بهاشتراک میگذارند ،معموالً ايفاي نقش جنسیت از سوي ديگر
کاربران کنترل میشود .جنسیت نقشی بنیادي را در تمايز فضاها در عرصه عمومی و
خصوصی،آنالينوآفالين،بازيمیکند(«.)Williams & Marquez, 2015تیدنبرگ»

مجموعهمتفاوتیازکنشهاوهنجارهايکلیشهاي

معتقداستدرشبکههايمجازيشاهد

خواهراتقويتمیکند.اين


براساسجنسیتکاربرانهستیمکهدوگانهزن/مرددگرجنس
1. Appdata
2. Selfies
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امرمبنیبراينانگارهاستکهتفاوتدرکنشهايمردانوزنانناشیازطبیعتجنسیت

معتقداستبهپشتوانهمیراثپژوهشیمیتواننتیجه

آنهابوده،واکتسابینیست.تیدنبرگ
گرفت که ويژگیهاي اينستاگرام با اجراهاي شادمانه و بازتولید ايدئولوژيهاي مسلط
عکسهاي آنی» و «اقتصاد اليک کن ،اليک شوي»

همخوانی دارد .بعید است سنَّتِ «
اينستاگرام ،مقاومت را در میان کاربران تشويق کند ،بهويژه در جوامعی که شرايط
اجتماعی،اقتصاديوفرهنگیمشوقِ«زنانگیهنجارمند»استوديگرنیروهاياجتماعی
مانند مصرفگرايی و فرهنگ ستارگی ،اين تعريف غالب را تقويت میکنند
مطالعهشیوههايخودابرازيزنانباعکس

(.)Tiidenberg, 2015البتهپژوهشیباعنوان«
درشبکههاياجتماعی(مطالعهموردياينستاگرام)»،رويکردمتفاوتیداردوفعالیتزنان

ايرانیدرشبکههاياجتماعیراباعواملاجتماعیچونفرديشدن،تغییرنقشزنان،تأثیر

شدن،مصرفیشدنواهمیتاشیا،مرتبطدانستهوارائهروايتروزمره

آوريورسانهاي


فن
زندگیزنانرانوعیتالشزنانهبرايتغییرسلطهمردساالريبرجامعهايرانتفسیرمیکند

(عینیفر .)1931،


گفتمانهای موجود درباره زنان در ایران
تحلیل ايدئولوژيکعکس ،نیازمندتوجه به بافتاجتماعی و سیاسیعکساست .براي
پرداختنبهپرسشاصلیاينپژوهش،دربارهاينکهآياسیاستبازنمايیزناندراينستاگرام
رانشانمیدهديابازتولیدآناست،الزم

نوعیبازانديشیدرگفتمانحاکمدرباره آنها
هايموجوددرايراندربارهزنانرامرورکنیم.پرداختنبههمهاينديدگاهها


استگفتمان
درجامعه فراترازکارپژوهشاست،پسدراينجاصرفاً بامرورياجمالیبربحثهاي
هاوديدگاههاياصلیرا


کوشیمبرخیگرايش
حوزهروشنفکريودانشگاهیکشور،می
ها،اينديدگاههارادردو

معرفیکنیم.پژوهشگران،هرچندباناديدهانگاريبرخیتفاوت

گونهگفتمانیِسنتیومدرنتقسیممیکنند :
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گفتمان هايسنتی،متضمنتأکیدبرنقشدينسنتی،والگويسنتیوعرفیدرباره

.1
عنوانمبنايشکلدهیبه

نقشزندرجامعههستند.برخیعناصربرجستهاينگفتمانبه
هايعینیترگفتمانسنتیوهمچنینشاخصارزيابیزنانبهاينشرحاست:

مؤلفه
 پذيرشروابطقدرتدرخانوادهپدرساالر؛ تأکیدبرتفاوتهايجسمیوروانیجنسیتی؛آور)وزن(خانهدار)؛


ناپذيرمیانمرد(نان

تخطی
مکار
 تقسی تأکیدتقدسآمیزبرنقشمادريوهمسري،واهمیتفرزندآوري؛

عنوانمحیطمردانهواولويتبخشیبهحضورزندر

 تعريفمحیطاجتماعیبه؛سراجزادهوديگران1931،؛کاشیو

خانواده،و(...ساروخانیورفعتجاه1939،

محیط
ستوده،؛1932؛فاتحیواخالصی .)1931،
گفتمان هايمدرنبارويکردمتفاوتبهنقشزنان،ونیزتأکیدبرستمتاريخیعلیه

.2
آنان شناسايی میشوند که میتوان دو دسته از آنها را زير عنوان گفتمان فمینیستی و
گفتمانروشنفکريدينیمتمايزکرد:
نظريهها و ديدگاههاي مختلفی که زير چتر فمینیسم قرار میگیرند ،میکوشند

توصیفیازنابرابريهايجنسیتیعلیهزنانارائهکنندوهمچنین،باتبیینعللوپیامدهاي

آن،راهبرديبرايرهايیزنانازقیدساختارهايپدرساالرانهپیداکنند(تانگ.)1939،در
رفتهزناندنبالمیشود


دردورهمعاصرايران،استیفايحقوقازدست
نگونه تأثیرگذار 
اي 
(کوثريوتفرشی1931،؛فاتحیواخالصی.)1931،
 گفتمانروشنفکريدينیتالشبرايتلفیقسنتومدرنیتهاستکهمیخواهدزنان سنتی را در فرايندهاي مدرن مانند اشتغال ،تحصیل و مشارکت اجتماعی مشارکت
دهد .بهرغم تناقضات عقیدتی اين گفتمان ،نمیتوان تأثیر آن را بر مشارکت زنان در
هاياجتماعی،بهويژهدرخاورمیانهانکارکرد.ازاينرو،برخیآنرادستهايوراي


عرصه
گونههايسنتی ومدرندستهبندي میکنند(کاشی وستوده1932،؛فاتحی واخالصی،

.)1931
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بهنظرمیرسدمیتوانگفتمانسنتیراديدگاهرسمیوعرفیحاکمدرجامعهايران
سالهاي اخیر،اينگفتمانرابهخودبازنگريمحدودي
دانست،هرچندتغییراتاجتماعی 
وادارکردهوازقدرتانحصاريپیشینآنکاستهاست.برايناساس،اکنونجايگاهیهم
تردررويکردبهزنانوجايگاهاجتماعیآنانديدهمیشود.


هايمدرن

برايگفتمان

روش پژوهش
در اين پژوهش تصاويرِ بهاشتراک گذاشتهشده از سوي زنان ايرانی در شبکه اجتماعی
اينستاگرام باروشتحلیلِ ايدئولوژيکِ برجرمطالعهشده است .اينروش ،نوعیتحلیل
بصرياستکهآثارهنريورسانهايچونعکسرابازنمايیازارزشهاوهنجارهاي

اجتماعی حاکم میداند و براي درک آنها با توجه به معناي سیاسی و اجتماعیشان
میکوشد (استونمن .)1931 ،بر اساس رويکرد برجر ،هر تصوير ،منظرهاي بازآفرينی و

بازتولیدشده است که ديدگاهی را تجسم میبخشد .ازآنجاکه يک عکس ،گزينشی از
سوي عکاس از میان بینهايت منظره ممکن است ،موضوع گزينششده ،روش ديدن
يفهمايدئولوژيکمتونبصريورسانهاي

عکاسرابازتابمیدهد(برجر.)1939،برا

بايد به چیزي گستردهتر از محتواي درونی متون نگريست؛ چنین رويکردي ،تحلیلی
سهبخشی را دربرمیگیرد :فهم شرايط تاريخی و اجتماعی که متن در آن تولیدشده،

شیوهاي که متن از سوي مردم دريافت میشود و تحلیل نزديک متن .در چنین تحلیلی

معموالً،عکاسومهمترازآن،تماشاگرنیزبهعنوانشخصیتیحیاتیدرنظرگرفتهخواهد
شد( .)Howells & Negreiros, 2012
در پژوهش حاضر به توصیف و واکاوي عکسها براي آشکار کردن ارزشها،
ايمکهبهصورتتلويحیدربارهزناندارند.هر

هاياجتماعیايپرداخته


هاومفروض

ايده
تصوير،گزارشیازاينموضوعدرنظرگرفتهشدهکهيکزنهويتفرديواجتماعی
دهد.برايواکاويعکسها،ازمحتوايآنها


بیندوبهديگراننشانمی

خودراچگونهمی
شامل اشیاي موجود در کادر ،فضا ،چهره افراد ،پوشش ،حاالت بدن و ژستها،
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رنگبندي ،چیدمان و عناصر فنیتر مانند زاويه دوربین ،نور ،سايهروشن ،فیلترها و ...

شدهاست .
استفاده 

استوکوشیدهايم

انجام 
شده
انتخابکاربراناينستاگرام،باروشنمونهگیريهدفمند 

کاربرانانتخابیويژگیهاياجتماعی،سبکزندگیوفعالیتهايمتفاوتیداشتهباشند.

با توجه به لزوم در نظر گرفتن بافتار عکس در رويکرد ايدئولوژيک ،انتخاب  1کاربر
شوندگانپژوهشگرانوبهرهگیريازآشنايینسبی


نهايی،ازراهمراجعهبهفهرستدنبال
شدهاست.درانتخابکاربرانچندمالحظهدنبالشدهاست:عمومی
هاانجام 

مجازيبا آن
کگذاري دستکم صد عکس ،قابل
بودن صفحه ،عضويت دستکم يکساله و اشترا 
کنندگان،وانتشارتصاويرمتنوعازکاربروزندگیروزمرهاشدر


بودنشماردنبال

توجه
پرداختهايم.سپس

صفحهوي.پسازمعرفیهرکاربر،بهارزيابیفضايکلیتصاويرآنها
دونمونهعکسآخرهرکاربررا،بهشرطیکهخوددرآنحضورداشتهباشد(درمجموع
بنديتصاويرکوشیدهايمرابطه آنهارابا


ايم.درجمع

عکس)،تحلیلوواکاويکرده
3
گفتمانهاي موجود درباره زنان مشخص کنیم .همچنین با توجه به اينکه تحلیل

ايدئولوژيک نیازمند پرداختن به دريافت مخاطبان از محتواي بصري است ،کوشیدهايم
دريافتدنبالکنندگانرانیزبامراجعهبهنظراتثبتشدهبررويهرتصويرموردبررسی
قراردهیم .
یشده که
برايپايبنديبهاخالقپژوهش،تنهاتصاويرکاربرانیدراينمطالعهبررس 
پروفايل آنهاعمومی بودهاست.همچنین ،برايرعايت حريم خصوصی و جلوگیرياز
هادرتصاويرمحوشدهاست .


وچهره
شناسايیکاربران،شناسهکاربريآنهاتغییريافته

یافتهها
 .1الف
مشتريهاعکاسی

براساسبخشزندگینامهاينستاگرامش«،ازحالخوب»

معرفی« :الف»
میکند .متأهل است و نواختن ويالونسل ،کتابخواندن ،نگهداري از گیاهان ،و
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منديهايش است .او  1۱۸هزار دنبالکننده
وقتگذرانی با دوستان و همسر ،جزو عالقه 

دارد .
عکسهاي الف را میتوان به سه دسته تقسیم کرد؛  )1نمونه عکسهاي

ارزیابی کلی :
ايازمشتريهاکهبرايتبلیغمنتشرمیکند)2،عکسهايیکهازدوستان،طبیعت،و


حرفه
کهاغلبدرخانهگرفتهشدهاست.

)عکسهايشخصیودونفره

جانمیگیرد؛و9

اشیابی
حساولیهناشیازمواجههبااينعکسها،مفاهیمیچونخوشبختی،آرامش،رضايت،

استفادهکردهاست«:آروم.راضی.

رفاهو عشقاستکهالفبرايمعرفیخوداز آنها
خوشبخت»! 

تحلیل عکسهای الف
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ايرادرظهريتابستانی،درخانهايوياليی


عکس،خلوتدونفره
تحلیل عکس الف  :0
کشد.الفوهمسرشدراينتصويرکتابمیخوانندوعاشقانهبه


بندبهتصويرمی

زيرپشه
استکهگويیبینندگانازگوشهدريبازبهصورت

گونهاي
به 
هممینگرند.زاويهدوربین 

اتفاقی ،به لحظه صمیمی زوجی مینگرند .نگاه دقیقتر دو نکته را نشان میدهد :اول،
توجهاند،اما
ی 
ساختگیبودناينلحظه؛گرچهظاهراً سوژههايعکسبهحضوردوربینب 

ريزيشده بودن
نورپردازي ،صحنهآرايی ،نوع پوشش و ژست سوژهها ،نشان از برنامه 
عکسدارد.براساسشرحعکس،الفدرمطبپزشکيکبارهاين عکسراازمیان
ايگرفتهشده،


است.درشرحنیامدهکهعکسبادوربینحرفه

گالريموبايلشمنتشرکرده
و بعد از ويرايش ،منتشر شدهاست .دوم ،استفاده از المانهاي سنتی براي بازتولید رابطه
عاشقانه؛ حضور عناصري چون تختخواب ،پنجره رو به باغ ،توري لطیف که فضايی
رامیسازدوژستیعاشقانه،کههمگیدرجهتبهتصويرکشیدنيک
محدودوشخصی 
لحظهعاشقانهوآرامبهکارگرفتهشدهاند! 

هزارنفرعکسراپسنديدهاند 2۱3،نظرهمبرآنثبتشدهکهاغلببه

بیشاز 3
دهند.دنبالکنندگان،


اندکهتصاويرالفانتقالمی

تحسینآرامشوحالخوبیپرداخته
عکس را با کلماتی چون باصفا ،دلنشین ،عاشقانه ،آرامشبخش ،و نوازشگر روح
توصیف کردهاند .برخی ضمن تحسین لطافت و بینظیر بودن اين اينستاگرامر ،براي او
اندحال،ياسبک


اند.برخیديگرآرزوکرده

محالخوشکرده
آرزويسالمتیوتداو
زندگیمشابهیراتجربهکنند .
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عکس الف   :6در اين عکس الف در کنار زن جوان ديگري مشغول صرفِ غذاست.
يکبهدوربیننگاهنمی کنند،گويیعکساتفاقیگرفتهشده.بااينکهعناصرصحنه،


هیچ
بودنلحظهايکهعکسآنرانمايش


،بهساختگی
تجمالتاند

ساده،خودمانیودوراز
دهد،پیمیبريم.آراستگیموهاوآرايشصورتهايپرلبخندسوژهها،حسظريفی


می
ازآرامشوخوشبختیراالقامیکنند.سوژههايیکهاصراردارندبرشیاززندگیوحال
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خوب خود را به نمايش دربیاورند ،شبیه شخصیتهاي تئاترند که کادر ،صحنه نمايش
صحنهايباآکسسواريازپیشمعین،ظروفو

همهچیزآمادهاست،زنانیزيبا،
آنهاست .

مبلمانیساده،میزبارومیزيوظرفهايگلدار،ومقداريلباسبرلبهمبل.گويیموسیقی

متن لحظهاي قطعشده و بازيگران بیحرکت ايستادهاند .پشت سر الف و دوستش ،يک
کهرويزمینکارمیکنند.

تابلوينقاشیقرارداردکهزنانیروستايیرابهتصويرکشیده
گويیاينتابلوباسوژههايعکسنوعیتضادوتناقضايجادکردهوزنانسادهروستايی
درمقابلدخترانشهري،آراستهومدرنقرارگرفتهاند.اگرچهاينعکسدرپیثبتو

نمايشصمیمتودوستیزنانهاست،گويیبیشترتالشیدارداينصمیمیترابسازد! 
روياينعکس1۸۸نفرنظرگذاشتهاندکهشمارزياديازآنهابهتوصیهالفبراي
کردهاند که به دلیل
دلتنگی  
تماس گرفتن با عزيزانشان لبیک گفتهاند .برخی نیز اظهار  
جداشدهاند .بقیه کامنتها ،تحسین تصوير و شرح آن ،و

فاصله يا مرگ ،از عزيزانشان 
تمجید لطافت طبع ،و زيبايی الف است .در مقابل ،الف نیز تقريباً از همه کامنتها با
عباراتی صمیمی و مهربانانه تشکر کرده ،و به قربان صدقه کاربران پرداخته است« :اي
عزيزم!...قشنگتويیوخندهيازتهدلت!» 




جمعبندی
عناصريکهدرعکسهايالفوجوددارد،ماننداستفادهازفیلترهايماليم ،رنگهاي
هايماليم،لباسهايرنگارنگ،ژستهايپرعشقولبخند،کاربرد


روشن
متنوعوسايه
اشیايآرامش بخشیچونساز،کتاب،وگلاحساسفراغت،آرامشوخوشبختیرابه

ريزيشده و فضاي
برنامه 
مخاطب القا میکند .اين نمايشِ خوشبختی از راه عکاسی 
رسدعکاس،بهويژهدرموردعکسهايیکهخود


گیرد.بهنظرمی

شدهصورتمی

بازسازي
شدهدرکادر،لحظهاي

در آنهاحضوردارد،تالشمیکندبگويدکهآنِثبتومحبوس
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طبیعیومعمولیازجريانزندگیروزمرهاستوعکسبدونآگاهیسوژهها،از«حال
یکه بیشتر عکسها بهصورت حرفهاي گرفته شدهاند.
خوب» آنها گرفته شده! درحال 
تصاويرالفجنبهتبلیغاتیدارند،گرچهپنهاننمیکندکهبهدنبالجلبمشتريعکاسی

رسددرعکسهايخود،درحالارائهتعريفیازخوشبختیياتصويري


استامابهنظرمی
امشاست،وبهدنبالجذبمشتريانچنینسبکیاززندگی!عکسها

ازحالخوبوآر
بیشازهمهيادآورتوصیفبرجردربارهتبلیغاتاست«:تبلیغاتازراهنشاندادنافرادي
که ظاهراً تغییر شکل دادهاند و در نتیجه حسادتبرانگیزند ،ما را به چنین تغییرِ شکلی
ترغیبمینمايند»(برجر .)1939،

از ديگر سو ،الف در عکسها ،حال خوب و خوشبختی را در چهارديواري خانه
تعريف میکند؛ عکسهاي انگشتشماري از او در فضاي کاري يا اجتماعی میبینیم،
ايآراسته،کنارهمسرودرفضايخانوادگیمعنامیيابد.الفبا


گويیخوشبختیدرخانه
کند،گويیدرحالبازتولیدکلیشههايسنتیاز

آنکهتصويردختريمدرنازخودارائ 
همی
يابد!همچنینلوکیشنعکسها


زننیزهست،کسیکهتنهادرچارچوبخانهآرامشمی
کندکهگويیازپنجرهاي،يواشکیوبهزندگیشخصیو

ايناحساسرابهبینندهالقامی
نگرند،کتابمیخوانند،

هايخصوصیزوجیخیرهشدهاستکهعاشقانهبههم 
می

لحظه
همديگر را میبوسند و میخندند؛ يک عاشقانه کالسیک و همخوان با تصويري که
مکاروعشقتعريفمیکند! 
گفتمانسنتیاززنومرد،تقسی 
به نظر میرسد فالورهاي الف نیز نهتنها «حال خوب» عکسهاي وي را درک ،و
تحسینمیکنند،بلکهخريدارتعريفويازخوشبختیهستند،والفرادرراهتملکاين
بخشيافتهاند.درتعاملايجادشدهمیانالفوکاربرانعمدتاً زناودر


بختیالهام

خوش
درراستايتحسینيکديگروتشديد

شکلگرفته 
ها،گفتوگويیصمیمی 

قالبکامنت
«حالخوب»! 
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 .6میم
آموختهانسانشناسیاستوخودرا


کننده،دانش

هزاردنبال
معرفی:میم،دارايبیشاز91
منديوبخشیازحرفه

مهمترين 
عالقه
مینامد!سفر ،
مسافر،بالگر،مشاهدهگرونويسنده» 

«
انجاممیشود؛

میماست.بخشزياديازسفرهايشدرايرانوخارج،بهشیوههیچهايک1
اودغدغههاياجتماعیدارد،ازجمله،پسازردشدندرخواستويزايشازسويسفارت
انگلستان ،پويشی اعتراضی علیه محدوديت ارائه ويزا به ايرانیان راه انداخت که به بیانیه
نبارهمنتهیشد.
وزارتامورخارجهايراندراي 
عکسهاي میم را میتوان به دودسته تقسیم کرد )1 :شرح تصويري

ارزیابی کلی :
سفرهايش ،و  )2عکسهايی از خودش که از سوي همسفران يا دوستان عکاسش،
.ازخاللتصاويراينستاگرامیمیم،داستان زندگیوسفرهايمتفاوتش را

گرفتهشدهاست

میخوانیم ،اينکه در سفر با کسانی که نمیشناسد ،همراه میشود و خطر میکند .او

گردي،بهويژهبرايزنان


ازمسائلوخطراتتنهاسفرکردن،هیچهايکوکوله
همچنین 
کندترسهايخودراکنارگذاشتهوپابهجادهبگذارند! 


راتشويقمی
مینويسدوآنها


ايبرايحملونقلنمیپردازد.هدفاز

ايسفرکهمسافربارانندگانجاده،همراهمیشودومعموالًهزينه

 .1
گونه
هايمختلفوشنیدنداستانهايآنهاست! 

درکنارصرفهجويیدرهزينه،همراهشدنباآدم

اينهمراهی،
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تحلیل عکسهای میم

عکس میم  :0اين عکس میم را در سنپترزبورگ و دست در دست مجسمهاي نشان
می دهد؛طوريمقابلدوربینژستگرفتهکهگويیدستمعشوقیرادردستداردکه

براي خواستگاري در مقابلش زانوزده .اين صحنه عاشقانه را  1.1هزار نفر پسنديدهاند!
ظاهرمیم در اين عکس آراستهتر از تیپ معمول سفرهايش است؛ ژستش همراه با
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عشوهگري ،و البته در حال ب ازسازي موقعیتی نمايشی و طنزآمیز است .فضاي معمول

هاياودراينستاگرام،تصويردختريرانشانمیدهدکهدروضعیتتجرد،زندگی


عکس
نقصیدارد،امادراينعکسوشرحآن،بهطنزخودرادختريمجردوابژهاي


کاملوبی
شدنمعرفیمیکند.اينتصويرساختگیونمايشی،کلیشههايسنتیدرباره


برايانتخاب
زمانبازتولید،ومسخرهمیکند .

ازدواجراهم
است،کههمزماناورابهخاطر

بیشتر 219کامنتاينپست،پیامتبريکتولدمیم 
زيبايی ،شجاعت ،خالق ،باحال و اهل سفر بودن ستودهاند ،و برايش آرزوي سفرهاي
اند،ونوشتهاندکه


بخشدانسته

راالهام
بیشتريکردهاند.چندتنازکاربرانِزن،جسارتمیم

قرارگرفتهاند.شماريازفالورهاکهبهنسبتیتقريباً مساوي

برايسفررفتنتحتتأثیرش 
اند،وبهمیمپیشنهاددادهاندآنرا


زنومردهستند،دربارهپیشنهادازدواجشوخیکرده
هايیدربارهسفرشنیزديدهمیشود .

قبولکند.درمیانکامنتها،پرسش
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رادرحالعکسگرفتنازخودشنشانمیدهد،براساس

عکس میم  :6اينتصويرمیم 
شرحعکس،میمازسوييکآژانسمسافرتیانتخابشدهتابهعنواناينفلونسر1بهروسیه
1. Influencer
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سفر کند .صفحه موبايلمیم به سمت لنز دوربینِ عکاسِ اصلی است ،بنابراين بیننده دو
تصويربستهازاودارد،تصويراصلی،وتصويريازاودرصفحهموبايلش!اولبخنديمحو
دارد و به دوربین نگاه نمیکند ،ژستی شبیه مدلهاي عکاسی .اين شکل از کادربندي،
شدنرابهمخاطبمیدهد.آنچهمیتوانازاينعکسبرداشت


برگزيده
حسجدابودنو
کرد،تأکید برزيبايیسوژهاست،امريکهاصوالً برزنانگیتأکید دارد.اگرچهزيبايی
میم در اين عکس طبیعی به نظر میرسد ،اما ژستش به همراه تأکید مضاعف بر چهره،
گويیبراهمیتاستانداردهايزيبايیزنانهتأکیددارد! 
اين پست با بیش از  1.1هزار اليک ،بحثی را در میان چند تن از گردشگران و
کوله گرداناينستاگرامراهانداختهدربارهاهمیتجنسیتِسفرنويساناينستاگرامدرانتخاب

وحمايتآنهاازسويشرکتهايمسافرتیبهعنوانبالگرسفر.دربرابريکیازکاربران
مرد که مدعی شده زنان زيبا انتخاب شرکتهاي مسافرتی هستند ،زنان کاربر ،از جمله
میم،بحثکردهاندکهسابقهسفر،قلمکاربر،وشبکهروابطاودراينزمینهتأثیرگذارتراز

ايازاينکامنتهاوپاسخمیم :


جنسیتاست.نمونه



همچنینزيراينعکسشمارزياديکامنتدربارهزيبايیمیمديدهمیشود،باعباراتی

چون«خیلیزيبايی»«،چشاتخوشگله»«،چهنازي»!میممعموالً بهکامنتهايکاربران،
بهويژهازايندست،پاسخینمیدهد .


جمعبندی
گر،بیباکومدرن


جستجو
صفحهاينستاگراممیمبیشازهرچیز،تصويردختريمستقل،
را نمايش میدهد که بدون توجه به تابوها و محدوديتهاي تعريفشده براي زنان به
پردازدکهدوستدارد.سفرجزواصلیزندگیاوستکهآنراآزادانهدنبال


کارهايیمی
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میکند .عکسها ،دختري را نشان میدهد که مرزبندي جنسیتی برايش معنايی ندارد.

نحال ،همچنین شاهد روايت زنی از طبقه متوسط شهري هستیم ،که با وجود
بااي 
بهنوعی
بیابان،کنارجاده،وپشتوانت،ظاهريآراسته دارد،کهگرچه 

متفاوتبودن،در 

ساده و بهسبکسفراست،اما نشانههايطبقاتیرا بههمراه دارد.اين موضوع ،با يافته
پژوهشهاي مشابه مانند کار تیدلبرگ همراستاست که میگويد شبکههاي مجازي

عکس محوربیشازهمهبهارائهتصويريازسبکزندگیطبقهمتوسطشهريپرداختهو

ويژهزيبايیوزنانگیاعضاياينطبقهراارائهمیدهند


هايهژمونیکاززندگی،به
ايده 
آل

( .)Tiidenberg, 2015
براساسکامنتها،بیشترفالورهايمیماورابهعنوان زنیکهشیوهزيستیمتفاوتو

بخشخودمیدانند.گرچهبرزيبايیو


کرده،واوراالهام
جسورانهانتخابکرده،تحسین
میشود،گويی«مسافر»«مارکوپولو»ومتفاوتبودناوست
زنانگیمیمدرکامنتهاتأکید 
که،بیشازهمه،فالورهاراجذبکردهاست.

 .3ف
معرفی« :متأهل ،يک مادر»! اين جملهاي است که ف در تعريف خود در اينستاگرام
پیشترکارمندبودهاما
آورده!اوخانهداراستودارايبیشاز9۱1هزاردنبالکننده؛البته 
تصمیمگرفتهشغلشرارهاکند.حاالهمگرچه«حقوقِسرِماهندارد»،اماراضیاست.

آرايیوعکاسیعالقهمنداست .


دوزي،آشپزي،پرورشگیاه،گل

فبهگل
هايشمیگیردوبراي آنها

هاراازعالقه 
مندي


فبخشزياديازعکس
ارزیابی کلی :
دهد.دربرخیازعکسها،فيادخترنوجوان،دوستان


چیدمانوطراحیصحنهانجاممی
وبستگانش همحضور دارند .عکسهابا اديت زياد ،رنگیو زندهاند و بیشتر آنهادر
فضايخانهگرفتهشدهاند .
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تحلیل عکسهای ف

عکس ف  :0اين عکس خلوت دونفره دوستانهاي را نشان میدهد که در آن ف و
جارياش» گرم صحبتاند .سوژهها به دوربین (و به دنبال کنندگان و بیش از k32

«
توجهاند،تمرکزرويمیزيپرازخوراکیاستوتصويرزنان،محوودر
کننده)بی 


اليک
رسدهدفاينستاگرامر،نشاندادنتصويرمیهمانیايدلچسبو


زمینهاست.بهنظرمی

پس
توانماللدوزنخانهدارراديدکهبه

دوستی زنانهعمیقاست،اماازخاللعکسمی
جايحضورفعالاجتماعیاجتماع،روابط دوستانهخودرانیزبهخانهوخانوادهمحدود
کردهاند!
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اندکهاشیايخانهاشرا،


کامنتاينعکس،ازفپرسیده
دربخشزيادياز 1۹13
فرش ،مبل و پارکت ،گلدان و آباژور از کجا خريده است .شمار کامنتهاي تبلیغات
لیقهگی ،حوصله ،و
فروش کاال هم قابل توجه است .کاربران زيادي ضمن تحسین باس 
خوش ذوقی ف ،از او درباره امور مختلفی چون پرورش گیاه و میزآرايی راهنمايی

اندکهباحوصلهبهکامنتهاپاسخمیدهد.شوخیدربارهارتباط


اند،وتشکرکرده

خواسته
میاندو«جاري»محتوايبرخیديگرازکامنتهاراشکلمیدهد.دراينپست،بحث
گستردهاي هم بر سر يک کامنت نفرتپراکنانه علیه سبک زندگی ف صورت گرفته،

پراکنانراافراديحسوددانستهاند! 


بیشترکاربرانباحمايتازف،نفرت
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رنگاومیبینیم.همچنین


فودامنکرم
عکس ف  :6درکادرتصويريازدستهاي 
،يککتوکفشزردرنگ؛فرويدستشرنگهايمختلفرژ

مجموعهايازرُژِلب

را امتحان کرده و ظاهراً در حال انتخاب رنگ است .در اين عکس نیز حس فراغت و
ايدرمیاننیستوفساعتهاوقتدارد


شده،گويیهیچعجله

آرامشبهتصويرکشیده
هايشهماهنگکند.اينصحنهآرايیالبتهدرواقعیتتبلیغيک


کهرنگرژرابالباس
فروشگاهآنالينلوازمآرايشیاستکهرويتصويرتگشدهاست .
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اين عکس  13هزار اليک و  231کامنت دارد .اغلب نظرها درباره کیفیت،
ازفروشگاههايآناليناست؛

بودن،قیمترژلبتبلیغشدهدرتصوير،وتجربهخريد


اصل
بهقوليکیازکاربراندرباره«دنیايکامالً خانومانه»!همچنینبحثمفصلیبینکاربران
درگرفته درباره اهمیت و درستی رسوم مربوط به ازدواج ،مانند خريد طال و جهیزيه و
بحثهايفرهنگیمربوطبهآن .




جمعبندی
میشود.گويیاوبهدنبال
فبرمزايايخانهداريتأکید  

صفحهاينستاگرام 

درجايجاي 
نشاندادنايناستکهزندگیزنخانهدار،متعلقبهخودشاستنهدراختیارديگري

(کارفرما)!خانهبهروايتِفهمیشهمرتب،وزن،همیشهزيباوآراستهاستووقتکافی
ندگیدارد.اگرچهفتالشمیکند

برايخودش،انجامکارهايهنريولذتبردنازز
زندگیاشرارنگیوپُرتحرکنشانبدهد،اماعکسهايشچندنکتهرابرجستهمیکنند:

اينکه فضاي زندگی زنِ غیرشاغل و سنتی ،هرچند انتخابی و در رفاه باشد ،میتواند
ماللآور و تکراري باشد ،عکسهاي او ،بیش از همه ،تالشی است براي سرگرمی و

بهصراحتاشتغالراتنهادرصورتنیاز
وقتگذرانی.فدرتصاويروشرحعکسهايش 

مالی و اجبار الزم میداند .عکسها و حتی کلمات او اين موضوع را القا میکنند که
بخشیدنبهشوهرعناصرودغدغههاياصلیزندگیزنان

کدبانوگري،مادريوآرامش 

بینیم،درچارچوبخانهرخمیدهد،او


زنیکهدرتصاويرفمی
است.فعالیتهاوروابط

بهدنیايبیرونازخانهراهوعالقهچندانینداردوترجیحمیدهدايندنیادراختیارمردان
هايتحلیلشدهنیزبهامرکدبانوگري،خانهوروابطخانوادگیمربوط


باشد!بیشترکامنت
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باسلیقهگیفاورادرجايگاهمشاورهدادنبهکاربران

است.دراينکامنتهاصبوريو 

مکار در خانواده ،روابط
قرار میدهد .بسیاري از فرضهاي جنسیتزده درباره تقسی 
خانوادگی،وويژگیهايزنخوبدرنظراتکاربرانبازتولیدشدهاست.مصرفکاال

درتعاملصمیمیمیانکاربرانعمدتاًزنوفنقشپررنگیدارد.

 .0صاد
سالهاي است با بیش از  2۱۸هزار دنبالکننده!
معرفی :صاد اينستاگرامرِ سی و دو  
دانش آموختهنقاشیازدانشگاهیدرآمريکاستکهپسازتحصیلبهايرانبازگشتهو

تولیدکنندهمحتوادريکفروشگاهاينترنتیکارمیکند.صادتنهازندگی

اکنونبهعنوان 
میکندودرمعرفیخودشنوشته«:نقاش،نويسندهخالقوعاشقگربهها»!بهموسیقی،

هاودوستانعالقهمنداست .


گذرانیباگربه

کتاب،سفرووقت
ارزیابی کلی  :نکتهجالبدربارهصفحهاينستاگرامصاد،سرعتبروزرسانیوشمارزياد
هايیازخانهاش،


کند،عکس
اشهمرسانی 
می


هايیاستکهازابعادمختلفزندگی

عکس
گرديها.گويیبخشیاززندگیصاددرفضاياينستاگرامو


هاياکافه
گربههايش،مهمانی

روي صحنه میگذرد .او روايت روزانه زندگیاش را در استوري اينستاگرام نیز منتشر
می کند .صاد از راه تبلیغ غیرمستقیم کاال و خدمات در قالب تصاويري از خود و

اش،درآمدزايیمیکند.عکسهايصاداورازنیفعال،مدرنومستقلبهتصوير


زندگی
میکشد،زنیشاغلوهنرمندکهدغدغهطرفداريازحقوقحیواناتدارد! 
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تحلیل عکسهای صاد
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عکس صاد  :0دراينعکسصادبازنديگريدرحیاطخانهصادوکنارکیکتولد
ديدهمیشود.براساسشرحِعکس،صاددوستشرابرايبرگزاريجشنتولد«سورپرايز»

کرده!درعکسهردوزن،بدونتوجهبهدوربین،ازسبکزندگیودوستیعمیقشان

نيکی از ويژگیهاي
سرمست و شادند! در اين عکس همهچیز رنگارنگ است ،اي 
عکسهايصاداست! 

کامنتهمبرآنثبتکردهاند.به

پسنديدهاند،و133

عکسرا13.۸کیلوبايتکاربر
جز تبريک تولد ،و آرزوي تداوم دوستیهاي صاد ،کاربران زيادي از او پرسیدهاند که
برخی عناصر تصوير ،از جمله ريسه ،بطري ،شمع و چراغ را ،از کجا میتوانند بخرند.
کردهاند،
دنبال  
بهلحظه  
لحظه 
ازراهاستوريهايصاد،تولدسورپرايزرا 

کاربرانکهظاهراً 
درباره همه چیز از چینش میز تولد و لباسها ،تا صمیمیت و مهربانی صاد ،انرژي و
سلیقهبودناوکامنتگذاشتهاند.کاربرانیکهصادرابانامکوچکوالقابیچون


خوش
پسنديدهاند! 

«دلبرک»و«دوستم»خطابمیکنند«،زندگیرنگیرنگیوگرم»اورا
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عکس صاد   :6در اين عکس چهره صاد مشخص نیست ،بلکه گیسوان او را ريخته بر
پیراهن راحتی صورتی میبینیم که در کنار گربهاش در روزي معمولی ،گل در گلدان
میگذارد .محتواي شرح عکس که توصیههايی براي خوشبوتر شدن است ،با محتواي

عکسارتباطمعنايیندارد.بهنظرمیرسدنقشعکسکهزندگیشاد،رنگیوآرامصاد
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درآنجرياندارد،قراردادنصاددرموقعیتیاستکهبتواندبهديگرانتوصیهکند!سبک
بخشصاداينموقعیتوجايگاهرابراياوفراهممیکند.در


زندگیسرخوشانهورضايت
اينپستاينستاگرامی،صادزنیاستباوقتبسیاربراياختصاصدادنبهخوشبوکردن
خود :


هايصاددربارهخوشبوشدنراپسنديدهاند 211.کامنت

بیشاز 11.1هزارکاربرتوصیه
برروياينپستعمدتاً  موضوعآنراپسترامهم،ودرراستاي«مسئولیتاجتماعی»و
بهکرات از صاد خواستهشده برند
فرهنگسازي بهداشت عمومی» ارزيابی کردهاند  .

«
محبوب محصوالت بهداشتی و زيبايی خود را معرفی کند ،دعوتی که از سوي صاد
بیپاسخ نمانده .کاربران همچنین از او خواستهاند در مورد بهداشت مو ،و بهداشت و

سالمتزناننیزمطلببنويسد.برخیکاربرانتوصیههاوتجربههايخودرادراينزمینه
کامنتگذاشتهاند .



جمعبندی
صاد در عکسهايش زنی است مدرن که از همه لحظههاي زندگی لذت برده و براي
رابرايزنانتبلیغمیکندوزندگیمجردي

ساختنشتالشمیکند.اواينسبکزندگی

رضايتبخش ،کار ،زنانگی ،هنر و تفريح را در کنار هم شدنی میداند .همزمان ،دائم،

پوش
کلیشههاي مربوط به کامل بودن ،لزوم رسیدگی به خود براي زيباتر شدن ،خوش 



 | 761فصلنامه مطالعات رسانههاي نوين | سال هفتم | شمارة  | 26تابستان 7011

هارابازتولیدمیکند.گرچهصاددرمحیط


بودنولزومخريدبیشتربرايتحققاينارزش
شود،اماآپارتمانوحیاطنقلیاش،همچنانپناهگاهاوستوشمار


عمومیهمديدهمی
زيادي از تصاوير به آنجا اختصاص دارد .صاد که درآمد قابلقبولی دارد ،میتواند از
تفريحاتومزايايطبقهباالبرخوردارشود.درعکسها،تالششبرايدستیابیبهزندگی
لوکس را هم میتوان ديد ،گويی وقتی میتوانی خوشبخت باشی که غذاهاي مختلف،
لباسولوازمآرايش«برند»مصرفکنی! 

برجر در کتاب راههاي نگريستن ،عکاسی رنگی را در حکم نقاشی رنگِ روغن
میداند،کههردواز ابزارهايمشابهاستفادهمیکنند وقدرت آنهادر دقیقدرآوردن

بافت،درخشش،استحکامومحسوسبودنموضوعنقاشی/عکاسیاست .آنهاطوري
کنندانگارمیتوانآنرالمسکرد،خواستوتصاحبکرد.آنها


واقعیتراتعريفمی
مخاطب را نسبت به آنچه میتواند باشد ،حسود میکنند (برجر .)1939 ،يکی از
زرقوبرقی
ويژگیهاي برجسته عکسهاي صاد هم اغراق در کاربرد رنگ و جالست  ،

اشکهگاهدرتصاويرمیبینیم،کهتوجهرابهجايگاه


شبیهزندگیصادياتابلوهاينقاشی
برانگیزاينزنطبقهمتوسطجلبمیکنند.صادبرايفالورهايش


وامتیازاتاجتماعیغبطه
برانگیز و


سبکزندگیرشک
هم«زنیباسلیقه»«،دختريايدهآلوبهتماممعناست»که
تواندالگوقرارگیرد،وتوصیههايشدربارههرچیزيخريدار


پروايشمی

گرايیبی

مصرف
دارد!ازديگرسو،مادرصفحهاينستاگرامصادشاهدنوعیصحنهآرايیوتالشهرروزه

پشتصحنه
براي در مقابل دوربین بودنش هستیم .گرچه شجاعت وي در نشان دادن  
ويژهخانهاش،صحنه


هايمختلفزندگیيکزنجذاباست،اماگويیزندگی،به
بخش
نمايشاستکهبايدهرروزآنراطراحیکندودرمقابلديدديگرانقراردهد.اين
نمايش ،با آزادورهابودنیکهصاد میکوشد ،درعکسهايش نمايشدهد ،درتضاد
دهدکهاودرعکسهايشاسیرشده


بهآدممی
است.ديدنعکسهايصاداينحسرا
است! 
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جمعبندی تحلیل عکسهای نمونه
اگربخواهیمرابطهمیانديدگاههايضمنیوايدئولوژيهاياحتماالً ناخودآگاهمستتردر

هاينمونهپژوهشراباگفتمانهايموجوددربارهزناندرايرانمشخصکنیم،بايد


عکس
طیفیرادرنظر بگیريمکهدريکسرآنگفتمانسنتیوعرفی،ودرسرديگر،گفتمان
فمینیستیقراردارد :
گیردکهمانیفستیاستدردفاعازخانهدار


دريکسرطیف،تصاويرفقرارمی
بودنانتخابی زنیکهفعالیتها وروابطش درچارچوبخانهتعريف میدهد ودغدغه
هايسنتیاست.بهنظرمیرسدتصاوير

اصلیاشانجامدرستوالبته همراهبالذتنقش

روشنیالگوياگفتمانسنتیدربارهزنرابازتولیدمیکندوقواعدوضوابطآنرا


ف،به
بخشمعرفیمیکند.البتهردپايتغییراتاجتماعیدربازنگريگفتمان


برايزنانلذت
سنتی در تصاوير ف نیز ديده میشود ،او صرفاً زنی نیست که خود را فداي زندگی
منديازامتیازهايزنسنتی،اززندگی


خانوادگیکند،بلکهحقووقتداردکهبابهره
هايشرادنبالکند.بعدازف،تصاويرالفرامیتوانبهگفتمان

لذتبردهوعالقه 
مندي

سنتی نزديک دانست ،تصاويري که خوشبختی را در چارچوب خانه و خانواده تعريف
می کند ،يک عاشقانه کالسیک است که براي زن خوشبختی ،آرامش و رضايت را به

ارمغان میآورد .ف گرچه برخی مؤلفههاي زن مدرن را دارد ،اما در تصاويرش بیشتر
کلیشهزنِمنتظردراندرونی،برايبازگشتهمسرازبیرونراپررنگاست.اينگفتمان
سنتی ،کمابیش و به درجات مختلف ،در کامنتهاي زير تصاوير نمونه نیز بازتولید
کنندهکدبانوگريودنبالکنندهمشاورهويدر

یکه فالورهايفتحسین
میشود؛درحال 

امور«دنیايکامالً خانومانه» هستند ،فالورهاي الف نیزخريدار تعريفکالسیک ونسبتاً
سنتیاوازخوشبختی،آرامشوعشقند! 

تصاوير صاد زنی مدرن را نمايش میدهد که آزادانه از زندگیاش لذت میبرد.
نحال،تعیین ايدئولوژيايتلويحیتصاويرصاد،سادهنیست؛تأکید اوبرکلیشههاي
بااي 
مؤلفههايیاز
مربوطبهزيبايیوآراستگیزنانه،وتعريفدائمیخانهبهعنوان مأمنزن ،
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زرقوبرق بر
ايدئولوژيسنتیرانیز دربر دارد .میلصاد به زندگی مصرفگرايانه وپر 
صحنه نمايشاينستاگرام ،بیش ازهمهتالش است برايبهرهمنديازامتیازاتاجتماعی
يک زنطبقهمتوسطاست،بیآنکه نیاز باشددست بهمبارزه يا مقاومتیدر برابر وضع
موجود بزند .سبک زندگی رنگی ،آزادانه و مصرفگرايانه صاد ،که در يکی از
میگويد هرگز «مردساالري» را تجربه نکرده ،الگو و آرزوي
بهصراحت  
پستهايش  

میدانند!
زنايدهآل» 

بسیاريازفالورهايشاستکهاورا«
تصاويرمیم را نیز داراي مؤلفههاي زن طبقه متوسط شهرنشین میيابیم که با وجود
سبکزندگیمتفاوت،بهاصولزنانهاينطبقهپايبنداست.بااينحالردپايگفتمانمدرنِ
فمینیستیدربارهزن،بیشازهمهدرتصاويراينستاگرامیاومحسوساست.دراينتصاوير
نهتنها شاهدسبکزندگیوسفرمتفاوت،مدرن،مستقلوشجاعانهيکزنهستیم،که
ما 
ازفالورهايشبودهاست،بلکهمیبینیماوآگاهانهدرحالنوعیمبارزه

الهامبخشبسیاري

برايازمیانبردنمرزهايیاستکهزنانرامحدودبهحصارهايسنتیمیکند .

بحث و نتیجهگیری
مروريبرتصاويريکهزنانايرانیازخوددرشبکهاجتماعیاينستاگراممنتشرکردهاند،

هدمیانسبکزندگیبسیاريازآنانباشیوهزندگیبازنمايیشدهدر

تفاوتیرانشانمید

کهگفتمانهايرسمیورسانههايجرياناصلیکشور.نقطهاوجنمايشاينتفاوترا

حجابدراينستاگرامدانستکهباوجوداجباريبودندرقانون

میتواندربازنمايیمسئله

شدهدراينمطالعه،نشانیازآنديدهنمیشود.


وعرفکشور،درتصاويرعمومیبررسی
بر اين اساس ،عرصه مجازي از معدود فضاهايی است که در آن میتوانیم از فاصله
شانبابرخیعرفهايجامعهايران

نزديکتر،بازنانعادي آشناشويمکهشیوهزندگی

همخوانی ندارد ،و در مواردي در برابر آن مقاومت نشان میدهد .اين فرصتِ بازنمايیِ
هايحاشیهاي،غنیمتیاستبرايپژوهشگرانعلوماجتماعی،

رسانهايچهرههاوزيست

گذرانبرايبررسیالگوهايزيستگروههاياجتماعیمختلف


مطالعاتزنانوسیاست
زنانورصدتغییراتآن،همچنینشناسايینیازهاومسائلونگرشهايزنان.مطالعهاين
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فضا میتواند براي سیاستگذاران رسانهاي نیز که دغدغه رقابت رسانههاي مجازي با
رسانههايرسمیرادارند،درسهايیمخاطبشناسانهدربرداشتهباشد .
داستانیکهازخاللتصاويراينستاگرامزناندراينپژوهشديديم،درمواردي،بر
تبديلشدن به زنی هنجارمند داللت دارد .در

نوعی مقاومت در برابر فشارهاي اجتماعیِ 
اينستاگرامیزنانیرامی بینیمکهسبکزندگیخودرابدونتوجهبهمعیارهاي

عکسهاي

گزينند.ايننوعمقاومترامیتواننشانیازبازانديشی


ومطلوبجامعه،برمی
موردتوافق 
برخی زنان در هويت تعريفشده زن و ساخت بازنمايی هويت بر اساس انتخاب خود
دانست .اما تحلیل برخی ديگر از تصاوير نشان میدهد که در خیلی از موارد ،زنان در
روايتعرضهشدهاززندگیخوددرقالبتصاوير،بابازنمايیخودبراساسهنجارهاي

پردازندکهدرآنبالیدهاند.


ايمی
هايهژمونیکنظام مردساالرانه

رايج،بهتقويتارزش
آنها دست به کنشهاي روايی بصري میزنند که موقعیت زنانگی را آنطور تعريف
میکند که جامعه مطلوب میداند .اينگونه کنشها در نمايش زيبايیهاي زنانه،

داريو،...پررنگاست.گفتنیاستکهنوعیتغییردرسبکزندگی


کدبانوگريوخانه
وانتخابگربه

شودکهزنانراتاحديفعال 


شدهمشاهدهمی

سنتیزناندرتصاويرتحلیل
تصويرمیکشد.اينتغییر،ازيکسوباتوجیهاتیچونانتخابارزشهايسنتی،لذت

بردن از نقشهاي سنتی و بهرهبردن از مزاياي زنِ سنتی محدود میشود .از ديگر سو،
ظاهرمدرن برخی از اينستاگرامها بیش از آنکه در راستاي مقاومتی در برابر نظام
مردساالرانه باشد ،همسو با هنجارهاي طبقه متوسط و ارزشهايی چون تجملگرايی،
مصرفزدگی،وتعريفزنقدرتمندبهعنوانزنزيباوآراستهاست .

شمار بسیار بیشتر فالورها و اليکهاي اينستاگرامرهاي نمونه که در گفتمان سنتی
دستهبنديشدند( 9۱1هزارفالورو 92هزاراليکف)،درمقايسهبا آنهاکهبامسامحه

درگفتمانمدرنوفمینیستیجايداديم(91هزارفالورو1.1هزاراليکمیم)،نشاندهد
هاوگفتمانهايیدراينستاگرامازسويکاربرانبیشترپسنديده،و

کهچهسبک زندگی

بازتولیدشدهاست! 
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منظرهايبراينگريستن»
اکنونخودوزندگیزناندراينستاگرامبهقولبرجربه« 
تواندبستريدانستهشودبرايعرضهشکلهايمتنوعو


است،کههمچنینمی
لشده 
تبدي 
کسو ،بازنمايی مقاومتی در برابر
جايگزين بازنمايی و سیاست جنسیتی؛ از ي 
خوانباايدئولوژيهايمسلط

ايدئولوژيهايهنجاري،ودرديگرسو،اجرايجنسیتیهم

مردساالرانه .انتخاب عکس براي اشتراکگذاري در شبکههاي اجتماعی بر اساس
معیارهايکاربرصورتمیگیرد،واوازاينراهامکانساختنونمايشخودمطلوبرا

دارد،امادربسیاريازموارد،مديريتآگاهانهنمايشوبازنمايیِخودشدنی نیستزيرا
شیوههاي جامعهپذيري کاربر به تکرار برخی کلیشههاي جنسیتی میانجامد که در
شکلگیري فرد نقش داشتهاست و باورهاي رايج جنسیتی گاه بهصورت ناخودآگاه بر

چگونگیبازنمودِبرخطزنانتأثیرگذاراست.

پیشنهاد پژوهشهای آتی
هايطیفگستردهترو


يدئولوژيکبهتحلیلعکس
پژوهشهايآتیمیتواندبارويکردا

متنوعتري از کاربران زن شبکههاي اجتماعی بپردازد و با ارائه نوعشناسی (تیپولوژي)

دستههايمختلفکاربران،درکبهترينسبتبهگفتمانهايحاکمدربارهزنانوزندگی
آنهادرخاللاينشبکههابهدستدهد.پژوهشهايیدربارهحضوروبازنمايیمرداندر
شبکههاي اجتماعی ،يا اتخاذ رويکردي مقايسهاي در چنین تحلیلهايی ،میتواند بینش
غنی تريدربارهارتباطکاربريوجنسیتعرضهکند.مطالعهمعنايموردِنظرتولیدکنندهو
آنها ،چشمانداز
دريافت تماشاگرِ عکسهاي شبکههاي اجتماعی ،از راه مصاحبه با  
گستردهتريرابهپژوهشحوزهايدئولوژيعرضهخواهدکرد .
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