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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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 کیدئولوژیا لی: تحلنستاگرامیدر ا یرانیو زمانه زنان ا یزندگ

 نستاگرامیا یزنان در شبکه اجتماع یها عکس
 

 ، ایران.دانشگاه تهران ،یدانشکده علوم اجتماع یاستاد گروه ارتباطات اجتماع اعظم راودراد  

 

 ی( و دانشجورانداکی)ا رانیاطالعات ا یپژوهشگر پژوهشگاه علوم و فناور  یشمس ترایم

 .رانی، اارتباطات دانشگاه تهران یدکتر
 

  چکیده
پیام واکاوي به بصريپژوهشحاضر میهاي اينستاگراماي اجتماعی شبکه در ايرانی زنان که پردازد

اشتراکگذاشتهبه اينهدفکه با بازنمايیخوددراينشبکهدنبالدريابیمآناند، در چهسیاستیرا ها

می براساستحلیلايدئولوژيکِ اينواکاوي، جانبِرجر»کنند. بههرتصوير،« صورتگرفتهودرآن،

مثابهگزارشیازاينموضوعنگريستهشدهکهيکزنهويتفرديواجتماعیخودراچگونهتعريفبه

چندمیکندونشانمی پسازمعرفیکاربرانوارزيابیفضايکلیتصاويرشان، دراينپژوهش، دهد.

شده تحلیل کاربر هر عکس جمعنمونه در کوشیدهاست. کاربران تصاوير بابندي تصاوير رابطه ايم

عیهايپژوهش،برخیازتصاويرزنانبرنوبراساسيافتههايموجوددربارهزنانمشخصشود.نگفتما

تبديل میمقاومتدربرابرفشارهاياجتماعیِ تواننشانیازشدنبهزنیهنجارمندداللتداردکهآنرا

شدهزن،وساختوبازنمايیهويتبراساسانتخابکاربراندانست.تحلیلبازانديشیدرهويتتعريف

خودبراساسهنجارهايرايجدهدزناندرروايتبصريزندگیخود،بابازنمايیبیشترتصاويرنشانمی

بهتقويتارزش آنپردازندکهدرآنبالیدهايمیمردساالرانههايهژمونیکنظامفرهنگیجامعه، هااند.

کندکهجامعهمطلوبطورتعريفمیزنندکهموقعیتزنانگیراآنهايروايیبصريمیدستبهکنش

داند!می

 .یدئولوژیا لیتحل نستاگرام،یا ،یشبکه اجتماع ،یبصر ییزنان، بازنما :ها واژهکلید
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 مقدمه 

کاربرانفرصتعنوانبه به که اينترنتفضايیساخته اعضايدنیايمجازيشاهديمکه

گريزازمحدوديتمی بپردازند.دهدبا بازنمايیخود به عمومیوخصوصی، هايحوزه

به نمايش گونهاين که است 1پوتنام»اي » 2میروويتز»و رسانه« ورود بهاز ديجیتال هاي

افراد،اکنون،بهاسامیقابل1931ِکنند)سامانیوفراهانی،افرادصحبتمیخواباتاق .)

وفعالیتاندشدهليتبدجستجويی آنهايزندگیروزمرهکهرخدادها پنهانها ازديدها

(.1931ماند)توسلیوجاللوند،نمی

عمومی شبکهبا به9هاياجتماعیشدن شبکه، نسبتبه اقبال محور،هايعکسويژه

شده تبديل روزمره زندگی از بخشی به سبکعکس و هويت تصاوير، راه از است.

باديگرانبهزندگی اهمیتعکساشتراکمیمانرا هاياجتماعیدرهايشبکهگذاريم.

هايمهمزندگیشوند،ولحظهمیبخواهانهوانتخابیازسويافرادمنتشرايناستکهدل

خودشانروايتمی منظر از را کاربران همانروزمره کنند. که والتر»طور درمی« گويد،

هايیازخودراحفظ،توانندجنبهاينترنت،افرادبرارائهنمايشیازخوداحاطهدارندومی

موقعیت شايددر خلقکنندکه و آمنتشر ارائه چهره به پس،هايچهره باشد؛ ندشوار

 نمايشِ براي مناسبی بستر ايده»اينترنت آلخودِ » جاللوند، و )توسلی (.1931است

کاريهاياجتماعی،بهفضايیبرايدستهاوشبکهگويندرسانهمی«ويلیامز»و«مارکوز»

 1خودبازنمايیانتخابی»هويتيا ازWilliams, 2015 & Marquezاست)تبديلشده« .)

اينکهافرادگاهدرتولیدهويتديگر هايآنالين،دربرابرسو،پژوهشگرانباوردارندبا

نوعیهويتمقاومتینشانمی بههنجارهايموجوددرجامعه بیشترموارد، در اما دهند،

پايهنجارهاوارزشهايآفالينمیبازتولیدهويت درهاآنهاياجتماعیپردازندوردِ

(.Tiidenberg, 2015شود)ديدهمیدنیايمجازينیز

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Putnam 

2. Meyrowitz 
3. Social networks 

4. Selective self- representation 
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هاياجتماعیِجنسیتيکیازعناصرهويتیاستکهنقشمهمیدرايجادبافتارپیام

می بازي مجازي )فضاي اکنون،Marquez, 2015 & Williamsکند دلیل، همین به .)

عرصه از يکی به شیوهفضايمجازي زندگیو وهايمطالعه خود بیانِ براي هايزنان

تبديلشدهبازنمايیزندگی است)عینیشان الف، می1931فر، نظر به رسدزنانضمن(.

درفضايمجازينیزفعاالنهحضورتالشبرايحضوردرعرصه هايمختلفاجتماعی،

هاياجتماعیباموججديديازبازنمايیآنانروبروهستیم.اينبار،اند،ودرشبکهداشته

وبالگست با مقايسه هويتدر بازنمايزندگیو زمانی فارسیکه اجتماعیهايگروهان

کلمات،هستندکهزندگیروزمرهزنانرابهنمايشصرفاًايبود،اينتصاوير،ونهحاشیه

میعمومیمی توانگفتايننخستینباراستکهزنانرا،حتیآنانکهدارايگذارند.

ارزشناهمسبکزندگی و هنجارها با عرفیخوان و سیاسی بیهاي چنین دراند، پرده

کنیم.اهمیتاينموضوعدرايناستکهتنوعسبکزندگیعرصهعمومیمشاهدهمی

است.هايجرياناصلیفرصتبازنمايیکمتريداشتهزنان)وبسیاريازمردان(دررسانه

شبکه استکه دلیل همین به بااليشايد نفوذ نیز ايران در اجتماعی چنینهاي دارند. ی

است.هايیهمدرجهانوهمدرايران،زنانرابیشازمردانجذبکردهشبکه

پسوقتآنرسیدهکهبپرسیمزناندرخاللتصاويريکهدرفضايمجازيمنتشر

کنند؟آيااينتصاويرنشانازبازانديشیزناندربارهکنند،خودراچگونهبازنمايیمیمی

تجارب و ياشانهويت زنانگی، اجتماعی فشارهاي برابر در است مقاومتی و دارد

غالب،هايرايجیکهدرفرهنِگتصويرسازيمشابهیاستازانتظارجامعهاززنوکلیشه

پردازيممیهايبصريکند؟دراينراستا،دراينپژوهشبهواکاويپیامزنراتعريفمی

اجتماعیعکس شبکه زناندر اينکه به1ستاگراممحور ايناشتراکمیازخود با گذارند

دريابیم آنهدفکه بازنمايیمیها اينشبکه در را خود برچطور اينواکاوي، کنند.

است.)جانبرگر(انجامگرفته«2جانبِرجر»اساستحلیلايدئولوژيکِ

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Instagram 

2. John Berger 
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 تحلیل ایدئولوژیک

ايدئولوژيک» 1رويکرد » روشی بصريمیتأکیدبر متون که در2کند را ايدئولوژي ،

میبرمی را متون اساساينرويکرد، بر ايدهگیرند. دادن براينشان وتوان هايضمنی،

ونگرشارزش واکاويقراردادکههاياجتماعیها جامعهوسیاستدردربارهايموردِ

مؤلفرساده،تولیديکطوبردارند.يکفرضبنیادينِرويکردايناستکهمتنِبصريبه

پرتره نیستبلکه عکاس( )يکنقاشيا جامعه، متنیدرزمانايخیالیاستاز آن که

هاوباورهايیها،ايدهتواندردِپايارزشاست.بنابراينتحلیلتصاوير،میخاصتولیدشده

استکهبااينکند.جانبرجرازانديشمندانیراآشکارمیهاآنرادنبالکندکهتصوير،

بهتحلیلمتونهنريورسانه دراينپژوهشرويکرداوبرايايپرداختهرويکرد، است.

نگارفرهنگی،دردهه.اينمنتقدوتاريخکاررفتهاستبهواکاويتصاويراينستاگرامیزنان

متفاوتیرا13۹۱ شیوه و مشارکتداشته هنر و تصاوير نگريستنبه بازانديشیشیوه در

تفاوتبرايبررسیتاريخهنرغرببه منظر از کردهويژه جنسیتیعرضه هايطبقاتیو

میانفرهنگبصريوايدئولوژيپیوندبرقرارکرده،،«9هايديدنراه»است.اودرکتاب

می نظر در عنصري را ديدن تثبیتمیو جهان در را ما جايگاه که باگیرد برجر کند.

میان ارتباط میبرقراري نتیجه جنسیت، و اجتماعی طبقه دارايی، با کهنقاشی گیرد

ايدئولوژيک، ارتباطداردوبههمیندلیلرويکرد توزيعقدرتدرجامعه ايدئولوژيبا

بهبهبررسیانتقاديروابطقدرتدرجامعهمیمعموالً اوباورداردتصاوير، ويژهپردازد.

بی بینشی گذشتنقاشی، درباره را ارائهرقیب ما به جهان درباره را مستقیم شهادتی و ه

کنند،زايیمیکنند.تصاويربیشازآنکهگذشتهراآشکارکنند،آنراگنگوافسونمی

زايیتصادفینیست،زيراشود.ازنظربرجر،اينافسوناينامرموجببدفهمیحالنیزمی

کردهومانعازيکاردستهحاکم،کوشدتاريخرابرايتوجیهنقشطبقاقلیتیممتازمی

طورروشنببینیم.برجرقصدداردباتغییررويکردما،انتظارمانراآنشودکهتاريخرابه

اجتماعیکنونیو خدمتستايشنظام در هنر اکنون او، نظر از زيرا دهد تغییر هنر از
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Ideology 

2. Visual texts 

3. Ways of Seeing 
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سیاستونهادقدرتتأثیرگاه(،هیچNegreiros, 2012 & Howellsهايشاست)اولويت

(.برجربابرقراريپلِارتباطیمیان1939ِبرآثارهنريوبصريازمیاننرفتهاست)برجر،

کنونیوفرهنگِگذشته،می هنريورسانهفرهنگِ ايرابهتربفهمیم،همکوشدهمآثارِ

(.1931است)استونمن،انجامیدههاآنجهانِنابرابريراکهبهتولیدِ

پردازدومعتقداستاينموضوعهممی1هايديدنبهسیاستجنسیتردرراهبرج

(.اوبهNegreiros, 2012 & Howellsاست)شدهپذيرفتهدرفرهنگبصريامروز،امري

حضوراجتماعیمتفاوتزنومردباورداردومعتقداستحضورمردوابستهبهقدرتی

حضورزندرنتیجهعدماستقالل،زيستنزيرسلطهکندامااستکهبرديگراناعمالمی

مرداناست)برجر، اختیار در و مکانیمحدود براي1931در که زنان سنتیبا نظر از .)

متولدشده مردان مراقبتاز منظرهابژهمثابهبهاند، و میها برخورد آنشود.ها سويها از

زاويهنیزبهخودبنگرند.بههمیندلیلاندازهمانشوندوعادتکردهمرداننگريستهمی

(.زنبايدمدامNegreiros, 2012 & Howellsدائمنگرانتصويرخوددربرابرديگرانند)

تماشاکندو ونظارتبیترتنيابهخودرا شوندهدروجود،بهپذيرشحضوريکناخدا

طلبیازديگرانتغذيهتأيیدشود.درنتیجه،حسزندگیدراوازراهحسخوددعوتمی

(.1931شود)برجر،می

آشکارمیازنظربرجر،تاريخهنرايننابرابري کند؛شیوههاياجتماعیجنسیتیرا

نقاشی در زنان برخوردبازنمايی زنان با جامعه در که روشنابرابريداللتدارد بر ها

اروپايیکهدر2عريانی(.ازنظربرجر،فرمهنرNegreiros, 2012 & Howellsشود)می

خوبیبهايرابهآننقاشيامالکنقاشیمردوموضوعنقاشیزناست،سیاستجنسیتی

نظارهنمايشمی مرد آن، در که زننظارهگذارد استو اينگر )موضوعديدن(. شونده

می شکل را ما ناخودآگاه و دوانده ريشه فرهنگما در نابرابر وروابط رفتارها دهد.

نگاريهايهنريچونتبلیغات،روزنامههاوفرمکنندهسنت،ازراهرسانههايتغذيهرزشا

تصاويرآنانوتلويزيوندنبالمی از روشاساسیديدنزنانواستفاده نتیجه، در شوند.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Gender Politics 

2. Nude Art 
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زنانبهشکلیمتفاوتیبامرداننمايشدادهمیتغییرنکرده مردهمچناناست. شوندزيرا

ا فرضمیيدهتماشاگرِ میال طراحی او خوشايند براي زن تصوير و )برجر،شود شود

1939.) 

 عکاسی

بهاعتقادبرجر،اختراعدوربیننهتنهاموضوعديدنماراتغییرداده،بلکهموجبتغییردر

ماننیزشدهاست.اهمیتعکسدرتحلیلايدئولوژيکازاينمنظراستکهروشديدن

تجسممیهايخانوادگی(،گونهنیز)حتیعکسعکس بخشدوگزارشیايازديدنرا

نهايتاياستکهعکاسآنراازمیانبیمکانیکینیست،بلکهگزارشازشیيامنظره

گزينشکرده ممکن اومنظره سوي از گزينشموضوع عکاسدر روشديدن است.

(.1931يابد)برجر،بازتابمی

تازگیآن،جهانیبصريدربرابرچشمانماگشودهباتحولعکاسیوازبینرفتن

Howells & ايکهاکنونتماشايعکسبخشیاززندگیروزمرهماست)گونهشده،به

Negreiros, 2012شودکهمعرفتحولیدر(.اکنونديگرازدورهپساعکاسیصحبتمی

فن و تأثیرآوريالکترونیکیِ عکاسی)ثبت، بر ذخیرهيکاردستآن است.و تصاوير(

آوري،وپیامدهايآنبرايتولیدکنندگانازاينانقالبدرفنمتأثرفرهنگتصويريما،

(.اهمیتعکسدرزندگیروزمرهبهدنبال1932کنندگانتصويراست)روبینز،ومصرف

هاايکهگاهیتجربهگونهمحور،دوچندانشده،بههاياجتماعیعکسشدنشبکهعمومی

 کنیم.هاياجتماعیثبتمیگذاريدرشبکهاشتراکرابراي

 عکاسی و اینستاگرام

رابه«1مصرف-تولید»زمانهاياجتماعیدرايناستکهاجازهتجربههممحبوبیتشبکه

شبکه Marquez, 2015 &Williamsدهند)کاربرانمی محورکهمردمدرهايعکس(.

ايدارند.ازاينکنند،دراينتجربهجايگاهويژههايزندگیخودراثبتمیلحظههاآن

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Prosumption (production+consumption) 
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ايکهبراساسگزارشمرکزگونهترينرشدرادرجهانداشته،بهمیان،اينستاگرامسريع

 پیو، 23پژوهش راساالنبزرگدرصد آن کاربري اينستاگرام،داشتهتجربه ايده اند.

)اشتراکبه هشتک از استفاده با عکس و ويدئو برچسبگذاري بازيابیبراي و زنی

فیلتر، امکان کیفیت، تغییر )مانند تصاوير ويرايش براي آن امکانات و است تصاوير(

می متمايز را اينشبکه زيباسازيچهره(، برخیويرايشو کنار در اينتحوالت، کند.

بهتغییراتونیازهاياجتماعی،مانندخودشیفتگی،کنجکاويدربارهزندگیديگران،میل

نیازبهحستعلق،وخوداظهاري،که بريانت»محبوبیت، انگیزههاآن«شلدون»و« هايرا

می انجامیدهکاربرياينستاگرام اينشبکه کاربرانبه بهعالقه Sheldon & است)دانند،

Bryant, 2016عکس از کاربران اکنون استفادهرسانهعنوانبه(. نمايشخود براي اي

(.1931سازند)سامانیوفراهانی،رابرمیتشانيهواهآن،درکنشیمتقابل،کنندوازرمی

مارويچ» » بويد»و به« کنونی فرايند توصیف شبکهاشتراکدر در محتوا هايگذاري

می میاجتماعی تولید محتوا کاربران، بینويسند را آن و وکنند معرضنقد درنگدر

سپهرعمومیراتأثیرهاياجتماعیدهند.رسانهقرارمی1کنندگانمذاکرهبادوستانودنبال

کنند،ورمیکاربرراشعله2پنداريِهامفهومخودستارههاوکامنتکنند،اليکدوچندانمی

بودنبرايجلبمخاطباستفادهستارهتوانندازتمريننیمهآموزندکهچگونهمیمیهاآن

(. boyd, 2016& Marwickکنند)

 تواندبسترجذابوپرباريهمیندلیلاستکهعکاسیدرعصراينستاگراممیبه

 ايدئولوژيک. رويکرد داراي پژوهشگران براي 9استونمن»باشد نويسدمیبارهنيدرا«

،يادآورهمانهاآندرپسهاجديداست،روابطِاجتماعیدهندۀعکساگرچهابزارِانتقال

روغنتوجهاترابههايرنگاينستاگرام،مانندنقاشیهايهايقديمیاست.عکسشیوه

افرادجلبمی وجهه و جايگاه »1931کنند)استونمن، هاولز(. عکسمی« مانندگويد، ها

دربرابرتفسیرايدئولوژيکگشوده هاينگريستندرواقعبخشیازراهاند،هنرهايزيبا،

اگرچهبرجربیشتردغدغهطبقه،دارايیوهايعکاسانهاختصاصدارد.برجربهمعنايفرم
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Followers 

2. Self-celebration 

3.Stoneman 
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می داشت، عکسجنسیترا از هرعنوانبهتوان درباره اجتماعی نگرشِ بصري شاهد

البتهبايددرنظرداشتکهعکاسی هويتملیودينیبهرهبرد. ازنژادگرفتهتا چیزي،

می رخ اجتماعی بافتاري میدرون ايدئولوژيکعکس محتواي و دهد محصولتواند

(.Negreiros, 2012 & Howellsعکاس،گروهاجتماعیياحتیمفسرباشد)

 زنان در اینستاگرام

میپژوهش نشان پیو مرکز شبکههاي در مردان، با مقايسه در زنان، اجتماعیدهد هاي

تريهستند.گرچهفاصلهجنسیتیکاربريدرحالکاهشاست،اماهمچنانکاربرانفعال

شبکه از بعضی در جنسیتی درتمايز اکنون پیو، گزارش اساس بر است. آشکار ها

فیسپین ترست، مردان از زنان اينستاگرام، و جهانیترندفعالبوک آمار اساس بر و

(.1931فر،الف،دهند)عینیلمیدرصدکاربراناينستاگرامراتشکی1،۸3آپاديتا

هايهويتیچوننژاد،براساسِرويکردايدئولوژيک،جنسیتدرکنارديگرويژگی

کند.بازيمیهايباواسطهرسانههاياجتماعیازجملهپیامنقشمهمیدرايجادبافتارپیام

به فرايند که نیز بويد و شبکهاشتراکمارويچ در محتوا اگذاري نوعیهاي را جتماعی

ايکهتجربهدانند،باوردارندجنسیتدرشیوهبازتولیدتجربهبهمثابهفرايندمعناسازيمی

می تولید نقشبرجستهمصرفو میشود، بازي )اي (. boyd, 2016& Marwickکند

تولیدومصرفسلفی ابزارتولید2هامارکوزوويلیامزنیزدرمطالعهوتحلیلِ و،سلفیرا

 نژادي و میمصرفهويتجنسیتی و دردانسته کاربران که سلفی تصاوير در نويسند

بهشبکه اجتماعی میهاي اشتراک ديگرمعموالًگذارند، سوي از جنسیت نقش ايفاي

می کنترل وکاربران عمومی عرصه در فضاها تمايز در را بنیادي نقشی جنسیت شود.

«تیدنبرگ(.»2015Marquez & Williams ,کند)خصوصی،آنالينوآفالين،بازيمی

ايهاوهنجارهايکلیشهمجموعهمتفاوتیازکنشهايمجازيشاهدمعتقداستدرشبکه

کند.اينخواهراتقويتمیبراساسجنسیتکاربرانهستیمکهدوگانهزن/مرددگرجنس
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زنانناشیازطبیعتجنسیتهايمردانوامرمبنیبراينانگارهاستکهتفاوتدرکنش

تواننتیجهمعتقداستبهپشتوانهمیراثپژوهشیمیتیدنبرگبوده،واکتسابینیست.هاآن

ويژگی ايدئولوژيگرفتکه بازتولید و شادمانه اجراهاي با اينستاگرام مسلطهاي هاي

 استسن َّتِ بعید دارد. آنیعکس»همخوانی هاي » اليکش»و اليککن، «وياقتصاد

به کند، تشويق کاربران میان در را مقاومت شرايطاينستاگرام، که جوامعی در ويژه

 استوديگرنیروهاياجتماعی«زنانگیهنجارمند»اجتماعی،اقتصاديوفرهنگیمشوقِ

مصرف میمانند تقويت را غالب تعريف اين ستارگی، فرهنگ و کنندگرايی

(Tiidenberg, 2015البته.)هايخودابرازيزنانباعکسمطالعهشیوه»اعنوانپژوهشیب

،رويکردمتفاوتیداردوفعالیتزنان«هاياجتماعی)مطالعهموردياينستاگرام(درشبکه

تأثیرهاياجتماعیراباعواملاجتماعیچونفرديشدن،تغییرنقشزنان،ايرانیدرشبکه

اشیا،مرتبطدانستهوارائهروايتروزمرهشدنواهمیتشدن،مصرفیايآوريورسانهفن

کندساالريبرجامعهايرانتفسیرمیزندگیزنانرانوعیتالشزنانهبرايتغییرسلطهمرد

(.1931فر،)عینی

 های موجود درباره زنان در ایران گفتمان

براي سیاسیعکساست. بافتاجتماعیو به نیازمندتوجه تحلیلايدئولوژيکعکس،

اختنبهپرسشاصلیاينپژوهش،دربارهاينکهآياسیاستبازنمايیزناندراينستاگرامپرد

دهديابازتولیدآناست،الزمرانشانمیهاآننوعیبازانديشیدرگفتمانحاکمدرباره

هاهايموجوددرايراندربارهزنانرامرورکنیم.پرداختنبههمهاينديدگاهاستگفتمان

درجامعه مرورياجمالیبرصرفاًفراترازکارپژوهشاست،پسدراينجا يهابحثبا

هاياصلیراهاوديدگاهکوشیمبرخیگرايشحوزهروشنفکريودانشگاهیکشور،می

هارادردوها،اينديدگاهانگاريبرخیتفاوتمعرفیکنیم.پژوهشگران،هرچندباناديده

کنند:قسیممیگونهگفتمانیِسنتیومدرنت
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الگويسنتیوعرفیدربارهگفتمان .1 و متضمنتأکیدبرنقشدينسنتی، هايسنتی،

برخیعناصربرجستهاينگفتمانبه دهیبهعنوانمبنايشکلنقشزندرجامعههستند.

 ترگفتمانسنتیوهمچنینشاخصارزيابیزنانبهاينشرحاست:هايعینیمؤلفه

 درخانوادهپدرساالر؛پذيرشروابطقدرت -

 هايجسمیوروانیجنسیتی؛تأکیدبرتفاوت -

 دار(؛آور(وزن)خانهناپذيرمیانمرد)نانتخطیکارمیتقس -

 آمیزبرنقشمادريوهمسري،واهمیتفرزندآوري؛تأکیدتقدس -

بخشیبهحضورزندرعنوانمحیطمردانهواولويتتعريفمحیطاجتماعیبه -

؛کاشیو1931زادهوديگران،؛سراج1939جاه،خانواده،و...)ساروخانیورفعتمحیط

(.1931؛فاتحیواخالصی،1932ستوده،؛

ونیزتأکیدبرستمتاريخیعلیهگفتمان .2 رويکردمتفاوتبهنقشزنان، هايمدرنبا

می شناسايی میآنان که آنشوند از دسته دو توان عنوان زير را وها فمینیستی گفتمان

 گفتمانروشنفکريدينیمتمايزکرد:

ديدگاهنظريه - و میها قرار فمینیسم چتر زير میهايمختلفیکه کوشندگیرند،

هايجنسیتیعلیهزنانارائهکنندوهمچنین،باتبیینعللوپیامدهايتوصیفیازنابرابري

(.در1939ساالرانهپیداکنند)تانگ،آن،راهبرديبرايرهايیزنانازقیدساختارهايپدر

شودرفتهزناندنبالمیدردورهمعاصرايران،استیفايحقوقازدستگذارتأثیرگونهنيا

 (.1931؛فاتحیواخالصی،1931)کوثريوتفرشی،

خواهدگفتمانروشنفکريدينیتالشبرايتلفیقسنتومدرنیتهاستکهمی -

فرايندهاي در مشارکتاجتماعیمشارکتزنانسنتیرا تحصیلو اشتغال، مانند مدرن

به نمیدهد. گفتمان، اين تناقضاتعقیدتی دررغم زنان مشارکت بر را آن تأثیر توان

ايوراي،برخیآنرادستهرونيويژهدرخاورمیانهانکارکرد.ازاهاياجتماعی،بهعرصه

مدرندستهگونه کنند)کاشیبنديمیهايسنتیو اخالصی،1932وستوده، فاتحیو ؛

1931.) 
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توانگفتمانسنتیراديدگاهرسمیوعرفیحاکمدرجامعهايرانرسدمیبهنظرمی

اخیر،اينگفتمانرابهخودبازنگريمحدوديهايسالدانست،هرچندتغییراتاجتماعی

وادارکردهوازقدرتانحصاريپیشینآنکاستهاست.برايناساس،اکنونجايگاهیهم

 شود.تردررويکردبهزنانوجايگاهاجتماعیآنانديدهمیهايمدرنبرايگفتمان

 روش پژوهش

به پژوهشتصاويرِ اين سوياشتراکگذاشتهدر از اجتماعیشده شبکه در ايرانی زنان

نوعیتحلیل اينروش، است. مطالعهشده برجر ايدئولوژيکِ روشتحلیلِ با اينستاگرام

هنريورسانه بازنمايیازارزشبصرياستکهآثار هنجارهايايچونعکسرا و ها

می حاکم درکاجتماعی براي و آنداند اجتماعیها و سیاسی معناي به توجه شانبا

می )استونمن، منظره1931کوشد تصوير، هر برجر، اساسرويکرد بر و(. بازآفرينی اي

می تجسم را ديدگاهی استکه بازتولیدشده ازازآنجاکهبخشد. گزينشی يکعکس،

بی میان از عکاس گزينشسوي موضوع است، ممکن منظره ديدننهايت روش شده،

بازتابمی عکاسرا برا1939دهد)برجر، اييفهمايدئولوژيکمتونبصريورسانه(.

گسترده چیزي به تحلیلیبايد رويکردي، چنین نگريست؛ متون درونی محتواي از تر

دربرمیسه را بخشی آن در متن که اجتماعی و تاريخی شرايط فهم ،دشدهیتولگیرد:

دريافتمیشیوه سويمردم متناز چنینتحلايکه در تحلیلنزديکمتن. و یلیشود

شخصیتیحیاتیدرنظرگرفتهخواهدعنوانبهازآن،تماشاگرنیزترمهم،عکاسومعموالً

(.Howells & Negreiros, 2012شد)

عکس واکاوي و توصیف به پژوهشحاضر ارزشدر کردن آشکار براي ها،ها

دارند.هرصورتتلويحیدربارهزنانايمکهبهايپرداختههاياجتماعیهاومفروضايده

تصوير،گزارشیازاينموضوعدرنظرگرفتهشدهکهيکزنهويتفرديواجتماعی

هاآنها،ازمحتوايدهد.برايواکاويعکسبیندوبهديگراننشانمیخودراچگونهمی

ژست و بدن حاالت پوشش، افراد، چهره فضا، کادر، در موجود اشیاي ها،شامل
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عنارنگ و چیدمان فنیبندي، سايهصر نور، دوربین، زاويه مانند ...تر و فیلترها روشن،

است.شدهاستفاده

ايماستوکوشیدهشدهانجامگیريهدفمندانتخابکاربراناينستاگرام،باروشنمونه

هايمتفاوتیداشتهباشند.هاياجتماعی،سبکزندگیوفعالیتکاربرانانتخابیويژگی

نظ در لزوم به توجه انتخاببا ايدئولوژيک، رويکرد عکسدر بافتار گرفتن کاربر1ر

ازراهمراجعهبهفهرستدنبال گیريازآشنايینسبیشوندگانپژوهشگرانوبهرهنهايی،

است.درانتخابکاربرانچندمالحظهدنبالشدهاست:عمومیشدههاانجامآنمجازيبا

عضويتدست اشتراکميکبودنصفحه، و قابلگذاريدستکساله کمصدعکس،

وانتشارتصاويرمتنوعازکاربروزندگیروزمرهبودنشماردنبالتوجه اشدرکنندگان،

ايم.سپسپرداختههاآنصفحهوي.پسازمعرفیهرکاربر،بهارزيابیفضايکلیتصاوير

د)درمجموعدونمونهعکسآخرهرکاربررا،بهشرطیکهخوددرآنحضورداشتهباش

درجمععکس(،تحلیلوواکاويکرده3 باهاآنايمرابطهبنديتصاويرکوشیدهايم. را

تحلیلنگفتما اينکه به توجه با همچنین کنیم. مشخص زنان درباره موجود هاي

کوشیده است، بصري محتواي از دريافتمخاطبان به پرداختن ايمايدئولوژيکنیازمند

نیزبامراجعهبهنظراتثبتدريافتدنبال موردبررسیشدهبررويهرتصويرکنندگانرا

قراردهیم.

کهشدهیبررسبرايپايبنديبهاخالقپژوهش،تنهاتصاويرکاربرانیدراينمطالعه

آنپروفايل جلوگیريازعمومیبودهها برايرعايتحريمخصوصیو همچنین، است.

است.هادرتصاويرمحوشدهوچهرهافتهيرییهاتغآنربران،شناسهکاربريشناسايیکا

 ها یافته

 الف .1

هاعکاسیمشتري«ازحالخوب»نامهاينستاگرامش،براساسبخشزندگی«الف» معرفی:

می ويالونمتأهلکند. نواختن و کتاباست وسل، گیاهان، از نگهداري خواندن،
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وقت و دوستان با عالقهگذرانی جزو منديهمسر، او دنبال1۱۸هايشاست. کنندههزار

دارد.

میعکس:ارزیابی کلی هايالفرا تقسیمکرد؛ دسته سه به عکس1توان نمونه هاي(

هايیکهازدوستان،طبیعت،و(عکس2کند،هاکهبرايتبلیغمنتشرمیايازمشتريحرفه

است.کهاغلبدرخانهگرفتهشدهیودونفرههايشخص(عکس9گیرد؛وجانمیاشیابی

اينعکس ها،مفاهیمیچونخوشبختی،آرامش،رضايت،حساولیهناشیازمواجههبا

از الفبرايمعرفیخود وعشقاستکه آنرفاه استفادهکردهها راضی.»است: آروم.

«!خوشبخت

 های الف تحلیل عکس
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ايوياليیايرادرظهريتابستانی،درخانهعکس،خلوتدونفره:0تحلیل عکس الف 

خوانندوعاشقانهبهکشد.الفوهمسرشدراينتصويرکتابمیبندبهتصويرمیزيرپشه

صورتاستکهگويیبینندگانازگوشهدريبازبهياگونهبهنگرند.زاويهدوربینهممی

می زوجی صمیمی لحظه به دقیقنگاتفاقی، نگاه میرند. نشان را نکته دو اول،تر دهد:

،امااندتوجهیبهايعکسبهحضوردوربینسوژهظاهراًبودناينلحظه؛گرچهساختگی

صحنه سوژهنورپردازي، ژست و پوشش نوع برنامهآرايی، از نشان بودنريزيها، شده

براساسشرحعکس،الفدرمطبپزشکيک ازمیانبارهاينعکسدارد. عکسرا

شده،ايگرفتهاست.درشرحنیامدهکهعکسبادوربینحرفهگالريموبايلشمنتشرکرده

شده منتشر ويرايش، از بعد المانو از استفاده دوم، رابطهاست. هايسنتیبرايبازتولید

تخت عناصريچون حضور پنجرهعاشقانه؛ فضايیخواب، لطیفکه توري باغ، به رو

سازدوژستیعاشقانه،کههمگیدرجهتبهتصويرکشیدنيکرامیوشخصیمحدود

اند!لحظهعاشقانهوآرامبهکارگرفتهشده

پسنديده3بیشاز نظرهمبرآنثبتشدهکهاغلببه2۱3اند،هزارنفرعکسرا

دنبالاندکهتصاويرالفانتقالمیتحسینآرامشوحالخوبیپرداخته کنندگان،دهند.

دل باصفا، چون کلماتی با را آرامشعکس عاشقانه، نوازشنشین، و روحبخش، گر

بیتوصیفکرده لطافتو تحسین برخیضمن اواند. براي اينستاگرامر، اين بودن نظیر

برخیديگرآرزوکردهمحالخوشکردهوآرزويسالمتیوتدا سبکاند. يا اندحال،

کنند.زندگیمشابهیراتجربه
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غذاست.:6عکس الف  صرفِ ديگريمشغول جوان زن کنار اينعکسالفدر در

کنند،گويیعکساتفاقیگرفتهشده.بااينکهعناصرصحنه،يکبهدوربیننگاهنمیهیچ

بهساختگیاندتجمالتساده،خودمانیودوراز نمايشبودنلحظه، ايکهعکسآنرا

ها،حسظريفیهايپرلبخندسوژهبريم.آراستگیموهاوآرايشصورتدهد،پیمیمی

هايیکهاصراردارندبرشیاززندگیوحالکنند.سوژهازآرامشوخوشبختیراالقامی
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شخصیت شبیه نمايشدربیاورند، به را نمايشخوبخود صحنه کادر، که تئاترند هاي

ايباآکسسواريازپیشمعین،ظروفوصحنهآمادهاست،زنانیزيبا،زیچهمه.هاستآن

هايگلدار،ومقداريلباسبرلبهمبل.گويیموسیقیمبلمانیساده،میزبارومیزيوظرف

بازيگرانبیشدهقطعايمتنلحظه يکحرکتايستادهو دوستش، الفو پشتسر اند.

کنند.کهرويزمینکارمیتابلوينقاشیقرارداردکهزنانیروستايیرابهتصويرکشیده

هايعکسنوعیتضادوتناقضايجادکردهوزنانسادهروستايیگويیاينتابلوباسوژه

اگرچهاينعکسدرپیثبتودرمقابلدخترانشهري،آراستهومدرنقرارگرفته اند.

!نمايشصمیمتودوستیزنانهاست،گويیبیشترتالشیدارداينصمیمیترابسازد

بهتوصیهالفبرايهاآناندکهشمارزياديازنفرنظرگذاشته1۸۸روياينعکس

 لبیکگفتهزانشانيعزتماسگرفتنبا اظهار برخینیز دلیلکردهیتنگدلاند. به اندکه

 عزيزانشان از مرگ، يا کامنتاندجداشدهفاصله بقیه و. شرحآن، و تحسینتصوير ها،

 الفنیز مقابل، در الفاست. زيبايی و لطافتطبع، کامنتباًيتقرتمجید همه بااز ها

 است: پرداخته کاربران صدقه قربان به و کرده، تشکر مهربانانه و اي»عباراتیصمیمی

«يازتهدلت!عزيزم!...قشنگتويیوخنده



 بندی جمع

 رنگعکسعناصريکهدر فیلترهايماليم، از ماننداستفاده هايهايالفوجوددارد،

لباسروشنمتنوعوسايه ژستهايماليم، کاربردهايرنگارنگ، هايپرعشقولبخند،

بهاشیايآرامش بخشیچونساز،کتاب،وگلاحساسفراغت،آرامشوخوشبختیرا

می القا رمخاطب از خوشبختی نمايشِ اين عکاسیکند. فضايريزيبرنامهاه و شده

هايیکهخودويژهدرموردعکسرسدعکاس،بهگیرد.بهنظرمیشدهصورتمیبازسازي

ثبتومحبوسحضوردارد،تالشمیهاآندر ايشدهدرکادر،لحظهکندبگويدکهآنِ
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حال»زها،اطبیعیومعمولیازجريانزندگیروزمرهاستوعکسبدونآگاهیسوژه

آن«خوب ها شده! عکسکهیدرحالگرفته بهبیشتر حرفهها شدهصورت گرفته اند.اي

کندکهبهدنبالجلبمشتريعکاسیتصاويرالفجنبهتبلیغاتیدارند،گرچهپنهاننمی

هايخود،درحالارائهتعريفیازخوشبختیياتصويريرسددرعکساستامابهنظرمی

هاامشاست،وبهدنبالجذبمشتريانچنینسبکیاززندگی!عکسازحالخوبوآر

تبلیغاتازراهنشاندادنافرادي»بیشازهمهيادآورتوصیفبرجردربارهتبلیغاتاست:

 دادهظاهراًکه شکل حسادتتغییر نتیجه در و شکلیاند تغییرِ چنین به را ما برانگیزند،

(.1939)برجر،«نمايندترغیبمی

عکس الفدر سو، ديگر چهارديواريخانهاز در خوشبختیرا خوبو حال ها،

عکستعريفمی انگشتکند؛ میهاي اجتماعی يا کاري فضاي در او از بینیم،شماري

يابد.الفباايآراسته،کنارهمسرودرفضايخانوادگیمعنامیگويیخوشبختیدرخانه

هايسنتیازکند،گويیدرحالبازتولیدکلیشههمیآنکهتصويردختريمدرنازخودارائ

هايابد!همچنینلوکیشنعکسزننیزهست،کسیکهتنهادرچارچوبخانهآرامشمی

اي،يواشکیوبهزندگیشخصیوکندکهگويیازپنجرهايناحساسرابهبینندهالقامی

خوانند،نگرند،کتابمیمیهايخصوصیزوجیخیرهشدهاستکهعاشقانهبههملحظه

می را میهمديگر و همبوسند کالسیکو يکعاشقانه کهخندند؛ تصويري با خوان

کند!وعشقتعريفمیکارمیتقسگفتمانسنتیاززنومرد،

می نظر به فالورهايالفنیز خوب»تنهانهرسد حال وعکس« درک، هايويرا

ويازخوشبختیهستند،والفرادرراهتملکاينکنند،بلکهخريدارتعريفتحسینمی

زناودرعمدتاًاند.درتعاملايجادشدهمیانالفوکاربرانبخشيافتهبختیالهامخوش

ديگروتشديددرراستايتحسینيکگرفتهشکلوگويیصمیمیها،گفتقالبکامنت

«!حالخوب»
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 میم .6

شناسیاستوخودراآموختهانسانکننده،دانشهزاردنبال91میم،دارايبیشازمعرفی:

منديوبخشیازحرفهعالقهنيترمهمنامد!سفر،می«گرونويسندهمسافر،بالگر،مشاهده»

شود؛انجاممی1میماست.بخشزياديازسفرهايشدرايرانوخارج،بهشیوههیچهايک

،پسازردشدندرخواستويزايشازسويسفارتازجملهتماعیدارد،هاياجاودغدغه

بیانیه به انداختکه راه ايرانیان به ويزا محدوديتارائه پويشیاعتراضیعلیه انگلستان،

 منتهیشد.بارهنيدراوزارتامورخارجهايران

میمعکسارزیابی کلی: میهاي را به دودستهتوان کرد: تصويري1تقسیم شرح )

 و عکس2سفرهايش، عکاسش،( دوستان يا همسفران سوي از که خودش از هايی

رامتفاوتشزندگیوسفرهاي.ازخاللتصاويراينستاگرامیمیم،داستانشدهاستگرفته

نمیمی که کسانی با سفر در اينکه میخوانیم، همراه میشناسد، خطر و اوشود کند.

ويژهبرايزنانگردي،بهازمسائلوخطراتتنهاسفرکردن،هیچهايکوکولههمچنین

هايخودراکنارگذاشتهوپابهجادهبگذارند!کندترسراتشويقمیهاآننويسدومی

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

هزينهايسفرکهمسافربارانندگانجاده،همراهمیگونه.1 پردازد.هدفازايبرايحملونقلنمیشودومعموالً

هايآنهاست!هايمختلفوشنیدنداستانجويیدرهزينه،همراهشدنباآدمدرکنارصرفهاينهمراهی،



 7011 تابستان|  26شمارة  |م هفتسال  |وين هاي ن مطالعات رسانه  فصلنامه  | 710

 میم یها تحلیل عکس

 

 :0 میم عکس سنعکسمیماين در دستمجسمهرا دستدر اينشانپترزبورگو

دهد؛طوريمقابلدوربینژستگرفتهکهگويیدستمعشوقیرادردستداردکهمی

مقابلش در زانوزدهبرايخواستگاري را عاشقانه اينصحنه پسنديده1.1. نفر اند!هزار

آراستهمیظاهرم عکس اين بادر همراه ژستش است؛ سفرهايش معمول تیپ از تر
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بعشوه حال در البته و معمولگري، فضاي است. طنزآمیز و نمايشی موقعیتی ازسازي

دهدکهدروضعیتتجرد،زندگیهاياودراينستاگرام،تصويردختريرانشانمیعکس

اينقصیدارد،امادراينعکسوشرحآن،بهطنزخودرادختريمجردوابژهکاملوبی

هايسنتیدربارهمايشی،کلیشهکند.اينتصويرساختگیونشدنمعرفیمیبرايانتخاب

کند.زمانبازتولید،ومسخرهمیازدواجراهم

پیامتبريک219بیشتر کههممیتولدمکامنتاينپست، بهخاطراست، زماناورا

ستوده بودن سفر اهل و باحال خالق، شجاعت، سفرهايزيبايی، برايشآرزوي و اند،

اندکهاند،ونوشتهبخشدانستهراالهاممیجسارتمزن،اند.چندتنازکاربرانِبیشتريکرده

مساويباًيتقراند.شماريازفالورهاکهبهنسبتیقرارگرفتهشتأثیربرايسفررفتنتحت

وبهمیمپیشنهاددادهزنومردهستند،دربارهپیشنهادازدواجشوخیکرده اندآنرااند،

شود.هايیدربارهسفرشنیزديدهمیها،پرسشقبولکند.درمیانکامنت








 7011 تابستان|  26شمارة  |م هفتسال  |وين هاي ن مطالعات رسانه  فصلنامه  | 716

 

دهد،براساسرادرحالعکسگرفتنازخودشنشانمیمیرميتصواين:6 عکس میم

بهروسیه1اينفلونسرعنوانبهشرحعکس،میمازسوييکآژانسمسافرتیانتخابشدهتا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Influencer 
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 صفحه کند. دومیلميموباسفر بیننده بنابراين است، اصلی عکاسِ دوربینِ سمتلنز به

تصويربستهازاودارد،تصويراصلی،وتصويريازاودرصفحهموبايلش!اولبخنديمحو

نمی دوربیننگاه به و مدلدارد ژستیشبیه کادربندي،کند، اينشکلاز هايعکاسی.

توانازاينعکسبرداشتد.آنچهمیدهشدنرابهمخاطبمیبرگزيدهوحسجدابودن

 امريکهتأکیدکرد، اگرچهزيبايیتأکیدبرزنانگیاصوالًبرزيبايیسوژهاست، دارد.

می نظر اينعکسطبیعیبه میمدر همراه ژستشبه اما چهره،تأکیدرسد، مضاعفبر

دارد!تأکیدگويیبراهمیتاستانداردهايزيبايیزنانه

بیش پستبا اين و1.1از گردشگران از تن چند میان در بحثیرا اليک، هزار

گرداناينستاگرامراهانداختهدربارهاهمیتجنسیتِسفرنويساناينستاگرامدرانتخابکوله

بالگرسفر.دربرابريکیازکاربرانعنوانبههايمسافرتیازسويشرکتهاآنوحمايت

انتخاب زيبا زنان مدعیشده که جملهشرکتمرد از زنانکاربر، هايمسافرتیهستند،

گذارترازتأثیراندکهسابقهسفر،قلمکاربر،وشبکهروابطاودراينزمینهمیم،بحثکرده

:میمپاسخهاوايازاينکامنتجنسیتاست.نمونه



می زيبايیمیمديده عباراتیهمچنینزيراينعکسشمارزياديکامنتدرباره با شود،

«خیلیزيبايی»چون «چشاتخوشگله»، چهنازي»، هايکاربران،بهکامنتمعموالًمیم«!

دهد.ويژهازايندست،پاسخینمیبه

 بندی جمع

باکومدرنگر،بیجستجوصفحهاينستاگراممیمبیشازهرچیز،تصويردختريمستقل،

نمايشمی محدوديترا و تابوها به توجه بدون که تعريفدهد بههاي زنان براي شده

اوستکهآنراآزادانهدنبالپردازدکهدوستدارد.سفرجزواصلیزندگیکارهايیمی
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عکسمی میکند. نشان را دختري ندارد.ها، برايشمعنايی جنسیتی مرزبندي که دهد

حالنيااب وجودنیهمچن، با که هستیم، شهري متوسط طبقه از زنی روايت شاهد

ینوعبهدارد،کهگرچهبیابان،کنارجاده،وپشتوانت،ظاهريآراستهدربودن،متفاوت

نشانه اما است، بهسبکسفر و يافتهساده با اينموضوع، دارد. همراه به هايطبقاتیرا

پژوهش مانند مشابه همهاي تیدلبرگ میکار که شبکهراستاست مجازيگويد هاي

محوربیشازهمهبهارائهتصويريازسبکزندگیطبقهمتوسطشهريپرداختهوعکس

دهندويژهزيبايیوزنانگیاعضاياينطبقهراارائهمیهايهژمونیکاززندگی،بهآلايده

(Tiidenberg, 2015.)

زنیکهشیوهزيستیمتفاوتوعنوانبهها،بیشترفالورهايمیماورابراساسکامنت

دانند.گرچهبرزيبايیوبخشخودمیکرده،واوراالهامجسورانهانتخابکرده،تحسین

ومتفاوتبودناوست«مارکوپولو«»مسافر»شود،گويیمیتأکیدهازنانگیمیمدرکامنت

 جذبکردهاست.که،بیشازهمه،فالورهارا

 ف .3

يکمادرمتأهل»معرفی: ، جمله«! اينستاگراماين در تعريفخود در ف که است اي

کارمندبودهاماترپیش؛البتهدنبالکنندههزار9۱1داراستودارايبیشازآورده!اوخانه

رهاکند.حاالهمگرچهتصمیم ماهندارد»گرفتهشغلشرا سرِ ت.،اماراضیاس«حقوقِ

منداست.آرايیوعکاسیعالقهدوزي،آشپزي،پرورشگیاه،گلفبهگل

ازعالقهفبخشزياديازعکسارزیابی کلی: هاآنگیردوبرايهايشمیمنديهارا

ها،فيادخترنوجوان،دوستاندهد.دربرخیازعکسچیدمانوطراحیصحنهانجاممی

عکس دارند. بستگانشهمحضور و زندهها رنگیو اديتزياد، بیشتربا آناندو درها

اند.فضايخانهگرفتهشده
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 های ف تحلیل عکس

 

دوستانه:0عکس ف  دونفره عکسخلوت میاين نشان را واي ف آن در که دهد

اشجاري» » سوژهاندصحبتگرم . به )و دوربین به کنندگانها دنبال از بیش k32و

استوتصويرزنان،محوودراند،تمرکزرويمیزيپرازخوراکیتوجهکننده(بیاليک

ايدلچسبورسدهدفاينستاگرامر،نشاندادنتصويرمیهمانیزمینهاست.بهنظرمیپس

ازخاللعکسمیدوستی اما بهتوانماللدوزنخانهزنانهعمیقاست، ديدکه را دار

نیزبهخانهوخانوادهمحدودجايحضورفعالاجتماعیاجتماع،روابط دوستانهخودرا

 اند!کرده
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اشرا،اندکهاشیايخانهکامنتاينعکس،ازفپرسیده1۹13دربخشزيادياز

کامنت شمار است. خريده کجا از آباژور و گلدان پارکت، و مبل تبلیغاتفرش، هاي

باس تحسین زياديضمن کاربران است. توجه قابل هم ولیقهفروشکاال حوصله، گی،

راهنمايیخوش میزآرايی و گیاه پرورش چون مختلفی امور درباره او از ف، ذوقی

دهد.شوخیدربارهارتباطهاپاسخمیاندکهباحوصلهبهکامنتاند،وتشکرکردهخواسته

شکلمیمحتوايبرخیديگرازکامنت«جاري»میاندو را بحثها دراينپست، دهد.

يککامنتنفرتگسترده سر بر سبکزندگیفصورتگرفته،ايهم علیه پراکنانه

اند!پراکنانراافراديحسوددانستهبیشترکاربرانباحمايتازف،نفرت
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همچنینرنگاومیفودامنکرميهادستدرکادرتصويرياز: 6عکس ف  بینیم.

هايمختلفرژ،يککتوکفشزردرنگ؛فرويدستشرنگايازرُژِلبمجموعه

 و امتحانکرده اينعکسنیزحسفراغتوظاهراًرا در انتخابرنگاست. حال در

ردهاوقتداايدرمیاننیستوفساعتشده،گويیهیچعجلهآرامشبهتصويرکشیده

لباس با اينصحنهکهرنگرژرا آرايیالبتهدرواقعیتتبلیغيکهايشهماهنگکند.

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

هايآناليناست؛ازفروشگاهشدهدرتصوير،وتجربهخريدبودن،قیمترژلبتبلیغاصل

همچنینبحثمفصلیبینکاربران«!خانومانهکامالًدنیاي»بهقوليکیازکاربراندرباره

و جهیزيه مانندخريدطالو ازدواج، مربوطبه درستیرسوم اهمیتو درباره درگرفته

يفرهنگیمربوطبهآن.هابحث





 بندی جمع

شود.گويیاوبهدنبالمیتأکیدداريفبرمزايايخانهصفحهاينستاگراميجايجادر

متعلقبهخودشاستنهدراختیارديگرينشاندادنايناستکهزندگیزنخانه دار،

)کارفرما(!خانهبهروايتِفهمیشهمرتب،وزن،همیشهزيباوآراستهاستووقتکافی

کندندگیدارد.اگرچهفتالشمیبرايخودش،انجامکارهايهنريولذتبردنازز

کنند:هايشچندنکتهرابرجستهمیاشرارنگیوپُرتحرکنشانبدهد،اماعکسزندگی

می باشد، رفاه در و انتخابی هرچند سنتی، و غیرشاغل زنِ زندگی فضاي توانداينکه

عکسمالل باشد، تکراري و آور سرگرمی براي است تالشی همه، بیشاز او، وهاي

اشتغالراتنهادرصورتنیازصراحتبههايشگذرانی.فدرتصاويروشرحعکسوقت

می الزم اجبار و عکسمالی میداند. القا را اينموضوع حتیکلماتاو و کهها کنند

هاياصلیزندگیزنانبخشیدنبهشوهرعناصرودغدغهکدبانوگري،مادريوآرامش

دهد،اوبینیم،درچارچوبخانهرخمیزنیکهدرتصاويرفمیهاوروابطاست.فعالیت

دهدايندنیادراختیارمردانبهدنیايبیرونازخانهراهوعالقهچندانینداردوترجیحمی

شدهنیزبهامرکدبانوگري،خانهوروابطخانوادگیمربوطهايتحلیلباشد!بیشترکامنت
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گیفاورادرجايگاهمشاورهدادنبهکاربرانباسلیقههاصبوريواست.دراينکامنت

می فرضقرار از بسیاري جنسیتدهد. هاي درباره روابطکارمیتقسزده خانواده، در

هايزنخوبدرنظراتکاربرانبازتولیدشدهاست.مصرفکاالخانوادگی،وويژگی

 دارد.زنوفنقشپررنگیعمدتاًبرانردرتعاملصمیمیمیانکا

 صاد .0

معرفی: دو و سی اينستاگرامرِ هايسالصاد از بیش با دنبال2۱۸است کننده!هزار

ودانش ايرانبازگشته تحصیلبه نقاشیازدانشگاهیدرآمريکاستکهپساز آموخته

کند.صادتنهازندگیتولیدکنندهمحتوادريکفروشگاهاينترنتیکارمیعنوانبهاکنون

کندودرمی نويسندهخالقوعاشقگربه»معرفیخودشنوشته: هانقاش، بهموسیقی،«!

منداست.هاودوستانعالقهگذرانیباگربهکتاب،سفرووقت

نکتهجالبدربارهصفحهاينستاگرامصاد،سرعتبروزرسانیوشمارزيادارزیابی کلی:

اش،هايیازخانهکند،عکسمیرسانیاشهمهايیاستکهازابعادمختلفزندگیعکس

ها.گويیبخشیاززندگیصاددرفضاياينستاگراموگرديهاياکافههايش،مهمانیگربه

می زندگیرويصحنه روايتروزانه او منتشرگذرد. نیز اينستاگرام استوري در اشرا

خمی از تصاويري قالب در خدمات و کاال غیرمستقیم تبلیغ راه از صاد وکند. ود

هايصاداورازنیفعال،مدرنومستقلبهتصويرکند.عکساش،درآمدزايیمیزندگی

کشد،زنیشاغلوهنرمندکهدغدغهطرفداريازحقوقحیواناتدارد!می
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 های صاد تحلیل عکس
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دراينعکسصادبازنديگريدرحیاطخانهصادوکنارکیکتولد:0عکس صاد 

«سورپرايز»شود.براساسشرحِعکس،صاددوستشرابرايبرگزاريجشنتولدديدهمی

شانکرده!درعکسهردوزن،بدونتوجهبهدوربین،ازسبکزندگیودوستیعمیق

 عکس اين در شادند! و زیچهمهسرمست است، ويژگییکينيارنگارنگ هاياز

هايصاداست!عکس

اند.بهکامنتهمبرآنثبتکرده133اند،وپسنديدهکیلوبايتکاربر13.۸عکسرا

دوستی آرزويتداوم و تبريکتولد، پرسیدهجز او کاربرانزيادياز اندکههايصاد،

می کجا از را، چراغ و شمع بطري، ريسه، جمله از تصوير، بخرند.برخیعناصر توانند

اند،کردهدنباللحظهبهلحظهرايزراهايصاد،تولدسورپازراهاستوريظاهراًکاربرانکه

لباس و تولد چینشمیز از چیز همه ودرباره انرژي صاد، مهربانی و صمیمیت تا ها،

بانامکوچکوالقابیچونسلیقهبودناوکامنتگذاشتهخوش اند.کاربرانیکهصادرا

اند!پسنديدهاورا«زندگیرنگیرنگیوگرم»کنند،خطابمی«دوستم»و«دلبرک»
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بر:6عکس صاد  ريخته را او گیسوان بلکه مشخصنیست، صاد اينعکسچهره در

گربهپیراهنراحتیصورتیمی کنار در گلدانبینیمکه گلدر روزيمعمولی، اشدر

توصیهمی عکسکه شرح محتواي محتوايگذارد. با است، شدن خوشبوتر براي هايی

رسدنقشعکسکهزندگیشاد،رنگیوآرامصادعکسارتباطمعنايیندارد.بهنظرمی
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سبکدرآنجرياندارد،قراردادنصاددرموقعیتیاستکهبتواندبهديگرانتوصیهکند!

کند.دربخشصاداينموقعیتوجايگاهرابراياوفراهممیزندگیسرخوشانهورضايت

اينپستاينستاگرامی،صادزنیاستباوقتبسیاربراياختصاصدادنبهخوشبوکردن

خود:



کامنت211اند.هايصاددربارهخوشبوشدنراپسنديدههزارکاربرتوصیه11.1بیشاز

و«مسئولیتاجتماعی»موضوعآنراپسترامهم،ودرراستايعمدتاًنپستبرروياي

عمومیفرهنگ» بهداشت سازي کرده« ارزيابی کراتبهاند. صاد برندشدهخواستهاز

صاد سوي از که دعوتی کند، معرفی را خود زيبايی و بهداشتی محصوالت محبوب

خواستبی او از همچنین کاربران نمانده. وهپاسخ بهداشت و مو، بهداشت مورد در اند

هايخودرادراينزمینههاوتجربهسالمتزناننیزمطلببنويسد.برخیکاربرانتوصیه

اند.کامنتگذاشته



 بندی جمع

عکس در لحظهصاد همه از که استمدرن برايهايشزنی و لذتبرده زندگی هاي

کندوزندگیمجرديرابرايزنانتبلیغمیکند.اواينسبکزندگیساختنشتالشمی

همشدنیمیرضايت کنار در تفريحرا و هنر زنانگی، کار، همبخش، دائم،داند. زمان،

خوشکلیشه شدن، برايزيباتر خود به رسیدگی لزوم بودن، کامل به پوشهايمربوط
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ند.گرچهصاددرمحیطکهارابازتولیدمیبودنولزومخريدبیشتربرايتحققاينارزش

آپارتمانوحیاطنقلیعمومیهمديدهمی اما همچنانپناهشود، اوستوشماراش، گاه

قابل درآمد که صاد اختصاصدارد. آنجا به تصاوير از میزيادي دارد، ازقبولی تواند

یها،تالششبرايدستیابیبهزندگتفريحاتومزايايطبقهباالبرخوردارشود.درعکس

هممی گويیوقتیمیلوکسرا ديد، غذاهايمختلف،توان توانیخوشبختباشیکه

مصرفکنی!«برند»ولوازمآرايشلباس

کتابراه در روغنبرجر رنگِ نقاشی حکم در را رنگی عکاسی نگريستن، هاي

می دو هر که میداند، استفاده ابزارهايمشابه قدرتاز آنکنندو دقیقدرآورها دندر

عکاسیاست. استحکامومحسوسبودنموضوعنقاشی/ درخشش، آنبافت، طوريها

هاآنتوانآنرالمسکرد،خواستوتصاحبکرد.کنندانگارمیواقعیتراتعريفمی

می آنچه به نسبت را میمخاطب حسود باشد، تواند )برجر، 1939کنند از(. يکی

عکسويژگی اغرهايبرجسته هم هايصاد جالست، رنگو کاربرد یوبرقزرقاقدر

بینیم،کهتوجهرابهجايگاهاشکهگاهدرتصاويرمیشبیهزندگیصادياتابلوهاينقاشی

کنند.صادبرايفالورهايشبرانگیزاينزنطبقهمتوسطجلبمیوامتیازاتاجتماعیغبطه

آلوبهتماممعناستدختريايده»،«زنیباسلیقه»هم وبرانگیزسبکزندگیرشککه«

هايشدربارههرچیزيخريدارتواندالگوقرارگیرد،وتوصیهپروايشمیگرايیبیمصرف

آرايیوتالشهرروزهدارد!ازديگرسو،مادرصفحهاينستاگرامصادشاهدنوعیصحنه

دوربین مقابل در براي دادن نشان در وي شجاعت گرچه صحنهپشتبودنشهستیم.

اش،صحنهويژهخانههايمختلفزندگیيکزنجذاباست،اماگويیزندگی،بهخشب

اين طراحیکندودرمقابلديدديگرانقراردهد. بايدهرروزآنرا نمايشاستکه

می بودنیکهصاد رها و آزاد با درعکسنمايش، تضادکوشد، در هايشنمايشدهد،

هايشاسیرشدهدهدکهاودرعکسبهآدممیهايصاداينحسرااست.ديدنعکس

است!
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 های نمونه بندی تحلیل عکس جمع

ناخودآگاهمستتردراحتماالًهايهايضمنیوايدئولوژياگربخواهیمرابطهمیانديدگاه

هايموجوددربارهزناندرايرانمشخصکنیم،بايدهاينمونهپژوهشراباگفتمانعکس

بگیريمکهدريکسرآنگفتمانسنتیوعرفی،ودرسرديگر،گفتمانطیفیرادرنظر

فمینیستیقراردارد:

تصاويرفقرارمی دارگیردکهمانیفستیاستدردفاعازخانهدريکسرطیف،

فعالیت تعريفمیبودنانتخابیزنیکه روابطشدرچارچوبخانه و دهدودغدغهها

رسدتصاويرهايسنتیاست.بهنظرمیهمراهبالذتنقشاشانجامدرستوالبتهاصلی

کندوقواعدوضوابطآنراروشنیالگوياگفتمانسنتیدربارهزنرابازتولیدمیف،به

البتهردپايتغییراتاجتماعیدربازنگريگفتمانبخشمعرفیمیبرايزنانلذت کند.

می ديده نیز ف تصاوير در سنتی او زندگیصرفاًشود، فداي را خود که نیست زنی

منديازامتیازهايزنسنتی،اززندگیخانوادگیکند،بلکهحقووقتداردکهبابهره

توانبهگفتمانهايشرادنبالکند.بعدازف،تصاويرالفرامیمنديلذتبردهوعالقه

خان و چارچوبخانه در خوشبختیرا تصاويريکه تعريفسنتینزديکدانست، واده

بهمی رضايترا آرامشو خوشبختی، برايزن کالسیکاستکه يکعاشقانه کند،

می ارمغان برخی فگرچه تصاويرشبیشترمؤلفهآورد. در اما دارد، را مدرن هايزن

اينگفتمان پررنگاست. منتظردراندرونی،برايبازگشتهمسرازبیرونرا کلیشهزنِ

در به و کمابیش کامنتسنتی، در مختلف، بازتولیدجات نیز نمونه تصاوير زير هاي

کنندهمشاورهويدرکنندهکدبانوگريودنبالفالورهايفتحسینکهیدرحالشود؛می

 خانومانهکامالًدنیاي»امور » تعريفکالسیکو فالورهايالفنیزخريدار نسبتاًهستند،

بختی،آرامشوعشقند!سنتیاوازخوش

نمايشمیتصاوير را مدرن زنی آزادانهصاد که زندگیدهد برد.اشلذتمیاز

تعیینايدئولوژيحالنيباا حايتلوي، نیست؛ ساده برکلیشهتأکیدیتصاويرصاد، هاياو

هايیازمؤلفهمنزن،أمعنوانبهمربوطبهزيبايیوآراستگیزنانه،وتعريفدائمیخانه
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زندگیمصرف به میلصاد دارد. دربر نیز ايدئولوژيسنتیرا پر و بروبرقزرقگرايانه

تالشاستبرايبهره همه بیشاز نمايشاينستاگرام، امتیازاتاجتماعیصحنه مندياز

بی متوسطاست، مبارزهيکزنطبقه باشددستبه نیاز برابروضعآنکه مقاومتیدر يا

زند سبک بزند. مصرفموجود و آزادانه رنگی، ازگی يکی در که صاد، گرايانه

پست میصراحتبههايش هرگز مردساالري»گويد آرزوي« و الگو نکرده، تجربه را

 دانند!می«آلزنايده»بسیاريازفالورهايشاستکهاورا

دارايمیرميتصاو نیز متوسطشهرنشینمیمؤلفهرا وجودهايزنطبقه با يابیمکه

ردپايگفتمانمدرنِحالنيباازندگیمتفاوت،بهاصولزنانهاينطبقهپايبنداست.سبک

فمینیستیدربارهزن،بیشازهمهدرتصاويراينستاگرامیاومحسوساست.دراينتصاوير

شاهدسبکزندگیوسفرمتفاوت،مدرن،مستقلوشجاعانهيکزنهستیم،کهتنهانهما

بینیماوآگاهانهدرحالنوعیمبارزهازفالورهايشبودهاست،بلکهمیبخشبسیاريالهام

کند.برايازمیانبردنمرزهايیاستکهزنانرامحدودبهحصارهايسنتیمی

 گیری بحث و نتیجه

اند،مروريبرتصاويريکهزنانايرانیازخوددرشبکهاجتماعیاينستاگراممنتشرکرده

شدهدرهدمیانسبکزندگیبسیاريازآنانباشیوهزندگیبازنمايیدتفاوتیرانشانمی

اوجنمايشاينتفاوتراهايرسمیورسانهکهگفتمان نقطه هايجرياناصلیکشور.

بودندرقانونحجابدراينستاگرامدانستکهباوجوداجباريمسئلهتواندربازنمايیمی

شود.شدهدراينمطالعه،نشانیازآنديدهنمیوعرفکشور،درتصاويرعمومیبررسی

می آن در که است فضاهايی معدود از مجازي عرصه اساس، اين فاصلهبر از توانیم

بازنانعادينزديک برخیعرفآشناشويمکهشیوهزندگیتر، هايجامعهايرانشانبا

مقاومتنشانمیهم آن برابر موارديدر در و بازنمايیِدهدخوانیندارد، اينفرصتِ .

وزيستايچهرهرسانه اجتماعی،هايحاشیهها غنیمتیاستبرايپژوهشگرانعلوم اي،

هاياجتماعیمختلفگذرانبرايبررسیالگوهايزيستگروهمطالعاتزنانوسیاست

هايزنان.مطالعهاينزنانورصدتغییراتآن،همچنینشناسايینیازهاومسائلونگرش
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میف سیاستضا براي رسانهتواند رسانهگذاران رقابت دغدغه که نیز بااي مجازي هاي

شناسانهدربرداشتهباشد.هايیمخاطبهايرسمیرادارند،درسرسانه

داستانیکهازخاللتصاويراينستاگرامزناندراينپژوهشديديم،درمواردي،بر

 فشارهاياجتماعیِ برابر درتبديلنوعیمقاومتدر زنیهنجارمندداللتدارد. به شدن

بینیمکهسبکزندگیخودرابدونتوجهبهمعیارهاياينستاگرامیزنانیرامیيهاعکس

تواننشانیازبازانديشیگزينند.ايننوعمقاومترامیومطلوبجامعه،برمیموردتوافق

هويتتعريف در زنان هويتبرخی ساختبازنمايی و زن اساسانتخابخودشده بر

می نشان تصاوير از تحلیلبرخیديگر اما دردانست. زنان موارد، خیلیاز در که دهد

بازنمايیخودبراساسهنجارهايروايتعرضه با شدهاززندگیخوددرقالبتصاوير،

ند.اپردازندکهدرآنبالیدهايمیمردساالرانههايهژمونیکنظامرايج،بهتقويتارزش

آن کنشها به میدست بصري روايی آنهاي را زنانگی موقعیت که تعريفزنند طور

میمی مطلوب جامعه که اينکند کنشداند. زيبايیگونه نمايش در زنانه،ها هاي

است.گفتنیاستکهنوعیتغییردرسبکزندگیداريو...،پررنگکدبانوگريوخانه

گربهوانتخابشودکهزنانراتاحديفعالشدهمشاهدهمیسنتیزناندرتصاويرتحلیل

توجیهاتیچونانتخابارزشتصويرمی ازيکسوبا اينتغییر، لذتکشد. هايسنتی،

نقش از بهرهبردن و سنتی مزايايهاي از میبردن محدود سنتی سو،زنِ ديگر از شود.

اينستاگرام از برخی درهاظاهرمدرن آنکه از نظامبیش برابر در مقاومتی راستاي

هم باشد، ارزشمردساالرانه و متوسط طبقه هنجارهاي با تجملسو چون گرايی،هايی

زنزيباوآراستهاست.عنوانبهزدگی،وتعريفزنقدرتمندمصرف

اليک و فالورها بیشتر بسیار سنتیشمار گفتمان در که نمونه اينستاگرامرهاي هاي

کهبامسامحههاآنهزاراليکف(،درمقايسهبا92هزارفالورو9۱1)بنديشدنددسته

،نشاندهد(هزاراليکمیم1.1هزارفالورو91درگفتمانمدرنوفمینیستیجايداديم)

وگفتمانزندگیکهچهسبک وها هايیدراينستاگرامازسويکاربرانبیشترپسنديده،

بازتولیدشدهاست!
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«ايبراينگريستنمنظره»دوزندگیزناندراينستاگرامبهقولبرجربهاکنونخو

هايمتنوعوتواندبستريدانستهشودبرايعرضهشکلاست،کههمچنینمیشدهليتبد

 از جنسیتی؛ سیاست و بازنمايی برابرسوکيجايگزين در مقاومتی بازنمايی ،

هايمسلطخوانباايدئولوژيجنسیتیهمهايهنجاري،ودرديگرسو،اجرايايدئولوژي

اشتراک براي عکس انتخاب شبکهمردساالرانه. در اساسگذاري بر اجتماعی هاي

گیرد،واوازاينراهامکانساختنونمايشخودمطلوبرامعیارهايکاربرصورتمی

خودشدنی نیستزيرادارد،امادربسیاريازموارد،مديريتآگاهانهنمايشوبازنمايیِ

جامعهشیوه کلیشههاي برخی تکرار به کاربر میپذيري جنسیتی درهاي که انجامد

نقشداشتهشکل فرد بهگیري گاه جنسیتی رايج باورهاي براستو صورتناخودآگاه

 گذاراست.تأثیرچگونگیبازنمودِبرخطزنان

 های آتی پیشنهاد پژوهش

تروهايطیفگستردهيدئولوژيکبهتحلیلعکستواندبارويکرداهايآتیمیپژوهش

شبکهمتنوع زن کاربران از نوعتري ارائه با و بپردازد اجتماعی )تیپولوژي(هاي شناسی

هايحاکمدربارهزنانوزندگیهايمختلفکاربران،درکبهترينسبتبهگفتماندسته

دربارهحضوروبازنمايیمرداندرهايیهابهدستدهد.پژوهشدرخاللاينشبکههاآن

مقايسهشبکه رويکردي اتخاذ يا اجتماعی، تحلیلهاي چنین در میاي بینشهايی، تواند

تريدربارهارتباطکاربريوجنسیتعرضهکند.مطالعهمعنايموردِنظرتولیدکنندهوغنی

عکس تماشاگرِ شبکهدريافت هاي با مصاحبه راه از اجتماعی، چشمهاآنهاي انداز،

تريرابهپژوهشحوزهايدئولوژيعرضهخواهدکرد.گسترده
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