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Abstract 
One of the richest areas of discussion of the forms of media representation is 

related to gender identities. Meanwhile, the Internet and web space are one of 

the main components of the formation and representation of women's identity in 

new societies. The aim of the current research was to represent the image of 

women in the discourse of the Struggle against female subjectivity (case study: 

Instagram social network). The research method in this study was qualitative 

content analysis with an inductive approach. The community studied in this 

research was the pages related to the discourse of struggle against female 

subjectivity in the Instagram social network of Iranian users, which were 

selected with theoretical considerations and qualitative content analysis. Using 

the purposeful sampling method, 6 pages whose nature of messages were 

different from each other were selected as research samples. The results showed 

that the final categories obtained included rethinking identification, 

reconstruction of distorted social texts, equality, universality of women's 

demands, liberation of subjugated subjects, criticism of women's 

marginalization, media as an extension of the language of struggle, symbolic 

resistance, which is in line with the discourse of struggle against women's 

subjectivity. Therefore, it can be concluded that Instagram social network, as a 

public domain, have provided conditions for different representation and 

reconstruction of women and have prepared the ground for women's struggle 

against subjectivity and objectification in the patriarchal discourse and have 

become a tool for women's liberation. 

Corresponding author: Mansour Haghighatian 

Address: Department of Sociology, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran . 
Tell: 09131154449  

Email: Mansour_haghighatian@yahoo.com 

           



 

 

 

Pournajaf, H., Haghighatian, M., & Jahanbakhsh, E. Representation of a Woman's Image in the Discourse of the Struggle 

against Women's Subjectivity 

 
Sociology of Culture and Art Volume 4. Issue 4. Winter 2023. Pages 118 to 141 

Extended Abstract 
1- Introduction: 
The study of cultures shows that femininity and 

masculinity (gender) are among the concepts 

that are influenced by social factors, and the 

diversity of the social roles of men and women 

confirms this. One of the richest areas of 

discussion of the forms of media representation 

is related to gender identities. The basic 

categories in the formation and representation 

of women's gender identity throughout history 

are rooted in the patriarchal system, due to 

which this masculine approach has 

marginalized women in the folk sphere as well. 

Meanwhile, the Internet and web space are one 

of the main components of the formation and 

representation of women's identity in new 

societies and due to the increasing penetration 

of social boundaries in the shadow of the 

increasing expansion of satellite television 

stations and networks, we are witnessing the 

sensuousness of society, the fading of cultural 

identity, the strengthening of materialistic 

values and the great desire for a new way of 

representation in women. Women, as a part of 

the population of the society, have not stayed 

away from the impact and impressions of the 

Internet and its products, and following other 

users, they have shown interest in using them 

and have become part of the contacts or 

influencers of this emerging phenomenon. Such 

changes have led to the current situation of 

dealing with the subject of representation and 

its scientific recognition and the factors 

affecting its changes, it has become a subject 

worthy of attention and important and requires 

comprehensive investigations based on 

sociological theories. The aim of the current 

research was to represent the image of women 

in the discourse of the Struggle against female 

subjectivity (case study: Instagram social 

network). 

2- Method: 
The research method in this study was 

qualitative content analysis with an inductive 

approach. The community studied in the current 

research was the pages related to the theoretical 

class of the discourse of the fight against female 

subjectivity in the Instagram social network of 

Iranian users, which was selected with 

theoretical considerations and qualitative 

content analysis. The sample size in qualitative 

studies is usually small. Sampling on 

Instagram, unlike a social network such as 

Twitter, where you can search based on 

hashtags and obtain the statistical population of 

the research, is more based on individual 

searches and queries to find the statistical 

population. For this purpose and to search for 

examples, the researcher asked the audience on 

his personal Instagram page to introduce the 

Instagram pages of women who provide 

content related to subjectivity discourse. A 

number of 435 people submitted their 

participation request and introduced pages, 

after reviewing the introduced pages, duplicate 

and unrelated items were removed and 45 pages 

were obtained that were completely related to 

the research topic. These 45 Instagram pages, 

whose owners were women and who wrote with 

the subject discourse approach, were targeted as 

the research community. Then, the sample 

selection was done using the purposeful 

sampling method with the maximum diversity 

strategy, and finally 6 pages whose nature of 

message was different from each other were 

selected as research samples. 

3- Results: 
The results showed that the final categories 

obtained included rethinking identification, 

equality, reconstruction of distorted social 

texts, universality of women's demands, 

criticism of women's marginalization, media as 

an extension of the language of struggle, 

liberation of subjugated subjects and symbolic 

resistance, which is in line with the discourse of 

struggle against women's subjectivity. . Iranian 

woman's identity is a rethinking combination of 

traditional and modern identities. One of the 

most important sources of changing identities 

in today's society, including in the field of 

women's lives, is the mass media. By creating 

cultural bases, these tools shape the public 

opinion of the society according to their model 

and create major changes in their attitudes. 

Feminism has focused most of its attention on 

the threat of gender inequalities and the 

advancement of women's rights, interests and 

issues. Among the egalitarian rights for women 

are: bodily integrity and autonomy, the right to 
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vote, the right to work, the right to equal pay for 

equal work, the right to property, the right to 

education, the right to participate in the army, 

the right to participate in legal contracts, and 

finally the right to guardianship of children, the 

right to marry. freely and religious freedom. 

Women's desires are not to be celebrated in 

their femininity. They want abstract rights and 

real facilities to be given to them like the whole 

of humanity, and this will is being done. It is 

necessary when the conditions to reach high job 

positions for women in society are created, 

especially in terms of economic power and 

social belief in their high power and capabilities 

to reach a desirable and moderate society, while 

determining methods to identify educated and 

capable women in the country in all 

Government departments, quotas should be 

considered for their presence. Women's 

relationship with their environment can easily 

be in the direction of creating multiple types of 

relationships and seeing their freedom in 

breathing in such an environment. Media in 

modern forms can be used as a framework and 

tool to protect women and girls against violence 

and rights violations. 

4- Conclusion: 
By taking advantage of the pervasive power of 

the Internet and the global popularity of its 

attractions and the diversity of human tastes, 

the media have helped to reflect and even 

produce different forms of representation of 

social and cultural identities, especially gender 

identity. In the meantime, the social network 

Instagram has made it possible for 

communication activists to explain the real 

conditions of women with the aim of rethinking 

the female identity and the symbolic 

reproduction of women in virtual networks. 

Therefore, it can be concluded that the 

Instagram social network, as a public sphere, 

has provided conditions for different 

representation and reconstruction of women 

and has prepared the ground for women's 

struggle against subjectivity and objectification 

in the patriarchal discourse and has become a 

tool for women's liberation. 
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 چکیده 
. در  شودیمربوط م  یتیجنس  هاییتها به هورسانه  ییبحث اشکال بازنما  یهاحوزه  ترینیاز غن  یکی

بازنمایی هویت زنان در جوامع    یریگاصلی شکل  یهااینترنت و فضای وب یکی از مؤلفه  ین ب   ین ا و 

شبکه  در  زن    یسوژگ  یهزن در گفتمان مبارزه عل  یمای س  ییجدید است. هدف پژوهش حاضر بازنما

. جامعه مورد  است  ییااستقر  یکردبا رو  یفیک  یمحتوا  یلتحل  یق. روش تحقاست  ینستاگراما  یاجتماع

  یرانیکاربران ا   ینستاگراما   یزن در شبکه اجتماع  یسوژگ  یهصفحات مرتبط با گفتمان مبارزه علمطالعه  

هدفمند    یریگانتخاب شدند. با استفاده از روش نمونه  یفیک  وایمحت  یلو تحل  یبود که با مالحظات نظر

  یجتحقیق انتخاب شدند. نتا  یهاعنوان نمونهتفاوت بود، بهها با یکدیگر مآن  یامپ  یتصفحه که ماه  6

مخدوش،    یمتون اجتماع  ی بازساز  یشانه، بازاند  یابی یتآمده شامل هودستبه  یی نها  یهانشان داد مقوله

شدن زن،    اییهنقد حاش  یاد،مورد انق  یهاسوژه  یی زنان، رها  یهاخواسته  یشمولجهان  ی،برابر خواه

زنان   یسوژگ یه بود که منطبق با گفتمان مبارزه عل ین رسانه به مثابه امتداد زبان مبارزه، مقاومت نماد 

را    رایطیش  ی،به مثابه حوزه عموم  ینستاگراما  یگرفت شبکه اجتماع  یجهنت  توانیم  ین. بنابراباشدیم

  یءوارگیو ش  یسوژگ  یهبارزه زنان علم  ینه متفاوت از زنان فراهم نموده و زم  ی و بازساز  ییبازنما   ی برا

 اند. گشته یلزنان تبد  ییساخته و به ابزار رها یا در گفتمان مردساالر را مه

 یقتیانمنصور حق نویسنده مسئول:* 

 اصفهان، ایران. دهاقان،، واحد دهاقان ی،دانشگاه آزاد اسالم یشناسگروه جامعه نشانی:

  09131154449  تلفن:

 Mansour_haghighatian@yahoo.com پست الکترونیکی:
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 و بیان مسئله   مقدمه   - 1
یر عوامل اجتماعی  تأثمفاهیمی هستند که تحت    ازجملهدهد که زنانگی و مردانگی )جنسیت(  ها نشان میمطالعه فرهنگ

نقشقرار می اجتماعی زن و مرد  گیرند و گوناگونی  از  مؤهای  امر است. یکی  این  اشکال  ترین حوزه یغنید  های بحث 

یری و بازنمایی هویت جنسیتی زنان گشکل. مقوالت اساسی در  شودهای جنسیتی مربوط میها به هویتبازنمایی رسانه

آن در حوزه عامیانه نیز این رویکرد مردانه باعث به حاشیه   واسطهبه ی داشته که  پدرساالردر طول تاریخ ریشه در نظام  

از  های مفهومی و گفتمانی است. به این معنراندن زنان شده است. بازنمایی، تولید معنا از طریق چارچوب  ی که معنا 

ای های اجتماعی است و صرفاً واسطهیای مادی و رویهاششود. زبان سازنده معنا برای  ویژه زبان تولید میها، بهطریق نشانه

های  فرهنگ مسلط و ارزش  واسطهبهبندی معانی و معرفت درباره جهان نیست. واقعیت  طرف برای صورت خنثی و بی

 (.92: 1396شود )شاهرخ و هاشمی، یمطلوب آن بازتولید و برساخته م

های جمعی اهمیت زیادی برای واقعیت زیسته ما پردازان بر این باورند که بازنمودهای تصویری و متنی رسانهنظریه 

پیرامون جریان مانوئل کاستلز معتقد است که جامعه  تکنولوژیک، جریانگیرد، که جریانها شکل میدارند.  های  های 

ها، تجلی  های تصاویر، صداها و نمادها از آن جمله هستند. بنابراین جریانهای متقابل سازمانی، جریاناطالعات، جریان

کنند  حمایت می  هاآن ها مجموعه عناصری است که از  گاه مادی آنفرایندهای نمادین مسلط بر زندگی هستند و تکیه

روحانی،   و  رسانه52:  1390)خانیکی  نه(.  اطالها  و  اخبار  میتنها  نظر مردم  و  به سمع  را  تمامی  عات  بر  بلکه  رسانند، 

را  جنبه  کس  هر  و  افکنده  سایه  مردم  زندگی  مینوع بههای  درگیر  رسانهی  میسازند.  تبلیغ  گاهی  گاهی  ها  کنند، 

  دهند؛ شوند و صفات نیک و بد را در آنان رشد میکنند، برخی اوقات به حوزه اخالقی آدمیان وارد میسازی میجریان

ها هزاران هزار  دهند. رسانههمچنین برخی مواقع وارد حریم خانوادگی آنان شده و روابط بین اعضاء خانواده را تغییر می

 (. 6: 1394کنند )حبیب زاده ملکی، سازند و تخریب میی نیک و بد را میچهره 

 یندهشدن فزا  یردلیل نفوذپذ  جدی مواجه گشته است و به  هایینظم اجتماعی با دشوار  هاییاندر شرایط جدید بن

، شاهد حسی شدن جامعه، کمرنگ یاتلویزیون ماهواره   یهاو شبکه  هایستگاها  گسترش فزاینده  یهمرزهای اجتماعی در سا

 1گیدنز   هستیم.  شیوه نوین بازنمایی در زنانگرایانه و رغبت فراوان به سوی  مادی  یهاشدن هویت فرهنگی، تقویت ارزش

های دنیای مدرن است که سنت و داند. در متن چالشتأمل و بازاندیشی در مورد هویت را منحصر به دوران مدرن می

از دست داده را  تأمل در مورد هستی خویش    طبیعت مرجعیت خود  به  از اطالعات دائماً  آکنده  و فرد در یک فضای 

ی متمایز،  کند: »هویت شخصی نوعی خصیصه گونه تعریف میین اا (. گیدنز هویت شخصی ر 91: 1382، 2پردازد )نش می

های متمایز نیست که در اختیار فرد قرار گرفته باشد. هویت شخصی در حقیقت همان ای از خصیصه یا حتی مجموعه 

فرد در زمان    پذیرد. در اینجا نیز هویت به معنای تداوماش مینامهعنوان بازتابی از زندگیاست که شخص آن را به  "خود"

صورت بازتابِ تفسیری که شخص از آن به عمل آورده  و مکان است، ولی هویت شخصی عبارت است از همین تداوم اما به

در    زنان  هویت  بازنمایی  و  گیریشکل  اصلی  هایمؤلفه   از  یکی  وب  فضای  و  اینترنت  (. درواقع،82:  1383است« )گیدنز،  

  های دیدگاه  و  هامهارت  بتوانند استعدادها،  تا  آوردمی  فراهم  خودگشودگی  فرصت  زنان  برای  نوعیبه  که  است  جدید  جوامع

 شناختیجامعه  منظر  امر از  این   که  دهند   نشان  خودشان  جنسیتی  هویت   از  جدیدی  تصویر  و   کنند  عرضه  جامعه  به  را  خود

دهد تا از  (. فضای مجازی این امکان را به زنان می492:  1396دارد )علیخواه، کوهستانی و واقعه دشتی،    اهمیت  بسیار

  العاده خارق روز آشنا و در مباحث آن شرکت کنند؛ بنابراین قدرت در حال گسترش اینترنت و توانایی    مسائلمنزل خود با  

های اجتماعی در جهان منجر  کاربران شبکه   روزافزونرشد  آن در ساماندهی ارتباطات و نیز جذابیت فضای مجازی، به  
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 ی سازشفاف  و  کشف  و  متون  محتوای  اییشهر  نقد  با  زن،  سوژگی  برابر  در  مقاومتهای  از طرفی استراتژی گردیده است.  

 انتقادی تفکر موانع رفع  و روشنگری به واقعیت؛ زیرینهای الیه در کنکاش طریق از آن در پنهان ایدئولوژیکهای انگیزه

  به  و  گشود  خواهد  اندیشه  از  یدوبند ق  قدرت،  طریق  واقعیت ازگرانه  سلطه  و   تعمدی  دستکاری  برمالسازی  پردازد.می  آزاد

 برای  تالش  و   مقاومت  استراتژی  اتخاذ   با   مبارز  زنان.  شد  خواهد   ختم  بخشیرهایی  به  انتقادی،   مکتب  اندیشمندان  تعبیر

  در پی  و  پرداخت  خواهند  شده  وانمایی  جعلی  و  مخدوش  سیمای  رخ  از  زنگار  زدودن  دنبال  به  اخبار،  شایسته  یباندروازه

 برای  مبارزه  و  تالش  اولیه  هدف.  باشندمی  اجتماعیهای  شبکه   طریق  از  زن  راستین  هویت  از  جنسیهای  کلیشه  زدایش

  نیز شامل ها  است. راهبرد  مردان  منظر  در  دوم وهله    در  و  زنان   خود  نزد  در   اوالً  است  زن  تصویر  مجدد  برساخت  و  تغییر

 باشد. می زنان یتوانمندساز ومؤثرتر  مشارکت

که ی طوربه ارتباطات، به سرعت در حال گسترش است؛ به یدهشکل یر درو فراگ یدرسانه جد یکعنوان به  ینترنت،ا

  ی،شبکه جهان ینا یها بر روها و وبالگیترشد نداشته است. سا ینترنتبه اندازه ا یر،اخ  یهادر سال یگرید یده پد  یچه

ب لحظه  فناور.  شوندیم  یشترهر  از    یرشد  ارتباطات  و  آسان  سویکاطالعات  م   یموجب  از  موانع   یانارتباط،  برداشتن 

آورده  فراهم   را یمسائل ید و جد  یهایطبروز و ظهور مح ی هاینهسو زم یگربه اطالعات شده و از د   یو دسترس یاییجغراف

  یگرد  یپا به پا  و محصوالت آن دور نمانده و  ینترنتا  تأثراتو    یرتأثجامعه از    یتاز جمع  یعنوان بخشبه  یززنان ناست.  

  د. انگشته  یل نوظهور تبد  یده پد  یناران اذگیرثأ ت  یاو    یناز مخاطب  یبه بخش  داده و عالقه نشان    ها آنکاربران، به استفاده از  

و شناخت علمی آن و عوامل اثرگذار بر    بازنماییچنین تغییراتی موجب شده تا در شرایط کنونی پرداختن به موضوع  

  یات بر نظر  یهجانبه با تکهمه  هاییبررس  یازمندنشده و  درخور توجه و واجد اهمیت مبدل    تغییرات آن، به موضوعی

های پیشین های پژوهشسیستماتیک و روشی به جبران کاستی   پژوهش حاضر در یک اقدام  بنابراین  .شود  یشناختجامعه

با لحاظ  های اجتماعی اینستاگرام پرداخته است.  ی و متون بستر اجتماعی وانماشده در شبکه مستندسازبه    خصوصاًو  

زن،  در گفتمان مبارزه علیه سوژگی    بازنمایی سیمای زنکه    شودینمودن شرایط و رویدادهای جدید، این سؤال مطرح م

 در شبکه اجتماعی اینستاگرام چگونه است؟ 

 

 پیشینه پژوهش   - 2
 : پیشینه تجربی 1- 2

  ی سازشفاف  و   کشف  و  متون  محتوای  اییشهر  نقد  با   زن،   سوژگی  برابر  در   مقاومتهای  های اندکی به استراتژی پژوهش

  و   واقعیت  زیرینهای  الیه  در  کنکاش  آنان به. به این معنی که تحقیقات  اندپرداخته   آن  در  پنهان  ایدئولوژیکهای  انگیزه

 گردد. ها اشاره میدر اینجا به چند مورد از این پژوهشاند. پرداخته  آزاد انتقادی تفکر موانع رفع و روشنگری

های  یتها و فعال، مؤلفههاینهنان کرد در حوزه عمومی: زم( در پژوهشی تحت عنوان »ز1400محمدی و پاشایی )

زنانه  یهاتشکل کردستان()  اجتماعیِ  استان  موردی:  به  مطالعه  شدن«  برساخته  این   هسوبژکتیویت  چگونگی  در  زنانه 

این    یریگشکل  هایینهآمده، از میان مؤثرترین زمدستطبق نتایج بهی پرداختند.  ها، به مثابه نمادی از حوزه عمومتشکل

ها،  ورود دختران به دانشگاه  ینده گری عمومی زنان، رشد فزاهای تاریخی کنشنه یبه پیش  توانیکردستان م  ها درتشکل

ها، مناسبات و فضاهایی  فمینیستی و پیوستن روزافزون زنان به نیروی کار اشاره کرد. همچنین، تعامل  یهانگرش  رواج

، زنانگی معطوف  مثل روابط افقی اعضا  ییهاواجد مؤلفه   گیردیشکل م  هاآنها در متن  زنان در این تشکل  هسوبژکتیویت  که

آخر اینکه فرایند تثبیت موقعیت سوژگی زنان در  پرهیزی است. دستمدنی و خشونت  هاییتمقاومت، محوریت فعال  به

  فعالیت  یهاگیری گسترهها برای از آنِ خو د کردنِ فضاهای عمومیِ مردانه، بازپسها عمدتاً از خالل تالش آنتشکل  این
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از دیگریِ مذکر و تمرین     ها یگانه گذرد. به باور زنان، بسط این تشکلفردیت و خودآیینی در پیشگاه عموم میمدنی 

 الگوی مردساالریِ بازتولیدشده در وضعیت کنونی جامعه کردستان است.کورسوی امید رهایی آنان از کهن

لی از سینمای اصغر  تحلی) شناساه سوژ هزن به مثاب( در پژوهشی تحت عنوان »1393علیخواه، باباتبار و نباتی شغل )

غالب    یهااخیر اصغر فرهادی در چهارچوب گفتمان  شناسا در سه اثر سینمایی  هسوژ  هبا زن به منزل  همواجه(« به  فرهادی

در مناسبات اجتماعی نقش   فرهادی زنان هاییلمدر فپرداختند. نتایج پژوهش نشان داد ایران ه اجتماعی حاکم بر جامع

زنان   او  دارند.  انقیادپررنگی  و  سیطره  در  م  را  جامعه  بر  حاکم  و   بیند یگفتمانی  فردی  کردارهای  و  تصمیمات    که 

شبکه گفتمانی است. فرهادی جامعه ایرانی    عرصه خصوصی، تحت تأثیر این  ، چه در عرصه عمومی و چه درشانیاجتماع 

اع   کشدیمردانه به تصویر مت  قدر  را تحت تسلط روابط و گفتمان از پیشو جهان تصمیمات و  و    مردانه  مال زنان را 

 شود.به چالش کشیده می حاکم این گفتمان ی در سا شانی؛ به حدی که فردیت و سوژگداندیمنفعالنه م

( در پژوهشی با عنوان »از سوژه جنسی تا سوژه انقالبی: بازنمایی زن در  1392نیکخواه قمصری و هاللی ستوده )

های سیاسی و فرهنگی دوران معاصر یعنی  یت شخصترین  زنانه در گفتار مهمگفتمان انقالب اسالمی« نگاهی به سوژگی 

های سنتی و مدرن و  محمدرضا پهلوی و امام خمینی )ره( داشته و در پیوند با رخدادهای زمینه، فرآیند واسازی گفتمان

پردازان شاخص  بانی اندیشه های زسوژه صرفاً جنسی یا جنسیتی را در پرتو ظرفیت   عنوانبه زدایی از زن  در پی آن ساخت

های گوناگون یج پژوهش نشان داد در آستانه انقالب اسالمی سوژه زنانه در پرتو استراتژی نتاانقالب اسالمی بررسی کردند.  

ساز و مؤسس درون گفتمانی جدید از تن موضوع اعمال قدرت به انسان عامل قدرت ارتقا یافته است. سوژه جنسی  غیریت

گرایی و  های اصیل خودی، غربنشینی و ناآگاهی و دوری از ارزش هایی چون وابستگی، خانهپیوند با دالپیشاانقالبی در  

مسئولیتی طرد شد و به موازات مرکزیت یافتن دال واژگونی نظام سیاسی و انتساب صفاتی چون مسئولیت اجتماعی،  بی

سوی نیروهای معارض در مقام سوژه انقالبی تن زدوده  ی، بازاندیشی دینی و شجاعت، از  گرانتخابخودآگاهی، استقالل و  

 و فارغ از جسمانیت بازآفرینی گردید. 

اینستاگرام«   در  ورزشی  لباس  های برندهای( در پژوهش خود با عنوان »شیءوارگی زن در اکانت2018)  1مو و لنون

 سمت  به  را  زن  بینندگان  توانندمی  هستند  عینی  تصویر  یک  دارای  که  تبلیغاتی  از همه  سوم  یک  از  کنند که بیش بیان می

خودشیءوارگی سبب   ازجمله اینکه  دارد،  بسیاری  منفی  تأثیرات  خود  به  بخشیدن  عینیت.  دهند  سوق   خودشیءوارگی

  مشارکت   از  تواندمی  امر  این.  شوندمی  متمرکز  بدنشان  ظاهر  بر تمرکز کنند،  بر توانایی بدنشان  آنکه  جای  به  زنان  شودمی

  ورزشکاران   هایتوانایی  تواندمی  ورزشی  لباس  تبلیغات  به  بخشیدن  عینیت  بنابراین،.  کند  جلوگیری  دختران  و  نزنا  ورزشی

  عینی   تصاویر  از  استفاده  از  و  کنند  تمرکز  زنان  ورزشی  هایتوانایی  روی  باید  ورزشی  پوشاک  برندهای  لذا.  کند  مختل  را  زن

های  ( تحقیقی با عنوان »یک پناهگاه جنسیتی مجازی، عکس پروفایلی رسانه2018) 2چانگ و همکاران کنند. خودداری

. این مقاله از چارچوب انددادهاجتماعی، خودتوانمندسازی زنان چینی، و ظهور یک فمینیسم دیجیتالی در چین« انجام  

کند.  و گوانگژو استفاده می  زن جوان چینی ساکن بیجینگ، شانگهای،  73های جامع  تحلیل گفتمان انتقادی در مصاحبه

های اجتماعی پرداخته و های پروفایلشان در رسانههای استداللی آنها در انتخاب و ویرایش عکسمقاله به بررسی رویه

کند که  . مقاله استدالل میاند شده  دادهچین معاصر قرار    فردمنحصربهفرهنگی    -جهت تفسیر، در بافت اجتماعی   متعاقباً

های اجتماعی، حاصل یک مبارزه مستقیم علیه مردساالری یا مبارزه  زی زنان چینی از طریق کاربرد رسانهخودتوانمندسا

جامعه "مستقیم برای قدرت زن نیست، بلکه حاصل موضعی آرام، منطقی ولی مصمم است که هویت زنانه جدیدی را وارد  

های  فمینیسم دیجیتالی جدیدی با ویژگی  یجهدرنتهای کنفوسیوسی مقدس است و  کند که در آرمانمی  "هماهنگی 

 آورد.  چینی به وجود می
 
1. Mu & Lennon 
2. Chang 
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های فمینیستی اینترنتی معاصر  : پیامدهای کمپین9-5( تحقیقی را با عنوان »کار )نکردن( از ساعت  2016)  1گلیسون 

های اجتماعی مثل فیسبوک و  های مبتنی بر رسانهپلتفرم نیروی کار دیجیتال در استرالیا« انجام داده است.  عنوانبه

و    ترگستردهروشی برای جذب و مهار مخاطبان    عنوانبههای سرتاسر جهان  روزافزونی توسط فمینیست   طوربه توییتر  

کنندگانی  یلتعدوجود،  ینبااگیرند.  های فردی و مسائل اجتماعی مورد استفاده قرار میجلب توجه آنها به سوی کمپین 

کار   مانند. این تحقیقناشناخته می  عمدتاًکنند در کارهای خود  های فمینیستی عمل میکه در پشت صحنه این کمپین 

های صورت های حاصل از مصاحبه کند. از دادهی میبندچارچوبصورتی از نیروی کار دیجیتال    عنوانبهاین فعاالن را  

گذاران فمینیستی گرفته با نمایندگان سه کمپین فمینیستی معاصر در استرالیا استفاده کرده است تا نشان دهد که کمپین

دهند و به بررسی تأثیر این کار بر  نوعی نیروی کار دیجیتال را تشکیل می   های فمینیستی اینترنتی معاصردر کمپین 

 پردازد. ها میفعاالن دخیل در این گروه

»2016)  2جین  عنوان  با  تحقیقی  کن"(  جمع  خودتو   ... آقا  مجادله "هی  مخالفت،  در   3:  مردان  نشستن  گشاد  و 

گشاد نشستن  "یراً  اخهای اجتماعی  های رسانهی در پلتفرم های فمینیستهای اجتماعی« انجام داده است. کمپینرسانه

که  اواژه  -"مردان مرکب  به صورتی مییفتوصی  عمومی  نقلیه  وسایل  در  که  است  مردانی  چندین کننده  که  نشینند 

از حق    یانمونهکنند که این نوع تبعیض جنسی روزمره  ها ادعا می. فمینیستانددادهرا هدف قرار    - کنندصندلی را پر می

عکس دادن  قرار  با  و  است  که گشاد  یبهای  مردانه  مردانی  از  نشان    اندنشسته پرده  واکنش  رفتار  این  این  انددادهبه   .

های تند فعاالن حقوق مردان همراه بوده است. این مقاله از مباحث پیرامون گشاد نشستن با پاسخ  رسواکنندهراهبردهای  

کند. با  های کلیدی کنش گرایی فمینیستی معاصر در اینترنت استفاده میز ویژگیمردان برای بررسی و ارزیابی برخی ا

ی امجادلهتوجه به جذابیت و بسط این موضوع و ماهیت چموش آن، این مقاله به بررسی سودمندی پلورالسیم )تکثرگرایی(  

توانند به  ها میه چگونه فمینیستپردازد تا تضاد را تحلیل کند. در آخر نیز نظراتی در خصوص اینکمی  4شانتال موفه 

 برآیند، مطرح شده است.    -"تعادل نادرست"مشکل    ازجمله   -گرایی اینترنتیبهترین نحو از پس مشکالت موجود در کنش

مورائو  و  گریگور  و  2016)  5مک  انتخابات،  جنسیت،  توییتر:  در  سیاست  مورد  در  کردن  صحبت  به  تحقیقی  در   )

های دیالکتیکی  است. این تحقیق با استدالل در مورد نسبی بودن پویایی قدرت از پیکربندیهای اجتماعی پرداخته  شبکه 

کند. هدف تحقیق کنند استفاده میپیامدها تعیین می  عنوانبه ی را  اشبکهمتغیرهای مستقلی که    عنوانبه  6بین کنشگران 

شود و اینکه آیا آنها بسته به جنسیت ها داده میارزیابی قدرت نسبی است که از طریق مکالمات توییتری مربوطه به نامزد

های ایالتی در طول نامزد برای اداره  50هزار توییت مربوط به    250کنند یا خیر. بر اساس بیش از  رقیب خود تغییر می

مرکز  کند مکالمه بر روی آن زن متکه زنی با مردی مخالفت مییهنگامدهند که  آمریکا، نتایج نشان می  2014انتخابات  

رتوریک او سهم  اما  می  7است،  را حفظ  تأثیر میکمتری  شبکه  ساختار  بر  که جنسیت  است  این  نتیجه    - گذاردکند. 

شود.  گیرند و بیشتر به آنها واکنش نشان داده میکنند بیشتر در مرکز قرار میکه با مردان مقابله مییهنگامنامزدهای زن  

دهد  های این تحقیق نشان میدار، یافتهیشهریقاً  عمهای اجتماعی در بر هم زدن تعصب جنسیتی  علیرغم پتانسیل رسانه

 شود. وز منجر به توزیع متفاوت قدرت نسبی میی در مورد نامزدهای زن و مرد هناشبکهکه ساختار مباحث 

 
1. Gleeson 
2. Jane  
3. agonism  
4. Chantal Mouffe  
5. McGregor & Mourão 
6. actor  
7. rhetorical  
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در شکل گفتگو و    تریقو یهاکالن و گفتمان  یگفت که ساختارها   توانیشده مانجام  یهاپژوهش یبا توجه به بررس

  ی گذشته در منظر  یات همواره برقرار خواهد بود. ادب  یگرسلطه  ید داشته و شرط بالق  یرگیارتباط نابرابر زن و مرد چ

است و   یستهغالب نگر  یهاساختارها و گفتمان  گرییین و تحت تع  علمنف  یاعنوان سوژه معموالً به زن به   یانه،گراساختار

خاموش،    ی مردساالرانه خود، به زن به مثابه »گروه  گریییندر تع  یساختار  یطاست که شرا  ینمعموالً صحبت بر سر ا

  ی محض ساختارها  یم مفعول و تسل  یجنس دوم، سوژه  یگری، د   ین،نماد  یتحت فنا  ی،جنس  های یشهکل  یینتحت تع

تحت   ی، آرمان ی،ذهن   گرایانه،یعتطب یرمبارز،غ  ید،بخش و مفلذت ی،بصر یتتوجه به بدن، هو یته،مسلط، عنصر سکسوال

موجود،   ی از اسناد پژوهش  یمی روال در حجم عظ  ینشده است. ا  یستهو...« نگر  یباشناسانهز  یر، پذو تسلط، دسترس  یدتق

هایی  دهد که پژوهش حاضر از حیث محتوایی، نظری و روشی حائز به نوآوریمرور ادبیات پژوهش نشان می  مشهود است.

 گشاید.  های مشابه میتواند ضمن پاسخ به برخی از مسائل در این حوزه، فضای جدیدی را نیز برای پژوهشاست که می

 : مالحظات نظری 2- 2

 الف: مفاهیم و تعاریف بخش  

   1یت جنس   -

مطالعه    شناسییست زه  و در حوز  شدیاو یکی شمرده م  2، جنسیت فرد )هویت جنسی( با جنس1967پیش از سال  

پذیرفته شده و بسط یافته است. جنسیت به آن   ؛ اما، امروزه، تمایز این دو اصطالح و برساخته بودن جنسیت فردشدیم

  ی ها ؛ اما جنس بر تفاوتگیردیکه به لحاظ اجتماعی و فرهنگی شکل مشود  یزن و مرد مربوط م  یهاتفاوتجنبه از  

 بودن و مردبودن خودشناعتقاد فرد به ز  ای. هویت جنسیتی، عموماً، برمبنشودیزنان اطالق م   مردان و  شناختییست ز

فرهنگی    هاییهمبستگبا    داشته باشد. درواقع، جنسیتتناسب ن  اششناختییستتکیه دارد؛ هرچند امکان دارد با جنس ز

  گیردیم  اجتماعی روابط زن و مرد را دربر  یهابنابراین، جنسیت همه عرصهیابد.  یارتباط م استقراریافته پیرامون جنس

سیتیِ جن  اجتماعی تحت تأثیر الگوهای  یهاسازمان  ینترواحد اجتماعی تا بزرگ  ینتر. از کوچک بخشدیم  و بدان معنا

مبنای زمستقر در جامعه پذیرفت که هیچ  باید  با چنین فرضی،  تفاوت  اییزیغر  و  شناختییستاند.  ها و  برای وجود 

ندارد. در حق  هایینابرابر در   هایی نابرابر  ،یقتجنسیتی در جامعه وجود  تفاوت جایگاه دو جنس  جنسیتی محصول 

 (. 313: 1397محمودی بختیاری و ناصری، ) اند اقتصادی یک جامعه ساختار فرهنگی، اجتماعی و

 3یتی جنس   یتهو   -

است که در    یاجتماع  یهابرساخت یتی  جنس  یتگفت هو  توانیم  یتی،جنس  یتشناسان از هوجامعه  یفبر اساس تعار

بخش از وجود   یکو احساس تعلق به    ی آگاه  ی نوع   یندفرا  ینا  طی   شکل گرفته و در  یو انتقال فرهنگ   یریپذجامعه  یندفرا

اآیدیم  به وجود  یاجتماع  تفاوتاز شباهت  ییها و نمادهاو احساس با نشانه  یآگاه  ین.  از  ین ها قرها و    طریق  شده و 

تفاوتشباهت  ینا  یی رمزها به دها و  را  م  یگرانها  ازآگاه  یگر،دعبارت. بهکندیاعالم  جمع    یکدر    یتتعلق و عضو   ی 

  یک یتیجنس یتهو کهییهمراه و همگام است. ازآنجا  یگرد یهاجمع در یتاز عدم تعلق و عدم عضو یبا آگاه یاجتماع 

زندگ  یخاص  یهابرساخته شدن آن در دوره  ی استاجتماع   یسازه   پردازان یهنظر  . محققان وگردد یتر مبرجسته   ی از 

و احساس تعلق به   ینسل خاص و آگاه  یک  قرار داشتن فرد در  فرد به خاطر  یمعتقدند که تجارب نسل  یمطالعات نسل

م نسل  هو  یریگدر شکل  تواندیآن  نسلیهم  سا   یت  هم  هو  یاجتماع   هاییتهو  یرو  نقش   یتیجنس  یتازجمله  وی 
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  یمنش اجتماع   یریگشکلن  عمدتاً به دورا  یستممن ک  ینکهو ا  یتهو  یریگشکل  یگر،دعبارتباشد. به  ی داشتهتربرجسته 

 (. 98: 1396ی، و قربان  فریدی، حمیکنعان) وابسته است ی نسل یهاو تجربه

 1سوژگی   -

 که باشدمی روانشناسی و شناسیجامعه  فلسفه، حوزه ویژه دربه  ایرشته بین  مطالعات اصلی مفاهیم از یکی  2سوژه 

ویژه از سیاسی شناختیجامعه جدید مطالعات در آن بررسی و توجه نوانبخش،   برخوردار ایاهمیت  و  )کریمی  است 

را (. مفهوم8:  1398  رنه آن قراولکه پیش نمود جستجو نوزایی دوران یعنی معاصر فکری هایریشه  در باید سوژه 

 اندیشه هستم«. در پس اندیشم،گذاشت: »من می بنیان  خود مشهور کوگیتوی قضیه با را سوژه باشد. دکارتمی  3دکارت

 گسست فلسفه دکارت، نتیجه و گردد: »پیامدمی متولد خود پیرامون جهان از مستقل ماهیتی عنوانبه  سوژه دکارت

 عنوان امریبه  «در »آنجا جهان و شودمی جدا جهان از است. سوژه ابژه خارجی جهان از سوژه ایدئال درونی جهان

 هستی نخستین عنوانبه  و شودمی محوری امر  به تبدیل سوژه دکارت، با گیرد. همراهمی قرار سوژه از متمایز و  گسسته

 (. 11: 1390یابد )کوشن، می تقدم موجودات همه حقیقی، بر

نیز بر نحوه فهم ما از هویت    یی ها زمان الزاماز تفکر و خودآگاهی درباره هویت اشاره دارد و هم  یاسوژگی به درجه

بپرسیم منشأ هویت چیست و تا چه اندازه ما    دهد یاست که ما را سوق م   یانقادانهسوژگی همان رگه  کند.  یتحمیل م

  1970و    1960ی  ها دهه  یساختارگرا  یستآلتوسر، متفکر مارکس  ییو(. ل19:  1396)هال،    بر آن تأثیر یا کنترل داریم

  یرنده دربرگ ی اجتماع  یط و مح شودیاز تولد او وجود دارد پرتاب م  یشکه پ   یبه درون ساختار انسانی  معتقد است سوژه

  یتسوژه بنا به موقعتوان گفت که  طورکلی میبه  .(1:  1401)سجادی،    ساختار مذکور استیدئولوژیکی  ا  ی هاو مولد آموزه

باشد. فهم    یت منفعالنه و یا فاعل  تواند ی میاما این کنشگر  زند یم   یدست به کنشگر  گیرد،میکه در آن قرار    ی و شرایط

آگاه درک    هایویژگیو    هاسوژه  ی و  و  فهم  رشد  در  حاکم  بسزای  هاسوژهگفتمان  دارند؛ نقش  در    ها سوژهاما    ی  هم 

:  1398شوند )کریمی و نوانبخش،  میدیگر    ی ساختن گفتمان  یکیک گفتمان و هژمون  یخاص قادر به فروپاش   هایی موقعیت

 به و داشته ی متعددهامدلول متفاوت یهازمان در که است اجتماعی یاسازه بلکه نیست، ذاتی یامقوله  سوژگی(.  17

و  »رفتارها  که گویدیسیمین دووبوار مشود. برساخته می جامعه و تاریخ بستر در است. سوژگی مختلف یهاشدن دنبالِ

فهم زنانگی اگر مبتنی بر  «.  اجتماعی موجب شده تا مرد خود را در مقام سوژه و زن را در مقام ابژه نگاه کند  یهانقش

گر  سلطه مقاومت علیه ساختارهایت  اجتماعی مختلف در ماتریس سلطه و معطوف به تقوی های یتدانش برآمده از موقع

حاشیه شیوهای از نگریستن به واقعیت    دارد بر اینکه زیستن در  نیز باشد. مقوله زنانگی داللت  بخش ییرها  تواند یباشد، م 

بودن مکانی    اییه حاش »  به شناختی از هر دو جهان درون و بیرون دست یافت. از این دید  توانیکه در آن م  پروراند یرا م

 (. 380:  1400اشایی،  .« )محمدی و پ رادیکال و فضایی برای مقاومت است  یهااست و محلِ امکان  فراتر از مکانِ محرومیت

   4گفتمان   -

قواعد   از  که  است  اعمالی  گفتمان  از  اعمالکنند.  میپیروی    خاصیمنظور  سیستم    وسیلهبه    این  یک  کارگزاران 

  .وضوع اصلی آن حکم استت و مو مربوط به زبان و گفتار اس  پذیردمی  اجتماعی، علمی و حقیقی و یا فکری صورت

از    گفتمان زبان فراهم   ایلحظه خاص در  ی  موضوع   دربارهامکان صحبت  که    هاستبیانگروهی  برای  را  تاریخ  از  ویژه 

طبیعت بدن، ذهن، ناخوداگاه،    ؛گفتمان  سازد.میو    کند میتعریف    حقیقت، دانش اجتماعی و سوژه را  گفتمان؛  آورد.می

  - ای خاص از کاربرد زباندهد. از نظر فوکو گفتمان صرفاً معادل نمونهمیرا تشکیل    هاانسانزندگی احساسی    خودآگاهی و
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های دانش اشاره  ها و نظامبندیای از قواعد، دستهنیست، بلکه به مجموعه  -مثالً یک متن، یا یک گفته یا کنش زبانی

رفتار فرد را شکل   اندیشه، کردار و  قواعدی است که  مجموعه  گفتمان  پس،  (.233:  1400  محمدی،  و  محمدی)دارد  

 گیرد. میخاص بر فرد، فردیت فرد را از او رفتاری با تحمیل اندیشه و  درواقعو  دهدمی

 1شبکه اجتماعی اینستاگرام   -

  به   سرعت  به  پس  آن  از  و   کرد   طرح   1954  سال  در  2بارنز   ای   جی   بار  نخستین  برای  را  اجتماعی   های شبکه   اصطالح

 صورت   این   به  اجتماعی   شبکه  یک   سنتی،   اجتماعی   شبکه   تئوری در.  گشت  بدل   مطالعات   و   تحقیقات در  کلیدی   ایشیوه 

  دارمعنی  روابط  از  ایمجموعه  به وسیله  که  هاسازمان  و   مردم  شامل  اجتماعی  نهادهای  از  ایمجموعه:  شودمی  تعریف

  بر   اجتماعی  شبکه  خدمت  سنتی  شکل.  دارند   تعامل  هاارزش   گذاشتن  اشتراک  به  در  هم   با  و  اندمتصل  هم  به  اجتماعی

  جامعه  بر  بیشتر  امروزه  اجتماعی  شبکه  خدمات  اما  است،  متمرکز  چهره  به  چهره  روابط  و  ها دوستی  چون  هم  روابط  انواع

 (. 112: 1391 پور و خاکسار، معمار، عدلی) است متمرکز واسط کامپیوتر  ارتباطات و آنالین مجازی

 را  اینستاگرام  شک،   بدون  .است  اینستاگرام  جهان  سراسر  در  کاربران  میان  در  محبوب  اجتماعی   های شبکه  از  یکی

 افزارهایسخت  و   اینترنت  فضای  بر  مبتنی  عکاسانه   انتشار محتوای   زمینه  در   جدید   قرن  های پدیده  ترین مهم  از  توانمی

مهری،    جدید  و  )مقیمی    به  برای  زیادی   هایقابلیت  نوظهور  اجتماعی  شبکه  این  در   درواقع   (. 178:  1400دانست 

ازجمله    آنها  با  عامل  و  دنیا  سراسر  در  مختلف  کاربران  صفحات  کردن  دنبال.  است  ویدیو موجود  و  عکس  گذاریاشتراک 

  اینستاگرام که دهدمی آمارها نشان. دهد می  ارائه خود کاربران به رایگان به صورت اجتماعی شبکه این که است خدماتی

  پیشی   بوکفیس  ازجمله   اجتماعی   هایشبکه  از  از بسیاری  و   شده  برخوردار  رشدی  روبه  محبوبیت  از  اخیر  هایسال  در

  زنان   روزمره  زندگی  از  بزرگی  بخش  (. اینستاگرام1397  همکاران،  و  ؛ بیچرانلو1397مجلسی،    و  نژاد)عبدالهی  است  گرفته

طبق آمار سایت  .  دارند  رسانه  این  در  زیادی  بسیار  فعالیت   (. زنان3،2021ام و لیودهند )گارسیا، بینگمی  تشکیل  را  جوان

  (. زنان 2021دهند )استاتیستا،  درصد کاربران شبکه اینستاگرام را تشکیل می  8/50زنان    2021، در ژانویه  4استاتیستا 

 مشارکت  به  وگوی زندهگفت   و  استوری  کامنت،  پست،  گذاریاشتراک  به  با  آنها.  دارند  رسانه   این  در  زیادی  بسیار  فعالیت

  عمومی  دارد، عرصه وجود آن در که کمتری کنترل و  نظارت سبب به رسانه این .پردازندمی شبکه این در محتوا تولید و

 اجتماعی ازجمله اینستاگرام دامنه  هایرسانه  فناوری.  است  کرده  ایجاد   زنان  برای  خاص  طوربه  و   مخاطبان  را برای  ایتازه

کند  می  ایجاد  جنسیتی  بازسازی ایدئولوژی   برای  را  پتانسیلی  و  دهدمی   گسترش  شودمی  نامیده  عمومی  فضای  که  را  آنچه

فرد و رضوی    و   زنان  ویژه  به)  افراد  که  دهدمی  افزایش  را  احتمال  این  اجتماعی  هایرسانه  .(66:  1400زاده،  )اردکانی 

 (.2017 همکاران، و 5هانا )  شوند خودشیءوارگی منفی سبب افزایش  بالقوه اثرات شده و با مقایسه دیگران با( دختران

 مبانی نظری   -بخش ب 

  که   باشد می  روانشناسی  و  شناسیجامعه  فلسفه،  حوزه  ویژه دربه  ایرشته بین  مطالعات  اصلی   مفاهیم  از  یکی  سوژه

: 1398  نوانبخش،  و  کریمی)است    برخوردار  ایاهمیت ویژه  از  سیاسی  شناختیجامعه  جدید  مطالعات  در  آن  بررسی  و  توجه

را  مفهوم  (.8 پیش   نمود  جستجو  نوزایی  دوران  یعنی  معاصر  فکری  هایریشه  در  باید  سوژه    6دکارت   رنه  آن  قراولکه 

 دکارت  اندیشه  هستم«. در  پس  اندیشم،»من میگذاشت:    بنیان  خود  مشهور  کوگیتوی قضیه  با  را  سوژه  باشد. دکارتمی

  درونی  جهان  گسست  فلسفه دکارت،   نتیجه  و   گردد: »پیامد می  متولد  خود  پیرامون  جهان  از  مستقل  ماهیتی   عنوانبه  سوژه
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 متمایز  و  گسسته  عنوان امریدر »آنجا« به  جهان  و  شودمی  جدا  جهان  از  است. سوژه  ابژه  خارجی  جهان  از  سوژه  ایدئال

  همه   حقیقی، بر  هستی  نخستین  عنوانبه  و  شودمی  محوری  امر  به  تبدیل   سوژه  دکارت،  با   گیرد. همراهمی  قرار  سوژه  از

که در آن قرار  یو شرایط یتسوژه بنا به موقعتوان گفت که طورکلی میبه (. 11: 1390 کوشن،)یابد  می تقدم موجودات

کنشگر  گیرد، می به  کنشگر  زندیم   یدست  این  میاما  فاعل  تواند ی  یا  و  آگاه   یتمنفعالنه  و  فهم  و    هاسوژه  یباشد. 

خاص قادر به    هاییموقعیتهم در    هاسوژهاما    ی دارند؛نقش بسزای  هاسوژهگفتمان حاکم در رشد فهم و درک    هایویژگی

   (.همان)شوند میدیگر  یساختن گفتمان  یکیک گفتمان و هژمون ی فروپاش

« نقطه آغاز  2و سوژه شدگی است. فوکو در مقاله »سوژه و قدرت  1های مهم در این زمینه نظریه فوکوهیکی از نظری

واسطه مقاومت و معارضه استراتژی است که روابط قدرت را تحلیل خود را اشکال مقاومت قرار داده است. به اعتقاد او به 

شده برای گسیختن روابط قدرت را های انجاماشکال مقاومت و تالشتوان شناخت و به منظور فهم روابط قدرت باید  می

(. او هدف اصلی مبارزه در عصر حاضر را حمله به نهاد قدرت )مثالً دولت و اقتصاد( یا گروه  346:  1384بفهمیم )فوکو،  

کند. این  تبدیل میداند که افراد را به سوژه  داند، بلکه حمله به تکنیک یا شکل قدرت میای خاص نمینخبه و طبقه 

کند. وی با نشان دادن فردیت بخشد، اعمال میای که به فرد هویت میشکل قدرت خودش را بر زندگی روزمره بالواسطه

کند که خود او باید آن را تصدیق کند و دیگران هم باید آن را سازد؛ قانونی بر وی تحمیل میخاص خودش مشخص می

گوید  ای که فوکو از آن سخن میکند. مبارزهاز نوعی است که افراد را به سوژه تبدیل می  در وجود او بازشناسند. این قدرت

مبارزه علیه سوژه شدن است. این سوژه شدن در هر جامعه و هر مقطع تاریخی تفاوت خواهد داشت لذا اشکال مقاومت  

قدرت مردان و زنان، والدین بر کودکان،    مثال مبارزه علیه اعمالعنوان (. به113:  1384نیز تغییر خواهد کرد )کاظمی،  

پزشکی بر بیماران روانی و پزشکی بر کل جمعیت و اعمال قدرت دستگاه اداری بر شیوه زیست مردم  اعمال قدرت روان

مبارزه بر علیه اشکال سلطه مانند سلطه   -1طورکلی سه نوع مبارزه وجود دارد:  (. به اعتقاد فوکو به326:  1384)فوکو،  

مبارزه علیه اشکال استثمار که فرد را از آن چه    - 2علیه جامعه فئودالی(؛    16مذهبی و اجتماعی )مبارزات قرن  قومی،  

مبارزه علیه چیزی که فرد را به   -3(؛  19داری در قرن  سازد )مبارزه علیه استثمار اقتصاد سرمایهکند جدا میتولید می

شدگی در  ءوارگی و سوژهسازد )مانند مبارزه علیه انقیاد، شیان میکند و بدین شیوه او را تسلیم دیگرخودش مقید می

 قرن حاضر( )همان(. 

 چراکه  است،  انتقادی  اینظریه  خاموش  گروه   است. نظریه  3یکی از نظریات مطرح در این خصوص نظریه گروه خاموش

 دسته   دو  به  را  هاانسان  گوناگون  هایروش   به  انتقادی  هاینظریه .  دارد  سروکار  آن  اعمال  ینحوه   و  قدرت  چون  مفاهیمی  با

  دارند؛  قرار  قدرت  طیف  سر  دو   در   مردان  و   زنان  نظریه  این   در.  کنندمی  تقسیم  قدرت  فاقد  افراد  و   قدرت  صاحب  افراد

  گروه   نظریه  اساس  بر.  گیرند می  قرار  قدرت  فاقد   افراد  گروه   در  وزنان  قدرت  صاحبان  گروه   در  مردان  که  ترتیب  بدین

  برخوردارند،   بیشتری  قدرت  از  زنان  با   مقایسه  در  مردان  ازآنجاکه  و   کندمی  مشخص  را  زبان  محدوده  فرهنگ  خاموش،

  بر .  باشیم  زبان  در  بیشتری   مردانه  هایگرایش  شاهد   تا  شودمی  باعث  خود  نفوذ  این .  دارند  زبان  بر  بیشتری  نفوذ  و  تأثیر

  را  امکان این ترتیب بدین و کنندمی خلق فرهنگ در را معانی و  هاواژه  که هستند مردان این خاموش گروه نظریه اساس

 ابزاری   گونههیچ  از  و  ندارند   نقشی  معانی   خلق  در  زنان  دیگر  طرف  از.  بپردازند  خود  عقاید  و   ها دیدگاه  ابراز  به  تا   یابندمی

 گرفته  شکل  اصل  سه  اساس   بر  خاموش  گروه  نظریه.  نیستند   برخوردار  نیز  خود  خاص  هایدیدگاه  و   عقاید  و ابراز  بیان  برای

  متفاوت  دهند، می شکل  جهان  از را ها آن درک  که  تجربیاتی چراکه دارند؛  جهان از  متفاوتی درک  مردان  و  زنان. 1: است

 از  مردان.  2  اند؛گرفته  شکل  جامعه  در  زنان  و  مردان  متفاوت  هاینقش  علت  به  خود  نیز  متفاوت  تجربیات  این.  هستند
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  و  عقاید  تا  کنندمی  تالش  همیشه  خود  قدرت  تداوم  و  استمرار  منظور  به  مردان.  کنندمی  سیاسی  استفاده  خود  قدرت

  در  تنها  زنان.  3  یابند؛  عمومی  مقبولیت  آنان  باورهای  و  معانی  تا   شوند  آن  از  مانع  و  کنند  سرکوب  را  زنان  هایدیدگاه

  بر.  کنند  سازگار  مردان  زبان  با   را  خود  تجربیات  و  معانی   ها، دیدگاه  عقاید،  که  بپردازند  وجود  ابراز  به  توانندمی  صورتی

 جمع   در  زنان  زیرا  است   آمده  کار  به  زنان  انگاشتن  نادیده  و  تحقیر  تعریف،   برای  بشر  یا  انسان  زبان  اهداف  نظریه  این  اساس

  استفاده   مورد  هنجارهای  و   هاواژه  که  دارد  وجود  عقیده  این  طرفی  از  هستند  مردان  به  نسبت  کمتری  بیان  قدرت  دارای

  کوتاهی   زمانمدت  از  پس  مردان  کشندمی  دست  آرامش  و  بودن  آرام  از  زنان  وقتی.  است  شده  ابداع  مردان  توسط  آنان

 خصوص   در  اینکه  جالب   نکته.  است  انتقادی  نظریه  این  روایت  سنت،  کرد،  خواهند  حفظ  جامعه   در  را  خود  نفوذ  یا   موقعیت

 به   محکوم  زنانه  تخصص   صرف  به  رسانه  یک  دیگر  که   است  این  ،تلویزیون  و  رادیو  ویژهبه  هارسانه   و  خاموش  گروه  نظریه

دهند  می  ادامه  خود  حیات  به  مردساالری  با   دیگر  بار  دنیا  هایرسانه   بیشتر  که  بینیممی  و  نیست  انسانی  قشر  این  با  همکاری

 (. 49-50: 1389زاده،  مهدی)

آن افراد به شیوه عقالنی بتوانند به   ، حوزه عمومی، فضایی است که در2هابرماس  1همچنین در نظریه کنش ارتباطی 

این    طور برابر شرکت کنند و قدرت در توانند بهها میبحث بپردازند و در این بحث به توافقی برسند. افراد در این محیط

توانند مسائل خصوصی  ها افراد میاین بحث   ها مطرح شود، درر این بحثتواند دها دخالتی ندارد. هر موضوعی میبحث

این بحث  را مطرح کنند.  باز است و همیشه میخود  به آن رجوع کرد و درباره آن بحث کرد. محیط ها همیشه  توان 

می دارا  تا حدودی  را  هابرماس  موردنظر  عمومی  حوزه  شرایط  و  کرده  فراهم  را  فضا  این  عمومی  باشد،  اینترنت  حوزه 

کنش ارتباطی از   آیند وآن افراد به منظور مشارکت در مباحث باز و علنی گرد هم می  ای است که درهابرماس عرصه

های تعاملی اینترنت، بحث شرایط آرمانی مورد نظر هابرماس تحقق یابد. در فضای محیطوگو تحقق میگفت  طریق بیان و

رح کرد: هابرماس معتقد است که نیازهای اساسی یا اصیل معینی وجود دارد که  گونه مطتوان آن را بدینیابد و میمی

وگوی عملی شود، ضرورتاً  این نیازها توسط هرکس که صمیمانه وارد یک گفت  ها را دارند. وتمامی افراد کامالً آزاد آن

توانند  راحتی میترنت، افراد بهالخصوص در محیط تعاملی اینکه در محیط اینترنت علیکشف خواهد شد. با توجه به این 

مباحثه شده و در این مباحثه افکار    وگو و گیری یک فضای گفتنیازهای خود را مطرح کنند، این طرح نیازها باعث شکل

ارتباط برخوردارند، موجب  گیرد. هابرماس میجدیدی شکل می توان  از  و شنودگانی که  روابط میان گویندگان  افزاید 

گر از کارکردهای گفتار که همان شیوه یا کاربرد زبان عادی تلفیق شده است، وارد عمل گردد. و در  شود تا یکی دیمی

کاربرد توصیفی زبان هر گفتار کنش نوعی دربردارنده قول صمیمیت یا صداقتی است که با آن من گوینده، احساسات،  

ن بعد است که گفتار، شنونده را به دنیای درونی  کنم، درست در همیهای درونیم را برای شنونده ابراز مینیت  نیازها و

انگیزهاحساس  ارزیابی صحت گفته همین  های من وها و  کشاند. پس این احساسات باعث شده که  های من میطور به 

نیازهای خود را بیان کنند و انرژی عاطفی خود را در این محیط مصرف کنند، پس محیط   روابط بین افراد صمیمی شده و 

وگو پرداخته و فضای صمیمیت همراه  راحتی در آن به گفت توان فضایی در نظر گرفت که کاربران به اینترنت را می  تعاملی

  انرژی عاطفی خود را در  اند و از یکدیگر تأثیر پذیرفته و نیازهای خود را باهم مطرح کرده، و با ابراز احساسات شکل داده

تواند  های خانواده و ارتباط اعضای خانواده با یکدیگر میرژی احتماالً بر ارزشاند. این تخلیه انها مصرف نمودهاین محیط

 (.43: 1393، 3مؤثر واقع شود )پیوزی

  اطالعاتی  هایشبکه  او   نامد. می  عصر  این  در  جانبههمه  های سرآغاز دگرگونی  را  ایشبکه  جامعه  مانوئل کاستلز ظهور

 تغییرات   و هاشبکه   این روابط بررسی به و داندمی بیستم اواخر سده در اجتماعی هایکنشگری  اصلی عنصر را ارتباطی و
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  به وجود   فرهنگ   و   قدرت  تجربه،  تولید،   در  تغییرهای بسیاری  ایشبکه  منطق  پردازد.می  سیاسی   و   اجتماعی   فرهنگی، 

 جهان  در  توانایی  یا  ناتوانی  ر »شبکه« منبعحضور د  یا  غیبت  گیرد،می  پیشی  قدرت  هایجریان  از  هاجریان  قدرت  آورد،می

  اهمیت  اند، تنیده فرهنگی شدهدرهم  و   فشرده  زیست  جهان  این  تشکیل  موجب  که  ارتباطی  عناصر  است. شناخت  جدید

  نظام   چندپیشگی  یا  ایچندرسانه  درواقع،  و  گیرددربر می  جامعه  در  را  فرهنگی  هایجلوه  همه  سیستم جدید  دارد.  ایویژه

گفته کاستلز   به   دربر بگیرد.  را  متنوع  منافع   و  هاتخیل  ها، ارزش  همه  و   بیانی   های بندیهمه صورت  تواندمی  آن  ارتباطی

  و   مکان  (. ازآنجاکه431:  1380است« )کاستلز،    واقعی  مجاز  ایجاد  نیست،  مجازی»ویژگی سیستم جدید القای واقعیت  

  تأکید   فرهنگ مورد  و  دانش  اصحاب  برای  همواره  لذا  اند،اجتماعی  معرفت  حتی  و  پیوست  در  اصلی  اجزای  و  عناصر  فضا

  پایدار و   وجود مرزهای   نیازمند   است،  اجتماعی   پیوست از  ناپذیرجدایی  جزئی   که  دیگران  از   بودن  متمایز   احساس  اند، بوده

و    خاص فرهنگی   هایگروه  به  تعلق  و  تمایز  امکان  فضا،   آن  به تبع  و  مکان  مرزپذیری  دیگر،بیاناست. به  نفوذپذیر  کمتر

  دگرگونی   حال  در  بوده،   مشهود  سنتی  در جوامع  که  بدان سان  اجتماعی   زندگی   مندیمکان  کند.می  بیشتر  را  اجتماعی

  برد. می  بین  از  را  سرزمین   و   و محل   مکان  ،1شدن جهانی  فرایند   و   ارتباطات  عصر  که  نیست  آن  به معنای   این  البته  است.

 میان   سنتی  رابطه  اجتماعی است،  و   انسانی  معرفت  و  پیوست  با  مکان  میان  رابطه  تحول  ماست  روی  پیش  که  ایمسئله  اما

 تنگ   دایره  از  و جوامع  ها انسان  جدید   موقعیت   در  است.  جدید  ایرابطه  به تبدیل  حال  در   جغرافیایی  قلمروهای  با   فرهنگ

 است،   آنچه روشن  کنند. می  برقرار  رابطه  یکدیگر  با   زمان  و  فضا  از  پهناور  ایگستره  در  و  اندرفته  فراتر  محدودکننده زمان   و

ساده    و  مستقیم  رابطه  جایبه  او  اجتماعی  و  فرهنگی  محیط  و  امروز  انسان  میان  دوسویه  و  پیچیده  ایرابطه  جایگزینی

به    را  ارتباطات  عصر  که  است  تحولی  انتهای  و  عمق  نیست  روشن  همگان  برای  به خوبی  هنوز  آنچه  ولی  است،  گذشته

 مشترک  ایتجربه  آن از خویش اجتماعی  گروه درون  در که خطی  بوده  زمانی مند« دیروزمکان آورده است. »زمان وجود

  جامعه   و   انسان  مرزها،  فروریزی  و  اجتماعی  زندگی   شدن  فضامند  تمایزهاست.   آن  فاقد  امروز  مکانبی  زمان  اما   داشت،

  درواقع،  .اندساخته   را  متفاوتی  دنیای  درمجموع  که  است   داده  قرار  دیگری  جوامع  و  های پرشمارانسان   کنار  در  را  کنونی

مطرح   را  فرضیه  این  گذارند، می  مکان  بر  زمان  تسلط  بر  فرض را  که  کالسیک  اجتماعی  هاینظریه  اکثر  برخالف  کاستلز

 (. 1392« )خانیکی، دهدای سازمان میکند که »مکان، زمان را در جامعه شبکه می

داند.  را دلیل انقیاد زنان می  3است. این حوزه پدرساالری  2های رادیکال نظریه دیگر نظریه جنسیتی در حوزه فمینیست 

حل را در جداسازی عالیق زنان از عالیق مردان دهند و راهتأکید قرار می  این گروه تفاوت اساسی زنان و مردان را مورد

ترین شکل تاریخی تقسیم اجتماعی و سرکوب بوده است )مک ها معتقدند پدرساالری و سرکوب زنان مهم آندانند.  می

طور خاص بر عنصر  ها بهطور عام و تقسیم نقشهای رادیکال در تبیین علی نابرابری جنسی به(. فمینیست 2015،  4کی 

اوکلیپدرساالری تکیه می را اسطوره به  تقسیم کار جنسیتی در خانه  5کنند. آن  یعنی مادری  ای ویژه نماد آشکار آن 

داند که نهادهای فرهنگی جامعه در پیدایش و تقویت آن بیشترین سهم را دارند. فمینیسم رادیکال تداوم  پدرساالرانه می

  کند. از این منظر، علت الگوی جنسیتی تقسیم کار را نیز برحسب کارکردهای مثبت آن برای طبقه مردان تبیین می

اعم از همسران، مادران،   -برند، زیرا در این الگوی تقسیم کار، همه زنانای است که مردان از آن میتداوم این الگو بهره

گیرند. تبیین رادیکال فمینیستی از هر دو جنبه در خدمت همه مردان و تأمین نیازهای آنان قرار می  -خواهران و دختران

های رقیب را گاه بطالن نظریه ها هیچبه نخست، مناقشات اوکلی و سایر فمینیستعلی و کارکردی قابل نقد است. از جن

های افراطی این  اند، بلکه در بهترین حالت، جنبهشناختی مردان و زنان تأکید دارند، نشان ندادههای زیستکه بر تفاوت

 
1. globalization 
2. radical feminisms 
3. patriarchy  

4. Mackay  
5. Ann Oakley 
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شمول ها و جهانن و مرد در تفاوت نقششناسی زاند. درنتیجه، ادعاهایی همچون تأثیر زیستها را زیر سال بردهنظریه 

گرایانه و جبرگرایانه توان با برخی ادعاهای افراطی ذاتهای جنسیتی همچنان دارای اعتبارند. هرچند دیگر نمیبودن نقش

کار    رسد تداوم تقسیمکه امکان هرگونه تغییر در هویت مردانه و زنانه را منکرند، موافقت کرد. از جنبه دوم نیز به نظر می

اساس استفاده مردان از کار خانگی تبیین کرد، بلکه استفاده متقابل مردان و زنان از کار و   جنسیتی را نباید صرفاً بر

های فردی و اجتماعی زنان از تقسیم کار جنسیتی فعالیت یکدیگر باید مبنای تحلیل قرار گیرد و نادیده گرفتن استفاده

نشأت  آن  ناچیز شمردن  ایا  از  زنان گرفته  کار  از  مردان  استفاده  هرگونه  اگر  این گذشته،  از  است.  داوری صرف  رزش 

رود، چراکه مردان از کارهای  کار، این امر از میان نمی  خود امری ناپسند و محکوم است، با تغییر الگوی تقسیمخودی به

 (. 16: 1385برند )بستان، مزدی زنان نیز سود وافر می

عنوان بخشی از ساختار  طرح او این است که هر یک از ما بهاست.    1بم   یتیواره جنسطرح  یهنظرنظریه مطرح دیگر  

مرتبط با جنسیت داریم. وانگهی، طرحواره آمادگی یا زمینه   ی هایاز تداع   یاطرحواره جنسیتی یا مجموعه   ،دانش خود

تی گرایش ما را نسبت به اینکه  . یعنی، طرحواره ی جنسیکندیاصلی را برای پردازش اطالعات بر اساس جنسیت عرضه م

بازنمایی    ؛کنیم  یبندعنوان امور مرتبط با جنسیت ببینیم و بخواهیم آنها را بر اساس جنسیت طبقه بسیاری از امور را به 

. بم  زندیو دست به تصفیه و تفسیر آن م  کندیطرحواره جنسیتی اطالعات جدید و در حال ورود را پردازش م.  کند یم

ند رشد و تحول سنخیت جنسی یا اکتساب نقش جنسیتی در کودکان نتیجه یادگیری تدریجی کودک از  فرای  د یگویم

بسیار هستند:    ،دهندیمرتبط با جنسیت، که طرحواره را شکل م  یهایمحتوای طرحواره جنسیتی جامعه است. تداع 

م لباس  نمپوشندیدختران  لباس  پسران  و محکم  پوشندی،  پسرها قوی  از  ،  )شاید صرفاً  زیبا هستند  هستند، دختران 

به کار م برای کودکان  بزرگساالن  به  شوندیاند، پسران هرگز خوشگل خطاب نمآموخته   رند یگیصفاتی که  یا  ندرت  و 

نظریه طرحواره جنسیتی بر این فرض استوار است که کودکان در طول دوران  (.  1975( )بم،  شوندیخطاب م  گونهنیا

طرحواره جنسیتی آن است که دانش   یهاه یاولیه نظر  یهافرضشییکی از پ   .آموزندیرا درباره جنسیت مکودکی مطالب  

ها، مشاغل و صفات  رفتار، نقش یرندهیاست. ابعاد مشخص یا عناصر دانش مربوط به جنسیت دربرگ یجنسیتی چندبعد

(، مشاغل خاص )آموزگار مدرسه ابتدایی( و  یدارخاص )خانه  ی ها، نقشیی(آرااست. زن بودن با رفتارهای خاص )گل

که صرف داشتن برچسب یا لقب جنسیتی منجر به پیوند    یاگونهاست به  افتهیصفات خاص توأم است. دانش ما سازمان

م جنسیت  به  مربوط  عناصر  این  بهشودیبا  مؤلفه .  این  از  یک  هر  درباره  کودکان  که  بیشتری مرورزمان  اطالعات  ها 

طور خاص، دانش آنان  بهد.  کننیم   تردهیچیپ   یهاوهیدانش خود به ش  یده ها همچنین شروع به سازمانآن،  رندیگیفرام

ارتباط برقرار م) که هم در درون هر بخش    یاگونهبه  ابد ییسازمان م  از یک مؤلفه به مؤلفه دیگر    شودیمؤلفه( و هم 

اساس(.  32:  1377و خدارحیمی،    )نجاریان برای سازمان  این  بر  بر   ،اطالعات مربوط به خویشتن  یدهنظریه کودکان 

با جنسیت متناسب  رفتار  فرهنگی  تعاریف  تعم،  اساس  آمادگی  آمادگی  .  دارند  افتهیمینوعی  این  کودکان  بم  عقیده  به 

  ی دهسازمان  عمومی را دارند تا اطالعات راجع به خودشان را بر مبنای تعاریف اجتماعی رفتارهای مناسب برای هر جنس،

را بیاموزد    ییهاکه خودش را دختر یا پسر بداند، صحنه آماده است تا کودک نقش  آموزدیزمانی که یک کودک مد.  نماین

مربوط به مرد بودن یا زن    یاشهی. به موازات رشد کودکان، آنها به تفصیل عقاید کلکنندیها را همراهی مکه این برچسب 

 (.52:1385، یا)خمسه آموزندیدر فرهنگ خودشان مجنسیتی( را  یهاشه یبودن )کل

 
1. Bem gender schema theotry 
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  مانند   جنسی  اشباع   هایفرهنگ  در  زنان  که  کندمی  بیان(  1997)  1رابرتز   و  فردریکسون  سازیعینیت   همچنین نظریه

 را  زنان  نظریه،  این  اساس  بر.  شوند می  ارزیابی  دیگران  نگاه  طریق  از  و  شوندمی  گرفته  نظر   در  ابژه  عنوانبه  غربی  فرهنگ

 (.  2016، 2بخشید )ریچارت اسمیت  عینیت ایرسانه  تصویرسازی در توانمی

  در  اجتماعی   هایشبکه  در  زنان  سیمای   بازنمایی  نظری تحلیل گفتمان،   رویکرد  به   توجه  بنا بر آنچه مطرح شد، با 

 . گیردمی قرار توجه سوژگی زن مورد گفتمان
 

 روش پژوهش   - 3
 پژوهش حاضر تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرایی است. روش پژوهش در 

نظری    موردجامعه   با طبقه  مرتبط  پژوهش حاضر صفحات  در  علیه سوژگی زنمطالعه  مبارزه  در شبکه   گفتمان 

جم نمونه در مطالعات  اجتماعی اینستاگرام کاربران ایرانی بود که با مالحظات نظری و تحلیل محتوای کیفی انتخاب شد. ح

 توانمی  هشتگ  اساس  بر  که   توئیتر  مانند   اجتماعی   شبکه  برخالف   اینستاگرام،  در  گیری. نمونهکوچک است  معموالًیفی  ک

  جامعه  یافتن  برای  وجوهای فردیپرس  و  وجوجست   بر  بیشتر  آورد،  دست  به  را  تحقیق  آماری  جامعه  و  کرد  سرچ  در آن

  مخاطبان   از  خود  شخصی  اینستاگرامی  صفحه  در  ها، پژوهشگرنمونه   وجویجست  و  منظور  این  است. برای  مبتنی  آماری

  نفر   435کنند. تعداد    معرفی  کنندمحتوای مرتبط با گفتمان سوژگی ارائه می  که  زنانی را  اینستاگرامی  صفحات  خواست

مرتبط    غیر  و  تکراری  موارد  شده،معرفی  صفحات  بررسی  از  پس  که  کردند  معرفی   را  و صفحاتی   مشارکت  درخواست  این  در

 زنان  آن صاحبان که  صفحه اینستاگرامی، 45آمد. این  دست به تحقیق موضوع  با مرتبط کامالً  صفحه 45و  شدند حذف

می  رویکرد   با  و  بودند سوژگی  تحقیق  عنوانبه  نوشتند،گفتمان  هدف  سپس  قرار  جامعه   روش   از  استفاده  با   گرفت. 

  ها آن  ماهیت پیام   که  صفحه  6شد و در نهایت    انجام  نمونه  انتخاب  3گونیگونه  استراتژی حداکثر  با هدفمند    گیرینمونه 

  انجام   زمان  به  مربوط  صفحات  این  هایکنندهدنبال  شدند. تعداد  انتخاب  تحقیق  هاینمونه   عنوانمتفاوت بود، به  یکدیگر  با

 داده شده است.نشان   1ها در جدول است. مشخصات این نمونه  تحقیق

 
 . توصیف صفحه اینستاگرام 1جدول  

 صفحه دوم  صفحه اول  صفات توصیفی 
صفحه  

 سوم 

صفحه  

 چهارم.

صفحه  

 پنجم

صفحه  

 ششم

 77 54 95 63 85 115 تعداد پست 

 کننده تعداد دنبال

Followers 
555/115 582/54 354/1 341/8 356/3 235/2 

 کند یمتعداد دنبال 

Following 
3335 4526 854 564 784 965 

 خشونت  ماهیت پیام 
مدرن   تفکر 

 زنان 
 سکس 

مبارزه  

 فمینیستی 
 اتحاد زنان 

نقد  

 آموزش

 فمینیستی  فمینیستی  محتوا 
سوژه  

 شدگی 
 سوژگی  فمینیستی  جنسیتی 

 

 
1. Fredrickson & Roberts 

2. Reichart Smith 
3. Maximum variation 
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 مرحله اول در پذیرفت، صورت مرحله دو در باز شد. سپس کدگذاری ارائه کلی صفحات در جدول یهایژگیو ابتدا

ها و اسناد و  ر این نوع کدگذاری مفاهیم درون مصاحبه د آمد.  به دست پژوهش عمده  ی هامقوله دوم مرحله در  و مفاهیم 

نتیجه این مرحله، تقطیر و خالصه کردن انبوه اطالعات   شوند.می یبندمدارک بر اساس ارتباط با موضوعات مشابه طبقه 

به دلیل  در این پژوهش است که در این سؤاالت مشابه هستند.    یی هایبندبه درون مفاهیم و دسته  صفحات  شده ازکسب

ی کدگذار باز، کدگذاری یافتن پایان از بعد شد. کدگذاری ، تنها نکات و مضامین کلیدی، جزتحلیل جز به  بودن ریگوقت

هدف از کدگذاری شدند.   یبندطبقه پیامدها و تعامالت فرآیند شرایط، قالب درها  مقوله  مرحله این در شد. انجام محوری

مقوله  بین  رابطه  ایجاد  تولمحوری  است.  دشدهیهای  باز(  کدگذاری  مرحله  الگوی   )در  اساس  بر  معموالً  عمل  این 

دهی  را به سهولت انجام دهد. اساس ارتباط یپردازهیفرایند نظر تا   کندمی کمک پردازهیو به نظر شودمی  انجام پاردایمی

و    مشخص گردیداصلی    یبنددسته در این مرحله  ها قرار دارد.  ری بر بسط و گسترش یکی از مقوله در کدگذاری محو

هسته   مقوله  تعیین منظوربه  گزینشی آخر کدگذاری مرحله در.  شداصلی مرتبط    یبندبا این دسته  هایبندسایر دسته

کدگذاری انتخابی بر اساس نتایج کدگذاری باز و  در این مرحله،    درواقع  .است  یپردازهیمرحله اصلی نظرانجام شد که  

 بیترتنیابهگردد.  مرتبط می  هایبندمند با دیگر دستهنظام  صورت  بهشده و  اصلی، انتخاب    یبنددسته ،  کدگذاری محوری

و    گرددایت ارائه میها ربط داده و آن روابط در چارچوب یک رومند به دیگر مقولهمقوله محوری را به شکل نظام  ،که

محوری مربوط به هر  یهامقوله  تکتکیت  درنهاد.  کنرا که به بهبود و توسعه بیشتری نیاز دارند، اصالح می  ییهامقوله 

 یک از جداول تشریح شد. 
 

 ها تحلیل یافته   - 4
 های تحقیق : کدبندی یافته 4-1

 یابی بازاندیشانه یت هو الف( 

 
 یشانه بازاند  یابی یت هوی گفتمان مبارزه علیه سوژگی زن بر اساس  کدبند .  2جدول  

 مقوله نهایی  های محوری مقوله  مفاهیم 

 هویت زن یگانگی و بیازخودب 

 در مقابل مرد کشنده آورنده وجودزن زاینده و به

 محرومیت از حقوق اجتماعی به بهانه در خانه ماندن 

 چرایی ممنوعیت کارهای مردانه 

 برای خود اسطوره زن 

 آگاهی و مبارزه در سایه منطق 

 ید وخامت کار بیرون زنان تأک

 کنترل موالید به مثابه امکان احیای حقوق

 اصالت فرهنگ، خالقیت، جنبش و آزادی 

 جویی مردانه یبرترنقد 

 ی حقوق زن بازخواه

قوانین   پنداشتن  غلط 

 اجتماعی 

 برتری مرد  اقناعرد 

 دستیابی به روشنایی تعاملی 

 آرمان زن برای خود 

 یابی بازاندیشانه یتهو

 

 

آنان در گذشته   جایگاه   و  وضعیت  با   متفاوت اند بسیاروضعیت و جایگاهی را که زنان امروز در جامعه به دست آورده

ها و تحوالت فکری و در برخورد با واقعیت   شدنیزنان و هم جامعه همگام با فرایند جهان   هم  رسدمی  نظر  به باشد.می

 این  بر  مؤثر  عوامل  از  یکی .اندافتهیتر  مقبول   تر ونسبت به هویت جنسیتی زنان نگرشی متوازن   ،های اخیراجتماعی دهه

 . باشدهای مدرن همچون اینترنت میرسانه ژهیوها، بهرسانه تأثیر نگرش، تغییر

ایرانی ترکیبی بازاندیشان از هویتهویت زن  از مهمه  ها در  منابع تغییر هویت  نیترهای سنتی و مدرن است. یکی 

های فرهنگی افکار  باشند. این وسایل با ایجاد بسترهای جمعی میجامعه امروزی، ازجمله در عرصه زندگی زنان، رسانه
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کنند. تعامل  آنان ایجاد می  هایدر نگرش  یاهای عمدهدهند و دگرگونیعمومی جامعه را مطابق با الگوی خود شکل می

های  به صورتهای جدید تعامل، افراد هویت خود را  های ارتباطی با تعامل رودررو متفاوت است. در این شیوهاز طریق رسانه

 . کنند آشکار میمتفاوتی 
 

 

 ی برابرخواه ب( 
 

 ی برابرخواه . کدبندی گفتمان مبارزه علیه سوژگی زن بر اساس  3جدول  

 مقوله نهایی  های محوری مقوله  مفاهیم 

 دستمزد برابر 

 اصالح شرایط کار بیرون 

 آزادانه تعهدی  عنوان بهازدواج  

 استقالل اقتصادی بیشتر 

 های مردانه به امور زنانه یافتهیمتعمنقد 

 جنسیتی شده درک و افشای شرایط زیرین 

 مبارزه علیه تعریف انسان به مثابه موجودی جنسیتی 

 مبارزه برای رستن از بند 

 تربیت همسان و برابر 

مدنیت در تنظیم موالید  

 یطلباستقالل

 تنوع در عین برابری 

 اشکال مقاومت 

 

 برابرخواهی 

 

 

 

فعالین حقوق  است.    بیشتر در نهادهای قدرتها، به سوی بازتوزیع بهتر ثروت یا به سوی مشارکت  مبارزه علیه تبعیض

است که جایگاه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی افراد بر  کنندهنییها عاملی تعزنان باور دارند که جنسیت در زندگی انسان

حقوق،    شبردیهای جنسیتی و پ گیرد. فمینیسم بیشترین تمرکز خود را معطوف به تهدید نابرابریاساس آن شکل می

تمامیت بدنی و خودمختاری، حقِ   اند از:حقوق برابرخواهانه برای زنان عبارت  ازجمله  مسائل زنان کرده است.عالیق و  

کار برابر، حق مالکیت، حق تحصیل، حق شرکت در ارتش، حق مشارکت در    رخاطرأی، حق کار، حقِ دستمزدِ برابر به

 . ج آزادانه و آزادی مذهبی فرزندان، حق ازدوا حق سرپرستی تیقراردادهای قانونی و درنها

 د.« زنان باید دائمی باش برابر مبارزه برای حقوق شیال از کاربرانی است که در این رابطه نوشته است: »
 

 ج( بازسازی متون اجتماعی مخدوش 
 

 مخدوش   ی متون اجتماع   ی بازساز ی گفتمان مبارزه علیه سوژگی زن بر اساس  کدبند .  4جدول  
 مقوله نهایی  محوری های  مقوله  مفاهیم 

 ید ذهنیت مردانه در فرهنگ بازتولایجاد شکاف در 

 رسانه به مثابه زبان ارائه سیمای راستین 

 تصاویر مثبت در مورد زنان پیشرو و الگوهای برتر  بازنشر 

ابژه و خالق و سوژگی زن در   عنوانبهتوجه به حذف زبان 

 هنری مردانه  آثارهای نقاشی و تابلو

 های عمومیتعلق زنان به عرصهنقد باور عدم 

 های مردانه یدئولوژیک آموزهاشکنی ماهیت  شالوده

 نقد کنترل و نظارت مردانه و مسلط 

 تغییر باورهای منفی زنانگی 

 نقد برهنگی 

 یره مردان خنقد سوژه نگاه 

و   اشرافیت  لذت  تجلی  نقد 

 قدرت 

 نیستیفممبارزه تحت گفتمان 

 نابرابری بازنمایی اشکال متنابه  

بازسازی متون اجتماعی  

 مخدوش 

 

  بشریت   مجموع  مانند   که  خواهندیم  آنها.  گیرد  قرار  تجلیل  مورد  خود  زنانگی   در  که  نیست  این  زنان  یهاخواسته 

  گذریم؛   حال  دراز آن    ما  که  یامرحله  ولی  است  انجام  حال  در  اراده  این  و  شود  داده  آنها  به  واقعی  امکانات  و  انتزاعی  حقوق 

 قانون  کشورها  از  بسیاری  درهاست.  آن   دست  در  هنوز  داشته  تعلق  مردان  به  پیوسته  که   دنیایی.  است  برزخی  یامرحله 
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  اجازه   بدون  کشور  از  خروج  یا   تحصیل  یا   کار  حق  مانند. )نیست  زن  برای  که  است  قائل  شوهر  برای  را  بسیاری  امتیازهای

. بیاورد چنگ به دنیا از واقعی غنیمتی زن که نیست کافی  هرگز انتزاعی و...( حقوق  اوالد حضانت حق طالق؛ حق شوهر؛

  های یمانزا  با  یا  و  نشدهکنترل  یهاسقط  با   زنان  و  نکرده  پیدا  شیوع  موالید  کنترل  یهاراه  کشورها  از  بسیاری  در  هنوز

 تحمیل   زن  بهمنحصراً   یباًتقر  هم  هنوز  خانه  از  نگهداری و کودکان  از  مراقبت  و   اندازند یم   خطر  به را  خود  سالمت   ، متعدد

  کند یم  احساس  مرد  کهپابرجاست    یقدربه  مرد  با  زن  برابری  با  مخالفت  سنتخصوص  به  ،کشورها  از  بسیاری  در  .شودیم

 سبب   عوامل  این.  کرد  خواهد  تنزل  خود  مقام  از  ،است  یافته  اختصاص  زنان  بهقبالً    که  وظایفی  در  شرکت  صورت  در

  این  جامعه که مواردی  در و دهد آشتی هم با را اجتماع در خود نقش  و خانوادگی  زندگی مرد ازتر سخت  زن که شودیم

 . بود خواهد شوهرش زندگی از دشوارتر خیلی او زندگی  کندیم ایجاب را او کوشش

آورده است بر طبق مقوله محوری حاضر این متن اجتماعی رایج شده، متنی است که بر برابری جنسیتی لطمه وارد  

هایی  یسازها مقصر را در چنین متندارند و در بعضی موقعیتیبرم ی گام  اشدهزنان در جهت ترمیم چنین متن مخدوش

 شود:پرداخته می اندگذاشتهها پست دانند. در زیر به نظرات کاربرانی که در زیر عکسخودشان می

و ناعادالنه به راحتی تن میدیم«.    بارخفت چون هنوز به قوانین و روابط    هاوقتمینا. ب. سا: »خود ما مقصریم خیلی  

با این موضوع خیلی مشکل دارم افسوس که مردان سرزمین ما زن رو یه    واقعاً ی موافقم. و  لکاربر: ماریانا یاحقی: »خی

د و احساس مالکیت تام نسبت به اون دارند ولی ما زنا با اونا و سیستمشون مقابله  دوننوسیله شخصی برای خودشون می

 کنیم«. می
 

 های زنان شمولی خواسته د( جهان 
 

 های زنان ی خواسته شمول جهان ی گفتمان مبارزه علیه سوژگی زن بر اساس  کدبند .  5جدول  
 مقوله نهایی  های محوری مقوله  مفاهیم 

 رفتارهای وسیع جمعیسازی تحت گفتمان

در   که    ورسوم آداب،  هاسنتتعمق  اجتماعی  فرهنگ  و 

 حاصل تمدن است 

 ی زن پی برد فرودستها را کاوید تا به راز باید موقعیت

 های فرهنگی مرد محور به چالش کشیدن افسانه

 های زیرین واقعیت اجتماعیفرا عینیت و واکاوی الیه

 محور شکنی ساختارهای فرهنگی مرد شالوده

 های جنسیتی واقعیت اجتماعیعریان کردن خصیصه

 نقد محتوای آموزشی 

 خواهی یآزاد

 نقد عینیت مردانه 

 اگزیستانسیالیستی

 پرتاب به آینده 

 به سوی عشق با قدرت 

 

خواستهشمولجهان های  ی 

 زنان 

 

 

زن و مرد شکل گرفته است. توزیع قدرت همواره به شکلی نابرابر میان دو جنس  و در تمام جوامع،  در طول تاریخ  

های تاریخی،  سازی و به عبارتی قدرت، بیشتر در میان مردان ردوبدل شده است. البته فرهنگ و سنت های تصمیمموقعیت

 اساسیتسری تفکر مردانه بودن قدرت، تفاوت انگیزه یا عالقه زنان با مردان در کسب قدرت و بسیاری نظرات ب  ژهیوبه

 .دیگر به این روند کمک کرده است

پایدار نظامحضور متناسب و صحیح زنان در نظام ها بوده  های اجتماعی نشانگر اهمیت مشارکت آنان در موفقیت 

در  اند افزایش حضور زنان در ساختار قدرت و رهبریت موجب کاهش فساد  نشان دادهاست. درواقع تحقیقات مختلف  

 . شودشود؛ از دالیل مهم این واقعیت هم تمایل بسیار کمتر زنان در دریافت یا پیشنهاد رشوه عنوان میسطح کالن می



 
 

  
  

  133 (ینستاگراما ی: شبکه اجتماعی زن )مطالعه مورد یسوژگ  یهزن در گفتمان مبارزه عل یمای س ییپورنجف  و همکاران، بازنما

  

فرهنگ و هنر یشناس جامعه  ی فصلنامه علم 141-118 ، ص 1140  زمستان  ،چهارم م، شمارهچهاردوره    

نظام آنها در  اساسی هستند و مشارکت  ایجاد تحوالت  رهبران خوبی در  به    یده ی مردمی و شکلهازنان معموالً 

در دوره معاصر و طی چندین دهه    ژه یو)به  شانیهاییبسیار مهم است. متأسفانه زنان با همه این توانا   1های خوبدولت

اند( همچنان گذشته که از تحصیالت بسیار باالتر و تجارب زیادی در تشکیالت مختلف دولتی و غیردولتی برخوردار شده

 .اندهای مهم را در ساختار قدرت پیدا نکردهفرصت دست یافتن به موقعیت زیآمضیهای تبعبه دلیل قوانین و شیوه

اجتماعی و سیاسی موجود برای حضور پررنگ زنان در ساختار قدرت، الزم است زمانی که  ،  جز موانع فرهنگیالبته به 

توان اقتصادی، ارتباطات نزدیک با عوامل    از باب  ژهی وهای شغلی باال برای زنان در جامعه، به شرایط رسیدن به موقعیت 

مطلوب   یاهای باالی آنها برای رسیدن به جامعهمهم مالی و سیاسی در ساختار قدرت و باور اجتماعی به توان و قابلیت

های حاکمیتی  برای شناسایی زنان فرهیخته و توانمند کشور در همه بخش  یی هاو معتدل ایجاد شد، ضمن تعیین روش

 . برای حضور آنها در نظر گرفته شود یی هاه یسهم

یه چیزی که من رو تو ایران به  دهد: »پریا از کاربرانی است که روابط فرهنگی و نگرش جنسیتی را مورد نقد قرار می

مگه هممون  آخه چرا؟ تر باشن.که همیشه مردا از زنا سرتر و بزرگ که همه جا رو یه جوری کردن هشدت آزار میده این

 . فکر میکنن دخترا آدم نیستن« یه سری مردا هم هستن که اصالًیستیم؟ باید برابر باشیم. حاال انسان ن
 

 ز( رسانه به مثابه امتداد زبان مبارزه 
 

 ی گفتمان مبارزه علیه سوژگی زن بر اساس رسانه به مثابه امتداد زبان مبارزه کدبند .  6جدول  

 مقوله مرکزی  های محوری مقوله  مفاهیم 

 ها و منابع برابری دسترسی به فرصت 

و  توانمندساز  مردم  همه  زنان    خصوصبهی 

 شدههای به حاشیه رانده گروه   عنوانبه

گرا به زن )رویکرد  نقد نگاه پوزیتویستی تعمیم

 فراعینی( 

در   انتقادی  امر  گرایی  ینیعی  واکاو کاربرد 

 مردانه

 گرایی در مقابل کنش پذیری کنش

 عینیت مردانه یشی در  بازاند

 استقالل و فردیت 

 یشی و نقد عینیت بازاند

 نقد مردانگی نهاد علم

 آموزش همسان و برابر 

 فعال گرایی برابر طلب 

 سازی گفتمان

امتداد   مثابه  به  رسانه 

 زبان مبارزه 

 

مقابل خشونت و نقض  منزله چارچوب و ابزاری برای حمایت از زنان و دختران در   تواند بهرسانه در اشکال مدرن می

های مدرن و گسترش فضای مجازی و نیز با افزایش آمار سوءاستفاده امروزه با توجه به توسعه تکنولوژی   حقوق به کار آید. 

دهندگان خدمات مزبور وجود دارد تا در این رابطه افراد سودجو در این عرصه، تأکید زیادی بر مسئولیت سنگین ارائه 

ن و دختران در اینترنت و فضای مجازی محفوظ بماند و امکان سوءاستفاده از چنین امکاناتی  امنیت و حریم خصوصی زنا

  های الزم به زنان و دختران نیز از اهمیت به علیه زنان و دختران به حداقل برسد. البته بدیهی است که لزوم ارائه آموزش 

تقویت مهارت و دانش زنان و    خویش حمایت کنند.   وق سزایی برخوردار است تا خود با اقدامات پیشگیرانه بتوانند از حق

در راستای حمایت از حقوق زنان    یبرداردختران در زمینه رسانه بسیار مورد تأکید است، تا از این ابزار مدرن نهایت بهره

ی میان زنان  های خانوادگچنین ازجمله موارد دیگر مورد تمرکز در رسانه، مسئله تقسیم برابر مسئولیت عمل آید. هم  به

های خانوادگی و اشتغال زنان  و مردان، محو اقسام خشونت علیه زنان ازجمله خشونت خانگی و توازن میان مسئولیت 

 
1. good govermance 
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ها در مورد برابری ارتقای آگاهی آن.  شده است  عنوان مادر یا کارمند یا مدیر خصوصاً در رابطه با مادران جوان عنوان به

 . شودهای دیگر این نهاد شمرده میهای مختلف، ازجمله برنامهمن برگزاری کارگاهجنسیتی و خشونت علیه زنان در ض
 

 ای شدن زن یه حاش ر( نقد  
 

 شدن زن   ای یه نقد حاش ی گفتمان مبارزه علیه سوژگی زن بر اساس  کدبند .  7جدول  
 مفاهیم  های محوری مقوله  مقوله مرکزی 

شدن  یهحاشنقد   ای 

 زن 

 مبارزه برای اصالح نگرش مردساالر  اصل در تضاد با فرع 

باز    برای  تالش 

 یابی یتهو

 ( اقناعی )متقاعدساز نگاه به رسانه حامل پیام برای 

 نقد کوری جنسی 

 اصالح نگرش مردساالر 

و   مثابه فرع  به  را  او  و شرایطی که  با مقتضیات  تضاد  با اصل در  مقابله 

 نماید ید میبازتولدیگری و سوژه 

 یابی تحت فرایندهای پیچیده و ساختار اجتماعی یتهو 

 مدل بازنمایی با رویکرد برساختی  

 ، قواعد نانوشته هاتوافقنقش کلیدی الگوهای رفتاری   

 های جنسیهای مجازی بر کلیشهشبکهنقد داللت محتوای 

 های جنسی رسانه علیه گزینش

 ی بین استقالل و امیال طبیعیدوپارگ

 کسب جایگاه در سپهر دانشگاه 
 

  تولید  روند و ابزار به زنان اقتصادی را برجسته ساخت و عدم دسترسی - از تاریخ سیاسی  یابه آسانی، جنبه  توانیم

  داشته  درون خانه خودشان  بهحبسشان    و  زنان  حاشیه کشاندن  به  در  بزرگی  سهم  البته  اینآنان دانست.    یقدرتیب  دلیل  را

و  ذاتهم  سرکوب  را  پسران  شدن،  مرد   راه  در .گیردمی  شکل  مادر   با تفاوت«» راه  از  پسر  خودِ  .است مادر  با  پنداری 

 روشن بسیار جنسی و جنسیتی نظر از امر این لزوم. نیست مادران( الزم است که برای دختران )تداوم گسستی جهیدرنت

  نه  و  است  تداوم  قاعده   ی رشد هویت خود هستند ولی در مورد دخترانادختران نیز محتاج جدایی از مادران، بر است.

 ساختن   که »دیگری  کرد  تصور  توانمی  نیاست. بنابرانیست که برای پسر   «»دیگریطور  همان  دختر  برای مادر  .گسست

 ی راحتزنان با محیط خود به  یکه رابطهآن  . نتیجههویت پسران است و نه دختران  یریگ شکلد  رون  ی کامل/ مطلق« الزمه

  دیگری  و   خود  شناخت.  دیدن  فضایی  نیدر چن  تنفس  در  را  خود  آزادی  باشد و  رابطه  نوع  تکثر  ایجاد   جهت  در  تواندمی

نتایج    از  وها  ویژگی  نیترمهم  از  این   و  دهد.پنداری با دیگری رخ میذاتشدن و هم  دن/بو  مرتبط  طریق  از  دختران  برای

ها نیست. پرورش آن   آشکار  شمردن  پست همراه با  همیشه   نمودن زناندیگری  .  مادر شدن است  انتظارِ  مورد  و  مقبول

 .مذکر برای مادرانخصوص فرزند فرزند امری بس خطیر است، به
 

 های مورد انقیاد ط( رهایی سوژه 
 

 

 یاد های مورد انق سوژه   یی ها ی گفتمان مبارزه علیه سوژگی زن بر اساس ر کدبند .  8جدول  
 مفاهیم  های محوری مقوله  مقوله نهایی 

سوژه مورد  رهایی  های 

 انقیاد 

 

 مبارزه برای ترمیم ساختارهای فرهنگی 

 ساختارهای اجتماعیمبارزه برای ترمیم 

سنتی  کنش  الگوهای  تکرار  و  توالی  نقد 

 مردانه 

 های تولید دانش مردانه نهاد

 یری پذ جامعهتوجه به باز  

 گونه به زن نگاه پوزیتویستی و رعیت

 استقالل به منزله انصراف از جسم 

 تفسیر تحت تعیین ساختار مردانه 

 تلقی مردانه از دانشگاه 
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 کن است یرممغاستقالل در عین مادری  

 تالش برای کسب منزلت زن متشخص 

 های دانش توسط مردان تصاحب عرصه

 دانشگاه به مثابه سپهر مردان 

عنوان مانعی  ها در سراسر جهان و از نظر عموم مردم بهواقعیت این است که نزول شخصیت و تصویر زن در رسانه

مختلف های  معدود موضوعاتی باشد که در بین دیدگاهها« شاید از  برای رشد زنان شناخته شده و موضوع »زن و رسانه 

 .در حوزه مباحث زنان، نظرات مشابه و مشترکی در قبال آن وجود دارد

رسانهجامعه عمومی  نقش  که  باورند  این  بر  کشورهای  شناسان  در  چه  و  پیشرفته  کشورهای  در  چه  فراگیر،  های 

گوناگون زندگی است.  های  نی زن« و تثبیت »ضعف« او در میدانانساهای قدرت و توانایی»توسعه، نادیده گرفتن درحال

دهد و به عبارتی جعل  در جامعه ادامه می  ینیآفراز ظواهر خود به نقش  یریگعنوان موجودی که با بهرهمعرفی زن به

مختلف های  برای زن، هویتی ضدتاریخی است که نحوه حضور انسانی او را در دوران «نقش کاذب »تفریحی« و »جنسی 

  ی رسانای که رسالت خود را اطالع های رسانهای از نظاماینجاست که پاره  تیحیات بشری مخدوش ساخته است. نکته بااهم

دانند، بنا به اینکه متعهد به استیفای ایدئولوژی بورژوازی هستند، به مثابه بخشی از »تکنولوژی نظام کاالیی« عمل  می

همان شماردن این دو با آزادی زن، در تبدیل سرگرمی    کنند. پیوند میان آزادی جنسیت با فزاینده کردن مصرف و اینمی

برند  شناسند. لذا زنان در خیال گمان میای رسالت اصلی خود میهای رسانهی ای است که تکنولوژبه فرهنگ، نقش ویژه

زنند، اما غافل از آنکه خود به مثابه بخشی از ماشین اتوماسیون بورژوازی به بازتولید آزادند و خود دست به انتخاب می

 پردازند. نیازهای بازار می
 

 ی( مقاومت نمادین 
 

 ین مقاومت نماد زه علیه سوژگی زن بر اساس  ی گفتمان مبار کدبند .  9جدول  
 مقوله نهایی  های محوری مقوله  مفاهیم 

 ید تعاملی بازتولیف، ساخت و  بازتعر

 سازندگی اجتماعی

و   باال  شرایط  ادراک  در  فرامتنی  شرایط  به  توجه 

 دستی جنسیتییینپا

 ثباتی معنایی یب 

 دیالکتیک زمینه و متن 

 گفتگوی متن ایدئولوژِی 

 برابر انتظار از زن به مثابه شیء جنسیطغیان در 

 ی سرکوب بهانهتقید مادری به مثابه  

 نقد بازنمایی ایدئولوژی مردساالر 

 بازنمایی زن به شکل قربانی 

 مراتبی نگاه برابر و غیر سلسله

 ای یشهشبازتاب سقف 

 شکنی نظم مستقر شالوده

 دسترسی به منابع قدرت و دانش 

 

 مقاومت نمادین 

 

 

کند تا زنان هر    یدگی رس  آنانخواهند تا به حقوق  دولت می، زنان از  خواهیمما عدالت میکاربری ناشناس نوشته: »

 « ها دچار نشوندمصیبت  هروز ب

کنم اگه به دختری تجاوز بشه مایه  هایش نوشته: »تو محیطی که من زندگی میشادی از کاربرانی است که در پست

دختر، حتی باید خودشو بکشه که دیگری بهش تجاوز کرده. ولی اگه به پسری تجاوز بشه براش شرمندگیه وجود اون  

 کنن که حالش خوب بشه«. چند ماه رخت پهن می
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از    حمیده یکی  نوشته:  هاپستدر  مییش  عدالت  باشد  خواهیمینم  ،خواهیم»ما  زنان  برابر  در  صلح    ، خشونت  ما 

 «.خواهیممی

 

 
 شده از تحلیل گفتمان مبارزه علیه سوژگی زن راج های استخ . مقوله 1شکل  

 

 گیری یجه نت بحث و    - 5
ها و کارآمدترین تسلیحات برای تسخیر آرام جوامع هستند. طی چند  ترین ابزار برای القای اندیشهیچیدهپ ،  هارسانه

آن(، هر روز بر    العادهخارق های  یژه اینترنت و تواناییوبه یز تکنولوژی ارتباطات )انگشگفتی اخیر با توجه به سرعت  دهه

باشد  ها یکی از مباحث اساسی مطرح در سطح جوامع میع رسانهشود. موضوپیچیدگی این ابزار و تسلیحات افزوده می

متقابل این دو حوزه کمتر مورد    اثریر و  تأثکه از زوایای مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. زنان و رسانه و  

و به دلیل فقدان   طبیعی  طوربهتوجه واقع شده است. شاید به این دلیل که برخورد جوامع با مسأله زنان متفاوت بوده و  

شده است.  ینمی احساس  طورجدبهگاه ضرورت طرح چنین سرفصلی  یچهیک جایگاه شایسته و هویت مستقل برای زنان  

شدن و یا    ترپررنگها و لوایح دولتی،  در کشور ما ایران نیز طی دو دهه اخیر مباحث مرتبط با زنان در قالب ارائه طرح 

خانواد با  مرتبط  قوانین  بررسیبازنگری  و  تحقیقات  اجرای  و...(،  نفقه  دیه/  )ارث/  زنان  و  علمی  ه  دانشگاههای  ی،  و 

های علمی و... مورد توجه و  های سینمایی، برگزاری سمینارها و همایشافزایی اجتماعی در قالب ساخت فیلمحساسیت 

 بوده است.    مؤثران و مسائل آنان  ی عمومی نسبت به زن سازآگاهبررسی قرار گرفته است که هر کدام در جای خود بر روند  

آن  آورشگفتهای سو و نیز اقبال عمومی برای استفاده از تواناییبا توجه به اهمیت و سرعت گسترش اینترنت از یک 

یژه رشد روزافزون کاربران زن ایرانی و کمبود و یا  وبهکشورهایی مانند ایران از دیگر سو و    خصوصبه در سطح جهان و  

اینترنت    تأثراتیر و  تأثهای جامع مرتبط، ضرورت بررسی علمی  نبود پژوهش اپلیکیشنوبهمتقابل زنان و  های  یژه در 

 این حساسیت پژوهش حاضر طراحی و اجرا گردید.  بر اساس باشد و می  تأملقابلآن مانند اینستاگرام جدی و  پرکاربرد

 مردان   یهاآلایده  وها  آرمان   اساس  بر  جهان  زیست   الگوسازی  و  بازنمایی   بهمردساالر    جامعه  در  مدرن  رسانه

  مجازی،   اجتماعیهای  شبکه خصوصاً    و  جمعیهای  رسانه  تکنولوژی(  هابر ماس  تعبیر  به)  متأخر  مدرنیته  در  اما.  پردازندمی

گفتمان 
مبارزه علیه 

سوژگی

یابیهویت
هبازاندیشان

بازسازی متون
اجتماعی 
مخدوش

برابرخواهی

شمولی جهان
های خواسته
رهایی زنان

سوژه های 
مورد انقیاد

نقد 
حاشیه ای 
شدن زن

رسانه به 
اد مثابه امتد

زبان مبارزه

مقاومت 
نمادین



 
 

  
  

  137 (ینستاگراما ی: شبکه اجتماعی زن )مطالعه مورد یسوژگ  یهزن در گفتمان مبارزه عل یمای س ییپورنجف  و همکاران، بازنما

  

فرهنگ و هنر یشناس جامعه  ی فصلنامه علم 141-118 ، ص 1140  زمستان  ،چهارم م، شمارهچهاردوره    

  محکوم  و شده  اندهر  حاشیه  به  اجتماعی  کنشگران  عاملیت  و   انقالبی   کنش   امکان   آمیز،مخاطره  و   مخرب  پیامدهای  کنار  در

 برای  نیز امکانی  قدرت،  تزریقیهای گفتمان  و   کالن، های  روایت  بازنمایی   کنار در  که  صورت  این  به .  است  ساخته  فراهم  را

  ایجاد  مشترکهای آرمان برساخت و  بازسازی و  شدن متشکل  برای( زنان پژوهش این  در ) شده رانده حاشیه به ی هاگروه

  در   زن،مردساالرانه    سوژگی  برابر  در  مبارزه  تحت  را  زن  برتر  و  متفاوت  سیمای  بازسازی  و  بازنمایی  امکان؛  این.  کند می

 . سازدمی ممکن عمومی حوزه مثابه به مجازیهای شبکه 

گیری و بازنمایی هویت جنسیتی زنان، نقشی مهم ایفا نموده  در طول تاریخ، نظام پدرساالری )مردساالری( در شکل

اند. با  ی عمومی جامعه امکان حضور فعال و سازنده نداشته و در حاشیه ماندگار شدهی آن زنان در حوزهواسطه بهاست و 

اند، فضای مجازی به خصوص شبکه توجه به اینکه در فضای واقعی جامعه ایران؛ زنان به نسبت مردان کمتر دیده شده

ه است تا از منزل خود با مسائل روز آشنا و در مباحث آن شرکت اجتماعی اینستاگرام این امکان را به کاربران زن داد

های اجتماعی زنان و مردان، بازگوکننده این واقعیت است که مفاهیم زنانگی و مردانگی )جنسیت( گوناگونی نقش  کنند.

شوند. مناسبات  اده میها بازتاب دای در رسانهگونه به شدت تحت تأثیر عوامل اجتماعی قرار دارند. زنان و مردان هریک به

بر تمامی جوامع بشری، زمینه  را در موضع مردساالرانه حاکم  آنان  زنان شده است و  از  ایدئولوژیک  ارائه تصویری  ساز 

ای از زنان و ساختارشکنی های کلیشهی متأخر در بطن خود استراتژی مبارزه با قالب)سوژگی( قرار داده است. اما مدرنیته 

 .را پرورش داده است

هایی شده است که ساختاری که زنان را با  ها و نهضت های فکری و جنبشساز پیدایش پارادایممدرنیته متأخر زمینه 

نماید را به مبارزه جدی دعوت و در سطح وسیع مورد انتقاد قرار داده و به چالش  ادبیات سوژگی و جنس دوم بازنمایی می

های برابری خواه را ایجاد نموده است؛  پسامدرنیسم که گفتمان مبارزه و جنبشکشیده است. همچنین ادبیات انتقادی و 

گویی و مونولوگ قدرت را به  های اجتماعی مبتنی بر بستر اینترنت، ساختار کالن و تکبر این باور است که رشد شبکه

  برابر در مقاومت  هایستراتژی وگوی آزاد و برابر را برای کنشگران فراهم ساخته است. اچالش کشیده است و امکان گفت

های ایدئولوژیک پنهان و مستر در آنها را برمال ای را مورد بازنگری اساسی قرار داده و انگیزهزن، متون کلیشه   سوژگی

پردازد. هدف اصلی این مبارزات تغییر و برساخت مجدد تصویر زن  ساخته و به بازسازی تصویر و هویت راستین زنان می

ن و هم در منظر مردان است. و در این مسیر از راهبرد مشارکت فعال و مؤثر و تالش برای توانمندسازی هم در نزد زنا

های انسانی  های آن و تنوع ذائقهگیری از قدرت فراگیر اینترنت و اقبال جهانی به جاذبهها با بهرهرسانه  گیرد.زنان بهره می

اند.  ویژه هویت جنسیتی کمک نمودههای اجتماعی و فرهنگی بهیتحتی تولید اشکال مختلف بازنمایی هو  به بازتاب و

ینستاگرام برای کنشگران ارتباطی این امکان را فراهم ساخته است که شرایط واقعی زنان با  ا  یشبکه اجتماع بین  دراین

 های مجازی را تبیین نمایند. هدف بازاندیشی در هویت زنانه و بازتولید نمادین زنان در شبکه

دیگر شبکه اجتماعی اینستاگرام به مثابه حوزه عمومی، شرایطی را برای بازنمایی و بازسازی متفاوت از زنان یانببه

فراهم نموده و زمینه مبارزه زنان علیه سوژگی و شیءوارگی در گفتمان مردساالر را مهیا ساخته، به ابزار رهایی زنان  

 با مشکالت را پژوهشگران دارند، که وسعتی و پیچیدگی ری، عمق،یپذانعطاف دلیل به کیفی پژوهش  تبدیل گشته است.

،  هایگاهمیدان، جا هایی که پژوهش حاضر با آن مواجه بود عبارت بودند از:  محدودیت  .کنندیم روروبهخاصی   یهاچالش و

تر  با همان اطمینان یک پژوهش در سطح گسترده  توانندیهمواره تکرار شوند و نه م  توانندیرخدادها، شرایط و تعامالت نم

مسئله گمنامی و جلب اعتماد هنگام گزینش  ست. بر ازمان ازاندازهیشها بگردآوری، تحلیل و تفسیر داده د. عمومیت یابن

ه  دهی موضوعی است که برخی پژوهشگران را نسبت به آن دلسرد کردمسئله تعمیمآورد. یها مسائلی را به وجود میافته

ها جایی ندارد و معمول  احتمالی در این پژوهش  یریگنمونه :است. مسئله تعمیم در پژوهش کیفی دو جنبه دارد. نخست
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کیفی پذیرای آن قسم تعمیم که در پژوهش کمی رواج دارد، مثل فنون آماری مبتنی بر نظریه    یهانیست. دوم داده

 .نیستند احتماالت،

می پژوهشپیشنهاد  در  آتشود  و های  خاص  موارد  زمینه  در  موردی  مطالعه  گیرند:  قرار  توجه  مورد  موارد  این  ی 

تحت گفتمان مبارزه علیه سوژگی زن، بررسی تطبیقی گفتمان مبارزه علیه سوژگی در کشورهای مختلف   فردمنحصربه 

رزه علیه سوژگی جانب، بررسی تطبیقی گفتمان مبارزه علیه سوژگی در مناطق مختلف کشور، بررسی تطبیقی گفتمان مبا

پیشنهادهای    های پژوهش. از مفاهیم نهایی یافته  هرکدامی اجتماعی، واکاوی میدانی عوامل مرتبط با  قشربندبا رویکرد به  

های اجتماعی  اند از: توجه برنامه ریزان و نهادهای فرهنگی اجتماعی مربوطه به محتوای شبکه کاربردی پژوهش نیز عبارت

واقعیت  عنوانبه و  انعکاس  جامعه  برساختی  و  ربرنامههای  میان  کوتاه،  جهت    بلندمدت یزی  در  امور  اصالح  جهت  در 

های اجتماعی  های اجتماعی؛ توجه به شبکه های تحقیق؛ رفع موانع آزادی حضور و برابری گفتگویی زنان در عرصهیافته

در سرفصل آموزشی و توجه جدی به  های اجتماعی  یاز دنیای شبکه موردنبینی محتوای  یشپ و    وپرورشآموزش از طرف  

ی  تر و با نگرش خاص جنسیت زدایی در رادیو و تلویزیون بنا به یافتهیجدبرابری آموزشی در قبال زن و مرد؛ مدیریت  

های اجتماعی  ی و انتقادگری با نگرش خاص به محتوای شبکه ارسانهمفهومی )رسانه به مثابه امتداد زبان(؛ افزایش سواد  

 ی، نیروی انتظامی. گذارقانوندهای خانواده، از سوی نها
 

 مالحظات اخالقی 
 ق پژوهش ال پیروی از اصول اخ 

   ت.ق پژوهش رعایت شده اسالدر مطالعه حاضر تمامی اصول اخ

 

 ق پژوهش ال پیروی از اصول اخ 

به راهنمایی جناب آقای دکتر منصور حقیقتیان و مشاوره   از رساله دکتری نویسنده اول بود که  مقاله حاضر برگرفته 

 جناب آقای دکتر اسماعیل جهانبخش در دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان انجام گرفته است. 

 

 حامی مالی 

 ست. مقاله تامین شده ا گانهای مرتبط با پژوهش حاضر توسط نویسندهزینه

 

 تعارض منافع 

 مقاله حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع است گان، بنابر اظهار نویسند

 

 منابع 
  صفحات زنان   در   شدهبازنمایی  زنانگی   اینستاگرامی؛   تأثیرگذار  (. زنان 1400نورالدین. )  زاده، سیدفرد، زهرا و رضوی اردکانی

 . 65-90(، 1)13، زن در فرهنگ و هنرایرانی.  اینفلوئنسر

 . 5-31(، 1-2)4، زن در توسعه و سیاستهای نقش جنسیتی. (. بازنگری نظریه 1385بستان، حسین. )

 اینستاگرام.   در  ایرانی  جوان  زنان  زندگی  سبک  بازنمود  (.1397)  آزیتا.  سیاووش و الجوردی،  صلواتیان،  عبداهلل؛  بیچرانلو،

 . 112-140(، 56) 15، ارتباطات و فرهنگی   مطالعات

 (، تهران: شرکت نشر کتاب هرمس. 1393. ترجمه احمد تدین )یورگن هابرماس(. 1987، مایکل. )پیوزی
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 شناسان. . تهران: جامعهشناسیرسانه(. 1394حبیب زاده ملکی، اصحاب. )

مندی  ان بهره(. ارتباطات مجازی و سایبر سایکولوژی )مطالعه رابطه می1390خانیکی، هادی و روحانی، ریحانه سادات. )

(،  3)  5،  مطالعات اجتماعی ایراندانشجویان فنی دانشگاه تهران از وبالگ با نگرش آنان درباره روابط مجازی(.  

48-71. 

ارتباط میان رفتار جنسی و طرحواره1385ای، اکرم. )خمسه  از دانشجویان  (. بررسی  های نقش جنسیتی در دو گروه 

 .327-339(، 8)2، خانواده پژوهی متأهل. 

( بختیار.  فاکن(.  1401سجادی،  ویلیام  آثار  در  سوبژکتیویته  بازنمایی  و  )برساخت  هیاهر  و  رمان خشم  بر  تمرکز  و(.  با 

 . 1-15(، 3)4، فرهنگ و هنرشناسی جامعه

(،  22)6،  جامعه، فرهنگ و رسانه(. سنتزپژوهی بازنمایی زنان در سینمای ایران.  1396شاهرخ، لیال و هاشمی، شهناز. )

97-69 . 

مجلسی، نژاد،عبدالهی و  ) علیرضا  خشونت1397نوشین.   در کنندگاندنبال اظهارنظرهای موردیِ مطالعه کالمی  (. 

 . 1-61(، 13)4 ،نوین مطالعاتایرانی.  نرمندانه اینستاگرام صفحات

(.  تحلیلی از سینمای اصغر فرهادی)  شناسا  هسوژ  هزن به مثاب(.  1393علیخواه، فردین؛ باباتبار، احسان و نباتی شغل، امین. )

 . 59-87(، 2)5 ،زنان هپژوهشنام

زنان    زندگی   در  موبایلی  اجتماعی  هایشبکه  (. نقش 1396دشتی، طاهره. )  علیخواه، فردین؛ کوهستانی، سمانه و واقعه 

 .491-509(، 4)9، هنر  و فرهنگ در زنرشت(.  شهر: موردی )مطالعه

 ، ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، تهران: نشر نی. تاریخ جنسیت، ارداه به دانستن(. 1384فوکو، میشل )

. ترجمه افشین خاکباز و احمد علیقلیان،  قدرت هویت عصر اطالعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ:(.  1380کاستلز، مانوئل. )

 تهران: طرح نو. 

،  فرهنگ و ارتباطاتپروبلماتیک زندگی روزمره در مطالعات فرهنگی و نسبت آن با جامعه ایران.    (.1384کاظمی، عباس. )

1(4 ،)122-97 . 

( نوانبخش، مهرداد.  مطالعات توسعه (. واکاوی مفهوم »سوژه« در رویکردهای تحلیل گفتمان.  1398کریمی، شهناز و 

 . 7-19(، 2)11، اجتماعی ایران

)ابوذر  ی، مهدی و قربانفر،  یدی، حمینمحمدامکنعانی،   اجتماع رسانه  یرتأث  یبررس(.  1396.   یتی جنس  یتبر هو  یهای 

 . 97-128(، 3)11، توسعه اجتماعی. ای در شهر رشت: مطالعهدختران مادران و

:  46،  کتاب ماه فلسفهآلیسم دکارت رابطه سوژه و ابژه، ترجمه تینا فرنام.  (. روایت هایدگر از ایده1390کوشن، کادیر. )

15-10. 

 . ترجمه ناصر موفقیان. تهران: نشر نی. تجدد و تشخص(. 1383گیدنز، آنتونی. )

اجتماعی    یهاتشکل  های یتها و فعالها، مؤلفهزنان کرد در حوزه عمومی: زمینه(.  1400لطیفه. ) محمدی، جمال و پاشایی،  

 . 379-403(، 3)19، در توسعه و سیاست زن. زنانه )مطالعه موردی: استان کردستان(
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مند زنانه در ارتباط با سلطه مردانه  (. تحلیل گفتمان برساخت سوژه جسم 1400محمدی، جمال و محمدی، فاطمه. )

 .227-256(، 36)12، پژوهشنامه زنان)زنان شهر سنندج(. 

بررسی   مثابة شخص آندروژن در دو فیلم از سینمای ایران  زن به(.  1397محمودی بختیاری، بهروز و ناصری، انیس. )

 .311-331(،  3)10، زن در فرهنگ و هنرت. ترانزی و کافه های روسری آبیمفیل

 بحران  بر  یدتأک  با)  هویت  بحران  و  مجازی  اجتماعی  هایشبکه(.  1391)فائزه.    صمد؛ خاکسار،  پور،  عدلی  ثریا؛  معمار،

 .155-176(، 4)1 ،ایران در اجتماعی تحقیقات و مطالعات. (ایران هویتی

  اینستاگرام   و  تلگرام  کارکردهای  موردی  مطالعه   :اجتماعی  های رسانه  انتقادی   (. تحلیل1400مهری، رقیه. )مقیمی، مریم و  

 . 175-193(، 39)10، جامعه، فرهنگ و رسانهفرانکفورت.  مکتب  مبنای نظریات بر

قیقات و مطالعات  . تهران: مرکز تح مطالعه تطبیقی نظریه کاشت و دریافت در ارتباطات(. 1389مهدی زاده، سیدمهدی. )

 ای سازمان صداو سیما.و سنجش برنامه

 . 30-44(،  10و    9) 3،  درمانیهای روانتازه(. دوگانگی جنسی )آندروژنی(.  1377نجاریان، بهمن و خدارحیمی، سیامک. )

 . ترجمه محمدتقی دلفروز. تهران: انتشارات کویر.شناسی سیاسی معاصرجامعه(. 1382نش، کیت. )

(. از سوژه جنسی تا سوژه انقالبی: بازنمایی زن در گفتمان انقالب  1392، نرگس و هاللی ستوده، مینا. )نیکخواه قمصری

 . 150-170(، 3)7،  مطالعات اجتماعی ایراناسالمی. 

   . ترجمه هادی شاهی. تهران: پارسه.سوژگی(. 1396هال، دونالد. )
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