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 چکیده
شده از سوي  گذاشته اشتراک در محتواهاي به« پسند فمینیسم عامه»ردِ پاي  این پژوهش به جستجوي

پردازد. به این منظور، به تحلیل کیفی  هاي اجتماعی می کنشگران ایرانی حوزه زنان در بستر رسانه

نشگر حوزه زنان در اینستاگرام کاربري پُربازدید چهار ک  شده از حساب  هاي استخراج محتواي نمونه

شده حوزه زنان و جنسیت در این  ایم با شناسایی مسائل پربسامد و برجسته پرداخته، و کوشیده

محتواها، چگونگی پرداختن به این مسائل، و راهکارهاي پیشنهادشده براي آنها، به این پرسش پاسخ 

گران ایرانی فعال  کنش عامه پسند نزد  دهیم که آیا این متون نشان دهنده وجود گرایش به فمینیسم

  در حوزه زنان هستند یا خیر.

گران مورد  گري کنش شده و کنش گذاشته هاي پژوهش، محتواهاي به اشتراک بر اساس یافته

هایی چون درگیري در حلقه بازخوردها، تمرکز افراطی بر بدن زنان، ارائه  مطالعه، داراي ویژگی

شده و فردگرایانه براي  سازي  از فمینیسم، و گاه پیشنهاد راهکارهاي سادهشده  سازي اي زیبایی  نسخه

گري  است که گرچه کنش شده هاي مبتنی بر جنسیت هستند. همچنین نشان داده حل نابرابري

شده زنان ایرانی کمک   رانده حاشیه پذیري مسائل به  تواند به مشاهده  دیجیتال فعاالن مورد مطالعه می

است. به  گري بیش از همه در راستاي ایجاد سرمایه اجتماعی براي کنشگران بوده کند، این کنش

توان   هاي فعاالن مورد مطالعه را می ها و کنشگري دهد که برخی پویش عالوه، نتیجه مطالعه نشان می

شده در   عمومی ساخته پسند و محبوبیت آن در مباحثات  عامه  گرفتن فمینیسم فرایند قدرت ذیل

 مجازي ایران حول مسائل زنان به شمار آورد.فضاي 
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 مقدمه 

اي از مدونا، خواننده  بینیم که بلوزي با طرح پلنگی بر تن دارد و با ترانه اش می زنی را در کنج خانه

بینیم:  هاي متحرکی می زمان روي تصویر، متن رقصد. هم کند و می انی میخو پاپ آمریکایی هم

مردساالري یه نظام اجتماعی، سیاسی و فرهنگیه/ که در آن مردان در راس هرم قدرتند/ این »

اي از  ، نمونه1هزار پسند 21این ویدئوي کوتاه با بیش از «. نظام بر پایه تبعیض جنسیتی بنا شده...

در حساب کاربري پُربازدیدش در اینستاگرام به اشتراک « فرانک عمیدي»که محتواهایی است 

خواند، از سوي کاربران  می« اولترافمینیستِ جهادي»گذارد. محتواي مطالب او، که خود را  می

شود. بسیاري، مطالب او را به عنوان منبع آموزش فمینیستی تحسین  دست می به زیادي دست

شود. به نظر  برانگیزش نیز با نقد و حمله روبرو می مطالب بحث کنند. هرچند بسیاري از می

هاي مبتنی بر جنسیت و گرایش جنسی را رسالت خود  رسانی درباره نابرابري رسد او آگاهی می

انجام  2نوشته، ویدئو و و داستان داند و آن را، بیش از همه، از راه انتشارِ شمار زیادي عکس می

 هایی از زندگی روزمره اوست. ده صحنهدهد که غالبا دربرگیرن می

ایم که با توجه به شمار  فمینیستی رفته گونه از نگرش ما در این پژوهش سراغ این

کنندگان، و بازنشر پُرشمار محتواهاي مربوط به آن، در مقایسه با دیگر انواع محتواها و  دنبال

هاي  وزه زنان در رسانهشده از سوي کنشگران ایرانی ح اي هايِ فمینیستیِ رسانه رویکرد

ایم با تکیه بر تحلیل محتواي  است. کوشیده بیشتري دست یافته 3پذیرتري  دیجیتال، به مشاهده

صفحه پُربازدید چهار کنشگر حوزه زنان )فرانک عمیدي، سمانه سوادي، مینا خانی و شقایق 

سارا »ونه که آن گ 4«پسند فمینیسم عامه»نوروزي( در اینستاگرام ارزیابی کنیم که آیا 

است، در محتواهاي مورد مطالعه قابل رد یابی است یا نه. در این   تعریف کرده 5«وایزر بنت

ایم که کدام یک از  گري، به این موضوع پرداخته هاي این نوع کنش راستا، ضمن بررسی ویژگی

است، این موضوعات چگونه  شده ها پربسامد، و برجسته مسائل حوزه زنان در این صفحه

گران مورد مطالعه پیش  بندي شده، و چه راهکارهایی براي مسائل زنان از سوي کنش صورت

 است.   شده  نهاده

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Like 
2 Story 

3 Visibility 

4 Popular Feminism 

5 Sarah Banet-Weiser 
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 مساله پژوهش 

گري زنان  هاي اجتماعی به میدان نبردي براي مقاومت و کنش  با توجه به تبدیل بستر رسانه

مانندي براي کاوش  بیایرانی، براي پژوهشگران حوزه مطالعات رسانه و مطالعات زنان فرصت 

هاي اجتماعی نامرئی  است که به دالیل مختلف، از دیگر عرصه گري زنان فراهم شده درباره کنش

ویژه با تمرکز بر محتواي تولید و  گري دیجیتال زنان، به شده است. پژوهش درباره کنش

دهد  امکان می گذاران حوزه زنان ریزان و  سیاست گران، به برنامه شده از سوي خود کنش توزیع

شود، در حالی که در  می  ها و مسائل زنان که در فضاي دیجیتال بازنمایی به برخی از مطالبه

هاي فرهنگی و اجتماعی رسمی غایب است، دسترسی یابند.  و گفتمان 1هاي جریان اصلی رسانه

توزیع هاي فمینیستی که در بسترهاي دیجیتال تولید و  به دست آوردن شناخت درباره رویکرد

هاي زنان  شود، براي فعاالن زنان نیز که به دنبال کردن سیر کنونی و آتی تحوالت جنبش می

(، 2021طور که الدن رهبري و همکارانش ) مند هستند، ضرورت دارد زیرا همان ایران عالقه

هاي درازمدت بر سر مسائل زنان، در حال  هاي برخط درباره کشمکش گویند، پویش می

به این مسائل و به نوبه خود، شکل دادن به چگونگی اجراي اعتراض علیه بخشی  اولویت

 هاي جنسیتی و برساخت و دگرگون کردن جنبش زنان است. نابرابري

ها درباره مسائل حوزه زنان از  بحث زنان ایرانی و تحلیل گري پژوهش حاضر به مطالعه کنش

هاي  ش صرفا بر یکی از رویکردپردازد. تمرکز پژوه هاي اجتماعی می سوي آنها در رسانه

هاي  است که از میان چارچوب هاي دیجیتال بوده شده در بستر رسانه ساخته و توزیع  فمینیستی

پذیري بیشتري از سوي کاربران   مختلفِ ابراز شده در این بستر در حوزه زنان، فرصت مشاهده

شده در  تولید و توزیع هاي محتواهاي فمینیستیِ محبوبِ . ما با تحلیل ویژگی است یافته

اي از فمینیسم  توان نمونه کنیم که این رویکرد را می هاي مورد مطالعه، بحث می صفحه

هاي  داند که ویژگی پسند را یکی از نیروهایی می وایزر فمینیسم عامه دانست. بنت پسند عامه

یسم به بخشی اکنون فمین»کند. او باور دارد که  سیاست جنسیت را در دوره معاصر توصیف می

هاي محبوب فمینیستی در همه  است و انواع خاصی از مانیفست از فرهنگ عامه بدل شده

هاي جریان  هاي اجتماعی، در کنار رسانه ویژه رسانه اي، به بسترهاي تجاري و همگانی رسانه

نند توانند آنها را ما شود و مردم می اي توزیع می طور شبکه به اصلی و پخش رادیو و تلویزیونی

. فمینیسم (Banet-Weiser & Portwood-Stace, 2017, p. 584) «یک کاال مصرف کنند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Mainstream media 
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هاي مختلفی چون تبلیغات و فیلم، روي  هاي متفاوت و در قالب شکل پسند در عرصه عامه

ننده اینستاگرامی اشاعه هاي مراسم اهداي جوایز و در مطالب انگیزا  ها، در سخنرانی تیشرت

 . (Banet-Weiser: 2018b)یابد  می

ها، میدان پژوهش حاضر، بر اساس هدف پژوهش، به سه دلیل به رسانه  از میان این عرصه

 (2010) 1«دانا بوید»طور که  است؛ نخست، همان شده اجتماعیِ تصویرمحورِ اینستاگرام محدود 

، قابلیت 4پذیري، تکرارپذیري ، مشاهده3اینستاگرام مانند پایداري 2هاي گوید، استطاعت یم

کند. دوم،  ، این رسانه را به مکان خوبی براي پژوهش کیفی بدل می5و قابلیت تفسیر جستجو

 6ها اینستاگرام دربرگیرنده فرهنگی بصري است که معنا را از راه تصویر، در کنار متن، صورتک»

و مکان بالقوه مناسبی را براي ظهور و  (Laestadius, 2017: 575)« کند منتقل می 7ها گو هشت

اي  در فرهنگ رسانه (2020)وایزر  کند که به قول بنت پسند فراهم می مطالعه فمینیسم عامه

دومین رسانه اجتماعی محبوب در یابد. سوم، اینستاگرام،  معاصر بروز می  شده  شدت دیداري به

آپ، بیشترین  (، پس از واتس1399ایران است که بر پایه آخرین نظرسنجی ملی ایسپا )بهمن 

 70.7سال،  18درصدِ ایرانیان باالي  45میزان استفاده را در میان ایرانیان داخل کشور دارد که 

  .(ISPA, 1399) گیرد دربرمی درصدِ افرادِ داراي تحصیالت دانشگاهی را 59درصدِ جوانان، و 

ایم که آیا همه یا برخی از  ما در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این پرسش بوده

شده  گذاشته  اشتراک خواند، در محتواي به پسند می وایزر فمینیسم عامه هاي آنچه بنت ویژگی

در حوزه زنان بر بستر اینستاگرام قابلِ مشاهده است؟  گران ایرانی پُرمخاطب از سوي کنش

ها و کارکرد این نگرش  است که در این صورت، آیا ویژگی فرعی هم به این شرح بوده  پرسش

وایزر در بافت فرهنگ غربی  گونه است که بنت فمینیستی در محتواهاي کاربران ایرانی همان

 کند؟  توصیف می

هاي پژوهش، ابتدا پیشینه پژوهش، و  ها در بخش یافته پیش از پرداختن به این پرسش

 پسند شرح داده خواهد شد. سپس مفهوم فمینیسم عامه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Dana Boyd  
طور ساده، کنش به  نی است.اي براي کاربران شد هایی که از راه یک بستر رسانه  Affordances 2  

3  Persistence :هاي گذراي زندگی روزمره تشویق کاربران به ثبت و انتشار لحظه 

4 Replicability ( به دلیل امکان تصویربرداري از صفحهScreen Capture) 

5  Interpretability  غنیِ قابل تفسیر  ناشی از تاکید بر وجود تصویر به مثابه داده 
6 Emoji  
7 Hashtags  
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 پیشینه پژوهش 

شناسان و پژوهشگران حوزه مطالعات رسانه به مطالعه گسترده تاثیر اینترنت در ایران  جامعه

فضاي مجازي هاي این حوزه به زنان در  اند، هرچند سهم کوچکی از پژوهش پرداخته

اند.  گري و جنبش زنان پرداخته و شمار اندکی نیز به نقش اینترنت در کنش 1اختصاص دارد

گري دیجیتال زنان براي جنبش زنان و تحقق  ها به دستاوردهاي کنش شماري از این پژوهش

هاي زنان، ایجاد  شدن خواست اند، دستاوردهایی چون عمومی مطالبات آنان پرداخته

امکان  (،1399)رحیمی و بیچرانلو. افزایی، خلق هویت جمعی  تگو، اتحاد و همهاي گف فرصت

سازي فرایندِ  ارتباط زنان فعال با یکدیگر، دسترسی به گستره بزرگتري از مخاطبان، ساده

، پیوند فعاالن حقوق زنان در داخل و (Karimi, 2018)ها  ریزي و سازماندهی فعالیت برنامه

هاي اجتماعیِ   و جنبش  ، پیوند با کنشگران منطقه(Abbasgholizadeh, 2014)خارج کشور 

هاي فمینیستی فراملی  تري از ایده جهانی و ایجاد دسترسی زنان به گستره متنوع

(Batmanghelichi & Mouri, 2017) ان و ایجاد همبستگی فراملی حول حقوق زن

(Tafakori, 2021) ها بر تاثیر  است. برخی پژوهش از سوي پژوهشگران شناسایی شده

گران ایرانی حوزه  گروهی کنش گروهی و میان ارتباطات با واسطه اینترنت بر ماهیت روابط درون

جمعی را تسهیل کرده و به گیري  اند که این ارتباطات، فرایند تصمیم زنان پرداخته و نشان داده

این فضا از  .(Naeli, 2018)است  آنها کمک کرده  تعامل و همکاري و همچنین توانمندسازي فردي

ها، یافتن زبانی مشترک، بحث درباره  گذاري دغدغه اشتراک گران براي به سوي کنش

است و به مکانی براي ساخت  اده شدهتقاضاهاي مشترک و خلق سرمایه اجتماعی استف

. برخی از مطالعات این حوزه بر (Abbasgholizadeh, 2014)است  جنبش زنان بدل شده

ها  اند. این پویش متمرکز بوده« هاي یواشکی پویش آزادي»هاي دیجیتال زنان و عمدتا  پویش

و پیوندهاي ضعیف میان کاربران، نداشتن اثر  از سوي برخی پژوهشگران به دلیل گمنامی

دهی یک جنبش اجتماعی واقعی، مصداق  سیاسی معنادار و نداشتن ظرفیت سازمان-اجتماعی

شده  هاي فردي که به بیان (1396)طالبیان و طالبیان. اند  شده شناخته 2گرایی کنش سست

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فرد و  اردکانی ;1400زاده، راودراد، حجاري، و مجدي ;1400خواه، )حمایتها نگاه کنید به  ترین نمونه براي تازه 1

اسالمی، موسوي، و علیخواه،  ;1400جهرمی، بیگوند، کاظمی، و بصیریان ;1400بیچرانلو و بوالی،  ;1400 زاده،رضوي

 .(1399مقیمی، خانیکی، و سلطانی،  ;1399، کرمی، و فرزادمنش، ذکایی ;1399عبداللهیان و هومن،  ;1399

2 Slactivism 
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خوانده شود  1ند ناجنبشتوا ناامیدي و استیصال زنان در فضاي مجازي محدود مانده و می

(Shojaee, 2016)هاي  ها را به دلیل ناهماهنگی بین بافت و دغدغه . برخی دیگر، این پویش

سازي زنان حول  ها در خارج از مرزهاي جغرافیایی، دوگانه بندي این دغدغه محلی با چارچوب

 ,Khiabany)اند  سیاسی نقد کرده  اقعی و سازمانو  مساله پویش، و نداشتن توان ایجاد شبکه

هایی را در ایجاد بستري براي  هاي چنین پویش . در مقابل، برخی دیگر، قابلیت(2015

اند ماهیت  ، و گفته خودبازنمایی و مستندسازي شخصی زندگی روزمره زنان شناسایی کرده

شده زنان را فراهم  هاي به حاشیه رانده بازنمایی مستقل گروه  تعاملی فضاي مجازي فرصت

و آنها را براي مشارکت در ساخت هویت جمعی خود توانمند  (Karimi, 2015)است  کرده

هایی  . بر اساس نظر برخی پژوهشگران، چنین پویش(Khazraee & Novak, 2018)کند  می

هاي جمعی در مورد  ن که همراه است با محدودیت جامعه مدنی و سانسور رسانهدر بافت ایرا

رسانی عمومی، اعتراض اجتماعی و  اي در آگاهی  صورت فزاینده مسائل زنان، فضاي دیجیتال به

عه ها با مطال . برخی پژوهش(Tahmasebi-Birgani, 2017)است  بسیج عمومی موثر بوده

هاي شخصی یا گروهی زنان، به بحث و گفتگو درباره فمینیسم دیجیتال در  موردي صفحه

را  مدرسه فمینیستیوب   پایگاه (2016)« منصوره شجاعی»اند. براي نمونه،  ایران پرداخته

هاي  ایجاد فرصت تواند به داند که می نتیجه تالش طوالنی کنشگران جنبش زنان می

« ثریا باتمانقلیچی»و « لیال موري»استراتژیک براي طرفداري از برابري جنسیتی کمک کند. 

هاي اجتماعی  ، به چگونگی استفاده آنها از رسانهمجازي معروف  گروهبا مطالعه پنج  (2017)

هاي ناشی از آن براي جنبش زنان  پذیري ا و آسیبه براي طرفداري از حقوق زنان، استراتژي

هاي  با بازنگري شماري از صفحه (2020)« قاسمی احسان شاه»پردازند.  ایران می

به نقد محدود بودن بازنمایی زنانگی به زنان زیبا، جوان هاي ایرانی در اینستاگرام،  فمینیست

ها  مند زنان کهنسال و محروم در این صفحه و همچنین حذف نظام نسی،جذابیت جو داراي 

 نامیده است.  2اي نگاري فمینیسم شبکه گري این دسته از کاربران را هرزه ، و کنش پرداخته

هاي اجتماعی  دهد آنها بیش از همه به کارکردهاي رسانه هاي پیشین نشان می مرور پژوهش

اند، و مطالعه محتواهاي  گري زنان پرداخته کردها بر کنشبراي جنبش زنان و تاثیر این کار

هاي این  گران حوزه زنان در این بستر و ویژگی گذاشته از سوي کنش اشتراک فمینیستی به

 است.   ها آزمون نشده است، در این پژوهش محتوا، که در پژوهش حاضر دنبال شده
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Non-movements 

2 Pornography of Networked Feminism 
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   چارچوب مفهومی پژوهش

کند که  پسند براي توصیف لحظه تاریخی اکنون استفاده می امهاز مفهوم فمینیسم ع وایزر بنت

به حدي که هرجا سر »است،  در آن فمینیسم، همگانی و به بخشی از فرهنگ عامه بدل شده

در این اصطالح، به زبان   از نظر او، مفهوم عامه. برگردانیم، بیانی از فمینیسم وجود دارد

هاي  هاي رقیبِ مانیفست ت که در آن نسخهاس 2«یک قلمروي کشمکش»، 1«استوارت هال»

شده  شده و از رسانه اشباع در فرهنگ دیداري»در نتیجه،  کنند. بر سر قدرت رقابت می فمینیستی

پذیري  هاي فمینیستی، فرصت مشاهده کنونی که مبتنی بر منطق بازار است، برخی مانیفست

آن، درون  همراه تعهدات سیاسییابند و در نتیجه ذهنیتِ فمینیستی خاصی، به  بیشتري می

پذیري،  در این فضا، رقابت براي مشاهده .شود و هنجاري می 3پذیر هاي همگانی فرامشاهده رسانه

هاي فمینیستی  در کار از بین بردن نقد فمینیستی سیاسی ساختاري، به نفع روایت

. (Banet-Weiser & Portwood-Stace, 2017: 584-585)« ترِ است شده ساده  زدایی سیاست

شود  هاي اجتماعی دیجیتال ظاهر می پسند در بافت معاصر بیش از همه در رسانه عامهفمینیسم 

فمینیسم معاصر تا حدي به دلیل  (2020)وایزر  اند. از نظر بنت پذیرترین بسترِ آن بوده که رویت

هاي فمینیستی درباره برابري  پسند شده و پیام ود، عامهش اي که در آن توزیع می هاي رسانه فرم

هاي چندگانه  ، مبارزه با آزارِ جنسی، و اعتماد به نفس در صنعت4نگري به بدن جنسیتی، مثبت

 شوند.  پذیر می اي مشاهده رسانه

پسند، مهم است اما موضوع اغلب  پذیري فمینیسم عامه مشاهده»گیرد که  وایزر نتیجه می بنت

شود، گویی دیدن یا خریدن فمینیسم برابر است با تغییر ساختارهاي  جا متوقف می همین

صورت  پذیري به پسند در اقتصاد مشاهده هاي فمینیسم عامه پدرساالرانه. گرچه امروزه نسخه

رسد که روابط  کند، به نظر نمی ها و طرفداران بیشتري را جلب می یابد و نگاه گسترده اشاعه می

. تداوم خشونت (Banet-Weiser, 2018b: 4)« ر جنسیت تغییر چندانی کرده باشدقدرت مبتنی ب

پسند را هویدا  ستیز، محدودیت فمینیسم عامه جهانی از سوي دولت، بازار و مردانِ جامعه زن

ها و  دهد که این گفتمان، ابزار سیاسی الزم را براي خنثی کردن این خشونت کند و نشان می می

بر نقد ساختاري  (2020)وایزر فمینیسم عامه پسند از نظر بنت .کند م نمیها فراه نابرابري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Stuart Hal 
2 Terrain of struggle 
3 Hyper-visible 
4 Body positivity 
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کند. به عبارت دیگر جنبش زنان را از سیر  می 1زُدایی فمینیستی سایه افکنده و از آن سیاست

کند. البته  چون مانعی بر سر راه تحقق اهداف آن عمل می اش خارج کرده، و هم جریان اصیل

کند که با همه نقدها بر فمینیسم  بندي می گونه جمع ود را اینبحث خ (2020)وایزر  بنت

پسند، در اینجا چیزهاي زیادي هم براي شادمانی کردن وجود دارد، از این نظر که اکنون  عامه

پذیري  است، به مشاهده هاي عمومی در حاشیه بوده ها و گفتمان فمینیسم، که دیرزمانی در رسانه

 است.  و حتی کنش را درباره مسائل زنان تسهیل کرده است که بحث عمومی دست یافته

است، شمار  پسند نگذشته با توجه به اینکه زمان زیادي از طرح مفهوم فمینیسم عامه

در کتابش، رد  (2018B)وایزر  شمار است. بنت شده، انگشت هایی که با این رویکرد انجام پژوهش

هاي غیرانتفاعی و بسترهاي  هایی از تبلیغات تجاري، پویش پسند را در نمونه يِ فمینیسم عامهپا

پذیري،  پسند به مشاهده کند که تعهد فمینیسم عامه بندي می اي شناسایی، و جمع چندرسانه

پسند را  فمینیسم عامه (2018) 2«تیشا دژمانی»کند.  پتانسیل و قدرت جمعی آن را محدود می

پسند با اجراي  گوید فمینیسم عامه است و می دختران نوجوان آزمون کرده 3هاي مُدِ الگ در وب

براي  (2020)و همکارانش   است. دژمانی نویسان در هم آمیخته  از سوي این وبالگ 4دخترانگی

در جریان دادرسی یک نامزد دادگاه عالی  6او هم#و  5هم من#رگیرنده هاي درب تحلیل توئیت

یابند که در  برند و درمی پسند را به کار می آمریکا به اتهام آزار جنسی، چارچوب فمینیسم عامه

اي که  هر دو جنبش مضامین مشابهی به کار رفته و این امر گواهی است بر منطق ساختاري

 7«ریچل وود»دهد.  ستیزانه پیوند می پسند زن به یک گفتمان عامه پسند را ظهور فمینیسم عامه

فمینیستی از   پردازند که سیاست هایی می ها و قابلیت به ارزیابی محدودیت (2018)و همکارانش 

ن پژوهشگران، به صورت بالقوه با آن روبروست. ای نئولیبرالیسم به ]بافت[پذیري در  راه مشاهده

با تمرکز بر مطالعه تجربه بازيِ پوشیدن لباس  (2020)در پژوهش دیگري  8«الیزابت رید»همراه 

گیرند که رِي نماینده نوع  گانه جنگ ستارگان( نتیجه می )از قهرمانان زن در سه 1ري 9مبدل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Depoliticize  
2 Tisha Dejmanee 
3 Fashion Blogs 
4The performance of girlhood 
5 #MeToo 

هاي  پویشی در حمایت از قربانیان مرد تجاوز جنسی و در مخالفت با اتهام (،Hetoo#)جنبش/ هشتگ او هم   6

  دروغین تجاوز. 
7 Rachel Wood 
8 Elizabeth Reed 
9 Costume playing 
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اي از نقد  و الگویی براي دختران است که امکان درجه پسند فمینیست جدیدي از قهرمانِ عامه

کند گرچه به نهادینه کردن ویژگی  الگوهاي جنسیتی هنجاري را براي دختران فراهم می

از مفهوم فمینیسم  (2019)و همکارانش  2«سارا دبندیکت»انجامد.  پذیري در آنها هم می انعطاف

دهند  برند و نشان می هم در مطبوعات انگلستان بهره می من#ند براي مطالعه پوشش پس عامه

اند. گرچه جنبش در  پذیري و تقویت این پویش نقش مهمی داشته ها در افزایش مشاهده روزنامه

اي فمینیسم  ها پوشش مثبتی داشته، همان الگوهاي آشنایی همیشگی در پوشش رسانه روزنامه

سازي آن از راه در  زدایی از فمینیسم، فردي ت، یعنی حمایت در کنار سیاستاس را دنبال کرده

 هاي زن سلبریتیِ سفیدپوست و ثروتمند.  مرکز قرار دادن تجربه سوژه

پسند در سراسر جهان بیان و آزموده  باور دارد که فمینیسم عامه (2018b)وایزر  بنت

هاي  کاي شمالی و اروپاست. اغلب پژوهششود. با این حال تاکید او بر تجربه آن در آمری می

کوشیم، این  است. در این پژوهش می هاي غرب بوده تجربی با این رویکرد نیز محدود به تجربه

گري دیجیتال زنان ایرانی بیازماییم و آن را به بحث  مفهوم را در بافت تحوالت مربوط به کنش

 زنان پیوند بزنیم.هاي پیشِ رويِ کنشگران دیجیتال حوزه  ها و چالش فرصت

 پژوهش  شناسی روش

این پژوهش با روش کیفی و تکنیک تحلیل محتواي کیفی انجام شده است، و در جستجوي 

شده در حساب کاربري  اشتراک گذاشته  هاي پژوهش، به تحلیل کیفی محتواي به پاسخ پرسش

ئل و مطالبات زنان است. ایم که تمرکز اصلی آنها بر مسا اینستاگرام چهار تن از فعاالنی پرداخته

بستره(، و رویکرد پایه در گردآوري  )تک« پلتفرمی تک»اجتماعی،   رویکرد ما در انتخاب رسانه

هاي کاربري  . حساب(Mayr & Weller, 2017)است  بوده« مبتنی بر حساب کاربري»ها،  داده

مقایسه با بسیاري اند که نخست، در  شده صورت هدفمند و عمدي بر این مبنا انتخاب نمونه به

هاي شخصی و گروهی فعاالن حوزه زنان که بر مسائل زنان تمرکز داشته است،  دیگر از صفحه

هاي  هاي اخیر بیشتر صفحه اند؛ دوم، از نظر نویسندگان که در سال کننده باالتري داشته دنبال

اند.  پسند بوده مهبازنماي خوبی براي فمینیسم عا  نمونه  اند، کنشگران حوزه زنان را رصد کرده

مطلب آخر هر کاربر )در  15است، و  شده انجام  1400ها در تابستان  مشاهده و تحلیل نمونه

مطلب(، با این شرط که به موضوع پژوهش مرتبط باشد، براي تحلیل محتوا  60مجموع 

                                                                                                                                        
1  Rey   
2 Sara De-Benedictis 
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 2«آنجا بچمان»و  1«استاین لومبورگ»طور که  است. این نمونه کوچک، همان گردآوري شده

تر  یابی به بینشی کیفی نشاگر ماهیت تالش پژوهشگران براي دست تواند گویند، می می (2014)

است،  هاي ما متناسب با پرسش پژوهش بوده درباره موضوع باشد. همچنین اندازه کوچک داده

)یعنی « اي خاص فهم پدیده»به دنبال  (2017) 4«کاترین وِلِر» 3«فیلیپ مایِر»زیرا، به قول 

ایم، نه به دنبال تعمیم  جمعیتی از کاربران اینستاگرام بوده پسند( در میان خرده فمینیسم عامه

گري زنان  کلیت کنش دهنده هاي ما نشان ها و تحلیل موضوع به همه کاربران. بنابراین یافته

هایی از یک رویکرد فمینیستی خاص  ي اجتماعی نیست و صرفا به نمونهها ایرانی در رسانه

با هدف  است. در این پژوهش، براي جستجوي یکپارچگی تحلیل متنی و بصري، محدود بوده

 (2015) 6«تاما لیو»و  5«تیم هایفیلد»طور که  هاي اینستاگرام، همان  ساخت کامل معنا از داده

، هشتگ و نظرهاي  اي اند، ترکیبی از محتواهاي متنی، تصویري و چندرسانه پیشنهاد کرده

هاي کاربري نمونه، مواد خام این مطالعه را شکل  شده از حساب کنندگان، گردآوري دنبال

 است.  داده

شده در مطالب  ( موضوعات پربسامد شناسایی2014) 7«فیلیپ مارینگ»بر مبناي توصیه 

بندي آنها بر اساس ترکیبی از  مقوله ، و«است ها استخراج شده از داده»ستاگرامی نمونه این

شده از سوي  کاررفته در محتواها و معناي ضمنی برداشت هاي به ژه ها و کلیدوا هشتگ

هاي فمینیسم  است. اما ارزیابی محتواهاي نمونه از نظر دارا بودن ویژگی پژوهشگران انجام شده

هاي نظري  در ارتباط با دغدغه»و ( 2014مورد نظرِ مارینگ )« قیاسیِ»به روش پسند،  عامه

مفهومی شده از چارچوب  ها و مفاهیم استخراج (، بر اساس ویژگیRose, 2016« )پژوهش

است. مقایسه مسائل و موضوعات پربسامد و چگونگی پرداختن به آنها در  پژوهش صورت گرفته

شده از ادبیات پژوهش، تحلیل مفاهیم، مباحث  هاي استخراج یژگیمحتواهاي نمونه با ارزیابی و

پسند در  گران ایرانی را در مقایسه با رویکرد فمینیسم عامه هاي خاص محتواهاي کنش و ویژگی

هایی که در بخش قیاسی  بافت فرهنگ غربی براي پژوهشگران شدنی کرده است. ویژگی

 است: اند، به شرح زیر بوده مونه جستجو شده، و در محتواهاي ن پژوهش به کار گرفته شده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Stine Lomborg 
2 Anja Bechmann 
3 Philipp Mayr 
4 Katrin Weller 
5 Tim Highfield, Tim; Leave, Tama 
6 Tim Highfield 
7 Tama Leave 
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 ؛1پذیري و در نتیجه، درگیري در حلقه بازخوردها تالش براي رشد روزافزون مشاهده -

 فکران؛  فکران و واکنش شدید به غیرهم درگیري در مساله محبوبیت همراه با تحسین هم -

هاي  حل ائه راهمربوط به فرهنگ مصرفی نئولیبرال و ار 2سلطه فمینیسم فردگرایانه -

 هاي جنسیتی؛  فردگرایانه براي نابرابري

 محدود بودن مخاطب هدف به زنان ممتاز، یعنی زنان سفیدپوست طبقه متوسط؛  -

سازي بدن و  تمرکز بر بدن زنانه و تبدیل دوباره آن به مکان آزادسازي که به کاالیی -

است و نظارت شدید بر  ، بدن زن را به عنوان منبع ارزش معرفی کرده جنسیت منجر شده

 دهد؛  آن را امري عادي و حتی مطلوب نشان می

یابی به عنوان فمینیست به منبعی براي سرمایه فرهنگی و دعوت دائمی به توجه  تبدیل هویت -

زمان، تاکید  پسند و هم هاي تبلیغاتی عاطفی فمینیسم عامه به موانع پیشرفت زنان در پویش

 انع، به انرژي و اشتیاق فردي این زنان و دختران بستگی دارد؛که غلبه بر این مو ضمنی بر این

3هاي مربوط به خودسازي تبلیغ فرهنگ مراقبتی از راه تاکید افراطی بر پیام -
و  4عشق به خود، 

آورد که مسئولیت کامل مراقبت  که سوژه فمینیستی جدیدي را به وجود می 5مراقبت از خود

 شود؛  اي سیاسی دور می ریف فمینیسم به مثابه مبارزهو رفاه خود را برعهده دارد و از تع

هایی چون  هاي فمینیستی جدیدي که در آن شادي و تعادل جایگزین مقوله اشاعه کلمه -

هاي فمینیستی  طور سنتی از بحث اند که به بخشی و عدالت شده استقالل، حقوق، آزادي

 است؛  ي فمینیسم انجامیدههاي کلید است، امري که به واژگونی هدف ناپذیر بوده جدایی

بخش از فمینیسم که در آن، دیدن و شنیدن یک  و در نهایت، ارائه یک نسخه شاد و روحیه -

، اغلب بر نقد فمینیستی بر ساختار سایه 6به شکلی تماشایی فمینیسم مثبت، امیدوارِ و امن

 . (Banet-Weiser, 2020; 2018B; 2018; 2017) (Gill, 2016; Rottenberg, 2014)افکند  می

هاي  در این پژوهش براي رعایت مالحظات اخالقی، تنها به مطالعه آن دسته از حساب

ها، از نام واقعی کاربران استفاده  اند. براي افزایش اعتبار یافته می بودهایم که عمو کاربري پرداخته

برداري از  ها درباره نقض حریم خصوصی کاربران هنگام بهره نگرانی»ایم. اما با توجه به  کرده

ایم.  آنها را در تصاویر محو کرده  ، چهره(Laestadius, 2017: 585-586)« تصاویر اینستاگرامی

 ایم. اي نکرده است، اشاره کنندگان در جایی که نظرات آنها آمده سامی کاربري دنبالهمچنین به ا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Feedback loop 
2 Individualist feminism 
3 Spectacular  
4 Self-love 
5 Self-care  
6 Self-making  
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 های پژوهش  یافته

شود. سپس  هاي آنها به صورت خالصه معرفی می گران نمونه و صفحه در این بخش ابتدا کنش

هاي  هاي مورد مطالعه از نظر دارا بودن ویژگی آمده از ارزیابی صفحه هاي به دست یافته

پسند مورد بحث قرار گرفته است. در ادامه، با معرفی موضوعات و مسائل  فمینیسم عامه

بندي و راهکارهاي  ها، نحوه صورت شده در حوزه زنان و جنسیت در این صفحه پُربسامدِ بحث

 شود:  پیشنهادي حول هر مساله طرح می

 ها معرفی نمونه .1

   فرانک عمیدی 

سی در لندن  بی اگرام عمیدي، مجري رادیو جهانی بیبیش از یک دهه از تولد صفحه اینست

مطلب، عمدتا در حوزه  500هزار و  6گذرد. صفحه او، تا زمان انجام مطالعه، دربرگیرنده  می

هاي  مفاهیم و مباحث فمینیستی )با تمرکز بر بدن زن، آزادي و آگاهی جنسی، و حقوق اقلیت

هزار  260انگین روزانه دو مطلب براي بیش از طور می است. وي در سه ماه اخیر به جنسی( بوده

هاي جنسی و نقد جامعه مردساالر  است. دفاع از حقوق اقلیت کننده به اشتراک گذاشته دنبال

اي است  است. صفحه وي همچنین دریچه ها در مطالب نمونه عمیدي بوده پُربسامدترین موضوع

 نویسد:  طور که خودش می اش، همان به زندگی شخصی

ام زندگی  ام. با همسر و گربه و دو ساله هستم. دوازده سال است از ایران خارج شده چهل»

ها  نویسی و ورزش عالقه دارم و همه این کنم. به موسیقی، مد و لباس، آشپزي و داستان می

 « را در این صفحه تا حدودي خواهید دید.

  سمانه سوادی 

هزار  240 کند، بیش از  تعریف می« کنشگر ایرانی برابري جنسیتی»سوادي که خود را 

و مستقر در انگلستان است. او وبالگی را  الملل آموخته حقوق جزاي بین کننده دارد. دانش دنبال

بهشت  کند. اولین مطلب سوادي به اردي  اداره می« محیط کار بدون آزار جنسی»نیز در زمینه 

. شمار مطالب وي در سه ماه است مطلب منتشر کرده 968گردد و از آن زمان،  بازمی 1393

است. مساله مادري )و پدري( )در قالب موضوعاتی چون ناباروري، زایمان،  مورد بوده 33اخیر 

عدم تقدس مادري، انزوا و افسردگی والدین( و ازدواج )مسائلی مانند طالق، کار خانگی، تقسیم 

ان مطالب نمونه، آموزش هاي اصلی سوادي دانست. در می توان دغدغه کار و چندهمسري( را می

 است. جنسی و نقد تبعیض قانونی جنسیتی پرتکرارترین موضوعات بوده
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  شقایق نوروزی 

آفرینی در سریال تلویزیونی بیداري در نقش ترنگ به خاطر  نوروزي را احتماال مخاطبان از نقش

هزار  28 مطلب، و بیش از 650است و اکنون داراي  ایجاد شده 1392دارند. صفحه او در آذر 

خواند، در صفحه  می« فمینیستِ وگان»کننده است. فعالیت نوروزي، که خود را  دنبال

مطلب در تابستان جاري(. این بازیگر که به بارسلونا  18اش محدود است )صرفا  شخصی

اش در نوجوانی در جامعه هنري ایران را روایت  آزار جنسی 98است، در سال  مهاجرت کرده

همکاري فعاالنه دارد. آزارجنسی )در قالب « هم ایران جنبش من»صفحه   کرد، و اکنون با

انگاري آزار  گري و جرم نکوهی، روایت هم، جرائم جنسی، قربانی هایی چون پویش من بحث

 جنسی( پربسامدترین موضوعات صفحه نوروزي است. 

 مینا خانی 

ینستاگرامش را در مرداد کند، صفحه ا معرفی می« چپ»و « فمینیست کوئیر»خانی که خود را 

هزار  18مطلب را براي بیش از  500است و از آن زمان بیش از هزار و  اندازي کرده راه 1392

است. نام خانی که رقصنده و بازیگر تاترِ ساکن برلین است، پیش  کننده به اشتراک گذارده دنبال

خانواده مطرح شد. او در  اش در از فعالیت گسترده در فضاي مجازي، به دلیل روایت آزار جنسی

کم یک مطلب در حوزه مسائل اجتماعی و سیاسی، با تاکید بر  سه ماه گذشته روزي دست

ستیزي و آزار جنسی به اشتراک  مسائل زنان و با موضوعاتی مانند فمینیسم، مردساالري، زن

مطالعه از  هاي مورد است. مساله حجاب و وضعیت زنان افغانستان بیش از همه در نمونه گذاشته

 است.  صفحه خانی تکرار شده

 ها پسند در نمونه های فمینیسم عامه ردِ پایِ ویژگی .2

 پذیری مشاهده 

هاي دیگر کنشگران  هاي مورد مطالعه، در مقایسه با صفحه کنندگان حساب شمار باالي دنبال

د که ده آنها بر اساس مشاهده پژوهشگران، نشان می  و بازنشر گسترده مطالب 1حوزه زنان

تري )در  ها در دسترس مخاطبان گسترده احتماال مباحث و موضوعات حوزه زنان در این صفحه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ایران مانند فمینیسم روزمره هاي حوزه زنان  ترین صفحه کنندگان آنها را با معروف مقایسه کنید شمار دنبال  1

 48« )نجمه واحدي»شده حوزه زنان در داخل کشور مانند  هزار( و فعاالن شناخته 21هزار( و بیدارزنی ) 184)

 (. 875« )منصوره شجاعی»هزار( و دیاسپورا مانند 
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آفرینی  گیرد و احتماال این فعاالن در حال نقش هاي اجتماعی( قرار می محدوده کاربران رسانه

پذیري  اند. تالش براي مشاهده کردن این مباحث در فضاي مجازي پذیري و عمومی در مشاهده

هاي مورد مطالعه از راه اقداماتی چون پاسخ دادن دائمی به نظرات  تر در حساببیش

کنندگان، بازنمایی زندگی شخصی در قالب تصاویر شخصی، صحبت درباره مسائل  دنبال

 شود.  برانگیزِ روز و ماهیت سرگرمیِ برخی محتواها دنبال می چالش

 محبوبیت 

فکر را که از  فکر و واکنش شدید به افراد غیر هم مشاهدات این پژوهش دوگانه تحسین افراد هم

دهد. شمار زیادي از  پسند است، در محتواهاي نمونه نشان می هاي فمینیسم عامه ویژگی

اند که چشم آنها را به روي  گران مورد مطالعه پرداخته کنندگان در نظرات به تحسین کنش دنبال

 شود:  گران روبرو می رویی کنش وال با گشادهاند، چنین نظراتی معم مسائل حوزه زنان باز کرده

 

هاتون مثل همیشه درست و دقیق بود  نوشته»
جا آموزش داده نمیشن و خیلی  چیزایی ک هیچ

 «مهم هستن
 

هات فرانک عزیز. من واقعا خودم  سازي ممنون از آگاه»
کردم اگر میخوام حق خودمو بگیرم باید  اول فکر می

داشته باشم. حال آنکه مثل یک مرد تالش و استقالل 
ستیزه و جایگاه انسانی  ، زن«مثل یک مرد»خود تفکر 

بودن ... لزوم احترام و انسانیت  دیدم! انسان خودم را نمی
و آزادي رو با خودش میاره دیگه به انسانیت هیچ کاري 

 «نداره. نکات ظریفی را گفتی و آگاهم کردي. ممنونم

ن و قابل شما براي من مثل یه آموزگار مهربو»
. از اینکه دنبالتون اعتماد بودید و هستید 

 «کنم خیلی مفتخرم کنم و بهتون رجوع می می

 ای از نظرات کاربران بر مطالب سوادی )چپ( و عمیدی )راست( نمونه

شمار چشمگیري از مطالب نمونه، بازنشر و نقدِ تند مطالب افراد دیگر با رویکردي مخالف 

هاي مخالف معموال با واکنش شدید، از سوي خودِ فعاالن و  نیز، بحثاست. در بخش نظرات 

شود. براي نمونه بازنشر یک توئیت درباره روز مرد و بخشی از نظر خانی  طرفدارانشان، روبرو می

 بر آن آمده است: 

روز مظلومیت   روز مرد براي مردان،»
در -مضاعف است. مظلومیتی که 

 -دشو ي ظلمی که به زنان می سایه
هرگز دیده نشده. روز تنهایی و لبخند 

 «بر لب و در خود گریستن.

فمینیستی کثیف بر جعل یک واقعیت سوار است، بر  این جریان آنتی»
بریم.  جنسی( ما هیچ امتیازي از مردساالري نمی خالف شما مردان )همان

جایگاه تاریخی مرد در مردساالري روشن است. شاخص شکاف جنسیتی 
است، این یعنی زنان جامعه ایران در قعر  150کشور  156ن ایران در بی

 ...«جهنم شکاف جنسیتی هستند 

 بازنشر توئیت یک مرد روشنفکر ایرانی )چپ( و نظر خانی )راست(
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دنبال »)خانی(، « آور شرم»و « ادبیات سخیف»نظرات مخالفان معموال با عباراتی چون 

شده  نهادیه»شوند، که ناشی از افکار  ( خوانده میبودن )عمیدي« فاقدِ قدرت تحلیل»و « تخریب

 )نوروزي(. « در اذهان پوسیده افکار عمومی ماست

   فردگرایانه بودن 

توان فردگرایانه دانست؛ نخست،  کنشگري زنان مورد مطالعه این پژوهش را از چند نظر می

که از سوي گروهی هاي مشابه  صفحه آنها بر محوریت یک زن تمرکز دارد، در مقایسه با صفحه

شود و در خیلی از موارد، نامِ گردانندگان اهمیتی ندارد. دوم، زنان مورد  از زنان مدیریت می

شوند که در  مطالعه به عنوان راویان مطالبات، مسائل و راهکارهاي مشکالت زنان برساخت می

ار قرار دارند. ها و رفت موقعیت تعیین خوب/بد بودن )یا فمینیستی/غیرفمینیستی بودنِ( نگرش

دهد، موقعیت مرجعی که به نظر  این موقعیت به آنها امکان ارائه توصیه به کاربران را می

 است:   کنندگان پذیرفته شده رسد از سوي بسیاري از دنبال می
 

سالم عزیزم روزت خوش. میشه یه منبع در مورد »

حق و حقوقی که باید هنگام ازدواج بدونیم بهم بدي 

 «شون هنگام عقد چگونگی مطالبه تعاریفشون و

زدگی یعنی چی؟ به چه جور  ببخشید جنسیت»

زده؟ ممنون  گیم جنسیت کالمی یا برخوردي می

 «شم توضیح بدید می

 کنندگان از خانی )چپ( و سوادی )راست( های دنبال ای از پرسش نمونه

  د و گاه روایتگیر البته معموال زیر مطالب، گفتگویی جمعی درباره مسائل زنان شکل می

اي از روابط میان  شود. همچنین شبکه هاي مورد مطالعه بازنشر می تجارب برخی زنان در صفحه

هاي مشترک  است که به شکل پسند و بازنشر مطالب یکدیگر، برگزاري برنامه فعاالن ساخته شده

رابطه  شود. در مطالب نمونه، سه مورد مشاهده شد که در آن کاربران از زنده مشاهده می

 نویسد:  اند، براي نمونه خانی براي تبریک تولد نوروزي می با یکدیگر صحبت کرده« خواهرانه»

 
شد همدیگر را از طریق پیوستن به  شک سال گذشته بدون حضور تو یکی براي من سال بسیار سختی می بی»

تحمل کردیم، « با هم»فشارهایی را توي ایرانی شناختیم، چه شبهاي زیادي با هم بیدار بودیم، چه  هم در جنبش می

دیگر را و با  رفت پیدا کردیم هم چقدر بودي وقتی حضورت ضروري بود. چقدر مهربان هستی وقتی به محبت نیاز می

صبرمان  ها نسبت به هم بی داد تا فشار و خستگی تهمت هم ادامه دادیم، گرچه گاهی همه چیز دست به دست هم می

خوشحالم که به دنیا آمدي، با اینکه سالها نیست که با هم خواخر شدیم اما کیفیت کند. خواخور جان گرامی، 

 «شک با تو جاي بهتري براي زنان است. مان به سرعت باال رفت. مرسی که هستی. دنیا بی خواهري
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پذیري در  هاي فمینیستی مختلف بر سر قدرت و مشاهده با این حال کشمکش گفتمان

شود. براي مثال، مطالب فعاالن موردِ مطالعه از سوي برخی  مشاهده می ها نیز مواردي در نمونه

 شود: سوادانه از فمینیسم توصیف می کاربران به عنوان نسخه سطحی و بی
 

شما چه فعالیتی براي زنان داخل ایران کردین؟؟؟ دقیقا چه 

کاري انجام دادین؟؟ سواد این کارو دارین؟؟ جنبش من هم شما هم 

از آب دراومد. دست از سر ما زنان داخل ایران و  محور سلبریتی

خاورمیانه بردارین. ما کسایی و داریم مثل نرگس محمدي، امسال 

 شما فقط دنبال جلب توجه و پول هستین دستتون رو شده.

سوادین که گند  سري بی شما یک

زدین به فمینیسم. حرفاتون پر از 

سواد هم  سري ابله و بی اس یک مغلطه

ه و چه چه. با مزخرفات میگن به ب

 کنید.  پسند فالور جمع می عامه

 دو نمونه از نظرات چالشی کاربران بر مطالب عمیدی )چپ( و سوادی )راست(

همچنین گاه نقدهاي تندي از سوي دیگر فعاالن زنان بر مطالب کاربران مورد مطالعه طرح 

ند که معموال با پاسخی تند روبرو کش شود که رویکرد آنها درباره مسائل زنان را به چالش می می

یکی دیگر از فعاالن این حوزه اشاره « مرمر مشفقی»توان به رشته نقد  شود. براي نمونه، می می

هاي نوروزي درباره آزار جنسی از رویکردي حقوقی؛ نوروزي، در پاسخ، منتقد را  کرد بر نوشته

 کند: به فاصله داشتن با واقعیت ماجرا متهم می

 
ها عادالنه نیست و همه این  دانیم که دادگاه جان همه میشقایق »

هاي  نکاتی که اشاره کردي هم موضوع داغ همیشگی انجمن

خاطر  فمینیستی است. اما این سوال رو لطفا جواب بده، یعنی ما به

اینکه ناکارآمدي وجود دارد باید خودمان قاضی باشیم و متهم و 

خوانی دارد؟ مثال براي  جرم هممحکوم کنیم؟ اگر بله، آیا مجازات و 

یک تعرض کالمی را چه مجازاتی در دادگاه شخصی در نظر 

 «گیرید و براي یک تجاوز چه مجازاتی و براي چندین تجاوز چه؟ می

نگرانی من این است که واقعا باور »

کرده باشی سازوکار قانونی وجود دارد 

که کارها را به نفع عدالت دارد پیش 

بر داري که چنین برد. و اگر خ می

سازوکاري نیست، دوباره دوست دارم 

بپرسم از تو، از آنچه بر راویان متهمان 

 «گذرد خبر گرفتی؟ قدرتمند می

 

نگرانی؟ من قطعا بر اهمیت قانون تاکید »

کنم و براي بهتر شدنش تالش، نگرانی که  می

من به سازوکار قانون و به نفع عدالت باور 

ومرج و دادگاه  هرج داشته باشم؟ من قطعا به

صحرایی باور ندارم و حکومت قانون در 

ها براي رسیدن به این  کشورهایی که سال

کار ما این فکر وجود  کنی روي میز دونم چرا فکر می نمی»

ندارد و باید به ما گفته شود. همین مساله هست، یعنی همین 

که تو چنین فکري بکنی. در غیر این صورت برایت پُرواضح 

دیگر هست که باید از آنها به من که   شود که هزار مساله می

روز درگیر جنبش هستم حرف بزنی. تمام حرف من این  روزبه

کر تو به اینکه به من بگویی باید است که صادقانه حتی ف



 27 گران... پسند در اینستاگرام: تحلیل محتوای متون کنش فمنیسم عامه 

 

 

نقطه مبارزات کردند و حکومت قانون یکی از 

ترین دستاوردهاست برام مهمه. گوش  مهم

ها و باورشان یک بحثه، دادگاه  دادن به روایت

 «شخصی یک بحث.

چه ما  ببریمش دادگاه، یعنی خیلی فاصله داري از تمام آن

دهیم و باز صادقانه بگویم از کسی خارج از  داریم انجام می

 « توانم فهم کنم ولی از تو نه. جنبش زنان این طرز نگاه را می

 های نوروزی )راست( ای از نقدهای مشفقی )چپ( و پاسخ بریده

 بلیغ فرهنگ خودمراقبتی ت 

گران، سوادي و عمیدي، جایگاه پررنگی  تبلیغ فرهنگ خودمراقبتی در صفحه دو تن از کنش

دارد که در صفحه سوادي بیشتر به صورت تاکید بر مراقب از بدن، سالمت جسم و روان و 

وزشِ شود. در صفحه عمیدي این نوع محتوا در قالب موضوعاتی چون آم بهداشت زنان دیده می

ورزش در خانه، سالمت روان، اضطراب و افسردگی، اعتماد به نفس و خودتوانمندسازي پُرشمار 

شود. دو نمونه از این نوع  خودمراقبتی مشاهده می  جداگانه با عنوان 1است و حتی دو هایالیت

 است:  محتوا برگرفته از صفحه عمیدي در ادامه آمده
 

قشنگ است با چند خودکار خوشرنگ و قشنگ. یک روز که حالتان خوش  اي براي خود بگیرید که دفترچه»... 

کند. کارها و چیزهایی  شان دلتان را شاد می است فهرستی از چیزها و کارهایی را بنویسید که وجودشان و انجام

 که هزینه مالی ندارند، راه رفتن در برگریزان، یک فنجان چاي داغ، خواندن دستورهاي پخت غذا، گوش دادن

به برنامه رادیویی، نوشتن، شنیدن صداي برادرزاده و غیره. دفترچه را در جایی دم دست بگذارید تا هروقت حال 

کم یکی از آنها را براي  بد شروع به خزیدن در درونتان کرد به آن فهرست رجوع کنید و با تمام مشکالت دست

دهد، همان چیزي  ا به شما مجوز لذتی آنی را میبرد ام خود انجام دهید. این کار افسردگی شما را از بین نمی

 «دانید و در افسردگی خیر. مراقب خودتان و اطرافیانتان باشید.   که در زمان خوشحالی حق مسلم خود می

براي اینکه ما بتونیم صداي درونی خود را پیدا کنیم باید اول اعتماد به نفس داشته باشیم و بعد از اون باید »

 «ببینیم و اونها را کنار بزنیم.هامون را  ترس

 مخاطب هدف محدود 

هاي مورد مطالعه کار آسانی نیست؛ از یک سو موضوعاتی که در این  شناسایی مخاطبان صفحه

هاي اجتماعی متنوعی از زنان ایرانی  شود متنوع، و برخی از آنها، مبتالبه گروه ها طرح می صفحه

ویژه محتواهاي خانی و  ها )به هاي برخی صفحه دغدغه ها، ادبیات و است. از دیگر سو، کلیدواژه

کرده قابل فهم است، نمونه آن متنی  اي است که بیشتر براي زنان تحصیل نوروزي( به گونه

 هاي خانی است:  خوان از استوري سخت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Highlight  
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درت رتوریک حاشیه را براي مرکز استفاده کردن یک رفتار سمی است، رتوریک یک زن معترض را براي مردان ق

استفاده کردن یک رفتار سمی است، مناسبات اجتماعی پیچیده هستند اگر در تحلیل پیچیدگی ماندید با رفتار 

گیرند اما نه به خاطر مرد بودن،  توانید رتوریک کسی را از آن خود کنید. مردان هم مورد ستم قرار می سمی نمی

 اه حاشیه. مرکز هم در شرایط استبدادي مورد ستم است اما نه از جایگ

گفتنی است کاربران مورد مطالعه، در مباحث خود یک چارچوب فمینیستی جهانی را اتخاذ 

اند، و ضمن معرفی اندیشمندان و کنشگران حوزه زنان در سطح جهانی، مسائل حوزه زنان را  کرده

 گران کنند. همچنین همه کنش با رویکردهاي برگرفته از ادبیات فمینیستی جهانی تحلیل می

کنند و مطالعه درک آنها از وضعیت زنان داخل  می نمونه، خارج از مرزهاي جغرافیایی ایران زندگی 

 بیشتر است.   شده از سوي آنان با بافت محلی نیازمند مطالعه کشور و پیوند مطالبات مطرح

  تمرکز بر بدن زنانه 

هاي مربوط به  الب توصیهپذیر کردنِ بدن زنانه در ق هاي مورد مطالعه مشاهده در بیشتر صفحه

  نگري به بدن و همچنین گفتگو درباره امور  سالمت و بهداشت، پذیرش بدن طبیعی و مثبت

گیرد که بیشتر  تنانه زنانه چون یائسگی، عادت ماهانه، بارداري و زایمان و ... مورد بحث قرار می

نه سوژه مطالب زیادي طور خاص، بدن برهنه زنا جنبه آموزشی دارد. اما در صفحه عمیدي، به

برهنه از  هاي جنسی و تصاویر نیمه است، که در قالب تصاویري از بدن زنان دیگر، نمایش اندام

آید که به گفته  می تابوي بدن زن به نمایش در#بدنِ من و #هایی چون  خود کاربر با هشتک

یار زن بر عاملیت و اخت» بدن زنانه و نشان دادن « کردن غیرسکشوالیزه»خودش با هدف 

گیرد. برشی از یکی از مطالب مفصل عمیدي در این باره به عنوان نمونه  صورت می« بدنش

 است:  آمده

بدن برهنه یا عکس برهنه افراد صرفا جنسی و سکشوال نیست. این نگاه به بدن زن باید تغییر کنه تا »... 

تا وقتی این نگاه هست زنان هر چه بپوشند عاملیت سکشوالیته زنان و امنیتشون بهشون برگردونده بشه. وگرنه 

 ..«.و هر حرکتی کنند تصور اینه که میشه بهشون دست زد و باهاشون رفتار جنسی کرد

  فمینیسم به مثابه سرمایه فرهنگی 

هاي پژوهش نوعی  هاي عاطفی حول مسائل زنان در نمونه رسد کارکرد پویش به نظر می

هایی چون تعریف مساله و درد  است که از راه استراتژي اعتمادسازي میان فعاالن و کاربران

کنندگان خود را  بودن، برقراري رابطه شخصی با کاربران )عمیدي دنبال مشترک حول زن

ویژه در قالب تصاویر  گذاري زندگی شخصی و روزمره به اشتراک خواند!( و به ها می منگولی گل

مطلب اینستاگرامی نمونه،  51ویر از تص 16گیرد؛ در مجموع   گران صورت می شخصی کنش
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رسد این نوع اعتمادسازي  است. به نظر می تصویر خود کاربران )اغلب بدون ارتباطی با متن( بوده

ناشی از فعالیت به عنوان فعال حوزه زنان، ضمن ایجاد موقعیتی ویژه براي آنها، موجب 

شده در حوزه زنان باشد و آنها را  طرحم  تر از مساله یا مطالبه است در مواردي نام آنها مهم شده

 تبدیل کند.  1به فمینیست سلبریتی

 گران ایرانی  های پُربسامدِ کنش معرفی موضوع .3

محتواهاي نمونه نشان دادیم.   پسند را در هاي فمینیسم عامه در بخش پیشین ردِ پاي ویژگی

این محتواها مسائل و  دهد که در  تحلیل محتواي مطالب اینستاگرامی نمونه همچنین نشان می

گرانی ایرانی با  است. از این نظر، رویکرد کنش گیري شده مطالبات سیاسی حوزه زنان نیز پی

زُدایی از مسائل حوزه زنان  پسند در بافت فرهنگ غربی که به سیاست رویکرد فمینیسم عامه

ه در حوزه زنان و شد  تمایل دارد، متفاوت است. در ادامه پربسامدترین موضوعات و مسائل مطرح

 شوند:  گران مورد مطالعه معرفی می بندي این مسائل از سوي کنش نحوه پرداختن و صورت

 های مردساالر  نقد گفتمان 

کم  ستیز جامعه، پربسامدترین موضوعی است که در دست هاي مردساالر و زن نقد گفتمان

این مطالب، فرهنگ و  است. در صورت مستقیم یا ضمنی مطرح شده سوم مطالب نمونه به یک

هاي مبتنی بر جنسیت معرفی، و حمایت سنت، مذهب و قوانین از  فقه ریشه برخی نابرابري

ویژه مردان( هستند.  است. مخاطب این نقدها گاهی افراد )به زده نقد شده رویکردهاي جنسیت

و ساختار  نگاه مرتجع»براي نمونه نوروزي توئیت یک مرد را درباره یک ورزشکار زن ناشی از 

چون « دیدگانی ستم»و « شدگان حذف»داند که توانی در فهم  می« ذهنی صُلب تماما مردانه

آن را نقد « هاي جنسیتی کلیشه»زنان ندارد. خانی با بازنشر توئیت یک زن درباره بدن زنان، 

خواند. مخاطب، گاهی ساختار  می« ستیز هاي کول مردهاي زن بیان»کرده و آن را مشابه 

شود )خانی(. دسته  توصیف می« شده یک سیستم مردساالر سازماندهی»سی است که سیا

خواهیِ  مدعی برابري»اند، مردان روشنفکر ایرانیِ  دیگري که به شدت مورد حمله قرار گرفته

هستند که با وجود تبعیض جنسیتی علیه زنان، به جاي حمایت از آنان، « فمینیست آنتی

 هستند: « فمینیسم ایرانی»« دلواپس توهمِ مردستیزيِ»

ستیزي حکومت بگویند دلواپس توهم مردستیزي فمینیسم ایرانی هستند!  اي از مردان به جاي اینکه از زن عده»... 

فمینیسمی که به شدیدترین صورت ممکن در کشور سرکوب شده و به جز چند تریبون کوچک خودساخته چیزي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Celebrity Feminist 
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ستیزي را نبینند اما بهشان  اند زن امتیازي که انتخاب کرده بندارد، حاال شده سرچشمه نگرانی مردان صاح

ستیزي در ایران فقط محدود به  پردازد و نه به مردان!!!! رک بگویم زن می« زنان»بربخورد که چرا فمینیسم به 

 )عمیدي(« حکومت نیست! ریشه تنومند دارد! کارمان سخت است.

آفرینی در راه  هاي کورجنسانه و بدون نقش شود که مردان ایرانی با تحلیل همچنین نقد می

خود براي فعاالن زنان تعیین تکلیف « ي پُرامتیازِ زندگی مردانه»برابري جنسیتی، با توجه به 

 کنند: می

شوم بدانم در همین سالِ پشت سر، در پی انتشار صدها روایت تلخ و پردرد زنان ایران در  و در آخر خوشحال می»

 )نوروزي(« !اید که حاال فعاالن جنبش را به میدان فراخواندید، جناب؟ شما چه کرده تو_ می#جنبش

 بایستند: « ستیزي زدگی و زن مقابل جنسیت»پیشنهاد جایگزین این است که مردان فعاالنه 

زدگی و  جاي اینکه بگوییم جنسیت برایم مهم نیست باید به طور فعال مقابل جنسیتدر جامعه ایران به »... 

ستیزي بایستیم. باید درک کنیم که چرا نباید جنسیت را در این ساختار نادیده بگیریم! باید ساختار ستم  زن

ه به درد جنسیتی را ببینیم و نسبت به آن حساس باشیم. برایم جنسیت مهم نیست، یک موضع منفعل است ک

خورد و بس، اینکه توقع دارید زن ایرانی در مقابل این موضع منفعل  تان می  خودتان و باد کردن ایگوي روشنفکري

 )عمیدي(« شما دائم ازتان قدردانی کند مسخره است.

« تقویت گفتمان فمینیستی»ترین راهکار مقابله با گفتمان مردساالر در مطالب نمونه،  اصلی

شود.  در تحلیل مسائل اجتماعی )نوروزي( معرفی می« اي فعاالن اجتماعی زنبلند شدن صد»و 

مردانگی غیرسمی و »که به دنبال کنترل زنان است، یک نوع « مردانگی رسمی»البته در برابر 

 شود. )خانی( نیز از سوي کاربران برساخت، و تحسین می« آلترناتیو

 حجاب و پوشش زنان 

یگر مسائلی است که در شمار قابل توجهی از محتواهاي نمونه مساله حجاب و آزار جنسی از د

آزادي »و لزوم « اجباري بودن حجاب»سوم مطالب نمونه(.  است )هریک در تقریبا یک دیده شده

شود که در یک  در محتواهاي نمونه در قالب طیف متنوعی از رویکردها نقد می« انتخاب پوشش

)سوادي( و در سر دیگر، اجبار به حجاب، « وق زنانترین حق اولیه»سر آن، حق انتخاب پوشش 

شود. تحوالت  یا حکومت به نام غیرت )خانی( تعریف می« گري افسارگسیخته مرد کنترل»

است؛ از انتشار تصویر یک زن  مایه گفتگو درباره پوشش زنان بوده مختلفِ روز دست

است،  در داخل کشور شده« گفتمان حجاب برتر»مایه نقد  سرتاپاپوشیده حامی طالبان که دست

 (. 1گرایانه به پوشش زنان ورزشکار ایرانی )تصور ش. تا انتقادات افراط

https://www.instagram.com/explore/tags/%D9%85%DB%8C_%D8%AA%D9%88/
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 . بازنشر و  نقد یک توئیت )خانی(1تصویر 

  آزار و خشونت جنسی 

گیرد.  در مطالب نمونه، جامعه مردساالر بر سر آزار جنسی زنان به شدت مورد حمله قرار می

سالح اعمال قدرت مردانه براي سرکوب هرکسی که از هنجارهاي »خانی خشونت جنسی را 

کثافتی تماما مردانه که بار پاک کردنش بر »، و نوروزي آن را «جهان مردساالر عدول کرده

ها در فضاي مجازي درباره  کند. به دنبال موجی از افشاگري توصیف می« عهده زنان افتاده

شده هنري(، کاربران مورد  هاي شناخته وي شخصیتویژه از س آزارهاي جنسی زنان ایرانی )به

اند به این امید که  کرده  قربانیان، آنها را تحسین و حمایت   مطالعه، ضمن بازنشر روایت

 )نوروزي(. « تري را براي زنان رقم بزند. شوند فرداي امن هایی که فریاد می سکوت»...

« فرهنگ تجاوز»آزار جنسی از سوي آنها همچنین به نقدِ نکوهش و منع قربانی از روایت 

 اند: پرداخته

تم و هاي اصلی سیس است. یکی از پایه تجاوز_فرهنگ# نکوهش راوي یا قربانی آزار عنصر الینفک و مهم تداوم »

کند، این سکوت براي آزارگر و  گذاري می فرهنگ تجاوز، سکوت قربانی است. فرد آزارگر روي این سکوت سرمایه

 )عمیدي(« .براي استمرار چرخه آزار چه در سطح کوچک و چه در سطح گسترده در جامعه الزم و حیاتی است

https://www.instagram.com/explore/tags/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2/
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 هم در مطلب نوروزی . پویش من2تصویر 

نی در ایران و جهان در زمینه گزارش و شکایت موارد آزار و همچنین، بستر قانونی کنو

شود. در این راستا ارجاعات زیادي  خشونت جنسی، ناقص و داراي ایرادهاي بنیادي معرفی می

گیري، نقش آن در  (، و درباره علل شکل2است )تصویر ش. هم شده من#نیز به پویش 

 است: دهگري آزار جنسی و اصالح قوانین مربوط بحث ش روایت

در غرب پا گرفت چون سازوکار قانون در آنجا از رسیدگی عادالنه به مسئله خشونت جنسی عاجز بود  تو_می#»...

ویژه وقتی آزاردیده صدایی  ته شده، بههایی برداش تو تا االن قدم در طی جنبش می« »... و البته هنوز هم هست..

 )نوروزي( « هایی براي کارآمد شدن قانون بردارد. بیشتر از زنان دیگر داشته گاهی موفق شده قدم

 نقد ناکارآمدی حقوق و قوانین در حوزه زنان در ایران 

ن از نقد ناکارآمدي قوانین حوزه زنان در ایران )از جمله در مورد تمکین عام و خاص، سهم زنا

زندگی مشترک، والیت فرزند و کار خانگی زنان(، عمدتا با اتخاذ چارچوب حقوق بشرگرایی، 

است. در مطالب آنها، محروم کردن  هاي اصلی کاربران مورد مطالعه بوده یکی دیگر از دغدغه

گذاري براي مطالبه  شرط پیش»به دلیل جنسیت، یا « حقوق اساسیِ انسانی و مدنی»زنان از 

 است: شدت تقبیح شده )مثال در برابر انجام وظایف برابر( به« رابرحقوق ب

تواند از ما سلب شود که در دادگاهی عادالنه  همه الیق حقوق بشر هستیم و تنها زمانی بعضی از این حقوق می»

رد و الزم جرم ما ثابت شود و به خاطر مجازات این حقوق از ما سلب شود. مطالبه زنان براي حقوق برابر حقانیت دا

 )عمیدي(« .نیست زنان شایستگی داشتن حقوق بشر را ثابت کنند

https://www.instagram.com/explore/tags/%D9%85%DB%8C_%D8%AA%D9%88/
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قوانین و مقررات »است که  همچنین ضمن نقد گفتمان حقوقی مبتنی بر فقه، بحث شده

کند. راهکارپیشنهاديِ مقابله، از نظر بیشتر  )عمیدي( را دنبال می« عقب راندن زنان« »ستیز  زن

 است.  )سوادي( بوده« خواهانه و فمینیستی برابري»با رویکردي کاربران، مطالبه حقوق برابر 

  زنان افغانستان 

ستیزانه آنها در  زمانی بازه زمانی مطالعه و قدرت گرفتن طالبان و قوانین زن با توجه به هم

هاي جنسی این کشور در محتواهاي مورد  افغانستان، تبعات این تحوالت بر زندگی زنان و اقلیت

(؛ براي نمونه نگرانی از 3است )تصویر ش. حورهایی متنوع به بحث گذارده شدهمطالعه با م

شده  هاي اعمال هاي اجتماعی با اشاره به محدودیت  سرکوب و حذف زنان افغانستانی از عرصه

علیه فعالیت اجتماعی آنها، یا تحسین مقاومت فرماندار زن هرات در برابر طالبان. سوادي در 

  نویسد: این باره می

قدر ترسناک  این جمله این«! اند، پس زنان در خانه بمانند ها براي برخورد با زنان آموزش ندیده طالب»گفتند »... 

شوند، زنان را  ها زنان انسان تعریف نمی کنم. براي این بارد که وحشت می ستیزي می است و از هر سویش زن

شان نیازمند  ها و حفظ کرامت انسانی د که برخورد با آنبینن اي کمیاب از موجودات یا آدم فضایی می همچون گونه

هاي مختلف  ست و با توسل به احترام به فرهنگ ها همه مسائل فرهنگی آموزش است. فردا روز است که بگویند این

 « .طالبان همان طالبان است، اما با غرب و کشورهاي منطقه به توافق رسیده .دهان منتقدان و معترضان را ببندند

 
 . برگرفته از صفحه سوادی3تصویر 

است که از  رسد حول این مقوله، نوعی همبستگی فراملی فمینیستی شکل گرفته به نظر می

هایی چون بازنشر روایت زنان افغانستانی )مانند بازنشر روایت حذف تصاویر زنان فعال از  راه

جنبش زنان افغانستان  دیوار یک پاتوق فرهنگی در کابل از سوي خانی( یا بازنشر مصنوعات

ي زنانِ افغانستان از سوي نوروزي( تقویت  )براي نمونه بازنشر ویدئویی در ستایش حماسه
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ستیزانه  هاي زن شود. این همبستگی از راه مقایسه گفتمان طالبان درباره زنان با گفتمان می

 گردد.  هاي زنان ایرانی و افغانستانی تقویت می داخل کشور و تشابه تجربه

  آموزش و آگاهی جنسی 

هاي پُربسامد است. در این مطالب، بیش از  بخشی درباره امور جنسی یکی دیگر از موضوع آگاهی

نیاز انسان »است که در قالب  همه بر لزوم رضایت زنان براي برقراري رابطه جنسی تاکید شده

« زناشویی تجاوز»و عدم کسب رضایت به مثابه « به محترم بودن و داشتن کرامت انسانی

است. نابرابري جنسیتی در این حوزه، از یک سو به عرف و فرهنگ سنتی و  بندي شده صورت

مذهبی )براي نمونه حول عدم به رسمیت شناختن نیاز جنسی زنان و یا مساله بکارت( و از 

 است:  دیگر سو به ساختار قانونی )براي نمونه تبعات قانونی عدم تمکین زنان( نسبت داده شده

توانیم به بهانه نیاز جنسی،  هیچ نیازي فراتر از نیاز انسان به محترم بودن و داشتن کرامت انسانی نیست. نمی»

رابطه جنسی بدون رضایت تمام طرفین، تجاوز »کرامت دیگري را زیر سوال ببریم. این اصل را فراموش نکنیم 

 )سوادي( « است.

 های جنسیتی و جنسی   حمایت از اقلیت 

تعریف، و بر لزوم « ساختارهاي ساخته دستِ بشر»عنوان  هاي مورد مطالعه، جنسیت بهدر محتوا

است. بر این اساس، در شماري از  هاي جنسی تاکید شده شناختن تنوع گرایش  به رسمیت

است. گفتگو  گرا نقد شده براي افراد دگرجنس« گیرانه جامعه استانداردهاي سخت»محتواها، 

هاي سخت آنها در جهان و  و جنسیتی، حول وضعیت دشوار و تجربه هاي جنسی درباره اقلیت

است که به  هاي روانی در آنها( صورت گرفته ایران )براي نمونه آمار باالي خودکشی و بیماري

و « هراسانه هاي دگرباش رفتارها و گفتارها و بینش»عدم وجود آگاهی، آموزش و در نتیجه 

شود. در این دسته از محتواها از  نان نسبت داده میآ« هاي خشونت سیستماتیک علیه بدن»

 شود:  ها به شدت انتقاد می علیه این اقلیت« چرخه خشونت»مخاطبان به دلیل نقش بالقوه در 

درآري آدمها را اندازه بگیرین و  بودن خیالی و من« نرمال»کش راه بیافتین  به جاي اینکه با یک خط»... 

برچسب بزنین، سرتان به کار خودتان باشد و بفهمید و درک کنید که « غیرنرمال» هرچه به نظرتان رایج نبود را

این تنوع همیشه در انسان بوده، انسانها متنوعند و از اولی که این ساختارهاي جنسیت و جنسی توسط بشر 

س تعلق ساخته شد همیشه انسانهایی بودند که از آن ساختار پیروي نکردند، در آن جا نمیشدند یا به آن ح

است. « بد»و دیگري غیرنرمال و « خوبی»ات رایج و معموله به این معنی نیست تو نرمال و  نداشتند. چون تو قیافه

 )عمیدي(« کنید قرار نیست همه مثل شما رفتار کنند. چون تو و اطرافیانت در اینستاگرام فالن جور رفتار نمی
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دیگر موضوعاتی است که با بسامد کمتر  بحث درباره مادري، زنانگی و کار خانگی زنان، از

 است:  در مطالب نمونه مشاهده شده

  مادری و زنانگی 

رسد  است؛ به نظر می از مادري و زنانگی در مطالب نمونه به چالش کشیده شده« تعریف سنتی»

شده  با هدف زیر سوال بردن گفتمان رسمی تبلیغ« زدایی از مادري تقدس»تالش کاربران براي 

عاشق زاییدن و »... است، زنی که به گفته سوادي « گفتمان زن خوب»حکومت یا  از سوي

رود براي خروج از کشور برود اجازه بگیرد از  پختن و نداشتن حق طالق است و دلش غنج می

است که ارائه تعاریف فانتزي از مادري و زنانگی  شده گونه استدالل همچنین این«. آقاشون»

)عمیدي( و اعمال محدودیت « توجیه تضییع حقوق اولیه انسانی»( براي )مانند لطافت و زیبایی

، واکنش تند «محدودکننده»گیرد، و سرپیچی زنان از این تعاریفِ  و سرکوب زنان صورت می

 زنی( )سوادي( به دنبال دارد.  هایی چون برچسب جامعه را )از راه

 کار خانگی 

دن بار کارهاي خانگی و مراقبتی بدون مزد بر زنان، ش برخی کاربران مورد مطالعه از نادیده گرفته

بدون ساعات کاري مشخص و حقوق، مزایا، بیمه و »اند که  ویژه زنان غیرشاغل، انتقاد کرده  به

، «دار زنان خانه»اند که با این وجود،  شود. آنها ابراز خشم کرده )سوادي( انجام می« مرخصی

 شوند:  )سوادي( تحقیر می« کار بی»و « خور مفت» )عمیدي(،« مسئولیت بی»عنوان زنانِ  به

کنید، چند شغل را  خطابش می« کار بی»و « خور مفت»داري که  حاال از خودتان بپرسید، آن زن خانه»...

دهد؟ چرا این کارهاي بدون  طور همزمان و بدون ساعت کاري مشخص، حقوق، مرخصی و بیمه و مزایا انجام می به

 )سوادي(« شود؟ انجام می مزد بیشتر توسط زنان

ویژه گفتمان  است، به در مطالب نمونه همچنین ناکارآمدي قوانینِ این حوزه نقد شده 

است،  تلقی شده« تحقیرآمیز»کند،  المثل را جبران کار خانگی زنان ارزیابی می  حقوقی که اجرت

 با این استدالل که بر اساس آن به گفته سوادي 

چه از منظر حقوقی و شرعی اصال متعلق به زن نیست! زن سهمی از زندگی مشترک آن خانه و زندگی و آن ب»

تواند مثل یک نیروي خدماتی درخواست حقوق کند. این تحقیر  ندارد، زن والیتی بر فرزند خود ندارد. بنابراین می

 « زنان است نه دادن حق به زنان!
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شان از آن زندگی و حق  سهم»گري زنان براي گرفتن  راهکار جایگزین پیشنهادي مطالبه 

 )سوادي( است:« والیت بر فرزندانشان

هاي تحصیلی و شغلی برابر، امکان تحصیل و اشتغال بدون اجازه همسر، محیط کار  حق زنان برخورداري از فرصت»

امن و عاري از آزار جنسی، مرخصی زایمان و امیت شغلی است. همچنین آموزش مردان و همه اعضاي خانواده 

ي انجام کار خانگی، دادن مرخصی زایمان به پدران براي مشارکت در فرزندپروري و شکستن کلیشه تعلق کار برا

 «هایی موثر باشند براي احقاق حقوق زنان توانند گام خانگی به زنان می

کاررفته از  به هاي شده در مطالب نمونه، در کنار هشتگ در تصویر زیر، موضوعات شناسایی

 است تا تصویري کلی داده شود: شده 2سازي بصري 1قالب ابرِ واژگان سوي کاربران در

 
هاي مورد مطالعه  شده در نمونه همان گونه که مشاهده شد، پُربسامدترین موضوعات مطرح

ویژه در  هاي سنتی فمینیستی، به دهد که همچنان دغدغه گران نشان می از صفحه کنش

ها و  شود. بر این اساس همچنان هدف ه میها دید چارچوب مسائل حقوقی، در این صفحه

گران  هاي فمینیستی کنش شود، و دغدغه هاي کلیدي فمینیسم در این محتواها دنبال می واژه

 توان در بافت ایران غیرسیاسی دانست.  مورد مطالعه را نمی

 گیری نتیجه

ران حوزه گ شده از سوي برخی کنش گذاشته اشتراک به  در این پژوهش محتواهاي فمینیستی

است، در چارچوب مفهوم  پذیري یافته زنان در اینستاگرام را که بیش از همه فرصت مشاهده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Word-cloud  

2 Visualised   
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پسند تحلیل کردیم. در این تحلیل، اینستاگرام را به مثابه مکانی بالقوه براي  فمینیسم عامه

تواند در  اي آن، خود می هاي رسانه ظهور این نوع فمینیسم در نظر گرفتیم که استطاعت

 پسندي فمینیسم مشارکت داشته باشد.  امهع

کاربري پُربازدید چهار کنشگر   شده از حساب هاي استخراج تحلیل کیفی محتواي نمونه

توان  ها را می شده در حوزه زنان و جنسیت در این حساب نشان داد که موضوعات پُربسامدِ بحث

ر بافت ساختار سیاسی ایران را د ویژه وقتی این موضوعات به نقدهایی سیاسی در نظر گرفت.

تابد، بُعد سیاسی آنها  هاي محدودي را براي مسائل و کنشگري زنان برمی قرار دهیم که فرصت

 شود.  تر می برجسته

ها، نابرابري ساختاري در امتداد جنسیت و گرایش جنسی به رسمیت شناخته  در نمونه

زمان، رد  شود. هم  آنها اشاره می است، و در مواردي به ریشه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی شده

پايِ ترویج فرهنگ خودمراقبتی و توانمندسازي فردي که آمیخته با مفاهیمی چون شادي، 

شود. همچنین ارائه  هاي مورد مطالعه مشاهده می تعادل و موفقیت است، در برخی صفحه

سازي سبک  ییاز مسائل زنان در کنار نمایش و زیبا  شده سازي هاي فمینیستی ساده روایت

ویژه در صفحه عمیدي( مشاهده  ها )به ویژه در قالب تصاویر( در برخی نمونه زندگی فعاالن )به

گراِن مورد مطالعه در موارد  هاي جنسیتی از نظر کنش شود. از دیگر سو، گرچه رفع نابرابري می

گذرد، این   یو تغییرات ساختاري م« ستیز گفتمان مردساالر و زن»بسیاري از راه مبارزه با 

راهکارهاي ساختاري، گاه با راهکارهاي فردگرایانه مبتنی بر خودتوانمندسازي و حتی 

1فمینیستی هاي پُست استراتژي
با محوریت تالش براي تغییر در عین پذیرش خود، ایده لزوم  

 شود.  بودن و اعتماد به نفس بودن داشتن، درهم تنیده می ارتقاي حیات روانی فرد براي مثبت

هاي  توان گفت که هرچند بروز و ظهور ویژگی در پاسخ به پرسش اصلی پژوهش می

شود، اما  هاي کاربري به یک میزان دیده نمی پسند در همه حساب گفتمانی فمینیسم عامه

هایی چون درگیري در حلقه بازخوردها، تمرکز افراطی بر بدن زنان، ارائه  توان ویژگی می

شده از مسائل زنان و گاه عرضه  سازي ز فمینیسم و روایتی سادهشده ا سازي اي زیبایی نسخه

هاي مبتنی بر جنسیت  فمینیستی براي حل نابرابري هاي پست راهکارهاي فردگرایانه و استراتژي

شود. بر  پسند هستند، کمابیش در محتواهاي نمونه دیده می که از محورهاي فمینیسم عامه

هاي فعاالنِ مورد مطالعه را  ها و کنشگري واها، پویشتوان برخی محت اساس این محورها، می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Post Feminism   
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پسند و محبوبیت آن در مباحثات  عامه  قدرت گرفتن فمینیسم  دهنده وجود و فرآیند نشان

 عمومی در فضاي مجازي ایران حول مسائل زنان دانست. 

« زاده قلی محبوبه عباس»هاي پژوهشگران دیگر، مانند  یافته در تائید پژوهش حاضر

که کنشگري  دهد (، نشان می2017( و موري و باتمانقلیچی )2016(، شجاعی )2014)

تواند میان فعاالن زنان در داخل کشور، دیاسپورا و در سطح  دیجیتال در حوزه زنان می

تري از  المللی نوعی همبستگی ایجاد کنند و دسترسی زنان ایرانی را به گستره متنوع بین

 (2018)« مینا نائلی»طور که  راهم کند. با این حال، همانهاي فمینیستی فراملی ف ایده

تواند به  می هاي اجتماعی هاي شخصی کنشگران در رسانه گوید، فعالیت فردي و رشد نمایه می

گري در حوزه زنان نیز  هاي فعال و تهدید حالت جمعی کنش ایجاد تنش در درونِ گروه

هاي سبک زندگی دیجیتال بروز  هاي دیجیتال عاطفی و رسانه د گاه به شکل پویشبیانجام

کند، حول جلب اعتمادِ  هم تائید می (2021)« سارا تفکري»طور که  یابد، که همان می

یرد، که به گ مخاطبان، اعتباربخشی به تجارب عاطفی فردي فعاالن و برندسازي آنان صورت می

اي که گاه نام  شود، به گونه نظر ما به شکلی از سرمایه اجتماعی براي فعاالن تبدیل می

 شود.  تر می هاي آنان مهم کنشگران از مساله و پویش

هاي پربسامد در حوزه زنان و جنسیت در  هاي پژوهش از نظر موضوع در مقایسه یافته

پسند، نکته مهم  تبط با چارچوب فمینیسم عامههاي کاربري مورد مطالعه با مفاهیم مر حساب

کند و از آن به دلیل به  وایزر در بافت فرهنگ غربی بحث می این است که برخالف آنچه بنت

پسند در متون  کند، رویکرد فمینیسم عامه هاي کلیدي فمینیسم انتقاد می حاشیه راندن دغدغه

ص جامعه ایران، همچنان بعد سیاسی و گران ایرانی به شکلی است که، به دلیل شرایط خا کنش

توان نتیجه گرفت که  است. بر این اساس، می تغییرخواهی در حوزه زنان در آن حفظ شده

هاي همواره  پذیري مسائل و دغدغه تواند به مشاهده گري فعاالنِ مورد مطالعه می کنش

 شده زنان ایرانی کمک کند.  رانده حاشیه شده و به سرکوب

هاي آن را مطالعه کردیم، تنها بیان  پسند که برخی از نمونه فمینیسم عامه در آخر، اگرچه

گران ایرانی  هاي دیجیتال از سوي کنش فمینیستی و تنها نوع کنشگري نیست که در رسانه

شود، اما بر اساس آنچه در این پژوهش ترسیم کردیم، پرسش  حوزه زنان ساخته و دنبال می

پذیري دست  هایی از فمینیسم در فضاي دیجیتال به مشاهده درباره اینکه اکنون چه نسخه

هایی  ها چه محتواها و بحث گري مانند و اینکه این کنش یابند و کدام همچنان در حاشیه می می

ها و مباحث  دهد و چه راهکارهایی را در حوزه زنان پیش مینهند، پرسش را در دسترس قرار می

 آتی از سوي دیگر پژوهشگران نیز دنبال شود.  هاي مهمی است که امیدواریم در پژوهش
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