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چکیده
فرهنــگ دیــداری تنهــا بخشــی از زندگــی روزمــره نیســت ،بلکــه تمــام آن را دربرمیگیــرد .رســانههای اجتماعــی،
فرصتــی را در اختیــار گروههــای خامــوش و فرودســت قــرار داده و ایــن امــکان را فراهــم کردهانــد تــا ایــن افــراد
نیــز بتواننــد تجربــۀ زندگــی روزمــرۀ خــود را بصــری کننــد .بصریســازی زندگــی روزمــره توســط زنــان اینفلئونســر
در شــبکۀ اجتماعــی تصویرمحــور اینســتاگرام انجــام میشــود ،در ایــن مقالــه ،گفتمــان غالــب بازتولیدشــده
توســط ایــن کاربــران ،موردمطالعــه قــرار گرفتــه اســت .بــا بهكارگيــری چهارچــوب مفهومــی متشــكل از نظريــۀ
تحليــل گفتمــان فوكــو ،بازنمايــی جنســيت باتلــر و فرهنــگ تصويــری ميرزوئــف ،میتــوان بــا مطالعــۀ تصاويــر
نمايشدادهشــدۀ زنــان توســط خودشــان در اينســتاگرام ،بــه ايــن ســؤال پاســخ داد كــه آيــا ايــن تصاويــر،
برســاخت و گفتمــان متفاوتــی از جنســيت ايجــاد كــرده اســت یــا در چهارچــوب همــان گفتمانهــای غالــب
گذشــته قــرار میگيرنــد؟ بــه ایــن منظــور 27 ،صفحــۀ اینســتاگرامی زنــان اینفلئونســر بــا دنبالکننــدگان بــاالی
 500هــزار نفــر ،انتخــاب شــد .در مجمــوع315 ،پســت (تصویــر و متــن) نیــز بهعنــوان نمونــه ،مــورد اســتفاده
قــرار گرفــت و بــا روش تحلیــل گفتمــان بصــری ،مضامیــن اصلــی و فرعــی گفتمــان اســتخراج شــد .تحلیــل
یافتههــا نشــان میدهــد گفتمانــی کــه توســط زنــان اینفلئونســر بازتولیــد میشــود ،شــامل گفتمانهــای
مردســاالری و ســرمایهداری اســت .بــه عبــارت ديگــر ،تصويرســازی زنــان مطالعهشــده در فضــای اينســتاگرام از
زندگــی روزمــرۀ خودشــان ،در چهارچــوب همــان رويكردهــای حاكــم بــوده و جنبــۀ بازانديشــانه و نوآورانــه نــدارد.
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مقدمه و طرح مسئله
فرهنــگ دیــداری ،تاکتیکــی اســت بــرای مطالعــۀ جهانــی کــه از طریــق عکــس ،تصویــر و
مصورســازی ،بهجــای اســتفاده از کلمــات و متــون ،شــکل گرفتــه اســت .ایــن فرهنــگ،
تنهــا بخشــی از زندگــی روزمــره نیســت ،بلکــه تمــام آن را دربرمیگیــرد .ایــن ،معنــای
فرهنــگ دیــداری اســت .فرهنــگ دیــداری ،تولیــد ،چرخــه و مصــرف تصویــر و همچنیــن
تغییــر ماهیـ�ت ذهن��ی فـ�رد نس��بت بـ�ه موض��وع را موردمطالع��ه ق��رار میدهدــ ،تصویــر
هنــری ،وســیلۀ تفســیر جهــان بــه شــیوۀ دیــداری اســت (میرزوئــف .)1999،1ایــن ،تصاویــر
هســتند کــه ظاهـ ً
ـرا دموکراتیکتــر از متــن عمــل میکننــد ،امــا درنهایــت ،ســبب تثبیــت
قــدرت میشــوند .ســوژۀ خودمختــار چنیــن میپنــدارد کــه بهواقــع ،آزادیعمــل دارد ،او
بــاور میکنــد کــه واقعیــت ،همــان اســت کــه تصویــر میشــود و متناســب بــا آن جایــگاه
رفتــار میکنــد .نگاهــی دقیقتــر بــه تصویــر نامتعــادل جنســیتی در طــول زمــان ،نشــان
میدهــد کــه پیشــرفت در ایــن حــوزه ،چقــدر کنــد اســت و همچنــان ریشــه در هنجارهــا و
س��نتهای مردسـ�االرانه و از طرفــی ،رویکردهــای فمینیســتی رادیــکال دارد .هویــت ،امــری
پویاســت و در تعامــل بــا ســاختارهای اجتماعــی شــکل میگیــرد ،هویــت جنســیتی ،یکــی
از ابعــاد هویــت فــردی اســت کــه از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت و در تعامــل بــا مناســبات
قــدرت ،بازتولیــد میشــود .ایــن ســاختارها و هنجارهــای اجتماعــی اســت کــه تعییــن
میکنــد یــک زن بایــد چگونــه باشــد.
تصویــری کــه ســاختارها ،نهادهــا و رســانههای جمعــی از هویــت جنســیتی زنانــه ارائــه

ً
عمومــا بــه بازتولیــد نقشهــای ســنتی زنانــه دامــن میزنــد؛ گفتمانــی کــه
میکننــد،
در آن ،زنــان بهعنــوان همســرانی مطیــع و منفعــل ،ترســیم میشــوند .آنهــا ابرمادرانــی
تصویــر میشــوند کــه تمــام زندگــی خــود را صــرف فرزندانشــان کردهانــد و همــۀ تــاش

خــود را ب ـهکار گرفتهانــد تــا صرفـ ً
ـا چهــرۀ یــک همســر و مــادر ایــدهآل را بازنمایــی کننــد.
آنهــا از همســرخوببودن و مــادر ایدهآ لبــودن ،احســاس رضایــت و لــذت دارنــد .در
تصاویــر بازنماییشــده در رســانههای جمعــی ،از جملــه تلویزیــون و ســینما ،ایــن امــر،
قابلپیشبینــی و طبیعــی اســت .ایــن زنــان ،بیشــتر اوقــات خــود را در محیــط خانــه
میگذراننــد ،کنشــگری خاصــی در حــوزۀ مســائل سیاســی ،اجتماعــی و اقتصــادی ندارنــد و
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ً
اساســا نقشــی در حــوزۀ عمومــی و خــارج از خانــه ایفــا نمیکننــد .هرچنــد در ســالهای
اخیــر ،تالششــده تــا تصویــر متعاد لتــری از زنــان در رســانههای رســمی بازنمایــی شــود،
تجربیــات بصــری جدیــد ،حاکــی از ایــن اســت کــه زن در کنــار فعالیــت اجتماعــی یــا
سیاســی ،بــاز هــم عهــدهدار تمــام مســئولیتهای مربــوط بــه خانــه و فرزنــدان اســت.
زنــان در چرخــۀ مصــرف نیــز کارگــزاران مناســبی هســتند ،اســتفادۀ روزافــزون از لــوازم
آرایشــی و بهداشــتی بــرای جوانمانــدن و جســتوجوی جدیدتریــن لــوازم منــزل،
بهمنظــور تــدارک خانــهای ایــدهآل ،همچنیــن اســتفاده از زنــان در تبلیغــات ،آنهــا را بــه
مصرفکنندگانــی بالقــوه تبدیــل کــرده اســت .بــازار نیــز بقــای خــود را در مصــرف هرچــه
بیشــتر میدانــد .بنابرایــن ،مناســبات قــدرت ،شــامل دو عنصــر مهــم قــدرت مردانــه و
بــازار ،بهطــور روزافــزون ،بــه بازتولیــد هویــت جنســیتی زنانــه و برســاخت گفتمانهــای
مردســاالری و ســرمایهداری میپــردازد.
برخــاف رســانههای ســنتی ،شــبکههای اجتماعــی ،عملکردهــای جدیــد قابلدسترســی
را ارائــه میدهنــد .بــا ظهــور رســانههای نویــن و فراهمشــدن امــکان کنشــگری زنــان در
شــبکههای اجتماعــی ،زنــان بــا انتشــار تصاویــر زندگــی روزمــره ،تجربــۀ بصــری خــود را خلــق
میکننــد .در جهــان جدیــد ،خردهفرهنگهــا و گروههــای خامــوش ،از طریــق شــبکههای
اجتماعــی تصویرمحــور ،فرصــت یافتنــد بــه چرخــۀ فرهنــگ بصــری راه یابنــد و بهطــور
روزافــزون ،شــکلگیری هویــت جنســیتی سـ ّیال و متغیــر از طریــق زنان تقویت شــده اســت.
در تجربــۀ بصــری جدیــد ،ایــن ،کاربــران زن هســتند کــه بــه بازنمایــی زندگــی روزمــرۀ خــود
میپردازنــد؛ از طریــق ایــن بازنمــود تصویــری ،زنــان فرصتــی یافتنــد تــا هویــت جنســیتی
زنانـهای را بازتولیــد کننــد کــه خودشــان میخواهنــد و مطلــوب آنهاســت .بهاشــتراکگذاری
مــداوم تصاویــر زندگــی روزمــرۀ خــود ،امــری اســت کــه کاربــران ایــن شــبکهها بــه آن
میپردازنــد .آنهــا شــیوۀ زندگــی ،ســلیقه و سرگرمیهایشــان را بــا دنبا لکننــدگان خــود
بــه اشــتراک میگذارنــد و درنهایــت ،بــا افزایــش تعــداد دنبا لکننــدگان ،بــه اینفلئونســر
تبدیــل میشــوند .آنهــا در صفحــات خــود ،بــا تعــداد زیــادی از کاربــران ،تعامــل دارنــد و بــا
یــک شــبکۀ اجتماعــی قابلتوجــه از افــراد دنبا لکننــده ،ارتبــاط برقــرار میکننــد.
بــه بــاور کاســتلز ( ،)417:1382ارتباطــات اینترنتــی ،بهدلیــل تازگــی تاریخــی ایــن رســانه
و بهبــود نســبی جایــگاه قــدرت بــرای گروههایــی از قبیــل زنــان کــه از نظــر ســنتی زیردســت
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بودهانــد ،ممکــن اســت فرصتــی را بــرای معکوسکــردن بازیهــای ســنتی قــدرت در فراینــد
ارتباطــات فراهــم کنــد .آرای اندیشــمندان دیگــر ،همچــون میرزوئــف ( ،)1999بــر ایــن ایــده
اســتوار اســت کــه رســانههای جدیــد ،هنــوز بــا سلســلهمراتب قدیمــی نــژاد ،جنســیت و
طبقــه مشــخص هســتند .در حقیقــت ،منتقــدان فمینیســتی ،قائــل بــه یــک شــیوۀ تفکــر
پدرســاالرانه در ایــن شــبکهها هســتند .بــه نظــر میرســد مناســبات قــدرت و هنجارهــای
اجتماعــی نقشهــای جنســیتی ،تــا حــدی بــر شــبکههای اجتماعــی نیــز حاکــم اســت؛
تصویــری کــه توســط خــود زنــان بازنمایــی میشــود ،تأثیرگذارتــر خواهــد بــود و بازتولیــد
گفتمانــی نیــز کــه صــورت میگیــرد ،نهتنهــا مقاومــت کمتــری را در میــان دنبالکننــدگان
در پــی خواهــد داشــت ،بلکــه بــا افزایــش روزافــزون ایــن صفحــات و دنبالکننــدگان آنهــا
روبهروس��ت .کنش��گری زنــان و دخت�رـان جهـ�ت یافتــن راهحــل بــرای بزرگتریــن چالشهایــی
کــه امــروز بــا آنهــا روبــهرو هســتند ،بســیار مهــم اســت .کنشــگری آنــان ،بایــد دیــده،
ارزشگــذاری و تأییــد شــود تــا چش ـماندازها و انتخابهــای آنهــا بــرای آینــده و پیشــرفت
عدال��ت جنس��یتی محق��ق ش��ود .اینکهــ کارب��ران زن ایران��ی ب�اـ بهاشتراکگذاشــتن تصاویــر
زندگ��ی روزم��ره در پلتف��رم تصوی��ری اینستــاگرام ،درحا لبازتولیــد چــه گفتمانــی هســتند،
مســئلۀ اصلــی ایــن پژوهــش اســت .ســؤال اصلــی مقالــه ،ایــن اســت کــه ایــن عرصــۀ
جدیــد ،تــا چــه میــزان ،زمیــن بــازی را بــه نفــع زنــان تغییــر داده اســت؟ آیــا گفتمــان
بازتولیدشــده توســط کاربــران زن ،در جهــت منافــع زنــان و دســتیابی بــه عدالــت اجتماعــی
و آزادیهــای گســتردهتر و در تقابــل بــا گفتمــان رایــج مردســاالری و ســرمایهداری اســت؟
آیــا شــبکههای اجتماعــی ،فرصتــی را بــرای کنشــگریهای عمیــق زنــان بــه وجــود آورده
یــا بســتری اســت کــه همچنــان ،کاربــران زن در آن بــه بازنمایــی نقشهــای ســنتی خــود
میپردازنــد؟
پیشینۀ پژوهش
پژوهشهایــی کــه در ارتبــاط بــا بازنمایــی زنــان در رســانهها انجــام شــده اســت را
میتــوان بــه دو دســتۀ کلــی تقســیمبندی کــرد :یــک دســته ،پژوهشهایــی کــه بــه
بازنمایــی نقــش زنــان در رســانههای جمعــی ،اعــم از ســینما ،تلویزیــون ،تبلیغــات و
رســانههای مکتــوب پرداختهانــد .بهعنوانمثــال ،مقالــهای بــا عنــوان «تغییــرات نقــش
زن در ســینمای ایــران» ،نشــان میدهــد کــه ايــن تغييــرات ،در مــوارد مختلفــی همچــون:
ميــزان حضــور زنــان در فيلمهــا ،كيفيــت مشــاغل ،نــوع پوشــش ،طبقــۀ اجتماعــی ،نــوع
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بهرهگيــری از محصــوالت فرهنگــی ،نــوع مهارتهــای فــردی ،مضاميــن ديالوگهــا ،ميــزان
تحصيــات ،اعتقــادات ،زبــان و مكانيســم حــل مشــكالت شــخصی و خانوادگــی بوده اســت.
یافتههــا نشــان میدهــد تغییــر در سیاســتگذاریهای فرهنگــی در ســینمای ایــران،
باعــث شــکلگیری گونــهای متفــاوت از بازنمایــی زن در فیلمهــای بعــد از ســال 1376
شــده اســت (راودراد و زنــدی .)1385،از دیگــر تحقیقــات مربــوط بــه بازنمایــی زنــان در
ســینما ،میتــوان بــه مقالــهای بــا عنــوان «نمایــش جنســیت در ســینمای ایــران» اشــاره
کــرد ،نتایــج ایــن تحقیــق ،حاکــی از مناسکیشــدن فرمانبــری زن در ســینمای ایــران اســت.
ـل خانــواده و
زنــان بــا بــدن مدیریتشــده بــه جایــگاه زن مــدرن تعلــق دارنــد؛ امــا در مقابـ ِ
ســنتهای مرســوم در جامعــه ،ناگزیــر بــه عقبنشــینی مقبــول هســتند (ســلطانی.)1385،
کوثــری و همــکاران نیــز در مقالــۀ «بازنمایــی زنــان در تبلیغــات تلویزیونــی
پــودر

لباسشــویی

پرســیل»

نشــان

دادنــد

آگهیهــا

پــر

از

تصاویــر

و

ایماژهایــی اســت کــه زنــان را بهصــورت فرودســت نشــان میدهــد .در
ایــن آگهیهــا ،زنــان بهعنــوان افــرادی کــه هویتــی مســتقل از خــود ندارنــد
و همــواره نیازمنــد حمایتــی پدرانــه -مردانــه هســتند ،بازنمایــی شــدهاند .یافتههــا نشــان
داد کــه هویــت زنانــه ،همــواره بازتابــی از کلیشــههای رایــج در جامعــۀ ایرانــی اســت.
ایــن کلیش ـهها ،زنــان را متعلــق بــه خانــه و محیــط آن میدانــد و بــا اســتفاده از تصاویــر
رســانهای ،در پــی تشــدید روابــط موجــود اســت (کوثــری و همــکاران.)1393،
مقالــهای دیگــر کــه بــا تمرکــز بــر رســانههای پاکســتان انجــام شــده اســت ،گفتمــان
تبلیغاتــی را موردتحلیــل قــرار میدهــد تــا ســاخت جنســیت از طریــق زبــان و تصاویــر
در رســانههای چاپــی پاکســتان مطالعــه شــود .ایــن نمونــه ،شــامل چهــار روزنامــۀ
انگلیســیزبان ملــی اســت کــه در آن ،تصویــری نامتقــارن و کلیشــهای از زنــان پدیــدار
میشــود .تصاویــر ،عــاوه بــر زبــان خــاص جنســیتی ،زنــان را در مقایســه بــا مــردان در
جامعــۀ پاکســتان ،در حاشــیه قــرار میدهنــد (یاســمین 1و همــکاران.)2018،
دســتۀ دوم ،شــامل پژوهشهایــی اســت کــه معطــوف بــه شــبکههای اجتماعــی،

ً
غالبــا مبتنــی بــر تحقیقــات خارجــی در ایــن حــوزه اســت .یــک تحقیــق
انجــام شــده و
طولــی ،بــرای بررســی ویژگیهــای تصویــری مرتبــط بــا صفــات جنســیتی ،از فیسبــوک
1. Yasmin
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بــرای ارزیابــی الگوهــای جنســیتی موجــود در تصاویــر فیسبــوک اســتفاده کــردهاســت.
ویژگیهایــی کــه بهصــورت برجســته در تصاویــر مــردان ظاهــر شــدند ،شــامل :فعــال،
غالــب ،و مســتقل بودنــد ،صفاتــی کــه در کاربــران زن برجســته بودنــد ،شــامل :افــراد
جــذاب و وابســته بودنــد .ایــن یافتههــا بهطورکلــی بــا رفتارهــای کلیشـهای جنســیتی کــه
در تحقیقــات پیشــین یافــت میشــوند ،همخوانــی دارنــد (رز 1و همــکاران.)2012،
طبــق پژوهشــی کــه فیسبــوک انجــام داد ،کاربــران مؤنــث ،بیشــتر ،مســائل شــخصی
خــود (ماننــد :ماجراهــای خانوادگــی و روابطشــان) را بــه اشــتراک میگذارنــد ،ولــی مــردان
دربــارۀ موضوعــات انتزاعیتــر (ماننــد سیاســت) گفتوگــو میکننــد .گــروه تحقیقــات
فیسبــوک ۱.۵ ،میلیــون از اســتاتوسهای جدیــد پلتفــرم خــود را تحلیــل و آنهــا را
باتوجهبهموضــوع ،دســتهبندی کــرد .ســپس هــر موضــوع ،براســاس ترجیحــات جنســیتی
و واکنشهــای مخاطبــان ارزیابــی شــد .نتایــج نشــان داد کــه مــردان و زنــان بــه موضوعــات
ً
خاصــی عالقــۀ بیشــتری نشــان میدهنــد ،بهعــاوه ،کاربــران ،موضوعـ ِ
ـخصا «زنانــه»
ـات مشـ

(مثــل :جشــنهای تولــد و تفریحــات خانوادگــی) را بیشــتر الیــک میکننــد ،درحالیکــه
ً
مشــخصا «مردانــه» (مثــل :ورزش و تفکــرات عمیــق) بیشــتر نظــر
دربــارۀ موضوعــات

میدهنــد .2
بهمنظــور ارزیابــی میــزان رفتــار کلیشـهای جنســیتی در ســلفی ،یــک نمونــۀ تصادفــی از
 ۵۰۰ســلفی در اینســتاگرام (شــامل مــردان و زنــان) انتخــاب شــد و موردتجزیــه و تحلیــل
کمــی قــرار گرفــت .درجــۀ کلیشهشــدن جنســیتی در ســلفی بــا اســتفاده از
محتــوای ّ
نظریـ�ۀ گافمــن ( ،)1999مشــخص شــد .مقولههــای جنســیتی ،بهعنــوان مثــال :لمــس
زنانــه ،ژســت دراز کشــیدن ،نــگاه خیــره ،لبــاس پراکنــده ،اندازهگیــری شــد .عــاوه بــر ایــن،
کلیشــۀ جنســیتی در عکسهــای ســلفی ،بهطورمســتقیم ،بــا درجــۀ جنســیتی در تبلیغــات
مجلــه کــه بــه همیــن روش اندازهگیــری شــد ،موردمقایســه قــرار گرفــت .گرفتــن ســلفی
مــرد و زن در اینســتاگرام ،نهتنهــا منعکسکننــدۀ رفتارهــای ســنتی جنســیتی اســت ،بلکــه

1. Rose
2. https://www.socialmediatoday.com/social-networks/gender-specific-behaviors-social-media-and-whatthey-mean-online-communications
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بهمراتــب بیشــتر از تبلیغــات در مجــات اســت (دورینــگ 1و همــکاران.)2016 ،
در میــان پژوهشهایــی کــه در ایــران بــا تمرکــز بــر شــبکههای اجتماعــی انجــام شــده
اســت ،میتــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد:
پایاننامــهای بــا عنــوان «مطالعــۀ شــیوههای خوداظهــاری بــا عکــس در شــبکههای
اجتماعــی بــا تأکیــد بــر اینســتاگرام» ،بــه تحلیــل فعالیــت کاربــران زن در ایــن شــبکه
پرداختــه اســت ،تیپولــوژی از  8گــروه از کاربــران زن نشــان داد بیشــترین مســائلی کــه در
بیوگرافــی بــه آنهــا اشــاره شــده ،مــواردی ماننــد :حرفــه و مهــارت ،محــل ســکونت ،عالیــق
و باورهــا ،جمــات حســی و نقشهــای خانوادگــی (مــادر و همســر) اســت .همچنیــن زنــان
بــرای حضــور در شــبکههای اجتماعــی ،ســه دلیــل معرفــی ســبک زندگــی خــود ،آشــنا شــدن
بــا آدمهــای دیگــر و تفریــح و ســرگرمی را عنــوان کردهانــد .نویســنده معتقــد اســت زنــان
در اینســتاگرام تــاش میکننــد بــه گروهــی کــه متعلــق بــه آن هســتند ،ارزش ببخشــند
و زندگیشــان را آنگونــه کــه خودشــان میخواهنــد ،روایــت کننــد (عینیفــر.)1395،
در پژوهشــی ،چگونگــی بازنمــود بــدن رســانهای کاربــران زن ایرانــی در اینســتاگرام ،انجــام
شــده و تصویــری طبقهبندیشــده از انــواع تیپهایــی کــه توســط کاربــران بــرای بازنمــود
بــدن رســانهای بهکارگرفتــه شــده ،ارائــه شــده اســت (راودراد و گشــنیزجانی.)1396 ،
مقالـهای بــا هــدف تحلیل واقعیــت و بازنمایــی هویت جنســیتی کاربران فضــای مجازی،
بــا اســتفاده از روش کیفــی و براســاس مــدل فیســک ،بــه تحلیــل ســطوح هویت جنســیتی
کاربــران پرداختــه اســت .براســاس یافتههــای ایــن مطالعــه ،مــردان پس ـتهای بیشــتری
را ثبــت میکننــد ،درحالیکــه کاربــران زن ،کامنتهــای بیشــتری را بــه ثبــت رســاندهاند.
زنــان در شــبکههای اجتماعــی ،بیشــتر حمایــت و تأییــد میکننــد و بهاشتراکگذاشــتن
موضوعــات شــخصیتر ،موردعالقــۀ آنهاســت ،درحالیکــه مــردان ،متمایــل بــه مســائل
کمترشــخصی هســتند (کیانــی.)1398 ،
در پژوهــش دیگــری کــه توســط رهبــر مهرپــو و همــکاران ( )1398انجــام شــده،
ـان مدتزمــان عضويــت در اينســتاگرام،
دادههــای بهدس ـتآمده ،نشــان از آن دارد کــه ميـ ِ
ميزان اســـتفاده از اينســـتاگرام و درنهايـــت ،انگيـــزه و هـــدف اســتفاده از شــبكۀ مذكور و
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بازتعريــف هويــت جنســيتی ،رابطــۀ مســتقيم و معنــادار وجــود دارد .جکســون )2020( 1بــه
رشــد فمینیســم عامــه در رســانههای اجتماعــی پرداختــه و نشــان میدهــد کــه چگونــه
فمینیســم عامــه ،بهعنــوان ابــزاری گفتمانــی ،موردمذاکــره توســط دختــران نوجــوان قــرار
میگیــرد و ایــن گفتمــان را یــک لفاظــی از حقــوق برابــر و فاقــد کنــش سیاســی میدانــد.
بــا توجــه بــه پژوهشهایــی کــه تابهحــال انجــام شــده ،تاکنــون گفتمــان غالــب زنــان
اینفلئونســر در اینســتاگرام ،موردمطالعــه قــرار نگرفتــه اســت .ایــن مقالــه بــا درنظرگرفتــن
کاربرانــی کــه بیشــترین تعــداد دنبا لکننــده را در میــان کاربــران دارنــد ،بــه مطالعــۀ
صفحــات آنــان پرداختــه اســت .همچنیــن از نظــر روشــی نیــز ،بــا اســتفاده از روش تحلیــل
گفتمــان بصــری ،بــه خوانــش عکسهــا پرداختــه تــا بافــت ،زمینــه و گفتمانهــای قــدرت،
در تحلیــل لحــاظ شــوند.
چهارچوب نظری
در ایــن بخــش ،بــه آرای فوکــو در بــاب گفتمــان اشــاره میکنیــم .آشــنايی بــا نظــرات فوكــو
بــرای تحليــل يافتههــای ایــن پژوهــش اهميــت دارد .در ادامــه ،بهدليــل تأكيــد ايــن
مقالــه بــر بحــث جنســيت ،دیــدگاه باتلــر کــه ایــدۀ اجــرای جنســیت را مطــرح میکنــد،
بیــان میشــودکــه یــک دیــدگاه خوشبینانــه و در تضــاد بــا ســلطۀ پدرســاالری اســت.
ســرانجام بــا توجــه بــه تأكيــد بــر تصاويــر در ايــن مقالــه ،دیــدگاه میرزوئــف در بــاب نقــش
تصاویــر در تفســیر و برســاخت جهــان ،تشــريح ميشــود .رابطــۀ ايــن نظريههــا بــا هــم ،بــه
ايــن ترتيــب اســت كــه بــا توجــه بــه غلبــۀ امــر بصــری در جهــان جدیــد ،گفتمــان جنســيت،
بهجــای زبــان ،از طریــق تصویــر ســخن میگويــد و عمــل میکنــد.
گفتمان :نظامی برای کنترل اجتماعی
فوکــو خــود را مورخــی میدیــد کــه آنچــه را تبارشناســی 2دانــش و قــدرت و تأثیــر آنهــا در
تولیــد حقیقــت میدانســت ،دنبــال میکــرد .مقصــود از «تبارشناســی» در اینجــا ،نظامــی
از بازنمودهــا و آرمانهایــی اســت کــه روایتهــای فرهنــگ را بــه وجــود مــیآورد و آنهــا
را بــه ســطح حقیقــت میرســاند .ایــن رویکــرد ،نشــان میدهــد کــه چگونــه قــدرت و
دانــش ،بــرای حاکمشــدن بــر فرهنــگ ،مورداســتفاده قــرار میگیرنــد (روجــک:1390 ،
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 .)115از نظــر فوکــو ،اشــکال جدیــد دانــش ،بــه اشــکال جدیــد قــدرت و کنتــرل منتهــی
میشــود .رســانهها مکانیســمها یــا دســتگاههایی هســتند کــه قــدرت گفتمــان از
طریــق آنهــا اعمــال میشــود .بــه عبــارت دیگــر ،رســانهها ابــزار مراقبــت و کنتــرل دائمــی
هســتند (مهدیــزاده« .)115 :1391،جامعــۀ مــا ،جامعــۀ نمایــش نیســت ،جامعــۀ مراقبــت
ً
عمیقــا در محاصرهانــد .بــازی نشــانهها ،تبیینکننــدۀ
اســت .در زیــر تصویرهــا ،بدنهــا
لنگرگاههــای قــدرت اســت؛ نظــم اجتماعــی مــا کلیــت زیبــای فــرد را تقطیــع ،ســرکوب یــا
ضایــع نمیکنــد ،بلکــه فــرد در ایــن نظــم ،بهدقــت و براســاس تاکتیــک تمــام و کمــال
نیروهــا و بــدن ســاخته میشــود» (فوکــو.)270 :1378،
فوکــو اســتدالل میکنــد کــه ســوبژکتیویتۀ انســانی ،از طریــق فرایندهــای خــاص،
برســاخته میشــود .گفتمــان ،اشــاره بــه گروههایــی از گزارههــا دارد کــه شــیوۀ تفکــر
دربــارۀ یــک چیــز و نحــوۀ عمــل براســاس آن را ســاختار میدهــد .از نظــر فوکــو ،گفتمــان،
شــکلی از انضبــاط اســت و ایــن ،مــا را بهســوی دغدغــۀ وی نســبت بــه قــدرت ،هدایــت
میکنــد .گفتمــان ،بــه شــیوههای اندیشــیدن و عمــل کــردن ســوژهها نظــم میدهــد.
فوکــو توجــه خــود را معطــوف بــه ایــن پرســش کــرد کــه قــدرت چگونــه کار میکنــد
(رز.)258-262 :1397،
ســاختار اجتماعــی و فرهنگــی همــۀ جوامــع انســانی بهشــدت متأثــر از تفاوتهــای

جنســیتی اســت کــه غالبـ ً
ـا علمــی یــا طبیعــی نمایانــده میشــوند ،امــا درواقــع ،برســاختۀ
اجتمــاع و بهویــژه متأثــر از تصــورات قالبــی و ایدئولوژیهــای جنســیتی هســتند (جنکینــز،
 .)1384جودیــت باتلــر ،هویتهــای جنســی را نــه امــری طبیعــی و ثابــت ،بلکــه دارای
معنایــی اکتســابی میدانــد .او بــا ایــن عقیــدۀ ســیمون دوبــووار موافــق اســت کــه
«هیچکــس زن متولــد نمیشــود ،بلکــه زن ســاخته میشــود» .از ایــن رو ،فعالیتهــا
و رفتارهایــی کــه جنســیت بهواســطۀ آنهــا شــکل میگیــرد ،دارای مشــابهتهایی بــا
فعالیتهــای اجرایــی در یــک بــازی تئاتــر اســت .بــه ایــن معنــا کــه جنســیت ،اجراســت و
ـی خــاص اســت .اگرچــه
ـی اجــرای آن ،مبتنــی بــر جامعــه یــا فرهنــگ در لحظــۀ تاریخـ ِ
چگونگـ ِ
ـگری بیرونــی اســت تــا امــری ذاتــی ،بــا ایــن همــه ،تابــع هنجارهــای
جنســیت ،فراینــد کنشـ ِ
اجتماعــی و شــرایطی اســت کــه دامنــۀ فعالیتهــای جنســیت افــراد را محــدود میکنــد.
ِ
ســنتی
خطــوط
بــازی رهــا و فــارغ از همهچیــز نیســت .بــازی جنســیت،
بــازی جنســیت،
ِ
ِ
ِ
جنــس
تقســیم هویــت مردانــه و زنانــه را فــرو میریــزد و تمایزهــای مرســوم بیــن دو
ِ
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ـی هویــت جنســی،
مــرد و زن را واژگــون میکنــد« .ایــدۀ باتلــر دربــارۀ فمینیســم و واژگونـ ِ

ِ
فمینیســتی مرســوم و متــداول
توصیفــات
ــن دیــدگاه خوشبینانــۀ وی در تضــاد بــا
ِ
مب ّی ِ
فرودســتی زنــان اســت» (الفــی ،113:2007 ،نقلشــده از
دربــارۀ ســلطۀ پدرســاالری و
ِ
مهــدیزاده.)167:1389،
بــه بــاو ِر باتلــر ،هویــت ،شــالوده و بنیــادی اجرایــی در «اعمــال و حــرکات» آدمــی دارد
و ایــن اعمــال و حــرکات ،در درون گفتمانــی عمومــی و اجتماعــی صورتبنــدی میشــود.
بــرای وی ،زبــان بــه منزلــۀ ابــزار گفتمــان ،بهصــورت محلــی بــرای تبییــن قواعــد هنجــاری
درمیآیــد .بــه عبــارت دیگــر ،گفتمــان ،همچــون نظامــی بــرای کنتــرل اجتماعــی عمــل
میکنــد.
باتلــر معتقــد اســت کــه کنــش ،خصلتــی زبانــی دارد و در کردارهــای مبتنــی بــر
فرایندهــای گفتمانــی ،شــکل میگیــرد؛ کردارهایــی کــه کنشــگران از طریــق اجــرای آنهــا،
هویتهــای خــود را بــا کنشهــای ویــژۀ خویــش برمیســازند و ایــن ،بــه آن معنــی اســت
ـاختارگرایی باتلــر
کــه افــراد ،هویــت درونــی و «ازپیشدادهشــده» را ابــراز میکننــد .پساسـ
ِ
مبتنــی بــر ایــن عقیــدۀ عــام اســت کــه گفتمــان ،همــواره بــه قالــب رفتــار درمیآیــد .طبــق
اســتدالل باتلــر ،هویــت ،هرگــز امــر «جوهــری» یــا «ذاتــی» نیســت ،بلکــه محصــول انــواع
گفتمانهــا دربــارۀ هویــت اســت و از طریــق ســازوکار همیــن گفتمانهــا دوام مییابــد.
باتلــر ،از ایــن حیــث ،بــا دیگــر پساســاختارگرایان همآواســت کــه میگوینــد اندیشــه،
معنــا و رفتــار ،جملگــی در و بهوســیلۀ گفتمــان شــکل میگیرنــد (دان .)449:1385 ،او
بــا بهکارگیــری مــدل فوکویــی ،معتقــد اســت همــۀ طبقهبندیهــای هویتــی در حقیقــت،
متأثــر از نهادهــا ،اعمــال و گفتمــان اســت.
نقش تصاویر در تفسیر جهان
نظریهپــردازان متعــددی بــه نقــش گفتمــان و زبــان در برســاخت هویــت تأکیــد
میکننــد ،بــا توجــه بــه غلبــۀ امــر بصــری در جهــان امــروز ،میرزوئــف معتقــد اســت در حــال
حاضــر ،ایــن ،تصاویــر هســتند کــه جایگزیــن زبــان شــدهاند .تصویــر هنــری ،وســیلۀ تفســیر
جهــان بهشــیوۀ دیــداری اســت و درونیکــردن کنتــرل اجتماعــی قــدرت ،ازطریــق هنرهــای
دیــداری صــورت میگیــرد .قــدرت ،جامعــه را کنتــرل میکنــد و ایــن بــرای جامعــه درونــی
میشــود(میرزوئف .)1999،کارک��رد اصلــی فرهنــگ بصــری ،ایــن اســت کــه واقعیت گســترده
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و انبــوه بیرونــی را بــا انتخــاب ،تفســیر و بازنمایــی ،قابلفهــم کنــد .وظیفــۀ اصلــی فرهنــگ
بصــری ،تــاش و درک گســترۀ نامحــدود واقعیــت خارجــی بــا انتخــاب ،تفســیر و نمایــش
واقعیــت اســت (همــان .)37 :تجربــۀ بصــری ،در زندگــی روزمــره ،متکثرشــده و جامعــۀ
ســرمایهداری بــه جامعــۀ تماشــاگر تبدیــل شــده اســت؛ چــون فرهنــگ مصرفــی تماشــا،
رشــد کــرده ،آنچنــان کــه تصاویــر رشــد کردهانــد (میرزوئــف .)26 :1999 ،مصرفکننــده،
ـی جــذب ســود،
عامــل کلیــدی مهمــی در جامعــۀ مصرفــی پســامدرن اســت .هــدف اصلـ ِ
چشــم بیننــدگان اســت و فراغــت ،بــه شــکل جدیــدی از کار تبدیــل شــده اســت ،مخاطــب،
تبدیــل بــه کاال شــده و توجــه او ارزش اقتصــادی پیــدا کردهاســت (میرزوئــف.)27 :1999،
بهعقیــدۀ میرزوئــف ،قــدرت در فضــای مجــازی در دســت ســازندگان آن اســت؛ جایــی
کــه در ابتــدا بــه نظــر میرســید بهســادگی فضــای ســنتی بازنمایــی را بــرای کاربــرد خــود
ســازگار کــردهاســت ،اکنــون مــدل جدیــدی از تجربــۀ بصــری را خلــق میکنــد .یکــی از
نتایــج ایــن فضاهــای جدیــد ،قــرار دادن قــدرت بیشــتر در دســت ســازماندهندگان اســت
(همــان .)110-112 :بــا وجــود ادعاهــای مبنــی بــر برابــری رادیــکال ،در ایــن فضــا بــه نــژاد،
جنســیت و طبقــه شــکل داده میشــود (همــان .)104 :در ســا لهای اولیــۀ وجــود آنهــا،
بــه نظــر میرســید کــه اینترنــت و دیگــر محیطهــای مجــازی ،شــکل جدیــدی از هویــت
جنسیــتی و جنس��ی را ارائــه میدهن��د ،ن��ژاد و جنســیت -ایــن نشــانههای حیاتــی هویــت
در زندگ��ی روزم��ره -ممکــن اســت در فضــای مجــازی زائــل شــوند (همــان.)107 :
فمینیســتها نشــان دادهانــد کــه کل سیســتم در اطــراف و بــرای مــردان ســاخته

شــده اســت .جنســیت زنانــه همیشــه در پارامترهــای مردانــه تئوریــزه شــده اســت (همــان:
 .)166واکــر معتقــد اســت عملهــای زیبایــی کــه زنــان در غــرب معاصــر بــر روی بــدن خــود
انجــام میدهنــد ،اگرچــه در ظاهــر ،مب ّیــن آزادی عمــل آنهاســت ،امــا ایــن واقعیــت کــه
فش��ارهای اجتماعــی ،نوعـ�ی اجبــار ایج��اد میکنن��د را نمیت�وـان نادیــده گرفـ�ت .فشــار
بــرای «تثبیــت» ،آنقــدر نیرومنــد اســت کــه بعضــی از زنــان ،بارهــا و بارهــا عمــل میکننــد
و در اواخـ�ر دهـ�ۀ سـ�ی یـ�ا چهلسـ�الگی خـ�ود ،بـ�ه «بردههـ�ای جراحـ�ی» تبدیـ�ل میشـ�وند.
بــا ایــن تغییــرات ،بــدن بــه یــک رســانۀ تصویــری تبدیــل میشــود (همــان.)174-172 ،
ّ
مــادی (واقعــی) از یکســو و بازنماییهــای تاریخــی
گــروس معتقــد اســت بیــن بــدن
و فرهنگــی از ســوی دیگــر ،رابطــه وجــود دارد :بازنماییهــا و متــون فرهنگــی ،بدنهــا را
میســازند .ابزارهایــی کــه ممکــن اســت توســط آن بــدن دســتکاری شــود :گرفتــن رژیــم و
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ســاختن بــدن بــرای جراحــی لیــزری .هیچیــک از مــا در یــک بــدن کامــاً طبیعــی زندگــی
نمیکنیــم (همــان .)117 :عمــل زیبایــی و ترمیمــی بــه یــک رویــداد گفتمانــی در رابطــه بــا
ماهیــت زنانــه تبدیــل شــده اســت.
حــال بــا بهكارگيــری ايــن چهارچــوب مفهومــی متشــكل از نظريــۀ تحليــل گفتمــان
فوكــو ،بازنمايــی جنســيت باتلــر و فرهنــگ تصويــری ميروزئــف ،میتــوان بــا مطالعــۀ
تصاويــر نمايشدادهشــدۀ زنــان توســط خودشــان در اينســتاگرام ،بــه ايــن ســؤال پاســخ
داد كــه آيــا ايــن تصاويــر ،برســاخت و گفتمــان متفاوتــی از جنســيت را ايجــاد كــرده اســت
یــا در چهارچــوب همــان گفتمانهــای غالــب گذشــته قــرار میگيرنــد؟
روش تحقیق
در ایــن مقالــه ،تصاویــر منتشرشــده توســط زنــان اینفلئونســر در پلتفــرم اینســتاگرام بــا
اس��تفاده از روش تحلی�لـ گفتماــن بصــری ،1موردمطالعــه قــرار گرفتــه اســت .اینســتاگرام
در جهــان ،بهعنــوان یــک پلتفــرم تصویــری محبــوب شــناخته میشــود و در میــان کاربــران
ایرانــی نیــز یــک پلتفــرم محبــوب بــه شــمار میآیــد .2رز ( )2016بــه روش تحلیــل گفتمــان،
بهعنــوان یکــی از روشهــای تحلیــل تصاویــر بصــری ،اشــاره میکنــد و از مفهــوم گفتمــان
بــرای پرداختــن بــه ســامان رتوریــک و تولیــد اجتماعــی متــون بصــری ،نوشــتاری و گفتــاری
نــام میبــرد.
تحلیــل گفتمــان ،بهعنــوان یــک روش کیفــی ،بــه چیــزی توجــه میکنــد کــه از
طریــق انــواع مختلــف تصاویــر بصــری و متــون گفتــاری ،مفصلبنــدی میشــود .تصاویــر،
دیدگاهه��ای خاص��ی را از جه��ان اجتماع�یـ برمیس��ازند ک��ه بــه گفت�ۀـ تونیکـ�س ،در هــر
مــورد ،قابلیــت بصــری بهمنزلــۀ موضــوع تحقیــق دیــده میشــود و تحلیلگــر گفتمــان،
عالقهمنــد بــه نحــوۀ برساختهشــدن روایتهایــی از جهــان اجتماعــی توســط تصاویــر
اســت ،لــذا ایــن نــوع از تحلیــل گفتمــان ،بهدقــت ،بــه خــود تصویــر توجــه میکنــد،
از آنجــا کــه گفتمانهــا بیشــتر بهمنزلــۀ چیــزی کــه بهصــورت اجتماعــی برســاخته
میشــوند ،دیــده میشــوند ،ایــن نــوع از تحلیــل گفتمــان ،بــه وجــه اجتماعــی جایــگاه

1. visual discourse analysis
 .2وبســایت استاتیســتا نیــز در گزارشــی ،تعــداد کاربــران ایرانــی اینســتاگرام را حــدود  ۲۴میلیــون نفــر اعــام
کــرده اســت .بــه عبــارت دیگــر ،حــدود  ۳۲درصــد از کاربــران اینترنــت در ایــران ،در اینســتاگرام نیــز فعــال هســتند.
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تصویرــ نی�زـ مرب��وط میش��ود .در تحلی��ل گفتم��ان ،منظ��ور از گفتم��ان ،ان�وـاع ش��کلهای
گفتوگــو و متــن اســت .توجــه اصلــی ،معطــوف بــه مفهــوم گفتمــان ،بهمثابــه بیــان و
مفصلبنــدیای اســت کــه از طریــق انــواع متعــدد تصاویــر بصــری و متــون گفتــاری صــورت
میگیــرد .تحلیــل گفتمــان بــه خــود تصویــر و تأثیرهــای آنهــا نیــز توجهــی دقیــق دارد.
چگونــه گفتمانــی معیــن بهطــور مشــخص ،ســاختار مییابــد و پــس از آن ،ایــن گفتمــان،
نــوع خاصــی از دانــش را تولیــد میکنــد؟ (رز .)264-268 :1397،در ایــن مقالــه ،مــا بــا
ایــن ســؤال مواجهیــم کــه زنــان اینفلئونســر چــه گفتمانــی را بازتولیــد میکننــد؟
اســتراتژیهای تفســیر ســامان رتوریــک یــک گفتمــان ،شــامل نــگاه نــو و غوط ـهوری
در منابــع و شناســایی کدهاســت .همانطورکــه ایــن فراینــد کدگــذاری و تفســیر ،ادامــه
مییابــد ،مســائل دیگــر ممکــن اســت بــرای تفســیر مهــم شــوند ،تحلیــل گفتمــان ،بســیار
انعطافپذیرتــر از تحلیــل محتواســت ،درحالیکــه چهارچــوب فوکویــی تحلیــل گفتمــان،
یــک رویکــرد خــاص را بــرای مطالعــه میدهــد ،بســیار مهــم اســت کــه جزئیــات موادتحقیــق
را هدایــت کنــد .بخــش مهمــی از ایــن چهارچــوب ،ایــن اســت کــه چگونــه یــک گفتمــان
خــاص بــرای متقاعدکــردن کار میکنــد .ایــن یــک جنبــۀ دیگــر از گفتمــان اســت کــه تحلیــل
بایــد بــه آن بپــردازد .بــا ایــن حــال ،عالوهبــر ابزارهــای تصویــری و متنــی کــه بــرای ادعــای
حقیقــت بــه کار میرونــد ،نــگاه بــه لحظاتــی اســت کــه اختالفعقیــده از یــک گفتمــان
بهــ دس��ت میآی�دـ (حتیــ اگــر بــه ط��ور ضمنیــ) ب��ه آن پرداختــه ش��ود (رز.)209 :2016 ،
اســتراتژی تفســیر ســامان رتوریــک در نمــودار  1نشــان داده شــده اســت.
نمودار  .1استراتژی تفسیر سامان رتوریک گفتمان (رز)295 :1397 :
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نمونهگیــری در تحقیقــات کیفــی بهصــورت هدفمنــد و بــا توجــه بــه موضــوع تحقیــق
انجــام میشــود (کرپینــدورف و وبــر 1980بهنقــل از رز .)1397 ،در ایــن تحقیــق ،بــا توجــه
بــه مســئلۀ موردمطالعــه ،صفحــات اینســتاگرام زنــان اینفلئونســر بــا دنبا لکننــدگان بــاالی
 500هــزار نفــر بهعنــوان نمونــه ،بــا روش گلولهبرفــی در بــازۀ زمانــی یکماهــه (تیرمــاه
 )1399انتخــاب شــدند ،تعــداد دنبا لکننــدگان بــاالی  500هــزار بــه ایــن دلیــل انتخــاب
شــد کــه گفتمــان غالــب ،شناســایی شــود .واحــد تحلیــل ،تصاویــر منتشرشــده توســط زنان
اینفلئونســر در ایــن صفحــات اینســتاگرامی اســت .انتخــاب تصاویــر بهصــورت تصادفــی
انجــام شــد و از میــان صفحــات بــاالی  500هــزار فالوئــر ،درنهایــت ،تعــداد  27صفحــه
بــرای تحلیــل نهایــی مورداســتفاده قــرار گرفــت .از ایــن صفحــات ،عکسهــا بهصــورت
تصادفــی انتخــاب شــدند ،بــا تعــداد مشــخص از هــر صفحــه بهطــور میانگیــن ،بیــن 10
تــا  12عکــس انتخــاب شــد و درنهایــت ،مجمــوع نمونههــا ،بــه  315پســت اینســتاگرامی
رسیــد .در انتخــاب نمونههــا ،صفحــات مشــهور کــه بهطــور تخصصــی فعالیــت میکننــد،
ماننــد :صــدف بیوتــی ( 2/7میلیــون) و یــا زنــان اینفلئونســر کــه در خــارج از کشــور زندگــی
میکننــد ،بازیگــران ،مجریــان و کارگردانــان زن حــذف شــدند و صفحاتــی کــه شــامل
بازنمایــی ســبک زندگــی کاربــران معمولــی اســت (کــه البتــه در خالل فعالیــت به اینفلوئنســر
تبدی��ل شـ�دهاند) ،انتخـ�اب ش�دـند .همچنیـ�ن دادههــا فقــط از پس ـتها اســتخراج شــده
و صفحــات اســتوری کاربــران ،بهعنــوان نمونــه انتخــاب نشــده اســت .رز ( )2016بــه ارائــۀ
جزئیــات متنــی و بصــری کــه تحلیــل را تأییــد میکنــد ،اشــاره میکنــد (رز )217 :2016 ،بــه
همیــن دلیــل ،در ایــن تحقیــق نیــز ،کپشـنها در کنــار تصاویــر ،موردمطالعــه قــرار گرفتنــد.
بــرای نــگاه دقیــق بــه همــۀ عناصــر تصویــر و روابــط درونــی آنهــا ،میتــوان مضامیــن
کلیــدی را مشــخص کــرد .ایــن مضامیــن کلیــدی میتواننــد کلمههــای کلیــدی یــا تصاویــر
بصــری تکرارشــونده باشــند.
بعــد از انتخــاب تصاویــر ،بارهــا و بارهــا ،عکسهــا بههمــراه متــن کپشــن ،موردمطالعــه
قــرار گرفــت .در مرحلــۀ بعــد ،کدهــای تصویــری ،شناســایی شــد و بعــد از آن ،مضمونهــای
فرعــی و در انتهــا ،مضمونهــای غالــب کــه بــه گفتمــان موردنظــر منتهــی میشــود،
شناســایی شــد .جــدول  1مشــخصات نمونههــای موردمطالعــه را نشــان میدهــد.
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جدول .1مشخصات نمونههای موردمطالعه در بازۀ زمانی تیرماه 1399
تعداد فالوئر

تعداد

تخصص یا

(هزار نفر)

پست

مهارت اصلی

989

601

-

2

zahra_amir_1394

542

632

3

Avista_orak.1394

558

835

-

571

1049

خیاط

5

Mahya.rahimi71

518

450

آشپزی

6

Monaz_ideas

867

278

7

Sanaz.sarafraz

525

150

8

Negin_abedzade

1.200

531

-

9

Atefeh.ghanbaei

517

856

آشپزی

10

Rangi_rangi_jan

591

1590

نام صفحه
1

Everything. about.
SISI

بیو
سحرم ولی سیسی صدام میزنن،
کمپین هشتکمدیا و سیسی
بالگر یک خونۀ ساده ولی سبز و پر

خیاطی برای

از توتفرنگی داریم .اینجا تظاهر

خود

نمیکنم ،حتی اگر دوستداشتنی
نباشم .راستی خیاط لباسهای خودمم
وبالگ شخصی ،خدایا خودت برامون
بساز ،اگر تو بسازی هیچکس نمیتونه
خرابش کنه

4

_Khanom_o
aghaye.m

وبالگ شخصی ،مادر عاشقی که
نیمچه خیاط ،نقاش ،خانهدار است
در شمال کشور هستم ،میگردم و
طبیعتهای زیبا رو معرفی میکنم.
دو ِرهم ،غذاهای شمالی میپزیم ،گاهی
هم به گذشتههای پر از سادگی سفر
میکنم
دنیای رنگی خالقانۀ مونا و آموزشهای

آموزش*های

رایگان ،با هم همهچی یاد میگیریم.

مختلف

با کمترین وسایل ،بهترین چیزها رو
میسازیم
بالگر ،استوریها رو ببینید و انرژی

آموزشهای
مختلف

بگیرید ،داستان زندگیمو نوشتم،

بااینکه قبالً شکست خوردم ،ولی االن
موفقترینم
Blogger My Official Instagram
Account
بالگر روزمرگیهامون ،استوری.
مطمئنترین رسپیها یا نکات رو جهت
ایده به اشتراک میگذارم

خیاطی و
آشپزی

بالگر ،مژگان توتفرنگیدوست هستم
روزانههای رنگی مادر و دختری شاد رو
میبینید ،دانشجوی عکاسی
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ادامه جدول .1مشخصات نمونههای موردمطالعه در بازۀ زمانی تیرماه 1399
تعداد فالوئر

تعداد

تخصص یا

(هزار نفر)

پست

مهارت اصلی

11

Baran.and.tara

515

1501

-

باران دختر پاییزی تارا و امیر

12

Ayrosmelody

507

238

-

My Official Instagram Account

13

Nazaninmoayerii

555

284

=

All things about a bride

14

Marjan.kiaa

631

340

-

15

Arezomalakootirad

521

831

-

16

Bahare.soleimani

654

843

آشپزی

17

Shabnam shahrokhi

897

2393

ورزشکار

18

Motiihoseynii

821

477

-

19

Miss.atra.17

529

291

-

556

166

-

21

Hediye_kafilli

512

839

نویسنده

22

Anashid hoseini

671

419

نام صفحه

بیو

بالگر ،هدف اینه که هر روزت بهتر از
دیروزت باشه .داستان عشق ما تو
هایالیت استوریهاست
بالگر ،داستان زندگی من به روایت
تصویر
اینجا روزمرگیها و لحظههای زندگی
من ثبت میشه
سعی دارم ایدهها،مطالب مفید و
تجربیاتم رو با شما به اشتراک بگذارم
Blogger, Better everyday is the
goal.married to loveofmylife.silver
medalist…mommy to niwan & delwan

وبالگ شخصی ،خدایا شکرت ،اللهم
صل علی محمد و آل محمد...
married
اینجا فقط به انرژی مثبت فکر
میکنیم .زندگی به سبک عطرا .دلیل
حال خوبه هم باشیم

20

Shiishii.
bakhtiyarvand

به جمع شیشیها خوش اومدین.
کمکتون میکنم تا شاد باشید و از
زندگی لذت ببرید
روزمرگی من و همسرم و خروسی
ازدواج مجدد ما بعد از شش سال،
نویسنده.
نکات همسرداری در پیج دوم
دربارۀ مدdesigner & fation
خیاطی و

illustrator

صاحب برند

Modart paris& Amirkabir

هیبا

university
Founder Hiba
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ادامه جدول .1مشخصات نمونههای موردمطالعه در بازۀ زمانی تیرماه 1399
تخصص

تعداد فالوئر

تعداد

(هزار نفر)

پست

23

Vahideh -a-h

749

568

-

24

Estakhrfamily

534

338

-

25

Gita.home

611

414

آشپزی

26

Hanita1372

513

54

آرایشگر

27

Just narges

892

1729

نام صفحه

بیو

یا مهارت
اصلی

Mother of amirreza,mahya,
mahyas,marva,salva
همسر ،مادر
به زندگی دونفرۀ ما خوش اومدین
(البته به همراه آقا تیله) هایالیت
استوریهامون آموزش کلی غذای
خوشمزه است
Make up artist
معمار آیندۀ خود باش؛ تا با کفش
کسی راه نرفتی ،قضاوتش نکن

فعال
اجتماعی

Humanitarian, I love you all

* آموزشهــای مختلــف ،شــامل آمــوزش مــدل مــو ،مرتبکــردن کمــد ،آمــوزش توربــان
و گلســر ،ماســک خانگــی و تزییــن میوهجــات و غیــره اســت.
یافتهها
بعــد از تحلیــل دادههــای موجــود در صفحــات  27زن اینفلئونســر ،چهــار مضمــون اصلــی
ب��ه دس��ت آمـ�د ک�هـ در مجم�وـع ،ذی��ل گفتم��ان «مردس��االری و س��رمایهداری » تعریــف
میشــود .ایــن مضامیــن ،شــامل« :کار خانگــی بهمثابــه وظیفــۀ جنســیتی» « ،زنــان
بهمثابــه همســران خــوب و مــادران ایــدهآل»« ،زنــان بهمثابــه ابژههــای تماشــایی» و
«زنــان بهمثابــه کنشــگران بــدون عاملیــت سیاســی ،اجتماعــی و غیــره» اســت (جــدول .)2
جدول .2مضمونهای غالب ذیل گفتمان مردساالری و سرمایهداری
کار خانگی بهمثابه

زنان بهمثابه همسران خوب

زنان بهمثابه

وظیفۀ جنسیتی

و مادران ایدهآل

ابژههای تماشایی

نقش جنسیتی

بدن مجازی/

کار خانگی ،مادر ایدهآل -همسر ایدهآل

مصرف

زنان بهمثابه کنشگرانی بدون
عاملیت سیاسی ،اجتماعی و
غیره
کنشگری محدود به محیط خانه

گفتمان مردساالری و سرمایهداری
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کار خانگی بهمثابه وظیفۀ جنسیتی
ایــن مضمــون ،شــامل دو مضمــون فرعــی «حضــور در فضاهــای خانگــی بهمثابــه مکانهــای
متعلــق بــه زنــان» و «نمایــش و نــوازش اشــیاء بهمثابــه ابــزار کار زنــان» اســت (جــدول
ً
غالبــا در صفحــات خــود کــه معمــوالً آن را بــا عناوینــی ماننــد:
 .)3زنــان اینفلئونســر
«روزمرگیهــای مــن یــا داســتان زندگــی مــن» معرفــی میکننــد ،در تــاش هســتند تــا
زندگــی روزمــرۀ خــود را بازنمایــی کننــد.
زنــان ،اغلــب در فضاهــای مختلــف خانــه ،بــه کارهــای خانگــی مشــغول هســتند .در
فضــای آشــپزخانه بــه آمــاده کــردن موادغذایــی ،پختوپــز و چیــدن میــز غــذا میپردازنــد.
در اتاقهـ�ای خانـ�ه ،مشـ�غول مرتبکـ�ردن لباسهـ�ا یـ�ا کمدهـ�ا هسـ�تند (تصویـ�ر  )1یکــی
از کاربــران مینویســد:
● ●صبحهــا وقتــی از خــواب بیــدار میشــم و اطرافــم رو نــگاه میکنــم ،کلــی ذوق

میکنــم .صبحهــا بــا یــه ذوق و عشــقی از خــواب بیــدار میشــم کــه اصــاً

قابلتوصیــف نیســت .صبحهــا کــه روی تختخــواب و اتاقــمو مرتــب میکنــم،
میمیــرم واسشــون .عاشــق اتاقــم و خونــهم و آشــپزخونهام و کاکتوســام و
ً
مخصوصــا شــوهرم هســتم.
وســایلم و

زنــان غالبـ ً
ـا هنــگام تــدارک غــذا در حالــت ایســتاده هســتند و ظــرف غــذا را در دســت
دارنــد .آنهــا حتــی هنگامــی کــه میــز غــذا را چیدنــد ،ســر میــز حاضــر میشــوند و تصویــری
را از خــود منتشــر میکننــد کــه آنهــا را در حــال خدمــت بــه افــراد خانــواده ،نشــان
میدهــد .آنهــا انجــام کارهــای مربــوط بــه خانــه را وظیفــۀ خــود میداننــد؛ یکــی از کاربــران
مینویســد:
● ●دو مــاه و پنــج روز گذشــته ،هــم مــادرم ،هــم خانــم خونــه ...هــم دختــر خانــواده،
هــم عــروس و هــم یــک همســر .یهجایــی از زندگــی هســتم کــه بــرای اینکــه رونــد
زندگــی ،مــن و علیرضــا رو اذیــت نکنــه ،کلــی وظیفــه رو دوشــمه ،وظایفــی کــه بــا
عشــق انجامشــون مــیدم ،ولــی آخــر شــب ،خالــی از انــرژی میشــم .دیشــب رو
یــادم نیســت چهجــوری خوابــم بــرد ،ولــی وقتــی بــا صــدای م ّنــان بیــدار شــدم،
ســروته تــو رختخــواب خوابیــده بــودم ،حتــی زیــر ســرم بالــش هــم نبــود ،راســتش
رو بخوایــن ،دلــم بــرای خــودم ســوخت ،ولــی همــۀ ایــن خســتگیها بــه یــه
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لبخندشـ�ون مـ�یارزه.
● ●کدبانــو عطــرا؛ واال نمیشــه از خودمــون تعریــف نکنیــم ،چندروزپیــش ،قرمهســبزی
درســت کردم و...
کاربــری دیگــر درحالیکــه تصویــری منتشــر کــرده کــه او را درحا لجاروکشــیدن اتــاق
پذیرایــی نشــان میدهــد ،مینویســد:
● ●همیشــه دوســت داشــتم همســر آینــدهام ،مــردی باشــه کــه تــو تمــوم کارهــا
کمکــم کنــه ،آخــه احســاس میکنــم زندگــی اینجــوری قشــنگتره .کیــا موافــق کار
کــردن آقایــون تــو خونــه هســتند ،چــرا؟ کیــا مخالفانــد؟
ایــن کاربــران ،برخــی اوقــات ،انجــام کارهــای خانــه را فراتــر از وظیفــه ،یــک کار
لذتبخــش میداننــد؛ آنهــا در تصاویــری کــه منتشــر میکننــد ،همیشــه لبخنــد بــه لــب
دارنــد کــه نشــان از رضایــت از انجــام کار خانگــی اســت.
● ●باورتــون نمیشــه وقتــی میــرم بازارچــه بــرای خریــد ،اینقــدر انــرژی میگیــرم .از
دیــدن اینهمــه میــوه و ســبزیجات رنگیرنگــی لــذت میبــرم.
● ●اولــش فکــر کــردم اســتقبال از پاییــز چطــور باشــه بهتــره؟ تــو همونحــال،
لباسهــای شستهشــده رو بــردم پهــن کنــم کــه دیــدم بهتریــن اســتقبال از پاییــز،
ِ
خــوش لباسهــا ،فضــای
همینلحظــه اتفــاق افتــاد .نســیم پاییــزی بــا رایحــۀ
باصفــای خونــه و رنگهــا ،روزم رو ســاخت و آمــاده شــدم بــرای قدمگذاشــتن بــه
فصلــی تــازه.
جدول  .3کار خانگی به مثابه وظیفه جنسیتی زنانه
کد تصویری
حضور در آشپزخانه و در حال آشپزی :در
دست داشتن لوازم منزل
حضور در اتاق خواب و مرتب کردن کمد
لباسها

مضمون فرعی

حضور در فضاهای
خانگی بهمثابه مکانهای
متعلق به زنان

شستوشوی لباسها
ایستادن سر میز غذا :در حال چیدمان

نمایش و نوازش اشیاء

میز غذا

و لوازم منزل بهمثابه

لبخند در حین انجام کارهای خانه

ابزار کار زنان

مضمون اصلی

مضمون غالب
(گفتمان)

کار خانگی
بهمثابه وظیفۀ
جنسیتی زنانه

مردساالری

(همراه با
رضایت)
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تصویر .1حضور در فضاهای خانگی بهمثابه مکانهای متعلق

نمایش و نوازش اشیاء و لوازم منزل بهمثابه ابزار کار زنان

به زنان

زنان بهمثابه همسران خوب و مادران ایدهآل
تعــدادی از زنــان اینفلئونســر در قســمت شــرححال اینســتاگرام ،خــود را «مــادر» معرفــی

میکننــد ،برخــی کاربــران دیگــر خــود را «همســر» مینامنــد .معمــوالً ایــن کاربــران ،از
روابــط خانوادگــی خــود (در کنــار همســر یــا در کنــار فرزنــدان) تصاویــری منتشــر میکننــد
(جــدول « .)4مادرانگــی ایــدهآل» و «همســری خــوب» ،در ایــن مضمــون جــای میگیرنــد.
در میــان ایــن صفحــات بــا دنبالکننــدگان بــاال ،تنهــا یــک صفحــه متعلــق بــه یــک زن
(آرایشــگر) تنهــا بــدون حضــور مــرد و یــک دختــر در کنــار مــادر خــود اســت .در بقیــۀ مــوارد،
حضــور پررنــگ مــردان و فرزنــدان ( 85درصــد) مشــخص اســت (نمــودار .)2
نمودار  .2تحلیل یافتهها براساس تنها بودن یا در کنار همسر و فرزندان بودن
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ایــن کاربــران ،خــود را در کنــار همسرانشــان بازنمایــی میکننــد و وابســتگی خــود بــه
همسرانش�اـن و حمای�تـ و دلجویــی از آنــان را ب��ه اشکــال مختل��ف بی�اـن میکننـ�د؛ آنهــا

عمومـ ً
ـا تصویــری در کنــار همســر خــود منتشــر میکننــد کــه آنهــا را در حــال عشــقورزی،
محبــت و دلجویــی نشــان میدهــد:
● ●تمــام زندگــی مــن! همســر مهربانــم ،نمیدانــم بــه چــه زبانــی بابــت تمــام آنچــه
بــا زمینیشــدنت ارزانــیام کــردهای ،سپاســگزار باشــم .چشــمها ،گوشهــا ،زبــان
و قلبــی را کــه پیــش از تــو داشــتهام ،نــه بــه یــاد مــیآورم و نــه میخواهــم کــه
بــه یــاد بیــاورم .مــن بــا تــو دوبــاره زاده شــدم .نقطۀپایــان تمــام ناامیدیهــا و
خســتگیهایم شــدی.
● ●تــا حــاال فکــر کردیــن کــه چقــدر مردهــای زندگیتــون مهربونــن؟! حــاال بــا هــر
شــغلی ،بــا هــر درآمــدی .از صبــح تــا شــب کــه از خونــه میــرن بیــرون ،دنبــال اینــن
کــه پــول دربیــارن بــرای رفــاه حــال مــا .همــۀ تالششــون بــرای مــا هســتش.
● ●.بعــد از خــوردن ناهــار ،م ّنــان و علیرضــا میخوابــن و منــم میشــینم پــای کارهــای
خــودم ،خیلــی وقتــا تــو ایــن زمــان کــه خوابــن ،چایــی و کیــک آمــاده میکنــم
کــه بعــدش بــا هــم عصرونــه بخوریــم .اون روز هــم کــه بندوبســاط آمــاده کــردم،
رفتیــم لــب دریــا عصرونــه بخوریــم.
در تصاویــر دیگــر ،خــود را در حــال خدمــت بــه همســران نشــان میدهنــد (تصویــر
 .)2گافمــن معتقــد اســت در تصاویــر و آگهیهــای رســانهها ،زنــان در وضعیــت انقیــاد
نســبت بــه مــردان و تابــع آنهــا نشــان داده میشــوند .زنــان ،بیشــتر رفتارهــای دلجویانـهای
همچــون ســرویسدادن بــه مــردان و لبخنــدزدن بــه آنهــا را نشــان میدهنــد و از خــود،
حالتهــای ناتوانــی بــروز میدهنــد .حاالــت تــرس و انعطافپذیــری زنانــه نیــز در ایــن
ویژگیهــا ظاهــر میشــود .در مقابــل ،مــردان کامـ ً
ـا جــدی و مقتــدر هســتند .قــرار گرفتــن
زنــان در چنیــن موقعیتهایــی در رســانههای جمعــی کــه بــه بازتولیــد روابــط مســلط
قــدرت میپردازنــد ،طبیعــی اســت ،امــا زنــان اینفلئونســر در شــبکههای اجتماعــی نیــز بــه
بازتولیــد همیــن نقشهــای جنســیتی میپردازنــد.
دومیــن مضمــون فرعــی« ،مادرانگــی ایــدهآل» اســت ،کاربرانــی کــه دارای فرزنــد یــا
در آســتانۀ تولــد فرزنــد هســتند ،بــه انتشــار تصاویــری میپردازنــد کــه یــک مادرانگــی
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تمامعیــار را بــه تصویــر میکشــد؛ ابرمادرانــی کــه بــه محــض اطــاع از بــارداری خــود،
تمــام زندگــی خــود را وقــف فرزنــد میکننــد و تمــام مراحــل قبــل از تولــد را بهشــکل
یــک آییــن اجــرا میکننــد؛ از تهیــۀ لباسهــای نــوزاد تــا برگــزاری جشــن تعییــن جنســیت.
بعــد از بهدنیاآمــدن نــوزاد نیــز رســیدگی تمامعیــار خــود را بــه کــودک آغــاز میکننــد،
انــواع رژیمهــای غذایــی ،صــرف وقــت زیــاد بــرای بــازی بــا کــودکان و غیــره (تصویــر  .)2در
نهایــت ،ایــن چرخــه بــه مد لشــدن کــودکان ختــم میشــود و گاهــی صفح ـهای جداگانــه
بــا نــام کــودک در اینســتاگرام آغــاز بــه فعالیــت میکنــد .یکــی از کاربــران مینویســد:
● ●غذاپختــن بــرای ســه تــا بچــه کــه هــر کــدوم ذائقــۀ متفاوتــی دارنــد ،دغدغ ـهای
هســت کــه خیلــی از مادرهــا باهــاش آشــنایی دارنــد ،اینکــه بتونــی غذایــی رو
درســت کنــی کــه هــم ســلیقۀ کودکانــه و حســاس هــر سهنفرشــون رو راضــی کنــه
و هــم انــرژی کافــی رو بــه بدنشــون برســونه و هــم غنــی از مــواد مغــذی الزم
بــرای رشــد کــودک باشــه ،هنریــه کــه بــه ایــن راحتیهــا بــه دســت نمیــاد.
جدول .4مضمونهای فرعی ذیل مضمون زنان بهمثابه همسران خوب و مادران ایدهآل
کد تصویری

مضمون فرعی

مادر در حال تدارک غذا برای کودکان (درنظرگرفتن
رژیم غذایی مناسب)
مادر در حال بازی با کودک

مادرانگی ایدهآل

زن در حال رسیدگی به همسر :در حال آشپزی و
غیره
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اصلی

(گفتمان)

همسران
مادران

همسری خوب

غالب

زنان بهمثابه
خوب و

تهیۀ صفحات مجازی برای معرفی کودکان
توصیههایی برای رفتار با کودکان

مضمون

مضمون

ایدهآل

مردساالری

بصریشدن زندگی روزمرۀ زنان ...

تصویر .2همسر خوب (در حال خدمت به همسران)

مادرانگی بهمثابه مادری ایدهآل

زنان بهمثابه ابژۀ تماشایی
ســه مضمــون فرعی«بــدن مجــازی بهمثابــه تصویــر ایــدهآل زنانــه»« ،رنــگ بهمثابــه امــری
زنانــه» و «مصــرف بهمثابــه بازتولیــد بــازار» ،ذیــل ایــن مضمــون تعریــف میشــوند (جــدول
 .)5همانطورکــه میرزوئــف اشــاره میکنــد ،براســاس دیــدگاه منتقدیــن فمینیســتی
مؤخــر ،بــدن مجــازی ،نقطۀشــروع بــرای تحقیقــات جدیــد جنســیت ،تمایــات جنســی و
هویــت شــد ه اســت (میرزوئــف)121-120 :2009 ،
زنــان اینفلئونســر در صفحــات خــود بــه مراقبتهــای پوســت و مــو ،رژیمهــای غذایــی
مختلــف و اعمــال جراحــی اشــاره میکننــد کــه حاکــی از مدیریــت بــدن آنهاســت .در
ً
ظاهــرا آزادی وجــود دارد؛ امــا فشــارهای اجتماعــی ،نوعــی اجبــار ایجــاد
عمــل زیبایــی،
میکننــد ،فشــار بــرای «تثبیــت» ،آنقــدر نیرومنــد اســت کــه بعضــی از زنــان ،بارهــا و بارهــا
عمــل میکننــد و در اواخــر دهــۀ ســی یــا چهلســالگی ،بــه «بردههــای جراحــی» تبدیــل
میشــوند .بــا ایــن تغییــرات ،بــدن بــه یــک رســانۀ تصویــری تبدیــل میشــود (همــان:
 .)172-174مدرنیتــه بــه نقطــهای رســیدهاســت کــه اکنــون آشــکار میشــود تفاوتــی
معن��یدار بی��ن طبیع��ت و فرهن��گ وج��ود ن��دارد .ایــن فرســایش مرزهــا در تغییر شــکل بدن
مـ�درن آش��کار اسـ�ت .مــرز مشــخصی بیــن تجربــۀ ذهنــی درونــی و واقعیــت عینــی بیرونــی،
وجــود نــدارد .بــدن ،یــک تجربــۀ هیبریــد و ســ ّیال ،بیــن ایــن دو اســت (همــان.)116 :
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رســیدگی بــه بــدن و مراقبــت از ســامتی ،امــری طبیعــی اســت ،امــا توجــه بیشازحــد بــه
بــدن میتوانــد بــه یــک روال غیرطبیعــی تبدیــل شــود .ایــن روال غیرطبیعــی در بازنمایــی
بــدن کاربــران ،از اعمــال جراح ـیای کــه انجــام دادهانــد تــا مــواد آرایش ـیای کــه اســتفاده
میکننــد ،مشــهود اســت.
مضمــون فرعــی دوم ،نشــاندهندۀ حضــور رنــگ در زندگــی روزمــرۀ کاربــران اســت و در
بازنماییهــای مختلفــی کــه کاربــران از خانــه ،لــوازم آشــپزخانه و اشــیاء دارنــد ،بهوضــوح،
قابلمشــاهده اســت .میرزوئــف بــه ایــن نکتــه اشــاره میکنــد کــه خــط ،امــری مردانــه
اســت و رنــگ ،امــری زنانــه و در ایــن تقســیمبندی ،قــدرت را بــه خــط میدهــد و رنــگ را
شــامل نژادهــای کمترتوســعهیافته و زنــان میدانــد (میرزوئــف .)52 :1999 ،رنگهــای
تنــد و گــرم در چیدمــان خانــه و در آرایشهــای صــورت اینفلئونســرها بــه کار مـیرود .نــوع
پوشــش آنهــا نیــز رنگهــای متنوعــی را دربرمیگیــرد و همیــن موضــوع ،صفحــات آنــان
را جذابتــر و پربینندهت��ر میکن��د .از طرفــی ،مصــرف و بازتولیــد روابــط ســرمایهداری ،از
مؤلفههــای مانــدگاری در فضــای مجــازی اســت .کاربرانــی کــه فالوئــر بیشــتری جــذب کننــد،
گزینههــای بهتــری بــرای تبلیغــات هســتند؛ ایــن تبلیغــات ،شــامل :تبلیــغ مــواد غذایــی،
پوشــاک ،لــوازم آرایشــی و لــوازم کــودکان اســت (تصویــر  3و .)4
جدول  .5مضامین فرعی ذیل مضمون زنان بهمثابه ابژۀ تماشایی
کد تصویری

مضمون فرعی

مضمون اصلی

مضمون غالب (گفتمان)

مراقبت دائمی از پوست و مو
انجام اعمال جراحی

بدن مجازی

آرایش

بهمثابه تصویر

رژیم غذایی

ایدهآل زنانه

تناسب اندام
استفاده از اکسسوری

زنان بهمثابه

استفاده از رنگهای گرم و شاد در خانه (دیوار،
مبلمان ،تراس و)...

رنگ بهمثابه امر

استفاده از رنگهای گرم در پوشش و لباس

زنانه

استفاده از رنگهای گرم در لوازم منزل
تبلیغات لوازم منزل
تبلیغات مواد غذایی
تبلیغات آرایشی
تبلیغات لوازم و پوشش کودک
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مصرف بهمثابه
بازتولید بازار

ابژه تماشایی

مردساالری و
سرمایهداری
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تصویر .3بدن مجازی به مثابه تصویر ایدهآل زنانه

رنگ بهمثابه امر زنانه

تصویر .4تبلیغات بهمثابه بازتولید بازار

زنان بهمثابه کنشگرانی بدون عاملیت سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی
همانطــور کــه نمــودار 3نشــان میدهــد ،در میــان اینفلئونســرهای بــا دنبالکننــدگان
باالتــر از 500هزارنفــر ،تنهــا  7درصــد آنهــا کنشــگری سیاســی یــا اجتماعــی داشــتند.
یکــی از صفحــات ،مربــوط بــه یــک ورزشــکار اســت کــه یــک پســت بــا هشــتگ «اعــدام
نکنیــد» منتشــر کــرده و یــک پســت هــم در تقدیــر از پرســتاران در شــرایط کرونــا .صفحــۀ
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دیگــر ،متعلــق بــه یــک خ ّیــر حــوزۀ اجتماعــی اســت کــه فعالیتهــای خیرخواهانــه انجــام
میدهــد.
نمودار .3تعداد زنان اینفلئونسر براساس کنشگری سیاسی -اجتماعی

نمــودار  4نشــان میدهــد کــه  48درصــد از اینفلئونســرها ،اساسـ ً
ـا مهــارت خاصــی را

بازنمایــی نمیکننــد .عمومـ ً
ـا ایــن گــروه از کاربــران ،تنهــا بــه بازنمایــی روابــط بــا همســر یــا
فرزنــدان میپردازنــد .البتــه ممکــن اســت در بعضــی پســتها ،تصویــری از آشــپزی و یــا

تبلیغــات داشــته باشــند ،امــا عمومـ ً
ـا بازنمایــی خــود رابطــه (رابطــه بــا همســر و فرزنــدان)
بــرای آنهــا موضوعیــت دارد .در میــان صفحــات پربازدیــد بــا دنبا لکننــدگان بــاال ،تنهــا یــک
کاربــر نویســنده ،یــک کاربــر ورزشــکار و یــک کاربــر فعــال اجتماعــی وجــود دارد 41 .درصــد

از کاربــران ،مهارتهایــی را دارنــد کــه غالبـ ً
ـا مهارتهــای خانگــی ،شــامل :آشــپزی ،خیاطــی،
کدبانوگــری و ...اســت .ایــن کاربــران ،بــه آمــوزش ایــن مهارتهــا میپردازنــد و در واقــع،
نســبت بــه ســایر کاربــران ،کنشــگری بیشــتری دارنــد هرچنــد ایــن کنشــگری ،در راســتای
فعالیتهــای خانگــی اســت(جدول)6؛ بهعنوانمثــال ،یکــی از کاربــران ،آموزشهایــی را
درمــورد مرتبکــردن لباسهــا و چیدمــان چمــدان (تصویــر  )5ارائــه میدهــد:
● ●داریــم میریــم یهجایــی کــه میخــوام براتــون ســورپرایز نگهــش دارم؛ بــرای
چمــدون جمــع کــردن ،از یــک روز قبــل ،لیســت تهیــه کنیــد و هــر وقــت هــر چــی
یادتــون اومــد ،بنویســین ،موقــع جمــع کــردن ،یکییکــی تیــک بزنیــن چیــزی جــا
نمونــه...
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نمودار .4تعداد زنان اینفلئونسر براساس نوع مهارت

جدول .6مضامین فرعی ذیل مضمون زنان بهمثابه کنشگران بدون عاملیت سیاسی ،اجتماعی و غیره
کد تصویری

●

●آموزش مهارتهای کدبانوگری:

●

●مرتبکردن چمدان ،نحوۀ مرتب کردن
کمدها ،نحوه بستن شال و روسری و...

●

●آموزشهای مراقبت و مدیریت بدن:

●

●نحوۀ استفاده از لوازم آرایش ،بستن مو

●

●توصیههای همسرداری و فرزندپروری

مضمون فرعی

مضمون
اصلی

مضمون
غالب
(گفتمان)

محدودکردن کنشگری به
محیط خانه

بدون

ً
(غالبا آموزشهایی که به

عاملیت

محیط خانه و خانواده

سیاسی،

محدود میشود)

اجتماعی و

مردساالری

اقتصادی

تصویر  .5آموزش مهارتهای کدبانوگری به مثابه توانمندیهای زنانه
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بحث و نتیجهگیری
فرهنــگ بصــری را میتــوان عرصــۀ منازعــه میــان حقدیــدن و دیدهشــدن دانســت و
بصــری مــا در طــول زمــان اســت کــه نحــوۀ مواجهــه بــا فرهنگــی را کــه در
ایــن تجربــۀ
ِ
آن قرارگرفتهایــم ،مشــخص میکنــد .فرهنــگ دیــداری ،فراتــر از مطالعــۀ تصویــر اســت،
ـری دنیــای امــروز در چنبــرۀ متــون بصــری اســت .حقیقــت و بصریســازی زندگــی
تجربــۀ بصـ ِ
روزمــره ،موضــوع مطالعــۀ فرهنــگ تصویــری اســت (میرزوئــف.)1999 ،
بصریســازی زندگــی روزمــره توســط زنــان اینفلئونســر در شــبکۀ اجتماعــی تصویرمحــور
اینستــاگرام انج��ام میشوــد ،در ایــن مقالــه ،بــر آن بودیــم تــا گفتمــان غالــب بازتولیدشــده
توســط ایــن کاربــران موردمطالعــه قــرار گیــرد .رســانههای اجتماعــی ،فرصتــی را در اختیــار
گروههــای خامــوش و فرودســت قــرار داده و ایــن امــکان را فراهــم کــرده تــا آنهــا بتواننــد
تجربــۀ زندگــی روزمــرۀ خــود را بصــری کننــد .تحلیــل یافتههــا نشــان میدهــد گفتمــان

بازتولیدشــده ،ربطــی بــه گروههــای خامــوش زنــان نــدارد و عمومـ ً
ـا درراســتای دو گفتمــان
مردســاالری و ســرمایهداری اســت .بــه عبــارت ديگــر ،تصويرســازی زنــان مطالعهشــده در
فضــای اينســتاگرام از زندگــی روزمــرۀ خودشــان در چهارچــوب همــان رويكردهــاي حاكــم
بــوده و جنبــۀ بازانديشــانه و نوآورانــه نــدارد.
میرزوئــف ( )26 :1999بــر ایــن بــاور اســت کــه در جهــان جدیــد ،فرهنــگ مصرفــی
تماشـ�ا ،رشــد یافتــه اســت ،چــون تصاویــر ،گســترش یافتهانــد ،غنــای تجربیــات بصــری
ارتقــا یافتــه و زندگــی روزمــره ،آکنــده از تصاویــر شــده اســت؛ در ایــن میــان ،ســرمایهداری
بهنفعــ خ��ود ،از ای��ن فض��ا اس�تـفاده میکن�دـ .نقطۀدیــد سازماندهیشــده ،حــاال بــه
یــک نقطــۀ کنتــرل اجتماعــی تبدیــل شدهاســت و درونیکــردن کنتــرل اجتماعــی قــدرت
ازطریــق هنرهــای دیــداری صــورت میگیــرد .قــدرت ،جامعــه را کنتــرل میکنــد و ایــن
بــرای جامعــه درونــی میشــود (همــان .)50 :در جامعـهای کــه شــرایط دسترســی بــه ســایر
شــبکههای متنمحــور و نخبگانــی بهواســطۀ فیلترینــگ محــدود شــده اســت ،همچنیــن
رســانههای جمعــی نیــز بهدنبــال بازنمایــی کلیشــههای ســنتی زنانگــی هســتند ،ایــن
چرخــه بــا حضــور زنــان اینفلئونســر در فضــای مجــازی در حــال تکمیــل اســت.
هرچنــد در ایــن میــان ،کاربــران ،گاه بــدون پوشــش رســمی در ایــن شــبکه حضــور

ً
نهایتــا
مییابنــد و کنشهایــی غیــر از کنشهــای منطبــق بــا عــرف جامعــه دارنــد؛ امــا
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کنــش سیاســی ،اجتماعــی یــا فرهنگــی ویــژهای کــه بتوانــد تأثیــر بلندمــدت در جهــت
دسترســی بــه آزادیهــا و برابریهــای عمیــق و گســترده بــرای زنــان فراهــم کنــد را ،ندارنــد.
در صفحاتــی کــه موردمطالعــه قــرار گرفــت ،نکتــۀ قابلتأمــل ،بازنمایــی نقشهــای ســنتی
اســت .میتــوان گفــت ایــن کاربــران ،ویژگیهایــی همچــون :رؤیتپذیــری ،مدیریــت بــدن
و مصــرف را از فرهنــگ مــدرن ،و انجــام وظایــف جنســیتی زنانــه را از فرهنــگ ســنتی،
اقتبــاس کردهانــد؛ در نهایــت ،آنچیزیکــه اتفــاق افتــاده ،خلــق یــک مــدل ترافرهنگــی
اســت .آنهــا فرهنــگ ســنتی (شــامل نقشهــای ســنتی) را بــا فرهنــگ مــدرن (مصــرف)
ترکیــب کردهانــد ،اگرچــه هنــوز بــا ديدگاههــای رایــج همخوانــی دارنــد و درنهایــت،
تصویــری کــه از خــود بــرای کاربــران دیگــر بازنمایــی میکننــد ،گفتمــان زنانگــی ایــدهآل
اســت ،آنگونــه کــه بهراحتــی بــا بــازار و جریــان اصلــی آن همراهــی میکنــد و حــول
تماشــایی و جذاببــودن شــکل میگیــرد.
تعــداد بــاالی دنبا لکننــدگان ایــن صفحــات ،نشــان میدهــد ســایر کاربــران ،عالقهمنــد
بــه ایــن نــوع بازنمایــی هســتند و همچنــان شــاهد افزایــش صفحــات دیگــر بــا همیــن الگــو
و شــیوۀ بازنمایــی هســتیم ،زن ایدهآلــی کــه همــواره درحــال بهینهســازی اســت و اعمــال
جراحــی در بدنــش جایگزیــن آنچیــزی اســت کــه قبــاً بــا آرایــش بــه آن دســت مییافــت.

همهچیــز درمــورد نحــوۀ بازنمایــی خــود و زندگــی روزمــرۀ زنــان اینفلئونســر ،بهنوعــی
کنتر لشــده اســت .زنــان بــر ایــن باورنــد کــه در حــال کامــل کــردن خــود ،بهینهســازی
و بازســازی رابطــۀ خــود بــا دیگــران و جهــان هســتند؛ ولــی عمــاً چیــزی کــه در نهایــت،
اتفــاق میافتــد ،حاکــی از آن اســت کــه آنهــا بــه همــان فعالیتهایــی مشــغول هســتند
کــه زنــان را در محیــط خانــه محصــور کــرده اســت ،آنهــا اغلــب در فضاهــای مختلــف خانــه

بــه فعالیــت مشــغول هســتند یــا صرفـ ً
ـا در حــال خدمــت بــه همســر و فرزنــدان .در ایــن
ً
صرفــا در ایــن نحــوۀ بازنمایــی مصرفگرایانــه و
گفتمــان ،مــادری و همســری مطلــوب،
منفعالنــه خالصــه میشــود و ایــن مؤلفههــا هســتند کــه زندگــی مطلــوب و همــراه بــا
آرامــش را بازنمایــی میکننــد.
ً
عمومــا بــا همیــن
ایــن کاربــران در معرفــی خــود در قســمت شــرححال اینســتاگرام،
عناویــن خــود را معرفــی میکننــد :مــادر ،همســر ،روزمرگیهــای مــن و غیــره و از شــغل،
تحصیــات و جایــگاه اجتماعــی خــود چیــزی نمیگوینــد ،در تصاویــری کــه از خــود منتشــر

میکننــد نیــز بــه ایــن موضــوع اشــاره نمیکننــد؛ عمومـ ً
ـا در تصاویــر منتشرشــده ،ابــزار و
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لــوازم منــزل بهمثابــه ابزارهــای کار خانگــی دیــده میشــود .آنــان شــاد و آســوده بــه نظــر
میرســند و همیشــه لبخنــد بــه لــب دارنــد و از انجــام ایــن فعالیتهــا احســاس رضایــت و
حتــی لــذت دارنــد؛ گفتمانــی کــه کار منــزل را صرفـ ً
ـا یــک وظیفــۀ جنســیتی زنانــه میدانــد،

همچنــان توســط ایــن کاربــران بازتولیــد میشــود .بــازار نیــز کــه بهدنبــال ســود بیشــتر
اســت ،تنهــا بــا مصــرف اســت کــه میتوانــد بــه بقــای خــود ادامــه دهــد و تــاش کاربــران
بــرای معرفــی و تبلیغــات ،بــه ایــن چرخۀبقــا کمــک میکنــد کــه در نهایــت ،بــه بازتولیــد
روزافــزون گفتمــان مردســاالری و ســرمایهداری منجــر میشــود.
عاملیــت ایــن کاربــران در ســطح مهارتهــا و توانمندیهــای زنانــه محــدود میشــود،

ً
عمومــا ایــن کاربــران در
بــه کدبانوگــری و توجــه صــرف بــه خانــه و همــۀ متعلقــات آن.
محیــط بیرونــی خانــه در حــال فعالیــت اقتصــادی ،اجتماعــی ،سیاســی یــا فرهنگــی دیــده
نمیشــوند .اگرــ ه�مـ تصوی��ری از فض��ای خــارج از خانــه از آنه��ا دیـ�ده شـ�ود ،یــا در حــال ســفر
و تفریــح هســتند و یــا در حــال ژس ـتگرفتن بــرای عکاســی .زنــان بــا آزادیهــای مختصــری
کــه بــه دســت آوردهانــد ،خــود را از آزادیهــا و برابریهــای بزرگتــر محــروم کردهانــد ،گفتمــان
مردس��االری و سـ�رمایهداری ،اینبــار در ظاهــری مــدرن و جذابتــر و بــر روی صحنــه ،بازتولیــد
میشــود ،آنچــه در تصاویــر میبینیــم ،بــه بینــش مــا تبدیــل خواهــد شــد.
پیشنهادات
با توجــه بــه اینکــه در ایــن پژوهــش ،گفتمــان غالب که توســط زنــان اینفلئونســر در اینســتاگرام
بازتولیــد میشــود ،موردمطالعــه قــرار گرفتــه اســت ،در پژوهشهــای آتــی میتــوان مطالع ـهای
درخصــوص خردهگفتمانهــای موجــود در ایــن خصــوص داشــت .بــه هــر روی ،قشــرهای
مختلفــی از زنــان در حــال فعالیــت در ایــن بســتر هســتند کــه دنبالکننــدگان خــاص خــود را
دارنــد؛ هــر چنــد در پژوهشهــای گذشــته ،کنشــگری ایــن کاربــران زن موردمطالعــه قــرار گرفتــه،
امــا در روشهــای مورداســتفاده ،روش تحلیلگفتمــان مغفــول مانــده اســت ،بنابرایــن ،عمدتـ ً
ـا

پژوهشهــا ناظــر بــه بســتر و زمینــۀ برســاخت گفتمانــی موردنظــر نبــوده و در نهایــت ،دو مؤلفــۀ
قــدرت و دانــش از تحلیلهــا کنــار گذاشــته شــده اســت .در عیــن حــال ،مقایســۀ کنشــگری
اجتماعــی تصویرمحــور و متنمحــور نیــز میتوانــد بــه روشــنتر شــدن
زنــان در شــبکههای
ِ
وضعیــت کلــی زنــان کنشــگر در فضــای مجــازی کمــک کنــد.
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