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چکیده

ــرد. رســانه های اجتماعــی،  ــداری تنهــا بخشــی از زندگــی روزمــره نیســت، بلکــه تمــام آن را دربرمی گی فرهنــگ دی

فرصتــی را در اختیــار گروه هــای خامــوش و فرودســت قــرار داده و ایــن امــکان را فراهــم کرده انــد تــا ایــن افــراد 

ــان اینفلئونســر  ــد. بصری ســازی زندگــی روزمــره توســط زن ــۀ زندگــی روزمــرۀ خــود را بصــری کنن ــد تجرب نیــز بتوانن

ــده  ــب بازتولیدش ــان غال ــه، گفتم ــن مقال ــود، در ای ــام می ش ــتاگرام انج ــور اینس ــی تصویرمح ــبکۀ اجتماع در ش

ــۀ  ــی متشــكل از نظري ــری چهارچــوب مفهوم ــا به كارگي ــه اســت. ب ــرار گرفت ــه ق ــران، موردمطالع ــن کارب توســط ای

ــر  ــا مطالعــۀ تصاوي ــوان ب ــف، می ت ــری ميرزوئ ــگ تصوي ــر و فرهن ــی جنســيت باتل ــو، بازنماي ــل گفتمــان فوك تحلي

ــر،  ــن تصاوي ــا اي ــه آي ــخ داد ك ــؤال پاس ــن س ــه اي ــتاگرام، ب ــان در اينس ــط خودش ــان توس ــدۀ زن نمايش داده ش

ــب  ــای غال ــان گفتمان ه ــوب هم ــا در چهارچ ــت ی ــرده اس ــاد ك ــيت ايج ــی از جنس ــان متفاوت ــاخت و گفتم برس

ــاالی  ــدگان ب ــا دنبال کنن ــان اینفلئونســر ب ــه ایــن منظــور، 27 صفحــۀ اینســتاگرامی زن ــد؟ ب ــرار می گيرن گذشــته ق

500 هــزار نفــر، انتخــاب شــد. در مجمــوع، 315پســت )تصویــر و متــن( نیــز به عنــوان نمونــه، مــورد اســتفاده 

ــل  ــد. تحلی ــتخراج ش ــان اس ــی گفتم ــی و فرع ــن اصل ــری، مضامی ــان بص ــل گفتم ــا روش تحلی ــت و ب ــرار گرف ق

یافته هــا نشــان می دهــد گفتمانــی کــه توســط زنــان اینفلئونســر بازتولیــد می شــود، شــامل گفتمان هــای 

ــتاگرام از  ــای اينس ــده در فض ــان مطالعه ش ــازی زن ــر، تصويرس ــارت ديگ ــه عب ــت. ب ــرمایه داری اس ــاالری و س مردس

زندگــی روزمــرۀ خودشــان، در چهارچــوب همــان رويكردهــای حاكــم بــوده و جنبــۀ بازانديشــانه و نوآورانــه نــدارد.
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مقدمه و طرح مسئله

ــر و  ــی کــه از طریــق عکــس، تصوی ــرای مطالعــۀ جهان ــداری، تاکتیکــی اســت ب فرهنــگ دی

ــگ،  ــن فرهن ــت. ای ــه اس ــکل گرفت ــون، ش ــات و مت ــتفاده از کلم ــای اس ــازی، به ج مصورس

تنهــا بخشــی از زندگــی روزمــره نیســت، بلکــه تمــام آن را دربرمی گیــرد. ایــن، معنــای 

ــن  ــر و همچنی ــد، چرخــه و مصــرف تصوی ــداری، تولی ــگ دی ــداری اســت. فرهن ــگ دی فرهن

ــر  ــد، تصوی ــرار می ده ــه ق ــوع را موردمطالع ــه موض ــبت ب ــرد نس ــی ف ــت ذهن ــر ماهی تغیی

هنــری، وســیلۀ تفســیر جهــان بــه شــیوۀ دیــداری اســت )میرزوئــف1999،1(. ایــن، تصاویــر 

ــد، امــا درنهایــت، ســبب تثبیــت  ــر از متــن عمــل می کنن هســتند کــه ظاهــرًا دموکراتیک ت

ــع، آزادی عمــل دارد، او  ــه به واق ــدارد ک ــن می پن ــار چنی قــدرت می شــوند. ســوژۀ خودمخت

بــاور می کنــد کــه واقعیــت، همــان اســت کــه تصویــر می شــود و متناســب بــا آن جایــگاه 

ــان  ــان، نش ــول زم ــیتی در ط ــادل جنس ــر نامتع ــه تصوی ــر ب ــی دقیق ت ــد. نگاه ــار می کن رفت

می دهــد کــه پیشــرفت در ایــن حــوزه، چقــدر کنــد اســت و همچنــان ریشــه در هنجارهــا و 

ســنت های مردســاالرانه و از طرفــی، رویکردهــای فمینیســتی رادیــکال دارد. هویــت، امــری 

پویاســت و در تعامــل بــا ســاختارهای اجتماعــی شــکل می گیــرد، هویــت جنســیتی، یکــی 

از ابعــاد هویــت فــردی اســت کــه از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت و در تعامــل بــا مناســبات 

ــن  ــه تعیی ــت ک ــی اس ــای اجتماع ــاختارها و هنجاره ــن س ــود. ای ــد می ش ــدرت، بازتولی ق

ــه باشــد.  ــد چگون ــک زن بای ــد ی می کن

تصویــری کــه ســاختارها، نهادهــا و رســانه های جمعــی از هویــت جنســیتی زنانــه ارائــه 

ــه  ــی ک ــد؛ گفتمان ــن می زن ــه دام ــنتی زنان ــای س ــد نقش ه ــه بازتولی ــًا ب ــد، عموم می کنن

ــی  ــا ابرمادران ــوند. آنه ــیم می ش ــل، ترس ــع و منفع ــرانی مطی ــوان همس ــان به عن در آن، زن

تصویــر می شــوند کــه تمــام زندگــی خــود را صــرف فرزندان شــان کرده انــد و همــۀ تــاش 

ــد تــا صرفــًا چهــرۀ یــک همســر و مــادر ایــده آل را بازنمایــی کننــد.  ــه کار گرفته ان خــود را ب

آنهــا از همســرخوب بودن و مــادر ایده آل بــودن، احســاس رضایــت و لــذت دارنــد. در 

ــر،  ــن ام ــینما، ای ــون و س ــه تلویزی ــی، از جمل ــانه های جمع ــده در رس ــر بازنمایی ش تصاوی

ــه  ــط خان ــود را در محی ــات خ ــتر اوق ــان، بیش ــن زن ــت. ای ــی اس ــی و طبیع قابل پیش بین

می گذراننــد، کنشــگری خاصــی در حــوزۀ مســائل سیاســی، اجتماعــی و اقتصــادی ندارنــد و 

1.  Mirzoeff
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ــد در ســال های  ــد. هرچن ــا نمی کنن ــه ایف ــی و خــارج از خان اساســًا نقشــی در حــوزۀ عموم

ــان در رســانه های رســمی بازنمایــی شــود،  ــر متعادل تــری از زن ــا تصوی اخیــر، تاش شــده ت

ــا  ــی ی ــت اجتماع ــار فعالی ــه زن در کن ــت ک ــن اس ــی از ای ــد، حاک ــری جدی ــات بص تجربی

ــدان اســت.  ــه و فرزن ــه خان ــوط ب ــاز هــم عهــده دار تمــام مســئولیت های مرب سیاســی، ب

ــوازم  ــان در چرخــۀ مصــرف نیــز کارگــزاران مناســبی هســتند، اســتفادۀ روزافــزون از ل زن

منــزل،  لــوازم  جدیدتریــن  جســت وجوی  و  جوان مانــدن  بــرای  بهداشــتی  و  آرایشــی 

ــه  ــا را ب ــات، آنه ــان در تبلیغ ــن اســتفاده از زن ــده آل، همچنی ــه ای ای ــدارک خان به منظــور ت

ــای خــود را در مصــرف هرچــه  ــز بق ــازار نی ــرده اســت. ب ــل ک ــی بالقــوه تبدی مصرف کنندگان

ــه و  ــدرت مردان ــم ق ــر مه ــامل دو عنص ــدرت، ش ــبات ق ــن، مناس ــد. بنابرای ــتر می دان بیش

ــای  ــاخت گفتمان ه ــه و برس ــیتی زنان ــت جنس ــد هوی ــه بازتولی ــزون، ب ــور روزاف ــازار، به ط ب

مردســاالری و ســرمایه داری می پــردازد.

برخــاف رســانه های ســنتی، شــبکه های اجتماعــی، عملکردهــای جدیــد قابل دسترســی 

ــان در  ــگری زن ــکان کنش ــدن ام ــن و فراهم ش ــانه های نوی ــور رس ــا ظه ــد. ب ــه می دهن را ارائ

شــبکه های اجتماعــی، زنــان بــا انتشــار تصاویــر زندگــی روزمــره، تجربــۀ بصــری خــود را خلــق 

ــبکه های  ــق ش ــوش، از طری ــای خام ــا و گروه ه ــد، خرده فرهنگ ه ــان جدی ــد. در جه می کنن

ــور  ــد و به ط ــری راه یابن ــگ بص ــۀ فرهن ــه چرخ ــد ب ــت یافتن ــور، فرص ــی تصویرمح اجتماع

روزافــزون، شــکل گیری هویــت جنســیتی ســّیال و متغیــر از طریــق زنان تقویت شــده اســت. 

در تجربــۀ بصــری جدیــد، ایــن، کاربــران زن هســتند کــه بــه بازنمایــی زندگــی روزمــرۀ خــود 

می پردازنــد؛ از طریــق ایــن بازنمــود تصویــری، زنــان فرصتــی یافتنــد تــا هویــت جنســیتی 

زنانــه ای را بازتولیــد کننــد کــه خودشــان می خواهنــد و مطلــوب آنهاســت. به اشــتراک گذاری 

ــه آن  ــبکه ها ب ــن ش ــران ای ــه کارب ــت ک ــری اس ــود، ام ــرۀ خ ــی روزم ــر زندگ ــداوم تصاوی م

ــود  ــدگان خ ــا دنبال کنن ــان را ب ــلیقه و سرگرمی های ش ــی، س ــیوۀ زندگ ــا ش ــد. آنه می پردازن

ــه اینفلئونســر  ــدگان، ب ــا افزایــش تعــداد دنبال کنن ــت، ب ــد و درنهای ــه اشــتراک می گذارن ب

تبدیــل می شــوند. آنهــا در صفحــات خــود، بــا تعــداد زیــادی از کاربــران، تعامــل دارنــد و بــا 

ــد. ــرار می کنن ــاط برق ــده، ارتب ــراد دنبال کنن ــک شــبکۀ اجتماعــی قابل توجــه از اف ی

بــه بــاور کاســتلز )417:1382(، ارتباطــات اینترنتــی، به دلیــل تازگــی تاریخــی ایــن رســانه 

و بهبــود نســبی جایــگاه قــدرت بــرای گروه هایــی از قبیــل زنــان کــه از نظــر ســنتی زیردســت 



186

بصری شدن زندگی روزمرۀ زنان ...

دوره 4
 پیاپی 12

 تابستان 1400

بوده انــد، ممکــن اســت فرصتــی را بــرای معکوس کــردن بازی هــای ســنتی قــدرت در فراینــد 

ارتباطــات فراهــم کنــد. آرای اندیشــمندان دیگــر، همچــون میرزوئــف )1999(، بــر ایــن ایــده 

اســتوار اســت کــه رســانه های جدیــد، هنــوز بــا سلســله مراتب قدیمــی نــژاد، جنســیت و 

طبقــه مشــخص هســتند. در حقیقــت، منتقــدان فمینیســتی، قائــل بــه یــک شــیوۀ تفکــر 

ــه نظــر می رســد مناســبات قــدرت و هنجارهــای  پدرســاالرانه در ایــن شــبکه ها هســتند. ب

ــت؛  ــم اس ــز حاک ــی نی ــبکه های اجتماع ــر ش ــدی ب ــا ح ــیتی، ت ــای جنس ــی نقش ه اجتماع

تصویــری کــه توســط خــود زنــان بازنمایــی می شــود، تأثیرگذارتــر خواهــد بــود و بازتولیــد 

ــدگان  ــان دنبال کنن ــری را در می ــا مقاومــت کمت ــرد، نه تنه ــه صــورت می گی ــز ک ــی نی گفتمان

در پــی خواهــد داشــت، بلکــه بــا افزایــش روزافــزون ایــن صفحــات و دنبال کننــدگان آنهــا 

روبه روســت. کنشــگری زنــان و دختــران جهــت یافتــن راه حــل بــرای بزرگتریــن چالش هایــی 

ــده،  ــد دی ــان، بای ــگری آن ــت. کنش ــم اس ــیار مه ــتند، بس ــه رو هس ــا روب ــا آنه ــروز ب ــه ام ک

ارزش گــذاری و تأییــد شــود تــا چشــم اندازها و انتخاب هــای آنهــا بــرای آینــده و پیشــرفت 

عدالــت جنســیتی محقــق شــود. اینکــه کاربــران زن ایرانــی بــا به اشتراک گذاشــتن تصاویــر 

ــی هســتند،  ــد چــه گفتمان ــری اینســتاگرام، درحال بازتولی ــرم تصوی ــره در پلتف ــی روزم زندگ

ــن عرصــۀ  ــه ای ــن اســت ک ــه، ای ــی مقال ــن پژوهــش اســت. ســؤال اصل ــی ای مســئلۀ اصل

ــان  ــا گفتم ــت؟ آی ــر داده اس ــان تغیی ــع زن ــه نف ــازی را ب ــن ب ــزان، زمی ــه می ــا چ ــد، ت جدی

بازتولیدشــده توســط کاربــران زن، در جهــت منافــع زنــان و دســتیابی بــه عدالــت اجتماعــی 

و آزادی هــای گســترده تر و در تقابــل بــا گفتمــان رایــج مردســاالری و ســرمایه داری اســت؟ 

ــود آورده  ــه وج ــان ب ــق زن ــگری های عمی ــرای کنش ــی را ب ــی، فرصت ــبکه های اجتماع ــا ش آی

ــه بازنمایــی نقش هــای ســنتی خــود  ــران زن در آن ب ــان، کارب ــا بســتری اســت کــه همچن ی

می پردازنــد؟

پیشینۀ پژوهش

ــت را  ــده اس ــام ش ــانه ها انج ــان در رس ــی زن ــا بازنمای ــاط ب ــه در ارتب ــی ک پژوهش های

ــه  ــه ب ــی ک ــته، پژوهش های ــک دس ــرد: ی ــیم بندی ک ــی تقس ــتۀ کل ــه دو دس ــوان ب می ت

بازنمایــی نقــش زنــان در رســانه های جمعــی، اعــم از ســینما، تلویزیــون، تبلیغــات و 

ــش  ــرات نق ــوان »تغیی ــا عن ــه ای ب ــال، مقال ــد. به عنوان مث ــوب پرداخته ان ــانه های مکت رس

زن در ســینمای ایــران«، نشــان می دهــد کــه ايــن تغييــرات، در مــوارد مختلفــی همچــون: 

ــان در فيلم هــا، كيفيــت مشــاغل، نــوع پوشــش، طبقــۀ اجتماعــی، نــوع  ميــزان حضــور زن
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ــزان  ــن ديالوگ هــا، مي ــردی، مضامي ــوع مهارت هــای ف ــری از محصــوالت فرهنگــی، ن بهره گي

تحصيــات، اعتقــادات، زبــان و مكانيســم حــل مشــكات شــخصی و خانوادگــی بوده اســت. 

یافته هــا نشــان می دهــد تغییــر در سیاســت گذاری های فرهنگــی در ســینمای ایــران، 

ــال 1376  ــد از س ــای بع ــی زن در فیلم ه ــاوت از بازنمای ــه ای متف ــکل گیری گون ــث ش باع

ــان در  ــی زن ــه بازنمای ــوط ب ــات مرب ــر تحقیق ــدی،1385(. از دیگ ــت )راودراد و زن ــده اس ش

ــران« اشــاره  ــوان »نمایــش جنســیت در ســینمای ای ــا عن ــه ای ب ــه مقال ــوان ب ســینما، می ت

کــرد، نتایــج ایــن تحقیــق، حاکــی از مناسکی شــدن فرمانبــری زن در ســینمای ایــران اســت. 

زنــان بــا بــدن مدیریت شــده بــه جایــگاه زن مــدرن تعلــق دارنــد؛ امــا در مقابــِل خانــواده و 

ســنت های مرســوم در جامعــه، ناگزیــر بــه عقب نشــینی مقبــول هســتند )ســلطانی،1385(.

تلویزیونــی  تبلیغــات  در  زنــان  »بازنمایــی  مقالــۀ  در  نیــز  همــکاران  و  کوثــری 

و  تصاویــر  از  پــر  آگهی هــا  دادنــد  نشــان  پرســیل«  لباسشــویی  پــودر 

در  می دهــد.  نشــان  فرودســت  به صــورت  را  زنــان  کــه  اســت  ایماژهایــی 

ندارنــد خــود  از  مســتقل  هویتــی  کــه  افــرادی  به عنــوان  زنــان  آگهی هــا،   ایــن 

و همــواره نیازمنــد حمایتــی پدرانــه- مردانــه هســتند، بازنمایــی شــده اند. یافته هــا نشــان 

ــت.  ــی اس ــۀ ایران ــج در جامع ــه های رای ــی از کلیش ــواره بازتاب ــه، هم ــت زنان ــه هوی داد ک

ایــن کلیشــه ها، زنــان را متعلــق بــه خانــه و محیــط آن می دانــد و بــا اســتفاده از تصاویــر 

رســانه ای، در پــی تشــدید روابــط موجــود اســت )کوثــری و همــکاران،1393(. 

ــر رســانه های پاکســتان انجــام شــده اســت، گفتمــان  ــز ب ــا تمرک ــه ای دیگــر کــه ب مقال

ــر  ــان و تصاوی ــق زب ــیت از طری ــاخت جنس ــا س ــد ت ــرار می ده ــل ق ــی را موردتحلی تبلیغات

در رســانه های چاپــی پاکســتان مطالعــه شــود. ایــن نمونــه، شــامل چهــار روزنامــۀ 

ــدار  ــان پدی ــه ای از زن ــارن و کلیش ــری نامتق ــه در آن، تصوی ــت ک ــی اس ــی زبان مل انگلیس

ــردان در  ــا م ــه ب ــان را در مقایس ــیتی، زن ــاص جنس ــان خ ــر زب ــاوه ب ــر، ع ــود. تصاوی می ش

جامعــۀ پاکســتان، در حاشــیه قــرار می دهنــد )یاســمین1 و همــکاران،2018(. 

ــی،  ــبکه های اجتماع ــه ش ــوف ب ــه معط ــت ک ــی اس ــامل پژوهش های ــتۀ دوم، ش دس

ــق  ــک تحقی ــت. ی ــوزه اس ــن ح ــی در ای ــات خارج ــر تحقیق ــی ب ــًا مبتن ــده و غالب ــام ش انج

ــوک  ــیتی، از فیس ب ــات جنس ــا صف ــط ب ــری مرتب ــای تصوی ــی ویژگی ه ــرای بررس ــی، ب طول

1. Yasmin
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ــر فیس بــوک اســتفاده کــرده  اســت.  ــی الگوهــای جنســیتی موجــود در تصاوی ــرای ارزیاب ب

ــال،  ــامل: فع ــدند، ش ــر ش ــردان ظاه ــر م ــته در تصاوی ــورت برجس ــه به ص ــی ک ویژگی های

ــراد  ــامل: اف ــد، ش ــته بودن ــران زن برجس ــه در کارب ــی ک ــد، صفات ــتقل بودن ــب، و مس غال

جــذاب و وابســته بودنــد. ایــن یافته هــا به طورکلــی بــا رفتارهــای  کلیشــه ای جنســیتی کــه 

ــکاران،2012(. ــد )رز1 و هم ــی دارن ــوند، همخوان ــت می ش ــین یاف ــات پیش در تحقیق

طبــق پژوهشــی کــه فیس بــوک انجــام داد، کاربــران مؤنــث، بیشــتر، مســائل شــخصی 

خــود )ماننــد: ماجراهــای خانوادگــی و روابط شــان( را بــه اشــتراک می گذارنــد، ولــی مــردان 

ــات  ــروه تحقیق ــد. گ ــو می کنن ــت( گفت وگ ــد سیاس ــر )مانن ــات انتزاعی ت ــارۀ موضوع درب

فیس بــوک، 1.5 میلیــون از اســتاتوس های جدیــد پلتفــرم خــود را تحلیــل و آنهــا را 

باتوجه به موضــوع، دســته بندی کــرد. ســپس هــر موضــوع، براســاس ترجیحــات جنســیتی 

و واکنش هــای مخاطبــان ارزیابــی شــد. نتایــج نشــان داد کــه مــردان و زنــان بــه موضوعــات 

خاصــی عاقــۀ بیشــتری نشــان می دهنــد، به عــاوه، کاربــران، موضوعــاِت مشــخصًا »زنانــه« 

ــه  ــد، درحالی ک ــک می کنن ــتر الی ــی( را بیش ــات خانوادگ ــد و تفریح ــن های تول ــل: جش )مث

دربــارۀ موضوعــات مشــخصًا »مردانــه« )مثــل: ورزش و تفکــرات عمیــق( بیشــتر نظــر 

ــد 2. می دهن

به منظــور ارزیابــی میــزان رفتــار کلیشــه ای جنســیتی در ســلفی، یــک نمونــۀ تصادفــی از 

500 ســلفی در اینســتاگرام )شــامل مــردان و زنــان( انتخــاب شــد و موردتجزیــه و تحلیــل 

ــتفاده از  ــا اس ــلفی ب ــیتی در س ــدن جنس ــۀ کلیشه ش ــت. درج ــرار گرف ــی ق ــوای کّم محت

ــس  ــال: لم ــوان مث ــیتی، به عن ــای جنس ــد. مقوله ه ــخص ش ــن )1999(، مش ــۀ گافم نظری

زنانــه، ژســت دراز کشــیدن، نــگاه خیــره، لبــاس پراکنــده، اندازه گیــری شــد. عــاوه بــر ایــن، 

کلیشــۀ جنســیتی در عکس هــای ســلفی، به طورمســتقیم، بــا درجــۀ جنســیتی در تبلیغــات 

ــه کــه بــه همیــن روش اندازه گیــری شــد، موردمقایســه قــرار گرفــت. گرفتــن ســلفی  مجل

مــرد و زن در اینســتاگرام، نه تنهــا منعکس کننــدۀ رفتارهــای ســنتی جنســیتی اســت، بلکــه 

1. Rose

2. https://www.socialmediatoday.com/social-networks/gender-specific-behaviors-social-media-and-what-

they-mean-online-communications
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ــگ1 و همــکاران، 2016(. به مراتــب بیشــتر از تبلیغــات در مجــات اســت )دورین

در میــان پژوهش هایــی کــه در ایــران بــا تمرکــز بــر شــبکه های اجتماعــی انجــام شــده 

اســت، می تــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد:

ــبکه های  ــس در ش ــا عک ــاری ب ــیوه های خوداظه ــۀ ش ــوان »مطالع ــا عن ــه ای ب پایان نام

ــبکه  ــن ش ــران زن در ای ــت کارب ــل فعالی ــه تحلی ــتاگرام«، ب ــر اینس ــد ب ــا تأکی ــی ب اجتماع

پرداختــه اســت، تیپولــوژی از 8 گــروه از کاربــران زن نشــان داد بیشــترین مســائلی کــه در 

بیوگرافــی بــه آنهــا اشــاره شــده، مــواردی ماننــد: حرفــه و مهــارت، محــل ســکونت، عایــق 

و باورهــا، جمــات حســی و نقش هــای خانوادگــی )مــادر و همســر( اســت. همچنیــن زنــان 

بــرای حضــور در شــبکه های اجتماعــی، ســه دلیــل معرفــی ســبک زندگــی خــود، آشــنا شــدن 

بــا آدم هــای دیگــر و تفریــح و ســرگرمی را عنــوان کرده انــد. نویســنده معتقــد اســت زنــان 

ــه آن هســتند، ارزش ببخشــند  ــق ب ــه متعل ــه گروهــی ک ــد ب ــاش می کنن در اینســتاگرام ت

و زندگی شــان را آن گونــه کــه خودشــان می خواهنــد، روایــت کننــد )عینی فــر،1395(. 

در پژوهشــی، چگونگــی بازنمــود بــدن رســانه ای کاربــران زن ایرانــی در اینســتاگرام، انجــام 

ــرای بازنمــود  ــران ب ــواع تیپ هایــی کــه توســط کارب شــده و تصویــری طبقه بندی شــده از ان

ــه شــده اســت )راودراد و گشــنیزجانی، 1396(. ــه شــده، ارائ ــدن رســانه ای به کار گرفت ب

مقالــه ای 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 

ــران پرداختــه اســت. براســاس یافته هــای ایــن مطالعــه، مــردان پســت های بیشــتری  کارب

ــانده اند.  ــت رس ــه ثب ــتری را ب ــای بیش ــران زن، کامنت ه ــه کارب ــد، درحالی ک ــت می کنن را ثب

ــتن  ــد و به اشتراک گذاش ــد می کنن ــت و تأیی ــتر حمای ــی، بیش ــبکه های اجتماع ــان در ش زن

ــائل  ــه مس ــل ب ــردان، متمای ــه م ــت، درحالی ک ــۀ آنهاس ــخصی تر، موردعاق ــات ش موضوع

کمترشــخصی هســتند )کیانــی، 1398(.

در پژوهــش دیگــری کــه توســط رهبــر مهرپــو و همــکاران )1398( انجــام شــده، 

داده هــای به دســت آمده، نشــان از آن دارد کــه ميــاِن مدت زمــان عضويــت در اينســتاگرام، 

ميزان اســـتفاده از اينســـتاگرام و درنهايـــت، انگيـــزه و هـــدف اســتفاده از شــبكۀ مذكور و 

1 . During
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بازتعريــف هويــت جنســيتی، رابطــۀ مســتقيم و معنــادار وجــود دارد. جکســون1 )2020( بــه 

ــه  ــه چگون ــد ک ــان می ده ــه و نش ــی پرداخت ــانه های اجتماع ــه در رس ــم عام ــد فمینیس رش

ــی، موردمذاکــره توســط دختــران نوجــوان قــرار  ــزاری گفتمان ــوان اب فمینیســم عامــه، به عن

می گیــرد و ایــن گفتمــان را یــک لفاظــی از حقــوق برابــر و فاقــد کنــش سیاســی می دانــد.

بــا توجــه بــه پژوهش هایــی کــه تابه حــال انجــام شــده، تاکنــون گفتمــان غالــب زنــان 

اینفلئونســر در اینســتاگرام، موردمطالعــه قــرار نگرفتــه اســت. ایــن مقالــه بــا درنظرگرفتــن 

کاربرانــی کــه بیشــترین تعــداد دنبال کننــده 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 عکس هــا پرداختــه تــا بافــت، زمینــه و گفتمان هــای قــدرت، 

در تحلیــل لحــاظ شــوند. 

چهارچوب نظری

در ایــن بخــش، بــه آرای فوکــو در بــاب گفتمــان اشــاره می کنیــم. آشــنايی بــا نظــرات فوكــو 

ــن  ــد اي ــل تأكي ــه، به دلي ــت دارد. در ادام ــش اهمي ــن پژوه ــای ای ــل يافته ه ــرای تحلي ب

ــد،  ــرح می کن ــیت را مط ــرای جنس ــدۀ اج ــه ای ــر ک ــدگاه باتل ــيت، دی ــث جنس ــر بح ــه ب مقال

ــا ســلطۀ پدرســاالری اســت.  ــه و در تضــاد ب ــدگاه خوش بینان ــک دی ــه ی ــان می شــود  ک بی

ســرانجام بــا توجــه بــه تأكيــد بــر تصاويــر در ايــن مقالــه، دیــدگاه میرزوئــف در بــاب نقــش 

تصاویــر در تفســیر و برســاخت جهــان، تشــريح مي شــود. رابطــۀ ايــن نظريه هــا بــا هــم، بــه 

ايــن ترتيــب اســت كــه بــا توجــه بــه غلبــۀ امــر بصــری در جهــان جدیــد، گفتمــان جنســيت، 

ــد.  ــل می کن ــد و عم ــخن می گوي ــر س ــق تصوی ــان، از طری ــای زب به ج

گفتمان: نظامی برای کنترل اجتماعی

فوکــو خــود را مورخــی می دیــد کــه آنچــه را تبارشناســی2 دانــش و قــدرت و تأثیــر آنهــا در 

تولیــد حقیقــت می دانســت، دنبــال می کــرد. مقصــود از »تبارشناســی« در اینجــا، نظامــی 

ــا  ــه وجــود مــی آورد و آنه ــگ را ب ــه روایت هــای فرهن ــی اســت ک از بازنمودهــا و آرمان های

ــدرت و  ــه ق ــه چگون ــد ک ــان می ده ــرد، نش ــن رویک ــاند. ای ــت می رس ــطح حقیق ــه س را ب

ــک، 1390:  ــد )روج ــرار می گیرن ــتفاده ق ــگ، مورداس ــر فرهن ــدن ب ــرای حاکم ش ــش، ب دان

1. Jackson

2. Genealogy
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ــرل منتهــی  ــد قــدرت و کنت ــه اشــکال جدی ــد دانــش، ب 115(. از نظــر فوکــو، اشــکال جدی

از  گفتمــان  کــه قــدرت  می شــود. رســانه ها مکانیســم ها یــا دســتگاه هایی هســتند 

طریــق آنهــا اعمــال می شــود. بــه عبــارت دیگــر، رســانه ها ابــزار مراقبــت و کنتــرل دائمــی 

هســتند )مهدیــزاده،1391: 115(. »جامعــۀ مــا، جامعــۀ نمایــش نیســت، جامعــۀ مراقبــت 

ــدۀ  ــانه ها، تبیین کنن ــازی نش ــد. ب ــًا در محاصره ان ــا عمیق ــا، بدن ه ــر تصویره ــت. در زی اس

لنگرگاه هــای قــدرت اســت؛ نظــم اجتماعــی مــا کلیــت زیبــای فــرد را تقطیــع، ســرکوب یــا 

ــال  ــام و کم ــک تم ــاس تاکتی ــت و براس ــم، به دق ــن نظ ــرد در ای ــه ف ــد، بلک ــع نمی کن ضای

ــو،1378: 270(. ــود« )فوک ــاخته می ش ــدن س ــا و ب نیروه

ــاص،  ــای خ ــق فراینده ــانی، از طری ــوبژکتیویتۀ انس ــه س ــد ک ــتدالل می کن ــو اس فوک

ــر  ــیوۀ تفک ــه ش ــا دارد ک ــی از گزاره ه ــه گروه های ــاره ب ــان، اش ــود. گفتم ــاخته می ش برس

دربــارۀ یــک چیــز و نحــوۀ عمــل براســاس آن را ســاختار می دهــد. از نظــر فوکــو، گفتمــان، 

ــه قــدرت، هدایــت  ــاط اســت و ایــن، مــا را به ســوی دغدغــۀ وی نســبت ب شــکلی از انضب

ــد.  ــم می ده ــوژه ها نظ ــردن س ــل ک ــیدن و عم ــیوه های اندیش ــه ش ــان، ب ــد. گفتم می کن

ــد  ــه کار می کن ــدرت چگون ــه ق ــرد ک ــش ک ــن پرس ــه ای ــوف ب ــود را معط ــه خ ــو توج فوک

.)258-262 )رز،1397: 

ــای  ــر از تفاوت  ه ــدت متأث ــانی به ش ــع انس ــۀ جوام ــی هم ــی و فرهنگ ــاختار اجتماع س

جنســیتی اســت کــه غالبــًا علمــی یــا طبیعــی نمایانــده می  شــوند، امــا درواقــع، برســاختۀ 

اجتمــاع و به ویــژه متأثــر از تصــورات قالبــی و ایدئولوژی هــای جنســیتی هســتند )جنکینــز، 

ــه دارای  ــت، بلک ــی و ثاب ــری طبیع ــه ام ــی را ن ــای جنس ــر، هویت ه ــت باتل 1384(. جودی

ــه  ــت ک ــق اس ــووار مواف ــیمون دوب ــدۀ س ــن عقی ــا ای ــد. او ب ــابی می دان ــی اکتس معنای

»هیچ کــس زن متولــد نمی شــود، بلکــه زن ســاخته می شــود«. از ایــن رو، فعالیت هــا 

و رفتارهایــی کــه جنســیت به واســطۀ آنهــا شــکل می گیــرد، دارای مشــابهت هایی بــا 

فعالیت هــای اجرایــی در یــک بــازی تئاتــر اســت. بــه ایــن معنــا کــه جنســیت، اجراســت و 

چگونگــِی اجــرای آن، مبتنــی بــر جامعــه یــا فرهنــگ در لحظــۀ تاریخــِی خــاص اســت. اگرچــه 

جنســیت، فراینــد کنشــگرِی بیرونــی اســت تــا امــری ذاتــی، بــا ایــن همــه، تابــع هنجارهــای 

اجتماعــی و شــرایطی اســت کــه دامنــۀ فعالیت هــای جنســیت افــراد را محــدود می کنــد. 

ــنتِی  ــوِط س ــیت، خط ــازی جنس ــت. ب ــز نیس ــارغ از همه چی ــا و ف ــازِی ره ــیت، ب ــازِی جنس ب

ــِس  ــن دو جن ــوم بی ــای مرس ــزد و تمایزه ــرو می ری ــه را ف ــه و زنان ــت مردان ــیم هوی تقس
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مــرد و زن را واژگــون می کنــد. »ایــدۀ باتلــر دربــارۀ فمینیســم و واژگونــِی هویــت جنســی، 

ــداول  ــوم و مت ــتِی مرس ــاِت فمینیس ــا توصیف ــاد ب ــۀ وی در تض ــدگاه خوش بینان ــِن دی مبّی

دربــارۀ ســلطۀ پدرســاالری و فرودســتِی زنــان اســت« )الفــی،  113:2007، نقل شــده از 

ــدی زاده،167:1389(.  مه

بــه بــاوِر باتلــر، هویــت، شــالوده و بنیــادی اجرایــی در »اعمــال و حــرکات« آدمــی دارد 

ــدی می شــود.  ــی عمومــی و اجتماعــی صورت بن ــن اعمــال و حــرکات، در درون گفتمان و ای

ــرای تبییــن قواعــد هنجــاری  ــی ب ــزار گفتمــان، به صــورت محل ــۀ اب ــه منزل ــان ب ــرای وی، زب ب

ــل  ــی عم ــرل اجتماع ــرای کنت ــی ب ــون نظام ــان، همچ ــر، گفتم ــارت دیگ ــه عب ــد. ب درمی آی

می کنــد. 

باتلــر معتقــد اســت کــه کنــش، خصلتــی زبانــی دارد و در کردارهــای مبتنــی بــر 

ــا،  ــرای آنه ــق اج ــگران از طری ــه کنش ــی ک ــرد؛ کردارهای ــکل می گی ــی، ش ــای گفتمان فراینده

هویت هــای خــود را بــا کنش هــای ویــژۀ خویــش برمی ســازند و ایــن، بــه آن معنــی اســت 

کــه افــراد، هویــت درونــی و »ازپیش داده شــده« را ابــراز می کننــد. پساســاختارگرایِی باتلــر 

مبتنــی بــر ایــن عقیــدۀ عــام اســت کــه گفتمــان، همــواره بــه قالــب رفتــار درمی آیــد. طبــق 

اســتدالل باتلــر، هویــت، هرگــز امــر »جوهــری« یــا »ذاتــی« نیســت، بلکــه محصــول انــواع 

ــد.  ــا دوام می یاب ــن گفتمان ه ــازوکار همی ــق س ــت و از طری ــت اس ــارۀ هوی ــا درب گفتمان ه

ــه،  ــد اندیش ــه می گوین ــت ک ــاختارگرایان هم آواس ــر پساس ــا دیگ ــث، ب ــن حی ــر، از ای باتل

ــد )دان، 449:1385(. او  ــکل می گیرن ــان ش ــیلۀ گفتم ــی در و به وس ــار، جملگ ــا و رفت معن

ــا به کارگیــری مــدل فوکویــی، معتقــد اســت همــۀ طبقه بندی هــای هویتــی در حقیقــت،  ب

متأثــر از نهادهــا، اعمــال و گفتمــان اســت. 

نقش تصاویر در تفسیر جهان 

نظریه پــردازان متعــددی بــه نقــش گفتمــان و زبــان در برســاخت هویــت تأکیــد 

می کننــد، بــا توجــه بــه غلبــۀ امــر بصــری در جهــان امــروز، میرزوئــف معتقــد اســت در حــال 

حاضــر، ایــن، تصاویــر هســتند کــه جایگزیــن زبــان شــده اند. تصویــر هنــری، وســیلۀ تفســیر 

جهــان به شــیوۀ دیــداری اســت و درونی کــردن کنتــرل اجتماعــی قــدرت، ازطریــق هنرهــای 

دیــداری صــورت می گیــرد. قــدرت، جامعــه را کنتــرل می کنــد و ایــن بــرای جامعــه درونــی 

می  شــود)میرزوئف،1999(. کارکــرد اصلــی فرهنــگ بصــری، ایــن اســت کــه واقعیت گســترده 
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و انبــوه بیرونــی را بــا انتخــاب، تفســیر و بازنمایــی، قابل فهــم کنــد. وظیفــۀ اصلــی فرهنــگ 

بصــری، تــاش و درک گســترۀ نامحــدود واقعیــت خارجــی بــا انتخــاب، تفســیر و نمایــش 

ــۀ  ــده و جامع ــره، متکثرش ــی روزم ــری، در زندگ ــۀ بص ــان: 37(. تجرب ــت )هم ــت اس واقعی

ــه جامعــۀ تماشــاگر تبدیــل شــده اســت؛ چــون فرهنــگ مصرفــی تماشــا،  ســرمایه  داری ب

ــده،  ــف، 1999: 26(. مصرف کنن ــد )میرزوئ ــر رشــد کرده ان ــه تصاوی ــان ک ــرده، آن چن رشــد ک

عامــل کلیــدی مهمــی در جامعــۀ مصرفــی پســامدرن اســت.  هــدف اصلــِی جــذب ســود، 

چشــم بیننــدگان اســت و فراغــت، بــه شــکل جدیــدی از کار تبدیــل شــده اســت، مخاطــب، 

تبدیــل بــه کاال شــده و توجــه او ارزش اقتصــادی پیــدا کرده اســت )میرزوئــف،1999: 27(. 

به عقیــدۀ میرزوئــف، قــدرت در فضــای مجــازی در دســت ســازندگان آن اســت؛ جایــی 

ــرد خــود  ــرای کارب ــه نظــر می رســید به ســادگی فضــای ســنتی بازنمایــی را ب ــدا ب کــه در ابت

ــی از  ــد. یک ــق می کن ــری را خل ــۀ بص ــدی از تجرب ــدل جدی ــون م ــت، اکن ــرده  اس ــازگار ک س

نتایــج ایــن فضاهــای جدیــد، قــرار دادن قــدرت بیشــتر در دســت ســازمان دهندگان اســت 

)همــان: 112-110(.  بــا وجــود ادعاهــای مبنــی بــر برابــری رادیــکال، در ایــن فضــا بــه نــژاد، 

ــا،  ــود آنه ــۀ وج ــال های اولی ــان: 104(. در س ــود )هم ــکل داده می ش ــه ش ــیت و طبق جنس

ــت  ــدی از هوی ــکل جدی ــازی، ش ــای مج ــر محیط ه ــت و دیگ ــه اینترن ــید ک ــر می رس ــه نظ ب

جنســیتی و جنســی را ارائــه می دهنــد، نــژاد و جنســیت- ایــن نشــانه های حیاتــی هویــت 

در زندگــی روزمــره- ممکــن اســت در فضــای مجــازی زائــل شــوند )همــان: 107(.

ــاخته  ــردان س ــرای م ــراف و ب ــتم در اط ــه کل سیس ــد ک ــان داده ان ــت ها نش فمینیس

شــده اســت. جنســیت زنانــه همیشــه در پارامترهــای مردانــه تئوریــزه شــده اســت )همــان: 

166(. واکــر معتقــد اســت عمل هــای زیبایــی کــه زنــان در غــرب معاصــر بــر روی بــدن خــود 

ــن واقعیــت کــه  ــا ای ــن آزادی عمــل آنهاســت، ام ــد، اگرچــه در ظاهــر، مبّی انجــام می دهن

ــار  ــت. فش ــده گرف ــوان نادی ــد را نمی ت ــاد می کنن ــار ایج ــی اجب ــی، نوع ــارهای اجتماع فش

بــرای »تثبیــت«، آن قــدر نیرومنــد اســت کــه بعضــی از زنــان، بارهــا و بارهــا عمــل می کننــد 

و در اواخــر دهــۀ ســی یــا چهل ســالگی خــود، بــه »برده هــای جراحــی« تبدیــل می شــوند. 

ــان، 174-172(.  ــل می شــود )هم ــری تبدی ــک رســانۀ تصوی ــه ی ــدن ب ــرات، ب ــن تغیی ــا ای ب

ــی  ــای تاریخ ــو و بازنمایی ه ــی( از یک س ــاّدی )واقع ــدن م ــن ب ــت بی ــد اس ــروس معتق گ

ــا را  ــی، بدن  ه ــون فرهنگ ــا و مت ــود دارد: بازنمایی  ه ــه وج ــر، رابط ــوی دیگ ــی از س و فرهنگ

می  ســازند. ابزارهایــی کــه ممکــن اســت توســط آن بــدن دســتکاری شــود: گرفتــن رژیــم و 
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ــدن کامــاً  طبیعــی زندگــی  ــرای جراحــی لیــزری. هیچ یــک از مــا در یــک ب ــدن ب ســاختن ب

نمی کنیــم )همــان: 117(. عمــل زیبایــی و ترمیمــی بــه یــک رویــداد گفتمانــی در رابطــه بــا 

ماهیــت زنانــه تبدیــل شــده اســت. 

ــان  ــل گفتم ــۀ تحلي ــكل از نظري ــی متش ــوب مفهوم ــن چهارچ ــری اي ــا به كارگي ــال ب ح

فوكــو، بازنمايــی جنســيت باتلــر و فرهنــگ تصويــری ميروزئــف، می تــوان بــا مطالعــۀ 

تصاويــر نمايش داده شــدۀ زنــان توســط خودشــان در اينســتاگرام، بــه ايــن ســؤال پاســخ 

داد كــه آيــا ايــن تصاويــر، برســاخت و گفتمــان متفاوتــی از جنســيت را ايجــاد كــرده اســت 

ــد؟ ــرار می گيرن ــته ق ــب گذش ــای غال ــان گفتمان ه ــوب هم ــا در چهارچ ی

روش تحقیق

در ایــن مقالــه، تصاویــر منتشرشــده توســط زنــان اینفلئونســر در پلتفــرم اینســتاگرام بــا 

ــه اســت. اینســتاگرام  ــرار گرفت اســتفاده از روش تحلیــل گفتمــان بصــری1، موردمطالعــه ق

در جهــان، به عنــوان یــک پلتفــرم تصویــری محبــوب شــناخته می  شــود و در میــان کاربــران 

ایرانــی نیــز یــک پلتفــرم محبــوب بــه شــمار می آیــد2. رز )2016( بــه روش تحلیــل گفتمــان، 

به عنــوان یکــی از روش هــای تحلیــل تصاویــر بصــری، اشــاره می کنــد و از مفهــوم گفتمــان 

بــرای پرداختــن بــه ســامان رتوریــک و تولیــد اجتماعــی متــون بصــری، نوشــتاری و گفتــاری 

ــرد.  ــام می ب ن

تحلیــل گفتمــان، به عنــوان یــک روش کیفــی، بــه چیــزی توجــه می کنــد کــه از 

ــواع مختلــف تصاویــر بصــری و متــون گفتــاری، مفصل بنــدی می شــود. تصاویــر،  طریــق ان

ــر  ــس، در ه ــۀ تونیک ــه گفت ــه ب ــازند ک ــی برمی س ــان اجتماع ــی را از جه ــای خاص دیدگاه ه

ــان،  ــر گفتم ــود و تحلیلگ ــده می ش ــق دی ــوع تحقی ــۀ موض ــری به منزل ــت بص ــورد، قابلی م

ــر  ــط تصاوی ــی توس ــان اجتماع ــی از جه ــدن روایت های ــوۀ برساخته ش ــه نح ــد ب عاقه من

ــد،  ــه می  کن ــر توج ــود تصوی ــه خ ــت، ب ــان، به دق ــل گفتم ــوع از تحلی ــن ن ــذا ای ــت، ل اس

از آن جــا کــه گفتمان هــا بیشــتر به منزلــۀ چیــزی کــه به صــورت اجتماعــی برســاخته 

ــگاه  ــی جای ــه اجتماع ــه وج ــان، ب ــل گفتم ــوع از تحلی ــن ن ــوند، ای ــده می ش ــوند، دی می ش

1. visual discourse analysis
2.  وب ســایت استاتیســتا نیــز در گزارشــی، تعــداد کاربــران ایرانــی اینســتاگرام را حــدود 24 میلیــون نفــر اعــام 
کــرده اســت. بــه عبــارت دیگــر، حــدود 32 درصــد از کاربــران اینترنــت در ایــران، در اینســتاگرام نیــز فعــال هســتند. 
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ــواع شــکل های  ــان، ان ــان، منظــور از گفتم ــل گفتم ــوط می شــود. در تحلی ــز مرب ــر نی تصوی

ــان و  ــه بی ــه مفهــوم گفتمــان، به مثاب ــی، معطــوف ب گفت وگــو و متــن اســت. توجــه اصل

مفصل بنــدی ای اســت کــه از طریــق انــواع متعــدد تصاویــر بصــری و متــون گفتــاری صــورت 

ــق دارد.  ــی دقی ــز توجه ــا نی ــای آنه ــر و تأثیره ــود تصوی ــه خ ــان ب ــل گفتم ــرد. تحلی می گی

چگونــه گفتمانــی معیــن به طــور مشــخص، ســاختار می یابــد و پــس از آن، ایــن گفتمــان، 

ــا  ــا ب ــه، م ــن مقال ــد؟ )رز،1397: 268-264(. در ای ــد می کن ــش را تولی ــی از دان ــوع خاص ن

ــد؟ ــد می کنن ــی را بازتولی ــه گفتمان ــر چ ــان اینفلئونس ــه زن ــم ک ــؤال مواجهی ــن س ای

ــو و غوطــه وری  ــگاه ن  اســتراتژی های تفســیر ســامان رتوریــک یــک گفتمــان، شــامل ن

ــد کدگــذاری و تفســیر، ادامــه  ــن فراین ــه ای ــع و شناســایی کدهاســت. همان طورک در مناب

می یابــد، مســائل دیگــر ممکــن اســت بــرای تفســیر مهــم شــوند، تحلیــل گفتمــان، بســیار 

ــان،  ــل گفتم ــی تحلی ــوب فوکوی ــه چهارچ ــت، درحالی ک ــل محتواس ــر از تحلی انعطاف پذیرت

یــک رویکــرد خــاص را بــرای مطالعــه می دهــد، بســیار مهــم اســت کــه جزئیــات موادتحقیــق 

را هدایــت کنــد. بخــش مهمــی از ایــن چهارچــوب، ایــن اســت کــه چگونــه یــک گفتمــان 

خــاص بــرای متقاعدکــردن کار می کنــد. ایــن یــک جنبــۀ دیگــر از گفتمــان اســت کــه تحلیــل 

بایــد بــه آن بپــردازد. بــا ایــن حــال، عاوه بــر ابزارهــای تصویــری و متنــی کــه بــرای ادعــای 

ــده از یــک گفتمــان  ــه اختاف عقی ــی اســت ک ــه لحظات ــگاه ب ــد، ن ــه کار می رون حقیقــت ب

ــه شــود )رز، 2016: 209(.  ــه آن پرداخت ــی( ب ــه طــور ضمن ــر ب ــد )حتــی اگ ــه دســت می آی ب

اســتراتژی تفســیر ســامان رتوریــک در نمــودار 1 نشــان داده شــده اســت. 

نمودار 1. استراتژی تفسیر سامان رتوریک گفتمان )رز: 1397: 295(
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نمونه گیــری در تحقیقــات کیفــی به صــورت هدفمنــد و بــا توجــه بــه موضــوع تحقیــق 

انجــام می شــود )کرپینــدورف و وبــر1980 به نقــل از رز، 1397(. در ایــن تحقیــق، بــا توجــه 

بــه مســئلۀ موردمطالعــه، صفحــات اینســتاگرام زنــان اینفلئونســر بــا دنبال کننــدگان بــاالی 

ــاه  ــه )تیرم ــی یک ماه ــازۀ زمان ــی در ب ــا روش گلوله برف ــه، ب ــوان نمون ــر به عن ــزار نف 500 ه

ــه ایــن دلیــل انتخــاب  ــاالی 500 هــزار ب 1399( انتخــاب شــدند، تعــداد دنبال کننــدگان ب

شــد کــه گفتمــان غالــب، شناســایی شــود. واحــد تحلیــل، تصاویــر منتشرشــده توســط زنان 

ــر به صــورت تصادفــی  اینفلئونســر در ایــن صفحــات اینســتاگرامی اســت. انتخــاب تصاوی

ــه  ــداد 27 صفح ــت، تع ــر، درنهای ــزار فالوئ ــاالی 500 ه ــات ب ــان صفح ــد و از می ــام ش انج

ــورت  ــا به ص ــات، عکس ه ــن صفح ــت. از ای ــرار گرف ــتفاده ق ــی مورداس ــل نهای ــرای تحلی ب

ــا تعــداد مشــخص از هــر صفحــه به طــور میانگیــن، بیــن 10  تصادفــی انتخــاب شــدند، ب

تــا 12 عکــس انتخــاب شــد و درنهایــت، مجمــوع نمونه هــا، بــه 315 پســت اینســتاگرامی 

رســید. در انتخــاب نمونه هــا، صفحــات مشــهور کــه به طــور تخصصــی فعالیــت می کننــد، 

ماننــد: صــدف بیوتــی )2/7 میلیــون( و یــا زنــان اینفلئونســر کــه در خــارج از کشــور زندگــی 

می کننــد، بازیگــران، مجریــان و کارگردانــان زن حــذف شــدند و صفحاتــی کــه شــامل 

بازنمایــی ســبک زندگــی کاربــران معمولــی اســت )کــه البتــه در خال فعالیــت به اینفلوئنســر 

تبدیــل شــده اند(، انتخــاب شــدند. همچنیــن داده هــا فقــط از پســت ها اســتخراج شــده 

و صفحــات اســتوری کاربــران، به عنــوان نمونــه انتخــاب نشــده اســت. رز )2016( بــه ارائــۀ 

جزئیــات متنــی و بصــری کــه تحلیــل را تأییــد می کنــد، اشــاره می کنــد )رز، 2016: 217( بــه 

همیــن دلیــل، در ایــن تحقیــق نیــز، کپشــن ها در کنــار تصاویــر، موردمطالعــه قــرار گرفتنــد. 

ــن  ــوان مضامی ــا، می ت ــی آنه ــط درون ــر و رواب ــر تصوی ــۀ عناص ــه هم ــق ب ــگاه دقی ــرای ن ب

کلیــدی را مشــخص کــرد. ایــن مضامیــن کلیــدی می تواننــد کلمه هــای کلیــدی یــا تصاویــر 

بصــری تکرارشــونده باشــند. 

بعــد از انتخــاب تصاویــر، بارهــا و بارهــا، عکس هــا به همــراه متــن کپشــن، موردمطالعــه 

قــرار گرفــت. در مرحلــۀ بعــد، کدهــای تصویــری، شناســایی شــد و بعــد از آن، مضمون هــای 

فرعــی و در انتهــا، مضمون هــای غالــب کــه بــه گفتمــان موردنظــر منتهــی می شــود، 

ــه را نشــان می دهــد. شناســایی شــد. جــدول 1 مشــخصات نمونه هــای موردمطالع
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جدول1. مشخصات نمونه های موردمطالعه در بازۀ زمانی تیرماه 1399 

نام صفحه
تعداد فالوئر 

)هزار نفر(
تعداد 
پست

تخصص یا 
مهارت اصلی

بیو

1 Everything. about.

SISI
989601-

سحرم ولی سی سی صدام می زنن، 
کمپین هشتک مدیا و سی سی

2zahra_amir_1394542632
خیاطی برای 

خود

بالگر یک خونۀ ساده ولی سبز و پر 
از توت فرنگی داریم. اینجا تظاهر 
نمی کنم، حتی اگر دوست داشتنی 

نباشم. راستی خیاط لباس های خودمم

3Avista_orak.1394558835-
وبالگ شخصی، خدایا خودت برامون 

بساز، اگر تو بسازی هیچ کس نمی تونه 
خرابش کنه

4
Khanom_o_

aghaye.m
خیاط5711049

وبالگ شخصی، مادر عاشقی که 
نیمچه خیاط، نقاش، خانه دار است

5Mahya.rahimi71518450آشپزی

در شمال کشور هستم، می گردم و 
طبیعت های زیبا رو معرفی می کنم. 

دورِهم، غذاهای شمالی می پزیم، گاهی 
هم به گذشته های پر از سادگی سفر 

می کنم

6Monaz_ideas867278
آموزش* های 

مختلف 

دنیای رنگی خالقانۀ مونا و آموزش های 
رایگان، با هم همه چی یاد می گیریم. 
با کمترین وسایل، بهترین چیزها رو 

می سازیم

7Sanaz.sarafraz525150
آموزش های 

مختلف

بالگر، استوری ها رو ببینید و انرژی 
بگیرید، داستان زندگیم و نوشتم، 

بااینکه قبالً شکست خوردم، ولی االن 
موفق ترینم

8Negin_abedzade1.200531-
 Blogger My Official Instagram

Account

9Atefeh.ghanbaei517856آشپزی
بالگر روزمرگی هامون، استوری. 

مطمئن ترین رسپی ها یا نکات رو جهت 
ایده به اشتراک می گذارم

10Rangi_rangi_jan5911590
خیاطی و 

آشپزی

بالگر، مژگان توت فرنگی دوست هستم
روزانه های رنگی مادر و دختری شاد رو 

می بینید، دانشجوی عکاسی
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ادامه جدول1. مشخصات نمونه های موردمطالعه در بازۀ زمانی تیرماه 1399 

نام صفحه
تعداد فالوئر 

)هزار نفر(
تعداد 
پست

تخصص یا 
مهارت اصلی

بیو

11Baran.and.tara5151501-باران دختر پاییزی تارا و امیر

12Ayrosmelody507238-My Official Instagram Account

13Nazaninmoayerii555284=          All things about a bride  

14Marjan.kiaa631340-
بالگر، هدف اینه که هر روزت بهتر از 
دیروزت باشه. داستان عشق ما تو 

هایالیت استوری هاست

15Arezomalakootirad521831-
 بالگر، داستان زندگی من به روایت 

تصویر

16Bahare.soleimani654843آشپزی

اینجا روزمرگی  ها و لحظه  های زندگی 
من ثبت می شه

سعی دارم ایده  ها،مطالب مفید و 
تجربیاتم رو با شما به اشتراک بگذارم

17Shabnam shahrokhi8972393ورزشکار
 Blogger, Better everyday is the

 goal.married to loveofmylife.silver

medalist…mommy to niwan & delwan

18Motiihoseynii821477-
وبالگ شخصی، خدایا شکرت، اللهم 

صل علی محمد و آل محمد... 
married

19Miss.atra.17529291-
اینجا فقط به انرژی مثبت فکر 

می  کنیم. زندگی به سبک عطرا. دلیل 
حال خوبه هم باشیم

20
Shiishii.

bakhtiyarvand
556166-

به جمع شی  شی  ها خوش اومدین. 
کمکتون می  کنم تا شاد باشید و از 

زندگی لذت ببرید
روزمرگی من و همسرم و خروسی

21Hediye_kafilli512839نویسنده
ازدواج مجدد ما بعد از شش سال، 

نویسنده. 
نکات همسرداری در پیج دوم

22Anashid hoseini671419
خیاطی و 

صاحب برند 
هیبا

 designer & fationدربارۀ مد
 illustrator

 Modart paris& Amirkabir
university

Founder Hiba
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ادامه جدول1. مشخصات نمونه های موردمطالعه در بازۀ زمانی تیرماه 1399 

نام صفحه
تعداد فالوئر 

)هزار نفر(
تعداد 
پست

تخصص 
یا مهارت 

اصلی
بیو

23Vahideh -a-h749568-
 Mother of amirreza,mahya,

mahyas,marva,salva

24Estakhrfamily534338-همسر، مادر

25Gita.home611414آشپزی

به زندگی دونفرۀ ما خوش اومدین 
)البته به همراه آقا تیله( هایالیت 
استوری هامون آموزش کلی غذای 

خوشمزه است

26Hanita137251354آرایشگر
 Make up artist

معمار آیندۀ خود باش؛ تا با کفش 
کسی راه نرفتی، قضاوتش نکن

27Just narges8921729
فعال 

اجتماعی
Humanitarian, I love you all

* آموزش  هــای مختلــف، شــامل آمــوزش مــدل مــو، مرتب کــردن کمــد، آمــوزش توربــان 

و گل  ســر، ماســک خانگــی و تزییــن میوه  جــات و غیــره اســت.

یافته    ها 

بعــد از تحلیــل داده  هــای موجــود در صفحــات 27 زن اینفلئونســر، چهــار مضمــون اصلــی 

ــف  ــرمایه داری « تعری ــاالری و س ــان »مردس ــل گفتم ــوع، ذی ــه در مجم ــد ک ــت آم ــه دس ب

می شــود. ایــن مضامیــن، شــامل: »کار خانگــی به مثابــه وظیفــۀ جنســیتی«، » زنــان 

به مثابــه همســران خــوب و مــادران ایــده آل«، »زنــان به مثابــه ابژه هــای تماشــایی« و 

»زنــان به مثابــه کنشــگران بــدون عاملیــت سیاســی، اجتماعــی و غیــره« اســت  )جــدول 2(.

جدول2. مضمون های غالب ذیل گفتمان مردساالری و سرمایه داری

کار خانگی به مثابه 
وظیفۀ جنسیتی

زنان به مثابه همسران خوب 
و مادران ایده آل

زنان به مثابه 
ابژه های تماشایی

زنان به مثابه کنشگرانی بدون 
عاملیت سیاسی، اجتماعی و 

غیره 

نقش جنسیتی
کار خانگی، مادر ایده آل- همسر ایده آل

بدن مجازی/ 
مصرف

کنشگری محدود به محیط خانه

گفتمان مردساالری و سرمایه داری
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کار خانگی به مثابه وظیفۀ جنسیتی 

ایــن مضمــون، شــامل دو مضمــون فرعــی »حضــور در فضاهــای خانگــی به مثابــه مکان هــای 

ــان« اســت )جــدول  ــزار کار زن ــه اب ــوازش اشــیاء به مثاب ــان« و »نمایــش و ن ــه زن ــق ب متعل

3(. زنــان اینفلئونســر غالبــًا در صفحــات خــود کــه معمــوالً آن را بــا عناوینــی ماننــد: 

ــا  ــتند ت ــاش هس ــد، در ت ــی می کنن ــن« معرف ــی م ــتان زندگ ــا داس ــن ی ــای م »روزمرگی ه

ــد.  زندگــی روزمــرۀ خــود را بازنمایــی کنن

ــتند. در  ــغول هس ــی مش ــای خانگ ــه کاره ــه، ب ــف خان ــای مختل ــب در فضاه ــان، اغل زن

فضــای آشــپزخانه بــه آمــاده کــردن موادغذایــی، پخت و پــز و چیــدن میــز غــذا می پردازنــد. 

ــر 1(  یکــی  ــا کمدهــا هســتند )تصوی ــردن لباس هــا ی ــه، مشــغول مرتب ک در اتاق هــای خان

ــد: ــران می نویس از کارب

ــی ذوق  ● ــم، کل ــگاه می کن ــم رو ن ــم و اطراف ــدار می ش ــواب بی ــی از خ ــا وقت صبح ه

می کنــم. صبح هــا بــا یــه ذوق و عشــقی از خــواب بیــدار می شــم کــه اصــاً 

ــم،  ــب می کن ــم و مرت ــواب و اتاق ــه روی تخت خ ــا ک ــت. صبح ه ــف نیس قابل توصی

اتاقــم و خونــه م و آشــپزخونه ام و کاکتوســام و  می میــرم واسشــون. عاشــق 

ــتم. ــوهرم هس ــًا ش ــایلم و مخصوص وس

زنــان غالبــًا 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 می شــوند و تصویــری 

را از خــود منتشــر می کننــد کــه آنهــا را در حــال خدمــت بــه افــراد خانــواده، نشــان 

می دهــد. آنهــا انجــام کارهــای مربــوط بــه خانــه را وظیفــۀ خــود می داننــد؛ یکــی از کاربــران 

می نویســد:

دو مــاه و پنــج روز گذشــته، هــم مــادرم، هــم خانــم خونــه... هــم دختــر خانــواده،  ●

هــم عــروس و هــم یــک همســر. یه جایــی از زندگــی هســتم کــه بــرای اینکــه رونــد 

زندگــی، مــن و علیرضــا رو اذیــت نکنــه، کلــی وظیفــه رو دوشــمه، وظایفــی کــه بــا 

ــرژی می شــم. دیشــب رو  ــی از ان ــی آخــر شــب، خال عشــق انجام شــون مــی دم، ول

ــان بیــدار شــدم،  ــا صــدای مّن ــی وقتــی ب ــرد، ول ــم ب یــادم نیســت چه جــوری خواب

ســروته تــو رختخــواب خوابیــده بــودم، حتــی زیــر ســرم بالــش هــم نبــود، راســتش 

ــه  ــه ی ــتگی ها ب ــن خس ــۀ ای ــی هم ــوخت، ول ــودم س ــرای خ ــم ب ــن، دل رو بخوای
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لبخندشــون مــی ارزه.

کدبانــو عطــرا؛ واال نمی شــه از خودمــون تعریــف نکنیــم، چندروزپیــش، قرمه ســبزی  ●

ــت کردم و... درس

ــاق  ــیدن ات ــه او را درحال جاروکش ــرده ک ــر ک ــری منتش ــه تصوی ــر درحالی ک ــری دیگ کارب

پذیرایــی نشــان می دهــد، می نویســد:

ــا  ● ــوم کاره ــو تم ــه ت ــه ک ــردی باش ــده ام، م ــر آین ــتم همس ــت داش ــه دوس همیش

کمکــم کنــه، آخــه احســاس می کنــم زندگــی این جــوری قشــنگتره. کیــا موافــق کار 

ــد؟ ــا مخالف ان ــه هســتند، چــرا؟ کی ــو خون ــون ت کــردن آقای

ایــن کاربــران، برخــی اوقــات، انجــام کارهــای خانــه را فراتــر از وظیفــه، یــک کار 

ــب  ــه ل ــد ب ــد، همیشــه لبخن ــه منتشــر می کنن ــری ک ــا در تصاوی ــد؛ آنه لذت بخــش می دانن

ــت. ــی اس ــام کار خانگ ــت از انج ــان از رضای ــه نش ــد ک دارن

ــرژی می گیــرم. از  ● ــرای خریــد، این قــدر ان باورتــون نمی شــه وقتــی میــرم بازارچــه ب

ــرم. ــذت می ب ــی ل ــبزیجات رنگی رنگ ــوه و س ــه می ــدن این هم دی

اولــش فکــر کــردم اســتقبال از پاییــز چطــور باشــه بهتــره؟ تــو همون حــال،  ●

لباس هــای شسته شــده رو بــردم پهــن کنــم کــه دیــدم بهتریــن اســتقبال از پاییــز، 

ــای  ــا، فض ــوِش لباس ه ــۀ خ ــا رایح ــزی ب ــیم پایی ــاد. نس ــاق افت ــه اتف همین لحظ

باصفــای خونــه و رنگ هــا، روزم رو ســاخت و آمــاده شــدم بــرای قدم گذاشــتن بــه 

فصلــی تــازه.

جدول 3. کار خانگی به مثابه وظیفه جنسیتی زنانه

مضمون اصلیمضمون فرعیکد تصویری
مضمون غالب 

)گفتمان(

حضور در آشپزخانه و  در حال آشپزی: در 
دست داشتن لوازم منزل 

حضور در اتاق خواب و مرتب کردن کمد 
لباس  ها

شست وشوی لباس  ها
ایستادن سر میز غذا: در حال چیدمان 

میز غذا
لبخند در حین انجام کارهای خانه

حضور در فضاهای 
خانگی به مثابه مکان  های 

متعلق به زنان

کار خانگی 
به مثابه وظیفۀ 
جنسیتی زنانه 

)همراه با 
رضایت(

مردساالری

نمایش و نوازش اشیاء 
و لوازم منزل به مثابه 

ابزار کار زنان
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تصویر1.  حضور در فضاهای خانگی به مثابه مکان  های متعلق 

به زنان

نمایش و نوازش اشیاء و لوازم منزل به مثابه ابزار کار زنان

زنان به  مثابه همسران خوب و مادران ایده  آل

ــان اینفلئونســر در قســمت شــرح حال اینســتاگرام، خــود را »مــادر« معرفــی  تعــدادی از زن

ــران، از  ــن کارب ــوالً ای ــد. معم ــر« می  نامن ــود را »همس ــر خ ــران دیگ ــی کارب ــد، برخ می  کنن

روابــط خانوادگــی خــود )در کنــار همســر یــا در کنــار فرزنــدان( تصاویــری منتشــر می  کننــد 

)جــدول 4(. »مادرانگــی ایــده  آل« و »همســری خــوب«، در ایــن مضمــون جــای می  گیرنــد.

در میــان ایــن صفحــات بــا دنبال  کننــدگان 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 )85 درصــد( مشــخص اســت )نمــودار 2(. 

نمودار 2. تحلیل یافته  ها براساس تنها بودن یا در کنار همسر و فرزندان بودن 
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ایــن کاربــران، خــود را در کنــار همسران شــان بازنمایــی می کننــد و وابســتگی خــود بــه 

ــا  ــد؛ آنه ــان می کنن ــف بی ــه اشــکال مختل ــان را ب ــی از آن همسران شــان و حمایــت و دلجوی

ــد کــه آنهــا را در حــال عشــق  ورزی،  ــار همســر خــود منتشــر می کنن عمومــًا تصویــری در کن

ــی نشــان می دهــد: ــت و دلجوی محب

تمــام زندگــی مــن! همســر مهربانــم، نمی  دانــم بــه چــه زبانــی بابــت تمــام آنچــه  ●

ــان  ــرده  ای، سپاســگزار باشــم. چشــم  ها، گوش  هــا، زب ــی  ام ک ــا زمینی شــدنت ارزان ب

و قلبــی را کــه پیــش از تــو داشــته  ام، نــه بــه یــاد مــی  آورم و نــه می  خواهــم کــه 

ــان تمــام نا  امیدی  هــا و  ــاره زاده شــدم. نقطۀ پای ــو دوب ــا ت ــاورم. مــن ب ــاد بی ــه ی ب

ــدی. ــتگی  هایم ش خس

ــر  ● ــا ه ــاال ب ــن؟! ح ــون مهربون ــای زندگی ت ــدر مرده ــه چق ــن ک ــر کردی ــاال فک ــا ح ت

شــغلی، بــا هــر درآمــدی. از صبــح تــا شــب کــه از خونــه میــرن بیــرون، دنبــال اینــن 

کــه پــول دربیــارن بــرای رفــاه حــال مــا. همــۀ تاش شــون بــرای مــا هســتش.

.بعــد از خــوردن ناهــار، مّنــان و علیرضــا می خوابــن و منــم می شــینم پــای کارهــای  ●

ــم  ــاده می کن ــک آم ــی و کی ــن، چای ــه خواب ــان ک ــن زم ــو ای ــا ت ــی وقت خــودم، خیل

کــه بعــدش بــا هــم عصرونــه بخوریــم. اون روز هــم کــه بندوبســاط آمــاده کــردم، 

رفتیــم لــب دریــا عصرونــه بخوریــم.

ــر  ــد )تصوی ــان می دهن ــران نش ــه همس ــت ب ــال خدم ــود را در ح ــر، خ ــر دیگ در تصاوی

ــاد  ــت انقی ــان در وضعی ــانه ها، زن ــای رس ــر و آگهی ه ــت در تصاوی ــد اس ــن معتق 2(. گافم

نســبت بــه مــردان و تابــع آنهــا نشــان داده می شــوند. زنــان، بیشــتر رفتارهــای دلجویانــه ای 

ــود،  ــد و از خ ــان می دهن ــا را نش ــه آنه ــدزدن ب ــردان و لبخن ــه م ــرویس دادن ب ــون س همچ

ــن  ــز در ای ــه نی ــری زنان ــرس و انعطاف پذی ــت ت ــد. حاال ــروز می دهن ــی ب ــای ناتوان حالت ه

ویژگی هــا ظاهــر می شــود. در مقابــل، مــردان کامــًا جــدی و مقتــدر هســتند. قــرار گرفتــن 

ــلط  ــط مس ــد رواب ــه بازتولی ــه ب ــی ک ــانه های جمع ــی در رس ــن موقعیت های ــان در چنی زن

قــدرت می پردازنــد، طبیعــی اســت، امــا زنــان اینفلئونســر در شــبکه های اجتماعــی نیــز بــه 

ــد.  ــیتی می پردازن ــای جنس ــن نقش ه ــد همی بازتولی

ــا  ــد ی ــه دارای فرزن ــی ک ــت، کاربران ــده آل« اس ــی ای ــی، »مادرانگ ــون فرع ــن مضم دومی

ــی  ــک مادرانگ ــه ی ــد ک ــری می پردازن ــار تصاوی ــه انتش ــتند، ب ــد هس ــد فرزن ــتانۀ تول در آس
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ــود،  ــارداری خ ــاع از ب ــض اط ــه مح ــه ب ــی ک ــد؛ ابرمادران ــر می کش ــه تصوی ــار را ب تمام عی

ــکل  ــد را به ش ــل از تول ــل قب ــام مراح ــد و تم ــد می کنن ــف فرزن ــود را وق ــی خ ــام زندگ تم

یــک آییــن اجــرا می کننــد؛ از تهیــۀ لباس هــای نــوزاد تــا برگــزاری جشــن تعییــن جنســیت. 

ــد،  ــاز می کنن ــودک آغ ــه ک ــود را ب ــار خ ــیدگی تمام عی ــز رس ــوزاد نی ــدن ن ــد از به دنیاآم بع

انــواع رژیم هــای غذایــی، صــرف وقــت زیــاد بــرای بــازی بــا کــودکان و غیــره )تصویــر 2(. در 

نهایــت، ایــن چرخــه بــه مدل شــدن کــودکان ختــم می شــود و گاهــی صفحــه ای جداگانــه 

ــد: ــران می نویس ــی از کارب ــد. یک ــت می کن ــه فعالی ــاز ب ــتاگرام آغ ــودک در اینس ــام ک ــا ن ب

غذاپختــن بــرای ســه تــا بچــه کــه هــر کــدوم ذائقــۀ متفاوتــی دارنــد، دغدغــه ای  ●

ــی رو  ــی غذای ــه بتون ــد، اینک ــنایی دارن ــاش آش ــا باه ــی از مادره ــه خیل ــت ک هس

درســت کنــی کــه هــم ســلیقۀ کودکانــه و حســاس هــر سه نفرشــون رو راضــی کنــه 

ــذی الزم  ــواد مغ ــی از م ــم غن ــونه و ه ــون برس ــه بدن ش ــی رو ب ــرژی کاف ــم ان و ه

ــه دســت نمیــاد. ــه ایــن راحتی هــا ب ــرای رشــد کــودک باشــه، هنریــه کــه ب ب

جدول4. مضمون های فرعی ذیل مضمون زنان به مثابه همسران خوب و مادران ایده آل

مضمون فرعیکد تصویری
مضمون 

اصلی

مضمون 
غالب

)گفتمان(

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

مادر در حال بازی با کودک
تهیۀ صفحات مجازی برای معرفی کودکان

توصیه هایی برای رفتار با کودکان
زن در حال رسیدگی به همسر: در حال آشپزی و 

غیره

مادرانگی ایده آل
زنان به مثابه 

همسران 
خوب  و 
مادران 
ایده آل

مردساالری

همسری خوب
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مادرانگی به مثابه مادری ایده آلتصویر2. همسر خوب )در حال خدمت به همسران( 

زنان به مثابه ابژۀ تماشایی

ســه مضمــون فرعی»بــدن مجــازی به مثابــه تصویــر ایــده آل زنانــه«، »رنــگ به مثابــه امــری 

زنانــه« و »مصــرف به مثابــه بازتولیــد بــازار«، ذیــل ایــن مضمــون تعریــف می شــوند )جــدول 

5(. همان طور کــه میرزوئــف اشــاره می کنــد، براســاس دیــدگاه منتقدیــن فمینیســتی 

ــرای تحقیقــات جدیــد جنســیت، تمایــات جنســی و  مؤخــر، بــدن مجــازی، نقطۀ شــروع ب

هویــت شــده  اســت )میرزوئــف، 2009: 121-120(  

زنــان اینفلئونســر در صفحــات خــود بــه مراقبت هــای پوســت و مــو، رژیم هــای غذایــی 

ــت. در  ــدن آنهاس ــت ب ــی از مدیری ــه حاک ــد ک ــاره می کنن ــی اش ــال جراح ــف و اعم مختل

ــاد  ــار ایج ــی اجب ــی، نوع ــارهای اجتماع ــا فش ــود دارد؛ ام ــرًا آزادی وج ــی، ظاه ــل زیبای عم

می کننــد، فشــار بــرای »تثبیــت«، آن قــدر نیرومنــد اســت کــه بعضــی از زنــان، بارهــا و بارهــا 

ــل  ــی« تبدی ــای جراح ــه »برده ه ــالگی، ب ــا چهل س ــی ی ــۀ س ــر ده ــد و در اواخ ــل می کنن عم

ــان:  ــود )هم ــل می ش ــری تبدی ــانۀ تصوی ــک رس ــه ی ــدن ب ــرات، ب ــن تغیی ــا ای ــوند. ب می ش

ــی  ــود تفاوت ــکار می ش ــون آش ــه اکن ــت ک ــیده  اس ــه ای رس ــه نقط ــه ب 174-172(. مدرنیت

معنــی دار بیــن طبیعــت و فرهنــگ وجــود نــدارد. ایــن فرســایش مرزهــا در تغییر شــکل بدن 

مــدرن آشــکار اســت. مــرز مشــخصی بیــن تجربــۀ ذهنــی درونــی و واقعیــت عینــی بیرونــی، 

ــان: 116(.  ــت )هم ــن دو اس ــن ای ــّیال، بی ــد و س ــۀ هیبری ــک تجرب ــدن، ی ــدارد. ب ــود ن وج
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رســیدگی بــه بــدن و مراقبــت از ســامتی، امــری طبیعــی اســت، امــا توجــه بیش ازحــد بــه 

بــدن می  توانــد بــه یــک روال غیرطبیعــی تبدیــل شــود. ایــن روال غیرطبیعــی در بازنمایــی 

بــدن کاربــران، از اعمــال جراحــی ای کــه انجــام داده انــد تــا مــواد آرایشــی ای کــه اســتفاده 

ــت.  ــهود اس ــد، مش می کنن

مضمــون فرعــی دوم، نشــان دهندۀ حضــور رنــگ در زندگــی روزمــرۀ کاربــران اســت و در 

بازنمایی هــای مختلفــی کــه کاربــران از خانــه، لــوازم آشــپزخانه و اشــیاء دارنــد، به وضــوح، 

ــه  ــری مردان ــط، ام ــه خ ــد ک ــاره می کن ــه اش ــن نکت ــه ای ــف ب ــت. میرزوئ ــاهده اس قابل مش

اســت و رنــگ، امــری زنانــه و در ایــن تقســیم بندی، قــدرت را بــه خــط می دهــد و رنــگ را 

ــای  ــف، 1999: 52(. رنگ ه ــد )میرزوئ ــان می دان ــعه یافته و زن ــای کمترتوس ــامل نژاده ش

تنــد و گــرم در چیدمــان خانــه و در آرایش هــای صــورت اینفلئونســرها بــه کار مــی رود. نــوع 

ــان  ــات آن ــوع، صفح ــن موض ــرد و همی ــی را دربرمی گی ــای متنوع ــز رنگ ه ــا نی ــش آنه پوش

ــرمایه داری، از  ــط س ــد رواب ــرف و بازتولی ــی، مص ــد. از طرف ــر می کن ــر و پربیننده ت را جذاب ت

مؤلفه هــای مانــدگاری در فضــای مجــازی اســت. کاربرانــی کــه فالوئــر بیشــتری جــذب کننــد، 

ــرای تبلیغــات هســتند؛ ایــن تبلیغــات، شــامل: تبلیــغ مــواد غذایــی،  گزینه  هــای بهتــری ب

پوشــاک، لــوازم آرایشــی و لــوازم کــودکان اســت )تصویــر 3 و 4(. 

جدول 5. مضامین فرعی ذیل مضمون زنان به مثابه ابژۀ تماشایی

مضمون غالب )گفتمان(مضمون اصلیمضمون فرعیکد تصویری

مراقبت دائمی از پوست و مو
انجام اعمال جراحی

آرایش
رژیم غذایی

تناسب اندام
استفاده از اکسسوری

بدن مجازی 
به مثابه تصویر 

ایده آل زنانه

زنان به مثابه 
ابژه تماشایی

مردساالری و 
سرمایه داری

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

استفاده از رنگ های گرم در پوشش و لباس
استفاده از رنگ های گرم در لوازم منزل

رنگ به مثابه امر 
زنانه

تبلیغات لوازم منزل
تبلیغات مواد غذایی

تبلیغات آرایشی
تبلیغات لوازم و پوشش کودک

مصرف به مثابه 
بازتولید بازار
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  رنگ به مثابه امر زنانهتصویر3. بدن مجازی به مثابه تصویر ایده  آل زنانه

تصویر4. تبلیغات به مثابه بازتولید بازار

زنان به مثابه کنشگرانی بدون عاملیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی

ــا دنبال کننــدگان  همانطــور کــه نمــودار3 نشــان می دهــد، در میــان اینفلئونســرهای ب

ــتند.  ــی داش ــا اجتماع ــی ی ــگری سیاس ــا کنش ــد آنه ــا 7 درص ــر، تنه ــر از 500هزارنف باالت

ــا هشــتگ »اعــدام  ــه یــک ورزشــکار اســت کــه یــک پســت ب ــوط ب یکــی از صفحــات، مرب

نکنیــد« منتشــر کــرده و یــک پســت هــم در تقدیــر از پرســتاران در شــرایط کرونــا. صفحــۀ 
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دیگــر، متعلــق بــه یــک خّیــر حــوزۀ اجتماعــی اســت کــه فعالیت هــای خیرخواهانــه انجــام 

می دهــد.

نمودار3. تعداد زنان اینفلئونسر براساس کنشگری سیاسی- اجتماعی

نمــودار 4 نشــان می دهــد کــه 48 درصــد از اینفلئونســرها، اساســًا مهــارت خاصــی را 

بازنمایــی نمی کننــد. عمومــًا ایــن گــروه از کاربــران، تنهــا بــه بازنمایــی روابــط بــا همســر یــا 

ــا  ــری از آشــپزی و ی ــه ممکــن اســت در بعضــی پســت ها، تصوی ــد. البت ــدان می پردازن فرزن

تبلیغــات داشــته باشــند، امــا عمومــًا بازنمایــی خــود رابطــه )رابطــه بــا همســر و فرزنــدان( 

بــرای آنهــا موضوعیــت دارد. در میــان صفحــات پربازدیــد بــا دنبال کننــدگان بــاال، تنهــا یــک 

کاربــر نویســنده، یــک کاربــر ورزشــکار و یــک کاربــر فعــال اجتماعــی وجــود دارد. 41 درصــد 

از کاربــران، مهارت هایــی را دارنــد کــه غالبــًا مهارت هــای خانگــی، شــامل: آشــپزی، خیاطــی، 

کدبانوگــری و... اســت. ایــن کاربــران، بــه آمــوزش ایــن مهارت هــا می پردازنــد و در واقــع، 

ــران، کنشــگری بیشــتری دارنــد  هرچنــد ایــن کنشــگری، در راســتای  نســبت بــه ســایر کارب

ــی را  ــران، آموزش های ــی از کارب ــال، یک ــت)جدول6(؛ به عنوان مث ــی اس ــای خانگ فعالیت ه

ــد: ــه می ده ــر 5( ارائ ــدان )تصوی ــان چم ــا و چیدم ــردن لباس ه ــورد مرتب ک درم

داریــم میریــم یه جایــی کــه می خــوام 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، یکی یکــی تیــک بزنیــن چیــزی جــا 

ــه... نمون
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نمودار4. تعداد زنان اینفلئونسر براساس نوع مهارت

جدول6. مضامین فرعی ذیل مضمون زنان به مثابه کنشگران بدون عاملیت سیاسی، اجتماعی و غیره

مضمون فرعیکد تصویری
مضمون 

اصلی

مضمون 
غالب 

)گفتمان(

آموزش مهارت های کدبانوگری: ●
مرتب کردن چمدان، نحوۀ مرتب کردن  ●

کمدها، نحوه بستن شال و روسری و...
آموزش های مراقبت و مدیریت بدن: ●
نحوۀ استفاده از لوازم آرایش، بستن مو ●
توصیه های همسرداری و فرزندپروری ●

محدودکردن کنشگری به 
محیط خانه

)غالبًا آموزش هایی که به 
محیط خانه و خانواده 

محدود می شود(

بدون 
عاملیت 
سیاسی، 

اجتماعی و 
اقتصادی

مردساالری

تصویر 5. آموزش مهارت های کدبانوگری به مثابه توانمندی های زنانه
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بحث و نتیجه گیری

فرهنــگ بصــری را می تــوان عرصــۀ منازعــه میــان حق دیــدن و دیده شــدن دانســت و 

ــه در  ــی را ک ــا فرهنگ ــه ب ــوۀ مواجه ــه نح ــت ک ــان اس ــول زم ــا در ط ــرِی م ــۀ بص ــن تجرب ای

ــت،  ــر اس ــۀ تصوی ــر از مطالع ــداری، فرات ــگ دی ــد. فرهن ــخص می کن ــم، مش آن قرارگرفته ای

تجربــۀ بصــرِی دنیــای امــروز در چنبــرۀ متــون بصــری اســت. حقیقــت و بصری ســازی زندگــی 

ــف، 1999(. ــری اســت )میرزوئ ــگ تصوی ــۀ فرهن ــره، موضــوع مطالع روزم

بصری ســازی زندگــی روزمــره توســط زنــان اینفلئونســر در شــبکۀ اجتماعــی تصویرمحــور 

اینســتاگرام انجــام می شــود، در ایــن مقالــه، بــر آن بودیــم تــا گفتمــان غالــب بازتولیدشــده 

توســط ایــن کاربــران موردمطالعــه قــرار گیــرد. رســانه های اجتماعــی، فرصتــی را در اختیــار 

گروه هــای خامــوش و فرودســت قــرار داده و ایــن امــکان را فراهــم کــرده تــا آنهــا بتواننــد 

ــان  ــد گفتم ــان می ده ــا نش ــل یافته ه ــد. تحلی ــری کنن ــود را بص ــرۀ خ ــی روزم ــۀ زندگ تجرب

بازتولیدشــده، ربطــی بــه گروه هــای خامــوش زنــان نــدارد و عمومــًا درراســتای دو گفتمــان 

ــده در  ــان مطالعه ش ــازی زن ــر، تصويرس ــارت ديگ ــه عب ــت. ب ــرمایه داری اس ــاالری و س مردس

ــم  ــاي حاك ــان رويكرده ــوب هم ــان در چهارچ ــرۀ خودش ــی روزم ــتاگرام از زندگ ــای اينس فض

بــوده و جنبــۀ بازانديشــانه و نوآورانــه نــدارد.

ــی  ــگ مصرف ــد، فرهن ــان جدی ــه در جه ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــف )1999: 26( ب میرزوئ

ــات بصــری  ــای تجربی ــد، غن ــر، گســترش  یافته ان ــه اســت، چــون تصاوی تماشــا، رشــد یافت

ارتقــا یافتــه و زندگــی روزمــره، آکنــده از تصاویــر شــده اســت؛ در ایــن میــان، ســرمایه داری 

ــه  ــاال ب ــده، ح ــد سازمان دهی ش ــد. نقطۀ دی ــتفاده می کن ــا اس ــن فض ــود، از ای ــع خ به نف

یــک نقطــۀ کنتــرل اجتماعــی تبدیــل شده اســت و درونی کــردن کنتــرل اجتماعــی قــدرت 

ــن  ــد و ای ــرل می کن ــه را کنت ــدرت، جامع ــرد. ق ــورت می گی ــداری ص ــای دی ــق هنره ازطری

بــرای جامعــه درونــی می شــود )همــان: 50(. در جامعــه ای کــه شــرایط دسترســی بــه ســایر 

ــن  ــگ محــدود شــده اســت، همچنی ــی به واســطۀ فیلترین شــبکه های متن محــور و نخبگان

ــن  ــتند، ای ــی هس ــنتی زنانگ ــه های س ــی کلیش ــال بازنمای ــز به دنب ــی نی ــانه های جمع رس

چرخــه بــا حضــور زنــان اینفلئونســر در فضــای مجــازی در حــال تکمیــل اســت. 

ــور  ــبکه حض ــن ش ــمی در ای ــش رس ــدون پوش ــران، گاه ب ــان، کارب ــن می ــد در ای هرچن

ــًا  ــا نهایت ــد؛ ام ــه دارن ــرف جامع ــا ع ــق ب ــای منطب ــر از کنش ه ــی غی ــد و کنش های می یابن
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ــت  ــدت در جه ــر بلندم ــد تأثی ــه بتوان ــژه ای ک ــی وی ــا فرهنگ ــی ی ــی، اجتماع ــش سیاس کن

دسترســی بــه آزادی هــا و برابری هــای عمیــق و گســترده بــرای زنــان فراهــم کنــد را، ندارنــد. 

در صفحاتــی کــه موردمطالعــه قــرار گرفــت، نکتــۀ قابل تأمــل، بازنمایــی نقش هــای ســنتی 

اســت. می تــوان گفــت ایــن کاربــران، ویژگی هایــی همچــون: رؤیت پذیــری، مدیریــت بــدن 

ــنتی،  ــگ س ــه را از فرهن ــیتی زنان ــف جنس ــام وظای ــدرن، و انج ــگ م ــرف را از فرهن و مص

ــی  ــدل ترافرهنگ ــک م ــق ی ــاده، خل ــاق افت ــه اتف ــت، آن چیزی ک ــد؛ در نهای ــاس کرده ان اقتب

ــرف(  ــدرن )مص ــگ م ــا فرهن ــنتی( را ب ــای س ــامل نقش ه ــنتی )ش ــگ س ــا فرهن ــت. آنه اس

ترکیــب کرده انــد، اگرچــه هنــوز بــا ديدگاه هــای رایــج همخوانــی دارنــد و درنهایــت، 

ــده آل  ــی ای ــان زنانگ ــد، گفتم ــی می کنن ــر بازنمای ــران دیگ ــرای کارب ــود ب ــه از خ ــری ک تصوی

ــول  ــد و ح ــی می کن ــی آن همراه ــان اصل ــازار و جری ــا ب ــی ب ــه به راحت ــه ک ــت، آن گون اس

تماشــایی و جذاب بــودن شــکل می گیــرد.

تعــداد بــاالی دنبال کننــدگان ایــن صفحــات، نشــان می دهــد ســایر کاربــران، عاقه منــد 

بــه ایــن نــوع بازنمایــی هســتند و همچنــان شــاهد افزایــش صفحــات دیگــر بــا همیــن الگــو 

و شــیوۀ بازنمایــی هســتیم، زن ایده آلــی کــه همــواره درحــال بهینه ســازی اســت و اعمــال 

جراحــی در بدنــش جایگزیــن آن چیــزی اســت کــه قبــاً بــا آرایــش بــه آن دســت می یافــت. 

ــی  ــر، به نوع ــان اینفلئونس ــرۀ زن ــی روزم ــود و زندگ ــی خ ــوۀ بازنمای ــورد نح ــز درم همه چی

ــازی  ــود، بهینه س ــردن خ ــل ک ــال کام ــه در ح ــد ک ــن باورن ــر ای ــان ب ــت. زن ــده اس کنترل ش

ــت،  ــه در نهای ــزی ک ــی عمــاً چی ــان هســتند؛ ول ــران و جه ــا دیگ و بازســازی رابطــۀ خــود ب

اتفــاق می افتــد، حاکــی از آن اســت کــه آنهــا بــه همــان فعالیت هایــی مشــغول هســتند 

کــه زنــان را در محیــط خانــه محصــور کــرده اســت، آنهــا اغلــب در فضاهــای مختلــف خانــه 

بــه فعالیــت مشــغول هســتند یــا صرفــًا در حــال خدمــت بــه همســر و فرزنــدان. در ایــن 

ــه و  ــی مصرف گرایان ــوۀ بازنمای ــن نح ــًا در ای ــوب، صرف ــری مطل ــادری و همس ــان، م گفتم

ــا  ــراه ب ــوب و هم ــی مطل ــه زندگ ــتند ک ــا هس ــن مؤلفه ه ــود و ای ــه می ش ــه خاص منفعان

ــد.  ــی می کنن ــش را بازنمای آرام

ــن  ــا همی ــًا ب ــتاگرام، عموم ــرح حال اینس ــمت ش ــود در قس ــی خ ــران در معرف ــن کارب ای

ــره و از شــغل،  ــن و غی ــادر، همســر، روزمرگی هــای م ــد: م ــی می کنن ــن خــود را معرف عناوی

تحصیــات و جایــگاه اجتماعــی خــود چیــزی نمی گوینــد، در تصاویــری کــه از خــود منتشــر 

ــزار و  ــد؛ عمومــًا در تصاویــر منتشرشــده، اب ــه ایــن موضــوع اشــاره نمی کنن ــز ب ــد نی می کنن
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لــوازم منــزل به مثابــه ابزارهــای کار خانگــی دیــده می شــود. آنــان شــاد و آســوده بــه نظــر 

می رســند و همیشــه لبخنــد بــه لــب دارنــد و از انجــام ایــن فعالیت هــا احســاس رضایــت و 

حتــی لــذت دارنــد؛ گفتمانــی کــه کار منــزل را صرفــًا یــک وظیفــۀ جنســیتی زنانــه می دانــد، 

ــتر  ــود بیش ــال س ــه به دنب ــز ک ــازار نی ــود. ب ــد می ش ــران بازتولی ــن کارب ــط ای ــان توس همچن

اســت، تنهــا بــا مصــرف اســت کــه می توانــد بــه بقــای خــود ادامــه دهــد و تــاش کاربــران 

بــرای معرفــی و تبلیغــات، بــه ایــن چرخۀ بقــا کمــک می کنــد کــه در نهایــت، بــه بازتولیــد 

روزافــزون گفتمــان مردســاالری و ســرمایه  داری منجــر می شــود. 

ــود،  ــدود می ش ــه مح ــای زنان ــا و توانمندی ه ــطح مهارت ه ــران در س ــن کارب ــت ای عاملی

ــران در  ــن کارب ــًا ای ــات آن. عموم ــۀ متعلق ــه و هم ــه خان ــرف ب ــه ص ــری و توج ــه کدبانوگ ب

ــده  ــا فرهنگــی دی ــه در حــال فعالیــت اقتصــادی، اجتماعــی، سیاســی ی ــی خان ــط بیرون محی

نمی شــوند. اگــر هــم تصویــری از فضــای خــارج از خانــه از آنهــا دیــده شــود، یــا در حــال ســفر 

و تفریــح هســتند و یــا در حــال ژســت گرفتن بــرای عکاســی. زنــان بــا آزادی هــای مختصــری 

کــه بــه دســت آورده انــد، خــود را از آزادی هــا و برابری هــای بزرگتــر محــروم کرده انــد، گفتمــان 

مردســاالری و ســرمایه داری، این بــار در ظاهــری مــدرن و جذاب تــر و بــر روی صحنــه، بازتولیــد 

ــه بینــش مــا تبدیــل خواهــد شــد.  می شــود، آنچــه در تصاویــر می بینیــم، ب

پیشنهادات

با توجــه بــه اینکــه در ایــن پژوهــش، گفتمــان غالب که توســط زنــان اینفلئونســر در اینســتاگرام 

بازتولیــد می شــود، موردمطالعــه قــرار گرفتــه اســت، در پژوهش هــای آتــی می تــوان مطالعــه ای 

درخصــوص خرده گفتمان هــای موجــود در ایــن خصــوص داشــت. بــه هــر روی، قشــرهای 

ــود را  ــاص خ ــدگان خ ــه دنبال کنن ــتند ک ــتر هس ــن بس ــت در ای ــال فعالی ــان در ح ــی از زن مختلف

دارنــد؛ هــر چنــد در پژوهش هــای گذشــته، کنشــگری ایــن کاربــران زن موردمطالعــه قــرار گرفتــه، 

امــا در روش هــای مورداســتفاده، روش تحلیل گفتمــان مغفــول مانــده اســت، بنابرایــن، عمدتــًا 

پژوهش هــا ناظــر بــه بســتر و زمینــۀ برســاخت گفتمانــی موردنظــر نبــوده و در نهایــت، دو مؤلفــۀ 

ــگری  ــۀ کنش ــال، مقایس ــن ح ــت. در عی ــده اس ــته ش ــار گذاش ــا کن ــش از تحلیل ه ــدرت و دان ق

ــدن  ــن تر ش ــه روش ــد ب ــز می توان ــور نی ــور و متن مح ــِی تصویرمح ــبکه های اجتماع ــان در ش زن

وضعیــت کلــی زنــان کنشــگر در فضــای مجــازی کمــک کنــد.



213

دوره 4
 پیاپی 12

 تابستان 1400

بصری شدن زندگی روزمرۀ زنان ...

فهرست منابع
جنکینز، ریچارد )1384(. هویت اجتماعی. )مترجم: تورج یاراحمدی(، تهران: نشر شیرازه.

ــران ایرانــی  ــاز )1396(. »گونه شناســی الگوهــای بازنمایــی بــدن رســانه ای کارب راودراد، اعظــم؛ و گشــنیزجانی، گلن
شــبکۀ اجتماعــی اینســتاگرام«، فصلنامــۀ مطالعــات رســانه های نویــن، س 3، ش 10، صــص 259-304.

راودراد، اعظــم؛ و زنــدی، مســعود. )1385(. »تغییــرات نقــش زن در ســینمای ایــران«، مجلــۀ جهانــی رســانه، دورۀ 
1، ش2، صــص 1-27.

رز، ژیلیــان )1397(. روش و روش  شناســی تحلیــل تصویــر، )مترجــم: ســیدجمال الدین اکبــرزاده جهرمــی(، 
ــاپ دوم. ــیما، چ ــدا و س ــکار ص ــنجش اف ــش و س ــز پژوه ــات/ مرک ــر و ارتباط ــگ، هن ــگاه فرهن ــران: پژوهش ناش

رهبــر مهرپــو، بهنــاز؛ رشــیدی، احتشــام؛ و دانایــی، ابوالفضــل )1398(. »تبییــن رابطــۀ شــبکۀ اجتماعــی مجــازی 
ــان، دورۀ 10، ش 28، صــص 85-112. ــۀ زن ــان«، پژوهش  نام ــت جنســیتی زن ــف هوی اینســتاگرام و بازتعری

روجک، کریس )1390(. مطالعات فرهنگی، )مترجم: پرویز علوی(، نشر ثانیه.

ــان، ش 1و2  ــش زن ــران«،  پژوه ــینمای ای ــیت در س ــرات جنس ــدی )1389(. »تغیی ــرزی، مه ــرد فرام ــلطانی گ س
ــی 14(. )پیاپ

ــر  ــا تأکیــد ب ــا عکــس در شــبکه  های اجتماعــی ب ــا )1395(. »مطالعــۀ شــیوه  های خوداظهــاری ب عینی  فــر، مین
اینســتاگرام«، پایان  نامــۀ کارشناســی ارشــد، دانشــکدۀ علــوم اجتماعــی، دانشــگاه تهــران.

فوکو، میشل )1378(، مراقبت و تنبیه، )مترجم: نیکو سرخوش و افشین جهاندیده(، تهران: نشر نی.

کاســتلز، مانوئــل )1382(. عصــر اطالعــات، اقتصــاد، جامعــه و فرهنــگ، )مترجــم: حســـن چاوشـــیان(، چــاپ 
ســوم، تهــران، طــرح نــو.

ــودر  ــی پ ــات تلویزیون ــان در تبلیغ ــی زن ــد )1393(. »بازنمای ــزی، حمی ــد؛ و عزی ــزی ، فری ــعود؛ عزی ــری, مس کوث
لباسشــویی پرســیل«، فصلنامۀ تحقیقــات فرهنگــی ایــران، دورۀ 7، ش 4، صــص 189-212.

کیانــی، مــژده )1398(. »هویــت جنســیتی کاربــران شــبکه  های اجتماعــی، تحلیــل گفتمــان کامنت هــای کاربــران 
اینســتاگرام و تلگــرام«، فصلنامــۀ مطالعــات رســانه  های نویــن، س5، ش 20،  صــص 147-177.

ــران:  ــادی، ته ــای انتق ــج و دیدگاه ه ــه های رای ــانه: اندیش ــای رس ــیدمحمد )1389(. نظریه ه ــدی زاده، س مه
نشــر همشــهری، چــاپ اول.



214

بصری شدن زندگی روزمرۀ زنان ...

دوره 4
 پیاپی 12

 تابستان 1400

During,N., Reif, A., Poeschl, S. (2016). How gender-stereotypical are selfies? A content analysis and com-

parison with magazine adverts Computers in Human Behavior, Elsevier, vol 55, Pp 955-962.

Jackson, S.(2020) “A very basic view of feminism”: feminist girls and meanings of (celebrity) femi-

nism, Feminist Media Studies.

Mirzoeff, N(1999) .  An Introduction to Visual Culture. London: Routledge.

Rose, J., Mackey-Kallis,S. Shyles,L, & Barry,K. (2012). Face it: The impact of gender on social media 

images , Communication Quarterly, vo 60, No 5, Pp 588-607 .

Rose, G(2016) . Visual Methodologies: An Introduction to the Interpretation of Visual Materials. Thou-

sand Oaks, CA: SAGE. 4th edition.

Yasmin.N, & Raza ,MH. (2018). Creative marginalization of gender: a discourse analysis of advertisements 

in Pakistani newspapers Creativity Studies, journals.vgtu.lt, vol 11, No 1, Pp 152-161


