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  نستاگراميا يدر فضا يمادر و مفهومها  سوپرمام
  3، حسين بصيريان جهرمي2، عباس كاظمي*1مينا بيگوند

  چكيده
هـا در   كـه سـوپرمام   است نقشي واسطة مادري به شده از چهرة ترسيم به يابي اين پژوهش دست دادن هدف از انجام

براي . از ديگر اهداف اين پژوهش بوده است ها آن  كنند و همچنين مطالعة سبك و ابعاد زندگي اينستاگرام اجرا مي
 تحليـل  از آمـده  دسـت  نتـايج بـه   .ايم استفاده كرده) نتنوگرافي( اي نگاري شبكه رسيدن به اين اهداف از روش مردم

بازتوليد الگوهاي سنتي « ،»مادري كردن شناختي زيبايي« ،»كامل مادرانگي نمايش«تماتيك، شامل شش تم اصلي 
 از برخـورداري  و خوشـبخت  خانواده نمايش« ،»روزمره زندگي كردن مند سبك« ،»ايدئال من شنماي« ،»مادرانگي

 منزلـة  بـه  مـادري  به دادن بازشكل در سعي مادري كردن شناختي زيبايي طريق از ها سوپرمام. است »مطلوب روابط
 به اينستاگرام در ها سوپرمام سوياز  تمام ظرافت با كه مادرانگي، فريب دل و ايدئال تصوير. دارندرا  مطلوب الگويي
 را مـادرانگي  از  تـازه  اي باشـد، چهـره   نيافتني دست مادران ديگر براي است ممكن اگرچه شود، مي گذاشته نمايش
 الگـوي  تـداوم  تصـوير  ايـن  بلكـه  كشـند،  نمـي  چالش به را سنتي مادرانگي كه ضرورتاً درصورتي .است كرده ايجاد

و  شود مي معنامنسوب به آن  مهر و يفداكار با همچنان يمادرانگ اگرچه. است جديد لباس در اما سنتي مادرانگي
و  يمـادر  تيهو فيدر تعر ينستاگراميمادران ا كند، ينم خود از شيپ يها دهه با يچندان تفاوت ييمعنا لحاظ به

  .اند كرده نقش ايفاي شيوة متفاوت به يو فرزندپرور يراه و روش والدگر نيخود و همچن يفرد
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 مقدمه
اي خلـق كـرده    رسـانه  هاي اجتماعي جديد و به طور خاص اينستاگرام، فضايي چنـد  ظهور شبكه
زنـان در كنـار سـاير    . اهميت ساخته اسـت  نتيجه نقش تصوير و صدا را در كنار متن با است و در

اندازه درگير تعـامالت جديـدي    اند و به همان  هاي بيشتري براي اظهار خود يافته فرصتها  گروه
بازانديشـي در الگـوي   . ها را دستخوش دگرگـوني كـرده اسـت    هاي پيشين آن اند كه هويت شده

تـأثير   كننـد تـا انـدازة زيـادي تحـت      مادري، هويت جنسي و نقشي كه زنان در زمانة ما ايفا مي
  .اي جديد است فضاهاي چندرسانه

سـازيم و توسـط فرهنـگ     مـا فرهنـگ را مـي   «گونه كه جان استوري گفته است  اگر آن
توان اين پرسش را طرح كرد كه ما چگونه  مي صحيح باشد،] 339، ص1[» ميشو يمساخته 

و از سويي ديگر، چگونه از طريق اينسـتاگرام    كنيم؟ فرهنگي جديد را بنا مي در اينستاگرام
  يم؟شو ساخته مي

هـاي   شرح و توصيف لحظهفراهم كرده است كه مادران همچنان كه به  اي اينستاگرام عرصه
رسـد   بـه نظـر مـي   . گذارنـد  هاي ديگرشان را نيز به نمايش مي فعاليت ، پردازند شان مي مادرانگي

مادران در كنار نقش مادرانگي، . هاي زنان امروزي قرار گرفته است بودن در كنار ساير هويت مادر
ي اجتمـاعي و سياسـي و   هـا  نـه يزمخود را هنرمند، ورزشكار، طراح، مدل و همچنـين فعـال در   

همچون هستة مركزي  ـ در كنار نقش همسري ـ بودن پيش از اين مادر. كنند فرهنگي معرفي مي
رسد مادران اينستاگرامي در اين مطالعـه بازنمـاييِ    نظر مي  كه به حالي زنان بود؛ درتعريف هويت 

  .كنند متفاوتي از مادرانگي ارائه مي
اي در باب نقش مادران تغيير كرده است و همچنين بيـان و   هاي اخير گفتمان رسانه در دهه

جـوان اطالعـات مـورد نيـاز     سابقاً مادران . نمايش مادرانگي نسبت به گذشته افزايش يافته است
جو و تر اطرافشان جست خود را براي تربيت و نگهداري فرزند خود از مادر، خاله و مادران قديمي

هـاي   به واسطة توسعة تكنولوژي، مـادران نيـز ماننـد ديگـر گـروه     ند، اما در حال حاضر، دكر مي
ردة خـود در   ادران هـم از اينترنـت و مـ  اجتماعي اطالعات مورد نياز خـود را بـراي فرزنـدپروري    

تعامل مادران با يكديگر از اعتبـار و  . كنند مي وجو جستهاي اجتماعي  ها و ديگر شبكه سايت وب
كنند و در مـواردي   مقايسه ميرده  هاي هم مادران خود را با گروه. اهميت خاصي برخوردار است

 گذاشـته  شينمـا  بـه  را آن رسـانه شدن به الگويي باشد كه  نتيجة اين مقايسه ممكن است شبيه
  .زديآم هم  در را ها نقش يفايا در يسنت و يبوم يمرزها و است

هايي كه مـادران از طريـق فضـاي مجـازي در بـاب مـادري و سـبك زنـدگي          يكي از دريچه
اينستاگرام فضاهاي متعـددي در اختيـار زنـان قـرار داده     . آموزند اينستاگرام است بودن مي مادر

شدن  خاص خود را از زنانگي آفريده است كه اغلب با مصرف و كااليياست و از اين طريق شكل 
هـاي نوظهـور در اينسـتاگرام،     يكـي از ايـن دريچـه   . شـود  سـازي مـي   در زندگي روزمـره هويـت  
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 يمـادرانگ  امـروز  آنچـه  بـه  دادن شـكل  حـال  در هـا  سوپرمامرسد  به نظر مي. ها هستند سوپرمام
و  شـناخته  اينسـتاگرام  واسـطة  به فقط كه معمولي هستند ها مادراني سوپرمام. هستند مينام يم

و كامل در نظـر   نقص بي ها از نظر مخاطبانشان مادراني سوپرمام طبق مشاهدات .اند مشهور شده
  .شوند بدل مي مادران ديگر مقايسة براي الگويي شوند تا آنجا كه به معيار و گرفته مي

ها چه تصويري از مـادرانگي   م كه سوپرمامكني در مقالة حاضر، در باب اين پرسش كاوش مي
هاي مادر خـوب بـودن را    گذارند و اين تصوير چگونه ايدئال در فضاي اينستاگرامي به نمايش مي

هـاي مـرتبط بـا     تواند كليشـه  دهد؟ تصويري از مادرانگي پر زرق و برق چگونه خود مي شكل مي
 مادرانگي را تقويت كند؟

  تحقيق ةپيشين
تحقيقـات زيـادي در ايـن زمينـه      گـذرد، شـاهد   مـي  پيـدايش اينسـتاگرام   از كه اي در يك دهه

 در اجتمـاعي  شـبكة  ايـن  اهميـت  تجربـة  بـا  اخير هاي سال رسد در مي به نظر هرچند .ايم نبوده
در مقالة حاضر ما اگرچه در ابتدا بـر مطالعـاتي    .است شده آن به بيشتري توجه زندگي كاربران،

كنيم، در ادامه بيشتر بر  كه بر بازتوليد مفهوم مادرانگي در ذهينت زنان تأكيد داشتند شروع مي
  .نقش مادري در فضاي مجازي تأكيد كرديم

برانگيـز   دهد كه دريافت از مادرانگي همچنـان موضـوعي چـالش    تحقيقات متفاوت نشان مي
ــي  در ب. اســت ــي تكميــل از خــانواده ب ــان در پ ــان همچن ــات، زن ــد  نقــص رخــي تحقيق ، 22[ان

، 13[هاي سنتي خود بـه نهادهـاي ديگـر     و در برخي ديگر در پي واگذاري نقش] 149ـ148ص
. اين تنش در تحقيقات پيرامون فضاي مجازي نيـز همچنـان قابـل مشـاهده اسـت      ].12ـ11ص

در فضاي مجـازي و برخـي بـر بازتوليـد نقـش      كشيدن نقش مادرانگي  برخي تحقيقات از چالش
 1نمـادرا  يهـا  مطالعة وبـالگ با  )2017( جانسون اورتون تيكاند؛ مثالً  مادرانگي انگشت گذاشته

منزلة شـبكة حـامي، نقـش سـرماية اجتمـاعي را       به) ها وبالگ(صفحات اين نشان داده است كه 
  ].2ـ1، ص13[كند  براي مادران بازي مي

كـاربري پرداختـه اسـت كـه بـا       169در پژوهش خود بـه مطالعـة    )2017(ي لوكاتل زابتايال
در اين مجموعه تصاوير اينسـتاگرامي،  . اند مادرانگي خود را بازنمايي كرده 2ردادنيش بچه هشتگ

 براسـاس . اسـت شـده   داده نشـان  شيهـا  يسـخت  و ها يخوش با همراه يسفر همچون يردهيش
 از ، زيـرا است زنان يردهيش باب در يآگاه يارتقا يبرا يابزار نستاگراميا ق،يتحق نيا يها افتهي
 در يردهيشـ  ريتصـاو  يگـذار  اشتراك و كردن يعموم قيطر از و كند يم ييزدا شرم موضوع نيا

  ].6ـ2، ص16[ دارد مي بر قدم آن يساز يعاد جهت
                                                        

1. mummy blogs 
2. breastfeeding 
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جديـد  هاي  كارانة رسانه كننده و محافظه عوض، دستة ديگري از تحقيقات بر نقش بازتوليد در
نشـان داده اسـت    1در مطالعة مادران فعال در پينترست )2014( دارند؛ مثالً، گريفين مي پرده بر

 كنند كه البته اين كنند احساس گناه مي كه مادران از اينكه زمان زيادي در پينترست صرف مي
 از را مادرانگي هاي ايدئال نهايت مادران اما در. است 2مفرط مادرانگي ايدئولوژي از متأثر فكر طرز

، 16[ كننـد  مـي  عمـل  جنسـيتي  هـاي  ايـدئولوژي  طبـق  و گذارنـد  مي بحث به پينترست طريق
  ].48ـ34ص

 يـة نظر طبـق » هسـتم؟  يبهتـر  مـادر  تـو  بـه  نسبت من«مقالة  در )2015( چائه ونگي يج
 هر مادران كه دهد مي نشان و پردازد مي 21 قرن يمادرانگ و رسانه يبررس به 3ياجتماع ةسيمقا

 با نيهمچن. بود خواهند خود يابيارز و رقابت خواهان شتريب ،باشند سهيمقا معرض در كه اندازه
 نجـا يادر ( مـادران  است ممكن رسانه در ايدئال ياسطورة مادرانگ ،مقاله نيا يها افتهي به استناد

 شـتر يب ديشـا  شـاغل  مـادران . كنـد  محـدود  و سـركوب  را) است نظر مورد شاغل مادران شتريب
 كننـد  برقـرار  تعـادل  خود يمادر نقش و كار نيب كه هستند مشاوره و يواقع يها نقش ازمندين
  ].519ـ517، ص7[

 است مفرط يمادرانگ ،يامروز يمادرانگ حاكم يدئولوژيا تعدادي از محققان اعتقاد دارند كه
 اي فرزندشان يبرا و اولشان تياولو در را يانرژ و پول زمان، نيشتريب كند يم ملزم را مادران كه

  ].504، ص7[ به نقل از ]22؛ 11[ بگذرانند يمادرانگ همان
كـه در  » نسـتاگرام يدر عصـر ا  يمـادرانگ «عنـوان   بـا  يدر متن] 9[ )2018( هانتر يندسايل
  :كند يم فيتوص 5»بندهيفر وجذاب «مادران اينستاگرامي را منتشر كرده است،  4رسانه سايت

 كنار در مادران نيا... كنند يم هيته مكان كي از را شانيها لباس و الغرند و بايز مادران نيا
 و تيمسئول فشار از و آورند ينم كم و شكنند ينم هرگز انگار .هستند زين يقو اريبس شان ييبايز

ـ  ،بزنند هيگر ريز هم ديشا. زنند ينم هيگر ريز يديناام هجوم  يپتوهـا  از قلعـه  كيـ  قـبلش  يول
 بـه  يچـوب  يهـا  يبـاز  اسـباب  كـه  بود خواهند جمع خاطر و  ساخته كودك دور پندلتون مارك
 اريبس يكيسرام يها وانيل در انبة تازه آب نيهمچن. است هگرفت قرار كودك دسترس در يراحت

 هيـ بلـه احتمـاالً گر  . ..دارد قـرار  شيـ رو يجلـو  كنـد،  ناراحت را خود كودك نكهيا از قبل با،يز
  .شود ياما مادربودنشان هرگز متوقف نم ،ستبايچقدر ز يزندگ نكهيا يبرا ،كنند يم
  :ديگو يدر ادامه م هانتر

و  كـردم  يرا چـك مـ   نسـتاگرامم يشـبانه ا  يها يو خستگ يها يخواب يب انيكه در م يزمان
كردن همـراه   درست يكوك ايها با كودكانشان  مربوط به جنگ بالشت كه مادران گريد يها پست

                                                        
1 Pinterest محتواي متنـي تقريبـاً در آن   است كه  )عكس و تصوير( گذاري تصاوير براي اشتراك اجتماعي ةشبك

  .شود گرفته نمي كار هب
2. intensive mothering 
3. social comparsion theory 
4. medium www.medium.com 
5. glom 
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تنهـا   نه هامادر يةبق شد كه اين نكته در ذهنم پررنگ مي دميد يمرا ... شبانه بود لميف اي گريكدي
، نـد ددا يمـ  هيـ هرچند به مـن روح يي ها پست نيالبته چن. ندا هبلكه موفق بود ،كردند داينجات پ

  .ام مانده پناه يراه باين هستم كه در  يمن تنها كس كردم ياحساس م يول
و گذرانـدن تمـام    نسـتاگرام يا يهـا  صفحهشدن با مرور  را دارد كه قبل از مادر دهيعق نيا او
 كـرده  يم ياحساس آمادگي و جسم يآوردن فرزند، از نظر روح ايدن براي به يساز آماده يها دوره

 رو شـده  شدن با آن روبـه  كه بعد از مادر يتياو را به واقع نستاگراميدر ا يجار ياست، اما مادرانگ
  .متفاوت با آن بوده است ارينكرده است و حتي بس كينزد

ــادري   ــن ن ــژوهش آذي ــوان ] 4[) 1396(در پ ــا عن ــي در  «ب ــاربران ايران ــاري ك ــوي رفت الگ
در صـفحة ايـن   : مادران كودكان كـار : اند؛ گروه اول مادران به دو دسته تقسيم شده» اينستاگرام

 يامـده، ن كـودك «: مادران حتي كودكي كه به دنيا نيامده است داراي فالوئرهاي بسـياري اسـت  
 يك به توان، مي كه شكلي گراترين مصرف به باشد، داشته خود از اختياري كه ترين كوچك بدون
هـايي   ها و مناسب صفحة اينستاگرامشان مملو از جشن. »...شده است تبديل ناطق تجاري آگهي

 اولـين  دنـدان،  گـرد،  مـاه  هاي جشن جنسيت، تعيين جشن و بارداري جشن ،از قبيل سيسموني
گونه اسـت كـه اگـر حتـي در ابتـداي       ها بدين است و روند اين صفحه... و پوشك از گرفتنقدم، 

كـم بـه نمـايش زنـدگي      دادند، كـم  فعاليتشان در اينستاگرام زندگي عادي و روزمره را نشان مي
 سمت به سرعت با چيز شود و همه هاي آتليه تبديل مي مصنوعي و از پشت لنز موبايل يا دوربين

شـود، تبليغـات و    هر چقدر فالوئرهايشان بيشتر مـي  است؛ حركت در بيشتر چه هر گرايي مصرف
  : مادران كودكان آزاد: گروه دوم. شود تجمالت بيشتري نيز ديده مي

 ايـن  در. كننـد  نمـي  اسـتفاده  درآمـد  عنـوان منبـع   بـه  فرزندشان از كه هستند هايي مامان
بسـيار   بازنمايي صفحات اين !بينيد نمي شامپو آرايشگاه يا مزون، مورد در تبليغي شما صفحات،

 و آتليـه  هـاي  عكـس  از خبـري . دهنـد  مـي  قـرار  مخاطب اختيار در را شان زندگي از تري واقعي
اغلـب   و نصايح ها، تجربه گر روايت و هستند طوالني بسيار ها كپشن. نيست مصنوعي لبخندهاي

 ها آن گرفتن هديه فروشگاه يا از وسايل دردسر بي خريد جاي به مادران اين... روزمره هاي اتفاق
 فرزندشـان  كمـك  بـه  منزل در وسايل همان كردن درست و دنبال خالقيت به صفحات، ديگر از

  .است فرزندان به آموزي مهارت دوم، و دستة اول مادران بين واضح فرق .هستند
 چرايـي  و چيسـتي  شناسـايي «در پژوهش خـود بـا عنـوان    ] 5[ )1397(بخش  مرسده نيك

بـه ايـن نتيجـه دسـت يافـت كـه فضـاي        » اينسـتاگرام  اجتماعي شبكة در ايراني كاربران كنش
 مرفـه  طبقة ارزشي نماد منزلة گرايي به مصرف به مادي بعد بازنمايي از زندگي در اينستاگرام در

. اسـت  داشـته  درونـي اشـاره   رضايت به دستيابيهاي  سبك آميختگي درهم به معنوي بعد در و
اي  شـبكه  تصـوير  يـك  حفـظ  و ارائـه  بـراي  تالش در همواره كاربران رسد مي نظر به ،درمجموع

  .است ضروري شبكه در حيات حفظ براي كه خود هستند از اعتماد قابل و مقبول
فرانك عميـدي،  (ت فمينيسبا مطالعة صفحات اينستاگرامي چهار ] 20[) 2020(قاسمي  شاه

يابد كه آنان بيش از آنكـه   به اين نتيجه دست مي) سمانه سوادي، مرمر مشفقي و نسرين افضلي
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نهايـت   كنندة صفحات پورنوگرافيك براي مـردان هسـتند و در   به مسائل زنان توجه كنند، توليد
ه در مسـير  اي در ايـران مـواجهيم كـ    شده اي يم شبكهفمينيسگيرد كه ما با نوعي  وي نتيجه مي

  .كند شده عمل مي عكس ادعاي طرح
طور كه بسياري از تحقيقات نشان دادنـد، تـرويج الگوهـاي مـادري در اينسـتاگرام بـا        همان

شايد بتوان گفت كه به . نمايش تجمل و لذت نمايشي و مصرف كاالها و برندها همراه بوده است
طور شكلي از سوژة مصرف از  همين شدن اشكال مادري مواجهيم و تر كمك اينستاگرام با كااليي

  .طريق رابطة مادري و فرزندي بازتوليد و تقويت شده است

  رويكرد نظري
رو در فراينـد   ايـن  از. اي اجتماعي و فرهنگـي اسـت   هويت مادري نه امري بيولوژيك، بلكه پديده

هـا   رسـانه  توان ادعا كرد كه در زمانـة مـا   طور مي همين. شود پذيري ساخته و پرداخته مي جامعه
هـاي اجتمـاعي    بـه طـور خـاص، شـبكه    . كننـد  نقش مهمي در بازتوليد اشكال مادرانگي ايفا مي

توانند مادرانگي را امتداد بخشند و اشكال سنتي را تقويت و بازتوليد و از سويي ديگر ممكـن   مي
  .است عناصري از آن را به چالش بكشند

 ريـچ  آدريـن  اثـر ] 19[ )1986( ادة زنزكتـاب   به اغلب مادري دربارة تيفمينيس تحقيقات
دربـارة   دانشـمان  از بيشـتر  دريـا  و هوا دربارة حتي ما هاي دانسته«اين ادعا كه  .دهند مي ارجاع

 براسـاس . سرمنشأيي براي تحقيقات در اين حوزه بوده اسـت  »است ‘مادرانگي معناي و ماهيت’
 گفتمـان  مركـز  در كـه  اسـت  اي»مـادري « نهادهـاي  از متـأثر  عميقـاً  تجربة مـادري  ايدة ريچ،

از اين منظـر، آنچـه مفهـوم     ].149، ص22[ ددار قرار هنجارمندسازي و گري پدرساالرانة كنترل
) 2006(از نظر كالينبـرگ  . بخشد نوعي ايدئولوژي پدرساالري است مادرانگي را معنا و شكل مي

بايـد   اجتمـاعي  سـاخت  يك منزلة به بيولوژيكي، بلكه واقعيت يك مثابة به يز مادرانگي نهن] 15[
كه اين هويت در بستر اجتماعي و در تقاطع جنسيت و فرهنگ است كـه   معنا بدين .ديده شود
  .گيرد شكل مي

 هـاي  ايـدئولوژي  تـأثير  تحـت  مادران نيز، هويت] 11[) 2006(سوانسون  و جانستون نظر به
 تمـام  كـه  سـال  يـان م است زني مادر خوب سنتي، طبق تعريفي .است معاصر اجتماعي ـ تاريخي
 بـه  رسـيدن  بـراي  اش فـردي  هـاي  توانـايي  با و است سفيدپوست گذراند، مي منزل در را وقتش
 مناسب كه افرادي همة مادر خوب، از تعريفي چنين با. است شده تعريف خوب مادر هاي ايدئال

 زنـان  شـاغل،  زنـان  شـود كـه   نمـي  پذيرفتـه  سـاختار  ايـن  در نباشـند  محـدود  بندي دسته اين
  .اند جمله آن از مجرد مادران و فقير زنان نوجوان، يا باال سن با زناني پوست، رنگين
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 نيا انگريب بود، مسلط 1950ة ده در كه ،يمادرانگ يسنت يةنظر] 14[ )1994( 1كلراز نظر، 
 نيـ ا ،يو ةديـ عق بـه . هسـتند  كـرده  ليتحصـ  و دپوستيسف ن،ينش خانه متأهلْ مادران كه است

 كار وقت تمام كه بود يزن سوپرمام. شد منجر »سوپرمام« نام به يديجد ةاسطور خلق به موضوع
كـه   شد عيشا 2ينوسنت دگاهيد ،1980 ةده در. بود خانه در يكامل مادردر كنار آن نيز  و كرد يم

 1980 ةدهـ  از يمـادرانگ  مـورد  در يا رسـانه  گفتمـان  كننـد  يم استدالل شليم و داگالس كلر،
 مـادران و  زد دامن آن به زين يا رسانه گفتمان كه دي،يجد مادري تكوين ؛كرد رفت پس به شروع

 ،يمـادر  از ديـ جد فيتعر براساس. دهند انجام شانانفرزند يبرا يشتريب يفداكار كرد مجبور را
 و زمان تمام طور نيهم و باشد ياصل مراقب ديبا مادر. شود يم كامل بچه داشتن با فقط زن كي

 3مفـرط  يمـادرانگ ] 10[ )1996( زيـ ه كـه  است يزيچ نيا. بگذارد بودن مادر يبرا را اش يانرژ
، 7بـه نقـل از   [ .دارد ازيـ ن اريبسـ  ةنـ يهز و فـراوان  كـار  بـاال،  دانـش  با تجربه به كه است دهينام
  ].506ـ505ص

 نخسـت : كند مي تمركز بودن مادر بر منظر سه از كه است عقايد از اي مجموعه مفرط مادري
 رسيدگي شان بيولوژِكي مادر توسط كه كنند مي رشد »طبيعي طور به« زماني تنها فرزندان اينكه
 نيـاز  متخصـص  هـاي  راهنمـايي  بـه  وظايف اين صحيح دادن انجام براي مادران اينكه دوم. شوند

 اينكـه  سـوم  و) دانشـگاهيان  و اطفـال  پزشـكان  مانند مردند نيز متخصصان اين اغلب كه(دارند 
 لحظـه  هـر  حـال  عين در زياد است؛ بسيار زمان و انرژي نيازمند كه است خطير اي وظيفه مادري
 از. گـذارد  مـي  منفـي  تـأثيري  كودك بر هميشه براي اشتباه يك حتي زيرا دارد، حياتي اهميتي
ندارنـد   اي چـاره  مهـم  مسـئوليت  ايـن  پذيرش جز كه شود مي باورانده مادران منظري به چنين

  ].150ـ149، ص22[
از نظـر  . اسـت   آنالين مادري نيز در دو دهة اخير مورد توجه بوده پديدة هويتدر اين ميان، 

 فضـاي  يك به مادران و شود مي بازتوليد آنالين جنسيتي به صورت هاي برخي محققان، نابرابري
به عبارت ديگر، درست است كه فضاي ]. 13ـ5، ص8 از نقل به؛ 18[شوند  مي اي محدود كليشه

هاي اجتماعي ميدان آزادي بيشتري براي مادران فـراهم كـرده اسـت،     مجازي و حضور در شبكه
  .حال امكان بازتوليد اشكال جديد نابرابري را نيز به همان نسبت ايجاد كرده است عين در

از مـادري پـر   : هاي متفاوت مادري را براي ما شرح دهد كولشوا كوشيده است اشكال و گونه
تـا   گذارنـد  ريبنده و زيبـا از مـادرانگي را بـه نمـايش مـي     كه عمدتاً تصويري ف 4وبرق گرفته زرق

 را خـود  شخصـي  زنـدگي  مـادر . گيـرد  مثابة بيگاري در نظر مي كه مادري را به 5مادرانگي دشوار
شـكل  . گيـرد  مـي  ناديده كامالً را خودش نيازهاي و كند مي او كردن بزرگ و فرزند سالمتي وقف

                                                        
1. Keller 
2. neo traditional 
3. intensive mothering 
4. glamour motherhood 
5. problematized motherhood 
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 خانه ترك بدون توانند مي ها آن. است 1سايبري مادرانگيكند  نهايي از مادرانگي كه وي ارائه مي
سـر   كـه   هنگـامي   همچنين. كنند برقرار ارتباط اينترنت در ديگران با و ببينند فيلم كنند، خريد
 فضاي ها آن براي. كنند برقرار ارتباط كم دوربين وب يك طريق از فرزندانشان با توانند مي كارند،

 بـا  كـار  سـر  از توانـد  مي مادر برعكس، نيست؛ فرزندانشان با ارتباط برقراري براي مجازي مانعي
 دوران در شـود،  بـاردار  زمـاني  چـه  اينكـه . كنـد  حفـظ  را فرزند امنيت و باشد تماس در كودك
 انجـام  هـايي  ورزش چه باشد، داشته اي تغذيه چه باشد، داشته مثبتي رفتارهاي چه بايد بارداري

 ].118ـ111، ص13[ است موجود اينترنت در همگي كند كسب تجاربي چه و دهد
هاي مرجع جديد بـراي مـادران    حضور و اهميت روزافزون فضاي مجازي موجب ظهور گروه

مادران سـلبريتي  . پا كنند و ها بتوانند الگوهايي رفتاري براي خود دست شده است تا از طريق آن
، 7[دهـد   انـة مـا الگـو مـي    هاي مرجع است كـه بـه مـادران در زم    هاي جديد گروه يكي از گونه

هـا تعبيـر شـده اسـت شـكل       هاي اجتمـاعي بـه سـوپرمام    آنچه امروزه در شبكه] 508ـ507ص
  .كوشد معيارهاي مادرانگي را براي زنان تعريف كند نوظهوري از مادران سلبريتي است كه مي

  روش تحقيق
در فضـاي مجـازي يـا    اي از اتنوگرافي  طور خاص شيوه روش تحقيق اين مقاله از نوع كيفي و به

مبنـاي   ايـن روش بـر  . نتنوگرافي تركيبي از دو واژة مردم نگاري و شـبكه اسـت  . نتنوگرافي است
 ].5 بـه نقـل از  [نگارانه براي مطالعة اجتماعات آناليـن اسـت    پارادايم تفسيري و يك روش مردم

 ثبـت  را معمـول  هـاي  فعاليـت  و اجتمـاعي  معـاني  كه كند مي استفاده ابزارهايي از كار اين براي
 بـه  را هـا  داده مطالعـه،  مـورد  محـيط  در مستقيم مشاركت با گر پژوهش طريق، اين از. كنند مي

 ].6[ هـا تحميـل شـود    كند، بدون آنكه معاني از بيـرون بـر آن   آوري مي جمع سيستماتيك شكل
 دهـد  مـي  را امكان اين كنجكاو گران پژوهش به مجازي فضاي ارتباطات در بودن نامرئي همچنين

 عرصـة  از مفيـدي  اطالعات و كنند اتخاذاي  گرانه نظاره موضع مشاركتي، نقش ايفاي از پيش كه
  ].331، ص3[ مورد بررسي خود به دست آوردند

هـا   كه سوپرمام اي است بردن به سبك زندگي از آنجا كه هدف اصلي پژوهش حاضر پي
واحـد تحليـل و همچنـين واحـد     عنوان  گذارند، خود مادران را به در اينستاگرام نمايش مي

ايم؛ به اين معنا كه صفحة اينستاگرام مـادران   مشاهدة صفحات اينستاگرامي در نظر گرفته
ايم كه مادران در كنار ايفاي نقـش مـادري خـود در بطـن      عنوان محيطي بررسي كرده را به

بـه مـوازات    اند و جهـاني  زندگي روزمره و همچنين ارتباط با ساير كاربران توليد معنا كرده
  .اند جهان واقعي خلق كرده

                                                        
1. cyber motherhood 
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هاي اينستاگرامي كه توسط مادران يا ديگر اعضاي خانواده مديريت  صفحه ،در پژوهش حاضر
كند، در نظر  فرزند تنها نقش مدل و ابزار تبليغات را ايفا مي به نام فرزندشان است وشود، اما  مي

ايم كه زندگي روزمرة خود را انتشـار   ردهصورت مشخص صفحة مادراني را بررسي ك به. ايم نگرفته
ها مراجعه شده و بين مخاطبان خود  به آن» مادري«عنوان مرجعي براي  حال به عين دهند و در مي

يـابي بـه نقـش مـادران      به منظور پاسخگويي به سؤاالت پژوهش و بـراي دسـت  . اند شده شناخته
ماه مورد مشاهدة مستمر قرار  6ه مدت مادر مشهور اينستاگرامي ب 4 سلبريتي در جامعة مادران،

  :براي انتخاب اين مادران معيارهاي زير مد نظر بوده است. اند گرفته
  فالوئر داشته باشد؛) هزار 50بيشتر (صفحه تعداد بااليي . 1
  سال داشته باشند؛ 7فرزندي زير . 2
 و داشته فعاليت مستمر به صورت اينستاگرام در يك سال مدت حداقل  كه فعال كاربراني. 3
  باشند؛  گذاشته اشتراك به محتوا
 تحصـيالت،  بـودن،  دار خانـه  و شاغل قبيل از(باشند  داشته يكديگر از متفاوتهاي  مؤلفه .4
  .)اقتصادي و محل سكونت و اجتماعي طبقة سن،

  
  مشخصات مادران سلبريتي. 1جدول 

تعداد  تاريخ مورد برسي  نام حساب كاربري  نام شخصي  رديف
 فالوئر

وضعيت 
  صفحه

 عمومي K652  1397بهمن 6مردادـshabnamshahrokhi 6 شبنم شاهرخي  1

وحيده  2
 15شهريورـVahideh_a_h  15 حسيني علي

 عمومي  K414  1397اسفند

 27شهريورـfamily.white.green  27  بنفشه م ز د  3
 عمومي  K168  1397اسفند

 mommy_mehrshad  مهرشاد  4
اسفند  11شهريور الي11

1397  K2/89  عمومي 

  
هـا را در   شدة صفحات اينستاگرامي اين مادران مدت شش ماه فعاليـت آن  بازة زماني مطالعه

ها اعم از استوري، پست و تعـامالت بـا    كنش همةزماني  ةدر اين باز. گيرد بر مي اين صفحات در
ها و پاسخ به  هاي زير عكسها، نوشتار ها، تعداد اليك ، عكس)ها ارتباط مربوط به كامنت(ديگران 
با وجود اين، تمـام محتـواي صـفحه از زمـان ايجـاد آن در       .ه استشدبررسي و تحليل كاربران 

در اين پژوهش، همچنين از مشـاهدة  . شده است  اينستاگرام مشاهده و كليات آن در نظر گرفته
هـا از تحليـل    دادهوتحليل اطالعات غير از توصـيف   براي تجزيه. غيرمشاركتي استفاده شده است

تحليل عبارت است از كشف الگوها و شرايطي كه اين الگوهـا تحـت   . مضمون استفاده شده است
  ].329، ص2[ شوند آن پديدار مي
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  ها فتهيا
ابتـدا بـه شـرح و    : يك از مادران روندي يكسان اتخاذ شود ها تالش شده براي هر در بخش يافته

و پـس   صفحات اينستاگرامي در طول شش ماه پرداختـه توصيف چهار سوپرمام و فعاليتشان در 
از آن در هر قسـمت تصـويري از صـفحة اينسـتاگرام مـادران و توضـيحاتي در مـورد صـفحه و         

ها نوشته شده و در ادامه توصـيفي اجمـالي در مـورد خصوصـيات فـردي و سـبك        بيوگرافي آن
  .زندگي مادران داده شده است

  1شبنم شاهرخي

  
پسـت   3470هزار فالوئر و  647كه  اينستاگرامي استطرفدارا  پرادران م ازشبنم شاهرخي يكي 

نزديـك سـه سـال    نيـوان   :يك پسر و يك دختـر دارد . ساله و ساكن تهران است 37شبنم  .دارد
: مورد خودش نوشته اسـت  در) بيوگرافي بخش(ي صفحه در ابتدا. شش ماهه است دارد و دلوان

بـا عشـق   . كـردن اسـت   هدف هـر روز بهتـر زنـدگي   : نوشته است انگليسيدر ادامه به  و 2»نعنا«
در انتها هم لينـك  .... نيوان و دلوان مادرِ. مدال نقره در مسابقات جهاني. ام ام ازدواج كرده زندگي

اسم پروفايلش به نام خودش است و عكس پروفـايلش   .را گذاشته است» تمرين با ما«سايت  وب
  .در حال حاضر عكسي سلفي است

هرچند اصرار دارند از زيرزمين زنـدگي  . م شاهرخي متعلق به طبقة اجتماعي مرفه استشبن
در . شـود  اي از كار ثابت و مشكالت اقتصادي ديـده نمـي   مشتركشان را شروع كردند، هيچ نشانه

پوشـد،   هاي سـاده و مـارك مـي    بيشتر لباس. مورد اينكه چه تحصيالتي دارد چيزي نگفته است

                                                        
1. https://www.instagram.com/shabnamshahrokhi/ 

 .كند صدايش ميست كه نيوان، پسرش،  ا ياسم نعنا .2



  149   نستاگراميا يدر فضا يمادر و مفهومها  سوپرمام

گذارد و سبك زندگي صميمانه، سالم و ورزشي را تداعي  هاي سالم عكس ميبعضي روزها از غذا
كند و از سريال، فيلم  رسد در اوقات فراغتش بيشتر ورزش مي در مورد شبنم به نظر مي. كند مي

جـزء   چگونـه بـه فرزنـدانمون گـوش كنـيم      كتـاب تنهـا  (زنـد   و كتاب خيلي كمتـر حـرف مـي   
  ).هايش است هاياليت

شـود، ولـي بعـد از     اوليـة اينسـتاگرامش عكـس مهمـاني و دورهمـي ديـده مـي       در تصـاوير  
هاي پارتي و مهمـاني بـه اشـتراك نگذاشـته يـا شـايد        شدن عكس شدن و همچنين مادر معروف

) همسـرش (اش بـا پيكاسـو    واقع هرچقدر از رابطه در. تمايلش به مهماني رفتن تغيير كرده است
در جـواب تعجـب مخاطبـان از    . شـود  يشتر ورزشـي مـي  هاي اينستاگرامش نيز ب گذرد، پست مي

  :گويد ميورزش در زمان بارداري 
 كـه  ده مـي  تغييـر  رو هـاش  فعاليـت  و ش زندگي روال زماني فقط آدم كه اينه جواب خوب
 و نباشـه  موارد اين كدوم هيچ اگه و! كنه ناتواني احساس كه! باشه مريض كه! كنه خطر احساس

  .زنانگيمه از قشنگ دورة يك كه، مريضي يك نه، بارداري به من نگاه
به مسائل اجتماعي نيز به ديگر محتواي   هاي خيريه و واكنش شدن پست البته بعد از معروف
شبنم روي هر دو ساعد دسـتش اسـم نيـوان و دلـوان را     . افزوده شده است صفحة اينستاگرامش
و » يـا اباالفضـل  «هـا   يكي از آن .هايي روي بدنش دارد پيكاسو نيز خالكوبي. خالكوبي كرده است

هـايي كـه شـبنم     در اسـتوري . كاراته است» آرم ورزش كيوكوشين«ها به زبان ژاپني  يكي از آن
پـرد روي   كرده است ويدئويي است كه پيكاسو در حال نماز خواندن است و نيوان مـي  1هاياليت

  .دهد خواندن ادامه مي هاي پدرش و پيكاسو همچنان به نماز نهشا
هزار  13 طور ميانگين در حال حاضر به اليك و هزار 2تا  هزارهاي حاملگي بين  اولين ماهاز 

هايي كه تصـويري از دلـوان و نيـوان باشـد بيشـترين       طور واضح، پست به. كند اليك دريافت مي
گذارنـد و   مـي  2هـا اسـتوري   كند و تقريباً هر روز پيكاسـو يـا شـبنم از بچـه     اليك را دريافت مي

يـا سـيد احمـد معـين شـيرازي      ( پيكاسـو . طور بيشتر روزها شبنم استوري تبليغاتي دارد همين
  .كه پيش از شبنم در اينستاگرام معروف بوده است نسرهاستئاز اينفلو نيز يكي) همسر شبنم

  
  
  
  
  
  

                                                        
1. highlight، استوري ساعت، 24 گذشت از پس كه دهد مي را امكان اين story اينسـتاگرام  ةصفح در همچنان 

 .بماند باقي
2. story  البته قابليت اين را دارند كه بـا   .شود ساعت در پروفايل اينستاگرام نشان داده مي 24ويدئوهايي كه تنها

  .ماندگار شوندكردن در صفحه  هايالت
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گذارد، اما تصـويري از خـانوادة پيكاسـو در     اش از خانوادة خودش عكس مي شبنم در صفحه
كنـد، امـا بيشـتر     ها در حالـت روزمرگـي و عـادي فـيلم اسـتوري مـي       چهاز ب. اين صفحه نيست

شـود و عمومـاً شـبيه     اي گرفتـه مـي   گذارد توسط عكاس حرفـه  اش مي ويدئوهايي كه در صفحه
شبنم پيكاسو را استاد و قهرمان خطـاب  . هايي است كه با موسيقي تدوين شده است تيتراژ فيلم

هـا از   اين ادبيات در كامنـت . نامد هترين مادر و قهرمان ميپيكاسو نيز شبنم را مامزي، ب. كند مي
هـا روي مخاطبـان    سازي و فراگيرشـدن واژه  شود و نشاني از عادي سوي فالوئرها بسيار تكرار مي

اي از ورزش و مـادري، ورزش و بـارداري، ورزش و    هـايش مجموعـه   عمدتاً محتواي پسـت . است
ورزشـكار، كـه بـراي مخاطـب عـام       مـادر  يـك  هويت شبنم شاهرخي در نمايش. والدگري است

  .ترسيم كرده است، بسيار موفق بوده است

  1حسيني وحيده علي
يـازده سـال و دختـرش    ) اميررضـا (پسـر بـزرگش   . ساله و ساكن تبريز اسـت  37وحيده مادري 

همچنـين از ازدواج دومـش يـك دختـر     . نه سال دارند كه حاصل ازدواج اولـش هسـتند  ) محيا(
اش بـه   در بخـش بيـوگرافي صـفحه   . دار اسـت  تحصيالتش ديپلم و خانه. له داردسا سه) مهياس(

در حـال تجربـة زنـدگي    . مادر اميرضا، محيا و مهيـاس . من وحيده هستم: انگليسي نوشته است
در حـين نوشـتن ايـن مقالـه،     . اسم پروفايلش به نام خـودش اسـت  . نسب عاشقانه با امير حاجي

  .ها بوده است بچه جمعي با عكس پروفايلش عكس دسته
  
  

                                                        
1. https://www.instagram.com/vahideh_a_h/ 
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در مـورد  . آينـد  شان جزء طبقة مرفـه بـه شـمار مـي     با توجه به خانه، ماشين و شيوة زندگي

يا هيچ سرگرمي مشخصي ديده نشده اسـت و البتـه بـا    ... اوقات فراغت، ورزش، كتاب، آشپزي و
رسد كه بيشتر اوقـات فـراغتش را بـا خـانواده پـر       توجه به داشتن سه فرزند، عجيب به نظر نمي

سـت  نـدرت غـذا در   هاي خودش، به طبق گفته. واقع غرق در مادري و خانواده است كند و در مي
صـورت خـانوادگي و سـاده     بازي و مهماني نيست و تولدهايشـان را بـه   تقريباً اهل رفيق. كند مي

شـود از   پوشند، سـعي مـي   هايي از برندهاي خوب و ست مي ها لباس هرچند بچه. كند برگزار مي
از لوازم خانـه يـا اشـيا    . اي دوري كنند هاي آتليه هاي پر زرق و برق، عكس تجمالت، جشن تولد

در . هـا مـد نظـر هسـتند     ها بيشـتر بچـه   در عكس و فيلم. گيرد هاي هنري نمي اصطالح عكس به
هـا در لبـاس    ا بچهه خيلي وقت. ها هميشه تر و تميز يا آمادة عكس گرفتن نيستند ويدئوها بچه

انـد و همچنـين بايـد اشـاره كـرد در همـة        كارهاي روزمره دادن معمولي خانگي و در حال انجام
  .زنند ها تركي حرف مي ويدئوها بچه

در مورد ازدواج اول و . دهد در بيشتر موارد، در شرح عكس، شرايط را واضح توضيح مي
تصـاوير درون  . شدن نـدارد  دليل طالقش پست گذاشته است و گويا ترس زيادي از قضاوت

وحيده عكس . اش حول مادري و خانواده است و همچنين تصاوير دونفره با همسرش صفحه
وحيـده  . گذارد، اما تصويري از خانوادة همسرش در اين صفحه نيست نوادة خودش مياز خا

هـايي را كـه    دهـد و از آنجـا كـه سـختي     اش مـي  توضيحات واضحي درمورد خود و زندگي
 بـين  قـوي  زنـي  عنـوان  بـه  بـودن،  نمونـه  مـادر  از متحمل شده است بيان كرده است، جدا

  .شود مي شناخته فالوئرهايش
دوماهـه   يك دختر ساله بودم با27 ةوقتي حضانت كاملشونو گرفتم يه زن بيوه سال پيش د

نـه  . شد هفتصد تومن پول مي چهارده تا سكه كه معادل يك ميليون و ونيم ساله و يه پسر سه و
فقـط  . مثبت بكنه نه كسي كه بتونه حداقل يه راهنمايي خوب و برادري كه بتونه پشتم وايسه و

اشـتم  ذايـن لحظـه ن   تا كمك خدا به لطف و كنم و زرگ ميرو بچه  دوتاده ساله كه  .نوزخم زب
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هام هزينه كنن كه مبـادا يـه وقـت     حتي پدرم يك ريال براي بچه كه هيچ احدي حتي همسرم،
  ....ارنذمنت سرشون ب

  :نويسد يا در پستي ديگر مي
 مقابـل و در  نـدارم  هـم  دانشـگاهي  و تحصـيالت  نـدارم اي  رشته تو هيچ تخصصي هيچ من

و  داشته ش تو زندگي زيادي و بلندي پستي كه ديپلم زن يه .آم مي حساب سواد به بي خيلياتون
  ...داره

بـودن بـه    تسـليم «اين وجه . كند و كليد تجربيات خود را در اعتماد به خواست خدا بيان مي
. ودشـ  وحيده ديده مـي  هاي در بيشتر پست» ...، خواست خدا، قدرت خدا، كمك خداخدا رضاي 

شود، به رابطـة   اش ديده نمي هاي ديني در صفحه هرچند حجاب ندارد و نمودي از برگزاري آيين
هشـتگ زيـاد   هاي خود  در پست .كشد كند و آن را به تصوير مي خاص بين خود و خدا تكيه مي

ماهي، ست لباس،  خانواده، عشق، مادرانه، مدل كودك، همسر، تبريز، دي: از قبيل برد به كار مي
كه .....  vahideh family،kidfaashionست خانواده، فشن بچه، بچة ناز، عشقم، پسرم خوشتيپ، 

اي از تالش براي گوشزد كردن تمايزها و همچنـين افـزايش بازديـد تصـاوير بـه       تواند گوشه مي
  .انتشار گذاشته باشد

درصـد   85توان گفت  حتي با نگاهي كمي و عددي بر برآيند محتواي صفحة وحيده مي
شود كه عـددي قابـل توجـه اسـت و      مادرانگي و خانوادگي شامل مي هاي  پستاز محتوا را 

. هاي مربوط به مادري و خـانواده اسـت   وحيده زني غرق در نقش خود نشاني است از اينكه
ترين آدم روي زمين هم باشي كه منم،  ترين و مريض حتي اگر خسته«كند  خودش بيان مي

 كنـد  طور بيان مـي  همينو  »كه نفس داري بايد مادري كني تا جايي. مرخصي ندارهمادري 
  .»مادري مرز ندارد«

  1بنفشه م ز د. 3
ديانا سـه سـاله و نـيم و    . ساكن تهران و مادر دو فرزند است. سالگي شده است بنفشه وارد چهل

اينستاگرامي، جزء معـدود مـادراني   بنفشه در ميان مادران مشهور . آدرين پسرش چهار ماه دارد
اش را  خـانوادگي  نام. سنجي در بيمارستان است او كارمند بخش شنوايي. ست كه كار ثابت دارند ا

اسـم صـفحة   . نويسـد  هـايش مـي   بيان نكرده است؛ هرچند جزئيات بسـياري را در شـرح عكـس   
است خونة سـپيد و  است كه در توضيحات بيوگرافي نوشته  family white greenاينستاگرامش 

 k 168 صـفحة بنفشـه  . همچنين آدرس صفحة گل و گياهش را ضـميمه كـرده اسـت   . سبزمون
  .پست دارد 472فالوئر و 
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همـة  . توان قاطعانـه گفـت محجبـه اسـت     با وجود اين، نمي. ها حجاب دارد بنفشه در همة عكس

كند، امـا در نگـارش    فاده مياز ادبياتي ساده براي ارتباط است. دارد Banafshe.M.Z.Dها لوگوي  عكس
انـد و در مـورد موضـوعات     ها معموالً طوالني كپشن. كند فرم خاص خود را پيش ببرد خيلي سعي مي

از قبيل آشپزي و غـذاهاي مختلـف، طـرح و دكوراسـيون خانـه، چگـونگي       : كنند مختلفي صحبت مي
و حتـي در مـورد   ) ه اسـت مثالً پرو فرش را تگ كرده است، ولي اسمي از تبليـغ نبـرد  (انتخاب فرش 

مربـاي بـه،   : طور در همة جوانب اسـتوري و هاياليـت دارد   شويي نيز صحبت كرده است و همين فنگ
خـواني،   انديشي، كتاب ها، مثبت شيرة انگور، كود گياهان، تربيت كودك، غذاي كودك، نظافت صندلي

 معلـم  يـك  دهد؛ مانند مي توضيح هايش را واضح ها تجربه در بيشتر پست.... پدر مهربونم، پاييز مبارك
 اسـت  روزانه هاي يادداشت شبيه گاهي هايش كپشن و ها عكس شرح. دهد مي آموزش شاگردش به كه
  .كند ثبت اينستاگرام در ش را روزمره شخصي تجربة جزئيات همراه كند مي سعي و

  :پردازد كاري مي بنفشه اوقات فراغتش را بيشتر به گل
ـ  كه چطور من اين هاتون متعجب هستيد خيلي مـون   ههمه گلدون توي خونه دارم و آيا خون

جز هواي ه ما ب ةها خون بچه... و خيلي چيزاي خطرناك ديگه هست... پا و كرم و پر از پشه و هزار
  ...تميز و زيبايي گل و گياهان و انرژي مثبت هيچي ديگه نداره

دوتا تصوير از همكـار و دوسـتانش در   يكي (بيشتر معاشرتش با خانواده است تا با دوستانش 
گردهـا يـك عكـس تكـي از      گيرد و در همة مـاه  گرد مي براي پسرش ماه). اش وجود دارد صفحه

در سال نو ميالدي نيز، لبـاس كريسـمس   . گذارد برادري مي آدرين و همچنين يك عكس خواهر
  .ها كرده و سال نو را تبريك گفته است تن بچه

بـه اشـتراك    1396فـروردين   17ز خودش و دخترش است كـه  اولين پست بنفشه عكسي ا
از آنجا كه قبل از مادر شدن خود صفحة اينستاگرام نداشته است، بررسـي هويـت   . گذاشته است

اسفند بررسـي شـده اسـت     27شهريور تا  27صفحة بنفشه از . اش مقدور نيست پيش از مادري
در ايـن مـدت   ). مرخصي زايمان نـه مـاه  ( كه در اين بازة زماني او در مرخصي زايمان بوده است

هـايي كـه    ، عكـس شـده  مـاه بررسـي   6شايان ذكر است كه در . پست بارگذاري شده است 144
  .پست تغيير يافت 210به  144كرده بود دوباره پست كرد و به همين دليل  1آرشيو

                                                        
1. archive هـا   شود كه سـاير كـاربران قـادر بـه مشـاهدة آن      كردن پست در اينستاگرام سبب مي آرشيو يا مخفي
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ار هاي شخصي را با جزئيات در اختيـ  اش بيشتر موضوعات شخصي و تجربه بنفشه در صفحه

در همـة  . كنـد  خيلي كمتر صحبت مي  هاي كالن و موقعيت  گذارد و در مورد موضوع ديگران مي
دارد، بـه آسـمان نگـاه     مي دهد، يا ماست بر كه غذا به بچه مي حالي تصاوير لبخند به لب دارد؛ در

هـاي مربـوط بـه     در انتهـاي پسـت  . تمام صفحه نمايش خوشبختي و شكرگزاري اسـت  .كند مي
  .كند كه به اين تجربه دست پيدا كنند براي افرادي كه آرزوي مادري دارند دعا ميمادري، 

  1مامي مهرشاد . 4

  
  دار است و يك پسر به نام كارن دارد كه سه سال و نيمـه  ساله، ساكن تهران و خانه 31مهرشاد 

هرشـاد  م(نفره  از آنجا كه عكس پروفايل نيز عكسي سه. اسم پروفايلش مامي مهرشاد است. است
است، گويا مهرشاد قصد دارد هويـت خـود را بـا مـادر بـودنش      ) و همسر به همراه كارن پسرش

                                                                                                                                  
شود و تنها خود صاحب پيج هر  پيج برداشته مي اما از. ها را ببيند تواند عكس نباشند و تنها صاحب صفحه مي
 .ها را در قسمت آرشيو مشاهده كند تواند آن پست زمان كه تمايل داشته باشد مي

1. https://www.instagram.com/mehrshadgolmakanian/ 
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مـن يـك دختـر، همسـر و مـادر      . مهرشـاد هسـتم  «: در بيوگرافي خود نوشته است. تعريف كند
اسـم پروفايـل،   » .معتقـد بـه كارمـا   . ترين شكل ممكن جريان داره اينجا زندگي به واقعي. هستم

بيوگرافي و محتواي صفحه نمايشگر اين موضوع اسـت كـه مهرشـاد خـود را بـا       عكس پروفايل،
  .كند هايش در زندگي تعريف مي و نقش  جنسيت

اي  در مورد تحصيالتش اشـاره . پست دارد 1142فالوئر و  K 2/ 89صفحة اينستاگرام مهرشاد 
البته در اينستاگرامش به . رسد تاكنون جايي مشغول به كار نبوده است نكرده است و به نظر مي

  .كند تجربة مدل بودن خود اشاره مي
  

  
شود و اين پـارامتر در همـة تصـاوير، از جملـه لبـاس،       مهرشاد جزء طبقة مرفه محسوب مي

؛ كنـد  با دوستانش معاشـرت مـي   در اوقات فراغتش. خوراك، ماشين و چيدمان منزل نمود دارد
 .كـرده اسـت   تأكيدو خودش بارها بر اين نكته هايش است  واقع بسيار اهل معاشرت با دوست در

اي هرگـز   هاي تركيه كند كه سريال طور تأكيد مي هاي هاليوودي و همين بيند؛ سريال سريال مي
هـايي كـه جـزء     گذارد؛ كتاب خواند استوري و پست مي هايي كه مي گاهي هم از كتاب. بيند نمي

خوانـد و در   بته بيشترين كتابي كـه مـي  و ال ملت عشقپسند هستند از جمله  هاي عامه پرفروش
.... كودك محلة شـاد ، مادر كافيدر زمينة تربيت فرزند است؛ مانند  كند موردش محتوا توليد مي

هـاي بسـياري دارد كـه     كند؛ هرچند عكس افزارهاي ويرايش ويدئو تهيه مي ويدئوهايش را با نرم
مي تصاوير با آراستگي و لبخنـدي  مامي مهرشاد در تما. اي گرفته شده است توسط عكاس حرفه
گرفتن براي دوربـين، تبليـغ پنيـر يـا مـانتو نيـز لبخنـد         در حال ژست. شود هميشگي ظاهر مي

بـا    مهمـاني . پوشـند  مـي ) ست(هم   در خيلي از موارد با كارن يا با همسرش لباس شبيه. زند مي
ينفـك اينسـتاگرام اسـت،    گرايـي جـز ال   از آنجا كـه مصـرف  گيرد و  رق و برق ميهايي پر ز سفره
  .مهرشاد نيز از اين قاعده مستثنا نيست مامي

هـايي   هاي اجتماعي محدود بـه كـنش   شود و واكنش بازخورد سياسي در اين پيج ديده نمي
رو بـوده   ايـن  از  نشان داده  واقع يكي دو موردي كه واكنش در. بوده است در مقابل حملة فالوئرها
  .فحة خود به اشتراك گذاشته است مورد نقد قرار گرفته استاست كه محتوا و عكسي كه در ص
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 قدر ماهـا رو  يعني خدا هم رو پلِ صراط اين! زور به بهشت هل ندين ما رو به بهشتياي عزيز،
  !!كنن هاش مي كنه كه بعضي از بنده سوال جواب نمي

مربوط به مارك رژ پروري است يا  ها بايد گفت كه سؤاالت يا مربوط به فرزند در مورد كامنت
هـا   در بيشتر موارد، فالوئرها خودشان بخش كامنـت . لب، روسري عينك، كيف و بوتاكس و غيره

مهرشاد، بلكه در همـة صـفحاتي كـه مشـاهده      تنها در مورد صفحة مامي نه(كنند  را مديريت مي
 دهند و جايي اگـر شخصـي تـوهين يـا نقـدي      هاي يكديگر را جواب مي بعضي سؤال) شده است

. دهند داشته باشد، بيشتر هواداران نقش پررنگي را ايفا خواهند كرد و جواب كامنت منفي را مي
ترين پستي كه داشته است مربوط به ويدئو تولدش است كه همسرش ماشين تويوتا به  حاشيه پر

درد بودن خيلي  برچسب مرفه بي(هاي منفي  دهد و اين ويدئو موجي از كامنت مهرشاد كادو مي
  .را به همراه داشته است)  فاده شده بوداست

كننـد توجـه    چندي است در اينستاگرام جرياني راه افتاده است كه افراد مشـهور سـعي مـي   
مخاطبشان را به وراي ظاهر عكس جلب كنند و تأكيد كننـد ايـن قـاب همـة مـاجرا و زنـدگي       

كنند از  از قبل سعي ميشود كه بيش  ها نيز ديده مي همراهي با اين جريان بين سوپرمام. نيست
  .هاي زندگي و مادري خود بگويند باالپايين

 »سـعادتتون  بـه  خوشـا « :بگين كلي شما و» آرامشمون و دريا« :بنويسم كپشن تونستم مي
 كـرده  دنبال رو استوريا اگر !نداره خبر صحنه پشت از هم كس هيچ و هست شات يك فقط اين

 از شـده  اديـت  بِرشِ يه فقط شما !بگم؟ خوام مي چي دونيد مي !نوشتم سايد سي به باشين، راجع
 كـه  اينـه  دارم تأكيـد  بهـش  كـه  چيـزي  !بينيـد  مي اينستا تو رو مختلف هاي زندگي هاي عكس

 داره بسـتگي  ديگـه  حـاال  !بيشـتر  نـه  و كمتر نه !همين» عكسن فقط اينا«باشه  يادتون هميشه
 بـرم . برسونم رو منظورم باشم تونسته اميدوارم. بذاره ميون در شما با رو چي بخواد پيج صاحب
شـنبه   پنج ❤دارم دوستون. بگيرم تون واسه قراره انگيز هيجان هاي استوري كلي فردا كه بخوابم

 1397آذر22

شان و دوستانشان اسـت   نفره محتواي تصويري صفحة مهرشاد شامل عكس خود، خانوادة سه
هـا   اگرچـه در مـورد آن  . شود اينستاگرامش ديده نميو عكسي از اقوام و حتي مادرها، پدرها در 

رسـد   بـه نظـر مـي   . اش اسـت  محتواي متني شامل روزمرگـي و دنيـاي مـادري   . شود صحبت مي
مهرشاد در مورد مسائل مربوط بـه رابطـة پـدر فرزنـدي چـالش دارد و خيلـي در تـالش اسـت         

فـا كنـد و سـبك    ها و دانشي كه كسب كـرده اسـت نقـش مـادري خـود را اي      براساس چارچوب
نيز شركت كرده است و در » والدگري«هاي  حتي كارگاه و دوره. فرزندپروري اصولي داشته باشد

كنـد و از   هـايش صـحبت مـي    هايش در مورد مادري و چـالش  ها و استوري تعداد بااليي از پست
. كنندها يا مشكالت خودشان را بازگو  خواهد در بحث شركت كنند و ديدگاه فالوئرهايش نيز مي

مهرشـاد تأكيـد   . جزء معدود مادراني است كه به افسردگي بعد از زايمان نيز اشاره كـرده اسـت  
تنهـايي چـه بـا     شدن براي خود مستقل وقت گذاشت؛ چه به دار بسياري دارد كه بايد بعد از بچه

  .دوستان و چه با همسر
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  ها سوپرمام تحليل مضمون از
تـر بـه    ها، اينك بـا نگـاهي دقيـق    ينستاگرامي سوپرمامپس از ارائة توصيفي از وضعيت صفحات ا
در مطالعة حاضر، از طريق شش تم اصلي سـعي  . پردازيم تحليل محتواي كيفي اين صفحات مي

  .شود بدست آوريم كنيم تصويري را كه از مادري در فضاي اينستاگرامي ساخته مي مي

  1شناختي كردن مادري زيبايي
» موهبـت الهـي  «كننـد، آن را   معنا مي» اش فداكاري«اينكه مادري را با مادران اينستاگرامي عالوه بر 

همـراه خـودش   » كمال«است كه » ناشدني اي تكرار تجربه«مادري . دانند مي» فرد به حسي منحصر«و 
انـد كـه در    دانسـته » اميـدي «مادران اينستاگرامي معناي مـادرانگي را همچـون   . كند نصيب زنان مي

هرچنـد مـادري را   . اسـت  هـا اعطـا كـرده     رسد و نيروي دوبـاره بـه آن   ان ميلحظات تاريكي به دادش
  .اند آن را اليق شكرگزاري دانسته» ثروتي«اند، همچون  دانسته» دردي دلنشين«

اي  انـدازه  ها تالش بي آن. بخشند مادران اينستاگرامي مادري را با همة احساساتشان معنا مي
اين شكل بخشيدن از دوران . دهند ـ به مادري انجام ميآن هم هرچه زيباتر ـ بخشيدن در تجسم

انـد و   تقريباً همة مادران عكسي از دوران بارداري خود به اشتراك گذاشـته . شود بارداري آغاز مي
اند؛ احساسـاتي كـه شـامل دلتنگـي بـراي دورانـي كـه پشـت سـر           احساسات خود را بيان كرده

مـادري  «اي بـا عنـوان    رسد مسـابقه  به نظر مي. استشان  اند يا بيتابي براي ديدن فرزند گذاشته
مطرح شده است و مادران همـة تـالش خـود را    » من مادري زيبا هستم«يا » هرچه زيباتر بهتر

دهند كه تصويري زيبا از دوران بارداري و مادري به نمايش بگذارند و حتي بدون اينكه  انجام مي
ــد كــه شــايد مــادري درد  لحظــه ــرايش غيرقابــل تحمــل و   اي عــذاب وجــدان بگيرن زايمــان ب
  .نداشتني باشد، درد زايمان را ارزشمند و زيبا بدانند دوست

  تداوم الگوهاي سنتي مربوط به مادرانگي
هـاي سـنتي    هاي والدگري خود در ظاهر از كليشـه  مادران همچنان كه در فرزندپروري و الگوي

هاسـت از همـان    هاي مربوط بـه آن  شگيرند، در آنچه به مفهوم مادري يا زنانگي و نق فاصله مي
  .آيند ها به شمار مي روي آن دنباله كنند و مي  الگوي پيشين استفاده

هايي نيز در اين زمينه صورت گرفته است و رابطـة عاشـقانه خـود را بـه رقـص       انديشي هرچند باز
كـردن پـاي    هـا تمـرين كننـد تـا بـدون لگـد       كنند كه بايد براي اين رقص مدت اي تشبيه مي دونفره

امـا مـادران همچنـان خـود را در مقـام همسـر و زن خانـه        ... يكديگر بتوانند اين رقص را ادامه بدهند
                                                        

كـردن زنـدگي    شـناختي  زيبـايي «برداشـت از مقالـة   . (باشـد  هنـري  اثري به مادري تبديل طرح مبين تواند مي .1
 )پور ، نوشتة مايك فدرستون، ترجمة مهسا كرم»روزمره
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واقـع، همچنـان از    در. داننـد  مسئول كارهاي منزل، برقراري آرامش، پناه و مدير خانـه و خـانواده مـي   
را دارنـد و مـرد همچنـان بايـد     بـودن   از مرد انتظار پشـتوانه . مرد انتظار مردانگي دارند و از زن زنانگي

و » زن«بار اجتمـاعي كـه همـراه ايـن دو كلمـة      ! كوه باشد و زن احتماالً درختي كه به كوه تكيه كند
ديدگاهشان بـه مفهـوم و معنـاي    . آيد در محتواي صفحات مادران تكرار شده است وجود مي به» مرد«

وجـوه فـداكاري و ازخودگذشـتگي معنـا     مادري فرق چنداني با نمونة سنتي آن ندارد و مـادري را بـا   
بيننـد و بـه    آيد خـود را در تربيـت و والـدگري تنهـا مـي      گذارند برمي از آنچه به نمايش مي. كنند مي

. گيرنـد  دهند يا پدرها نقـش كمتـري برعهـده مـي     پدرها در امور فرزندپروري نقش بسيار كمتري مي
  .است اند نيز ديده شده اين موضوع حتي در مادراني كه شاغل

رغم اينكه مادران اينستاگرامي سبك زندگي انتخـاب كردنـد كـه فراغـت بيشـتري بـراي        به
ها همچنان الگويي از زنانگي و مادري سـنتي را   خودشان در قياس با زنان سنتي قايل شوند، آن

  .اي سازگار باشد دهند كه با شرايط موجود جامعة فردگرا و خانوادة هسته تداوم مي

  1مادرانگي كاملنمايش 
مواجهه بـا  «و » اي صورت حرفه نقش مادري در وهلة اول و به دادن انجام«اين تم از دو تم فرعي 

با توجه به مادرانگي كه در اينستاگرام به تصـوير كشـيده   . شده است حاصل »هاي مادري چالش
اطالعات كـافي  دست آوردن آگاهي و  شده است، بيشتر مادران، پيش از مادر شدن خود، براي به

هايي در  و حتي در كارگاه و كالس  كنند هاي مربوط به آن را مطالعه مي در مورد والدگري، كتاب
هاي مهم مادران  نمايش مادر آگاه و مادرانگي اصولي يكي از مشخصه. اند اين زمينه شركت كرده

دهـد،   بچـه مـي  هايش در مورد غذايي كه بـه   نمايش مادري كه براي انتخاب. اينستاگرامي است
آگـاهي كـافي را دارد و در ايـن    ... كند يا رفتاري كه با فرزند خود دارد بچه مي  لباسي كه به تن

در . گيرد بهره مي.... شناختي، تغذيه، مشاوره و تربيتي هاي روان زمينه از افراد متخصص در زمينه
مادران نوپا يا . كند تر مي يكچه اطالعات بيشتر، مادران را به فالوئرهايشان نزد اختيار گذاشتن هر

. گذارند مادران باتجربه، تجربيات خود را در امور تربيتي و فرزندپروري در اختيار ديگر مادران مي
كـار نباشـند بـه دليـل سـؤاالت و درخواسـت مخاطبـان دسـت بـه           حتي اگر خود مايل به ايـن 

كنند نقش مادري خود را  عي ميمادران آگاه س. زنند گذاري اطالعات با فالوئرهاي خود مي اشتراك
  .هاي خود قرار بدهند و ابتدا مادر باشند تا زن، همسر، كارمند در اولويت به نسبت ديگر نقش

 تصـوير  بـه  نيـز  را شـان  مـادري  هـاي  مادران سختي از كمي تعداد اصولي، مادرانگي كنار در
 بـر  را ديگـران  چشم اي كه شيوه به نه گويند، مي مادرانگي هاي چالش و نگراني دل از. اند كشيده

                                                        
شناسي و تربيتي مربوط به كـودك اسـت، بايـد بيـان      اصطالحي كاربردي در امور روان» مادر كامل«از آنجا كه . 1

ارتباط با مادر كاملي است كـه در مقايسـه بـا مـادر      اين مقاله بي كار برده شده در  شود كه مادرانگي كامل به
 .رود شناسي و تربيتي به كار مي كافي و در امور روان
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 را ها  سختي اين بلكه نشوند، زده شگفت آن با مواجهه در كه كنند باز مادري از ناگفته هاي جنبه
از نظـر آنـان،   . بخشـيد  اش شـيريني  بـه  بايـد  كه دهند مي بروز دلنشين دردهاي جنس همان از

 هـا  سـختي  ايـن  همـة  بـا  كـه  اسـت  فـردي  دارد، مـادر  وجود مادري همراه هايي سختي هرچند
 و تعادل تواند مي و آيد برمي خوبي به هايش سختي تمام پس از و است كرده انتخاب را »مادري«

  .بود خواهيم نقص بي پرفورمنسي شاهد ما نهايت در و كند فرما حكم منزل در را آرامش

  نمايشِ من ايدئال
ويژگي اينستاگرام باشد كه كاربران شايد اين . است ارتباط در گرايي مصرف با ايدئال من نمايش

. برد كه بهترينِ خود را ارائه بدهند و بهترين اجراي خود را بـه نمـايش بگذارنـد    را به سمتي مي
 اجرايـي  و شوند نزديك ايدئالشان خود به دارند سعي متن و عكس، ويدئو گذاري اشتراك با افراد
 كمرنـگ يـا   را شـان  روزمـره  زنـدگي  از هايي مادران بخش رو، همين از. باشند داشته نقص بدون
در راسـتاي  . گذارند مي اشتراك دارند به آن نمايش به تمايل كه را بخشي فقط و كنند مي حذف

آنچـه در محتـواي   . گيرنـد  مـي   هـاي فيزيكـي و جنسـي خـود نيـز بهـره       شدن از جنبـه  تحسين
 انـد  هايش در تالش هآيد تصاويري است كه به طرز مشهودي سوژ اينستاگرام مادران به چشم مي

هـاي زنـدگي    از المانهاي زيبا و جذاب  كردن جنبه سازي و پررنگ برجسته. جذاب به نظر برسند
ــادران عكــس  ــرايش هايشــان را  در اينســتاگرام اســت، م ــت(وي ــي) ادي ــد، م ــه كنن ــا  از برنام ه

زيبـا و   كنند كه هايشان استفاده مي عكاسي و همچنين فيلتر براي انتشار عكس) هاي اپليكيشن(
به . اندام و متناسب باشند طور براي مورد توجه بودن بايد هميشه خوش همين .مورد قبول باشند

. كننـد  شـان صـحبت مـي    كـردن در صـفحه   غـذايي و ورزش  همين دليل در اكثر موارد از رژيـم 
ـ  هاي بدني در اينستاگرام به چهره و ژست. بازنمايي بدن اتفاقي جديد در اينستاگرام نيست ة منزل

. گيـرد  محور جايگاهي ويژه دارد و خصوصيات بدن بسيار مـورد توجـه قـرار مـي     اي عكس شبكه
  .كنند مادران نيز از اين كاركرد براي جلوة خود استفاده مي

ها براي اينكه نقـش مـادري مـانع رسـيدگي بـه عاليـق و        با توجه به اينستاگرام مادران، آن
هاي غير از مادري اهميت  يد دارند كه بايد به هويتكنند و تأك شان نشود، بسيار تالش مي حرفه
انـد، در مـورد    مادري را در اولويت اول خود قـرار داده دهند بر مي هرچند از آنچه نمايش مي. داد

هـا، امـا    رسـد نـه اكثريـت آن    به نظر مي. اينكه بايد به خود و فرديتشان توجه كنند تأكيد دارند
اند هم مادر باشـند، هـم شـاغل يـا حرفـة       اند و توانسته عملي كردهشان خواستة خود را  تعدادي

  .گردي خود را دنبال كنند ورزشكاري، طبيعت
صـفحة    هيچ مادر سـلبريتي در اينسـتاگرام نبـوده اسـت كـه از مـادري خـود در تبليغـات        

ده ها يا از نقش مادري يا از حضور فرزندشـان در تصـاوير اسـتفا    آن. اينستاگرامش استفاده نكند
منزلـة مادرهـايي نمونـه شـناخته شـدند بـه طبـع حضـور          هـا بـه   هنگامي كه سوپرمام. اند كرده
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هاي اجتماعي در اينسـتاگرام در خيلـي    واكنش. كند  پذيرتر مي شان در تبليغ آن را باور مادرانگي
 كـه در مـورد مـادران    حـالي  در. گيـرد  مي شود كه همة اينستاگرام را فرا از موارد شامل موجي مي

  .هاي اجتماعي از خود بروز دهند ايم كه همراه موج اينستاگرامي واكنش شده كمتر ديده بررسي

  كردن زندگي روزمره مند سبك
خـود را در اينسـتاگرام   » روزمرگـي «شده اينفلوئنسرهايي هستند كـه   از آنجا كه مادران مطالعه

در حـال حاضـر،   . اند داشتهاصطالح الكچري  اند، سبك زندگي متفاوتي از زندگي به منتشر كرده
در اينستاگرام تقريباً دو سبك زندگي بسيار مورد توجه اسـت؛ يكـي همـان زنـدگي الكچـري و      

هـاي ثـروت اسـت و ديگـري زنـدگي سـاده، رنگـي و شـاد كـه بيشـتر            نمايش مسـتقيم نشـانه  
 نويس و افراد متوسط جامعه سـراغ ايـن شـيوه از زنـدگي     اينفلوئنسرهاي سبك زندگي و روزمره

قيمـت و در   هايي پشت فرمون ماشين گـران  در زندگي نوع دوم، به جاي اينكه استوري. روند مي
هايشان همراه موسيقي ماليمي در صفحة خود بـه   حال آهنگ خواندن بگذارند، فيلمي از گلدان

رنـگ   هـاي اسـپرت تـك    به جاي مبلمان طاليي استيل يا سلطنتي با راحتي. گذارند اشتراك مي
دار و  هـاي بـراق، پولـك    به جـاي لبـاس  . كنند دار و رنگي خانه را دكور مي هاي گل همراه كوسن
پوشـند و بـه جـاي تصـاوير از ويـالي دوبلكـس و        رنگ و گشاد مـي  هايي ساده، تك تنگ، لباس

در اين سبك زندگي انرژي مثبت و تزريق نشاط . گذارند بازي كنار دريا عكس مي استخر، از شن
هاي شاد در تصاوير  اين انرژي مثبت از لبخند و رنگ. ي ويژه برخوردار استبه اطرافيان از اهميت

هـايي نيـروبخش همچـون     فعاليـت  دادن هـا تـا انجـام    يا كالم و محتوايي اميـدبخش در كپشـن  
هاي زنـدگي   ها و نشانه همچنين، هنرمندانه المان. شود روي و رفتن به طبيعت را شامل مي پياده

دهند و از زندگي روزمـره كـالژي    چينند، رنگ و لعابي زيبا به آن مي يروزمره را كنار يكديگر م
شده را در ظرفـي زيبـا بگذارنـد و در كنـار گلـدان و       طور كه انار دون كنند آن دلنشين ايجاد مي

هـا در   مد و شيوة پوشش در سـوپرمام . شتن بگوينداي از آن عكس بگيرند و از دوست دا مجسمه
هـا را   شود كه در نظـر دارنـد تبليـغ آن    هايي مي نستاگرام و سايتخيلي موارد شامل صفحات اي

هاي خارجي است و همچنين كاالهاي بومي و ايراني نيز استفاده  پوشاكشان بيشتر مارك. بكنند
  .گرايي به دليل تبليغ و معرفي كاالهاست هرحال، بخشي از اين مصرف به. كنند مي

خواني، در اكثر موارد به ايـن بسـنده شـده     كتاب هاي فراغتي، مانند كتاب و در مورد فعاليت
اي از كتابي بگويند يا كتاب را در دست گرفته و عكس بگيرند كه بيشـتر شـكلي    است كه جمله
هـا بـا دقـت     رسـد كتـاب   هاي مربوط به فرزندپروري بـه نظـر مـي    در مورد كتاب(نمايشي دارد 

. شـان نزديـك شـوند    زندگي مورد عالقـه مادران تالش دارند به سبك ). شود بيشتري مطالعه مي
تـر دنبـال    اي صـورت حرفـه   هـايي كـه ورزش را بـه    جز نمونـه  به ـ هاي ورزشي خصوص فعاليت در
رسـد   انـد و بـه نظـر مـي     عنوان فعاليتي هرازگاهي يـاد كـرده   كنندـ اكثريت تنها از ورزش به مي
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هـاي   ورش گل يكي از فعاليـت پر. شان ندارد هاي ورزشي جايگاه ثابتي در زندگي روزمره فعاليت
. و گياه در منزل خـود دارنـد    تقريباً همة مادران ويدئو يا عكسي از گل. شود محسوب مي  جذاب

كلي، در سبك زندگي كه در حال حاضر در اينستاگرام عرف است، داشتن گياه يكـي از   صورت به
. كننـد  مـي   اليت را دنبـال  تر اين فع اي صورت حرفه در اين ميان، بعضي مادران به. ملزومات است

شـده نشـاني از    هاي بررسي رسد كه تقريباً در همة صفحه آشپزي نيز فعاليت محبوبي به نظر مي
داري در اختيـار   شود و همچنين بعضي از مادران جزئيات بسياري را از نكـات خانـه   آن ديده مي

  .دهند تصاص ميشان اخ داري هايي را به تجربيات خانه دهند و پست مخاطبشان قرار مي

  نمايش خانوادة خوشبخت
شـود، مملـو از    در صفحة مادران اينستاگرامي همة تصـاويري كـه بـه روابـط آنـان مربـوط مـي       

هايشـان   هم در تصاوير و هم كپشني كه پـاي عكـس  . صميمت، عشق، حال خوب و لبخند است
يـار و يـاور و   ، خـانواده حـامي هميشـگي، دوسـتان      نويسند همسرشان پشت و پناه و همـراه  مي

آنچـه بـيش از هرچيـز    . تر تر و بامزه تر، عاقل جداناشدني، فرزندان هم يكي از ديگري بامسئوليت
بعضي مـادران بيشـتر و تنهـا از    . ديگر در روابطشان بر آن تأكيد دارند صميمت و همراهي است

انواده تـرجيح  كند و بعضي گويا روابط دوستانه را به رابطه با خـ  شان صحبت مي روابط خانوادگي
  .اند را مستقيم به زبان نياورده  دهند؛ هرچند آن مي

تنها هيچ مورد عيني و  گويند كه شايد باورپذير نباشد، زيرا نه هاي زندگي مي درحالي از سختي
صورت يك عبارت آن را گفته و رهـا   كنند و فقط به هاي زندگي بيان نمي ملموسي از اين سختي

  .گذارند نشين يا لوكيشن زيبايي را در تصوير به نمايش ميكنند، بلكه لبخندي دل مي

  گيري نتيجه
سـو، زنـان امكـاني     از يـك . برانگيز اسـت  پرداختن به نقش مادري در فضاي مجازي بحثي چالش

هـاي اجتمـاعي چـون     انـد و از سـوي ديگـر شـبكه      وسيع بـراي بازنمـايي و خودبيـانگري يافتـه    
ن مصرفي و بازنماي اشكال جديد زنانگي همساز با جامعـة  ي براي نمايش جهاا اينستاگرام عرصه

 بـا  مـادران  كـه  دلرباسـت  مادري اينستاگرام در كشيده تصوير به مادرانگيِ. مصرفي جديد است
معنايي و آنچه مادران  لحاظ به نواز چشم مادرانگي اين. بخشند معنا مي آن به احساساتشان تمام

 بـا  كند؛ هرچند نمي خود از پيش هاي دهه با چنداني تفاوتكنند  براي خود و ديگران ترسيم مي
 از تـري  فريـب  دل و اي حرفه تصاوير شاهد ما امكانات از گيري بهره و تكنولوژي پيشرفت به توجه
  .هستيم آن مادرانگي جزئيات و مادر

 در كـه  هسـتند  معمـولي  است افرادي شده گرفته نظر در پژوهش اين در كه هايي سوپرمام
 باشند مادر هم بگذارند؛ نمايش به نيز را خود ديگر تمايزهاي وجه كنند مي بودن سعي مادر كنار
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 مـادرانگي  مشـغول  تنها كه مادراني حتي يا و... كارمند و گياه دهندة پرورش هم ورزشكار، هم و
 ايـن  هـاي  سـوپرمام  اكثـراً . گذارنـد  مـي  هايشـان  مخاطب اختيار در را آن جزئيات و هستند خود

 كـه  آنجـا  از گرفـت،  ناديده را اقتصادي وجه نبايد البته و( هستند مرفه طبقة به متعلق پژوهش
 گشـا  راه و اهميـت  حائز بسيار اقتصادي طبقة مادري از غير هاي جنبه و عاليق به رسيدگي براي
 داراست، را ثروت علني هاي نشانه گذارند كمتر مي نمايش به كه زندگي سبك كه ، درحالي)است

  .شود مي مشاهده شان زندگي سراسر در مالي  بهرة ردپاي هرچند
منزلـة   دادن به مـادري بـه   كردن مادري سعي در بازشكل شناختي ها از طريق زيبايي سوپرمام

 در ها سوپرمام توسط تمام ظرافت با كه مادرانگي فريب دل و ايدئال تصوير. الگويي مطلوب دارند
باشـد،   نيافتني دست مادران ديگر براي است ممكن اگرچه شود مي گذاشته نمايش به اينستاگرام

تصويري از مادر زيبا، الغـر و خوشـحال و بـه لحـاظ     : است كرده مادرانگي ايجاد تازه از اي چهره
كـردن را   بـودن يـا ورزش   بـودن و خوشـحال   زمان مادر اگرچه در ظاهر امكان هم. سكسي جذاب

زيادي در زندگي خود به نفع دنياي زنانه در برابر كوشند تحول  ها نمي دانند، سوپرمام ممكن مي
كوشند جهان مادرانـه   ها مي آن. پذيرند هاي سنتي خود را مي مردان ايجاد كنند و كمابيش نقش

  .دهند هايش زيباتر نشان مي رغم سختي را به
گرچه در اكثر اوقات مسـائل روزمـره را بـه    . كنند ها يك دنياي خيالي را تصوير مي سوپرمام

مـادراني كـه مخاطـب ايـن     سـازند و   ، يـك اسـطوره از روزمرگـي مـادران مـي     كشند صوير ميت
كوشند با الگـوبرداري   ها مي آن. شوند رو مي تصويرسازي هستند با الگويي متفاوت از مادري روبه

پيـروان اينسـتاگرامي ايـن مـادران نيـز در عمـل       . هاي خود سازند از آنان، سرمشقي براي تجربه
نقـص و همـان    همـان تصـوير بـي    .ها ارائه شده است گذارند كه براي آن نمايش ميچيزهايي را 

افتند كه در واقعيـت   سازي مي نهايت در دام همان اسطوره كنند و در دنياي خيالي را بازتوليد مي
  .ها عرضه شده است خيالي بر آن
دنبـال شـود و   ها در مطالعة بعـدي بايـد    كنندة اين سوپرمام مواجهة مادران دنبال سرنوشت

كنندة صـفحات اينسـتاگرامي    نشان داده شود كه چگونه اين تصويرسازي به كمك مادران دنبال
  .دهند آيد و آنان تا چه اندازه با اين تصوير همدلي نشان مي ها مي سوپرمام
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