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چکیده
نفرتپراکنی بیان تنفر به فرد یا گروهی از افراد ،بهعلّت ویژگیهای مشترک یا تعلق بقه گروهقی قات ابقت بقا گسقتر
شبکههای اجتماعی و اشاعۀ شونت و تبعیض در دنیای مجازی ،بستری فراهم شده که در آن گفتمانهای نفرتآمیق زنقان
اینرو باتوجه به اینکه نفقرتپراکنقی مقیتوانقد تبقدی بقه
علیه یکدیگر منجر به ایجاد بازنمایی جدیدی از زنان شده ابت از 
بهدنبال داشته باشد ،این مقاله قصد دارد به واکاوای مؤلّفههای اصلی نفقرتپراکنقی
جریان شده و پیامدهای اجتماعی زیادی 
در پستهای کاربران زن ایرانی در اینستاگرام بپردازد بر این اباس با رجوع به آرای گلیردونقه ،بقنت نظقری تولیقد معنقای
نفرتآمی در فضای مجازی ارائه و با رهیافت تحلی گفتمانی تئون ای وندایک ،صقفحات بیسقت کقاربر زن فعقال در حقوزۀ
زنان تحلی شد با توجه به رهیافت تحلی گفتمانی ،فرم کارویژهای برای ثبت و ابتخراج اطالعات از متن برهای منتخق
درنظر گرفته شد نتایج نشان از وجود چهار مؤلّفۀ نفرتپراکنی با تاری زنان علیه زنان دارد کقاربران از یقکبقو آگاهانقه و
تحتتأثیر آموزههای فمنیستی به نفی ارز ها و ایدئولوژی گفتمان مسلّط پردا ته ،ازبوی دیگر با هجمقۀ زنقان بقنّتی بقه
بازتولید گفتمان مسلّط میپردازند پستهای منتشرشده به نفی باورهای موجود و شک گیری مققاومتی منتهقی بقه برابقری
جنسی پردا تهاند تولید شونت نمادین توبط زنان نویسنده و زنان پسردوبت بهصورت ناآگاهانه ،از تقاب های مشقهود در
پستهای کاربران بوده که منجر به همدبتی ضمنی آنها در بازتولید نگاه فرودبتی به زنان ابت
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مقدمه
نفرتپراکنی نقض هرگونه آزادی بیان ،حقوق افراد و گروهها ،حقوق اقلیتها و همچنین مفاهیم کرامت،
آزادی و برابری ابت در قوانین ملّی و بینالمللی ،نفرتپراکنی بقخنی ابقت کقه تحریقک بقه آبقی
رباندن به دیگری یا طرح بیانی حاوی تبعیض ،تعص یا شونت باشد یا از آن حمایت کند و هدف آن
گروهی اجتماعی یا جمعیتی ات ابت مقیتقوان گفقت ایقن پدیقده بقخنانی ابقت کقه از اققدامات
شونتآمی حمایت میکند یا به بروز اینگونه اقدامات تهدید یا تشوی مقیکنقد البتقه نفقرتپراکنقی
فقط به این موارد محدود نمیشود در نظر بر ی پژوهشگران ،مفهوم نفرتپراکنقی بقه اههقاراتی بسقط
تکنندۀ فضای تعص و نبود رواداری ابت ،بر اباس این فرض که این تعصق هقا
داده میشود که تقوی 
ممکن ابت بب تشدید حمالت شقونتآمیق  ،صقومت و تبعقیض هدفمنقد شقود ( Gagliardone,
)2015: 11
یکی از مسائلی که پژوهشگران در فضای مجازی و بقهویقژه شقبکههقای اجتمقاعی موردتوجقه ققرار
دادهاند ،پدیدۀ «نفرتپراکنی اینترنتی» ابت بخن گفتن از نفرتپراکنی در ارتباطات اجتمقاعی حقوزۀ

2
1
پژوهشی فعالی بوده ابت ( ):2004 Delgado& Stefancicبهزعقم آلمقاگور (« )2310نفقرتپراکنقی
نوعی گفتار صمانه ،کورکورانه و بد واهانه درمورد شخص یا گروهی از افراد بهدلی صوصیات درونی
ادارکشده یا واقعی آنها ابت این نگر به ویژگیهقایی نظیقر جقن  ،نقژاد ،مقذه  ،قومیقت ،رنق ،
ابتگاه ملّی ،ناتوانی یقا گقرایج جنسقی بقهشقدت متعصقبانه ،تبعقیضآمیق  ،ارعقا آمیق  ،نقارواگر ،و
بتی هجویانه ابت بهزعم این پژوهشگر ،گفتار مقذکور بقهمنظقور آبقی ربقانی ،تحقیقر ،آزار و اذیقت،
تخری و یا قربانیبازی گروههای هدف و درنهایت اعمال ویهای وحشیگرانۀ جمعقی درمقورد آنهقا
بهکار میرود» ()Almagor:4

بهعنوان یکقی
نفرتپراکنی اینترنتی علیه زنان موضوع در ورتوجهی ابت و در این بین اینستاگرام 
از شبکههای اجتماعی محبو (عبدالهینقژاد و مجلسقی 1331؛ بیچرانلقو و همکقاران  )1331بسقتری
مناب برای گستر نفرتپراکنی ابت امروزه این شبکۀ اجتماعی موبایلی ،فضقا را بقرای گقروههقای
تندرو ،رادیکال و ضدزنانه فراهم کرده ابت که کامالً بیپرده و آشکارا بوژۀ زنان را آماج انقواع و اقسقام
توهینها قرار دهند و بدن زن را به ابژهای شونتزا بدل بازند امکقان تشقکی هویقتهقای جعلقی و
تقلبی در این فضا بر این هجمههای بیپایان علیه زنان بهشدت دامن زده ابت عالوهبقراین اینسقتاگرام
گاهی بدل به فضایی برای تخلیۀ امیال ،آمال ،احسابات و هیجانات شده ابت ،که این ویژگی در بقایۀ
ود یعنقی شقونت
فقدان نهاد ارتباطی وبیع برای برقراری ارتباطات انسانی در بستر جامعه ،بهعک
1. Raphael Cohen-Almagor
2. hate speech
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افسارگسیخته بدل میشود درواقع بر ی کاربران ایرانی اینستاگرام بهدلی شقرایط و بسقترهای قات
جامعۀ ایرانی ،مستعد پر اشگری و شونت تام و تمام هستند که اغل این شونتها شک و شمایلی
جنسیتی پیدا میکنند و دبترس پذیرترین چی برای بقرری ی ایقن شقونت ،اغلق تقن زنانقه ابقت
درنهایت ماهیت اینستاگرام فضای گفتمانی را فراهم میکند که به ضرر زنان ابت زنان در ایقن فضقای
بیال و ارج از قاعده موردهجمۀ امیال نفرتپراکن ازجان انقواع ایقدئولوژیهقا –بقهویقژه ایقدئولوژی
گفتوگوها شام قلدری ،محتوای توهینآمیق و بقخنان

مردباالرانه -قرار میگیرند نمونههایی از این
نفرتپراکن ابت این گفتمانهای متنفرانه فضایی را بهوجود میآورنقد کقه معمقوالً «مقا» را بقا زبقانی
توهینآمی دربرابر «آنها» قرار میدهد ()Mondal2312
عالوهبر گفتمانهای مردباالرانه ،که ود یکی از علق تقرویج نفقرتانگیق ی درمقورد زنقان ابقت،
گفتمانهای نفرتآمی زنان علیه زنان و بازتولید نفرتپراکنیها ،باعث رانده شدن زنان به حاشقیه شقده
ابت؛ زنانی که بهمثابه «ما» دربرابر زنان بهمثابه «دیگری» قرار میگیرند ازاینرو هقدف نگقار مقالقۀ
حاضر ،ابتخراج مؤلّفههای نفرتآمیق ی ابقت کقه زنقان علیقه یکقدیگر بقهکقار مقیبرنقد رقبقا از چقه
گفتمانهایی جهت تعریف زن و زنانگی ابتفاده میکنند و به چه طریقی عامالن و بوژههقای گفتمقان
مقاب را به دیگری تبدی میکنند؟

پیشینۀ تحقیق
هرچند پژوهشگران مختلفی از منظرهای گوناگون نظیر زبانشنابی محابباتی ،علم کامپیوتر ،حققوق و
علوم اجتماعی به برربی پدیدۀ «نفرتپراکنی» پردا تهاند (مودا و همکاران )0 :2323،و علیرغم وجود
ادبیات پرطمطراق دربارۀ «امر نفرتانگی » در مجقادالت علمقی ،هنقوز هقیت تعریقف واحقدی از پدیقدۀ
نفرتپراکنی وجود ندارد اکثر پژوهشگرانی که درمورد مسئلۀ نفرتپراکنی کار میکنند ،هنگام توصقیف
پیامدهای این مسئله ،از دریچۀ واژگان و اصقالحاتی نظیقر «زبقان تقوهینآمیق » (رضقوی و همکقاران،
1
 ،)2313بتی هجویی (ریتج و همکقاران )2312 ،و قلقدری مجقازی بحقث مقیکننقد فورتونقا و نقون
( )2312نی پیمایشی دربارۀ تشخیص نفرتپراکنی از منظر علوم رایانهای انجام دادهاند آنهقا در پایقان،
چندین تعریف درمورد اصطالح مذکور ارائه دادند که دربرگیرندۀ مجموعهای از واژهها نظیر «ناب اگویی،
پیامهای توهینآمی  ،افراطگرایی تا محتوای رادیکال» میشود بهزعم آنان نی «هقر نقوع تالشقی بقرای
ارائۀ تعریف جهانشمول از نفرتپراکنی به شکست میانجامد» بهطور کلی نفرتپراکنی را میتقوان بقه
معنی بیان تنفر به فرد یا گروهی از افراد -بهعلت ویژگیهایی که در آن بهیم هستند یا گروهی که بقه
آن تعل دارند ق دانست (چاریتیدی و همکاران)2323 ،
گستر شبکههای اجتماعی مانند توئیتر ،فی بوک ،ابقن چقت و اینسقتاگرام باعقث شقده ابقت
1 Fortuna & Nunes
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نفرتپراکنی بهراحتی ترویج پیدا کند بخج ب رگی از نفرتپراکنی و مطالق تقوهینآمیق و زننقده در
اینترنت ،چالج قاب توجهی برای جوامع ایجاد کرده ابت (بگالو )2312 ،اگرچه شبکههقای اجتمقاعی
مجازی محفلی مناب برای برقراری ارتباط مؤثر و کارامد فراهم میآورند ،بهعنوان اب اری جهت تقرویج
نفرتپراکنی آنالین نی عم میکنند این امر بهدلی صلت بازبودگی پلتفرمهای محبو شقبکههقای
اجتماعی نظیر فی بوک ،توئیتر و اینستاگرام برای پخج محتوای حاوی نفرتپراکنی ،اطالعات حساس
و موضوعات موردمناقشه ابت
بعد از برربی ابعاد موضوعی پژوهج حاضر ،مطالعقات مقرتبط بقا رو پقژوهج ارائقه مقیشقود از
مطالعات انجامشده با رویکرد تحلی گفتمان انتقادی میتوان به پژوهج مرادی ( )1323اشاره کرد وی
بقه تحلیق متقون کتقا دربقی زبقان انگلیسقی دورۀ بوم دبیربقتان در ایقران در چقارچو تحلیق
گفتمان انتقادی با ابتفاده از رو ون دایقک پردا ته و نشان داده ابت که  31درصد ایدئولوژیهقای
مثبت و  3درصد ایدئولوژیهای منفی در این کت قاب تبیین ابت همچنین آرایج متقون و تصقاویر
نشان از مردمحور بودن و تبعیض جنسیتی دارد صابرپور (  )1332نی در مقالقۀ «بازنمقایی جنسقی در
رُمان رازهای برزمین من» با بهکارگیری چارچو ون دایک ( ،)1332نحوۀ بازنمقایی شخصقی زنقان را
برربی کرده ابت آقاگ زاده و یابمی ( )1331نی به تحلی کتا امریکن اینگلیج فای با ابتفاده از
مدل ون دایک پردا تهاند نویسندگان ،گفتمان این کتا را ایدئولوژیک دانسته و هدف نویسندگان آن
را توصیف و برربی مسائ اجتماعی جوامع غربی و ارائۀ دانج ملّی و فرهنگقی ایقن جوامقع مقیداننقد
این کتا ببک زندگی ،فرهن فردی و اجتمقاعی افراد در جوامع غربقی و الگوهقای فرهنگقی آنهقا را
بازنمایی کرده ابت کالنتری و همکاران ( )1333نی به برربی توئیتهقای دونالقد ترامق بقا رویکقرد
تحلی گفتمان انتقادی ون دایک پردا تهاند یافتهها نشان میدهد ترام در بقط معنقایی از عناصقر
زبانشنا تی بسیاری ابتفاده کرده و در بط ببک به واژهگ ینی و حذف عمدی بر ی واژههقا دبقت
میزند یافتههای پژوهج نشان میدهد کاربران تقوئیتر بقهطقور پیوبقته در مواجهقه بقا گفتمقانهقای
ایدئولوژیک هستند
درنهایت در مطالعات حوزۀ نفرتپراکنی ،به اهمیت گفتمان زنان و نفقرتپراکنقی آنهقا بقه یکقدیگر
توجهی نشده ابت و پژوهج حاضر بعی در پر کردن این ق پژوهشقی دارد گفتمقان زنقان در ایقن
رویکرد ،منجر به ایجاد بازنمایی از زنان «مقا» دربرابقر «دیگقری» مقیشقود پق بقا توجقه بقه بحقران
ایجادشده در جامعه و نفرتپراکنی زنان درمورد یکدیگر ،مقالۀ حاضر بعی دارد چگونگی تأثیر گفتمقان
نفرتپراکن زنان را در ایجاد بازنمایی از آنها مطالعه کند؛ ازاینرو این پژوهج بقهدنبقال پابقخ بقه ایقن
پربج ابت که چگونه رویکرد گلیردونه ،مؤلّفههای موجود در گفتمان زنان را ،که منجر به تولید نفرت
میشود ،ابتخراج میکند
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چارچوب نظری تحقیق
شبکههای اجتماعی از قبی فی بوک ،توئیتر و گوگ تعریفهای ات ود را از نفقرتپراکنقی ارائقه
کردهاند تا براباس آن ،کاربرانشان به یکبری قواعد پایبند شوند و این امکان برای شرکتهای مقذکور
فراهم شود تا شک های اصی از بیان را محدود کنند نهادهای ملّی و منطقهای نی تالششان در ترویج
این محدودیتها ابت که ریشه در بنّتهای محلی دارد؛ ولی علقیرغقم ایقن تقال هقای پشقتپقرده،
دبتیابی به تعریفی جهانشمول از عبارت نفقرتپراکنقی تقریبقاً غیقرممکن ابقت عالققۀ مشقترک بقه
جلوگیری از شونت و حفظ کرامت انسانی ،بحثهای مطرح دربارۀ نفرتپراکنقی را بقه فرصقتی بقرای
ذینفعان مختلف تبدی کرده ابت تا با هماندیشی بهدنبال یقافتن راهحق هقای مقرتبط محلقی باشقند
(.)Gagliardone, 2015: 8
مطلبی که نفرتانگی تلقی میشود ،دو نوع پیام را ازطری متن ،تصویر یا صدا منتق میکند پیقام
اول برای گروهی هدفمند ابت و هدف از آن تحقیر و وار کردن افرادی ابقت کقه عضقو گقروه هقدف
قلمداد میشوند که ازطری عبارات زبانی مانند « ودتان را گول ن نید که از شما ابقتقبال مقیشقود»؛
«کسی شما را نمی واهد»« ،هرگاه بتوانیم کاری کنیم و قسر در برویم»« ،شما و انوادههایتان من وی
شده و از جامعه طرد ،جدا ،بیرونرانده و مضطر میشوید» ،و «ممکن ابت حاال بخواهیم ایقن مسقئله
را زیاد پررن نکنیم ،اما یلی احساس راحتی نکنید بلکه بتربید!» نمود پیدا میکند
کارکرد دیگر نفرتپراکنی این ابت که افراد دارندۀ همان دیدگاه مشابه بدانند که تنها نیسقتند و از
این طری  ،ح عضویت در گروه برای افرادی که هاهراً تهدید میشوند ،تقویت شود پیام متعارفی کقه
بر این اباس برای افراد دارای نگر مشابه فربتاده میشود بهشک زیر ابت:
«ما میدانیم بر ی از شما با ما موافقید که کسی آنها را در اینجا نمی واهد»« ،میدانقیم بر قی از
شما ح میکنید آنها کثیف ،طرناک ،جنایتکار یا تروریست هستند»« ،حقاال بدانیقد کقه شقما تنهقا
نیستید به اندازۀ کافی افرادی همانند ما هسقتند کقه اطمینقان حاصق شقود کسقی آنهقا را در اینجقا
نمی واهد»« ،آنقدر آدم شبیه ما در اینجا ابت که توجهها به ماهیت واقعی آنها جل شود»
نفرتپراکنی مبتنیبر تنجهایی ابت که تال در بازتولید و تقویت آنها دارد چنقین گفتقاری هقم
میتواند عام وحدت باشد هم عام تفرقه این بخنان بقب ایجقاد گفتمقان «مقا» درمقابق «آنهقا»
میشود ( )Gagliardone, 2015: 11مفهوم نفرتپراکنی ود نی موضع مناقشه ابت برداشت نخسقت
برداشتی در بط کالن از این مفهقوم ابقت کقه نفقرتپراکنقی را مفهقومی وبقیع بقا توانقایی قات
مققیپنققدارد برداشققتهققای محققدودتر از ایققن مفهققوم عبققارت ابققت از «بققخن طرنققاک» یققا «کققالم
هراسآفرین» هر دوِ این مفاهیم جهت تمرک بر قدرت بخن در آبی رباندن و ایجاد شونت بسقط
یافتهاند باآنکه بخن توأم با نفرتپراکنی ،تقریباً در همۀ جوامع ،حتّی جوامعی که ریسقک شقونت در
آنها محدود ابت ،دیده میشود ،هدف از بخن طرناک ،متمای و مج ا کقردن کقنجهقایی ابقت کقه
احتمال نقجآفرینی آنها بهصورت «کاتالی ور یا تشقدیدکنندۀ شقونت یقک گقروه علیقه گقروه دیگقر»
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چشمگیر ابت ()Gagliardone, 2015: 12
در این پژوهج نمادهایی که اینستاگرام ،بقهعنقوان یقک شقبکۀ اجتمقاعی مهقم ،در تولیقد معنقای
اجتماعی نفرتپراکنی زنان علیه زنان بازتولید میکند ،اهمیت تامی در انواع و اقسام صورتبنقدیهقای
گفتمانی علیه زنان دارد معنایی که در گفتمانی بربا ت میشود میتواند نفقرتپراکنقی را تبقدی بقه
جریان و پیامدهای اجتماعی زیادی کند

روش تحقیق
ازآنجاکه تحلی گفتمان انتقادی ون دایک کارکرد زبان را ایدئولوژیک میداند و بهدنبقال مطالعقۀ تقأثیر
ایدئولوژی بر گفتار و بازتولید ایدئولوژی توبط گفتمان و ربیدن به الیههای نهقانی متقون ابقت ،ایقن
نوشتار برای شنابایی مؤلّفههای اصلی نفرتپراکنی و ارتباط آن با اجتماع برربی میشود؛ لقذا رویکقرد
کیفی تحلی گفتمان بر پژوهج ،حاکم ابت ون دایقک ابابقاً تحلیق گفتمقان را تحلیق ایقدئولوژی
میداند و در تحلی ایدئولوژیها بر با تارهای اجتماعی ،بازمانی ،روابط گروهی و با تارهای گروهی
تأکید میکند (وندایک )1322 ،یکی از اهداف مهم رو تحلی گفتمان ،ربیدن به رهیافت انتققادی
به متن و کنشگران اصلی آن ابت ازاینرو رو مذکور رویکردی نقّادانه و نسبتاً منفینگقر بقه مقتن و
مجموعۀ بافتاری آن دارد در این مقاله ،تمامی ابعاد و زوایای ل متن ،از دبتور زبان گرفته تا تفسقیر
نگر های کنشگران ،موردبرربی و بازکاوی قرار گرفته ابت درنتیجه با محور قرار دادن قود مقتن و
لحاظ کردن نظام زمینهای آن ،تحلی و تبیینی از مفاهیم و معانی نهانی و الیههای مکتوم مقتن انجقام
میشود این الیههای نهانی را «معانی بینبطری» یا «میانمتنی» میگوینقد جمعیقت هقدف در ایقن
تحقی  ،متون نوشتهشده بهعنوان کامنت و پست ابت که حاوی گفتمان نفرتپراکن ابت باتوجقه بقه
رهیافت تحلی گفتمانی تئون ای وندایک ،فرم ویژهای بقرای ثبقت و ابقتخراج اطالعقات از برهقای
منتخ از پستها و کامنتهای انتخا شده از صفحات اینسقتاگرامی زنقان فعقال درنظقر گرفتقه شقد؛
بنابراین دادههای این پژوهج شام متون تصویری ،نوشتاری و محتوایی ابت بپ با ابتفاده از ابعاد
و شا صهای مشخصشده ،عوام گفتمانی تعیین گشته و در ادامقه بقا پیونقد و ارتبقاط مکقانی مهقای
زبانشنا تی کشفشده با شرایط و زمینههای مرتبط با گفتمان ،تحلی نهایی انجام شد این فرم حاوی
یازده کارویژه ابت به کارویژۀ اول ،کاربر «تاریخ و عنوان» ابت که گویقای اطالعقات شنابقهای مقتن
پستها ابت بایر کارویژهها ،که ازطری آنها میتوان نظام گفتمانی تبلیغقاتی حقاکم بقر کامنقتهقا را
شنا ت ،نوع انگارهبازی این نظام گفتمانی درمورد زنان را برربی کرد ،انگارههای موجود درمورد زنقان
ایرانی را بازکاوی کرد و همچنین مقوالت متنی و درونمتنی متون را شنابایی کرد ،عبارتنقد از :بقبک
واژگان (مثبت و منفی) ،افراد و نهادهای مطرحشده در متن (مثبت و منفی) ،قط بنقدی یقا غیربقازی،
ابتنادها ،پیجفرضها ،تلقین و تداعیها و گ ارههای ابابی متنها
محق در گام اول کارویژهها را بر متون انتخابی اعمال کرده و دادههقای بقهدبقتآمقده را در قالق
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جداول مختص هر متن ارائه کرده ابت متنهای هر کاربر پ از ابتخراج مقوالت و کارویژههای متنی
از هر متن ،درنهایت تحلی و تفسیر فرامتنی شده که به پابخگویی به بؤاالت تحقی میانجامد بقرای
نمونهگیری ابتدا بلبریتیها و افراد دارای فالوور حداق بیج از پنجه ار نفقر در اینسقتاگرام شنابقایی
شده و متونی که با مضمون نفرتپراکنی توبط ایشان ابتفاده میشده ،بقهصقورت هدفمنقد شنابقایی
شده ابت بعد از مشاهدۀ پست و کامنتها با لحاظ جمعیت هدف ،ماهیت تحقیق و اهقداف پقژوهج،
نمونههایی برای انجام این تحقی مشخص گردید از دیدگاه نظریهپردازان گفتمقان ماننقد ون دایقک ،و
فرکالف برای نمونهگیری در تحلی گفتمان ،دادههایی باید انتخقا گردنقد کقه بازنمقای قوبی بقرای
گفتمان موردنظر باشند همچنین بعی شد روند گذر زمان باتوجه به زمان پستها و کامنتهقا درنظقر
گرفته شود پستها و کامنتهای صحی  ،با دقت تمام کارشنابان ایقن حقوزه انتخقا گردیقده کقه در
جدول زیر معرفی میشوند
ردیف

نویسنده

1

یابمین
کریمی
نازنین
بهدادفر

3

آنالی
اکبری
الهام
ناییج

1

الی
ربندفر

2

2

0

1

2

جدول شمارة  .1لیست کاربران و صفحات موردمطالعه
تعدادپست
تعداد
معرفي صفحه
نام کاربری
دنبالکنندگان منتشرشده
yasaminkarimi.therapy
رواندرمانگر -مدافع بالمت روان
113
K2302
nazanin.behdadfar

0101

K

233

Analiakbari

3302

K

1001

elham_naeej

Eli.khorsanfar

feminism.everyday

2230

1003

130

K

130

K 152

2202

نسرین
افضلی
نجمه
واحدی

Najmevaahedi

0102

K

222

مری

mariyan_sr

2301

K

112

هر زنی صدایی دارد که میتواند
جهان را تغییر دهد نویسنده،
دانشجوی روانشنابی ،بخنران،
فعال زنان
برای ورود به این صفحه تخی و
ح شوخطبعی ود را فعال کنید
دانشجوی دکترای ادبیات -رو
رمانهای عاشقانه ایرانی کار
میکنم -یه وقتایی فاربی تدری
میکنم
به راه بادیه رفتن به از نشستن باط
و گر مراد نیابم به قدر وبع بکوشم-
پژوهشگر حوزۀ جامعهشنابی
حقوق زنان و فمینیسم-
توهین به ادیان و عقاید آزاد
تو مگو همه به جنگند و ز صل من
چه آید
تو یکی نهای ه اری ،تو چراغ ود
بیفروز
عکاس تبلیغاتی-
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ردیف

نویسنده

نام کاربری

تعداد
دنبالکنندگان

تعدادپست
منتشرشده

معرفي صفحه

3

بانوی
زمستان

banooye_zemestan

331

K

10

13

انقال
زنانه

women.revolution

0200

K

3300

11

مریم
دهکردی

maryamdehkordii7

12

زنان آگاه

Zananeagah

2303

اینجاییم تا کنار هم کتا بخونیم و
تمرین کنیم ودمون رو بیشتر
دوبت داشته باشیم-
با طعم شکالت و عطر وانی
زنان برزمین من -زن ،شنا ت او و
شونتهای روب هرو -دوبتان این
پیج برای آشنایی با حقوق زنانه پ
لطفاً مطال رو بخونید بعد الیک
کنید
انقال ایران یک انقال _زنانه ابت-
انقال انسانی برای ایجاد حکومت
انسانی و جامعهای برابر ،آزاد،
بکوالر و مرفّه برای همه
روزنامهنگار و عضو تحریریۀ ایران
وایر
اینجا دربارۀ زنان مینویسیم اما
هم برای زنان و هم مردان آگاه-
شعار ما :اندیشه ،آگاهی،
اعتمادبهنف

13

توبعۀ
زنان
صبا
عبداللهی

zanan_tosee

11

K

111

اطراف زنان ،همین حوالی

saba.abdollahiii

3010

12

11

تهمینه
میالنی
فرانک
عمیدی
بمانه
بوادی

Tahminehmilani

M101

3132

دانجآمو تۀ فلسفۀ غر دانشگاه
تهران /پژوهشگر حوزۀ زنان
بردبیر نشریۀ بیداد
-

faranak_amidi

210

K

2112

برنگار حوزۀ زنان

samaneh_savadi

222

K

211

12

الهام
فالح

jomalate_amouzandeh

031

K

3331

13

الهامفالح

khabarhaye_khoob

331

K

3311

فمینیست -فعال برابری جنسیتی-
ارشد حقوق ج ای بینالمل -
تهیهکننده ایراناینترنشنال
جمالت آموزنده -در کنار هم
بخوانیم و بیاموزیم -کتا
انرژی مثبت
هدف حال و شمابت

10

12
11

2203
K

130
121
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ردیف

نویسنده

نام کاربری

23

شهال
ههوریان

clean.minded

تعداد
دنبالکنندگان
111

K

تعدادپست
منتشرشده
233

معرفي صفحه
پنجرهای رو به تفکّر ،آگاهی و
انسانیت -دنیا را جای بهتری برای
زیستن کنیم

نمونهگیری در این پژوهج براباس دو اص اشباعپذیری و هدفمندی انجام گرفته ابقت ازآنجاکقه
پستها و کامنقتهقای موجقود در اینسقتاگرام بسقیار زیقاد بقود ،پژوهشقگران بقرای اجتنقا از ایجقاد
نمونههایی با حجم زیاد ،از نمونهگیری غیرتصادفی هدفمند بهره بردند بقا توجقه بقه اینکقه هقدف ایقن
تحقی برربی گفتمانی نفرتپراکنی زنان در اینستاگرام ابت ،دادههای موردنیاز این پژوهج ،پستهقا
و کامنتهای اینستاگرامی بوده که مرتبط با زنان ابت باتوجقه بقه واحقد ثبقت ،واژگقان نفقرتآمیق از
مجموع تقریباً  123ه ار پست جمعآوریشده ،حدود ه ار پست تصفیه شد و از این میقان ،ن دیقک بقه
 133پست و کامنت کدگذاری شده و بیج از  23پست و کامنت مطقاب بقا معیقارهقای مسقئلۀ اصقلی
مقاله ،توهین و نفرتپراکنی زنان علیه زنان ،جهت تحلی انتخا شد جهقت افق ایج اعتبقار تحقیق ،
محقّ در قسمت پیادهبازی و توصیف دادهها ،صرفاً به توصیف دادهها پردا ته ابت ،نه تفسقیر آنهقا و
به این ترتی عین متن پیادهبازی شده ابت محقّ یافتن نشانهها در متن را ،تا زمانی کقه بقه اشقباع
نربیده ،ادامه داده ابت در گ ار تحقی  ،بیان دو یا چند نشانه برای پرهی از طقوالنی شقدن ،کقافی
ابت
در این پژوهج ،برای هر شا ص زبانی ،چند نشانه در متن ارائه شده ابقت و عقالوهبقر محقّق  ،دو
مشاهدهگر دیگر نی جهت انتخا و ثبت پستها و کنترل مشاهدات محقّ حضور داشتند؛ نشانههقایی
که نمایانگر مضمونهای بهدبتآمده از تحلی متن ،هسقتند نیق معرفقی شقدهانقد در ایقن تحلیق از
شا ص تناب برای دبتیابی به تواف ابتفاده شده ابت به این ترتی که دو تحلی گر آشنا با فنقون
تحلی گفتمان انتقادی ،هر کدام حدود ده درصد از نمونۀ متنهای این تحقی را تحلی کردند درصقد
تواف بین تحلی گران با برربی شا ص تناب بین تحلی ها بدینصورت بنجیده شده ابقت :در ایقن
رویکرد تعداد مکانی مهای زبانشنا تی مطلو بر تعداد ک مکانی مها تقسیم شد؛ به بیان دیگر:
تعداد مکانی مهای متناب بین تحلی گران = شا ص تناب
 /ک تعداد مکانی مهای زبانشنا تی موردابتفاده در تحلی
نتایج حاص از مقایسۀ تحلی دو مشاهدهگر دیگقر در ایقن تحقیق تنابق  21درصقدی را نشقان
میداد که این می ان جهت حصول روایی تحقی معتبر ابت
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یافتههای تحقیق
باتوجه به حجم گستردۀ متون و ربیدن به فرایند اشباع ،صرفاً نمونههقایی از دادههقا موردبرربقی ققرار
گرفتهاند متون انتخابی با بای جداگانه و با گیومه از فرآیند تحلی متون متمای شده ابت
متن (:)1

نکته :تصویر فوق بهدلی مسائ حقوقی فیلتر شده و در صفحۀ اینستاگرامی بدون فیلتر و در قالق
ویدئو منتشر شده ابت
«کاربرد عباراتی مانند زن باید ن باشه یا زبروزرن » معیارهای مردباالری برکو گقر را دائمقاً
بازتولید و بازنشر میکند در ادبیات فمینیستی ،زنانی که از این نوع عبقارات ابقتفاده مقیکننقد بقرباز
پیادۀ مردباالری نامیده هستند؛ زیرا بهطور بالقوه پیامی که در نظام اجتماعی و فرهنگی مردباالری به
زنان القا میشود «کمتر بودن» ابت؛ به این معنا که زنان باید به اندازهای کوچقک شقوند کقه بقا قالق
تنگی که مردباالری برای زن بودن و «زنانگی» تعریف کرده منطب شوند پیقامهقایی ماننقد «مقدرک
می وای بگیری چیکار؟ آ ر که باید شوهر کنی!» نی عباراتی هستند که بهطقور ضقمنی محقدود
بودن آرزوهای زن را به وی القا میکنند در این طرز تفکّر بهصورت مرتق مفهقوم کمتقر بقودن و نیقاز
داشتن به برپناه ،به زن القا شده و همزمان پیام قوی بودن و مدیر بقودن هقم بقه مقرد الققا مقیشقود
گفتمان حاضر عالوهبر حفظ مردباالری در جامعه ،مردانگی مرد را هم زیر بؤال میبرد؛ زیرا ایقنگونقه
به مردان القا شده ابت که اگر از زنی در چی ی کمتر باشد ،فاجعه ابت و «مردانگقی مقرد» دشقهدار
میشود
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واژگان

مثبت
منفی

افققققققراد و
نهادها
ارز ها

گفتمانهای نسبتداده به زنان (درونمایۀ متنها)
آرزوهای بزرگ ،هوش ،ذکاوت ،قدرت ،مدیریت

مثبت

برکو گر ،مردباالری ،قال تن  ،ضقعیف ،دروغ و تظقاهر ،فاجعقه ،جنقده ،پتیقاره ،پاچقهپقاره،
از ودراضی ،دریده ،بنگدل ،برکو  ،زنذلی  ،پاچه وار ،نقامرد ،نق  ،کقمهقو تقر ،احمق ،
وحشتناک ،زنیکۀ کهیر ،برده ،تحقیر
فمینیسم

منفی

نظام اجتماعی و فرهنگی مردباالری ،موعظهگرا ،دانشگاه

ود

ب رگ بودن دنیای زنان

ابتناد

دیگری برباز پیادۀ مردباالری ،بردۀ جنسی ،احم  ،زنیکه ،ناآگاه ،هدف و آرزوهقای محقدود ،در قدمت
مردباالری
ارجاع به پست روانشناس زن

پیجفرضها
داللت

زنانی که در پی بازتولید ارز های مردباالری هستند ناآگاه بوده و نیاز به آموز دارند
زنانی که با آموزههای فمینستی آشنایی ندارند به زنان یانت میکنند و پیادۀ برباز مردباالری هستند

مؤلّفققههققای متن با نقد دیدگاه زن روانشناس و آوردن فکتهایی از نگاه جنسی به زنان در نظقام مردبقاالری ،بقعی در
اجماع
مخالفت با نظام مردباالری و زنانی که این نظام را بازتولید میکنند ،دارد
گقق ارههققای زنان ناآگاه باعث بازتولید نگاه مردباالرانه هستند
فمینیست و آموزههایی فمنسیتی راه نجات زنان ابت
ابابی
شونت علیه زنان حامی مردباالری و توهین و تحقیر راه نجات فمینیست ابت
نظام حاکم بر ایران نظام مردباالرانه ابت
جدول  .2درونمایۀ متن اول در خصوص تحلیل گفتمان نفرتپراکني اینستاگرامي زنان علیه زنان

پنجشنبه 12 ،آبان  2( 1292نوامبر )2119
متن (:)2
«ب رگترین دشمن زن فقط از بین همجن های ود میتواند باشد:
اگر انمی یک رن شاد بپوشد ،یک زن او را متهم به جلف بودن میکند
اگر بلند بخندد ،از دید یک زن ببکبر ابت
اگر د تری شاد و برحال باشد ،برای جل توجه ابت
اگر از داشتن وابتگار مناب وشحال باشد ،منتظر شوهر و بیحیابت
اگر از ازدواجج ناراضی باشد ،حوابج جای دیگری ابت
اگر طالق بگیرد ،طرناک برای زندگی دیگران ابت
اگر شوهر بمیرد ،باید تارک دنیا شود
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اگر وارد میانبالی شود ،همه چی از او گذشته
اما اگر پسری با چند د تر دوبت باشد ،افتخار ابت
اگر صد جا وابتگاری برود و د تران دیگر را منتظر بگذارد زرن ابت
اگر چند زن را هم مان بخواهد ،از دید همه مقصر زن اوبت که نتوانسته نیازهایج را برطرف کند
اگر زنج را طالق بدهد ،یعنی زنج عرضۀ نگهداری زندگیج را نداشته ابت
اگر همسر بمیرد ،باید بریع زن بگیرد ،چون مرد بدون زن نمیتواند ود را جمعوجقور کنقد!
مسلماً مردان کمتری درمورد بخنپراکنی واهند نمود
کا ما انمها کمی بامالحظهتر درمورد همدیگر صحبت کنیم»

واژگان

افققققققراد و
نهادها
ارز ها
ابتناد
پیجفرضها
داللت

گفتمانهای نسبتداده به زنان (درونمایۀ متنها)
شاد ،بلند ندیدن ،شاد و برحال ،وشحال ،وابتگار مناب  ،افتخار ،زرن  ،بامالحظه

مثبت

رن

منفی
مثبت

دشمن ،همجن  ،متهم ،جلف بودن ،ببک بقر ،جلق توجقه ،منتظقر شقوهر ،بقیحیقا ،یانقت،
طرناک ،مرگ ،تارک دنیا ،چندتا دوبتد تر ،برکار گذاشتن ،مقصر ،بیعرضه
د تر شاد و برحال و امروزی

منفی

زن بنّتی ،با تار مردباالری و زنبتی ی

ود

شاد و برزنده

دیگری کر تی و بیاه
ارجاع به صوصیات رفتاری زنان و مردان امروزی و بنّتی و مدرن
نویسنده معتقد به «از ودی ضربه وردن» ابت و هرآنچه ضدزن و نامهربانی با زنان ابت با میقانجی عقدم
آگاهی و بیمالحظگی زنان در بند بنّت ابت
ریشههای ناآگاهی زنان بنّتی ،در مردباالری و مرددوبت بودن ابت که عاملیتی در دمت مردان هستند

مؤلّفققههققای متن با آوردن نمونه هایی از زشقتیهقا و الققا و برچسق هقای بقیاه ،بقعی در مطهقر کقردن آرمقان هقا و
صوصیات رفتاری زنان و د تران امروزی دارد که فارغ از عرف هستند و دربند بنّت هقا و ارز هقای زنقان
اجماع
بنّتی نیستند
گقق ارههققای  -زنان باعث بازتولید نگاه مردباالرانه هستند
 زنان حام شونت علیه زنان هستندابابی
 تبعیض جنستی و نگاه بکسیستی به زنان توبط زنان همجن بازتولید میشودجدول  .2درونمایۀ متن اول در خصوص تحلیل گفتمان نفرتپراکني اینستاگرامي زنان علیه زنان

چهارشنبه 2 ،خرداد  12( 1299مي)2121
متن (:)3
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«حامی د تر میشود اما تا حدی که پایج را از گلیمج درازتقر نکنقد» دایقرۀ آزادی یقک زن
توبط نظام تبعیض جنسیتی و ارز های بنّتی ا الق تعریف مقیشقود هقر دو نظقام زن را بقهمثابقه
کاالیی تعریف میکنند که مالکیت آن به عهدۀ مرد ابت؛ یکی مردی که وی را بقهدنیقا آورده و دومقی
انۀ بخت عک پروفای و نوشته نشان از پذیرفتن نظام مردباالری و پذیر بکسیسم ابت؛ به این
ترتی که با ابتفاده از ایموجی روی صورت ود ،ود را بهعنوان ناموس مقرد از دیقد دیگقران پنهقان
کرده و مالکیت مرد را بهربمیت شنا ته ابت در این پست زن ود تبقدی بقه عامق نظقام تبعقیض
جنسیتی شده ابت و توانایی تبدی شدن این جامعه از زنان به افقرادی ماننقد کربالیقیرضقا اشقرفی و
کل حسن (کربالیی حسن) انۀ پدری وجود دارد
واژگان

مثبت
منفی

افـــــراد و
نهادها
ارزشها

گفتمانهای نسبتداده به زنان (درونمایۀ متنها)
قانون برابر زن و مرد ،آگاهیبخشی ،نجات از بیطرۀ بکسیسم

مثبت

بهمثابه کاال ،گرفتن جقان ،قتق ،
انۀ بخت ،نظام تبعیض جنسیتی ،ارز های بنّتی ا الق ،زن 
ناموس ،مالک بودن مردان ،بکسیسم ،قربانی ،شونت ،عرف ،مرگ ،نفرین
زن فمینیست آگاه ،قانون ،رومینا

منفی

زنان بنّتی ،عرف ،بارا ،کربالییرضا اشرفی ،کل حسن (کربالیی حسن) ،انۀ پدری

ود
دیگری

بهمثابه ربتگاری
قانون جدید ،زنان آگاه ،فمینسیت 
بهمثابه کشتار ،مذهبی
بنّتی و عرفی ،قات  ،شونت ،همدبت قات  ،بنّتها 

استناد

ارجاع به فیلم انۀ پدری ،ارجاع ماجرای قت رومینا توبط پدر

پیشفرضها

هرآنچه از صافی بنّت ها و عرف بگذرد ،محکوم به جنایت و قت ابت و پا گذاشتن روی بنّت ها بقا ابق اری
چون داس همراه ابت
عام جنایت و ابتفادۀ اب اری از زنان ،زنان بنّتی و ناآگاه هستند

داللت

بهعنوان فردی مذهبی و کربالیی
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مؤلّفه هـای
اجماع

متن با برشمردن نمونههایی از جنایت و قت د تران و آوردن مثالهای از جن بارا و مردان انۀ پقدری،
مخاط ود را در نکوهج بنّت ها و انۀ پدری همراه میبقازد گقویی کقه تنهقا راه نجقات و ربقتگاری
بهمثابه مادر بتونهای آن را محکمتر میکند
برافکندن این انه ابت که زن بنّتی 

گزاره هـای
اساسي

بهمثابه قات معرفی میشوند
 زنان بنّتی همدبت مردان بنّتی و  برچیدن بنّتها و عرف جامعه و پیری ی قانون مدرن راه ربتگاری ابتبهمثابه داس عام قت و کشتار ابت
 -مذه 

شدهاند
بهعنوان اب اری جهت ارضای نیازهای جنسی مردان تعریف 
 زنان در بنّت و مذه  هر آنچه بنّتی و عرف ابت ،طرناک بوده و منجر به برکو و کشتار میشودجدول  .4درونمایۀ متن سوم درخصوص تحلیل گفتمان نفرتپراکني اینستاگرامي زنان علیه زنان

شنبه 11 ،خرداد  21( 1299مي)2121
متن (:)4
«یکی از ب رگترین آبی هایی که زنان به هم میزنند ،کوفتن بر بر یکدیگر و کوتوله نگه داشقتن
همجن ابت یعنی چه؟
قانم
اگر بابقۀ کار کردن زیر دبت یک مدیر انم را داشته باشید ،اگر کارمند یک وزیر و رئقی
انم شما را دبتگیر کند ،اگر مادرشوهرتان پ شک یا ابتاد دانشقگاه باشقد ،اگقر
باشید ،اگر یک پلی
رئی صنفتان یک انم باشد ،اگر جای پیشرفت و ارتقاء و ترفیع رتبهتان در گرو حسن نظر یک قانم
باشد ،باید یلی یلی و شان باشید که از جایگاه ،قدرت ،بواد و دارایی ود بقرای کوتولقه نگقه
داشتن شما ابتفاده نکند دقیقاً بهمثابه چکشی که باید بر بر هم جن کوفته شقود ،بسقیاری از زنقان
همین راهکار را برای ب رگ و مهم و برتر نمایج دادن ود ابتفاده میکنند که باید از ایشقان تربقید
اینکه چرا زنان در زمان احساس طر و دیدن روند صعودی زنی دیگر در کنار ود ،بهجای تال برای
فراکشیدن ود ،بعی در فرونشاندن دیگری دارند ،تحلی هقای مفصقلی نیقاز دارد کقه نقطقۀ آغقاز آن
میربد به نگاه جنسیتی و تلقی و تعریف جامعه از زن و تعریف پیقروزی و وشقبختی در ذهقن زنانقه
مقصودم برائت مردان از این قسم رفتارها نیست اما اگقر زن هسقتید بقا زنقان مهربقان باشقید اگقر زن
هستید و صاح کربی و جایگاهید ز م تازه بر تن زنان کنارتان ن نید شاید بیایید و زیقر ایقن پسقت
بنویسید این ود مصداق علیه زنان بودن ابت؛ چراکه نگارندۀ این بطور زن ابت اما صرف زن بقودنم
باعث نمیشود واقعیت را کتمان کنم و زشتیهای بر ورد زنان با زنان را علیالخصوت در جامعۀ بیرون
از انه نشان ندهم نیتم تحقیر و تمسخر نیست می واهم از چشم بوم به ارتباط ود با زنانی کقه در
اجتماع و مح کار و دانشگاه و کوچه و یابان و با آنها مرتبط هستید بیندازید و یادتان باشد ،جقای
اینکه جلو ب رگ شدن و پیشرفت دیگری را بگیرید ،برای رشد ودتان تال کنید آنوقت حتمقاً زن و
انسان بهتری واهید بود بیکینه و بیبغض»
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مثبت
واژگان
افراد و
نهادها
ارزشها
استناد
پیشفرضها
داللت
مؤلّفههای
اجماع

منفی
مثبت
منفی
ود

گفتمانهای نسبتداده به زنان (درونمایۀ متنها)
پیشرفت ،ارتقاء ،ترفیع رتبه  ،حسن نظر ،و شان  ،قدرت ،بواد و دارایی ،مهربقان ،بقیکینقه،
بیبغض
آبی  ،کوفتن بر بر یکدیگر ،کوتوله نگه داشتن همجن  ،تربیدن ،برکو  ،تحقیر و تمسخر
زن فمینیست
مدیر انم ،وزیر و رئی

انم ،پلی

انم ،پ شک یا ابتاد دانشگاه

فمینیست

دیگری زنان ود واه ،زنان تن نظر ،بر ورد زشت زنان با زنان ،زنان فرودبت
ارجاع به دیدگاه و نگاه حسادتی و تحقیرآمی زنان ردهباال به زنان زیردبت ود
یکی از ب رگترین آبی هایی که زنان به هم میزنند کوفتن بر بر یکدیگر و کوتوله نگه داشتن هقمجقن
ابت
زنان بهمثابه مردان در نظام مردباالر برکو گر و شن هستند
متن از جایگاه زن بودن مدعی ابت که زن بودنج باعث نمیشقود واقعیقت را کتمقان کنقد و زشقتیهقای
بر ورد زنان با زنان را علیالخصوت در جامعۀ بیرون از انه نشان ندهد

 زنان باعث بازتولید نگاه مردباالرانه هستند فمینیست و آموزههایی فمینسیتی راه نجات زنان ابتگزارههای
 زنان در محیط ارج از انه در معرض برکو و شونت همنوع ود قرار میگیرند زنان موفّ در جامعه از موفّقیت ود برای برکو زنان و به رخ کشیدن ود ابتفاده میکننداساسي
 نگاه جنسیتی و تلقی و تعریف جامعه از زن و تعریف پیروزی و وشبختی در ذهن زنانقه باعقث شقونتعلیه زنان فرودبت میشود
جدول  .2درونمایۀ متن چهارم در خصوص تحلیل گفتمان نفرتپراکني اینستاگرامي زنان علیه زنان

تاریخ انتشار :چهارشنبه 2 ،مهر  22( 1299سپتامبر )2121
متن (:)2
«از مصادی بارز شونت زنان علیه زنان را میتوان در بسقیاری از مطق هقای متخصصقین زنقان و
زایمان یافت زنانی که بهوابطۀ مواجهه با صوصی ترین بخج آناتومی زنانه به ود اجازۀ د الت ،ابراز
نظر و تعیین تکلیف که هیت ،حتّی ارز گذاری و تحقیر و تأیید هم میدهند
به متخصص زنان ارتباطی ندارد اگر د تری ازدواج نکرده اما باکره نیست
به متخصص زنان ارتباطی ندارد چرا زنی نمی واهد بچه بیاورد یا می واهد شقج تقا بچقه بیقاورد
(مگر با بالمت زن ارتباط معنادار داشته باشد)
به متخصص زنان ارتباطی ندارد چرا کسی به جراحیهای زیبایی ژنیتال تن نمیدهد
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متخصص زنان ح ندارد زنی را بابت اضافهوزن تحقیر کند
به متخصص زنان ربطی ندارد چرا یک زن متأه از آ رین رابطها به بال گذشته
متخصص زنان ح ندارد زنی را برای اینکه زیر بار وی یت بونوگراف مرد نمیرود تحقیر کند
به متخصص زنان ربطی ندارد که به د تری بگوید دارد پیقر مقیشقود و چقرا هنقوز بقاکره مانقده و
ازدواج نمیکند
به متخصص زنان ربط ندارد که به تازهمادر بابت شیر ندادن به نوزاد عذا وجدان بدهد
به متخصص زنان ارتباطی ندارد چرا د تری پیج از عروبی از نام د ود باردار شده ابت
به متخص ص زنان ارتباط ندارد که مشکالت عاطفی و زناشقویی بیمقار را تحلیق و گناهکقار تعیقین
کند
متخص ص زنان ح ندارد با زنی بر ورد زشت و پر اشگرانه داشته باشد چقون در آبقتانۀ یائسقگی
باردار شده ابت
متخصص زنان ح ندارد زنی را بابت بردم اجی تحقیر کند و او را گناهکار بداند
قرار گرفتن روی تخت معاینۀ متخصصین زنان و زایمان برای هر زنی معذّ کننده ،همقراه بقا درد و
شرم و انواع احسابات نا وشایند ابت کا پ شکان متخصص زنان بدانند که بر طبق بقوگند قود
تنها موهف به درمان درد بیمار و رفع دالی درد هستند و نه چی دیگر»

واژگان
افراد و
نهادها
ارزشها
استناد
پیشفرضها
داللت

مثبت
منفی
مثبت
منفی
ود

گفتمانهای نسبت داده به زنان (درونمایۀ متنها)
درمان درد بیمار و رفع دالی درد
شونت ،د الت ،تحقیر ،عذا وجقدان ،مشقکالت عقاطفی و زناشقویی بیمقار ،بر قورد زشقت و
پر اشگرانه ،گناهکار ،درد و شرم و انواع احسابات نا وشایند
زنان فمینیست
متخصص زنان
آموزههای دربت و ضد بنّت و عرف

دیگری آموزههای بنّتی و مردباالرانه و تحقیرآمی و برکو کننده
ارجاع به مشاورههای متخصص زنان
مصادی بارز شونت زنان علیه زنان را میتوان در بسیاری از مط های متخصصین زنان و زایمان یافت
آموزههای مردباالرانه فارغ از جنسیت ابت و نظامی هدفمند ابت

مؤلّفههای
اجماع

متن با نقد روانشنابی متخصص زنان بعی در القاء ارز هقای فمینیتسقتی دارد کقه بقا عقرف جامعقه در
تضاد ابت ،تضادی که منجر به تحقیر و عذا وجدان زنان میشود

گزارههای

 فمینیست و آموزههایی فمینسیتی راه نجات زنان ابت -باورهاى غلط و برآمده از فرهن مردباالرى که تجربۀ شخصى نویسنده بوده بقهعنقوان واقعیقات ذاتقى و

مریم مقیمي و همکاران  /تحلیل گفتمان مؤلفههای کلیدی 212 ...

هویتى جن زنان بیان شده ابت
اساسي
 زنان فمیینست در تمام ابعاد جامعه مورد اذیت و آزار و د الت های همجنمانند متخصص زنان
جدول  .2درونمایۀ متن پنجم درخصوص تحلیل گفتمان نفرتپراکني اینستاگرامي زنان علیه زنان

های قود ققرار مقیگیرنقد؛

تاریخ انتشار :شنبه 12 ،مهر  2( 1299اکتبر )2121
منن (:)2

پیشگیری از بارداری دیدن وضعیت واقعی افرادیه که بچه دارن»

«همانا بهترین رو
کامنت:
 بؤال دنبالکننده :مخالفت با بچهدار شدن چه ارتباطی با فمینیسم داره دقیقاً؟ جوا ادمین :بیشترین فشاری که روی یک زن ،به صوت زن متأه هست چیه؟ بچهدار شقدننتیجه ا چی میشه؟ جامعه هیت حمایتی از ح ّ زن و اشقتغالج نمقیکنقه درنتیجقه زن مجبقور بقه
انهنشینی و وابستگی میشه
ق پابخ به ابتدالل ادمین :بیشترین فشار و شاید هم بیشترین لذت بچقهدار شقدن یقک انتخقا
شخصیه مث ازدواج؛ یک نوع تعهد و محدودیت همراه با رشد و توانمندتر شقدن شقخص اینکقه بگقیم
بچهدار شدن یک هلم در ح ّ زنها و ضد حقوق زنه یلی دربت نیست چقون بقا همقین ابقتدالل
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هلم در ح ّ مردها هم هست ،بهدلی اینکه مردها هم برای تأمین ه ینۀ بچقه بیشقتر تحقتفشقار ققرار
میگیرن
ق پابخ به کامنت :بچهدار شدن یه انتخا شخصیه چه منط وحشقتناکی یقه موجقود رو تقو
این دنیای بیرحم با انتخا شخصی ودتون تولید میکنین ،بعدشم وابه ب رگ کردن و رفقع نیقازا
کلی بهونه میارین ،آ ربرم ودتون رو قدی میدونین که زحمت کشیدین برای ب رگ کردن
ق ع ی م نکتهای که باید توجه کنی اینه که یک زن نباید به قاطر جامعقه پقا روی وابقتۀ درونقی
ود بگذاره؛ بلکه جامعه باید ودشو تغییر بده تا یک زن رو با تمام انتخابا بپذیره ،جامعه باید بقه
زن باردار فرصت برابر اشتغال بده ،بعد از بارداری مر صی کافی زایمان بده هم به پدر هم به مادر ،بعقد
از اتمام مدت مر صی پوزیشن کاری مادر رو برا حفظ کنه ،این حمایتی هست که یقک زن احتیقاج
داره تا آزادانه بتونه تصمیم بگیره مادر بشه یا نه ،نه اینکه کالً ود رو از داشتن انتخقا مقادر بقودن
محروم کنه چون جامعه حمایتی از نمیکنه!
ق من تعدادی رو هم میشنابم که لذّت میبرن از بچهدار شدن اونجوریقام نیسقت کقه کقالً عقذا
باشه باأل ره اون هم در جایگاه و زمان دربتج
ق اینکه همسر شما این تفکّر رو داره و شما در این مورد مشک دارید دلی نمیشه که دیگران هقم
همین شرایطو داشته باشن
ق بچهدار شدن یه تصمیم دونفرهبت وقتی دو نفر رضایت کام دارن کقه مسقئولیتهقایی کقه بقا
وجود بچه بهشون اضافه می شه بپذیرن و با تغییرات جدید توی انوادشقون کنقار بیقان وقتقی ایقن
شرط نباشه نباید اقدام به بارداری کرد چون همه فشار روی زنه به هر حال مسئولیت این تصقمیم بقا
شخص شمابت و همسرتون
ق تو کالً ودتو به بیشعوری زدی یا کالً بیشعور و نفهمی؟ کی گفت یه نری مث تو که با پروفایق
فیک زنونه اومده اینجا بچه ب اد؟ منظور برای یه ضری هوشی متوبط هقم واضقحه :پقرور فرزنقد
نباید بیشتر فشار بر عهدۀ زن باشه و باعث بشه زن از نیازهای دیگج مث پیشرفت شغلی و مقالی و
تخصص حرفهای و ادامهتحصی و تعقی بایر رؤیاها جا بمونه فشقار پقرور فرزنقد بایقد بقهطقور
مساوی بین زن و مرد تقسیم بشه که متأبفانه در ایران امروز اینطور نیسقت بنقابراین بچقهدار شقدن
برای زن بصرفه و معقول نیست
ق به نظرم این افکار به بط بیماری و درگیری ذهن ود آدم بستگی داره و نمیشه اینقدر مطلق
به همۀ افراد نسبتج داد بچه ربطی به فمینیسم و فشار به زن نداره گاهی اونقدر انرژی راهقی روح و
روانت میکنه که ودتو از هر موجودی قویتر و باانگی هتر و پرانرژیتر میبینی چشمها را باید شست
 آ ه بچهدارها با چشای پفکرده و ون افتاده از بی وابی و پوبت کدر و زندگی آشفته همچنانمعتقدند ما نمیفهمیم شیرینی بچه رو! اصالً قبول ما نفهمیم!
 -من مطمئنم کسایی که مخقالف بچقه هسقتن ،بچقه نقدارن ودشقون وگرنقه همچقین تعقاریفی
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نمیکردن و اینکه من هم بچه دارم و دوبت دارم یکی دیگه هم داشته باشم که بچهم قواهر یقا بقرادر
داشته باشه و درمورد اینکه کسایی که شرایط وبی ندارن کاروبار و جا ندارن و تحصیالت ،نبایقد بچقه
بیارن یا زیاد بچه بیارن قبول دارم اما کسی که ژن و داره و شرایطشو داره اتفاققاً بایقد بیقاره بحقث
امروز و فردا نیست بحث نس های آینده ابت و جامعهای که با این بچهها شک میگیره و اینکقه همقه
هم اینجوری نیستن من ونه زندگیم تمی ه و رو تربیت بچهمم حسابم اگه بچقه بقد بقود تقو همقین
آمریکا و یلی کشورهای اروپایی انقدر تشوی و شرایط و نمیذاشتن وابه بچقهدار شقدن؛ امقا مقا
مث همیشه صد بال عقبیم
 در واقع بچه آوردن اونم توی بن زیر بیوپنج و حداق بی اشتباه محضه تمام انقرژی ،زیبقایی،کلسیم ،تناب اندام و اطر آبودهتو ازدبت میدی ،بعد نمیتونی راحت بخوابی ،تفری کنقی ،غقذا
بخوری و واقعاً در عجبم از کسایی که دوتا و بهتا میارن!
 چقد بعضیها باده هستن که هر چی یو به ابم فمینیستی و روشنفکری بقه وردشقون مقیدناین پست داره انما رو تشوی میکنه که از ح مادری که از زیباترین ح ها برای یه زنه صرف نظر
کنن این مصداق بارز عوامفریبیه واهج میکنم نظرات شخصی و اشتباهتون رو برا بقیه جقار ن نیقد
ح ّ هر زنیه که بخواد طعم شیرین مادر شدن رو
 با کامنتهای این پست فهمیدم بعضیا که ادعای فمینیستی هم دارن ،چقدر شونت دارن علیقهزنانی که شبیه اونا فکر نمیکنن چقدر بیادبانقه و گسقتا انه حقرف مقیزنقن بعقد توقّقع دارن مردهقا
شونت علیه زنها رو تموم کنن شماها ودتون از مردها بدترید
 وای کامنتا و پست چقدر وحشتناکه واقعاً بچه مگه چشه که انقدر مسقئولیت بچقهدار شقدن روغول کردید روند عادی زندگی رو یلی بخت و مشک به ورد مردم میدیقد هقی دوبقت داریقد
بگید که از هر لحاظ داره به زنها فشار میاد
 یه جنین انسان رو به انگ تشبیه میکنید؟ واقعاً این پستتون م رفه ،من ودم با بچههام رشقدکردم ،یاد گرفتم و موفّ شدم و موفّ تر هم میشم ،بله بختیایی داره ،کارهایی هست کقه آدم ممکنقه
فرصت انجامج رو نداشته باشه ولی با کمی برنامهری ی و صبر و حوصله میتونه عالیققج رو جقایگ ین
کنه و حتّ ی همون کاری رو که دوبت داره در محیط بیرون از ونه انجام بده در کنقار فرزنقدانج هقم
انجام بده ،یعنی هم برای بچهها وقت مفید بذاره هم برای ود تا فربوده نشه و این واقعقاً لقذّت داره
چون بعی میکنیم از همۀ فرصتهایی که داری ابتفاده کنی و این تال باعث میشه انسان ققویتقر
از قب بشه ،ما ربات نیستیم و انسانیم پ میتونیم حتی تو ایقن شقرایط بقخت بهتقرینهقا رو بقرای
ودمون و انوادمون ایجاد کنیم
 یه مشت احمقن که ودشونم نمیدونن چشونه تمام کامنتا چرت و پرتقه اول از همقه کامنقتادمین چون اآلن فقط مردا هستن که از بچهدار شدن فرارین به اطر مسقائ مقالی انگقار تقو ایقران
پنجاه بال پیج زندگی میکنین شماها در ضمن من تو ک فامی و دوبت و همسایه هر کیو دیدم
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دو تا بچه هم داشته یکی از یکی ونهزندگیج تمی تر و با برنامهتر یکیج ودم انقدر جوک نگین
 من  33بالمه و ازدواج نکردم و هیت وقت بچه دوبت نداشتم و ندارم ولی اینو میدونم بایقد آدمحد تعادل رو نگه داره افکار بیهوده رو دور بری ه من مادر نمیشم چون مشقک مقالی دارم مقن مقادر
نمیشم چون با همسرم ا تالف دارم من مادر نمیشم چون ودم ثبات ا الققی و روحقی نقدارم مقن
مادر نمیشم چون بنّم کمه و بیتجربه من مادر نمیشم چون کشور من جای منابقبی بقرای زنقدگی
نیست اینها دالی مناببیه ولی من مادر نمیشم چون شاغلم من مادر نمیشم چون کارم مهمتره من
مادر نمیشم چون باشگاه میرم و ندهداره این افکار در حد یک انسان بالغ نیسقت آدم چندبعقدی
وبه نه تکبعدی بعی کنیم به همۀ ابعاد زندگیمون بربیم چون انسان تکبعدی ل نشده
 قویاً احساس میکنم اکثر انومها که اینجا از بچهدار شدن شاکین نقهتنهقا معنقی فمینیسقت رونمیدونن بلکه اکثراً انمهای شکست ورده در زندگی و درمونده هسقتن کقه تنفّرشقون رو از زنقدگی
بیعش و محبت اینجوری با ان جار از به دنیا آوردن یک مخلوق اعالم میکنند ،بنده و همسرم هشقت
بال بعد از ازدواج و نا وابته بچهدار شدیم ولی بسقیار لقذّت مقیبقریم از ایقن فرزنقد چقون کمبقود و
عقدهای از رابطه با هم نداریم
 همیشه برام بؤال بود که عر جاهلیت وقتی د تراشو زندهبهگور میکرد واقعاً پیج ود فکرنمیکرد اگه قرار باشه همه همین کارو بکنن نس بشر منققرض مقیشقه؟ اگقر وارد جریقان فمینیسقم
می شیم و قراره برای اصالح جامعه قدم برداریم بهتره منطقی رفتار کنیم وگرنه ک ّ جریقانو زیقر بقؤال
میبریم مادر شدن قانون طبیعته و بخوایم یا نخوایم یکی از قشقن تقرین حسقاس اینکقه مقا بخقوایم
به اطر جامعۀ مردباالرمون ودمون رو ازین ح بینظیر محروم کنیم که نقض فمینیسمه! از اونور
بوم نیفتیم»
واژگان

مثبت
منفی

افراد و نهادها
ارز ها
ابتناد
پیجفرضها

گفتمانهای نسبتداده به زنان (درونمایۀ متنها)
ادامهتحصیل ،حقوق مسـاوی زن و

فمینیست ،اشتغال زنان ،پیشرفت شغلي و مالي،
مرد ،آرامش ،تناسب اندام.
یشقعوری ،نقر،
زن متأه  ،انه نشینی ،بچه دار شدن ،مادر بقودن ،وابسقتگی زنقان ،جامعقه ،بق 

مثبت

پقفکقرده ،پوبقت کقدر،
پروفای فیک ،فشار به زنان ،ذهن بیمار ،زندگی آشقفته ،چشقمهقای 
زندگی شلوغ ،گستاخ ،شونت زنان علیه زنان ،مشک مالی ،عقدم ثبقات ا الققی ،ا قتالف بقا
همسر ،عر جاهلیت
زن شاغ  ،زن مجرد ،فمنیست

منفی

مادر ،جامعه ،انواده ،بچه

ود

انۀ آرام و زیبا ،تناب اندام ،ودکفایی مالی ،اشتغال

انۀ شلوغ و بینظم و بیبرنامه ،وابستگی
دیگری
ارجاع به مشکالت انواده و دغدغههای بچهداری و بیستم مردباالر و جایگاه مت ل ل زنان در جامعه
بچه داری و مادر بودن عام ازدبت رفتن موقعیت های شغلی و ابتقالل مقالی زنقان ابقت کقه منجقر بقه
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داللت

وابستگی هرچه بیشتر زنان میشود
یای که منجقر بقه وابسقتگی زنقان و
مادر بودن و بچهداری عام اصلی فروپاشی آرامج زنان ابت ،فروپاش 
برکو القیت و پیشرفت اجتماعی (ارتقاء شخصی) و شخصی (پیشرفت مالی) میگردد

بههمریخته و شلختۀ مادر در تقاب بقا انقدام منابق
هرجومرج در انه و صورت 
مؤلّفقققههقققای متن با تصویر بینظمی و 
اجماع
زن بعی در القاء آگاهی به زنان متأه ابت که تنها راه حفظ آرامج و حفظ تندربتی زنان پیشقگیری از
بچهداری ابت
گققق ارههقققای هر آنکه در پی مادر شدن ابت بیشعور و ناآگاه ابت
بچه داری باعث وابستگی بیشتر زنان و عام فروپاشی شخصیت اجتماعی و فردی زنان ابت
ابابی
زنان تنها قربانیان مادر بودن هستند و مرد و بچه عام برهم زدن آرامج زن هستند
هر آنچه بر محور انواده بچر د ،ناشی از ناآگاهی بوده و نمایندۀ مردباالری ابت
جدول  .2درونمایۀ متن ششم در خصوص تحلیل گفتمان نفرتپراکني اینستاگرامي زنان علیه زنان

تاریخ انتشار :دوشنبه 24 ،شهریور  14( 1299سپتامبر )2121
با ابتناد به شیوۀ تحلی گفتمقان انتققادی ون دایقک و مطالعقۀ عناصقر مقتن« ،اجتمقاعی بقودن»
بهعنوان دالّ مرک ی در نظم گفتمانی هویت زنانه شنا ته شد «نفی جمعگرایی»« ،روابقط جنسقی» و
«برابری جنسیتی» دالهای پیرامونی کاربران زن را در نظم گفتمانی هویت زنانه تشکی میدهند ایقن
گفتمان ،دیگریهایی را نی برای ود متصور ابت که اغل در قال هویقتهقای تحجقر ،ضدانسقانیت،
ا تالالت جنسی ،چندهمسری ،تبعیض تاریخی و مانند آنها تصویر شدند
در بط واژگان ،کلمات و عبارات مثبتی ماننقد حفقظ حرمقت انسقانی ،برابقری زن و مقرد ،تغییقر
بیستم مردباالری ،انتخقا کقردن ،ققدرت تصقمیمگیقری زنقان ،قابلیقت جنسقی و زنقان تأثیرگقذار،
هوشمندی و شجاعت ،در بافت واژهگ ینی شد واژگان منفی نی عمدتاً حول محورهقایی چقون یانقت
زنان ،بیستم متحج رانه و مردباالرنه ،زنان ا ته و هیستریک ،نقج مادری و انهداری و شوهرداری ،و
زنان پسر واه بوده ابت
در بط معنا با اشاره به روانشنابی اجتماعی میتوان اشاره کرد تودۀ مردم تمای به دبقتهبنقدی
دارند و از پارهگفتۀ دیگران برای ارجاع بقه بقیقه ابقتفاده مقیکننقد کقه ایقن نقوعی جدابقازی ابقت
( (van dejik. 2003:64با این مقولهبندی ،گروهها شقک مقیگیرنقد و ویژگقیهقای مثبقت و منفقی را
میتوان به آنها نسبت داد پستها و کامنتهای منتشرشدۀ این صفحات « ،قود» را در تعقابیری چقون
زنان آگاه فارغ از بنّتهای دبتوپاگیر ،مظلوم و مملو از القیت و نبوغ مطرح کردهاند و «دیگقری» را
با تعابیری مانند تفکر متحجرانه و بقنّتی ،قانوادهدوبقت و متأهق و احسابقات مادرانقه و قائن بقه
ارز های برابر واهی و فمنیستی معرفی کردهاند
بازنمایی روابط بین ما و دیگری به این معنا ابت که بایر شیوههای گفتمان محدود شقود کقه ایقن
ود اباس پیجداوری ابت ( )bloor & bloor, 2007ابتنادهای این متون براباس ارز های مقدرن
درتقاب با ارز های بنّتی و برکو گرانه ابت عمدهپیجفرضهایی که در پسقتهقا و کامنقت هقای
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منتشرشده ابتنباط شدهاند ،بر بنّتهای متحجرانه ،زنان ناآگاه ،برباز پیادۀ مردبقاالری و در قدمت
نظام مردباالری ،شرایط نابرابر و برکو القیت و تواناییهایی زنان و درنهایت جامعۀ زنقان بقنّتی و
شوهرداری و بچهداری متمرک شده ابت عام جایگاه نامناب زنان ،ود زنان هسقتند و زنقان باعقث
بازتولید نگاه مردباالرانه میشوند در این کامنتهقا باورهقاى غلقط و برآمقده از فرهنق مردبقاالرى،
واقعیات ذاتى و هویتى جن زنان را شک میدهد و راه شکوفایی زن ایرانی در بستر مبارزه با حکومت
جمهوری ابالمی ،نفی نهادها و ارز های بنّتی و حضور برابر در جامعه ابت
زنان کاربر با گرایج مدرنیته بهدنبال برابری کام زن و مرد در چارچو آموزهها و مبانی فمینیسم
هستند ازاینرو جریان فمینیسم در غر را بهعنوان الگو دانسته و از دریچۀ آموزههای غربی بقه حققوق
زنان نگاه میکنند و راه احقاق حقوق آنها را در تن دادن به الگوها و معیارهای متناب با فمینیسم غربی
جستوجو میکنند درنهایت پستها و کامنتهای برربیشده از شونت زن مقدرن بقه زن بقنّتی در
مسائ تبعیض و نظام مردباالری ،نهاد انواده و نقج بنّتی زنان و اعتقاد به ارز های بنّتی حکایت
دارد اما بویۀ دیگر این گفتمان ،زنقان بقنّتی دربرابقر زنقان بقکوالر ،غیردینقی و بیابقی ابقت کقه
موردهجمۀ زنان مدرن قرار گرفتهاند این جریان بر این اعتقاد ابت که تشابه حققوق زن و مقرد ،منقافع
زنان را تأمین نمیکند و باید به تفاوتهای طبیعی این دو جن توجه داشت راه برطرف کردن مشکالت
و نابسامانیهای موجود در زمینۀ حقوق زنان ،نه در حذف و تغییر قوانین جامعۀ ایرانی ،بلکه در شقنا ت
دربت این قوانین و تال برای اجرای صحی آن ابت این جریان معتقد ابت ایدۀ دفاع از حقوق زنان
ل وماً به معنای فمینیستی بودن این ایده نیست؛ چون فمینیسم جنبشی با اصول و مبانی ات ابت که
در شرایط اجتماعی و فرهنگی غر پدیدار شده و این شرایط در ایران متفاوت ابت این جریقان بقه دو
شا ۀ محافظهکاری و نواندیشی دینی تقسیم میشود جریانهای دینی از این نظر که ،با نگاهی دینی به
بیان حقوق زنان و موضعگیری دربارۀ آن میپردازند و همگی ود را مدافع نظقام ابقالمی و ارز هقا و
آرمانهای انقال میدانند ،با هم مشترکند؛ اما در ج ئیات تفاوت دارند جریانهای دینی محافظهکار ،در
دفاع از حقوق زنان ،بر ل وم مبانی و اصول ابالمی در مطالبات زنان تأکید میکنند و معتقدند میتوان با
تحقی در منابع ابالمی ،مسئلۀ زنان را متناب با نیازهای زمان ابقتنباط کقرد آنهقا برابقاس همقین
نگر به موضعگیری دربارۀ مسائ زنان میپردازند بهزعم آنان تشابه حقوق زن و مقرد ،منقافع زنقان را
تأمین نمیکند و باید به تفاوتهای طبیعی بین دو جن و قوانین منبعقث از آن توجقه کقرد مقیتقوان
اینگونه بیان کرد که چون به نظر آنان اولویت با حضور زن در قانواده ابقت نقه حضقور زن در جامعقه،
درنتیجه زنان بنّتی بیج از آنکه مطالبات ات جنسیتی را موردتوجه قرار دهند ،مطالباتی را پیگیری
میکنند که در رابتای حفظ و تحکیم انواده ابت

نتیجهگیری
عینیتبخشی به مقولۀ «ما و دیگری» و تال

پیدرپی در تعمیم این مقوالت در بط جامعقه و ایجقاد
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باورهای هر دو گروه ،باعث ایجاد قط بندی و تشکی گروه زنان مدرن و بنّتی و ترویج ایدئولوژیهقای
هر کدام و ت ری آن در جامعقه شقده ابقت یافتقههقای تحقیق حاصق از تحلیق گفتمقان صقفحات
اینستاگرامی زنان فعال ،نشان از این واقعیت داشت که تولید ،مصقرف و بازنشقر پسقتهقا و کامنقتهقا
توبط کاربران ،فرایندی آگاهانه و برمبنای کنشی هدفمند ابت چنین فرآیندی در گام اول بر تولیقد و
انتشار محتوا برای آگاه بازی زنان علیه وضع موجود مردباالرانه و نگاه بنّتی متمرک ابت نتایج نشان
داد کاربران از یک بو تحتتأثیر آموزههای فمینیستی ،بهطور آگاهانقه بقه نفقی ارز هقا و ایقدئولوژی
گفتمان مسلط ( زنان بنّتی) پردا ته و از بوی دیگر مورد هجمۀ زنان بنّتی قرار میگیرند که ود به
بازتولید گفتمان مسلّط میپردازند پستهای منتشرشده در تال برای نفی باورهقای موجقود درمقورد
زنان ،برای دبتیابی به برابری جنسی مقاومت ایجاد میکند این برابری در حمله به ارز های بنّتی و
نهادهایی چون انواده متجلّی شده ابت؛ ولی درنهایت با برربی متون ،همدبتی ضمنی زنان مقدرن و
بنّتی در بازتولید نگاه فرودبتی به زنان محرز شد
«اجتماعی بودن» بهعنوان دالّ مرک ی در نظم گفتمانی هویت زنانقه شنابقایی شقد کقه منقتج بقه
آگاهی زنان میشود دالهای پیرامونی دیگری نی چون «نفی جمعگرایی»« ،روابط جنسی» و «برابقری
جنسیتی» منظومۀ گفتمانی کاربران زن را در نظم گفتمانی هویت زنانه تشکی میدهنقد بقه تأبقی از
گلیردونه ،میتوان به ابعاد بهگانۀ شقونت ،تقرویجکننقدۀ تبعقیض ،نفقرت یقا شقونت در مقتنهقای
منتشرشده دبت یافت باورهاى غلط و برآمده از فرهنق مردبقاالرى ،کقه زنقان انقهدار نماینقدۀ آن
هستند ،بهعنوان واقعیات ذاتى و هویتى جن زنان بیان می شوند یافتههقا حقاکی از نگقاه فمینیسقتی
علیه نقجهای بنّتی زنان ابت که پیامد این نگاه ،آشکار شقدن تبعقیضهقا ،برجسقته شقدن نفقرت از
مادران و نفرت از شونت نهفتۀ نظام مردباالرانه ابت
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