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 چکیده

  گستتت ر ستتتتا با ی مشتتت را یا ت له به گروهی  ا  اهات ویژگیعلّبه فرد یا گروهی از افراد، بهپراکنی بیان تنفر نفرت
شاع اج ماعی و های شبکه  شده که در   ، شونت و تب یض در دنیای مجازی  ۀا س ری فراهم  میز زنان  آهای نفرتآن گف مان ب

تبدیل به  تواند می پراکنینفرتتوجه به اینکه  رو با اینی از زنان شتتتده استتتتا از علیه یکدیگر منجر به ایجاد بازنمایی جدید        
شده  شد  به اج ماعی زیادی و پیامدهای جریان  ش ه با صد دارد به   ،دنبال دا صل  هایفهلّؤم یواکاوااین مقاله ق   یپراکننفرت یا

 نای  مز نظری تولید  ستتن ،گلیردونه یبر این استتاب با رجوب به آرا ابپردازد نستت اگرا یا در یرانیا زن کاربران یهاپستتت در
  ۀال در حوزصتتفحات بیستتت کاربر زن ف ّدایک، تئون ایا ون مانی ه و با رهیافت تحلیل گفئآمیز در فضتتای مجازی ارانفرت

شدا   س خراج  ویژهفر  کار ،به رهیافت تحلیل گف مانیبا توجه زنان تحلیل  اطالعات از م ن  برهای من خب  ای برای ثبت و ا
شد در شان از وجود چهار م  انظر گرف ه  سا  اری زنان علیه زنان دارد نفرت فۀلّؤن ایج ن انه و  گاهآسو  کاربران از یک اپراکنی 

به   یستنّ  زنان  ۀستوی دیگر با هجم ط پردا  ه، ازها و ایدئولوژی گف مان مستلّ های فمنیست ی به نفی ارز  ثیر آموزهتأتحت
سلّ  ست ط میبازتولید گف مان م شکل     پردازندا پ شده به نفی باورهای موجود و  شر  ی من هی به برابری  گیری مقاومهای من 

های مشهود در   گاهانه، از تقابلآصورت نا دوست به ین توسط زنان نویسنده و زنان پسر   ا تولید  شونت نماد اندا  هجنسی پرد 
 اهای کاربران بوده که منجر به همدس ی ضمنی آنها در بازتولید نگاه فرودس ی به زنان استپست
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 مقدمه
کرامت،   میمفاه نیو همچن هاتیّحقوق اقل ها،گروهو  دافراحقوق  ان،یب یآزاد نقض هرگونه پراکنیرتفن

 بیبه آستت کیتحرستتخنی استتت که   پراکنینفرت ،یالمللنیو ب یملّ نیدر قواناستتتا  یو برابر یآزاد
 آن هدفو  کند تیحمایا از آن  باشد ا  شونت  ی بت صّ  ض،یتب دیگری یا طرح بیانی حاوی رساندن به  

است که از اقدامات  شونت   یسخنان توان گفت این پدیده می استا  ا   ی یّجم  ای یاج ماع یگروه
شو  ای دیاقدامات تهد گونهنیبه بروز ا ای کندیم تیحما زیآم  نیفقط به ا پراکنینفرت ها الب کندیم هیت

شگران  ینظر بر  درا شود یموارد محدود نم سط   یبه اظهارات پراکنینفرتمفهو   ،پژوه   شود داده میب
ضا  ۀکنندتیکه تقو صّ  یف ست  یدارواب و نبود رت  ساب ا ، ا صب  نیفرض که ا نیبر ا ست  ت  ها ممکن ا

 ا Gagliardone, 2015: 11هدفمند شود ) ضی صومت و تب  ز،یآمحمالت  شونت دیسبب تشد
سائلی   ضای    که یکی از م شگران در ف شبکه مجازی و بهپژوه توجه قرار دادههای اج ماعی موردویژه 

 ۀحوز یدر ارتباطات اج ماع پراکنیستتتخن گف ن از نفرت استتتتا« پراکنی این رن ینفرت» ۀ، پدید  اند 
 2پراکنینفرت  »2014) 1زعم آلماگورا به :Delgado& Stefancic 2004استتت )بوده  یالف ّ یپژوهشتت

دلیل  صوصیات درونی    ی از افراد بهگروه درمورد شخص یا انه، کورکورانه و بد واهانه عی گف ار  صم نو
نظیر جنس، نژاد، مذهب، قومیت، رنگ،      هایی به ویژگی ا واق ی آنها استتتتا این نگر   شتتتده ی ادارا

س گاه ملّ  سی به  ا صّ   ی، ناتوانی یا گرایش جن س یزه و ز، نارواگر، آمیآمیز، ارعاببانه، تب یضشدت م  
ت، تخریب و یا  ار و اذیّزرسانی، تحقیر، آ منظور آسیب گف ار مذکور به ،زعم این پژوهشگر جویانه استا به 

 «رودکار میآنها به درموردجم ی  ۀگرانهای وحشی  وی نهایت اعمالهای هدف و درسازی گروه نیباقر
(Almagor:4  ا  

ضوب در ور  علیه رن ی پراکنی ایننفرت ست زنان مو س اگرا  این بین در  و توجهی ا یکی  عنوانبه این
   بستت ری1397؛ بیچرانلو و همکاران 1397 نژاد و مجلستتیهای اج ماعی محبوب )عبدالهیاز شتتبکه

س ر      سب برای گ ست  پراکنینفرتمنا شبک  اا ضا را برای گروه  اج ماعی موبایلی، ۀامروزه این  های  ف
ضدزنانه  تندرو، رادیکال  ست که کامالا  فراهم کردهو  سوژ  بی ا شکارا  سا     ۀپرده و آ زنان را آماج انواب و اق

های ج لی و  ستتازندا امکان تشتتکیل هویت زا بدل ای  شتتونتها قرار دهند و بدن زن را به ابژهتوهین
ضا  ستا   علیه زنان بهپایان های بیبر این هجمه تقلبی در این ف س اگرا   برعالوه شدت دامن زده ا این این

  ۀنات شده است، که این ویژگی در سای   ، احساسات و هیجا  آمال امیال، ۀبدل به فضایی برای تخلی  یگاه
س ر جام ه     فقدان نهاد سانی در ب سیع برای برقراری ارتباطات ان شونت  به ،ارتباطی و عکس  ود ی نی  

سیخ ه بدل می    سارگ س اگرا  به  نیدا درواقع بر ی کاربران ایراشو اف س رهای  ا ّ   این شرایط و ب   دلیل 
ها شکل و شمایلی    مس  د پر اشگری و  شونت تا  و تما  هس ند که اغلب این  شونت      ،ایرانی ۀجام 

                                                           
1. Raphael Cohen-Almagor  

2. hate speech 
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پذیرترین چیز برای ستترریزی این  شتتونت، اغلب تن زنانه استتتا  د و دستت ربنکن ی پیدا میجنستتیّ
س اگرا  ماهیت  درنهایت ضا  این ضرر زنان   کندیرا فراهم م یگف مان یف ستا  که به  ضای   ا زنان در این ف
یّ  قاعده مورد   ستتت یدئولوژی   پراکن ازامیال نفرت  ۀهجم ال و  ارج از  نب انواب ا یدئولوژی   ویژهبه –ها  جا ا

ساالرانه  شامل قلدر وگفت نیاز ا هایینمونه گیرنداقرار می -مرد سخنان   زیآمنیتوه یمح وا ،یگوها  و 
زبانی    با  را  «ما » م موالا ورند که  آوجود میرا به  ییم نفرانه فضتتتا  های گف مان  نیا ن استتتتاپراکنفرت
  ا2018Mondal) دهدیقرار م« آنها»برابر درمیز آتوهین

نه   گف مان بر عالوه  ،زنان استتتت  درمورد انگیزییکی از علل ترویج نفرت که  ود   ،های مردستتتاالرا
شده        ،هاپراکنینفرت دیبازتول وان علیه زنان میز زنآهای نفرتگف مان شیه  شدن زنان به حا باعث رانده 
  ۀنگار  مقالرو هدف ازاین گیرنداقرار می« دیگری»مثابه زنان به دربرابر« ما»مثابه زنانی که به ؛استتتت
به    استتتت که زنان    میزیآهای نفرت فه لّمؤاستتت خراج  ،حاضتتتر  با  برند کار می علیه یکدیگر  چه   ازا رق
های گف مان عامالن و ستتوژهبه چه طریقی و کنند استت فاده میزن و زنانگی  جهت ت ریفی یهاگف مان

 ؟دنکنمقابل را به دیگری تبدیل می

 

 تحقیق ۀپیشین
شناسی محاسباتی، علم کامپیوتر، حقوق و     نظیر زبان شگران مخ لفی از منظرهای گوناگون پژوه هرچند

رغم وجود علی   و4: 2020مودا و همکاران،اند )پردا  ه« پراکنینفرت»ۀ دعلو  اج ماعی به بررسی پدی 
نفرت ۀهنوز هیچ ت ریف واحدی از پدید  ،در مجادالت علمی « انگیزامر نفرت» ۀادبیات پرطمطراق دربار  

کنند، هنگا  توصتتتیف پراکنی کار مینفرت ۀمستتتئل اکثر پژوهشتتتگرانی که درمورد پراکنی وجود نداردا
)رضتتتوی و همکاران،  « آمیززبان توهین»واژگان و اصتتتالحاتی نظیر  ۀاز دریچ ،لهئپیامدهای این مستتت  

کاران،   جویی )ری ش ، ستتت یزه2010 جازی   2018و هم لدری م حث می    و ق ند ب نا و نونز کن  1ا فورتو
،  ا آنها در پایاننداهانجا  داد ایپراکنی از منظر علو  رایانهتشتتخیص نفرت   نیز پیمایشتتی دربارۀ2018)

ناسزاگویی،  »ها نظیر ای از واژهمجموعه ۀاصطالح مذکور ارائه دادند که دربرگیرند  چندین ت ریف درمورد
 ۀهر نوب تالشی برای ارائ»زعم آنان نیز دا بهوشمی« گرایی تا مح وای رادیکالآمیز، افراطهای توهینپیا 

به م نی   توانپراکنی را میطور کلی نفرتبه «اانجامدشکست می  پراکنی به شمول از نفرت ت ریف جهان
روهی که به آن هایی که در آن ستتتهیم هستتت ند یا گعلت ویژگیبه -به فرد یا گروهی از افرادبیان تنفر 
  ا 2020)چاری یدیس و همکاران،  دانست ت ت له دارند

نفرتچت و اینس اگرا  باعث شده است نپبوا، اسمانند توئی ر، فیس اج ماعیهای شبکه گس ر 
 ،آمیز و زننده در این رنت  مطالب توهین   پراکنی وراح ی ترویج پیدا کندا بخش بزرگی از نفرت  به  پراکنی
های اج ماعی مجازی  ا اگرچه شتتبکه2016برای جوامع ایجاد کرده استتت )ستتگالو،  توجهیقابل چالش

                                                           
1 Fortuna & Nunes 
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عنوان ابزاری جهت ترویج نفرت به ند،  آورمد فراهم می امؤثر و کار  طلی مناستتتب برای برقراری ارتبا  محف
های   های محبوب شتتتبکه  دلیل  صتتتلت بازبودگی پل فر     کنندا این امر به  پراکنی آنالین نیز عمل می 

اب پراکنی، اطالعات حسّ برای پخش مح وای حاوی نفرت ی ر و اینس اگرا  ئبوا، تواج ماعی نظیر فیس
 ناقشه استا وردمم و موضوعات

شتتودا از ارائه می ات مرتبط با رو  پژوهش از بررستتی اب اد موضتتوعی پژوهش حاضتتر، مطال   ب د
وی   ا  اشاره کرد 1389) مرادیپژوهش توان به با رویکرد تحلیل گف مان ان قادی می شده مطال ات انجا 

تی دورۀ            تان انگلیس تی زب تاب درس تون ک  تل م  ته تحلی در ایران در چارچوب تحلیل  دبیرس ان سو ب
های درصد ایدئولوژی 91پردا  ه و نشان داده است که  قادی با اس فاده از رو  ون دایتتتکف مان ان گ
ست قمنفی در این ک ب  هایایدئولوژی دص در 9ثبت و م صاویر آهمچنین  اابل تبیین ا   رایش م ون و ت

شان از مرد  سیّ ن سی در   » ۀدر مقال   نیز1392 ) صابرپور   ی داردامحور بودن و تب یض جن بازنمایی جن
بازنمایی شتخصتی زنان را    حوۀن ، 1998)ون دایک  چارچوبگیری کاربا به «رازهای سترزمین من رُمان 

ده از با اس فا  امریکن اینگلیش فایلتحلیل ک اب به   نیز 1395) زاده و یاسمی آقاگلا تبررسی کرده اس  
ن آهدف نویسندگان   دانس ه و ئولوژیک دگف مان این ک اب را ای ن،نویسندگا  ندااپردا  ه مدل ون دایک

این ا دانندمیی و فرهنگتی این جوامع دانش ملّ ۀتوصیف و بررسی مسائل اج ماعی جوامع غربی و ارائ را
ی  را بازنمایی، فرهنگ فردی و اج متاعی افراد در جوامع غربی و الگوهای فرهنگی آنها گسبک زندک اب 

با رویکرد تحلیل    ترامپ  دونالد  های  توئیت   نیز به بررستتتی  1399) کالن ری و همکاران  کرده استتتتا
ترامپ در ستتطم م نایی از عناصتتر زبان دهد ها نشتتان میاندا یاف هه دایک پردا  گف مان ان قادی ون

سبک به واژه       سطم  س فاده کرده و در  سیاری ا می ها دست گزینی و حذف عمدی بر ی واژهشنا  ی ب
های ایدئولوژیک طور پیوس ه در مواجهه با گف مانهی ر بئکاربران تو دهدهای پژوهش نشان میزندا یاف ه
 هس ندا

یت   ها طال ات حوز   درن یّ   ،پراکنینفرت ۀدر م نان و  به اهم مان ز ها  آ پراکنینفرت ت گف  کدیگر  ن  به ی
 این زنان در پژوهشتتی داردا گف مانپژوهش حاضتتر ستت ی در پر کردن این     ونشتتده استتت  توجهی
شده  ایجاد شودا پس با توجه به بحرانمی« دیگری»برابر در« ما»از زنان  ایجاد بازنمایی به منجر رویکرد،

چگونگی تأثیر گف مان نفرت  ستتت ی دارد حاضتتتر   ۀمقال   ،یکدیگر  زنان درمورد  پراکنینفرتو  جام ه   در
دنبال پاستتخ به این پرستتش   این پژوهش به رونیازا ؛مطال ه کند هانآایجاد بازنمایی از در پراکن زنان را 
میتولید نفرت  که منجر به    ،های موجود در گف مان زنان را   فه لّؤم ،گلیردونه  رویکرد چگونه استتتت که  

 کندااس خراج می شود،
 
 

 تحقیق نظری چارچوب

پراکنی ارائه  از نفرت را ا   ودهای    بوا، توئی ر و گوگل ت ریف قبیل فیس  اج ماعی از  های شتتتبکه 



  203   های کلیدی ...لفهتحلیل گفتمان مؤمریم مقیمي و همکاران / 

س اند تا برکرده شان به یک ا های مذکور  سری قواعد پایبند شوند و این امکان برای شرکت   اب آن، کاربران
ج  تروی رد شانتالش  ای نیزی و منطقههای  اصی از بیان را محدود کنندا نهادهای ملّ فراهم شود تا شکل  

  ه،پردهای پشتتتاین تال  رغمولی علی ؛داردهای محلی ستتنّتکه ریشتته در  استتت هامحدودیّتاین 
مشتتت را به   ۀعالقاستتتتا  غیرممکن تقریباا پراکنینفرتعبارت شتتتمول از ت ریفی جهان دستتت یابی به

را به فرص ی برای ذی  پراکنینفرت ۀهای مطرح دربارحفظ کرامت انسانی، بحث  جلوگیری از  شونت و 
  مرتبط محلی باشتتتند   های حل دنبال یاف ن راه  به  اندیشتتتی با هم تا   نف ان مخ لف تبدیل کرده استتتت   

(Gagliardone, 2015: 8). 

صدا من قل می  از دو نوب پیا  را ،شود انگیز تلقی میمطلبی که نفرت صویر یا  پیا   کندا طریه م ن، ت
روه هدف  کردن افرادی استتت که عضتتو گ  و  وار هی هدفمند استتت و هدف از آن تحقیراول برای گرو
س قبال می    ن ودتا» طریه عبارات زبانی مانندکه از شوند قلمداد می شما ا   ؛«شود را گول نزنید که از 

های ان منزوی شما و  انواده » ،« وانیم کاری کنیم و قسر در برویم گاه بهر» ،« واهدکسی شما را نمی  »
س   ممکن» ، و«شوید رب میطرانده و مض بیرون و از جام ه طرد، جدا،شده   ست حاال بخواهیم این م له ئا

 کندانمود پیدا می « رسید!بااااا بلکه  ا  یلی احساب راح ی نکنیدامّ ،رنگ نکنیمرا زیاد پر

ست که کارکرد دیگر نفرت س ند و از    ۀافراد دارند پراکنی این ا شابه بدانند که تنها نی همان دیدگاه م
پیا  م  ارفی که  ، تقویت شودا  شوند تهدید می رااظاه که ت در گروه برای افرادیعضویّ  این طریه، حسّ
 شکل زیر است:شود بهده میای افراد دارای نگر  مشابه فرس ابر این اساب بر

دانیم بر ی از می» ،« واهدآنها را در اینجا نمیاز شتتما با ما موافقید که کستتی  دانیم بر یما می»
حاال بدانید که شتتما تنها  » ،«تروریستتت هستت ندرناا، جنای کار یا کنید آنها کثیف،  طشتتما حس می
س یدا به انداز  سی آنها را در        ۀنی شود ک صل  س ند که اطمینان حا اینجا نمی کافی افرادی همانند ما ه

 ا«ت واق ی آنها جلب شودها به ماهیّاینجا است که توجه آنقدر آد  شبیه ما در» ،« واهد
  هم چنین گف اری ا دارد ها نآو تقویت   بازتولید   در  تال هایی استتتت که  بر تنشمب نی پراکنینفرت

شد هم عامل تفرقه  عامل وحدت تواندمی سبب ایجاد گف مان     ا اینبا می «آنها»مقابل در« ما»سخنان 
ض نفرتمفهو    اGagliardone, 2015: 11شود )  ست   پراکنی  ود نیز مو شه ا ست     اع مناق شت نخ بردا
پنداردا  می توانایی  ا  بارا مفهومی وسیع  پراکنینفرتکه ت در سطم کالن از این مفهو  اس برداش ی
این  هر دوِ ا«آفرین  هرابکال»یا « سخن  طرناا»از  های محدودتر از این مفهو  عبارت استبرداشت

  أآنکه سخن تو با ااندبسط یاف ه  ایجاد  شونت آسیب رساندن و    دربر قدرت سخن  مرکز ت مفاهیم جهت
ست،     ی جوام ی کهح ّ ،جوامع ۀدر هم ، تقریبااپراکنینفرتبا  دیده می ریسک  شونت در آنها محدود ا

نها بهآ آفرینیاستتت که اح مال نقش هاییکنشستتخن  طرناا، م مایز و مجزا کردن هدف از  ،شتتود
شدید »صورت   ست  «  شونت یک گروه علیه گروه دیگر  ۀکنندکاتالیزور یا ت  ,Gagliardone) چشمگیر ا

  ا12 :2015
در تولید م نای     ،مهم اج ماعی  ۀشتتتبک عنوان یک  به  ،اینستتت اگرا  در این پژوهش نمادهایی که    
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های بندیت تامی در انواب و اقستتا  صتتورتاهمیّ ،کندپراکنی زنان علیه زنان بازتولید میاج ماعی نفرت
را تبدیل به   پراکنیتنفر تواندشتتتود میبرستتتا ت می یگف مان م نایی که در اعلیه زنان داردگف مانی 
   کنداو پیامدهای اج ماعی زیادی  جریان
 

 روش تحقیق
ثیر  أت  ۀدنبال مطال    داند و به  یدئولوژیک می  دایک کارکرد زبان را ا    تحلیل گف مان ان قادی ون   که  نجا آاز

این  ،تاستتهای نهانی م ون رستتیدن به الیه و و بازتولید ایدئولوژی توستتط گف مانایدئولوژی بر گف ار 
سایی    نوش ار  شنا صلی   هایفهلّؤمبرای  لذا رویکرد  ؛شود بررسی می  اج ماببا  و ارتباط آن پراکنینفرتا
ستا کیفی ت ساا تحلیل گف مان را تحلیل ایدئولوژی می    ون حلیل گف مان بر پژوهش، حاکم ا سا دایک ا

وابط گروهی و ستتا  ارهای گروهی  ستتازمانی، ر ستتا  ارهای اج ماعی، برها داند و در تحلیل ایدئولوژی
ان قادی     تحلیل گف مان، رستتیدن به رهیافت ا یکی از اهداف مهم رو1382دایک، )ون کندتأکید می

ستا       صلی آن ا شگران ا سب اا منفی رویکردی نقّ مذکور رو  روازاینبه م ن و کن نگر به م ن و  ادانه و ن
سیر    مجموعۀ باف اری آن داردا در این مقاله، تمام س ور زبان گرف ه تا تف ی اب اد و زوایای  له م ن، از د

شگران، مورد نگر  سی و بازکاوی قرار گ های کن ستا در برر دادن  ود م ن و   ن یجه با محور قراررف ه ا
های مک و  م ن انجا     ای آن، تحلیل و تبیینی از مفاهیم و م انی نهانی و الیه     لحاظ کردن نظا  زمینه   

ت هدف در این جم یّ گویندامی «م نیمیان»یا  «ستتتطریم انی بین»های نهانی را یهشتتتودا این المی
ش ه م ون  ،تحقیه ست که حاوی   شده به نو ست ا ست  پراکنگف مان نفرت عنوان کامنت و پ توجه به  با اا

یک، فر  ویژه رهیافت تحلیل گف مانی تئون ایا ون      ی  برها  رای ثبت و استتت خراج اطالعات از  ای بدا
  ؛نظر گرف ه شتتددرال شتتده از صتتفحات اینستت اگرامی زنان ف ّهای ان خابها و کامنتپستتتاز  من خب
سپس با اس فاده از اب اد     های این پژوهش شامل م ون تصویری، نوش اری و مح وایی استا    داده بنابراین

های زبانباط مکانیز ادامه با پیوند و ارتو در  ت یین گش ه شده، عوامل گف مانی  های مشخص و شا ص 
شف    شرایط و زمینه   شنا  ی ک این فر  حاوی   شدا انجا   تبط با گف مان، تحلیل نهاییهای مرشده با 

سه کارویژۀ اول، کاربر     یازده ستا  سه      «تاریخ و عنوان»کارویژه ا شنا ست که گویای اطالعات  ای م ن  ا
را  هاگف مانی تبلیغاتی حاکم بر کامنت نظا توان طریه آنها میها، که ازها استتتا ستتایر کارویژه پستتت

سی کرد  مورد زناندرسازی این نظا  گف مانی  نوب انگاره شنا ت،  زنان   موردهای موجود درانگاره ،را برر
سایی کرد،   م نی م ون را و همچنین مقوالت م نی و درون را بازکاوی کرد ایرانی سبک   :عبارتند از شنا
بندی یا غیرستتازی، )مثبت و منفی ، قطب شتتده در م نراد و نهادهای مطرحت و منفی ، اف)مثب واژگان

 هاا  های اساسی م نها و گزارهها، تلقین و تداعیفرضاس نادها، پیش
در قالب     مده را آدستتتتهای به  و داده کردهها را بر م ون ان خابی اعمال    محقه در گا  اول کارویژه  
های م نی  های هر کاربر پس از اس خراج مقوالت و کارویژها م نه است ردجداول مخ ص هر م ن ارائه ک

برای انجامدا الت تحقیه میپاسخگویی به سؤا  که به  شده نهایت تحلیل و تفسیر فرام نی  از هر م ن، در
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سایی     پنجر حداقل بیش از ی فالوواها و افراد دارسلبری ی گیری اب دا نمونه شنا س اگرا     هزار نفر در این
ضمون نفرت  شده  س فاده می    پراکنی و م ونی که با م شان ا سط ای سایی      شده، به تو شنا صورت هدفمند 
ست شد  شاهد ا ه ا ست  ۀب د از م   ،پژوهش فاهدات تحقیه و ت هدف، ماهیّجم یّ با لحاظ هاو کامنت پ
د ون دایک، و   گف مان مانن    پردازاناز دیدگاه نظریه   ا مشتتتخص گردید  هایی برای انجا  این تحقیه  نمونه 

نه  فرکالف مان  برای نمو یل گف  مای          ها داده ،گیری در تحل بازن که  ند  خاب گرد ید ان  با   وبی برای یی 
شندا گف مان مورد شد روند گذر زمان با    نظر با س ی  ست همچنین  نظر ها درها و کامنتتوجه به زمان پ
شود  ست  اگرف ه  صحیم هاها و کامنتپ سان این حو   ی  شنا   در که هزه ان خاب گردید، با دقت تما  کار

 اشوندجدول زیر م رفی می
 مطالعهلیست کاربران و صفحات مورد . 1 ةجدول شمار

 معرفي صفحه
پست تعداد

 منتشرشده

تعداد 
دنبال

 کنندگان

 ردیف نویسنده نام کاربری

یاسمین  K yasaminkarimi.therapy 20.6 113 مدافع سالمت روان -درمانگرروان
 کریمی

1 

تواند جهان صدایی دارد که می هر زنی
را تغییر دهدا نویسنده، دانشجوی روان

 ال زناناشناسی، سخنران، ف ّ

293 41.5  K nazanin.behdadfar  نازنین
 بهدادفر

2 

برای ورود به این صفحه تخیل و حس 
 طب ی  ود را ف ال کنیداشوخ

1447 39.2  K Analiakbari  آنالی
 اکبری

3 

رو  -بیاتدانشجوی دک رای اد
 -کنمهای عاشقانه ایرانی کار میرمان

 کنمایه وق ایی فارسی تدریس می

134 6634 elham_naeej   الها
 ناییج

4 

 به راه بادیه رف ن به از نشس ن باطل

 -و گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم
 شناسیجام ه ۀحوزپژوهشگر 

734 74.3  K Eli.khorsanfar  الی
  رسندفر

5 

 -و فمینیسم حقوق زنان

 توهین به ادیان و عقاید آزاد

2848 152  K feminism.everyday 
 

نسرین 
 افضلی

6 

تو مگو همه به جنگند و ز صلم من 
 چه آید

ای هزاری، تو چراغ  ود تو یکی نه
 بیفروز

268 47.6  K Najmevaahedi 
 

نجمه 
 احدیو

7 

  -عکاب تبلیغاتی

اینجاییم تا کنار هم ک اب بخونیم و 
تمرین کنیم  ودمون رو بیش ر دوست 

 -داش ه باشیم

752 29.1  K mariyan_sr 
 

 8 مری

https://www.instagram.com/feminism.everyday/
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 معرفي صفحه
پست تعداد

 منتشرشده

تعداد 
دنبال

 کنندگان

 ردیف نویسنده نام کاربری

 با ط م شکالت و عطر وانیل

شنا ت او و  ،زن -نان سرزمین منز
دوس ان این پیج  -روههای روب شونت

 فااطنانها پس لزبرای آشنایی با حقوق 
 امطالب رو بخونید ب د الیک کنید

14 331  K banooye_zemestan 
 

بانوی 
 زمس ان

9 

 -ه استزنان_انقالب انقالب ایران یک
انقالب انسانی برای ایجاد حکومت 

سکوالر و  ،آزاد ،ای برابرجام ه انسانی و
 ه برای همهمرفّ

9944 48.4  K women.revolution 
 

انقالب 
 زنانه

10 

 maryamdehkordii7 6243 734 ایران وایر ۀنگار و عضو تحریریروزنامه

 

مریم 
 دهکردی

11 

ا هم نویسیمااا امّزنان می ۀنجا دربارای
ش ار ما:  -برای زنان و هم مردان آگاه
 نفسهاندیشه، آگاهی، اع مادب

765 20.9  K Zananeagah 
 

 12 زنان آگاه

 K zanan_tosee  15 111 ، همین حوالیاطراف زنان
 

 ۀتوس 
 زنان

13 

دانشگاه  غرب ۀفلسفۀ آمو  دانش
 زنان ۀپژوهشگر حوز/ تهران

 بیداد ۀسردبیر نشری

58 9454 saba.abdollahiii 
 

صبا 
 عبداللهی

14 

- 3506 1.7 M Tahminehmilani 
 

تهمینه 
 میالنی

15 

 K faranak_amidi  254 6172 زنان ۀ برنگار حوز
 

فرانک 
 عمیدی

16 

 - یال برابری جنسیّف ّ -نیستیفم
تهیّه -المللارشد حقوق جزای بین

 الناین رنشکننده ایران

811 222  K samaneh_savadi 
 

سمانه 
 سوادی

17 

در کنار هم بخوانیم  -هموزندآجمالت 
 ک اب -و بیاموزیم

 انرژی مثبت

3397 491  K jomalate_amouzandeh 
 

الها  
 فالح

18 

 K khabarhaye_khoob  331 3057 هدف حال  وب شماستا
 

 19 فالحالها 

آگاهی و ، رای رو به تفکّپنجره
دنیا را جای به ری برای  -انسانیت

 ازیس ن کنیم

893 155  K clean.minded 
 

شهال 
 ظهوریان

 

20 
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شباب    گیری در این پژوهش برنمونه صل ا ساب دو ا ست پذیری و هدفمندی انجا  گرف ا که ا ازآنجاه ا

هایی  گران برای اج ناب از ایجاد نمونهپژوهش ،بودهای موجود در اینس اگرا  بسیار زیاد تها و کامنپست
صادفی هدفمند بهره  از نمونهزیاد، م جحبا  سی ب با توجه به اینکه هدف این تحقیها بردندگیری غیرت  رر

های  ها و کامنتپستتت نیاز این پژوهش،های موردداده ،زنان در اینستت اگرا  استتت پراکنینفرت یگف مان
 120 اامجموب تقریب از آمیزتوجه به واحد ثبت، واژگان نفرتبا استا که مرتبط با زنان بوده اینس اگرامی  

ست جمع  صفیه    حدودشده،  آوریهزار پ ست ت ست و کامنت    100ان، نزدیک به از این میشد و  هزار پ پ
توهین و نفرت ،لۀ اصتتلی مقالهئمستتهای م یار مطابه باپستتت و کامنت  20بیش از  شتتده وگذاری کد

هدر قستتمت پیاد همحقّ ،جهت افزایش اع بار تحقیهجهت تحلیل ان خاب شتتدا ، پراکنی زنان علیه زنان
ها پردا  ه است، نه تفسیر آنها و به این ترتیب عین م ن    به توصیف داده  ها، صرفاا سازی و توصیف داده  

شانه محقّا سازی شده است   پیاده شباب نرسید   ،ها در م ن راه یاف ن ن  ه استا ، ادامه دادهتا زمانی که به ا
 ا در گزار  تحقیه، بیان دو یا چند نشانه برای پرهیز از طوالنی شدن، کافی است

دو  ،هبر محقّو عالوه ، برای هر شتتا ص زبانی، چند نشتتانه در م ن ارائه شتتده استتتپژوهشدر این 
هایی  نشانه ؛ حضور داش ند  ه کن رل مشاهدات محقّ و  هاپست  جهت ان خاب و ثبتنیز  گر دیگرمشاهده 

در این تحلیل از ندا اهم رفی شتتد هستت ند نیزآمده از تحلیل م ن، دستتتبههای که نمایانگر مضتتمون
گر آشنا با فنون  دو تحلیل که به این ترتیبا شا ص تناسب برای دس یابی به توافه اس فاده شده است       

صد از نمون ی، تحلیل گف مان ان قاد ص ا کردند های این تحقیه را تحلیلۀ م نهر کدا  حدود ده در د  در
در این : صورت سنجیده شده است     ها بدینسی شا ص تناسب بین تحلیل   گران با بررتوافه بین تحلیل

 :به بیان دیگر ؛شدها تقسیم مطلوب بر ت داد کل مکانیز  شنا  یهای زبانت داد مکانیز  رویکرد
 شا ص تناسب  = گران های م ناسب بین تحلیلمکانیز  ت داد
 اس فاده در تحلیلموردشنا  ی های زبانکل ت داد مکانیز / 

درصتتدی را نشتتان  85گر دیگر در این تحقیه تناستتب تحلیل دو مشتتاهده ۀن ایج حاصتتل از مقایستت
              ام  بر است تحقیه داد که این میزان جهت حصول رواییمی

 
 

 تحقیق یهافتهیا
س رد  سیدن به فر م  ۀباتوجه به حجم گ صرفاا    ینداون و ر شباب،  سی قرار  ها مورداز داده هایینمونه ا برر

 ون ان خابی با سایز جداگانه و با گیومه از فرآیند تحلیل م ون م مایز شده استام  انداگرف ه
  :1م ن )
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  قالب و در ۀ اینس اگرامی بدون فیل ر در صفح  دلیل مسائل حقوقی فیل ر شده و  نک ه: تصویر فوق به 
 ویدئو من شر شده استا

شه یا زبرو  ی مانندتاکاربرد عبار» ساالری   م یارهای «زرنگزن باید  نگ با  را دائمااگر سرکوب مرد
ستترباز کنند زنانی که از این نوب عبارات استت فاده می ،کندا در ادبیات فمینیستت یبازتولید و بازنشتتر می

به   نظا  اج ماعی و فرهنگی مردساالری پیامی که در  هطور بالقوّهزیرا ب ؛نامیده هس ند  ردساالری م ۀپیاد
قالب   ای کوچک شتتوند که بابه این م نا که زنان باید به اندازه استتت؛ «بودن کم ر» شتتودزنان القا می

مدرا می» مانندهایی پیا  دامنطبه شون ت ریف کرده « زنانگی»تنگی که مردساالری برای زن بودن و  
طور ضمنی محدود بودن  هنیز عباراتی  هس ند که ب « !کار؟ آ ر  که باید شوهر کنی  وای بگیری چی

ش ن به  صورت مرتب بهر در این طرز تفکّکنندا زن را به وی القا می رزوهایآ   مفهو  کم ر بودن و نیاز دا
شده و هم  ،پناهسر  ضر   ا گف مانشود می مدیر بودن هم به مرد القازمان پیا  قوی بودن و به زن القا  حا
گونه به مردان القا  زیرا این ؛بردال میؤبر حفظ مردستتاالری در جام ه، مردانگی مرد را هم زیر ستت عالوه

   شودادار می دشه« مرد مردانگی»فاج ه است و  ،اگر از زنی در چیزی کم ر باشدشده است که 
 

 ها(متن ۀماینان )درونداده به زهای نسبتگفتمان
 آرزوهای بزرگ، هوش، ذکاوت، قدرت، مدیریت مثبت واژگان

پاره،  جنده، پ یاره، پاچهگر، مردستتاالری، قالب تنگ، ضتت یف، دروغ و تظاهر، فاج ه، ستترکوب منفی
، احمه،  ترهو کم،  نگ،  وار، نامردذلیل، پاچهزن، ستترکوب، ستتنگدل ،راضتتی، دریدهاز ود
 کهیر، برده، تحقیرا ۀاا، زنیکوحش ن

           نیسمیفم مثبتافتتتتراد و 
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 اینستاگرامي زنان علیه زنان پراکنينفرتاول در خصوص تحلیل گفتمان  متن ۀمای. درون2ل جدو
 

 (                    2019نوامبر  6) 1398آبان  15شنبه، پنج
  :2م ن )

 :تواند باشدهای  ود  میزن فقط از بین همجنس ترین دشمنبزرگ»
 اکندجلف بودن میرا م هم به  اگر  انمی یک رنگ شاد بپوشد، یک زن او

 اسر استاز دید یک زن سبک ،اگر بلند بخندد
 ااگر د  ری شاد و سرحال باشد، برای جلب توجه است

 احیاستاگر از داش ن  واس گار مناسب  وشحال باشد، من ظر شوهر و بی
 ااگر از ازدواجش ناراضی باشد، حواسش جای دیگری است

 اان است طرناا برای زندگی دیگر ،اگر طالق بگیرد
 اباید تارا دنیا شود ،اگر شوهر  بمیرد

 اااه چیز از او گذش همسالی شود، هرد میانااگر و
 ااما اگر پسری با چند د  ر دوست باشد، اف خار است

 اجا  واس گاری برود و د  ران دیگر را من ظر بگذارد زرنگ است اگر صد
 ات که ن وانس ه نیازهایش را برطرف کنداز دید همه مقصر زن اوس ،اگر چند زن را همزمان بخواهد

 ااست نگهداری زندگیش را نداش ه ۀی نی زنش عرض ،اگر زنش را طالق بدهد
جور کند!  وتواند  ود  را جمعباید ستتریع زن بگیرد، چون مرد بدون زن نمی ،اگر همستتر  بمیرد

 گرا، دانشگاها، موعظهنظا  اج ماعی و فرهنگی مردساالری  منفی نهادها  

 بزرگ بودن دنیای زنان  ود هاارز 

، در  دمت  هدف و آرزوهای محدودجنسی، احمه، زنیکه، ناآگاه،  ۀ، بردمردساالری ۀسرباز پیاد دیگری
 دساالریمر

 شناب زناارجاب به پست روان اس ناد

 و نیاز به آموز  دارندا بوده گاهآهای مردساالری هس ند نازنانی که در پی بازتولید ارز                                                                                                                                              اهفرضشیپ
  ندا سرباز مردساالری هس ۀکنند و پیادهای فمینس ی آشنایی ندارند به زنان  یانت میکه با آموزهزنانی  داللت

  یهتتافتتهمؤلّ
 اجماب

ساالری   وردن فکتآشناب و  م ن با نقد دیدگاه زن روان سی به زنان در نظا  مرد س ی    ،هایی از نگاه جن
 کنند، دارداتولید میدر مخالفت با نظا  مردساالری و زنانی که این نظا  را باز

  یهتتاگتتزاره
 یاساس

 زنان ناآگاه باعث بازتولید نگاه مردساالرانه هس ندا
 هایی فمنسی ی راه نجات زنان استا      نیست و آموزهیفم

  شونت علیه زنان حامی مردساالری و توهین و تحقیر راه نجات فمینیست استا  
 نظا  حاکم بر ایران نظا  مردساالرانه استا 
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 اپراکنی  واهند نمودمورد  سخنمردان کم ری در مسلماا
 «امورد همدیگر صحبت کنیمتر درمالحظهمی باها ککا  ما  انم

 

 ها(متن ۀمایداده به زنان )درونهای نسبتگفتمان
  زرنگ، اف خار، مناستتب،  واستت گار  وشتتحال، ستترحال، و شتتاد دن،ی ند بلند شتتاد، رنگ مثبت واژگان

 اهظبامالح
  انت،ی  ا،یحیب شتتوهر، من ظر توجه، جلب ستتر،ستتبک بودن، جلف م هم، همجنس، دشتتمن، منفی

 اعرضهیب مقصر، گذاش ن، سرکار د  ر،دوست چندتا ا،یدن تارا مرگ،  طرناا،
افتتتتراد و 

 نهادها  
                یامروز و سرحال و شاد د  ر مثبت

 یزیس زن و یمردساالر سا  ار ،یسنّ  زن منفی

                    سرزنده و شاد  ود هاارز 

 اهیس و یکر   دیگری
 امدرن و یسنّ  و یامروز مردان و زنان یرف ار اتی صوص به ارجاب اس ناد

ست  « وردن ضربه  ی ود از» به قد م  سنده ینو                                                                                                                                             اهفرضشیپ ست  زنان با ینامهربان و ضدزن  هرآنچه و ا   یانجیم اب ا
 ااست سنّت بند در زنان یگظمالحیب و یآگاه عد 

  مردان  دمت در ی یعامل که استت  بودن مرددوستت  و یمردستاالر  در ،یستنّ   زنان یگاهآنا یهاشته یر داللت
 اهس ند

  یهتتافتتهمؤلّ
 اجماب

 و هانآرما کردن مطهر در یستت  ،اهیستت یهاببرچستت و القاب و هایزشتت  از ییهانمونه وردنآ با م ن
  یهاارز  و هاستتنّت دربند و هستت ند عرف از فارغ که دارد یامروز د  ران و زنان یرف ار اتی صتتوصتت

 اس ندین یسنّ  زنان
  یهتتاگتتزاره
 یاساس

 اهس ند مردساالرانه نگاه دیبازتول باعث زنان -
 ا    هس ند زنان هیعل  شونت حامل زنان -
 اشودیم دیبازتول همجنس زنان طتوس زنان به یسکسیس  نگاه و یجنس  ضیتب  -

 اینستاگرامي زنان علیه زنان پراکنينفرتاول در خصوص تحلیل گفتمان  متن ۀمای. درون2جدول 
 

 (2020مي 17) 1399خرداد  7چهارشنبه، 
  :3م ن ) 
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زادی  یک زن  آ ۀدایر ا«شتتتود اما تا حدی که پایش را از گلیمش درازتر نکند       حامی د  ر  می »

مثابه  به هر دو نظا  زن را اشتتودت ریف میی ا الق ستتنّ های  زار و ی نظا  تب یض جنستتیّوستتط ت
آورده و دومی  دنیا  را به  ؛ یکی مردی که وی مرد استتتت ۀن به عهد  آ تد که مالکیّ   ن کنکاالیی ت ریف می 

به این  ؛و پذیر  سکسیسم است     کس پروفایل و نوش ه نشان از پذیرف ن نظا  مردساالری   عا بخت ۀ ان
د دیگران پنهان  د از دیناموب مر عنوانرتیب که با استتت فاده از ایموجی روی صتتتورت  ود،  ود را بهت

نظا  تب یض عامل  در این پستتت زن  ود تبدیل به رستتمیت شتتنا  ه استتتا به ت مرد راو مالکیّ کرده
رضا اشرفی و کلبالییکربو توانایی تبدیل شدن این جام ه از زنان به افرادی مانند  شده است ی جنسیّ 
 اوجود داردپدری  ۀ ان )کربالیی حسن  حسن

 ها(متن ۀمایداده به زنان )درونهای نسبتگفتمان
 اسمیسکس ۀطریس از نجات ،یبخشیآگاه مرد، و زن برابر قانون مثبت واژگان

  جان، گرف ن ،کاال مثابهبه زن ا الق، یستتنّ  یهاارز  ،ی یّجنستت ضیتب  نظا  بخت، ۀ ان منفی
 انینفر مرگ، عرف،  شونت، ،یقربان سم،یسکس مردان، بودن مالک ناموب، ق ل،

ــراد و  افـ
 نهادها 

 ا   نایروم قانون، آگاه، ستینیفم زن مثبت

 ایپدر ۀ ان ، حسن ییکربال) حسنکلب ،یاشرف رضاییکربال سارا، عرف، ،یسنّ  زنان منفی

                 یرس گار مثابهبه تینسیفم ،آگاه زنان د،یجد قانون  ود هاارزش

 یمذهب کش ار، مثابهبه هاسنّت قاتل، همدست  شونت، قاتل، ،یعرف و یسنّ  دیگری

 اییکربال و یمذهب یفرد عنوانبه پدر  توسط نایروم ق ل یماجرا ارجاب ،یپدر ۀ ان لمیف به ارجاب استناد

  با هاستنّت  روی گذاشت ن  پا و استت  ق ل و تیجنا به محکو  ،بگذرد عرف و هاستنّت  یصتاف  از هرآنچه                                                                                                        هافرضشیپ
 ااست همراه داب چون یابزار

 اهس ند ناآگاه و یسنّ  زنان زنان، از یابزار ۀاس فاد و تیجنا عامل داللت
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 یها فه مؤل   
 اجماع

  ۀ ان مردان و ستتارا جنس از یهامثال آوردن و د  ران ق ل و تیجنا از ییهانمونه برشتتمردن با م ن
 و نجات راه تنها که  ییگوا ستتتازدیم همراه یپدر  ۀ ان   و ها ستتتنّت  نکوهش در را  ود مخاطب   ،یپدر 

 اکندیم ترمحکم را آن یهاونس  مادر مثابهبه یسنّ  زن که است  انه نیا برافکندن یرس گار
 یها گزاره 
 ياساس

 ا  شوندیم یم رف قاتل مثابهبه و یسنّ  مردان همدست یسنّ  زنان -
 ا       است یرس گار راه مدرن قانون یزیریپ و جام ه عرف و هاسنّت دنیبرچ -
 ااست کش ار و ق ل عامل داب مثابهبه مذهب -
 ااندشده فیت ر مردان یجنس یازهاین یارضا جهت یارابز عنوانبه مذهب و سنّت در زنان -
 اشودیم کش ار و سرکوب به منجر و بوده  طرناا ،است عرف و یسنّ  آنچه هر -
 اینستاگرامي زنان علیه زنان پراکنينفرتخصوص تحلیل گفتمان سوم در متن ۀمای. درون4جدول 

 
 (2020مي 30) 1399خرداد  10شنبه، 
 (:4متن )

سیب ز بزرگیکی ا» ش ن     ،زنندهایی که زنان به هم میترین آ سر یکدیگر و کوتوله نگه دا کوف ن بر 
 جنس استا ی نی چه؟هم

سابق  ش     کار کردن زیر ۀاگر  ست یک مدیر  انم را دا شید، اگر کارمند یک وزیر و ر د نم  یس  ائه با
شوهرتان پز      س گیر کند، اگر مادر شما را د شید، اگر یک پلیس  انم  شد، اگ    شک ی با شگاه با س اد دان ر ا ا

 انم   حسن نظر یک  گرو تان درو ترفیع رتبه ءپیشرفت و ارتقا  یس صنف ان یک  انم باشد، اگر جای  ئر
شد، باید  یلی  یلی  و   سواد و دارایی  ود برای کوتوله نگه       با شید که از جایگاه، قدرت،  شانس با

س فاده نکندا دقیقاا     شما ا ش ن  شی که با به دا سر هم مثابه چک سیاری از زنان     ید بر  شود، ب جنس کوف ه 
س فاده می  سید   همین راهکار را برای بزرگ و مهم و برتر نمایش دادن  ود ا شان تر   اکنندا که باید از ای

جای تال  برای ص ودی زنی دیگر در کنار  ود، به  اینکه چرا زنان در زمان احساب  طر و دیدن روند 
شیدن  فرا شاندن    ، ودک صلی نیاز دارد که  ، تحلیلدیگری دارند س ی در فرون ین مآآغاز  ۀقطنهای مف

  ا ی و تلقی و ت ریف جام ه از زن و ت ریف پیروزی و  وشتتتبخ ی در ذهن زنانهرستتتد به نگاه جنستتتیّ
مقصود  برائت مردان از این قسم رف ارها نیستا اما اگر زن هس ید با زنان مهربان باشیدا اگر زن هس ید  

سی و ج    صاحب کر سید     اایگاهید ز م تازه بر تن زنان کنارتان نزنیدو  ست بنوی  شاید بیایید و زیر این پ
ست    صداق علیه زنان بودن ا صرف زن بودنم باعث        ۀکه نگارندچرا ؛این  ود م ستا اما  سطور زن ا این 

بیرون از  ۀالخصتتو  در جام های بر ورد زنان با زنان را علیت را ک مان کنم و زشتت یشتتود واق یّنمی
شان ندهما نیّ  ستا می     انه ن سخر نی سو  به ارتباط  ود با زنانی که در     م تحقیر و تم شم   واهم از چ

شگاه و کوچه و  یاب  س ید بی اج ماب و محل کار و دان شد، جای   ندازان و ااا با آنها مرتبط ه ید و یادتان با
شدن و پیشرفت دیگری را بگیرید   اینکه جلو زن و   ااوقت ح میدا آنبرای رشد  ودتان تال  کن  ،بزرگ 

 «ا  بغضکینه و بیانسان به ری  واهید بودا بی
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 اینستاگرامي زنان علیه زنان پراکنينفرتچهارم در خصوص تحلیل گفتمان  متن ۀمای. درون5جدول 

 
 (2020سپتامبر  23) 1399مهر  2تاریخ انتشار: چهارشنبه، 

 (:5متن )
های م خصتتصتتین زنان و توان در بستتیاری از مطبت زنان علیه زنان را میاز مصتتادیه بارز  شتتون»

د الت، ابراز  ۀترین بخش آناتومی زنانه به  ود اجازمواجهه با  صوصی   ۀواسط هزایمان یافتا زنانی که ب
 ادهندیید هم میأگذاری و تحقیر و تی ارز نظر و ت یین تکلیف که هیچ، ح ّ

 ادارد اگر د  ری ازدواج نکرده اما باکره نیستص زنان ارتباطی نبه م خصّ
بیاوردا   بچّه واهد شتتش تا بیاورد یا می بچّه واهد ص زنان ارتباطی ندارد چرا زنی نمیبه م خصتتّ

  ا)مگر با سالمت زن ارتباط م نادار داش ه باشد

 ها(متن ۀمایداده به زنان )درونهای نسبتگفتمان

 واژگان

یب مهربان، ،ییدارا و ستتواد قدرت، شتتانس، و  نظر، حستتن ،رتبه عیترف ،ءارتقا شتترفت،یپ مثبت
 بغضیب نه،یک

 و ریتحق ستترکوب، دن،یترستت جنس،هم داشتت ن نگه کوتوله ،گریکدی ستتر بر کوف ن ،بیآستت منفی
 اتمسخر

افراد و 
 نهادها

                ستینیفم زن مثبت

 ادانشگاه اس اد ای پزشک  انم، سیپل  انم، سیئر و ریوز  انم، ریمد منفی

 هاارزش
      ستینیفم  ود

 افرودست زنان زنان، با زنان زشت بر ورد نظر،تنگ زنان  ود واه، زنان دیگری

 استناد
 ا ود ردستیز زنان به باالرده زنان زیرآمیتحق و یحسادت نگاه و دگاهید به ارجاب

 هافرضشیپ
  داشتتت ن نگه کوتوله و گریکدی ستتتر بر کوف ن زنندیم هم به زنان که ییهابی آستتت نیتربزرگ از یکی

 ااست جنسهم

 داللت
 اهس ند  شن و گررکوبس مردساالر نظا  در مردان مثابهبه زنان

 یهافهمؤل 
 اجماع

ست  یعمدّ بودن زن گاهیجا از م ن ش   و کند ک مان را تیّواق  شود ینم باعث بودنش زن که ا   یهایز
 دانده نشان  انه از رونیب ۀجام  در الخصو یعل را زنان با زنان بر ورد

 یهاگزاره
 ياساس

 اهس ند مردساالرانه نگاه دیبازتول باعث زنان -
 ا      است زنان نجات راه ی ینسیفم ییهاآموزه و ستینیفم -
 ارندیگیم قرار  ود نوبهم  شونت و سرکوب م رض در  انه از  ارج طیمح در زنان -
 اکنندیم اس فاده  ود دنیکش رخ به و زنان سرکوب یبرا  ود تیقموفّ از جام ه در هموفّ زنان -
  باعث   زنانه   ذهن در ی وشتتتبخ  و یروزیپ فیت ر و زن از هجام    فیت ر و یتلق و ی یّجنستتت نگاه  -

 اشودیم فرودست زنان هیعل  شونت
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 ادهدهای زیبایی ژنی ال تن نمیبه جراحی ص زنان ارتباطی ندارد چرا کسیبه م خصّ
 اوزن تحقیر کندص زنان حه ندارد زنی را بابت اضافه خصّم

 اا  سه سال گذش هاز آ رین رابطه م أهّلص زنان ربطی ندارد چرا یک زن به م خصّ
 ارود تحقیر کندص زنان حه ندارد زنی را برای اینکه زیر بار ویزیت سونوگراف مرد نمیم خصّ

شود و چرا هنوز باکره مانده و ازدواج د دارد پیر میص زنان ربطی ندارد که به د  ری بگویبه م خصّ
 اکندنمی

 امادر بابت شیر ندادن به نوزاد  عذاب وجدان بدهدص زنان ربط ندارد که به تازهبه م خصّ
 استا ص زنان ارتباطی ندارد چرا د  ری پیش از عروسی از نامزد  ود باردار شدهبه م خصّ
 اشکالت عاطفی و زناشویی بیمار را تحلیل و گناهکار ت یین کندص زنان ارتباط ندارد که مبه م خصّ
صّ  س ان       م خ شد چون در آ ش ه با شگرانه دا شت و پر ا سگی  ۀص زنان حه ندارد با زنی بر ورد ز   یائ
 استا باردار شده
 امزاجی تحقیر کند و او را گناهکار بداندص زنان حه ندارد زنی را بابت سردم خصّ
رد و کننده، همراه با دبصتتین زنان و زایمان برای هر زنی م ذّم خصتتّ ۀنتخت م ای گرف ن روی رقرا

ش      سات نا و صّ    اشر  و انواب احسا شکان م خ ستا کا  پز سوگند  ود  یند ا ص زنان بدانند که بر طبه 
 «اتنها موظف به درمان درد بیمار و رفع دالیل درد هس ند و نه چیز دیگر

 
 ها(متن ۀایمهای نسبت داده به زنان )درونگفتمان

 واژگان
 ادرد لیدال رفع و ماریب درد درمان مثبت
شونت،  منفی شکالت  وجدان، عذاب ر،یتحق د الت،   شو  و یعاطف م شت  بر ورد مار،یب ییزنا  و ز

 ندیانا وش احساسات انواب و شر  و درد گناهکار، پر اشگرانه،

افراد و 
 نهادها

                ستینیفم زنان مثبت

 زنان صم خصّ منفی

 هاارزش
                    عرف و سنّت ضد و درست یهاآموزه  ود

 اکنندهسرکوب و زیمآریتحق و مردساالرانه و یسنّ  یهاآموزه دیگری

 استناد
 زنان م خصص یهامشاوره به ارجاب

 هافرضشیپ
  مانیزا و نانز نیصتتم خصتتّ یهامطب از یاریبستت در توانیم را زنان هیعل زنان  شتتونت بارز هیمصتتاد

 اافتی

 داللت
 ااست هدفمند ینظام و است تیّجنس از فارغ مردساالرانه یهاآموزه

 یهافهمؤل 
 اجماع

س  نوار نقد با م ن   در جام ه عرف با که دارد ی س  ینیفم یهاارز  ءالقا در یس   زنان صم خصّ  یشنا
 اشودیم زنان وجدان عذاب و ریتحق به منجر که یتضاد است، تضاد
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 یهاگزاره
 ياساس

 ا      است زنان نجات راه ی ینسیفم ییهاآموزه و ستینیفم -
ساالرى  فرهنگ از برآمده و غلط باورهاى - سنده  شخصى   ۀتجرب که مرد  ذاتى اتواق یّ عنوانبه بوده نوی
 شده استا بیان زنان جنس  ىهویّ و
  ؛رندیگیم قرار  ود یهاهمجنس یاهد الت و رآزا و تیاذ مورد جام ه اب اد تما  در نست ییفم زنان -

 ازنان م خصص مانند
 اینستاگرامي زنان علیه زنان پراکنينفرتخصوص تحلیل گفتمان پنجم در متن مایۀ. درون6جدول 

 
 (2020اکتبر  3) 1399مهر  12تاریخ انتشار: شنبه، 

 (:6ن )من

 
 «ادارن بچّهادیه که ت واق ی افرهمانا به رین رو  پیشگیری از بارداری دیدن وض یّ»

 کامنت:
 ؟دار شدن چه ارتباطی با فمینیسم داره دقیقاابچّهکننده: مخالفت با ال دنبالؤس -
دار شدنا   بچّههست چیه؟   م أهّل صو  زن  جواب ادمین: بیش رین فشاری که روی یک زن، به   -
 یجه زن مجبور به   نکنها در زن و اشتتت غالش نمی  ا  چی میشتتته؟ جام ه هیچ حمای ی از حهّ    ن یجه 
 شهانشینی و وابس گی می انه

 دار شدن یک ان خاب بچّهااا  پاسخ به اس دالل ادمین: بیش رین فشار و شاید هم بیش رین لذت       تتتت 
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صیه مثل ازدواج؛ یک نوب ت هّ    شخصا اینکه بگیم     شخ شدن  شد و توانمندتر    د و محدودیت همراه با ر
شدن یک ظلم در حهّ بچّه ضدّ زن دار  ست    ها و  ست نی س دالل   حقوق زنه  یلی در ااا چون با همین ا

شار قرار می بیش ر تحت  بچّه ۀمین هزینأدلیل اینکه مردها هم برای تمردها هم هست، به  ظلم در حهّ ف
 گیرنا
اااا چه منطه وحش ناکی اااا یه موجود رو تو این  شدن یه ان خاب شخصیهدار بچّهپاسخ به کامنت:  ت

سه بزرگ کردن و رفع نیازا  کلی     ،کنینا ان خاب شخصی  ودتون تولید می  رحم بدنیای بی ب دشم وا
 ادونین که زحمت کشیدین برای بزرگ کردنسر   ودتون رو قدیس میآ ر ،بهونه میارین
درونی   ۀ اطر جام ه پا روی  واستت کنی اینه که یک زن نباید بهای که باید توجه عزیز  نک هتتتتت 
ه  ابا  بپذیره، جام ه باید بخام ه باید  ودشتتو تغییر بده تا یک زن رو با تما  ان بلکه ج ه؛بگذار ود  

ش غال بده، ب د از بارداری مر صی کافی زایمان بده هم به پدر هم به مادر، ب د       صت برابر ا زن باردار فر
ست که یک زن اح یا     از اتما  مدّ شن کاری مادر رو برا  حفظ کنه، این حمای ی ه صی پوزی ج ت مر 

ودن ادر بم ود  رو از داشت ن ان خاب   داره تا آزادانه ب ونه تصتمیم بگیره مادر بشته یا نه، نه اینکه کالا  
 !کنهمحرو  کنه چون جام ه حمای ی از  نمی

سم که لذّ   ن ت دادی رو هم میم تتتتت ست که کالا   بچّهبرن از ت میشنا شدن اونجوریا  نی عذاب  دار 
 ااه و زمان درس ش ره اون هم در جایگباشهاا باأل
شه که دیگران هم  ر رو داره و شما در این مورد مشکل دارید دلیل نمیهمسر شما این تفکّاینکه  تتت

 اداش ه باشن همین شرایطو
صمیم دونفر  دار بچّه تتتت سئولیّ   ستاا وق ی دو هشدن یه ت ضایت کامل دارن که م هایی که با  تنفر ر
با تغییرات جدید توی  انوادشون کنار بیانااا وق ی این شرط  شه بپذیرناا وبهشون اضافه می بچّهوجود 

ت این تصمیم با شخص   ولیّئنباشه نباید اقدا  به بارداری کرد چون همه فشار روی زنه اا به هر حال مس   
 همسرتونا شماست و
  لو نفهمی؟ کی گفت یه نری مثل تو که با پروفای بیش ور ش وری زدی یا کالابی ودتو به  تو کالا تتت

هوشتتی م وستتط هم واضتتحه: پرور  فرزند  بزاد؟ منظور  برای یه ضتتریب بچّهفیک زنونه اومده اینجا 
الی و  شرفت شغلی و م  یدیگش مثل پزن باشه و باعث بشه زن از نیازهای    ۀنباید بیش ر فشار  بر عهد  

طور هد بیاها  جا بمونها فشتتار پرور  فرزند بایؤتحصتتیل و ت قیب ستتایر ر ای و ادامهص حرفهتخصتتّ
سا  شه که م    م سیم ب ستا بنابراین  فانه در ایران امروز اینسّ أوی بین زن و مرد تق شدن    داربچّهطور نی

 م قول نیستا برای زن بصرفه و
شه اینقدر مطله یاین افکار به سطم بیماری و درگیری ذهن  ود آد  بس گی داره و نمبه نظر   تتت
سب ش داد  ۀبه هم شار به زن ندارهاا  یفمربطی به  بچّه اااافراد ن گاهی اونقدر انرژی راهی روح و   نیسم و ف

 ارا باید شست هاچشم بینیااتر میتر و پرانرژیانگیزهتر و بااز هر موجودی قویکنه که  ودتو روانت می
شف ه همچنان  آ وابی و پوست کدر و زندگی  کرده و  ون اف اده از بیشای پف دارها با چبچّهآ ه  -
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 میم!قبول ما نفه اصالا! رو بچّهفهمیم شیرینی ند ما نمیم  قد
ندارن  ودشتتون وگرنه همچین ت اریفی نمی بچّه ،هستت ن بچّهکستتایی که مخالف من مطمئنم  -

 واهر یا برادر داش ه    بچّهدار  و دوست دار  یکی دیگه هم داش ه باشم که     بچّهمن هم  هکردن و اینک
یارن یا  ب بچّهنباید  ،بار و جا ندارن و تحصیالت که شرایط  وبی ندارن کارو  کسایی  مورد اینکهباشه و در 

ردا  امروز و ف بحث اباید بیاره و داره اتفاقاااما کسی که ژن  وب داره و شرایطشبیارن قبول دار   بچّهزیاد 
سل   ست و جام ه آهای نیست بحث ن شکل می بچّهای که با این ینده ا اینجوری گیره و اینکه همه هم ها 

مریکا و  یلی  آبد بود تو همین  بچّهاگه  ااستتممم حستتّبچّهمن  ونه زندگیم تمیزه و رو تربیت  انیستت ن
شرایط  وب نمی     شویه و  سه   کشورهای اروپایی انقدر ت ش ن وا   صد ا ما مثل همیشه  امّ ؛دار شدن بچّهذا

 سال عقبیما
سی  آوردن ا بچّهدر واقع  - سن زیر  ش باه محضه     پنج و حداقلوونم توی    ،زیبایی ،تما  انرژی اسی ا

سیم  سوده    ،کل سب اندا  و  اطر آ ست می تو ازتنا غذا   ،تفریم کنی ،تونی راحت بخوابیب د  نمی ،دید
 !تا میارندر عجبم از کسایی که دوتا و سه واق اا بخوری وااا

ضی  - س ن که هر    چقد ب  ساده ه سم فم  هب وچیزیها  شنفکری ب   یا س ی و رو شون می   هنی   ادنورد
صرف نظر  ها برای یه زنه از حس مادری که از زیباترین حس هکنه کرو تشویه می  این پست داره  انما 

صداق بارز عوا   ناکن ش باه ون رو برا بقیه جار نزنیدا        واهش می افریبیهاین م صی و ا شخ کنم نظرات 
 اشدن رو اد ط م شیرین مادروهر زنیه که بخ حهّ
ست فهمید   هبا کامنت - س ی هم دارن، چقدر  شونت دارن علیه     ای این پ ضیا که ادعای فمینی ب 

ع دارن مردها   ب د توقّ ا زننادبانه و گستتت ا انه حرف می      کننا چقدر بی زنانی که شتتتبیه اونا فکر نمی     
 اها رو تمو  کننا شماها  ودتون از مردها بدترید شونت علیه زن

ش ناک    - ست چقدر وح شه ک  بچّه واق اا هاااوای کامن ا و پ سئولیّ  همگه چ شدن رو   داربچّهت انقدر م
هی دوستتت دارید   دید ااا ورد مرد  می هروند عادی زندگی رو  یلی ستتخت و مشتتکل ب غول کردیدااا

 اداها فشار میزن ههر لحاظ داره ب از هبگید ک
ها  رشد  بچّهمن  ود  با  رفه،این پس  ون مز   واق اا کنید؟انسان رو به انگل تشبیه می  یه جنین  -
شد  و موفّ یاد گرف م و موفّ کرد ، سخ یایی داره،  شم، تر هم میهه  ست که آد  ممکنه   بله  کارهایی ه

شه ولی با کمی برنامه     ش ه با صله می  فرصت انجامش رو ندا صبر و حو تونه عالیقش رو جایگزین  ریزی و 
بیرون از  ونه انجا  بده در کنار فرزندانش هم        ی همون کاری رو که دوستتتت داره در محیط  کنه و ح ّ 
شه و این واق اا   بچّهی نی هم برای  انجا  بده، سوده ن ت داره  لذّ ها وقت مفید بذاره هم برای  ود  تا فر

تر از شه انسان قویکه داری اس فاده کنی و این تال  باعث می یهایفرصت ۀکنیم از همچون س ی می
ها رو برای  ودمون تونیم ح ی تو این شرایط سخت به رینپس می مانسانییم و ما ربات نیس  قبل بشه،

 او  انوادمون ایجاد کنیم
شونم نمی   یه  - شت احمقن که  ود شونه م ل از همه کامنت  ا  کامن ا چرت و پرتهاااا اوّا تمدونن چ
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الیااا انگار تو ایران ل مئ اطر مستتاهدار شتتدن فرارین ببچّهن فقط مردا هستت ن که از ادمینااا چون اآل
ااا در ضمن من تو کل فامیل و دوست و همسایه هر کیو دید       کنین شماها پنجاه سال پیش زندگی می 

 اترااا یکیش  ود ااا انقدر جوا نگینبا برنامه و زندگیش تمیزتربچّه هم داش ه یکی از یکی  ونهتا  دو
ش م و ندار ا ولی اینو می  دو بچّهسالمه و ازدواج نکرد  و هیچ وقت   33من  - دونم باید آد  ست ندا

شتتتم چون مشتتتکل مالی دار ا من مادر  حد ت ادل رو نگه دارها افکار بیهوده رو دور بریزها من مادر نمی
شتتم چون  ود  ثبات ا القی و روحی ندار ا من  شتتم چون با همستتر  ا  الف دار ا من مادر نمینمی

سنّ   مادر نمی سبی برای زندگی      تجربها من مادر نمیم کمه و بیشم چون  شور من جای منا شم چون ک
ترها من  شم چون کار  مهم شم چون شاغلما من مادر نمی  نیستا اینها دالیل مناسبیه ولی من مادر نمی  

شگاه می   مادر نمی ستا آد  چند    این افکار در حدّ ادارهر  واااا  ندهشم چون با سان بالغ نی ب دی  یک ان
 اب دی  له نشدهتک اب اد زندگیمون برسیما چون انسان ۀب دیا س ی کنیم به همه تک وبه ن
نیستتت رو یتنها م نی فمنه نشتتاکیدار شتتدن بچّهها که اینجا از کنم اکثر  انو احستتاب می قویاا -
بی رشون رو از زندگی  ورده در زندگی و درمونده هس ن که تنفّ های شکست   انم دونن بلکه اکثراانمی

کنند، بنده و همستتر  هشتتت  وردن یک مخلوق اعال  میآجوری با انزجار از به دنیا ت اینعشتته و محبّ
ای  هبریم از این فرزند چون کمبود و عقدت میدار شدیم ولی بسیار لذّبچّهسال ب د از ازدواج و نا واس ه 

 ااز رابطه با هم نداریم
پیش  ود  فکر  کرد واق ااگور میبهدهنق ی د  راشو ز ال بود که عرب جاهلیت وؤهمیشه برا  س   -
شر منقرض می     کرد اگهنمی سل ب شه همه همین کارو بکنن ن سم می یشه؟ اگر وارد جریان فم قرار با نی

صالح جام ه قد  برداریم به ره منطقی رف ار کنیم وگرنه کلّ    س  شیم و قراره برای ا ل میاؤجریانو زیر 
شنگ شدن ق  بریما مادر  اطر ابا اینکه ما بخوایم بهسّ ترین حِانون طبی  ه و بخوایم یا نخوایم یکی از ق

ور بو  نظیر محرو  کنیم که نقض فمینیستتتمه! از اون  مردستتتاالرمون  ودمون رو ازین حس بی ۀجام   
 «انیف یم

 ها(متن ۀمایداده به زنان )درونهای نسبتگفتمان
  زن یمساو  حقوق ل،یتحص ادامه ،يمال و يشغل  شرفت یپ نان،ز اشتغال  ست، ینیفم مثبت واژگان

 .اندام تناسب آرامش، مرد، و
  نر، ،یشتت وریب جام ه، زنان، یوابستت گ بودن، مادر شتتدن، داربچّه ،ینینشتت انه ،م أهّل زن منفی

شار  ک،یف لیپروفا شف ه،  یزندگ مار،یب ذهن زنان، به ف شم  آ ست  کرده،پف یهاچ   کدر، پو
  با ا  الف ،یا الق ثبات عد  ،یمال مشکل  زنان، هلیع زنان  شونت  گس اخ،  وغ،شل  یزندگ

 تیّجاهل عرب همسر،
              ستیفمن مجرد، زن شاغل، زن مثبت افراد و نهادها  

 بچّه  انواده، جام ه، مادر، منفی

                   اش غال ،یمال یی ودکفا اندا ، تناسب با،یز و آرا  ۀ ان  ود هاارز 

 یوابس گ برنامه،یب و نظمیب و شلوغ ۀ ان دیگری
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 جام ه در زنان م زلزل گاهیجا و مردساالر س میس و یداربچّه یهادغدغه و  انواده مشکالت به ارجاب اس ناد
ست  عامل بودن مادر و یداربچّه                                                                                                                                             هافرضشیپ س قالل  و یشغل  یهاتیّ قمو رف ن ازد ست  زنان یمال ا   به منجر که ا

 اشودیم زنان ش ریب هرچه یوابس گ
 و زنان یوابس گ به منجر که اییفروپاش است،  زنان آرامش یفروپاش  یاصل  عامل یداربچّه و بودن مادر داللت

 اگرددیم  یمال شرفتیپ) یشخص و  یشخص ارتقاء) یاج ماع شرفتیپ و تیّ الق سرکوب

لّ     یهتتافتتهمؤ
 اجماب

  اندا  با تقابل در مادر ۀشتتتلخ  و خ هیرهمبه صتتتورت و  انه در ومرجهرج و ینظمیب ریتصتتتو با م ن
سب  ست  م أهّل زنان به یآگاه ءالقا در یس   زن منا س   حفظ و آرامش حفظ راه تنها که ا   زنان یتندر

 ااست یداربچّه از یریشگیپ
  یهتتاگتتزاره
 یاساس

 ش ور و ناآگاه استاهر آنکه در پی مادر شدن است بی
 داری باعث وابس گی بیش ر زنان و عامل فروپاشی شخصیت اج ماعی و فردی زنان استا      بچّه

 عامل برهم زدن آرامش زن هس ندا بچّهزنان تنها قربانیان مادر بودن هس ند و مرد و 
 مردساالری استا ۀو نمایندآگاهی بوده ناشی از نا ،ر محور  انواده بچر دب هر آنچه

 اینستاگرامي زنان علیه زنان پراکنينفرتششم در خصوص تحلیل گفتمان  متن ۀمای. درون7جدول 

 
 (2020سپتامبر  14) 1399شهریور  24تاریخ انتشار: دوشنبه، 

هب «اج ماعی بودن» ،عناصتتر م ن ۀایک و مطال تحلیل گف مان ان قادی ون د ۀبا استت ناد به شتتیو 
و   «جنستتیروابط »، «گرایینفی جمع» اشتتنا  ه شتتد  مرکزی در نظم گف مانی هویت زنانه دالّ عنوان

سی ی » شکیل می کاربران زن های پیرامونی دال «برابری جن دهندا این را در نظم گف مانی هویت زنانه ت
،  ، ضتتدانستتانیتتحجرهای تر استتت که اغلب در قالب هویّم صتتوّهایی را نیز برای  ود دیگری ،گف مان

 شدنداتصویر مانند آنها  و ا  الالت جنسی، چندهمسری، تب یض تاریخی
حرمت انستتتانی، برابری زن و مرد، تغییر   در ستتتطم واژگان، کلمات و عبارات مثب ی مانند حفظ      

ثیرگذار،  أت یت جنستتتی و زنان، قابلگیری زنان، قدرت تصتتتمیمستتتیستتت م مردستتتاالری، ان خاب کردن
ا واژگان منفی نیز عمدتاا حول محورهایی چون  یانت  گزینی شتتدواژهدر بافت  ،شتتجاعت و هوشتتمندی

و  داری و شوهرداری،  رانه و مردساالرنه، زنان ا  ه و هیس ریک، نقش مادری و  انه  زنان، سیس م م حجّ  
 زنان پسر واه بوده استا 

شاره به ر  در سطم م نا با  شاره کرد شناسی اج ماعی می  وانا بندی مرد  تمایل به دس ه  دۀتو توان ا
                    کنند که این نوعی جداستتتازی استتتت    دیگران برای ارجاب به بقیه استتت فاده می      ۀگف  دارند و از پاره  

((van dejik. 2003:64 فی را میهای مثبت و منگیرند و ویژگیها شتتتکل میگروه ،بندیبا این مقولها
را در ت ابیری چون زنان  «  ود»این صفحات،   ۀشد های من شر ها و کامنتپست  نها نسبت دادا آتوان به 

را با  « دیگری»اند و ت و نبوغ مطرح کردهاز  القیّ پاگیر، مظلو  و مملووهای دستتتستتنّتآگاه فارغ از 
های و احساسات مادرانه و  ائن به ارز  لم أهّدوست و ی،  انوادهسنّ رانه و ت ابیری مانند تفکر م حجّ

 ااندبر واهی و فمنیس ی م رفی کردهبرا
شیوه      سایر  ست که  شود که این  بازنمایی روابط بین ما و دیگری به این م نا ا های گف مان محدود 
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ساب   ا bloor & bloor, 2007) داوری است  ود اساب پیش  س نادهای این م ون برا های مدرن  ارز  ا
ها و کامنت های  که در پستتت هاییفرضپیشاستتتا عمده گرانهی و ستترکوبستتنّ های ابل با ارز تقدر

شده    من شر  س نباط  سرباز پیاد های م حجّسنّت بر  ،اندشده ا مردساالری و در  دمت    ۀرانه، زنان ناآگاه، 
سرکوب  القیّ     شرایط نابرابر و  ساالری،  و   یسنّ  زنان  ۀجام  نهایتهایی زنان و درت و توانایینظا  مرد

ستا     داریبچّهشوهرداری و   شده ا سب زنان،  ودِ م مرکز  س ند و زنان باعث    عامل جایگاه نامنا زنان ه
  ،مردستتتاالرى فرهنگ از برآمده و غلط باورهاىها شتتتوندا در این کامنتمیبازتولید نگاه مردستتتاالرانه 

 ایرانی در بس ر مبارزه با حکومت کوفایی زن راه ش  دهد ورا شکل می  زنان جنس هوی ى و ذاتى واق یات
  استاحضور برابر در جام ه  و سنّ یهای و ارز  نفی نهادها ،جمهوری اسالمی

 فمینیسم  مبانی و هاآموزه چارچوب در مرد و زن کامل برابری دنبالهب ی هزنان کاربر با گرایش مدرن

س ندا از  سم  جریان رواینه س ه   لگوا عنوانبه را غرب در فمینی  حقوق به غربی هایآموزه ۀاز دریچ ودان

 غربی فمینیسم با م ناسب  م یارهای و الگوها به تن دادن در را آنها حقوق احقاق و راه کنندنگاه می زنان

ست  ست  نهایتدردا نکنمی وجوج سی ها و کامنتپ شونت زن مدرن  از شده های برر در   سنّ ی به زن   
  ایتحک یسنّ  های ارز اع قاد به  و ی زنانسنّ  الری، نهاد  انواده و نقش تب یض و نظا  مردسا مسائل  
ر، غیردینی و ستتیاستتی استتت که   برابر زنان ستتکوالی درستتنّ زنان  دیگر این گف مان، ۀاما ستتوی داردا
 منافع ،مرد و زن حقوق تشتابه  که استت  اع قاد این بر جریان ا ایناندزنان مدرن قرار گرف ه ۀهجممورد

 کردن برطرف راه اداشتتتت توجه  جنس دو این طبی ی های تفاوت  به  باید   و کند تأمین نمی  را زنان 

 در بلکه ایرانی، ۀجام  قوانین تغییر و حذف در نه زنان، حقوق ۀزمین در های موجودنابسامانی  و مشکالت 

ست  شنا ت  ستا این  صحیم  اجرای برای و تال  قوانین این در ست اید  م  قد جریان آن ا  از دفاب ۀا

س ی  م نای به لزوماا زنان حقوق ست  ایده این بودن فمینی سم  چون ؛نی شی  فمینی صول  با جنب و مبانی   ا
 م فاوت استا این  ایران در شرایط  این و شده  پدیدار غرب فرهنگی و اج ماعی شرایط  در که است   ا 

شی  و کاریمحافظه ۀشا   دو به جریان سیم  دینی نواندی  با نظر که، این از دینی هایدا جریانشو می تق

 نظا  اسالمی  مدافع را  ود همگی و پردازندمی آن ۀدربار گیریموضع  و زنان حقوق بیان به دینی نگاهی

 دینی هایدارندا جریان تفاوت جزئیات در اما مشتت رکند؛ با هم دانند،می انقالب هایآرمان و هاارز  و

 و کنندتأکید می زنان مطالبات در استتالمی اصتتول و مبانی لزو  بر زنان، حقوق از دفاب در کار،محافظه
س نباط  نیازهای با م ناسب  را زنان ۀلئمس  اسالمی،  منابع در تحقیه با توانمی م  قدند  آنها کردا زمان ا

ساب  شابه  زعمبه پردازندامی زنان مسائل  دربارۀ گیریموضع  به نگر  همین برا  ،و مرد زن حقوق آنان ت
کردا   توجه آن از قوانین منب ث و جنس دو بین طبی ی هایتفاوت به باید و کندنمی تأمین را زنان منافع
 در زن حضتور  استت نه   انواده در زن حضتور  با اولویت آنان نظر به چون که کرد بیان اینگونه توانمی

سیّ  مطالبات آنکه از بیش یسنّ  زنان  ن یجهدر جام ه،  را یمطالبات دهند، قرار توجهدرا مور  ی ا  جن
 استا  انواده تحکیم و حفظ راس ای در که کنندمی پیگیری
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 گیرینتیجه
  این مقوالت در ستتطم جام ه و ایجادت میم  درپی درو تال  پی «ما و دیگری»ۀ مقولبخشتتی به تعینیّ
شکیل گروه زنان مدرن و   وبندی قطب باعث ایجاد ،گروهدو  های هرباور  هایی و ترویج ایدئولوژیسنّ  ت
های تحقیه حاصتتتل از تحلیل گف مان صتتتفحات        یاف ه   شتتتده استتتتا ن در جام ه  آو تزریه کدا    هر

ها توسط ها و کامنتنشان از این واق یت داشت که تولید، مصرف و بازنشر پست ،الاینس اگرامی زنان ف ّ
ش کاربران، فرایندی آگاهانه و بر ستا چنین فرآیندی در گا  اول بر   یمبنای کن شار   تولید و انهدفمند ا  

ساال    مح وا برای آگاه ضع موجود مرد ستا سنّ  رانه و نگاه سازی زنان علیه و   ادشان د ن ایج ن ی م مرکز ا
سو تحت  س ی  هایثیر آموزهتأکاربران از یک  ها و ایدئولوژی گف مان طور آگاهانه به نفی ارز به ،فمینی

ید   ود به بازتول گیرند کهی قرار میسنّ زنان  ۀهجمی  پردا  ه و از سوی دیگر مورد  سنّ  ) زنان  مسلط 
ای بردرمورد زنان، نفی باورهای موجود  برایشده در تال   های من شر دا پست نپردازط میگف مان مسلّ 

سی    س یابی به برابری جن   یی و نهادهایسنّ  های ارز  کندا این برابری در حمله بهایجاد می مقاومت د
ر  ی دسنّ  زنان مدرن و  همدس ی ضمنی   ،نهایت با بررسی م ون ولی در ؛ی شده است  چون  انواده م جلّ

 بازتولید نگاه فرودس ی به زنان محرز شدا
ج به من  شتتتناستتتایی شتتتد که در نظم گف مانی هویت زنانهمرکزی  عنوان دالّبه «اج ماعی بودن»
سی  روابط»، «گرایینفی جمع»های پیرامونی دیگری نیز چون دالا شود می زنان آگاهی برابری » و «جن

ی از ستتّأبه تدهندا را در نظم گف مانی هویت زنانه تشتتکیل میکاربران زن گف مانی  ۀمنظوم «جنستتی ی
  های نفرت یا  شتتتونت در م ن   تب یض، ۀکنند  شتتتونت، ترویج  ۀگان  توان به اب اد ستتته  گلیردونه، می 

ن آ ۀدار نمایندزنان  انه که ،مردستتاالرى فرهنگ از برآمده و غلط باورهاىشتتده دستتت یافتا  من شتتر
ها حاکی از نگاه فمینیستت ی دا یاف هنشتتومی بیان زنان جنس  ىهویّ و ذاتى اتواق یّ عنوانبه ،هستت ند
برجستت ه شتتدن نفرت از  ها،شتتکار شتتدن تب یضآامد این نگاه، ی زنان استتت که پیستتنّ های علیه نقش

 انظا  مردساالرانه است ۀمادران و نفرت از  شونت نهف 
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