
 

 

 هاي خيرية زنان در فضاي مجازي  مطالعه اجراي جنسيت از خالل فعاليت

 )مورد خاص اينستاگرام(

  2مریم فروغی  ،1مهری بهار
 18/4/98، تاریخ تایید:27/12/97تاریخ دریافت:

 چکیده
های  بر تئوری اجرای جنسیت از جودیت باتلر، و با بررسی فعالیت ایم تا با تکیه در این مقاله در پی آن بوده

مورد   های خیریه های اجرای جنسیت را در فعالیت نیکوکارانۀ زنان خیّر در شبکۀ اجتماعی اینستاگرام، مکانیسم

امر اند،  ظاهر جنسیتی نشده هایی که به مطالعه قرار دهیم. درواقع در پی آن بودیم که چگونه از خالل کنش

رسید. از دیگر سو،  نظر می آورد. از همین رو، مبادرت به فعالیت خیریه، بستری مناسب به شده سر بر می جنسیتی

ها از فضای واقعی به فضای مجازی دارند، جایی برای  های زیادی برای جلب فعالیت های جدید که پتانسیل رسانه

های مجازی فعالیت  رسد در شبکه نظر می زنان خیّر نیز به اند. های خیریه در قالبی نوین را فراهم آورده فعالیت

های نمود و اجرای  زیادی دارند. از همین رو بر آن شدیم تا با نظرداشت به ایدۀ نمایش هویت جنسیتی، مکانیسم

های زنان خیر در اینستاگرام را بازشناسیم. از آنجا که جودیت باتلر بنیان بخش مهمی از  جنسیت در فعالیت

اش را بر بسط نقادانۀ مفهوم گفتمان مدّ نظر فوکو گذاشته است، چارچوب مفهومی این مقاله نیز بر مفهوم  یهنظر

و مفاهیم مرتبط با آن استوار است. از همین رهرو با استفاده از تحلیل گفتمان انتقادی « گفتمان جنسیتی»

بکۀ مجازی اینستاگرام را در سطوح مختلف و با های مورد نظرمان در ش (، فعالیت2007فمینیستیِ مورد نظر الزار )

کرد، با تأکید بر  چه ایجاب می زن خیّر فعال در اینستاگرام و چنان 4های گزینش شده از پروفایل  تحلیل متن

عنوان عامل کانونی، مورد تحلیل قرار دادیم. نتایج حاکی از آن است که نمود عناصر برسازندۀ گفتمان  جنسیت به

های نیکوکارانۀ زنان در فضای  ـ فعالیت1اند:  مینۀ مورد بررسی این مقاله، بر این اساس قابل تحلیلجنسیتی در ز

مثابۀ محمل بازنمایی  های نیکوکارانۀ زنان در فضای مجازی به ـ فعالیت2مثابۀ اجرای متفاوت جنسیتی،  مجازی به

کند. بدین معنا  عمل می« گفتمان مردساالرسالح »نماید که زبان جنسیتی، همچون  طور می انسداد. همچنین این

کار بردن زبان جنسیتی، مکانیسمی است که در فضای مجازی منجر به بازتولید عناصر گفتمانی برسازندۀ  که به

 شود. هویت جنسیتی حال حاضر می

 های مجازی، تحلیل گفتمان انتقادی فمینیستی. های خیریه، شبکه جنسیت، فعالیت واژگان کلیدی:

                                                           
   .ی علوم اجتماعی، دانشگاه تهران دانشیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی، دانشکده  1
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 همقدم

های داوطلبانه؛ هر سه در دنیای امروز موضوعاتی مطرح و تأثیرگذارند.  رسانه، جنسیت و فعالیت

ها در دنیای جدید  پوشی کنیم که رسانه توانیم از این چشم های نظری، نمی گیری فارغ از جهت

های خیریه را  (. اگر فعالیت102: 1382نوعی برسازندۀ الگوهای رفتاری هستند )محمدی،  به

مثابۀ الگویی از رفتار حمایتی بپذیریم که در اخالق جمعی پشتوانۀ محکمی نیز دارد و  به

توانیم به جایگاه تأثیرگذار حضور این سنخ کنش  گاه می شود، آن پسندیده شمرده می

خوبی  های الگوهای رفتاری پی ببریم. از طرفی به دهنده عنوان جهت ها به دیگرخواهانه در رسانه

های اجتماعی از  چیزی نیست که بتوان در رصد پدیده 1ه ساخت اجتماعی جنسیتدانیم ک می

های پیوند افراد با  های داوطلبانه یکی از دریچه آن فارغ ماند. مشارکت اجتماعی در فعالیت

تنها تعدد یافته، که نقش بیشتری نیز در  ها با گذر زمان نه جامعه است. با توجه به اینکه رسانه

ها بیش از پیش به  دو سال اخیر، رسانهـ  یابند، این ادعا گزاف نیست که در یکی یزندگی مردم م

اند. شاید یکی از  محملی برای کسب و کار، ارائۀ خدمات و گزارشات مربوط به آنها تبدیل شده

های جدید در جداکردن فرد از مکان حالِ حاضر او و پیوند زدنش  دالیل این امر، ویژگی رسانه

یابی فرد را نیز با تغییر  های مجازی باشد که همین امر ساز و کار هویت طریق پنجره با جهان از

 (. 35: 1388کند )خانی،  مواجه می

ها در این فضا، بسترهای  های خالقانۀ فضای مجازی و رسانه رسد قابلیت نظر می به  

(. 252: 1390ت،اند )هاشمی و همکاران به نقل از بن نحوی جدید فراهم آورده مشارکت را به

های مختلف بازکند تا خود را به دامنۀ وسیعی از  تواند راه را برای فعالیت ای می چنین زمینه

شوند. یکی  های داوطلبانه نیز از این قاعده مستثنی نمی ها و کنش مخاطبان معرفی کنند. خیریه

در پیوند افراد با  ـ ،  جمله امور مبتنی بر خیریه از  های داوطلبانه ـ های مهم فعالیت از نقش

پیوند « جامعۀ مدنی»جامعه و درواقع مفهوم مشارکت است. چنین درکی عمیقاً با مفهوم 

رسد تعاریف ما از مفاهیم مشارکت خیریه عمیقاً با  نظر می خورده است. در این میان اما به

را نادیده ، گویی مشارکت خیریه «مشارکت مدنی»خورده و در کاربرد مفهوم  مفهوم مذهب گره

های مجازی مبتنی است بر ایجاد امکانِ  نماید که بسترهای فعالیت رسانه طور می . این2گیریم می

(. از این میان چنین 253 دسترسی به اطالعات بدون محدودیت زمانی و مکانی )همان: 

و افراد است « محور پروفایل»نماید که اینستاگرام با توجه به اینکه شبکۀ اجتماعی موبایلی و  می

                                                           
1 Social Construction of Gender 

 .1382طلب،  نگاه شود به پیمایش مشارکت زنان، ژاله شادی  2
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، به اشتراک «ویدئوهای بلندتر»و « استوری»، «پُست»توانند محتواهایی را تحت عنوان  می

بگذارند و بازخورد بگیرند و کاربری آن با توجه به موانع کمتر نسبتاً آسان بوده؛ بستر مناسبی 

شور های مجازی مورد اقبال عمومی در ک های مدنی باشد. همچنین اگر شبکه برای رشد فعالیت

خورد.  چشم می را رصد کنیم، شاهد هستیم که ظاهراً در اینستاگرام فعالیت خیّران بیشتر به

های مبتنی بر نیکوکاری در این شبکۀ  ها و فعالیت همچنین شاهد آن هستیم که خیریه

اقبال بیشتر فعاالن امور »اجتماعی مجازی رو به فزونی است. گرچه پرداختن به چرایی اینکه 

خود موضوعی جداگانه برای « چه علت است های مجازی نسبت به اینستاگرام به شبکه خیریه در

هایی نظیر سادگی دسترسی،  دهد که ویژگی رسد؛ اما مشاهدات ما نشان می نظر می تحقیق به

های  فیلتر نبودن، نحوۀ ارائۀ محتوا و تجربۀ کاربری آسان در کنار حضور افراد مختلف با زمینه

تواند دسترسی افراد به مخاطبان را  های گوناگون در این شبکۀ اجتماعی می قهاجتماعی و ذائ

 تسهیل و در نتیجه، اقبال خیّران به این شبکۀ اجتماعی را بیشتر کند. 

آید، حضور پررنگ زنان در قامت  نظر می های خیریه در اینستاگرام به آنچه از رصد فعالیت

ای از انجمن یا سازمانی خاص  خصی و یا زیرمجموعهشکل ش خیّرانی در اینستاگرام است که به

ها را یکی از امکانات جامعۀ مدنی برای ترمیم خألها بدانیم، با توجه  کنند. اگر خیریه فعالیت می

های  گویی نیست اگر به تمایزات کیفی حاصل از نقش به مفهوم ساخت اجتماعی جنسیت، گزافه

 ی مجازی توجه کنیم.های خیّران در فضا شده در فعالیت جنسیتی

 طرح مسئله

های سنتی  های مجازی در برابر رسانه های مختلف در جهان حاکی از آن است که رسانه پژوهش

از نظر فراوانی و کیفیت و همچنین با توجه به سرعت و گسترۀ دسترسی و شمولشان مزیت 

های شفاف و  است(. کمبود منابع مالی و نیروی انسانی، عدم وجود سیTilak,2017:71دارند )

های پولی از مشکالتی است که  قانونمند دولتی و همچنین دسترسی نداشتن به حمایت

رو هستند.  توسعه با آن روبه الخصوص در کشورهای درحال نهاد علی های مردم ها و سازمان خیریه

ن دهندگا کند تا بتوانند به یاری هایی فراهم می فضای مجازی بستری را برای چنین سازمان

های  ای که در شرایط عادی به ایشان دسترسی ندارند، دست یابند )همان(. گویا سازمان بالقوه

اند و مصداق آن فعالیتشان در  ها در ایران نیز متوجه چنین ظرفیتی شده نهاد و خیریه مردم

ـ کاربری 1آید اینستاگرام چند ویژگی شاخص را دارا باشد:  نظر می های مجازی است. به شبکه

ـ از فیلترشدن در امان مانده و دسترسی به آن 2کند و  تر می وبایلی آن که دسترسی را راحتم
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. از دیگر سو امروزه شاهد آن هستیم که افرادی نه تحت لوای 1نماید تر می از این نظر نیز ساده

های مجازی، دست به اقدامات  صورت شخصی از طریق این رسانه سازمانی خاص، بلکه به

توان در مورد حضور  زنند. با توجه به پویابودن این بستر فضای مجازی، عمالً نمی ه مینیکوکاران

بیشتر یا کمتر زنان و مردان نسبت به یکدیگر حکمی قطعی داد، اما آنچه با رصد این فضا 

آید، شاید بتواند ما را به این موضوع رهنمون سازد که در اینجا نیز حضور زنان  دست می به

 شود. تر احساس می بیش نسبت به قبل

های  کننده در فعالیت دهد، حاکی است که در زنان مشارکت ها نشان می آنچه پژوهش

های مختلف از  بندی ای، نقطۀ مشترک دسته های خیریه اجتماعی در ایران، میل به فعالیت

و   بطل تواند باشد )شادی های مشارکت اجتماعی، از زنان انزواطلب گرفته تا فعال، می الگوی

توان  ها را می یابیم که مشارکت زنان در خیریه (. با مطالعۀ تاریخ معاصر درمی40: 1381کمالی، 

. درواقع اگر زمانی کنش 2بندی کرد جمع« تحول نقش زن از نظارت به مشارکت»حول مفهوم 

و پس از آن، این حضور به سطوحی از  3خیریه برای زنان امری بود مبتنی بر اهداکنندگی

شد، امروزه فعالیت خیریه بخش قابل توجهی از مشارکت اجتماعی فعاالنۀ  ت محدود مینظار

در جامعۀ مدنی، بخشی غیرقابل انفکاک است. در گفتمان « مشارکت»دهد.  زنان را تشکیل می

روند که در چارچوب حضور فعاالنه و  شمار می فمینیستی، زنان کنشگرانی خالق و آگاه به

رو برای پیشبرد جامعه، راهی  سازند. از این های محوّل را متحول می مشارکت اجتماعی، نقش

رسد  نظر می (. به17: 1382طلب، جز مشارکت زنان در فرآیندهای اجتماعی وجود ندارد )شادی

تبدیل شده. گویی زنان در هویت  4که چنین مشارکتی امروزه به بخشی از ارائۀ جنسیت

که برایشان در نظر گرفته شده، حائز این  5حمایتی های جنسیتی جدیدشان، از خالل نقش

 .7های حمایتی نیز ظاهر شوند هستند که برای مشارکت اجتماعی در فعالیت 6مسئولیت

                                                           
نیز به  -که البته از طریق صفحۀ وب هم قابل دسترسی است افزار موبایلی ـ از طرفی امکانات خودِ این نرم 1

دهد تا مطالبشان را در لحظه، در دیگر صفحات  جذابیت آن افزوده. چنانچه اینستاگرام به کاربرانش اجازه می
 بوک نیز به اشتراک بگذارند. مجازیشان نظیر توئیتر و فیس

از  مریم « زنان خیّر، از نظارت تا مشارکت»عه شود به یادداشتی با عنوان برای توضیح بیشتر در این باره مراج 2
 . 25/4/1397، دوشنبه مورخ 3246شمارۀ « اصفهان زیبا»فروغی، منتشر شده در روزنامۀ 

های فرهنگ نیکوکاری، در نظر گرفتن زنان  کارتی اشاره دارد، در جوامع مسلمان، یکی از شاخصه چنانچه مک 3
 ( McCarthy,2001:4داکنندگان است )مثابه اه به

4 Presentation of Gender 
5 Supportive Roles 
6 Accountability  

کند، چنین فعالیتی برای ایجاد نوعی توازن میان حضور اجتماعی در دنیایی  چنانچه ساندرگارد اشاره می 7

 (Sondergaard,2016)  شده برای زنانگی است مردساالرانه با وظایف درنظرگرفته
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های مجازی  های خیریۀ زنان از خالل شبکه در این مقاله برآنیم تا ضمن مطالعۀ فعالیت

ار دهیم که چگونه فعالیت )مورد خاص اینستاگرام(، این مسألۀ محوری را مورد بررسی قر

کند؟ بر همین  هایی نمود پیدا می خیّران بر پایۀ تمایزات مبتنی بر جنسیت در چنین فعالیت

اساس، چنانچه باتلر نیز معتقد است، جنسیت را اجرایی گفتمانی در نظر گرفتیم که گرچه 

ست که برای شده ا 1سازی امری ذاتی نیست، اما تا جایی تحت تأثیر گفتمان جنسیت مفهوم

عبارت بهتر،  شود. به غالب افراد مسائل مبتنی بر جنسیت، امری از پیش مسلم مفروض می

هایی که در تعریف اوّلیه  قدر جنسیتی است که حتی کنش پیکربندی مفاهیم در اذهان آن

اند. براساس این فرضِ باتلر که  اند، جنسیتی شده منطبق با یک جنس فیزیولوژیک مقرّر نشده

نوعی برسازندۀ کردار گفتمان جنسیتی است و با توجه به زمینۀ مطالعاتی  به 2ی جنسیتاجرا

جنسیت در فضای مجازی از خالل »ها، این سؤال که  ی زنان و خیریه نگارندگان در حوز

 پرورانده شد.« کند؟ های خیریه چگونه نمود پیدا می فعالیت

ۀ عمومی، به خودی خود قابلیت بحث حضور زنان در فضای مجازی به مثابۀ بخشی از حوز  

شدن فضای مجازی و حضور بیش از پیش زنان در  گیر و پژوهش را داراست. از طرفی با همه

نماید که  پردازند، چنین می قامت خیّرانی که به تنهایی به انجام فعالیت خیریه در این بستر می

جه به بسترهای هر یک از های خیریۀ زنان در فضای مجازی، با تو واکاوی چگونگی فعالیت

تنها پرده از بخشی از سازوکار حاکم بر  های مجازیِ پرکاربرد در کشور، بتواند نه رسانه

کننده، فرآیند  عنوان عاملی تعیین های خیریه بردارد، بلکه با در نظر داشتن جنسیت به فعالیت

ت که با تکیه بر نظریات ها را واکاود. داعیۀ مقالۀ حاضر آن اس اجرای آن از خالل این فعالیت

های زنان خیر در  هایی شناسایی شود که در اصل جنسیت از خالل فعالیت باتلر، مکانیسم

داند و آن را  یابد. باتلر هویت جنسیتی را برساختۀ جنسیت می اینستاگرام از بستر آنها نمود می

کند.  آمده قلمداد می ودوج صورت فرهنگی و اجتماعی و مشخصاً گفتمانیِ به از آنچه به 3یک اجرا

اندیشانۀ زنان خیّر در فضای  های نیک بنابراین، در پی آنیم که بدانیم جنسیت از خالل کنش

 یابد؟ مجازی )مورد خاص اینستاگرام( چگونه نمود می

 هدف و سؤاالت تحقیق
های اجرای جنسیت در  برای نیل به هدف اصلی خود، مبتنی بر دستیابی به مکانیسم 

دو سؤال محوری با تکیه بر نظریۀ   ( با تأکید بر خیّران اینستاگرامی ) ای خیریۀ مجازی ه فعالیت

 اجرای جنسیت جودیت باتلر داریم:

                                                           
1 Conceptualization 
2 Gender Performance 
3 Performance 
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های خیریۀ زنان از خالل اینستاگرام  ـ عناصر برسازندۀ گفتمان جنسیتی چگونه در فعالیت1

 یابند؟  چگونه نمود می

توانند عناصر گفتمانی برسازندۀ هویت  میهای خیریه  ـ با چگونه مکانیسمی فعالیت2

 جنسیتی حال حاضر را ]برای سوژه[ بازتولید کنند؟

برای دستیابی به پاسخ این دو سؤال، ابتدا از طریق کنکاشی نظری پیرامون مفهوم اجرای   

جنسیت و سپس از خالل بررسی صفحات خیّران اینستاگرامی )با تأکید بر فعالیت زنان( به 

ر گفتمان جنسیتی و نحوۀ اجرای آن خواهیم پرداخت. سپس سعی خواهیم کرد از بررسی عناص

 خالل روش تحلیل گفتمان به سؤاالت تحقیق پاسخ دهیم.

 چارچوب مفهومی
در این مقاله، چارچوب مفهومی مبتنی است بر مفاهیم گفتمان جنسیتی و اجرای جنسیت که 

های اجرای  هایمان در باب مکانیسم سشبا اتخاذ رویکرد روشی مناسب درپی آنیم تا به پر

های خیریۀ زنان خیّر در فضای مجازی پاسخ دهیم. بنابراین، تکیۀ  جنسیت از خالل فعالیت

پیرامون اجرای جنسیت است. همچنین، در صحبت از  1نظری این مقاله بر تئوری جودیت باتلر

رویکردمان به   ( 2ات میشل فوکوویژه با تأسی به تأثیرپذیری باتلر از نظری به گفتمان جنسیتی )

گفتمان، وامدار ادبیات فوکو و البته متکی بر خوانش باتلر از وی است. نتیجتاً پیش از پرداختن 

شدن آن مفهومی که از اجرای جنسیت مدّنظر داریم، بر  شناختی، برای روشن به مباحث روش

در ادبیات باتلر مروری  مفاهیم قدرت، سوژه، ایدئولوژی و هویت از منظر گفتمان جنسیتی

 خواهیم داشت. 

برخی شارحان فوکو معتقدند که وی در رابطه با دایرۀ اختیارات سوژه، معتقد است که   

فرد از دو جنبۀ مهم حائز ویژگی عاملیت است؛ یکی افرادی ناهمخوان با جامعه که چون تحت 

کنند و  خود را واژگون میگیرند و گویی شرایط ذهنیت  عملکردهای انتظامی گفتمان قرار می

شده  ای از امکانات فعال یا غیرفعال مادی و کنترل دیگر اینکه سوژۀ انسانی از نظر وی زمینه

(. 222: 1390 شناختی میان آزادی یا سلطه )کتز، های هستی ای در کشاکش است، نه سوژه

کند و بر  می فوکوی متأخر قوام یک سوژه را فراتر از مناسبات میان قدرت و گفتمان مطرح

گذارد  عنوان امکانی برای سازماندهی آگاهی به نوعی صحه می نبودن ذهنیت به ثابت

(Foucault,1998:330 او معتقد است که فرد تحت کنترل مفهوم بدن و عناصر گفتمانی ناظر .)

 به نقل از فوکو(. -King,2004:32بر آن درآمده، منضبط شده است)

                                                           
1 Butler, J. 
2 Foucault, M. 
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های متأخر فوکو حائز  انی به فرد در نسبت با قدرت در اندیشههرروی، اعطای مقام سوژگ به  

کردند که خوانش فوکو  اش چنان استنتاج می اهمیت است. با وجودی که منتقدان وی از آثار اولیه

اند و  تواند مولد باشد، افراد فاقد هر سطحی از عاملیت صورتی است که گویا قدرت می از قدرت به

بیند، پس گویی قدرت اصلی متافیزیکی است تا  جا جاری می ا در همهنهایتاً اگر فوکو قدرت ر

نش(، اما آنچه موجب شده تا تأثیر  از نقل به ـ  133و134: 1395 دالوری،  و عاملی اجتماعی )کرمانی

(. او در 132 فوکو بر نظریۀ گفتمان نمایان باشد، همین تأکیدش بر ساخت سوژگی است )همان: 

رسمیت شناخته است. وی   پیرامون قدرت، عاملیت سوژه را بیشتر به توضیحات نظری متأخرش

کند که آنجا که  کند، بر این نکته تأکید می های آزاد است که عمل می با بیان اینکه قدرت بر سوژه

شود،  قدرت هست، مقاومت نیز خواهد بود. آنچه که وی در تحلیل روابط قدرت به ما متذکر می

 (. 426الی431: 1389ابط به نهادهاست )فوکو،پرهیز از تقلیل این رو

ای نیز نظریۀ  اند. عده پردازان فمینیست از منظرهای مختلف به فوکو خرده گرفته نظریه  

اند. در میان این عده، جودیت باتلر  های نوآورانۀ خود بسط داده اجتماعی او را در راستای ایده

خصوصاً راجع به پیوند  هایی از نظر فوکو ) دارد که گرچه بخش خورد. وی بیان می چشم می به

پذیرد، اما این امکان را که این خود جزیی  می  ای بخشیدن به آن( را بدن زنانه و هویت اسطوره

از   نقل به ـ  224: 1390 کند )کتز، شکنانه باشد را فراموش نمی از یک اجرا یا نمایش شالوده

Butler,1990 د است که قدرت سیاسی با تولید انگارۀ سوژۀ (. در بحث از سوژه، باتلر معتق

اش  دار بازنمایی دادن آن، درواقع آن چیزی را که داعیه پیشاقانونی و پس از آن مشروع جلوه

(. بدین معنا که قدرت در پی آن است تا چنین بنمایاند 46: 1385  کند )باتلر، است، تولید می

نسیتی شده باشد. از همین رو، تصوری از ، اساساً امری جنسیتی است، نه اینکه ج که سوژه

همین ترتیب، یک  کند. به سوژه مطابق با آنچه در پی اجرایش هست را تولید، اما پنهان می

های سلطۀ خود را  بخشی به آن، بنیان آرایش گفتمانی را طبیعی جلوه داده و با مشروعیت

ه میان آورده است؛ درواقع کند. این همان چیزی است که فوکو نیز از آن صحبت ب مستحکم می

، سپس 1کنند تولید می  چنانچه مدّ نظر دارند( های قدرت ابتدا سوژه را ) فوکو معتقد است نظام

 )همان(.  2پردازند اش می به بازنمایی

                                                           
ها با داعیۀ آشکارساختن شخصیت افرادی چون مجرمان، بیماران و جز آن،  در واقع فوکو معتقد بود که گفتمان 1

کنند  بین شناساگر خود، تولید و کنترل می  ر ذرههایی زی کنند. در واقع گفتمان، افراد را در مقام ابژه آنها را خلق می
 (. 238: 1392)سیدمن، 

کند، اما از نظر او واقعیت از  چیزی شبیه این بحث را آلتوسر نیز در باب ایدئولوژی، بازنمایی و سوژه نیز بیان می 2
نماید از  اند. چنانچه مید شود و فهم سوژه از واقعیت را ایدئولوژیک می خالل ایدئولوژی برای سوژه بازنمایی می

  :1389 فیلیپس، و دیدگاه آلتوسر سوژه مقام فاعلیت ندارد و همواره تحت تسلط ایدئولوژی باقی است )یورگنسن
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اش را بر اساس  جودیت باتلر فهمی پساساختارگرایانه از سوژگانیت دارد. او نظریه 

یدا، نیچه و لکان پیکربندی کرده است. نظرات وی شامل نقدی تر از آن در های فوکو، قبل تئوری

شود، بلکه طی آن  شود که فقط مشمول جنسیت نمی های هویتی می رادیکال بر مجموعه

های  شوند. از جرقه جنس، سکسوالیته و بدن نیز همچون محصوالتی فرهنگی ادراک می

شود، بلکه زن  کسی زن زاده نمی»سرآغازین نظریۀ باتلر، جملۀ معروف سیمون دو بووار است: 

. این عبارت با مفاهیم مورد نظر فوکو پیرامون سوژه و بدن همچون پیامدهای تحت 1«شود می

انضباط درآوردن ]بدن[ با قدرت همخوان است. باتلر همچون فوکو معتقد است که سوژگانیت 

یست، بلکه معتقد است ن 2شود، ولی قائل به هویتی از پیش موجود صورتی گفتمانی تولید می به

گیرند. از همین رو، باتلر ایدۀ  شان شکل می شدۀ گفتمانی های ساخته ها برپایۀ هویت سوژه

منظور شرح بهتر رابطۀ آن با ذهن و جنسیت در مقام  بودن هویت جنسیتی را به  اجرایی

عمل  (. آنچه برای باتلر اهمیت فراوان دارد، نحوۀJagger,2008:1-3) 3سوژگانی بسط داد

چگونه »مقررات اجتماعی در فرآیند روانی ادغام با هنجارهاست. سؤال محوری او این است که 

 )همان، فصل سوم(.« وجود بیاید؟ شود تا میل به انقیاد به انقیاد میل موجب می

شود در واقع محصول  طور که غالباً فهم می دهد که هویت جنسیتی آن وی توضیح می  

های  های دانش/قدرت، هویت های قدرت است. در حقیقت در گفتمان مرژی 4ای/تخیلی افسانه

های مختلف  موجود نیستند بلکه محصوالت نمایشی هستند که گروه پیش جنسیتی از

هایی که به نظرشان به سادگی از طریق آنها قابلیت نمایش، اجرا و بازنمایی دارند را به  هویت

کند که آنچه که ما را  وی مطرح می .(Butler,1990:Introduction pp 10-14گذارند) اجرا می

تواند قابلیت عامیت و مقاومت را نیز به ما  هایی جنسیتی مطرح کرده، در حال می عنوان سوژه به

تواند  زمان هم می طور هم خواهد بدین نکته اشاره کند که این شرایط به ببخشد. درواقع او می

ندی ایجاد کند. درواقع جنسیت در یک زمان هم تواند توانم همچون مانع عمل کند و هم می

تواند مکانیسمی برای بازدارندگی باشد )آنجا که افراد را بر اساس هنجارهای جنسیتی  می

طور که  همان  .(Lloyd,1999:200های مولد) کند( و هم محلی برای کنش بندی می دسته

متأخر فوکو مبتنی بر اینکه خود چنین نظری، در واقع قرائتی است از آراء   ، تر اشاره شد پیش

                                                                                                                                        
گرفت، متوجه  ها در نظر می (. اگر بپذیریم که آلتوسر وجهی از موجودیت پیش از ایدئولوژی را برای سوژه40

 با آن چیزی است که ما مدّ نظر داریم.خواهیم شد که این همان وجه افتراقش 
1 One is not born but rather becomes a woman. 

2 Pre-existing Identity 
 عمالً فوکو از چنین مفهومی غافل مانده بود. 3

4 Fictional Product 
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و  1تواند به منبعی برای مقاومت بدل شود. چنانچه او در آثاری نظیر آشفتگی جنسیت قدرت می

سازد،  هایی جنسیتی بدل می دارد، همان راهی که ما را به سوژه بیان می 2اند هایی که مهم بدن

حلی برای ایجاد محدودیت و آمیز هم م زمان و البته تاحدودی تناقض صورتی هم درواقع به

  مندی است و درحال جایی برای پروراندن عاملیت و مقاومت. قاعده

تحت عنوان  3«آمدن هایی پیرامون نظریۀ نمایشی گردهم یادداشت»در فصل اوّل کتابِ 

، باتلر این سؤال محوری را مطرح 4]در مألعام[« های جنسیت و حق ظاهرشدن سیاست»

شود که در  شان در جوامع به رسمیت شناخته می د این حق انسانیکند که کدامین افرا می

شوند؟  شناخته نمی  عنوان سوژه جامعه آزادانه ظاهر شوند و کدامین افراد تحت سلطۀ گفتمان به

طور معمول )جنسیت نرمال( مورد قبول قرار  عنوان جنسیت به باتلر معتقد است که آنچه که به

را « اجرا غیرقابل»و « قابل اجرا»های  ای از نمایش دارد و دامنهگیرد، در واقع وجهی شرطی  می

 6بودن (. باتلر جنسیت را دارای ویژگی نمایشیButler,1995:177)5کند برای افراد مشخص می

کند آن است که حائز یک  بیند. آنچه او بیان می داند و آن را مشخصۀ هویت جنسیتی می می

های جنسیتی نیست که فرد بتواند هروقت بخواهد از  ایشای از نم جنسیت بودن، تنها مجموعه

. براساس چارچوب 8است 7ای کنش برپایۀ هنجارهای اجتماعی آن سرباززند، بلکه مجموعه

 های زیر درواقع تکیۀ تئوریک این مطالعه هستند:  شده، گزاره داده مفهومی شرح

 . شده ـ جنسیت یک اجرای گفتمانی است نه یک موجودیت از پیش تعیین

مندسازی، عناصری از هویت جنسیتی را قابل  ـ گفتمان مسلط جنسیتی طی فرآیند قاعده

 دانند. قابل نمایش می نمایش یا غیر

 نمایند. ها با ایجاد مقبولیت موجبات بازتولید عناصر خویش را فراهم می ـ گفتمان

 اشد برای مقاومت.تواند ب ـ گفتمان هم عرصۀ بازتولید معناهای خویش است و هم محملی می

تواند  های گفتمانی نیست، بلکه می ـ اجراها لزوماً مکانیسمی برای اجرای دقیق درخواست

 ها باشد. ای برای ظهور عاملیت عرصه

                                                           
1 Gender Trouble 
2 Bodies that Matter 
3 Notes Toward A Performative Theory Of Assembly 
4 Gender Politics And The Right To Appear 

کند که همان چیزی که امکان دارد به لحاظ جنسی غیر قابل اجرا باشد، اساساً خود  و البته در ادامه بیان می 5
گرایی( که این مورد از موضوع مقاله  جنس یک هویت جنسیتی محسوب شود )خاصه در رابطه با نظریه کوئیر و هم

 خارج است.
6 Performativity 
7 Societal Norms 

تواند محملی برای مقاومت یا  بنابراین اجرای فرد موضوعیت ندارد، بلکه اساساً خود اجراست که مهم است و می 8
 جایگزینی عناصر گفتمانی شود.
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تواند منجر به بروز  های متفاوت اجتماعی می ـ وجود سطوح مختلف قدرت در الیه

 ها شود.  عاملیت

معنای صحه گذاشتن بر امکان وجود اجراهای  هها در اصل ب ـ به رسمیت شناختن عاملیت

 خارج از چارچوب گفتمانی مرسوم است.

های  دهند که تا چه حد واقعیت رویکردهای متنوع و بسیاری وجود دارد که به ما نشان می  

ای  (. فوکو معتقد است که گفتمان مقولهCameron,2001:17اجتماعی ساختی گفتمانی دارند )

شود )عقیلی و  های اجتماعی می های حقیقت بر سوژه ب استیالی نظامفرازبانی است و موج

عنوان برسازندۀ هویت اجتماعی،  (. الکالو و موف با در نظر گرفتن گفتمان به127  :1388 لطفی،

شدن ماهیت سیاسی برای  دانند و با قائل قدرت )امر سیاسی( را دارای مرکزیت در گفتمان می

  گفتمان (. تحلیل1390ها هستند )مقدمی، ر واقع محصول گفتمانها د گفتمان، معتقدند هویت

محسوب  2گفتمان  شناختی نسبتاً جدیدی به تحلیلِ نیز درواقع رویکرد روش 1فمینیستی انتقادی 

تنها مؤثر،  عنوان عاملی نه است رویکردهای پیشین از درنظر گرفتن جنسیت به شود که مدعی می

اند. درواقع قائالن به این رویکرد، معتقدند که  فل مانده بودهکه محوری در تحلیل تاحدودی غا

گفتمان باید عامل جنسیت و تأثیر آن را مورد مطالعه و  تنها در مطالعات جدید مبتنی بر تحلیل نه

های گذشته نیز باید بازنگری کرد و نقش عامل جنسیت را در  تحلیل قرار داد، بلکه در پژوهش

گفتمان، یک  انتقادی (. در تحلیلLitoseliti&Sandeland,2002:31-33د)آنها نیز مدّنظر قرار دا

متنی  تنها عوامل درون شود و برای تحلیل آن نه مثابۀ یک متن درنظر گرفته می قطعۀ زبانی به

های متن در تحلیل چگونگی تأثیر  اند، بلکه عوامل خارج ازمتن به مثابۀ زمینه مورد تحلیل

گیرد )فیاض  مورد بررسی قرار می  ، صاً در تحلیل انتقادی، روابط قدرتومشخ ساختارهای اجتماعی 

 (. 24و25: 1385 رهبری، و  

شناختی )چرا از تحلیل گفتمان انتقادی فمینیستی استفاده  توضیحات روش

 کنیم؟( می

اند که نهایتاً یک تحقیق  ( در مقالۀ خود، به این نکته اشاره کرده1395گفتار ) شریفی و دریق

تواند داعیۀ تفسیر داشته باشد و درپی سطحی از  های فمینیستی، صرفاً نمی تنی بر نظریهمب

هایی از نابرابری را )عدم مشارکت، خشونت،  ( مولفه2007عمل نیز هست. آنها به نقل از الزار )
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ها  گر گفتمان را کشف این مولفه کنند که وظیفۀ تحلیل آزار، مسألۀ همسانی و...( ذکر می

 (. 163: 1395 گفتار،  ودریق د )شریفیدان می

گفتمان رابطۀ  طور نیست که اوّلین بار باشد که میان مطالعات جنسیت و تحلیل این  

های  لحاظ نظری و هم ازنظر تجربی، نمونه رسد که هم به نظر می شود. به مطالعاتی برقرار می

ن افرادی که رویکرد خود را تری زیادی از چنین تحقیقاتی وجود دارند. در این میان از شاخص

: 1393  اند، الزار است )صابرپور، تحت عنوان تحلیل گفتمان انتقادی فمینیستی مطرح کرده

1(. وجه ممیزۀ تحلیل انتقادی فمینیستی گفتمان )28
FCDAگرایی و  ( آن است که عینی

را به  ـ  تفمینیستی اس که داعیۀ بسیاری پژوهشگران در بسیاری رویکردهای غیر  طرفی ـ بی

 (. Lazar,2007کشد) چالش می

در تحلیل گفتمان فمینیستی چنانچه ما نیز در چارچوب مفهومی مدّ نظر داریم، جنسیت 

شده. در این رویکرد،  انگاشته شود، نه امری ثابت و ازپیش مسلم امری سیال مدّ نظر گرفته می

ا این ویژگی که چندبعدی به تمرکز بنیادین بر جنسیت، قدرت و ایدئولوژی در گفتمان است ب

ها و صداها نیز  ها، ژست ها، زمینه یوون( و در آن عکس نگرد )همچون کرس و ون مسألۀ متن می

شدن  (. از همین رهرو است که الزار از مردانهLazar,2007:5گیرند ) مورد بررسی قرار می

ل تحلیل گفتمان آورد. او چنین کنشی را که ازخال صحبت به میان می 2کردن( سخن )مردانه

توان واکاوید، از منظر گفتمان مسلط، نوعی انحراف از هنجارهای  انتقادی فمینیستی می

(. او در انواع Lazar,2000گیرد ) شمرد که تحت انضباط قرار می متناسب با جنسیت برمی

صر شده با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی فمینیستی، از خالل متون مختلف، عنا تحقیقات انجام

یابد. چنین است که  گفتمان جنسیتی و ردپای قدرت و ایدئولوژی و هویت جنسیتی را درمی

شدن مبانی نظری پیرامون جنسیت کمک کند  تواند به ضخیم چنین رویکردی می

(Lazar,2007:147-149 .) 

ها و روابط  گفتمان بررسی متن در سه سطح بازنمودها، هویت انتقادی در تحلیل فمینیستی

عنوان عاملی کانونی  کند، تأکیدش بر جنسیت به گیرد، ولی آنچه آن را متمایز می می صورت

انتقادی گفتمان بر نحوۀ )باز(تولید، رقابت و تثبیت ـ  بنابراین تحلیل فمینیستی»است. 

های جنسیتی و روابط قدرت مبتنی بر جنسیت در بازنمایی فرآیندهای اجتماعی،  ایدئولوژی

« وگو متمرکز است یز هویت فردی و اجتماعی افراد در متن و گفتروابط اجتماعی و ن

هایی که میان رویکردهای مختلف در تحلیل انتقادی  (. باوجود تفاوت29: 1393)صابرپور،
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فرض مشترک وجود دارد که  گفتمان قابل رؤیت است، اما از نظر فرکالف و وُداک، پنج پیش

 ست: میان کلیۀ این رویکردها بر سرشان اتفاق ا

ـ تأکید بر مولود و مولّد 2ـ خصلت گفتمانی ساختارها و فرآیندهای اجتماعی و فرهنگی، 1

ـ 5ـ کارکرد ایدئولوژیک گفتمان و 4ـ قابل تحلیل بودن زبان در بافت، 3بودن گفتمان، 

 (. Fairclaugh&Wodak,1997نقل از ) به بودن رویکرد انتقادی برای تحقیق )همان، قائل

گفتمان از آنجا که برای   انتقادی فمینیستی  دارد که پژوهشگران تحلیل  بیان میالزار خود   

های موج سوم  تحلیل جنسیت به چارچوب و بینیانی مفهومی و نظری نیازمندند، غالباً از نظریه

(. دلیل روی آوردن به نظریات Lazar,2007کنند) فمینیستی )همچون نظریۀ باتلر( استفاده می

منتقدبودن به نظم  ـ  1رو باشد که اگر سه مشخصۀ اساسی  رسد از این نظر می بهپساساختارگرا 

وجود ارتباط میان  بودن به قائل ـ  3کار و  انتقاد به رویکردهای آکادمیک محافظه ـ  2موجود، 

بیلیگ( را برای  از نقل به ـ  33: 1393کنش آکادمیک با وضعیت سلطۀ اجتماعی )صابرپور،

های  گاه خواهیم دید که نظریه دی در تحلیل گفتمان بپذیریم، آنرویکردهای انتقا

 ها همخوانند.  قدر با این پژوهش پساساختارگرا چه

 توضیح تکمیلی پیرامون تحلیل عکس به مثابۀ متن
توان در تحلیل تجارب و البته  کنند که می در کتاب خوانش تصویر بیان می 1یوون کرس و ون

تر  عبارت ساده جتماعی، از ساختارهای دستور زبان استفاده کرد. بهرمزگشایی از ساختار عمل ا

(. در تحلیل 1996یوون، توان آنچنان تحلیل کرد که یک نوشتار را )کرس و ون عکس را نیز می

یوون نیز از نظر دور نبوده، ایشان برای تصویر سه فرانقش قائلند:  تصاویر، الگوی کرس و ون

هستیم.  3و مفهومی 2در سطح بازنمودی شاهد دو ساختار روایتی بازنمودی، تعاملی و ترکیبی.

در ساختار روایتی، شاهد کنشی هستیم که با پیگیری بردارها قابل رهگیری و کشف است و 

ها را مورد بررسی قرار داد. تصاویری که فاقد بردار باشند )یعنی فاقد خطی مشخصاً  باید فاعلیت

گیرند. در این  م مرتبط کند(؛ در ساختار مفهومی قرار میقطری که حاضران در تصویر را به ه

پذیرد )حقایق و  بندی و تحلیل است که صورت می ساختار، اغلب تعریف و طبقه

سازی  کیفیات نمادین در بازنمایی برجسته"به نقل از اویاما و جوییت(.  ـ  6: 1394 سجودی،

را بیشتر از سایرین جذب کنند.  توانند چشم سازی یعنی برخی عالیم می شوند، برجسته می

                                                           
1 Kress And Vanleeuwen  
2 Narrative 

3 Conceptual 



  153 های خیریه زنان در فضای مجازی )مورد خاص اینستاگرام(  مطالعه اجرای جنسیت از خالل فعالیت

 

دهد و عوامل اصلی  معنای تعاملی شکل می کنندگان در تصویر به همچنین ارتباط میان مشارکت

(. در فرانقش ترکیبی در واقع آن 7 دهندۀ آن، فاصله، تماس و زاویۀ دید است )همان:  شکل

عناصر در ساختار گیری  لحاظ جای چیزی که مدّ نظر است، چگونگی شکل گرفتن تصویر به

 (.190الی193: 1395 زاده، تصویر است )یاسمی و آقاگل

 دامنۀ پژوهش
های خیریۀ اعضای ایرانی اینستاگرام و با رصد  در این مقاله، نگارندگان پس از بررسی فعالیت

)صفحۀ شخصی( شاخص  1پروفایل 4صفحات زنان خیّر اینستاگرامی، پس از در نظر گرفتن 

بندی و بررسی محتوای صفحات ایشان در  ر فعال در اینستاگرام به دستهمتعلق به زنان خیّ

راستای سؤاالت تحقیق و در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی فمینیستی مورد نظر الزار 

استوریِ  5ویدئوی کوتاه و یا بلند و نهایتاً  10عکس،  10پرداختند. بدین منظور از هر صفحه 

ت. بدیهی است که در تحلیل، بازخوردها )نظرات یا در ذخیره شده مورد بررسی قرار گرف

متن همراه با بازخورد متعلق  100( نیز مورد مطالعه قرار گرفتند. بنابراین commentاصطالح 

از منظر نظریۀ هویت  2به صفحۀ مجازی خیّران زن اینستاگرامی انتخاب شده در این مقاله

انتقادی فمینیستی الزار مورد بررسی قرار جنسیتی جودیت باتلر در چارچوب تحلیل گفتمان 

 2صورت نمونه در ارتباط با  ها چگونگی بررسی متون به گرفتند. نهایتاً پیش از گزارش یافته

 متن به تفصیل گزارش خواهد شد.

با توجه به اینکه در این مقاله در پی آن بودیم تا چگونگی نمود و اجرای جنسیت از خالل   

ان خیّر در اینستاگرام را مورد بررسی قرار دهیم، پس هرچه که در این های خیریۀ زن فعالیت

شد، عمالً متنی بالقوه بود. با توجه به  هایمان به اشتراک گذاشته می رسانۀ مجازی توسط نمونه

شود، در واقع  های اجتماعی رد و بدل می سرعت و گسترۀ اطالعاتی که هر روزه در شبکه

توان مفروض  تنها تعداد ثابتی برای آن نمی رو بودند که نه ون روبهمحققان با حجم وسیعی از مت

 شد، بلکه میزانشان رو به تزاید بود. 

                                                           
1 Profile 

 های مشترک بودند: این زنان حائز این ویژگی  2

 کردند. ـ از طریق اینستاگرام به طور شخصی اقدام به انجام امور خیریه می1

 هایشان مداوم بوده است. ـ فعالیت2

 اند. ایشان باالی چند هزار نفر بوده followersدر اصطالح اینستاگرام  کنندگان یا ـ دنبال3

 ( بوده است.publicـ صفحاتشان عمومی )4
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طور عام در  های خیریه در فضای مجازی توسط کاربران ایرانی به آنچه که از رصد فعالیت  

ت بر آن طور خاص با تکیه بر مفهوم اجرای جنسی دست آمد و پس از آن به مطالعات اوّلیه به

رسد مفهوم فعالیت مبتنی بر نیکوکاری در میان  نظر می صحه نیز گذاشته شد، آن بود که به

چشم  زنان در فضای مجازی مفهومی گسترده و فراتر از کمک مادی )پولی( است. آنچه به

 کنند، در کنار انواع خدمات مالی، آید، بسیاری از صفحاتی که زنان خیّر در این فضا اداره می می

نماید که  دهند. چنین می ها را نیز ارائه می مادی نیز از جمله انواع حمایت خدمات غیر

حوزه، موجب شده تا   گری عاطفی زنان در این هنجارهای جنسیتی مبتنی بر حمایت

های خیریۀ ایشان نیز سوای از حالت تأمینی )به معنای فراهم آوردن امکانات مادی(،  فعالیت

 . 1نیز دارد سویۀ حمایتی بیشتری

با توجه به بنیان نظری مقالۀ حاضر مبتنی بر نظریۀ اجرای جنسیت جودیت باتلر،   

نگارندگان در تحلیل خود عالوه بر در نظر گرفتن عناصر مدّنظر الزار الزم دیدند تا عناصری را 

بنابراین چه باید راهگشا باشد.  برای تحلیل اضافه کنند تا در روند پاسخ به سؤاالت تحقیق چنان

بر مدّنظر داشتن عوامل مشارکت زنان در اعمال اجتماعی، مسألۀ خشونت علیه زنان،  عالوه

، فرض همسانی،  ( قدرت بیان استدالل توسط زنان )  زنی، بیان استدالل آزارهای جنسی، برچسب

ل؛ های مختلف، که مورد نظر الزار نیز بوده است، عوام حق انتخاب و حضور برابرانه در عرصه

به مناسبات قدرت   خواهانه، تردیدهای هنجاری نسبت های برابری نحوۀ پوشش، ابراز ارزش

کارگیری زبان جنسیتی، نیز با توجه به زمینۀ اجتماعی، در ارزیابی اجرای  جنسیتی و به

ها مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین دررابطه  نظر رسیده؛ فلذا در تحلیل جنسیت مؤثر به

کارگیری  کارگیری/عدم به هویت جنسیتی، در تحلیل، عالوه بر فاکتور پوشش، بهبا اجرای 

خوان با هویت جنسیتی از نظر گفتمان مردانه نیز مد نظر بوده؛ همچنین همۀ این  عناصر هم

 عوامل در مورد تحلیل و بررسی بازخوردهای مخاطبان نیز مورد مداقه بوده است.

 صفحات مورد بررسی
پروفایل اینستاگرامی متعلق به اشخاص حقیقی مورد بررسی قرار گرفته که  4در این مقاله 

 :2آید مشخصات آنها به تفکیک در جداول زیر می

                                                           
اند، لزوماً مشتمل  با توجه به همین خصیصه، تعریفی که نگارندگان از فعالیت خیر در این مقاله مدّ نظر قرار داده  1

 شود.  ی مادی و غیر مادی را نیز شامل می یکوکارانهشود و هرگونه فعالیت ن بر وجه حمایت مادی نمی

کنندگان ذکر شده در متن  البته الزم به ذکر است که با توجه به ویژگی پویا بودن فضای مجازی، تعداد دنبال 2

برابر با تعدادی ذکر شده که در زمان نگارش آخرین ویراست متن مقاله وجود داشته و مشخصاً امکان تغییر آن 
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 1: اطالعات پروفایل شمارۀ 1جدول شمارۀ 

 نرگس کلباسی اشتری نام فرد 1

 justnarges شناسۀ پروفایل 2

 هزار نفر)تا زمان نگارش( 587 کنندگان تعداد دنبال 3

 های خیریه در کرمانشاه فعالیت حوزۀ فعالیت 4

 2شمارۀ  لی: اطالعات پروفا2جدول شمارۀ 
 مرادی سعیده دل نام فرد 1

 Saeide.delmoradi شناسۀ پروفایل 2

 هزار نفر)تا زمان نگارش( 49 کنندگان تعداد دنبال 3

 ها  های مالی و عاطفی از خانواده حمایت حوزۀ فعالیت 4

 
 3شمارۀ  لی: اطالعات پروفا3 جدول شمارۀ

 آزاده عفیفی نام فرد 1

 azadehafifi شناسۀ پروفایل 2

 هزار نفر)تا زمان نگارش( 34 کنندگان تعداد دنبال 3

 سرطانی بیماران از عاطفی و مالی رسانی،حمایت اطالع حوزۀ فعالیت نیکوکارانه 4

 4شمارۀ  لی: اطالعات پروفا4جدول شمارۀ 

 ا پوریانسبآید نام فرد 1

 aidapooryanasab شناسۀ پروفایل 2

 هزارنفر)تا زمان نگارش( 514 کنندگان تعداد دنبال 3

 تأمین امکانات مالی برای نیازمندان حوزۀ فعالیت نیکوکارانه 4

 ای توضیحات پیرامون افراد و صفحات انتخاب شده پاره

 نرگس کلباسی اشتری ـ  1پروفایل شمارۀ  

ها به طریقی به گوشمان  از ما کمابیش با او آشنا باشیم یا الاقل اسمش از رسانهشاید بسیاری   

ای در  خورده باشد. وی که در کودکی به خارج از ایران مهاجرت کرده و در بزرگسالی خیریه

های کشور هند دایر کرده بوده است، بر اثر مشکالت قانونی که بر سر راهش  یکی از استان

ها افراد مختلف و مقامات ایرانی آزاد شده و به  تی زندانی و نهایتاً با تالشآید، مد وجود می به
                                                                                                                                        

ها را در رابطه با موضوع مقاله، توضیحات نسبت به  رد. همچنین نگارنده صاحبان این پروفایلوجود دا

 هایشان و در صورت تمایل، نتایج مطالعه در جریان قرار داده است. پروفایل
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ای  شده های مجازی فرد شناخته . کلباسی که از خالل همین موضوع در رسانه1گردد ایران برمی

های  در استان کرمانشاه، با تکیه بر تجربیات خود در زمینۀ فعالیت 1396بود، پس از زلزلۀ آبان 

زده  دست آورده بود، به مناطق زلزله تکیه بر سرمایۀ اجتماعی که در فضای مجازی به خیریه و با

هایی از  های مالی به بازسازی قسمت رفت و تا کنون در آن مناطق حضور دارد و با جذب کمک

آن منطقه مشغول است. روند کار او بدین صورت است که همواره در فضای مجازی اطالعاتی 

دارد  سازی قدم برمی دهد و در جهت شفاف شده به مخاطبانش می های انجام تدر رابطه با فعالی

او در  گذارد. طور صریح با مخاطبانش در میان می ها و درآمدها را نیز به و البته شرح هزینه

اش در  های ارتباطی معرفی کرده و به ارائۀ راه« 2دوست انسان»اش خودش را یک  صفحۀ شخصی

اش را از  اکتفا کرده. کلباسی گرچه کمابیش قصۀ زندگی 3شا  قسمت توضیحات صفحه

اش افراد را در جریان زندگی شخصی  های مختلف بازگو کرده، اما در صفحۀ اینستاگرامی رسانه

دهد. شاید این وجه ممیزۀ او با دیگر اشخاص مورد بررسی در این  حال حاضرش قرار نمی

 تحقیق باشد.

 مرادی سعیده دل ـ  2پروفایل شمارۀ  

 4های اقتصادی محلی او معلم مدرسۀ کودکان استثنایی در شهرستان سرخس است. به فعالیت  

های نیازمند  های مردمی به خانواده های اصلی او رساندن کمک پردازد. از فعالیت نیز می

روستایی است و برای همین نیز کانال تلگرامی، فعالیت مستمر و ظاهراً اخیراً ساز و کاری 

اندازی کرده تا بتواند با ارتباط گرفتن با افراد مختلف از  را راه« های روستا فرشته»به نام رسمی 

دست نیازمندان  های خیریه را به این طریق از سرتاسر کشور و حتی خارج از کشور، کمک

کودک نیازمند سرپرستی همراه  7مرادی تا زمان آخرین ویرایش این مقاله از تعداد  برساند. دل

کند و در واقع خود را مادر کودکان نیازمند کمک و سرپرستی  مسرش سرپرستی میبا ه

طور مداوم نماهایی از  اش، به های نیکوکارانه داند. او درکنار ارائۀ گزارش از انواع فعالیت می

های وی لزوماً محدود به  گذارد. فعالیت اش نیز به نمایش می زندگی شخصی خانوادگی

کند. او که  د و در بسیاری موارد با خیّران دیگر نیز همکاری میشو شهرستان سرخس نمی

دهد، حتی برای ارائۀ این خدمات، به نقاط مختلف سفر کرده و  های مادی ارائه می بیشتر کمک

                                                           
های ایران گزارش شده و همچنین در  شرح کاملی از آنچه بر سر او رفته مشخصاً در بسیاری خبرگزاری 1

 ی اینستاگرام وی موجود است. یمی صفحههای قد پست
2 Humanitarian 

3 Bio (graphy) 

4 Local Business  



  157 های خیریه زنان در فضای مجازی )مورد خاص اینستاگرام(  مطالعه اجرای جنسیت از خالل فعالیت

 

دهد. او در غالب  گزارش سفرهایش را نیز در صفحۀ اینستاگرامش به مخاطبانش می

 اش را نیز به همراه دارد. یا همۀ اعضای خانوادهگذارد، فردی  هایی که به اشتراک می فعالیت

 آزاده عفیفی ـ  3پروفایل شمارۀ 

یافته از سرطان سینه و البته حامی مبتالیان  عفیفی در توضیحات پروفایلش خود را یک نجات 

کند. او که یک ایرانی مهاجر ساکن امریکاست، از پس بهبود  یافتگان سرطان معرفی می و نجات

کند. تا  رسانی در شبکۀ مجازی می رطان سینه، شروع به فعالیت در جهت اطالعاز بیماری س

اش در اینستاگرام مبتنی بر ارائۀ اطالعات دقیق راجع به  کمی پیش از این فعالیت نیکوکارانه

ای حمایتی میان افراد مبتال، افراد  ( و ایجاد شبکه ویژه سرطان سینه به بیماری سرطان )

بخشی بود. از کارهایی که  یر با این بیماری و حتی افراد سالم در جهت آگاهیبهبودیافته یا درگ

صورت زنده  شد، پاسخ به سؤاالت افراد، برگزاری پرسش و پاسخ به پیرامون فعالیت وی انجام می

رسانی راجع به  صورت فردی یا با افراد مطلع راجع به بیماری سرطان، اطالع در اینستاگرام به

رسانی راجع به موجودی داروها و بعضاً ایجاد پیوندهایی بین افراد برای تأمین دارو  داروها، اطالع

رسانی راجع به مراکز خیریۀ درمان  های مقابله با عوارض بیماری و البته اطالع و...، معرفی راه

سرطان در شهرهای مختلف از طریق ایجاد شبکۀ ارتباطی میان مخاطبان صفحۀ مجازی خود. 

رسانی خود، مدتی  هایش، در کنار فعالیت حمایتی و اطالع وجه به استقبال از فعالیتعفیفی با ت

است که در همکاری با افراد و مؤسساتی در ایران، حامیان مالی نیز در راستای حمایت از درمان 

بیماران سرطانی جلب کرده و توانسته است در همکاری با افراد حقیقی در ایران و... عالوه بر 

های عاطفی از بیماران سرطانی  که در زمینۀ مراقبت« هیوا»ی اینستاگرامی به نام ا صفحه

های  از فعالیت اش غیر های وسیع دیگری نیز انجام دهد. او در صفحه کند، فعالیت فعالیت می

گذارد؛ لکن غالب محتواها در  اش، محتواهای شخصی نیز به اشتراک می حمایتی نیکوکارانه

 باشد. راستای هدف وی می

 آیدا پوریانسب ـ  4پروفایل شمارۀ 

اش، دانشجوی دکتر، متأهل، اهل سفر، کارآفرین و  پوریانسب خود را در مشخصات صفحه

های  تنها در شبکه کند. او که از کسانی است که نه روستاگرد و البته همسر و مادر معرفی می

اش در  ت نیکوکارانهمجازی شناخته شده، بلکه همچون نرگس کلباسی به واسطۀ اقداما

های رسمی نیز گاهی مورد توجه بوده است، به همراه همسرش در همین  رسانه

هایشان و از طرق مختلف دیگر موارد نیازمند را شناسایی و مورد تحقیق قرار داده و  روستاگردی
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کنند. سپس با جذب  رسانی می از طریق فضای مجازی نسبت به وضعیت ایشان اطالع

های خود به مخاطبانشان گزارش  لی آنان را تحت پوشش قرار داده و از فعالیتهای ما حمایت

دهند. در مورد این صفحه، نکتۀ قابل توجه آن است که پوریانسب در ضمن  عملکرد ارائه می

های خیریه و دایر بودن یک صفحۀ اینستاگرامی مختص  همکاری با همسرش در کلیۀ فعالیت

ها را شخصاً و از صفحۀ خودش نیز  ها و فعالیت ن، لکن گزارشهای خیریۀ مشترکشا به فعالیت

هایی که ذکر شده  کند و از صفحۀ همسرش نیز جداست. همچنین او که دیگرفعالیت گزارش می

های  از مقاصد نیکوکارانه و پست اش اطالعات و محتواهای غیر دهد در صفحه را نیز انجام می

 1ذارد.گ حاوی اطالعات شخصی نیز به اشتراک می

 2تحلیل متنِ نمونه

 
 1 ـ 1،متن 1ی عکس شماره

 

 

                                                           
پروفایل نمونه از طرق مختلف در جریان این  4الزم به ذکر است که برای رعایت اصول اخالقی تحقیق، صاحبان  1

 اند.  مطالعه قرار گرفته

)یا همان توضیحات نوشته شده زیر آن( و نهایتاً  Captionهر متن شامل عکس)یا ویدئو( و محتوای آن،  2

شود. مشخصاً به دلیل تعداد باالی نظرات، از آوردن کل نظرات در متن  بازخوردها )یعنی نظرات مخاطبان( می

 شود. خودداری شده و به ذکر نمونه در تحلیل بسنده می
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 :1تحلیل متن شمارۀ 

بخش عکس، متن زیر عکس و نظرات مخاطبان است.  3درواقع مشتمل بر  1متن شمارۀ 

زده ظاهراً  بینیم این است: نرگس کلباسی اشتری در یکی از نواحی زلزله آنچه در عکس می

کند. او  ای نمی یر عکس البته او به این موضوع اشارهای تشکیل داده است. در متن ز جلسه

رساند که چند قسمت دارد: با آنها قراری  صورت مشخص می هایی را به مخاطبانش به پیام

کند و نهایتاً  اش باشند؛ بیان احساس می رسان تلگرام منتظر پیام صوتی گذارد که در پیام می

 کند. شماره حساب برای واریز وجوه اعالم می ای که دارد ضمن ارائۀ گزارش مالی، طبق رویه

 بررسی متن با توجه به عناصر مد نظر در تحلیل:
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 ها گزارش اجمالی یافته
طور  رسد که به نظر می از تحلیل تمام متون، چنین به مشارکت زنان در اعمال اجتماعی:

در شبکۀ مجازی  های حمایتی مبتنی بر نیکوکاری زنان خیر توان مدعی شد که فعالیت کلی می

کنندۀ حضور و مشارکت زنان در اعمال اجتماعی  طور بارزی بازنمایی اینستاگرام، مشخصاً و به

 نحوی ابراز شده بود. هستند. تقریباً در تمام متون این موضوع به

شد. مسألۀ  ها مشخصاً خشونتی دیده نمی ها و متن در عکس مسألۀ خشونت علیه زنان:

نظر  زدیک به صفر و در حد یکی دو مورد در نظرات مورد اشاره بود. بهخشونت عیان تقریباً ن

. اگر از این 1شوند کنندگان صفحات حذف می آمیز توسط اداره رسد نظرات خشونت می

ها در رابطه با  های آشکار بگذریم، در رابطه با بازنمایی خشونت، تعدادی از موارد گزارش خشونت

 شد. می  ( شامل انواع خشونت اقتصادی و... علیه زنان ) هان های پن خواهان شامل خشونت توان

شوند، در  صورت زنده در صفحات پخش می هایی که به در استوری آزارهای جنسی:

مواردی آزارهای کالمی جنسی توسط مخاطبان نسبت به گردانندگان صفحات روا داشته شده. 

 .2شوند ها، این نظرات پاک می سترسد در صورت وجود نظراتی از این دست زیر پ نظر می به

ویژه در صفحۀ مربوط به نرگس کلباسی اشتری که  در موارد معدودی، به زنی: برچسب

. بر همین 3های مالی بود تر است، برخی از نظرات مخاطبان تلویحاً بیانگر سوءاستفاده مبالغ کالن

طور  محدود به به گرفت که زنی در رابطه با موارد مالی صورت می اساس، مشخصاً برچسب

 شد. نظر زیر هر پست می 3یا2میانگین 

هایی است که تقریباً در تمامی  این گزاره همچون مسألۀ مشارکت از گزاره بیان استدالل:

نحوی مورد اشاره قرار گرفته است. شاید بتوان استدالل کرد که در رابطه با بیان  متون به

وت و ضعف بیان استدالل است. بیان استدالل در استدالل، مسئله بیان استدالل نیست، بلکه ق

صفحات آزاده عفیفی، نرگس کلباسی قوی، آیدا پوریا نسب به نسبت قوی، و در صفحۀ سعیده 

 مرادی متغیر )از ضعیف تا قوی( بود.  دل

                                                           
شوند که به سرعت  ای جنسی دیده میه آزارها و خشونت Liveهای ویدئویی موسوم به  مشخصاً در ارتباط  1

شوند. همچنین باتوجه به امکان اینستاگرام به فیلترکردن نظرات حاوی  کنندگان صفحات حذف می توسط اداره
کلمات خاص با نظر صاحب صفحه، این امکان وجود دارد که افراد بتوانند کلمات حاوی خشونت، آزار جنسی یا 

 محتواهای نامناسب را حذف کنند. 
 با توجه به قابلیت اینستاگرام مبتنی بر اعمال فیلترهایی بر نظرات. 2
های  ها یکی از اینفلوئنسرهای فضای مجازی در توئیتر و اینستاگرام نسبت به فعالیت البته پس از اتمام تحلیل  3

را باال برده های مالی  مالی نرگس کلباسی اتهاماتی مطرح کرد که همین مسأله تعداد موارد نظرات حاوی برچسب
 است. 
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های با  یک از پست کدام از صفحات، و در هیچ رسد که در هیچ نظر نمی بهفرض همسانی: 

ها صفحۀ  رۀ صریحی به فرض همسانی شده باشد، لکن در میان نمونهاشا 1مضامین خیریه

کند که در این  های مبتنی بر برابری بیشتری ارسال می نرگس کلباسی با اشتراک تصاویر، نشانه

رابطه فاصلۀ معناداری با دیگر صفحات دارد. صفحۀ مربوط به آزاده عفیفی از این جهت در ردۀ 

 مرادی. نۀ اجتماعی متفاوتی قرار دارد. سپس پوریانسب و دلگیرد که در زمی دوم قرار می

رسد توضیحات،  نظر می در این رابطه به های مختلف: حق انتخاب و حضور برابر در عرصه

 همچون مورد قبل است.

گیرد که از یک سر  نحوۀ پوشش در میان این افراد بر روی طیفی قرار مینحوۀ پوشش: 

مرادی قرار  ن کامالً نامنطبق قرار دارد. در سر منطبق آن، دلطیف کامالً منطبق. سر دیگر آ

هایش با پوشش کامل است، سپس کلباسی که گرچه کامالً مطابق با معیارهای  دارد که عکس

هایی که از  متشرعانۀ پشش و طبق موازین جمهوری اسالمی نیست، لکن مشخصاً عکس

ای با عرف اجتماعی  گذارد، فاصله راک میاش در داخل مرزهای ایران به اشت های خیریه فعالیت

ندارد. بعد از آن عفیفی قرار دارد. او گرچه اصالً طبق موازین جمهوری اسالمی و در آن 

دلیل اینکه در مرزهای جمهوری اسالمی ایران  های پوششی قابل تعریف نیست، لکن به چارچوب

بلکه ممکن است بعضاً با برخی  شکند، القاعده هنجارهای قانونی را نمی کند، علی زندگی نمی

هنجارهای عرفی منطبق نباشد. در سوی دیگر طیف پوریانسب قرار دارد که مشخصاً در زمینۀ 

 پوشش اجرایی ماجراجویانه دارد. 

طور واضح چنین  تقریباً در هیچ یک از متون مورد بررسی بهخواهانه:  ابرازات برابری

ها را به  ریختن وظایف نقش ی جنسیتی مبتنی بر درهمابرازی دیده نشد، اما اگر ارائۀ اجراها

زنند که تا پیش از  خواهانه بدانیم، همین که این افراد به کارهایی دست می نوعی ابراز برابری

 شود. خواهی شمرده می شدند، خود نوعی ابراز برابری این مردانه شمرده می

رسد زنان خیّر  ینظر م به تردیدهای هنجاری نسبت به مناسبات قدرت جنستی:

شان، تردیدهاشان نسبت به مناسبات قدرت  های خیریه اینستاگرامی نه تنها از خالل فعالیت

کنند. درواقع  کنند، بلکه ایجاد تردید هنجاری در میان مخاطبانشان می جنسیتی را بیان می

در اجتماع  هایی که هایشان و تغییر در روند ایفای نقش مخاطبان از خالل اجرای ایشان از نقش

 شوند. اند، در هنجارهای مبتنی بر جنسیت دچار تردید می طور جنسیتی تعریف شده به

                                                           
های حاوی اطالعات مرتبط  های شخصی نیز وجد دارد، فقط پست این تذکر الزم است که در صفحاتی که پست 1

 ی صاحبان صفحه ارزیابی شدند. های خیریه با فعالیت
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نظر  : بهخوان با هویت جنسیتی غالب کارگیری/عدم به کارگیری عناصر هم به

سمت  کارگیری، همچنان به لحاظ کمّی، کفۀ ترازو به کارگیری یا عدم به رسد میان به می

خوان با هوی جنسیتی غالب بچربد، اما عناصری که به چالش کشیده  کارگیری عناصر هم به

اند )در پوشش، در مسألۀ سرپرستی، در تعریف خود در نسبت دیگری و...( عناصری  شده

 د.بنیادین هستن

با توجه به تعریفی که در بخش قبل از تعریفی که نگارندگان  کارگیری زبان جنسیتی: به

رسد غالب بازخوردهای مربوط به  نظر می از زبان جنسیتی در این مطالعه مدّ نظر دارند، به

نحوی درگیر این زبان جنسیتی شده هستند. از دیگرسو،  محتواهای به اشتراک گذاشته شده به

تنها در نظرات مخاطبان، بلکه در خود متن ارائه شده نیز بسیار مشهود است.  تی نهزبان جنسی

که غالباً بیانگر احساساتند. استفاده از کلمات احساسی و استفاده از  1ها استفاده از عالمت

 خورد. قراردادهای زبان مبتنی بر جنسیت در متون به اشتراک گذاری شده بسیار به چشم می

 بحث نظری

های خیریه همچون بسیاری دیگر  رسد که کنشگران در حوزۀ فعالیت نظر می طور بهاین 

اند تا از این طریق بتوانند آنچه که در صدد  ها، فضای مجازی را بستری مناسب یافته فعالیت

های خیریه و زنان و مردانی که به امور  اجرایش هستند را گسترش دهند. در این میان، سازمان

های مبتنی بر فضای  ورزند، از طریق استفاده از امکانات این فضا و شبکه درت مینیکوکارانه مبا

اند. گرچه در این زمینه، آمار  های مردمی برآمده مجازی، در پی جلب هرچه بیشتر حمایت

تواند به سادگی بر این مدعا  مشخص و متقنی وجود ندارد، اما جستجویی در فضای مجازی می

های خیریۀ  نماید که فعالیت طور می تر نیز اشاره شد، این که پیش انصحه بگذارد. همچنین چن

 گری حتی در فضای مجازی معطوف شده است.  زنان از حالت تأمینی خارج شده و بر حمایت

نظریۀ اجرای   با استفاده از روش تحلیل گفتمان انتقادی فمینیستی و البته با تکیه بر

حاصل از این مطالعه، معتقدیم سؤال اوّل پژوهش را تحت  های بندی یافته جنسیت باتلر، با جمع

 توان پاسخ داد: محوریت دو گزارۀ زیر می

 مثابۀ اجرای متفاوت جنسیتی های نیکوکارانۀ زنان در فضای مجازی به الف( فعالیت

های  ، اجرای نقش شان، در مقام سوژه های خیریه چه گفته شد، زنان از خالل فعالیت چنان

ای متمایز از قبل  گونه تنها اجرا به دهند. از همین رو، نه را مورد تحول قرار می شان جنسیتی

                                                           
1 Emoji 
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های جنسیتی را اموری از پیش مسلم جلوه  گیرد، بلکه معادالت ساختاری که نقش صورت می

دهند، الاقل خود را مواجه  شان را اگر نگوییم از دست می بخشی اند، قطعیت و مشروعیت داده می

شان، عمل نیکوکارانه انجام  بینند. این زنان خیّر فقط از خالل فعالیت خیریه می با چالشی جدی

های  دهند، بلکه با استفاده از ایجاد حس همدلی و اعتمادی که بر اثر ارائۀ روایت نمی

اند، برای ایشان به دیگری مهمی تبدیل  دست آورده شان میان خود و مخاطبانشان به زندگی

ه به اینکه این دیگران مهم اجراهای متفاوتی نسبت به آنچه غالباً در شوند. حال با توج می

و البته  ـ  گذارند  های جنسیتی در حال مشاهده هستیم را به نمایش می جامعه نسبت به نقش

پس هنگامی که در کنار عواملی چون  ـ  این اجراها گرچه متفاوتند، لکن محیرالعقول نیستند

گیرند، عمالً مفروضات  ی مشارکت و ایجاد امکان حضور برابر قرار میقدرت بیان استدالل، توانای

 دهند.  ساختاری راجع به هویت جنسیتی را در معرض چالش قرار می

 1های نیکوکارانۀ زنان در فضای مجازی به مثابۀ محمل بازنمایی انسداد ب( فعالیت

ها  را بر سر راه عاملیت ها اگر بپذیریم که زمانی که گفتمان جنسیتی غالب انواع محدودیت

اش پیشنهاد ندهد،  شده اعمال کند، از طرفی هم هیچ راه جایگزینی برای مورد تردید واقع

عنوان یک اجرای گفتمانی در مقابل  شود. از همین خالل، جنسیت به الجرم دچار انسداد می

باشد. « گفتمانیآنِ »کند. شاید این همان  این اعمال نظارت مشخصاً قد علم کرده، مقاومت می

رسد زنان کنشگر خیّر در فضای مجازی، از طریق بیان استدالل، حضور و مشارکت،  نظر می به

کارگیری عناصر ناهمخوان با هویت جنسیتی  و نهایتاً به  ( هرچند کم خواهانه ) ابرازات برابری

ناوری از غالب )مثالً نوع پوشش نامتعارف و یا فرض همسانی و برابری و جز آن( عناصر ش

را سعی  ـ  های مبتنی بر برابری دارد های زنان و درخواست که نظری به خواستهـ  گفتمانی جدید 

 شکلی وارد گفتمان مردانه کنند. کنند به می

که گفته شد اجراهای جنسیتی لزوماً مکانیسمی برای پیروی دقیق از  رو همچنان از همین  

ها باشد. لهذا عناصر  ای برای ظهور عاملیت ند عرصهتوا های گفتمانی نیست، بلکه می درخواست

های  نخورده، بلکه مشخصاً با تغییراتی ناشی از اجرای نقش صورتی دست گفتمان جنسیتی نه به

شوند. آنچه از  های خیریۀ اینستاگرامی بازنمایی می جنسیتی توسط زنان خیّر از طریق فعالیت

کند، نه لزوماً ارادۀ ساختار است و نه برخاسته  یدا میشود و نمود پ ها اجرا می خالل این فعالیت

ها، بلکه یک واقعیت سیّال است؛ چیزی میان این دو و دربردارندۀ عناصری از  از آگاهی عاملیت

                                                           
1 Closure  
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دربرابر   ( در جایگاه گفتمان غالب ) هر دو. لکن مشخص است که گفتمان مردانه نیز 

 نشیند. یکار نم شدن عناصر گفتمانی معارض بی جایگزین

 پاسخ سؤال دوم در گزارۀ سومِ حاصل از تحلیل متونِ این مطالعه است:

 ج( زبان جنسیتی به مثابۀ سالح گفتمان مردساالر

های جنسیتی، مخاطب عام یافتن و مقبولیت یافتن از جانب مخاطبان زنگ  اجرای متفاوت نقش

آید تا به  ن رو در صدد برمیشنود. از همی خوبی آن را می خطری است که گفتمان مردساالر به

نابرابری  ـ  های جنسیتی نقش ـ  عناصر از پیش تعریف شده ـ  نوعی میان خود )گفتمان مردانه

کسب هویت(  ـ  مفاهیم جایگزین مبتنی بر تغییر در اجرای نقش ـ  جنسیتی( و دیگری )زنانگی

را از دیگری تمییز ایجاد نوعی غیریت کند؛ خط واسط میان آن دو بکشد و به طریقی خود 

دهد. زبان جنسیتی یکی از این ساز و کارهاست. درواقع زبان جنسیتی در اینجا ابزاری برای 

های زنان نیکوکار در اینستاگرام، این اعمال استیال از سه  شود. در فعالیت اعمال هژمونی می

 گذرد: معبر می

 ـ کاربرد زبان جنسیتی توسط خود خیّران

 آمیز خشونت ـ بازخوردهای زبانی

 ـ بازخوردهای زبانی نرم

 بندی جمع
در « مشارکت»در آغاز ضمن اشاره به کنشگری خلّاق زنان در گفتمان فمینیستی، گفته شد که 

لحظ  تواند به های محوّل به آنها می مدنی عنصری غیرقابل احتراز است؛ بنابراین، نقش جامعۀ 

در زندگی زنان امروز، مشارکت بخشی از  کیفی تغییر کند. ازسویی استدالل کردیم که گویا

معنا که مشارکت تحت لوای گفتمان غالب  رود؛ بدین شمار می شدن جنسیت به مالزمات اجرایی

های خاصی است. از  یابد که گویی مشارکت زنان حایز ویژگی جنسیتی چنان خصوصیاتی می

ل دارند و در بسترهای های حمایتی همچنان نقشی فعا روست که شاهدیم زنان در فعالیت این

کنند؛ چراکه این سطح از مشارکت  گرانه را بازتولید می جدید نیز این الگوی سنتی حمایت

شود. با  همواره در گسترۀ عناصر گفتمانی جنسیت برای ایشان تعریف شده و مسلم انگاشته می

زی نیز بخشی از های مجا تکیه بر مفاهیم مورد نظر باتلر، کنش خیرخواهانۀ زنان از خالل شبکه

های  یافتیم که فعالیت اجرای جنسیت در نظر گرفته شد. با مطالعۀ متون انتخابی بدین نتیجه ره

خیریۀ زنان در فضای مجازی )در این مطالعه: اینستاگرام( گرچه دربردارندۀ نمودهای فعالیت 
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فتمان دادن انسداد عناصر گ حمایتی در قالب مشارکت است، اما محملی جدی برای نشان

های گفتمانی را رقم بزنند که  توانند لحظه مردساالر نیز هست و اجراهای متفاوت از جنسیت می

کنندۀ پیشین، اگرنه با تغییر که با چالش جدی مواجه شوند.  طی آن عناصر ]گفتمانی[ تعیین

اومند، شدن عناصرشان مق ها به جایگزین مشخصاً گفتمان  اگر بپذیریم( ازسویی اشاره کردیم که )

نشیند، بلکه در این میان  کار نمی بنابراین گفتمان مردساالر نیز دربرابر عناصر جدید بی

 است. « زبان جنسیتی»حاضر، کاربرد  ترین سالحش در ابقای هویت جنسیتی حالِ قوی
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 .23تا50 صص. 4 ۀشمار

 معاصر، یاجتماع یۀنظر در ییها برداشت کتاب در شده چاپ فوکو، شلیم( 1390) فنیاست کتز، ـ

 .شناسان جامعه: تهران. اول چاپ. ارشاد فرهنگ ۀترجم ترنر، انیبرا و وتیال یآنتون راستیو

 ۀفصلنام. قتیحق و قدرت سوژه،: گفتمان تا یدئولوژیا از( 1395) ابوالفضل ،یدالور و محسن ،یکرمان ـ

 .111تا148 صص. 74 ۀشمار( ییطباطبا عالمه دانشگاه) یاجتماع علوم یهشپژوـ  یعلم
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 .کیالکترون ۀنسخ. مونث ۀواژ لیذ م، مدخل دهخدا، ۀنام لغت ـ

 .ریکو: تهران. اول چاپ. ارتباطات و نید( 1382) دیمج ،یمحمد ـ

 تمعرف ۀمجل. آن نقد و موف و الکالو گفتمان لیتحل یۀنظر( 1390) یمحمدتق ،یمقدم ـ

 .91تا124 صص. 2 ۀشمار. 2 سال. یاجتماعـ  یفرهنگ

 یفضا از استفاده یمفهوم مدل( 1390) الیل ،یلیمرو یاحمد و روزیف ندارفرکوش،ید شهناز؛ ،یهاشم ـ

 .250تا272 صص. 13 ۀشمار. 6 سال. یا رسانه مطالعات ۀمجل. مخاطبان توسط نترنتیا

 American English File کتاب یانتقاد گفتمان لیحلت( 1395) فردوس زاده، آقاگل و کلثوم ،یاسمی ـ

 .185تا206 صص. 66 ۀشمار. 17 سال. ارتباطات فرهنگ مطالعات ۀمجل. کیدا ون مدل از استفاده با

. یلیجل یهاد ۀترجم. گفتمان لیتحل در روش و هینظر( 1389) زیلوئ پس،یلیف و انیمار ورگنسن،ی ـ

 .ین نشر: تهران
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