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شده در صفحات  زنان تأثيرگذار اينستاگرامي؛ زنانگي بازنمايي
  ايراني زنان اينفلوئنسر

  2زاده ، سيد نورالدين رضوي1⃰⃰فرد زهرا اردكاني

  چكيده
هسـتند كـه بـر رفتـار و رونـد       رهبران افكار آنالينيي اجتماع يها خود در شبكههاي  پست قياز طر نفلوئنسرهايا

در حال حاضـر، بسـياري از اينفلوئنسـرهاي اينسـتاگرامي را زنـان تشـكيل       . گذارند يها تأثير م توده يريگ ميتصم
بودگي و زنـانگي   كنند تصويري تأثيرگذار دربارة زن عنوان زن ارائه مي شان به ها از زندگي تصويري كه آن. دهند مي

براي اين منظور، صفحات . اين تحقيق به دنبال بررسي و تحليل زنانگي نمايش داده شده در اينستاگرام است. است
شناسـي   هاي اين صفحات با اسـتفادة نشـانه   عنوان نمونه انتخاب شده و پست چهار نفر از زنان اينفلوئنسر ايراني به

دهد كه چهار نوع بازنمايي زنانگي در  نشان مينتايج تحقيق . اجتماعي تصوير كرس و ون ليوون تحليل شده است
و » ضـد زنـانگي مسـلط   «، »زنانگي سـنتي بـا فرمـي نـو    «، »زنانگي بدنمند مدرن«شود كه  اين صفحات ديده مي

هاي روشني كه با يكديگر دارنـد   اين انواع در عين تفاوت. گذاري شده است نام» زنانگي در خدمت فضاي عمومي«
هاي  بدن زنانه و نقش. توجه دارند» هاي زنانه نقش«و » بدن زنانه«ها به دو مقولة  آن. تندداراي اشتراكاتي نيز هس

داري  تـأثير گفتمـان سـرمايه    گيرند كه يكي تحـت  شدن قرار مي شدن و اجتماعي تأثير دو فرايند تجاري زنانه تحت
هـاي   ر همـة انـواع زنـانگي   همچنـين، د . تي اسـت فمينيسـ حاكم بر شبكة اينستاگرام و ديگري متأثر از گفتمـان  

  .شود شود يا ناديده گرفته مي شده، گفتمان ديني يا كامالً طرد مي داده نمايش
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  مقدمه
ويژه بـين جوانـان در حـال     هاي اخير به محور است كه در سال اينستاگرام شبكة اجتماعي عكس

بيش از يـك ميليـارد    ماهانهاينستاگرام ). 2017كركوبوران و بهتيار (رشد و گسترش بوده است 
در ژانويـة   satistaطبـق آمـار سـايت     ].14[ميليون كـاربر فعـال دارد    500و روزانه كاربر فعال 

زنان فعاليت بسـيار   ].47[دهند  درصد كاربران شبكة اينستاگرام را تشكيل مي 8/50زنان  2021
گـوي  و و گفـت  3، اسـتوري 2، كامنـت 1گذاري پست اشتراك ها با به آن. زيادي در اين رسانه دارند

  .پردازند به مشاركت و توليد محتوا در اين شبكه مي 4زنده
اي را  اين رسانه به سبب نظارت و كنترل كمتري كه در آن وجود دارد، عرصة عمـومي تـازه  

رفتار زنـان در  معموالً  ي،خياز نظر تار. طور خاص براي زنان ايجاد كرده است براي مخاطبان و به
 يهـاي اجتمـاع   رسـانه  يفنـاور  ، اما]39[ند ا بوده ياجتماععوامل تحت كنترل  يعموم يفضاها
 يبازسـاز  يرا بـرا  يليپتانسـ  ودهد  يگسترش مشود  ناميده مي يعموم يآنچه را كه فضا ةدامن

هـاي   رسانهزنان در نقش  نيب يادي، تفاوت زيپاتوار ةبه گفت .كند يم جاديا يتيجنس يدئولوژيا
ـ يهاي سنت در رسانه. وجود دارد ديهاي جد و رسانه يسنت عنـوان   بـه  يا شـه يصـورت كل  ه، زنان ب

 ريتصـو  نيـ ا ديـ جدهـاي   رسـانه كـه   يحـال  در ؛شـوند  يم يمعرف »عي، تابع و مطهيفروما«افرادي 
  ].43[ دهند يم رييرا تغ يا شهيكل

پردازاني چون مانوئل كاستلز، سادي پلنت، جوديت بـاتلر و دانـا هـاروي     طور كه نظريه همان
كنند، اينترنـت فضـايي اسـت كـه بـه دليـل عـدم ضـرورت حضـور جسـم و صـدا و             مطرح مي
لـذا حضـور زنـان در    . هاي مبتني بر جنسيت در جامعه است ماندن، فارغ از محدوديت ناشناخته

توانـد بـراي    هاي جنسيتي جهان خارج از اينترنت مـي  يي به دور از كليشهفضاي مجازي در فضا
اند كه تصوير مـورد نظـر    هاي اجتماعي امكان يافته زنان در شبكه. بخش قلمداد شود زنان رهايي

دهـد   مشاركت به زنان اجـازه مـي   يفضاهااين . خودشان را بدون سانسور و نظارت منتشر كنند
اي كه در اين زمينه مطرح شـده اسـت نظريـة     ترين نظريه مهم ].35[ داشته باشند يخودمختار

تي فمينيسـ هـاي   دسـته از فعاليـت   م از اينترنـت بـراي آن  فمينيسسايبر . است 5مفمينيسسايبر 
سازد در همان حال كه براي ايجاد تغييـر در جامعـه تـالش     كند كه زنان را قادر مي استفاده مي

هـاي نـوين    هاي سايبر معتقدنـد تكنولـوژي   تفمينيس. مند شوند كنند، از تكنولوژي نيز بهره مي
هاي جنسـيت را   تواند شرايط اجتماعي را تغيير دهد و امكانات جديد همچون تغيير در مقوله مي

  ].3[فراهم آورد 

                                                        
1. post 
2. comment  
3. story 
4. live 
5. cyberfeminism 
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در . شدن براي همگان فـراهم شـده اسـت    هاي اجتماعي فرصت ستاره اكنون از طريق رسانه
 1هـا اينفلوئنسـر   انـد كـه بـه آن    اينستاگرام، افراد زيادي به اين شهرت خـرد دسـت پيـدا كـرده    

 اي يدر شخص يگذارتأثير ييكه توانا ي معرفي كردعنوان فرد توان به را مي نفلوئنسريا. گويند مي
 نفلوئنسرهايا .كنددنبال  يهاي اجتماع رسانه قياز طر تنها را دارد كه ممكن است او را يمخاطب
هسـتند كـه بـر رفتـار و رونـد       يشـخص ثـالث  ي هاي اجتمـاع  هاي خود در شبكه پست قياز طر
 يهـا  شـبكه  طريـق نـد كـه از   ا نيـ رهبران افكـار آنال ها  آن. گذارند يها تأثير م توده يريگ ميتصم

امتحـان   ايـ كـه اسـتفاده    يمحصـوالت و خـدمات  نظراتشان را دربارة  نستاگراميمانند ا ياجتماع
در حال حاضـر، بسـياري از اينفلوئنسـرهاي اينسـتاگرامي را      ].4[رند گذا مياند به اشتراك  كرده

اين افراد داراي قدرت تأثيرگذاري بسـياري بـر مخاطبـان هسـتند، زيـرا      . دهند زنان تشكيل مي
شـان   هـا از زنـدگي   رو، تصـويري كـه آن   ايـن  از. پندارنـد  را مانند دوست خود مي ها مخاطبان آن

زنانگي به مجموعـه  . بودن و زنانگي است كنند، تصويري تأثيرگذار دربارة زن عنوان زن ارائه مي به
مبنـاي دو عامـل رفتارهـاي اجتمـاعي و      شود كه بر هاي زنان گفته مي ها، رفتارها و نقش ويژگي

هـاي اجتمـاعي قـرار دارد،     تأثير شـبكه  آنچه بيش از همه تحت. گيرد ژيكي شكل ميعوامل بيولو
هاي اجتماعي و  واقع، مواجهه با شبكه در. دهندة زنانگي است هاي اجتماعي شكل رفتارها و كنش

هـا زنـانگي    ويـژه در جـوامعي كـه در آن    ها، فرم زنانگي زنان را، به زنان اينفلوئنسر در اين شبكه
 ].23[دهـد   مبناي جبر ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي سنتي تعريف شده اسـت، تغييـر مـي    بر

اي از زنـانگي را   هاي تازه تواند برساخت بنابراين، بازنمايي كه اينفلوئنسرهاي زن از خود دارند مي
  .براي مخاطبان به دنبال داشته باشد

ت جامعـه و هـم سـازندة تغييـرات     دهندة تغييـرا  منزلة ابزاري كه هم بازتاب ها به اين شبكه
دهنـدة بخـش    زنان با حضور گستردة خود در شبكة اينستاگرام شكل. كند جامعه است عمل مي

به همين دليل، مطالعه و تحليل زنان اينفلوئنسر در اين شبكه . اند درخور توجهي از اين تغييرات
به همين دليل، ايـن تحقيـق   . ندبودگي را آشكار ك تواند تغييرات در فهم زنان از زنانگي و زن مي

شـده در صـفحات زنـان اينفلوئنسـر در اينسـتاگرام       به دنبال بررسي و توصيف زنانگي بازنمـايي 
شـده در   صورت مشخص به اين پرسش پاسخ خواهد داد كـه زنـانگي بازنمـايي    فارسي است و به

  هايي دارد؟ صفحات اينفلونسرهاي زن چگونه است و چه ويژگي

  مباني نظري
  اينفلوئنسر

شود، زيرا ماهيت كاريزما درست  شهرت جايي است كه كاريزماي جامعة معاصر در آن سرريز مي

                                                        
1. influencer 
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هـاي   اكنـون از طريـق رسـانه    ].384ــ 371 ، ص30[هاي خـاص اسـت    در گرو افرادي با ويژگي
طـور   هـا و افـراد مشـهور بـه     رسـانه . شدن براي همگان فراهم شده اسـت  اجتماعي فرصت ستاره

تعامـل  «به گفتة هورتون و وهل، مخاطبان با افـراد مشـهور   . اند هم آميخته يكديگر در عجيبي با
اي  هاي رسانه كنند كه به معناي ارتباط نزديك و خودماني بين شخصيت برقرار مي» فرااجتماعي

هاي اجتماعي موقعيت فرااجتماعي افراد را به بـه نحـوي    رسانه ].128 ، ص26[و مخاطبان است 
هـاي مشـهور و    كننـد و روابـط عـاطفي بـين شخصـيت      موقعيت اجتماعي تبـديل مـي   بالقوه به

  ].40[دهند  طرفداران را افزايش مي
ايـن   قيـ كـه از طر  ي،هاي اجتماع كاربران شبكه يبرا هاي متفاوتي نامدر ادبيات اين حوزه، 

؛ 32[ 1»خـرد  ريمشاه«: ند ازا ها عبارت از آن يبرخ. ، پيشنهاد شده استاند مشهور شدهها  شبكه
مشـهور  «و  ]44[ 4»هـاي وب  سـتاره « ،]32[ 3»سلبريتي اينترنتي« ،]46[ 2»شهرت خرد« ،]44

 رقابليغ ايتوانند شهرت خود را به ارزش ملموس  يخرد م ريكه مشاه يا نقطه ].48[ 5»اينترنتي
 ].35[ت مورد اسـتفاده قـرار گرفـ    يا به طور گسترده »اينفلوئنسر«كنند، اصطالح  ليلمس تبد

را دارد كـه   يدر مخـاطب  يگـذار تأثير ييكـه توانـا   ي دانستعنوان فرد توان به يرا م نفلوئنسريا
كـه از   كـرد ادعـا   نـز يجنك ].31[كند دنبال  ياجتماع يها رسانه قياز طر فقط ممكن است او را

است كه  نيا عصر نيا يژگيو نيتر مهم. ميشد يدياي جد به بعد ما وارد عصر رسانه 2000سال 
 دايارتقا پ يديتول گاهيبه جا يعني، نديبه حالت فعال درآ يكنندگان رسانه از حالت انفعال رفمص

بـه   قـت يحق در ييشـگو يپ نيـ ا ].33[شود  يدر ساختار رسانه م رييباعث تغ تيوضع نيكنند و ا
مـا شـدند ماننـد     يوارد زنـدگ  2000 ةكـه در دهـ   يديـ هـاي جد  كانال قيثمر نشست و از طر

بعـد از  . شـد  جاديها ا در نظم رسانه يريچشمگ راتيي، تغوبيوتيو  نستاگرامي، اترئيبوك، توسيف
طور  شدن كرد، توانست به ديها شروع به ناپد آن يتحوالت، مشاركت كاربران، كه مرزها نيا ةهم

و  يخـود را از فرهنـگ عـاطف    ياجتمـاع  يهـا  فرهنـگ رسـانه  . ابديدر وب گسترش  يا گسترده
و  نفلوئنسـرها يا. كنـد  يجـدا مـ   شيچند دهه پ نزيجنك از سويشده  شنهاديپ يفرهنگ مشاركت

 /گـذار تأثير كيـ شـدن بـه    ليتبـد  يبـرا . كنند يارتباط برقرار م يمساوسطح  كيطرفداران در 
  .وجود ندارد رويپ/ طرفدار كيدر مورد  يتيمحدود چيه نستاگرامريا

  اي مرحله اينفلوئنسرها و جريان دو
 يا مرحلـه  و چنـد  يا مرحلـه  دو انيـ جر نظريـة از  )SMI( 6اينفلوئنسرهاي شبكة اجتماعي مفهوم

                                                        
1. micro-celebrities 
2. microfame 
3. internet celebrity 
4. web stars 
5. internet famous 
6. social media influencer 
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 ةاز زمـان مشـاهد   كـه  است يارتباط يها هينظر نياز اول يكي يا دومرحله انيجر. رديگ يم ريشه
 .استشده  اياح ي دوبارهاجتماع يها رسانه قياي از طر مرحله اي و چند دومرحله انيجر

SMI انيـ جر يةكه در نظر يمفهوم ؛شوند يدر نظر گرفته م نيآنال فكريرهبران عنوان  ا بهه 
هاي  رسانه قيهايي كه از طر اميكند كه پ يم شنهادياي پ مرحله دو انيجر. دارد شهياي ر مرحله دو

شـنوند   يخوانند و م يو سپس آنچه را كه مرسد  ميشوند ابتدا به رهبران افكار  يم عيتوز يجمع
 يبـرا  يفـرد  نيرهبران افكار از ارتباطات ب ].34[ كنند يمنتقل م تيكمتر فعال جمع يابه اعض
 ].38[ كننـد  يخـاص اسـتفاده مـ    ةمسـئل  كيـ  يفعال برا يكم اي رفعاليبر مردم غ يگذارتأثير

دارنـد در   ليـ دهد كه اطالعـات تما  نشان مي نترنتياي در ا مرحله دو انيجر هاي نظرية آزمايش
 يـة نظر ].29[ اي با جهات و تعامالت مختلف متفاوت حركت كننـد  مرحله چند انيروش جر كي

در  تيـ فعال هايي را به مخاطبان كم اميها پ SMIشود كه  ينشان داده م يزمان يا مرحله دو انيجر
  .كنند يم عيتوز نترنتيا

  اينفلوئنسرها و نظرية تأثير اجتماعي
از  يفـرد كـه ناشـ    يرفتارهـا  ايـ ها  در افكار، احساسات، نگرش رييتغ«را  يراشوت تأثير اجتماع

 ديـ عقا ليـ افراد بـه دل  شود يامر باعث م نيا. كند تعريف مي» است يگريگروه د ايتعامل با فرد 
دانند، نگرش و رفتار خود را  يمتخصص م ايها را مشابه، مطلوب  كه آن يتعامل با كس اي تياكثر
. موضوعات خـاص بـه متخصصـان اعتمـاد كننـد      يدارند برا ليكنندگان تما مصرف .دهند رييتغ

شـامل   گذارد يتأثير م يمشتر گيري و روند تصميم بر درك محصول يتأثير اجتماع نكهيا درك
 .دهنـد  يكنندگان بـه محصـوالت و خـدمات نسـبت مـ      است كه مصرف ياجتماع يمعان يبررس
 ليـ شـوند، بلكـه بـه دل    ينمـ  يارديخر يعمل ليكرد كه محصوالت فقط به دال شنهاديپ مانيسل

كـه محصـول نشـان     يريتصـو  اي امعن]. 45[ شوند يم يداريخر زيها ن آن ياجتماع ةبالقو يمعنا
 انيــاطراف آرايهـا غالبـاً از    منتسـب بــه مـارك   ياجتمـاع  يمعـان  .دهـد منبـع ارزش اســت   مـي 

  ].50[گذارد  يتأثير م ديكه بر درك محصول و قصد خر رنديگ يم ريشهكننده  مصرف

  زنانگي
شناسـان تمـايز    جامعه. شناسان قرار گرفته است زنانگي در ذيل بحث جنسيت مورد توجه جامعه

هاي بيولوژيك ميـان زن   بر تفاوت» جنس«اصطالح . اند قايل» جنسيت«و » جنس«مهمي ميان 
هايي شخصي و رواني است كـه جامعـه    ناظر بر ويژگي» جنسيت«و مرد داللت دارند، حال آنكه 

، 21[همراه اسـت  » زنانگي«و » مردانگي«اصطالح  كند و با مرد يا زن بودن و به ا تعيين ميآن ر
در گروه اول، پارسونز با . شود گرايي مطرح مي گرايي و سازه ين مبنا، دو ديدگاه ذاتمبر ه ].9 ص

ر تقسيم كار برمبناي جنس در خانواده را به نام شايستگي بيولوژيك بيشـت رويكرد كاركردگرايي 
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، 21[كنـد   مـي نقشـي پراحسـاس توجيـه     كردن يا ايفــاي  زنان براي مراقبت از ديگران، مادري
كند كه به امور مربوط بـه   هاي دوگانه در رفتار دو جنس را نيـز مطرح مي ورديو تقابلب ].74 ص

در  گيـدنز  ].165، ص27[د نماي كند، اما زن متابعت مي مرد مقابله مي. بخشد مرد و زن نظم مي
. معتقد است برخي الگوهاي سنتي خانواده در حال بازبيني و تغيير شكل اسـت ميانه دو ديدگاه

تر در جريـان   خواهانه رسد كه در بسياري از خانوارها حركتي به سمت روابط مساوات ر ميظن بـه
 داري همچنان بـر دوش زنـان بـاقي مانـده اسـت      اسـت؛ هرچند بار مسئوليت اكثر كارهاي خانه

  ].177ـ175 ، ص27[
شدن براي زن يا مرد بـودن كفايـت    معتقد است كه زن يا مرد زادهدر گروه دوم، گارفينكل 

رفتارهاي معمول زنانه و مردانـه را   ةعنوان زن يا مرد بايد هم شدن به كند، بلكه براي معرفي نمي
 دريــدا در بحــث  ].377، ص15[ يــاد بگيرنــد و هــر روز آن را از خودشــان نشــان دهنــد     

كنـد كـه    توجـه خاصـي دارد و بيـان مـي    » ديگـري «ش بــه فرودسـت و مفهـوم       ا شناختي زبان
ها و بـه حاشيه راندن قطب ديگـر   هاي دوتايي موجود در زبان با تأكيد برتري يكي از قطب تقابل

كـه مـرد    ،ها، زن در مقابل مرد نـوعي كـژي و ناهنجـاري از الگـويش     در اين تقابل. يابد معنا مي
در حاشـيه و ميانـة    زنان. پردازد شدن مي به مفهوم زندلوز  ].26، ص6[ شود حسوب مياست، م

. رو، همــواره ســعي در گريـز از مركزيـت آن دارنـد      گفتمان مسلط مردانه قـرار دارنـد؛ ازايــن   
بنــابراين،  . كنـد  شدن جنسيت را از بند مردانگي رها و آن را از انحصار يك جـنس خارج مي زن

هـاي متعــددي    هـا و گفتمـان   ثابت نيست، بلكه برساختة اجتماعي اسـت و روايتزنانگي امري 
هـاي سياسـي    داند كه كـل تكنولـوژي   فوكو جنسيت را محوري مي ]. 28[ آن وجود دارد ةدربار

اي تـاريخي اسـت؛ شـبكة بـزرگ سـطحي كـه در آن        جنسـيت سـامانه  . گيرنـد  حيات شكل مي
هـا   ها و تقويت كنترل گيري شناخت ك به گفتمان، شكلها، تحري ها، تشديد لذت برانگيختن بدن

وار و مطابق با چنـد اسـتراتژي دانـش و قـدرت بـه يكـديگر متصـل         طور زنجيره ها به و مقاومت
  ].20[شود  مي

هـيچ  «دوبوار با جملـه معـروف   . اند ها نيز در اين باره مفصالً نظرياتي را بيان كرده تفمينيس
گـرا در حـوزة جنسـيت تأكيـد      بر نظريـات برسـاخت  » شود زن مي آيد، بلكه زني زن به دنيا نمي

اي   اي اجتمـاعي و عرصـه   م پسامدرن، زنـانگي و مردانگـي را برسـاخته   فمينيسبعد از او . كند مي
دانـد كـه    جوديـت بـاتلر جنسـيت را يـك اجـرا مـي      . براي منازعات سياسي بر سر معنا دانسـت 

بـاتلر نظريـة   . ر لحظـة تـاريخي خـاص اسـت    چگونگي اجراي آن مبتني بر جامعه يا فرهنـگ د 
هـاي   منزلـة خويشـتن   به اين معنا كه ايدة زنان و مـردان بـه  . كند نمايشي جنسيت را مطرح مي

  ].166 ، ص26[مان  واحد و متضاد با يكديگر توهمي است زادة اجراهاي مكرر جنسيتي
زمينـه، بـاتلر بيـان    در ايـن  . هـا وجـود دارد   نظرياتي نيز در رابطه با نسبت جنسيت و رسانه

هاي جمعي از زنان، هنجارهاي جنسيت را در راستاي ايـدئولوژي   سازي رسانه كند كه كليشه مي
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شـدة جنسـيت را باعـث بازتوليـد      اي گافمن اشـكال رسـانه  ]. همان[كنند  پدرساالري تقويت مي
كانـل   ].118همـان، ص [دانـد   هاي تعامل در زندگي اجتماعي مي تصاوير مرسوم و متداول آيين

اين زنانگي تابع منـافع و  . برد را در مقابل مردانگي هژمونيك به كار مي» زنانگي مؤكد«اصطالح 
، 22[بـرداري، دلسـوزي، پرسـتاري و همـدلي اسـت       اميال مـردان اسـت و مشخصـة آن فرمـان    

كـه بـه غيبـت     كند را مطرح مي» فناي نمادين زنان در رسانه«نظرية معروف تاچمن  ].175ص
مـك رابـي ايـدئولوژي زنـانگي      ].49[ اي مرتبط اســت  هاي كليشه ها در نقش زنان و حضور آن

كارانه  دهد اين مجله مروج ايدئولوژي محافظه كند و نشان مي جوان را در مجلة جكي بررسي مي
  ].160، ص26[هاي مادر و همسر براي دختران است  دربارة زنانگي يعني تصديق نقش

هاي جديـد مجـازي    ديدگاهي متفاوت دارد و رسانه  مفمينيسمقابل اين نظرها، سايبر  اما در
عنـوان   سـاندي پلنـت، بـه    ].18[دانـد   سازي زنان از طريـق اينترنـت مـي    را ابزاري براي توانمند

ـ  يبـه وابسـتگ   م،فمينيسـ پـرداز حـوزة سـايبر     ترين نظريه جدي و  يتـال يجيد يسـاز  شـبكه  نيب
 ايـ انقـالب زنـان    نـد يفرا را همـراه  يتـال يجيانقـالب د  پلنت .داخته استهاي زنان پر يهمبستگ

  ].31 ، ص4[ نديب يشدن م زنانه

  پيشينة پژوهشي
، تحقيقات زيادي در حوزة اينفلوئنسرها انجام 2020تا  2018خصوص بازة  هاي اخير، به در سال

جايگـاه اينفلوئنسـرها در   كلي به مفهوم اينفلوئنسر و  صورت برخي از اين تحقيقات به. شده است
هـاي   در مقايسـة بـين سـلبريتي    1»قدرت تأثير«به ] 41[نوري . پردازند هاي اجتماعي مي شبكه

ظهـور  ] 36[خمـيس و ديگـران   . كنـد  اشاره مـي » هاي اجتماعي اينفلوئنسرهاي شبكه«سنتي و 
 »خصـي برندسازي ش«را محصول  2»شهرت خرد«عنوان نوعي  اينفلوئنسرهاي شبكة اجتماعي به

ها بـا جزئيـات بيشـتري     نحوة اين برندسازي شخصي را در ميكروسلبريتي] 44[سنفت . داند مي
در  3»اقتصـاد توجـه  «براي شرح شيوة عملكرد اينفلوئنسرها مسئلة ] 40[مارويك . دهد شرح مي

هـاي اينفلوئنسـرها در    كنـد و بـه بررسـي نقـش سـلفي      افراد مشهور اينستاگرامي را مطرح مـي 
هـا   هـاي بازاريـابي آن   به مـادران اينفلوئنسـر و فعاليـت   ] 42[اورگن . پردازد تجاري مياكولوژي 

  .كند تي را مطرح ميفمينيسشده و پسا پردازد و بازتوليد مادر غني مي
برخـي از ايـن تحقيقـات ماننـد     . شده در اين زمينه اما محدود اسـت  تحقيقات فارسي انجام
به مفهوم ] 11[و چيني و ديگران ] 28[يعقوبي و مقدس يزدي  ،]13[حمزوي عابدي و ديگران 

اكبـرزاده جهرمـي و   . انـد  شناسي زنانگي پرداختـه  زنانگي، برساخت زنانگي، ادراك زنانگي و سنخ

                                                        
1. the power of influence 
2. micro-celebrity 
3. the attention economy 
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هـاي خـرد اينسـتاگرامي، مهرپـرور      شناختي شهرت خرد و ستاره به مطالعة نشانه] 2[آبادي  تقي
هاي زن اينستاگرام، افشاني و ديگران  فحات ميكروسلبريتيبه بازنمود زندگي روزمره در ص ]25[
بـه چگــونگي ابـراز خــود ميكرواينفلوئنسـرهاي اينســتاگرامي، بصـيريان جهرمــي و نحــوي     ] 1[

به عناصر بازنمايي هويت آنالين كاربران پرطرفـدار اينسـتاگرام ايرانـي، فـيض و     ] 6[آبادي  نظام
. انـد  يرگذاري افراد مشـهور اينسـتاگرامي پرداختـه   به تأث] 17[و عباسي و جعفري ] 19[ديگران 
شده به موضوع پژوهش حاضر،  يك از تحقيقات داخلي انجام شود، هيچ طور كه مشاهده مي همان

  .اند شده در صفحات زنان اينفلوئنسر اينستاگرامي است، نپرداخته  كه بررسي زنانگي بازنمايي

  تحقيق روش
. شده در صفحات اينستاگرامي زنان اينفلوئنسر است ازنمايياين تحقيق به دنبال تحليل زنانگي ب

هـر پسـت   . عنوان واحـد تحليـل انتخـاب شـده اسـت      هاي اينستاگرامي به به همين جهت پست
هـا، عكـس    در ايـن پسـت  . اينستاگرامي متشكل از يك يا چند تصوير به اضافة يك مـتن اسـت  

لـذا واحـد   . رد يا در تكميل عكـس اسـت  محوريت اصلي معنا را به عهده دارد و متن يا وجود ندا
با اين توضيحات، . گيرد اصلي تحليل، عكس است و متن اگر موجود باشد، مكمل تحليل قرار مي

كرس و ون ليوون، كه روشي كيفي براي تحليل تصوير اسـت،  » شناسي اجتماعي نشانه«رويكرد 
  .منزلة روش پژوهش استفاده شده است به

واقـع   در. هاي اجتماعي و متني نظر دارد نبة ذهني فردي و جنبهشناسي اجتماعي به ج نشانه
]. 12[شناسي اجتماعي يعني بررسي هـر مـتن در موقعيـت اجتمـاعي و فرهنگـي خـاص        نشانه

: كنند كه شـامل  سطحي را مطرح مي شناسي اجتماعي خود مدلي سه كرس و ون ليوون در نشانه
معناي بـازنمودي بـه چيسـتيِ    . اي تركيبي استمعن. 3معناي تعاملي و . 2معناي بازنمودي؛ . 1

معنـاي تعـاملي بـين تصـاوير و بيننـدة تصـاوير اتفـاق        . پردازد هاي اشخاص در تصوير مي كنش
معناي تركيبـي بـا   . شود ديد تعريف مي اين نوع معنا در سه مقولة تماس، فاصله و زاويه. افتد مي

ارزش اطالعات به جايگاه قرار . شود ميبندي بررسي  سه مؤلفة ارزش اطالعات، برجستگي و قاب
برجستگي به عناصر مختلف درجات متنوعي از اهميـت را  . گرفتن عناصر در تصوير بستگي دارد

زمينه، انـدازة نسـبي تصـوير، رنـگ و      زمينه، پس كند و اين امر در تصوير از طريق پيش اعطا مي
شده از افـراد، اشـيا،    تشكيل(هي وج بندي در تصاوير چند قاب. درخشاني سوژه قابل بررسي است

  ].37[شود  استفاده مي) متن

  گيري نمونه
هـا ابتـدا تـالش شـد اينفلوئنسـرهاي زن كـه فالوئرهـاي         در اين تحقيق، بـراي انتخـاب نمونـه   
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براي اين امر با كمك سـه نفـر   . هزار نفر دارند شناسايي شوند 300زياد و بيش از ) كننده دنبال(
كه با فضاي اينسـتاگرام و صـفحات پربازديـد آشـنا     ) ي ارتباطاتسه دانشجوي دكتر(متخصص 

بـارة صـفحات و    بـا بررسـي چنـدين   . بودند، فهرستي از صفحات اينفلوئنسـرهاي زن تهيـه شـد   
، چهار نمونـه انتخـاب شـدند كـه     »گيري هدفمند نمونه«هاي اين افراد با استفاده از روش  پست

اين صـفحات  . وهش يعني بازنمايي زنانگي داشتندبيشترين تنوع و اختالف را از حيث موضوع پژ
بـه ايـن معنـا كـه در جامعـة      . هاي متفاوت بازنمايي زنانگي انتخاب شدند به نمايندگي از سبك

آمده، صفحات ديگري هم با بازنمـايي زنـانگي مشـابه ايـن چهـار صـفحه وجـود         دست آماري به
عنوان نمايندة آن سـنخ   يشتر داشت بهاي كه فالوئر ب داشتند، اما در ميان صفحات مشابه، صفحه

هـاي   سـعي شـد تنـوع بازنمـايي    » حداكثر اختالف«گيري  با استفاده از روش نمونه. انتخاب شد
بنـابراين، در ميـان سـاير صـفحات جامعـة آمـاري نمونـة        . ها وجود داشته باشد زنانگي در نمونه

. شده بود هاي انتخاب مشابه نمونهتري به اين چهار نمونه وجود نداشت و ساير موارد نيز  متفاوتي
  .شود ارائه مي 1ها در جدول   مشخصات ابتدايي صفحات نمونه

  
  هاي تحقيق مشخصات نمونه. 1 جدول

 كننده تعداد دنبال  آدرس صفحة اينستاگرام نام نمونه شماره
1 Sadaf Beauty Sadaf_beauty 4/3 ميليون  
2 Delvin.96 Delvin.96 901 هزار  
  هزار justnarges 964 كلباسينرگس 3
  هزار Elahe.mansoriyan 393 الهه منصوريان 4

  
صفحات پربازديد معمـوالً  . ها، از صفحة هر نمونه يك پست انتخاب شد پس از انتخاب نمونه

تـوان   به عبـارتي، مـي  . هدف، سبك و استراتژي مشخصي براي ارائة مطالب در صفحة خود دارند
لـذا در  . به لحاظ فرمي و چه محتوايي، بر اين صفحات حـاكم اسـت  گفت كه يك روح كلي، چه 

عنوان پست تيپيكالي كه روح كلي حاكم بر تصاوير موجود  اين تحقيق يك پست از هر صفحه به
هاي ديگـري نيـز در    اين پست مشابه. عنوان نمونه انتخاب شد كرد به در صفحه را نمايندگي مي

داد،  هـاي وي را نشـان مـي    يك مورد، كه شكل غالـب پسـت  ها  صفحة نمونه دارد كه از ميان آن
كلي براي اين تحقيـق چهـار پسـت كـه اغلـب       طور بر اين اساس، به. عنوان نمونه برگزيده شد به

شناسـي اجتمـاعي    عنوان مكمل بودند بـا اسـتفاده از روش نشـانه    شامل عكس و متن كوتاهي به
معناي بازنمودي، تعاملي و تركيبي تحليـل  براي هر عكس سه . مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت

  .و توصيف شد
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  ها يافته
  زنانگي بدنمند مدرن: نمونة يك

آرتيسـت اسـت و در زمـان     است كه يك ميكاپ» بيوتي صدف«اولين نمونه، صفحة اينستاگرامي 
از جمله افرادي است كه شهرت خود را . دارد) كننده دنبال( 1ميليون نفر فالوئر 4/3انجام تحقيق 

مستقيماً از اينستاگرام به دست آورده است و پس از ستارگان سينما جـزء پرطرفـدارترين زنـان    
ــه . در ايــن شــبكه اســت ــه را ب صــورت  او در صــفحة اينســتاگرامي خــود آمــوزش آرايــش زنان

د دارد    دهد و همچنين فعاليت خودآرايشگري در اختيار بينندگان قرار مي در . هـايي در حـوزة مـ
و  2»بالگـر  بيـوتي «ات متعددي مشابه اين صفحه وجود دارند كه تحـت عنـوان   اينستاگرام صفح

اين صفحه پرفالوئرترين و مشهورترين صفحه در اين سبك . پردازند به فعاليت مي 3»بالگر فشن«
  .اي از اين طيف مورد تحليل قرار گرفته است عنوان نماينده است كه به

  1تصوير 
  

                                                        
1. follower  

Beauty blogger .2 :خصوص موضوعات آرايشي  درها  هاي اجتماعي يا وبالگ در شبكهبالگر فردي است كه  بيوتي
  .كند مي ي را توليدبهداشتي مطالبو 

Fashion blogger .3 :مد مطالبي را توليد ةحيطدر ها  هاي اجتماعي يا وبالگ در شبكهبالگر فردي است كه  فشن 
 .كند مي
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كنندة اصلي وجود دارند  دو مشاركت. و غير انتقالي استاين عكس روايي، كنشي  :بازنمودي
از منظـر كـرس و ون ليـوون آنچـه در تصـوير اسـت       . كه شخصِ صدف بيوتي و خيابان هستند

انـد و در تصـاوير روايتـي مـا شـاهد       كنندگان اجتمـاعي  هاي خنثي نيست، بلكه مشاركت هستي
يـي دارد كـه يكـي بردارهـاي     عكـس بردارهـاي روا  . كنندگان در تصوير هسـتيم  كنش مشاركت

  .است و ديگري توجه به مخاطب و دوربين) رو پياده(رفتن در خيابان  زدن و راه قدم
عنـوان نمـادي از فضـاي     عنوان مصداقي از زن و زنانگي و خيابان به به) بيوتي صدف(شخص 

يكـديگر  همنشيني و مشاركت اين دو نشـانه در كنـار   . كننده در تصوير است عمومي دو شركت
هاي سـنتي و   خالف آنچه در گفتمان اين كنش اجتماعي بر. كند يك كنش اجتماعي را توليد مي

كند كه زن را متعلق به فضاي خصوصـي و مـردان را مالـك فضـاي عمـومي       مردساالر عمل مي
در خيابـان بـه نـوعي    ) زن(كننـدة اصـلي    گـرفتن شـركت   در اين عكس، قـرار ]. 34: 8[داند  مي

فضاي خصوصـي  / هاي فضاي عمومي گذارد كه دوگانه مدرن را به نمايش مي  تمانهمراهي با گف
كنـد و نـوع    زن با اينكه ايراني است، در امريكا زنـدگي مـي  . كنند زنانه رد مي/ را در قالب مردانه

هاي اجتماعي انتخـاب كـرده اسـت     پوششي كه براي حضور در فضاي عمومي و انتشار در شبكه
لـذا نـوعي   . ديني و اسالمي مبني بر پوشش خاص زنان مسـلمان نيسـت   هاي منطبق بر گفتمان

شود كـه ايـن    زن بدون حجاب در اينجا نمايان مي/ زن غربي يا زن باحجاب/ دوگانة زن شرقي«
بـدين معنـا كـه    . شود بندي مي دوگانه معموالً با تقسيم فضاي عمومي و فضاي خصوصي مفصل

و ايـن زن بـا   ] 14، ص8[ »بـه شـكلي مردانـه اسـت    خانه قلمرو فضايي زنانه و فضـاي عمـومي   
بازنمايي خود در فضاي عمومي خود را در گفتمان مدرن، كه آزادي پوشش زنان را مدنظر دارد، 

  .كند تعريف مي
همچنين، در اينجا الزم است اشاره شود در خود كنشگر اصلي، كه مركز توجه عكس اسـت،  

نوع ژست ايسـتادن كنشـگر اصـلي و    . ز اهميت استشناختي وجود دارد كه حائ نيز عناصر نشانه
نمايي كه به تن دارد و همچنين رنگ لباس كه رنـگ بـدن اسـت بـه      هاي تنگ و بدن نوع لباس

فـرم بـدن وي،   . كنـد  اي است كه نوعي توجه و تأكيد بر بدن و فرم بدنِ سوژه را پررنگ مي گونه
دهـد و   نوعي بدن زنانة ايدئال را نشان ميكه با استانداردهاي امروزي زيبايي و مد سازگار است، 

ــ بـدن زنانـة     بدن زنانة ايدئال«صورت پنهان با دوگانة  لذا به. دهد در مركز توجه بيننده قرار مي
شـدن فـرم بـدن ايـدئال زن از طريـق ژسـت خاصـي كـه دارد          بـا برجسـته  . مواجهيم» معمولي
بـا ايـن اوصـاف،    . شـود  گذاشته مـي هاي بدني معمولي طرد و كنار  بندي شده و ساير فرم صورت

كند، فـرم خاصـي از    اساس بدن زنانه توصيف مي عكس عالوه بر آنكه زنانگي مورد نظر خود را بر
  .سازد هاي خاصي را نيز مدنظر دارد و مي بدن زنانه با ويژگي

شـناختي خـود روي عناصـر فرهنـگ مصـرفي مـدرن، توصـيف         بودريار نيز در تحليل نشانه
طـور كـه ديـده     در اين عكـس، همـان  . است» بدن«زنانگي مدرن تمركز اصلي بر كند كه در  مي
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شود، تأكيد بر عناصر زيبايي بدن به لحاظ عناصر زيبايي شناختي مدرن و همچنين به بيـان   مي
طـور   ويـژه بـدن زن و بـه    در چنين شرايطي، بدن به«. شود ديده مي» شده شهواني«بودريار بدن 

» آيد كه همانند ساير اشيا محملي بـراي تبليغـات اسـت    مي يء دراخص بدن مانكن به صورت ش
براي اين عكس نوشـته  ) بيوتي صدف(اين نكتة بودريار با متني كه صاحب صفحه  ].208 ، ص7[

پوشـين؟ سكسـي، خـانومي،     امسال ولنتاين چـي مـي  «: وي نوشته است. شود است مشخص مي
پيونـد  . »....پوشم مي‘ اين شي’كالكشن ولنتاين اسپورتي يا راحت؟ من كه احتماالً اين ست رو از 

بدن امكان فـروش را  «به بيان بودريار، در اينجاست كه . دهد بدن، تبليغات و اقتصاد را نشان مي
كند و اين مسئله كل فرايند تـاريخي آزادي بـدن    كند، زيبايي امكان فروش را پيدا مي فراهم مي

طور عقالني براي مقاصد توليدگرانه مـورد   تا بتواند به بدن بايد آزاد و رها شود. دهد را جهت مي
بيوتي كليـة درآمـدزايي    در اين صفحة اينستاگرامي، صدف ].210 ، ص7[»برداري قرار گيرد بهره

  .آورد دست مي خود را از طريق همين بازنمايي بدن و زيبايي به
هاي دينـي پوشـش را    گفتمانشده در اين تصوير ذيل مفهوم آزادي پوشش،  زنانگي بازنمايي

هـاي مردسـاالر در    زند، اما با پيوند بدن زنانه و اقتصاد دوباره زنانگي را در حصار انديشه كنار مي
ها زن به بدن و كااليي براي كسب درآمد تقليل داده شـده و   آورد كه در آن مي شكل مدرنش در

  .شود ساير ابعاد وجودي آن ناديده انگاشته مي
واقع نوعي نزديكـي   كنندة اصلي در عامل با بينندة عكس با نگاه مستقيم شركتدر ت :تعاملي

براي اندازة قـاب نمـاي بـاز انتخـاب     . زند اجتماعي با مخاطب و درخواست براي توجه را رقم مي
كند  اين قاب فرد را در يك بافت تعريف مي. شود شده كه كل بدن و فضاي پيرامون آن ديده مي

طور كه در بخش قبل توضيح داده شد، نقشي بسـزا در فهـم كـنش     ، همان)خيابان(و اين بافت 
رو نيز نوعي مشاركت و همراهـي   ديد روبه زاويه. كنندة اصلي عكس برعهده دارد اجتماعي شركت

  .كند با بيننده را در عكس ايجاد و مخاطب را با كنش اجتماعي خود نزديك و همراه مي
هاي برجسـتگي و   در تصوير با استفاده از تكنيك) يوتيب صدف(در اين تصوير سوژه  :تركيبي

با ناپيوستگي كه در تصوير وجود دارد، شـخص متمـايز و بـر    . بندي قوي برجسته شده است قاب
زمينـه، كنشـگر    كردن پـس  همچنين، با استفاده از تكنيك محو. شود فرديت او تأكيد و اشاره مي
محـل قرارگيـري او در تصـوير    . شـده اسـت   بيوتي، برجسته و پررنـگ  اصلي تصوير، يعني صدف

نويسند آنچه در سـمت   براي مخاطباني كه از راست به چپ مي. تقريبا در ميانة سمت چپ است
بودن است كه تأكيدي است بر آنچه پيش از  اي از مدرن و جديد شود نشانه چپ تصوير ديده مي

  .و زنانگي است دهندة نگاه مدرن سوژة اصلي به زن اين ذكر شد كه تصوير نمايش
شود كـه   عنوان يكي از پرفالوئرترين زنان اينستاگرامي شناخته مي بيوتي به كلي، صدف طور به

به اين معنا كه او . كار شخصي به شهرت، ثروت و موفقيت دست يافته است و از طريق يك كسب
طـور   اناز طرفي، اين موفقيت در صفحة او، همـ . شود نمونة يك زن موفق و محبوب شناخته مي
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شناختي مشخص است، نوعي از زنانگي را كه هسـتة مركـزي آن بـر     كه در تحليل متني و نشانه
طـور   بـه (اين مفهوم در كنار مفهوم آزادي . دهد بدن زنانه و زيبايي زنانه استوار است نمايش مي

بـا  لذا گفتماني را در رابطه . شود بندي مي و استقالل اقتصادي مفصل) خاص آزادي پوشش زنان
شدة زنانه به تصـوير   شده و تجاري كند كه موفقيت را از طريق بدن آزاد، كااليي زنانگي ايجاد مي

هـاي افـراد را بـا     گيرد كـه هويـت   اي فيزيكي در نظر مي منزلة سرمايه بورديو بدن را به. كشد مي
لذا بدن و  ].29 ، ص24[كند  هاي اجتماعي منطبق با اندازه، شكل و ظاهر بدني مرتبط مي ارزش

منزلة سرماية اجتماعي و به دنبال آن سـرماية اقتصـادي عمـل     زيبايي بدن براي صدف بيوتي به
اي ايـن   بـودن و سـاختار شـبكه    شبكة اجتماعي اينستاگرام نيز به جهت ويژگي تصويري. كند مي

  .مثابة كاال به درآمدزايي بپردازند كند كه افراد با نمايش بدن به بستر را فراهم مي

  زنانگي سنتي در فرمي نو: نمونة دو
اين صـفحه متعلـق بـه خـانمي اسـت كـه       . است» delvin.96«دومين نمونه اين تحقيق صفحة 

اين جنس صـفحات، كـه شـايد بتـوان     . گذارد تصاوير خودش و دختر كوچكش را به نمايش مي
يـك سـبك    صـورت  گذاشت، به» مادران اينستاگرامي«يا » مادر و كودك«ها را صفحات  اسم آن

اند  زنان زيادي چنين صفحاتي را در اينستاگرام ايجاد كرده. پرطرفدار در اينستاگرام وجود دارند
صـفحة  . گذارنـد  هاي مادرانة خود با كودكشـان را در ايـن صـفحات بـه نمـايش مـي       و روزمرگي

»delvin.96 «رفالوئرترين صفحه در اين سبك بود كه بهتخـاب  عنوان نمونـه ان  در زمان تحقيق پ
  .شده است

  

  2تصوير 
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شود كه شامل مـادر، دختـر، ميـز     كننده مشاهده مي در اين تصوير چند مشاركت: بازنمودي
اين چهار عنصر در توليد معناي اجتماعي ايـن عكـس نقـش ايفـا     . ناهارخوري و آشپزخانه است

بـودن   هـم  اكنش روايي از طريق همراهي و ب. عكس جهتي روايي، كنشي و انتقالي دارد. كنند مي
ها كنش خوردن را به همـراه يكـديگر تـوأم بـا      آن. گيرد مادر و دختر و خوردن دونفره شكل مي

اثري از كار در آشـپزخانه نيسـت، زيـرا آشـپزخانه     . دهند گونه انجام مي صورت فراغت شادي و به
. سـتند دادن كارهاي آشپزي در ايـن مكـان ني   كامالً مرتب است و مادر و دختر نيز مشغول انجام

پز است، خارج شـده   و بنابراين آشپزخانه از كاركرد معمول و سنتي خودش، كه محلي براي پخت
تغييـر و خـروج آشـپزخانه از كـاركرد اصـلي و      . و به فضايي براي دورهم بودن تبديل شده است

با آن را نيز دچار تغيير و تحـول  ) زنان(تاريخي خودش، تغيير مناسبات كنشگران انساني تصوير 
آشپزخانه ديگر بـه صـورت   . مواجهيم» شده روز زنانگي سنتي به«رو، با نوعي  اين از. دهد نشان مي

اي از تغييـرات در مناسـبات تقسـيم     تواند نشانه مكاني براي كار زنانه استفاده نشده است كه مي
  .كار جنسيتي باشد

شـناختي   نشـانه  از تحليـل ) مادر و دختر(كنندگان اصلي تصوير  براي فهم بهتر كنش شركت
مـادر و دختـر   . بـريم  ها از طريق تحليل همنشيني و جانشـيني سوسـور بهـره مـي     هاي آن لباس
ايـن سـبك   . اند شود، استفاده كرده ناميده مي» شده ست«هاي مشابه يكديگر، كه اصطالحاً  لباس
د  «هاي مادر و دختر به نوعي مد جديد در عرصة پوشاك تبديل شده كه بـه   كردن لباس ست مـ

برخي برندهاي معروف لبـاس، محصـوالتي در ايـن سـبك     . معروف است» لباس مادر و دختري
  .اينستاگرامي است» مادر و كودك«ها صفحات  دهند و بهترين مكان عرضة آن ارائه مي

دختر با مـادر اسـت   » همانندسازي«اي از  عالوه بر بازنمايي مد جديد، يكساني پوشش نشانه
هاي زنانگي  به اين معنا كه از اين طريق گفتمان و ارزش. زنانگي معيار است كه تكرار و بازتوليد

لـذا  . شـود  كه مادر نمايندة آن است از طريق همانندسازي بدون تغيير به دختر انتقال داده مـي 
از طريق همنشيني كنشـگران  . آيد مي هاي مادر به نمايش در عنوان امتداد و تداوم ارزش دختر به

هـايي كـه    هاي سنتي نسبت بـه زنـان مـواجهيم؛ ارزش    شپزخانه با انتقال ارزشاصلي در محل آ
بنـابر گفتمـان   «. كند منزلة مكاني زنانه و محل حضور زنان و نه مردان تعريف مي آشپزخانه را به

فرهنگي غالب در جامعة ما، دختربچه از ابتداي كودكي بايد در كنار مادر در آشـپزخانه حضـور   
همچنــين ]. 179، ص9[» داري را بـا الگـوبرداري از او بيـاموزد    و روش خانـه داشـته باشـد و راه   

اي در جهت بازتوليـد   خود نشانه) عدم حضور پدر در كنار كودك(همنشيني زن در كنار كودك 
در گفتمان سنتي نگهداري و مراقبت از كودكان كامالً كاري زنانـه  . نقش مادري براي زنان است

  .شود نان محسوب مياست و مادري نقش جنسيتي ز
كند، دو كليشة جنسيتي رايج در باب زنانگي  لذا اين عكس در كنش اجتماعي كه تصوير مي

شـدن بـا    صورت جريان اجتمـاعي  هاي جنسيتي از بدو تولد به كليشه. كند را توليد و بازتوليد مي



  79   ...شده زنان تأثيرگذار اينستاگرامي؛ زنانگي بازنمايي

الشعاع قرار  تحتها را  شود و همة رفتارهاي آن ساختاري دوگانه دربارة پسران و دختران آغاز مي
عنـوان   هاي جنسيتي براي دختران الگوي تشكيل خانواده و نقش مـادري بـه   در كليشه. دهد مي

اي يكـي از مجراهـايي    هاي رسانه ها و بازنمايي رسانه ].52ـ51، ص24[شود  نقش اصلي ارائه مي
ة اينسـتاگرام  لذا اين تصوير و رسان. شود هاي جنسيتي توليد و بازتوليد مي هستند كه در كليشه

برخي از كارها را همخوان با ذات «سازي جنسيتي هستند كه در آن  منزلة ابزاري براي كليشه به
دو كليشة جنسـيتي بـه تصـوير    ]. 168، ص9[» دهند و امري طبيعي جلوه مي) بودگي زن(زنانه 

ر و داري براي زنان است كه هم از سوي ماد كشيده شده در اين عكس نقش مادري و نقش خانه
  .شود شود، توليد و ساخته مي هم دختر، كه زن نسل آينده محسوب مي

هاي مرتب مـادر   لباس. سازي نيز شده است سازي در اين تصوير آرماني همچنين اين كليشه
و دختر در كنار آشپزخانه برق انداخته و تميز نوعي تصوير ايدئال از نقش سنتي زنانـه را نشـان   

نقص، مرتب و تميز  كه در جايگاه سنتي خودش قرار دارد، كامالً بي حال عين زني كه در. دهد مي
شـود و از طـرف مخاطبـان     لذا در اين تصوير نوعي زنانگي سنتي آرماني بازنمايي مي. نيز هست

  .شود نيز مصرف و دروني مي
كنشـگران  . شـود  در معناي تعاملي رابطة كنشگران تصوير با بيننـدگان تحليـل مـي   : تعاملي
تصوير، يعني مادر و دختر، نگاه خيره به بيننده ندارند، اما فقدان نگاه خيره به بيننـده   اصلي اين

رو انتخـاب   همچنين، زاويـة عكـس روبـه   . شود سبب دقت و مداقة بيشتر بيننده به كنشگران مي
. كنندگان در عكـس را نيـز بـه دنبـال دارد     شده كه نوعي مشاركت و همراهي مخاطب با شركت 

دهد كه صاحب صفحه در يك كنش تعاملي  هاي تعاملي حاضر در عكس نشان مي مجموع مؤلفه
واقع فضايي است بـه سـمت    نماي باز در. كند اش شريك و همراه مي مخاطب را در كليت زندگي

منزلـة   طور خـاص آشـپزخانه بـه    خانه و به. كند اش كه مخاطب را در آن وارد مي زندگي شخصي
شـود و در عرصـة عمـومي ايـن رسـانة       ن تصوير عمـومي مـي  حوزة خصوصي زندگي افراد در اي

زنـدگي  «تـوان از آن بـا عنـوان     مـي . شـود  شخصي، كه مخاطبان بسياري دارد، نمايش داده مـي 
هـم تلفيـق و حـوزة خصوصـي      ها، اين دو عرصـه بـا   در اين شبكه. نام برد» شده اي روزمرة رسانه

كنـد   ياد مـي » نمايش«اين مسئله با عنوان  گافمن از. شود زندگي افراد به حوزة عمومي وارد مي
پشت صحنه بيشتر ناظر بـه  . و براي رفتار هر فرد قائل به يك پشت صحنه و جلوي صحنه است

شود،  هاي خصوصي زندگي افراد است و جلوي صحنه به رفتار در حوزة عمومي مربوط مي عرصه
توانـد تـأثيري كـامالً عميـق بـر       يهاي ارتباطي م استفاده از رسانه«كند كه  اما گافمن عنوان مي

  ].120ـ119، ص26[ها داشته باشد  ماهيت اين دو منطقه و رابطة بين آن
كرس و ون ليوون باور دارند كه معاني تركيبي يا متني، عناصر تعاملي و بـازنمودي  : تركيبي

بـا  در ايـن تصـوير،    ].114 ، ص2[كنند تا يك كل معنـادار تشـكيل دهنـد     هم يكپارچه مي را با
اي انجـام شـده اسـت،     اي توسط عكاس حرفه صورت كامالً حرفه بندي قوي كه به استفاده از قاب

شود و با پيوستگي كه در تصوير وجود دارد نوعي حس هويت  معاني مورد نظر عكس پررنگ مي
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كنشـگران اصـلي از طريـق    . آيد وجود مي كنندگان حاضر در عكس به گروهي بين اجزا و شركت
اي  هاي تصـوير كـه تركيبـي از سـفيد و قهـوه      ي خود، كه قرمز است، از ساير رنگها رنگ لباس

و موهـاي    زيبايي لباس. كنند شوند و توجه اصلي را به خود جلب مي است متمايز و برجسته مي
كلي آراستگي و زيبايي كه در ظاهرشان وجود دارد نيز توجه مخاطب را به  طور مادر و دختر و به

. كه اين مسئله معناي ضمني و بر اهميت زيبـايي ظـاهري زنانـه تأكيـد دارد    كند  خود جلب مي
تـر   هـاي سـنتي   بودن است، چون در سـبك  بودن و غربي اي از مدرن موهاي بلوند بلند مادر نشانه

همچنـين، بـدون حجـاب بـودن مـادر نيـز بـه        . هاي طبيعي وجود دارد موي بدون رنگ يا رنگ
هاي ديني دربارة پوشش زنـان را   داللت بر عدم تعلق به ارزشصورت آشكار  اي است كه به نشانه

هـاي   شده در آن در نظم گفتماني موجود، گفتمان رو، اين عكس و زن تصوير اين از. دهد نشان مي
گيـرد و خـود را متعلـق بـه      كنـد و ناديـده مـي    خصوص در حوزة پوشش، را طـرد مـي   ديني، به
  .كشد ديني به تصوير مي هاي غير گفتمان
كنندة ديگري هم در تصوير وجود دارد كه توجه را به  ر اين عكس، عالوه بر مادر و دختر، شركتد

كند و آن ميز ناهارخوري است كـه در جلـوي تصـوير قـرار دارد و مـادر و دختـر از آن        خود جلب مي
تصـوير  در متني كه زير ايـن  . كننده به دليل تبليغات تجاري برجسته شده است اين شركت. ترند عقب

ايـنم از ناهـارخوري جـذاب و    ... «: نوشته شده، صاحب عكس بر نقش اين ميز تأكيد كـرده و نوشـته  
بعد از كلي گشتن تو بازار باالخره پيج اصـلي كارخانـة مانـدگار رو    ... ما خوشگلم كه خيلي ازش راضي

ازنمايي كه از زنـدگي  دهد كه عكس با ب اين تأكيد بر ميز در تصوير با اين متن نشان مي» ...پيدا كردم
  .كند شخصي و مادر و فرزندي داشته است، نوعي تبليغات تجاري را دنبال مي

شـود، نـوعي زنـانگي     توان بيان كرد زنانگي كه در ايـن صـفحه بازنمـايي مـي     كلي مي طور به
داري را بـا ظـاهري نـو و رنـگ و      هاي سنتي زنانه مانند مادري و خانـه  هژمونيك است كه نقش

داري نيز متأثر اسـت   مدرن سرمايه  همچنين اين زنانگي از گفتمان. كند د بازتوليد ميلعاب جدي
 .گيرد عنوان كااليي در جهت كسب درآمد در نظر مي كه زن و بدن زنانه را به

  ضد زنانگي مسلط: نمونة سه
وي بانوي ورزشكار ملي ووشو و قهرمان و صـاحب  . است» الهه منصوريان«سومين نمونة تحقيق 

اي  خصـوص ورزشـكاران حرفـه    زنـان ورزشـكار، بـه   . المللـي در ايـن زمينـه اسـت     هاي بين دالم
. هاي دوميداني و ووشو تا فوتسال و كاراته و غيره، در اينستاگرام صفحات پربازديدي دارند رشته

هـا   كـه از زنـدگي آن  » از صفر تـا سـكو  «در اين ميان، خواهران منصوريان به دليل فيلم مستند 
انـد و صـفحات پرفـالوئرتري     ده و حضورشان در تلويزيون به شـهرت بيشـتري رسـيده   ساخته ش

اي از ميـان صـفحات زنـان     عنـوان نمونـه   الهه منصوريان يكي از اين خواهران است كه بـه . دارند
  .ورزشكار انتخاب شده است
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  3تصوير 
داور و رينگ كنندگان تصوير شامل الهه منصوريان، حريف،  در اين تصوير، شركت: بازنمودي

عمل اجتماعي نشان داده شده در ايـن  . دهد ووشو است كه يك كنش روايي انتقالي را نشان مي
تصوير انجام ووشو بين دو ورزشكار است و كنشگران تصوير از طريق رقابتي كه در جريان اسـت  

رين تـ  سنگيني كه بين دو كنشگر اصلي تصوير وجود دارد، مهم» رقابت«. شوند به هم مرتبط مي
  .كند عمل اجتماعي است كه تصوير بازگو مي

تصوير شامل همنشيني دو بازيكن زن در رقابتي سخت و ورزشي جدي و خشـن در رينـگ   
طبق تحليل جانشيني اگر به جاي اين دو بازيكن زن، بازيكنان مـرد قـرار داشـتند،    . ووشو است

نگ ورزشـي سـخت و در حـال    گرفتن دو زن در ري اما قرار. كرد تصوير توجه كمتري را جلب مي
ايـن تصـوير بـا چنـين     . كنـد  حركات سنگين بدني معنايي تازه و متفاوت را خلق مي دادن انجام

. كنـد  بودن زنان يا بدن زنانه را نقض مي هاي جنسيتي مبني بر ضعيف جانشيني برخي از كليشه
بيشتر اهـل مشـاركت و   هايي كه مردان را اهل رقابت و زنان را كمتر رقابتي و  همچنين، كليشه

طـور كـه در عكـس ديـده      همـان . شـود  داند نيز در اين تصوير دستخوش تغييـر مـي   همدلي مي
زنانـه    شود، لذا توجه و تأكيـدي بـر زيبـايي    شود، جزئيات چهرة اين فرد در تصوير ديده نمي مي

  .وجود ندارد
ـ   ه محسـوب  فضاي رينگ ووشو فضايي است كه در گفتمان سنتي جزء فضاي عمـومي مردان

زن، بدن زنانه و زنانگي، در فضايي غير از بسـتر  . شود شود و در اين عكس اين گفتمان رد مي مي
بـدن بـا توجـه بـه جنسـيت در هـر       «. شـود  هژمونيك خود كه فضاي خصوصي است ديده مـي 

يـك از آنـان    شود و زنان و مردان از الگوهايي كـه جامعـه بـه جنسـيت هـر      اي متمايز مي جامعه
هـا و    هاي تغيير بدن زنان و مردان توسـط ايـدئولوژي   شيوه. كنند اده است پيروي مياختصاص د

در گفتمان سنتي بدن زنان تناسب بيشتري با فضـاي  . شود هاي نظم مسلط بازتوليد مي گفتمان



  1400بهار  ،1، شمارة 13، دورة فرهنگ و هنرزن در   82

شـده و در اختيـار    بـدن زنانـه بازتملـك   «در گفتمان مدرن نيـز،   ].36ـ35، ص8[» خانگي دارد
مندي و بيانگر پرستيژ بازيـابي شـده و زيبـايي     منزلة ابزار بهره بدن به. گيرد يداري قرار م سرمايه

اما تصويري كه از بـدن   ].205ـ202، ص7[» براي زن به الزامي مطلق و ديني تبديل شده است
فوكـو  . هـا متفـاوت اسـت    شود با هر دوي اين گفتمان زنانه در اين تصوير به نمايش گذاشته مي

شـود،   ها اعمال مـي  هاي مختلف قدرت، كه توسط گفتمان از طريق كانال كند كه بدن مطرح مي
توانند در مقابل اين قدرت  ها مي اما سوژه. گيرد ها قرار مي ها، اجبارها و الزام زير سلطة ممنوعيت

در اين تصوير، زنان حاضر در عكس نوعي مقاومت نسبت به هـر دو   ].73 ، ص24[مقاومت كنند 
بدن زنانه در مـوقعيتي كـه   . دهند در باب بدن زنانه و زنانگي را نشان مي گفتمان سنتي و مدرن

هاي جنسيتي دربارة زنانگي مسـلط   شود حضور دارد و در مقابل كليشه معموالً زنانه تعريف نمي
گذارد؛ وجهي كـه بـر قـدرت بـدني و      مي  كند و وجه متفاوتي را از زنانگي به نمايش مقاومت مي

  .يد داردجويي زنان تأك رقابت
دادن فضـاي پيرامـون كنشـگران،     اين عكس با استفاده از نماي بـاز و نشـان  : معناي تعاملي

استفاده از نماي باز به مخاطب اجـازه  . دهد نوعي انفصال از مخاطب و روابط شخصي را نشان مي
دهد كه كنش اجتماعي اصلي عكـس را كـه رقـابتي تنگاتنـگ بـين دو حريـف اسـت بهتـر          مي

عكس از زاويـة پـايين گرفتـه شـده اسـت كـه چنـين        . و در جريان آن قرار بگيرد مشاهده كند
با اين اوصـاف، آنچـه در تعامـل    . دهد تر نشان مي كنندگان در تصوير را قدرتمند اي شركت زاويه

اي اسـت كـه از سـوي صـاحب      دهد اول نمايشي از فعاليتي حرفـه  اين تصوير با مخاطب رخ مي
شود و دوم نمايش شكلي از اقتدار، قدرت و سرسختي كـه   انده ميصفحه به اطالع مخاطبان رس

  .در بدن زنانه متجلي شده است
هاي اصلي عكس در مركز تصوير قرار دارند كه توجه اصلي را به خـود   سوژه: معناي تركيبي

بندي قـوي   قاب. كنندة اصلي است كنند كه همانا توجه به رقابت سخت بين دو شركت جلب مي
هر چهار كنشـگر  . رساند وير انتخاب شده كه پيوستگي و حس هويت گروهي را ميبراي اين تص

اي فضاي يـك رقابـت    صورت يكپارچه عكس شامل الهه منصوريان، حريف، داور و رينگ ووشو به
سـازي زيـاد در    از عناصـر برجسـته  . دهنـد  كنند و هويتي واحد را شكل مي ورزشي را ترسيم مي

دهد كـنش اصـلي    ا بيشترين چيزي كه مركز توجه عكس قرار ميتصوير استفاده نشده است، لذ
كنش قهرمانانة او در مركز عكس قـرار دارد كـه   . زدن الهه منصوريان به حريف است يعني ضربه

  .كند بيشترين ارتباط را با مخاطب برقرار مي

  زنانگي در خدمت فضاي عمومي: نمونة چهار
نـرگس  . اسـت » justnarges«نرگس كلباسي با نام چهارمين نمونة اين تحقيق متعلق به صفحة 
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» يـاران عشـق  «عامـل مجموعـة    و مؤسس و مدير» 1بشردوست«كلباسي فردي است كه خود را 
هاي كشور هند داير كرده بـوده اسـت و    اي در يكي از استان قبالً در هند خيريه. كند معرفي مي

 دادن لوچستان مشـغول بـه انجـام   در كرمانشاه و سپس در سيستان و ب 1396پس از زلزلة آبان 
هاي زنان  بخشي از فعاليت. اي به كمك مخاطبان اينستاگرامي شده است كارهاي عمراني خيريه

هاست كه فعاليت خيريـه بخـش    هاي اجتماعي و سياسي آن در اينستاگرام معطوف به كنشگري
ميان زناني كـه در   در. دهد را تشكيل مي ]16[درخور توجهي از مشاركت اجتماعي فعاالنة زنان 

عنـوان   دهند، نرگس كلباسي پرفالوئرترين اسـت كـه بـه    هاي خيريه انجام مي اينستاگرام فعاليت
  .اي از اين گروه انتخاب شده است نمونه
  

 
   4تصوير 

در اين تصوير، كنشگران نرگس كلباسي و يـازده دختربچـة روسـتايي هسـتند و     : بازنمودي
انبـار در   كنش اصلي برگزاري مراسم افتتاح يك حوض. انتقالي داردتصوير جنبة روايي، كنشي و 

لـذا  . هاي رسمي در كشور شامل بريدن روبان اسـت  يك روستاست كه به شيوة مرسوم افتتاحيه
اند و آن افتتـاح و   يك كنش اجتماعي گرد هم جمع شده نددا كنشگران داخل عكس براي انجام

  .انبار است شادماني براي ساخت حوض
 دادن كند حضور كودكـان دختـر در انجـام    چه در ابتدا در تصوير توجه را به خود جلب ميآن

اين كار در عمدة موارد در كشـور از سـوي مسـئوالن و مـديران، كـه      . يك مراسم افتتاحيه است
شـدن كودكـان بـه جـاي      طبق قاعدة جانشيني، جايگزين. گيرد اغلب نيز مرد هستند، انجام مي

شدن دختران به جاي مردان حاوي معـاني گسـتردة اجتمـاعي و     و جايگزينمسئوالن و مديران 
ايـن جـايگزيني، قـدرت    . كنـد  شده را دستخوش تغييراتي مي فرهنگي است كه زنانگي بازنمايي

گيـري نـوعي نهـاد مـدني زنانـه را نشـان        كشـد و شـكل   نهادهاي رسمي مردانه را به چالش مي
                                                        

1. humanitarians 
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اي بـه   مدير، جايگاه زنان را در امور عمرانـي و توسـعه  جانشيني دختران به جاي مردان . دهد مي
هاي جنسيتي مطرح اسـت، كـه كارهـاي     خالف آنچه در كليشه بر. نهد كشد و ارج مي تصوير مي

كنند و كارهاي خـانگي   خاص كارهاي عمراني را كارهايي مردانه تلقي مي طور بيرون از خانه و به
برد و تصوير نـويي از حضـور مـؤثر زنـان در      ر سؤال مياي را زي را زنانه، اين تصوير چنين كليشه

  .كند عرصة عمومي عرضه مي
انبار از سوي يك زن انجام گرفته است و افتتاحية آن نيز از سـوي   كار عمراني ساخت حوض

توان بيان كرد  لذا مي. اي براي هويت زنانه است پذيرد كه خود الگوسازي تازه دختران صورت مي
شـان را   هـاي جنسـيتي   شان، در مقام سوژه، اجـراي نقـش   هاي خيريه فعاليتزنان از خالل «كه 

كننـد از طريـق نحـوة     زنان كنشگر خير در فضاي مجازي، سعي مـي . دهند مورد تحول قرار مي
كـارگيري عناصـر نـاهمخوان بـا      هاي اجتماعي و بـه  بازنمايي، حضور و مشاركت خود در فعاليت

هـاي زنـان و    ــ كـه نظـري بـه خواسـته       ز گفتماني جديدهويت جنسيتي غالب عناصر شناوري ا
بنابراين،  ].9[» هاي مبتني بر برابري داردـ به شكلي وارد گفتمان مردانة مسلط كنند درخواست

دهي به نـوعي زنـانگي مـواجهيم كـه بـر       هاي نرگس كلباسي با شكل در اين تصوير و در فعاليت
امروز فعاليت خيريه بخـش درخـور   . كند أكيد مينقش اجتماعي زنان بيش از ساير وجوه زنانه ت

تي، زنـان  فمينيسـ در گفتمـان  . دهـد  توجهي از مشاركت اجتماعي فعاالنة زنـان را تشـكيل مـي   
روند كه در چارچوب حضور فعاالنـه و مشـاركت اجتمـاعي،     كنشگراني خالق و آگاه به شمار مي

براي ايجاد نوعي تـوازن ميـان    چنين فعاليتي]. 17، ص16[كنند  هاي محول را متحول مي نقش
  .شده براي زنانگي است حضور اجتماعي در دنيايي مردساالرانه با وظايف درنظرگرفته

سـال توجـه زنانـه و مادرانـه بـه تربيـت        جانشيني كودكان در تصوير به جاي مديران بزرگ
كودكـان  دهندگي كه دربـارة   زنان به جهت نقش تربيتي و پرورش. دهد كودكان را نيز نشان مي
اي كه متعلق به حوزة عمومي است نيز از كودكان  هاي اجتماعي و توسعه دارند، حتي در فعاليت

عنـوان كنشـگر اصـلي در ايـن      نرگس كلباسي به. هاي حوزة خصوصي خود غافل نيستند و نقش
. دهندگي را از خانه به فضاي اجتمـاعي منتقـل كـرده اسـت     تصوير نقش جنسيتي زنانة پرورش

ادن كودكان در اين فعاليت نوعي نگاه تربيتي مادرانه و زنانه را نيز با خود همـراه دارد  د مشاركت
اگر طبق قاعدة جانشيني به جاي نـرگس كلباسـي   . كنند كه فقط كنشگران زن به آن توجه مي

طـور خـاص    بـه (يك كنشگر مرد در تصوير قرار داشت، احتماالً با حضـور و توجـه بـه كودكـان     
توان گفت در اين تصوير زنانگي مسـلط   به اين معنا مي. تصوير مواجه نبوديم در) كودكان دختر

تـر و روي كودكـان بيشـتري     مبني بر نقش تربيتي زنانه از بين نرفته، بلكه در فضـايي گسـترده  
  .بازتوليد شده است
هـاي   توان گفت تصوير كنشگراني را كه اغلب در بازنمايي صورت خالصه مي بنابراين، به

. اند، نشان داده است شوند در كنشي كه معموالً در آن غايب عمومي ناديده گرفته ميعرصة 



  85   ...شده زنان تأثيرگذار اينستاگرامي؛ زنانگي بازنمايي

هـاي   هاي عمومي و فعاليـت  خصوص دختران، در حوزه اين كنشگران غايب معموالً زنان، به
صورت فعال حضور دارند و زنانگي را در فضاي عمـومي   عمراني هستند كه در اين تصوير به

  .كنند بازنمايي مي
ها را به مشـاركت و همراهـي بـا كـنش      اين تصوير در تعاملي كه با بيننده دارد، آن: ليتعام

تصـوير در  ) هـاي  يا سـوژه (استفاده از نماي باز قصد دارد بيننده را با سوژه . كند خود دعوت مي
در تصوير از نگاه خيره اسـتفاده نشـده كـه دعـوتي اسـت      . محيط و مكان موردنظرش آشنا كند

. مداقة بيشتر مخاطب به خـط روايـي و كـنش اصـلي كـه در تصـوير جريـان دارد       براي توجه و 
. رو گرفته شده است، باز هم مشاركت و همراهي را بـه دنبـال دارد   همچنين تصوير چون از روبه

كلي مخاطب را با مراسم افتتاحيه، كه از سـوي دختـران خنـدان و شـاد انجـام       طور لذا تصوير به
  .كند شود، همراه مي مي

در عمـق تصـوير و دختـران در جلـوي     ) نرگس كلباسـي (در تصوير، كنشگر اصلي : ركيبيت
بندي قوي براي عكس استفاده نشده كه اين به وجه طبيعـي تصـوير    قاب. شوند تصوير ديده مي

امـا تصـوير   . دهـد  كمك كرده و آن را كامالً واقعي، طبيعي و قابل درك براي مخاطب نشان مـي 
نـرگس  (نوعي هويت گروهي و جمعي را بين كنشگران اصـلي تصـوير   داراي پيوستگي است كه 

اي از زنـانگي، كـه همانـا     ها در ساخت معناي تازه همة آن. دهد نشان مي) كلباسي و يازده دختر
همچنين، تصوير مخاطب را با استفاده . كنند حضور زنانگي در فضاي عمومي است، مشاركت مي

ركتي در همراهي و درك اين كنش اجتمـاعي بـا خـود    هاي تصويري تعاملي مشا از همة تكنيك
مسلط را در ذهـن مخاطـب    كند و قصد دارد جايگاه زنان و زنانگي در اين موقعيت غير همراه مي

  .تصويرسازي كند و بسازد

  گيري نتيجه
طور  ها، همان آن. دهند در حال حاضر، در اينستاگرام بسياري از اينفلوئنسرها را زنان تشكيل مي

عنوان رهبران افكار آنالين در  شود، به اي پيام در اينترنت اشاره مي مرحله نظرية جريان دو كه در
كننـد، تصـويري    عنـوان زن ارائـه مـي    رو، تصويري كه از خودشان بـه  اين از. ها حضور دارند شبكه

همچنين، طبـق نظريـة تـأثير    . بودن و زنانگي بر مخاطبان صفحاتشان است تأثيرگذار دربارة زن
شوند و داراي تأثير بـر نگـرش و    عنوان افرادي مطلوب و متخصص شناخته مي ها به جتماعي، آنا

مخاطبـان تمايـل دارنـد بـه متخصصـان اعتمـاد كننـد و        . رفتار مخاطبان گستردة خود هستند
هـا،   زنـانگي بـه مجموعـة ويژگـي    . ها تنظيم كننـد  اساس پيشنهادهاي آن هاي خود را بر انتخاب

مبنـاي دو عامـل رفتارهـاي اجتمـاعي و عوامـل       شـود كـه بـر    هاي زنان گفته مي رفتارها و نقش
هاي اجتماعي قرار دارد، رفتارهـا و   تأثير شبكه آنچه بيش از همه تحت. گيرد بيولوژيكي شكل مي

بنابراين، بازنمايي كه اينفلوئنسـرهاي زن از خـود   . دهندة زنانگي است هاي اجتماعي شكل كنش
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بـودن را بـراي    اي از زنـانگي و زن  هاي تـازه  تواند برساخت رهبران افكار آنالين ميعنوان  دارند به
به همين دليل، اين تحقيق به دنبال توصـيف و تحليـل زنـانگي    . مخاطبان به دنبال داشته باشد

بيـوتي، دلـوين، الهـه     صـدف (شده در صفحات چهار نفـر از زنـان اينفلوئنسـر ايرانـي      داده نمايش
عنوان زناني است كه بر مخاطبان ميليوني اينستاگرام تأثيرگـذار   به) س كلباسيمنصوريان و نرگ

هـا، چهـار نـوع     شناسي اجتماعي روي چهار پسـت از صـفحات ايـن نمونـه     تحليل نشانه. اند بوده
بازنمايي متفاوت از زنانگي را در اين صـفحات نشـان داد كـه در جـدول زيـر بـه طـور خالصـه         

  .هاي آن ذكر شده است ويژگي
  

  ها شده در صفحات زنان اينفلوئنسر به همراه ويژگي زنانگي بازنمايي. 2 جدول
  نحوة مواجهه با وجه زنانه  وجه زنانة مورد توجه  نام  شماره

زنانگي بدنمند مدرن  1
  شدن بدن زنانه ـ كااليي  بدن و زيبايي زنانه )بيوتيصدف(

  شدن بدن زنانه ـ تجاري
زنانگي سنتي در فرمي نو  2

)Delvin.96( 
 هاي سنتي زنانهنقش

 )داريمادري و خانه(
  هاي سنتيشدن ظاهري نقش ـ نو

  هاي سنتي شدن نقش ـ تجاري

الهه (ضد زنانگي مسلط   3
  بدن زنانه  )منصوريان

هاي  ـ مقاومت بدن زنانه ضد كليشه
  جنسيتي

  شدن بدن زنانه ـ اجتماعي

زنانگي در خدمت فضاي   4
  هاي زنانه نقش  )نرگس كلباسي(عمومي 

هاي  كردن نقش ـ گسترش و متحول
  سنتي

  هاي سنتي شدن نقش ـ اجتماعي
  

شده در ايـن صـفحات در عـين     شود، زنانگي بازنمايي مشاهده مي 2طور كه در جدول  همان
بـدن  «هـا بـر دو مسـئلة     مركز توجه همة آن. هايي كه دارند، داراي اشتراكاتي نيز هستند تفاوت
  .است» تي زنانههاي سن نقش«و » زنانه

شـود و تحـت سـيطرة بـازار و      تجـاري مـي  . 1: شود در دو حالت نشان داده مي» بدن زنانه«
هـاي   منزلة ابزاري براي مقاومت زنانـه در مقابـل كليشـه    به. 2) 1مورد شمارة (آيد  مي اقتصاد در

تـر   كـالن هـاي   توان ذيل گفتمان اين دو حالت را مي). 3مورد شمارة (كند  مسلط زنانه عمل مي
چيـز از جملـه    داري و اقتصاد بازار است كه همه مدرن سرمايه  اولي متعلق به گفتمان. درك كرد

تي است كه شـكلي از  فمينيسدومي متعلق به گفتمان . كند زن و بدن زنانه را به كاال تبديل مي
ند زنانه در بدن قدرتم. كشد هاي برابر با مردان را به تصوير مي مقاومت زنانه براي كسب موقعيت

اين گفتمان ابزار مقاومت در مقابل گفتمان مسلطي است كـه زنـان را ضـعيف و بـراي كارهـاي      
  .داند سنگين نامناسب مي

در يك مورد فقط فرم . شود نيز در دو حالت دستخوش تغييرات مي» هاي سنتي زنانه نقش«
هاي سـنتي ماننـد    شود، اما نقش روزتر مي تر و به كند؛ به اين معنا كه شيك ظاهري آن تغيير مي



  87   ...شده زنان تأثيرگذار اينستاگرامي؛ زنانگي بازنمايي

هاي  در حالت دوم، نقش). 2مورد شمارة (شود  داري براي زن تثبيت و بازتوليد مي مادري و خانه
رود؛ يعنـي كـاركرد    شـدن مـي   شود و به سمت اجتمـاعي  شود، اما دچار تحول مي سنتي رد نمي

خاص، بـه مـادري بـراي كودكـان      نقش مادري از مادري براي يك فرزند. كند اجتماعي پيدا مي
هـاي   توان بيان كرد كه نقش كلي مي طور پس به). 4مورد شمارة (شود  متعدد نيازمند تبديل مي

منزلة گفتمان غالب دربارة زنان همچنان در اين صـفحات وجـود دارد و بازتوليـد     سنتي زنانه به
  .شود، اما دچار تغييرات ظاهري و محتوايي شده است مي

شـود زنـانگي توسـط زنـان اينفلوئنسـر       ديده مي 2طور كه در جدول  ديگر، هماناز منظري 
زنانگي چـه در شـكل فيزيكـي    . شدن اجتماعي. 2شدن  تجاري. 1. دستخوش دو تغيير شده است

هاي سـنتي زنانـه دچـار تحـولي بـه       آن مانند بدن زنانه و چه در شكل محتوايي آن مانند نقش
زنـانگي سـنتي در   «و » زنـانگي بدنمنـد مـدرن   «. ده استشدن ش شدن و اجتماعي سمت تجاري

» اقتصـاد توجـه  «، زنانگي را تجاري و به ابزاري براي نمايش و كسب درآمـد از طريـق   »فرمي نو
نيـز زنـانگي را   » ضـد زنـانگي مسـلط   «و » زنانگي در خدمت فضـاي عمـومي  «. كنند تبديل مي

  .كنند ياجتماعي و از حوزة فضاي خصوصي به فضاي عمومي منتقل م
تـوان عنـوان كـرد كـه زنـانگي كـه در اينسـتاگرام توسـط          بندي مـي  بنابراين، در يك جمع

در برخـي از  . شود، دچار تغييراتـي شـده اسـت    اينفلوئنسرها و زنان مؤثر اينستاگرامي عرضه مي
موارد، فقط در ظاهر دچار تغيير و تحول شده، اما در مواردي در بطن خـود نيـز تغييـر كـرده و     

تـأثير گفتمـان    بـيش از همـه، تغييـرات زنـانگي تحـت     . گونه به خود گرفته است مقاومتشكلي 
گفتمان ديني نيز در اغلب موارد يا طرد شـده  . تي استفمينيسداري و همچنين گفتمان  سرمايه

  .يا صرفاً به جهت قوانين رسمي حفظ شده است
اگرامي به دنبـال فهـم و   اين تحقيق از طريق توصيف و تحليل صفحات زنان تأثيرگذار اينست

هـاي مناسـب و    يكـي از شـيوه  . تبيين دقيق زنانگي و تغييرات آن در صـفحات ايـن افـراد بـود    
هـاي   هـا و ديـدگاه   بينـي تغييـرات جامعـه، بررسـي و فهـم كـنش       هوشمندانه براي فهم و پيش

ماعي يا هاي اجت عنوان گروه مرجع نوظهور در بستر شبكه اينفلوئنسرها به. هاي مرجع است گروه
بـه  . هسـتند ) خصوص مخاطبـان جـوان   به(رهبران افكار آنالين يكي از تأثيرگذاران بر مخاطبان 

ها و نحوة رفتارشان ما را در تحليل مخاطبان و تغييرات اجتماعي ياري  همين دليل، شناخت آن
اعي گذاران فرهنگـي و اجتمـ   شناسان و سياست تواند براي جامعه لذا اين تحقيق مي. خواهد كرد

مفيد واقع شود و تصويري كلي و با جزئيات از تغييرات زنانگي كه در بستر رسانة اينستاگرام در 
ها را در شناخت اين فضاي جديد و تأثيرات اجتماعي متصور  حال وقوع است به دست دهد و آن

  .اي بر تحقيقات آتي باشد تواند مقدمه اين تحقيق مي. آن ياري كند
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