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Abstract 

Introduction: Along with the influence of social networks on people’s personal lives 

in recent decades, the dimensions and quality of family relationships have also 

undergone extensive and unprecedented changes. One of the most influential groups 

is women, who are experiencing a new form of social communication beyond 

traditional or cultural limitations. Currently, 72% of women use smartphones and 

their internet penetration is 42.7%. The website “NiniSite” deals specifically with 

topics and issues affecting women and has gained numerous users. The website has 

about 750,000 registered users and is visited by 800,000 people daily. While the 

gender of the users cannot be determined with certainty, based on the topics on the 

site, it can be assumed that more than 90% of these users are female. This study 

examines one of the site’s forums on the topic of “wives” to investigate how female 

users form marital relationships. The main research questions addressed key aspects, 

categories, couples’ positions, and the establishment or mitigation of gender 

stereotypes in relationships. The conceptual framework of the study was based on 

two approaches of constructivism in media (Stuart Hall) and cyberfeminism. Within 

Stuart Hall’s theory, culture is based on the ideology of the infrastructure of different 

readings of a meaning. He discusses two important strategies in the representational 
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system: stereotyping and naturalization. Most cyberfeminist theorists agree that the 

Internet has promoted women’s agency and can raise public awareness by focusing 

on emancipation. 

Methods: The method of the study is based on qualitative content analysis and time 

sampling was conducted in a period of one month (July to August) 2019. 

Finding: The four main themes extracted include emotional and sexual, financial, 

family, and critical relationships. The results of the analysis show that emotional 

concerns are the most common topics of conversation among users and that there is a 

significant level of empathy and validation of shared experiences in this aspect of the 

relationship. At the same time, a significant amount of “generalization” and 

“stereotyping” is formed in this area. Women have shown the most evidence of 

agency and rethinking in sexual and financial relationships. The dominance of a 

discourse that can be called “sexual satisfaction” or “sexual orientation” has caused 

problems for women in its various dimensions. In the area of financial relationships, 

the desire for independence and personal purpose shows a clear shift in thinking from 

traditional ideas. 

Conclusion: In areas related to social customs (e.g., marital commitment), family 

traditions (e.g., Iranian family-centered culture), and legal challenges (e.g., divorce 

and custody), the reproduction of gender stereotypes and compromises is more 

pronounced. Regarding critical relationships related to the occurrence of deadlocks in 

relationships, betrayal (or suspicion of betrayal) and violence (psychological, verbal, 

and physical) were very common, and (as with sexual relationships) the anonymity of 

users plays an important role in expressing them. 

Keywords: Women, Construction, Marital, Agency, Social Networks. 
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 چکیده
 یخانوادگ روابط تیفیک و ابعاد ر،یاخ ۀده چند در افراد یشخص یزندگ به یاجتماع یها شبکه نفوذ با

 زنان متأثر یها گروه نیتر مهم از یکی. است گرفته قرار یا سابقه یب و گسترده تحوالت معرض در

 مرسوم یفرهنگ ای یسنت یها تیمحدود یورا را یاجتماع ارتباطات از یدیجد شکل که ندهست

 پوشش را زنان به مربوط مسائل و محورها مشخص طور به «تیسا ین ین» تیسا وب. کنند یم تجربه

 نیا یوگو گفت یتاالرها از یکی یبررس به حاضر ۀمطالع. است افتهی یپرشمار کاربران و دهد یم

 و لیتحل را زن کاربران توسط ییزناشو روابط برساخت ۀنحو تا پردازد یم «همسران» موضوع با تیسا

 تا ریت) ماهه کی ۀباز در ،یزمان یریگ نمونه و است یفیک یمحتوا لیتحل بر یمبتن پژوهش،. کند یبررس

 ،یمال ،یجنس و یعاطف روابط شامل مستخرج یاصل تم چهار. است شده انجام( 1398 مرداد

 نیشتریب یدارا یاحساس و یعاطف یها دغدغه دهد یم نشان لیتحل جینتا. بودند یبحران و یادگخانو

 ۀنیزم در را یشیبازاند و تیعامل یها نشانه نیشتریب زنان. است کاربران انیم در وگوها گفت یفراوان

 مانند) یاجتماع یها عرف به مربوط یها نهیزم در آنکه حال اند؛ داده بروز خود از یمال و یجنس روابط

 یقانون یها چالش و( یرانیا فرهنگ یمحور خانواده مانند) یخانوادگ یها سنت ،(ییزناشو تعهد

 .است تر پررنگ سازش و یتیجنس یا شهیکل یباورها دیبازتول( فرزند حضانت و طالق حق مانند)

 .تیعامل ،یاجتماع یها شبکه ،ییزناشو زنان، برساخت، :یدیکل یها واژه
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 مسئله انیب و مقدمه
 آنجا از و است یاجتماع نهاد نیزتریبرانگ چالش حال، نیدرع و نیمؤثرتر از یکی همواره خانواده

 مهم یمحورها از یکی دارد، یاساس نقش هاانسان ۀروزمر یزندگ و ستهیز ۀتجرب در که

 از یکی خانواده است معتقد 1اشتراوس ییلو. است یاجتماع علوم ۀحوز در مطالعات

 کرد مطالعه را جامعه بر حاکم ساختار توانیم آن ۀلیوس به که است یینهادها نیتر باثبات

 (.128: 1396 همکاران، و یزرند)

 درمورد هانگرش و هاارزش در را یپرسرعت متعدد یهایدگرگون و تحوالت معاصر، یایدن

 نکهیا درخصوص قعدروا. است آورده دیپد آن یدرون مناسبات تا گرفته ازدواج از خانواده مسائل

 در یانقالب م،یکن یم برقرار رابطه و وندیپ گرانید با چگونه و میکن یم فکر خود ۀدربار چگونه ما

 و یذهن یایدن به دوردست یدادهایرو ۀسرزد ورود» 2دنزیگ(. 87: 1392 دنز،یگ) است انیجر

 یها شبکه و یجمع یها رسانه قیطر از عمدتاً که داند یم دیجد عصر مهم ۀمقول را «مردم یفکر

 که دارد یا دوگانه یکارکردها مدرن عصر در یجمع یها رسانه رو نیا از. ردیگ یم سامان یارتباط

 (.10: 1393 ،یذاکر و یریسف) شود یم ینیآفر ارزش و دیجد یها دانش ۀعرض شامل

 امهمگ آن، یبند شکل که است رگذاریتأث و پرقدرت ر،یفراگ ینهاد رانیا ۀجامع در خانواده

 از یکی شک یب اما اند، داشته نقش رییتغ نیا در یمختلف عوامل. است رییتغ حال در زمان گذر با

 یاسیمق در را یمجاز یفضا که است کیالکترون انقالب و فناورانه تحوالت ها، آن نیتر یاساس

 یاجتماع یهاشبکه گـر،ید ـانیب بـه. است کرده یخانوادگ و یاجتماع یزندگ وارد سابقه یب

 زبان، ،ییایجغراف یمرزها به توجـه بـدون کـه اسـت نترنتیا کاربر هاونیلیم ییگردهما محل

 یها شبکه(. 10: 2013 کادل،) پردازنـد یمـ اطالعات تبادل و تعامل به فرهنگ، و جنس

 گرانید به را خود ستمیس کی در دهند یم اجازه افراد به که هستند ینیآنال خدمات یاجتماع

 یها ارتباط و کنند برقرار ارتباط گرانید با و بگذارند اشتراک به را اطالعاتشان ند،کن یمعرف

 شمار یب برابر در یریقرارگ به امر نیا(. 92: 1392 همکاران، و یزدخواستی) دهند شکل یدیجد

 ۀنیزم در. است شده منجر متنوع یها تیشخص یریگ شکل و یزندگ سبک ها، نگرش ها، ارزش

 تیاهم نیزوج روابط تیکم و تیفیک یبررس و خانواده تیوضع رصد آمده، ودوج به راتییتغ

 (.476: 1396 ،یریمد) دارد یا ژهیو
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. دهند یم لیتشک را رانیا جمله از و ایدن در یمجاز یفضا کاربران از یبزرگ بخش زنان

 تلفن از زنان درصد 72 حاضر حال در اطالعات، یفناور و ارتباطات وزارت آمار براساس

(. 1398 ریت 18 مهر،) است درصد 7/42 ها آن بر نترنتیا نفوذ بیضر و کنندیم استفاده همراه

 همواره جامعه در زن نقش بر حاکم یسنت نگاه لیدل به و معمول طور به که زنان

 از یدیجد شکل نترنتیا یجهان ۀشبک در اند، داشته یاجتماع تعامل در را ییها تیمحدود

 به که هستند یموارد ،ییهاتیسا وب نیچن از مدل کی. اند کرده هتجرب را تعامل و حضور

یم افراد ها آن در و مشهورند یمجاز یوگو گفت یهاانجمن ای وگو گفت یمجاز یتاالرها

 ای بپردازند اعضا ریسا با وگو گفت به ،یکاربر حساب جادیا و تیعضو از پس توانند

 جادشدهیا صفحات به اصطالح، در. کنند مطرح وگو گفت یبرا یدیجد موضوع خودشان

... و عکس ارسال کاربران، گرید نظرات به دادنپاسخ امکان آن در و شودیم گفته 1«کیپیتا»

 افراد و است موجود ینیچن نیا یهاتیسا یمنو در ،یموضوع یهایبنددسته. دارد وجود

 نوع نیا از یکی انریا در. پردازندیم خود نظر مد یوگو گفت اتاق جادیا به آن، درمورد

 1385 سال از که است «تیسا ین ین» شده، گرفته درنظر پژوهش نیا یبرا که ها تیسا وب

 رانیا در چندگانه یها تیقابل با یاجتماع یمجاز یفضاها نینخست از و کرده آغاز را خود کار

 تیسا وب نیا. دهد یم پوشش را زنان و خانواده ۀحوز موضوعات ژهیو طور به که است

 دهیرس هم نفر هزار 800 به آن ۀروزان یدهایبازد و دارد شده نام ثبت کاربر هزار 750 حدود

 را کاربران تیجنس گرچه. دارد آن تیمحبوب از تیحکا و رسد یم نظربه یادیز رقم که است

 داشت انتظار توان یم ت،یسا در موجود موضوعات به توجه با زد، نیتخم تیقطع با توان ینم

 (.1398 مرداد 12 شنبه، ۀمجل) باشند زن کاربران نیا درصد 90 از شیب که

 سبب به) یمجاز یفضا در شده تیتقو یها تیفرد که است نیا بر فرض عموماً

 و یبخش) بگذارد یجا به یمجاز جوامع گونه نیا در افراد تیعامل از ییها نشانه ،(یناشناختگ

 در وگو گفت مورد ییزناشو روابط بر که پژوهش در یمحور ۀمسئل(. 40: 1392 همکاران،

 امکان ،یزنانگ برساخت اشکال یۀپا بر است، استوار یفیک یمحتوا لیتحل روش با تیسا

 اساس، نیا بر. است گرفته شکل یتیجنس یها شهیکل رد/رشیپذ و یناشناختگ نیع در تیعامل

 زنان. 1: کرد یبند صورت ریز موارد در توانیم را پژوهش یجزئ و یاصل سؤاالت نیترمهم

 یها مقوله نیترعمده. 2 کنند؛یم برساخت هاجنبه کدام بر دیتأک با را همسرانشان و خود روابط
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 نیزوج گاهیجا و نقش. 3 هستند؛ هاکدام روابط برساخت یهاجنبه نیا از کیهر در کاررفته به

 میمفاه ۀرابط. 4 شود؛یم فیتعر چگونه( آن فقدان ای تیعامل داشتن لحاظ به) برساخت نیا در

 .است چگونه یتیجنس یهاشهیکل فیتضع ای تیتثب با شده برساخت

 پژوهش ۀنیشیپ

 موضوع با یکامل مطابقت شده افتی موارد از کی چیه گرچه گرفته صورت یها پژوهش انیم در

 .افتی یمشترک وجوه توان یم ها آن نیب نداشتند، یفعل پژوهش

 مطالعۀ زناشویی؛ تعهد اجتماعی برساخت و زنان» پژوهش در( 1396) همکارانش و زرندی

 تعهد برساخت به مبنایی، نظریۀ روش و تفسیرگرایانه رویکرد از استفاده با ،«اصفهان شهر موردی

 در زناشویی تعهد امر سیالیت داد نشان آنان نفری 38 نمونۀ. پرداختند زنان منظر از زناشویی

 شرایط و جامعه نسبی رضایت جنسی، رضایت مانگفت تسلط معرفتی، تعارضات نظیر بسترهایی

. 1: داد قرار دسته دو به تعامالتشان براساس را زنان فرهنگی؛ بین ارتباطات و ها رسانه گری مداخله

 موجب زندگی های مهارت تقویت در سعی و خود ازدواج از مثبت ارزیابی با که زنان از گروهی

 منفی ارزیابی با که گروهی. 2 شود؛ تبدیل بهنجار وقعیتیم به تعهدمحور بادوام ازدواج که شدند  می

 .شدند  می مواجه... و عهدشکنی مانند منفی پیامدهای با همسر، از پنهان جدایی و

 فضای در همسر به اعتماد مفهوم برساخت» عنوان با پژوهشی در ،(1393) ذاکری و سفیری

 نظریۀ روش و اکتشافی و استقرایی رویکردی با ،«یزد شهر ساکن زنان موردی مطالعۀ مجازی؛

. کردند مطالعه را یزد شهر زنان میان در مجازی فضای در همسر اعتماد معانی و ادراکات مبنایی،

 روانی، ذهنی، آرامش های مقوله قالب در ادراک. 1: شدند بندی صورت دسته سه در ها یافته

 شناخت. 3 اخالقی؛ و عاطفی روابط قالب در مؤثر عوامل. 2 عملی؛ و گفتاری صداقت

 و روابط در اختالل اعتراض، قالب در راهبردها و عمل و گفتار تطابق و همسر های شاخصه

 نتیجه این به نویسندگان درنهایت. منطقی برخورد و تردید اضطراب، جدید، روابط به گرایش

 برای یتهدید تواند می اینترنت از استفاده گسترش و مجازی فضای مفهوم اگرچه که رسیدند

 به آنچه شامل کند؛ نمی متزلزل را آن اصلی پایۀ و مبنا باشد، همسران اعتماد حس و اعتماد

 .است وابسته مشترک زندگی ابتدای

 به ،«جنسیتی های نقش بازتعریف و مجازی فضای» پژوهش در( 1397) همکاران و محمدی

 روش با که مطالعه این براساس. پرداختند کردی فیسبوک در زنانگی های تعارض برساخت
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 برساخت کردی فیسبوک در را اصلی بعد دو زنان گرفت، صورت «مجازی انتقادی نگاری مردم»

 شامل اول مورد. زنانه کنشگری ستایش. 2 مردساالر؛ ساختار و بستر نقد. 1: کنند  می

 ایشست و زنانگی از فرهنگی بسترزدایی و زنان تن از زدایی مالکیت زنانگی، از زدایی سیاست

 .است زنانه فردگرایی ستایش و کنش شدن سلبی زنانه، مقاومت شامل زنانه کنشگری

1گومز
 فضای در تنیده درهم هویت و جنسیت ها، روایت تعارض عنوان با ای مطالعه در 

 پرداخت اسپانیایی و بریتانیایی وبالگ 34 بررسی به گفتمان تحلیل روش با ،2(2010) مجازی

 دقیق مطالعۀ از هدف. است بوده عشقی زندگی بیان ها، آن اصلی تم و ددارن زن نویسندگان که

 آنالین رفتارهای مهم، زوایای نیز و فردی بین روابط کنندۀ احاطه فرهنگی های نرم تغییرات در

 بخشند می اعتبار مجدداً یا را سنتی روابط و عشق خود های روایت در زنان آنکه نتیجه. بود زنانه

 جنسیتی های گفتمان از متأثر روابط، این به ورود هنگام در ها آن. کنند می گسست دچار یا

 .است تر برجسته ها آن آنالین هویت در عاشقانه روابط تأثیر خروج، هنگام اما هستند، متفاوتی

: ناشناختگی عاملیت عنوان با موضوعی به فلسفه، رشتۀ در اش دکتری نامۀ پایان در 3دیکز

 که هایی شیوه در بودن ناشناس و داختپر ،(2016) 4زنان نویسی حال شرح های وبالگ خوانش

 ها وبالگ نویسندگان، نظر از. کرد بررسی کنند، می برساخت را آفالینشان تجربیات و خود افراد

 تنها نه زنان به عمومی صدای بخشیدن با که هستند معاصر فرهنگ مداوم آپدیت از هایی نمونه

 ترین مهم. کنند می بازنمایی تر گسترده صورت به را اجتماعی های واقعیت بلکه فرد، یک صدای

 ثبت برای ای شیوه نیز و ناامیدی و شادی برساخت احساسات، اجرای شامل آمده دست به های تم

 .است خاطرات

 یناشناختگ امر و یمجاز ارتباطات ریانکارناپذ نقش از نشان مشابه، یها جنبه با ها پژوهش

 ،یمجاز تیهو تیالیس ن،یبرا عالوه. دارد زنان ژهیو به افراد یزندگ یقیحق یها هیسو بر تیهو

 همراهبه را یتیجنس یها عرف در یبازنگر یبرا تالش و زنان به یعموم ییصدا دنیبخش

 .است داشته

 یدارا کنشگر، نخبه، لزوماً که کرد تیروا یزنان منظر از را ییزناشو روابط حاضر پژوهش

 ریسا اتیتجرب از یمند بهره قصد به تر یعموم یطیمح در و نبودند یاصاختص جیپ ای وبالگ
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 قیتحق نیا منظر، نیا از. پرداختند یم تیفعال به خود یها دغدغه انیب و آنان با وگو گفت زنان،

 یفضا در ینیچن نیا پژوهش مورد نینخست مطالعه، مورد بستر لحاظ به چه و روش لحاظ به چه

 یروابط ییبازنما در را زنان یمجاز تیعامل که شود یم محسوب یداخل یاجتماع یها شبکه

 .کند یم یواکاو یخصوص

 یمفهوم چارچوب
 است، شده انجام( یقرارداد-اول نوع) یفیک یمحتوا لیتحل روش با که پژوهش نیا در

 از ق،یتحق سؤاالت استخراج منظور به ه،یفرض نیتدو در ینظر یمبان از استفاده یجا به

 لیتحل و قیتحق ندیفرا در ها هینظر ت،یموقع نیا در. است شده استفاده یهوممف چارچوب

 نیمضام و ها مقوله به محقق ذهن بازکردن و «ینظر تیحساس» جادیا یبرا ها، داده

 .روند یم کار به آمده دست به

 مد آمده دست به یها داده لیتحل زین و پژوهش یها پرسش یطراح در ک،یتئور کردیرو دو

 آنجا از. هستند یانتقاد و یاجتماع ییگرا برساخت یکردهایرو بیترت به که اند گرفته ارقر نظر

 یها شاخه به و دارند یاجتماع مطالعات ۀحوز در یعیوس ۀدامن مذکور کردیرو هردو که

 رد،یگ یم یجا یفرهنگ مسائل ۀحوز در که مطالعه موضوع با متناسب شوند، یم میتقس یمتعدد

 بود، کینزد مطالعه نظر مورد موضوع به کشانیتئور میمفاه که ها آن تخبمن پردازان هینظر

 بریسا پردازان هینظر. 2 ؛(رسانه مطالعات-ییگرا برساخت) هال استوارت. 1: شدند دهیبرگز

 .شود یم اشاره ذکرشده یکردهایرو میمفاه نیتر مهم به ادامه در(. یانتقاد) سمینیفم

 معنا و زبان ،ییگرا برساخت

 نیاول در که است یاجتماع علوم در یانتقاد یمتدولوژ و کردیرو یاجتماع ییگرا ختبرسا

 است، یواقع نکهیا نیع در یاجتماع ۀدیپد» که است اصل نیا به قائل ،یاجتماع امر با مواجهه

شیپ از ،یماهو صورت به یانسان و یاجتماع روابط ۀحوز در زیچ چیه درواقع. «ستین یهیبد

 ،یخیتار خاص ۀنیزم و متن از برآمده ،یبرساخت ۀدیپد هر و ندارد وجود یهیبد و شدهنییتع

 ینسب ها فهم و شود ینم ساخته مستقل صورت به تیواقع و معنا. است یاجتماع و یفرهنگ

 انیب و ها انسان نیب ارتباط یبرقرار انیب یبرا یابزار صرفاً کردیرو نیا در زبان. هستند

 تفکر و تیهو برساخت ندیفرا که است یا نهیزم و متن آن، از رت مهم بلکه ست،ین تفکراتشان

 پژوهشگر، ۀفیوظ(. 844: 1396 ،یدباغ و جان خشک) ردیگ یم صورت آن قیطر از و آن درون
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 تعامالت و تیهو کنش، برساخت در یگفتمان و یزبان یرهایمتغ و لترهایف نیا نقش به توجه

 و شناخت یبررس دنبالبه یاجتماع ییگرا برساخت گفت توان یم درمجموع. است یاجتماع

 یمحور ۀمسئل. است موجود یفرهنگ-یاجتماع ۀنیزم و تعامالت روند در معناساز یندهایفرا

 تصور م،یهست ها آن از یجزئ و ریدرگ ما که یاجتماع یندهایفرا که است نیا شده مطرح کردیرو

 (.577: 2000 نز،یما) دهد یم شکل را گرانید و جهان از ما ریتصو و

 ییگرا برساخت و رسانه ۀمطالع ۀحوز در ها چهره نیتر شده شناخته از یکی 1هال استوارت

 ییبازنما. 1: شوند یم ییبازنما مرحله دو در عالم یهاتیواقع زبان، کمک به ،یو نظر به. است

. ردیگ یم شکل ییبازنما نظام نام به یاجتماع ندیفرا کی در معنا،. یزبان ییبازنما. 2 ؛یذهن

 سپس. میکن یم یبند طبقه و یبند دسته ،یده سازمان را میمفاه از یمختلف اشکال ابتدا بیترت نیبد

 میساز یم یمشترک یفرهنگ یمعان اصطالح، به و میگذار یم اشتراک به گریکدی با را میمفاه نیا

 ما و ستین یکاف میمفاه وجود صرف نیبنابرا م؛یبگذار اشتراک به را جهان از واحد یریتفس تا

 ییبازنما نظام در مهم راهبرد دو از هال استوارت. میدار میمفاه و یمعان انیب و مبادله به ازین

 .3یساز یعیطب. 2 ؛2یساز شهیکل. 1: دیگو یم سخن

 در ها دهیا جهان و یماد جهان آن، براساس که است یندیفرا یساز شهیکل ،یکل حالت در

 یباورها با منطبق که ردیگ شکل جهان از یمفهوم تا شودیم یبند طبقه معنا، جادیا یراستا

 «معناسازانه» یکنش را یساز شهیکل هال. اند گرفته قرار ها شهیکل یورا در که باشد یکیدئولوژیا

 قیعم یبررس ازمندین ،ییبازنما عمل یچگونگ درک یبرا اساساً» است معتقد و داند یم

 ،یذات و دهند یم لیتقل را ها تفاوت ها شهیکل(. 25 :1394 زرگر، یسرور) «میهست ها یساز شهیکل

 و یعیطب ،«شکاف و یساز منفک» راهبرد کی بسط با سپس. کنند یم تیتثب تیدرنها و یعیطب

 از ها شهیکل نیهمچن. کنندیم کیتفک است، قبول رقابلیغ و یعیرطبیغ آنچه از را قبول قابل

 طردشده یها گروه و فرودستان مقابل در ههموار قدرت. کنند یم تیحما قدرت یها ینابرابر

 یها ساخت آن قیطر از که شود یم گفته یندیفرا به زین یساز یعیطب(. 27 همان،) ردیگ یم قرار

. هستند یعیطب آشکارا یامور ییگو که شوند یم عرضه یصورت به یخیتار و یفرهنگ ،یاجتماع

 را مسلط یدئولوژیا تیتقو ۀفیوظ یسازیعیطب. است کیدئولوژیا یکارکرد یدارا یساز یعیطب

 (.1391 هال،) ردیگ یم عهده بر

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــ  
1. Stuart Hall 
2. Stereotyping 

3. Naturalize 
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 زنان یمجاز تیعامل و سمینیفم بریسا

 بوده ها آن در مقوله نیا ییبازنما ۀنحو و هارسانه همواره ،یستینیفم نقد یمحورها از یکی

 ژهیو طور به یستینیفم مطالعات از یاشاخه آن، گوناگون اشکال و یفناور گسترش با. است

 اصطالح در را آن که است پرداخته زنان و تیجنس ۀمقول با ارتباط در آن یانتقاد یبررس به

 قیطر از دیجد یهارسانه مجدد فیتعر دنبال به بریسا سمینیفم. ندیگویم «1سمینیفم بریسا»

 کنکاش حال، همان در و زنان «سرکوب» و «تیمحروم» از انتقاد یبرا فرصت یوجو جست

 راهبرد کی اتخاذ متضمن امر نیا. است بوده یفرهنگ یهاچارچوب و ها یفبا الیخ در

 یفناور میمفاه از گروه آن فیبازتعر حال نیدرع و زنان برابر یدسترس جیترو یبرا دوگانه

: 1394 ،یرینص) آورندیم وجود به یترالزم یفضا زنانه امر و لیتخ ،یباز یبرا که است

125-127) 

یم وابسته سرکوبگرانه یاجتماع روابط به اساساً را یفناور سم،ینیفم نیشیپ یهانسخه

 نیاول عنوان به «2پلنت یساد». است امکانات ریسا کشف خواستار بریسا سمینیفم. دانستند

 دیجد ییهاتیموقع عنوان به را نترنتیا و وترهایکامپ دیبا کرده اظهــار کرد،یرو نیا شگامانیپ

 در زنان که یتیموقع آورد؛ حساب به رقابت و کار دیجد انواع در مشارکت منظور به زنان یبرا

 دیجد ییهاراه آوردندست به و مستقل تیهو با تجربه به قادر ،یسنت یهاتیمحدود از فارغ آن،

 ظهور که کندیم مطرح را دهیا نیا یو(. 1995 پلنت،) هســتند اقتدار و قدرت ۀمطالب یبرا

. دارد یکمتر ۀپدرساالران تیماه که است شده ینینو نگفره ظهور سبب ،یاشبکه جامعۀ

 که معنا نیبد است؛ مردساالرانه کمتر مبنا نیهم بر و ندارد یمراتب سلسله فرم ،یاشبکه ۀجامع

 زنان به و بردیم سؤال ریز را یمردانگ یسنت اشکال مختلف، یهاشبکه نیب قدرت ریتکث لیدل به

 نه،یزم نیهم در(. همان) کنند یشیبازاند خودشان «یتیجنس تیهو» درمورد دهدیم امکان

 یهاگفتمان توانندیم یارسانه و یمجاز یفضا از یریگبهره با زنان است معتقد «3هارکرت»

 هارکرت،) بدهند شکل گرید یهافرهنگ و کشورها زنان با را خودشان یزنانگ از یمشترک

 و پلنت برابر در را انهیم یکردیرو بورگ،یسا الیسوس ستینیفم ،4«یهارو دانا»(. 2001

 رساناطالع نقش فقط دینبا زنان که کندیم مطرح هم را مسئله نیا و ردیگیم شیدرپ هارکرت

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــ  
1. Cyber feminism 

2. Sadie Plant 

3. Harcourt 

4. Donna J. Haraway 
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 یفضا زن مخاطبان گرید و باشند آگاه دیبا بلکه کنند، یباز یمجاز یفضا در را مخاطب و

 (.1394 ،یمقرب و اسدپور) کنند آگاه هم را یمجاز

 فوق اتینظر از حاصل میمفاه یبند صورت پژوهش، کردیرو و االتسؤ هدف، مطابق

 روابط از ییها یبند طبقه و یمعان م،یمفاه ۀمثاب به ،ییزناشو روابط برساخت ندیفرا کند یم کمک

 به توجه. شود یم ییبازنما قدرت روابط و یدئولوژیا فرهنگ، از یبستر در که شود دهید

 و ها عرف یپندار مسلم نقد آن، مقابل یۀسو ای یزسا یعیطب و یساز شهیکل یراهبردها

 مد کنند، تیفعال ناشناخته ییها تیهو با توانند یم کاربران که یطیشرا در یتیجنس یساختارها

 .دارد قرار نظر

 پژوهش یشناس روش
 تیفیک آن در که است یدرون ای نگرانه ژرف لیتحل یها روش یبرا یکل ینام «محتوا لیتحل»

 محتوا، لیتحل از هدف(. 1387 ،یدهقان) شوند یم ریتعب ای لیتأو ر،یتفس ها، داده یمحتوا

 و شونده مصاحبه فرد ای متن ۀسندینو ای متن التیتما و فرهنگ ها، ارزش اهداف، ییشناسا

 تمرکز(. 28: 1385 ،یمناد) است «متن ناخودآگاه» شناخت مالک یعبارت به. است شده مشاهده

 یها پژوهش یبرا خصوص به امر نیا که است یانسان رتباطاتا یرو یفیک یمحتوا لیتحل

 .است مهم اریبس یانسان

 شده استفاده( یقرارداد) یعرف نوع از یفیک یمحتوا لیتحل روش از حاضر، ۀمطالع یبرا

 کردیرو نیا. است «دهیپد فیتوص» هدفش که رود یم کار به یمطالعات در یطورکل به که است

. باشد محدود دهیپد آن درمورد یپژوهش متون ای موجود یۀنظر که شد یم استفاده یزمان معموالً

 نام دهند یم اجازه عوض در و کنند یم یخوددار شده نییتع شیپ از طبقات کاربردن به از محققان

 ها آن ۀهم خواندن با ها، داده لیتحل. ابدی انیجر ها داده از ها، آن با مرتبط یها مقوله و طبقات

 یها واژه از کدها تا شوند یم خوانده کلمه به کلمه ها داده سپس. شود یم شروع مکرر، طور به

 تیدرنها. دهند نشان را یدیکل افکار و میمفاه و شوند مشتق متن از برخاسته ۀکنند شفاف یواقع

 معنادار یها خوشه در و رندیگ یم شکل ها آن براساس طبقات شوند، یم استخراج ییکدها

 (.47-46: 1395 همکاران، و مهرداد) شوند یم یده سازمان

 تیسا نیا. است تیسا ین ین تیسا در همسران یوگو گفت یتاالرها مطالعه، مورد ۀجامع

 یها فروم شامل که دارد زین «نظر تبادل» عنوان با یبخش دهد، یم ارائه که یامکانات ۀهم کنار در
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 مشخص خانواده عنوان با یشبخ در ها، فروم نیا یموضوع کیتفک. است وگو گفت( یتاالرها)

 یفعل ۀمطالع تمرکز که است همسران عنوان با یبخش آن، یها رمجموعهیز از یکی و شود یم

 قیطر از و است( 1398 مرداد تا ریت) ماهه کی یا دوره مطالعه، یزمان ۀباز. است آن یرو

 .باشد دسترس قابل همواره تا است شده رهیذخ برهه نیا یها کیپیتا ت،یسا در تیعضو

 ۀمطالع ۀجینت در که معنا واحد و است ییزناشو روابط ل،یتحل واحد پژوهش، نیا در

 براساس ها مقوله. است مشترک نیمضام با ییها قول نقل آمده، دست به ها فروم نیآغاز یاکتشاف

( نظر مد کیتئور میمفاه به ینگاه با) پنهان یمحتوا یۀپا بر شده منتزع یکدها و آشکار یمحتوا

 ابعاد درواقع که شده استخراج یینها تم چهار. اند داده شکل را یینها طبقات و اند شده تخراجاس

 روابط. 3 ؛یجنس و یعاطف روابط. 2 ؛یمال روابط. 1: از اند عبارت هستند، یبرساخت روابط

 .است شده ارائه یکدگذار ۀنمون ریز جدول در. یبحران روابط. 4 ؛یخانوادگ

 ها ری دادهۀ کدگذانمون. 1جدول 

 تم مقوله رمز معنا واحد

 اما بدم، حیتوض ساعت دو دیبا بخوام، که یپول هر یبرا

 ...کنه یم کارت به کارت عیسر ش خونواده یبرا

 میتقس در مشکل

 یمال یۀسرما

 کنترل و تیشفاف

 یمال

 ۀرابط

 یمال

 اخالقش. ندارم همسرم با یخاص مشکل که نهیا تشیواقع

 ازش انگار بازم یول برامون، ذارهینم کم هم یزیچ. خوبه

 یطوالن خوادیم دلم... روزا از یلیخ. شمیم خسته

 ...«نمشینب

 و یدلزدگ

 رابطه یآور مالل

 حس نداشتن/حس

 همسر با یکینزد

 ۀرابط

 یعاطف

 با مرتبط موضوعات مختص نظر، مورد فروم هرچند. 1: دارد تیاهم نکته دو ذکر نجایا در

 خورد یم چشم به زین متفرقه موضوعات و شود ینم تیرعا آن ۀحدودم عمل در است، همسران

 عدم لیدل به گفت دیبا یآمار ۀجامع درخصوص. 2 اند؛ شده حذف مطالعه مورد موارد از که

 و یزندگ محل الت،یتحص سن، رینظ یموارد خود، یقیحق مشخصات شینما به کاربران الزام

 تیقطع با آن درمورد توان ینم جهینت در .ستین دسترس در کاربران ۀهم تأهل یها سال

 .کرد اظهارنظر
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 ها افتهی
 است مقوله نیچند یدارا تم هر و یاصل تم چهار قالب در وگو گفت یها فروم ۀمطالع یها داده

 :شود یم ارائه ها آن کیتفک به مطالعه جینتا که

 جنسی و عاطفی روابط

 در جادشده،یا یهاکیپیتا یفراوان نیشتریب گفت توانیم اغراق بدون مطالعه، جینتا به توجه با

 زین بخش نیا یها رمقولهیز و ها مقوله تعداد. بود همسران یجنس و یعاطف روابط تم ۀنیزم

 :شد یبند جمع ریز شکل به تیدرنها که بود متعدد

 در بحث مورد موضوعات از یاگسترده ۀمحدودفیزیکی:  یا کالمی صورت به عالقه ابراز

 عدم» و «محبت از یخال» ،«سرد رفتار» از زنان یدرماندگ ابراز و هیگال با مرتبط ،قسمت نیا

 هم ازدواج اول از و متکبره و مغرور یلیخ شوهرم»: کرد انیب. ر. م. بود همسرانشان «ۀعالق ابراز

 اولشم از من همسر: »بود معتقد. ر. ک و «داره نفرت ازم انگار... نداشت یکالم محبت بهم

 خوادیم دلم واقعاً... گه ینم بهم یچیه یول ها، ده یم نشون رفتارش با نبود؛ بلد یمکال محبت

 وگو گفت آغازگر اتیتجرب دیتائ ها،بحث گونه نیا به هاواکنش ۀعمد...«. داره دوستم که بگه بهم

 هاکامنت از یادیز بخش. بود کاربران گرید یزندگ در مشابه یرفتارها از ییهانمونه ذکر و

 از بعد مردا ۀهم» لیقب از یموارد بود؛ همسران نیب یمسائل نیچن «یسازیعیطب» به عطوفم

 یاتیتجرب از مفصل ییهاکامنت تا ،«نگرفتن ادی عالقه ابراز اصالً ما یمردا» ،«شنیم سرد یمدت

 بروز و یخانوادگ یزندگ به مردان تعهد تیاهم و محبت ابراز اشکال بودنتیاهم یب بر دال که

 .بود گرید یا گونه به تعهد نیا

 حس تغییر با مرتبط موضوعات از بخشی: همسر با همدلی و نزدیکی حس عدم/احساس

 به میلیبی حتی و ها آن با همدلی یا رفتارها درک در ناتوانی بالعکس، و خود همسر به زنان

 مشکل که آینه واقعیتش»: بود نوشته ن.س. بود محبت از دور و سرد فضای دلیل به زندگی ادامۀ

 طوالنی خواد می دلم... روزا از خیلی. شممی خسته ازش انگار بازم ولی ندارم، همسرم با خاصی

 و کردن غذادرست همسرم و خونه برای اهمیتم تمام کنم می حس»: بود نوشته ش و...« نبینمش

 چرا. نداره من با کاری دیگه باشه، کامل اگرم. شهمی ناراحت نباشه، کامل اینا اگه. کردنه نظافت

 «شدم؟ انگیزه بی انقدر
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 یزندگ انیجر در «یشادمان و تیرضا عدم» ها،کیپیتا گونه نیا در برجسته میمفاه نیشتریب

 یهاجنبه بر الزم تسلط بودند معتقد یضمن طور به زنان. بود همسر با روزمره تعامالت و

 گرید از ییراهنما افتیدر خواهان اغلب و اند داده دست از را شانیزندگ یزشیانگ و یاحساس

هدف به وگو گفت آغازگران قیتشو قسمت، نیا در یاریبس کاربران واکنش. بودند کاربران

 تالش زین و ها، آن یریگیپ و یشخص قیعال به شتریب توجه ،یزندگ در یشخص یهایگذار

 .بود همسران با روابط و منزل در یاحساس یفضا دادن انیجر یبرا

 طور به و ییزناشو ۀحوز مسائل با مرتبط حوزه نیا یهاکیپیتا از یادیز بخش یجنس ۀرابط

 چند حول توانیم را بخش نیا یها رمقولهیز نیترعمده. بود همسران یجنس روابط مشخص

 یالگو بودن رنرمالیغ ای نرمال در ابهام. 2 همسران؛ یجنس تیرضا. 1: کرد یبنددسته محور

 .یجنس روابط تیریمد. 3 کاربران؛ یزندگ در حاکم یجنس روابط

 یخاص زیچ چیه واقعاً؛ ندارم هیمدت یول داشتم، رابطه به لیم یلیخ قبالً من: »بود نوشته ن.م

 ..«ادیم بدمم یحت ندارم؛ شو حوصله اصالً یول ها، ومدهین شیپ هم

 بالدن شتریب. ده ینم نشون یالعمل عکس پوشم، یم قشنگ لباس یهرچ.. »: ا.م طور نیهم و

 «ه؟یعاد نایا. دادم دست از نفسمواعتمادبه... چرا ه،یجورنیا پوستت چرا به؛یع

 ییزایچ هی نجایا من نرماله؟ نظرتون به ماه در رابطه چقدر نیبگ نیایب: »بود نوشته زین ت.پ

 ..«میستین یعاد ما کنمیم فکر همش خونم، یم

 نیتأم ژهیو به یجنس تیرضا تیهما بود، شده دیتأک بخش نیا در که یمیمفاه نیشتریب بر

 گونه نیا آغازگر که یکاربران. بود نرمال روابط درخصوص یپرسشگر و زنان یسو از آن

 مشورت گرانید از آن درمورد و شده مواجه خود روابط در یابهامات با اغلب بودند، هاکیپیتا

 نقاط از یکی آن، رد «یمند بهره حق داشتن» و روابط در زنان تیعامل لزوم. بودند خواسته

 نشان را خود پاسخ، یهاکامنت در که شدیم یمباحث جادیا سبب و بود وگوها گفت نیا ۀبرجست

 یآگاه قدرت، یدارا موارد ریسا از شیب آن در را خود زنان حوزه، نیا در رسدیم نظر به. دادیم

فعال نقش تا کردندیم قیتشو را یجنس تیرضا از بهرهیب ای منفعل زنان ها آن. دانندیم تسلط و

. 1: داشت جنبه دو راهکارها نیا. رندینپذ را منفعل تیموقع و رفتهیپذ یجنس روابط در یتر

 تیعامل». 2 ؛ییزناشو تعهد حفظ در آن تیاهم و همسر یجنس توجه جلب یبرا ییهاهیتوص

 مهمه؛ هم تو حس» ای «نرماله نیهم ،یراحت یجور نیا اگه» مانند یعبارات با زنان به «یبخش

 ای «یجنس تیرضا» را آن توانیم که یگفتمان تسلط رسدیم نظر به. «بزن حرف شدرباره
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 انیشا. است شده زنان یبرا آن مختلف ابعاد یسازمسئله سبب د،ینام «یجنس روابط تیمحور»

 اریبس زین حوزه نیا مشاوران ای ستیسکسولوژ به وگو گفت آغازگر زنان قیتشو که است ذکر

 که یا حوزه در ها آن تیعامل اعمال زانیم در کاربران، تیهو یناشناس ای یگمنام ریتأث. بود عیاش

 دایپ وضوح به بوده، تابو ها فرهنگ خرده یبرخ در یحت و محرمانه همواره یفرهنگ لحاظ به

 زنان یبرا ،یجنس روابط در که یباور از ییزدا تیمشروع جهت در کاربران یبرخ تالش. است

 لذت ابزار به را زنان که است یا مردانه یدئولوژیا بردن رسوالیز است، قائل یانفعال ینقش

 .کند فیتعر ها آن یبرا متقابل یا فهیوظ آنکه بدون دهد؛ یم لیتقل مردان یجنس

 روابط در بدن ۀمسئل» عنوان با که است یموضوع ،یفراوان یدارا یها رمقولهیز از یکی

 بدن تیریمد یهاوهیش درخصوص را یفراوان یهاکیپیتا کاربر، زنان. شد یبند صورت «یجنس

 زین یجنس یهااندام «ییبایز یهاعمل» ۀمسئل و اندداده شکل مؤثر روابط در آن تیاهم لیدل به

 نیچن که یپزشکان تا یاهیگ یداروها از استفاده درمورد ها آن. بود موارد نیا نیترعیشا از یکی

 یاعمده بخش که آنجا از. پردازندیم مشورت به گریکدی با اند،داده نجاما ها آن نزد را ییهاعمل

 درخصوص دارند، خردسال فرزندان ای هستند فرزند انتظار در که هستند باردار زنان کاربران، از

 در بدن تیمرکز. دارند یمشترک یهاینگران مان،یزا از پس «یجنس تیجذاب» دادن ازدست

 که است بوده ها ستینیفم انتقاد مورد یمحورها از یکی همواره زنان، ۀندکن ییبازنما یها گفتمان

 کاسته اوست، بدن که یا ابژه به زن بستر، نیا در. کند یم ریتعب ها آن یاصل یۀسرما ۀمثاب به را آن

 .شود هماهنگ بدن از مردساالر یدئولوژیا دئالیا با همواره که رود یم انتظار و شود یم

 خانوادگی روابط

 که بود خود نینخست یها خانواده با نیزوج روابط ۀطیح ۀدربردارند اغلب یخانوادگ روابط تم

 شد یم شوهران ۀخانواد مختص بخش، نیا یوگو گفت یها کیپیتا از یادیز اریبس بخش البته

 ها مقوله در تم نیا موضوعات تنوع. است ینیب شیپ قابل ت،یسا کاربران بودن زن به توجه با که

 :کرد کیتفک یاصل ۀمقول سه در را ها آن توان یم تیدرنها اما بود، ادیز اریبس

 یمسائل را قسمت نیا یها کیپیتا از یادیز بخش(: شوهر) همسر ۀخانواد با ارتباط تیفیک

 یبند مقوله «همسر ۀخانواد با ارتباط تیفیک» یکل رعنوانیز را ها آن توان یم که داد یم لیتشک

 لزوم ۀدوگان تر، یکل یحالت در ای همسر ۀخانواد با وآمد رفت زانیم شامل دموار نیا از یکی. کرد

 .شد یم ها آن با ارتباط عدم ای یبرقرار



 

 

 

 

 

 363زناشویی در فضای مجازی ؛ مطالعه موردی:  ...  زنان و برساخت روابط 

 

 

 دوست من. میبزن سر بهشون  هفته هر آخر ما دارن انتظار همسرم ۀخانواد»: بود نوشته ت.س

یم نیا و یدار کلمش من ۀخونواد با تو گهیم همسرم اما خوبه، کمش ارتباط گمیم و ندارم

 .«نظرتون؟ به کنم کاریچ. اختالف شه

 کرده ابراز ن.د. بود زن کاربران نینخست ۀخانواد درمورد زین ها کیپیتا از یمحدودتر بخش

 نیا از کشم یم عذاب یلیخ... کنه یم برخورد سرد یلیخ مادرم و پدر با( همسرم: »)بود

 ...«.هیقض

( شوهر) همسر یوابستگ بخش، نیا یها مقوله از گرید یکی : نینخست ۀخانواد به یوابستگ

: بود کرده انیب ن.ب. بود یمال امور جمله از یزندگ مختلف امور در خود نینخست ۀخانواد به

 من وقتا یبعض... کنه یم مشورت برادراش و مادرش با ،یکار نیتر کیکوچ یبرا همسرم»

 از من. کنه یگذار هیسرما براش یکس ادد رو یپول هی مثالً شم؛یم خبردار که ام ینفر نیآخر

 مثل هنوزم همسرم که نهیا مشکلم: »بود نوشته گونه نیا ر.س و..« نویا دمیشن شوهرم مادر زبون

 اون یمحبتا از که اونقدر کنه؛ ینم یکار چیه اطالعش بدون. س وابسته مادرش به ازدواج از قبل

 ...«.نهیب ینم منو یمحبتا شه،یم خوب حالش و بره یم لذت

 ۀمقول تم، نیا با مرتبط یها کیپیتا از یگرید بخش: نینخست ۀخانواد به یبخش تیاولو

 یتو»: بود نوشته ر.ف. بود ها آن به یاحساس توجهات تمرکز و( شوهر) همسر ۀخانواد تیاولو

 و باشم خوددار تونمینم.. نهیبینم منو و کنه یم توجه اونا به همش همسرم، ۀخونواد با مسافرت

 گفت توان یم بحث، مورد یها کیپیتا به کاربران گرید یها واکنش درمورد. «شهیم جروبحثمون

 ،«نمیهم منم» ،«کنم یم درکت» رینظ یکلمات با مشترک اتیتجرب دیتائ ر،یفراگ یشکل در

 انیب که تر مفصل ییها کامنت و «رینگ شونیجد» مانند یمختصر جمالت قالب در ییها هیتوص

 اریبس موارد. گرفتند یدربرم را یرفتار ییها هیتوص زین و ها تیموقع ذکر با ابهمش اتیتجرب

 روابط» یبرقرار یبرا تالش به را( استارتر) کیپیتا آغازگر فرد که داشت وجود یمحدود

 .بود شده ارائه «یسازگار» منظور به ییراهکارها غالباً و دهد سوق «مثبت

 تحوالت وجود با ها، زوج یزندگ در نینخست یاه خانواده حضور گفت توان یم درمجموع

 یها ینگران و اختالفات ها، تنش از یبخش و است پررنگ همچنان خانواده، ۀحوز در داده رخ

 تم پنهان یمحتوا از اتخاذشده نکات از یکی درواقع. دهد یم اختصاص خود به را نیزوج

 یۀسا و دار خدشه را نیزوج استقالل که است یرانیا فرهنگ یمحور خانواده تداوم مذکور،

 .سازد یم متبادر را ییزناشو روابط همان ای یشخص امور بر تسلط یموارد در ای یتگریحما
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 مالی روابط
 ییها مقوله همسران انیم یاقتصاد مناسبات و آن در زنان سهم خانواده، در یمال تیریمد ۀمسئل

 خود به را یا مالحظه قابل یفراوان و دندش استخراج ها داده از یمال روابط تم عنوان با که بودند

 :کرد یبند دسته یکل حالت چند در توان یم را بخش نیا مهم یها مقوله. بود داده اختصاص

 ۀنحو بر متمرکز مقوله، نیا با مرتبط یها کیپیتا نیشتریب: همسران انیم یاقتصاد مناسبات

 و نحوه ۀدربار شتریب نبودند، شاغل که یزنان. بود افراد ۀانیماه حقوق ای یمال یۀسرما میتقس

 از چقدر یماه نیبگ نیایب»: بود گفته ن. الف. داشتند مسئله خود همسران از پول افتیدر زانیم

 بعد. خوام یم یچ واسه باشه مشخص قاًیدق دیبا من ده؟ یم پول راحت و دیریگ یم شوهرتون

 گهیم همش. بده پول حاضره یسخت به شوهرم: »بود گفته ا.ت و...« زهیر یم کارتم به برام همونو

 نظرتون به االن. ندارم ازین گفتم یم اول؛ از کردم بدعادتش خودم. خرم یم خودم یبخوا یهرچ

 .«نشه؟ هم دعوا که کنم کاریچ

 زنان یبرا «یمال استقالل از یحد» لزوم بخش، نیا در توجه مورد نیمضام نیشتریب

 یشخص امور یبرا ها آن کردن نهیهز زین و «یمخف» یتح و «جدا یمال حساب» داشتن دار، خانه

 منزل، لیوسا یۀته یبرا نهیهز یجا به که کردند یم قیتشو را گریکدی عمدتاً کاربران. بود

 افتیدر در که یزنان. کنند خود یبرا یورزش و یحیتفر ،ییبایز امور صرف را ثابت یا نهیهز

 منظور به ییها هیتوص ،ینیچن نیا یها تیدمحدو به توجه با نداشتند، یمشکل یمبالغ نیچن

 .کردند یم ارائه زنان یمال تیریمد

. بود زنان نام به خانواده یها ییدارا و امالک ثبت به مربوط موضوع، نیا یها بحث از یبخش

 یها ییدارا در زنان یرسم تیمالک که داشت وجود دیعقا از برابر نسبتاً انیجر دو انیم نیا در

 و دانستند یم ها آن یمال تیامن نیتضم و یضرور ازین کی را...( و نیزم ن،یماش ،خانه) خانواده

 و دانستند یم تیاهم کم را آن ،یامر نیچن وجود با ناموفق یها یزندگ به ارجاع با که ییها نمونه

 .کردند یم فیتعر یرمادیغ ساحت در را «یخوشبخت یها مالک»

 همسران، انیم یمال ۀرابط مهم یها جنبه از یکی: ها نهیهز در مشارکت و یمال تیشفاف

 طور به شاغل زنان. بود یزندگ یها نهیهز در مشارکت زانیم زین و ها آن یمال تیشفاف ۀمسئل

 داده شکل را ییوگوها گفت آن لزوم عدم ای یزندگ یها نهیهز در دخالت درخصوص مشخص

 یمرتبط مباحث زین نیزوج یسو از یافتیدر حقوق شفاف انیب درخصوص نیهمچن. بودند

 که نداره اعتماد من به هنوزم یول م،یکرد ازدواج ساله شیش»: بود نوشته ا.ش. بود شده مطرح
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 یلیخ و ستمین ولخرج من نکهیا وجود با(. آزاده کارش) داشته درآمد قدر فالن ماه نیا مثالً بگه

 ..«کنه یم یکار یمخف بازم اما کنم، یم مراعاتشو هم

 دخالت و نقش حوزه، نیا یها کیپیتا در وگو گفت مورد ضوعاتمو از گرید یکی

 ۀعمد. بود ها آن یبرا نهیهز مجاز مرز ۀدربار بحث و همسران یمال موضوعات در ها خانواده

 ۀخانواد یبرا نهیهز صرف در( شوهر) همسر« ۀدلبازان و دست» رفتار حوزه، نیا در زنان ۀدغدغ

 یبرا زنان تیمحدود نیهمچن. بود آنان یمال یاازهین به یبخش تیاولو و خود نینخست

: بود داشته اظهار و.ب. شد یم شامل را یمتعدد موارد زین خود یها خانواده درمورد کردن نهیهز

 به کارت عیسر اش خونواده یبرا اما بدم، حیتوض ساعت دو دیبا بخوام، که یپول هر یبرا»

 دمیخر یزیچ ام خانواده یبرا بفهمه شوهرم اگه»: بود نوشته گونه نیا زین ن.د و..« کنهیم کارت

 شما. بفرسته پول خواد یم یهرکس یبرا من خبریب داره حق اون چطور... ندازهیم راه دادیدادوب

 «ن؟ید یم نشون یواکنش چه نیباش من یجا

 بود؛ مشابه اتیتجرب بابت یهمدرد ابراز به معطوف ییها کیپیتا نیچن یها کامنت اغلب

 در را مردان ها آن. بود( شوهر) همسر ۀخانواد یبرا نهیهز درمورد مسئله که یموارد رد ژهیو به

 اراتیاخت» یدارا یمال مسائل ۀحوز در را خود که کردند یم فیتوص «خودمختار» یا حوزه نیچن

 مسئول» عنوان به همسر برساخت ،یا منتقدانه نگاه نیچن کنار در ،ییسو از. دانند یم «زنان از شتریب

 زنان که یموارد در یحت و داشت یآشکار نمود همچنان «خانواده یمال امور نیتأم در یاصل

 ۀدوگان. شد یم فیتعر یزندگ یاصل یها نهیهز تقبل نه و «مشارکت» در ها آن نقش بودند، شاغل

 گاهیجا هنوز مدرن، یزندگ تحوالت از حاصل ینقش راتییتغ رغم یعل دار خانه زن/آور نان مرد

 یمجاز ارتباطات ، نیا وجود با. دهد یم اختصاص خود به زنان عملکرد و ذهن در یوجهت قابل

 به دست و شوند آشنا زنان ریسا یزندگ در موجود یوهایآلترنات با ها آن تا است یفرصت ظاهراً

 .بدانند خود یانسان حقوق جزء یطیشرا هر در را یمال استقالل که چنان بزنند؛ یشیبازاند

 یبحران روابط
 یهاکیپیتا موضوع که آنجا از. میا کرده یگذار نام یبحران روابط را ها داده از مستخرج یینها تم

 انواع تا گرفته انتیخ آشکارشدن از که بود نیزوج روابط در یتیوضع فیتوص ،یمتعدد

 است، یا مالحظه قابل تنوع یدارا خود مذکور موارد علت اگرچه و شد یم شامل را خشونت
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 از یشکل فیتوص و «صالیاست» ،«بحران» از یتیوضع به دنیرس ها آن ۀهم شترکم یژگیو

 :بود انتیخ ها مقوله نیا از یکی. بود نیزوج نیب روابط در «بست بن»

 یفراوان بود، گرفته شکل ،ییزناشو روابط در انتیخ تیمحور با که ییها کیپیتا: انتیخ

 یبخش. شد یم شامل را آن به واکنش و اتاثب تا انتیخ به ظن از موارد نیا. داشت ییباال

 ۀمالحظ قابل بخش و زمان هم روابط ،یفعل ازدواج از شیپ روابط به( مردان) همسران بازگشت

 انتیخ که ییاونا»: بود نوشته ن.ز. شد یم شامل را یمجاز یفضا در یدوست روابط ،یگرید

 دوست. ره ینم ادمی و دمش زنده و مردم که من ن؟یاومد کنار یچطور نیبگ نیایب ن،یدید

. بوده هم گهید یزایچ دیشا و رفتن رونیب و دنید چندبار همو دوباره و گرفته طالق سابقش

 اگر خوره یم درد به چقدر دونم ینم اما داده، بهم دستخط با رو طالق حق ،یمونیپش از بعد

 ظاهراً دارم؛ کش همسرم به مدام هاستسال من»: بود گفته م. الف ای. «بکنم یاقدام بخوام

 «منن؟ مثل ایک.. رشهیدرگ همش من مغز اما کنه، ینم ییخطا

 به لیتما» و «یناباور» ،«صالیاست» ینوع ابراز شد، یم دهید ینیچننیا یها کیپیتا در آنچه

 داده رخ دادیرو از نانیاطم ای یآگاه انیم یکوتاه ۀفاصل در اغلب که یطور به بود؛ «یفور اقدام

 را کاربران گرید یراهکارها تا کردند یم مطرح وگو گفت یفضا در را وعموض روابط، در

 تالش بودند، کرده منتشر آغازگران که یمتون در تکرارشونده نیمضام از یکی. کنند افتیدر

 با زنان نیشیپ روابط از یتیفیک ۀارائ با خود، از یرخداد نیچن بروز در «ریتقص سلب» یبرا

... و «نذاشتم کم براش یچیه که یمن» ،«بودم... شهیهم که یمن» ندمان یجمالت. بود همسرانشان

 زنان «یکار کم» از ریغ ئیمنش کشانده، انتیخ یسو به را همسران آنچه دهد نشان تا شد یم انیب

 .دارد شان همسران قبال در

 مسئله، یچگونگ از پرسش شامل عمدتاً ییها کیپیتا نیچن ریز در شده ارائه یها کامنت

 یراهکارها تیدرنها. است یرفتار نیچن ییچرا ۀنیشیپ یبررس و آن تیقطع از اننیاطم

 «بودندهیفا یب» و ییجدا به اقدام تا مردان «مهم گرانید» گذاشتنانیدرجر از یفیط شده، هیتوص

 .شود یم شامل را یمردان نیچن با یزندگ ۀادام

 انواع از یکی آن، در که بودند تهپرداخ ییماجرا انیب به ها کیپیتا از یفراوان بخش: خشونت

 بود داده رخ کیپیتا آغازگر زنان هیعل( یروان و یکالم عموماً) یکیزیف ای یکالم ،یروان خشونت

 شده آن یابیارز خواهان خود، واکنش انیب با ای داشت ییراهنما درخواست نیریسا از کاربر و

 هم قبالً. داد یبد فحش بهم برگشت هوی بعد. شد بحثمون ساده زیچ هی سر»: بود نوشته ه. بود
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یم م هیگر وقتا جور نیا فقط من. یجور نیا نه یول بگه، یزیچ تیعصبان تو بود اومده شیپ

 زین ف.س و «باشم جور نیا خوام ینم گهید یول بدم، نشون درست رفتار تونم ینم یحت. رهیگ

 نه برم، تنها ذارهیم نه بره، یم ییجا منو خودش نه. شدم خسته همسرم دست از واقعاً»: بود گفته

 «کنم؟ تحمل تر راحت بتونم که کنم کاریچ نیبگ. باشم داشته... و نستایا و تلگرام تونم یم

 بود کاربران یبرا «آور استرس یدادهایرو» بروز دسته، نیا یها کیپیتا در برجسته مضمون

 موارد نیشتریب یروان شونتخ قیمصاد. بود شده ها آن سازشدن مسئله سبب آن تکرار معموالً که

 نیشتریب. داشت وجود یکمتر یفراوان با یکیزیف و یکالم خشونت سپس. شد یم شامل را

 خشونت و بود یکیزیف و یکالم یها خشونت بودند، کرده مطرح گرید کاربران که ییها واکنش

 ،یروان نتخشو قیمصاد در. شد یم ریتعب «یسازگاررقابلیغ» یها تیوضع عنوان به کمتر یروان

 خشونت، گرید نوع دو در اما بود، «کننده کیتحر» یرفتارها یوارس و ها آن بروز علل بر تمرکز

 سلب یبرا تالش انت،یخ مانند هم موارد نیا در. بودند تر مهم یبعد اقدامات و ها واکنش

 و یروان خشونت درمورد کاربران یها کامنت. داشت وجود داده رخ رفتار در زنان از ریتقص

 یفرافکن با گاه که بود طیشرا تیریمد یبرا ییها هیتوص و مشترک ۀتجرب ابراز عمدتاً ،یکالم

 از یریگ بهره به هیتوص. شد یم همراه جامعه بر حاکم یکار و یاقتصاد طیشرا به یاحتمال علل

 .داشت یفراوان زین خانواده مشاور و روانشناس

 تیمحور با ییوگوها گفت ماهه، کی یزمان ۀباز یها کیپیتا از یثابت باًیتقر بخش: طالق

 ۀآستان در ای افراد که شود یم شامل را یموضوعات موارد نیا. است همسران طالق و ییجدا

 امکان درمورد صحبت به صرفاً که یبخش. کنند یم یط را آن از پس دوران ای هستند ییجدا

 جدا دارن من مثل ایک: »بود وشتهن ه.ن. دارد وجود ها کیپیتا نیب در زین شود یم محدود ییجدا

 «نیشیم جدا نکهیا از نیستین خوشحال چرا نیبگ نیایب بده؟ حالشون و شنیم
 انیب و یدلتنگ ،یدودل ای یمانیپش د،یترد محور حول شتریب جادشده،یا یها کیپیتا

 برازا را «یمند تیرضا» که یموارد و بود انیجر در طالق به ازدواج از گذار دوران یها یسخت

 بود یکسان از ییراهنما درخواست یموارد نیهمچن. شد یم دهید ها کامنت یبرخ در تنها کند،

. شد یم مطرح آمده شیپ یقانون تیوضع ۀدربار یسؤاالت و بودند  کرده یط را مذکور ۀپروس که

 ودب افراد دشوار طیشرا درک و یهمدل ابراز عمدتاً قسمت نیا در کاربران یها کامنت یطورکل به

 ندرت به کند، صادر وگو گفت مورد طیشرا درخصوص یکل احکام که« قاطعانه یها گزاره» و

 به هیتوص. کرد فیتوص «محتاطانه انیب» را ها کیپیتا نیا بارز مضمون توان یم. شد یم دهید
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 عدم» یبرا کاربران تالش و خورد یم چشم به اریبس حوزه نیا متخصصان از خواستن مشاوره

 .بود بارز زین بحث مورد موضوع به نیریسا ای خود طیشرا «میتعم

 و انتیخ بروز یها جنبه در ژهیو به را یبحران روابط تم در غالب گفتمان توان یم درمجموع

 یزندگ ثبات حفظ و یداریپا یاصل مسئول را زنان که دانست یدئولوژیا ۀغلب خشونت،

 یحق هر از شیپ ها آن کره،یپ نیا در لخل وقوع هنگام در که آنچنان رد؛یگ یم درنظر ییزناشو

 حیتوض را خود ییزناشو فیوظا کامل انجام و یگناه یب دیبا داده، رخ رفتار بردن رسوالیز یبرا

 حیتصر از نشان ،یروان خشونت قیمصاد تر سازگارانه رشیپذ ن،یبراعالوه. کنند اثبات و بدهند

 یرفتارها بروز به مجاز ،یروان فشار ای تیعصبان هنگام در را مردان که دارد ییها شهیکل یضمن

 .کند هیتوج زین ییزناشو انتیخ وقوع تا را اش دامنه تواند یم که داند یم نشده کنترل

 یریگ جهینت و بحث

 بر دیتأک با و یمجاز یفضا در زنان توسط ییزناشو روابط برساخت یچگونگ مطالعه نیا در

 یها جنبه بر ،یمحور سؤاالت. میکرد یبررس ار تیسا ین ین تیسا یوگو گفت( تاالر) فروم

 نیا در یمجاز کاربران یژگیو به توجه با زنان ایآ نکهیا بود؛ ها آن تیفیک و روابط نیا برساخت

 یتیجنس یها شهیکل تیتثب ای تیعامل جهت در ایآ و اند؟ افتهی متفاوت یتیموقع وگوها، گفت

 کنند؟ یم حرکت

 ،یعاطف یها جنبه زنان، یسو از روابط برساخت یها جنبه نیتر برجسته گفت دیبا پاسخ در

 یمعان برساخت یچگونگ و تیفیک هرچند بود؛ شان ییزناشو روابط یبحران و یخانوادگ ،یمال

 یجنس و یعاطف روابط پژوهش، ۀباز در مالحظه مورد یفراوان نیشتریب در. بود متفاوت ها آن در

 در زین «یپردازشهیکل» و «میتعم» از یادیز حجم مانز هم و داشت یا مالحظه قابل نمود همسران

 در. کنند یم ریباورپذ را همسو نظرات از یا مجموعه آن، در زنان که گرفت شکل محدوده نیهم

 انواع به هیتوص. میبود مواجه یمشابه شکل با زین یخانوادگ روابط ۀجنب با مرتبط مباحث

 رییتغ از نشان یموارد در گرچه یتفاوت یب رفتنگشیدرپ یبرا تالش تا انهیجو یتالف یرفتارها

 روابط در ها خانواده پررنگ و قاطع حضور کماکان داشت، گرانید یجا به خود به توجه

 را یرانیا فرهنگ یمحورخانواده گاه که ییها یساز دئالیا برخالف که کرد یم دییتأ را همسران

 .است دوشرطیق یب و جانبه مهه حضور نیا یساز مسئله انگریب کند، یم ریتقد کسرهی
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 یضمن پرداختن و سکوت یمتماد یها دوره از پس رسد یم نظر به یجنس روابط ۀنیزم در

 و کرده برجسته بعد نیا در را همسران روابط که میهست یگفتمان تفوق شاهد نکیا ها،آن به

 مضمون وابط،ر بودننرمال و یمندتیرضا. بود شده کاربر زنان نزد در آن یساز مسئله سبب

 یدارا را خود آن در زنان که را ییجا میبخواه اگر. بود یجنس روابط درمورد مباحث یمحور

 که است روابط از جنبه نیهم. میکن مشخص پندارند، یم قدرت -اغماض با- و تسلط ،یآگاه

 و رابطه از جنبه نیا تیفیک تیاهم به مطلع یعامالن گاهیجا از آن، با مرتبط یوگوها گفت یط

 نشان که بود ییها یریگ جهت مالحظه، قابل ۀنکت. ندیگو یم سخن آن در تیموفق یها چندوچون

 امکان. داشت شان یجنس روابط در سهم و حق داشتن و فعال به منفعل از زنان نقش رییتغ از

 یمال روابط درخصوص. داشت نظر مد دیبا راتییتغ نیا در را کاربران بودنیمجاز و ناشناس

 زومل ،یزندگ در یمند هدف خود، به پرداختن تیاهم. بود ریچشمگ یشیبازاند از ییها هجنب زین

 کاربران که بودند یموارد ،یشخص رشد جهت در تالش و آن یبرا انداز پس و یمال یزیر برنامه

 با که مطالعه مورد یینها درتم. دهند اشاعه «نامطلع گروه» و گریکدی انیم در کردند یم تالش

 و ثاریا» ،«سرنوشت تیریمد» حول یمعان از یبیترک شد، یگذار نام یبحران ابطرو عنوان

 نیا یها کیپیتا انیم در دغدغه نیزتریبرانگ بحث انتیخ. میبود شاهد را «انیطغ» و «گذشت

 از «ییزدا تیحساس» و «یساز یعاد» از یشکل با رسد یم نظر به ،یفراوان نیع در که بود بخش

 مقوله نیا در شده مطرح مسائل به کاربران واکنش. میبود مواجه مرتبط، اردمو تکرار لیدل به آن

 و یاقتصاد یها بحران بستر در آن درک تیقابل با ت،یقاطع از ییها جنبه دربرداشتن نیع در

 .بود همراه جامعه یاجتماع

 با ،یاجتماع یها شبکه در زنان یمجاز حضور باب در مشابه مطالعات یها افتهی براساس 

 از ییها قطب ف،یط کی مانند که میهست مواجه زنانه تیهو و یزنانگ یالگوها از یتکثر

 ییها عرصه. شود یم شامل را مجدد خوانش و یشیبازاند تا یا شهیکل و یسنت یها نقش دیبازتول

 ریسا از شیب( یجنس و یمال یها جنبه مانند) اند افتهی یآگاه و قدرت آن در زنان که روابط از

 یها عرف ،یخانوادگ یها سنت با که روابط از ییها جنبه و است شده دهیکش چالش به اه جنبه

 تسلط زین و...( و حضانت و طالق نیقوان) یحقوق موارد و( ییزناشو روابط در تعهد) یاجتماع

 که یامر ابد؛ی یم بروز رییتغ و سازش انیم ینبرد در همچنان دارد، وندیپ مردساالرانه یگفتمان

 .رسد یم نظر به وابسته اریبس ،یاجتماع و یفرهنگ متنوع یها گروه کتمشار به
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 ،3 یاپیپ ۀشمار ،وستیپ ۀماهنام ،«ست؟یچ سمینیفم بریسا» ،(1394) یمقرب الهه و سهینف اسدپور :

8-9. 

 یها شبکه کارکرد و نقش» ،(1392) انیطاهر میمر و آمنه ،یاریبخت بهاره، ،یرینص بهاره، ،یبخش 

 ۀپژوهشنام ،«(کودکان و مادران یبرا یا شبکه مام، کفه یاجتماع ۀشبک یمورد ۀمطالع) یعاجتما

 .59-37: 3 ۀشمار ،(یفرهنگ مطالعات و یانسان علوم پژوهشگاه) زنان

 ۀمثاب به یاجتماع ییگرا برساخت در تیهو و زبان معنا،» ،(1396) یدباغ دهیحم و زهرا جان،  خشک 

 مطالعات و یتیترب علوم ،یشناس جامعه ،یشناسروان یالملل نیب انسکنفر نیسوم ،«یمتدولوژ کی

 .یاجتماع

 براساس ییابتدا ۀدور یاجتماع ماتیتعل یها کتاب یمحتوا لیتحل» ،(1388) هیمرض ،یدهقان 

: 31 ۀشمار ،یآموزش یها ینوآور ۀفصلنام ،«آموزگاران دگاهید به توجه با یاجتماع یها مهارت

121-148. 

 تعهد یاجتماع برساخت و زنان» ،(1396) انپوریک مسعود و یدعلیس فر، انیهاشم ان،مرج ،یزرند 

 .163-128: 38 ۀشمار ،فرهنگ راهبرد ،«(اصفهان شهر: مطالعه مورد) ییزناشو

 ونیزیتلو یبازرگان یها یآگه در خانواده ییبازنما یشناس نشانه» ،(1390) محمد زرگر، یسرور»، 

 .62-33: 3 ۀشمار هجدهم، سال ،یارتباط یها پژوهش ۀفصلنام

 یمجاز یفضا در همسر به اعتماد مفهوم برساخت» ،(1393) هامانه یذاکر هیراض و جهیخد ،یریسف 

 .30-1: 2 ۀشمار ،جامعه و زن یپژوهش-یعلم ۀفصلنام ،«(زدی شهر ساکن زنان: مطالعه مورد)

 با هال استوارت یفرهنگ یۀنظر نیادیبن یشناس روش» ،(1396) یدهقان اهلل روح و اهلل نعمت ،یالله کرم 

 .155-130: 3 ۀشمار ،یفرهنگ استیس و نید ۀفصلنام ،«یانتقاد کردیرو

 .ققنوس: تهران دوم، چاپ ان،یچاوش حسن ۀترجم ،دنزیگ یآنتون آثار ۀدیچک ،(1392) یآنتون دنز،یگ

 یها نقش فیبازتعر و یمجاز یفضا» ،(1397) ییآقابابا احسان و مسعود انپور،یک مان،ینر ،یمحمد 

 .73-47: 1 ۀشمار ،هنر و فرهنگ در زن ،«یکرد  سبوکیف در یزنانگ یها تعارض برساخت یتیجنس

 یزندگ یداریپا با آن ۀرابط و همسر با یاشتراک یها تیفعال یبررس» ،(1396) فاطمه ،یریمد 

 .494-475: 3 ۀشمار ،رانیا در یاجتماع قاتیتحق و مطالعات ،«ییزناشو

 تهران ،خانواده درون یفضا و یروزمرگ لیتحل: خانواده یشناس جامعه ،(1385) یرتضم ،یمناد :

 .دانژه
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 ،و نیحس ،یمیابراه السادات، مهینع ،یدفاطمیس فاطمه، دهیس ،ییاسکو دوست حق ندا، مهرداد 

 .یبشر: تهران ،یفیک یمحتوا لیتحل ،(1395) ییرضا محبوبه

 یاطالعات نینو یها یفناور از سمینیفم بریسا یها چالش بر یا نگره» ،(1394) بهاره ،یرینص»، 

 .140-123: 29 ۀشمار ،یا رسانه مطالعات

 ،ین: تهران ،یمحمد گل احمد ۀترجم ،یاجتماع یزندگ و فرهنگ معنا، ،(1391) استوارت هال. 

 یها گروه و صفحات یمحتوا لیتحل» ،(1392) یسپهر هیآس و صمد ،یعدل بهجت، ،یزدخواستی 

 در یاجتماع قاتیتحق و مطالعات ،«هابرماس یعموم ۀحوز یۀنظر با بوک سیف یاجتماع یها شبکه

 .110-87: 1 ۀشمار دوم، ۀدور ،رانیا

 ت،یسا ین ین تیسا یداخل ریمد یرحمان محمدرضا با وگو گفت ،(1398) طاهره ،یریگ خواجه
  https://shanbemag.com/?p=27425 
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