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Abstract:

Today, we can see increasing problems such as gender hatred and 
xenophobia, with the spread of social media and the democratization 
of cyberspace access. The aim of the article is the dominant discourse 
strategies in reproducing anti-feminist stereotypes on Twitter by Iranian 
users and to study whether the Twitter space is agonistic or antagonistic. 
The theoretical framework of The research is "symbolic annihilation 
of women" with regard to Chantal Muffe’s point of view. The research 
conducted by the method of discourse analysis of Ruth Wodak and 
the samples were selected by purposeful sampling way from tweets 
published on Twitter. The results showed that misogyny occurs in terms of 
housekeeping, women restraint, abusive sexist remarks, attributing vulgar 
traits, irrationality, and gender stereotypes about women. Although Twitter 
has been able to make the space competitive due to its interactivity, the 
content published in it shows the depth of the antagonistic dimension 
of politics, which gives politico-gender conflicts a hostile aspect. In fact, 
Twitter has not only failed to stabilize gender equality and dialogue, but 
has also strengthened the antagonistic atmosphere that, according to 
Muff, indicates a failure in the realization of democracy. In other words, 
this medium is incapable of managing space, and the male / female 
duality, as the "other", has intensified in it.
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چکيده
مجازی،  فضای  به  دموکراتیک شدن دسترسی  و  اجتماعی  رسانه های  با همه گیری 
پژوهش  هستیم؛  زن ستیزی  و  جنسیتی  نفرت پراکنی  همچون  مسائلی  تشديد  شاهد 
بازتولید کلیشه های زن ستیزانه در  حاضر درصدد بررسی راهبردهای گفتمانی غالب در 
تويیتر، از سوی کاربران ايرانی و واکاوی اين مسئله است که فضايی تويیتر، آگونیستی 
زنان«  نمادين  »فنای  نظريه  از  بهره گیری  با  پژوهش  اين  است.  آنتاگونیستی  فضايی  يا 
به عنوان چارچوب نظری و آرای شانتال موفه، روش تحلیل گفتمانی »وداک« و نمونه گیری 
هدفمند نظری از تويیت های منتشرشده در تويیتر صورت گرفته است. نتايج نشان می دهد 
که زن ستیزی در باب خانه داری، محدوديت زنان، جمالت موهِن زن ستیز به مردان، نسبت 
دادن صفات زننده، بی خردی و کلیشه های جنسیتی درباره زنان رخ می دهد و تويیتر با 
اينکه به سبب تعاملی بودن توانسته است فضا را رقابتی کند، محتوای منتشر شده در 
آن، حاکی از ژرف بودگی بعد آنتاگونیستی امر سیاسی است که به تعارض های سیاسی 
باب  در  نتوانسته  نه تنها  تويیتر،  درواقع  می بخشد  خصومت مدار  وجهه ای  جنسیتی،  ـ 
برابری های جنسیتی و گفت وگويی به ثبات برسد بلکه باعث تقويت فضايی آنتاگونیستی 
شده است که به بیان موفه، حکايت از شکست در تحقق دموکراسی دارد. به عبارت ديگر، 
به مثابه ديگری، در آن شدت  بوده و دوگانه مرد/ زن  ناتوان  از مديريت فضا  اين رسانه 

بیشتری يافته است.

کليدواژهها:  نفرت پراکنی، زن ستیزی، تويیتر، تحلیل گفتمان، آنتاگونیسم

نفرت پراکنی جنسیتی آنالین در شبکه های اجتماعی
)مطالعه موردی: زن ستیزی کاربران ایرانِی شبکه  توییتر(
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مقدمه
 امـروزه بـا ظهـور رسـانه های نويـن و همه گیـر شـدن اسـتفاده از آنهـا از جانـب 
افـراد، نهادهـا و دولتمـردان، شـاهد صور ت بنـدی مجـدد بسـیاری از امـور ازجملـه 
ارتباطـات میان فـردی، سیاسـی، فرهنگـی و... هسـتیم؛ به طوری کـه مـارک پاسـتر1 
در کتـاب »عصـر دوم رسـانه ها« مدعـی شـده اسـت که گسـترش فنـاوری اطالعات 
و ارتباطـات الکترونیـک، اثـرات عمیقـی بـر شـیوه زندگـی و تفکـر ما دربـاره خود و 
محیـط اطرافمـان بـر جای می گـذارد و شـبکه روابـط اجتماعی را دگرگـون می کند 
در  کارکردهايـی  نه تنهـا  ديربـاز،  از  رسـانه ها  درواقـع  )مهـدی زاده، 1389: 312(. 
آمـوزش، اطالع رسـانی و... داشـته اند بلکـه گاه دچـار کژکارکردهايـی نیـز شـده اند 
کـه از آن جملـه می تـوان بـه زوال امـر اجتماعـی، بی اخالقـی و ابتـذال در جامعـه، 
زن سـتیزی، قومیت مـداری و ... اشـاره کـرد. يکـی از ايـن معضـالت، بـروز پديـده 
نفرت پراکنـی اسـت کـه رسـانه های جديـد بـه آن شـکل و شـمايل جديـد داده انـد. 
امـروزه نفرت پراکنـی اينترنتـی در کانـون تنش هـای متعـدد قـرار گرفتـه اسـت، به 
ايـن معنـا کـه بیـان مناقشـه بیـن گروه هـای مختلـف در داخـل يـک جامعـه و در 
بیـن جوامـع مختلف، مصـداق بارزی اسـت از اينکه چگونـه فناوری هـای دارای توان 
بالقـوه و تحول سـاز از قبیـل اينترنـت، با خودشـان فرصـت و درعین حـال، چالش به 

همـراه می آورنـد )گلیردونـه و همـکاران، 1397: 11(.
درحالی کـه رسـانه ها پخـش گسـترده ماننـد تلويزيـون و راديـو، ايجـاد محتوا را 
بـه نخبـگان محـدود می کننـد، رسـانه های اجتماعـی اين امـکان را فراهـم می  آورند 
کـه افـراد عـادی بتوانند مطالـب خـود را در میان مخاطبان گسـترش دهنـد. هنری 
جنکینـز2 ايـن امر را »تار شـدن مرز بین تولیدکنندگان رسـانه و فرهنگ مشـارکتی 
مصرف کننـدگان« )2006( می نامـد )مارويـک3، 2019(. واضح اسـت کـه محبوبیت 
رسـانه های اجتماعـی تأثیـر بسـزايی بـر گفتمان های اجتماعی متنوع داشـته اسـت؛ 
چنان کـه جنکینـز )2009( و کاسـتلز4 )2012( معتقدنـد درحالی کـه گفت وگـو و 
مشـارکت در اين پلتفرم ها محور مرکزی اسـت، جامعه شـبکه اِی فرهنگ مشـارکتی 
پديدار شـده اسـت. ايـن فرهنگ مشـارکتی در خدمت تحوالت ضدونقیـض در نحوه 
پیونـد افـراد بـه يـک گفتمـان و نحوه خلـق يـک گفتمان اسـت. حمالت سـايبری، 
انتشـار پیام هـای جنسـی و زورگويـی، ايـن روزهـا امـری عـادی شـده اسـت و اکثر 
هسـتند،  نوظهـور  پديده هـای  ايـن  مسـتلزم  اجتماعـی،  رسـانه های  گفتمان هـای 
همچنان کـه نفرت پراکنـی، پديـده نوظهـوری با فراگیری شـبکه های اجتماعی اسـت 
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نفرت پراکنـی جنـسیتی 
آنالین در شـــبکه های 
اجتماعی)مطالعه موردی: 
 زن ستــیزی کــاربران 
ایرانـِی شــبکه  توییتر(

)کومـار1، 2018: 37(. در ايـن میـان، به عقیده کوپیتوسـکا2 و فابیـن3 )2017( يکی 
از مهم تريـن و پیچیده تريـن اشـکال اشـاعه مطالـب تولیـد شـده از سـوی کاربران يا 
به اصطـالح، دموکراتیـک شـدن دسترسـی4 به منابـع نمادين، بـروز روزافـزون نفرت 
آناليـن5 يـا نفـرت مجازی اسـت. ماهیـت عمیـق جهانی، فـوری و مشـارکتی الگوی 
ارتباطـات رسـانه های اجتماعـی، فضـای مجازی را بـه مکانی برای بیان و نشـر طیف 
وسـیعی از گفتمان هـا، شـیوه ها و اعتقـادات هـدف و طردطلبانـه، غیرقابل تحمـل و 

افراطـی  تبديل کرده اسـت.
دراين بیـن، خشـونت سـايبری و نفرت پراکنـی از طريـق اينترنـت علیـه زنـان، 
نوعـی خشـونت مبتنـی بـر جنسـیت6 اسـت. اصطالحـات »خشـونت سـايبری«7 و 
»نفرت پراکنـی از طريـق اينترنـت علیـه زنـان« انـواع مختلفی از خشـونت سـايبری، 
ماننـد آزار و اذيت سـايبری، مزاحمت سـايبری8، سوءاسـتفاده از تصاوير و همچنین، 
اصطـالح خـاص »نفرت پراکنـی جنسـیتی9« را در برمی گیرنـد. پلتفرم هـای آناليـن  
کـه ايـن اشـکال مختلـف خشـونت و سوءاسـتفاده در آنهـا رخ می دهنـد، شـامل 
رسـانه های اجتماعـی )بـرای  مثـال، فیس بـوک، تويیتـر و لینکديـن(، محتـوای وب 
و سـايت های گفت وگـو، موتورهـای جسـتجو، پیام رسـان ها، وبالگ هـا، وب سـايت ها 
و برنامه هـای دوسـت يابی، بخـش ديدگاه هـای رسـانه ها و روزنامه هـا، انجمن هـا و 
غیـره هسـتند )ون در ويلـک10، 2018: 12(. درواقـع فضـای مجـازی و به ويـژه تويیتر 
تبديـل بـه امکانـی بـرای تقبیـح زنانگـی و زن سـتیزی شـده اند چنان که هشـتک ها 
و تويیت هـای فـراوان آنهـا در نکوهـش و تخريـب و سـرکوب زنان و دختـران در آن 
هسـتیم به نحوی کـه سـازمان عفـو بین الملـل11 را بـر آن داشـته اسـت در گزارشـی 
)2018( بـا عنـوان »تويیتر سـمی: فضای سـمی  بـرای زنان« ضمن مسـموم خواندن 
فضـای تويیتـر مدعی شـود کـه اين شـبکه نتوانسـته به حقـوق آنالين زنـان احترام 
بگـذارد. کـول12 )2015( معتقد اسـت در تويیتر، زن سـتیزی واضح و مشـهود اسـت، 
حتـی اگـر تنهـا محـدود بـه 140 واژه يـا کمتـر باشـد. همچنیـن مطالعـه ای نشـان 
داده اسـت کـه بیـن دسـامبر 2013 و فوريـه 2014، حـدود 2.7 میلیـون تويیـت به 
زبـان انگلیسـی از واژه »تجـاوز« اسـتفاده کرده انـد و واژه هايـی ماننـد »بـدکاره« يـا 
»فاحشـه« بیـش از 6 میلیـون بـار در تويیتـر به کاررفته انـد. بیش از نیمـی  از اوقات، 
ايـن تويیت هـا زن سـتیزانه، توهین آمیز يـا مبتـذل و پورنوگرافیک بوده انـد )بارتلت13 

و همـکاران، 2014(.
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دل  از  برآمـده  شـبکه ای  به عنـوان  )تويیتـر(  اجتماعـی  شـبکه  حقیقـت،  در 
نظـام مردسـاالر، خـود بـه ابـزاری بـرای جهـت بازتولیـد خشـونت های جنسـیتی، 
نفرت پراکنی و بازتولید گفتمان جنسـیتی تبديل شـده اسـت و از ديدگاه فمینیسـم 
به سـاختاری ايدئولوژيک اشـاره دارد که انسـان ها را بر اسـاس روابط سلسـله مراتبی 
حاکمیـت و تبعیـض و تفـاوت در سـاختارهاي جنسـی بـه دودسـته مـردان و زنـان 
تقسـیم می کنـد و اعمـال سـرکوب، خشـونت و تحقیـر علیـه زنـان را امـری عـادی 
می شـمارد. به عبارت ديگـر، تويیتـر مبیـن فضايی بـرای تعمیق گفتمان مردسـاالری 
اسـت. می تـوان گفـت در اين  میان، کلیتی مردسـاالرانه حضور دارد کـه فضا را به دو 
بخـش مـا )مـردان( و آنهـا )زنان( تقسـیم می کنـد، اما بايد اذعان داشـت کـه به زعم 
شـانتال موفـه، بسـیاری از روابـط ما/آنهـا صرفاً به رسـمیت شـناختن تفاوت هاسـت؛ 
هرچنـد همـواره ايـن امـکان وجـود دارد کـه ارتبـاط »مـا/ آنها« بـه ارتباط دوسـت/

دشـمن تبديـل شـود. بااين حـال، بـه بـاور موفـه در تعارض هـای آنالين نیز بـا افراط 
در »امـر سیاسـی1« )يعنـی خصومت مـداری در خلـق جوامـع انسـانی( و کمبـود در 
»سیاسـت« )مجموعـه اعمـال و نهادهايـی کـه هـدف آنهـا سـازماندهی همزيسـتی 
انسـانی اسـت( مواجهیـم، بـه همیـن دلیـل، بـرای وی مهـم اسـت که يـک تعارض 
)در اينجـا زن سـتیزی( آگونیسـتیک و سـازنده يـا آنتاگونیسـتی و مخرب اسـت و به 
تحقـق دموکراسـی کمـک می کنـد يـا خیر؟ بـا اين اوصـاف بايـد ديد که آيـا فضای 
مجـازی را می تـوان اسـباب تحقـق دموکراسـی )رقابـت سـازنده( در نظـر گرفـت يا 
وجـه خصومت سـاز آن باعـث واژگونـی ايـن امـکان و به حاشـیه رانـدن فعالیت های 

زنان شـده اسـت؟
 هـدف پژوهـش حاضـر، پی بـردن به اين مهم اسـت که آيا فضای ايجاد شـده از 
طريق تويیتر، فضايی آگونیسـتی و رقابتی اسـت يا آنتاگونیسـتی و خصومت مدارانه؟ 
همچنیـن درصـدد فهـم راهبردهای گفتمانی برسـاخت زنان و سـرکوب آنـان و نیل 
بـه شـناخت تفاوت هايـی اسـت کـه در ايـن رسـانه تعاملـی و رسـانه هايی ماننـد 
تلويزيـون وجـود دارد. ازايـن رو، پرسـش هايی کـه ايـن پژوهـش در پـی پاسـخ بـه 
آنهاسـت عبارت انـد از: راهبردهـای گفتمانـی غالـب در بازتولیـد کلیشـه ای هويـت 
زنانـه و زن سـتیزانه در شـبکه های اجتماعـی کدام اند؟ چـه تصاويری از زنـان در اين 
شـبکه ها تولیـد و بازتولیـد می شـود؟ کنشـگران از چـه تمهیـدات و اسـتراتژی های 
گفتمانـی بـرای برسـاخت هويـت زنانـه بهـره می جويند؟ و تصويـر بازتولید شـده در 

ايـن فضـا چـه تفاوت هايـی بـا بازنمايـی رسـانه های جريان اصلـی از زنـان دارد؟

1. the political 
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پيشينه پژوهش
 فرقانـی و عبـدی )1395( در مقالـه »بازنمايـی زن در جوک هـای جنسـیتی؛ 
شـبکه های  در  زنـان  مـورد  در  جنسـیتی  جوک هـای  انتقـادی  گفتمـان  تحلیـل 
موبايلـی«  دريافتنـد که جوک های جنسـیتی، بـه بازنمايی منفی و فرودسـت از زنان 
و دختـران در مقابـل مـردان و حتی پسـران پرداخته انـد. بازنمايی زنـان، تحت تأثیر 
باورهای کلیشـه ای سـنتی، مردسـاالرانه و تا حدودی رسـانه ای صورت گرفته اسـت؛ 
امـا بازنمايـی دختـران به صورت عمده، تحت تأثیر کلیشـه های رسـانه ای بوده اسـت.

 کیانپـور و اصالنـی )1394( در مقالـه »الگـوی نمايـش کلیشـه های جنسـیتی 
در تبلیغـات تلويزيونـی سـیما«  چگونگـی بازنمايـی کلیشـه های جنسـیتی را در 
آگهی هـای تلويزيونـی شـبکه 3 سـیمای جمهوری اسـالمی  ايـران بررسـی کرده اند. 
در تحلیل نهايی مشـخص شـده اسـت کـه آگهی هـای تلويزيونی، دو الگـوی متفاوت 
زنانـه و مردانـه از نقـش جنسـیتی را بـه نمايـش می گذارنـد و عـالوه بـر اينکـه 
کلیشـه های رايـج در جامعـه را بازتولیـد می کننـد، فراينـدی از کلیشه سـازی را نیـز 

شـکل می دهنـد.
زارع پـور )1395( در پايان نامـه خـود بـا عنـوان »بازنمايـی جنسـیت زنانـه در 
لطیفه هـا؛ مطالعـه شـبکه های اجتماعـی مخصـوص تلفـن همـراه«. بـه ايـن نتیجـه 
رسـیده اسـت کـه لطیفه هـا بـا تکیه بـر اسـطوره زنـان بی خـرد و کلیشـه هايی مانند 
کار خانگـی، پرحرفـی، خیانتـکاری، فريـب کاری و حیله گری، رازدار نبودن، حسـادت 
و...  زنـان را به محاق فردوسـتی می نشـانند و اعمال خشـونت را بر آنـان روا می دانند.

 در قلمـرو مطالعـات خارجـی، رينگـروز1 )2018( در مقالـه »تعلیـم و تربیـت 
از يـک رويکـرد  بـا اسـتفاده  ديجیتـال فمینیسـتی و زن سـتیزی پسـا حقیقـی« 
فمینیسـتی، بـه بررسـی ترافیـک تويیترهـا در پیـروزی دونالـد ترامـپ در انتخابـات 
سـال 2016 پرداختـه اسـت. وی اظهـار می کنـد کـه تويیتـر يـک فضـای جديـد 
واسـطه ای را برای آموزش و يادگیری فراهم کرده اسـت اما دانشـگاهیان فمینیسـت 

نیـز در قالـب زن سـتیزی اينترنتـی و غیـر اينترنتـی، بـا خطراتـی روبـرو هسـتند.
بارکر2 و جوراس3 )2019( در مقاله »زن سـتیزی آنالين: چالشـی برای فمینیسـم 
ديجیتـال« بـا اشـاره بـه نمونه هايـی از خشـونت آنالين علیه زنـان در سیاسـت4، به 
بررسـی پديده هـای خشـونت آناليـن علیه زنـان5 و زن سـتیزی آناليـن پرداخته اند و 
آنـان اسـتدالل می کننـد که هر دو شـکل سوءاسـتفاده از زنان، موانع مهمـی  را برای 
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مشـارکت برابـر آنـان در زندگـی عمومـی  و سیاسـی ايجـاد می کننـد، درعین حال بر 
حقوقشـان نیـز در خصوص بیـان آزادانه عقايد تأثیرگذار اسـت.

امـا آلیـس جیـن1 )2014( در مقاله »برگرد به آشـپزخانه، فاحشـه؛ صحبت های 
ناگفتـه در مورد زن سـتیزی آنالين« به بررسـی ويژگی های گفتارهای تند جنسـیتی 
از سـوی  زن سـتیزی  بـه مسـئله  کـه  اسـت  معتقـد  اينترنـت می پـردازد. وی  در 
پژوهشـگران بهـا داده نشـده اسـت و اين امـر به احتمال، بـه اين واقعیـت برمی گردد. 
کـه چنیـن گفتمانـی به صـورت اسـتعاری »غیرقابل توصیف« اسـت، زيرا ناسـزاگويی 
بیش ازحـد، آن را خـارج از هنجارهـای آنچـه گفتمـان مدنـی تلقـی می شـود، قـرار 
می دهـد. وی معتقـد اسـت هیـچ راه ديگـری بـرای سـنجش مناسـب ماهیـت يـک 
شـیوه ارتباطـی که خصومت زن سـتیزانه آن دارای پیامدهای جـدی اخالقی و مادی 
اسـت، وجـود نـدارد، به ويژه کـه در بسـیاری از بخش ها، فضـای مجازی بـه يک زبان 

میانجی تبديل شـده اسـت.
بـا ايـن اوصـاف پژوهـش پیـش رو، جـزء نخسـتین پژوهش هـا بـه زبـان فارسـی 
اسـت کـه به بررسـی زن سـتیزی آناليـن در شـبکه اجتماعـی می پـردازد. بااين حال 
آنچـه انجـام آن را نسـبت به سـاير پژوهش های پیشـین را ضروری می سـازد عبارت 
اسـت از: 1( نبـود پژوهش داخلی در بحث زن سـتیزی آناليـن، 2( تولید ادبیات نوين 
در بـاب زن سـتیزی و نفرت پراکنی آنالين جنسـیتی، 3( کشـف تفـاوت بازنمايی های 
جنسـیتی و زن سـتیزانه در فضـای مجـازی )به عنـوان رسـانه جايگزيـن و تعاملی( با 
رسـانه های جريـان اصلـی و 4( کشـف راهبردهـای بازنمايـی زن به مثابـه ديگری در 

فضـای مجازی و تفسـیر آن.

چارچوب مفهومی پژوهش
نفرتپراکنـیاينترنتـی: نفـرت پراکنـی2 اصطالحـی در نظريـه حقوقـی و 
سیاسـی اسـت کـه برای اشـاره به نوعـی از رفتار کالمی  ]يـا ديگر کنش هـای نمادين 
و ارتباطـی[ بـه کار مـی رود که به طور ارادی، »احسـاس انزجار شـديد در برابر برخی 
گروه هـا يـا نسـبت به يـک فرد بـه دلیل عضويـت در آنها« ابـراز می کنـد )کورلت3 و 
فرانسسـکوتی4، 2002: 1071(. در تعريفـی ديگر، نفرت پراکنی، گفتاری اسـت که بر 
اسـاس نژاد، رنگ، مذهب، ريشـه ملی، جنسـیت، گرايش جنسـی، معلولیت يا سـاير 
صفـات، برخـی گروه هـا را مـورد توهین، تهديـد يا رنجش قـرار می دهـد. نمونه هايی 
از نفرت پراکنـی می توانـد شـامل کارتون هـای نژادپرسـتانه، نمادهـای يهودسـتیزی، 
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شـعارهای قومـی  يـا ديگـر برچسـب های نفرت پراکنـی بـرای يـک گـروه، سـوزاندن 
صلیب، شـوخی های نادرسـت سیاسـی، اظهارات جنسـی و ... باشـد. هرچند بسیاری 
از سـخنرانی های نفـرت پراکنـی را به صـورت آناليـن می بینیـم، سـخن از نفرت چیز 

جديدی نیسـت و هدف سـخن از نفرت نیسـت )اوداه ـ اشـین1، 2017: 8(.
 نفـرت اينترنتـی نیـز به طورکلـی، به عنـوان هـر کنـش ديجیتالی از »خشـونت، 
خصومـت و ارعـاب، بـه روی مـردم بـه دلیـل هويـت يـا تفـاوت درک شـده« تعريف 
می شـود )چاکرابورتـی2 و همـکاران، 2014: 6(. بـه معنـای وسـیع تر، ايـن مفهـوم 
به عنـوان هرگونـه اسـتفاده از فناوری ارتباطـات الکترونیکی برای گسـترش پیام ها يا 
اطالعـات يهود سـتیزی، نژادپرسـتی، متعصبانـه، افراطی يا تروريسـتی )لیـگ مبارزه 
بـا بدنامـی3، 2010: 4( تلقـی می شـود. به عبارت ديگـر، در يـک فضـای سـايبری 
گسـترده و بـدون نظـارت، اينترنـت بـه »مـرز نويـن گسـترش نفـرت« تبديل شـده 
اسـت )بانکـس4، 2010: 234(. بريـج5 و پورتـوودـ اسـتاکر6 )2015( معتقدند که در 
تـالش بـرای عقب نشـینی در برابر اين زن سـتیزی، هشـتک های مربوط به جنسـیت 
پديـد آمده انـد و اغلـب به منظـور افشـای خشـونت جنسـیتی يـا ايجاد فضايـی برای 

همبسـتگی اسـتفاده می شوند.
زنسـتيزی)آناليـن(: خسـروی نیک و اسـپوزيتو7 )2018: 52( معتقدنـد که 
خشـونت زن سـتیزانه بیانگـر يـک مسـئله اجتماعـی مهـم اسـت، امـا پژوهش هـای 
علمـی  و نهـادی، اغلـب از شـناخت مفهـوم زن سـتیزی به عنـوان نوعی گفتـار نفرت 
پراکـن جنسـیت محور غافـل مانده انـد و يـا از آن سـرباز زده انـد. سـازمان امنیـت و 
همـکاری اروپـا8 »نفرت پراکنـی« را به عنـوان بیان نفرت نسـبت به فرد يـا گروهی از 
افـراد بر اسـاس »خصوصیات محفوظ« تعريف کرده اسـت، ماننـد »عضويت در گروه 
خـاص اجتماعـی کـه به تنهايـی می توانـد باعـث ايجـاد تبعیـض شـود«. طبقه بندی 
ايـن خصوصیات و اينکه آيا شـامل جنسـیت می شـوند يـا خیر، همچنـان در معرض 

تفسـیر باز قـرار دارد )کوپیتوسـکا و فابیـن، 2017: 139(.
مطابـق بـا تعريـف سـال 2010 از لیـگ مبـارزه بـا بدنامـی  و همچنیـن کارزار 
جنبـش »نـه بـه نفرت پراکنی« که از سـوی شـورای اروپا در سـال 2013 آغاز شـد، 
»ناسیونالیسـم و قوم گرايـی، تبعیـض و خصومـت علیـه اقلیت هـا، مهاجـران و افـراد 
بـا ريشـه مهاجـر« منابـع اصلـی نفـرت و تبعیـض مـرده می شـوند در حالـی کـه به 
ويژگی هايـی ماننـد جنسـیت، هويـت جنسـیتی و گرايـش جنسـی اشـاره ای شـده 
اسـت )خسـروی نیک و اسـپوزيتو، 2018: 52(. يکـی از داليـل محرومیت جنسـیت 
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به عنـوان عامـل تنفر اين اسـت کـه نفرت پراکنـی »اعضـای اقلیت های آسـیب پذير« 
را هـدف قـرار می دهـد و بـا تجاوزهـای نـژادی و بیگانه هراسـی، بـه حـذف کامـل 
آنهـا از يـک جامعـه معیـن کمک می کنـد درحالی کـه چنین هدفـی، در مـورد زنان 
تحقق پذيـر نیسـت )والدرون1، 2012: 5(. به بیـان الزار2 )2007: 143( اين فرضیات، 
نتوانسـته اسـت شـیوه های متعددی را که در آن زنان مورد هدف گفتارهای جنسـی 
و خشـونت آمیز قـرار می گیرنـد و در چارچوب هـای اخالقـی مردسـاالرانه محکـوم 
می شـوند، به خوبـی بیـان کننـد، يعنی آنچـه می تـوان آن را يکـی از »پیچیده ترين و 

فراگیرتريـن نظام هـای ظلـم« قلمـداد کرد.
فیلسـوف کیت مانه )2018( معتقد اسـت که زن سـتیزی از سکسیسم يا تبعیض 
جنسـی متمايز اسـت يعنی درحالی که سکسیسـم بر اسـاس ايدئولوژی برتری مردان 
نسـبت بـه زنـان، جايـگاه فرومايه را بـرای زنـان توجیه می کنـد، زن سـتیزی بازويی 
اسـت کـه آن ايدئولـوژی را اغلـب به صـورت خشـونت آمیز تقويـت می کنـد، به ويـژه 
هنگامی کـه وضعیـت موجـود مردسـاالری مـورد تهديد قـرار می گیرد. پژوهشـگران 
فمینیسـت از يک سـو، زن سـتیزی آناليـن )و آفاليـن( را به عنـوان راهبردهای تحقق 
سلسـله مراتب اجتماعـی مردسـاالرانه قاب بنـدی کرده انـد و از سـوی ديگـر، ارتبـاط 
مسـتقیم بیـن آزار آناليـن و ماهیـت جنسـیتِی زمینه هـای ديجیتالـی را بـه اثبـات 
رسـانده اند )خسـروی نیک و اسـپوزيتو، 2018: 53(. زن سـتیزی ديجیتالی3 می تواند 
به عنـوان شـکل خاصـی از خشـونت جنسـیتی بررسـی شـود کـه از طريـق فنـاوری 
تسـهیل می شـود و هـرگاه زنـان، تهديـدی جـدی بـرای هنجارهـای مردسـاالرانه 
قلمـداد شـوند، صورتـی جدی تـر به خـود می گیـرد. برخـی از پژوهشـگران معتقدند 
کـه زنـان می تواننـد وضـع موجـود را بـا زنانگـی خـود به عنـوان فـردی کـه دارای 
عقیـده هسـتند و بیـان آن، به سـادگی تهديـد کننـد؛ امـا مطالعـات متعددی نشـان 
داده انـد کـه تفاوت هـای قدرت جنسـیتی صرفاً به صـورت آنالين بازتولید نمی شـوند، 
بلکـه بزرگنمايـی می شـوند. گمنامـی  و فقـدان واقعـی يا مفـروض عواقـب آنـ  »اثر 
مهارگسـیختگی آنالين4« ـ به خشونت جنسـیتی مجازی دامن زده است. زن ستیزی 
و خشـونت، از نـوع فريب آمیـز )پیامک جنسـی( تا آشـکار آن )تهديدهـای آنالين به 
تجـاوز جنسـی يـا قتـل زنانی کـه به عنوان »فمینیسـت« شـناخته می شـوند( متغیر 
اسـت )ملونـی5 و الو6، 2017: 5(. پژوهش هـای نشـان می دهنـد کـه مـا در فضـای 
مجـازی، شـاهد اسـتمرار قابل توجـه گفتمان هايـی هسـتیم کـه به نوعـی، تکرارهای 
کنش هـای زن سـتیزانه گذشـته هسـتند. در حقیقـت زن سـتیزی نه تنهـا به صـورت 
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آناليـن ادامـه پیـدا می کند، بلکـه در اين فضا شـدت بیشـتری نیز می يابـد )گینگ1 
و سـیاپرا2، 2018: 519(.

 درواقـع عملکـرد نظم دهـی بـه ايـن گفتمان هـای زن سـتیزانه به خوبـی مشـهود 
اسـت، همان گونـه کـه کلوديـا آلـوارس در مقالـه خـود در مـورد هزينه هـای نمايـش 
عمومـی  زنـان نشـان می دهد، جسـم هیچ يـک  از زنـان، از دختران 12 سـاله گرفته تا 
سیاسـتمداران باتجربـه ماننـد ديلمـا روسـف در اين فضا مـورد غفلت قـرار نمی گیرد. 
در ايـن زمینه، زن سـتیزی آنالين به يـک ابزار تنبیه کننده برای تقويت خشـونت آمیز 
روابط قدرت جنسـیتی تبديل می شـود. ناگفته نماند که باوجود چنین اسـتمرارهايی، 
وقتـی محیـط رسـانه ای جديـد بـا زن سـتیزی مفصل بنـدی می شـود، ابعـاد مهـم 

جديـدی را بـه آن اضافـه می کند )گینـگ و سـیاپرا، 2018: 519(.
انديشـههایفمينيسـتی: کیـت میلـت را بايـد از نخسـتین راديکال هـای 
فمینیسـت دانسـت که معتقد بود سـتم بر زنان در عمق نظام جنس/ جنسـیتی که 
سـاخته مردسـاالری، است ريشـه دارد. او در کتاب »سیاست جنسـی« استدالل کرد 
کـه جنـس در درجه اول، مقوله ای سیاسـی اسـت زيرا رابطه زن- مـرد الگوی تمامی 
 مناسـبات قـدرت بـه شـمار می آيـد. ازآنجاکـه عنصـر تشـکیل دهنده مردسـاالری، 
کنترلـی اسـت کـه مـردان بر عرصه هـای عمومـی  و خصوصی دارنـد تنهـا راه رهايی 
زنـان، نابـود کـردن اين کنترل مردانه اسـت. بـه نظر میلـت، ايدئولوژی مردسـاالری 
تفاوت هـای طبیعـی میـان مـردان و زنـان را بزرگ نمايـی می کنـد تـا يقیـن حاصل 
کنـد کـه مـردان همـواره نقش های مسـلط يـا »مردانـه« و زنـان همـواره نقش های 
فرودسـت يـا »زنانـه« دارند )تانـگ، ترجمـه  نجم عراقـی، 1391: 158(. مريلین فرنچ 
نیـز همسـو بـا میلت بر ايـن باور بود کـه مردسـاالری در نوع خود، بهترين سرمشـق 
بـرای همـه شـیوه های سـتم و سـرکوب بـه شـمار می آيـد و تبعیض جنسـی، مقدم 
بـر ديگـر تبعیض هـا ازجملـه تبعیض طبقاتـی و نژادی اسـت. از ديد او، سـتم مردان 
بـر زنـان به طورمنطقـی، بـه ديگـر نظام هـای سـلطه منتهـی می شـود. اگـر بتـوان 
سـلطه مـردان بـر زنـان را توجیه کـرد تمامی شـکل های ديگر سـتم نیز مشـروعیت 
می يابنـد. بـه گفتـه مـری ديلـی نیـز يکـی از بازنمودهـای اصلی شـیوه تفکـر من ـ 
آن در جوامـع مردسـاالری، نهادينـه شـدن نقش های ثابت جنسـیتی مردانـه و زنانه 
اسـت کـه به جامعـه انسـانی، شـکلی دو قطبـی می دهـد. هـر مـردی »من يـا خود« 
و هـر زنـی »آن يا ديگر« می شـود )تانـگ، ترجمـه  نجم عراقـی، 1391: 162-163(.

از نظـر ژولیـا کريسـتوا نیـز جامعـه مـدرن بـه رويـدادی تک گويانـه دچار شـده 
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اسـت کـه هرگونـه تفـاوت ازجملـه تفـاوت زنانـه را سـرکوب می کنـد. ايـن جامعـه، 
رسـمیت  بـه  تجسـم يافته  زنانـه ای  نیـروی  در  کـه  را  سـوژه  نشـانه ای  هسـتی 
نمی شناسـد. همچنیـن، ايـن عقالنیـت سـوژه زنانه را به شـیئی بـی روح و يکنواخت 
بـدل می کنـد کـه از بازنمايـی خـود نیـز ناتوان اسـت. وی ريشـه مشـکل را در نظام 
فرهنگـی ـ زبانـی مـدرن جسـت وجو می کنـد که ابعـاد احساسـی، زيبايی شناسـانه، 
عاطفـی، غیرعقالنـی و نشـانه ای )زنانـه( زبـان را سـرکوب می کند )توانـا و آذرکمند، 
1393: 196(. بـه بـاور نرسیسـیانس، ايـن ايدئولـوژی خـود را به سـه محـور محدود 
کـرده اسـت: 1( بی اهمیـت جلـوه دادن فعالیت هـای خانـه داری؛ 2( تقـدس و جنبه 
آرمانـی دادن بـه وظیفـه مـادری، گويـی که جـزء وظايـف انکارناپذير يک زن اسـت؛ 
3( انـکار و بی اهمیـت جلـوه دادن فعالیت هـای چندگانـه زن در حـوزه خصوصـی و 
عمومی )نرسیسـانس، ترجمه نوروززاده چگینی، 1383: 150- 154(. از سـوی ديگر 
رسـانه ها همیشـه در کانـون نقـد فمنیسـتی قـرار داشـته اند. بائر می گويـد: »جنبش 
زنـان از همـان ابتـدا بـا ديـدی انتقـادی و اغلـب بـا خشـم بـه آنچـه آن را »تبعیض 
جنسـیتی در رسـانه ها« نامیده اسـت، واکنش نشان داده است« )اسـترنیاتی، ترجمه 

پاک نظـر، 1384: 247(.
آنتاگونيسـم1)خصومتسـازی(وآگونيسـم2)رقابت/مجادلـه(: در ايـن 
پژوهـش دو اصطـالح آگونیسـم و آنتاگونیسـم دسـتمايه شـده اند تـا بـه فهـم ايـن 
مهـم نايـل آيیـم کـه تويیتـر فضـای گفتمانـی و ديالوژيـک بسـترهای آناليـن را به 
کدامیـن جهـت سـوق می دهـد. موفه بین شـیوه تعارضی کـه خود برای دموکراسـی 
مفیـد می دانـد )آگونیسـم( و شـیوه ای که آن را مفیـد نمی داند )آنتاگونیسـم( تفاوت 
قائـل می شـود. آگونیسـم شـامل مخالفانـی اسـت کـه دشـمن اند و ممکـن اسـت با 
»سـوگیری منفـی راديـکال« بـا يکديگـر نـزاع کننـد؛ امـا بـه حقانیت حـق يکديگر 
بـرای پیگیـری دعـاوی خـود احتـرام می گذارنـد. در مقابل، آنتاگونیسـم کشـمکش 
بیـن دشـمنانی اسـت کـه بـه دنبال نابـودی يکديگـر هسـتند )جیـن3، 2016: 10(. 
در حقیقـت، هويـت گفتمانـی پديـد نمی آيـد مگـر آن کـه يـک گفتمـان رقیـب را 
به عنـوان ديگـری در کنـار خويـش ببینـد. بـه بـاور موفـه )2005( می تـوان گفـت 
وظیفـه دموکراسـی نیـز همیـن اسـت کـه خصومت سـازی را بـه آگونیسـم دگرگون 
سـازد. در سـطح آگونیسـم، يک گفتمان بـا وجود دگرسـازی با گفتمان هـای رقیب، 
موجوديت و ماهیت آنان را مورد شناسـايی و پذيرش قرار می دهد )رضاپور قوشـچی 
و مقصـودی، 1398: 61(. بـه نظـر موفه در آنتاگونیسـم اخالقی خود، ديگری را شـر 
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تلقـی می کنـد کـه بايـد نابود شـود و در عوض خود را سراسـر خیر اخالقـی می بیند. 
ايـن رابطـه آنتاگونیسـتی سرشـار از تک گويـی و خشـونت بی حدوحصـر اسـت. بـه 
نظـر او به جـای انـکار آنتاگونیسـم بايـد بـه دنبـال شـیوه جديـدی از رابطـه گشـت 
کـه آن را رام و مديريـت می کنـد )پورزکـی، 1398: 237( آگونیسـم درصـدد اهلـی 
کردن اين منازعه اسـت. از سـويی پلورالیسـم آگونیسـتی، اصطالح موفه برای نوعی 
دموکراسـی راديـکال اسـت کـه تشـخیص می دهد تعـارض و تقابـل، نه تنها بخشـی 
برسـازنده و دايمی از تعارض سیاسـی بلکه در کل شـرايط الزم برای وجود سیاسـت 
اسـت. درحالی کـه خـود موفـه در مـورد احتمـاالت آگونیسـتی سیسـتم عامل هـای 
رسـانه ای جديـد نگرشـی دوسـوگرا )مثبـت و منفـی( دارد، تعـدادی از متفکـران از 
کار او اسـتفاده کرده انـد و معتقدنـد کـه صحنه هـای آناليـن محرومیـت، اختـالف، 
تندخويـی و »نفـرت« نمونه هايـی از انـواع فضاهای عمومی پرشـور موفه هسـتند که 

او آن را دموکراسـی ژرف می دانـد )جیـن، 2016: 9(.
فنـاینماديـنزنان1: چارچوب نظری ايـن پژوهش بر پايه نظريـه فنای نمادين 
بنـا شـده اسـت. تاچمـن در دهـه1960 به مسـئله »فنـای نماديـن« اشـاره می کند. 
فنـای نماديـن زنـان به اين معنی اسـت کـه زندگی و منافـع آنان به نحو شايسـته ای 
در رسـانه های جمعـی منعکـس نمی شـود. فرهنـگ رسـانه ای، زندگی واقعـی زنان را 
بـه ما نشـان نمی دهـد. نتیجه، حضـور نداشـتن محکومیـت و ناچیز به حسـاب آمدن 
زنـان، حـذف، تعصـب و مخـدوش شـدن زنان در رسـانه های جمعـی اسـت. از نظر او 
کـه بـا رويکرد فمینیسـتی و ديدگاهـی انتقادی به ايـن موضوع می پـردازد، چگونگی 
بازنمايـی زنـان در رسـانه های،  همسـو بـا تقويـت و بازتولیـد تقسـیم کار جنسـیتی و 
نقش هـای پذيرفتـه شـده دربـاره زنانگـی و مردانگـی اسـت. تاچمـن اين امـر را يکی 
از طريـق رسـانه ها، چنیـن  از ويژگی هـای جامعـه مردسـاالر می دانـد کـه در آن 
نقش هايـی بـرای زنان تقويـت و بازتولید می شـود. به اعتقـاد او چنیـن بازنمايی هايی 
از هويـت زنـان، حضـور آنـان را در رسـانه ها کاهـش می دهـد تـا جايی کـه حتی گاه 
در رسـانه ها حضـور ندارنـد و بـه همیـن دلیـل، فنـای نماديـن در مـورد هويـت آنان 

مصـداق می يابـد )اسـترنیاتی، ترجمـه پاک نظـر، 1384: 242-247(.
عـالوه بـر ايـن در فضـای اينترنـت نیـز به طورمعمـول، زنـان به عنـوان ابژه هـا يـا 
موجوداتـی ابـزاری و حاشـیه ای بازنمايـی می شـوند؛ درحالی کـه ايـن بازنمايـی ربـط 
وثیقـی بـه زندگی پیچیده آنـان ندارد. به اين ترتیـب، زنان هـم در نظريه های فرهنگی و 
هـم در فرهنگ رسـانه ای، به عنوان مقولـه ای اجتماعی، ناديده گرفته و به حاشـیه رانده 
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شـده اند. يکـی از نقدهـای عمـده در بـاب غیـاب گفتمانـی زنـان در تولیـدات فرهنگی 
اينترنـت را نیـز می تـوان در انديشـه فنـای نماديـن زنـان خالصه کـرد. تاچمـن اذعان 
می کنـد کـه اينترنت به طـور نمادين، زنـان را ناديده می گیـرد و با نشـان دادن اکثريت 
قاطـع و خردکننـده مـردان در همـه انـواع محصـوالت، درواقـع به جامعـه می گويد که 

زنـان چنـدان هم مهم نیسـتند )حاتمـی  و مذهبـی، 1390: 196(.

روش شناسی پژوهش
ايـن پژوهـش کـه بـا روش کیفـی و رويکـرد تحلیـل گفتمانـیـ  تاريخـی1 روث 
وداک در تحلیـل انتقـادی گفتمـان صـورت گرفته اسـت، وجهی زبان شـناختی  دارد. 
تحلیـل گفتمـان، خـود رويکردهـای متفاوتـی را شـامل می شـود کـه يکـی از آنهـا، 
تحلیـل گفتمـان انتقادی اسـت. رويکـرد انتقادی رهیافتی میان رشـته ای بـه مطالعه 
گفتمـان اسـت کـه زبـان را به منزلـه شـکلی از رويّـه  يـا کـردار اجتماعـی می بیند و 
توجـه خـود را صرف آشکارسـازی شـیوه سـلطه اجتماعی و سیاسـی می کنـد که در 
متـن و گفتـار وجـود دارد )فرقانـی و اکبـرزاده جهرمـی،135:1390(. به زعـم وداک 
گفتمـان، متشـکل از موقعیت هـا، موضوع هـاي دانش و هويت هـاي اجتماعی و روابط 
بیـن مـردم و گروه هـاي مـردم اسـت. از ايـن نظـر، گفتمـان داراي اهمیـت تاريخـی 
نیـز هسـت )کالنتـری و همـکاران، 1388: 21(. بـه عقیـده او، روابط میـان گفتمان، 
حوزه هـای خـاص کنـش ژانرهـا و متـون گفتـاری يـا نوشـتاری در واکنش هـای 
سیاسـی کـه در ارتبـاط مسـتقیم يـا غیرمسـتقیم بـا قـدرت و ايدئولـوژی شـکل 
می گیرنـد، نمايـان می شـود. گفتمـان در موقعیت هـا و ابژه هـای دانـش، هويت هـا و 
روابط اجتماعی مردم و گروه ها سـاخته می شـود و به واسـطه نقشـی که در اسـتمرار 
و بازتولیـد و تحـول آنهـا دارد،  سـازنده اسـت. به همیـن دلیل، به طور کامـل با روابط 

قـدرت و ايدئولـوژی يکپارچـه می شـود )وداک2 و مايـر3، 2001: 14(.
وداک در اثـر مشـترک خـود بـا ريزيـگل و همچنیـن وداک و مايـر )2001( در 
کتـاب »روش هـای تحلیـل انتقـادی گفتمـان« از راهبرد هـای گفتمانـی در بازنمايی 
ديگـری و ارائـه خود سـخن می گوينـد که در ايـن پژوهش به عنـوان ابزارهای تحلیل 

مـورد اسـتفاده می گیـرد. بـه ايـن راهبرد ها در جدول 1 اشـاره شـده اسـت:

1. Discourse-Historical Approach (DHA)               2. Wodak 3. Meyer
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جدول1.راهبردهایگفتمانی
Table 1. discursive strategies

ابزارهااهدافراهبرد

برساخت درون گروه ها و نامگذاری/ ارجاع
برون گروه ها

 مقوله بندی عضويتاستعاره ها، 
 مجازها و کنايه هابخش گويی 

 )ذکر جز اراده کل( ويژگی های 
کلیشه ای و ارزيابی صفات منفی يا مثبت

برچسب زنی کم وبیش مثبت گزاره پردازی
و منفی به بازيگران اجتماعی

انتساب کلیشه ای و ارزشگذاری صفات منفی 
يا مثبت

پیش فرض های ضمنی و صريح

توجیه انتساب های مثبت استداللی
يا منفی

استدالل های موجز1 که برای توجیه 
دربرگیرندگی يا طرد سیاسی، رفتار 

تبعیض آمیز يا رفتار ترجیحی استفاده می شود

چشم اندازسازی، 
چارچوب سازی يا 
بازنمايی گفتمانی

بیان گفتمان با برقراری 
موقعیت چشم اندازانه 

سخنگو

گزارش، توصیف، روايت يا نقل قول رويدادها 
)تبعیض آمیز( و پاره گفتارها و اظهارات

تعديل وضعیت اپیستمیک تشديد يا تخفیف
)معرفتی( يک گزاره

تشديد يا تخفیف نیروهای غیربیانی 
)تبعیض آمیز( اظهارات

منبع: )وداک و مایر، 2001 :73(

شـايان ذکر اسـت کـه در تويیتر، کاربران بـرای حفظ حريم خصوصـی می توانند 
صفحـه خـود را شـخصی يـا عمومـی  کننـد. در تهیـه اين فهرسـت نیز بـرای رعايت 
اخـالق پژوهـش و احتـرام به حريـم خصوصی کاربـران، تنها گزينه هايـی مدنظر قرار 
گرفـت کـه دارای حسـاب های عمومی  بودنـد. همچنین بـه فراخور ماهیـت پژوهش 
از روش »نمونه گیـری نظـری« بهـره گرفته شـد، زيـرا نوعی گردآوری داده اسـت که 
بـر اسـاس مفاهیـم در حـال تکوين انجام می شـود و اين پژوهشـگر را قادر می سـازد 
مسـیرهايی را بـرای نمونه گیـری  برگزينـد که می توانند بیشـترين بازده نظـری را در 
پی داشـته باشـند )اسـتراوس و کوربین، ترجمـه افشـار،1392: 220-219(. ازاين رو 
ابتـدا،  تمـام تويیت هـای بـا موضـوع زن و دخترسـتیزی در بـازه زمانـی 1390 تـا 
شـهريور 1399 بـر پايـه موضـوع و پرسـش های پژوهـش انتخـاب شـدند و از میـان 
تويیت هـای فـراوان، نمونـه ای کـه مؤلفه هـا بـا شـدت بیشـتری در آن تکـرار شـده 

بودنـد به عنـوان نمونـه پژوهـش در نظر گرفته شـد.
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يافته های پژوهش
1.گفتمانخانهداری

تويیت 1

۱۳ 
 

 )73: 2001و مایر،  وداع(منبع: 

صفحه خود را  توانندمی حریم خصوصیکاربران براي حفظ  ،توییتردر شایان ذکر است که 

نیز براي رعایت اخالق پژوهش و احترام به حریم تهیه این فهرست کنند. در  میشخصی یا عمو

به همچنین  بودند. میهاي عموهایی مدنظر قرار گرفت که داراي حسابتنها گزینه ،خصوصی کاربران

نوعی گردآوري داده است  بهره گرفته شد، زیرا» گیري نظرينمونه«از روش  پژوهشفراخور ماهیت 

را براي  ییسازد مسیرهاوهشگر را قادر میو این پژ شودمیکه بر اساس مفاهیم در حال تکوین انجام 

ربین، و(استراوس و ک توانند بیشترین بازده نظري را در پی داشته باشندبرگزیند که می گیرينمونه

در بازه  ستیزيهاي با موضوع زن و دختریتیام توتم ،ابتدا روازاین ).219-220: 1392ترجمه افشار،

و از میان  پژوهش انتخاب شدند هايپرسشو پایه موضوع  بر 1399تا شهریور  1390زمانی 

نمونه  عنوانبهودند شتري در آن تکرار شده ببی تبا شد هامؤلفهاي که نمونه ،فراوان يهایتیتو

 .پژوهش در نظر گرفته شد
 هاي پژوهشیافته

 داريگفتمان خانه .1

 1توییت 

 
 2توییت 

 
 

 شودیاستفاده م یحیرفتار ترج ای آمیزضیتبعرفتار  ،سیاسی

اندازسازي، چشم
سازي یا بازنمایی چارچوب

 گفتمانی

بیان گفتمان با برقراري موقعیت 
 سخنگو هاندازانچشم

) زیآمضی(تبع رویدادها قولنقل ای تی، رواتوصیفگزارش،  •
 و اظهارات گفتارهاپارهو 

اپیستمیک  تیوضع تعدیل فیتخف ای دیتشد
 گزاره کی (معرفتی)

 اظهارات) زیآمضی(تبعهاي غیربیانی روین تخفیف ای دیتشد •

تويیت 2

۱۳ 
 

 )73: 2001و مایر،  وداع(منبع: 

صفحه خود را  توانندمی حریم خصوصیکاربران براي حفظ  ،توییتردر شایان ذکر است که 

نیز براي رعایت اخالق پژوهش و احترام به حریم تهیه این فهرست کنند. در  میشخصی یا عمو

به همچنین  بودند. میهاي عموهایی مدنظر قرار گرفت که داراي حسابتنها گزینه ،خصوصی کاربران

نوعی گردآوري داده است  بهره گرفته شد، زیرا» گیري نظرينمونه«از روش  پژوهشفراخور ماهیت 

را براي  ییسازد مسیرهاوهشگر را قادر میو این پژ شودمیکه بر اساس مفاهیم در حال تکوین انجام 

ربین، و(استراوس و ک توانند بیشترین بازده نظري را در پی داشته باشندبرگزیند که می گیرينمونه

در بازه  ستیزيهاي با موضوع زن و دختریتیام توتم ،ابتدا روازاین ).219-220: 1392ترجمه افشار،

و از میان  پژوهش انتخاب شدند هايپرسشو پایه موضوع  بر 1399تا شهریور  1390زمانی 

نمونه  عنوانبهودند شتري در آن تکرار شده ببی تبا شد هامؤلفهاي که نمونه ،فراوان يهایتیتو

 .پژوهش در نظر گرفته شد
 هاي پژوهشیافته

 داريگفتمان خانه .1

 1توییت 

 
 2توییت 

 
 

 شودیاستفاده م یحیرفتار ترج ای آمیزضیتبعرفتار  ،سیاسی

اندازسازي، چشم
سازي یا بازنمایی چارچوب

 گفتمانی

بیان گفتمان با برقراري موقعیت 
 سخنگو هاندازانچشم

) زیآمضی(تبع رویدادها قولنقل ای تی، رواتوصیفگزارش،  •
 و اظهارات گفتارهاپارهو 

اپیستمیک  تیوضع تعدیل فیتخف ای دیتشد
 گزاره کی (معرفتی)

 اظهارات) زیآمضی(تبعهاي غیربیانی روین تخفیف ای دیتشد •

تويیت 3

۱٤ 
 

 

 

 3توییت 

 
 4توییت 

 
 5توییت 

 
 

 6توییت 

 
 7توییت 

 
 

 داريهاي گفتمان خانهتمطرح در تویی معانی برساختهو  راهبردها .2جدول 

تويیت 4

۱٤ 
 

 

 

 3توییت 

 
 4توییت 

 
 5توییت 

 
 

 6توییت 

 
 7توییت 

 
 

 داريهاي گفتمان خانهتمطرح در تویی معانی برساختهو  راهبردها .2جدول 

تويیت 5

۱٤ 
 

 

 

 3توییت 

 
 4توییت 

 
 5توییت 

 
 

 6توییت 

 
 7توییت 

 
 

 داريهاي گفتمان خانهتمطرح در تویی معانی برساختهو  راهبردها .2جدول 

تويیت 6

۱٤ 
 

 

 

 3توییت 

 
 4توییت 

 
 5توییت 

 
 

 6توییت 

 
 7توییت 

 
 

 داريهاي گفتمان خانهتمطرح در تویی معانی برساختهو  راهبردها .2جدول 

تويیت 7

۱٤ 
 

 

 

 3توییت 

 
 4توییت 

 
 5توییت 

 
 

 6توییت 

 
 7توییت 

 
 

 داريهاي گفتمان خانهتمطرح در تویی معانی برساختهو  راهبردها .2جدول 



189
نفرت پراکنـی جنـسیتی 
آنالین در شـــبکه های 
اجتماعی)مطالعه موردی: 
 زن ستــیزی کــاربران 
ایرانـِی شــبکه  توییتر(

جدول2.راهبردهاومعانیبرساختهمطرحدرتوييتهایگفتمانخانهداری
 Table 2. Strategies and constructed meanings presented 

in housekeeping discourse tweets
تحليلبرساخت معنااستراتژیتوييت

استداللی1
ساختهشدنزن
برایحضوردر

آشپزخانه

نظام معنايی اين تويیت، متبادر کننده 
فرودستی زنان و تحديد آنها در نقش های 

اجتماعی خاص است. درواقع کاربر در 
اين تويیت با بیان طنز و باز کردن آن در 
حوزه های عرفانی و الهی با عنوان »حديث 
داريم« سعی در تثبیت معنايی آن و به 

عبارتی بازتولید اين گفتمان جنسیتی در 
سپهری مذهبی دارد.

2
استداللی/

چشماندازسازی
برساختنقش

جنسيتیخانهداری

در اين تويیت کاربر با توجیه دهی 
تحقیرآمیز ضمن باز کردن مسئله حوزه 
عمومی  به تخفیف دهی حوزه فعالیت و 

عمومی  زنان به آشپزخانه و کار با ماشین 
لباس شويی می پردازد درواقع در نزد وی 

حوزه عمومی  اصلی بدون زنان شکل 
می گیرد و اين، تالشی برای شکل دهی 
به يک دوگانه ما و آنها است و با راهبرد 

منظرسازی و بیان چشم انداز خود گفتمان 
مدنظر را برجسته می کند.

3 و 4
تخفيف/
نامگذاری/

فروکاست
زنانبهابژهای
فيزيولوژيکی

در اينجا ما با دو نوع گفتمان جنسیتی 
مواجه هستیم. نخست زنی که وظیفه اش 
صرفاً تولیدمثل و برآورده کردن نیازهای 
مرد است و سپس زنی که هويت و خوب 
بودن خود را در متولد کردن فرزند پسر 

بازمی يابد. درواقع کاربران در اينجا زن را با 
راهبرد تخفیف به يک دستگاه تولیدمثل و 
فیزيولوژيک فرو می کاهند. در جای ديگر با 
بیان عبارت »زن باس بزاد« از زن به عنوان 
يک کلیت بهره می جويند و خواستار اراده 
کل از اين واژه هستند. درواقع هدف ذم 
زنان و برتر نشان دادن مردان و مشهود 
ساختن قدرت مردان در برابر زنان است.
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تحليلبرساخت معنااستراتژیتوييت

5 و 7
تخفيف/

گزارهپردازی
نهادينهشدننقش
جنسيتیدرزنان

در اينجا با دو نوع برساخت جنسیتی 
نقش زن مواجهیم. نخست زن به عنوان 
آشپز و ديگری در بعد کنايه ای آن به 
معنای زنی که عاقل نیست. درواقع در 

گفتمان مدنظر مردانه، زن خوب زنی  است 
که توانا در آشپزی و همچنین عاری از 

هوش زياد برای بازخواست مرد باشد. در 
تويیت ديگری نیز که از جانب يک خانم 
نشر يافته است، شاهد نهادينه شدن اين 
نقش های جنسیتی در هستیم به طوری که 
آنها خود با تن دادن به چنین نقش هايی 

و کمک به مردان در نظافت و پخت وپز، به 
ابزار بازتولید اين گفتمان بدل می شوند.

6
طنز/تخفيف/
استداللی

عادیسازی
چندهمسریو
تقديسنقش
شوهرداری

در اين تويیت نیز مهم ترين عمل يک 
زن که با واژه »جهاد« تقديس شده، 

شوهرداری است. همچنین ضمن بازتولید 
اين کلیشه با نوعی عادی سازی در نزد 
زنان برای مواجهه بهتر با پديده هوو 
مواجهیم. مشخص است که گفتمان 

مردساالرانه در پی خلق مفاهیم جديد در 
ذيل اين گفتمان برای پديده چندهمسری 

و کنار آمدن راحت زنان با آن است.

گفتمـان اصلـی کـه در تولیـد و مصرف ايـن تويیت هـا به کاررفته، مبتنـی بر يک 
گفتمـان خانـه داری اسـت کـه زن را محـدود بـه عمـل در خانـه می دانـد و وظیفـه 
نظافـت و پخت وپـز را بـه او محـول می کند. وظايـف زن در خانه، طبـق اين گفتمان، 
مبتنـی بـر يک انتخاب آگاهانه شـخصی نیسـت، بلکه نقـش، اجتماعـی و خانوادگی 
وی ايجـاب می کنـد کـه زن دسـت به انجام چنیـن کارهايـی بزند. درواقـع، گفتمان 
خانـه داری، هويـت مردانه و زنانه را بر اسـاس تقسـیم وظايف آنهـا بازتعريف می کند. 
در ايـن گفتمـان، مـرد دارای جايگاهی ارجح  نسـبت بـه زن قـرار دارد؛ گويی که زن 
بايد اسـباب رفاه و آسـايش مرد را تهیه کند و آشـکار اسـت که سـاختار خانواده در 
ايـن گفتمان، مردسـاالرانه شـکل می گیرد و ازايـن رو، می توان اذعان داشـت که نهاد 

ادامهجدول02
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خانـواده به عنـوان يکـی از نهادهای کوچک جامعه، خود به شـکل گیری سـاختارهای 
کالن اجتماعـی بـا محوريـت مرد کمـک می کند. با ايـن اوصاف، گفتمـان خانه داری 
و زبـان جنسـیتی مـردان در فضـای مجـازی را می تـوان از عوامـل تولیـد و مصـرف 
ايـن گفتمـان و درواقـع بازتولید سـاختار جنسـیت مابانه قلمداد کرد. از سـوی ديگر، 
نظـام گفتمانـی ايـن تويیت هـا بـر پايـه تضاد و بر مبنايی جنسـیتی بنا شـده اسـت؛ 
به طوری کـه مبنايـی را بـرای تعريـف کنش هـا و وظايـف افـراد مطرح کـرده و باعث 
طـرد آنهـا می شـود. درواقـع، تويیت هـای يـاد شـده، آغشـته بـه ايدئولوژی جنسـی 
مردسـاالرانه و حاکـی از تفـوق مـردان بـر زنـان اسـت، به نحوی کـه محور کنشـگری 
افـراد در تويیتـر رنـگ و بـوی اين گفتمـان را به خـود می گیرد و با واسـازی گفتمان 
ديگـری يعنـی زنـان، بـه اعتباربخشـی بـه خـود همـت می گمـارد. اين گفتمـان در 
سـطح کنـش گفتمانی، اکثـر گفتمان های غیر جنسـیتی و تعیین وظايـف و نقش ها 
را طـرد می کنـد. بـا ايـن تفاسـیر می توان ادعـا کرد که کنشـگری در فضـای مجازی 
نیـز کـه حالتـی دموکراتیک تـر و همگانی تـر دارد نیـز در پرتـو گفتمان هـای رايج در 
سـاختار جامعـه و همسـو بـا نابرابری های جنسـیتی اتفـاق می افتد؛ با ايـن تأکید که 
فنـای نماديـن زنـان  کـه به زعـم تاچمـن در اختیـار رسـانه های جريـان اصلی اسـت 
ايـن بـار در فضـای رسـانه های نويـن و اجتماعـی مجـال بـروز می يابـد. همچنین در 
ايـن تويیت هـا، اسـتدالل موجـزی کـه بـه سـبب آن بتـوان اسـتدالل های مبنـی بر 
حضـور زن در خانـه را يافـت، وجود ندارد و کلیت سـاختارمندی که در جامعه ريشـه  
دوانـده، در پـس بیـان ايـن گزاره هـا حضور می يابـد. حتی بـا اينکه فضـای تويیت ها 
آگونیسـتی اسـت و هـر دوجنس، به اشـاعه نظرهايشـان )رقابت( می پردازنـد تلقی از 

جنـس زن، متـرادف بـا گفتمان مردسـاالر و خصومت مدارانه اسـت.
2.محدوديتزنان
تويیت های شماره 8

۱۸ 
 

 
 ستیر به مردانزن جمالت موهنِ .3

 9 شماره هايیتیتو

 
 هاي تمسخر مردان و محدودیت زنانیتیمطرح در تومعانی برساخته و  راهبردها .3جدول 

Table 3. Strategies and constructed meanings in male mockery and female 
restraint tweets 

 تحلیل اولیه برساخته یمعان راهبرد یتیتو

 استداللی/ 8
 تشدید

تحدید و 
اجبار تمسخر زن و 

 براي وارد نشدنزن 
 به حوزه مردانه

 ازجملهخاص  هايفعالیتها کاربران زن را به انجام یتیدر این تو
. اندود کردهدپز و رسیدن به زیبایی محوداري و پختشوهرداري، بچه

در تلگرام و کار بیرون از خانه  تال، فعالیتماشاي فوتب آنها زعمبه درواقع
 ،درواقعها یتید. نکته این تونشوی مردانه تلقی مییهافعالیت صرفاً

هاي جنسیتی در نزد زنان است که مبین عملکرد نهادینه شدن کلیشه
سازي این زنان و عادي نزدها در بازتولید کلیشه برايقدرت در جامعه 

ست. نهاد قدرت در این فضا با ابزار زبانی دست به پیکربندي هاکلیشه
رش آن در نزد زنان را کاري است که پذیزده مجدد خود در قالب جدید 

 کند.میتر آسان

پرداريگزاره 9
 تخفیف /

تمسخر 
 ستیزانه مردانزن

ن سخیف و فرودست مبیَ» از زن کمتري«واژه ها یتیدر این تو
ولید این تضمن باز درواقعست و فرد با نقل این جمله هاخواندن زن
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3.جمالتموهِنزنستيربهمردان
تويیت های شماره 9

۱۸ 
 

 
 ستیر به مردانزن جمالت موهنِ .3

 9 شماره هايیتیتو

 
 هاي تمسخر مردان و محدودیت زنانیتیمطرح در تومعانی برساخته و  راهبردها .3جدول 

Table 3. Strategies and constructed meanings in male mockery and female 
restraint tweets 

 تحلیل اولیه برساخته یمعان راهبرد یتیتو

 استداللی/ 8
 تشدید

تحدید و 
اجبار تمسخر زن و 

 براي وارد نشدنزن 
 به حوزه مردانه

 ازجملهخاص  هايفعالیتها کاربران زن را به انجام یتیدر این تو
. اندود کردهدپز و رسیدن به زیبایی محوداري و پختشوهرداري، بچه

در تلگرام و کار بیرون از خانه  تال، فعالیتماشاي فوتب آنها زعمبه درواقع
 ،درواقعها یتید. نکته این تونشوی مردانه تلقی مییهافعالیت صرفاً

هاي جنسیتی در نزد زنان است که مبین عملکرد نهادینه شدن کلیشه
سازي این زنان و عادي نزدها در بازتولید کلیشه برايقدرت در جامعه 

ست. نهاد قدرت در این فضا با ابزار زبانی دست به پیکربندي هاکلیشه
رش آن در نزد زنان را کاري است که پذیزده مجدد خود در قالب جدید 

 کند.میتر آسان

پرداريگزاره 9
 تخفیف /

تمسخر 
 ستیزانه مردانزن

ن سخیف و فرودست مبیَ» از زن کمتري«واژه ها یتیدر این تو
ولید این تضمن باز درواقعست و فرد با نقل این جمله هاخواندن زن

جدول3.راهبردهاومعانیبرساختهمطرحدرتوييتهایتمسخرمردانومحدوديتزنان
 Table 3. Strategies and constructed meanings 

in male mockery and female restraint tweets
معانی راهبردتوييت

برساخته
تحليل اوليه

استداللی/8
تشديد

تحديدو
تمسخر
زنو

اجبارزن
برایوارد
نشدن
بهحوزه
مردانه

در اين تويیت ها کاربران زن را به انجام فعالیت های 
خاص ازجمله شوهرداری، بچه داری و پخت وپز و 

رسیدن به زيبايی محدود کرده اند. درواقع به زعم آنها 
تماشای فوتبال، فعالیت در تلگرام و کار بیرون از خانه 

صرفاً فعالیت هايی مردانه تلقی می شوند. نکته اين 
تويیت ها درواقع، نهادينه شدن کلیشه های جنسیتی 
در نزد زنان است که مبین عملکرد قدرت در جامعه 
برای بازتولید کلیشه ها در نزد زنان و عادی سازی اين 
کلیشه  هاست. نهاد قدرت در اين فضا با ابزار زبانی 
دست به پیکربندی مجدد خود در قالب جديد زده 
است که پذيرش آن در نزد زنان را کاری آسان تر 

می کند.

9
گزارهپرداری/

تخفيف
تمسخر

زنستيزانه
مردان

در اين تويیت ها واژه »از زن کمتری« مبَین سخیف 
و فرودست خواندن زن هاست و فرد با نقل اين جمله 

درواقع ضمن بازتولید اين فرض، گفتار جنسیتی 
زن ستیزانه خود را از دريچه تهديد و سرزنش که ابزار 
نفرت پراکنی است در قبال قشر خاصی از مردان بیان 
می کند. در تويیت ديگر نیز اين فرض بديهی انگاشته 
شده است که زن پايین تر از مرد است و مردان نبايد 
به زن ها اهمیت بدهند و درواقع مردانی که به زن 
اهمیت می دهند، خارج از نظام مردساالرانه کنش 
می کنند و ازاين رو، بايسته های اين نظام مردساالر، 
مردی را که به زن خود اهمیت بدهد نمی پذيرد 

و طرد می کند، اين مهم نیز همسو با نابرابری های 
اجتماعی جامعه زن ستیز است.
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نفرت پراکنـی جنـسیتی 
آنالین در شـــبکه های 
اجتماعی)مطالعه موردی: 
 زن ستــیزی کــاربران 
ایرانـِی شــبکه  توییتر(

 تويیت های ياد شـده به نحوی مشـهود، به بازتولید سـاختار جنسـیتی و زن ستیزانه، 
همسـو بـا برابری هـای جنسـیتی و افـق تاريخـی فرودسـتی زنان نسـبت بـه مردان 
می پردازنـد، زيـرا درواقـع می بینیـم کـه ايـن تويیت هـا بـه نحـوی صريح، زنـان را از 
محیط هايـی خـاص، ماننـد فوتبـال کـه بـازی مردانـه اسـت، محیـط کار و فعالیـت 
مجـازی حـذف می کننـد و در جايگاهـی پايین تـر به تصوير می کشـند. به زعـم بارکر 
)ترجمـه فرجـی و حمیـدی، 1387: 552(، ايـن همـان روش نظـام مردسـاالری در 
جامعـه، بـا هـدف برسـاختن سـوژه هايی در چارچوب ايدئولوژی مسـلط خود اسـت؛ 
چراکـه همیشـه انتخـاب می کنـد، سـروری می کنـد، سـیادت می کنـد و در نهايـت، 
قـدرت تصمیم گیـری بـرای زن را در اختیـار دارد. درواقـع بـر پايـه سـخن بارکـر 
می تـوان اذعـان داشـت کـه هدف جامعـه مردسـاالر در اينجـا، بازنمايی و برسـاخت 
اجماعـی واقعیت زن سـتیزانه و فروکاسـت زنان به دوری از فعالیت هـای اجتماعی و... 
اسـت، گويـی کـه زن صرفاً برای زيبايی آراسـتگی و لذت مردان آفريده شـده اسـت. 
درواقـع صفـات نسـبت داده شـده به زنـان ازجملـه توجه افراطـی به زيبايـی و الک 
زدن و... خـود تداعی گـر بارقه هايـی از فرودسـتی زن اسـت کـه نظام مردسـاالرانه ای 
کـه تسـلطش در معـرض تهديـد قـرار نگرفتـه آن را بـرای زنـان الزم و ضـروری 
می دانـد. همان طـور کـه آدامـر و لوريکاتیـس )1976( گفته انـد، حتـی در توهیـن 
بـه مـردان به طورمعمـول پـای يـک زن بـه میـان کشـیده می شـود و اهانـت متوجه 
خـود مـرد نیسـت، ماننـد »حرامزاده« يـا »زن ذلیل« )گـرت، ترجمه بقايـی، 1396: 
65(. می تـوان اذعـان داشـت که چنیـن عملی در فضای مردسـاالرانه يـک جامعه به 
حـذف و طـرد مردهايـی می انجامـد کـه بـه زن خـود اهمیـت می دهند، زيـرا فضای 
مردانـه، سـوژگی خـود را در جايـگاه يـک فرادسـت برمی سـازد و زن را به عنوان يک 
ديگـری سـخیف کـه نبايـد بـه او اهمیـت داد و در پايین تريـن درجات قـرار دارد )از 
زن کمتـری( بازنمايـی می کنـد. در اينجـا، فضـای مجـازی تويیتر به عنوان رسـانه ای 
کـه بعـد زبانـی آن برجسـته اسـت، به تسـهیلگری ايـن قبیـل بازنمايی هـا از زنان و 
زن سـتیری می پـردازد و بعـد آنتاگونیسـتی آن، مانـع از گفت وگوی صحیح می شـود.
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4.نسبتدادنصفاتزنندهبهزنان
تويیت های شماره 10

۲۰ 
 

 10 شماره هايتییتو

 
 هاي نسبت دادن صفات زننده زنانیتیمطرح در تومعانی برساخته و  راهبردها .4جدول 

Table 4. Strategies and constructed meanings in tweets related to attributing 
disgusting traits to women 

معانی  راهبرد یتیتو

 برساخته

 تحلیل

زن و 

 ضعیفه

تلقی ضعیف  نامگذاري
 بودن زن

شمردن  وهش و خوارنک برايفه ضعی کاربر از واژه زن و ی،داییت ابتیدر تو
زده مواجه هستیم که ما با نوعی زبان جسنیت درواقع. بهره جسته است زنان

به مرد د توانایی و نیازمند فردي فاق عنوانبهو از ابتدا زن  ریشه تاریخی دارد
 اینجادر  درواقعبیند. مرد می شناخته شده است که هستی خود را در حضور

 عنوانبهبر ، جایی که کاررخ داده استگروه گروه و درونت بروننوعی برساخ
بندي عضویت و زبان کنایی بهره ساالر از نوع تکنیک مقولهنماینده یک نظام مرد

هاي و ویژگی ردازدزن) پدیگري (ه برساخت خود و بازنمایی جسته است تا ب
 منتسب کند. انخاصی را با صفات منفی به زناي کلیشه

، ذاريگنام زنیکه
استداللی/ 

 سازياندازچشم

خطاب موهن 
به زن به بهانه 

 خراب بودن زنان

ه، کیزن« ی همچونیهاکه افراد از واژه هستیم شاهدها ما یتیدر این تو
. کنندمیاستفاده زنان  براي سرزنش و خطاب قرار دادن برخی» سلیطه پتیاره و

دره به مطلوب آن به نفع روایت داستان و مصا زارهايد با ابافرا هایتیدر این تو
اند. در تمام این پرداختهآنان به طرد ویژگی منفی به زنان و اب سانتضمن خود، 

نان مورد ز از سويکه اند پرداخته هاژهاین واه از ها زمانی افراد به استفادیتیتو
 زنانی که در برابر گفتمان غالب آنهااز منظر  درواقعاند و مخالفت قرار گرفته

به  بدلهستند. زبان در اینجا  ...، پتیاره وسلیطهمردساالرانه مقاومت کنند افرادي، 
 .شودآمیز زنانه میي مقاومتهازار بازتولید قدرت و نفی گفتماناب
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آنالین در شـــبکه های 
اجتماعی)مطالعه موردی: 
 زن ستــیزی کــاربران 
ایرانـِی شــبکه  توییتر(

جدول4.راهبردهاومعانیبرساختهمطرحدرتوييتهاینسبتدادنصفاتزنندهزنان
Table 4. Strategies and constructed meanings in  

tweets related to attributing disgusting traits to women
معانی راهبردتوييت

برساخته
تحليل

زنو
ضعيفه

نامگذاری
تلقیضعيف
بودنزن

در تويیت ابتدايی، کاربر از واژه زن و ضعیفه 
برای نکوهش و خوار شمردن زنان بهره جسته 

است. درواقع ما با نوعی زبان جسنیت زده 
مواجه هستیم که ريشه تاريخی دارد و از 

ابتدا زن به عنوان فردی فاقد توانايی و نیازمند 
به مرد شناخته شده است که هستی خود 
را در حضور مرد می بیند. درواقع در اينجا 
نوعی برساخت برون گروه و درون گروه رخ 
داده است، جايی که کاربر به عنوان نماينده 

يک نظام مردساالر از نوع تکنیک مقوله بندی 
عضويت و زبان کنايی بهره جسته است تا به 

برساخت خود و بازنمايی ديگری )زن( پردازد و 
ويژگی های کلیشه ای  خاصی را با صفات منفی 

به زنان منتسب کند.

زنيکه
نامگذاری،
استداللی/

چشماندازسازی

خطابموهن
بهزنبه

بهانهخراب
بودنزنان

در اين تويیت ها ما شاهد هستیم که افراد از 
واژه هايی همچون »زنیکه، پتیاره و سلیطه« 
برای سرزنش و خطاب قرار دادن برخی زنان 
استفاده می کنند. در اين تويیت ها افراد با 

ابزارهای روايت داستان و مصادره به مطلوب 
آن به نفع خود، ضمن انتساب ويژگی منفی 

به زنان و به طرد آنان پرداخته اند. در تمام اين 
تويیت ها زمانی افراد به استفاده از اين واژه ها 
پرداخته اند که از سوی زنان مورد مخالفت 

قرار گرفته اند و درواقع از منظر آنها زنانی که 
در برابر گفتمان غالب مردساالرانه مقاومت 

کنند افرادی، سلیطه، پتیاره و... هستند. زبان 
در اينجا بدل به ابزار بازتولید قدرت و نفی 

گفتمان های مقاومت آمیز زنانه می شود.

در اينجـا، بـا نوعـی زبان جنسـیت زده و زن سـتیزانه مواجه هسـتیم. زن سـتیزی 
عامدانـه در نظـام مردسـاالر خـود را در پـِس زبـان بازمی يابـد و تکـرار آن منجـر به 
بازتولیـد ايدئولـوژی و فرهنگـی می شـود کـه اهانـت بـه زن، به ويژه زنان کنشـگر در 
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ايـن نظـام را حـق طبیعـی و امـری رايـج قلمـداد می کنـد. زبـان جنسـیت مابانه در 
نظـام مردسـاالر به قـدری ايدئولـوژی و فرهنـگ غالـب را نـزد اسـتفاده کننـدگان از 
آن جـا انداختـه اسـت کـه دسـته ای زنـان را بـا واژگانی خـاص خطـاب می کنند، به 
خصوصـی زن هايـی کـه عقايد، ديدگاه ها و رفتارشـان بـا ديدگاه های مـرد ان و برخی 
از زنـان ديگـر همخوانـی نـدارد. درواقـع، ايـن نظـام گاه تـا جايـی بـه زن هـا امـکان 
سـخن گفتـن و کنشـگری می دهـد کـه موجوديـت برتـر خـود را در معـرض تهديد 
نبینـد، در غیـر ايـن صـورت، زن هايـی کـه بـا موجوديـت مردسـاالرانه گاه به انحای 
مختلـف بـه مخالفـت برمی خیزنـد، افرادی، پتیـاره، بـدکاره و... تلقی می شـوند. زبان 
جنسـیتی و زن سـتیزانه مـردان در ايـن مـوارد تبديـل بـه ابـزاری در سـازو کارهای 
طـرد و حـذف زنـان می شـود در اينجـا زبان جنسـیت زده، همـان زبانی اسـت که به 
تولیـد و بازتولیـد نقش هـای کلیشـه ای زنـان می پـردازد. ايـن کلیشـه ها نیـز همواره 
بـه تشـديد تبعیض هـای عمیق سیاسـی، اجتماعی، فرهنگـی و اقتصـادی زنان دامن 
می زننـد. نکتـه ديگـر در ايـن تويیت هـا کنشـگری زن سـتیزانه زنـان علیـه خـود در 
بسـتر فضـای مجازی اسـت کـه آينه تمام نمايی از موجوديت نظام مردسـاالر هسـت. 
در حقیقـت زنانـی کـه در چنیـن فضايـی زندگـی کرده انـد، بـا به کارگیـری زبـان 
جنسـیتی، ناخـودآگاه بـه ايـن تبعیـض و نابرابری هـا دامـن می زنند؛ گويـی که خود 
موجوديتـی فـارغ از نظـام مـرد سـاالر نیسـتند و همچون مـردان به اشـکال مختلف 
در تقويـت ايـن نظـام يـاری می رسـانند. به کارگیـری صفـات رکیـک از شـکل گیری 
سیاسـت و فضـای آگونیسـتی برسـازنده جلوگیری مـی کند و باعث می شـود که امر 

سیاسـی جنسـیتی بـا رويکـردی آنتاگونیسـتی به حیات خود شـدت ببخشـد.
5.بیخردیوسادهلوحیزنان

تويیت های شماره 11

۲۱ 
 

ستیزي عامدانه در نظام مردساالر زنستیزانه مواجه هستیم. زده و زنبا نوعی زبان جنسیت ،اینجادر 

شود که اهانت می و فرهنگی وژيتولید ایدئولزاو تکرار آن منجر به ب یابدبازمیخود را در پسِ زبان 

مابانه زبان جنسیت کند.کنشگر در این نظام را حق طبیعی و امري رایج قلمداد می زنان ویژهبه ،به زن

ن جا انداخته است آ نزد استفاده کنندگان ازنگ غالب را لوژي و فرهوئدای قدريبهالر ادر نظام مردس

ها و هایی که عقاید، دیدگاه، به خصوصی زنکنندب میخاص خطا را با واژگانی زناناي ه دستهک

نظام گاه تا جایی به این  ،درواقعهمخوانی ندارد.  دیگر زناناز و برخی  انهاي مردبا دیدگاهان رفتارش

در  ،نبینددهد که موجودیت برتر خود را در معرض تهدید ها امکان سخن گفتن و کنشگري میزن

یزند، خمیبه مخالفت بر مختلفي انحابهگاه هایی که با موجودیت مردساالرانه زن ،غیر این صورت

ستیزانه مردان در این موارد تبدیل به شوند. زبان جنسیتی و زنتلقی می ...پتیاره، بدکاره وافرادي، 

است که به  یزبانهمان  ،زدهتیزبان جنس اینجاشود در طرد و حذف زنان می سازو کارهايابزاري در 

 يهاضیتبع دیبه تشد نیز همواره هاشهیکل . اینپردازدیزنان م ياشهیکل يهانقش دیو بازتول دیتول

ها کنشگري توییتاین نکته دیگر در  .ندنزیزنان دامن م يو اقتصادی فرهنگ ی،اجتماعی، اسیس قیعم

ظام مردساالر تمام نمایی از موجودیت نکه آینهستیزانه زنان علیه خود در بستر فضاي مجازي است زن

گاه آناخود ،زبان جنسیتی کارگیريبهبا  ،اندچنین فضایی زندگی کرده. در حقیقت زنانی که در هست

از نظام مرد ساالر نیستند و  فارغ یخود موجودیت گویی که ؛دنزنها دامن میو نابرابري تبعیضبه این 

 ازکیک صفات ر کارگیريبه .درساننیاري میهمچون مردان به اشکال مختلف در تقویت این نظام 

د که امر سیاسی شوو باعث می جلوگیري می کندگونیستی برسازنده گیري سیاست و فضاي آشکل

 جنسیتی با رویکردي آنتاگونیستی به حیات خود شدت ببخشد.

 زنان لوحیو سادهخردي بی .5

 11 شماره هايتییتو
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تويیت های شماره 12

۲۲ 
 

 12 شماره هايیتیتو

 
 لوحی زنانساده خردي وبیهاي توییتمطرح در معانی برساخته و  راهبرد .5جدول 

Table 5. Strategies and constructed meanings in women's irrationality and 
simplicity tweets 

 یمعان راهبرد یتیتو

 برساخته

 تحلیل

استداللی/  11
 پردازيگزاره

نادانی 
 زنان

در سطحی  ،لحاظ هوشی که از در نظر گرفته شده است فردي مثابهبهزن  هاتییدر این تو
وري زباله در جا سکته آکارگر جمع«بیان اینکه با  ،نخست توییتتر از مرد قرار دارد. در پایین
وي با انتساب روایتی منفی در  درواقعکاربر سعی در احمق جلوه دادن دختران دارد.  »کرده

مهم بدیهی انگاشته لکرد و طرد وي پرداخته است. در نزد وي این مقبال یک دختر به نفی ع
دیگر جاي . در هستندعاقل و داراي هوش  ،و زنان افرادي نادان و مردان انشده است که دختر

شخص ب زنان میاز همان ابتدا موضع خود براي تخرگوینده  »مورد داریم زنه«با عبارت 
نکوهش عملکرد ذهنی زنان  سعی درتمسخر نهفته است که  این عبارت نوعیدر  کند.می
خردي زنان این افراد را با بضمن پرداختن به نا» روجنده«د. در انتها نیز با درج عبارت دار

نادان گاه تا حد  دهد. مبرهن است که در نظام مردساالر زنصفات منفی مورد خظاب قرار می
عملی  توییترف وي در فضاي طرد و حذیند اگونه فرکند و اینیک فاحشه تنزل پیدا می

 شود.می

استداللی/  12
سازي/ اندازچشم

 تشدید

نادانی  
زنان از 
دریچه توجه 
به زیبایی و 

 موقعیت

هستیم  روروبهآمیز در قبال عملکرد زنانه بعیضتهاي بعدي نیز با نوعی روایت یتیدر تو 
 براي مثال،کند. قلمداد می خودپسندافرادي جویاي زیبایی، موقعیت (کالس) و  آنان راکه 

حامل بار منفی مبنی  »رهمورد داریم دختره به کیبوردش الك میزنه از بس دوسش دا«عبارت 
 درواقع. ستافهم برخی مسائل  بودن آنها ازناتوان  ودغدغه لوح بودن دخترها، بیبر ساده

وایت و توصیف یک اتفاق به ها و برخی اظهارات در قالب رگفتارکاربران با استفاده از پاره
تشدید به توزیع یک  راهبردگیري از سازي گفتمانی در قبال زنان پرداخته و با بهرهچارچوب

 کنند.میالخرد قلمداد را ناتوان و ناقص زنند و آناندست می آنهااپیستمه و معرفت در قبال 
ستیزي و زن آمیزتبعیضمعرف فضاي  ي بیان شده از سوي کاربرانهازارهتمام این گ درواقع

دهد و خرد و دیگري قرار میاناي کل و زن را در جایگاه بیمرد را در جایگاه داست که 
 بخشد.را شدت می آنهاو بازنمایی  زندپردامیها ساخت معنا در قبال زنبه  گونهاین

جدول5.راهبردومعانیبرساختهمطرحدرتوييتهایبیخردیوسادهلوحیزنان
Table 5. Strategies and constructed meanings  
in women’s irrationality and simplicity tweets

معانی راهبردتوييت
برساخته

تحليل

11
استداللی/
گزارهپردازی

نادانی
زنان

در اين تويیت ها زن به مثابه فردی در نظر گرفته 
شده است که از لحاظ هوشی، در سطحی پايین تر 
از مرد قرار دارد. در تويیت نخست، با بیان اينکه 
»کارگر جمع آوری زباله در جا سکته کرده« کاربر 

سعی در احمق جلوه دادن دختران دارد. درواقع وی 
با انتساب روايتی منفی در قبال يک دختر به نفی 
عملکرد و طرد وی پرداخته است. در نزد وی اين 
مهم بديهی انگاشته شده است که دختران و زنان 
افرادی نادان و مردان، عاقل و دارای هوش هستند. 
در جای ديگر با عبارت »مورد داريم زنه« گوينده از 
همان ابتدا موضع خود برای تخريب زنان مشخص 
می کند. در اين عبارت نوعی تمسخر نهفته است 
که سعی در نکوهش عملکرد ذهنی زنان دارد. در 
انتها نیز با درج عبارت »جنده رو« ضمن پرداختن 
به نابخردی زنان اين افراد را با صفات منفی مورد 

خظاب قرار می دهد. مبرهن است که در نظام 
مردساالر زن  نادان گاه تا حد يک فاحشه تنزل پیدا 
می کند و اين گونه فرايند طرد و حذف وی در فضای 

تويیتر عملی می شود.
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معانی راهبردتوييت
برساخته

تحليل

12
استداللی/

چشماندازسازی
/تشديد

نادانی
زناناز
دريچه
توجهبه
زيبايیو
موقعيت

 در تويیت های بعدی نیز با نوعی روايت تبعیض آمیز 
در قبال عملکرد زنانه روبه رو هستیم که آنان را 

افرادی جويای زيبايی، موقعیت )کالس( و خودپسند 
قلمداد می کند. برای مثال، عبارت »مورد داريم 

دختره به کیبوردش الک میزنه از بس دوسش داره« 
حامل بار منفی مبنی بر ساده لوح بودن دخترها، 
بی دغدغه و ناتوان بودن آنها از فهم برخی مسائل 
است. درواقع کاربران با استفاده از پاره گفتار ها و 

برخی اظهارات در قالب روايت و توصیف يک اتفاق 
به چارچوب سازی گفتمانی در قبال زنان پرداخته و 
با بهره گیری از راهبرد تشديد به توزيع يک اپیستمه 
و معرفت در قبال آنها دست می زنند و آنان را ناتوان 

و ناقص الخرد قلمداد می کنند. درواقع تمام اين 
گزاره های بیان شده از سوی کاربران معرف فضای 
تبعیض آمیز و زن ستیزی است که مرد را در جايگاه 
دانای کل و زن را در جايگاه بی خرد و ديگری قرار 
می دهد و اين گونه به ساخت معنا در قبال زن ها 

می پردازند و بازنمايی آنها را شدت می بخشد.

تويیت هـای بـاال، سـاختار جنسـیتی را به صـورت گفتمانـی بازتولیـد می کننـد و 
در سـطح کنـش گفتمانـی در تعـارض کامل بـا همـه گفتمان هايی هسـتند که زنان 
را نـه بـر اسـاس توانايی هـا و انتخاب هـای خـود بلکـه صرفـاً بـه دلیـل زن بودگـی 
بازنمايـی کرده  انـد. درواقـع عملکـرد ايـن گفتمـان در اينجا، بـه محاق بـردن توانايی 
زن و از سـوی ديگـر برتـر دانسـتن مـرد در کسـوت دانـای کل و قـادر متعالی اسـت 
کـه بـه تشـديد روابط نابرابر جنسـیتی در جامعه و قائل شـدن تفاوت جای زيسـتنی 
به عنـوان يگانـه عنصر برتری بخشـیدن به مرد منجر شـده اسـت. ايـن رويه صراحت 
حـاوی ايدئولـوژی نظـام مردسـاالر اسـت و انتسـاب ويژگی هـای منفـی بـه زنـان را 
امـری بديهـی جلـوه می دهـد. اين ايدئولوژی و گفتمان زن سـتیز مردسـاالرانه اسـت 
کـه بـه مـا می گويـد زن آفريـده ای ناقص الخرد اسـت و کاربـران اين زبان جنسـیتی 
بـا تکـرار آن، همسـو با قوت بخشـی بـه ايـن ايدئولوژی عمـل می کننـد. ناقص العقلی 
و بی خـردی زنـان، تبديـل بـه اسـطوره هايی شـده اند که البتـه توصیف شـان همواره 

ادامهجدول05
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کاری دشـوار اسـت؛ زيـرا اسـطوره نمی گـذارد کـه درک شـود و از هرگونه شـناخت 
حاصـل کـردن می گريـزد. مشـخص اسـت کـه در گفتمان مردسـاالرانه، برتـری مرد 
و ناقص العقلـی زن بديهـی انگاشـته شـده اسـت و ويژگی هـای منفـی زن تبديـل 
بـه اسـطوره  شـده اند و بـه برسـاخت زنانگـی به عنـوان نـادان و ... پرداخته انـد. از 
نظـر غذامـی )ترجمـه عوده تبـار ، 1386: 38( در نظـام مردسـاالر چـون زن ناقـص 
)ناقص العقـل( اسـت، ناتـوان نیـز هسـت و شـخص ناتـوان نیـاز بـه سرپرسـتی دارد 
کـه واليـت و قیمومـت او را بـه عهـده بگیـرد و به جـای او سـخن بگويـد. بـه همین 
سـبب اسـت کـه در تاريخ، مـرد همـواره از زن گفته و نوشـته و ويژگی هـای طبیعی 
و فطـری و زيسـتی را بـه حـوزه زنانـه وانهـاده اسـت. درواقـع در نظـام مردانـه ايـن 
مرد هـا هسـتند کـه بـه زنان هويـت خاصـی را اعطـا می کننـد. از همین روسـت که 
سـیمون دوبـووار در ابتـدای کتـاب جنـس دوم می گويد: هرچـه مردان دربـاره زنان 
نوشـته اند بايـد نامطمئـن باشـد، زيـرا مـردان در آن واحـد، هـم داورنـد و هم طرف 
دعـوا. برچسـب هايی کـه بـه زنـان نسـبت داده می شـود، وجهـه ای راديـکال دارد و 
تعارض هـا را قوی تـر می کنـد، بـه همیـن دلیـل صفـات و تصـورات از زنـان در نـزد 

مـردان، در فضـای رقابتـی تويیتر آنتاگونیسـتی اسـت.
6.کليشههایجنسيتیدربارهزنان
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اي نقد زنان گیري از تمهید کنایی بریت با نوعی بهرهیدر این تو
 درواقعن به پول است. زنادادن پرست دال بر اهمیت هنمواجهیم که واژه آ

بندي عضویتی مقوله نوعیبه» دختر جماعت«تفاده از واژه کاربر مرد با اس
افرادي دیگري و مجزا از طیف را  نانآ ،گروهبرساخت برونپرداخته و با 
ل را یگانه اولویت خود کرده است که رسیدن به ثروت و پو دمردان قلمدا

منجر  ،یصفات منف ارزشگذاريو  ياشهیکلتساب ان. این اندقرار داده
فرض بازتولید پیش نوعیبهاست و زنی منفی به زنان شده برچسب نوعیبه

 .استضمنی مبنی بر پول پرستی دختران 

 /گذارينام ترشیده
 استداللی

ب ذغرور کا
و ازدواج دوستی 

 زنان

دار فردي، ناتوان در ازدواج کـردن، دوسـت مثابهبهزن  ،هایتیدر این تو 
کاذب بـه تصـویر کشـیده شـده اسـت کـه  و داراي غرور واج، ترشیدهداز

در اینجـا کند. پیدا می و خواستگارآرامش و سعادت را در لواي توجه مرد 
زن فردي منفعل که منتظر خواستگار است و مـرد فـردي نـاجی کـه زن را 
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 درواقعن به پول است. زنادادن پرست دال بر اهمیت هنمواجهیم که واژه آ
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فرض بازتولید پیش نوعیبهاست و زنی منفی به زنان شده برچسب نوعیبه

 .استضمنی مبنی بر پول پرستی دختران 

 /گذارينام ترشیده
 استداللی

ب ذغرور کا
و ازدواج دوستی 

 زنان

دار فردي، ناتوان در ازدواج کـردن، دوسـت مثابهبهزن  ،هایتیدر این تو 
کاذب بـه تصـویر کشـیده شـده اسـت کـه  و داراي غرور واج، ترشیدهداز

در اینجـا کند. پیدا می و خواستگارآرامش و سعادت را در لواي توجه مرد 
زن فردي منفعل که منتظر خواستگار است و مـرد فـردي نـاجی کـه زن را 
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جدول6.راهبردهایومعانیبرساختهمطرحدرتوييتهایکليشههای
جنسيتیدربارهزنان

Table 6. Strategies and constructed meanings in  
gender-specific tweets about women

معانی راهبردتوييت
برساخته

تحليل اوليه

آهن
پرستی

نامگذاری/
گزارهپردازی

پولپرستی
زنان

در اين تويیت با نوعی بهره گیری از تمهید کنايی 
برای نقد زنان مواجهیم که واژه آهن پرست دال 
بر اهمیت دادن زنان به پول است. درواقع کاربر 
مرد با استفاده از واژه »دختر جماعت« به نوعی 

مقوله بندی عضويتی پرداخته و با برساخت 
برون گروه، آنان را افرادی ديگری و مجزا از طیف 
مردان قلمداد کرده است که رسیدن به ثروت و 

پول را يگانه اولويت خود قرار داده اند. اين انتساب 
کلیشه ای و ارزشگذاری صفات منفی، منجر 

به نوعی برچسب زنی منفی به زنان شده است و 
به نوعی بازتولید پیش فرض ضمنی مبنی بر پول 

پرستی دختران است.

ترشيده
نامگذاری/
استداللی

غرورکاذب
وازدواج
دوستی
زنان

 در اين تويیت ها، زن به مثابه فردی، ناتوان در 
ازدواج کردن، دوست دار ازدواج، ترشیده و دارای 

غرور کاذب به تصوير کشیده شده است که آرامش 
و سعادت را در لوای توجه مرد و خواستگار پیدا 
می کند. در اينجا زن فردی منفعل که منتظر 
خواستگار است و مرد فردی ناجی که زن را 

اختیار می کند و سعادت او را به ارمغان می آورد 
نشان داده شده است. اين سازوکارها برای توجیه 
سروری مرد و افتادگی زن ها به کار بسته شده 

است و اين همان چیزی است که نظام مردساالر 
به دنبال آن و تثبیت جايگاه متعالی خود است.
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معانی راهبردتوييت
برساخته

تحليل اوليه

خوابزن
چپه

گزارهپردازی/
استداللی

..........

مصادره به مطلوب از واژه خواب ظن چپه با 
استحاله آن به خواب زن چپه، مبین فرايندی است 
که به تحمیق زنان و تمسخر و طرد فرهنگی آنان 
می پردازد. ريشه دار شدن چنین پیش انگاره هايی 
در فضای جوامع مردساالر خود دلیل آن است 

که حتی زنان نیز ناخواسته در راستای پیکربندی 
مجدد آن تالش کنند و خود ابزاری برای تعمیق 
و نهادينه شدن اين فرهنگ زن ستیز در جوامع 

می شوند. همان گونه که در اين تويیت ها کاربران 
زن از اين واژه به وفور استفاده کرده اند. اين 

برجسب زنی های نادرست و استدالل های موجز 
برای آن نیز شیوه های گفتمانی برساخت زن 

به عنوان ديگری قلمداد می شوند.

فکر
چشماندازسازیاشتباه

شکاک
بودنزنان

در اين تويیت نیز کاربر با روايت يک واقعه بین زن 
و شوهر، زنان را به شکاک بودن و کژفهمی  متهم 

کرده است. وی با نقل اظهارات و برخی پاره گفتارها 
به برقراری يک موقعیت چشم اندازانه در بازنمايی 
گفتمانی زنان پرداخته و به فهم ديگران در باب 

بدبین بودن زنان چارچوب داده است.

 در اين تويیت ها، برسـاخت های کلیشـه ای، به منسجم سـازی تصويری کلیشه ای 
از زنـان بـرای نیـل بـه بازنمايی فرودسـتانه و کوته نظرانـه از آنان کمـک می کند. کار 
نظـام مردسـاالر اين اسـت کـه با تمسـک بـه کلیشـه ها و برچسـب زنی های مختلف 
بـه زنـان آنـان را تحقیـر و نفـی کنـد و بـا انتسـاب ويژگی هـای منفی بازنمايی شـان 
بپردازنـد. سـاختن چنیـن هويت هـا و صفاتـی بـرای زنـان، بسـتر انـواع و اقسـام 
نفرت پراکنـی  علیـه آنـان را جايـز می شـمارد. پـس می تـوان فهمید کـه به کارگیری 
انـواع نفرت پراکنـی و انتسـاب صفـات منفـی بـه زنـان بـرای برسـاخت فرودسـتی 
آنهاسـت کـه باعـث می شـود چنیـن اقداماتـی علیه زنـان مشـروع تلقی شـود و اين 
به نوعـی فنـای نماديـن زنـان از دريچه برسـاخت کلیشـه های بر لـه آنهاسـت؛ اما باز 
هـم شـاهد عادی سـازی اين کلیشـه ها جنسـیتی در نزد زنانی هسـتیم کـه به عنوان 
جماعـت قربانـی شـده ايدئولوژی جنسـیت، خـود در راه قوت بخشـیدن بـه اين نظام 

ادامهجدول06
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قـدم بـر می دارند. انديشـه های مردسـاالرانه چنـان در نزد مردم ريشـه دوانده اسـت 
کـه آنهـا سـرکوب زبانی و جنسـیتی زنان و خـود را امری عادی می پنـدارد و تعمیق 
آن و شـدت يافتن آن در نزدشـان غیر پروبلماتیک شـده اسـت. اين کلیشـه ها چون 
بـه شـکل  محدودتـری در فضـای رسـانه های اصلـی نیـز هويداسـت، جنبـه رقابتـی 
نـدارد امـا در تويیتـر خصومت ها به راحتـی در پس تلقی ها از جنس مخالف برجسـته 
می شـود و فضـای مجادله برانگیـز ايـن رسـانه  تنها بـه تقويت بعـد آنتاگونیسـتی امر 

انجامد. سیاسـی می 
هرکـدام از مفاهیـم برسـاخته، ذيـل گفتمانـی طبقه بندی می شـوند کـه در پس 
آن میدان هـای کنـش و نهادهايـی تأثیرگـذار، در بـروز آن گفتمان، نقشـی بسـزايی 

دارند، چنان کـه در جـدول 7 آمـده اسـت:

جدول7.گفتمانبهمثابهپرکتيساجتماعی
Table 7. Discourse as social practice

ميدان کنش: خانه، جامعه، رسانه، ورزش
ميدان کنترل: نهاد خانواده، نهاد ورزش، نهاد رسانه، نهاد جامعه

حوزه عملنماينده گفتماننهادگفتمانرديف

خانهزن )همسر، مادر(خانوادهخانه داری1

ورزشکاران، ورزشمردانه بودن ورزش2
تماشاگران و...

استاديوم، ورزش

بستر جامعه و مردمرسانه و جامعهمردساالری3
رسانه ها

بدن زنفردزيبايی4

بحث و نتيجه گيری
در پژوهـش حاضـر، بـه مطالعـه نفرت پراکنـی آناليـن و زن سـتیزی در شـبکه 
تويیتـر پرداختـه شـده و بـه همیـن دلیـل، بـا روش تحلیـل گفتمـان، برسـاخت 
گفتمانـی زنـان در ايـن فضـا مورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت. نتايج نشـان می دهد 
کـه بسـیاری از جنبه هـای گفتمانـی، نظیـر سـاختار نحـوی، واژه هـا، داللت هـای 
ضمنـی و اسـتنتاج ها بـه لحـاظ ايدئولـوژی جنسـیتی معنامنـد هسـتند و اغلـب به 
پـرورش گفتمان هـای جنسـیتی می پردازنـد. درواقـع هـر کلیشـه يـا موضوعـی کـه 
بـه زنـان نسـبت داده شـود آنـان را از لحـاظ زبانـی، نهـادی يـا کنشـگری، بـه يـک 
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فضـای واحـد محـدود کنـد به عنـوان يـک رويـداد ارتباطـی همچـون طرح واره های 
جنسـیتی و دانش محـور در مـورد گفتمان جنسـیت عمـل می کند و در عمـل، افراد 
و کاربـران زبـان را بـه چارجوب دهـی مدل های سـوبژکتیو مرجح سـوق می دهد و از 
ايـن طريـق، ايدئولـوژی جنسـیتی زن سـتیز و مرد محور جنسـیتی را فعـال می کند 
و در نهايـت نیـز بـا برسـاخت زنان و مـردان به مثابـه برون گـروه و درون گـروه آنها را 
در قالب هايـی همچـون خانـواده يـا شـوهرداری و عناوينـی ماننـد پتیـاره، زنیکه و... 
تعريـف می کنـد. بـرای  مثـال در بحث گفتمـان خانـه داری اين سـاختار تبعیض آمیز 
بـا هدايـت نقـش زن بـه فضای داخـل خانه به صورتی ضمنـی، وی را از دسترسـی به 

امکانـات رفاهـی، آموزشـی، شـغلی، اجتماعـی و... باز مـی دارد.
حـال بـر اسـاس آنچه نظريه فنـای نمادين زنان بـر آن صحه می گـذارد، می توان 
از يافته هـا نتیجـه گرفـت که زنان يا در عرصـه اجتماعی حضور ندارنـد و يا به صورت 
طبقـه ای نشـان داده می شـوند کـه بر پايـه جذابیت جنسـی و انجام وظايـف خانگی 
شـکل گرفته انـد. در پژوهـش حاضـر مشـاهده کرديـم کـه زن به عنـوان فـردی بـه 
تصويـر کشـیده می شـود که حضورش بـه فضای خانه، آشـپزخانه، شـوهرداری، الک 
زدن، رسـیدن بـه زيبايی تحديد شـده اسـت و کاربران به عنوان نماينـدگان اين نظام 
مردسـاالر، مدعی سـاختار جنسـیتی و فرودسـتی او هسـتند؛ برای  مثال، برخی زن 
را صرفـاً موجـودی فیزيولوژيکـی بـرای لذت شـوهر، بله چشـم گو و دسـتگاه زادوولد 
قلمـداد کرده انـد. ايـن فنـای نماديـن تـا جايـی پیـش مـی رود کـه پیش فرض هايی 
بديهی انگاشـته شـده در قبـال زنان در فضای جديـد تويیتر دوباره تولیـد و بازتکثیر 
 ... و  کج فهـم  پول پرسـت،  شـکاک،  ناقض الخـرد،  موجـودی،  را  آنـان  و  می شـود 
می شـمرد و بـه فرودستی شـان مهـر تأيید می زنـد. درواقع فضـای تويیتر کـه به زعم 
سـازمان عفـو بین الملـل فضايی سـمی  بـرای زنان اسـت با توجـه به کاربسـت زبانی 
آن در تويیت هـا کـه به نوعـی بـازار بازتولیـد قـدرت و فرادسـتی مردان و فرودسـتی 
زنـان اسـت بـه ادامـه رونـد تبعیـض جنسـیتی و زن سـتیزی آناليـن کمک شـايانی 
می کنـد و ايـن مهـم را امـری رايـج می شـمارد کـه زنـان همگـی به عنـوان ديگـری 

تلقـی  شـوند و مـردان در جايگاهـی اولی  نسـبت بـه آنان قـرار گیرند.
بـر پايـه اين پرسـش پژوهش کـه بازنمايی های کلیشـه ای از زنـان در اين فضای 
تعاملی چقدر با رسـانه های اصلی تفاوت دارد؟ گفتنی اسـت؛ بسـیاری از کلیشـه های 
زبانـی کـه در تويیتـر تولید می شـوند همسـو بـا بازنمايی رسـانه های اصلی هسـتند 
کـه زن را فـردی ضعیـف، متکی به مرد، ترشـیده، محدود به خانه، آشـپز، شـوهردار 
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و فرودسـت معرفـی می کننـد؛ البتـه در فضـای تويیتـر بـه دلیـل نظـارت اندکی  که 
بـر آن صـورت می گیـرد و همـه افـراد به راحتـی توانايـی تولید محتـوا را دارنـد، ما با 
نوعـی زبـان تنـد و جنسـیتی مواجهیـم امـری که شـايد در رسـانه های اصلـی مانند 
صداوسـیما، سـینما، تبلیغات و... به دلیل تحت نظارت بودن و تأثیرگذاری مسـتقیم 

بـر فرهنگ مخاطبـان با آن روبه رو نباشـیم.
امـا نکتـه اصلـی، در بـاب عـادی شـدن بهره گیـری از زبـان جنسـیتی در نـزد 
زنـان اسـت؛ جايـی کـه زنان خـود نیز به عنـوان ابـزاری، بـه بازتولید و نشـر و توزيع 
گفتمـان مردسـاالر می کننـد و موجـب تقويـت سـاختار جنسـیتی می شـوند؛ گويی 
تلقـی نظـام مردسـاالرانه از زنـان بـه حـدی در انديشـه زنان ريشـه دوانده اسـت که 
سـوژگی آنـان را بـا چالـش و گسسـت مواجـه کـرده و تبديـل بـه سـوژه هايی تهـی 
سـاخته اسـت که تـوان کوچک تريـن مقاومتـی را برابر رژيـم حقیقت مردانـه ندارند 
و ايـن مصـداق همـان چیـزی اسـت کـه به زعـم دوبـووار، مـردان زنـان را افـرادی 
ناقص العقـل قلمـداد کردنـد تـا ابتکار عمـل در قبال شـان را در دسـت بگیرند و تلقی 

خـود از آنـان را به عنـوان تلقـی راسـتین جلـوه دهند.
فضـای مجـازی و شـبکه تويیتر در امتـداد ايدئولوژی مردسـاالرانه عمل می کنند 
و به نوعـی، ادامـه رونـدی را در پیـش می گیرند که زن سـتیزی را امـری رايج و عادی 
در جامعـه قلمـداد می کنـد و ازايـن رو، خواسـته يـا ناخواسـته، بـه تعمیـق باورهـای 
فرهنگـی کلیشـه ای و غلـط دربـاره زنـان می پردازنـد. مبرهـن اسـت که رسـانه های 
اجتماعـی يکسـره فرصـت و مزيت به کاربـران و جامعه اعطا نمی کننـد، بلکه مواجهه 
نامناسـب بـا آن می توانـد خالـق تهديدها و سـوءرفتارهای متعدد گردد کـه تداوم هر 

يـک، اثـرات آسـیب زايی زيادی بـر جامعه خواد گذاشـت.
در پايـان می تـوان گفـت، رژيم هـای طـرد و حذفـی که بـر پايه مناسـبات قدرت 
دوگانـه زن و مـرد را شـکل داده انـد، به نوعـی در حـال امتـداد آن در سـپهر فضـای 
مجـازی هسـتند. هرچنـد فضـای مجـازی را از حیث زنانه يـا مردانه بـودن نمی توان 
متعلـق بـه يک جنسـیت دانسـت، سـاختار گفتمانی مسـلطی که به عنـوان يک کل، 
ايـن زن سـتیزی و مردسـاالری را خلق می کنـد، زاده تفکر تاريخی مبنـی بر پايین تر 
بـودن زنـان نسـبت بـه مـردان اسـت و ايـن مهـم به قـدری ريشـه گرفتـه اسـت که 
حتـی شـاهد تکـرار آن از سـوی زنانی هسـتیم کـه خود منتقـد فضای مردسـاالرانه 
هسـتند. بـا ايـن اوصاف، فضـای مجازی هرچنـد با فراهـم آوردن امکان حضـور زنان 
در رسـانه تعاملی )فضای مجازی(، بسـتر صدادار کردن آنان را میّسـر و قیدوبندهای 
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مردسـاالرانه تاريخـی موجـود در جامعـه را سسـت کـرده اسـت، همچنـان در يـک 
چرخـه، خـود بـه ابـزاری برای زوال امـر اجتماعـی و تخريب چهره زنان تبديل شـده 
اسـت. در حقیقـت بـر پايـه سـؤال تحقیـق بايد افـزود که فضـای موجـود در تويیتر، 
فضايـی آگونیسـتیک دارد کـه بـه رقابـت انجامیـده اسـت، هرچنـد به زعـم شـانتال 
موفـه در يـک سیاسـت آگونیسـتیک بعد خصومت  سـازانه همـواره حاضر اسـت؛ زيرا 
آنچـه در خطر اسـت، سـتیزه میـان پروژه هـای هژمون متضادی و ديگرسـانی اسـت 
کـه هیـچ گاه نمی تـوان آنهـا را بـر پايـه مبانـی عقالنـی آشـتی داد و به ناچـار يکی از 
آن دو بايـد شکسـت بخـورد )موفـه، ترجمـه انصـاری،1397: 191(. بـا ايـن اوصاف 
تويیتـر بـا اينکـه بـه سـبب تعاملی بـودن توانسـته فضـا را رقابتـی کند امـا محتوای 
منتشـر شـده در آن حاکـی از ژرف بودگـی بعـد آنتاگونیسـتی امر سیاسـی اسـت که 
بـه تعارض هـای سیاسـی ـ جنسـیتی، وجـه ای دگرسـازانه و خصومت مدار بخشـیده 
اسـت. به اين ترتیـب،  بايـد اذعـان کرد تويیتر که نتوانسـته اسـت در بـاب برابری های 
جنسـیتی و گفت وگويـی بـه ثبـات برسـد، باعـث تقويـت فضـای آنتاگونیسـتی را 
تقويـت کـرده و همیـن عاملـی اسـت کـه بـه بیـان موفـه  می تـوان آن را شکسـت 
در تحقـق دموکراسـی دانسـت چراکـه اين رسـانه نتوانسـته فضـا را مديريـت کند و 
دوگانـه مـرد/زن به مثابه ديگری در آن شـدت بیشـتری يافته اسـت. بـه همین دلیل 
نیـز تعارض هـای موجـود در ايـن فضا برسـازنده نبـود و باعـث زوال امـر اجتماعی و 
تخريـب بندوبسـط های اجتماعـی تعیین کننده شـده اسـت. ايـن امر نشـان می دهد 
کـه مطابـق بـا پژوهش گینـگ و سـیاپرا )2018( در فضای مجازی، شـاهد اسـتمرار 
قابل توجـه گفتمان هـای موجـود هسـتیم کـه به نوعـی تکـرار کنش های زن سـتیزانه 
گذشـته هسـتند، ازايـن رو، می تـوان نتیجـه گرفـت کـه صورت بندی فضـای مجازی 
از بعـد محتـوای منتشـر شـده، ادامه سـپهر حیـات عمومی  اسـت که عمومـاً مردانه 
اسـت و بايـد همـراه با حضور زنـان در فضای مجـازی بازآفرينی شـود. درواقع تويیتر 
به عنـوان رسـانه اجتماعی، نمايانگر همان رخدادهايی اسـت کـه در جامعه و فرهنگ 
اصلـی کشـور در جريـان اسـت و تنهـا در بسـتری جديد کـه از حیث بیان و انتشـار 

محتـوا آزاد تـر اسـت، بـه حیات خـود ادامـه می دهد.

پيشنهادها
 پیشـنهاد می شـود کـه از حیـث مسـئله زن سـتیزی در رسـانه ها، پژوهشـی 
کاربـردی در بـاب مفاهیـم زن سـتیزی و بازتـاب آن در برنامه هـای صداوسـیما انجام 
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پذيـرد تـا سـازمان و مخاطبـان، ضمـن آشـنايی بـا کـم و کیـف آن درصـدد فهـم 
عمیق تـر مسـئله برآينـد و برنامه سـازان صداوسـیما نیـز بـا عنايـت بـه موضـوع، در 

انتخـاب محتـوای ضدزن سـتیزانه دقـت بیشـتری بـه خـرج دهنـد.
 فضـای رسـانه های اجتماعـی بـه دلیـل همگانـی بودن، عـالوه بر زن سـتیزی، 
جوالنـگاه رخدادهايـی همچـون فعالیت های مردسـتیزانه اسـت که درواقـع برخالف 
جريـان گفتمان مردسـاالرانه، درصدد واژگونی اين گفتمان اسـت. ازاين رو، پیشـنهاد 
می شـود کـه پژوهشـی در باب مردسـتیزی در رسـانه های اجتماعی و بازتـاب آن در 
رسـانه های جريـان اصلـی صـورت گیرد تا بـا ادبیـات و چگونگی اين پديده آشـنايی 

گسـترده ای ايجاد شود.
و  تخصصـی  برنامـه ای  تلويزيونـی،  برنامه هـای  در  کـه  می شـود  پیشـنهاد   
گفت وگومحـور، در بـاب نفرت پراکنی هـای جنسـیتی بـا حضـور کارشناسـان مطالعات 
زنـان، جامعه شناسـی، روان شناسـی و... برگزار شـود تا به تعمیق و کنـکاش در باب اين 
پديـده بپردازنـد و اطالعـات کارشناسـانه آنهـا در نزد مخاطبان صداوسـیما قـرار گیرد.

 تلقی های يکسـان و کلیشـه ای از زنانگی و مردانگی، برداشـت هايی ناصحیح از 
واقعیـت رفتارهـای زنانـه و مردانـه به جا گذاشـته اسـت و اين مهم در رسـانه ها دلیل 
آشـنا نبـودن اکثريـت با ابعـاد زبانـی و کالن خصومت مـدار برسـاخت دوگانگی )ما و 
آنهـا( به وفـور بازتولیـد و تکثیر می شـود؛ صداوسـیما به عنوان رسـانه اصلی جمهوری 
اسـالمی ايـران، وظیفـه ای اجتماعـی و رسـانه ای در زدودن ايـن رويه هـای سـیاه از 
سـاحت ارتباطـی و اجتماعـی دارد و بـه همیـن دلیـل، اختصـاص زمـان  بیشـتر بـه 
برنامه هـای زنانـه و تحلیلـی در جـدول پخـش و دقـت در انتخـاب واژگان به کاررفته 
در ديالـو گ  برنامه هـا می توانـد تـا حـدی بـه برطرف شـدن اين مشـکل کمـک کند.
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