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چکیده
کمپین هایـی کـه طـی سـال های اخیـر در شـبکه های اجتماعی شـکل  گرفته 
تـا از زنـان بـرای مبـارزه بـا حجـاب قانونـی دعـوت کنـد، تاحـدودی تأثیرگـذار 
بـوده و چالش هایـی را در جامعـه زنـان ایجـاد کـرده اسـت؛ ازجملـه، کمپیـن 
»چهارشـنبه های سـفید« کـه به  عنـوان یک کمپیـن اعتراضی، علیـه حجاب زنان 
در ایـران راه انـدازی شـده اسـت. به این ترتیب، پژوهـش حاضر به بررسـی محتوای 
پیام هـای زنـان کمپین در شـبکه اجتماعـی اینسـتاگرام پرداخته، از میـان 4600 
پسـت ارسـالی کاربـران، تعداد 94 پسـت بـا نمونه گیـری هدفمند، از آغـاز کمپیِن 
اردیبهشـت 1397 مـورد  تـا  اردیبهشـت 1396  یعنـی  چهارشـنبه های سـفید، 
تحلیـل قـرار گرفته اسـت. یافته هـای پژوهش نشـان می دهد که از میـان 94 پیام 
کدگـذاری شـده، 17 مؤلفـه، 9 اصـل و چهـار مبنـا اسـتخراج  شـده اسـت. اصول 
حاکـم بـر محتـوای ایـن پیام  ها در اینسـتاگرام، شـامل 4 اصـل عدالـت اجتماعی، 
ابـراز مخالفـت، ساختارشـکنی و دموکراسـی غربـی بـوده و بـا توجـه بـه مبناها و 
مؤلفه هـای استخراج شـده، مشـخص می شـود که هسـته اصلـی پیام ها رسـیدن به 
دموکراسـی غربـی از طریق مخالفت با سـنت حاکـم بر جامعه و حمایـت از آزادی 

زنـان به سـبک غرب اسـت. 
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شمـاره 1 )پیاپي 101( 
ــــار 1399  بـهــــــ

)ویژه شبکه های اجتمـاعی 
»ایـنـستــــــاگــــرام«( 

مقدمه
در جامعـه ایـران از پیـش  از انقـاب اسـامی 1357 تاکنـون، رعایـت حجـاب 
و  بـوده  جامعـه  زنـان  اکثریـت  قبـول  مـورد  اجتماعـی  و  دینـی  امـری  به عنـوان 
قانون گـذار نیـز بـر همین اسـاس، قوانینی را وضع کرده اسـت. تا سـال 1362 قانونی 
در زمینـه لـزوم رعایت حجاب اسـامی وجود نداشـت. اولین قانونی کـه در خصوص 
پوشـش زنـان بـه تصویب رسـید، مـاده 102 قانون تعزیـرات بود که بعدهـا به صورت 
تبصـره ای بـه مـاده 638 قانـون مجـازات اسـامی، مصـوب سـال 1375 الحاق شـد. 
تبصـره مـاده 638 قانـون مجازات اسـامی، تشـکیل دهنده جرم عـدم رعایت حجاب 
شـرعی اسـت. به موجـب ایـن مـاده »هر کـس علنـاً در انظـار عمومی و معابـر تظاهر 
بـه عمـل حرامـی نمایـد عـاوه بـر کیفـر عمل بـه حبـس از 10 روز تـا دو مـاه یا تا 
74 ضربـه شـاق محکـوم می گـردد و درصورتی که مرتکب عملی شـود کـه نفس آن 
عمـل دارای کیفـر نیسـت ولی عفـت عمومی را جریحـه دار می نمایـد، فقط به حبس 
از 10 روز تـا دو مـاه یـا تـا 74 ضربـه شـاق محکـوم خواهـد شـد«. در تبصـره این 
مـاده  قانونـی آمـده اسـت: »زنانی که بـدون حجاب شـرعی در معابر و انظـار عمومی 
ظاهـر شـوند بـه حبـس از 10 روز تـا دوماه یا از 50 تـا 500 هزار ریـال جزای نقدی 
محکـوم خواهنـد شـد«. برخـی از کشـورهای اسـامی نیـز  در قوانین خـود، رعایت 
حجـاب شـرعی را در قالـب قانـون مصـوب اعـام کرده انـد، ازجملـه اسـتان »آچه1« 
در اندونـزی کـه زنـان مسـلمان را ملـزم نیاز به داشـتن حجاب در عموم کرده اسـت 
)تاپسـفیلد2، 2016( و در کشـور »گامبیـا3« نیـز زنانـی کـه کارمنـد دولـت هسـتند 
بایـد در محـل کار روسـری سـر کننـد )خبرگـزاری جمهـوری اسـامی، 1394(؛ اما 
در کشـور عربسـتان کـه تـا چندی پیـش، قانـون رعایت حجاب شـرعی برقـرار بود، 
وضعیـت تغییـر کـرد و رعایـت حجـاب بـر عهـده افـراد گذاشـته  شـد؛ موضوعی که 
نقـش زیـادی در امیـدوار کـردن دنبال کننـدگان کمپیـن »چهارشـنبه های سـفید« 
)نـه بـه حجـاب اجبـاری( داشـته اسـت. ظرفیت ایـن کمپین بـرای سـازمان دهی به 
یـک جنبـش اجتماعـی واقعـی، جـای تأمـل دارد. امـا بـه هر حـال، فضـای مجازی 
می توانـد تسـهیل گر جنبش هـای اجتماعـی باشـد؛ به ویـژه در جوامعـی که رسـانه ها 
آزادی کمتـر دارنـد، فضـای مجازی به دلیل اعمـال مدیریت کمتر، تبدیـل به ابزاری 
بـرای اعتـراض می شـود و بهتریـن راه بـرای رسـاندن صـدای اعتـراض بـه جامعـه و 
برجسـته کـردن آن، ایجـاد کمپین هایـی اسـت کـه می تواننـد برونـداد واقعـی هـم 
داشـته باشـند و در فضـای مجـازی متوقف نماننـد. کمپین ها درصورتی کـه به فضای 

از خودمختاری  اندازه ای  تا  و  نفر جمعیت دارد  پانصد هزار  و  از چهار میلیون  و بیش  استان 58 هزار و 375 کیلومتر مربع مساحت  این   .1
برخوردار است.

2. Topsfield
3. کشوری در غرب آفریقا با جمعیت یک میلیون و 776 هزار نفر
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واقعـی هـم سـرایت کننـد، قدرت بیشـتری می گیرنـد )صفایی نـژاد، 1396(. ارسـال 
عکـس و فیلـم از سـوی زنـاِن کنشـگری کـه در خیابان هـا و مکان هـای عمومـی 
اعتـراض خـود را بیـان می کردند و برای صفحه کمپین در اینسـتاگرام می فرسـتادند 
تـا به اشـتراک گذاشـته شـود، همزمان با ظهـور دختـران خیابان انقاب و شـیوه ای 
جدیـد از نافرمانـی مدنـی، باعث شـد تـا اعتراض به حجـاب قانونی از فضـای مجازی 
بـه فضـای حقیقی وارد شـود و همین امر، مطرح شـدن این کمپین را درپی داشـت. 
در مجمـوع آنچه در شـبکه های اجتماعی از طریق کمپین »چهارشـنبه های سـفید« 
بارگـذاری شـد، موجـد رفتارهـای هنجارشـکنانه در میـان برخـی زنـان کنشـگر در 
سـطح جامعـه بـود و از ایـن رو، مطالعه پیام های زنـان مخالف حجاب قانونـی می تواند 
مـا را در شـناخت آنـان و رفتارهایشـان هرچـه بیشـتر یـاری دهـد. به عبـارت دیگر، 
شـناخت محتـوای تولیدشـده کاربـران صفحـه اینسـتاگرام کمپیـن می تواند مـا را با 
خواسـته های بیان شـده آنان آشـنا سـازد و به شـناخت بیشـتر ما از کاربران کمپین 
مخالفـت بـا حجـاب قانونـی کمـک کنـد. درواقع بـدون شـناخت خواسـته های زنان 
معتـرض، امـکان برنامه ریـزی یـا هرگونـه اقـدام صحیح علیـه کمپین هـای اعتراضی 

میسـر نیسـت. بـر ایـن اسـاس، پرسـش اصلی پژوهـش حاضر به شـرح زیر اسـت:
1. سـاختار مطالـب کنشـگران کمپیـن چهارشـنبه های سـفید در اینسـتاگرام 

اسـت؟ چگونه 
2. شـاخص های پیام زنان کنشـگر کمپین چهارشـنبه های سـفید در اینستاگرام 

کدام ا ند؟
3. مؤلفه هـای پیـام زنان کنشـگر کمپین چهارشـنبه های سـفید در اینسـتاگرام 

کدام ا نـد؟
4. مبانـی پیـام زنـان کنشـگر کمپین چهارشـنبه های سـفید در اینسـتاگرام چه 

؟ هستند
5. اصـول حاکـم بـر محتـوای پیام هـای کنشـگران زن کمپیـن چهارشـنبه های 

سـفید در اینسـتاگرام کدام انـد؟

رویکردهای نظری پژوهش
کمپیـن: بـه معنای پویـش، مبـارزه، کارزار، هماهنگی و کار دسـته جمعی، برای 
رسـیدن بـه یـک هـدف خـاص بیشـتر بـا ته مایـه سیاسـی یـا تبلیغاتی آمده اسـت 
)دیکشـنری آبادیـس، 1395(. درواقـع کمپیـن، بـه معنی دسـتیابی به یـک تغییر و 
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چیـزی بیشـتر از یـک سـازماندهی هوشـمندانه تبلیغی اسـت. سـال 1930 میادی 
آغاز اسـتفاده از رادیو در کمپین های سیاسـی بود، تلویزیون در سـال 1957 میادی 
برای اولین بار در کمپین به کار گرفته شـد و در قرن 21 اینترنت و شـبکه اجتماعی 
و موبایلـی بسـتری را بـرای طراحی یـک کمپین اثرگـذار فراهم کرده اند )مسـعودی، 
1396: 35(. کمپیـن بسـته بـه اوضـاع و نوع بـازار و مخاطبان، ممکن اسـت به روش 
خـاص خـود برپـا شـود، امـا به طورکلـی و  بر اسـاس الگوسـازی سیسـتمی، در همه 
کمپین هـا، مراحـل کم وبیـش مشـابهی طـی می شـود. کمپین هـای فضـای مجـازی 
نیـز بـرای یـک دوره خاص طراحی می شـوند و کارکرد آنها  همیشـگی نیسـت، یعنی 

زمـان آغـاز و پایان خاصـی دارد )صفایی نـژاد، 1395: 32(.
چهارشـنبه های سـفید1: نـام کمپینی اسـت که محتـوای مطالـب آن، مبارزه 
بـا حجـاب قانونـی در ایـران اسـت. ایـن کمپیـن سـابق بر ایـن، بـا نـام »آزادی های 

یواشـکی« فعالیـت می کرد. 
چهارشـنبه هـر هفتـه، از زنـان ایرانـی خواسـته می شـد شـال و لبـاس سـفید 
بپوشـید و در مکان هـای عمومـی ظاهـر شـوند تـا بـه شـیوه مسـالمت آمیز مخالفت 
خـود را بـا حجـاب اجبـاری اعـام کننـد. در ایـن کمپیـن، رنـگ سـفید بـا توجه به 
نمـاد صلـح انتخـاب شـده و اختصـاص یافتـن یـک روز در هفتـه بـرای همراهـی بـا 
کمپیـن نیـز از »سه شـنبه های بدون خودرو« الگو گرفته شـده اسـت. اولین هشـتگ 
چهارشـنبه های سـفید 21 ِمـی 2017 )30 اردیبهشـت 1396( فّعـال شـد و اولیـن 

هفتـه آغـاز کمپیـن 3 خـرداد 1396 بـود که تـا سـال 1397 ادامـه یافت.
کنشـگر: ایـن مفهـوم از دیدگاه کاسـتلز2، به گسـتره ای از موضوعـات مرتبط با 
کنـش؛ همچون کنشـگران فردی، کنشـگران گروهی، سـازمان ها، نهادها و شـبکه ها 
اشـاره دارد. حّتـی اگـر ایـن عملکرد بـه واسـطه فرایندهایـی در گذشـته، نهادینه یا 
سـازماندهی  شـده باشـد، آنچـه مهـم تلقی می شـود، این اسـت کـه در نهایـت، تمام 
سـازمان ها، نهادهـا و شـبکه ها بـه گونـه ای بـر عملکـرد کنشـگران انسـانی داللـت 
می کننـد )2009: 11(. آگوآیـو3 در دانش نامـه »رسـانه های جنبـش اجتماعی« ذیل 
مدخل »کنشـگری و رسـانه های جدید«، کنشـگری را مفهومی برآمده از رسـانه های 
جدیـد تعریـف کـرده اسـت کـه اغلـب بـا محتـوای تولید شـده از سـوی کاربـران و 
دروازه بانـی آنـان ده ها میلیون بیننـده و خواننده را به مشـارکت و تعامل در خصوص 
محتـوای بـه اشـتراک گذاشـته شـده، فرامی خوانـد. کنشـگری در مصادیـق خـود از 
رسـانه های اجتماعـی پرطرفـدار ماننـد فیس بـوک و توییتـر تا وباگ های شـخصی، 

1. WhiteWednesdays
2. Castells

3. Aguayo
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سـویه های سیاسـی، اجتماعـی، فرهنگـی و غیـره کسـب می کنـد. بـه همیـن دلیل، 
اینترنـت و به ویـژه رسـانه های اجتماعی مجـازی ماننـد فیس بوک، توییتـر، یوتیوب، 
مای اسـپیس و حّتـی وباگ هـا، پادکسـت ها، فروم هـا و کامیونیتی هـای محتوایـی1 
)در حـال حاضـر در ایران اینسـتاگرام بیشـتر از همه مورد توجه اسـت( نیز می توانند 
شـیوه هایی از کنشـگری را دنبـال کننـد. ایـن امـر منجـر بـه تسـریع حرکت هـای 
شـهروندی و بسـیج اجتماعی افراد یا کاربران این سـایت ها می شـود )2011: 362(. 
به این ترتیـب، کنشـگری اینترنتـی، نوعـی کنشـگری اجتماعـی اسـت کـه در فضای 

واقعـی نیز امـکان انعـکاس می یابد.
اینسـتاگرام: ازجملـه شـبکه های اجتماعـی اسـت کـه به عنـوان یـک رسـانه 
اجتماعـی، در ایـران کاربران زیادی دارد. رسـانه های اجتماعی بخشـی از شـبکه های 
اجتماعـی هسـتند کـه بر پایه محتـوای کاربر سـاخته بنا شـده اند باید توجه داشـت 
کـه برخـاف رسـانه هایی چـون رادیـو و تلویزیـون و مطبوعـات، محتوای ارائه شـده 
در قالـب عکـس، نظـر یـا کامنـت، از طریق زنان کنشـگر تولیـد می شـود و می تواند 
آیینـه تمام نمـای گفته هـای زنـان مخالـف حجـاب قانونـی باشـد. در ایـن رسـانه ها، 
شـرکت ها و رسـانه های حرفـه ای نیـز حضـور دارنـد ولـی بخـش عمـده فعالیـت، با 
اقدامـات کاربـران؛ همچون پسـندیدن، نظر گذاشـتن، گفتگو کردن و بازنشـر صورت 
رسـانه های  از  نمونه هایـی  وپینترسـت  اینسـتاگرام  توییتـر،  فیس بـوک،  می گیـرد. 
اجتماعـی هسـتند. بـه گفتـه فن دایـک، روزانـه میلیون هـا نفـر از طریق رسـانه های 
اجتماعـی بـا یکدیگـر تعامـل دارنـد و طـی کمتـر از یک دهـه، زیرسـاخت جدیدی 
بـرای اجتماع گـردی آنایـن و خاقیـت ظاهرشـده که بـه همه تاروپودهـای فرهنگ 
امـروزی نفـوذ کـرده اسـت. بـه ایـن ترتیـب، فن دایـک از فرهنـگ اتصـال سـخن به 
میـان مـی آورد )ترجمـه حسـنی، 1396(. اینسـتاگرام نیـز امـکان اتصـال میلیون ها 
ایرانـی را فراهـم آورده اسـت. ایـن شـبکه اجتماعـی، زمانـی کـه کویـن سیسـتروم 
و مایـک کرایگـر، روی پـروژه چندمنظـوره اچ تـی ام ال 5 را کـه بوربـن2 نـام داشـت 
و درواقـع مربـوط بـه عکاسـی بـا موبایـل بـود، اجـرا می کـرد، در سان فرانسیسـکو 
گسـترش یافـت. نخسـتین نسـخه اینسـتاگرام در اکتبـر 2010 راه انـدازی شـد و 
به سـرعت، محبوبیـت کسـب کـرد چنان که بـه بیـش از 100 میلیون کاربـر تا آوریل 

2012 و 300 میلیـون کاربـر تـا دسـامبر 2014 رسـید )فیگرمـن3، 2014(.
و  عامـت  نماینـده،  و  نمـودار  ممتـاز،  فـرد  برآمـده،  معنـای  بـه  شـاخص: 

1.Content Communities 
به این معنی که در آنها محتوا شامل متن، تصویر، ویدیو، عکس، عامت ها و نشانه ها توسط کاربران تبادل می شود. این محتوا می تواند توسط 
کاربران تولید شده باشد و یا توسط شرکت های حرفه ای تولید شده ولی توسط کاربران بازنشر شده و به آن ارزشی همچون گفتگو و معنا بخشی 

و یا زاویه دید افزوده باشد )خواجه ئیان، 13:1398(.
2. Burbn                             3. Fiegerman



128
پژوهش های ارتبـاطی
ــم سـال بیـست  و هـفتــ

شمـاره 1 )پیاپي 101( 
ــــار 1399  بـهــــــ

)ویژه شبکه های اجتمـاعی 
»ایـنـستــــــاگــــرام«( 

مشـخص کننده ظهـر آورده شـده اسـت. در برنامه ریـزی به عنـوان عامتـی اسـت 
کـه مسـیر را مشـخص می کنـد و مـا را در دسـتیابی بـه هـدف یـاری می دهـد 
)شـعبانی، 109:1382(. شـاخص ها معیارهایـی هسـتند کـه به وسـیله آنهـا می توان 
کمیـت، کیفیـت و یـا سـقوط یـک موضـوع را اندازه گیـری کـرد. ازآنجاکـه بررسـی 
و تجزیه وتحلیـل موضوعـات مختلـف نیازمنـد اطاعـات مناسـب اسـت، شـاخص ها 
اولیـن مجموعـه اطاعـات را در مـورد یـک موضـوع بـه دسـت می دهنـد. از مجموع 

چنـد شـاخص می تـوان یـک مؤلفـه را اسـتخراج کـرد.
مؤلفه: به معنای سـازه، سـازنده و تشـکیل دهنده اسـت و در اصطـاح، تعدادی 
امـور مشـابه تحت یک سـازه را مؤلفـه می نامند. به عبـارت  دیگر، آن دسـته از عناصر 
یـا اجـزای تشـکیل دهنده یک چیـز را کـه بـدون داشـتن آنهـا نمی توانیـم آن چیز را 

تجزیه وتحلیـل کنیـم مؤلفه گویند )حق شـناس و همـکاران، 1383(.
مبانـی: جمـع مبنـی، بـه معنـی بنیـاد، شـالوده، بنیـان، اسـاس، پایـه و ریشـه 
اسـت )طریحـی، 64:1375(. در اصطـاح، زیرسـاخت ها و الزامات اولیـه هر علمی را 

گوینـد. به عبـارت  دیگـر مفاهیـم و اصـول کلـی هـر دانشـی را مبانـی گویند.
اصـول: اصـل بـه معنـای ریشـه و بن اسـت در برابـر فرع که شـاخه و بر اسـت. 
قانـون یـا قاعده ای حقوقی اسـت که بایـد از آن پیروی شـود، یا به طـور معمول، باید 
از آن پیـروی شـود، یـا می تـوان به دلخـواه از آن پیـروی کـرد، یـا نتیجـه گریزناپذیر 
چیـزی اسـت، نظیـر قوانین مشـاهده  شـده در طبیعـت یا شـیوه ای که هر سیسـتم 
سـاخته می شـود. اصـول چنـان سیسـتمی را کاربـران، مشـخصات ذاتی سیسـتم، یا 
بازتاب دهنـده هـدف طراحی شـده آن می داننـد؛ چنان کـه عملکـرد مؤثر یا اسـتفاده 
از سیسـتم در صـورت بی توجهـی بـه هـر یـک از اصـول غیرممکـن خواهـد بـود 

.)1994 )گیودو1، 

نوآوری پژوهش حاضر
طالبیـان و طالبیـان )1396( در پژوهشـی بـا عنـوان »زنـان و کنشـگری در 
رسـانه های اجتماعـی« بـه بی نتیجـه بـودن چنیـن کمپین هایـی اشـاره  کرده انـد: 
به رغـم ادعاهـای مثبتـی کـه دربـاره آزادی یواشـکی زنان مطـرح می شـود و با آنکه 
و ایـن صفحـه فیس بوکـی را به منزلـه جنبشـی مؤثـر یـا نـوع بـارزی از کنشـگری 
بـرای حقـوق زنـان در ایـران می سـتایند، به ایـن جریان نمی تـوان به مثابه جنبشـی 
سیاسـی یـا اجتماعـی علیـه حجـاب اجباری توجـه کرد؛ هرچنـد که شـاید از طریق 

1. Guido 
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سـازوکاری مانند برسـاخت هویت خاص زنانه در تحوالت درازمدت اجتماعی نقشـی 
داشته باشد. این تنهــا، نوعی جریــان کنشگر نمایی در فضــای مجـازی و رسانه های 
اجتماعـی اسـت کـه سـبب می شـود کاربـران حس خوبـی درباره خودشـان داشـته 
باشـند امـا طبیعـت و ماهیت یک جنبـش اجتماعی یا سیاسـی را نـدارد و نمی تواند 
کمتریـن فشـاری بـه دولت ایـران برای ایجاد تغییـر در قوانین اعمال کنـد یا گروهی 
از زنـان را بـه تغییـر نگـرش دربـاره حجـاب برانگیـزد. به عبـارت دیگر، ایـن صفحه، 
ناتـوان از بسـیج کـردن کاربـران برای یـک جنبش واقعـی اجتماعی و سیاسـی علیه 

حجـاب اجبـاری در آینـده، چـه به صـورت آفایـن چه به صـورت آناین، اسـت.
در  کنشـگر  زنـان  پیام هـای  محتـوای  دربـاره  پژوهشـی  می رسـد،  نظـر  بـه 
کمپین هـای اعتراضـی زنـان در ایـران انجـام  نشـده اسـت و مطالعـه طالبیـان هـم 
بیشـتر بـه تأثیـر کمپین هـا معطوف اسـت. ازایـن رو، نـوآوری پژوهش حاضر نسـبت 

بـه پژوهـش طالبیـان، پرداختـن بـه پیام هـای زنـان معتـرض اسـت.

نظریه برجسته سازی
رسـانه های جمعـی بـرای جلب توجـه مخاطبـان خـود، بـه بزرگ نمایـی یـک 
موضـوع یـا خبـر، و تأکیـد هرچـه بیشـتر بـر آن می پردازنـد تـا مخاطبـان را وادارند 
کـه دربـاره موضوع فکـر کنند. رسـانه های خبری اهمیـت موضوع های مهـم را تاحد 
زیـادی تعییـن می کنند. ایـن تأثیر وسـایل ارتباط جمعـی، در واقع قابلیـت اثرگذاری 
بـر تغییـر شـناخت و ادراک مخاطبـان و سـاخت تفکـر آنان اسـت، به عنـوان کارکرد 
برجسته سـازی وسـایل ارتباط جمعـی شـناخته می شـود. در اینجـا شـاید مهم تریـن 
تأثیـر ارتباط جمعـی، یعنـی قابلیـت آن بـه لحـاظ ایجاد نظـم فکری و نظـم دادن به 
دنیـای اطـراف را بتـوان دیـد. به طـور خاصـه، رسـانه های جمعـی ممکـن اسـت در 
اینکـه بـه مـا بگویند چگونـه فکر کنیـم، موفق نباشـند؛ امـا در گفتن این کـه درباره 
چـه چیـزی فکر کنیم، بسـیار موفـق هسـتند )شـاو و مک کامبز، ترجمه مسـعودی، 
138:1383(. برجسته سـازی بـه ایـن معنـی اسـت کـه بخشـی از اطاعـات یـک 
موضـوع، بـرای مخاطبـان،  قابـل  توجه تـر، معنی دارتـر و به یادماندنی تر شـود تا پیام 
آن را همان گونـه کـه پیام دهنـده می خواهـد، بپذیرنـد و در ذهن خـود ذخیره کنند.

نظریه چارچوب سازی1
مطالعـه رسـانه های اجتماعـی، بـه پژوهشـگر کمک می کنـد تا بـه درک عواملی 

1. framing theory
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نایـل شـود کـه بـر انتخـاب چارچـوب خبـری تأثیرگذارنـد. ابنـای بشـر در سـاخت 
معنـای جهـان اطراف خـود از طریـق طبقه بندی، سـازمان دهی و تفسـیر تجربه های 
زندگی شـان در چارچوب هـای خاصی فعال هسـتند و چارچوب سـازی بـه آنان اجازه 
می دهـد تـا شـمار نامعینـی از اقـام اطاعاتـی را مکان یابـی، درک و برچسـب زنی 
کننـد )گافمـن1، 1974(. چارچوب سـازی یـک نظریـه ارتباطـی و جامعه شناسـی 
اسـت. مفهـوم چارچوب بنـدی را گافمـن مطـرح کـرد؛ جامعه شناسـی کـه معتقـد 
بـود افـراد به صـورت فعـال، جهـان پیرامـون خـود را بـا اسـتفاده از چارچوب هایـی 
برچسـب زنی می کننـد، سـازمان  و  دریافـت، شناسـایی  تعییـن،  را  اطاعـات  کـه 
می دهنـد و معنـا می کننـد )شـیفول2 و تئوسـبری3، 2007: 11(. از نظـر شـارحان 
نظریـه چارچوب سـازی، نظـام باورهـا و کنش های سیاسـی به ویـژه رفتارهای جمعی 
و بحـث و گفتگـوی عمومـی در خـأ شـکل نمی گیـرد؛ بلکـه در چارچـوب معنایی و 
گفتمانـی کـه در فرهنـگ، تاریـخ، تعهـدات و وفاداری هـای سیاسـی مـورد پذیـرش 
تـوده مـردم ریشـه دارد، پدیـد می آیـد و طـی فرایندی در مناسـبات بیـن گروه های 
متنـوع فرهنگی، قدرت و سیاسـت، معنایی سـاخته می شـود تـا توجیه کننده نگرش 
و کنـش متقابـل آنهـا باشـد. به نظر گافمـن چارچوب عبـارت از مجموعـه طرح های 
تفسـیری اسـت کـه بـا عامت گـذاری گزینشـی و رمزگـذاری اشـیا، وضعیت هـا، 
رویدادهـا، تجربیـات و توالـی کنش هـا در محـدوده محیـط حـال و گذشـته افـراد، 
محیـط اطـراف را ساده سـازی و تلخیص می کنـد و در نهایت، تصویری فشـرده از آن 
ارائـه می دهـد. چارچوب هـا قادرنـد تـا عناصـر معنـادار یا بی معنـی را معرفـی کنند 
و زمینه هـای درک حـوادث را فراهـم آورنـد )کریمـی، 35:1388(. به عبـارت دیگـر، 
»چارچـوب، نظـر و یـا طرحـی اسـت کـه معنـا می دهـد )گمسـون4 و مدیگلیانـی5، 
1987: 143(. در فعالیت هـای اعتراضـی، به منظـور ایجاد جنبش اجتماعی گسـترده، 
معترضـان از طریـق رسـانه های جمعـی با اسـتفاده از چارچوب سـازی بـه تولید معنا 
و تهییـج مخاطبـان می پردازنـد: چارچوب سـازی فعالیتـی معناسـاز6 و منازعه جویانه 
اسـت کـه کنشـگران برای خلـق و گسـترش معناهایی بـه کار می گیرند کـه متفاوت 
بـا وضـع موجـود و گفتمـان مسـلط اسـت و آن را بـه چالـش می طلبـد؛ بنابرایـن، 
وقتـی شـرکت کنندگان در یـک جنبـش یـا رفتـار جمعی، وضـع سیاسـی خاصی را 
چارچوب سـازی می کننـد، معنایـی از آن بـه دسـت می دهند و حـوادث مرتبط با آن 
را به گونـه ای تفسـیر می کننـد کـه هـدف بسـیج مخاطبـان و اعضـای بالقـوه، تهییج 
ناظـران و جلوگیـری از بسـیج مخالفان در برابـر آن فراهم آید )کریمـی، 35:1388(. 

1. Goffman
2. Scheufel

3. Tewksbury
4. Gamson

5. Modigliani
6. meaning work
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معنـای مشـترک در میـان مخاطبـان، زمینـه رفتار مشـترک را در میان آنـان فراهم 
می کنـد و چارچوب هـای کنـش جمعـی شـکل می گیـرد: »چارچوب هـای کنـش 
جمعـی، زمانـی شـکل می گیرد که مخاطبـان جنبش درباره درک مشـترک و تعریف 
یکسـان از وضعیـت مسئله سـاز و دشـوار گفتگو می کننـد، به ضرورت تغییـرات الزم، 
وقـوف می یابنـد، برخـی صفـات را بـه بعضـی از افـراد نسـبت می دهنـد و آنـان را 
درخـور سـرزنش می داننـد، ترتیبـات و راه حل هـای بدیلی بـرای رهایی از مشـکات 
پیشـنهاد می کننـد و دیگـران را وادار می کننـد تا هماهنـگ با آنها بـرای تغییر اقدام 
کننـد. ازجملـه کارکردهـای چارچوب سـازی، مشـروعیت بخشـی به رفتـار جمعی از 
افـراد معتـرض در جامعـه اسـت: »ایـن چارچوب ها کارکردهـای ویژه ای بـرای کنش 
جمعـی کلیـه جنبش هـای اجتماعـی، ازجملـه جنبش هـا و رفتارهای جمعـی قومی 
دارنـد و طـرح تفسـیری و چشـم انداز اعضـا و فعـاالن جنبـش را فراهـم می آورنـد. 
به عنـوان  مثـال، وقتـی فعـاالن و اعضـای جنبـش بـا وضـع اجتماعـی ناعادالنـه ای 
می کننـد. چنیـن  برجسته سـازی  و  بزرگ نمایـی  را  آن  بی درنـگ  گردنـد،  مواجـه 
چارچوب هایـی پایه هـای مشـروعیت بخش رفتار جمعـی را به وجود مـی آورد و زمینه 

مبـارزه و رقابـت بـرای بسـیج افـراد را فراهـم می کنـد و تداوم می بخشـد«.

نظریه نمایشی گافمن
گافمـن بـر آن اسـت کـه طـی تعامـات، اشـخاص تـاش می کنند دیگـران را 
وادار سـازند تـا آنـان را همان گونـه کـه وانمـود می کننـد، بپذیرند. برای دسـتیابی 
بـه ایـن هـدف، هر فرد بایـد خود را مطابـق با نقش هـای اجتماعی اش نشـان دهد. 
تصویـر مثبـت از هـر نقـش، زمانـی ایجـاد می شـود که شـخص خـود را سـازگار با 
دیگـر اعضـای گـروه بازنمایی کند. بـه نظر می رسـد؛ »عملکرد چهـره ای« که افراد 
در گروه هـا بـرای سـاخت تصویـر مثبـت از خـود نشـان می دهنـد، اول( بازنمایـی 
هویـت نمایشـی آنـان در موقعیـت اجتماعـی اسـت، دوم( به منظـور همگرایـی بـا 
سـایر اعضاسـت، سـوم( بـرای کسـب حمایت حضـار یا مخاطبـان اسـت و چهارم( 
موجـب تثبیـت موقعیـت یا نقش خود در گروه می شـود )اجاق و میرزائی موسـوی، 
1395: 84(. یکـی دیگـر از اصطاحـات گافمـن »مدیریـت تأثیرگـذاری به معنای 
شـگردها و تدابیـری اسـت که کنشـگران بـه کار می برند تـا ایفای نقـش موفق تری 

داشـته باشـند )گافمن، 1959(.
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 روش شناسی پژوهش
اسـت.  اسـتفاده  شـده  کیفـی،  تحلیـل محتـوای  از روش  پژوهـش،  ایـن  در 
به زعـم  اسـت.  متـن1  و  تصویـر  محتـوای  بـا  اجتماعـی  رسـانه ای  اینسـتاگرام 
مک کوئیـل، محتـوای رسـانه های جمعـی به عنـوان یک منبـع، از ایـن مزیت واضح 
برخـوردار اسـت کـه در مقابـل کاوش گـر واکنـش نشـان نمی دهـد، ضمـن اینکـه 
از بیـن هـم نمـی رود و در شـکل هایی ظاهـر می شـود کـه از سـایر پدیده هـای 
فرهنگـی ثبـات بیشـتری دارد. بـه همه این دالیل، محتوای رسـانه، بـرای مورخان، 
جامعه شناسـان و مردم شناسـان بسـیار ارزشـمند اسـت )ترجمـه اجالـی، 1382: 
253(. در ایـن پژوهـش، بـرای تحلیـل محتـوا از روش گرانـدد تئـوری )داده بنیاد(، 
اسـتفاده  شـده اسـت. بسـیاری از پژوهشـگران ازجملـه چارمـز، ایـن را در تحلیـل 
محتـوا بـه کار گرفته انـد. تمامـی پژوهش هـای کیفـی، شـامل فرایند تحلیـل متون 
هسـتند و بعضـی پژوهشـگران، از متونـی اسـتفاده می کننـد کـه صرفـاً بخشـی از 
آنهـا بـه کار می آیـد یـا برعکـس، از بعضـی متـون دیگـر، بهـره بیشـتری می برنـد 
)ترجمـه کاظمـی موحـد و ایرانـی، 64:1397(. بـر اسـاس تقسـیم بندی میرینـگ، 
تحلیـل محتـوا به سـه شـکل، تحلیل محتـوا کمی، تحلیـل محتوای کیفی قیاسـی 
و تحلیـل محتـوای کیفـی اسـتقرایی قابل انجام اسـت )رضایی و همـکاران، 1393: 
بـه صفحـه  ارسـالی  فیلم هـای  از محتـوای عکس هـا و  نمونـه ای هدفمنـد   .)93
اینسـتاگرام کمپیـن، بـه همـراه نظرهـای دنبال کننـدگان آن، زیـر پُسـت های بـه 
اشـتراک گذاشـته شـده، از آغاز کمپیِن چهارشـنبه های سـفید؛ اردیبهشـت 1396 
تـا اردیبهشـت 1397 انتخـاب و تحلیل شـده اسـت. اولیـن مرحلـه تجزیه و تحلیل 
داده هـا بـر اسـاس روش نظریـه داده بنیـاد، بـا اسـتفاده از کدگـذاری نظـری انجام 
می شـود. »کدگـذاری نظـری روشـی اسـت بـرای تحلیـل داده هایـی کـه به منظور 
تدویـن یـک نظریـه در نظریـه داده بنیـاد گـردآوری  شـده اند. ایـن روش را گلیـزر 
و اسـتراوس )1967( مطـرح کردنـد و بعدهـا توسـط گلیـزر )1978(، اسـترواس 
)1987( و اسـتراوس و کوربیـن )1990 و 1998( بسـط پیـدا کـرد« )بیرکـس2 و 
میلـز2011،3: 18(. کدگـذاری نظـری شـامل سـه مرحلـه اسـت کـه عبارت انـد از 
»کدگـذاری بـاز«، »کدگـذاری محـوری« و »کدگذاری گزینشـی«. البتـه نباید این 
سـه نـوع کدگـذاری را متمایـز از یکدیگـر، یـا مراحلـی بـه لحـاظ زمانی، مجـزا در 
فراینـد تفسـیر به شـمار آورد. بلکـه اینها  روش هایـی مختلف برای کار بـا داده های 
متنـی هسـتند کـه محقـق در صورت نیـاز آنهـا را جابه جا یـا باهم تلفیـق می کند. 

1. post
2. Birks

3. Mills
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بااین حـال، فراینـد تفسـیر بـا کدگـذاری بـاز آغـاز و بـا نزدیـک شـدن بـه مراحـل 
پایانـی فراینـد تحلیل، کدگذاری گزینشـی بیشـتر مطرح می شـود. برای دسـتیابی 
بـه روایـی و پایایی پژوهش، از قابلیت اعتبار و اعتماد اسـتفاده شـده اسـت. قابلیت 
اعتبـار )روایـی درونـی( یافته هـای پژوهـش بـا چگونگـی پوشـش داده هـای آن در 
مقوله هـا و تم هـا ارتبـاط دارد. در پژوهـش حاضـر، تـاش شـده اسـت هیـچ داده 
مرتبطـی به طـور سـهوی یـا نظام منـد، بیـرون از مقوله بنـدی نـگاه داشـته نشـود 
یـا داده نامرتبطـی را پوشـش ندهـد. بـرای تعییـن قابلیت اعتمـاد )روایـی بیرونی( 
پژوهـش کیفـی؛ عـاوه بـر مشـاهده مـداوم و غوطـه ور شـدن پژوهشـگر و بازبینی 
همـکاران؛ از فن مثلث سـازی الزارسـفلد، بنیانگـذار رادیو پژوهـی و از نظریه پردازان 
علـم ارتباطـات اسـتفاده  شـده اسـت. بـا توجـه بـه حساسـیت نگارنـده در انتخاب 
نمونـه، محتـوای تمـام پسـت های مربوط بـه صفحه اینسـتاگرام ادمیـن، از 30 تیر 
1394 )21 جـوالی 2015( تـا خـرداد 1397 )بیش از 4600 پُسـت1 که البته همه 
آنهـا مربـوط بـه مخالفت با حجاب نیسـت( بررسـی  شـده اند و نمونه ای شـامل 94 
پیـام، حـاوی مطالـب کلیدی کنشـگران در اعتراض بـه حجاب، انتخـاب و به عنوان 

شـاخص ها، در کدگـذاری باز اسـتفاده شـده اسـت.
پژوهشـگر برای کدگذاری پس از انتخاب هدفمند نمونه ها  بر اسـاس حساسـیت 
نظـری حاصل از زیسـت تجربه و مطالعـات منابع مربوط به موضوع، با برچسـب زدن 
شـاخص ها )کامنـت(، ابتـدا، مؤلفه هـای پیام هـا را مشـخص و سـپس، بـا کدگـذاری 
محـوری، از میـان مؤلفه هـا، تا رسـیدن به اشـباع نظری یعنـی کفایت کدگـذاری به 
دلیـل تکـراری بـودن نمونه هـای بعـدی، اصول حاکم بـر پیام هـا و مبنای آنهـا  را از 

درون هـر یـک احصا کرده اسـت. 

یافته های پژوهش
پژوهشـگر، از میـان 94 شـاخص اسـتخراج  شـده از کدگـذاری بـاز، بـه  4 
مبنـای اصلـی عدالـت اجتماعـی، ابـراز مخالفـت، سنت شـکنی و دموکراسـی 
غربی رسـیده اسـت. در ادامه، مراحل سـه گانه کدگذاری را در جداول مشـاهده 
خواهیـد کـرد کـه در کدگذاری بـاز، مؤلفه ها اسـتخراج شـده اند و در کدگذاری 
محـوری، اصـول در نهایـت نیـز با کدگـذاری انتخابـی مبنای پیام  زنان کنشـگر 
در کمپیـن، اسـتخراج و تحلیـل شـده اند. 4 مبنـا بـه همـراه مراحل رسـیدن به 

هریـک، در ادامـه ذکر شـده اند.

1. این حجم از بررسی، به دلیل اِشراف کامل بر آن چیزی است که در صفحه او گذشته تا به کمپین چهارشنبه های سفید رسیده، همچنین 
پست های فیس بوک، توییت ها و پست های کانال تلگرامی ادمین و برنامه تلویزیونی تبلت نیز از شبکه صدای امریکا دنبال شده است که البته 

تکرار همان پست های اینستاگرام بوده است.
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مبنای عدالت اجتماعی
بـرای اینکـه در یـک نگاه، محتـوای پیام های زنان کمپین چهارشـنبه های سـفید 
را بـر مبنـای عدالـت اجتماعی ببینیم، تنها از شـاخص هایی اسـتفاده  شـده اسـت که 
می تواننـد حـول یک محور گنجانده شـوند. زنان چهارشـنبه های سـفید در پسـت ها، 
عکس هـا و ویدیوهـا می گوینـد کـه بـه دنبـال عدالـت اجتماعـی هسـتند. در تحلیل 
معنـا و ماهیـت عدالـت، تعریف هـای لغـوی و اصطاحی بی شـماری ارائه شـده اسـت 
کـه برگشـت همـه آنهـا بـه دو معنـای حقیقـی »برابـری« و »تـوازن« اسـت. زنـان 
معتـرض می گوینـد؛ قوانیـن حاکم بر ایـران »ضد زن« و »مردسـاالرانه« اسـت اما این 
قوانیـن نابرابـر، در نهایـت بـه نفع مردان هم نیسـت و شـأن آنان را زیر سـؤال می برد.

جدول 1. محتوای پیام زنان کمپین چهارشنبه های سفید بر مبنای عدالت اجتماعی

شاخصمؤلفهاصلمبنا

عدالت 
اجتماعی

برابری زن 
و مرد

کنترل 
نکردن 

زنان

حفظ شأن 
مرد

حجاب اجباری توهین به شعور مردان ایرانی
حمایت همسران از این کمپین نشانه داشتن غیرت

سست عنصر نبودن مردان ایرانی

عدالت خواهی

برابر نبودن زن و مرد در ایران
تشابه برده داری و قانون حجاب اجباری/ هر دو در جرگه 

قوانین بد
جنگیدن برای مطالبه حقوق زنان مانند جنگیدن برای 

گرفتن حِق رأی 

کنترل
حجاب اجباری یعنی گرفتن قدرت و هویت از زنان

هویت گمشده زنان ایرانی تحت حجاب اجباری
کنترل زنان با تحمیل حجاب

امنیت
حذف هزینه مالیات برای امنیت، گشت ارشاد

صرف هزینه تبلیغات حجاب برای امنیت
نبود رابطه معنادار بین امنیت و حجاب اجباری

در جـدول 1 مشـاهده می شـود که برای مبنـای عدالت اجتماعـی، »برابری زن و 
مـرد« اصـل اول ایـن اسـت و این اصـل از 4 مؤلفه )حفظ شـأن مـرد، عدالت خواهی، 

کنترل و امنیت( برگرفته  شـده اسـت.
شـاخص های مؤلفـه حفظ شـأن مـرد، عبارت انـد از: سسـت عنصر نبـودن مردان 
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ایرانـی، حجـاب اجبـاری توهیـن بـه شـعور مـردان ایرانی، حمایـت همسـران از این 
کمپین نشـانه داشـتن غیرت،

شـاخص های مؤلفـه عدالت خواهـی، عبارت انـد از: برابـر نبـودن زن و مـرد در 
ایـران، جنگیـدن بـرای مطالبه حقـوق زنان، جنگیدن بـرای گرفتن حِق رأی، تشـابه 

بـرده داری و قانـون حجـاب اجبـاری و قـرار داشـتن هـر دو در جرگـه قوانیـن بد،
اصل دوم، کنترل نکردن زنان است که دو مؤلفه را شامل می شود، کنترل و امنیت:

شـاخص های مؤلفـه کنتـرل، عبارت انـد از: حجاب اجبـاری یعنـی گرفتن قدرت 
و هویـت از زنـان، هویـت گمشـده زنـان ایرانـی تحت حجـاب اجباری، کنتـرل زنان 

با تحمیـل حجاب،
شـاخص های مؤلفـه امنیـت، عبارت انـد از: صـرف هزینـه مالیات بـرای امنیت نه 
گشـت ارشـاد، صـرف هزینـه تبلیغات حجاب بـرای امنیت، نبـود رابطه معنـادار بین 

امنیت و حجـاب اجباری،

مبنای ابراز مخالفت
زنـان معتـرض در پیام هـای خـود به شـیوه های مختلف، هـم در اینسـتاگرام و هم 
در سـطح شـهر و خیابـان، به ابـراز مخالفت با قانون حجـاب برخاسـته اند. از نظر آنان، 
ابـراز مخالفـت، فـارغ از دسـتیابی بـه نتیجه مطلـوب، از سـکوت و منفعل بـودن واالتر 
اسـت. امیـد بـه تغییر قانون باعث شـده اسـت کـه به حجـاب اجباری اعتـراض کنند.

جدول 2. محتوای پیام زنان کمپین چهارشنبه های سفید بر مبنای ابراز مخالفت

شاخصمؤلفهاصلمبنا

ابراز 
مخالفت

اعتراض

تبلیغ

مداومت در اعتراض

اعتراض خیابانی

محدود نکردن ُکنش به یک روز در هفته

امکان پذیر بودن تغییر قوانین حتی از نوع سخت

نمایش بی حجابی در میدان ها با شال سفید

تکرار بی حجابی و تبدیل آن به هنجار

خاقیت در تبلیغ

ترویج حجاب با فرهنگ سازی درست

ایجاد اتحاد با داشتن نماد مشخص )سفید(
دعوت به کمپین و همگانی کردن آن با شیوه های 

خاقانه
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اتحـاد باعـث می شـود که کنشـگران باور داشـته باشـند سـرانجام روزی )شـاید 
یـک یـا دو دهـه بعـد( تـاش کنونـی آنـان به ثمـر خواهد نشسـت؛ پـس بـا انگیزه 
بیشـتر مداومـت بـه خـرج داده و دسـت بـه خاقیـت می زننـد تـا بـه شـیوه های 
متفـاوت و نویـن اعتـراض خـود را بیان کننـد بر مبنای ابـراز مخالفـت در پیام ها، دو 
اصل شناسـایی شـدند: اعتـراض و تبلیغ؛ کـه مؤلفه های اعتراض، شـامل مداومت در 
اعتـراض و اعتـراض خیابانـی اسـت و مؤلفه هـای تبلیغ، عبـارت از نـوآوری در تبلیغ 

و ترویـج بی حجابـی:
- شـاخص های مؤلفـه مداومـت در اعتـراض، عبارت انـد از: مداومـت و محـدود 
نکـردن ُکنـش بـه یـک روز در هفتـه، امکان پذیـر بـودن تغییـر قوانین حتـی از نوع 

سـخت، تکـرار بی حجابـی و تبدیـل آن بـه هنجـار،
- شـاخص های مؤلفـه نـوآوری در تبلیـغ عبارت انـد از: پسـت های دعـوت بـه 
کمپیـن و همگانـی کـردن آن بـا شـیوه های خاقانـه و ایجـاد اتحـاد با داشـتن نماد 

)سـفید(،  مشخص 
- شـاخص های مؤلفـه اعتـراض خیابانـی، شـامل: نمایش بی حجابـی در میدان ها 

با شـال سـفید، تکـرار بی حجابـی و تبدیل آن بـه هنجار.
 

مبنای سنت شکنی
ایـن مبنـا، تأییـدی بـر نظریـه نمایشـی گافمـن اسـت. برخـی از کنشـگران بـه 
دنبـال دیـده شـدن هسـتند و دسـتیابی  بـه نتیجه بـرای آنهـا در اولویت بعـدی قرار 
دارد. بـه ایـن ترتیـب کنش هـای خود را تحـت تأثیر یـک جریان به صـورت هیجانی 
کنـش بـروز می دهنـد. در اعتـراض بـه مسـئله ای کـه مخالـف بـا نظـام یک کشـور 
اسـت، این سنت شـکنی )تابوشـکنی( اسـت کـه موجـب نافرمانی مدنی می شـود. در 

عمـِق سنت شـکنی نیـز دیده شـدن مطرح اسـت.
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جدول 3. محتوای پیام زنان کمپین چهارشنبه های سفید بر مبنای سنت شکنی

شاخصمؤلفهاصلمبنا

سنت شکنی

تغییر 

تغییر قانون

تضاد حجاب با 
کار زنان

مخالفت با سنت

هنجارشکنی

بی باکی از هنجارشکنی
برداشتن روسری در خیابان

کنش در قالب رقص در فضای باز
بی باکی از هنجارشکنی

پسرنما شدن دختران و رفتن به 
استادیوم

مبارزات
مسالمتآميز

مطالبهحقوق
زنان

اعتراضمعلوالن

سختیکارزنان
باحجاب

کنش مسالمت آمیز دختر انقاب
سلفی گرفتن بدون حجاب
شابلون نویسی روی دیوار

تغییر در قانون با احترام و امنیت نه 
جنگ و جدل

مطالبه حقوق زنان بدون خشونت
با هر دینی ملزم به احترام گذاشتن به 

انتخاب پوشش افراد
مطالبه حقوق زنان برای اشتغال

اعتراض ناشنوایان به حجاب اجباری
سخت بودن انجام کارهای زنان با حفظ 

حجاب

سخت بودن حفظ حجاب برای معلوالن

در ایـن کمپیـن، مبـارزات مسـالمت آمیز یـک مؤلفـه مهـم اسـت. ایـن جریـان 
در ظاهـر، بـه دنبـال مبـارزه بـدون خشـونت اسـت. اصـول مسـتخرج از مبنـای 
سنت شـکنی، شـامل تغییـر سـنت حاکـم بر جامعـه، تغییر قانـون و بهانه قـرار دادن 
تضـاد حجـاب و دسـت وپا گیـر بـودن آن بـرای زنان شـاغل اسـت. مؤلفه هـای تغییر 
سـنت عبارت انـد از: نخسـت، مخالفـت بـا سـنت؛ بـرای نمونـه ، برداشـتن روسـری 
در خیابان هـا و حتـی درگیـری بـا مأمـوران پلیـس، دسـتگیری زنـان و بی باکـی و 
نترسـیدن آنـان از هنجارشـکنی. مؤلفـه دوم، هنجارشـکنی با شـاخص های کنش در 
قالـب رقـص در فضـای بـاز و پسـر نما شـدن دختـران و رفتن به اسـتادیوم ورزشـی. 
اصـل دیگـر، تغییر قانون اسـت؛ با شـاخص هایی چـون: مطالبات حقوق زنـان، ایجاد 
تغییـر در قانـون، بـا احترام و امنیت نـه جنگ و جدل، مطالبه حقوق بدون خشـونت 
و توسـل زنـان بـه آزادی ادیـان در انتخـاب پوشـش افـراد و مطالبه گـری آنـان برای 
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اشـتغال بـدون حجـاب. اصـل سـوم سنت شـکنی طـرح مؤلفه تضـاد حجـاب در کار 
زنـان و مانـع بـودن آن در مشـاغل زنانـه اسـت. شـاخص های ایـن مؤلفـه عبارت اند 
از: اعتـراض معلـوالن بـه حجـاب اجباری و سـخت بـودن حفـظ آن، همچنین مؤلفه 
تضـاد حجـاب بـا کار زنـان با شـاخص هایی چون: سـخت بـودن حفظ حجـاب برای 

زنان شـاغل.
بـه ایـن ترتیـب، زنـان معتـرض، بـا مبـارزات مسـالمت آمیز در فضای مجـازی و 
سنت شـکنی و کشـف حجاب در درون شـهرها و میدان ها، تغییر قانون حجاب را در 
تغییـر سـنت حاکـم بر جامعـه می دانند. این در حالی اسـت که شـکل گیری فرهنگ 
و سـنت در جامعـه فراینـدی طوالنی اسـت و نمی تـوان با چنیـن اعتراض هایی موفق 

بـه تغییـر آن در زمانی کوتاه شـد.

مبنای دموکراسی غربی
دموکراسـی نیـاز بـه گفتگـوی محترمانـه دارد. آزادی بیـان بـه معنـای آزادی 
اندیشـه و عقیـده، بـدون توجـه بـه دیـن و گرایـش افـراد، از اصـول اولیـه و مبنـای 
دموکراسـی غربـی اسـت. بیشـترین مؤلفه ای هـم کـه در ویدیوها و عکس هـای زنان 
چهارشـنبه های سـفید تکرار شـده؛ داشـتن حق انتخاب و سـبک زندگی آزاد اسـت، 
تـا ماننـد زنـان جوامـع غربی، پوشـش خـود را خودشـان انتخـاب کننـد درحالی که 
دموکراسـی غربی، به دنبال جدایی دین از سیاسـت اسـت و به حقوق فردی بیشـتر 
از حقـوق جمعـی اهمیـت می دهـد. در نتیجـه، الگـوی دموکراسـی غربـی نمی تواند 
مسـبب توسـعه در جامعـه ای ماننـد ایـران باشـد که در حال حاضر، در مسـیر رشـد 

و تعالی قـرار دارد.



139
فهـــم کنـش زنــــان
ــن کـنشــگر کـمپـیــ
»چهارشنبه های سفید«...

جدول 4. محتوای پیام زناِن کمپین چهارشنبه های سفید بر مبنای دموکراسی غربی

شاخصمؤلفهاصلمبنا

دموکراسی 
غربی

آزادی 
غربی

سبک 
زندگی 
غربی

آزادی بیان

نجات جامعه با گفتمان
دعوت به کمپین از طریق گفت وگو

سکوت ما در برابر حقِ مان خیانت به خودمان و نسل های 
بعدی

حق انتخاب
انتخاب پوشش یک حق شخصی

دادن فرصت به زنان برای انتخاب حجاب
یکی بودن کار رژیم گذشته و کار نظام جمهوری اسامی 

در ندادن حق انتخاب حجاب به زنان ایرانی

آزادی سبِک 
زندگی

ایران با حجاب اختیاری ترجیح من است تا رفتن به سایر 
کشورها

ایرانی باید داشته باشیم رنگارنگ، چه با حجاب چه 
بی حجاب

سلب آزادی زنان از انقاب 1357 و حسرت خوردن 
برخی از زنان برای آزادی های قبل انقاب

نفی حجاب 
اسامی

حجاب اجباری ضایع کردن حق الناس

در دین هیچ اجباری نیست
طبق آیه قرآن

حجاب اجباری ریشه در تعصبات خشک

نفـی  و  زندگـی  سـبک  آزادی  غربـی،  آزادی  و  انتخـاب  حـق  بیـان،  آزادی 
حجـاب اسـامی، سـه اصـل استخراج شـده از محتـوای پیام هـای زنـان در کمپیـن 

اسـت. سـفید  چهارشـنبه های 
انتخـاب؛  حـق  و  بیـان  آزادی  از:  عبارت انـد  غربـی  بیـان  آزادی  مؤلفه هـای   -
شـاخص های آزادی بیـان عبارت انـد از: نجـات جامعـه با گفتمـان، دعوت بـه کمپین از 
طریـق گفت وگـو، سـکوت ما در برابـر حقِ مان خیانت بـه خودمان و نسـل های بعدی و 
شـاخص های مؤلفـه حـِق انتخـاب نیـز عبارت اند از: انتخاب پوشـش یک حق شـخصی، 
دادن فرصـت بـه زنـان بـرای انتخاب حجاب، یکـی بـودن کار رژیم گذشـته و کار نظام 
جمهـوری اسـامی در نـدادن حق انتخـاب حجاب به زنـان ایرانی، سـلب آزادی زنان از 

انقـاب 1357 و حسـرت خـوردن برخـی از زنـان بـرای آزادی های قبـل انقاب.
- مؤلفه هـای سـبک زندگـی غربی، دو مؤلفه آزادی سـبک زندگـی و نفی حجاب 
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اسـامی هسـتند. شـاخص های مؤلفـه آزادی سـبک زندگـی عبارت انـد از: ایـران بـا 
حجـاب اختیـاری ترجیـح مـن اسـت تا رفتن بـه سـایر کشـورها، ایرانی باید داشـته 
باشـیم رنگارنـگ، چـه بـا حجاب چه بی حجـاب، سـلب آزادی زنان از انقـاب 1357 

و حسـرت خـوردن برخـی از زنان بـرای آزادی های قبـل انقاب،
- شـاخص های مؤلفـه نفی حجاب اسـامی عبارت انـد از: حجـاب اجبـاری ضایع کردن 

حق النـاس، در دین هیچ اجباری نیسـت، حجـاب اجباری ریشـه در تعصبات خشـک.
- مبنـای دموکراسـی غربـی که درواقع مبنـای هدف اصلی کمپین اسـت، آزادی 
بیـان را در شکسـتن سـکوت زنـان بـرای بیـان حـق انتخـاب، مـی داند البتـه بدون 
توجـه بـه قانـون و سـنت حاکم بـر جامعـه و در نهایـت، آزادی به معنـای زندگی به 
سـبک زندگـی غربـی می دانـد. در چنیـن سـبکی از زندگـی، حجـاب اسـامی نفـی 
می شـود. یکـی دانسـتن اقـدام رژیم گذشـته در نفـی اجبـاری حجاب )که خواسـته 
کمپیـن اسـت( بـا اسـتمرار حجـاب کـه در جمهـوری اسـامی جنبـه قانونـی دارد، 

تناقـض در پیام هـای کنشـگران زن اسـت.

بحث و نتیجه گیری
پـس از اسـتخراج کدهای انتخابـی از کدهای محوری، ماحظه شـد که پیام های 
زنان کنشـگر کمپین چهارشـنبه های سـفید، بر هدف رسـیدن به دموکراسـی غربی 
اسـتوار اسـت و هسـته اصلی پیام آنان برجسته سـازی شـده اسـت تا چارچوبی برای 
جلب توجـه زنـان در جامعـه فراهم سـازد. بـه این ترتیـب، می توان محتـوای پیچیده 
بـر اطـراف ایـن هسـته اصلـی را ابـراز مخالفـت و نمایـش خـود، منطبـق بـا نظریـه 
گافمـن دانسـت کـه بـر اسـاس آن، زنـان، از طریـق طـرح مبنـای عدالـت اجتماعی 
بـر مبنـای نفـی سـنت حاکم بـر جامعـه تـاش می کردندتا بـه مبنای هـدف، یعنی 
دموکراسـی غربـی، برسـند. ایـن پیام هـا در شـرایطی کـه مخالفـت و دشـمنی بـا 
فرهنـگ غـرب همچنـان پیـام قابل قبول و حاکـم بر جامعه ایران اسـت، با اسـتقبال 
زنـان روبـه رو نشـد زیرا فضای مجـازی در کوتاه مـدت نمی تواند افـکار عمومی جامعه 
را تغییـر دهـد مگـر اینکه قابلیـت آن از قبل افکار عمومی وجود داشـته باشـد. بااین  
حـال، در روزهـای نخسـت کمپین، معنای مشـترک در میان مخاطبـان، زمینه رفتار 
مشـترک را نیـز فراهم کـرد و چارچوب های کنش جمعی شـکل گرفت اما نتوانسـت 
بـر اندیشـه زنـان طرفـدار حجاب و جـذب آنها برای ارسـال پیـام مؤثر باشـد، زیرا بر 
اسـاس نظریـه برجسته سـازی، می تـوان بـه زنـان گفت به چـه چیزی بیندیشـند اما 
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نمی تـوان بـه آنـا ن گفـت چگونه بیندیشـند. پیام های سنت شـکن و غرب گـرای زنان 
کـه طـی زمانـی کوتـاه، قصد و تغییـر سـنت های حاکم بر جامعـه را داشـت، پس از 
چنـد مـاه، بـدون دسـتیابی به هدف بـه کار خـود پایـان داد. البته باید توجه داشـت؛ 
تحقـق دموکراسـی غربـی را کـه، درواقع، نفـی نظام اسـامی حاکم بر جامعه اسـت، 
به عنـوان هـدف اصلـی حامیـان غربـی این کمپیـن  می تـوان در پژوهش هـای بعدی 

مورد  بررسـی قـرار داد.
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