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 چکیده

زود   نهادهای اجتماعی سنتی و مد   د  ایدرا   ا بده لیقیدر د  آو د. خیقدی ، عمدهمیج پیاپیکرونا د  دو 
ها بسدته  هدا و سدینماها و کافده ها و پا ک لدد ی  خیابدا  و  سدتی ا  ها، مساجد و مناسک دینی و به هیئت

ی فضدا دیگدر، است، دو نهاد  کننده، که همچنا  هم با قیت بسیا  باقی شدند. د  مقابل این دو میج لیقیر
 9911و فرهنگی و حتی آمیزشی  ا د  ایدرا  سدا   لقییت شدند و با  لداوم امر اجتماعی ،مجازی و خانه

است « زِ  مجازی» سد د  شرایطی که کرونا جامیه  ا به لیقیر د آو ده، این  به نظر می. به دوش کشیدند
هدف از این  .کشد  ا به دوش میکه د  لقاطع خانه و فضای مجازی با  لداوم امر اجتماعی د  ایرا  امروز 

ایراندی د  حدا   لیقیر سنت و مد نیته مردانده   مقاله میرفی این نهاد اجتماعِی زنانه نیینی است که از میانه  
 بازگشت غیرسنتی به خانده و نظریده   اله فاضقی د با ه   ظهی  است. د  این مقاله از چا چیب نظری نیمت

هدای زنانده انسداِ  آمی تده بده  یه  سایبی گ دانا هدا اوی د بدا ه  وییگید  کرونا، و نظر« خانه  فیا »هی  ظ
شده د با ه لأثیر فضای مجازی بدر زندا  و لحقیدل کی دی  های انجام لکنیلیژی و همچنین، برخی پیوهش

های ایدن  ( است اده شده است. یافتده11لا خرداد 18هنگام شییع او  کرونا )اس ند  محتیای اینستاگرامی به
پسامد  ، کده نده  د است؛ نسل سیمی از زنا  پساسنتی« ز  نیین ایرانی»ای از  نیید ظهی  نسل لازهمقاله 

دد د   چی  زنا  سنتی )ب شی از خانه(، و نه چی  زنا  مد   )ب شدی از خیابدا (، بقکده شدهروندی میلر
زندانگی لحقیرشدده   دهند که د  چا چیب ای از خید بروز می« فاعقیت زنانه»هستند و « اینستاگرام د خانه»

 گنجد. دو ا  سنتی و مد   نمی
 ، سایبرفمینیسمدا  مجازی ز  خانهکرونا، اینستاگرام، سایبی گ،  :ها کلیدواژه

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 

 مسئی ( )نییسنده ایرا  لهرا ، شریف، دانشگاه مهاجر اندیشکده شناسی، جامیه دکتری آمیخته   دانش .1
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 . مقدمه1
پی دو دسته نهادهای اجتماعی عمده سنتی و مدد   د  ایدرا   ا بده  د  کرونا د  دو میج پی

ها،  لد ی  خیابا ،  ستی ا  ها، مساجد و مناسک دینی و بهزود هیئت  لیقیر د  آو د. خیقی
لد ی  بسته شدند. هم دید و بازدید عید نی وز لغدی گردیدد و  ها به فهها، سینماها، و کا پا ک

های  زنی د  خیابا . با گذشت ماه های قد  و هم پرسه های شب دا ی زنده هم زیا ت و شب
ها بازگشایی شیند، امدا  ها و هیئت ها، حرم ها، بازا ها، میهمانی او ، لالش شد که  ستی ا 

بند و بدا دلهدره و اضدطراب و ماسدک و دسدتکش و  صی ت نیم های سابر به د  ادامه،  وا 
 سد وضییت همچندا  بدا  نظر می شید و به ها مراقبت بهداشتی انجام می گذا ی و ده فاصقه

 صی ت سابر فاصقه بسیا  دا د. بازگشت به
د  مقابل این دو میج، دو نهاد فضای مجازی و خانه لقییدت شددند و بدا  لدداوم امدر 

ای کده د   واسطه  سدابقه گی و حتی آمیزشی  ا به دوش کشیدند. نگا نده بهاجتماعی و فرهن
پیوهش د با ه  لأثیرات کرونا بر نهاد دین و فضای مجازی د  چند ماهه  اخیر داشته اسدت، 
بر آ  شد لا د  مقاله مستققی به مرکز لقاطع خانه و فضای مجازی، که لنهدا محمدل لدداوم 

دا ی  شده است، بپردازد: بازگشت به خانه، لغییر مینای خانهامر اجتماعی د  شرایط کنینی 
 و لحیر  د  نقش زنا  ایرانی.

جها   خی ندد و زیسدت به هم گدره می« فضای مجازی»و « ز »، «خانه»د  این مقاله 
هدای زنانده  انسانی مجازی با وییگی :است« 1سایبی گ»سازند که محی یت آ  با  نیینی می

وییه اینستاگرام د  حا  ساختن خید و لغییر جامیده و  های اجتماعی و به که از طریر شبکه
فرهنگ و سیاست ایرانی است. البته این ادامه  وندهای پیشین جامیه ایراندی اسدت کده بدا 

های پس از  اخیر و د  سا وییه د  سه دهه   لکانه  کرونایی لشدید شده است. ز  ایرانی که به
جنگ با سرعتی بسیا  زیاد از خانه به خیابا  کیچ کرده بید، اینک با چرخشی بسیا  سریع 

لیا  این خانه پسامد    ا هما  خانه سدنتی انگاشدت.  حا  نمیگردد. با این به خانه بازمی
 است. ز  ایراني است که لیلدي نی یافته خانه لغییر کرده است و د  مرکز آ  این

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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 . پیشینه تحقیق2
 اله فاضلی و خانه فعال ایرانی در دوران قرنطینه . نعمت1-2

شناسا  ایرانی است کده از فکدری گشدیده، یهندی جدیا  و  اله فاضقی از میدود جامیه نیمت
ا  بهره  ا د  مرکدز مسدا ل کروندایی و پسداکرونایی « خانه»مند است لا بتیاند  لجربه عامی سیر

ازی کند. او بسیا  زودهنگام، د  اواخدر اسد ند سدا  گذشدته د  یادداشدتی بدا پرد ایرا  م هیم
دی،  ، با اشا ه به لیطیقی مناسک و آیین«نی وز  ا چگینه د  خانه بمانیم»عنیا   های دینی و مقر

 کند:  عنیا  مهمترین نبض برجای مانده  لداوم جامیه ایرانی اشا ه می بالفاصقه به خانه به
طی  کقدی  ها، زما  و شاید فرهنگ به قرنطینه، زندگی  وزمره، مناسک و آییند  میقییت 

آید ... سدرزمین ایدرا ، براسداس لیامدل  ود  و، گردهمدایی و  د  میقییت لیقیر د می
هدای  کرد  مناسدک، مشداغل و فیالیت های گیناگی  شکل گرفته است. میقرهمنشینی

سابقه و از نظر اجتمداعی بدرای همده  بیجمیی، کا ی بسیا  پیچیده و از حیث مینایی، 
ای  ا د  کقیدت شهروندا  دشیا  است. ما د  این میقییت ناگزیر هستیم لدا پدیدده لدازه

پنداه یدا پناهگداه یدا فرهنگ ایرانی ابداع کندیم. د  میقییدت قرنطینده، خانده دیگدر جدا 
نده بایدد بده گاه نیست، بقکه خانه لمام محیط زندگی ماست. د  میقییت قرنطیاستراحت

 ب(.9911)فاضقی، هایی که زندگی د  خانه با خید دا د کاماًل بیندیشیم قابقیت

)فاضدقی،  «بحدرا  کروندا و بازگشدت بده خانده»فاضقی د  یادداشت دیگدری بدا عندیا     
، د  خالف جهت «بازگشت به خانه»از آغاز  وند میکیسی به نام ( 901-996الف، 9911

لحقیدل »کیشدد بده  گیید و می س ن می اخیره شده د  سه دهه  الگیی نیسازی دولتی پیاد
د  شدرایط کروندایی بپدردازد. « شهرهای امروزی مند خانه د  شهرها و کال  میقییت مسئقه

زنی د  خیابا  و بیرو  کشید  انسا  از خانه، مهمتدرین  کدن  کند که پرسه وی استدال  می
 است: دهی سبک زندگی و هییت شهروند جامیه مد   شکل

ها و  و بیرو  کشاند  انسا  از دشدت« خیابا »ای شگ ت به نام  مد نیته با ساختن پدیده
ها و  اند  او به شهرها، و سپس کیچاند  او از خانه به خیابا ، لیانست بر سرشت  بیابا 

چرا پیدا کند. میشل دوسرلی فیقسیف زنددگی  وزمدره  و چی  و سرنیشت انسا  سیطره  بی
د ستی و زیبایی نشدا   به تجربٔه مدرنیتهطی  ما شا  برمن د  کتاب  و همینانسا  مد   

طی  کده  اند که لجربه  مد نیته، هما  لجربه انسا  میاصدر از خیابدا  اسدت؛ همدا  داده
های پا یس قدر   خیابا « ز  پرسه»بیدلر، شاعر و منتقد فرانسیی قر  نیزدهم، فالنی  یا 

 (.901الف، 9911)فاضقی،  دانست د   مینیزدهم  ا مثا  اعالی انسا  م
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لیقیر  ها  ا به لیقیر د آو ده است، بقکه د  حا  بده لنها آ ین بحرا  کرونا نه»به لیبیر او 
گدذ د  د آو د  خیابا  و مکا  برای مدا و همده  شدهروندا  جهدا  اسدت. هدر  وز کده می

مدا  ا از شدهرها و اگدر کروندا »پرسدد  فاضدقی می«. شدیند لر می های جها  خقیت خیابا 
ها بیرو  براند، به کجا خیاهیم  فت؟ مکا  بیدی ما کجاست؟ پاس ی کده لدا ایدن  خیابا 

  (.901الف، 9911)فاضقی، « ایم این است که این مکا  خانه است لحظه با آ  میاجه بیده
بسیا  مهم است که د یابیم، مراجیت کنینی ما به خانه، مراجیت انسا  مد   خیابانِی 

به خانه، پس از نیسازی است و م هیم خانه، د  حا  بازسازِی دوبدا ه د  « ا ی از خانهفر»
کید آ  بر خیابا ، خانه به  لبدیل « اقامتگاه»این میقییت جدید است. د  فرایند نیسازی و لأ

پرداز که فاقد  پرو  و خیا  شده بید: نهادی نحیف، افسرده و پالسیده و عا ی از جیهر خیا 
شدناختی از زوا  پیشداکرونایی  نادا  میا  انسا  و فضا بید. فاضقی  وایتدی جامیهپییند می

 سد د  اثر کرونا از این پس باید بدا  دهد که به نظر می خانه د  ایرا  چنددهه اخیر ا ا ه می
 افیا  ماضی د  لیصیف آ  س ن گ ت:

ای ما نیستند. د  فرهنگ ها پذیر ایم که خانه  ا پذیرا شده« نشینی ناگزیر خانه»ما د  حالی 
های  چاد های عشدایری، خانده گقی  وستایی، آالچیر و سیاه های کاه سنتی ایرانی، خانه

طی  لدا ی ی فضدای لیلیدد مثدل، مراقبدت،  د  هر شکل آ  بده« خانه»اعیانی شهری و 
هدا،  پنداه و محافظدت، برگدزا ی آ ین پرو ش و لربیت، لغذیه، صدمیمیت، امنیدت، جا 

الت ساختا ی لجدد و نیسدازی، خانده  عبادت، و ح تی کا  و لیلید بید. اما با ظهی  لحیر
شدد  د  دو ه  لد ی  عمقکردهدا و کا کردهدایش کاسدته شدد. د  فرایندد شهری ایرانی به

میاصر،  قابتی میا  خیابا  و خانه شکل گرفت،  قدابتی کده هدر سدا  از عمقکردهدا و 
یدد  لر می لر و اضافه خیابا  اضافه شد و کا کردهای کا کردهای خانه کاسته می گشدت. بع

کداهش یافتده  9.1، بده 991۱خانیا  ایرانی مطابر آخرین سرشما ی جمییتی د  سا  
ها به بیرو   انده شدند، و سپس با گسترش اشتغا  زنا ، آنها  است... ابتدا مردا  از خانه

ها  آیند، د  مهدکیدک یا میها نیز د  زایشگاه به دن نیز وقت کمتری د  خانه گذ اندند. بچه
کنندد. بدا گسدترش نهادهدا و  ها پدرو ش پیددا می ها، مددا س و دانشدگاه دبستانی و پیش

های اخیدر بدا  فضاهای شهری فراغتی، ل ریح نیز به بیرو  از خانه انتقا  یافدت. د  دهده
نیدز از خانده « سد ره»لدد ی  بسدا   ها به شاپ فیدها و کافی ها و فست گسترش  ستی ا 

های گیناگی  و  جمع شد یا این که محدود شد. از طرف دیگر، با و ود لقییزیی  و  سانه
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وییه با گسترش اینترنت و فضای مجازی، عماًل لیامالت میا  اعضای خانه نیز بسدیا   به
ها  گذ انی اعضای خانه با یکدیگر د  د و  خانه گی و وقت و محدود شد. د  نتیجه، گ ت

 (.991و999الف،  9911)فاضقی، به حداقل کاهش یافت 

های نیسازی  و بده زوا   بنابراین، خانه ایرانی د  سه دهه  اخیر لحت لأثیر سیاست   
های اجتمداعی، کداهش  فرسایش سدرمایه»بیده و چالشهای اساسی خانیاده ایرانی نظیر 

های اجتماعی چی  اعتیداد، فقدر،  اعتماد اجتماعی، افزایش طالق، باال بید  نرخ آسیب
جدانِی   مقدی و بی هایی از کم همه نشانه« ی و امثا  اینهاخشینت، فحشا، ناامنی اجتماع

جدا خالمده  وندد. امدا بحدث فاضدقی د  همدین جها  خانگی انسا  ایرانی به شما  می
هدای میاجده  بدا میقییدت  خدیاهم  اه د  اینجدا نمی»کندد کده  یابد. او خاطرنشا  می می

زدایی کنم. نکتده    ا آشنایی مند خانه  ا لیضیح دهم. هدف این بید که این میقییت مسئقه
لیاندد  نشینی کرده است و این میقییدت می کقیدی این است که کرونا ما  ا ناگزیر به خانه

شهری و پایدا  دو ه  فدرا  از  آغازی برای بازگشت مجدد به خانه د  زندگی شهری و کال 
 (.999-996الف، 9911)فاضقی، « خانه نیز باشد

کید « خانه  فیا »طرح یک کقیدواژه جدید به نام  فاضقی د  مطالب بیدی خید با و با لأ
کند ابیاد مت اوت منظر  بر امکانات ا لباطی فضای مجازی و برخی لیابیر عرفانی لالش می

ایددن  (.912-991الددف، 9911)فاضددقی،  نشددینی پیشددامد   بیددا  کنددد خددید  ا بددا خانه
ماست. مقاله  حاضر دقیقًا از  هما  کقید آغازین بحث« گزید  جدید د  خانه  فیا  سکنی»

شید که فاضقی بحث خید  ا به پایا  برده است؛  وایتی از نیزایی خانه و زِ   جایی آغاز می
 د  دو ا  کرونا.« داِ  مجازی ز  نیظهی  خانه»پسامد   د  قامت 

  
 انسان و تکنولوژی  . سایبورگ: نقطه تالقی زنانه2-2

دهد،  قرا  گرفته، و کانی  بحث ما  ا د  این مقاله شکل می ای که کمتر می د لیجه فاضقی مسئقه
« خانه  خالق»به عنیا  کانی  نیین خانه یا به لیبیر فاضقی « ز  د  فضای مجازی»مینای نیین 

و م هدیم  1کیشدیم از آ ا  داندا هدا اوی می« ز  نیین مجازی»سازی  است. د  اینجا برای م هیم
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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مانیفست  شناس و فیقسیف ایرلندی د  کتداب  ا ها اوی، زیستاو است اده کنیم. دان« سایبی گ»
ها پدیش از  وندر گدرفتن  منتشر کرده است، سدا  9119که د  سا   (9982)ها اوی،  سایبورگ

سد ن « سدایبی گ»های میجید نیپدیدی به ندام  های اجتماعی از وییگی اینترنت و ظهی  شبکه
نحی  هددایی زناندده داشددته، و بدده ه، وییگیگ تدده اسددت کدده از امتددزاج انسددا  و ماشددین پدیددد آمددد

وییه زندا  مجدازی همداهنگی دا د.  ای با کا اکترهای نیظهی  د  فضای مجازی و به گییانه پیش
کند و هم از سدایبی گ  ها اوی هم از میقییت زنانگی برای لیضیح وضییت سایبی گ است اده می

 انه  انسا  و ماشین است. برای بازسازی زنانگی. از این حیث سایبی گ نقطه لالقی زن
و « سداز دیگری»های  دهندده بده دوگانده مهمترین وییگی سایبی گ ایدن اسدت کده پایا 

های هدف/ابزا ، نظریده/عمل، یهنیدِت  وح/کدنِش بدد ،  غرب است: دوگانه« استثما ی»
صاحبا  سرمایه/نیروی کا ، مرداِ  مشدغیِ  سیاسدت/زنا  و بردگداِ  مشدغی  بده کا هدای 

نگ/طبییددت، کددل/جز ، واقییددت/وهم، پسددت، متمد /بدددوی، عمیمی/خ،یصددی، فره
برنده، متیقر به یهنیت ا باب است کده  ها عقالنیِت پیش منیت/دیگری. د  لمام این دوگانه

گیرد. حا  آنکه د  سایبی گ عقالنیت  ابزا  و بنده  ا برای  سید  به هدف خید د  اختیا  می
ندیشه مد    ا با این یدک متیقر به لیلید، نیروی فن و کا برد ابزا ی جها  است. ها اوی ا

)هدا اوی، « بسیا  کم است، امدا دو لدا بسدیا  زیداد اسدتیکی »کند که  جمقه خالصه می
یکی خیقی اندک است و دو لدا لنهدا »و اندیشه سایبی گی خید  ا با این جمقه  (80، 9982

کنایده از لدالش مد نیتده بدرای بده  :کندد ( بیا  می82، 9982)ها اوی،  «یک امکا  است
الت  و وییگی ؛وحدت  ساند  همه چیز ییل یک نظریه واحد دری کده هدا اوی از لحدیر لکثر

صدی ت لدام د  اینترندت و  ها بیدد به کندد و سدا  لکنیلیژی انتهای قر  بیستم استشمام می
الت هدیش  یابدد و جقیه های اجتماعی ظهی  می شبکه هدای دیگدری از آ  همدراه بدا لحدیر

 ویکم د  پیش است. های آینده قر  بیست د  دهههای زیستی  م،نیعی و لکنیلیژی
ط حاکم بر آ  فرالر می از وییگی  ود و هیچ نیازی  های سایبی گ این است که از یهنیت مسقر

سداختن  نی به مشروعیت خاستگاه خید ندا د. او فاقد یک هییت ثابت است و مددام د  حدا  از
رض نشدده اسدت، بقکده او د  کدنش عنیا  غایدت فد خید است. برای سایبی گ چیزی از قبل به

ها  یابد. به نظر ها اوی، لا پدیش از دو ه  سدایبرنتیک، ماشدین گیری خید  ا می  وزمره خید جهت
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هایی وجدید دا د کده بده  همیشه ابزا ی د  دست مالک آ  بیدند، اما اکنینی ل،دیر ی از ماشدین
د نیستند.کنند و صرفًا م خیدی خید قاد  به حرکت هستند، خید  ا طراحی می  ققر

وسیقه د  لحقیدل لکنیلدیژی بده لیبیدر مباحدث عقدیم  سدانه و  د به هم خی د  ساختا  هدف
ا لباطات به این میناست که اگر لا پیش از این محتیا سیا  بر قالب بدید و پیدام، فدرم  ا متناسدب بدا 

ایندک فدرم و برای انتقا  پیام اسدت، « ابزا ی»شد که  سانه  داد و ل،ی  می خیاست خید شکل می
یابند. این پا ادایمی است پدس از جبربداو ی  محتیا از هم قابل لمییز نیستند و هر دو مینایی لازه می

مطالیدات اجتمداعی »لکنیکی و به همین دلیل است که ها اوی اصرا  دا د کده از م هدیم پیچیدده 
لکنیلدیژی از  د  عنیا  کتاب خید است اده کند. ها اوی د  خالف جهدت همده منتقددا « فناو ی

دانندد و از  کندد کده لکنیلدیژی  ا عامدل از خیدبیگدانگی انسدا  می هایدگر لا ما کیزه حرکدت می
گییند. او بر عکدس لکنیلدیژی  ا د  آغدیش  بازگشت به طبییت پیشالکنیکی و فاقد ابزا  س ن می

 ه دفاع کند.ماشین نیظهی  آیند د  اند لا از انسا  گیرد و مرزهای آنرا یک قدم به پیش می می
دیگدری »عنیا   سایبی گ هییتی نالمام، متناقض و استرالییک دا د. از نظر ها اوی زنانگی به

ا  از  هم نیسدت بقکده وضدییتی به« مردانگدی»دا ای یالی مانندد « جنسیتی پییسدته و دا مدًا سدیر
ساز  ا یخمرد ل»هایی از  عنیا  دیگری های جدید است. حییا ، بربر و ز  د  لا یخ غرب به طرح

شد  آ ، ماهیدت ز ، اند که یات اصقی نظام مد   است. با برچیده فرض شده« و متمد  غربی
برده داشته، آزاد  د عنیا  برده وضیی انیکاسی د  ساختا  ا باب سیمی و حتی ماشین، که به جها 

 گیرد. های بیرو  جریا  مرکزی شکل میهیبریدی د  میقییت د شید و هییتی لرکیبی می
نی دد. با حضی  او مش ص نیست که  سایبی گ مرز میا  واقیی و مجازی  ا نیز د می

اعتبدا ی همیشدگی د   چیزی مجازی است. او مجازی  ا نیز از بی واقیی و چه چه چیزی
بندددی  طددی  سددایبی گ قطبدا د. همددین  هانددد و آ   ا بددز گ مددی برابددر امددر واقیددی می

کندد. از  رد و خانده و خدانیاده  ا بدازلیریف میبد خ،یصی  ا نیز زیر سداا  می د عمیمی
شدید. بدد  می،دیمیت  مینا می د  آ  بی« بد  واقیی»های سایبی گ آ  است که  وییگی

های دوگانده  آید. بدد  کده د  دیددگاه دهد و به اشکا  م تقف د  می خید  ا از دست می
ماشدین لرکیدب لر از  وح دا د و آلت دست آ  است، اینک بدا  سنتی همیا ه شأنی پست

 کند. ای  ا د و  خید حمل می شید و  وح لازه می



 

 علوم انسانی در ای رشته مطالعات میان
 009 

 3،  شماره 21 دوره
 2311تابستان 

  74پیاپی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2دایدک و و  (1090)  1ای کاسدتقز ها اوی د  بحثدی کده شدبیه بده مباحدث جامیده شدبکه
هدای  شناختی و بییلیژیدک میتقدد اسدت کده سقسدقه مرالب ، از منظری زیستاست( 1090)

 هدای سدقطه داده اسدت ی مالیدکای از ان قدیمی د  انتهای قر  بیستم جای خدید  ا بده شدبکه
کیشد کده زندا   ا  می ها و دوگانه مرزهاشبکه جدید خید با برداشتن  این (.6۱، 9982)ها اوی، 

نیز د و  مدا های مجتمع و متمرکزی که سابقًا م تص مردا  بید ادغام کند. دانا هدا اوی از دو 
کند. از یک طدرف بدا د هدم  صی ت میازی د  اقت،اد صحبت می سنا ییی د  حا   خ داد  به

بددو  مهدا ت، شکستن بیشتر خانه و خانیاده، اقت،اد کا  خانگی به بدلرین شکل کا   وزمزد، 
دا ی  دا ی و خانده ها مسئقه  وزمره زنانه مثل بچه عنیا  نیروی کا  اضافه  د گیر با ده دو کا ی و به

نامدد کده بدا فدرو ی تن دولدت  فداه و  می« اقت،اد کا  خدانگی»شید. این  ا ها اوی  لبدیل می
یمی. او بده ایدن شد  و زوا  امر عم با انزوا و فردی ؛های گسترده همزما  است سازی خ،یصی
داند، اما د  سنا ییی دوم از یدک  های چندمقیتی می شد   ا  اهبردی به ن ع شرکت ای مینا شبکه

گیید. د  واقع سنا ییی او  خید محمل پدیدد آمدد   ستی مقابل آ  نیز س ن مییاسترالیی فمین
سدت کدرد  دسایبی گ د  میقییتی مقاومتی است؛ چرا که شبکه سقطه ان ی مالیک د  حا  یک

« مددا  مجتمدع»هایشدا  د و  پیکدره  واحددی اسدت کده هدا اوی بده آ   جیامع با همه ل اوت
 وندد.  شیند و به هدیا می های س ت و ثابت قبقی دود می گیید. د  مدا  مجتمع لمام هییت می

ماند.  جنسیت، مذهب، قیمیت، و مقیت بر زمین باقی نمی ز طبقه،ا سازی آ  چیزی پس از پیاده
های مییشتی و حمایدت از  دهد و سیاست یش عظیمی از ناامنی و بینیاسازی فرهنگی  خ میافزا

عنیا  اسدترالیی دومدی  از اینجاست که زنانگی بهشید. پذیرا  با شکست  وبرو می شبکه آسیب
 خیزد. به زبا  پیچیده ها اوی:  از هیچ برمی

ندیاد، جنسدیت و خدیاهی جهدانی اسدت.  جنسیت سایبی گ امکانی میضیی بدرای کین
ها  ا بده طدرف  چیز سایبی گ سرمایه نیازمند نظریه سایبی گ از کقیت و اجزا هستند. هیچ

 یزی  ها، شالیده کشاند، اما اینجا لجربه د ونی از مرزبندی ای از کقیت نمی ایجاد نظریه
ای است که منتظدر اسدت لدا بده زبدانی  شکنی آنهاست. این نظامی اسطی ه آنها و شالیده

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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داو ی بنیدا  نهدد و د  مبدا زه بدا  و سی مبدر  شید لا  وشی  ا بدا مالحظده بده عقمسیا فنر
ه، بهان ی مالیک  (.81، 9982)ها اوی،  طی  نیرومند وا د عمل شید های سقطه بالقیر

کند. لکنیلیژی دیگدر نده ابدزا ی  دیدگاه ها اوی  ابطه  انسا  و لکنیلیژی  ا دگرگی  می
بقیدد و ندابید  مها  کده انسدا   ا می است و نه میجیدی بی صرف د  دست اهداف انسانی

کند. از نظر ها اوی انگا ه  سایبی گ د  جهت بر عهده گرفتن مسئیلیت  وابط اجتماعی  می
او ی و استقبا  از وظی ه ماهرانه بازسازی مرزبنددی و عقم های زنددگی  وزانده د  ا لبدا   فنر

کندد. از نظدر او  اجدزای خییشدتن اسدتدال  مینالمام بدا دیگدرا  و د  ا لبدا  بدا لمدامی 
او ی د  و عقم حا  که ابزا  بز گ خشنیدی و ا ضا  بشری هستند، مالریکس پیچیدده  عین فنر

 دهند. به گ ته ها اوی د  آخرین بند از مانی ست خید: ها  ا هم شکل می سقطه
دهدد کده د  آ  مدا  های دوآلیسدتی ا ا دهما پیچلیاند  اهی  ا فا غ از  انگا ه سایبی گ می

ایم. این نه  ؤیای یک زبا  مشدترک، بقکده  ها و ابزا هایما   ا برای خید لشریح کرده بد 
و  ثابدت ،ایما  ]نسبت بده هدر خدیانش مرکزگدرای واحدد  ؤیای چندآوایی نیرومند و بی

اسدت کده هدراس  ا بده  هدایی [ است. این ل،یر  یدک گ تدا  فمینیسدتی د  زبا گرا یات
افکند. این هم به مینای ساخت و هم به میندای  سازا  نظام جدید می بریخیرههای ا حیزه

های فضدایی ]ل یدل د بدا ه   ها،  وابط و داسدتا  بندی ها، دسته ها، هییت نابیدی ماشین
دهم کده  اند، اما من لدرجیح مدی آینده[ است. گرچه هردو به یکدیگر د  هم پیچیده شده

 (.10، 9982اوی، )ها 1یک سایبی گ باشم لا یک الهه

های  هددا اوی د  زمددا  نگددا ش مانی سددت سددایبی گ، آ   ا بیشددتر میضددیعی د  داسددتا 
قی می د عقمی الت آلی  ا د  افر لکنیلیژی زیستی و  بالیک و هیش م،نیعی  ل یر دانست و لحیر

ه  های او د بدا  بینی کرد، اما اینترنت و لکنیلیژی ا لباطی د  مسیری مت اوت پیش جی می و جست
لر محقر کرد. دوگانه  لکنیلیژی د  فضای مجازی  ا خیقی سریع د ای از انسا  پدید آمد  نیع لازه

بدا وجدید « زندانگی و نقدش ز »ای است که د  لحیر   سایبی گ او بسیا  نزدیک به استیا ه د الهه
مجدازی فضای « گرا الهه»های سنتی  که دیدگاه حالی های اجتماعی د  حا  وقیع است. د  شبکه

دانند و زنا   ا از حضی  د  فضدای مجدازی و   ا هییالیی شیطانی، خطرناک، اغیاگر و فاسد می
اند کده  وجید آمده از زنا  د  ایرا  به ای نسل لازه ،دا ند میهای اجتماعی برحذ   است اده از شبکه
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ص حه اینستاگرام ب شی ناگسستنی از وجید و ش ،دیت و احسداس و عقالنیدت و ا لباطدات 
 نییسد: صدا با ها اوی، که د  مانی ست سایبی گ می آنا  است. هم

ماشین آ  چیزی نیست که به حرکت د  آید، ستایش شید و سقطه یابد. ماشین خید مدا، 
م ماست. ما میفرایندها هایما  باشیم؛ آنها بر ما  لیانیم مسئی  ماشین ی ما، سیمای لجسر

کنند. ما مسئی  لمایزات خیدما  هستیم، مدا همدا   شیند و یا ما  ا لهدید نمی چیره نمی
 (. 88، 9982)ها اوی، « لمایزات هستیم

هایی  الهده ما نیز باید بگیییم که نه فضای مجازی میجیدی شیطانی اسدت و نده زندا  مدا
شناختی آ  د  فضای مجدازی د  حدا   فرالا ی ی هستند. ز  ایرانی د  مینای عینی و جامیه

ی آ   ا آشکا لر کدرده اسدت. بدا ایدن حدا  ل،دیر  بازلیلد و پرو ش است و کرونا بروز و لجقر
دا  و ز  مدد   شداغل بدا  ها اوی از اینکه ز  نیظهی  مجازی د  گسست از ز  سدنتی خانده

سایبی گ محمقی بداز بدرای شدکیفایی  .گیرد، چندا  صحیح نیست ات مردانه شکل می وحیر 
زنانگی است و دقیقًا به دلیل زمینه  اجتماعی می د لیجه ها اوی، مسیر حرکت آ  متناسدب بدا 

های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و لا ی ی هر کشی  مت داوت اسدت. امدری  میقییت و سنت
 .  پردازیم یم جربی است و ما د  این مقاله به برخی وجیه آ که کشف آ  مستقزم مطالیالی ل

 . اینستاگرام، رسانه زنان نوظهور مجازی2-3

های اجتماعی بر وضییت اجتمداعی زندا  بحثدی بسدیا  ندی د  محافدل  بر سی لأثیر شبکه
زنتان   انالت د دیجیتتالی در لیا  به کتاب  مطالیات اجتماعی فناو ی است. از جمقه می

نیشتۀ استاد ا لباطدات،  سدانه و فرهندگ د  دانشدکدر هنرهدا و عقدیم انسدانی  1خا رمیانه
لیسدط  1091اشا ه کرد که د  سدا   2دانشگاه استرلینگ انگقستا ، خانم کیا ا ا . برنا دی

هدای  از منظدر ایدن کتداب لکنیلیژی(. 1091)برندا دی،  ق  منتشر شده استانتشا ات  ال
لیانند افراد و امی  به حاشیه  اساسًا سیاسی هستند؛ به این مینی که میا لباطات و اطالعات 

 ا نشا  دهندد و  ها ها  ا بیا  کنند و نادیده ناگ ته ،شده  ا دوبا ه به کانی  لیجه د آو ند  انده
های عمل فرهنگی و اجتماعی ما  ا که هر چه بیشتر با وسداطت  ها و شییه لرلیب  ویه بدین
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پدذیرد، لغییدر دهندد. ایدن کتداب بده مطالیده لدأثیرات  جیتالی انجدام میهای دی لکنیلیژی
های اجتماعی و سیاسی زنا  د  کشی های م،ر و عربستا   های دیجیتا  بر حیزه لکنیلیژی

وییه با لیجه به نقش زنا  د   پردازد. نییسنده به ها می سییدی و مشا کت ایشا  د  این حیزه
، نقدش «انقالب خامیش و زنا  آنالیدن»تماعی، با لیبیر های اج بها  عربی از طریر شبکه

مسدا ل »های اجتماعی  ا د  افزایش حضی  اجتماعی زنا  و مشدا کت د  بحدث از  شبکه
 . 1کند وییه د  دو دهه اخیر بر سی می د  دو کشی  م،ر و عربستا  به« زنا 

یسدم خدام نتیانسدته خاطر الکدا بدر ندیعی فمین دهد که به با این حا  بر سی کتاب نشا  می
الت اساسی د  م هیم زنانگی د  حا  وقدیع د  کشدی های اسدالمی  ا د یابدد. دو م هدیم  لحیر

که ا کا  اصقی بر سی اجتماعی د  ایدن کتداب « مسا ل زنا »و « پذیری اجتماعی زنا   ؤیت»
 نتی/های قددیمی ز  سد لیانند د  چا چیب دوگانده هستند، اگرچه اهمیت زیادی دا ند، اما نمی

طی  که د  طرح مسئقه و بحث از سایبی گ یکر شد، میتقدیم کده  ز  مد   لحقیل شیند. هما 
« بازگشت پسامد   به خانده»های اجتماعی د  ایرا   ا باید ییل م هیم  زنانگی نیظهی  د  شبکه

های قدیمی ز  سدنتی د  خانده/ز  مدد   د  خیابدا   ا شدکل  فهمید که جهانی فراسیی دوگانه
 شید. جها  مجازی ایرانی محسیب می هد و نیعی نیزایش و سنتز این دو د  زیستد می

ای لازه و بکر است و طبیًا لیجه به آ  د  ایرا  نیز بده  بنابراین این حیزه مطالیالی، حیزه
 غم مباحثات بسدیا  د بدا ه  فضدای  ماندگی لا ی ی د  لحقیقات اجتماعی به واسطه عقب

ای نددا د. د  ایدن میدا  زهدرا ا دکدانی از میددود   ، سدابقهمجازی و اهمیت چشدمگیر آ
های کرونایی خید اهمیت این میضیع  ا د یافته است. وی  پیوهشگرانی است که د  نیشته

 نییسد: می« ی ایرا ا لرین فضای  سانه زنانه 2اینستاگرام»د  یادداشتی لحت عنیا  
کننده  جمیی، م اطبا  فقط م،رفهای  ی اجتماعی جدید، برخالف  سانهها د   سانه

یام هستند. زندا  نیدز د  همده ایدن پ سازنده خیدشا ، ها، ای نیستند. آ  ی  سانهها پیام
ینسدتاگرام  ا بیشدتر دوسدت دا ندد. ا آمدا ، طبدر هدا ها فیا  و پییا هستند، اما آ  شبکه

از کدا برا  مدرد  اینستاگرام لنها شبکه  اجتماعی د  ایرا  است که لیداد کا برا  ز  د  آ 
ین  سانه د  ایرا  نام نهاد. اما لر بیشتر است. از این جهت، شاید بتیا  اینستاگرام  ا زنانه
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سپاسگزا م. کتاب این اصقی نکات است راج د  مساعدت و میرفی خاطر به شاهنده نیشین خانم از .1
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ینستاگرام زنا   ا بیشتر جدذب خدید کدرده ا بیک، چرا د  مقایسه با لیییتر، لقگرام و فیس
  ا او  حدرف شدید ی دیدده مدیب،در صدی ت است؟ د  اینستاگرام، ل،اویر و آنچه به

ی دیگددر بدده افددراد امکددا  نمددایش خددید هددا یددن شددبکه بددیش از شددبکها لددذا. زنددد یمدد
 سداده، زبدا  بده. دهدد )خیدبازنمایی( و نمایش ابیداد م تقدف زنددگی  وزمدره  ا مدی

. زنا  کند ینستاگرام امکا   وایت زندگی  وزمره  ا به زبا  ل،ییری و جذابی فراهم میا
های  وزمره خید هسدتند.  ایت ال اقات و لجربه و به مند عالقه میمیالً  ها  وایتگرند. آ 

یم د  قددد از هددا کننددد. آ  ی بددا خددید همددراه میخددیب بدده همددین عقددت م اطددب  ا بدده
ها و دوستا  و غیره به  وایتگری د بدا ه خدید و  ی زنانه، د  ا لبا  با همسایهها میهمانی

ای این عادت دیرینه زنانه ای بر اند. امروز اینستاگرام بستری  سانه شا  عادت داشته زندگی
شد   ا نیز برای میل زندا  بده نمدایش  فراهم کرده است. به عالوه، اینستاگرام امکا  دیده

ی هدا یت وا صی ت دهد زنا  به خید د  اختیا شا  گذاشته است. اینستاگرام اجازه می
ها  سب،ری، خید  ا به نمایش بگذا ند و از خید، یهنیات،  ؤیاها، خاطرات، عالیر، لر

ینسدتاگرام بده زندا ، ا خاص صی ت ی اجتماعی و بهها یشا  بگییند. شبکهها و لالش
هایشا  داده است، فضایی که لا پیش از این کمتر  زبا  و فضایی برای بیا  خید و خیاسته

ر بید و زنا  برای بیدا  دیدگاه هایشدا  بایدد از فیقترهدای خدانیاده، جامیده، سدنت،  میسر
یشا  شنیده شید اما د  این  سانه ها کردند لا صدایشا  و حرف می فرهنگ و  سانه عبی 

ی و بدو  هیچ سانسی  و محدودیتی قاد ندد خیدشدا   ا بیدا  کنندد. اینسدتاگرام  احت به
ای پرطرفددا  د   امکا  خیدبیانگری ل،ییری به زنا  داده است. از این جهت، به  سدانه

ای از زندا  و  جمیی که الگیهایی کقیشه یها یل شده است. برخالف  سانهلبد هابین آن
لدر و  ی اجتمداعی مثدل اینسدتاگرام ل،دییری واقییهدا کنندد،  سدانه زنانگی عرضه می

یم لیسدط خدید مسدتق صی ت کنند زیرا این ل،ییر به لر  ا از زنا  ایجاد می ای غیرکقیشه
 الف(.9911)ا دکانی، شید  زنا  لیلید می

( این قی نسرها، 9کند:  اینستاگرام  ا به چند دسته کقی لقسیم میهای زنا  د   ا دکانی فیالیت
 فدرد بده ( بالگرها، که از لجربیات و زندگی منح،در1؛ اند ی مشغی مجاز کا  و که به کسب

( ماد ا  اینستاگرامی کده لجربیدات ماد انده خدید  ا بدا دیگدرا  بده اشدتراک 9یند؛ گی یم خید
یدن شدبکه بده وجدید ا بسدتر د  یی خیرخیاهانهها یالیت( فیاال  اجتماعی که ف6؛ گذا ند می
 بدا هدا ی دنیدای سدینما و بدازیگری کده صد حات آ هدا ( زنا  سقبریتی و ستا ه۱آو ند؛ و  می

دهدد  ی مد و زیبایی پییند خی ده است. با اینحا  بر سی لحقیل ا دکانی نیدز نشدا  میها مال ه
های اجتماعی اسیر کقیشه ز  سنتی/ز   که وی همچنا  د  لحقیل حضی  نیظهی  زنا  د  شبکه
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دا ی بیروندی د  فضدای  مد   است. او زنا  بالگر  ا بسط جهدا  م،درفی و مددگرای سدرمایه
های سدنتی لقسدیم  و ماد ا  اینستاگرامی  ا بازلیلید کقیشه ب(9911نی، )ا دکاداند  مجازی می

د  ا ا ه پیام هستند، هرچند د  نهایت بده « نمایشی بید »کا  زنا  و مردا  که هردو دچا  نیعی 
 نییسد:  ایعا  دا د و می« فاعقیتی زنانه و نی»بازنمایی مت اوت ماد ی د  اینستاگرام با لیبیر 

گرامی با به اشتراک گذاشتن لجربیات خید با م اطبا  گسترده، ماد ی  ا از ماد ا  اینستا
کنندد و از طریدر ایدن  فرایندی فردی و خانگی به فیالیتی اجتماعی و گسدترده لبددیل می

ه مدی از فیالیت اجتماعی، بیش گذا ندد. لدذا آنهدا د   پیش بر فاعقیت و قد ت خید صحر
دد لرین ساختا  اینستاگرام، از د  سنتی های جنسیتی )مداد ی( فداعقیتی زنانده و ندی متیلر

 ج(.9911کنند )ا دکانی،  می

های میقییت پساسنتی/پسامد   زنا  د  فضای مجازی که  ( وییگی9د  جدو  شما ه  )
به ظهی   سیده است، با است اده از سده  ویکدرد بیدا  شدده د  پیشدینه د  شرایط کرونایی 

لحقیر خالصه شده است:
 

 ای رشته از منظر بین «زن مجازی»های موقعیت جدید  (. ویژگی2) جدول شماره

 ها ویژگی
نظر  صاحب

 شاخص
 کلیدواژه اصلی حوزه مطالعاتی

عنیا  نهاد نیین  بازلیریف خانه به
 خانه فیا  -بازگشت به خانه  شناسی فرهنگی انسا  فاضقی فیالیت اجتماعی

لق یر بد  و لجربه و دیدگاه زنانه با 
 سایبی گ مطالیات اجتماعی فناو ی ها اوی لکنیلیژیکامکانات 

شد   شد  مسا ل زنا  و زنانه عمیمی
 پذیری و فاعقیت زنانه  ؤیت ا لباطات و مطالیات  سانه برنا دی، ا دکانی عرصه عمیمی

 
 . روش3

لی که د  زنانه و د با ه  خانه د  دو ا  کرونایی ایرا   خ داده است،  برای بر سی لجربی لحیر
عنیا   سدانه  زندا  نیظهدی  مجدازی،  متناسب با چا چیبی که ال ای کردیم، اینستاگرام بده

شید. د  این مقاله با لحقیل محتیای کی ِی مهمتدرین مسدا ل  مهمترین محمل محسیب می
زبا  د  سه ماهه  ابتدای کرونایی، د  ه ت محدی  اصدقی کده   خ داده د  اینستاگرام فا سی

خانده »کیشیم نشا  دهیم که م اهیم  اند، می یاال  اصقی آ  زنا  بیدهنحیی ناگسستنی ف به
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بازگشت به خانده »د  فضای اینستاگرام زنا  ایرانی د  شرایط « فاعقیت زنانه و نی»و « فیا 
 خ داده است و ما با نیعی متکامل از سایبی گ یا ز  نیظهی  مجدازی مدیاجهیم « کرونایی

هدای  گنجدد. د  انتهدای ایدن مقالده بده داللت نمی هدای ز  سدنتی/مد   که د  چا چیب
 ساختا ی این لحیر  اشا الی خیاهم داشت.

 
 ها . یافته4
 داری( . پویش پخت نان خانگی )اعاده حیثیت از خانه1-4

پ تند و لنی  همیا ه یکی از لدیازم اصدقی زنددگی  د  فرهنگ سنتی ایرانی نا   ا همیشه د  خانه می
الت کشاو زی ایرا  د  یک سده اخیر این آید کده  گینه برمی بید. از  وایت برخی نییسندگا  از لحیر

ه، سداختا  لی خا ج شد  پ ت نا  از خانه ا لبا  وثیقی با سیاست هدای  اونیهای سازما  مقی غقر
شدد  قیمدت ندا  د  کدل  ای شدد  و یا انه ها و یکسا  شد  نانیایی لهیه و لیزیع گندم و آ د، دولتی

پدزد  هاست که د  ایرا  کسی د  خانه نا  نمی های دهه ش،ت دا د.  به هرحا  سا  کشی  د  سا 
اد آ د و های نیسدازی د  سدی سدا  اخیدر و زوا  خانده، گراندی قیمدت آز شدد  سیاسدت و با پیاده

. اسدتفایده لبددیل شدده  عالقگی زنا  به امی  خانه، پ ت خانگی نا  به کا ی پرزحمت و کم بی
لبدیل شد و از اینجدا   قرنطیه د  کشی ، لهیه نا  به مسئقه اما از اوایل اس ند با آغاز شییع کرونا و شبه

وییه  د  میا  کا برا  ز  اینستاگرام داغ شدد، بده لیانیم بکنیم ینا  چه کا  م یبرا بحث اینکه بید که
دا  و زندا  شداغل  نشینی گسترده، ل اوت میا  زنا  خانده های کا  و خانهکه با لیطیقی نسبی محیط

های آشپزی د  فضای مجازی شروع به ضدبط و  نیز از میا   فت. د  این میا  گروهی از این قی نسر
پنجداه  بدا دویسدت و : این قی سدرهایی مثدل پزی کردند های آمیزش نا  ادیت فیقم

نیم فالی  و فرحناز سقیمی بدا صددهزا  فدالیو . آنهدا د   و میقیی  هزا  فالی   و نیاب ابراهیمی با یک
پزی  ا بده برنامده  های نا  خانگی خید نیشتند که بنا بدر د خیاسدت مدردم، دسدتی های ندا  پست
لدد ی   انیاع کیک و شیرینی اخت،اص داشدت، اضدافه کردندد. به ای سابر خید که بیشتر به  سانه

شد، به لرند فراگیدری د  اینسدتاگرام  های زیبایی که کا  می پ ت انیاع نا  ساده و خیشمزه با عکس
لبدیل شد. جالب اینکه د  پییش پ ت نا  خانگی ل اولی میا  لهرا  و شهرستا  وجدید نداشدت 

ی پیدا کرد.و حتی این پییش پس از مدلی به   ایرانیا  خا ج از کشی  نیز لسرر
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 (11هزار پست تا خرداد 21(. هشتگ نان خانگی )2تصویر شماره )

به واسطه پییش پ ت نا  خانگی بدید کده پدس از کمبدید ماسدک و دسدتکش و مدیاد 
لبددیل شدد.  های بدز گ کننده، کمبید آ د و وانیل به مهمتدرین مسدئقه فروشدگاه ضدع ینی

پییش پ ت خانگی نا  د  ماه  مضا  بده پدییش پ دت خدانگی زولبیدا و بامیده و حقدیم 
نقا  ایرا  دستی های خاص مناطر خید  ا  گسترش یافت و این قی نسرهای آشپزی از اق،ی

دا  مجازی از لجربه پ ت خید  به این پییش جمیی عرضه کردند. هر عکسی که زنا  خانه
کدی بدید  اپی به اشتراک می های والس س د  گروهد  اینستاگرام و سپ گذاشدتند، میلدی  محرر

ب ش برای زنا  بیدی. این پدییش پ دت ندا  و زولبیدا و بامیده خدانگی بده مناسدک  الهام
مذهبِی نیین، اشتراکی و خیدجیدش زنا  ایرانی د  سراسر ایرا  و جها  لبدیل شد که  د مقی

ها به ایرانیا  گسیل کرد. امید  ا از میا  خانهبا  کرونایی،  وحیه و  د  شرایط اندوه
 

 (. طرز تهیه حلیم در یکی از صفحات اینستاگرام )که در سه روز دویست هزار الیک خورد(1تصویر شماره )

 تولید  تولید 

 تولید  تولید 
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 عنوان کانون اصلی تربیت( . پویش بازی و آموزش کودکان )اعاده حیثیت از خانه به2-4

نشدینی  ها و مددا س و خانه دبسدتانی شدد  مهددهای کدیدک، پیش د  ایام کرونا بدا بسته
کیدکا ، خانه به مقام مرکزیت لربیتی ا لقا  یافت. پیش از کرونا نیز د   وندی میکیس 

دا ی د  یهنیت سنتی و مد   وجید دا د،  فرسا و پرزحمتی که از کا  بچه با ل،یر  طاقت
عنیا   دا ی و بدازی بدا کدیدک  ا بده تاگرامی وجید داشت که بچدهجریانی از ماد ا  اینس

کردند و این  وندد د  دو ا   فیالیتی هنرمندانه، افت ا آمیز، ظریف و پرشی  بازنمایی می
 شییع کرونا لشدید شد. 

خید نسبت همیشگی خانه و مد سده  به ای است که خید گینه ساختا  آمیزش مجازی به
های  دهدد. د  اینجدا نیدز شدبکه ه  ا د  خددمت خانده قدرا  میکند و مد سد  ا میکیس می

وییه اینستاگرام و ییلییب، به کمک ماد ا  نیظهی  مجدازی آمدندد لدا شدکقی  اجتماعی، به
لازه، نیآو انه و ا زشمند از بازی و آمیزش کیدکا  د  خانه  ا خقر کنند. د  واقع با کرونا و 

حضدی ی و  هدای همایرا  که بر پایه مکانیزمشد  آمیزش، ساختا  اصقی آمیزشی  مجازی
بید که لداوم نهاد « زنا  مجازی»استیا  بید به کقی فروپاشید و این نهاد نیین  1یباهمجی 

 مد سه  ا ممکن کرد.
عنیا  فیالیت مشدترک و  یکی از میا دی بید که به« خمیر بازی خانگی»پییش ساخت 

بازی  آمد و سنت فرامیش شدده  سداخت اسدبابوجید  ای میا  کیدک و ماد  به کننده سرگرم
گشدت، احیدا   های جنگ لحمیقدی برمی خانگی  ا که بیشتر به دو ا  س تی مقت د  سا 

بازی خانگی نه فیالیتی از سر فقدر و نددا ی و  کرد، با این ل اوت که این با  ساخت اسباب
فیداال  نیظهدی   مربی  به طبقات فرودست بقکه فیالیتی پرشی  و افت دا آمیز مربدی  بده

 شید. فضای مجازی محسیب می
 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 

 زیدن یهمجی بدا  ود. می کا  به دو   اه از و یسنت لیامالت یها ل اوت ا یب د  و  سانه مطالیات د  است یبحث یحضی  هم .1
 د   فتا هدا تیسدرا و یهمجدیا  ریدطر از کده اسدت را یدا د  یاجتماع و یفرهنگ  فتا  دهنده   شکل عمده یها زمیمکان از یکی

 یهمجی بدا د با ه   و (9914 ،)لامپسی  به کنید  جیع یحضی  هم د با ه شتریب بحث یبرا .دیآ می وجید هب بید  هم کنا  طیشرا
(.9919 پی ،) فیع به کنید  جیع
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 هزار فالور 21(. طرز تهیه خمیرخانگی در یکی از صفحات اینستاگرام با 3تصویر شماره )

های م تقف خانگی دا ند.  ها هم نقش بسزایی د  آمیزش بازی دبستا  ها و پیش مهد کیدک
م تق ی که نیاز به خرید وسایل نداشدته باشدد و بدا امکاندات های  د  ایام لیطیل مدا س، بازی

کردند لا آنهدا  اپ برای ماد ا  ا سا  می افزا  والس خانه هم بشید آنها  ا انجام داده و از طریر نرم
هدا  هدا  ا اجدرا کنندد. سدپس از خانیاده صی ت هدفمند و هماهنگ بدا اهدداف مد سده بازی به

صی ت عکس یا کقیپ بدرای مد سده ا سدا   از اجرای بازی بهخیاستند که گزا ش ل،ییری می
سازی از بازی د   بازی لا اجرا و عکاسی و کقیپ کنند. ما د  اینجا با زنجیره کامقی از لهیه اسباب

 شید. خانه میاجه هستیم که لیسط ماد ا  آشنا به فنی  کا  با فضای مجازی انجام می
اشدتراک گذاشدته  های اجتمداعی به و زش کیدکا  نیز مقیله دیگری است که از طریر شبکه

های و زشدی د   هدای خدانگی قدرا  نداشدت و باشدگاه شد. و زش هیچگاه د  سبد فیالیت می
ت م تقف پایت ت و شهرهای بز گ داشدته سا    اند. امدا مقیلده های اخیر  شد زیادی د  محالر
رونایی کشف شد، پییش ییگای کیدکا  بید که به عندیا  هدم سدرگرمی و ای که د  شرایط ک لازه

ها بید که لیسط  هم و زش، خانه فیا   ا د  بید و زشی ا لقا  داد. ییگاکیدز یکی از این فیالیت
دا ی  هزا  فالی  یکی از این قی نسدرهای خانده18آمریکایی که با  د بانیی دو گه ایرانی 

یدک برنامده  « کازمیدک کیددز ییگدا»شید، لبقیغ شد. از آنجا کده برنامده   یپسامد   محسیب م
شدد  بیشدتر  و زشی ییلییبی م ،یص کیدکا  است یک جهت دیگر از این پدییش کا بردی

ای  المققی دا  مجازی د  مشا کت د  فیالیت فرهنگی بین ییلییب د  ایرا  و محی یت زنا  خانه
شید. ی  با  لیسط کیدکا  کشی های م تقف جها  دیده میاست که میمیاًل بیشتر از یک میقی

 تولید  تولید 
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 (. برنامه یوتیوبی کازمیک کیدز یوگا7تصویر شماره )

 . بازنگری در رابطه زناشویی )فرسایش بیشتر خانواده پدرساالر(4-3

اند،  نشدین شدده دا  یا بانیا  شاغقی که به اجبا  خانه د  دو ا  قرنطینه کا  ماد ا  و بانیا  خانه
دو چندا  و بقکده چندد برابدر شدد، و همدین بداِ  زحمدات اضدافی، اولدین عقتدی اسدت کده 

زندد و بدا  های جنسیتی سابر د  نهاد خانیاده  ا کقید می کا  و نقش خی د  لیاد  لقسیم هم به
آو د کده بیضدًا لدا عمدر  های پیشین، مناقشالی پدید مدی ها و گسل ده شد  به ناکا آمدیافزو

 ود و د صدی ت عددم بدازنگری  وابدط ز  و شدیهر و از ندی  سازما  سنتی خانیاده پیش می
  طی  مضاع ی به نزاع و لیاند به ها د  شرایط کرونایی می نیشتن لقسیم وظایف و حقیق و نقش

که د  خبرهای  سمی چندماهه  او  شییع ویروس، به  بینجامد؛ همچنا  د گیری میا  زوجین
 شناختی بهزیستی کشی  یکر شد:  نقل از بهزاد وحیدنیا، مدیرکل مشاو ه و امی   وا 

زما  لیامل آنها با یکدیگر بیشتر است و  ها و مدت د  دو ا  قرنطینه، ساعات لماس زوج
هدای زوجدین مربدی  بده اختالفدات  میدزا  لماسیابدد.  اختالفات زناشییی افزایش می

نشدا   9680خانیادگی د  دو ا  قرنطینه و کرونا با صدای مشداو  بهزیسدتی بدا شدما ه 
دهد آما های اختالفات بین زوجین، سه برابر افزایش یافته است. شرایط خاص کرونا  می

اعت هشدت میجب شده لا  وزانه چها هزا  لماس با صدای مشاو  بهزیستی کشی  از س
طی مثا ، برخی اختالفات زوجین مربی  به اختالفات بر سر مسا ل  صبح گرفته شید. به

 عایت اصی  بهداشتی و هنگام بیرو   فتن یکی از اعضای خدانیاده اسدت. کیدکدا  د  
اندد و ممکدن اسدت بدین  شرایط کنینی ب شی از انرژی بیرو  خید  ا داخل خانده آو ده

  (.9911)وحیدنیا، لربیت فرزند پیش آیدها، اختالفات بر سر  زوج

 تولید  تولید 
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د  ادامه  9911فرو دین  11قد ی شایع بید که وزا ت بهداشت د  لا یخ  این مسئقه به
 های بهداشتی این پیام غیرمنتظره  ا ا سا  کرد: پیامک

آزا ی، همسدرآزا ی د  ایدام کروندا، بدرای  د  صی ت مشاهده یا میاجهه با میا د کدیدک
 919 وزی بدا شدما ه لق دن   وانی به صی ت  ایگا  و شبانه د اجتماعید یافت خدمات 

 (.او ژانس اجتماعی سازما  بهزیستی کشی ، لماس بگیرید )

حیادثی چی  قتل  ومینا لیسط پد ش د  حیالی یک ماه و نیم بید از این لا یخ نشا  
د ستی لش یص داده شده بید. داد که متأس انه  وند  و به افزایش اختالفات خانیادگی به

سی امدیا ت  افزایش ساعات لیامل  ود  وی اعضای خانیاده د  شرایطی است که از یک
خاطر حضی  لمام وقت اعضای خانیاده د  منز  چند برابر شده است و  دا ی زنا  به خانه

از سیی دیگر، مردا  با لیقیر فیالیت اقت،ادی و سدایر امدی  خدا ج از مندز  بدا ندیعی 
اند که د  کنا  اخبا  اس با  کرونایی و مشکالت  میاجه شده« کا کردی بی»و «  بطی بی»

زند. فقدا  افدر پایدا  شدرایط  اقت،ادی به حس بیهیدگی و ویرانی  وانی مردا  دامن می
اضطرا ی کرونایی و وضییت انتظا  برای بازگشت امی  به جریا  عادی، عماًل به میندی 

دا ی  ا بدر دوش زندا  لحمیدل  یا ف است که فشا  بیشتر خاندهعدم لغییر لقسیم کا  مت
عالوه حضی  دا م کیدکا  و وظایف سنگین آمیزش مجازی فرزندا  که ماد ا   کند. به می

کنند و همسرانشا   ا د  این گذ  کرونایی د  کنا   طی  کامل بر دوش خید احساس می به
 یابند. خید نمی

وبحث، دعیا  و مشاجره د  چنین شرایطی طبییی اسدت. نظدام همدیا ه باال گرفتن لنش، جرر
ای و شدرایط پدیش آمدده نیسدت،  نشینی، اوضداع قرنطینده مستقر زناشییی سنتی جیابگیی خانه

 بطی او نسبت به فرزندا  و عدم ابتکا  عمل  وییه که بیکا ی مرد، نابقدی او د  امی  خانه، بی به
پد ی  ا نیدز بده کقدی لضدییف کدرده  و   سنتی شیهری او د  کنتر  اوضاع لا اطالع ثانیی اقتدا 

است. همچنین، حضی  مرد د  خانه اندک فضای آزادی عمل اعضای خانیاده به دو  از دید س 
جات  ا بیشتر می پد  و شیهر سنتی  ا نیز سقب می وآمدد بده  کند. ز  سدنتی کده  فت کند و لشنر

دیدد، ایدن  ای لن س و آسیدگی و د دود  میخانه  ماد  و خیاهر و دوست و همسایه  ا فرصتی بر
امکا   ا نیز از دست داده و حتی لق ن نیز د  چنین شرایطی کا ایی الزم  ا ندا د. مرد سدنتی نیدز 
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های  کند. د  یک کالم کرونا ضدیف لر می گیری خید آلش زیر التهاب  ا  وشن بنا به عادت بهانه
کند. لبیات این وضییت کرونایی بده  ناپذیر می لحملسازما  سنتی خانیاده  ا عیا  و ادامه آ   ا 

ی بید که حتی زنا  خانه تی و نقد الگدیی  حدر دا  سنتی  ا به بازاندیشی د  لقسیم کا  جنسیتی سنر
پد ساال  و مردساال  خانیاده مذهبی وادا  کرد. از جمقه عسل خرسندیا ، بالگر مذهبی جیانی 

پدردازد.  یبه این میضیع م« خشینت خانگی»با هشتگ  یشتاست که د  یاددا هزا  فالیو  98با 
 .(۱،ییر شما ه ل)

  
 (. یادداشتی با هشتگ خشونت خانگی در یک صفحه پرطرفدار زنان مذهبی جوان2تصویر شماره )

دا ی  این پست د  میا  م اطبین این ص حه که بیشتر دخترا  مذهبی هسدتند، بحدث دامنده
لیجده  حا  نکته جالبوجید آو د. با این الگیی سنتی و مردساال انه لقسیم کا  د  خانه به د  نقد

 سد مطالبات زندا  از  ویکدرد فمینیسدتی  اینجاست که مطابر  ویکرد مقاله حاضر، به نظر می
گشدت بده  ویکدرد  مد نی که بیشتر حی  مطالبده اشدتغا  زندا  و م ال دت بدا فرزنددآو ی می

لر میدا  ز  و مدرد،  د نی د  حا  لحیر  است که د  عین مطالبه  وابطی عادالندهفمینیستی پسام
عنیا   فرسدا، بقکده بده عنیا  یک وظی ده طاقت دا ی و فرزندآو ی مطبیع و ا زشمند  ا نه به خانه

 ( مشاهده نمایید. 4برخی از این نظرات  ا د  ل،ییر شما ه)کنند.  حر زنانه مطالبه می

 تولید  تولید 
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 داری آمیز در عین ارزشمند شمردن خانه (. نظرات کاربران در نقد تقسیم کار تبعیض1تصویر شماره )

 
زنددگی »اندازی پدی   همسر  وحانی جیانی است که با  اه 9921عسل خرسندیا  متیلد سا  

م اطبدا  و هایی از زندگی خدید بدا یدک طقبده حدیزه  عقمیده  ا بدا  صحنه« طقبگی با طیم عسل
گذاشت. خاطرات زندگی مشترک با یک  وحانی، نحدیه  برخدی د  کنندگا  خید به اشتراک می دنبا 

های بز گا  دیدن از مطدالبی  های زندگی و همچنین همسردا ی مطابر لیصیه ها و شیرینی با س تی
شدگاه خی د. او دا ای لح،یالت کا شناسی فقسد ه اسدالمی دان بید که د  ص حه  وی به چشم می

ط به زبا  انگقیسی و آمیزش دیده طب سنتی دانشدگاه لهدرا ، مدد س سدیاد  سدانه د   لهرا ، مسقر
شناسی کیدک و زنا  اسدت. بدا اینکده لح،دیالت  مقطع دبیرستا  و عضی یک لیم لحقیقالی  وا 

 مربیطه به حیطه لحقیقالی و کا ی خید اسدت. او بده   سمی حیزوی ندا د، اما پیگیر مباحث دینِی 
های  واندی و اعتقدادی جددی  ای که بید از به دنیا آو د  فرزند دوم خید با بحرا  عنیا  همسر طقبه

د با ه ساخت خانیاده سنتی  وبرو شده بید، یکی از نقا  آ مانی و لیپیِک نمایا  شدد  ایدن گسدل 
رفتن لا مدرز د  زنا  مذهبی جامیه ایرا  است و مسیری فشرده از دفاع از ایستا  ز  سنتی، فاصقه گ

وگیی انتقادی الیی با همسدرش و نهایتدًا بازگشدت  خروج از خانه و طالق،  ها کرد  فرزندا ، گ ت

 تولید  تولید 
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صدی ت سدریالی اینسدتاگرامی و  دوبا ه به خانه  ا د  ایام کرونایی طی کرد. این داستا  نمادین که به
ز  سدنتی ایراندی بدا آ   هایی دا د کده زنده د  حضی  هزا ا  ن ر پ ش شد، ا لبا  وثیقی با چالش

ت و کاِ  خانه» وبروست و د  ایام کرونایی لشدید شده است.  عنیا  اینستاالیی انتقدادی او بدا « زنیر
 (.2)ل،ییر شما ه  سابقه باشد همسرش بید که د  نیع خید شاید د  کل جها  بی

 
 
 
 
 
 
 

 داری انتقادی میان یک طلبه با همسرش در نقد نگاه تبعیض آمیز مردان به خانه(. الیو اینستاگرامی 4تصویر شماره )

 
دا  به زبا  خید آنهاست کده بدا هشدتگ  های زنا  نیظهی  خانه فهرستی از دغدغهاینها 

ت» می د لیجه سه هزا   طی  زنده ه، بالیی مشترک عسل خرسندیا  و همسرشاینستاد  « زنیر
 هستند، قرا  گرفت: ا  جیا  مذهبین ر که عمدلًا از میا  بانی
 لره؛ کنه کا  خینه و کا  ز  د  منز  هیچه و کا  خیدش س ت اینکه شیهر فکر می

 لربیت د ست فرزندا  د   اه عاقبت به خیری،  سیدگی به امی  منز  و ایجاد آ امش؛
 چیز باید ن،ف ن،ف باشه، چه د آمدزایی چه کا های خینه؛ همه

های محجبه  وآو د  بده چاد هدایی کده  وش یده  بینیم خانم میخی م  خیقی حرص می
 عالمه جیاهر کا  شده. با م هیم حجاب متضاده؛

 لرس از لکرا ی شد  برای مرد؛
 فهمه ز  هم نیاز جنسی دا ه؛ چرا مرد نمی

 لأمین جنسی مرد لمام؛
ذا ه و اینکه ز   و به چشم یه ماد  و یک کق ت نبینن، بزا   ز  هم برای خیدش وقت بد

 کتاب ب ینه و ل ریح کنه؛

 

 تولید  تولید 
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  سه؛ من اگه یه  وز لی خینه مریض باشم و نتینم کا ی کنم خینه به مرز ان جا  می
خیاد بکندی ولدی همدش یکدی اجدازه  ک ایت بید . دوست دا ی کا ایی که دلت می احساس بی

 ده؛ نمی
از هرندیع بدلرینش اینه که متأس انه شدیهرم طدرز فکدرش کداماًل مردسداال انه اسدت و 

 کنه؛ فیالیتی مثل  انندگی منیم می
داشته باشن... اینکه اختیا   و بدا « اطاعت سرو م گ تن»و « صم بکم بید »اینکه لیقع 

 این م هیم از ز  سقب کنن...؛
 ؛«بچه که آخرش واسه مرده»گن  میضیعی که خیقی  و اع،ابمه این که بیضیا هی می

داد بزنن و بید بگن لی د کم کن، اما زنا حتی  چرا مردا حر دا   هروقت دلشی  خیاست
 حیصقه باشن دعیا؛ ماهی یکی دو وز اگه بی

سربازی بر . ن قه نه بگیر  و نه بد . ن،ف هزینه زندگی  و بد  و لقاضای پی  نکدنن/ 
ح ظ آ امش خانه و لمکین و سراغ فمینیست نرفتن! )مش ص است که بدرخالف مدیا د 

 د بیده است(.دیگر، نییسنده این نظر مر

ماجرای قتل  ومینا اشرافی به دست پد ش د  همین ایدام و حیاشدی پیرامدی  ق،داص 
نشد  پد ،  ا شاید بتیا  صدای بقندی از لرک خی د  نهاد سنتی خانیاده د  ایرا  دانسدت. 

پندا ی زنا  ایرانی با  ومینا پدیدد آو د و مباحثدات  یات مسئقه قتل  ومینا میج بز گی از هم
های حقیقی، اجتماعی، الهیالی و سیاسدی ایدندا ی  ا د با ه زیرساخت تاگرامی دامنهاینس

لیبیدر شدد، « قربانیدا  غیدرت و آبدرو»و « هدای نامیسدی قتل»هدایی کده بده گینه جنایدت
های  جیی هشتگ  ومینا نشانی از بز گی ایدن مباحثدات د  شدبکه و برانگی ت. لنها جست

اینستاگرامی دا د.وییه کا برا  ز   اجتماعی و به

  
 (11(. فراوانی هشتگ رومینا )تا انتهای خرداد ماه 8تصویر شماره )

 تولید  تولید 
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لدیا  شدکقی نمدادین از لیبیدر  بدا  کشدته شدد   ومیندا بده دسدت پدد   ا می  خداد غم

ای دانست که مرحیم محمددامین قدانیی  اد د  آخدرین اثدر خدییش از آ  بده  شناسانه جامیه
لیبیدر کدرده بدید. « های ایرانی بده دلیدل لضدییف پد سداال ی افزایش خشینت د  خانیاده»

وگی و لیامل افقی د  گذ  از خانیاده پد ساال  به  ی مدنی گ تهایی که د  فقدا  الگیها زلزله
خانیاده مشی لی و دمیکرالیزه با حقیق برابر ز  و فرزندا  د  برابر پد  د  ایرا  امروز د  حدا  

 (. 9۱8، 9914 اد،   خ داد  است و کرونا آشکا ا این گذا   ا لشدید کرده است )قانیی
باحثات برخاسدته از قتدل  ومیندا بده دسدت پدد ، از اگرچه میا دی مثل خرسندیا  و م

مرحقه گذ  کرد  از نگاه سنتی به نگداهی فراجنسدیتی حکایدت دا د، د  مجمدیع بده نظدر 
جیی زنا  ایرانی به یک وضییت مطقیب، پدس از گذ اندد  یدک دو ه  و  سد که جست می

و  از منز ، اینک پای مردا  د  بیر طیالنی سنتی و یک دو ه از لجربه کا  و لح،یالت هم
کیشد به نیعی ها مینی لازه  ای گام نهاده: میقییتی پساسنتی و پسامد   که می به وادی لازه

 میا  خانه، ماد ی، ا زشمندی زنانگی و شکیفایی ز  دست یابد.
 ها( . زنان و تکثر دینی )مدارا و به رسمیت شناختن انواع دینداری4-4

طی  مسدتقیم، بقکده از آ  جهدت کده بده زیسدت  هیالی نه بدهزنا  میمیاًل به مسا ل سیاسی و ال
ای از مشا کت  چندا  نشانه  هایما پردازند. به همین دلیل د  بر سی شید می شا  مربی  می عینی

های پس از آ  لا محدرم و ا بیدین بدر سدر بسدتن  گسترده زنا  د  مباحثالی که د  اس ندماه و ماه
دسدت نیداو دیم. د  مقابدل  وجید آمد، به ها جهت جقیگیری از شییع ویروس به ها و هیئت حرم

نا  گذاشدت کده د بدا ه  پیش د  اختیا  ز از  مضا  خانگی و کرونایی امسا  این فرصت  ا بیش
گینه مباحثات به بهانه   مضا  به وگی بپردازند. یکی از مهمترین محی های این عقاید دینی به گ ت

پدردازد. از جمقده مطهدره  می« بید  عقیدده دیندی ش ،دی»ساا  از  وزه بید  افراد با کقیدواژه 
لیو  کده اخیدرًا بدا مدرد هزا  فدا99۱حید ی، یکی از بالگرهای مذهبی مقیم خا ج از کشی  با 

طی  جدی د گیر این پرسش شد  مسقمانی ازدواج کرده است، د  ماه  مضا  اخیر به فرانسیی لازه
که آیا  وزه هست یا خیر. د  نهایت، این مناقشه با ا ا ه ل،ییری از س ره افطا  او و همسدرش بدا 

بالگر  آناشدید حسدینی فشدند  همین  استا  ابراز  ضایت خاطر م اطبین مذهبی او پایا  یافت.
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وگییی  ا د  میا  م داطبین خدید کده  هزا  ن ر فالیو  با طرح ساا  زیر گ ت 44۱نییحجاب با 
 (.1)ل،ییر شما ه  بیشتر دخترا  جیا  مذهبی هستند، د با ه نگاه به لکثر دینی آغاز کرد

 

 
 عقاید دینی در صفحه پرمخاطب یك فشن بالگر نیوحجاببحث درباره احترام به تکثر (. 1شماره )تصویر 

 
شده از سیی دخترا  جیا  کا بر اینستاگرام د  ایدن صد حه  های مطرح نگاهی به پاسخ

نین و چده د  میدا   نشا  می در دیندی چده د  میدا  متددیر دهد که بده  سدیمت شدناختن لکثر
نین )د  همه اشکا  آ  از غیرمیتقد لا غیرعامل( د  ح ا  لبدیل به هنجا ی مشترک غیرمتدیر

 ( آمده است. 90د  ل،ییر شما ه ) ها است. برخی از این پاسخ

  

(. نظرات کاربران درباره احترام به عقاید دینی دیگران که نشان از خواست تساهل دینی مستقل از 21تصویر شماره )
 درستی و نادرستی عقاید دارد

 تولید  تولید 

 تولید  تولید 
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دهد که بنیادگرایی ستیزنده و سکیال یسم ستیزنده  کقیت این نظرات نشا  مینگاهی به 
هردو به یک میزا  د  حا  زوا  د  جامیه نیظهی  زنا  مجازی هستند و نیعی مدا ای دینی 

های مشترک جمیی به جای آ  د  حا  لقییدت اسدت. بندابراین،  د  عین مراقبت از ا زش
« حجاب برای همگا  الزامی است یدا نده»مرکز بر اینکه نقطه ثقل مباحثات دینی زنا  از ل

منتقل « حجاب د  یک زندگی جمیی نحیه مشا کت مسالمت آمیز زنا  باحجاب و بی»به 
شد، ایندک  که میمیاًل لابیی از عقاید دینی شمرده می« ز  بید »شده است، گییی م هیم 

 است. فراسیی عقاید دینی د  حا  لبدیل به مسئقه مشترک همه زنا 

 
یتی حجاب که نشان می22تصویر شماره ) یبی قویتر از  (. پیامی در صفحه یک سلبر دهد زن بودن در حال یافتن ضر

عقاید مذهبی در جهت ترمیم روابط است
 

 بینانه فراسوی شیفتگی و انزجار . زنان و غرب: به سوی دیدگاهی واقع5-4

 غدم  بهکرونا بحرانی جهانی بید و پس از چین به ایرا  و سپس به ایتالیا و ا وپا و امریکا منتقل شد. 
 سدد  میج فرهنگی ابتدای کرونا که شیکی سنگین به جامیه ایرانی وا د کرد، د  مجمیع به نظدر می

د  اعتماد به ن سدی شناسی و بدست آو  بینی زنا  ایرانی د  غرب آنچه  خ داد، لأثیر بسزایی د  واقع
فرهنگی داشته است، چرا که برای اولین با  وضییت بحرانی م تص ایرا  نبدید و د  یدک مقایسده 

وییه پدس از   سید. این مسئقه به کقی ل اوت چندانی میا  وضییت ایرا  و سایر کشی ها به نظر نمی
عقیه نیادپرسدتی  1«لیانم ن س بکشم نمی»شد  جی ج فقیید به دست پقیس امریکا و جنبش  کشته

 پیش لشدید شد. از اجتماعی امریکا بیش د و نظام ظالمانه اقت،ادی
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 

 تولید  تولید 
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از جمقه این حس دوگانه  ا کا برا  ز  اینستاگرام د  نسبت با ص حه صددف بیدیلی 
المققدی د   بییلی دومین این قی نسر برلر بین صدف مسا قی میروف به صدف پیدا کردند.

آمیختده   و دانش9948میقیدی  فدالیو ، متیلدد سدا   2/1حیزه زیبایی و لیازم آ ایشی بدا 
کا شناسی شدیمی از دانشدگاه آزاد اسدالمی اسدت. وی د  ایدام اوج کروندایی ایدرا  د  

یری  دیزنی داد کده مدی د  شادی و شیف امریکاییا  ا ا ه مدیاغیاگرایانه از لند بید و ل،ی
با شییع ویروس به امریکا و بده هدم  سرعت ، اما بهقرا  گرفتحسرت بسیا ی از ایرانیا  

یر فانتزی به کقی فرو  ی دت و ی تن اوضاع د  آ   قرنطینده بده  لحمدل کشی ، آ  ل،ی
 . لغییر یافتلر د  ایرا   لحمل جهانی و حتی قابل یساحسا

مهداجرت ن بگدا  نیدز متدأثر از کروندا وضدیی مت داوت یافدت. بسدیا ی از  مسئقه  
یا  دختر ایرانی مشغی  به لح،یل د  کشی  های م تقف مانند فرانسده، ایتالیدا،  دانشجی

های وییه به  آلما ، استرالیا و... با سراسیمگی و لهیه دشیا  بقیط هیاپیما و لحت مراقبت
خید شرایط س ت قرنطینه دا می آ  کشی ها  ا برای  ایرا  بازگشتند و د   وایت بازگشت

وطنا  خید لیریف کردند و د  کنا  خانیاده بید   ا به همده  امکاندات غدرب لدرجیح  هم
هدا و کمبیدهدا و غدا ت  دادند. این جی بازگشت به ایرا  د  کندا  اخبدا ی کده از قحطی

دگی ناشی از میج اولیه  کرونا  سید، نگرانی و افسر ها د  ا وپا و امریکا به گیش می مغازه
کی ی  و  ا لا حددودی خنثدی کدرد. د  مقایسده بدا صد حات ایراندی، افسدردگی و سدیت

اینستاگرام شهروندا  کشی های غربی د  اوایل شییع کرونا نشا  از آ  داشت کده شدیک 
نشینی اجبا ی برای کشی های غربی شدیدلر   وانی و اجتماعی و افسردگی ناشی از خانه

و  است. این با نظریه  محرومیدت نسدبی کده میتقدد اسدت نا ضدایتی طبقدات بداال بیده
طبقات پایین است، لطابر  ها و  کیدها بیشتر از نا ضایتی د  زما  وقیع بحرا  برخی دا 

یش هایی  های زنا  ایرانی که خیقی زود چشمهدا د.  به این باید اضافه کرد ابتکا ات و پی
ت  ا از  ای  د و  هر خانه جا ی کرد و از طریر اینستاگرام به بازنمایی لازهاز امید و خالقیر

 .1از د یای جامیه زنا  ایرانی مبد  کرد

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 

 هدای ماه د  غربدی کشدی های وضدییت با آ  مقایسه و ایرا  د  ویروس شییع دوم میج زودهنگام آغاز با که است یکر به الزم .1
گیرد. قرا  مجدد بازنگری می د لیاند می گیری نتیجه این آینده،
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 های زنانه، ظهور الگوهای اینستاگرامی . خیریه6-4

ای و اقدامات جهادی نیز د  ایام کرونایی خیدک ا، پییا و فیدا  بدید.  جامیه زنا  به لحاظ خیریه
های کا ی خید  ا بر فضای مجازی و  وابط اینستاگرامی منطبر کرده و به حیات  جالب آنکه مد 

قده ای مت اوت از پراکندگی نهادهای  سمی عمدلًا مردانه داده اسدت. از جم اجتماعی زنا  جقیه
صی ت جمع کرد  میاد غدذایی  شید و به ای است که د  منز  انجام می های خیریه اینها فیالیت

بدانیی فیدا  اجتمداعی و «  یحانده»کرد  و سپس لیزیع آ . مانند ص حه  بندی د  خانه و دسته
 د  اینستاگرام میروف شد. از آنها نابیناست، یخید که یککه با سه پسر « ماد  سپید»

 

 
یه و نیازمندان21تصویر شماره )  (. مشارکت صفحات پربازدید بانوان فعال اجتماعی در رسیدگی به امور خیر

های زنانه بدرای د سدت  ای اینستاگرامی  اه انداختن جمع یکی دیگر از الگیهای خیریه
لدیا  بده عمقکدرد آناشدید حسدینی،  کرد  ماسک و دستکش و شدیقد اسدت. از جمقده می

هایی لهیه کرد  اجع به آمیزش لهیده ماسدک  بالگر نییحجاب اشا ه کرد. او ابتدا پست فشن
ای شروع قرنطینه نتیانسته بیدند ماسکی لهیه کنند. او ضمن د  خانه برای کسانی که د  ابتد

اینکه د  چند پست انگیزشی کیشید که به م اطبین خید امید دهد، اعالم کرد کده کا گداه 
صدی ت کدا   کدا   ا به و ایدن اخت،داص داده ماسدکخید  ا چند  وزی به محل دوخدت 

بدانیی « گینش  اغدب»لیا  به پییش  میطی  دهد. همین ای انجام می المن یه و خیریه عام
ققیی سه ساله  میروفش با بیش از یدک مقیدی  فدالی  اشدا ه کدرد کده پدییش  لبریزی با سه

 ها و خیدپردازها لیسط زنا  م اطب خید  ا کقید زد. ضدع ینی داوطقبانه دستگیره

 ید تول تولید 
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المنفعه دوختن  نیوحجاب مزون و کارگاه خود را به کارگاه عام(. آناشید حسینی، فشن بالگر 23تصویر شماره )

 ماسک تبدیل کرد
 

ای اینسدتاگرامی بده  هدای خیریدهفردلرین ایدن پدییش لرین و منح،دربه یکی از برجسته
دا  ها  فتندد و د   خانه فیالیت جهادی برخی از بدانیا  بسدیجی مربدی  اسدت کده بده غسر

ا »خید هشتگ شیی امیات کمک کردند و پییش  و شست عمیمی کردند.« خانه غسر

  
ین فعالیت خانه از جمله منحصربه (. هشتگ غسال27تصویر شماره )  المنفعه زنان درکرونا های عام فردتر

 

 تولید  تولید 

 تولید  تولید 
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 . اقتصاد زنانه: احیای صنایع دستی زنان7-4
حاشیه  انده شده حیات ایرانی همچی  پ ت نا ، صنایع دستی زنا  نیز از ساختا های سنتی به 

است که لنها بقایایی از آ  د  میا  عشایر و زنا  قالیبداف برخدی  وسدتاها و شدهرهای کیچدک 
طی  کقدی و شدرایط کروندایی  حا  شبکه اجتماعی زنانه اینستاگرام بدهبرجای مانده است. با این

هایی  سداخته ت. دستطی  خاص نقش بسزایی د  احیا  این ب ش اقت،ادی زنانه داشدته اسد به
آمی ته به هنر و برآمده از یوق و لیلید زنانه که متناسب با شرایط کرونایی لیطیقی بازا ها و اجدا ه 

گیرد. زندا  هنرسداز و  ها از سیستم لیلید و لیزیع و لبقیغ نامتمرکز مجازی بهره می هنگ ت مغازه
ت مجدازی، لدا جدای ممکدن دسدت هنرمند اینستاگرامی د  ایام کرونایی با  ونر گرفتن میامال

کننده  ا به سید  گر و دال  که عمدلًا با دستکا ی د  بازا  منافع لیلیدکننده و م،رف مردا  واسطه
طی  مستقیم با مشتریا  خید  ای لیلید به م،رف، به گینه گذا ند، کنا  زده و خید به خید زیر پا می

 و یخدانگ یهدا کا گاهای از  شدبکهع پست  ا به ا لبا  گرفته، لرکیبی از اینستاگرام و سیستم لیزی
های آنالین  خید لبدیل کرده اند. جالب اینکه د  یکی از ص حات اینستاگرامی که د  همین  مغازه

وکا های کیچک خانگی پرداخته است، از میدا  هدر ده   استا به میرفی هنرمندا  ایرانی و کسب
دد دهدهصاحب هنرهای دستی، نه ن ر بانیا  جدیا  و لح،دیل های ش،دت و ه تداد  کدرده متیلر

های لح،یقی مهندسی و عقیم انسانی خید  ا برای  ی م تقف ایرا  هستند که عمدلًا  شتهشهرها
اندد و  پیگیری عالیر خید  ها کرده و به جها  زنانه هنرهای دستی مهاجرت و مراجیتدی ندی یافته

اینستاگرام محمل اصقی این بازسازی هییت اجتماعی، عقمی و اقت،ادی جدید آنا  بیده است.
 

   
 (. هنرورزان اینستاگرامی بازار آلترناتیو مجازی که عمدتًا از زنان جوان هستند.51تصویر شماره )
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 (. هنرورزان اینستاگرامی بازار آلترناتیو مجازی که عمدتًا از زنان جوان هستند.22تصویر شماره )ادامٔه 

ناعادالنه لقسیم کدا  زنانه/مردانده، خی د  ساخت  هم لیا  د   استای به این فرایند  ا می
الت جامیه شبکه لقییت سازما  اجتماعی کا  زنانه و  زنانه ای د  قر   شد  کا  د  اثر لحیر

بیندی کدرده  آ   ا پیش 1نظرا  م تق ی مثل کاسدتقز و لدی   یکم دانست که صاحب و بیست
نظرا ، د  لحقیدل  ای پس از بر سی نظرات این صداحب بیدند. محمد ضا زهرایی د  مقاله

 نییسد:  نقش کرونا د  لقییت نقش اقت،ادی زنا  د  ایرا  می
کده خانده  شدید، د حالی د  شرایط کرونایی، خانه محیط اصقی لیامالت اجتمداعی می

 سدد بدا لقداطع محی یدت  هاست. به نظدر می گر محیطدا ای وییگی زنانه بیشتری از دی
خاندده، خ،ددقت فرهنگددی سددازما  کددا  جدیددد،  وابددط مبتنددی بددر فضددای مجددازی و 

الت اجتمداعی خ،دقتی  زیرساخت های دیجیتا  د  حیات خانگی د  دو ا  کرونا، لحیر
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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الت اجتمداعی ایدن دو ا   زنانه می یابد و نیروی اجتماعی زندا ، سدهم زیدادی د  لحدیر
م(، زندا  سدهم 9121) 99۱2اهد داشت. د  جامیه ایرا  بیدد از انقدالب اسدالمی خی

اند سددهم بیشددتری از لح،ددیالت  باشددند و لیانسددته بددااللری از سددرمایه انسددانی دا ا می
 (9911)زهرایی، دانشگاهی و لیلید مح،یالت فرهنگی  ا ل،احب کنند. 

 گیری . بحث و نتیجه5
لجربی و کی ی جامیه کا برا  ز  اینستاگرام د  چندماهده ه ت محی ی که بر پایه مستندات 
است که بنا به   های عمده  ز  نیظهی  فضای مجازی ایرا  کرونایی اخیر شناسایی شد، وییگی

بازگشدت بده »که د  ابتدای این مقاله بیا  شد، میتقدیم که همسی با م اهیم   چا چیب نظری
هدایی  یعی الگیی ز  پساسنتی/پسامد   بدا وییگی، ن«فاعقیت زنانه»و « خانه  فیا »، «خانه

الت ساختا ی بز گتدری  نیین به شما  می  ود. برآمد  این نسل جدید از زنا ، برآمده از لحیر
کقی و  طی  د  جامیه ایرا  است که پرداختن ل ،یقی به آ  مستقزم مقااللی مستقل اسدت. بده

صی/عمیمی د  ایرا  د  حا  فرو ی تن لیا  گ ت که نظام خانه/خیابا  یا خ،ی به اجما  می
میاجده هسدتیم. « عمیمیت یدافتن زندانگی»و « شد  عرصه عمیمی زنانه»است و ما با پدیده 

هایی د  همین متن ا ا ه شد که ناکا آمددی و زوا  الگدیی مردسداال  و  عالوه بر این استدال 
 اد امدری  ابر لحقیل قانییکرد که مط پد ساال  خانیاده سنتی  ا لا مرحقه احتضا   دگیری می

لی د  سطح ساختا های کال  اجتماعی ایرا  میاصر است )قانیی فرالر از نهاد خانیاده و لحیر
الت ساختا ی اساسی جامیده  ایدرا  قدرا  گرفته(9914 اد،  اندد و بده  . زنا  د  مرکز این لحیر

یدا « زنا  نیظهی  مجازی  سانه»وییه اینستاگرام، که باید آ   ا  های اجتماعی و به کمک شبکه
دانست، خید به صی لی خیدم تا  و پیشرو، به بازسازی و بدازلیریف « های ایرانیسایبی گ»

 اند. جها  و ل،ی  آلی خید از زنانگی اقدام کرده نقش و زیست
لرین نیروهای امروز ایرا  اسدت و بحدرا   لرین و مترقی جامیه زنا  نیظهی  ایرانی، از فیا 

ای آ  و هم از جهدت بحدرا  اقت،دادی فراگیدری کده بده  جهت شرایط قرنطینه کرونا هم از
ای د  جهت افزایش ضریب اهمیدت جامیده  لضییف میقییت مردا  انجامیده است، لکانه

  شید. زنا  نیظهی  مجازی محسیب می
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به عنیا  یک مالحظه  اهبردی، مقاله حاضر بر این باو  است که حکمرانی زنا  د  نظدام 
الت د  حا  وقیع است. لحقیدل  جمهی ی اسالمی نیازمند لجدیدنظری جدی د  جهت لحیر

طی  که د  این مقاله آمد، نشدا   مجازی و  وند بازگشت به خانه، آ های زنا  نیظهی   وییگی
های فمینیستی مد   از میقییدت بسدیا  بهتدری بدرای  هکقیشدهد که نسل جدید با گذ  از  می

وا  یافته ایرانی برخی دا  است. با اینحا  همه شدیاهد دا  بدر ایدن بازسازی خانه و خانیاده ز
هدایت جامیده ایراندی د  ایدن د یدای  سنتی برای یپد ساال است که کشتی کهنه و فرسیده 

طیفانی لیفیر چندانی ن یاهد یافت. لغییدر الگدیی حکمراندی زندا  د  جمهدی ی اسدالمی 
لی»مستقزم  هم د  الهیات  سمی و لققی سنتی از زندا  و هدم د  الگدیی سدازماندهی « لحیر

 شید.  زنا  است که مش ،ًا باید د  خالف ساختا های منسیخ پالریمینیالیستی پیگیری
پسامد   بر پایه پیشنهاد  اهبردی این مقاله بازسازی یک گ تما  فمینیستی پساسنتی

های فرهنگی و الهیالی است که د  افر انقالب اسالمی ظهی  یافدت و د  زمانده  ظرفیت
ب حدیزوی می دسدت آو د.  لیاندد لیفیقدات د خشدانی به حاضر بر خالف الهیات مت،قر

ینی که مستقزم لغ هایی است که  ییر د  نگاه سنتی به زنا  و متیقف کرد  لالش ویکرد نی
اندیشند؛ بقکه بده  دا  مجازی نمی لنها به ساماندهی و حمایت از نسل جدید زنا  خانه نه

های متمرکز و بی وکرالیک و ایستای گذشته، متأس انه اهددافی عکس با اصرا  بر پا دایم
 انند که از قضا طبر اخبدا   سدمی د  برهده  پرو چی  فیقترینگ اینستاگرام  ا د  یهن می

 نگا ش این مقاله از سیی نمایندگا  مجقس د  دستی  پیگیری قرا  دا د. 
اند اینسدتاگرام د   طی  که مرضیه خققتی و حمیده میالیی د  مقاله خید نشا  داده هما 

پد سداال ی های به چالش کشدید  نظدام  لمایز و لقابل با لقییزیی ، به  سانه بسط گ تما 
لبدیل شده است که  شد زنا   ا د  جامیه ایرانی محدود نگده داشدته و آندا   ا بده حاشدیه 

. از این منظر، اینستاگرام نه یک لهدید که یدک فرصدت (9918)خققتی و میالیی، اند   انده
دا ی،  جای کا  پ ت نا  خانگی، آمیزش مجازی، اهمیت بچدهالیاده است. لا همین فیق

بینی نسبت به غرب و  زنانگی، احیا  هنرهای دستی و اقت،اد زنانه، مدا ای دینی، واقعاحیا  
دست آو د  هریک  وجه دستاو دهای اندکی برای کشی  نیستند و به های زنانه به هیچ خیریه

الت طبییدی جامیده  ها برنامه از اینها به سا   یزی و لالش نیاز داشت و حا  به مددد لحدیر
 دست آمده است.   چنین ثمرالی بهایرانی به  ایگا



 

 علوم انسانی در ای رشته مطالعات میان
 701 

 3،  شماره 21 دوره
 2311تابستان 

  74پیاپی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

های آغازینی از پا ادایم جدیدی دانست  د  این مقاله بیا  شد  ا شاید بتیا  طقییهآنچه  
 یکم لیبیدر کدرده اسدت و د  جهدا  قدر  بیسدت« جامیه  زنا »که آلن لی   از آ  به ظهی  

ی و لیالی ایرا  د  قر  آینده شمسی ا(9914 ،)لی   ینبا  به پشتیانه نیروی ؛ بذ هایی از لرقر
 ها با و  خیاهد شد. جهت بادبا  که لنها با لغییر ،نیظهی  زنا 
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کرونا، بازگشت به خانه و 
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 منابع
 از برگرفتدددددده .ایتتتتتتران ا  رستتتتتتانه فضتتتتتتا  تریم زنانتتتتتته اینستتتتتتتا رام (.الددددددف 9911) زهددددددرا ا دکددددددانی،

 

  از برگرفتدددده .کنتتتتدمتتتتی مصتتتتر  یشتتتتترب کتتتته زنتتتتی ب  رهتتتتا  آلایتتتتد  زن (.ب 9911) زهددددرا ا دکددددانی،

 از برگرفتدددده .ستتتتنتی ستتتتاختارهای مالابتتتت  در زنانتتتته قتتتتدرت اینستتتتتا رامی  متتتتادران (.ج 9911) زهددددرا ا دکددددانی،

سروش. انتشا ات لهرا : (.یاوحد مسیید )لرجمه ها رسانه یاجتماع هینظر ته؛یمدرن   ها رسانه (.9914) جا  ،لامپسی 

   ی.فرهنگ و عقمی انتشا ات لهرا : زاده(. صادقی سقما  )مترجم: جدید پا ادایم (.9914) آلن لی  ،

 فرهنگتی تحالیالات فصلنامه گرا. سنت ز  گ تما  از اینستاگرام ز  کا برا  خیانش (.9918) حمیده میالیی، و مرضیه؛ خققتی،
  .11-۱0 (،6)91 ،ایران

نا. بی مشهد: .من نوشته ترین تلخ (.9981) حید  ،ازغدی پی   حیم

 .تحلیلتی الگتو یت  اقتصتادی    سیاسی اجتماعی  فرهنگی  جنگ شود:  یران که ایران اس  دریغ (.9919) فرامرز پی ،  فیع
انتشا . سهامی شرکت لهرا :

/ از برگرفته .خانگی حیات   کر نا کر نانوش : (.9911) محمد ضا زهرایی،

 انتشدا ات لهدرا : .ایتران در جمعی ب مصی دربار  شناختی انسان جستارهای فاجعه    فرهنگ الف(.9911) اله نیمت فاضقی،
 فرهنگی. مطالیات و انسانی عقیم پیوهشگاه

 از برگرفته ؟.بگذرانیم خانه در چگونه را نور ز (.ب 9911) اله نیمت فاضقی،

فرهنگ. نقد را :له مدنی. خانیاده ظهی  یا خانیاده فروپاشی پد ساال ی؛ زوا  (.9914) سیدمحمدامین  اد، قانیی

 از برگرفتددده .قرنطینتتته در ز جتتتین اخت فتتتات هتتتای تمتتتا  آمتتتار برابتتتری ستتته افتتتشای  (.9911) بهدددروز وحیددددنیا،
 

آیین. گل نشر لهرا : فضایی(. امین )مترجم: فّنا ری   علم اجتماعی ر ابط در فمینیسم سایبرگ؛ مانیفس  (.9982) دانا ،ها اوی
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