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  چكيده 
عنوان قالبي ارزشي، هنجاري و رفتاري به درجات زيادي برآمده از روابط انگي بهمرد

آرايي هاي اجتماعي مجازي در دهه اخير زمينه تكثر و صفگفتماني است. بسط شبكه
نگاري مجازي و قومروش هاي رقيبي از مردانگي را مهيا ساخته است. با اتكا به گفتمان

هاي مردانگي در فضاي مجازي، به دنبال شناسايي سنخوني ي و مضمشناختتحليل نشانه
شده شامل هاي اصلي استخراجهستيم. سنخ هاميان آن ها و روابطهاي حاكم بر آنگفتمان

. صورت هستندها هاي آنسنخاي و خردهدست، فرودست و حاشيهمردانگي هژمونيك، هم
پيوندي) ابري دو جنس و صورت بريكوالژگونه (همتبعيض با آرمان بربديل مردانگي فعالِ ضد

مردانگي هژمونيك جديد نيز شناخته شد كه به دنبال تركيب عناصر مردانگي هژمونيك 
ها جهانشمول و سنخسنتي با عناصر جديدتر براي تداوم بخشيدن به تفوق مردانه است. 

يخي و نيز ساختارهاي تار- برخي نيز بومي بودند. مردان ايراني در زمينه پيچيده فرهنگي
  زنند. بنابراين اقتصادي و سياسي موجود دست به تركيب عناصر هويتي خويش مي

ها و ها در مواجهه با يكديگر و ساير صورتهاي آنمراتب ميان انواع مردانگي، كنشگريسلسله
خي نيز در مواجهه با ساختارهاي كالن، بصورت قدرت/ مقاومت و تاكتيك/ استراتژي، و نيز بر

  . اندصورت ايراني پيدا كردههاي بيشتري يافته و ها پيچيدگيهاي آنمكانيسم
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تبعيض، هاي مردانگي، مردانگي فعال ضدهاي مردانگي، گفتمانسنخ واژگان كليدي:
  مردانگي هژمونيك جديد

  
  بيان مسأله 
كنيم. بدون يابي مياي است كه توسط آن شخصيت افراد را هويتترين زمينهايجنسيت پايه

تواند بر بسياري از شك تحوالت در عرصه جنسيت هم زائيده تحوالت ساختاري است و هم مي
شده براي هاي اجتماعي، رفتارها و معاني تعيينمردانگي به نقشهاي فرهنگي اثر بگذارد. جنبه

امل روزانه مردان در هر جامعه معيني در هر زمان اشاره دارد كه در نهادهاي جامعه و از طريق تع
در صد    Kimmel & Aronson.2004) .(Kimmel. 2000, cited inشودافراد توليد مي

هاي العمر كاهش يافته و همين مسأله بر بسياري از نقشرسي مردان به كار مادامسال اخير دست
آنان در حوزه خصوصي و عمومي و نيز سبك زندگي آنان تأثير گذاشته كه از آن با نام بحران 

هاي موقعيت مردان در حوزه«توان نتيجه اين دانست كه مردانگي را مي بحرانشود. ردانگي ياد ميم
از . (Harman.2011:29) »آميز شده استمسأله ،كار، تحصيل، جرم، خانواده، جنسيت و سالمت

رد م«به تصوير جديدي از مردانگي كه موسوم به  )2006( طرفي جاناتان راثرفورد به نقل از گيدنز
طور كلي از دهه كند. بهشود اشاره ميها ديده ميبه خصوص در رسانه 1980است و از دهه  »نوين
گرچه اين تحوالت ساختاري با چند دهه ميالدي مطالعات مردانگي در جهان رواج يافته است.  70

-ه اغلب با ابژهدليل تمركز محققان بر مطالعات زنان كبهاند اما تأخير در كشور ما نيز اتفاق افتاده
 سازي آنان همراه است مطالعات مردانگي در كشور مغفول مانده است و تنها به چند نمونه محدود

  كه در بخش پيشينه پژوهش خواهند آمد اكتفا شده است. 
هاي اخير توانسته بازنمايي اين تحوالت را در چندگانه شدن فضاي مجازي ايراني در دهه

هاي همراه با آن داللت دارد، اي از ارزشكه هم بر نقش و هم مجموعهمردانگي، به عنوان مفهومي 
آمده در تعريف مردانگي وجودنشان دهد. يكي از مهمترين موضوعات، پرداختن به چندگانگي به

- گرايي به شمار ميدست تقليلبنديِ يكصحبت كردن از مردانگي به عنوان طبقهكه طورياست به
ها متنوع باشند و بنابراين تصور صورت مسلطي از مردانگي اگر مردانگيحتي «آيد. با وجود اين 

دستي اين يك (Aboim.2010:43).» دشوار باشد، مردان همچنان در مركز قدرت هستند
شود. ها در عين تنوع به دليل روابط گفتماني حاكم بر جنسيت در جامعه ايراني ديده ميمردانگي
هم آمده و ز متون پيرامون موضوعي خاص با عملكردي مشابه گردهايي اگروهصورت ها بهگفتمان

هاي تنها گفتماننه ).(Reeser.2010هاي خاصي درباره مردانگي هستند فرضحاوي پيش
ها شوند بلكه ساير صورتگوناگوني كه سبب ابقاي ايدئولوژي مردساالري و مردانگي هژمونيك مي

روابط ساز فضاي مجازي بازنمايي شده و بنابراين تزيبه دليل خاصيت ابرازي، ذهني و فاننيز 



 1400پاييز ، 3 رهشما، و دوم مشناسي ايران، دوره بيست مجله جامعه

70 

استراتژي / تاكتيك و قدرت / مقاومت پيچيده و تو در تويي را شاهديم كه از طريق بينامتني با 
هاي آن كه تغييرات در جنسيت و گفتمانجايياز آنساختارهاي كالن جامعه نيز مرتبط هستند. 

هاي تواند دادهها ميي ما اثر بگذارند شناسايي اين گفتمانهاي زندگتواند بر بسياري از جنبهمي
تحليل وسيله منظور بهگذاران فراهم آورد. بدينبسياري را جهت افزايش آگاهي عمومي و نيز سياست

به دنبال شناسايي مجازي  هاي اجتماعيشده در شبكهشناختي متون توليدمضمون و تحليل نشانه
ها با ساختارهاي ها و رابطه آنها و ساير صورتنازعات گفتماني ميان آنهاي مردانگي، تحليل مسنخ

 كالن هستيم. 
  

  مرور تجربي و مفهومي پژوهش
مردانگي هژمونيك پرداخت و ) به بررسي انتقادي 1987( »جنسيت و قدرت«دركتاب كانل 

ان بسياري از ) محقق2014به گفته رابرتز ( 1ها تأكيد داشتند.تحقيقات نيز بر تنوع مردانگي
-هاي مختلف آن بهچارچوب مفهومي كانل براي در نظر گرفتن عناصر منفي مردانگي، وجود طيف

- هايي كه مردان در جامعه به شكل سلسلهدست و نيز روشجاي داشتن يك تصوير ايستا و يك
ن: آيرون جا«در  2رابرت بالي .)(Roberts.2014دهند استفاده كردند مراتبي قشربندي شكل مي

ادعا كرد مردان معاصر در رنجند زيرا از مردانگي عميق كه تعريف آن را از  »كتابي درباره مردان
 كندشناختي استنباط مياي از اطالعات انسانها و گزيدههاي عاميانه، اسطورهها، داستانداستان

ان با فرهنگ غربي تداوم خود با مردانگي سنتي كه طي مناسك گذار پسر اند.محروم گشته
 .)(Buchbinder.2013 شدند را از دست داده استهاي مردانگي آشنا ميمسئوليت

ها و ها از يكديگر ممكن است باعث حذف برخي مشخصهشناخت تنوع مردانگي، و جدا كردن آن     
انجام «تري، موجب آگاهي بخشيدن در مورد عادات رفتاري شايعي شوند كه به شكل عمومي

) از مفهوم احساس حق مراقبت از 2002( 4طور مثال وايتنهد). به2004 3د  (هرنشونمي» مردانگي
كانل » مردانگي همدست«گويد. همچنين بر طبق مفهوم زنان، حمايت و تمايالت جنسي سخن مي

)، مرداني كه با مردانگي هژمونيك مطابقت ندارند، نيز از امتيازات رايج مردانگي در جامعه 2005(
 

گرفته در نظريه نقش جنسيتي، اسطوره گويد، پس از نخستين تحوالت صورتمي) 2010گونه كه ابويم (همان . 1
وسيله بسياري از آثار ديگر همانند تولسون ) به1976) و يا معضالت مردانگي كوموروفسكي (1981مردانگي پِلك (

)، 1990رگان ()، هرن و مو1989)، ويكز (1987)، كيمل (1983)، كانل (1983)، كاكبرن(1977)، اسنودگراس(1979(
 cited in).) پي گرفته شد و مفهوم كثرت به عنوان اصل اساسي مردانگي پذيرفته شد1995) و كالير (2007سگال (

Aboim, 2010)  
2 . Robert Bly 
3. Hearn 
4 .Whitehead 
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 & Whitenhead.2002, Seidler. 2006,cited in Robbinson).برندسود مي
Hockey.2011) ) هاي مردانه در مدت كه آشكار است سبكحاليدر«گويد ) مي1989بريتان

» اند اما سرشت قدرت مردانه تغييري نداشته استزمان كوتاهي نسبتا تغيير كرده
Hockey.2011:10)& Robbinson cited in Brittan.1989,.( بر طبق نظر هيوود و مك -

دهد كه به شكل منطقي و مشروع، به تمام ايدئولوژي را تشكيل مي) مفهوم مردانگي، 2003گيل (ان
گويند ) مي2002همانگونه كه اسكارفيلد و دريكفورد ( بخشد.نيازها و دستاوردهاي مردان، امتياز مي

اي زيرسؤال بروند اما ه شكل فزايندهگرچه مفهوم بحران مردانگي باعث شده تا رفتارهاي مردانه ب
اند تحت وجود آمدهبه 1990هايي كه ظاهرا از دهه توانيم از مردانگيروشن نيست كه آيا مي
 & Scourfield & Drakeford. 2002,cited in Robbinson).مردانگي جديد نام ببريم

Hockey.2011)   
-اند. چاووشيان و رشتز مردانگي پرداختهشناسي اها به ارائه سنخدر ايران نيز برخي پژوهش

آل از مردانگي را شناسايي ) با بررسي سينماي پس از انقالب ايران چهار سنخ ايده1389آبادي (
ها دچار تغييرات متعددي شده كرده و نشان دادند كه اجزاي مردانگي هژمونيك در طول اين سال

سنتي و مدرن را گيالن مردانگي سنتي، نيمه ) در پژوهشي در استان1390است. ذكايي و همكاران (
تر گشته است. كوثري و مواليي شناسايي كردند كه دو گونه آخر جايگزين مردانگي هژمونيك قديمي

روايت از مردانگي ارائه كنند كه 14هاي مردانگي در موسيقي رپ توانستند ) با بررسي روايت1391(
اسالني و پورعنوان آلترناتيوهاي آن تلقي شدند. حسنبرخي در دسته مردانگي هژمونيك و برخي به 

 60و  50هاي شناسي اجتماعي مردانگي در عكاسي مطبوعاتي دهه) با نشانه1392صديقي (
هاي پيش از انقالب تا پس از جنگ خورشيدي نشان دادند در هر سه گونه مردانگي مسلط در سال

مقابل مردانگي شهري و پس از انقالب مردانگي  شامل مردانگي شهري در مقابل دهاتي، انقالبي در
-بازنمايي و يا بازنمايي به عنوان ابژه تزئيني ديده مي اشرافي، سلطه بر زنان شامل عدم- مستضعف

 شود. 
  مباني نظري پژوهش 

توانند حساسيت نظري را هاي مردانگي و برخي نظريات مرتبط مينظريه كانل در مورد گونه
هايي است كه در صورت انجام، ترين روشي هژمونيك مشخصاً يك معيار و رايجمردانگ فراهم كنند.

ديدگاه گفتماني بر « (Connell & Messerschmidt.2005).شوندباعث احترام به مردان مي
كند اما از طريق اعمال غيرگفتماني شامل دستمزد ، ابعاد نمادين مردانگي هژمونيك تأكيد مي

 & Connell).»گيردخانگي و نگهداري كودكان نيز صورت ميخشونت، روابط جنسي، كار 
Messerschmidt.2005:842)  » مردان با يكديگر در پيوند هستند و اين پيوند لزوما آگاهانه

تمايالت جنسي غالب، خشونت و خشونت بالقوه، امتيازات اجتماعي و اقتصادي، نيست و از طريق 
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شايد وجه بارز و مشترك مردانگي . )Hearn(2002:249 .» قدرت پدرانگي و قدرت سياسي است
هاي فرودست را نيز هژمونيك تعريف خود با آنچه زنانه نيست باشد. عالوه بر اين ساير موقعيت

هاي شود كه تحت موقعيتاي از مشخصاتي تعريف ميمردانگي در تقابل با مجموعه«شامل شده و 
امروزه اين مسأله به رسميت شناخته شده  (Mc Dowell.2005:19). »شوندتر شناخته ميپست
هاي متعددي براي مرد بودن وجود دارد. مردانگي پيچيده و اغلب متناقض است، و ممكن كه راه

حتي آن نوع از مردانگي كه به «است با تمايالت پر از كشمكش و مبهم، از درون شكسته شده باشد. 
» اي از كردارهاستد شامل طيف گستردهشوشكل رايج به عنوان مردانگي هژمونيك تعريف مي

(Mc Dowell.2005:19).   آنچه در اين ميان مهم است اين است كه اين مجموعه بايد به شكل
توان به مردانگي متخصص هاي هژمونيك ميمرتب بازخلق شده و از نو مرتب شوند. از انواع مردانگي

مهندسي را نمونه واضحي از مردانگي ) فرهنگ 1977لئان و همكاران (مكيا معيار اشاره كرد. 
سازي هويت ها و كارگران سعي در يكساندانند كه ساير افراد در محل كار شامل تكنسينمسلط مي

).,Haywood & Mac an cited in McLean et al.1997خود با آن را دارند 
 Ghaill.2003) شده، يكسانفتههاي پذيركنند خود را با مردانگيدر هر فضايي مردان تالش مي

و امكان كامال » خود وانمودي«سازي كنند و خصوصا در فضاي مجازي به دليل توانايي در تغيير 
پنداري با مردان معيار، بيشتر ديده ها و همذاتسازيمتفاوت بودن آن از خود واقعي و نيز فانتزي

ونيك مردانگي قهرمان است هاي مردانگي هژمترين صورتترين و جهانيشود. يكي ديگر از رايجمي
و  1980هاي پسند نزديكي دارد. با رشد فرهنگ بدن در دههخصوص ورزش عامهكه با سينما و به

، نظافت شخصي و تغيير شكل در بدن با هدف روابط جنسي محبوبيت زيادي پيدا كرد و 1990
كند كه استدالل مي) 1994جنيفر هارگريوز (هاي جديدي شد. باعث توجه به ظاهر مردان به شيوه

 90جنسي شدند. در طول دهه اي هاي ورزش زنان به طور فزايندهتصاوير ستاره 1980در دهه 
تصاوير مردان نيز مشمول همين رويه شده و به عنوان موضوع زيبايي و جذابيت جنسي مطرح 

ورزشكار هاي جنسيتي در تعامل است. درك عامه از با گفتمان درتمنديشكل ق ورزش به«شدند. 
آل اين امر نه تنها به عنوان ايدهاي شامل ورزشكار بودن، قدرت، چابكي و جذابيت است. حرفه

با  ).(Wellard.2009:21» كندمردانگي براي آرزو كردن مردان، بلكه براي زنان جذابيت پيدا مي
بلكه درواقع  بدن به سادگي پذيرنده تقاضاها و تعاريفي كه منشأ بيروني دارند، نيست،وجود اين 

كنند؛ خواه از طريق اعالم نمودن احساس اي است كه مردان از طريق آن عامالنه رفتار ميوسيله
دارتري، عمل بر اساس دنياي خود در طرز لباس پوشيدن، حرف زدن يا راه رفتن و يا به شكل جهت

رستون فد ). Hockey.2011)& Robbinsonكنند اجتماعي و مادي كه بر اساس آن عمل مي
هاي خطر، خشونت و مخاطره قهرمان در خارج از زندگي روزمره قرار دهد در حوزه) نشان مي1995(

گيرد به انجام آن مبادرت ميدارد و تنها چون براي انجام وظيفه و كار خود مورد تحسين قرار مي
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ورزش « (Hargreaves.1994, Featherstone.1995, cited in Whannel.2002). ورزد
توانند رژه بروند، بهترين و اي نمادين است كه در آن قهرمانان ميآلِ بازي جوانمردانه عرصهايده با

» هاي پسران ارائه كنندها را به نمايش بگذارند و الگويي براي نقشترين ارزشنجيب
(Whannel.2002:7) .  

تحليل پوياي آن ) الزمه تمركز بر روي روابط جنسيتي در ميان مردان 2005به گفته كانل (
- هاي همها مانند مردانگياست. بنابراين تعريف مردانگي هژمونيك نيز ثابت نبوده و با ساير مردانگي

مردانگي «صورت بسيار شايع،  ).(Connell.2005شود حاشيه تعريف ميدست، فرودست و در
ردساالري تحت ، به امتيازاتي كه مردان با دفاع از مجنسيت و قدرتاست. كانل در  1»دستهم

اينها شامل احترام، اقتدار، خدمات «آورند اشاره كرد. بدست مي» سود سهامِ پدرساالرانه«عنوان 
كه مردان در اين نظم زنان، مزاياي پولي، قدرت نهادي و كنترل بر زندگيشان است. بسته به اين

 (Pease.2014:21).» شوندجنسيتي چه موقعيتي دارند، كم و بيش از اين امتيازات برخوردار مي
است كه نقطه مقابل مردانگي 2 »مردانگي فرودست«مراتب كانل يكي از آخرين اشكال در سلسله

پوست هاي مطلوب و معيار مانند سفيددليل نداشتن ويژگيهژمونيك است؛ هر نوع از مردانگي كه به
گي هژمونيك و حتي بودن، تعلق به طبقه متوسط و مانند آن از مزاياي قرار گرفتن در مردان

مراتب مردانگي قرار ترين بخش از سلسلهدر پايين 3»مردانگي درحاشيه«همدست محروم شده است. 
هاي مردانگي كه به شكل صريح، ديگريِ مردانگي هژمونيك باشد و گيرد؛ قرار داشتن در صورتمي

  مردان دگرباش بهترين نمونه براي آن هستند. 
بخش و اي بدون نقص، رضايتبسياري از مردان در كسب رابطه« )2002بر طبق نظر وايتنهد (

كنند و در همچنان تالش ميخورند، اما مناسب بين بدن خود و گفتمان غالب مردانه شكست مي
 Whitenhead.2002, cited).»شودگذاري ميها سرمايهها در اين تالشواقع، ذهنيت مردانه آن
Hockey.2011:97)& Robbinson in  هاي رايج مردانگي هژمونيك براي ز جمله مكانيسما

تر همچون صفات زنانه باشد. برخي عناصر هويتي پذيرفتهشدن با تواند تركيب بقاي خود، مي
- مردان در آمريكا به طور فزاينده گويدرا مطرح كرده و مي 4شدن ) مفهوم احساسي1977داگالس (
اند همچون صميمت، عاطفي و احساساتي بودن را دههايي كه از نظر سنتي زنانه تعريف شاي ارزش
موازي   Haywood & Mac an Ghaill.2003).(Douglas.1977,cited in برندبه كار مي

با فضاي واقعي در فضاي مجازي نيز روحيه هنري، حساس نشان دادن خود و اهميت دادن به ظاهر 

 
1 . Complicit Masculinity 
2 . Subordinate Masculinity 
3 . Marginal Masculinity 
4 . sentimentalization  
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ها كه تا د. عالوه بر اين برخي از اضطرابكننهاست كه مردان نيز از آن تبعيت مياز مهمترين ارزش
گونه كه ويدوز اند. همانشدند در ميان مردان نيز گسترش پيدا كردهپيش از اين زنانه تلقي مي

هايي در جريان آلگسترش فرهنگ ديداري و مجازي به شكل سلطه ايدهدهد ) نشان مي2018(
خواهيم مان و آنچه كه در رابطه با بدنمان ميهاي ما در مورد بدندر برابر قضاوت كهطورياست به
گيرد. در چنين شرايطي چنانچه فرد ميان اندام خود و استانداردهاي زيبايي مطابقت نبيند قرار مي

گونه كه سالكل عالوه بر اضطراب زيبايي همان (Widdows, 2018).مضطرب خواهد شد 
گويد احساس عاشق شدن اند. او ميهشود مردان دچار اضطراب عشق نيز شد) يادآور مي2004(

شديد معموال همراه با اضطرابي است كه حتي ممكن است مانع از اين شود كه فرد بتواند با خاطر 
طور ذهني و موقت غرق در شويم بهكه عاشق ميجمع در پي عشق دلخواه خود باشد. هنگامي

ر، دوست جنس مخالف) پيدا كه شريكي (همساين اضطراب موقت زماني«شويم موضوع ديگري مي
. (Salecl, 2004:43)» شود؛ نكند او را از دست بدهمكنيم با اضطراب ديگري جايگزين ميمي

توان از بازانديشي خودآگاه يا ناخودآگاه در هويت مردانه سخن گفت. برخي نويسندگان بنابراين مي
، جايگاه »تبعيضردانگيِ فعالِ ضدم«اند. در اين ميان، نيز سخن گفته» بديل مردانگي هژمونيك«از 

طور عمومي از اهداف اي بهمردان فمينيست حرفه) 2004مهمي دارد. به گفته كيمل و آرونسون (
ها كه برخي از آنطوريكنند بهگرايي و برابري جنسيتي حمايت ميفمينيستي شامل حذف جنس

كنند سعي مياي هاي حرفهمينيستف«برند. هايشان به كار ميگرا را براي فعاليتجنسواژه ضد
» گذاري كنندزندگي شخصي، فعاليت اجتماعي يا كار سياسي را بر اساس اصول فمينيستي پايه

Kimmel & Aronson.2004:634)( .همان) گويد براي اينكه مردان ) مي2014گونه كه فلود
هايي باشند كه اراي ويژگيخشونت عليه زنان قرار بگيرند بايد دبتوانند در نقش يك مرد فعال ضد

كننده شخصي كه هاي حساسداشتن تجربه )1اند: ها را برشمرده) آن2010( 2و اسميت 1كسي
دعوت شدن براي چنين  )2اند. هاي جنسي شدهسبب آگاهي مردان نسبت به خشونت يا نابرابري

هاي انواع تجربه بخش. بسياري از مردانفهم اين تجربيات به روشي انگيزش )3هايي و درگيري
تر تر و قابل تأكيددركها قابلكننده را دارند كه مسأله خشونت مردان عليه زنان را براي آنحساس

احساس نزديكي و وفاداري  هاي زنانه در مورد خشونت،سازد و شامل گوش فرادادن به افشاگريمي
برابري و مفاهيم نزديك به  نسبت به زنان خاص، داشتن تعهدات سياسي و اخالقي نسبت به عدالت،

ها، در معرض عقايد فمينيستي قرار داشتن، داشتن همساالن و افراد نزديكي كه در تضاد با آن
  .(Casey & Smith.2010,cited in Flood. 2014)اند هستند  سنتند و قرباني خشونت بوده

 
1. Casey 
2. Smith 
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ترده باشد خنثي نبوده تواند نمايانگر تغييرات فرهنگي گسفضاي مجازي به عنوان ميداني كه مي
گذارد. خصوصيات فضاي مجازي باعث شده كه نه تنها اين فضا و بر اين تغييرات تأثير نيز مي

-گيري اين بستري براي نشان دادن پيدايش چنددستگي در مردانگي باشد بلكه خود نيز بر شكل
 دوبه دنبال آنيم تا به  با توجه به آنچه گفته شد، در اين پژوهشها تأثير گذاشته است. بنديدسته

هاي مردانگي چگونه در فضاي مجازي ايراني ها و گفتمان) صورت1پرسش مهم پاسخ دهيم: 
   ها دخيلند؟هاي آنهايي در پويايي) چه مكانيسم2شوند؟ بازنمايي مي

  
  روش پژوهش 

ي در در اين روش كردارهاي فرهنگپذيرد. نگاري مجازي صورت ميپژوهش حاضر به روش قوم
هايشان را درك ها و تفاوتگيرند تا شباهتفضاي مجازي مورد مطالعه قرار مي

جامعه آماري شامل كليه افرادي    (Boellstorff, Nardi, Pearce & Taylor, 2012).كنيم
هاي اجتماعي اينستاگرام، فيسبوك(متا)، توئيتر، يوتيوب و تلگرام، صفحه يا گروه است كه در شبكه

، و ساير 1هانامه كوتاه، كپشنها شامل زندگيآنهاي بررسي تصاوير و نوشتهبه ه و عمومي داشت
سال صفحاتي در صبح، ظهر يا ايم. در بازه زماني بيش از يكمطالب موجود در صفحاتشان پرداخته

-هاي اجتماعي به دليل وجود خودگرفتند. در فضاي شبكهشب انتخاب شده و مورد بررسي قرار مي
وگوهاي افراد نيازي به مصاحبه نيست. محقق بايد بتواند هاي بسيار و نيز متون حاصل از گفتابرازي

هاي متنوع، در كنار معيار هدفمند بودن به با مراجعه به صفحات بسيار و با رعايت انتخاب از ميدان
شاركتي، از هاي حاصل از مشاهده غيرمهاي مناسبي دست يابد. براي تجزيه و تحليل اين دادهنمونه

شناختي ارزش نشانه توسط روابط در تحليل نشانهشود. استفاده مي مضمونشناسي و تحليل نشانه
كند دهند كه در آن عالئم معنا پيدا ميهمنشيني و جانشيني كه زمينه ساختاري را ارائه مي

انه مد كه هر صفحه به عنوان ساختاري جداگاين. عالوه بر (Chandler, 2004)شود مشخص مي
-شناسي پساساختارگرا نيز مورد استفاده گرفت. كريستوا با الهام از مفهوم چندروش نشانهنظر بود، 

كه هر متني متون ديگر را در خود جذب  معناصدايي باختين اصطالح بينامتنيت را مطرح كرد بدين
ي آنچه در فرض بر اين است كه براي فهم معنا (Kristeva, 1989). دهد كرده و انتقال مي

ها در آن مستتر است رجوع شود بايد به متون ديگري كه معناي آنصفحه شخصي فرد بازنمايي مي
هاي موجود نيز شناختي قرار گرفتند، نوشتههاي تصويري مورد تحليل نشانهكرد. عالوه براينكه داده
پژوهشگر، مضمون ويژگي تكراري و متمايزي در متن است كه به نظر «تحليل مضمون شدند. 

 
  هاها در زير پستجمله يا جمالت نغز آن . 1
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 :King & Horrocs, 2010)»دهنده درك و تجربه خاصي در رابطه با سؤاالت تحقيق استنشان
150) .  

ها و توانند بر مردانگيهاي مخدوشي است كه ميفرض اين پژوهش وجود آگاهيپيش
هاي حاضر در ها اثر منفي داشته باشد. در اينجا با نگرش انتقادي نسبت به گفتمانغيرمردانگي

هاي ها، خانواده، شبكهگذاريهاي متعارف حاكم بر رسانه رسمي، سياستجامعه اعم از گفتمان
هاي روانشناسي اجتماعي در روابط ترين جنبهيافتن به عميقاجتماعي جديد و مانند اين و با دست

 هاي موجود در تعاريف مردانگي داريم. ها سعي در برمال ساختن ايدئولوژيميان آن
  

  هاي پژوهشيافته
مردانگي هژمونيك ايراني در فضاي سايبر، نمودهاي گوناگوني دارد. در  هاي مردانگي:صورت

ها همراهند ها، تحوالت و منازعاتي كه با آنها به همراه گفتماناين بخش اَشكال عمدة اين صورت
  گيرند: مورد بحث قرار مي

واسطه تداوم تاريخي و توان آن را بهيمردانگي هژمونيك كه احتماال م . مردانگي هژمونيك:1
  گيرد:گانه زير را به خود ميبودگي به شمار آورد، اشكال و جلوه چندترين جلوه مردبسامد، رايج

پدرانگي بيولوژيكي و قانوني ) در گذشته 2002به گفته هرن ( گرا:. پدرانگي قدرتمند و تمركز1/1 
در تاريخ  گراداشته باشد؛ پدرانگي قدرتمند و تمركز ممكن است صورتي تاريخي، اما شدتعريف مي

اجتماعي و سياسي ايران و خاستگاه ژئوپولوتيك كشور ايران ريشه دارد. پدري كه تمام مسئوليت
و بنابراين مقدس است. البته تقدس اين شخصيت، اشباع  ها به او منتقل شدههاي جمعي و ترس

هاي دائمي و سلب مسئوليت از خود به او ي تخفيف هراسشخصيت نوعيِ ايراني برا زيراخواهد شد 
با او متفاوت است. صورت  تنها در صفات عرَضي شود،پناه برده است. صورت جديد كه جايگزين مي

هاي سياسي حال و ديد؛ عالوه بر شخصيت» گراي بديلپدرهاي تمركز« توان دربينامتني آن را مي
هاي متخاصم سياسي، مذهبي و هستند، تمام گروهمردانگي  اين نوعهاي اصلي گذشته كه نمونه
در فرهنگ هاي آن نمونههاي خود هستند. طور مداوم و متقابل در حال ارائه بديلحتي هنري به

عامه محمدرضا شجريان ستاره موسيقي سنتي ايراني، ناصر حجازي مربي تيم فوتبال استقالل و 
اي شناخته شده و گاه در تند كه به عنوان قهرمان اسطورههمچنين بهروز وثوقي بازيگر ايراني هس

هاي فرودست با شوند. حتي مردانگيهاي مورد نظر آن شناخته ميتقابل با حاكميت يا اسطوره
گرا وجود دارد، سود ببرند و اي كه در پدرانگي قدرتمند تمركزها تالش دارند تا از وجههپيروي از آن

ند. همواره ميان نيروهاي استراتژي و تاكتيك نبردي است كه هر كدام به سركوب غيرمردان بپرداز
كننده غيرمردان است. سركوب، الگوهاي مرد نظر خود را مطرح سازند اما در نهايت الگوي مد نظر
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اي و پدران ديرين تأكيد دارد و همين موجب ) بر گذشته اسطوره1986قوميت به گفته اسميت (
 شود. ها ميقوميتقداست بيشتر پدر در نزد 

دهد بر تخصص او تأكيد تصويري كه اين نوع مردانگي ارائه مي . مردانگي موفق و معيار:2/1
شده است، فردي هاي پذيرفتهاز مهمترين ارزش» بخشيتحقق-خود«اي كه آرمان دارد. در جامعه

نزلت اجتماعي باال آمد و داراي ماندوزي، كسب شغل پردركه توانسته در زمينه مادي همچون ثروت
شود. ساير تلقي مي» معيار«و نيز كسب سرمايه فرهنگي همچون تحصيالت موفقيت كسب كند، 

نمايي به دنبال رقابت با اين گروه هاي ظاهري و بدنها با ايجاد تعاريفي همچون خودنماييمردانگي
شتن زندگي هدونيستي و مانند. با وجود اين در تعريف عاميانه، داهستند، اما معموال ناكام مي

 تواند يك مرد را موفق و خوشبخت بنماياند.برخورداري از مواهب زندگي (حتي بدون تالش) نيز مي
كننده اين در فرهنگ ايراني كه بر زندگي در لحظه حال توجه دارد توجيه 1گراييوجود عنصر خيام

تواند مورد غبطه (و ي الكچري ميها در بستر مصرفي و داشتن زندگامر است. قرار گرفتن اين ويژگي
، دن 2البته نفرت و خشم) پسر نوجوان و مرد جوان ايراني باشد. زندگي ساشا سبحاني آقازاده ايراني

هاي بادآورده و زندگي سرخوشانه، سرشار از لذت و الكچري دارند بيلزريان و افراد ديگري كه پول
  هايي از آن هستند. نمونه
تواند محل مناسبي هاي رسمي ميفضاي مجازي به عنوان بديل رسانه . مردانگي قهرمان:3/1

هاي عياران از جمله طرفداري از هاي تاريخي گروهبراي مردانگي قهرمان باشد كه برخي ويژگي
هاي ، برخي چهرهضعيفان و ايستادن در برابر قدرت را دارد. فعاالن مدني، فعاالن صنفي، ورزشكاران

طلبي هاي رفتاري همچون عدالتكه ثابت شود از ويژگيترين افراد در صورتيهنري و حتي گمنام
  شوند. برخوردارند قهرمان تعريف مي

هاي ورزيده و مردانه از طرفي مردانگي قهرمان گاهي در ورزشكار بودن كه تأكيد آن بر ماهيچه
براي بسياري از ) 2002( شود. به گفته وانلآلي مردانه مطرح مياست تجلي يافته و به عنوان ايده

توان كمال انجام هر مردان، ورزش، جهاني واقعي و هم تخيلي است، كه در بخش تخيلي آن مي
اي جادويي را براي آيند و زمينهحافظه ورزشي و فانتزي ورزشي گرد هم ميكاري را تخيل كرد. 

 اشد و هم مخاطبتواند هم مجري بگر ميآورند كه در آن تخيلعملكرد مردانه فراهم مي
Whannel,2002).(  كمال ثروتمند بودن، داشتن روابط متعدد با زنان، يا وفاداري و داشتن

 
. نگرشي مبتني بر فلسفه غيررسمي موجود در اشعار منسوب به حكيم ابوالعمر خيام فيلسوف، رياضيدان و شاعر ايراني  1

  نده توجه دارد. قرن ششم هجري قمري كه بر لذت بردن از زندگي و توجه به زمان حال به جاي گذشته و آي
اند به موقعيت اجتماعي و اقتصادي بسيار بااليي . فرزندان مقامات رسمي كه از طريق جايگاه پدر يا مادر خود توانسته 2

  دست يابند.
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هايي همچون ديويد بكهام، مارادونا، زندگي عاشقانه، جذابيت، محبوبيت و غيرمنتظره بودن در چهره
كنند. عالوه پنداري ميها همذاتكريستانو رونالدو، ليونل مسي وجود دارد و بسياري از مردان با آن

دوستي و يا توان كمال نجابت، موفقيت و انسانبر اسطوره غالمرضا تختي، در ورزشكاران ايراني مي
هايي همچون علي دايي و علي و در چهره» جوانمردي«انتقاد از قدرت و چالش با آن را در مفهوم 

- يابي ميآرزوي آن را دارند هويت هايي از شخصيت ورزشكاران كهكريمي ديد. گويي مردان با جنبه
ورزش بخش مهمي از يك عرصه « كنند.كنند و از اين طريق هويت مردانه خود را كامل مي

-ها و زنانگي در روابط سلطه و تابعيت ساخته، آموخته و ساختاراجتماعي است كه در آن مردانگي
كه مردان حساس و احساسي يجايهاي اخير از آندر سال ).(Wellard.2009:21» شونديافته مي

اند. در چنين برداري به حاشيه رفتههاي كارگري همچون بوكس، كشتي و وزنهاند، ورزششده
مردانگي «كنند پسندتر همچون فوتبال تالش ميهاي عامهشرايطي ورزشكاران در برخي رشته

به نمايش بگذارند.  گري است راكه تلفيقي از مردانگي هژمونيك سنتي و احساسي» هژمونيك جديد
هاي موي متفاوت گيرد و شامل برداشتن ابروها، مدلاين حساس شدن بيشتر در بعد فرم صورت مي

از موي مردانه كالسيك مانند تل بستن به موها يا بستن موها، استفاده از زيورآالت و مانند اين 
ات زبان غيرمعيار، خشونت ها همچنان بيشتر به ادبيدر بعد رفتاري فوتباليست كه، در حالياست

 كالمي و رفتاري گرايش دارند.
هاي هاي ساده با يقهظاهر ديني كه در داشتن ريش، پوشيدن لباس مدار:. مردانگي دين4/1

ترين خصوصيات از ظاهري شودمدار نمايان ميبسته، انگشتر عقيق و مانند آن وسبك زندگي دين
مدار مهمترين چالش جنسيتي، خانواده ديني شامل اين نوع مردانگي است. در سبك زندگي دين

) معتقد است اگر چه در اسالم تعدد 2015سوندي (همسري است. ديتعدد فرزند و مسأله چند
هاي نيز دليل تعدد زوجه )2006ازواج مجاز است اما معياري براي كمال اسالمي نيست. رودد (

كردنِ زندگي بزرگان دين و خوانش ان نيز امروزيدر اير داند.پيامبر را رسيدن به اتحاد سياسي مي
همسري پيامبر(ص) و امامان شيعه(ع) معموال صحبت گيرد؛ از چندها صورت ميمدرن از زندگي آن

. ريشه اين رفتار 1شوداي امروزين سخن گفته ميها به همسرانشان به شيوهشود و از عشق آننمي
تصوف و عرفان عاشقانه در قرن دوم و سوم هجري به . گرددها پيش برميبه آراي صوفيان درقرن
رسد تري مياز قرن پنجم هجري عشق در مكتب جمال به مرحله جالب«اما عرفان اسالمي وارد شد 

(افراسياب پور،  »يابدشود. از اين مرحله ديگر عشق كاربرد و معناي جديدي ميو عشق همه چيز مي
خدا به عنوان معشوق و زن به عنوان صورت عارفانه اسالم، ) در 1980). به گفته نصر (126: 1380

 
1   حضرت خديجه (س) و نيز حضرت علي (ع) در طول حيات بر طبق نظر متفكران ديني، پيامبر (ص) در طول حيات .

 اند.  همسر بودهحضرت زهرا(س)، تك



  هاي ايراني در فضاي مجازي... مردانگي

79 

در توصيف هانري كربن از عشق  شود.دروني است ظاهر ميبها كه نماد باطن و بهشت موجودي گران
شناسانه را با تأمل در تصوير زنان كه باالترين عربي و موالنا، عارف باالترين بينش خدادر آثار ابن

  .(Nasr.1980,cited in Amed.2006)يابد شوند ميتجلي خداوند تلقي مي
توان به سه گروه عاشق مسلك كه نگاهي عارفانه به زندگي دارند، مدار را ميمردانگي دين

گرا طور كلي زندگي را پذيرفته است و بنيادمداري كه قرائت رسمي حاكميت از مردانگي و بهواليت
-ترند. بنيادنوع دوم نيز نسبت به بنيادگرايان منعطف و ي داردتقسيم كرد. نوع اول انعطاف بيشتر
گرايانه به هاي رسمي حاكميت از دين فراتر رفته و بازگشت متنگرايان ديني حتي گاهي از قرائت

به زنانگي و مردانگي،  يانهگراهمسري، نگاه ذاتها معتقد به چنددانند. آناصل دين را آرمان خود مي
-تكمعتقد به مدار ايراني نگي و مانند اين هستند. انواع مردانگي دينعدم انعطاف در نقش پدرا

هاي افراطي و بنيادگرا همسري و وجود عشق به عنوان ركن اصلي همسرگزيني هستند، اما جريان
مسلك به سركوب زنانگي و كنند. مردانگيِ عاشقهمسري را ايجاد ميهاي چندهر از گاهي جريان

 1»وحدت وجود«پردازد زيرا به حاشيه نميهاي درانگي مانند مردانگيهاي ديگر مردحتي صورت
قرائت فقهي از  خاطرمدار بهبراي او پذيرفته شده است. مردانگيِ واليت» مسأله تفاوت«معتقد و 

گرا كه در غالب مردانگي بنياد .ها داردجنسيت و خانواده، همدلي نسبي با زنانگي و ساير مردانگي
كند، با هاي متعدد و پيوسته براي زنان) را تجويز ميازدواج و تعدد فرزند (بارورياوقات تعدد 

مسلك معموال نيرويي . مردانگي عاشقكندميسازي ديگري از دو گروه ديگر كمترين مدارا، بيشتر
گرا مربوط به استراتژي هستند. با توجه مربوط به تاكتيك و دو صورت ديگر و خصوصا مردانگي بنياد

مدار و بنيادگراست، هاي رسمي و حتي گاه فضاي مجازي در اختيار مردانگي واليته اينكه رسانهب
هاي جنسيتي اقليت و تحت سركوب نيز مانند زنانگي و ساير صورت مسلكبنابراين مردانگي عاشق

ند اين، گرا همسر و دختر و مانمدار و بنيادمسلك، در مردانگي واليتبر خالف مردانگي عاشق است.
سياست رسمي و حتي غيررسمي گاه ها در فضاي مجازي محذوف است. بازنمايي ندارند و تصاوير آن

سازد كه با برخورد شديد كاربران مواجه زني را مطرح ميهمسري و به بيان دقيقتر چندمسأله چند
ي زخم در زني به شكل استخوان الگردد، اما به دليل غالب بودن نگاه مردساالر، بحث چندمي

هاي زننده با دين، پيامبر(ص) و زنان متأهل خود را فرهنگ ايراني وجود دارد و در غالب شوخي
  دهد. نشان مي

 
گردد گرچه او هجري قمري باز مي 7و  6عربي، عارف مشهور قرن . اصطالحي در فلسفه و عرفان اسالمي كه به ابن 1

خود مستقيما چنين اصطالحي را به كار نبرده است. در چنين ديدگاهي تنها ذات خداوند حقيقي است و تمام موجودات 
  تجلي ذات او هستند.
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هايي با مضمون حمايت از زنان ها و هشتگكمپين هاي بديل مردانگي هژمونيك:.مردانگي2
، 1د آمده باشد (دخترآبيوجوكه موردي از ظلم عليه زنان بههاي خاص همچون هنگاميتنها در زمان

- همسري) نمود مياي باشد (كودكالمللي براي مسألههمسري) و يا اجماع بين، چند2ريحانه جباري
هاي خانگي، تساوي يابند. در مورد مسائل حقوقي حوزه خصوصي مانند امنيت زنان در برابر خشونت

حصيل و كار پس از ازدواج و االرث، حضانت فرزند، شرايط ضمن عقد (حق تديه زن و مرد، سهم
نه به ازدواج با «شكل مقطعي شاهد هشتگي همچون گيرد و بهمانند اين) حركتي شكل نمي

هاي هايي از سوي گروهشدن فضا، بالفاصله واكنش قطبيدليل دوهستيم. عالوه بر اين به» كودكان
ها به آميز همچون واكنشهزل آميز ووجود آمده كه با گفتگوهاي خشونتگرا بهگرا و سنتبنياد

سعي در به حاشيه بردن مطالبه مورد نظر دارند. در چنين شرايطي زنان نيز 3»هشتگ من نيز«
هاي جنسي، پرواييها و بيكنند و يا به گفتن فانتزيها يا سكوت ميگوييمعموال در مقابل هرزه

پردازند. از طرفي در سطح فردي ميپروري و نشان دادن نياز خود به ازدواج (يا شريك جنسي) عشق
كند و در سطح ساختاري ) به آن اشاره مي1978كه چودروف (» ناتواني مردان در بيان احساسات«

نهاد و مانند اين) مدافع برابري جنسيتي از هاي مردمها، سازماننبود ساختارهاي اجتماعيِ (اتحاديه
كه تجربه  70و  60است. كاربران نسل دهه  مهمترين داليل عدم گستردگي اين صورت از مردانگي

صورت مقطعي به صحبت در مورد خشونت عليه زنان در روزهاي خاص عدالتي دارند بهاحساس بي
مانند روز جهاني نه به خشونت عليه زنان و نارنجي كردن پروفايل، سخن گفتن از حقوق زنان و 

تبعيض شامل اتحاد در سكوت بل مردانگي ضدهاي مردان در مقاپردازند. برخي مكانيسممانند آن مي
گرايي براي حقوق زنان، زندگي دوگانه شامل سخن گفتن از برابري زنان در زندگي و عدم فعال

شخصي و فضاهاي گفتگويي مجازي، و لكنت مردانه و سكوت در برابر نابرابري بين دو جنس در 
  فضاي عمومي هستند. 

هاي زير هاي ديگر بوده و شامل زيرسنخيش از گروهاز نظر عددي ب دست:. مردانگي هم3
  است:
در «تخيل در فضاي مجازي بستر اين نوع مردانگي است.  طلب فارغ از تعهد:. مردانگي لذت1/3

مدرن افراد در ساخت خود غيرواقعيشان، بيشتر شبيه به يك هنرمند هستند، فردي كه هدونيسمِ 
سازي دوباره و ارتقاي آنان در ذهن خويش گيرد و به مرتبتصورات را از حافظه يا محيط موجود مي

 
ز حضور زنان در ورزشگاه كه بخاطر جريان خودكشي يك دختر كه به دليل حضور در ورزشگاه بازداشت . در حمايت ا 1

  شده بود به راه افتاد.
  به دليل قتل صاحبكار خود كه گفته شده بود قصد تجاوز به وي را داشته اعدام شد. 1393. دختري جوان كه در سال  2
3  .Me Tooهاي يبري ايران نيز به راه افتاد. هدف اين هشتگ ابراز خشونت: هشتگي جهاني بود كه در فضاي سا

  عليه افراد صورت گرفته بود. جنسي بود كه از كودكي تا به امروز بر
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قرارگيري هدونيسم در (Campbell.2005:78). » پردازدبه چنان روشي كه خوشايند شوند مي
محور است باعث شناختي و سبكپرور و تصويريِ فضاي مجازي كه شامل عناصر زيباييبستر انتزاع

خاطر دانست. به» كنندهخلسه مأيوس«وان آن را تگيري نوعي از هدونيسم شده كه ميشكل
زمان و مكان بودن، هر نوع تصوير كه نوعي جايي تصاوير و بيخاصيت تصويري و نيز سرعت در جابه

تواند زن و يا حتي مرد زيبا گيرد كه ميقرار مي مورد توجهآورد وجود حظ جسماني و يا روحي را به
تلويحا مكان تفريحي و مختص طبقات باالي اقتصادي است)،  و اروتيك، منظره زيباي طبيعي (كه

اي شاد و ثروتمند در كنار يكديگر و مانند اين باشد. در بخش و با شكوه خانوادهتصوير حضور آرامش
رسد لذتي خودآزارانه فرد (عمدتا مرد) با ديدن تصوير، گيف يا فيلم مورد نظر ابتدا به لذت ذهني مي

داند چنين او ميگردد؛ ارضايي جسمي و مالل ناشي از ناكامي ميي از خودو سپس دچار رنج ناش
  يابد. شرايطي براي او در واقعيت تحقق نمي

و تخيلي فرد در اين نوع از مردانگي به شكلي غيرواقعي  :طلب. مردانگي نظرباز و تماميت2/3
ياي مجازي و واقعي باعث زنان ثروتمند و معروف جهان است. اين مالكيت تخيلي در دنصاحب همه 

نام، تصوير رواج نظربازي و ارضاي چشمي در ميان مردان شده است. مردان جوان به دفعات بسيار از 
كنند. همچنين واژگان مبتذل در استفاده مي نگاريقبيح ستارگان ها ومدل زنان ابژه همانندو فيلم 

مايل است كه در ميان نوجوانان نيز تكثير پيدا دهنده اين تها نشانها و لطيفهها، توييت، پستهانظر
خصوص اقتصادي جامعه همچون تورم باال، كرده است. با مقاومت در برابر شرايط فرهنگي و به

اي كه با  گونهدهي واقعيت بهشكل وامكان ازدواج، فرد از مكانيسم دفاعيِ تحريف  بيكاري و عدم
كند. در اين مكانيسم فرد، اغلب خود را صاحب يك يا نيازهاي دروني او سازگار باشد استفاده مي

-نهايت شريك احساسي و جنسي زيبا، ثروتمند و معروف واقعي يا خيالي تصور ميچند يا حتي بي
كند كه در حمله به صفحات زنان معروف و ثروتمند مانند ايوانكا ترامپ و مواردي از اين دست خود 

 دهد.را نشان مي
كه  70و  60دهه  هايهاي نسلناكاميگويي واكنشي نسبت به هرزه گو:. مردانگي هرزه3/3

اند بوده و اغلب باخشم و ها را تجربه كردهسازيهاي نادرست و مقدسگذاريبسياري از سياست
سازي ها همراه است. گرچه ابژهتنيده آنهمنفرت و نقض تابوهاي جنسي و سياسي و گاه تركيب در

، اما با افزايش 1هاي تاريخي استمحوري ايراني، داراي برخي زمينهراه با قضيبگويي همزنان و هرزه
منجر به خشونت زباني  زداييهاي ساختاري شدت بيشتري گرفته است. اين خشم و تابوناكامي

هاي جنسيتي و فرهنگسازي زنان و ساير خردهنسبت به غيرمردان شده است و با تحقير و شرمنده
به دليل خودابرازي تصويري اندام جنسي مردانه و تحقير اندام زنانه همراه است. شكوه بخشيدن به 

 
  محوري در اشكال مختلفي نمود دارد. طور كلي در فرهنگ عامه قضيبها و بهالمثل. در بسياري از حكايات و ضرب 1



 1400پاييز ، 3 رهشما، و دوم مشناسي ايران، دوره بيست مجله جامعه

82 

برخي  زنان در صفحات اينستاگرام، مردان به صفحات زناني كه داراي پوشش و زبان بدني اروتيك 
مكالماتي  هاي جسمي فرد مورد نظر پرداخته و حتيهستند وارد شده و سپس به توصيف ويژگي

طرفه و مبتني بر گيرند. اين جمالت معموال يكايرين و يا دارنده صفحه شكل ميها با سميان آن
ساز مرد به دارنده صفحه دارند و با توصيفاتي همچون عمل گويي بوده و نشان از نگاه ابژههرزه

شكل متناقضي تركيبي از هايي نيز بهطرفه همراه هستند. ستايش و گاه توهين و زمانجنسي يك
  شود.  ه مياين دو ديد

مردان ايراني به داليلي همچون نقش بيشتر مادران در  ژوان):نما (دون. مردانگي عاشق4/3
هاي فرهنگي، زمينه زمينه بودن فرهنگ ايراني و نيز محدوديتپر تربيت فرزند، فرهنگ مردساالر،

دهد. شدت گسترش مي ترِ مجازي آن را بهژوان بودن دارند و فرهنگ ايهام برانگيززيادي براي دون
ها با درگير ساختن تعداد زيادي ژوانيسم با قدرت در گفتمان بين دو جنس در ارتباط است؛ آندون

كنند و به دليل ايهام موجود در فرد از جنس مخالف از نظر عاطفي، احساس قدرتمندي پيدا مي
مدرن، با گفتن سخنان دو  گذارند. مردان چه سنتي و چهگفتار و رفتار ردپايي از خود برجاي نمي

هاي زنان و خصوصا پهلو، شعرنويسي، تعريف و تمجيد مؤدبانه و يا حتي غيرمؤدبانه از ويژگي
صورت مستقيم سعي در ايجاد احساس هاي ظاهري، گفتن سخنان عاشقانه در لفافه و يا بهويژگي

- مخالف و نيز امكان گفتحد و حصر با جنس دليل ارتباط بيقدرت در خود دارند. فضاي مجازي به
  نماهاست. پردازي مكان مناسبي براي عاشقوگو، خودابرازي و نيز خيال

شود دست و خصوصا دو گونه اخير به كار گرفته ميهاي هماي كه توسط مردانگيمكانيسم عمده
دين اي در اثر نگريستن به واجمرحله آينهديگريِ بزرگ مردان ايراني در است. گويي » ورزيغيرت«

در » قدرت«تر ديگريِ بزرگ او وجود آمده است و به عبارت دقيققدرت در هر مكان و زماني، به
معناي كلي است. به سخره گرفتن مردانِ به زعم او فاقد قدرت و غيرهژمونيك، تقديس مردانگي 

ردن به گرا، ميل به تملك تمام زنان و رشك بها و خصوصا پدرانگي تمركزهژمونيك در قالب اسطوره
توان گويي را ميفرد داراي قدرت به دليل توانايي تملك بر زنان بسيار و در نهايت نظربازي و هرزه

- شود كه بهقدرتي در مردان ايراني دانست. غيرت ناموسي براي زنانِ نزديك اعمال ميهاي بيحلراه
ورزي ، افتن ابژه غيرتطور مثال با عدم نمايش تصوير زنان نزديك به خود همراه است. با وسعت ي

كه بر خالف آن كنشي كه زنانيطوريآيد بهوجود مياحساس مالكيت نسبت به زنان هموطن به
گيرند. از يافته مردانِ گوناگون قرار ميورزيِ تعميمصورت دهند آماج خشم و نفرت حاصل از غيرت

ان مردان به صفحات مند است و با رجوع هموجهي و موقعيتطرفي مفهوم غيرت مفهومي چند
گويي، ها و تالش براي برقراري ارتباط، نظربازي و هرزههاي سايبري و تعريف و تمجيد از آنروسپي

توان توهين به زنانِ نزديك ديگران همچون خواهر، مادر، تر ميدهد. در مثالي ذهنيخود را نشان مي
 ديك به خود را مثال زد.عمه و مانند اين در مقابل خشم در برابر توهين به زنان نز
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  هاي فرودست:. مردانگي4
- گذري بر شخصيتمسلكي، اهميت مرام و رفاقت، تأكيدروحيه لوطي مĤب:. مردانگي جاهل1/4

- هايي همچون تقدس پدر و مادر، ظاهر خشن مردانه و در برخي موارد خشونتهاي ديني يا ارزش
ريخته و خشن، نمايش سالح سرد و هماهر بههاي خشن و نامرتب، ظكوبيخالهاي رفتاري (داشتن 

ها انواع انحرافات خود طور كلي است. جاهلمĤب بههاي مردانگي جاهلگرم و مانند اين) از ويژگي
گذارند. شان به نمايش ميمانند خوردن مشروب و روابط با زنان متعدد را از طريق صفحات شخصي

كوبي خالكاري و هاي قبلي هستند و اندام ورزشنسل تر ازها از نظر ظاهري متفاوتنسل جديد آن
اي را از گونهتر، تركيب بريكوالژروزها و ظاهر بههاي مردانه در كنار پوشيدن لباسعنوان ويژگيبه 
معناست، به عبارتي فرد نالوطي، مرد در اينجا مردانگي با مفهوم جوانمردي همدهد. ها نشان ميآن

يا الت با رفتارهاي نابهنجار مانند مشروب خوردن، اعتياد، زندان رفتن، لوطي  .شودمحسوب نمي
وفا و نارفيق و درگير شدن با نيروهاي دولتي مانند پليس و كشي و دعوا، زخم خوردن از يار بيچاقو

صورت تاريخي با عيش و طرب، گري بهرسد. فرهنگ لوطيمانند آن به درجات باالتر مردانگي مي
نشيني و ترك دنيا بازاري و در عين حال زخم خوردن و عزلتشنيدن موسيقي كوچهنوشي و باده

رنجي است. حاشيه بوده و هست، در نهايت شوخي پرشود. دنيا براي لوطي كه هميشه درشناخته مي
هاي مردمي ايران مجامع جوانمردان هاي تاريخي مبارزه) از مهمترين ويژگي1369بر طبق شعباني (

هاي مقاومت با مركزيت گري، تشكيل هستههايي همچون دفع بيدادبود كه ويژگي و عياران
و اعتقاد به آييني الهي و به خصوص رعايت تابوهاي مذهبي در باب شخصيتي شجاع، اخالقي بودن 

حالل و حرام و مكروه و مستحب و واجب، اعتقاد به مروت به عنوان يك اصل اساسي زندگي، 
ر ولو از طريق غارت، سركش بودن و نهراسيدن از مرگ و مانند آن را داشتند. بر ايستادن در برابر زو

هاي مثبت و منفي بودند كه در طول تاريخ برخي ها داراي تركيبي از ويژگيطبق نظر بالسلو لوطي
هاي عمومي مانند قانونيهاي اجتماعي و بيآرامياند. تصوير لوطي با راهزني، ناحذف يا اضافه شده

گويي وجود ردن شراب، دعوا و رفتارهاي ناشايست جنسي در كنار سخاوت، شجاعت و راستخو
ارزش تلقي شده و معموالً توسط اعضاي ها به عنوان عوامل آشوب و ناآرامي، بيآن«داشته است. 

كنندگان برچسب اراذل و زدايي از اعتراضات داشتند و به تظاهراتدولت كه سعي در مشروعيت
شود مهمترين طور كه ديده ميهمان (Balslev,2019:38).» شدندزدند سركوب مياوباش مي
شود. البته برخي نيز خواهي و شجاعت است كه در مردانگي قهرمان نيز ديده ميها عدالتاصل لوطي

مورخين معاصر معتقدند از زمان حكومت پهلوي و  اند.با پيوستن به قدرت، به سركوب مردم پرداخته
كنندگان ها با حكومت وارد ارتباط شده و به سركوب تظاهراتهلوي دوم برخي لوطيخصوصا پ
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 1رضاييكارگيري افرادي همچون طيب حاجنقطه اوج اين دخالت لوطيان در حكومت، بهاند. پرداخته
مĤب در نسل جديد مردانگي جاهل مرداد بود. 28و شعبان جعفري در سركوب معترضان در كودتاي 

ها از طرف حكومت رسمي به عنوان اي داشته باشد. آنر فضاي مجازي بازنمايي گستردهتوانسته د
شوند. شايد به همين دليل فرهنگ انحرافي (شرور، اراذل و اوباش و مانند اين) شناخته ميخرده

هايي همچون وحيد مرادي و حتي اعدام بهروز حاجيلو از سوي عموم مردم، سياسي مرگ جاهل
اي دانند، گرچه برخي از مردم نيز دستهها را قهرمان ميهايي از مردم جاهلتي گروهتعبير شد و ح

گويد تالش ) نيز مي1397گونه كه پاپلي يزدي (هماندانند. ها را در پيوند با قدرت مياز آن
ها و مصادره ايدئولوژيك فرهنگ آنان صورت گرفته ها و لوطياي براي وارد ساختن جاهلگسترده

ها همواره در خصوص مشهود است، اما در واقعيت آنهاي سينمايي و تلويزيوني بهكه در فيلماست 
 طيفي ميان مقابله با قدرت و پيوند با قدرت قرار دارند.  

تر مردانگي منش نسخه شايعمردانگي لوطي :يافته)(التي تعميممنش . مردانگي لوطي2/4
ها نيست. فرد در صفحه خود داشتن فرد در دسته لوطيمĤب است ولي لزوما به معناي قرار جاهل

گويد و حتي تصاوير وفا سخن ميهاي بيوفايي دنيا، زنان و معشوقبي طور مدوام در مورد رفاقت،به
- و به زنان خانواده او نيستشود، اما اثري از همسر و تزئيني زنان زيبا در اين صفحات يافت مي

هاي مرجع منشي گروهلوطي در فرهنگ  .ورزي، محذوف استه غيرتعلت غلبعبارتي هويت زن او به
هاي گوناگوني وجود دارند؛ از جوانمردان قديمي تا ستارگان ورزش و سينماي جاهلي و از چريك

دادخواهي را در عنصر طلب همچون چگوارا تا حضرت علي(ع) و امام حسين (ع) كه همگي عدالت
ارزشي دنيا و اعتقاد به در لحظه زندگي كردن و در عين حال بي طلبي،عالوه بر عدالت .خود دارند

پسند ها در سينما و موسيقي عامهدر نمادهاي آن كهاحساس بيگانگي نسبت به نهادهاي مدرن 
مدت و بدون ساختار را هاي اجتماعي كوتاههاي ايجاد جنبشتوانند زمينهمي 2كامال مشهود است

كه اين روحيه در ناخودآگاه جمعي بسياري از ايرانيان، فارغ از طبقه فراهم آورند. با توجه به اين
ها در هر توان گفت كه در زمان اوج گرفتن نارضايتيبه جرأت مياقتصادي و فرهنگي وجود دارد، 

پوشاني بسياري با طور كلي اين فرهنگ به الگوي مرجع تبديل شده و همبرهه از تاريخ اين گروه و به
-منشي از جنس تاكتيك است، گرچه همانبه عبارتي لوطييابند. گرا و قهرمان ميزمردانگي تمرك

 طور كه گفته شد هم قدرت و هم مقاومت را توأمان در خود دارد. 

 
  تيرباران شد.  1342ضان حكومت پهلوي درآمد و در سال .او با چرخشي عكس به صف معتر 1
و حتي بازيگران » فرمان«و » قيصر«هاي ورزي در آن يعني شخصيتهاي اصلي غيرتطور مثال فيلم قيصر و نشانهبه . 2

  آنها هنوز مهمترين الگوهاي اين گروه هستند.
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كرده به نكته جالب توجه در بحران مردانگي ايراني پيوستن مردان طبقه متوسط تحصيل
) سنخ اول كه مردان 1398ذكايي و ويسي ( هاي فرودست، به دليل شرايط ساختاري است.مردانگي
منتقد «و » نسل سوخته«،» روشنفكر مغموم«هاي كرده طبقه متوسط بودند را سنختحصيل
» مسلكلوطي«و سنخ دوم كه به طبقات پايين اقتصادي و فرهنگي اختصاص داشت را » گرنصيحت

يافته ل ناشي از ناكامي به خشمِ تسريبخش قرار دادند. مالناميده و هر دو را در گروه منفعالنِ الهام
بيند، بلكه گروه خاطر مسائل ساختاري، ناكام ميفرد نه تنها خود را بهشود؛ گويي تبديل ميو دشنام

كه به داليلي از جمله تبعيض، اتصال به قدرت، عدم رعايت قوانين و كند مشاهده ميديگري را 
هاي فردي به وضعيت مناسبي ها) و حتي موفقيتهها و آقازادنداشتن صالحيت (همچون سلبريتي

هاي نسل«يعني كساني كه به عنوان  70و  60هاي اين افراد كه عموما متولدين دههاند. دست يافته
شوند، هستند گرچه نقدهاي عقالني به ساختارها دارند اما معموال اين نقدها شناخته مي» سوخته

- گرايي و سرخوشي توأم با آن همراه ميكه با نوستالژيگاميكه به طنز كارناوالي آميخته خصوصا هن
هاي نسلي باعث شده تا شوند. از طرف ديگر ناكاميهاي مدني را سبب ميشوند، انفعال در كنش

گانه اقتدار خدا، حاكميت سياسي و پدر در نزد جوانان متزلزل گردد. شوخي با نقش پدر و سه
خي با خداوند و انكار او و زيرسؤال بردن قدرت سياسي به شكل آميز و شوتوهين به او، عقايد شطح

همزمان در حال روي دادن است. اين ساختازدايي از نوع دريدايي نيست كه موجب عدم تثبيت دالِ 
مركزي و در نتيجه بهبود يافتن نقش زن/ مادر در دوگانه مرد/ زن باشد. اين تزلزل با نيهيليسمِ 

هاي امعه، فرافكني خشم و ناكامي به سمت زنان و افزايش كليشهمنفعالنه، رخوت در تمام ج
هاي جديد در بنديهاي كالمي عليه آنان همراه است. به نظر ما  ظهور دستهجنسيتي و خشونت

مند بوده و خصوصا حول مفهوم كلمات ركيك و ناسزاها در فضاي مجازي ايراني به شدت جنسيت
-هاي مردانه و از طرفي رواج مردانگيشكالت ساختاري و ناكاميماند. جود آمدهبه» غيرت ناموسي«

هاي تر باعث پاسخي از سمت مردانگي فرودست شده و شاهد بسط و رواج ويژگيهاي منعطف
پسران به صورت جمعي به خشونت «آميز هستيم. شخصيتي مردانگي طبقه كارگر در شكل اغراق

خواهي پذيري به عنوان همجنسكه لطافت و آسيبچرا كه ترس از اين وجود دارد  آورندروي مي
زيبايي  پرستي و تأكيد بر عدمورزي، سكسروحيه خشونت ).(Seidler.2006:92» تلقي شود

هاي اين تيپ است. اين تيپ كه در ابتدا مختص طبقات پايين بود در حال رواج ظاهري از ويژگي
كنند. الگوگيري از شدت از آن استقبال مي ميان تمام طبقات است و خصوصا نوجوانان و جوانان به

  1هاي اين نوع مردانگيِ بازتوليد شده است.از ويژگي نگاريستارگان قبيحهاي منفي و جاهل

 

هاي گيري نوجوانان از بازيگران فيلمكامل و حتي الگوها و نظراتي كه نشانگر آشنايي ها، پست. رواج گسترده كليپ 1
  نگار هستند نشانگر اين مسأله است.قبيح
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به گفته شميسا اين نوع مردانگي  گر):. مردانگي دگرباش (لواط1/5اي:هاي حاشيه. مردانگي5
) و ستاري 1376شده است. به گفته حجازي ( ) حداقل از زمان ورود تركان به ايران مشاهده1381(
) اين شكل از ارتباط عاطفي و جنسي حتي در بسياري از آثار شاعران و حتي عرفا نيز 1374(

دليل سياستهاي فرهنگي و نيز بهانعكاس داشته است. با وجود اين به دليل تابوهاي ديني و زمينه
اين مسأله در ميان مردم و حاكميت به  ساز از سوي حاكميت، وجودهاي فرهنگي مقدسگذاري

شدت نفي شده است. نفي وجود يك مسأله با پذيرفتن آن به عنوان انحراف يعني نگاه دوركيمي كه 
همواره نرخي از جرم در هر جامعه وجود دارد متفاوت است. به دليل تابو بودن لواط در جامعه، 

هاي منحرفانه ميان دو وجود رابطهگفتمان رسمي نيز اكراه شديدي در مورد سخن گفتن از 
. گويي همدستي ها، داردها، بر خالف تجاوز به دختربچههمجنس و تجاوز به عنف در مورد پسربچه

مردي براي سخن نگفتن درباره رابطه ميان دو مرد وجود دارد و حتي امكان وجود آن مورد تمسخر 
حتي عرف بازتاب نداشته و به زيرزمين جامعه شود. بنابراين اين مسأله در رسانه و و تحقير واقع مي

كند. هاي جنسي در فضاي واقعي و مجازي نمود پيدا ميآزاريشود و گاه به شكل كودكمنتقل مي
ساله در مهريز يزد و قتل او در  9رضا پسربچه تجاوز به پسران در قضايايي همچون تجاوز به محمد

وجدان  96ساله در سال  7اشت اما تجاوز و قتل آتناي اي چنداني ندبازتاب عمومي و رسانه 93سال 
 دار ساخت.عمومي را در كل كشور خدشه

شود. فرد دو ها نيز معموال از دو مكانيسم طرد يا حذف استفاده ميدر مورد ترنس ها:. ترنس2/5
حق اند، معلق ميان برزخ است و مستهاي بينابيني پذيرفته نشدهجنسي در چنين فضايي كه هويت
آميزي تصوير شكل مقاومتها با شجاعت و بهشود. برخي از ترنسهر نوع توهين و تحقير دانسته مي

) يا موريسون 2013گذارند و به عنوان آنچه مارويك (شان را به نمايش ميخود و زندگي روزمره
-ر مينامند ظاهدر مقابل سلبريتي سنتي  مي» سلبريتي ديجيتالي«و » سلبريتيخرده) «2018(

. در اينجا بر خالف آنچه 1شوندآميز و تحقيرآميز مردانه مواجه ميشوند، گرچه با برخورد خشونت
گويد نه تنها افراد در انتخاب هويت و داشتن هويت بينابيني آزاد نيستند، ) مي1998هومي بابا (

ناهنجاري و بلكه هرگونه تخطي از هنجارهاي جنسيتي (حتي به شكلي ناخواسته) به عنوان نوعي 
روزه هاي موجود در كنش متقابلِ هروسيله مكانيسمآيد. مردانگي بهتهديد مردانگي به حساب مي

هاي هويتي قادرند مخاطب را متقاعد كنند كه ما چه كسي هستيم  همه ابعاد شرط«شود. تعريف مي
-همچنين شبكه »ها هم مادي و هم رواني هستندو بايد ادعا كنيم كه چه كسي باشيم. اين شرط

ها در هر لحظه مورد قضاوت ديگران گويند كه به واسطه تعلق به گروهپذيري به ما ميهاي مسئوليت
اي عجيب يا از نظر اخالقي اي رفتار كنيم كه ديگري در آن مسألهگونهاگر به« كه طوريهستيم به

 
  . طناز مهربان يكي از مهمترين آنهاست. 1
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 :Schwalbe, 2005) »مشكوك بيابد ممكن است براي انجام آن مورد بازخواست قرار بگيريم.
و » هاي هويتيشرط) «2005مرداني كه هنجارهاي مردانه و آنچه به تعبير شوالب (بنابراين (66

مرد دانسته شده و با الفاظ شوند را نپذيرند به صراحت نيمهمردانه تلقي مي» پذيريمسئوليت«
توان ناشي از ) را ميهاي تند و پرخاشگرانه (حتي از سوي زناناين واكنش شوند.ركيك خطاب مي

   آيد.ها بوجود ميابهام و عدم امنيتي دانست كه در هنگام از بين رفتن ساختارها و قطعيت
از فكر كردن درباره نژاد، طبقه، جنسيت و روابط جنسي به عنوان «محققان نابرابري معتقدند كه 

ها تعبير آن به .) (Howard & Renfrow, 2014: 105»هاي مجزا بايد گريختبنديطبقه
ها همچون جنسيت، طبقه، نژاد و هايي همچون مردانگي همواره در پيوند با ساير موقعيتموقعيت

توانيم سخن بگوييم. چنين مرداني مي» ساختار نابرابري تقاطعي«مانند اين قرار دارند و بنابراين از 
ري تقاطعي هستند، از بريكوالژ مركزنشين و يا دگرباش كه دچار نابرابمانند مردان طبقه كارگرِ غير

مراتب مردانگي پيوندي) براي كاستن تبعيض در مورد خود و حتي براي ارتقاي خود در سلسله(هم
ها دست آورده و آنها هر بخش از هويتشان را از يك نوع مردانگي قدرتمند بهكنند. آناستفاده مي

، »خود وانمودي«ها و ايجاد ابي با آنيكنند و از طريق هويتهم متصل ميرا به شكل ذهني به
-گذارند. عالوه بر اين صورت از مقاومت كه بهخودابرازي قدرتمندي در فضا از خود به نمايش مي

ها عناصر هويتي خود را به عناصر گيري از گفتار و سبك زندگي معيار است، گاه آنصورت وام
ي كنند. اين مسأله در دو دهه اخير با وارد كنند تا احساس قدرتمندهويتي مردانه معيار وارد مي

حاشيه، به گفتار مردان طبقات باال و حتي گفتمان رسمي شدن واژگان مردان طبقات پايين و در
  .1دهدخود را نشان مي

از با شروع بحران مردانگي و تسخير نشانگان فرهنگي مردانه . مردانگي هژمونيك جديد: 6
- بياند. ، مردان دچار بحران هويت مضاعف گرديدهتوسط زنان يقبيل رقابت، استقالل و فردگراي

پروايي، داشتن روابط متعدد همزمان يا پيوسته با جنس مخالف، استقالل مالي، نمايش بدن 
هاي مردانه است كه به تدريج با حضور گويي از جمله ويژگيو هرزه 2زبان مخفيورزشكار، استفاده از 

صنعت مد براي مصادره دوباره فضاي اند. با كمك زنان نيز گشته هايزنان در جامعه جزء ويژگي
مردانه و در نتيجه تسكين آالم ناشي از بحران مردانگي، مكانيسمي در جريان است: بازتعريف 

ها در قالب جديدي كه عناصري از مردانگي هژمونيك نشانگان مردانگي هژمونيك و ريختن آن
هاي مختلف و رواج آن در بين جوانان و تأكيد دوباره تن ريشسنتي و جديد را در خود دارد. گذاش

 
. واژگاني همچون خفن، قزميت و مانند آن كه متعلق به نقاط خاصي از شهر تهران بودند در دو دهه اخير خصوصا در  1

  اند.فضاي مجازي گسترش يافته
2 .slang: هاي خاص رايج استزبان غيررسمي كه عمدتا در ميان گروه  
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اند شناختي كه از مدهاي زنانه وام گرفته شدهگونه، در كنار برخي عناصر زيباييبر اندام ورزشكار
تر، زدودن موهاي هاي ظريفطور كلي كفشكوتاه، كفش كالج و بهمانند پوشيدن شلوار تنگ و فاق

دهنده اين چرخش مردانگي براي تصاحب دوباره نشانگان آالت نشانو زيوربي خالكو بدن، استفاده از
هاي زنانه همچون اضطراب از طرفي برخي اضطرابطور كلي است. مردانگي و قدرت مردانه به

شدند نيز به مردان نيز زيبايي، اضطراب عشق و اضطراب والدگري كه تا پيش از اين زنانه دانسته مي
هايي كه به عنوان مدل (زيبايي، ظرافت و شيك پوشي) يا . شايد بتوان مردانگياندسرايت پيدا كرده

شوند را نقطه اوج آل) در فضاي مجازي بازنمايي ميبالگر ِسبك زندگي (بازنمايي همسر و پدر ايده
ها سعي در خوشايند ساختن ظاهر خويش داشته و عموما در صفحات سبك اين صورت دانست. آن

گذارند. عالوه بر اين صفحات بسياري كه رمانتيك و پدرانگي نوين را به نمايش مي زندگي، عشق
اند، از ديدگاه روانشناختي و حتي ديني سعي در نشان دادن نيازهاي روحي توسط مردان ايجاد شده
  ها براي تبديل شدن  به مرد امروزي را دارند. مردان و نيز وظايف آن

  
  بحث و نتيجه گيري 

اند. در اين هاي مردانگي اغلب از نگاه پژوهشگران داخلي دور ماندهدر هويت و ارزشتغييرات 
شناسي از مردانگي، يافتن پژوهش در پي اين بوديم تا فضاي مجازي را محملي براي ارائه سنخ

اي ايراني ها و ساختارهاي جامعه ايراني قرار دهيم. فضاي شبكهها و روابط گفتماني ميان آنپويايي
طور مثال به دليل غالب هاي متفاوت مردانه در برخي از آنها هستيم. بهنثي نبوده و شاهد بازنماييخ

تر بودن فضاي نمايشي و مصرفي در اينستاگرام، مردانگي به سمت مردانگي هژمونيك جديد متمايل
اند انستهدست نيز به دليل تصويري و بينامتني بودن فضاي مجازي توهاي همگرديده، گرچه صورت

اي نيز خود را مطرح سازند. همچنين با امكان ايجاد بريكوالژهاي هويتي، مردان فرودست و حاشيه
ها براي معرفي و يا ارتقاي تصوير خويش و يا حتي وام دادن عناصر فرهنگيشان به ساير مردانگي

استفاده بيشتر از برخي هايي از اين دست به دليل نقدمحور بودن و با كنند.  توئيتر و شبكهتالش مي
اي بودن و مانند اين بستر هاي فضاي مجازي همچون آيكونيك بودن، بينامتنيت، مقايسهويژگي

هاي قدرتمند تمركزگرا، مردان قهرمان، مردان متخصص، فعاالن مناسبي براي طرفدارن پدرانگي
ين شاهد همگرايي ميان اي هستند. با وجود اهاي حاشيهها و حتي مردانگيمسلكتبعيض، لوطيضد

طور همزمان هاي متفاوت و بهدليل خاصيتكه از تنوع مردانگي بهطوريها نيز هستيم بهشبكه
فرهنگ ايراني به دليل پيچيدگي و حضور دائمي قدرت / توان سخن گفت. ها مييكسان شبكه

ت كه در فضاي مجازي اي بخشيده اسها شكل ويژهها به روابط ميان مردانگيمقاومت در تمام عرصه
شمول ديده شدند، با هاي جهانها به عنوان سنخبرخي از صورتتر است. تر و نمايانبسيار قابل توجه
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وجود اين برخي نيز ريشه در فرهنگ ايراني داشته و متأثر از ساختارهاي جامعه ايراني هستند. 
هاي با يكديگر و حتي صورت ها در مواجهههاي آنمراتب ميان انواع مردانگي، كنشگريسلسله

ها صورت قدرت / مقاومت و نيز در مواجهه با ساختارهاي كالن، و نيز برخي مكانيسمغيرمردانه به
هاي ايراني سعي در حل كردن عناصر هويتي قديم و جديد اند. به عبارتي مردانگينيز ايرانيزه شده

وسيع و در ملغمه ميان اي ر زمينههمچون ديانت، مليت و تجدد دارند. اين تركيب عناصر د
-تاريخي ايراني با تمامي هنجارهاي اخالقي پذيرفته - ساختارهاي كالن اقتصاد سياسي و فرهنگي

ها در هاي منحصر به خويش است. تكثر در مردانگيگيرد و بنابراين داراي پيچيدگيشده صورت مي
ي رخ داده، ادامه تغييرات ساختاري و نتيجه زمينه ايراني عالوه بر اينكه در امتداد تغييرات فرامل

اند مردانگي دچار تكثر گردد بلكه از هاي كالن نيز است كه نه تنها موجب شدهگذاريبرخي سياست
  پذيرند.اين تكثر تأثير نيز مي
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