
 زنان جوان یاسیو مشارکت س یاجتماع یهارسانه ؟نامرئی یهاستینیفم
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 چکیده

 بر جوان زنان آنالین فعالیت تأثیر بررسی به مقاله این ،«سوم ]فمینیسم[ موج» ادبیات از بینش برآمده به توجه با

 مسائل درگیر که سنی هر در زنان با مصاحبه ۴۰ ه پشتوانۀب .پردازدمی لندنیوز در فمینیستی مشارکت میزان

 2متوجه شکاف نسلی من فمینیستی هایفعالیت زنان در این مشارکت هایروش در هستند، لندنیوز در زنان سیاسی

 از آنجا که .است جوان زنان از بسیاری مشارکت برای یکی از اشکال اصلی آنالین فعالیت کنم کهو استدالل می شدم

از  یاریشکل از مشارکت بس نی، اکنند قابل مشاهده استیکه از آن استفاده م یافراد یفقط برا نیآنال تیفعال

از  یاریبس کند.یپنهان م ترقبل یهانسل یاسیزنان جوان را از عموم مردم و زنان فعال س یهاتیفعال

، بوکسیو ف هاوبالگمانند  نیجوامع آنال زنان جوان در ای کهیاسیس نیروی من از سن باالتر شوندگانمصاحبه

 نداشتند. یآگاه کنند،صرف می

شان، زنان جوان زیادی نیستند که جایگاه آنان را پر س از بازنشستگیاین زنان ابراز نگرانی کردند که پاز این رو 

، گریکدیاز  تیماارتباط و ح یبرقرار یبرا دیجد یهازنان جوان از رسانهدر پژوهش من، حال،  نیبا اکنند. 

را به  دیجد یهازنان جوان رسانه .اندکردهاستفاده  «یواقع یایدن»در  دادهایرو یو سازمانده یاسیس یگفتگوها

، نیعالوه بر اشمارند. شمند میزار، از مردم یادیز هایگروهبه  یابیدست ییو توانا ی، دسترسیریپذانعطاف لیدل

 یاسیکه کار س شودگرفته می جهیمقاله نت نیادر  .کنندمیاستقبال  هم آن نهیهز کمآسان و  ۀاز استفاد هاآن

 دیجد یهاکه از رسانه ی راافراد جریان، نیااما  ،کندیفراهم م یستینیمشارکت فم یرا برا یادیز یهافرصت نیآنال

فمینیسم مشارکت میدر میدان که  یدر زنان یشکاف نسل شیبه افزا نیو بنابرا، کندیحذف م ،کنندیاستفاده نم

 .انجامدکنند، می

 لند، موج سوم فمینیسم، جنبش زنانی فمینیستی، فعالیت آنالین، نیوزهانسلواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

فاصله  سمینیو از فم 3پردازندمی یسنت یاسیس یهاتیشود که زنان جوان به ندرت به فعالیمعموالً گفته م

 این کهنسبت به که  ردیگیگذشته صورت م یهانسل یهاستینیفم یسوغالباً از  یانتقاد نیچن .۴رندیگیم

 یو پس از بازنشستگ یگذشته قدردان یهانسل یهستند، از دستاوردها سمینیزنان جوان فاقد تعهد به فم

 .کنند، ابراز نگرانی میکنندنمیجای آنان را پر 

دهه استدالل کرده است که چهره  کیز ا شیب یستینیفم «موج سوم» یالمللنیب اتیحال، ادب نیابا 

پرداخته  یرییتغ نیجنبه خاص از چن کیمقاله به  نیا 5.کندیم رییشود بلکه تغیکمرنگ نم سمینیفم

 یهانسل نیبر رابطه ب نیآنال تیفعال دیکند که چگونه شکل نسبتاً جدیم یبررس قیتحق نیا است:

های جوان کند که آیا به اصطالح ناپدیدی فمینیستیو این پرسش را مطرح م ،گذاردیم تأثیر ستینیفم

 های فمینیستی است یا خیر.آفالین به آنالین در فعالیت هایها و روشصورتالاقل تا حدی به این تغییر از 

از زنان جوان وجود دارند که به طور فعال  یادیکنم که تعداد زی، من استدالل موزلندین یمورد ۀمطالع در

 عنوانبهرا  نیآنال تیفعال هاآناز  یاریحال، بس نیبا ا کنند.یشرکت م یستینیفم یهاتیفعالدر کارها و 

دهند یقرار م ییخود را در فضا یاسیس نیروی نیکنند و بنابرایانتخاب م ی خوداسیمشارکت س یشکل اصل

 ی، استفاده از ابزارهاهجیدر نت گذارد.می، کنار ستندیآشنا ن یشکل از سازمانده نیرا که با ا یکه افراد

 یعموم مردم بلکه برا ینه تنها برا -شوند  «6نامرئی و غایب»جوان  یهاستینیشود تا فمیباعث م نیآنال

 .یمیقد یهااز نسلشان یاسیس انیهمتا
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 یهایژگیو، که شودمی یناش 71۹۸۴از سمیبرالیکشور به سمت نئول نیا یمیپارادا رییاز تغ وزلندیتمرکز بر ن

از  یاریبس ۹داد. شکل ۸گراییمانند فرد یاز تحوالت اجتماع یبرخ تیرا با تقو یعدالت اجتماع یهانبشج

اً به سرعت مرا اتخاذ کردند، هرچند عمو یبرالینئول تیحاکم یزمان ۀدر همان باز یغرب (مسلط) جوامع

در  سمیبرالینئول راتیکه تأث یغرب یکشورها ریزنان در سا یهاجنبش دیگر هها بافتهی، نیبنابرا نبود. وزلندین

 .است ترنامحسوساما احتماالً  مرتبط است وجود دارد هاآن

مارتین، -موراهان اند.کرده قیتحق یاسیاهداف س یبرا نترنتیاز ا هشگران بسیاری، دربارۀ استفادۀ زنانپژو

را مورد بررسی  نترنتیر اب یمبتن یاسیس یهاتیدر فعال یتیخاص جنس یهاینابرابرساتِن و پالِک موضوع 

رسانه  نیکرده است که چگونه ا یبررس همچنین زنان جوان را مطالعه و یهاوبالگ کلر 1۰ʿ11اند.قرار داده

 در موضوع کرده است که ییشناسا سیهر 12کند.یفراهم م یستینیو فم یاسیس دیعقا انیب یرا برا بستری

 جادیا زنان جوان یبرا یسنت یهاکمتر از فرم رسانه نیآنال یفضاها عنوان یک شهروند،کنش انجام دادن به

استفاده از  ،ستینیدختران فم یبرا نترنتیا تیمزو گریسون خاطر نشان ساخته است که  کنندیترس م

 13ʿ1۴شود.یکه توسط بزرگساالن کنترل نم یی استفضا

سال گذشته  15ر طول د یاسیفعال و مشارکت س یشهروند یبرا نترنتیا لیو پتانس تی، اهمیبه طور کل

ابتدا، در  کرده است. جادیدو موضوع ا به به خصوصرا  یرا به خود جلب و عالقه خاص یتوجه علم

مشارکت  نیبرسد و بنابرا «یواقع یایدن»تواند به یتا چه حد م نیآنال تیاند که فعالبحث کرده سندگانینو
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 تأثیرکردند، که  فیتوص 16«مبارزه از زیر پتو»را  نیآنال تیفعال سندگانیاز نو یبرخ 15.شودمحسوب  یاسیس

برخی  17.کندپرت میموثرتر مشارکت  هایشکلبالقوه حواس را از  به طوردارد و  یاسیس ماتیبر تصم یکم

بوک سیحساب ف گرداندن یک رینظ ییهاتیفعال اند کهو اظهار داشته دیگر خالف این عقیده استدالل کرده

 یادیز قاتیتحقثانیاً،  1۸.گرفته شده است دهیناد یاسیدر مورد مشارکت س یسنت قاتیبه اشتباه توسط تحق

ارتباط دارند و  گریکدیبا  یاسیس نیو آنال نیآفال یهاتیکرده است که چگونه فعال یبررس با نتایج متفاوت،

 ین مثال رأ)به عنوا شودیمانع آن م ایدهد یم شیرا افزا یسنت یاسیمشارکت س نترنتیچگونه استفاده از ا

 1۹(.یابانیدادن، شرکت در اعتراضات خ

تناقض نظرات  نیو همچن یاسیاز مشارکت س یمختلف فیاالت غالباً با تعاروس نیای پیرامون اختالف نظرها

دربارۀ این مورد آخر،  2۰همراه است. ،شوندمیمطرح  نیآنال تیکه به عنوان فعال ییهاتیانواع فعال بارۀدر

را به  2وب  یو 22.است دادهارائه  221وب  عصر قبل و بعد ی را میان ابزار آنالین دورۀمفید تمایز چاریستئو

، یاطالعات تعامل گذاریاشتراکبه در جهت  تواندمیکرده است که  فیتوص اینترنتیبستر  کی»عنوان 
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 یکاذب انجام عمل تیاست که به فرد احساس رضا یایمجاز یاجتماع یهاتیدر وصف فعال زیرآمیتحق یاواژه ،لحاف ریمبارزه از زو یا پت ریمبارزه از ز
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ها و محتوای منتشر شده توسط دیگران اظهار نظر یسند، در مورد گفتهتوانند با یکدیگر تعامل داشته باشند، مطلب بنوکاربران میها وبسایت این در

قادر به انجام آن بودند مشاهده و  تیساوبتقریبا تنها کاری که کاربران یک  1.۰وب  کنند و حتی عکس و ویدیو منتشر کنند. این در حالی است که در

 م. .دریافت محتوا بود
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برنامه با، و مورد استفاده قرار بگیردوب  یدر شبکه جهان یکاربر محور و همکار ی، طراحیهمکار تیقابل

)به  شودهای اجتماعی شناخته میسرویس شبکه ها و، وبالگهایکی، وویدیاشتراک و یهاتیمانند سا ییها

 نیا .داشت یکمتر رتباطیو ا یتعامل یهابرنامه 2قبل از وب  دوره«. ر(تیی، تووبیوتی، بوکسیمثال ف نعنوا

به عنوان  یاسیاهداف س یبرا 2وب  نیآنال یارهااستوار است و به استفاده از ابز زیتما نیمقاله بر اساس ا

شکاف پیرامون  (23کنش سایبریآنالین ) کنش دربارۀ بسیاری از تحقیقات پردازد.یم نیآنال تیفعال

مردم  انیم یبه طور مساو نترنتیبه ا یدسترسکه حاکی از این امر است کنند، که صحبت می 2۴دیجیتال

کنش مربوط به  اتی، ادبنیابرابن متمرکز است. های برخوردارگروه جوانان و نیدر ب امانشده است  عیتوز

از  یاسیمشارکت س یتر برایمیقد یهانسل حیترج ، زیرا25جوانان دارد نیبه رفتار آنال یادیتوجه ز سایبری

 اندت، که اظهار داشتهتاو پول سیهر یحال، به استثنا نیبا ا 26.است یسنت یها و منابع اطالعاترسانه قیطر

 اتادبی ،2۸شدقابل تبلیغ نبا یو به اندازه کاف 27باشد «نامرئی» بیرونیافراد  یتواند برایم نیآنال تیفعال

و  نیفعال نیبر ارتباط ب نترنتیها در استفاده از اتفاوت نسل تأثیر یچگونگ یبررسموقعیتی برای موجود 

به  نیآنال تیکنم که فعالیستدالل ممقاله، من ا نیدر ا، به وجود آورده است. مختلف نیدر سنکنشگران 

جنبش  یبرا یمنف یجینتا ،وزلندیکه در ن یاگونهبهگذارد یم تأثیر ینسل نیارتباط ب نیبر ا یتوجهقابلطور 

 در پی داشته است. یستینیفم
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که  یدارند با مردمان یمؤثر یات دسترساطالع یو فناور تالیجید یکه به فناور یمردمان نیاست در اشاره به فاصله ب یاصطالح تالیجیشکاف د

. شودیم زی( نی)تکنولوژ یبه فناور یکیزیف یعبارت، شامل عدم تعادل در دسترس نیاصالً ندارند. ا ایداشته  هایفناور نیبه ا یمحدود اریبس یدسترس
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 روابط موجی

محققان ، 2۹ستین یدیجد زیمعاصر موج متما سمینیاصرار دارند که فم سندگانیاز نو یکه برخ یدر حال

وجود موج سوم  نیبنابرا. 3۰کنندیانتقاد م «موج دوم»متفاوت از  اریبس یکردهایاتخاذ رو لیبه دل از آن گرید

، ]رویکرد فمینیستی[ استتضاد دو نسل که بیان مقاله  نیا هدف یمورد مناقشه است. برا سمینیفم دیجد

کند یم فیتعر ییهاستیمتشکل از فمنرا  ادبیات این حوزه، موج سوم رسد.یبه نظر م دیمف ،موج ۀاستعار

و بر تفاوت منافع زنان به  31اندبه کنش و فعالیت پرداخته 1۹۹۰هستند و از دهه  1۹6۰که متولد دهه 

این امر عمدتاً به این دلیل است که موج سوم  32کنند.یم دیموج ناهمگن تأک نیا یعنوان موضوع اصل

پوست نیرنگ یهاستینیدر اصل توسط فمکه  33کشنالیتی(فمینیسم با مسائل درهم تنیدگی )اینترس

همپوشانی دارد و اساساً برآمده از همین مسائل ، مطرح شده یغرب دیسف سمینیفم ییگراتذا پیرامون

 یو گاه حت تنیدگیدرهم، یپسااستعمار راتیموج شامل تأث نیمرتبط با ا ینظر یهادگاهید 3۴.است

را  یمتنوع یکردهایکنند رویم یپندارذاتهمکه با موج سوم  ییهاستینیفم نیبنابرا است. یستینیپسافم

، زنان میاناختالفات در بیان درست  یغرب سمینیفم گی شکستچگون بهاما آنان اغلب  رندیگیم شیدر پ

شکل  نیا زین طرفداران موج سومکه  یدر حال است. ییهاشکست نیو به دنبال غلبه بر چنکنند نقد وارد می

با  .گرددبرمیانتقادات به موج دوم  شتریکنند، بیخود اعمال م یرا در کارها وداندیشی و خودارزیابیخاز 
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3۰ Jenny Coleman, ‘An Introduction to Feminisms in a Postfeminist Age’, Women’s Studies Journal, Vol. 23, No. 

2 (2009), pp. 3_13. 
31 Leslie Heywood and Jennifer Drake, ‘‘‘It’s All about the Benjamins’’: Economic Determinants of Third Wave 

Feminism in the United States’, in Stacy Gillis and Gillian Howie (eds), Third Wave Feminism: A Critical 
Exploration (New York: Palgrave Macmillan, 2007). pp. 115_124. 
32 Catherine Harnois, ‘Re-presenting Feminisms: Past, Present, Future’, National Women’s Studies Association 

Journal, Vol. 20, No. 1 (2008), pp. 120_145. 
33 Intersectionality: 

از همه در جامعه به  شیکه ب یقدرت که بر کسان دهیتندرهم هاینظام ییشناسا یاست در تالش برا یلیلتح یچارچوب یدگیتندرهم ای یتینترسکشنالیا

 ن،یسن، د ،یجنس شیهمچون طبقه، گرا یاجتماع یهاهیکه اشکال گوناگون ال ردیگیدر نظر م یتینترسکشنالی. اگذاردیاند اثر مرانده شده هیحاش

 م. .انددهیوجود ندارند بلکه در هم تن گریکدیجدا از  تیو جنس یناتوان ن،ییآ
3۴ Budgeon, Third Wave Feminism and the Politics of Gender in Late Modernity, p. 8. 



به اهداف  یابیدست یبرا یادیو تعهد ز ی، انرژوقت ینسل قبل ندگانیاز نما یاریبس نکهیتوجه به ا

موج  یهاستینیات فماغلب از انتقاد هاآنکه  ستیتعجب ن یجا ،اندصرف کردهجنبش موج دوم  یستینیفم

 میبرعکس، مفاه کنند.یاستقبال نم هستند،تر تجربهکم یاسیتر و مسلماً در مبارزات سسوم، که به جوان

اغلب توسط  37«سمینیفم-بریسا»و  36«خودت انجامش بده-فمینیسم»، 35«یرژلب سمینیفم»موج سوم مانند 

، نیعالوه بر ا .رندیگیمورد انتقاد قرار م 3۹بودن ییقهقرا ای 3۸بودن یاسیرسیغ لیبه دل یمیقد یهانسل

گیری زنان، منجر به شکل نیب یفرد یهاتفاوت بیو انتظارات موج سوم از ترک یبرالیاز تفکر نئول یبیترک

 یجنبش جمع کی تیتقو یموج دوم برا یهابا تالش ایشده است که گو سمینیفم یکامالً فرد یهاصورت

از  یتوسط برخ هاآن فعالیت و کنشکنند تا یجوان اغلب تالش م یهاستینیفم نیبنابرا ۴۰دارد. رتیمغا

 گرفته شود. یموج دوم جد ندگانینما

موج اول  انیاما برخالف موج دوم که پس از پا وجود داشته است. سمینیدر درون فم شهیهم یاختالفات نسل

از ارزش دیسوم نه تنها با اران موجطرفد، نیبنابرا ۴1دارند.وجود  زمانهمآغاز شد، موج سوم و دوم به طور 

 تیضرورت فعال در کلو  را اعالم سمینیکه ظهور پست فم یاصل انیجامعه جر کیخود در برابر  یها

 یبا نسل قبل سمینیفم جریان تیهدا یبرا دیبا نیهمچن هاآن، بلکه دفاع کنند ،کندیم یرا نف یستینیفم

 ۴2.کنندب هممذاکره 

باید  هاشرطشیپ، این یکدیگرهای مشارکت سیاسی دو نسل از روش ادراک ۀحون هنگام تجزیه و تحلیلِ

های جوان شکلی از سازماندهی را انتخاب کنند توان انتظار داشت که فمینیستمی. دمورد توجه قرار گیرن

                                                           
35 lipstick-feminism 
36 DIY-feminism 
37 cyber-feminism 
3۸ Coleman, ‘An Introduction to Feminisms in a Postfeminist Age’, pp. 3_13. 
3۹ Susann Archer Mann and Douglas J. Huffman, ‘The Decentering of Second Wave Feminism and the Rise of 

the Third Wave’, Science and Society, Vol. 69, No. 1 (2005), pp. 56_91. 
۴۰ Harris, ‘Mind the Gap’, p. 477. 
۴1 Feminism did not pause between waves. Here the wave metaphor refers to exceptionally vocal periods of 

feminism. 
۴2 Amber E. Kinser, ‘Negotiating Spaces For/Through Third-Wave Feminism’, Feminist Formations, Vol. 16, No. 

3 (2004), pp. 124153. 



 یکیحال،  نیبا ا. خود و جلوگیری از انتقاد نمایندگان موج دوم را بدهد میانامکان ایجاد شبکه  هاآنکه به 

 یبه تنوع قوم ابتدادر  یریفراگ نیکه ا یدر حال ۴3.بودن است ریموج سوم فراگ سمینیفم یاز اهداف اصل

 یهاتی( مانند طبقه، هونباشد تصورقابلهمه )اگر  یاجتماع یهامقوله ریمفهوم به سا نیا ،شتاشاره دا

جوان  یهاستینیرود که فمی، انتظار منیبنابرا است. افتهیها و سن گسترش ییها و توانای، ناتوانیجنس

قرار  سن باالتر یهاستینی، از جمله فممندعالقه یهاخود را در دسترس همه گروه تیتالش کنند تا فعال

و  یسازشبکه یبرا یحیترج یبه عنوان ابزار نیآنال تیبه دنبال استدالل دوم، انتخاب فعال دهند.

 یبه نامرئ -کنم یهمانطور که من فرض م -که  ی، در صورتضاد استبودن در ت ریبا هدف فراگ ی،سازمانده

فقدان  ای) دیدامنه و د ی، بررسیاحتمال حیدو توض نیبا در نظر داشتن ا جوان کمک کند. ستینیبودن فم

 رسد.یارزشمند به نظر م یستینیفم نیآنال تیآن( فعال

 تعداد هویت جنسی2 تعداد قومیت1 تعداد سن

2۹-2۰ گرادگرجنس 31 نیوزلندی/اروپایی3 17   25 

۳۹-۳۰  7 اقلیت جنسی ۸ آسیایی۴ 11 

۴۹-۴۰ گراهمجنس 5 مائوری 3   5 

۵۹-۵۰ گرادوجنس 1 ساموایی 6   1 

۷۰-۶۰  2 ناشناخته   3 

 های نمونه: ویژگی1جدول شماره 

 شناسیروش

 نیبنابرا و ۴5کندیاستفاده م ۴۴دگاهید یکه از تئور رودپیش می یستینیفمروش  کیتوسط  قیتحق نای

بحث در مورد  زهی، انگنیبنابرا دهد.یم وندیزنان پ یاسیاز مبارزات س تیدانش خود را با حما یجستجو

                                                           
۴3 Naomi Zack, Inclusive Feminism: A Third Wave Theory of Women’s Commonality (Lanham, MD: Rowman & 

Littlefield, 2005). 
۴۴Standpoint theory:  

 شنهادیپ مجموعه کار نی. اردیگیمورد استفاده قرار م یذهن نیب یهاگفتمان لیو تحل هیتجز یبرا یدانشگاه هایرشتهاز  یاست که در برخ اینظریه

 یهادگاهیاست که د نیا هیمفهوم نظر نیترمهم .، داردکندیاقتدار اعمال م نیکه ا ی( و قدرتهانآ هایدیدگاهدر دانش افراد ) شهیکند که اقتدار ریم

 م. .ردیگیشکل م یو یاسیو س یشخص توسط تجارب اجتماع

 مثال: عنوانبه، ردیگیدانش در نظر م دیمهم در تول یبخش عنوانبهرا  یقدرت اجتماع ییایپو این نظریه۴5 



ها تفاهمءن کردن سوکشهیبلکه کمک به ر ستیها نیبرجسته کردن ناسازگار ،هاستینیفم نیب ینسل شکاف

که به طور فعال  بنا شدهانجام  سنی متفاوت هایرنجدر با زنان  یفیمصاحبه ک ۴۰ پایۀ ها برافتهی است.

پروژه  کیاز  یها بخشمصاحبه بودند. نگتونیدر اوکلند و ول یستینیفم تیفعال ایزنان  یاسیمسائل س ریدرگ

جنبش زنان معاصر در  تیاهاست که در دانشگاه اوکلند مستقر است و م سندهیتر توسط نوگسترده یدکترا

نخست،  بود. لیمیا قیاز طر ۴6یگلوله برف روش بر اساس این پروژه گیرینمونه کند.یم یرا بررس وزلندین

آن را  کنندگاندریافتارسال شد و  لیمیا قیزنان از طر یهاسازمان قیکنندگان از طرفراخوان شرکت نیاول

پاسخ توسط زنان  7۰از  شیب امر منجر به دریافت نیاد. گذاشتنبه اشتراک میخود  یشخص یهادر شبکه

با  شوندگانمصاحبهدر به حداکثر رساندن تنوع  منظوربهکننده شرکت ۴۰انتخاب  شد.مند از سراسر عالقه

 تی، مانند هوگرید یارهایمع بود. هاآن یستینیفم هایو کنش و اشکال تعامالت تی، قومتوجه به سن

 نیتنوع در ا شیافزا یبرا هاآننبودند، اما در صورت امکان از  یریگنمونه هیاول یارهایو شغل، مع یجنس

به طور  دهد.ینمونه را نشان م یهایژگیمجموعه و نیاول عیتوز 1 شماره جدول استفاده شد. زین هاحوزه

 انیآرام را در م وسانیاق رهیزنان جز ۀدکنندی، اما تعداد ناامدهندۀ گسترۀ متنوعی استنشان ،نمونه نی، ایکل

 کنم.یم دییتأ کنندگانشرکت

های تجمع و اعتراض(های آنارشیست، سازمانهای مردمی )مانند فمینیستکنشگران و گروه  23 

های رسمی )مانند شورای ملی زنان، اتحادیۀ رفاه زنان مائوری(موسسه  12 

 ۸ ارائه دهندگان خدمات برای زنان )مانند مرکز زنان اوکلند، آموزش پیشگیری از تجاوز به عنف(

سی زنان )مانند گروه کلیساها، گروه کر(گروه غیر سیا  7 

های دانشگاهی / سیاسی )مانند باشگاه فمینیستی، دفتر حقوق زنان(باشگاه  6 

 2 نهاد دولتی )به عنوان مثال وزارت امور زنان(

 : اشکال تعامل فمینیستی )عضویت چندگانه امکان پذیر است(2جدول شماره 

                                                                                                                                                                                     
Sandra Harding, ‘‘Strong Objectivity’’: A Response to the New Objectivity Question’, Synthese, Vol. 104, No. 3 
(1995), pp. 331_349. 
۴6 Snowballing method: 

گفته  نی. بنابرانندکمعرفی میرا  ندهی، افراد آه در آن افراد مورد مطالعه موجوداست ک رمحتملیغ روش کی یگلوله برفگیری نمونه، یسشناجامعهدر 

روش  نیشود. ایم یآورجمع قیتحق یبرا و مفید یکاف یها، دادهنمونهکند. با جمع شدن یرشد م یغلتک یگلوله برف کیشود که گروه نمونه مانند یم

 ، مورد استفاده است. م.محققان دشوار است یبرا هاآنبه  یکه دسترسپنهان  یهاتیغالبًا در جمع یریگنمونه



 

را به طور  عنوان نیکه ا یشش زن انیدر م .کردند یمعرف «ستینیفم»خود را  شوندگانمصاحبه شتریب

چهار زن  .داشتند شتریب ایسال  35هر دو که رد کردند  تماماًرا  این عنوانکامل قبول نکردند، فقط دو زن 

به عنوان  «غالباً» ای« اوقات یبعض»، «ممکن است» مربوطه طیاظهار داشتند که بسته به شرا ماندهیباق

در نظر گرفتن خود به عنوان  ی مانندموضوعات رامونیپ تیبا توجه به حساس شناخته شوند. ستینیفم

رفتهیرا پذ عنوان نیااوقات  یتر )که حداقل بعضمقاله با خطاب قرار دادن گروه زنان جوان نیا، ۴7فمینیست

 کنندگانشرکت نیدر ب را ستیفمن در نظر گرفتن خود به عنوان در مقولۀ تفاوت 7، ستینیاند( به عنوان فم

در نظر گرفتن از  جدا کند.یم یتر خوددارگروه مسن یکار برا نیکه از انجام ا ی، در حالکندیمنعکس م

متفاوت  اریبس کنندگانشرکتهمه  نیب یاسیس کنش و مشارکت هایراه و روش خود به عنوان فمینیست،

هارت و و آنچه انگل ه مشارکت داشتهزنان بود یتوانمندساز هاآنکه هدف  یادیز یهاتیفعال در هاآن بود.

 تی، فعال(هیدر اتحاد تی، عضویمداردولت)به عنوان مثال  یسنت یاسیس تیبه عنوان فعال هاآناز  ۴۸سینور

)به عنوان مثال  یاعتراض یاهتیفعال ای( مشارکتیداوطلبانه /  یهاسازمان قیال از طر)به عنوان مث یمدن

زنان را  یهاها / گروهکنندگان با سازمانارتباط شرکت 2جدول . اندمنعکس کرده اند،( یاد کردهتظاهرات

 هاآنارتباط  یگونگچ مورد درزنان  هنگام پرسش از را که ییهاتیفعال شتریب هاتیعضو نیا دهد.ینشان م

 بیان شده بود، در خود جا داده است. یاسیس ای یستینیبا مسائل زنان فم

 دیباهای این مقاله استفاده شدند. برای تحلیل مصاحبه 5۰افزار تحلیل کیفی اطالعاتو نرم ۴۹تحلیل موضوعی

 یروندها ئۀاارعنوان  به دی( فقط با1، درصدها )شکل نیاست و بنابرا یفیمطالعه ک کی نیکرد که ا دیتأک

 شوند. ریتفس یکل

                                                           
۴7 Loreen N. Olson, Tina A. Coffelt, Eileen Berlin Ray et al., ‘‘‘I’m all for equal rights, but don’t call me feminist’’: 

Identity Dilemmas in Young Adults’ Discursive Representation of Being a Feminist’, Women’s Studies in 
Communication, Vol. 31, No. 1 (2008), pp. 104_132. 
۴۸ Ronald Inglehart and Pippa Norris, Rising Tide: Gender Equality and Cultural Change around the World 

(Cambridge: Cambridge University Press, 2003), pp. 101_126. 
۴۹ Dennis Howitt, Introduction to Qualitative Methods in Psychology (Harlow: Pearson Education Limited, 

2010), pp. 163-187. 



 اتیا اشاره به ادببها دارد و نسل فیبه تعر ازیمقاله ن نی، اینسلمیان  ها و تفاوتشکافقبل از بحث درباره 

اصطالحات  51.متفاوت است یسن یهابر اساس گروه یستینیفم یهانسل میتقس، تالیجیمربوط به عصر د

ساله  7۰ تا 32ساله و  31 تا 2۰ کنندگانشرکت نیب زیتما یبرا یبه عنوان راه «مسن»و  «ترجوان»

به  یسالگ 31سن  ،تر استاز گروه جوان تربزرگدر گروه مسن  یکه دامنه سن یدر حالشود. استفاده می

 باً یتقر یسالگ 31سن  سن متوسط است. کنندگانشرکت انیدر م رایانتخاب شد ز دو گروه حدفاصلعنوان 

 کند.یم میاند تقسکه شرکت نکرده یشرکت کرده و کسان نیآنال اجتماعاتکه در  یناننمونه را به ز

 
 : میل به استفاده از اینترنت براساس گروه سنی.1شکل شماره 

 

 یاجتماع هایشبکهاستفاده زنان جوان از 

های )به ویژه کاربران رسانه های مختلفرسانهکاربران که مشارکت سیاسی دِورِس های بکر و با توجه به یافته

 نیبه عنوان اول کنندگانشرکت انیدر م «نترنتیا گرایش به» عیتوز، 52فاوت است، متآنالین و آفالین(

من درک  (.1شده است )شکل  هاشکاف نسلباعث  نیآنال تیدهد فعالیکه نشان م شدهشاخص استفاده 

و به  یاسیاهداف س یبرا هنگام استفاده از آندر  کنندگانشرکت «نترنتیاگرایش به » کنم که سطحیم

                                                                                                                                                                                     
5۰ NVivo 9 
51 Fadi Hirzalla and Liesbet vanZoonen, ‘Beyond the Online/Offline Divide: How Youth’s Online and Offline Civic 

Activities Converge’, Social Science Computer Review, Vol. 29, No. 4 (2011), pp. 481_498. 
52 Bakker and deVreese, ‘Good News for the Future?’, pp. 451_470. 



 مربوط به زنانی است نترنتیبه ا گرایش نییسطح پا است. یستینیمسائل فم یبرا یمنبع اطالعات کیعنوان 

 گریاصوالً از منابع د ایاند وجه ذکر نکرده چیرا به ه ترییتو ایبوک، تامبلر سیمانند ف یکه استفاده از ابزار

استفاده از خبرنامهبه عنوان مثال است  یکنندگانشرکت ط و میانه مربوط بهسطح متوس اند.استفاده کرده

 هایروایتدر  زین یگریاما از ابزارها و منابع د کردهبوک صحبت سیگاه به گاه ف یهاپست ای لیمیا یها

( باًیبه عنوان روش )تقر نترنتیدارند، در مورد ا نترنتیبه ا یادیز لیکه تما از زنان یگروه .اندبردهخود نام 

 بیان کردند: هاآن صحبت کردند. یکنشگر یو سازمانده سمینیفم بارۀدادن در یآگاه یخود برااختصاصی 

 ساله( 21، تی)جود .«دارم لیبا طول دوازده ما 53فید اسآراسام و ها را خواندهاز وبالگ یاریمن بس»

آورم، من پیوسته در حال مطالعۀ منابع آنالین هستم و به همین صورت است که اطالعات را به دست می»

 ساله( 2۸)نانا،  «ترهای اینترنتی گستردهبوک یا شبکهفیس حقیقتاً از راه آنالین.

یشوم و تلفن خود را چک میم داریمن از خواب ب یعنیخوانم. یرا متامبلر  باًیزنم هر روز تقریحدس م»

 5۴.ساله( 25، الی)گابر«کنمیم شیمایآن پ قیکنم و از طر

به  یشتریدهد که زنان جوان نسبت به زنان مسن عالقه بینشان م 1کل در ش یمتقارن باً یتقر یالگو

 تالیجیسواد د رایز ستیآور نتعجباین امر  دهند.ینشان م نترنتیو ا یاجتماع یها، رسانهنیآنال یابزارها

ی دهد استفاده از فضااین آمار اولین شاهدی است که نشان می 55.افراد جوان باالتر است انیمعموالً در م

است  لیدل نیبه ا یتا حد نیکه ا کنممیمن استدالل  ها، یکسان و مشترک نیست.برای همۀ نسلاینترنت 

 یروزمره و به عنوان منبع اطالعات بلکه برا یاسیسریارتباطات غ ینه تنها برا نترنتیکه زنان جوان از ا

اظهار  ،زنان جوان یسازتوانمند طرفدار و سندهینو ی،ل کنند.یاستفاده م زیخود ن یستینیفم یهاتیفعال

به  رسانیدر خدمت ژهیبه و»و  «کرده است جادیما ا یدر نحوه سازمانده یانقالب» نترنتیداشت که ا

                                                           
53 RSS feed 

 یاز محتوا یادهیابزار چک نیشده است. ا یبه کاربران طراح مدنظر یتاید ۀارائ تیمختلف و در نها یهاتیساوب نیماب تایانتقال د یاست که برا یابزار

 م. .کندیاربران فراهم مک یدرک براقابل ییتایرا در قالب د تیسا
 مستعار هستند. افراد، تمامینام  5۴

55 David Buckingham and Rebekah Willett, Digital Generations: Children, Young People and New Media 

(Mahwah, NJ: Erlbaum, 2006). 



جلوتر، معنا و مفهوم این امر در نزد کاربران را بررسی  .56«استبوده موثر  اریزنان بس یاسیس هایبرنامه

 خواهم کرد.

 فمینیستیهای جدید برای مشارکت رسانه

 یبرا یاجتماع یهااستفاده از رسانه 57.به کار برد یاسیاهداف س یبرا یمختلف یهاتوان به روشیرا م 2وب 

( با عنوان یفعل یاسیس عیاز موضوعات )به عنوان مثال وقا یدر مورد برخ یآگاه شیافزا

که  یاسیمشارکت س یبرا مناسب یبه عنوان راه از منظر کاربران، و شناخته شده است 5۸«سمیویکتاَکرویم»

سر و کله یبرا یادیکه وقت ز یاز کسان یاریبس یبرا مسیر نیا، شناخته شد. بود نییپا یریمستلزم درگ

آسان و در  یروش به دنبالمند شده بودند و عالقه سمینیبه فم راًیاخ ای شتهندا زدن طوالنی با کنشگری را

 یاجتماع رییدر تغ یفور ای میمستق تأثیر یآگاه شیاافز با این وجود که .اهمیت داشت، بودنددسترس 

ی از این ها و مواردلمیف فمینیستی، نیاظهار داشتند که ارسال مقاالت آنال شوندگانمصاحبهاز  یندارد، برخ

کنم این قابلیت من تصور می»ساله( گفت:  21جمیال ) دست کم گرفت. دیبوک نباسیدر صفحات ف دست را

مهم  به نظرمکنند اما این که افراد بسیاری هستند که از این اطالعات سرسری عبور می بابسیار مهم است. 

نبود که برای فهم مطالب  یاکنندهمصاحبهجمیال تنها  «است که این اطالعات را متوجه شویم و درک کنیم.

است که روزانه  یارسانه رایز دیرسیآل به نظر مدهیمنظور ا نیا یبوک براسیفاهمیت زیادی قائل بود، 

 کنند.یاز جوانان از آن استفاده م یادیتعداد ز

این  اطالعات است. یگذارو به اشتراک یآگاه شیمحبوب افزا یهااز روش گرید یکی یستینیفم یهاوبالگ

 یرهایها و تفسشوند و غالباً شامل مقاله روزبهمرتباً  دیبا رایدارند ز یشتریبه مشارکت ب ازین هاوبالگ

 جیبی نهیآ ی به ناموبالگ لند،بستر نیوزدر . مسائل فمینیستی هستند ایو  یاسیموضوعات س ۀترده دربارگس

                                                           
56 Shireen Lee, ‘The New Girls Network: Women, Technology, and Feminism’, in Vivien Labaton and Dawn 

Lundy Martin (eds), The Fire this Time: Young Activists and the New Feminism (New York: Anchor Books, 
2004), p. 100. 
57 Jody C. Baumgartner and Jonathan S. Morris, ‘MyFaceTube Politics: Social Networking Websites and Political 

Engagement of Young Adults’, Social Science Computer Review, Vol. 28, No. 1 (2010), pp. 24_44. 
5۸ Marichal, ‘Political Facebook Groups’. 



با  5۹برخوردار است. یاژهیو تی، از اهمشودمینوشته  وزلندیساکن ن ستینیاز زنان فم یکه توسط جمع

ی نسبتاً طوالن ،هستند کاربری که نویسنده یا خوانندۀ آن 13وبالگ و  کی عمری بیش از پنج سال، برای

نهیگز نترنتیا نکهی، با توجه به اقابل توجه است وزلندین در وبالگ کی یبرا این امر که – شودمحسوب می

 دهد.یرا ارائه م یشماریب یالمللنیب یها

توانند نظر یخوانندگان مکنند. و مشارکت را فراهم می گفتگوها هردو بستر بوک و وبالگصفحات فیس

زنان جوان به وضوح با  نیبنابرا خود را به اشتراک بگذارند و انتقادات خود را ارسال کنند. هایایده، دهند

بارۀ این امر در سندگانیاز نو یکه برخ یدر حال دادند. لیتشک نیو جوامع آنال در حال تعامل بوده گریکدی

استدالل کرده است  سیهر 6۰ردید دارند،، تکنند جادیدار ایتوانند جوامع معنیم نیآنال یهاچگونه شبکهکه 

 61.کندیفراهم م «یخود عموم» دیتول یزنان جوان برا یبرا ژهیبه و یمطلوب یهافرصت 2وب  یکه ابزارها

 دهند.یم تیاهم اریبس یجوامع نیمعموالً به چندر مصاحبه بیان کردند که  زنان

 او چقدر مهم بود: یبرا نیکرد که روابط آنال انی( ب31ساله ) ی، بتبه عنوان مثال

 شخصاً  بودند و من ستینیفم مبود که از نظر یارتباط من با افراد راه فضای آنالین 

ارتباط برقرار کردم تا  نیآنال یهاستینیبا فم باً ی. من تقر.شناختم.یکس را نمچیه

 ستینیاما داشتن دوستان فم کنم. دایپ وزلندیها را در نستینیکه توانستم فم نیا

. .هستم. ستینیکردم که فمیاحساس م یطوالن یمدت دیآیم ادمیاست!  انگیزشگفت

 کنید.ها ارتباط برقرار ستینیکه با کل فم است انگیزواقعاً شگفت بله نیبنابرا

احساس  ستینیفم کی عنوانبهکمک کرد تا  هاآنبه  نترنتیاشاره کردند که چگونه ا یمانند بت افراد ریسا

با عدم درک از طرف  فمینیست معرفی کردند عنوانبهوقتی خود را چند زن جوان گفتند که  ند.انزوا نکن

 یبرا ندارند. سمینیفم بارۀدرگفتگو  یبرای یهمتا چیه «یواقع یایدن» در نیو بنابرا نددوستانشان روبرو شد

                                                           
5۹ http://thehandmirror.blogspot.co.nz/. 
6۰ Cf. Keller, ‘Virtual Feminisms’, pp. 429_447. 
61 Harris, ‘Mind the Gap’, p. 479. 

http://thehandmirror.blogspot.co.nz/


ها دشوار ستینیفم گرید رفتن و مالقات با رونیب یبرا ییهاتیموقع افتنی یمادر جوان با مشکالت مال کی

یزنان همفکر، که باعث م گریارتباط با د یبرقرار یبرا یفراهم کردن راه لیبه دل نترنتیاز ا هاآنهمه  بود.

 .کردند یداشته باشند، قدردان یکمتر یشود احساس انزوا

را ارائه  ییهاستداللا نیو آفال نیآنال تیو رابطه فعال «مبارزه از زیر پتو» رامونیپ یدر همان زمان، مباحث

یمحسوب نم «یواقع یایدن»در  یاسیمشارکت س ،نیآنال هایبحثکه گفتگوها و  مبنی بر این امر دهدیم

 یبرا یاجتماع یهااز رسانه نیهمچن هاآنما زنان جوان فقط به بحث و گفتگو اکتفا نکردند. ا 62شوند.

و  استثنائیشامل اعتراضات  ییدادهایرو نیچن ند.استفاده کرد فضای مجازیخارج از  یدادهایرو یسازمانده

در  63اسالت واکرویداد  ریزیبرنامهبه عنوان مثال،  ها بود.و گروه تجمعاتادامه کار  نیو همچن صاباتاعت

، آندهندگان از سازمان یکی، (ساله 21) تیکه جود طورهمان، اتفاق افتاد نیکامالً آنال باًیتقر 2۰11سال 

اوکلند  کنممیفکر  - مینداشت پوستری زیچ چیهما ت واک، کامالً یک واقعۀ آنالین بود. اسال» داد: حیتوض

بوک و توییتر حرکت تنها به پشتوانۀ فیسما  نداشت. یپوستر چیه نگتونیاما ول -ممکن بود داشته باشد 

 «!میداشت نگتونینفر در ول 12۰۰فقط و  کردیم

آن  تیساوب .شدمتصل  نیآفال تیبا فعال نیبه صورت آنالنیز  «نهوالبک ولینگتو» ، پروژهاسالت واکانند م

 دهد:فعالیت این مجموعه را توضیح می

، تکنولوژی نیا قیاز طر است. لیبرنامه موبا نیو چند هاوبالگاز  یاشبکههوالبک 

سپس  ارسال کنند. ی خود راابانیخ تیاز تجارب آزار و اذ ییهاتوانند داستانیافراد م

تا همه  میکنیم یگذارعالمت ولینگتوننقشه  یرو مپگوگلرا با استفاده از  هاآن

 ینوع خشونت مبتن نیا برابر درسکوت کجا رخ داده است و  عیوقا نیا مینیبب میبتوان

 6۴.را بشکنیم تیبر جنس

                                                           
62 E.g. Christensen, ‘Political Activities on the Internet’. 

Slut walk 63ه کرد هیکه به زنان توص سیافسر پل کیبه  یپاسخ عنوانبهدر تورنتو  2۰11است که در سال  المللیبین یاعتراض ییمایراهپ یسر ک: ی

 ، آغاز شد.لباس نپوشندها احشهفمانند  بود
6۴ http://wellington.ihollaback.org/. 
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 کی یبرا جامعه و مشارکت در کار در اصل مربوط به تعامل نیاست، اما ا نیآنال هوالبکگروه  یتمام کارها

است توسط  ایمجموعهکه لند در نیوز 65«غذا روی پا» ۀمجموع ،بیترت نیبه هم است. یستینیهدف فم

شیر زیادی دارند را به مادرانی که کمبود شیر مادر که  یمادران در این مجموعه و شکل گرفته زنان جوان

 نیارتباط والد یبرا ین بستربه عنوابوک سیصفحه ف کی، اما ندارد یکیزیف یفضا - کنددارند، وصل می

 دارد.

 مزایا و معایب

 فعالیتاکثر جوانان با  زنان جوان است. کنش برایروش ارجح  نیوجود دارد که چرا ابزار آنال یادیز لیدال

یاستفاده م زین ،اغلب به صورت روزانه ،(یاسیرسیغ) گریمقاصد د یاز آن برا رایدارند ز ییآشنا ینترنتیا

در دسترس  یبه راحت یاجتماع یهاکردند که شبکه دیتأک نیهمچن د مطالعه در این پژوهشمورزنان . کنند

 -هم مادران جوان برای اما  یانغالباً دانشجو -از زنان جوان  یاریبس یبرا نیا دارند. یکم نهیهستند و هز

 یهاشبکه یابزارهااشاره کرد،  سیکه هر طورهمان، نیعالوه بر ا ، مهم بود.ندارند یادیز یکه منابع مال

کنند و با  انیرا ب ی خوداسیو س یکنند که زنان جوان بتوانند نظرات شخصیرا فراهم م ییهامکان یاجتماع

عمل کنند که زنان  «منیا یفضاها» تحت عنوانتوانند یم هااین شبکه 66.ارتباط برقرار کنند افراد متنوعی

ها به عنوان استدالل کرده است که زنان جوان از وبالگ ، کلربیترت نیبه همکنند. یصحبت م هاآنجوان از 

خود در  دیتا بتوانند درباره عقا ستین هاآن اریدر اخت یادیز یفضا رایکنند، زیاستفاده م ی گفتگوبسترها

 یقدرتمند یهاروش عنوانبهرا  نیآنال یها، انجمنکاربران از یاریبس 67صحبت کنند. یاسیمورد مسائل س

 فضاهای گفتگوی کردند. فی، توصیجنس سوءاستفادهدر مورد موضوعات حساس مانند  ژهیبه و گفتگو، یبرا

 ییهاکه داستان گرانیرا با د های خودآسیب اتیتوانند تجربیکنند که زنان میرا فراهم م ییفضاها نیآنال

به  یستینیواکنش فم چگونگیبه عنوان مثال درباره  توانندهمچنین میمشابه دارند به اشتراک بگذارند و 

ی، زنان م«یواقع یایدن» ی دردادیرو ای ییبرخالف هر گردهما .، بحث کنندیفرهنگ تجاوز جنس ی باجوامع
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از  یبرخ یحت کنند. ییرونما نیخود را به صورت آنال تیچه مقدار از هوخواهند یمتوانند انتخاب کنند 

 یمسائل نیبا چن درگیریتنها راه  بودن نیاست آنالممکن  ،از افراد یبرخ یاستدالل کردند که برا کاربران

داد که چرا به اعتراضات  حیقرار گرفته بود، توض تی، که در گذشته مورد آزار و اذساله( 21جمیال ) باشد.

]فضای آنالین[ دلهرۀ کمتری دارد. وقتی فقط به »فعال بوده است:  نینرفته است اما به صورت آنال یابانیخ

شود. دیگر نیاز نیست آزار و به اشتراک گذاشتن مطالب مختلف در آن راحت میکنید، میبوک مراجعه فیس

 ساله( هم همین طرز فکر را دارد: 21جودیت )«. های دیگران را تحمل کنیداذیت

همه این موقعیت را دارند که در دنیای واقعی از آزار جنسی صحبت کنند، همه در 

دوست  اریبس یتیزن تراجنس کیوبالگ  ماًمداو ن... مدیدونیماین موقعیت نیستند، 

این شخص در دنیای واقعی آزارهای . خوانممی رود،زیاد بیرون نمیرا که  یداشتن

جنبش تواند به ی، نمبه طور مثال این موقعیت را ندارداو کند. زیادی را تحمل می

 کند.اسالت واک برود چون احساس امنیت نمی

 تیمز کیبه عنوان  را را با استفاده از نام مستعار نیته ماندن در جوامع آنالامکان ناشناخ کاربر نیچند

 دیمشارکت مف یبرا هم این امر و گالگو وچی، کنتزایآندو معرفی کردند. همچنین از سوی محققانی مانند

 6۸.شناخته شده است

های شلوغ، ای برنامهبربود که  نیذکر شد ا شوندگانمصاحبهکه توسط  کنش آنالین یایاز مزا گرید یکی

مکان  کیزمان خاص در  کی، که در «یواقع یایدن» یدادهایبرخالف روخوبی دارد.  پذیریانعطافقابلیت 

به طور مادر مجرد جوان عنوان کرد که  کی شوند. نیتوانند در هر زمان آنالیافتد، زنان میخاص اتفاق م

در یا فعال که در آن عضو بوده  یهاجلسات شبانه گروه در مراقبت از فرزندان خود لیبه دل ستتوانینممثال 

او  نیآنال تیفعال نیبنابرا .مجموعه بود کیبوک سیصفحه ف ریمد ی، وحال نیا اب شرکت کند. واکاسالت

را  یمشابه یهاداستان کنندگانمصاحبه ریسا خود داشته باشد. مجموعۀدر  یاساس یرا قادر ساخت تا نقش

                                                           
6۸ Eva Anduiza, Marta Cantijoch and Aina Gallego, ‘Political Participation and the Internet’,Information, 

Communication and Society, Vol. 12, No. 6 (2009), p. 866. 



ها اعتصابات حضور پیدا کنند، زیرا آوردن بچه ای یتوانستند در اعتراضات سنتیونه نمکردند که چگ فیتعر

خود را بر حضور  یخانوادگ هایمسئولیت، انجام یاز زنان با منابع محدود زمان یبرخ خیلی کار راحتی نبود.

که  یگروه -ن جوان به طور خاص به مادرا نیموارد، مشارکت آنال نیدر ا دادند.یم تیدر جلسات گروه اولو

را  یرهبر یهاشوند و نقش ریدرگ قاً یدهد عمیاجازه م -دشوار است  هاآن یها براتیاغلب مشارکت در فعال

 .رندیبر عهده بگ

را در سطح  هاآن گسترش شبکۀ ارتباطی ییتوانا یاجتماع یهاکه رسانه افتندیدر نیزنان جوان همچن

، )به عنوان مثال هاآن یهااز پروژه یکردند که برخ دیتأک هاآن دهند.یم شیافزا یالمللنیو ب ی، ملیامنطقه

از  یاریدر بس نیآنال یهاشبکه قیدر ابتدا در خارج از کشور آغاز شده بود اما از طرواک( هوال بک و اسالت

 .افتیگسترش  گرید یکشورها

 یامر خصوصاً برا نیعضو شوند، اسازد تا در نقاط مختلف جهان یها را قادر مگروه نیهمچن بوکفیس

 یهاستینیکه روابط خود را با فم «6۹آئوتارُآیی ایجوان آس یهاستینیفم»مانند  یکوچک یهامجموعه

 ییدر مورد توانا ژهیبه و شوندگانمصاحبه ریسا ، جالب توجه بود.کردندیدر خارج از کشور حفظ م ییایآس

 یهاکه قبالً از پروژه یارتباط مجدد با فعاالن یبرقرار ای وزلندیارتباط با زنان در مناطق مختلف ن یبرقرار

 .خشنود بودند اریشناختند، بسیگذشته م

 قیاز زنان جوان از طر یبه عنوان مثال، برخ دارد. یبیمعا «یواقع یایدن»با  سهی، البته در مقانیآنال یایدن

به نظر  خود مواجه شدند. های مورد استفادۀلتفرمپ ای دینسبت به عقا دیبا انتقاد شد نیآنال یهاعاملستمیس

 یانشده لتریو ف یشخص هاییتواند بازخوردیم نیآنال طیو اغلب ناشناس مح واسطهبی تیرسد که شخصیم

به آن دهندگان و سازمان 7۰ختیرا برانگ یجنجال یهابحث یبرخ واکاسالتبه عنوان مثال  .دریافت کنندرا 

 یواقعاً جد انتقادات ران آن م» داد: توضیح( ساله 25) الیگرفتند، همانطور که گابرشدت مورد انتقاد قرار 

                                                           
Aotearo 6۹: است. وزلندین یبرا ینام مائور 

7۰ Ellena Savage, ‘Politics of Slutwalk’, Eureka Street, Vol. 21, No. 10 (2011), pp. 29_30. 



ارسال کرد و مردم در مورد آن نظر دادند و من  یپست «جیبی نهیآ»که  یاآورم هفتهیم ادیگرفتم و به 

 «.نداز حد بود شیب اتانتقاد نیا زیراکردم  هی، من در محل کار خود بودم و شروع به گردیدانی. م.فقط.

 نیآنال تیاست که نه تنها به فعال یمسلماً موضوعات نیآنال تی، آزار و اذیو به شکل افراط یانتقاد شخص

 نیمارت-موراهان 71.شودمیجوانان مربوط  انیدر م ژهی، به وتالیجید یایدن هایجنبهاز  یاریبلکه به بس

 نیآنال فضایاتمسفر و  تأثیرتحت  یتیجنس یارتباط یهاسبک لیبه دل ژهیاستدالل کرده است که زنان به و

با آن  نیمن به صورت آنال حاضر در پژوهشاز زنان جوان  یکه برخ یانتقاد تند قرار دارند. تریخصمانه

 ندهیآ یستینیفم یهاتیرا بر آن داشت تا در مورد مشارکت خود در فعال هاآناز  یروبرو شدند، برخ

 کنند. دنظریتجد

 یشکاف نسل

 یژگیبرخوردار است، و تیها از اهمستینیفم ینسل نیروابط ب یکه برا نیآنال یکنشگر بیعام

از  یبرخ»با خالصه کردن اصل مشکل، بیان کرد: ساله(  3۴)ربکا  است. یاجتماع یهاشبکهسازی انحصاری

ها را از دست جریان فرصت حضور در اینکنند و یارتباط برقرار نم با دیگران نیبه طور آنال اصالًافراد 

توسط محققان  نیآنال یابزارها یژگیو نای«. تواند کامالً انحصاری باشداین بستر می جهیو در نت دهندمی

است  یانحصار یصورت ذاته ب نیآنال تیفعال»: کندمیادعا  نی، چمبرلعنوان مثال به .شده است ذکر گرید

در  شوندگانی کهمصاحبه یبرا 72«وجود دارد. شرطشیپبه عنوان نظر مورد یبه فناور یدسترسامکان  رایز

از لحاظ  .یدسترس یهاتا به فرصت گرددبرمیبه عادات ارتباط  شتریب ی، انحصارطلببودندمطالعه  نیا

در  نیبنابرا دارند، یدسترس بوکفیسحساب  کی یاندازراهبه  کاربران ۀهموقتی ، به عنوان مثال، یکتئور

را که به طور فعال در  یفقط افراد یاجتماع هایرسانه، حال نیبا ا ند شرکت کنند.توانستیصورت انتخاب م

صفحه  یک لینک کههنگامی تواند فراتر از محدوده خود باشد.یکند و نمیمتصل م حضور دارندآن 

                                                           
71 Janis Wolak, Kimberly J. Mitchell and David Finkelhor, ‘Does Online Harassment Constitute Bullying? An 

Exploration of Online Harassment by Known Peers and Online-Only Contacts’, Journal of Adolescent Health, 
Vol. 41, No. 6 (2007), pp. 51_58. 
72 Kristen Chamberlain, ‘Redefining Cyberactivism: The Future of Online Project’, Review of Communication, 

Vol. 3, Nos 3_4 (2004), p. 145. 



 بوک تنهاسیاطالعات در ف شتریکند ارسال شود، بیشرکت نم نیآنال اجتماعاتکه در  یکس یبرا بوکفیس

 حضوربه  میکه تصم ی، افرادنیبنابرا است. یدسترسقابلو رمز عبور  یبا نام کاربر ستمیپس از ورود به س

دارند که کامالً به صورت  ییهاتیاز فعال یهمان اطالعات و آگاه افتیدر یبرا یفعال ندارند، شانس کم

 لیتبد یکامالً انحصار طیمح کیبه  را های مجازیشبکهناخواسته،  یامر، حت نیا اند.افتهیسازمان  نیآنال

 کرده است.

ها وبالگ کاراییجوان  کاربراناز  یبرخ کهیهنگام گرچهاین اجتماعات آنالین به افراد جوان گرایش دارند. ا

 لیر کل زنان در اواد، اما کردندیبوک استفاده مسیو ف ترییاز تو سن باالتر کاربراناز  یبرخ، دانستندیرا نم

 نیآنال یهاتیفعال کههنگامی هستند. نیآنال تیفعال ریجوان کمتر درگکاربران و باالتر نسبت به  یسالگیس

 شود. لیمشکل تبد کیتواند به یم شکاف نسلی نیچن باشد، «پنهان» ترمسنزنان  دیزنان جوان از د

 مسن شوندهمصاحبه نیچندکردند:  دییرا تأبودن و پنهان بودگی  ینامرئ نیا ،مصاحبه مورد از زنان یاریبس

از مبارزات  هاآنو نگران بودند که اگر نسل  اطالعی کردنداظهار بیزنان جوان  یهاتیاز وجود فعال

 یلی، لمثال عنوان به ای ادامه کار وجود نخواهد داشت. یبرازیادی  ، زنان جوانبازنشسته شوند یستینیفم

 شرکت داشت، ابراز هاآنخودش در که  ییهاتین جوان در فعالاز مشارکت کم زنا مشخصاً (ساله 51)

االن  هاآن. میداشت چیزهایی از این قبیلها و است که ما قبالً کارگاه نیمنظورم ا»وی گفت:  .ی کردنگران

ینم سمینیبه فم یازین وزلندیزنان جوان در ن گریکه د یمیزنان نسل قد ریاو با سا ینگران« کجا هستند؟

 مشترک بود. ،نندیب

 کنم کهی، من استدالل مکنندمشارکت می نیآنال یهاتیفعالدر  شوندگانی کهمصاحبه حاتیبر اساس توض

 نیوجود دارد که به صورت آنال وزلندیجوان در ن ستینیفم بیشتر از تصور زنان فمینیست قدیمی،بسیار 

را  تاسیس به عالقهبیزن جوان  شهیها کلاست که نه تن نیبودن ا ینامرئ نیمشکل ا .هستندنامرئی و پنهان 

 کرد: انی( بساله 2۴) سیضرر دارد، همانطور که آل زیگسترده ن یاسیکند بلکه در سطح سیم تیتقو



جوان یهاستینی]فم هاآن دیتوانیتر[ نممسن یهاستینیکه شما ]فم به این دلیل

 رایدلسردکننده است ز امر نیو گفتن ا که وجود ندارند. دییگویم اً، مدامدینیتر[ را بب

و  گویندنشینند و میمی، زنان جوان دیدانیم رانید.میشما در واقع حرکت را عقب 

 «شوم؟ میتسل دی، چرا نبا، من تنها هستمآره»

بر  یزنان جوان )و عموم مردم( مبن خطاب بهاین امر دارد: تکرار مکرر  یاستدالل اساس کی سیانتقاد تند آل

و  مند به فمینیسم را سرد کندعالقه افراد، ممکن است وجود ندارد یجوان ستینیفم چیه وزلندیدر ن نکهیا

 ینشان داده شد، برخ قبالً همانطور که  منصرف کند. رادارند  یستینیجنبش فم هب وستنیکه قصد پ یافراد

 هستند. یمنزو «یواقع یایدن»در  ستینیکردند که به عنوان فمیمصاحبه احساس م مورد از زنان جوان

را  ییانزوا نی، به طور بالقوه چنستیمورد توجه زنان جوان مدرن ن سمینیتصور که فم نیاز ا تیهرگونه حما

 کند.یم تیتقو

 جوان خود مشکل دارد. ستینیفم انیارتباط با همتا یکه در برقرار ستین یمیرسد فقط نسل قدیبه نظر م

به  یکم است که تا حدود اریدند که فرصت کار با زنان مسن بسکر یدیجوان ابراز ناام کاربراناز  یاریبس

(، که در گذشته از کار با زنان ساله 31) یتب کنند. دایرا پ هاآندانستند کجا ینم هاآنبود که  لیدل نیا

اط ارتب هاآنبا چطور اکنون دانم که ینم باًی، من تقرحقیقتاًاما در واقع، »داد:  حیبرده بود، توض بهرهمسن 

بودن  نیاحتمال آنال رای، زستیآسان ن نیبه صورت آنال هاآن پیدا کردن هاآن رای. زدانیدمی، برقرار کنم

 اکنونهم وزلندین دیکنیفکر م ایسال که آ نیساله، در پاسخ به ا 25 الیحال، گابر نیدر هم« کم است. هاآن

 گویاو رسد خیلی کوچک به نظر میاما  وجود داشته باشد جنبشیزنم یحدس م»، گفت: داردجنبش زنان 

فعالیت  یچگونگ بارۀدر اطالعات اندکیدهد که او یگفته نشان م نیا «فقط افراد هم سن و سال من هستند.

 دارد. هاآنخوردۀ فمینیست یا حتی مکان زنان سال

 شانیوقات در گفتگوهاا یحال، بعض نیبا اکامالً از هم جدا نیستند.  سن باالترهای جوان و البته فمینیست

( در ساله 23، سوزان )مثال عنوان به دارند. تناقضیرسد که اهداف میبه نظر م ،نیآنال تیدرباره فعال



 نیاصالح قانون سقط جن جیبس گیریشکل یچگونگدربارۀ  کنشگران فمینیستی، با موضوعمصاحبه خود 

 انجام شد: ی، که با حضور فعاالن در هر سنصحبت کرد

حس و مردم زنید مجازی حرف می هایدربارۀ توییتر یا دیگر شبکه، شما دیدانمی

متوجه شما  کنممی. فکر ..کنندمیمسن قطعاً احساس  زنانکنند. ناآگاهی پیدا می

بود  امری نیکه ا یدر حال اند.شده طردمکالمه که از  کننداحساس می هاآنشدید، 

کل  بود. که زیانگجانیه اریبساند دهانجام دا نیآنال یکه کارها یکسان یکه برا

 دارد. ییگراجوانبه  لیتما مکالمه

گروه  نیرا در مورد برخورد ا مشابهیداستان  «ولینگتونجوان  سمینیزنان فم اجتماع»ساله از  25عضو  کی

 :بیان کرد، ه بوددیپرس شاندر مورد روش کار هاآنتر که از محقق زن مسن کیبا 

 بود نیآنال هایکنشاز  یاریمربوط به نحوه انجام بس میما گفت که یاز مطالب یاریبس

کار را  نیبود که او ا نیمثل ا باًیتقر .میدهیاست که ما انجام م یهمان کار نیو ا

 کیخوب متوجه شدم که شما » در این حالت بود کهو  داندهم قوی نمی قدرهاآن

نیز در این حالت ما  و« د؟یدهیانجام م یگریاما چه کار د دیدار بوکفیسصفحه 

است که ما انجام  یکار مؤلفه نیتربزرگدر واقع  بوکفیسصفحه خوب، »بودیم که 

 «.میدهیم

در  یاسیمشارکت س یبه عنوان نوع نیآنال یهاتیدهد که زنان جوان در مورد فعالینشان م قولنقلدو  نیا

 هاآن»تجربه خود از عبارت  فیتوص یبرا ین حتسوزا اند.دهید سطح باالیی از نارضایتی رازنان مسن  انیم

 نگتونیجوان ول سمینیتوسط عضو اجتماع زنان فم قولنقل استفاده کرد. «طرد شدند کنندمی احساس

معتبر در ارتباط  یاسیاز مشارکت س یمختلف یهابا درک تیاحساس محروم نیدهد که اینشان م نیهمچن

 کیبه عنوان  بوکفیس صفحه کی هدایتدهد که ینشان م «د؟یدهیانجام م یگریچه کار د» سؤال است.



 ، کهشودیدرک نم ،بماند یباق ییبه تنها یستینیگروه فم کیتواند به عنوان هدف یکه می، شوستر تیفعال

 .انجام شد نیآنال تیفعال تیاست که قبالً در مورد مشروع ییهابحث ۀکنندمنعکس این امر

 ؟منقطع و جداشده هاینسل

 هاآنجوانی وجود ندارد، برای  یستینیفمبیان این امر که در نیوزلند جوان اظهار داشتند کاربران از  یاریبس

تر بیان کردند وجود نداشتن زنان کنشگران مسن، همچنین کننده است.کننده، دلسردکننده و ناراحتدیناام

در حوزۀ  است. دکنندهیننده و ناامکدلسردکننده، نگران هاآن یدرگیر باشند برا سمینیفمجوانی که با 

 لیدلبسیار مهم است. و علل آن  ینسل نیعدم ارتباط ب بررسی یاسیو علوم س یستینیفمهای پژوهش

و رشد  جذب نیرو شیتواند باعث افزایم یدرون جنبش ینسل نیروابط مثبت بمذکور این است که استدالل 

جنبش  یکل تیتقو دبخشیها نوستینیفم میان ینسل نیابط ب، بهبود رونیبنابرا 73.ها شودها و پروژهسازمان

 زنان است.

در  یاسیمشارکت س یو رسم یسنت یهادهد که کاهش شکلینشان م یشواهد علم شی، افزانیالوه بر اع

 7۴است. هاآنمنافع  بر یتمرکز متفاوت مبتنی بر ، بلکهستین استیعدم عالقه به س دهندهنشانجوانان  انیم

، یاسیس یکارها یبرا یاجتماع هایرسانه یروش انحصاراز  در این پژوهش مورد مطالعهنان جوان زاستفادۀ 

وقت خود را در آن  شتریب هاآننسل  یبود که اعضا ییفضا نیبه صورت آنال در واقع این بستر –نبود  یعمد

که  یاجتماع یهاشبکهرشد نکردند و مدام در  تالیجیدر عصر د یمی، نسل قدبیترت نیبه هم گذراندند.یم

کنند یکه با آن آشنا هستند کار م ییهاستمیهر دو نسل در س خود بودند. نانیشناختند به دنبال جانشیم

یاستفاده م یمختلف یکردهایها و رودارند، اما اغلب از مجموعه روش یبا هم همپوشان یو اگرچه از نظر زمان

بودن  یتواند نامرئیم، در روش ییهاتفاوت نی، چنیمنشان داد نیآنال تیبحث از فعال در همانطور که کنند.

 دهد. شیجوان را افزا ستینیفم یکارها

                                                           
73 Beth E. Schneider, ‘Political Generations and the Contemporary Women’s Movement’, Sociological Inquiry, 

Vol. 85, No. 1 (1988), p. 17. 
7۴ Matt Henn, Mark Weinstein and Dominic Wring, ‘A Generation Apart? Youth and Political Participation in 

Britain Today’, paper presented at the 50th Annual Conference of the Political Studies Association, London, 
2000, p. 4. 



که  فراتر از این مسئله است هاآن این امر برای واست  دهیچیپ امری هاستینیفم انیدر م ینسل شکافالبته، 

موج دوم و سوم از  نه. یگریست و دا نیآنال یکی رایز بینندهمدیگر را نمیکه  از آنان هستندل فقط دو نس

دلیل این امر هم آن حال،  نیبا ا متفاوت است. سمینیاز فم فشانیتعار نیها و همچنو روش هاارزشنظر 

ی مثالذکر با  75زنان را دارند. یو بهبود زندگ یدر مورد برابربسیاری  یاساس یهادهیاهداف و ا هاآنکه  است

یم ینسل نیب سمینیبحث کرده است که چگونه فم سونیمادران جوان، مد یبرا ییایبرنامه استرال کی از

زنان جوان و مسن را برجسته کرده  همراه بودنبر  هاتمرکز برنامه تیاهم یمطالعه و 76.تواند موفق باشد

که  یحرکت خط کیاز درک  دیمعاصر با سمینیکرده است که فم شنهادی، بودجون پبیترت نیبه هم است.

 یجابه 77.دور شود به دنبال موج قبلی که با موفقیت بر دستاوردهای قبلی بنا شده است، برود، یک موج باید

 7۸«.برگردانده شود»تواند می ،«شود منتقل» فقط «فمینیستی دستاوردهای» اینکه

 نیب کنندهنگران یهااز تفاوت یبه برخ پژوهش نیکه ا یدر حالاین امر تا حدودی در نیوزلند رخ داده است. 

ی همکار ید که به خوبنوجود دار جوانو  ریاز زنان پ یاریکه بس کرد دیتأک دیها پرداخته است، اما بانسل

)به عنوان مثال  کنشگر یهاموزش بحران تجاوز به عنف( و گروه)به عنوان مثال آ ییهاسازمان کنند.یم

 با هممختلف را  نیزنان سنای هتالش به خوبی ( وجود دارند کهنیمرتبط با قانون سقط جن یهاگروه

هم را  نیتوافق دو نسل در مورد مشارکت آنال قیمصاد نیهمچن شوندگانمصاحبهاز  یبرخ کنند.یم بیترک

، که 7۹وزلندیزنان ن یمل یشورا یا(، در مورد حضور رسانهساله 6۰) زابتیبه عنوان مثال ال .ذکر کردند

جوان شعبه اوکلند  یاز اعضا یمن برخ» ، صحبت کرد:نددهیم لیتشک تراصلی یآن را اعضا یشهرت اصل

من  و .یآورنو ف یاجتماع هایشبکهها و رسانهاستفاده از با  .به روز باشنددوست دارند  که، شناسمیرا م
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به روز شده  تیساوبدر واقع،  «.کندو با آنان موافقت می دهدیکار را انجام م نیا یکنم سازمان ملیفکر م

 ۸۰.دهدیارائه م کانال یوتیوبو  تریی، حساب توبوکفیسبه صفحه  ییوندهایپسازمان، امروز این 

 گیرینتیجه

جوان که غالباً به عنوان موج سوم  یهاستینیفم هایفعالیتشود یوجود دارد که باعث م یمختلف لیدال

 نیا شود.ینم دهی، دهستند ریدرگ سمینی، توسط عموم مردم از جمله زنان مسن که با فمشوندمیشناخته 

استفاده زنان جوان از شبکه ایکه آ اصلی پژوهش این است سؤالها پرداخته است. جنبه نیاز ا یکیمقاله به 

 .یا خیر نقش داشته است یبودن ینامرئ نیدر چن یستینیفم تیو فعال یاسیمشارکت س یبرا یاجتماع یها

سر و کار داشتند، استدالل کردم که رسانه سمینیکه با فم ندوزلیدر ن یمصاحبه با زنان یهاافتهیر اساس ب

 لیزنان جوان به دل کنند.یزنان جوان عمل م یاسیس یهاتیفعال یبرا دیمف یبه عنوان ابزار یاجتماع یها

 دیجد یهاخود از رسانه یاسیس یهاتی، در فعالریپذانعطاف یهاکم و برنامه یهانهی، هزآسان یدسترس

اطالعات به اشتراک گذاشته  شتری، از آنجا که بحال نیبا ا ند.نکیوبالگ استفاده م ای تریی، توبوکفیسمانند 

یم نامثبتدر دسترس است که به طور فعال در آن  یافراد یفقط برا یاجتماع یهارسانه قیشده از طر

 انیدر م .کندطرد می ،ستندین ریدرگ نیرا که در جوامع آنال یافراد ،ناخواسته نیآنال تی، فعالکنند

که  یستینیفم یهاتیاز فعال یاریاغلب از بس هاآن .بودندزنان مسن  بیشتر ریگروه اخ نی، اشوندگانمصاحبه

زنان جوان در  انیدر م یستینیرو از عدم تعهد فم نینداشتند و از ا یدادند اطالعیتر انجام مزنان جوان

 یمنجر به عدم آگاه نیاز زنان جوان در مشارکت آنال یبرخ دی، تمرکز شدهمچنین بودند. دیناام وزلندین

ها ستینیفم نیب یکه شکاف نسل دیرسی، به نظر مجهیدر نت شد.میزنان مسن  یها و کارهاتیاز فعال هاآن

 .سرعت گرفته است دادهایرو یدهارتباط و سازمان یبرقرار یبرا یمخصوص سن یهابا روش وزلندیدر ن

 یهاستینیباشد که فم نیاز ا یموج سوم ممکن است حاک سمینیشدن فم ریبوط به فراگمر اتیگرچه ادب

 نیمورد در ب نیرسد ای، اما به نظر نمکنندیم فعالیت نیآنال ییگراکنش ییخصلت استثنا هیجوان عل
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 لی، دلدشنشان داده  وزلندیزنان ن یمل ی، همانطور که نمونه شوراحال نیا اب وجود داشته باشد.کاربران 

کاهش  ندهیدر آ یاجتماع یهاسانهاز استفاده از ر یوجود دارد که اختالفات و مشکالت ناش بینیبرای خوش

بودند و فقط چند سال بود که به طور فعال  یسالگستیبجوان فقط در  فعاالناز  یاری، بسنیالوه بر اع .ابدی

یب سمینیشرکت در فم یبرا ینتظار داشت راهتوان اینم یجوان نیسن نیدر چن بودند. ریدرگ سمینیبا فم

 ستیفمن راهاناز هم یبرخ نیآنال تیاند که فعالافتهیدر هاآناما  کنند. دای، قدرتمند و قابل مشاهده پبیع

، حال نیدر ع است. ینسل نیروابط ب شبردیپ یبرا ینقطه شروع خوب همین امر، کندیم گانهیرا ب هاآن مسن

بودن  دیمف زانیرا در مورد م یها از هر سنستیفمن نیها احتماالً درک بنسل نیدر ب تالیجیسواد د شیافزا

 تأثیردر مورد  یترقیعم نشیتواند بیم قاتیتحق خواهد داد. رییتغ یستینیفم یکارها یبرا نیآنال تیفعال

)نه  یتالیجیشکاف د یو بررس «میانهموج » اندازچشم قی، به عنوان مثال با تلفدر جنبش زنان نیآنال تیفعال

در  نیآنال تیمسائل آزار و اذ ای (یو طبقات ی، قومیشهر/ییروستا یهاکننده سن بلکه شکافتنها منعکس

 یاسیشدن مشارکت س دهید شیتحوالت باعث افزا نیاست که ا دیام ارائه دهد. یستینیفم تیرابطه با فعال

 مناطق جهان شود. ریاو س وزلندیمعاصر در ن سمینیگسترش حضور فمزنان جوان و 

 پانوشت نویسنده:

زنان »ارائه شده است:  2۰12 وزلندین یاسیکنفرانس انجمن مطالعات س ژهیمقاله در پانل و نیا ینسخه قبل

 .نگتونی، ولرنوامب 26-2۸، «کجا هستند؟ یعموم یدر زندگ

 بیوگرافی نویسنده

در  قیتحق اریو به عنوان دست دریافت کرد شیدر اتر نیدانشگاه واز را  یشناسجامعهمدرک  شوستر ایجول

در  یشناسدکترا به گروه جامعه یدایبه عنوان کاند یو 2۰1۰در سال  کار کرده است. شیعلوم اتر یآکادم

را  وزلندیخود است که جنبش زنان معاصر در ن نامهانیپا یو در حال کار بر رو وستیدانشگاه اوکلند پ

 است. یاجتماع یها، تقاطع و جنبشیستینیفم یهاتیشامل فعال یو یاتقیتحقهای حوزه کند.یم یبررس
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