


 زنان و مبارزه آنالین 
 ھای چھارگانھ فمینیسم؛ موج چھارم، کنشگری در فضای مجازیموج

بندی دیگری نیز برای  ھای مختلف پرداختیم. دستھبندی فمینیسم بر اساس ایدئولوژی در نوشتار قبل، بھ تقسیم  – ایبرپژوهس

پردازان حوزه فمینیسم، تاریخ فمینیسم را بھ ھای زمانی است. برخی از نظریھ بندی بر اساس دورهفمینیسم وجود دارد و آن تقسیم 

ھا در ھر موجی بھ دنبال دستیابی بھ اھداف مشخصی با کنند. فمینیست بندی می » تقسیم ھای مختلف تحت نام «موج دوره 

 :ھای متنوعی بودند. نگاھی گذرا بھ امواج فمینیستی بھ قرار زیر استاستراتژی 

 موج اول
ی کسب علم و  میالدی بود کھ زنان بھ دنبال حق تحصیل و حقوق قانونی خود با استراتژ  ۱۹۲۰الی   ۱۸۴۰موج اول مربوط بھ 

ھا بود و از این طرق پیگیر  و روزنامھ  [۱]ھاشان اعتراضات خیابانی، استفاده از پمفلت فکری بودند و روش مبارزهروشن 

 .شان بودنددستیابی بھ ھدف

 موج دوم
شود، زنان عالوه بر حقوق قانونی، خواستار رسیدن بھ برابری و  میالدی می  ۸۰تا  ۶۰ھای در موج دوم کھ مربوط بھ دھھ 

ھای زنان،  مراکز و گروه ھا با افزایش آگاھی، اعتراض و نافرمانی مدنی بوسیلھ ارتباطات شخصی در خودمختاری بودند. آن 

ھای موج دوم عبارت «]امر[ شخصی ]امر[ سیاسی  شان بودند. فمینیست مجالت و اعتراضات خیابانی بھ دنبال رسیدن بھ اھداف

ھای زندگی خصوصی زنان پررنگ است» را ترسیم کردند بھ این معنی کھ تأثیر تبعیض جنسی و پدرساالری را بر ھمھ جنبھ 

 .کنند
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ی بوده ھای جنسیتروشن کردند کھ فمینیسم در موج دوم خود دنبال شکستن کلیشھ  [۲]ای مانند بتی فریدانبرجستھ  ھایفمینیست 

کنند کھ فمینیسم بھ ھمان میزان کھ برای زنان اھمیت دارد برای مردان نیز با اھمیت است. با این حال، است و بنابرین تأکید می 

،کند ھای موج دوم بدون توجھ بھ اینکھ محورھای مختلف بسیاری وجود دارد کھ گروه یکنواخت زنان را از ھم جدا می فمینیست 

در کتاب «آیا من یک زن نیستم؟» اشاره بھ کاھش ارزش   [۳]کردند. بِل ھوکسروھی ھمگن رفتار می با زنان بھ عنوان گ

کند کھ این اتفاق پوست و کنار گذاشتن زنان رنگین پوست از جنبش فمینیستی کرده است. ھوکس بحث می زنانگی زنان سیاه

شود و تنھا خود زنان از این  درون جنبش می  (classism) ھای اجتماعیورزی علیھ گروهسبب تقویت نژادپرستی و تعصب 

 .برندمسئلھ رنج می 

 موج سوم
دانند. فمینیسم در این دوران بھ موضوع تنوع و و دھھ اول قرن بیست و یک را دوره موج سوم فمینیسم می قرن بیست  ۹۰دھھ 

شان در قالب ارتباطات  حقوق فردی و جھانی افراد با استراتژی فعالیت فرھنگی، بیان شخصی و فردی توجھ داشت. مبارزات 

 .گرفتداد، شکل می اه بھ گاه روی می شخصی از طریق وب، فرھنگ، موسیقی و رویدادھای بزرگی کھ گ

توان در نظر گرفت، فعالیت رنگین پوستانی چون بل ھوکس بود. نظریھ نکتھ دیگری کھ در خصوص پیشرفت موج سوم می 

از دیگر عوامل مھم و مؤثر در فمینیسم موج سوم بود و بھ شدت تحت تأثیر تحقیقات دانشگاھی این نظریھ قرار گرفت.  [۴]کوئیر

توان با دو گانھ  ھای سیالی ھستند و بھ راحتی نمی بندی بر این باور است کھ جنسیت و تمایالت جنسی دستھ [۵]نظریھ کوئیر

 .«مرد» و «زن»  آن را درک کرد

 موج چھارم 
ھا ھای مبارزاتی فمینیست لین فمینیستی معتقدند بھ دلیل تغییراتی کھ در استراتژی پردازان و فعاای از نظریھدر سالھای اخیر عده

 .گیری است یا حتی شکل گرفتھ استرخ داده، موج بعدی فمینیسم در حال شکل 

 ھای تصویری بھ بازنماییھای اجتماعی و پلتفرم گیرد کھ از طریق نت و شبکھ موج چھارم از تالقی اینترنت و جنسیت شکل می

دھد  شود، تکنولوژی ابزاری است کھ بھ زنان اجازه می پردازد. موج چھارم با تکنولوژی تعریف میمسائل زنان و دختران می 

 .پذیر بسازندکھ جنبش آنالین قوی، عمومی و واکنش 
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ده است. یکی از  بھ دلیل تفاوت نظر در وجود یا نبود موج چھارم، برای شروع این موج تاریخ دقیق و دارای اجماعی اعالم نش

ھا و تغییرات ای از فعالیت توان وقوع یک رویداد مشخص را مبدأ موج چھارم قرار داد، بلکھ مجموعھ دالیل آن این است کھ نمی 

تر از طریق نت و سایبر را  الوصول بھ اطالعات و اثرگذاری آسان در عرصھ ارتباطات، افزایش آگاھی زنان، دسترسی سھل 

ھا در فضای مجازی  ھای جدید فمینیست ج اثرگذار دانست. ورود بھ موج چھارم فمینیسم مربوط بھ فعالیت باید در شروع این مو

 .است

ای و  ھای اول و دوم اساتید و دانشگاھیان بودند در حالیکھ کنشگران اصلی موج چھارم فعالین رسانھ پردازان موج بیشتر نظریھ 

ھای ھا ھستند؛ تعداد بسیار کمی از دانشگاھیان و شخصیتھا و ژورنالیست ه پردازان این موج نویسندسایبری و ھمچنین ایده

اسکاتلند   [۷]استاد دانشگاه استرلینگ ،[۶]توان از دکتر االسید مونروبارز علمی موافق جریان موج چھارم فمینیسم ھستند کھ می 

 .کند نام بردر حوزه ارتباطات، رسانھ و فرھنگ فعالیت می کھ د

علیرغم اینکھ مخالفان موج چھارم معتقدند شواھد موجود، دلیل کافی برای شروع موج جدید فمینیسم نیست اما روی آوردن  

موافقان موج چھارم  ھای مختلف، دلیل کافی برای ی سایبری و پلتفرمھای جوان بھ اینترنت و فعالیت آنان در عرصھفمینیست 

ھای جدید بر  شود کھ این موج شروع شده است و این امر ضروری است کھ دانشگاھیان بھ اثراتی کھ تکنولوژی محسوب می

 .ھای فمینیستی دارند بپردازندھا و فعالیتبحث

متأثر   [۸]انند سایبرفمینیسمیک استاد آمریکایی رشتھ ارتباطات درباره وجود موج چھارم معتقد است کھ این موج فمینیسم نیز م

ھای مربوط بھ تکنولوژی و  ھای زنان در حوزهلیت باشد، با این تفاوت کھ موج چھارم فمینیسم در پاسخ بھ فعااز اینترنت می 

ھایی کھ مربوط  توان اشاره کرد کھ موج چھارم، فعالیت سازی شکل گرفتھ است. البتھ می ھای اجتماعی مانند جنبش ھشتگرسانھ 

 ھای ساختھ شده در خصوص زنان، بھشود، کما اینکھ اکثر ھشتگ ھای جنسی است را نیز شامل می بھ آزار و اذیت 

 .شان از خشونت و آزار جنسی مرتبط استتجربیات 

  

  

 (ردد.(بروشورگشوند تھیھ می ھایی کھ بھ سھ قسمت تقسیم می ی کاغذی است کھ معموالً در برگھ پمفلت نوعی رسانھ  [۱]

[۲] Betty Friedan 
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[۳] bell hooks 

[۴] queer theory 

-https://www.merriam ) .کند و جنسیت را رد می  ھای سنتی جنسیک رویکرد ادبی و فرھنگی کھ مقولھ  [۵]

webster.com/dictionary/queer%20theory) 

[۶] Dr Ealasaid Munro 

[۷] Stirling 

 .در مقالھ بعدی از سایبرفمینیسم خواھیم نوشت [۸]

  

● Munro, E. (2013). »Feminism: A Fourth-Wave?«, Political Insight, ۴, ۲۲-۲۵ 
● Cochrane, Kira (2013). »The fourth wave of feminism: meet the rebel women«,  

available at: https://www.theguardian.com/world/2013/dec/10/fourth-wave-
feminism-rebel-women 

●  

 

https://cyberpajooh.com/%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86/#_ftnref3
https://cyberpajooh.com/%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86/#_ftnref4
https://cyberpajooh.com/%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86/#_ftnref5
https://www.merriam-webster.com/dictionary/queer%20theory
https://www.merriam-webster.com/dictionary/queer%20theory
https://cyberpajooh.com/%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86/#_ftnref6
https://cyberpajooh.com/%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86/#_ftnref7
https://cyberpajooh.com/%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86/#_ftnref8
https://www.theguardian.com/world/2013/dec/10/fourth-wave-feminism-rebel-women
https://www.theguardian.com/world/2013/dec/10/fourth-wave-feminism-rebel-women

	ID_BG_122
	Blank Page

	RTM01-02
	زنان و مبارزه آنلاین
	موجهای چهارگانه فمینیسم؛ موج چهارم، کنشگری در فضای مجازی

	موج اول
	موج دوم
	موج سوم
	موج چهارم




