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تاریخچه فمنیسم حکایت از آن د ارد  که رسانه های سنتی توانسته اند  نقش به سزایی 
د ر ایجاد  برابری حقوق زنان با مرد ان د ر جوامع ایفا کنند . فمنیسم به جنبش های 
اید ئولوژیکی اطالق می شود  که هد ف آنها برقراری فرصت های برابر برای زنان با مرد ان 
این جنبش ها همواره  اقتصاد ی است.  د ر عرصه های مختلف سیاسی- اجتماعی- 
سرکوب زنان و نابرابری های جنسیتی را د ر جوامع مرد م محور مورد  اعتراض قرار گرفته 
است. احقاق حقوق زنان به شکل جنبش های فمنیستی د ر چهار مرحله شکل گرفته 
است، که د ر هر یک از آن ها، رسانه ها به عنوان ابزارهای اصلی این جنبش ها، نقش 
مهمی را د ر توسعه این اید ئولوژی ایفا کرد ه اند . موج اول جنبش های فمنیستی، از 
د هه 1920 میالد ی با ابزار رسانه های چاپی شامل؛ روزنامه ها، بولتن ها و مجالت، آغاز 
شد . اگرچه فاز اول جنبش های فمنیستی د ر انگلستان با کمپین احقاق حق رأی زنان 
د ر انتخابات شروع شد ، ولی د ر اد امه این جنبش اعاد ه حق مالکیت، حق طالق، حق 
سرپرستی کود کان، و حضور زنان د ر حوزه های عمومی- اقتصاد ی نیز مطرح گرد ید ه، 
و این جنبش توانست طی چند  د هه به کشورهای اروپایی د یگر همچون آلمان، فرانسه 

و ایتالیا نیز سرایت کند . 
پیروزی زنان د ر کسب حق رأی، و برخی د یگر از خواسته های مطرح شد ه آن ها د ر 
نخستین موج جنبش های فمنیستی، فعالین حقوق زنان را برآن د اشت تا د ر عرصه های 
بزرگتری قد م نهاد ه و د ومین موج فمنیسم با اد عای رفع هرگونه تبعیض جنسیتی و 
محد ود یت های اجتماعی-اقتصاد ی- فرهنگی را د ر د هه های بین 1960-1980 میالد ی 
شکل د هند . د ر این مرحله، زنان توانستند  با تریبون های رسانه ای جمعی قد رتمند تری 
همچون راد یو و تلویزیون، صد ای عد الت خواهی خود  را د ر ابعاد  و موضوعات گسترد ه تری 
نظیر برابری کار و حقوق زنان با مرد ان، رفع خشونت خانگی علیه زنان، تجاوز جنسی، 
استفاد ه های ابزاری از زنان د ر محل کار و غیره را به گوش مرد م جهان و مسئولین 
کشورهای مختلف برسانند . اگرچه نتیجه این جنبش ها، پررنگ تر شد ن نقش زنان د ر 
عرصه های اجتماعی و سیاسی بود ، شواهد  د ال بر آن است که زنان همچنان د ر غالب 
برنامه های تلویزیونی به عنوان مجریان یا کارشناسان اصلی حضور ند اشته و اغلب از  زنان 

زیبا و جوان  به عنوان ابزار تبلیغات بهره گرفته شد ه است.
با ورود  فن آوری های جد ید  ارتباطاتی، و د سترسی همگانی به اینترنت، فرصت های 
مناسب بیشتری د ر جهت برابری خواهی زنان با مرد ان فراهم گرد ید . از این رو، موج 

نقش رسانه ها در احقاق حقوق زنان
  از رسانه های سنتی 

تا رسانه های اجتماعی
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سوم جنبش های فمنیستی د ر د هه 1990، د ر راستای به چالش کشید ن رویکرد های 
مختلف فمنیستی د ر جنبش های موج د وم و برخی تفکرات نژاد پرستانه و د ستاورد های 
آن ها آغاز شد . د ر این جنبش ها هرگونه تبعیض جنسیتی د ر هر نژاد  و از هر قوم و 
ملیتی مورد  اعتراض قرار گرفت. فمنیست های موج سومی معتقد  بود ند  که جنسیت 
تعیین کنند ه شخصیت انسان ها نیست و هیچ تفاوت ذاتی روانشناختانه ای بین مرد ان 
و زنان وجود  ند ارد . توسعه شبکه های اینترنتی د ر سر تا سر جهان و ایجاد  رسانه های 
اجتماعی نظیر فیس بوک، توییتر، اینستاگرام، فعاالن حقوق زنان را به سوی جنبش های 
موج چهارم فمنیسم سوق د اد  که از سال 2012 با ابزارهای رسانه های اجتماعی آغاز 
شد  که تا  هم کنون  نیز اد امه یافته است. جنبش های اخیر د ر راستای اعتراض به عد م 
امنیت جنسی زنان اعم از آزار جنسی د رخیابان، محل کار، د انشگاه و نیز قتل زنان و 

د ختران، و تغییرات اساسی د ر فرهنگ جنسیتی شکل گرفت. 
علی رغم آن که انتقاد های زیاد ی را می توان به جنبش های فمنیستی، د ر خصوص خط 
مشی، اهد اف، میزان و نحوه د ستیابی به هد ف ها، وارد  نمود ، ولی حقیقت این است 
که این جنبش ها توانستند  از طریق رسانه های جمعی سنتی، زنان را  از حقوق واقعی 
خود  آگاه ساخته، نگرش عامه مرد م را نسبت به قابلیت های زنان تغییر د اد ه، و با ایجاد  
کمپین های مختلف و اعتراض های مد اوم نسبت به گرایش های تبعیض آمیز، زنان را از 
حاشیه جامعه به متن بکشانند ، و مسئولین کشورهای مختلف را ناگزیر سازند  تا د ر 
جهت عد م تبعیض جنسیتی اقد ام به فرهنگ سازی نمود ه، و با رعایت برابری حقوق 
زنان با مرد ان، قوانین جد ید ی را وضع نمایند . هر چند  که این جنبش ها با رسانه های 
جمعی سنتی آغاز شد ند ، ولی توانستند  با رسانه های ارتباطاتی نوین د ر راستای تکمیل 
آرمان های برابری خواهی زنان اد امه یابند . شبکه های اینترنتی سراسری، د هکد ه ای 
جهانی را پد ید ار نمود ند  که د ر آن عالوه بر نزد یک شد ن فرهنگ مرد م د نیا به یکد یگر، 
و د ر جریان قرار د اد ن مرد م د ر سرتاسر د نیا از اطالعات جهان پیرامون، ویژگی ها و 
توانایی های زنان به شکل پررنگ تری به مرد م نشان د اد ه شود . فعاالن حقوق زنان 
از طریق رسانه های نوین توانستند  عالوه بر اعتراض به تبعیضات جنسی علیه زنان و 
تبلیغات اید ئولوژیکی خود ، فرهنگ جد ید  و نسبتاً واحد ی را د ر جوامع مختلف ایجاد  
کنند . آن ها تالش کرد ند  تا با شرکت د اد ن بسیاری از افراد  سرشناس د نیا د ر این کمپین 
همچون هنرپبشه ها یا سیاستمد اران محبوب، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، د ر 
جهت تغییر نگرش عامه مرد م و حتی سیاسیون حرکتی رو به جلو د اشته باشند . از 
این رو، می توان شاهد  بود  که هرگونه رفتار تبعیض آمیز و نگاه های ابزاری به زنان،  د ر 
این فضاهای مجازی به صورت گسترد ه مورد  نقد  اقشار مختلف جامعه قرار گرفته است. 
فعاالن حقوق زنان همواره توانسته اند  با بهره گیری از رسانه های جمعی، چه سنتی و 
چه نوین، فرهنگ جد ید ی را به جهانیان ارائه د اد ه، هنجارها و ارزش های مرد ساالرانه را 
به چالش کشید ه، تفوق مرد ان به زنان را کاهش د اد ه، پایه تبعیض جنسیتی را سست 
کرد ه، و عرصه های اجتماعی- سیاسی را برای ورود  زنان به جامعه اجتماعی- اقتصاد ی 
و حتی سیاسی با حقوقی برابر با مرد ان و د وش به د وش آن ها، باز کنند . از این رو، 
امروزه شاهد  آن هستیم که تمام مرد م د نیا، فارغ از زن و یا مرد  بود ن، قاد رند  از طریق 
رسانه های نوین و به ویژه شبکه های اجتماعی، پا به  پای مرد ان د ر تهیه گزارش ها و 
محتواها برای رسانه های جمعی معتبر شرکت نمود ه، و برنامه ها و محتواهای مورد  نظر 
خود  را تهیه نمود ه و برای مخاطبین خود  د ر سر تا سر د نیا، به اشتراک گذاشته، با آن ها 

ارتباطات د وسویه یا حتی چند سویه برقرار کنند . 
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