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 یدر شبکه اجتماع یرانیا یها یتیسلبر «ییخودبازنما» یالگوها

 نستاگرامیا
  

 .ایرانتهران،  ،یعلوم ارتباطات، دانشگاه عالمه طباطبائ یدکتر یدانشجو  فرد یزهرا اردکان

 

   زاده یندا رضو
خراسان  یجهاد دانشگاه یپزوهشکده گردشگر یجامعه شناس اریاستاد  

 .رانیمشهد، ا ،یرضو

  چکیده
شبکه ظهور سالنيآنالیاجتماعيهابا پدریاخيهادر فراگدهيبا اهایتيسلبرریحضور هاشبکهنيدر

سلبرمیمواجههست اهایتي. بدونشبکهنيدر بازنمایرسميهاواسطهرسانهها را يیمانندمطبوعاتخود
نظرکنندیم اساس بر سلبرهي. شبکههایتيگافمن جلوانعنوبهیاجتماعيهااز استفادهيابزار صحنه
شبکهکنندیم مخاطبان به را موردنظرشان مطلوبو خودِ ایاجتماعيهاتا ازآنجاکه کنند. نيعرضه

ايادياشخاصمورداقبالوتوجهافرادز درآنيهايینحوهخودبازنماقیتحقنيدرجامعههستند، را ها
منظورنيايموردمطالعهقراردادهاست.برانندهیوپربرجوععنوانافرادموردبهنستاگراميایشبکهاجتماع

طر الگوهاقياز تکنيیخودبازنماياستخراج استراتژهاکیو مدلياهيو ارائه به نحوهیآن از جامع
-یتينفرازسلبر5ازصفحاتینستاگراميپستا193شبکهپرداختهاست.نيدراهایتيسلبريیخودبازنما

دارندبهروشنمونهنيشتریکهبیرانيايها نتايریگتعداددنبالکنندهرا جيهدفمندانتخابشدهاست.
ویدوستیترانهعل،ياریهاکهشاملمهنازافشار،رامبدجوان،بهنوشبختنمونهيرویفیکيمحتوالیتحل

پنجالگوشاملنيهابهدستداد.ارادرصفحاتآنيیخودبازنمايپنجالگوباشد،یمحمدرضاگلزارم
مخاطانهيگراتعامليالگوها،یاجتماعيکنشگريیبازنمايالگو،ياحرفهتيهويیبازنمايالگو بان،با
الگویاسیسيکنشگريیبازنمايالگو میشخصیزندگيیبازنمايو ازباشدیروزمره استفاده با .
شناختيرهایتفس استخراجداللتینشانه مؤنيایضمنيهاو محبوبيهالفهالگوها، خاصو پنجگانه
ویبودگرخواهیوخديیموردتأ،یبودگريپذتیفعالومسئول،یوازجنسجامعهبودگيعاد،یبودگ
.کندیميیرابهمثابهگروهمرجعبازنماهایتيسلبرتیبهدستآمدکهدرکلیبودگیومردمیمیصم

 .یشبکه اجتماع ،یتیسلبر ،ییخودبازنما ،ییبازنما نستاگرام،یا :ها واژهکلید
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  همقدم
3هاسلبريتی مشهور( افراد عنوانهب)يا که هستند،موردتوجهافرادي جامعه اقبال و

خاصطوربهموضوعاتمطالعاتیخوبیبرايپژوهشگرانمطالعاتفرهنگیوارتباطاتو

هستندعامهفرهنگمطالعات ؛ موردتنهانهزيرا بلکه خاصدارند اجتماعی عملکردهاي

 صبورنژاد، و )رشیدي هستند نیز جامعه بهاآن(.3195اقبال از پسندعامهفرهنگخشی

بهمخاطبانعرضهوتوسطتودهايرسانهوفرهنگهارسانهکهتوسطباشندمیامروزي

بهيکیازنیروهايغالبدرفرآينداجتماعیايرسانهاينفرهنگ.»شوندمیمردممصرف

نمشهوردرمقامداورانسلیقه،ارزشوتفکرجايگزيهايچهرهشدنتبديلشدهاستو

هاخانواده و مدارس هايپايگاه، واندشدهدينی ؛ ايتازهسرمشق ويابیهويتبراي

 ايجاد رفتار و مد زندگی، سبک هماهنگ کنندمیالگوهاي » 3131)بنت، :321.)

درکهايارزش،باتجربهاجتماعیمخاطباندرتعاملاست.هاسلبريتیزيستههايتجربه»

.شودمیگزينشیتحسینودرزندگیمنعکسصورتبهمردمازسويهاآنشدهورفتار

افرادمشهوردنبالاينهستندکه با اتخاذکنندوهاآنهايويژگیهواداراندررابطه را

)رشیديوصبورنژاد،«اشکالقدرتمندتحولاجتماعیوشخصیراتجربهکننددرنتیجه

الگوهايیکهتوسطتودهمخاطبانعنوانبههاسلبريتیمطالعهدربابجهتازاين(.3195

وهاارزشپسندوهمچنینعامهفرهنگاطالعاتیدربارهتواندمی،شوندمیدنبالومصرف

عاليقیکهعامهمردمبهدنبالآنهستنددراختیارقراردهد.

اثرگذارانبرجامعهوفرهنگهاسلبريتیاستکهتأملقابلهمچنینايننکته تنها

.يکیازپذيرندمیتکنولوژيکاثرنیز-اجتماعیهايزمینهتندبلکهدرموقعیتخودازنیس

هايیزمینه هاآنکه آن اندپذيرفتهتأثیراز ظهورهايپیشرفت، و رسانه حوزه در جديد

هايرسانه ظهور از پیش است. هايرسانهنوين ازجملهجديد و هايشبکهاينترنت

رزشکاران(بامخاطبانوو)شاملستارگانسینما،خوانندگانهاتیسلبرياجتماعی،ارتباط

تنها مردم، هايرسانهتوسط صورت مطبوعات مانند گرفتمیرسمی ظهور؛ با اما

اجتماعیاينواسطهتاحدبسیارزياديازمیانرفتهاستوهرسلبريتی،رسانههايشبکه
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 آن طريق از که دارد را جامعهبدتواندمیشخصیخود و مردم به را خود واسطه ون

 با باشدهاآنبشناساندو تعاملداشته تغییراتتوانمیبنابراين؛ جديد،ايرسانهگفتبا

 با مشهور ارتباطافراد کمیتوکیفیتاثرگذارياجتماعیهايتودهنحوه و هاآنمردم

 است. شده تغییراتی هاآندستخوش طريق شیهايشبکهاز به بهاجتماعی خودشان وه

شخصاًهاآن.پردازندمیمعرفیوبازنمايیخودبرايمردم صورتبهراشانعمومیخودِ

امکانهاآنتعاملیجديدبههايرسانهعالوهبه(.Marshal, 2010)کنندمیآنالينتولید

 استکهخودِ دقتوشانعمومیداده با پسندوعاليقپذيريانعطافرا بیشتريمطابقِ

جامعهعرضهنمايند.

اخیرهايسالاجتماعیپرکاربرددرهايشبکهيکیاز3شبکهاجتماعیاينستاگرام»

باشدمی میان در سلبريتیکه زياديداردها )طرفداران »Smith & Sanderson,2015.)

 هايسلبريتیبسیارياز و مردم با برايارتباط اينشبکه از استفادهطرفدارانشانايرانی

کنندیم بهاشتراکگذاشتنتصاوير،اخبارونظراتخودباهاآن. ازطريقاينشبکهبا

.امکاندسترسیسازندمیراشانعمومیوخودِکنندمیبرقرارارتباطمستقیممخاطبانشان

ازطريقشبکهاينستاگرامباعثتوجهبیشترعمومجامعهوهوادارانبههاسلبريتیآسانبه

شده ايشان و عملکرد بررسینحوه لذا هايیشیوهاست. هاآنکه اين برايهاشبکهدر

ايرسانه،ازحیثمطالعاتکنندمیبامخاطبانعمومیاستفادهواسطهبیارتباطمستقیمو

حائزاهمیتباشد.تواندمی

جهتازاين حاضر تحقیق اصلی بررسیمسئله استکه موضوع سلبريتیاين باها

 استفاده امکاناتهاپتانسیلاز هايرسانهو ايشبکهجديد خودِ درمطلوبشانچگونه را

بازنمايیهاشبکهفضايعمومیاين کنندمیتولیدو چهاينخودبازنمايیطورکلیبه. ها

 صفحات در غالبی سلبريتیالگوهاي هاي و دارد چههرکدامپربازديد با الگوها از

هايیتکنیک گذاشته نمايش وشودیمبه توصیف تحقیق اين هدف روشن بیان به .

بنديدسته غالبخودبازنمايی سلبريتیالگوهاي اجتماعیهاي شبکه در ايرانی پربازديد

.باشدمیهاآنخودبازنمايیهايتکنیکوهااستراتژياينستاگراموهمچنینشرح
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 توانمیبنابراين اين به پاسخگويی درصدد تحقیق اين که کهسؤالگفت است

اينستاگرامهايسلبريتیالگوهايغالبخودبازنمايی اجتماعی شبکه ايرانیدر پربازديد

؟کنندمیبرايخودبازنمايیاستفادههايیتکنیکوهااستراتژيازچههاسلبريتیچیست؟

 مرور پیشینه پژوهش

 هايپژوهشدرتحقیقاتخارجی، زمینه خودبازنمايی»زياديدر » یخودبازنماي»يا در«

گفتگوهاياتاقجديدانجامشدهاست.تحقیقاتاولیهاينحوزهبررويهايرسانهبستر

 چث هاروم)يا و ازآنپس( وهاوبالگروي هاسايتب است. شده درنهايتانجام

 پلتفرم روي تحقیقات هايشبکهجديدترين همچون بوکفیساجتماعی وتويیتر،

اس گرفته انجام بهGeurin-Eagleman & Burch, 2015)ت.اينستاگرام تنها اينجا در )

پرداختهانددادهقرارموردپژوهشاجتماعیهايشبکهکهخودبازنمايیرادرهايیپژوهش

.شودمیخودبازنمايیافرادمشهورمرورترخاصطوربهوشودمی

مارشال 2131)3ديويد در اشمقاله( عنوان »با خود: ارائه و عنوانبهشهرتارتقاء

کهالگوهايخودبازنمايیافرادمشهورشباهتدهدمینشان«دهندهارائههايرسانهنشانگر

بسیارزياديبهنحوهبازنمايیکهکاربرانعاديدارند،دارد.همچنینويدرپژوهشخود

سطح:کندمیآناليندارندرالیستهايرسانهدرهاسلبريتیسهسطحازخودبازنمايیکه

عمومیاستکهمربوطبه مانندزماناکرانهاآنايحرفهرسمیوهايفعالیتاولخودِ

هافیلم مربوطبهباشدمیو...هاکنسرتيا خصوصیعمومیاستکه خودِ سطحدوم .

هايشبکهاززندگیشخصیاستکهسلبريتیمايلاستدرفضايعمومیهايیبخش

سطحس احساساتشخصیاجتماعیبازنمايیکند. مربوطبه استکه صمیمانه ومخودِ

.کندمیاجتماعیازخودشارائههايشبکهاستکهسلبريتیدر

هاآنبررسیکردند.تويیتر(خودبازنمايیافرادمشهوررادر2133)2مارويکوبويد

 رفتار که کردند بیان گافمن نمايشی نظريه اساس سلبريتیبر )درها صحنه جلوي در
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کهباشدمیتعاملباهوادارانهايشیوهاجتماعی(براساساطالعاتشخصیوهايبکهش

.شودمیطراحیصحنهپشتدر

جیمیساندرسون اسمیتو 2135)3ريچارد نام تحقیقیبه بازنمايی»( بررسیخود

هايعکسخودکهبررويهايدادهدربخشاولهاآندارند.«ورزشکاراندراينستاگرام

ص انجام ورزشکاران نحوهانددادهفحات و میزان کمی محتواي تحلیل از استفاده با ،

 مؤلفه33بازنمايی فرد، بودن غیرفعال و فعال عکس، مدل ژست، مانند تأکیدبازنمايی

بررسی را ... کنندمیعکسو استفاده با تحقیقخود بخشدوم در بنیادازنظر. داده يه

الگوهايیکهدرکپشنها) وبهششالگوکنندمی(وجودداردرااستخراجهاعکسمتنِ

کپشن در ورزشکاران خودبازنمايی نحوه در رسندمیها اين نوعالگوها. الگوي شامل

 عاليق الگوي خانواده، الگوي هاييژگیودوستی، الگوي الگويايحرفهشخصی، ،

.باشدمیاجتماعیهايمعاشرتتبلیغات،الگوي

ايگلیم برچگرين و 2135)2ان مقاله در هم عکس:»( طريق از ارتباط برقراري

،بازنمايیکه«جنسیتینمايشبصريخودِورزشکارانالمپیکدراينستاگراموتحلیلتجزيه

بررسی را اينستاگرام شبکه در خودشان المپیکاز کنندمیورزشکاران طريقهاآن. از

اربهايننتیجهرسیدندکهاينورزشکارانورزشک3اينستاگرامهايعکستحلیلمحتواي

( بازنمايی 11بیشترين در را هايعکسدرصد( دارند. خود شخصی بعدازآنزندگی

عامهفرهنگدربابهايیعکسمربوطبهزندگیتجاريوهايیعکس باهايیعکسيا

 يا و بخشبعهايیعکسورزشکارانديگر در بازنشرمحتواهايهواداراناست. ديکه

هايواکنش به هايعکسهواداران را موردبررسیسلبريتی نشان که داد دهدمیقرار

هايیعکس در ورزشکار خود توسطهاآنکه کامنتبیشتريرا اليکو دارد حضور

.کندمیفالوئرهادريافت

هايشبکهدر«خودبازنمايی»کمیدرحوزههايپژوهشدرحوزهتحقیقاتفارسی،

مشدهاست.بخصوصدرزمینهموضوعاينتحقیقکهبررسیخودبازنمايیاجتماعیانجا
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صورتبهتنهايکمطالعهمورديانجامشدهاستودرهیچتحقیقیباشدمیهاسلبريتی

اجتماعیبررسینشدهاست.هايشبکهدرهاسلبريتیگستردهصفحاتشخصیتعدادياز

( يحیايی و 3191عبداللهیان در ايران،سیشنانشانه»( زندگی شیوه از تصويرهايی

مطالعهخودبازنمايی اجتماعیياهو شبکه 111هايديداريکاربرانايرانیدر مطالعه« به

هايبازنمايی دارند اجتماعی شبکه در خود از ايرانی کاربران که .اندپرداختهتصويري

ازروشهاآن استفاده ديداريکاربرانايرانیايهشناسهدرکهانددريافتهشناسینشانهبا

وتمايزديداريشودنمیديداريازهويتايرانیديدههاينشانه111شبکهاجتماعیياهو

چندانیبینکاربرانايرانیوغیرايرانیوجودندارد.

گونهشناسیالگوهايبازنمايیبدن»(درمقالهخودبه3191راودرادوگشنیزجانی)

.اينتحقیقبازنمودخودرافقطازاندپرداخته«یدرشبکهاينستاگرامکاربرانايرانايرسانه

انواع و است داده قرار تحلیل مورد اينستاگرام اجتماعی شبکه در بدن بازنمود جنبه

ايرانیهايیتیپ توسطکاربران مورداستفادهکه گیردمیقرار است.بنديطبقهرا کرده

شناختیزيبايی،بدننمايشیبدناستکهبدناجتماعی،سهتیپبدنیکاربرانايرانیهاآن

برايبازنمايیبدنهاگونهاينکههريکازهايیتکنیکواهدافواندکردهگذارينام

.کندمیبنديطبقهرانیزاستخراجوکنندمیخوددنبالايرسانه

يتآنالين:ستارگانسینماوهو»(تحقیقیتحتعنوان3195رشیديوصبورنژاد)

مطالعهنشانهشناختیبازسازيمفهومستارگیپسازاينترنت،مطالعهمورديتصاويرالناز

بهايننتیجهرسیدندشناسینشانهازطريقهاآن.انددادهانجام«شاکردوستدراينستاگرام

تصاويربامخاطبونیزباراهبردخودبیانگريوواسطهبیسینمايیدرتعاملهايستارهکه

 در مهمی تغییر خصوصی و ايجادهايشیوهشخصی ستارگی معناي به جامعه نگرش

دراندکرده شاکردوست الناز است. اينترنت از بعد شرايط در بودن ستاره همان که

گوناگونمانندگفتمانمد،فرهنگ،هايگفتمانکهازخودداردباتداخلهايیبازنمايی

متفاوتیاززيستنوتمايزاتاجتماعیخودرابازنمايیهايشیوهگفتماناقناعیوتبلیغیو

.کندمی
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 مفاهیم اساسی پژوهش

 سلبریتی

(عبارتاستازشخصياچیزيکهتوسط2119تعريفسادهسلبريتیبراساسنظرنايار)

گامافراترازاينتعريفساده،سلبريتیدردلفرهن؛شودمیتعدادزياديازافرادشناخته

تعريف جديد دنیاي شودمیعمومی فرهنگی صنايع تحتسلطه قرارکنندهسرگرمکه

،شوندمیاهمیتندارندکهتوسطتعدادزياديازمردمشناختهروازآندارد.سلبرتیتنها

سلبريتیکهاقداماتشوندمیداراياهمیتروازآنبلکه برتوجهیقابلاثراتعاطفیها

نقشیفرهنگیدرنظاممعنايیجوامعامروزبازيهاآن.گذاردمیجايبهتعداديازمردم

کنندمی هاآن. هوادارانشانبه رنج و درد شادي، مقابلستايشيادهندمیلذت، در و

 (.5-2119:4)نايار،کنندمیرسوايیدريافت

هارتلی) نگاه 2112از سلبريتی( ها وجود جوامعیبه آنهويآيندمیدر در تکه

يکمسئلهاجتماعی،فرهنگیوسیاسیاست.اينويژگیاغلبجوامعامروزياستکه

توانندمیهاسلبريتیداشتهاست.توجهیقابلاخیررشدهايدههدرآنصنايعسرگرمیدر

مختلفیازجملهورزش،موسیقی،سینما،مدوحتیجنابتتعلقداشتهباشندهايحوزهبه

فرهنگسلبريتیدر.گیرندمیقرارموردتوجههارسانهدرهويتشانبهخاطرهاآنوهمه

يافتهگسترشچنانآنجوامعغربی بهبخشیاززندگیوفرهنگروزمره شدهتبديلکه

است.دراينجوامعفرهنگسلبريتیازطريقيکچرخهدرارتباطبازندگیروزمرهقرار

گیردمی سويی از سلبريتی. بهتصعنوانبهها عمومی حوزه و روزمره زندگی در اوير

دربرابرپاسخاينتصاويرهمچنانرشدپیداهاسلبريتیوازسويديگرآينددرمیگردش

نیست،بلکهمصرفمخاطبانايرسانهفرهنگسلبريتیفقطتولیدديگرعبارتبه؛کنندمی

فرهنگسلبريتیاز.دهدمیازاينتصاويراستکهگردشیازفرهنگسلبريتیراشکل

هايرسانهاثرات استو تواننمیجمعی انواع از را شاملهايتکنولوژيآن بازنمايی

 (.2119:2اجتماعیجداکرد)نايار،هايشبکهوهاسايتسینما،تلويزيون،وب
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چیزهیچ خارجاززمینهآنفهمید.فرهنگسلبريتینیزازاينامراستثناتواننمیرا

ش نیست، اتفاقاتو و داشته آنمشارکتداشتههايعلترايطیوجود ايجاد عمیقیدر

وازدسترفتناعتمادبهاشکالرهبري3931دردهههارسانهاست.اينشرايط،گسترش

 آن در موجود اقتدار موضوعیهاسالو به را ما فرهنگ، اين علی دلیل است. بوده

سلبريتیامروزامتداديازفرهنگ.کشاندمیستکههمانمسئلهجامعهمصرفیاتربزرگ

دارد بلند تاريخی يکپیشینه پديده اين و است مشاهیر به عالقه يکتفاوت،؛ با اما

هايسلبريتی –امروز از برآمده مشهور افراد فقطابزارهايیبراي-پسندعامهفرهنگيا

خودتواننمی.اندشدهبهمحصولبازاريابیفیلموموسیقینیستند،بلکهخودشاننیزتبديل

گرههاآن،صداهايشانومحصوالتیکهبانامهايشانبازنمايیتوانمیراخريد،اماهاآن

 (.5-3195:2خوردهاستراخريد)کشمور،

 شبکه اجتماعی اینستاگرام

ايگونهاجتماعیهايرسانه هارسانهاز بعداز يافتههايرسانههستندکه وجمعیظهور

،بدينمعناکهدرآورندمیآنرافراهمکنندهدريافتپیاموتولیدکنندهامکانتعاملمیان

پیام،منفعلنبودهوبهتعاملپوياوفعاالنهباپیامفرستندهياگیرندهمخاطبوهارسانهاين

زنشرآنراوامکانايجادتغییراتدرپیامارسالیوباپردازدمیبهفرايندارسالودريافت

فکريخودرابازنشردهدهايآموزهوهاانديشهباشدهترکیبداردکهبهافرادديگرپیامی

ها،اجتماعیمانندبالگهايرسانهمتعددهايگونه(وجهمشترک3192:12)ضیايیپرور،

سايتويکی ها، عکسگذارياشتراکهاي محوروويدئگذارياشتراکو مخاطب ...

توسطافرادهاآنبودن کنندهاستفادهوتولیدمحتوا هايکهدررسانهصورتبديناست،

ازمیانمحتوايموجوددرشبکهاجتماعی اجتماعیهرفردمحتوايیکهخودتولیدويا

باديگرافرادبهاشتراک را مايفیلد)گذاردمیمجازيانتخابکرده هايرسانه(2113.

:امکانمشارکتکردن،بازبودن،کندمیتعريفهاآنيژگیاجتماعیرابراساسپنجو

آنالينوتوانايیبرقراريارتباط.درچنینبستريهايجماعتگیريشکلارتباطدوسويه،

.فرهنگسلبريتیشودمیامکانگردشفرهنگسلبريتیفراهمشدهمطرحباپنجويژگی
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آنالينهايجماعتگیريشکليعنیاجتماعیهايرسانهآنالينبرآمدهازويژگیچهارم

 اينجا در که هايیجماعتاست به عالقه سلبريتیحول ها هواداران قالب وجوددر به

آيندمی و سرگرمی اخبار کردن دنبال داده نشان مطالعات برخی همچنین هاسلبريتی.

هايکنندهبینیپیشتريناصلیازجمله کاربراناز است)ماياجتماعیهايرسانهاستفاده

 (.2113:3فیلد،

ايشبکهعکسدربستريگذارياشتراکيکاپلیکیشنباهدفعنوانبهاينستاگرام

 سال اندازيراه2131در امکان بعد چندي اينستاگرام ويدئوهايگذارياشتراکشد.

اينستاگرامراخريداريکرد.)هرمان،2132دربوکفیسکوتاهرانیزفراهمکرد.شرکت

ازتوجهیقابل.چنینحجم3يکمیلیاردکاربرداشت2133(واينستاگرامدرسال2134

 انجام براي مناسبی زمینه کاربران تصويري وهايپژوهشفعالیت فرهنگی مطالعات

 رافراهمکردهاست.ايرسانه

 نظری مبانی

 رویکرد نمایشی گافمن

روزمره زندگی در خود معرفیِ در 3991)2اروينگگافمن را خود نمود هايیشیوه(،

داندمی و افراد بیانومعرفیخودشانبهديگرانبهکارهاگروهکه برايعملکردنو

1«نمايش»هنرييعنیياستعاره.ويبرايفهمتعامالتاجتماعیروزمره،ازيکگیرندمی

رابهدومقولهخاصيزمینهايناستعاره،رفتارهرفرددريکبراساس؛وکندمیاستفاده

درمنطقهجلويارويصحنه،کندمیتقسیم5«رويصحنه»ورفتار4«صحنهپشت»رفتار .

اجراکنندگان حضور در مخاطبانشان»براياجراييکنقشخاص، تصوري« و هستند

(.335:3131)میروويتز،کنندمیآلازيکنقشاجتماعیرابازينسبتاًايده

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

www.statista.comبرگرفتهازآدرس2133آمارمربوطبهژوئن. 3

2. The presentation of self in everyday life 

3. Drama 

4. Backstage 

5. Frontstage 
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ايرسانهتعامالتروزمره،درتعامالتيگونهيژگینمايشکهوکندمیاواستدالل

تشديد بازيواجرايشودمیبازتولیدو معنیِ خالقِ ويبازيگرانومخاطبانهردورا .

ايرسانهرخدهد،يادروضعیترودررونمايشدروضعیتکهاين،اعمازداندمینمايش

شده ؛ اظهارهانمايشبنابراين، پاس-همانند ويژگی معموالً دارند.وگويیگفتخ،

.رودرروستشدهوايرسانههايوضعیت،ويژگیِآيینیِتعامالتاجتماعیدروگوگفت

روزمرهراعبارتازخُردهمبادالت )مثالً«آيینی»ويبخشاعظمزندگیاجتماعیِ

 هاتهنیتتعارفاتو داندمی( بر مردم آن، در وجوداتمعنوانبهخويشهايهويتکه

 نو از زيادکنندمیتأکیدانسانی تعداد در مشهور افراد تصاوير مثال، براي شکل-. به

آگهی تصاوير-تصاوير اين آن، در که روابطی است؛ مخاطبان با پويا روابط بیانگر

راباقلمروعمومیشانخصوصیزندگیتنهانهافرادمشهور»معنیِموفقیتاست.يسازنده

زندگیخصوصیاشخاصرابازندگیخصوصیتوانندمی،بلکههمچنینندسازمیمرتبط

(3193:323)مهديزاده،«خودمرتبطسازند

رسیدنبهدرکیدرستازرويکردنمايشیگافمنجزازطريقپرداختنبهسهمفهوم

اجراشدهمطرحاصلی يعنی: نمودخود3توسطاو مديريتتأثیرگذاري2، امکانپذير1و

نیست بهعقیدهوي: .« را يکفردمشخصتعريفهايفعالیتتمامعنوانبهتوانمیاجرا

ديگرراتحتکنندگانمشارکتکردکهدريکمناسبتمشخصبههرشکلیهريکاز

نماعبارتاست.»افتدمیاتفاق4«نما»(.هراجرادر3193:11)گافمن،«دهدمیقرارتأثیر

)گافمن،«گیردمیدرخاللاجرايشبهکارسهواًياعمداًکهفردازتجهیزاتبیانیثابتی

3193 ازدوجزء14: نما محیط»(. نمايشخصی»و« » است. محیطعبارت»تشکیلشده

کهمنظرهوفضايصحنهايزمینهپساستازاثاثیه،دکور،طراحیفیزيکیوديگراقالم

 فراهم کنش اجراي براي کندمیرا 3193)گافمن، براي14: را محیط کلمه اگر .)

برايرا5«نمايشخصی»اصطالحتوانمیتجهیزاتبیانیبهکارببريم،ايصحنههايبخش
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Presentation 

2. Self-presentation 

3. Impression management 

4. Front 

5. Personal front 
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 اقالمزيررا بخشیازنمايشخصیتلقیتوانمیديگراقالمتجهیزاتبیانیبهکاربرد.

 هاينشانکرد: سن، جنس، لباس، رتبه، يا هايويژگیمقام و جثه حاالتقومی، قیافه،

چهره،حرکاتبدن.هايحالتبدن،عاداتکالمی،

کنندمیعناصرسازندهنمايشخصیرابراساسکارکرداطالعاتیکهمنتقلتوانمی

کاربرددرموردآنعناصريبهتوانمیتفکیککرد.قیافهرا«منش»و«قیافه»بهدوبخش

هن فرد اجتماعی پايگاه دادن نشان کارشان که منشرا اجراست. برايآنتوانمیگام

کاربردکهکارشانعبارتاستازآگاهیدادندرموردنقشیکهازمجريعناصريبه

مثلحالترودمیانتظار ياپرخاشگرانهياغرورآمیزدرموقعیتپیشروبرعهدهگیرد.

ینمحیط،قیافهومنشانتظارداريمکهبمعموالً(ما3193:11تدافعیومنفعالنه.)گافمن،

سازگاريوجودداشتهباشد.

مقابلديگرانظاهر فرددر شودمیزمانیکه معموالً، با را هايینشانهفعالیتخود

آمیزيراکهممکناستدرغیراينصورتناپیدايامبهمباقیتأيیدتاحقايقآمیزددرمی

شودمیناشیازآنجاقراردهد.اينامرتأيیدبمانندرابهشکلینمايشیبرجستهکندومورد

آلسازيتمايلبهانتقالبرداشتیازخوددارندکهبهچندينروشايدهاجراکنندگانکه

شدهاست.

،بهدنبالآنهستندشوندمیزمانیکهافراد،درگیراجرادرفضايواقعیيامجازي

گافمنآلايدهکهشکلی بهديگراننشاندهند. نمودخودايپديدهچنینازخودرا را

نامدمی عبارت از گافمن، خود نمود به توجه ضمن بازنمود». » بازنمايی»يا استفاده«

واقعیاتکنندهمنعکسصرفاًجديدهايرسانهاينانتخابازآنحیثاستکه.»کنیممی

 (.3193:333)ونلون،«جهاننبودهبلکهسازندهواقعیاتجهاننیزهستند

قالبشدهانجامهايپژوهشیرجهتتغی به وتوجه اينحوزه جديدهايرسانهدر

کهازفرصتنمايشدهندمیبهکاربراناجازهدستازاينهايیرسانهنشانازآنداردکه

 در بیانی تجهیزات افزايش کنند. استفاده گوناگون طرق به خود فاصله هايشبکهبا

 از استفاده کنار در ايچندرسانهارهايابزاجتماعی در درهايپلتفرمموجود بیانی
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هايشبکه از استفاده کنار در ايچندرسانهابزارهاياجتماعی در هايپلتفرمموجود

کهکنترلبیشتريبرفاصلهمیانپشتوجلوصحنهدهدمی،اينامکانرابهکاربرايشبکه

( باشد اشتراکقابلیتويرايشم»(.Papacharissi, 2012داشته به ،شدهگذاشتهحتواي

کردنمحتوابهترنزديکبرايهرچهگذارياشتراکاززماننامحدودپیشازمنديبهره

ناچیزآلايدهتصوير ارتباط، اينشکلاز کردارهايعامدانهوآگاهانهکاربردر ذهنی،

 احتمال گذارياشتراکبودن و اختیار بدون درنهايتمحتواي کنترلافزايشتمرکز و

)راودرادو«بخشدمیراقوتتأثیرگذاري،امکانمديريتموردنظربرمحتوايتولیدکننده

(.3191گیشنیزجانی،

دراينستاگراممثالعینیآنچیزيهستندکهدرشدهگذاشتهبهاشتراکهايعکس

 زيرا هاعکسبابخودبازنمايیگفتهشد؛ گافمنهستند.موردنظرصادرشدههماننمود

.کندمیبازنمودتغییرايجادهايمؤلفهاجرايیآنالينومجازيکهدرتعريففرداز

 سلبريتیرفتار ها در شهرت فرهنگجديد در نیزهايشبکهرا آنالين اجتماعی

توانمی کرد. تحلیل خود بازنمود درباره گافمن اساسنظر شاهدشاکنونهمآنچهبر

ا و شخصیت در خود استقرار هستیم در هايشبکهجرا صحنه ابزار است. اآلنآنالين

اجتماعیاستترجمههايشبکهکهبخشیازهاپیاموهاعکسبهانواعپروفايل،تواندمی

 در گافمنآنچیزيکه اساسنظريه بر وبوکفیساجتماعیهمچونهايشبکهشود.

مايیاست.دراينشرايطيکنوعاجرايخودياخودبازنشودمیاينستاگراموغیرهساخته

سلبريتی صفحاتها که جلويصحنه در مشهور افراد خودِهايشبکهو اجتماعیاست،

(.Marshal, 2010)نمايندمیوبهمخاطبانارائهسازندمیرامطلوبشانعمومی

 شناسی روش

يک ارائه و کلی توصیفی تحقیق اين استکهبنديطبقههدفاز غالبی الگوهاي از

.لذاباتوجهبهکنندمیبرايبازنمايیخوددرشبکهاجتماعیاينستاگراماستفادههاريتیسلب

زيرا؛تحقیقروشتحلیلکیفیبرايانجامپژوهشانتخابشدهاستسؤالاينهدفو

 روش، »اين محتواي ذهنی تفسیر طبقههايدادهامکان طريق از را منظم،متنی بندي
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 نمودن معرفی کدگذاريو وجودالگوها آوردمیبه » شانون، و و(2115)هیسه چون؛

الگويترينغالبشناسینشانه»مبتنیبرتصويراستوايشبکهشبکهاجتماعیاينستاگرام

استشناختیروش تصاوير مطالعه » شناختیبراي3191)عبداللهیان، تفسیرهاينشانه از )

استفادههاعکسگشودنرمزمعانیدرونازتفسیربراي»استفادهکرديم.هاعکستحلیل

شودمی تفسیرها زيرا «مفسرازموضوعومضمونعکسهستندهاياستنباطبیانمثابهبه؛

 3131)برت، میان54: از براياينمنظور اينپژوهشازروششناسینشانههايروش(.

رابهبااستفادهازدوهانشانهسوسورياستفادهشدکهارتباطشناسینشانهساختگرايانهو

 »کندمیوجانشینیتحلیلنشینیهمشیوه الگويسوسوري. صرفاًبارتمعتقداستکه

بررسیمعنايضمنیوچگونگیآننپرداختهگرتوجیه به معنايصريحاستوسوسور

فرهنگی-ضمنیبرايارجاعبهمعناهاياجتماعیهايداللت(.»3131:213)چندلر،«است

داللتضمنیحاصل»(.بهاينمعناکه3131:211)چندلر،«رودمیینشانهبهکاروشخص

عواملتاريخیعالوهبهفرهنگی-وتنوعاتاجتماعینشینیهمعملکردروابطجانشینیو

هايداللتبارت،ازنظر(.لذادراينتحقیقسعیشدبااستفاده3191:19)سجودي،«است

 معنامثابهبه»هاعکسضمنی سطوح يا بازنمايی سطوح » 3131)چندلر، مورد231: نیز )

تحلیلوتوجهقرارگیرد.

 بههدفتحقیق، توجه بیشترينمیزاندنبالکنندههايسلبريتیبا در3ايرانیکه را

 دامنه دلیل به دارند، اينستاگرام کثیرتر،تأثیرگذاريترگستردهشبکه مخاطبان بر

سیاسی،ورزشیوهنريهايسلبريتیبابررسیدرمیانصفحاتقرارگرفتند.موردبررسی

 به مربوط کننده دنبال تعداد بیشترين که سلبريتیمشخصشد عبارتیهاي به و هنري

هايستاره پربازديدترين است. موسیقی و سلبريتیسینما هاي رزشی،وسیاسی

لذادراينتحقیقپنجهنريداشتهايسلبريتیبسیارکمترينسبتبههايبازديدکننده ند.

درشبکه را دنبالکننده بیشترينتعداد ايرانیکه فردمشهور عنوانبهاينستاگرامداشتند،

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Follower 
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مطابقباجدولهايشانکنندهانتخابشدند.اينافرادوتعداددنبالموردبررسیهاينمونه

.باشندمی33

 در اینستاگرام ها آنو تعداد دنبال کنندگان  شده انتخابهای سلبریتی .9جدول 

 تعداد دنبال کننده نام سلبریتی

یونمیل1مهنازافشار

میلیون4/1رامبدجوان

میلیون2/1بهنوشبختیاري

میلیون1/5ترانهعلیدوستی

میلیون3/5محمدرضاگلزار

 سلبريتی هر يهاپستبراي تاريخ از 2131نوامبر23اينستاگرام قبل نمونهعنوانبهبه

تاهانمونههدفمندبودلذاانتخابگیرينمونهدراينتحقیقگیرينمونهانتخابشد.روش

درروشکیفی کرد. پیدا زمانیادامهگیرينمونهاشباعنظريادامه کهمحققيابدمیتا

تواندفرآيندگرمیکند،پژوهشنتايجقبلیراتکرارمیصرفاًجديدهايدادهاحساسکند

بنديراآغازکند.)استراسوکوربین،وجمعهادادهخودرامتوقفوتحلیلگیرينمونه

راتازمانیهاسلبريتیازهرصفحاتهريکازگیرينمونه(.برايناساسما3134:331

ارائهجديدالگويمتفاوتیازخودبازنمايیيهاپستادامهداديمکهبهتکراررسیدو را

کردنمی يکاز تنوعسبکخودبازنمايیهر به توجه با بعضیازهاسلبريتی. مورد در ،

هاآن بررسی ازهاينمونهبا بعضی مورد در و کرديم نظريدستپیدا اشباع به کمتر

سلبريتی ها تعداد هاينمونهبا درمجموعبیشتر. پنجسلبريتی صفحاتهر شدهانتخاباز

143 نوانعبهپست و شد انتخاب موردمطالعهنمونه تعداد گرفت. هاينمونهقرار

بود:2جدولصورتبههاسلبريتیدرموردهريکازموردبررسی

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 www.instagram.com (29/3/3191استخراجدرتاريخ)3. 

http://www.instagram.com/
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 از هر سلبریتی شده انتخابنمونه  یهاپستتعداد  .2جدول 

 تعداد نمونه نام سلبریتی

پست11مهنازافشار

پست13رامبدجوان

پست12بهنوشبختیاري

پست49ترانهعلیدوستی

پست91محمدرضاگلزار

 پست143لجمعک

)شامليکعکسياويدئو3،برايکدگذاريهرپُستاينستاگرامهانمونهپسازانتخاب

واحدتحلیلتحقیقانتخابشد.طبقنظريهگافمنعنوانبهبهانضمامتوضیحاتذيلآن(

طبقنظروي«اجرا»درنظرگرفتهشد.هر«اجرا»يکعنوانبهل)هرپست(هرواحدتحلی

.کدگذاريتحقیقدرقالباينسهجنبهباشدمی«منش»و«قیافه»،«محیط»شاملسهجنبه

انجامگرفت.بهاينمعناکهبرايهرپستاينسهجنبهتوصیفتفسیريوکدگذاريشد.

بخش محیط»در در« عکسياتوضیحاتیکامل شرايطمکانیکه و مکان مورد

دربخشموردنظرويدئوي ارائهشد. است، قیافه»درآناتفاقافتاده بهشرحکاملسه«

 معانیکه و فرد حاالتبدن و چهره لباس، منتقلهرکدامپارامتر اينموارد کندمیاز

 سومینبخشکه شد. منش»پرداخته » در فرد صفاتیکه حاالتو نیز پُستخود،بود

 کندمیبازنمايی منش»توصیفشد. صمیمی« نزديکو بودن، متواضع مانند صفاتی با

بودندوستنوعآوانگاردبودن،خالقبودن،سلبريتیبودنيامعمولیبودن،وبودن،پیشر

وغیرهبهشرححالتسلبريتیدرنمايشخودشدرعکسپرداخت.

برايهادادهبنابراينبرايگردآوري شدکه، گرفته نظر در پُستيکرکورد هر

مشخصاتپستوتوصیفهريکازسهجنبهمحیط،قیافهومنشدرآنقرارگرفت.در

از استفاده معنايضمنیپُستبا معنايصريحو جنبه اساستوضیحاتاينسه بر ادامه

وجانشینیاستنباطودرکدنامهثبتشد.نشینیهمروابط
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Instagram Post 
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کدگ مرحله پساز مطالعه با ضمنی، و صريح معانی استنباط و بارهچندينذاري

آمدهدستبههايداده معانی در اشتراکاتی وآمدهدستبه، بررسی با شد. مشاهده

بنديدسته پنجالگويکالنبازنمايیبا آمدکهبهدستهايشانزيرشاخهايناشتراکات،

 گذاريبرچسبهاآنبرحسبرکوردها الگوهايخودبازنمايیتالدرنهايتشد. ششد

ودرسطحمعانیضمنیشرحدادهشودورابطهونسبتترانتزاعیدرسطحآمدهدستبه

اينالگوهابايکديگرتحلیلشود.

 ها دادهتحلیل 

طورهمان ترپیشکه خودبازنمايی الگوهاي شناخت شد، سلبريتیگفته درهاي ايرانی

 پژوهش اين هدف اينستاگرام شبکه تحلیل است. بهآمدهدستبههايدادهبوده منجر

 الگوها اين شد. خودبازنمايی کلی الگوي پنج الگويصورتبهشناسايی شامل تیتروار

الگويبازنمايیکنشگريايحرفهبازنمايیهويت الگويبازنمايیکنشگرياجتماعی، ،

روزمره، شخصی زندگی بازنمايی الگوي تعاملسیاسی، مخاطبانگرايالگوهاي با انه

.باشدمی

 ای حرفهالگوی بازنمایی هویت 

 هويت ايحرفهبازنمايی در را خود سلبريتی که معنا اين وايحرفههايموقعیتبه

اشتخصصی دهدمینشان ترينرايج، صفحات در که است سلبريتیالگويی ديدهها

بامخاطبانانبوهخودهالبريتیساينالگوراپرکاربردترينالگويارتباطیتوانمی.شودمی

افرادرانتیجهارتباطايحرفه(هويت2113درشبکهاجتماعیاينستاگرامدانست.چونگ)

دهندمیومعنايیکهسايرافرادبهوينسبتدهندمیبینمعنايیکهافرادبهخودنسبت

مرتبطبامعنايیهاآنازبراياينالگونیزبخشیآمدهدستبههاييافته.درکندمیتعريف

دربارهحیاترسانیاطالعکهتحتعنوانکندمیاستکهشخصسلبريتیازخودايجاد

شبکهاجتماعیايحرفه توفیقاتايحرفه، شناختیزيبايیهايارزشوبازنمايیايحرفه،

معناهايیاستکهتوسطافرادديگرباشدمیبدنی بخشديگربازنمايیاينالگو، مانند.
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تحتعنوانترفندهايعمدتاً.اينبخششودمیمطرحهاآندربارههارسانهمردمعاديو

 وشرحدادهشدهاست.گذارينامبازتولیدستارگی

 ای حرفهدرباره حیات  رسانی اطالع 

سلبريتی موردپژوهشهاي هويت بازنمايی از ايحرفهبخشی طريق از رسانیاطالعرا

.بهاينمعناکهازطريقصفحاتاينستاگرامخوددهندمیانجامشانايهحرفدربارهحیات

 رسانیاطالعبه ايحرفههايفعالیتدرباره خود پردازندمیآتی محصول؛ اينکه مانند

شاملفیلم،سريال،برنامهتلويزيونی،تبلیغات،کنسرتوتئاتردرچهزمانوهاآنفعالیت

مثلبازيدرفیلم،شانايحرفهخودشانرادرموقعیتهاآن.همچنینشودمیمکانعرضه

.دهدمیتئاتر،برنامهتلويزيونیوياخواندنونواختندرکنسرتنشان

کهيیهاپست؛کنندمیدراينشیوهازدونوعپستاستفادههاآنبهلحاظظاهري

يريازخوددرحینحاويتصاويهاپستحاويپوسترياتیزررسمیکارشاناستويا

 دوم نوع خوانندگی. يا تريخالقانههايروشهاپستبازيگري که رسانیاطالعدارد

حیات ايحرفهدرباره بازنمايیصورتبهرا اينامرخودباعثکنندمیزندگیروزمره .

ازهاآن.دربرخیمواردهمشودمیايجادهمراهیواحساسنزديکیبیشتردرمخاطبان

هايروش با همراه هايمايهخالقانه براي ابهام و رسانیاطالعطنز هايفعالیتدرباره

.کنندمیاستفادهشانايحرفه

طورهمان برايمعرفیترپیشکه افراد گافمناجراهايیکه نظريه طبق شد، گفته

هالفهمؤ.اينکندمیمحیط،قیافهومنشنمودپیدامؤلفهازطريقسهدهندمیخودانجام

درنموداراستخراجاينتحقیقبرايهرالگوهاييافتهدر شیوه3وتوصیفشدهاست.

نشاندادهشدهاست.ايحرفههويترسانیاطالعبرايمؤلفهبازنمايیاينسه
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 ای حرفهدرباره حیات  رسانی اطالعبازنمایی  های مؤلفه .9نمودار 

نتوامیدرواقع بخشاز هابازنمايیاين نوعیبهرا و خبري ازهاآنايرسانهبازنمايی

شانايحرفهحیات فعالیتیکه ،هاروزنامهتخصصیتوسطصورتبهازاينپیشدانست.

 تلويزيونانجام شدمیمجالتو بر اينکارعالوه درحالحاضر صورتبههارسانهاما

انومبتنیبرنگارروزنامهايحرفهرسمیوهايشیوهدورازبهشخصیتوسطخودسلبريتی

.گیردمیخالقانهوصمیمانهدرصفحاتاينستاگرامانجامهايروش

ايحرفههايفعالیتوتبلیغاتبرايايحرفهرسانیاطالعاينشیوهبازنمايیعالوهبر

عانیسطحدومیمشناسینشانه،طبقنظريهبارتدرباشدمیکهمعنايسطحاولآنخود

هايتوانمنديبودگیوايحرفهبرتأکیديضمنیاينالگو،هايداللت.کندمیرانیزالقا

بازنمايی،مخاطبرايشیوه.همچنینسلبريتیبااستفادهازاينباشدمیمتعددوچندگانه

ذهنمستمرحضورخودشرادرطوربهوکندمیباخودهمراهاشآتیهايفعالیتبراي

.داردمیمخاطبفعالنگه
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 و مبادله شهرت ای حرفهبازنمایی شبکه اجتماعی  

،بهبازنمايیکنندمیخوداستفادهايحرفهبرايبازنمايیهويتهاسلبريتیشیوهدومیکه

ازاينطريقهاآناختصاصدارد.شانايحرفهوشبکهاجتماعیباهمکارانارتباطاتشان

وهمازدهندمینشانهمکارانشاناحترامخودرانسبتبهدوستانوهمارادت،دوستیو

.زنندمیاينطريقدستبهمبادلهوبازتولیدشهرت

:شودمیبهچهارمدلديدههاآنيهاپستدرظاهرايحرفهبازنمايیشبکهاجتماعی

)مثلکسبجوايزمهمجهانیوملی(همکارانشانهايموفقیتتبريک -

هاآنبرايدرگذشتياتسلیت

توأمهاآنبازنمايیخودشاندرکنارهمکاربههمراهتمجیدوتشکراز -

 تواضع. و احترام کنارمثالعنوانبهبا در خودش از عکسی بختیاري بهنوش

 است: نوشته و کرده منتشر سینما بازيگر فروتن محمدرضا»محمدرضا با همراه

هنرمندي...آقايسانسور...آقايفروتنگلفیلمسینمايیصحنهپشتفروتنعزيز

«معناتمامبهکهدرموسیقیوروانکاويهماستاداست...يکاستاد

ايحرفهبازنمايیخوددرکنارهمکاراندرمراسمات -

-  همکاران. برايآثار فیلممثالعنوانبهتبلیغ تیزر انتشار با رامبدجوان

 «.مهدخترانوزنانايرانیبايدببینندفیلمیکهه»نوشتهاست:«خانهدختر»

طورکلیبه اجتماعی شبکه ايحرفهبازنمايی هاينمونهدر ازموردمطالعهزن بیشتر

هاينمونه ديده ارتباطاتشودمیمرد موارديکه در مردان بازنمايیايحرفه. را خود

 .همکارانشانآثارتبلیغبرايصورتبهيعنیاندکردهازشیوهچهارماستفادهاندکرده

 اجتماعی شبکه طريق از خودبازنمايی گافمن نظريه طبق صورتبهايحرفهبر

.شودمیانجام2نمودار
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 و مبادله شهرت ای حرفهبازنمایی شبکه اجتماعی  های مؤلفه .2نمودار 

خودراايحرفهطدوستانهوروابهاآندراينشیوهخودبازنمايیعالوهبراينکهدرظاهر

دراليهدومدهندمینشانهمکارانشانبا ضمنینیزمعانیمانندعدمحسادتصورتبه.

،نشانکنندمیعنوانهاآنکهنسبتبههايیستايشنسبتبههمکارانراازطريقاحترامو

ديگرراهاييتیسلبرازاينطريقمحبوبیتهاآنکهگفتهشدطورهمان.همچنیندهندمی

اضافه بهمحبوبیتخود مبادلهشهرتومحبوبیتبرايخودکنندمینیز اينوسیله به و

اينموضوعدرتعداداليککنندمی کهسلبريتیتصويرخودرادرکناريیهاپستهاي.

 نشان ديگر دهدمیيکستاره است. سلبريتیمشهود ها انتشار همراههايیعکسبا که

ديگرهستند،میزاناليکوتوجهمضاعفیکهمربوطبهستارهدوماسترانیزايهستاره

همچنیندربازنمايیشبکهاجتماعیآورندمیبهدست نوعیروابطجنسیتروابطشان. ،

نیزالقا نمايشروابطبسیارصمیمانهباهمکارانغیرکنندمیزدايیشدهرا کهجنسهم.

.شودمیايیعاديبازنمکامالًصورتبه
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 ای حرفهبازنمایی توفیقات  

اينبخش هاآندر نمايشايحرفههايموفقیتتصاويرياز به صفحاتشان در را خود

اينگذارندمی هاموفقیت. مجامع در حضورخود ملیيا ايحرفهشاملجوايزجهانیو

.باشدمینظرصاحبداور،استادياعنوانبهمعتبر

 برايمثالمحمدرضا تنديسجشنسینمايیکهدرحالیگلزارعکسیازخودشرا

علیدوستی ترانه يا و است کرده منتشر اينستاگرامش در را است دستانش در حافظ

دراينستاگرامشقراردادهکهالمللیبینتصاويريازحضورخودشدرجشنواره کنرا

.الزمبهذکرشودمیوبموفقیتمحسنوعیبهالمللیبینحضوردريکجشنوارهترازاول

 توفیقات بازنمايی بهنوشايحرفهاستکه جوان، )رامبد ديگر نمونه صفحاتسه در

صورتبهايحرفهتوفیقاتهايمؤلفهبختیاريومهنازافشار(بازنمايینشدهبود.بازنمايی

.شودمیانجام1نمودار

 
 ای حرفهایی توفیقات بازنم های مؤلفه .9نمودار 

ايحرفهسلبريتیدارد.ويايحرفههايتوانمنديبرايويژهتأکیداينشیوهخودبازنمايی

درشکلاتمواکمل گرفتنجايزهوتحسینديگراننسبتبهکارويکهآنبودگیرا

تضمنیبرجايگاهمتمايز،برجستهوبرترخودنسبصورتبه.همچنیندهدمیاست،نشان

.کندمیتأکیدبههمکارانديگرش
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 ترفندهای بازتولید ستارگی 

 که بازنمايی از بخشديگري سلبريتیدر هويتها بازتولیدايحرفهاز به دارند، خود

دارند.تأکیدوبرجايگاهستارگیخودپردازندمیيکستارهمثابهبهخودايحرفههويت

اشدهانتخابهاينمونهکهازآنجايی محسوبدر سینما ستارگان جزء همگی تحقیق ين

هويتشوندمی هويتستارگیيا درصفحاتمثابهبهايحرفه، نمايشهاآنيکستاره

درصفحاتاينستاگرامیشاندنبالهاسلبريتیبسیاريدارد.اينمسئلهباچهارترفندتوسط

:شودمی

 بدنی شناختی زیبایی های ارزشبازنمایی 

ستارگیوهايژستتکازفردباهايعکسشدهبررسیهايلبريتیسدرصفحاتهمه

گرفتهايحرفهکهبادقتبسیارزيادتوسطعکاسانهايیعکسسوپراستاريوجوددارد.

تمرکززياديبرتأکیداستو هايزيبايیو وبدنستاره همچنینموردنظرچهره دارد.

همرشناختیزيبايیهايارزش به پوششیستاره هايژستاه اين راهاارزشخاصیکه

بخشیازشهرتستارگانسینماکهازآنجايیوجوددارد.هاعکسبهترنشانبدهددراين

هاآن،بازنمايیاينبخشبرايهاستآنوابستهبهچهرهزيباوفیزيکمقبولواستاندارد

منتشرکردهوبرعکسیباايناوصافازخودباريکپستهرچنداهمیتزياديداردو

شناختیزيبايیهايارزش ورزندمیتأکیدخود سلبريتی. معموالًها با هايعکسهمراه

ازهايینمونهنمايندمیمنتشرتنهايیبهراهاآنوکنندنمیمتنياتوضیحیارائهچنینیاين

 است:شدهارائه3درتصويرموردبررسیهاينمونهازصفحاتهاعکساين
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 ها نمونهبدنی در صفحات  شناختی زیبایی های ارزشاز بازنمایی تصاویری  .9س عک

 بازنمايی طريق از خودبازنمايی گافمن نظريه طبق بدنیشناختیزيبايیهايارزشبر

.شودمیانجام4نمودارصورتبه

 
 بدنی شناختی زیبایی های زشاربازنمایی  های مؤلفه .4نمودار 

؛اندکردهعکسیازخودمنتشرصرفاًدرمعنايظاهريهاسلبريتی،هاپستدرايندستهاز

اين اوصافیکهذکرشدهاعکساما برخوشاستايلبودن،تأکیديضمنیصورتبهبا

 بودن، لباسخوشزيبا القا را اينکنندمیبودن اينکه دلیل به همچنین توسطاهعکس.
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نیزبرطرفشدهاستونوعیمعنايکاملوهاآنهاينقص،بسیاريازايحرفهعکاسان

نقصبی بازنمايی را ظاهر در برايکندمیبودن خود شايستگی سلبريتی طريق اين از .

.کندمیستارگیرامطرحوبازتولید

 القای محبوب بودگی 

ازطريقالقايمحبوببودگیاست.هالبريتیسبازتولیدستارگیدرمیانهايشیوهيکیاز

مطرحشداينبخشازهويتايحرفه(ازهويت2113کهدرتعريفچونگ)طورهمان

در.اختصاصدارددهندمیهاسلبريتیدرحقیقتبهبازنمايیمعانیکهديگرانبهايحرفه

بالگستردهمردمنسبتبهتصاويرياويدئوهايیازتوجهواستقهاآناينشیوهبازنمايی،

.باشدمیعامشاننزدمردومخاطبانمحبوبیتشانبرتأکیديکهکنندمیخودشانرامنتشر

مثالعنوانبه حضور از را ويدئويی بختیاري 35-31بهنوش منتشر درکندمینفر که

آبوهواپروازبهدلیلمناسبنبودنبااينکه:»نويسندمیواندبودهشیرازمنتظراوفرودگاه

 با چندساعتهتأخیرشیراز از رو تشکر ولیکمال شد کههايشیرازيانجام دارم عزيز

محمدرضاگلزار«.منتظراينحقیرايستادن.زبونمازاينهمهمحبتشماقاصرههاساعت

منتشر کندمیويدئويیرا ايعدهکه نفردريکپرديسسینمايی351-311نزديکبه

خودرابهاوبرسانندوکنندمیوباجیغوهیجانبسیارسعیاندکردهراوتجمعبرايديدا

یکهدرصورتبهمحیط،قیافهومنشهايمؤلفهبااوعکسبگیرند.دراينشیوهبازنمايی

.شوندمیاستبازنمايیشدهارائه5نمودار
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 لقای محبوب بودگیبازنمایی ا های مؤلفه .5نمودار 

برمحبوببودنوتأکیدبازتولیدستارگیراباهاپستکهبیانشدايندستهازطورهمان

درتأثیرگذاربسیارايشیوه.اقبالواستقبالمردمبهستارهدهدمیمردمیبودنستارهنشان

بازتولیداينمحبوبیت و باشدمینشاندادنمحبوبیتستاره همچنینستاره اينمحبوب.

 عنوانبهبرنشاندادنخودتأکیديکهکندمیباسپاسوتواضعهمراهعمدتاًبودگیرا

.باشدمیمتواضعومردمیايستاره

 ای رسانهبازنمایی شهرت و مقبولیت  

سلبريتی مديونها را شهرتخود هارسانهبخشیاز سزايیدرهارسانههستندو نقشبه

بهاآنشهرت بهبازنمايیيیهاپستشاندراينستاگرامهاسلبريتیههمینخاطردارند. را

.ازايندهندمیرسمیمثلتلويزيونومطبوعاتاختصاصهايرسانهحضورخودشاندر

مثالعنوانبه.کنندمیبرموقعیتستارگیخوددارندوآنرابازتولیدتأکیديهاآنطريق

کهدرسحرهايماهرمضانپخشايبرنامهودشدربهنوشبختیاريويدئويیازحضورخ

عکس گلزار محمدرضا است. داده نشان خندوانه پربیننده برنامه همچنین و تلويزيون
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است. کرده منتشر همشهريجوان مجله مقبولیتخودشرويجلد بازنمايیشهرتو

.شوندیمنشاندادهشدهاست،بازنمايی1کهدرنمودارهايیمؤلفهباايرسانه

 
 ای رسانهبازنمایی شهرت و مقبولیت  های مؤلفه .6نمودار 

 از هاپستايندسته در سلبريتیرا آنکهحضور بر رسمینشانهايرسانهعالوه جمعیِ

اينموارددرحقیقتباشدمی،حاويمعانیضمنینیزدهدمی تلويحیبرموردتأکیدي.

بخصوصوقتیسلبريتیحضورباشدمیبريتیتوسطمراجعرسمیکشوربودنسلتأيید .

تأکیددرواقع،دهدمیملیوحاکمیتیرانشاننهاديکعنوانبهملیصداوسیمايخوددر

در خود دادن نشان همچنین است. وي به نسبت رسمی نهادهاي اعتماد قابلیت بر

ونظراتهاصحبتدنبالدارد.زمانیکهمعنايضمنیديگريرابهايرسانههايبازنمايی

بهمورداستنادبودنوقدرتمرجعیتتلويحاً،شودمیديگرمطرحهايرسانهسلبريتیدر

سلبريتیبرعامهنیزاشارهدارد.

 الگوی بازنمایی کنشگری اجتماعی

افراايمجموعههرفردياستکهدر»کنشگراجتماعیبهمعناي دازروابطاجتماعیبا

 قرار وگیردمیديگر وجود امکان اجتماعی نظام به اجتماعیخود، طريقحضور از و

 يافتن دهدمیتداوم شناسیانسان)سايت« اجتماعی( کنشگر فرهنگ. اينباشدمیو بر .
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 هايیبازنمايیاساسبخشیاز سلبريتیکه درصفحاتاينستاگرامشاندارندمربوطبهها

هايکنش باشدمیهاآناجتماعی به اکتیويسم با کنشگري درهايفعالیت». مختلف

کهباهدفشودمیوغیرهمعطوفمحیطیزيستسیاسی،اقتصادي،اجتماعی،هايعرصه

گیردمیانجامهاسامانهايجادتغییردراين مرتبطباکنشگريگسترهوسیعیهايفعالیت.

 نوشتن از و وهاينامهدارند مسئوالن به درهارسانهسرگشاده را غیره و راهپیمايی تا

برايتغییرهادولتاعمالفشاربرجايبهتاکنندمی.برخیازکنشگرانتالشگیرندبرمی

 به نیز را قوانینمردم بازنگريدر ترغیبکنندتغییرشانو » اساساين2113)شاو، بر .)

اسیبیشتربهکنشگريدردوحوزهکنشگرياجتماعیوکنشگريسیهاسلبريتیتعريف،

.کنشگرينیکوکارانهاندکردهوترغیبمردمبرايتغییراتاقدامسازيفرهنگازطريق

 اجتماعی کنشگري بخشآگاهیمدنی، اين از انددستهنمادين کنشگريهاآن. در تنها

.اندکردهنیکوکارانهمدنیازطريقدولتونهادهايرسمیبرايتغییراتاقدام

 یکوکارانه مدنیکنشگری ن

نیکوکارانهخودهايفعالیتدرکنشگرينیکوکارانهمدنیسلبريتیبهبازنمايیآندستهاز

اينپردازدمی به است. کرده دنبال سیاسی کالن و رسمی قانونی، مراجع طريق از که

 بعضیاز ازطريقتصويبموردبررسیهايسلبريتیصورتکه اجتماعیرا يکمسئله

.درکناراينپیگیريکنندمیمانندمجلسودولتدنبالربطذيگیريازمراجعقانونوپی

 کالن، و هاآنقانونی هايشیوهبه به مسئلهسازيآگاهمختلفنیز آن درباره گسترده

.کنندمیواهمیترسیدگیبهآنرامطرحپردازندمی

درکناربرخیمعموالًيیهاپستدرچنینهاآن سیاسیترازهايتشخصیخودرا

موردنظروپیگیريمسئلهاجتماعیهاآنکهدرحالگفتگوبادهندمیاولکشورينشان

سیاسیرادراينستاگرامخودمنتشرهايپیگیريخودهستند.دربرخیمواردهمنتیجهاين

.کنندمی،مطلعکندمیومخاطبانخودراازروندقانونیکهموضوعطیکنندمی

،کودکانبدسرپرستاستوکنشگرياشاجتماعیمهنازافشاردغدغهمثالنوانعبه

تنهاتربدسرپرست»نیکوکارانهمدنیخودرادراينراستاقراردادهاست.اوپويشیرابانام
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کردهاستوبههمراهجمعیازفعاالناجتماعیاينموضوعراپیگیرياندازيراه«است

 کندمیقانونی در وي نشان. يکنشست خودشدر از اينستاگرامشعکسی از پستی

کهدرکنارخانمشهیندختموالورديمعاونامورزناندفتررياستجمهوريدهندمی

 است: نوشته و اينپستتوضیحداده زير ويدر نشست»مشغولسخنرانیاست. امروز

دسرپرستتنهاترب#کودکانکاروخیابان؛دستگیريياجذب؟دهیسامانبررسیطرح

است .» هايبچهزحمات»درپستیديگرنوشته: بهصحنعلنیاليحهپويشجوابداد.

هاآنخبرازاينموضوعاستکهطرحپیشنهاديدرواقعکه«رفت.منتظرتصويبهستیم

درموردکودکانکاروکودکانبدسرپرستبهمجلسرفتهاستومنتظرتصويبآن

ها)افرادباهويتجنسیيسلبريتیديگرياستکهموضوعترنسهستند.بهنوشبختیار

 ازرواليیهاپستدغدغهنیکوکارانهمدنیخودبرگزيدهاستوعنوانبهمتناقض(را را

صفحات در اجتماعی کنشگري از نوع اين است. کرده منتشر موضوع اين پیگیري

بازنمايیشدهاست.شودمیديده1صورتیکهدرنمودارهگافمنبهايمؤلفهباهاسلبريتی

 
 بازنمایی کنشگری نیکوکارانه مدنی های مؤلفه .7نمودار 
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مندياجتماعیجديرانشاندراينالگويبازنمايی،سلبريتیدرسطحاولنوعیدغدغه

سلبريتیباکهازمسئولیتاجتماعیاودرقبالجامعهومردمنشاتگرفتهاستدهدمی .

توجهبهموقعیتونفوذاجتماعیخود،اينمسائلراازطريقمراجعقانونیورسمیکشور

ضمنیطوربه.اينبازنمايیباشدمیکهاينامرخودحاويمعانیضمنینیزکندمیپیگیر

هاآنبرقدرتمقبولیت همچنینپیگیريتأکیددرمراجعرسمیوسیاسیکشور دارد.

بهسلبريتیکمکشودمیروشنفکريمحسوبهايدغدغهنوعیبهکههايیدغدغهچنین

کندمی يکستاره از را خود جايگاه دهد.پسندعامهکه ارتقا اجتماعی يکفعال به

سلبريتیمردمیوخیرخواهسومینمعنايضمنیاستکهاينالگوعنوانبهبازنمايیخود

بهدنبالدارد.

 جریان ساز کنشگری نیکوکارانه

بسیج دستبه شهرتخود موقعیتو از استفاده با سلبريتی کنشگري، از ايندسته در

خودهاآنعمومیمردمبرايانجاميکفعالیتنیکوکارانهبزرگمیزند.دراغلبموارد

.دربعضیمواردهمبرايگیرندمیکالننیکوکارانهرابهعهدههايفعالیتمديريتاين

يکفعالیت يا توسطافراد استهايمجموعهنیکوکارانهکالنکه درحالانجام ديگر

کهبهآنجرياننیکوکارانهکمککنندومشارکتخواهندمیوازمردمکنندمیتبلیغ

داشتهباشند.

محمدرضاگلزارويدئويیرادراينستاگرامشمنتشرکردهاستکهدرمثالعنوانبه

سامادهدمیآنتوضیح نیازمندکه و برايرسیدگیبهکودکانيتیم کردهاندازيراهنه

 خود هواداران و مخاطبان از خواهدمیاستو مقداري هر سامانهتوانندمیکه اين به

تحتپوششاينفعالیتخیرخواهانه ويتعداديخانوادهرا يادربیاوردکمککنندتا .

به را مردم کرمانشاه جريانزلزله تشويقکردهزدگانزلزلهکمکبرايرامبدجواندر

کهمبلغشودمیکهدرآنتوضیحدادهاست.ويويدئويیرادراينستاگرامشمنتشرکرده

توسط15 ريالیکه اقالمیهايکمکمیلیارد استصرفخريدچه مردمیجمعشده

توزيعشدهاست.زدهزلزلههايخانوادهشدهاستودربین
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خودبازنمايیازطريقبازنمايیکنشگرينیکوکارانهجريانسازبرطبقنظريهگافمن

.شودمیانجام3نمودارصورتبه

 
 بازنمایی کنشگری نیکوکارانه جریان ساز های مؤلفه .8نمودار 

کهخودرادرحالانجاميککارخیرخواهانهوحالدرعیندراينالگويخودبازنمايی

نیکوکار المنفعهعامانه دهدمینشان همچنین قدرتطوربه، و محبوبیت به ضمنی

تأثیرگذاري الگو اين در داللتدارد. و ارجاع قابلیتبسیجهاآناجتماعیخودشنیز

.دهندمیبرجمعیتکثیريازعامهجامعهرانشانتأثیرگذاريعمومیو

 نمادین بخش آگاهیکنشگری اجتماعی 

اجتماعی بخشآگاهیکنشگري در سلبريتی که معنا اين به شرکتهايیبرنامهنمادين

اشتراککندمی اينستاگرامشبه در را آن تصوير گذاردمیو وصورتبهکه نمادين

 به اجتماعیتوجهجلبوسازيآگاهخالقانه يکمسئله سلبريتیدرپردازدمیدرباره يا .

درشرح،توضیحونوعیبهکهکندمیمنتشرياويدئوهايیراهاعکسپوسترها،اشصفحه

.باشدمیآگاهیبخشیدربارهمسائلمختلفاجتماعی

مهنازافشارعکسیازخودشدرکناريککودککهدرحالمیخزدنمثالعنوانبه

وبهديواراستنشاندادهاست ؛ امروزدرکنارهمبوديمبهمناسبت»درزيرآننوشته:

ويژهمابودنکهمیخهايمهمانخشونتعلیهکودکان.ايشونهميکیازروزجهانیمنع
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ويدر«.است_تنهاتر_بدسرپرست#زدنبهتابلوبراياثرهنريبزرگمهرحسینپورعزيز.

نمادينخشونتعلیهصورتبهکهدهدمیاينعکسحضورخودشرادرمراسمینشان

.کودکانرابازبانهنربهتصويرکشیدهاست

 از بسیاري بهيهاپستدر و شخصخودشندارد از بازنمايی سلبريتی الگو اين

بخشآگاهیيدئوهايوهاعکس تصويرکندمیاکتفا خودشنیزدر موارديکه در اما

.شودمیانجام9نمودارصورتبهبخشآگاهیحضورداردبازنمايیکنشگرياجتماعی

 
 بازنمایی کنشگری اجتماعی نمادین های مؤلفه .1نمودار 

ضمنیطوربهدربارهمسائلاجتماعیسازيآگاهدراينالگويبازنمايیسلبريتیعالوهبر

نبودننسبتتفاوتبیاجتماعیخودشنیزاشارهدارد.ويازاينطريقپذيريمسئولیتبه

.دهدمیرانیزنشانافتدمیبهافرادواتفاقاتیکهدرجامعه

 الگوی بازنمایی کنشگری سیاسی

تقريباًسهمکوچکیدارداماهاسلبريتیبازنمايیکنشگريسیاسیدرصفحاتاينستاگرام

 همه صفحه هاآندر شودمیديده بین از تنهاموردبررسیهاينمونه. گلزار محمدرضا

است بازنمايینکرده درصفحهخود درموردفردياستکههیچکنشگريسیاسیرا .

ناظربهاقداماتسیاسیخوددرايامانتخاباتوهاآنديگر،کنشگريسیاسیهاينمونه
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 انتخابات در مشارکت براي ديگران باشدمیترغیب بخش اين در ازهاآن. حمايت

 موردنظرکانديداي پاي خود حضور دادن نشان يا بازنمايیهايصندوقخود را رأي

رأيازخوددرحالهايیعکسترانهعلیدوستیوبهنوشبختیاريالمثعنوانبه.اندکرده

.اندکردهدادنمنتشر

 نیز مورد دو سلبريتیدر قبالمسائلسیاسیهايگیريموضعها در را سیاسیخود

 ابراز اندکردهجهانی بهمثالعنوانبه. ايرانیان ورود منع قانون اعالم به علیدوستی ترانه

کهتوسط جمهوررئیسآمريکا بودواکنشنشاندادودرمقامشدهمطرحوقتآمريکا

بازتابجهانیالمللیبینيککنشگرسیاسیدرسطح اينکنشگرياو فعالیتکردکه

زيادينیزبهدنبالداشت.اوعکسیازپوسترانگلیسیفیلمسینمايیفروشندهمنتشرکردهو

 نوشت: آن توضیح ايرانیا»در منبع امريکاقانون به ورود از ديگر کشور شش و ن

اينمنعشاملوقايعفرهنگیهمخواهدشديادانمنمی.پذيرشغیرقابلاستوآمیزتبعیض

سفر اينکشور به اسکار مراسم برايشرکتدر من نشود، هم يکدرصد اگر اما نه

کردهاست.همچنینرامبدجوانمتنیدربارهپايانتروريسمداعشمنتشر«.نخواهمکرد

غیرازعکسخودسلبريتیاستوفقطهايیعکسشاملهاپستدراينالگوبیشتر

دادنوجودداردکهشیوهبازنمايیآندرنموداررأيدردوموردعکسسلبريتیدرحال

.شودمیديده31
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 بازنمایی الگوی کنشگری سیاسی های مؤلفه .91نمودار 

 کدر نبازنمايی نوعی سلبريتی سیاسی کاريمحافظهشگري ديده شودمیزياد باهاآن.

تمايلکمتريبهايننوعبازنمايیازخوددارند.طورکلیبهوکنندمیاحتیاطزيادعمل

 نشان را کنشگري چنین که هم مواردي يکمسئولیتدهندمیدر قالب در را آن ،

جامع عموم براي سیاسی و بهاجتماعی جامعه ترغیب و انتخابات در شرکت مانند ه

بودنخودپذيرمسئولیتبرتأکیديضمنیصورتبههاآن.گذارندمیمشارکتبهنمايش

نسبتهاآن.البتهدردوموردهمکهدهندمیدرقبالسرنوشتجامعهوفعالبودنراارائه

 پیشرانددادهجهانیواکنشنشانهايسیاستبه ونوعیاز نیز بودنرا تلويحاًآوانگارد

.اندکردهعرضه

 الگوی بازنمایی زندگی شخصی روزمره

خودبازنمايی از بخشی که سلبريتیهايی بازنمايیها به مربوط دارند اينستاگرامشان در

 شخصی شانروزمرهزندگی بازنمايی بخشاز اين در هاآناست. وترخصوصیابعاد

درشانزندگیترفردي درمثالعنوانبه.گذارندمیبهاشتراکصفحاتشانرا خودشانرا

هاموقعیت در يا ياهايفعالیتوحاالتروزمره دوستانو دورهمیبا فراغتیمثلسفر،
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تعلقاتخانوادگیخودرادراينبخشبازنمايیهاآن.همچنیندهندمیکافهگردينشان

.کنندمی

اينهاسلبريتیايناستکههاآنازخودبازنمايیدربارهاينبخشتوجهقابلنکته

بااحتیاطبسیارزياديبازنمايی زندگیخصوصیعمدتاً.بهاينمعناکهکنندمیبخشرا

خودشانرادرفضايخصوصیوجههیچبهوکنندمیخودرادرفضاهايعمومیبازنمايی

 منزل شانشخصیو اغلبدهندنمینشان مورد در حتی دادنهاونهنم. نشان به تمايلی

ندارند نیز خود واعضايخانواده ؛ را تنهايیبهاغلبخود مثلهايموقعیتدر روزمره

دهندمیکافه،باشگاهياسلفیدرماشینوآسانسورنشان بهجهتپرهیزازايجادظاهراً.

 قضاوت، هاآنحواشیو خرج به زيادي احتیاط اينحوزه همچنیدهندمیدر . هاآنن

.کنندمیتصاويرخودرادرايامکودکیمنتشر

 مورد هاينمونهدر بهموردبررسیزن مربوط روزمره زندگی بازنمايی از بخشی ،

هايیعکسمتعددييهاپستدرهاآن.هاستآنمادرانگیياشبهمادرانگیدرهايتجربه

هاآنکهدرحالمحبتبهدهندمیازخودشاندرکنارفرزندشانياکودکانديگرنشان

کودکانبهدلیلرسدمیبهنظر.اندنوشتهنسبتبهآنکودکآمیزمحبتهستندويامتنی

 شخصی زندگی ابعاد ساير از بیش حاشیه، ايجاد و قضاوت میزان هاسلبريتیکمترين

هباغ.مهنازافشارعکسیازخودشدرکناردخترشلیانادرفضايیشبیشوندمیبازنمايی

 نوشته: استو کرده کودکمبارک»منتشر روز و«. روزمره زندگیشخصی بازنمايی

.شودمیانجام33نمودارصورتبههايشمؤلفه
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 بازنمایی الگوی زندگی شخصی روزمره های مؤلفه .99نمودار 

کهنشانازکندمیزنمايیرابااشروزمرهدراينالگودرظاهرسلبريتیزندگیشخصیو

 باشدمیاشعاديزندگی سلبريتی الگو اين در يابرخالف. ستارگی بازتولید الگوهاي

تأکیديکنشگرياجتماعی ويژهخود فردعنوانبهبربرجستگیوجايگاه يا يکستاره

 را خود بلکه ندارد. يکنفرمشهور و ايناکندمیمعمولیبازنمايیکامالًمثلهمه مر.

 مخاطبان صمیمیتبا نوعیحسنزديکیو الگوشودمیباعثايجاد اين در همچنین .

 فرهنگايرانیمحسوبمدارخانوادهسلبريتیبر يکارزشمثبتدر که شودمیبودن

بخصوصکندمیتأکید فرهنگعرفیوتأکید، نوعیهمسويیبا مادرانگیکه بروجه

هدارد.ضمنیبههمراطوربهسنتیجامعهرا

 با مخاطبانگرایانه تعاملالگوی 

مخاطبانشاناينستاگرامیخودرابهارتباطوتعاملمستقیمبايهاپستبخشیازهاسلبريتی

دهندمیاختصاص اين قرارمعموالًهاپست. مخاطب را سلبريتی اينستاگرام فالوئرهاي

طرابهتعاملفرااجتماعیتعبیرهلاينارتباو.هورتونکنندمیگفتگوهاآنوبادهندمی

ايننوعتعاملاشارهبهارتباطنزديکوخودمانیبینکنندمی وايرسانههايشخصیت.
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 دارد. ايرسانههايشخصیتمخاطبان طريق تعاملهارسانهاز و صمیمیت نوعی

هاپست(.ايندستهاز329-3193:323)مهديزاده،کنندمیفرااجتماعیبامخاطبانايجاد

کنندمیهلاشارهوکههورتونطورهمانتحقیقحاضرنیزوجودداشتکههاييافتهدر

هوادارانشصورت و مخاطبان با نزديکسلبريتی ارتباط استحکام و تداوم راستاي در

.دهدمیراکاهشهافاصلهوزندمیومخاطبانرقمهاآن.فضايیصمیمانهرابینگیردمی

اينپژوهشازسهمکانیزمعمدهبرايتعاملبامخاطبواثربخشیعاطفیبرهايسلبريتی

استفادهکردهبودند؛مکانیزمگفتگويمستقیمبامخاطب،مکانیزمسپاسوتواضعوهاآن

احساسات.گذارياشتراکمکانیزمبه

 مکانیزم گفتگوی مستقیم با مخاطب

دربارههاآنوبادهدمیرامخاطبقرارمستقیمفالوئرهاصورتبهدراينروشسلبريتی

خودراهايپاسخکهخواهدمیهاآن.دربعضیمواردازپردازدمیيکموضوعبهگفتگو

مخاطب همچنیندرموارديسلبريتیبا باشند. اوبدهندودرگفتگومشارکتداشته به

.درکندمیساساتشبیانواحهافعالیتقراردادنفالوئرهايش،اخباريرادربارهخودش،

ويامتنسلفیازخودشاناستصورتبهازانتشارويدئوهايیکههاآنمعموالًاينشیوه

 باجمالتکنندمیاستفاده مخاطبانهمراه اينمکانیزمارتباطیسلبريتیبا وآمیزمحبت.

.باشدمیبهمخاطبانشاننیزهاآنابزارارادت

میان شدهبررسیهاينمونهدر گلزار انتشارمعموالًبهنوشبختیاريومحمدرضا با

 طريق از جوان رامبد و خودشان از مخاطبانهايمتنويدئوهايی با صمیمانه و طوالنی

ازاينطورکلیبه.دونمونهديگرکهترانهعلیدوستیومهنازافشارهستنداندداشتهارتباط

.شیوهتعاملبامخاطباستفادهنکردهبودند

 مکانیزم تواضع و سپاس

دربعضیهاآنبامخاطبانخوداست.هاسلبريتیتعاملیهايشیوهاينشیوهيکیديگراز

 يهاپستاز خود هواداران و مخاطبان از قدردانی و سپاسگزاري به .پردازندمیخود
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.ازرنددامیراگرامیوبزرگهاآنمتواضعانهازمردمومخاطبانتشکرکردهوصورتبه

ايجادمخاطبانشانبااحترامرابینخودوتوأمنوعینزديکیوصمیمیتهاآناينطريق

.کنندمی

 تمام را مکانیزم موردبررسیهاينمونهاين صفحاتشاندر .اندکردهبازنمايی

ترانهعلیدوستیعکسیازخودشرادرسريالشهرزادمنتشرکردهوتوضیحمثالعنوانبه

شمايیکهبرايتولدمپستگذاشتیدوبهنحويبمتبريکتکتکاز»هاست:آننوشت

.«ممنونم.توقعاينهمهمحبترونداشتم...اندازهبیگفتید

 احساسات گذاری اشتراکمکانیزم به 

الگوي تعاملبخشیديگرياز سلبريتیگرايانه ها به طريق احساساتگذارياشتراکاز

شانشخصی مخاطبانشانبا افتدمیاتفاق بخش اين در درهاآن. را خود درونیات

.شودمیکهباعثايجادنزديکیوهمراهیبیشتربامخاطبکنندمیمطرحاينستاگرامشان

تنهامحمدرضاگلزاروبهنوشبختیاريازاينروشموردبررسیهاينمونهدرمیان

 منتاندکردهبازنمايیاستفاده بهنوشبختیاريپستیرا . نوشته: و وقتیداشتم»...شرکرده

کهايبچه.همونکردممیوکمکجمعزدممیوپادستمريضدوستمسالهسهبرايبچه

؛رفتنپیششباهاشسلفیگرفتنواوناخیرومنرياکارشناختهشدمهنرمندانهمهبعداً

يه؛کهديدمامروزازترسچسبوندناينانگبترسمبرمکرمانشاهپیشهموطنآسیبکه

...«.ترسممیوقتعکسیبیروننیاد.ازدوربراشونگريهکنم.همهمیگنبهنوشبیابگهنه

کهبرايشايرسانهبهيکیازحواشیايگونهدردودلصورتبهدراينپستدرواقع

پیشآمدهاستپرداختهوبازبانسادهوخودمانیبامخاطبانصفحهاينستاگرامشدرباره

ساساتشراجعبهآنموضوعصحبتکردهاست.اح

سلبريتی وايرسانههايشخصیتعنوانبهها فرااجتماعی يکتعامل در که شده

شدهبامخاطباناينستاگرامیخودقراردارند،ازطريقاينتعاملنیزبهبازنمايیايرسانه

 همپردازندمیخود ذهنمخاطبو در خود ساختتصويرياز سعیدر ايجادو چنین
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بامخاطبگرايانهتعاملدرالگويهاسلبريتیويدارند.بازنمايیکهاحساسصمیمیتبا

.باشدمی32نمودارصورتبهازخوددارند

 
 با مخاطبگرایانه تعاملبازنمایی الگوی  های مؤلفه .92نمودار 

 طريقامکانیکه سلبريتیاز اينالگو مخاطباندهندمیتعاملیمجازيهايرسانهدر با

ضمنینوعیبازنمايیازنزديکیطوربهارتباطدراين.همچنینکنندمیخودارتباطبرقرار

رادرچهرهيکسلبريتیمردمیوقدرشناسهاآنوصمیمیتبامخاطبانرانیزدارندکه

.کندمیمطرح

 گیری نتیجهبحث و 

درهاسلبريتیاعیآناليندرچندسالاخیرباپديدهحضورفراگیراجتمهايشبکهباظهور

 هاشبکهاين هستیم. خصوصاًمواجه که اينستاگرام اجتماعی گسترششبکه ايشبکهبا

اجتماعیهايشبکهنسبتبهتريراحتوکاربريباشدمیهمراههايتلفنمبتنیبرپلتفرم

گذشتهفراگیرشدهاست.باتوجهبهاقبالعمومیکهمبتنیبروبدارد،اينپديدهبیشتراز

 مشهور افراد بررسینحوههايستارهخصوصاًنسبتبه دارد، وجود اينشبکه در سینما

 هاآنبازنمايیکه دارند شبکه اين در خودشان صفحاتآنالينحائزاز اهمیتاست.

جهاآن افراد از بخشی الگوي و دارد زيادي بسیار مخاطبان ، وخصوصاًامعه جوانان
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درصفحاتشانکهموضوعاينهاآنتوصیفدقیقعملکردجهتازاين.باشدمینوجوانان

هاآنومرجعیتتأثیرگذاريهايشیوهاطالعاتارزشمنديدربارهتواندمیپژوهشاست

برجامعهارائهنمايد.

براياستخراجالگوهايخودبازنمايی اينتحقیق هاسلبريتیدر از، پنجنفر صفحه

هايسلبريتیپربازديدترين را اينستاگرام شبکه باعنوانبهايرانیدر و انتخابشد نمونه

الگوهايخودبازنمايی استفادهازروشتحلیلمحتوايکیفیوتفسیرهاينشانهشناختی،

هاآن الگوهاي شد. توصیف و استخراج اينستاگرام شبکه صورتبهآمدهدستبهدر

نشاندادهشدهاست.31درنمودارخالصه

 
 ایرانی در اینستاگرامهای سلبریتیخودبازنمایی  الگوهای .99نمودار 
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پربازديدشبکهاينستاگرامهايسلبريتیازاينپژوهشنتیجهگرفتکهتوانمیطورکلیبه

ه بازتولید راستاي در بیشتر شبکه اين در خود صفحات از تعاملايحرفهويت خود،

 به پرداختن و روزمره زندگی دادن نشان مخاطبان، با دوسويه و هايرسالتنزديک

 استفاده سیاسیخود نتايجکنندمیاجتماعیو نتايجتحقیقآمدهدستبه. تحقیق اين از

2131ديويدمارشال) وسهنوعخوديکهويدرپژوهشخودبهآنکندمیتأيید(را

کندمیاشاره عمومیيا باايحرفهشاملخودِ صمیمانه خصوصیعمومیوخودِ خودِ ،

الگوهايايحرفهالگويبازنمايیهويت بخشیاز و بازنمايیزندگیشخصیروزمره ،

بامخاطبدراينتحقیقهمپوشانیومشابهتدارد.گرايانهتعامل

ذکرقابل ايهايیتفاوتاستکه از حاصل نتايج بین گريننیز نتايج و تحقیق ن

( برچ و 2135ايگلیمان مشاهده شودمی( اعالم برچ و ايگلیمان گرين کهکندمی.

 المپیک )موردبررسیورزشکاران میزان بیشترين صفحاتدرصد(11او بازنمايی

امادر؛انددادهاينستاگرامخودرابهبازنمايیزندگیخصوصیوشخصیخوداختصاص

بیشتر حاضر هويتتحقیق به بازنمايی میزان ايحرفهين ترينعمومی)که ترينرسمیو

با و چهارم رده در شخصی زندگی بازنمايی و داشت تعلق است( خودبازنمايی شیوه

کهگرفتمیاحتیاطبسیارصورت تفاوتفرهنگیجامعهتواندمیاينتفاوت؛ ناشیاز

 ايران در باشد. ديگر جوامع و زندگیسیاهايهزينهايران بازنمايی فرهنگی و سی

.باشدمیزندگی،باالهايشیوهازغیررسمیرسمیوهايقرائتخصوصیبهدلیلتفاوت

کهقائلبهوجودسطوحمعناوبازنمايیاست،اينشناسینشانهبراساسنظربارتدر

.باشندمیالگوهاعالوهبرمعانیسطحاولوظاهري،شاملمعانیضمنیدرسطحدومنیز

طورهمان مطرح نمايشیخود نظريه در گافمن اجراهايکندمیکه از استفاده با افراد

مديريتجلوصحنه به تأثیرگذاريخود ديگر افراد ازپردازندمیبر که ضمنی معانی .

کهتأثیرگذاريالگوهايمديريتتواندمیآمد،بهدستهاسلبريتیالگوهايخودبازنمايی

ونسبتیکهاينالگوهاکنندمیاثرگذاريبرمخاطبانگستردهخوداستفادهاينافرادبراي

متفاوتسعیايشیوهبهآمدهدستبهبايکديگردارندراشرحدهد.هريکازالگوهاي
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 اينتأثیرگذاريدر نمودارصورتبههاشیوهبرمخاطباندارد. نشانداده34خالصهدر

.شودمی

 
 هاسلبریتیضمنی الگوهای خودبازنمایی  معانی .94نمودار 

راکهازطريقآنبههاسلبريتیالگوهايخودبازنمايیتوانمیبراساساينمعانیضمنی

هاشیوهياشیوهاثرگذاريخالصهکرد.اينمؤلفه5درپردازندمیبرمخاطبانتأثیرگذاري

شاملخاصومحبوببودگی،عاديوازجنسشودمیديده35کهدرنمودارطورهمان

فعالو وخیرخواهبودگیوصمیمیوتأيیدبودگی،موردپذيرمسئولیتجامعهبودگی،

مردمیبودگیاست.
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 بر مخاطبانها سلبریتیاثرگذاری  های مؤلفه .95نمودار 

ازپژوهآمدهدستبههاييافتهبراساس سلبريتیش، مؤلفه5اينها زمانهمصورتبهرا

.اينکنندمیبرمخاطبانشاندراينستاگراماستفادهتأثیرگذاريبرايمعرفیخودومديريت
.کنندمیموازيودرکناريکديگرعملصورتبههامؤلفه

سلبريتی محبوبهايیبازنمايیازطريقها خاصو نشانشانبودگیکه دهدمیرا

کهحالدرعین.همچنینکنندمیمرجعمعرفیوتثبیتهايگروهعنوانبهخودرانوعیهب
 نشان برجسته خاصو را رادهندمیخود خود شکلپارادوکسیکالیقصددارندکه به

هاآنعاديوازجنسمردموصمیمیبامخاطباننیزنشاندهند.البتهاينامرنیزمرجعیت
تقويت عنوانبهاکهچرکندمیرا معمولینشانداده دسترسو وشوندمیالگوهايیدر

طبیعتاً بتوانند افراديکه دارند. خودشان الگوهايیشبیه به بیشتري تمايل راحتیبهافراد
درکوهاآن همذاترا لذا تمايزوحالدرعینهاآنگفتتوانمیپنداريکنند. که

حفظ بهدنباکنندمیبرتريخودرا اين، لايجادنوعیحسنزديکیوتشابهنیزهستند.

نتايج )مؤيدبخشاز نژاد صبور 3195پژوهشرشیديو مورديباشدمی( اينمطالعه .
بازنمايی انجامشدهاست. استکهرويصفحهاينستاگرامالنازشاکردوستستارهسینما

 الگوهاي از نزديکبمتمايزکنندهترکیبی دسترسو در و ستارگی را صورتبهودگی
.دهدمیدرصفحهاينستاگرمیاينسلبريتینشانتوأمان

سلبريتیبهمثابه
 گروهمرجع

خاصو
محبوب
 بودگی

فعالو
مسئولیت
 پذيربودگی

موردتايیدو
خیرخواه
 بودگی

صمیمیو
مردمی
 بودگی

عاديواز
جنسجامعه

 بودگی
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اجتماعیوهايتأثیرگذاريبههاسلبريتیدردوبخشکنشگرياجتماعیوسیاسی
 سطحی در خود مرجعیت ترکالنقدرت دارند. کنشگريهاآناشاره الگوهاي در

یکشوروهمچنیننزدعامهمردماجتماعی،مقبولیتومرجعیتخودرانزدنهادهايرسم
درالگويکنشگريسیاسیوهمچنینکنشگرينیکوکارانهجريانساز؛ودهندمینشان

نوعیبه استفاده مخاطبان بسیج و اثرگذاري براي مرجعیت قدرت اين کهکنندمیاز

 و انتخابات مورد در آن نمود مشاهدههايکمکآوريجمعبارزترين کالن خیريه
.دشومی

بااستفادههاسلبريتینتیجهگرفتکهگونهاينازکلیتپژوهشتوانمیطورکلیبه
ازپنجالگوهايخودبازنمايیکهدرشبکهاجتماعیاينستاگرامدارندسعیدرتعريفو

 مرجعهايگروه»عنوانبهتثبیتموقعیتخود » الگوها اين همه دارند. یصورتبهجامعه
برايمخاطبانبازنمايیهاآنتأثیرگذاريیتوقدرتمرجعواردايره وشکلکندمیرا
.دهدمی

 مجموعتوجهیقابلنکته از الگوها اين استکه امر اين دارد، وجود ديگريکه
تأکیدبربخشیازالگوهاهاآنازهرکدامرفتارهايپنجسلبريتیاستخراجشدهاستکه

 لذا سلبريتیتقدرتمرجعیتوانمیبیشتريداشتند. نهدرها بلکهدرهاآن«اشخاص»را
تحلیلکرد.ممکناستاثرگذارييکسلبريتیبر«يککلِمشابهمثابهبههاآنمجموع»

 نباشداما زياد هاآنکهازآنجايیجامعه خودبازنمايیوعملکردهايشیوهاز مشابهیدر

موردتوجهمرجععنوانبهوانندتمی،درمجموعودرکناريکديگرکنندمیخوداستفاده
فکري،اجتماعیوسیاسیرادرجامعهرقمبزنند.هايجريانقرارگیرندو

اينتحقیقآمدهدستبهنتايج صرفاًاز هاسلبريتیاينستاگرامیيهاپستتحلیلیبر
نشان دهدمیاستو سلبريتیکه ها را اامکنندمیمرجعبازنمايیهايگروهمثابهبهخود

توانمی هايتحقیقدر بررسینظرمخاطباندرباره سلبريتیآتیبه پرداختوبررسیها

خودبازنمايی اينشیوه به توجه با سلبريتیکردکه ها گروههاآنمخاطبانحقیقتاًآيا را
مورديدروقايعواتفاقاتاجتماعیوسیاسیمهمبهنقشوصورتبه.يادانندمیمرجع

درجامعهوبررويافرادپرداخت.هاآنرگذارياثهايشیوه

  



 9911تابستان |  22شمارة  |ششم سال  |های نوين  مطالعات رسانه  فصلنامه  | 222

 منابع 
( تري. 3119برت، میرعباسی(. کاوه اسماعیلعباسیو درکتصوير. درآمديبر .نقدعکس:

تهران:مرکز.

لیالجوافشانیوحسنچاوشیان.تهران:اختران.فرهنگوزندگیروزمره.(.3131بنت،اندي.)

 مهديپارسا.تهران:سورهمهر..شناسینشانهمبانی(.3131.)دانیلچندلر،

گیشن و اعظم )راودراد، گلنار. 3191یزجانی، .) بدن بازنمايی الگوهاي شناسی ايرسانهگونه
.31سالسوم،شمارهنوين:هايرسانهمطالعاتکاربرانايرانیشبکهاجتماعیاينستاگرام.

تارگانسینماوهويتآنالين:مطالعهنشانهشناختیس(.3195رشیدي،صادقوصبورنژاد،زهرا.)
اينترنت. پساز ستارگی مفهوم بازسازي مطالعات اول،هايرسانهفصلنامه سال نوين:

.1شماره

تهران:نشرعلم.کاربردي.شناسینشانه(.3191سجودي،فرزان.)

( حمید. 3192ضیايیپرور، .)« پیدايشو و اجتماعیيهارسانهاندازچشمپیشینه » هايرسانهدر
.هارسانهريزيبرنامهحسینبصیريانجهرمی.دفترمطالعاتو.هاظرفیتاجتماعیابعادو

( سبحان. يحیايی، و حمید 3191عبداللهیان، ايران؛شناسینشانه(. زندگی شیوه از تصويرهايی
خودبازنمايی اجتماعیياهمطالعه شبکه ايرانیدر هايديداريکاربران مطالعات.111و

 .41فرهنگارتباطات:سالدوازدهم،شماره

 3195).آلیسکشمور، .) وفرهنگشهرت. هنر فرهنگ، پژوهشگاه تهران: قاسمی. شاه احسان

ارتباطات.

( آنسلم. استراس، جولیتو 3134کوربین، .) مبنايی، نظريه وهارويهاصولروشتحقیقکیفی:
ژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگی.بیوکمحمدي.تهران:پ.هاشیوه

مسعودکیانپور.تهران:مرکز.نمودخوددرزندگیروزمره.(.3193گافمن،الف.)

( مهدي. زاده، 3193مهدي هاينظريه(. هايانديشهرسانه و هايديدگاهرايج تهران:انتقادي.

انتشاراتهمشهري.

)جاشوايتز،ومیر .3131 رفتارهارسانه(. -و در مفقود هاينظريهحلقه میرانی.ارتباطات. گودرز

.فناوريتهران:پژوهشکدهمطالعاتفرهنگیواجتماعیوزارتعلومتحقیقاتو

تهران:همشهري.احمدعلیقلیان.ازمنظريانتقادي.ايرسانهتکنولوژي(.3193ونلون،ي.)



 229 |زاده  یندا رضو وفرد  یزهرا اردکان

Boyd, D. M. & Ellison, N. B. (2007). Social network sites: Definition, 
history, and scholarship. Journal of Computer Mediated 

Communication. 13(1),11. 

Cheung, H.Y. (2008). Measuring the professional identity of Hong Kong 

inservice teachers. Professional Development in Education. Vol 34, 

No 3. 

Geurin-Eagleman, Andrea N. Burch, LaurenM. (2015). Communicating via 

photographs:A gendered analysis of Olympic athletes’visual self-

presentation on Instagram. Sport Management Review. 

Goffman, E. (1990). The presentation of self in everyday life. Harmonds 

worth: penguin. 

Hartly, John. (2002). Communivation, Cultural and Media Studies: The Key 

Concepts. Routlege. 

Herman, Jenn. (2014). The Ultimate Beginner’s Guide To Instagram. Ebook 

available at this URL: http://www.jennstrens.com/the-ultimate-

beginners-guide-to-instagram. 

Hsieh Hsiu- Fang, Shanon Sara E. (2005). Three Approaches to Content 

Analysis. Qualitativr Health Research, vol. 15, No.9. 

Marshall, P. David. (2010). The promotion and presentation of the self: 

celebrity as marker of presentational medi. Celebrity Studies. 1(1): 

35–48. 

Marwick, Alice. Boyd, Danah. (2011). To See and Be Seen: Celebrity 

Practice on Twitter. Journal of Research into New Media 

Technologies.17(2) 139–158. 

Mayfield, Antomy. (2008). What is social media? Ebook available at this 

URL:http://www.icrossing.co.uk/fileadmin/uploads/eBooks/What_is_

Social_Media_iCrossing_ebook.pdf. 

Nayar, Pramod K. (2009). Seeing Stras: Spectacle, Society and Celebrity 

Culture. SAGE Publications India. 

Papacharissi, Z. (2012). Without You, I’m Nothing: Performances of the 

Self on Twitter. International Journal of Communication. 6:1989–2006. 

Show, Randy. (2001). The Activist’s Handbook: A Primer Updated Edition 

with a New Preface. US: University of California Press. 

Smith, Lauren Reichart. Sanderson, Jimmy. (2015). I’m Going to Instagram 

It! An Analysis of Athlete Self-Presentation on Instagram. Journal of 

Broadcasting & Electronic Media. 59(2): 342–358. 

فکوهی،ناصر.کنشگراجتماعی.انسانشناسیوفرهنگ.
ttp://anthropology.ir/dictionary/9396.html 

31/5/3193www.statista.comتاريخمراجعه

29/3/3191www.instagram.comتاريخمراجعه





 

 

 


