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مقاله پژوهشی

مطالعاترسانههاينوين

فصلنامه


تصویر زندگی فرودستان در اینستاگرام؛ مطالعه موردی
زنانِ بیخانمانِ بهبودیافته
دانشجوی دکتری رشته علوم ارتباطات دانشکده ارتباطات دانشگاه عالمه

بهارک محمودی حنارود



عضو هیات علمی گروه روزنامه نگاری دانشکده ارتباطات دانشگاه عالمه
طباطبایی .تهران ایران.
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مقدمه
ايشدۀامروز،افرادوگروههايزياديتمايلبهديدهشدندارندو براي


دردنیايرسانه
هاديگربهگروههايجنسیتی،نژادي،قومیو


کنند.اينگروه

ايجستجومی
خودرسانه
تازگیايجادشدهايبهدلیل


تروبه

هايبسیارکوچک

شوند.افرادوگروه

سنیمحدودنمی
انواع بیماريها ،معلولیتها ،محرومیتها و ساليق و خواستهها وجود دارند که به دنبال
ايهستند.تنوعوتکثريکهدرسايهدنیايرسانهاي


درجامعهوديدهشدنرسانه
حضور
بروزوظهوريافتهاست،رسانههايمتنوعومتکثريرانیزطلبمیکند.

بیشازپیش 
شده 
شبکههاياجتماعیمجازياز جملهرسانههايی هستندکهامکانحضور را برايافراد و
گروههايمختلففراهم میآورند.هرچندکهخوداينشبکهها نیزباعث بروز وظهور

شوندوبراينکثرتوتنوعمیافزايند .


هايمختلفمی

افرادوگروه
نايار در کتاب خود که متمرکز بر رسانههاي نوين و فرهنگهاي مجازي است،
فضاي سايبرراازفضاي واقعیجدا نمیداند ومیگويد«:فضاي سايبر وفرهنگ سايبر
همواره در مسائل مادي ،جسمانی و عینی ريشه دارند .فناوريهاي فرهنگ سايبر،
اجتماعیاند و فضاي سايبر ،مانند فضاي مادي ،از مجموعهاي از فرايندها و تعامالت

نمیتوان فرهنگهاي سايبر را
ازاينرو « 
اجتماعی ساخته شده است» (نايار  .)68 :0934 ،
آوردهاند،بلکهبايدآنرا

ايتلقیکردکهرايانههاآنرابهوجود 

صرفاً دنیاهايمجا 
زي
بندي ايدرنظرگرفتکهبهدنیايواقعیوماديپیوندخوردهاست،ريشهدرآن
صورت 

میگیرد....جايیکهدرآنمسائلیچون
قرارمیدهدوازآنتأثیر 

دارد،آنراتحتتأثیر
اقتصاد ،هويتهاي نژادي/طبقاتی/جنسیتی ،سیاست و قدرت مهم هستند» (نايار:0934 ،
بهآناشارهمیکنندادامهحیاترسانههايجمعی

.)66ازسويديگرآنچه برَنتزووُلتمِر 
سنتی در سايه تجزيهشدن مخاطبان است «رسانههاي جمعی سنتی (راديو ،تلويزيون و
طوربرابروفزايندهايباکوچکشدنوتکهتکهشدنمخاطبانبراساس

مطبوعاتچاپی)به
ساليقومنافعمواجهشدندکهاينشرايطادامهحیاترسانههاراسختمیکند»( Brants


 .)and Voltmer, 2011اين دو سوي بحث ،مسئله شکاف میان رسانههاي رسمی و
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ازاينرو ،بررسی چگونگی حضور گروههاي فرودست در
غیررسمی را برجسته میکند  .
اهمیتمیيابد .

رسانههايرسمیوغیررسمی
در اين تحقیق آنچه موردتوجه قرار گرفته تفاوت شیوههاي بازنمايی از گروههاي
مشخصی از فرودستان در رسانههاي رسمی و غیررسمی است ،رسانههايی همچون
درکناررسانهايهمچون

تلويزيون،مطبوعاتوهمچنینکتابوپژوهشهايمنتشرشده 
دهندآنچهدررسانههايرسمی،از


شبکهاجتماعیاينستاگرام.کمااينکهمطالعاتنشانمی
خوابیبیانمیشودبیشتربرمسائلوشرايطمحیطیبیخانمانی(مانند

بیخانمانیوکارتن

مرگومیر ،نداشتن امکانات)؛
زندگی در خیابان و خرابهها ،تحمل سرما و گرسنگی  ،
مسائلبهداشتیوسالمت(بیماريهايايدزوهپاتیت،اعتیادداشتن،ناقلبیماريبودن)؛و

مسئوالنونهادهايدولتیمتولیوارائهدهندهخدمات(مانندبهزيستی،شهرداري،نیروي

؛آفتابيزد،67/8/91

انتظامی)متمرکزاست(نکبه:جامجم67/3/39،67/01/0،67/7/6

67/01/4؛ ايران 37/00/4 ،67/01/32؛ رسالت 37/01/6 ،67/7/04 ،67/3/31؛ اعتماد
37/00/3؛ شرق  .)37/2/30 ،37/01/3همچنین در پژوهشهاي دانشگاهی نیز مسائل
بهويژه هپاتیت و ايدز ،اعتیاد و سرايت به جامعه)؛
بهداشتی و سالمت (انواع بیماريها  
خانمانهاو ازبینبردنبیخانمانی(ازجملهدرمفاهیمساماندهی،

راهکارهايدرمانبی
برنامهريزي ،مديريت ،جمعآوري)؛ و مسائل اجتماعی (مانند خطرداشتن براي جامعه،

وآسیبهاي

بهويژه ازسويخانواده،جرائم 
کردنجامعه،عدمحمايتهايعاطفی 


زشت
خانمانها بیش از همه موردتوجه قرار میگیرد (نک به :جوادي0938،؛

اجتماعی) بی
حاتمآبادي0936،؛رحمانی0931،؛ساالرزادهامیري0966،؛سفیري0933،؛غنیمتی0938،؛

توانگفتروزنامههاوپژوهشهااغلببر

صديقسروستانی.)0963،ازاينروستکه 
می
میکنند،ابعاديکهبهنظر
خانمانهاباآنمواجههستندتأکید  

رويانواعمشکالتیکهبی
خانمانها از زندگی خود در اينستاگرام به نمايش

میرسد نسبتی با تصويري که بی

هادورۀبیخانمانیموردتوجهاست،اما

میگذارندندارد.نکتهديگراينکهدراينرسانه

آنهابرايبازگشتبهجامعهمدنظرنیست .
بهبودياينگروههاومسائل 
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همچنین بررسی اولیه بر رو ي منابع و تحقیقات نشان داد که فرودستان شامل
گروههايمختلفیمیشوندکهدرموردهرکدامانواعتحقیقاتونظراتیوجوددارد(نک

به :اتابکی0938،؛ شوهانی0963،؛ رزاقی و دين پرست0939،؛ فصیحی0938،؛ نادري و
دلورانی0938،؛بیات0930،؛آزادارمکیوصادقی0932،؛ذوالفقاريونجومیان.)0963،
شودوبهرغم

درکتابآصفبیات مفهومفرودستوتهیدستتاحديباهمترکیبمی
اينکهنويسندهواژهتهیدستانرادرعنوانکتاببهکارمیگیردامادربخشهايمختلف،

هايفاقدامتیاز،گروههايحاشیهايوطبقه


ازعناوينديگريمانندطبقهفرودست،گروه
چهارم استفاده میکند و از اقشار مختلفی مانند مهاجران ،از کار بیکارشدهگان،
تصرفکنندگان ،آوارگان و دستفروشان خیابانی ياد میکند و «منظورش افراد و

هايفاقدقدرتنهادي،آدمهاي«غیررسمی»است»(بیات .)3:0930،


خانواده
ازآنجايیکهگروههايفرودستمعموالًبهرسانههايرسمیدسترسیکمتريدارند

،نوعیديدهنشدنرادرعرصهرسمی

ازاينرو
شانکنترلشدهومحدوداست .


ويادسترسی
جامعهتجربهکردهوفضايمجازيفضايمناسبیبرايپرکردناينخألبهشمارمیرود.
در واقع اين فضايمجازي استکه به آنهادر ارائهتصويريازخودعاملیت بخشیده
میپردازيمتا
است.دراينمقالهبهمطالعهصفحاتاينستاگرام«زنانِبیخانمانِبهبوديافته» 
فراهممیآورد؟حاالکهاين

آنها
هاوفرصتهايیرابراي  

دريابیماينستاگرامچهقابلیت
بهعنوان ابزار و
گروه در ارائه تصويري آر خود عاملیت يافتهاند چگونه از اين رسانه  
استراتژي گذراندن زندگی روزمره خود بهره میبرند؟ بهطور خاص در پُستهاي
بهطورکلیگذارازبیخانمانی
اينستاگرامیخودچهمضامینیرابهاشتراکمیگذارند؟و 

هاچگونهرخمیدهد؟ 


تاباخانمانیدراينپست
الزم به يادآوري است که با تکیه بر مطالعات ذکرشده عنوان فرودستی میتواند
بهنوعی مطرود
سلسلهمراتب قدرت  

مجموعهاي از گروههايی که در ساختار اجتماعی و 

هايقومیونژاديياگروهزنانبیخانمانی

عنوانمثال زنانواقلیت
به 
شدهانددربرگیرد :

ازاينروي در اين مقاله گروه «زنانِ
که فرودستی توأم با طردشدگی را تجربه کردهاند  .

اعظم ده صوفیانی و بهارک محمودی حنارود | 092

بهعنوان گروهی فرودست انتخاب کرديم که هر سه واژه اين
بیخانمانِ بهبوديافته» را  

بیخانمان»و«بهبوديافته»روايتیازفرودستیرابا
بهصورتیجداگانهيعنی«زنان» «،
عبارت 
بهعنوان يک
خود به همراه دارد؛ نوعی از فرودستی که هم بهعنوان يک زن ،هم  
بیخانمانیوهمدردورانبهبوديافتگیودربازگشتبهجامعهتجربهمیشود .


مطالعات پیشین
بهعنوان  يک شبکه اجتماعی مجازي محبوب براي کاربران ايرانی ،تحقیقات
اينستاگرام  
زياديرابهخوداختصاصدادهاستازجملهدرشمارهاخیرفصلنامهمطالعاترسانههاي
نوين (زمستان  )0936سه مقاله به موضوع اينستاگرام پرداخته است (نک به :اجتهادي و
کشافی نیا؛اکبرزادهجهرمیوهمکاران؛کیانی).ازسويديگرتحقیقاتنسبتاًزيادينیز

0

در مورد بیخانمان ها انجام شده است (نک بهGonyea and Melekis,2017;  :

اينپژوهشها با اينکه

 .)Lewinson, Thomas and White,2014; Wardhaugh,1999
زندگی پس از بهبودي زنان بیخانمان را ترسیم نمیکنند ،اما ازآنجايیکه به چگونگی
مواجهه اين زنان با جامعه و فرودستی آنها ،مسائل روحی و روانی زنان بیخانمان و
هايخانوادگیبیخانمانیرامدّنظرقرارمیدهند،برايتحقیقحاضرداراي اهمیت


ريشه
سرگذشتپژوهی زنان کارتنخواب بازگشته به

هستند .پژوهش سمانه سمیع ،با عنوان «
جامعه»يکقدمفراتررفتهوبهبررسیزنانبیخانمانِبهبوديافتهمیپردازد.اينپژوهشبا
رويکردمطالعات فرهنگی،زنانکارتنخوابیراکهپسازتجربه زندگیبیخانمانیو
خیابانخوابیبهزندگیعاديدرجامعهبازگشتهاند،بررسیمیکندودرپیايناستکه:
خواببازگشتهبهجامعهبیشترازچهگروههايیهستندوچهحوادثومسائلی

زنانکارتن
اند؟؛کارتنخوابیراچگونهتجربه


ايداشته

اند؟؛اينزنانچهگذشته

راپشتسرگذاشته
چگونهممکنشدهاست؟؛وچالشهاي

آنها
کردهاند؟؛فرايندبازگشتبهجامعهبراي  

پیشِروي اين زنان براي عاديسازي روابط زندگی خود چیست؟ (سمیع .)0937 ،اين
آنها در بازگشت
ازاينرو که زندگی پس از بهبودي زنان بیخانمان و مسائل  
پژوهش  
1. homeless
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دوبارهبهجامعهوساختنزندگیجديدراموردتوجه قرارمیدهدبهپژوهشماکمک
میکند .

تنهاتحقیقیکهبهمسئلهپژوهشمانزديکتراست،پژوهشاُلیور وچف باعنوان

خانمانجوان،سرمايهاجتماعیومداخلههايبهداشتی0وابستگان


شبکهاجتماعی:زنانبی
«
بیرونازخانواده هستهاي» است .نويسندگان دراينپژوهشدرمیيابندکه چگونهزنان
بزرگتر ،ارايهدهندگان

جوان کارتنخواب در جايی خارج از خانه از میان خانواده 
خدماتمختلف،همساالن وشبکههاياجتماعیاينترنتیبهدنبالکسبسرمايهاجتماعی

هايخودشکلمیدهند(.)Oliver and Cheff, 2014هرچند


وبهدلبستگی
نوينیهستند

هاياشارهشده،ارتباطاترسانهايدر


اينپژوهشنیزمانندسايرپژوهش
کهمسئلهاصلی
زنانبیخانماننیست،بااينحالالیوروچفدربخشیازتحقیقخودبهاينموضوعاشاره

میکنند که «يکی از مالکهاي کسب سرمايه اجتماعی براي زنان بیخانمان جوان،

مانندفیسبوکوتويیتر،درکنار

هايشبکهسازياجتماعی 3


اينترنتاست.بارشدوبگاه
ووبکمها،فرهنگجوانانمتصلبهبرقوروشنشده

هايفوري،بالگها 


آنايمیل،پیام
هاتحقیقدرموردجواناننشانمیدهدکهجوانانمعموالًازدسترسیبه

است.درطولدهه
دممنوعمیشوند.برايجوانان

بزرگساالن تعلقدار

فضاهايعمومیوخصوصیکهبه
خانماناينممنوعیتحتیبیشتروهمراهباطردواستیگمااحساسمیشودودراغلب


بی
رانمیپذيرد؛امااينترنت،فضايیبازوپذيرابرايجواناناستکهغالباً

آنها
موارد،محیط 
خیلی بیشتر نسبت به مکانهاي سنتی در آن پذيرفته میشوند و حضور دارند .در اين
بهنوعی ازاينترنت،ازايمیلتاارسالپیامبرايجستجويخدماتبهداشتی
پژوهشافراد 
استفادهکردند»( .)Oliver and Cheff, 2014: 654
بهرغم وجود پژوهشهاي مختلف در مورد زنان بیخانمان ،اما پژوهشی که به

بهطورکلی و فضاي مجازي و اينستاگرام بهطور خاص
خانمانها از رسانهها  

استفاده بی
هاوارتباطاترسانهاي-


پرداختهباشديافتنشد.فقدانپرداختنبهنقشوکارکردرسانه
1 health implications
2 social networking sites
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درزندگیزنانبیخانمانبهبوديافته،مارابر

درسطوحمختلفتولیدومصرفمحتوا -
آنکه
آنداشتکهبرنقشوابعادرسانههادرزندگیاينگروهتمرکزکنیم.باتوجهبه 

ابعادرسانه اياينبحثبسیارگستردهاست،محتواهايبهاشتراکگذاشتهاينگروهدر
طورخاصبررسیمیشود.


اينستاگرامبه

چارچوب مفهومی
اينپژوهش،پژوهشیاکتشافی،توصیفیوکیفیبهشمارمیرود،طبیعتاًاز

ازآنجايیکه 
بهکاربردننظريهها،به

ازاينرويبهجاي 
چارچوبنظريمرسومبرخوردارنخواهدبود .
مفاهیم و حساسیتهاينظريمرتبط بامسئله تحقیق اشارهشدهاست.سهمفهوم زندگی
هاياجتماعیازجملهمفاهیمیبهشمارمیروندکه

روزمره،نمايشخودوهمچنینشبکه
ازآنجهت اهمیتداردکهنه
بنديمیکنند«.زندگیروزمره» 


مسئلهاينتحقیقرامفصل
تنهامسئلهاصلیاينتحقیقشیوهنمايشآنبهشمارمیآيدبلکهدرادبیاتمربوطبهاين

حوزه ،مخصوصاً در حوزه مطالعات فرهنگی ،عرصه روزمره ،عرصه مبارزه و مقاومت
است،دومفهومیکهذاتاينموضوعراهمراهیمیکنند.مباحثمربوطبهدومفهوم

مفاهیمیبهشمارمیروندکه

دستکاريوشبکههاياجتماعینیزازجمله
«نمايشخود» ،
درمطالعهتصويرفرودستاندراينستاگرامونتايجبرآمدهازاينتحقیقراهگشابودهاند.در

ادامهبهتوضیحمختصريازهريکازاينسهمفهومخواهیمپرداخت :

زندگی روزمره
زيملدربارهپروبلماتیک«زندگیروزمره» 0درمقاله«کالنشهروحیاتذهنی»ازنوعی
مقاومت در زندگی روزمره علیه نظام مسلط مدرن (سیستم) سخن میگويد (کاظمی،
میگويد زندگی روزمره
فرهنگعامه  

 .)96-07 :0938همچنین جان فیسک در فهم 
بهمبارزهکشیدهمیشود.

رمايهداريدائماً
قلمرويیاستکهدرآنمنافعمتعارضجوامعس 
بردکهنشاندهندهجنگوگريز درزندگیروزمره


مفاهیمیبهکارمی
...میشل دوسرتو 
1. everyday life
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،بینقدرتوروابطاستراتژيارتباطبرقرارمیکند.اوازسبکیصحبت

است....فوکو
بدينسان،امرروزمره
کندکهدربرابرمستعمرهشدنزندگیروزمرهمقاومتمیکند .


می
میگويدهدفاصلی
مندحکومتوسلطهپديدمیآورد.فوکو 

مانعیدربرابراَشکالنظام
اينمبارزاتنهحملهبهچنینوچناننهادقدرتياگروهيانخبگانياطبقه،بلکهحملهبه
تکنیک،بهشکلقدرتاست....اينقدرت،نوعیازقدرتاستکهافرادرابهسوژه
تبديلمیکند.دوسرتونیزبرايتوضیحسازوکاراينمقاومت،ازدواصطالح«تاکتیک»و

دهدکهچگونهکردارزندگیروزمرهمیتواندبدون


کندونشانمی

استفادهمی
«استراتژي»
ترکنظماجتماعیمسلط،ازدستآنرهاشود.بسیارياز کردارهاي زندگیروزمره
مانند صحبت کرد ن ،قدم زدن ،خريد کردن و آشپزي به اين معنا تاکتیک محسوب
میشوند و در حقیقت شیوه عملاند؛ شیوههايی که نتیجهاش غلبه ضعفا 0بر اقوياست»3

(همان .)0938 ،کاظمی نتیجه میگیرد که «تاکتیکِ کنارآمدن» به نظر میرسد مفهوم
مهمی براي ورود به بحث مقاومت در زندگی روزمره است .کنارآمدن که دوسرتو در
يادمیکند،درواقعنوعیمقاومتدرسنتنظريمطالعات

جايیازآنبه«هنرهمزيستی»
فرهنگی است» (همان .)96 :0938 ،آن چه که زنان بیخانمان بهبوديافته در پستهاي
آنهاست.چه
اينستاگرامخودبهنمايشواشتراکمیگذارند،شکلیاززندگیروزمره 

عرصۀحضوراينگروه،سوژهگی

بهعنوان 
اينشکلمنطبقبرواقعیتباشدوچهنباشد ،
آنهاقابلتوجهاست .
عبارتیديگرتاکتیکِکنارآمدن 

واستراتژيهايمقاومتو 
به

آنها


نمایش خود
آنکهاشارهايبهفضاهايمجازي

بهرغم 
گافمن درکتابنمودخوددرزندگیروزمره  
هايزندگیواقعیراعرصۀنمايشمیداندو«چگونگیبهرويصحنهبردن


عرصه
ندارد،
کند....درنمايشخود،انسانهابیشازهرچیز،

«خود»9درتعامالتروزمرهراتحلیلمی
حتیخودِ نمايش،نگرانايناندکهنمايششان چگونهادراک میشود واينادراک چه
1. the weaks
2. the srongs
3. self
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آنهادر پی دارد«... .خود» محصول چیزي در زندگیاجتماعی
تبعاتی برايشخصیت  
خاصبهبررسیشرايطیعالقهمند

بهطور
مینامد...گافمن 
استکهگافمنآنرا«اجرا» 0
بامشکلمواجهمیشود؛...درکنشمتقابلبهسودفرداستکه

استکهاجرايارائهشده
يتکند.فردانگیزههايزياديبراي

برداشتايجادشدهازخوددرذهنديگرانرامدير
اينبرداشتداردودرمواردزيادياينکاررامیکند.درتأکید براهمیت

دستکاري»
« 
بهعنوانمجري3
هايايجادشده،گافمنتاآنجاپیشمیرودکهادعامیکندانسان 


برداشت
درحقیقتيک«سوداگراخالقیات» 9است،کسیکهازبهبازيگرفتن اخالقیاتبراي
ايجادبرداشتهايمطلوبازخودابايیندارد»(گافمن.)9-0:0938،اودرپايانکتاب
بهعنوان تصويري از خود ديده شد،
توضیح میدهد که «در اين کتاب ،خودِ اجراشده  
تصويريمعموالًمعتبرکهفردِدرصحنهودرشخصیتبهشکلیکارآمدتالشمیکند
ديگرانراب هپذيرشآنمتقاعدسازد....صحنهاگربهدرستیاجراونمايشدادهشود
حضاررابرآنمیداردکه«خود»ي رابهشخصیتاجراشدهنسبتدهند،امااينانتساب
بهمثابه
محصولیازصحنهاستکهحاصلمیشود ونهعلتآن.پسخود ،

–اينخود -
يک شخصیتِ اجراشده ،موجود زندهاي با مکانی خاص نیست که سرنوشت نهايیاش
متولدشدن،بهبلوغرسیدنومردنباشد؛بلکهيکتأثیر نمايشیاستکهبهشکلیمبهم
میگردد ومسئلهمهم،نگرانیعمده،ايناستکهآياباپذيرشمواجه
ازصحنهاجرامنتج 
فمنبهطورعامبراي

میشودياباعدمپذيرش»(گافمن.)363:0938،اينمفهومیکهگا

تکتک افراد در جامعه بهکار میبرد ،به میزان زيادي در مورد گروههاي خاص و

گروههاي طردشده مورد استفاده است .در مورد زنانِ بیخانمانِ بهبوديافته ،نشانههايی

نشانههاي ظاهري و مربوط به زيبايی يعنی تغییراتی که در چهره
بهويژه  
وجود دارد ( 
بهواسطه اعتیاد و همچنین زندگی در خیابان رخ داده است) که امکان نمايش و اجرا

آنها فراهم نمیکند .فضاي مجازي و صفحه اينستاگرام
بهعنوان فردي عادي را براي  

فرصتمناسبیبراياجراوبهرويصحنهبردنخودفراهممیآورد .

1. performance
2. performer
3. merchant of morality
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شبکههای اجتماعی و گروههای فرودست
فضايسايبربهفرداجازهمیدهدهويتیرابرگزيندتابهشکلديگري ظاهر

ازنظر نايار 
بهعنوان فرد
شود ،تقلید کند و به لحاظ جسمی و بدنی فراتر از هويتها برود و با دنیا  
ديگريتعاملکند....بدنزشتمی توانددرفضايسايبرخودرازيباوجذاببازنماياند

رحالیکه  محیطواقعی(زنده)يافضاياجتماعیمستلزمساختارهاو

(نايار.)26:0934،د
سازههايی چون مدارس ،خانهها ،کارخانهها و بیمارستانهايی است که محل روابط

اجتماعی را فراهم میسازند ،فضاي الکترونیک از سازههاي تصويري ،صوتی و متنی
آوردواينروابطراواسطهگري

تشکیلمیشودکهامکانروابطاجتماعیرافراهمم 
ی

میکند (نايار .)87 :0934 ،نايار براي بدن سايبورگی دو کارکرد بهبودبخشی 0و

خانمانهانیزبهکاررود.


تواندبرايبی

)کهمی
امتدادپذيري 3قائل است(نايار314:0934،
نايارهمچنینبهافزايشاعتماددرزنان(نايار«،)362:0934،پیکربنديمجددنوعديگري
)اشارهمیکندواين

از«خانه»(نايار)907:0934،و«همدرديسايبري»(9نايار931:0934،
هر سه قابلیت براي زنانِ بیخانمانِ بهبوديافته ،بسیار کلیدي و کاربردي است :بازگشت
آنها بهجامعهدرشکلباخانمانوفرديعادي،دنیايیکهحتیاگردرآنپذيرفته
مجدد 
شوندوطردنشوند،دنیايیسراسرهراس،ناشناختهوحتیجديداستوفضايمجازي
ظرفیت تجربه کردن و حضور را به شکلی امن براي اين زنان فراهم میآورد؛ فضاي
بهويژه
هايیکهبهدنبالخانههستند،میتواندجايگزينخانهشود ،


خانمان

مجازيبرايبی
براي زنان بیخانمان که به دنبال مکانی مستقل و مخصوص بهخود هستند و مراکز
آنها به خانه را نمیتواند فراهم کند؛ يکی از عمدهترين نیازهاي
نگهداري نیاز  
نهتنها کم
خانمانهاي بهبوديافته همدردي است .نیاز به همدردي در دورۀ بهبودي  


بی
خانمانیوبرنامهريزي


لدوريازاعتیادوبی
شودبلکهبیشترنیزمیشود،چونبهدنبا


نمی
برايزندگیجديدهستندوازطرفیاغلب آنهاحمايتچندانیازجانبخانوادهخود
درفضايمجازيبهتروبیشترپاسخدادهمیشود .

ندارند،نیازبههمدرديدرآنها
1. restorative
2. extensible
3. cybersolace
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در کتاب زندگی ديجیتال در اينستاگرام ،نويسنده به خوبی به ابعاد و ظرفیتهاي
کهدريچهجديديرابرايتفسیرانسانبازکردهاست،اشارهمیکند«:ترکیب

اينستاگرام 
0
منجرمیشودکه

،رسانهايشدن 3ونمايشگري 9

سهحوزهمطالعاتیجابجايیوتحرک

اينستاگرام بتواند رويکردهاي اجتماعی را از طريق تجربههاي تصويري تغییر دهد»
( .)Serafinelli, 2018: 1-8بهنظر میرسد مثلثیکه نويسنده مطرح میکند(جابجايی و
تحرک،رسانه ايشدنونمايشگري)فضايچندصدايیرابرايرسانههافراهمکردهاست

توانیمصدايگروههايفرودستیمانندزنانِبیخانمانِبهبوديافتهرا

کهدرآنماحتیمی
نیز بشنويم .شبکه اينستاگرام از میان ديگر شبکهها و پلتفرمهاي فضاي مجازي ،به زنانِ
بیخانمانِبهبوديافتهبیشترامکانظهوروحضورمیدهد.اينترنتیکهنیازمندرايانهباشد،

اياجتماعینداشتهباشد،برنامههايیکهامکاننمايشو


هايشبکه
تلفنهمراهیکهبرنامه
ارائه خود را ندارند (مانند تلگرام و واتساپ در مقابل اينستاگرام) و برنامههايی که
تخصصیترهستند(مانندفیسبوکوتويیتردرمقابلاينستاگرام)امکانايجاداينظرفیت
درعینحال امکانیاستکهبهمیزاننسبتاًسادهو

راندارند.درواقعاينستاگرامفناوريو
تخصصاولیهمیتوانددراختیاراينزنانباشد .

هزينهايوبدوننیازبهدانشو
کم 


روش پژوهش
تحقیقحاضربارويکردکیفیوروشتحلیلتماتیکياتحلیلمضمونانجامشدهاست.
محمدپور اشاره میکند که «تحلیل تماتیک عبارت است از تحلیل مبتنی بر استقراي
دادهاي
ايوبرون 

گويابیدرون 
داده

تحلیلیکهدرآنمحققازطريقطبقهبنديدادههاوال

شناسیتحلیلیدستمیيابد....ايننوعتحلیلدروهلهاولبهدنبالالگويابی


بهيکسنخ
دردادههاست.زمانیکهالگويیازدادههابهدستآمد،بايدحمايتتِمیياموضوعیاز

آنصورتگیرد»(محمدپور.)963:0937،تحلیلتماتیکباشیوههايمختلفیصورت
کارمیرود«وُلکات

آنهاشیوهوُلکاتاستکهدرپژوهشحاضربه
میگیردکهيکیاز 

1. mobility
2. mediation
3. visuality
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ايارائهدادهاست.ويفرآيندتحلیلدادههارادارايسهمرحلهعمومی


طرحتماتیکساده
توصیف،تحلیلوتفسیرمیداند.درمرحلهتوصیف،دادههادريکنظموپیوستارزمانی

تواندبراساسنظرمحققيافردمشارکتکنندهدرتحقیق


گیرند.نظممذکورمی

قرارمی
بنديمیشوند،وياينمرحلهاز


،تنظیمومقوله
سازماندهی

باشد.درمرحلهتحلیل،دادهها

مینامد.درمرحلهتفسیرنیزتفسیرهاياصلیصورت
تحلیلرا«بعدکمّیتحقیقکیفی» 
میگیرند .اين تفسیرها عمدتاً با رويکرد مقايسهاي انجام میشوند» (محمدپور:0937 ،

 .)930
بیخانمان بهبوديافته» کسانی هستند که سالها
در اين تحقیق منظور از «زنانِ  
بیخانمان بودند و معموالً اين بیخانمانی به شکل زندگی در خیابان و پاتوقهاي

کارتنخوابیدرگوشهوکنارشهرتهران(مانندخاوران،درهفرحزاد،شوش،آزادگان)

خانهها ،باخانمان محسوب
است و اکنون بهواسطه حضور در مراکز حمايتی و گرم 
خوابیوخیابانخوابیاستکه


اند،کارتن

خانمانیکهاينزنانتجربهکرده

شوند.بی

می
معموالًناشیازاعتیادخودوياسرپرستمعتاداست.همچنینفقدانوياضعفدرروابط
آنها را تشديد کرده است .زنانِ
خانوادگی و شبکههاي حمايت اجتماعی ،بیخانمانی  
بی خانمانِبهبوديافته،معموالًبهاختیارخودبهمراکزنگهداريمراجعهودرصورتداشتن

اعتیادآنراترککردهوزندگیجديديرادراينمراکزآغازمیکنندو برخینیزبا

حمايتهاي خانواده يا افراد خیّر و با کوشش خود و از طريق اشتغال توانستهاند از اين

مراکزبیرونآمدهوزندگیجديديرامثلسايرافرادجامعهآغازکنند.بااينحال،پیشینه
بی خانمانیومسائلناشیازآن،بازگشتاينزنانبهجامعهوزندگیعاديداشتنرابا

هايپژوهش،زنانبیخانمانیکه

مشکالتمختلفیمواجهمیکند.برايدستیابیبهداده

ايوبازپروريبهبوديافتهاندودارايصفحهاينستاگرامهستند


دريکیازمراکزگرمخانه
آنهاتهیهشد.0از
ازطريقمديران،مددکارانوپژوهشگراناينحوزهشناسايیولیستیاز 
ها،موسسهزنانخورشید،موسسهپايانکارتنخوابی،گرمخانهلويزان،موسسه

ازجملهبامراکزسرايمهرموسسهطلوعبین 
شان

.0
مهرآفرينوموسسهتولديدوبارهارتباطگرفتهشد.باتوجهبهاينکهاينافرادتمايلیبهشناختهشدنبهعنوانبیخانماننداشتند

برخیمراکزاطالعاتیازاينافرادارائهنکردند .
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بهعنوان واحدپژوهش) وپستهاي اينستاگرام
اينلیست که شامل 37نفراست،افراد ( 
انتخابشد:اگردنبالکنندگانلیال()k0323کهفیک

اينترتیب
به 
بهعنوانواحدمشاهده) 
(
(جعلی) است را کنار بگذاريم میانگین دنبالکنندگان ،عدد  288است .بیشترين
بهطورمجموع
است.ازنظرتعدادپستهانیز 

دنبالکننده02،
دنبالکننده9422،وکمترين 

0244پستوجودداردکهمیانگینآن27پست،بیشترين409،وکمترين،صفراست.0بر
اين اساس افراد را برمبناي تعداد دنبالکنندگان و تعداد پستها به سه گروه پرطرفدار،
طرفدار(براساسدنبالکنندگان)وسهگروهزياد،متوسطوکم(بر


طرفدارمتوسطوکم
اساستعدادپست)تقسیمبنديکرديمکهدرجدولزيرشرحآنقابلمشاهدهاست :

جدول  .9تقسیمبندی کاربران بر اساس تعداد دنبالکنندگان و تعداد پستها
دنبالکنندگان

نسبت با میانگین

فراوانی

تعداد پست

نسبت با میانگین

فراوانی

پرطرفداران

288بهباال 

8

زیاد

27بهباال 

6

طرفداران متوسط

011تا 288

 08

متوسط

 27-01

 09

کمطرفدار

کمتراز 011

2

کم

کمتراز 01

8

جمع



 37

جمع



 37

بهعنوان کاربر فعال ،افراد گروه طرفداران متوسط و
سپس افراد گروه پرطرفدار و زياد  
بهعنوان کاربر غیرفعال
متوسط بهعنوان کاربر نیمهفعال و افراد گروه کمطرفدار و کم  
طبقهبنديشدند.درگروهکاربرفعال 4نفرشناسايیشدکهصفحهاينستاگرامهمه آنها

بررسی شد ،در گروه کاربر نیمهفعال 03 ،نفر شناسايی شدند که صفحه  8نفر از آنها
انتخاب شد .در اينجا با دو گروه مواجه شديم :افرادي که بیشتر از خودشان عکس
گذارندوافراديکهبیشترمتنمیگذارندکهازگروهاول 4نفروازگروهدوم 3نفر


می
آنهاهیچپستیدر
انتخابشدند.درگروهکاربرغیرفعال 9،نفرشناسايیشدند.يکنفر  
صفحهخودنداشتودونفرديگرنیزجمعاً 02پستدرصفحهخودداشتند.باتوجهبه
اينترتیب
به 
اينکه اين گروه غیرفعال بودند ،امکان ارتباط با اين دو نفر میسر نشد و  
صفحههاي اين گروه بررسی نشد .نحوه انتخاب پستها نیز به اين طريق صورت

.0ايناعدادمربوطبهتاريخبررسیاينصفحاتيعنی37و33آذر36است .
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گرفت010:پستاولو01پستآخرکاربرانفعالو2پستاولو2پستآخرکاربران
جدولزيرشرحآنمشاهدهمیشود :

نیمهفعال3کهدر

جدول  .3معرفی نمونههای انتخاب شده
گروه

فراوانی

افراد گروه

فعال

4

الدن،لیال،روژين،مرجان 

نیمهفعال

 03

غیرفعال

9

کاربران

سهیال،اعظم،ساحل،آتنا،دنیا،
سحر،آوا،بهناز،مرضیه،تنها،
آسانا،زهرا 

جمع

نفرات انتخابشده

نحوه انتخاب

جمع

الدن،لیال،روژين،

01پستاولو01

61

مرجان

پستآخرهرکدام

پست

2پستاولو2

سهیال،ساحل،بهناز،

پستآخرهرکدام 

مرضیه،تنها،زهرا
-

پارسا،سمیه،الهه 
صفحهاينستاگرام01نفر 

81
پست
1
041
پست 

پستها شامل عکس ،ويدئو و
بهاينترتیب  041پست اينستاگرام بررسی و تحلیل شد  .

عکسنوشته هستند .همچنین ،برخی پستها متنی بهعنوان شرح نیز دارند .پستها و

شرحپستموردبررسی قرارگرفت،اماهشتگهاوکامنتهادربررسیلحاظنشدند،چرا

گونهاي بود که در ترکیب عکس و کپشن با يکديگر معنا و
به 
که خصلت اين پستها  
هاراوي،توضیحدهندهوتکمیلکنندهتصاوير


عکس

کهشرح
بهنوعی 
تپیدامیکرد .

رواي
دراينمطالعهضروريبهنظرمیرسد .

آنها
بهشمارمیروندوتوجهبه 
بر اساس شیوه ولکات ابتدا توصیف دقیقی با تمام جزئیات از تصاوير به اشتراک
بهمنظور الگويابی،
پستها صورت گرفت .سپس  
پستها و شرح  
گذاشته شده در  
مقولههايپرتکراربرايهرکاربرمشخصوالگويموضوعیبرايآنتهیهشدودريافتیم
ينمونه گیريکهدوسرطیفزمانیصفحاتمربوط(بهمعنايزمانآغازبهفعالیتووضعیتاکنون)رامدنظردارد


اينشیوه
.0
انتخابشدهاست .

بهمنظورنظمبخشیدنبهانتخابپستهاومطالعهتغییراتصورتگرفتهدرطولزمانموردنظر،

منظورازپستيازدهمدرموردکاربرانفعالوپستششمدرموردکاربراننیمهفعال،آخرينپستیاستکهدرتاريخبررسی

 .3
هايبعديآنبهترتیبپستهايقبلیپستآخرهستند .


اندوشماره

بهاشتراکگذاشته

اعظم ده صوفیانی و بهارک محمودی حنارود | 312

درسهدستهويژگیهايظاهري،روابطاجتماعیوحاالتروحیو

کهمفاهیمبهکاررفته 
دستهبندي
روانیقرارمیگیرندکهالبتهمیزانآنبرايهرکاربرمتفاوتاست.بعدازاين  

دوبارهمواردپرتکراروبرجستهرادرهردستهمشخصکرديمتابتوانیمبهمضامیناصلی
بهاينترتیب ،پستهاي هر کاربر جداگانه تحلیل شد .در بخش تفسیر نیز همه
برسیم  .
آنهادرکنارهمبررسیشد.
درپستهاي 

کاربرانومضامینبهکاررفته

یافتهها
زنبیخانمانبهبوديافته

پست اينستاگرام 01
يافتههايحاصلازبررسی  041
دراينبخش 
ارائهمیشود.برايهرکدام ازاينکاربرانابتدامعرفیکوتاهیبراساساطالعاتکلی
است.باتوجهبهزيادبودنتعدادپستها

ارائهشده
آنهاوشناختمحقق 
صفحهاينستاگرام 
وصیفوتحلیلپستهاباهمبیانشد.درپاياناينبخش،مضامین

وطوالنیشدنمقاله،ت
مرکزي و مقولههاي آن براي هر کاربر در قالب يک جدول خالصه شده است .تفسیر
نتیجهگیريارائهشدهاست .
پستهادربخش 


الدن
زياديرادرخیابانهايتهرانزندگیکرده

سالهاي 
الدنزنیحدود 82سالاستکه 
است.اوبهکمکيکیازمراکزحمايتیزنانبیخانمان،اعتیادشراترکوپسازدو
سالزندگیدراينمرکز،زندگیمستقلیراشروعکردهاست.پسازبهبوديدرچند
هايزياديدررسانههايرسمیبااو

فیلمسینمايیوتئاتربازيهايموفقیداشتهومصاحبه
اشنوشتهشدهاست.پستهاي


گرامالدننامونامخانوادگی
شدهاست.درصفحهاينستا
اليکوبینندهداردوافرادمختلفیازجملهچهرههايمشهورمثل

الدنبین 411تا 0311
کنندوياکامنتمیگذارند .


هايشرااليکمی

نويدمحمدزادهپست
بهجز درسهپست (پست 03 ،08و )31درمابقی
درپستهايبررسیشده الدن ،

آنها خودش در تصوير حضور دارد .بیشتر از همه تصاويري از خودش در کنار آقاي
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کرمی0است(پست 00،3،9،3،0و.)07پسازآقايکرمی،بیشترعکسهايالدندر
کنارنويدمحمدزادهاست(پست 01،6،4و)06وپست 03نیزبهعکسهاوفیلمهاي
نويد محمدزاده اختصاص دارد .عکسهاي ديگر الدن با شخصیتهاي مطرح سینما و
تلويزيونازجملههومنسیدي،فرهاداصالنی،جوادعزتیواحسانعلیخانیاست.يک
عکسالدن نیز درکنارپسر نوجوانیاست (پست)02کهاحتماالًازبستگان نزديکش
است.مجموعهاينمواردبیانگرروابطاجتماعیدرپستهاي الدناستکهتعدادزياد

آنهاروابطصمیمانهدارد.
هايمشهوردرکنارخودرانشانمیدهدکهبا 

دوستانوچهره
بهطور  نمونه،پستسیزدهم،تصويرينزديکازخودشوهومنسیدياستکههردو

ايستادهدرفضايبستهشبیهخانههستند.الدندرحالنگاهکردنبههومنسیديودستش
بر شانه او است .شال قرمز سرکرده و موهاي قهوهاي با خالی سفیدرنگ معلوم است.
صورتش آرايش دارد .در متن پست نوشته« :زمینی شدنت بر خانواده و دوستدارانت
مبارکهمیشهخندانوسالمتوبرقرارباشی»بههمراهچنديناستیکرگلوقلبصورتی
توانگفتکهدربیشترپستها،الدن


هايظاهريمی

يژگی
وقلبقرمزوبوس.ازلحاظو
ظاهري آراسته دارد و با لباسهايی با رنگهاي شاد و جذاب (عمدتاً قرمز) و موها و
هايالکزدهظاهرشدهاست.درعینحالشهرتخودرانیز

صورتدارايآرايشوناخن
حرفهاي ،تمامرُخ و تکی از
به نمايش میگذارد .مثالً در پست پنجم ،عکسی نزديک  ،
خودشاست ،بانگاهی کهبه دوربیننیست .بالباس وظاهر عکسقبلی است.در اين
عکسلبخندنداردوتاحديدرفکراست.درشرحعکسنوشته«:بهترينروززندگیم.از
خدامیخوامبرايهمههمدردهاممعجزههاشوروکنه».درموردحاالتروحیوروانی،

شادبودنوشاديکردن(پست،)06،09،00،01،3،6،7،4تبريکتولدگفتن(پست
)ازبیشترينمقولههايی

،)07،09ازعشقودوستداشتنحرفزدن(پست03،09،03،0
است که در پستهاي الدن وجود دارد .موارد ديگري مانند درخواست از خدا براي
کمکومعجزهوشکرگذاري(پست،)31،07،2،0ترسازدستدادن(پست،)0تجربه
نشانهااست .
آقايکرمیدرمانگرموسسهطلوعبی 

.0
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خوبداشتندريکجمع(پست،)0حسهمدلیکردنباهمدردهايش(پست)2ونیاز
بهدرکشدن(پست)02قابلتوجههستند .


لیال
هاکارتنخوابیواعتیادداشته

لیالزنیحدوداً92سالهاستازاهالیکُردغربايران.سال
و پس از بهبودي دريکی از مراکز حمايتی زنان بیخانمان ،مجدداً ازدواج و زندگی
دنبالکنندهدارد
مستقلیراشروعکردهودريکیازاينمراکزشاغلاست.لیال  k0323
که باتوجه به تعداد اليکهاي پستهايش که حدود  411الی  211است اين تعداد
اشنامونامخانوادگیآمده


معرفیصفحه
دنبالکنندهفیک(جعلیوغیرحقیقی)است.در

زبیآبیولیباخاريوخفتپیشبنم
میمیرم 
بههمراهشعر«منآنگلبرگمغرورمکه 
نمیگردم» .

لیال با اينکه طرفداران زيادي دارد بیشتر مطالبی که در صفحه خود میگذارد
کپیشدهازکانالهاوصفحاتمجازياستونهجمالتوتصاويريازخود،اماتقريباً
هر روز يک پست سالم و آرزوي خیر به اشتراک میگذارد .به طور مثال پست دهم،
تصويريشادبهرنگسفیدو صورتیبههمراهيکشاخهگلاستبااينمتن«:سالم
صبحزيباتونبخیر/بهاحترامنامقشنگدوست/آنانکهزمادورولیدردلوجانند/بسیار
گرامیترازآنندکهدانند».درموردويژگیهايظاهرييافتهخاصیازلیالنداريمهرچند

هايزياداو،نشاندهندهحضورشاست.درروابطاجتماعی،لیالبیشتربه


کهتعدادپست
پردازداينکهآدمهاچگونهاند،خوبیوبدي،آداباجتماعی،انسانیت


خصايلانسانیمی
هايیبرايروابطاجتماعیبهتررامطرحمیکندمثلتوصیهبه

چیستوبهطورکلی ت 
وصیه

انسانیت(پست،)3ارزشدوستودوستی(پست 01و،)03مهربانیباحیوانات(پست
)،کاملنبودنآدمها ووجودخوبیوبديدر

،)00آموزشآداباجتماعی(پست02
)،بهقضاوتهايمردمتوجهنکردن(پست .)31مثالًدرپست

درونهمه(پست 08و07
پانزدهم،سهتاعکسبرگرفتهازيککانالياپیجاينستاگرامیبهاشتراکمیگذاردبااين

متن-0«:باصدايخیلیبلندحرفمیزنه-3توتاکسیباتلفنحرفمیزنه-9اينستاشوبا
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صداي بلند چک میکنه جوري که تو جمع همه میشوند  -4و  -31 ...همش راجع به
درآمدباالشومحلزندگیش(داشتههاش)حرفمیزنه»؛و تصويرآخرعکسصورت

يک دختر است که پايین آن نوشته« :يه آدم بیکار چنین رفتاري داره» .از نظر حاالت
روحیوروانیپست هايلیالبیشتربهعشقبهخداوشکرگذاري(پست)04،7،8،0و

واگويههاي درونی مانند شکايت از سرنوشت (پست  ،)9شکايت از رفتار آدمها و

حقهبازيها (پست  ،)6درماندگی بهخاطر اشتباه کردن (پست  ،)4حسرت تلفشدن

زندگی (پست  ،)2درس گرفتن از شکست (پست  )03اشاره دارد .پست اول لیال،
نوشتهاي است با تصوير يک مرد با دستان باز در باالي کوه که آسمان از پشت
عکس 

سرش معلوم است و روي عکس نوشته« :دلخوش عشق شما نیستم اي اهل زمین/بخدا
معشوقهمنبااليیاست» .

مرجان
مرجانبراساستصويرهايشدرصفحهاينستاگرام،زنی92،91سالهبهنظرمیرسد.اودر
همانجا نیز مشغول به کار
يکی از مراکز حمايتی زنان بیخانمان زندگی میکند و در  
نوشتهشدهبااينجمله«بهياد
است.درمعرفیصفحهاينستاگراممرجانفقطنامکوچکاو 
آرزوهايمسکوتمیکنمباالترازفرياد»بههمراهاستیکرقلبشکستهوصورتگريان .
پستهاي مرجان عمدتاً کپی شده از کانالها و صفحات مجازي است .او در

کندامادرپستهايآخربیشتر


ازخودشوبستگانشارائهمی
پستهاياولتصاويري

بهاشتراکمیگذارد.حاالتروحیوروانیدر

نوشته
ويدئوهايعاشقانهوعکس 


موزيک
هايمرجانبسیاربرجستهاستوپستهايبهاشتراکگذاشتهاوبهشکايتازرفتار


پست
آدمها(پست،)02،01،3،9،3عشق(پست،)04،09،00شکايتازروزگاروسرنوشت

)،دردهاورنجهايیمانندبريدنازدنیا،تنهايی،دلگیريوغريبی(پست،2

(پست08،03
) 31،03،07،6اشارهدارد.مثالًپستدهم،تصويريسیاهوتارونزديکازصورتيک
زناستباچشمهايبستهوروبهپايینوچندتارمورويصورتشريخته،بااينمتن:
وقتیدلتازهمهبشکنهتازهيادمیگیريچهجوريبايدزندگیکنی»...؛و ياپست

«
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بیستم ،تصويري از چشمان يک دختر در حال اشک ريختن است ،با آهنگ «روزگار
بیوفا»ازمهردادکهمتنآهنگرويتصويرنوشتهمیشود«:آخدلمچقدرغريبهروزگار

چشاشوبستهوانگارنمیخوادچیزيببینه.»...درشرحپستهمبخشیازمتن

چهنانجیبه 
آهنگتکرارشده«:آخدلمچقدرغريبه».درزمینهروابطاجتماعی،مرجانتصاويرياز
خانواده و بستگان نزديکش را به اشتراک میگذارد از جمله دخترش (پست ،)7 ،4
ايبهنسبتشنمیکندو


)ونوزاديکهاشاره
)،برادرزادهاش(پست8

خواهرش(پست4
احتماالً فرزند يکی از دوستانش است (پست  .)0در برخی تصاوير خودش نیز در کنار
)ودربرخیپستهاخودشدرعکسنیستودرشرح

بستگانشحضوردارد(پست7،0
پستنسبت آنهاباخودشگفتهشده (پست.)8،4مرجانتنهادردوپستتصويرياز
خودشبهاشتراکمیگذارد(پست)7،0کهدرهردوپستظاهريآراستهباموهاي

مرتب مشکی و کمی آرايش دارد و در تصوير پست  7عکس اديت شده است .البته
تصاويرپستهاي 8 ،4همکه خودشدرآنحضور ندارد نیز اديتشدهاند وچهرهها

تاحديتغییرکردهاست .

روژین
روژين دختريحدوداً 32سالهاهلکردستان است.درتهرانبیخانمانشده ودرچند
مرکز حمايتی زنان بیخانمان زندگی و پس از ازدواج زندگی مستقلی را شروع کرده
خانوادگیاشرانوشته،همچنینيک

است.روژيندرمعرفیصفحه اينستاگرامنامونام
جملهانگلیسی« Why is each new task a trifle to do? Because I am living a life

کوردستانمههروالتیکهونابیت

،»full of youهشتگاستیکرقلبقرمزوKurdوجمله«
بهچوار» .
روژين در عکسهايی که از خودش میگذارد بیشتر آرايش دارد و با لباسهاي
شیکاست (پست )02 ،00 ،7 ،9 ،0ومیتوانرضايتداشتنازچهرهرادرککرد.
الک،خطچشمورژلبعناصرمهمیدرآرايشروژينهستند(پست.)7،0،3معموالً

آهنگهاي شاد و هیجانی همراه تصاوير است .روژين خوشگذرانیها و وضع زندگی
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آدمهاي طبقه متوسط باال (شامل سفر کردن و مهمانی رفتن) را به اشتراک میگذارد

بهعنوان  نمونه درپستيازدهم،دوفیلماز خودش در يکپارتی
(پست .)04 ،02 ،00
هايجیغوترسناکمیآيد.زنومرددر


شبانهبهاشتراکگذاشتهاست.صدايآهنگ
حال رقصیدن هستند و خودش با يک مرد است .لباس شب مشکی پوشیده .فیلم ديگر
تاريکاستوبازيدوسگباهمرانشانمیدهد.درشرحپستنوشته«:يکشبانه».يا

تصويردومپستهفتم،عکسیخیلینزديکازصورتشاست.لبهايشراغنچهکرده،

بدون روسري و با موهاي مشکی بسته شده است .در شرح پست بخشی از شعر حسین
چگونهسیرشودچشممازتماشايت؟کهجاودانهترينلحظهيتماشايی

منزويرانوشته«:
ازنظرروابطاجتماعیبهدوستانیصمیمیواهلسفروهیجانوتجربههايجديد

.»...
اشارهمیکند(پست.) 02،04درپستديگريبهحضوردريکمهمانیشبانهباهمسرو

)کهصمیمیتوهیجاندرآنديدهمیشود.دريک

دوستانشاشارهمیکند(پست00
دريکسفربهاشتراکمیگذارد(پست

پستهمچندينعکسازخودشوهمسرش
کندامااشارهاي بههمکارانش نمیکند

.)02در يکپست نیز بهمحلکارشاشاره می
(پست.)4درموردحاالتروحیوروانیمیتوانعشقوحالخوشولذتبردناز
)راديدوهمچنینانتقادواعتراضهاياجتماعیمانند

زندگی(پست3 ،6،8،2،4،3
کشتارکردهايترکیه(پست،)03،06،07،08ايدز(پست،)31انتقادازجامعه(پست)03
و جنبش سبز و رأي ندادن (پست  .)09هرچند که پستهاي انتقاد اجتماعی از خودش
نیستواوصرفاًبازنشرمیدهد.مثالًپستهجدهم،پوسترياستباتصويريکزنسرباز
وتفنگیدردستکهپشتسرشدايرهايزردرنگقرارداردوروي

کُردبالباسسبز 
عکسبهخطکردينوشتهشده«روژئاوا».0درشرحپستبهزبانکردينوشته«:چاکده
زانمديسانسهربلینددهبیم» .

 .0اشارهداردبهجنبشروژئاوا:غربکردستانوبخشکردنشینسوريه .

اعظم ده صوفیانی و بهارک محمودی حنارود | 319

بهناز
اعتیادپدرومادربیخانمانشدهومدتیرادر

بهواسطه 
بهنازدختري 06سالهاستکه 
خانمانسپريکردهاست.درحالحاضرباپدرشزندگیمیکند.


اکزحمايتیزنانبی
مر
اودرمعرفیصفحهاينستاگرامشاسمکوچکخودرانوشته .
از مجموع  01پست بررسی شده صفحه بهناز ،او  8عکس از خودش به اشتراک
گذاشته(پست)6،7،8،4،3،0کهبهاستثناييکپست(پست)4مابقی عکسهاسلفی
است .ويژگیهاي ظاهري در پستهاي بهناز بسیار برجسته و زيبايی و آراستگی کامالً
مشهوداست،هرچندکهمعموالًآرايشهمدارد.ژستهاتاحديغیرمعمولاست(پست
رابهنمايشمیگذاردحتی

).بهنازباعکسوشرحپستها«خواستارديدهشدن»

8،9،3
در پست  0صراحتاً بیان میکند که میخواهد ديده شود .از نظر پوشش ظاهري نیز
هايتیرهاستفادهمیکند.مثالًپستششم،

روزمیپوشدوعمدتاًرنگ


هايمرتبوبه

لباس
بهصورت
ونزديکازخودشاست.نگاهشروبهدوربینولبها 

سیاهوسفید 
تصويري 
معلومنیستوتاپیشانیديدهمیشود.مانتوو

غنچهوبوسفرستادناست.موهايشخیلی
روسريمشکیپوشیده.درشرحپستمتنآهنگیازتتلورانوشته«:جونمهمهچیزم بزار
زندگیمو به پات بريزم بزار شاعرشم ،شعرتو بنويسم بدون من عاشق کسی غیر خودت
نیستم...آنقدتوخوبیمیرهباالتوقع هروقتکهنبوديمنفقطزدمغر هرکجازدمتو
خاکیزدييهتلنگر».ازنظرحاالت روحی وروانی میتوانیممقوله عشق را ببینیم که
بهناز يا با تصويري از خود (پست  )7 ،8يا با موزيکويدئوهاي عاشقانه و معموالً
)آنراابرازمیکند.بهنازحالبدداشتنراتقريباًبدون

انگلیسیزبان(پست01،2،9،3

هیچ پنهان کردنی به نمايش میگذارد مثل تنهايی (پست  ،)01حسادت (پست ،)0
بهصورت
بیخوابی (پست  ،)6دلتنگی احتماالً عشقی (پست  )3و حتی در يک پست  

مستقیمحالبدداشتنرابیانمیکند(پست.)7پستهفتم،عکسيککیکتولدبادو

بهصورت تارعکسخودشمعلوماست.درشرح
شمعروشن 06استوپشتتصوير 
پستمتنآهنگ«بیا»ازبیدلرانوشته«:دارهآرومآروممنومیکشهنبودتو...میگیبرو
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زندگیکنبدونمنبگوچطور!!.../بیاتاکهاينروزايسختنحستمومشه».../؛و
نمیخواستم اينو پست کنم ولی انقد حالم بد بود
پن :اصالً  
پینوشت نوشته « :
بهعنوان  

روابطاجتماعیدرپستهايبهناز

گفتمشايدحالموخوبکنه،عکسممالروزتولدمه».
بسیارکمرنگاست.اوبهدوستان،آشنايانوبستگانشخوداشارهنمیکندحتیدرپستی

)نمیگويدکهاينتولدباچهکسانیبوده

کهعکسکیکتولدشراگذاشته(پست7
بهصورت غیرمستقیمبهکسیکهازاوعکسگرفتهاشاره
ريکیازپستها 

است.فقطد
میکند(پست)4فرديکهخندهوحالخوبجادويیبهاومیدهد .


ساحل
ساحلدختريحدوداً31سالهاستکهمادرشراازدستداده.بیشترازسهسالاستکه
در يکمرکزحمايتیزنانبیخانمان زندگی میکند وهمچنانساکنآنجاست .اودر
خانوادگیاشرانوشتهاست .


صفحهاينستاگرامنامونام
هايظاهريدرپستهاياينستاگرامساحلرامیتواندردوعکسیکهاز


ويژگی
آنهاساحلآرايش
خودشبهاشتراکگذاشتهديد(پست.)7،0هردوعکسسلفیودر 
کردهاستوسرووضعمرتبیدارد.رنگقرمزدرپست7همدرلباسوهمدرصورت
ساحلخودنمايیمی کند.اويککاپشنقرمزرنگپوشیدهکهيقهآنتاباالبستهاست.

بهويژه لبهابسیار
بدون روسرياست وموهايمشکیدارد .صورتش آرايش کرده و 
قرمز است.درشرحپست نوشته«:دلمبراي ي نفرخیلیتنگشدهخیلی» بههمراهدو
استیکرقلبقرمز.ازنظرروابطاجتماعیساحلبیشترازهمهبهمقولهخانوادهوبستگان
نزديکشاشارهمیکند(پست.)6،4،9يکیاشارهبهخواهرشاستکهاوراگمکرده
است(پست)9وديگريمادرشکهفوتکردهوبزرگتريندردزندگیشرارقمزده
بهصورت خیلیکمرنگوخاکستري
پستچهارم،تصويرپسزمینه 

است(پست.)4در 
دهدکهدرگوشهاينشستهوزانوهايشرابغلکردهودرگوشهباالي


ايرانشانمی

بچه
تصويريکچشمبههمراهيکقطرهاشکاستوبزرگنوشتهشده«مادرم»وبااينمتن:
بزرگترين درددنیارابه

«روزيکهخدافريادهايمرانشنیدهگرفتوتو راازمنربود
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قلمنشانهرفت».درشرحپستنوشته«:روهتشادمادرم»بههمراهدواستیکرخسته.در
پستديگرينیزمیگويدکهدخترباخانوادهوبااصالتچگونهاست(پست.)6ساحلدر

يکپستنیزتصويريازخودشبههمراهدوستشبهاشتراکمیگذارد (پست)0ودر

شرح پست حس خوبی اين دوستی را بیان میکند .در مورد حاالت روحی و روانی
پستهايی ديده می شود که بیانگر وابستگی به موبايل از سر کسی را نداشتن و موبايل

نوشتهاياستباتصويريک
بهعنوانهمدماست(پست.)01،3،8مثالًپستششم،عکس 

گربهسفیدکهازروييکبالشآويزانشدهوناراحتاستبااينمتن«:کاشيکیبه
منمیفهموندهیچخريقرارنیستبهمپیامبدههیاينگوشیودودقهيهبارچکنکنم!».
آنهاراگمکرده(پست،)7،4،9،3
دلتنگیبرايبستگاننزديککهيافوتشدهاندويا 

بهطورکلیبدوناشارهبهدلیلآن(پست)2واعتقاداتمذهبیودرددلکردن
حسغم 
)ازديگرمفاهیمموجوددرپستهايساحلاست .

باخدا(پست4،9،3

سهیال
سهیالزنیحدوداً 92سالهاستکهحدودششماهاستدريکمرکزنگهداري زنان
بیخانمانزندگیمیکند.درصفحهمعرفیاينستاگرامشسهحرفاولاسمشرانوشته .

سهیالدرسهپستتصويريازخودشبهاشتراکمیگذارد(پست)6،7،8ودرهر

سه پست ظاهري آراسته دارد با لباسهاي رنگی و شاد .زيورآالتش نیز مشخص است
(پست.) 6،7پستهشتم،تصويريتمامقدازخودشاستکهبهيکديوارآجريتکیه
دادهويکپايشخمشدهبرديواراست.مانتويصورتی،شلوارجینآبیوشالمشکی
پوشیده.آراستهاست.انگشتربزرگیدردستشاستوساعتودستبنددارد.نگاهشبه
دوربیناست.درموردروابطاجتماعیدرپستهايسهیالحضوربادوستانوخانوادهرا

ازدستداده اشارهمیکند

میتوانمشاهدهکرد.سهیالدريکپستبهپدرشکهاورا

زمینهايسادهبااين
پس 
)وسختبودنبیپدريوعادتنکردنبهآن.پستدوم 

(پست3
میگذرد اينروزهاکهنیستی...هرصبحبهانتظار
نمیدانی کهچهسخت 
متناست:تو 
نمیشودونخواهدشد.
مینشینمکهبهنبودنتعادتکنم.چهکنمکهعادتمنشدو 
روزي 
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پ درجانروحتشاد(!...باسايزبزرگ)برايتالاليیياسینوالرحمنمیخوانم تاآرام
بخوابی....دريکپستنیزتصويريازخودبادوخانمديگرکهبهنظرمیرسددوستش

باشندبهاشتراکمیگذارد(پست)7واستیکرهايبوسدرشرحپستبیانگرعالقهبهاين

چشمانتظار لطفخدابودن
افراداست.ازنظرحاالتروحیوروانی،رازونیازباخداو 
دربیشترپستهايسهیالوجوددارد(پست،)01،3،2،4،9همچنیناعتقاداتمذهبی

(پست،)3دلتنگیبرايپدرشکهفوتکرده(پست،)3عشق(پست)0واشتباهکردندر
پستهايی کهبهمناجاتبا
میشود.ازنمونه 
گذشته(پست)0درپستهايسهیالديده 
خدااشارهداردپسزمینهتصويريسیاهوسبزدريکجنگلکهدرقسمتروشنآن
بزرگنوشتهخدايا...ومتنتصويرايناست:لبخندهايمحاصلامیدمبهبزرگیتوستنا
امیدمنکن! .

زهرا
زهراکههیچعکسیازخوددرصفحهاينستاگرامشنگذاشته،برمبنايعکسپروفايلش
خانوادگیاشرانوشتهاست .


رسد.درمعرفیصفحهنامونام
حدوداً92سالهبهنظرمی
نوشتههايی برگرفته از کانالهاي
بیشتر پستهاي صفحه اينستاگرام زهرا عکس 
هاياينستاگراماست.اوهیچتصويريازخودبهاشتراکنمیگذارد.از


تلگرامیوصفحه
هايزهرامیتوانخانوادهودوستیخاصرامشاهدهکرد.


نظرروابطاجتماعیدرپست
زهرا در دو پست به خانواده و بستگان نزديک اشاره میکند يکی خواهر (پست  )9و
)کهالبتهتصويريازشخصخاصیارائهنمیدهدبلکهبامتن

ديگريخواهرزاده(پست6
زمینهايساده
رابیانمیکند.مثالًپستسوم،پس 

آنها
وتصويرکارتونیارزشو نعمت  
استبااينمتن«:خواهرداشتنيکنعمتهمثالًبشینیساعتهاباهاشحرفبزنی،درددل
کنی،بهحرفاتبدونهیچاعتراضیگوشکنهوهیآرومتکنه......خواهريعنی؛يک
رفیقخوب،يکهمدمويکعشقتاابدثابت» کهعبارت«خواهرداشتنيکنعمته»با
اشارهمیکند

اندازهبزرگنوشتهشدهاست.زهراهمچنیندردوپستبه«مخاطبخاص»
(پست  )01 ،8که هرچند او را معرفی نمیکند اما معلوم است که نقش دوست و معلم
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برايشداردوزهرابااوحرفمیزند.درموردحاالتروحیوروانی،رازونیازباخداو

کمکخواستنازاو(پست،)3،0درسترفتارکردن(پست،)3،3حالخوبداشتنو
نوشتهاياست
)رامطرحکردهاست.پستاولزهرا،عکس 

غصهنخوردن(پست01،7،8
زمینه ايتقريباًتارازدختريپشتبهتصويرکهموهايشرهاشدهودستشروي
باپس 

هانشستهاندپاي


خداياخیلی
اندازجنگلنگاهمیکندبااينمتن«:

سرشاستوبهچش 
م
تماشايسرنوشتم...جوريدستانمرابگیروبلندمکنکهلحظهبلندشدنم تاهمیشهدر
خداياخیلیها»بااندازهبزرگنوشتهشده.شرحپست،سه

خاطرشانبماند»...کهعبارت«
استیکرصورتقلباست .

تنها
عکس پروفايل تنها نشان میدهد که حدوداً  91ساله است .در صفحه معرفی فقط اسم
کوچکخودرانوشتهوبااينعبارت«خداجونمتودرمانتمامدردهامی» .
در پستهاي اينستاگرام تنها تصويري از خودش ديده نمیشود .از نظر روابط
اوستاشارهمیکند(پست.)7پست

اجتماعیبهخانوادهوپدرشکهازدنیارفتهودلتنگ
هفتم،طرحیسفیدوسیاهاستکهدرپسزمینهآنبزرگنوشتهشده«پدرم»بااينمتن:
« دستبگذاربهقلبنگرانمبابا/تاکهارامشودروحوروانمبابا/چندوقتاستصدايم
نزدي،دخترمن/چندوقتاستنگفتمبهتوجانمبابا».درشرحپستنوشته«:بازپنجشنبه
شد روزدلتنگی رفتگان و پدران آسمانی روحت شاد و يادت گرامی پدر» .همچنین از
بهعنوان دوستاشاره
دوستیومهربانیکردنمیگويد(پست)8ولیبهشخصخاصی 

کند.درموردحاالتروحیوروانیمیتوانموارديمانندرازونیازباخدا(پست،0


نمی
،)6،2شکايتازروزگاروخستهشدنازدنیاوسردرگمی(پست،)3،4،9،3شکايتاز
آدمها (پست  )6و حسرت زندگی گذشته (پست  )01را مشاهده کرد .مثالً پست اول،

طرحیکارتونیازيکدختربچهدرونيکجنگلاستکهدستشرابهدرختیگرفتهو
زندودختربهچشمانداز


شنبرقمی
جنگلتقريباًتاريکاستودرزمینآننقاطیرو
ايکهدلمرامیشکنندوجزتو

هانگاهمیکند،بااينمتن«:خداجونمقسمبهلحظه

خانه
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میگذارند و جز تو همراهی نیست/قسم به
مرهمی نیست/...قسم به لحظهاي که تنهايم  
لحظه ايکهدوستمندارندوجزتوعاشقینیستمندوستتدارم(بههمراهاستیکرقلب)»

کهعبارت«خداجونم»بااندازهبزرگنوشتهشدهاست؛و ياپستسوم،نقاشیمشکی
خاکستريازيکچشماستکهدوقطرهاشکازآنبیرونمیآيدبااينمتن«:نمردم،

ولیزندگیهمنکردمفقطنفسکشیدم،بادردروزگار» .

مرضیه
مرضیهبراساسعکسهايیکهدراينستاگرامشگذاشتهحدوداً 22سالاست.درمعرفی
صفحهاسمشرامرضیهجوننوشتهاست .
پستتصويريازخودشبهاشتراکمیگذارد(پست)3،6،7،2،4که

مرضیهدر2
همهاينتصاويرمربوطبهفضاهايعمومیوتفريحیاستشاملرستوران(پست،6،7
،)01کناردريا(پست)4ومحوطه ويالهايساحلی(پست.)2مرضیهسرووضعمرتبی
هايمعمولیمیپوشدهمرنگهاي


تیپباشد.لباس
داردامانهاينکهبخواهدخیلیخوش
روشن و هم تیره .معموالً آرايش ندارد اما مرتب است .مثالً پست هشتم ،تصويري از
خودش است ،بررويتختیدر يکرستوران ودر حالخوردن بستنی وتکیه داده به
پشتیودستشرويبالش.نگاهجديبهدوربیندارد.لباسهايمشکیپوشیده.آرايش

ندارد.موهابهرنگروشنکمیمعلوماست.موبايلشجلويشاستويکسینیچاي.
يکگلدانوزيرگلدانیبزرگنقرهدرکنارتصويرمعلوماست.ازنظرروابطاجتماعی
میتوانبهحضوردرفضاهايتفريحیودرکنارخانوادهوبستگانودوستانیکهروابطش

آنهاصمیمانهاست(پست)7،2اشارهکرد.پستپنجم،عکسیازخودشويکمرد
با  
جواناست،هردوايستادهودستمردبررويشانهاشاستوبادستديگرشبهاو

اشارهمیکند.پشتسرشانويالهايساحلیمعلوماست.مانتويچهارخونهمشکیوسفید

ويکشالآبیسادهپوشیدهاست.لبخندکمرنگیدارد.دريکپستنیزتصويرياز
ايبهنسبتشباخودنمیکندامابا


)کهاشاره
پسرينوجوانبهاشتراکمیگذارد(پست8

خطابمیکنداحتماالًپسريانوهاشاست.درموردحاالت

توجهبهاينکهاورا«زندگیم»

اعظم ده صوفیانی و بهارک محمودی حنارود | 301

روحی و روانی ،شادي در پستهاي مرضیه مشاهده میشود که با به اشتراک گذاشتن
موزيکويدئوهايشاد(پست)9،3وياتبريکتولدگفتن(پست)8است.رازونیازبا

)واعتقاداتمذهبیرانیزمیتواندرپستیکهعکس

خداوگلهکردنازآدمها(پست0

سفرهنذريگذاشته(پست)3ديد .
در بررسی اين  041پست ،میتوان گفت که اين زنان با به اشتراک گذاشتن
پستهايی که بیانگر ويژگیهاي ظاهري ،روابط اجتماعی و حاالت روحی و روانی

مضموناصلیرامطرحمیکنند-0:ظاهرآراسته-3،حضورفعالاجتماعیو

آنهاست9،

 -9جستجوي عشق و آرامش .البته میزان مشاهده اين سه مضمون در کاربران مختلف
متفاوت است :مثالً در پستهاي الدن مضمون حضور فعال اجتماعی و ظاهر آراسته
برجسته است ،در پستهاي مرجان مضمون جستجوي عشق و آرامش و در پستهاي
بهصورت متناسبوجوددارد.بهطورکلی درمورداين  01کاربر،
روژينهرسهمضمون 
جستجويعشقوآرامشبیشترينمضمونارائهشدهاست،حضوراجتماعینیزمتناسببا
شرايطبیانشدهفرديمثلالدنباهنرپیشههاوافرادمطرح،يکیبادوستان،ديگريبا
دادهاند.مضمونظاهرآراستهبهجزدرمورد9
ازدست 

خانوادهوبعضیحتیبابستگانیکه
کاربر که عکسی از خود به نمايش نگذاشتهاند ،در مورد مابقی کاربران ديده میشود.
خالصهايازوضعیتاين01کاربردرجدول9ارائهشدهاست .

جدول  .2مضامین مرکزی بهکاررفته در صفحه اینستاگرام کاربران
نام کاربر 

مضامین مرکزی
ظاهر آراسته

حضور اجتماعی

جستجوی عشق و آرامش

الدن

*0زيبايیوآراستگی ،تعدادزياددوستانو

شادبودنوشاديکردن،عشقو

دنبالکننده2533 :

چهرههايمشهوردر

شهرت،رنگهايشاد


دوستداشتن،درخواستازخدا

دنبالشونده882 :

وجذاب(عمدتاً

کنارخود 

برايکمکومعجزه،شکرگذاري،

جمعپست938 :

قرمز)،چهرهشادو

بستگاننزديکولی

ترسازدستدادن،تجربهخوب

سرحال 

نهاشارهمستقیم

حضوردرجمع،همدلیبا
همدردهايش،نیازبهدرکشدن 

مضمونیکهبیشترازهمهدرپستهايکاربربرجستهبودهباعالمتستارهمشخصشدهاست .

.0
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نام کاربر 
لیال

مضامین مرکزی
ظاهر آراسته

حضور اجتماعی

هیچعکسیازخوددر *خصايلانسانیو

جستجوی عشق و آرامش
عشقبهخداوشکرگذاري،

دنبالکننده:

صفحهاينستاگرامش

توصیههايیبراي


واگويههايدرونی(شکايتاز


K2121

نگذاشته.تقريباًهر

روابطاجتماعی

سرنوشت،شکايتازرفتارآدمهاو


دنبالشونده:

روزيکپستبه

خوب،اشارهبه

بازيها،درماندگیبهخاطراشتباه
حقه 


اشتراکمیگذارد .


همکاران 

کردن،حسرتتلفشدنزندگی،

8233

درسگرفتنازشکست) 

جمعپست328 :
مرجان
دنبالکننده792 :

آرايشوآراستگی،

خانوادهوبستگان

*شکايتازرفتارآدمها،عشق،


اديتشده 
عکسهاي 


نزديک(دختر،

شکايتازروزگاروسرنوشت،دردها

خواهر،برادرزاده) 

ورنجها 

دنبالشونده261 :
جمعپست96 :
روژین
دنبالکننده1178 :

*آرايشوآراستگی* ،دوستان،همسر 

*عشقوحالخوشولذتبردناز

رضايتازچهره 

زندگی،انتقادواعتراضهاياجتماعی 


دنبالشونده251 :
جمعپست302 :
بهناز

*عکسهايسلفی،


دنبالکننده258 :

زيبايیوآراستگیو

دنبالشونده:

هايغیرمعمول،
ژست 


2183

خواستارديدهشدن 

عدماشارهبهدوستان ،عشق 
آشنايانوبستگان 

احوالبدداشتن 

جمعپست92 :
عکسسلفی،آرايش

بستگاننزديک

بهعنوان
*وابستگیبهموبايلوموبايل 

دنبالکننده322 :

وآراستگی،رنگ

(خواهرومادر) 

همدم،فقدانيکیازبستگاننزديک،

دنبالشونده311 :

قرمز 

دوست

اعتقاداتمذهبیودرددلکردنبا

ساحل

خدا 

جمعپست59 :
سهیال

آراستگی،لباسهاي


بستگاننزديک

*رازونیازباخداوچشمانتظارلطف

دنبالکننده222 :

رنگیوشاد،استفاده

(پدر)،دوست 

خدابودن،فقدانيکیازبستگان

دنبالشونده589 :

اززيورآالت 

اشتباهکردندرگذشته 

جمعپست99 :
زهرا

نزديک،عشق،اعتقاداتمذهبی،

هیچعکسیازخوددر خانوادهوبستگان

*رازونیازباخداوکمکخواستناز
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مضامین مرکزی

نام کاربر 

ظاهر آراسته

حضور اجتماعی

جستجوی عشق و آرامش

دنبالکننده383 :

صفحهاينستاگرامش

نزديک(خواهر،

او،درسترفتارکردن،حالخوب

دنبالشونده982 :

نگذاشته

خواهرزاده)،

داشتنوغصهنخوردن 

«مخاطبخاص» 

جمعپست92 :
تنها

هیچعکسیازخوددر بستگاننزديک

*رازونیازباخدا،فقدانيکیاز

دنبالکننده928 :

صفحهاينستاگرامش

(پدرش)،بهشخص

بستگاننزديک،شکايتازروزگارو

دنبالشونده239 :

نگذاشته

بهعنوان
خاصی 

خستهشدنازدنیا،شکايتازآدمها،


دوستاشارهنمیکند  حسرتزندگیگذشته 


جمعپست33 :

حضوردرفضاهاي

شادي،رازونیازباخدا،اعتقادات

دنبالکننده952 :

تفريحیبادوستانو

مذهبی 

دنبالشونده939 :

بستگان

مرضیه

*معمولیامامرتب 

جمعپست31 :

بحث و نتیجهگیری
اينمقالهباهدفمطالعهتصويرزنانبیخانمانبهبوديافتهدراينستاگرامصورتگرفته

است .زنانی که هر چند در رسانههاي رسمی تصويرشان ،نه توسط خود که با عاملیت
اصحابرسانهصورتمیگیرد،امادرشبکههاياجتماعیجديدازجملهاينستاگرامبراي

ارائهتصويرخودعاملیتيافتهوخودجديديرابهنمايشمیگذارندکهباتصويرشناخته

شدهازآناندررسانههايرسمیمتفاوتاست .

زنان بدون گذشته
با اين هدف از مجموع  041پست مطالعه شده از حسابهاي کاربري اينستاگرام زنانِ
بیخانمانِبهبوديافتهسهدستهمضمونشناسايیشدکهدربخشيافتههامفصلتوضیحداده

هاوموزيکويدئوهايی

هاترکیبیاستازتصاويرخودفردوياعکسنوشته


شد.اينپست
برگرفتهوکپیشدهازکانالهايتلگرامياصفحاتاينستاگرام.درموردبعضیافرادتغییر
هاياولصفحهاينستاگرامباپستهايآخروجوددارد.يکیدرابتدابیشترعکس


ازپست
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گذاردودرپستهايآخرمتنمیگذاردوديگريبرعکس.

پرترهوياسلفیازخود  
می
هايآخرمشاهدهمیشودمثالً


هاياولباپست

راتیمیانپست
ازنظرمحتوانیزبعضاًتغیی
پستهاي اول لیال بیشتر روابط درونی و فردي (خودسازي و درگیري با خود) است و

هايآخربیشتربهتوصیهبرايروابطاجتماعیبهترمیپردازد.ازآنجايیکه اينزنان


پست
هايمختلفیرامتحملشدهاند،

زنیبیخانمان،دردها و رنج

بهعنوان 
درفرودستی خود 
شودبابیاندردهاورنجهايی


ديدهمی
آنها
مضمونجستجويآرامشدرپستهاياکثر  

بهعنوان
مانندتحقیر،تنهايی،بیپناهی،رازونیازباخداوخداراجايگزينمشکالتکردن 

راه حل ،شکايت از سرنوشت و شکايت از رفتار آدمها؛ اما آنچه در دو مضمون ظاهر
شودبادورانبیخانمانیاينزنانمتفاوتاستوحتی


آراستهوحضوراجتماعیارائهمی
درتعارضباآنقرارمی گیرد.تعارضیکهحتیدرمشاهدهضمنیتصويراينزناندر

ديدهمیشود.اينمطالعه

مطبوعاتوبرنامههايتلويزيونی 0نیز 

رسانههايرسمیازجمله 
عاملیتمیيابند،آنگاهاين

نشانمیدهدکهوقتیاينگروهاززناندرارائه«تصويرخود»

هايرسمیمتفاوتمیشود،

تصويرکامالًباتصاويرمعمولوشناختهشدهازآناندررسانه
چراکه ديگر در پستهاي اينستاگرامی اين زنان شاهد مواردي نظیر بیماري ،اعتیاد،
خانوادهگی و...نیستیموحتیتصويريکامالًمتضادبااينهامشاهده

بدبختی ،زشتی،بی
میکنیم .تصويري آکنده از سالمتی ،سرزندگی و شادابی ،آراستگی ،خانوادهداري و

دوستی .
بهصورت حذف
بر اين اساس میتوان گفت که گذار از بیخانمانی تا باخانمانی  
اجتماعیديدهمیشود.نکتهاينجاستکه

گذشتهدردومضمونظاهرآراستهوحضور 
آنچه اين زنان در مضمون «ظاهر آراسته» و «حضور اجتماعی» نمايش میدهند هیچ
گذاشتهاند نیستوگذشتهکامالًحذفوپنهاناست.

تصويريازگذشتهايکهپشتسر

کردندنیزمیشود


کننديامی
حتیاينگذشتهشاملمراکزحمايتیکهدرآنزندگیمی
بهطور مثال هیچکدام از کاربران در پستهاي خود اشارهاي به مراکز حمايتی نمیکنند

هايیازگزارشهايمطبوعاتی


حجمدراينمقالهوجودنداردامابهبخش
امکاناشارهبهتولیداتتلويزيونیبهدلیلمحدوديت

.0
درمقدمهبحثاشارهشدهاست .
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بهصورت کلیويا
آنهم  
)بهمرکزطلوعاشارهمیکند 

فقطالدندريکپست(پست0
بهعنوان استاد،پسروعشقياد
درعکسهايمختلفیکههمراهآقايکرمیاستازاو 
بهاينترتیبافرادخارجازاينمجموعهمتوجهنقشآقايکرمیدرزندگیالدن
میکندو 

نمیشوند.بههمینترتیب،چندپستروژين(پست)3،6،4مربوطبهمحلکارشدر

بهعنوان محل
يکیازهمینمراکزحمايتیاستولیاونامیازآننمیبردوصرفاًازآن 

هیچکدام بهمسائل
قالبانتقادهاواعتراضهاياجتماعینیز 

کارشيادمیکند.حتیدر 
خانمانینمیپردازند .


بی
آنهاست
امادرنمايشمضمونجستجويآرامشکهبیانگرحاالتروحیوروانی 
قضیهمتفاوتاست:اولاينکهدرمقولههاياينمضمونتنوعزياديوجوددارد(ازشادي
تازسرنوشتتاشکايتازآدمها،شکرخداراگفتنتاازخدا

گرفتهتاغمواندوه،شکاي
شکايت کردن) .دوم ،کاربران مختلف در اين مضمون با هم متفاوت هستند مثالً الدن
واسطههنرپیشهشدندوستانوچهرههايزياديرادور


شخصیاستکهتوانستهاستبه
خودجمعکندپسمیتواندازشاديحرفبزندامامرجانياساحليابهنازچنینموفقیتی

نداشتهاند پس از تنهايی و غم و دلتنگی میگويند .سوم ،حتی يک کاربر در مجموع

پستهايشحاالتروانیوروحیمتفاوتیرابهنمايشگذاشتهاست.مضمونجستجوي

خانمانبهبوديافتهدرآنبهسرمیبرندودرارتباطبا


وضعیتیاستکهزنانبی
آرامش،
گذشتهاياستکهبهتلويحاًبداناشارهمیکنند.اينمضموندردهاونیازهاياينگروه

کندبرهممیزند.

کندوشايدتاحديصحنهايراکهگافمنبهآناشارهمی

راآشکارمی
کهحتیدردنیايواقعیانسانهاخودواقعیشانرانمايش

نمیبیند
البتهگافمنهیچلزومی 
دنبالامکانهايیهستندکه«خودِ»قابلپذيرشیراارائهدهند؛واينخود

آنها
دهند،بلکه 
«يکتأثیر  نمايشیاست...ومسئلهمهم،نگرانیعمده،ايناستکهآياباپذيرشمواجه
).برايناساس،میتوانگفتکهاثرات

میشودياباعدمپذيرش»( 0گافمن363:0938،

زندگیقبلی(بیخانمانی)ماننداستیگماياداغننگیبرپیشانی،صحنهرابرهممیزندو
دردنیايواقعیرابامشکلکههمانعدمپذيرشاستمواجهمیسازد؛اما

آنها
اجراي  
آيدکهکارتحقیقیبرروياينگروهنیز،ايننمايشرابرهمنمیزند؟


هرچندکهاينسئوالپیشمی
.0
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فضايمجازيدنیايديگرياست؛چهرهتغییرمیکند،عکساززوايايمختلفیگرفته

میشود،عکسامکانويرايشدارد،محلزندگیمهمنیستودلیلیبراينشاندادنو

اثباتمحلزندگیوجودندارد،نیازيبهاشارهکردنبهخانوادهوبستگاننیستوبسیاري
اينترتیب
به 
امکانهاي ديگر .در واقع فضاي مجازي فضاي اکنون است و نه گذشته و  

شودبیشترفراهممیکند .

گونهايکهفردباپذيرشمواجه
به 
امکاننمايشخودرا 
آنچهازنتايجاينتحقیقبرمیآيدايناستکهزنانِبیخانمانِبهبوديافته،درعرصه

نمايش خود در صفحه اينستاگرام ،گذشته را حذف کرده و تصويري از يک زن طبقه
ازاينرويمابافقداننمايشگذشتهدرگذار
متوسط(احتماالًروبهپايین)ارائهمیدهند .
از بیخانمانی به باخانمانی مواجهیم .اينستاگرام در اينجا ،حذف تاريخ ،تاريخزدايی و
غیبتِ بیخانمانی و فرودستی را ممکن میسازد ،امکانی که در زندگی واقعی و البته
تصويريکهازاينگروهدررسانههايرسمیبهچشممیخوردوجودندارد.اينستاگرام

بهنقشبازيکردنونمايش«چیزِديگري»يايک«خود»جديدو«خود»مطلوبکمک
بهصورت غیرواقعی ،کارکردي جبرانکننده دارد،
میکند .نمايش «چیزِديگري» ،هرچند  

بهعنوان جبرانکنندهفقدانارتباطفضاي
همانطور کهالیوروچف «ارتباطاتآنالينرا 

ازاينروستکهمادرتحلیل
مطرحمیکنند .

واقعی»()Oliver and Cheff, 2014: 654
اينپستهاباابرمضمون«زنانبیگذشته»مواجهمیشويم .

از زاويه اي ديگر ،بر مبناي پروبلماتیک زندگی روزمره که در چارچوب مفهومی
بدان اشاره شد نیز میتوان گفت که زندگی روزمره عرصهاي نمايشی و انفعالی نیست.
بهرغم انکارفرودستیوبیخانمانیدرفضاياينستاگرام،ابعادروانیِگذشتۀبیخانمانی

همانطور  کهدرمضمونجستجويآرامشدرموردبیشترکاربرانديديم،همچنانوجود

داردمانندرازونیازباخدا،گلهوشکايتازسرنوشتوازآدمها،درجستجويروابط

خانمانهافضاهاي

اجتماعیبودن،ويدئوکلیپهايیباعناوينزخمومانندآن.درموردبی

واقعی،برخالففضاهايمجازي،تداعیکنندهفرودستیهستند.واقعیت،حتیدردوران
بهبودي و پس از بیخانمانی ،دائماً گذشته را تداعی میکند اما اين زنان در اينستاگرام
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براحتیازواقعیتجدامیشوندوشايدبتوانگفتکهاينزناندراينستاگرام«،زندگی
سازند.اينجدايیازواقعیت،نقشجبرانکنندهرادارديعنیآنچه


برايخودمی
مجازي»
بودونیست،دراينستاگراميافتمیشود.همچنینمیتوانیمبگويیمنیاز


درواقعیتبايدمی
داشتنبهفضايیکهدرزندگیواقعیاحساسمیشوداماجامعهتوانايیفراهمکردنآنرا
ندارد و حضور در اينستاگرام امکان آن را فراهم میکند ،مشابه نظريه «پیشروي آرام»
اينگروههادرعوضِاعتراضوياتبلیغ،مستقیماًواردعمل

آصفبیاتکهمیگويد«:

بهصورت فردي و با احتیاط برآورده کنند .حرکت آنان
میشوند تا نیازهايشان را البته  

مبارزهاي

آنها
نوعی«سیاست»است،نهسیاستاعتراضیبلکهسیاستجبرانوحرکت  
برايدستاوردهايفوريوبالواسطهاستکهعموماًازطريقاقداممستقیمشخصیحاصل
میشود» (بیات .)33 :0930 ،از نظر بیات «میل به بقا و انعطافپذيري شديد در مقابل

شانمیدهد.آنانبا


تهیدستانانگیزهالزمرابرايتغییرالگويزندگی
سختیهاستکهبه 

کنندراتغییرمیدهند»(بیات:0930،


ايراکهدرآنزندگیمی

اينکار،محیطاجتماعی
توانیمبگويیمکهفضايمجازيوبهطور

.)63درواقعبهتأسیازنظريهآصفبیات می
خاصاينستاگراميکفضايمقاومتوهمچونخیابانیاستکهامکان«پیشرويآرام»
يعنیتطابقباشرايطزندگیيابهتعبیردوسرتو«تاکتیکِکنارآمدن»و«هنرهمزيستی»را
برايفرودستانودراينجازنانِبیخانمانِبهبوديافتهفراهممیکند .
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منابع
خودمانیسازي بازار؛تهیدستانوسیاستمعاش».

آزادارمکی،تقی؛صادقی،علیرضا«.)0932(.
فصلنامهتوسعهمحلی،دورههشتم،شماره.0صص.28-37بهاروتابستان.
اتابکی ،تورج .)0938( .دولت و فرودستان :فرازوفرود تجدد آمرانه در ترکیه و ايران .ترجمه:
آرشعزيزي،تهران:نشرققنوس.

بررسیجامعهشناختیمخاطبانفرهنگسلبريتیدر

اجتهادي،مصطفی؛کشافینیا،وحید«.)0936(.
فصلنامهمطالعاترسانههاينوين.سال،2شماره.31صص.046-009

اينستاگرامفارسی».
زمستان.
آيافرودستمیتواندسخنبگويد؟ .ترجمه:ايوبکريمی،تهران:

اسپیواک،گاياتري.)0937(.
فالت.

يزاده ،سیدنورالدين؛ شیخی ،محدثه« .)0936( .نقش
اکبرزاده جهرمی ،سیدجمالالدين؛ رضو 
اينستاگرامدرمديريتبدنزنانه:مطالعهمورديزنانمنطقهيکوبیستتهران» .فصلنامه
مطالعاترسانههاينوين.سال،2شماره.31صص.73-97زمستان.

سیاستهايخیابانی.ترجمه:اسداهللنبويچاشمی،تهران:پرديسدانش.

بیات،آصف.)0930(.

جوادي ،سید محمدحسین؛ پیلهوري ،اعظم« .)0938( .بررسی تجربهزيسته مصرفکنندگان
بیخانمان :پژوهش کیفی» .فصلنامه اعتیادپژوهی سوءمصرف مواد .سال  ،00شماره .40

صص.46-37بهار.

حاتمآبادي ،حمیدرضا؛ و همکاران« .)0936( .بررسی شیوع بیماريها و علل مراجعه بیماران

بیخانمانبهاورژانسبیمارستانامامحسینتهرانازسال 0930لغايت  .»0938مجلهطب

نظامی.دوره،30شماره.3صص.033-002خردادوتیر.
ذوالفقاري ،غالمعباس؛ نجومیان ،امیرعلی« .)0963( .درآمدي بر مطالعات فرودستان» .فصلنامه
علمیپژوهشیتاريخ.سال،2شماره.07صص.032-001تابستان.

فراوانیعواملخطرعفونتهاي  HIVو هپاتیتدرافراد

رحمانی،سعید؛وهمکاران«.)0931(.
سالهاي  .»68-0964مجله دانشگاه علومپزشکی و خدمات
بیخانمان شهر تهران طی  

بهداشتیدرمانیسبزوار.دوره،06شماره.4صص.910-338زمستان.

اعظم ده صوفیانی و بهارک محمودی حنارود | 332

ر؛دينپرست،ولی«.)0939(.نقشتهیدستانشهريولوطیانوجهّالتهراندرانقالب

رزاقی،ناد
مشروطیت» .فصلنامهتحقیقاتتاريخاجتماعی.سال،4شماره.3صص.021-032پايیزو
زمستان.

ساالرزاده امیري ،نادر؛ محمدي ،بختیار« .)0966( .بررسی عوامل اجتماعی-اقتصادي مؤثر بر
فصلنامهبرنامهريزيرفاهوتوسعهاجتماعی.دوره،0

خانمانهايشهرتهران».

بیخانمانی 
بی

شماره.0صص.001-39زمستان.

سفیري ،خديجه؛ خادم ،رسول« .)0933( .بررسی وضعیت امید به زندگی زنان بیخانمان شهر
تهران».مجلهمطالعاتتوسعهاجتماعیايران.سال،8شماره.0صص.71-20زمستان.
پاياننامه
سرگذشتپژوهی زنان کارتنخواب بازگشته به جامعه  ،

سمیع ،سمانه .)0937( .
کارشناسیارشد رشتهمطالعاتفرهنگی،بهراهنمايیدکترعباسکاظمی.دانشگاهعلمو

فرهنگ.
شوهانی،سیاوش«.)0963(.عرايض؛رهیافتیبهتاريخفرودستان» .فصلنامهگنجینهاسناد.سال،31
دفترسوم.صص.76-43پايیز.

غنیمتی،حسن؛همکاران«.)0938(.ارزيابیتأثیراتاجتماعیوفرهنگیاحداثمددسراهايشبانه
فصلنامهپژوهشهايراهبردي

درزندگیافرادبیخانماندرشهرتهران» ،

آنها
ونقش  
امنیتونظماجتماعی.سال،8شماره.08صص.018-30بهار.

صديق سروستانی ،رحمت اله؛ نصر اصفهانی ،آرش« .)0963( .اعتیاد ،طرد اجتماعی و
کارتنخوابی در شهر تهران :پژوهشی کیفی» .بررسی مسائل اجتماعی ايران .دوره ،0

شماره.4صص.06-0زمستان.

فصیحی ،سیمین« .)0938( .فرودستان به روايت طنز :تأملی تاريخی بر روزنامه چنته پابرهنه».
فصلنامهمطالعاتتاريخفرهنگی.سال،6شماره.90صص.018-69بهار.
فلیک،اووه.)0930(.درآمديبرتحقیقکیفی.ترجمه:هاديجلیلی،تهران:نشرنی.
پرسهزنیوزندگیروزمرهايرانی.تهران:فرهنگجاويد.
کاظمی،عباس .)0938(.

کیانی ،مژده« .)0936( .هويت جنسی کاربران شبکههاي اجتماعی؛ تحلیلگفتمان کامنتهاي
فصلنامهمطالعاترسانههاينوين.سال،2شماره

کاربرانشبکههاياينستاگراموتلگرام» .

.31صص.077-043زمستان.
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گافمن،اروينگ.)0938(.نمودخوددرزندگیروزمره.ترجمه:مسعودکیانپور،چاپچهارم،
تهران:نشرمرکز.
هايعملیدرروششناسیکیفی.


هايفلسفیورويه
محمدپور،احمد.)0937(.ضدِروش:زمینه
ويراستار:مجتبیهوشمندي،قم:لوگوس.

نادري ،احمد؛ دلورانی،آرياسپ« .)0938(.روندمعناسازيدرتقابلتهیدستانشهريودولت:
مطالعهشهرتهران .»0942-0926فصلنامهبررسی مسائل اجتماعی ايران .دوره ،6شماره
اول.صص.30-0بهاروتابستان.
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ها:سقفیازچادر،روزنامهجامجم6،مهر0967


خانمان
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خانمانیتاوانگرفتنرضايتازمصدوم،روزنامهآفتابيزد ،


بی
گشايیياگرهزايی،روزنامهايران،
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