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يافتههانشانداد
مفهومکلیدي83،واحدمعنايیفشرده44،مضمونفرعیو5مضموناصلیبهدستآمد .
کهفرهنگحاکمبرشبکهاينستاگرامرامیتواندر5مضمونکلی«:توهمدانايی»«،گفتمانضدفرهنگی»،

«فردگرايیشبکهاي»«،فرهنگسلبريتی»و«کنشگري/مقاومتنامرئی»ارائهداد .

کلیدواژهها :اینستاگرام ،فرهنگ ،فردگرایی ،مقاومت ،خودابرازی.
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مقدمه
باورودبهعصراطالعاتوجامعهشبکهايوظهوررسانههاياجتماعیمبتنیبروبو

انددرجريانسازيهايمختلفو


هاتوانسته

هادرجذبکاربر،اينشبکه
توفیقاينشبکه
ارائهسبکزندگیهايگوناگوننقشاساسیداشتهباشند.درواقعشبکههاياجتماعیبا
توجهبهکارکردمتنوعشانبرايترويجسبکزندگیمبتنیبراينترنت،مورداستقبالقرار
گرفتهاند(عیديزادهواحمديبلوطکی.)4816،اينفضاباتمرکزبرترند،چالش،میزان

فالور،اليکو...فردراوادارمیکندتابههنجا رهاوقوانیناينمحیطتندهد.هرچقدر

میزان پذيرش فرد از اين فضا بیشتر شود ،بهطورقطع سبک زندگیاش بیشتر دستخوش
تغییراتیخواهدبودکهچونفرهنگوريشهآنمتعلقبهفضايمجازيوغربیاست،
هايبینفردوخانوادهاشرابیشتر

برايخانوادهفردقابلپذيرشنیستوهمینامرشکاف

میکند(بیبکآباديوهمکاران .)4815،

گیريخردهفرهنگهاو


ازبینرفتنعرصهخصوصیدربرابرعرصهعمومی،شکل
هايجديد،شکلگیرياجتماعاتمجازيودر

جنبشهايجديداجتماعیبرمحوررسانه
وسیعترين شکل ممکن پیدايش چیزي که از آن بهمنزله فرهنگ سايبر تعبیر میشود،

گوشهاي از تحوالتی است که اينترنت و شبکههاي اجتماعی در زندگی روزمره پديد

آورده است (مهدي زاده و اتابک .)4815 ،وقتی از فرهنگ حاکم در میان کاربران
شبکههاي اجتماعی مجازي سخن گفته میشود ،منظور اين است که کاربران در فرايند
فعالیتهاي روزمره خود در اين شبکهها ،شیوه تفسیرشان از دنیاي اطراف ،تعامالت،
ارتباطات و تجربیاتشان چگونه است .اين مسئله بهويژه ازآنجهت اهمیت دارد که
هاياجتماعیدرمیانافراد،افزايشمیيابدوبخشمهمیاز

روزبهروزضريبنفوذشبکه

ها،سپريمیشودکههرروزهبهتعداداين

زندگیانسانمعاصر،بهعنوانکاربراينشبکه

شودکهتجربهايندوفضايیشدنوشکلگیريخردهفرهنگمتناسببا

افراداضافهمی
هاياينافرادرادستخوشتغییرمیکند(رستمیوهمکاران.)4815،از

اينفضا،انتخاب
طرفیبهعلتبرتريعلمی،تکنولوژيک،ارتباطیوفرهنگیغربدررسانههايارتباطی،
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سبک زندگیغربیبیشتردرمعرضمطلوببودن و انتخاب مخاطباناينرسانههاقرار
هاوسنتهايحاکم

گیردکهاينامرسببمیشودگاهیسبکزندگیمتغايرباارزش


می
بر جامعه شکل بگیرد که پیرو سبک زندگی اصطالحاً مدرن میباشد .از طرفی عمده
هاياجتماعینوينرانسلجديدشکلمیدهندکهاينامرموجبشکاف

کاربرانشبکه
میانسبکزندگیموردپسندآنانبانسلگذشتهشدهاستکهمنشأبسیاريازنقصانهاي
ارتباطی بین نسلی است (عیدي زاده و احمدي بلوطکی .)4816 ،لذا با توجه به تجربه
متفاوتکاربرانشبکههايمجازيدرايندنیايجديدوافزايشگسترهانتخابآنانکه
ناشیازفضا يمجازينويناست،بسیاريازمفاهیمبنیاديمتحولشدهاست.براينمبنا
پارادايم دوفضايی شدنها ،ظهور جهان مجازي در کنار جهان فیزيکی و واقعی بهمرور
منطق هايحاکمبرجهانفیزيکیرادستخوشتحولکردهاستهمچنینيکیازعناصري

هاياجتماعیدستخوشويژگیهايخاصخودشدهاست،عنصرفرهنگ


کهدرشبکه
است(عاملیوحاجیجعفري.)4811،
اگرچهدرمعنايیکلی،اشارهبهمردموپیوندهايآنهاست

شبکههاياجتماعی 4،
نرمافزارهايی هستند که کاربران را قادر
( )Golbeck, 2015ولی اين رسانهها درواقع  
میسازند با اتصال و ايجاد پروفايلهايی از اطالعات شخصی و دعوت از دوستان براي

دسترسیبهاينپروفايلها،پیامهايکوتاهرابايکديگرمبادلهوبهاشتراکبگذارند.اين

هايشخصیمیتواندشاملانواعاطالعات،تصاويروصوتباشد(Haenlein, 2010


فايل

)اينستاگرامسايتاشتراکگذاريعکسوتصويردرزمانواقعیاستکهبه

& Kaplan
کاربران امکان میدهد تا از فعالیتهاي روزمره خود عکس و تصوير تهیه کنند و به
هايمختلفبهاشتراکبگذارند.دراينپلتفورم،امکاناليکوکامنتگذاريو

شکل
همینطور امکان فالوکردن و فالو فالوشدن نیز وجود دارد .کاربران همچنین میتوانند

صفحههايشخصیياعمومیداشتهباشند()Golbeck, 2015صاحباناينشبکهاجتماعی


1. Social networks
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هايیاززندگیخودودوستانشانراهمانطور

معتقدندبااينستاگراممردممیتوانندلحظه
کهاتفاقمیافتد،تجربهکنند( 4.)Hellberg, 2015

فرهنگ کلیت پیچیدهاي است شامل دانش ،باورها ،هنرها ،اخالقیات ،قوانین،
آدابورسوموهرقابلیتوعادتیکهتوسطاعضايجامعهکسیشود(حسنیوهمکاران،

هاياجتماعیرسانههايیهستندکهبرايتعاملوانتشارمحتوادر


).ازسويیشبکه
4816
شده،دسترسیپذيريبسیاربااليیداردواز

محیطاينترنتازطريقتعاملاجتماعیطراحی
فنون انتشار مقیاسپذير در آن استفاده شده است (خانیکی و بابايی .)4811 ،شبکههاي
بوک،اينستاگرامبهعنوانمحلینوظهوراستتاافرادخودرا


اجتماعیمانندتويیتر،فیس
معرفی و روابط اجتماعی آنالين شکلگرفته را مديريت کنند ( Stefanone & Rui,

کندکهتأثیرقدرتمندتريبرکاربراننسبتبهشبکههاي

)2013؛امااينستاگراماثباتمی
اجتماعی مشابه همچون تويیتر و فیسبوک دارد و بهعنوان يک شبکه تعامل آنالين
( ،)Triantafillidou & Yannas, 2020انگیزه مشارکت ،شکلگیري انجمنهاي
ا جتماعی،افزايشخالقیتدرکاربرانوبیشترتوانستهمؤثرواقعشود( Casaló & et al,

.) 2020اينستاگرامنیازهايعمدهکاربرانراازجمله:نیازهايشناختی،نیازهاياطالعاتی،
نیازهاياجتماعیونیازهايسرگرمی،شناسايیوبهعنوانيکابزارارتباطیمؤثراستکه

اطالعاتدراختیاراعضاقرارمیدهد.

برايجستجو
اينامرباتوجهبهتعريفیکهازفرهنگارائهشد،میتوانددرکمفهومفرهنگرا

در شبکه هاي اجتماعی پراهمیت کند .با توجه به اينکه شبکه اجتماعی اينستاگرام ،از
محبوبترين شبکههاي اجتماعی در جهان و ايران است ،لذا پژوهشگر در اين پژوهش

قصدداردتابهشناسايیمؤلفههايفرهنگحاکمبرشبکهاجتماعیاينستاگرامبپردازد 

پیشینه پژوهش
موالئی ( )4815در پژوهشی تحت عنوان «گردش فرهنگ سلبريتی در رسانههاي
اجتماعی :مطالعه فعالیت سلبريتیهاي ايرانی و هوادارانشان در اينستاگرام» به مطالعه
)1. www.instagram.com (2015
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فرهنگ  سلبريتی در اينستاگرام فارسی پرداخته است .مطالعه توصیفی اين پژوهش نشان
میدهد که از بین  765سلبريتی شناسايیشده در سه حوزه سینما-تلويزيون ،موسیقی و

ورزش،سلبريتیهايحوزهسینماوتلويزيونبا 411نفر،بیشترينتعداددنبالکنندهرا

نفرازنظرتعداددرردهدومقرارمیگیرندو

دارند.پسازآن،سلبريتیهاي موسیقیبا 21

نفرشناسايیشدهاندکهبهلحاظتعداددنبالکنندهدر

درنهايت،سلبريتیهايورزشی11،
چنیننتايجپژوهشنشانمیدهدکههرچندتعدادسلبريتیهاي


جايگاهسومقراردارند.هم
سینماازسلبريتیهايحوزۀموسیقی،بیشتراست،امابهطورمیانگین،سلبريتیهايحوزه
تريدرمقايسهباسلبريتیهايحوزهسینماوتلويزيوندارند.


موسیقیدنبالکنندگانبیش
اکبرزادهجهرمی ،رضوينژاد و شیخی ( )4813با تحقیق پیمايشی درباره دختران و زنان
مناطقی از تهران ،میان میزان فعالیت در اينستاگرام و دنبالکردن سلبريتیها و تغییر در
ايمعناداريافتهاند.هرچنداينتحقیقبهچارچوبهاي


هايارزشیزنان،رابطه
چارچوب
ارزشیاينبانوانکهبراثرفعالیتدراينستاگرامتغییرکردهاستاشارهنمیکند.حسنیو

کالنتري ( )4812در بررسی تجارب کاربران در مورد خدماتی مانند اليک ،کامنت و
فالوشدندراينستاگرام،سخنازتأثیراتمنفیاينرسانهبهمیاننمیآورند.بنابهنتايج

آن ها که از تحقیق پديدارشناختی تفسیري بر آمده است ،تنها چیزي که در مورد

اينستاگرام شايسته نبايد مورد غفلت قرار گیرد محوشدن فزاينده تمايز زندگی واقعی از
زندگیمجازيوپیامدهايمنفیروانشناختیواجتماعیآناست .

بیبکآباديوهمکاران() 4815کهبهمطالعهرابطهفرهنگوزندگیروزمرهدر
شبکههاياجتماعیمجازي(مطالعهموردي:شبکه اجتماعیفیسبوک)پرداختندوبراي
ي،درمیدانمطالعهايمتشکلاز

رسیدنبهاينهدف،ازروشکیفیمردمنگاريمجاز

 811کاربر شبکه اجتماعی فیسبوک استفاده شد و جمعآوري دادههاي آن از طريق
مشارکت ،مشاهده آنالين و مصاحبههاي عمیق و نیمه عمیق صورت گرفت .يافتههاي
پژوهش نشان میدهد که مؤلفههاي زندگی روزمره و فرهنگ کاربران عبارتاند از:
نمايش و اجرا ،کثرت و ترس از گمشدن ،روايت معمولی به جاري روايت رسمی،
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حساسیت زدايی از تابوها و در معرض ديد قرار دادن حرفه و هنر .اين مؤلفهها درواقع،

نمايی از زندگی روزمره کاربران ايرانی و فرهنگ معمول حاکم بر فضاي فیسبوک
هستند .رستمی و همکاران ( )4815به بررسی تأثیر شبکههاي اجتماعی بر فرهنگ و
باورهاي دينی (هويت) کاربران (مطالعه موردي :کاربران استان اصفهان) پرداختند.
هايیهستندکهامکانیفراهممیآورد


هاياجتماعیاينترنتیپايگاهيامجموعهپايگاه
شبکه
تا کاربران بتوانند عالقهمنديها ،افکار و فعالیتهاي خودشان را با ديگران به اشتراک
هاراباآنانسهیمشوند.يافتههايپژوهشنشان


بگذارندوديگرانهماينافکاروفعالیت
میدهدکهفضايمجازيشبکههاياجتماعیاينترنتیرابطهمعناداريباهويتوفرهنگ

)بهمطالعهاستفادهازشبکههاياجتماعیو

دينیکاربراندارد.مهديزادهواتابک(4815
شکل گیري فرهنگ جوانی در جوانان تهرانی کاربر فیسبوک پرداختند .اين مقاله به

گیريفرهنگوهويتفرهنگیجوانانباتمرکزبرتجاربوتعامالتآنها


مطالعهشکل
شانمیپردازد.


هادرزندگیروزمره

هاياجتماعیمجازيواستفادهازاينشبکه

درشبکه
نتايج اينپژوهشضمن تشريحتجربهزيسته شبکههاياجتماعی و وضعیتاستفادههاي
جوانان از اين شبکهها نشان میدهد که حضور در شبکههاي اجتماعی بهمثابه زندگی
روزمرهامکانوفضايیبرايشکلگیرينوعخاصیازهويتفرهنگیجوانیرافراهم

جوانیعبارتاندازواکنشی،فردگرايانه،

ترينويژگیهايفرهنگ 

کند.ازاينرومهم


می
فراجنسیتی،طبقاتیومصرفگرابودن.روشندلاربطانیوصابر()4814بهمطالعهارتباط

میانفرهنگوفناورياطالعاتوارتباطاتوآسیبهايفرهنگیاينترنتپرداختند.در
یويژگیهايآنها،

اينمقاله،ضمنتعريفمفاهیمفرهنگوفناورياطالعاتوبررس
هاينوينارتباطیکهمهمترين

رابطهمیانفرهنگوفناورياطالعاتباتأکیدبرفناوري
هااينترنتاست،موردکنکاشقرارگرفتهاست.دراينپژوهش،مشخصمیشودکه


آن
اينترنت ممکن است باعث تضعیف برخی ارزشهاي دينی شود .در میان پژوهشهاي
واندبهپژوهشهايتوزلوهابز)7142( 4اشارهکردکهبهمطالعهاستفادهاز

خارجیمیت
رسانههاي اجتماعی و فرهنگعامه براي پیشرفت درک متقابل فرهنگی پرداختند .اين
1. Tuzel & Hobbs
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مطالعه نشان می دهد که دانش آموزان فرصتی را براي توسعه روابط با يکديگر و
بهطورکلی در به اشتراک گذاشتن عاليق مشترک خود نشان دادند .تاناس )7147( 4در

پژوهشی به مطالعه ادغام فرهنگ و رسانههاي اجتماعی در انتظار خدمات پرداخت.
عنوانبرنامههايکاربرديمبتنیبراينترنتتعريفکرد


توانبه
رسانههاياجتماعیرامی
شود،ارائهمیدهد.استفادهازچندين

کهاطالعاتیراکهتوسطکاربراننهايیارسالمی
فرمت آنالين (مثالً وبالگها ،پادکستها ،شبکههاي اجتماعی ،تابلو اعالنات ،ويکیها،
گروههايخبريواتاقهايگفتگو)برايابرازنظراتافراددرموردمحصول،سرويس،

گیريفرهنگخريدخاصیمبتنیبررسانههايجديد


نامتجاريوياسازمان،سببشکل
کنندهبهعنوان يک بیانیه

شده است .بههمینترتیب ،رسانههاي تولیدشدهتوسط مصرف
مثبتيامنفیدرمورديکمحصولياخدماتکهتوسطمشتريانبالقوه،واقعیياسابق
ايجادشدهوازطريقاينترنتبهبسیاريازافرادومؤسساتدسترسیپیدامیکنندتعريف

میشود .فوردي )7145( 7به مطالعه نقش اينترنت و شبکههاي اجتماعی در فرهنگ

پرداخت.ويدرواقعبهاينامرتوجهداردکهچگونهفناوريهايارتباطینويناساساًهمه
تعامالتمحیطانسانراتغییرمیدهد.ازاينترنتچیزها8سخنگفتهاستوتغییراتیکهدر
رچنددرادامهذکرمیشودتغییراتازفرهنگ

سبکزندگیانسانبهوجودآوردهاست.ه
آفالين به آنالين کشیده میشود و فضاي مجازي همچنان دنبالهرو دنیاي واقعی است.
اهیاگو و اکوري )7141( 1به مطالعه رسانههاي اجتماعی :شکلگیري و انتقال فرهنگ
پرداختند .ارتباطات پايه هر فرهنگ است .در حقیقت ،زبان ،لباس پوشیدن ،موسیقی،
هايزندگیوهرچیزيکههرفرهنگیدادهمیشود،از

سبکزندگی،طعمومزه،ارزش
شود.برايناساس،رسانههاازطريقمراحلمختلفتوسعهوتحول،


طريقارتباطبیانمی
هاومرزهاايفامیکنند.درجامعه


همیشهنقشانتقالمیراثفرهنگیمردمرادرمیاننسل
معاصر ،بسیاري از ارتباطات رسانهاي در سیستمهاي مختلف رسانههاي اجتماعی بیان
1. Tanase
2. Furedi
3. Internet of Things
4. Ohiagu & Okorie
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شود.رسانههاياجتماعینیزدرزندگیروزمرهعمدتاًتصورات،درک،ساختنمعانی


می
گیرند.مهماستکهبهطورخاصبررسیشودکه


وديدکلیواقعیتياجهانرادربرمی
نقشرسانههاياجتماعیدرساختوانتقالفرهنگمردمینقشدارد.شواهدحاصلاز
اين مطالعه ،تئوري نظريه پیشبینی انعکاسی را تأيید میکند که رسانهها ،در اين مورد
رسانههاي اجتماعی ،ارزشهاي اجتماعی و هنجارها را تکثیر میکنند .مارسال هود4
()7171درپژوهشینقشاينستاگرامدرساختهويتآنالينوآفاليندربینکاربران
اسکاتلنديرابررسیکردهوبهايننتیجهرسیدهاستکههويتیکهکاربراناسکاتلندياز
طريقاينستاگرام(آنالين)برمیسازنددرتقابلباواقعیت(آفالين)آناناست .7


چارچوب مفهومی
 باتوجه بهمسئله وماهیت تحقیق،در اينجاچندمفهوماساسیکهبنیانمطالعهدر باب
فرهنگ شبکهاي محسوب میشوند ،مرور شده است .اين مفاهیم در جهتدادن به
هاونتايجاينتحقیقنقشیمحوريداشتهاند .


دهیتحلیل

هاوسامان

پرسش

تعاملگرایی نمادین
)وضعشدبهمطالعهمعانیمیپردازد

سنتتعاملگرايینمادينکهتوسط«بلومر»4183( 8

هاومحیطشاننسبتمی دهند.اينرويکرد،معنارانشاتگرفتهازکنش

کهافرادبهفعالیت
داندوبرخصلتنمادينبودنآنتأکیددارد.تعاملگرايینمادينبا


متقابلاجتماعیمی
تأکیدبرکنشگربودنانسانها،کنشوکنشمتقابلراازطريقارتباطمعنادارومبادله

نمادهاي معنادار قابلدرک میداند .ازاينرو بهموازات تغییر در ماهیت تعامل بین افراد،
جامعه نیز دستخوش دگرگونی میشود (انگروزينو .)43-41 :4816 ،از ديدگاه گافمن1
يکی از معروفترين نظريهپردازان تعاملگرايی ،افراد در جريان کسب تجربه عملی
زندگی روزمره که با درونی کردن نقشهاي اجتماعی تعريف میشود ،اين را نیز
1. Madeleine Marcella- Hood
2. Instagram versus reality
3. Blumer, Herbert
4. Goffman, E.
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میآموزندکه«باآفريدنخودهايجلوصحنه 4وپشتصحنه 7ايننقشهارامديريتو
ترتیبافرادزندگیروزمرهراخالقانهدستکاريمیکنندوبا

وتعديلکنند.به 
اين


جرح
آفريدنفضاهايیبرايواژگونساختن،همنوايیوسازش،زندگیروزمرهراقابلتحمل

میسازند(بنت .»)1-41:4836،
کندکهکنشگرانبراي


گافمنزندگیاجتماعیراهمچونصحنهتاتريترسیممی
نمايشنقشهاوشخصیتهايمختلفرويصحنهآنمیآيند.دربررسی«نمودِخوددر
زندگیروزمره»،خود،محصولِ«اجرا»درزندگیاجتماعیاست،اماتبعاتيکاجراي
دهد.ازاينجهت

خاصبراييک«مجري»،فراترازکنترلفردياستکهاجراراارائهمی
کنش،رفتاريمخاطرهآمیز،سرنوشتسازودارايپیامداستوفرديامجريدرنمايشِ
خود،بیشازهرچیزنگرانچگونگیادراکِخودتوسطديگرانياهمانتماشاچیانونیز
تبعات آن نمايش است و به همین دلیل بهمنظور پیشگیري و مقابله با موقعیتهاي
بیاعتبارکننده از تکنیکهاي «مديريت تأثیرگذاري» استفاده میکند که در دو گروه

«اقداماتتدافعی»و«اقداماتمحافظتی»قراردارند(گافمن .)7:4817،
جلويصحنهجايیاستکهافرادسعیدارندنمايشیايدهآلازيکنقشايدهآلرا
بازيکنند.اينمناطقبراساسمیزانموانعادراکیوبرحسبرسانهارتباطیکهازطريق
آنموانعادراکیعمل میکنند،تفاوت دارند(گافمن.)471 :4817،همچنین ازآنجاکه
ويژهدرخصوصرويکردها،عقايدواحساسهايفرد،فراگیرتراز

ريازواقعیت 
هابه

بسیا
شوند،لذاآنهاراصرفاًمیتوانبه

زمانومکانکنشمتقابلهستندياپشتآنپنهانمی
شکلیغیرمستقیمازگفتههايا«رفتاربارزغیرارادي»فرداستنباطکرد.ازهمینزاويهاست
کندفرددرجايگاهمجريمیتوانديک«سوداگراخالقیات»باشدکه

کهگافمنعنوانمی
بابازيگرفتنبرايايجادبرداشتهايمطلوبازخودابايیندارد(گافمن-48:4817،

 .) 47درهرصورت گافمن هم مجريان و هم تماشاچیان را خالق معناي بازي و اجراي
نمايشمیداند،چهنمايشدروضعیترودررورخدهديادروضعیترسانهايشده.وي
1. Frontstage
2. Backstage
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هاوقواعداجتماعیراعرضهمیکنند.

اشارهداردبهاينکهرسانههاگونهساختگیازآيین
لذا از اين ديدگاه تعامالت رسانهاي شده صرفاً بازتولید امور واقعی فرض میشود .ايده
گافمن دربارهمعرفی خود بهصورترسانهايشده وتشديدشدهدرمطالعاتمربوط به
فضايمجازيمجدداًموردتوجهقرارگرفتهاست(مهديزاده .)474-471:4831،

دوفضایی شدن و فرهنگ شبکهای
پارادايم دوفضايی شدن جهان ،بر اين مبنا تأکید میکند که فهم واقعیتهاي فردي و
اجتماعیباپارادايمهايتکجهانیامکانپذيرنیست.اينفهمجهانواقعیمنهايدرک
جهانمجازيوبالعکسمطالعهجهانمجازيبدونتوجهبهمتغیرهايجهانواقعی،مطالعه
کند.ازاينرو،الزماستتاباشناختینسبینسبت

ونگاهراگرفتاريکنوعخطايفهممی
بهعواملاصلیاينفضاتحلیلهايصحیحیارائهشود(عاملیوحاجیجعفري.)4811،
بههمینمنظورشناختفرهنگدرحالشکلگیريدراينفضايجديدامرياستکه

ظريههايتحولانگیزيارتباطاتودهکده
بايدموردتوجهقرارگیرد.اينامربیارتباطبان 

جهانیمارشالمکلوهاننیست.مکلوهانمعتقداستکهجوامعبشريدراثرماهیت
وسايل ارتباطی شکل گرفتهاند .تا در نتیجه محتواي آن ،به عقیده او ،وسیله نهتنها از
مراتبمهمترازخودپیاماستوبرآنتأثیرچشمگیر


محتوايپیامجدانیست،بلکهبه
).بههمینسببمیتوانچنیناستنباطکرددراينپژوهشعالوه

دارد(مهديزاده4814،
برمحتوايشبکههاياجتماعی،درعصرارتباطاتالکترونیکودهکدهجهانی،فرمتاين

گیريفرهنگخاصايندورهنقشدارد.اينمسئلهبهمثابهچیزياست


هادرشکل
شبکه
ايبهآناشارهمیکند؛برطبقنظريهجامعه


کستلزدررابطهبافرهنگدرجامعهشبکه
که 
ايمانوئلکستلزباشکلگیريرسانههايجديد،قلمروفرهنگیدستخوشتحوالت


شبکه
ايشدن،انعطافپذيريوارتباطات


شودودراينقلمرو،الگوهايمشابهشبکه
شگرفیمی
نمادين زودگذر ،بر محور يک نظام منسجم رسانهاي الکترونیکی و بهطور مشخص
اينترنت ،به وجود میآيد .تجلّیات فرهنگی از همه نوع ،بهطور فزايندهاي بهوسیله اين
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هايیيکطرفهوغیرمتمايز

گیردورسانههايجديد،رسانه

فضاي الکترونیکیشکلمی
توسطتعداديکانالمحدودنخواهندبود(کستلز .)4831،
تنهادربرگیرندهمحتوايمصرفشدهتوسطکاربر،بلکهمتأثراز

فرهنگشبکه 
اينه
ساختروزافزونمطالبتولیدشدهتوسطکاربراناست.دراينمیان،نقشرسانههايسیّار
درخودمانیوصمیمانهکردندنیايفرهنگیشبکههاياجتماعیمجازيقابلتوجهاست.
چراکهديگرمصرفرسانهايبهمحیطخانگیيااداريمحدودنبودهوبهزندگیروزمره
نفوذکردهوکاربرانیچندينوظیفهايبهوجودآوردهاست،جايیکهخودِخصوصیبا

خودِ عمومی تکمیل يا همراه میشود و نوعی «سیارسازي محیط خصوصی» پديد آمده
است.شبکههاياجتماعیمجازيمحملیاستکهدرآنمردمشروعبهتولیدومصرف
روزمرهتصاويرخودشانمیکنند.ايناشتراکگذاريهابهدلیلبازنمايیهويتشخصی،
ابراز عقايد و خصوصیات خود و خودنمايی ،بهنوعی شخصیسازي يا فرآيند فرهنگی
فرديسازي» اشاره دارد (کريبر و مارتین .)718-753 :4814 ،هرچند برخی ديگر نیز
« 
شکلگرفته
زمانباآنکهشاهدفرديسازيهستیم«،شبکهسازي»  4


معتقدنددراينفضاهم
است .دنیايی که در آن فرد (در مفهوم افراد شبکهاي شده )7در مرکز توجه است ،نه
خانواده،محیطکار،همسايهوگروهاجتماعی.ازاينرو«،فردگرايیشبکهايشده»8روايتی
ازسیستمجديدعملکرداجتماعیدرمقابلسیستمسلسلهمراتبیاستکهبیانگرشیوههاي
اتصال،ارتباطوتبادلاطالعاتبینافراددراجتماعاتشبکهايمجازياست.درچنین
وضعیتیانسانبهابزارمکانیکیقالبنشدهبلکهبهسايرانسانهاقالبشدهاستوافراد
وقتیدرفضاياينترنتهستندخودراجداازسايريننکردهاندبلکهدرحالمعاشرتبا
ديگرانهستند( .)Rainie & Wellman, 2012: 6-7

1. Networking
2. Networked Individuals
3. Networked Individualism
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روششناسی
 پژوهشحاضراکتشافیمبتنیبرمطالعاتکیفیبااستفادهازتحلیلمضمونی(تماتیک)
بود .مطالعات و پژوهشهاي بسیار اندکی در داخل ايران در زمینهي فرهنگ شبکهاي
انجامشده است .درواقع علت اصلی انتخاب اين روش (تحلیل تماتیک يا مضمون)،

شناسايیايده هاياولیهوعمیقبرايتوسعهالگوهاينظريبودهاستکهدرپژوهشهاي

واسطهپژوهشهايکمیبا


تجربیآتیقابلیتاستفادهداشتهوبتوانبسطاينپژوهشرابه
نمونههايآماريبزرگورويکردهايآزموننظريهانجامداد .

عرصهپژوهشحاضراينستاگرامبودهاست.باتوجهبهعرصهپژوهش،جامعههدف
راخبرگاندانشگاهیوصاحبنظراندرحوزهشبکههاياجتماعیوافرادفعالدرحوزه
اينستاگرامباتوجهبهمعیارهاي زيردرنظرگرفتهشد.4:انجامحداقليکپژوهشدر
زمینههايمرتبطباموضوعپژوهش.7.دارابودنسابقهکاري،مديريتاجرايیدررسانه،

هیئتعلمیدانشگاه.8.سابقهفعالیتمرتبطدرحوزهارتباطاتورسانه .

گیريهايغیر


گیريهدفمندوگلولهبرفی(نمونه

هاازطريقنمونه
دسترسیبهنمونه
احتمالی) انجام شد و درنتیجه ابتدا بر اساس محور موضوعی پژوهش و شناختی کامل،
شدهاند.
اولین فرد انتخاب و پس از مصاحبه بر اساس معیارهاي جامعه پژوهش ،معرفی 
نمونهگیريباشرطاشباعنظريتاتعداد41نمونهادامهداشتهوبارسیدنبهتکرارنتايج8،

نمونه ديگر نیز براي حصول اطمینان از اشباع نظري گرفته و در کل به تعداد  42نمونه
رسید .
ابزار گرداوري اطالعات در اين مطالعه مصاحبههايی است که بهصورت نیمه
دقیقهانجامشده

ساختاريافتهبهواسطهفرآيندديداريوشنیداريبابازهزمانی 11الی 21

است .
مرحلهايکالرک و برون )7142( 4در

تجزيهوتحلیل دادهها با استفاده ازفرآيند 6

حوزه تحلیل تماتیک ،بهصورت رفت و برگشتی مستمر بین داده و کدگذاريهاي
تحلیلشده حاصل   6مرحله ،آشنايی با داده ،ايجاد کدهاي اولیه ،جستجوي کدهاي
1. Braun, V.& Clarke
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هاياصلیوتهیهگزارشپايانیانجامشدهکه


هايفرعی،تعريفتم
گزينشی،ساختتم
دراينبین  441مفهوم کلیدي 83 ،واحد معنايی فشرده 44 ،مضمون فرعی و  5مضمون

دستآمده از مصاحبهها از
اصلی به دست آمد .در تحلیل و سازماندهی اطالعات به 
نرمافزارMAXQDA 2020استفادهشد .

(قابلیتاعتبار،انتقالپذيري،

هاازمالکهايگوباولینکلن4

براياعتباربخشیبهيافته
اطمینانوتأيیدپذيري)استفادهشد.برايقابلیتاعتبارازبازبینیمحققینوتکنیکبههم
هايجامعترو


شدهوداده
تنیدگیاستفادهشدتادرحدممکنديدگاههايمختلفبررسی

افرادصاحبنظر در

عمیقتري حاصل شود .از بازبینی همکار (استادانراهنما ومشاور -

موضوعباسابقهتألیفياپژوهشدراينحوزه)دردومرحلهاستفادهشد.مرحلهاولبراي
اطمینانازکیفیتواعتبارپروتکلمصاحبهومرحلهدومبراياعتبارساختارکددهی.به
افزارمکسکیودا)ونمونههايبرخیمصاحبههادر


اينمعنیکهساختارکددهی(درنرم
اختیار ايشانقرارگرفت ونظراتاصالحی وپیشنهادهاي ارائهشدهبررسیودر تحلیل
هابهکارگرفتهشد.ضمناينکهاستفادهازچندنفرپژوهشگردرفرايندمصاحبهها،


داده
تحلیل دادهها و تفسیر نهايی نیز در اين راستا انجام شده است .استفاده از نمونهگیري
هاراافزايشدادهاست.استفادهازمصاحبههايعمیقو


پذيريداده

دامکانانتقال
هدفمن
غوردراطالعاتبرايمقايسهمداومومفهومسازي،درراستايمالکتأيیدپذيريانجام

شد .

یافتهها
اظهارمهمغیرتکراريوغیرهمپوشانبهدستآمدندکهذيل5

يافتههاياينتحقیقاز413
مضمونمحوري«:توهمدانايی»«،گفتمانضدفرهنگی»«،فردگرايیشبکهاي»«،فرهنگ
سلبريتی»و«کنشگريومقاومت»قرارگرفتند .

1. Goba & Linkoln
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توهم دانایی
شود،نوعنگاهمشارکتکنندگانبه


عنوانتوهمدانايینامبردهمی
آنچهدراينپژوهشبه
جنبه دانشیاينستاگرامرا نشان داده است.ازنظر ايشان،فضاي اينستاگرام،فضايی براي
يادگیريوتثبیتاطالعاتمفیدنیستوصرفاًخردهاطالعاترابهعنوانسوادرسانهاي
تحويلکاربرانمیدهد.مضمونکلیتوهمدانايیاز 7مضمونفرعیو 2واحدمعنايی

دستآمدهاست .
فشردهبه 

جدول  .9واحدهای معنایی ،مضامین فرعی و مضمون اصلی درباره «توهم دانایی»
واحدهای معنایی فشردهشده
مسئله اعتبار محتوا ،مسئله اعتبار منبع،
سوگیري و فرااعتمادي ،انگیزه انتشار،
جلبتوجه(اليکواشتراک)،اغوا 


مضمونهای فرعی
سونامیاطالعاتکمعمقوپرتیراژ 

مثابهسوادرسانهاي 


خردهاطالعاتبه

مضمون اصلی

توهمدانايی 

از نظر مصاحبهشوندگان ،به نظر میرسد بینش و درک استفاده از شبکه اجتماعی
اينستاگرام همگام با رشد کمی و اقبال استفاده از اينستاگرام میان اقشار مختلف جامعه،
رشدنکردهاست.اينامربهعلتآنکهکشورماهموارهپذيرندهتکنولوژيهايارتباطیو
محتواهايداخلآنبودهاست،ضعفیبنیادينوهمچنینکارکرديدرنحوهبهکارگیري

اينابزارهابهشیوهاينظاممنددارد.لذابهسببفقداندانشکافیچگونگیاستفادهاز

میآموزند .اين
شبکههاي اجتماعی ،کاربران مهارت و دانش استفاده از اين ابزارها را ن 
بسترکهفضايیمبهموجديداست،نیازمندتربیتوآموزشبهکاربراناستبااينحال

صورتتجربیوآزمونوخطابااينفضاآشنا

اينآموزشرخنمیدهدواصوالًکاربرانبه

شوندکهزمینهرابرايشکلگیرياخبارموهوم،ناتوانیکاربراندردرکحقوقو


می
قاعدهبهوجودمیآيد .

فشانوابهامدرآنفراهممیکندومتعاقباًفضايیمعوجوبی

تکالی
يکیازويژگیهايمهمرسانههايجديدآناستکهبرمحتوايیتأکیدداردکه
کاربر تولید میکند .به تعبیر ژانگ و ساروري )7144( 4هر کاربري ،ترجیح محتوايی
1. Zhang & Sarvary
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خاصخودراداردکه با ترجیحات وذائقه ديگرانمتفاوتاست و اينمسئلهمنجر به
پیدايی شبکه محلی بزرگی میشود .آزادي عمل کاربر براي تولید محتوا همراه با
محدوديتهايیکهبازدارندگیجديندارند،موجبشدهکهتولیدکنندگانمحتواازهر

نظردرطیفگستردهايقرارگیرند«:تصويرمحوربودنشبکهاجتماعیاينستاگراموغلبه

شودکهکاربرانبهجايتفکربیشترمسحورتصاويرشوندوباتوجهبه

متونکوتاهسببمی
کثرتوغلبهمحتواهايسرگرمیمحورواينکهاساساًمديوماينستاگرامويترينیبرايبه
نمايشگذاشتنتفريحوسرگرمیاست،بهمفاهیمعمیقفکر نکنندواينامرازطرفی
نگريکاربرانمیشودوازطرفیابزارياستکهوجهسرگرمیآنغلبه


موجبسطحی
داردومفاهیممهمکمترديدهمیشوند»( .)41

بهطورعام،اينستاگرامماننديک«سرگرمی»استکهافرادبابازکردنآنوديدن

یشوند .بهنظر
هاوموضوعهايمختلف،ساعاتیسرگرمم 


انواععکسوتصويرازآدم
مصاحبه شوندگان،نوعمحتواوشیوهارائهآندراينستاگرامکمکزياديبهافزايشدانش

کند.نکتهمهم،دسترسیتعدادزياديازکاربرانبهاينگونه


وسوادعمومیجامعهنمی
هاراانتشارمیدهند.اطالعات


طوروسیعیآن

مطالباستکهبدونتوجهبهصحتآن،به
میافزايد که هم در مورد ماندگاري
منتشرشده در اينستاگرام ،غالباً به «اطالعات خرد»  
آن هاوهمدرموردکاربردشانترديدهايجديوجوددارد.محققانشبکههاياجتماعی

شدن»وخانگی
اي 
رسانه 
معتقدنددرگسترشفراغتمجازيبینجوانانامروز،دوفرايند« 
رسانههايِ نوين نقش داشتهاند .در پرتو امکانات اين رسانهها ،جوانان
اهلیشدن»  4
يا « 
هاسپريمیکنند


سرگرمیوفراغتخودرابیشازهمیشهدرخلوتوبااتکابهاينرسانه
(ذکايی.)726:4818،
ايمکهازرسانهها،موسیقی،


ايداريمويادگرفته
بیشترِماباورداريمکهسوادرسانه
با زي ،اطالعات و سرگرمی دلخواه خود را پیدا کنیم؛ چهرۀ بسیاري از سلبريتیها را
دانیم.بهآسانیمیتوانیمپیامهايی


هامی
میشناسیموچیزهايبسیاريرادربارۀزندگیآن

هارادراينترنترويسايتهايمختلفبا


راباعکس،ويديو،يامتنبسازيموسپسآن
1. domestification
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دانیمکهچگونهخودمانرادررسانههانمايشدهیم،


کنیم.ماآشکارامی
ديگرانهمخوان
چگونهاطالعاتراازرسانهها بگیريموچگونه با رسانهها سرگرمشويمو میدانیمکه
هابرايآفرينشپیامهايخودمانوهمخوانکردنآنباديگرانبهرهبگیريم

چگونهازآن
(پاتر)4811 ،؛ اما آيا واقعاً میتوانیم خودمان را «شخصی باسواد رسانهاي» بدانیم؟ فرد
داراي سواد رسانهاي در عصر حاضر ،فردي است که بتواند خوانشی شخصی از انبوه
پیامهاي رسانهاي در سپهر ارتباطی داشته باشد و بهنوعی ،پیامهاي رسانهاي را تحلیل و

ارزيابیوسرانجامانتخابکند(بشیروچابکی.)65:4818،ازنظرشکرخواه(،)72:4836
سواد رسانهاي نوعی درک است که بر پايه مهارتهاي الزم براي شناسايی و تفکیک
تولیداترسانهاياستواراستوهدفاصلیآنراتشخیصهمراستابودنمحصولنهايی

رسانهها با تحقق عدالت اجتماعی میداند .بصیريان جهرمی ( )4835نیز معتقد است که
جايآنکهمصرفکنندگانیفرهیختهباشند،به


کندتابه

بهمردمکمکمی
سوادرسانهاي«

ايراراهیدرجهتمردمساالري


روسوادرسانه

،ازاين
شهروندانیفرهیختهتبديلشوند»
می داند.تحلیلکلیازفضاياينستاگرامايناستکهفرهنگحاکمبراينشبکه،استفاده

ونشرسريعوبی پروايخردهاطالعاتبرايانبوهیازکاربراناست.اطالعاتیکهازمنظر

اعتبارمحتواواعتبارمنبعبهطورجديمحلترديدهستند .

گفتمان ضدفرهنگی
گفتمان ضدفرهنگی از مهمترين نقاطِ تاريک در شبکههاي اجتماعی بهويژه اينستاگرام
دستآمدهاست.اينواحدهاتحتمضامینفرعی
واحدمعنايیبه 

است.دراينمضمون3،
«فقداناخالقرسانهاي»و«افولهنجاريشبکهاي»تحلیلشدند .
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جدول  .4واحدهای معنایی ،مضامین فرعی و مضمون اصلی ظاهرشده درباره گفتمان ضدفرهنگی
واحدهای معنایی فشردهشده
خشونت،نفرتپراکنی،تحقیر،توهین،تجاوزبهحريم
خصوصی ،افول مالکیت معنوي ،محرومیت نسبی،
تحديدسرمايهاجتماعی 

مضمونهای فرعی
فقداناخالقرسانهاي 
افولهنجاريشبکهاي 

مضمون اصلی
گفتمانضدفرهنگی 

از نظر مصاحبهشوندگان« :فضاي اينستاگرام ،فضايی است که چندان به اخالق وفادار
نیست .گمنام بودن کاربران و آزادي عمل بیشتر سبب میشود که شاخصهاي اخالقی
اينعلت باشدکهفقدانقوانین حقوقیکافی و
بهشدت نزولکند .اينمسئله میتواند به 

شودبرخیکاربرانخودرادرفضايیبیقانونببینندکه


جامعوضعفاجرايی،سببمی
در آن میتوانند دست به هر اقدامی بزنند .از طرفی با توجه به اينکه در فضاي آفالين
بسیاري از افراد امکان بروز و ظهور نظراتشان را ندارند ،لذا اين بی امکانی در فضاي
مجازيبروزبیشترودربرخیمواردافراطیدارد»( .)3
درشبکههايمجازيکاربرانمیتوانندافکار،عاليقوسايرفعالیتهايخودرابا
ديگران به اشتراک بگذارند و بازخورد ديگر کاربران را خواسته و يا ناخواسته دريافت
کنند.خشونتجزهیجاناتیاستکهبهکراتودربعضیموارد بدونايجادحسواقعی
خشونتدرفضايمجازيمنتشرمیشود«.دلیلشرادقیقنمیشهگفتاماتمايلکاربران
برايبازنشراخبارمنفیبیشتراست.اساساًراحتناسزاگويیدراينستاگراميابهاشتراک
گذاشتنشخیلیراحته»()44
خشونت میتواند شامل تحقیر ،اهانت ،دشنام ،يا تالش براي آسیب جسمی باشد.
درهرموردهدفآسیبرساندن،يعنینوعیدردورنجفیزيکیياروانیاست.خشونترا
مثابهتجلیافراطیوشديدخشموعصبانیتبهصورتاحساسیياکالمیدرنظر


توانبه

می
گرفت(محسنیتبريزي.)4834،خانیکی()4812اشارهداردکهامکانبروزخشونتدر
تراست،همچنینآستانهابرازخشمدراينفضاپايینتر


فضايمجازيبیشتروکمهزينه
کهازعنوانشپیداستبهگونهاياستکهفارغازعالم


است.ساختارفضايمجازيچنان
واقع افراد میتوانند هويت و چارچوبهايی را تعريف کنند که در دنیاي واقعی عمالً
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هافراهمنیست.اينويژگیموجبمیشودکاربرانباکمترين

امکانوجودخیلیازآن
دغدغهازبابتشناسايیيامسئولیتدرقبالرفتارهايفرديدرفضايمجازياقدامکنند .
گانهنفرتپراکنیزنان


تحلیلگفتمانانتقاديابعادسه
مقیمیوهمکاران()4811در«
علیهزناندراينستاگرام»بهتحلیلوبررسیصفحاتاينستاگرامی1زنفعالدرحوزهزنان
هايبررسیشدهحاکیازسهنوعخشونت است:علیه


اند.تحلیلوبررسیپست

پرداخته
تبعیضونظاممردساالري،علیهنهادخانوادهونقشسنتیزنانودرنهايترستگاريبه
يفمنیستیومدرنازدريچهتخريبوعلیهارزشهايسنتیوتالشبراي

سمتارزشها
شکستن قفس سنتها .در برآيند کلی مطالعه گفتمانی صفحات موردبررسی ،مشخص
گرديدهاستکهدالمرکزيمجموعپستهايمطالعهشدهدرنظمگفتمانیهويتزنانه

«اجتماعیبودن»است.شبکههاياجتماعیمجازيبراي پايانرساندنخشونتدرفضاي
مجازي از سیاستهاي خاصی ،در اين فضا استفاده میکنند ،اينستاگرام نیز از اين امر
مستثنینیستومقابلهبانفرتانگیزيرادردستورکارشقرارگرفتهدادهاست .


فردگرایی شبکهای
اظهارات مشارکتکنندگان درباره فردگرايی شبکهاي ،ما را به  41واحد معنايی و 7
مضمونفرعیرساندکهاينمعانیذيلمضموناصلی«فردگرايیشبکهاي»جايگرفتند.
کانوناصلیبحثدراينجامفهوم«خود»است.
جدول  .9واحدهای معنایی ،مضامین فرعی و مضمون اصلی ظاهرشده درباره فردگرایی شبکهای
واحدهای معنایی فشردهشده
موضوع صحبت بودن ،جلبتوجه ،خودافشايی ،خودابرازي،
نارسیسیسم (خودشیفتگی) ،لذت و رهايی ،تظاهر ،نمايشِ
خودِفیک(جعلی)،تسکینوالتیام،فرارازجبرهويتی

مضمونهای فرعی
فردگرايیبیانی 
فضايرهاننده 

مضمون اصلی
فردگرايیشبکهاي 

راههاي مختلفی دارد :جذابیت پروفايل ،تصوير
طرف توجه قرارگرفتن در اينستاگرام  ،
اشتراکمیگذاردو


هايیکهبه

بودنموضوع

جذابیکهگذاشته،زيبايیخودفردياجالب
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قدرمهمولذتبخشمیشودکهافرادگاه


بودنگاهآن
مانندآن.اينحسطرفتوجه

دست بهدامانخريدفالوئرجعلی میشوند ...«:موردديگرکنجکاويهايافراطیاست
فرد عکسی از خود میگذارد و میخواهد ببیند واکنش ديگران نسبت به آن چیست
گرددبهبعدروانشناختی»( .)5


خواهدخودشرابهديگراننشاندهدکهبرمی

درواقعمی
هويتهايی که ازلحاظ

شبکههاي اجتماعی مکان ايده آلی براي خلق استراتژيک «
اجتماعی بسیار مطلوب هستند» به شمار میآيند ( )Sonja Utz & Kramer, 2009که
بستگیبهاينداردکهافرادمايلاندچگونهتوسطديگرانقضاوتشوند.براساسنظريه

گافمنآنچیزيکهدرشبکههاياجتماعیهمچونفیسبوکواينستاگراموغیرهساخته

میشوديکنوعاجرايخودياخودبازنمايیاست .

خودافشايیبهرفتارارتباطیاشارهداردکهدرآنفردآگاهانه«خود»رادرارتباط
سازدويانشانمیدهد؛بنابراينخودافشايیرفتارياستکهتمرکزآنبر

باديگرانمی
انتقالتصويريازخودبهديگرانوهدفغايیاشتأثیربرديگراناست.خودافشاگري

بخشی از خودابرازي محسوب میشود .همچنین ابعاد خودافشاگري را براي سنجش
).اينابعادعبارتانداز:

خودابرازيمیتوانبهکاربرد(کیمودينديا452-453:7144،4

وسعت( 7میزاناطالعاتیکهارائهمیشود)،عمق( 8سطحصمیمیتاطالعات)،صراحت1
(درجهاي که نشان میدهد اطالعات بهدرستی

(ظرفیت  /ارزش 5اطالعات) ،اعتبار 6
ارائهدهندهراارائهدادهاست)ونیت( 2میزاناطالعاتیکهارائهدهندهآگاهانهوازروي

شبکههاياجتماعیمجازيچون
قصدارائهمیدهد)(،يانگوبراون .)118-111:7146،3

هايیسیال،موقتیومتغیرمیسازند«.افراددرجامعهجهانی


آزادومستقلهستندهويت
کنونی ،با دگرگون ساختن ترکیب عناصر هويتبخش و تغییر دادن تقدم و تأخر و
1. Kim & Dindia
2. breadth
3. depth
4. positivity
5. valence
6. authenticity
7. intentionality
8. Yang & Brown
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هايخودمیپردازند.بنابرايناحتمالمتصلب

بنديآنها،بابازسازيپايدارهويت


اولويت
هانیزبسیارکاهشمیيابد»(تامسون .)4324113:،

شدنهويت
ورت بندياشکالیازفردگرايیهستندکهجامعه
شبکههاياجتماعیفضايیبرايص 
آن ها را با چالش مواجهه ساخته است و اين امر براي جوانان که در پی طرح نفس و

صیانتنفسهستنددوچندانمیشود.فردگرايیبیانیدردرونفضايمجازيودراينجا

به میانجی فراغت مجازي شکل میگیرد .از تحلیل اطالعات مصاحبهشوندگان چنین
میتوان استنباط کرد که بهطورکلی فضاي اينستاگرامی بهعنوان فضايی تسکینبخش

تعريفمیشود.تجربۀخوشاينديکهدرتقابلبابازنمايیمنفیاياستکهسازوکارهاي

تنظیمیو نهادهاياعمال فشار هنجاري درجامعۀما،از اينستاگرام ودر کل شبکههاي
اجتماعی مجازي دارند .کنشگران فضاي اينستاگرام را فضايی رهاننده میپندارند که
میتوانند بهواسطۀ آن از محدوديتهايی که بهطورکلی سازوکارهاي تنظیمی و نظام

هنجاريبهوجودآوردهاست،رهايیيابند .

فرهنگ شهرت /سلبریتی
رسانهها و فرهنگ
سلبريتیها بخشی از فرهنگعامه پسند امروزي هستند که توسط  
ايبهمخاطبانعرضهوتوسطتودهمردممصرفمیشوند«.اينفرهنگرسانهايبه


رسانه
شدهاستوچهرههايمشهوردر


يکیازنیروهايغالبدرفرآينداجتماعیشدنتبديل
هايدينیشدهاند؛


ها،مدارسوپايگاه

مقامداورانسلیقه،ارزشوتفکرجايگزينخانواده
وسرمشقتازهايبرايهويتيابیوالگوهايهماهنگسبکزندگی،مدورفتارايجاد

میکنند» (بنت .)471 :4836 ،مواليی ( )4815در مطالعهاي به چگونگی رفتارهاي

رسانههاي اجتماعی با حذف
سلبريتیها در اينستاگرام پرداخته است .او معتقد است « :
واسطههاي رسانهاي ،چرخش فرهنگ سلبريتی را تسهیل و تسريع کردهاند و هواداران

بیشازپیش در فرآيندهاي زندگی روزمرهشان آغشته به فرهنگ سلبريتی میشوند».

هاازسويمردمبهصورتگزينشیتحسینودر

ارزشهايدرکشدهورفتار سلبريتی
زندگیمنعکسمیشود.هواداراندررابطهباافرادمشهوردنبالاينهستندکهويژگیهاي
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آن هارااتخاذکنندودرنتیجهاشکالقدرتمندتحولاجتماعیوشخصیراتجربهکنند»

(رشیديوصبورنژاد .)4815،
جدول  :2واحدهای معنایی ،مضامین فرعی و مضمون اصلی ظاهرشده درباره فرهنگ شهرت/
سلبریتی
واحدهای معنایی فشردهشده

مضمونهای فرعی

مضمون اصلی

فالوکردنوفالوشدن،اليک،کامنت،نمايشِبودن،
فن (هواداري) ،لشکرکشی مجازي ،آنفالو بهمثابه
سالح ،تبلیغات ،خود برندسازي ،تنوع سلبريتی ،ابراز
عالقه ،ابراز نفرت ،زيبايی ،ثروت و رفاه ،مهارت،

فرهنگديداري/نمايشی 
اقتصادشهرت 

فرهنگشهرت/سلبريتی 

نمايشخودفاخربهديگران،نمايشخودِمردمدوست ،

هايفرهنگرسانهاياستو

اييايکیازمهمترينجلوه


فرهنگشهرت،فرهنگیرسانه
بنابراين ارتباطات جمعی شکلگرفته و مديريتشده توسط رسانههايی چون سینما،
سلبريتیبهمثابهسلبريتی

هاينوينازجملهرسانههاياجتماعیشرطبقاي

تلويزيونورسانه
گونهايگسترشيافتاستکهبهبخش
هايمدرنبه 

است.ازنظرنايار 4فرهنگسلبريتی
جدايیناشدنیاززندگیوفرهنگروزمرهافرادجامعتبديلشدهاستوفرهنگبرآمده

واسطهيکفراينددرارتباطبازندگیروزمرهافرادقرارمیگیرد .ازيک


ازاينطبقهبه
هاواينفلوئنسرهابهعنوانتصاويردرزندگیروزمرهوحوزهعمومیجريان

جانبسلبريتی
وحضورفعالداردوازسويديگرآناندربرابرپاسخاينتصاويربازتولیدورشدمجدد
ديگرفرهنگسلبريتیفقطتولیدرسانهاينیستبلکهمصرفمخاطبان

کندبه 
بیان


پیدامی
ازمح توايتولیديوتصاويرارائهشدهاستکهگردشیازفرهنگسلبريتیهاراشکل
میدهد(مواليی .)68:4815،

مارشالمعتقداستکهفرهنگسلبريتی،پیامددوايدئولوژيمسلط[يعنی]فردگرائی
و سرمايهداري بازار در فرهنگ غربی معاصر هستند و سلبريتیها بهمثابه نشانههايی عمل
میکنند که از طريق آنها ،اين گفتمانهاي ايدئولوژيک ،به مخاطب منتقل میشوند.

1. Nayar
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استکهفرهنگسلبريتی،بخشیازنظاممعنايیسرمايهداريرا

روجک()7114نیزمعتقد
تشکیل میدهد که براي بازتولید کاالها و افزايش میل در مصرفکنندگان و انباشت
سرمايه،برساختهشدهاست .
بهتعبیرروجک()7114درفرهنگسلبريتی،عواطفدوسويه،عموماًبدونتعامالت
فیزيکی،ايجادمیشوند.از نظراو«شکلعمومیتعاملبینهواداروسلبريتی،درقالب

کنندهاي شکل میگیرد که تصاوير واسطهگري شده را جذب میکند .بهطور
مصرف 

هانیزممکناستهوادارانخودرادرگردهمايیهاورويدادهايعمومی،


مشابه،سلبريتی
ياازطريقمراوداتغیرِچهرهبهچهره،مالقاتکنند،امااينارتباط،عموماً«انتزاعی»است
چهرهبلندمدتيامستقیم،بلکهبیشترازطريقرسانههاي

ونهازطريقتعامالتچهرهبه

جمعی،برقرارمیشود»( .)Rojek, 2001: 48
گافمن بخش اعظم زندگی اجتماعیِ روزمره را عبارت از خُرده مبادالت «آيینی»
(مثالً تعارفات و تهنیتها) میداند که در آن ،مردم بر هويتهاي خويش بهعنوان
موجوداتانسانیازنوتأکیدمیکنند.برايمثال،تصاويرافرادمشهوردرتعدادزياد -به

شکلتصاويرآگهی  -بیانگرروابطپويابامخاطباناست؛روابطیکهدرآن،اينتصاوير
تنهازندگیخصوصیشانراباقلمروعمومی

سازندهيمعنیِموفقیتاست«.افرادمشهورنه

سازند،بلکههمچنینمیتوانندزندگیخصوصیاشخاصرابازندگیخصوصی


مرتبطمی
خودمرتبطسازند»(مهديزاده .)474:4814،
اهمیتترينجزءفرهنگسلبريتیراتشکیل

بهتعبیرکشمور(،)7116سلبريتیها« 
کم
میدهند» ( .)Cashmore, 2006: 2چراکه بدونِ حضور مخاطب ،رسانههاي واسط و

هايمتناظر،امکانتبديلشدنيکفردبهسلبريتی،وجودندارد.دربین

ارزشهاونگرش
انواع شبکههاي مجازي ،اينستاگرام به دلیل فراهم آوردن امکان برخورداري از صفحۀ
شخصی،بهاشتراکگذاريويدئووعکس،گفتگووجذبمخاطب،مساعدترينشبکه

گیريفرهنگسلبريتیبشمارمیرود( .)Ward, 2016


اجتماعیبراينضج
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ازنظرادورنووهورکايمر()4137فرهنگتودهآمیختهمنحطیاستازسرگرمیو
تبلیغاتتجاريوباعثادغامافراددريککلیتاجتماعیساختگیوشیوارمیشودکه
مانعرشدتخیلانسانوباعثسرکوباستعدادانقالبیانسانوآسیبپذيرياودربرابر
استثمارديکتاتورهاوعوامفريباناست.سرشاخهشکلگیريچنینفرهنگی،تقلیداست
کهوظیفهاصلیآنبردوشافرادمشهوررسانهاي(سلبريتی)خواهدبود .

کنشگری مجازی /مقاومت نامرئی
يکی از مهمترين جنبههاي مثبت فرهنگ شبکهاي در اينستاگرام ،مضمونی است که در
نامنهادهايم.اينمضمونطیفیازمشارکتتامقاومترا

اينجا«کنشگري/مقاومتنامرئی»
واحدمعنايیفشردهاست.مصاحبهشوندگانفضاي

دربرمیگیرد.اينمضمونداراي 48

مقاومتیدانستهاند .

اينستاگرامرادارايفرهنگمشارکتی،خودابرازيو
جدول  .5واحدهای معنایی ،مضامین فرعی و مضمون اصلی ظاهرشده درباره فرهنگ کنشگری/
مقاومت
واحدهای معنایی فشردهشده
مشارکت ،ابرازگري اجتماعی ،همنوايی ،موج
اجتماعی،نقدآزادانه،سیاستزندگی،مقاومت
مدنی ،نافرمانی ،اعتراض نسبتاً امن ،کنش
تخريبی ،رهبري افکار ،توسعه مدنی ،سیاست
شبکهاي 


مضمونهای فرعی

مضمون اصلی

کنشگريدغدغهمندانه

اجتماعی/سیاسی 


کنشگري/مقاومتنامرئی 

مقاومتشبکهايشده 

جنکینزمشارکترافراترازتعاملمیداند.ازنظراوفرهنگمشارکتی،4فرهنگیاستکه
اعضاي آن باور دارند که سهم ،همکاري و کمک آنها ،اهمیت دارد .در اين فرهنگ
افرادتااندازه اياحساسپیوستگیاجتماعیبايکديگرمیکنند(.)Jenkins, 2013:3بايد

گفتارتقايتعاملبهتحققفرهنگمشارکتیبامفاهیمنظريهجامعهاطالعاتیمثلمفهوم
چندفرهنگی7وتساهلوتسامح4نیزارتباطتنگاتنگیدارد؛زيراپديدهچندفرهنگیمارابه
1. Participatory Culture
2. Multiculturalism
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،درستبههمانگونهايکههستند،بدونسقوط

شناسايیوحتیگرامیداشتن«ديگران»
میکندوتساهلوتسامحبهمعنايپذيرش
بهنژادپرستی،بهشکلدرستسیاسیآندعوت 
آنها»است(سعیدي .)48:4837،
تفاوتمیان«ما»و« 

«نزديکشدنمناسبتهايفرهنگیواجتماعیيابحرانهايیمثلزلزلههاوسیل،به
دلیلاينکهاينستاگراممیتواندعینحادثهرابهتصويربکشدبرايما،باعثمیشودکه
بهعنوانيکسرمايهاجتماعیمردمبیايندبرايکمکرسانیوحضورپیدابکنند»( )8
پیترکالک،سهانگیزهاصلیبرايمشارکتآنالينراانتظارروابطمتقابل،افزايش
شناخت و حس اثربخشی میداند (بصیريان جهرمی .)443 :4814 ،از نظر هابرماس
(«،)Habermas, 2002:125دموکراسیبهسلطهعمومیازطريقفضاهايعمومیمتکثر
انديشدودولتراهستهاصلیتحلیلخودوجامعهنمیبیند».حوزهعمومیازنظروي


می
عرصه اياستبدونمحدوديتدرفعالیتکهبراساسعقالنیت،حقیقت،فکر،استدالل،

گفتگووزبانمیباشد(توحیدفاموحسینیانامیري.)4833،هابرماس()411:4838معتقد

استکهکنشهايارتباطیدرحوزۀعمومیکهفضايیاستبینجامعهمدنیودولت

شکل میگیرد .در کنش ارتباطی ،کنشگران به دنبال کنشهاي تفاهمآمیز هستند نه
موفقیتهاي يکطرفه ( .)Habermas,1984:286هدف سیاسی او برپايی ارتباط

تحريفنشده میباشد که الزمه آن عقالنیتی است که به «رفع محدوديتهاي ارتباط»

میانجامد( .)Habermas, 1970:118

از نظر کاستلز ،شبکهها ريخت اجتماعی جديد جوامع ما را تشکیل میدهند و
گسترشمنطقشبکهايتغییراتچشمگیريدرعملیاتونتايجفرايندهايتولید،تجربه،

قدرت و فرهنگ ايجاد میکند .درحالیکه شکل شبکهاي سازمان اجتماعی در ديگر
زمانها و مکانها نیز وجود داشته است ،پارادايم نوينِ تکنولوژي اطالعات ،بنیان مادي

گسترشفراگیرآنرادرسرتاسرساختاراجتماعیفراهممیآورد.عالوهبراين،اينمنطقِ

ايعزمیاجتماعیايجادمیکندکهمرتبهيآنازسطحمنافعاجتماعیبهخصوص


شبکه
1. Tolerance
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شدهاند فراتر است :قدرت جريانها از جريانهاي قدرت پیشی
که از طريق شبکه بیان 
گیرد.غیبتياحضوردرشبکهوپويايیهرشبکهدربرابرديگرشبکهها،منابعحیاتی


می
سلطه و تغییر در جامعهي ما هستند :ويژگیِ جامعهاي که بهاينترتیب میتوان آن را
درستیجامعهيشبکهاينامید،برتريريختاجتماعیبرکنشاجتماعیاست .


به
بازيگرانسیاسیهرکهباشندوجهتگیريشانهرچهباشد،دربازي

دراينجامعه
هاانجاممیشود.اينبازيقدرتدرکل


قدرتیحضوردارندکهازطريقوتوسطرسانه
سیستم رسانهاي که هرروز از تنوع بیشتري برخوردار میشود و شبکههاي ارتباط
کامپیوتريرانیزدربرمیگیرد،جرياندارد .اينحقیقتکهسیاستبايددرچارچوب

زبان رسانههاي الکترونیکی قرار بگیرد ،پیامدهاي شگرفی براي ويژگیها ،سازمان و
اهداففرايندهايسیاسی،بازيگرانسیاسیونهادهايسیاسیدارد.درنهايت،قدرتهايی
ايحضوردارند،نسبتبهقدرتجريانهايیکهدرساختاروزبان


هايرسانه

کهدرشبکه
اينرسانههانهفتهاست،جايگاهثانويدارند(مهديزاده .)4831،

استوارتهالوجانفیسکمعتقدند،دراينجانوعیمقاومتِنشانهشناختیدرکار
است؛ يعنی افراد با انتخاب هاي خود دست به مقاومت نشانه شناختی در مقابل فرهنگ
حاکم میزنند .با گسترش شبکههاي اجتماعی ،مفهوم قلمروي جغرافیايی و حاکمیت
دولتها بر مرزهاي فیزيکی خودرنگ باخته و در شبکه جهانی ،اجتماعات مجازي

شدهوافرادبدونمالقاتبايکديگرتشکیلجامعۀمجازيمیدهند؛سمبلملیت

تشکیل
امروزاطالعاتمشترکاست،نهخونوسرزمینمشترک.دررابطهباچگونگیمقاومت
عی،بهمثابه

ورمزگذاريآنتوسطکاربران،چنینبرمیآيدکهفضاياينستاگرامدرمواق


میدانمقاومتنامرئیوشکلنوپديديازعرصهعمومیاست«:خباينستاگرامهممثل
ساير شبکههاي اجتماعی ،امکان حرف زدن راحتتر را فراهم آورده .افراد عقايد و
عدالتیها و تبعیضها و

باروهاي خود را بهراحتی بیان می کنن .انتقاد میکنن .از بی
مشکالت حرف می زنن .حتی ممکنه ادبیات بسیار تندي هم به کار ببرند .ظاهراً در
اينستاگراماحساسامنیتبیشتريمیکنند»( .)5
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نکتۀمهمدرفرآيندشکلگیريهويتِمقاومتیآناستکهفردفعاالنهدرايجادآن

شرکت میکند و دست به انتخاب گري می زند .در بعد هويتی از مصاحبهها چنین بر
میآيد که اينستاگرام بهعنوان بستري براي فراغت مجازي اين فرصت را براي کاربران

فراهمساختهتابتوانندهويتیمتفاوتازخودارائهدهندوازجبرهويتیدردنیايواقعی
خود رهايی يابند و يا حداقل حس رهايی از اين جبر را تجربه کنند .در اين فضا فرد
میتواندچهره،اندا موموقعیتاجتماعیخويشرادوبارهبسازدودوستانخودراازنو

انتخاب کند؛ و با اين گزينش چهرهاي از خود را که بنا به برخی معذوريات و
محدوديتهاي فرهنگی ،اجتماعی و يا خانوادگی نمیتواند در عالم واقع از خود ارائه

دهد،دراينمحیطبهنمايشبگذارد.بنابراينهويتیکهدرپسفراغتمجازيساخته
شودهويتیخودآيیناست؛هويتیکهبهصورتمقاومتیدربرابرهويتدنیايواقعی


می
صورتپنهانوجزئیصورتمیگیرد.


گیرد.البتهمقاومتیکهبه

صورتمی

نتیجهگیری
تمرکزاصلیاينمقالهبرفهممؤلفههايفرهنگشبکهايدراينستاگرامبودهاست.گريزي
ازاينواقعیتنیستکهدرمواجههبافناوريهايیهمچونشبکههاياجتماعیکهخیلی
زود با تاروپود زندگی ما عجین میشوند و بهسرعت به تمام حوزههاي زندگی ما نفوذ
می کنند،هربحثیدربارهفناوري،ناگزيرمارابهمباحثاثراتمثبتومنفیاينپديدار

کند.قابلیتويرايشمحتوايبهاشتراکگذاشتهشده،بهرهمندياززماننامحدود

وارد 
می
پیش از اشتراکگذاري براي هر چه نزديکتر کردن محتوا به تصوير ايدهآل ذهنی،
کردارهاي عامدانه و آگاهانه کاربر در اين شکل از ارتباط ،ناچیز بودن احتمال
اشتراکگذاري محتواي بدون اختیار و درنهايت افزايش تمرکز و کنترل تولیدکننده بر

محتوايموردنظر،امکانمديريتتأثیرگذاريراقوتمیبخشد(راودرادوگیشنیزجانی،

 .)4816
 وايتینگ و ويلیامز در تطبیق نظريه استفاده و رضامندي با رسانههاي اجتماعی 41
کاربرد و رضايت را معرفی کردهاند که همه در شبکه اجتماعی اينستاگرام مصداق و

 | 223فصلنامه مطالعات رسانههای نوين | سال ششم |شمارة  | 32زمستان 1211

کاربرد دارد .البته ويژگیهاي اينستاگرام و تسهیالتی که ايجاد میکند ،عاملی بر انواع
مشارکتهاي منفی ،پوچ ،سطحی ،تخريبگرانه و بدون استدالل نیز هست .کنشهاي
افراطیدرزمنیههايمختلفوحتیخارجازعرفوفرهنگرسمیصورتمیگیرد؛
بنابراينطبقنظريهفرهنگمشارکتیکهتعامل،ويژگیخاصفناوريومشارکت،ويژگی
خاصفرهنگاست،کنشهايمنفیوبدوناستداللدراينفضا،مصداقمحققشدن
فرهنگمشارکتینیستبلکهدرسطحکنشهايتعاملیدرآنفضاباقیمیماند .
فرهنگ ديجیتال رسانههاي جديد ،بر ذوق ،سلیقه ،الگوهاي ارتباطی ،نیازها و
ارزشها تأثیر گذاشته است .به اعتقاد ذکائی ،اگر تا دههي گذشته ،فرهنگها و
ويژهدرعرصههايمربوطبهپوششولباسو


هايجوانانحولمصرف،به
خردهفرهنگ

موسیقیمتمرکزبود؛درحالحاضرفناوريهايارتباطیتعاملیومجازيالزاماتاصلی
هايجوانانپديدمیآورند.برهمیناساسپیشگامیجواناندراستفاده


برايخردهفرهنگ
از قابلیتهاي رسانههاي نو و مهارت بیشتر آنان در استفاده از اين رسانهها ،الگوهاي
ارتباطیجديديرادرمیانجوانانشکلدادهاستکهامتدادآن،هردوحوزهخصوصی
برمیگیرد(ذکائی )1:4817،
وعمومیرادر 
يکی از مهمترين مؤلفههاي فرهنگ شبکهاي در اينستاگرام ،خودابرازي است.
خودابرازيهادراينستاگرامتابعیازتضادفرهنگرسمیوغیررسمیجامعهايرانیوغلبه
فرهنگشفاهیبرفرهنگمکتوبنیزهست.تخريبها،ناسزاها،شايعاتهمهبخشیاز

ناهنجاريهايی است که تأثیرپذير از جو حاکم و کنشهاي جمعی در اينستاگرام نیز
فردشبکههاياجتماعیخودايننحوهبروزوظهورافراد


هستند.ازطرفیفضايمنحصربه
را با شدتهاي مختلف میطلبد؛ و فرهنگ فضاي حقیقی در جوامع مختلف عامل
ومرجعرابرخودابرازيتأثیرگذارمیداند

مضاعفیبرآناست.هوگانگروههمساالن 
چهدرمصاحبههاچهدرادبیاتنظريدر

کهنقشاينفلوئنسرهاياينستاگراموسلبريتیها4
اينزمینهبارزبود.افرادباتوجهبهزمینههاياجتماعیوشخصیتیازفرهنگحاکمبرفضا
نوهمنوايیباآنهامیزانونحوه

رفتارخودراتعديلمیکنندوبارصدگروههمآال

1. Celebrity
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خودابرازيشأنراتطبیقمی دهند.ازطرفیاگرفردخودشدرصفحهخودشباساخت

محتواخودشرابروزندهدباپیداکردنصفحاتیکهمطابقذائقهوارزشهايشهستند؛

بهنوعی با پیدا کردن گروه مرجع خودش با آنها همنوا شده و با دنبال کردن ،کامنت

گذاشتن ،بازنشر کردن و اليک کردن به نحوي فعالیت میکند؛ که خود درواقع انواع
خودابرازي هايجسورانهوتدافعیباشدتومیزانمتفاوتباتوجهبهامکاناتاينستاگرام
امکانپذيراست.اينستاگراممبتنیبرفرهنگبصرياستويکتصويرگوياترازهزاران
بهراحتیمیتوان

کلمهاست  .ازطرفیباساختاکانتفیکبدوننیازبهاثباتکردن 4
کاربر اينستاگرام شد با هر هويت جعلی ،وبا ساختن چندين اکانت همه در اينستاگرام
امکانپذيراست.درعینحالکهاينستاگرامازويژگیچندرسانهايقويبرخورداراست.

سهولتدسترسیوسادگیکاربردآنهمهباعثشدهکهفضابرايخودابرازيانتخابیو
دست کاري محتوا قبل از ارسال مهیا باشد .در واقع اينستاگرام فضايی است که در آن
امکان تحقق همه استراتژيهاي مختلف خودابرازي آنالين با هر شدت و میزان فراهم
است .
بخشیازفرهنگشبکهاياينستاگرامرامیتوانفرهنگمقاومتنامید.فرهنگیکه

بهصورت نامرئی به فراهم شدن حوزه عمومیِ شبکهاي شده انجامیده است .به تعبیر

اسکات،اعتراضاتضمنیگروههايفرودستسهگونههستند:گمنامی،قصدخصمانهرا

بهبیاننیکفهماندنوحرفخودراجويدن.گمنامیوياحضورکنترلشدهدرفضايی

ی تواندمحدودهدسترسیسايرينرادرآنتعريفکند،اينامکانوجسارت
کهکاربرم 
را به کاربران میدهد که بدون واهمه از عواقب فردي و اجتماعی ،باور ،کردار و
نقدبکشد.به ويژهاگراينکرداروباورازآنِنسلپیشازاوباشد


هايمختلفرابه

آرمان
(اسکات .)486:4111،
خشونت کالمی در اينستاگرام شايع است و يکی از مهمترين نقصهاي فرهنگ
رود.البتهاينستاگرامبهعنوانيکشبکهاجتماعیِتعاملی،قوانین

شبکهايآنبهشمارمی

خاصخودجهتحذفيامحدوديتمشاهدهمحتوايحاويخشونترادنبالمیکند.
1. Verify

 | 223فصلنامه مطالعات رسانههای نوين | سال ششم |شمارة  | 32زمستان 1211

براساساينراهکارهابخشیازکنترلوپااليش برعهدهمخاطبیناستکهاگرازپست
منتشرشده ،دريافتی خشن با تأکید برانگارههاي خشونت عريان داشتند؛ میتوانند ضمن
گزارش پست به حذف آن کمک کنند .درجريان اين مسیر آگاهی مخاطب بهعنوان
مصرف کننده نهايیاينابزاردرشناختمفاهیم ومصاديقخشونتعريان برايکاهش

بازنشرمحتوايحاويخشونتاهمیتدارد .
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