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Abstract
This article to the analysis performance of celebrities in the face of violence
against women in the published content of their pages. Instagram is a central
image social network that today is a favorable platform for communication
between celebrities and their audiences, regardless of official restrictions.
With the general public perception of this group and the impact of their
actions on directing collective thought and behavior, their performance in the
face of all forms of violence against women is worth considering. using
qualitative research method and content analysis approach, the posts
published in the accounts of these people with the focus on violence against
women were examined. 145 pages of active celebrities on Instagram were
monitored and recurring topics of acid spraying, self-immolation and acts of
violence against women were selected. 74 image posts form of photos,
videos and graphic designs were analyzed according to the gender element in
the content and the owners of the content analysis page. The results show
that the republishing of violence by celebrities is a kind of accompaniment
and empathy with public opinion and awareness of different groups and in a
way, it can be considered part of the social responsibility of this group.
Celebrities do not seek to reproduce the line of violence by publishing
content containing violence against women. Gender-based violence has
made female celebrities more sensitive, and the group has published more
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posts on the subject. The emphasis on gender elements is palpable in the
content of published images.

Keywords: Instagram, Celebrity, Gender Analysis, Violence Republishing,
Violence Against Women.

سال هشتم ،شمارة  ،92بهار  ،1041ص  523تا 053
www.nms.atu.ac.ir
DOI: 10.22054/NMS.2022.62157.1244

مقاله پژوهشی

فصلنامهمطالعاترسانههاينوين


تحلیل جنسیتی بازنشر خشونت در صفحات اینستاگرام سلبریتیها

افسانهتوسلی

 

اقتصادی ،دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران.
عضو هیات علمی گروه مطالعات زنان و خانواده ،دانشکده علوم اجتماعی و
اقتصادی ،دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران

تاریخ ارسال1400/04/16 :

طلعتساداتکمالی



کارشناسی ارشد گروه مطالعات زنان و خانواده ،دانشکده علوم اجتماعی و

چکیده
مقالهپیشرودرپیتحلیلجنسیتیبازنشرخشونتعلیهزنانازسويسلبريتیهادرفضاياينستاگراماست

یپردازد.اينستاگرامشبکهاجتماعیتصويرمحورياستکهامروزبسترمساعديبراي
صفحاتآنهام 

یکند.بااقبالعمومیجامعه
تهايرسمیفراهمم 
هاومخاطبینآنهافارغازمحدودي 


ارتباطبینسلبريتی
عملکردآنهادرمواجههباانواع

جهتدهیبهافکارورفتارجمعی،
عملآنهادر 

نسبتبهاينگروهوتأثیر
قابلتأمل است .در اين مطالعه با روش پژوهشی کیفی و رويکرد تحلیل
خشونت بروز يافته برعلیه زنان  
حسابهايکاربرياينافرادبامحوريتخشونتعلیهزنانبررسیشد .به

پستهايمنتشرشده در
محتوا 

تاریخ پذیرش1400/09/28 :

منتشرشدهي

وازمنظرجنسیتبهعملکردسلبريتیهادرمواجهباخشونتبروزيافتهعلیهزناندرمحتواي


صفحهسلبريتیهاي فعالدراينستاگرام رصدوسه موضوعپرتکراراسیدپاشی،خودسوزي

اينمنظور 541
و طرح گرافیکی با توجه به عنصر جنسیت در محتوا و صاحبان صفحه تحلیل محتوايی شد .نتايج نشان
:بازنشرخشونتازسويسلبريتیهانوعیهمراهیوهمدلیباافکارعمومیوآگاهیبخشیبه

یدهد
م 
یتواند بخشی از مسئولیت اجتماعی اين گروه تلقی شود.
بهنوعی م 
گروههاي مختلف مخاطبین است و  


ISSN: 2538-2209

قالبهايعکس،ويدئو
واعمالخشونتبرزنانانتخابشدند44.پستتصويريمرتبطبااينمضامیندر 

سلبريتی هاباانتشارمحتوايحاويخشونتعلیهزناندرپیبازتولیدخطخشونتنیستند.خشونتمبتنیبر

پستهاي بیشتري در اين موضوعات
جنسیت موجب حساسیت بیشتر سلبريتیهاي زن بوده و اين گروه  

کلیدواژهها :اینستاگرام ،سلبریتی ،تحلیل جنسیتی ،بازنشر خشونت ،خشونت علیه زنان .
اننامه کارشناسی ارشد طلعت سادات کمالی که در دانشکده علوم اجتماعی واقتصادي دانشگاه
مقاله حاضر از پاي 
الزهرادفاعشده،استخراجگرديدهاست .
نويسندهمسئولafsaneh_tavassoli@alzahra.ac.ir:

eISSN: 2476-6550

منتشرکردند.تأکیدبرعناصرجنسیتیدرمحتوايتصاويرمنتشرشدهملموساست .
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مقدمه
شبکههاياجتماعیوابزارهايارتباطیمبتنیبرتلفنهايهوشمند،دنیايتعامالتمجازي
گروههايمختلفجامعهبنا
سهلالوصولوبرايعموممردمدردسترسقراردادهاست .
را 
یکنند .لوئیس لفهام5
بر مقتضیات خود کارکردهاي متنوعی را در اين بستر تعريف م 
روزنامهنگارآمريکايیمعتقداست«بشرازديربازمیلبهجاودانگیداشتهاست».چنینمیل

کهنی در دنیاي امروز ما با ماندگاري سلبريتیها نزد افکار عمومی اغنا میشود .تا
شازاين سیاستمداران ،حاکمان ،جنگاوران؛ عالمان يا حکما و دانشمندان در خاطرها
پی 
یماندند،امابهمددرسانهورشدتکنولوژي ماندگاريدراذهانوتأثیرگذاريبرافکار
م 
ويژگیهاي خاص،

خارجشده واکنونهرانسانیفارغاز

جامعهازدايرهافراديمحدود
شبکههاي اجتماعی و رسانههاي
مهارت ،طبقه اجتماعی يا جنسیت میتواند با کمک  
شخصی شده؛ سلبريتی يا اينفلوئنسر باشد و در میان انبوهی از مردمان شناسا و مشهور.
اشتراکگذاريتصاوير

اينستاگراميکشبکهاجتماعیاستکهدرسال 0252باهدف
یهاي ايسپا 0در اين زمینه
کاربران شروع به کارکرده است .امروز بنابر آخرين نظرسنج 
یکنند.قابلیتاشتراک
 93/1درصدازکاربران ايرانیفضايمجازيازاينابزاراستفادهم 
تصويروويدئو دراينستاگراممنجربهاقبالبیشترسلبريتیهايايرانینسبتبهاينشبکه
بهمثابه يک رسانه
اجتماعی شده و با استفاده از اين امکانات در صفحات کاربري خود  
یگويد:
گستردهاي دارند .نايار )0223( 9م 

شخصی با مخاطبین و طرفداران تعامالت 
همهجا هست .در زندگی روزمره طی فرآيند يک چرخه رسانهها با
«فرهنگ سلبريتی  
یکنندوازسويديگربامصرفمخاطبین
تولیداتخودسلبريتیهاراواردزندگیافرادم 

عمدهاي از ارتباط میان
از اين محصوالت منجر به رشد سلبريتیها میشوند» .بخش  
یگیرد .گستره تعريف
سلبريتیها و کاربران ايرانی امروز در بستر اينستاگرام شکل م 
خشونتدرزندگیافرادبسیاروسیعاستواينمفهومبسیطدربسترفضايمجازيامکان
1. Louis Lefham
.0مرکزافکارسنجیدانشجويانايران 
3. Nayar,P.K

یها؛کمالیوتوسلی|699
تحلیلجنسیتیبازنشرخشونتدرصفحاتاينستاگرامسلبريت 

تهايعالمواقعدردنیاي
گستردهتريدارد؛چراکه بخشیازمحدودي 

بازتولیدوانتشار
یکند.اهمیتپرداختنبه
مجازينیستوهمیننکتهزمینهرابرايبازنشرخشونتمهیام 
بازنشرمحتواي حاويخشونت در اينستاگرامازآنجا ناشیمیشود کهتصاويرخشندر
تأثیرگذاري بر مخاطب مؤثرتر هستند و سلبريتیها هم با لذت در نقش تأثیرگذاران بر
مخاطبوطرفداراندرجامعه ظاهرمیشوند.بورديو5معتقداستخشونتنمادينشکلی
آنکه خودبداننددرجريانچنینخشونتی
آرامازخشونتاست،چهآنکه افرادبدون 
هستند.اونقشفرهنگرادربازتولیدچنینخشونتیپررنگمیداند«.اينخشونتتاحد

زيادي از طريق سازوکارهاي فرهنگی اعمال میشود و در تضاد با شکلهاي مستقیمتر
کنترلاجتماعیاستکهجامعهشناسانغالباً بهآنتوجهدارند.زبانيامعانینظامنمادين
آنها که در مسند قدرت هستند به بقیه جامعه تحمیل میشود» (ريتزر .)5933 ،فرهنگ

درجزئیترينمواردزندگیروزمره

قابلتأملدراينموضوعاست،چراکه
يکیازوجوه 
جرياندارد.ازآنجاکه بسترفضايمجازياززمینههايجريانفرهنگدراجتماعاست،
نقشآفرينیاينستاگرامدرفرهنگعمومیجامعه
توجهبه اينمقولهمهماست .امروزبا 
عمالً امکان ابراز خشونت و بازنشر آن در اين بستر اهمیت دارد .چه آنکه خانیکی
نهتر است».بانگاهیبه
یگويد« :امکانبروزخشونتدرفضايمجازيبیشتروکمهزي 
م 
یيابیم فضاي تصويري اينستاگرام زمینه مساعدي براي بازنشر
تعاريف خشونت درم 
تصويريانواعخشونتبروزيافتهودرعینحال ابرازخشونتکالمیورفتاريدرقالب
پستها ومحتواهايتصويريوويدئويیاست.دراين میانطراحاناينابزاربرايکنترل

یکنند تا
پروتکلهايحقوقیومحدودکننده انتشارمحتوااستفادهم 

محتوايمنتشرشده از
ضمن مشارکت و تعامل کاربران در رصد محتوا نسبت به پااليش و محدوديت انتشار
جنسیتمجموعهايازصفاتورفتارهاست

محتوايتصويريحاويخشونتاقدامکنند«.
ساختهوپرداختهجامعهاست»(آبوت،واالس.)5931،

کهبهزنيامردنسبتدادهمیشودو
پسبديهیاستکهبرايتحلیلموضوعیبهنقشجنسیتتوجهداشتهباشیمچراکه در
هاباپايگاههاياجتماعیو

انهاياجتماعیدارد.نقش
جهانپیرامونمانقشمؤثريبرجري 
1. Pierre Bourdieu
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هايافراددرهرجمعیارتباطدارد.پايگاهرابهعنوانرتبهياموقعیتشخصدر

موقعیت
هايديگرتعريفمیکنند.نقشیکهسلبريتیهادر


هرادررابطهباگروه
گروهيايکگرو
موقعیتیاستکهگاهخودفردچندانتأثیريدرشکلگیري

فضايمجازيايفامیکنند،

آننداردوبهجهتويژگیهايخاصوسوابقاودردنیايواقعیمنجربهشهرتونقش
نقشهايجنسیتی را عامل
جامعهپذيري 

هاياجتماعیمیشود.دوبوار 5


ايدرشبکه

ويژه
دختربچههااز ابتدا باهمان توقعات،

یداند .به اعتقاد وي«اگر
تداوم سلطة مرد بر زن م 
آزاديهايی تربیت میشدند که برادرانشان تربیت شدند،

سختگیريها و

پاداشها ،

میگرفت»(بستان،
شخصیت دختران وزنان،بسیار متفاوت با الگوهاي نابرابر کنونی شکل 
.)5930بانگاهیبهآنچهگفتهشددرمیابیمبستراينستاگرامبهعنوانيکشبکهاجتماعی
همهگیري بااليی
مبتنی بر تصوير هم در میان کاربران ايرانی و هم میان سلبريتیها از  
برخورداراستوباکمکامکاناتتصويريزمینهمناسبیبرايتعاملوبازنشرمحتواي
مدنظرکاربرانفراهمکردهاست.دراينمیانخشونتبهعنوانيکمسئلهاجتماعیکهبنا
برجرياناتوحوادثروزمرهگاهیدغدغهعمومیجامعهاستامکانبروزوبازنشردر
اينبستررادارد.بانگاهیبهمطالعاتپیشازايندرمیيابیمبیشترتوجهپژوهشگرانبه

بروز خشونتواقدامبهخشونتدرفضايمجازياستوکمترتوجهیبهبازنشرمحتواي
خشنشدهاست.
پرسشها است:بازنشرخشونتعلیهزناندرفضاياينستاگرام

اينمطالعهدرپیاين
سلبريتیها چه مصاديق و نمونههايی دارد؟ تا چه اندازه جنسیت سلبريتیها در بازنشر
مضامین خشن مؤثر است و سازوکار انتشار محتواي خشونت مبتنی بر جنسیت از سوي
هايايرانیچگونهشکلمیگیرد؟ 

سلبريتی

مروري بر مطالعات گذشته
تواننمونهايدانستکهدرحال

درجامعهامروزايرانشبکهاجتماعیاينستاگرامرامی
هاوقابلیتهايیکه


يژگی
حاضربهشکلمجازدراختیارکاربراناست.اينبستربهجهتو
1. De Beauvoir

یها؛کمالیوتوسلی|041
تحلیلجنسیتیبازنشرخشونتدرصفحاتاينستاگرامسلبريت 

دارد ،با خود ،تعاريف فرهنگی ،اجتماعی و زمینههاي رفتاري ،نوشتاري و مراوداتی را
قابلتأملوتوجهاست.
ايجادکردهکهدرمنظرپژوهشگران 
گانهنفرتپراکنیزنان


تحلیلگفتمانانتقاديابعادسه
مقیمیوهمکاران()5933در«
علیهزناندراينستاگرام»بهتحلیلوبررسیصفحاتاينستاگرامی4زنفعالدرحوزهزنان
یشده حاکی ازسهنوعخشونت است:علیه
پستهاي بررس 
پرداختهاند.تحلیل وبررسی  

تبعیض ونظاممردساالري،علیه نهادخانوادهونقشسنتی زنانودرنهايت رستگاري به
ارزشهايسنتیوتالشبراي

سمتارزشهايفمینیستیومدرنازدريچهتخريبوعلیه

شکستن قفس سنتها .در برآيند کلی مطالعه گفتمانی صفحات موردبررسی ،مشخص
مجموعپستهاي مطالعهشدهدرنظمگفتمانی هويت زنانه

گرديدهاست کهدالمرکزي 
«اجتماعی بودن»است.زنبايد درجامعهحضورداشتهباشد .حضورزندرجامعهمنتجبه
آگاهیزنانهشده،برابريجنسیتیرخخواهدداد .
جامعهشناختیمخاطبانفرهنگسلبريتیدراينستاگرام

اجتهادي ()5933در «بررسی
فارسی»سلبريتیراشکلجديديازشهرتدرجامعهايرانیدانستهوباروشیپیمايشی
دريافته زنان در گروه سنی  02تا  03سال گرايش بیشتري به فرهنگ سلبريتی دارند.
گروههاي
يافتههاي اين مطالعه ازآنجاکه به جنسیت کاربران توجه دارد و میزان اقبال  
جنسیتینسبتبهمحتوايمنتشرشده ازسويسلبريتیهادراينستاگرامراموردتوجه قرار
داده .
تأملبرانگیزي
بانگاهیبهصفحاتافرادمشهوردراينستاگرامشاهدخشونتکالمی 
)درمقالهايباعنوان

هايزيرپستهايافرادهستیم.عبدالهینژاد(5934


درقالبکامنت
«خشونت کالمی در فضاي مجازي (مطالعه موردي اظهارنظرهاي دنبالکنندگان در
صفحات اينستاگرام)» به بررسی اين موضوع پرداخته است .ازآنجاکه بخشی از محتواي
خشونتعلیهزنانبازنشرشدهازسويسلبريتیهاهمدرقالبخشونتکالمیاست .
شاوردي ( )5931در «بررسی تفاوت شهرت حقیقی و مجازي و نقش رسانهها در
بهدنبالآناستکهباکمیکردنپژوهشبهنقشرسانههادر

میزانشناختهشدگیافراد»
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میزانشناختهشدنافراددرجامعهبپردازد.دراينمسیرازروشلمپرت5وشولمن0استفاده
کردهوباکمک نظريهکاشتبهتبیینتفاوتهايفضايمجازيوحقیقیپرداختهاست.
« تحلیلپديدارشناختیتجربهزيستهکاربرانشبکهاجتماعیتصويرياينستاگرامدرايران»
حسنی ( )5931با رويکرد پديدارشناسی تفسیري به رابطه نقش اينستاگرام در زندگی
روزمره کاربران پرداخته است .اين مطالعه به جهت رويکرد تحلیلی و نیز توجه به
قابلتأملاست .
روزمرگیکاربرانعاديدراينستاگرام 
گونهشناسی الگوهاي بازنمايی بدن رسانهاي کاربران ايرانی
راودراد ( )5931در « 
درپیپاسخپرسشهايیچون«:الگوهايغالببازنمودبدن

شبکهاجتماعیاينستاگرام»
رسانهاي کاربران ايرانی چیست؟ کاربران ايرانی از چه استراتژي و تکنیکهايی استفاده

بااستفادهازمفاهیمرويکردنمايشیگافمنوديدگاههاياجرايجنسیتیباتلر9

میکنند؟»

روشمردمنگاريمجازي،

بهتحلیلحضورکاربرانايرانیاينستاگرامپرداختهاست.ويبا
محتوايتولیديدراينستاگرامکاربرانايرانیشاملعکسومتنراتحلیلکردهاست.
ازآنجاکه اين مطالعه به محتواي تصويري و تحلیل تصوير براي دريافتهاي خود توجه
قابلتأملاست .
کردهنتايجآنبرايمطالعهما 
نشانهشناسیعناصربازنمايیهويتآنالين(مطالعهکاربرانپرطرفدارايرانیدر
در« 
نشانهشناسیبهصفحاتکاربرانپرطرفدار
اينستاگرام)»بصیريانجهرمی()5931باتحلیل 
پاسخگويی به اين سؤال است که «در شبکه اجتماعی اينستاگرام چه
پرداخته و در پی  
استانداردي براي بازنمايی هويتازطريقعکسوجوددارد؟» اوضمن بازبینیتصاوير
منتشرشده در صفحات کاربران و انتخاب چند عکس نمونه ،با توجه به نظريه هويت
آنهارابررسیکردهاست.ازآنجاکهبراياينمطالعهبهتحلیلتصاويرمنتشرشده
کاستلز 4
افتههايتحلیلیازتصاويربرايمامهماست .
یپردازيمي 
دراينستاگرامم 

1. Leslie Lamport
2. Eric Schulman
3. Judith Butler
4. Manuel Castells

یها؛کمالیوتوسلی|046
تحلیلجنسیتیبازنشرخشونتدرصفحاتاينستاگرامسلبريت 

تفاوتبینزنانومردانموجبتمايزدرنوعتعامالتومراوداتمیشود.جنسو

جنسیتبهعنواندوپارامترمهمدرعلوماجتماعیهمیشهموردتوجهبودهاست.در«سرمايه

اجتماعی شبکه و جنسیت :بررسی ويژگیهاي ساختی ،تعاملی و کارکردي شبکه
اجتماعی»باستانی ()5931بهبررسیتعامالتپرداختهومعتقداست«تفاوتزنانومردان
درويژگیهايشبکهتنهابه دلیلجنسیتآنهانیستبلکهبیشتر به لحاظ موقعیتهايی

است که جنسیت براي آنان ايجاد میکند» .ازآنجاکه مطالعه ما به بازنشر خشونت در
عنوانيکشبکهاجتماعیمیپردازد وجنسیتدراينمطالعهاهمیتدارد؛


اينستاگرامبه
يافتههاياينپژوهشدربارهتأثیرجنسیتبرتعامالت فضايمجازيبرايمانیزراهگشا
است .
رشیدي()5931در«ستارگانسینماوهويتآنالين:مطالعهنشانهشناختیبازسازي
مفهومستارگیپسازاينترنت(مطالعهمورديتصاويرمنتشرشدهدراينستاگرامالنازشاکر
دوست)»بهتحلیلمفهومستارهسازيوسلبريتیهادراينترنتپرداخته؛بارويکرديکیفی
نشانهشناسی تصاوير منتشرشده از يک ستاره سینما در اينستاگرام را تحلیل و
و روش  
بررسیکردهاست.
سلبريتیهاي

رسانههاي اجتماعی :مطالعه فعالیت 
در «گردش فرهنگ سلبريتی در  
)بهچگونگیرفتارهايسلبريتیهادر

ايرانی و هوادارانشان در اينستاگرام»مواليی (5931
اينستاگرام به عنوان يک شبکه اجتماعی مجاز در ايران پرداخته است .او معتقد است:
هايرسانهاي،چرخشفرهنگسلبريتیراتسهیلو

رسانههاياجتماعیباحذفواسطه
« 
درفرآيندهايزندگیروزمرهشانآغشتهبهفرهنگ

شازپیش
دهاندوهوادارانبی 
تسريعکر 
سلبريتیمیشوند».ايننکتهتأثیرگذاريوهمراهیمداومدرزندگیروزمرهافرادعادياز
سوي سلبريتیها نکتهاي است که در موضوع مطالعه ما و تأثیراتی که میتواند کیفیت
قابلتأملاست .
محتوايمنتشرشدهبرمخاطببگذارد 
فضايمجازيدستاوردياستکهازدنیايیخارجازمرزهايجغرافیايیوفرهنگی
نرو طبیعیاستکهدر منابع ومطالعاتخارجی خیلی
ما بهدستمارسیدهاست ،ازاي 
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پیشازمابهآنپرداختهووجوهمختلفیازبايدهانبايدهاوموانعومزايايآنراتحلیلو
بررسیکردهباشند .

انگیزهها و موضوعات موردعالقه در میان

ئی تینگ هوانگ )0253( 5به بررسی «
اينستاگرامعمومیترين

نوجوانانبراياستفادهازاينستاگرام»پرداختهاست.اومعتقداست«
رسانهاجتماعیدرمیانجواناناستوبیشاز 42درصدازکاربراناينستاگرامدربین
هاياينپژوهشدرمیيابیمعنصرجنسیتدر


هستند.بانگاهیبهيافته
سنین50تا04سال 
گذاريهايکاربرانمؤثراستوموضوعاتاجتماعی


یعاليقوهدف
شکلده
هدايتو 
میتوانددررتبهاولعاليقکاربرانباشد .

« آنچه در اينستاگرام داريم :اولین تحلیل محتواي تصويري و نوع کاربران در
مقالهاي است که يوهنگ هو لیديا )0252( 0در آن به روشی ترکیبی و با
اينستاگرام»  
رويکرديکمیوکیفیمحتواياينستاگرامراموردبررسیقراردادهاست .
بايدتوجهداشتکهپايهعرضهمحتوادربستراينستاگرامعکسوتصويراست،پیش
پیامها در قالب کلمات جاري شوند عکسها بخشی از منويات کاربران را در
آنکه  
از  
اختیارمخاطبینقرارمیدهند.درمقاله«عکاسیرسانههاياجتماعی:تحريکذهنیتدر

تصاويراينستاگرام»مايکلزاپاويگنا)0251(9بهدنبالمفاهیمفرديدرعکسهايرسانهاي
اجتماعی به مطالعه موردي مفهوم مادرانگی در پستهاي اينستاگرام پرداخته است.
ازآنجاکهموضوعاينمطالعهسويهايجنسیتیداردنتايجآنبرايمامهماست .
برندي ديتلر )0253( 4در مقاله «سلبريتیها طرفداران وصف هنجارهاي جنسیتی
عجیب:ارزيابیبحرانیازلیديگاگا،1نیکیمیناژ1وطرفدارانیکهازاينستاگراماستفاده
یکنند»بهمطالعهمورديچگونگیاستفادهسلبريتیهاازفضاياينستاگرامپرداختهاست.
م 
او در پی آن است که دريابد «طرفداران اين افراد تالشهاي سلبريتیها در راستاي
1. Yi-Ting Huang
2. Yuheng Hu Lydia
3. Michele Zappavigna
4. Brandy Dieterle
5. Lady Gaga
6. Niki Minaj

یها؛کمالیوتوسلی|044
تحلیلجنسیتیبازنشرخشونتدرصفحاتاينستاگرامسلبريت 

هنجارهايعجیبراچگونهدرکمیکنند» .

راشد العامري )0254( 5در مقاله «بررسی نقش حساب کاربري سلبريتیها در
مصرفکنندگان:مطالعهمورديکويت»بهمیزاناعتباروپرسنال

اينستاگرامدرتغییررفتار
بهوسیله حساب
برندينگ  0در فرهنگ کويت پرداخته است .او ارتباط بین تولید محتوا  
کاربريسلبريتیهاوايجادانگیزهدرمخاطبینراموردتوجهقراردادهاست.ازآنجاکهاين
انجامشده کهمشترکاتیباجامعه
پژوهشدراقلیمجغرافیايیوبافتفرهنگیايدئولوژي 
ايرانیدارد،يافتههايآنقابلتأملاست .
ناربانی سابیال )0253( 9در «خشونت مبتنی بر جنسیت نمادين (مطالعه توصیفی
کاربرانجواناينستاگرامدرشهرمیدن»)4بهچگونگیرخدادخشونتمبتنیبرجنسیتدر
میتوان
آنکه  
رسانههاي اجتماعی پرداخته است .نکته قابلتوجه اين پژوهش براي ما  
هاياجتماعیامکانتعريفخاصیازخشونتياجنبههايمشخصیاز


پرسیدآيارسانه
خشونترابرايکاربراندارند؟ 
1

در مقاله کلی .اي .کارلی لی ( )0253با عنوان «گفتگو درباره خودکشی در
اينستاگرام:مسرييامراقبتی»بامطالعهاجزايمتنیوتصويري122پستدراينستاگرامکه
محتواي خودکشی داشتند ،چگونگی طرح اين موضوع در اينستاگرام را بررسی کرده
است .او نتیجه گرفته است «اينستاگرام براي ارتباطات درباره امور مربوط به خودکشی
اغلبحضورد اردومتخصصینبهداشتعمومیوبهداشتروانبايدمشارکتبیشتري
دراينفضاداشتهباشند» .

مرور نظري
«فرهنگشهرتزيرمجموعه صنعتسرگرمیشناختهمیشود»(شاهقاسمی)5934،؛امابا
نگاهی بهسازوکار جرياناتاجتماعی میبینیم حضورافراد شهره و سلبريتیهادر شئون
1. Rashed Almerri
2. Personal branding
3. NurbaniSabilla
4. Medan city
5. Kellie E. Carlyle
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متنوعی از جامعه ديده میشود« .امروز از حوزههاي تجارت ،سیاست ،آکادمی و ...نیز
سلبريتیها ظهور میکنند» (مواليی .)5934 ،در تبیین خشونت بر بستر فضاي مجازي
نگاههاي متنوعی حاکم است و اين گوناگونی نظرگاهها منجر به روايتهاي متفاوتی

میشود .در اين مطالعه به تعريف برخی از مفاهیم و نظرات میپردازيم ،هرچند بديهی

آنکه
است که در رويکرد کیفی چندان نمیتوان قالب و چارچوب معینی داشت؛ چه  
تازهاي میگشايد و اين
چشمانداز  
يافتههاي میدانی موضوع پژوهش در هر مرحله  
پنجرههاي نو به نو هريک مالحظات نظري و تئوريهاي خاص خود را میطلبد .طرح

هاوبیانديدگاههايمختلفصرفاً بهجهت


سلبريتی
نظرياتمرتبطباموضوعخشونت،
ايجادحساسیتنظريوتوجهبهآندرطولپژوهشازسويمحققدرجريان تحلیلو
هاست.درسادهترينتعريفسلبريتیمیتوانگفت«آنشخصياچیزيکهاز

تبیینداده
جانب تعداد زيادي از افراد شناخته میشود»(نايار .)0223 ،5بايد توجه کرد که اين
شدگیبخشعمدهايازحیاتخودرامديونصنعتسرگرمیاست.چیزيکهدر


شناخته
هزاره بیستم به جمع صنايع و چرخه اقتصاد و تجارت دنیا واردشده است .اينفلوئنسرها
مؤثرين فضاي مجازي هستند .گروهی تأثیرگذار که شهرت و موقعیت خود را از بستر
شبکههاي اجتماعی و فضاي مجازي به دست میآورند .ظهور شبکههاي اجتماعی و
حضورپررنگآن هادرزندگیروزمرهعموممردم؛موجبشدهکهتولیدکنندگانمحتوا

در اين عرصه با هر میزان مخاطب و توان؛ امکان ارتباط با مخاطب جهانی را به دست
آورد .بخشی از اقتصاد مبتنی بر رسانهها و فضاي مجازي از طريق اينفلوئنسرها هدايت
میشود و البته در جهت دهی به رفتارهاي جمعی در مناسبات اجتماعی و رخدادهاي

همانگونهکهدرکیفیتاجراوشمايلبروزشمتنوع
مختلفنقشمؤثريدارند.خشونت 
است،درکمیتتعاريفهمپرشماراست«.خشونتمیتواندشاملتحقیر،اهانت،دشنام،
ياتالشبرايآسیبجسمیباشد.درهر موردهدفآسیبرساندن،يعنینوعیدردو
بهمثابه تجلی افراطی و شديد خشم و
رنج فیزيکی يا روانی است .خشونت را میتوان  
بهصورت احساسی ياکالمیدرنظر گرفت» (محسنیتبريزي.)5935 ،گستره
عصبانیت  
1. Nayar,P.K

یها؛کمالیوتوسلی|044
تحلیلجنسیتیبازنشرخشونتدرصفحاتاينستاگرامسلبريت 

گفتارو...میتوانددر

تعريفخشونتچنانمرزهايبازيداردکههرآينه رفتار،عمل،
اينقالبجايگیرد.اينمفهومبسیطدرفضايگستردهمجازيوبستريچوناينستاگرام
آنکه محدوديتهايعالمواقعچنداننقشیدردنیاي
امکانبازتولیدبیشتريدارد.چه 
مجازي ندارند .چارچوبها و مرزها بسیار شخصیتر تعريف میشوند« .امکان بروز
خشونتدرفضايمجازيبیشتروکمهزينهتراست،همچنینآستانهابرازخشمدراينفضا
چنانکه از عنوانش پیداست
پايینتر است» (خانیکی .)5934 ،ساختار فضاي مجازي  

گونهاياستکهفارغازعالم واقعافراد میتوانند هويت وچارچوبهايیراتعريف
به 

امکانوجودخیلیازآنهافراهمنیست.اينويژگیموجب

کنندکهدردنیايواقعیعمالً
میشودکاربرانباکمتريندغدغهازبابتشناسايیيامسئولیتدرقبالرفتارهايفرديدر

یيابیم آنچه کهبهعنوان
فضايمجازياقدامکنند .با نگاهیبهتقسیمبندي خشونتدرم 
هاياينستاگراممشاهدهمیشودبهفراخورموضوع؛حاوييکیاز

محتوايخشنمیانپست
اينانواعخشونتاستکهدرقالبتصاويرپستهاياينستاگراميادرکپشنومتنهمراه

تصويربهمخاطبعرضهمیشود .
متفاوتاند»

«پیدااستکهزنومردازلحاظ نقشخوددر تولیدمثل زيستی،بسیار
(برناردز ،)5930 ،5اين تفاوت نقش برمبناي واقعیت زيستشناختی بر رفتارهاي افراد و
عملکردآنهانیزمؤثراست«.جنسمبنايزيستشناختیدارديعنیدرتفاوتپیکرپسرو

اماشیوهمهمتعبیراينتفاوتهاستوشیوهتربیتپسرانو

دخترترديديوجودندارد،
دخترانکهچهرفتاريرامتناسبباجنسیتخودبدانندوچهرفتاريراباارزشتلقی
کنند»(آبوت،0واالس.)5931،9اينتفاوترفتارصرفاً مبتنیبررفتارهايیمنتجبهرفتار
جنسیبرايتولیدنسلوبقايانساننیست،بلکهدرتمامشئونزندگیفرديوحضور
اجتماعینیزنشانههايیازنقشتفاوتهايزيستیدررفتارهايجنسیتیافرادهممالحظه
میشود .

1. Bernardes
2. Abbott
3. Wallace
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بهويژه
سلبريتیهادرفضايمجازي ،

انجامشدهپیرامونموضوع
بامروريبرمطالعات 
اينستاگرامونگاهیبهنظريههادراينحوزه،دريافتیمکهتاکنونبیشترينتأکیدبرجنسیت
در اين مطالعهها صرفاً در بخش محتوا بوده است و نقش جنسیت در چگونگی بازنشر
محتوامغفولماندهاست.

روش پژوهش
يکیازروشهادرتبیین،تحلیلوپژوهشپیرامونفضاياينترنتوامکاناتآن،تحلیل
کیفیمحتوايمنتشرشدهدرفضايمجازياست«.تحلیلمحتوايتکنیکی،پژوهشیاست
براي استنباط تکرارپذير و تعبیر دادهها در مورد متن آن»(کريپندروف .)5332 ،5دربستر
ابزاريچوناينستاگراماولويتباتصويرومحتوايتصويرياستکهدرکنارآنامکان
گرفتهشده است.پايهايجادچنینشبکهاجتماعیدر
محدوديبرايمحتوايمتنیدرنظر 
اولین گام همرسانی عکسها بوده و در سالهاي اخیر انتشار ويدئوهاي کوتاه نیز به
است.قابلیتهايتصويريوگرافیکیاينشبکهاجتماعیموجب

اضافهشده 
امکاناتآن 
هاياخیربیشترازشبکههاياجتماعیديگرمورداستقبالکاربران


شدهاستکهدرسال
باشد.تاکنون بیش از  12میلیارد عکس در اينستاگرام به اشتراک گذاشته شده است01 .
کسبوکارتاآوريل0253درايناپلیکیشنحضورداشتندکهبهشکلروزانهبیش

میلیون
بهطور
میشود .هنرتصوير 
از  522میلیون عکس و ويدئو از اينطريق به اشتراک گذاشته  
میتواند حاوي پیام براي مخاطب باشد .از مهمترين
عام و عکس به شکل خاص  ،
هايمحدوداستکهمیتواند


هايتجريديوفراترازچارچوب

عکسقابلیت
ويژگیهاي

امکاناتیدراختیارتولیدکنندگانوطراحانخودقراردهدتادراليههايدرونی؛محتواو
پیام مطلوب خود را غیرمستقیم به مخاطبین برسانند« .تفسیر فراتر از توصیف و براي
گشودنرمزمعانیاست»(برت.)5943،تنوعقابلیتدرهنرتصويربهشکلعامآنوانواع
نقاشی-تصويرسازي-پوستر يا عکس و ويدئو؛ حتی انیمیشن و ...در ابزاري چون
اينستاگرام،بهدلیلجذابیتهايبالقوه،باعثافزايشضريبنفوذپیامدرمیانمخاطبین
1. Krippendorff

یها؛کمالیوتوسلی|049
تحلیلجنسیتیبازنشرخشونتدرصفحاتاينستاگرامسلبريت 

بالغبر 122
میکنند و  
میشود .روزانه بیش از  122میلیون نفر در اين اپلیکیشن فعالیت  

میشود .واحد عرضه محتوا در بستر اينستاگرام،
میلیون استوري در اينستاگرام بازنشر  
صفحات کاربري 5است .هر حساب کاربري 0اينستاگرام با يک حساب ايمیل 9تأيید
یشود.هرايمیلمیتواندبدونمحدوديتدرموضوعوتعدادصفحاتموردنظرخودرا
م 
دراينستاگرامايجادکند.اطالعاتفرديافرادمحفوظاستوهرآنچه مدنظر صاحبان
صفحات کاربري است در قالب پروفايل 4و توضیحات آن براي مخاطبین نمايش داده
نرمافزار تأيید شودبارسیدن
یشود.افرادحقیقیوحقوقی کهاصالتهويتآنهابراي 
م 
بهسقفمشخصیازفالوريکنشانتیکآبیدرکنارنامکاربريدريافتمیکنند.حجم
استقبالمخاطبانازمحتوايمنتشرشدهبهبیشاز4میلیاردودويستمیلیوناليکدرروز
میدهند.از
میرسد10.درصدازکاربراناينستاگرامرازنانو43درصدرامردانتشکیل 

هر52نفر1،نفردراينستاگرامحسابکاربريدارندو90درصدکلکاربراناينترنت،از
میکند .
اينستاگراماستفاده 
5
4/5
4
3/5
3
2/5
2
1/5
1
0/5
0

زنان
مردان

جنسیت کاربران اینستاگرام درجهان

نمودار  .1فراوانی جنسیت در کاربران جهانی اینستاگرام

1. page
2. account
3. email
4. profile
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درايران بنابرآخرينآماردراسفند 33مرکز نظرسنجیايسپا 5حدود 13درصد ازافراد
باالي  53سال از يک شبکه اجتماعی استفاده میکنند و حدود  9391درصد کاربر
اينستاگرام هستند ،با آمار استاتیستا 040میلیون حساب کاربري ايرانی در اينستاگرام فعال
پستهايمنتشرشده درصفحات
هستند.دراين پژوهشحجمنمونه موردمطالعه ازمیان 
کاربريسلبريتیهاوصفحاتپرمخاطبدراينستاگراماستخراجوتحلیلشدهاست .

مفهومخشونتبهعنوان يک پديدهکههمدردامنهتعريفگستردهاست وطیف

توانبهعنوانخشونتموردارزيابیقرارداد؛وهمبهجهت

وسیعیازرفتارهاواعمالرامی
قابلتأملیازانواعامکاناتمواجههستیمکهازآنهابراي
قالبهايابرازخشونتباتنوع 

اعمال واشاعهخشونتاستفاده میشود.محتوايیکهدراينفضامنتشر میشود ،عموماً
میتواندبا
يکتصويراستکههمراهخودمتنی دارد،مخاطبدرپیمواجهباهرپست  
روبهرو شود .اينستاگرام
خشونت بصري تصوير يا پیام خشونتباري که منتقل میکند  ،
خشونتهايعريانجنسی،

پروتکلهايداخلیخودنسبتبهمحتوايیکهحاوي

براساس
تهاي تروريستی ،قتل يا جنايت و
خشونت علیه کودکان ،خريدوفروش اسلحه يا فعالی 
شهاي جنسی است؛ حساسیت
نهاي نژادي ،مذهبی يا گراي 
خشونتهاي مبتنی بر توهی 

یکند ودرعموم
دارد.دربرخیمواردراساً نسبتبهمحدودکردنعرضهمحتوااقدامم 
یکند.ازآنجاکه اينستاگراميکابزار
مواردباگزارشکاربرانمحتوايمدنظر راحذفم 
دسترسیمخاطبايرانیبهآنسهلترازديگرانواع

مبتنیبر تصويراستودرعینحال 
بخشيااطالعرسانی


عنوانيکرسانهآگاهی

هاياجتماعیاست؛درحالحاضربه
شبکه
هاهمازاينقاعدهمستثنینیستندوآنهانیزهمسو

همازاينفضااستفادهمیشود.سلبريتی

با عالقهمنديهايشان و شرايط جامعه و جريانات روزمره از امکانات اينستاگرام براي
اطالعرسانی وآگاهیبخشیاستفاده میکنند.ازآنجاکه «درهرتحلیلمحتواکارمحقق

هايخاصیازمتنآنهاوتوجیهاستنباطهابرحسب

استنباطازرويدادههادربارهجنبه

شناختعواملپايداردرنظامموردنظراست»(کريپندروف.)5934،اينمطالعهدرگام
.5مرکزافکارسنجیدانشجويانايران 
2. Statista

یها؛کمالیوتوسلی|011
تحلیلجنسیتیبازنشرخشونتدرصفحاتاينستاگرامسلبريت 

اولبهبررسیمحتوايتصويريمیپردازدوتصاويرراتحلیلمیکند«.تحلیلمحتوابهمتن

حساساستوازاينروقادربهپردازششکلهاينماديناست»(کريپندروف.)5934،

یامدرقالبنشانههاذهن

درهنرتصوير،نمادهاونشانههانقشمهمیدارندوبخشیازپ
مخاطبرا همراهی می کند .باتوجه بهمسئلهاصلیاينمطالعهکه هماناتوجه بهپیام و
محتوايیاستکهدرقالبيکپستاينستاگرامیبرايمخاطبینمنتشرمیشود؛پسبا

رويکرديکیفی به اين موضوعپرداخته شدهاست.اين انتخاب ناشیاز«رابطه نزديک
جستوجو درقلمروهايینودرتحقیقو

تحقیقکیفیباايدهکشفحوزههايجديدو

جهانعلماست»(فلیک.)5931،5ازآنجاکه اينستاگرامبهعنوانشبکهاجتماعیمجازدر
میانکاربرانايرانیحضورپررنگیداردوبهگواهآمارايسپا 90میلیون ايرانیدرحال
حاضرجزوکاربراناين شبکهاجتماعیهستند.پسبرايپژوهشدراينعرصهرويکرد
کیفیانتخابمعقولیاست،چراکه «موضوعاتتحقیقدرروشکیفیبهمتغیرهايمنفرد
تقلیل داده نمیشوند ،بلکه درکلیتشان و در زمینه زندگی روزمره بازنمايی میشوند.
درنتیجه حوزه مطالعه نه موقعیتهاي مصنوعی در آزمايشگاه بلکه اعمال و کنشهاي
متقابلپديدهموردمطالعهاست»(فلیک.)5931،باتوجهبهتنوعرويکردهادرروشکیفی،
شکلگیريوجريانتعامالتافرادبوديم»(فلیک.)5931،ازآنجاکهبخشی
درپیمطالعه« 
يسلبريتیهاست؛

ازمسئلهاينپژوهشجنسیتونقشتأثیرآنبربازنشرخشونتازسو
نظراتزنانراناشنیدهمیگذاردو

توجهبهاينامرضرورياستکه«تحقیقکمیغالباً 
آنهارامشخصاًبهچشمزنبنگرد،نگاهیفارغ
آنکه 
بهجاي 
هارابهابژهبدلمیکند .


آن
ازارزشدرمطالعاتخرددارد؛اماتحقیقکیفیامکانشنیدهشدنصدايزنانوتحقق
هارافراهممیکند»(فلیک.)5931،فرآيندتحقیقدراينمطالعهدادهمحورو


اهدافآن
هاباحضوردرمیداناينستاگرامومشاهدهتصاويرپستهاي

آنکه داده
دورانیاست.چه 
افراد به دست میآيند .انتخاب تصاوير صرفاً به جهت ساخت يک نمونه آماري نیست،
هايمنتشرشدهآنها با موضوعموردمطالعه و

بلکه انتخاب بهنسبتارتباطافراد وپست
بالغبر ده
درواقع کشف نمونهها از میان میلیونها پست منتشرشده ،است .براي اين امر  
1. Flick
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سالاخیردرصفحاتاينستاگرامسلبريتیهارصدشد.در

میلیونپستمنتشرشدهدرطول1
آوريدادهها


رويکرددادهمحورفرآيندتحقیقدورانیاست.درهرمرحلهازکاروجمع
هايپژوهشدادهها


تأملوارزيابیصورتگرفتهاست.بهاينصورتکهبراساسفرضیه
گردآوريشدند ،موارددرراستايفرضیههابررسی ،تفسیر وتحلیل شدند .اينروند به
بخشمهمیازمطالعهبهتفسیردادهها

نحال 
ويژگیاکتشافیمطالعهکمککردهودرعی 
میپردازد .محتواي تصويري حسابهاي کاربري پرطرفدار در اينستاگرام اعم از

سلبريتیهاي داخلی ،اينفلوئنسرها و فعاالنی که طرفداران قابلتأملی داشتند موردبررسی
هانمونههايیاستخراجشدکه واجدخصوصیاتمدنظر اين


قرارگرفتوازمیانپست
مطالعه بودند .هدف اين مجموعه پستهايی بود که الف) عنصر خشونت در تصوير
منتشرشده بهطور مستقیممالحظهمیشودب)پست منتشرشده دربارهيکجريانحاوي
خشونتيامنجربهخشونتاست.عنصرخشونتدرمحتوامستترشدهوالزاماً دراصل
قابلمشاهدهنبود .
تصويروپست 
امروزهشاهدهستیمازحوزههاي

سلبريتیدرفرهنگغربتعريفروشنیدارداما«
سیاست ،تجارت ،آکادمیو ...همسلبريتیهايی ظهور میکنند» (مواليی .)5934 ،با اين
ديدگاهدرجامعهايرانیبسیاريازافرادمشهورسلبريتیهستند.ازگروههايمختلفدر

هنرمندانشاخههايمختلفهنرهاينمايشیوموسیقی،سیاستمداران،فعاالن

اينستاگرام،
اعمازروزنامهنگارانيافعاالنآزادوروحانیون،ورزشکاران

اجتماعیواکتیويست 5ها 
رشتههايمختلفورزشیوصفحاتپرمخاطبیکهعمالًمؤيدهیچفردحقیقینیستند،اما

در شبکه اجتماعی اينستاگرام مخاطبین واقعی بسیار دارند ،در کنار اينفلوئنسرهاي
اينستاگرام به فراخور محتوايی که منتشر کردهاند نمونههايی جمعآوري شد .درگزينش
سلبريتیها صرفاً افرادي که محتوايی هماهنگ با موضوعات مطالعه منتشر کردهاند
موردتوجه بودند و تعداد فالوورهاي اين افراد در انتخاب نقشی نداشت .در انتخاب
اينفلوئنسرها ازآنجاکه  عامل سنجش تأثیرگذاري اين گروه را بايد در میزان مخاطبین و

جمعیتهدفآنهاجستجوکرد؛تعدادفالوورهااهمیتداشت،براياينمنظورازاخبار

1. Activist

یها؛کمالیوتوسلی|016
تحلیلجنسیتیبازنشرخشونتدرصفحاتاينستاگرامسلبريت 

و اطالعات رسانهها درباره سنجش و رتبهبندي میزان شهرت اينفلوئنسرها استفاده شده
آوريدادههاازدومنظر :الف)حضور نمادهاونشانههاي دالبر


است.جنسیتدرجمع
عنصر جنسیتی در محتواي منتشرشده ب) جنسیت ناشر محتوا؛ موردتوجه بوده است.
امکانپذير

ازآنجاکه امکان سنجش بازخورد مخاطبین اين صفحات از طريق مصاحبه 
بهتعداددفعاتمشاهدهويدئوواليکهايتصاويراکتفاشده

نیست،دراين مطالعهصرفاً 
است .
جريان نقدعکس وتحلیلتصويردر میانهنرمندان ومنتقدانآثارتجسمیامري
استوازاينرهگذربهارزيابیوبررسیجايگاهوويژگیهايهنريآثار

رفتهشده 
پذي 
هايبصريبهعنوان


ینپژوهشگرانعلوماجتماعینیزرسانه
پردازند.درسالهاياخیرب


می
منابعاصیلدادهموردتوجه هستند.برايتحلیلوبررسیمحتوايتصويريمنتشرشدهدر
اينستاگرام در گام اول بايد تصاوير را دستهبندي کرد .عموم پستهاي اينستاگرام را
ستهبنديکرد.هرچندباگسترش
میتواندردودستهبزرگمحتوايگرافیکیوعکسد 

فراهمشده و در بررسیهاي اخیر تأثیر
امکانات اينستاگرام امکان انتشار ويدئو هم  
داستانوارهها و پستهاي ويدئويی بر روي مخاطبین بیشتر ارزيابی شده است .نیوهال5

سبکبهچهارگرايشتقسیممیکند«عکاسیمستقیم،عکاسیفرمگرا،

عکسهاراازنظر

عکاسیمستندوعکاسیهمسنگ»(برت.)5943،تصاويريکهدراينستاگرامبهاشتراک
گذاشته میشود عموماً در همین دستهبندي قرار میگیرند و آنچه در اين مطالعه با آن
حرفهايو
مواجهشديمعکسهايمستندبودند.عکاسیمستندعموماً ازسويعکاسان 

عکاسانخبريموردتوجه بودهاست.دراينعکسها«موضوعومضمونعکسبرساير
اطالعرسانی صادقانه و
عوامل مقدم است ،چراکه اساساً گرايش به ثبت بدون مداخله  ،
صحیحومهمترازهمهمتقاعدکنندهاست»(برت.)5943،تصاويرمستنددراينستاگراماما

حرفهايعکاسیمستنداجتماعیو
شدهاند وبعضامعیارهاي 
غالباً ازسويافرادعاديتهیه 
قابلتأملهستند.درگام
جنبههايروايیواستنادي 
درآنهالحاظنشدهامااز 

مستندخبري
اولبارصدحوادثوجريان هاياجتماعیچندسالاخیرکهدربستراينستاگرامبازتاب

1. Beaumont Newhall
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بهنوعی خشونت در آنها نقش داشته و بازنشر شدند؛
داشتند ،گروهی از اتفاقات که  
موردبررسیقرارگرفت.تقريباً 51حادثهخشندرمیانافکارعمومیبازتابداشتکهاز
اينمیان9حادثهکهبهخشونتعلیهزنانارتباطداشتبراياينمطالعهانتخابشدند .
يشده بر فرضیات اولیه مطالعه عرضه شد و با توجه به مسئله
جمعآور 
يافتههاي  
پژوهشوماهیتآنموردبررسیوتحلیلقرارگرفت.ابتدامحتوايتصويريمنتشرشدهبر
رسانههايرسمیاز
اساس اصولومبانیتجسمیارزيابیشد.عموماً تصاويرخبريدر 
حرفهاي تهیه میشود ،پس اصول و قواعد عکاسی و
سوي عکاسان خبري و افراد  
یشود؛امادراينستاگرامبهجهت
چارچوبارائهتصاويربهمخاطبدرآنآثارلحاظم 
فراگیري و آزادي افراد در انتشار آثار تصويري شاهد همه نوع محتواي بصري در
تهاي
حرفهاي و آماتور هستیم .به همین دلیل در تحلیل تصاوير به محدودي 
قالبهاي  

ببنديوساختاربصريتصوير،پیام
تصويريبايدتوجهشود.مفاهیمیچونکادر،ترکی 
تصويروعناصربصريمثلرنگ،حجم ،تیترو...کهدرانتقالپیامبهمخاطبودريافت
آن مؤثر است ،اهمیت داشته و تحلیلها در راستاي ساختار تصوير بوده است .برخی
موضوعات مورد تحلیل صرفاً  به شکل محدود از جانب منابع رسمی خبري پوشش
تصويريداشتندودرعینمشابهتدرتصويرافرادبااستفادهازتأکیداتبصريپیاممحتوا
راتقويتيامحدودکردند.درادامهنمونههايیازاينتحلیلها ارائهشدهاست.دربرخی
موضوعاتبهدلیلحساسیتها وطوالنیبودنزمانالتهابناشیازواقعهدرجامعهافراد
مکرربهموضوعپرداختند .
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نمادهای بصری اعمال و بروز
خشونت
عنصر جنسیتی دال بر
تاکید برعناصر بصری خشن

مردانگی
استفاده از تیتر نوشتاری با تاکید بر

و جانمایی مؤثر درترکیب بندی

مفاهیم موضوع

استفاده از رنگهاباتوجه به کارکرد
و تأثیر آنها برمخاطب

تصویرسازی گرافیکی هماهنگ با موضوع
با تاکید برنمادهای جنسیت
تاکید بر عنصر بصری دال بر
جنسیت زنانه

تصویر  .1نمونهاي از تحلیل تصویري محتوا



یافتههاي پژوهش
دراين مطالعه 541حسابکاربريدراينستاگرامموردبررسیقرارگرفتکه 34حساب
کاربريبرايمردانسلبريتیيامنتسببهمردانو41حسابکاربريبرايزنانسلبريتیيا
منتسببهزنانبودهاست.جنسیتدراينمطالعهدردوبخشصاحبانصفحاتکاربريو
نیزحضورعناصريدالبرجنسیتدرمحتوامنتشرشدهموردتوجهبودهاست.بهاينمنظور
ببنديتصاوير،
نشانهها ونمادها،ترکی 
ازتحلیل عناصربصريدرمحتوايتصويريمانند 
استفادهشده است.

رنگها و تأکید نوشتاري بهعنوان ساختار تجسمی محتواي تصويري 

مبنديجنسیتبرايتحلیلدرنمودار0آمدهاست .
تقسی 
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جنسیت

صاحبان صفحه

مرد

محتوا

زن

حاوی عناصر دال

فاقد عناصر

حاوی عناصر دال

بر جنسیت زنانه

جنسیتی

برجنسیت مردانه

نمودار  .9توصیف چگونگی بررسی جنسیت در حجم نمونه موردمطالعه

در اينستاگرام سلبريتی هاي مرد ايرانی حضور بیشتري دارند و تعداد صفحات کاربري
منتسببهاينگروهبیشتراست .
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

زن
مرد

جنسیت کاربران

نمودار  .5توزیع جنسیت در میان سلبریتیهاي ایرانی صاحب صفحه در اینستاگرام

پستهايمنتشرشدهباموضوعاتمرتبطباخشونتعلیهزنانموردمطالعه،فراوانی
درمیان 
جنسیت صاحبانصفحاتکاربريتفاوتمعناداريبافراوانیجنسیتدرکلیتکاربران
سلبريتیاينستاگرامدارد .
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35
30
25
20
ناشرزن

15

ناشرمرد
10
5
0
اسیدپاشی

خودسوزی

خشونت مبتنی بر
جنسیت علیه زنان

نمودار -0توصیف جنسیت صاحبان صفحات کاربري ناشر محتواي حاوي خشونت



گروههاي مختلف موردمطالعه در حجم نمونه اين پژوهش بهعنوان افراد حاضر در

اينستاگرامفارغازجايگاهيکسلبريتیدرفضايمجازيوپیشازآن،عموماً درقامت
يکشخصیتحقیقیباجايگاهشغلیواجتماعیمشخصدردنیايواقعیبرايمخاطبین
گروهبنديموقعیتشغلیوجايگاهاجتماعی
یشوند.درجدول5چگونگی 
خودشناختهم 
صاحبانصفحاتکاربريدردنیايواقعیارائهشدهاست .
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جدول  .1گروهبندي موقعیت شغلی و جایگاه اجتماعی صاحبان صفحات کاربري
ورزشکار

فوتبالیست
دیگر رشتهها
هنرهاي نمایشی

هنرمند

موسیقی
سایر هنرها

سلبریتی

فعال حوزه زنان
فعال اجتماعی

روزنامهنگار
روحانی

موقعیت صاحبان صفحه

عضو دولت
سیاستمدار

دیگران

سبک زندگی
اینفلوئنسر

آرایشی
خوراکی
خبري

صفحات پرمخاطب

سرگرمی
متفرقه

یشده عمومی بودند و قابلیت دسترسی به محتواي منتشرشده براي
تمام صفحات بررس 
پستهاي منتشرشده در هرصفحه
عمومکاربراناينستاگرامفراهم است.بابررسیتمام 
نرو برخیمکرر
استخراجشده است.ازاي 

کاربري،محتوايهمسوباموضوعموردمطالعه 
محتواهايی در ارتباط با موضوع پژوهش منتشر کردند .قابلیت تصويري اينستاگرام به
یدهد محتواي موردنظر را در قالب عکس ،مجموعه عکس ،ويدئو و
کاربران اجازه م 
طرحهاي گرافیکی منتشر کنند .ناشرين بهعنوان صاحبان صفحات کاربري در سه گروه

صفحاتپرمخاطب،اينفلوئنسروسلبريتیتقسیمشدند.جنسیتدراينمطالعهازدومنظر
محتواوناشرين تحلیلشدهاست.مشارکتمخاطبینبادرنظر گرفتنتعدادپسنديدن 5و
1. like
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مبنديهايحجمموردمطالعه براي
یشده است.درجدول 0تقسی 
نمايش 5هرپستبررس 
تحلیلارائهشدهاست .
جدول  .9تقسیمبنديهاي حجم موردمطالعه مبناي تحلیل
پست
قالب

ناشر

جنسیت

مشارکت

گرافیک 

صفحهپرمخاطب 

ناشر 

view

عکس 

اينفلوئنسر 

محتوا 

 like

ويدئو 

سلبريتی 



خشونتعلیهزنانبهعنوانمحورمطالعهدرسهموضوعاسیدپاشی،خودسوزيدخترآبیو

دستهبنديشد .
انواعديگريازخشونتمبتنیبرجنسیتعلیهزنان 
جدول  .5فراوانی تعداد پستهاي منتشرشده با موضوعات موردمطالعه
موضوعات

تعداد پست

حادثهاسیدپاشیاصفهانو ...

 05

ماجرايخودسوزي(دخترآبی) 

 02

خشونتمبتنیبرجنسیتعلیهزنان 

 99

درسال5939يکسلسلهاسیدپاشیدرشهراصفهاناتفاقافتاد.باحساسیتافکارعمومی
نسبتبهاينحادثهوانعکاساخبارآن؛کاربرانشبکههاياجتماعینسبتبهاينموضوع
واکنشنشاندادندوخواهانتوجهبیشترنسبتبهعاملینچنینخشونتهايیشدند.يکی
پستهايیبا
ازبسترهاي بازنشر اين موضوعصفحات اينستاگرام سلبريتیهابود.تصاوير 
اينموضوعکهدرحجمموردمطالعهتحلیلشدهاست .

1. view
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جدول  .0فراوانی پستهاي اسیدپاشی  91پست
قالب
عکس
 51

وید

ناشر

گرافیک

ئو

4

0

سلبریتی

اینفلوئنسر

سبک 
5
هنرمند   50
زندگی 

جنسیت
صفحات

محتوا

پرمخاطب
خبري 

2

ورزشکار   2خوراکی   2سرگرمی   2


سیاستمدار    0زيبايی   2
فعال
اجتماعی 

1

متفرقه 

2

فاقد
جنسیت 

مشارکت
ناشر

  5زن  3322  33935  51

مرد   1مرد  1



زن   53


نیمهاولسال 33درپیخودسوزييکدخترجواندربرابر دادگاهانقالب،اينخبرو
رسانهها تبديلشدودرادامه کاربرانفضايمجازينسبتبهاين
تبعاتآنبهتیتراول 
سلبريتیها در

پستهايپرتکراردرصفحات 
حادثه واکنش نشان دادند.اين موضوعاز 
اينستاگرامبود .

فصلنامهمطالعاترسانههاينوين|سالهشتم| شمارة |99بهار1041

| 090



















یها؛کمالیوتوسلی|094
تحلیلجنسیتیبازنشرخشونتدرصفحاتاينستاگرامسلبريت 



















فصلنامهمطالعاترسانههاينوين|سالهشتم| شمارة |99بهار1041

| 093







جدول  .3فراوانی پستهاي خودسوزي دختر آبی  94پست
ناشر

قالب
عکس ویدئو گرافیک
1

1

 52

سلبریتی

اینفلوئنسر

سبک 
2
هنرمند   55
زندگی 

جنسیت
صفحات
پرمخاطب
خبري 

محتوا

مشارکت

ناشر

فاقد 
  1زن   193493  401121  52
2
جنسیت 

ورزشکار   9خوراکی   2سرگرمی    4مرد   5مرد  1


سیاستمدار    2زيبايی   2
فعال
اجتماعی 

0

متفرقه 

  2زن   59






براساستعريفسازمانمللهرگونهرفتارخشنوابستهبهجنسیتکهمنجربهآسیبيا
پستهاي منتشرشده در صفحات
یشود  .
احتمال آسیب شود؛ خشونت علیه زنان تلقی م 
یگیرند.
اينستاگرامسلبريتیهابعضاً حاويمحتوايیهستندکهدردايره اينتعريفقرارم 
اعمالشده در جامعه که مبتنی بر جنسیت بوده گاهی مجال بازنشر در
بازنشر خشونت  
رسانههايرسمیراندارندودرفضاياينستاگرامآزادتربهمخاطبعرضهمیشوند .

یها؛کمالیوتوسلی|094
تحلیلجنسیتیبازنشرخشونتدرصفحاتاينستاگرامسلبريت 


















فصلنامهمطالعاترسانههاينوين|سالهشتم| شمارة |99بهار1041

| 093



















یها؛کمالیوتوسلی|099
تحلیلجنسیتیبازنشرخشونتدرصفحاتاينستاگرامسلبريت 



















فصلنامهمطالعاترسانههاينوين|سالهشتم| شمارة |99بهار1041

| 064



















یها؛کمالیوتوسلی|061
تحلیلجنسیتیبازنشرخشونتدرصفحاتاينستاگرامسلبريت 

جدول  .6فراوانی پستهاي خشونت علیه زنان  55پست
ناشر

قالب
عکس ویدئو گرافیک
 50

9

 53

سلبریتی
هنرمند   3

جنسیت

اینفلوئنسر
سبک 
زندگی 

صفحات
پرمخاطب

  2خبري   2

محتوا
فاقد 
جنسیت 

مشارکت

ناشر
  2زن    414433 521222  95

ورزشکار    2خوراکی  2سرگرمی    2مرد   50مرد   0


سیاستمدار    9زيبايی    2متفرقه    2زن   03
فعال
اجتماعی 

 05






یشده باموضوعاتموردمطالعه درمجموع  44محتوايبصريبودهکهدر
پستهايبررس 

اين  میاناستفادهاز قالبتصويريعکسبیشازديگرقالبهايمحتوايیمورداستفاده
قرار گرفته است .اينفلوئنسرها و صفحات پرمخاطب اينستاگرام در مواجهه با اين
گروهها با اين
موضوعات کمترين عکسالعمل را داشتند و تنها  1پست از سوي اين  
مضامینمنتشرشدهاست.هنرمنداندرگروهسلبريتیهابیشازورزشکاران،سیاستمدارانو
پستهايیبازنشرکردند.تحلیلجنسیتدر
فعاالناجتماعیدرارتباطباخشونتعلیهزنان 
وتفکیکجنسیتیسلبريتیهاياينستاگرامنشاندادزنانسلبريتیحساسیتبیشتري

محتوا 
درباره اين حوادث خشن داشتند بااينکه نسبت به مردان سلبريتی صفحات کمتري در
اينستاگرامدارند،امادرمواجههبااينموضوعاتفعالیتیبیشترازمردانسلبريتیداشتند.
پستهاي منتشرشده موردمطالعه عناصر بصري و تأکید تصويري دال بر عنصر
در تمام  
جنسیتیزنانهبیشتربودهاست .

بحث و نتیجهگیري
یدهد اينستاگرام بهعنوان يک شبکه اجتماعی تعاملی قوانین
يافتههاي اين مطالعه نشان م 
خاصخودجهتحذفيامحدوديتمشاهدهمحتوايحاويخشونترادنبالمیکند.
براساساينراهکارهابخشیازکنترلوپااليشبرعهدهمخاطبیناستکهاگرازپست
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یتوانند ضمن
منتشرشده ،دريافتی خشن با تأکید بر انگارههاي خشونت عريان داشتند؛ م 
گزارش پست به حذف آن کمک کنند .در جريان اين مسیر آگاهی مخاطب بهعنوان
مصرفکننده نهايیاينابزاردرشناخت مفاهیمو مصاديق خشونتعريان برايکاهش

بازنشرمحتوايحاويخشونتاهمیتدارد.حجمبااليیازمحتوايحاويخشونتکه
قابلدستیابیاست.
ناشیازتعددحوادثوجريانات خشناجتماعیاستدراينستاگرام 
پستها در دورههاي زمانی خاص و يا سالگرد تاريخی حوادث دوباره به صدر
اين  
سويسلبريتیهابازنشر

یگردند.گاهیاينيادآوريمجدداز
يهاياينستاگرامبرم 
يادآور 
یشود که اين رويکرد مجدد بعضاً به جهت مطالبه و پیگیري تبعات ناشی از حوادث
م 
خشن است .بااينکه حضور سلبريتیهاي مرد ايرانی در فضاي اينستاگرام بیشتر است اما
فعالیتآن هادرانتشارمحتوايحاويخشونتمبتنیبرجنسیتعلیهزنانکمتربودهاست.

خشونتهايمبتنیبرجنسیتعلیهزنانداشتند

زنانسلبريتیدغدغهبیشتريدرمواجههبا
وپرتعدادمحتوايیبااين مضامینمنتشرکردند.عناصربصريدالبرجنسیت زنانهبراي
یشود.چنینبه
پستهايمنتشرشده،بیشترديدهم 
توجهوتأکیدبرخشونت اعمالشده در 
یشود،بیشترجنبه
پستهايحاويخشونتکهازجانبسلبريتیهابازنشر م 
یرسد  
نظرم 
اطالعرسانی و همراهی با افکار عمومی در مواقع بحرانی در پی يک
آگاهی بخشی  ،
است.اينافرادازصفحاتخودبهعنوانيکرسانهفردياستفاده

رويدادخشندرجامعه 
کسواحتماالً
یکنند.اينرفتاردوگانهازي 
کردهودرعینحالنوعیازخشونترابازنشرم 
عملبهمسئولیتاجتماعیاينافراداستوازسويديگربازتولیدچرخهخشونتازسوي
یرسد .به جهت جنسیت تفاوتی میان زنان و مردان سلبريتی در اين
سلبريتیها به نظر م 
رويکرد وجود ندارد .با گذر زمان وابستگی بیشتر جوامع نسبت به استفاده از ابزارهاي
اجتماعیبرخطضرورتآگاهیبیشترواطالعکافیازتأثیراتونتايجانتشارمحتواي
یطلبد.سازوکار تعاملیدرشبکههاياجتماعی
شبکههاياجتماعیرابیشترم 
مناسبدر 
مسئولیتتمامافراداعمازسلبريتیيامخاطبینعاديدرمشارکتبرايپااليشفضاهااز
یکند .
ابرازيابازنشرمحتوايحاويخشونتراتقويتم 
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