
  
  
  

اي کاربران ایرانی  شناسی الگوهاي بازنمایی بدن رسانه گونه
  شبکه اجتماعی اینستاگرام

  **گلنار گیشنیزجانی   ،  *اعظم راودراد
  20/6/96 :تاریخ پذیرش   20/2/96 :تاریخ دریافت

  
  چکیده

اي کاربران  سانهنمود بدن ر-هدف از انجام این پژوهش شناخت چگونگی باز
شده از  بندي ایرانی در شبکه اجتماعی اینستاگرام است؛ و ارائه تصویري طبقه

اي به کار  نمود بدن رسانه- هایی که توسط کاربران براي باز انواع تیپ
گویی به سه سؤال  مقصودي که تالش شد از رهگذر پاسخ. شده است گرفته

نمود - الگوهاي غالب باز-1:  ازاند عبارت؛ این سؤاالت اصلی محقق شود
   شخصی کاربران ایرانی اینستاگرام چیست؟ هاي عکس در اي رسانهبدن 

نمود - هایی براي باز تکنیک و ها استراتژي کاربران ایرانی اینستاگرام از چه -2
این  ازیک کارگیري هر   هدف از به- 3کنند؟  اي استفاده می بدن رسانه

هایی مستدل  یابی به پاسخ منظور دست ها چیست؟ به ها و تکنیک استراتژي
شده از سه مفهوم اساسی که رویکرد نمایشی گافمن  هاي مطرح براي پرسش
بر . هاي باتلر پیرامون اجراي جنسیتی بهره گرفتیم دهند و دیدگاه را شکل می
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نمود بدن و مدیریت تأثیرگذاري کاربران مورد -این اساس، چگونگی اجرا، باز
  .تحلیل قرار گرفت

شده   نگاري مجازي و بکارگیري الگوي ارائه ا استفاده از روش مردمب
توسط سادبک مشتمل بر سه تکنیک مصاحبه، مشاهده مشارکتی و خوانش 

،  مبنابر همین. هاي الزم گردآوري و سپس تحلیل شدند  داده،محتواي مجازي
 عکس و فعالیت در گذاري اشتراكمدت در اینستاگرام،   ضمن حضور طوالنی

 انجام شد؛ و محتواي  عمیقیافته  کاربر مصاحبه نیمه ساخت26 با ،ین شبکها
عملیاتی سازي . و متن مورد تحلیل قرار گرفت 1 در قالب عکسها آنتولیدي 

، نشان از وجود سه تیپ بدنی اجتماعی، سه تکنیک سادبک در میدان مطالعه
یک به  که هر هایی تیپ داشت؛ نستاگرامنمایشی و زیباشناختی در ای

  .شوند می تقسیم تر کوچک هایی زیرمجموعه
  نمود-، اجرا، بازيا رسانه اینستاگرام، بدن :کلیديهاي  واژه

  
  مقدمه

ها و کارکردهاي  ترین ویژگی ها یکی از مهم ارائه روایتی بصري از خود و هویت سوژه
 هاي هویتی که درون یک عکس به نمایش گذاشته در میان تمام مؤلفه. ها است عکس

 دلیلبه همین . کند هاي بدنی بیش از هر چیزي جلب نظر می شود چهره و ژست می
نمایش بدن . یابد ها به بدن اختصاص می  در عکسنمود خود-توجهی از باز سهم قابل

بخشد؛ چراکه مواجهه دیگران با  ها کارکردي اجتماعی به آن می از خالل عکس

                                                
کننـده و پیـشگیري از    هاي موجود و باهدف حفظ حریم شخصی کاربران مشارکت      به دلیل برخی محدودیت    -3

هایی براي درج در ایـن مقالـه انتخـاب شـدند کـه مغـایرتی بـا شـئونات و          هرگونه سوءبرداشت، تنها آن عکس  
گـذاري   هاي اشتراك توجهی از عکس ، تعداد قابلدلیلبه همین   . باشندهاي اجتماعی و فرهنگی نداشته        چارچوب

تـرین نمونـه از    هاي موجود لزوماً بهترین و شـاخص  در واقع، عکس. شده کاربران از دایره انتخاب حذف شدند      
   .اي که به آن تعلق دارند نیستند دسته

2. Self re-presentation 
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شود؛ این تصویر  ها می ي کلی از آنگیري تصویر ها موجب شکل هاي درون عکس سوژه
. ساز به نمایش درآمده درون عکس هاي هویت اي از مؤلفه چیزي نیست جز مجموعه
نظر محققان را به خود جذب کرده است؛ ولی  ها از دیرباز اگرچه این ویژگی عکس

ها در بسترهاي مجازي  گذاري آن بخشد اشتراك ها می آنچه امروز بعدي جدید به عکس
  . ازجمله اینستاگرام استهاي شبکه اجتماعی  یعنی سایت،ملیو تعا

هاي اجتماعی  شود که مخاطبان این قبیل شبکه آنجا ناشی می این اهمیت از
-مجازي بافاصله گرفتن از یک تولیدکننده صرف و قرار گرفتن در جایگاه تولیدکننده

ها نوعی  بان این شبکهمخاط. اند  قدرت معنا بخشی و اثرگذاري پیدا کرده،کننده مصرف
هاي اینستاگرام آنچه را  ها و قابلیت گیري از ویژگی کنشگر ارتباطی هستند که با بهره

تنها بدن  در فضایی همچون اینستاگرام نه. کنند بینند تأیید، انکار یا تشدید می می
کند بلکه نوعی دگردیسی در نحوه مواجهه افراد با بدنشان  اي پیدا می خصوصیات ویژه

امکان ارائه تصاویري متفاوت و گاه متناقض از بدن در اینستاگرام با . دیآ پدید می
تصویر این مؤلفه هویتی در عالم واقع، ما را بر آن داشت تا در پژوهش حاضر نگاهی 

هاي بدنی و الگوهاي زیباشناختی حاکم بر بدن در این شبکه اجتماعی  به انواع تیپ
  .داشته باشیم

  
  طرح مسئله

بناي آنچه گفته شد، در مقاله حاضر سعی شده است تا شناختی از الگوها، بر م
این مسئله از . نمود بدن در اینستاگرام ارائه گردد-ها و اهداف باز ها، تکنیک استراتژي

ها کارکردهاي   عکس،آن حیث حائز اهمیت است که با گذر از عصر آنالوگ به دیجیتال
 ردهایی که تا حد بسیاري متأثر از ورود به عصر وبکارک. اند اي به خود گرفته چندگانه

                                                
1. Social network sites 
2. Produser 
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رو هستند که عالوه بر تولید   کاربران با فضاي آزادي روبه2 است؛ زیرا در محیط وب 2
، مارتینکریبر و (شود  ها فراهم می گذاري نیز براي آن  فرصت تعمیم و اشتراك،محتوا
1390.(  

اطی جدید که از ترکیب عنوان یک بستر ارتب بر این اساس، اینستاگرام به
تنها فرصت  نهگرفته است؛   هاي هوشمند و اینترنت شکل هاي دیجیتال، تلفن فناوري

 عکس را در اختیار کاربران خود قرار داده است بلکه سهم مهمی گذاري اشتراكتولید و 
 باید . داشته است1ویژه عکاسی شخصی  مختلف عکاسی بههاي گونهدر روند تحوالت 

هاي  مدتی که دارد، در زمان انقالب تلفن  پیشینه طوالنیبا وجودشخصی گفت عکاسی 
  رنگ و بوي دیگري به خود گرفت،هاي هوشمند همراه و به دنبال آن انقالب تلفن

  ).2008، 2مري(
زمانی و همه مکانی بدل کردند و  اي همه هاي هوشمند عکس را به پدیده تلفن«

 ).Keep, 2014: 141(»  عکاسی به وجود آوردندهاي شیوهها و  تغییراتی اساسی در کنش
 ماجراي تحوالت ماهیتی سوي یکتنها   هاي فناورانه  و پیشرفتها ویژگیحال،  بااین

 چنین تغییراتی، عکاسی شخصی به لحاظ کارکردي هم موازات بههاست؛ زیرا  عکس
تحول  ترین مهم، در توضیح )2008 (3دایک ون.  بنیادینی به خود دیدهاي دگرگونی

 که کاربري ایم بودههاي اخیر شاهد آن  در سال«: گوید میآمده در این زمینه  پیش
یافته است؛   افزایشها آنتدریج کاهش و کاربري فردي  ها به خانوادگی این عکس

اي  اند، وسیله شده اي براي ایجاد ارتباط تبدیل ها از ابزاري براي یادآوري به وسیله عکس
گذاري تجارب به کار   بلکه براي اشتراك،ها گذاري خاطره  اشتراكتنها براي که دیگر نه

  .»دنرو می

                                                
1. Personal Photography 
2. Murray 
3. Van Dijk 
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 و د به خودهی شکل ابزاري براي امروزيهاي  دوربین) 2002 (1 هریسونزعم به
 به ها آن که هر فرد از خالل هستند تصویري نگاره خودزیست نوعی ها آن هاي عکس

 ازجمله بدن فردیتش با خورده گرهت بیان عالیق، سالیق، طبقه اجتماعی و دیگر مقوال
، همواره باید به این کنیم می یاد ساز هویتعنوان یک ماده  زمانی که از بدن به. پردازد می

ها و خصوصیات ثابت نیست؛ بلکه در  بدن ظرفی با توانایی«امر توجه داشته باشیم که 
» یابد ود و تکوین میش جریان عمل و در تعامل با دیگران پیوسته آفریده و بازآفریده می

  .)19: 1392ادیبی سده و جاللی، (
 شود می 2 رویارویی ما با اجراکنندگانی بهقائل شدن چنین نقشی براي بدن منجر«
کنند؛ بلکه از طریق بدن به نمایش   تعریف میهایشان بدنواسطه  تنها خود را به که نه

 مشغول آید میحساب   بهها آنموارد خواستنی که نوعی ترجمان سبک زندگی 
اساساً، صحبت از نقش  نکته حائز اهمیت این است که ).Negrin,2008: 14(» گردند می

 تن که امکان حضور و نمود شود می خود اجتماعی زمانی میسر گیري شکلبدن در 
 در یک بستر ارتباطی براي فرد مهیا گردد و این همان نقطه تالقی عکس، بدن و 3یافته

  .ستسایت شبکه اجتماعی ا
دست بیش از هر عرصه دیگري در زندگی  بسترهاي ارتباطی ازاین«در واقع، 

تا حد زیادي بر  کارکردي نمایشی دارند، نمایشی که همچون صحنه زندگی واقعی
 گفت توان میاز همین روي ). Cover, 2012: 179(»  استوار است4تن یافتگیخصلت 
 تن یافتگی خصلت هپایتاگرام بر  کاربران اینسآنالین از کردارهاي اي عمدهبخشی 

 اجتماعی مجازي در هاي شبکهواسطه افزایش نقش  به از طرف دیگر، .بناشده است
 انسان عصر حاضر تا حد زیادي حاصل تن یافتهزندگی مردمان امروز، تجارب 

 که ما در شود میآنجا ناشی  بخشی از این تفاوت از .هاي ارتباطی است فناوري
                                                

1. Harrison 
2. Performer 
3. Embodied 
4. Embodiment 
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 فیزیکی بلکه با هاي خصلت هستیم که نه با رو روبه 1اي رسانهی اینستاگرام با بدن
 مجازهاي کثیر در دنیاي زمان همبدنی که وجود . شود می مجازي تعریف هاي ویژگی
  شناخت واقعیت آن را دشوار کرده استگري رسانه شبکه اجتماعی و هاي سایت

  .)1391، 2لون ون(
 بدن ،آنالین به آفالینروز از محیط به دنبال انتقال بسیاري از وجوه زندگی ام
اي   و گونهدگرگون شده استشد نیز  انسان که همیشه با خصلت فیزیکی شناخته می

شناخت این شکل جدید از تن . ستا   را مقابل چشم ما قرار دادهتن یافتگیجدید از 
 از. یافتگی پیش از هر چیز به دلیل پیوند جداناشدنی بدن با هویت فرد اهمیت دارد

توجهی از کاربران ایرانی که اجراي تن یافته در  طرف دیگر، حضور تعداد قابل
آل ارائه  ها اولویت دارد، تصویري از تعریف جامعه از بدن ایده اینستاگرام براي آن

ها، فشارها و  دهد؛ چراکه کاربران در این فضا فرصت دارند تا فارغ از چارچوب می
کند، با آزادي بیشتري  ها تحمیل می ت به آناجبارهایی که جریان رسمی و حاکمی

  .بخشی مهم از هویت خود را به نمایش بگذارند
اي براي کاربران در اینستاگرام از اهمیت بسزایی  اگرچه کارکردهاي بدن رسانه 

هاي  تیپ ها، شناخت الگوها و برخوردار است؛ ولی اولین قدم براي درك این تفاوت
 اجتماعی همچون اینستاگرام فرصت هاي ه وجود شبکهواسط بدنی مختلفی است که به

بر این مبنا و براي ارائه تصویري روشن از شمایل این مؤلفه . اند نمود پیدا کرده-باز
  :شود هویتی در اینستاگرام؛ در ادامه به سه پرسش اساسی پاسخ داده می

  شخصی کاربران ایرانیهاي عکس در اي رسانهنمود بدن -الگوهاي غالب باز - 1
 اینستاگرام چیست؟

نمود -هایی براي باز تکنیک و ها استراتژي کاربران ایرانی اینستاگرام از چه - 2
 کنند؟ اي استفاده می بدن رسانه

 ها چیست؟ ها و تکنیک این استراتژي ازیک کارگیري هر   هدف از به-3 

                                                
1. Mediated body 
2. Van Loon 



  

  
  

  
 265  ...   اي   شناسی الگوهاي بازنمایی بدن رسانه گونه

  مبانی نظري
  رویکرد نمایشی گافمن

فمن جز از طریق پرداختن به سه مفهوم رسیدن به درکی درست از رویکرد نمایشی گا
 پذیر امکان 3 و مدیریت تأثیرگذاري2، نمود خود1اجرا: شده توسط او یعنی اصلی مطرح

 یک فرد مشخص هاي فعالیتعنوان تمام   بهتوان میاجرا را «: ويبه عقیده . نیست
 دیگر کنندگان مشارکتتعریف کرد که در یک مناسبت مشخص به هر شکلی هر یک از 

نماي  هر اجرا دربرگیرنده نوعی ).26: 1392گافمن، (» دهد می قرار تحت تأثیررا 
  ).همان (شود می تفکیک 6 و منش5قیافهاست که به دو بخش  4شخصی
، معموالً فعالیت خود را با شود میزمانی که فرد در مقابل دیگران ظاهر «

ت در غیر این صورت آمیزد تا حقایق تأیید آمیزي را که ممکن اس  درمیهایی نشانه
» به شکلی نمایشی برجسته کند و مورد تأیید قرار دهدرا ناپیدا یا مبهم باقی بمانند 

شود که اجراکنندگان تمایل به انتقال برداشتی از  این امر ازآنجا ناشی می). 42: همان(
  . شده استایده آل سازيخود دارند که به چندین روش 

 هاي کنشز اجرا، آگاهانه پنداشتن تمام ذکر در تعریف گافمن ا نکته قابل
 نمایش اجتماعی ازجمله هاي صحنهاجراکنندگان است؛ این در حالی است که در 

 و آگاهانه شده ریزي برنامه کلیه کردارهاي کاربران را توان نمی شبکه اجتماعی هاي سایت
 پیش  شبکه اجتماعی گاهی شرایط را به سمتیهاي سایتپنداشت؛ زیرا تعاملی بودن 

 از کردارهاي اي گونه در ، و خودآگاهی پیشینریزي برنامه که کاربران بدون برد می
پیرامون اجرا مورد ) 1990( 7 باتلرهاي دیدگاه که در اي مسئله.  شریک شونداي رسانه

  .گیرد میتأکید قرار 
                                                

1. Presentation 
2. Self- Presentation 
3. Impression management 
4. Personal front 
5. Appearance 
6. Manner 
7. Butler 
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 ، ویژگی ناخودآگاهیتوان نمی اجرا فرایندي دائمی است که )1988 (باتلر براي 
 آن گرفت، اجراهایی سیال و متغیر که خصلتی طبیعی و ذاتی ندارند و درون را از

 و ترین پیچیده همین مسئله، اجرا را به یکی از .گیرند میبسترهاي اجتماعی شکل 
 مفاهیم بسترهاي نوین ارتباطی بدل کرده است، بستري نمایشی که برانگیزترین چالش

 و به دنبال آن بدنی مجازي شناخته  شدهاي شبکهدر آن فرد با خود مجازي شده، 
  .شود می

، به دنبال آن شوند می درگیر اجرا در فضاي واقعی یا مجازي ،زمانی که افراد
چنین ) 1959(گافمن .  از خود را به دیگران نشان دهندآل ایدههستند که شکلی 

 مورد آنچه در اینجا اهمیت دارد توجه به تفاوت بستر. نامد می را نمود خود اي پدیده
  که مشخص است، مقصودطور همان. بحث در رویکرد گافمن و پژوهش حاضر است

چهره  است که در جریان زندگی روزمره و تعامالت هایی کنش هکلی از نمود خود وي
 اي رسانه صحبت از تعامل و حضور حالی که؛ درگیرد می افراد با یکدیگر شکل به چهره

علت، در اینجا ضمن توجه به نمود خود و  به همین .مستلزم وجود یک واسطه است
نمود خود استفاده - از لفظ باز،شود می که گافمن براي این مفهوم قائل هایی ویژگی

 هکنند  جدید صرفاً منعکسهاي رسانهاین انتخاب از آن حیث است که «. شود می
  ).118: 1391، لون ون (» واقعیات جهان نیز هستندهسازندواقعیات جهان نبوده بلکه 

 و روابط اجتماعی به دست بدن داده ها نقشدر رویکرد نمایشی کلید مواجهه با «
بدن همچون . اي است میان هویت فردي و هویت اجتماعی ؛ زیرا بدن واسطهشود می

منظور ساخت تصویري  تواند به طرق گوناگون و به شود که می منبعی در نظر گرفته می
خود عنوان  آنچه در اینجا به). Shilling, 2003: 66(»  مدیریت شود،مشخص از خود
 مدیریت هاي شیوه متقابل زندگی روزمره و هاي کنش و در گیرد میمورد بحث قرار 

از مفهومی ) 1392(از همین روي، گافمن . پذیر است بسیار آسیبشود  میبدن خلق 
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تارهاي مفهومی که با ایجاد تمایز میان رف. کند  مییادمدیریت تأثیرگذاري عنوان  به
  .یابد می معنا 2صحنه  و پشت1جلوصحنه

نمایشی بودن خود و هویت را از وجهی ) 1990( گافمن، جودیت باتلر همچون
 را نه امري طبیعی و ثابت بلکه اکتسابی هویتوي . دیگر مورد توجه قرار داده است

  جنسیت نوعی اجرا است و چگونگی آن مبتنی بر،در این معنا. داند میداراي معنا 
باتلر نظریه نمایشی خود را با .  تاریخی خاص استلحظه یکجامعه و فرهنگ در 

 واحد و هاي خویشتن منزله بهایده زنان و مردان «: دهد میرویکردي جنسیتی توضیح 
 که گونه هماندرست . متضاد با یکدیگر، توهمی است زاده اجراهاي مکرر جنسیتی

 خود هاي نقش اي گونه به که آموزیم میه کنیم،  زبان را بسته به موقعیت استفادآموزیم می
  ).167: 1389، زاده مهدي(» ایم گرفتهرا اجرا کنیم که یاد 

 زنانه و مردانه به امري ذاتی و طبیعی هاي بدن، صحبت در مورد دلیلبه همین 
 هاي نمونه اجرایی که دائماً به ، ما بخشی از یک اجرا هستندهاي بدناشاره ندارد؛ زیرا 

 چنین این توان می باتلر، هاي گفتهبر اساس ). 1988باتلر،  (کند مین خود استناد پیشی
 به هایشان سوژه بخشی از چگونگی اجرا و برساخته شدن ها عکساستدالل کرد که 

تفاوت دو رویکرد موجود به اجرا در این است که «. شکلی فردي و جمعی هستند
 و باتلر به دهد می با جهان را شرح گافمن چگونگی تعامل میان خود موجود و آگاه

  ).Van House, 2009: 1083(» فرایند در حال تکوین و مستمر بروز خود اشاره دارد
  

  هاي شبکه اجتماعی بازنمود خود در سایت
 تنها به ارتباطات چهره به چهره گوید میآنچه که گافمن در مورد نمود خود 

 هویت و خود در هر دو بافت ،ان معاصر به استدالل اندیشمندکه چرا، شود نمیمحدود 
 هاي پژوهشتغییر جهت . دن ماهیتی نمایشی دارآنالین یا آفالینواقعی و مجازي، 

                                                
1. Front region 
2. Back region 
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 جدید نشان از آن دارد که هاي رسانه در این حوزه و توجه به قالب شده انجام
به از فرصت نمایش بافاصله خود که  دهند میدست به کاربران اجازه   این  ازهایی رسانه

 اجتماعی در کنار هاي شبکهافزایش تجهیزات بیانی در . طرق گوناگون استفاده کنند
 این امکان را به کاربر ،اي شبکه هاي پلتفرم موجود در اي چندرسانهاستفاده از ابزارهاي 

 ،1پاپاچاریسی ( که کنترل بیشتري بر فاصله میان پشت و جلوصحنه داشته باشددهد می
2012(.  

هاي  هاي شبکه اجتماعی زمینه تحقیقاتی مهمی براي مطالعه شیوه تدر واقع، سای
ها ابزارهاي متنوعی دارند که  نمود هستند؛ زیرا این شبکه-زمدیریت تأثیرگذاري و با

افزایش ). 2007، 2بوید و الیسون(دهند  ظرفیت مدیریت تأثیرگذاري را گسترش می
ذاري از رهگذر امکانات فنی موجود نمود خود و مدیریت تأثیرگ-قابلیت کاربر براي باز

 3 همان چیزي است که در الگوي کارکردهاي فرا شخصی،در ارتباطات کامپیوتر واسط
شده،  قابلیت ویرایش محتواي به اشتراك گذاشته«بر این اساس، . شده است  بیان4والتر
توا  کردن محتر نزدیک براي هر چه گذاري اشتراك از زمان نامحدود پیش از مندي بهره

 ذهنی، کردارهاي عامدانه و آگاهانه کاربر در این شکل از ارتباط، آل ایدهبه تصویر 
 محتواي بدون اختیار و در نهایت افزایش تمرکز و گذاري اشتراكناچیز بودن احتمال 

» بخشد می امکان مدیریت تأثیرگذاري را قوت ،کنترل تولیدکننده بر محتواي مورد نظر
)Walter, 2007: 2541-2542.(  

 شده در اینستاگرام مثال عینی آن چیزي هستند که در گذاري اشتراك به هاي عکس
 مورد نظر گافمن شده صادر همان نمود ها عکسنمود خود گفته شد؛ زیرا -باب باز
 بدون بدن و ظاهر توان میهر عکس حکم اجرایی را دارد که سخت در واقع، . هستند

نمود - بازهاي مؤلفه مجازي که در تعریف فرد از  وآنالیناجرایی . تصوري از آن داشت

                                                
1. Papacharissi 
2. Boyd & Elison 
3. Hyperpersonal affordances 
4. Walter 
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، تعامل انسان با فناوري به دیگر بیان. کند می آن بدن است تغییر ایجاد ترین مهمخود که 
 همین امر موجب . تغییر کرده استدستخوشنمود او را - بازهشیو مختلف دوراندر 

  .ها مواجه باشیم اي شده در این شبکه با خود و بدنی رسانهدر عصر حاضر گشته 
  

  روش تحقیق
 به یابی دست و پژوهش موضوع به عمیق و صحیح پرداخت براي روي پیش مطالعه در

با توجه به زمینه مطالعه از میان . است اتخاذشده کیفی رویکرد مطروحه سؤاالت پاسخ
براي ) 2004(1نگاري مجازي و الگوي سادبک هاي کیفی، مردم طیف گسترده روش

ها از سه   دادهدر الگوي پیشنهادي وي. اند شده  هاي مورد نظر انتخاب گردآوري داده
 و تحلیل مواد آنالین یا آفالین، مصاحبه آنالینمشاهده : شوند طریق گردآوري می

  .تکمیلی
 یا مشاهده آنالین که تنها بر پایه پژوهش نگاري مردم ،بنا بر استدالل سادبک 

 گشاید می اطالعات نوین را به سمت محقق  ازاي دریچهکه   آنبا وجودصورت بگیرد 
 در فضاي واقعی مهیا نیست؛ اما نگاهی ژرف و چندبعدي ها آنکه امکان دسترسی به 

این موضوع ازآنجا . دهد نمی به محقق گذرد میبراي توصیف و تفسیر آنچه در میدان 
 ترین یاصل تواند نمی آفالین و چه آنالین که مشاهده صرف چه در فضاي شود میناشی 
 به همین منظور، در .تأمین کندرا  است 2 که همانا توصیف پرمایهنگاري مردمهدف 

مدت در میدان پژوهش و مشاهده نحوه فعالیت  پژوهش حاضر ضمن حضور طوالنی
  مطلع بزرگسال مصاحبه نیمه26 با ،گیري هدفمند گیري از روش نمونه کاربران، با بهره

هاي الزم   که ویژگیهستندظور از مطلع کاربرانی من. یافته عمیق صورت گرفت ساخت
سابقه عضویت بیش از یک سال در اینستاگرام، : جمله براي شرکت در مصاحبه از

                                                
1. Sadebak 
2. Depth description 
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نمود تن یافته به اشکال مختلف در عکس و - عکس، غلبه باز50گذاري حداقل  اشتراك
  .عکاسی صرف با دوربین تلفن همراه را داشته باشند

واسطه خوانش محتواي مجازي  هاي تحقیق به گري از یافتهعالوه بر این، بخش دی
هاي بنیادین  که یکی از مشخصه  آنجایی از«. تولیدي توسط کاربران به دست آمد

ها با توصیف  ، کار تحلیل داده)Geertz, 1997: 6-7(» نگاري توصیف پرمایه است مردم
ها به توضیح مفصل ختم  هاي مکنون در یافته پرمایه آغاز و در نهایت براي کشف الیه

عنوان بازوي کمکی ورود به  براي محقق ساختن این هدف از تحلیل تفسیري به. گشت
اطالعات جمعیت شناختی . شده است   استفاده،تر اطالعات موجود دنیاي معانی عمیق

  : شرح است بدین1در جدول اند  مطلعینی که حاضر به شرکت در مصاحبه شده
  

 استفاده ها عکساز تفسیر براي گشودن رمز معانی درون «،  کهالزم به ذکر است
 مفسر از موضوع و مضمون عکس هاي استنباطمثابه بیان   تفسیرها بهشود؛ زیرا می

نشانه از میان انواع تفسیرهاي موجود، تأکید بر تفسیر  ).54: 1380، 1برت(» هستند
ذکر این .  استها ژست و تأکید بر ها عکس، تالش براي فهم چگونگی معناي شناسانه

شده هرکجا الزم باشد به ارتباط میان عکس،   نکته ضروري است که در تفسیرهاي ارائه
  .شده است  شرح عکس و نظرات کاربران پرداخته

  
  

                                                
1. Barrett 



  

  
  

  
 271  ...   اي   شناسی الگوهاي بازنمایی بدن رسانه گونه

  کننده هاي جمعیت شناختی مطلعین مشارکت ویژگی -1جدول 

ست
فهر

  

نوع   شغل  تحصیالت  سن  نام کاربر
  مصاحبه

وضعیت 
  تأهل

  مجرد  تلفنی  -  دانشجوي کارشناسی عمران  22  اضامیرر  1
دانشجوي دکتري مهندسی   28  حسام  2

  عمران
مهندس 
  عمران

  مجرد  تلفنی

  مجرد  تلفنی  -  کارشناسی علوم سیاسی  27  حسنا  3
دانشجوي کارشناسی ارشد   26  زهرا  4

  علوم ارتباطات
  متأهل  حضوري  خبرنگار

دانشجوي کارشناسی ارشد   27  سحر  5
  معماري

  متأهل  حضوري  -

  مجرد  تلفنی  آزاد  شناسی روانکاردانی   28  سعید  6
  مجرد  تلفنی  -  دانشجوي کارشناسی گرافیک  23  سما  7
  مجرد  حضوري  -  کارشناسی معماري  22  سوگند  8
مربی   کارشناسی ریاضی  32  شبنم  9

  ورزش
  متأهل  تلفنی

مربی   کارشناسی متالورژي  30  شیرین  10
  سازي بدن

  مجرد  تلفنی

  مجرد  حضوري  گرافیست  ارشناسی سینماک  29  علی  11
  مجرد  تلفنی  -  دیپلم  24  علی  12
مسئول   کارشناسی معماري  26  فریناز  13

  فروش
  مجرد  حضوري

مربی   بدنی کاردانی تربیت  34  مجید  14
  سازي بدن

  مجرد  تلفنی
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  مجرد  تلفنی  عکاس  کارشناسی عکاسی  29  محمد  15
پذیرش   کارشناسی ارشد گردشگري  29  مرجان  16

  تله
  مجرد  حضوري

  متأهل  تلفنی  -  کارشناسی زبان روسی  30  مریم  17
  مجرد  تلفنی  آرایشگر  کاردانی کامپیوتر  25  مهسا  18
دانشجوي کارشناسی مهندسی   24  نازنین  19

  شیمی
  مجرد  تلفنی  -

دانشجوي کارشناسی کامپیوتر   26  نازنین  21
  افزار نرم

  مجرد  حضوري  -

  27  نرگس  21
  

  ارشناسک  کارشناسی معماري
  فروش

  مجرد  تلفنی

دانشجوي کارشناسی ارشد   25  نغمه  22
  مرمت بنا

  مجرد  تلفنی  -

  متأهل  تلفنی  نویسنده  کارشناسی علوم ارتباطات  35  نینا  23
  مجرد  تلفنی  حسابدار  کارشناسی حسابداري  31  وحید  24
  مجرد  حضوري  کارتونیست  کارشناسی گرافیک  29  هادي  25
  مجرد  تلفنی  عکاس  یکاردانی عکاس  32  یاسر  26

  
  ها تحلیل یافته

شناختی یا  این توضیح داده شد، شناخت انواع الگوهاي زیباییاز   طور که پیش همان
ها و اهدافی که مطلعین براي به تصویر کشیدن بدن خود  هاي بدنی در کنار تکنیک تیپ

نجر به آمده م دست هاي به تحلیل داده. گیرند هدف اصلی این پژوهش است به کار می
   این سه.شناسایی سه تیپ بدنی در میان گروهی از کاربران ایرانی اینستاگرام گشت
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 زیباشناختیبدن 

  
  .3زیباشناختی و بدن 2نمایشی ، بدن1بدن اجتماعی:  ازاند عبارتتیپ بدنی 

  
  
  
  
  
  
  
  

  مایش تیپ بدن ن: 2 نمودار    تیپ بدن اجتماعی : 1ار نمود
  

 بدن اجتماعی

 فرهنگی، هاي ارزش که ضمن انعکاس دانست مینگی متنی فره بدن را 4داگالس
 .بخشد می ها آن تجلی عینی نیز به ، یک فرهنگ خاصهاي اضطراب و ها مشغولی دل

مشاهده براي   قابلاي شاخصه تواند براي او بدن نماد و مدلی از جامعه است که می
 ه از تیپ بدنیمبتنی بر این تعریف، زمانی ک ).2005شیلینگ، (  اجتماعی باشدهاي نظام

 در اینستاگرام اي رسانهنمود بدن - از بازاي گونه مقصودمان کنیم میاجتماعی صحبت 
  .است که با عرف اجتماعی فاصله چندانی ندارد

                                                
1. Social body 
2. Perfomative body 
3. Aesthetic body 
4. Douglas 



 
 
 
 
 
 
 

  1396، تابستان 10هاي نوین، سال سوم، شماره  مطالعات رسانهفصلنامه      274

، قابل اشتقاق به دو زیرمجموعه گیرند میچند کاربرانی که در این دسته قرار  هر
از عرف و برهم زننده نظم  خارج توان نمییک را   هستند؛ ولی اجراي هیچتر کوچک

 کند میتیپ بدن اجتماعی، شکلی از اجراي مجازي را نمایندگی .  کردقلمداداجتماعی 
؛ بلکه امکان کند می از دردسرهاي احتمالی پیشگیري کارانه مالحظهتنها با اجرایی  که نه

نمود بدن -بازشناختی نسبی از باورهاي رایج و مورد توافق در خصوص چگونگی 
  .آورد می را فراهم اي رسانه

  
 بدن آشکار  

، نیازي به کنکاش و شود میبرده   عنوان بدن آشکار نامبابراي توضیح آنچه 
کافی است به سراغ صفحات کاربران شبکه اجتماعی .  فراوان نیستجستجوي

 که هایی عکس.  داشته باشیمها آن شخصی هاي عکساینستاگرام برویم و نگاهی به 
، مطلع ساختن انگیز دللحظه  بت خاطره، به تصویر کشیدن یکغالب اوقات باهدف ث

دیگران ازآنچه در حال وقوع است یا خبر از تغییري در موقعیت کاربر گرفته و در 
 که اگرچه اشتباهات فاحش هایی عکس. شوند میفضاي مجازي به اشتراك گذاشته 

 خاص را اي شیوهرمی ؛ ولی به لحاظ تکنیکی و فشود نمی دیده ها آن در شناختی زیبایی
  : در موارد زیر خالصه کردتوان می را ها هاي این عکس ویژگیعمده . کنند نمیدنبال 

  

  
   آشکاربدن کاربرانی با هاي عکسمشخصات کلی : 3نمودار 
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حضور هایی که دارند، در یک نکته یعنی   تمام تفاوتبا وجودها  این عکس
 ساله، 29( علیهاي  وع در صحبتاهمیت این موض. جسمانی کاربر مشترك هستند

  :گیرد میمورد اشاره قرار ) گرافیست
 که خودم توي عکس چه کنم می یه عکسی را بذارم اینستا دقت خوام میوقتی «

طوري افتادم، پیش اومده که جایی با دوستام رفتیم یا یه کاري کردیم خیلی خوش 
 سر و این کهی به خاطر  عکسش را بذارم اینستا ولخواسته میگذشته و واقعاً دلم 

  .»نذاشتمب نبوده  خوچین هموضعم 

البته این تنها نگاه کاربر نیست که موجب سنگینی کفه ترازو یک عکس به سمت 
 سایر کاربران هم حکایت از آن دارد که قیافه بیش هاي دیدگاه؛ بلکه شود میمؤلفه قیافه 

گواه این مطلب . آید می ها آنو پیش از دیگر عناصر موجود در یک عکس به چشم 
 هایی دیدگاه، گیرد می است که پیرامون یک عکس شکل هایی بحثمجموعه نظرات و 

موقعیت :  تا عواملی از قبیلاند دادهکه بیشتر چهره و پوشش کاربر را مورد توجه قرار 
 که در آن لحظه خاص اتفاق افتاده است و یا حتی شرح انگیزي خاطرهعکس، رخداد 

  .عکس
 است که کاربران اي مؤلفه ترین مهم شد، عنصر قیافه  گفتهنچه تاکنوننظر به آ

 ظاهري و هاي ویژگی که هدفشان نمایش هایی عکس گذاري اشتراكحتی به هنگام 
چنینی بدون آنکه به   اینهاي عکسدر واقع، صاحبان . کنند میفیزیکی نیست به آن دقت 

 مدیریت هاي استراتژيکنند، نمایش گذاشتن اجرایی بدون نقص از بدن را دنبال 
شده تا حد ممکن   که عکس به اشتراك گذاشتهکنند می دنبال اي شیوهتأثیرگذاري را به 

  . نزدیک باشدها آن آل ایدهبه خود 
 گافمن در خصوص هاي دیدگاه ردپاي توان میخوبی  در چنین فرایندي به

 انتخاب ژست ایستادن، مدیریت تأثیرگذاري را جست، با این تفاوت که کاربر به هنگام
 و کند نمی عمل اي آگاهانه عکاسی همیشه به شکل هزاوینوع نگاه به دوربین و 
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 ریشه در بستر نمایشی و فرهنگ حاکم بر آن دارد و ، او به هنگام اجراهاي انتخاب
 ، براي شناخت چگونگی بازنمود عنصر قیافه.زاییده اجراهاي مکرر جنسیتی است

هاي  دهنده آن یعنی چهره، پوشش و جلوه زء اصلی تشکیلنگاهی به ویژگی سه ج
آمده حکایت از آن دارد که این دسته از  دست هاي به یافته. بصري خواهیم داشت
هایی براي خود قائل  ها ازنظر پوشش محدودیت گذاري عکس کاربران هنگام اشتراك

  .شود یها م هاي مشترکی در این عکس همین مسئله موجب بروز ویژگی. شوند می
  

  
  نمود بدنی آشکار- کاربرانی با بازهاي عکسپوشش غالب در 

  

  
   عناصر مشترك در نحوه پوشش کاربرانی با بدن آشکار:4نمودار 
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 قیافه، چهره افراد و همؤلفدیگر عنصر قابل اهمیت به هنگام تحلیل 
خش در این ب. کنند می خود اعمال هاي عکس ویرایشی است که روي هاي کاري دست

 و بینیم نمیاي از هیچ کاربري  شده   براي پوشش کردار اغراقگیري تصمیمهم مانند 
اگرچه، . چیز بر دنبال کردن مسیري داراي چارچوب، آشنا و متعارف داللت دارد همه

 دارند تالش عکس که در انتخاب اند کرده به این نکته اذعان شوندگان مصاحبهتمام 
تشان بهترین حالت ممکن را داشته باشد و در اصطالح موردي را انتخاب کنند که صور

 را به سمت کرداري خارج از قاب و آنچه ها آنرایج خوب افتاده باشند؛ ولی این میل 
  .کشاند نمی اند دادهنتا به امروز انجام 

 نمایشی تنها به آرایش صورت و حالت هاي مؤلفهداشتن   تمایل به عادي نگههدایر
، دلیلبه همین . کند می نیز نفوذ ها عکسحتی به ویرایش  و شود نمیمو منحصر 

 نیستند؛ کاري دست آنکه عاري از تغییر و با وجود کاربران این تیپ بدنی هاي عکس
 کردن رنگ کمولی نشان از تالش خاصی براي تأکید بر یک بخش خاص از صورت، 

بزارهاي ویرایشی  و استفاده از انمود بیشتر عکس وجود دارد براي زمینه پسآنچه در 
 دیگر به هاي بخش و بهتر نشان دادن هایی بخش براي مخفی کردن تر تخصصیکمی 
توان در موارد  نمود چهره در این دسته از کاربران را می- چگونگی باز.آید نمیچشم 

  :زیر خالصه کرد

  
  عناصر مشترك نحوه نمود چهره کاربرانی با بدن آشکار: 5نمودار 
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تحلیل در این بخش منش یا همان ژست و موقعیت بدنی کاربران   قابلهمؤلفدیگر 
 ها چارچوببارزترین ویژگی این مؤلفه پیروي از اصل در محدوده . مقابل دوربین است

شده قدري   با حدود رسمی تعریفتوانند می که هایی چارچوبحرکت کردن است؛ 
 مردمی تر کوچک يها جماعتفاصله داشته باشند ولی با تعریف عرفی و آنچه که در 

جمعی بودن، تفاوت میان زنان و مردان در زمینه  دسته. شده است تقابلی ندارند پذیرفته
توجه منش این  ها از نکات قابل اي متفاوت توسط آن سطح تماس بدنی و انتخاب شیوه

هایی که به تعبیر باتلر تا حدود زیادي ریشه در تکرار  ژست. دسته از کاربران است
  :اند از هاي این مؤلفه عبارت ترین ویژگی مهم.  جنسیتی داردهاي نمایش

  

  
  نمود مؤلفه منش در کاربرانی با بدن آشکار-عناصر مشترك در نحوه باز: 6نمودار 

  
 بدن پنهان  

نمود -ازاین گفته شد، در اینستاگرام ما با شکل دیگري از باز  که پیشطور همان
 هایی مشخصه ،ر ذیل تیپ بدنی اجتماعیبدن مواجه هستیم که باوجود قرار گرفتن د

 که این دو شکل از شود میدر واقع، آنچه موجب . گروه خود دارد کامالً متفاوت از هم
 با استاندارهاي فرهنگی رایج، ها آننمود بدن در یک گروه قرار بگیرند انطباق -باز

که چه آن استانداردهایی که گاهی هم از. پذیرش در سطح جامعه است عرفی و قابل
 در روند اي شنگه المفاصله دارد اما این فاصله اختالل یا است  رسمی جامعه هاي ارزش

 این گروه از کاربران هاي عکسآنچه که در مشاهده  .کند نمیاجراي فرد ایجاد 
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 سازي پنهان عکاسی براي نیل به هدف هاي تکنیک تکرار برخی کند میتوجه  جلب
  . وجه ناشناختگی خود را حفظ کندکند میک  که به کاربر کمهایی تکنیکاست، 

  

 
   پنهانبدن کاربرانی با هاي عکسمشخصات کلی : 7نمودار 

  
 ها آن بندي ترکیب بدن در ،ظاهر به که شویم می مواجه هایی عکسدر این گروه با 

بشکافیم متوجه خواهیم شد که براي را ؛ اما اگر پوسته ماجرا کند نمینقش مرکزي ایفا 
که  کنند می است، هرچند تالش بدنشان ، عنصر در عکسترین معنابخشان خود کاربر

اي پیش ببرند که  گونه مختلف از اشاره مستقیم به آن اجتناب کنند و اجرا را به انحاء به
در واقع، اجراي این  . اولویت قائل شویمها مؤلفه براي دیگر ، با عکسهدر اولین مواجه

 رسمی هاي تعریفتنها با عرف بلکه با   که نهها آن هرروزمافراد گزینشی است از زندگی 
انتخابی که گاه از باورهاي . شود نمی شنگه الم شدن برپاهم انطباق دارد و موجب 

 و گاه ناشی از شود می براي پوشش ناشی شده تعیینمذهبی و قائل بودن به مرزهاي 
که فرد است ز اموري انتخاب افراد براي ایجاد حسی از ناشناختگی و ارائه تصویري ا

 سحر هاي صحبتدوست دارد دیگران در جریانش قرار بگیرند؛ موردي که در حین 
  :گیرد میمورد اشاره قرار ) ، معمارساله 27(

خب، من قطعاً ازنظر پوشش یکسري محدودیتایی براي خودم دارم ولی این «
 کنم مین فکر محدودیتا به خاطر اعتقاد به حجاب نیست یه مسئله کامالً شخصی؛ چو

  .»اینستاگرام جاي این نیست که کل زندگیت و خودت را بذاري پشت ویترین
  



 
 
 
 
 
 
 

  1396، تابستان 10هاي نوین، سال سوم، شماره  مطالعات رسانهفصلنامه      280

 
  پنهانهاي بدن کاربرانی با هاي عکسپوشش غالب در 

  
ها و نوع پوشش  کند، تأکید کاربران بر لباس ها خودنمایی می آنچه در این عکس

 و ها قابلف، انتخاب  عکاسی مختهاي تکنیک از گیري بهرهاگرچه کاربر با . است
 تر عمیق؛ اما تحلیل کند می ساختن عناصر مختلف تالش وزن هم بصري براي هاي جلوه

در بسیاري مواقع بار معنایی عکس بر دوش لباس کاربر که دهد  می نشان ها عکس
 و نشانی از ذوق و سلیقه او شوند می که همیشه در تن کاربر دیده هایی پوششاست، 
 قیافه براي کاربرانی که تصویري کامل از صورت همؤلف این عنصر از در نهایت. هستند

  :هاي مشترکی است  واجد ویژگیگذارند نمی به اشتراك بدنشانو 

  
  نمود پوشش کاربرانی با بدن پنهان-عناصر مشترك در نحوه باز: 8نمودار 

  
چهره  گیرد میدیگر عنصر مهمی که در هنگام تحلیل مؤلفه قیافه مورد توجه قرار 

 سازي پنهان به خود گرفته است و آن اي یگانهاست، عنصري که در اینجا خاصیت 
 به طریقی از نشان کنند می از این قبیل تالش هایی عکسدر واقع، کاربران در . است
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، زمانی که دلیلبه همین . تشخیص خود اجتناب کنند دادن چهره کامل، واضح و قابل
 این بخش کاربران هنگام به تصویر کشیدن چهره کهی  مشترکهاي ویژگی از خواهیم می

 نیست؛ ها آن مشهود در صورت هاي نشانه د صحبت کنیم، مقصوبرند میخود به کار 
  .گیرند میبراي پنهان ساختن چهره خود به کار ها  آن است که هایی استراتژيبلکه هدف 

  

  
   چهرهسازي پنهانهاي  تکنیک: 9نمودار 

  

  
  سازي چهره ان براي پنهانهاي کاربر تکنیک

  
 منش هاي مؤلفه هاي نشانه صورت به سراغ سازي پنهان هاي استراتژيپس از بیان 

شده از   دیگر عناصر گفتههمچون که طبیعتاً اي مؤلفه، رویم میدر این گروه از کاربران 
 مواجه هستیم که در هایی عکسبر همین اساس، ما با . کند می تبعیت سازي پنهاناصل 

 کاربر تصویري کامل از بدن خود در یک نماي نزدیک یا حتی متوسط ها آنکدام از  چهی
شده توسط این دسته افراد را حائز   گذاشتهاشتراك؛ اما آنچه محتواي به دهد نمیارائه 

عنوان یکی از عناصر  ، بخشی که بههاست عکس حضور بخشی از بدن در کند میاهمیت 
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، یکی از کاربرانی که ) ساله، خبرنگار26( زهرا .استاصلی وجود خود را اثبات کرده 
 و به شکلی عامدانه این شکل از نمود کند میاي دنبال  حرفه عکاسی را به شکل نیمه

  :گوید میبدنی را برگزیده است در این خصوص 
 عکس بگیرم خیلی برام مهمه که بین خوام میراستش من وقتی «

ماهنگی وجود داشته باشه،  مختلف عکس ازنظر زیباشناسی ههاي بخش
به خاطر همینم . شندوست ندارم که عکسام یه سوژه تنها داشته با

 موقع عکاسی چندتا چیز کنار هم بذارم و خیلی هم دوست دم میترجیح 
  .»دارم که حس زنده بودن و زندگی را منتقل کنم

  

  
  تها تنها بخشی از بدن به تصویر کشیده اس هایی که در آن نمونه عکس

  

  
   پنهانبدننمود مؤلفه منش کاربرانی با -عناصر مشترك در نحوه باز :10نمودار 

  
آنچه که مشخص است، این گروه از کاربران در زمان به تصویر کشیدن بدن 

، سازند می را ظاهر هایی قسمت خود را حذف و تن یافته از وجود هایی قسمتعامدانه 
 آل ایدهمن یعنی ارائه تصویري از یک خود انتخابی که در خدمت همان ایده اصلی گاف
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با این تفاوت که براي بعضی از کاربران رسیدن به چنین تصویري در گرو حذف . است
 از زندگی و کنار هم گذاشتن اجزائی است که دوست هایی جنبه ارادي سازي پنهانو 

 1رف سريعنوان مص فرایندي که گافمن از آن به. داریم با دیگران به اشتراك بگذاریم
بدین . است) در برابر فریفتن(، مفهومی که متضمن نوعی از وانمود کردن کند مییاد 

 که براي او مزایایی در پی داشته زند می از اجرا اي گونهمعنا، کاربر دست به انتخاب 
  .باشد

  
  نمایشی  بدن

 مدیریت تأثیرگذاري و کنش هاي استراتژي«: گوید میبه استناد آنچه گافمن 
عملی و ). 7: 1392گافمن،(»  شده استبنانهادهنندگان بر اصول اجراي تئاتري اجراک

 درست و بجا از تجهیزات بیانی است، گیري بهرهعینی ساختن این اجراها مستلزم 
 به امکاناتی است که بدن در اختیارش قرار چیزي هر امید اجراکننده بیش از بین دراین

 نوع برقراري تعامل با تواند میتنها   که نهکنترل قابل است اي ماده؛ چراکه بدن دهد می
 به سمت اجراکننده را نیز دارد ها چشمتعیین کند؛ بلکه قابلیت خیره کردن را دیگران 

  ).2006، 2واسکول و وانینی(
 نوعی به و شود میتوجهی براي بدن قائل  در اجراهایی که اجراکننده سهم قابل

 ما با نوعی از بدن دهد میات ظاهري خود قرار بر اساس تجهیزرا شالوده اجراي خود 
هرچند در این نوع از اجراها . نمایشی بخوانیم  آن را بدنتوانیم میمواجه هستیم که 

 بر وجهی خاص از بدن باشد و همین وسعت تواند میتمرکز و تأکید اجراکنندگان 
با محوریت  که هنگام مشاهده اجرایی شود میاختیارات در مدیریت بدن منجر به آن 

 زیرگروه توصیف و تفسیر این تیپ از بدن در دو .بدن با اشکال متنوعی مواجه شویم
  . گرفته از همین مسئله استسرچشمهبدن ورزیده و بدن اغواگر 

                                                
1..Secret consumption 
2. Waskul & Vannini 
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 بدن ورزیده  
نمود -، این شکل از اجرا بر اساس بازآید برمی زیرگروه که از نام این طور همان

نمود بدن اغلب مورد -این سبک از باز.  شده استنهادهبنا عضالنی وبدنی قوي، تنومند 
 یا کنند میسازي را دنبال  ویژه بدن  به، ورزشاي حرفهتوجه افرادي است که به صورتی 

اهمیت این  .شده است شان تبدیل  از زندگیناپذیر جدایی که ورزش به بخشی هایی آن
ستاگرام عالوه بر اسم موضوع براي کاربران تا حدي است که در قسمت بیوگرافی این

، وزن و قدشان اطالعاتی را منتشر کنند میشخصی در مورد رشته ورزشی که دنبال 
 محسوب ها اي حرفه ورزشکار بودن حتی اگر در زمره ها آنکه براي  کنند؛ چرا می

 از امکان انکاربر از کدام هیچدر اینجا، .  مهم در تعریف خودشان استاي مؤلفهنشوند 
، تصمیمی که امکان بیشتر دیده شدن را براي اند نکردهصفحه استفاده خصوصی کردن 

  .کند می فراهم ها آن
  

  
   کاربرانی با بدنی ورزیدههاي عکسمشخصات کلی : 11نمودار 

  
دیده شدن بدن خود به شکلی ناخواسته دست به ها کاربر باهدف  در این عکس

، از دلیلبه همین . است موجود در عکس زده هاي مؤلفهحذف یا کاهش سهم دیگر 
امري که در انتخاب . شود مینمود هر چه بیشتر بدن استفاده -تمام عناصر در راستاي باز

 30( شیرین. رسد میبه نظر . تشخیص است خوبی قابل نوع و نحوه پوشش کاربران به

                                                
1. Trained body 
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 در خصوص دهد می اي ویژهضمن آنکه به پوشش ورزشی اهمیت ) ساله، مربی ورزش
  :گوید می هایش لباس انتخاب هنحو

 گیرم می عکس پوشم میببین من با همون لباسی که براي ورزشم «
 شورتکاي ورزشی خیلی کوتاه نیستم؛ ولی در کل مند عالقهاصوالً خیلی 

 چون من ، لباسم حتماً پوشیده باشه خیلی اهمیتی نداره براماین که
 موقع ونهپوش نمی که سر تا بدنش را اي حرفهورزشکارم و یه ورزشکار 

  .»عکس گرفتن
  

  
   ورزیدههاي بدن از پوشش غالب کاربرانی با هایی عکسنمونه 

  

  
 نمود پوشش کاربرانی با بدنی ورزیده-عناصر مشترك در نحوه باز: 12نمودار 

  
 با موضوعی ،به هنگام توصیف و تفسیر دیگر بخش مؤلفه قیافه یعنی، چهره

 نسبی کاربران توجهی بی و آن شویم میخالف پیش ذهنیت و تصورات قالبی مواجه 
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این در حالی است که به اذعان «نمود چهره است؛ -ویژه زنان نسبت به چگونگی باز به
 را در خود ها ارزش انسانی، چهره بیشترین تراکم از باالترین هاي انداملوبرتون در میان 

ین گروه ما  هر دو کاربر زن اهاي عکسدر ). 103: 1392لوبرتون، (» آورد میگرد 
 توجه خاصی به آرایش چهره و پیرایش مو نشده ها آن که در بینیم می را هایی عکس

 یا طراحی ریزي  برنامهاست؛ حتی حالت و موقعیت چهره در مقابل دوربین نشان از
 نوعی تالش براي حرکت توان میاین شکل از حضور را . خاصی براي این بخش ندارد

ر جامعه تلقی کرد؛ چراکه زنان از آرایش چهره و بهتر در جهت خالف باورهاي رایج د
  .اند کرده نظر صرفنمود بیشتر مؤلفه اصلی عکس -نشان دادن آن به نفع باز

 افتد میعدم محوریت آرایش صورت و پیرایش مو توسط زنان در شرایطی اتفاق 
 به هاي عکسدر میان .  مؤلفه چهره براي مردان اهمیت بیشتري داردرسد میکه به نظر 

 که در آن شود نمی مرد، هیچ عکسی دیده شونده مصاحبهشده توسط سه  اشتراك گذاشته
 قرارگیري صورت هزاویم؛ حتی ی مواجه باشنشده اصالحبا مویی کمی آشفته یا صورتی 

 حالت ترین آل ایدهو نوع نگاه به شکلی است که اغلب مطابق با تصور ذهنی کاربر از 
 مانع از آن ،به هنگام عکاسیشده تمهیدات در نظر گرفته حال  بااین. صورتش دارد

  . که صورت در کانون عکس قرار بگیردشود می
  

  
  کنند می تصاویري که نحوه چهره این گروه از کاربران را نمایندگی نمونه
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  نمود چهره کاربرانی با بدن ورزیده-عناصر مشترك در نحوه باز: 13نمودار 

  
 بیش از هر عنصر هایی عکسیگران در مواجه با چنین ، دشود می گفته این که

طبیعتاً نظرات .  دو دلیل عمده داردشود میدیگري حتی چهره توجهشان معطوف بدن 
 نکته آن در ترین برجسته دهنده نشانگرفته حول هر عکس    شکلهاي بحث و شده  درج

اغلب در ستایش  که در صفحات این دسته از کاربران هایی دیدگاهمنظر دیگران است؛ 
شرایط بدن، قدرت جسمانی، تالش و درخواست کمک و راهنمایی براي رسیدن به 

 را یافت که به هاي دیدگاه توان می ندرت بهدر واقع، . شبیه کاربر استجسمانی موقعیتی 
 آنکه بدن این با وجود عالوه بر این، .دن باشکرده  اشارهلباس یا چهره : امر دیگري مانند

 ها آن هاي اندام پوشیدگی کاملی ندارد و حتی برخی ها عکسر بسیاري از کاربران د
 در صفحات این افراد توان می را آمیزي توهین معدود نظرات ،شود می دیده وضوح به

  . هم به آن اذعان داشتندشوندگان مصاحبهیافت؛ موضوعی که 
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 در خصوص ها آن تمام  مجید و شیرین کههاي عکس کاربران در مورد نظرات ازدو نمونه 

  .تعریف و تمجید از بدن و تالش این دو است
  

 که کل عکس را تحت آنچه و ترین مهم، ترین اصلی چهره، سراغ همؤلف از پس
کاربران این گروه چه زن و چه مرد سعی . رویم می یعنی منش دهد میتأثیر خود قرار 

 شان تن یافتهقوت وجود  که از منظر خودشان نقطه آنچهدارند تا به اشکال مختلف 
 کنند می را انتخاب هایی ژست ها آنبدین منظور .  را به تصویر بکشندشود میمحسوب 

 که هایی ژستواسطه آن بخش یا عضو مورد نظرشان را متمایز سازند،  که بتوانند به
با این تفاوت که در . اندام است  در مسابقات زیباییورزشکاراناغلب برگرفته از اعمال 

 دیگران چه بخشی از بدن او را ببینند و این کهستاگرام کاربر از قدرت انتخاب براي این
  .چه بخشی ازنظرشان پنهان بماند برخوردار است

گیرند،   نکته مشترك میان تمام کاربرانی که در این گروه جاي میدیگر
-راهبردي که کاربران براي باز. هایی در حین ورزش کردن است گذاري عکس اشتراك

این  . عکاسی درون باشگاه استگیرند میبیشتر قدرت و توان فیزیکی خود به کار نمود 
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 و از سوي دیگر نشان از اهمیت دهد میسو اثرگذاري عکس را افزایش  ترکیب از یک
موقعیت عکس براي این کاربران دارد، موقعیتی که معنایی وراي یک باشگاه ورزشی 

، کاربرانی رسد میبه نظر .  بدل شده استها آنجود ساده را دارد و گویی به بخشی از و
 در ارتباط با چنین فضایی است که بدن خود را گیرند میکه در این دسته قرار 

 و توان فیزیکی و قدرت بدنی در باشگاه و در کنار وسایل ورزشی است که شناسند می
  .کند می معنا پیدا ها آنبراي 

  

  
  اند کرده ورزش خود را ثبت تلحظا که کاربران هایی عکسنمونه 

  

  
  نمود مؤلفه منش کاربرانی با بدن ورزیده-عناصر مشترك در باز: 14نمودار 

  
 بدن اغواگر  

 نمایش را به خود ، عنصرترین اصلیعنوان  تنها بدن به  از اجراها، نهگونه ایندر 
 که اییه اندام، شود می خاص از آن تأکید هایی اندام بلکه بر حضور دهد میاختصاص 

 که هاست آناگرچه بالقوه داراي جاذبه جنسی هستند ولی نحوه به تصویر کشیدن 

                                                
1. Provacative body 
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بر این اساس، زمانی که از بدن اغواگر . شود می اي موجب بارز شدن چنین ویژگی
 مقصودمان آن دسته کاربرانی هستند که به هنگام اجرا بیش از هر چیز کنیم میصحبت 

، در صفحات دلیلبه همین .  متکی هستندبدنشان ییها زیبایی از پرده بیبه نمایشی 
 شخصی این دسته از کاربران با تصاویري مواجه هستیم که گاه حتی به شکل اغراق

  . تالش شده است تمامی بدن یا اندامی خاص در محوریت عکس قرار بگیرداي گونه
  

 
  کاربرانی با بدنی اغواگرهاي عکسمشخصات کلی : 15نمودار 

  
 کاربران این گروه تمایل هاي مشخصه ترین مهم، یکی از یادشدهرد بنا بر موا

، کاربران در این شیوه از عکاسی به دریافتی جدید رسد میبه نظر  . سلفی استعکس به
به هنگام «. کند می، بدنی که در آن واحد سوژگی و ابژگی را تجربه رسند می بدنشاناز 

 و همین امر موجب افزایش کند مییر  با بدنش تغیکنشگرسلفی گرفتن، نوع ارتباط 
 است که فرد بیشترین ارتباط اي لحظهدر واقع، سلفی ثبت . شود می او تن یافتگیحس 

ارتباط قدرت فرد براي مدیریت بدنش و چگونه به  دراین. ممکن با بدن خویش را دارد
و  و همین مسئله لذت بیشتري نصیب ایابد مینظر رسیدن آن تا حد بسیاري افزایش 

تن  روایتی کامالً شخصی از وجود تواند می؛ زیرا او در جایگاهی قرار دارد که کند می
  ).Iqani & Schroeder, 2015: 8(»  خود ارائه کندیافته

 پذیري  این میزان از محبوبیت سلفی مرهون امکانافزون بر درك فرد از بدن خود،
 هاي گوشی فناورانه در هاي پیشرفتبه دیگر بیان، .  است آنزمانی و همه مکانی همه

 امکان عکس گرفتن سریع را فراهم ها دوربینتلفن همراه هوشمند و افزایش کیفیت 
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 قابل سرعت به که به لطف افزایش دسترسی به اینترنت هایی عکسکرده است، 
عالوه، براي ثبت سلفی نیاز به وجود شخص دیگري نیست و  به.  هستندگذاري اشتراك

یکی دیگر از عمده  .ي کافی است تا عکسی در لحظه به ثبت برسداراده و خواست فرد
 کمک به بهتر دیده شدن دهد میدالیلی که کاربران را به این شیوه از عکاسی سوق 

 دیده خواهیم می ازآنچه که تر دقیق راهی هستند براي نمایش بهتر و ها سلفی. است
  .شود

  

  
  لفیعمده دالیل روي آوردن به عکاسی س: 16نمودار 

  
 چهره ها آن مواجه هستیم که در بسیاري از ییها عکسبنابراین، ما با مجموعه 

؛ البته تصویر کامل چهره در میان این دسته از کاربران تنها شود میوضوح دیده  کاربر به
 و چگونگی آرایش چهره و پیرایش مو امر حائز شود نمی سلفی منحصر هاي عکسبه 

، هیچ عکسی در صفحات این پنج کاربر دیده دلیلمین به ه.  استها آناهمیتی براي 
نمودش در - که چهره در آن حضور داشته باشد ولی به نحوه آرایش آن و بازشود نمی

  .فضاي مجازي فکر نشده باشد
واسطه آرایش و ویرایش عکس تنها در  تمایل به ارائه تصویري بهتر از چهره به

 استانداردهاي فرهنگی رایج در خصوص واسطه ؛ اگرچه بهشود نمیمیان زنان دیده 
 اشتراك به هاي عکس ولی شود می آرایش کردن نوعی کنش زنانه تلقی ،زیبایی

 اي مسئلهشده توسط کاربران نشان از آن دارد که این موضوع براي مردان به  گذاشته
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 در هر دو غالب آرایش و ویرایش توان میاهمیتی که . شده است قابل اهمیت تبدیل
 در فضاي باشد می اندام بدن در تعریف خود ترین مهم که چهره طور همان. ه کردمشاهد

کاربر غیرشاغل و علی؛ شود میمجازي هم عاملی مهم در جذب دیگران محسوب 
  :دهد می میزان اهمیت آرایش صورت و اصالح مو را این چنین توضیح دیپلمه

از هر لحاظ  عکسی را بذاره اینستا که کنه میطبیعتاً هر کسی سعی «
 طوري چهخیلی هم برام مهمه که قیافم توي عکس . .خیلی خوب باشه

 تغییري ترین کوچکباشه چون فالئورهام خیلی حساسن و فوري متوجه 
؛ براي همین توي انتخاب عکس به مدل موهام و اصالح ریشم شن می

 ادیت عکس هاي برنامه و یه چیزایی هم با این دم میخیلی اهمیت 
، اي چوله چاله آگه کنم می مثالً پوستم را صاف و صوف نمک میدرست 

  .»کنم میلک و لوکی چیزي داشته باشه اصالحش 
  

  
  نمود چهره کاربرانی با بدنی اغواگر-عناصر مشترك در نحوه باز: 17نمودار 

  
  

   یباشناختیزبدن 
یـرا  نمود بدن را در این گروه از کاربران شاهد هستیم؛ ز       - شکل از باز   ترین  پیچیده

 آن را هاي ویژگیدر اینجا با تصویري چندپاره از بدن مواجهیم و همین مسئله شناخت             
 که در   هایی  توانمندي با تکیه بر     گیرند  میکاربرانی که در این گروه جاي       . کند  میدشوار  

 که توصیف و تفسیر آن بر مبناي زنند میعکاسی دارند دست به خلق تصویري چندالیه  
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دشواري عبور  .  است ناپذیر  امکاننمود خود سخت و در مواردي       -ز اساسی با  هاي  مؤلفه
 از فنـون عکاسـی و   گیـري  بهـره از این مسیر بدان جهت است که مهـارت کـاربران در      

 که چیزي فراتر از ثبت تـصویري  دهد می، تصویري را پیش روي ما قرار  شناختی  زیبایی
 این گـروه  هاي عکس در  این موضوع بدان معنی نیست که     . کامل یا ناقص از بدن است     

از کاربران ما با تصویري سراسر نـشانه مواجـه هـستیم؛ چراکـه کـاربر تـالش دارد بـا                  
 خـود  هـاي  عکـس  را درون   اي  پیچیـده  عالمات ممکن نظـام معنـایی        ترین  کمگنجاندن  

 تکیـه  هـایش  عکـس انعکاس دهد و براي محقق ساختن این هدف به حـضور بـدن در       
  .کند می

در جایگاه کاربر اینستاگرام قرار دارد، با خرق عادت در به  هنرمندي که حاال 
 شکند می باب شده در فرهنگ دیداري مخاطبان را درهم هاي کلیشهتصویر کشیدن بدن 

در واقع، هنر، تکنیک و مواد بصري به کمک کاربر . کشد می را به چالش ها آنو ذهن 
، آنچه موجب جلب رسد میه نظر ب . تا او تصویري غیرمنتظره از بدن ارائه دهدآیند می

 همین وجه غیرمنتظره بودن و تکراري نبودن شود میو جذب دیگران به این صفحات 
  : ازاند عبارت ها عکس مشخصه این ترین مهم .هاست عکس

  

  
   کاربرانی با بدن زیباشناختیهاي عکس مشخصه کلی :18نمودار 

  
در هر بار مواجه با صفحات عنوان مخاطب  ، ما بهها ویژگیبه دلیل وجود همین 

چنینی محتواي   اینهاي عکس. شویم می ناشناخته از بدن مواجه اي جلوهاین کاربران با 
ظاهر نامنظم و مغشوشی هستند که ذهن را وادار به کنکاش براي درك  بصري بدیع، به
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انتقال  که قادر به شود می اي رسانهدر اینجا بدن بدل به  .کنند میسطوح باالتري از معنا 
، در دلیلبه همین  .اند یافتهواسطه بدن عینیت  مفاهیم است، مفاهیمی انتزاعی که حاال به

 هستیم تن یافتگی توسط این کاربران شاهد نوعی از شده گذاشته اشتراك به هاي عکس
 دیده تر کم اي سویه و برد می را زیر سؤال تن یافتگی معیارهاي مألوف از نوعی بهکه 

  .دهد میرا پیش روي بیننده قرار  از بدن شده 
 عکسی داراي معانی گذاري اشتراكاین گروه از کاربران در عین تالش براي 

 و اختالل در نحوه اجرایی که براي خود انتخاب شنگه الم براي پیشگیري از بروز ،متکثر
استراتژي است عکس در واقع، شرح . آورند می، به نوشتن شرح عکس روي اند کرده

عالوه بر  .کند میظ انضباط نمایشی که به موفقیت و فهمیده شدن اجرا کمک براي حف
در واقع، ما با .  صورت دیگر وجه مشترك این گروه از کاربران استسازي پنهان، این

 بدن در آن نقش هاي اندام مواجه هستیم که شمایل تقریباً کاملی از هایی عکسمجموعه 
 کاربر سما . در آن بسیار دشوار است؛ بدنی که امکان تشخیص صورتبسته است

گرافیستی که در حال تصویرسازي شعرهاي فروغ با بدنش است در این خصوص 
  :گوید می

 کامل توي عکسا مشخص نیست چندتا طور به من صورتم این که«
 دوست ندارم بقیه فکر کنن صرفاً به خاطر صورتم این کهدلیل داره؛ اول 

 شه میصورت از توي عکس حذف  وقتی این که دیگه .عکس گرفتم
 متعلق به هر کسی باشه و حرفی که داري با عکست تونه میاون بدن 

 راستش این کهآخر دستم .  فقط منحصر به خودت نیستزنی می
 چون باالخره بعضی تره راحت، این طوري خیالم کنم نمیاحساس امنیت 

  .»از عکساي من یه ذره متعارف نیست
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 از هنرهاي گرافیکی، تکنیک عکاسی و مندي بهره کاربران که با  از تالشهایی نمونه

  .اند ساخته فناوري تصویري ابهام گونه و داراي تکثر معانی از بدن خود هاي ظرفیت
  

بنا بر آنچه گفته شد، احاطه بر فنون عکاسی، ابزارهاي ویرایشی و اصول 
 هاي عکسرا در شناختی منجر به آن شده که تنوع و گوناگونی بیشتري  زیبایی

با در واقع، این گروه از کاربران .  شده توسط این گروه شاهد باشیمگذاري اشتراك
  که باهایی منش؛ اند گرفته پیش هر یک منشی جداگانه را ، اشتراك در تأکید بر بدنوجود

  . هستندهایی مشابهت در چند نکته اساسی داراي ها تفاوتوجود تمام 
  

  
  اشناختینمود مؤلفه منش کاربران با بدن زیب-ك در نحوه بازعناصر مشتر: 19نمودار 
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 1این گروه از کاربران در یک ویژگی بسیار مهم که گافمن آن را رازآلودي
به عقیده او اگر ما ادراك و دریافت را شکلی از تماس و .  مشترك هستندخواند می

. شود میاطی است که حاصل ، کنترل ارتبشود می کنترل چیزي که دریافت ،ارتباط بدانیم
، محدود کردن و تنظیم فرایند دهیم می از خود نشان آنچهمحدود کردن و تنظیم کردن 

.  که تصویر مطلوبش را بسازددهد مینمایش است و اعمال آن به بازیگر آزادي عمل 
نمود اموري که در صورت -این شیوه نوعی تمهید تدافعی است براي جلوگیري از باز

موضوعی که در ). 1959گافمن،  (شوند می نابود ها آنیک دیگران با مواجه نزد
  :گیرد میمورد اشاره قرار )  ساله، کارشناس عکاسی29( محمد هاي صحبت

. من همیشه توي عکاسی از شنا کردن در مسیر آب فراري بودم«
نش از همه چی دموقعی هم که تصمیم گرفتم از بدنم عکس بگیرم نو بو

  .»شه میبه نظرم همین ناآشنا بودن باعث جذابیت .  بودتر مهمبرام 
  

  
  دالیل گرایش کاربران به رازآلودي: 20نمودار  

                                                
1. Mystification 
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  گیري نتیجه
هاي  هاي اجتماعی مجازي و به دنبال آن رشد و گسترش شبکه شبکه زمان با ظهور هم

ازپیش مورد  عکس محور همچون اینستاگرام، بحث کارکردهاي اجتماعی عکس بیش
ساز انسان به  در این میان چگونگی به نمایش درآمدن عناصر هویت.  گرفتتوجه قرار

در . هاي اجتماعی مجازي بدل شد نقطه کانونی موضوعات مرتبط با عکس و شبکه
ساز انسان اهمیت  ترین مؤلفه هویت عنوان مهم نمود بدن به-چنین شرایطی نحوه باز

گیري از رویکرد  ضر تالش شد با بهرهبه همین منظور، در مقاله حا. کند بسیاري پیدا می
اجرا، نمود خود و مدیریت : نمایشی گافمن و سه مفهوم اساسی مدنظر او یعنی

 چگونگی حضور جسمانی کاربران ایرانی اینستاگرام مورد مطالعه قرار ،تأثیرگذاري
هاي  تر به موضوع، از دیدگاه تر و نگاهی جامع یابی به تحلیل دقیق براي دست. بگیرد

  .تناسب استفاده شد ودیت باتلر پیرامون اجراي جنسیتی نیز بهج
نمود خود -افزون بر این، مجازي بودن بستر مطالعه ما را به مباحث مرتبط با باز

بر این اساس، زمانی که از ارتباط انسان با . هاي اجتماعی مجازي رهنمون کرد در شبکه
شود؛ نمود  ینستاگرام صحبت میکامپیوتر و چگونگی فعالیت او در فضاهایی مانند ا

به همین . شود نمود خود بدل می-خود که مفهومی مرکزي براي گافمن است به باز
نمود بدن در -، آنچه در اینجا مورد مشاهده، مطالعه و سپس تحلیل قرار گرفت بازدلیل

نگاري  شده، رویکرد کیفی، روش مردم بینی براي نیل به اهداف پیش. اینستاگرام است
مشاهده مشارکتی، مصاحبه و : زي و الگوي پیشنهادي سادبک مشتمل بر سه تکنیکمجا

  .تحلیل محتواي مجازي مورد استفاده قرار گرفت
با تکیه بر امکاناتی موجود در این نوع از روش تحقیق، سه تیپ بدنی میان بخشی 

 مواجه با يها شیوهدر واقع، تکرار برخی الگوها و . از کاربران اینستاگرام شناسایی شد
 توان می از بدن کرده است که هایی تیپ را بدل به ها آنبدن توسط کاربران مختلف 
 ادعا توان نمیاگرچه .  قائل شدفردي منحصربه هاي ویژگیبراي هر یک خصوصیات و 

؛ چراکه امکان دارد شود میکاربري لزوماً و صرفاً با یک تیپ بدنی شناسایی یک کرد، 
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 نمود بدن حالتی رفت و برگشتی داشته باشد و براي به تصویر  او درهسلیقذائقه و 
توان تأکید کاربران بر  حال نمی بااین.  مختلفی استفاده بکندهاي شیوهکشیدن بدنش از 

نمود بدن - شیوه بازتوان می این امر در نهایت موجب به. استراتژي خاصی را انکار کرد
  . بدنی جاي دادهاي تیپیکی از این  این پژوهش را ذیل کنندگان مشارکتهر یک از 

  
 توسط کاربران گذاشته اشتراك شخصی به هاي عکسنمود بدن در -الگوهاي باز: 2جدول 

  اینستاگرام
  ها پیتمشخصات    بدنیيها پیت

  
  

  اجتماعی

 عدم تأکید صرف بر بدن 

 انطباق با استانداردهاي فرهنگی رایج در خصوص بدن  
 ذهبیرعایت برخی مالحظات اجتماعی و م  
  کارانه مالحظه هاي تکنیک و ها استراتژيدر پیش گرفتن 

 حافظ نظم موجود  
  
  

  نمایشی

 محوریت تام و تمام بدن  
 عدم الزام به رعایت استانداردهاي فرهنگی رایج در خصوص بدن  
 عدم رعایت مالحظات اجتماعی و مذهبی 

  کارانه مالحظه هاي تکنیک و ها استراتژي گرفتن نظرعدم در  
 برانگیز چالشده نظم موجود و برهم زنن  

  
  
  

  زیباشناختی

 محوریت تام و تمام بدن  
 عدم الزام به رعایت استانداردهاي فرهنگی رایج در خصوص بدن 

 عدم رعایت مالحظات اجتماعی و مذهبی  
  کارانه مالحظه هاي تکنیک و ها استراتژيعدم در نظر گرفتن 

  مألوف در خصوص بدنهاي عادتبه چالش کشیدن  

 گیري غافل به اصل الزام 

 پیچیدگی و چندمعنایی  
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، به جا در اینکننده مشارکتصحبت از مشاهده سه تیپ بدنی متفاوت میان کاربران 
 از یکدیگر منجر ها تیپ و صفاتی است که به تمایز این ها ویژگیمعناي شناسایی 

بدن در نمود - استراتژي کاربران براي بازتوان می را ها مشخصهبرخی از این . شود می
 نسبتاً ثابتی عبور چندگانهدر واقع، اجراي کاربران از مسیرهاي . اینستاگرام دانست

بر این اساس، .  هستندها آنسالمت طی کردن   گوناگون ابزار بههاي تکنیک که کند می
تشخیص و تفکیک هستند که در   این سه تیپ بدنی اموري قابلهاي تکنیکاستراتژي و 

 هدف و قصد خاصی نهفته است؛ جزئیاتی که تالش شده ها نآپس انتخاب هر یک از 
 و اهداف در ها استراتژيطبیعی است این .  پرداخته شودها آن به ل ذیلدر جدو
کل  تعمیم به  در این پژوهش مصداق دارد و قابلکننده شرکت دایره افراد خصوص

  .جریانات حاضر در اینستاگرام نیست
  

  نمود بدن- و اهداف کاربران اینستاگرام از بازها تکنیک، ها استراتژي: 3جدول 
  اهداف  ها کیتکن  استراتژي  تیپ بدنی

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  اجتماعی
 
 
 
 
 
 

  
  
  

  آشکارسازي
  

  هاي عکستکثر و تنوع در 
 جمعی دسته

 وگنجاندن  چیدمان  به توجه عدم
 عناصر مختلف در عکس

  عدم توجه به تنوع فضاي
 ها عکسبصري 

 کل عنوان یک  نمود بدن به-باز
 گزینش بخشی از آن نه و یکپارچه

  براي رو روبهانتخاب نماي 
 نمایش تصویر تمام قد از بدن

  ها عکسویرایش  

 دیده شدن 
  عکس بهجذابیت بخشیدن 

  ثبت خاطرات خانوادگی و
 دوستانه

  به تصویر کشیدن ارتباطات
 خانوادگی و دوستانه

  مطلع ساختن دیگران از
 تغییرات ظاهري

 ه نمود ضمنی سرمای-باز
  واسطه بدن اقتصادي به
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  سازي پنهان

  تنوع و تکثر در فضاي بصري
 ها عکس

 برخورد گزینشی با بدن 
 مخفی کردن چهره 
 کارگیري عناصر  در به خالقیت

 تصویري مختلف
  بدل ساختن بدن به جزئی از

 ها عکسچیدمان 
  ها عکسویرایش  

 دیده شدن 
 حفظ حریم خصوصی 
 عکس به بخشی جان 
 اثبات وجود خود 
 خفی کردن نقاط ضعف م

 بدن
 اي مجموعهکنار  در بدن حضور 

  و تعلقاتها مندي عالقهاز 
 تصویري نگاره خودزیست ثبت  

  
  
  

  ورزیدگی

  فرديهاي پرترهتنوع و تکثر  
  عدم توجه به چیدمان و

 در عکس مختلف عناصر گنجاندن
 تأکید بر نقاط قوت بدن 
  الگوبرداري از ورزشکاران

 ماندا تناسب
 عکاسی از بدن هنگام ورزش 
 عنوان موقعیت  به باشگاه اهمیت

 عکس
  ها عکسویرایش  

 دیده شدن 
 بخشی انگیزه 
  ،نمایش قدرت جسمانی

 استقامت و پشتکار
  ها توانمندينمایش 
 ایجاد تمایز با دیگري به 
  بدنهاي ویژگیتأکید بر  واسطه 
 گسترش دایره ارتباطات به  

   بدنهاي ویژگیتأکید بر  واسطه

  
  
  
  
  

  
  نمایشی

  
  

  اغواگري

  فرديهاي پرترهتنوع و تکثر  
  عدم توجه به چیدمان و

 گنجاندن عناصر
  هاي ژست و ها اندامتأکید بر 

 آمیز تحریک
 ایستایی بدن 
 ها عکس ویرایش  

 دیده شدن 
 واسطه  القاي حس برتري به

 بدن و هاي جذابیتتأکید بر 
 ظاهري

  ایجاد تمایز با دیگري
 هاي جذابیتواسطه تأکید بر  به
 ن و ظاهربد
  گسترش دایره ارتباطات

 هاي جذابیتواسطه تأکید بر  به
  بدن و ظاهر
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  زیباشناختی

  
  

  
  شناختی زیبایی

  فرديهاي پرترهتکثر و تنوع  
 ترکیب هنر و فناوري 
 بدنمبهم سازيو سازي پیچیده  
 کارگیري  خالقیت در به

فناوري و امکانات اینستاگرام 
 نمود بدن-در باز

  ها عکسویرایش  

 ده شدندی 
 عکاسیهاي توانمندي نمایش  
 واسطه بدن  بهبیانگري خود 
 حفظ فاصله اجتماعی 
 واسطه باز ایجاد تمایز به-

 نمود تصویري متفاوت از بدن
  ارائه تصویري پیچیده و

واسطه  داراي معانی متکثر به
 حضور بدن

 گسترش دایره ارتباطات به  
 در توانمنديواسطه تأکید بر 

  عکاسی از بدن
  

 استفاده از باوجود بدنی مختلف هاي تیپ، کاربران شود میدیده گونه که همان 
 به مقاصد جداگانه در برخی موارد یابی دست مختلف براي هاي تکنیک و ها استراتژي

 و دیده شدن بیش ها عکسداراي اشتراکاتی هستند؛ این اشتراکات در دو گزینه ویرایش 
 در وهله اول نشان از تمایل ها تکنیکیري این تکرارپذ. کند میاز سایر موارد خودنمایی 

 دارد و تر مطلوبمنظور ارائه تصویري بهتر و   بهکاري دستکاربران براي ایجاد تغییر و 
اگرچه نوع . دهد میدر مرتبه بعدي، از میل به دیده شدن و مورد توجه قرار گرفتن خبر 

 خودِ کاربر هاي قابلیتبه  بستگی زیادي ها عکس از امکان ویرایش گیري بهرهو میزان 
 بهشده است    در اینستاگرام تعریففرض پیش صورت بهدارد؛ اما ابزارها و فیلترهایی که 

 نزدیک کاربران با سطوح مختلف آشنایی با اصول و ابزارهاي ویرایشی فرصت تمام 
 با در اینجا، دلیلبه همین . دهد می آلی را ایده فضاي عکس به آن تصویر سازي
واسطه   مواجه هستیم که بهاي تغییریافته شده و کاري دست هاي بدن و اه عکس

  .شوند می در اینستاگرام به دیده و شناخته شدن کاربر منتهی گذاري اشتراك
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