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 نستاگرامیا یفرهنگ حاکم در شبکه اجتماع یها مؤلفه ییشناسا

   یشمشاد نیرحسیام
دانشگاه آزاد  قات،یعلوم ارتباطات واحد علوم و تحق یدکتر یدانشجو

 .رانیتهران. ا ،یاسالم
 

   یافسانه مظفر
 ،یدانشگاه آزاد اسالم قات،یگروه علوم ارتباطات واحد علوم و تحق اریاستاد

 .رانیتهران، ا
 

  فر  یمحمد سلطان
 ،یدانشگاه آزاد اسالم قات،یگروه علوم ارتباطات واحد علوم و تحق اریاستاد

 .رانیتهران، ا
 

   یفرهنگ اکبر یعل
 ،یدانشگاه آزاد اسالم ،قاتیتحق و رسانه واحد علوم تیریاستاد گروه مد

 .رانیتهران. ا

  چکیده
هايفرهنگحاکمبرشبکهاجتماعیاينستاگرامبودهاست.اينپژوهشهدفاينپژوهششناسايیمؤلفه

انجام روشتحلیلمضمون از استفاده با و کیفی رويکرد مشارکتبا تحقیق، نمونه است. کنندگانشده

هايفعالدرسطحتهرانبودند.بايرانستاديومديراناجرايیرسانهنظران،مدبالقوهازاساتیدوصاحب

محدوديت و تحقیق نمونه در تنوع حداکثر اهمیت گرفتن نظر مصاحبه،در انجام براي موجود هاي

نمونهمالک از استفاده با شد. گرفته نظر در مبنايهايیبرايانتخابچارچوبنمونه گیريهدفمند)بر

انت معیارهاي با ساختاريافته نیمه مصاحبه از بعد نظري و مضمونی41خاب( اشباع متخصص، نمونه

ومحدوديتحاصل توجهبهشیوعکرونا با است. شیوهشده هايمتنوعیبرايمصاحبههايناشیازآن،

وراستفادهشد)حضوري/تلفنی/مجازي)واتساپواسکايپ(.پروتکلمصاحبهنیمهساختارمندبرمبنايمر

هابااستفادهازفرآيندوتحلیلدادهتجزيهادبیاتپژوهشومبانیتجربیتدوينومورداستفادهقرارگرفت.

صورترفتوبرگشتیمستمربیندادهو(درحوزهتحلیلتماتیک،به7142)4ايکالرکوبرونمرحله6

تحلیلکدگذاري هاي حاصل کدهاي6شده جستجوي اولیه، کدهاي ايجاد داده، با آشنايی مرحله،

ساختتم تعريفتمگزينشی، کهدراينهاياصلیوتهیهگزارشپايانیانجامهايفرعی، 441بینشده
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هانشانداديافتهمضموناصلیبهدستآمد.5مضمونفرعیو44واحدمعنايیفشرده،83مفهومکلیدي،

،«گفتمانضدفرهنگی»،«توهمدانايی»مضمونکلی:5تواندرکهفرهنگحاکمبرشبکهاينستاگرامرامی

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

 .یمقاومت، خودابراز ،ییفرهنگ، فردگرا نستاگرام،یا :ها واژهکلید
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 مقدمه 

بهعصراطالعاتوجامعهشبکه ورود رسانهبا هاياجتماعیمبتنیبروبوايوظهور

هايمختلفوانددرجريانسازيهاتوانستههادرجذبکاربر،اينشبکهتوفیقاينشبکه

هاياجتماعیبااساسیداشتهباشند.درواقعشبکههايگوناگوننقشارائهسبکزندگی

توجهبهکارکردمتنوعشانبرايترويجسبکزندگیمبتنیبراينترنت،مورداستقبالقرار

(.اينفضاباتمرکزبرترند،چالش،میزان4816اند)عیديزادهواحمديبلوطکی،گرفته

رهاوقوانیناينمحیطتندهد.هرچقدرکندتابههنجافالور،اليکو...فردراوادارمی

به شود، بیشتر فضا اين از پذيرشفرد سبکزندگیمیزان دستخوشطورقطع اشبیشتر

تغییراتیخواهدبودکهچونفرهنگوريشهآنمتعلقبهفضايمجازيوغربیاست،

اشرابیشترهايبینفردوخانوادهپذيرشنیستوهمینامرشکافبرايخانوادهفردقابل

(.4815کند)بیبکآباديوهمکاران،می

هاوگیريخردهفرهنگازبینرفتنعرصهخصوصیدربرابرعرصهعمومی،شکل

گیرياجتماعاتمجازيودرهايجديد،شکلهايجديداجتماعیبرمحوررسانهجنبش

بهوسیع آن از که پیدايشچیزي ممکن شکل میترين تعبیر فرهنگسايبر شود،منزله

شگوشه اينترنتو استکه تحوالتی از پديدبکهاي روزمره زندگی در اجتماعی هاي

 اتابک، و زاده )مهدي است کاربران4815آورده میان در فرهنگحاکم از وقتی .)

میشبکه فرايندهاياجتماعیمجازيسخنگفته کاربراندر ايناستکه منظور شود،

شبکهفعالیت اين در خود روزمره تعامهاي اطراف، دنیاي از تفسیرشان شیوه الت،ها،

به مسئله اين است. چگونه تجربیاتشان و ازآنارتباطات کهويژه دارد اهمیت جهت

يابدوبخشمهمیازهاياجتماعیدرمیانافراد،افزايشمیروزضريبنفوذشبکهروزبه

شودکههرروزهبهتعداداينها،سپريمیعنوانکاربراينشبکهزندگیانسانمعاصر،به

گیريخردهفرهنگمتناسبباشودکهتجربهايندوفضايیشدنوشکلیافراداضافهم

(.از4815کند)رستمیوهمکاران،هاياينافرادرادستخوشتغییرمیاينفضا،انتخاب

هايارتباطی،طرفیبهعلتبرتريعلمی،تکنولوژيک،ارتباطیوفرهنگیغربدررسانه
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معرضمطلو انتخابمخاطباناينرسانهسبکزندگیغربیبیشتردر قرارببودنو ها

هايحاکمهاوسنتشودگاهیسبکزندگیمتغايرباارزشگیردکهاينامرسببمیمی

می مدرن اصطالحاً سبکزندگی پیرو که بگیرد شکل جامعه عمدهبر طرفی از باشد.

رموجبشکافدهندکهاينامهاياجتماعینوينرانسلجديدشکلمیکاربرانشبکه

هايمیانسبکزندگیموردپسندآنانبانسلگذشتهشدهاستکهمنشأبسیاريازنقصان

 بلوطکی، احمدي و زاده است)عیدي نسلی بین تجربه4816ارتباطی به توجه با لذا .)

هايمجازيدرايندنیايجديدوافزايشگسترهانتخابآنانکهمتفاوتکاربرانشبکه

براينمبناناشیازفضا يمجازينويناست،بسیاريازمفاهیمبنیاديمتحولشدهاست.

دوفضايیشدن واقعیبهپارادايم فیزيکیو جهان کنار مجازيدر جهان ظهور مرورها،

هايحاکمبرجهانفیزيکیرادستخوشتحولکردهاستهمچنینيکیازعناصريمنطق

شبکه در فرهنگههاياجتماعیدستخوشويژگیکه عنصر است، ايخاصخودشده

 (.4811است)عاملیوحاجیجعفري،

وپیوندهايآن4هاياجتماعی،شبکه بهمردم اشاره هاستاگرچهدرمعنايیکلی،

(Golbeck, 2015رسانه اين ولی ) درواقع قادرنرمها را کاربران که هستند افزارهايی

پروفايلمی ايجاد اتصالو با برايهايیسازند دوستان دعوتاز اطالعاتشخصیو از

بايکديگرمبادلهوبهاشتراکبگذارند.اينها،پیامدسترسیبهاينپروفايل هايکوتاهرا

 ,2010Haenleinتواندشاملانواعاطالعات،تصاويروصوتباشد)هايشخصیمیفايل

& Kaplanمانواقعیاستکهبهگذاريعکسوتصويردرز(اينستاگرامسايتاشتراک

می امکان فعالیتکاربران از تا دهد تهیه تصوير عکسو خود روزمره بههاي و کنند

امکاناليکوکامنتشکل دراينپلتفورم، گذاريوهايمختلفبهاشتراکبگذارند.

میهمین همچنین کاربران دارد. وجود نیز فالوشدن فالو و فالوکردن امکان توانندطور

(صاحباناينشبکهاجتماعیGolbeck, 2015هايشخصیياعمومیداشتهباشند)صفحه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Social networks 
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طورهايیاززندگیخودودوستانشانراهمانتوانندلحظهمعتقدندبااينستاگراممردممی

4(.Hellberg, 2015افتد،تجربهکنند)کهاتفاقمی

پیچیده کلیت قوانین،فرهنگ اخالقیات، هنرها، باورها، دانش، شامل است اي

ورسوموهرقابلیتوعادتیکهتوسطاعضايجامعهکسیشود)حسنیوهمکاران،آداب

ازسويیشبکه4816 درهاياجتماعیرسانه(. هايیهستندکهبرايتعاملوانتشارمحتوا

پذيريبسیاربااليیداردوازشده،دسترسیماعیطراحیمحیطاينترنتازطريقتعاملاجت

مقیاس انتشار فنون بابايی، و است)خانیکی شده استفاده آن در 4811پذير هايشبکه(.

اينستاگرامبهاجتماعیمانندتويیتر،فیس افرادخودرابوک، عنوانمحلینوظهوراستتا

شکل آنالين اجتماعی روابط و معرفی را )گرفته کنند  ,Stefanone & Ruiمديريت

اينستاگراماثباتمی2013 هايکندکهتأثیرقدرتمندتريبرکاربراننسبتبهشبکه(؛اما

فیس و تويیتر همچون مشابه به بوکاجتماعی و آناليندارد تعامل شبکه يک عنوان

(Triantafillidou & Yannas, 2020شکل مشارکت، انگیزه انجمن(، هايگیري

 ,Casaló & et alجتماعی،افزايشخالقیتدرکاربرانوبیشترتوانستهمؤثرواقعشود)ا

(.اينستاگرامنیازهايعمدهکاربرانراازجمله:نیازهايشناختی،نیازهاياطالعاتی،2020

عنوانيکابزارارتباطیمؤثراستکهنیازهاياجتماعیونیازهايسرگرمی،شناسايیوبه

 دهد.اطالعاتدراختیاراعضاقرارمیبرايجستجو

توانددرکمفهومفرهنگرااينامرباتوجهبهتعريفیکهازفرهنگارائهشد،می

شبکه ازدر اينستاگرام، اجتماعی شبکه اينکه به توجه با کند. پراهمیت اجتماعی هاي

اترينشبکهمحبوب در پژوهشگر لذا است، ايران و جهان ينپژوهشهاياجتماعیدر

هايفرهنگحاکمبرشبکهاجتماعیاينستاگرامبپردازدقصدداردتابهشناسايیمؤلفه

 پیشینه پژوهش

( 4815موالئی عنوان تحت پژوهشی در رسانه»( در سلبريتی فرهنگ هايگردش

سلبريتی فعالیت مطالعه اينستاگراماجتماعی: در هوادارانشان و ايرانی هاي مطالعه« به

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. www.instagram.com (2015) 
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توصیفیاينپژوهشنشانفرهنگ مطالعه است. فارسیپرداخته اينستاگرام سلبريتیدر

می بین از که سینماسلبريتیشناسايی765دهد حوزه سه در موسیقیو-شده تلويزيون،

سلبريتی ورزش، وتلويزيونبا بیش411هايحوزهسینما رانفر، ترينتعداددنبالکننده

گیرندونفرازنظرتعداددرردهدومقرارمی21موسیقیباهايازآن،سلبريتیدارند.پس

اندکهبهلحاظتعداددنبالکنندهدرنفرشناسايیشده11هايورزشی،درنهايت،سلبريتی

هايدهدکههرچندتعدادسلبريتیچنیننتايجپژوهشنشانمیجايگاهسومقراردارند.هم

هايحوزهطورمیانگین،سلبريتیتراست،امابه،بیشهايحوزۀموسیقیسینماازسلبريتی

هايحوزهسینماوتلويزيوندارند.تريدرمقايسهباسلبريتیموسیقیدنبالکنندگانبیش

رضوياکبرزاده )جهرمی، شیخی و زنان4813نژاد و دختران پیمايشیدرباره تحقیق با )

اينستا فعالیتدر میزان میان تهران، از دنبالمناطقی و سلبريتیگرام درکردن تغییر و ها

هرچنداينتحقیقبهچارچوبايمعناداريافتههايارزشیزنان،رابطهچارچوب هاياند.

کند.حسنیوارزشیاينبانوانکهبراثرفعالیتدراينستاگرامتغییرکردهاستاشارهنمی

( خدما4812کالنتري مورد در تجاربکاربران بررسی در کامنت( اليک، مانند وتی

میاننمی به تأثیراتمنفیاينرسانه سخناز اينستاگرام، نتايجفالوشدندر به بنا آورند.

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

زندگیواقع تمايز فزاينده محوشدن گیرد غفلتقرار نبايدمورد شايسته یازاينستاگرام

شناختیواجتماعیآناست.زندگیمجازيوپیامدهايمنفیروان

(کهبهمطالعهرابطهفرهنگوزندگیروزمرهدر4815بیبکآباديوهمکاران)

شبکهشبکه پرداختندوبراياجتماعیفیسهاياجتماعیمجازي)مطالعهموردي: بوک(

ازروشکیفیمردم اينهدف، درمیدانمطالعهنگاريمجازرسیدنبه ايمتشکلازي،

فیس811 اجتماعی شبکه جمعکاربر و شد دادهبوکاستفاده طريقآوري از آن هاي

مصاحبه و آنالين مشاهده يافتهمشارکت، صورتگرفت. عمیق نیمه و عمیق هايهاي

می نشان مؤلفهپژوهش که عبارتدهد فرهنگکاربران و روزمره زندگی از:هاي اند

گمنمايش از ترس و کثرت اجرا، رسمی،و روايت جاري به معمولی روايت شدن،
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اينمؤلفهحساسیت هنر. و حرفه دادن قرار معرضديد در و تابوها درواقع،زدايیاز ها

فیس فضاي بر حاکم فرهنگمعمول و ايرانی کاربران روزمره زندگی از بوکنمايی

( همکاران و رستمی ت4815هستند. بررسی به شبکه( وأثیر فرهنگ بر اجتماعی هاي

پرداختند. اصفهان( استان کاربران موردي: )مطالعه کاربران )هويت( دينی باورهاي

آوردهايیهستندکهامکانیفراهممیهاياجتماعیاينترنتیپايگاهيامجموعهپايگاهشبکه

عالقه بتوانند کاربران فعالیتمنديتا و افکار ها، را خودشان اشتراکهاي به ديگران با

هايپژوهشنشانهاراباآنانسهیمشوند.يافتهبگذارندوديگرانهماينافکاروفعالیت

هاياجتماعیاينترنتیرابطهمعناداريباهويتوفرهنگدهدکهفضايمجازيشبکهمی

اجتماعیوهاي(بهمطالعهاستفادهازشبکه4815دينیکاربراندارد.مهديزادهواتابک)

فیسشکل کاربر تهرانی جوانان در فرهنگجوانی بهگیري مقاله اين بوکپرداختند.

هاگیريفرهنگوهويتفرهنگیجوانانباتمرکزبرتجاربوتعامالتآنمطالعهشکل

پردازد.شانمیهادرزندگیروزمرههاياجتماعیمجازيواستفادهازاينشبکهدرشبکه

شبکهنتايجاينپ زيسته هايهاياجتماعیووضعیتاستفادهژوهشضمنتشريحتجربه

شبکه اين از میجوانان نشان شبکهها در حضور که بهدهد اجتماعی زندگیهاي مثابه

امکانوفضايیبرايشکل فراهمروزمره گیرينوعخاصیازهويتفرهنگیجوانیرا

ازاينمی فردگرايانه،جوانیعبارتهايفرهنگترينويژگیرومهمکند. اندازواکنشی،

(بهمطالعهارتباط4814گرابودن.روشندلاربطانیوصابر)فراجنسیتی،طبقاتیومصرف

درمیانفرهنگوفناورياطالعاتوارتباطاتوآسیب هايفرهنگیاينترنتپرداختند.

ها،هايآنیويژگیاينمقاله،ضمنتعريفمفاهیمفرهنگوفناورياطالعاتوبررس

ترينهاينوينارتباطیکهمهمرابطهمیانفرهنگوفناورياطالعاتباتأکیدبرفناوري

شودکههااينترنتاست،موردکنکاشقرارگرفتهاست.دراينپژوهش،مشخصمیآن

ارزش باعثتضعیفبرخی است پژوهشاينترنتممکن میان در شود. دينی هايهاي

(اشارهکردکهبهمطالعهاستفادهاز7142)4هايتوزلوهابزواندبهپژوهشتخارجیمی

فرهنگرسانه و اجتماعی اينهاي پرداختند. فرهنگی درکمتقابل پیشرفت براي عامه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Tuzel & Hobbs 
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می نشان ومطالعه يکديگر با روابط توسعه براي را فرصتی آموزان دانش که دهد

اشتراکگذاشتنعاليقبه به تاناسطورکلیدر دادند. نشان در7147)4مشترکخود )

رسانه و فرهنگ ادغام مطالعه به پرداخت.پژوهشی خدمات انتظار در اجتماعی هاي

میرسانه هايکاربرديمبتنیبراينترنتتعريفکردعنوانبرنامهتوانبههاياجتماعیرا

استفادهازچندينشود،ارائهمیکهاطالعاتیراکهتوسطکاربراننهايیارسالمی دهد.

وبالگ پادکستفرمتآنالين)مثالً شبکهها، ويکیها، اعالنات، تابلو ها،هاياجتماعی،

هايگفتگو(برايابرازنظراتافراددرموردمحصول،سرويس،هايخبريواتاقگروه

هايجديدگیريفرهنگخريدخاصیمبتنیبررسانهنامتجاريوياسازمان،سببشکل

رسانه همینترتیب، به است. توسطمصرفشده بههايتولیدشده عنوانيکبیانیهکننده

مثبتيامنفیدرمورديکمحصولياخدماتکهتوسطمشتريانبالقوه،واقعیياسابق

کنندتعريفايجادشدهوازطريقاينترنتبهبسیاريازافرادومؤسساتدسترسیپیدامی

فورديمی شبکه7145)7شود. و اينترنت نقش مطالعه به فرهنگ( در اجتماعی هاي

هايارتباطینويناساساًهمهپرداخت.ويدرواقعبهاينامرتوجهداردکهچگونهفناوري

سخنگفتهاستوتغییراتیکهدر8دهد.ازاينترنتچیزهاتعامالتمحیطانسانراتغییرمی

شودتغییراتازفرهنگرچنددرادامهذکرمیسبکزندگیانسانبهوجودآوردهاست.ه

می کشیده آنالين به دنبالهآفالين همچنان فضايمجازي و است.شود واقعی دنیاي رو

اکوري و رسانه7141)1اهیاگو مطالعه به شکل( اجتماعی: فرهنگهاي انتقال و گیري

پو لباس زبان، حقیقت، در فرهنگاست. هر پايه ارتباطات موسیقی،پرداختند. شیدن،

شود،ازهايزندگیوهرچیزيکههرفرهنگیدادهمیسبکزندگی،طعمومزه،ارزش

هاازطريقمراحلمختلفتوسعهوتحول،شود.برايناساس،رسانهطريقارتباطبیانمی

کنند.درجامعههاومرزهاايفامیهمیشهنقشانتقالمیراثفرهنگیمردمرادرمیاننسل

رسانهم ارتباطات از بسیاري سیستمعاصر، در رسانهاي مختلف بیانهاي اجتماعی هاي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Tanase 

2. Furedi 

3. Internet of Things 

4. Ohiagu & Okorie 
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تصورات،درک،ساختنمعانیشود.رسانهمی هاياجتماعینیزدرزندگیروزمرهعمدتاً

طورخاصبررسیشودکهگیرند.مهماستکهبهوديدکلیواقعیتياجهانرادربرمی

رساختوانتقالفرهنگمردمینقشدارد.شواهدحاصلازهاياجتماعیدنقشرسانه

پیش نظريه تئوري مطالعه، میاين تأيید را انعکاسی رسانهبینی که موردکند اين در ها،

ارزشرسانه اجتماعی، میهاي تکثیر را هنجارها و اجتماعی هاي هودکنند. 4مارسال

نالينوآفاليندربینکاربران(درپژوهشینقشاينستاگرامدرساختهويتآ7171)

اسکاتلنديرابررسیکردهوبهايننتیجهرسیدهاستکههويتیکهکاربراناسکاتلندياز

.7سازنددرتقابلباواقعیت)آفالين(آناناستطريقاينستاگرام)آنالين(برمی

 چارچوب مفهومی

باب در بنیانمطالعه اساسیکه چندمفهوم اينجا در ماهیتتحقیق، و مسئله به توجه با

شبکه میفرهنگ محسوب جهتاي در مفاهیم اين است. شده مرور بهشوند، دادن

اند.هاونتايجاينتحقیقنقشیمحوريداشتهدهیتحلیلهاوسامانپرسش

 گرایی نمادین تعامل

پردازد(وضعشدبهمطالعهمعانیمی4183)8«بلومر»ادينکهتوسطگرايینمسنتتعامل

دهند.اينرويکرد،معنارانشاتگرفتهازکنشهاومحیطشاننسبتمیکهافرادبهفعالیت

تعاملمتقابلاجتماعیمی گرايینمادينباداندوبرخصلتنمادينبودنآنتأکیددارد.

دارومبادلهها،کنشوکنشمتقابلراازطريقارتباطمعناگربودنانسانتأکیدبرکنش

قابلنمادهايمعنا ازايندرکمیدار بهداند. افراد،رو بین ماهیتتعامل در موازاتتغییر

دستخوشدگرگونیمی نیز جامعه )انگروزينو، 4816شود گافمن41-43: ديدگاه از .)1

معروف از نظريهيکی تعاملترين عملیپردازان تجربه کسب جريان در افراد گرايی،

نقش کردن درونی با که روزمره میزندگی تعريف اجتماعی نیزهاي را اين شود،
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Madeleine Marcella- Hood 

2. Instagram versus reality 

3. Blumer, Herbert 

4. Goffman, E. 
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هارامديريتوايننقش7وپشتصحنه4باآفريدنخودهايجلوصحنه»آموزندکهمی

بهجرح خالقانهدستاينوتعديلکنند. کنندوباکاريمیترتیبافرادزندگیروزمرهرا

قابل تحملآفريدنفضاهايیبرايواژگونساختن،همنوايیوسازش،زندگیروزمرهرا

(«.1-4836:41سازند)بنت،می

گرانبرايکندکهکنشگافمنزندگیاجتماعیراهمچونصحنهتاتريترسیممی

ددرنمودِخو»آيند.دربررسیهايمختلفرويصحنهآنمیهاوشخصیتنمايشنقش

«زندگیروزمره درزندگیاجتماعیاست،اماتبعاتيکاجراي«اجرا»،خود،محصولِ

جهتدهد.ازاين،فراترازکنترلفردياستکهاجراراارائهمی«مجري»خاصبراييک

سازودارايپیامداستوفرديامجريدرنمايشِآمیز،سرنوشتکنش،رفتاريمخاطره

نگرانچگونگیادراکِخودتوسطديگرانياهمانتماشاچیانونیزخود،بیشازهرچیز

به دلیل همین به و است نمايش آن موقعیتتبعات با مقابله و پیشگیري هايمنظور

تکنیکبی از اعتبارکننده تأثیرگذاري»هاي مديريت می« گروهاستفاده دو در که کند

(.4817:7ند)گافمن،قراردار«اقداماتمحافظتی»و«اقداماتتدافعی»

آلراآلازيکنقشايدهجلويصحنهجايیاستکهافرادسعیدارندنمايشیايده

اينمناطقبراساسمیزانموانعادراکیوبرحسبرسانهارتباطیکهازطريق بازيکنند.

آنموانعادراکیعملمی تفاوتدارند)گافمن، 4817کنند، همچنینازآنجاکه471: .)

هايفرد،فراگیرترازويژهدرخصوصرويکردها،عقايدواحساسهابهريازواقعیتبسیا

میشوند،لذاآنزمانومکانکنشمتقابلهستندياپشتآنپنهانمی توانبههاراصرفاً

فرداستنباطکرد.ازهمینزاويهاست«رفتاربارزغیرارادي»هاياشکلیغیرمستقیمازگفته

باشدکه«سوداگراخالقیات»توانديککندفرددرجايگاهمجريمیعنوانمیکهگافمن

بازيگرفتنبرايايجادبرداشت با -4817:48هايمطلوبازخودابايیندارد)گافمن،

اجراي47 و بازي معناي خالق را تماشاچیان هم و مجريان هم درهرصورتگافمن .)

ايشده.ويدررورخدهديادروضعیترسانهداند،چهنمايشدروضعیترونمايشمی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Frontstage 

2. Backstage 
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کنند.هاوقواعداجتماعیراعرضهمیهاگونهساختگیازآيیناشارهداردبهاينکهرسانه

تعامالترسانه اينديدگاه از واقعیفرضمیلذا امور بازتولید صرفاً ايدهايشده شود.

به معرفیخود تشصورترسانهگافمندرباره و مطالعاتمربوطبهايشده در ديدشده

(.474-4831:471زاده،فضايمجازيمجدداًموردتوجهقرارگرفتهاست)مهدي

 ایدوفضایی شدن و فرهنگ شبکه

می تأکید مبنا اين بر جهان، شدن دوفضايی واقعیتپارادايم فهم که وکند فردي هاي

هايتکجهانیامکانپذيرنیست.اينفهمجهانواقعیمنهايدرکاجتماعیباپارادايم

جهانمجازيوبالعکسمطالعهجهانمجازيبدونتوجهبهمتغیرهايجهانواقعی،مطالعه

رو،الزماستتاباشناختینسبینسبتکند.ازاينوعخطايفهممیونگاهراگرفتاريکن

(.4811هايصحیحیارائهشود)عاملیوحاجیجعفري،بهعواملاصلیاينفضاتحلیل

گیريدراينفضايجديدامرياستکهبههمینمنظورشناختفرهنگدرحالشکل

هايتحولانگیزيارتباطاتودهکدهظريهارتباطبانبايدموردتوجهقرارگیرد.اينامربی

جهانیمارشالمکلوهاننیست.مکلوهانمعتقداستکهجوامعبشريدراثرماهیت

گرفته شکل ارتباطی نهوسايل وسیله او، عقیده به آن، محتواي نتیجه در تا ازاند. تنها

بلکهبه نیست، رآنتأثیرچشمگیرترازخودپیاماستوبمراتبمهممحتوايپیامجدا

توانچنیناستنباطکرددراينپژوهشعالوه(.بههمینسببمی4814دارد)مهديزاده،

هاياجتماعی،درعصرارتباطاتالکترونیکودهکدهجهانی،فرمتاينبرمحتوايشبکه

مثابهچیزياستگیريفرهنگخاصايندورهنقشدارد.اينمسئلهبههادرشکلشبکه

کند؛برطبقنظريهجامعهايبهآناشارهمیکستلزدررابطهبافرهنگدرجامعهشبکهکه

هايجديد،قلمروفرهنگیدستخوشتحوالتگیريرسانهايمانوئلکستلزباشکلشبکه

پذيريوارتباطاتايشدن،انعطافشودودراينقلمرو،الگوهايمشابهشبکهشگرفیمی

م بر زودگذر، رسانهنمادين منسجم نظام يک بهحور و الکترونیکی مشخصاي طور

می وجود به تجلّیاينترنت، بهآيد. نوع، همه از فزايندهاتفرهنگی بهطور ايناي وسیله
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رسانهگیردورسانهفضايالکترونیکیشکلمی غیرمتمايزهايیيکهايجديد، و طرفه

(.4831،توسطتعداديکانالمحدودنخواهندبود)کستلز

شدهتوسطکاربر،بلکهمتأثرازتنهادربرگیرندهمحتوايمصرفاينهفرهنگشبکه

هايسیّارساختروزافزونمطالبتولیدشدهتوسطکاربراناست.دراينمیان،نقشرسانه

توجهاست.هاياجتماعیمجازيقابلدرخودمانیوصمیمانهکردندنیايفرهنگیشبکه

ايبهمحیطخانگیيااداريمحدودنبودهوبهزندگیروزمرهرسانهچراکهديگرمصرف

ايبهوجودآوردهاست،جايیکهخودِخصوصیبانفوذکردهوکاربرانیچندينوظیفه

می همراه يا عمومیتکمیل نوعیخودِ و سیارسازيمحیطخصوصی»شود آمده« پديد

آنمردمشروعبهتولیدومصرفهاياجتماعیمجازيمحملیاستکهدراست.شبکه

هابهدلیلبازنمايیهويتشخصی،گذاريکنند.ايناشتراکروزمرهتصاويرخودشانمی

به خودنمايی، و خصوصیاتخود و عقايد شخصیابراز فرهنگینوعی فرآيند يا سازي

سازيفردي» » مارتین، و )کريبر دارد 4814اشاره نیز753-718: ديگر برخی هرچند .)

زمانباآنکهشاهدفرديمعتقدنددراينفضاهم گرفتهشکل4«سازيشبکه»سازيهستیم،

شبکه افراد مفهوم )در فرد آن در که دنیايی شدهاست. نه7اي است، توجه مرکز در )

روايتی8«ايشدهفردگرايیشبکه»رو،خانواده،محیطکار،همسايهوگروهاجتماعی.ازاين

هايکرداجتماعیدرمقابلسیستمسلسلهمراتبیاستکهبیانگرشیوهازسیستمجديدعمل

ارتباطوتبادلاطالعاتبینافراددراجتماعاتشبکه درچنیناتصال، ايمجازياست.

هاقالبشدهاستوافرادوضعیتیانسانبهابزارمکانیکیقالبنشدهبلکهبهسايرانسان

 ازسايريننکردهوقتیدرفضاياينترنتهستندخود جدا اندبلکهدرحالمعاشرتبارا

(.Rainie & Wellman, 2012: 6-7ديگرانهستند)

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Networking 

2. Networked Individuals 

3. Networked Individualism 
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 شناسی روش

استفادهازتحلیلمضمونی)تماتیک( پژوهشحاضراکتشافیمبتنیبرمطالعاتکیفیبا

پژوهش مطالعاتو زمینهبود. در ايران داخل در اندکی بسیار فرهنگشبکههاي ايي

مضمون(،انجام يا تماتیک )تحلیل روش اين انتخاب اصلی علت درواقع است. شده

هايهاياولیهوعمیقبرايتوسعهالگوهاينظريبودهاستکهدرپژوهششناسايیايده

هايکمیباواسطهپژوهشتجربیآتیقابلیتاستفادهداشتهوبتوانبسطاينپژوهشرابه

ورويکردهايآزموننظريهانجامداد.هايآماريبزرگنمونه

عرصهپژوهشحاضراينستاگرامبودهاست.باتوجهبهعرصهپژوهش،جامعههدف

هاياجتماعیوافرادفعالدرحوزهنظراندرحوزهشبکهراخبرگاندانشگاهیوصاحب

 معیارهايزيردرنظرگرفتهشد: به توجه با انجامحداقليکپژو4اينستاگرام هشدر.

.دارابودنسابقهکاري،مديريتاجرايیدررسانه،7هايمرتبطباموضوعپژوهش.زمینه

.سابقهفعالیتمرتبطدرحوزهارتباطاتورسانه.8علمیدانشگاه.هیئت

هايغیرگیريگیريهدفمندوگلولهبرفی)نمونههاازطريقنمونهدسترسیبهنمونه

درنت و شد انجام شناختیکامل،احتمالی( موضوعیپژوهشو اساسمحور بر ابتدا یجه

معرفی پژوهش، اساسمعیارهايجامعه بر مصاحبه پساز انتخابو فرد اند.شدهاولین

8نمونهادامهداشتهوبارسیدنبهتکرارنتايج،41گیريباشرطاشباعنظريتاتعدادنمونه

اشبا از اطمینان برايحصول نیز ديگر نمونه تعداد کلبه در و نظريگرفته نمونه42ع

رسید.

مصاحبه مطالعه اين در اطالعات گرداوري بهابزار که است نیمههايی صورت

بازهزمانیساختاريافتهبه انجام21الی11واسطهفرآيندديداريوشنیداريبا شدهدقیقه

است.

فرآيندوتحلیلدادهتجزيه از استفاده با برونايمرحله6ها در7142)4کالرکو )

به تماتیک، تحلیل کدگذاريحوزه و داده بین مستمر برگشتی و رفت هايصورت

تحلیل حاصل کدهاي6شده جستجوي اولیه، کدهاي ايجاد داده، با آشنايی مرحله،
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Braun, V.& Clarke 
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شدهکههاياصلیوتهیهگزارشپايانیانجامهايفرعی،تعريفتمگزينشی،ساختتم

دراين 441بین کلیدي، 83مفهوم معنايیفشرده، 44واحد و فرعی مضمون5مضمون

سازمان و تحلیل در آمد. دست به بهاصلی اطالعات مصاحبهدستدهی از ازآمده ها

استفادهشد.MAXQDA 2020افزارنرم

پذيري،)قابلیتاعتبار،انتقال4هايگوباولینکلنهاازمالکبراياعتباربخشیبهيافته

اطمینانوتأيیدپذيري(استفادهشد.برايقابلیتاعتبارازبازبینیمحققینوتکنیکبههم

تروهايجامعشدهودادههايمختلفبررسیتنیدگیاستفادهشدتادرحدممکنديدگاه

مشاورعمیق و )استادانراهنما بازبینیهمکار از درافرادصاحب-تريحاصلشود. نظر

موضوعباسابقهتألیفياپژوهشدراينحوزه(دردومرحلهاستفادهشد.مرحلهاولبراي

به اطمینانازکیفیتواعتبارپروتکلمصاحبهومرحلهدومبراياعتبارساختارکددهی.

هادرهايبرخیمصاحبهافزارمکسکیودا(ونمونهاينمعنیکهساختارکددهی)درنرم

پیشنهاد نظراتاصالحیو ايشانقرارگرفتو تحلیلهايارائهاختیار در بررسیو شده

ازچندنفرپژوهشگردرفرايندمصاحبهداده ضمناينکهاستفاده بهکارگرفتهشد. ها،ها

داده نمونهتحلیل از استفاده است. شده انجام راستا اين در نیز نهايی تفسیر و گیريها

ازمصاحبهپذيريدادهدامکانانتقالهدفمن استفاده است. افزايشداده را هايعمیقوها

سازي،درراستايمالکتأيیدپذيريانجامغوردراطالعاتبرايمقايسهمداومومفهوم

شد.

 ها یافته

5ذيلدستآمدندکهاظهارمهمغیرتکراريوغیرهمپوشانبه413ازهاياينتحقیقيافته

مضم «توهمدانايی»ونمحوري: «گفتمانضدفرهنگی»، «ايفردگرايیشبکه»، فرهنگ»،

قرارگرفتند.«کنشگريومقاومت»و«سلبريتی

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Goba & Linkoln 
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 توهم دانایی

کنندگانبهشود،نوعنگاهمشارکتعنوانتوهمدانايینامبردهمیآنچهدراينپژوهشبه

 از است. داده نشان را دانشیاينستاگرام فضايیبرايجنبه فضاياينستاگرام، ايشان، نظر

خردهاطالعاترابهعنوانسوادرسانه اييادگیريوتثبیتاطالعاتمفیدنیستوصرفاً

واحدمعنايی2مضمونفرعیو7دهد.مضمونکلیتوهمدانايیازتحويلکاربرانمی

آمدهاست.دستفشردهبه

 «توهم دانایی»درباره   واحدهای معنایی، مضامین فرعی و مضمون اصلی .9جدول 

 اصلی   مضمون های فرعی مضمون شده واحدهای معنایی فشرده

منبع، اعتبار مسئله محتوا، اعتبار مسئله

انتشار، انگیزه فرااعتمادي، و سوگیري

توجه)اليکواشتراک(،اغواجلب

عمقوپرتیراژسونامیاطالعاتکم

ايمثابهسوادرسانهخردهاطالعاتبه
توهمدانايی

مصاحبه نظر میاز نظر به اجتماعیشوندگان، شبکه از استفاده درک و بینش رسد

مختلفجامعه، اقشار میان اينستاگرام از استفاده اقبال رشدکمیو با همگام اينستاگرام

هايارتباطیوپذيرندهتکنولوژيرشدنکردهاست.اينامربهعلتآنکهکشورماهمواره

کارگیريمحتواهايداخلآنبودهاست،ضعفیبنیادينوهمچنینکارکرديدرنحوهبه

بهشیوه بهسببفقداندانشکافیچگونگیاستفادهازاينابزارها لذا اينظاممنددارد.

نشبکه را ابزارها اين از دانشاستفاده مهارتو کاربران اينمیهاياجتماعی، آموزند.

نیازمندتربیتوآموزشبهکاربراناستبااين حالبسترکهفضايیمبهموجديداست،

وخطابااينفضاآشناصورتتجربیوآزموندهدواصوالًکاربرانبهاينآموزشرخنمی

برايشکلمی ناتوانیکاربراندردرکحقوقوشوندکهزمینهرا گیرياخبارموهوم،

آيد.قاعدهبهوجودمیکندومتعاقباًفضايیمعوجوبیفشانوابهامدرآنفراهممیتکالی

برمحتوايیتأکیدداردکههايمهمرسانهيکیازويژگی هايجديدآناستکه

می تولید ساروريکاربر ژانگو تعبیر به محتوايی7144)4کند. ترجیح کاربري، هر )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Zhang & Sarvary 
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ترجیحا با که دارد را بهخاصخود منجر اينمسئله ديگرانمتفاوتاستو ذائقه تو

می بزرگی محلی شبکه باپیدايی همراه محتوا تولید براي کاربر عمل آزادي شود.

هايیکهبازدارندگیجديندارند،موجبشدهکهتولیدکنندگانمحتواازهرمحدوديت

اعیاينستاگراموغلبهتصويرمحوربودنشبکهاجتم»ايقرارگیرند:نظردرطیفگسترده

جايتفکربیشترمسحورتصاويرشوندوباتوجهبهشودکهکاربرانبهمتونکوتاهسببمی

مديوماينستاگرامويترينیبرايبه کثرتوغلبهمحتواهايسرگرمیمحورواينکهاساساً

اينامراز نکنندو بهمفاهیمعمیقفکر طرفینمايشگذاشتنتفريحوسرگرمیاست،

شودوازطرفیابزارياستکهوجهسرگرمیآنغلبهنگريکاربرانمیموجبسطحی

(.41«)شوندداردومفاهیممهمکمترديدهمی

ماننديکبه اينستاگرام سرگرمی»طورعام، بازکردنآنوديدن« با افراد استکه

تصويرازآدم وموضوعانواععکسو مها ساعاتیسرگرم نظرشوند.یهايمختلف، به

شوندگان،نوعمحتواوشیوهارائهآندراينستاگرامکمکزياديبهافزايشدانشمصاحبه

نمی اينوسوادعمومیجامعه کاربرانبه دسترسیتعدادزيادياز نکتهمهم، گونهکند.

دهند.اطالعاتهاراانتشارمیطوروسیعیآنمطالباستکهبدونتوجهبهصحتآن،به

 به غالباً اينستاگرام، در اطالعاتخرد»منتشرشده ماندگاريمی« مورد در هم که افزايد

هاياجتماعیهاوهمدرموردکاربردشانترديدهايجديوجوددارد.محققانشبکهآن

وخانگی«شدنايرسانه»معتقدنددرگسترشفراغتمجازيبینجوانانامروز،دوفرايند

 داشتهرسانه4«شدناهلی»يا نقش نوين رسانههايِ اين امکانات پرتو در جواناناند. ها،

کنندهاسپريمیسرگرمیوفراغتخودرابیشازهمیشهدرخلوتوبااتکابهاينرسانه

 (.4818:726)ذکايی،

ماباورداريمکهسوادرسانه ها،موسیقی،ايمکهازرسانهايداريمويادگرفتهبیشترِ

سلبريتیبا از بسیاري چهرۀ کنیم؛ پیدا را خود دلخواه سرگرمی و اطالعات رازي، ها

هايیتوانیمپیامآسانیمیدانیم.بههامیشناسیموچیزهايبسیاريرادربارۀزندگیآنمی

هايمختلفباهارادراينترنترويسايتراباعکس،ويديو،يامتنبسازيموسپسآن
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. domestification 
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هانمايشدهیم،دانیمکهچگونهخودمانرادررسانهکنیم.ماآشکارامیديگرانهمخوان

رسانه از اطالعاترا رسانهچگونه با بگیريموچگونه میها سرگرمشويمو دانیمکهها

هايخودمانوهمخوانکردنآنباديگرانبهرهبگیريمهابرايآفرينشپیامچگونهازآن

 واق4811)پاتر، آيا اما می(؛ عاً را خودمان رسانه»توانیم باسواد ايشخصی فرد« بدانیم؟

رسانه سواد انبوهداراي از شخصی خوانشی بتواند استکه فردي حاضر، عصر در اي

بههايرسانهپیام و باشد ارتباطیداشته سپهر پیامايدر وهايرسانهنوعی، تحلیل ايرا

(،4836:72(.ازنظرشکرخواه)4818:65بکی،ارزيابیوسرانجامانتخابکند)بشیروچا

رسانه مهارتسواد پايه بر تفکیکاينوعیدرکاستکه برايشناسايیو هايالزم

راستابودنمحصولنهايیاياستواراستوهدفاصلیآنراتشخیصهمتولیداترسانه

عدالتاجتماعیمیرسانه تحقق با بصیريانجهرمی)ها ن4835داند. استکه( معتقد یز

کنندگانیفرهیختهباشند،بهجايآنکهمصرفکندتابهبهمردمکمکمی»ايسوادرسانه

ساالريايراراهیدرجهتمردمروسوادرسانه،ازاين«شهروندانیفرهیختهتبديلشوند

دهداند.تحلیلکلیازفضاياينستاگرامايناستکهفرهنگحاکمبراينشبکه،استفامی

پروايخردهاطالعاتبرايانبوهیازکاربراناست.اطالعاتیکهازمنظرونشرسريعوبی

طورجديمحلترديدهستند.اعتبارمحتواواعتبارمنبعبه

 گفتمان ضدفرهنگی

مهم شبکهگفتمانضدفرهنگیاز تاريکدر اينستاگرامهاياجتماعیبهتريننقاطِ ويژه

آمدهاست.اينواحدهاتحتمضامینفرعیدستواحدمعنايیبه3است.دراينمضمون،

تحلیلشدند.«ايافولهنجاريشبکه»و«ايفقداناخالقرسانه»
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 ظاهرشده درباره گفتمان ضدفرهنگی  واحدهای معنایی، مضامین فرعی و مضمون اصلی .4جدول 

 اصلی   مضمون های فرعی مضمون شده واحدهای معنایی فشرده

خشونت،نفرتپراکنی،تحقیر،توهین،تجاوزبهحريم

نسبی، محرومیت معنوي، مالکیت افول خصوصی،

تحديدسرمايهاجتماعی

ايفقداناخالقرسانه

ايافولهنجاريشبکه
گفتمانضدفرهنگی

مصاحبه نظر از وفادار»شوندگان: اخالق به چندان که است فضايی اينستاگرام، فضاي

سببمی بیشتر آزاديعمل و کاربران بودن گمنام شاخصنیست. که هاياخالقیشود

میبه اينمسئله فقدانقوانیناينتواندبهشدتنزولکند. حقوقیکافیوعلتباشدکه

قانونببینندکهشودبرخیکاربرانخودرادرفضايیبیجامعوضعفاجرايی،سببمی

می آن فضايآفاليندر در اينکه به توجه طرفیبا از اقدامیبزنند. هر تواننددستبه

فضاي در امکانی بی اين لذا ندارند، را نظراتشان ظهور و بروز امکان افراد از بسیاري

(.3«)يبروزبیشترودربرخیمواردافراطیداردمجاز

عاليقوسايرفعالیتهايمجازيکاربرانمیدرشبکه باتوانندافکار، هايخودرا

دريافت ناخواسته يا و خواسته کاربرانرا ديگر بازخورد و اشتراکبگذارند به ديگران

بدونايجادحسواقعیکراتودربعضیمواردکنند.خشونتجزهیجاناتیاستکهبه

دلیلشرادقیقنمیشهگفتاماتمايلکاربران»شود.خشونتدرفضايمجازيمنتشرمی

راحتناسزاگويیدراينستاگراميابهاشتراک برايبازنشراخبارمنفیبیشتراست.اساساً

 (44«)گذاشتنشخیلیراحته

باشد.خشونتمی تالشبرايآسیبجسمی يا دشنام، اهانت، تحقیر، شامل تواند

درهرموردهدفآسیبرساندن،يعنینوعیدردورنجفیزيکیياروانیاست.خشونترا

صورتاحساسیياکالمیدرنظرمثابهتجلیافراطیوشديدخشموعصبانیتبهتوانبهمی

خانی4834گرفت)محسنیتبريزي، امکانبروزخشونتدر4812کی)(. داردکه اشاره )

پايینفضايمجازيبیشتروکمهزينه اينفضا ابرازخشمدر همچنینآستانه ترتراست،

اياستکهفارغازعالمگونهکهازعنوانشپیداستبهاست.ساختارفضايمجازيچنان

می افراد چارچوبواقع هويتو تعريفکنندتوانند را عمالًهايی واقعی دنیاي در که
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اينويژگیموجبمیامکانوجودخیلیازآن فراهمنیست. شودکاربرانباکمترينها

دغدغهازبابتشناسايیيامسئولیتدرقبالرفتارهايفرديدرفضايمجازياقدامکنند.

زنانپراکنیگانهنفرتتحلیلگفتمانانتقاديابعادسه»(در4811مقیمیوهمکاران)

زنفعالدرحوزهزنان1بهتحلیلوبررسیصفحاتاينستاگرامی«علیهزناندراينستاگرام

تحلیلوبررسیپستپرداخته علیههايبررسیاند. نوعخشونتاست: حاکیازسه شده

تبعیضونظاممردساالري،علیهنهادخانوادهونقشسنتیزنانودرنهايترستگاريبه

هايسنتیوتالشبراييفمنیستیومدرنازدريچهتخريبوعلیهارزشهاسمتارزش

قفسسنت مشخصشکستن موردبررسی، صفحات گفتمانی مطالعه کلی برآيند در ها.

شدهدرنظمگفتمانیهويتزنانههايمطالعهگرديدهاستکهدالمرکزيمجموعپست

شبکه«اجتماعیبودن» پايانرساندنخشونتدرفضايهاياجتماعیمجازيبراياست.

سیاست از میمجازي استفاده فضا اين در خاصی، امرهاي اين از نیز اينستاگرام کنند،

انگیزيرادردستورکارشقرارگرفتهدادهاست.مستثنینیستومقابلهبانفرت

 ایفردگرایی شبکه

مشارکت شبکهاظهارات فردگرايی درباره کنندگان به را ما 41اي، و معنايی 7واحد

جايگرفتند.«ايفردگرايیشبکه»مضمونفرعیرساندکهاينمعانیذيلمضموناصلی

 است.«خود»کانوناصلیبحثدراينجامفهوم

 ایظاهرشده درباره فردگرایی شبکه  واحدهای معنایی، مضامین فرعی و مضمون اصلی .9جدول 

 اصلی  مضمون  فرعیهای  مضمون شده واحدهای معنایی فشرده

جلبموضوعصحبت خودابرازي،بودن، خودافشايی، توجه،

نمايشِ تظاهر، رهايی، و لذت )خودشیفتگی(، نارسیسیسم

 خودِفیک)جعلی(،تسکینوالتیام،فرارازجبرهويتی

فردگرايیبیانی

فضايرهاننده
ايفردگرايیشبکه

 اينستاگرام، در قرارگرفتن توجه تصويرراهطرف پروفايل، جذابیت دارد: مختلفی هاي

گذاردواشتراکمیهايیکهبهبودنموضوعجذابیکهگذاشته،زيبايیخودفردياجالب
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اينحسطرفتوجه افرادگاهبخشمیقدرمهمولذتبودنگاهآنمانندآن. شودکه

دامانخريدفالوئرجعلیمی دستبه ديگرکنجکاوي»...شوند: هايافراطیاستمورد

می خود از عکسی میفرد و چیستگذارد آن به نسبت واکنشديگران ببیند خواهد
(.5«)شناختیگرددبهبعدروانخواهدخودشرابهديگراننشاندهدکهبرمیدرواقعمی

آلیبرايخلقاستراتژيکشبکه ايده ازلحاظهويت»هاياجتماعیمکان هايیکه

مطل بسیار وبهستنداجتماعی می« شمار )به کهSonja Utz & Kramer, 2009آيند )

براساسنظريهاندچگونهتوسطديگرانقضاوتشوند.بستگیبهاينداردکهافرادمايل

بوکواينستاگراموغیرهساختههاياجتماعیهمچونفیسگافمنآنچیزيکهدرشبکه

شوديکنوعاجرايخودياخودبازنمايیاست.می

رادرارتباط«خود»خودافشايیبهرفتارارتباطیاشارهداردکهدرآنفردآگاهانه

دهد؛بنابراينخودافشايیرفتارياستکهتمرکزآنبرسازدويانشانمیباديگرانمی

اشتأثیربرديگراناست.خودافشاگريانتقالتصويريازخودبهديگرانوهدفغايی

خودابرازي از میبخشی سنجشمحسوب براي را خودافشاگري ابعاد همچنین شود.

4توانبهکاربرد)کیموديندياخودابرازيمی ،7144 اينابعادعبارت453-452: انداز:(.

1)سطحصمیمیتاطالعات(،صراحت8شود(،عمق)میزاناطالعاتیکهارائهمی7وسعت

ارزش / اعتبار5)ظرفیت ن)درجه6اطالعات(، که میاي بهشان اطالعات درستیدهد

ونیتارائه ارائهدادهاست( را ارائه2دهنده دهندهآگاهانهوازروي)میزاناطالعاتیکه

هاياجتماعیمجازيچونشبکه(.118-3،7146:111دهد(،)يانگوبراونقصدارائهمی

موقتیومتغیرمیآزادومستقلهستندهويت هايیسیال، ددرجامعهجهانیافرا»سازند.

هويت عناصر ترکیب ساختن دگرگون با وکنونی، تأخر و تقدم دادن تغییر و بخش

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Kim & Dindia 

2. breadth 

3. depth 

4. positivity 

5. valence 

6. authenticity 

7. intentionality 

8. Yang & Brown 
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پردازند.بنابرايناحتمالمتصلبهايخودمیها،بابازسازيپايدارهويتبنديآناولويت

(.4113432تامسون،:«)يابدهانیزبسیارکاهشمیشدنهويت

بندياشکالیازفردگرايیهستندکهجامعهورتهاياجتماعیفضايیبرايصشبکه

نفسوآن پیطرح در که برايجوانان امر اين استو ساخته چالشمواجهه با را ها

شود.فردگرايیبیانیدردرونفضايمجازيودراينجاصیانتنفسهستنددوچندانمی

می شکل مجازي فراغت میانجی مصاحبهبه اطالعات تحلیل از چنینشوگیرد. ندگان

بهمی که کرد استنباط بهتوان اينستاگرامی فضاي تسکینطورکلی فضايی بخشعنوان

اياستکهسازوکارهايشود.تجربۀخوشاينديکهدرتقابلبابازنمايیمنفیتعريفمی

کلشبکه ودر اينستاگرام از ما، جامعۀ هنجاريدر نهادهاياعمالفشار هايتنظیمیو

مجاز میاجتماعی رهاننده فضايی را اينستاگرام فضاي کنشگران دارند. کهي پندارند

بهمی محدوديتتوانند از آن بهواسطۀ که نظامهايی و تنظیمی سازوکارهاي طورکلی

هنجاريبهوجودآوردهاست،رهايیيابند.

 فرهنگ شهرت/ سلبریتی

فرهنگسلبريتی از بخشی ها توسط که هستند امروزي پسند فرهنگرسانهعامه و ها

ايبهاينفرهنگرسانه»شوند.ايبهمخاطبانعرضهوتوسطتودهمردممصرفمیرسانه

هايمشهوردرشدهاستوچهرهيکیازنیروهايغالبدرفرآينداجتماعیشدنتبديل

اند؛هايدينیشدهها،مدارسوپايگاهمقامداورانسلیقه،ارزشوتفکرجايگزينخانواده

ايبرايهويتيابیوالگوهايهماهنگسبکزندگی،مدورفتارايجادوسرمشقتازه

کنندمی » 4836)بنت، :471.)( مطالعه4815مواليی در رفتارهاي( چگونگی به اي

سلبريتی است: معتقد او است. پرداخته اينستاگرام در حذفرسانه»ها با اجتماعی هاي

رسانهواسطه چرخشفرهنهاي کردهاي، تسريع و تسهیل را هوادارانگسلبريتی و اند

روزمرهبیش زندگی فرآيندهاي در میازپیش سلبريتی فرهنگ به آغشته «.شوندشان

سلبريتیارزش رفتار و بههايدرکشده ازسويمردم صورتگزينشیتحسینودرها

هايهستندکهويژگیشود.هواداراندررابطهباافرادمشهوردنبالاينزندگیمنعکسمی
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«هارااتخاذکنندودرنتیجهاشکالقدرتمندتحولاجتماعیوشخصیراتجربهکنندآن

(.4815)رشیديوصبورنژاد،

ظاهرشده درباره فرهنگ شهرت/   : واحدهای معنایی، مضامین فرعی و مضمون اصلی2جدول 

 سلبریتی

 اصلی   مضمون های فرعی مضمون شده واحدهای معنایی فشرده

بودن، نمايشِ کامنت، فالوشدن،اليک، فالوکردنو

به آنفالو مجازي، لشکرکشی )هواداري(، مثابهفن

ابراز سلبريتی، تنوع برندسازي، خود تبلیغات، سالح،

مهارت، رفاه، و ثروت زيبايی، نفرت، ابراز عالقه،

دوست،نمايشخودفاخربهديگران،نمايشخودِمردم

ري/نمايشیفرهنگديدا

اقتصادشهرت
فرهنگشهرت/سلبريتی

اياستوهايفرهنگرسانهترينجلوهاييايکیازمهمفرهنگشهرت،فرهنگیرسانه

شکل جمعی ارتباطات مديريتبنابراين و رسانهگرفته توسط سینما،شده چون هايی

مثابهسلبريتیسلبريتیبههاياجتماعیشرطبقايهاينوينازجملهرسانهتلويزيونورسانه

ايگسترشيافتاستکهبهبخشگونههايمدرنبهفرهنگسلبريتی4است.ازنظرنايار

شدهاستوفرهنگبرآمدهجدايیناشدنیاززندگیوفرهنگروزمرهافرادجامعتبديل

افرادقرارمیازاينطبقهبه ازيکگیرد.واسطهيکفراينددرارتباطبازندگیروزمره

عنوانتصاويردرزندگیروزمرهوحوزهعمومیجريانهاواينفلوئنسرهابهجانبسلبريتی

وحضورفعالداردوازسويديگرآناندربرابرپاسخاينتصاويربازتولیدورشدمجدد

اينیستبلکهمصرفمخاطبانديگرفرهنگسلبريتیفقطتولیدرسانهبیانکندبهپیدامی

شکلتوايتولیديوتصاويرارائهشدهاستکهگردشیازفرهنگسلبريتیازمح را ها

(.4815:68دهد)مواليی،می

مارشالمعتقداستکهفرهنگسلبريتی،پیامددوايدئولوژيمسلط]يعنی[فردگرائی

سرمايه سلبريتیو هستندو فرهنگغربیمعاصر در بهداريبازار نشانهها هايیعملمثابه

آنمی طريق از که گفتمانکنند اين میها، منتقل مخاطب به ايدئولوژيک، شوند.هاي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Nayar 
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داريرااستکهفرهنگسلبريتی،بخشیازنظاممعنايیسرمايه(نیزمعتقد7114روجک)

می مصرفتشکیل در افزايشمیل و کاالها بازتولید براي که انباشتدهد و کنندگان

سرمايه،برساختهشدهاست.

(درفرهنگسلبريتی،عواطفدوسويه،عموماًبدونتعامالت7114بهتعبیرروجک)

ايجادمی ازفیزيکی، اوشوند. قالب»نظر در شکلعمومیتعاملبینهواداروسلبريتی،

میکنندهمصرف شکل واسطهاي تصاوير که میگیرد جذب را شده بهگري طورکند.

هاورويدادهايعمومی،هانیزممکناستهوادارانخودرادرگردهمايیمشابه،سلبريتی

است«انتزاعی»د،امااينارتباط،عموماًچهره،مالقاتکننبهياازطريقمراوداتغیرِچهره

بلکهبیشبهونهازطريقتعامالتچهره مستقیم، بلندمدتيا هايترازطريقرسانهچهره

(.Rojek, 2001: 48«)شودجمعی،برقرارمی

مبادالت خُرده عبارتاز را روزمره اجتماعیِ زندگی بخشاعظم «آيینی»گافمن

تهنیت و تعارفات می)مثالً هويتها( بر مردم آن، در که بهداند خويش عنوانهاي

برايمثال،تصاويرافرادمشهوردرتعدادزيادموجوداتانسانیازنوتأکیدمی به-کنند.

بیانگرروابطپويابامخاطباناست؛روابطیکهدرآن،اينتصاوير-شکلتصاويرآگهی

شانراباقلمروعمومیتنهازندگیخصوصینهافرادمشهور»يمعنیِموفقیتاست.سازنده

توانندزندگیخصوصیاشخاصرابازندگیخصوصیسازند،بلکههمچنینمیمرتبطمی

(.4814:474)مهديزاده،«خودمرتبطسازند

ترينجزءفرهنگسلبريتیراتشکیلاهمیتکم»ها(،سلبريتی7116بهتعبیرکشمور)

)دهندمی »Cashmore, 2006: 2رسانه مخاطب، حضور بدونِ چراکه و(. واسط هاي

شدنيکفردبهسلبريتی،وجودندارد.دربینهايمتناظر،امکانتبديلهاونگرشارزش

شبکه صفحۀانواع از برخورداري امکان آوردن فراهم دلیل به اينستاگرام مجازي، هاي

بهاشتراک اطب،مساعدترينشبکهگذاريويدئووعکس،گفتگووجذبمخشخصی،

(.Ward, 2016رود)گیريفرهنگسلبريتیبشمارمیاجتماعیبراينضج
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(فرهنگتودهآمیختهمنحطیاستازسرگرمیو4137ازنظرادورنووهورکايمر)

شودکهوارمیتبلیغاتتجاريوباعثادغامافراددريککلیتاجتماعیساختگیوشی

پذيرياودربرابراعثسرکوباستعدادانقالبیانسانوآسیبمانعرشدتخیلانسانوب

سرشاخهشکل فريباناست. وعوام تقلیداستاستثمارديکتاتورها گیريچنینفرهنگی،

اي)سلبريتی(خواهدبود.کهوظیفهاصلیآنبردوشافرادمشهوررسانه

 کنشگری مجازی/ مقاومت نامرئی

مهم درمثبتفرهنگشبکههايترينجنبهيکیاز مضمونیاستکه اينستاگرام، ايدر

ايم.اينمضمونطیفیازمشارکتتامقاومترانامنهاده«کنشگري/مقاومتنامرئی»اينجا

شوندگانفضايواحدمعنايیفشردهاست.مصاحبه48گیرد.اينمضموندارايدربرمی

اند.مقاومتیدانستهاينستاگرامرادارايفرهنگمشارکتی،خودابرازيو

ظاهرشده درباره فرهنگ کنشگری/   واحدهای معنایی، مضامین فرعی و مضمون اصلی .5جدول 

 مقاومت

 اصلی   مضمون های فرعی مضمون شده واحدهای معنایی فشرده

موج همنوايی، اجتماعی، ابرازگري مشارکت،

اجتماعی،نقدآزادانه،سیاستزندگی،مقاومت

 کنشمدنی، امن، نسبتاً اعتراض نافرمانی،

سیاست مدنی، توسعه افکار، رهبري تخريبی،

ايشبکه

مندانهکنشگريدغدغه

اجتماعی/سیاسی



ايشدهمقاومتشبکه

کنشگري/مقاومتنامرئی

،فرهنگیاستکه4داند.ازنظراوفرهنگمشارکتیجنکینزمشارکترافراترازتعاملمی

 باور همکاريوکمکآناعضايآن سهم، اينفرهنگدارندکه در اهمیتدارد. ها،

(.بايدJenkins, 2013:3کنند)اياحساسپیوستگیاجتماعیبايکديگرمیافرادتااندازه

گفتارتقايتعاملبهتحققفرهنگمشارکتیبامفاهیمنظريهجامعهاطالعاتیمثلمفهوم

باطتنگاتنگیدارد؛زيراپديدهچندفرهنگیمارابهنیزارت4تسامحووتساهل7چندفرهنگی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Participatory Culture 

2. Multiculturalism 
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ايکههستند،بدونسقوطگونه،درستبههمان«ديگران»شناسايیوحتیگرامیداشتن

معنايپذيرشتسامحبهوکندوتساهلمیبهنژادپرستی،بهشکلدرستسیاسیآندعوت

(.48:4837است)سعیدي،«هاآن»و«ما»تفاوتمیان

هاوسیل،بههايیمثلزلزلههايفرهنگیواجتماعیيابحراننزديکشدنمناسبت»

اينستاگراممی باعثمیدلیلاينکه بهتصويربکشدبرايما، شودکهتواندعینحادثهرا
(8«)رسانیوحضورپیدابکنندعنوانيکسرمايهاجتماعیمردمبیايندبرايکمکبه

انتظارروابطمتقابل،افزايشپیترکالک،سهانگیزها صلیبرايمشارکتآنالينرا

می اثربخشی حس و شناخت جهرمی، )بصیريان 4814داند هابرماس(.443: نظر از

(Habermas, 2002:125 دموکراسیبهسلطهعمومیازطريقفضاهايعمومیمتکثر»(،

حوزهعمومیازنظروي«.بیندانديشدودولتراهستهاصلیتحلیلخودوجامعهنمیمی

اياستبدونمحدوديتدرفعالیتکهبراساسعقالنیت،حقیقت،فکر،استدالل،عرصه

(معتقد4838:411(.هابرماس)4833باشد)توحیدفاموحسینیانامیري،گفتگووزبانمی

هايارتباطیدرحوزۀعمومیکهفضايیاستبینجامعهمدنیودولتاستکهکنش

می کنششکل دنبال به کنشگران ارتباطی، کنش در تفاهمگیرد. نههاي هستند آمیز

يکموفقیت )هاي ارتباطHabermas,1984:286طرفه برپايی او سیاسی هدف .)

میتحريف نشده به استکه عقالنیتی آن الزمه که محدوديت»باشد ارتباطرفع «هاي

(.Habermas, 1970:118انجامد)می

کاستلز، نظر میشبکهاز تشکیل را ما جوامع جديد اجتماعی ريخت وها دهند

تجربه،گسترشمنطقشبکه ايتغییراتچشمگیريدرعملیاتونتايجفرايندهايتولید،

می فرهنگايجاد و درحالیقدرت شبکهکند. شکل ديگرکه در اجتماعی سازمان اي

مکانزمان و نوينِها پارادايم است، داشته وجود نیز ماديها بنیان تکنولوژياطالعات،

آورد.عالوهبراين،اينمنطقِگسترشفراگیرآنرادرسرتاسرساختاراجتماعیفراهممی

خصوصيآنازسطحمنافعاجتماعیبهکندکهمرتبهايعزمیاجتماعیايجادمیشبکه

                                                                                                                                        
1. Tolerance 
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بیان شبکه طريق از جريانشدهکه قدرت است: فراتر جرياناند از پیشیهايها قدرت

ها،منابعحیاتیگیرد.غیبتياحضوردرشبکهوپويايیهرشبکهدربرابرديگرشبکهمی

جامعه در تغییر و جامعهسلطه ويژگیِ هستند: ما بهي که میايناي راترتیب آن توان

اينامید،برتريريختاجتماعیبرکنشاجتماعیاست.يشبکهدرستیجامعهبه

شانهرچهباشد،دربازيگیريبازيگرانسیاسیهرکهباشندوجهتدراينجامعه

شود.اينبازيقدرتدرکلهاانجاممیقدرتیحضوردارندکهازطريقوتوسطرسانه

رسانه میسیستم برخوردار بیشتري تنوع از هرروز که شبکهاي و ارتباطشود هاي

نیزدربرمی اينحقیقتکهسیاستبايددرچارچوبگیرد،جرياندارد.کامپیوتريرا

رسانه ويژگیزبان براي شگرفی پیامدهاي بگیرد، قرار الکترونیکی وهاي سازمان ها،

هايیاهداففرايندهايسیاسی،بازيگرانسیاسیونهادهايسیاسیدارد.درنهايت،قدرت

رساختاروزبانهايیکهدايحضوردارند،نسبتبهقدرتجريانهايرسانهکهدرشبکه

(.4831هانهفتهاست،جايگاهثانويدارند)مهديزاده،اينرسانه

نشانهشناختیدرکار استوارتهالوجانفیسکمعتقدند،دراينجانوعیمقاومتِ

انتخاب با يعنیافراد مقابلفرهنگاست؛ شناختیدر مقاومتنشانه دستبه هايخود

می شبکهحاکم گسترش با حاکمیتزنند. و جغرافیايی قلمروي مفهوم اجتماعی، هاي

بدولت خودرنگ فیزيکی مرزهاي بر مجازيها اجتماعات جهانی، شبکه در و اخته

دهند؛سمبلملیتشدهوافرادبدونمالقاتبايکديگرتشکیلجامعۀمجازيمیتشکیل

امروزاطالعاتمشترکاست،نهخونوسرزمینمشترک.دررابطهباچگونگیمقاومت

مثابهعی،بهآيدکهفضاياينستاگرامدرمواقورمزگذاريآنتوسطکاربران،چنینبرمی

 خباينستاگرامهممثل»میدانمقاومتنامرئیوشکلنوپديديازعرصهعمومیاست:
شبکه راحتساير زدن حرف امکان اجتماعی، وهاي عقايد افراد آورده. فراهم را تر

به را خود بیباروهاي از میکنن. انتقاد کنن. می بیان تبعیضعدالتیراحتی و وها ها
می حرف درمشکالت ظاهراً ببرند. کار به هم تندي بسیار ادبیات ممکنه حتی زنن.

(.5«)کننداينستاگراماحساسامنیتبیشتريمی
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گیريهويتِمقاومتیآناستکهفردفعاالنهدرايجادآننکتۀمهمدرفرآيندشکل

انتخابگريمیزند.شرکتمی دستبه و مصاحبهکند هويتیاز بعد بردر چنین ها

بهمی اينستاگرام که برايکاربرانآيد بستريبرايفراغتمجازياينفرصترا عنوان

فراهمساختهتابتوانندهويتیمتفاوتازخودارائهدهندوازجبرهويتیدردنیايواقعی

فرد فضا اين در کنند. تجربه را جبر اين از حداقلحسرهايی يا و يابند رهايی خود

اندامی ازنوتواندچهره، موموقعیتاجتماعیخويشرادوبارهبسازدودوستانخودرا

چهره گزينش اين با و کند؛ وانتخاب معذوريات برخی به بنا که را خود از اي

نمیمحدوديت خانوادگی يا اجتماعیو ارائههايفرهنگی، خود از واقع عالم در تواند

بنابراينهو نمايشبگذارد. اينمحیطبه در يتیکهدرپسفراغتمجازيساختهدهد،

صورتمقاومتیدربرابرهويتدنیايواقعیشودهويتیخودآيیناست؛هويتیکهبهمی

 گیرد.صورتپنهانوجزئیصورتمیگیرد.البتهمقاومتیکهبهصورتمی

 گیری نتیجه

است.گريزيايدراينستاگرامبودههايفرهنگشبکهتمرکزاصلیاينمقالهبرفهممؤلفه

هاياجتماعیکهخیلیهايیهمچونشبکهازاينواقعیتنیستکهدرمواجههبافناوري

عجینمی زندگیما تاروپود با بهزود و حوزهشوند تمام نفوذسرعتبه هايزندگیما

بهمباحثاثراتمثبتومنفیاينپديدارمی کنند،هربحثیدربارهفناوري،ناگزيرمارا

مندياززماننامحدودکند.قابلیتويرايشمحتوايبهاشتراکگذاشتهشده،بهرهمیوارد

اشتراک نزديکپیشاز چه هر براي ايدهگذاري تصوير به محتوا کردن ذهنی،تر آل

احتمال بودن ناچیز ارتباط، از شکل اين در کاربر آگاهانه و عامدانه کردارهاي

اشتراک اختیار برگذاريمحتوايبدون تولیدکننده کنترل و درنهايتافزايشتمرکز و

بخشد)راودرادوگیشنیزجانی،محتوايموردنظر،امکانمديريتتأثیرگذاريراقوتمی

4816.)

رسانه رضامنديبا و استفاده نظريه تطبیق در ويلیامز 41هاياجتماعیوايتینگو

کرده معرفی رضايترا و اجکاربرد شبکه در همه که واند مصداق اينستاگرام تماعی
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ويژگی البته دارد. میکاربرد ايجاد تسهیالتیکه و اينستاگرام انواعهاي بر عاملی کند،

تخريبمشارکت سطحی، پوچ، منفی، کنشهاي هست. نیز استدالل بدون و هايگرانه

زمنیه گیرد؛هايمختلفوحتیخارجازعرفوفرهنگرسمیصورتمیافراطیدر

بنابراينطبقنظريهفرهنگمشارکتیکهتعامل،ويژگیخاصفناوريومشارکت،ويژگی

کنش مصداقمحققشدنخاصفرهنگاست، اينفضا، هايمنفیوبدوناستداللدر

ماند.هايتعاملیدرآنفضاباقیمیفرهنگمشارکتینیستبلکهدرسطحکنش

رسانه ديجیتال فرهنگ ذوق، بر جديد، وهاي نیازها ارتباطی، الگوهاي سلیقه،

دههارزش تا اگر ذکائی، اعتقاد به است. گذاشته تأثیر فرهنگها گذشته، وي ها

هايمربوطبهپوششولباسوويژهدرعرصههايجوانانحولمصرف،بهفرهنگخرده

صلیهايارتباطیتعاملیومجازيالزاماتاموسیقیمتمرکزبود؛درحالحاضرفناوري

آورند.برهمیناساسپیشگامیجواناندراستفادههايجوانانپديدمیبرايخردهفرهنگ

قابلیت رسانهاز رسانههاي اين از استفاده در آنان بیشتر مهارت و نو الگوهايهاي ها،

ارتباطیجديديرادرمیانجوانانشکلدادهاستکهامتدادآن،هردوحوزهخصوصی

(4817:1گیرد)ذکائی،برمیوعمومیرادر

مهم از مؤلفهيکی شبکهترين فرهنگ است.هاي خودابرازي اينستاگرام، در اي

هادراينستاگرامتابعیازتضادفرهنگرسمیوغیررسمیجامعهايرانیوغلبهخودابرازي

تخريب شايعاتهمهبخشیازفرهنگشفاهیبرفرهنگمکتوبنیزهست. ناسزاها، ها،

کنشنجاريناه و حاکم جو از تأثیرپذير که است نیزهايی اينستاگرام در جمعی هاي

هاياجتماعیخودايننحوهبروزوظهورافرادفردشبکههستند.ازطرفیفضايمنحصربه

شدت با میرا مختلف عاملهاي مختلف جوامع در حقیقی فضاي فرهنگ و طلبد؛

 هممضاعفیبرآناست. برخودابرازيتأثیرگذارمیالنساهوگانگروه داندومرجعرا

هاچهدرادبیاتنظريدرچهدرمصاحبه4هاکهنقشاينفلوئنسرهاياينستاگراموسلبريتی

هاياجتماعیوشخصیتیازفرهنگحاکمبرفضااينزمینهبارزبود.افرادباتوجهبهزمینه

تعديلمی بارصدگروههمآالرفتارخودرا آننوهمکنندو میزانونحوهنوايیبا ها
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دهند.ازطرفیاگرفردخودشدرصفحهخودشباساختخودابرازيشأنراتطبیقمی

هايشهستند؛محتواخودشرابروزندهدباپیداکردنصفحاتیکهمطابقذائقهوارزش

آنبه مرجعخودشبا گروه کردن پیدا با همنوعی دنبالکرها با و شده کامنتنوا دن،

نحويفعالیتمی به اليککردن و کردن بازنشر انواعگذاشتن، درواقع خود که کند؛

هايجسورانهوتدافعیباشدتومیزانمتفاوتباتوجهبهامکاناتاينستاگرامخودابرازي

امکانپذيراست.اينستاگراممبتنیبرفرهنگبصرياستويکتصويرگوياترازهزاران

توانبهراحتیمی4ازطرفیباساختاکانتفیکبدوننیازبهاثباتکردنکلمهاست.

اينستاگرام در اکانتهمه چندين ساختن وبا هويتجعلی، هر با شد اينستاگرام کاربر

ايقويبرخورداراست.امکانپذيراست.درعینحالکهاينستاگرامازويژگیچندرسانه

همهباعثشدهکهفضابرايخودابرازيانتخابیوسهولتدسترسیوسادگیکاربردآن

آن در فضايیاستکه اينستاگرام واقع در باشد. مهیا ارسال قبلاز دستکاريمحتوا

استراتژي همه تحقق فراهمامکان میزان شدتو هر با آنالين مختلفخودابرازي هاي

است.

ومتنامید.فرهنگیکهتوانفرهنگمقااياينستاگرامرامیبخشیازفرهنگشبکه

شبکهبه عمومیِ حوزه شدن فراهم به نامرئی تعبیرصورت به است. انجامیده شده اي

هايفرودستسهگونههستند:گمنامی،قصدخصمانهرااسکات،اعتراضاتضمنیگروه

شدهدرفضايیبهبیاننیکفهماندنوحرفخودراجويدن.گمنامیوياحضورکنترل

تواندمحدودهدسترسیسايرينرادرآنتعريفکند،اينامکانوجسارتیکهکاربرم

می کاربران به ورا کردار باور، اجتماعی، و فردي عواقب از واهمه بدون که دهد

ويژهاگراينکرداروباورازآنِنسلپیشازاوباشدنقدبکشد.بههايمختلفرابهآرمان

(.4111:486)اسکات،

مهمخشونتکال از يکی استو شايع اينستاگرام در نقصمی فرهنگترين هاي

البتهاينستاگرامبهايآنبهشمارمیشبکه قوانینرود. تعاملی، عنوانيکشبکهاجتماعیِ

دنبالمی کند.خاصخودجهتحذفيامحدوديتمشاهدهمحتوايحاويخشونترا
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برعهدهمخاطبیناستکهاگرازپستبراساساينراهکارهابخشیازکنترلوپااليش

برانگاره تأکید با خشن دريافتی میمنتشرشده، داشتند؛ ضمنهايخشونتعريان توانند

به مخاطب آگاهی مسیر اين درجريان کمککنند. حذفآن به عنوانگزارشپست

شناختمفاهیمومصاديقخشونتعريانبرايکاهشمصرف در نهايیاينابزار کننده

ازنشرمحتوايحاويخشونتاهمیتدارد.ب
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