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Abstract 
This article to the analysis performance of celebrities in the face of violence 

against women in the published content of their pages. Instagram is a central 

image social network that today is a favorable platform for communication 

between celebrities and their audiences, regardless of official restrictions. 

With the general public perception of this group and the impact of their 

actions on directing collective thought and behavior, their performance in the 

face of all forms of violence against women is worth considering. using 

qualitative research method and content analysis approach, the posts 

published in the accounts of these people with the focus on violence against 

women were examined. 145 pages of active celebrities on Instagram were 

monitored and recurring topics of acid spraying, self-immolation and acts of 

violence against women were selected. 74 image posts form of photos, 

videos and graphic designs were analyzed according to the gender element in 

the content and the owners of the content analysis page. The results show 

that the republishing of violence by celebrities is a kind of accompaniment 

and empathy with public opinion and awareness of different groups and in a 

way, it can be considered part of the social responsibility of this group. 

Celebrities do not seek to reproduce the line of violence by publishing 

content containing violence against women. Gender-based violence has 

made female celebrities more sensitive, and the group has published more 
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posts on the subject. The emphasis on gender elements is palpable in the 

content of published images. 

Keywords: Instagram, Celebrity, Gender Analysis, Violence Republishing, 

Violence Against Women. 
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  ها یتیسلبر نستاگرامیبازنشر خشونت در صفحات ا یتیجنس لیتحل

 

یطلعتساداتکمال
و  یدانشکده علوم اجتماع، ارشد گروه مطالعات زنان و خانواده یکارشناس

 .رانیا، تهران، دانشگاه الزهرا، یاقتصاد
 

یافسانهتوسل
و  یدانشکده علوم اجتماع، گروه مطالعات زنان و خانواده یعلم اتیعضو ه

 رانیا، تهران، دانشگاه الزهرا، یاقتصاد

  چکیده
هادرفضاياينستاگراماستمقالهپیشرودرپیتحلیلجنسیتیبازنشرخشونتعلیهزنانازسويسلبريتی

يمنتشرشدههادرمواجهباخشونتبروزيافتهعلیهزناندرمحتوايوازمنظرجنسیتبهعملکردسلبريتی
صفحاتآن اجتماعیتصويرمحورياستپردازدیمها اينستاگرامشبکه بسترمساعديبراي. امروز که

.بااقبالعمومیجامعهکندیميرسمیفراهمهاتيمحدودهافارغازهاومخاطبینآنارتباطبینسلبريتی
هادرمواجههباانواععملکردآن،یبهافکارورفتارجمعیدهجهتهادرعملآنریوتأثنسبتبهاينگروه

 زنان برعلیه يافته تأملقابلخشونتبروز ااست. نيدر روشمطالعه روپژوهشیکیفیبا تحلیلکرديو
بهيکاربرياينافرادبامحوريتخشونتعلیهزنانبررسیشد.هاحسابدرمنتشرشدهيهاپستمحتوا

خودسوزي،یدپاشیاسموضوعپرتکراروسهرصدفعالدراينستاگرامهايصفحهسلبريتی541اينمنظور
ويدئو،يعکسهاقالبتصويريمرتبطبااينمضامیندرپست44زنانانتخابشدند.واعمالخشونتبر

 محتوا جنسیتدر عنصر به توجه طرحگرافیکیبا صاحبانو نتايجنشانصفحهو تحلیلمحتوايیشد.
بازنشرخشونتازسويسلبريتیدهدیم افکارعمومی: نوعیهمراهیوهمدلیبا یبخشیبهوآگاهها

هاگروه تلقیشود.تواندیمینوعبهيمختلفمخاطبیناستو مسئولیتاجتماعیاينگروه بخشیاز
برهاباانتشارمحتوايحاويخشونتعلیهزناندرپیبازتولیدخطخشونتنیستند.خشونتمبتنیسلبريتی

سلبريتیتیجنس موجبحساسیتبیشتر اينگروه و بوده اينموضوعاتيبیشتريدهاپستهايزن ر
ملموساست.منتشرشدهمنتشرکردند.تأکیدبرعناصرجنسیتیدرمحتوايتصاوير

.زنان هیخشونت عل، بازنشر خشونت، یتیجنس لیتحل، یتیسلبر، نستاگرامیا :ها واژهکلید
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 مقدمه

دنیايتعامالتمجازي،يهوشمندهاتلفنياجتماعیوابزارهايارتباطیمبتنیبرهاشبکه

يمختلفجامعهبناهاگروهيعموممردمدردسترسقراردادهاست.وبراالوصولسهلرا

 را متنوعی کارکردهاي خود مقتضیات ابر تعريفنيدر 5لوئیسلفهام.کنندیمبستر

چنینمیل«.بشرازديربازمیلبهجاودانگیداشتهاست»استآمريکايیمعتقدنگارروزنامه

 دنکهنی ایدر امروز سلبريتیي ماندگاري با ما اغنا عمومی افکار نزد تاشودیمها .

سیاستمداراننيازاشیپ حاکمان، ، حکما يا عالمان دانشمندانجنگاوران؛ و خاطرهادر

برافکاريرگذاریتأثماندگاريدراذهانوامابهمددرسانهورشدتکنولوژي،ماندندیم

 افراديمحدود ،خاصهايويژگیواکنونهرانسانیفارغازشدهخارججامعهازدايره

مهارت ، جنسیت يا اجتماعی کمکتواندیمطبقه هاشبکهبا اجتماعی رسانهي يهاو

 شناسا مردمان از انبوهی میان در و باشد اينفلوئنسر يا سلبريتی مشهورشخصیشده؛ .و

يتصاويرذارگاشتراکباهدف0252درسالاينستاگراميکشبکهاجتماعیاستکه

آخرين بنابر امروز است. کارکرده به شروع ايسپاهاینظرسنجکاربران ا0ي زمینهنيدر

.قابلیتاشتراککنندیمايرانیفضايمجازيازاينابزاراستفادهازکاربراندرصد1/93

ههايايرانینسبتبهاينشبکدراينستاگراممنجربهاقبالبیشترسلبريتیدئويووتصوير

 بااجتماعیشده اينامکاناتو از صفحاتاستفاده در يکرسانهمثابهبهکاربريخود

 تعامالت طرفداران و مخاطبین با ناياراگستردهشخصی دارند. 0223)9ي :ديگویم(

« جاهمهفرهنگسلبريتی زندگهست. در يکچرخه فرآيند طی روزمره باهارسانهی

وازسويديگربامصرفمخاطبینکنندیمهاراواردزندگیافرادتولیداتخودسلبريتی

سلبريتی رشد به منجر محصوالت اين از شوندیمها .» میاناعمدهبخش ارتباط از ي

سلبريتی کاربرانها و امروز بسترايرانی در شکل تعريفردیگیماينستاگرام گستره .

فضايمجازيامکاندربسترمفهومبسیطنيواادبسیاروسیعاستیافردرزندگخشونت
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 انتشار ترگستردهبازتولیدو يایدردنيعالمواقعهاتيمحدودبخشیازچراکهيدارد؛

.اهمیتپرداختنبهکندیميبازنشرخشونتمهیارابرامجازينیستوهمیننکتهزمینه

اينستاگر بازنشرمحتوايحاويخشونتدر تصاويرخشندرشودیمناشیازآنجاام که

مخاطبيرگذاریتأث سلبريتیمؤثرتربر و هستند هم لذها نقشبا بررگذارانیتأثتدر

معتقداستخشونتنمادينشکلی5.بورديوشوندیمظاهردرجامعهمخاطبوطرفداران

خودبداننددرجريانچنینخشونتیکهآنافرادبدونکهآنچه،آرامازخشونتاست

اينخشونتتاحد»داند.هستند.اونقشفرهنگرادربازتولیدچنینخشونتیپررنگمی

می طريقسازوکارهايفرهنگیاعمال شکلزيادياز با تضاد در و ترهايمستقیمشود

عانینظامنمادينبهآنتوجهدارند.زبانيامغالباًشناسانکنترلاجتماعیاستکهجامعه

تحمیلمیآن جامعه بقیه به مسندقدرتهستند در که شودها )ريتزر« فرهنگ5933، .)

ترينمواردزندگیروزمرهدرجزئیچراکه،دراينموضوعاستتأملقابليکیازوجوه

 ،هايجريانفرهنگدراجتماعاستبسترفضايمجازياززمینهازآنجاکهجرياندارد.

به اينمقولهمهماست.توجه با یاينستاگرامدرفرهنگعمومیجامعهنيآفرنقشامروز

عمالً خشونت ابراز بازنشرامکان خانیکیو آنکه چه دارد. اهمیت بستر اين در آن

است.ترنهيهزکمامکانبروزخشونتدرفضايمجازيبیشترو»:ديگویم نگاهیبه« با

 خشونت بازنشرمیابيیدرمتعاريف براي مساعدي زمینه اينستاگرام تصويري فضاي

ابرازخشونتکالمیورفتاريدرقالبحالنیدرعتصويريانواعخشونتبروزيافتهو

میانطراحاناينابزاربرايکنترلنيدراومحتواهايتصويريوويدئويیاست.هاپست

تاکنندیمنتشارمحتوااستفادهامحدودکنندهيحقوقیوهاپروتکلازمنتشرشدهمحتواي

پااليش نسبتبه محتوا رصد در کاربران تعامل مشارکتو محدودضمن انتشارتيو

ايازصفاتورفتارهاستجنسیتمجموعه»محتوايتصويريحاويخشونتاقدامکنند.

(.5931،واالس،)آبوت«جامعهاستوپرداختهساختهشودوکهبهزنيامردنسبتدادهمی

درچراکهپسبديهیاستکهبرايتحلیلموضوعیبهنقشجنسیتتوجهداشتهباشیم

هاياجتماعیوهاباپايگاهياجتماعیدارد.نقشهاانيبرجريمؤثرجهانپیرامونمانقش
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عنوانرتبهياموقعیتشخصدرهايافراددرهرجمعیارتباطدارد.پايگاهرابهموقعیت

هادرکنند.نقشیکهسلبريتیهايديگرتعريفمیهرادررابطهباگروهگروهيايکگرو

گیريموقعیتیاستکهگاهخودفردچندانتأثیريدرشکل،کنندفضايمجازيايفامی

هايخاصوسوابقاودردنیايواقعیمنجربهشهرتونقشآننداردوبهجهتويژگی

 عامل را هايجنسیتینقش پذيريجامعه5.دوبوارشودهاياجتماعیمیايدرشبکهويژه

داندیم زن بر مرد سلطة تداوم ازدختربچه اگر»وي اعتقاد به. همان ها با ،توقعات ابتدا

هاپاداش می هايیآزادي و هاسختگیري، ،شدند تربیت برادرانشان که شدندتربیت

،)بستان«گرفتمی شکل کنونی نابرابر الگوهاي با متفاوت بسیار،وزنان دختران شخصیت

بانگاهیبهآنچهگفتهشددرمیابیمبستراينستاگرامبه5930 عنوانيکشبکهاجتماعی(.

سلبريتی میان هم و ايرانی کاربران میان در هم تصوير بر مبتنی از بااليیریگهمهها ي

نشرمحتوايبرخورداراستوباکمکامکاناتتصويريزمینهمناسبیبرايتعاملوباز

عنوانيکمسئلهاجتماعیکهبنامیانخشونتبهنيدراکاربرانفراهمکردهاست.مدنظر

برجرياناتوحوادثروزمرهگاهیدغدغهعمومیجامعهاستامکانبروزوبازنشردر

بانگاهیبهمطالعاتپیشازايندرمی دارد. يابیمبیشترتوجهپژوهشگرانبهاينبستررا

خشونتواقدامبهخشونتدرفضايمجازياستوکمترتوجهیبهبازنشرمحتوايبروز

 خشنشدهاست.

است:بازنشرخشونتعلیهزناندرفضاياينستاگرامهاپرسشاينمطالعهدرپیاين

نمونهسلبريتی و مصاديق چه سلبريتیها جنسیت اندازه چه تا دارد؟ بازنشرهايی در ها

مؤثر سويمضامینخشن جنسیتاز بر محتوايخشونتمبتنی انتشار سازوکار استو

گیرد؟هايايرانیچگونهشکلمیسلبريتی

 مروري بر مطالعات گذشته

می ايدانستکهدرحالتواننمونهدرجامعهامروزايرانشبکهاجتماعیاينستاگرامرا

هايیکههاوقابلیتيژگیحاضربهشکلمجازدراختیارکاربراناست.اينبستربهجهتو

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. De Beauvoir 



 041|؛کمالیوتوسلیهایتيسلبرنستاگراميبازنشرخشونتدرصفحاتایتیجنسلیتحل

دارد خود، با تعاريففرهنگی، زمینه، و هايرفتارياجتماعی مراوداتیرا، نوشتاريو

 وتوجهاست.تأملقابلايجادکردهکهدرمنظرپژوهشگران

پراکنیزنانگانهنفرتتحلیلگفتمانانتقاديابعادسه»(در5933همکاران)مقیمیو

زنفعالدرحوزهزنان4بهتحلیلوبررسیصفحاتاينستاگرامی«اينستاگرامعلیهزناندر

اندپرداخته علیحاکشدهیبررسيهاپستیوبررسلیتحل. نوعخشونتاست: هیازسه

ونقشسنتهیعل،يونظاممردساالرضیتبع بهيرستگارتيزنانودرنهاینهادخانواده

يوتالشبرایسنتيهاارزشهیوعلبيتخرچهيدرومدرنازیستینیفميهاسمتارزش

قفسسنت برآشکستن در موردبررسیگفتمانهمطالعیکلنديها. یصفحات مشخص،

زنانهتيهویشدهدرنظمگفتمانمطالعهيهامجموعپستيکهدالمرکزهاستديگرد

جامعهمنتجبهحضورزندردرجامعهحضورداشتهباشد.دياست.زنبا«بودنیاجتماع»

 د.برابريجنسیتیرخخواهددا،آگاهیزنانهشده

یمخاطبانفرهنگسلبريتیدراينستاگرامشناختجامعهبررسی»(در5933)ياجتهاد

فارسی روشیپیمايشی« شکلجديديازشهرتدرجامعهايرانیدانستهوبا سلبريتیرا

 سنی گروه در زنان 02دريافته گرايش03تا دارند.سال فرهنگسلبريتی به بیشتري

هاافتهي مطالعه اين ازآنجاکهي اقبال میزان و دارد توجه جنسیتکاربران يهاگروهبه

ازسويسلبريتیمنتشرشدهجنسیتینسبتبهمحتواي دراينستاگرامرا قرارموردتوجهها

داده.

يزیبرانگتأملیبانگاهیبهصفحاتافرادمشهوردراينستاگرامشاهدخشونتکالم

ايباعنوان(درمقاله5934هايافرادهستیم.عبدالهینژاد)هايزيرپستدرقالبکامنت

دنبال» اظهارنظرهاي موردي )مطالعه مجازي فضاي در کالمی درخشونت کنندگان

صفحاتاينستاگرام( » است. پرداخته بررسیاينموضوع محتوايازآنجاکهبه بخشیاز

هاهمدرقالبخشونتکالمیاست.بازنشرشدهازسويسلبريتیزنانخشونتعلیه

5931)يشاورد در نقشرسانه»( مجازيو دربررسیتفاوتشهرتحقیقیو ها

هادربهدنبالآناستکهباکمیکردنپژوهشبهنقشرسانه«میزانشناختهشدگیافراد
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استفاده0وشولمن5لمپرتازروشنمسیرمیزانشناختهشدنافراددرجامعهبپردازد.دراي

هايفضايمجازيوحقیقیپرداختهاست.نظريهکاشتبهتبیینتفاوتباکمککردهو

«تحلیلپديدارشناختیتجربهزيستهکاربرانشبکهاجتماعیتصويرياينستاگرامدرايران»

( اينستاگ5931حسنی نقش رابطه به تفسیري پديدارشناسی رويکرد با زندگی( در رام

به توجه نیز و تحلیلی رويکرد جهت به مطالعه اين است. پرداخته کاربران روزمره

است.تأملقابلروزمرگیکاربرانعاديدراينستاگرام

( 5931راودراد ) رسانهگونه»در بدن بازنمايی الگوهاي ايرانیشناسی کاربران اي

اجتماعیاينستاگرام شبکه هايدرپیپاسخپرسش« بدن»یچون: الگوهايغالببازنمود

تکنیکرسانه استراتژيو چه ايرانیاز کاربران ايرانیچیست؟ هايیاستفادهايکاربران

9هاياجرايجنسیتیباتلربااستفادهازمفاهیمرويکردنمايشیگافمنوديدگاه«کنند؟می

،نگاريمجازيروشمردمبهتحلیلحضورکاربرانايرانیاينستاگرامپرداختهاست.ويبا

است. تحلیلکرده متنرا کاربرانايرانیشاملعکسو اينستاگرام محتوايتولیديدر

برايازآنجاکه تحلیلتصوير محتوايتصويريو به توجههاافتيدراينمطالعه يخود

است.تأملقابلکردهنتايجآنبرايمطالعهما

یعناصربازنمايیهويتآنالين)مطالعهکاربرانپرطرفدارايرانیدرشناسنشانه»در

یبهصفحاتکاربرانپرطرفدارشناسنشانه(باتحلیل5931بصیريانجهرمی)«اينستاگرام(

پی در و گوپاسخپرداخته اين به سؤاليی چه»استکه اينستاگرام اجتماعی شبکه در

دارد؟استاندارديبرايبازنمايیهويتازطر يقعکسوجود اوضمنبازبینیتصاوير«

عکسنمونه چند انتخاب و کاربران صفحات در منتشرشده هويت، نظريه به توجه با

منتشرشدهبراياينمطالعهبهتحلیلتصاويرازآنجاکههارابررسیکردهاست.آن4کاستلز

مهماست.يتحلیلیازتصاويربرايماهاافتهيميپردازیمدراينستاگرام

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Leslie Lamport 

2. Eric Schulman 
3. Judith Butler 

4. Manuel Castells 
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شود.جنسوتفاوتبینزنانومردانموجبتمايزدرنوعتعامالتومراوداتمی

سرمايه».دربودهاستموردتوجهعنواندوپارامترمهمدرعلوماجتماعیهمیشهجنسیتبه

ويژگی بررسی جنسیت: و شبکه ساختیاجتماعی هاي شبکه، کارکردي و تعاملی

تفاوتزنانومردان»هبررسیتعامالتپرداختهومعتقداست(ب5931)یباستان«اجتماعی

ويژگی دلیلجنسیتآندر به تنها لحاظموقعیتهايشبکه به بیشتر نیستبلکه هايیها

می ايجاد آنان براي جنسیت کنداستکه خشونتدرازآنجاکه«. بازنشر به ما مطالعه

وجنسیتدراينمطالعهاهمیتدارد؛پردازدعنوانيکشبکهاجتماعیمیاينستاگرامبه

تأثیرجنسیتيافته نیزراهگشابرتعامالتهاياينپژوهشدرباره فضايمجازيبرايما

است.

مطالعهنشانهشناختیبازسازي»در(5931رشیدي) ستارگانسینماوهويتآنالين:

نستاگرامالنازشاکرمفهومستارگیپسازاينترنت)مطالعهمورديتصاويرمنتشرشدهدراي

هادراينترنتپرداخته؛بارويکرديکیفیبهتحلیلمفهومستارهسازيوسلبريتی«دوست(

 روش شناسنشانهو تحلیل را اينستاگرام در سینما يکستاره از منتشرشده تصاوير وی

 یکردهاست.بررس

 اجتماعیهايرسانهدرسلبريتیفرهنگگردش»در مطالعه: هايسلبريتیفعالیت

هادر(بهچگونگیرفتارهايسلبريتی5931)يیموال«اينستاگرامدرهوادارانشانوايرانی

به است:اينستاگرام معتقد او است. پرداخته ايران در مجاز اجتماعی يکشبکه عنوان

ايهايرسانههاياجتماعیباحذفواسطهرسانه» تسهیلو، چرخشفرهنگسلبريتیرا

شانآغشتهبهفرهنگدرفرآيندهايزندگیروزمرهشیازپشیباندوهواداراندهتسريعکر

ايننکتهتأثیرگذاريوهمراهیمداومدرزندگیروزمرهافرادعادياز«.شوندسلبريتیمی

نکتهسويسلبريتی میها تأثیراتیکه و ما مطالعه موضوع در کیفیتاياستکه تواند

است.تأملقابلبگذاردطببرمخامحتوايمنتشرشده

فضايمجازيدستاوردياستکهازدنیايیخارجازمرزهايجغرافیايیوفرهنگی

است رسیده بهدستما ما مطالعاتخارجیخیلیرونيازا، و منابع در طبیعیاستکه
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وپیشازمابهآنپرداختهووجوهمختلفیازبايدهانبايدهاوموانعومزايايآنراتحلیل

باشند.بررسیکرده

تینگهوانگ 0253)5ئی بررسی به انگیزه»( موضوعات و میانموردعالقهها در

تريناينستاگرامعمومی»پرداختهاست.اومعتقداست«نوجوانانبراياستفادهازاينستاگرام

نیدربدرصدازکاربراناينستاگرام42رسانهاجتماعیدرمیانجواناناستوبیشاز

يابیمعنصرجنسیتدرهاياينپژوهشدرمیهستند.بانگاهیبهيافتهسال04تا50سنین

هايکاربرانمؤثراستوموضوعاتاجتماعیگذاريیعاليقوهدفدهشکلهدايتو

توانددررتبهاولعاليقکاربرانباشد.می

« نوع و تصويري محتواي تحلیل اولین داريم: اينستاگرام در درآنچه کاربران

اينستاگرام لیديامقاله« يوهنگهو استکه با0252)0اي و ترکیبی روشی به آن در )

یقراردادهاست.موردبررسرويکرديکمیوکیفیمحتواياينستاگرامرا

پیش،بايدتوجهداشتکهپايهعرضهمحتوادربستراينستاگرامعکسوتصويراست

 قالبکلماتپیامکهآناز در درجاريشوندعکسها منوياتکاربرانرا بخشیاز ها

درمقالهاختیارمخاطبینقرارمی تحريکذهنیتدرعکاسیرسانه»دهند. هاياجتماعی:

ايهايرسانه(بهدنبالمفاهیمفرديدرعکس0251)9مايکلزاپاويگنا«تصاويراينستاگرام

پست در مادرانگی مفهوم موردي مطالعه به است.اجتماعی پرداخته اينستاگرام هاي

يجنسیتیداردنتايجآنبرايمامهماست.اهيسوموضوعاينمطالعهازآنجاکه

ديتلر 0253)4برندي مقاله در جنسیتیسلبريتی»( هنجارهاي وصف طرفداران ها

وطرفدارانیکهازاينستاگراماستفاده1نیکیمیناژ،1عجیب:ارزيابیبحرانیازلیديگاگا

هاازفضاياينستاگرامپرداختهاست.بهمطالعهمورديچگونگیاستفادهسلبريتی«کنندیم

 دريابد که است آن پی در تالش»او افراد اين سلبريتیطرفداران راستايهاي در ها

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Yi-Ting Huang 

2. Yuheng Hu Lydia 

3. Michele Zappavigna 
4. Brandy Dieterle 
5. Lady Gaga 

6. Niki Minaj 
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«.کنندهنجارهايعجیبراچگونهدرکمی

العامري 0254)5راشد مقاله در سلبريتی»( کاربري حساب نقش دربررسی ها

بهمیزاناعتباروپرسنال«:مطالعهمورديکويتکنندگانمصرفاينستاگرامدرتغییررفتار

0برندينگ محتوا تولید ارتباطبین او است. فرهنگکويتپرداخته حسابلهیوسبهدر

اينازآنجاکهقراردادهاست.موردتوجهرانیدرمخاطبهاوايجادانگیزهکاربريسلبريتی

کهمشترکاتیباجامعهشدهانجامپژوهشدراقلیمجغرافیايیوبافتفرهنگیايدئولوژي

است.تأملقابلهايآنيافته،ايرانیدارد

سابیال 0253)9ناربانی در )« مبتنی جنسخشونت توصیفیتیبر )مطالعه نمادين

درتیبرجنسمبتنیچگونگیرخدادخشونتبه«(4میدندرشهرکاربرانجواناينستاگرام

رسانه نکته است. پرداخته اجتماعی توجهقابلهاي ما براي پژوهش توانمیکهآناين

رسانه جنبهپرسیدآيا هايمشخصیازهاياجتماعیامکانتعريفخاصیازخشونتيا

خشونترابرايکاربراندارند؟

لی کارلی اي. کلی. مقاله 0253)1در عنوان با دربا»( درگفتگو خودکشی ره

پستدراينستاگرامکه122اجزايمتنیوتصويريبامطالعه«اينستاگرام:مسرييامراقبتی

داشتند خودکشی محتواي کرده، بررسی را اينستاگرام در موضوع اين طرح چگونگی

است گرفته نتیجه او خودکشی»است. مربوطبه امور برايارتباطاتدرباره اينستاگرام

اردومتخصصینبهداشتعمومیوبهداشتروانبايدمشارکتبیشترياغلبحضورد

«.دراينفضاداشتهباشند

 مرور نظري

امابا؛(5934،)شاهقاسمی«شودصنعتسرگرمیشناختهمیرمجموعهيزفرهنگشهرت»

جرياناتاجتماعیمی سازوکار سلبريتینگاهیبه و شهره افراد شئونبینیمحضور در ها
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Rashed Almerri 

2. Personal branding 

3. NurbaniSabilla 

4. Medan city 

5. Kellie E. Carlyle 
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 میمتنوعی ديده جامعه از حوزه»شود. از تجارتامروز هاي سیاست، نیز، و... آکادمی

میسلبريتی ظهور کنندها )مواليی« مجازي5934، فضاي بستر بر خشونت تبیین در .)

نظرگاهنگاه گوناگونی اين و است حاکم متنوعی هاي بهها متفاوتیروايتمنجر هاي

تعريفبرخمی به اينمطالعه در نظراتمیشود. و مفاهیم از پردازيمی بديهی، هرچند

نمی کیفیچندان رويکرد در استکه چه چارچوبمعینیداشت؛ قالبو کهآنتوان

يافته مرحله هر در پژوهش موضوع میدانی میتازهاندازچشمهاي ايناي و گشايد

تئوريپنجره هريکمالحظاتنظريو نو به نو میهاي را طرحطلبهايخاصخود د.

موضوعخشونت نظرياتمرتبطبا وبیانديدگاهسلبريتی، بهجهتصرفاًهايمختلفها

تحلیلوانيدرجرايجادحساسیتنظريوتوجهبهآندرطولپژوهشازسويمحقق

آنشخصياچیزيکهاز»گفتتوانترينتعريفسلبريتیمیهاست.درسادهتبیینداده

ا از زيادي تعداد میجانب شناخته 5نايار«)شودفراد اين0223، که کرد توجه بايد .)

ايازحیاتخودرامديونصنعتسرگرمیاست.چیزيکهدرشدگیبخشعمدهشناخته

 تجارتدنیا و اقتصاد چرخه و صنايع جمع به بیستم اينفلوئنسرهاواردشدههزاره است.

شهرت که تأثیرگذار گروهی بسترمؤثرينفضايمجازيهستند. از را موقعیتخود و

میشبکه دست به مجازي فضاي و اجتماعی شبکههاي ظهور وآورند. اجتماعی هاي

هادرزندگیروزمرهعموممردم؛موجبشدهکهتولیدکنندگانمحتواحضورپررنگآن

دست به مخاطبجهانیرا ارتباطبا امکان توان؛ مخاطبو میزان هر با اينعرصه در

بخشی رسانهآورد. بر مبتنی اقتصاد هدايتاز اينفلوئنسرها طريق فضايمجازياز و ها

جهتمی در البته و رخدادهايشود و اجتماعی مناسبات در جمعی رفتارهاي به دهی

کهدرکیفیتاجراوشمايلبروزشمتنوعگونههمانمختلفنقشمؤثريدارند.خشونت

،دشنام،اهانت،شاملتحقیرتواندیمونتخش»درکمیتتعاريفهمپرشماراست.،است

 ويعنینوعیدرد،موردهدفآسیبرساندندرهرياتالشبرايآسیبجسمیباشد.

رنج خشونترا است. روانی يا مثابهبهتوانیمفیزيکی افراطی شدتجلی ديو وخشم

کالمیصورتبهتیعصبان نظراحساسیيا گرفتدر )محسنیتبريزي« گستره5935، .)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Nayar,P.K 
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رفتارنهيهرآتعريفخشونتچنانمرزهايبازيداردکه عمل، می، توانددرگفتارو...

اينقالبجايگیرد.اينمفهومبسیطدرفضايگستردهمجازيوبستريچوناينستاگرام

 چه دنیايمحدوديتکهآنامکانبازتولیدبیشتريدارد. هايعالمواقعچنداننقشیدر

ن چارچوبمجازي شخصیدارند. بسیار مرزها و میها تعريف تر بروز»شوند. امکان

همچنینآستانهابرازخشمدراينفضا،استترنهيهزکمخشونتدرفضايمجازيبیشترو

استپايین تر )خانیکی« ،5934 مجازي فضاي ساختار پیداستکهچنان(. عنوانش از

ااگونهبه عالمواقع فارغاز میياستکه تعريفتوانندهويتوچارچوبفراد هايیرا

هافراهمنیست.اينويژگیموجبامکانوجودخیلیازآنعمالًکنندکهدردنیايواقعی

شودکاربرانباکمتريندغدغهازبابتشناسايیيامسئولیتدرقبالرفتارهايفرديدرمی

کنند. تقسیمفضايمجازياقدام نگاهیبه بهمیابيیدرمنتبنديخشوبا که عنوانآنچه

شودبهفراخورموضوع؛حاوييکیازهاياينستاگراممشاهدهمیمحتوايخشنمیانپست

هاياينستاگراميادرکپشنومتنهمراهاينانواعخشونتاستکهدرقالبتصاويرپست

شود.تصويربهمخاطبعرضهمی

استکهزنومرد» زيستیدمثلیتولنقشخوددرازلحاظپیدا «اندمتفاوتبسیار،

5)برناردز ،5930) تفاوتنقشبرمبنايواقعیتزيست، واين افراد رفتارهاي بر شناختی

یدارديعنیدرتفاوتپیکرپسروشناختستيزجنسمبناي»هانیزمؤثراست.عملکردآن

دخترترديديوجودندارد شیوهمهمتعبیراينتفاوت، تربیتپسرانوهاستواما شیوه

ارزشتلقی با بدانندوچهرفتاريرا جنسیتخود متناسببا دخترانکهچهرفتاريرا

0)آبوت«کنند 9واالس، اينتفاوترفتار5931، مبتنیبررفتارهايیمنتجبهرفتارصرفاً(.

بقايانساننیست جنسیبرايتولیدنسلو بلکهدرتمامشئونزندگیفرديوحضور،

هايزيستیدررفتارهايجنسیتیافرادهممالحظههايیازنقشتفاوتاجتماعینیزنشانه

شود.می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Bernardes 
2. Abbott 

3. Wallace 
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ژهيوبه،درفضايمجازيهاسلبريتیپیرامونموضوعشدهانجامبامروريبرمطالعات

بیشترينتأکیدبرجنسیتتاکنوندريافتیمکه،دراينحوزههاهينظراينستاگرامونگاهیبه

 اين چگونگیصرفاًهامطالعهدر نقشجنسیتدر استو بوده بخشمحتوا بازنشردر

 محتوامغفولماندهاست.

 روش پژوهش

تحلیل،تحلیلوپژوهشپیرامونفضاياينترنتوامکاناتآن،هادرتبیینيکیازروش

پژوهشیاست،محتوايتکنیکیتحلیل»کیفیمحتوايمنتشرشدهدرفضايمجازياست.

داده تعبیر و متنآنبراياستنباطتکرارپذير مورد در 5کريپندروف«)ها دربستر5332، .)

ابزاريچوناينستاگراماولويتباتصويرومحتوايتصويرياستکهدرکنارآنامکان

است.پايهايجادچنینشبکهاجتماعیدرشدهگرفتهمحدوديبرايمحتوايمتنیدرنظر

عکس همرسانی گام سالاولین در و بوده بهها نیز کوتاه ويدئوهاي انتشار اخیر هاي

قابلیتشدهاضافهامکاناتآن هايتصويريوگرافیکیاينشبکهاجتماعیموجباست.

تقبالکاربرانهاياجتماعیديگرمورداسهاياخیربیشترازشبکهشدهاستکهدرسال

تاکنون 01است.شدهگذاشتهاشتراکبهاينستاگرامدرعکسمیلیارد12ازبیشباشد.

بیشداشتندکهبهشکلروزانهحضوراپلیکیشنايندر0253آوريلتاوکارکسبمیلیون

طوربههنرتصويرشود.میگذاشتهاشتراکبهاينطريقازويدئووعکسمیلیون522از

خاص شکل به عکس و عام باشدمی، مخاطب براي پیام حاوي مهم.تواند نيتراز

تواندهايمحدوداستکهمیهايتجريديوفراترازچارچوبعکسقابلیتهايويژگی

هايدرونی؛محتواوامکاناتیدراختیارتولیدکنندگانوطراحانخودقراردهدتادراليه

 را خود مطلوب میرمستقیغپیام برسانند. مخاطبین براي»به و توصیف از فراتر تفسیر

(.تنوعقابلیتدرهنرتصويربهشکلعامآنوانواع5943،)برت«گشودنرمزمعانیاست

و-تصويرسازي-نقاشی انیمیشن حتی ويدئو؛ و عکس يا چون...پوستر ابزاري در

اينستاگرام هايبالقوهبهدلیلجذابیت، بنفوذپیامدرمیانمخاطبینباعثافزايشضري،

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Krippendorff 



 049|؛کمالیوتوسلیهایتيسلبرنستاگراميبازنشرخشونتدرصفحاتایتیجنسلیتحل

روزانهمی انفرمیلیون122ازبیششود. ومیفعالیتاپلیکیشننيدر بالغکنند 122بر

.شودمیبازنشراينستاگرامدراستوريمیلیون محتوا عرضه بسترواحد ،اينستاگرامدر

کاربري کاربري5صفحات حساب هر ايمیل0است. يکحساب با ديیتأ9اينستاگرام

خودراموردنظربدونمحدوديتدرموضوعوتعدادصفحاتتواندیم.هرايمیلشودیم

اطالعاتفرديافرادمحفوظاستو ايجادکند. اينستاگرام صاحبانمدنظرهرآنچهدر

قالبپروفايل استدر توض4صفحاتکاربري نمايشدادهحاتیو مخاطبین براي آن

شودبارسیدنديیتأافزارنرمهابرايکهاصالتهويتآنیوحقوق.افرادحقیقیشودیم

.حجمکنندیمبهسقفمشخصیازفالوريکنشانتیکآبیدرکنارنامکاربريدريافت

درروزاليکمیلیوندويستومیلیارد4ازبهبیشمنتشرشدهاستقبالمخاطبانازمحتواي

ازدهند.میتشکیلمردانرادرصد43وزنانرااينستاگرامکاربرانازدرصد10رسد.می

از،اينترنتکاربرانکلدرصد90ودارندکاربريحساباينستاگرامدرنفر1،نفر52هر

.کندمیاستفادهاينستاگرام

 
 نستاگرامیا یجهان کاربران در تیجنس یفراوان .1نمودار 
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برآخرينآماردراسفندرانيدرا ازافراددرصد13حدود5نظرسنجیايسپامرکز33بنا

 میسال53باالي استفاده اجتماعی شبکه يک از حدود و کاربر9391کنند درصد

هستند اينستاگرام استاتیستا، آمار فعال004با اينستاگرام میلیونحسابکاربريايرانیدر

 درصفحاتمنتشرشدهيهاپستازمیانموردمطالعهپژوهشحجمنمونهنيدراهستند.

شدهاست.لیوتحلپرمخاطبدراينستاگراماستخراجوصفحاتهاکاربريسلبريتی

استوطیفمفهومخشونتبه تعريفگسترده دامنه همدر که عنوانيکپديده

عنوانخشونتموردارزيابیقرارداد؛وهمبهجهتتوانبهرامیواعمالوسیعیازرفتارها

هابرايیازانواعامکاناتمواجههستیمکهازآنتأملقابلهايابرازخشونتباتنوعقالب

می اشاعهخشونتاستفاده میاعمالو منتشر اينفضا در محتوايیکه شودشود. عموماً،

تواندبامیهرپستمخاطبدرپیمواجهبا،دارديکتصويراستکههمراهخودمتنی

خشونت پیام يا تصوير میخشونتبصري منتقل که کندباري اينستاگرامروروبه، شود.

،يعريانجنسیهاخشونتيداخلیخودنسبتبهمحتوايیکهحاويهاپروتکلبراساس

کودکان خشونتعلیه دوفروشيخر، يا تروريستیهاتیفعالاسلحه ي جنايت، يا وقتل

هاخشونت بر مبتنی نژاديهانیتوهي ي ، يا حساسیتهاشيگرامذهبی است؛ جنسی ي

اقدامساًاردارد.دربرخیموارد ودرعمومکندیمنسبتبهمحدودکردنعرضهمحتوا

اينستاگراميکابزارازآنجاکه.کندیمراحذفمدنظرمواردباگزارشکاربرانمحتواي

ترازديگرانواعدسترسیمخاطبايرانیبهآنسهلحالنیدرعتصويراستومبتنیبر

رسانیبخشيااطالععنوانيکرسانهآگاهیهاياجتماعیاست؛درحالحاضربهشبکه

هانیزهمسوهاهمازاينقاعدهمستثنینیستندوآنشود.سلبريتیهمازاينفضااستفادهمی

عالقه منديبا برايهايشان اينستاگرام امکانات از روزمره جريانات و جامعه شرايط و

میرسانیوآگاهیاطالع بخشیاستفاده محقق»ازآنجاکهکنند. کار تحلیلمحتوا هر در

جنبهاستنباطازرويداده درباره استنباطهايخاصیازمتنآنها وتوجیه برحسبها ها

اينمطالعهدرگام5934،)کريپندروف«ستشناختعواملپايداردرنظامموردنظرا .)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

مرکزافکارسنجیدانشجويانايران.5

2. Statista 
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تحلیلمحتوابهمتن»کند.پردازدوتصاويرراتحلیلمیاولبهبررسیمحتوايتصويريمی

(.5934،کريپندروف«)هاينماديناستحساساستوازاينروقادربهپردازششکل

ونشانه،درهنرتصوير نقشمهمیدارندوبخشیازپنمادها هاذهنیامدرقالبنشانهها

همراهیمی ومخاطبرا پیام به توجه همانا اصلیاينمطالعهکه مسئله به توجه با کند.

پسبامحتوايیاستکهدرقالبيکپستاينستاگرامیبرايمخاطبینمنتشرمی شود؛

اينانتخابناشیاز است. شده اينموضوعپرداخته نزديک»رويکرديکیفیبه رابطه

ايدهکشفحوزه قلمروهايینودرتحقیقووجوجستهايجديدوتحقیقکیفیبا در

5)فلیک«جهانعلماست ،5931 اجتماعیمجازدراينستاگرامبهازآنجاکه(. عنوانشبکه

 ايسپا آمار بهگواه و ايرانیدرحالونیلیم90میانکاربرانايرانیحضورپررنگیدارد

شبکهاجتماعیهستند.پسبرايپژوهشدراينعرصهرويکردحاضرجزوکاربراناين

موضوعاتتحقیقدرروشکیفیبهمتغیرهايمنفرد»چراکه،کیفیانتخابمعقولیاست

نمی داده شوندتقلیل می، بازنمايی روزمره زندگی زمینه در و درکلیتشان شوند.بلکه

موقعیتجهیدرنت نه مطالعه کنشحوزه و اعمال بلکه آزمايشگاه در مصنوعی هايهاي

،(.باتوجهبهتنوعرويکردهادرروشکیفی5931،)فلیک«استموردمطالعهمتقابلپديده

بخشیازآنجاکه(.5931،)فلیک«گیريوجريانتعامالتافرادبوديمشکل»درپیمطالعه

هاست؛يسلبريتیازسونقشتأثیرآنبربازنشرخشونتازمسئلهاينپژوهشجنسیتو

ناشنیدهمیغالباًتحقیقکمی»کهتوجهبهاينامرضرورياست گذاردونظراتزنانرا

نگاهیفارغ،بهچشمزنبنگردمشخصاًهاراآنکهآنيجابهکند.هارابهابژهبدلمیآن

یفیامکانشنیدهشدنصدايزنانوتحققاماتحقیقک؛ازارزشدرمطالعاتخرددارد

(.فرآيندتحقیقدراينمطالعهدادهمحورو5931،)فلیک«کندهارافراهممیاهدافآن

هايهاباحضوردرمیداناينستاگرامومشاهدهتصاويرپستدادهکهآندورانیاست.چه

دستمی به افراد انتخابتصاوير جهتساختيکصرفاًآيند. آمارينیستبه ،نمونه

پست و نسبتارتباطافراد انتخاببه آنبلکه موضوعهايمنتشرشده با وموردمطالعهها

میلیونکشفنمونهدرواقع میان از پستمنتشرشدهها ها ، امر اين براي دهبربالغاست.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Flick 
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درهارصدشد.سالاخیردرصفحاتاينستاگرامسلبريتی1درطولمنتشرشدهمیلیونپست

هاآوريدادهرويکرددادهمحورفرآيندتحقیقدورانیاست.درهرمرحلهازکاروجمع

هاهايپژوهشدادهتأملوارزيابیصورتگرفتهاست.بهاينصورتکهبراساسفرضیه

يشدندورآگرد راستايفرضیه، در بررسیموارد ها اينروندبه، تحلیلشدند. و تفسیر

هابخشمهمیازمطالعهبهتفسیردادهحالنیدرعلعهکمککردهوويژگیاکتشافیمطا

حسابمی تصويري محتواي ازپردازد. اعم اينستاگرام در پرطرفدار کاربري هاي

هايداخلیسلبريتی ، طرفداران فعاالنیکه و تأملقابلاينفلوئنسرها یموردبررسیداشتند

میانپست از نمونهقرارگرفتو واجدخصوصیاتهايیاستخها اينمدنظرراجشدکه

پست مجموعه اين هدف بودند. مطالعه در خشونت عنصر الف( که بود ريتصوهايی

پستشودبمستقیممالحظهمیطوربهمنتشرشده يکجريانحاوي( درباره منتشرشده

مستترشدهو عنصرخشونتدرمحتوا منجربهخشونتاست. دراصلالزاماًخشونتيا

نبود.مشاهدهقابلتصويروپست

هايامروزهشاهدهستیمازحوزه»سلبريتیدرفرهنگغربتعريفروشنیدارداما

سیاست تجارت، همسلبريتی، میآکادمیو... کنندهايیظهور )مواليی« اين5934، با .)

ازگروه ختلفدرهايمديدگاهدرجامعهايرانیبسیاريازافرادمشهورسلبريتیهستند.

اينستاگرام هايمختلفهنرهاينمايشیوموسیقیهنرمندانشاخه، سیاستمداران، فعاالن،

فعاالنآزادوروحانیوناعمازروزنامهها5اجتماعیواکتیويست نگارانيا ورزشکاران،

اما،مؤيدهیچفردحقیقینیستندعمالًهايمختلفورزشیوصفحاتپرمخاطبیکهرشته

شبکه دارنددر بسیار واقعی مخاطبین اينستاگرام اجتماعی اينفلوئنسر، کنار هايدر

کرده منتشر محتوايیکه فراخور به نمونهاينستاگرام درگزينشهايیجمعاند آوريشد.

سلبريتی کردهصرفاًها منتشر مطالعه موضوعات با هماهنگ محتوايی که اندافرادي

فالوورهايموردتوجه تعداد و انتخاببودند در نداشت. نقشی انتخاب در افراد اين

اينفلوئنسر میزانمخاطبینوازآنجاکهها بايددر را عاملسنجشتأثیرگذارياينگروه

براياينمنظورازاخبار،هاجستجوکرد؛تعدادفالوورهااهمیتداشتجمعیتهدفآن
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Activist 
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اطالعاترسانه رتبهو سنجشو درباره اها شهرت میزان شدهبندي استفاده ينفلوئنسرها

جنسیتدرجمع ازدومنظر:آوريدادهاست. ونشانهالف(حضورها دالبرهاينمادها

ب منتشرشده محتواي در جنسیتی جنسعنصر تی( محتوا؛ است.موردتوجهناشر بوده

ازآنجاکه مصاحبه طريق از صفحات اين مخاطبین بازخورد سنجش ريپذامکانامکان

هايتصاويراکتفاشدهبهتعداددفعاتمشاهدهويدئوواليکصرفاًمطالعهنيدرا،نیست

است.

تجسمیامري منتقدانآثار میانهنرمندانو در تحلیلتصوير جرياننقدعکسو

وويژگیشدهرفتهيپذ هايهنريآثاراستوازاينرهگذربهارزيابیوبررسیجايگاه

عنوانهايبصريبهینپژوهشگرانعلوماجتماعینیزرسانههاياخیربپردازند.درسالمی

برايتحلیلوبررسیمحتوايتصويريمنتشرشدهدرموردتوجهمنابعاصیلداده هستند.

دسته را تصاوير بايد اول گام در پستاينستاگرام عموم کرد. رابندي اينستاگرام هاي

بنديکرد.هرچندباگسترشستهتواندردودستهبزرگمحتوايگرافیکیوعکسدمی

 هم ويدئو انتشار امکان اينستاگرام بررسیشدهفراهمامکانات در تأثیرو اخیر هاي

پستوارهداستان و نیوهالها است. شده ارزيابی بیشتر مخاطبین روي بر ويدئويی 5هاي

،گراعکاسیفرم،عکاسیمستقیم»کندسبکبهچهارگرايشتقسیممیازنظرهاراعکس

(.تصاويريکهدراينستاگرامبهاشتراک5943،)برت«عکاسیمستندوعکاسیهمسنگ

می گذاشته همیندستهعموماًشود میدر آنبنديقرار با مطالعه اين در آنچه و گیرند

عکاسیمستندمواجهشديمعکس يواحرفهازسويعکاسانعموماًهايمستندبودند.

موضوعومضمونعکسبرساير»هابودهاست.دراينعکسموردتوجهعکاسانخبري

است مقدم عوامل مداخلهاساساًچراکه، ثبتبدون گرايشبه واطالع، رسانیصادقانه

(.تصاويرمستنددراينستاگراماما5943،)برت«ترازهمهمتقاعدکنندهاستصحیحومهم

يعکاسیمستنداجتماعیواحرفهمعیارهايوبعضااندشدهازسويافرادعاديتهیهغالباً

هستند.درگامتأملقابليروايیواستناديهاجنبهلحاظنشدهاماازهادرآنمستندخبري

هاياجتماعیچندسالاخیرکهدربستراينستاگرامبازتاباولبارصدحوادثوجريان
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Beaumont Newhall 
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داشتند ، که اتفاقات از آننوعبهگروهی خشونتدر شدند؛ی بازنشر و نقشداشته ها

افکارعمومیبازتابداشتکهازانیدرمحادثهخشن51باًيتقریقرارگرفت.موردبررس

حادثهکهبهخشونتعلیهزنانارتباطداشتبراياينمطالعهانتخابشدند.9اينمیان

يافته شدهيآورجمعهاي شد عرضه مطالعه اولیه فرضیات مسئلهبر به توجه با و

برمنتشرشدهیوتحلیلقرارگرفت.ابتدامحتوايتصويريموردبررسپژوهشوماهیتآن

ومباناصولاساس يرسمیازهارسانهتصاويرخبريدرعموماًیتجسمیارزيابیشد.

 افراد و خبري عکاسان احرفهسوي تهیه شودیمي اصول، قواعدپس وو عکاسی

امادراينستاگرامبهجهتشودیمصاويربهمخاطبدرآنآثارلحاظچارچوبارائهت ؛

 آزادفراگیري و افراد انتشاري دردر بصري محتواي نوع همه شاهد تصويري آثار

هاقالب احرفهي و هستي میآماتور به تصاوير تحلیل در دلیل همین به يهاتيمحدود.

پیام،يوساختاربصريتصويربندبیترک،تصويريبايدتوجهشود.مفاهیمیچونکادر

تیترو...کهدرانتقالپیامبهمخاطبودريافت،حجم،تصويروعناصربصريمثلرنگ

 استمؤثرآن ، و داشته برخیهالیتحلاهمیت است. بوده تصوير ساختار راستاي در

 تحلیل مورد پوششصرفاًموضوعات خبري رسمی منابع جانب از محدود شکل به

تصويريداشتندودرعینمشابهتدرتصويرافرادبااستفادهازتأکیداتبصريپیاممحتوا

تقويتيامحدودکردند.درادامه دربرخیهالیتحليیازاينهانمونهرا ارائهشدهاست.

تهابناشیازواقعهدرجامعهافرادوطوالنیبودنزمانالهاتیحساسموضوعاتبهدلیل

مکرربهموضوعپرداختند.



 014|؛کمالیوتوسلیهایتيسلبرنستاگراميبازنشرخشونتدرصفحاتایتیجنسلیتحل


 ي از تحلیل تصویري محتواا نمونه. 1تصویر 

 ي پژوهشها افتهی

حساب34کهیقرارگرفتموردبررسحسابکاربريدراينستاگرام541مطالعهنيدرا

حسابکاربريبرايزنانسلبريتیيا41وکاربريبرايمردانسلبريتیيامنتسببهمردان

بخشصاحبانصفحاتکاربريودردومنتسببهزنانبودهاست.جنسیتدراينمطالعه

بودهاست.بهاينمنظورموردتوجهمنتشرشدهدرمحتواتیبرجنسنیزحضورعناصريدال

،يتصاويربندبیترک،ونمادهاهانشانهعناصربصريدرمحتوايتصويريمانندازتحلیل

تأکهارنگ بهدیو نوشتاري تجسمیمحتوايتصويري ساختار است.شدهاستفادهعنوان

آمدهاست.0نموداريجنسیتبرايتحلیلدربندمیتقس

تاکید بر عنصر بصری دال بر 

 جنسیت زنانه

تصویرسازی گرافیکی هماهنگ با موضوع 

 جنسیتنمادهای با تاکید بر

 تاکید برعناصر بصری خشن 

 درترکیب بندی مؤثرو جانمایی  

نمادهای بصری اعمال و بروز 

 خشونت

استفاده از رنگهاباتوجه به کارکرد 

 آنها برمخاطب ریتأثو 

استفاده از تیتر نوشتاری با تاکید بر 

 مفاهیم موضوع

عنصر جنسیتی دال بر 

 مردانگی
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 موردمطالعهنمونه  در حجمتوصیف چگونگی بررسی جنسیت  .9نمودار 

سلبريتی اينستاگرام صفحاتکاربريدر تعداد و دارند بیشتري حضور ايرانی مرد هاي

منتسببهاينگروهبیشتراست.

 
 هاي ایرانی صاحب صفحه در اینستاگرام سلبریتی انیدر متوزیع جنسیت . 5نمودار 

فراوانی،موردمطالعهباموضوعاتمرتبطباخشونتعلیهزنانمنتشرشدهيهاپستانیدرم

فراوانیجنسیتدرکلیتکاربرانمعنادارصاحبانصفحاتکاربريتفاوتجنسیت يبا

سلبريتیاينستاگرامدارد.

 جنسیت

 محتوا

حاوی عناصر دال  
 برجنسیت مردانه

فاقد عناصر 
 جنسیتی

حاوی عناصر دال  
 بر جنسیت زنانه

 صاحبان صفحه 

 مرد زن

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

 جنسیت کاربران

زن

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

هاگروه مختلف بهموردمطالعهي پژوهش اين نمونه حجم در حاضرعنوان درافراد

درقامتعموماً،يمجازيوپیشازآندرفضااينستاگرامفارغازجايگاهيکسلبريتی

يکشخصیتحقیقیباجايگاهشغلیواجتماعیمشخصدردنیايواقعیبرايمخاطبین

يموقعیتشغلیوجايگاهاجتماعیبندگروهیچگونگ5.درجدولشوندیمخودشناخته

ارائهشدهاست.يواقعیایدردنصاحبانصفحاتکاربري
  

0

5

10

15

20

25

30

35

خشونت مبتنی بر  

 جنسیت علیه زنان

 اسیدپاشی خودسوزی

ناشرزن

ناشرمرد
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 اجتماعی صاحبان صفحات کاربري گاهیو جاي موقعیت شغلی بند گروه .1 جدول

 موقعیت صاحبان صفحه

 سلبریتی

 ورزشکار
 فوتبالیست

 ها رشتهدیگر 

 هنرمند

 هنرهاي نمایشی

 موسیقی

 هنرها ریسا

 فعال اجتماعی

 فعال حوزه زنان

 نگار روزنامه

 روحانی

 

 سیاستمدار

 عضو دولت

 دیگران

 

 اینفلوئنسر

 سبک زندگی

 آرایشی

 خوراکی

 

 صفحات پرمخاطب

 خبري

 سرگرمی

 متفرقه

 صفحات شدهیبررستمام بودند قابلعمومی تیو محتواي به برايمنتشرشدهدسترسی

 فراهماست. کاربراناينستاگرام بررسعموم با منتشرشدهيهاپستیتمام هرصفحهدر

کاربري موضوع، شدهاستخراجموردمطالعهمحتوايهمسوبا برخیمکرررونيازااست.

 ارتباطمحتواهايی بهدر اينستاگرام تصويري قابلیت کردند. منتشر پژوهش موضوع با

 اجازه دهدیمکاربران موردنظرمحتواي قالبرا عکسدر عکس، مجموعه ، وويدئو

ناشرينبهيگرهاطرح کنند. گروهافیکیمنتشر سه عنوانصاحبانصفحاتکاربريدر

اينفلوئنسروسلبريتیتقسیمشدند.جنسیتدراينمطالعهازدومنظر،صفحاتپرمخاطب

و5گرفتنتعدادپسنديدندرنظرتحلیلشدهاست.مشارکتمخاطبینبانيوناشرمحتوا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. like 
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شدهیبررسهرپست5نمايش در برايموردمطالعهيحجمهايبندمیتقس0ولجداست.

تحلیلارائهشدهاست.

 لیتحل يمبناموردمطالعه  حجم يها يبند میتقس .9 جدول

 پست

 مشارکت جنسیت ناشر قالب

 viewناشرصفحهپرمخاطبگرافیک

likeمحتوااينفلوئنسرعکس
سلبريتیويدئو

وخودسوزيدخترآبی،یدپاشیاسدرسهموضوعمحورمطالعهعنوانخشونتعلیهزنانبه

يشد.بنددستهديگريازخشونتمبتنیبرجنسیتعلیهزنانانواع

 موردمطالعهي منتشرشده با موضوعات ها پستفراوانی تعداد  .5 جدول

 تعداد پست موضوعات

05...یاصفهانودپاشیاسحادثه

02دخترآبی()يخودسوزماجراي

99علیهزنانتیبرجنسخشونتمبتنی

افکارعمومیتیباحساسیدرشهراصفهاناتفاقافتاد.دپاشیاسيکسلسله5939درسال

ياجتماعینسبتبهاينموضوعهاشبکه؛کاربراناخبارآننسبتبهاينحادثهوانعکاس

يکیيیشدند.هاخشونتواکنشنشاندادندوخواهانتوجهبیشترنسبتبهعاملینچنین

 اينموضوعصفحاتبسترهااز سلبريتیيبازنشر اينستاگرام تصاوير بود. بايیهاپستها

تحلیلشدهاست.موردمطالعهموضوعکهدرحجمنيا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. view 
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 پست 91 یدپاشیاسهاي  . فراوانی پست0جدول 

 مشارکت جنسیت ناشر قالب

 عکس
وید

 ئو
 اینفلوئنسر سلبریتی گرافیک

صفحات 

 پرمخاطب
   ناشر محتوا

50هنرمند5104
سبک

زندگی
2خبري5

فاقد

جنسیت
 51339353322زن5



1مرد1مرد2سرگرمی2خوراکی2ورزشکار

 53زن2متفرقه2زيبايی0سیاستمدار

فعال

اجتماعی
1

اينخبرو،دادگاهانقالبدربرابریخودسوزييکدخترجواندرپ33نیمهاولسال

تیتراول کاربرانفضايمجازينسبتبهايندرادامهتبديلشدوهارسانهتبعاتآنبه

 اينموضوعاز واکنشنشاندادند. هاپستحادثه درسلبريتیدرصفحاتيپرتکرار ها

اينستاگرامبود.
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 پست 94هاي خودسوزي دختر آبی  .  فراوانی پست3جدول 

 مشارکت جنسیت ناشر قالب

 اینفلوئنسر سلبریتی گرافیک ویدئو عکس
صفحات 

 پرمخاطب
   ناشر محتوا

55هنرمند1152
سبک

زندگی
2خبري2

فاقد

جنسیت
52401121193493زن1



1مرد5مرد4سرگرمی2خوراکی9ورزشکار

59زن2متفرقه2زيبايی2سیاستمدار

فعال

اجتماعی
0

بهآسیبيا بهجنسیتکهمنجر براساستعريفسازمانمللهرگونهرفتارخشنوابسته

تلقی زنان خشونتعلیه آسیبشود؛ شودیماحتمال صفحاتمنتشرشدهيهاپست. در

.رندیگیماينتعريفقراررهيدرداحاويمحتوايیهستندکهبعضاًهااينستاگرامسلبريتی

خشونت شدهاعمالبازنشر بازنشر مجال گاهی جنسیتبوده بر مبتنی که جامعه دردر

.شوندیميرسمیراندارندودرفضاياينستاگرامآزادتربهمخاطبعرضههارسانه
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 پست 55هاي خشونت علیه زنان  . فراوانی پست6جدول 

 مشارکت جنسیت ناشر قالب

 اینفلوئنسر سلبریتی گرافیک ویدئو عکس
صفحات 

 پرمخاطب
   ناشر محتوا

3هنرمند50953
سبک

زندگی
2خبري2

فاقد

جنسیت
95521222414433زن2



0مرد50مرد2سرگرمی2خوراکی2ورزشکار

03زن2متفرقه2زيبايی9سیاستمدار

فعال

اجتماعی
05

درمحتوايبصريبودهکه44درمجموعموردمطالعهباموضوعاتشدهیبررسيهاپست

نيا ديگر قالبتصويريعکسبیشاز از مورداستفادهيمحتوايیهاقالبمیاناستفاده

 مواجهه در اينستاگرام پرمخاطب صفحات و اينفلوئنسرها است. گرفته اقرار نيبا

 کمترين العملعکسموضوعات تنها و داشتند پست1را اين سوي اينهاگروهاز با

وسیاستمداران،هابیشازورزشکاراناست.هنرمنداندرگروهسلبريتیمنتشرشدهمضامین

دريیبازنشرکردند.تحلیلجنسیتهاپستخشونتعلیهزنانبادرارتباطاجتماعیفعاالن

هاياينستاگرامنشاندادزنانسلبريتیحساسیتبیشتريوتفکیکجنسیتیسلبريتیمحتوا

داشتند حوادثخشن اين دردرباره کمتري صفحات سلبريتی مردان به نسبت بااينکه

.داشتندامادرمواجههبااينموضوعاتفعالیتیبیشترازمردانسلبريتی،اينستاگرامدارند

تمام عنصرموردمطالعهمنتشرشدهيهاپستدر بر تصويريدال تأکید بصريو عناصر

یزنانهبیشتربودهاست.تیجنس

 يریگ جهینتبحث و 

هاافتهي نشان بهدهدیمياينمطالعه اجتماعیتعاملیقوانیناينستاگرام عنوانيکشبکه

دنبال .کندیمخاصخودجهتحذفيامحدوديتمشاهدهمحتوايحاويخشونترا

براساساينراهکارهابخشیازکنترلوپااليشبرعهدهمخاطبیناستکهاگرازپست
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منتشرشده ، تأکید انگارهدريافتیخشنبا يخشونتعريانداشهابر ضمنتوانندیمتند؛

 کمککنند. حذفآن جرگزارشپستبه مخاطببهانيدر آگاهی مسیر عنواناين

کنندهمصرف شناختنهايیاينابزار مصادمفاهیمدر خشونتعريانبرايکاهشقيو

حجمبااليیازمحتوايحاويخشونتکه بازنشرمحتوايحاويخشونتاهمیتدارد.

یاست.ابیدستقابلخشناجتماعیاستدراينستاگراماناتيروجناشیازتعددحوادث

 هاپستاين هادورهدر خاص زمانی ي صدرايو به دوباره حوادث تاريخی سالگرد

هابازنشرسويسلبريتیمجدداز.گاهیاينيادآوريگردندیبرمياينستاگرامهايادآوري

شودیم مجدد اينرويکرد وبعضاًکه جهتمطالبه حوادثبه پیگیريتبعاتناشیاز

سلبريتی حضور بااينکه ايرانیخشناست. فضاهايمرد استامادر بیشتر ياينستاگرام

هادرانتشارمحتوايحاويخشونتمبتنیبرجنسیتعلیهزنانکمتربودهاست.فعالیتآن

زنانداشتنديمبتنیبرجنسیتعلیههاخشونتزنانسلبريتیدغدغهبیشتريدرمواجههبا

اوپرتعدادمحتوايی عناصربصريدالنيبا زنانهبرايتیبرجنسمضامینمنتشرکردند.

.چنینبهشودیمبیشترديده،منتشرشدهيهاپستدرشدهاعمالبرخشونتتوجهوتأکید

بیشترجنبه،شودیمبازنشرهايحاويخشونتکهازجانبسلبريتیهاپسترسدیمنظر

 بخشیآگاهی يکرساناطالع، پی در بحرانی مواقع در عمومی افکار با همراهی و ی

عنوانيکرسانهفردياستفادهاست.اينافرادازصفحاتخودبهدرجامعهرويدادخشن

احتماالًسوک.اينرفتاردوگانهازيکنندیمبازنشرنوعیازخشونتراحالنیدرعکردهو

نافراداستوازسويديگربازتولیدچرخهخشونتازسويعملبهمسئولیتاجتماعیاي

سلبريتی نظر به اينرسدیمها سلبريتیدر مردان و زنان جهتجنسیتتفاوتیمیان به .

ابزارهاي از استفاده نسبتبه جوامع بیشتر وابستگی زمان گذر با ندارد. وجود رويکرد

نتايجانتشارمحتواياجتماعیبرخطضرورتآگاهیبیشترواطالعکافیا تأثیراتو ز

بیشترهاشبکهمناسبدر طلبدیمياجتماعیرا سازوکار. ياجتماعیهاشبکهتعاملیدر

مسئولیتتمامافراداعمازسلبريتیيامخاطبینعاديدرمشارکتبرايپااليشفضاهااز

.کندیمابرازيابازنشرمحتوايحاويخشونتراتقويت
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