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رضوی ،مشهد ،ایران.
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مقدمه
سلبريتیها( 3يا افراد مشهور) بهعنوان افرادي که موردتوجه و اقبال جامعه هستند،
بهطورخاص
موضوعاتمطالعاتیخوبیبرايپژوهشگرانمطالعاتفرهنگیوارتباطاتو 
نهتنها عملکردهاي اجتماعی خاص دارند بلکه مورد
فرهنگعامه هستند؛ زيرا  

مطالعات 
آنها بخشی از فرهنگعامه پسند
اقبال جامعه نیز هستند (رشیدي و صبورنژاد  .)3195 ،
رسانهاي بهمخاطبانعرضهوتوسطتوده
رسانهها وفرهنگ 
میباشند کهتوسط 
امروزي 
رسانهايبهيکیازنیروهايغالبدرفرآينداجتماعی
میشوند«.اينفرهنگ 
مردممصرف 
چهرههاي  مشهوردرمقامداورانسلیقه،ارزشوتفکرجايگزين
شدنتبديلشدهاستو 
هويتيابی و

تازهاي براي 
شدهاند؛ و سرمشق  
خانوادهها ،مدارس و پايگاههاي دينی  

میکنند» (بنت.)321 :3131 ،
الگوهاي هماهنگ سبک زندگی ،مد و رفتار ايجاد  
ارزشهايدرک

تجربههاي زيستهسلبريتیها،باتجربهاجتماعیمخاطباندرتعاملاست.
« 
میشود.
بهصورت گزينشیتحسینودرزندگیمنعکس 
آنها ازسويمردم 
شدهورفتار 
آنها رااتخاذکنندو
ويژگیهاي  

هواداراندررابطهباافرادمشهوردنبالاينهستندکه
درنتیجه اشکالقدرتمندتحولاجتماعیوشخصیراتجربهکنند»(رشیديوصبورنژاد،
.)3195ازاينجهت مطالعهدربابسلبريتیهابهعنوان الگوهايیکهتوسطتودهمخاطبان
فرهنگعامهپسندوهمچنینارزشهاو

میتوانداطالعاتیدرباره
میشوند ،
دنبالومصرف 
عاليقیکهعامهمردمبهدنبالآنهستنددراختیارقراردهد .
قابلتأمل استکهسلبريتیهاتنهااثرگذارانبرجامعهوفرهنگ
همچنینايننکته 
میپذيرند.يکیاز
زمینههاياجتماعی-تکنولوژيکاثرنیز 
نیستندبلکهدرموقعیتخوداز 
پیشرفتهاي جديد در حوزه رسانه و ظهور

پذيرفتهاند ،

آنها از آن تأثیر 
زمینههايی که  

رسانههاي جديد ازجمله اينترنت و شبکههاي
رسانههاي نوين است .پیش از ظهور  
اجتماعی،ارتباطسلبريتیها(شاملستارگانسینما،خوانندگانورزشکاران)بامخاطبانو
میگرفت؛ اما با ظهور
مردم ،تنها توسط رسانههاي رسمی مانند مطبوعات صورت  
شبکههاي  اجتماعیاينواسطهتاحدبسیارزياديازمیانرفتهاستوهرسلبريتی،رسانه
1. Celebrities
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میتواند بدون واسطه خود را به مردم و جامعه
شخصی خود را دارد که از طريق آن  
میتوان گفت باتغییرات رسانهاي جديد،
آنها تعامل داشته باشد؛ بنابراين 
بشناساند و با 
آنها
تودههاي مردم و کمیت وکیفیت اثرگذاري اجتماعی  
نحوه ارتباط افراد مشهور با  
آنها از طريق شبکههاي اجتماعی به شیوه خودشان به
دستخوش تغییراتی شده است  .
بهصورت
آنها شخصاً خودِعمومیشان را 
میپردازند .
معرفیوبازنمايیخودبرايمردم 
آنها امکان
رسانههاي تعاملیجديدبه 
بهعالوه  
میکنند ( .)Marshal, 2010
آنالينتولید 
انعطافپذيري بیشتريمطابقِپسندوعاليق

عمومیشان رابادقتو

دادهاستکهخودِ
جامعهعرضهنمايند .
شبکههاي اجتماعیپرکاربرددرسالهاي اخیر
«شبکهاجتماعیاينستاگرام 3يکیاز 
میباشد که در میان سلبريتیها طرفداران زيادي دارد» (.)Smith & Sanderson,2015

بسیاري از سلبريتیهاي ايرانی از اين شبکه براي ارتباط با مردم و طرفدارانشان استفاده
آنها  ازطريقاينشبکهبابهاشتراکگذاشتنتصاوير،اخبارونظراتخودبا
یکنند .
م 
میسازند.امکاندسترسی
میکنند وخودِعمومیشان را 
مخاطبانشان ارتباطمستقیمبرقرار  
آسانبهسلبريتیهاازطريقشبکهاينستاگرامباعثتوجهبیشترعمومجامعهوهوادارانبه
شبکهها براي
آنها در اين  
ايشان شده است .لذا بررسی نحوه عملکرد و شیوههايی که  
رسانهاي
بیواسطه بامخاطبانعمومیاستفادهمیکنند،ازحیثمطالعات 
ارتباطمستقیمو 
میتواندحائزاهمیتباشد .

ازاينجهت مسئله اصلی تحقیق حاضر بررسی اين موضوع است که سلبريتیها با
شبکهاي چگونه خودِ مطلوبشان را در
استفاده از پتانسیلها و امکانات رسانههاي جديد  
اينخودبازنمايیهاچه

میکنند .بهطورکلی 
شبکهها تولید و بازنمايی 
فضاي عمومیاين 
الگوهاي غالبی در صفحات سلبريتیهاي پربازديد دارد و هرکدام از الگوها با چه
یشود .به بیان روشن هدف اين تحقیق توصیف و
تکنیکهايی به نمايش گذاشته م 
دستهبندي الگوهاي غالب خودبازنمايی سلبريتیهاي پربازديد ايرانی در شبکه اجتماعی

میباشد .
آنها 
تکنیکهايخودبازنمايی 

استراتژيهاو

اينستاگراموهمچنینشرح
1. Instagram
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میتوان گفت که اين تحقیق درصدد پاسخگويی به اين سؤال است که
بنابراين  
الگوهاي غالب خودبازنمايی سلبريتیهاي پربازديد ايرانی در شبکه اجتماعی اينستاگرام
تکنیکهايیبرايخودبازنمايیاستفادهمیکنند؟ 

استراتژيهاو

چیست؟سلبريتیهاازچه

مرور پیشینه پژوهش
پژوهشهاي زياديدرزمینه«خودبازنمايی»يا«بازنمايیخود»در

درتحقیقاتخارجی،
بستررسانههاي جديدانجامشدهاست.تحقیقاتاولیهاينحوزهبرروياتاقهاي گفتگو
وبالگها وب سايتها انجام شده است .درنهايت

پسازآن روي 
رومها) و  
(يا چث  
شبکههاي اجتماعی همچون فیسبوک ،تويیتر و
جديدترين تحقیقات روي پلتفرم  
اينستاگرام انجام گرفته است )Geurin-Eagleman & Burch, 2015( .در اينجا تنها به
دادهاندپرداخته
پژوهشهايی کهخودبازنمايیرادرشبکههاياجتماعیموردپژوهشقرار 

میشود .
میشودوبهطورخاصترخودبازنمايیافرادمشهورمرور 

بهعنوان
مقالهاش با عنوان «ارتقاء و ارائه خود :شهرت  
ديويد مارشال )2131( 3در  
میدهد کهالگوهايخودبازنمايیافرادمشهورشباهت
ارائهدهنده»نشان 
رسانههاي  
نشانگر 
بسیارزياديبهنحوهبازنمايیکهکاربرانعاديدارند،دارد.همچنینويدرپژوهشخود
میکند:سطح
رسانههايآناليندارندرالیست 
سهسطحازخودبازنمايیکهسلبريتیهادر 
آنها مانندزماناکران
فعالیتهاي رسمیوحرفهاي  

اولخودِعمومیاستکهمربوطبه
میباشد .سطح دوم خودِ خصوصی عمومی است که مربوط به
فیلمها يا کنسرتها و  ...
بخشهايی  اززندگیشخصیاستکهسلبريتیمايلاستدرفضايعمومیشبکههاي
اجتماعی بازنمايی کند .سطح سومخودِصمیمانهاست کهمربوط بهاحساساتشخصی
شبکههاياجتماعیازخودشارائهمیکند .
استکهسلبريتیدر 
آنها
مارويکوبويد)2133(2خودبازنمايیافرادمشهوررادرتويیتربررسیکردند .
بر اساس نظريه نمايشی گافمن بیان کردند که رفتار سلبريتیها در جلوي صحنه (در
1. David Marshal
2. Marwick & Boyd
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میباشد که
شبکههاي اجتماعی)براساساطالعاتشخصیوشیوههاي تعاملباهواداران 
پشتصحنهطراحیمیشود .
در 
ريچارداسمیت و جیمی ساندرسون)2135( 3تحقیقیبه نام«بررسی خود بازنمايی
عکسهاي

آنهادربخشاولدادههايخودکهبرروي
ورزشکاراندراينستاگرام»دارند .
دادهاند ،با استفاده از تحلیل محتواي کمی میزان و نحوه
صفحات ورزشکاران انجام  
بازنمايی  33مؤلفه بازنمايی مانند ژست ،مدل عکس ،فعال و غیرفعال بودن فرد ،تأکید
عکس و  ...را بررسی میکنند .در بخش دوم تحقیق خود با استفاده ازنظريه داده بنیاد
میکنند وبهششالگو
عکسها)وجودداردرااستخراج 

الگوهايیکهدرکپشنها(متنِ
میرسند .اين الگوها شامل الگوي نوع
در نحوه خودبازنمايی ورزشکاران در کپشنها  
حرفهاي ،الگوي
دوستی ،الگوي خانواده ،الگوي عاليق ويژگیهاي شخصی ،الگوي  
میباشد .
معاشرتهاياجتماعی 

تبلیغات،الگوي
گرين ايگلیمان و برچ )2135( 2هم در مقاله «برقراري ارتباط از طريق عکس:
تجزيهوتحلیلجنسیتینمايشبصريخودِورزشکارانالمپیکدراينستاگرام»،بازنمايیکه

آنها از طريق
میکنند  .
ورزشکاران المپیک از خودشان در شبکه اينستاگرام را بررسی  
تحلیلمحتوايعکسهاياينستاگرام3ورزشکاربهايننتیجهرسیدندکهاينورزشکاران
بیشترين بازنمايی ( 11درصد) را در عکسهاي زندگی شخصی خود دارند .بعدازآن
فرهنگعامه ياعکسهايی با

عکسهايی درباب

عکسهايی مربوطبهزندگیتجاريو

ورزشکارانديگر و ياعکسهايی که بازنشرمحتواهايهواداران است.در بخش بعدي
میدهد
واکنشهاي هواداران به عکسهاي سلبريتی را موردبررسی قرار داد که نشان  

آنها حضور دارد اليک و کامنت بیشتري را توسط
عکسهايی که خود ورزشکار در  

میکند .
فالوئرهادريافت 
شبکههاي
پژوهشهاي کمیدرحوزه«خودبازنمايی»در 

درحوزهتحقیقاتفارسی،
اجتماعیانجا مشدهاست.بخصوصدرزمینهموضوعاينتحقیقکهبررسیخودبازنمايی
1. Smith & Sanderson
2. Geurin-Eagleman & Burch
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بهصورت
میباشد تنهايکمطالعهمورديانجامشدهاستودرهیچتحقیقی 
سلبريتیها 
گستردهصفحاتشخصیتعداديازسلبريتیهادرشبکههاياجتماعیبررسینشدهاست .
نشانهشناسی تصويرهايی از شیوه زندگی ايران،
عبداللهیان و يحیايی ( )3191در « 
مطالعهخودبازنمايیهاي ديداريکاربران ايرانی درشبکهاجتماعی ياهو »111بهمطالعه

پرداختهاند.

بازنمايیهاي تصويري که کاربران ايرانی از خود در شبکه اجتماعی دارند 

شناسههاي ديداريکاربرانايرانی

نشانهشناسی دريافتهاند که در
آنها بااستفادهازروش 

نمیشودوتمايزديداري
نشانههايديداريازهويتايرانیديده 
شبکهاجتماعیياهو 111
چندانیبینکاربرانايرانیوغیرايرانیوجودندارد .
راودرادوگشنیزجانی()3191درمقالهخودبه«گونهشناسیالگوهايبازنمايیبدن
پرداختهاند.اينتحقیقبازنمودخودرافقطاز

رسانهايکاربرانايرانیدرشبکهاينستاگرام»

جنبه بازنمود بدن در شبکه اجتماعی اينستاگرام مورد تحلیل قرار داده است و انواع
طبقهبندي کرده است.
میگیرد را  
تیپهايی که توسط کاربران ايرانی مورداستفاده قرار  
بدننمايشی،بدنزيبايیشناختی
آنهاسهتیپبدنیکاربرانايرانیاستکهبدناجتماعی ،

گونهها برايبازنمايیبدن
کردهاند واهدافوتکنیکهايی کههريکازاين 
نامگذاري  

میکند .
طبقهبندي 
میکنندرانیزاستخراجو 
رسانهايخوددنبال 

رشیديوصبورنژاد()3195تحقیقیتحتعنوان«ستارگانسینماوهويتآنالين:
مطالعهنشانهشناختیبازسازيمفهومستارگیپسازاينترنت،مطالعهمورديتصاويرالناز
آنها ازطريقنشانهشناسی بهايننتیجهرسیدند
دادهاند .
شاکردوستدراينستاگرام»انجام 
بیواسطهبامخاطبونیزباراهبردخودبیانگريوتصاوير
کهستارههايسینمايیدرتعامل 
شیوههاي نگرش جامعه به معناي ستارگی ايجاد
شخصی و خصوصی تغییر مهمی در  
کردهاند که همان ستاره بودن در شرايط بعد از اينترنت است .الناز شاکردوست در

گفتمانهاي گوناگونمانندگفتمانمد،فرهنگ،

بازنمايیهايی کهازخودداردباتداخل

گفتماناقناعیوتبلیغیوشیوههايمتفاوتیاززيستنوتمايزاتاجتماعیخودرابازنمايی
میکند .
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مفاهیم اساسی پژوهش
سلبریتی
تعريفسادهسلبريتیبراساسنظرنايار()2119عبارتاستازشخصياچیزيکهتوسط
تعدادزياديازافرادشناختهمیشود؛امافراترازاينتعريفساده،سلبريتیدردلفرهنگ
سرگرمکننده قرار

میشود که تحت سلطه صنايع فرهنگی 
عمومی دنیاي جديد تعريف  
میشوند،
ازآنرو اهمیتندارندکهتوسطتعدادزياديازمردمشناخته 
دارد.سلبرتیتنها 
ازآنرو داراياهمیتمیشوند کهاقداماتسلبريتیهااثراتعاطفیقابلتوجهی بر
بلکه 
آنها نقشیفرهنگیدرنظاممعنايیجوامعامروزبازي
میگذارد .
بهجاي  
تعداديازمردم 
میدهند و در مقابل ستايش يا
آنها به هوادارانشان لذت ،شادي ،درد و رنج  
میکنند  .

رسوايیدريافتمیکنند(نايار.)5-4:2119،
میآيند که در آن هويت
از نگاه هارتلی ( )2112سلبريتیها در جوامعی به وجود  
يکمسئلهاجتماعی،فرهنگیوسیاسیاست.اينويژگیاغلبجوامعامروزياستکه
میتوانند
قابلتوجهیداشتهاست.سلبريتیها 
دهههاياخیررشد 
درآنصنايعسرگرمیدر 
بهحوزههاي مختلفیازجملهورزش،موسیقی،سینما،مدوحتیجنابتتعلقداشتهباشند
آنها بهخاطر هويتشان دررسانهها موردتوجه قرارمیگیرند .فرهنگسلبريتیدر
وهمه 
تبديلشده
گسترشيافته کهبهبخشیاززندگیوفرهنگروزمره 

آنچنان 
جوامعغربی 
است.دراينجوامعفرهنگسلبريتیازطريقيکچرخهدرارتباطبازندگیروزمرهقرار
بهعنوان تصاوير در زندگی روزمره و حوزه عمومی به
میگیرد .از سويی سلبريتیها  

درمیآيندوازسويديگرسلبريتیهادربرابرپاسخاينتصاويرهمچنانرشدپیدا
گردش 
رسانهاينیست،بلکهمصرفمخاطبان
عبارتديگرفرهنگسلبريتیفقطتولید 

میکنند؛به

میدهد .فرهنگسلبريتیاز
ازاينتصاويراستکهگردشیازفرهنگسلبريتیراشکل 
تکنولوژيهاي بازنمايی شامل

نمیتوان آن را از انواع 
اثرات رسانههاي جمعی است و  
سايتهاوشبکههاياجتماعیجداکرد(نايار.)2:2119،

سینما،تلويزيون،وب
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نمیتوان  خارجاززمینهآنفهمید.فرهنگسلبريتینیزازاينامراستثنا
هیچچیز را 
علتهاي عمیقیدر ايجادآنمشارکتداشته
نیست،شرايطی وجودداشته واتفاقات و 
رسانههادردهه3931وازدسترفتناعتمادبهاشکالرهبري
است.اينشرايط،گسترش 
سالها بوده است .دلیل علی اين فرهنگ ،ما را به موضوعی
و اقتدار موجود در آن  
میکشاند.فرهنگسلبريتیامروزامتدادياز
بزرگترکههمانمسئلهجامعهمصرفیاست 

عالقه به مشاهیر است و اين پديده يک پیشینه تاريخی بلند دارد؛ اما با يک تفاوت،
فرهنگعامه پسند -فقط ابزارهايی براي

سلبريتیهاي امروز – يا افراد مشهور برآمده از 
نمیتوانخود
شدهاند .
بازاريابیفیلموموسیقینیستند،بلکهخودشاننیزتبديلبهمحصول 
آنها گره
بازنمايیهايشان،صداهايشانومحصوالتیکهبانام 

میتوان 
آنها راخريد،اما 

خوردهاستراخريد(کشمور.)5-3195:2،

شبکه اجتماعی اینستاگرام
گونهاي از رسانهها هستند که بعداز رسانههاي جمعیظهور يافته و
رسانههاي اجتماعی 
میآورند،بدينمعناکهدر
دريافتکنندهآنرافراهم 

امکانتعاملمیانتولیدکنندهپیامو
رسانهها مخاطبوياگیرنده  پیام،منفعلنبودهوبهتعاملپوياوفعاالنهباپیامفرستنده
اين 
میپردازدوامکانايجادتغییراتدرپیامارسالیوبازنشرآنرا
بهفرايندارسالودريافت 
انديشههاوآموزههايفکريخودرابازنشردهد

ترکیبشدهبا

داردکهبهافرادديگرپیامی
اجتماعیمانندبالگها،

رسانههاي
(ضیايیپرور)12:3192،وجهمشترکگونههايمتعدد 
اشتراکگذاري ويدئو ...مخاطب محور

اشتراکگذاري عکس و 

ويکیها ،سايتهاي 

کهدررسانههاي

بدينصورت 
آنها وتولیدمحتواتوسطافراداستفادهکننده است ،
بودن 
اجتماعیهرفردمحتوايیکهخودتولیدوياازمیانمحتوايموجوددرشبکهاجتماعی
رسانههاي
میگذارد.مايفیلد( )2113
مجازيانتخابکردهراباديگرافرادبهاشتراک 
آنها تعريفمیکند:امکانمشارکتکردن،بازبودن،
اجتماعیرابراساسپنجويژگی 
جماعتهايآنالينوتوانايیبرقراريارتباط.درچنینبستري

شکلگیري
ارتباطدوسويه ،
میشود.فرهنگسلبريتی
مطرحشده امکانگردشفرهنگسلبريتیفراهم 

باپنجويژگی
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رسانههاي اجتماعی يعنیشکلگیري جماعتهاي آنالين
آنالينبرآمدهازويژگیچهارم 
جماعتهايی حول عالقه به سلبريتیها در قالب هواداران به وجود

است که در اينجا 
میآيند .همچنین برخی مطالعات نشان داده دنبال کردن اخبار سرگرمی و سلبريتیها

رسانههاي اجتماعی است(ماي
کنندههاي استفادهکاربراناز 
بینی 
پیش 
ازجمله اصلیترين  
فیلد.)3:2113،
شبکهاي
اشتراکگذاريعکسدربستري 

اينستاگرامبهعنوانيکاپلیکیشنباهدف
اشتراکگذاري ويدئوهاي

راهاندازي شد .اينستاگرام چندي بعد امکان 
در سال   2131
کوتاهرانیزفراهمکرد.شرکتفیسبوکدر2132اينستاگرامراخريداريکرد(.هرمان،
قابلتوجهی از
)2134واينستاگرامدرسال 2133يکمیلیاردکاربرداشت.3چنینحجم 
فعالیت تصويري کاربران زمینه مناسبی براي انجام پژوهشهاي مطالعات فرهنگی و
رسانهايرافراهمکردهاست.


مبانی نظری
رویکرد نمایشی گافمن
شیوههايی
اروينگ گافمن در معرفیِ خود در زندگی روزمره ،)3991( 2نمود خود را  
گروهها برايعملکردنوبیانومعرفیخودشانبهديگرانبهکار
میداند کهافرادو 

استعارهيهنرييعنی«نمايش»1

میگیرند.ويبرايفهمتعامالتاجتماعیروزمره،ازيک

زمینهيخاصرابهدومقوله
میکند؛وبراساسايناستعاره،رفتارهرفرددريک 
استفاده 
پشتصحنه» 4ورفتار«رويصحنه» 5تقسیممیکند.درمنطقهجلويارويصحنه،
رفتار« 
اجراکنندگان براي اجراي يک نقش خاص ،در حضور «مخاطبانشان» هستند و تصوري
میکنند(میروويتز .)335:3131،
نسبتاًايدهآلازيکنقشاجتماعیرابازي 
.3آمارمربوطبهژوئن2133برگرفتهازآدرس www.statista.com

2. The presentation of self in everyday life
3. Drama
4. Backstage
5. Frontstage
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رسانهاي
گونهيتعامالتروزمره،درتعامالت 
میکندکهويژگینمايش 
اواستدالل 
میشود .ويبازيگرانومخاطبانهردوراخالقِمعنیِبازيواجراي
بازتولیدوتشديد 
رسانهاي
میداند،اعمازاينکهنمايشدروضعیترودررورخدهد،يادروضعیت 
نمايش 
گفتوگويی دارند.
شده؛ بنابراين ،نمايشها همانند اظهار -پاسخ ،معموالً ويژگی  
رسانهايشدهورودرروست .
وضعیتهاي 

گفتوگو،ويژگیِآيینیِتعامالتاجتماعیدر

ويبخشاعظمزندگیاجتماعیِروزمرهراعبارتازخُردهمبادالت«آيینی»(مثالً
بهعنوان موجودات
هويتهاي خويش  

میداند که در آن ،مردم بر 
تعارفات و تهنیتها)  
میکنند .براي مثال ،تصاوير افراد مشهور در تعداد زياد -به شکل
انسانی از نو تأکید  
تصاوير آگهی -بیانگر روابط پويا با مخاطبان است؛ روابطی که در آن ،اين تصاوير
خصوصیشانراباقلمروعمومی

سازندهيمعنیِموفقیتاست«.افرادمشهورنهتنهازندگی

میتوانندزندگیخصوصیاشخاصرابازندگیخصوصی
میسازند،بلکههمچنین 
مرتبط 
خودمرتبطسازند»(مهديزاده )323:3193،
رسیدنبهدرکیدرستازرويکردنمايشیگافمنجزازطريقپرداختنبهسهمفهوم
مطرحشده توسط او يعنی:اجرا،3نمودخود 2ومديريتتأثیرگذاري 1امکانپذير

اصلی
فعالیتهاي يکفردمشخصتعريف

میتوان بهعنوان تمام
نیست.بهعقیدهوي«:اجرارا 
مشارکتکنندگانديگرراتحت

کردکهدريکمناسبتمشخصبههرشکلیهريکاز
میافتد«.نماعبارتاست
میدهد»(گافمن.)11:3193،هراجرادر«نما»4اتفاق 
تأثیر قرار 
میگیرد»(گافمن،
ازتجهیزاتبیانیثابتیکهفردعمداً ياسهواً درخاللاجرايشبهکار 
.)14:3193نماازدوجزء«محیط»و«نمايشخصی»تشکیلشدهاست«.محیطعبارت
زمینهاي کهمنظرهوفضايصحنه
استازاثاثیه،دکور،طراحیفیزيکیوديگراقالمپس 
میکند (گافمن .)14 :3193 ،اگر کلمه محیط را براي
را براي اجراي کنش فراهم  
صحنهايتجهیزاتبیانیبهکارببريم،میتواناصطالح«نمايشخصی»5رابراي

بخشهاي
1. Presentation
2. Self-presentation
3. Impression management
4. Front
5. Personal front
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ديگراقالمتجهیزاتبیانیبهکاربرد.اقالمزيررامیتوان بخشیازنمايشخصیتلقی
نشانهاي مقام يا رتبه ،لباس ،جنس ،سن ،ويژگیهاي قومی ،جثه و قیافه ،حاالت
کرد  :
بدن،عاداتکالمی،حالتهايچهره،حرکاتبدن .
میکنند
میتوانعناصرسازندهنمايشخصیرابراساسکارکرداطالعاتیکهمنتقل 

درموردآنعناصريبهکاربرد

میتوان
بهدوبخش«قیافه»و«منش»تفکیککرد.قیافهرا 
که کارشان نشان دادن پايگاه اجتماعی فرد هنگام اجراست .منش را میتوان براي آن
عناصريبهکاربردکهکارشانعبارتاستازآگاهیدادندرموردنقشیکهازمجري

میرود درموقعیتپیشروبرعهدهگیرد.مثلحالتغرورآمیز ياپرخاشگرانهيا
انتظار 
تدافعیومنفعالنه(.گافمن)11:3193،مامعموالًانتظارداريمکهبینمحیط،قیافهومنش
سازگاريوجودداشتهباشد .
میشود،معموالً فعالیتخودرابانشانههايی
زمانیکهفرددرمقابلديگرانظاهر 
درمیآمیزدتاحقايقتأيید آمیزيراکهممکناستدرغیراينصورتناپیدايامبهمباقی

میشود
بمانندرابهشکلینمايشیبرجستهکندوموردتأيیدقراردهد.اينامرازآنجاناشی 
تمايلبهانتقالبرداشتیازخوددارندکهبهچندينروشايدهآلسازي

کهاجراکنندگان 
شدهاست .
زمانیکهافراد،درگیراجرادرفضايواقعیيامجازيمیشوند،بهدنبالآنهستند
پديدهاي رانمودخود
کهشکلیايدهآل ازخودرابهديگراننشاندهند.گافمن چنین 
مینامد .ضمن توجه به نمود خود گافمن ،از عبارت «بازنمود» يا «بازنمايی» استفاده

رسانههاي جديدصرفاً منعکسکننده واقعیات
میکنیم«.اينانتخابازآنحیثاستکه 

جهاننبودهبلکهسازندهواقعیاتجهاننیزهستند»(ونلون.)333:3193،
پژوهشهاي انجامشده دراينحوزهوتوجهبهقالبرسانههاي جديد

تغییرجهت
ازايندستبهکاربراناجازهمیدهندکهازفرصتنمايش
نشانازآنداردکهرسانههايی 
با فاصله خود به طرق گوناگون استفاده کنند .افزايش تجهیزات بیانی در شبکههاي
پلتفرمهاي بیانی در

چندرسانهاي موجود در 

اجتماعی در کنار استفاده از ابزارهاي 
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پلتفرمهاي

چندرسانهاي موجود در 

شبکههاي اجتماعی در کنار استفاده از ابزارهاي 
میدهدکهکنترلبیشتريبرفاصلهمیانپشتوجلوصحنه
شبکهاي،اينامکانرابهکاربر 

گذاشتهشده،

داشته باشد (« .)Papacharissi, 2012قابلیت ويرايش محتواي به اشتراک 
نزديکترکردنمحتوابه

اشتراکگذاريبرايهرچه

بهرهمندياززماننامحدودپیشاز

تصويرايدهآل  ذهنی،کردارهايعامدانهوآگاهانهکاربردر اينشکلازارتباط،ناچیز
اشتراکگذاري محتواي بدون اختیار و درنهايت افزايش تمرکز و کنترل

بودن احتمال 
میبخشد»(راودرادو
تولیدکنندهبرمحتوايموردنظر،امکانمديريتتأثیرگذاريراقوت 
گیشنیزجانی .)3191،
عکسهاي بهاشتراکگذاشتهشده دراينستاگراممثالعینیآنچیزيهستندکهدر

بابخودبازنمايیگفتهشد؛زيراعکسها هماننمودصادرشده موردنظر گافمنهستند.
میکند .
مؤلفههايبازنمودتغییرايجاد 
اجرايیآنالينومجازيکهدرتعريففرداز 
شبکههاي اجتماعی آنالين نیز
رفتار سلبريتیها را در فرهنگ جديد شهرت در  
هماکنون شاهدش
میتوان بر اساس نظر گافمن درباره بازنمود خود تحلیل کرد .آنچه  

شبکههاي آنالين است .ابزار صحنه اآلن
هستیم استقرار خود در شخصیت و اجرا در  
شبکههاي اجتماعیاستترجمه
پیامها کهبخشیاز 
عکسها و 

میتواند بهانواعپروفايل،

شود .براساسنظريهگافمنآنچیزيکهدرشبکههاي اجتماعی همچونفیسبوک و
میشوديکنوعاجرايخودياخودبازنمايیاست.دراينشرايط
اينستاگراموغیرهساخته 
سلبريتیها و افراد مشهور در جلوي صحنه که صفحات شبکههاي اجتماعی است ،خودِ
مینمايند( .)Marshal, 2010
میسازندوبهمخاطبانارائه 
عمومیمطلوبشانرا 

روششناسی
طبقهبندي از الگوهاي غالبی است که
هدف از اين تحقیق توصیفی کلی و ارائه يک  
میکنند.لذاباتوجهبه
سلبريتیهابرايبازنمايیخوددرشبکهاجتماعیاينستاگراماستفاده 
اينهدفوسؤال  تحقیقروشتحلیلکیفیبرايانجامپژوهشانتخابشدهاست؛زيرا
دادههاي متنی را از طريق طبقهبندي منظم،
اين روش« ،امکان تفسیر ذهنی محتواي  
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میآورد» (هیسه و شانون)2115 ،؛ و چون
کدگذاري و معرفی نمودن الگوها به وجود  
غالبترينالگوي
نشانهشناسی  
شبکهايمبتنیبرتصويراستو« 
شبکهاجتماعیاينستاگرام 
روششناختی مطالعهتصاويراست» (عبداللهیان)3191،ازتفسیرهاي نشانهشناختی براي

عکسها استفاده

عکسها استفادهکرديم«.ازتفسیربرايگشودنرمزمعانیدرون

تحلیل
بهمثابه بیاناستنباطهاي مفسرازموضوعومضمونعکسهستند»
میشود؛زيراتفسیرها 

نشانهشناسی اينپژوهشازروش
(برت.)54:3131،براياينمنظورازمیانروشهاي  
نشانههارابهبااستفادهازدو
ساختگرايانهونشانهشناسیسوسورياستفادهشدکهارتباط 
میکند«.بارتمعتقداست کهالگويسوسوريصرفاً
همنشینی وجانشینیتحلیل 
شیوه 
توجیهگر  معنايصريحاستوسوسوربهبررسیمعنايضمنیوچگونگیآننپرداخته

داللتهايضمنیبرايارجاعبهمعناهاياجتماعی-فرهنگی

است»(چندلر«.)3131:213،
میرود»(چندلر.)3131:211،بهاينمعناکه«داللتضمنیحاصل
وشخصینشانهبهکار 
بهعالوه عواملتاريخی
همنشینی وتنوعاتاجتماعی -فرهنگی 
عملکردروابطجانشینیو 
داللتهاي

است»(سجودي.)19:3191،لذادراينتحقیقسعیشدبااستفادهازنظربارت،
بهمثابه سطوح بازنمايی يا سطوح معنا» (چندلر )231 :3131 ،نیز مورد
ضمنی عکسها « 
تحلیلوتوجهقرارگیرد .
باتوجه بههدفتحقیق،سلبريتیهايايرانی که بیشترينمیزان دنبالکننده 3رادر
گستردهتر تأثیرگذاري بر مخاطبان کثیرتر،

شبکه اينستاگرام دارند ،به دلیل دامنه 
موردبررسیقرارگرفتند.بابررسیدرمیانصفحاتسلبريتیهايسیاسی،ورزشیوهنري
مشخص شد که بیشترين تعداد دنبال کننده مربوط به سلبريتیهاي هنري و به عبارتی
ستارههاي سینما و موسیقی است .پربازديدترين سلبريتیهاي سیاسی ورزشی،
بازديدکنندههاي بسیارکمترينسبتبهسلبريتیهايهنريداشتند.لذادراينتحقیقپنج

فردمشهورايرانیکهبیشترينتعداددنبالکنندهرادرشبکه اينستاگرامداشتند،بهعنوان

1. Follower
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کنندههايشان مطابقباجدول
نمونههاي موردبررسی انتخابشدند.اينافرادوتعداددنبال 

میباشند .
 33
جدول  .9سلبریتیهای انتخابشده و تعداد دنبال کنندگان آنها در اینستاگرام
نام سلبریتی

تعداد دنبال کننده

مهنازافشار 

1میلیون 

رامبدجوان 

1/4میلیون 

بهنوشبختیاري 

1/2میلیون 

ترانهعلیدوستی 

5/1میلیون 

محمدرضاگلزار 

5/3میلیون 

بهعنوان نمونه
براي هر سلبريتی پستهاي اينستاگرام از تاريخ  23نوامبر  2131به قبل  
نمونهگیريهدفمندبودلذاانتخابنمونههاتا
نمونهگیريدراينتحقیق 
انتخابشد.روش 
میيابد کهمحقق
نمونهگیري تازمانیادامه 
اشباعنظريادامهپیداکرد.درروشکیفی 
دادههاي جديدصرفاً نتايجقبلیراتکرارمیکند،پژوهشگرمیتواندفرآيند
احساسکند 
وجمعبنديراآغازکند(.استراسوکوربین،

دادهها 
نمونهگیري خودرامتوقفوتحلیل 

نمونهگیري ازهرصفحاتهريکازسلبريتیهاراتازمانی
.)331:3134برايناساسما 
ادامهداديمکهبهتکراررسیدوپستهاي جديدالگويمتفاوتیازخودبازنمايیراارائه
نمیکرد .با توجه به تنوع سبک خودبازنمايی هر يک از سلبريتیها ،در مورد بعضی از

نمونههاي  کمتر به اشباع نظري دست پیدا کرديم و در مورد بعضی از
آنها با بررسی  

سلبريتیها با تعداد نمونههاي بیشتر .درمجموع از صفحات هر پنج سلبريتی انتخابشده
بهعنوان نمونه انتخاب شد و موردمطالعه قرار گرفت .تعداد نمونههاي
 143پست  
بهصورتجدول2بود :
موردبررسیدرموردهريکازسلبريتیها 


 .3استخراجدرتاريخ( www.instagram.com )3191/3/29
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جدول  .2تعداد پستهای نمونه انتخابشده از هر سلبریتی
نام سلبریتی

تعداد نمونه

مهنازافشار 

11پست 

رامبدجوان 

13پست 

بهنوشبختیاري 

12پست 

ترانهعلیدوستی 

49پست 

محمدرضاگلزار 

91پست 

جمعکل 

143پست

نمونهها،برايکدگذاريهرپُستاينستاگرام(3شامليکعکسياويدئو
پسازانتخاب 
بهعنوان واحدتحلیلتحقیقانتخابشد.طبقنظريهگافمن
بهانضمامتوضیحاتذيلآن) 
بهعنوان يک«اجرا»درنظرگرفتهشد.هر«اجرا»طبقنظروي
هرواحدتحلیل(هرپست) 
میباشد.کدگذاريتحقیقدرقالباينسهجنبه
شاملسهجنبه«محیط»«،قیافه»و«منش»  
انجامگرفت.بهاينمعناکهبرايهرپستاينسهجنبهتوصیفتفسیريوکدگذاريشد .
در بخش «محیط» توضیحاتی کامل در مورد مکان و شرايط مکانی که عکس يا
ويدئويموردنظر درآناتفاقافتادهاست،ارائهشد.دربخش«قیافه»بهشرحکاملسه
میکند
پارامتر لباس ،چهره و حاالت بدن فرد و معانی که هرکدام از اين موارد منتقل  
پرداخته شد .سومین بخش که «منش» بود نیز حاالت و صفاتی که فرد در پُست خود،
میکند توصیف شد« .منش» با صفاتی مانند متواضع بودن ،نزديک و صمیمی
بازنمايی  
نوعدوستبودن
بودن،پیشروآوانگاردبودن،خالقبودن،سلبريتیبودنيامعمولیبودن ،
وغیرهبهشرححالتسلبريتیدرنمايشخودشدرعکسپرداخت .
بنابراين براي گردآوري دادهها ،براي هر پُست يک رکورد در نظر گرفته شد که
مشخصاتپستوتوصیفهريکازسهجنبهمحیط،قیافهومنشدرآنقرارگرفت.در
ادامه بر اساس توضیحات اين سه جنبه معناي صريح و معناي ضمنی پُست با استفاده از
همنشینیوجانشینیاستنباطودرکدنامهثبتشد .
روابط 
1. Instagram Post
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چندينباره

پس از مرحله کدگذاري و استنباط معانی صريح و ضمنی ،با مطالعه 
دستآمده مشاهده شد .با بررسی و
به 
دستآمده ،اشتراکاتی در معانی  
به 
دادههاي  

زيرشاخههايشان بهدست آمدکه

دستهبندي ايناشتراکات،پنجالگويکالنبازنمايیبا

برچسبگذاري شد .درنهايت تالش شد الگوهاي خودبازنمايی

آنها 
رکوردها برحسب  
انتزاعیتر  ودرسطحمعانیضمنیشرحدادهشودورابطهونسبت

دستآمده درسطح
به 

اينالگوهابايکديگرتحلیلشود .

تحلیل دادهها
همانطور که پیشتر گفته شد ،شناخت الگوهاي خودبازنمايی سلبريتیهاي ايرانی در

دستآمده منجر به
به 
دادههاي  
شبکه اينستاگرام هدف اين پژوهش بوده است .تحلیل  
بهصورت تیتروار شامل الگوي
شناسايی پنج الگوي کلی خودبازنمايی شد .اين الگوها  
حرفهاي،الگويبازنمايیکنشگرياجتماعی،الگويبازنمايیکنشگري
بازنمايیهويت 
سیاسی ،الگوي بازنمايی زندگی شخصی روزمره ،الگوهاي تعاملگرايانه با مخاطبان
میباشد .


الگوی بازنمایی هویت حرفهای
حرفهاي و
موقعیتهاي  

حرفهاي به اين معنا که سلبريتی خود را در 
بازنمايی هويت  
رايجترين الگويی است که در صفحات سلبريتیها ديده
میدهد  ،
تخصصیاش نشان  
میتواناينالگوراپرکاربردترينالگويارتباطیسلبريتیهابامخاطبانانبوهخود
میشود .

حرفهايافرادرانتیجهارتباط
درشبکهاجتماعیاينستاگرامدانست.چونگ()2113هويت 
میدهند
میدهند ومعنايیکهسايرافرادبهوينسبت 
بینمعنايیکهافرادبهخودنسبت 
آنهامرتبطبامعنايی
دستآمدهبراياينالگونیزبخشیاز 
به 
میکند.دريافتههاي 
تعريف 
اطالعرسانی دربارهحیات
میکند کهتحتعنوان 
استکهشخصسلبريتیازخودايجاد 
زيبايیشناختی

حرفهاي وبازنمايیارزشهاي 
حرفهاي،توفیقات 
حرفهاي،شبکهاجتماعی 

میباشد.بخشديگربازنمايیاينالگو،معناهايیاستکهتوسطافرادديگرمانند
بدنی 
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میشود.اينبخشعمدتاًتحتعنوانترفندهاي
مردمعاديورسانههادربارهآنهامطرح 
نامگذاريوشرحدادهشدهاست.
بازتولیدستارگی 

اطالعرسانی درباره حیات حرفهای
اطالعرسانی
حرفهاي را از طريق  
سلبريتیهاي موردپژوهش بخشی از بازنمايی هويت  
میدهند.بهاينمعناکهازطريقصفحاتاينستاگرامخود
دربارهحیاتحرفهايشانانجام 
میپردازند؛ مانند اينکه محصول
حرفهاي آتی خود  
اطالعرسانی درباره فعالیتهاي  
به  
آنها  شاملفیلم،سريال،برنامهتلويزيونی،تبلیغات،کنسرتوتئاتردرچهزمانو
فعالیت 
ايشانمثلبازيدرفیلم،
حرفه 
آنهاخودشانرادرموقعیت 
میشود.همچنین 
مکانعرضه 
میدهد .
تئاتر،برنامهتلويزيونیوياخواندنونواختندرکنسرتنشان 
آنها دراينشیوهازدونوعپستاستفادهمیکنند؛پستهايی که
بهلحاظظاهري 
حاويپوسترياتیزررسمیکارشاناستوياپستهاي حاويتصاويريازخوددرحین
اطالعرسانی
روشهاي خالقانهتري دارد که  
بازيگري يا خوانندگی .نوع دوم پستها  
بهصورت زندگیروزمرهبازنمايیمیکنند.اينامرخودباعث
حرفهاي را 
دربارهحیات 
آنها از
ايجادهمراهیواحساسنزديکیبیشتردرمخاطبانمیشود.دربرخیمواردهم 
مايههاي طنز و ابهام براي اطالعرسانی درباره فعالیتهاي
روشهاي خالقانه همراه با  

میکنند .
حرفهايشاناستفاده 

پیشتر گفته شد ،طبق نظريه گافمن اجراهايی که افراد براي معرفی
همانطور که  

میکند.اينمؤلفهها
میدهند ازطريقسهمؤلفه محیط،قیافهومنشنمودپیدا 
خودانجام 
دريافتههاي اينتحقیقبرايهرالگواستخراج وتوصیفشدهاست.درنمودار 3شیوه
حرفهاينشاندادهشدهاست .
اطالعرسانیهويت 
بازنمايیاينسهمؤلفهبراي 
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نمودار  .9مؤلفههای بازنمایی اطالعرسانی درباره حیات حرفهای

آنها از
رسانهاي  
بهنوعی بازنمايی خبري و  
بازنمايیها را  

میتوان اين بخش از 
درواقع  
روزنامهها،

بهصورت تخصصی توسط 
پیشازاين  
حرفهايشان دانست .فعالیتی که  
حیات  
بهصورت
رسانهها  
میشد امادرحالحاضر اينکارعالوه بر 
مجالت وتلويزيون انجام 
روزنامهنگارانومبتنیبر

حرفهاي
بهدورازشیوههايرسمیو 
شخصیتوسطخودسلبريتی 
میگیرد .
روشهايخالقانهوصمیمانهدرصفحاتاينستاگرامانجام 

حرفهاي
فعالیتهاي 

حرفهايوتبلیغاتبراي
اطالعرسانی 
اينشیوهبازنمايیعالوهبر 
نشانهشناسی معانیسطحدومی
میباشد،طبقنظريهبارتدر 
خود کهمعنايسطحاولآن 
داللتهايضمنیاينالگو،تأکیديبرحرفهايبودگیوتوانمنديهاي

رانیزالقامیکند.
شیوهي بازنمايی،مخاطبرا
میباشد.همچنینسلبريتیبااستفادهازاين 
متعددوچندگانه 
میکند وبهطور مستمرحضورخودشرادرذهن
آتیاش باخودهمراه 
برايفعالیتهاي  
میدارد .
مخاطبفعالنگه 
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بازنمایی شبکه اجتماعی حرفهای و مبادله شهرت
میکنند،بهبازنمايی
شیوهدومیکهسلبريتیهابرايبازنمايیهويتحرفهاي خوداستفاده 
آنها ازاينطريق
حرفهايشان اختصاصدارد .
ارتباطاتشان باهمکاران وشبکهاجتماعی 
میدهندوهماز
همارادت،دوستیواحترامخودرانسبتبهدوستانوهمکارانشاننشان 
میزنند .
اينطريقدستبهمبادلهوبازتولیدشهرت 
میشود :
آنهابهچهارمدلديده 
حرفهايدرظاهرپستهاي 
بازنمايیشبکهاجتماعی 
موفقیتهاي همکارانشان (مثلکسبجوايزمهمجهانیوملی)

 تبريکآنها 
ياتسلیتبرايدرگذشت 
آنهاتوأم
 بازنمايیخودشاندرکنارهمکاربههمراهتمجیدوتشکراز عنوانمثال بهنوش بختیاري عکسی از خودش در کنار
به 
با احترام و تواضع  .
محمدرضا فروتن بازيگر سینما منتشر کرده و نوشته است« :همراه با محمدرضا
پشتصحنه فیلمسینمايیآقايسانسور...آقايفروتنگل ...هنرمندي
فروتنعزيز 
تماممعنا» 
به 
کهدرموسیقیوروانکاويهماستاداست...يکاستاد 
حرفهاي 
 بازنمايیخوددرکنارهمکاراندرمراسمات عنوانمثال رامبد جوان با انتشار تیزر فیلم
به 
 تبلیغ براي آثار همکاران  .«خانهدختر»نوشتهاست«:فیلمیکههمهدخترانوزنانايرانیبايدببینند».

نمونههاي زن موردمطالعه بیشتر از
حرفهاي در  
بهطورکلی بازنمايی شبکه اجتماعی  

حرفهاي خود را بازنمايی
میشود .مردان در مواردي که ارتباطات  
نمونههاي مرد ديده  

بهصورتتبلیغبرايآثارهمکارانشان.
کردهانديعنی 
کردهاندازشیوهچهارماستفاده 

بهصورت
حرفهاي  
بر طبق نظريه گافمن خودبازنمايی از طريق شبکه اجتماعی  
میشود .
نمودار2انجام 
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نمودار  .2مؤلفههای بازنمایی شبکه اجتماعی حرفهای و مبادله شهرت

حرفهاي خودرا
آنها روابطدوستانهو 
دراينشیوهخودبازنمايیعالوهبراينکهدرظاهر 
بهصورت ضمنینیزمعانیمانندعدمحسادت
میدهند.دراليهدوم 
باهمکارانشان نشان 
میکنند،نشان
آنهاعنوان 
نسبتبههمکارانراازطريقاحتراموستايشهايیکهنسبتبه 
همانطورکهگفتهشدآنهاازاينطريقمحبوبیتسلبريتیهايديگررا
میدهند.همچنین 

نیزبهمحبوبیتخوداضافهمیکنند وبهاينوسیلهمبادلهشهرتومحبوبیتبرايخود
.اينموضوعدرتعداداليکهايپستهايی کهسلبريتیتصويرخودرادرکنار

میکنند

میدهد مشهود است .سلبريتیها با انتشار عکسهايی که همراه
يک ستاره ديگر نشان  
ستارههاي  ديگرهستند،میزاناليکوتوجهمضاعفیکهمربوطبهستارهدوماسترانیز
میآورند.همچنیندربازنمايیشبکهاجتماعیروابطشان،نوعیروابطجنسیت
بهدست  
میکنند.نمايشروابطبسیارصمیمانهباهمکارانغیرهمجنس که
زدايیشدهرانیزالقا 
میشود .
بهصورتکامالًعاديبازنمايی 
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بازنمایی توفیقات حرفهای
حرفهاي خود را در صفحاتشان به نمايش
موفقیتهاي  

در اين بخش آنها تصاويري از 
حرفهاي
میگذارند .اينموفقیتها شاملجوايزجهانی وملی يا حضورخوددرمجامع  

میباشد .
صاحبنظر 

بهعنوانداور،استاديا
معتبر 
درحالیکه تنديسجشنسینمايی

برايمثالمحمدرضاگلزارعکسیازخودشرا
حافظ در دستانش است را در اينستاگرامش منتشر کرده است و يا ترانه علیدوستی
تصاويريازحضورخودشدرجشنوارهبینالمللی کنرادراينستاگرامشقراردادهکه
میشود.الزمبهذکر
بهنوعیموفقیتمحسوب 
بینالمللی 
حضوردريکجشنوارهترازاول 
حرفهاي در صفحات سه نمونه ديگر (رامبد جوان ،بهنوش
است که بازنمايی توفیقات  
بهصورت
حرفهاي  
بختیاريومهنازافشار)بازنمايینشدهبود.بازنمايیمؤلفههاي توفیقات 
نمودار1انجاممیشود .

نمودار  .9مؤلفههای بازنمایی توفیقات حرفهای

حرفهاي
توانمنديهاي حرفهاي سلبريتیدارد.وي 

ويژهاي بر
اينشیوهخودبازنمايیتأکید  
آنکه گرفتنجايزهوتحسینديگراننسبتبهکاروي
بودگیرادرشکلاتمواکمل 
میدهد.همچنینبهصورتضمنیبرجايگاهمتمايز،برجستهوبرترخودنسبت
است،نشان 
بههمکارانديگرشتأکیدمیکند .
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ترفندهای بازتولید ستارگی
حرفهاي خود دارند ،به بازتولید
در بخش ديگري از بازنمايی که سلبريتیها از هويت  
میپردازند وبرجايگاهستارگیخودتأکید دارند.
بهمثابه يکستاره 
حرفهاي خود 
هويت 
ازآنجايیکه نمونههاي انتخابشده در اين تحقیق همگی جزء ستارگان سینما محسوب
آنها نمايش
بهمثابه يکستاره درصفحات 
حرفهاي  
میشوند،هويت ستارگی ياهويت 

بسیاريدارد.اينمسئلهباچهارترفندتوسطسلبريتیهادرصفحاتاينستاگرامیشاندنبال
میشود :


بازنمایی ارزشهای زیباییشناختی بدنی
عکسهاي تکازفردباژستهاي ستارگیو

بررسیشده 

درصفحاتهمهسلبريتیهاي
سوپراستاريوجوددارد.عکسهايی کهبادقتبسیارزيادتوسطعکاسانحرفهاي گرفته
استوتأکید وتمرکززياديبرزيبايیهاي چهرهوبدنستارهموردنظر دارد.همچنین
زيبايیشناختی پوششی ستاره به همراه ژستهاي خاصی که اين ارزشها را

ارزشهاي 
عکسها وجوددارد.ازآنجايیکه بخشیازشهرتستارگانسینما

بهترنشانبدهددراين
آنهاست،بازنمايیاينبخشبرايآنها
وابستهبهچهرهزيباوفیزيکمقبولواستاندارد 
يکبار عکسیباايناوصافازخود منتشرکردهوبر
اهمیتزياديداردوهرچند پست 
میورزند .سلبريتیها معموالً همراه با عکسهاي
ارزشهاي زيبايیشناختی خود تأکید  
نمونههايی از
مینمايند  
بهتنهايی منتشر 
آنها را 
نمیکنند و 
اينچنینی متنياتوضیحیارائه 

نمونههايموردبررسیدرتصوير3ارائهشدهاست:
اينعکسهاازصفحات 
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عکس  .9تصاویری از بازنمایی ارزشهای زیباییشناختی بدنی در صفحات نمونهها

زيبايیشناختی بدنی

بر طبق نظريه گافمن خودبازنمايی از طريق بازنمايی ارزشهاي 
بهصورتنمودار4انجاممیشود .


نمودار  .4مؤلفههای بازنمایی ارزشهای زیباییشناختی بدنی

کردهاند؛
درايندستهازپستها،سلبريتیهادرمعنايظاهريصرفاً عکسیازخودمنتشر 
بهصورت ضمنیتأکیدي برخوشاستايلبودن،
امااينعکسها بااوصافیکهذکرشد 
خوشلباس بودن را القا میکنند .همچنین به دلیل اينکه اين عکسها توسط

زيبا بودن ،
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آنها نیزبرطرفشدهاستونوعیمعنايکاملو
نقصهاي  
حرفهاي،بسیارياز 
عکاسان 
میکند .از اين طريق سلبريتی شايستگی خود براي
بینقص بودن در ظاهر را بازنمايی  

ستارگیرامطرحوبازتولیدمیکند .

القای محبوب بودگی
يکیازشیوههايبازتولیدستارگیدرمیانسلبريتیهاازطريقالقايمحبوببودگیاست.
حرفهاي مطرحشداينبخشازهويت
همانطور کهدرتعريفچونگ()2113ازهويت 

میدهنداختصاصدارد.در
حرفهايدرحقیقتبهبازنمايیمعانیکهديگرانبهسلبريتیها 

آنها تصاويرياويدئوهايیازتوجهواستقبالگستردهمردمنسبتبه
اينشیوهبازنمايی ،
میباشد.
میکنند کهتأکیدي برمحبوبیتشان نزدمردومخاطبانعامشان  
خودشانرامنتشر 
میکند که در
عنوانمثال بهنوش بختیاري ويدئويی را از حضور  35-31نفر منتشر  
به 

مینويسند«:بااينکهبهدلیلمناسبنبودنآبوهواپرواز
بودهاندو 
فرودگاهشیرازمنتظراو 
شیرازيهاي عزيز دارم که

شیراز با تأخیر چندساعته انجام شد ولی کمال تشکر رو از 
ساعتها  منتظراينحقیرايستادن.زبونمازاينهمهمحبتشماقاصره» .محمدرضاگلزار

عدهاي نزديک به 351-311نفردر يکپرديسسینمايی
میکند که 
ويدئويیرامنتشر 
کردهاندوباجیغوهیجانبسیارسعیمیکنندخودرابهاوبرسانندو
برايديداراوتجمع 
بهصورتیکهدر
مؤلفههاي محیط،قیافهومنش 
بااوعکسبگیرند.دراينشیوهبازنمايی 
میشوند .
نمودار5ارائهشدهاستبازنمايی 
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نمودار  .5مؤلفههای بازنمایی القای محبوب بودگی

همانطور کهبیانشدايندستهازپستها بازتولیدستارگیراباتأکید برمحبوببودنو

شیوهايبسیارتأثیرگذاردر
میدهد.اقبالواستقبالمردمبهستاره 
مردمیبودنستارهنشان 
میباشد.همچنینستارهاينمحبوب
نشاندادنمحبوبیتستارهوبازتولید اينمحبوبیت 
بهعنوان
میکند کهتأکیدي برنشاندادنخود 
بودگیراعمدتاً باسپاسوتواضعهمراه 
میباشد .
ستارهايمتواضعومردمی 


بازنمایی شهرت و مقبولیت رسانهای
رسانهها نقشبهسزايی در
رسانهها هستندو 
سلبريتیهابخشیاز شهرتخودرامديون 
آنها دارند.بههمینخاطرسلبريتیهادراينستاگرامشانپستهايی رابهبازنمايی
شهرت 
میدهند.ازاين
رسانههايرسمیمثلتلويزيونومطبوعاتاختصاص 
حضورخودشاندر 
عنوانمثال
به 
آنهاتأکیديبرموقعیتستارگیخوددارندوآنرابازتولیدمیکنند .
طريق 
برنامهايکهدرسحرهايماهرمضانپخش
بهنوشبختیاريويدئويیازحضورخودشدر 
تلويزيون و همچنین برنامه پربیننده خندوانه نشان داده است .محمدرضا گلزار عکس
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خودش روي جلد مجله همشهري جوان منتشر کرده است .بازنمايی شهرت و مقبولیت
یشوند .
رسانهايبامؤلفههايیکهدرنمودار1نشاندادهشدهاست،بازنمايیم 


نمودار  .6مؤلفههای بازنمایی شهرت و مقبولیت رسانهای

رسانههاي جمعیِرسمینشان
ايندستهازپستها عالوه برآنکهحضور سلبريتیرادر 
میباشد.اينموارددرحقیقتتأکیدي تلويحیبرمورد
میدهد،حاويمعانیضمنینیز 

میباشد.بخصوصوقتیسلبريتیحضور
تأيید بودنسلبريتیتوسطمراجعرسمیکشور 
میدهد،درواقعتأکید
يکنهادملیوحاکمیتیرانشان 
بهعنوان 
خوددرصداوسیمايملی 
بر قابلیت اعتماد نهادهاي رسمی نسبت به وي است .همچنین نشان دادن خود در
صحبتهاونظرات

رسانهايمعنايضمنیديگريرابهدنبالدارد.زمانیکه
بازنمايیهاي 

میشود،تلويحاً بهمورداستنادبودنوقدرتمرجعیت
سلبريتیدررسانههاي ديگرمطرح 
سلبريتیبرعامهنیزاشارهدارد .

الگوی بازنمایی کنشگری اجتماعی
مجموعهاي ازروابطاجتماعیباافراد

کنشگراجتماعیبهمعناي«هرفردياستکهدر
میگیرد و از طريق حضور اجتماعی خود ،به نظام اجتماعی امکان وجود و
ديگر قرار  
میباشد .بر اين
انسانشناسی و فرهنگ .کنشگر اجتماعی)  
میدهد» (سايت  
تداوم يافتن  

زهرا اردکانی فرد و ندا رضوی زاده | 222

اساس بخشیازبازنمايیهايی که سلبريتیهادرصفحات اينستاگرامشان دارندمربوط به
فعالیتهاي مختلف در

میباشد .کنشگري با اکتیويسم به «
آنها  
کنشهاي اجتماعی  

میشودکهباهدف
زيستمحیطیوغیرهمعطوف 

عرصههايسیاسی،اقتصادي،اجتماعی،

میگیرد.فعالیتهاي مرتبطباکنشگريگسترهوسیعی
سامانهها انجام 

ايجادتغییردراين
رسانهها تا راهپیمايی و غیره را در
دارند و از نوشتن نامههاي سرگشاده به مسئوالن و  
دولتها برايتغییر

میکنند تابهجاي اعمالفشاربر
برمیگیرند.برخیازکنشگرانتالش 

و بازنگري در قوانین مردم را نیز به تغییرشان ترغیب کنند» (شاو .)2113 ،بر اساس اين
تعريف،سلبريتیهادردوحوزهکنشگرياجتماعیوکنشگريسیاسیبیشتربهکنشگري
کردهاند.کنشگرينیکوکارانه
فرهنگسازي وترغیبمردمبرايتغییراتاقدام 

ازطريق
آنها تنها در کنشگري
دستهاند  .
آگاهیبخش نمادين از اين  

مدنی ،کنشگري اجتماعی 
کردهاند .
نیکوکارانهمدنیازطريقدولتونهادهايرسمیبرايتغییراتاقدام 

کنشگری نیکوکارانه مدنی
فعالیتهاينیکوکارانهخود

درکنشگرينیکوکارانهمدنیسلبريتیبهبازنمايیآندستهاز
میپردازد که از طريق مراجع قانونی ،رسمی و کالن سیاسی دنبال کرده است .به اين

صورتکه بعضیازسلبريتیهايموردبررسی يکمسئلهاجتماعیراازطريق تصويب
میکنند.درکناراينپیگیري
ذيربطمانندمجلسودولتدنبال 
قانونوپیگیريازمراجع 
آگاهسازي گسترده درباره آن مسئله
آنها به شیوههاي مختلف نیز به  
قانونی و کالن  ،
میکنند .
میپردازندواهمیترسیدگیبهآنرامطرح 

تهاي سیاسیتراز
آنها درچنینپستهايی معموالً خودرادرکناربرخیشخصی 

میدهند کهدرحالگفتگوباآنها وپیگیريمسئلهاجتماعیموردنظر
اولکشورينشان 
پیگیريهايسیاسیرادراينستاگرامخودمنتشر

خودهستند.دربرخیمواردهمنتیجهاين
میکنند .
میکند،مطلع 
میکنندومخاطبانخودراازروندقانونیکهموضوعطی 

اجتماعیاش،کودکانبدسرپرستاستوکنشگري

نوانمثال مهنازافشاردغدغه
بهع 

نیکوکارانهمدنیخودرادراينراستاقراردادهاست.اوپويشیرابانام«بدسرپرستتنهاتر
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راهاندازي  کردهاستوبههمراهجمعیازفعاالناجتماعیاينموضوعراپیگیري
است» 
میکند .وي در پستی از اينستاگرامش عکسی از خودش در يک نشست نشان
قانونی  
میدهند  کهدرکنارخانمشهیندختموالورديمعاونامورزناندفتررياستجمهوري

مشغولسخنرانیاست.ويدر زير اينپستتوضیح داده و نوشته است«:امروز نشست
ساماندهی کودکانکاروخیابان؛دستگیريياجذب؟#بدسرپرستتنهاتر

بررسیطرح
بچههاي پويشجواب داد.اليحه بهصحنعلنی
است».درپستیديگرنوشته«:زحمات 
آنها
رفت.منتظرتصويبهستیم»کهدرواقع خبرازاينموضوعاستکهطرحپیشنهادي 
درموردکودکانکاروکودکانبدسرپرستبهمجلسرفتهاستومنتظرتصويبآن
يسلبريتیديگرياستکهموضوعترنسها(افرادباهويتجنسی

هستند.بهنوشبختیار
بهعنوان دغدغهنیکوکارانهمدنیخودبرگزيدهاستوپستهايی راازروال
متناقض)را 
پیگیري اين موضوع منتشر کرده است .اين نوع از کنشگري اجتماعی در صفحات
میشودبازنمايیشدهاست .
سلبريتیهابامؤلفههايگافمنبهصورتیکهدرنمودار1ديده 

نمودار  .7مؤلفههای بازنمایی کنشگری نیکوکارانه مدنی
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دراينالگويبازنمايی،سلبريتیدرسطحاولنوعیدغدغهمندياجتماعیجديرانشان

میدهد  کهازمسئولیتاجتماعیاودرقبالجامعهومردمنشاتگرفتهاست.سلبريتیبا

توجهبهموقعیتونفوذاجتماعیخود،اينمسائلراازطريقمراجعقانونیورسمیکشور
بهطور ضمنی
میباشد.اينبازنمايی 
پیگیرمیکند کهاينامرخودحاويمعانیضمنینیز 
برقدرتمقبولیتآنها درمراجعرسمیوسیاسیکشورتأکید دارد.همچنینپیگیري
میشود بهسلبريتیکمک
دغدغههاي روشنفکريمحسوب 

بهنوعی 
چنیندغدغههايی که 
عامهپسند به يک فعال اجتماعی ارتقا دهد.
میکند که جايگاه خود را از يک ستاره  

بهعنوان  سلبريتیمردمیوخیرخواهسومینمعنايضمنیاستکهاينالگو
بازنمايیخود 
بهدنبالدارد .

کنشگری نیکوکارانه جریان ساز
در اين دسته از کنشگري ،سلبريتی با استفاده از موقعیت و شهرت خود دست به بسیج
آنهاخود
عمومیمردمبرايانجاميکفعالیتنیکوکارانهبزرگمیزند.دراغلبموارد 
میگیرند.دربعضیمواردهمبراي
فعالیتهاي کالننیکوکارانهرابهعهده 

مديريتاين
يک فعالیت نیکوکارانهکالن که توسطافراد يامجموعههاي ديگر درحال انجاماست
میخواهند  کهبهآنجرياننیکوکارانهکمککنندومشارکت
تبلیغمیکنند وازمردم 
داشتهباشند .
عنوانمثال  محمدرضاگلزارويدئويیرادراينستاگرامشمنتشرکردهاستکهدر
به 

راهاندازي کرده
میدهد کهسامانهبرايرسیدگیبهکودکان يتیم و نیازمند 
آنتوضیح 
میتوانند به اين سامانه
است و از مخاطبان و هواداران خود میخواهد که هر مقداري  
کمککنندتاويتعداديخانوادهراتحتپوششاينفعالیتخیرخواهانهدربیاورد.يا
زلزلهزدگان تشويق کرده
رامبد جوان در جريان زلزله کرمانشاه مردم را به کمک براي  
میشودکهمبلغ
است.ويويدئويیرادراينستاگرامشمنتشرکردهکهدرآنتوضیحداده 
کمکهاي مردمیجمع شدهاستصرفخريدچهاقالمی

 15میلیاردريالیکه توسط
زلزلهزدهتوزيعشدهاست .
خانوادههاي 

شدهاستودربین
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برطبقنظريهگافمنخودبازنمايیازطريقبازنمايیکنشگرينیکوکارانهجريانساز
بهصورتنمودار3انجاممیشود .


نمودار  .8مؤلفههای بازنمایی کنشگری نیکوکارانه جریان ساز

دراينالگويخودبازنمايیدرعینحال کهخودرادرحالانجاميککارخیرخواهانهو
بهطور ضمنی به محبوبیت و قدرت
میدهد ،همچنین  
عامالمنفعه نشان  
نیکوکارانه  
آنها قابلیت بسیج
تأثیرگذاري اجتماعی خودش نیز ارجاع و داللت دارد .در اين الگو  
میدهند .
عمومیوتأثیرگذاريبرجمعیتکثیريازعامهجامعهرانشان 

کنشگری اجتماعی آگاهیبخش نمادین
برنامههايی شرکت
آگاهیبخش نمادين به اين معنا که سلبريتی در  

کنشگري اجتماعی 
بهصورت نمادين و
میگذارد که  
میکند  و تصوير آن را در اينستاگرامش به اشتراک  

میپردازد.ياسلبريتیدر
جلبتوجه دربارهيکمسئلهاجتماعی 
آگاهسازي و 
خالقانهبه 
بهنوعیدرشرح،توضیحو
میکندکه 
صفحهاشپوسترها،عکسهاياويدئوهايیرامنتشر 

میباشد .
آگاهیبخشیدربارهمسائلمختلفاجتماعی 
عنوانمثالمهنازافشارعکسیازخودشدرکناريککودککهدرحالمیخزدن
به 

بهديواراستنشاندادهاست؛و درزيرآننوشته«:امروزدرکنارهمبوديمبهمناسبت
مهمانهايويژهمابودنکهمیخ

روزجهانیمنعخشونتعلیهکودکان.ايشونهميکیاز
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زدنبهتابلوبراياثرهنريبزرگمهرحسینپورعزيز#.بدسرپرست_تنهاتر_است».ويدر
بهصورت نمادينخشونتعلیه
میدهد که 
اينعکسحضورخودشرادرمراسمینشان 
کودکانرابازبانهنربهتصويرکشیدهاست .
در بسیاري از پستهاي اين الگو سلبريتی بازنمايی از شخص خودش ندارد و به
میکند امادرموارديکه خودشنیزدرتصوير
آگاهیبخش اکتفا 

عکسها ويدئوهاي 

بهصورتنمودار9انجاممیشود .
آگاهیبخش 

حضورداردبازنمايیکنشگرياجتماعی

نمودار  .1مؤلفههای بازنمایی کنشگری اجتماعی نمادین

بهطور ضمنی
آگاهسازي دربارهمسائلاجتماعی 
دراينالگويبازنمايیسلبريتیعالوهبر 
بیتفاوتنبودننسبت
مسئولیتپذيرياجتماعیخودشنیزاشارهدارد.ويازاينطريق 

به
میدهد .
میافتدرانیزنشان 
بهافرادواتفاقاتیکهدرجامعه 

الگوی بازنمایی کنشگری سیاسی
بازنمايیکنشگريسیاسیدرصفحاتاينستاگرامسلبريتیهاسهمکوچکیدارداماتقريباً
آنها ديده میشود .از بین نمونههاي موردبررسی محمدرضا گلزار تنها
در صفحه همه  
فردياستکههیچکنشگريسیاسیرادرصفحهخودبازنمايینکردهاست.درمورد
آنها ناظربهاقداماتسیاسیخوددرايامانتخاباتو
نمونههاي ديگر،کنشگريسیاسی 
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آنها حمايت از
میباشد .در اين بخش  
ترغیب ديگران براي مشارکت در انتخابات  
صندوقهاي رأي را بازنمايی

کانديداي موردنظر خود يا نشان دادن حضور خود پاي 
عنوانمثال ترانهعلیدوستیوبهنوشبختیاريعکسهايی ازخوددرحالرأي
به 
کردهاند .

کردهاند .
دادنمنتشر 
گیريهاي سیاسی خود را در قبال مسائل سیاسی


موضع
در دو مورد نیز سلبريتیها 
عنوانمثال ترانه علیدوستی به اعالم قانون منع ورود ايرانیان به
به 
کردهاند  .
جهانی ابراز  
مطرحشده بودواکنشنشاندادودرمقام

آمريکاکهتوسط رئیسجمهور وقتآمريکا
بینالمللی فعالیتکردکهاينکنشگرياوبازتابجهانی
يککنشگرسیاسیدرسطح 
زيادينیزبهدنبالداشت.اوعکسیازپوسترانگلیسیفیلمسینمايیفروشندهمنتشرکردهو
در توضیح آن نوشت« :قانون منبع ايرانیان و شش کشور ديگر از ورود به امريکا
نمیدانماينمنعشاملوقايعفرهنگیهمخواهدشديا
غیرقابلپذيرش .

تبعیضآمیزاستو

نه اما اگر يک درصد هم نشود ،من براي شرکت در مراسم اسکار به اين کشور سفر
نخواهمکرد».همچنینرامبدجوانمتنیدربارهپايانتروريسمداعشمنتشرکردهاست .
عکسهايیغیرازعکسخودسلبريتیاستوفقط

دراينالگوبیشترپستهاشامل
دردوموردعکسسلبريتیدرحالرأيدادنوجودداردکهشیوهبازنمايیآندرنمودار
میشود .
31ديده 
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نمودار  .91مؤلفههای بازنمایی الگوی کنشگری سیاسی

آنها با
میشود  .
محافظهکاري زياد ديده  

در بازنمايی کنشگري سیاسی سلبريتی نوعی 
میکنند وبهطورکلی تمايلکمتريبهايننوعبازنمايیازخوددارند.
احتیاطزيادعمل 
میدهند ،آن را در قالب يک مسئولیت
در مواردي هم که چنین کنشگري را نشان  
اجتماعی و سیاسی براي عموم جامعه مانند شرکت در انتخابات و ترغیب جامعه به
مسئولیتپذيربودنخود

بهصورتضمنیتأکیديبر
آنها 
میگذارند .
مشارکتبهنمايش 
میدهند.البتهدردوموردهمکهآنهانسبت
درقبالسرنوشتجامعهوفعالبودنراارائه 
دادهاند نوعیازپیشرو آوانگارد بودنرا نیزتلويحاً
بهسیاستهاي جهانی واکنشنشان 
کردهاند .
عرضه 

الگوی بازنمایی زندگی شخصی روزمره
بخشی از خودبازنمايیهايی که سلبريتیها در اينستاگرامشان دارند مربوط به بازنمايی
آنها ابعاد خصوصیتر و
روزمرهشان است .در اين بخش از بازنمايی  

زندگی شخصی 
عنوانمثال خودشانرادر
میگذارند.به 
زندگیشان رادرصفحاتشان بهاشتراک 

فرديتر 

موقعیتها وحاالتروزمرهيادرفعالیتهاي فراغتیمثلسفر،دورهمیبادوستانويا
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آنهاتعلقاتخانوادگیخودرادراينبخشبازنمايی
میدهند.همچنین 
کافهگردينشان 
میکنند .

قابلتوجه دربارهاينبخش ازخودبازنمايیآنها ايناستکهسلبريتیهااين
نکته 
میکنند.بهاينمعناکهعمدتاً زندگیخصوصی
بخشرابااحتیاطبسیارزياديبازنمايی 
هیچوجهخودشانرادرفضايخصوصی
به 
میکنندو 
خودرادرفضاهايعمومیبازنمايی 
ونهها تمايلی به نشان دادن
نمیدهند .حتی در مورد اغلب نم 
و منزل شخصیشان نشان  
اعضاي خانواده خود نیز ندارند؛ و اغلب خود را بهتنهايی در موقعیتهاي روزمره مثل
میدهند.ظاهراً بهجهتپرهیزازايجاد
کافه،باشگاهياسلفیدرماشینوآسانسورنشان 
آنها
میدهند .همچنین  
حواشی و قضاوت ،آنها در اين حوزه احتیاط زيادي به خرج  
میکنند .
تصاويرخودرادرايامکودکیمنتشر 
نمونههاي زن موردبررسی ،بخشی از بازنمايی زندگی روزمره مربوط به
در مورد  
تجربههايمادرانگیياشبهمادرانگیدرآنهاست.آنهادرپستهايمتعدديعکسهايی
آنها
میدهند کهدرحالمحبتبه 
ازخودشاندرکنارفرزندشانياکودکانديگرنشان 
میرسدکودکانبهدلیل
محبتآمیزنسبتبهآنکودکنوشتهاند.بهنظر 

هستندويامتنی
کمترين میزان قضاوت و ايجاد حاشیه ،بیش از ساير ابعاد زندگی شخصی سلبريتیها
میشوند.مهنازافشارعکسیازخودشدرکناردخترشلیانادرفضايیشبیهباغ
بازنمايی 
منتشر کرده است و نوشته« :روز کودک مبارک» .بازنمايی زندگی شخصی روزمره و
میشود .
بهصورتنمودار33انجام 
مؤلفههايش 
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نمودار  .99مؤلفههای بازنمایی الگوی زندگی شخصی روزمره

میکندکهنشاناز
روزمرهاشرابازنمايی 

دراينالگودرظاهرسلبريتیزندگیشخصیو
میباشد .در اين الگو سلبريتی برخالف الگوهاي بازتولید ستارگی يا
عادياش  
زندگی  
بهعنوان يکستارهيافرد
کنشگرياجتماعیتأکیدي بربرجستگیوجايگاهويژهخود 
میکند .اينامر
مشهور ندارد.بلکه خودرايک نفر مثلهمه وکامالً معمولی بازنمايی 
باعث ايجاد نوعی حس نزديکی و صمیمیت با مخاطبان میشود .همچنین در اين الگو
میشود
خانوادهمدار بودن که يک ارزش مثبت در فرهنگ ايرانی محسوب  

سلبريتی بر 
میکند،بخصوصتأکید بروجهمادرانگیکهنوعیهمسويیبافرهنگعرفیو
تأکید  
بهطورضمنیبههمراهدارد .
سنتیجامعهرا 

الگوی تعاملگرایانه با مخاطبان
سلبريتیهابخشیازپستهاياينستاگرامیخودرابهارتباطوتعاملمستقیمبامخاطبانشان
میدهند .اين پستها معموالً فالوئرهاي اينستاگرام سلبريتی را مخاطب قرار
اختصاص  
میکنند.هورتونوهلاينارتباطرابهتعاملفرااجتماعیتعبیر
میدهند وباآنها گفتگو 

رسانهاي و
میکنند .ايننوعتعاملاشارهبهارتباطنزديکوخودمانیبینشخصیتهاي  
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رسانهاي از طريق رسانهها نوعی صمیمیت و تعامل
مخاطبان دارد .شخصیتهاي  
فرااجتماعیبامخاطبانايجادمیکنند(مهديزاده.)329-323:3193،ايندستهازپستها
میکنند
همانطور کههورتونوهلاشاره 
يافتههاي تحقیقحاضرنیزوجودداشتکه 
در 
در راستاي تداوم و استحکام ارتباط نزديک سلبريتی با مخاطبان و هوادارانش صورت
میدهد.
فاصلههاراکاهش 
میزندو 
آنهاومخاطبانرقم 
میگیرد.فضايیصمیمانهرابین 

سلبريتیهاي اينپژوهشازسهمکانیزمعمدهبرايتعاملبامخاطبواثربخشیعاطفیبر
آنها  استفادهکردهبودند؛مکانیزمگفتگويمستقیمبامخاطب،مکانیزمسپاسوتواضعو

اشتراکگذارياحساسات .

مکانیزمبه

مکانیزم گفتگوی مستقیم با مخاطب
آنها درباره
میدهد وبا 
بهصورت مستقیمفالوئرها رامخاطبقرار 
دراينروشسلبريتی 
پاسخهايخودرا
آنهامیخواهدکه 
میپردازد.دربعضیموارداز 
يکموضوعبهگفتگو 
بهاوبدهندودرگفتگومشارکتداشتهباشند.همچنیندرموارديسلبريتیبامخاطب
فعالیتها واحساساتشبیانمیکند.در

قراردادنفالوئرهايش،اخباريرادربارهخودش،
بهصورت سلفیازخودشاناست ويامتن
آنها ازانتشارويدئوهايیکه 
اينشیوهمعموالً  
محبتآمیز و

میکنند.اينمکانیزمارتباطیسلبريتیبامخاطبانهمراهباجمالت
استفاده 
میباشد .
آنهابهمخاطبانشاننیز 
ابزارارادت 
نمونههاي بررسیشده  بهنوشبختیاري ومحمدرضاگلزارمعموالً باانتشار
در میان 
ويدئوهايی از خودشان و رامبد جوان از طريق متنهاي طوالنی و صمیمانه با مخاطبان
بهطورکلی ازاين
داشتهاند .دونمونهديگرکهترانهعلیدوستیومهنازافشارهستند 
ارتباط 
شیوهتعاملبامخاطباستفادهنکردهبودند .

مکانیزم تواضع و سپاس
اينشیوهيکیديگرازشیوههاي تعاملیسلبريتیهابامخاطبانخوداست.آنها دربعضی
میپردازند.
از پستهاي خود به سپاسگزاري و قدردانی از مخاطبان و هواداران خود  
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میدارند.از
آنهاراگرامیوبزرگ 
بهصورتمتواضعانهازمردمومخاطبانتشکرکردهو 

آنها نوعینزديکیوصمیمیتتوأم بااحترامرابینخودومخاطبانشان ايجاد
اينطريق 
میکنند .

کردهاند.
اين مکانیزم را تمام نمونههاي موردبررسی در صفحاتشان بازنمايی  
عنوانمثال  ترانهعلیدوستیعکسیازخودشرادرسريالشهرزادمنتشرکردهوتوضیح
به 

تکتک  شمايیکهبرايتولدمپستگذاشتیدوبهنحويبمتبريک
آننوشتهاست«:از 
بیاندازهممنونم.توقعاينهمهمحبترونداشتم .»...
گفتید 

مکانیزم به اشتراکگذاری احساسات
اشتراکگذاري احساسات

بخشی ديگري از الگوي تعاملگرايانه سلبريتیها از طريق به 
میافتد .در اين بخش آنها درونیات خود را در
شخصیشان با مخاطبانشان اتفاق  
میکنندکهباعثايجادنزديکیوهمراهیبیشتربامخاطبمیشود .
اينستاگرامشانمطرح 
نمونههاي موردبررسی  تنهامحمدرضاگلزاروبهنوشبختیاريازاينروش
درمیان 
کردهاند .بهنوش بختیاريپستیرامنتشرکرده و نوشته...«:وقتیداشتم
بازنمايی استفاده 
بچهايکه
میکردم.همون 
میزدموکمکجمع 
دستوپا 
سهسالهمريضدوستم 
برايبچه 
بعداً همههنرمندان رفتنپیششباهاشسلفیگرفتنواوناخیرومنرياکارشناختهشدم؛
که امروزازترسچسبوندناينانگبترسمبرمکرمانشاهپیشهموطنآسیبديدم؛کهيه
میترسم.»...
وقتعکسیبیروننیاد.ازدوربراشونگريهکنم.همهمیگنبهنوشبیابگهنه 
رسانهاي کهبرايش
گونهاي بهيکیازحواشی 
بهصورت دردودل 
درواقع دراينپست 
پیشآمدهاستپرداختهوبازبانسادهوخودمانیبامخاطبانصفحهاينستاگرامشدرباره
احساساتشراجعبهآنموضوعصحبتکردهاست .
بهعنوان شخصیتهاي رسانهاي شده که در يک تعامل فرااجتماعی و
سلبريتیها  
رسانهاي شدهبامخاطباناينستاگرامیخودقراردارند،ازطريقاينتعاملنیزبهبازنمايی

میپردازند و سعی در ساخت تصويري از خود در ذهن مخاطب و همچنین ايجاد
خود  
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احساسصمیمیتبا ويدارند.بازنمايیکهسلبريتیهادرالگويتعاملگرايانهبامخاطب
میباشد .
بهصورتنمودار 32
ازخوددارند 

نمودار  .92مؤلفههای بازنمایی الگوی تعاملگرایانه با مخاطب

میدهند با مخاطبان
در اين الگو سلبريتی از طريق امکانی که رسانههاي تعاملی مجازي  
میکنند.همچنیندراينارتباط بهطور ضمنینوعیبازنمايیازنزديکی
خودارتباطبرقرار 
وصمیمیتبامخاطبانرانیزدارندکهآنها رادرچهرهيکسلبريتیمردمیوقدرشناس
میکند .
مطرح 

بحث و نتیجهگیری
باظهورشبکههاياجتماعیآناليندرچندسالاخیرباپديدهحضورفراگیرسلبريتیهادر
شبکهها مواجه هستیم .خصوصاً با گسترش شبکه اجتماعی اينستاگرام که شبکهاي
اين  
راحتترينسبتبهشبکههاياجتماعی

میباشدوکاربري
تلفنهاي همراه 
مبتنیبرپلتفرم 
مبتنیبروبدارد،اينپديدهبیشترازگذشتهفراگیرشدهاست.باتوجهبهاقبالعمومیکه
نسبت به افراد مشهور خصوصاً ستارههاي سینما در اين شبکه وجود دارد ،بررسی نحوه
آنها از خودشان در اين شبکه دارند حائز اهمیت است .صفحات آنالين
بازنمايی که  
آنها ،مخاطبان بسیار زيادي دارد و الگوي بخشی از افراد جامعه خصوصاً جوانان و


زهرا اردکانی فرد و ندا رضوی زاده | 222

آنها درصفحاتشانکهموضوعاين
ازاينجهت توصیفدقیقعملکرد 
میباشد .
نوجوانان 
آنها
شیوههاي تأثیرگذاريومرجعیت 
میتوانداطالعاتارزشمنديدرباره 
پژوهشاست 
برجامعهارائهنمايد .
در اين تحقیق براي استخراج الگوهاي خودبازنمايی سلبريتیها ،صفحه پنج نفر از
بهعنوان نمونه انتخاب شد و با
پربازديدترين سلبريتیهاي ايرانی در شبکه اينستاگرام را  
استفادهازروشتحلیلمحتوايکیفیوتفسیرهاينشانهشناختی،الگوهايخودبازنمايی
بهصورت
دستآمده  
به 
آنها در شبکه اينستاگرام استخراج و توصیف شد .الگوهاي  

خالصهدرنمودار31نشاندادهشدهاست .

نمودار  .99الگوهای خودبازنمایی سلبریتیهای ایرانی در اینستاگرام
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میتوانازاينپژوهشنتیجهگرفتکهسلبريتیهايپربازديدشبکهاينستاگرام
بهطورکلی 

حرفهاي خود ،تعامل
از صفحات خود در اين شبکه بیشتر در راستاي بازتولید هويت  
نزديک و دوسويه با مخاطبان ،نشان دادن زندگی روزمره و پرداختن به رسالتهاي
دستآمده از اين تحقیق نتايج تحقیق
به 
میکنند .نتايج  
اجتماعی و سیاسی خود استفاده  
میکند وسهنوعخوديکهويدرپژوهشخودبهآن
ديويدمارشال()2131راتأيید  
میکند شامل خودِ عمومی ياحرفهاي،خودِخصوصی عمومی وخودِصمیمانه با
اشاره  
حرفهاي ،بازنمايی زندگی شخصی روزمره و بخشی از الگوهاي
الگوي بازنمايی هويت  
تعاملگرايانهبامخاطبدراينتحقیقهمپوشانیومشابهتدارد .
تفاوتهايی نیز بین نتايج حاصل از اين تحقیق و نتايج گرين

قابلذکر است که 

میکند که
میشود .گرين ايگلیمان و برچ اعالم  
ايگلیمان و برچ ( )2135مشاهده  
ورزشکاران المپیک موردبررسی او بیشترين میزان ( 11درصد) بازنمايی صفحات
دادهاند؛امادر
اينستاگرامخودرابهبازنمايیزندگیخصوصیوشخصیخوداختصاص 
رسمیترين

عمومیترين و 

تحقیق حاضر بیشترين میزان بازنمايی به هويت حرفهاي (که 
شیوه خودبازنمايی است) تعلق داشت و بازنمايی زندگی شخصی در رده چهارم و با
میگرفت؛که اينتفاوتمیتواند ناشیازتفاوتفرهنگیجامعه
احتیاطبسیارصورت 
ايران و جوامع ديگر باشد .در ايران هزينههاي سیاسی و فرهنگی بازنمايی زندگی
میباشد .
خصوصیبهدلیلتفاوتقرائتهايرسمیوغیررسمیازشیوههايزندگی،باال 
نشانهشناسیکهقائلبهوجودسطوحمعناوبازنمايیاست،اين
براساسنظربارتدر 
میباشند.
الگوهاعالوهبرمعانیسطحاولوظاهري،شاملمعانیضمنیدرسطحدومنیز 
میکند افراد با استفاده از اجراهاي
همانطور که گافمن در نظريه نمايشی خود مطرح  

میپردازند .معانی ضمنی که از
جلوصحنه خود به مديريت تأثیرگذاري بر افراد ديگر  
میتواندالگوهايمديريتتأثیرگذاريکه
الگوهايخودبازنمايیسلبريتیهابهدستآمد ،
میکنندونسبتیکهاينالگوها
اينافرادبراياثرگذاريبرمخاطبانگستردهخوداستفاده 
شیوهاي متفاوتسعی
دستآمده به 
به 
بايکديگردارندراشرحدهد.هريکازالگوهاي 
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بهصورت خالصهدرنمودار 34نشانداده
شیوهها  
درتأثیرگذاري برمخاطباندارد.اين 
میشود .


نمودار  .94معانی ضمنی الگوهای خودبازنمایی سلبریتیها

میتوان الگوهايخودبازنمايیسلبريتیهاراکهازطريقآنبه
براساساينمعانیضمنی 
میپردازنددر5مؤلفهياشیوهاثرگذاريخالصهکرد.اينشیوهها
تأثیرگذاريبرمخاطبان 
میشودشاملخاصومحبوببودگی،عاديوازجنس
همانطورکهدرنمودار35ديده 

جامعهبودگی،فعالومسئولیتپذير بودگی،موردتأيید وخیرخواهبودگیوصمیمیو
مردمیبودگیاست .
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خاصو
محبوب
بودگی
عاديواز
جنسجامعه

فعالو
مسئولیت
پذيربودگی

بودگی

سلبريتیبهمثابه
گروهمرجع

موردتايیدو
خیرخواه

صمیمیو
مردمی

بودگی

بودگی

نمودار  .95مؤلفههای اثرگذاری سلبریتیها بر مخاطبان

همزمان
بهصورت  
دستآمده ازپژوهش،سلبريتیهااين 5مؤلفه را 
به 
يافتههاي  
براساس 
میکنند.اين
برايمعرفیخودومديريتتأثیرگذاريبرمخاطبانشاندراينستاگراماستفاده 
میکنند .
بهصورتموازيودرکناريکديگرعمل 
مؤلفهها 
میدهد
سلبريتیهاازطريقبازنمايیهايی که خاص و محبوببودگیشان را نشان 
درعینحال که

میکنند.همچنین
گروههاي مرجعمعرفیوتثبیت 
بهعنوان  
بهنوعی خودرا 
میدهند به شکل پارادوکسیکالی قصد دارند که خود را
خود را خاص و برجسته نشان  
آنها
عاديوازجنسمردموصمیمیبامخاطباننیزنشاندهند.البتهاينامرنیزمرجعیت 
میشوند و
میکند چراکه بهعنوان الگوهايیدر دسترس ومعمولی نشان داده 
راتقويت 
بهراحتی
طبیعتاً افراد تمايل بیشتري به الگوهايی شبیه خودشان دارند .افرادي که بتوانند  
آنها درعینحال کهتمايزو
آنها رادرکوهمذات پنداريکنند.لذامیتوان گفت 

میکنند،بهدنبالايجادنوعیحسنزديکیوتشابهنیزهستند.اين
برتريخودراحفظ 
میباشد .اين مطالعه موردي
بخش از نتايج مؤيد پژوهش رشیدي و صبور نژاد (  )3195
استکهرويصفحهاينستاگرامالنازشاکردوستستارهسینماانجامشدهاست.بازنمايی
بهصورت
ترکیبی از الگوهاي متمايزکننده ستارگی و در دسترس و نزديک بودگی را  
میدهد .
توأماندرصفحهاينستاگرمیاينسلبريتینشان 
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تأثیرگذاريهاي اجتماعیو

دردوبخشکنشگرياجتماعیوسیاسیسلبريتیهابه
آنها در الگوهاي کنشگري
قدرت مرجعیت خود در سطحی کالنتر اشاره دارند  .
اجتماعی،مقبولیتومرجعیتخودرانزدنهادهايرسمیکشوروهمچنیننزدعامهمردم
میدهند؛و درالگويکنشگريسیاسیوهمچنینکنشگرينیکوکارانهجريانساز
نشان 
میکنند که
بهنوعی از اين قدرت مرجعیت براي اثرگذاري و بسیج مخاطبان استفاده  

کمکهاي خیريه کالن مشاهده

جمعآوري 
بارزترين نمود آن در مورد انتخابات و  
میشود .

اينگونه نتیجهگرفتکهسلبريتیهابااستفاده
بهطورکلی میتوان ازکلیتپژوهش 

ازپنجالگوهايخودبازنمايیکهدرشبکهاجتماعیاينستاگرامدارندسعیدرتعريفو
بهصورتی
گروههاي مرجع» جامعه دارند .همه اين الگوها  
بهعنوان « 
تثبیت موقعیت خود  
میکند وشکل
آنها رابرايمخاطبانبازنمايی 
دايرهوار قدرتمرجعیتوتأثیرگذاري  

میدهد .

نکته قابلتوجهی ديگري که وجود دارد ،اين امر است که اين الگوها از مجموع
آنها بربخشیازالگوهاتأکید
رفتارهايپنجسلبريتیاستخراجشدهاستکههرکدام از 
میتوان قدرتمرجعیتسلبريتیهارانهدر«اشخاص»آنها بلکهدر
بیشتريداشتند.لذا 
بهمثابه يککلِمشابه»تحلیلکرد.ممکناستاثرگذارييکسلبريتیبر
آنها  
«مجموع 
آنها ازشیوههاي مشابهی در خودبازنمايی وعملکرد
جامعهزياد نباشداما ازآنجايیکه  
بهعنوان مرجعموردتوجه
میکنند،درمجموعودرکناريکديگرمیتوانند  
خوداستفاده 
جريانهايفکري،اجتماعیوسیاسیرادرجامعهرقمبزنند .

قرارگیرندو
دستآمده از اين تحقیق صرفاً تحلیلی بر پستهاي اينستاگرامی سلبريتیها
به 
نتايج  
میکنند اما
گروههاي مرجعبازنمايی 
بهمثابه  
میدهد کهسلبريتیهاخودرا 
استونشان 
میتوان درتحقیقهاي آتیبهبررسینظرمخاطباندربارهسلبريتیهاپرداختوبررسی

کردکه باتوجه بهاينشیوهخودبازنمايیسلبريتیهاآياحقیقتاً مخاطبانآنها را گروه
بهصورت  مورديدروقايعواتفاقاتاجتماعیوسیاسیمهمبهنقشو
میدانند.يا 
مرجع 
شیوههاياثرگذاريآنهادرجامعهوبررويافرادپرداخت .
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