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 یمطالعه مورد نستاگرام؛یفرودستان در ا یزندگ ریتصو

 افتهیبهبود خانمانِ یزنانِ ب

 

  یانیاعظم ده صوف
رشته علوم ارتباطات دانشکده ارتباطات دانشگاه عالمه  یدکتر یدانشجو

 .رانی. تهران اییطباطبا
 

 حنارود یبهارک محمود
دانشکده ارتباطات دانشگاه عالمه  یگروه روزنامه نگار یعلم اتیعضو ه

 .رانی. تهران اییطباطبا
 

  چکیده
ازفرودستانیعنوانبخشبه«افتهيبهبودخانمانیزنانب»ازیگروهمقالهمطالعهکنشنيهدفازنگارشا

ایاجتماع گروهنستاگراميدر رسانهیاست. به هرچند دريکمتریدسترسیرسميهاکه اما دارند،
شبکهيمجازيهارسانه نمایاجتماعيهاو امکان زندگشياز و شدهنشاروزمرهیخود اند.برخوردار
موردمطالعهقرارگرفت.نستاگراميگروهدرانيبهاشتراکگذاشتهتوسطايمقالهمحتوانيدرايرونيازا
نيدراگذارند؟یرابهاشتراکمینیخودچهمضامنستاگراميايهازناندرپُستنيهاکهاپرسشنيباا

هاتیچهقابلیشبکهاجتماعنيایطورکلوبهدهد؟یرخمنهچگویتاباخانمانیخانمانیگذارازبريتصاو
نياآورد؟یروزمرهفراهممیگذراندنزندگيبرايايعنوانابزارواستراتژهابهآنيرابرايیهاوفرصت

خانمانیزنب01ازصفحهنستاگراميپستا041ومطالعهکیتماتلیوروشتحلیفیککرديباروقیتحق
حضور»،«ظاهرآراسته»نوشتهحاضر،سهدستهمضمونشامليهاافتهياست.براساسانجامشدهافتهيبهبود
«یاجتماع آرامشيجستجو»و و عشق پست« شناسادر ايیها مطورنيشدند. نظر فقدانرسدیبه که

هاوپستنياراززنبدونگذشتهديريوارائهتصویانمانبهباخیخانمانیگذشتهدرگذارازبشينما
استیسریاست؛نظداشتهکنندهجبرانيکاربرانکارکردنيايبرانستاگرام،يدراديجد«خود»کيشينما

 .شودیدوسرتومطرحم«کنارآمدنکیتاکت»ومفهوماتیب«آراميشرویپ»هيکهدرنظریومقاومت

 .نستاگرامیخود، ا شیروزمره، نما یزندگ ،یخانمان یفرودستان، ب :ها واژهکلید
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 مقدمه 

برايهايزياديتمايلبهديدهشدندارندوايشدۀامروز،افرادوگروهدردنیايرسانه

رسانه اينگروهايجستجومیخود ديگربهگروهکنند. قومیوها نژادي، هايجنسیتی،

ايبهدلیلتازگیايجادشدهتروبههايبسیارکوچکشوند.افرادوگروهسنیمحدودنمی

بیماري معلولیتانواع محرومیتها، خواستههاها، ساليقو دنبالو به دارندکه وجود ها

ايايهستند.تنوعوتکثريکهدرسايهدنیايرسانهدرجامعهوديدهشدنرسانهحضور

نیزطلببروزوظهوريافتهاست،رسانهازپیشبیششده .کندمیهايمتنوعومتکثريرا

رسانهشبکه جمله وهاياجتماعیمجازياز برايافراد را امکانحضور هايیهستندکه

اينشبکههايمختلففراهممیگروه هرچندکهخود وظهورآورند. باعثبروز نیز ها

افزايند.شوندوبراينکثرتوتنوعمیهايمختلفمیافرادوگروه

کتابخودنايار رسانهدر بر متمرکز فرهنگکه و نوين است،هاي مجازي هاي

نمی فضايواقعیجدا از را میفضايسايبر داندو فره»گويد: و نگسايبرفضايسايبر

فناوري دارند. ريشه عینی و جسمانی مادي، مسائل در سايبر،همواره فرهنگ هاي

مجموعهاجتماعی از مادي، فضاي مانند سايبر، فضاي و تعامالتاند و فرايندها از اي

است شده اجتماعیساخته » 0934)نايار، :68 فرهنگنمی»روازاين(. راتوان هايسايبر

ايتلقیکردکهرايانهزيدنیاهايمجاصرفاً اند،بلکهبايدآنراآوردهبهوجودهاآنرا

ايدرنظرگرفتکهبهدنیايواقعیوماديپیوندخوردهاست،ريشهدرآنبنديصورت

گیرد....جايیکهدرآنمسائلیچونمیتأثیردهدوازآنقرارمیتأثیردارد،آنراتحت

هويت نژادي/اقتصاد، هستندهاي قدرتمهم سیاستو طبقاتی/جنسیتی، » :0934)نايار،

هايجمعیکنندادامهحیاترسانهبهآناشارهمیبرَنتزووُلتمِرآنچه(.ازسويديگر66

تجزيه سايه در سنتی است مخاطبان ورسانه»شدن تلويزيون )راديو، سنتی جمعی هاي

شدنمخاطبانبراساستکهشدنوتکهکوچکايباطوربرابروفزايندهمطبوعاتچاپی(به

 Brants«)کندهاراسختمیساليقومنافعمواجهشدندکهاينشرايطادامهحیاترسانه

and Voltmer, 2011رسانه میان شکاف مسئله بحث، سوي دو اين و(. رسمی هاي
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می برجسته غیررسمیرا گروهروازاينکند. بررسیچگونگیحضور ستدرهايفرود،

يابد.اهمیتمیغیررسمیهايرسمیورسانه

 تحقیقآنچه اين تفاوتشیوهموردتوجهدر گرفته گروهقرار هايهايبازنمايیاز

رسانه در فرودستان از مشخصی و رسمی رسانهغیررسمیهاي همچوناست، هايی

ايهمچوندرکناررسانهمنتشرشدههايتلويزيون،مطبوعاتوهمچنینکتابوپژوهش

هايرسمی،ازدهندآنچهدررسانهشبکهاجتماعیاينستاگرام.کمااينکهمطالعاتنشانمی

خانمانی)مانندشودبیشتربرمسائلوشرايطمحیطیبیخوابیبیانمیخانمانیوکارتنبی

خرابه و خیابان در زندگی گرسنگی، و سرما تحمل ومیرمرگها، نداشتن امکانات(؛،

هايايدزوهپاتیت،اعتیادداشتن،ناقلبیماريبودن(؛ومسائلبهداشتیوسالمت)بیماري

دهندهخدمات)مانندبهزيستی،شهرداري،نیرويمسئوالنونهادهايدولتیمتولیوارائه

،91/8/67يزد؛آفتاب6/7/67،0/01/67،39/3/67جمانتظامی(متمرکزاست)نکبه:جام

4/01/67 ؛ 32/01/67ايران ،4/00/37 ؛ 31/3/67رسالت ،04/7/67 ،6/01/37 اعتماد؛

3/00/37 ؛ 3/01/37شرق همچنین30/2/37، پژوهش(. مسائلدر نیز دانشگاهی هاي

بیماري سالمت)انواع و بهداشتی جامعه(؛ويژهبهها سرايتبه و اعتیاد ايدز، هپاتیتو

وخانمانراهکارهايدرمانبی خانمانی)ازجملهدرمفاهیمساماندهی،ازبینبردنبیها

جمعبرنامه مديريت، جامعه،ريزي، براي خطرداشتن )مانند اجتماعی مسائل و آوري(؛

هايوآسیبجرائمازسويخانواده،ويژهبههايعاطفیکردنجامعه،عدمحمايتزشت

بی خانماناجتماعی( همه از بیش میموردتوجهها قرار به: )نک ؛0938جوادي،گیرد

؛0938؛غنیمتی،0933؛سفیري،0966؛ساالرزادهامیري،0931؛رحمانی،0936آبادي،حاتم

اغلببرهاوپژوهشتوانگفتروزنامهمیستکهروازاين(.0963صديقسروستانی، ها

بهنظرکنند،ابعاديکهمیتأکیدهاباآنمواجههستندخانمانرويانواعمشکالتیکهبی

بیمی که تصويري با نسبتی نمايشخانمانرسد به اينستاگرام در خود زندگی از ها

نکتهديگراينکهدراينرسانهمی اماهادورۀبیگذارندندارد. خانمانیموردتوجهاست،

برايبازگشتبهجامعهمدنظرنیست.هاآنهاومسائلبهبودياينگروه
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رو بر اولیه بررسی شاملهمچنین فرودستان که داد نشان تحقیقات و منابع ي

انواعتحقیقاتونظراتیوجوددارد)نکهرکدامشوندکهدرموردهايمختلفیمیگروه

اتابکی، شوهانی،0938به: پرست،0963؛ دين و رزاقی فصیحی،0939؛ و0938؛ نادري ؛

بیات،0938دلورانی، آزادارمکیوصادقی،0930؛ ذوالفقاري0932؛ (.0963ونجومیان،؛

رغمشودوبهمفهومفرودستوتهیدستتاحديباهمترکیبمیآصفبیاتدرکتاب

هايمختلف،گیردامادربخشاينکهنويسندهواژهتهیدستانرادرعنوانکتاببهکارمی

ايوطبقههايحاشیههايفاقدامتیاز،گروهازعناوينديگريمانندطبقهفرودست،گروه

میچه استفاده بیکارشدهارم کار از مهاجران، مانند مختلفی اقشار از و گان،کند

دستتصرف و آوارگان میکنندگان، ياد خیابانی فروشان و و»کند افراد منظورش

(.0930:3)بیات،«است«غیررسمی»هايهايفاقدقدرتنهادي،آدمخانواده

هايرسمیدسترسیکمتريدارندانههايفرودستمعموالًبهرسازآنجايیکهگروه

نشدنرادرعرصهرسمی،نوعیديدهروازاينشدهومحدوداست.شانکنترلويادسترسی

رود.بهشمارمیخألجامعهتجربهکردهوفضايمجازيفضايمناسبیبرايپرکردناين

به اينفضايمجازياستکه واقع آندر عامها تصويريازخود ارائه لیتبخشیدهدر

بهبوديافتهزنانِبی»است.دراينمقالهبهمطالعهصفحاتاينستاگرام پردازيمتامی«خانمانِ

آورد؟حاالکهاينفراهممیهاآنهايیرابرايهاوفرصتدريابیماينستاگرامچهقابلیت

 تصويري ارائه در يافتهآرگروه عاملیت خود رسانه اين از چگونه ونعنوابهاند ابزار

می بهره خود روزمره زندگی گذراندن بهاستراتژي پُستبرند؟ در خاص هايطور

خانمانیگذارازبیطورکلیبهگذارند؟واينستاگرامیخودچهمضامینیرابهاشتراکمی

دهد؟هاچگونهرخمیتاباخانمانیدراينپست

 مطالعاتذکرشده بر تکیه با استکه يادآوري به میالزم فرودستی تواندعنوان

گروهمجموعه اياز اجتماعیو ساختار در مطرودنوعیبهقدرتمراتبسلسلههايیکه

شده گروهزنانبیزنانواقلیتمثالعنوانبهانددربرگیرد: خانمانیهايقومیونژادييا

فرودستی کردهتوأمکه تجربه طردشدگیرا با گروازايناند. اينمقاله يدر زنانِ»روه
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بهبوديافتهخانمانِبی » اينعنوانبهرا واژه سه هر که کرديم انتخاب فرودست گروهی

روايتیازفرودستیرابا«بهبوديافته»و«خانمانبی»،«زنان»یجداگانهيعنیصورتبهعبارت

 هم که فرودستی از نوعی دارد؛ همراه به عنوانبهخود هم زن، يکعنوانبهيک

شود.انیوهمدردورانبهبوديافتگیودربازگشتبهجامعهتجربهمیخانمبی

 مطالعات پیشین

 تحقیقاتعنوانبهاينستاگرام ايرانی، اجتماعیمجازيمحبوببرايکاربران يکشبکه

هايرسانهزياديرابهخوداختصاصدادهاستازجملهدرشمارهاخیرفصلنامهمطالعات

 س0936نوين)زمستان اجتهاديو( است)نکبه: پرداخته اينستاگرام موضوع به مقاله ه

زيادينیزکشافی ازسويديگرتحقیقاتنسبتاً کیانی(. نیا؛اکبرزادهجهرمیوهمکاران؛

بی مورد 0خانماندر به: )نک است شده انجام  ;Gonyea and Melekis,2017ها

Lewinson, Thomas and White,2014; Wardhaugh,1999).اينکهاينپژوهش با ها

بی بهبوديزنان نمیزندگیپساز ترسیم خانمانرا اما چگونگیکهازآنجايیکنند، به

 فرودستی و جامعه با زنان اين بیهاآنمواجهه زنان روانی و روحی مسائل و، خانمان

اهمیتدهند،برايتحقیقحاضردارايخانمانیرامدّنظرقرارمیهايخانوادگیبیريشه

سمیعسمانهپژوهشهستند. عنوان با کارتنسرگذشت»، زنان بهپژوهی خواببازگشته

پردازد.اينپژوهشباخانمانِبهبوديافتهمیيکقدمفراتررفتهوبهبررسیزنانبی«جامعه

 رويکرد زندگیبیزنانکارتنمطالعاتفرهنگی، تجربه پساز که خانمانیوخوابیرا

درپیايناستکه:کندواند،بررسیمیبیبهزندگیعاديدرجامعهبازگشتهخواخیابان

مسائلیهايیهستندوچهحوادثوخواببازگشتهبهجامعهبیشترازچهگروهزنانکارتن

خوابیراچگونهتجربهاند؟؛کارتنايداشتهاند؟؛اينزنانچهگذشتهراپشتسرگذاشته

فرايندباکرده براياند؟؛ آنزگشتبهجامعه وچالشها است؟؛ هايچگونهممکنشده

عاديپیشِ براي زنان اين روي )سمیع، چیست؟ خود زندگی روابط اين0937سازي .)

بیروازاينپژوهش بهبوديزنان زندگیپساز مسائلکه و آنخانمان بازگشتها در

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. homeless 
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 بهجامعهوساختنزندگیجديدرا دهدبهپژوهشماکمکرمیقراموردتوجهدوباره

کند.می

باعنوانچفواُلیورتراست،پژوهشتنهاتحقیقیکهبهمسئلهپژوهشمانزديک

وابستگان0هايبهداشتیخانمانجوان،سرمايهاجتماعیومداخلهشبکهاجتماعی:زنانبی»

هسته ايبیرونازخانواده اينپژوهشدرمی« نويسندگاندر زنانيابندکهاست. چگونه

کارتن جوان خانواده میان از خانه از خارج جايی در ارايهتربزرگخواب دهندگان،

هاياجتماعیاينترنتیبهدنبالکسبسرمايهاجتماعیوشبکهخدماتمختلف،همساالن

(.هرچندOliver and Cheff, 2014دهند)هايخودشکلمیوبهدلبستگینوينیهستند

ايدرهاياشارهشده،ارتباطاترسانهاينپژوهشنیزمانندسايرپژوهشکهمسئلهاصلی

دربخشیازتحقیقخودبهاينموضوعاشارهچفوالیورحالبااينخانماننیست،زنانبی

می که مالک»کنند از بیيکی زنان براي اجتماعی سرمايه کسب جوان،هاي خانمان

بارشدوبگاه ،درکنارتويیتربوکومانندفیس3سازياجتماعیهايشبکهاينترنتاست.

ها،فرهنگجوانانمتصلبهبرقوروشنشدهووبکمهاهايفوري،بالگآنايمیل،پیام

دهدکهجوانانمعموالًازدسترسیبههاتحقیقدرموردجواناننشانمیاست.درطولدهه

برايجواناندممنوعمیتعلقدارساالنبزرگفضاهايعمومیوخصوصیکهبه شوند.

شودودراغلبخانماناينممنوعیتحتیبیشتروهمراهباطردواستیگمااحساسمیبی

امااينترنت،فضايیبازوپذيرابرايجواناناستکهغالباً؛پذيردرانمیهاآنموارد،محیط

مکان نسبتبه بیشتر میخیلی پذيرفته آن در سنتی حهاي و اينشوند در دارند. ضور

ازاينترنت،ازايمیلتاارسالپیامبرايجستجويخدماتبهداشتینوعیبهپژوهشافراد

(.Oliver and Cheff, 2014: 654«)استفادهکردند

پژوهشبه وجود بیرغم زنان مورد در مختلف بههاي که پژوهشی اما خانمان،

بی رسانهخانماناستفاده از ها بهطورکلیبهها اينستاگرام و مجازي فضاي خاصو طور

-ايهاوارتباطاترسانهپرداختهباشديافتنشد.فقدانپرداختنبهنقشوکارکردرسانه
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بردرزندگیزنانبی-درسطوحمختلفتولیدومصرفمحتوا مارا خانمانبهبوديافته،

کهآنکزکنیم.باتوجهبههادرزندگیاينگروهتمرآنداشتکهبرنقشوابعادرسانه

اياينبحثبسیارگستردهاست،محتواهايبهاشتراکگذاشتهاينگروهدرابعادرسانه

 شود.طورخاصبررسیمیاينستاگرامبه

 چارچوب مفهومی

ازاينپژوهش،پژوهشیاکتشافی،توصیفیوکیفیبهشمارمیکهازآنجايی رود،طبیعتاً

ها،بهبهکاربردننظريهجايبهيروازاينردارنخواهدبود.چارچوبنظريمرسومبرخو

حساسیت شدهمفاهیمو تحقیقاشاره مسئله زندگیهاينظريمرتبطبا مفهوم سه است.

روندکههاياجتماعیازجملهمفاهیمیبهشمارمیروزمره،نمايشخودوهمچنینشبکه

بنديمیمسئلهاينتحقیقرامفصل اهمیتداردکهنهجهتازآن«گیروزمرهزند»کنند.

آيدبلکهدرادبیاتمربوطبهاينتنهامسئلهاصلیاينتحقیقشیوهنمايشآنبهشمارمی

مقاومت و مبارزه عرصه روزمره، عرصه مطالعاتفرهنگی، حوزه در مخصوصاً حوزه،

همراهیمی مباحثمربوطباست،دومفهومیکهذاتاينموضوعرا هدومفهومکنند.

روندکهمفاهیمیبهشمارمیازجملههاياجتماعینیزوشبکهکاريدست،«نمايشخود»

اند.دردرمطالعهتصويرفرودستاندراينستاگرامونتايجبرآمدهازاينتحقیقراهگشابوده

ادامهبهتوضیحمختصريازهريکازاينسهمفهومخواهیمپرداخت:

 زندگی روزمره

پروبلماتیکزيم ازنوعی«کالنشهروحیاتذهنی»درمقاله0«زندگیروزمره»لدرباره

می سخن )سیستم( مدرن مسلط نظام علیه روزمره زندگی در )کاظمی،مقاومت گويد

0938 :07-96 فهم در فیسک جان همچنین روزمرهمیعامهفرهنگ(. زندگی گويد

شود.بهمبارزهکشیدهمیدائماًداريرمايهقلمرويیاستکهدرآنمنافعمتعارضجوامعس

 کارمیدوسرتومیشل... نشانمفاهیمیبه بردکه درزندگیروزمرهوگريزجنگدهنده
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 ... بینقدرتوروابطاستراتژيارتباطبرقرارمیفوکواست. اوازسبکیصحبت، کند.

امرروزمرهسانبدين.کندشدنزندگیروزمرهمقاومتمیکندکهدربرابرمستعمرهمی ،

گويدهدفاصلیمیفوکوآورد.مندحکومتوسلطهپديدمیمانعیدربرابراَشکالنظام

اينمبارزاتنهحملهبهچنینوچناننهادقدرتياگروهيانخبگانياطبقه،بلکهحملهبه

ب نوعیازقدرتاستکهافرادرا اينقدرت، ... بهشکلقدرتاست. هسوژهتکنیک،

و«تاکتیک»نیزبرايتوضیحسازوکاراينمقاومت،ازدواصطالحدوسرتوکند.تبديلمی

تواندبدوندهدکهچگونهکردارزندگیروزمرهمیکندونشانمیاستفادهمی«استراتژي»

بسیاريازکردارهايزندگیروزمره شود. ازدستآنرها ترکنظماجتماعیمسلط،

کرد صحبت تاکتیکمحسوبمانند معنا اين به آشپزي و کردن خريد زدن، قدم ن،

عملمی حقیقتشیوه در و شیوهشوند نتیجهاند؛ که ضعفاهايی 0اشغلبه «3اقوياستبر

 0938)همان، میکاظمی(. نتیجه که کنارآمدن»گیرد تاکتیکِ می« نظر مفهومبه رسد

ا زندگیروزمره بحثمقاومتدر به کنارآمدنمهمیبرايورود ست. دردوسرتوکه

کند،درواقعنوعیمقاومتدرسنتنظريمطالعاتيادمی«هنرهمزيستی»جايیازآنبه

است فرهنگی » 0938)همان، بی96: زنان که چه آن پست(. در بهبوديافته هايخانمان

چه.هاستآنگذارند،شکلیاززندگیروزمرهاينستاگرامخودبهنمايشواشتراکمی

گیعرصۀحضوراينگروه،سوژهعنوانبهاينشکلمنطبقبرواقعیتباشدوچهنباشد،

قابلتوجهاست.هاآنتاکتیکِکنارآمدنديگرعبارتیبههايمقاومتوواستراتژيهاآن

 نمایش خود

اشارهرغمبهنمودخوددرزندگیروزمرهدرکتابگافمن ايبهفضاهايمجازيآنکه

چگونگیبهرويصحنهبردن»داندوهايزندگیواقعیراعرصۀنمايشمیعرصهندارد،

هابیشازهرچیز،کند....درنمايشخود،انساندرتعامالتروزمرهراتحلیلمی9«خود»

نگراناين نمايش، حتیخودِ ادراکمینمايششاناندکه اينادراکچهچگونه و شود
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آنتبعاتیبرايشخصیت دها ... پیدارد. خود»ر زندگیاجتماعی« محصولچیزيدر

مندخاصبهبررسیشرايطیعالقهطوربهنامد...گافمنمی0«اجرا»استکهگافمنآنرا

شود؛...درکنشمتقابلبهسودفرداستکهبامشکلمواجهمیشدهارائهاستکهاجراي

مدير ازخوددرذهنديگرانرا فردانگیزهبرداشتايجادشده هايزياديبراييتکند.

براهمیتتأکیدکند.دراينبرداشتداردودرمواردزيادياينکاررامی«کاريدست»

3مجريعنوانبهکندانسانرودکهادعامیهايايجادشده،گافمنتاآنجاپیشمیبرداشت

بازيگرفتن9«سوداگراخالقیات»درحقیقتيک به از کسیکه اخالقیاتبراياست،

«هايمطلوبازخودابايینداردايجادبرداشت اودرپايانکتاب9-0938:0)گافمن، .)

می توضیح که »دهد اجراشده خودِ کتاب، اين شد،عنوانبهدر ديده خود از تصويري

درصحنهودرشخصیتبهشکلیکارآمدتالشمی معتبرکهفردِ کندتصويريمعموالً

ب ونمايشدادهشودديگرانرا صحنهاگربهدرستیاجرا ... هپذيرشآنمتقاعدسازد.

رابهشخصیتاجراشدهنسبتدهند،امااينانتسابي«خود»داردکهحضاررابرآنمی

مثابهبهونهعلتآن.پسخود،شودمحصولیازصحنهاستکهحاصلمی-اينخود–

زنده موجود اجراشده، بايکشخصیتِ سرنوشتنهايیاي خاصنیستکه اشمکانی

نمايشیاستکهبهشکلیمبهمتأثیرمتولدشدن،بهبلوغرسیدنومردنباشد؛بلکهيک

ومسئلهمهم،نگرانیعمده،ايناستکهآياباپذيرشمواجهگرددمیازصحنهاجرامنتج

طورعامبرايفمنبه(.اينمفهومیکهگا0938:363)گافمن،«شودياباعدمپذيرشمی

بهتک جامعه در افراد میتک گروهکار مورد در زيادي میزان به وبرد، خاص هاي

بیگروه زنانِ مورد در است. استفاده مورد طردشده نشانههاي بهبوديافته، هايیخانمانِ

( دارد چهرهنشانهويژهبهوجود در که تغییراتی يعنی زيبايی به مربوط و ظاهري هاي

اجرابه نمايشو امکان که است( داده رخ خیابان در زندگی همچنین و اعتیاد واسطه

برايعنوانبه را عادي آنفردي نمیها اينستاگرامفراهم صفحه و مجازي فضاي کند.

آورد.فرصتمناسبیبراياجراوبهرويصحنهبردنخودفراهممی
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 های فرودست های اجتماعی و گروه شبکه

برگزيندتابهشکلديگريفضايسايبربهفرداجازهمیارنايازنظر ظاهردهدهويتیرا

هويت از بدنیفراتر لحاظجسمیو به و تقلیدکند شود، دنیا با و برود فردعنوانبهها

توانددرفضايسايبرخودرازيباوجذاببازنماياندديگريتعاملکند....بدنزشتمی

محیطواقعی)زنده(يافضاياجتماعیمستلزمساختارهاوکهرحالید(.0934:26)نايار،

خانهسازه مدارس، چون کارخانههايی بیمارستانها، و روابطها محل که است هايی

می فراهم را سازهاجتماعی الکترونیکاز فضاي متنیسازند، و صوتی تصويري، هاي

فراهممتشکیلمی واسطهیشودکهامکانروابطاجتماعیرا واينروابطرا گريآورد

می )نايار، 0934کند :87 بهبودبخشینايار(. کارکرد دو سايبورگی بدن و0براي

کاررود.هانیزبهخانمانتواندبرايبی(کهمی0934:314است)نايار،قائل3امتدادپذيري

نديمجددنوعديگريپیکرب»(،0934:362نايارهمچنینبهافزايشاعتماددرزنان)نايار،

کندواين(اشارهمی0934:931)نايار،9«همدرديسايبري»(و0934:907)نايار،«خانه»از

بی قابلیتبرايزنانِ سه بازگشتهر کاربردياست: کلیديو بسیار بهبوديافته، خانمانِ

آنپذيرفتهبهجامعهدرشکلباخانمانوفرديعادي،دنیايیکهحتیاگردرهاآنمجدد

ناشناختهوحتیجديداستوفضايمجازي دنیايیسراسرهراس، نشوند، شوندوطرد

می فراهم زنان اين براي امن شکلی به را حضور و کردن فضايظرفیتتجربه آورد؛

ويژهبهتواندجايگزينخانهشود،هايیکهبهدنبالخانههستند،میخانمانمجازيبرايبی

بی زنان بهبراي مخصوص و مستقل مکانی دنبال به که مراکزخانمان و هستند خود

نیاز آننگهداري نمیها را خانه عمدهبه از يکی کند؛ فراهم نیازهايتواند ترين

خانمانبی بهبودي دورۀ در همدردي به نیاز است. همدردي بهبوديافته کمتنهانههاي

ريزيخانمانیوبرنامهلدوريازاعتیادوبیشود،چونبهدنباشودبلکهبیشترنیزمینمی

حمايتچندانیازجانبخانوادهخودهاآنبرايزندگیجديدهستندوازطرفیاغلب

شود.درفضايمجازيبهتروبیشترپاسخدادهمیهاآنندارند،نیازبههمدرديدر
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کتاب اينستاگرامدر در ابعزندگیديجیتال به خوبی به نويسنده ظرفیت، و هاياد

ترکیب»کند:کهدريچهجديديرابرايتفسیرانسانبازکردهاست،اشارهمیاينستاگرام

مطالعاتیجابجايیوتحرک رسانه0سهحوزه نمايشگري3ايشدن، شودکهمنجرمی9و

تجربه طريق از را اجتماعی رويکردهاي بتواند دهداينستاگرام تغییر تصويري «هاي

(Serafinelli, 2018: 1-8به می(. مطرحمینظر نويسنده کند)جابجايیورسدمثلثیکه

هافراهمکردهاستايشدنونمايشگري(فضايچندصدايیرابرايرسانهتحرک،رسانه

بیتوانیمصدايگروهکهدرآنماحتیمی بهبوديافتهراهايفرودستیمانندزنانِ خانمانِ

اينستاگ شبکه بشنويم. شبکهنیز ديگر میان از پلتفرمرام و زنانِها به هايفضايمجازي،

بهبوديافتهبیشترامکانظهوروحضورمیبی اينترنتیکهنیازمندرايانهباشد،خانمانِ دهد.

هايیکهامکاننمايشواياجتماعینداشتهباشد،برنامههايشبکهتلفنهمراهیکهبرنامه

)مانند ندارند را خود اينستاگرام(ارائه مقابل در واتساپ و برنامهتلگرام کهو هايی

درمقابلاينستاگرام(امکانايجاداينظرفیتتويیترترهستند)مانندفیسبوکوتخصصی

سادهوحالدرعینراندارند.درواقعاينستاگرامفناوريو امکانیاستکهبهمیزاننسبتاً

توانددراختیاراينزنانباشد.تخصصاولیهمیوبدوننیازبهدانشوايهزينهکم

 روش پژوهش

تحقیقحاضربارويکردکیفیوروشتحلیلتماتیکياتحلیلمضمونانجامشدهاست.

می اشاره محمدپور که استقراي»کند بر مبتنی تحلیل از است تماتیکعبارت تحلیل

ايدادهايوبروندادهگويابیدرونهاوالبنديدادهتحلیلیکهدرآنمحققازطريقطبقه

يابد....ايننوعتحلیلدروهلهاولبهدنبالالگويابیشناسیتحلیلیدستمیبهيکسنخ

هابهدستآمد،بايدحمايتتِمیياموضوعیازهاست.زمانیکهالگويیازدادهدرداده

آنصورتگیرد » 0937)محمدپور، شیو963: تحلیلتماتیکبا هايمختلفیصورته(.

وُلکات»رودکارمیشیوهوُلکاتاستکهدرپژوهشحاضربههاآنگیردکهيکیازمی
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هارادارايسهمرحلهعمومیايارائهدادهاست.ويفرآيندتحلیلدادهطرحتماتیکساده

انیهادريکنظموپیوستارزمداند.درمرحلهتوصیف،دادهتوصیف،تحلیلوتفسیرمی

کنندهدرتحقیقتواندبراساسنظرمحققيافردمشارکتگیرند.نظممذکورمیقرارمی

شوند،وياينمرحلهازبنديمی،تنظیمومقولهدهیسازمانهاباشد.درمرحلهتحلیل،داده

 بعدکمّیتحقیقکیفی»تحلیلرا تفسیرنیزتفسیرهاياصلیصورتمی« درمرحله نامد.

مقايسهگیرندمی رويکرد با عمدتاً تفسیرها اين می. انجام شونداي » :0937)محمدپور،

930.)

 از منظور تحقیق اين »در بهبوديافتهخانمانبیزنانِ سال« که هستند هاکسانی

بیبی اين معموالً و بودند پاتوقخانمان و خیابان در زندگی شکل به هايخانمانی

آزادگان(خوابیدرگوشهوکنارشهکارتن فرحزاد،شوش، دره رتهران)مانندخاوران،

به اکنون و گرماست و حمايتی مراکز در حضور محسوبخانهواسطه باخانمان ها،

بیمی اينزنانتجربهکردهشوند. کارتنخانمانیکه خوابیاستکهخوابیوخیاباناند،

نینفقدانوياضعفدرروابطمعموالًناشیازاعتیادخودوياسرپرستمعتاداست.همچ

شبکه و بیخانوادگی آنخانمانیهايحمايتاجتماعی، است.ها کرده تشديد زنانِرا

خانمانِبهبوديافته،معموالًبهاختیارخودبهمراکزنگهداريمراجعهودرصورتداشتنبی

دراينمراکزآغازمی ترککردهوزندگیجديديرا برخینیزباکنندواعتیادآنرا

توانستهحمايت طريقاشتغال از و کوششخود با و خیّر افراد يا اينهايخانواده از اند

مراکزبیرونآمدهوزندگیجديديرامثلسايرافرادجامعهآغازکنند.بااينحال،پیشینه

باخانمانیومسائلناشیازآن،بازگشتاينزنانبهجامعهوزندگیعاديداشتنربی ا

مشکالتمختلفیمواجهمی زنانبیبرايدستیابیبهدادهکند. خانمانیکههايپژوهش،

اندودارايصفحهاينستاگرامهستندايوبازپروريبهبوديافتهدريکیازمراکزگرمخانه

.از0تهیهشدهاآنازطريقمديران،مددکارانوپژوهشگراناينحوزهشناسايیولیستیاز

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

خوابی،گرمخانهلويزان،موسسهها،موسسهزنانخورشید،موسسهپايانکارتنشاننازجملهبامراکزسرايمهرموسسهطلوعبی.0

خانماننداشتندمهرآفرينوموسسهتولديدوبارهارتباطگرفتهشد.باتوجهبهاينکهاينافرادتمايلیبهشناختهشدنبهعنوانبی

برخیمراکزاطالعاتیازاينافرادارائهنکردند.
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شاملاين )37لیستکه افراد است، پستعنوانبهنفر و هاياينستاگرامواحدپژوهش(

(کهفیک0323kکنندگانلیال)انتخابشد:اگردنبالترتیباينبهواحدمشاهده(عنوانبه)

دنبال میانگین بگذاريم کنار را است )جعلی( عدد بیشترين288کنندگان، است.

مجموعطوربههانیزاست.ازنظرتعدادپست02کننده،دنبالوکمترين9422کننده،دنبال

.بر0وکمترين،صفراست409پست،بیشترين،27پستوجودداردکهمیانگینآن0244

دنبال برمبنايتعداد را پستايناساسافراد تعداد و پرطرفدار،کنندگان گروه سه به ها

کنندگان(وسهگروهزياد،متوسطوکم)برطرفدار)براساسدنبالطرفدارمتوسطوکم

بنديکرديمکهدرجدولزيرشرحآنقابلمشاهدهاست:اساستعدادپست(تقسیم

 ها کنندگان و تعداد پست بندی کاربران بر اساس تعداد دنبال تقسیم .9جدول 

 فراوانی نسبت با میانگین تعداد پست فراوانی نسبت با میانگین کنندگان دنبال

6بهباال27 زیاد8بهباال288 پرطرفداران

2709-01 متوسط28808تا011 طرفداران متوسط

018کمتراز کم0112کمتراز طرفدار کم

37 جمع37 جمع

 زياد و پرطرفدار گروه متوسطوعنوانبهسپسافراد طرفداران گروه افراد فعال، کاربر

 نیمهعنوانبهمتوسط کمفعکاربر گروه افراد و ال کم و غیرفعالعنوانبهطرفدار کاربر

هاآننفرشناسايیشدکهصفحهاينستاگرامهمه4بنديشدند.درگروهکاربرفعالطبقه

نیمه کاربر گروه در بررسیشد، 03فعال، صفحه شناسايیشدندکه از8نفر هاآننفر

 شديم: مواجه گروه دو با اينجا در شد. عکسانتخاب خودشان از بیشتر که افرادي

نفر3نفروازگروهدوم4گذارندکهازگروهاولگذارندوافراديکهبیشترمتنمیمی

هیچپستیدرهاآننفرشناسايیشدند.يکنفر9انتخابشدند.درگروهکاربرغیرفعال،

 باتوجهبهپستدرصفحهخودداشت02صفحهخودنداشتودونفرديگرنیزجمعاً ند.

 و نشد میسر نفر دو اين با ارتباط امکان بودند، غیرفعال گروه اين ترتیباينبهاينکه

پستصفحه انتخاب نحوه نشد. بررسی گروه اين صورتهاي طريق اين به نیز ها
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

است.36آذر33و37بوطبهتاريخبررسیاينصفحاتيعنیايناعدادمر.0
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پستآخرکاربران2پستاولو2پستآخرکاربرانفعالو01پستاولو001گرفت:

شود:جدولزيرشرحآنمشاهدهمیکهدر3فعالنیمه

 های انتخاب شده معرفی نمونه .3جدول 

 گروه

 کاربران
 جمع نحوه انتخاب شده نفرات انتخاب افراد گروه فراوانی

الدن،لیال،روژين،مرجان4 فعال
الدن،لیال،روژين،

 مرجان

01پستاولو01

 پستآخرهرکدام

61

 پست

03 فعال نیمه

ساحل،آتنا،دنیا،سهیال،اعظم،

سحر،آوا،بهناز،مرضیه،تنها،

آسانا،زهرا

سهیال،ساحل،بهناز،

 مرضیه،تنها،زهرا

2پستاولو2

پستآخرهرکدام

 

81

 پست

 1 -پارسا،سمیه،الهه9 غیرفعال

نفر01صفحهاينستاگرام جمع
041

پست

شد.041ترتیباينبه تحلیل و بررسی وپستپستاينستاگرام ويدئو عکس، شامل ها

پستعکس برخی همچنین، هستند. نوشته متنی پستعنوانبهها دارند. نیز وشرح ها

هادربررسیلحاظنشدند،چراهاوکامنتاماهشتگقرارگرفت،موردبررسیپستشرح

خصلتاينپست که وايگونهبهها معنا يکديگر کپشنبا ترکیبعکسو در که بود

کنندهتصاويردهندهوتکمیلهاراوي،توضیحعکسکهشرحنوعیبهکرد.تپیدامیرواي

رسد.دراينمطالعهضروريبهنظرمیهاآنروندوتوجهبهبهشمارمی

اشتراک به تصاوير جزئیاتاز تمام توصیفدقیقیبا ولکاتابتدا اساسشیوه بر

 در شده هاپستگذاشته شرح گرهاپستو صورت سپس الگويابی،منظوربهفت.

هايپرتکراربرايهرکاربرمشخصوالگويموضوعیبرايآنتهیهشدودريافتیممقوله

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

گیريکهدوسرطیفزمانیصفحاتمربوط)بهمعنايزمانآغازبهفعالیتووضعیتاکنون(رامدنظرداردينمونهاينشیوه.0

است.انتخابشدههاومطالعهتغییراتصورتگرفتهدرطولزمانموردنظر،بهمنظورنظمبخشیدنبهانتخابپست

فعال،آخرينپستیاستکهدرتاريخبررسیمنظورازپستيازدهمدرموردکاربرانفعالوپستششمدرموردکاربراننیمه3.

هايقبلیپستآخرهستند.هايبعديآنبهترتیبپستاندوشمارهبهاشتراکگذاشته
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هايظاهري،روابطاجتماعیوحاالتروحیودرسهدستهويژگیکاررفتهبهکهمفاهیم

روانیقرارمی بنديدستهنبعدازايگیرندکهالبتهمیزانآنبرايهرکاربرمتفاوتاست.

دوبارهمواردپرتکراروبرجستهرادرهردستهمشخصکرديمتابتوانیمبهمضامیناصلی

 پستترتیباينبهبرسیم. همه، نیز بخشتفسیر در شد. تحلیل جداگانه کاربر هر هاي

 درکنارهمبررسیشد.هاآنهايدرپستکاررفتهبهکاربرانومضامین

 ها یافته

خانمانبهبوديافتهزنبی01اينستاگرامپست041هايحاصلازبررسیيافتهدراينبخش

برايارائهمی معرفیکوتاهیبراساساطالعاتکلیهرکدامشود. اينکاربرانابتدا از

هااست.باتوجهبهزيادبودنتعدادپستشدهارائهوشناختمحققهاآنصفحهاينستاگرام

هاباهمبیانشد.درپاياناينبخش،مضامینوصیفوتحلیلپستوطوالنیشدنمقاله،ت

مقوله تفسیرمرکزيو است. شده قالبيکجدولخالصه در کاربر برايهر هايآن

ارائهشدهاست.گیرينتیجههادربخشپست

 الدن

درخیابانهايسالسالاستکه82الدنزنیحدود هايتهرانزندگیکردهزياديرا

اوبهکمکيکیازمراکزحمايتیزنانبیاست خانمان،اعتیادشراترکوپسازدو.

پسازبهبوديدرچند شروعکردهاست. سالزندگیدراينمرکز،زندگیمستقلیرا

هايرسمیبااوهايزياديدررسانههايموفقیداشتهومصاحبهفیلمسینمايیوتئاتربازي

هاياشنوشتهشدهاست.پستگرامالدننامونامخانوادگیشدهاست.درصفحهاينستا

هايمشهورمثلاليکوبینندهداردوافرادمختلفیازجملهچهره0311تا411الدنبین

گذارند.کنندوياکامنتمیهايشرااليکمینويدمحمدزادهپست

پست شدهبررسیهايدر پست)پستجزبهالدن، سه 08در ،03 مابقی31و در )

آن آقايها کنار خودشدر تصاويرياز همه از بیشتر دارد. حضور تصوير خودشدر
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هايالدندر(.پسازآقايکرمی،بیشترعکس07و0،3،9،3،00است)پست0کرمی

وفیلمنیزبهعکس03(وپست06و4،6،01کنارنويدمحمدزادهاست)پست هايها

اختص محمدزاده عکسنويد شخصیتاصدارد. با الدن ديگر وهاي سینما مطرح هاي

تلويزيونازجملههومنسیدي،فرهاداصالنی،جوادعزتیواحسانعلیخانیاست.يک

نوجوانیاست) پسر کنار در بستگاننزديکش02پستعکسالدننیز از احتماالً که )

بیانگرروابطاجتماعیدرپست اينموارد مجموعه زيادهااست. تعداد يالدناستکه

روابطصمیمانهدارد.هاآندهدکهباهايمشهوردرکنارخودرانشانمیدوستانوچهره

نمونه،پستسیزدهم،تصويرينزديکازخودشوهومنسیدياستکههردوطوربه

ستشايستادهدرفضايبستهشبیهخانههستند.الدندرحالنگاهکردنبههومنسیديود

 قرمز شال است. او شانه قهوهسرکردهبر موهاي و خالی با است.سفیدرنگاي معلوم

 نوشته: پست متن در دوستدارانت»صورتشآرايشدارد. و خانواده بر شدنت زمینی

بههمراهچنديناستیکرگلوقلبصورتی«مبارکهمیشهخندانوسالمتوبرقرارباشی

ها،الدنتوانگفتکهدربیشترپستهايظاهريمیيژگیوقلبقرمزوبوس.ازلحاظو

لباس با و دارد آراسته رنگظاهري با وهايی موها و قرمز( جذاب)عمدتاً و هايشاد

شهرتخودرانیزحالدرعینزدهظاهرشدهاست.هايالکصورتدارايآرايشوناخن

نمايشمی به نزديک، عکسی پستپنجم، در مثالً تمامحرفهگذارد. ازاي، تکی و رُخ

اين در لباسوظاهرعکسقبلیاست. با دوربیننیست. به نگاهیکه با خودشاست،

بهترينروززندگیم.از»عکسلبخندنداردوتاحديدرفکراست.درشرحعکسنوشته:

میخوامبرايهمههمدردهاممعجزه هاشوروکنهخدا درموردحاالتروحیوروانی،«.

(،تبريکتولدگفتن)پست4،7،6،3،01،00،09،06ادبودنوشاديکردن)پستش

هايی(ازبیشترينمقوله0،03،09،03(،ازعشقودوستداشتنحرفزدن)پست09،07

پست در براياستکه خدا درخواستاز مانند ديگري موارد دارد. وجود الدن هاي

(،تجربه0(،ترسازدستدادن)پست0،2،07،31کمکومعجزهوشکرگذاري)پست

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

هااست.نشانآقايکرمیدرمانگرموسسهطلوعبی0.
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(ونیاز2(،حسهمدلیکردنباهمدردهايش)پست0خوبداشتندريکجمع)پست

(قابلتوجههستند.02شدن)پستبهدرک

 لیال

خوابیواعتیادداشتههاکارتنسالهاستازاهالیکُردغربايران.سال92لیالزنیحدوداً

بهبو پساز و بیدريکیدي زنان حمايتی مراکز زندگیاز و ازدواج مجدداً خانمان،

لیال شروعکردهودريکیازاينمراکزشاغلاست. کنندهدارددنبال0323kمستقلیرا

اليک تعداد به باتوجه پستکه هاي حدود که 411هايش تعداد211الی اين است

خانوادگیآمدهاشناموناممعرفیصفحهکنندهفیک)جعلیوغیرحقیقی(است.دردنبال

آبیولیباخاريوخفتپیشبنمزبیمیرممیمنآنگلبرگمغرورمکه»بههمراهشعر

«.گردمنمی

می خود صفحه در که مطالبی بیشتر دارد زيادي طرفداران اينکه با گذاردلیال

يازخود،اماتقريباًهاوصفحاتمجازياستونهجمالتوتصاويرشدهازکانالکپی

اشتراکمی به آرزويخیر و يکپستسالم روز پستدهم،هر مثال طور به گذارد.

 اينمتن: يکشاخهگلاستبا بهرنگسفیدوصورتیبههمراه سالم»تصويريشاد

صبحزيباتونبخیر/بهاحترامنامقشنگدوست/آنانکهزمادورولیدردلوجانند/بسیار

هايظاهرييافتهخاصیازلیالنداريمهرچنددرموردويژگی«.ازآنندکهدانندترگرامی

دهندهحضورشاست.درروابطاجتماعی،لیالبیشتربههايزياداو،نشانکهتعدادپست

اند،خوبیوبدي،آداباجتماعی،انسانیتهاچگونهپردازداينکهآدمخصايلانسانیمی

کندمثلتوصیهبههايیبرايروابطاجتماعیبهتررامطرحمیوصیهت طورکلیچیستوبه

ارزشدوستودوستی)پست3انسانیت)پست حیوانات)پست03و01(، مهربانیبا ،)

آموزشآداباجتماعی)پست00 کاملنبودنآدم02(، ووجودخوبیوبديدر(، ها

درپست (.31نکردن)پستهايمردمتوجه(،بهقضاوت07و08درونهمه)پست مثالً

گذاردبااينپانزدهم،سهتاعکسبرگرفتهازيککانالياپیجاينستاگرامیبهاشتراکمی

اينستاشوبا-9توتاکسیباتلفنحرفمیزنه-3باصدايخیلیبلندحرفمیزنه-0»متن:



 0299پايیز |  32شمارة  |ششم سال  |های نوين  مطالعات رسانه  فصلنامه  | 311

 

 توجمعهمه جوريکه -4شوندمیصدايبلندچکمیکنه ... بههم-31و شراجع

تصويرآخرعکسصورت؛و«هاش(حرفمیزنهدرآمدباالشومحلزندگیش)داشته

 نوشته: پايینآن استکه رفتاريداره»يکدختر چنین بیکار آدم يه حاالت«. نظر از

(و0،8،7،04هايلیالبیشتربهعشقبهخداوشکرگذاري)پستروحیوروانیپست

مانندواگويه درونی هاي )پست سرنوشت از آدم9شکايت رفتار از شکايت و(، ها

بازيحقه )پست به6ها درماندگی ،) )پست کردن اشتباه تلف4خاطر حسرت شدن(،

 )پست 2زندگی )پست شکست از گرفتن درس لیال،03(، اول پست دارد. اشاره )

آسمانوشتهعکس که بااليکوه در باز دستان با يکمرد تصوير پشتاياستبا از ن

 رويعکسنوشته: استو زمین/بخدا»سرشمعلوم اهل اي نیستم شما دلخوشعشق

«.معشوقهمنبااليیاست

 مرجان

رسد.اودرسالهبهنظرمی91،92مرجانبراساستصويرهايشدرصفحهاينستاگرام،زنی

بی حمايتیزنان مراکز زندگیمیيکیاز خانمان در و مشغجاهمانکند کارنیز به ول

بهياد»بااينجملهشدهنوشتهاست.درمعرفیصفحهاينستاگراممرجانفقطنامکوچکاو

بههمراهاستیکرقلبشکستهوصورتگريان.«کنمباالترازفريادآرزوهايمسکوتمی

کانالپست از شده کپی عمدتاً مرجان درهاي او است. مجازي صفحات و ها

درپستازخودشوبستگانشارائهمیهاياولتصاويريپست بیشترکنداما هايآخر

گذارد.حاالتروحیوروانیدربهاشتراکمینوشتهويدئوهايعاشقانهوعکسموزيک

هايبهاشتراکگذاشتهاوبهشکايتازرفتارهايمرجانبسیاربرجستهاستوپستپست

(،شکايتازروزگاروسرنوشت00،09،04(،عشق)پست3،9،3،01،02ها)پستآدم

،2هايیمانندبريدنازدنیا،تنهايی،دلگیريوغريبی)پست(،دردهاورنج03،08)پست

(اشارهدارد.مثالًپستدهم،تصويريسیاهوتارونزديکازصورتيک6،07،03،31

اينمتن:هايبستهوروبهپايینوچندتارمورويصورتشزناستباچشم با ريخته،

يادمی» و...«گیريچهجوريبايدزندگیکنیوقتیدلتازهمهبشکنهتازه پست؛ يا
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آهنگ با است، اشکريختن حال در يکدختر چشمان از تصويري روزگار»بیستم،

آخدلمچقدرغريبهروزگار»شود:ازمهردادکهمتنآهنگرويتصويرنوشتهمی«وفابی

.درشرحپستهمبخشیازمتن«خوادچیزيببینه...چشاشوبستهوانگارنمیچهنانجیبه

درزمینهروابطاجتماعی،مرجانتصاويرياز«.آخدلمچقدرغريبه»آهنگتکرارشده:

اشتراکمی به را نزديکش بستگان و خانواده )پست دخترش جمله از 4گذارد ،7،)

برادرزاده4خواهرش)پست اشاره8اش)پست(، ونوزاديکه نسبتشنمی( کندوايبه

دوستانشاست)پستاحتماالً کنار0فرزنديکیاز در خودشنیز برخیتصاوير در .)

هاخودشدرعکسنیستودرشرح(ودربرخیپست0،7بستگانشحضوردارد)پست

آنپستنسبت مرجانتنهادردوپستت4،8)پستشدهگفتهباخودشها صويرياز(.

اشتراکمی 0پستگذارد)خودشبه موهاي7، با هردوپستظاهريآراسته کهدر )

پست تصوير در و آرايشدارد کمی و البته7مرتبمشکی است. عکساديتشده

4هايتصاويرپست اديتشده8، نیز ندارد آنحضور خودشدر هااندوچهرههمکه

تاحديتغییرکردهاست.

 روژین

روژ تهرانبی32يندختريحدوداً در اهلکردستاناست. درچندساله و خانمانشده

بی حمايتیزنان کردهمرکز شروع زندگیمستقلیرا ازدواج پساز زندگیو خانمان

نام و نام اينستاگرام روژيندرمعرفیصفحه همچنینيکخانوادگیاست. نوشته، اشرا

 Why is each new task a trifle to do? Because I am living a life»جملهانگلیسی

full of you»هشتگاستیکرقلبقرمزو،Kurdروالتیکهونابیتکوردستانمهه»وجمله

«.بهچوار

عکس در خودشمیروژين از که لباسهايی با و آرايشدارد بیشتر هايگذارد

0شیکاست)پست ،9 ،7 ،00 ومی02، درککرد.توانرضايتداش( را تنازچهره

(.معموال3،0،7ًچشمورژلبعناصرمهمیدرآرايشروژينهستند)پستالک،خط

خوشگذرانیآهنگ روژين است. تصاوير همراه هیجانی و شاد زندگیهاي وضع و ها
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اشتراکمیآدم به را رفتن( مهمانی و کردن سفر )شامل باال متوسط طبقه گذاردهاي

00)پست ،02،04 يکپارتیعنوانبه(. خودشدر فیلماز دو پستيازدهم، در نمونه

صدايآهنگ زنومرددرهايجیغوترسناکمیشبانهبهاشتراکگذاشتهاست. آيد.

ديگر فیلم لباسشبمشکیپوشیده. است. يکمرد خودشبا و هستند رقصیدن حال

يا«.يکشبانه»شرحپستنوشته:دهد.درتاريکاستوبازيدوسگباهمرانشانمی

هايشراغنچهکرده،تصويردومپستهفتم،عکسیخیلینزديکازصورتشاست.لب

حسین شعر از شرحپستبخشی در است. شده موهايمشکیبسته با روسريو بدون

يتماشايیترينلحظهچگونهسیرشودچشممازتماشايت؟کهجاودانه»منزويرانوشته:

...» هايجديدازنظرروابطاجتماعیبهدوستانیصمیمیواهلسفروهیجانوتجربه.

(.درپستديگريبهحضوردريکمهمانیشبانهباهمسرو04،02کند)پستاشارهمی

دريک(کهصمیمیتوهیجاندرآنديدهمی00کند)پستدوستانشاشارهمی شود.

گذارد)پستدريکسفربهاشتراکمیپستهمچندينعکسازخودشوهمسرش

می02 محلکارشاشاره به دريکپستنیز اشاره(. همکارانشنمیکنداما کندايبه

درموردحاالتروحیوروانیمی4)پست توانعشقوحالخوشولذتبردناز(.

3زندگی)پست ،4 ،2 ،8 ،6 ديدوهمچنینانتقادواعتراض3، را مانندهاياجتماعی(

(03(،انتقادازجامعه)پست31(،ايدز)پست08،07،06،03کشتارکردهايترکیه)پست

)پست رأيندادن و جنبشسبز پست09و هرچندکه خودش(. اجتماعیاز هايانتقاد

دهد.مثالًپستهجدهم،پوسترياستباتصويريکزنسربازنیستواوصرفاًبازنشرمی

ايزردرنگقرارداردورويوتفنگیدردستکهپشتسرشدايرهکُردبالباسسبز

چاکده».درشرحپستبهزبانکردينوشته:0«روژئاوا»عکسبهخطکردينوشتهشده

«.زانمديسانسهربلینددهبیم

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

اشارهداردبهجنبشروژئاوا:غربکردستانوبخشکردنشینسوريه.0.



 319 | حنارود یبهارک محمودو  یانیاعظم ده صوف

 

 بهناز

06بهنازدختري دراعتیادپدرومادربیواسطهبهسالهاستکه ومدتیرا خانمانشده

کند.خانمانسپريکردهاست.درحالحاضرباپدرشزندگیمیاکزحمايتیزنانبیمر

اودرمعرفیصفحهاينستاگرامشاسمکوچکخودرانوشته.

 مجموع 01از او بهناز، صفحه اشتراک8پستبررسیشده خودشبه عکساز

هاسلفیعکس(مابقی4(کهبهاستثناييکپست)پست0،3،4،8،7،6گذاشته)پست

ويژگی پستاست. برجستههايظاهريدر بسیار آراستگیکامالًهايبهناز زيبايیو و

آرايشهمدارد.ژست هاتاحديغیرمعمولاست)پستمشهوداست،هرچندکهمعموالً

گذاردحتیرابهنمايشمی«خواستارديدهشدن»ها(.بهنازباعکسوشرحپست3،9،8

 پست میصر0در بیان میاحتاً که نیزکند ظاهري پوشش نظر از شود. ديده خواهد

کند.مثالًپستششم،هايتیرهاستفادهمیپوشدوعمدتاًرنگروزمیهايمرتبوبهلباس

نگاهشروبهدوربینولبوسفیدسیاهتصويري ونزديکازخودشاست. صورتبهها

شود.مانتوومعلومنیستوتاپیشانیديدهمیغنچهوبوسفرستادناست.موهايشخیلی

بزارچیزمهمهجونم»روسريمشکیپوشیده.درشرحپستمتنآهنگیازتتلورانوشته:

خودت غیر کسی منعاشق بدون بنويسم شعرتو شاعرشم، بزار پاتبريزم به زندگیمو

هرکجازدمتودمغرهروقتکهنبوديمنفقطزنیستم...آنقدتوخوبیمیرهباالتوقع

تلنگر خاکیزدييه روانیمی«. نظرحاالتروحیو ببینیمکهاز عشقرا توانیممقوله

 )پست خود از تصويري با يا 8بهناز موزيک7، با يا معموالً( و عاشقانه ويدئوهاي

ابرازمی3،9،2،01زبان)پستانگلیسی ب(آنرا تقريباً بهنازحالبدداشتنرا دونکند.

می نمايش به کردنی پنهان هیچ )پست تنهايی مثل 01گذارد )پست حسادت ،)0،)

)پستبی )پست6خوابی عشقی احتماالً دلتنگی يکپست3(، در حتی و صورتبه(

(.پستهفتم،عکسيککیکتولدبادو7کند)پستمستقیمحالبدداشتنرابیانمی

درشرحصورتبهاستوپشتتصوير06شمعروشن تارعکسخودشمعلوماست.

بیا»پستمتنآهنگ » نوشته: دارهآرومآروممنومیکشهنبودتو...میگیبرو»ازبیدلرا
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کهاينروزايسختنحستمومشه/... تا بیا ... ؛و«زندگیکنبدونمنبگوچطور!!/

پیعنوانبه پ»نوشتنوشته: ولیاخواستمنمیاصالًن: پستکنم بوداينو بد نقدحالم

هايبهنازروابطاجتماعیدرپست«.گفتمشايدحالموخوبکنه،عکسممالروزتولدمه

کندحتیدرپستیبسیارکمرنگاست.اوبهدوستان،آشنايانوبستگانشخوداشارهنمی

گذاشته)پست نمی7کهعکسکیکتولدشرا گويدکهاينتولدباچهکسانیبوده(

غیرمستقیمبهکسیکهازاوعکسگرفتهاشارهصورتبههاريکیازپستاست.فقطد

دهد.(فرديکهخندهوحالخوبجادويیبهاومی4کند)پستمی

 ساحل

سالهاستکهمادرشراازدستداده.بیشترازسهسالاستکه31ساحلدختريحدوداً

خانمانزندگیمیدريکمرکزحمايتیزنانبی اودرکندو همچنانساکنآنجاست.

اشرانوشتهاست.خانوادگیصفحهاينستاگرامنامونام

میهايظاهريدرپستويژگی تواندردوعکسیکهازهاياينستاگرامساحلرا

ساحلآرايشهاآن(.هردوعکسسلفیودر0،7خودشبهاشتراکگذاشتهديد)پست

همدرلباسوهمدرصورت7رنگقرمزدرپستکردهاستوسرووضعمرتبیدارد.

کند.اويککاپشنقرمزرنگپوشیدهکهيقهآنتاباالبستهاست.ساحلخودنمايیمی

و صورتشآرايشکرده موهايمشکیدارد. بسیارلبويژهبهبدونروسرياستو ها

 درشرحپستنوشته: است. خیلیيبرايدلم»قرمز نفرخیلیتنگشده دو« همراه به

ازنظرروابطاجتماعیساحلبیشترازهمهبهمقولهخانوادهوبستگان استیکرقلبقرمز.

(.يکیاشارهبهخواهرشاستکهاوراگمکرده9،4،6کند)پستنزديکشاشارهمی

رقمزده9است)پست بزرگتريندردزندگیشرا و وديگريمادرشکهفوتکرده )

خیلیکمرنگوخاکستريصورتبهزمینهپستچهارم،تصويرپس(.در4است)پست

اينشستهوزانوهايشرابغلکردهودرگوشهبااليدهدکهدرگوشهايرانشانمیبچه

وبااينمتن:«مادرم»تصويريکچشمبههمراهيکقطرهاشکاستوبزرگنوشتهشده

نشنیدهگرفتوتو» فريادهايمرا ازمنربودروزيکهخدا بهترينبزرگرا درددنیارا
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قلمنشانهرفت .» در«روهتشادمادرم»درشرحپستنوشته: بههمراهدواستیکرخسته.

(.ساحلدر6گويدکهدخترباخانوادهوبااصالتچگونهاست)پستپستديگرينیزمی

(ودر0)پستگذارديکپستنیزتصويريازخودشبههمراهدوستشبهاشتراکمی

می بیان را دوستی اين پستحسخوبی روانیشرح و روحی حاالت مورد در کند.

میپست موبايلهايیديده نداشتنو کسیرا سر موبايلاز وابستگیبه بیانگر که شود

اياستباتصويريکنوشته(.مثالًپستششم،عکس8،3،01همدماست)پستعنوانبه

کاشيکیبه»وييکبالشآويزانشدهوناراحتاستبااينمتن:گربهسفیدکهازر

«.منمیفهموندهیچخريقرارنیستبهمپیامبدههیاينگوشیودودقهيهبارچکنکنم!

(،3،9،4،7راگمکرده)پستهاآناندويادلتنگیبرايبستگاننزديککهيافوتشده

(واعتقاداتمذهبیودرددلکردن2آن)پستبدوناشارهبهدلیلطورکلیبهحسغم

هايساحلاست.(ازديگرمفاهیمموجوددرپست3،9،4باخدا)پست

 سهیال

 استدريکمرکزنگهداريزنان92سهیالزنیحدوداً سالهاستکهحدودششماه

ته.کند.درصفحهمعرفیاينستاگرامشسهحرفاولاسمشرانوشخانمانزندگیمیبی

(ودرهر8،7،6گذارد)پستسهیالدرسهپستتصويريازخودشبهاشتراکمی

لباس با دارد پستظاهريآراسته مشخصاستسه زيورآالتشنیز شاد. هايرنگیو

(.پستهشتم،تصويريتمامقدازخودشاستکهبهيکديوارآجريتکیه7،6)پست

.مانتويصورتی،شلوارجینآبیوشالمشکیدادهويکپايشخمشدهبرديواراست

پوشیده.آراستهاست.انگشتربزرگیدردستشاستوساعتودستبنددارد.نگاهشبه

هايسهیالحضوربادوستانوخانوادهرادوربیناست.درموردروابطاجتماعیدرپست

می اورا سهیالدريکپستبهپدرشکه میادهدازدستتوانمشاهدهکرد. کنداشاره

سادهبااينايزمینهپسپدريوعادتنکردنبهآن.پستدوم(وسختبودنبی3)پست

اينروزهاکهنیستی...هرصبحبهانتظارگذردمیکهچهسختدانینمیمتناست:تو

ونخواهدشد.شودنمیکهبهنبودنتعادتکنم.چهکنمکهعادتمنشدونشینممیروزي
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تاآرامخوانممیدرجانروحتشاد...!)باسايزبزرگ(برايتالاليیياسینوالرحمنپ

رسددوستشبخوابی....دريکپستنیزتصويريازخودبادوخانمديگرکهبهنظرمی

(واستیکرهايبوسدرشرحپستبیانگرعالقهبهاين7گذارد)پستباشندبهاشتراکمی

لطفخدابودنانتظارچشمظرحاالتروحیوروانی،رازونیازباخداوافراداست.ازن

9هايسهیالوجوددارد)پستدربیشترپست ،4 ،2 ،3 همچنیناعتقاداتمذهبی01، ،)

(واشتباهکردندر0(،عشق)پست3(،دلتنگیبرايپدرشکهفوتکرده)پست3)پست

(درپست0گذشته)پست ازنمونهمیهايسهیالديده کهبهمناجاتباهايیپستشود.

وسبزدريکجنگلکهدرقسمتروشنآن اشارهداردپسزمینهتصويريسیاه خدا

بزرگنوشتهخدايا...ومتنتصويرايناست:لبخندهايمحاصلامیدمبهبزرگیتوستنا

امیدمنکن!.

 زهرا

گذاشته،برمبنايعکسپروفايلشزهراکههیچعکسیازخوددرصفحهاينستاگرامشن

اشرانوشتهاست.خانوادگیرسد.درمعرفیصفحهنامونامسالهبهنظرمی92حدوداً

پست عکسبیشتر زهرا اينستاگرام صفحه کانالهايینوشتههاي از هايبرگرفته

.ازگذاردهاياينستاگراماست.اوهیچتصويريازخودبهاشتراکنمیتلگرامیوصفحه

مینظرروابطاجتماعیدرپست مشاهدهکرد.هايزهرا توانخانوادهودوستیخاصرا

می نزديکاشاره بستگان و خانواده پستبه دو در )پستزهرا يکیخواهر و9کند )

دهدبلکهبامتن(کهالبتهتصويريازشخصخاصیارائهنمی6ديگريخواهرزاده)پست

پستسوم،پسرابیانمیهاآننعمتوتصويرکارتونیارزشو ايسادهزمینهکند.مثالً

هاباهاشحرفبزنی،درددلبشینیساعتمثالًخواهرداشتنيکنعمته»استبااينمتن:

کنی،بهحرفاتبدونهیچاعتراضیگوشکنهوهیآرومتکنه......خواهريعنی؛يک

با«خواهرداشتنيکنعمته»کهعبارت«رفیقخوب،يکهمدمويکعشقتاابدثابت

کنداشارهمی«مخاطبخاص»اندازهبزرگنوشتهشدهاست.زهراهمچنیندردوپستبه

8)پست معرفینمی01، را او هرچند که معلم( نقشدوستو استکه معلوم اما کند
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نیازباخداورازوزند.درموردحاالتروحیوروانی،برايشداردوزهرابااوحرفمی

(،حالخوبداشتنو3،3(،درسترفتارکردن)پست0،3کمکخواستنازاو)پست

اياستنوشته(رامطرحکردهاست.پستاولزهرا،عکس8،7،01غصهنخوردن)پست

پس ودستشرويزمینهبا تارازدختريپشتبهتصويرکهموهايشرهاشده ايتقريباً

بهچش میمسرشاستو اندازجنگلنگاه اينمتن: خیلی»کندبا نشستهخدايا اندپايها

بگیروبلندمکنکهلحظهبلندشدنم تاهمیشهدرتماشايسرنوشتم...جوريدستانمرا

بااندازهبزرگنوشتهشده.شرحپست،سه«هاخداياخیلی»کهعبارت...«خاطرشانبماند

استیکرصورتقلباست.

 تنها

میعک نشان سپروفايلتنها حدوداً معرفیفقطاسم91دهدکه صفحه در است. ساله

«.خداجونمتودرمانتمامدردهامی»کوچکخودرانوشتهوبااينعبارت

پست نمیدر ديده خودش از تصويري تنها اينستاگرام روابطهاي نظر از شود.

(.پست7کند)پستاوستاشارهمیاجتماعیبهخانوادهوپدرشکهازدنیارفتهودلتنگ

بااينمتن:«پدرم»زمینهآنبزرگنوشتهشدههفتم،طرحیسفیدوسیاهاستکهدرپس

دستبگذاربهقلبنگرانمبابا/تاکهارامشودروحوروانمبابا/چندوقتاستصدايم»

بازپنجشنبه:»درشرحپستنوشته«.نزدي،دخترمن/چندوقتاستنگفتمبهتوجانمبابا

يادتگرامیپدر و آسمانیروحتشاد پدران و رفتگان روزدلتنگی شد از«. همچنین

دوستاشارهعنوانبه(ولیبهشخصخاصی8گويد)پستدوستیومهربانیکردنمی

،0توانموارديمانندرازونیازباخدا)پستکند.درموردحاالتروحیوروانیمینمی

(،شکايتاز3،9،4،3شدنازدنیاوسردرگمی)پستازروزگاروخسته(،شکايت2،6

)پستآدم )پست6ها وحسرتزندگیگذشته کرد.01( مشاهده را پستاول، مثالً (

طرحیکارتونیازيکدختربچهدرونيکجنگلاستکهدستشرابهدرختیگرفتهو

تاريکاستودرزمینآننقاطیرو انداززندودختربهچشمشنبرقمیجنگلتقريباً

شکنندوجزتوايکهدلمرامیخداجونمقسمبهلحظه»کند،بااينمتن:هانگاهمیخانه
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لحظه به نیست.../قسم مرهمی تنهايم بهگذارندمیايکه نیست/قسم همراهی تو جز و

«همراهاستیکرقلب(ايکهدوستمندارندوجزتوعاشقینیستمندوستتدارم)بهلحظه

جونم»کهعبارت بزرگنوشتهشدهاست«خدا اندازه وبا نقاشیمشکی؛ پستسوم، يا

نمردم،»آيدبااينمتن:خاکستريازيکچشماستکهدوقطرهاشکازآنبیرونمی

«.ولیزندگیهمنکردمفقطنفسکشیدم،بادردروزگار

 مرضیه

هايیکهدرامرضیهبراساسعکس سالاست.درمعرفی22ينستاگرامشگذاشتهحدوداً

صفحهاسمشرامرضیهجوننوشتهاست.

(که4،2،7،6،3گذارد)پستپستتصويريازخودشبهاشتراکمی2مرضیهدر

،7،6همهاينتصاويرمربوطبهفضاهايعمومیوتفريحیاستشاملرستوران)پست

)پست01 مرضیهسرووضعمرتبی2ويالهايساحلی)پست(ومحوطه4(،کناردريا .)

هايپوشدهمرنگهايمعمولیمیتیپباشد.لباسداردامانهاينکهبخواهدخیلیخوش

از تصويري پستهشتم، مثالً مرتباست. اما آرايشندارد معموالً تیره. هم و روشن

حالخوردنبستنی بررويتختیدريکرستورانودر بهخودشاست، داده تکیه و

لباس هايمشکیپوشیده.آرايشپشتیودستشرويبالش.نگاهجديبهدوربیندارد.

ندارد.موهابهرنگروشنکمیمعلوماست.موبايلشجلويشاستويکسینیچاي.

يکگلدانوزيرگلدانیبزرگنقرهدرکنارتصويرمعلوماست.ازنظرروابطاجتماعی

درفضاهايتفريحیودرکنارخانوادهوبستگانودوستانیکهروابطشتوانبهحضورمی

(اشارهکرد.پستپنجم،عکسیازخودشويکمرد2،7صمیمانهاست)پستهاآنبا

بررويشانه ودستمرد ايستاده هردو اوجواناست، دستديگرشبه با اشاستو

است.مانتويچهارخونهمشکیوسفیدکند.پشتسرشانويالهايساحلیمعلوماشارهمی

دريکپستنیزتصويرياز لبخندکمرنگیدارد. پوشیدهاست. ويکشالآبیساده

کنداماباايبهنسبتشباخودنمی(کهاشاره8گذارد)پستپسرينوجوانبهاشتراکمی

.درموردحاالتاشاستکنداحتماالًپسريانوهخطابمی«زندگیم»توجهبهاينکهاورا
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پست شاديدر روانی، میروحیو مشاهده اشتراکگذاشتنهايمرضیه به با که شود

تبريکتولدگفتن)پست3،9ويدئوهايشاد)پستموزيک (است.رازونیازبا8(ويا

تواندرپستیکهعکس(واعتقاداتمذهبیرانیزمی0ها)پستخداوگلهکردنازآدم

(ديد.3گذاشته)پستسفرهنذري

 اين بررسی می041در گذاشتنپست، اشتراک به با زنان اين که گفت توان

ويژگیپست بیانگر که روانیهايی و روحی حاالت و اجتماعی روابط ظاهري، هاي

حضورفعالاجتماعیو-3ظاهرآراسته،-0کنند:مضموناصلیرامطرحمی9،هاستآن

آرام-9 و عشق مختلفجستجوي کاربران در مضمون سه اين مشاهده میزان البته ش.

پست در مثالً است: آراستهمتفاوت ظاهر و اجتماعی فعال حضور مضمون الدن هاي

پست در است، پستبرجسته در آرامشو و عشق جستجوي مضمون مرجان هايهاي

صورتبهروژينهرسهمضمون کاربر،01درمورداينطورکلیبهمتناسبوجوددارد.

جستجويعشقوآرامشبیشترينمضمونارائهشدهاست،حضوراجتماعینیزمتناسببا

هنرپیشه فرديمثلالدنبا ديگريباشرايطبیانشده دوستان، يکیبا افرادمطرح، و ها

9درموردجزبه.مضمونظاهرآراستهانددادهازدستخانوادهوبعضیحتیبابستگانیکه

 نمايشنگذاشتهکاربر به خود از عکسی میکه ديده مابقیکاربران مورد در شود.اند،

ارائهشدهاست.9کاربردرجدول01ايازوضعیتاينخالصه

 در صفحه اینستاگرام کاربران کاررفته بهمضامین مرکزی  .2جدول 

نام کاربر
 مضامین مرکزی

 جستجوی عشق و آرامش اجتماعی حضور ظاهر آراسته

 الدن

 2533کننده:  دنبال

 882شونده:  دنبال

 938پست:  جمع

زيبايیوآراستگی،0*

هايشادشهرت،رنگ

عمدتاًوجذاب)

قرمز(،چهرهشادو

سرحال

تعدادزياددوستانو

هايمشهوردرچهره

کنارخود

بستگاننزديکولی

 نهاشارهمستقیم

شادبودنوشاديکردن،عشقو

استازخدادوستداشتن،درخو

برايکمکومعجزه،شکرگذاري،

ترسازدستدادن،تجربهخوب

حضوردرجمع،همدلیبا

همدردهايش،نیازبهدرکشدن
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

هايکاربربرجستهبودهباعالمتستارهمشخصشدهاست.مضمونیکهبیشترازهمهدرپست.0
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نام کاربر
 مضامین مرکزی

 جستجوی عشق و آرامش اجتماعی حضور ظاهر آراسته

 لیال

کننده:  دنبال

2121K 

شونده:  دنبال

8233 

 328پست:  جمع

هیچعکسیازخوددر

صفحهاينستاگرامش

هرتقريباً.نگذاشته

روزيکپستبه

.گذارداشتراکمی

*خصايلانسانیو

هايیبرايتوصیه

روابطاجتماعی

خوب،اشارهبه

همکاران

عشقبهخداوشکرگذاري،

هايدرونی)شکايتازواگويه

هاوسرنوشت،شکايتازرفتارآدم

ها،درماندگیبهخاطراشتباهبازيحقه

کردن،حسرتتلفشدنزندگی،

درسگرفتنازشکست(

 مرجان

 792کننده:  دنبال

 261شونده:  دنبال

 96پست:  جمع

آرايشوآراستگی،

شدهاديتهايعکس

خانوادهوبستگان

نزديک)دختر،

خواهر،برادرزاده(

ها،عشق،*شکايتازرفتارآدم

شکايتازروزگاروسرنوشت،دردها

هاورنج

 روژین

 1178کننده:  دنبال

 251شونده:  دنبال

 302پست:  جمع

،*آرايشوآراستگی

رضايتازچهره

*عشقوحالخوشولذتبردناز*دوستان،همسر

هاياجتماعیزندگی،انتقادواعتراض

 بهناز

 258کننده:  دنبال

شونده:  دنبال

2183 

 92پست:  جمع

هايسلفی،*عکس

زيبايیوآراستگیو

غیرمعمول،هايژست

خواستارديدهشدن

عدماشارهبهدوستان،

آشنايانوبستگان

شقع

احوالبدداشتن

 ساحل

 322کننده:  دنبال

 311شونده:  دنبال

 59پست:  جمع

عکسسلفی،آرايش

وآراستگی،رنگ

قرمز

بستگاننزديک

)خواهرومادر(

 دوست

عنوانبه*وابستگیبهموبايلوموبايل

همدم،فقدانيکیازبستگاننزديک،

اعتقاداتمذهبیودرددلکردنبا

خدا

 سهیال

 222کننده:  لدنبا

 589شونده:  دنبال

 99پست:  جمع

هايآراستگی،لباس

رنگیوشاد،استفاده

اززيورآالت

بستگاننزديک

)پدر(،دوست

*رازونیازباخداوچشمانتظارلطف

خدابودن،فقدانيکیازبستگان

نزديک،عشق،اعتقاداتمذهبی،

اشتباهکردندرگذشته

*رازونیازباخداوکمکخواستنازخانوادهوبستگانهیچعکسیازخوددر زهرا
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نام کاربر
 مضامین مرکزی

 جستجوی عشق و آرامش اجتماعی حضور ظاهر آراسته

 383کننده:  دنبال

 982شونده:  نبالد

 92پست:  جمع

صفحهاينستاگرامش

 نگذاشته

نزديک)خواهر،

خواهرزاده(،

«مخاطبخاص»

او،درسترفتارکردن،حالخوب

داشتنوغصهنخوردن

 تنها

 928کننده:  دنبال

 239شونده:  دنبال

 33ت: پس جمع

هیچعکسیازخوددر

صفحهاينستاگرامش

 نگذاشته

بستگاننزديک

)پدرش(،بهشخص

عنوانبهخاصی

کنددوستاشارهنمی

*رازونیازباخدا،فقدانيکیاز

بستگاننزديک،شکايتازروزگارو

ها،خستهشدنازدنیا،شکايتازآدم

حسرتزندگیگذشته

 مرضیه

 952کننده:  دنبال

 939شونده:  لدنبا

 31پست:  جمع

*معمولیامامرتب

 

حضوردرفضاهاي

تفريحیبادوستانو

 بستگان

شادي،رازونیازباخدا،اعتقادات

مذهبی

 گیری نتیجهبحث و 
تصويرزنانبی هدفمطالعه با اينستاگرامصورتگرفتهاينمقاله يافتهدر خانمانبهبود

رسانه در چند هر زنانیکه عاملیتاست. با که توسطخود نه تصويرشان، هايرسمی

هاياجتماعیجديدازجملهاينستاگرامبرايگیرد،امادرشبکهاصحابرسانهصورتمی

گذارندکهباتصويرشناختهارائهتصويرخودعاملیتيافتهوخودجديديرابهنمايشمی

هايرسمیمتفاوتاست.شدهازآناندررسانه

 گذشته زنان بدون

 مجموع هدفاز اين حساب041با از شده زنانِپستمطالعه اينستاگرام کاربري هاي

هامفصلتوضیحدادهخانمانِبهبوديافتهسهدستهمضمونشناسايیشدکهدربخشيافتهبی

ويدئوهايیهاوموزيکنوشتههاترکیبیاستازتصاويرخودفردوياعکسشد.اينپست

هايتلگرامياصفحاتاينستاگرام.درموردبعضیافرادتغییرشدهازکانالیبرگرفتهوکپ

هايآخروجوددارد.يکیدرابتدابیشترعکسهاياولصفحهاينستاگرامباپستازپست
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گذاردوديگريبرعکس.هايآخرمتنمیگذاردودرپستمیپرترهوياسلفیازخود

تغیی نیزبعضاً شودمثالًهايآخرمشاهدهمیهاياولباپستراتیمیانپستازنظرمحتوا

استوپست خود( درگیريبا فردي)خودسازيو روابطدرونیو لیالبیشتر هاياول

اينزنانکهازآنجايیپردازد.هايآخربیشتربهتوصیهبرايروابطاجتماعیبهترمیپست

 فرودستیخود دردزنیبیعنوانبهدر رنجخانمان، و متحملشدهها اند،هايمختلفیرا

هايیشودبابیاندردهاورنجديدهمیهاآنهاياکثرمضمونجستجويآرامشدرپست

عنوانبهپناهی،رازونیازباخداوخداراجايگزينمشکالتکردنمانندتحقیر،تنهايی،بی

آدم رفتار شکايتاز سرنوشتو شکايتاز حل، هاراه ؛ مضمونظاهرآنچهاما دو در

خانمانیاينزنانمتفاوتاستوحتیشودبادورانبیآراستهوحضوراجتماعیارائهمی

آنقرارمی تعارضیکهحتیدرمشاهدهضمنیتصويراينزناندردرتعارضبا گیرد.

اينمطديدهمینیز0هايتلويزيونیمطبوعاتوبرنامهازجملههايرسمیرسانه العهشود.

يابند،آنگاهاينعاملیتمی«تصويرخود»دهدکهوقتیاينگروهاززناندرارائهنشانمی

شود،هايرسمیمتفاوتمیازآناندررسانهشدهشناختهتصويرکامالًباتصاويرمعمولو

پستچراکه در اعتیاد،ديگر بیماري، نظیر مواردي شاهد زنان اين اينستاگرامی هاي

بیبدبختی، مشاهدهخانوادهزشتی، اينها با متضاد نیستیموحتیتصويريکامالً ... گیو

خانوادهمی آراستگی، شادابی، و سرزندگی سالمتی، از آکنده تصويري وکنیم. داري

دوستی.

اساسمی اين بیبر از گذار گفتکه توان باخانمانی تا حذفصورتبهخانمانی

میتهوحضورگذشتهدردومضمونظاهرآراس اينجاستکهاجتماعیديده نکته شود.

زنان اين آنچه مضمون آراسته»در ظاهر » اجتماعیحضور»و می« هیچنمايش دهند

نیستوگذشتهکامالًحذفوپنهاناست.اندگذاشتهايکهپشتسرتصويريازگذشته

شودکردندنیزمیکننديامیحتیاينگذشتهشاملمراکزحمايتیکهدرآنزندگیمی

طوربه پستکدامهیچمثال کاربراندر اشارهاز حمايتینمیهايخود مراکز کنندايبه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

طبوعاتیهايمهايیازگزارشحجمدراينمقالهوجودنداردامابهبخشامکاناشارهبهتولیداتتلويزيونیبهدلیلمحدوديت0.

درمقدمهبحثاشارهشدهاست.
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کلیوياصورتبههمآنکند(بهمرکزطلوعاشارهمی0فقطالدندريکپست)پست

اودرعکس آقايکرمیاستاز پسروعشقيادعنوانبههايمختلفیکههمراه استاد،

افرادخارجازاينمجموعهمتوجهنقشآقايکرمیدرزندگیالدنترتیباينبهندوکمی

چندپستروژين)پستنمی بههمینترتیب، 4شوند. ،6 مربوطبهمحلکارشدر3، )

ازآنيکیازهمینمراکزحمايتیاستولیاونامیازآننمی محلعنوانبهبردوصرفاً

بهمسائلکدامهیچهاياجتماعینیزقالبانتقادهاواعتراضکند.حتیدرکارشيادمی

پردازند.خانمانینمیبی

هاستآنامادرنمايشمضمونجستجويآرامشکهبیانگرحاالتروحیوروانی

هاياينمضمونتنوعزياديوجوددارد)ازشاديقضیهمتفاوتاست:اولاينکهدرمقوله

ها،شکرخداراگفتنتاازخداتازسرنوشتتاشکايتازآدمگرفتهتاغمواندوه،شکاي

الدن مثالً متفاوتهستند هم با اينمضمون مختلفدر کاربران دوم، شکايتکردن(.

هايزياديرادورواسطههنرپیشهشدندوستانوچهرهشخصیاستکهتوانستهاستبه

انياساحليابهنازچنینموفقیتیتواندازشاديحرفبزندامامرجخودجمعکندپسمی

مینداشته دلتنگی و غم و تنهايی پساز مجموعاند در يککاربر حتی سوم، گويند.

هايشحاالتروانیوروحیمتفاوتیرابهنمايشگذاشتهاست.مضمونجستجويپست

باطبابرندودرارتخانمانبهبوديافتهدرآنبهسرمیوضعیتیاستکهزنانبی آرامش،

بداناشارهمیگذشته کنند.اينمضموندردهاونیازهاياينگروهاياستکهبهتلويحاً

زند.کندبرهممیبهآناشارهمیگافمنايراکهکندوشايدتاحديصحنهراآشکارمی

شانرانمايشهاخودواقعیکهحتیدردنیايواقعیانسانبیندنمیالبتهگافمنهیچلزومی

اينخود؛وقابلپذيرشیراارائهدهند«خودِ»هايیهستندکهدنبالامکانهاآندهند،بلکه

نمايشیاست...ومسئلهمهم،نگرانیعمده،ايناستکهآياباپذيرشمواجهتأثیريک»

توانگفتکهاثرات(.برايناساس،می0938:363)گافمن،0«شودياباعدمپذيرشمی

برهممیی)بیزندگیقبل زندوخانمانی(ماننداستیگماياداغننگیبرپیشانی،صحنهرا

بامشکلکههمانعدمپذيرشاستمواجهمیهاآناجراي اما؛سازددردنیايواقعیرا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 زند؟آيدکهکارتحقیقیبرروياينگروهنیز،ايننمايشرابرهمنمیهرچندکهاينسئوالپیشمی.0



 0299پايیز |  32شمارة  |ششم سال  |های نوين  مطالعات رسانه  فصلنامه  | 331

 

تغییرمی چهره کند،عکساززوايايمختلفیگرفتهفضايمجازيدنیايديگرياست؛

د،محلزندگیمهمنیستودلیلیبراينشاندادنوشود،عکسامکانويرايشدارمی

اثباتمحلزندگیوجودندارد،نیازيبهاشارهکردنبهخانوادهوبستگاننیستوبسیاري

امکان و گذشته نه استو فضايمجازيفضاياکنون واقع در ترتیباينبههايديگر.

کند.شودبیشترفراهممیکهفردباپذيرشمواجهايگونهبهامکاننمايشخودرا

بهبوديافته،درعرصهآيدايناستکهزنانِبیآنچهازنتايجاينتحقیقبرمی خانمانِ

طبقه يکزن تصويرياز و حذفکرده را گذشته اينستاگرام، صفحه در نمايشخود

روبهپايین(ارائهمی)متوسط رگذاريمابافقداننمايشگذشتهدروازايندهند.احتماالً

بی تاريخاز حذفتاريخ، اينجا، در اينستاگرام مواجهیم. باخانمانی به وخانمانی زدايی

بی میغیبتِ ممکن را فرودستی و البتهخانمانی و واقعی زندگی در که امکانی سازد،

اينستاگرامهايرسمیبهچشممیتصويريکهازاينگروهدررسانه خوردوجودندارد.

مطلوبکمک«خود»جديدو«خود»يايک«چیزِديگري»کردنونمايشبهنقشبازي

نمايشمی هرچند«چیزِديگري»کند. کارکرديجبرانصورتبه، دارد،غیرواقعی، کننده

»الیوروچفکهطورهمان فقدانارتباطفضايجبرانعنوانبهارتباطاتآنالينرا کننده

Oliver and Cheff, 2014: 654«)واقعی مطرحمی( درتحلیلروازاينکنند. ستکهما

شويم.مواجهمی«زنانبیگذشته»هاباابرمضموناينپست

زاويه چارچوبمفهومیاز در که مبنايپروبلماتیکزندگیروزمره بر ايديگر،

می نیز شد اشاره عرصهبدان زندگیروزمره انفعالینیست.توانگفتکه اينمايشیو

فبه گذشتۀبیرودستیوبیرغمانکار ابعادروانیِ خانمانیخانمانیدرفضاياينستاگرام،

کهدرمضمونجستجويآرامشدرموردبیشترکاربرانديديم،همچنانوجودطورهمان

ها،درجستجويروابطداردمانندرازونیازباخدا،گلهوشکايتازسرنوشتوازآدم

هافضاهايخانماناعناوينزخمومانندآن.درموردبیهايیباجتماعیبودن،ويدئوکلیپ

واقعیت،حتیدردورانواقعی،برخالففضاهايمجازي،تداعی کنندهفرودستیهستند.

بی پساز بهبوديو تداعیمیدائماًخانمانی، را اينستاگرامگذشته اينزناندر اما کند
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می زندگی»تکهاينزناندراينستاگرام،شوندوشايدبتوانگفبراحتیازواقعیتجدا

آنچهکنندهرادارديعنیسازند.اينجدايیازواقعیت،نقشجبرانبرايخودمی«مجازي

توانیمبگويیمنیازشود.همچنینمیبودونیست،دراينستاگراميافتمیدرواقعیتبايدمی

عهتوانايیفراهمکردنآنراشوداماجامداشتنبهفضايیکهدرزندگیواقعیاحساسمی

می فراهم را آن امکان اينستاگرام در حضور و ندارد نظريه مشابه آرام»کند، «پیشروي

آصفبیاتکهمی واردعملاينگروه»گويد: مستقیماً تبلیغ، اعتراضويا درعوضِ ها

می البته را نیازهايشان تا صورتبهشوند کنند. برآورده احتیاط با و حرکتآنانفردي

نهسیاستاعتراضیبلکهسیاستجبرانوحرکت«سیاست»نوعی آناست، ايمبارزهها

برايدستاوردهايفوريوبالواسطهاستکهعموماًازطريقاقداممستقیمشخصیحاصل

شودمی » 0930)بیات، بیات(.33: نظر انعطاف»از و بقا به مقابلمیل در شديد پذيري

دهد.آنانباشانمیتهیدستانانگیزهالزمرابرايتغییرالگويزندگیهاستکهبهسختی

:0930)بیات،«دهندکنندراتغییرمیايراکهدرآنزندگیمیاينکار،محیطاجتماعی

درواقعبهتأسیازنظريه(63 طورتوانیمبگويیمکهفضايمجازيوبهمیآصفبیات.

«پیشرويآرام»متوهمچونخیابانیاستکهامکانخاصاينستاگراميکفضايمقاو

را«هنرهمزيستی»و«تاکتیکِکنارآمدن»دوسرتويعنیتطابقباشرايطزندگیيابهتعبیر

کند.خانمانِبهبوديافتهفراهممیبرايفرودستانودراينجازنانِبی
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 منابع

( علیرضا. تقی؛صادقی، 0932آزادارمکی، تهیدستانوسیاستمعاشسازيخودمانی»(. «.بازار؛
 .بهاروتابستان.28-37صص.0،دورههشتم،شمارهفصلنامهتوسعهمحلی

( تورج. 0938اتابکی، .) فرودستان: ايرانفرازوفروددولتو و ترکیه در آمرانه ترجمه:تجدد .

 آرشعزيزي،تهران:نشرققنوس.

شناختیمخاطبانفرهنگسلبريتیدربررسیجامعه»(.0936نیا،وحید.)اجتهادي،مصطفی؛کشافی
.046-009صص.31شماره،2سال.هاينوينفصلنامهمطالعاترسانه«.اينستاگرامفارسی

 زمستان.

( 0937اسپیواک،گاياتري. تهران:.تواندسخنبگويد؟آيافرودستمی(. ايوبکريمی، ترجمه:

 فالت.

سیدجمال جهرمی، رضواکبرزاده )يالدين؛ محدثه. شیخی، سیدنورالدين؛ 0936زاده، نقش»(.
فصلنامه«.اينستاگرامدرمديريتبدنزنانه:مطالعهمورديزنانمنطقهيکوبیستتهران

 .زمستان.73-97صص.31شماره،2سال.هاينوينمطالعاترسانه

 ان:پرديسدانش.ترجمه:اسداهللنبويچاشمی،تهر.هايخیابانیسیاست(.0930بیات،آصف.)

پیله محمدحسین؛ سید )جوادي، اعظم. 0938وري، تجربه»(. مصرفبررسی کنندگانزيسته
پژوهشکیفیبی اعتیادپژوهیسوءمصرفمواد«.خانمان: فصلنامه سال .00 شماره ،40.

 .بهار.46-37صص

)حاتم همکاران. و حمیدرضا؛ 0936آبادي، بیماري»(. شیوع مرابررسی علل و بیمارانها جعه
مجلهطب«.0938لغايت0930خانمانبهاورژانسبیمارستانامامحسینتهرانازسالبی

 .خردادوتیر.033-002صص.3،شماره30.دورهنظامی

( امیرعلی. نجومیان، غالمعباس؛ 0963ذوالفقاري، فرودستان»(. مطالعات بر فصلنامه«.درآمدي

 .تابستان.032-001صص.07ره،شما2سال.علمیپژوهشیتاريخ

( هپاتیتدرافرادوHIVهايفراوانیعواملخطرعفونت»(.0931رحمانی،سعید؛وهمکاران.
بی طی تهران شهر علوم«.68-0964هايسالخانمان دانشگاه خدماتمجله و پزشکی

 .زمستان.910-338صص.4،شماره06.دورهبهداشتیدرمانیسبزوار
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نقشتهیدستانشهريولوطیانوجهّالتهراندرانقالب»(.0939پرست،ولی.)ر؛دينرزاقی،ناد
.پايیزو021-032صص.3،شماره4.سالفصلنامهتحقیقاتتاريخاجتماعی«.مشروطیت

 زمستان.

( بختیار. محمدي، نادر؛ امیري، 0966ساالرزاده اجتماعی»(. عوامل -بررسی برمؤثراقتصادي
،0ريزيرفاهوتوسعهاجتماعی.دورهفصلنامهبرنامه«.هايشهرتهرانخانمانبیخانمانیبی

 .زمستان.001-39صص.0شماره

( رسول. خادم، خديجه؛ 0933سفیري، بی»(. زنان زندگی به وضعیتامید شهربررسی خانمان
 ان..زمست71-20صص.0،شماره8.مجلهمطالعاتتوسعهاجتماعیايران.سال«تهران

( سمانه. 0937سمیع، کارتنسرگذشت(. زنان جامعه،پژوهی به بازگشته نامهپايانخواب

رشتهمطالعاتفرهنگی،بهراهنمايیدکترعباسکاظمی.دانشگاهعلموارشدکارشناسی

 فرهنگ.

،31.سالفصلنامهگنجینهاسناد«.عرايض؛رهیافتیبهتاريخفرودستان»(.0963شوهانی،سیاوش.)

 .پايیز.76-43صصدفترسوم.

اتاجتماعیوفرهنگیاحداثمددسراهايشبانهتأثیرارزيابی»(.0938غنیمتی،حسن؛همکاران.)
آنونقش بیها تهراندرزندگیافراد پژوهش،«خانماندرشهر هايراهبرديفصلنامه

 .بهار.018-30صص.08،شماره8.سالامنیتونظماجتماعی

سروس )صديق آرش. اصفهانی، نصر اله؛ رحمت 0963تانی، و»(. اجتماعی طرد اعتیاد،
کیفیکارتن پژوهشی تهران: شهر در «.خوابی ايرانمسائلبررسی اجتماعی . ،0دوره

 .زمستان.06-0صص.4شماره

( سیمین. 0938فصیحی، .)« طنز: روايت به پابرهنهتأملیفرودستان چنته روزنامه بر «.تاريخی
 .بهار.018-69صص.90،شماره6.سالمهمطالعاتتاريخفرهنگیفصلنا

 .ترجمه:هاديجلیلی،تهران:نشرنی.درآمديبرتحقیقکیفی(.0930فلیک،اووه.)

 .تهران:فرهنگجاويد.ايرانیزنیوزندگیروزمرهپرسه(.0938کاظمی،عباس.)

( مژده. 0936کیانی، شبکه»(. کاربران جنسی تحلیلهايهويت کامنتاجتماعی؛ هايگفتمان
شماره،2سال.هاينوينفصلنامهمطالعاترسانه«.هاياينستاگراموتلگرامکاربرانشبکه

 .زمستان.077-043صص.31
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( اروينگ. 0938گافمن، چاپچهارم،نمودخوددرزندگیروزمره(. مسعودکیانپور، ترجمه: .

 تهران:نشرمرکز.

( احمد. 0937محمدپور، زمینه(. .شناسیکیفیهايعملیدرروشهايفلسفیورويهضدِروش:

 ويراستار:مجتبیهوشمندي،قم:لوگوس.

( آرياسپ. دلورانی، احمد؛ 0938نادري، دولت:»(. تقابلتهیدستانشهريو روندمعناسازيدر
 شهر بررسیمسائلاجتماعیايران«.0942-0926تهرانمطالعه فصلنامه . شماره6دوره ،

 .بهاروتابستان.30-0صصاول.

( پرامودکی. 0934نايار، ترجمهسعیدرضاهايمجازيهاينوينوفرهنگدرآمديبررسانه(. .

 عاملیوگودرزمیرانی.تهران:مرکزپژوهشوسنجشافکارصداوسیما.

 0967مهر6جم،ها:سقفیازچادر،روزنامهجامخانمانگزارشیازمشکالتبی

 0967شهريور91يزد،خانمانیتاوانگرفتنرضايتازمصدوم،روزنامهآفتاببی

زايی،روزنامهايران،گشايیياگرههاگرهها:گرمخانهخوابیوگرمخانهنگاهکمّیبهپديدهکارتن

 0967دي32

 0967دي4يزد،هاروبهافزايشاست،روزنامهآفتابخوابتعدادکارتن

 0967دي0جم،ها،روزنامهجامخواباريدربارهکارتنتوضیحشهرد

 0967آذر39جم،هايسرد،روزنامهجامها؛سوژهداغزمستانخوابکارتن

آذر31خوابدرکشورنداريم،روزنامهرسالت،دبیرکلستادمبارزهباموادمخدر:معتادکارتن

0967 

 0967مهر04میهمانانکارتنیشهر،روزنامهرسالت،

 0937بهمن3آسیباجتماعی،روزنامهاعتماد،

 0937بهمن4نگاري،روزنامهايران،خوابیتاروزنامه:ازکارتنآقايمیمچندبرشاززندگی

بی از رسالت کارتنگزارش وضعیت به کارتنخوابتوجهی براي زمستان سردترخوابها؛ ها

 0937دي6است،روزنامهرسالت،

 0937دي3امهشرق،گرمخانه،روزن

 0937مرداد30هايغیرمعتاددرتهران،روزنامهشرق،خانمانخوابیبیکارتن
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