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حسین حسن+٢، عبدالحسین کالنتری٣

چ.یده

اینستاگرام است. ویژگ� های  ایران�  این مقاله، مطالعه تجربه زیسته کاربران  هدف 
خاص این شب@ه اجتماع� سبب شده است تا نوع خاص� از تعامالت به واسطه آن 
فعAال  روزه کاربرانِ  هر  روال های  در  را  نوین�  تجربیات  ویژگ� ها  این  بDیرد.  ش@ل 
جایDیر کرده است. بنابراین، محققان بر کاربران� متمرکز شدند که تجربه حضور 
کاف� در اینستاگرام را داشتند. در این مقاله، برای فهم معنای عمیق این تجربیات از 
روی@رد پدیدارشناس� تفسیری و روش مصاحبه نیمه ساخت یافته استفاده شده است. 
در مجموع با شانزده نفر مرد و زن مصاحبه شد که مدت میانگین عضویت آنها در 
اینستاگرام دو سال بوده است. در نهایت، بر اساس تحلیل مصاحبه ها مضامین مختلف� 
در رابطه با نقش اینستاگرام در زندگ� روزمره کاربران شناسایی شد که مهم ترین آنها 
عبارتند از: الیU به منزله تحسین و نیز ایجاد رابطه اجتماع�؛ کامنت به منزله میدان 
گفت وگو؛ ارزشمند بودن تعداد زیاد فالوئرها؛ و نیز عدم ش@ل گیری دوست� واقع� 
در میان فالوئرها. در کل، باید اشاره کرد که تجربیات زندگ� در شب@ه های اجتماع� 
با توجه به محو شدن فزاینده تمایز زندگ� واقع�  همانند طرد و پذیرش اجتماع� 
از زندگ� مجازی، از نظر پیامدهایی که برای زندگ� واقع� دارد نباید مورد غفلت 
قرار بDیرد. از سوی دیDر، هر نوع اختالل در کردارهای هر روزه کاربران اینستاگرام، 

م� تواند به برخ� پیامدهای منف� روان شناخت� و اجتماع� منجر شود.

واژه های کلیدی

Uاینستاگرام، پدیدارشناس�، زندگ� روزمره، فالوئینگ، الی 
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١. مقدمه | 

در دوران کنونــ1 انــواع رســانه های کوچــ. از جملــه تلفن هــای همــراه هوشــمند کــه به  واســطه 
ــ1 و  ــز هندس ــا، مرک ــ1 در آنه ــ1 موبایل ــب8ه های اجتماع ــن های ش ــرد اپلی8یش ــب و کارب نص
کانــون یــ. زیســت جهان شــب8ه ای شــده (راسموســن١، ٢٠١۴) محســوب م1 شــوند، زمینــه 
ــا  ــره م ــ1 روزم ــ1 در زندگ ــای ارتباط ــ1 فناوری ه Kــام و ی8پارچ ــرای ادغ ــش ب ــش از پی را بی
فراهــم کرده انــد. از ســوی دیKــر، همان طــور کــه شــلدون٢ (٢٠١۵) م1 گویــد، بــه دلیــل نــوع 
ــراد غیرمم8ــن اســت کــه به طــور  ــرای اف ــاً ب ــم، تقریب ــا در آن زندگــ1 م1 کنی ــه ای کــه م جامع
کامــل اســتفاده از شــب8ه های اجتماعــ1 را متوقــف کننــد و م1 تــوان مدعــ1 شــد کــه بســیاری 

از کاربــران از جملــه در ایــران بــه شــب8ه های اجتماعــ1 اعتیــاد پیــدا کرده انــد.
ــش در حــال  ــش از پی ــل بی ــرم موبای ــر پلتف ــ1 ب اپلی8یشــن های شــب8ه های اجتماعــ1 مبتن
گســترش هســتند و تمامــ1 افــرادی کــه بــه تلفــن همــراه هوشــمند دسترســ1 دارنــد، م1 تواننــد 
عضــو ی8ــ1 از ایــن شــب8ه های اجتماعــ1 شــوند و بــه اشــتراک گذاری محتــوا و تعامــل بــا افراد 
ــای  ــه معن ــوان به طــور ســاده ب ــوع شــب8ه های اجتماعــ1 را م1 ت ــن ن ــد. ای ــه کنن دیKــر را تجرب
نرم افــزار، اپلی8یشــن یــا خدماتــ1 تعریــف کــرد کــه از طریــق ابزارهــای موبایــل در دســترس 
قــرار دارنــد و بــه کاربــران اجــازه م1 دهنــد تــا بــا افــراد دیKــر متصــل شــوند و اطالعــات، اخبــار 
و محتواهــای گوناگــون را بــا آنهــا بــه اشــتراک بKذارنــد (هامفریــس٣، ٢٠١٣). در واقــع، هــر 
فــردی کــه بــه تلفــن همــراه هوشــمند یــا تبلــت بــا قابلیــت اتصــال بــه اینترنــت دسترســ1 داشــته 
باشــد بــه ســهولت و در هــر زمــان و مــ8ان م1 توانــد از خدمــات و ام8انــات ایــن رســانه های 

اجتماعــ1 بهره منــد شــود. 
از میــان پلتفرم هــای مختلــف رســانه های اجتماعــ1، خدمــات بــه اشــتراک گذاری تصویــر 
از قبیــل اینســتاگرام موفقیــت بســیاری کســب کرده انــد و توانســته اند کاربــران یــا بــه اصطــالح 
«دنبال کننــدگان۴» بســیاری را بــه خــود جلــب کننــد؛ رشــد روزافــزون اینســتاگرام کــه در اصــل 
مبتنــ1 بــر ارســال و بــه اشــتراک گذاری عکــس و ویدئــو ـ بــدون توضیحــات متنــ1 ـ اســت، 
نشــانه افزایــش جذابیــت رســانه های اجتماعــ1 تصویــری و افزایــش عالقمنــدی کاربــران بــه 

آنهــا محســوب م1 شــود (هلبــرگ۵، ٢٠١۵).
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 |  اینســتاگرام ـ در کنــار تل.ــرام ـ بــه بخــش مهمــ% از زندگــ% ایرانیــان در فضــای مجــازی 

تبدیــل شــده اســت. دولتمــردان، چهره هــای سرشــناس و شــهروندان عــادی هم.ــ% نماهایــی 
ــتاگرام در  ــد. اینس ــتراک م% گذارن ــه اش ــرم ب ــن پلتف ــان را در ای ــ% روزمره ش ــود و زندگ از خ
ــان  ــرای بی ــ% ب ــه محل ــی زندگــ% شــخص% نیســت، بلHــه ب ــران تنهــا عرصــه بازنمای ــه ای زمین
دیدگاه هــای سیاســ%، مذهبــی و پی.یــری کســب و کار تجــاری و انجــام تبلیغــات و فــروش و 

بازاریابــی نیــز تبدیــل شــده اســت. 
ــر  ــاه نوامب ــن شــبHه اجتماعــ% در م ــران ای ــداد کارب ــر اعــالم ســایت اینســتاگرام تع ــا ب بن
ــش از  ــه بی ــان رســیده اســت و روزان ــر در سرتاســر جه ــون نف ــش از ٨٠٠ میلی ــه بی ٢٠١٧ ب
۵٠٠ میلیــون نفــر کاربــر فعــال دارد١ کــه آمــار قابــل توجهــ% اســت. در ایــران آمــار دقیقــ% از 
تعــداد کاربــران شــبHه های اجتماعــ% و از جملــه اینســتاگرام وجــود نــدارد. البتــه بــر اســاس 
آمــار ارائــه شــده در کافــه بــازار کــه فروشــ.اه مختــص اپلیHیشــن یــا نرم افزارهــای موبایلــ% 
ــار از ایــن مــHان دانلــود و نصــب شــده اســت کــه  اســت، اینســتاگرام بیــش از ١٨ میلیــون ب
تصــور م% شــود، عمــده کاربــران آن از ایــران باشــند٢. البتــه، امــHان دارد کــه ایــن اپلیHیشــن 
از فضاهــای دی.ــری هماننــد اپ اســتور اپــل و پلــ% اســتور گــوگل نیــز دانلــود شــده باشــد. 
ــه اینکــه اینســتاگرام بعــد از تل.ــرام محبوب تریــن شــبHه اجتماعــ% در  ــا توجــه ب بنابرایــن، ب
ایــران اســتـ  بــا حــدود ۴٠ میلیــون کاربــرـ  تصــور م% شــود تعــداد کاربــران ایرانــ% اینســتاگرام 

بــه بیــش از ٣٠ میلیــون نفــر رســیده باشــد.
ــر اســت،  ــه اینســتاگرام از طریــق تلفــن همــراه امHان پذی از آنجــا کــه عمومــاً دسترســ% ب
میــزان درگیــر شــدن افــراد بــا ایــن شــبHه اجتماعــ% بیــش از رســانه های اجتماعــ% دی.ــر اســت. 
ــا  ــط ب ــای مرتب ــا و فعالیت ه ــام کرداره ــا انج ــرای آنه ــه ب ــد ک ــود دارن ــیاری وج ــران بس کارب
اینســتاگرام بــه یــe وسوســه فکــری تبدیــل شــده اســت؛ انجــام کردارهــای مختلــف مرتبــط در 
یــe موقعیــت یــا زمینــه بــه کســب تجربــه ای منجــر م% شــود کــه طــ% زمــان بــه دســت م% آیــد 
و بــه اصطــالح حاصــل زیســتن فــرد در آن بافتــار اســت. وقتــ% فرد مــدت زمان% طوالنــ% را در 
اینســتاگرام ســپری م% کنــد از روابــط شــخص% خــود بــا محتواهــای اینســتاگرام و نیــز روابــط 
اجتماعــ% باواســطه بــا دی.ــران تجربیــات فراونــ% کســب م% کنــد کــه در ادراک فــرد از خــود 

و دی.ــران و نیــز فنــاوری اثرگــذار اســت و معناهــای متفاوتــ% را در پــی دارد.
ــه  ــتاگرام و اینک ــه اینس ــ% از جمل ــبHه های اجتماع ــزون ش ــترش روزاف ــه گس ــه ب ــا توج ب

1. https://www.instagram.com/about/us/

٢. تاریخ آخرین مراجعه ٢٠ دی ١٣٩۶
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بســیاری از کاربــران ایرانــ$ مــدت زمانــ$ طوالنــ$ را در آن ســپری م$ کننــد، کشــف و توصیف | 

و تفســیر ایــن تجربیــات دارای اهمیــت خاصــ$ اســت. درواقــع، مســئله اصلــ$ ایــن مقالــه این 
ــال اینســتاگرام چــه تصــور و درکــ$ از تجربــه زیســته خــود  Dاســت کــه «کاربــران یــا اعضــای فع

در ایــن شــبJه اجتماعــ$ دارنــد؟»
در ادامه مقاله بحث های نظری مرتبط با اینستاگرام طرح م$ شوند.

٢. درباره اینستاگرام
اینســتاگرام، یــW اپلیJیشــن بــه اشــتراک گذاری عکــس و ویدئــو اســت که بــه کاربران خــود امJان 
م$ دهــد تــا برخــ$ فیلترهــای خــاص را بــه تصاویــر خــود اعمــال کننــد و عکس هــای خــود را از 
 «Wکاربــران م$ تواننــد عکس هــا را «الیــ .(١، ٢٠١٣Wفــن دایــ) طریــق آن بــه اشــتراک ب^ذارنــد
کننــد یــا اینکــه دربــاره عکس هــا اظهــار نظر کننــد و محتواهــای تــازه را مشــاهده کنند. اســتفاده از 
ایــن اینســتاگرام بســیار ســاده اســت و یادگیــری نحــوه کاربــرد آن بــه تــالش زیــادی نیــاز نــدارد و به 

همیــن دلیــل اســت کــه بــه ســرعت محبــوب شــده اســت (هلبــرگ، ٢٠١۵).  
ــا وجــود  ــه عکــس نیســت و ب ــد توجــه کــرد کــه اینســتاگرام تنهــا منحصــر ب ــن بای همچنی
اولویــت و ســلطه عکــس و تصویــر، ویدئــو نیــز در ایــن شــبJه اجتماعــ$ مــورد اســتفاده قــرار 
م$ گیــرد. گرچــه در ابتــدا، افــراد م$ توانســتند تنهــا فایل هــای پانــزده  دقیقــه ای در اینســتاگرام بــه 
اشــتراک ب^ذارنــد امــا اخیــراً زمــان ویدئوهــا بــه یــW دقیقــه افزایــش پیــدا کــرده اســت کــه به طور 
طبیعــ$ امــJان تولیــد محتــوای ویدئویــی کاملتــر را افزایــش داده اســت. این امJان زمینــه رقابت 

بــا شــبJه های اجتماعــ$ ویدئــو ـ  مبنــا و به طــور عمــده یوتیــوب را افزایــش داده اســت. 
بــه نظــر م$ رســد توضیــح ویژگ$ هــای فنــ$ اینســتاگرام، بــا توجــه بــه آشــنایی کاربــران بــا 
آن، بیــش از ایــن الزامــ$ نباشــد. بنابرایــن، در بخــش بعــدی ایــن مقالــه دربــاره نقــش و جایــ^اه 

تلفــن همــراه و اینســتاگرام در تحــول زندگــ$ روزمــره کاربــران بحــث خواهــد شــد.

٣. تلفن همراه هوشمند و زندگ? روزمره در شبCه اجتماع? تصویری اینستاگرام
نقــش تلفــن همــراه هوشــمند و برنامه هــای کاربــردی آنهــا نظیــر شــبJه های اجتماعــ$ در 
ابعــاد مختلــف زندگــ$ روزمــره بیــش از پیــش در حــال گســترش اســت و طیفــ$ از کاربردهــای 
شــخص$ تــا کاربردهــای فرهنگــ$، اجتماعــ$، اقتصــادی و حتــ$ پزشــJ$ همچــون ســالمت 
مبتنــ$ بــر تلفــن همــراه را در برم$ گیــرد. در نتیجــه، افــراد بخشــ$ از زندگــ$ روزانــه خــود را 

در شــبJه های اجتماعــ$ بــا کارکردهــا و خدمــات متنــوع ســپری م$ کننــد.
1. Van Dijck
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دو
 | تحرک پذیــری، چندکارکــردی بــودن و اتصــال دائــم بــه اینترنــت، ویژگ% هــای تعیین کننــده 

تلفن هــای همــراه هوشــمند و وب موبایلــ% اســت کــه برخــالف رایانه هــای لپ تــاپ و 
رومیــزی کــه نــام آنهــا بــر مــEان ـ محــور بودنشــان داللــت م% کنــد، ایــن نــوع تلفن هــا روی 
بــدن شــخص قــرار گرفتــه و در دســت یــا جیــب نگــه داشــته م% شــوند. ایــن ویژگــ% ســبب 
ــرای انجــام  ــر شــوند و ب ــره جای گی ــن هوشــمند در روال هــای زندگــ% روزم ــا تلف م% شــود ت
ــز انجــام  ــا وارســ% مســیر روی نقشــه و نی ــره از ارســال پیامــT ت بســیاری از وظایــف روزم
ــت  ــن اس ــا ای ــن خصیصه ه ــای ای ــر از پیامده Wــ% دی Eــد. ی ــه کار رون ــی ب ــای ویدئوی بازی ه
کــه تلفــن همــراه را م% تــوان بــدون کمتریــن مزاحمــت بــرای ثبــت و ضبــط لحظه هــا و 
تصویربــرداری از ســوژه بــه هنــگام انجــام فعالیت هــای روزمــره بــه کار بــرد (فــرای١، ٢٠١٢).

 پیونــد شــخص% دائمــ% بــا تلفــن همــراه و فراگیــری گســترده تر اجتماعــ% آن بیانگــر تغییــر 
ــاوری را در  ــه انســان ـ فن ــدی از تجرب ــوع جدی ــه ن ــت ک ــاوری اس ــا فن ــل انســان ب ــت تعام جه
زیســتـ  جهــان وی پدیــد مــ% آورد کــه بــا رســانه های مEان محــور قدیمــ% از جملــه تلفــن ثابــت 
تفــاوت فاحشــ% دارد. تلفــن همــراه دوربیــن دار عالوه بــر اینکــه بــا نیــای خــود یعنــ% تلفــن ثابت 
متفــاوت اســت، حتــ% م% تــوان مدعــ% شــد کــه ثبــت و ضبــط لحظه هــا، اشــخاص ها، مــEان 
و رویدادهــا از طریــق تلفــن همــراه بــا ثبــت تصاویــر به وســیله دوربیــن  دیجیتــال نیــز فرق هــای 
زیــادی دارد کــه مهم تریــن ایــن تفــاوت امــEان بــه اشــتراک گذاری دیــداری آنــ% زندگــ% روزمــره، 
هــم بــا افــرادی اســت کــه بــا آنهــا روابــط صمیمانــه داریــم و در دایــره خویشــاوندان و اعضــای 
ــا  ــه کــه اتصــال آنه ــالk بیWان ــراد کام ــد و هــم اف ــرار م% گیرن ــا ق ــا م گروه هــای کوچــT آشــنا ب
ــواع  ــا ان ــه وقــوع پیوســته اســت. در اینســتاگرام ب ــه واســطه شــبEه ای شــدن روابــط آنالیــن ب ب
ــرادی در صفحــه اول اینســتاگرام  ــ% از بازنمایی هــا مواجــه م% شــویم و پســت های اف گوناگون
مــا قــرار م% گیرنــد کــه فاقــد تجربیــات و روابــط مشــترک پیشــین بــا آنهــا بوده ایــم و به واســطه 

تحــوالت فنــاوری بــه شــEل مجــازی در نزدیEــ% مــا قــرار گرفته انــد. 
ایــن تحــوالت کــه بخشــ% زیــادی از آنهــا در شــبEه اجتماعــ% اینســتاگرام متبلــور شــده اند، 
روال هــای زندگــ% روزمــره مــا را بــا الWوهــا و هنجارهــای جدیــدی مواجــه کرده انــد؛ به طــوری 

کــه م% تــوان گفــت:
روال روزمره «بازبین%» دائم% یا جست وجوی به روزرسان% ها، ویژگ% استفاده 
و  الیT ها  جدید،  تصاویر  جریان،  در  اینکه  برای  است...  همراه  تلفن  از 
گفت وگوهای آن% و در حال تطور باشیم باید در تمام مدت روز بخش فید را 

1. Frey
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تازه سازی کنیم و زیر نظر داشته باشیم. این «بازبین� های» کوتاه لحظات زندگ� را | 

به منزله ابزارهای «وقت کش�» پر م� کنند... با رواج بیشتر اینستاگرام، افراد بیش 
از گذشته با این لحظه ها درگیر و آنها را به ش@ل دیداری به اشتراک م� گذارند... 
این لحظات به ش@ل فرهنگ� ش@ل م� گیرند و به شیوه های بدیه� ای اشاره 

م� کنند که زندگ� روزمره ما را جهت م� دهند (فرای، ٢٠١٢: ٢۴). 
بــه عبــارت دیRــر، ویژگــ� حضــور همیشــ�R و اتصــال دائمــ� تلفن هــای هوشــمند ســبب 
ــود و  ــده ش ــره گنجان ــ� روزم ــ� زندگ ــات معمول ــا و لحظ ــزار در روال ه ــن اب ــا ای ــود ت م� ش
ــر،  ــای تصوی ــر مبن ــوس ب ــان� استاس ــبرداری، به  روزرس ــای عکس ــا آئین ه ــان را ب ــا اوقات م م

ــه اشــتراک گذاری آنــ� در شــب@ه اجتماعــ� اینســتاگرام پــر کنیــم.  گذاشــتن کامنــت و ب
 Zهمان طــور کــه راسموســن (٢٠١۵) در رســانه های شــخص� و زندگــ� روزمــره: یــ
زیســت ـ  جهــان شــب@ه ای١ م� نویســد، رســانه های شــخص� راـ  کــه تلفــن همــراه شــاخص ترین 
آنهــا محســوب م� شــود ـ نم� تــوان بــر اســاس ســنت های پژوهــش رســانه های جمعــ� 
تحلیــل کــرد، بل@ــه آنهــا را بایــد بــر اســاس اینکــه رســانه ای بــرای تولیــد و دریافــت شــخص� 
اطالعــات و معمــوالb تولیــد ارتبــاط هســتند مفهوم ســازی کــرد؛ بــرای مثــال، اهمیــت اصلــ� 
ــت،  ــری آن نیس ــ� تحرک پذی ــودن آن، یعن ــل ب ــمند موبای ــراه هوش ــن هم ــناخت� تلف جامعه ش
بل@ــه تحرک پذیــری ســبب م� شــود کــه ایــن نــوع تلفــن حتــ� بیــش از رایانــه شــخص�، بــه 
یــZ فنــاوری شــخص� تبدیــل شــود و مشــارکت های شــخص� دائمــ� در م@المــات کالمــ� و 

ــد.  ــر کن ــری را ام@ان پذی ــ� و تصوی متن
 به طــور میانگیــن هم اکنــون در ســطح جهــان، افــراد در بیــش از ۵/٣٩ شــب@ه اجتماعــ� 
عضویــت دارنــد و به طــور فعــال از ٢/٧۵ مــورد از آنهــا اســتفاده م� کننــد و از هــر ۴ دقیقــه ای 
کــه افــراد بــه شــ@ل آنالیــن ســپری م� کننــد، یــZ چهــارم ایــن زمــان بــه شــب@ه های اجتماعــ� 
اختصــاص دارد. در کل، هم اکنــون کاربــران یــZ ســاعت و ۶٩ دقیقــه را روزانــه صــرف 
ایــن نــوع فعالیــت م� کننــد کــه ایــن آمــار در مــورد جوانــان بیشــتر اســت. هــر مــاه، بیــش از 
دو ســوم کاربــران بزرگســال آنالیــن به طــور فعــال از شــب@ه های اجتماعــ� اســتفاده م� کننــد 

(مانــدر٢، ٢٠١۵).
ــایل  ــ� در وس ــب@ه های اجتماع ــتفاده از ش ــه اس ــت ک ــ� از آن اس ــا حاک ــن آماره همچنی
مختلــف بــا هــم تفــاوت دارد؛ گرچــه اســتفاده از لپ تــاپ و رایانــه شــخص� رو بــه کاهــش 
گذاشــته امــا ایــن رقــم در مــورد موبایــل و تبلــت رو بــه افزایــش اســت؛ به طــوری کــه ۴۴ درصد 
1. Personal Media and Everyday Life: A Networked Lifeworld

2. Mander
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دو
 | از کاربــران در نخســتین فصــل ســال ٢٠١۵ از طریــق موبایــل وارد شــب&ه های اجتماعــ� شــده  

بودنــد (همــان).
همان طــور کــه هلبــرگ (٢٠١۵) اشــاره کــرده اســت، ی&ــ� ویژگ� هایــی کــه اینســتاگرام را 
از ســایر پلتفرم هــا متمایــز م� کنــد ایــن اســت کــه ایــن رســانه در اصــل تنهــا بــرای اســتفاده از 
طریــق تلفــن همــراه پدیــد آمــد و پــس از آن بــا وب ســازگار شــد. ســهولت کاربــرد دوربین هــای 
تلفــن همــراه بــا پیش فــرض اساســ� اینســتاگرام کــه شــامل ثبــت و ضبــط لحظه هــای زندگــ� 

روزمــره و بــه اشــتراک گذاری آن بــا دیVــران اســت، انطبــاق دارد. 
ــر  ــ� آن، بیانگ ــترده تر اجتماع ــری گس ــراه و فراگی ــن هم ــا تلف ــ� ب ــخص� دائم ــد ش پیون
تغییرجهــت تعامــل انســان بــا رســانه ها اســت کــه نــوع جدیــدی از تجربــه انســان ـ فنــاوری را 
ت� از جملــه تلفــن  در زیســت ـ جهــان وی پدیــد مــ� آورد کــه بــا رســانه های م&ان محــور ســنّ
ثابــت متفــاوت اســت. تلفــن همــراه دوربیــن دار عالوه بــر اینکــه بــا نیــای خــود یعنــ� تلفــن 
ــا،  ــط لحظه ه ــت و ضب ــوان مدعــ� شــد کــه ثب ــ� م� ت ــت تفاوت هــای اساســ� دارد، حت ثاب
اشــخاص ها، مــ&ان و رویدادهــا از طریــق تلفــن همــراه بــا دوربیــن دیجیتــال نیــز تفاوت هــای 
زیــادی دارد کــه مهم تریــن ایــن تفــاوت امــ&ان بــه اشــتراک گذاری دیــداری آنــ� زندگــ� 
روزمــره هــم بــا افــرادی اســت کــه بــا آنهــا روابــط صمیمانــه داریــمـ  و در دایــره خویشــاوندان و 
اعضــای گروه هــای کوچــf قــرار نم� گیرنــد ـ و هــم افــراد کامــالd بیVانــه کــه اتصــال بــا آنهــا 

بــه واســطه شــب&ه ای شــدن روابــط آنالیــن بــه وقــوع پیوســته اســت.
 ایــن تحــوالت کــه بخشــ� زیــادی از آنهــا در شــب&ه اجتماعــ� اینســتاگرام متبلــور شــده اند، 
روال هــای زندگــ� روزمــره مــا را بــا الVوهــا و هنجارهــای جدیــدی مواجــه کرده انــد کــه بخشــ� 
از آن به واســطه کارکردهــای معمــاری اینســتاگرام و ابزارهــای تعامــل بــا فنــاوری و بــا کاربــران 
ــه اســت؛ نتیجــه ایــن پیامدهــا تجربیــات جدیــدی اســت کــه در زیســت ـ  دیVــر شــ&ل گرفت

جهــان آکنــده از فنــاوری رســانه ا ی روی م� دهــد و معناهــای متفاوتــ� بــرای کاربــران دارد.
ــ�  ــرات واقع ــا تغیی ــد ت ــf م� کن ــا کم ــه م ــان ب ــت ـ جه ــوم زیس ــتا، مفه ــن راس در همی
ــت و  ــدی هوی ــدن صورت بن ــردی ش ــا ف ــاط ب ــره را در ارتب ــ� روزم ــه در زندگ ــورت گرفت ص
شخص� شــدن رســانه ها درک کنیــم. درک ارزش هــا، کردارهــا، عادت هــا و آئین هــای خــاص 

ــت.  ــ� اس ــدی الزام ــانه های جدی ــای رس ــتفاده از کرداره ــرای درک اس ــر روزه ب ــ� ه زندگ
ــر  ــم از منظ ــا م� خواهی ــه م ــت دارد ک ــر اهمی ــن نظ ــان از ای ــوم زیســت ـ جه ــه مفه توجــه ب
پدیدارشناســ� به مطالعه تجربه زیســته اســتفاده از شب&ه اجتماع� تصویری اینســتاگرام بپردازیم.
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۴. پدیدارشناس> و تجربه زیسته| 

ــه در  ــه شــ�ل� ک ــا ب ــه انســان� و شــیوه  درک چیزه ــه تجرب ــای مطالع ــه معن پدیدارشناســ� ب
گاهــ� ظاهــر م� شــوند، بــه جنبشــ� فلســف� اشــاره دارد کــه بــا ادمونــد هوســرل (١٨۵٩‑ آ

١٩٣٨) آغــاز شــد و ســپس توســط مارتیــن هایدگــر (١٨٨٩‑١٩٧۶) و دیEــران ادامــه پیــدا 
کــرد. ایــن جنبــش در تفکــر فلســف� قــرن بیســتم نقشــ� محــوری داشــت و ســبب شــ�ل گیری 
بســیاری از نحله هــای فلســف� کنونــ� شــد. پدیدارشناســ� بــر بســیاری از رشــته های مختلــف 

علــوم اجتماعــ� بســیار تأثیرگــذار بــوده اســت (لندریــج١، ٢٠٠٧). 
به طــور کلــ� دو روی�ــرد کلــ� بــر علــم اجتماعــ� ســلطه دارد کــه ی�ــ� از آنهــا بــه روی�ــرد 
پوزیستیوســت� اشــاره دارد کــه ریشــه های آن بــه قرن هــای نوزدهــم و هجدهــم و به ویــژه 
اگوســت کنــت و امیــل دورکیــم برم� گــردد. ایــن روی�ــرد واقعیت هــای اجتماعــ� یــا علــل 
ــرد  ــا روی� ــد. ام ــه م� کن ــراد مطالع ــ� اف ــای ذهن ــدای از حالت ه ــ� را ج ــای اجتماع پدیده ه
عمــده دیEــر، یعنــ� پدیدارشناســ� تــالش م� کنــد تــا بــه توصیــف تجربــه محــض بپــردازد و 
از گرایــش عمومــ� بــه انتســاب چیزهایــی بــه تجربــه مــا کــه مــا «م� دانیــم» یــا تصــور م� کنیــم 

 .(٢٠٠۶ ،٢mداســ) ــد ــاب م� کن ــژه هســتند، اجتن ــم در اب کــه م� دانی
به گفته لندریج (٢٠٠٧) یm روی�رد پدیدارشناخت� شامل ویژگ� های زیر است:

‑تمرکز بر تجربه انسان به منزله موضوع� ف� نفسه؛
‑توجه به معنا و شیوه ای که معنا در تجربه پدیدار م� شود؛

‑تمرکز بر توصیف و روابط و نه تفسیر و علیت؛
‑اذعان به نقش پژوهشEر در برساخت مشترک موضوع مورد مطالعه و مبتن� 
بر این فهم شیوه ای که ط� آن همه تجربه باید در زمینه (تاریخ�، فرهنگ� و 

شخص�) آن درک شود (لندریج، ٢٠٠٩: ٩).
ــال در برســاخت معنــا در زندگــ� روزمــره م� دانــد  rروی�ــرد پدیدارشناســ� فــرد را عامــل فع
و در آثــار نظریه پردازانــ� هماننــد شــوتز، برگــر و الکمــن پرورانــده شــده و طبــق آن اهمیــت و 
معنــای زندگــ� روزمــره را نم� تــوان جــدا از معناهایــی کــه کنشــEران بــه آن نســبت م� دهنــد 

در نظــر گرفــت (بنــت، ١٣٨۶).
ایــن بــدان معنــا اســت کــه بــرای مطالعــه یــm پدیــده خــاص، بایــد در پــی موقعیتــ� باشــیم 
کــه در آن افــراد تجربه هــای دســت  اول را بــه همــان شــ�ل� کــه در زندگــ� واقع� شــان روی 

1. Langdridge

2. Dusek
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 | ــم از  ــن فه ــن و نزدی" تری ــب دقیق تری ــن کار، کس ــدف از ای ــد. ه ــف م0 کنن ــد توصی م0 ده

پدیــده تجربــه شــده در زمینــه تجربــه آن پدیــده اســت. بــه عبــارت دی8ــر، پدیدارشناســ0، در 
پــی معناهــای روان شــناخت0 ســازنده پدیــده از طریــق بررســ0 و تحلیــل نمونه هــای زنــده یــ" 
پدیــده درون زمینــه زندگــ0 شــرکت کنندگان اســت. از ایــن منظــر، تحلیــل معناهایــی کــه افــراد 
آنهــا را زندگــ0 م0 کننــد، تــا حــد بســیاری م0 توانــد در مــورد پدیــده مــورد بحــث افشــاگرانه 

باشــد (گیورگــ0 و گیورگــ١0، ٢٠٠٨).
ــراد در زندگــ0  ــاب اف ــه ن ــه تجرب ــر توجــه ب ــد آن ب در مــورد ســنت پدیدارشناســ0 و تأکی
روزمــره بحــث شــد. امــا در ایــن مقالــه قصــد داریــم تــا از منظــر پدیدارشناســ0 تفســیری بــه 

مطالعــه تجربــه زیســته کاربــران اینســتاگرام بپردازیــم.

۵. پدیدارشناس' تفسیری
پیــش از بحــث در مــورد پدیدارشناســ0 تفســیری، توجــه بــه تفــاوت پدیدارشناســ0 و 
پدیدارشناســ0 تفســیری حائــز اهمیــت اســت. راینــرز٢ (٢٠١٢) تفــاوت ایــن دو روی[ــرد را 
بــا بیــان توصیفــ0 بــودن روی[ــرد هوســرل در برابــر تفســیری بــودن روی[ــرد هایدگــر توضیــح 
م0 دهــد. از نظــر هوســرل، پدیدارشناســ0 همــه پیش فرض هــا را بــه تعلــق درمــ0 آورد و 
ــر،  ــه ادراک، تفک ــت. تجرب ــردی اس ــه ف ــای تجرب ــر معن ــ0 ب ــوده و مبتن ــط ب ــ0 مرتب ــه آگاه ب
حافظــه، تخیــل و احســاس شــامل چیــزی اســت کــه هوســرل آن را قصدمنــدی م0 نامــد کــه 
بــه معنــای آگاهــ0 یــا هوشــیاری هدایــت شــده فــرد از یــ" ابــژه یــا رویــداد اســت. بنابرایــن، 
پرســش اصلــ0 بــرای هوســرل ایــن اســت: مــا به عنــوان اشــخاص چــه م0 دانیــم؟ در نتیجــه، 
ــره  ــ0 روزم ــات آگاه ــ0 تجربی ــه در آن وقت ــط داد ک ــ0 را بس ــ0 توصیف ــرل پدیدارشناس هوس
توصیــف م0 شــوند، عقایــد از پیــش درک شــده بــه کنــار گذاشــته شــده یــا در پرانتــز قــرار داده 
م0 شــوند. امــا از طــرف دی8ــر، هایدگــر بــا رد نظریــه معرفــت تحــت عنــوان معرفت شناســ0، 
ــا بســط  ــر ب ــرار داد. هایدگ ــز توجــه خــود ق ــم هســت0 را در مرک ــه عل ــه منزل هست0 شناســ0 ب
دادن هرمنوتیــ"، فلســفه تفســیر، پدیدارشناســ0 تفســیری را گســترش داد. هایدگــر بــا 
مطالعــه مفهــوم بــودن در جهــان بــه جــای آگاه شــدن از جهــان، هرمنوتیــ" را متحــول کــرد. 
هرمنوتیــ" از توصیــف یــا مفاهیــم مرکــزی تجربــه فراتــر مــ0 رود و بــه دنبــال معناهایــی اســت 
کــه در رویدادهــای زندگــ0 روزمــره تعبیــه شــده اســت. بنابرایــن، هســت0 چیســت؟ بــه پرســش 
محــوری هایدگــر تبدیــل شــد. هایدگــر کــه بــه تفســیر و توصیــف تجربــه انســان0 عالقمنــد 
1. Giorgi & Giorgi

2. Reiners
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ــم پیشــین را |  ــ" فه ــرا هرمنوتی ــز گذاشــتن موجــه نیســت، زی ــود کــه در پرانت ــد ب ــود، معتق ب

.(١‑٢) م? گیــرد  پیش فــرض 
ــه  ــورد مطالع ــده م ــا از پدی ــات م ــ? تجربی ــر نف ــه از نظــر هایدگ ــت ک ــد گف ــن، بای بنابرای
ــوب  ــناخت? محس ــش پدیدارش ــ? پژوه ــزء ذات ــخص? ج ــ? ش ــرا آگاه ــت زی ــن اس Mغیرمم
م? شــود. هایدگــر ضمــن رد چSونگــ? درک مــا به منزلــه انســان، دانســتن را به منزلــه معنایــی 
کــه بــرای مــا دارد در پیــش گرفــت. بنابرایــن، فلســفه هایدگــر مبتنــ? بــر ایــن تصــور اســت کــه 
ماهیــت درک انســان هرمنوتیــ" اســت؛ از ایــن رو فهــم مــا از زندگــ? روزمــره از تفســیرها از 

آن نشــأت م? گیــرد. 
ــ?  ــای ذهن ــا گزارش ه ــه ب ــت ک ــناخت? اس ــر پدیدارش ــن نظ ــیری از ای ــ? تفس پدیدارشناس
افــراد ســروکار دارد و نــه تدویــن روایت هــای عینــ? (بروکــ? و وردن١، ٢٠٠۶). گرچــه 
ــوان یــ" روش کیفــ? در رشــته های مختلــف  ــرد پدیدارشناســ? تفســیری امــروزه به عن کارب
رواج پیــدا کــرده اســت و منشــاء آن بــه پدیدارشناســ? م? شــود امــا تصــور م? شــود کــه مطالعــه 
پدیدارشــناخت? تفســیری را در اصــل جاناتــان اســمیت توســعه داد تــا بررســ? دقیــق تجربیــات 

ــد (بیSرســتاف و تامپســون٢، ٢٠٠٨).  ــر کن ــ? را امMان پذی ذهن
ــا  ــق آنه ــه از طری ــت ک ــی اس ــ? در فرایندهای ــیری کاوش جزئ ــ? تفس ــدف پدیدارشناس ه
شــرکت کنندگان تجربیــات خــود را معنــادار م? کننــد کــه ایــن کار از طریــق توجــه بــه روایــت 
ــل  ــدف تحلی ــن، ه ــود. بنابرای ــام م? ش ــد انج ــه کرده ان ــه تجرب ــی ک ــخSویان از فرایندهای پاس
پدیدارشناســ? تفســیری بررســ? تجربــه، ادراک هــا، فهــم و دیدگاه هــای پاســخSویان در یــ" 
مطالعــه اســت. ایــن فرایندهــا شــامل همــه جنبه هــای تأمــل فــردی اســت و بــه شــیوه ای اشــاره 
دارد کــه طــ? آن تصــور م? شــود پاســخSویان تجربیــات خــود را بــه شــMل? کــه برایشــان قابــل 

ــد (بروکــ? و وردن، ٢٠٠۶).  فهــم اســت تفســیر م? کنن
ایــن رویMــرد بــه دلیــل بررســ? جزئیــات زیســت ـ جهــان افــراد پدیدارشــناخت? اســت و 
م? کوشــد تــا تجربــه شــخص? افــراد را مطالعــه کنــد و بــا درک شــخص? افــراد از یــ" رویــداد 
یــا حالــت ســروکار دارد و بــه همیــن دلیــل م? کوشــد تــا از تولیــد اظهــارات عینــ? از ابژه هــا 

یــا رویدادهــا خــودداری کنــد. 
در ایــن رویMــرد پژوهشــSر تــالش م? کنــد تــا بــه جهــان شــخص? شــرکت کننده بــا اتخــاذ 
ــت و در  ــر نیس ــتقیم میس ــMل مس ــه ش ــن کار ب ــام ای ــا انج ــود ام ــ" ش ــ? نزدی ــرد درون Mروی

1. Brocki & Wearden

2. Biggerstaff & Thompson



تحلیل پدیدارشناخت' تجربه زیسته کاربران  | ۴٣

١٣
٩۶

ن 
ستا

زم
م،

هل
 چ

رۀ
ما

 ش
م،

ده
ج

 ه
ره

دو
 | واقــع دسترســ! بــه ایــن جهــان بــه تصــورات و مفاهیــم خــود محقــق بســتگ! دارد. بــه همیــن 

دلیــل معنــادار کــردن جهــان شــخص! افــراد مســتلزم یــ< فراینــد تفســیری اســت کــه در آن 
شــرکت کنندگان م! کوشــند تــا جهــان خــود را معنــادار کننــد و پژوهشــHر نیــز تــالش م! کنــد 

تــا ایــن کوشــش شــرکت کنندگان را معنــادار کنــد (اســمیت و اســبورن١، ٢٠٠٧). 
ــر  ــراد ب ــط اف ــه توس ــ< تجرب ــوه درک ی ــم نح ــرای فه ــیری ب ــ! تفس ــل پدیدارشناس تحلی
ــق  ــرای شــرکت کننده تحق ــای آن ب ــه و معن ــر تجرب زیســت جهان تمرکــز م! شــود و تمرکــز ب
ــد. در  ــاب آی ــه حس ــناخت! ب ــ! پدیدارش ــیری، روش ــ! تفس ــا پدیدارشناس ــود ت ــبب م! ش س
اینجــا به طــور آشــZار بــر تجربــه زیســت ـ جهــان تمرکــز م! شــود کــه هســته  همــه پژوهشــهای 

پدیدارشــناخت! محســوب م! شــود. 
ــگاه  ــرای ن ــی را ب ــه مبنای ــر ســودمند اســت ک ــن نظ ــان در اینجــا از ای ــده زیســت ـ جه ای
هرمنوتیــ< بــه اســتفاده روزمــره از رســانه ها به منزلــه فعالیت هایــی معنــادار فراهــم م! کنــد. 
همچنیــن م! توانــد بــه مــا نشــان دهــد کــه رســانه های شــخص! چHونــه زندگــ! روزمــره را از 
طریــق شــZل های جدیــد تعامــل اجتماعــ! در زمــان و مــZان تغییــر داده انــد. در همیــن راســتا، 
ــرات زندگــ! روزمــره  ــد در معنادارکــردن تغیی مفهــوم زیســت ـ جهــان به طــور بالقــوه م! توان

ــه کار رود (راسموســن، ٢٠١۴: ۴۵‑۴۶). ب
ــرد روش  ــا نحــوه کارب ــم ت ــق م! پردازی ــح روش تحقی ــه توضی ــه ب ــدی مقال در بخــش بع
پدیدارشناســ! تفســیری بــرای فهــم تجربیــات کاربــران اینســتاگرام مشــخص و توضیــح داده 

شــود.

۶. روش تحقیق
ایــن مطالعــه بــر اســاس روش شناســ! کیفــ! و بــه روش پدیدارشناســ! تفســیری انجــام شــده 
ــ!  ــان! در زندگ ــای انس ــا و تجربه ه ــه پدیده ه ــیری مطالع ــ! تفس ــدف پدیدارشناس ــت. ه اس
روزمــره اســت و طــ! آن پیــش  زمینــه زیســت جهــان افــراد شــرکت کننده در تحقیــق، از طریــق 
طــرح ســؤاالت! در مــورد اداراکات ذهنــ! آنهــا مــورد پژوهــش قــرار م! گیــرد. هــدف اصلــ! 
پژوهشــHران رویZــرد تفســیری ارائــه روایت هــای غنــ!، روشــن، بــا جزئیــات و اول شــخص 

از تجربیــات پاســخHویان اســت. 
عمومــاً بــرای تولیــد روایتــ! دقیــق و بــا جزئیــات از پدیــده مــورد بررســ! در پدیدارشناســ! 
تفســیری از روش هــای مختلفــ! بــرای گــردآوری داده هــا اســتفاده م! شــود. رایج تریــن روش 

1. Smith & Osborn
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دو
گــردآوری داده در روی�ــرد تفســیری مصاحبــه نیمه ســاخت  یافتــه اســت کــه بــه محقــق امــ�ان | 

ــا و  ــن فض ــود و همچنی ــق ش ــوژه تحقی ــا س ــو ب ــ= وارد گفت وگ ــان واقع ــا در زم ــد ت م= ده
ــه در آن  ــز وجــود دارد ک ــ= و غیرمنتظــره نی ــرای ایجــاد مســائل اصل ــ= ب ــری کاف انعطاف پذی
پژوهشــQر م= توانــد از طریــق ســؤاالت دیQــر مــورد بررســ= بیشــتر قــرار دهــد (پیتکیوویــچ 
و اســمیت١، ٢٠١٢)؛ کــه در ایــن مقالــه از ایــن روش بــرای گــردآوری داده هــا اســتفاده شــد.

هــدف اصلــ= روش پدیدارشناســ= تفســیری درک کامــل روایت های هر ی[ از پاســخQویان 
اســت. بــه همیــن دلیــل معمــو̀ال تعــداد نمونه هــای ایــن روش انــدک اســت کــه ایــن موضــوع 
ــدف  ــه ه ــا ک ــد. از آنج ــر م= کن ــا را ام�ان پذی ــدام از نمونه ه ــر ک ــر ه ــق و وقت گی ــل دقی تحلی
ایــن مطالعــه تحلیــل تجربیــات زیســته و تفســیرهای کاربــران اینســتاگرام از ابعــاد مختلــف و 
ام�انــات عمــده اینســتاگرام بــود، مســائل مرتبــط بــا جنســیت، ســن، طبقــه اجتماعــ= و ســطح 

تحصیــالت به عنــوان عوامــل تأثیرگــذار در انتخــاب افــراد نمونــه نقشــ= نداشــت. 
بــرای انجــام ایــن مطالعــه محقــق بــا تکیــه بــر تجربــه طوالن= مــدت حضــور اینســتاگرام بر 
کاربرانــ= متمرکــز شــد کــه تجربــه کافــ= حضــور در اینســتاگرام داشــتند؛ یعنــ= حداقــل بیــش 
ــش از ١٠٠٠  ــا بی ــداد فالوئرهــای آنه ــد و تع ــن شــب�ه اجتماعــ= بوده ان از دو ســال عضــو ای
نفــر بــود؛ در نهایــت، از میــان افــرادی کــه تمایــل خــود را بــرای انجــام مصاحبــه اعــالم کردنــد 
ــ= پاســخQویان ذکــر شــده  ــه شــد. در جــدول١) ویژگ= هــای کل ــا مصاحب ــا تعــدادی از آنه ب
اســت٢) الزم بــه یــادآوری اســت کــه بــرای حفــظ حریــم خصوصــ= پاســخQویان بــرای آنهــا، 

نــام مســتعار ذکــر شــده و همچنیــن نــام کاربــری آنهــا بیــان نم= شــود.
جدول ١) مشخصات پاسخ=ویان پژوهش

مدت زمان عضویت در 
اینستاگرام

مدت عضویت
سن جنس تعداد پست تعداد فالوشده تعداد فالوئر نام ردیف

٢ ٢٨ زن ٢١١ ٧٨٠ ١٩٠٠ رویا ١
٢ ٢١ مرد ١٢٣ ١۴٠٠ ٢٢٠٠ فرهاد ٢
١ ٢۴ زن ٨٧ ۵۶٠ ١۴۵٩ الهام ٣
٢ ٢١ زن ٢٣١ ١٢٠٠ ۵۶٠٠ زهرا ۴
٢ ٢٠ زن ١٢٢ ۶٧٩ ۴۶٠٠ یاسمین ۵

1. Pietkiewicz, Igor & Smith

٢. در این پروژه پژوهش= در مجموع با ٢٨ نفر از پاسخQویان مصاحبه شده است اما از آنجا که در این مقاله تنها اظهارات١۶ 
نفر از آنها استفاده شده است، تنها مشخصات این افراد ذکر م= شود.
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 | ادامۀ جدول ١) مشخصات پاسخ?ویان پژوهش

مدت زمان عضویت در 
اینستاگرام

مدت عضویت
سن جنس تعداد پست تعداد فالوشده تعداد فالوئر نام ردیف

٣ ١٨ زن ١١٢ ١٢٠٠ ۶۴٠٠ مونا ۶
٢ ١٩ مرد ٨٧ ٢٣۴ ٣۴٠٠ یاشار ٧
٣ ١٩ مرد ١٢٣ ٧٨٩ ۶۴٠٠ محسن ٨
١ ٢٠ مرد ٧٧ ٢٧٧ ١٨٠٠ مهرداد ٩
٢ ٢٢ مرد ٩٠ ٢٠٠ ۴٣٠٠ امیر ١٠
٢ ٢٧ مرد ۶٧ ۵٠٠ ١١٠٠ سامان ١١
٣ ٢٧ مرد ٧٨ ٧٩٠ ٢١٣٣ رامین ١٢
٢ ٢٧ مرد ١١٠ ٢٩٠٠ ٩١٢٣ امیررضا ١٣
٢ ١٩ زن ٨٩ ٢٣٠ ۶٨٠٠ ملیسا ١۴
٢ ١٧ مرد ٢٣۴ ۴۵٠ ٩٨٠٠ میثم ١۵
٣ ٢٨ مرد ٧۶ ۴۵۶ ٣۴٠٠ آرمان ١۶

همان طــور کــه در ایــن جــدول مشــخص اســت، در مجمــوع ١۶ نفــر شــامل ١٠ مــرد و 
ــوده اســت.  ــر ب ــا ٣۴ ســال متغی ۶ زن در ایــن مطالعــه شــرکت داشــته اند؛ ســن آنهــا از ١٧ ت
ــه  ــا توجــه ب ــد کــه ب به طــور متوســط ایــن افــراد در حــدود دو ســال عضــو اینســتاگرام بوده ان
آمارهــای ارائــه شــده دربــاره رشــد ســریع کاربــران ایــن شــبMه اجتماعــL در ســال های اخیــر، 
حاکــL از افزایــش عالقمنــدی کاربــران شــبMه های اجتماعــL بــه آن در یMــL دو ســال گذشــته 
اســت. تعــداد فالوئرهــای پاســخWویان نیــز از ١٠٠٠ نفــر تــا بیــش از ٩٠٠٠ هــزار نفــر متغیــر 

بــوده اســت.
 Yیــا تماتی Lشــود، تحلیل مضمون Lشــیوه ای کــه در اینجــا بــرای تحلیــل داده ها اســتفاده م
اســت١ و اســمیت و اوســبورن (٢٠٠٧) آنــرا معرفــL کرده انــد کــه هــدف آن ارائــه تصویــری 
روشــن از ادارکات، احساســات و تجربیــات افــراد در مــورد موضــوع مطالعــه اســت. به طــور 
خالصــه بایــد گفــت کــه روش معرفــL شــده توســط ایــن دو شــامل غوطــه وری محقــق در هــر 
کــدام از مصاحبه هــا به طــور جداگانــه اســت کــه طــL آن در ابتــدا متــن پیــاده شــده مصاحبــه 
بــه دقــت و چندیــن بــار مــورد خوانــش قــرار مL گیــرد و در کنــار متــن یادداشــت ها یــا نــکات 
 Lــ ــت های تحلیل ــن یادداش ــن ای ــاز مت ــه آغ ــدد ب ــه مج ــا مراجع ــوند. ب ــته مL ش ــL نوش تحلیل
ــوند.  ــون مL ش ــه مضم ــل ب ــده اند تبدی ــته ش ــادار نوش ــای معن ــدام از نکته ه ــر ک ــرای ه ــه ب ک
1. Thematic Analysis 



ــ ارتباطات ۴۶ | مطالعات فرهنگـ 

١٣
٩۶

ن  
ستا

زم
م، 

هل
 چ

ارۀ
شم

م، 
ده

هج
ره 

دو
مضامیــن ابتدایــی در ادامــه بــه شــ%ل مضامیــن فرعــ� در پیونــد بــا ی%دی#ــر قــرار م� گیرنــد. | 

ــن  ــوال4 مضامی ــه معم ــیم ک ــده م� رس ــا عم ــ� ی ــن اصل ــه مضامی ــا ب ــر م ــطح� انتزاع� ت در س
فرعــ� زیرمجموعــه آنهــا قــرار م� گیرنــد.

٧. تحلیل یافته ها
ایــن بخــش بــه تحلیــل یافته های حاصــل از تحلیــل مضمون� اظهــارت پاســخ#ویان اختصاص 
دارد. در اینجــا مضمون هــای اصلــ� بــه دســت آمــده از تحلیــل و مقوله بنــدی مصاحبه هــا ارائــه 
و متناســب بــا آنهــا بخش هایــی از پاســخ های شــرکت کنندگان در ایــن پژوهــش ذکــر م� شــود 

و در صــورت نیــاز توضیحــات تکمیلــ� در مــورد آنهــا نیــز بیــان م� شــود. 

جدول ٢) مضمون های اصلH حاصل از مصاحبه با پاسخ@ویان
Hمضمون های استخراج شدهحوزه موضوع

الیU کردن و کامنت گذاشتن
الیU به منزله تحسین شدن

Hبه منزله رابطه اجتماع Uالی
کامنت به منزله میدان گفت وگو

یت فالوئینگفالو کردن Zارزشمند بودن کم
تناقض دوستH در فالوئینگ

در بخــش نخســت بــه توضیــح مضمون هــای مرتبــط بــا الیــV و کامنــت خواهیــم 
پرداخــت.

 ١ـ  ٧. الی& کردن و کامنت گذاشتن

ابزارهــای «الیــV» و «کامنــت» در زیــر همــه پســت های اینســتاگرام در دســترس قــرار دارد 
و اصل� تریــن کارکــرد ارتباطــ� اینســتاگرام محســوب م� شــوند. افــراد م� تواننــد روی دکمــه 
الیــV کلیــV کننــد تــا پذیــرش یــا موافقــت خــود را نشــان دهنــد و نیــز از ابــزار کامنــت بــرای 
ــد خــود در مــورد برخــ� پســت های خــاص کــه توســط دی#ــران منتشــر م� شــود  ــان عقای بی
اســتفاده کننــد (تینــگ، ٢٠١۴)؛ گرچــه در گذشــته، افــراد بــرای پاســخ#ویی یــا اظهارنظــر در 
مــورد یــV کامنــت مجبــور بودنــد در کامنــت دی#ــری بــا اســتفاده از عالمــت @ و نــام کاربــر 
ــا  ــا افــزوده شــدن دکمــه ریپــالی ی ــون ب ــا او وارد گفت وگــو شــوند، اکن ــاز ب فــردی مــورد نی

پاســخ بــه کامنت هــا، امــ%ان پاســخ#ویی مســتقیم بــه وی ام%ان پذیــر شــده اســت. 
و  فیس بــوک  جملــه  از  اجتماعــ�  شــب%ه های  اساســ�  کارکردهــای  از  ی%ــ�   Vالیــ
ــه شــده اســت  اینســتاگرام اســت. در قســمت «کمــV» ســایت فیس بــوک به طــور ســاده گفت
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 | کــه، «کلیــ/ کــردن روی الیــ/ زیــر یــ/ پســت در فیس بــوک راه آســان# بــرای مطلــع کــردن 

افــراد از لــذت بــردن از آن بــدون درج کامنــت اســت١» کــه ایــن مفهــوم در مــورد اینســتاگرام 
ــ=ان  ــران ام ــه کارب ــ/ ب ــۀ الی ــوان گفــت کــه دکم ــارت ســاده م# ت ــه عب ــز مصــداق دارد. ب نی
م# دهــد تــا پذیــرش آنــ# خــود در مــورد یــ/ ایــده یــا موضــوع خــاص را بیــان کننــد و آن را بــه 

ــد. اشــتراک بIذارن
همان طــور کــه در نقــل قولــ# کــه در ادامــه از فــن دایــ/ (٢٠١٣) ذکــر م# شــود، مشــخص 
م# شــود کــه تــا چــه میــزان مشــهور بــودن فــرد در دریافــت الیــ/ نقــش ایفــاء م# کنــد و اینکــه 
ــل  ــ/ ارزش تبدی ــه ی ــرد و ب ــرار م# گی ــورد شــمارش ق ــ# م Zــری کم ــه ام ــ/ به منزل ــزان الی می

م# شــود:
ارزش#  اتصال  درم# یابیم که  آنالین  اجتماع گروی  فناورانه  نوشته های  از  ما 
قابل شمار است که با عنوان اصل شهرت٢ نیز مشهور است: هرقدر تعداد 
تماس های شما بیشتر باشد و پیوندهای بیشتری ایجاد کنید، شما ارزشمندتر 
م# شوید، زیرا افراد بیشتری تصور م# کنند که شما مشهور هستید و بنابراین 

م# خواهند با شما تماس برقرار کنند (فن دای/، ٢٠١٣: ١٣). 
بــه عبــارت دیIــر م# تــوان گفــت کــه الیــ/ در شــب=ه های اجتماعــ# از جملــه اینســتاگرام 
ــزان  ــه می ــرای پســت ها بســتگ# ب ــ/ ب ــت الی ــ/ طــرف، دریاف ــه دارد؛ از ی کارکــردی دوگان
ــاب  ــتاگرام حس ــد و در اینس ــهور بوده ان ــش مش ــه از پی ــرادی ک ــ# اف ــرد دارد؛ یعن ــهرت ف ش
کاربــری افتتــاح کرده انــدـ  هماننــد ورزشــ=اران مشــهور و ســتاره های ســینماـ  در اغلــب مــوارد 
هــر پســت# و بــا هــر محتوایــی کــه م# گذارنــد تعــداد قابــل توجهــ# الیــ/ دریافــت م# کنــد؛ 
ــلبریت#  ــه س ــدن ب ــل ش ــهرت و تبدی ــش ش ــبب افزای ــود س ــردن خ ــ/ ک ــر، الی Iــرف دی از ط
اینســتاگرام# م# شــود. گاهــ# افــرادی بــا پســت های خــاص یــا به واســطه ویژگ# هــای خــاص 
فــردی مشــهور م# شــوند و افزایــش تعــداد الی/ هــای پســت های آنهــا بــه شــ=ل تصاعــدی 

بــر میــزان شــهرت آنهــا م# افزایــد. 
بــا ایــن همــه، اغلــب الیــ/ از «لــذت بــردن از چیــزی یــا ایــن تصــور کــه چیــزی خــوب یــا 
زیبــا» اســت فراتــر مــ# رود و گاه بــا معنــای مدنظــر افــرادی کــه ایــن واژه را بــرای ابــراز عالقــه 
یــا خــوش آمــدن در شــب=ه های اجتماعــ# تعبیــه کردنــد کامــالj متفــاوت اســت. نخســتین درک 
ــای الیــ/ در اینســتاگرام تحســین و پســندیده شــدن اســت کــه ابعــاد  و تصــور افــراد از معن

متفاوتــ# دارد.
1. https://www.facebook.com/help/like

2. popularity principle
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١‑ ١‑٧. الی? به منزله تحسین شدن| 

نخســتین معنایــی کــه کاربــران اینســتاگرام از الیــ( بــه ذهن شــان خطــور م� کنــد خــوش 
آمــدن یــا تحســین شــدن اســت. ایــن تصــور از الیــ( بــا معنــای لغــوی آن رابطــه نزدی5ــ� دارد؛ 
وقتــ� فــردی در صفحــه اینســتاگرام خــود تمامــ� عکس هایــی را کــه در برابــر دیدگانــش در 
صفحــه کوچــ( موبایــل مــرور م� کنــد، اگــر از پســت یــا تصویــر یــا ویدئــوی خاصــ� لــذت 
ــا لمــس کــردن دکمــه الیــ( کــه بــه شــ5ل قلــب اســت، اعــالم  ــه احتمــال فــراوان ب ــرد، ب بب
م� کنــد کــه از آن پســت خوشــش آمــده اســت؛ گرچــه در بســیاری از مــوارد کاربــران شــاید از 
پســت� نیــز لــذت ببرنــد امــا بــرای ابــراز عالقــه خــود راغــب نباشــند. ایــن نقــل  قول هــا ایــن 

معنــای الیــ( شــدن را بــه خوبــی بازگــو م� کننــد:
یعن� پذیرفتن و قبول داشتن و تأیید کردن مطلب یا عکس یا فایل شیر شده 
چه از لحاظ ساختاری یا محتوایی یا هر عامل� که منجر به جذب بیننده بشه 

(فرهاد، ٢١ ساله).
تأیید پست طرف مقابل، اگر من از پست یا عکسش خوشم بیاید (الهام، ٢۴ 

ساله). 
اگه من از عکس یا فیلم� خوشم بیاد، الی5ش م� کنم (زهرا، ٢١ ساله). 

امــا الیــ( همیشــه بــه معنــای پســندیده شــدن خــود پســت (عکــس یــا ویدئــو) نیســت و 
الیــ( کــردن در واقــع بــه معنــای خــوش آمــدن یــا تحســین کــردن کاربــری اســت کــه آن پســت 

ــد:  ــد؛ همان طــور کــه ی5ــ� از پاســخcویان م� گوی را درج م� کن
من به طور معمول، یعن� هر وقت که م� رم اینستاگرام به صفحه چند تا از 
بازیcرا سر م� زنم و همین طور چند تا از دوستام، اونا هر پست� که گذاشته 
باشن رو الی( م� کنم ی( نگاه سطح� به پستشون م� کنم و سع� م� کنم 

همه پستای این دوستامو و بازیcرا را الی( کنم (یاسمین، ٢٠ ساله).
همان طــور کــه در توضیــح الیــ( اشــاره کردیــم، الیــ( تابــع اصــل شــهرت و نمایانگــر 
ــ� و عــددی نشــان داده م� شــود و نمایــش تعــداد الیــ( پــس  hمحبوبیــت اســت و بــه شــ5ل کم
از درج از هــر پســت رابطــه مســتقیم� بــا میــزان احســاس شــناخته شــدن و محبوبیــت دارد. 
بــرای بســیاری از افــراد تعــداد الیــ( نشــان م� دهــد کــه آنهــا در یــ( فضــای رقابتــ� بــرای 
کســب شــهرت تــا چــه میــزان بــه میــزان الیــ( اهمیــت م� دهنــد؛ ایــن پاســخcو رونــد پســت 

گذاشــتن و انتظــار بــرای الیــ( را بــه خوبــی تشــریح کــرده اســت:
من به نظرم مهمه که پستام چند تا الی( بخورن، همه اینجا دنبال الی( بیشتر 
هستن، هر چ� پست شما الی( بیشتری بخوره یعن� اینکه آدم مشهورتری 
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 | هست� و آدمای بیشتری میشناسنت، خب بذارین ب%م چه طوری م� شه، من 

معموال< آخر شبا وقت م� ذارم که فکر م� کنم بیشتر فالوئرام و بقیه تو اینستا 
اب بذارم بیشترش هم از خودم عکس م� ذارم  مشغولن سع� م� کنم پست جذّ
فکر کنم عکسام جذاب باشه آخه فالوئرام همش زیاد م� شن، پست که م� ذارم 
و شیر م� کنم م� رم پستای بقیه رو چI م� کنم اما زود برم� گردم ببینم تا 

چند تا الیI خورده (مونا، ١٨ ساله).
ــه عبارتــ� پــس از درج  ــه یــI وسوســه فکــری تبدیــل م� شــود؛ ب ــزان الیــI گاهــ� ب می
پســت، اینکــه تعــداد الیTهــا چــه میــزان اســت و چقــدر پســت مــورد توجه دی%ــران قــرار گرفته 
ــد. پاســخ%وی دی%ــری ایــن  ــه خــود مشــغول م� کن ــادی از ذهــن فــرد را ب اســت، بخــش زی

ــد: ــریح م� کن ــه تش ــوع را این گون موض
الیI یعن� شناخته شدن هر چ� الیI بیشتری بخوری یعن� بهتری وقت� پست 
م� ذارم برام خیل� مهمه که الیI زیادی بخورم، ممTنه کار دی%ه ای انجام بدم یا 
درس بخونم اما همش تو ذهنم م� گم که پستم االن چند تا الیI خورده، همش 
 Iم� کنن اگه الی Iام کم باشه خوب دوستام چTبا خود کلنجار م� رم نکه الی

کم� بخوره پست زیاد جالب نیست به نظرم (یاشار، ١٩ ساله). 
همان طــور کــه ایــن پســت نشــان م� دهــد الیــI کــردن نشــانگر ارزش، احتــرام و اهمیــت 
ــ%اه و  ــانگر پای ــا نش ــداد الیI ه ــر، تع ــداد فالوئ ــس از تع ــت. پ ــتاگرام اس ــرد در اینس ــI ف ی
اهمیــت فــرد در ایــن پلتفــرم اســت. هرچــه تعــداد الیTهــا افزایــش یابــد، فــرد اعتبــار بیشــتری 
ــد.  ــز کن ــر اینســتاگرام را از دی%ــران متمای ــد کارب دارد و در نتیجــه افزایــش الیI هــا م� توان
یTــ� از پاســخ%ویان کــه تصاویــر تــا حــدودی نامتعــارف از چهــره و بــدن خــود در پروفایــل 

خــود منتشــر کــرده اســت، در توصیــف رفتــار خــود م� گویــد:
برای من مهم نیست که دی%ران چه قضاوت� درباره من دارن، مهم اینه که وقت� 
چند ساعت اینجا هستم و از خودم عکس م� ذارم آدمای  بیشتری عکسای منو 
ببینند و الیI کنند الیI زیادتر یعن� اینکه تو شناخته شده تری و این احساس 

خوبی به آدم م� ده، مثل احساس بزرگ بودن (محسن، ١٩ ساله). 
الیــI شــدن به منزلــه یــI دل مشــغول� ذهنــ� بســیاری از کاربــران اینســتاگرام را بــه خــود 
مشــغول کــرده اســت؛ فــارغ از اینکــه چــه نــوع محتوایــی در اینســتاگرام بــه اشــتراک گذاشــته 
ــز  ــاط، پیوندهــا و نی ــد تعامــالت، ارتب ــدا م� کن ــت بیشــتری پی م� شــود، گاهــ�، آنچــه اهمی
پیامدهــای عاطفــ� و احساســ� اســت کــه آن پســت تصویــری عامــل و نقطــه کانونــ� آن بــه 
شــمار مــ� رود. بــه عبــارت دی%ــر، بعــد اجتماعــ� شــبTه اجتماعــ� اینســتاگرام بــر روابــط و 
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ــا نداشــتن عکــس و تصویــر |  ــر از دوســت داشــتن ی ــران فرات ــان کارب ارتباطــات اجتماعــ0 می

ــد. ــت م0 کن دالل
٢‑١‑٧. الی? به منزله رابطه اجتماع9

ی=ــ0 از معناهــای متصــور بــرای واژه «اجتماعــ0» در شــب=ه های اجتماعــ0، کنــش 
اجتماعــ0 و روابــط اجتماعــ0 اســت کــه بــه گفتــه وبــر (١٩٨٧: ۴)، «اصطــالح «رابطــه 
اجتماعــ0» بــرای اشــاره بــه رفتــار مجموعــه ای از کنشــMران بــه کار مــ0 رود کــه کنــش... هــر 
فــرد دربرگیرنــده دیMــران اســت و بــا ایــن اصطالحــات ســازگار شــده اســت» و ایــن مقــوالت 
از ایــن نظــر اهمیــت دارنــد کــه ایجــاد تمایــز میــان فعالیت هــای فــردی و اجتماعــ0 را 
ام=ان پذیــر م0 کننــد؛ بنابرایــن در صورتــ0 یــU رابطــه اجتماعــ0 شــ=ل م0 گیــرد کــه شــامل 

ــل از فاکــس١، ٢٠٠٣). ــه نق ــن کنشــMران انســان0 باشــند (ب ــن بی ــل نمادی تعام
 Uهمان طــور کــه ایــن گفتــه نشــان م0 دهــد، اجتماعــ0 بــودن رســانه های اجتماعــ0 از یــ
نظــر بــر روابــط اجتماعــ0 معنــادار میــان کاربــران داللــت م0 کنــد. بنابرایــن، الیــU کــردن تنهــا 
بــه شــ=ل جهت گیــری بــه ســمت یــU تصویــر یــا ویدئــو نیســت؛  بل=ــه بــه معنــای آغــاز رابطــه 
نیــز هســت کــه طــ0 آن از طریــق یــU عمــل نمادیــن، لمــس کــردن دکمــه الیــU، پیونــدی 
 Uمیــان دو فــرد شــ=ل م0 گیــرد و بازخــوردی ذهنــ0 یــا عاطفــ0 و کنشــ0 عملــ0 هماننــد الیــ
پســت های فــرد الیU کننــده را موجــب م0 شــود. امــا همان طــور کــه محتــوای مصاحبه هــای 
صــورت گرفتــه نشــان م0 دهــد در اغلــب مــوارد، الیــU کــردن بــا روابــط عاطفــ0 یــا صمیمانــه 

ارتبــاط نزدی=ــ0 دارد. همان طــور کــه ی=ــ0 از پاســخMویان م0 گویــد:
اگر بخوام از تجربه خودم بMم گاه0 اتفاق م0 افته که من یه پست را به دلیل 
کاربرش پست م0 کنم، یعن0 به این علت یه پست رو الیU م0 کنم که طرف 
 Uکردم و اون هم بیاد و پستای منو الی Uبیاد ببینه که من بودم که اون پستو الی
کنه، الیU ارزشش به اینه که وقت0 شما کس0 رو الیU م0 کنید اونم پستای 

شما رو الیU کنه (مهرداد، ٢٠ساله).
 Uکــردن پســت های یــ Uــد کــه هــدف وی از الیــ ــوان م0 کن ــا پاســخMوی دیMــری عن ی
کاربــر دیMــر ایجــاد دوســت0 بــوده اســت؛ وی، تجربــه خــود را این گونــه بازگــو کــرده اســت:

من از یه خانوم خوشم اومده بود، بیشتر عکسای خودشو م0 ذاشت، گفتم 
درخواست  بهش  دایرکت  نخواستم  اول  خوب  ول0  بشم  دوست  باهاش 
دوست0 بدم اول عکس هاشو الیU کردم، شروع کردم به کامنت گذاشتن برای 
عکس ها، اون هم اومد چند تا عکس های منو الیU کرد اما بعدش ادامه نداد 

1. Fuchs
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 | شاید نم% خواست رابطه ای ایجاد بشه ول% من هنوز بعض% وقتها عکس هاشو 

الی> م% کنم، پیش خودم م% گم اونم حتماً وقت% الی> منو م% بینه پست های 
منو نگاه م% کنه حاال شاید به هر دلیل% نخواد الی> کنه (امیر، ٢٢ ساله).

در بخش دوم در مورد مضمون های مرتبط با کامنت بحث خواهیم کرد.
٣‑١‑٧. کامنت به منزله میدان گفت وگو

تــرکل١ (٢٠١۵) بــا نگاهــ% انتقــادی بــه نقــش فناوری هــای ارتباطــ% در عرصــه گفت وگو، 
از قربانــ% شــدن م\المــه چهــره بــه چهــره و فروکاســت آن بــه تمــاس یــا اتصــال محض ســخن 
م% گویــد و معتقــد اســت کــه فنــاوری ســبب شــده تــا در گفت وگــو یــا ارتباطــات آنالیــن نیــاز 
بــه گــوش کــردن، نــگاه کــردن و افشــای خــود وجــود نداشــته باشــد و بنابرایــن، ابــراز همدلــ% 
ــال کــه اســاس روابــط چهــره بــه چهــره اســت، کاهــش یابــد. همچنیــن از  aو گــوش کــردن فع
ســوی دیcــر، وی اعتقــاد دارد کــه افــراد معمــوالb تمایــل دارنــد تــا باورهــا و عقایــدی را بــه 
اشــتراک بcذارنــد کــه فالوئرهــای آنهــا آنــرا تأییــد کننــد کــه ایــن سیاســت بــا منطــق حاکــم بــر 

عرصــه عمومــ% کــه محــل تضــارب آراء و راه حــل اســت منافــات دارد. 
اگــر بخواهیــم بــه کامنــت از منظــر ســیر تحــول شــیوه برقــراری ارتبــاط آنالیــن نــگاه کنیــم، 
ــوالت  ــیر تح ــروزه، س ــت؛ ام ــب اس ــه عق ــت ب ــ% بازگش ــت نوع ــه کامن ــم ک ــاهده م% کنی مش
ــر تلفــن  ــ% ب ــا برخــ% پیام رســان های مبتن ــد اســ\ایپ ی ــه برنامه هایــی همانن ــه از جمل فناوران
همــراه ســبب شــده تــا برقــراری ارتبــاط صوتــ% و تصویــری زنــده و مســتقیم بــه امــری عــام 
و متــداول تبدیــل شــود. کامنــت در ســاده ترین شــ\ل خــود نوعــ% مبادلــه متــن ـ مبنــای 
غیرهمزمــان اســت کــه منطــق «گفــت» و «شــنود» بــر آن حاکــم نیســت. تصــور م% شــود در 
اصــل هــدف دکمــه کامنــت در زیــر پســت های ظاهرشــده در گالــری یــا فیــد همیــن باشــد. 

تصــور برخــ% از پاســخcویان از کامنــت نیــز همیــن کارکــرد اســت:
کامنت یعن% نظر دادن درباره ی> پست یا عکس% که ی\% از فالوئرها م% ذاره 

(سامان، ٢٧ ساله).
کامنت گذاشتن یعن% اینکه من وقت% من از عکس% یا پست% خوشم بیاد در 
مورد اون نظرمو بcم الی> شاید چیز زیادی نگه اما با کامنت نظرمو در مورد 
اون م% گم که هم م% تونه به ش\ل عقیده و تعریف باشه و هم انتقاد (فرهاد، 

٢١ ساله).
امــا واقعیتــ% کــه بــر فضــای اینســتاگرام در ایــران ح\مفرمــا اســت، نشــان م% دهــد کــه 
کامنــت فقــط اظهــار نظــر صــرف در مــورد یــ> پســت یــا نوشــته نیســت. کامنــت م% توانــد از 
1. Turkle



ــ ارتباطات ۵٢ | مطالعات فرهنگـ 

١٣
٩۶

ن  
ستا

زم
م، 

هل
چ

رۀ 
ما

ش
م، 

ده
ج

 ه
ره

دو
یــ3 منظــر بــه معنــای ابــزاری بــرای توســعه ارتبــاط و افزایش صمیمیــت میان فــرد کامنت گذار | 

و فــردی باشــد کــه کامنــت در مــورد پســتهایش دریافــت م4 شــود؛ مــا در مــورد ایــن ویژگــ4 
یعنــ4 ایجــاد و توســعه رابطــه اجتماعــ4 کــه م4 توانــد از شــAل مجــازی بــه رابطــه واقعــ4 در 
زمــان واقعــ4 منجــر شــود در هنــگام بحــث در مــورد الیــ3 ســخن گفتیــم؛ بنابرایــن، تکــرار آن 
الزامــ4 نیســت. زیــرا معمــوالO برقــراری رابطــه از الیــ3 آغــاز م4 شــود، بــه شــAل کامنــت ادامــه 
م4 یابــد و ســپس در صــورت تمایــل طرفیــن در بخــش دایرکــت یــا پیــام خصوصــ4 طرفیــن 

ــال م4 شــود.  دنب
ــد  ــده همانن ــناخته ش ــهور و ش ــات مش ــا در صفح ــای کامنت ه ــه فض ــاهده و مطالع مش
صفحــات اخبــار و تحلیل هــای سیاســ4، صفحاتــ4 بــا محتــوای ایدئولوژیــ3، صفحه هــای 
باســتان گرایان، مل4 گرایــان و مدافعــان حAومــت ســابق، صفحــات منتقــدان دولــت کنونــ4 و 
مخالفــان آن، صفحــات گروه هــای ضددیــن و شوونیســت (عمدتــاً ضــد عــرب)، صفحــات 
ــتاگرام،  ــهور اینس ــای مش ــات چهره ه ــ4، صفح ــب3 زندگ ــرگرم4 و س ــح و س ــص تفری مخت
صفحه هــای ســتاره های ســینما و تلویزیــون، موســیق4 و ورزش (به ویــژه فوتبــال، والیبــال و 
کشــت4)، صفحــات هــواداری ســتاره ها و صفحه هــای مختــص برخــ4 مجریــان و برنامه هــای 
ــ4 و گونه هــای مختلــف صفحه هــای فعــال در اینســتاگرام نشــان م4 دهــد کــه ایــن  تلویزیون
صفحه هــا چeونــه بــه محلــ4 بــرای گفتــن، شــنیدن، ابــراز عقیــده، بحــث و جــدل و مشــاجره 
و فحاشــ4 تبدیــل شــده اســت کــه همeــ4 آنهــا از منطــق «گفتــن و شــنیدن» پیــروی م4 کننــد؛ 

هــر چنــد فاقــد منطــق گفــت و شــنود باشــند. 
یAــ4 از پاســخeویان تجربــه خــود را از شــرکت در بحثهــای کامنت هــا این گونــه روایــت 

م4 کنــد:
معموالO من آدم4 هستم که زیاد وقت4 اینستاگرام هستم صرف کامنت گذاشتن 
برانگیز  یه جور کامنت م4 ذارم که بحث  و بحث کردن م4 کنم معموالO هم 
باشه و کس4 باید جواب بده تا بحث ادامه پیدا کنه ول4 خب معموالO به نتیجه 
خاص4 نم4 رسه چون کمتر پیش میاد که آدما حرف همدیeه رو قبول کنن، تو 

اینجا که معموالO مردم نظرشون رو با فحش م4 گن (رامین، ٢٧ ساله).
ــر پســتهای صفحــات مشــهور اتفــاق  ــی کــه در زی ــاره بحث های پاســخeوی دیeــری درب

م4 گویــد:  م4 افتــد، 
به نظرم اگه کس4 بخواد بفهمه تو ذهن مردم چ4 م4 گذره و فکر و نظرشون 
چیه باید کامنتا را بخونه تو ایسنتا هر جور تیپ و قیافه ای میاد نظر میده و 
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 | چون فکر م$ کنن اینجا آزاده هر چ$ دلشون م$ خواد م$ گن، خب به نظرم 

چون جای دی>ه نم$ تونن حرف بزنن اینجا حرفاشونو م$ زنن (محسن، ١٩ 
ساله).

فضــای کامنــت در اینســتاگرام، عرصــه ای بــرای بیــان عقایــد، باورهــا، نظرهــا و دیدگاه هــا 
و ابــراز وجــود اســت. اینســتاگرام در ایــران از فضــای اظهارنظــر در مــورد عکس هــا، ویدئوهــا 
و نیــز پســت ها فراتــر رفتــه و بــا توجــه بــه ســهولت و راحتــ$ دسترســ$ از طریــق تلفــن همــراه 
و فیلترینــگ ســایر شــبTه های اجتماعــ$ گفت وگــو محــور هماننــد فیس بــوک بــه عرصــه ای 
تبدیــل شــده اســت کــه افــراد خــواه بــا هویــت مشــخص و خــواه بــه شــTل گمنــام و ناشــناس 
ــاره  ــل اش ــن تحلی ــت ای ــش نخس ــه در بخ ــور ک ــه همان ط ــد ک ــراز م$ کنن ــود را اب ــد خ عقای
ــی رســانه ای م$ شــود،  ــه جریان های ــل ب ــ$، تبدی ــه شــTل نابهنجــار و غیراخالق ــاً ب شــد، گاه
ــورد آن بحــث م$ شــود و در  ــه روزنامه هــا و وب ســایت ها در م در رســانه های دی>ــر از جمل

ــود.  ــس م$ ش ــز منعک ــ$ نی ــانه های بین الملل رس
ــش  ــای از پی ــات و تعریف ه ــد، تنظیم ــان م$ ده ــا نش ــن گفته ه ــه ای ــور ک در کل، همان ط
ــان  ــاً هم ــد، لزوم ــرار م$ گیرن ــ$ ق ــه اجتماع ــ$ در زمین ــاوری، وقت ــb فن ــورد ی ــود در م موج
ــان و کاربــران آنهــا هســتند کــه  کاربــرد مــورد نظــر ســازندگان را نخواهنــد داشــت و مخاطب
ــ$  ــا گاه ــن کاربرده ــد. ای ــته باش ــد داش ــردی م$ توان ــه کارب ــرد چ ــb کارک ــد ی ــن م$ کنن تعیی
چندوجهــ$ و چندمعنایــی اســت و یــb کارکــرد در آن واحــد ممTــن اســت مقاصــد متفاوتــ$ 

را تأمیــن کنــد. 
در بخــش بعــدی دربــاره توصیفــات کاربــران از تجربــه فالــو کــردن و فالــو شــدن بحــث 

خواهیــم کــرد. 
٢‑٧. فالو کردن

ــت  ــا اس ــن معن ــه ای ــ$ ب ــانه های اجتماع ــ$» رس ــش «اجتماع ــ١b (٢٠١۵) بخ ــه گلب ــه گفت ب
ــا یTدی>ــر تعامــل م$ کننــد و در واقــع پروفایل هــای رســانه های اجتماعــ$ ابــزار  کــه افــراد ب
ــز خویشــاوندان او هســتند.  ــواده و نی ــرای شناســایی دوســتان، اعضــای خان ــی ب بســیار خوب
در بیشــتر ســایت های شــبTه اجتماعــ$ از ایجــاد پیوندهــای اجتماعــ$ آشــTار بــا افــراد دی>ــر 
ــال) کــردن  ــو (دنب ــد (دوســت)  شــدن و فال ــه دو شــTل فرن ــد ب ــن رون پشــتیبان$ م$ شــود. ای
ــد  ــه فرن ــد م$ شــود، یــb درخواســت ب ــا شــخص دی>ــر فرن ــ$ فــردی ب ظاهــر م$ شــود. وقت
بالقــوه فرســتاده م$ شــود، اگــر ایــن فرنــد بالقــوه ایــن درخواســت را بپذیــرد، در ایــن صــورت 

1. Golbeck
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ایــن دو نفــر بــه هــم متصــل م/ شــوند. فرنــد شــدن در کل بــه معنــای رابطــه دوســویه اســت و | 

هــر دو طــرف بایــد ایــن رابطــه را تصدیــق کننــد. در جهــت مقابــل، فالــو کــردن مم6ــن اســت 
یــ@ رابطــه یــ@ ســویه باشــد. وقتــ/ کاربــران بــه آنچــه یــ@ شــخص خــاص در یــ@ شــب6ه 

ــد.  ــو م/ کنن ــد باشــند او را فال ــد عالقمن اجتماعــ/ پســت م/ کن
بــه عبــارت دیKــر، اگــر کســ/ تمایــل داشــته باشــد تــا پســتهای کاربــر دیKــر را مشــاهده 
کنــد، بایــد روی دکمــه «فالــو» در صفحــه آن کاربــر کلیــ@ کنــد تــا بــه عکس هــا و ویدئوهــای 
ــد؛  ــش م/ آی ــت پی ــن صــورت، دو وضعی ــد. در ای ــدا کن منتشــر شــده توســط او دسترســ/ پی
در حالــت نخســت کاربــر هیــچ نوعــ/ از تنظیمــات فیــس بــوک را اعمــال نکــرده یــا صفحــه 
ــه  ــه ب ــن دکم ــو»، ای ــه «فال ــ@ روی دکم ــس از کلی ــن صــورت پ ــه در ای ــ/ اســت ک او عموم
ــر پیــدا م/ کنــد، در ایــن صــورت هــر عکــس یــا ویدئویــی کــه توســط آن  «فالوئینــگ١» تغیی
کاربــر بارگــذاری م/ شــود، در صفحــه شــخص/ کــه او را فالــو م/ کنــد نشــان داده م/ شــود. 
در وضعیــت دیKــری کــه صفحــه کاربــر خصوصــ/ باشــد، اگر شــخص/ دکمــه «فالو» را فشــار 
دهــد، سیســتم بــه شــ6ل خــودکار درخواســت فالــو کــردن را بــه آن کاربــر ارســال م/ کنــد و 
ــه شــود، امــ6ان مشــاهده عکســها و ویدئوهــا  ــن درخواســت پذیرفت ــ/ کــه ای ــا در صورت تنه

وجــود دارد (تینــگ٢، ٢٠١۴).
شــخص/ کــه فالــو م/ شــود در اغلــب مــوارد مجبــور نیســت تــا رابطــه را بپذیــرد و 
همچنیــن ایــن انتظــار یــا الــزام وجــود نــدارد کــه فالــو عملــ/ دوســویه باشــد. تعــداد فالوئرهــا و 
فالوئینگهــا در اغلــب مــوارد در اینســتاگرام ی6ســان نیســت و تعــداد فالوئرهــا نشــانگر حــدود 

و وســعت شــب6ه اجتماعــ/ اســت (همــان).
از طــرف دیKــر، بایــد گفــت کــه رســانه های اجتماعــ/ تعامــل اجتماعــ/ دائمــ/ با دوســتان 
و دنبال کننــدگان را ام6ان پذیــر کرده انــد. افــراد نــه تنهــا تحــت تأثیــر کســان/ قــرار م/ گیرنــد 
کــه عقایدشــان بــه نظرشــان ارزشــمند اســت، امــ6ان دارد کــه آنهــا تحــت تأثیــر دوســتان و 

دنبال کننــدگان مجــازی نیــز قــرار بKیرنــد (شــلدون، ٢٠١۵).
از نظــر معمــاری و کارکــردی، فالوئــر ی6ــ/ از ویژگ/ هــای اساســ/ اینســتاگرام اســت کــه 
معــادل فرنــد در فیس بــوک بــه شــمار مــ/ رود، هرچنــد کــه تفاوت هــای اندکــ/ بــا هــم دارنــد. 
ــمار  ــه ش ــتاگرام ب ــه در اینس ــدرت و وجه ــاد ق ــن نم ــتاگرام اصل/ تری ــر در اینس ــداد فالوئ تع
مــ/   رود و به طــور معمــول کاربــران اینســتاگرام تــالش م/ کننــد تــا تعــداد فالوئرهــای خــود را 

1. Following

2. .Ting



تحلیل پدیدارشناخت& تجربه زیسته کاربران  | ۵۵

١٣
٩۶

ن 
ستا

زم
م،

هل
 چ

رۀ
ما

 ش
م،

ده
ج

 ه
ره

دو
 | افزایــش دهنــد. نســبت افــرادی کــه مــا را دنبــال م� کننــد بــه افــرادی کــه مــا دنبــال م� کنیــم 

نشــانگر میــزان اهمیــت و برجســتگ� مــا اســت و هــر چــه مخــرج کســر کوچ4تــر و صــورت 
آن بزرگتــر باشــد، ایــن برجســتگ� و اهمیــت افزایــش م� یابــد. عبارتهایــی هماننــد «بیشــترین 
ــت و  ــزان محبوبی ــاری می ــه شــ4ل آم ــه م� شــوند، ب ــه شــ4ل فهرســت ارائ ــو شــده» کــه ب فال
شــهرت افــراد را اینســتاگرام نشــان م� دهنــد. هم اکنــون ســلنا گومــز١ به عنــوان پرطرفدارتریــن 
کاربــر اینســتاگرام بیــش از ١٣٣ میلیــون فالــور دارد در صورتــ� کــه او فقــط ٣٧ نفــر را فالــو 

کرده اســت٢.
دریافــت  برنامه هــای  و شــناخته ترین  از عمده تریــن  ی4ــ�  کــه  بــازار  بــه کافــه  اگــر 
ــRان و  ــردی رای ــه کارب ــد ده برنام ــش از چن ــم بی ــه کنی ــت مراجع ــل اس ــن های موبای اپلی4یش
غیررایــRان عرضــه شــده اند کــه هــدف آنهــا ارائــه شــیوه ها و روش هایــی بــرای افزایــش تعــداد 
فالوئــر و نیــز دریافــت الیــV و کامنــت اســت٣. وجــود ایــن میــزان از برنامــه بــرای افزایــش 
مصنوعــ� فالوئــر نشــان م� دهــد کــه اوالX تقاضــا بــرای ایــن نــوع برنامه هــا وجــود دارد و ایــن 
نــوع برنامه هــا بــر اســاس بازاریابــی و شــناخت نیازهــای بــازار شــب4ه اجتماعــ� اینســتاگرام 
ــه  ــت کم در زمین ــش آن ـ  دس ــر و افزای ــداد فالوئ ــل تع ــه در اص ــم اینک ــوند و ه ــته م� ش نوش

اجتماعــ� ایــران ـ بــه یــV هنجــار در اینســتاگرام تبدیــل شــده اســت.
همان طــور کــه فاکــس (٢٠١٣) در مــورد توئیتــر م� گویــد، «قــدرت دیــده شــدن» منطــق 
اساســ� اینســتاگرام اســت کــه در تعــداد فالوئــر متجلــ� م� شــود. برخــ� ســتاره های ورزشــ� 
و ســینما عمومــاً بیشــترین ســهم دیــده شــدن را بــه خــود اختصــاص م� دهنــد و ســتاره های 
ــل شــده اند، در رده هــای  ــه ســتاره تبدی ــه ب ــن زمین ــرادی کــه منحصــراً در ای اینســتاگرام�، اف
ــر دارای ســطوح مختلــف  ــزان دیــده شــدن و داشــتن فالوئ ــه، می ــد. البت بعــدی قــرار م� گیرن
بین المللــ� تــا گــروه کوچ4ــ� از دوســتان اســت. برخــ� بازیRــران و خواننــدگان هالیــوود در 
ســطح جهانــ� فالوئــر و طرفــدار دارنــد و مــورد توجــه هســتند امــا در فضایــی محــدودی از 
ــال،  ــرای مث ــد؛ ب ــدا کنن ــ� شــاخص دســت پی ــه موقعیت ــز برخــ� توانســته اند ب اینســتاگرام نی
دختــر نوجوانــ� کــه در جمــع دوســتان و هــم کالســیهایش توانســته اســت بیشــترین فالوئــر را 

بــه خــود اختصــاص دهــد، نــزد گــروه همســاالنش موقعیتــ� برجســته دارد.

1. Selena Gomez 

2.  .www.instagram.com/selenagomez  (١٣٩۶/تاریخ آخرین مراجعه: ١١/١٧)

٣. برخ� از این برنامه ها عبارتند از: فالوئربRیر اینستاگرم؛ فالوئر گیر اینستاگرام؛ اینستاممبر (افزایش فالوئر و الیV)؛ فالوئر 
پالس (فالوئربRیرـ  الیV بRیر)؛ فالوگرام (الیV و فالوئر اینستاگرام)؛ اینستاگرام ابزارـ  فالوبRیر و ...(تاریخ آخرین بازدید: 

١٠ دی ١٣٩۵).
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آنچــه کــه در ادامــه مــورد توجــه قــرار م, گیــرد، تجربیــات و تفســیرهای پاســخ�ویان از | 

فالــو کــردن و اهمیــت و ابعــاد گوناگــون آن اســت. نخســتین مضمونــ, کــه در اینجــا توجــه 
ــ, فالــو کــردن و داشــتن فالوئــر اســت. م, شــود، اهمیــت کم@

یت فالوئینگ ١‑٢‑٧.ارزشمند بودن کم>
همان طــور کــه گفتــه شــد، تعــداد فالوئــر در اینســتاگرام به منزلــه یــA ارزش و نمــاد 
 Aقــدرت، هویــت و منزلــت اجتماعــ, محســوب م, شــود. اصــل شــهرت کــه در مــورد الیــ
ــالش  ــران ت ــداق دارد و کارب ــز مص ــا نی ــت در اینج ــرار گرف ــث ق ــورد بح ــA م ــداد الی و تع
م, کننــد از طریــق جلــب هــر چــه بیشــتر فالوئــر خــود را از کاربــران عــادی متمایــز کننــد و بــه 
مرکــز هندســ, بخشــ, از قلمــرو اینســتاگرام تبدیــل شــوند. بــه عبــارت دی�ــر، همان طــور کــه 
مارویــ١A (٢٠١۵) م, گویــد، از نظــر بســیاری از کاربــران عــادی، داشــتن هــزاران یــا حتــ, 
چنــد صــد فالوئــر م, توانــد یــA نیــروی برانگیزنــده باشــد. ی^ــ, از پاســخ�ویان کــه بیــش از 

ــد: ــاره م, گوی ــن ب ــر دارد در ای ٩٠٠٠ هــزار فالوئ
من دوساله که اینستا هستم، اولش برام چندان جذاب نبود و گاه, اوقات به 
اینستا سر م, زدم، اما کم کم به اینجا عادت کردم و زمان, که در طول روز میام 
از  بیشتر شد، اولش فالوئرام کم بود، دوستام بودن و اعضای خانواده، ول, 
معمول, بودن راض, نبودم، شروع کردم به جمع کردن فالوئر، الیA م, کردم 
بقیه رو، براشون کامنت م, ذاشتم، فالو کردم تا بقیه هم بیان منو فالو کن، 
ترفندهای مختلف, استفاده م, کردم حت, از این برنامه های پول, هم نصب 
 Aکردم، تا تونستم تعداد فالوئرهام رو زیاد کنم، االن هر چ, پست م, ذارم الی
و کامنت زیاد م, خوره، تقریباً چند هزارتا الیA و گاه, چند صدتا کامنت، 

خوبه که آدم اینقدر مورد توجه باشه (امیررضا، ٢٧ ساله).
همان طــور کــه مشــاهده م, شــود، تمایــل بــه افزایــش تعــداد فالوئرهــا یــA رونــد تدریجــ, 
اســت کــه روابــط و قواعــد حاکــم بــر ایــن فضــا برخــ, از افــراد را برم, انگیــزد تــا از طریــق 
افزایــش تعــداد فالوئرهــا بــه رضایــت درونــ, دســت پیــدا کننــد؛ رضایــت درونــ, بــه افزایــش 
تعــداد فالوئرهــا بســتگ, دارد، زیــرا معمــاری اینســتاگرام به گونــه ای اســت کــه پســت هایی کــه 
بیشــتر الیــA م, شــوند یــا کامنــت دریافــت م, کننــد، در فیــد اینســتاگرام در معــرض تماشــای 
دی�ــران قــرار م, گیرنــد و پســت های دی�ــر بــه حاشــیه رانــده شــده، یــا اینکــه تنهــا در دایــره 

محــدودی از فالوئرهــا دیــده م, شــوند. 
ــا دوســتان وی را  ــی ب ــه حــس رقابت جوی پاســخ�وی دی�ــری شــرح م, دهــد کــه چ�ون
1. Marwick
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 | وادار کــرده اســت تــا ب+وشــد تعــداد فالوئرهــای خــود را افزایــش دهــد:

من دلم م6 خواست تعداد فالوئرام بیشتر از دوستام باشه، خب کالس داره، یه 
جور مثل اینه که از بقیه سرتر باش6 و به رخ بقیه ب+ش6 تعداد فالوئرهاتو، برای 
همین سع6 کردم فالوئرام زیاد بشه، خب به خاطر عکسایی که از خودم گذاشتم 

و جذاب بودن، خیل6 زود فالوئرام چند هزارتایی شد (ملیسا، ١٩ ساله).
پاسخOوی دیOری در همین زمینه م6 گوید:

فالوئر زیادی یعن6 اینکه تو اینستا شاخ بش6 و به بقیه پز بدی، خیل6 برای این 
کار پول خرج م6 کنن و فالوئر م6 خرن، منم این کارو کردم معمول6 بودن رو 
دوست ندارم، هرچ6 فالوئرات بیشتر باشه، یعن6 باحال تری (میثم، ١٧ ساله).

در اینســتاگرام اکثــر کاربــران هویتــ6 واقعــ6 دارنــد، بنابرایــن، در ایــن فضــا شــناخته شــده 
هســتند و شــب+ه ای از دوســتان، هم کالســ6 ها (دانشــOاه6 و دبیرســتان6)، افــراد خانــواده و 
نزدیــ+ان پیرامــون آنهــا شــ+ل م6 گیــرد و گاهــ6 فشــار گروهــ6 و نیــز میــل بــه برتری جویی ســبب 
م6 شــود تــا تــالش م6 کننــد از کاربــران عــادی اینســتاگرام بــه افــرادی شــناخته شــده تبدیــل شــوند 
یــت بــر  Yو کانــون کامنــت و الیــ] محســوب شــوند. بــه همیــن دلیــل اســت کــه از یــ] منظــر کم

ــده ارزش رابطــه محســوب م6 شــود. ــط افــراد ح+مفرمــا م6 شــود و تعیین کنن رواب
ــز  ــن فضــا نی ــه در ای ــط اجتماعــ6 شــ+ل گرفت ــت رواب ــا از ســوی دیOــر، بررســ6 کیفی ام

ــرد. ــرار م6 گی ــه ق ــورد توج ــدی م ــون بع ــه در مضم ــت دارد ک اهمی
٢‑٢‑٧. تناقض دوست' در فالوئینگ

ی+ــ6 از ویژگ6 هــای حاکــم بــر روابــط بیــن افــراد در شــب+ه های اجتماعــ6 ایجــاد شــب+ه ای 
از روابــط دوســت6 و «فرنــد شــدن» یــا «فالــو کــردن» اســت. ایجــاد شــب+ه ارتباطــ6 در فیــس 
ــه  ــا گاهــ6 قطــع رابط ــرش آن ی ــرش، عــدم پذی ــر درخواســت دوســت١6 و پذی ــ6 ب ــوک مبتن ب
دوســت6 یــا آن فرنــد٢ کــردن اســت. در اینســتاگرام ایــن ویژگــ6 بــه شــ+ل فالــو کــردن اســت 
کــه نســبت بــه فرندینــگ یــا دوســت6 معنــای خنث6 تــری دارد بــا ایــن همــه بــر تشــ+یل روابــط 

نزدیــ] بــا افــراد دیOــر داللــت دارد.
ــ6  ــ6 و حقیق ــای واقع ــ6، معن ــب+ه های اجتماع ــژه در ش ــن به وی ــط آنالی ــش رواب ــا افزای ب
ــوع  ــن موض ــت؛ ای ــده اس ــل ش ــز تبدی ــ6 چالش برانگی ــه موضوع ــب+ه ها ب ــن ش ــت6 در ای دوس
کــه کیفیــت روابــط دوســتانه در شــب+ه های اجتماعــ6 تــا چــه حــد بــه روابــط دوســت6 واقعــ6 
ــت  ــوده اس ــ6 ب ــات مختلف ــوع مطالع ــا آن دارد، موض ــی ب ــه تفاوت های ــت و چ ــ] اس نزدی

1. Friend request

2. Unfriend 
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ــتووا٢، ٢٠١۴).|  ــران، ٢٠١۵؛ هیس ــس١ و دی& ــد: گی (همانن

ــو کــردن» در ســایت های شــب6ه اجتماعــ2  ــا «فال ــوان گفــت کــه «دوســت شــدن» ی م2 ت
ــب6ه های  ــادی ش ــای ع ــ2 از روال ه ــه بخش ــه منزل ــرگرم2 و ب ــ2 از س ــ6ل خاص ــه ش ــه ب گرچ
اجتماعــ2 تبدیــل شــده اســت، امــا وقتــ2 فــردی را کــه نم2 شناســد بــه فهرســت دوســتان خــود 
ــه  ــرد ک ــوش ک ــد فرام ــاوت م2 شــود ـ گرچــه نبای ــا حــدودی متف ــد، موضــوع ت ــه م2 کن اضاف
ــا فرندهــا در شــب6ه های اجتماعــ2  ــان واقعــ2 در فهرســت فالوئرهــا ی ــزودن دوســتان جه اف
نیــز م2 توانــد بRعــد جدیــدی بــه دوســت2 بیــن افــراد اضافــه نمایــد. بنابرایــن، بــه دلیــل امــ6ان 
دســتکاری هویــت یــا عــدم ابــراز هویــت واقعــ2 مم6ــن اســت دوســت2 های عمیقــ2 در ایــن 
فضــا شــ6ل نگیــرد یعنــ2 اینکــه فالوئــر بــه دوســت تبدیــل نشــود ول2 شــاید ارتبــاط با دوســتان 

پیشــین کــه بــه دالیــل مختلــف قطــع شــده اســت مجــدداً برقــرار شــود. 
ــم،  ــرار دهی ــر ق ــد نظ ــت2 را م ــا دوس ــود در واژه نامه ه ــای موج ــاس تعریف ه ــر اس ــر ب اگ
ــه  ــادی ب ــه زی ــیم و عالق ــی م2 شناس ــه خوب ــه او را ب ــ2 ک ــای «کس ــه معن ــد ب ــت م2 توان دوس
او داریــم و از گــذران وقــت بــا او لــذت م2 بریــم٣» باشــد؛ امــا اینکــه آیــا واقعــاً فالــو کــردن 
یــا فرندینــگ م2 توانــد بــه شــناخت و عالقــه زیــاد منجــر شــود و احساســ2 واقعــ2 هماننــد 

ــز اســت.  ــد موضوعــ2 چالش برانگی ــ2 ایجــاد کن دوســت واقع
بــا ایــن همــه، شــواهد حاکــ2 از آن اســت کــه نســبت بــه تحقــق ایــن موضــوع نــگاه منفــ2 
ــد  ــان م2 ده ــال۵ نش ــ۴2 و اتص ــل بودگ ــن متص ــi (٢٠١۴) بی ــن دای ــز ف ــود دارد. تمای وج
کــه چ&ونــه در شــب6ه های اجتماعــ2 شــاهد حرکــت از روابــط عمیقــ2 و صمیمانــه انســان2 
(متصــل بودگــ2) بــه ســوی اتصــال (روابــط محــض میــان افراد) هســتیم. بــه گفتــه وی، گرچه 
ــود  ــور م2 ش ــه تص ــ2 ک ــب6ه های اجتماع ــه ش ــراد را ب ــ2 بســیاری از اف ــه متصل بودگ ــاز ب نی
ــرا  ــ2 آن ــا دســت اندرکاران شــب6ه های اجتماع ــد، ام فرهنگــ2 مشــارکت2 اســت ســوق م2 ده
بــه اتصــال بــه منزلــه منبعــ2 بــرای تبدیــل روابــط میــان افــراد بــه کســب درآمــد تبدیــل کردنــد.

بــا وجــود منطــق اقتصــادی حاکــم بــر روابــط اجتماعــ2 موجــود در شــب6ه های اجتماعــ2 
ال و افزایش شــب6ه های  mهماننــد اینســتاگرام کــه بــر افزایــش تعداد اعضــاء و به ویژه اعضــای فع
دوســت2 بــرای شناســایی پیوندهــا بــه منظــور بهره بــرداری تجــاری تأکیــد م2 شــود، در مــورد 

1. Geiß

2. Hristova

3. Longman Dictionary 

4. .Connectedness 

5. .Connection 
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 | ــب�ه های  ــد ش ــ& همانن ــب�ه های اجتماع ــا ش ــ& ی ــت& های واقع ــ�ل گیری دوس ــا ش ــت ی کیفی

اجتماعــ& دنیــای واقعــ& تردیــد وجــود دارد؛ همان طــور کــه ی�ــ& از پاســخ7ویان م& گویــد: 
من خیل& فالوئر دارم که تقریباً نصف بیشترشون پست هایی را که م& ذارم 
الیL م& کنند و بعض& وقت ها کامنت هم م& ذارن، همان طور که من برای 
پست هاشون کامنت م& ذارم اما این دلیل نم& شه که من واقعاً باهاشون دوست 
اکثراً  که  رو  بیشترشون  دارم  باهاشون  نزدی�&  رابطه  احساس کنم  و  باشم 
توجه& بهشون ندارم، فقط بعض& هاشون برام اهمیت بیشتری دارند و سع& 

م& کنم حتماً پست هاشونو الیL کنم (آرمان، ٢٨ ساله).
همچنیــن پاســخ7وی دی7ــری بــر محــدود بــودن امــ�ان رابطــه بــا فالوئرهــا تأکیــد م& کنــد 
و معتقــد اســت کــه تنهــا رابطــه ژرف تــر بــا برخــ& از فالوئرهــا شــ�ل م& گیــرد کــه البتــه شــاید 

گاهــ& بــه شــ�ل م�انی�ــ& باشــد؛ همان طــور کــه ی�ــ& از پاســخ7ویان م& گویــد:
من فقط نسبت به چند تا از فالوئرام احساس نزدی�& و صمیمیت بیشتر دارم 
و رو پستهاشون کامنت م& ذارم، حت& با این فالوئرام هم خیل& کم پیش اومده 
 Lکه تو دایرکت حرف بزنم، بیشتر وقت ها هم چون اونا پست های منو الی

م& کنند منم پستهاشون رو الیL م& کنم (ملیسا، ١٩ ساله).
بــا وجــود ایــن بــه نظــر م& رســد کــه پیوندهــای قــوی عاطفــ& میــان فالوئرهــا اغلــب در 
ــواده،  ــ& جــزء اعضــای خان ــان دوســتان& اســت کــه از پیــش همدی7ــر را م& شناســند؛ یعن می
دانشــ7اه و دبیرســتان و محــل کار و آشــنایان محســوب م& شــوند؛ بــه عبــارت دی7ــر، 
ــن  ــان ای ــد می ــت پیون ــل تقوی ــه عام ــه منزل ــا ب ــا و کامنت ه ــتاگرام و الیL ه ــت های اینس پس

ــ& از پاســخ7ویان: ــه ی� ــه گفت ــد؛ ب ــل م& کن ــراد عم اف
فالوئر به نظرم همون دنبال کننده است و پست& که خیل& ها م& ذارن اگه خوب و 
جالب و جذاب باشه احتماالe لذت بخشه اما معنیش این نیست که من نسبت به 
کس& که اون پست رو گذاشته حتماً احساس خوشایندی پیدا م& کنم، ارتباط 
عاطف& بیشتر بین دوستامه که میان زیر پستام نظر م& دن، شوخ& م& کن دست 

میندازن و الیL م& کنن، این فالوئرا دوست من هستن (امیر، ٢٢ ساله).
پاسخ7وی دی7ری در توضیح فالوئرهای خود م& گوید:

من پست م& ذارم تا خانواده و دوستام فقط ببینن و نظر بدن، تعداد فالوئر 
برام مهم نیست، صفحه من خصوصیه و فالوئرام هم دوستام و فامیل هستن 

(مژگان، ٣١ ساله).
امــ�ان عمومــ& یــا خصوصــ& بــودن صفحــه اینســتاگرام، تعییــن عمــق و کیفیــت روابط با 



ــ ارتباطات ۶٠ | مطالعات فرهنگـ 

١٣
٩۶

ن  
ستا

زم
م، 

هل
 چ

ارۀ
شم

م، 
ده

هج
ره 

دو
فالوئرهــا را ام6ان پذیــر م" کنــد. برخــ" از افــرادی کــه صفحه هــای خصوصــ" دارنــد ترجیــح | 

م" دهنــد تــا در ایــن فضــا تنهــا بــا دوســتان از پیــش موجــود خــود به واســطه پســت ها، 
عکس هــای شــخص" و عمومــ"، ویدئوهــای جالــب توجــه و ســرگرم کننده و مطالــب دیBــر 
در ارتبــاط باشــند. کاربــران اینســتاگرام یــا اینســتاگرامرهایی هــم کــه تنظمیــات صفحــه آنهــا به 
شــ6ل عمومــ" اســت، تنهــا بــا تعــداد معــدودی از کاربــران رابطــه ای جدی تــر برقــرار م" کننــد 
و بــه نظــر نم" رســد روابــط ســطح" میــان فالوئرهــا بــه دوســت" های معنــادار هماننــد زندگــ" 

واقعــ" تبدیــل شــود.

٨. بحث و نتیجه گیری
ــه بخــش مهمــ" از  ــو ب ــT شــب6ه اجتماعــ" اشــتراک عکــس و ویدئ ــوان ی اینســتاگرام به عن
زندگــ" ایرانیــان در فضــای مجــازی تبدیــل شــده و از سیاســتمداران و افــراد مشــهور گرفتــه 
تــا شــهروندان عــادی هــر روز بخشــ" از زندگــ" روزمــره خــود را در ایــن پلتفــرم بــه اشــتراک 

م" گذارنــد. 
افــراد تــالش م" کننــد تــا تمامــ" لحظــات زندگــ" خــود را از طریــق تصویری ســازی بــه 
پدیــده ای مهــم و بااهمیــت تبدیــل کننــد کــه میــزان الیT هــای دریافــت شــده میــزان اهمیــت 
آنــرا نشــان م" دهــد. در واقــع، هــر رخــدادی در دنیــای واقعــ" روزانــه در صورتــ" رخــدادی 
مهــم تلقــ" م" شــود کــه دیBــرانـ  واقــع دور یــا نزدیــT از نظــر جغرافیایــی و میــزان صمیمــت 

ـ از راه گذاشــتن کامنــت و الیــT کــردن ســبب برجســته شــدن آن شــوند. 
الیــT شــدن پســت ها بــرای بســیاری از افــراد بــه دل مشــغول" ذهنــ" واقعــ" و در مــواردی 
وســواس گونه بــا تبعــات روان شــناخت" همچــون تنــش و اســترس و اضطــراب تبدیــل شــده 
اســت. الیــT شــدن از یــT ســو بــه معنــای پســندیده شــدن و تحســین شــدن اســت و اگــر 
پســت یــا عکــس و ویدئویــی الیــT شــود، گویــی فــرد الیــT شــده اســت؛ الیــT بیشــتر بــرای 
فــرد بــه معنــای ارزشــمند شــمرده شــدن اســت و آشــ6ارا تبعــات دریافــت الیــT کمتــر یــا کــم 

شــدن تعــداد الی6هــا، بــه معنــای پیامدهــای منفــ" روان شــناخت" بــرای فــرد اســت.
ابــزار کامنــت اینســتاگرام در زمینــه جامعــه ایرانــ"، عرصــه ای بــرای اظهــار نظــر و ام6انــ" 
ســهل الوصول بــرای تقریبــاً هــر نــوع بیــان اســت: از نقدهــای منطقــ" و بحث هــای اصولــ" 
در مــورد پســت ها گرفتــه تــا فحاشــ" های غیراخالقــ" و غیرمنطقــ" کــه ی6ــ" از چالش هــای 

عمــده فضــای ســایبر در ایــران بــه شــمار مــ" رود.
ــه هــر طریقــ"  ــر نمــاد ارزشــمندی و قــدرت اســت و افــراد ب در اینســتاگرام تعــداد فالوئ
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 | م/ کوشــند ـ حتــ/ بــا خریــد الیــ+، فالوئــر و کامنــت ـ بــا افــزودن بــر تعــداد فالوئرهــا و در 

مقابــل، فالــو کــردن کمتــر دی;ــران، بــه دی;ــران نشــان دهنــد کــه افــراد مهمــ/ هســتند. ایــن 
ــ/ فالوئرهــا ســبب شــده تــا روابط میــان افــراد و فالوئرهایشــان  Cنــوع تــالش در جهــت رشــد کم
کیفیــت روابــط دوســتانه دنیــای واقعــ/ را نداشــته باشــد. بنابرایــن، بــه نظــر م/ رســد بازســازی 
کامــل روابــط دوســتانه واقعــ/، کــه شــامل ابــراز عالقــه، توجــه، همدلــ/ و حمایــت اســت، از 

طریــق شــبKه های اجتماعــ/ غیرممKــن باشــد.
به طــور کلــ/ بایــد اشــاره شــود کــه تعامــالت در شــبKه های اجتماعــ/ دارای پیامدهایــی 
هماننــد طــرد و پذیــرش اجتماعــ/ و احســاس ارزشــمندی و بی ارزشــ/ اســت کــه م/ توانــد بــه 
خــارج از محیــط فضــای مجــازی تســرCی پیــدا کنــد و زندگــ/ واقعــ/ افــراد را تحــت تأثیــر قــرار 
ــده شــبKه های اجتماعــ/ در روال هــای زندگــ/ روزمــره و حــذف  ــر شــدن فزاین دهــد. جای;ی

احســاس جابه جایــی بیــن فضــای واقعــ/ و مجــازی ایــن آثــار را تشــدید م/ کنــد.
از ســوی دی;ــر بایــد اشــاره کــرد کــه هــر روز بیــش از پیــش مــرز میــان فضــای واقعــ/ و 
مجــازی محــو م/ شــود و جابه جایــی میــان ایــن دو «نامحســوس» م/ شــود. در نتیجــه، ایجــاد 
اختــالل در دسترســ/ بــه شــبKه های اجتماعــ/ از جملــه اینســتاگرام را نبایــد امــری مجــزا از 
ــه شــبKه های  ــن، برخــالف دیدگاهــ/ کــه قطــع اتصــال ب زندگــ/ واقعــ/ تصــور کــرد. بنابرای
اجتماعــ/ هماننــد اینســتاگرام را امــری عــادی قلمــداد م/ کنــد، م/ تــوان مدعــ/ شــد کــه ایــن 
رویــداد م/ توانــد پیامدهــای عمیــق و آثــار زیان بــار روان شــناخت/ و اجتماعــ/ در پــی داشــته 

باشــد. 
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