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 چکیده

 ستارگی نظام به ورود برای جدید های رسانه از آنها استفاده و ایرانی ستارگان خرد مطالعه در صدد مقاله این
  های شبکه نقش ،اینستاگرام پرمخاطب کاربران از مورد پن  بررسی باتالش بر این بوده است تا  .است

 برای .گیرد قرار تحلیل مورد «ستارگی» از جدیدی نوع ایجاد تعمیق فرهنگ شهرت و در مجازی اجتماعی
. است شده استفاده اجتماعی شناسی نشانه کیفی روشهای مورد بررسی از  بررسی صفحات اینستاگرام نمونه

ویژه نحوه استفاده  پدیده ستارگان خرد ایرانی و به به که است داخلی مستقل تحقیق نخستین رو پیش تحقیق
با فراگیری  که دهد می نشان های این مقاله یافته. پردازد میآنها از سلفی برای ورود به نظام ستارگی 

گی سنتی که تا پیش از ستار نظامدر ایران نیز دستخوش تغییر شده است. های اجتماعی فرهنگ شهرت  شبکه
های جمعی بود، اکنون دچار تحول شده است. از تبعات  مراتب و هنجارهای خاص رسانه این مبتنی بر سلسله

 مطلوب ینمایشبا ارائه  تاره،س یك کسوت درمعمولی به جرگة ستارگان است. این افراد  افراداین تحول ورود 
شیوة اصلی برای ارائه یك خودِ  در این میان یك .آورند و هواداران خاص خود را گرد هم می مخاطبان خود از

 از یكهر شوند. برای مثال  های سلفی است که اغلب بر پایه گفتمانی جنسیتی ارائه می مطلوب عکس
و  (زیبایی مثابه به زن و عضالنی بدنمثابه  به مرد) خود جنس به مختص های نشانهاز  ی این تحقیقها نمونه

و عمومی شدن  انتشاربا  کنند.استفاده می ببینده کردن همراه برای همچنین تالقی مذهب، هنر و مد
شود. این امر نشان  می وارداین ستارگان نوظهور  زندگی حاالت ترین شخصی به بیننده های سلفی، عکس

مهم  هاییدر حال دگرگون کردن جنبه یاجتماع هایگسترش شهرت خرد در شبکه یسازوکارهادهد که  می
 گریبا د توانیدر فرهنگ شهرت را م رییاست. تغ یخصوص میحر یدر مرزها جاییجمله جابهرهنگ و ازاز ف
 یها از شاخص یبعض فیو تضع گرایییعرف قیتعم ،ییفردگرا شیهمچون افزا یکالن فرهنگ راتییتغ
 همبسته دانست. رانیدر جامعه ا دارینید
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 مقدمه  .1

( 1986:17) 1برادی. است داشته وجود تاریخ طول در همواره که است ای پدیده شهرت
 و «گیرد می جامعه قرار افراد بقیه از باالتر فرد» آن در که داند می وضعیتی را شهرت

 به این وضعیت در  های رسیدن شیوه و شرایط«. دهد قرار می انها را فرای خود از تصوری»
از . آن است در متداول ارتباطی های شیوه و جامعه از ساختار تابعی و متفاوت تاریخی دوره هر

 آن به دسترسی های شیوه تاریخ بشری بوده که فقط در ای دائمی شهرت، پدیده این منظر
( با رد این نگاه، معتقد است 21-1: 1395) 2حال کشمور این با گردد. تغییر می دجار

فرهنگ ِشهرتِ امروزی نه تنها امتداد تاریخی عالقه به مشاهیر نیست بلکه حتی متمایز از 
میالدی دارد. فرهنگ شهرت امروزی  1940هالیوود است که ریشه در دهه  3نظام ستارگی

 های خصوصی زندگی جنبه به کشیدن سرک برای فراگیر جامعه ولع و که مبتنی بر حرص
 اقتضائات و در صنعت رسانه بواسطه تحوالت اخیرکه  نوظهور است امری دیگران است،

یافته است. ارتباط میان شهرت و رسانه انکارناپذیر است  سیطره و بروز مصرفی مجال جامعه
شهرت را  ها، فرهنگ تغییر در وضعیت رسانه اند. ناپذیری در هم تنیده طور جدایی و این دو به

 سویه و های یك به رسانه کند. به لحاظ تاریخی فرهنگ شهرت اغلب متکی نیز دگرگون می
 فراگیری و مشارکتی های رسانه یجایگزین با .است تلویزیون بوده نظیربا مخاطبان انبوه 

 مشهور افراد اینکه اول. فرهنگ شهرت رخ داده است در عمده تغییر دو اجتماعی های شبکه
 های رسانه با استفاده از تلویزیون و سینما بازیگران وموسیقی  ستارگان نظیر «سنتی»

 الاقل یا کنند برقرار ارتباط خود هواداران با واسطه بی و مستقیم طور به توانند می اجتماعی
ستارگان »و «4شهرت خرد»تغییر دوم ظهور پدیده  .باشند داشته رای چنین ارتباط توهم
 (.Marwick, 2015a: 140)است« 5خرد

                                                           
1. Braudy 

2 .  Cashmore  

3  .  Star System 

و « شهرت خرد»به  Microcelebrityالزم به توضیح است که در این مقاله دو مفهوم کلیدی   .4

Microcelebrities  ترجمه شده است. بعضی « گان خردستار»بهMicrocelebrities  های  سلبریتی»به را

 اند.ترجمه کرده« کوچك

5. Microcelebrities 
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رو است به معنی مشهور بودن نزد جمعی محدود از  شهرت خرد که موضوع اصلی مقاله پیش
کنند. این مفهوم به دو  طور مستقیم مشارکت می هوادارانی است که در تولید این شهرت به

گردد. اول اینکه آوردن کلمه )سلبریتی( متمایز می« شهرت»دلیل از اصطالس شناخته شده 
شناسند  اشاره به محدوده آن دارد، بدین معنی که تعداد افرادی که شخص را می« خرد»

چندان زیاد نیست. دلیل تمایز دوم شیوه تولید شهرت است؛ این کار از طریق انتشار اطالعات 

 (Gamson, 2011: 1067)شود  در باره زندگی روزمره فرد به شکلی تعاملی انجام می

کنند، گرچه ممکن است مخاطبان گان خرد که در فرایند شهرت خرد مشارکت میستار 
سوژه شهرت شدن  ،اجتماعی های رسانه از استفاده باتوانند  اندکی داشته باشند اما اکنون می

را همجون ستارگان موسیقی، سینما و ورزش تجربه کنند. اگر در عصر تلویزیون شهرت 
آنچه  به مربوطچیزی بود مربوط به بودن شخص، در عصر اینترنت شهرت خرد چیزی است 

 و اینترنت نفود ضریب گسترش با .(Marwick, 2015a: 140) «دهند انجام می»افراد 

 دچار نیز ایران در شهرت فرهنگ اینستاگرام نظیر اجتماعی های بکهش فراگیری ویژه به
 فرهنگ در ژرف تغییرات و اسالمی انقالب از پس که است این واقعیت. است شده تغییراتی

. شد بنیادینی تغییرات و زوال دچار نیز ستارگی نظام و شهرت فرهنگ ایران، جامعه ساختار و
 ستارگی نظام و ستاره فاقد ایران تلویزیون و سینما که اند شده مدعی بسیاری مثال برای
 و قوانین شد مدعی توان می امر این دانستن ناپسنیده یا پسندیده و گذاری ارزش از فارغ. است

 نیز و ایرانی و اسالمی هنجارهای از منبعث که جمعی، های رسانه بر حاکم ای رسانه مقررات
 در شهرت فرهنگ مرسوم الگوهای با جندانی سازگاری است، سیاسی نظام های اولویت
 این سنتی ستارگان برای اینستاگرام نظیر  اجتماعی های رسانه فراگیری. ندارد غربی جوامع
 و مدیریت به جمعی های رسانه در رای  های کنترل از فارغ تا است کرده فراهم را فرصت
 اینستاگرام اجتماعی شبکه که دهد می نشان( 1395) موالیی. بپردازند خود شهرت تثبیت
 این و شده ایران هنری و ورزشی های ستاره فعالیت برای محیطی به بدل ای سابقه بی طور به

 خود شهرت تحکیم به گذاشته اختیارشان در رسانه این که امکاناتی از گیری بهره با افراد
 بودن ستاره که دهند می نشان( 1395) نژاد صبوری و رشیدی دیگر ای مطالعه در. پردازند می
 که معنی بدین  است؛ ای تازه معناهای واجد اجتماعی هایشبکه از ناشی جدید فضای در

 با همچنان خود هواداران برای بیشتر بودن دسترس قابل  برای تالش ضمن ستارگان
جادالت مطرس مها،  پژوهش عالوه بر این .کنندمی متمایز معمولی افراد از را خود ترفندهایی

رخ داد   ،ایران پاپ موسیقی ستاره ،«پاشایی مرتضی» مرگ پیفضای عمومی که در  درشده 
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 این از شرحی برای) دانست شهرت فرهنگ در تغییرات سرعت و شدت از بازتابیتوان  نیز می
 شهرت فرهنگ شده در ایجاد تغییرات حال این اب (.1394 زادگان،تقی و دباغی نك مباحث
 یکی. است نشده آن به چندانی  توجه تاکنون رسد می نظر به که است هایی جنبه واجد ایران
 ظهور به اجتماعی های شبکه. است خرد شهرت پدیده و خرد ستارگان ظهور ها جنبه این از

 مفهوم ذیل و است سنتی نوع از متمایز که اند زده دامن ایرانی ستارگان از جدیدی دسته
 سنتی ساختارهای از مدد بدونتنهایی و  به که عادی افرادی د؛گیر می قرار« خرد ستارگان»

 در اصلی سازوکارهای از یکیدهند.  گسترش را خود شهرت تا اند تالش درنظام ستارگی 
در  اجتماعی های شبکه در که های سلفی. است« سلفی» های عکس خرد، شهرت ایجاد

رسد  به نظر می. هستند خرد شهرت ایجاد در موثر سازوکاری گیرند معرض دید عموم قرار می
که ستارگان خرد برای گسترش شهرت خود از   سلفی سازوکارهای نظیر و خرد شهرت پدیده

ایران است.  شهرت فرهنگحال رخ دادن در  اتی است که درتغییر ازبرند بخشی  آن بهره می
 ابعاد و« خرد شهرت» مفهوم معرفی به بار نخستین برای تا است صدد در رو پیش مقاله
 و سلفی از ایرانی خرد ستارگان استفاده از هایینمونه بررسی با سپس و پرداخته آن نظری
 مورد امورد استفاده در گسترش شهرت خرد ر های شیوه اینستاگرام، در آن عمومی انتشار
  . دهد قرار تحلیل

 

  نظري مباني .2

 شهرت فرهنگ و ها رسانه .1-2

شود، چرا که ماهیت کاریزما  کاریزمای جامعه معاصر در آن سرریز میشهرت جایی است که 
ها، از بازیگر یا ورزشکاری واقعاً های خاص است. ستارهدرست در گرو افرادی با ویژگی

مستعد گرفته تا سوپرمدلی به غایت زیبا یا پولداری صرفاً خوش قیافه، همه افرادی هستند 
های بالقوه اعمال قدرت بر وبر به منزلة سرچشمه هایی کهکاریزماتیك و جذاب، ویژگی

 طور عجیبی به مشهور افراد و ها رسانه ((Ferris, 2007:371- 384کنددیگران شناسایی می
 و بسط تلویزیونی نظیر های رسانه با تاریخی طور هب ها تارهس. اندآمیخته هم در یکدیگر با

  یابد گسترش آن خاستگاه از فراتر مراتب به ستاره افراد تصویر شده باعث که اند یافته توسعه
(Braudy, 1986) کنند می منتشر را هایی عکس خود زندگی لحظات از نیز جوان های ستاره 
 و پرده بی دسترسی حس ایجاد باعث که دهند می انجام را تعامالتی خود کنندگاندنبال با  و

 افراد با صمیمی و واقعی رفاقت از تصور «فرااجتماعی تعامل». شود می محدودیت بدون
 دادن گوش یا تلویزیونی نمایش تماشای طریق از که است .(.. و بازیگران،خوانندگان) مشهور
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واکنش  جتماعی،افرا روابط در (.Marwick, 2015a: 139) شودمی ایجاد موسیقی به

. است شخصی آشنایی دارای اوبا  گویی که است ای گونه به ای رسانه چهره به طرفدار
 تبدیل اجتماعی موقعیت به بالقوه نحوی به را افراد فرااجتماعی موقعیت اجتماعی های رسانه
 دهند می افزایش را طرفداران و مشهور های شخصیت بین عاطفی روابط و کنند می

(Marwick, 2015a: 139). تلویزیون که اند کرده استدالل محققان از برخی تازگی، به 

 «همگانی فرصت» را آن (2004) 1ترنرچیزی دامن زده است که  به اینترنت و نما واقعیت

در حقیقت اکنون فرصت ستاره شدن برای  .(Marwick, 2015a: 140) است نامیده

عادی  افراد از سوی ای طور فزاینده به شهرت فرهنگ» گامسوناز نظر . همگان فراهم است
 استدالل گامسون. است گرفته شکل «اند شده عادی کهمشهوری  افراد و  شده مشهور که
 از که ای ستاره است، یافته گسترش شهرت فرهنگ رسدمی نظر به که حالی در کند، می

 و تلویزیون با مقایسه در است، دستیابی قابل آنالین صورت به یا 2نما واقعیت تلویزیون طریق
  (.Gamson, 2011: 1062) شود می محسوب رزشا کم فیلم

 آنالینهمیشه » ویژگی پرسرعت اینترنت های همراه متصل بهتلفن به دسترسی افزایش
 کندمی ترغیب را شهرت مشتاق افراد وستارگان را ممکن کرده است. این موضوع  «3بودن
بسیار  معیارهای ،زمان هم. گذارند اشتراک به طور دائم به را خود روزمره زندگی جزئیات که

 تعداد و کنندگاندنبال تعدادنظیر  اجتماعیدر شبکه های  موفقیتملموس و کمّی 
این . کنند جذب را مخاطبانی طور فعال به تا کند می تشویق را یك مطلب، افراد« یها الیك»

 تعداد بیشترین جذب برایستارگان خرد در رقابت هم  و ستارگانهم  باعث می شود که
 استفاده محتوا مداوم جریان تولید برای اجتماعی های رسانه از یطور یکسان به مخاطب

مبتنی « ستارگی نظام» این به افراد اینستاگرام، دربا این حال باید توجه داشت که . کنند می
 کنند کهچیزی را دوست دارند و الیك می اغلب کاربران. ندارند مساوی دسترسی 4توجه بر
 مردم که است چیزی و بازاریابیدر  ی استاصطالح« خواستنی»ـ  یابندمی« خواستنی» را آن

 جوان کاربران که را آنچه. یابند دست آن به توانند نمی معموالً اما دارند، آن داشتن به تمایل
 شباهت «معروف و پولدار افراد زندگیسبك » به کنند، می تلقی خواستنیاغلب  اینستاگرام،

                                                           
1. Turner 

2. Reality TV 

3. Always-on 

4. Star system of Attention 
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 مراتب سلسلهتثبیت کنندة  بلکه نیست طلبانهمساوات 1اینستاگرامی شهرت بنابراین. دارد
خوش  ثروت، تجمل، برق، و زرق ای از نمادهایمجموعه آن در کهموجود است   شهرت

 ,Marwick)  یابند می دوبارهتثبیتی  بصری دیجیتال رسانه یك در ارتباطات و گیقیافه

2015a: 141).  

 شهرت خرد .2-2

 سنفت ساتر. شوند می« ستارگان خرد» پدیده ظهور باعث همچنین اجتماعی های رسانه
 های شبکه عصر در اجتماع و شهرت: دوربینی دختران» عنوان با خود کتاب در (2008)

 جدیدی سبك» اصطالس این از سنفت منظور. برد کار به را شهرت خرد اصطالس ،«2اجتماعی
 و ها بالگ صدا، ویدیو، ها، کم وب از افراد آن در که است «آنالین عملکرد از جدیدی
 کسانی و بینندگان خوانندگان، بین خود محبوبیت افزایش برای اجتماعی شبکه های سایت

 تواند می شهرت خرد، .(Senft, 2008: 25) «کنند می استفاده ،هستند ارتباط در آنها به که

عنوان  به مخاطب آن در که شود درک هایی شیوه از مجموعه یك و ذهنیت عنوان یك به
 حفظ مداومطور  به طرفداری این محبوبیتبا مدیریت  شود، می برساخته 3طرفدار گروه

 ,Marwick) کنند مصرف را آن دیگران تا گیرد می صورت دقت به خود ارائه و شود می

 اشاره عملی به باشد، فرد خود به مربوط اینکه از بیش شهرت خرد دیگر، عبارت به  .(2013

 را شده ساخته دقت با و خودآگاه های شخصیت معمول،طور  به. دهد می انجام فرد که دارد
 وبالگ طریق از و باشند ویدیویی یا تصویری متنی، ابتدا در است ممکن که شود می شامل

 را استفاده حداکثر یوتیوب ویدیوهای مجموعه یا اینستاگرام های سلفی مجموعه شخصی،

 خانواده یا دوستان جای به را خود مخاطبان ،ستارگان خرد .(Marwick, 2015b: 7) بکنند

 اشتراک به مخاطبان این با را اطالعاتی استراتژیك، ایشیوه به و بینند می عنوان طرفداران به
 این از اینترنت محققان. دهند افزایش شبکه یك در را خود توجه و محبوبیت تا گذارند می

 فعاالن ،(2012 ،4پی ) توییتر کاربران درک برای عمل عنوان یك به شهرت خرد سازی مفهوم

                                                           
1. Instafame 

2. Camgirls: Celebrity and Community in the Age of Social Networks 

3. Fan base 
4

 . Page 
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 دولت و شهروندان روابط و( 2007 ،2اتوود) پورنوگرافی های ستاره ،(2013 ،1توفکی) آنالین

ستارگان  است ممکن هرچند .(Marwick, 2015b:7) اند کرده استفاده( 2014 ،3پیرس)

 چهره از برداری بهره و ها فناوری از استفاده وجود با اما باشند داشته کمی بسیار مخاطب ،خرد
 موقعیت در توانند می بازیگران، و ورزشکاران نوازندگان، و موسیقی محبوب های ستاره

 به مربوط شهرت تلویزیونی، و رادیو های رسانه دورة در. گیرند قرار ستاره یك سوژگی
 که است عملی با مرتبط شهرت خرد اینترنت، عصر در اما بود؛ شخص  یك هایویژگی
 آنالین های فعالیت طریق از حاضر حال در 4و ناآشنا خرد ستارگان. دهند می انجام مردم
 برای همچنان که حالی در هستند خود از حمایت برای کافی طرفداران جذب به قادر خالق
 از. شوند می گرفته نادیده اصلی جریان های رسانه توسط و مانند می باقی ناشناخته اکثریت
 یك ؛دارد پیوند ،«شخصی برندسازی» فراگیر و فزاینده مفهوم با شهرت خرد سویی

نگاه کرد و  مصرفی محصول عنوان یك به خود در آن باید به که خود ارائه برای استراتژی
 به تبدیل شهرت نتیجه در مارویك، از نقل به 5چنی .فروخت دیگران به را تصویر این

 یا تبلت ،ی که یك تلفن همراهکس هر توسط تواند می که شود می هایی رویه از ایزنجیره
( 5239: 2016) 6جرزلو دیگر نگاهی در (.Marwick, 2015a:141) شود انجامدارد،  تاپپل

. شود می استفاده اینترنت با در مواجهه معموال شهرت خرد اصطالس است، معتقد
 گرچه است، آنالین پیگیری شهرت خرد در گرو درآن که یمشخص «7اینترنتی پذیری رویت»

 شهرت خرد، (Jerselev, 2016: 5239) باشد داشته کوچکی بسیار عمل حوزه است ممکن

-سازی خود در فضای آنالین طراحی میعملکردی است که فرد برای تجاری اول، درجه در

 «کند می توجه او به کسی چه اینکه به توجه بدون مشهور یعنوان فرد به خود ارائه»: کند

(Marwick, 2013:114). به اندیشیدن روش» یك است، ارتباطی شیوه یك شهرت خرد 

 دوامی بی(.  115: 2013)مارویك،  «دیگران با رفتار آن مطابق و ،ستاره عنوان یك به خود
 شکل را سازی ای ستاره معاصر یندهایافر که است چیزی آن مرکز در درست ستارگان خرد

                                                           
1. Tofaki 

2. Atwood 
3   . Pierce 

4. Niche Celebrities 

5. Cheney 

6. Jerselev 

7. Internet-Enabled Visibility 
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 :Jerselev, 2016است حضور و دسترسی عملکردهای شامل فراتر، ایدرجه در که دهد، می

 است ممکن این و کند می عمل خصوصی اجرای نفع به شهرت معاصر های رویه .((5239

 افراد بین تنش و مذاکرات .(Senft, 2013: 350)  باشد «شهرت بازی» در تغییر مهمترین

 منطق هسته ها، ستاره خصوصی زندگی به دسترسی مورد در ها رسانه و طرفداران مشهور،
 طول در. است ستارگی نظام ظهور با زمان هم که داده تشکیل بیستم قرن آغاز از را شهرت
 در را آنها که گیرند می عکس خود شخصی های خانه از مشهور افراد و ستارگان دوره، این
 سال  حدود. دهد می نشان کودکانشان با بازی یا روزنامه یك خواندن مانند روزمره امور انجام
 از و داد تغییر را ای رسانه خصوص و عموم بین ارتباط عمیقاً نماواقعیت تلویزیون ،2000
 ,Jerselev) کرد ایجاد را مشهور افراد خصوصی، و صمیمی های حوزه نامحدود نمایش طریق

 & Burgess) «یوتیوب ستارگی نظام» کنونی، های رسانه انداز چشم در .(5239 :2016

Green, 2009: 24). مرزهای آمیختگیدرهم آن در که است مهم های زمینه از یکی 
 های رسانه فرهنگ همچنین بلکه مشهور، افراد فرهنگ تنها نه ویژگی عمومی و خصوصی
 از صحبت 2003 سال در 1کیتزمن آندریاس که آنجا تا ـ است کلیت عنوان یك به معاصر

 ,Burgess, & Green)  آورد میان به« خصوصی/  عمومی تقسیم آنالین فروپاشی»

 در کاال ارزشمندترین شخصی، معتبر خود یك از توجه جلب بر مبتنی عملکرد (58 :2009
عنوان  به شهرت خرد از مارویك تعریف. است اجتماعی های رسانه سازی ای ستاره نظام

 گفتن برای دیگری راه آن، اساس بر دیگران با رفتار و ستاره عنوان یك به خود به اندیشیدن
 اجتماعی های رسانه در شکست یا موفقیت است؛ متقابل امری توجه، تولید که است مهم این
 .است خواندن قابل غیره، و ها، الیك ،کنندگاندنبال تعداد توسط «ستارگی نظام» در و

تارهس آنالین فرایندهای دهند؛ می ارائه کاال و تجاری عنوان نام به را خود ستارگان خرد
 ,Jerslev) کنند می ادغام اعتبار و صمیمیت با را برندسازی و شدن کاالیی اکنون هم سازی

& Mortensen, 2015). 
با توجه به نقش شبکه اجتماعی یوتیوب در ظهور شهرت خرد  (5240: 2016جرزلو )

 تیوبیوبه اینکه   باور گسترده را در بر دارد.  رهبری خودحسی از  شهرت خرد معتقد است که
 جوان ستارگان خرد کهاست به این باور انجامیده  2باال به پایین از پلتفرمای اجتماعی با  رسانه
 شوند. شهرت است، بدل نمی فرهنگمقوم  که ایشدهتجاری و قدرتمند نظام بخشی ازبه 

                                                           
1. Andreas Kitzman 

2. Bottom-up 
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های اینستاگرام استفاده کرده و به نظام  اند از ظرفیت  تیپ جدید از ستارگان خرد که توانسته
ارشد  ینامه کارشناس انی( در پا2015)کلسی ونینگر هستند. « حجابیستا»ستارگی وارد شوند 

 یدر صنعت مد صنعت اسالم بردندسازیو اینستاگرام ، حجابیستاحجاب:  تیهو»خود، 
به  یغرب ییگرا و مصرف یدر مورد اسالم سنت یرقابت یها گفتماندهد که  ی، نشان م«نیآنال
 .ی ورود کرده استاسالم یها زهآمو هیعل یاجتماع یها مد و رسانه یها وبالگ مدرنِ یایدن
را مکانی در نظر  تالیجید یفضاها و مسلمانان محصوالت باز یاریحال، بس نیا با
از محققان،  یاریبسکه به طوری  با هم حضور دارند اعتقادات و مد که در آن گیرند می
و  گوکارکسل زعم به اند. دهینام «یصنعت فرهنگ اسالم»را  ها آنبرندو  های تجاری بنگاه
از  یا مجموعه ی، صنعت فرهنگ اسالم(Kavakci & Kraeplin, 2016: 852) الرنی مك
 شود یطور خاص به زنان مسلمان عرضه م و کاالهاست که به ها ها، دانش رویه ر،یتصاو

(Waninger, 2015:2.) بازار  نیدر ا ریاخ یها که در سال یا برجسته یها از چهره برخی
ا حجابیست اهای معتدل ی مشخص مذهبی ـ فاشینونیست مد سانینو اند، وبالگ ظهور کرده

 و« حجاب»از اصطالحات رگفته که ب «حجابیستا( »2015) 1به زعم وننینگر هستند.
 لباسو مطابق مد  كیطور ش که به گردد اطالق میزن مسلمان  كی است به« فشیونیستا»
 یلباس اسالم قانونکه با  «ساده» یها از لباس یا که هنوز به مجموعه یدر حال پوشد، می

زنان  نیاز ا یشمار انگشت تعداد .(Waninger, 2015: 2)باشد  می بندیپا ،منطبق است
که  اند به هم رسانده را نیحضور آنالنوعی شناخته شده هستند،  یتالیجیجوان که از لحاظ د
« دنبال کننده»ها  ونیلیم یهزار و حت با صدها یا رسانه یها تیشخص باعث شده است به

 خوانند یرا م ی آنهااجتماع یها رسانه یها و پست یشخص یاه که ماهرانه وبالگ بدل شوند

 واژهآنها . استفاده کردند خردشهرت رشد  یرا براهایی  استراتژی طراحان کنند. یا مصرف می
 متمایز لبابگوناگون مرتبط با ج یها وهیخود را از ش محجبه تا سبك کار بستندحجاب را به 

 (3: 2018)2بول  و پرامیانتی قاتیتحقبر پایه  .را نشان دهند بودن آن و نادرست کنند
یتی جنس های استیس یبرابا مفاهیم متمایز  زیمتما زمینهتوسط دو  زمان همطور  به احجابیست
 اند: نخست فرهنگ شهرت خرد در اینستاگرام است که در آن ا ساخته یافتهحجابیست
ی ارتباطات اسالم ایپو نهیزم م،شده و دو دیطور گسترده بازتول غالب به یتیجنس یهنجارها
 زنانه مورد بحث و اختالف قرار گرفته است. اصولی یها رویهکه در آن 

                                                           
1
. Waninger 

2. Baulch, Pramiyanti 
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های کوچك در  های سلبیرتی در مورد مس لهخود را  ناراحتیاز محققان  برخیبا این حال 
که در آن قدرت زن با قدرت مصرفی درگیر اند  بیان داشتههای پست فمینیستی  ایده قبال

امری جا  دارد ریشه در بازار مصرف کننده که های بیان ه استقالل و شیوانتخاب،  است و

 .(Duffy & Hund, 2015: 3) افتاده است
 

 فرهنگ سلفي .2-3

 هایعکس ویژه به مختلفی هایتکنیك از مخاطبان به خود نمایش برای ستارگان خرد
 با سلفی .گیرد قرار توجه مورد سلفی ةپدید تا است الزم دلیل همین به. جویندمی بهره سلفی
 عکاسی در مشهور ژانری به تاریخی، گمنامی دوره یك از پس همگانی، پذیرش و رشد
 نامهلغت» .نمود ترسیم و تولید خود برای نیز را بسیاری های زیرشاخه که شد تبدیل

 به پدیده این دهد می نشان امر همین که کرد اعالم 2013 سال کلمه را« سلفی» ،«آکسفورد
های سلفی را  عکس. است شده تبدیل پسند عامه های رسانه در عمومی رویه و مرجع یك
ـ  انقالبی اجتماعی»سریع خود همچون « اثبات»کرد:  توان با توجه به این موارد درک می

های اجتماعی، همگرایی سیاسی سوژه و ابژه در  رسانه« وضعیت»، «یید هویتأت»، «فرهنگی
برند »ای ن ولیبرالیستی و حتی مبتنی بر خودشیفتگی برای  رویه عکاسی و همچون شیوه

 (.Gomez & Thornham, 2015: 2) شود ای تجویز می طور فزاینده که به« کردن خویش
 دهد می اجازه ما به که فردی بیان نوعی. دهند می شکل را غیرکالمی بیان از نوعی ها سلفی
 شود می بارگذاری اجتماعی های شبکه در که های سلفی. آییم نائل عکس صاحب درک به

 از استفاده با پست میلیون 35 نسبی طور به اکنون است؛ مخاطبان بر تاثیر ایجاد برای
  .دارد وجود اینستاگرام شبکه در  selfie#هشتگ

 گوشی دستگاه یك و عکس از استفاده با که هستند این صدد در افراد برخی امروزه
 از کنند می سعی دلیل این به و دهند جای ستاره یك کسوت در را خود نوعی به هوشمند
 چیزی تنها اینستاگرام در. کنند استفاده مخاطبان کثیر خیل جذب برای و گوناگون ابزارهای

 دستیابی برای .دندپسنب را هایشان عکس و تصاویر مردم که است این خواهند می کاربران که
 وسیله به و کنند؛ می تمرین خوبی به را خود های ژست ها سلفی در کاربران هدف، این به

 و گذارند؛ می نمایش به را دیدنی مناظر و تعطیالت، ماشین، وسایل، لباس، هایی عکس
 بر تواند می سلفی عکس .کنند می مزین خاص هایی هشتگ با را خود های پست گاه سپس
 زاویة و دوربین دادن قرار نحوه» و «عکس ثبت محیط» ،«عکس ژست و محتوا» مبنای سه
-تقسیم(. 41: 1393 داورانی، حسینی) نمود تقسیم بسیاری مختلف های زیرشاخه به «آن
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 زیر دستة چهار در بتوان را آنها همه شاید اما دارد وجود سلفی انواع از زیادی های بندی
 :کرد بندی طبقه

 ؛نه از خود، عکاسی از بدن خودیمانند عکاسی در آی: 1خودستايي هاي سلفي 

  های سفر، عکس از کوتاه کردن مو،  عکاسی از مکان: تجربیات اشتراک هاي سلفي
 ؛عکاسی فضانوردان

  های مشهور، عکس از  عکس دسته جمعی، عکس با شخصیت: داستان مثابه به سلفي
 ؛)مانند سلفی با حادثه پالسکو( اتفاقات

  غذا با عکس اردکی، صورت با عکس: 2مثابه آئین به سلفي. 

 خود از عکسی گرفتن در سعی اجتماعی های قاعده براساس عکاس سلفی، عکاسی در
 مخاطب به درخشان ای ابژه مثابه به را خود کند می سعی و باشد او از نمایش بهترین که دارد
 ابژه و سوژه بین تالقی کند، می پیدا موجودیت سلفی عکاسی در که ای نکته. دهد نشان
 یکی نمایاند می را آن آنچه با عکاسی عمل عنوان سوژه به عکاس که صورت این به. است
 بهترین کند می سعی دلیل همین به و شود می بخش مسرت ای ابژه به تبدیل خود شده،

 نشان را خود بیشتر خودستایی های سلفی قواره در شاید عمل این. دهد ارائه را خود از نمایش

 که دهد نشان می« 3مریکاییا زندگیواینترنت» به نام پیو تحقیقاتی مرکزنتای  طرس . دهد
دهند  بر روی این شبکه قرار می را خود تصاویر، بوکفیس نوجوان انکاربر از درصد 92

 از سبك یك به تبدیل زیرا است محبوب بسیار جوانان بین ها سلفی. (2013)میدن و دیگران،
دید  زاویه» عنوان مثال، به. است شده آنها بصری قراردادهای ها کلیشه با هم آن خود نمایش
 خاص زاویه این شودمی گفته که است، باال از سلفی یك گرفتن عمل ،«4اسپیسی مای

 مختلف، عکاسی های ژست اجتماعی های رسانه کاربران. دهد می نشان تر نازک را موضوع
 آموزند، می یکدیگر به و گیرند می یاد را صورت وسیله به بیان و دلخواه عکس های زاویه
 را آن توان می که است شده شناخته «اردکی صورت» اصطالس با که شده جمع های لب مانند

                                                           
1. Selfie as swagger 

2. Selfie as ritual 

3. The Pew Research Center's Internet & American Life Project 

.4 MySpace angle «های سلفی است که بعد از ظهور شبکه  منظور نوعی از عکس« اسپیسی زاویه دید مای
ها فرد برای پوشاندن نقص موجود در چهره خود،   در امریکا رواج پیدا کرد. در این نوع از عکس« اسپیس مای»اجتماعی 

 . گرفت از زاویه خاصی از چهره خود عکس می
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 نمود مشاهده اینستاگرام و بوک فیس مانند عکس گذاری اشتراک به های سایت سراسر در

(Marwick, 2015a:114). 
 اسـرائیلی  اجتمـاعی  شـبکه  دربـاره  خـود  مطالعـه  در( 2010)1شوارز یوری که طور همان

 حـال  در خـود  مصـرف  برای دیگران از عکاسی که هستیم این شاهد ما»: نویسد می شاکس

 همیشـه  هـا  عکـس  کـه  حـالی  در .«اسـت  دیگـران  مصـرف  برای خود مستندسازی به تغییر

 دادن نشـان  بـرای  پـیش  از بیش اکنون ما دهند، نشان را خود هویت و انداز چشم اند توانسته

   .(Winston Cited by Marwick, 2015a:142) کنیم می استفاده آنها از خودمان

 گیری همه دال بر شواهدی عنوان به یا گوناگون، صورت به ها، سلفی انفجار این
 خود ارائه در قدرتمند نوین رسانه عنوان یك به و جوانان میان در )خودشیفتگی( نارسیسیسم

 و همراه های تلفن در ها دوربین ادغام دیجیتال، های عکس کردن کپی توانایی .است مطرس
 با را ها عکس اشتراک اینستاگرام، و بوک فیس ایمگور، فلیکر، مانند هایی سایت محبوبیت
  و دارد عکس میلیارد 250 از بیش بوک فیس مثال، برای. کند می تشویق و تسهیل دیگران

 در معموالً هاعکس روزانة افزودن. شود می افزوده آن به عکس میلیون 350 نیز روز هر
  نظر و گذارند می اشتراک به کنند؛ می الیك را مطالب  که است مخاطبانی مشاهدة جهت
 تقویت و اجتماعی رای  امر نوعی هاشبکه این در هافعالیت قبیل این اوصاف این با دهند؛ می

 کنیم استفاده تغییر این درک برای توانیممی که مدلی نزدیکترین .شودمی تلقی اجتماعی

 که هستند افرادی هاستاره چون .(Marwick, 2015a:142) است شهرت فرهنگ

اختیار طیف وسیعی از مخاطبان  در و گسترده می شود تلویزیونی پخش طریق از تصاویرشان
گیرند با توجه به اهداف تبلیغاتی  هایی که این افراد از خود می پرتره بنابراین ،گیرد قرار می

 به ها سلفی ،به عبارت دیگر .(Schwarz, 2010: 164) تولید و به دقت گزینش شده است
 محسوب رای  یامر آنالین های عکس گزینش و هستند خویشتن برای تبلیغاتی سان
 اشتراک به را آنالین های عکس که افرادی است، داده نشان قبلی مطالعات. شود می
  و ها عکس «آپلود یا سازی ذخیره ویرایش، اصالس، انتخاب،» صرف را زیادی زمان گذارند، می
 هم که این دلیل به .(lee, 2010: 270) کنند می مخاطبان مثبت های واکنش کردن پیدا

 شاید هستند، خود مختص صفحات صاحب اینستاگرام در «عادی افراد» هم و مشهور افراد
 است، نزدیك محور تارهس های رسانه به اغلب «عادی افراد» های سلفی که نباشد تعجب جای

                                                           
1. Ori Schwarz 
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 شبیه بسیار نیستند، مشهور که آنهایی با اغلب مشهور های شخصیت های سلفی که حالی در
 نمایش به تا دهدمی اجازه (عادی چه و مشهور چه) کاربران به اینستاگرام های سلفی. است
 تصاویر در فوری بازخورد دریافت و مخاطبان، با ارتباط دیگران، به خود زندگی از هایی گوشه

  .(Marwick, 2015a:142) بپردازند خود

 را خود ستاره که هستند راهی ها سلفی بین این در که دهد می نشان خوبی به موارد این
 بازنمایی همچنین ها سلفی این کند، می بازتعریف را خود موقعیت و دهد می  نشان دیگران به

 پر جاده این انتهای بزرگ منادیان ستارگان. است مدرن ستاره یك روزمره های افراط از  عالی
 و رشیدی از نقل به بور) کنند می متمایل آن سمت به را کاران تازه که اند برق و زرق
 .(174 1394 نژاد، صبور

 . روش تحقیق3

برای بررسی سازوکارهای شهرت خرد و نحوه استفاده ستارگان خرد ایرانی از  مقاله این در
. برای این استاستفاده شده  1شناسی اجتماعی های اجتماعی از روش کیفی نشانه شبکه

بوک، گوگل  های اجتماعی متداول در ایران نظیر فیس منظور در قدم اول از میان شبکه
پالس و اینستاگرام، شبکه اجتماعی اینستاگرام انتخاب شد، چرا که این شبکه به دلیل فیلتر 

ای ه تر از دیگر شبکه دهد، بسیار متداول نبودن و نیز امکانات فراوانی که در اختیار قرار می
های کاربرانی  ای از حساب ابتدا فهرست اولیهاست.  ایرانی کاربران میان دراجتماعی مشابه 

در  که است ذکر شایان .بودند نفر هزار 10 از بیش 2کنندگاندنبال دارای کهتهیه شد 
 عمومی یا شخصی را خود صفحه توانند می خصوصی حریمحفظ کاربران برای  اینستاگرام

 خصوصی حریم به احترام و پژوهش اخالق رعایت برای نیزتهیه این فهرست  در. کنند
این فهرست  .بودند عمومی های حساب دارای که گرفت قرار مدنظر هایی گزینه تنها کاربران
به پیروی از شیوه متداول در روش کیفی که حساب کاربری بود. در قدم بعدی  100بالغ بر 

 نظری گیری نمونهموسوم است، پن  نمونه مناسب انتخاب گردید. « 3گیری نظری نمونه»به 
 مفاهیمتغییرات  کشف یها فرصت رساندن حداکثر بهای است که برای  شیوه معنای به»

با توجه به اینکه یکی از  .Strauss & Corbin, 1998: 221))  رود کار میمورد بررسی ب
از   دسته آن ،میان فهرست انتخاب شده مفاهیم اصلی این مقاله مفهوم سلفی است، از

                                                           
1. Social Semiotic 

2. Followers 

3. Theoretical Sampling 
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 تکنیك این ازهای متفاوتی  به شیوه های سلفی خود در عکس کهکاربرانی برگزیده شدند 
 مدیریت شهرت، خلق، مخاطب با مثبت رابطه ایجاد های روزمره، عمومی کردن فعالیت برای
های عمومی این پن  کاربر  ویژگی. کردند می استفاده خود آنالین محبوبیت و مخاطبان توجه

 آورده شده است.  1در جدول شماره 
پن  کاربر انتخاب شده عمومی های ویژگی .1 جدول  

 کنندهدنبال تعداد ویژگی کاربری حساب نام ردیف

Mohammadkas@ کاشانکی محمد 1

hanaki_ifbbpro 

 رشته ای حرفه ورزشکار
 قهرمان)مردان فیزیك
 الماس جام مسابقات قهرمانان

 مسابقات قهرمانان قهرمان و
 (مسکو یالمپیا مستر آماتوری

400/92 

 @mahtabrokhsati رخصتی مهتاب 2

 تصویرگر، گرافیك، طراس
 کننده تهیه و سرا ترانه و شاعر

 موسیقی آلبوم
25000 

 nazaninmeraji@ معراجی نازنین 3

 طراس؛ و عکاس
 زیبای هنرهای دانشکده

 تهران دانشگاه
900/24 

4 
سیدعلیرضا 
 میرعمادی

3yed_alireza 

 
 200/71 طلبه و سخنران انگیرشی

5 
سیده آناشید 
 حسینی

@anashidhoseini 

 
 000/360 طراس لباس و مدل

 1لیون ون و کرس تصوير اجتماعي شناسي نشانه. 1-3

 فرآیند چگونگی و اجتماعی ذهنیت در نشانه و فرهنگ رابطه به اجتماعی شناسی نشانه
 پردازد می فوق رابطه دقیق و موشکافانه بررسی به و داده نشان خاصی عالقه آن تاثیرگذاری

 ارتباطات آن در که است رویکردی تصویر اجتماعی شناسی نشانه. (20: 1384 میرفخرایی،)
 در تعاریف این چگونه که کنیم درک خواهیم می ما و شود می تحلیل و تجزیه مردم بین
 که است شناسی نشانه بندی تقسیم از نوعی این. شود می تفسیر خاص اجتماعی محیط ظرف
 شناسی نشانه. کنیم می تفسیر ها نشانه جای به را عمل و اجتماعی معنای بیشتر  ما آن در

 با آنچه شناسی، نشانه منابع توصیف شامل و است مطالعه در جدیدی رشته تصویر، اجتماعی

                                                           
1. kress & van leeuwen 
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 عناصر (2001) 2اویاما و 1جویت .است مخاطبان به آنها تفسیر نحوه و گفت، توان می تصاویر

 بیشتر اجزای با توصیفی عامل سه به را لیون ون و کرس نزد در تصویر اجتماعی شناسی نشانه
 ندا عبارت که کندمی کمك تصویر یك اجتماعی معنای وتحلیل تجزیه به اند که کرده تقسیم

 :از
 یا اند شده کشیده تصویر به که عناصری توسط بازنمودی معنای :بازنمودي( 1

 بازنمودی سطح در. شود می داده انتقال چیزها و ها مکان ها، آدم تصویر در کنندگان مشارکت
 در کنش یك وجود شاهد روایتی ساختار در. است مفهومی و روایتی دوساختار دارای تصاویر
 دارند بردار تصاویر برخی کرد، توجه نمودارها به باید کنش تشخیص برای. هستیم تصویر
 که هستند تصاویری روایتی رویتصا پس. یابد می تحقق بردار طریق از کنشی یا فعل یعنی
 به تصاویر این است، مفهومی ساخت دارای باشد، نداشته بردار که تصویری. بردارند دارای
 آن بندی طبقه. شوند می تقسیم «تحلیلی» و «نمادین» ،«بندی طبقه» ساختارهای دسته سه

. دهد می قرار متفاوتی طبقات در کشد، می تصویر به که را آنچه تصویر که است جایی
 طریق از تصاویر نیز تحلیلی ساختارها. هستند استعاری ساختارهای نمادین، ساختارهای

 کنند می اییــبازنم را ومیـمفه و دهند می انـنش را داللتی لـک به جزء دادن انــنش
(kress & van leeuwen: 1996  197-198: 1395، زاده و آقاگلبه نقل از یاسمی.)  

 سه در معنا نوع این. افتد می اتفاق تصاویر بینندة و تصاویر بین تعاملی معنای :تعاملي( 2
 نوع و ها ژست و چهره حالت با تماس در. شود می تعریف دید زاویه و فاصله تماس، مقوله
 و صمیمی نمای که نزدیك نمای با فاصله بحث در. دارد سروکار (پیشنهاد و درخواست) نگاه

 بیگانه و غیرشخصی روابط نمای دور، نمای و اجتماعی روابط نمای متوسط، نمای محرمیت،
 پایین،ـ  باال عمومی، دید زاویه. دارد قرار طبقه دو در دید زاویه .شود می گرفته نظر در است،
 رو به رو دید زاویه: افقی محور روی دید زاویه و ناتوانی، و ضعف پایین و است قدرت باال که
 است سازی گانهـبی دـدی زاویه که رخ مـنی دـدی هــزاوی و است دلیــهم دید زاویه که

(kress & van leeuwen: 1996  99: 1395 زاده، و آقاگلبه نقل از یاسمی).   

                                                           
1. Jewet 

2. Oyama 
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 نمود واقعی و معانی فرانقش تعاملی بصری .2 جدول

 (19: 1393 آلمیدا،مأخذ: )
 و تعاملی عناصر متنی، یا ترکیبی معانی که دارند باور لیون ون و کرس :ترکیبي( 3

 از کار این نیز معموال. دهند تشکیل معنادار کل یك تا کنند می یکپارچه هم با را بازنمودی
 برجستگی و بندی قاب اطالعات، ارزش یعنی ترکیبی ساختارهای عمده منبع سه طریق
 عناصر محل تعیین و جایگذاری طریق از عمدتا تصویر یك اطالعات ارزش .گیرد می صورت
 راست؛/چپ)تصویری مناطق دوگانه سه درون در عنصر یك آنکه به بسته. شود می ترکیب
 کرس نظر بنابر. است بوده خاصی ایده حاوی تصویر نه یا دارد قرار( حاشیه/ مرکز پایین؛/ باال
 متنی واحدهای که هایی اتصال که آید می وجود به زمانی پیوستگی ،(1996) لیون ون و

 به مستمر جریان یك در عناصر» که ای گونه به باشند، نداشته وجود کنند، می تعیین را متمایز
 و ها رنگ تضاد وجود واسطه به بندی قاب وجود طریق از ناپیوستگی« .شوند مرتبط هم

 تمایز و فردیت بر بصری لحاظ به که آید می وجود به عناصر مابین سفید فضای و اشکال
 یك عناصر برخی آن در که دارد ای شیوه بر داللت برجستگی، ترکیبی جزء. دارد داللت
. آیند نظر به گیرتر چشم دیگر عناصر در مورد تا اند، شده چیده نحوی به بصری ترکیب
 و آنها اندازه تصویر، زمینه پس و زمینه پیش در عناصر قرارگیری محل همچون هایی جنبه
 اهمیت مراتب سلسله ایجاد طریق از را برجستگی سطح تواند می آنها رنگ اشباع و تضاد
 مورد در بیشتر توجه سزاوار و مهمتر عنوان عناصر به عناصر برخی انتخاب و عناصر میان

 (23-20: 1393 آلمیدا،)دهد افزایش یا کاهش را دیگران

 
 معنا نمود واقعی

 نگاه خیره / تماس
 خیره به بینندهدرخواست: نگاه 

 پیشنهاد: فقدان نگاه خیره به بیننده
 درخواست: نزدیکی اجتماعی با بیننده
 پیشنهاد: تأمل و مداقه از سوی بیننده

 

 قاب ةفاصله / انداز
 ها نمای بسته: سر و شانه

 نمای متوسط: از کمر به باال
 نمای باز: کل بدن + فضای پیرامون

 مای بسته: صمیمیت با بینندهن
 اجتماعی صلةمتوسط: فا نمای

 نمای باز: انفصال و جدایی از بیننده

 دید یةمنظر / زاو
 رو روبه ةزاوی
 مورب ةزاوی

 سطح چشم عمودی: باال، پایین، هم یةزاو

 رو: مشارکت روبه یةزاو
 : انفصال و جداییمورب یةزاو

 باال: قدرت بیننده یةزاو
 سطح چشم: برابری قدرت هم یةزاو
کننده  ت مشارکتپایین: قدر یةزاو

 شده بازنمایی
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 نمود واقعی فرانقش ترکیبی بصری .3جدول 

 (23: 1393آلمیدا،) :مأخذ

ي پژوهشها يافته  .4  

 1مورد شماره 

 به که است به نام محمد کاشانکی مردان فیزیك ای حرفه ورزشکار یك 1 شماره کاربر
 حرفه این ورزشکاران بین مختلف قهرمانی عناوین  کسب و ورزشی و های فعالیت واسطه
 و رقابت و باشگاه فضای در خود اندامی های عکس از استفاده با کاربر این. است شده شناخته

 غذایی، رژیم) را خود ورزشی روزمره تجربیات متعدد سلفی های عکس گداشتن اشتراک به
 در که ای نکته .است گذاشته اشتراک به مخاطبان با( مسابقات و استراحت تمرینی، برنامه
 در خود شخصی نفره تك های عکس از زیاد استفاده است مشهود کاربر این های عکس
  .است مخاطب با عکس طریق از «بیانگری خود» از نوعی حقیقت در که است باشگاه فضای

 
 امعن نمود واقعی

ارزش 
 اطالعات

 معلوم، جدید
 آرمانی، واقعی

 مرکز، حاشیه: قاب سه لوحی
 اطالعات جدید چپ/راست: معین/

 بندی قاب
 بندی قوی قاب
 بندی ضعیف قاب

 تمایز فردیت/ناپیوستگی: 
 پیوستگی: حس هویت گروهی

 شده بازنمایی ةکنند ترین مشارکت شناسایی برجسته رنگ، اندازه، محل قرارگیری برجستگی

 نمایی وجه

 گرایی باالی واقع جةطبیعی: در
 گرایی پایین واقع جةحسی: در
پایین  جة: درفناوریعلمی / 

 گرایی، انتزاعات از جزئیات واقع
 گرایی پایین واقع جةانتزاع: در

 «واقعی»طبیعی: حس 
 انگیزد حسی: بیشتر از حس واقعی، احساسات ذهنی را برمی

 «اوزالید» بةعلمی: تأثیرگذاری بازنمایی بصری به مثا
 انتزاع: نشان از هنر واال
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 2 شماره تصویر                                      1 شماره تصویر                      

 نحوه دهد، می نشان بدنسازی باشگاه یك فضای در را کاشانگی محمد تصاویراغلب 
 که است سوژه طرف از مطلوب خود نمایش بر داللت صریح، نحوی به ها عکس این گرفتن

 در. است گذاشته نمایش به را خودبیانگری از نوعی مختلف شناختی نشانه های کنش وسیله به
 :هستیم مواجه سطح سه با ما عکس این

 در .هستیم غیرتبادلی و واکنشی روایی، تصویر نوعی شاهد فوق های عکس در: بازنمودي
 بازنمایی و برجسته را حاضر مکان و خود که است کرده سعی سوژه شناختی نشانه کنش یك
 که دارد کسی» به اشاره شده، بازنمایی کنندة مشارکت زیرا کند جلوه تصویر در بیشتر تا کند

 بازنمایی تصویر یا نوشته یا سخن در و... ء اشیا و اماکن مردم، همچون است، ارتباط موضوع
 تولید تصاویری یا نویسیم می کنیم، می صحبت آنها مورد در که کنندگانی مشارکت شود، می
 تصویر این بودن روایی بر که دارد کنشی از اشاره نیز نگاه خط از حاصل های بردار «.کنیم می

 .گذارد می صحه
 شود می محسوب پیشنهادی نوعی هستیم شاهد تصویر دو این در که نگاهی نوعی: تعاملي

 و بپردازد( بدن زیبایی) برجسته ابژه واکاوی به او و دارد باز سوژه درباره تامل به را بیننده تا
 با راست سمت عکس. هستیم متفاوت نمای نوع دو شاهد ما تصویر دو این در. شود آن محو
 ضمن است کرده سعی سوژه ولی دارد بیننده ارتباط با از نشان که است شده گرفته باز نمای

( باشگاه)شده بازنمایی فضای و  کلی اندام تماشای به را او بیننده از خود دانستن متفاوت
 را او هویت که است خورده گره فضایی با سوژه که است این نیز آن دلیل. کند دعوت

 مقابل در. کند تسریع را بخشی هویت امر این تواند می بیننده از دعوت و کند می مشخص
 برجسته در سعی بیشتر فرد که است شده گرفته متوسط نمای صورت به چپ سمت تصویر
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 های برداشت» بیانگر معموالً عکس زاویه. است بیننده با اجتماعی فاصله ایجاد و خود کردن
 احساس تصاویر روی هروب زاویه که است شده بازنمایی کنندگان مشارکت از مخاطب« ذهنی

 دارای خواهد می اگر که است کرده دعوت نحوی به را او و دهد می ببینده به را مشارکت
 .بیاورد روی کردن ورزش به باشد سالم و زیبا بدنی

 و است تصویر ابژه ترین برجسته سوژه که هستیم شاهد وضوس به ما تصاویر این در: ترکیبي
 بیشتر برانگیختن باعث که است تصویر برتر عنصر بر دالی نیز تصویر مرکز در او گرفتن قرار
 مختلف عناصر بین و هستیم آن شاهد تصویر در که ضعیفی بندی قاب. شود می بیننده نگاه

 ها، دال این که دارد تصویر عناصر بسیار پیوستگی از نشان شود، نمی مشاهده مرزی تصویر
 کرده پر را قاب اکثر که سوژه بدن اندازه چپ تصویر در .است گروهی هویت حس مدلول
 عنصر ترین برجسته (باشگاه) عکس زمینه پیش فضای و سوژه پوست رنگ ترازی هم و است

 برجستگی سوژه راست بازوی اندازه و حجم نیز راست سمت تصویر در. است شده بازنمایی
 توجه جلب صدد در تصاویر این بصری عناصر تمام کل در. دارد عناصر سایر از بیشتر
 رفته دست از ابژه دنبال به ها عکس این در کند می سعی که است ای بیننده نگاه وکمال تمام
 .کند پیدا را آن و بپردازد خود

 
 

3 شماره تصویر  

 گذاشته نمایش به تمرین یك انجام از بعد را خود ورزشی تجربه کاربر 3شماره  تصویر در
 متفاوت معنایی که است نهیآی در عکاسی و خودستایی های عکس زمره در عکس این. است
 به که دهد می نشان را ورزشی باشگاه یك رختکن سالن عکس این مکان. دهد می نشان را

 تعریف برای ها سلفی از ما که زمانی. است ورزش صریح معنای متبلورکننده خود نوبه
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 با عکاس. کنیم می استفاده نیز خود های آل ایده تعریف برای آن از کنیم می استفاده مکانمان
 بدن یك  داشتن بر مبنی هژمونیك مردانگی معانی خلق به دست خود از عکس این گرفتن
 فردی هر برای مردانگی های آرمان جز عضالنی بدن داشتن. است زده عضالنی و آل ایده

 حس این نوعی به زیبا های  بدن مشاهده با کنند می سعی آن فاقد افراد و شود می محسوب
 مرکز در خأل یا عدم از ناپذیر اجتناب حسی ،(الکان) دیدگاه به توجه با. کنند جبران را فقدان
. کنیم می آن بر غلبه برای تالش صرف را خود زندگی تمام ما که دارد وجود ما هویت
 از ما احساس کنندة جبران است ممکن که دهند می ارائه ما به چیزی عضالنی های عکس
 می محسوب تبلیغاتی های نظام انواع از «جنسی های جاذبه» که اینجاست در نکته. باشد عدم
 نمایشی از استفاده واسطه به نیز کاربر این. شود می مخاطبان توجه برانگیختن باعث که شود
 به است کرده سعی دارند، را آن به یابی دست آرزوی ها خیلی که( خود ارائه) خود بدن کردن
 .شود خود صفحه به مخاطبان کثیر خیل جذب باعث استراتژیك نوعی

 چه به تصویر و کلمات نظم که ببینیم توانیم می زنیم، می تصویر توصیف به دست وقتی
در خیلی از  عریان تن نمایش. است کاربر بدن دهندة نشان نپوشیدن لباس. کند می داللت چیز

 محسوب هایی عرصه از یکی ورزش حال، بااین. است مربوط زنان به سنتی طور به کشورها
: 2000) 1میلر که طور همان. شود می داده نشان منظم طور به مردان بدن آن در که شود می
 مردان بدن تشریح و تماشا به تا داد را اجازه این تماشاگران به ورزش» است، مدعی( 97

 .«کرد نگاه مردان بدن به شود می که نمود مهیا را مشروع فضایی ورزش. بزنند دست
 از خیلی در ها نشانه. دارد داللت بدن و برهنگی مدلول به (نشانه) لباس فقدان زیر عکس در

 سکوت عنوان با گاه که عملی. کنند می اشاره مفهوم یك به خود فقدان طریق از مواقع
 این کشف گفتمان در سکوت اصلی مس له و معناست دارای خود سکوت .شود می معرفی
 زمانی چیزی یابد، نمی ای نشانه نقش خود به اشاره در چیز هی  به عبارت دیگر. معناست
 آن و کند داللت خود از غیر مفهومی چیزی، به که کند می پیدا ای نشانه کارکرد و است نشانه
 نظریه چارچوب در. کند می غیاب به داللت آن به داللت با نشانه که است غایب مفهوم چیز
 نمادین و دارد قراردادی و دلبخواهی معنای که است ای واژه سکوت پیرس، سندرز چارلز
 مدلولی ممنوع، مدلول شود، می تلقی« ممنوع مدلول» نوعی عکس این در برهنگی .است
 مختلف های صورت به خاص بافت فرهنگی اقتضائات علت به مختلف های متن در که است

                                                           
1. Miller 
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 مدلول نوعی با گرچه عکس این در. نمایاند می مخاطب به را خود ای نشانه غیاب ازجمله
 که همانطور جا این در اما تابد نمی بر را آن کشور فرهنگی مرزهای که هستیم مواجه ممنوع
 نوعی، به که است ممنوع دال این از رفتن فراتر و گسست عرصه ورزش، فضای شد، ذکر

 از استفاده با سوژه تصویر این در. کند می عملی را مدلول این شدن غیرممنوع مشروعیت
 امر این که بپردازد خود بدن نمایش به توانسته بودن، ورزشکار واسطه به شده مهیا فضای
 .است بدن دال واسطه به خودبیانگری نوعی گویای
 تواند می نیز «هدفم رو من ولی کنی می تمرکز من رو تو» عنوان با عکس این زیرنویس 
 نشان لنگراندازی مفهوم از استفاده با بارت .کند تسهیل را عکس از ما خوانش چراغی مانند
 قطعی معنایی بافت این در و اندازد می لنگر خاص بافت یك در متن چگونه که دهد می
 های خوانش از بسیاری شمار میان از را خواننده ذهن لنگر بارت روالن گفتة به. یابد می

 هدایت خاص سمتی به« ها مدلول شناور زنجیرة» خودش اصطالس به یا تصویر یك ممکن
 قرار توجه مورد را خاصی دال و بگیرد نادیده را ها دال برخی خواننده شود می باعث و کند می
 متن با مواجهه از بعد که خوانشی نخستین شاید ،(80: 1391 صادقی، از نقل به بارت) دهد
 بدین. است عکس صریح معنای با متفاوت نگاهی ،کرد برداشت توان می عکس درباره
 و خود برای دوگانه اهداف ایجاد و متن در موجود سازی غیریت با کاشانکی مجید که صورت

 بدن تصویر به که است پنداشته مخاطبانی از منفك و متفاوت حدی تا را خود مخاطبان،
 در است کرده سعی و دیده دیگران از برتر را خود متن این در او. اند دوخته چشم او زیبای

 را او متن به توجه بدون و اول نگاه در شاید که عملی بگیرد؛ قرار ستاره یك سوژگی موقعیت
 شهرت به موجود ستارگی نظام در را او و دهد نشان یافته تحقق مردانگی یك هی ت در

 سطح هم را خود که جهت یك از شاید متن و عکس این در او پاردوکسیکال عملکرد .برساند
 رمزگان تمام این، رغم علی اما بکاهد او آنالین محبوبیت از است نکرده تلقی خود مخاطبان
 های شبکه ای ستاره نظام وارد را او است یافته بازنمود او سلفی عکس در که مردانگی مسلط

 .دهد می نشان مخاطب همراهی بدون را خود بودن( غیرعادی) ستاره او و کند می اجتماعی
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 :از اند عبارت روست هروب آن با مخاطب تصویر این در که هایی دال مهمترین

 
 2مورد شماره 

 به فرهنگی فضای در را خود روزمره های تجربه که است فرهنگی فعال یك 2 شماره کاربر
 کرده استفاده بیشتر سلفی های عکس از ها نمونه سایر درباره کاربر این. گذارد می اشتراک
 مختلفی های عکس بین این در. هد می تشکیل را او مطالب محتوای از نیمی حدود که است
 و دوستی که گذاشته اشتراک به خوانندگان و بازیگران مانند مشهور های شخصیت با را

 خورد می چشم به او اشتراکی مطالب همه در که ای نکته .دهد نشان را آنها با خود رفاقت
 کتاب_ تصویرگر #گرافیست# سرا_ترانه# رخصتی_مهتاب# مشابه های هشتك از استفاده

 است  love #artwork #artist  #art#music #mahtabrokhsati  #Poet #Pinter# و
 تمام در اینکه اصلی دلیل شاید .آید می حساب به نوشتار طریق از بیانگری خود نوعی به که

 از استفاده با مخاطب جذب های روش به کاربر شدن متوسل شود می تکرار اتفاق این مطالب
 بودن عمومی به توجه با که است خویش مخصوص سازی هشتگ و پرکاربرد های هشتگ
 .یابد دست وی مطالب به ساده جستجوی با تواند می مخاطب صفحه،

  

https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%B3%D8%B1%D8%A7/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%B3%D8%B1%D8%A7/
https://www.instagram.com/explore/tags/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
https://www.instagram.com/explore/tags/love/
https://www.instagram.com/explore/tags/artwork/
https://www.instagram.com/explore/tags/artist/
https://www.instagram.com/explore/tags/art/
https://www.instagram.com/explore/tags/pinter/
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 4 شماره تصویر
 

 
 5 شماره تصویر

 

 رای  جز چپ سمت تصویر. هستیم مختلف سلفی نوع دو شاهد ما 5و  4 تصاویر در
 به بیننده برای خود هویت تعیین ضمن آن از واسطه با کاربر که است شخصی های سلفی
 بیننده با چشمی مستقیم تماس شاهد ما عکس این در پردازد می نیز خود زیبایی نمایش
 نمایانگر که بسته نمای و لبخند از استفاده .خواند می فرا خود سمت به را او نگاه که هستیم

. دارد خود مخاطبان با دوستانه ارتباطی برقراری قصد کاربر که دهد می نشان است صمیمیت
 از نشان که هستیم، وحدت تاالر در مادرش و کاربر حضور شاهد ما نیز راست سمت تصویر
 دو هر خیره نگاه نیز تصاویر این در هاست آن برای فرهنگی گفتمان و هنر اهمیت

 برای بیننده از که نحوی به است گرفته خود به درخواستی حالت بیننده به کننده مشارکت
 آنها زندگی تجربیات اشتراک به تا آورد می عمل به دعوت آنها مفروض دنیای در حضور
 :کنید توجه 6شماره  تصویر به حال .بپردازد
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 6 شماره تصویر

 گفته به چون. رود می شمار به( ها تارهس) هنرمندان با  سلفی زمره در نیز عکس این
 خود یك از توجه جلب بر مبتنی عملکرد شهرت خرد، گیری شکل در مورتنسن و یورسلو
 کاربر است، اجتماعی های رسانه سازی ای ستاره نظام در کاال ارزشمندترین شخصی، معتبر
 با همسان معنایی توانسته ستاره یك با قاب یك در گرفتن قرار و همنشینی واسطه به فوق

. بگذارد نمایش به را گونه ستاره آرمانی خود و بیاورد ارمغان به را ستاره از مخاطب خوانش
 .:است اینگونه لیون ون و کرس رویکرد اساس بر عکس این شناختی نشانه تحلیل
 تا دهد می را اجازه این بینده به زیرا است، روایی معنای دارای عکس این :بازنمودي سطح

 قرارگیری نحوه زیرا هستیم کنش شاهد ما عکس این در. بپردازد داستان و معنا یك خلق به
 دارد، کنش یك از نشان تصویر قاب در گرفتن قرار برای آنها بدن حرکت و کنندگان مشارکت

 نیز کنندگان مشارکت چشم خطوط و است افتاده اتفاق عکس در حرکات این که به این علت
 شدن خیره باعث که است کرده ایجاد را تبادلی عمل یك دارد تالقی صفحه به

 .است بیننده به کنندگان مشارکت
 جانشین دوربین لنز است دوخته چشم مخاطب به کننده مشارکت گویی که های سلفی در

 کننده مشارکت سوی از گرفته صورت کنش هرگاه. گیرد می قرار توجه مورد و شود می مخاطب
» بردار شامل کنش هرگاه یعنی، کند، می نگاه چیزی به او که باشد معنا این به تصویر در

 می گفته واکنش فرایند این به باشد« کننده مشارکت چند یا یك چشم خط از گرفته شکل
 تبادلیـ  روایی معنایی تصویر واکنشی و کنشی حرکات وجود دلیل به نیز تصویر این در .شود
 .دهد می نشان را
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 تلقی درخواست یك کنندگان مشارکت اکثر خیره نگاه دلیل به عکس این :تعاملي معناي
 و شات النگ صورت به عکس نمای. است بیننده با اجتماعی نزدیکی معنای به که شود می
 از استفاده لزوم نیز آن اصلی دلیل که است بیننده از جدایی و انفصال معنای به که است باز

 نما گرچه که اینجاست در نکته. است فوق عکس در افراد اکثر گرفتن قرار برای باز نمای
 نزدیك فاصله ولی است کنندگان مشارکت و ببینده میان همگنی عدم وجود بر دال

. شود می مخاطب ذهن در صمیمیت و دوستی معنای ایجاد باعث عکس در کنندگان مشارکت
 آنها( 2( کنندگان مشارکت) ما( 1: هستیم مواجه معنایی رابطه نوع دو با ما صورت این در
 باال به پایان از کنندگان مشارکت که حس این و عکس عمودی زاویه براین عالوه. (بیننده)

 .شود می ببینده قدرت ایجاد باعث کنند می نگاه
 را آنها اهمیت و اطالعات ارزش عکس قاب در ها سوژه قرارگیری موقعیت :ترکیبي معناي
 که تصویر مرکز در درست( بازیگر) سلطانی شهره عکس این در .کند می نمایان بیننده برای

 در او حضور اهمیت بر دال که است گرفته قرار رود می شمار به عکس قسمت مهمترین
 در ای برجسته نقش او با نزدیك فیزیکی فاصله دلیل به نیز رخصتی مهتاب. است عکس
 خود نزدیکی از استفاده با نظر مورد شخص هنرمندان با سلفی های عکس در. دارد عکس
 استفاده با کاربر نیز عکس این در که کند وارد ستارگی نظام در را خود نوعی به کند می سعی
 تصویر به را سلطانی شهره و خود بین صمیمی فضای اینکه ضمن عکس نوع و1نوشته از

 قرار زاویه) است داده نشان فضا یك در را بازیگر و خود نمادین صورتی به است کشیده
 او به ستاره یك سوژگی موقعیت اعطای باعث نیز امر همین که( بازیگر کنار در او گرفتن
 سمت در( بازیگر)تصویر مرکز از نزدیك ای فاصله با عکس این در رخصتی مهتاب. شود می

 اول گام در شاید .دارد بودن جدید و بودن آرمانی از نشان که است گرفته قرار باال و راست
 او اهمیت بودن فرعی از نشان رخصتی مهتاب گرفتن قرار حاشیه در که بیاید نظر به اینگونه

 و گرفته قرار مرکز در آل ایده موقعیت یك با اصلی ستاره چون گفت باید اما است عکس در
 که است آرمانی موقعیتی دارای تصویر باالی در گرفتن قرار واسطه به نیز نظر مورد سوژه
 . دارد عکس در او حضور اهمیت از نشان
 به کنندگان مشارکت و عناصر که زیرا است ضعیف وضعیتی دارای نیز عکس این :بندي قاب

 و کرس دید از بندی قاب بودن ضعیف باعث که اند شده داده نشان هم با مرتبط صورت

                                                           
1. Caption 
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 هویت بر کیدأت ها، سوژه و تصویر عناصر اطراف در بندی قاب خطوط نبود. شود لیون ون
 صمیمی فضای و عناصر بین قوی پیوستگی نمایانگر نیز جهت این از که دارد آنها گروهی
 .است ها سوژه بین
 سوژه بزرگتر اندازه و برجستگی ،نخست: است مختلف برجستگي دو دارای تصویر این 
 بودن واقعی و معلوم از نشان که گرفته قرار پایین چپ سمت فضای در که عکس گیرنده
 دوم،. چیست عکس در او نقش که شود می متوجه راحتی به کامال اول نگاه با بیینده و دارد

 شال قرمز رنگ و تصویر مرکز راست سمت کننده مشارکت مانتوی زرد رنگ باالی کنتراست
 و است شده برجسته عکس در که است بصری فضای و زمینه پیش فضای با سلطانی شهره
 این. دارد عکس در او حضور اهمیت از نشان برجستگی این. آید می نظر به چشمگیر بسیار
 نوعی شده، مطرس های برجستگی و کنندگان مشارکت قرارگیری فضای به توجه با عکس
 حضور اهمیت بخشی اولویت به طور ناخواسته به ببینده که داده شکل را مراتبی سلسله رابطه

 که است طبیعی صورت به عکس این نمايي وجه. پردازد می عکس در کنندگان مشارکت
 میان روابط و عکس بودن واقعی حس و دهد می نشان را گرایی واقع باالی درجه

 و توجه باعث خود خودی به امر این که دهد می بروز را شده بازنمایی کنندگان مشارکت
 .است عکس در حاکم فضای به بیننده بیشتر اعتماد

 3مورد شماره 

 از استفاده با که است تهران دانشگاه زیبای هنرهای دانشکده سابق دانشجوی 3 شماره کاربر
 مخاطبان با را خوبی رابطه سلفی، از فراوان استفاده و خود روزمره تجربیات گذاری اشتراک به

 ارسال او برای که هایی(نظر) کامنت نوع و تعداد از توان می را این که است کرده ایجاد خود
 فضای در که است هایی سلفی زیاد تعدد کاربر این درباره توجه قابل نکته. کرد درک شود می
 های هشتك از استفاده با تاریخی اماکن و طبیعت و باز

 #nature #must_see_iran  landscape# #naturelover #parsian 

#nature_photography #adventure#photography  #scenery 

 #fineartweddingphotography  #discover گردشگری# سفر#طبیعتگردی# و 
 نشان که است شده داختهان ایران ـ  طبیعت# ایرانگردی# کنـ  شروع ـ  ایران ـ  از# زمین# 
 شهرت خرد به شدن تبدیل برای طبیعی های زیبایی از استفاده و طبیعت در حضور اهمیت از

 .دارد

https://www.instagram.com/explore/tags/nature/
https://www.instagram.com/explore/tags/must_see_iran/
https://www.instagram.com/explore/tags/landscape/
https://www.instagram.com/explore/tags/naturelover/
https://www.instagram.com/explore/tags/parsian/
https://www.instagram.com/explore/tags/nature_photography/
https://www.instagram.com/explore/tags/adventure/
https://www.instagram.com/explore/tags/adventure/
https://www.instagram.com/explore/tags/scenery/
https://www.instagram.com/explore/tags/fineartweddingphotography/
https://www.instagram.com/explore/tags/discover/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C/
https://www.instagram.com/explore/tags/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C/
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 7 شماره تصویر

 

 
 

8 شماره تصویر  
 

 رو هروب طبیعت از عکس تشریفاتی و تجربیات اشتراک های سلفی با ما، 8و  7 تصاویر در
 در که هستیم مواجه متفاوتی متنی های الیه با ها عکس این در به عبارت دیگر. هستیم
 معنای  بصری و متنی مختلف عناصر همکاری با و دارند نقش معنایی های داللت تشکیل
 عکس دو متنی های الیه. اند بوده موثر عکس معنایی بافت تشکیل در و کرده خلق را خاصی
 . مکان( 2 ها الیه حامل عنوان الیة به شخص( 1 :اند گونه این باال

 و شود می شامل را زیادی های داللت و شده تبدیل متنی الیه یك به مکان اینجا در
 دو هر مکان . شود می سوژه بر مبتنی داللی کارکردهای ایجاد باعث داللتگر عنوان نظامی به

 و کویری طبیعت دیگری و بکر و سبز سر طبیعت یکی است شده واقع طبیعت در تصویر
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 تخیلی و پدیداری شناختی، فیزیکی، گوناگون ابعاد در سوژه حضور کهاین به دلیل. کوهستانی
 نحوه تصاویر این در(. 253: 1392 شعیری،) فضاست و مکان کنندة تعیین که است

 از نشان تصاویر برجسته اکثریت کردن تصرف و  او برجستگی و عکس در سوژه قرارگیری
 اینگونه است شده گرفته باال زاویه از ها عکس این چون همچنین. است مکان بر سوژه تسلط
 بیننده این همه این با اما دارد قرار قدرت موضع در مکان، به نسبت سوژه که رسد می نظر به

 .دارد تسلط مکان و سوژه بر باز که است
 خود که گرفت نظر در پویا بسیار( ابزار) رسانه یك همچون را شخص توان می سویی از
 شامل فردی متعلقات الیة پوشاک، الیة مانند هایی الیه است، متنی های الیه حامل پیوسته
 و سر آرایش الیة. آن امثال و النگو گوشواره، انگشتر، مانند زیورآالت عینك، دستی، کیف

ـ  زیر و اجتماعی های رمزگان. غیره و ای چهره بیان و اطوار و ادا حاالت، ژست، الیة صورت،
 سجودی،)دارند نظارت ها الیه این داللتی کارکردهای بر آنها در گرفته شکل های رمزگان
 یك به تبدیل که است مشخص معنایی  الیه یك لباس فوق، های عکس در(. 28: 1393

 می را خود خاص های لباس که دارد فضایی در فرد حضور بر داللت و شود می زیررمزگان
 نوعی حاضر، فضای فراخور به است کرده سعی تصاویر این در( کاربر) سوژه مثال برای. طلبد
( روسری) خود کشور بافت فرهنگی پوشش برای جانشینی ایجاد ضمن که برگزیند را لباس از
 تصاویرف این در جانشینی محور طبق بر. باشد  هماهنگ نیز سفر بر مبتنی پوشش نوع به

 نیز کاری چنین دلیل است؛ کرده استفاده شال یا روسری جای به کاله نوع دو از سوژه
 .است بافت فرهنگی مقتضیات

 است؛ تصویر در پرنقش حضور و اهمیت از نشان تصویر مرکزیت در سوژه قرارگرفتن
 واضح ها شانه و سر تنها که سوژه از بسته نمای و لبخند و بیننده به مستقیم و خیره نگاه
 دریای در بیننده شود می باعث امر این که نماید می ایجاد مخاطب با صمیمی فضایی است،
 آنچه. شود یکی او با و کند شنا او با موازی غواصی سان به و شود غرق سوژه روزانه اتفاقات
 نوعی به دست مختلف متنی های الیه از  استفاده با سوژه ها عکس این در است؛ مشخص

 داده نشان طبیعت و زیست محیط به مند هعالق یك کسوت در را خود و زده «بیانگری خود»
 از استفاده با و متعدد های سلفی از استفاده و برداری عکس نوع دلیل به کاربر. است
 از نوعی و بخش مسرت فضایی همنشینی، محور یك در خود زیبایی و طبیعی های زیبایی
 دست آرزوی مخاطب که که فضایی است، کشیده تصویر به را سالم و آل  ایده زندگی سبك
 به ورود اجازه مخاطب نمادین، نحوی به تجربیات اشتراک با گونه بدین دارد، را آن به یافتن
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 او با مخاطب بیشتر نوایی هم باعث امر این یابد؛ می را شهرت خرد شخصی اتفاقات و زندگی
 .شود می

 
 9 شماره تصویر

 

 شهرت خرد آن بر بنا که دانست امری از نمونه بهترین بتوان شاید را 9شماره  تصویر
 مشهودیت نوعی به آن در حاضر فضای و خود گذاری اشتراک به طریق از کند می سعی
 زیرا است؛ عمومی و خصوصی های حوزه شدن تار از نشان عکس این. یابد دست آنالین
 طول در خود رفتارهای ترین ساده به خود فعالیت کردن ای رسانه واسطه به تا برآنست سوژه
 مسائل ترین عادی و خصوصی جریان در را مخاطب سان بدین و بدهد اهمیت روز شبانه
 مورد الگوی اساس بر این بصری تحلیل .کند همراه خود با را او و بگذارد خود روی پیش
 :است ترتیب بدین پژوهش این نظر

 حوزه به بازنمودی معنی خلق( 2001) 1اویاما و جویت نظر بنابر: بازنمودي معناي
 جایگاه بر معطوف و« فضا بر مبتنی» نحویِ تحلیل شیوه ارائه در بصری شناسی نشانه
 میان رابطه جهت این از و کند می کمك شناسی نشانه فضای درون های ابژه

 درک بردارها همچون ای شده تعریف عناصر با تصویر یك در بصری کنندگان مشارکت
 روایی تصویر یك بیننده چشم خط بردارهای دلیل به فوق تصویر(. 6: 1393 آلمیدا،) شود می
 بیننده با چشم به چشم رابطه و کنشی ارتباط عدم و بوده واکنشی صورت به که است

 که است تهران شهر مترو در نیز عکس این فضای. است کرده ایجاد را غیرتبادلی فرایندی
 .است انداخته خود از سلفی تصویری نهیآی یك و موبایل گوشی از استفاده با آن در سوژه

                                                           
1. Jewitt & Oyama 
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 سمت به نگاهش زاویه و کند نمی نگاه بیننده به مستقیم صورت به سوژه :تعاملي معناي
 خود این که اوست توجه مورد ابژه و بیننده نگاه اصلی محور او اما است دوربین و پایین

 گیرنده که است استوار پایه این بر بیشتر و بوده پیشنهاد بر مبتنی ارتباط نوعی نشانگر

 خیره نگاه فقدان. دهد پیشنهاد بیننده به را خود زیبایی تماشای است کرده سعی عکس
 بنا که امری بگیرد، صورت بیینده جانب از مداقه و تامل موقعیت که شود می باعث نیز بیینده

 و تامل برای را شده بازنمایی کننده مشارکت غیرشخصی، صورت به لیون ون و کرس نظر بر
 و فکر تمام بیننده که شود می باعث تصویر این. کند می پیشنهاد نامعلوم ناظران به بررسی
 توجه عکس این در معراجی نازنین. بپردازد او وارسی به و کند سوژه به معطوف را خود ذهن
 برای را مخاطب توجه خود نگاه نوع واسطه به تا است صدد در و برداشته مخاطب از را خود
 و شود می او بیشتر مشهودیت و کردن برانداز به منجر که چیزی کند، جلب او گرفتن نظر زیر
 نظام وارد و شود ظاهر ستاره یك لباس در تواند می بیینده که است صورت این در

 به زاویه. دارد بیننده با اجتماعی فاصله از نشان عکس متوسط نماي .شود سازی ای ستاره

 همراه مشارکت ذهنی برداشت با روهروب زاویه از استفاده روست،هروب از شده کشیده تصویر
 تصویر در که شود جهانی از بخشی به تبدیل تا شود می دعوت بیننده جهت این از است،
 .است شده ترسیم

 عناصر محل تعیین و جایگذاری طریق از عمدتا تصویر یك اطالعات ارزش :ترکیبي معناي
 را (برتر عنصر)تصویر بخش مهمترین که تصویر این مرکزی نقطه شود، می تعیین ترکیب
 و سوژه تصویر این در است شده گرفته چگونه سلفی که است این از نشان دهد می شکل
 جلب خود به را مخاطب توجه بیشترین که است گرفته قرار عکس مرکزیت در گوشی
 اطالعات ها، حاشیه آنکه حال است، اطالعات هسته حاوی تصویر مرکز زیرا کند، می

 نخست، :هستیم متفاوت برجستگی دو شاهد ما تصویر این در .آورند می فراهم را سازی زمینه
 عنصر ترین برجسته  تصویر عمق دلیل به که است تصویر در سوژه قرارگیری محل و اندازه
 تصویر که است ای نهیآی زرد رنگ حضور واسطه به برجستگی دیگری و است داده تشکیل را
 فضای  یك ترکیب مترو، دوریل میان فضای زرد رنگ با آن تالقی و است شده گرفته آن در

 محدود فضای یك درون را سوژه تصویر، در بودن گیر چشم ضمن که است داده را دوگانه
 یا سهوی کشیدن مرز و تمایز این  .کند می متمایز تصویر راست سمت از را او و دهد می قرار

 معنای به که است شده قوی بندی قاب نوعی ایجاد باعث تصویر عناصر میان عمدی
 این نوشته .کند می متبادر ذهن به را تمایز و فردیت معنای و بوده تصاویر عناصر ناپیوستگی
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 «گاندی» از متنی نوشتن با کاربر کند، می کمك تصویر از دیگر معنایی خلق در نیز تصویر
 و سلفی تنهایی، های هشتگ از استفاده و است کرده کیدأت تنهایی های خوبی بر آن در که
 نگاه نوع با سایرین، از تمایز و خود فردیت نمایش و بخشیدن اعتبار ضمن آزاد، زن

 به ابتدا تا است بوده آن بر سوژه به عبارت دیگر. کند می همراه خود با را مخاطب پیشنهادی،
 اش شخصی زندگی به را آنها خود، نمایش با سپس و بپردازد بینندگان با خود تفاوت و فردیت

 دهد جلوه ستاره یك مانند را خود( هاینظر) احساسات ابراز به مخاطب اجازه با و بخواند فرا
  .کند ستارگی نظام بند در را خود و

 4مورد شماره 
ای به نام سیدعلیرضا میرعمادی یك سخنران انگیزشی است که در  طلبه 4کاربر شماره 

معرفی کرده است. با توجه به  )ع(اش خود را از نوادگان امام موسی کاظم پروفابل کاربری
رسد که کنشگری وی به  های به اشتراک گذاشته شده توسط وی اینگونه به نظر می پست

ها از جمله سیاست، فرهنگ، جامعه، مذهب، هنر، ورزش و .. معطوف است و  بسیاری از حوزه
ها )از  سلبریتیهای انتقادی و ، طنزآمیز و کنایی خود در قبال عملکرد و رفتار  وی با پست

خود را دربارة مسائل  جمله مسعود شجاعی، لیندا کیانی، ریحانه پارسا و...( ضمن اینکه نظر 
های روزمره مانند دیدار با مدیران،  کند با نمایش خود در بسیاری از فعالیت روز بیان می

را  ورزشکاران و هنرمندان، در صدد اعتباربخشی به خود بوده و مترصد آن است که خود
 ها و افراد شناخته شده قرار دهد. تزار سلبریتی عنوان فردی هم به

 
 10تصویر شماره 

 

 



 مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات ║ 144

 

║ 
ل 
سا

هل
 چ
رة
ما
 ش
م،
ست
بی

  
ن 
ستا
تاب
 ، 
شم
 ش
و

13
98

 

 
 11تصویر شماره 

بندی کرد که با  طبقه« مثابه داستان سلفی به»توان در زمره  را می صفحه قبل تصاویر
های مختلف  های شناخته شده گرفته شده است. در عکس سمت چپ همنشنی دال چهره
عالیشاه، استادیوم، فوتبال و قرارگیری سوژه اصلی در وسط و نقطه مرکزی عکس( )امید 

چنینی  پذیر بودن مذهب که به ورزش و فضاهای این خالق معنایی است مبنی بر انعطاف
تواند به مثابه نردبانی عمل کند که باعث باال رفتن سوژه  بر این نیز می دهد. عالوه اهمیت می

ای شهرت او  شود. او با قرار گرفتن در کنار بازیکن فوتبال برای لحظهاصلی در فرآیند شهرت 
شناساند. ضمن  گونه او )عالیشاه( به مخاطب می آورد و خود را هم را به تمسك خود در می
توانیم هوادارن پرسپولیس را جزء مخاطبان  طور ضمنی ضمنی می آنکه در این عکس به

 بوبیت بین انها دارد.هدف سوژه بدانیم که وی سعی در کسب مح
وجوی معنی در متن،  افتد؛ زیرا جست ها اتفاق می جابجای حوزه معنی نیز در ابن عکس

کند، به همین دلیل ما با  مارا به جای آنکه به یك مدلول برساند به دالی دیگر راهنمایی می
سوژه شود. برای مثال حضور  نوعی گردش دال و مدلولی مواجهیم که باعث تکثر داللت می

در دو فضای مختلف ضمن اینکه دالی بر فعالیت سوژه در سپهرهای دیگر است، دال 
ست بر پراکنده شدن تمرکز روحانیت بر مذهب و اصول آن. این خود نیز بیانگر این  دیگری

های دینی و مذهبی نیز ورود به نظام ستارگی را در دستور کار خود قرار  است که سوژه
ین دو عکس ما شاهد هستیم که این دو شخص سلبریتی هستند که در اند. همچنین در ا داده

کند که وی )سوژه( توانسته  اند و این خود این معنا را منتقل می مقام عکاس سلفی ظاهر شده
است تا جایگاه یك شخص سلبریتی پیش برود و حتی پا را فراتر گراشته به نجوی که 

 گیرند. ها با وی عکس می سلبریتی
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های گفتمانی مختلف یعنی پیوند بین مذهب  در این دو عکس پیوند بین حوزهنکته مهم 
و ورزش، هنر است.که فضای دوگانه را ایجاد نموده است. منطق پارادوکسی متن خالق 

دو سوی یك تقابل است به  زمان هممعانی متعدد است. پارادوکس در اینجا به معنای حضور 
معنا ندارد، « یا این یا آن»مثال در منطق ژاک دریدا  نحوی که بین آنها تضادی نباشد. برای

توانیم  با این اوصاف با کشف پارادوکس در متن، می« هم این هم آن است.»او دنباله منطق 
و « هنر»دو سوی یك تقابل دوگانه را در متن بیابیم. برای مثال در عکس سمت راست 

عنوان نمادی از  د. امیرحسن آرمان بهعنوان دو سویة یك تقابل در متن وجود دار به« مذهب»
عنوان نمادی از مذهب. هنر و مذهب از دیرباز از تضاد  قشر هنرمند و علیرضا میرعمادی به

گفتمانی برخوردار بودند و باعث شد این پارادوکس شکل بگیرذ، اما در این عکس هنر و 
توانیم به  همین دلیل میاند. به  مذهب درون یکدیگر هستند و یك مفهوم واحد را پدید آورده

گیرند را در  های رای  کنار هم قرار نمی طور معمول در گفتمان هایی را که به راحتی تناقض
گیری از این منطق همشینی تضاد، مدلولی استعالیی را خلق  عکس بیابیم. کاربر نیز با بهره

ای  واند دستمایهت کرده است که نشان از روشنفکر دینی بودن اوست. این اعتدال عقیدتی می
 اش برای او موقعیت شهرت را فراهم آورد. بر جذب مخاطب به صفحه شود که عالوه

 

 
 12تصویر شماره 

در این عکس نیز سوژه با ثبت رویدادی از زندگی روزمره خویش به نمایشی کردن خود 
رو  این نمایاند که زندگی روزمره او برای مخاطبان مهم است و از پردازد و اینگونه می می

نوردد که این امر مبین نزدیك شدن  مرزهای زندگی خصوصی و عمومی خود را در می
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 براساس عکس این شناختی نشانه تحلیلهاست.  ای شده سلبیریتی زندگی او به زندگی رسانه
 :است اینگونه لیون ون و کرس رویکرد

های مربوط به  کنش و بر رویدادها و است، روایی معنای دارای عکس اینمعناي بازنمودي: 
 و معنا یك خلق به تا دهد می را اجازه این دهنبین به مشارکین در عکس متمرکز است که

رویداد این عکس حضور جمعی از طرفداران پرسپولیس و سوژه اصلی در . بپردازد داستان
اند. نحوه قرارگیری آنها در عکس و  ورزشگاه است که اقدام برای عکس گرفتن با هم کرده

اشاره کردن با انگشت سبابه و آوردن انگشت باالی سر دیگری به نشانه »اقدامانی همچون
 نیز کنندگان مشارکت چشم خطوط .دارد کنش یك از نشان« شاخ گذاشتن و بغل کردن

 شدن خیره باعث که است کرده ایجاد را تبادلی عمل یك دارد تالقی صفحه به مجددا
 .است بیننده به کنندگان مشارکت

ها به بیننده نشانگر حالت درخواستی این عکس است که به  نگاه خیره سوژهمعناي تعاملي: 
معنای نزدیکی اجتماعی آنها با خواننده است. فاصله و نمای بسته قاب نیز حاکی صمیمت و 

ژه که در فضای ها با مخاطب است. این دو مفهوم باعث شده است تا سو محرمیت سوژه
ای که در استادیوم ایجاد  استادیوم قرار دارد با دیگران حس همدلی پیدا کند و فضای دوستانه

توان در نوشته عکس نیز فهمید. زاویه  شده است را با مخاطب سهیم شود که این را می
عکس نیز از زاویه مستقیم گرفته شده است که دالی بر وجود مشارکت است. یعنی اینکه 

گر عکس است. سه  ای قرار داده است که نظاره ژه خود را در یك خط و هم راستای بییندهسو
مفهوم مورد نطر این فرانقش حاکی از رابطه صمیمی سوژه با بیندگان است. در معنای 

مندی از مهمترین اجزای  ای مبتنی بر رابطه تعاملی، رابطه فرد و مخاطب در یك نظام نشانه
بندی کند. اما  را صورت« دیگری»و « ما»وجهی است که تالش دارد الگوی گفتمانی چند 

های این عکس حاکی از عدم وجود رابطه فرداستانه و فرودستانه بین سوژه و بیینده  مولفه
شود تا این معنا  است و حالت تعاملی و مبنی بر مشارکت و همتزاری دارد. این امر باعث می

 بدهد.به شخصیت و بینده موقعیت موازی را 
دهد که قرارگیری سوژه اصلی در سمت  ارزش اطالعاتی عکس نشان می: معناي ترکیبي

چپ نوعی عنصر معین، ازپیش موجود و شناخته شده است که بینده در اولین حالت او را 
 پردازد. و به درک رابطه او با سایر عناصر می گیرد عنوان ابزه ثابت در عکس در نظر می به

ضعیف است و باعث شده تا نوعی پیوستگی ایجاد شود؛ این امر  بندی این عکس قاب
های درون متن در نزدیك همدیگر  گر حس هویت گروهی است که قرار گیری سوژه تداعی
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نوعی یکدستی و اجماع و رابطه صمیمی را خلق کرده است. به این دلیل که که برجستگی 
جلب توجه کنند، این متن از دو  توانند نسبت به سایر عناصر دهد که عناصر می نشان می

عنصر بر جسته )میرعمادی( و معمولی )سایرین( تشکیل شده است. به همین دلیل ابژه 
برجسته در عکس سوژه اصلی است که در عکس تبدیل به مهمترین عنصر بصریش ده 

دهد که حاکی از حس  گرایی را نشان می است. وجه نمایی عکس نیز از درجه باالیی از واقع
 اقعی بودن آن است.و
 

 5 مورد شماره

های اسالمی  سیده آناشید حسینی طراس مد و مدل لباس است که با طرس 5کاربر شماره 
لباس و پوشش مدرن اسالمی خود طرفداران زیادی را جذب کرده است. او جز نخستین 

منتشره های  اجتماعی اینستاگرام است. با توجه به نوع عکس  پیشروان حجابیستا در شبکه
گونه به نظر  های سلفی، پرتره، تبلیغاتی و .. است این های عکس توسط وی که در قالب

گرایی  بر نمایش خود در قالب فردی پیرو موازین دین، نوعی مصرف آید که وی عالوه می
   دهد. .. را تروی  می. مبتنی بر مد، لباس، کیف و
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 13اره تصویر شم

 

 14تصویر شماره 

های زندگی  هر کدام سلفی اشتراک تجربیات هستند. که کاربر از اتفاق این دو عکس
اش منتظر کرده است. در عکس سمت چپ قرار گیری خیمه در پس زمینه تصویر،  روزمره

  الحسین حب #لباس سیاه، شال سبز، حجاب کامل اسالمی و همچنین درج نوشته و هشتگ 
لق معنایی مبتنی بر عالقه به ائمه و یجمعنا در یك نسبت همنشینی با یکدیگر باعث خ

 شرکت در مناسك و در معنای کل دینداری و مذهبی بودن وی و همسرش است.
در مقابل در عکس راست ما با تالقی دو معنای مجزا مواجه هستیم از یك سو ما نوعی 

بینیم و از سوی دیگر قرارگیری انها در یك مکان  های عکس می پوشش اسالمی در سوژه
ها  ری )رستوران( و پروزه عکسبرداری از مجموعه بهار که رویدادی برای نمایش لباسالکچ

نمایش مفهوم  بر و مد نوعی همنشینی دو معنای مختلف را رقم زده است که عالوه
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شود. زیرا مد در جوامع  گرایی اسالمی منجر می مد(، به نوعی مصرف حجابیستی )حجاب ـ
بر متمیاز کردن  گرایی می تواند عالوه ست و این مصرفگرایی همنوا شده ا جدید با مصرف

اریك فروم مصرف را در اثر کننده به او جایگاهی خاص را اعطا کند؛ برای مثال  فرد مصرف
شان را با مصرف  ها هویت کند و معتقد است انسانتبلیغات، مد، همرنگی با اکثریت تحلیل می

گرایی  تواند مصرف جوامع زود تغییر یابنده، مد میه نظر بلومر در سامان و ب .کنند تعریف می
ما در این دو  عکس با دو نوع بینامتنیت افقی و عمودی مواجه هستیم.  .را در پی داشته باشد
توان متون را بر اساس دو محور بررسی کرد که در این عکس نیز نمود  به زعم کریستوا می

زند )در این دو نوع عکس نیز  اطب پیوند میکه خالق را به مخ ( محور افقي1نیم. ب را می آن
زاویه دوربین و نوع نگاه سوژه به لنز دوربین نماینگر برقراری ارتباط با مخاطب است که 

سازد  که متن را با سایر متون مرتبط می ( محور عمودي2کند(،  سوژه را به بنده متصل می
گر متنی  سبز تداعی )برای مثال عکس سمت چپ با عناصر خود از جمله خیمه و رنگ
 زند(. تاریخی است که فضای تشکیل شده در عکس را با عاشورا پیوند می

 
 15تصویر شماره 

نفره ضمن اینکه حالتی رمانتیك و  2در این عکس نیز سوژه با گرفتن عکس سلفی 
برداری نشان داده است به ثبت یکی از لحظات سفر خود پرداخته  عاشقانه را در نوع عکس

گونه به نظر  شاید این حوادث روزمره خود را در معرض دید مخاطبانش قرار داده است.است و 
در تصویر « بصری 1گویی بخش»برسد که این عکس سلفی نباشد اما دست عکاس یك 

                                                           
1  . synecdoche                                                                                              ذکر جزء و اراده کل   
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ها یك سلفی  رو هر چند این عکس است که گویای حضور کامل او در عکس است. از این
را سلفی قلمداد  ها بوده و می توان آن به سلفی شوند اما بسیار نزدیك حقیقی محسوب نمی

 شناختی این عکس بر اساس رویکرد کرس و ون لیون به صورت زیر است: کرد. تحلیل نشانه
شود و  این عکس دارای معنای روایی است و توسط آنچه بردار نامیده می معناي بازنمودي:

توان از طریق  بردار را میرود قابل تشخیص است. این  برای خلق یك داستان به کار می
دست باز وی که با دست عکاس )خارج از کادر قرار دارد( در تماس است مشاهده کرد. بردار 

کنش مرد در این حال  نی، با اگیرد شکل میمرد  دست است که توسط دو طرفهاین تصویر 
 ، همانطوریك عمل تبادلی استدو دست این  نیب تماسرسد.  تر به نظر می ضعیف عکس
منجر  دست مرد در تصویرحال،  نیا با. دیصفحه مشاهده کن یرو این کنش را دیتوان یکه م

که سوژه در عکس به چه چیز  ستیمشخص ن شود، همچنین به هدایت و عمل تبادل می
 کند. که این نیز به نوبه خود نوعی عمل غیر تبادلی را ایجاد می نگرد می

که نشانگر یك وجود ندارد، چشمی  میتماس مستقگونه  در این تصویر هی  معناي تعاملي:
 نی. بدون اکند که معنای تامل و مداقه از سوی بینده را متبادر می استی شنهادیپ حالت
بیند و جدا  کنندگان را به نحوی غیر شخصی می مشارکت مخاطب ،«یالیخ تماس» از شکل

 .(kress & van leeuwen: 1996) کند از روایت حس می

شود در این عکس مخاطب  این زاویه نگاه سوژه که به خارج از متن هدایت میبر  عالوه 
کند و بر همین اساس نیز  را به تامل در باب فضای خارج از متن و بیرون از سوژه دعوت می

های ساختمانی، محلی خارج از  مخاطب او را در فضایی مشاهده می کند که با توجه به سازه
گرایی سوژه است. او خود را اینگونه به نمایش  ل بر مصرفکشور است؛ همین امر نیز دا

گذارد که در فضای غیر اسالمی کشورهای دیگر نیز همچنان با مسائل اسالمی )در اینجا  می
و کمر به متوسط  نمای تصویردر کننده  کت مشار )اندازه قاب( فاصلهحجاب( پایبند است. 

ی رابطه اجتماع كفاصله نمایانگر ی نیا شود. یقطع م سوژه یزانو زیر قاب در رایست، زباال
کند تا  است به ویژه با توجه به این امر که سوژه در عکس دست خود را به عقب دراز می
، رو است بدین صورت نوعی نردیکی را با بیننده نشان دهد. نمای کلی تصویر، زاویه دید روبه

گونه آنها را به سان یك  اینو  یکسان با مخاطب است یعمود هیزاو كسوژه در یکه  ییجا
دهد. زیرا معنای این نوع از نما مشارکت است و به این علت  دوست مورد خطاب قرار می

 شود. نوعی رابطه دوستانه با مخاطب در تصویر آفریده می
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ازش اطالعات مبتنی بر قرارگیری سوژه در این عکس، حضور او در مرکز  معناي ترکیبي:
بر اینکه حامل معنای اطالعات جدید  سمت راست است که عالوه عکس و امتداد بدن او در

است نمایانگر عنصر برجسته عکس نیز است. سوژه در این عکس به دلیل رنگ نارنجی 
اش، قرار گرفتن در زمینه عکس و اندازه بزرگش در عکس که بیشتر عکس را  روسری

 رایاست، ز انهیگرا عتیطب ریتصووجه نمایی این  برجسته است. تصرف کرده است بسیار
گرایی  باالیی از واقع و دارای درجة دهد یمسلح نشان م ریرا با چشم غ یواقع یایدن تیواقع

 زیت بسیار حال، عکس نیا بااست. معنای این نوع از وجه نمایی نیز تداعی حس واقعی است. 
 کند. یم جادیمخاطبان ا یبرا یالیخ یفانتز كی که این نیز رنگ اشباع شده است از و است

 گیري نتیجه. بحث و 5

 جمله از اجتماعی های پدیده از بسیاری اجتماعی های شبکه ویژه به و جدید های رسانه ظهور
 شهرتدر فرهنگ شهرت به پدیده  تغییر از بخشی. است کرده تغییر دچار را شهرت فرهنگ
ای کسب شهرت پدیدهکه در جامعه معاصر شهرت خرد به این اشاره دارد  .گردد باز می خرد

توانند با فراگیر است که دیگر منحصر به ستارگان سنتی نیست. اکنون افراد عادی نیز می
کسب شهرت  ای ستاره نظام سنتی مراتب سلسله بههای جدید و بدون اتکا استفاده از رسانه

 در ایران نیز دچار شهرت اجتماعی، فرهنگ های شبکه به دسترسی سطح افزایش با کنند.
 بر حاکم سختگیرانه هنجارهای به دلیل در کنار ستارگان سنتی که. دگرگونی شده است

 به خود شهرت تثبیت و واسطه به هواداران و گسترش دسترسی بی برای جمعی های رسانه
ستارگان خرد ایرانی نیز این فضا را محملی برای کسب  ، اند آورده روی اجتماعی های شیکه

ستارگان خرد، برخالف ستارگان سنتی که اغلب هنرمند یا ورزشکارند، اند. شهرت یافته
 ورزشکاریك مقاله  های مورد بررسی در این که نمونه نیستند؛ چنان خاصی طیف محدود به
  گرفت.  را در بر می زیست محیط عاشق هنرمندیك  و فرهنگی فعال یك ورزیده،
ستارگان خرد  کهکند  ید میأیرا ت (2013) مارویكهای این مقاله همچنین مدعای  یافته
موقعیت باالی  در را آنها کهکنند سازی خوده به ستارگان سنتی، محتوایی را تولید میدر شبیه
 ها هشتك از استفاده باستارگان همانند ستارگان سنتی این نوع جدید از . دهد نشاناجتماعی 

 و تمایز نوعی به خود، با بیننده کردن همنوا سلفی، در عین های عکسهایی چون نشانه و
تواند مدعی  با فراگیری این روند می .کشند نیز به رخ می را بینندگان با خود بودن متفاوت
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 فرهنگ( 1062: 2011) 1گامسونتعبیر تعمیق و تغییر فرهنگ شهرت در ایران شد. به 
 افراد و  اندشده مشهور که عادی یافرادای است از شهرت فعلی به شکلی فزاینده ملغمه

  . اند شده عادی کهمشهوری 
های اصلی برای عرضه و نمایش   های سلفی یکی از تکنیك در این روند استفاده از عکس

نگاه مخاطبان  ابژه به لبدرا  عکس هایی که سوژه خود در سطحی عمومی است؛ عکس
  به انواع سلفی تمسك با مختلف کاربرانهای این تحقیق حاکی از این بود که  یافته .کند می
های افراد مورد بررسی  سلفیشناختی  . تحلیل نشانهگذارند می ببیندگان دید معرض در را خود

های متفاوتی داشت که برای همراه کردن هواداران مورد استفاده  نشان از همپوشانی گفتمان
 است. (زنانگی و مردانگی) جنسیت گفتمانها،  ترین این گفتمان گیرد. یکی از اصلی قرار می
 ها سوژه از یكکه هر  تصاویر صفحات اینستاگرامی مورد بررسی نشان از این داشت  تحلیل
 برای ( زیبایی مثابه به زن و عضالنی بدنمثابه  به مرد) خود جنس به مختص های نشانهاز 

ی همچون مذهب، مد، های بر این تالقی گفتمان کنند. عالوهاستفاده می ببینده کردن همراه
رمزگان ورود به نظام ستارگی از جانب  مهمترینورزش و هنر در دو مورد حجابیستا و طلبه، 

 های دینی و ظاهر مدرن، به سنت زمان همهای زیبایی زنانه، توجه  آنها بود که در کنار مالک
دیگر های  گیری از شهرت ستاره های متضاد هنر و مذهب و بهره آمیختگی گفتمان درهم

توانستند به خلق شهرت خرد دست بزنند.

به کنند مخاطبان و هواداران را بدین ترتیب ستارگان خرد با محتواهایی که تولید می
. این کنند می دعوت خود خصوصی زندگی بهو به سرک کشیدن  خوانند می فرادیدن خود 

عمومی و فضای تر درهم آمیختگی فزایندة فضای توان در چارچوب کالنموضوع را می
عمومی »خصوصی قرار داد. یك جنبه از این درهم آمیختگی چیزی است که از آن با تعبیر 

برخالف فرهنگ مرسوم ایرانی که در آن  شود. به عبارت دیگر یاد می« کردن امر خصوصی
های ماند و افراد از آشکار کردن جنبهامور فردی و خصوصی اغلب مستور و پنهان باقی می

های اجتماعی میلی فزاینده به ندگی خود در نزد عموم ابا دارند، اکنون در شبکهخصوصی ز
توان مدعی شد سازوکارهای شود. بدین ترتیب میآشکار کردن امور خصوصی دیده می

هایی مهم از های اجتماعی در حال دگرگون کردن جنبهگسترش شهرت خرد در شبکه
 . فرهنگ و ازجمله مرزهای حریم خصوصی هستند

                                                           
1.  Gamson 
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و مأخذمنابع    

 
 ،«مد های عروسك تجاری های آگهی بصری شناسی نشانه بررسی روند؟ می کجا به ما کودکان» (.1393)دانیل آلمیدا،

 .ترجمان مجله محبوبی، لعیا ةترجم

 ،مجله چیدمان ،«کالن و خرد های تحلیل بافتار در سلفی عکس: گرفت خود تا خودانگاره از» .(1393)داورانی حسینی،

 .38-45: 7 شماره

 مطالعات شبکه ،«سوگ یك در زندگی سبك نمایش: پاشایی پدیده» .(1394)زادگانمعصومه تقی حمیده و دباغی،
  عمومی، گذاریسیاست

http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=31398 1396 بهمن مراجعه تاریخ 

 ستارگی مفهوم بازسازی شناختی نشانه مطالعه: آنالین هویت و سینما ستارگان» .(1394)زهرا صبورنژاد و صادق رشیدی،

فصلنامه مطالعات  ،«شاکردوست الناز اینستاگرام در شده منتشر تصاویر موردی مطالعه :اینترنت از پس

 .165-200: 3 شماره ،هاي نوين رسانه

 ،«گفتمانی شناسی نشانه رویکرد :سیما تلویزیونی مجموعه در زنان پوشاک بازنمایی بررسی»(. 1393)فرزان سجودی،
 .سیما و صدا تحقیقات مرکز

 .سخن نشر :تهران ،نشانه، معناشناسي ديداري (.1392)حمیدرضا شعیری،

فصلنامه جستارهاي  ،«مفهومی ادغام نظریه اساس بر ادبی متون در تصویر و نوشتار ادغام. »(1391)لیال صادقی،

 .75 -103 :15 شماره ،زباني

 .پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطاتقاسمی، تهران: نشر ، ترجمة احسان شاهفرهنگ شهرت(. 1395کشمور، الیس)

های ایرانی و  های اجتماعی: مطالعه فعالیت سلبریتی گردش فرهنگ سلبریتی در شبکه(. »1395موالیی، محمدمهدی)

 .111-138: 21، شماره فصلنامه جامعه، فرهنگ و رسانه ،«هوادارنشان در اینستاگرام
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