
 

 

 بازنمود سبک زندگی زنان جوان ایرانی در اینستاگرام

  3، آزیتا الجوردی2، سیاوش صلواتیان1عبداهلل بیچرانلو

 18/7/97، تاریخ تایید: 16/2/97تاریخ دریافت: 

 چکیده
ها و  رسانه واسطه های متنوع زندگی به ی و آشنایی هرچه بیشتر افراد با سبکسمت فردگرای حرکت جوامع به

به موضوعی مهم در عرصه حیات فردی و اجتماعی بدل کرده است. زندگی را  های اجتماعی مجازی، سبک شبکه

مجازی، نگاری  گیری از شیوه مردم زندگی، با بهره این مقاله با تکیه بر ادبیات مفهومی موجود در حوزۀ سبک

نفر از کاربران زن فعال در شبکۀ اجتماعی  53مشاهده مشارکتی و روش تحلیل مضمون صفحات اینستاگرامی 

خورد، از  چشم می ها و تصاویر به اشتراک گذاشته شده ایشان به زندگی در پست های سبک اینستاگرام را که مؤلفه

با پژوهش حاضر نشان داد که زنان  ه کرده است.زندگی در طول مدت تقریبی شش ماه مطالع منظر بازنمود سبک 

در فضای های خانوادگی، شغلی، تحصیلی و...  چون نقش همخود  گوناگون های روزمره و نقش تجاربنمایش 

ی هستند که از نگاه عموم امور به بخشیدن ا و ارزشمعن وزندگی زن ایرانی  بازتعریفدنبال  به اینستاگرام یعموم

که بر عهده دارند ارزش و  هایی به تعبیر آنها این زنان هستند که به نقش. کند می همیت جلوها غایب مانده یا کم

های  بخشند. زنان با شرایط اجتماعی مختلف، عالیق گوناگونی را از طریق صفحات کاربری خود در شبکه اعتبار می

های مختلف بر تمایز خود با  قعیتو از طریق بازنمود اشیاء و مو ندگذار اجتماعی دنبال کرده یا به نمایش می

 ورزند. دیگران تأکید می

 های اجتماعی، اینستاگرام، بازنمود، زنان جوان.زندگی، شبکه سبک واژگان کلیدی:
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 مقدمه

ای فراگیر، ابعاد مختلف حیات انسان؛ اعم از فردی و اجتماعی را  عنوان پدیده شدن به ای رسانه

ار و پیامدهای گوناگونی از جمله در سبک زندگی افراد در برگرفته است که این موضوع، آث

اتصال، قدرت  دهیو ا معنا یافته ،در تماس مداوم یور غوطه باامروز جوامع  یزندگ»داشته است. 

 شیشدن ب  اریّس ،بیترت نی. به همنیز شده استفرهنگ  ۀو وارد حوز ردهک دایپای  کننده نییتع

 ـ  یفرهنگ یا به مسئله لیو تبد هماندن ینه صرف باقفناورا ندیفرآ کیارتباطات،  شیاز پ

عنوان یک محصول  (. اگر به پدیدۀ تلفن همراه به1395)صبورنژاد، « شده است یاجتماع 

رود و  عنوان یک دستگاه ارتباطی صرف فراتر می فرهنگی نگاه کنیم، از کارایی اوّلیه خود به

شود  سبک و ذائقه توسط کاربران میتبدیل به نمادی معرف و جهانی از چگونگی ادراک 

(Satchell& Sing, 2005.) های ارتباطی، شاهد ظهور  زمان با رشد فناوری و تکنولوژی امروزه هم

محور آن هستیم که کاربران  خصوص انواع موبایل های اجتماعی و به افزون شبکه و گسترش روز

های اجتماعی  الیت کاربران در شبکهعالوه، شکل و نوع فع فراوانی را به خود جذب کرده است. به

آمده است؛ به این معنا که کاربران در عین حال  شکل فعاالنه در سویه به از حالت منفعالنه و یک

کنندۀ آن نیز محسوب شده و  اند، تولید های اجتماعی کنندگان محتوا در شبکه که مصرف

های اجتماعی ضمن برطرف  هکنند. شبک می تأمین ها را خوراک فرهنگی و اجتماعی این شبکه

ای، فرصت بروز و ظهور کاربران از طریق تولید محتوا و به اشتراک ساختن نیاز مصرف رسانه

های مختلف تولید محتوا اعم از متن،  اند. در میان اشکال و گونه گذاشتن آن را فراهم ساخته

ری که امروزه شاهد فعالیت طو اند؛ به رو شدهبهای روها با استقبال ویژه تصویر و ویدیو، عکس

محور هستیم که از این میان اینستاگرام با بیش از یک میلیارد  چندین شبکۀ اجتماعی عکس

شود. کاربران این شبکۀ اجتماعی مجازی نه تنها از فرصت  کاربر پرطرفدارترین آنها محسوب می

د هزاران نفر را در لذت توانن ها برخوردارند؛ بلکه می شدن درون اقیانوسی از عکس تماشا و غرق

(. عکس گرفتن از اشیاء و محیط در 1395های خود شریک کنند )گشنیزجانی،  تماشای عکس

انسانی و رویدادمحور لزوماً  ی اینستاگرامی که سوژه آنها عکس عبارتی گرفتن اینستاگرام یا به

ی تبدیل شده های روزمره بسیاری از کاربران این شبکۀ اجتماع به یکی از مشغولیتنیست، 

شود. بسیاری از افراد  های تفریحی و فراغت محدود نمی ها به موقعیت است. گرفتن این عکس

کنند تصاویری را ثبت کنند که بیانگر بخشی از هویت و  های مختلف سعی می در موقعیت

های آنهاست. به تعبیری شبکۀ اجتماعی اینستاگرام به پلتفرمی برای بازنمود  مشغولیت

 ن تبدیل شده است.خصوص زنا گی افراد و بهزند سبک

شدت با سالیق، تمایالت و ترجیحات افراد درآمیخته  است که به یا زندگی حوزه  سبک

داشته  یذات یاز آنکه ماهیت شیب تشان،یدرک افراد از هو یعنوان مالک اصل به این مفهوماست. 
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شناساندن  یبرا یشگران اجتماعاست. کن یو فرهنگ یاجتماع ویق یها شهیبا ر یا لهباشد، مقو

 یزندگ  به سبک یادیدر تعامالتشان، اهمیت ز قیو کسب اعتبار و منزلت و توف گرانیخود به د

اند،  کرده دایاز جامعه مدرن فرصت انتخاب پ یعنوان عضو که به یافراد از زمان دهند. می

 یزندگ  انتخاب سبککه  یا گونه به ؛شده است شتنیآنها معرف درک آنان از خو یزندگ سبک

)آزاد ارمکی و شالچی، شده است  یتلق مدرنانسان  تیهو ریاز منشأ تفس یمثابه بخش به زیمتما

مستلزم مشارکت فعال افراد  یزندگ سبکشدن  د توجه داشت که ساختهیبا حال نی. درع(1384

 . (88: 1391)بهنوئی گدنه، است  یعنوان عامالن اجتماع به

ویژه در قالب مجازی شدن، باعث بروز  های مختلف زندگی، به ن عرصهشد ای از طرفی رسانه

های اجتماعی شده  ویژه در شبکه های مجازی، به های متنوع زندگی در رسانه و ظهور سبک

و  روند می شمار های اجتماعی به ترین فعاالن فضای مجازی و شبکه است. زنان از جمله مهم

رو بوده است. آنان با  به ی اخیر با افزایش چشمگیری روها ای آنها در سال میزان مصرف رسانه

پذیرند، لذا توجه به  های اجتماعی هم بر آن تأثیر گذاشته و هم از آن تأثیر می فعالیت در شبکه

برداری آنان از این فضا امکان شناخت هرچه بیشتر عالیق، سالیق و  نوع فعالیت و بهره

 ی،علم فضاهایدر  یتر حضور پررنگ ریهای اخ سال درکه زنان آورد.  ترجیحات آنها را فراهم می

 یبونیحاال تر اند، گرفته یشیاز مردان پ ها نهیزم یو در بعض  کرده دایپ ی و اجتماعیشغل

زنانه  یاز زندگ یریو تصو ساختهمخاطبان را با خود همراه   توانند در آن دارند که می یرسم یرغ

 ییها فعالیت دادن ارائه نشده بود. آنها خود را در حال انجام نیاز ا  شیبه آنها ارائه کنند که تا پ

 یو دوستانه خود را طور یخود و روابط خانوادگ ۀخانواد برند، یدهند که از آن لذت م نشان می

شکسته  یاجتماع یها در شبکه یرسم یها شهیکل بیترت  نیا  . بهپسندند یکنند که م می ریتصو

. زهاستیها و تما شود که سرشار از تفاوت می تشرمختلف زنان من یها از گروه یریو تصاو  شده

 (.1395فر،  ینیکنند )ع ناخودآگاه بر آنها تأکید می ایکه زنان آگاهانه  ییزهایتما

زندگی توسط  بازنمودیافته سبک های شاخص در باب یسؤاالتچه گفته شد با توجه به آن

هدف و تکیه اصلی  شود. مطرح مین به آنها های اجتماعی و نوع پرداخت فضای شبکه زنان در

اینستاگرام شبکۀ اجتماعی  زندگی در های بازنمودیافته سبک پژوهش حاضر استخراج مؤلفه

ها  های کیفی تا حدودی به کیفیت و چگونگی بازنمود این مؤلفه اما سعی شده در تحلیل است

؛ نستاگرامیکۀ اجتماعی ازنان عضو در شب یصفحات شخص ۀمطالعمشاهده و  نیز اشاره شود.

فضا  نیآنها از ا یبردار هبهر یفهم چگونگ ،اجتماعی در میان آنان  ترین شبکۀ عنوان محبوب به

که  شان را یزندگ بازنمود سبک طور کلی به وخود  حاتیترج ، سالیق وقیعالنمایش در جهت 
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به  خواهد کرد.پذیر  امکان رد،پذی یصورت م یو سنت یرسم یها چارچوب دور از حدومرزها و به 

ترین عناصر فرآیند  زنان با توجه به نقش مادری در خانواده، یکی از اصلی( 1382اعتقاد فاضلی )

زندگی  پذیری فرزندان و نسل آینده جامعه هستند و بر هویت فردی و سبک و جامعه ییاب هویت

از  و بینی است پیش زندگی، موضوعی قابل سبکاز سوی دیگر  های آتی جامعه تأثیرگذارند. نسل

لزوم  نشانگرامر  ن. ایکند، متأثر است سوی آینده طی می یند حرکت بهآکه جامعه در فر سیریم

بحث و توجه  درخور را آندر فضای مجازی بوده و زنان  توسط زندگی بازنمودیافته سبکمطالعه 

اجتماعی و زنان؛ های  زندگی، شبکه دنبال مطالعۀ سه ضلعی سبک دهد. مقالۀ حاضر به نشان می

زندگی  های بازنمودیافته سبک و پیوند این سه با یکدیگر بوده است تا نخست به شناخت مؤلفه

زنان در شبکۀ اجتماعی اینستاگرام پرداخته و در گام بعد به فهمی میدانی از چگونگی بازنمود 

 دست یابد.در این فضا  ها این مؤلفه

 زندگی سبک

 

 

 

 

 

 

 زنان                                            اینستاگرام      

 پیشینه پژوهش
 پردازیم. می1به مروری بر پیشینۀ این پژوهش در قالب جدول طور خالصه  در این بخش به

 : مرور پیشینه داخلی و خارجی پژوهش1جدول 

 نویسنده عنوان
سال و 

  محل
 چاپ

 هدف/ سوال
روش 

 پژوهش
 ها اهم یافته

 ییبازنما
زنان  جهان تسیز

 یوبالگ یدر فضا
 رانیا

ساحل 
 فرشباف
 شاکر

1389 ،
نامه  پایان

 کارشناسی
 ارشد 

با  چگونه زنان
از فضای  یریگ بهره

وبالگ ابعاد 
گوناگون 

جهان خود را  زیست
 اند؟ ردهبازنمایی ک

تحلیل 
محتوای 

 کیفی

زنان و دختران 
نویس با بازنمایی  وبالگ

ابعاد گوناگون زیست 
پی جهان خود در 

های زنانه و  بازتعریف نقش
 های خود هستند. تجربه
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 : مرور پیشینه داخلی و خارجی پژوهش1دول ادامه ج

 نویسنده عنوان
سال و 

  محل
 چاپ

 هدف/ سوال
روش 

 پژوهش
 ها اهم یافته

 یها وهیمطالعه ش
زنان  یابراز خود

در   با عکس
 یها شبکه

)مطالعه  یاجتماع
 یمورد

 (نستاگرامیا

مینا 
 فر عینی

1395 ،
نامه  پایان

 کارشناسی
 ارشد 

های مختلف  گروه
را  یزنان چه هدف

در حضور  از
 های اجتماعی شبکه

 یزندگ تیو روا
خود دنبال 

 ؟کنند می

نگاری  مردم
مجازی، 
تحلیل 
محتوای 
کیفی، 

مصاحبه 
 آنالین

محقق با توجه به 
های  ویژگی

شناختی زنان  جمعیت
نشان   مورد مطالعه

دهد هر یک از  می
های زنان با شرایط  گروه

اجتماعی مختلف، عالیق 
گوناگونی را در 

های اجتماعی و  شبکه
صفحات خود دنبال 

کرده و تمایل فراوانی به 
نمایش تمایزهای خود 

با کمک اشیا و 
 ها دارند. موقعیت

هویت آنالین: 
مطالعه چگونگی 
نمایش هویت 

جوانان در 
 اینستاگرام

سمانه 
سامانی و 

اعظم 
 فراهانی

1395 ،
فصلنامه 

 رسانه

 چگونگی توصیف

 در ارائه هویت

 آنالین فضای

و اینکه  اینستاگرام
 در مخاطبان

 اجتماعی یها شبکه

 چه در و چگونه

 را خود فضاهایی

 کنند؟ می بازنمایی

 تحلیل

 و محتوا
 تحلیل

 متنی

 از اینستاگرام کاربران

 یک عنوان به عکس

 خود نمایش برای رسانه

 ریمح کنند و می استفاده

 این در را خود خصوصی

 اشتراک به فضا

 یک در و گذارند می

 خود هویت متقابل کنش

 سازند. می باز را
تیپولوژی بدن 

ای و تحلیل رسانه
کردارهای بدنی 
کاربران شبکۀ 

اجتماعی 
 اینستاگرام

گلنار 
 گشنیزجانی

1395 ،
نامه  پایان

 کارشناسی
 ارشد 

فهم چگونگی نمود 
بدن در شبکۀ 

اجتماعی 
 نستاگرام،ای

نگاری  مردم
مجازی، 
مصاحبه 
آنالین و 

 آفالین

نشان از  این پژوهش
وجود سه تیپ بدنی 
اجتماعی، نمایشی و 

زیباشناختی در 
 رد.داستاگرام این

یک عکس به 
هزار کلمه 

ارزد؛ تحلیل  می
کیفی چگونگی 
معرفی خود در 

کنندگان  مصرف
 اینستاگرام

گارسبو و 
 سورنسون

2014 ،
نامه  پایان

 رشناسیکا
 ارشد 

بررسی شیوه 
معرفی خود توسط 

کاربران شبکۀ 
اجتماعی 
 اینستاگرام

تحلیل 
 روایت

کنندگان هویت  مشارکت
اند که  جدیدی ایجاد کرده
شان  آل مطابق با خود ایده

است. این هویت خلق 
عنوان یک برند  شده به

شخصی در فضای 
خصوصی این افراد عمل 

 کند. می
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زنان جوان ایرانی فعال در شبکۀ مجازی اینستاگرام چه »که  پرسش اصلی مقاله این است

زنان با شرایط اجتماعی و فرهنگی «. ند؟گذار زندگی خود به نمایش می تصویری از سبک

های اجتماعی و صفحات  مختلف، الگوهای متفاوتی از عالیق، سالیق و ترجیحات را در شبکه

بازنمود زندگی روزمره و  نند. موضوعک اینستاگرامی خود به نمایش گذاشته و ارائه می

های  های اجتماعی و چگونگی آن بحثی کمتر پرداخته شده در پژوهش زندگی در شبکه سبک

های اجتماعی و  داخلی است. لذا با توجه به گسترش رو آوردن افراد به حضور فعال در شبکه

هایی  گذاری قاب راکخصوص محبوبیت شبکۀ اینستاگرام میان دختران و زنان که امکان اشت به

شان را فراهم آورده است، مقالۀ  زندگی از زندگی روزمره و سهیم کردن دیگر کاربران در سبک

زندگی  سبکهای  نوظهور یعنی مطالعۀ بازنمود مؤلفه ایحاضر، تالشی برای کنکاش در حوزه

 زنان در فضای مجازی است.

 مرور مفهومی و نظری

 زندگی سبک

 شیکه از عمر آن ب گردد؛ یعنوان خاص، به عالم غرب برم نیبا ا «یدگزن سبک»بحث  خاستگاه

آلفرد  یاز سو ،یشناس بار در روان نینخست یموضوع برا نیا یگذرد. طرح علم سال می از صد

 ۀدیپد 2یچِن دیوید (.1392 ی،ضی)ف او آن را گسترش دادند روانیو سپس پ صورت گرفت 1آدلر

و  یفرد تیهو شیدر جهت نما یتالشو  تهیدرنتوسعه م ریناپذ محصول کتمان ی رازندگ سبک

 یایدر دن(. 1392به نقل از سلیمانیان،  Cheney, 1996) است یته دانستهمدرن یژگیو فیتعر

که اساساً برآمده از  یتیفرد ؛گیرد فرد قرار می یرو شیپ یمتنوع و گوناگون یها انتخاب دیجد

 ۀگسترد یها یستم دگرگونی. در طول قرن ب(1392)سلیمانیان،  مدرن است یمفهوم آزاد

 ۀآمدن طبقدیاوقات فراغت و پد زانیم شیزاکار روزانه، اف زانیکاهش م ی همچوناجتماع

 یمصرف یها و الگوها و سبک داد یم لیجامعه را تشک ۀاز بدن یادیکه بخش ز یدیمتوسط جد

 یها تیواقع نییتب یخود برا یها لیدر تحل جیتدر شناسان، به سبب شد تا جامعه شان،یا

 نیبرجسته ا یژگیطبقه و مشتقات آن سازند. و نیگزیرا جا یزندگ مفهوم سبک ،یاجتماع

با اتخاذ  کوشند یم ،یشان به هر طبقه اجتماع آن است که افراد، فارغ از تعلق ،یاجتماع تیوضع

و  فیتعر را شتنیدلخواه از خو یتیدر حوزۀ مصرف، هو ژهیو خاص، به یرفتار و سبک یالگوها

 .(1392)سلیمانیان،  ابراز کنند

                                                           
1
 Alfred Adler 

2
 David Cheney 
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به کار رفته در آن  یها پاره دانست که تکه «یکوالژ» ینقاش یتابلو توان یم ی رازندگ سبک

است که  یزیچ ییآنها گو بیو ترک قیاما نهایتاً نوع تلف د؛یآ یفراهم م یاجتماع یاز متن زندگ

 یها سبک» ییدایپ. سازد یخود آن را م قهیبرحسب ذوق و سل افتهی تیفرد یانسان مابعد تجدد

جامعه  ،یچون جامعه اطالعات یریکه از آن با تعاباست  یتیمشخصه وضع نه تنها «یزندگ

ابزار  کیمثابه  مفهوم به نیکه ابل ،شود می ادیمدرن(  )پست یمابعد تجدد تیو وضع یپساصنعت

 قلمرو مفهوم .دیگرد ییناساجامعه ش نیافراد ا یبند و دسته یشناس سنخ یمناسب برا یلیتحل

مصرف، نوع پوشش،  یلگواز ا ،چیز شده است که همه فیآنچنان گسترده تعر زندگی اغلب سبک

اوقات فراغت تا  یها نحوۀ صحبت، فعالیت ،یرفتار یها خانه و محل کار، ژست ونیدکوراس

 .ردیگ یرا در برم یشخص یها یمند و عالقه یو اجتماع یاسیس یها نگرش

 اند. به باور ارائه کرده «زندگی سبک»تعاریف مختلفی برای  شناسان و جامعه ردازانپ هینظر

پدید  زندگی از نوعی رتبه از هم های گروه و طبقات که است هایی روش از عبارت زندگی سبک وبر،

 «زندگی سبک»از باورهاست. از دیدگاه او،  ای مجموعه و رفتار فرهنگی الگوهای شامل و آورند می

 های ه گرو دیگر با را روابطش و ویژه خود اجتماعی تجربیات که است زندگی به از نگاه روشی

 کند. می بیان اجتماعی

داند که افراد یک جامعه، مطابق  می ییها صورت ههم پیوسته کل ب را زندگی سبک ؛زیمل

یت واسطه تالشی که برای ایجاد توازن میان شخص درونی و سالیق خودشان و به های یزهانگ

 گزینند. رسانند، برای زندگی خود برمی به انجام می شان یذهنی و زیست محیط عینی و انسان

 ناشی فرد سلیقه و ذوق که از مندی است نظام های فعالیت زندگی سبک از نظر بوردیو

 هویت فرد به نمادین صورت به عین حال در و دارند خارجی و عینی جنبه بیشتر و شوند می

از  ها، فعالیت این  ارزش یا کنند. معنا می تمایز ایجاد اجتماع گوناگون اقشار نمیا و بخشند می

 به که است هایی دارایی زندگی سبک شود. می اخذ ها و ارتباط تضادها نظام در آن های موقعیت

 از آن قصد بدون یا تمایز قصد با را خودشان متفاوت های کنندگان موقعیت اشغال آن، وسیله

و  ی شدهبند عمال طبقهشامل اِ زندگی را یو در جای دیگر سبکبوردسازند.  ز میمتمای دیگران

و ورزش،  یحاتروز، نوع تفر ساعات شبانه یمچون تقس ییها کننده فرد در عرصه یبند طبقه

به اعتقاد او . کند تعریف میو خانه، آداب سخن گفتن و راه رفتن  یهمعاشرت، اثاث های یوهش

در کتاب  یوافراد است. چنانکه بورد یحاتترج یافته و تجسم یافته ینیتواقع ع درزندگی   سبک

 یزاتتما دادن نشان یبرا یمصرف صرفاً راه ،دهد نشان می یالکتیکیبرحسب منطق د یزتما

 (.1391زاده،  )ولیهست  یزن یزاتتما یجادا یبرا یبلکه خود راه یست،ن
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 باب در هایی کشمکش و منازعات اب که است زندگی زندگی، سیاست سبک است گیدنز معتقد

طبیعت  وسیله به آنچه آن، در که کنیم زندگی دنیایی در باید ما دارد که چگونه سؤال پیوند این

: 1387کنی،  است )مهدوی گرفته قرار انسان گیری تصمیم موضوع اکنون شده، تثبیت سنت یا

از آنها، افزون  یریگ فرد با بهره داند که ای از عملکردها می زندگی را مجموعه او سبک(. 55 ـ 51

بر رفع نیازهای جاری خود، روایت خاصی از هویت شخصی خویش را در برابر دیگران مجسم 

 .(1393صدف، )آتشین سازد یم

 زندگی رسانه و سبک
طوری  به است، جهان را کوچک کرده ییگو ،یو اطالعات یارتباط یها رسانه یریگسترش و فراگ

. موضوع (32: 1392گیویان، جعفری و خیرخواه، ) کنند یم یدهکده جهانبه  ریکه از آن تعب

مورد توجه  یارتباطی ها گسترش رسانه نیشدن و همچن یامروزه به مدد جهانزندگی نیز  سبک

مختلف  یها اند که سبک را فراهم کرده امکان نیا یارتباط یها قرار گرفته است. رسانهبسیاری 

: 1392)گیویان، جعفری و خیرخواه،  نقاط جهان قرار دهند اقصیرا در دسترس مردم در  یزندگ

 یها رفتار کشیدن ارزش و ریرسانه با به تصو د،یگو یم زین 1راجرز یها ینشر نوآور یۀنظر (.32

سوی اتخاذ  آنها را به و سازد یرو م به گوناگون رو یها روزمره با انتخاب یمختلف، افراد را در زندگ

 کند. می تیو متفاوت هدا دیجد یزندگ یها سبک

 ییسوی مقوله بازنما ما را به امر نو ای دنگذار یتأثیر م تیواقع یبر ساخت اجتماعها  رسانه

دلیل مهم هستند که شناخت و باور  نیای به ا رسانهی ها یینماید. بازنما یم تیها هدا رسانه

 تیآن ما واقع قیاز طرای است که  وهیش ییتوان گفت بازنما یم پس دهند. یرا شکل م یعموم

 و گرانیکه دربارۀ خود و د ییاز طریق بازنمایی در معناها ن،یهمچن .میساز یم را واجد معنا

 میده یم آنها را مورد مجادله قرار ای میشو یم میسه گریکدیبا  م،یکن یم جادیاطرافمان ا جهان

 دهیچیمردم در جامعه پو تجربه  یزندگ با ییارتباط بازنما اگرچه .(16: 1387زاده،  یمهد)

 طیسازنده مح دیاست. رسانه را با یواقع یها امدیپ یدارا یمردم واقع یبرا ییبازنما است، اما

اطراف است.  یایمخاطبان از دن یذهن ریتصوی ریگ شکل  دانست که تأثیر عمده آن ینینماد

در ذهن آنها  دارد به آنچه یکنند، بستگ یکه مردم در زندگی روزمرۀ خود اتخاذ م یمیتصم

این  از .ردیگ یت مأها نش ساخته شده از سوی رسانه رینوبه خود از تصو به هم نیگذرد که ا یم

بک آبادی،  )بی پردازد زندگی می  های سبک« سازی عمومی»، رسانه به 2طریق به قول گربنر

                                                           
1
 Rogers 

2
 Gerbner 
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این در حالی است که امروزه ظهور اینترنت، گسترش ارتباطات مجازی و  .(105: 1391

های اجتماعی که به نوعی انتقال عمودی و از مرکز به پیرامون پیام را با  گیری شبکه کلش

کننده توأمان  تحولی جدی مواجه کرده و حضور کاربرانی که در این فضا تولیدکننده و مصرف

طوری که در این  محتوا هستند، فرآیند یاد شده را دستخوش تغییر و تحوالت بنیادین نموده به

سخن گفت؛ چراکه آنچه در این فضا در جریان « ای نمود رسانه باز»از توان  د میفضای جدی

های جمعی )به معنایی  است از طرفی به شیوه و کیفیتی متفاوت از فرآیند بازنمایی در رسانه

گیرد و از طرفی، بروز و ظهور واقعیتی دستکاری شده و بازتولید  که شرح داده شد( صورت می

یافته در قالب یک سازمان جمعی  ای مجازی توسط افراد )کاربران غیرسازمانواسطۀ فض شده، به

، یاد «نمود خود در زندگی روزمره»از آن به  1ای( است. بازنمود با آنچه اروینگ گافمن رسانه

ای وب حضور  کرده است، فاصله دارد؛ چراکه در نمود خود در زندگی روزمره، واسطۀ رسانه

های گوناگون برخاسته  زی، کاربران از طریق رسانۀ وب با ابزارها و شیوهندارد، اما در فضای مجا

خود در « بازنمود»کنند که از این موضوع به  از این رسانه، نمودی مجازی از خود را ارائه می

زندگی در چارچوب این  کنیم. لذا مطالعه چگونگی بازنمود پدیدۀ سبک فضای مجازی تعبیر می

 .که مقالۀ حاضر بدان پرداخته است ابل تأمل استقها موضوعی  نوع رسانه

 های آن های اجتماعی، اینستاگرام و ویژگی شبکه

اشاره دارد که  ییها یکیشنبه ابزار، خدمات و اپل واست  یرعام و فراگ یاصطالح یرسانه اجتماع

حسنی، ) دبپردازن یکدیگربه تعامل با  یا شبکه یها یتکنولوژ یقدهد تا از طر یبه افراد امکان م

 که شدند تبدیل فعالی مخاطبان به ساکت تماشاگران از افراد ی اجتماعیها رسانهدر  (.1395

 دهند پاسخ دیگران به و دنبگذار اشتراک به و کنند تولید را خود مختص محتوای توانستند می

چون هم ذاتی های ویژگی برخی دارای را اجتماعی های هرسان(. تاپریال و کانوار 1395)حسنی، 

 شود می سبب دانند که نامحدود می ردو بُ عمر طول ،بودن تعاملیانتشار،  سرعت، پذیری دسترس

 (.29-28: 1393)تاپریال و کانوار،  باشند متمایز و نیرومندتر سنتی های رسانه تا آنها از

که در اکتبر  است ایثانیه 60گذاری عکس و ویدیوهایبرای اشتراکای  شبکه اینستاگرام

 کاربران به موبایلی اپلیکیشن این .(Gibbs & others, 2014) معرفی شد به جهانیان 2010

گذاری آنها  اشتراک به و ها قاب و فیلترها افزودن طریق از عکس دستکاری و گرفتن امکان

 واکنش آن به الیک و کامنت گذاشتن طریق از توانند می کاربران و دهد میرا  آنالین شکل به

                                                           
1
 Erving Goffman 
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هدف اصلی و ابتدایی راه(. 1395نقل شده در حسنی،   Ara´ujo & others, 2014) دهند نشان

دسترسی آسان به  ای ایجاد پلتفرمی بوده که کاربران عالوه بر تماشا و اندازی چنین شبکه

 ها و نماهایی از زندگی خود را با دیگران به تصاویر مختلف و دارای کیفیت بتوانند عکس

  (.Meijers, 2015) اشتراک بگذارند

ای دارند که از در این شبکۀ اجتماعی نیز مانند هر شبکۀ مجازی دیگری کاربران نمایه

کننده، تعداد و فهرست افرادی که توسط اطالعات شخصی اوّلیه، تعداد و فهرست افراد دنبال

هایی برای درج عالقهدهد. در این نمایه، گزینه ها خبر می شوند و تعداد عکس کاربر دنبال می

مثابه شناسه ها، سوابق کاری و تحصیلی وجود ندارد. کاربر تنها نام خود را بهها، سرگرمیمندی

تواند  کند و اگر تمایل داشته باشد می وجو درج و عکسی برای خود انتخاب میای قابل جست

نظر  اش بنویسد. بهدر قسمت بیوگرافی توضیحاتی در مورد دیگر جزئیات زندگی شخصی

دیداری بودن » نتخاب چنین سازوکاری برای اینستاگرام از آن جهت است که جنبهرسد، ا می

تر از هر چیز دیگری است. در واقع، سازندگان این پلتفرم با گرفتن  در این شبکه مهم« خود

کنند که بیش از هر چیز با اتکا  سمتی هدایت می ابزارهای مختلف معرفی خود از کاربر او را به

 (.1395ا تعریف کند )گشنیزجانی، خود ر بر عکس،

بهرو فیلتر رنگی 23مورد نظرشان در اوّلین گام با  عکسکاربران اینستاگرام پس از انتخاب 

عنوان پلتفرم  ترین مشخصه این شبکه به توان آنها را مهم شوند، فیلترهایی که می میرو 

زارهای اینستاگرام به ها توسط اب کار ویرایش عکس انحصاری اشتراک عکس و ویدیو دانست.

تواند از طریق دیگر امکاناتی که خود پلتفرم در اختیارش  شود و کاربر می همین جا ختم نمی

توان  این ابزارها را می گذارد بار دیگر تغییراتی که دوست دارد را روی عکس اعمال کند. می

دلیل سهولت  ه بهافزار فتوشاپ در نظر گرفت، با این تفاوت کنرم ۀشد کوچک و ساده ۀنمون

در  صرفاندوزی یا صرف وقت بیشتر برای تغییر، دخل و ت استفاده دیگر نیازی به مهارت

  (.Ferwerda & others, 2016) شود شکل مطلوب احساس نمی ها تا رسیدن به عکس

تواند عمومی یا خصوصی باشد. در صفحات عمومی اطالعات و  کاربران اینستاگرام می  صفحه

هایی که فرد منتشر کرده است قابل مشاهده هستند. افرادی که صفحات عمومی  تمامی عکس

شوند. اینستاگرام  کنند، بدون نیاز به تأیید صاحب صفحه جزو مخاطبان او می می 1را دنبال

2های اجتماعی یک صفحه فید عالوه بر صفحه شخصی، مانند سایر شبکه
برای کاربران نمایش  

شود. هر کاربر با  شوندگان هر کابر نمایش داده می های دنبال عکس ترین دهد که در آن تازه می
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تواند عالقه خود را به آن نشان داده و یا با گذاشتن  کردن یک عکس یا پست می 1الیک

نظرات خود را دربارۀ پست یا عکس به اشتراک گذاشته شده بیان کند. عالوه بر  2کامنت

 3های افراد ناآشنا را در بخش اکسپلور د عکستوانن های خود و دوستان، کاربران می عکس

دهد. از جمله این  ها را نمایش می های غریبه هایی عکس ببینند. این بخش بر اساس معیار

اند، در محدودۀ محل زندگی کاربر  هایی که بیشترین تعداد الیک را گرفته معیارها شامل عکس

های عمومی نمایش  ها از پروفایل ته این عکساند. الب اند و یا توسط دوستان کاربر الیک شده بوده

 (.1395فر،  شوند )عینی های خصوصی نمی داده شده و شامل پروفایل

 رشد سرعت بیشترین دارای اجتماعی های شبکه سایر به نسبت اینستاگرام جهان، سطح در

 نفر ونمیلی یک از جهان در آن کاربران تعداد کهطوری  (. بهSheldon, 2015 در شده نقلست )ا

 (.Statista Site, 2018) است رسیده 2018 سال در نفر یک میلیارد از بیش به 2010 سال در

  اینستاگرام در روزمره زندگی و هوشمند همراه نتلف

 های تلفن کننده تعیین های ویژگی اینترنت، به مئدا اتصال و کارکردی چند پذیری، ک تحر

 های روال در هوشمند تلفن تا شود یم سبب گیویژ این. است موبایلی وب و هوشمند همراه

 بدون کمترین مزاحمت را همراه تلفن توان . بدین وسیله میشوند گیر جای روزمره زندگی

 کار به روزمره های فعالیت انجام هنگام به سوژه از تصویربرداری و ها هلحظ ضبط و ثبت برای

 (.Frey, 2012) برد

 به ودهه وارد قلمروی معمولی زندگی ما شده  های شخصی جدید طی کمتر از دو رسانه

 تبدیل ناپذیر ب اجتنا و عادی امری به را ها هرسان و شده تبدیل ما های عادت و قواعد از بخشی

طور  و به دهیم می انجام روزمره زندگی در ما که است کارهایی تمام معمولی از منظور. اند کرده

 انجام را پز و پخت و فراغت اوقات گذران لباس، نپوشید کردارهای ما که است هایی شیوه خاص

 افرادی با هم ،روزمره زندگی آنی دیداری گذاری اشتراک به امکان(. 1395)حسنی،  دهیم می

 قرار کوچک های گروه اعضای و خویشاوندانۀ دایر در و داریم صمیمانه با آنها روابط که است

 وقوع به آنالین شدن روابط ای هواسطۀ شبک نها بهاتصال آ که بیگانه افراد کامالً هم و گیرند می

صفحه اوّل  در که شویم می مواجه ها بازنمایی گوناگون انواع با تاگرامنسای در .است پیوسته

واسطۀ  و به ایم هبودبا آنها  پیشین مشترک روابط و تجربیات فاقد و گیرند می قرار ما گرامااینست
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از آنها  زیادی بخش که تحوالت این .اند هگرفت قرار ما کینزدی در مجازی شکل فناوری به تحوالت

 هنجارهای و الگوها با را ما روزمره زندگی های روال اند، شده متبلور در شبکۀ اجتماعی اینستاگرام

 و درگیر ها لحظه این با گذشته از بیش افراد اینستاگرام، بیشتر رواج با. اند کرده مواجه جدیدی

 (.1395)حسنی،  گذارند یم اشتراک به یدیدار شکل را بهآنها 

به  یرتصاو یقاست که از طر یدر اصل اطالعات یداریارتباط د (2007) 1یسونبه گفته جم

طور  کرده است تا به یبند آن را خلق و قاب یرشود و در واقع خالق تصو یمنتقل م ینندهب

 یلترهایف یقاز طر یرصوآن ت ینندۀانتقال دهد و سپس ب یدهرسانه برگز یک یقاز طر یاختصاص

شده است،  یلها تشک و نگرش یو اجتماع یفرهنگ ینهپس زم ی،شخص یاتکه از تجرب یشخص

نحوۀ  یلتحل( 2012) 2به بیان الپتون (.Hellberg, 2015کند )به نقل از  یو فهم م یرآنها را تفس

 نسبت به یهو آگا ینشتواند ب یبه اشترک گذاشته شده م یرها و نوع تصاو عکس یسازمانده

 یخود، روابط و زندگ یشنما یکردارها یت،جنس ی،زندگ سبک یت،قوم یت،جنس یت،هو

 .دهد یشرا افزا یاجتماع

 پژوهش  روش
یابی به پاسخ سؤاالت مقالۀ حاضر برای پرداخت صحیح و عمیق به موضوع مورد مطالعه و دست

ای از فنون ارگیری مجموعهمطروحه رویکرد کیفی را اتخاذ کرد، چراکه پژوهش کیفی با به ک

تفسیری در پی توصیف، رمزگشایی، ترجمه، درک معنا و نه فراوانی پدیدارهایی است که 

نقل شده در لیندلف و تیلور،  Van maanen, 1983دهند ) کمابیش در محیط اجتماعی رخ می

در نظر  مثابه طرحی متشکل از روابط نمادین (. پژوهشگر کیفی جهان اجتماعی را به52: 1388

 (.Kenney, 2009ها و تعامالت انسان است ) گیرد که قائم به کنش می

زندگی توسط زنان عضو در شبکۀ  سبک بازنمودیافته های دنبال کشف مؤلفه مقالۀ پیش رو به

واسطۀ حضور،  اجتماعی اینستاگرام و ارائه تحلیلی از آنها بوده که این مهم عالوه بر آنکه به

شدت وابسته به بستر مطالعه  پذیرد؛ بهمدت در این عرصه صورت می النیمشاهده و مشارکت طو

های  یعنی شبکۀ اجتماعی اینستاگرام است. لذا دستیابی به نتیجه مطلوب و شناخت کنش

شود؛ چراکه در پاسخ به  های کیفی میسر نمیکاربران در اینستاگرام جز از طریق کاربست روش

د درک تجربه کنشگران و از سوی دیگر توصیف و تفسیر سو نیازمن های پژوهش از یک پرسش

گذاشته توسط آنها هستیم. باتوجه به مجموعه این شرایط، با استفاده از محتوای به اشتراک

                                                           
1
 Jamison 

2
 Lapton 



  123 بازنمود سبک زندگی زنان جوان ایرانی در اینستاگرام 

 

گیری از شیوۀ مشاهده مشارکتی تالش شد تا با حضور در  نگاری مجازی و بهره روش مردم

و برداشتی صحیح و عمیق نسبت به میدان، مشاهدۀ دقیق فعالیت و کنش کاربران به درک 

روندهای در حال جریان دست پیدا کرد. بر این اساس، تکنیک تحلیل مضمون یا تحلیل 

رسیدن به اهداف  ها و در راستای بندی یافته محتوای تماتیک برای دستیابی، کدگذاری و مقوله

 مورد نظر پژوهش مورد استفاده قرار گرفت.

 ت پیشبرد آن سه مرحله زیر به توالی مدّنظر قرار گرفت:در مسیر اجرای پژوهش و به جه

 
 ای انجام پژوهش: الگوی سه مرحله1نمودار 

گیری از امکانات خاص میدان پژوهش یعنی امکان جستجو در بخش  بر این اساس، با بهره

شبکۀ اجتماعی اینستاگرام، جهت جستجو و یافتن اعضای نمونه اقدام شد. اعضای  1اکسپلور

صورت هدفمند و با در نظر گرفتن برخی مالحظات نظیر: عمومی بودن صفحه کاربری  به نمونه

هایی که به  گذاری پست پذیر باشد، اشتراک کردن آنها برای همه امکان که بازدید و دنبال

خورد، حضور و  زندگی در آنها به چشم می های سبک بازنمایی زندگی روزمره پرداخته و مؤلفه

پست در صفحات  50گذاری حداقل  مستمر در اینستاگرام، اشتراک فعالیت طوالنی و

کننده؛ انتخاب شدند. در مرحله اوّلیه  نفر مخاطب یا دنبال 1000شان، داشتن بیش از  کاربری

عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند که در نهایت با اعمال مالحظات  نفر کاربر به 100تعداد 

اینستاگرامی اعضای اوّلیه و با توجه به نیازهای مطالعاتی مدت صفحات  گانه و رصد طوالنی پنج

 نفر کاهش یافت. 53و اهداف پژوهش تعداد آنها به 

های این مقاله شامل مشاهده مشارکتی )مشاهدۀ آنالین(، خوانش الگوی کلی گردآوری داده

فضای محتوای تولیدی اعضای نمونه، توصیف و در نهایت تحلیل و تفسیر محتوای تولیدی در 

رو هستیم که با توجه به ماهیت ای از محتوای مجازی روبهدر اینستاگرام با گستره آنالین است.

دهند. جهت  ها قاطبه این محتوای تولیدی را تشکیل می بصری این شبکه اجتماعی، عکس
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ها و همچنین مطالعۀ چندسویه تصاویر، ضمن در نظر گرفتن  گردآوری و کدگذاری داده

های مورد مطالعه؛ شرح عنوان محتوای تولیدی نمونه شتراک گذاشته شده بههای به ا عکس

شناختی اعضای نمونه نیز  های جمعیت ها، نظرات کاربران، بخش معرفی خود و ویژگی عکس

ای بود که  ها و تصاویر بارگذاری شده های تصویری شامل عکس مورد توجه قرار گرفت. یافته

منظور کمک به خوانش  زندگی اعضای نمونه باشند. به و سبک نحوی نمودی از زندگی روزمره به

هایی از خود آنها نیز آورده  قول ها، نقل ها و تحلیل محتوا از منظر اعضای نمونه، عالوه بر توصیف

ها آمده و در صورت لزوم به ارتباط میان  شده است. در گام آخر، تفسیر به کمک تحلیل یافته

 ان نیز پرداخته شده است.عکس، شرح عکس و نظرات کاربر

 های پژوهش یافته
 زندگی در شبکۀ اجتماعی اینستاگرام های بازنمودیافته سبکمؤلفه

صفحات  های ها و پست عکس یدانیم ۀحاصل از مطالعه و مشاهد یها افتهی لیو تحل هیتجز

ات و ـ امکان1های چهارگانه:  اینستاگرام زنان فعال در این شبکه اجتماعی، در قالب مؤلفه

ها )بازنمود مصرف تمایزبخش مسکن، خوراک، پوشاک و اشیاء کاربران اینستاگرامر طبقۀ  دارایی

)بازنمود کردارهای تمایزبخش دال بر مصرف فرهنگی کاربران  ها تیفعالـ 2متوسط(، 

ها، باورهای  ها، نگرش ها و اهداف )بازنمود ارزش ، نگرشها ارزشـ 3، اینستاگرامر طبقۀ متوسط(

ـ روابط انسانی )بازنمود روابط، 4و ماعی، سیاسی، فرهنگی و اهداف متمایز طبقۀ متوسط( اجت

بندی شد که در ادامه به تحلیل  ها و مراودات تمایزبخش طبقۀ متوسط( دسته تعامالت، معاشرت

 پرداختیم. های زیرمجموعه آنها  ها و مؤلفه و بررسی هریک از این دسته

ازنمود مصرف تمایزبخش مسکن، خوراک، پوشاک و اشیاء کاربران ها )ب ـ امکانات و دارایی1

 اینستاگرامر طبقۀ متوسط(:

 
 ها : بازنمود امکانات و دارایی3نمودار 

  امکانات و دارایی ها

 داری خانه و خانه تغذیه پوشش مصرف کاال و اشیاء
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زندگی توسط زنان اینستاگرامر  های بازنمودیافته سبک از مؤلفه «ها امکانات و دارایی»

شمار  های این مؤلفه به زیرمجموعهداری، تغذیه، پوشش و مصرف کاال و اشیاء  است. خانه و خانه

 شود. های اینستاگرامی زنان دیده می ها و مصادیق متنوعی از آنها در پُست روند که نمونه می

های اینستاگرامی زنان جوان ایرانی که زندگی روزمرۀ  در میان پست داری؛ خانه و خانه

داری یا معماری و  خانه و خانه کشند، موارد زیادی به نمایش امور مربوط به خود را به تصویر می

فضای منزل، اثاثیه خانه و دکوراسیون و چیدمان آنها اختصاص داده شده است. این دست زنان 

های مختلف در  تمایل دارند با نمایش نحوۀ رسیدگی به امور خانه و یا استفاده از وسایل و شیوه

گذاشته و از این طریق و با  چیدمان و دکوراسیون منزل، سبک و شیوه خاص خود را به نمایش

بخش برای  داشتنی و آرامش اِعمال مدیریت و سلیقه خود بر این فضا آن را به محیطی دوست

ها تبدیل کنند. این مسئله هم  ها، منازل و سلیقه فرد و متمایز از سایر محیط به خود، و منحصر

اوت که غالباً کل محیط خورد با این تف چشم می در میان زنان متأهل و هم دختران مجرد به

هایشان است، در حالی که دختران مجرد  خانه قلمرو زنان متأهل برای اِعمال سالیق و ایده

شان را به سبک و سیاقی که تمایل دارند چیدمان  کنند فضای اتاق شخصی معموالً سعی می

 کرده و به سبک مورد پسند خود شکل دهند:

 ها و گیاهان گلـ طراحی و تزیین محیط خانه با انواع 

 داری ـ رسیدگی به امور منزل و خانه

ـ داشتن فضایی شخصی در خانه مطابق میل و سلیقه خود؛ زنان و دختران معتقدند 

اش داشته باشد تا در شرایط خستگی یا زمانی  هرکس باید گوشۀ دنجی در خانه یا محل زندگی

 برد. که نیاز به خلوت، آرامش و انرژی مثبت دارد به آن پناه ب

ها، انتخاب  ـ توجه به چیدمان و دکوراسیون منزل یا اتاق شخصی؛ زنان با استفاده از رنگ

شان را متفاوت و متمایز از  نوع خاصی از وسایل و نحوۀ خاص چیدمان آنها، خود و محل زندگی

 زنند. دیگران نشان داده و امضای سبک و سلیقه خاص خود را بر آن می

های  تنوع و کیفیت غذا و چیدمان و تزئین غذا سوژه اکثر پست توجه به آشپزی،تغذیه؛ 

دهند. این زنان  دار را تشکیل می ویژه زنان متأهل و خانه اینستاگرامی زنان جوان ایرانی، به

کنند و تجربیات و  بخش یاد می عنوان فعالیتی لذت معموالً از آشپزی و تهیه خوراک به

عنوان  گذارند. تهیه غذا نه فقط به با دیگران به اشتراک میهای خاص خود در این زمینه را  شیوه

عنوان فعالیتی مهم و ارزشمند و نوعی مهارت و هنر  یک وظیفۀ روزانه برای این زنان بلکه به
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شود. عالوه بر آراستگی و طعم غذا، کیفیت آن نیز موضوعی است که برای  برای آنان قلمداد می

 شود: ه و بر آن تأکید میداشت ای زنان مذکور، اهمیت ویژه

ـ تهیه و پخت غذا؛ بعضی از زنان و دختران مورد مطالعه، آن را یک وظیفه و عادت روزانه 

بخش،  لذت کهکنند  نوعی هنر و مهارت یاد می عنوان از آن به، دانند در حالی که بسیاری می

 بخش است و احتیاج به دانش، مهارت و صرف زمان دارد. خوشایند و روحیه

 توجه به تنوع غذایی و طراحی و تزیین غذاها ـ

اغلب زنان مورد مطالعه، در انتخاب پوشش، سبک خاص خود را داشته و تا جای پوشش؛ 

های متنوع و اَشکال مختلف پوشیدن لباس، خود را از دیگران  ها و رنگ ممکن با انتخاب طرح

های رنگی یکسان در  ر با طیفت های ساده متمایز کنند. در حالی که در گذشته، پوشیدن لباس

شد، در حال حاضر تأکید بر تنوع رنگ و طرح و مدل در پوشش زنان  ها بیشتر دیده می لباس

 یابد: جایگاه خاصی پیدا کرده و بیشتر بازنمود می

 ـ تنوع طرح و رنگ و تناسب پوشاک

 فرد برای خود به ـ داشتن سبک پوشش و استایل منحصر

خصوص  محور بودن اینستاگرام، کاربران آن و به توجه به عکسبا  مصرف کاال و اشیاء؛

زنان و دختران جوان از این امکان در جهت نمایش وسایل و لوازم مصرفی خود استفاده کرده و 

هایی از اشیاء فانتزی یا تزئینی و کاالهای  های روزمره آنان به عکس بخش اعظم بازنمایی

که به نوعی معرف سبک و سلیقه و قریحه آنهاست؛ مصرفی یا اموالشان اختصاص یافته است 

های متعدد دست به انتخابی خاص زده و با به نمایش گذاشتن آن بر  چراکه از میان انتخاب

 کنند: تمایز سبک و سلیقه خود با دیگران تأکید می

ـ استفاده از اشیاء و وسایل فانتزی )مصرف فانتزی( که اغلب جنبۀ تزیینی و 

نظر نیست، موضوعی است که در جوامع  بودن آنها مدّ دارند و لزوماً کاربردیشناختی  زیبایی

ها و اقشاری از جامعۀ  خصوص در میان گروه خورد. به وفور به چشم می مدرن شهری امروز به

ها از تأمین نیازهایی  اند، دغدغه های انسانی را پشت سر گذاشته ایران که سطح اوّلیه نیاز

وارگی تغییر  ک و مسکن به مصرف تجمالتی و فانتزی و به بیانی شئچون خوراک و پوشا هم

یافته است. در واقع، اشیاء و وسایل به نمودی از عالیق و سالیق زنان و دختران ایرانی تبدیل 

هاست که به  های شخصی آنان است و همین انتخاب که برآمده از ذوق، قریحه و انتخاب اند شده

کند،  هاست. اشیایی که نبودشان چیزی را از زندگی حذف نمیکننده شخصیت آن نحوی تبیین

 تر از هر چیزی است. شان ضروری اما بودن
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قابل استفاده و بازسازی آنها )مصرف نوآورانه( مطابق  ـ تغییر کاربری وسایل قدیمی یا غیر

 با سلیقه و نیاز کاربر و کارایی آن

رف فرهنگی کاربران )بازنمود کردارهای تمایزبخش دال بر مص ها تیفعال .1

 اینستاگرامر طبقۀ متوسط(:

 
 ها : بازنمود فعالیت4نمودار 

گذاری شده است.  نام« ها فعالیت»مؤلفه مهم دیگری که در این مطالعه حاصل شد، با عنوان 

شوند که  های روزمره را شامل می ای از اَعمال و رفتار ها مجموعۀ گسترده طور کلی فعالیت به

پردازند. نهایتاً ده زیرمجموعه شامل کردارهای فراغتی، مصرف فرهنگی  می  ه آنافراد معموالً ب

محورانه، کردارهای غذایی، مدیریت بدن، کردارهای آموزشی، کردارهای  روزآمد، کردارهای خود

 دست آمد. سیاسی و اجتماعی، کردارهای شغلی، کردارهای خرید و مصرف، و اطوار به

محور بودنش  ویژه عکس واسطۀ امکانات خاص خود و به ام بهاینستاگرکردارهای فراغتی؛ 

های مربوط به گذران اوقات فراغت داشته و کار را  نقش مهمی در به نمایش گذاشتن فعالیت

 تر کرده است: های فراغت ساده برای نمایش زندگی روزمره و فعالیت

رانی بخشی از زمان ـ انجام کارهای هنری فعالیتی است که بسیاری از زنان و دختران ای

های هنری و آثار  دهند. آنها از نمایش فعالیت اختصاص می  استراحت یا فراغت خود را به آن

آنها را به کارهای  ند وگذار شان به اشتراک می کنندگان خود لذت برده و نتایج آن را با دنبال

 کنند. هنری تشویق می

هایی  نان مورد مطالعه، معموالً کتابخوانی؛ مشخص شد ز ـ خواندن کتاب و تشویق به کتاب

ای از  کنند، گاهی خالصه اند یا در حال خواندن آن هستند را به دیگران معرفی می که خوانده

 کنند. نویسند یا دیدگاهشان را دربارۀ آن بیان می آن می

و ، گذران اوقات فراغت در خانه  های خانوادگی یا دوستانه ـ رفتن به تئاتر و سینما با جمع

دادن به  استفاده از سایر صنایع فرهنگی همچون تماشای فیلم، تماشای تلویزیون، گوش
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عنوان بخشی از  کردن و... در صفحات اینستاگرامی زنان جوان ایرانی به موسیقی، جدول حل

های فراغتی آنان بازنمود یافته است. همچنین استفاده از امکانات ارتباطی آنالین و  فعالیت

های مختلف، به بخشی از  دادن امور روزمره یا یادگیری مهارت برای انجام ها اپلیکیشن

 های روزانه زنان تبدیل شده است. فعالیت

نیک با دوستان و  گردی یا پیک گردی، کافه ـ سفرکردن با دوستان یا خانواده، رستوران

وزمره زنان مورد های ر کردن اوقات با آنها از دیگر مواردی است که در فعالیت خانواده و سپری

 مطالعه بازنمود یافته است. 

توجه و وقت گذاشتن برای خود و رسیدگی به امور و عالیق کردارهای خودمحورانه؛ 

حائز اهمیت های مهم زنان جوان اینستاگرامر است که نه تنها برای خود آنها  شخصی از دغدغه

در  معتقدندزنان مورد مطالعه  کنند. ، بلکه سایر زنان و دختران را نیز به آن تشویق میاست

شان  یشغل فیوظا یابه فرزندان و  یدگیهمچون رس یدار خانه و خانه فیکنار پرداختن به وظا

در  راو توجه به خود  یدگیرسباید  بلکه  ،از خود غافل شده و غرق در امور روزمره شوند دینبا

 .امور قرار دهند تیاولو

دادن هر آنچه که به فرد احساس  ها؛ انجام ا و خواستهکردن عالیق، آرزوه ـ پیگیری و دنبال

دهد و برایش خوشایند است، برای خود و به سبک و سیاق خود زندگی کردن و  لذت می

 نترسیدن از برداشت و قضاوت دیگران از جمله مسائلی هستند که زنان بر آن تأکید خاصی دارند.

وفور در صفحات  که مصادیق آن به زندگی های مهم سبک یکی از مؤلفهکردارهای غذایی؛ 

 واکر شود، کردار و الگوی مصرف غذاست. ماریلین کاربران زن اینستاگرام مشاهده می
 در1

 و معرفی ندگیز سبک شاخصی برای را این مصرف تایلند در غذا مصرف الگویدربارۀ  گزارشی

 نوع برای انتخاب اما د،خورن می غذا همگان اجتماعی دانسته است. تغییر برای ابزاری را آن حتی

 خوردن غذا همین دلیل، فرآیند گزینش دارند. به حق خوردن محل غذا و خوردن تشریفات و غذا

 (:88 ـ 86: 1381باشد )چاوشیان،  زندگی سبک شاخصی برای تواند می

 های مختلف غذایی ـ تاکید بر مصرف وعده

طور  ف میوه و سبزیجات و بهـ توجه به نوع غذا و خوراک مصرفی از جمله تأکید بر مصر

خصوص و بیشتر زنان متأهل( بسیار  کلی مصرف غذای سالم برای خود و خانواده برای زنان )به

شود در حالی که در میان دختران مجرد گاهی الگوهای متفاوتی در مصرف و  مهم تلقی می

 شود. انتخاب نوع غذایشان دیده می

                                                           
1
  Marilyn Walker 
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ردن؛ رفتن به کافه یا رستوران با خانواده یا خو انتخاب محل غذا و ـ توجه به تشریفات

دوستان و یا خوردن غذا در منزل با سبک و سیاقی خاص، هرکدام به نحوی توسط زنان در 

 شود. صفحات اینستگرامیشان نمایش داده می

زندگی و مصادیق آن شاخص  های مهم در بررسی مفهوم سبک از شاخصمدیریت بدن؛ 

 و مرئی ظاهری های ویژگی مستمر دستکاری و مراقبت نظارت، معنای مدیریت بدن است که به

 آرایش پوشیدن، لباس در عادات انواع زندگی و هویت اجتماعی؛ است. چاوشیان در سبک بدن

 انواع و بینی )جراحی پزشکی های دستکاری (،...و ها )عطر، ادکلن پیرایه از استفاده و سر موی

 ورزش، طریق از وزن بدن )کنترل سالمت و بهداشتمدیریت  شیوۀ پالستیک(، همچنین جراحی

کند. مفهوم مدیریت بدن و  این شاخص معرفی می زمره در ( را...و دارویی رژیم رژیم غذایی،

شان  های مختلفی مورد توجه زنان و دختران جوان ایرانی در زندگی روزمره شکل مصادیق آن به

 ها تبدیل شده است:های اینستاگرامی آن بوده و به موضوعی برای پُست

ـ مدیریت بهداشت و سالمت بدن شامل توجه به تغذیه، رعایت رژیم غذایی و ورزش کردن 

 ترین مصادیق بازنمودیافته مقوله مدیریت بدن در صفحات اینستاگرامی این زنان است: از مهم

 ـ توجه به تغذیه و رعایت رژیم غذایی

سالمت جسم و روان مورد توجه زنان است  عنوان فعالیتی مفید برای بهداشت و ـ ورزش به

ای و روزانه به  صورت غیرحرفه ای خاص و بعضی دیگر به ای و در رشته صورت حرفه که بعضی به

 پردازند. آن می

 ـ  ها مانند استفاده از لوازم آرایشی ـ توجه به آراستگی ظاهری، آرایش و استفاده از پیرایه

 های بدن، استفاده از طرح تتو روی بدن و... کننده و خوشبو زدن، استفاده از عطر بهداشتی، الک 

آموزشی که گاه در ارتباط با اَشکال سنتی ـ  مسائل تحصیلی و علمی کردارهای آموزشی؛

و عالیق فردی  ها مهارتآموزی همچون تحصیالت آکادمیک است و گاه به یادگیری سایر  علم

های اینستاگرامی خود  تران جوان گاهی پستشود، از موضوعاتی است که زنان و دخ مربوط می

هایی خاص همچون نواختن ساز،  دهند. تأکید بر داشتن مهارت را به آن اختصاص می

های خارجی و تشویق دیگران به آموختن آنها نیز از مواردی  های هنری، یادگیری زبان مهارت

 دهند: شان عالقه نشان می است که کاربران به بازنمود آن در صفحات شخصی

 ـ شرایط تحصیلی و تجربه آموزش در فضای آکادمیک
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گذاری چنین  های آموزشی مختلف؛ اشتراک آموزی و شرکت در کالس ـ تأکید بر مهارت

ها توسط  ها یا شرکت در این کالس تجاربی سبب ایجاد انگیزه و تمایل به یادگیری این مهارت

 شود. سایرین می

های سیاسی و اجتماعی و مدنی  دادن به رخداد اهمیتکردارهای سیاسی و اجتماعی؛ 

های  جامعه، مشارکت و صحبت از آنها یا اقداماتی در جهت جلب توجه دیگران و جذب مشارکت

از مواردی   سیاسی و اجتماعی آنان در جهت کمک به تغییر، اصالح یا بهبود وضع موجود جامعه

هایی دست به اقدام  خود در چنین برهههستند که زنان و دختران به آن توجه دارند و نه تنها 

اند. شرکت در  زنند، بلکه اغلب دیگران را نیز به آن ترغیب نموده یا مشارکت در این زمینه می

عنوان یکی از بارزترین  انتخابات ریاست جمهوری و تشویق سایرین به مشارکت در آن به

کاربری بسیاری از زنان و  های رفتار و مشارکت سیاسی، در ایام انتخابات در صفحات نمود

 شود. دختران ایرانی، بازنمود یافته و بر آن تأکید می

ها؛  های اجتماعی و مشارکت در آن ـ توجه به مسائل اجتماعی پیرامون، ایجاد کمپین

ها و  ساز فعالیت خصوص در حوزۀ مسائل مربوط به زنان که در بسیاری از موارد نیز زمینه به

 شود. ده در میان اقشار مختلف جامعه میاجتماعی گستر یها کنش

داری،  بسیاری از زنان ایرانی عالوه بر رسیدگی به امور منزل و خانهکردارهای شغلی؛ 

اند که این امر به موضوعی برای بازنمود  هایی را در قالب شغل خارج از منزل پذیرفته مسئولیت

شغلی و اتفاقات کاری از موضوعاتی  روزانه آنها نیز تبدیل شده است. اگرچه نمایش فضا، شرایط

شود، اما در این میان  است که در صفحات اینستاگرام زنان و دختران شاغل به آن پرداخته می

کنند و آن را هم پایه کار بیرون از  عنوان شغل یاد می داری به بینیم که از خانه زنانی را هم می

 :دانند منزل می

 عنوان شغل داری به ـ تعریف و بازنمود کار منزل و خانه

چون  های فردی هم های کوچک بر پایۀ مهارت ـ توجه به مشاغل خانگی و کسب و کار

های کوچک هنری و کارآفرینی برای خود از جمله موضوعات مهم در بحث  برپایی کارگاه

 اشتغال زنان است که مورد تحسین و تشویق و گاها الگوبرداری سایر زنان قرار گرفته است.

مایی فضای شغلی و محیط کاری خارج از خانه؛ زنان و دختران معموالً از شرایط ـ بازن

های مشاغل خود صحبت کرده و آن را  ها و جذابیت ها، سختی محیط کاری، تجربیات، مسئولیت

 گذارند. با دیگران به اشتراک می



  131 بازنمود سبک زندگی زنان جوان ایرانی در اینستاگرام 

 

 ها و الگوهای جدید خرید که در سایۀ رشد و گسترش شیوه کردارهای خرید و مصرف؛

های اجتماعی مورد توجه قرار  خصوص توسعۀ استفاده از شبکه های نوین ارتباطی و به فناوری

 زندگی افراد مورد مطالعه و شکل بازنمود آن تأثیرگذار بوده است: گرفته است، در سبک

زمان با گسترش زندگی شهری؛  صورت آنالین؛ هم ـ سفارش یا خرید کاال و خدمات به

های الزم، این  ارتباطی و دسترسی به اینترنت و فراهم آمدن زیرساخت های پیشرفت تکنولوژی

خصوص برای زنان را شاغل فراهم  جویی در زمان به شیوه خرید موجبات راحتی بیشتر و صرفه

 آورده است.

رغم روی آوردن بسیاری از زنان به سبک خرید  ـ خرید به شیوۀ سنتی و حضوری علی

ایگاه خود را در میان بانوان حفظ کرده و طرفداران خود را دارد. اینترنتی و آنالین، همچنان ج

دهند اجناس و وسایل مورد نیازشان را از نزدیک انتخاب نمایند  زنان و دختران اغلب ترجیح می

 عنوان شکلی از گذران اوقات فراغت و تفریح لذت ببرند. و در عین حال از فرآیند خرید کردن به

الها و محصوالت ایرانی و تشویق دیگران؛ زنان استفاده، معرفی و ـ خرید و استفاده از کا

حمایت از کاالی مرغوب و با کیفیت ایرانی را امری مهم و به نوعی وظیفه خود دانسته و 

 کنند. دیگران را نیز به آن تشویق می

ته آن دس تواند تعاریف و تعابیر مختلفی داشته باشد. در یک تعریف، مقوله اطوار میاطوار؛ 

کردن و این  مآبی، نحوۀ ادای کالم، لهجه، نوع صحبت زادگی، دلقک از رفتارهای حاکی از نجیب

اند. در این پژوهش  بندی کرده قبیل موضوعات را مصادیقی از این مفهوم دانسته و ذیل آن دسته

هایی که تا حدی  ها و کنش و در بستر شبکۀ اجتماعی مجازی اینستاگرام، آن دسته از رفتار

عنوان مصادیقی از مقوله اطوار در نظر گرفته  غیرمعمول یا متفاوت با عرف جامعه هستند به

 شده است:

  شبکه اجتماعی اینستاگرام این فرصت را در اختیار کاربران خود قرار داده تا با استفاده

ین های خود را به نمایش گذاشته و از ا از امکانات این پلتفرم و در چارچوب آن رفتار و کنش

موضوعاتی  خود را بازتعریف کنند.  طریق خود را از دیگران متمایز ساخته یا سبک خاص زندگی

همچون نگهداری و زندگی کردن با حیوان خانگی، خریدن هدیه و گرفتن جشن تولد برای آن، 

چون سیگار کشیدن، آفتاب گرفتن، جشن گرفتن و رقصیدن و مواردی این  هایی هم رفتار

 اند. بندی شده گستردگی مصداقی ذیل مفهوم اطوار دسته دلیل چنینی به

ها، باورهای اجتماعی، سیاسی،  ها، نگرش ها و اهداف )بازنمود ارزش ، نگرشها ارزش .2

 فرهنگی و اهداف متمایز طبقۀ متوسط(:
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 و اهداف ها ها، نگرش : بازنمود ارزش5نمودار 

و عینی  های بر رفتارها و فعالیتزندگی،  مطالعات ابتدایی درخصوص سبک لحاظ تاریخی به

دلیل اهمیت  و این به تمرکز داشتندها مانند خوراک، پوشاک، مسکن و...  ظاهری زندگی انسان

شدن تهیه  دسترسی به ملزومات ابتدایی زندگی در آن دوران بوده است. با گذشت زمان و آسان

نی و نیازهای ثانویه مطرح مایحتاج اوّلیه زندگی، بحث اهمیت و ضرورت پرداختن به رویه ذه

های عینی  جنبه بر مشتمل را زندگی بینابینی، سبک صاحبنظران با دیدگاهی از ای شد و دسته

دانستند. اینجا بود که محققان عالوه بر  ها( نگرش و ها ارزش(ذهنی و ها( فعالیت و )رفتارها

ه بر موارد ذهنی نیز زندگی که بیشتر در حیطه رویه ظاهری زندگی بود های عینی سبک مؤلفه

زندگی نمایان  تعاریف سبک در عنوان عناصر مهم ها نیز به ها و نگرش ارزشمتمرکز شده و 

های  عنوان سومین مؤلفه از مؤلفه به« ها و اهداف ها، نگرش ارزش»بر همین اساس،  شدند.

ل زندگی حاصل از مشاهدات ذی های ذهنی سبک دست آمد و شاخص زندگی به چهارگانه سبک

 آن گنجانده شدند.

خصوص آنها که تعداد باالیی  زنان و دختران اینستاگرامر، بهها؛  ها و نگرش ارزش

کننده دارند، تمایل دارند با تکیه بر امکانات این پلتفرم اجتماعی عالوه بر بیان  دنبال

ر این شان، دیگران را نیز به تفکر د های شخصی ها و بازنمود نگرش و ارزش ها، دیدگاه دغدغه

زمینه ترغیب یا بر آنها تأثیر بگذارند. از آنجا که اینستاگرام پلتفرمی با محوریت عکس است، 

ها مفاهیمی انتزاعی و ذهنی هستند، کاربران معموالً در قالب شرح عکس  ها و نگرش اما ارزش

ز زن پردازند از جمله؛ بیان نگرش و دیدگاه به زن و ارائه تعریف ا به توضیح دربارۀ آن می

شخصی با هدف تأثیر بر نگرش جامعه و خصوصاً زنان و   آل؛ که عالوه بر بیان دیدگاه ایده

گیرد. اشتغال زنان در ایران همواره موضوعی مناقشه برانگیز بوده و  دختران صورت می

ها و مواضع متفاوتی در قبال آن وجود داشته است. زنان و دختران اینستاگرامر،  دیدگاه

های مسلط بر جامعه  پردازند که گاه با دیدگاه های خود در این باره می بیان دیدگاهآزادانه به 

های سنتی دربارۀ اشتغال زنان  در تضاد است. اگرچه زنانی هم هستند که همچنان بر دیدگاه

 گذارند. تأکید داشته و بر آن صحّه می

 ها و اهداف ها، نگرش ارزش

 ها ها و نگرش ارزش اهداف
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وضوعات قابل توجه طور خاص حقوق زنان در جامعه از م ـ آگاهی از حقوق شهروندی و به

زنان در جوامع امروزی است. زنان و دختران در تالشند با صحبت پیرامون آن در صفحات شخصی 

 شان در جامعه نقش داشته باشند. خود در آگاه کردن دیگران )به ویژه زنان( نسبت به حقوق

دیقی از تنها مصا های آن؛ زنان نه ـ لذت بردن از اتفاقات کوچک و ساده زندگی و روزمرگی

کنندگانشان  گذارند، بلکه از دنبال شان را به نمایش می های کوچک در زندگی این لذت

 ها محروم نکرده و ارزش آن را فراموش نکنند. ها و شادی خواهند خود را از این لذت می

اندیشی؛ زنان و دختران نگرش و تفکر مثبت در مورد  نگری و مثبت ـ تأکید بر مثبت

و کامیابی خود در زندگی   ترین عوامل موفقیت ربوط به آن را یکی از اصلیزندگی و مسائل م

 کنند. عنوان می

بندی برای دستیابی به اهداف همواره یکی  ریزی و زمان هدفمندی در زندگی و برنامهاهداف؛ 

های اینستاگرامی خود از  های زنان و دختران بوده است. آنان در عین حال که در پست از دغدغه

هایی که برای دستیابی به این اهداف در  گویند، تجارب و راهکار هایشان سخن می ف و برنامهاهدا

 گیرند: اند را با دیگران به اشتراک گذاشته و یا در این زمینه از آنها مشورت می نظر گرفته

مدت و  مدت یا بلند ریزی کوتاه سو و برنامه ـ هدفمندی و تعیین اهداف در زندگی از یک

ها گاهی به مسائل  ها از موضوعات مورد تأکید زنان و دختران است. این اهداف و برنامهثبت آن

خصوص برای زنان متأهل( در حیطه مسائل  شخصی و فردی آنها اختصاص داشته و گاهی )و به

 خانواده و فرزندان است.

 :وسط(طبقۀ مت زبخشیها و مراودات تما )بازنمود روابط، تعامالت، معاشرتی روابط انسان .3

 

 

 

 

 : بازنمود روابط انسانی6نمودار 

تر الگوی  است که در دو دسته کوچک« روابط انسانی»های چهارگانه،  آخرین مؤلفه از مؤلفه

 بندی شده است.  فردی و اجتماعی تقسیم روابط خانوادگی و الگوی روابط بین

ع و افزایش تر زنان در صحنه اجتما اشتغال و حضور پررنگ الگوی روابط خانوادگی؛

شان در خانواده؛ و اَشکال جدیدی از روابط  آگاهی زنان و مردان از حقوق و وظایف

 روابط انسانی

 الگوی روابط خانوادگی فردی و اجتماعی الگوی روابط بین
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صورت تقسیم وظایف در خانه، تربیت و رسیدگی به امور فرزندان، روابط بین  خانوادگی به درون

 خانه، در صفحات اینستاگرامی زنان و دختران قابل در فرد گیری اعضای خانواده و الگوی تصمیم

 رؤیت است؛

های زنان متأهل و صاحب فرزند است و بخش  ترین دغدغه ـ تعامل و ارتباط با فرزند از مهم

دهد و لذا بازنمود این ارتباط و  اعظمی از ارتباطات زنان در طول روز را به خود اختصاص می

 شکل و شمایل آن اغلب در صفحات شخصی مادران قابل مشاهده است:

شدن با او از موضوعاتی است که اَشکال مختلفی از  زی فرزند و همراهـ توجه به تفریح و با

 آن در صفحات کاربری زنان و مادران قابل مشاهده است.

ای مهم برای مادران است.  ـ توجه به مسئله تربیت فرزند و رسیدگی به امور آنها دغدغه

گی به امور آنها اتخاذ هایی که برای تربیت فرزندان یا رسید آنها گاها از تجربیات یا شیوه

 گویند. اند می کرده

ای پرتکرار در صفحات  ـ توجه به مسئله آموزش و جلب مشارکت فرزند در کارها سوژه

های آموزش به فرزند یا فراهم نمودن امکان مشارکت فرزند  شیوهآنها  مادران اینستاگرامر است.

 دانند. ی و شخصیت فرزند خود میدر امور را به تصویر کشیده و آن را امری مهم در رشد فکر

خصوص از  ـ تعامل و ارتباط با همسر و خانواده یکی از انواع ارتباطات است که امروزه و به

راحتی از آن صحبت شده و  سوی زنان و دختران جوان اهمیت زیادی به آن داده شده و به

از ارتباط امری کامالً یابد. این در حالی که در گذشته نمایش یا ابراز این نوع  بازنمود می

شد و تنها در چارچوب حریم خصوصی افراد جای داشت؛  محسوب می« تابو»شخصی و به بیانی 

آمیز یا ابراز عالقه، میان زن و شوهر یا نمایش  دادن ارتباطات عاطفی و محبت امروزه نشان

های  ستهای خانوادگی؛ ارزشمند و به یکی از موضوعات ثابت در صفحات و پ حضور در جمع

 اینستاگرامی زنان و دختران جوان بدل شده است.

ـ مشارکت همسر در کارها و تقسیم کار در خانواده به یک الگوی ارتباطی مهم در 

های جنسیتی،  ها تبدیل شده است. نگرش مثبت نسبت به اشتغال زنان، تأکید بر برابری خانواده

ترها( پذیرفته شد،  هم زنان )خصوصاً جوانکه هم از سوی مردان و  ها و... مرتبه سازی نقش هم

مندند تساوی حقوق خود با همسرشان را  . زنان عالقهگیری این الگو کمک کرده است شکل به

شکن به نمایش بگذارند و آن را ترویج دهند. در بعضی موارد این  عنوان تصاویری کلیشه به

شدن تصاویر مشارکت  ر ثبتتصاویر نمود آشکارتری دارد و با حمایت آشکار مردانی که د

 کنند همراه است. می
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های تکنولوژیک و ارتباطی که  در کنار پیشرفت فردی و اجتماعی؛ الگوی روابط بین

ای کرده است، اَشکال سنتی  اَشکال جدیدی از ارتباطات انسانی را ایجاد و آن را وارد مرحله تازه

چهره است همچنان به قوت  به و چهرههای نزدیک  ها و دیدار این ارتباطات که همان معاشرت

 سازماننحوۀ  شخصی را بین روابط زندگی و هویت اجتماعی، خود باقی است. چاوشیان در سبک

آن تعریف کرده است )چاوشیان،  از بیرون هم در خانه و هم دیگران با روابط خود به دادن

 و مالقات برای شده صرف مانز دوستان و خانواده، با (. بازنمود روابط و معاشرت88 ـ 86: 1381

آمدهای رسمی و غیررسمی، آداب معاشرت و... موضوع بسیاری از  و آنها، رفت با گردش

 های اینستاگرامی زنان و دختران ایرانی جوان در اینستاگرام را تشکیل داده است: پست

ا ها ی های دوستانه که معموالً در آخر هفته ـ معاشرت با دوستان و برگزاری دورهمی

شدن در خانه یکدیگر یا قرارهای دوستانه بیرون از خانه و در کافه یا  تعطیالت، و با جمع

گونه روابط و تعامالت دوستانه در میان دختران مجرد،  افتد. اگرچه این ها اتفاق می رستوران

شان بازنمود فراوانی دارد، معاشرت زنان متأهل با  بسیار پرطرفدار است و در صفحات شخصی

مندند نشان دهند به روابط قبلی خود تداوم  تانشان به این معناست که آنان عالقهدوس

 اند. های خود را حفظ کرده اند و با وجود ازدواج، همچنان ارتباطات و دوستی بخشیده

های خانوادگی  ها و مهمانی ـ معاشرت و سپری کردن اوقات با خانواده همچون تدارک جمع

کردن اوقات با آنها از نمودهای روابط  رفتن با اعضای خانواده و سپریو شرکت در آنها یا بیرون 

 فردی و اجتماعی در صفحات اینستاگرامی دختران و زنان است. بین

 گیری بحث و نتیجه
زندگی در صفحات اینستاگرامی زنان  های بازنمودیافته سبک دنبال کشف مؤلفه در این مقاله به

زنان جوان ایرانی فعال در شبکۀ اجتماعی اینستاگرام »که جوان و پاسخ به این پرسش بودیم 

های اخیر شبکۀ  در سال«. ؟ندگذار خود در این فضا به نمایش می  زندگی چه تصویری از سبک

اجتماعی اینستاگرام با امکانات خاص خود توانسته جایگاه و محبوبیت فراوانی میان کاربران 

ژه زنان جوان پیدا کند. زنان و دختران ایرانی فعال در وی مند به فضای مجازی، به ایرانی عالقه

شان این لحظات را با دیگران به  های روزمره ها و تصاویری از فعالیت اینستاگرام با انتشار عکس

ها و تصاویر  کنند. این پُست اشتراک گذاشته و آنان را در احساسات و تجربیات خود سهیم می

طور کلی  ها و به ها و نگرش ها و ترجیحات، ارزش انتخابدر واقع بازنمودی است از عالیق، 

کنندگان این صفحات جذاب و  تواند برای دیگر زنان و دنبال زندگی آنها که گاها می سبک

 بخش باشد. الهام
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زنان جوان ایرانی فعال در اینستاگرام اغلب تمایل دارند وجوه خوشایند زندگی خود را به 

کنندگان باالیی دارند، تمایل  دسته از کاربرانی که تعداد دنبالخصوص آن  نمایش بگذارند. به

شان دارند. آنها عالوه بر بازنمود  کنندگان زیادی به تأثیرگذاری مثبت بر مخاطبان و دنبال

زنند یا بسیاری از مسائل  تری حرف می های بزرگ موضوعات شخصی و مسائل روزمره، از دغدغه

کنند. این دست زنان  گیری عمومی بیان می اشتن یک نتیجهشخصی را با هدف تأثیرگذاری و د

های مختلف  گذارند. حضور در عرصه مختلفی از زندگی خود را به نمایش می های جوان، قاب

داری، مادری، دانشجویی، شغلی و...  های متعدد همچون خانه زمان نقش اجتماعی و پذیرفتن هم

های  ا ساخته است. اگرچه زنان جوان ایرانی در ساله زندگی روزمره آنها را تلفیقی از این نقش

ها و استعدادهای خود  اخیر به جایگاه اجتماعی واالتری در جامعه دست پیدا کرده و توانمندی

های سنتی خود  اند، اما از نقش منصۀ ظهور رسانده های مختلف شغلی و تحصیلی به را در عرصه

اند. بازنمود زندگی روزمره  و فرزندان نیز غافل نشدهداری و رسیدگی به امور خانواده  نظیر خانه

های مختلف بر عهده دارند، نشان از  زمان چندین نقش را در عرصه ویژه آنان که هم زنان، به

 فدای دیگری نشود.  یک ها دارد تا هیچ میان این نقش برای ایجاد تعادلتالش آنها 

شان  زندگی  نقش و سبک  در انتخابمحترم و ارزشمند شمردن اراده و تصمیم شخصی زنان 

دار را به همان اندازه  . آنها جایگاه و نقش یک زن خانهای برخوردار است از اهمیت ویژهبرای آنها 

کنند که نقش یک زن کارمند در جایگاه شغلی یا یک زن  مهم، جدی و کلیدی تلقی می

طور که  دانند. در واقع، همان ییک را برتر از دیگری نم اش را و هیچ دانشجو در جایگاه تحصیلی

ها نیستند که به زنان  نیز نشان داده است این نقش (1395فر،  مطالعات مشابه دیگر )عینی

هایی که بر عهده  ها و نقش دهند، بلکه زنان هستند که موقعیت هویت، قدرت و برتری می

فرد خود به آنها  به ی منحصرها ، خالقیت و شیوه گیرند را ارزشمند ساخته و با استفاده از ایده می

  بخشند. تمایز می

 روزمره تجارب دنیکش ریو به تصو اینستاگرام  در شبکه و فعالیت با حضورجوان ایرانی  زنان

. بسیاری از شوند می لیفعال تبد یا خارج و به سوژه انفعال،از حالت در این فضای عمومی خود 

درصدد معنا و ارزش بخشیدن به  یدار و خانه نان با بیان مسائل معمول روزمره نظیر مادریآ

دنبال  شود و از این طریق به می اهمیت شناخته یا کم مانده بیهستند که از نگاه عموم غا یامور

 و دختر از زندگی زنسنتی حاکم بر اذهان عمومی، و ارائه تعریفی نو  یها یرسازیغلبه بر تصو

 ایرانی هستند.
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 از نگاه این قشر،که  از آن داردنشان ان فعال در اینستاگرام جوروزمره زنان  مود زندگیبازن

طور که کار کردن  گیرد، همان شدن بدن صورت نمی کردن غذا صرفاً با هدف سیر تهیه و آماده

بیرون از خانه و اشتغال نیز صرفاً با هدف کسب درآمد و تأمین مالی خود و خانواده صورت 

ن جایی برای سکونت صرف اعضای خانواده نیست، بلکه معنای داشت پذیرد. خانه نیز به نمی

پذیرند،  های اوّلیه انسانی انجام می زنان در عین حال که در راستای رفع نیاز ی روزمرهها فعالیت

بخش برای عامالن آن یعنی زنان و خانوادۀ آنها باشد. به همین  آفرین و رضایت فعالیتی لذتباید  

پخت خوراک و غذا بلکه به طراحی، تزیین و تنوع آن نیز اهمیت  دلیل، است که زنان نه تنها به

کننده هرروزه به فعالیتی هنری و خوشایند  داده و آن را از حالت یک وظیفه تکراری و خسته

های شغلی را نه فقط با هدف  کنند. آنها کار کردن بیرون از خانه و پذیرفتن مسئولیت تبدیل می

تأکید بر جایگاه اجتماعی و پیگیری عالیق و اهداف  کسب استقالل مالی بلکه در جهت

گیرند. زنان و دختران محل زندگی خود )خانه یا اتاق شخصی( را نه فقط به  شان پی می فردی

بینند  شان می عنوان محلی برای آرامش خود و اعضای خانواده چشم سقفی برای زیستن، بلکه به

 پسندند طراحی کرده و سامان بخشند. خود میکنند آن را به سبک و سیاقی که  لذا تالش می

داشتن حریم و فضای شخصی موضوع دیگری است که برای زنان جوان ایرانی از جایگاهی 

کردن با خود  ویژه برخوردار است. وقت گذاشتن برای خود و رسیدگی به امور شخصی یا خلوت

ود، فارغ از وظایف و ش بخش محسوب می و پرداختن به عالیق و اموری که برای آنها آرامش

شان موضوعی است که نه تنها دختران جوان و مجرد بلکه زنان متأهل و  های روزمره دغدغه

های  صاحب فرزند نیز در فضای اینستاگرام بر آن تأکید زیادی دارند. از دیدگاه آنها نقش

لی و... نه ها و وظایف شغ های خانوادگی )مادر و همسر بودن( یا نقش چون نقش مختلف زنان هم

های شخصی شود، بلکه موفقیت در هریک از این  تنها نباید موجب نادیده گرفتن خود و نیاز

 ها در گرو توجه به خود و عالیق و نیازهای شخصی است. نقش

اند و  ، معتقد است که هر یک از اشیاء در حکم یک نشانه«نظام اشیاء»در مبحث  1بودریار

کنند. در واقع کاربرد هر یک از اشیا  ها کسب می انهمعنای خود را از نظام منسجم نش

شان نیست، بلکه اشیاء برای صاحبانشان منزلت و پرستیژ به همراه   کننده نقش و مفهوم تعیین

: مقدمۀ مترجم(. زنان جوان ایرانی فعال در اینستاگرام نیز با منتشر 1393آورند )بودریار،  می

مختلف خود را معرفی و آنچه را که در زندگی  ها و اشیای هایی از موقعیت کردن عکس

دهند و از این طریق بر تمایز خود با دیگران  روزمره با آن در تماسند به دیگران نشان می

                                                           
1
 Baudrillard 
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هایی عمل  کنند. این اشیاء صرفاً اشیایی معمولی نیستند، بلکه در حکم نشانه تأکید می

ا نمایش آن سعی در معرفی خود و ای نهفته است که کاربر ب در پس آنها معانیکنند که  می

 اش دارد. زندگی سبک

ها دخل و تصرف صورت  عنوان نشانه به ءایهمواره در اش اریبودر بیانبه از سوی دیگر 

کردن فرد به گروه  وابسته قیخواه از طر ،شود می زهایدخل و تصرف سبب تما نیگیرد. ا می

 یاو از گروهش و ارجاع او به گروه و خواه با جدا کردن آل دهیمرجع ا کیعنوان  خودش به

 یها تیو فعال ءایاش شینمابا  زنان (.78: 1389)بودریار،  است ربرخوردا یکه از منزلت باالتر

، محل کار و لوازمش، گذران وقت با همسر یا دوستان، خانه و وسایل آن شان همچون روزمره

. چنین دهند اصی نشان میهای اجتماعی خ و... خود را معرفی و به نوعی متعلق به گروه

منزلت  هدف ابلکه ب ،ترگروه با منزلت باال کیتعلق به  جادیبه منظور انه  بازنمودهایی

های به ظاهر  زنان با نمایش روزمرگی .به آن هستند تعلقکه م ی استبه گروه دنیبخش

ان پرورش و نگهداری از گل و گیاه در خانه، آشپزی و چیدمداری،  عادی خود همچون خانه

بخشند که برای بسیاری از مخاطبان صفحات اینستاگرامی آنان  خانه چنان اهمیتی به آن می

بوده و برای صاحبان این صفحات منزلت و سرمایه اجتماعی به بخش  تماشایی، جذاب و الهام

 آورد. همراه می

های اجتماعی و قرار گرفتن کاربران آن در معرض  روی آوردن به دنیای مجازی و شبکه

های ساختاری و نمایش  محدودیتاز  شدن افراد زندگی، بستری برای رها دیگر اَشکال سبک

. در نهایت این امر موجب تغییر هویت شده و در دنیای واقعی و آورد عاملیت خود فراهم می

شود )به  زندگی آنها می ای ملموس و در سطح انضمامی موجب تغییر سبک روزمره نیز به گونه

های  گرایش فراوان به استفاده از شبکه رسد نظر می (. به1385و خطیبی، نقل از ذکایی 

نگاری زنان و دختران ایرانی تبدیل شده  اجتماعی چون اینستاگرام که به محلی برای روزمره

زندگی خود را برای کاربرانش فراهم کرده است،  امکان بازنمود خود و سبک عالوه بر آنکه

اوّلیه  که آنان را از سطح نیازهایکند  مثابه پُلی عمل می ا نیز بهه برای مخاطبان این بازنمود

ها و نیازهای جدیدی را در آنها شکل  چون خوراک، پوشاک و مسکن فراتر برده و دغدغه هم

 های جدیدی از کنش و نگرش در زندگی ها و گونه واسطۀ آن به اتخاذ راهبرد دهد که به می

 .کنند تمایل پیدا می
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