
 

 31۱-379 / ۶911 پاییز، ۱6، شماره ۶۱دوره /  ارتباطات و نگیفره مطالعات ایرانی انجمن فصلنامه

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
گرایانهزندگیتجملشناسیسبکنشانه

درصفحاتاینستاگرامیاینفلوئنسرهایایرانی
 2، محسن عسگرزاده1علی احمدی

 04/02/88، تاریخ تایید:04/12/89تاریخ دریافت:

Doi: 10.22034/jcsc.2020.122062.2098 
 

 چکیده

 عنوان عامل تغییر سبک زندگی تأثیرگذار باشد. تواند به اجتماعی است که می های ترین شبکه اینستاگرام یکی از پرمخاطب

گرایانه را به نمایش  شده مانند اینفلوئنسرها که زندگی تجمل این امر در صفحات اینستاگرامی افراد معروف و شناخته

های مختلف  کند. پژوهش حاضر به این مسئله پرداخته است که با وجود نگرش ارند نمود بیشتری پیدا میگذ می

گرایانه دارند.  اتفاق کاربران در اینستاگرام، گرایش بسیاری به بازنمود خود و بازنمایی زندگی تجمل مخاطبان، اکثر قریب به

شده در صفحات  گذاشته اشتراک های به ، فیلم  کیه بر نظریه بازنماییشناسی، با ت در این تحقیق با استفاده از روش نشانه

کننده دارند در بازه زمانی  میلیون دنبال4هزار تا  ۰۳0اینستاگرامی چهار نفر از اینفلوئنسرهای ایرانی که بطور متوسط بین

  دهد بازنمایی سبک یق نشان می، برای بررسی انتخاب شدند. نتایج این تحق1۳8۱آذر  ۳0پنج ماهه از اول مردادماه تا 

وسایل شخصی برند »، «اوقات فراغت و تفریح»، «محل زندگی و مسکن»گرایانه در اینستاگرام، چهار حوزه  زندگی تجمل

شود. آرامش، احساس رضایت،  را شامل می« روابط شخصی»و « مدیریت بدن»، «خودرو»، «)لباس، گوشی، ساعت و...(

ت و قدرت احساساتی هستند که زندگی لوکس را در نظام معنایی مخاطب مثبت و خودشیفتگی، سرسختی، جذابی

 نمایانند.  خوشایند می

 شناسی اجتماعی، نشانه های ، شبکهزندگی سبکگرایی،  اینستاگرام، اینفلوئنسر، تجملکلیدی:  واژگان
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 مقدمه

و ویدئو، به دهد این شبکه همرسانی عکس  اجتماعی اینستاگرام نشان می -ماهیت فرهنگی

بستری برای معرفی و ترویج سبک زندگی های جایگزین در جامعه ایرانی تبدیل شده است. 

گذاری تصاویر و  های مهم اینستاگرام به اشتراک ترین قابلیت ترین و اصلی چراکه یکی از مهم

دارند و ها تعامل  شان با کاربرانی است که با آن هایی از چهره خود افراد و زندگی روزمره فیلم

 (.4:1۳8۴کنند)بصیریان جهرمی و همکاران، می« دنبال»ها را  آن

نشان  2018درباره افراد تأثیرگذار مجازی در سال  1اودیتور مطالعه مؤسسه تخصصی هایپ 

ای  شده اینفلوئنسرها در اینستاگرام به طور قابل مالحظه گذاشته اشتراک دهد محتوای به می

 .مورد توجه مخاطبان بوده است

بنابراین باتوجه به نفوذاجتماعی و محبوبیت اینفلوئنسرها در متن جامعه، محتوای به 

آل و  نمایش درآمده توسط این افراد به عنوان معیاری برای سبک نوینی از یک زندگی ایده

های برند و ظاهری جذاب و  شود؛ در واقع با پوشش لباس متجمل در اینستاگرام ترویج داده می

های الکچری، جوهره نمادین زندگی تجمل گرایانه به  ها و خانه ستفاده از اتومبیلهمچنین با ا

پردازد که بسیاری از کاربران  شود. پژوهش حاضر به بررسی این مسئله می نمایش گذاشته می

های مختلف، تمایل زیادی به سبک زندگی  رغم داشتن عالئق و گرایش اینستاگرام علی

اشتراک  ه این نوع از سبک زندگی، عمدتاً از سوی اینفلوئنسرهایی بهگرایانه دارند؛ چراک تجمل

 را دارند.« دنبال کننده»شود که بیشترین مخاطب و  گذاشته می

کند به  گرایی را فراهم می با توجه به اینکه اینستاگرام بازنمود خود، خودافشایی و برون

ی و عاملیت در تغییر سبک دهندگ همین منظور بررسی این شبکه اجتماعی از نگاه ترویج

شده و  رسد. پیش از این، تحقیقات محدودی درباره این موضوع انجام زندگی ضروری به نظر می

های اجتماعی بر سبک زندگی  های پیشین به تأثیر کلی اینستاگرام و سایر شبکه عمدتاً پژوهش

زندگی  ایی سبکاند؛ بنابراین دراین تحقیق تمرکز پژوهشگران بر تحلیل بازنم  پرداخته

گرایانه در اینستاگرام است. هدف از این تحقیق تحلیل و بررسی ترویج سبک زندگی  تجمل

هایی است که افراد تأثیرگذار )اینفلوئنسرهای( ایرانی در اینستاگرام به  گرایانه در فیلمتجمل

اگرام گرایی در بستر اینست گذارند تا بدین طریق مشخص شود، سبک زندگی تجمل اشتراک می

 چگونه بازنمایی شده است.
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گرایانه در چه موضوعاتی و با چه محتوایی  پرسش اصلی تحقیق این است که زندگی تجمل

 شده است؟ اینستاگرامی اینفلوئنسرهای ایرانی به نمایش گذاشتهصفحات  در

 پیشینة پژوهش

که « ک زندگی های اجتماعی مجازی بر سب پژوهی تاثیر شبکه سنتز» ای  با عنوان  در مقاله

های اجتماعی مجازی بر سبک زندگی  شده تاثیر شبکه ( انجام1۳8۱توسط  هاشمی و همکاران )

های  مقاله از سایت 4۳افراد بررسی شده  است. این پژوهش با روش سنتزپژوهی به بررسی 

ی سبک زندگی همچون تغییر  ها های این پژوهش بین مولفه معتبر پرداخته است. براساس یافته

های گذران اوقات  در نوع تغذیه، تغییر سلیقه در نوع پوشش، خود آرایی، سبک خرید، شیوه

فراغت و تفریح، انتخاب دکوراسیون و اثاثیه منزل، شیوه تعامالت و ارتباطات بین کاربران، شیوه 

 ازدواج، درخواست طالق، هویت اجتماعی، ملی و دینی رابطه معناداری وجود داشته است.

 از استفاده میزان بین رابطه»(، در پژوهشی با عنوان 1۳8۰فرقانی و همکاران ) محمدمهدی

پیمایش رابطه  روش از با استفاده« جوانان زندگی سبک در تغییر و مجازی اجتماعی های شبکه

های اجتماعی را بررسی کردند. این پژوهش  های سبک زندگی و میزان استفاده از شبکه بین مؤلفه

 شیوه تغییر در پوشش، نوع در سلیقه تغییر همچون زندگی سبک های مؤلفه ندهد بی نشان می

 تغییر خرید، سبک در تغییر منزل، اثاثیه و دکوراسیون انتخاب در تغییر خودآرایی، در تغییر تغذیه،

 میزان با کاربران رودرروی ارتباطات و تعامالت در تغییر و تفریح فراغت، اوقات گذران های شیوه در

 ساعات افزایش با که طوری به دارد معنادار وجود رابطه همراه تلفن اجتماعی های شبکه از دهاستفا

 خواهد شد. بیشتر نیز زندگی سبک های مؤلفه از یک هر میزان تاثیر ها شبکه این از استفاده

های  تأثیر رسانه» زیر عنوان   (2019و همکاران ) 1در پژوهشی نیز که توسط چاکور 

در کشور آفریقای جنوبی با استفاده از روش پیمایشی، « سبک زندگی اجتماعی اجتماعی بر 

های اجتماعی بر سبک زندگی اجتماعی دانشجویان  پرسشنامه تحلیل شده، تأثیر رسانه ۰8

های این تحقیق، نحوه تفکر، تعامل و برقراری ارتباط  دختر بررسی شده است. بر اساس یافته

 و مثبتی با سبک زندگی اجتماعی دارند.باجنس مخالف رابطه معنادار 

عنوان پژوهش « های اجتماعی در استفاده از برندهای الکچری تاثیر تعامالت رسانه»

۳هو و یانگجیان 2یو شوبین
های محلی و بومی  ( درباره میزان اثربخشی نظرات سلبریتی2019) 
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های  ست. بر اساس یافتههای اجتماعی ا کشور چین برای استفاده از برندهای الکچری در رسانه

توجه کاربران، برای استفاده از  گرایی در جلب و ملی 1پرستی های میهن این پژوهش، گرایش

های  که افراد مشهور فاقد گرایش نحوی برندهای الکچری تأثیر بسزایی داشته است.؛ به

.در حالی اند مردم را برای استفاده از برندهای الکچری متقاعد کنند پرستی، نتوانسته وطن

پرستی در متقاعد کردن مردم برای استفاده  گرایی و وطن های ملی های دارای گرایش سلبریتی

 اند.  از برندهای الکچری موفق بوده

 مبانی نظری

 های اجتماعی شبکه

های مبتنی بر اینترنت برای برقراری ارتباط با  های اجتماعی، در واقع استفاده از رسانه شبکه

توانند برای تعامالت اجتماعی،  اجتماعی می های ها و ... است. شبکه ه، همکالسیدوستان، خانواد

بوک، توییتر، لینکدین و...   هایی مانند اینستاگرام، فیس وکار یا هر دو از طریق سایت کسب

)هر دو شخص  2. بر اساس نظریه شش درجه جدایی(Kenton,2018:Website)استفاده شوند

های اجتماعی،  شوند.(، شبکه واسطه یا کمتر به هم مربوط می ۰با  زمین کره دلخواه بر روی

عنوان نمودار اجتماعی  کنند )گاهی اوقات به صورت آنالین به هم متصل می هایی را به گروه

اند، تماس بگیرند و به آن  شود( که قادرند با هرکسی که ارتباط برقرار کرده شناخته می

نظیر وب برای تسهیل چنین ارتباطاتی منجر به  یت بیدسترسی داشته باشد. بنابراین ظرف

های اجتماعی، معموالً در  . شبکه(Rouse,2017:Website)گسترش و تداوم این پدیده شده است

سازند تا با دوستان یا افرادی در  چند زبان مختلف در دسترس هستند و کاربران را قادر می

رتباط برقرار کنند. بیش از دو و نیم میلیارد سوی مرزهای جغرافیایی، سیاسی یا اقتصادی ا آن

رود که این رقم به  کنند و همچنان انتظار می های اجتماعی استفاده می کاربر اینترنت از شبکه

 های اجتماعی تلفن همراه افزایش یابد های تلفن همراه و شبکه دلیل استفاده از دستگاه

statista,2019:Website)کنندگان بسیار  های اجتماعی توسط مصرف (. چراکه استفاده از شبکه

بر روی تبادالت اطالعات بین  ۳پالس بوک یا گوگل هایی مانند فیس عامل متنوع است: سیستم

گذاری  هایی مانند اشتراک طور مداوم از طریق ویژگی کنند و به ها تمرکز می دوستان و خانواده
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3 (Google+)    
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و  1های اجتماعی مانند تامبلر ر شبکههای اجتماعی، با یکدیگر تعامل دارند. سای عکس و بازی

همین  های اجتماعی پیشرو هستند و به توییتر در برقراری ارتباط سریع، نسبت به سایر شبکه

بر جامعه  2های اجتماعی مثل یوتیوب گویند. برخی از شبکه ها میکروبالگ هم می علت به آن

کنند و آن را  شتری محتوا تولید میکنند، برای افراد بی تر از خانواده و دوستان تمرکز می بزرگ

های اجتماعی در زندگی کاربران، این  گذارند. با توجه به حضور دائم شبکه به  نمایش می

توجهی بر جامعه داشته باشند  توانند تأثیرات و پیامدهای قابل طورجدی می ها به رسانه

(statista,2019:Website)ذاری عکس و ویدئو است که گ . اینستاگرام، یک برنامه رایگان اشتراک

 ۳در سیستم عامل های آی اٌ اِس
4، اندروید 

توانند  در دسترس است. افراد می ۴فون ویندوز و  

کنندگان خود یا با گروه  ها را با دنبال ها یا ویدئوها را در اینستاگرام آپلود کنند و آن عکس

 هایی را که دوستانشان در توانند پست منتخبی از دوستان به اشتراک بگذارند؛ همچنین می

اند، مشاهده کنند، درباره آن نظر بدهند و الیک  به اشتراک گذاشته  اینستاگرام

ی  ویژه شبکه های اجتماعی، به با گسترش و توسعه رسانه (Instagram,2018:Website).کنند

که بر  طوری شوند؛ به های اجتماعی می اجتماعی اینستاگرام، مخاطبان بیشتری جذب این شبکه

های اجتماعی در سطح  ترین شبکه ، در مورد محبوب2019اساس آخرین آمار، در ماه اکتبر سال 

بندی  های فعال، اینستاگرام در رتبه دهد که بر اساس تعداد حساب ( نشان می1جهان، )نمودار

های اجتماعی، ششمین رتبه را، با یک میلیارد حساب کاربری فعال ماهانه در  جهانی شبکه

 .(statista,2019:Website)  یار دارداخت

 
 های اجتماعی بر اساس تعداد)میلیون نفر( کاربران فعال بندی جهانی شبکه رتبه- ۱نمودار 
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های اجتماعی  درصد مردم ایران حداقل از یکی از شبکه ۱0براساس نتایج نظرسنجی ایسپا 

درصد از  29 درصد مردان از تلگرام، ۴4 کنند به این گونه که  استفاده می

کردند.  رسان سروش استفاده می درصد نیز از پیام ۳ اپ و درصد از واتس 24 اینستاگرام،

اپ و  درصد از واتس 2۱ درصد آنها از اینستاگرام، ۳1 درصد زنان از تلگرام، ۴9همچنین 

 : سایت(.1۳89)ایسپا، .کردند رسان سروش استفاده می درصد از پیام 2 همچنین

 
 های اجتماعی زان استفاده کاربران ایرانی از شبکهمی -۲نمودار

 زندگی سبک

گیری رفتاری یک فرد، گروه یا فرهنگ  تواند به عالیق، نظرات، رفتارها و جهت سبک زندگی می

به بیانی معنای شیوه زندگی خاص یک فرد، گروه، یا جامعه است. در واقع سبک  اشاره کند.

است که همه رفتارها و تجربیات انسانی را به راه واحد  زندگی رفتار و منش نیست، بلکه امری

گیرد )ساروخانی و  واسطه خوی و منش فردی شکل می کند و خود به هدایت می

 (.۱1:1۳8۳همکاران،

ها  ای از رفتارهای پدیدار شده است که در آن، انگیزه ازنظر والترز، سبک زندگی مجموعه

یافته و با گزینش، وضعیت، ادراک و باورها  کاملواسطه تأثیر متقابل با وضعیت محیطی ت به

)اعتقادات درونی( و نیز   های روانی افراد گیرد. بنابراین سبک زندگی، بازگوکننده جنبه شکل می

باشند. فرهنگ آکسفورد سبک زندگی را،  های بیرونی( می شناختی )محرک پیامدهای جامعه

راه یا سبکی برای »من، آن را  ؛ فرهنگ النگداند می« شیوه های گوناگون زندگی فرد یا گروه»

خواند؛ از نظر آسا برگر، سبک زندگی، مد یا حالت زندگی فرد است. به همین  می« زیستن

خاطر ما با واژه فراگیری رو به رو هستیم که سلیقه فرد در زمینه آرایش مو و لباس، سرگرمی و 

رو، وبر  (. ازاین12۱:1۳8۳شود )نویدنیا، تفریح، کار و شغل، تا هنر و غیره، همگی را شامل می
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گفتن،  پوشیدن، سخن های رفتاری، نحوه لباس واژه سبک زندگی را برای اشاره به شیوه

های منزلتی متفاوت بودند، به کار گرفت.  کننده گروه هایی که مشخص اندیشیدن و نگرش

چیزهایی که  ظر او همهداند. ازن پذیری از ابزار عادت می بوردیو سبک زندگی را نتیجه رؤیت

ها و... بخشی  ها، سیگارها، عطرها، لباس انسان را احاطه کرده مثل مسکن، اسباب و اثاثیه، کتاب

(. به بیانی سبک زندگی، ۱8:1۳8۳شود )عبدالملکی و همکاران، از سبک زندگی او محسوب می

چون لباس، تغذیه، های هرروزه یک فرد در مورد کردارهای گوناگونی هم ای از انتخاب مجموعه

کنند که افراد  ها بر این موضوع داللت می  داری، اوقات فراغت و غیره است. این انتخاب خانه

های  ها، شیوه ها، ارزش ای از طرز تلقی خواهند باشند. سبک زندگی مجموعه کیستند و چه می

شناختی درست از توان به  های افراد در زندگی روزمره است و با مطالعه آن می رفتار و سلیقه

توانیم آنچه را مردم انجام  این رفتارها رسید. در واقع با بررسی و تحلیل سبک زندگی می

ها و دیگران دارد درک کنیم)ساروخانی و  دهند، چرایی آن و معنایی را که برای آن می

 عنوان یکی از مفاهیم مرتبط با توان گفت، سبک زندگی به (. بنابراین می۱1:1۳8۳همکاران،

های  ها و مؤلفه ای است که بدون مشخص کردن شاخص زندگی روزمره، مفهوم وسیع و گسترده

های آن  فهم نیست. به همین دلیل برای مشخص شدن این مفهوم، باید شاخص ویژه آن قابل

زندگی به دو  های سبک پردازان این حوزه، مؤلفه های نظریه موردتوجه قرار گیرد. بر اساس نظریه

های پراکنده  های اصلی )مصرف، سلیقه، نحوه گذران اوقات فراغت( و شاخص دسته شاخص

گذاری اسامی افراد(  شخصی، رفتارهای خانوادگی و نحوه نام )مدیریت بدن، روابط بین

 (.41:1۳82)گیویان و همکاران، اند شده تقسیم

که افراد  هایی اند از فعالیت های سبک زندگی عبارت های فراغت: گروه اول شاخص فعالیت 

های فرهنگی فرد است.  ای از ارزش دهند. انجام فعالیت فراغت نشانه در زمان فراغت انجام می

رود. اما هر فعالیت  شمار می ازاین رو گاهی مصرف فرهنگی نیز بخشی از فعالیت فراغت افراد به

شود.  فراغتی، مصرف فرهنگی نیست و مصرف فرهنگی نیز همواره در اوقات فراغت انجام نمی

شده عبارتند از  ها استفاده منزله شاخص سبک زندگی از آن  های فراغت که به برخی از فعالیت

های سیاسی، گردش و  های دینی، مشارکت در فعالیت استراحت کردن، ورزش و بازی، فعالیت

وآمد با دوستان، مشارکت در اعمال خیریه،  سفر کردن، رفت  تفریح در فضاهای بیرون از خانه،

 (.41:1۳82ها )گیویان و همکاران، ماشای رخدادهای ورزشی و بازدید از نمایشگاهت



290 1۳88/ پاییز  ۰0 شماره/ شانزدهم سال/  ارتباطات و فرهنگی مطالعات ایرانی انجمن فصلنامه 

 

های ظاهری و مرئی  کاری مستمر ویژگی مدیریت بدن: به معنای نظارت و مراقبت و دست 

ها)عطر، ادکلن و  بدن است. انواع عادات در لباس پوشیدن، آرایش موی سر و استفاده از پیرایه

زشکی )جراحی بینی و انواع جراحی پالستیک( همچنین شیوه مدیریت های پ کاری ...(، دست

بهداشت و سالمت بدن )کنترل وزن از طریق ورزش، رژیم غذایی، رژیم دارویی و ...(  در زمره 

 (.1۳80:28نوری، روحانی و هاشمی، ها هستند)خواجه این شاخص

ه روابط خود با روابط بین شخصی: منظور از روابط بین شخصی نحوه سازمان دادن ب

دیگران هم در خانه و هم در بیرون از خانه است. چگونگی تقسیم جنسیتی وظایف خانوادگی 

زمان صرف شده برای  در خانواده، چگونگی رابطه با جنس مخالف، رابطه با دوستان، مدت

نوری، روحانی و  تواند شاخصی برای سبک زندگی باشد)خواجه مالقات و گردش با دوستان می

 (.1۳80:۳2می ،هاش

رفتار خانوادگی: در وضعیت اجتماعی کشوری نظیر آمریکا پذیرش ازدواج یا زندگی کردن  

به شیوه هم خانگی )بدون ازدواج رسمی( یک رفتار سبک زندگی است. در محیطی مانند ایران 

 تواند شاخصی برای سبک زندگی گیری فرد در خانه می کار در منزل و نوع الگوی تصمیم تقسیم

 (.41:1۳82باشد)گیویان و همکاران،

 گرایی تجمل

برابر است.  1ویژه در زبان انگلیسی، با واژه الکچری گرایی در ادبیات غرب به معادل تجمل

شده است که در ریشه التین به معنای نور و روشنایی و به عبارتی   الکچری از واژه لوکس گرفته

کننده و سایر افراد  ی در واقع باید برای مصرفهای الکچری است. الکچر وبرق کننده زرق بیان

کامالً نمایان باشد و توجه را به خود جلب کند. برخی به درستی معتقدند الکچری پرداخت 

هزینه بیش از ارزش مادی یک کاالست و غالباً این هزینه در قبال خالقیت و ارزش هنری یک 

نسبت   و برتر بودن  بودن  وعی حس متمایزن کچری به شود؛ در واقع یک کاالی ال کاال پرداخت می

گرایی به معنای رغبت کردن و  . تجمل(Haataja,2011:5)انگیزد  به دیگران را در افراد بر می 

تواند  وبیش در هر زندگی وجود دارد و گرایش افراطی آن می توجه به ظواهر زندگی است که کم

گرایی  شناختی به شمار آید. تجمل روانهای  های نابهنجار اجتماعی و بیماری یکی از پدیده

جمله شبکه اجتماعی اینستاگرام   ها از نمایش استفاده از کاال و ابزارهای مصرفی زندگی در رسانه

                                                           
1 Luxury 
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های خارج از عرف است  ها مستلزم صرف هزینه گیری از آن شود که دستیابی و بهره محسوب می

برخوردار از نوعی وحدت است که عالوه  چراکه این شیوه زندگی (. 9:1۳82)فرقانی و همکاران،

های فرعی موجود در یک  بر اهمیت خاص خود از نظر تداوم امنیت وجودی، پیوند بین گزینش

کند. شخصی که خود را متعهد به شیوه زندگی معینی  وبیش منظم را نیز تامین می الگوی کم

)اباذری و  بیند ی خویش میهای دیگر را لزوماً خارج از موازین و معیارها داند، انتخاب می

گرایی پیوند خورده است و بنابه  ( از نظر گیدنز، سبک زندگی با تجمل21:1۳91چاووشیان،

شود  هایی محقق می استدالل وی، در مدرنیته، هویت به امری روزمره بدل شده است و در برنامه

نتی است که در گرایی نظمی مابعد س که در واقع همان سبک زندگی هستند. به معنایی تجمل

های روزانه  گیری آن پرسش چگونه باید زیست و چه کسی باید بود، به ناچار از طریق تصمیم

شود  درباره رفتار کردن، چه چیزی پوشیدن و چه چیزی خوردن، پاسخ داده می

مهمترین تهدید ترویج این نوع از سبک زندگی، در حقیقت ترویج   (.11:1۳98)خوشنویس،

هوگارت از بین رفتن فاصله طبقاتی، را تحت  وار است، همانطور که ریچارد سبک زندگی توده

ویلیامز از آن به عنوان تنزل فرهنگی  کند و همچنین ریموند مطرح می« بربریت باشکوه»عنوان 

 (.۰۱:1۳8۳زاده، کند )مهدی یاد می

 یادگیری اجتماعی

ها و  تقویت یا تغییر نگرش های جمعی در زندگی روزانة شهروندان، محدود به تاثیر رسانه

ها و الگوهای رفتاری شود که از  ها و نگرش تواند منجر به کسب ارزش  رفتارها نیست  بلکه می

ها  های مربوط به آثار اجتماعی رسانه کنند. یکی از نظریه ها تعبیر می آن به آثار اجتماعی رسانه

د این نظریه ارتباط مستقیم با ( است. هر چن189۰نظریه یادگیری اجتماعی آلبرت باندورا )

گرایانه را ندارد اما اهمیت یادگیری  زندگی تجمل موضوع پژوهش ما یعنی بازنمایی سبک

گوید  کند.  این نظریه می های اجتماعی گوشزد می مخاطبان از اینفلوئنسرها را در شبکه

رفاً از تجربه و مشاهده چه را که برای راهنمایی و عمل در زندگی نیاز دارند ص ها بیشتر آن انسان

های  ها به طور غیرمستقیم و بویژه از طریق رسانه آموزند بلکه عمدة این یادگیری مستقیم نمی

 (.18۳: 1۳8۳زاده، کوایل به نقل از مهدی گیرد ) مک جمعی  صورت می

های یادگیری اجتماعی معتقد است یادگیری بویژه یادگیری بر  باندورا در کتاب نظریه

هده عامل اساسی بیشتر رفتارهای انسانی است. غالب اطالعاتی که ما از رفتار دیگران اساس مشا
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آید. یعنی رفتار دیگران را الگوی رفتار خود قرار  داریم از طریق مشاهده رفتار آنان به دست می

 .(8۴: 1۳81به نقل از عودالهیان و اجاق، 188۱کنیم )باندورا،  دهیم یا از آنان تقلید می می

ر فرایند اصلی یادگیری اجتماعی در الگوی پاندورا عبارتند از: توجه، حفظ و یادآوری، چها

تولید و انگیزش. نقطه شروع یادگیری یک رویداد مشاهده مستقیم یا غیرمستقیم است. با در 

نظر گرفتن رویدادی که بتوان آن را مشاهده و در نیتجه الگوبرداری کرد اولین قدم در یادگیری 

توجه به آن رویداد است. بنابراین تا زمانی که ما به رویدادی توجه نداشته باشیم و  اجتماعی

: 1۳99توانیم از آن رویداد چیزی بیاموزیم )تن،  های مهم آن را درک کنیم نمی نتوانیم بخش

 (. ۴8: 1۳8۳زاده،  به نقل مهدی 24۰

 بازنمایی

ها و بویژه  هایی است که با گسترش رسانه گاه نظری این پژوهش است از نظریه بازنمایی که تکیه

کاربرد بیشتری پیدا کرده است. براساس این  1های مبتنی بر محتواهای کاربرساخته رسانه

گیرد. از دیدگاه استوارت هال، ما  های مفهومی انجام می نظریه، تولید معنا از طریق چارچوب

ارتباط بازنمایی با زندگی و تجربه کنیم.  سازیم و بازسازی می جهان را از طریق بازنمایی می

ها برای مردم واقعی، دارای پیامدهای واقعی  مردم در جهان اجتماعی، پیچیده است و بازنمایی

های اجتماعی، در بازنمایی  کند که نحوه برخورد با گروه این نکته تاکید می است. ریچارد دایر بر

ی واقعی به چه نحو برخورد شود؛ چراکه  ها در زندگ فرهنگی، بخشی از این نکته است که با آن

شود )معتمدنژاد و  یابد و نهادینه می زندگی  توسط بازنمایی  استحکام می سبک

جهت بازنمایی بخش مهمی از فرایندی است که به تولید معنا و  همین (. به1۱:1۳9۰زاده، مهدی

ها و ایماژهایی  ، نشانهپردازد و شامل استفاده از زبان  مبادله آن میان اعضای یک فرهنگ می

شود، با فرهنگ سروکار  پردازد. به عبارتی، واقعیتی که بازنمایی می شود که به بازنمایی می می

ایی از درک  دارد و فرهنگ نیز با تسهیم معنا در ارتباط است و از طریق زبان رسانه که واسطه

ها از قدرت  گفت رسانهتوان  شود؛ بنابراین می واقعیات است، معانی تولید و مبادله می

تصویرسازی در جهت تغییر نگرش و یا تأثیرگذاری بر افکار عمومی برخوردارند و از طریق 

(. یکی از 42:1۳9۱بازنمایی سعی در تأثیرگذاری بر روی مخاطب دارند )ربیعی و احمدزاده،

فرو  سازی است که مردم را تا حد چند خصیصه یا ویژگی ساده راهبردهای بازنمایی کلیشه

                                                           
1 User generated content (UGC) 
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نقش  -2ساخت دیگربود یا غیریت و طرد  -1سازی چنین است: کاهد. چهار بعد کلیشه می

های   گیرد و ویژگی کار می کردن را به سازی، راهبرد تقسیم وارگی. در واقع کلیشه بت -۳تخیل 

سازد. سپس هر چیزی را  جدا می« پذیرش غیرقابل»و « نابهنجار»را از « قبول قابل»و « بهنجار»

طور  کند. کلیشه به نگنجد و متفاوت باشد، طرد می« قبول قابل»و « بهنجار»در درون  که

نماید.  تعلق ندارد طرد می« ما»سازد و هرچیزی را که به  نمادین، مرزها را مشخص می

هایی را که نرمال هستند در یک اجتماع «ما»سازی پیوند دادن یا متحدساختن همه  کلیشه

ای متفاوت هستند فراسوی حد و مرز به تبعید  گونه دیگران را که بهکند و  تخیلی فراهم می

(. درخصوص نحوه بازنمایی از طریق زبان، سه رهیافت 4۰:1۳80فرستد)ویلیامز، نمادین می

گرا. در رهیافت بازتابی، فرض بر این است که معنا در  وجود دارد: بازتابی، تعمدی و برساخت

یابد و در این بین، زبان همانند آینه عمل  جهان نمود میشئی، شخص یا ایده یا رویداد در 

گونه که در جهان )هستی( وجود دارد، بازتاب دهد. رهیافت  کند تا معنای واقعی را  همان می

کند که این مؤلف است که معنای منحصر به فرد خود را از طریق زبان،  تعمدی استدالل می

هد که نویسنده یا گوینده مدنظر داشته است. سومین د ها همان معنا را می کند. واژه تحمیل می

رهیافت، قائل به ماهیت اجتماعی و عمومی زبان است. این رهیافت قبول دارد که نه چیزها به 

توانند معنا در زبان را تثبیت کنند، چیزها معنا  خودی خود و نه کاربران زبان به تنهایی نمی

گرا  رو، به آن، رهیافت برساخت سازیم. ازاین های بازنمایی، می ندارند، ما معنا را با استفاده از نظام

نویسد:  دایک می گذارد. ون ها در قلمرو اجتماعی تاثیر بسیار می «آن»درباره « ما»گویند.  می

عنوان کردارهای اجتماعی  طور معمولی و روزمره به ذهن، که به  های ایدئولوژی و دیگر بازنمایی

لحاظ اجتماعی مشترک است. لذا تحلیل ایدئولوژی، تحلیلی در  شود، به مفروض گرفته می

ها، منبع معنی قدرتمندی درباره  سطح انتزاعی است نه در سطح شناخت فردی. محتوای رسانه

ها،  ای به این خاطر مهم است که این پیام های رسانه جهان اجتماعی است. مطالعه ساخت پیام

های  دادن به  نگرش ای در شکل های رسانه ند. بازنماییهای نمادین و قابلیت  معنا دار پدیده

یادآورنده  های به شدن نظام ها به ساخته عمومی نسبت به دیگران تاثیرگذار هستند. چراکه رسانه

ها از قدرت  بیان دیگر رسانه  ( به1۱:1۳9۰زاده، کنند )معتمدنژاد و مهدی تعاریف کمک می

ثیرگذاری بر روی افکار عمومی برخوردارند و از طریق تصویرسازی در جهت تغییر نگرش و یا تأ

 بازنمایی سعی در تأثیرگذاری بر روی مخاطب دارند.
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 پژوهش روش

ها  ی ایجاد معنا در متون را از منظر کارکرد نشانه کوشد نحوه شناسی دانشی است که می نشانه

ی و عمق معنای کند پیچیدگ تبیین کند و در واقع روش رویکردی تفسیری است که تالش می

شناسیِ سوسوری چهارچوب نظری و مفاهیم کاربردیِ مناسبی  مستتر در متن را دریابد. نشانه

ترینِ این  ی مهم دهد. ازجمله برای تحلیل معانیِ مستتر در ایماژهای زندگی روزمره به دست می

اشاره « نینشی هم»و « جانشینی»یا « پارول»، «النگ»و « مدلول»، «دال»توان به  مفاهیم می

کند که به  وسوسور نشانه شناسی را به مثابه دانشی پیش بینی می:سایت(. د1۳84کرد )پاینده،

دوسوسور برای نشانه به  (.2۴: 1۳92بررسی نقش نشانه ها در جامعه می پردازد )سجودی، 

« اوتتف»ها و  خودی خود ارزشی قائل نیست و ارزش نشانه را وابسته با ارتباط آن با سایر نشانه

بندی  ها با یکدیگر را در دو بعد النگ و پارول طبقه رو، وی ارتباط نشانه داند. از این با آنها می

شناسی، مفاهیم، واقعیت مادی و بیرونی ندارد بلکه بر اساس تفاوتی که با  در نشانه .کند می

عنوان یک کل و  شوند. به بیانی، هر مفهومی فقط بر زمینه محتوا به سایر مفاهیم دارند معنی می

(. آنچه در این مطالعه مورد 10۳:1۳8۳زاده، در تمایز با سایر مفاهیم واجد معناست )مهدی

داده و  شناسی، فیلم چیزی پیش شناسی فیلم است. از منظر نشانه گیرد نشانه بررسی قرار می

به متن شناسی فیلم، ویژگی فیلم را صرفاً ازلحاظ پرداختن  مسئله نیست. در واقع نشانه بی

کند؛ به عبارتی نظریه  اش تعریف می های محسوس و ظاهری واقعیت و نه ازنظر مشخصه

سازد. به اعتقاد  شناسی با ساختن الگویی از واقعیت نانموده آن را برای ما آشکار می نشانه

ای، رمزگذاری شده است. در پژوهش حاضر، با توجه به  شناسان، فیلم همانند زبان رسانه نشانه

وسیله بتوان  شد تا بدین بایست یک بازه طوالنی مدت در نظر گرفته می تحقیق، میهدف 

های اینستاگرام اینفلوئنسرها را مورد تحلیل قرار داد. بازه  در حساب گرایانه حداکثر عناصر تجمل

که منتهی به زمان تحقیق بود و  1۳8۱آذر  ۳0از اول مرداد تا  زمانی پژوهش به مدت پنج ماه

ان برای انجام آن محدودیت زمانی داشتند انتخاب شد. با توجه به شناخت پژوهشگر

پژوهشگران از فضای اینفلوئنسرهای ایرانی، صفحات اینستاگرامی چهارنفر از اینفلوئنسرهایی که 

کننده را در میان کاربران ایرانی داشتند و جزو اولین  در زمان انجام تحقیق بیشترین دنبال

رفتند انتخاب شدند. در واقع، تجربه  در ایران با رویکردی غالب به شمار می های اینستاگرام شاخ

های ایرانی اینستاگرام از نظر  داد دیگر اینفلوئنسرها یا به اصطالح شاخ پژوهشگران نشان می

رو این چهار اینفلوئنسر بودند و تحلیل صفحات اینفلوئنسرهای دیگر در این  محتوا تقریباً دنباله
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ها  کرد. همچنین در این پژوهش صرفاً فیلم تری به تحقیق اضافه نمی ته چندان تازهپژوهش یاف

برای تحلیل و بررسی در نظر گرفته شدند زیرا نخست این که غالب محتوای صفحات، فیلم بود 

ها در فضای مجازی نسبت به  ها و دست به دست شدن آن پذیری و اثرگذاری فیلم و مشاهده

گرایانه را که موضوع پژوهش  های تجمل ود بود و دوم این که ویژگیعکس و متن بیشتر مشه

ها اینفلوئنسرها با موضوع  ها و استوری شد در حالی که عکس ها مشاهده می بود بیشتر در فیلم

پژوهش فاصله داشت. با توجه به این موضوع، از صفحه اینستاگرامی هر اینفلوئنسر پنج فیلم و 

های استفاده  ای معرف فیلم که بیشترین الیک را داشت و به گونهدر مجموع بیست قطعه فیلم 

ها  کردن محتوای فیلم شده در صفحات اینفلوئنسرها بود برای تحلیل انتخاب شد و پس از پیاده

های معنادار استخراج و  بندی محتواهای مربوط به هدف پژوهش حاضر، مفاهیم و گزینه و دسته

ق نیز با تأیید همکاران پژوهشی و یکی از استادان روش تحقیق تفسیر شد. روایی و پایایی تحقی

 به دست آمد.

 ها تحلیل یافته

های به اشتراک  گرایانه، فیلم های سبک زندگی تجمل در این پژوهش با تحلیل عناصر و نشانه

 شده در صفحات اینفلوئنسرها در بازه زمانی پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است: گذاشته

 نسر اولاینفلوئ

 

کند. در  صفحه را دنبال می 214هزار نفر دنبال کننده دارد  و  ۴00این صفحه چهار میلیون و 

-های نمایشی پست به اشتراک گذاشته شده است و بیشتر آنها در قالب فیلم 2۴2مجموع 

طور متوسط بین چهار میلیون تا  تبلیغاتی هستند. ویدئوهای مورد تحلیل در این صفحه به 

های مورد تحلیل احساس  اندام در فیلم اند. اینفلوئنسر جوان و خوش لیون الیک خوردهشش می

خواهد به مخاطب چنین  کند. محتوای فیلم می خوبی به مخاطب به ویژه در قشر جوان القا می
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القا کند که با این سبک زندگی جوانتر به نظر می رسد و این شیوه زندگی باب طبع جوانان 

واقع شده است. لباس چسبان، ساعت مچی، گوشی همراه، مانتوی جلوباز، موهای زیبارو و مرفه 

های این اینفلوئنسر مشهود  رنگ شده، نمایش بدن و تاکید بر مقوله بدن و زیبایی در همة فیلم

کند  دهد چنین القا می کوتاه که تناسب اندام افراد را نشان می های آستین است. پوشیدن لباس

 و داشتن تناسب اندام جز الینفک جمعیت جذاب است. که بدنساز بودن 

 

 گرایی عنای صریح و ضمنی المانهای تجملم -۱جدول

 مدلول دال

 ها ی خندان و جوان بودن سوژه چهره
، کاری بسیار دوست داشتنی و مطلوب رضایت و خوشحالی از انجام

 شادابی و نشاط

 های آبی آسمانی، سفید رنگ

 ای قهوه

 ضای شاد، نشاط، آرامش، اعتماد و آزادی پویایی؛القای ف

 راحتی، استحکام، مردانگی، طبیعی بودن، خنثی بودن

گرایانه  القا  برای ترویج زندگی تجمل نوعی اطمینان و پذیرش را

 کند. می

اینفلوئنسر با لباس  از متوسط نمای

 دار مارک

کاله پوما، سیگار در دست. تبادل سیگار 

 ، بازی تخته نردبین دختر و پسر

دهد. نوعی نزدیکی  و  رابطه شخصی مخاطب با سوژه را نشان می

گرایی را  کند. سیگار در نسل جوان تجمل پنداری را القا می همذات

 گرایانه  نرد نماد بازی تجمل دهد. تخته نشان می

سطح، رو  در بیشتر موارد زاویه دوربین، هم

پایین  به باال و در موارد بسیار نادری رو به

 است
 

ای حس همذات پنداری با مخاطب را تقویت  سطح به گونه نمای هم

کند و نمای از پایین یا رو به باال نشان از قدرت، بزرگنمایی و  می

برجسته کردن سوژه دارد. در واقع سوژه در موضع قدرت و حالت 

 تر است. برتری قرار دارد و از نهاد برتر و مطمئن

 بختی و حس رضایتان، خوشاطمین نورپردازی روشن

دبلیو، تکرار صدای زنگ  ام خودروی بنز و بی

 گوشی اپل
 گرایانه و مرفه نماد زندگی تجمل
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 گرایی معنای صریح و ضمنی المانهای تجمل -۱دولجادامه 

 مدلول دال

 های باز و فضاهای مدرن خیابان، محیط

های مدرن و اروپایی حکایت از جریان زندگی و محیط و لوکیشن
 توان در دهنده این موضوع است که می پویایی دارد. همچنین نشان

 تمامی شرایط و محیط ها بروز بود

 نمایش افراد دارای تناسب اندام در ویدئو

تراشیدگی پیکر و الغر اندام بودن نوعی سبک زندگی لوکس را 
کند. تناسب اندام نوعی احساس نیاز به باشگاه زیبایی  تبلیغ می

 کند اندام را القا می

های مد روز با استفاده طیف رنگی  لباس
 به پررنگ و رنگ مشکیآبی از روشن 

های طیف آبی القاکننده اطمینان و قابل اعتماد بودن شخص  رنگ
است و وفاداری، آزادی، تازگی و نوعی آرامش و رضایت را به همراه 

دارد. رنگ مشکی همچنین بر شیک بودن، سرسختی و جذبه و 
گیرایی تأکید دارد. لباس های به سبک روز، اینطور به مخاطب القا 

 باشد د که با این شیوه زندگی  و طرز پوشش جذاب میمی کن

 وضوح انتخابی
تقریبا در تمامی تصاویر توجه را به صورتی ناملموس به زندگی 

 مدرن و تجملگرایانه جلب می کند.

فضای باز، چمن، درختان و محیط بیرون از 
 خانه

های بیرونی حکایت از جریان استفاده از محیط و لوکیشن
های محیط خصوصی و  و راحتی از بعضی چارچوب زندگی،آزادی

 خانه را دارد. درختان سبز القا کننده اطمینان روح و زندگی است
 

چهره فرد جوان ، نگاه مغرور از نمای 
 نزدیک

چهره فرد مغرور نشان دهنده حس اطمینان و قدرت است و این 
تواند خود را بجای  کند که چگونه می حس را به مخاطب القا می
 دل تصور کندم

نمای دور از فضای شهری و اینفلوئنسری 
 دار برتن دارد که لباس مارک

نمای دور کلیت فضا و قرار گرفتن اینفلوئنسر را در بطن جامعه 
 دهد. همزمان نشانه تجمل را نیز همراه دارد نشان می

 اینفلوئنسر دوم

 
 484کند و   ه را دنبال میصفح 201هزار دنبال کننده دارد،  400این صفحه سه میلیون و 

های مورد تحلیل، مانند مورد پیشین، افراد از جمله  پست به اشترک گذاشته است. در فیلم

 اندام هستند.  شخص اینفلوئنسر، جوان و خوش
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 20و   صدهزار تا چهار میلیون900و تعداد الیک ویدئوهای مورد تحلیل بین یک میلیون 

هزار متغیر است و بیشتر  ۴2هزار تا  9برای هر ویدئو بین  ها هزار است. همچنین تعداد کامنت

ها نشان از هویت بخشی  اند. تعداد باالی الیک افراد همدیگر را منشن )اشاره( کرده

کند که با اینفلوئنسر به نوعی  کنندگان این صفحه است و این حس را القا می دنبال

مضمون طنز دارد. رابطه با جنس  های منتشر شده پنداری وجود دارد. بیشتر فیلم همذات

ای که در برخی موارد از  های این اینفلوئنسر است به گونه مخالف محتوای غالب بویژه در کلیپ

شود. لباس دارای پایپون و دستمال، اکستنشن موهای دختران،  چارچوب معمول خارج می

الت، پوشیدن کاله های برند و اسلش، جواهرآ شاپ لوکس، لباس عینک آفتابی، حضور در کافی

 گرایانه است.  های زندگی تجمل به جای روسری، گوشی و ساعت اپل، نمایش برخی المان

 

 گرایی معنای صریح و ضمنی المانهای تجمل -۲جدول

 مدلول دال

 نماد زندگی لوکس و مدرن های متنوع شاپ و نوشیدنی کافی

کراوات، عینک آفتابی، لیوان، تلفن همراه آیفون، 

 اچاپل و

 نماد زندگی مدرن و لوکس همراه با رضایت سوژه

ها، رابطه با جنس  ی خندان و جوان سوژه چهره

 مخالف

نشانگر نوعی رضایت و خوشحالی و نداشتن رابطه نشانه 

 ناراحتی و غم

القای فضای راحتی، استحکام، مردانگی، طبیعی بودن،  مشکی ، سفید  رنگ

ای اطمینان و پذیرش شفاف بودن، تمیزی، خنثی بودن،  الق

 گرایانه  زندگی تجمل
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 گرایی معنای صریح و ضمنی المانهای تجمل -۲دولجادامه 

 مدلول دال

رابطه شخصی مخاطب با سوژه را نشان می دهد. نوعی  دار  نمای متوسط از اینفلوئنسر با لباس مارک

 کند. مارک نماد تجمل پنداری را القا می نزدیکی  و همذات

سطح، رو به باال و  در بیشتر موارد زاویه دوربین، هم

 و به پایین استدر موارد بسیار نادری ر

 

ای حس همذات پنداری با مخاطب را  سطح به گونه نمای هم

کند و نمای از پایین یا رو به باال نشان از قدرت،  تقویت می

بزرگنمایی و برجسته کردن سوژه دارد. در واقع سوژه در 

موضع قدرت و حالت برتری قرار دارد و از نهاد برتر و 

 تر است. مطمئن

 بختی و حس رضایت طمینان، خوشا نورپردازی روشن

تراشیدگی پیکر و الغر اندام بودن اینفلوئنسر زن توجه به  ها اندام مناسب سوژه

 دهد. تناسب اندام را نشان می

 شیک بودن، جذبه و گیرایی؛ درخشش، معصومیت لباسهای اسلش مشکی و سفید

آرایش غلیظ زنانه، موهای اکستنشن شده، لباس 

 تاه، کاله دخترانهکو دخترانه آستین

حجابی به منزله  گرایی، جاذبه جنسی، بی اغواگری، مصرف

 ارزش طبقه مرفه

 آرامش حاصل از زندگی مدرن و بروز و رضایت و اطمینان  غلبه رنگهای سرد

فضای باز با رنگ غالب سبز چمن و درختان، 

 محیط بیرون از خانه، ترکیب با محصوالت برند

رشد، آرامش، امید، طبیعت و جریان زندگی و پویایی؛ 

 شانس

استقالل زنانه و نگاه فمینیستی، غرور زنانه، هویت مستقل  توجهی به جنس مخالف بی

 اقتصادی زن

 اینفلوئنسر سوم

 

نفر را  1۳8هزار دنبال کننده دارد و  900صفحه اینستاگرامی این اینفلوئنسر دو میلیون و 

ست به اشتراک گذاشته  است که  بیشتر آنها در قالب پ 24۱کند. این فرد در مجموع  دنبال می
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میلیون الیک نیز  4از   های تحلیل شده تا حد بیش فیلم و اغلب تیزرهای تبلیغاتی هستند. فیلم

در هر ماه دو تا سه ویدئو به  متوسط طور دارند. در بازه زمانی پژوهش، در این صفحه به

ی با محتویات نام محصول و سایت شرکت تبلیغ هر ویدئو کپشن اشتراک گذاشته شده است. زیر

گرایی که از  مخاطب را به مصرف  ها شده قرار گرفته است. محصوالت تبلیغی در این فیلم

های  لباس دهد. در محتوای صفحه این اینفلوئنسر نیز های زندگی مدرن است سوق می ویژگی

 های کامنت است. تعداددار و جواهرآالت، گوشی و گیتار به نمایش گذاشته شده  مارک

 منشن را یکدیگر افراد است و بیشتر تغییر در12000 تا ۱000ویدئوهای مورد تحلیل بین 

است و عامل  شده جوان با ترکیب اندام الغر استفاده بازیگران از ها غالباً اند. در ویدئو کرده

ها به  ها و محله مدیریت بدن، آراستگی و اغواگری بسیار ملموس و مشهود است. انتخاب خانه

برداری معرف محالت طبقه مرفه جامعه است. در سکانسی از یکی از  عنوان لوکیشن فیلم

بندی درباره برقراری رابطه با دختر جوان با خودروی  ها، اسکناس صددالری برای شرط فیلم

شود که معرف جامعه ایرانی نیست و سعی در القای نوعی رفاه و  لوکس بدون سقف تعیین می

 روت سوژه دارد در حالی که تضاد بین سطح طبقاتی سوژه و رفتارهای او بسیار مشهود است. ث

 

 گرایی معنای صریح و ضمنی المانهای تجمل-۳جدول

 مدلول دال

 ها ی خندان و جوان بودن همة سوژه چهره
نوعی رضایت و خوشحالی از انجام کاری بسیار دوست داشتنی و 

 مطلوب

لوئنسر با  لباس نمای متوسط از اینف

 دار مارک

القای رابطه شخصی مخاطب با سوژه و نوعی نزدیکی  و 

 پنداری همذات

 بختی و حس رضایت خوش نورپردازی روشن
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 گرایی معنای صریح و ضمنی المانهای تجمل-۳دولجادامه 

 مدلول دال

 های باز و فضاهای مدرن خیابان، محیط

های مدرن و اروپایی حکایت از جریان زندگی و محیط و لوکیشن

توان در  ست که میدهنده این موضوع ا پویایی دارد.همچنین نشان

 تمامی شرایط و محیط ها به روز بود

ی مغرور اینفلوئنسر و استفاده از  چهره

 اندام پسران و دختران خوش

تراشیدگی پیکر و الغر اندام بودن اینفلوئنسر نوعی جذابیت جنسی 

کند را القا می  

های روشن،  های متنوع، رنگ با طرح  لباس

 ای و قرمز آبی، سفید، قهوه

ی نشانگر اطمینان و قابل اعتماد بودن شخص است و وفاداری، آب

آزادی، تازگی و نوعی آرامش و رضایت را به همراه دارد. سفید بر 

ای راحتی و  کند. قهوه پاکی، آرامش، نشاط و سردی داللت می

دهد. قرمز داللت بر عشق، غریزه، احساسات  استحکام را نشان می

رای جلب توجه درباره یک عنصر گرم و ممنوعیت داللت دارد و ب

 رود مشخص )اینجا جنس مخالف( به کار می

نمای درشت از چهره مرد و نمای دور از 

فضای شهری و اینفلوئنسر با لباس 

 دار برتن دارد مارک
 

اهمیت فرد، نمای دور کلیت فضا و قرار گرفتن اینفلوئنسر را در 

 دهد بطن جامعه نشان می

دالری  100کانس خودروی بنز، گیتار، اس

 بندی برای شرط
 گرایانه و مرفه نماد زندگی تجمل

 نشانگر نوعی رضایت و خوشحالی و نداشتن رابطه نشانه ناراحتی رابطه و همسرایی با جنس مخالف

 

 اینفلوئنسر چهارم

 

اینفلوئنسر چهارم انتخاب شده بر خالف اینفلوئنسرهای پیشین دختری جوان است. صفحه  

ترین اینفلوئنسر زن در بازة زمانی  کننده کننده دارد اما پردنبال هزار دنبال ۰۳1ئنسر این اینفلو

پست به اشترک گذاشته  1۱1کند و  صفحه را دنبال می 1۰1رود. این فرد تحقیق به شمار می

 است. بیشتر محتوای این صفحه اینستاگرامی به مد، زیبایی و تبلیغات پرداخته است. 
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ها برای  هزار و حداکثر کامنت 240هزار تا  180ای مورد تحلیل بین تعداد الیک ویدئوه

هزارکامنت است. نداشتن پوشش کامل اینفلوئنسر، آزاد بودن و زیبایی زنانه را در 29ویدئوها تا 

های مورد تحلیل این اینفلوئنسر تأکید بسیار  دهد. فیلم محیط اینستاگرام به مخاطب نشان می

دهد زنان در  و بازنمایی بدن زنانه دارد. این موضوع همچنین نشان میزیادی بر مد و زیبایی 

مقایسه با مردان اینفلوئنسر به زیبایی ظاهری توجه بیشتری دارند و گاه رفتار افراطی برای 

های تبلیغاتی با  گیرد. این اینفلوئنسر بیشتر نماهنگ های بدن به خود می نمایش ویژگی

کند.  ند خارجی منتشر و اغلب ساعت و جواهرآالت زنانه تبلیغ میکالم ت موسیقی انگلیسی یا بی

پرت کردن گوشی تلفن همراه که یک مرد جوان به او داده است و رفتن به باشگاه سوارکاری 

ای که حتی گوشی تلفن همراه  دهد. به گونه گرایانه را نشان می معیار کامل سبک زندگی تجمل

های برند، عینک آفتابی و گوشی  لوکس، سوارکاری، لباس کند. استفاده از خودروی را پرت می

گرایانه و سطح باالی رفاه داللت دارد. در یکی از  ها بر سبک زندگی تجمل آیفون در غالب فیلم

رسد او نیز مشتری فروشگاه جواهراالت  های تبلیغاتی، یک خانم محجبه که به نظر می نماهنگ

کند. مقصد فروشگاه جواهراالت  وی لوکس همراهی میبا رویکردی اسالمی است او را در خودر

دار است. تصاویر نمای درشت از انگشتان اینفلوئنسر، انگشترهای  زنانه مانند انگشترهای نگین

دهد. در عین حال که تأکید بر نمایش خالی بودن انگشت حلقه  مختلف را در دست او نشان می

های زنانه با هدف تبلیغ  در واقع نمایش اندام رسد. اینفلوئنسر و مجرد بودن اوست به نظر می

گرایانه به  گیرد. این نماهنگ در مجموع سعی در القای سبک زندگی تجمل تجاری صورت می

 قشری از جامعه دارد که از نگاه فرهنگی با اینفلوئنسر در تضاد است. 
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 گرایی معنای صریح و ضمنی المانهای تجمل -۴جدول

 مدلول دال

 های کرم و روشن و با رنگلباس و خودر
نشان از خوش بینی، شوق و شور و جذابیت است و قدرت، 

 دهد پرستیز، لوکس و ثروت را نشان می

 رنگهای سرد
نشانه آرامش حاصل از زندگی مدرن و بروز و رضایت و 

 اطمینان است

 اطمینان، خوشنودی و حس رضایت از خویش نورپردازی روشن

 اسب و آرامش حیوانباشگاه سوارکاری، نوازش 
 باشگاه سوارکاری بر ورزش طبقه مرفه داللت دارد

 روابط مالیم اسب و سوژه نشان از آرامش دارد

 لباس مد روز، به روز بودن
جذاب و در چشم بودن؛ به روز بودن معیاری برای طبقه مرفه 

 برای بازتولید جایگاه مسلط خود است

ا های اغواگرانه ب نمایش بدن سوژه، حرکت

 محصوالت تبلیغی
 گرایی استفاده از جاذبه جنسی زن، تبلیغ، مصرف

 نشان از زندگی مدرن، به روز بودن، جایگاه مسلط طبقه مرفه خودروی لوکس

زاویه رو به باالی دوربین یا نما از پایین، نمای 

 اعضای صورت  درشت چهره و برخی
 بختی و حس رضایت اطمینان، خوش

و، آرایش صورت، پوست آرایش ناخن، آرایش م

 برنزه،
 گرایی نمایش بدن زنانه و استفاده از زنانگی برای تبلیغ، مصرف

 بلند ، عینک آفتابی، گوشی آیفون، کفش پاشنه
نماد زندگی مدرن و لوکس همراه با رضایت مصرف کننده، 

 خودشیفتگی

های اغواگرانه زنانه همراه با موسیقی  حرکت

 انگلیسی

مدرن و جذب مخاطب برای فروش کاال، داللت بر زندگی 

 مصرف گرایی

خانم با چادر مشکی، خندان، مقنعه زرد، آرایش 

 دار صورت با انگشتر نگین

بینی  و با مشکلی بر  زرد بر خالقیت، گرما، شادی و خوش

قدرت داللت دارد؛ داللت بر این که رفاه و زندگی مدرن ویژه 

به اصول فرهنگی  قشر خاصی نیست و بخشی از جامعه پایبند

 شود را نیز شامل می

 گیری نتیجه 

گرایانه در اینستاگرام  زندگی تجمل  دهد بازنمایی سبک های این تحقیق نشان می یافته

مدیریت » ، «وسایل شخصی»، «محل زندگی و مسکن»ایفلوئنسرهای ایرانی، در چهار حوزه 

گیرد. نمادهایی چون خودروی  میصورت « اوقات فراغت و سرگرمی»و « روابط شخصی»، «بدن

های برند  های خاص، گوشی همراه و لباس بندی نشین، رنگ های مرفه لوکس، مسکن و محله

های  گرایانه در صفحات اینستاگرام شاخ ها برای بازنمایی سبک زندگی تجمل پرکاربردترین المان
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های دو  ر و با توجه به یافتههای پژوهش حاض روند. بر اساس یافته اینستاگرام ایرانی به شمار می

 زندگی سبک در تغییر و مجازی اجتماعی های شبکه از استفاده میزان بین رابطه»پژوهش پیشین 

ی سبک زندگی و روابط بین کاربران و هویت اجتماعی، ملی و دینی  ها رابطه مؤلفه»و « جوانان

ی، پیروی از این نوع سبک زندگی را گرای ، اینفلوئنسرهای ایرانی با استفاده از نمادهای تجمل«آنها

های منتشرشده اینفلوئنسرها  های داستانی در فیلم کنند. روایت کنندگان خود منتقل می به دنبال

کند. توجه به بدن زنانه با خودآرایی و اغواگری در  بویژه هدف اصلی بازنمایی لوکس را دنبال می

و داری پرستیژ در   های زن مد روز ، ویژگیکنار استفاده از جواهرآالت، ساعت مچی، گوشی برند

های تصویری، همواره ثابت نیست و  اینستاگرام اینفلوئنسرهای ایرانی است. نظام مدلولی گونه

شوند. بررسی نمادهای  های ارجاعی از پیش تعیین شده مشخص می ها با توجه به گونه مدلول

های ارجاعی شناخته شده،  به گونه های بررسی شده با استناد استفاده شده در محتوای فیلم

تواند با تولید معنای  گرایانه است. تکرار این نمادها می بازتابنده نوعی سلیقه برای زندگی تجمل

ها را به ارزشی مستقل  هایی را تثبیت کند و به مرور زمان آن حاصل از بازنمایی به تدریج ارزش

با اندام متناسب، رابطه با جنس مخالف، طلب  های زیبا و جوان تبدیل سازد. نمایش تصاویر سوژه

لذت، فراغت، تبلیغ کاالهای لوکس و تأکید بر اهمیت ظاهر و چهره، فرهنگ مصرفی را بازنمایی 

هایی است که  کند. آرامش، احساس رضایت، خودشیفتگی، سرسختی، جذابیت و قدرت مدلول می

ا جنس مخالف و اندام متناسب در ذهن های پوشاک و لوازم شخصی برند، خودرو، رابطه ب از دال

نمایاند. در واقع  نشیند و زندگی لوکس را در نظام معنایی مخاطب مثبت و خوشایند می کاربر می

های تجاری با  زده و انتزاعی است که حامیان مالی و شرکت اینستاگرام مروج سبک زندگی تجارت

 گزینش صفحات افراد مشهور در پی گسترش آن هستند. 
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  .راهکارهای تبلیغی صدا و سیما در خصوص ترویج سبک زندگی “ساروخانی, باقر, و همکاران

 .80-۰۳: 1۳8۳, 9شماره مطالعات سبک زندگی” ایرانی. -اسالمی 
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  .از منظر « به خانه برمی گردیم»بررسی نمایش مصرف در برنامه “عبدالملکی, جعفر, و همکاران

 .100-۱۱: 1۳8۳, مطالعات سبک زندگی” زیبایی شناختی.
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 .1۴2-1۳2: 1۳82, مجموعه مقاالت دانشگاه عالمه طباطبایی

  .نظر مخاطبان جوان تهرانی در مورد تمایل به پذیرش سبک های “گیویان, عبداهلل, و همکاران
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