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 سنجید. لوگوس و پاتوس توس،یارا می توان در سه سطح  یمجاز ینوع نگارش و نوع استفاده از زبان در فضا 

 استفاده از زبان در امر  یبه شکل شودیمحتوا م دیآنچه که تول هایشان،ها و ظرفیتبا توجه به انوع پلتفرم یاجتماع یهاشبکه یدر فضا

 رسانه است. 

 هااخصهش نیو چنانچه اپیدا کند خود معنا  یو نظم گفتمان تیباشد که در درون بافت موقع ییهاشاخصه یدارا دیبا یکنشگر اجتماع 

  است. ختگانیفره وجز یکنشگر نیکننده محتوا با ا دیتول نیگفت که اتوان می ،را داشته باشد

 عبارتی  نگاه تعصب آمیز و قضاوت کننده ندارد.ه ب و متعصبانه به علم دارد،گی سیاست زداز نگاه عاری  ،فرهیخته 

 گرید یمتخصص هستند اما در امر یامر کیدر عالوه بر اینکه  ،همه جانبه است دیوسعت د و تیجامع یدارا هختینگاه  فره 

 داشته باشند. یقیو عم یهمه جانبه انتقاد ینگاه توانندیم

 های اجتماعی جامعه پذیری افراد محدود می شود.در شبکه 

 و در وضعیت همه گیری در بین جامعه مخاطبان هستیم میکرد مرحله نوآوران عبور از نستاگرامیا در.  

 هم دارد.پخش زنده را  یعنی ونیزیتلو یهایژگیاز و یکی یتعامل یهایژگیو جادیعالوه بر ا نستاگرامیا 

 شدن و به تعبیری برای  ویروسیها برای سلبریتیشدن  دهیعصر د حوزه پساحقیقت است. در دیده شدن یکی از بحث های اصلی در

افراد بعد  نیها از ا یبعض یشوند حت یم دهیکمتر د ختهیفره یآدم ها یواقع یدر فضا .کنند یمکارهای عجیب و غریب شدن  دهید

 .شوند یها شناخته ماز سال

  ست،فضای سو اینستاگرام فضای دیده شدن ا ست که  نیدر ا تیهستند و واقع یبه دنبال سرگرم شتریب نستاگرامیمخاطبان ا ییاز  ا

 جای فرهیختگی، فضای شهرت محوری حاکم است.به ، یعنی است یشدن و سرگرم دهید یفضا نستاگرام،یا یفضا

  صریح انبوه کاربران وقتی ستفاده می کنند ت صریح انبوه میشکل می گیرداز دگمه های اجتماعی ا ن یک گوید وقتی طرفدارا. نظریه ت

 دهند یا الیک می گذارند.واکنش مثبت می منتشر می کنندخاطر هواداری از وی هر پیامی ه سلبریتی ب

 ستفادهنظران تلویزیون این رسانه را سرگرمی محور میصاحب  ،نیمک دانند، حتی اگر از قابلیت تلویزیون برای اطالع رسانی و آموزش ا

 قابلیت اولش برای کودکان سرگرمی بوده است.نیز ایام کرونایی  ماهیت اصلش برای سرگرمی بوده است. تلویزیون در در واقع

  میخود آن انتظار داشته باش یهاتیظرفبر اساس  دیبااز هر رسانه ای. 
  ریها، تاثدر مراحل تکامل رسانه یخیاز نظر تار .کاهدیم یاجتماع یهاشبکه تیاز جذابدر فضای اینستاگرام سوء استفاده کاربران 

 افتی ییارسانه چیدر ه یمثبت ماندگار ریتاث چیه دهدیشده است که نشان م ییشناسا ییاانسان، به گونه یرسانه در شبکه عصب

 و رسانه های اجتماعی نیز از این قاعده مستثی نیستند. شودینم
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 مقدمه

دهد که یامکان را به کاربرانش م نیاست که ا ویدیعکس و و یاشتراک گذار ی( شبکه اجتماعInstagram) مانستاگریا 

 بنابر ذارند.به اشتراک بگ“ کریفل تامبلر و ،تریئتو ،سبوکیف“ رینظ یاجتماع یهاشبکه گرید را در شانیوهایدوی و هاعکس

ستاگرامی  میلیون 24 تقریباها، در ایران نتایج نظرسنجی ست که  10 وجزو فعال کاربر این کاربران فعال  بیشترکشوری ا

 درصد 29حدودا  ران،یا ینفر ونیلیم 83 تیبا توجه به جمع .کننداز این شبکه استفاده می سال 24تا  18در رده سنی 

ن نشببا رانیرا در ا نسببتاگرامیا تیموضببوع محبوب نیا و کنندیاسببتفاده م نسببتاگرامیا یاز شبببکه اجتماع رانیاجامعه از 

س ها و امکانات بروزتیشبکه با قابل نیا .دهدیم سته نظر ب سب یاریخود توان به  ،یرنتنتیا یابیبازار یکارها را براو  از ک

ترین دلیل خود در استفاده از این شبکه کنند اصلیاینستاگرام استفاده می افرادی که از درصد 44تقریبا  خود جلب کند.

 .انداعالم کرده محصوالت برتراجتماعی را جستجو کردن برند و 

ستاگرام می از  شاره کرد دالیل اهمیت این شتن یک تریبون آزاد ( 1 :توان به این موارد ا  قابلیت تجاری (2، برای همهدا

شتن تحرک اجتماعی(3، نبود صله اجتماعی و دا سیک و مدرن بودن آن از توجه  سبک زندگی و تغییر (4،کاهش فا کال

ست سانی فوری  (5،زیادی از طرف کاربران همراه ا صیت و هویتبازنمایی  (6،اطالع ر . فارغ از نبودن فیلترینگ (7و شخ

در این  قدرت محتوای بصببری در بازاریابی و تاثیر آن در فروشمقوله در عین حال فارغ از  و که اشبباره شببد یهایهفمول

شان می ،شبکه اجتماعی صری بیش از  دهدمطالعات ن سه می 93که محتوای ب سو صد از مردم را به خرید و در  کند.در

ساده صاویر و ویدئوها نه تنها  صری ت سان راحتتر هستند و پردازش آنها براحقیقت محتوای ب ست، بلکه یی مغز ان ک تر ا

سب عالی مقوله بازنمایی  ست. و منا سب وکار ا شتری به ک شاندن م صاویر و جلوهکه همچنانبرای جلب توجه و ک ی هات

صری بیش از سبت  40بیش از  شود؛های متنی توسط مغز پردازش میتر از نوشتهسریع برابر 60ب درصد از افراد جامعه ن

دهند که از تصبباویر و ترجیح میها درصببد از مخاطبان کسببب و کار 65 دهند؛عمل بهتری نشببان میبه تصبباویر عکس ال

ستفاده کنندجلوه صری ا ستاگرامیا ،یمختلف اجتماع یهاشبکه نیبدر مجموع  .های ب صل ن ساز ینقش ا  ،یرا در ذائقه 

 نظر به اهمیت این موضوع نشستی کند.یم فایا یغرب یمدها و محصوالت فرهنگ جیو ترو یراسالمیغ یسبک زندگ یمعرف

ستاگرام“ با عنوان  ی السببت خانم دکتر چهار سببوقی امین و دکتر ،البرزی هادی ضببور دکترح با “فرهیخته نگاری در این

 آید.برگزار شد که اهم نتایج این نشست درپی می

 تینا چهار سوقی امین، مدرس دانشگاه خانم دکتر: 

 

 سنجید. لوگوس و پاتوس توس،یاتوان در سه سطح را می یمجاز یاز زبان در فضانوع نگارش و نوع استفاده 
 

و  کنندیو به آنچه که استدالل م شودیشروع م توسیااز افراد  یشناس تیشخص یمجاز یو فضا یاجتماع یهاشبکه در

ده و شبب دیتول ییمحتوا و محتوا دکنندهیولت نیب یعاطف وندیپ کیبه  تایو نها درسببیبه لوگوس م پردازندیکه م یمطالب

 . ردیگیبه نام پاتوس مورد بحث و قضاوت قرار م نامخاطب

استفاده از زبان در  یبه شکل شودیمحتوا م دیآنچه که تول هایشان،ها و ظرفیتبا توجه به انوع پلتفرم یاجتماع یهاشبکه یدر فضا

 امر رسانه است. 
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شبکه ست یاجتماع یهاآنچه که در  ست که افراد از  نیا میشاهد آن ه ص کیا ستفاده م یساختار لوگوس خا و  کنندیا

ست و از برخ شتار معمول آنها متفاوت ا ص یعناقا یهاکیتکن یگفتار و نو  نیترجذب مخاطب و انتقال جذاب یبرا یخا

ه انی کو مخاطب شبببودیمها گم آن در قتیعنصبببر حق تیکه در نها شبببود،یزمان ممکن اسبببتفاده م نیدرکوتاه تر امیپ

البته  خواهد بود. شدندهیشدن و د رالیها واعنوان دنبال آن عنصر نخواهند بود و تنها هدف آن چیهوشمند نباشند به ه

مچنین هکند و این مهم چگونه توسببعه پیدا میروند که مد نظر داشببت نیز  رانگاه گفتمانی درکنار رویکرد رتوریک، باید 

 شخصیت شناسی افرادی که تولید کننده محتوا هستند.کند به کمک می

 

را داشته  هاشاخصه نیو چنانچه ا پیدا کندخود معنا  یو نظم گفتمان تیباشد که در درون بافت موقع ییهاشاخصه یدارا دیبا یکنشگر اجتماع

 است. ختگانیفره وجز یکنشگر نیکننده محتوا با ا دیتول نیگفت که اتوان می ،باشد

 

         برای مارا شبود، در واقع سباختار اجتماعی سباختارهای زبانی اسبتفاده می الیه اول از مدل سبه سبطحی فرکالف، دردر 

ستفاده متنی را مبنی بر اینکه همه افراد می ،سازدمی ساختارهای نحوی جمالت ا ستفاده کنند،  توانند از واژگان و آواها ا

گفتاری یا نوشتاری به هر عنوان  امرصورت ه چه بیعنی یک متن  ،اجتماعی کنند بسازنند و این را وارد سطح رویدادهای

ش به عنوان کناز آن کند ایجاد میپیوند یک محتوایی را تولید کنند، آنچه که بین سببباختار اجتماعی و رویداد اجتماعی 

شاخص هایی دشود. این کنشمییاد اجتماعی یا عمل اجتماعی  شاخصگر اجتماعی باید یکسری  شد که این  شته با ا ها

یا نظم گفتمانی خودش معنا پیدا کند و چنانچه این شاخص ها را داشته باشد، شاید بتوانیم  خوددرون بافت موقعیت  در

شناخته وگری جزبگوییم که این تولید کننده محتوا با این کنش ست کمی فرهیختگان  ضاوت ما ه شود، حاال اینجا این ق

 کادمیکآحوزه دهیم، لزوماً همه افرادی که به بار فرهیخته میه هسببتند یا نه، ما به این افراد معنای فرهیخت اینها دراوالً 

سم آنها را نخبه می شگاهی تعلق دارند همه افرادی که حتی ما ا شوند، فرهیختگان می وگذاریم جزو دان گاه نتوانند تلقی ن

یم گرید یمتخصببص هسببتند اما در امر یامر کیها همه جانبه اسببت. در آن دیو وسببعت د تیجامع یدارا ختگانیفره

نوان به عتواند یک مولفه در نظر گرفته شببود این موضببوع می داشببته باشببند. یقیو عم یهمه جانبه انتقاد ینگاه توانند

صحیت میتبالیوها یا ار مثال چقدر افرادی که در صیه یا ن ستی خود میکنند از تجرباط زنده مواردی را تو  در د،گوینه زی

 .بینیمشاخص را چقدر میاین های خود در همه تولید و محتوایی که انجام می شود،  ها و در نگارشپست

 

 عبارتی نگاه تعصب آمیز و قضاوت کننده ندارد.ه ب دارد،و متعصبانه به علم گی سیاست زدفرهیخته نگاه عاری از 

 

ا کند و این کنش را نداشته باشد. افرادی رپرهیز شاخصه دیگر فرهیخته این است که از نگاه تعصب آمیز و قضاوت کننده 

واقعًا  ،کنیمکنیم و به افراد مختلف نگاه میرجوع میبه آنها کنند و ما فعالیت میو این فضبببا داریم  به نام فرهیخته در

ست زده نگاه عاری از فرهیخته  صبانه به علم یاسیا ستاگرام  تعداد ،دارد متع ضای این یلی به مراتب خافراد فرهیخته در ف

ی که اما افراد ،شدند اینستاگراموارد فضای ، .. . خاطر این شرایط کرونایی وه ببعضی از این فرهیختگان شاید  است. کم

شتر ضا تریبون بی شتری دارندنبال کنندهو  اتفاقاً از ق ستنیا  دهای بی ستن دتاثیرگذارتر ه صالً اینگونه نی ن ما او مخاطب دا

ا اسببتاد ی وای با هر تولید کننده محتوایی که با هر نخبه ،ددقیقاً با این شبباخصببه های کیفیتی فرهیتگان آشببنا نیسببتن

 قرارن اخودش کنند و آن را مرجعفرهیخته می پندارند و به او رجوع میاین افراد را دانشگاهی که مواجه هستند به نوعی 
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ست این امر خطرناکیالبته  می دهند. ساختار اجتماعی مورد تنش قرار  ساختارهای زبانی ما در امر ودش باعث می که ا

یعنی تولید محتواها هم از نظر کیفیت  ،ودشببرویدادهای اجتماعی که سبباخته می ودشببباعث می د و در عین حال بگیر

ستخوش تنش قرار  .ددهنمی   الگو قرار  ار نهاآچون افراد  .دکنمی های افراد تغیرگرینهایت کنش و در ندیرگ سنجی د

صه شاخ ستهم  ریهای دیگالبته  صراحت توهم خود بزرگ بینی و همه دا مطرح ا  کل نایی وبه عنوان مثال ما خیلی به 

نهایت هم اگر  ،تحمل کنندرا ن خودشببا از نظر یرغ انندتو نمی کههسببتند  یهنوز افراددر افراد می بینیم که  اپنداری ر

ن انظر خودشبب کنار و درنشببین همه ها و نظرات را اگداین دی انندتونمی ،دن وجود داراخودشبب نظری غیر از نظر ،بپذیرند

به محض اینکه می دهنداحترام قرار مورد قبول کنند و  به جای نقد به جای  هندمورد نقد قرار بدهند خواو  نظر افراد 

ما به مراتب ویژه ه موضوع را ب این دهند وشامل حال شخصیت افراد قرار می اها رقضاوت ند، ها تولید کردآنمحتوایی که 

  دارند. هافرهیختهاحتماال در دعواهایی که  ؛بینیمها میدر فرهیخته

 

سعت د و تیجامع یدارا هختینگاه  فره ست دیو ستند اما در امر یامر کیدر ، عالوه بر اینکه همه جانبه ا صص ه  یمتخ

 داشته باشند. یقیو عم یهمه جانبه انتقاد ینگاه توانندیم گرید

 
 

س یهایژگیو ختگانیفره یبرا یمجتهد میدکتر کر و  کیآکادمحوزه  که به یکه لزوما همه افراد کنندیعنوان م یملمو

 . نگاه روندیبه شبببمار نم ختگانیفره واند، جزکه به اسبببم نخبه شبببناخته شبببده یتمام افراد ایدانشبببگاه تعلق دارند و 

سعت د یتیجامع یدارا ختگانیفره ست و و ست. در آن دیا ستند اما در امر یامر کیها همه جانبه ا صص ه  گرید یمتخ

 داشته باشند. یقیو عم یهمه جانبه انتقاد ینگاه توانندیم

صبنگاه  از ختهیفرهدر مجموع  ضاوت کننده  زیآمتع صه در افراد نیا کند.پرهیز میو ق در  ختهیکه به عنوان فره یشاخ

ضا به آنها رجوع م نیا س کیدئولوژیاز ا یعار یو با نگاه شودیف سیو  ش یا صبانه به علم به ن یعلم خود م رو نگاه متع

 ،ستندیشنا نآ ختهیافراد فره یسنج تیفیک یهابا شاخصه نکهیا لیمخاطبان به دل ن؛یاندک هستند. بنابرا اریبس پردازند،

شگاه  ییکننده محتوادیبا هر تول ستاد دان شد آن را فره ایکه ا و او را به عنوان مرجع خود دنبال  پندارندیم ختهینخبه با

 ردینش قرار بگمورد ت یما در امر ساختار اجتماع یزبان یساختارها شودیاست که باعث م رناکخط یامر نیو ا کنندیم

 .ابدییم رییتغ یها در زندگالگو قرار دادن آن لیافراد به دل یهایگرکنش تیو در نها

 

 شود.های اجتماعی جامعه پذیری افراد محدود میدر شبکه 
 

ما فکرکنید شبب شببود،کجا ناشببی می از این فکر اسببت، تعامل اجتماعی خیلی پر رنگ در هارسببانهطورکلی نقش ه بالبته 

 صبببدایی ،بینیممیرا  همدیگر ،خواهیم ارتباط برقرارکنیمفضبببای واقعی ما وقتی می در کنار بگذارید، رافضبببای مجازی 

صورت  ود،ش شنیده می صورت من می ،داریمزبان بدنی  ود،شدیده میافراد میمیک  ضای  ا ینید موافقت اتوشما از ف

 هایشببببکهاغلب  موارد در ولی همه این ،قضببباوت کنید ویا پیش بینی  بزنیدافراد دیگر حدس با نظر  را مخالفت من

نه ی که افراد ،ودشببمحدود مید آن نقدر کاربرآو  ودشببو خیلی محدود می دگیرقرار میجامعه پذیری الب قاجتماعی در 

ه تبدیل ببنابراین  .شناسندمیخوب  انه محیط مجازی رو آشنا هستند خوب  اتعامل اجتماعی ر نه و واقعیجامعه پذیری 
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ها هم همین اتفاق چت روم یم درهچت هم دحوزه به  عمیماگر تع را و. این موضشوندمینادرست  کاربر و استفاده کننده

 نقدر محدودآن امی دایره واژگون احسبباسببی و برقراری ارتباط ان،ما وقتی دایره واژگ .اندمی رسبب ااین فقر واژه ر د،می افت

 ایک جمله بیان کنیم چند تا ایموجی رقالب  کلمات در ن لحظه با مجموعه ازآدر  ان رانیم احسبباسببماتوکه نمیاسببت 

 نشدنهادینه ن و فقر واژه افراد ؟ددگربرمیه چیزی این به چ ،نیمابرسرا آن مفهوم نیم اکنیم تا بتومی پشت سر هم ردیف

ضعف دارن شوندمی گفتگو متوجه  در .گفتگو شند،ضعف بشناخت دنبال  دکه کجا  را  نند آاگر دایره واژگان کمی دار ا

ر دآن را کاربری  و اگر دتمرین کننآن را ان آشبببنا نیسبببتند کاربر و ددارننخوبی واژگانی اگر اندوخته ذهنی دهند ارتقا 

 م.پوشانیا میر یمانضعف ها پوشش مجازی بودن خیلی از درما دست پیدا کنند. دریج به ت انند،دفضاهای مختلف نمی

 

ه ب یو ارزش اخالق لتیاکنون به عنوان فض نبوده، تیگذشته لزوما فضل در یامرکه د رسیم ییها به جاذائقه و ارزش واژه در رییتغ

ستر جامعهیهنگام. آیدمی شمار شنفکران به م ختگان،یکه فره میریقرار بگ یاکه در ب ظهور و  یبرا ییجا یواقع یعنانخبگان و رو

 یهادنبال کننده با کنندیم دایظهور پکاذب  گانختیقطعا فره یخالء گفتمان نیشوند و در ا دهیکش هیبروز نداشته باشند و به حاش

 .ردیگیبسامد تکرار باال م ایو  یتیها از نظر کمآنپیام های خواهند کرد و  دایپ بونیو تر اریبس

 

ستر  ءموقعی که ما خال شیم افراد نب شته با ستعدادها توانندمیدا شان را ا صه ظهور بگذارندی ضا به من  ءالخ در ،در این ف

ی تمام ،ختم شود تا خانواده و قشرهای مختلف جامعه وخود افراد شروع  از اندتوکه میفضای گفتگویی ءخال ارتباطی در

در  ا اکنوناتفاق ااین فضبببا ر ،کندرا پر می این فضببباو  دکنقطعاً جذاب جلوه می ،اسبببت اشبببتباه و آن چیزی که کاذب

 درنبا فضای خانواده دا –مخصوصاً قشر جوانتر  -ارتباطی  ءخالخاطر اینکه افراد یک ه ب. در واقع شاهد هستیماینستاگرام 

ش ءالخو این  ضای خانواده ابین خود ضای ارتباطی  ران و اع شآو  کنندمیجایگزین  پیدا ودر ف نمایش به را ن انجا خود

 د.فضای واقعی ندارن ا درن هویت رآکه  در حالی دگذارنمی

 مدرس ارتباطاتالبرزی هادیدکتر ،: 

 

  .جامعه مخاطبان هستیمدر بین همه گیری  وضعیتو در  میکرد مرحله نوآوران عبور از نستاگرامیا در

 

 اراجز این اعتقاد ر، قابل اسببتفاده اسببتهم اکنون مطرح کرد که میالدی نظریه نشببر و نوآوری را  70دهه  اواخرز رراج

و  نشببرکل جامعه  درتا  دکشببیک مرحله طول می ،یک فناوری جدید یا یک رسببانه جدید و ظهور دووربا داشببت که 

که دوسببت افرادی هسببتند معموالً  ،دکنننوآوری اسببتفاده میاز  که جامعه ازکه  یگروهیعنی اولین  ،دپیدا کنعمومیت 

و اکثریت وند شبب رهبران فکری وارد می این گروه،بعد از  ،روند کنند و به سببمتش میو تجربه امتحان  اهم چیز ر ددارن

ساسعبارتی ه ب شوند.گروه نهایی وارد میعنوان ه بمتعدد و اکثریت متاخر  شر نوآور هینظر بر ا سان نیاول ین  که از یک

بعد از آن اسببت که  نوآوری ها را تجربه کنند ندهسببتند که عالقمند یمعموال افراد کنندیاسببتفاده مهای نوین فناوری

در ابتدا  م،یاز مرحله نوآوران عبور کردنیز  نستاگرامیا در .شوندیوارد م ییو سپس گروه نها شوندیوارد م یرهبران فکر

ستفاده از ال در سان نیا ویا ستفاده م یبرنامه ک ستندیکه م کردندیا ست ییهانیاعالم کنند که ما جزو اول خوا که از  میه

رهبران  یحرکت کرد و برخ ختگانیو فره یدانشببگاه یهاو پس از آن رفته رفته به سببمت بحث میکنیآن اسببتفاده م

 داشت. میشدن آن را خواه ریمرحله همه گ نیاحتماال بعد از ا فضا ورود کردند. نیدر او حتی اعضای خانواده  یفکر
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 .هم دارندپخش زنده را  یعنی ونیزیتلو یهایژگیاز و یکی یتعامل یهایژگیو جادیعالوه بر ا نستاگرامیا

 

 یهایژگیو جادیعالوه بر ا نستاگرامیبود. ا ویو راد ونیزیتلو یارتباط جمع یهازنده تنها مختص رسانه یدر گذشته گفتگو

ضاویژگی  نیکرد. ا لیپخش زنده را تکم یعنی ونیزیتلو یهایژگیاز و یکی یتعامل شر جامعه ه ب ییف وجود آورد که هر ق

شند. ا ینگاه شته با ستاگرامیمتفاوت به آن دا ضا یابه مثابه جامعه ن ست که در ف و در همه حال بحث  شهیهم یعاد یا

کارشببناسببان و  به اکه فضببا رگفتگوهای پایین تا موضببوع گفتگوهای کرونایی  از یو هر کسبب شببودینم دهید یختگیفره

 .کندیآن استفاده منخبگان قرار داد از 

اشته دبه آن شود اگر نگاه جامعی می مطرحاین فضا  درهایی که نگاری یا بحثفرهیختهخصوص شاید بتوان گفت این در 

 هرمطرح اسببت بحث سببرگرمی هم  ،فضببای عادی بحث ما فقط فرهیختگی نیسببت ، دردقیقاً مثل جامعه اسببت ،باشببیم

مردم  ،بیشتر شدگیری از این فضا سرعت بهرهایام کرونا  در .دکناین فضای استفاده میمخاطبی بر اساس سالیق خود از 

هم  ،یک سال طی شد درکشید طول میسال  10 این روند در شرایط عادی اگربه اعتقاد بنده   دمحدودیت بودن درچون 

س ، دانشجوها،انمعلم  ،مردم تبدیل شد مهمترین اولویتها و فضای مجازی به ، رسانهدو هم مردم عادی وارد شدن داناتا

شد ازحتی یکی از دالیلی که  ضعیت خاطر ه ب ،بورس خیلی اقبال  ضای مجازی جایی که  تا بودهمین و افراد از طریق ف

همین فضببای مجازی چند متغیر باعث شببد الیو اینسببتاگرام خیلی  در کردند وهای اقتصببادی خود را پیگیری میفعالیت

 .شودمتحول 

 
صلی در شدن یکی از بحث های ا ست. در دیده  ساحقیقت ا صر د حوزه پ سیها برای سلبریتیشدن  دهیع شدن و به تعبیری  ویرو

بعد  افراد نیاز ا یبعض یشوند حتیم دهیکمتر د ختهیفرهافراد  یواقع یدر فضا .کنند یمکارهای عجیب و غریب شدن  دهیدبرای 

ی ها خیلاین فضا سلبریتی در .ستا پسا حقیقتحوزه  های اصلی دردیده شدن یکی از بحث.شوند  یها شناخته ماز سال

 .در دارنئفالوو حضور 
 

 

فرهیخته یا  یعنی دها هستنبینید که سلبریتیمیوند را نگاه کنید ش دیده می این فضا افرادی که دررهای ئتمام فالو اگر 

چون عصبببر دیده  رسبببد.نمی رهای افراد عمیق و نخبه بیش از عدد هزارئبرعکس فالونامگذاری کنیم.  نخبه یا هر چه که

ق و فضای منطآن فضای فرهیختگی یا نخبگی  د،کننبرای دیده شدن در این عصر هر کاری میسلبریتی ها ست اشدن 

ه این ک داثبات کنکند این موضوع را و تالش می دبه این فضا تعلق داشته باش دهخوامیکه  ستاو به نوعی خردی لمی ع

  .و منفک استاز بحث دیده شدن معموالً دور فضا و گفتمان 

 

شدن و  دهید یفضا نستاگرام،یا یاست که فضا نیدر ا تیهستند و واقع یبه دنبال سرگرم شتریب نستاگرامیمخاطبان ا 

        است. یسرگرم

 

پاسخ به  در تواند باشد،اینستاگرام فضای مناسبی برای حضور فرهیختگان میشود که آیا ال مطرح میؤاین س عبارتیبه 

 دهیعصر د نکهیا لیحضور دارند و به دل هایتیسلبر ترشیکه ب شودیفضا مشاهده م نیدر اآن باید اذعان داشت آنچه که 

سلبر ست،  ست به هر اقدام دهید یبرا هایتیشدن ا ضازنندیم یشدن د ضا نکهیا لیبه دل یو نخبگ یختگیفره ی. ف  یف
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 یحت ،شوندیم دهیکمتر د ختهیافراد فره یواقع یدر فضا یشدن به دور است و حت دهیاست معموال از د یو منطق یعلم

سال یبرخ شناخته ماز آنها بعد از   یو علم یو تمرکز آنها بر بحث کار ستندیشدن ن دهیآنها اهل د ن؛ی. بنابراشوندیها 

 یفضا رامنستاگیا یفضااگر چه  .دیوجود آه ب یختگیفره یانتظار داشت که فضا دین فضا نبایدر ا لیدل نیخود است. به ا

 ییو از سو زنندیم یبیو غر بیشدن دست به امور عج دهید یمعموال برا نستاگرامیا یافراد در فضااما شدن است،  دهید

شدن و  دهید یفضا نستاگرام،یا یاست که فضا نیدر ا تیهستند و واقع یبه دنبال سرگرم شتریب نستاگرامیمخاطبان ا

 .دیوجود آه ب یختگیفره یانتظار داشت که فضا دیفضا نبا نیدر ا لیدل نیاست. به ا یسرگرم

 
 

ست  شدن ا شدن و مشهور  سرگرمی و دیده  ضای بحث های  ستاگرام ف ضای این شهرت محوری ف ضای  یعنی به جای فرهیختگی، ف

 حاکم است.
 

اصبالً هیچ فرهیختگی با داشبت. میلیون  5یا  4الیوهایی که آمار  شبد، پخشیی که در فضبای اینسبتاگرام الیوهابرخی  

شد قابلیت اثبات ندارآشاخص های فرهیختگی  ضا د،ن الیو یا محتوایی که رد و بدل  ش ،بنابراین، این ف ضای دیده   ندف

ست، ست کبه گونهفضای اینستاگرام یعنی محیطش  ا یب و باید کارهای عج ،شودبیشتر دیده  تمایل دارد سه هر کای ا

شرایط کنونی  .غریب کند سمتی رفته در  ضا به  ست که ف شی درکالسا شکیل می های آموز ضای ت ه شود، اگر چاین ف

فضبببای توان انکار کرد که ، اما این واقعیت را نمیشبببودجبر زمان باعث شبببده که این کار انجام  بخشبببی از آن در قالب

فضای شهرت محوری  ،ه جای فرهیختگیبیعنی است  اینستاگرام فضای بحث های سرگرمی و دیده شدن و مشهور شدن

 .حاکم است

 

صاز دککاربران وقتی  ستفاده می کنند ت صریح انبوه میگیرد. شکل میانبوه  دیقمه های اجتماعی ا داران گوید وقتی طرفنظریه ت

 گذارند.دهند یا الیک میگذارد را واکنش مثبت میخاطر هواداری از وی هر پیامی میه یک سلبریتی ب

 

مه کفکر د د،در ابتدا به خاطر اینکه فضای تعاملی شکل بگیر دفضای مجازی یا رسانه های اجتماعی بودنبدع کسانی که م

نید بیما میش ،مد ناشی از استفاده زیاد نیستآه به وجود کمواردی  این الیکبحث الیک و دیس  .دهای اجتماعی افتادن

سلبریتی پیامی ر ستاگرام یک  ضای این شان میالیک  الیک یا دیسواکنش که مخاطبانی آیا  گذاردمی ادر ف این  ،هنددن

مه های اجتماعی کوقتی از دشببخص، ببینید  آندهند یا شببهرت یا طرفداری از خاطر منطق این کار انجام میه ب اپیام ر

خاطر  هوقتی طرفداران یک سببلبریتی ب گویدانبوه می دیقنظریه تصبب ود.شببانبوه اسببتفاده می دیقکنند تصبباسببتفاده می

ب گذارند،یا الیک میدهند مثبت می واکنش یاگذارد هر پیامی میوی هواداری از  یا  به خاطر یخاطر فرهیختگی ه آ ا 

شاید  د.کنسوق پیدا میفضای احساسات یا عاطفه  به سمتبلکه  دگیرفضای منطق شکل نمی راینجا دیگاست. شهرت 

جاد این فضببا ای که در این تکرار،. دگیرشببکل میواهی  ت قکه بعداً این تعامل به عنوان یک فضببای حقی دکردنفکر نمی

ضی موقع  ،ودشمی شما وقتی وارد یک . میدکنی ایجاد میحقیقت واهبع میلیون  5 فردیوید مثالً شصفحه میبینید 

ی با یک سلبریت ایک دانشمند ر فضادر این شما  فرد. آنهای یا حرف است این فضا این اهمیتش بیشتر در دطرفدار دار

سهمق درهای که دارئبه لحاظ تعداد فالو شاگردانش می. کنید  ای شمند نهایتاً  سندان و اینکه بحث های علمی بحث  دشنا

م اگر ه دطرح کنخودش را در این فضای اینستاگرام م  بحث علمی آید دانشمند هم نمی. سختی استو  های پیچیده ای
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بنابراین این فضا برای سرگرمی ایجاد شده و قابلیت در این فضا حضور دارد برای وی هم این فضای جنبه سرگرمی دارد. 

 .دسرگرمی دار

 

سانه  نظران صاحب سانی ،دانندمی سرگرمی محوررا تلویزیون این ر ستف حتی اگر از قابلیت تلویزیون برای اطالع ر      ادهو آموزش ا

 .استه بود سرگرمیبرای کودکان قابلیت اولش کرونایی  ایام تلویزیون در بوده است.ش برای سرگرمی یاصلماهیت  در واقع شود

  

ضا  سمت آموزش کودکان را مادر این ف سرگرمی  که سوق دادیم به  ستر  ضا  درست و این تکرارهایی که اب ین ابا این ف

شروع می در ه کنیم کما فکر می ود.شبلکه باعث حقیقت واهی می ودشبه نظر من منجر به حقیقت نمی ودشقابلیت ها 

 مده آپیش  بنده بینیم بارها برای خودمی ایک سکانس از زندگی شخص ر مابلکه  ،بینیممی احقیقت ری اینستاگرام فضا

صویر که  سافرتاز بهترین مثالً یک ت ست ی را درم ضا آپلود کرده ا سال دیدم که این اما  ،این ف  زندگی فردبعد از یکی دو

فاقی چه ات بودند و از یکی از اینها پرسیدممسافرت  ، با خود می اندیشدم که این ها همیشه دره استبه جدایی کشید شا

سخ  ادهافت ست در پا ستاگرام میشما الیه های جذاب زندگی  ،گفتا شی مهم دیگر زندگی خبر ما در این دیدید و از بخ

 دهست که هر کسی وارد این فضا شافضای نمایشی این فضا بیشتر یک  در واقع .چه اتفاقی می افتادنداشتید که داشت 

ست  ضا به نمایش میکند و در این عالیق خود را گلچین میمنتخبی از  ا سته تجربی ف گذارد در حقیقت تمام واقعیت زی

 اجتماعی فرد در فضای واقعی نیست.

 

 .میخود آن انتظار داشته باش یهاتیبر اساس ظرف دیبااز هر رسانه ای 
 

 اان رفرهیختگ ،با روزنامه مشناسیبا کتاب می اطبقه فرهیخته ر. یمداشته باشرا هر رسانه ای باید انتظار خاص خودش از 

شتر می سی بی ستاگرام  پلتفرم ،مشنا ستر ،این شد ب ستنددیده  شدن هم ن ه ضا  . برای دیده  و یب عجکارهای در این ف

الت شبگفتی عنی حگونه یر بگیرید الیک بگیرید اینئتکنیک شبما فالو اسبت که  اینجا تکنیک این ،انجام می شبود ریبغ

ستایجاد ک شتر توجه کنن ردن ا شدندکه مردم بی شبکه های اجتماعی باعث   دکه کاربران در معرض خبر قرار بگیرن د، 

اما گرفتیم قرار نمیرویدادهای آن  معرض درچون  ،مهم نبود یمان مثالً ما وقتی بچه بودیم قیمت دالر و ارز و سبببکه برا

رویدادهای مواجه ، با این مموضببوعات هم که نباشببی اصببال دنبال این مادر شبببکه های اجتماعی در مختصببات جدید 

شود مانندئارا ما، به مشویمی صورت می گیردخبری که  ه می  سکه  در مجموع در معرض اتفاقی  .در مورد قیمت ارز و 

شبکه های اجتماعی  ست و قرار گرفتن خبر که باز هم یکی از ویژگی های  شده که های گونهالگوریتم هاش به ا ر تنظیم 

گونه ای  هب ابه ویژه اینستاگرام ر .ودشمی دپیشنهارویدادها و سوژه ها در این فضا برای مخاطبان  ،یموچه بیشتر دیده بش

رهیخته ن فآاینجا ببینید و  ان چیزی که از کتاب انتظار دارید رآنید اتواز بسببتر اینسببتاگرام نمیاکنون و طراحی کردند 

اینسببتاگرام  دربازار پیام  ن مخاطبان عالقمند کمک کند.جهت فرهیخته شببد در تواندنمی دهم اگر در اینجا حضببور دار

به مخاطبان این فضببا تصببویری  صببورته برا  موضببوعش و دخوب طراحی کن را پیامش تواندفردی می هر ،شببکل گرفته

 دقیقه، کل کتابش را توصیف کند. 2اما فرهیخته نمی تواند در این فضا به خوبی در  کند. معرفی

سانه ا ساس ظرف دیبا یاز هر ر ش یهاتیبر ا شته با شاهده  راژیکه با ت یاختهی. فرهمیخود آن انتظار دا کتاب و تعداد م

شده است و  دهیبار د ونیلیم 5او  امیاست که پ یتیاست در آن سو سلبر دهیهم رس امیو به جلد س شد،یم دهیمقاله د
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ضا وتراز کیدر  توانیدو را نم نیا ستاگرامیا یقرار داد. در ف ست نیعال در حال تمرف ن شت که آن  دیو نبا میه انتظار دا

ضا یختگیفره ست در ا یسنت یکه در ف ضا نیا شدند یاجتماع یهاشبکهدر مجموع  .افتدینوظهور اتفاق ب یف که  باعث 

دنبال اخبار هم نباشببد، گذرا چشببم او به آن خبر  یاجتماع یهاو اگر مخاطب شبببکه رندیکاربران در معرض خبر قرار بگ

 .دیآیبه شمار م یاجتماع یهاشبکه یهایژگیاز و یکی نیو ا کندیبرخورد م

 مدرس ارتباطات یالست یمحمد عل دکتر 
 

 ریها، تاثدر مراحل تکامل رسانه یخیاز نظر تار .کاهدیم یاجتماع یهاشبکه تیاز جذابدر فضای اینستاگرام سوء استفاده کاربران 

 افتی ییارسانه چیدر ه یمثبت ماندگار ریتاث چیه دهدیشده است که نشان م ییشناسا ییاانسان، به گونه یرسانه در شبکه عصب

 ی نیستند.نمستث هو رسانه های اجتماعی نیز از این قاعد شودینم

 

قدرت  جادیقرار دادن مخاطبان از امکانات آن، عامل ا ریمخاطبان از آن و تحت تاث ییظهور هر رسانه عدم آشنا یدر ابتدا

شده  ییشناسا ییاانسان، به گونه یرسانه در شبکه عصب ریها، تاثدر مراحل تکامل رسانه یخیز نظر تارا .شودیآن رسانه م

شان م ست که ن سانه چیدر ه یمثبت ماندگار ریتاث چیه دهدیا عمر هر  یو منحن ی. در طول زندگشودینم افتی ییار

خود به  یظهور و معرف یدر ابتدا یامفهوم که هر رسببانه نیبه ا کندیقدرت محدود و نامحدود ظهور م دهیپد ییارسببانه

شر سحرانگ آوررتیح یاثر یجامعه ب سانه زیو  ستثنعقا نیاز ا زین یاجتماع یهادارد. ر هور ظ یو در ابتدا ستندین یده م

شنا سانه عدم آ سانه م جادیقرار دادن مخاطبان از امکانات آن، عامل ا ریمخاطبان از آن و تحت تاث ییهر ر یقدرت آن ر

یخود را از دست م تیو جذاب ییرایآن رسانه گ شود،یکه از آن م ییهاعادت و سوء استفاده لیبه دل یپس از مدت .شود

سانه ظاهر م گریهم در کنار د ییگوو مبتذل یسینو. و مبتذلدهد  توانیدر واقع م .شوندیعوامل محدود کننده در آن ر

 .ردیگیابتذال صورت م نیا ،کندیاز حد استفاده م شیمخاطب از آن رسانه ب نکهیگفت به واسطه ا


