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 چکیده
آل فراهم کرده است. خود واقعی و ایدههای اجتماعی است که بستری قوی برای نمایِش اینستاگرام یکی از شبکه   

ت توان تصاویر را به اشتراک گذاشراحتی میکه بهخاطر تصویر محور بودن آن است و اینمحبوبیت اینستاگرام تا حدی به

کنیم. این گیریم، تغییرات الزم را در خود ایجاد میگذاری میو متناسب با بازخوردی که از مخاطبان در قالب کامنت

نگ پردازانی چون ترنر و شیلیش با استناد به نظریۀ نمایشِ گافمن، الگوی بازنمایی فرهنگِی گیدنز، و آرای نظریهپژوه

های مصرف ایماژ بدن در شبکه اجتماعی اینستاگرام دارد. همچنین از رویکرد کیفی و ها و گونهسعی در تحلیل شیوه

نفر پسر( که بنا بر  5نفر دختر و  11ز شهروندان سنندجی )نفر ا 16مصاحبه عمیق با برای مشخصاً تحلیل روایت 

اند، استفاده شده است. نحوه انتخاب این افراد ر شبکه اینستاگرام داشتهبیشترین فعالیت را د عمل آمدههای بهبررسی

مدتی که در نیترتیب که یکی از پژوهشگران نیز با توجه به حضور طوالبرفی است. بدینگیری گلولهبراساس روش نمونه

 شده اقدام نموده است. نتایجگذاشتهاین شبکه اجتماعی داشته، به خوانش محتوا و تحلیل مطالب و تصاویر به اشتراک

ی اصلی الگوهای غالب مصرف ایماژ بدن در فضای اینستاگرام مقوله 5ی فرعی ذیل مقوله 10حاکی از آن است که تعداد 

شی زندگی اجتماعی، مدیریت تاثیرگذاری(، نمادین )الگوسازی و الگوبرداری، تجسم و هستند: الگوهای تعاملی )بازاندی

ای )ساخت بازاندیشانه خود و جذب بازنمایی فرهنگ(، نمایشی )نمود و ارایه خود در زندگی اجتماعی و اغواگری(، سلیقه

 گردی و گذران وقت و بازاریابی(.  فالوور( و فراغتی )پیج
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 مسئله بیانمقدمه و 

ای ورای زندگیی متعارف ی جدید است، تجربهی انسانِ هزارهزیستن در فضایی متفاوت، تجربه      

داشت که فن ابزاری برای بسط آسایش آدمی است. این وخالف تصوری که از رواج فناوری وجود 

ن ناپذیر است، و ایشده حاال کار را به جایی رسانده که زندگی بدون آن تقریباً امکانفناوریِ مستقل

گرایانه فقط عدم امکان از روی ناچاری و ناتوانی است، نه الزاماً انتخاب و گزینش. این تحوالتِ فن

داده در جوامع بوده است. مدرنیته های اجتماعیِ رخبیشتر در خدمت دگرگونی ای ابزاری داشته وجنبه

بندی موضوعات مختلف های فراگیری برای مفهومشناختی بر چارچوبمثابه مفهومی جامعهبه

اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، و نظری استوار است که در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن 

هایی مورد بحث قرار گرفته است که فرآیندها، ین مفهوم از آغاز برحسب دوگانگیبیستم ظهور یافت. ا

(. پیشرفت 32: 2007، 1سازد که به نظر در بطن آن قرار دارند )هیفیها و روابطی را برجسته میپویایی

 گرایی تکنولوژیک را به همراه داشته است، فرایندی کههای اخیر، تعینهای نوین در دههتکنولوژی

های موجود، رویدادهای اجتماعی را متعین های تکنولوژیطی آن نیروهای مادی و خصوصاً ویژگی

( 151-152: 2010، 2ای در واقع فقط یک کاربرد بالقوه ندارد )سیسموندوسازد. اما هیچ تکنولوژیمی

 کنند. ها را ایفا میهای اجتماعی، انواع و اقسام کارکردهای نوین ارتباطی و به تبع آن، شبکهو تکنولوژی

ی ای در حال تحمیل خود به همهای از کارکردها و اشکال شبکهامروزه رواج اینترنت که در شالوده  

ای را پدید آورده که در قیاس با ادوار گذشته، هم به جوانب زندگی فردی و اجتماعی است، عصر تازه

سیستم نوین با زبانی جهانی با کاربران های سترگی داشته است. این لحاظ عملی هم نظری تفاوت

های مجازی های دیجیتالی در فضای شبکهگوید. انسان با تولید و توزیع رمزها و نشانهسخن می

سابقه بسط است. این طرزی بیهای مختلف با افراد سایر مناطق جهان بهارتباطات خود را در حوزه

 "3ازیارتباط مج"قابل و رویارویی با طرف ارتباطی گیرد، به دلیل عدم تارتباط که در لحظه شکل می

های اجتماعی مجازی، نسل جدیدی از (. شبکه153-154: 1396شود )توالیی و همکاران، نامیده می

های اینترنتی هستند که کاربران آن قادرند حول محور مشترکی به صورت مجازی دَور سایتوب

ها نسل جدیدی از فضای روابط کیل دهند. این شبکههای آنالین را تشیکدیگر جمع شوند و جماعت

اند در زندگی مردم جا باز کنند. اجتماعی هستند که گرچه عمر زیادی ندارند اما به خوبی توانسته

شوند ها کنار هم جمع میهای اجتماعی متفاوت در این شبکهافراد زیادی در سنین مختلف و از گروه

حال، مباحث (. بااین101-102: 1396کنند )سلیمانی و کریمی، یو ارتباط نزدیکی با هم برقرار م

ها برای حریم خصوصی کاربران طرح ی مزایا، تهدیدها و تبعات حضور در این محیطفراوانی درباره

 شده است. 

                                                           
1. Brian Heaphy     

2. Sismondou   

3. Cyber Relation  
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ویرشان ها و تصاسازد به راحتی عکساینستاگرام عنوان اپلیکیشنی است که کاربران خود را قادر می   

دست دهند. شان بهیگر کاربران به اشتراک بگذارند و در واقع روایتی بصری از خود و هویترا با د

هوشمند  هایهای دیجیتال، تلفناینستاگرام به عنوان یک بستر ارتباطی جدید که از ترکیب فناوری

ود خگذاری عکس را در اختیار کاربران فقط فرصت تولید و اشتراکو اینترنت شکل گرفته است، نه

های مختلف عکاسی به ویژه عکاسی شخصی قرار داده است، بلکه سهم مهمی در روند تحوالت گونه

ی (. این رسانه2016میلیون کاربر فعال در این فضا فعالیت دارند )اینستاگرام،  400داشته است. ماهانه 

، 1ت پی ای دبلیواجتماعی از محبوبیت زیادی، به خصوص در میان زنان جوان برخوردار است )تحقیقا

a 2015دقیقه را در این سایت مشغول  30ها، هر کدام از کاربران در روز حدود (. بر اساس گزارش

اری گذ(. با توجه به اینکه کارکرد اصلی اینستاگرام پُست2015، 2من و زاکاردوباشند )تیگفعالیت می

بر  این رسانه بیشترین تأثیر راو اشتراک تصاویر است، محققان معتقدند که فضای ایجادشده توسط 

گذاری و کسب بازخورد از دیگران از طریق زنانی که خواهان استفاده از تصاویر خود جهت پروفایل

، 4من؛ هولند و تیگ2016، 3های جمعی دارد )فَردولی و وارتانیانگذاری، نسبت به سایر رسانهالیک

ن واقعیت را دید که تعداد قابل توجهی از کاربران (. با رصد فضای اینستاگرام می توان آشکارا ای2016

تلف های مخاین شبکه اجتماعی تمایل باالیی برای نمایش خود در این فضا دارند. این افراد با پوشش

ری دهند. غالب تصاویو در بسیاری مواقع بدون هر گونه پوششی، در فضای این شبکه خود را نمایش می

شود، به صورت عکس گرفتن کاربر از خود یا همان عکس سلفی ته میکه در این فضا به اشتراک گذاش

دهد که تصویر خود را در لحظه به اشتراک های مختلف این تمایل را نشان میاست که فرد در موقعیت

سایر کاربران و به خصوص آنهایی که دسترسی به تصاویر او دارند، بگذارد. در انتهای تصویر نیز پیامی 

 شود. نشان داده می "الیک گذاشتن"بر درخواست نظر درباره تصویر در قالب  از کاربر مبنی

های گذشته، افزایش پهنای اینترنت در کشور و همچنین افزایش دسترسی عامه مردم در طول سال  

های اجتماعی فراهم آورده است. شهر های هوشمند، بستر الزم را برای استفاده از شبکهبه گوشی

مراکز علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در سطح استان بوده و به سبب رشد جمعیت سنندج کانون 

ها به این شهر شده، به یک شهر نسبتاً مشابه با هایی که از سایر جاهای اخیر و مهاجرتدر سال

های اجتماعی و به خصوص شبکه شهرها تبدیل شده است. رواج چشمگیر استفاده از شبکهکالن

میان مردم این شهر محققین را برآن داشته که پژوهش خود را در این جامعه آماری  اینستاگرام در

هاست، که در آن کاربران های محبوب و بسیار مورد استفاده سنندجیانجام دهد. اینستاگرام از شبکه

یل نمایند، لذا کشف، تبیین، تحلمی "فرا واقعیت"زمان زیادی را صرف حضور در آن به مثابه تکنولوژی 

و دستیابی به تجربیات کاربران در این فضا از اهمیت خاصی برخوردار است. محققین در این فضا 

                                                           
1. Pew Research  

2. Tiggemann and Zaccardo  

3. Fardouly and Vartanian  

4. Holland and Tiggemann  
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های شخصی کاربران سنندجی در این گذاری انبوه عکسحضوری درازمدت داشته و شاهد اشتراک

منظر  زاند. با توجه به ماهیت پژوهش اها( بودهگذاشتن عکسگذاری، به اشتراکفضا )به شکل پروفایل

روش و میدان مورد مطالعه، سواالت زیر قابل طرح است: کاربران اینستاگرام چه درکی از حضور در 

ته شکل گرف یهای ساختاراین فضا دارند؟ روایت آنان در استفاده از اینستاگرام بر اساس چه واقعیت

کنند؟ نه روایت میاست؟ کاربران اینستاگرام در شهر سنندج، پیامدهای مصرف ایماژ بدن را چگو

 شود؟برنده این کاربران در برابر این پدیده چگونه روایت میهای مقاومت/پیشمکانیسم

 چارچوب مفهومی 

 ای اجتماعیاینستاگرام در مقام شبکه

ایجاد شد و فعالیت  2و مایک کرَیگر 1ی اجتماعی اینستاگرام نخستین بار توسط کِوین سیسترومشبکه  

ای آغاز کرد. زمانی که آن دو روی پروژه IOSبر روی  به صورت گسترده 2010خود را در اکتبر 

ی ارتقای این پروژه برای کردند ایدهچندمنظوره که در واقع مربوط به عکاسی با موبایل بود، کار می

م ی اینستاگرااندازی شبکهبرای راه ی آغازیگذاری تصاویر ادامه یافت که در واقع این نقطهاشتراک

های آندروید قابل استفاده گشت و به تدریج ای از این شبکه برای گوشینسخه 2012بود. در آوریل 

های همراه پیدا کرد. اینستاگرام ترکیبی از دو واژه این شبکه قابلیت دسترسی را توسط تمامی گوشی

instant camera  عکاسی فوری( و(telegram رسانی فوری( است. امروزه تعداد کاربران یام)پ

(. نمودارهای زیر نشانگر 2018این شبکه آن از مرز صدها میلیون نفر عبور کرده است )اینستاگرام، 

ت آن ویژه از محبوبیهای اجتماعی است که بهمحبوبیت و جایگاه  ایستاگرام در مقایسه با سایر شبکه

کنند. طبق این نمودارها درصد قابل توجهی از کاربران ایستاگرام میدر میان نوجوانان و جوانان حکایت 

 سال هستند.  24تا  16درصد( افراد بین سن  37)

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Kevin Sistrum  

2. Mike Krieger  
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 های اجتماعی به تفکیک سنکاربران فعال شبکه .1نمودار شماره 

 
https://www.spredfast.com,2018 منبع:

 اجتماعی مطرح در جهان )به میلیون نفر(های تعداد کاربران فعال شبکه .2نمودار شماره 
 

 :Facebook: We Are Social: WhatsApp: Twitter: Tumblr: Linkedinمنبع: 

Google-Statista 2018 
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( نشان از 2018میلیون نفر تا سال  800ی اجتماعی اینستاگرام )تعداد کاربران فعال در شبکه

های اجتماعی مطرح در جهان است. به طوری که شبکهمحبوبیت و جایگاه باالی این شبکه در میان 

 شود. تعداد کاربران آن روز به روز در حال افزایش بوده و به مرز یک میلیارد نفر نزدیک می

های اجتماعی به صورت روزانه، هفتگی و کمتر درصد بازدید کاربران شبکه .3 نمودار شماره  

 
 https://www.spredfast.comمنبع: 

  

درصد(، به صورت روزانه از این  51ی اجتماعی اینستاگرام )درصد قابل توجهی از کاربران شبکه  

 29تا  18دهد که بیشترین کاربران اینستاگرام، بین کنند. آمارها نشان میشبکه استفاده یا بازدید می

سال و  49تا  30درصد بین  18درصد کل کاربران این شبکه هستند،  37سن دارند که حدود سال 

سال هستند. همچنین باید اشاره کرد که درصد باالیی از کاربران این  54تا  50درصد بین  6حدود 

درصد( که غالباً نیز در مراکز شهری سکونت  68دهند )حدود ی اجتماعی را زنان تشکیل میشبکه

ساعت از وقت خود را  257(. کاربران اینستاگرام به طور متوسط در ماه حدود 2014ند )هِرمان، دار

سط بوک قرار دارد، متورغم اینکه این شبکه در تملک فیسبرند و علیدر فضای این شبکه به سرمی

ماه ساعت در  170بوک به نسبت اینستاگرام بسیار پایین بوده و در حدود ساعات بازدید از فیس

. در این مقاله از مفاهیم موجود در نظریات کریس  1(2014ها، امور بصری و بصریت، باشد )دیدگاهمی

                                                           
1. "Views, Visuals and Visibility, 2014"  

https://www.spredfast.com/
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شیلینگ، بودریار، گافمن، گیدنز و ترنر، بعنوان مفاهیم مورد استفاده در راستای اهداف و سواالت 

 ایم. تحقیق، بهره جسته

 های بصریمصرف نشانه -

عنوان ارضای یک دسته از نیازهای ها است. مصرف را نباید بهنمادها و ارزشها، مصرف متضمن نشانه  

(. نزد متفکرانی مثل بوردیو و بودریار، 96-97: 1381دار تحلیل کرد )باکاک، از نظر زیستی ریشه

مصرف صرفاً یک فرایند اقتصادی نیست، بلکه فرایندی اجتماعی و فرهنگی نیز است و عنصری نمادین 

مندی نیست، بلکه تابع تولید (. واقعیت مصرف این است که تابع بهره104گیرد )همان: یرا در برم

است و بنابراین همانند تولید مادی کارکرد فردی ندارد، بلکه به شکل فوری و کاماًل جمعی است. 

زمان رو؛ مصرف همکند، ازاینها و تمامیت گروه را تضمین میمصرف نظامی است که آرایش نشانه

های ایدئولوژیک(، نظام ارتباطی و ساختار مبادله است. براین اساس، این وعی اخالق )نظام ارزشن

ی یک الزام اجتماعی کند و بر پایهکارکرد اجتماعی و این سازمان ساختارمند از افراد عبور می

ح اعداد که نه شرای نظری استوار باشد تواند بر فرضیهشود، الزامی که میناخودآگاه بر آنان تحمیل می

: 1395هاست )بودریار، و ارقام است و نه نوعی متافیزیک توصیفی. در واقع مصرف، نظامی از داللت

ای دارد ی آن، هر شیئ ِ مصرفی نشانهداند که در محدوده(. بودریار مصرف را نوعی زبان می108-107

هاست، نه کاالها. بنابراین او نشانه تر از هرچیز حاکی ازکه با آن مرتبط است. از نظر او، مصرف مهم

ر تگوید که چنین الگوی مصرفی بیشکند و میی مرفه ما رد میکم در جامعهی نیازها را دستنظریه

مردم  کنیم که با سایری نیازها. ما برای این مصرف میشود تا به وسیلهی تفاوت تبیین میوسیلهبه

یف مان تعرکنیم و چگونگی مصرفی آنچه مصرف میوسیلههایی بهمتفاوت باشیم و چنین تفاوت

 (. 407-410: 1394شود )ریتزر، می

ر تهای دیگر تفوق یافته و ایماژها بسیار مهمداری مدرن حوزه نمادین بر حوزهبزعم بودریار، در سرمایه

ها، رفی آناز ارضای مادی نیازها هستند. تملک و یا مصرف برخی کاالهای خاص، عالوه بر ارزش مص

یک عنصر نیرومند تعریف کننده منزلت نیز دارد. افراد حس هویت چه کسی بودن را از طریق آنچه 

نمایند. عنصر اساسی در این چرخش، از نظر بودریار میل است. فرد از کننده، تولید میکه مصرف می

رین تارد باشد. مهمکوشد کسی باشد و چیزی باشد که میل دطریق مصرف اقالم معینی از کاالها می

زنند که بودریار آنرا درون ها به فرآیندی دامن میهای جمعی هستند. رسانهعامل در این فرآیند، رسانه

های متفاوت فعالیت ناپدید شده و در نامد؛ فرآیندی که طی آن مرزهای میان حوزهپاشی فرهنگ می

از آن جا به فضاهای زندگی روزمره شناور شده  ها از تبلیغات به سرگرمی و به اخبار و... ونتیجه نشانه
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؛ 1395شوند )حسینی پاکدهی و مرادیان، و منجر به تشدید نمادین شدن و پایان ناپذیری مصرف می

 (.poster, 1988:5-8به نقل از

 ایماژ بدن -

رساخت باش، بدن و ی شکلگیریشناسی تقریباً از همان لحظهی انساناین واقعیت تاریخی که رشته   

شناسی تقریباً یک سده طول کشید تا به این کار اجتماعی بدن را بررسی کرده بود، اما برای جامعه

شود. پیش از انگار ذهن و بدن به ما یادآوری میی شیوه تفکر دوگانهبپردازد، چیز مهمی را درباره

ند کردسئله بدن نگاه میی جسمانیت مادی به مشناسان از زاویه، بیشتر جامعه1980ی ی دههمیانه

؛ از کردندی انسانی دانا، بازتابنده و فلسفی معطوف میهای را بر روی کورسوی غیرمادی سوژهو نگاه

ته ی زیسگرفت. اما اگرچه بدن در ابتدا یک تجربهی علوم طبیعی قرار میاین رو، بدن ظاهراً در دامنه

 ی گفتمانیها. در فرهنگ مصرف، نسخهنشانه نظامی از -بود، ولی بعدها مبدل به یک گفتمان شد

شود که باید مرتب نگاه داشته شود. بدن غالب است. بدن در شکل فیزیکی آن مبدل به ماشینی می

توان در قالب یک کاالی قابل دادوستد نگاه داشت )کاریگان، چنانکه بدن به عنوان یک نمود را می

ی ماست که از طریق اعی تعلق دارند و این وظیفههای ما به دنیای اجتم(. بدن260-259: 1396

ا هایمان رای را به این جهان ارایه دهیم، ما مجبوریم که بدنهای شایستهرفتارهای بدنی مختلف، بدن

 (. 268-269های بازنمایی برای خود و دیگران در نظر بگیریم )همان، به عنوان ابژه

عنوان یک موضوع فرهنگی و اجتماعی را به مدرن بهی نظری به بدن افزایش عالقه 1کریس شیلینگ

. تأکید بر بدن بر اثر 1ی گذشته مربوط دانسته است: چهار دگرگونی اجتماعی گسترده در چند دهه

های جوامع غربی و . پیرشدن عمومی جمعیت2آغاز شد.  1960ی موج دوم فمینیسم که در دهه

. جایگزینی جوامع 3های پیر. های این آدمبرای بدن کردن سالمتپیداشدن همزمان نگرانی از فراهم

-. افزایش بیش از پیش ابهام در مورد تعریف بدن که با پیشرفت4گرا به جای جوامع تولیدگرا. مصرف

گیرد؛ ، بسیاری چیزها را در برمی2(. بدن اجتماعی35: 2003های تکنولوژیک همراه بوده، )شیلینگ، 

همچنین جامعه است؛ این بدن همان چیزی است که داریم و همان ی خود و این بدن نماد اولیه

چیزی که هستیم؛ همزمان هم سوژه است و هم ابژه؛ هم فردی است و هم شخصی. این بدن هم یک 

آفرینش فردیِ فیزیکی و پدیدارشناختی است و هم یک محصول فرهنگی، هم شخصی است و هم 

کند، این را مطرح می 4های استتارکنندههوم طرح(. شیلینگ  مف1993، 3ناتملکی همگانی ) سی

ا هشود که برای تغییر در بدنای اطالق میدامنههای روزانه، موقتی و به نسبت کمها به کوششطرح

                                                           
1. Chris Shillings  

2. social body  

3. Synnott, Anthony  

4. Camouflage Designs  
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ها را بر اساس معیارهای جمعی گیرد، مانند آرایش کردن و اُدکلن زدن تا بهتر بتوان بدنانجام می

 (.208کرد )همان: نمایش بدن ساخته و پرداخته 

 

 

 نمایشِ خود 

ناظر به این واقعیت است که هر کس همواره و همه جا، کم و بیش به طور آگاهانه، نقش  1واژۀ نقاب  

ه جا کشناسیم. تا آنهاست که ما یکدیگر و حتی خودمان را میی این نقشواسطهکند و بهبازی می

این نقاب  -کوشیم ایفا کنیمیعنی نقشی که می -داریماین نقاب بیانگر تصوری است که ما از خودمان 

مان به طبیعت ثانوی و بخش الینفک شخصیت ما تدریج، تصور ما از نقشواقعی ماست. به« خود»

(. ایفای نقش یا همان اجرا، کل فعالیتی است که فرد در 249-250: 1950، 2شود. )پارکتبدیل می

ای دهد و تاثیر ویژهای از تماشاگران انجام میبرابر مجموعهمدت زمان حضور مداوم خود در صحنه، در 

ای مشخص و همگانی آن بخش از اجرای اوست که غالباً به شیوه« روی صحنه»گذارد. بر تماشاگران می

روی »کند که تماشاگران اجرای نمایش هستند. بنابراین، موقعیت موجود را برای کسانی تعریف می

مایی است که فرد در طول اجرای نقش خود خواسته یا ناخواسته از آن استفاده نوعی ابزار بازن« صحنه

هایی که انتقال برحسب کارکرد اطالعات و نشانه ی روی صحنههای برسازندهکند. گاهی، محرکمی

هایی داللت دارد که شوند. حضور بر محرکتقسیم می« 4حالت»و  3«حضور»ی دهند، به دو مقولهمی

هایی که ما را از نقش دهند و حالت به محرکی نقش را به ما نشان میاجتماعی اجراکننده هایجایگاه

، پور و محمدیکنند که اجراکننده قرار است در موقعیت بعدی اجرا کند )جالئیای با خبر میتعاملی

1394 :1-160 .) 

های مقبول و نمایشگر ارزشپردازد، نقش او هنگامی که فرد در پیشگاه دیگران به اجرای نقش می

کند، بسیار بیشتر از سایر رفتارهای او رسمی جامعه است. نقشی که او در برابر تماشاگران اجرا می

های مقبول و رسمی کند. به همان اندازه که یک نقش ارزشهای مقبول اجتماعی را بازنمایی میارزش

ی دورکیم و رادکلیف براون نوعی مناسک دانست، توان آن را به شیوهگذارد، میجامعه را به نمایش می

(. اگر تمایل مخاطبان به 165های اخالقی جامعه )همان، یعنی بازنمایی و بازتایید نمایشِی ارزش

ی نقش شود و او را وادار سازد در خصوص هرچیزی شدن اجراکنندهفهمیدهها باعث بدپذیرش نشانه

شدن خوردن و گمراهت بیشتری به خرج دهد، احتمال فریبدهد، دقکه در برابر مخاطبان نمایش می

ر ای استفاده کرد که نشانگها به گونهتوان از بخش اعظم نشانهیابد، زیرا میمخاطبان نیز افزایش می

                                                           
1. Mask  

2. Ezra Park  

3. presence  

4. mood  
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آنچه گافمن به عنوان ظاهر سازی از آن یاد می کند همان وجود چیزی باشند که واقعاً وجود ندارد. 

مایل دارد نزد دیگران برای خود بسازد تا از این پس با آن شناخته شود. در وجهه ای است که فرد ت

صفحات مجازی نیز افراد با قرار دادن پست، خود را در معرض دید قرار می دهند و وجوهی از شخصیت 

 نیز از این قاعده مستثنیکاربران اینستاگرام شان را که مایلند عمومی شود به نمایش در می آورند. 

د؛ آنان با قرار دادن تصاویر و متن های مورد نظرشان در صفحه اینستاگرام خود به عنوان یک نیستن

 .رسانه شخصی، سعی در برقراری ارتباط و نمود خود در میان دنبال کنندگانشان دارند

  های اجتماعیمندیِ مراودهبدن -

ی ای که در آن مسایل عمدهجامعهکنیم ، مند زندگی میاز نظر ترنر، ما امروزه در یک جامعۀ بدن

(. کراسلی معتقد است که 1: 1996شوند )ترنر، ها بیان و بازنمایی میهمگانی و شخصی از طریق بدن

را گگردد. او یک چارچوب تعاملهای بازاندیشانه نمایان گشته و مُدواره میبدن و بازنمایی آن، در آیینه

های نظریِ مسلطِ بدن و بازنمایی اجتناب ی دیدگاهردهندههای آزادهد که از کاستیرا پیشنهاد می

شناختی غالباً درصدد تبیین و درک اقدامات مرتبط با (. مطالعات جامعه21: 2006کند )کراسلی، می

-کردن، جراحی زیبایی، اشتغال بیرونی، بدناند، اقداماتی همچون خالکوبی، سوراخمدیریت بدن برآمده

تعبیری همان فرایندهای بازاندیشانۀ های زیبایی و رژیم غذایی. این اقدامات بهسازی، پیراستن، رژیم

ای از زندگی خوب و مرتبط با بدن هستند. ترنر او توجه تجاری و مصرفی به بدن را به عنوان نشانه

گیرد که این خود به توجه به شاخصی از سرمایه فیزیکی در جوامع مدرن و پسا صنعتی در نظر می

، طرد مرگ، اهمیت ورزش و ارزش متناسب بودن بدن در جوامع بدن، انکار بدن سالخورده زیبایی

با یاری تکنولوژی « خلق بدن»ی جدید منجر شده است. این توجه به بدن یا به عبارت دیگر ایده

 های پالستیک و زیبایی، دندانپزشکی و ... به وجود آمده است به عبارت دیگر،پزشکی، از طریق جراحی

تغییراتی چون صنعتی شدن، فردگرایی و مدرنیته سبب توجه به بدن شده و بدن در این دوران با 

ارتباط یافته است؛ و البته ظهور خود مدرن کامال با توسعه مصرف و مصرف « خود»هویت و مفهوم 

 (turner,1996:18؛ به نقل از1395گرایی مرتبط است )حسینی پاکدهی و مرادیان، 
های سطحی پیکر فرد است، زیرا افراد نمای ظاهری بدن مشتمل بر همه ویژگی»است گیدنز معتقد 

فقط  بدن«. »گیرندها به کار میهای برای تفسیر کنشها را به عنوان نشانهدر ارتباط با یکدیگر آن

ای عملی برای کنار آمدن با اوضاع و احوال و رویدادهای بیرونی نوعی موجودیت ساده نیست و وسیله

 (.1381؛  به نقل از گیدنز، 1395)حسینی پاکدهی و مرادیان، « شودهم محسوب می

خود  یترِ برساخت بازاندیشانهای از یک فرایند گستردهمندی بازاندیشانه را به عنوان جنبهگیدنز بدن 

ها منجر شد که زمانی ضامن حفظ کند. از دید او، پیشرفت مدرنیته به فرسایش سنتمعرفی می

، افراد هاکردند. در غیاب این سنتای ارایه میهای زیستنامهها بودند و الگوهایی را برای فرافکنیتهوی
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ریزی کردند. این های آینده را طرحهای خود برآمدند و فرافکنیای در پی ساخت هویتبه طور فزانیده

ضرورتاً « خودسازی»دارد. موضوع داللت بر بدن دارد، چون نمایش بدن ارتباط نزدیکی با خودبودن 

شدن در جهان اجتماعی، نیازمند این هستند ها به منظور برجستهمتضمن مدیریت بدن است. هویت

-های نوین زوایای بیشتری را پیش روی بازنمایی بدنکه به نمایش درآیند. به عالوه، امروزه فناوری

با سالمتی، عملکردهای بدنی سابق های علمی در خصوص تهدیدات مرتبط هایمان قرار داده و توصیه

آگاهی بدن»ما را با چالش مواجه کرده و یک بیداری و هوشیاری را در آن به وجود آورده است. این 

(. از این منظر، جهان مجازی 22مالزم هر نوع سبک زندگی در شرایط مدرنیتۀ متأخر است )همان، 

های واقعی را های مجازی تا حد زیادی هویتبستری برای نمایاندن خودِ دلخواه ماست. امروزه هویت

های اجتماعی در معرض نمایش همگان تحت الشعاع قرار داده و تصاویری که ما از خود در شبکه

 گذاریم، جدای از هویتی نیست که خواهان آن هستیم. می

 پیشینه پژوهش

سایل مرتبط با ایماژ بدن مصرف اینستاگرام و م( در پژوهشی باعنوان 2018) 1فاردولی و وارتانیان  

که به صورت کیفی و با استفاده از ابزار مصاحبه عمیق با تعداد   بخشی به خودزنانِ جوان و عینیت

در دو کشور ایاالت متحده و استرالیا  انجام دادند، به این نتیجه دست  25تا  18نفر از زنان جوان  276

ای هاینستاگرام ارتباط زیادی با افزایش دغدغه گذاشتن تصاویر بدن در فضاییافتند که به اشتراک

ها و تأثیر منفی بر مسایل مربوط به بدن و همچنین اعتقادات زنان جوان ناشی از تمایل به مقایسه بدن

تواند تغییر در بدن را برای نمایش دلخواه مخاطب و کسب بازخورد از او در دارد، به طوری که می

 ه داشته باشد. به همرا« کامِنت و الیک»قالب 

شناختی االذهانیت و تفسیر نشانهورای خود: بین( در پژوهشی باعنوان 2017) 2ژاوو و زاپاویگنا

رکیبی های تای و با استفاده از استراتژی روشکه با بکارگیری نظریه زمینه های سلفیاجتماعی عکس

ی شخص در شده در قالب پُرترهاند، به توصیف منابع بصری نمایش داده ها را گردآوری کردهداده

 500 یاند. در این پژوهش، پُرترهی اجتماعی اینستاگرام پرداختههای اینستاگرام کاربران شبکهپُست

کس شدن در قالب عکاربر مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که بازنمایی

فضای اینستاگرام بوده و از این طریق ما تالش سلفی، ابزاری مناسب برای نمایش بدن نمادین در 

گذاریم به مخاطبان انتقال دهیم. در هایی که به اشتراک میمان را در قالب سلفیکنیم تا دیدگاهمی

های این پژوهش، سلفی به ابزاری برای بازنمایی خود و ذهنیت در قالب مصرف واقع بر اساس یافته

را نادیده گرفت که آنچه سلفی را از سایر ژانرهای عکاسی متمایز  بدن تبدیل شده است. اما نباید این

                                                           
1. Fardouly J and Vartanian  

2. Zhao, Sumin and Zappavigna, Michele (2017)  
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ها از طریق نمایش االذهانیت است، توانایی ایجاد تفاوت دیدگاهسازد، توانایی آن در نمایش بینمی

 تصاویر میان ایجادکننده و بیننده. 

هویت آنالین و نوان ( در پژوهش خود باع1395های داخلی نیز، سامانی و فراهانی )در میان پژوهش

 با استفاده از روش تحلیل محتوای اینستاگرام: مطالعه چگونگی نمایش هویت جوانان در اینستاگرام

دانشجوی دوره لیسانس  80متن و تحلیل متنی اینستاگرام به بررسی و تحلیل نمونه متن اینستاگرام 

 از عکس به عنوان یک رسانه برای نمایشاند که کاربران اینستاگرام اند و به این نتیجه رسیدهپرداخته

گذارند و در یک کنش کنند و حریم خصوصی خود را در این فضا به اشتراک میخود استفاده می

ی اجتماعی در حرکت و تعامل است. سازند؛ هویتی پویا که در یک شبکهمتقابل هویت خود را بازمی

زی برای نمایش خود استفاده کرده و هویتی ها دریافتند که کاربران مورد مطالعه از فضای مجاآن

 شان است. بستانی با هویت آفالیندهند که در بدهآنالین را شکل می

 

 شناسی پژوهشروش

شده، رویکرد کیفی اتخاذ شده است. پژوهش منظور درک عمیق موضوع مطرحدر پژوهش حاضر، به   

ورد هایی مداده، مفاهیم را به شکل مضمونورشدن پژوهشگر در ی غوطهواسطهکیفی با کشف معنا، به

شوند و اغلب مختص ها به شکل موقتی ساخته میی پژوهش، سنجهدهد. در این شیوهبررسی قرار می

دست آمده از اسناد، ها و تصاویر بهها به شکل واژهبه یک وضعیت یا پژوهشگر خاص هستند. داده

ها از شواهد و ها یا تعمیمی استنتاج مضمونوسیله ها بهها هستند و تحلیلنوشتهمشاهدات و دست

(. 305: 2006شوند )نیومن، ها جهت ارایه یک تصویر منسجم و یکپارچه انجام میسازماندهی داده

روایی با کاربرانی است که عضویت آنها در اینستاگرام بیش از دو سال  ها مصاحبهآوری دادهفن جمع

 یی اجتماعی و رصد و مشاهدهمدت در فضای این شبکهطوالنی بوده است. پژوهشگران ضمن حضور

ن اند. همچنیها را پیدا کرده و با آنها مصاحبه انجام دادهشده سوژهگذاشتهمطالب و تصاویر به اشتراک

این شیوۀ تحلیل معموالً  استفاده شده است.« 1روایتِ مضمونیتحلیل»ها از روش برای تحلیل مصاحبه

هایی که روایتی از تجربه گزیند، داستانهای خود برمیها را به عنوان منبع دادهداستان ای ازمجموعه

ها گاه به شکلی آگاهانه و اغلب به صورت زندگی مردم دربارۀ خودشان و یا دربارۀ دیگران است. داستان

در آنجا زندگی  های زمانی و مکانی از محلی که فردناخودآگاه مفاهیم، تعهدات، باورهای غالب و ارزش

(. در تحلیل روایت، تکنیک 186-209: 2010سازند )مانهال، کرده و هویتش شکل گرفته را آشکار می

ی روایی یا روایتی است. در ها معموالً مصاحبه و باالخص مصاحبهمورد استفاده برای گردآوری داده

در آن شرکت داشته است، شود، سرگذشت موضوعی را که خود این نوع مصاحبه، از فرد خواسته می

ای از رویدادها، از ابتدا تا به پیوستهالبداهه روایت کند و موضوع مورد نظر را در قالب داستان بهمفی

                                                           
1. Thematic Narrative Analysis     
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(. میدان مورد مطالعه در پژوهش حاضر، شهر 182-185: 1995انتهای آن بازگو کند )هرمانس، 

و 1برفیگیری گلولهاستفاده از روش نمونه مرد( با 5زن و  11مورد، شامل  16ها )سنندج بوده و نمونه

هر  برفی،گیری گلولهاند. در روش نمونهها براساس سواالت تحقیق انتخاب شدهتا مرحله اشباع داده

شناسد، با آنها تعامل دارد یا اینکه از دیگر افراد شبکه تاثیر فرد مستقیماً دیگر افراد شبکه را می

مثابه یک کل، با پیوندهای مستقیم و ری همچنین اکثر افراد بهگیپذیرد. در این نوع نمونهمی

(. بدنبال معرفی 469: 2006ی متعامل از پیوندها قرار دارند )نیومن، غیرمستقیم، درون یک شبکه

پست جدید و مرتبط به نمایش افراد در فضای  15ها، در فضای اجتماعی هر کدام از سوژه افراد، ما

یم و در مرحله بعد تصاویر، اشکال و متونی انتخاب شد، که نمایش واقعی افرد اجتماعی را بررسی نمود

یابی به مفاهیم ها و دستو با حضور آنها بوده است و تجزیه و تحلیل اطالعات را تا مرحله اشباع داده

هایی که با آنها مصاحبه اصلی و مقوالت عمده ادامه دادیم. در جدول زیر اطالعات مربوط به نمونه

 صورت گرفته است، آمده است.   

 شوندگانشناختی مصاحبهاطالعات جمعیت .1جدول 
 وضعیت تأهل شغل تحصیالت سن  نام ردیف

 متاهل کارمند لیسانس 44 حسین 1

 متاهل دارخانه لیسانس 31 ناهید 2

 مجرد آموزدانش دیپلم 19 هدیه 3

 مجرد بیکار فوق لیسانس 26 فردین 4

 مجرد منشی دیپلم 35 رضوان 5

 مجرد دانشجو لیسانس 22 پرستو 6

 مجرد کارمند دیپلم 25 هادی 7

 مجرد آموزدانش سیکل 16 نگین 8

 مجرد منشی لیسانس 30 سرور 9

 متاهل منشی لیسانس 41 سروه 10

 مجرد بیکار لیسانس 23 سوما 11

 مجرد مدرس لیسانس 22 رضوان 12

 مجرد دانشجو لیسانس 23 شاهین 13

 مجرد دانشجو لیسانسفوق 26 کویستان 14

 مجرد آموزدانش سیکل 17 نازیال 15

 متاهل کارمند لیسانس 27 پوریا 16

 
 

                                                           
1. snowball sampling method  
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 های پژوهشیافته

ها به صورت سطر به سطر مورد بررسی و شده با نمونههای انجامدر این بخش، مصاحبه   

ی پژوهشگران در فضای گرفتهتحلیل قرار گرفته و همپنین به میانجی مشاهدات صورت

-مقولۀ عمده صورت 10گذاشته شده، جمعاً تعداد اشتراکاینستاگرام و رصد مطالب و تصاویرِ به

ان شوندگهایی مستقیم از مصاحبهقولبندی شدند. در ادامه پس از تعریف مقوالت عمده، نقل

گوهای نظری اجتماعی، جهت درک بیشتر الگوها در ذیل آنها ارایه گردیده است. بر اساس ال

-شناختی و فراغت مورد تاکید در پژوهش حاضر، و متناسب با تکنیکفرهنگی، نمایشی، زیبایی

رام ی اینستاگی مشارکتی، خوانش و تحلیل تصایر و متون شبکههای مورد استفاده )مشاهده

 اند. شدهارایه  2های به دست آمده در قالب جدول شماره و روایت مطلعین( مقوالت و شاخص
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  کیفی هایداده از شده استخراج محوری و عمده مقوالت : مفاهیم،2جدول 
 کدگذاری باز)سطح اول( ردیف

 

 مقوالت عمده کدگذاری محوری)سطح دوم(

کسب شناختی جدید از حیات اجتماعی از طریق یافتن دوستان  1

های دوستانه، ایجاد بستر تبادل آرا و عقاید جدید، تشکیل گروه

های میان دوستان جدید، بسترسازی جهت کشاندن دوستی

 مجازی به فضای واقعی 

 بازاندیشی زندگی اجتماعی

 
 تعاملی

ارایه نمایش مورد دلخواه مخاطب، تحقق انتظارات، تاثیرگذاری و 

دادن به حیات اجتماعی در چارچوب پذیرش تاثیرپذیری، شکل

 تاثیر از دیگران

 مدیریت تاثیرگذاری

 

آشنایی با الگوهای جدید پوششی و رفتاری در میان کاربران  2

مختلف، جذب الگوهای مورد توجه و اقدام به اشاعه آن در فضای 

مجازی و واقعی، سعی در الگوساختن از خود به میانجی اعمال 

 خاص، پوشش و یا رفتار خاص

 الگوسازی و الگوبرداری

 
 نمادین

تصویر کشیدن بدن های  ارایه اطالعات فرهنگی در چارچوب به

مختلف، ارایه فرهنگ در قالب اِعمال تغییرات بدنی، بدن به عنوان 

 حامل و ناقل قواعد و اطالعات فرهنگی 

 تجسم و بازنمایی فرهنگ

 

ها از طریق تهیه تصاویر از لحظات مختلفی که ثبت و تجلی لحظه 3

ده، گرفته شکاربر در آن قرار دارد، اشتراک لحظات در قالب تصاویر 

یافتن از حال و هوای کاربران از طریق تصاویر لحظاتی که به اطالع

 اند.اشتراک گذاشته

 نمایش خود در زندگی اجتماعی

 
 نمایشی

خودنمایشی به صورت عکس یا ویدیو به منظور اغوای افراد برای 

کشی، رفع کمی و مقاصد مختلف از جمله یافتن دوست، بهره

 هاکاستی

 اغواگری

 

ارایه تصویری متفاوت از خود، ثبت لحظات خوشی و تلخی توسط  4

های مختلف به منظور کاربران، نمایش حاالت خود در موقعیت

 های دیگران از این حاالتاطالع از دیدگاه

 ی خودساخت بازاندیشانه

 
 ایسلیقه

بازخوردگیری از مخاطبان، تولید و بازتولید شهرت با معیار تعداد 

 "شاخ اینستاگرام شدن"ی عمل پوشاندن به شعار فالوورها، جامه

 در این فضا

 جذب فالوور

 

های ارضای حس کنجکاوی از تصاویر به اشتراک درآمده در پیج 5

مخاطبان، تبادل تصویر و پیام میان کاربران به منظور پرکردن 

های اوقات فراغت، جایگزین شدن این بستر به جای سرگرمی

ران مدت کاربحتی نسبتاً جدید، اعتیاد به حضور طوالنیسنتی و 

 در این فضا

 گردی و گذران وقتپیج

 
 فراغتی 

ایجاد بستر مناسب برای تبلیغات کاالها و محصوالت مختلف 

پوششی، آرایشی، بهداشتی و خوراکی، ترویج مُدهای مختلف از 

طریق به تصویرکشیدن آنها، ایجاد فضایی مناسب برای معرفی 

کاالها، تبلیغ کاالهای مختلف با کمترین هزینه و بیشترین 

 تاثیرگذاری

 بازاریابی
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ی آماری های مورد مطالعه در جامعههای نمونهها و نگرشهای جدول فوق، بیانگر ایدهمفاهیم و مقوله

 ردند.گاند و در مرحله کدگذاری به شرح زیر بیان میاست. این مفاهیم پس از اشباع نظری یافت شده

 الگوی تعاملی-1

ها، فرهنگی است که به میانجی آن، ارزش-، بدن در واقع برساختی اجتماعی1بر اساس آرای داگالس

گردد. بدن حاالت و روحیات یک فرهنگ خاص در جامعه منعکس شده و به صورت عیان متجلی می

اسبات اجتماعی نمایان ها و منهای قابل مشاهده در نظامی آن، شاخصابزاری است که به واسطه

توانند درونیات خود را متناسب با شرایطی که در آن قرار دارند، در قالب بدن و حاالت گشته و افراد می

گوییم، (. لذا هنگامی که از الگوی بدنِ اجتماعی سخن می2005آن به نمایش بگذارند )شیلینگ، 

اینستاگرام( است که جامعه نیز آن را پذیرفته ای اجتماعی )در اینجا مقصودمان نمایش بدن در رسانه

 (.259-306: 1396است )راودراد و گشنیزجانی، 

 بازاندیشی زندگی اجتماعی -1-1

ای هزندگی اجتماعی به سان صفحه نمایشی است که فرد پیوسته در آن به بازاندیشی هویت و نقش

آل، پُلی برای رسیدن به اهداف اجتماعی ههای ایدپردازد و در این راه ایفای نقشمورد دلخواه خود می

ن یابی، بستری مناسب برای اندیشه نوین پیراموهای دوستآید.  تولید و بازتولید شبکهاو به حساب می

ساله، مجرد و  26گردد.کویستان، حیات اجتماعی است و از این راه، حیات اجتماعی دایماً تولید می

 وید: گیابی به عنوان یکی از کاربردهای اینستاگرام میتدانشجوی کارشناسی ارشد در خصوص دوس

توان فردی را که مورد نظرت این شبکه برای من صرفاً سرگرمی نیست. در این شبکه می 
مجازی  هایترین کاربردهای شبکهاست پیدا کنی و با او ارتباط برقرار کنی. ارتباط از بدیهی

توان دوستان جدید پیدا کرده و آن به راحتی می است و اینستاگرام ابزاری است که از طریق
 توان آن را به فضای حقیقی نیز کشاند.ها در این فضا، میحتی در صورت تعمیق دوستی

اد توان با افراز طریق اینستاگرام به راحتی می"گوید: ساله، لیسانس و مجرد می 23شاهین، 
م و اگر کنکنم، اول به تصویرش نگاه میدیگر ارتباط برقرار کرد. اگر بخواهم دوستی انتخاب 

کنم و شرایط دوستی را باهم فراهم مورد پسندم باشد، باهاش به صورت پیام ارتباط برقرار می
های من با دختران هم سن و سالم از این طریق بوده و اگرچه کنیم. در برخی موارد دوستیمی

 "رد.بنیز از این ارتباطات بویی نمیزیاد دوامی نداشته اما تجربه جالبی است و البته کسی 
ی اینستاگرام به صورت خاص، بستری مناسب و موجود های اجتماعی به صورت عام و شبکهشبکه

ها، جهانی عاری شود. این شبکهبرای رهایی از قیدوبندهای سنت و نَسَب در میان جوانان محسوب می

ی، حیاتی متغایر با زندگی آنها در فضای حقیقی از محدودیت پیش روی کاربران خود قرار داده و به نوع

                                                           
1. Douglas   
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های اجتماعی به هیچ عنوان قابل مقایسه با پیشینیان کنند. لذا زندگیِ کنونی کاربران شبکهفراهم می

 خود نیست.

 

 مدیریت تاثیرگذاری -2-1

رد فآید، ارایه نمایش قابل قبول از سمت آن طور که از تعریف اصطالح مدیریت تاثیرگذاری برمی

ماعی های اجتمندی از شبکهباشد. تاثیرگذاری به میانجی بهرهرود، مدنظر میبنابرآنچه از او انتظار می

نماید. در حال محوری چون اینستاگرام روند روبه رشدی را طی می-های تصویرو به خصوص شبکه

های جهان را داشته حاضر، بروز هرگونه رویدادی در سراسر جهان، قابلیت انتقال سریع به سایر بخش

دهند. وقوع حوادث و همگان به سرعت از آن رویدادها باخبر گشته و نسبت به آن واکنش نشان می

مردم  ی، تصادفات، سقوط هواپیما و بسیاری حوادث دیگر از دیدهسوزی، سیلتلخ از جمله زلزله، آتش

 دارند. د را ابراز میها همدلی و همدردی خوپنهان نبوده و افراد با مشاهده این صحنه

های اجتماعی از جمله تلگرام و اگر شبکه"گوید: ساله، لیسانس، متاهل می 41سروه، 
های استان کرمانشاه باخبر اینستاگرام نبودند، ما از کم و کیف عمق حادثه زلزله شهرستان

ست. ما ا نمایی و نمایش خودشدیم. به نظر من نباید فقط گفت که اینستاگرام برای بدننمی
های پالسکو آمد و از طریق همین فضا با استفاده نشاندر این فضا دیدیم که چه بر سر آتش

ها ابراز نشانگذاری و تصاویر مختلف همدردی و همدلی خود را با بازماندگان آتشاز کامنت
 "کردیم

تصویری از هر اتفاق یا خبر مهمی که به صورت "گوید:آموز و مجرد میساله، دانش 16نگین، 
ه کنم ککنه که ببینم و نظر بدهم. خودم هم سعی میاینستاگرام پخش میشه، من رو کنجکاو می

های که درباره حفظ محیط زیست یا فرهنگ خبرهای مهم را در هرموردی که باشد به خصوص فعالیت
 "بومی است به اشتراک بگذارم و از این طریق بر سایر کابران تاثیر داشته باشم.

های اجتماعی و همچنین تاثیرپذیری بیشتر مردم از مطالب و محدودیتی شبکهی بیواسطهوزه بهامر

تصاویر به اشتراک درآمده در این فضاهای اجتماعی، تاثیرگذاری بر قشرهای متوسط به پایین جامعه 

تصاویر و گذاریِ دهد و در صورت رجوع به بخش کامنتهای به سهولت روی میاز طریق این شبکه

 شود. شده، صحت این موضوع تایید میدادههای نمایشهای به اشتراک درآمده و تعداد الیکفیلم

 

 الگوی نمادین-2

ای شده در فضتوان منکر این شد که فرهنگ ما بسیار متاثر از محتوای به نمایش گذاشتهامروز نمی

مروزه به شدت از فرهنگ رایج، مجازی است. همان طور که در فضای واقعی شاهد آن هستیم، ا

 شود.های پرزرق و برق غربی تبلیغ میزدایی شده و فرهنگسنت
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 الگوسازی و الگوبرداری-1-2

هنگامی که بخواهیم پیشرفت کنیم، یا تغییری در خود ایجاد نماییم، در پی الگوبرداری هستیم و 

د الگو نیستند بلکه زمینه را برای های اجتماعی خوگزینیم. شبکهالگویی را برای نیل به آن برمی

ها به راحتی الگوهای متنوعی را در اختیار کاربران کنند. این شبکهدسترسی به الگوها برای ما فراهم می

های اجتماعی توان اذعان داشت که شبکهی زندگی خود قرار دهند. در واقع میگذاشته تا سرلوحه

 های گوناگون است. مختلف در زمینهابزاری برای دریافت و نمایش الگوهای 

در واقع به نظر من، "گوید: ساله، مجرد و دارای مدرک کارشناسی ارشد می 26فردین، 
اینستاگرام یعنی تصویر و عکس، بدون تصویر اینستاگرام معنایی ندارد. ما تو اینستاگرام با 

 ، برنده است و فالوورهایتر باشدرقابت تصاویر سروکار داریم. هر تصویری که زیباتر و جذاب
کنم. قاعدتاً خیلی دوست دارم تصاویر بیشتری دارد. من یک ورزشکار هستم، بدنسازی کار می

بدن ورزشکاران و به خصوص بدنسازها رو ببینم و از آنها الگوبرداری کنم. حتی گاهاً از تصاویر 
 و عکس حرف اول و کنم. به نظرم تصویربک تو پروفایل خودم استفاده میهای سیکسبدن

ها توان گفت تصاویر، بلکه در کنار تصاویر نیز متنزنند. البته فقط نمیآخر را در اینستاگرام می
 "توانند خودنمایی کنند، ولی به میانجی تصاویر. هیچ چیز تاثیر تصویر و عکس را ندارد.می

در فضاهای اجتماعی است.  تولید و بازتولید منزلت اجتماعی در گرو تعریف الگوهایی برای تقلید

ها هکنند. این شبکهای اجتماعی در تولید و اشاعه الگوهای جدید فرهنگی، نقش مهمی را ایفا میشبکه

های مختلف، دایماً در حال تولید و محور با نمایش تصاویر در بخش-های تصویرو به خصوص شبکه

 بازتولید الگوهای مختلف اجتماعی هستند. 

 

 بازنمایی فرهنگتجسم و  -2-2

بنابرآنچه گافمن بدان اشاره دارد، بدن به عنوان حامل و ناقل قواعد و اطالعات فرهنگی، نقش بسزایی 

تواند سبک زندگی را متاثر از خود سازد. در بازنمایی فرهنگ در جامعه دارد. این بازنمایی فرهنگ می

رفته که امروزه به دالیلی از جمله رشد های زندگی را در حیات افراد در برگسبک زندگی، تمامی شیوه

های ساختاری های جدید، دگرگونیها و آیینزدایی از فرهنگ، ظهور کیشهای نوین، سنتتکنولوژی

-ای در میان مردم تغییر یافته است. تمامی این تغییرات روی داده به سهولت از طریق شبکهو اندیشه

های مختلف جهان زندگی بومی و محلی را در بخشهای اجتماعی انتقال یافته و به سادگی سبک 

توان به نحوه پوشش، خوراک، رفتار، موسیقی و بسیاری دستخوش تغییر داده است. به عنوان مثال می

 کنند. چیزهای دیگر اشاره کرد که روز به روز بیشتر شباهت پیدا می

تر برای گذراندن من بیش"گوید: ساله، مجرد و دانشجوی مقطع کارشناسی می 22پرستو، 
م و شوآورم. در واقع زمانی که از دنیای واقعی خسته میی اینستاگرام روی میوقت به شبکه

برم. در کل به نظرم، اینستاگرام دهم، به اینستاگرام پناه میی خود را از دست میروحیه
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بدون اینکه ای روبه جهان دیگر است، جهانی که میشه در آن هر کاری رو انجام بدی پنجره
 "محدودیتی داشته باشی.

آوردن فضای الزم برای بازنمایی، فرصتی های اجتماعی با فراهمهای فوق، شبکهبر اساس نتایج یافته

 شود. کنند که در قالب آن، فرهنگ به صورت مکرر تولید و بازتولید میرا ایجاد می

 

 الگوی نمایشی -3

دن کرنند یک صحنه نمایش است. هدف گافمن از مطرحبر اساس الگوی نمایشی گافمن، زندگی هما

هایش را به های گوناگون خود و فعالیتاین مضمون، آن بود که نشان دهد؛ چگونه فرد در موقعیت

فت گای که از این طریق تاثیراتی را بر دیگران گذاشته باشد. او میکند، به گونهسایر افراد عرضه می

نمایش دارای روی صحنه و پشت صحنه است که افراد در جلوی ی که زندگی همانند یک صحنه

(. 110: 1394گذارند )اسمیت و رایلی، آل خود را به نمایش میصحنه، به دالیل مختلف؛ خود ایده

توان گفت که مصرف بدن در فضای اینستاگرام، الگویی نمایشی دارد که متناسب با این مضمون می

 کند. ن میفرد به مقاصد مختلف اقدام به آ

 

 نمایش خود در زندگی اجتماعی-1-3

ود، ششبکه اجتماعی اینستاگرام فضایی عالی برای نمود و ارایه خود در میان افراد جامعه محسوب می

هایی باشد که فرد در آن قرار دارد و از این طریق تواند  متجلی کردن لحظهیکی از این نمودها می

 و در آن لحظه چه حس و حالی دارد. کوشد به دیگران نشان دهد که امی

نم کگیرم و سعی میرم از خودم عکس میهرجا می".گویدساله، لیسانس و بیکار می 23سوما 
هاشون رو به اشتراک بزارم تا دوستانم ببینند که من کجا بودم و چه حالی داشتم و بهترین

حالم گرفته باشه، سعی ها نیست. من هنگامی که البته فقط نمایش خود در این موقعیت
کنم تصاویری غمگین با مضامین مرتبط با حالم رو به نمایش گذاشته و از این طریق نشان می

 "دهند.برم و البته فکر کنم همه این کار را انجام میدهم که در چه حالتی به سرمی

را برای ما  دانند که اینستاگرام این امکانهمه می"گوید: ساله، دیپلم و مجرد می 19هدیه، 

کند که لحظه لحظه بودنمان در جاهای مختلف را به تصویر بکشیم و در واقع عرض فراهم می

اندامی کرده باشیم. ما که فضایی برای عمل در فضای حقیقی نداریم، پس بهترین راه همین 

 "هایمان نشان دهیم.توانیم خود را به همسن و سالفضای مجازی است که در آن الاقل می

دهد که با ابتکار و هایی را نشان میابر آرایِ گافمن، ارایه و نمود خود در زندگی روزمره، تصویر آدمبن

و چه  گویند که آنها کیستندها میدهند. این عالمتبا استعداد هستند و پیوسته به یکدیگر عالمت می

فق از موقعیت خود را در کنند که یک تعریف متقاباًل موادهند و به کنشگران کمک میکار انجام می
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های اجتماعی بستری مناسب برای نمود خود فراهم نظر داشته باشند. فلذا فضای مجازی و شبکه

 آورند.می

 

 اغواگری -2-3

نمایش بدن در فضای اینستاگرام هیچ گاه بی ارتباط با اغواگری در میان کاربران نیست. این نمایش 

تصویری معمولی و روزمره صرفًا جهت ثبت لحظه و حالت از خود بدن گرچه در برخی موارد که فرد 

گذارد، ولی در برخی دیگر از موارد که افراد تصاویری نیمه عریان و عریان از خود به به اشتراک می

 سازد. گذارند، با اغواگری مخاطبان همراه است و به تدریج  این عمل را بدیهی و معمول مینمایش می

من تصاویر زیادی از بدن "گوید: مجرد و دارای مدرک تحصیلی دیپلم می ساله، 25هادی،  
گذارم و دوست دارم ببینم که دیگران چه بازخوردی نسبت به این تصاویر خود به نمایش می
هایم را به اشتراک بگذارم. البته خودم هم کوشم بهترین و زیباترین عکسمن دارند، لذا می

مه دهم، به نظرم هکنم و نظر میخصوص تصاویر دختران نگاه می زیاد به تصاویر دیگران و به
ط هایی است که در فضای واقعی بر روابکنند. البته این بیشتر به دلیل محدودیتاین کار را می

کنند از طریق اینستاگرام کمبودهای خود را فرماست. جوانان سعی میمیان جوانان حکم
 "جبران کنند.

ر ی نمایش تصاویهای تصویر و فیلم محور را عرصهالخصوص شبکهاجتماعی علیهای گروهی، شبکه  

اند. در این میان افرادی با اهداف اغواگرانه، بستر را مناسب برای های خود به مقاصد مختلف کردهبدن

  اند و به جدیت فراوانی در این عرصه فعالیت دارند.های عریان از انسان دیدهبه تصویرکشیدن پُرتره

 

 ایالگوی سلیقه-4

ی تصویری چندپاره با ابعاد مختلف از یک شخص است. کاربران با توانایی و این الگو در برگیرنده

های مختلف پیرامون تصاویر خود یا اِعمال برخی تغییرات خالقانه در تصاویر خالقیتی که در ثبت لحظه

و  بودننمایش بگذارند که چندنشانیشده سعی دارند که تصویری از خود به گذاشتهبه اشتراک

اری بردهای فراوانی که در عرصه عکاسی و فیلمچندمفهومی در آن آشکار است. با توجه به پیشرفت

ضامین کنند از این طریق مبه وقوع پیوسته، تهیه چنین تصاویری بسیار آسان بوده و کاربران سعی می

 های تلفن همراه پیششگرفی که در عرصه گوشی هایمورد نظر خود را به نمایش بگذارند. پیشرفت

ها را با استفاده آمده، امکان عکس گرفتن از خود را در هر شرایطی فراهم آورده و دستکاری این عکس

ی کنونیِ نصب شده بر روی گوشی ممکن ساخته است. با توجه به این مضامین، افزارهای پیشرفتهاز نرم

ط گذاشتن تصاویر گرفته شده و دستکاری شده توسای به اشتراکفضای اینستاگرام بستری مناسب بر

 خودِ کاربر است.
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 ی خودساخت بازاندیشانه-1-4

صی های تخصی خود با توسل به دانش و نظامبنابرآنچه از اصطالح فوق پیداست، ساخت بازاندیشانه

ی اهای پیشرفتهر دوربینکند. امروز به واقع عصهای جدیدی دست و پا میها  و نقشبرای خود، هویت

ای از ثبت در امان نیست. تمامی تلفن همراهی قرار دارد، هیچ لحظه است که بر روی هر گوشی

 تواند به اشتراک درآید. لحظاتی که در آن قرار داریم به راحتی ثبت شده و به سرعت می

 جذابیت تصویر و عکسیزیبایی و "گوید: ساله، متاهل و دارای مدرک کارشناسی می 31ناهید، 
تواند ماندگار و تاثیرگذار باشد از طریق این گوشی می توانم شود، میکه به نمایش گذاشته می

-افزاری جدیدی که بر روی گوشیهای نرمبرای خود هویتی جدید بسازم. امروزه با نصب برنامه

ا دستکاری کرده و تواند به راحتی تصویر و صدای خود رشوند، فرد میهای آندروید نصب می
 "به بهترین نحو ممکن گرداند.

های ارتباطی بیش از آنکه ماهیتی صرفًا ارتباطی داشته برکسی پنهان نیست که امروزه تکنولوژی

اند. اینها همان خودهایی هستند که ما دوست آل در جامعه گشتهباشند، عرصه تولید خودهای ایده

کنیم. خودهایی که نتیجه دستکاری تکنولوژی در ن معرفی میداریم باشیم و به عنوان الگو به دیگرا

 آنها است.   

 

 جذب فالوور-2-4

بسیاری از تصاویر به اشتراک درآمده در فضای اینستاگرام براس این است تا ما دیگران را از حال و 

نماییم. این های آنها را نسبت به خود دریافت احوال خود باخبر سازیم و از این طریق عکس العمل

ها نقش مهمی در انطباق متعاقب ما با باخوردهای جامعه خواهد داشت. هرچه تعداد العملعکس

توانیم خود را عرضه کرده و از هویت مجازی معتبرتری برخوردار فالوورهای ما بیشتر باشد، بهتر می

امعه از محبوبیت بیشتر در ج گردیم. در واقع، آنچنان در میان کاربران جا افتاده که فالوور بیشتر نشان

 مجازی است و چه بسا این محبوبیت به فضای واقعی نیز کشانده شود. 

ساله، مجرد و دانشجوی کارشناسی ارشد در بخش دیگری از مصاحبه خود  26کویستان، 

ری ی تصاویهای خود را به اشتراک گذاشته و به واسطهتونم ایدهدر این شبکه می"گوید. می

های ظاهری و ثبت لحظاتی که در آن قرار دارم، برای خود فالوور پیدا کرده ت، زیباییاز متعلقا

 "و از نوعی هویت مجازی برخوردار شوم.

به نظر من مهم اینه که به شاخ اینستاگرام "گوید. آموز میساله، مجرد و دانش 17نازیال، 
نی برای کصورت فکر می تبدیل بشی، یعنی تعداد فالوورهای بیشتری داشته باشی. در این

خودت کسی هستی و برخالف فضای بیرون که کسی بهت محل نمیزاره، اینجا از شهرت 
 های خودتو به اشتراک بگذاری. توانی عقاید و ایدهزیادی برخورداری و به راحتی می
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در واقع، جذب فالوور نتیجه نهایی تمامی اقداماتی است که با نمود خود و بدن خود در فضای 

ایم که در این راه موفق عمل اینستاگرام در پی رسیدن به آن هستیم. با جذب فالوور ما نشان داده

 ایم. کرده

 

 الگوی فراغتی-5

ها وقت در طول ماه در این های اجتماعی و صرف ساعتبرکسی پنهان نیست که حضور در شبکه

هرچیز جهت پرکردن اوقات فراغت خود، وار داشته و افراد پیش از ای سرگرمیها، در ابتدا جنبهشبکه

 ورزند.به این کار مبادرت می

 

 گردی و گذران وقتپیج -1-5

ود، شهای اجتماعی و به ویژه اینستاگرام انجام مییکی از اقداماتی برای پرکردن اوقات فراغت در شبکه

ی هاتوسط آنها و عکسهای دیگر کاربران و اطالع یافتن از تصاویر به اشتراک درآمده ورود به پیج

 ی آنها است. پرتره

من "گوید.ساله، مجرد و دارای مدرک دیپلم در بخش دیگری از مصاحبه خود می 25هادی، 
کنم، به نوعی به این شبکه اعتیاد ساعت از وقت خود را در فضای ایستاگرام صرف می 8حدود 

ای هتماشاکردن تصاویر و پیجام. بیشترین جذابیتی که این شبکه برای من دارد، پیدا کرده
عمومی دیگران است. در واقع کنجکاوم که بدانم کاربران با تصاویری که از خود به اشتراک 

 "خواهند بگویند.گذارند، چه میمی

های اجتماعی، امروزه بر کسی پوشیده کارکرد فراغت و پرکردن اوقات کاربران به واسطه سیر در شبکه

ها شاهد آن هستیم که غالب افراد اوقات خود را صرف های عمومی و مهمانینیست و در بسیاری مکان

 کنند. گردی و روئیت تصاویر به اشتراک درآمده در فضای مجازی میپیج

 

 بازاریابی-2-5

 ایی مردم، عدههای اجتماعی و فراگیر شدن استفاده و دسترسی به آنها توسط عامهبا رشد شبکه

بهداشتی، -ای برای تبلیغ کاالهای مصرفی خود از وسایل آرایشیها را به عرصهبرآن شدند که این شبکه

روز ای گشته که امخوراکی، پوشاک گرفته تا حتی بدن خود، بدل ساختند و در این راه، عرصه به گونه

 ود. شها روز به روز گسترش یافته و به امری رایج در میان مردم تبدیل میدادوستد از طریق این شبکه

 های اجتماعیدر کنار بسیاری از کارکردهای شبکه"گوید: ساله، کارمند و متاهل می 27پوریا، 
های اجتماعی فضایی را برای تبلیغات کاالها و ها منفی هستند، شبکهکه به نظر بسیاری

اند که به نظرم تاثیرگذاری آن بیشتر از های فروش لوازم مورد نیاز زندگی ایجاد کردهفروشگاه
 "تبلیغات تلویزیون است.
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های اجتماعی امروزه بیش از هر زمان دیگر ملموس است. این کارکرد اقتصادی و بازاریابی شبکه

ترین قیمت برای همگان فراهم آورده است. از طرفی های اجتماعی هنر تبلیغات سریع را با نازلشبکه

ا یشتر تبلیغات و تاثیرگذاری آنههای هوشمند، فضا را برای گسترش بدسترسی عامه مردم به گوشی

 بر مردم فراهم آورده است. 

 گیریبحث و نتیجه

های نوین، زندگی انسان را در ابعاد مختلف آن تحت تاثیر خود قرار داده است، رشد علم و فناوری   

فراهم ی جهانی ما های مختلف، زمینه را برای ارتباط و عرضهها در حوزهها و پیشرفتامروزه فناوری

لوهان را هر چه بهتر و بیشتر برای ما تحقق بخشیده است. در این ی جهانیِ مَککرده است و دهکده

ر ای است که ههای مربوط به ارتباطات چشمگیر بوده و این موضوع به گونهها در حوزهمیان، پیشرفت

های اجتماعی و باال شبکهی ای در این حوزه هستیم. رشد فزایندهالعادههایی خارقروز شاهد نوآوری

های پیشین ارتباطات را تحت الشعاع خود قرار داده ها در میان مردم، گونهرفتن محبویت این شبکه

ها، فصل جدیدی از ارتباطات را، بدون داشتن است. کاربران با عضویت میلیونی خود در این شبکه

فعال و پُر کاربر، شبکه اینستاگرام های اجتماعِی اند. در میان شبکههرگونه قیدوبندی رقم زده

ی فَیس بوک طلوع کرد، کند و طی چند سال گذشته، علی رغم اینکه از دل شبکهخودنمایی می

توجهی در جذب کاربر به دست آورد، به طوری که برابر آمارها، کاربران این شبکه بالغ پیشرفت قابل

، این های تصویریگذاری تصاویر و کلیپراکمیلیون نفر در سراسر دنیاست. قابلیتِ به اشت 800بر 

 شبکه را به بستری محبوب برای ایجاد ارتباط در میان کاربران بدل ساخته است. 

مقوله عمده  5مقوله محوری ذیل  10شوندگان، تعداد های به عمل آمده با مصاحبهبا توجه به مصاحبه

شدند: مقوله اجتماعی )بازاندیشی زندگی پدازان پژوهش به صورت زیر شناسایی براساس آراء نظریه

مقوله فرهنگی )الگوسازی و الگوبرداری و تجسم و بازنمایی  -اجتماعی و مدیریت تاثیرگذاری(

شناختی مقوله زیبایی -مقوله نمایشی )نمود و ارایه خود در زندگی اجتماعی و اغواگری( -فرهنگ(

 گردی و گذران وقت و بازاریابی(. اغت )پیجمقوله فر -ی خود و جذب فالوور()ساخت بازاندیشانه

شوندگان، تعداد زیادی از کاربران در راستای پاسخ به سوال اول پژوهش حاضر بنابر نظرات مصاحبه

ی اجتماعی را صرفاً به جهت گذران وقت و ابزار سرگرمی برای خود اینستاگرام، حضور در این شبکه

بودن اینستاگرام را انکار کرد، اما صِرف محدودساختن د سرگرمیتوان کاربرکنند. با اینکه نمیمعنا می

ها به اذهان متبادر آن به این مقوله نیز جایز نیست. از دیگر معناهایی که از حضور در این شبکه

ای است که از کاربردهای اصلی و محوری این شبکه های تصویریگردد، اشتراک تصاویر و کلیپمی

های مختلف و همدردی و را برای بیان عواطف و احساسات خود در مناسبت آید و بستربه حساب می

ساز فراهم آورده است. اما تصاویر به اشتراک های حساس و سرنوشتهمدلی با سایر افراد در موقعیت

ی بیان احساسات، همدردی و همدلی نیست. بسیاری از درآمده و به نمایش گذاشته شده فقط جنبه
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ی خود در این فضا، به دنبال کسب شهرت این شبکه، به میانجی بودن در آن و عرضهکاربران فعال در 

در قالب بازخوردگیری از مخاطبان خود هستند. کاربران بسیاری با نمایش خود در این فضا، تمایل 

کنند، تصویری بازاندیشانه از خود عرضه کنند. دارند که متناسب با نظراتی که از دیگران دریافت می

آلی از خود نمایش دهند، خودی کوشند که خودِ ایدها با توجه به نمایشی بودن این فضا، کاربران میلذ

 که متفاوت از خودِ واقعی آنها است. 

ی آل در این شبکه، نتیجهتوان گفت که نمایش خودِ ایدهدر پاسخ به سوال دوم این پژوهش می

در پی رهایی از آنها هستیم. این رهایی به  ها و قیدوبندهایی است کهگسست از تمام محدودیت

زدایی از تمام مفاهیم، اسلوب و قواعدی بوده که یک عُمر بر زندگی افراد زدایی و ارزشی سنتواسطه

سایه افکنده است. اینستاگرام، میدانِ جنگ تصاویر است، در این میدان تصویر یا تصاویری برنده 

ی تاخت و تاز تصاویر است، باشند. در واقع، این فضا عرصه هستند که از بیشترین مخاطب برخوردار

ای وجود ندارد، هرچه هست همین فضاست و به میانجی این فضاست بدین معنا که دیگر امر واقعی

 که حضور داریم و حرفی برای گفتن وجود دارد. 

 که حضور توان گفتشوندگان میهای مصاحبهدر پاسخ به سوال سوم پژوهش نیز بر اساس گفته

شدن در این فضا، مان است. شاخآلی نمود خود و ارایه خودهای ایدهبدنمند در اینستاگرام به منزله

بودن است. این حاکی از آن است که ما دیگر منزوی ی مورد توجه بودن، متجلی بودن، و مهمبه منزله

 ود دارند و حتی نسبت بهو محدود نیستیم، سخنی برای گفتن داریم و افرادی نیز برای شنیدن وج

دهند. بدنِ ما به ابزاری برای بودنِ ما تبدیل شده است. در داریم، کامنت مینمایش آنچه عرضه می

این فضا، بدن؛ دیگر یک بدن عادی و معمولی نیست، ما به میانجی این بدن با دیگران ارتباط برقرار 

و سخن بگوییم و از طریق نظرات سایر  کنیم از این طریق خود را مطرح ساختهکنیم و سعی میمی

 آل بسازیم. کاربران برای خود دنیایی ایده

-هشوندگان، گسترش محبویت شبکتوان گفت که بنابه نظرات مصاحبهدر پاسخ به سوال چهرام نیز می

های موجود در فضای حقیقی است. در واقع، مردم، بریدن آنها از محدویت های اجتماعی در میان عامه

های اجتماعی ی شبکهبرندههای فراوان در فضای حقیقی عرصه را برای رشد پیشود محدودیتوج

شان، محیطی جذاب را محوربودن-هایی چون اینستاگرام به سبب تصویرفراهم آورده است و شبکه

 رشوندگان براین باور بودند که مقاومت در براببرای نمود کاربران فراهم آورده است. تمامی مصاحبه

 ید.  افزاای عکس داده و بر شمار کاربران آنها میها و تالش در جهت محدودساختن آنها نتیجهاین شبکه

آل شده های منِ واقعی و منِ ایدهی نمایشدنیایِ دوجهانِی ما)جهان واقعی و جهان مجازی(، عرصه

ی مبارزه را از آن خود آل است که عرصهاست. نمایش منِ واقعی، رنگ باخته است و امروز منِ ایده

تاز سالن نمایش شده است. نمایشی که در آن فقط روی صحنه اهمیت دارد و به کرده است و یکه

ی فِدراستون اذعان داشت که در فرهنگ مصرفِی باید به این گفتهآید و باقی دیگر هیچ. میچشم می
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ای که تاکید نمایشی است. نسخه ی خودِای از خود که وجه غالب را داراست، نسخهمان، نسخهکنونی

  بیشتری بر ظاهر، نمایش و مدیریت تاثیرها دارد.
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   Instagram is one of the most important social networks that has provided 

an attractive space for self-representation and virtual interaction. The 

attractiveness of this social network is somehow due to the diversity and 

exchangeability of images, photos and signs which are frequently 

commented by millions of users. This research is about to interpret the 

Instagram users’ narratives of body images, through relying on three 

theories: the theory of self-representation (Goffman), cultural 

representation (Giddens), and somatic society (Turner & Shilling). The 

main question is how users read and consume body image in Instagram? 

We have used narrative interview to gain the stories users make about their 

experiences of being and searching in Instagram. The sample is selected 

among users in Sanandaj city by way of snowball sampling method (16 case: 

11 male, 5 female). The findings show that users’ reading and consumption of 

body images can be categorized into five main categories or patterns: interactional, 

symbolic, representational, taste oriented and leisure oriented. The first implies 

users’ attempts to reflect their social life and manage impressions on others; the 

second category is about embodiment and imitating the dominant body images; 

the third means that users usually tend to be seduced and like to be immersed in 

images; the fourth implies finding the desired followers; and the fifth is about how 

to spend free time 
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