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فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران ،1-32 ،)3(13 ،پیاپی  ،51پاییز 1399
عاملی ،سیدسعیدرضا؛ و سیاسیراد ،سیید فرزانه ( .)1399شیرروند ها جدیید در کنیار شیرروند رسییی در فضیا
مجاز ؛ مطالعه کنشها مشارکتی در عرصه عیومی اینستاگرام .فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایررا .1-32 ،)3(13 ،
شاپا2008-1847 :

© نویسندگان  /دسترسی به متن کامل مقاله براساس قوانین کریتیو کامانز

آزاد است.

شهروندیهای جدید در کنار شهروندی رسمی در فضای
مجازی؛ مطالعه کنشهای مشارکتی در عرصه عمومی اینستاگرام
سیدسعیدرضا عاملی* ،1سیدهفرزانه سیاسیراد

2

دریافت1398/02/18 :؛ پذیرش1399/06/10 :

چکیده

استفاد از شبکهها مجاز  ،جرانیشدن فرهنگها رسانها و ظرور عرصۀ عیومی فرهنگی موجب توجه
به نظریهها شرروند فرهنگی در توصیف مشارکتها ِ شرروند کاربران فضا مجاز شید اسیت .در
این مقاله با استفاد از این فضا نظر و روش تحلیل محتوا میردمنگارانیه تی ش شید اسیت تیا ماهییت
جوان شبکه مجاز اینستاگرام و میزان انطباق این مشارکتهیا بیا شیرروند
ّمشارکتها شرروند کاربران ِ
ملی ایشان بررسی شود .بر اساس یافتهها 69درصد محتواها بهاشتراک گذاشته شد در صفحهها عیومی
جریان اصلی ،صفحهها طنز و سرگرمی دربرگیرندۀ مضامین «فردگرایانه» بود و اغلب در راسیتا ع ییو و
دغدغهها فرد کاربران و تیایل آنرا به لذت و سرگرمی به اشتراک گذاشته شد اند .بیهع و  ،ایین مضیامین
ّ
بیش از آنکه با چارچوب شرروند ملی منطبو باشند تابع فرهنیگهیا موجیود در عرصیۀ عییومی جریانی
بود اند .با این حال فراوانی بیشتر مضامین فردگرایانه نسبت به مضامین جیعگرایانه بهمعنا بیتیوجری کامیل
ّ
آنان به کنشگر در مقیاس ملی نبود  ،بهگونها که 21درصد مضامین موجود در این صفحهها به شیرروند
رسیی و جیعگرایانه اختصاص یافته است و کاربران بهواسطه آنها به تعلقیات ،وظیایف و مسیالل میرتبب بیا
ّ
سطح ملی بازگشتهاند .در بخش نتیجهگیر ضرورت بازتعریف مفروم مشیارکتهیا شیرروند مبتنیی بیر
ً
اقتضالات فضا مجاز  ،عدم امکان اتخاذ رویکردها مطلقا مثبت و یا منفی به پیامیدها مشیارکتهیا
مجاز بر شرروند ملی ،ضرورت توجه هیزمان به فرصتها و آسیبهیا ایین فضیا و نییاز بیه گسیترش
آموزشها مرتبب با «شرروند فرهنگی» مورد تأکید قرار گرفته است.
کلیدواژهها :شرروند فرهنگی ،عرصه عیومی فرهنگی ،مشارکتهیا شیرروند  ،اینسیتاگرام ،تحلییل
محتوا مردمنگارانه
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 .1استاد علوم ارتباطات ،دانشکد علوم اجتیاعی ،دانشگا ترران ،ترران ،ایران (نویسند مسئول)


 .2کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه ،دانشکد علوم اجتیاعی ،دانشگا ترران ،ترران ،ایران


 .1مقدمه

گسترش استفاد از رسانهها نوین و شبکهها مجاز با برهمزدن مناسییبات و مقیییاسهییا
تولید و دریافت محتواها رسانها وجو مختلف زندگی اجتیییاعی ،از جیلییه مشییارکتهییا و
کنشها شرروند  ،را با دگرگونیها عییو مواجه ساخته است .مدلها سنتی شرروند یا
ّ
«شرروند خوب» ،که پیش از این بستگی ّ
تامی با هر بافت ملی داشییت (کلیگلییر ولنشییی و

تورسن ،)2016 ،1در اثر این ّ
تحوالت ضییین افیزایش پیییییدگی در هیییۀ ابعییاد و م لفییههییا
ّ
اساسی خود روابب درهمتنید ا نیز با دیگر مقیاسهییا جرییانی ،منطقییها  ،ملیی ،شییرر و

شخصی پیدا کرد است (استیونسون .)91-92 ،1392 ،2پیوند مشارکتها شرروند با متن
زندگی کاربران و آمیختگی آن با مصرف ،لذت و سرگرمی از اصلیترین پیامدها این فضاها
جدید برا شرروند است (برجس ،فوس و کلیب .)2006 ،3این امر بیییانگر ضییرورت فرییم
شرروند از گذر مطالعۀ فضاها و کنشها مشارکتی آن ین بهعنوان موقعیییتهییا مییرتبب بییا
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زندگی روزمر شرروندان در شرایب کنونی است (کریستنسن و جانسون.)2011 ،4

پشتوانه نظر و پژوهشها موجییود بیرا شییناخت تییأثیر اییین فضییاها و چییارچوبهییا
شرروند بر یکدیگر تنرا به ارزیابیها کیی و تعیین نقش شبکهها اجتیاعی بر کییاهش یییا

افزایش مشارکتها شرروند در زندگی واقعی محدود نیانیید اسییت (بیرا مثییال پوتنییام،5
2000؛ گروگر2002 ،6؛ تلبرت و م نیل )2003 ،7و بخش دیگر مطالعات به توسعه فضا
نظر جرت اراله رهیافتها تحلیلیتر و توصیف دقیوتر مشارکتها نوظرییور پرداختییهانیید

(بییرا مثییال میلییر1998 ،8؛ هییارتلی2010 ،9؛ یوریکیییو2004 ،10؛ بنییت.)2007 ،11
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

پژوهشها متأثر از رهیافت دوم بهطورکلی به شرح و بازخوانی آثییار جرانیشییدن و گسییترش
ّ
تکنولوژ ها جدید بر هویت ملی و کیفیت مشارکتهییا شییرروند در بافییت نظریییههییا

«شرروند فرهنگی» پرداختهاند (برا مثال برجس و هیکاران2006 ،؛ الیرزوقییی2015 ،1؛
مایرا2004 ،2؛ هول ،استونیلو و سانی .)2010 ،3این دسته از نظریییههییا بییا توضیییح ضییرورت
مداخلۀ مطالعات فرهنگی در مطالعۀ عرصه عیومی ،به اراله فریییی گسییترد تییر از کیینشهییا

مشارکتی در فضا شبکها شد پرداختهاند (هرمس و دالگرن2006 ،4؛ هرمس.)2006 ،
ّ
از آنجا که پژوهشها داخلی انجامشد در بررسی نسبت فضا مجاز و هویت ملیی و
ً
عیوما از رویکرد ّ
کیی استفاد کرد (برا مثال علیپییور ،قاسیییی و میرمحیییدتبار،
شرروند
1393؛ رضییالی ،رمضییانیفییر و قیصییر 1394 ،؛ حاجیییانی و محیییدزاد 1394 ،؛ عظییییی،
نامدار و پرهام )1397 ،و دیگر چارچوبها نظر را مورد توجییه قیرار داد انیید ،بییهکارگیر
نظریهها شرروند فرهنگی در مقاله پیشرو به چند دلیل مناسب دانسته شد است .نخسییت
آنکه استفاد از این مبنا نظر با پیوند شرروند به کیینشهییا روزمییر و معیییول کییاربران و
فراهم ساختن امکان بهکارگیر رویکرد توصیییفی بییه شییرروند مجییاز  ،میییتوانیید درکییی
متفاوت و جزلیتر از ماهیت جریان اصلی مشارکتها شرروند کییاربران ایرانییی در فضییا
مجاز بهدست دهد .دیگر آنکه وضعیت انطباق و یا عییدمانطباق مضییامین موجییود در عرصییه
ّ
عیومی مجاز را با م لفهها اساسی شرروند ملی شامل حقوق ،وظایف ،تعلو و احساس
تعلو (عاملی و مرعلی14 ،2004 ،5؛ جونز و گاونتا )5 ،2004 ،6روشن میسییازد .اییین مرییم
بهویژ با توجه مناقشات موجود بر سر میزان دموکراتی بودن حقیقی فضا مجاز برا ظرور
ّ
و گسترش مشارکتها شرروند مبتنی بر چارچوبها فرهنگی و ملی متفاوت ،میییتوانیید
حالز اهییت باشد .بر این اساس پژوهش حاضر با گییردآور و تحلیییل محتییوا مییردمنگارانییۀ
جریان اصلی پستها موجود در عرصۀ عیومی شبکه مجاز اینستاگرام بییه اییین پرسییشهییا
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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پاسخ داد است )1 :رایجترین مدل مشارکتها شرروند و مریترین موضوعات مطرحشیید
توسب کاربران جوان در صفحهها عیومی اینستاگرام کدامند؟؛  )2بهلحاظ سییطوح مشییارکت
ّ ّ
محتواها بهاشتراکگذاشته شد بیشتر با چه مقیاسی (شخصی ،محلی ،ملی و جرانی) پیونیید
خورد اند؟؛  )3مشارکتها نوظرور و موضوعات مطرحشد تا چه میزان با م لفهها اساسی
ّ
شرروند ملی منطبو و یا از آن فاصله دارد؟
 .2چارچوب نظری

چارچوب نظر در این پژوهش در دو بخییش ارالییه شیید اسییت .ابتییدا ضییرورت چییرخش
فرهنگی در مطالعه عرصۀ عیومی و استفاد از نظریههییا «شییرروند فرهنگییی» بییه اییین
منظور تشریح شد است .سی س مباحیین جییان هییارتلی )2010( 1در راسییتا فرییم تییأثیر
رسانهها و تکنولوژ ها جدید بر مشارکتها شرروند شرح داد شد اسییت .در پایییان
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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این بخش نیز با هدف توسعه فضا نظر به تعداد از مدلها جدید شرروند در پیوند
با رسانهها و فضا مجاز اشار شد است.
1ـ .2چرخش فرهنگی در عرصۀ عمومی

عرصۀ عیومی از نظر تاریخی مفرومی مرکز در دموکراسی مییدرن و «شییرروند مشییارکتی»
است که هابرماس ( )1989در ّ
تحول ساختاری حوزه عمومی به تفصیل بییدان پرداختییه اسییت.
هابرماس در این اثر مدلی هنجار و محدود به ی دولت سرزمینی از حوزۀ عیومی اراله کرد
است .حوزۀ عیومی از نظر او تحتتأثیر قدرت دولت مرکز عیل میکند ،مشییارکتکننییدگان
آن اعضا ی اجتیاع سیاسی یا شرروندان هسییتند ،عیییدۀ مباحیین آن دربییارۀ نگرانیییهییا
ّ
ّ
عیومی از اقتصاد ملی است ،با رسانهها مدرن بهویژ مطبوعات ،رادیو و تلویزیون ملی مرتبب
ّ
است و از زبان ملی برا طرح نظرات در آن استفاد میشود (فریزر.)10-9 ،2007 ،2
مدل هنجار هابرماس با نقدها فراوانی روبرو شد ا ست .از جیله آنکه این مییدل
با حوز ها عیومی «فراملی» و «مجاز » که در عصر دیجیتال نظریهپرداز شیید انیید،
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

.

مطابقت ندارد چرا که بی تردید عرصۀ گفت وگو آن ین امییروز از مرزهییا «دولییت» و
«ملت» هر دو فراتر رفته است (فریزر .)14 ،2007 ،این نقدها موجب توسعۀ بیشتر اییین
مدل در کارها بعد هابرماس و دیگران شد اسییت (بییرجس و هیکییاران .)2006 ،از
اصلیترین ت شها صورت گرفته برا بازنگر در حوزۀ عیومی هابرماس میتوان بییه
مداخلۀ مطالعات فرهنگی اشار کرد .مداخله ا که در اثر توجییه بییه کیینشهییا روزمییرۀ
شرروندان به هیگرایی فرهنگ عامه و عرصۀ عیومی انجامید است .جیییم م گولیگییان

1

( ) 2005در هیین راسییتا معتقیید اسییت حییذف زنییدگی روزمییر  ،احساسییات و لیذت از
مشارکت ها دموکراتی فریییی نادرسییت از قدرتینییدترین حالییتهییا مشییارکتهییا
شرروند به دست داد است (برجس2007 ،؛ برجس و هیکاران.)2006 ،
رسانهها جدید با فراهم ساختن جایگرینها مناسب برا تعاریف سنتی عرصۀ عیومی،
موجب پیوند آن با فرهنگها مشارکتی و گسترش آن شد انیید .از نظییر جنکینییز)7 ،2006( 2

«فرهنگها مشارکتی »3از ویژگیهایی مانند تسریل بیان هنر و مشارکت مدنی ،حیایییت از
ایجاد و به اشتراکگذار خ قیتها فرد  ،انتقال و گردش اط عات میییان افیراد باتجربییه و
کمتجربه ،محوریت هیکار و احساس درجاتی از اتصال به اعضا برخوردارند (بنت ،فریلن و
ولز .)401-402 ،2010 ،4جونز با تأکید صریح بر نقییش رسییانههییا در تحییوالت شییرروند

معتقد است فرم تعام ت کاربران با سیاست در عصر رسییانههییا از طریییو م حظییه الگوهییا
6

مصرف رسییانها آنهییا میکیین خواهیید شیید (جییونز .)371-373 ،2006 ،5هییریس و روز

( )2 ،2014نیز بر اثر این تحوالت مشارکتها شرروند را معادل طیفییی بسیییار گسییترد از
«امور مرتبب با خیر عیومی ،فارغ از شکل بیان آن و یا حوز ا که این کیینشهییا در آن صییورت
میگیرد» ،در نظر گرفتهاند .مداخلییۀ مطالعییات فرهنگییی در حییوزۀ عیییومی ،گسییترش مفرییوم
مشارکت و ظرییور فرهنگهییا مشییارکتی در اثییر اسییتفاد شییرروندان از رسییانههییا ،عی و بییر
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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نظریهها سنتی شرروند توجه به نظریهها «شرروند فرهنگییی» را نیییز ضییرور سییاخته
ً
است .به باور دالگرن )2006( 1برا فرم آنیه که دقیقا در میان مردم میگذرد ،برا فرم آنیییه
که به شرروند شکل میدهد و چگونگی شکلگیر آن ،به ی «چرخش فرهنگی نیاز اسییت
که از طریو اتخاذ رویکرد فرهنگی در پرداخت به معنا ،کنشها ،ارتباطات و هویتها» میکیین
خواهد شد (دالگرن .)267 ،2006 ،او برترین ابزار نظر جرت فرم کیینشهییا شییرروند
ظروریافته در بستر حوزۀ عیومی فرهنگی و رسانها شد را نظریههییا «شییرروند فرهنگییی»
میداند که در ادامه با جزلیات بیشتر تشریح شد است.
2ـ .2شهروندی فرهنگی

بر اساس دستهبند جرج ریتزر )2005( 2روندها مسییلب در شییرروند بییهطورکلی در
چرار دسته گفتیییان حقییوق نظریییه لیبیرال ،نظریییه جیرییور خییواهی ک سییی و مییدرن،
اجتیاعگرایی و تکثرگرایی رادیکال قرار میگیرند (قاسیییی و ژیییانپییور .)1387 ،سییه دسییته
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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نخست تعیینکنندۀ اصلیترین م لفهها شرروند اعم از «حقوق»« ،وظایف»« ،تعلییو»
و «احساس تعلو» است (عاملی و مرعلی14 ،2004 ،؛ جونز و گاونتا )5 ،2004 ،کییه در
قانون اساسی کشورها به اشکال متفییاوت در ابعییاد سیاسییی ،اجتیییاعی ،مییدنی و فرهنگییی
تعریف شد است .در اینجا به دلیل رعایت اختصار از توضیح این نظریهها ،م لفهها و اراله
مصادیو هر ی بر اسییاس قییوانین کشییورمان خییوددار شیید اسییت و بحیین بییا توضیییح
نظریهها «شرروند فرهنگی» مرتبب پیگیر شد است.
«شرروند فرهنگی» از جیله نظریاتی است که ذیل گفتیان تکثرگرایییی رادیکییال قیرار
میگیرد و به دنبال تحوالت عصر جدید اعم از جرانیشدن ،ظرییور تکنولییوژ هییا نییو ین
اط عاتی و ارتباطی ،تحول فرهنگی حوزۀ عیومی ،رسانها شدن مشارکتها شییرروند
و گسترش هویتیییابیهییا پسییامدرن و فراملییی مییورد توجییه قیرار گرفتییه اسییت .فییارغ از
ریشهها تاریخی مشخص شییرروند  ،ارالییۀ تعریفییی روشیین یییا دسییتیابی بییه چییارچوبی
مشخص به عنوان نظریۀ شرروند فرهنگی اغلب بییهدلیل عییدم وجییود تعریفییی روشیین از
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

فرهنگ با دشوار روبرو بود است (دالنتی .)2002 ،1پاولی )2008( 2در پی یافتن نتایج
ادغام دو حوز شرروند و فرهنییگ در ادبیییات موجییود ،اییین نتییایج را در سییه دسییتۀ کلییی
نظریهها متأثر از رشتهها علوم سیاسی ،جامعهشناسی و مطالعات فرهنگی قرار میدهد.
نظریهها ذیل سنت مطالعات فرهنگی به تحلیییل نقییش محصییوالت فرهنگییی در راسییتا
ً
افزایش ظرفیتها شرروند میپردازند .این دسته از نظریهها که بدوا با تیرکز بر تولیدات
رسانهها جیعی شکل گرفتهاند (برا مثییال میلییر )1998 ،در شیرایب فعلییی بییر اولویییت
رسانهها و تکنولوژ ها ارتباطی به عنوان واسطهها شرروند و مکانها مرکز بیرا
تولید فرهنگ ،دانش و تعامل (هارتلی2010 ،؛ هرمس2006 ،؛ جییونز2006 ،؛ یوریکیییو،
 )2004تأکید دارند و از هیین رو در این مقاله مورد استفاد قرار گرفتهاند.
ایدۀ «شرروند فرهنگی» در بافت رسانهها و شبکهها دیجیتال توسب هییارتلی ()2010
مفصلبند شد است .او تی ش دارد تییا تحییوالت تییاریخی شییرروند شییامل گسسییت از
دولتها و جایگزینی آن با «شرروند رسانها » را توضیح دهیید« .شییرروند رسییانها » از

نظر او خودسازمانیافته ،3کاربر محور ،4منعطف و مبتنی بییر تشییری مسییاعی اعضییا اسییت.
مخاطبان در این مدل با استفاد از رسانهها عامهپسند به شکلدهییی هویییت ،ایجییاد روابییب
گروهی و حتی اقدامات دور ا در برابر استراتژ شییرکتهییا میییپردازنیید ،از مصییرفکننییدۀ
صرف به تولیدگننییدگان جوامییع خیییالی ی انجییینهییا واقعییی ی تبییدیل میییشییوند و فراتییر از
شرروندان ،مصییرفکننیید «شییرروند رسییانها »
شرروند رسیی عیل میکنند .برخ ف
ِ
پایینبهباال ،خودسازماند  ،داوطلبانه ،پذیرا تنوع و سرگرمکنند است (.)239 ،2010

ورود اینترنت به عرصۀ «شرروند رسانها » موجب پیونیید بیییش از پیییش تولیییدگییر

(برر ور ) مصرفکنندگان 5با تکنولوژ شد است .هییارتلی بییا اذعییان بییه وجییود عناصییر
مدنی و «فرهنگها مشارکتی» (جنکینز )2006 ،در این نییوع از شییرروند  ،از آن تحییت
عنوان فرهنگها «خودت آن را انجام بد  »6یاد کرد است ( .)239-240 ،2010اگرچییه
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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تاریخیۀ این نوع فرهنگها به پیش از رواج شبکهها دیجیتال بییازمیگییردد ،ترکیییب آن بییا
اینترنت به طور ویژ به ظرور شرروند «آن را با دیگران انجام بد  »1انجامییید اسییت .اییین

نوع جدید از فرهنگها مشارکتی به معنا کشف ظرفیتها به اشتراکگذار دیدگا ها،
منابع و عاملیتها ،از طریو هیکار و مذاکر ی در طول شبکههییا واقعییی و مجییاز ی و
حفظ آگاهیها انتقاد و امیدبخش بهمنظور داشتن ی زندگی مناسییب و معقییول اسییت
(گییاتلو و گییرت 27-28 ،2007 ،2بییه نقییل از هییارتلی .)240 ،2010،هییارتلی (،2010

 )243-245پیامدها این نوع شرروند برا تحلیل «شییرروند فرهنگییی» را در شییش
گزار خ صه میکند:

باز ی هدفمند .3شرروند تنرا ی فعالیت شناختی و ذهنییی نیسییت بلکییه هیینییین

دربردارندۀ مجیوعها از ویژگیها طنزگییونگی ،رقییابتی بییودن ،سییرگرمکننییدگی و لییذت
بخشی در انجام هر مشارکت و مشورت سیاسی است.
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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کنشهای گفتمانی .4شرروند پایینبهباال ،خودسازمانیافتییه ،مبتنییی بییر کیینشهییا

خود بازنیایانه برساختگرایانه و ایجاد «روابب مشییارکتی در میییان غریبییههییا» بییه «هویییت
رابطها » برا افراد میانجامد ،که گفتیانی است و نه روایتی .این نییوع شییرروند کنشییی
ً
ً
نیادین و نه داستانی است .متنی است اما نه تیاما یا لزوما ک می.
تغییرات پویا .5ویژگیها و کاربردهییا نوظرییور شییرروند میکیین اسییت زودگییذر و

بیاهییت به نظر برسد .با این حال شرروند دارا آیند ا باز است و میتوانیید بییا تولییید
تنوع ،انتخاب و سازگار هیرا باشد.
هویت رابطهای .6شرروند نییتواند به هویت فرد تقلیییل یابیید ،حتییی زمییانی کییه
حقوق هویتی به عنوان هدف نرایی تعیین شد باشد .شرروند ویژگی جیعی و نییه فییرد
است ،اما به صورت همزمان این روابب بیرونی تولیدکنندۀ هویت فرد نیز خواهند بود.
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

منازعات جدید .1در بیان هویتها رابطها منازعات جدید شییکل خواهیید گرفییت.
این منازعات به دلیل گشودگی سیستم نسبت به عاملیت و تنوع از پایین به باال رخ میدهیید.
هیۀ عاملیتها از امکان ساخت و به اشییتراکگییذار هویییت رابطییها در سییطح جرییانی
برخوردار هستند و این خود میتواند زمینهساز ایجاد منازعات جدید شود.

دانش انضباطی .2تحقیقات ارتباطی خود از عاملیتهییا فعییال در توسییعۀ مفرییومی

شرروند هستند .این تحقیقات تصییدیو کننییدۀ تیینشهییا موجییود میییان سییطح خییرد یییا
«سوژ ها آگا » و سطح ک ن یا «سیستمها دانش جرانی» هستند.
در پایان این بخش با هدف دستیابی به درکی ملیوستر و عیلیاتیتییر از مشییارکتهییا
شرروند مجاز و توسعه چارچوب نظر برخی گونهها جدید شرروند معرفی شیید

است .کلیگلریولنشی  )37-36 ،2015( 3این گونهها جدید را «مییدلهییا شییرروند

جایگزین» نام نراد است .در ارالۀ مدلها جایگزین مورد نظر او تنرا برخی مدلها که بییا

اینترنت و رسانهها جدید پیوند روشنی داشته ی شرروند خودشکوفا 4و کنشها مییدنی

مشارکتی 5ی معرفی شد اند و دیگر مدلها از دل ادبیات موجود اضافه شد است.
جدول شماره ( .)1برخی مدلهای شهروندی جایگزین
ردیف
1
2
3
4

مدل شهروندی

شرح مدل

سییییازندگان روزمییییر
(بنگ)169 ،2005 ،6
شرروندان خودشکوفا
(بنیییییت14 ،2007 ،؛
بنیییت ،ولیییز ،فیییریلن،
)2011
کنشها مدنی مشارکتی
(زوکرمن)2014 ،7
کنشگییر هواخواهانییه
(جنکینز)65 ،2014 ،

مبتنی بر اقدامات و موقعیت افراد ،سرگرمکنند  ،موقت و پار وقت ،عینی و نه ایدلولوژی ،
پنرانبودن هویتها ،دارا اعتیادبهنفس و استفاد از سیستم در صورت نیاز.
مبتنی بر اهداف شخصی ،کنشگرایی فردگرایانه حییول مصییرفگرایییی ،کیینشهییا
ّ
جیعی داوطلبانه و فراملی ،تأکید بر تعام ت میانفرد با واسییطه تکنولییوژ  ،مییرز
مبرم میان تولید و مصرف محتوا ،تولید و به اشتراکگذار محتوا در شبکهها هیتا
به هیتا که هویتها شخصی را به مشارکت پیوند میزنند.
برنامهریز برا دستیابی به اهداف و انجام مشییارکتهییا هدفینیید اعییم از ایجییاد
تغییرات قانونی ،هنجار و ابراز نارضایتی.
انواع مشارکتها مدنی و سیاسی که در قالب استعار ها برگرفته از فرهنگ عامه و
بر اساس ع یو و روابب هواداران شکل میگیرد.

یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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 .3تحلیل محتوای مردمنگارانۀ عرصۀ عمومی اینستاگرام

جرت تحقو اهداف توصیفی ی اکتشییافی پییژوهش از روش تحلیییل محتییوا مییردمنگارانییه
استفاد شد است .رویکرد مردمنگارانه به تحلیل متون که بییر اسییاس اصییول جیییعآور و
تحلیل داد هییا کیفییی قیرار دارد (آلتاییید ،)1987 ،1نخسییتین بییار توسییب آلتاییید (،1985
 )1987جرت ترکیب رویکرد کیفی مردمنگار با روش تحلیل محتوا کیی بییهکار گرفتییه
شد اسییت (اسییییت ،سییلز و کلییونگر .)269 ،1994 ،2مشخصییۀ بییارز تحلیییل محتییوا

مردمنگارانه روابب تعاملی و پویا میان محقو ،مراحل مختلف توسعه مفاهیم ،نیونهگیییر ،
جیعآور  ،کدگذار  ،تجزیه و تحلیل و تفسیر داد هییا اسیت (آلتاییید .)68 ،1987 ،اییین
روش با افزودن ویژگیها تحلیل مردمنگارانه به متن مورد مطالعه به فرم عییییوتییر معییانی
متن و تأیید و توسعه روابب نظر منجر میشود (برنرارد ،فوتلر و هییارپر .)2010 ،3در اییین
راستا طبقهها و متغیرها میتواند به عنوان راهنیا مطالعه مد نظر باشند اما ظرور مقییوالت
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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جدید نیز مورد پذیرش و انتظار است (آلتاید .)68 ،1987 ،هیینین مقولهها و کدهایی که
محقو در گام اول و از گذر مطالعۀ مردمنگارانۀ داد ها بهدست آورد میتواند در مرحلۀ بعد
و از طریو تحلیل محتوا کیی به طور سیستیاتی بیرا کدگییذار و مقولییهبنیید سییایر
داد ها بهکار گرفته شود (آلتاید1987 ،؛ به نقل از اسییت و هیکاران.)270 ،1994 ،
نیونهها مورد بررسی به منظور شناسایی جریان اصلی مشارکتها شییرروند ِ کییاربران
زبان اینستاگرام انتخاب شیید کییه از پییر بازدیییدترین
جوان ،از میان صفحهها عیومی فارسی ِ

شبکهها اجتیاعی در ایران است .جرت پاسخ به هیه س االت مطرحشد کدها موضییوعی
به شیو استقرالی از دل محتوا موجود در صفحهها و پستهییا اسییتخراج شیید و سی س ذیییل
طبقهها و مقولهها مناسب تفکی شد اند .در انتخاب نام برخی مقوالت از مفاهیم نظر نیز
استفاد شد است تا از این طریو پیوندها موجییود میییان نظریییههییا شییرروند فرهنگییی و
مدلها نوظرور شرروند با یافتهها روشن شود .هیینین به دلیل حجم باال داد ها آن ین
و اهییت محاسبه فراوانیها ،نتایج هم در قالب توصیفات متنی و هم نیودار اراله شیید اسییت،
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

.
.

امکانی که به واسطه بهکارگیر تحلیل محتوا مردمنگارانه در این پژوهش فراهم شیید اسییت.
فرایند نیونهگیر از میان صفحهها عیومی اینستاگرام و تحلیل محتوا این صفحهها در سییه
مرحله انجام شد است .در فرایند نیونهگیر هر دو شیو تصادفی و هدفیند بییه کییار رفتییه کییه
جزلیات آن در جدول شیار ( )2تشریح شد است.
جدول شماره ( .)2جزئیات فرایند نمونهگیری
منطق و راهبرد نمونهگیری

واحد نمونهگیری

حجم
نمونه

نیونهگیر تصادفی بیا اسیتفاد از
مرحلۀ اول :نمونهگیری

قابلیتها جستوجو ،اکس لور،1

از میان صفحههای

پیشییییینراد 2و هشیییییتگ ( )#در

عمومی اینستاگرام

اینستاگرام در باز  5د ما 1395

ی جسیییتوجو طییییف گسیییترد ا از واژگیییان بیییا
صیییییفحههیییییا
عیومی اینستاگرام

موضوعات متفاوت؛
610

تا  18فروردین 1396
مرحلۀ دوم :نمونهگیری

نیونهگیر هدفینید بیا اسیتفاد از

از میان صفحههای

راهبیییرد دسیییتیابی بیییه حیییداکثر

طنز-سرگرمی

پراکندگی

از میان پستهای هر
صفحه

ی عدم برخوردار از محتوا شخصی و هرز نگارانه؛
ی عدم تعلو به سازمانها و شرکتها؛
ی برخوردار از محتوا منسجم و هدفیند.
ی برخوردار از حداقل  1000دنبالکنند ؛

صفحهها طنیز ی
سرگرمی

20

ی به اشتراکگذار فعاالنه محتوا در 6ماهیۀ منتریی بیه
زمان تحلیل؛

شیید در بییاز  15آذر  1395تییا  15در صیییفحههیییا
طنز/سرگرمی

2792
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ی عدم پذیرش تبلیغات در صفحه.

مرحلۀ سوم :نمونهگیری هیه پستها به اشتراک گذاشیته پستها موجیود
اردیبرشت 1396

مالحظات کلی

ی برخوردار پستها از عنوان و توضییحات در قالیب
کاور ،ک شن و هشتگ

واحد تحلیل در تحلیل محتوا مردمنگارانه نیز میتواند تابع قواعد کلی تحلیییل محتییوا
کیی و کیفی شامل هر ی از انواع واحدها کدگذار  ،3زمینه 4و ثبییت 5باشیید (مایرینییگ،
 .)51 ،2014فارغ از تعریف هر ی از واحدها تحلیل ،کارکردها کلی آنرا از قبیل تعیییین
حساسیت در کدگذار و روشن ساختن بخشهایی از متن که در ی سیسییتم کدگییذار بییه
تولید طبقههییا میییانجامیید (مایرینییگ ،)51 ،2014 ،اسییتفاد از آنرییا را در تحلیییل داد هییا
مجاز نیز مرم ساخته است .با توجه به س االت مطرحشد  ،واحد تحلیل در این پژوهش در
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

.
.
.
.

شهروندیهای جدید در
کنار شهروندی رسمی ...

دو مرحله تعریف شد است .در مرحله اول و با هدف دستیابی به پرتکرارترین مدل مشییارکت
شرروند کاربران جوان ،هر صییفحه یییا پیییج ذیییل یی کیید قیرار گرفتییه اسییت (بیرا مثییال
صفحهها طنز/سرگرمی در مقوله مشارکتکننییدگان روزمییر و خودشییکوفا یکییی از کییدها
استخراج شد است) .در مرحله بعد به منظور تعیین مضامین پسییتهییا ،مقیییاس هییر یی و
میزان انطباق آنها با شرروند ملی ،از «واحد معنا» بییه عنییوان واحیید تحلیییل اسییتفاد شیید

است .واحد معنییا بییه پیشیینراد فایییل و زیفیییریس )2010( 1بیرا تحلیییل محتییوا کیفییی در
اجتیاعات آن ین مناسبتر از واحدها معیول مانند پیییام و جیلییه اسییت ،چیرا کییه امکییان
کدگذار محتوا در سطحی قابل تنظیم از جزلیات را میکن میسازد.

 .4ارائه و تحلیل یافتهها

نتییایج مشییاهدات آن ییین و تحلیییل محتییوا مییردمنگارانییه در دو مرحلییه شییامل معرفییی
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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پرتکرارترین مدلها شرروند در صفحهها عیومی اینستاگرام و س س بررسی مضامین
اصلی این صفحهها بیان شد است.
1ـ .4مدلهای مشارکت شهروندی در صفحههای عمومی اینستاگرام

هیانطور که آمد ،در این مرحله ت ش شد تا با انتخاب هر صفحه بییه عنییوان یی «واحیید
تحلیل» ،توصیفی از رایجترین گونهها مشارکت شرروند جوانان در فضا مجاز اراله
شود .در نامگذار مقولهها هر آنجا که کارکرد صفحههییا و مضیییون آنهییا بییا «مییدلهییا
جایگزین شرروند » ی بر اساس ویژگیها مندرج در جدول شیار ( )1ی مطابقت داشته،
از هیان عنوانها به صورت منفرد و یا ترکیبی استفاد شد است .تعریف دقیو و مییورد نظییر
این پژوهش از هر ی از مقولهها در ادامه اراله شد اسییت« .مشییارکتکننییدگان روزمییر و
خودشکوفا»« ،هواخواهان» و «مشارکت کنندگان مدنی» مقولهها به دست آمد هستند.
صفحهها عیومی با مشخصییاتی از قبیییل ترکیییب اط عییات و سییرگرمی ،لییذتگرایییی،
ّ
سرگرمکنندگی ،موقتی و پار وقت بودن ،غیرحرفها  ،داوطلبانییه و اتکییا بییه سیاسییت مصییرف و
ارزشها سب زندگی هیگی ذیییل مقولییۀ «مشییارکتکننییدگان روزمییر و خودشییکوفا» قیرار
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

گرفتهاند ،چرا کییه برخییی از ویژگیییهییا ذکییر شیید بییا دو مییدل «شییرروند خودشییکوفا» و
«سازندگان روزمر » انطباق بیشتر داشتند .این گونۀ شرروند بر اساس یافتهها رایجترین نییوع
مشارکت ی با  67درصد فراوانی ی در قالب صفحهها عیومی اینستاگرام است .این صییفحههییا
بر حسییب بیشییترین فراوانییی شییامل کییدهایی از قبیییل «طنز/سییرگرمی»« ،زیبییالی و آرایییش»،
«مذهبییاس می»« ،آموزش آش ز و صنایع دسییتی»« ،جیلییههییا قصییار ادبی یعاشقانه»،
«حقایو علیییتاریخی»« ،عکس و عکاسی»« ،سییرگرمی»« ،معرفییی شییررها»« ،موسیییقی»،
«ورزش و س متی»« ،معرفی فیلم و سریال»« ،نوستالژ »« ،مجلهها خبر »« ،مد و لباس»
و «روانشناسی» میشوند .این کییدها بییر اسییاس درصیید فراوانییی در نیییودار شیییار ( )1قابییل
م حظه است .در اینجا به دلیل رعایت اختصار از اراله توضیحات تفصیلی برا کدها روشن
و دارا ابرام کیتر در مدلها مختلف شرروند پرهیز شد است.
42/58

روانشناسی

مد و لباس

مجلهها خبر

نوستالژ

معرفی فیلم و سریال

ورزش و س متی

موسیقی

معرفی شررها

سرگرمی

عکس و عکاسی

حقایو علیی-تاریخی

جیله ها قصار ادبی

آش ز و صنایع دستی

آرایش و زیبایی

طنز-سرگرمی

مذهبی-اس می

1.95 1.70 1.70 1.46 1.22 1.22 0.73

6.81 6.57 6.08
4.87 4.38 3.89

7/3

7/54
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۴۰
۳۵
۳۰
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۲۰
۱۵
۱۰
۵
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نمودار شماره ( .)1درصد فراوانی کدهای طبقۀ مشارکتکنندگان روزمره و خودشکوفا

دومین مدل شرروند پرتکرار صفحهها «هواخواهی» است که چنانیه آمد میتییوان
آنها را ت شهایی طرفدار محور از طریو بهکارگیر محتییوا فرهنییگ عامییه قلیییداد کییرد
(جنکینز1992 ،؛ به نقل از بروس و شرستوا .)2011 ،1صفحههایی که ذیل این دسییته قیرار
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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گرفتییهانیید شییامل انییواع صییفحههییا «هنییر »« ،ورزشییی»« ،سیاسییی» و «برنامییههییا
تلویزیونی» میشوند .صفحهها هواخواهی «هنر » پرتکرارترین کد این دسته است که با
محوریت ابراز ع قه به هنرمندان و بیشتر خوانندگان و بازیگران سینیا و تلویزیون داخلی و
خارجی ساخته شد اند .صفحهها طرفدار «ورزشی» نیز بیشتر با محوریت حیایییت از
ّ
تیمها فوتبال ملی و باشگاهی ایجاد شد اند .ابیراز ع قییه و حیایییت از شخصیییتهییا
سیاسی کشور و بیان ع یو حزبی محتوا اصلی صفحههایی است کییه بییا کیید طرفییدار
«سیاسی» مشخص شد اند .نیایش بخشها مختلف ی فیلم ،سریال و کارتون داخلییی
و خارجی در قالب پستها مختلف محتوا اصلی کد «برنامههییا تلویزیییونی» اسییت.

در این دسته ع و بر صفحهها هواخواهی صفحهها ضد هواخواهی 1یییا مخییالفتی نیییز
نیز مشاهد شدند .ضد طرفدار بییه کیینشهییایی از قبیییل ابیراز بیییع قگییی ،فاقیید معنییا،
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

14

دوره  ،13شماره 3
پاییز 1399
پیاپی51

احیقانه ،ضد اخ قی و به دور از زیبایی خواندن ی متن یییا شییخص اشییار دارد (گییر ،2
ً
 .)2003این گونه صفحهها در مطالعه حاضر صرفا به ابراز مخالفت با رفتار افیراد کییه در
ً
اینستاگرام به شررت رسید اند و معیوال در میان کاربران با عنوان «شاخ مجییاز » شییناخته
میشوند ،محدود میشدند.
سازماندهی و مشارکت در اقدامات عیومی جرت تأثیرگییذار بییر حییوز ا خییاص و
تحقو هدفی مشخص از ویژگیها اصلی مقولۀ «مشییارکتکننییدگان مییدنی» اسییت ،کییه
چنانیه از مضیون دو کد ذیل آن نیز بر میآییید بییا ویژگیییهییا مییدل «کیینشهییا مییدنی
مشارکتی» (زوکرمن )2014 ،هیسوتر است .این صفحههییا کییه از کمتعییدادترین کییدها در
نیونۀ مورد مطالعه برخوردار بییود انیید ،شییامل دو کیید «اعتراضییی» و «توسییعۀ اقتصییاد »
میشوند .کد «اعتراضی» به نقد وضعیت آزاد بیان ،شرایب بیید اقتصییاد و کاسییتیهییا
قانونی در حوزۀ حقوق زنان اشار دارد .شعار کاهش فقر و آبادانی کشور نیز محور اصلی در
کد «توسعۀ اقتصاد » بود است .هیانطور که در نیییودار شیییار ( )2م حظییه میییشییود
طبقییۀ مشییارکتکننییدگان روزمییر و خودشییکوفا رایییجتییرین نییوع شییرروند جییایگزین در
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

اینستاگرام است و از میان کدها این طبقه ،کد طنز/سیرگرمی بییا اخییت ف قابلم حظییه و
تقریبی 43درصد بیشترین تعداد صفحه را به خود اختصاص داد است.
معرفی فیلم و سریال

عکس و عکاسی

70

مجلهها خبر
سرگرمی
حقایو علیی و تاریخی
موسیقی

تولیدات تلویزیون داخلی

نوستالژ
آرایش و زیبایی

هنر
ورزشی

معرفی شررها

50
40

طنز-سرگرمی

سیاسی

هواخواهان

مد و لباس

60

ورزش و س متی

ضد طرفدار

مشارکت کنندگان مدنی

30
20

روانشناسی
توسعه اقتصاد و اعتراضی

80

مذهبی-اس می
آش ز و صنایع دستی
جی ت قصار ادبی
مشارکت کنندگان روزمر و خودشکوفا
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از هیین رو ،در ادامه با تغییر «واحد تحلیل» از صییفحه بییه پسییت و معنییا اصییلیتییرین
مسالل مورد توجه در این صفحهها به صورت دقیوتر توصیف شد اسییت .بییدین منظییور از
میان نیونۀ  175صفحها «طنز/سرگرمی»  20صفحه برا تحلیییل محتییوا مییردمنگارانییه
انتخییاب شییدند .بییا توجییه بییه تیییایزات شییکلی صییفحههییا در قالییب انییواع «کلیی هییا و
دابسیشها  1داخلی»« ،عکسیمتن»« ،ترول« ،»2کلی ها خارجی»« ،کلی فیلمها و
سریالها طنز داخلییی»« ،فیییلمهییا کوتییا طنییز« ،»3انیییشیینهییا» و «مییدلی زها» ،4در
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 .2ترولها ( )trollدر میان کاربران ایرانی به شکل هایی گفته میشود که توسب خود کاربران طراحیشد و معانی بسیار
ظریف اجتیاعی را به گونه انتقاد بیان میکنند (علیزاد .)1393 ،
 .3این فیلمها کوتا طنز که با عنوان واین ( )vineشناخته میشوند توسب کیدینها مجاز یا واینرها در موضوعات
مختلف تولید میشوند.
.

انتخاب نیونه دستیابی به بیشترین میزان پراکندگی هم در شکل و هم در مضیییون میید نظییر
قرار گرفته است .مشخصات اصلی این صفحهها در جدول شیار ( )6اراله شد است.
جدول شماره ( .)3مشخصات صفحههای طنز/سرگرمی

1

474

1632

ترکیبی از هیۀ قالبها

2

355

2711

ترکیبی

3

318

3728

ترکیبی

4

313

1572

ترکیبی

5

104

2211

ترکیبی

6

106

2221

ترکیبی

7

289

778

ترکیبی

8

89

1206

ترکیبی

9

89

281

دابسیش و ویدلوها افراد ناشناس

10

116

289

مدلی ز

11

354

721

انیییشن

12

287

207

فیلم کوتا طنز

13

531

738

فیلم کوتا طنز

14

35

89

فیلم کوتا طنز

15

48

430

فیلم کوتا طنز

16

237

687

کلی فیلمها و سریالها طنز داخلی

17

225

1126

عکس-متن

18

74

607

عکس-متن

19

608

2678

ترول

20

407

2229

ترول

ردیف
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تعداد دنبالکنندگان

تعداد پست

قالب اصلی پستها

(هزار نفر)

2ـ .4تحلیل محتوای صفحههای طنز/سرگرمی

هدف اصلی از تحلیل محتوا مردمنگارانه در این مرحله شناسایی اصییلیتییرین مضییامین،
مقیاسها و میزان انطباق پستها به اشتراک گذاشته شد در صفحهها طنزیسرگرمی بییا

ّ
شرروند ملی است .مقولییههییا بییه دسییت آمیید «شییرروند فردگرایانییه»« ،شییرروند
جیعگرایانه»« ،شرروند رسیی»« ،شرروند محلی» و «شییرروند فراملییی» را شییامل
ّ
میشوند .از این میان «شرروند رسیی» از نزدیکی بیشتر با م لفهها شییرروند ملیی
در فضا واقعی برخوردار بود و به هیین خاطر در تحلیلها بیییرون از گسییتر «شییرروند
فرهنگی» در نظر گرفته شد است.
هر ی از مضامین مدنی ،اجتیاعی ،سیاسی و فرهنگی که خارج از حوزۀ طنز/سرگرمی
بیانگر حقوق و وظایف ،تعلو و احساس تعلو شرروند کاربران بود به عنوان «شرروند
رسیی» قلیداد شد است .کدها این مقوله به ترتیب شامل «احسییاس تعلییو فرهنگییی»،
«احساس تعلو مدنی»« ،احساس تعلو اجتیاعی»« ،احساس تعلییو سیاسییی»« ،وظییایف
اجتیاعی»« ،وظایف فرهنگی» و «تعلقات مدنی» میشود .در تفکی پستها بییا اسییتفاد
از کدها تعلو و احساس تعلو ذکر این توضیح الزم است که پستهایی کییه نشییاندهنیید
عضویت ،مشارکت و بیان عقید ا بود اند به مثابه تعلقات شناخته شد اند و چنانیه وجو
عاطفی مانند احساس افتخار ،تحسین ،خشم و شاد در آنرا پر رنگ بییود ذیییل احسیاس
ً
تعلو قرار گرفتهاند .این طبقییه در مجیییوع از فراوانییی تقریبییا  5درصیید برخییوردار بییود و
جزلیات آن در نیودار شیار ( )3آورد شد است.
نخستین کد این مقوله «احساس تعلییو فرهنگییی» اسییت کییه دربردارنییدۀ مصییادیقی چییون
«بزرگداشت آلینها و سنتها ایرانی یاس می»« ،افتخییار بییه آثییار ادبییی و زبیان فارسییی» و
«گرامیداشت یاد و خاطرۀ هنرمندان فقید» است و از فراوانییی تقریبییی 39درصیید برخییوردار
بود است« .احساس تعلو اجتیاعی» با بییه اشییتراکگییذار پسییتهییایی دربییارۀ «افتخییارات
ورزشی» و «قررمانان ورزشی» به نیایش گذاشته شد بود« .هیدرد بییا هیوطنییان» از دیگییر
نیودها احساس تعلو اجتیاعی کاربران بود و شامل بزرگداشت آتشنشانان حادثۀ فروپاشی
ساختیان پ سکو و هیدرد با خانواد ها ایشان و هیینین هیدرد با هیوطنان خوزستانی
به دلیل مواجه با ریزگردها و شرایب بد زیستمحیطی در باز زمانی مورد مطالعه بود است.
برخی کاربران با انتشار پستهایی دنبالکننییدگان را بییه «مشییارکت در امییور خیریییه» و
کی به نیازمندان تشویو کرد بودند که گویا «تعلقات مدنی» ایشان بود است .دعییوت
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دنبالکنندگان به عضویت در انجینها حامی نوجوانان محکوم به قصاص و کودکان مبت
به سرطان نیونههایی از این تعلقات بودند .ع و بر تعلقات مییدنی تعییداد از کییاربران بییا
تقدیر از خیرین ،هیدرد با بییاران ،تحسین و اکرام معلوالن و ضییرورت احتیرام بییه فقیرا،
«احساس تعلو مدنی» خود را نیز به اشتراک گذاشته بودند .وظایف شرروند مورد توجییه
کاربران شامل ضرورت حفاظت از محیب زیسییت ،رعایییت قییوانین راهنیییایی و راننییدگی و
انجام خدمت مقدس سرباز میشدند که دستۀ نخست به «وظایف فرهنگییی» و دو دسییتۀ
دیگر به «وظایف اجتیاعی» مرتبب است« .احساس تعلو سیاسی» بییا بییه اشییتراکگییذار
پیامهایی به مناسبت درگذشت چرر ها سیاسی کشور و هیینین مسالل مرتبب با سیاست
خارجی ایران به نیایش گذاشته شد بود .واکنش منفی کاربران به قییانون مرییاجرتی دونالیید
ترام رلیس جیرور آمریکا و پیشرو نیروهییا داعییش در سییوریه از جیلییه موضیوعات
مورد توجه کاربران در حوز سیاست خییارجی بییود .چنانیییه م حظییه میییشییود ،کییدها
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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«شرروند رسیی» و مضامین ذیل آنرا بییا م لفییههییا و ابعییاد مختلییف مییدنی ،اجتیییاعی،
ّ
سیاسی و فرهنگی شرروند ملی در فضا واقعی پیوند و مطابقت روشنی دارند.
39.06

45
40
35

21.88

30

23.44

25
20

7.81

10

تعلو مدنی

وظایف اجتیاعی

سیاسی

احساس تعلو

اجتیاعی

احساس تعلو

احساس تعلو مدنی

فرهنگی

وظایف فرهنگی

5

نمودار شماره ( .)3درصد فراوانی کدهای شهروندی رسمی

احساس تعلو

1.56

1.56

4.69

15

0

هر نوع محتوا مبتنی بر طنز ،سرگرمی ،ع یو فرد  ،لذت و زندگی روزمر هیسییو بییا
«شرروند فرهنگی» در نظر گرفته شد است .مضامین مرتبب با «شرروند فرهنگییی» در
چرار مقوله شامل «شرروند جیعگرایانه»« ،شرروند فردگرایانه»« ،شرروند محلییی»
و «شرروند فراملی» قیرار داد شید انیید« .شییرروند جیییعگرایانییه» بییه بیییان مسییالل و
آسیبها فرهنگی ،اجتیاعی ،اقتصاد و سیاسی در قالب طنز اشار دارد .کاربران در این
نوع مشارکتها بییا طییرح و نقیید مسییالل و معضی ت مختلییف سییعی در آگییاهیبخشییی و
فرهنگساز جرت رفع آنها داشتند .از مجیوع پستهییا تحلیییل شیید  461پسییت کییه
ً
تقریبا معادل  16درصد کل پستها است در این مقوله قرار گرفته است .نیودار شیییار ()4
نشاندهندۀ فراوانی کدها این مقوله است.
20 18.22

1.52 1.08 1.080.87

2.822.602.392.39 2.17

3.69

4.77

6.07

7.38

11.71 11.50
10.85
8.89

15
10
5

تردید زبان فارسی

نقد شبکه ها ماهوار ا

نقد خدمات برداشت و درمان

محدودیت ها مدنی

حیایت از محیب زیست

نابرابر ها جنسیتی

نقد موسیقی معاصر

بروکراسی و فساد ادار

معض ت آموزشی

معض ت شرر

سایر مشک ت اجتیاعی

مشک ت خانوادگی

نقد تولیدات تلویزیون و…

ضعف رعایت اصول اخ قی

مشک ت اقتصاد

طنز سیاسی

نقد افراط در مدگرایی و زیبایی

آسیب ها فضا مجاز

0

نمودار شماره ( .)4درصد فراوانی کدهای شهروندی جمعگرایانه

«آسیبها فضا مجاز » با فراوانی تقریبی  18درصد پرتکرارترین کیید در اییین مقولییه
است و بهطورکلی بیانگر مضامینی است که تضعیف فرهنگ ،هویت و سب زندگی ایرانییی در
فضا مجاز را در قالب طنز مورد نقد قرار میدهد .تقبیح رفتارها برخی کاربران شبکهها
ً
اجتیاعی که اصط حا به آنرا «شاخها مجییاز » گفتییه میییشییود و بییا انجییام جراحیییهییا
زیبایی ،رفتارها غیرمعیول و تجیلگرایی به دنبال جلب توجه هستند ،اصلیترین هدف اییین
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انتقادات بود است .کد «طنز سیاسی» به پرداخییت انتقییاد کییاربران بییه گسییتر ا از مسییالل
سیاسی از جیله رویداد ثبت نام کاندیییداها ریاسییتجیرور و نقیید سیاسییتهییا دونالیید
ترام رلیس جیرور آمریکا اشار دارد« .نقد افراط در مدگرایی و زیبییالی» بییه ترتیییب اسییتفادۀ
بیش از حد خانمها از لوازم آرایشی ،رواج جراحیها زیبالی و سب هییا پوشییش جوانییان را
مورد توجه قرار میدهد« .مشک ت اقتصاد » چنانیه از عنوان آن نیز برمیآییید بیشییتر بیییانگر
طرح معض ت مالی از قبیل فقر ،بدهکار  ،کساد بودن کسبوکارها ،پیامدها منفی قاچییاق
بر اقتصاد داخلی و مفاسد اقتصاد است« .ضعف رعایت اصول اخ قی» خود بییا تقسیییم بییه
اصول اخ قی خرد و ک ن بیانگر اذعان کاربران به وجود چنین مساللی در سطح جامعییه بییود
است .انتقادها اخ قی سطح خییرد بییر ضییعف رعایییت آداب فییرد در ارتبییاط بییا خییانواد ،
دوستان و هیکاران تأکید دارد که تیلو ،تعارفها بیش از حد ،پرحرفی ،دروغگییویی ،غیبییت
و رفتارها مداخلهجویانه از این جیله بودند .مشک ت اخ قی سطح ک ن امییا بییا رفتارهییا
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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عیومی و ناشایست افراد در رابطه با دولت و دیگر شرروندان مانند عدم رعایت حقییوق دیگیران
در استفاد از امکانات عیومی و عدم هیکار در مواقع بحران مرتبب است.
«نقد تولیدات تلویزیون و سینیا ملی» دربرگیرندۀ طیف گسترد ا از انتقادات ماننیید دور
بودن تولیدات از واقعیت جامعه ،کیفیت پایین تولیدات و مخاطبان کم تا نقدها جزلیتییر کییه
ً
مشخصا ی برنامه یا مجر را مورد نقد قرار داد اند ،است .این کد هیینین به شوخی کاربران
با تولیدات سینیایی داخلی ،منتقدان سینیا و بررسی اتفاقات جشیینوار فیییلم فجییر اشییار دارد.
طرح مشک ت ازدواج جوانان مانند هزینهها برگزار مراسم ،خرید مسکن ،آسیبها ناشی
از روابب دوستی پیش از ازدواج و باال بودن آمار ط ق با کد «مشک ت خانوادگی» عنوان شد
است .کاربران با بیان «سایر مشک ت اجتیاعی» گسترۀ وسیعی از مسالل را به صورت پراکنیید
و کمرنگ مورد توجه قرار داد بودند .بیکار  ،رشد مشاغل کاذب ،دزد  ،شیرایب سییالیندان و
معلوالن ،اعتیاد و زورگیر از جیلۀ این مسالل بودند.
«معض ت شرر » بیانگر مشک ت مرتبب با فضا شرر و کیفیت خدمات عیومی است.
کد «معض ت آموزشی» به نقد کاستیها نظام آموزشی در قالییب طنییز اشییار دارد .اییین کیید
مضامینی از قبیل آموزشها غیر کاربرد در مییدارس ،نییابرابر در آینییدۀ شییغلی رشییتههییا

تحصیلی ،بیتوجری به ع قهها دانشآمییوزان در انتخییاب رشییتۀ تحصیییلی ،مییدرکگرایییی و
هزینهها باال تحصیل در دانشگا ها آزاد را شامل میشیید .کییاربران بییا بیییان کاسییتیهییا
ادار ها و سازمانها در اراله خدمات ،بیکفایتی مدیران و کارمندان که در قالب کد «بروکراسی و
فساد ادار » خ صه شد  ،مانند سایر کدها موجود در مقوله «شرروند جیعگرایانه» نگییا
انتقاد خود را در طرح مسالل مختلف آشکار ساختهاند« .نقد موسیقی معاصر» گویررای نقیید
آهنگها پاپ و رپ داخلی در سه محور اساسی است .بیمعنا بودن متن ترانهها ،خواننییدگان
بیاستعداد و نقییش مخاطبییان جییوان در گسییترش اییین نیوع از تولیییدات موسیییقایی ،محتییوا
تشکیلدهندۀ این سه محوراند .در کد «نابرابر هییا جنسیییتی» کییاربران بییا اعتقییاد بییه وجییود
تبعیضها ماد  ،حقوقی و فرهنگی علیه زنان از قبیل نابرابر امکانات ورزشی ،عییدم امکییان
ورود به ورزشگا ها و ناامنی ،سعی در نقد آنها داشتند.
«محدودیتها مدنی» بهطور مشخص به بیان محییدودیت آزاد بیییان و حجییاب اشییار
دارد .در کد «حیایت از حیوانات و محیب زیسییت» کییاربران بییر تغییییر نگییا هییا موجییود بییه
مصرف منابع طبیعی تأکید کرد اند .مسئله اصلی کاربران
حیوانات و ضرورت اص ح الگوها
ِ
در کد «نقد خدمات برداشتی و درمانی» گران بودن هزینهها درمان و کیفیت نییازل خییدمات
درمانی در بییارستانها بود است« .آسیبها شبکهها ماهوار ا » نیز پیامدها منفی اییین
شبکهها برا خانواد ها و تیسخر محتوا آنها را در بر دارد« .تردید زبان فارسی» آخرین کیید
ذیل «شرروند جیعگرایانه» است که با اشار به پیامدها منفی رواج اصییط حات جدییید و
تأثیرات منفی فضا مجاز بر زبان فارسی ،نیاز به پاسدار از آن را یادآور میشود.
کدها ذیل دسته «شرروند فردگرایانه» بیا تجربییههییا ،ع یییو و دغدغییههییا فییرد
کاربران جوان به دور از هرگونه نگا انتقاد  ،در ارتباط است .در این نوع شرروند کاربران
بیشتر اتفاقها معیول و تجربهها روزمر خود را مطرح ساختهاند .پستهییا ذیییل اییین
مقوله با فراوانی قابلم حظۀ  69درصد در قالب  18کد تفکی شیید انیید کییه در نیییودار
شیار ( )5م حظه میشود.
«روابب دوستی» پرتکرارترین کد این مقوله با فراوانی تقریبی 24درصد است .روابییب
دوستی خود به دو گونۀ روابب دوستی «دخترها و پسرها» و دوسییتی «پسییرها» قابییل تقسیییم
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است .گونۀ نخست که از فراوانی به مراتب بیشتر  19درصد برخوردار بود شامل توصیف
کلیشهها ،جزلیات و اتفاقات معیول در این روابییب اسییت .روابییب دوسییتی پسیرها نیییز بییه
گونها مشابه به اتفاقات و کیفیت دوستی معیول پسرها پرداخته و با عناوینی مانند «رفیییو
بیپول»« ،رفیو پر ادعا» و «رفیو دهنلو» مشخص شد بودند« .تحصیییل و آمییوزش» بییه
شوخیها کاربران با اتفاقات دوران مدرسه و دانشگا از قبیل تقلب ،جییزو نویسییی ،عییدم
بازدهی در ک سها اول صبح اشار دارد .توجه کاربران بییه تجربییههییا جزلییی و عییاد
مانند ترس در مواقع تنرایی ،هیرا نداشییتن پییول در هنگییام خرییید ،بیییحوصییلگی بییا کیید
«اتفاقات پیشپاافتاد » نشان داد شد است« .ویدلو افراد معیولی و ناشییناس» دربرگیرنییدۀ
ویدولوهایی بود که در آن کودکییان و بزرگسییاالن ناشییناس بییه دلیییل انجییام امییور جالییب و
خند دار مورد اقبال عیومی قرار گرفته بودند .این کد هیینین به دابسیشها و چالشهییا
بازتولید شد در فضا مجاز مانند «چالش مانکن» 1اشار دارد.
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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نمودار شماره ( .)5درصد فراوانی کدهای شهروندی فردگرایانه
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ً
) ی رویداد ویدیویی شایع و اصط حا وایرال شد است که در آن افراد در حالی که
 .1چالش مانکن (
ً
) از ر شرومرد
بدون حرکت هستند از آنها فیلم گرفته میشود .معیوال در پس زمینۀ این فیلم آهنگ بیتلز سیا (
) پخش میشود .این چالش برا نخستین بار توسب نوجوانان دبیرستانی در آمریکا و در اکتبر  2016ساخته شد
(
.)2016 ،
و س س در سایر کشورها جران نیز مورد استقبال کاربران شبکهها اجتیاعی قرار گرفت (

«روابب خانوادگی» به انعکییاس طنییزگونییه روابییب و گفتوگوهییا روزمییر میییان اعضییا
خانواد ها میپردازد« .کلیشهها جنسیتی» دو دسته کلیشهها جنسیتی «زنانه» و «مردانییه» را
ً
در برمیگیرد .کلیشهها جنسیتی ذهنیتهایی ایستا ،ثابت و معیوال فاقد اساس علییاند ،کییه
با مقاومت در برابر هرگونه تغییر ،تکرار و بازتولید میشوند (بررامییی .)1386 ،خجییالتی بییودن،
ظاهربینی ،حسادت و خیالپرداز از جیله کلیشهها جنسیتی زنانه و نامرتب بییودن ،تنبلییی،
دروغگویی و رفیوباز از جیله کلیشهها جنسیتی مردانهاند که در قالب پستها بازتولید شد
بودند .کد «ازدواج و زندگی مشترک» برا اشار به شوخیها کاربران با مسئلۀ ازدواج ،مراسم
مرتبب با آن و زندگی زناشولی انتخاب شد است« .کلی رقص» به انتخاب و انتشار ویدیوها
رقص و شاد بازیگران در فیلمها و سییریالهییا داخلییی ،شییبکههییا مییاهوار ا  ،مسییابقات
استعدادیابی خارجی ،فیلمها کوتاهی که توسب واینرها تولید شد و کلی هییا رقییص افیراد
معیولی اشار دارد .پستهایی که به بیییان تجربیییات کییاربران در اسییتفاد هییا معیولشییان از
تکنولوژ ها جدید پرداخته بودند ،با کد «تکنولوژ ها جدید» معرفییی شیید اسییت .انییواع
موزی ویدلوها داخلی ،معرفی خوانندگان ناشناس داخلی ،موزی ویییدلوها خواننییدگان
لسآنجلسی ،کنسرتهییا داخلییی و خییارجی ،شییوخی بییا برخییی خواننییدگان و آهنییگهییا
شناختهشد و مسابقات استعدادیابی خوانندگی در شبکهها ماهوار ا ذیل کد موسیییقی قیرار
گرفته است« .تبری سال نو» در قالب طنز و سرگرمی به عید نوروز و آلییینهییا مییرتبب بییا آن
میپردازد .محور اصلی «نوستالژ » نیایش بخشهایی از کارتونها قدییی و مقایسۀ سییب
زندگی در گذشته و حال است.
کد «حاشیههییا هنرمنییدان» نیایییانگر توجییه کییاربران بییه اتفاقییات مییرتبب بییا زنییدگی
ً
خصوصی بازیگران سینیا ،تلویزیون ،مجریان و خوانندگان غالبا داخلییی بییود اسییت .کیید
«ورزش» نشانگر توجییه بییه موضییوعات ورزشییی ،ع قییه بییه ورزش بدنسییاز و پرداخییت
طنزگونه به تجربهها کاربران از فعالیتها ورزشی بود است« .شکاف نسییلی» گویییا
اخت ف نسلی ایجاد شد میان جوانان و نسلهییا قبییل و بعیید در مییوارد ماننیید شییکاف
تکنولوژی  ،شیوۀ گفتار و روابب دوستی بود است .کد «سینیا» در اییین مقولییه بییه بازنشییر
سکانسها طنز فیلمها و سریالها داخلی اشییار دارد« .طنییز مییذهبی» توصیییفکننییدۀ
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رفتارها مذهبی جوانان و ایجاد انواع جدید از کنشها مذهبی در میان آنییان بییود و از
ً
فراوانی تقریبا  1درصد برخوردار بود است .به اشتراکگذار اشعار ،جیلهها عاشقانه
و انتخاب سکانسها عاشقانۀ فیلمها و سریالها داخلی با کد «عاشقانه» مشخص شد
است .هیانطور که آمد و با مییرور اجیییالی کییدها در مقولییه «شییرروند فردگرایانییه» نیییز
روشن است ،با وجود تنوع موضوعی کدها هیه آنها از مشخصهها مشترکی چییون پیونیید
با تجربهها روزمر کاربران و سرگرمکنند بودن برخوردارند.
«شرروند محلی» مقولها است که بیانگر توجه کاربران به وابستگیها محلی خود
ً
در قالب طنز/سرگرمی بود و مشخصا شامل توجه بییه «فرهنییگهییا محلییی» و هیینییین
انعکاس «اخبار و حوادث محلی» میشود .این مقوله بییا فراوانییی  0/72درصیید کیتییرین
ّ
میزان توجه از سو کاربران را دریافییت کییرد اسییت .مقولییۀ «شییرروند فراملیی» شییامل
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محتواها طنز میشود که کاربران آنها را از صفحهها خارجی شناختهشد و ناشییناس
برداشته و بدون هیچگونه دخل و ّ
تصرفی در صفحهها خییود بییه اشییتراک گذاشییته بودنیید.
ً
سرم این کد تقریبا  9درصد مجیوع پستها بررسی شد بود است 18 .کد مرتبب با این
مقوله در نیودار شیار ( )6قابلم حظه است .این  18کد خود بهنوعی قابل تقسیم مجییدد
به «شرروند جیعگرایانه» و «شرروند فردگرایانه» هستند که در اینجا در یکدیگر ادغییام
شد اند .به ع و به دلیل شباهت مضامین از تفسیر مجدد کدها پرهیز شد است.
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گوناگون جرییانی،
در ادامه با توجه به تأکید که «شرروند فرهنگی» بر ظرور سطوح
ِ

منطقها  ،ملی ،شرر و شخصی برا مشارکتها شرروند دارد ،مضامین مورد تحلیل
بر حسب سطوح مذکور در نیودار شیار ( )7تفکی شد است تا از این طریییو توصیییفی
از میزان مشارکت کاربران جوان در هر ی آنرا اراله شود .بر اسییاس اییین نیییودار بیشییترین
مضامین تولید و به اشتراک گذاشته شد با فراوانی تقریبی  69/52درصد در سطح فییرد
بود است 21/10 .درصد محتواها منعکسکنندۀ ع یو و دغدغییههییا کییاربران در سییطح
ّ
مل یی بییود اسییت کییه بییا توجییه محوریییت لییذت و سییرگرمی در اییین صییفحههییا درصیید
قابلم حظها به نظر میرسد« .شرروند رسیییی» بییا  5درصیید فراوانییی و «شییرروند
جیعگرایانه» با  16درصد فراوانی مقولهها تشکیلدهندۀ اییین سییطح هسییتند .اییین سییرم
شرروند جیعگرایانه بیانگر گسترش تیایل کاربران به استفادۀ خ قانه از ظرفیتها طنز
ّ
برا بیان نظرات و انتقادات خود در سطح ملی است .سرم محتوا خارجی به کار رفته در
ً
صفحهها مورد تحلیل تقریبا  9درصد بود است .محتواها محلی نیز چنانیه بیییان شیید
با کیترین میزان توجه از سو کاربران مواجه شد است.
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نمودار شماره ( .)7درصد فراوانی مضامین تولید و به اشتراک گذاشته شده در هر یک از مقیاسهای «شهروندی
فرهنگی»

 .5نتیجهگیری

گسییترش فرهنییگهییا رسییانها شییدۀ جرییانی ،ظرییور عرصییۀ عیییومی فرهنگییی و تحییول
مشارکتها شرروند در سایه پیوند با زندگی روزمر  ،ع یو ،سییرگرمی و سییب زنییدگی
کاربران ،موجب توجه بییه نظریییههییا «شییرروند فرهنگییی» در توصیییف مشییارکتهییا ِ
مجاز شرروندان شد است .در این مقاله با طرح سه پرسش محور و با استفاد از روش
تحلیل محتوا مردمنگارانه ت ش شد تا وضعیت مشارکتها شییرروند کییاربران جییوان
ّ
اینستاگرام و میزان انطباق این مشارکتهییا بییا شییرروند ملیی مطالعییه شییود .بازگشییت بییه
پاسخها به دست آمد و بحن و بررسی بیشتر آنرا پایانبخش مقاله خواهد بود.
تأکید بر تعاریف گسترد تر از مشارکتها شرروند به معنا فاصله گییرفتن از توجییه
ّ
صرف به حقوق و وظایف ،تعلقات و احساس تعلقات در شرروند ملی و توجییه هیزمییان
به تأثیر رسانهها جدید بر ظرور کنشها شرروند در عرصۀ عیییومی فرهنگییی اسییت.
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یافتهها این پژوهش نیز بیانگر ضرورت فرم مشارکتها شرروند جوانان از گذر توجه
ّ
به رسانها شدن و بازنگر در تعاریف مسلب از آنرا اسییت .بییا توجییه بییه امتییداد وضییعیت
شرروند کاربران به فضا مجییاز بییر اسییاس «پییارادایم دو جرانیشییدنهییا» (عییاملی،
 )4 ،1390میتوان از دو فضاییشدن شرروند در شرایب کنونی سخن گفت.
ردیابی شرروند کاربران جوان در فضا دوم که در این مقاله بر اسییاس ظرفیییتهییا
«شرروند فرهنگی» صورت گرفت ،گویا آن است که تنرا سرم اندکی از مشارکتهییا
ً
ً
شرروند در فضا مجاز (تقریبا معادل  5درصد) عینییا بییا چییارچوبهییا شییرروند
رسیی منطبو است .توجه ویژۀ کییاربران بییه مییدلهییا جدییید شییرروند در اینسییتاگرام و
ً
مشخصا فراوانی 69درصد مدل مشارکتکنندگان روزمر و خودشکوفا خود میتواند گوا
پیوند عییو کنشها ایشان با سرگرمی ،لییذت ،اهییداف ،ع یییو و تجربییههییا مبتنییی بییر
زندگی روزمییر باشیید .در اییین سییطح هیینییین شییاهد تیایییل بیشییتر کییاربران بییه تولییید و
ّ
بهاشتراکگذار محتواها هیسو با جریانها فراملی و بییا فاصییله از تعلقییات و انتظییارات
ّ
شرروند ملی بهویژ در ابعاد فرهنگی هستیم .وجود کدها مشترک متعدد مانند «روابییب
دوستی»« ،تحصیل و آموزش»« ،اتفاقات معیول و پیشپییا افتییاد »« ،روابییب خییانوادگی»،

«کلیشهها جنسیتی»« ،ازدواج و زندگی مشترک» و «موسیقی» در شرروند فردگرایانییه و
ّ
فراملی خود گویا این واقعیت است.
در خصوص توجه کاربران به شرروند فردگرایانه ،پیامدها این نییوع شییرروند و مییزان
ّ
انطباق آن با شرروند ملی و رسیی نکاتی قابییلطرح اسییت .کیینشهییا در اییین سییطح بیییانگر
دغدغهها و خواستها کنونی کاربران جوانّ ،
تحوالت فرهنگی اییین قشییر در ع یییو و سییب
تحوالت فرهنگی وسیعتر است؛ ّ
زندگی و تسریعکنندۀ ّ
تحوالتی که بیشتر تابع عرصییۀ عیییومی

جرانی است تییا نرادهییا فرهنگییی رسیییی .تی شهییا بیرا شییرح و پیییشبینییی اثیرات اییین
ّ
فرهنگی شرروندان در قالب ادبیاتی پیییشرونیید در
و
ی
مل
مشارکتها مجاز بر هویتها
ِ
حال توسعه است .از این میان برخی نظریهپردازان با تأکید بر قدرت بنیانها اقتصاد فضییا
مجاز  ،کاربران را سوژ ها گفتیان سییرمایهدار در تولییید و مصییرف اط عییات دانسییتهانیید
(میلر )223 ،1993 ،اما دیگران در سو مقابییل بییا اسییتفاد از اسییتعار هییایی چییون مقاومییت

(فیس  )1989 ،1و خوانش (هارتلی )58 ،1996 ،بر آزاد و اختیار کاربران تأکید کرد اند (به
نقل از هرمس .)2006 ،یافتهها بهدست آمد در این پژوهش ی که تنرا محدود بییه بخشییی از
صفحهها عیومی موجود در اینستاگرام است ی اما با رویکردهایی که فضا مجاز را بییهطور
ّ
هیزمان بستر فرصتها و تردیدها متعدد برا فرهنگ و هویت ملیی شییرروندان دانسییتهانیید
(برا مثال عاملی ،)2017 ،هیسوتر بود است .به بیان روشنتییر اگرچییه اییین فضییا میییتوانیید
فردگرایی ،مصرفگرایییی ،افراطیییگییر (یگیییت ،)2014 ،2بحیرانهییا اخ قییی ،حقییوقی و
فروپاشی فرهنگی (نجاتیحسینی )1388 ،و به تبع آن ابتذال فرهنگی ،بیع قگی بییه وظییایف
ّ
شرروند ملی و غربگرایی را در پی داشته باشد ،با این حییال نییییتییوان پیامییدها اییینگونییۀ
ً
شرروند را مطلقا تردیدکنند قلیداد کرد .شبکهها اجتیاعی میتوانند فرصتها جدید
را برا تیرین امور شرروند و تسریل مشارکتها شرروند فراهم سازند؛ چنانیییه فعییاالن
عرصۀ عیومی اینستاگرام حتی در کنشها طنزگونه و معیول خود به بیان خواستها و مسالل
ّ
مختلف پرداخته و به فراخور رویدادها مختلف به شرروند ملی خود بازگشتهاند.
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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ّ
هراس بیانداز از تبعات کنشگر در این فضا برا شرروند ملی کاربران جوان و یییا
فاقد اهییت دانستن آن هر دو رویکرد نادرست به «شرروند فرهنگی» اسییت .بنییابراین،
اتخاذ رویکرد که بتواند در عین برر مند از فرصتها ،تردیییدات را بییه حییداقل برسییاند
بایست در سیاستگذار و آموزش جوانان مورد توجه قرار گیرد .چنانیییه استیونسییون نیییز
معتقد است در جامعۀ جرانی و پیییدۀ کنونی شرروندان بیش از پیش به آموزش و فرهنییگ
رسانها احتیاج دارند تا بتوانند تحی ّیوالت معاصییر را معنییا کننیید ،فضییاها جدییید را بیرا
مشارکت و طرح پرسشها انتقاد مورد استفاد قرار دهند و در عصیر پیونییدها فزاینییدۀ
جرییانی امکییان شییکوفایی خییود و دیگیران را فیراهم سییازند (استیونسییون .)2010 ،چنییین
آموزشهایی با تشویو کاربران به مشییارکت در رفییع مشییک ت اجتیییاعی ،ارتقییا کیفیییت
ّ
محتواها اراله شد  ،افزایش مسئولیتپذیر و مشارکت در چارچوب عقبه ملی و فرهنگی
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خود ،میتواند موجب بربود وضعیت عرصه عیومی فرهنگی ایرانی شییود .یییادآور نرییایی
ً
آنکه یافتهها ارالهشد در این مقاله صرفا حاصل مطالعه و تحلیل نیونها از صییفحههییا
عیومی موجود در شبکه اجتیاعی اینستاگرام است و بنابراین از قابلیت تعییییم بییه کییاربران
سایر شبکهها اجتیاعی و بهطور کلی هیه شرروندان ایرانی برخوردار نیست ،بیهویژ کییه
احتیال تأثیرپذیر مشارکتها و کیینشهییا مییورد تحلیییل از سییاختار خییاص اییین شییبکه
مسئلها نیازمند بررسیها جداگانه و بیشتر است.

منابع
استیونسون ،نی ( .)1392شرروند فرهنگی مسالل جرانشرر (مترجم :افشین خاکباز) .ترران :انتشیارات
تیسا( .تاریخ اصل اثر )2003
بررامی ،فاطیه ( .)1386تعیین اثربخشی کارگا آموزشی کلیشهها جنسیتی بر تغییر کلیشهها جنسیتی زنان
و مردان شرر اصفران .فصلنامه مطالعات اجتماعیرروا شناختی زنا .93-106 ،)1(5 ،
ّ
حاجیانی ،ابراهیم؛ و محیدزاد  ،حییدرضا ( .)1394بررسی تأثیر فضا مجاز (اینترنیت) بیر هوییت ملیی
دانشجویان .فصلنامه مطالعات ملی.84-67 ،)61(16 ،
رضالی ،حسین؛ رمضانیفر ،حدیثه؛ و قیصر  ،زهرا ( .)1394رابطه استفاد از اینترنت و شکلگییر هوییت
ّ
ملی جوانان شرر هیدان .فصلنامه مطالعات ملی.131-113 ،)62( 16 ،
عاملی ،سعیدرضا ( .)1390مطالعات جهانیشد  :دوفضاییشد ها و دوجهانیشد ها .ترران :سیت.
ّ
عظییی ،لی ؛ نامدار  ،مررداد؛ و پرهام ،محید ( .)1397تأثیر شبکهها اجتیاعی مجاز بر هویت ملی و هویت
قومی شرروندان شررستان نورآباد دلفان .فصلنامه مطالعات جامعه شناختی شهری.65-90 ،)28( 8 ،
علیپور ،صید؛ قاسیی ،وحید؛ و میرمحیدتبار ،سید احید ( .)1393تیأثیر شیبکه اجتییاعی فییسبیوک بیر
هویییت فرهنگییی جوانییان شییرر اصییفران .فصررلنامه تحقیقررات فرهنگرری ای ررا .1-28 ،)1( 7 ،
علیزاد  ،علی ( 1 ،1393د ) .معنا واقعی ترول در جوامع بینالیللیی .خبرنامره و ررنردین  .دسترسیی از
قاسیی ،وحید؛ و ژیانپور ،مرد ( .)1387تحلیل تطبیقیی حقیوق و وظیایف شیرروند در اییران و آلییان.
فصلنامه علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز.128-79 ،54 ،
نجاتیحسینی ،سیدمحیود ( .)1388هویت شیرروند مجیاز فرصیتهیا اینترنتیی میکین و آینید هیا
مجاز محتیل .فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات.97-130 ،)17( 5 ،

)

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

29
شهروندیهای جدید در
کنار شهروندی رسمی ...

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

30

دوره  ،13شماره 3
پاییز 1399
پیاپی51

.

&

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

31
شهروندیهای جدید در
کنار شهروندی رسمی ...

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

32

دوره  ،13شماره 3
پاییز 1399
پیاپی51

