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Abstract 
As a modern society, Iran has made considerable advances in all fields, including 

thought, politics, religion, family, art, clothing, etiquette, etc. The embodiment 

has also been affected by increasing development. The body contributes to the 

formation of the social self when the body is present in the communication 

context and therein the photo, the body, and the social network are connected to 

each other; because virtual networks such as Instagram provide the opportunity 

to show the photos to all people, and also provide the opportunity to have 

interaction with others and discuss the visual content. The opportunity is 

provided due to the fact that the communication contexts can be used for 

exhibitions that like in real-life, are based on the nature of the incarnation. 

Therefore, the online actions of Instagram users are often based on the nature of 

the incarnation. This research was conducted using the qualitative method of 

semiotics and the semiotic theory proposed by Kress and van Leeuwen was used 

to examine the Instagram pages. The Instagram pages were selected from Iranian 

female fashion designers using a purposeful sampling method. According to the 

findings, due to rising image-centric social networks, embodiment and Privacy 

Boundaries have been also affected. Therefore, we conclude that the two fashion 

designers make the audience interested in their pages by various measures, 

including beautiful physical appearance, showing expensive products, creative 

photography techniques, surrealism, individual characteristics, and publishing 

personal and private information. 
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Extended Abstract 

1- Introduction 
As a modern society, Iran has made considerable 

advances in all fields, including thought, politics, 

religion, family, art, clothing, etiquette, etc. The 

embodiment has also been affected by increasing 

development. The body contributes to the formation 

of the social self when the body is present in the 

communication context and therein the photo, the 

body, and the social network are connected to each 

other; because virtual networks such as Instagram 

provide the opportunity to show the photos to all 

people, and also provide the opportunity to have 

interaction with others and discuss the visual 

content. The opportunity is provided due to the fact 

that the communication contexts can be used for 

exhibitions that like in real-life, are based on the 

nature of the incarnation. Therefore, the online 

actions of Instagram users are often based on the 

nature of the incarnation. This study applied the 

Erving Goffman theory in which social roles and 

social events are considered plays in daily life. 

Goffman described social life as a series of theatrical 

roles, comparable to playing a role on stage, and 

asserts that there are numerous similarities between 

theatrical performances and all types of interactions 

in everyday life. The research questions of this paper 

were as follows: (1) What are the characteristics of 

Iranian embodiment on the Instagram social 

network? (2) What is the discourse of the body and 

the beauty of the body and which story does it 

narrate  (based on the analysis of Instagram data)? 

2- Methods 
In this qualitative study, the social semiotic 

approach of kress and van leeuwen was used to 

investigate the Instagram pages related to the 

samples which were selected by purposeful 

sampling method from women fashion designers in 

Iran . In the research process, the initial list of 

Instagram users, the most popular social network in 

Iran, with more than 10,000 followers was collected. 

After that, to observe research ethics just public 

accounts were investigated. In the next stage, two 

relevant samples were chosen through theoretical 

sampling (including Anashid Hosseini and Elaheh 

Jahadgar). Since, the main concept of this study is 

the body, people who employed that to gain online 

fame and attention were chosen. The inclusion 

criteria for the photos were not more than two years 

have passed since their publication and could be 

used to describe the representation of the body in 

Instagram. 

3- Results 
The findings from the semiotic analysis suggested 

the two main themes: (1) The Mediated Body as an 

opportunity to raise capital: Instagram gives the 

users the opportunity to be seen so that they can 

share some of their assets (capital) with others. 

Physical capital is considered as one of the most 

important capitals among the Instagram users and is 

highly valued by them. According to Bourdieu, the 

development of the body in order to gain benefit and 

value in social fields leads to the production of 

physical capital. It is worth mentioning that, the 

relation between the body and Instagram is not 

limited to the "display" of physical capital, and 

being in this platform is the basis that leads to the 

"production" of physical capital as well. Instagram 

users are trying to gain capital and prestige by 

sharing their physical capital. In fact, people enter 

the field relying on their physical capital, which also 

brings them the formation of their position and 

status as well. Overall, the prestige created by 

physical capital leads to economic capital, so that 

doing extensive advertising on Instagram will bring 

more financial benefit and more audience to the 

user. (2) The Mediated Body as an opportunity to be 

seen: the tendency to capture the public and be seen 

by them is the main goal of users acting on 

Instagram and the main reason for their continued 

action on this platform. In this field, users try to use 

the latest photography technique to show attractive 

and fit bodies in order to provide more opportunities 

to be seen. Attracting the audience and its look is the 

most important goal for users, and the degree to 

which this crucial goal is achieved is directly related 

to the number of feedback (including likes, views, 

comments, and reposts of posts) received. 

Individuals who are successful in receiving more 

feedback are considered an important model for 

others to be successful. 

4- Conclusion 

According to Goffman, the findings suggest that 

Instagram users only allow the audience to see the 

“front stage” and the “Backstage” is where the 

performance is being prepared but deliberately 

sheltered from the audience. Due to rising image-

centric social networks, embodiment and Privacy 

Boundaries have been also affected. In conclusion, 

the two fashion designers make the audience 

interested in their pages by various measures, 

including beautiful physical appearance, showing 

expensive products, creative photography 

techniques, surrealism, individual characteristics, 

and publishing personal and private information. 
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 مقاله پژوهشی

 نستاگرامیدر کاربران زن ا یبدنمند ینشانه شناخت لیتحل

 و الهه جهادگر( ینیحس دیدو طراح لباس)آناش یمطالعه مورد
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 ،یبدنمند نستاگرام،یا های کلیدی:واژه

ان طراح ،یاجتماع شناسی شدن، نشانه یشینما
 لباس

 
 

 چکیده
تر در یک بسبدن شود که امکان حضور و نمود گیری خود اجتماعی زمانی میسر میاز نقش بدن در شکل بحث  

ای هشبکهکه  اجتماعی است؛ چرا هایقی عکس، بدن و شبکهالارتباطی برای فرد مهیا گردد و این همان نقطه ت
عکس، فرصت برقراری  گذاری گستردهبه اشتراکمجازی همچون اینستاگرام ضمن فراهم کردن مجالی برای 

کیفی  . این پژوهش با استفاده از روشکندتعامل، بحث و گفتگو پیرامون محتوای بصری تولید شده را نیز فراهم می
ناسی شهای مورد بررسی از رویکرد نشانهم نمونهشناسی انجام شده است و برای بررسی صفحات اینستاگرانشانه

نند کها به صورت هدفمند از زنان طراح لباس که در ایران فعالیت میکرس و تئوون لیون استفاده شده است. نمونه
های اجتماعی تصویر محور فرهنگ دهد که با فراگیری شبکههای این پژوهش نشان میانتخاب شده است. یافته

ای هایران دستخوش تغییراتی شده است و نمایشی شدن زندگی روزمره در حال دگرگون کردن جنبهبدنمندی در 
های مختلفی اعم های مورد بررسی از روشمهمی از فرهنگ و جابه جایی در مرزهای حریم خصوصی است. سوژه

ورئال تکنیک های عکاسی و ساستفاده از از تکیه بر زیبایی چهره و اندام، نشان دادن کاالهای مصرفی گران قیمت، 
  دارند.سعی در جلب توجه کاربران  سازی فضا و تکیه بر ویژگی های منحصر به فردی نظیر، زیبایی، متانت و...
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فرهنگ و هنر یجامعه شناس یفصلنامه علم 46-62، صفحات 1141م، شماره اول، بهار چهاردوره    

 و بیان مسئله مهدمق -1
 های هشتادترین تحوالت اجتماعی ایران دههتوان یکی از مهمرا می« پرورش و نمایش بدن»پرسمانی شدن بدن و ظهور  فرهنگ 

شک، درگیری با مسئله بدن از تاریخی طوالنی در جامعه ایران مدرن برخوردار است. مسئله بودن پدیده بدن و نود دانست. بی

 ای است کهمسئله« مدیریت بدن» های متعدد برایایران مدرن، پرسمانی شدن بدن و شکل یافتن رویکرددر حیات اجتماعی 

های تجاری، موسسات های اخیر گروهی از افراد، شرکتریشه در اتفاقات جامعه ایران طی چند دهه اخیر تاکنون دارد. در دهه

ازی دهنده خدمات زیباسهای ارائهت روان و بهتر زیستن، کلینیکورزشی، موسسات بهداشتی، علم پزشکی، زیبایی اندام، بهداش

امن زد. در ها دگیری این فرهنگهای اجتماعی و حتی سیاستگذاران دولتی در پیوند با یکدیگر به شکلها، شبکهبدن، آرایشگاه

اندام، ماسک خانگی، خشکی  زیبایی، پرورش»چون پیچیده نهادی و فردی است که واژگانی همنتیجه تالش این شبکه در هم

شوی صورت، کچلی، ریزش وپوست، درمان لک، درمان جوش، اسکراب بدن، درمان موخوره، رفع چروک دور چشم، دستگاه شست

یری دور گمو، کاشتن مو، چاقی، درمان چاقی، تخلیه چربی، بوتاکس، عمل زیبایی بینی، کاشتن ناخن، کلفت کردن بازو، اندازه

ما شما را زیبا » و جمالتی همچون « تراپی، پاکسازی پوست، آرایش روزانه، و غیره ، رهایی از موهای زائد، روغنشکم، گن الغری

ر به نظر تبرای اینکه شیک»، «جسم خدادادی تو، آخرین شکل جسم تو نیست»، «تونی منو نبینیمن زیبام نمی»،«خواهیم کرد

الغری و سالمت » ،«دیم چگونه بدنی داشته باشید تا بهترین باشیدهتون یاد میما ب»، «برسید متناسب با موقعیت لباس بپوشید

 وارد فضای فکری غیرهو « زیبایی بدن آیین ماست»، «حق شماست، برای دیده شدن الزمه تناسب اندام خودتون را حفظ کنید

  دهند.و آیین و سبک زندگی ارتقا میشود و پرورش و زیبایی و نمایش بدن را تا جایگاه یک حق و فرهنگی جامعه ایران می

کلمات و جمالت یاد شده به همراه هزاران کلمه و جمله دیگری که در پیوند با مسئله پرورش و زیبایی بدن در دو دهه اخیر 

از  مدرن هایدانست که توانسته است از طریق انواع رسانه« تولید فرهنگ»ای از توان نمونهاند را میدر جامعه ایران تولید شده

تی، گو، نقد، سخنرانی، بروشور تبلیغاوهای کاربردی، جزوه دانشگاهی، گفتقبیل کتاب تالیفی، کتاب ترجمه شده، دستورالعمل

چون رفتن به باشگاه، رفتن به آرایشگاه، گرفتن نوبت کلینیک، گذاشتن عکس در های اجتماعی، مفاهیمی همصفحات شبکه

بوک و تلگرام، اجرای رقص بدن، به نمایش گذاشتن اندام خاص بدن، و.... به اینستاگرام و فیسچون های اجتماعی همشبکه

 های هشتاد و نود کمک کند. نهادینه و هژمونیک کردن خود در فضای اجتماعی جامعه ایران دهه

در یک  یافته تن شود که امکان حضور و نمودگیری خود اجتماعی زمانی میسر میصحبت از نقش بدن در شکلهمچنین 

جازی ای مهقی عکس، بدن و سایت شبکه اجتماعی است؛ چراکه شبکهالبستر ارتباطی برای فرد مهیا گردد و این همان نقطه ت

همچون اینستاگرام ضمن فراهم کردن مجالی برای همگانی ساختن عکس، فرصت برقراری تعامل، بحث و گفتگو پیرامون محتوای 

شود که بسترهای ارتباطی از این دست بیش از هر عرصه چنین امکانی از آنجا ناشی می د.کنراهم میبصری تولید شده را نیز ف

 ار یافتگی استوکارکردی نمایشی دارند، نمایشی که همچون صحنه زندگی واقعی تا حد زیادی بر خصلت تن دیگری در زندگی 

نا نهاده افتگی بی ی خصلت تن ین کاربران اینستاگرام بر پایهالای از کردارهای آن توان گفت بخشی عمدههمین روی میت. از اس

 .شده است

شده  گیرند. تصاویر ثبتکنند و در جایگاه تفسیر قرار میگذارند مفهوم پیدا میها با آنچه که به نمایش میعکساز طرفی 

، ندکنخود برشی از زندگی را تعریف می ها از آن جهت ارزشمند هستند که نه تنها در پساز لحظات مهم، نقاط عطف یا روزمرگی

ها و ل مؤلفهلشوند. اگرچه درک و شناخت ما نسبت به این امر از خها نیز محسوب میبلکه راوی بصری از خود و هویت سوژه

های توان نافی آن شد که در میان تمامی جزئیات این چهره و ژستولی نمی ،گرددعناصر چندگانه موجود در عکس حاصل می

همین جذابیت و گیرایی بدن منجر به آن شده است  هادر عکس. شودبدنی است که بیش از هر چیزی موجب خیرگی چشم می

اجتماعی مجازی  هایهای شخصی بدان اختصاص داشته باشد. کاربران شبکهبه ویژه عکس که سهم قابل توجهی از بازنمود خودها

ناسی ش. با توجه به مباحث مطرح شده و با نشانهگرفته در شبکه برخوردار هستند از قدرت ایجاد، امتداد و انقطاع روندهای شکل

گذارند، از روایت موجود پیرامون فرهنگ غالب در جامعه در خصوص پرورش و صفحات اینستاگرام که بدن را به نمایش می
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فرهنگ و هنر یجامعه شناس یفصلنامه علم 46-62، صفحات 1141م، شماره اول، بهار چهاردوره    

ی های احتمالتوانیم با آگاهی بیشتر برای طراحی خط مشی فرهنگی اقدام کنیم و از آسیبویم و میشنمایش بدن مطلع می

 مطلع شویم. 

ییرات آن تغ واسطهبههای نوین در فرهنگ پرورش و نمایش بدن و رسانه راتیتأثبنابراین این اثر، پژوهشی است در خصوص 

های رسش، پنیبنابرا وانسته از شرایط اجتماعی خاص تولید خود فراتر رود.ت حالنیدرعاست و  گرفتهشکلشرایط اجتماعی جدید 

 اند از:تفصیلی به بررسی و مطالعه آن خواهیم پرداخت، عبارت صورتبهی این پژوهش اصلی پژوهش ما که در ادامه

 های بدنمندی ایرانیان در شبکه اجتماعی اینستاگرام چیست؟ویژگی -

ی حاصل از تحلیل شبکه اجتماعی اینستاگرام( بدن و زیبایی بدن چیست و چه روایتی را بیان هادادهبر مبتنی  ژهیو)به گفتمان-

 کند؟می

 پیشینۀ پژوهش -2
  های تجربی: پژوهش1-2

های اجتماعی در ترویج توجه به بدن زنان پرداخته و ی خود به بررسی نقش شبکه( در مطالعه 9911مرتضی سلیمانی)

ی تناسب اندام رابطه معناداری وجود داشته و نیز بین مذهب، گانههای سههای اجتماعی و مولفهبین نقش شبکهدهد نشان می

  درصد رابطه معناداری وجود ندارد. 19اقتصادی و تناسب اندام زنان، با سطح اطمینان  -پایگاه اجتماعی

 ایشدن، بدن رسانه دهید یبرا یامکان ایبدن رسانه: شامل چهار تمبه شناسایی  ( در پژوهش خود9919ی)زجانیگلنار گشن

 .پرداخته است یساختارشکن یبرا یامکان ایو بدن رسانه یابداع خود یبرا یامکان ایبدن رسانه ه،یکسب سرما یبرا یامکان

نده کننییتع ینقش یاجتماع یهاها و از جمله شبکهرسانه ،بدن تیریمد ندآیدر فردارد که ( بیان می9911محدثه شیخی) 

 رام،نستاگیمصرف ا شیوجود ندارد. با افزا یبدن تفاوت معنادار تیریزنان در مد التیو تما ونتمنطقه محل سک نیب شته ودا

، بدن در ارتباط است تیریبا نحوه مد نستاگرامینحوه مصرف ا نیهمچن و ابدییم شیبدن افزا تیریمدرن زنان در مد التیتما

 یباالتر بدن تیرینگرش و هم به لحاظ رفتار از سطح مد حاظها و صفحات مد هم به لیتیکننده سلبرالکه زنان دنب یمعن نیبد

است.  ترنییشان از ظاهر و بدن خود پاتیرضا زانیم کنندیها را دنبال میتیکه صفحات سلبر یزنان ،نیبرخوردارند. عالوه بر ا

زه در حو یرانیزنان ا یارزش یهاچارچوب رییو تغ نستاگرامیا رینظ یاجتماع یهادر شبکه تیان فعالیشد که م یتوان مدعیم

 وجود دارد. یقیبدن ارتباط وث

. کرده است یبررس نستاگرامیا دربدن را به مثبت نگاه  مرتبط با پست 042 یمحتوا ای،( در مطالعه0202)9ربکا اف لوزوکا

 بوده بدن هب مثبتنگاه  و کنندهتیتقو یهاامیسازگار با پ نیمضام نیو همچن یظاهر متنوع جسمو پذیرش  یشامل قدردان جینتا

 یهاامیپ یحاو نستاگرامیپست از ا نیبدن، چندبه مثبت  عروف این جنبش نگاهم یهااکانتاست. برخالف مطالب موجود در 

 است. بوده دیشد یاز الغر دیتمج ایکاهش وزن  غیمانند تبل یضیضد و نق

از بدن زنان  تیو رضا ی، شکل و خشنودسهیرا بر مقا یاجتماع یهااستفاده از شبکه ریتأث( در پژوهشی 0202)0رنه انگلن

 یهالمیف ای ریمشاهده تصاو یرا برا یشتریزمان ب م مدتنستاگرایبوک، کاربران ا سیبا ف سهی. در مقامطالعه نمود یدانشگاه

اما  ،دادندانجام  یشتریب یظاهر سهیمقا نستاگرامیبوک و ا سیف طیدو شراکنندگان در هر اند. شرکتافراد صرف کرده یحاو

ستفاده ا نستاگرامیکه از ا یکساندهند.انجام میبوک  سیاز افراد در ف یشتریبه مراتب ب یظاهر سهیمقا نستاگرامیکاربران ا

 سهیبدن و مقا تیبر رضا یاجتماع یهااستفاده از رسانه کمتری دارند. یبدن تیبوک استفاده نکردند، رضا سیکردند، اما از ف

 جایبتمرکز بر عکس  لیممکن است به دل ،شودیبدن م ریکه صحبت از تصو یوقت نستاگرامیادر و  گذاردیم ریتأث یعاجتما

 .پلتفرم مضر باشد کیمتن، 
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شوند که ظاهر و یروبرو م ییهابا رسانه ، زنان معموالًیدر جامعه مدرن غرب کند( در پژوهشی بیان می0209)9هلن مانکز

 هایی که خیلی سریع تغییربا وجود رسانهبدن  از مثبت ریتصودهد برای داشتن ها نشان مییافتهدهد. یم وندیرا به هم پ یسالمت

 است.ضروری  یاجتماع یهاو سواد رسانه یانتقاد یااستفاده از سواد رسانهکنند، می

بدن با بهبود در خلق ی دربارهمثبت  یهاکه قرار گرفتن در معرض پستدارد ( در پژوهشی بیان می0291) 0راشل کوهن

ی و خنثگذارند را به نمایش می آلدهیا یی که بدنهااز بدن نسبت به پست یاز بدن و قدردان تیمثبت زنان جوان، رضا یوخو

شان بدن ن یدرباره مثبت ی دارای محتوایهااکانتنسبت به  یمطلوبکنندگان نگرش شرکت همراه است. یاز نظر ظاهر هستند

ثبت م یکه محتوا نشان داد این مطالعه یریگجهیبودند. نت ندهیها در آآنصفحات  دنبال کردنبه  لیها ماآن تیردادند که اکث

 .بدن زنان جوان ارائه دهد ر ازبهبود تصو یمثمرثمر برا یبدن ممکن است راهدرباره 

چت اسنپ یبا استفاده از لنزها شتریب یهاگرفتن عکس یطور کلبهکه  کند( در پژوهش خود عنوان می0209)9برنل نیتلیک

 یهاسگرفتن عک و وجود نداشت تیجنستفاوت  بر یلیدل چیههمچنین . ه استبدن همراه بود ریدر مورد تصو شتریب یبا نگران

بدن همراه  ریدر مورد تصو شتریب یبا نگران یاجتماع یهاارسال در شبکه یمطلوب برا ظاهری به دنیبدون لنز تا رس شتریب یسلف

 ه است.بود

 تیشود را هدایم یآل تلقدهیاز آنچه بدن ا نندگانیدرک ب ،که نظراتدارد ( در پژوهشی بیان می0202)4میک نیم یه

 نندگانیبر دکه  ی، درحالاستایجاد شده بدن از روتصی درباره شتریب یسازآلدهیبدن، ا درباره مثبتنظرات  نندگانیب در کند.یم

و بدن  تینظرات در مورد رضا میرمستقیغ راتی، تأثنیهمچن ایجاد شده است. یکمتر یسازآلدهینظرات نامطلوب سطح ا

 شود.می فردبدن واقعیت و  یآل شخصدهیا نیب یشخص باعث مغایرت، یسازآلدهیا

 : مالحظات نظری2-2

عتقد میاد کرد. گافمن « گافمناروینگ » توان ازکه به عرصه بدن و نمایش توجه ویژه داشته است می نیترین اندیشمندامهم از 

های اجتماعی با رویکرد نمایشی خود، نقش . ویفاصله وجود دارد« خود واقعی» وو یا هویت اجتماعی « خود اجتماعی»میان  است

ایی هشوند. به عقیده او، خود افراد بوسیله نقشبیند که در زندگی روزمره اجرا میهایی مینمایشهای اجتماعی را تنها و موقعیت

 .دنیابد و معنا مینگیرکنند، شکل میها اجرا میکه در این موقعیت

ای تئاتری هاز استعاره ویدهد. نظریه نمایشی خود را ارائه می  ،(9191) «ارائه خود در زندگی روزمره » گافمن در کتاب

نسانی بین خودهای ا «مید»با تاثیرپذیری شدید از  پردازد کهمی «خود»مفهوم  و به کندافراد استفاده می« نمایش»برای توصیف 

جه شوند و باید به بهترین وبه ناچار وارد اجتماع می رادهای گافمن این است که افو اجتماعی، دوگانگی قائل نیست. اساس نوشته

استفاده از ظاهر، حرکات بدنی و چهره خود، تاثیرات مشخص  افراد با بنابراین(. 999:9910)گیدنز،  پیشرفت کنندممکن در آن 

گیرد که بر دو نوع است: کنش متقابل متمرکز کنند. این امر از طریق کنش متقابل صورت میو معینی را به دیگران منتقل می

ز حضور آگاهی متقابل ابا ، معین ییابد که افراد در محیطزمانی امکان وقوع می و کنش متقابل نامتمرکز. کنش متقابل نامتمرکز

آیند، مثال در یک خیابان شلوغ، در یک دهند. معموال در هر شرایطی که تعداد زیادی از مردم گرد هم مییکدیگر نشان می

ا دهد که افراد مستقیممتمرکز هنگامی رخ میدهد. اما کنش متقابل جماعت تماشاگر تئاتر یا در یک مهمانی چنین چیزی رخ می

 .(999همان،) توجه کنند ،دهندا انجام مییگویند به آنچه هریک می

د. گافمن زندگی اجتماعی را کرتئاتری بررسی  یتوان با استفاده از یک استعارهاز نظر گافمن، هر کنش اجتماعی را می

معتقد است که میان اجراهای تئاتری و  داند ور صحنه نمایش تئاتری میاجرای نقش د مانندهای نمایشی ای از نقشمجموعه

های متقابل افراد در زندگی روزانه شباهت بسیاری وجود دارد. گافمن در قیاس صحنه نمایش با کنش متقابل اجتماعی انواع کنش

جود دارد که با پیش صحنه اجرای تئاتری ای ورود. به نظر او در هر کنش متقابلی یک جلوی صحنهتواند جلو میتا آنجا که می
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مندند. هآرایی عالقلیقرینه است. بازیگران صحنه تئاتر و نیز زندگی اجتماعی، هر دو به حفظ ظاهر، پوشیدن لباس مناسب و وسا

. اجرا آماده سازندتوانند به آنجا برگردند و خودشان را برای صحنه وجود دارد که بازیگران می پشت در هر دو اجرا، یک نوعناگهان 

 .(19:9911)ریتزر،  هایشان را وانهند و خودشان بشوندتوانند نقشدر پشت صحنه، بازیگران می

 دیگران ای از خود که مطلوب دیگران باشد و برای اینکه خودشان را در نظرها برای نشان دادن جنبهانسان از نگاه گافمن

ند سانرحرکات و اعمال بدنی خود را به طور دقیق و به دور از هرگونه اختالل و کاستی به انجام می ،مناسب و مطلوب نشان دهند

، افراد نه تنها باید کنترل این دانمشند کانادایی تبارهای کنند. بر اساس پژوهشو نیز کردارشان را به طور مداوم کنترل می

ی هایای عمل کنند که دیگران نیز شاهد چنین کنترله باید به گونهبلک کنند،مداومی بر حرکات و اعمال بدنی خود اعمال 

 .( 1۸:9910باشند)گیدنز،

ای ههای عمل و کنش است، اما استفاده از رسانهها و گسترهی پشت، ویژگی بسیاری از محیطی جلو و منطقهتفاوت بین منطقه

ند که ویژگی کگافمن استدالل می .ها داشته باشدی بین آنو رابطهتواند تأثیری کامالً عمیق بر ماهیت این دو منطقه ارتباطی می

 (۸1:9912زاده،)مهدی شودای بازتولید و تشدید میی تعامالت روزمره، در تعامالت رسانهنمایش گونه

ات و کمدهای احتمالی و نیز قابل قبول ساختن حراگافمن این عالقه کنشگر را که شامل ترفندهایی برای حل مسائل و پیش

های های تعاملی که هویتنامد. مدیریت اثر بخشی یعنی مهارتمی «مدیریت تاثیرگذاری»از هر فرد است،  اعمال مورد انتظار

های تعاملی شامل توان و سبک ها منشا اثر شوند. این مهارتکوشند که در پذیرش آندهند و میخاص را به دیگران نشان می

در مجموع از نظر گافمن در زندگی روزمره و (. 902 :9919)جنکینز،  باشندو رمز آلودگی میگرایی، تحریف نمایشی، آرمان

نابراین ظاهری . بتر استها، ظاهر شخص از همه مهمهای اولیه بسیار مهم هستند و در این تاثیرگذاریها، تاثیرگذاریرویارویی

 ای برای تفسیر کنش به کار گرفته شودتواند به عنوان نشانهکه برای خود شخص و برای دیگران قابل رویت و نمایش است، می

ای عملی برای کنار آمدن با اوضاع و احوال بیرونی است و حاالت چهره و و در نتیجه بدن نه صرفا موجودیتی ساده بلکه وسیله

 .(29: 9919مکی و چاوشی، )آزاد ار هاستهایی است که ارتباطات روزمره ما مشروط به آنحرکات بدن، محتوای اساسی نشانه

  روش پژوهش -3
نیم. کها تفسیر میشناسی اجتماعی تصویر رویکردی است که در آن ما بیشتر معنای اجتماعی و عمل را به جای نشانهنشانه

و  وان گفتتمی تصاویرا شناسی، آنچه باست و شامل توصیف منابع نشانه مطالعاتی ماعی تصویر، رشته جدیدشناسی اجتنشانه

 باشد.ها به مخاطبان مینحوه تفسیر آن

معنای ( 1 شود که به شرح زیر است:به سه عامل توصیفی و دارای اجزا تقسیم می 9نوشناسی اجتماعی کرس و تئون لیونشانه

و چیزها ا هها، مکاننندگان در تصویر آدمکاند یا مشارکتمعنای بازنمودی توسط عناصری که به تصویر کشیده شده :بازنمودی

یدادهای ها و روتصاویر روایی بیانگر کنش. ساختار روایتی و مفهومی است شود. در سطح بازنمودی تصاویر دارای دوانتقال داده می

توان به چند دسته . فرایندهای روایی را می(09:9919)آلمیدا، های فضایی گذرا هستندافشا کننده، فرایندهای تغییر، چیدمان

ها فرآیندهای کنشی فرایندهایی هستند که در آن حسگر و پدیده-9گوینده و سخن -0شگر، واکنش دهنده کن-9تقسیم کرد: 

اگر فرد در تصویر به چیزی نگاه کند و خط نگاه او در  کند.کنندگان بازنمایی شده را به هم متصل مییک عمل فیزیکی شرکت

تصویری که بردار نداشته باشد، دارای ساخت مفهومی است،  ود.شعکس کنش بردار تلقی شود، به این فرایند واکنش گفته می

تصاویر  (902:9914)رضایی و سجودی، شوندتقسیم می «تحلیلی»و« نمادین»،«بندیطبقه»این تصاویر به سه دسته ساختارهای 

نمادین، ساختارهای استعاری هستند. ساختارها تحلیلی  تصاویر کنند.مفهومی بردار ندارند و عموما اماکن و اشیا را طبقه بندی می

. (902:9911)اکبرزاده جهرمی،نندکو مفهـومی را بازنمــایی می بیان تی را اللنیز تصاویر از طریق نشــان دادن جزء به کـل د
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تصویر، وجه نمایی و منظر هایی مانند نگاه خیره یا همان، فاصله و اندازه قاب معنای تعاملی مشمول بخش تعاملی:معنای ( 2

دهد.تماس شامل دو بخش درخواست )نگاه خیره به ی بین مخاطب و سوژه را در تصویر شکل میشود که این موارد رابطهمی

شود که این دو به ترتیب بیانگر نزدیکی اجتماعی و تامل و مداقه از سوی مخاطب(و پیشنهاد)عدم نگاه سوژه به مخاطب( می

ه شود که تصاویر روبخصوص زاویه دید در تصاویر، سه نوع زاویه دید رو به رو، مورب و عمودی در نظر گرفته میبیننده است. در 

ه ای ککند به گونهرو القا کننده مشارکت بین بیننده و سوژه، همدلی و همراهی است. نمای عمودی مفهوم قدرت را منعکس می

یه بیند و جایی که سوژه تصویر از زاوش گذاشته شود، بیننده او را از منظر قدرت میدر جایی که سوژه تصویر از زاویه باال به نمای

پایین دیده شود، قدرت از آن او خواهد بود. زاویه مورب در تصاویر نیز القا کننده انفصال و جدایی است. مورد دیگری که در 

دهد و هرچه نما بازتر باشد ته صمیمت را نشان میبررسی یک تصویر به لحاظ تعاملی اهمیت دارد اندازه قاب است. نمای بس

شود.نمای متوسط که در واقع ما بین نمای بسته و باز است نمایانگر فاصله اجتماعی مفهوم جدایی و انفصال از بیننده منعکس می

ده تا معانی ذکر شکوشد معنای ترکیبی شامل اجتماع معانی بازنمودی و تعاملی است و می ترکیبی:معنای (3 با بیننده است.

بندی و قاب ،را به صورت یکپارچه و یک کل معنی دار ارائه دهد. مواردی که در این بخش حائز اهمیت است ارزش اطالعات

. ارزش اطالعات شودگذاری و تعیین محل عناصر ترکیب می از طریق جای معموالات یک تصویر العارزش اط است. برجستگی

گیرد درون تصویر باال، پایین؛ مرکز و حاشیه باشند متفاوت است.آنچه در باالی تصویر قرار می وابسته به این است که عناصر

ت یابند، هسته اطالعاست. همچنین عناصری که در مرکز تصاویر جای میگیرد واقعیآرمانی و ایده آل است و آنچه پایین قرار می

حادث  بندی تصاویر زمانیپیوستگی در قاب معتقدندن ولیونوتئس و کر شود.سازی تلقی میو آنچه حاشیه است، اطالعات زمینه

، بردارهای رابط و تصاویر شود که عناصر درون یک جریان مستمر به هم مرتبط شوند و به لحاظ بصری دارای مشابهت رنگمی

ا کننده شود. پیوستگی القمی ها و اشکال و فضای سفید بین عناصر ایجادهمپوشان باشند و ناپیوستگی از طریق تضاد در رنگ

رخی ای دارد که در آن بت بر شیوهداللبرجستگی،  گذارد.حس هویت گروهی است و ناپیوستگی فردیت و تمایز را به نمایش می

 هایی همچون محلجنبهگیر تر به نظر آیند. چشماند، تا در مورد عناصر دیگر عناصر یک ترکیب بصری به نحوی چیده شده

تواند سطح برجستگی را از طریق ها میها و تضاد و اشباع رنگ آنزمینه تصویر، اندازه آنزمینه و پسعناصر در پیشقرارگیری 

تر و سزاوار توجه بیشتر در مورد دیگران را عنوان عناصر مهمایجاد سلسله مراتب اهمیت میان عناصر و انتخاب برخی عناصر به

 .(90۸:9911اکبرزاده جهرمی،)کاهش یا افزایش دهد

 انجام پژوهش: یندو فرآ گیرینمونه: 1-3
در قدم  است.« صفحات شبکه اجتماعی اینستاگرام»های متنی، های متنی است. منظور ما از دادههای ما در این جا از جنس دادهنوع داده

که این شبکه به دلیل فیلتر نبودن و نیز  شبکه اجتماعی اینستاگرام انتخاب شد، چرا، های اجتماعی متداول در ایراناول از میان شبکه

های اجتماعی مشابه در میان کاربران ایرانی است. ابتدا فهرست تر از دیگر شبکهدهد، بسیار متداولامکانات فراوانی که در اختیار قرار می

است که در اینستاگرام کاربران برای  ذکریاناهزار نفر بودند. ش 92کنندگان بیش از تهیه شد که دارای دنبال های کاربرانیای از حساباولیه

 ق پژوهش و احترام به حریمالتوانند صفحه خود را شخصی یا عمومی کنند. در تهیه این فهرست نیز برای رعایت اخحفظ حریم خصوصی می

روی از شیوه متداول در روش های عمومی بودند. در قدم بعدی به پیهایی مدنظر قرار گرفت که دارای حسابخصوصی کاربران تنها گزینه

ای است که برای به به معنای شیوه«گیری نظری نمونه مناسب انتخاب گردید. نمونه دوموسوم است، « گیری نظرینمونه»کیفی که به 

-در نشانه به اینکهباتوجه(. 009: 9111، 9و کوربین )استراوسرود های کشف تغییرات مفاهیم مورد بررسی بکار میحداکثر رساندن فرصت

 ژوهشپیکی از مفاهیم اصلی این شویم و شناسی اجتماعی، تصاویر کارکرد اجتماعی دارند و با دیدن تصاویر درگیر یک عمل اجتماعی می

 
1 - Corbin & Strauss 
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از این شیوه برای توجه مخاطب های خود در عکسکه  برگزیده شدند یاست، از میان فهرست انتخاب شده، آن دسته از کاربران بدنمفهوم 

ا بتواند ها نگذشته باشد تهایی انتخاب شد که بیش از دو سال از تاریخ انتشار آنکردند و عکسمحبوبیت آنالین و نمایش بدن استفاده میو 

ول مشغ صرفاًد که نهمچنین سعی شده است افرادی انتخاب شو .اینستاگرام ارائه دهندی توصیفی از وضع موجود نمایش بدن در شبکه

 به بیان روزمرگی خود بپردازند.  صرفاًای باشند که در خصوص آن در فضای مجازی شناخته شوند و نه د و دارای حرفهننباشی بالگری حرفه

 هاتحلیل یافته -4
 ینیحس یدآناشمورد شماره یک،  : 1-4

 : توضیح کلی1-1-4

و فارغ التحصیل رشته هنر مد از دانشگاه پاریس  9بایصاحب برند ه، لباس مد و طراح، 99۸2بهمن  4متولد  آناشید حسینی،

 یهاقالب در که وی ی منتشر شده توسطهاعکسنوع  به باتوجهی مدرن، طرفداران زیادی جلب کرده است. هاطرحاست که با 

غیره را   و اسگرایی مبتنی بر مد و لبکه وی، نوعی مصرف دیآیمنظر  به گونهنیاتبلیغاتی و ... است،  پرتره، سلفی، یهاعکس

 نفر است. وی مدتی صدهزاری صفحه آناشید حسینی، بیش از یک میلیون و هاکنندهدنبال. در حال حاضر تعداد دهدیمترویج 

ت آید رعایی تصاویری هستیم که به نظر میگذاراشتراکبهاش شاهد ی در صفحهتازگبهکرد اما خود را مدل اسالمی معرفی می

های منتشر شده در صفحه این اند. بیشتر عکساولویت نداشته است و موازین اسالمی در تصاویرش رعایت نشدهها حجاب در آن

ها به نحوی صریح داللت بر نمایش خود ی گرفته شده است. نحوه گرفتن این عکسالکچرفردی و در فضای  صورتبهکاربر 

این  هایگذارد. در عکسنوعی از خود بیانگری را به نمایش می یشناختنشانههای کنش لهیوسبهمطلوب از طرف سوژه است که 

 فرد ما با سه سطح مواجه هستیم.

 بازنمودی: 2-1-0

 

 

 

 

 

                    

 1تصویر شماره

 
1- HIBA 
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 2شماره یرتصو

 

 3تصویر شماره 

 

 0تصویر شماره 
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به لحاظ بازنمودی در دسته مفهومی )نمادین و های آناشید حسینی های ارائه شده در باال تعدادی از عکسبر اساس عکس

صورت  ی کنیم؛ کنشی در این تصاویرپوشچشمی به اشیا است ابیدستزیرا اگر از زاویه دست که در تالش برای . تحلیلی( قرار دارد

ویر ارائه شده در همه تصا دهد.حضور سوژه( نمایش می) ی کلجابهرا ت( دس) جز« کلجزء بهمجاز مرسل از نوع »گیرد و نمی

 یهاهرسان یرهایدر تصودارد بیان میکه  شودیمدیده  وضوحبههای جنسیتی گافمن در باال الگوی دیداری لمس زنانه از نمایش

نیز سوژه، کالژن نارگیل در  0. در تصویر شماره زنندیا را چنگ نمیهرگز اش یکنند، ولیا را لمس و نوازش می، زنان اشیدارید

ی که قدرت را در زیبای...  کند: قوی، نترس و زیبا باشدال متنی که در کپشن ضمیمه متن است آن را تکمیل می دست دارد که

علق به فرد مت هر ی است به گفته بودریار مبنی بر اینکهدییتأداند که خود مهر های تقویتی میو زیبایی را در گرو خوردن قرص

. دنکمصرف می ای راچنان فرآورده ،کند و فرد چون به چنین گروهی تعلق داردیگروه خاصی است که فرآورده خاصی را مصرف م

های نمادین است. مصرف به فرایند پویایی تبدیل شده است که متضمن ایجاد مصرف نشانه ،از دید بودریار، مصرف همیشه

که در اینجا  کندی خود خلق میهویت را برا زکننده همیشه به صورتی فعال حسی ااحساس هویت فردی و جمعی است. مصرف

 یت و آنفردی تثب صورتبهکوشد این هویت را ی مصرف خود در پی تثبیت هویت است و میگذاراشتراکنیز آناشید حسینی با 

 را به هویت جمعی بدل کند.

 تعاملی: 5-1-0

 

 4تصویر شماره                                           2تصویر شمار                                                             

                                                             

 

 8تصویر شماره                                                4تصویر شماره                                       
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مای رو و نای از اکثر تصاویر به اشتراک گذاشته شده در صفحه کاربر است، عکس از زاویه روبهباال که نمونه در عکس های

 که ستا پیشنهادی حالت یک نشانگر که ندارد، وجود چشمی مستقیم تماس گونه هیچهمدلی و مشارکت است.  نشانهمتوسط، 

 این در ،شودیم هدایت متن از خارج به که سوژه نگاه زاویه این، عالوه بر .کندیم متبادر را بینده سوی از مداقه وتأمل  معنای

ای هکه نگاهی به نور، روشنایی و موفقیت کندیم دعوت سوژه از بیرون و متن از خارج فضای باب درتأمل  به را مخاطب هاعکس

ی ساختمانی، در محلی خارج هاسازهبه  توجه با که کندیم مشاهده فضایی در را او مخاطب نیز، اساس همین بر پیش رو است.

های بلند در همه جا نماد ها و ساختمانهای داخلی به غایت لوکس است که بر اساس نظام نشانه شناختی برجاز کشور یا محیط

 قدرت است.

، زاویه دوربین و نوع نگاه سوژه به لنز دوربین، نمایانگر برقراری ارتباط با مخاطب است که سوژه را به 2و  9در تصویر شماره

( قاب یاندازه) فاصله. همچنین زاویه دید رو به باال نشان از قدرت و بزرگی، اهمیت و پیروزی دارد. کندیمبیننده متصل 

 یک رنمایانگ فاصله این. شودیم قطع سوژه زانوی باالی در قاب زیرا باالست، به کمر و توسطم نمای تصویر در کنندهرکتمشا

این فاصله دوربین در نظر گرفته شده  .دهدنشان می بیننده با را حسینوعی همدلی و هم صورت است و بدین اجتماعی یرابطه

اجتماعی با مخاطب نوعی متفاوت بودن سوژه و تعلق وی به گروه کند که وجود فاصله در اکثر تصاویر این مفهوم را نیز القا می

عناصر  نشینیکند. همچنین بیشتر تصاویر ارائه شده توسط این کاربر بر محور افقی) هماجتماعی خاص را به مخاطب یادآوری می

به رو به باال بودن زاویه کند( گرفته شده است که با توجه مختلفی که خاص،گران، مجلل بودن را در ذهن مخاطب تثبیت می

 و زمینهبا پس هاکسع شود. اینها )حتی به مقدار اندک( قدرت و بزرگی، تسلط و اهمیت و پیروزی به مخاطب القا میعکس

ین نشینی بدانیم کامال با ازمینه را یک حلقه زنجیر در یک زنجیره هماگر پسکنند؛ بیان میدارد روایتی را  ای کهزمینهپیش

گرایی و نمایش که حکایت از فرهنگ مصرف ندآورشود و یک زنجیره به وجود میزمینه داریم هماهنگ میی که در پیشنقش

 بدن و توجه افراطی به مد دارد.

 ترکیبی: 0-1-0

های آناشید حسینی قرار گرفتن سوژه در مرکز عکس است. با توجه به اینکه طراحان مد از مردم ارزش اطالعات در عکس

کنند و صرفا قدرت نمایش تحکم آمیز چیزی را که خواهند و به هیچ مورد علمی هم استناد نمیهایشان نظر نمیدرباره اولویت

 هایگذارند. به لحاظ برجستگی، سوژه به دلیل رنگدر این دوره مد خواهد بود دارند، از راه زبان پوشاک بر هویت ما تاثیر می

های پر حرارت که طبق تقسیم بندی سلبی و کادری ای و رنگهای گرم مثل قهوهشدن از رنگ پررنگ و آرایش چهره و اشباع

نشان از خوش بینی احساسات و هیجان است و قرار گرفتن در مرکز عکس و اختصاص دادن بیشتر عکس به خود، بسیار برجسته 

نابراین سازد. بابری بین عناصر درون عکس برقرار میکند و نوعی براست. این مرکزیت آنچه در اطرافش چیده شده را یکپارچه می

احت ها نیز مسها( را به نمایش گذاشته، آنتصاویر وی دارای پیوستگی است. همچنین در تصاویری که قسمتی از بدنش )دست

ه و جلب توجه بتوان گفت سعی در اغواگری دهند که با توجه به طراح بودن این فرد، میبزرگی از عکس را به خود اختصاص می

عنصر مشترک استفاده از  ،همه تصاویر ارائه شدهدر وسیله عضوی از بدن دارد که به صورت مستقیم با کارش در ارتباط است. 

شود که به سان یک سرمشق دالیلی از این نحوه لباس پوشیدن را به طال و جواهرآالت در حجم زیاد و مطابق با مد روز دیده می

های سنتی و مذهبی های امروزی از نقشسرمشق .تواند عقب ماندگی اجتماعی تلقی شودنپذیرفتن آن میدهد که مخاطب می

های سوژه مورد های ارائه شده در عکسبندیهای اجتماعی داده است. قابو رهبران دینی جای خود را به کاربران فعال شبکه

یبا و فعالیت در حوزه مد و طراحی لباس، حس هویت گروهی را ای و قوی است که با توجه به داشتن برند هنظر همگی حرفه

ند که کای و تیم تبلیغاتی قوی برای مدیریت صفحه خود استفاده میکند. این کاربر به وضوح از عکاس حرفهایجاد و تقویت می

 جاای، زیبا، تخصصی و بهرفهشود تا در نگاه مخاطب همه چیز حشناسند. همین امر باعث مینور، رنگ و کاربردهای آنان را می

 مخاطبان صفحه تقویت شود.ای اعتماد کند و هویت جمعی در به نظر برسد و به کاربر به عنوان فردی حرفه
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 الهه جهادگر، 2مورد شماره  : 2-4

 : توضیح کلی1-2-4

لباس معرفی کرده و در در جنوب کشور و صاحب برند کندوره است. این کاربر خودش را طراح  9921الهه جهادگر متولد 

مله اش جهایش نیز به این مسئله اشاره داشته است. وی مدتی است که به حجاب رو آورده و پس از آن در بیو صفحهبرخی پست

را قرار داده است. پیش از این او حرفه خوانندگی را تجربه کرده است و تعدادی موزیک در فضای « هرچه دارم از حسین است»

های او شامل هزار نفر است. اغلب پست 4۸نتشر شده است. تعداد دنبال کنندگان صفحه الهه جهادگر نزدیک مجازی از او م

ی که اشود. نکتهتصاویر پرتره است که سوژه اصلی عکس نیز خود اوست و به ندرت سوژه انسانی دیگری در تصاویر پیدا می

 های منتشر شده توسطدر اکثر عکس« در»کند قرار داشتن یک می تکرارشوندگی آن در صفحه این کاربر توجه را به خود جلب

 ی جدید و شروعی دوباره باشد.تواند القا کننده گشایش، تغییر، ورود به مرحلهوی است که می

 : بازنمودی2-2-0
 

 

 4تصویر شماره  

 

 11تصویر شماره 
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 11تصویر شماره 

 

  12تصویر شماره 

های منتشر شده از لحاظ بازنمودی در حالت روایی، واکنشی و تبادلی است. دلیل روایی بودن تصویر خط نگاه فرد و عکس

کننده باشند، بردارهای حاصل از آن است. همانطور که پیش از این گفته شد تصاویری که شامل خط نگاه و چشم مشارکت 

ر خود سوژه به عنوان کنشگر اصلی در تصوی کند.و وجود خود سوژه در عکس آن را تبدیل به تصویری تبادلی می واکنشی هستند

مشخص است و بخش قابل توجهی از قاب تصویر را نیز به خود اختصاص داده است. پس زمینه نیز محیطی طبیعی است که در 

 ه شده و دارای بردار است.خدمت سوژه اصلی قرار دارد. موارد فوق باعث برجستگی سوژ

 : تعاملی5-2-0

)خیره به بیننده(، نگاهی درخواستی است. سوژه با نگاه به دوربین از بیینده  نوع نگاهی که در این تصویر دیده می شود

ای هکند. وی در بیشتر عکسخواهد که به او توجه کند و در واقع درخواست نوعی نزدیکی اجتماعی با مخاطب و بیننده میمی

دایی آن مبنی بر انفصال و ج یشناسانهکند که به رغم تعبیر نشانهاش از نمای باز و سرتاپا استفاده میبارگذاری شده در صفحه

کوشد تا با نگاهش رابطه اجتماعی را با مخاطب حفظ کند و در عین حال مرزی بین خودش و مخاطب قرار دهد از بیننده، او می

عنوان قشر خاص است. همچنین دلیل این حفظ فاصله اجتماعی در تصاویر، اهمیت داشتن جزئیات که حاکی از تلقی خود به 

موجود در پس زمینه تصویر است. در حقیقت زاویه دید به صورتی انتخاب شده است که مخاطب را وادار به تفکر در خصوص 
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 یمکان استقرار خاص یزنده است که دارا یموجود« خود»گافمن  ریبه تعبفضای عکس کند. در اینجا باید تاکید داشت که 

را « ودخ»فرد،  رو نیشود. از ایرا منتج مجا یصحنه کیمبهم و ناآگاهانه از  یاست که به شکل یشینمود نما کیبلکه  ست،ین

ز ترکیب امی، سعی داشته است اربر اینستاگرااینجا نیز این ک ذارد.گیم شیمنفعت داشته باشد، به نما شیکه برا یاهویبه ش

از بدن خویش را ساخته و  وه حضور در این عکس، تصویر مطلوبهایی که انتخاب کرده و نحفضای تصویر و همچنین لباس

ای از زندگی خوب بازنمایی کند. باتوجه به قیدی که این کاربر به رعایت حجاب اسالمی ترکیب این عناصر را به عنوان نشانه

تا بدنمندی مدنظرش را اینگونه تصویر کند. همچنین زاویه دید رو به رو را  زمینه گذاشتهرا بر پوشش و پساکید داشته است، ت

هایش انتخاب کرده که این خود تاکیدی بر مشارکت، همدلی و تعامل با مخاطب است. تصاویر وی به لحاظ نمایی برای عکس

 برد.گرایانه باال میزمینه نیز وجه نمایی آن را از نظر واقعطبیعی هستند چرا که از رنگ اشباع شده و وجود پس 
 : ترکیبی0-2-0

های درج شده در این صفحات،  متون مورد استفاده در کنار تصاویر نیز، معنای موردنظر کاربر را به مخاطب عالوه بر عکس

مرکز قرار دارد که حکایت از بازنمایی خودش  گیرد. سوژه درهای چندوجهی قرار میرساند، به همین منظور نیز در زمره عکسمی

به عنوان هسته اطالعات دارد. تصویر پس زمینه یکی دیگر از نکات برجسته تصویر است. رنگ بنفش در خانه، رنگ نارنجی دیوار 

جستگی بر کند و پس از برجستگی خود سوژه، دیگرو گلهای نصب شده در دورتادور درب خانه، در این عکس بسیار جلب توجه می

ود شموجود در تصویر است. حضور در مرکز تصویر که سوژه را به عنوان اصلی ترین عنصر این عکس معرفی کرده و باعث می

نا دهد یک فرد آشای دارد که نشان میسایر اجزای موجود نیز در ارتباط با وی تعریف شوند. این تصویر قاب بسیارخوب و حرفه

ثبت کرده است. این قاب بندی خوب باعث فردیت و تمایز سوژه اصلی شده و معنای عدم پیوسته  به اصول عکاسی این تصویر را

 رساند چرا که عناصر دارای تصاویر جدا هستند و همپوشانی با هم ندارند.بودن عناصر موجود در تصویر را می
 گریجلب شود و د یبوده است که توجه مخاطب به و نیبر ا یسع ر،یبه سوژه در اغلب تصاو دنیبخش تیدر واقع با مرکز

اند. )الهه جهادگر( است بوده ینستاگرامیشدن سوژه که همان کاربر ا دهید شتریدر خدمت بهتر و ب زین ریموجود در تصاو یحواش

خود  یتمرکز رو لیبه دل ریندادن به عنصر مکان در تصاو تیبه مکان خاص و اهم دیعدم تاک؛ متعدد هستند ریتصاو یهامکان

 یهابرتر به نسبت آنها قرار دهد. هدف از عکس تیبرجسته کرده و در موقع ریعناصر تصو ریرا در مقابل سا یسوژه بوده است تا و

و باعث  بوده ییبایز نهیزمپس یکه دارا یتیموقع ایهر مکان  زیخاطر ن نیبه خود سوژه بوده است، به هم همنتشر شده جلب توج

توان یم ییحامل معناست. از سو اصلی نیز در کنار سوژه ریموجود در تصاو اتیشده، انتخاب شده است. جزئ ریتصو ییبایز شیافزا

 ةیمانند ال ییها هیالاست،  یمتن یها هیحامل ال وستهیدر نظر گرفت که خود پ ایپو اری( بساررسانه )ابز کیشخص را همچون 

سر و  شیآرا ةیمانند انگشتر، گوشواره، النگو و امثال آن. ال ورآالتیز نک،یع ،یدست فیشامل ک یمتعلقات فرد ةیپوشاک، ال

 بر هاشکل گرفته در آن یهارمزگان ریو ز یاجتماع یهارمزگان. رهیو غ یچهره ا انیژست، حاالت، ادا و اطوار و ب ةیصورت، ال

 .( 01:  9919،ی)سجود ها نظارت دارندهیال نیا یداللت کارکردهای

 ها:بندی یافتهجمع: 3-4

ای ههای پژوهش را  به عنوان بدن رسانتوان یافتهن میوشناسی تئون لیوشناسی شده و الگوی نشانهبر اساس صفحات نشانه

 م.پردازیای فرصتی برای دیده شدن دانست که در زیر به تشریح آن میبه مثابه فرصتی برای کسب سرمایه و بدن رسانه

هد تا ددر اختیار کاربران قرار می شدندهیده فرصتی برای کسب سرمایه: اینستاگرام فضایی با امکان ای به مثاببدن رسانه

هایی از زندگی یک فرد است در زبان ها بخشمقصود از داشته. هایشان را با دیگران به اشتراک بگذارندها بخشی از داشتهآن

که  این بدان معنی است. در کاربران اینستاگرام سرمایه جسمانی است موردتوجهیکی از موارد . شودبوردیو به سرمایه تعبیر می

 عمالًا هشوند و عکسبرای کاربران این شبکه اجتماعی واضح و روشن است با به نمایش گذاشتن سرمایه جسمانی خود دیده می

باط میان بدن و اینستاگرام فقط به نمایش البته ارت. شوندبدون حضور بدن و موجودیت جسمانی فرد فاقد اهمیت برای توجه می

 که بوردیو معتقد است طورهمانساز تولید سرمایه جسمانی است. شود و حضور در این فضا خود زمینهسرمایه جسمانی ختم نمی

ی سمانهای اجتماعی به معنای تولید سرمایه جکسب منفعت و ارزش در میدان منظوربههای شناخته شده که توسعه بدن در راه
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ل و حوزه عم. هایی برای کسب سرمایه و منزلت برسندی به راهگذاراشتراککوشند تا از طریق این کاربران می نی؛ بنابرااست

رمایه س برهیباتکافراد  نی؛ بنابراگر وابسته به جایگاهی است که در میدان به خود اختصاص داده استتوان رقابتی هر کنش

شود. البته نکته حائز ها در میدان میگیری موقعیت و منزلت آنشوند و این سرمایه منجر به شکلجسمانی خود وارد میدان می

واره با کردارهای واره دارد. نزدیکی و مجاورت میان عادتی کاربران در اینستاگرام ریشه در عادتکردارهااهمیت این است که 

ه چشم بیشتر ب اوست اریاختاجتماعی چون نمایش بدن در میدان اینستاگرام که آزادی عمل و اختیار کاربر در تولید محتوا تحت 

اش به دیگران نشان یافتههای ناخوشایند وجود تجسمدهد تا بخشاین اختیار را می او. عاملیت کاربر در این میدان به دیآیم

های بدنی افراد در عادت واره. ها را دستکاری کندهای مثبتش تکیه کند و با ابزارهایی که در دست دارد آنویژگی ندهد و بر

گاه کند و فرد بر اساس آن جایهایی است که میدان برای بازنمود سرمایه جسمانی برای فرد فراهم میاینستاگرام بر مبنای فرصت

ا حدی این تالش ت. ای است تا او برای توسعه سرمایه جسمانی خود تالش کندزلت انگیزهکند که خود این منو منزلتی پیدا می

ی این سرمایه جسمانی فرد با منزلت در نتیجه. از سازو کارهای میدان است متأثرها و امیال خود کاربر و از خواست متأثر

ند و کتوجه مخاطبان شروع به تبلیغ در این فضا می دارد و با خریددر راستای کسب سرمایه اقتصادی گام بر می آمدهدستبه

 کند.بیشتر می شدندهیدهمین انگیزه مالی خود دلیلی در جهت تالش برای 

و هر  دهندهای افراد نسبت به محیط شکل میها به پاسخها و تنبیهای فرصتی برای دیده شدن: به طورکلی پاداشبدن رسانه

کند و از اموری را که منتج به تنبیه وی شده است دوری دریافت پاداش شود حفظ و تکرار میشخص رفتارهایی را که منجر به 

ت اطالعات که منبع اصلی دریاف نستاگرامیاو در واقع صفحات  گزیند. در فضای مثل شبکه اجتماعی اینستاگرام که بستر اصلیمی

و هم  دکنندهیتولهم  زمانهمشده افراد دنبال کرد. افرادی که  ایهای این امر را باید در کردارهای رسانهاین پژوهش است جلوه

یب و تکذ دییتأتوانند با کردارهای خود دیگری را شوند میو هم بیننده ظاهر می اجراکنندههستند و هم در قامت  کنندهمصرف

 امالً کرایند در شبکه اجتماعی اینستاگرام او را تنبیه کنند. این ف گرفتندهینادبا این کار به وی پاداش دهند یا با  عمالً کنند و 

 ی یک فرد اتفاقی محتوای صفحهگذاراشتراکبهها، الیک، سیو و ، مشاهده استوریکردندنبالملموس و مشهود است و از طریق 

 هند.دد ادامه میکنند و به فعالیت خواز اهدافی است که افراد در این فضا فعالیت می شدندهیدافتد. در واقع نیاز و میل به می

رای شود و دلیلی است بگران در یک فضا باعث جذابیت هرچه بیشتر اینستاگرام میو دسترسی به انبوهی از مشاهده شدندهید

کوشند تا با استفاده از اصول و فنون عکاسی و در مواردی در این میدان کاربران می. ادامه حضور و عدم ترک میدان توسط کاربران

بیشتری برای خود فراهم کنند. اینان  شدندهیدآن برای جذابیت هرچه بیشتر در نمایش امکان  کردنآمادهبدن و رسیدگی به 

گذارند و این چهره خود را به نمایش می های آراستهشناختی و ورزیده و چهرههای بدون نقص، متناسب با معیارهای زیباییبدن

چیزی که در این جا اهمیت  درهرحالهای جراحی زیبایی باشد. ی و یا عملافزارنرمی هایدرستکارتواند طبیعی یا حاصل می

و به نمایش گذاشتن خود است که میزان دستیابی به این مهم با کمیت بازخوردهای دریافتی ارتباط مستقیم  شدندهیددارد 

خود را نوعی موفقیت در به نمایش گذاشتن خود  هایها و بازنشر شدن پستکامنت، ها، ویوهادر واقع کاربران کمیت الیک. دارد

یابی شوند در حکم الگویی برای فعالیت سایرین و دستکنند. پس افرادی که با روشی موفق به دریافت بازخورد بیشتر میتلقی می

اجتماعی کنند و همین باعث همنوایی و کاشت یک الگوی مشترک در ذهن کاربران این شبکه ها به این موفقیت عمل میآن

 های قالبیها به محیط اجتماعی و زندگیها و تزریق آنی در کاربران مختلف باعث بازتولید ارزشتکرارشوندگاین . خواهد شد

شود و دریافت آنی الیک و کامنت در شود. کوتاهی فاصله بین وقوع یک کنش و دریافت پاداش موجب تکرارشوندگی آن میمی

یش و با افزا مرورزمان. بهاندشود که در آن قدم گذاشتهها برای فعالیت در راهی میبر ترغیب آناین شبکه اجتماعی خود دلیلی 

بیشتر و کدام  شدندهیدشود که کدام دست از اجراهایش منجر به تجربه زیسته فرد در این میدان مجازی برای او روشن می

 شود.دست منجر به دستیابی کمتر به پاداش می

 گیری بحث و نتیجه -5
جه توان نتیکنند میهای انجام شده در صفحات اینستاگرام این دو طراح لباس که در ایران فعالیت میبا توجه به بررسی

ر طول بخواهد د یاگر کس کنند. فیخودشان را آن طور که دوست دارند بازتعر نیآنال تیبه گفته گافمن افراد از راه هوگرفت که 
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ها نآ و حذف کنند. یتناسب ندارند مخف ارهایمع نیرا که با ا ییهامجبور است کنش ،آل نمود ببخشددهیا یارهایبه مع شیاجرا

با نشان دادن تصویرهای بی عیب و نقص خودشان که معموال در این تصاویر لبخندی بر لب دارند خود را به عنوان فردی 

نند که بینند آرزو ککن است کاربرانی که این تصاویر را میای نمایش دهند که ممخوشبخت معرفی کنند و زندگیشان را به گونه

ها بودند. هر دو کاربر در صدد بودند به رغم حفظ تمایز و فاصله اجتماعی به نوعی مشارکت را از مخاطب خود کاش جای آن

 طلب کنند.

آنچه که هستند باالتر جلوه  های اجتماعی تصویرمحور، خودشان را ازبه لحاظ بافت طبقاتی افراد تمایل دارند در شبکه

دهند.حتی افراد متعلق به طبقات پایین جامعه نیز تمایل دارند با تقلید و نمایش خود را متمایز کنند. تمایز و متفاوت نشان دادن 

فیلترها،  عاز فاکتورهای مهم در اینستاگرام است که در مسئله بدنمندی نیز نقش حائز اهمیتی دارد. چرا که افراد با توسل به انوا

عیب و نقصی ارائه دهند که توجه جمعی را به خود  فتوشاپ کردن تصاویر و تنظیم نور و رنگ در تالشند تا از خود تصویر بی

فردی  عنوانبهدر این تصاویر لبخندی بر لب دارند خود را  الًمعموخود که  ونقصبیعیبتصویرهای  دادننشانها با جلب کند. آن

نند بینند آرزو کی نمایش دهند که ممکن است کاربرانی که این تصاویر را میاگونهبهخوشبخت معرفی کنند و زندگی خود را 

هایی از زندگی خود را که حسینی و جهادگر در نمایش خود از تکنیک حذف گافمن استفاده و جنبه ها بودند.که کاش جای آن

 نامد.می« مصرف مخفیانه»اند. گافمن این گونه رفتارها را ا حذف کردهبرای مخاطبان ناخوشایند است ر

های مختلفی اعم از تکیه بر زیبایی چهره و اندام، نشان ها از روشتوان نتیجه گرفت آنهمچنین از پژوهش انجام شده می

ای هفضای سورئال تکیه بر ویژگیها و استفاده از های هنری در عکسدادن کاالهای مصرفی گران قیمت، استفاده از تکنیک

منحصر بفرد خود که در میان سایر افراد جامعه وجود ندارد، تاکید برمتفاوت بودن خود، عمومی کردن حریم خصوصی و .... برای 

 اند.به نمایش گذاشتن خود استفاده کرده

ایشان هدر مرکزیت توجه در عکس قرارگرفتنی دیگری که در پژوهش انجام شده حائز اهمیت است تالش کاربران برای نکته

 ی نمایاندن موقعیت خود برایافتنیندستی بین خود و مخاطب و القای زگذاریتما است و با عدم نگاه خیره به مخاطبان سعی در

تر شهرچه محتوای صفحه بیشتر با بدن و نمایش آن عجین باشد میزان تمایز سوژه و انفصال از مخاطبانش بی. مخاطب هستند

های علمی و مشاغل آموزشی باشد، بیشتر در راستای جذب توجه و مشارکت است و هرچه سوژه مشغول به فعالیت در حوزه

ای که در خصوص هر ها نسبت به وقایع معموال احساسی، آنی و صریح است به گونهکوشد. در اینستاگرام واکنشمخاطب می

ها معموال غیر مودبانه است که با شناخت است. ادبیات به کار رفته شده در کامنتها غلیظ و پررنگ و اغراق شده موضوعی واکنش

 ی مفهوم صمیمیت در این فضا است.توان اینگونه استنباط کرد که این ادبیات القا کنندهفرهنگ کرداری در این شبکه می

ات زندگی افراد)صاحبان اکانت( سوال دانند که به دور از تعارف و حفظ حریم خصوصی درباره جزییمخاطبان حق خود می

گری را حق مسلم خود بدانند و صاحب صفحه را ملزم به پاسخگویی و واکنش نسبت به سوال خود کنند. از کنند و این مطالبه

 رها گاه تبعاتی دطرفی در این فضا افراد همواره نگرانی هایی نسبت به قضاوت شدن از جانب مخاطبانشان دارند و این قضاوت

روان فرد زندگی واقعی و خواهد داشت. در فضای اینستاگرام موضوعات معموال غیرقابل تفکیک است و موضوعات سیاسی، 

اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دارای ارزش خبری و سخیف در هم ارائه می شود و در اکثر موارد اخبار سخیف و کم ارزش بیشتر 

نوعی  افتد ور این فضا به قدری است که اشباع زیبایی به لحاظ بصری اتفاق میمورد استقبال و توجه قرار گیرد. حجم عکس د

شود چرا که فرد برای دیده شدن افتد و در مرکز توجه قرار گرفتن فرایندی سخت میسر شدگی دیداری در مخاطب اتفاق می

ها برای جلب توجه به ایجاد روابط هایی بزند که در این فضا عرف نیست و همین موضوع باعث شده بالگرباید دست به روش

 د.شودوستی عجیب دست بزنند که در بسیاری موارد نمایشی و کوتاه مدت است و صرفا برای جلب توجه ارتباط برقرار می

در این فضا توجه به افراد نه بر اساس دانش و علم و تخصص و اعتبار که بر اساس تعداد دنبال کنندگان و میزان نمایشی 

افتد که همین عنصر تعداد دنبال کنندگان نیز ممکن است نه بر اساس اعتبار و محتوای موثر و اعتماد جمعی اتفاق میبودن فرد 

به صاحب اکانت بلکه در بسیاری موارد بر اساس خرید دنبال کنندگان باشد. در فضای اینستاگرام هر تالشی برای اثبات 

تواند برای فرد حادث شود. هرچه کاربران ترین موفقیتی است که مین مهمبازد و دریافت تایید دیگرارنگ می هاشایستگی
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تر باشد و با ساختارشکنی بیشتری همراه باشد، احتمال مورد استقبال قرار دهند از دنیای واقعی متفاوتتصاویری که ارائه می

 گرفتن توسط سایر کاربران بیشتر است.

ها اعم از روتوش، تنظیم نور در عکس یکارهای دستاستفاده از تکنیکتوان استنباط کرد های بازنمایی شده میاز موقعیت

هایی که در این پژوهش بررسی شد، رایج بود و این نشانگر آن پوشاند در بین عکسهای چهره و بدن را میهایی که نقصو افکت

ا هآل از خودشان ارائه دهند که ممکن است با خود واقعی آندهتصویری ای اندلیماکنندگان باال کاربران با تعداد دنبالاست که 

ل شد یحلت یشناسهای این تحقیق که با روش نشانههای صفحه اینستاگرام نمونهبسیار فاصله داشته باشد. همچنین در عکس

ه ها در آن گرفتکه عکس هاییهای بصری، تنوع پوشش و تنوع موقعیتهای متنوع، جذابیتچون استفاده از رنگهایی همویژگی

 خورد.شده است، به چشم می

حاصل  جهینت نیپژوهش ا نیصحنه در اتوسط گافمن به منطقه جلو صحنه و پشت یاجتماع یزندگ یبندبه دستهباتوجه

و اسباب الزم  لیاست که وسا ییصحنه، جادهند و مناطق پشتیجلو صحنه را به مخاطبان م دنیتنها اجازه د کاربرانشد که 

صحنه اتفاق شود نه آنچه که در پشتیمخاطبان مشاهده م یها از سوآن شیت، نمایکنند اما در نهایم ایرا مه شینما یبرا

توان به این نکته نیز اشاره کرد که اطالعات نو و زرد معموال در این فضا بسیار مورد توجه البته در این خصوص میافتاده است.

افراد برای دیده شدن بیشتر و جلب توجه مخاطبان سعی در افشا کردن پشت صحنه زندگی سایر کاربران دارند  قرار می گیرد و

 شود. ای که از بازیگران در سایر کشورها منتشر میهای مخفیانهمثل عکس

 یاوهیسنار دنیچدر است  مدنظرهای تصویر محور که در اینجا اینستاگرام کاربران شبکهاز اهداف  یکی رسدیبه نظر م

توان یالبته نم .است شتریو شهرت ب تیبه محبوب افتنیدست جهیو در نت شتریمختلف، جذب فالوور ب ریتصاو شینما یمختلف برا

رفت. گ دهیکنند را نادیثبت م نستاگرامیا یهاکه در بخش نظرات پست ییهارفالو یدهایو تمج فینقش ابراز احساسات و تعر

 زیآمجمالت محبت نکهیامکان ا بیشتر شود، است و هرچه تعداد فالوورها دیاست که دوستدار توجه و تمج یاگونهذات انسان به

 است. شتریب ،کنند افتیدر

 مالحظات اخالقی

 پیروی از اصول اخالق پژوهش

 تکمیل شد.ها های رضایت نامه آگاهانه توسط تمامی آزمودنیحاضر فرم یدر مطالعه

 حامی مالی

 های مطالعه حاضر توسط نویسندگان مقاله تامین شد.هزینه
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 منابع 

  .9۸-۸9 :(4)4 ،شناسی ایرانجامعهمجله  .ی هویتبدن به مثابه رسانه (.9912) .حسن چاوشیان،؛ یآزاد ارمکی، تق 

ی ترجمه. های مدهای تجاری عروسکری آگهیبصروند؟ بررسی نشانه شناسی کودکان ما به کجا می(. 9919) .دانیل آلمیدا،

 .لعیا محبوبی، مجله ترجمان

 .نشر نیتهران: ابراهیم افشار.  . ترجمهیفیپژوهش ک یمبان(. 9919) .استراوس و کوربین

. ستاره های خرد ایرانی در قاب سلفی: مطالعه نشانه شناختی شهرت خرد (9911) .مسعود ،تقی آبادی؛ جمال الدین ،اکبرزاده

  .999-992(: 42)02، ارتباطات –مطالعات فرهنگ . در اینستاگرام

مطالعات   .های غیردرسی کودکان(. نشانه شناسی اجتماعی حضور زن در تصاویر کتاب9911سمیه سادات. ) ،شفیعی؛ محیا، برکت

  .29-12(: 41) 02، ارتباطات –فرهنگ 

http://ensani.ir/fa/article/20049/%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA
http://farhangemrooz.com/news/13692/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF
http://farhangemrooz.com/news/13692/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF
https://nashreney.com/content/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C/
http://www.jccs.ir/article_92684.html
http://www.jccs.ir/article_92684.html
http://www.jccs.ir/article_93834.html
http://www.jccs.ir/article_93834.html


  

  41 دو طراح لباس ی: مطالعه موردنستاگرامیدر کاربران زن ا یبدنمند ینشانه شناخت لیتحلراقی و هادی خانیکی، م مهشید

  

فرهنگ و هنر یجامعه شناس یفصلنامه علم 46-62، صفحات 1141م، شماره اول، بهار چهاردوره    

  .نشر علمیتهران: ترجمه محسن نوبخت. . آشنایی با نشانه شناسی اجتماعی(. 9919) .تئوون، وونیل

 .نشر علمی. تهران: ترجمه اکبر احمد. هویت اجتماعی(. 9919) .ریچارد جنکینز،

 .نشر آگاهتهران: .زیست مجازی در ایران (.9911).ویسی، سیمین؛ ذکائی، محمدسعید

 .نشر علمیترجمه محسن ثالثی. تهران:  .در عصر مدرن نظریه جامعه شناسی (.9911) .جرج ریترز،

ازنمایی جنسیت در متون دیداری کتاب های آموزش زبان انگلیسی به غیر انگلیسی . ب(9914). ، فرزانسجودی ؛طاهره رضایی،

 .999-942(: 9)2، یجستار های زبان .از منظر نشانه شناسی اجتماعی تصویرزبانان 

های ایراد شده در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از سخنرانی نشانه شناسی گفتمانی. (.9919) .فرزان سجودی،

 9919خرداد  92تاریخ

شناسی گفتمانی، مرکز بررسی  بازنمایی پوشاک زنان در مجموعه تلویزیونی سیما: رویکرد نشانه (.9919). فرزان سجودی،

 .تحقیقات صدا وسیما

 .تهران: نشر علم. نشانه شناسی کاربردی (.9911). فرزان سجودی،

نامه  انیپا. با تاکید بر اینستاگرام و تلگرامهای اجتماعی در ترویج تناسب اندام زنان؛ نقش شبکه .(9911) .سلیمانی، مرتضی

 ارشد، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران.یکارشناس

ارشد، دانشگاه عالمه ینامه کارشناس انیپا. اجتماعی اینستاگرام در مدیریت بدن زناننقش شبکه .(9911) .شیخی، محدثه

 .طباطبائی، تهران

 .تهران: نشر سخن .نشانه، معناشناسی دیداری. (9910) .درضایحم ،یریشع

 .تهران: نشر نی. ترجمه حسن چاوشیان. جامعه شناسی(. 9910) .گیدنز، آنتونی

 انیپا .نستاگرامیا یشبکه اجتماع یرانیکاربران ا یبدن یکردارها لیو تحل یابدن رسانه یپولوژیت .(9919) .گلناری، زجانیگشن

  ، تهران.دانشگاه تهرانارشد، ینامه کارشناس

 .همشهری تهران. .یانتقاد یهادگاهیو د جیرا یهاشهیرسانه اند یهاهینظر (.1992) .محمد زاده،مهدی

References 

Burnell, K., Kurup, A. R., & Underwood, M. K. (2022). Snapchat lenses and body image concerns. New 

Media & Society, 24(9), 2088-2106. 

Burnette, C. B., Kwitowski, M. A., & Mazzeo, S. E. (2017). “I don’t need people to tell me I’m pretty 

on social media:” A qualitative study of social media and body image in early adolescent 

girls. Body Image, 23, 114-125. 

Cohen, R., Fardouly, J., Newton-John, T., & Slater, A. (2019). # BoPo on Instagram: An experimental 

investigation of the effects of viewing body positive content on young women’s mood and body 

image. New Media & Society, 21(7), 1546-1564. 

Engeln, R., Loach, R., Imundo, M. N., & Zola, A. (2020). Compared to Facebook, Instagram use causes 

more appearance comparison and lower body satisfaction in college women. Body Image, 34, 

38-45. 

Goodyear, V. A., & Armour, K. M. (2018). Young people’s perspectives on and experiences of health-

related social media, apps, and wearable health devices. Social Sciences, 7(8), 137. 

Kim, H. M. (2021). What do others’ reactions to body posting on Instagram tell us? The effects of social 

media comments on viewers’ body image perception. New Media & Society, 23(12), 3448-3465. 

https://www.gisoom.com/book/11272840/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C/
https://taaghche.com/book/59598/%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://www.gisoom.com/book/11673072/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%81-%D9%88-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C/
https://www.gisoom.com/book/1829452/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1/
https://lrr.modares.ac.ir/article-14-3618-fa.html
https://lrr.modares.ac.ir/article-14-3618-fa.html
https://www.ihcs.ac.ir/fa/news/7598/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AC%D9%88%D8%AF%DB%8C%DB%B1%DB%B0-%DB%B3-%DB%B9%DB%B3-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://www.ihcs.ac.ir/fa/news/7598/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AC%D9%88%D8%AF%DB%8C%DB%B1%DB%B0-%DB%B3-%DB%B9%DB%B3-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://www.isna.ir/news/92062616360/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/92062616360/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://www.gisoom.com/book/1497456/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C/
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C%20%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C&basicscope=1
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C%20%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C&basicscope=1
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/1a00a8649e1c58b887286b878c59a9e1
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/1a00a8649e1c58b887286b878c59a9e1
https://sokhanpub.net/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
https://nashreney.com/content/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-2/
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%DA%AF%D8%B4%D9%86%DB%8C%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C&basicscope=5
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%DA%AF%D8%B4%D9%86%DB%8C%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C&basicscope=5
https://www.gisoom.com/book/11305618/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%DB%8C/


  

  42 دو طراح لباس ی: مطالعه موردنستاگرامیدر کاربران زن ا یبدنمند ینشانه شناخت لیتحلراقی و هادی خانیکی، م مهشید

  

فرهنگ و هنر یجامعه شناس یفصلنامه علم 46-62، صفحات 1141م، شماره اول، بهار چهاردوره    

Monks, H., Costello, L., Dare, J., & Reid Boyd, E. (2021). “We’re continually comparing ourselves to 

something”: Navigating body image, media, and social media ideals at the nexus of appearance, 

health, and wellness. Sex Roles, 84, 221-237. 

Salomon, I., & Brown, C. S. (2019). The selfie generation: Examining the relationship between social 

media use and early adolescent body image. The Journal of Early Adolescence, 39(4), 539-560. 


