
اينستاگرام 

محدوديت داشتن . دتا چندي پيش نگاتيو كاالي گران و خاص بود كه نه ارزان بدست مي آمد و نه ارزان مصرف مي ش
.  ت و انتخاب مي كردچشم عكاسان بايد سوژه و قاب را با وسواس مي جس. نگاتيو، عكاسي را به هنر تبديل كرده بود

جايي و همگاني نبود و كم بنابراين عكس امري همه. تبديل شود« عكس»بنابراين هر چيزي شانس آنرا نمي يافت كه به 
ارهايي از اشخاص بر روي حتي آن هنگام كه بنا بود يادگ. و بيش به بخشي از حوزه ي فاخر مصرف فرهنگي مربوط مي شد

كرار و تعدد آن ديوار يا طاقچه قرار بگيرد، آييني از آماده سازي و ژست هاي تعريف شده طي مي شد؛ چون احتمال ت
.آسان نبود

گوشي . گي روزمره تبديل شدبا ديجيتال شدن عكاسي، توليد و مصرف عكس آنچنان آسان و هرجايي شد كه به بخشي از زند
به نوعي عكس . ذارندهاي تلفن همراه و نرم افزارهاي موبايلي جزءجزء زندگي را قاب بندي مي كنند و به اشتراك مي گ

ندگي انباشته از عكس و ز. به زبان بي زبان گفتگو و تعامالت ميان فردي بدل شده و جاي متن و مفهوم را گرفته است
جديد از دنيايي است كه زندگي با جذابيت رو به تزايد خود، تصويري« اينستاگرام»تصوير چگونه بايد ادراك شود؟ در اين ميان 
:اما رمز و راز اين جاذبه چيست. به روايت عكس را در خود جاي داده است

رزمين ادبيات و قلم بوده تفاوت رمان جديد با قصه هاي گلستان سعدي يا كليله و دمنه چيست؟ ايران عليرغم اينكه س
و بازگويي اغراق پرداختن به جزييات احوال و اقوال. را در ميراث ادبي خود ندارد« رمان»است اما هيچگاه اثري شبيه به 

ان مدار مدرن در فرهنگ و ادبيات انس. آميز ابعاد زندگي دنيوي در سنت ادبي و هنري ما امري نامطلوب بوده است
رخنه كرده در وجود انسان مدرن « تهسوبژكتيوي»گفتن و به تصوير كشيدن جزييات نفساني مبالغه مي كند و اين نشاني از 

ع گويي حيث در واق( سلفي)وقتي دوربين ها به سمت فاعل عكاسي برمي گردد و خود را سوژه مي كند. است
ست به از حاشيه ا« خود»عكس سلفي، آوردن . وجودي خويش را برتر از همه ي جهان پيرامون خود درك مي كند

را به رخ « خود»ود بيشتر فرد منتشر در تاريخ امروز ما هرقدر بيشتر بي مايه مي ش. كانون توجه؛ هم توجه خود و هم ديگران
صفحه ي شخصي فرد . است« يتن نماي»و« خود نمايي اجتماعي»يكي از تجليات اين فردگرايي سوبژكتيويستي در . مي كشد

ت، بيرون آوردن هركس منتشر در اينستاگرام در عين حال كه پرده برداري تصويري از ابعاد متكثر و پاره پاره ي ذهن اوس
وانشناختي، اين ممكن است در گرايش هاي مدرن مطالعات ر. از بعد مخفي و باطني وجودش به عالم تظاهر و ابراز است

از اخالق اطالق شود، و اين هم دقيقاً مرحله اي« خودسانسوري»يا « درون گرايي»به اتفاق عنوان رهاشدن افراد از 
.فردگرايانه ي اومانيستي است



نمايشي و كشف حجاب تدريجي؛حجاب 

تناقض نماي ديگري در اين ميان حضور تصويري عفيفانه ي زنان و دختران در اينستاگرام مساله ي م
وعي ابزار ابراز نمايش شيوه ي پوشش ن.آنها هم خود را مي پوشانند و هم به رخ مي كشند. است

چشم پركن باشد از طرفي بايد پوشش و حيا و عفاف به عنوان يك هويت به چشم آيد و. هويت است
. محجبه استو از طرفي بايد مصداق عفاف و حجاب باشد و اين همان پارادوكس تصويري شدن زنان

رام آرام به قرار مي دهد و آ« النگ شات»اينستاگرام ابتدا زنان مومنه را در « خودنمايي»وسوسه ي 
ران غلبه مي كند و كشف حجابي خاصيت جلوه فروشي اينستاگرام بتدريج بر دخت. چشم بيننده نزديك مي كند

مه ي ابعاد يك اينستاگرام دنياي جلوه فروشي و اشتراك گذاري هتدريجي رخ مي دهد چراكه اساساً 
د اين شهر ؛ قرار دادن همه ي پستو در ويترين؛ حتي اگر شهرونزندگي هرجايي و دم دستي است

به نمايش تد؟ رويايي بخواهد از معنوي ترين حاالت خود تصويرسازي كند درواقع چه اتفاقي مي اف
!«نمايش عفاف»ا ي« تظاهر به اخالص»چيزي مانند . گذاشتن نفساني احوالي كه نمايشي نيست

لذت ابراز عقيده در جنگ گفتمان ها؛

در . اورمندي هاي خود هستندبسياري از كاربران شبكه هاي اجتماعي شيفته ي امكان بلند بلند گفتن ب
يان همهمه ها و شلوغي دنيايي كه وجه بارزش تكثر گفتمان هاست، اينستاگرام مانند اين است كه در م

افشاكردن دائمي باورمندي . يهاي خيابان يك تابلو بلند كرده باشي تا توجه ديگران را به يك شعار جلب كن
بخشي از . مي ماندها و به خصوص قرارگرفتن در حلقه اي از تاييدها يا طردها، به يك لشكركشي مجازي

د در برابر لذت بودن در اين دنياي ظاهراً مجازي، به امكان برهنه كردن ذهن نه چندان استاندار
.چشم هاي ديگران است



آزادي و خشونت؛پارادوكس 

هر ابراز عقيده اي با . ستحضور فالوورها به مثابه تماشاگراني كه براي يك سخنران كف مي زنند، واجد وجه محدود كنندگي هم ه
مندي ها، با تلخي در غالب اوقات احساس آزادي ناشي از بلند بلند گفتن باور. مواجه مي شود« نفهميدن»تاييد، رد يا 

ي شخصيت هاي سمعي از آنجاكه اينستاگرام واجد وجه بصري بيشتري است، برا. يا طرد درهم مي آميزد« نفهميدن»از ناشي 
رام غالباً مغبون اند؛ اما حتي آنها كه بدنبال انتقال مفاهيم از طريق مفاهيم هستند، در اينستاگ. محدود كنندگي بيشتري دارد

ند اغلب شبكه هاي اجتماعي اينستاگرام هم مان. سرخوردگي ناشي از طرد يا نفهميدن، با امكان لذت بخش ديگري ترميم مي شود
ه مثابه دستور معدوم ب« بالك كردن»اوج خشونت در اين دنيا، با . قدرت محوكنندگي و حيات بخشي را به شهرندان خود مي دهد

از . ورها حركت مي دهدكردن همراه است؛ مانند قيصر روم كه انگشت شست خود را براي اعطاي حيات يا گرفتن جان گالديات
ايد شهروندان ديگر طرفي آرام آرام احساس آزادي در بيان يله و بي حد و حصر باورمندي ها با وحشت ناشي از تفتيش عق

داردسازي و تراشيدن ذهن آزاد بتدريج مي آموزد كه براي كمتر طرد شدن و امكان كنترل واكنش ها به استان. مواجه مي شود
.حرف ها دست بزند و اينچنين است كه احساس رها بودن فرو مي نشيند

:نتيجه
د دروني آنهاست و نه انكار تماميت توجه داشته باشيم كه پديدارشناسي به معناي توجه به اقتضائات پديده ها و جنبه هاي قدرتمن

طيم و تمام پديده هاي تكنولوژي نغل( جبرگرايي)اين تحذير از آن باب بود كه در ورطه ي دترمينيسماراده و اختيار انسان؛ 
اده لوحي ابزارانگارانه را هم نفي ولي تامالت پديدار شناسانه س. اخالقي، اجتماعي و روانشناختي را معلول يك امر تكنيكي ندانيم

ور مي كنند مي توانند براحتي آنها هستند بسياري كه تفاوتي در انواع رسانه ها و تكنولوژي هاي ارتباطي نمي بينند و تص. مي كند
مت فرهنگي بخواهند بر به طور مثال هستند كساني كه با مقاو. را در اختيار بگيرند و به انقياد خود درآورند و در امان بمانند

.  د كه منتظر نتيجه ي اين تنازع باشيماقتضائات سوبژكتيويستي و عريان كننده ي اينستاگرام غلبه كنند؛ و اين خود جالب خواهد بو
.  يوه ي بودن در آن فضاستمهمترين نكته براي غلبه بر اين اقتضائات، خودآگاهي به ماهيت و كاركرد اين نرم افزار و تغيير ش

ابراين شوريدن بر اين اقتضائات، به تعبيري هركس شهروند مطيعي براي اين عالم تكنيكي باشد به اقتضائات آن تن در داده؛ بن
.زمينه ي در امان ماندن و كمتر لطمه ديدن است


