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 چکیده

اند و  ها فعالیت کرده های اجتماعی در ایران، روحانیون نیز در این رسانه با گسترش دسترسی به رسانه

کنندگان  عالوه بر تولید محتوای دینی، به طرح اموری غیردینی برای جلب توجه مخاطبان/ دنبال

 اند. های اجتماعی رو آورده خود در صفحات کاربری در شبکه

گیری هدفمند،  پست اینستاگرامی روحانیون موردمطالعه بر اساس شیوه نمونه 11ش، در این پژوه 

سیالیت روحانیون »مضمون  2تحلیل مضمون، شده است. نتایج تحلیل، حاکی است امور غیردینی در 

بروز پیدا « گذار روحانیون اینستاگرامی از حریم خصوصی به محیط نمایشی»و « اینستاگرامی

های ورزشی، همراهی با  های سیاسی، فعالیت شده با بازنمود نگرش یون مطالعهاند. روحان کرده

ها، مصرف فرهنگی و از طرف دیگر، بازنمود منزل و خود غیرروحانی، امور متنوعی را برای  سلبریتی

اند. ارتباط این شیوه از نمایش در  جلب همراهی کاربران با صفحات این روحانیون نمایش داده

ها مانند نمایش زندگی روزمره، حریم  ا فرهنگ شهرت، دال بر شباهت فعالیت سلبریتیاینستاگرام ب

محور، به دنبال افزایش  خصوصی و اظهارنظرهای گوناگون است که بر مبنای مدل ارتباطی توجه

شهرت در اینستاگرام و کسب سرمایه توجه بیشتر هستند. لذا گذار روحانیون از بازنمود 

ی و غیردینی، به بازنمود امر غیردینی برای جلب توجه بیشتر، آن را به های دین مندی دغدغه

 سلبریتی تبدیل کرده است. های شبه مطابق با مؤلفه« روحانیون نمایشی»

 : روحانیون، اینستاگرام، نمایش، فرهنگ شهرت، بازنمود.های کلیدی واژه
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 bikaranlou@ut.ac.ir؛ عضو هیات علمی گروه ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران 1

 ali.momeni77@ut.ac.ir ارتباطات اجتماعی  دانشگاه تهراندانشجوی کارشناسی ارشد علوم  2
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 مقدمه و طرح مسئله

های گوناگون را در این  بینی ان ظهور جهانهای اجتماعی، امک بودن رسانه ویژگی همگانی

ها در جهت  کند. بر این اساس نهادهای اجتماعی سعی در استفاده از آن ها تسهیل می رسانه

مثابه یکی از نهادهای مهم اجتماعی، همچنان که ارتباط  منافع خود خواهند داشت. دین نیز به

های نوین در جهت منافع و  ه از رسانههای پیشین حفظ کرده، سعی در استفاد خود را با رسانه

های اجتماعی، مفهوم دین دوباره برساخت  عبارتی با رشد و گسترش رسانه ارتقای خود دارد؛ به

یا « دین سایبری»، «ای دین رسانه»شده است. از حضور دین در اینترنت با تعابیر متفاوتی مثل 

اصطالح « دین دیجیتال»الح اصط ]از نگاه کمبل[استفاده شده است ولی « دین مجازی»

تری است؛ چراکه هم اشاره به تغییرات نوین داشته و هم به ارزیابی روابط بین دین در  دقیق

. با نگاهی کلی به سیر تطور فرایند ارتباط (Campbell, 2016) پردازد فضای آنالین و آفالین می

شد  محور خواهیم  ارتباط از مدل فرایندمحور به مدل محصولها، متوجه تغییر  در میان انسان

های جمعی و  های ارتباطی محصول محور، با ظهور رسانه (. گسترش مدل1931)دونزباخ، 

ازاین  ها نیز تغییر داد. دین تا پیش های حضور دین را در میان انسان های اجتماعی، گونه رسانه

گرفت و  گو، خطابه، منبر و... در اختیار مردم قرار میو از طریق فرایندهای ارتباطی مانند گفت

واعظان و روحانیون دینی در جایگاه شارح امر قدسی بودند؛ اما تبدیل فرایند ارتباط به 

تکثیر و خصوصاً تصویری، باعث تغییر شیوه برقراری ارتباط میان شارحان دینی  محصوالتی قابل

های  ی صرفاً گونه آیینی ندارد و با ظهور فناوریبا مردم شد. به تعبیری دیگر ارتباطات دین

ابزاری برای   مثابه ای انتقالی به خود نیز گرفته است. در رویکرد آیینی، ارتباط به ای، گونه رسانه

هدف نیست بلکه تأکید بر ارضای درونی فرستنده دارد؛ لذا بیشتر به دنبال انعکاس تفسیر 

کنندگان )مک کوایل،  ظهارشده فرستندگان و دریافتکنندگان است تا اهداف ا خارجی مشاهده

(. اما در رویکرد انتقالی به فرایند ارسال و دریافت پیام از راه دور تأکید 1911و گیویان،  1912

 1توان کرد، تعریف السول ترین تعریفی که از ارتباط انتقالی می (. مهم1931لون،  شود )ون می

زی را، در چه مجرایی، به چه کسی و با چه اثری است؛ مبنی بر اینکه، چه کسی، چه چی

کند انتقال پیام بر اساس اهداف  عبارتی، آنچه اهمیت پیدا می (. به1931گوید )الفی،  می

 فرستنده است تا به مطلوب خود دست پیدا کند.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ای  ( اندیشمند آمریکایی ارتباطات و علوم سیاسی بود و تعاریف پایهHarold Lasswellهاولد دوایت السول ) .1

 (.1311 -1342مانند ارتباطات و تبلیغات او همچنان مورداستفاده در میان پژوهشگران ارتباطات است )
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ها در طول حداقل سه دهه پیش  گیری روحانیون از رسانه در ایران نیز با وجود پیشینه بهره

قالب اسالمی، با تشکیل جمهوری اسالمی، پیوند میان رسانه و دین وارد مرحله جدیدی از ان

و   های مختلف آن در این دو رسانه پرداخته که به مباحث دینی در اشکال و گونه نحوی شد؛ به

وگومحور دینی یکی از  های گفت مسیر رسانه برای روحانیون گشوده شد. حضور در برنامه

 (.1931های جمعی بوده است )معتمدی،  های حضور روحانیون در این رسانه هترین شیو پرتکرار

ها بنا و  مثابه یکی از نهادهای اجتماعی، پیوند خود را با رسانه طور که گفته شد دین به همان

مثابه رکن اصلی تبلیغ و ترویج دینی، فعالیت خود را در  حفظ کرده است؛ روحانیون نیز به

های مهمی که در دهه اخیر در ایران  اند. از رسانه ختلف گسترش دادهها به انحای م رسانه

های اجتماعی  اهمیت بسیاری در زندگی روزمره فردی و اجتماعی مردم پیدا کرده است، رسانه

های اجتماعی مانند متا، توییتر، اینستاگرام و... در ایران،  هستند. با ظهور و گسترش شبکه

های نوین، احتمال  دستخوش تغییرات جدی قرار گرفت. این رسانهفرایند ارتباطاتی مردم نیز 

طور اخص امکان تغییر جریان دینی را  تغییرات در سبک نگرش و رفتار اجتماعی مردم و به

 کنند. ایجاد می

های اجتماعی روی آورده تا  روحانیون شیعی با فهم این تغییر جریان، به حضور در شبکه

را گسترش دهد؛ از طرفی دیگر، فارغ از بُعد   داری بوده دین و دین بتواند رسالت خود که ترویج

های اجتماعی، میلی است که در میان بخش  هویتی این افراد، عالقه به حضور در رسانه -دینی

زیادی از مردم ازجمله روحانیون بروز یافته است. اکنون روحانیون در توییتر و اینستاگرام نیز 

کنند. بخشی از روحانیون که  ای مختلفی اقدام به تولید محتوا میه حضور دارند و در حوزه

های خود در اینستاگرام  سخنران و اصطالحاً منبری هستند، اقدام به بارگذاری سخنرانی

کنند یا تعدادی از روحانیون با تمرکز بر روی موضوعات و مسائل سیاسی، فرهنگی،  می

که اجتماعی موردنظرشان، مانند الیو اینستاگرام، اجتماعی با استفاده از امکانات و ابزار شب

کنند؛ تعداد دیگری  های خود می وگو در این خصوص یا انتشار تحلیل توییت و... اقدام به گفت

پردازند، به نمایش خود، زندگی  نیز عالوه بر اینکه به مسائل و مباحث دینی یا غیردینی می

 پردازند. ها می ها، زیارت خصوصی، روزمره

مثابه نماینده  رسد روحانیون که هدف اصلی خود را به أله مهم این است که به نظر میمس

دانسته، حال در اینستاگرام که فرصتی  های انتقالی، ترویج امر دینی می دین از ارتباط با رسانه
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گذارد و در مسیر  ، امور غیردینی را نیز به نمایش می بیش از ترویج امر دینی شکل گرفته

 شدن قرار گرفته است. نمایشی

های کاربری  ها، بر اساس مشاهدات و مواجهات مکرر روزمره و اولیه با حساب در این رسانه

رنگ شدن ترویج و  های مکرر از امور غیردینی با تأکید بر خود، کم روحانیون، شاهد نمایش

در این شدن و کسب شهرت بیشتر  بیشتر دیده  پرداخت به امور دینی و از طرفی تمایل به

های کاربری هستیم. علت انتخاب اینستاگرام غلبه بُعد بصری در این رسانه و از طرفی  حساب

پسندی و اقبال گسترده به آن در ایران است؛ همچنین اینستاگرام، بستری برای  دیگر، عامه

کند؛ لذا پرسش پژوهش این است که  گرایی و نمایش خود را برای همه کاربران ایجاد می برون

شود؟ و نسبت این  مر غیردینی توسط روحانیون شیعی در اینستاگرام چگونه بازنمود داده میا

 شیوه از بازنمود با فرهنگ شهرت چیست؟

 مبانی نظری

و  2«شهرت آنالین»، 1«بازنمود خود»مفهوم  9گیری از  مبانی نظری این پژوهش، با بهره

ست اجتماعی را مانند اجرای تئاتر زی 0شکل گرفته است. اروینگ گافمن 9«ارتباطات توجه»

های خاصی را ارائه  های گوناگون، نقش ها بازیگرانی هستند که در موقعیت بیند که انسان می

سازد تا  های اجتماعی، افراد را قادر می (. این نقش1931و شلدون،  1931دهند )گافمن،  می

ی احتمالی جلوگیری کنند و ها برداشت دیگران را از خود مدیریت کنند و از ایجاد شرمساری

. از منظر گافمن، (Whiteside & Kelly, 2015 ) خود را در بهترین شکل ممکن نشان دهند

محصولی از کنش متقابل نمایشی میان کنشگر و تماشاگران است. خود یک اثر نمایشی « خود»

شی است که خود محصول کنش متقابل نمای خیزد. به دلیل این است که از صحنه نمایش برمی

(. لذا کنشگران در تالش 1931پذیر است )گافمن،  در برابر وقفه در زمان اجرای نمایش آسیب

و کیفیتی که خودشان   اندازه هستند که خودی نیرومند را به مخاطبان نشان دهند تا به

ها به دنبال آن هستند که این شیوه از نمایش، دیگران را  خواهند، نمایش داده شوند. آن می

. همچنین گافمن به دنبال (Goffman, 1967)ها عمل کنند  ارد تا با میل خود به دلخواه آنواد

ترسیم پیوستاری میان صداقت و بدگمانی است که در کل زندگی واقعیت شخصی قرار 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 The Presentation of Self 
2 Fame Online 

3 Attention communication 

4 Erving Goffman 
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دیگر، کنشگر هنگام ارائه خود یا به این ارائه باور دارد )صداقت( یا از نمایش  عبارتی گیرد؛ به می

های اجتماعی که  رو، در رسانه . ازاین(1931)گافمن,  داست )ه است)بدگمانی(دروغین خو

نحوی  تعامالت و ارتباطات میان کاربران در حال تشدید است، مفهوم بازنمود خود به

ه . با توجه ب(Goffman, Forms of talk, 1981 ) شود شده و حاد آیینی برساخت می ای رسانه

توان اینستاگرام را صحنه اجرایی در نظر گرفت که کاربران سعی در  مفهوم مورد نظر گافمن، می

سازی  های بصری خود در آن دارند و از طرفی دیگر، تالش در پنهان نمایش بهترین جنبه

ای  رسانه های متعددی از زندگی خویش را دارند و بر اساس معیارهای شبه تعامالت  بخش

 ( سعی در مدیریت نمایش )بازنمود( خود در این فضا را دارند. 1931)تامپسون، 

های اجتماعی است.  واسطه ظهور اینترنت و شبکه شهرت آنالین، مفهومی برساختی به

های ارتباطات را تغییر داده است و امکان برقراری آن را با یک کلیک در دسترس  اینترنت، شیوه

تاپ و وب  کارهای دستیابی به شهرت با تلفن همراه، لپ اهدهد. باید در نظر داشت که ر قرار می

کند که  ای حمایت می گونه های اجتماعی از انباشت شهرت به سازگار است. گسترش شبکه

های ارتباطی  های اجتماعی راه کردند؛ لذا شبکه متقاضیان تبلیغات قدیمی در گذشته تصور نمی

ه قصد کسب شهرت دارند، سوءاستفاده شده هایی ک دهند که توسط افراد و گروه ارائه می

 .(Rojek, 2012)است 

های پیشین در حال  های اجتماعی و فرهنگ شهرت در رسانه فرهنگ دیجیتال در رسانه

های  یافته در شبکه های انتشار مندان برآمده از ویدئو که شهرت نحوی تکامل یکدیگرند، به

های  ای در رسانه ی خود را به فعالیت حرفهتوانند شهرت گذرا اجتماعی با یک تالش کوچک می

های اجتماعی،  تصویری پیشین تبدیل کنند. با شناخت اولیه از نحوه عملکرد بسترهای رسانه

چهره )میکروسلبریتی( شود، اما همه  هرکسی این ظرفیت را دارد که تبدیل به یک خرده

. از منظر روجک (Abidin, 2018) توانند به موفقیت مشاهیر اینترنتی دست پیدا کنند نمی

  جمعی و اصالت نمایشی سازمان ها ابزارهای فرهنگی هستند که پیرامون ارتباط چهره خرده»

(. لذا شهرت )یا تقویت شهرت( برآمده از 12:1933شده در وارد،  ، نقل2441)روجک،« اند یافته

عبارتی، حیات فرد  های اجتماعی، امری کامالً اتفاقی و ناپایدار است؛ به فعالیت در شبکه

های اینترنتی را به دلیل  خورده است. سلبریتی یافته به بستر شبکه اجتماعی گره شهرت

واسطه شهرت/ بدنامی، توجه مثبت/ توجه  شناسند؛ این دیدپذیری به دیدپذیری باالیشان می

ان مند ترین رکن موفقیت شهرت منفی، هوش و مهارت/ حماقت و نادانی ایجاد شده باشد. مهم
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اینترنتی، مخاطب است که باید این شهرت اینترنتی را دریافت و تحسین کند. شهرت آنالین 

مثابه  صورت عامدانه یا غیرعامدانه، به توان به ماحصل نمایش و ادراک است. این شهرت را می

 (.1931امری که کیفیت شهرت اینترنتی دارد، درک کرد )آبیدین، 

های جمعی و اجتماعی  رد که فعالیت اساسی ارتباطی رسانهارتباطات توجه، اشاره به آن دا

های مشترک؛ لذا هدف تمام  داری توجه است و نه انتقال معنا یا گسترش آیین جلب و نگه

ها نیز بر اساس میزان جلب و  شود و مبنای قضاوت آن ها، جلب توجه مخاطبان خود می رسانه

ها، افزایش فرایند توجه است.  ل رسانهداری توجه است. بخش مهمی از فرهنگ و اعما نگه

ترین بخش ارتباط توجه محور، زمان پرداختی برای هر نوع محتوا یا مجرا و رسانه ارتباطی  مهم

است. از طرفی دیگر، کیفیت توجه، نسبت به خود رسانه، اهمیت ثانویه دارد. در این فرایند 

گیری مخاطب با  شود و جهت می دادن مشخص گیری فرستنده با نمایش و نشان ارتباطی، جهت

مثابه بهایی است که تولیدکنندگان  توجه مخاطب، به(. »1912کوایل، توجه و تماشاگری )مک

ها  شان به آن ها در مقابل کمک صاحبان آگهی به استمرار فعالیت کنندگان رسانه رسانه و توزیع

این رویکرد، عطف توجه (. در 11:1912کوایل  مک«)ی سودآوری است پردازند و همین پایه می

گیرد، لذا آنچه ارزشمند است، فناوری و  به نحوه ماهوی، هدف است و ابزارِ هدفی دیگر قرار نمی

در « اقتصاد توجه»الگوی ارتباطی در مطالعات شهرت با مفهوم   شکل )فرم( فرهنگی است. این

افزایش »ی سلبریتی، شود. به عبارتی، برا ها با کاربران و مخاطبان بیان می نسبت سلبریتی

ارزش است و شیوه کسب آن اهمیتی ندارد. از منظر کَشمور، مخاطبان، « سرمایه توجه

های جدید، فرهنگ شهرت را خلق  ناپذیر، برای چهره کنندگانی هستند که با میلی سیری مصرف

حال،  فردی فعال است که خالق و درعین  کننده، نما، مصرف کردند. در این وضعیت متناقض

(. مصرف سلبریتی و افزایش سرمایه توجه، هر دو 1931است )کشمور،   کننده سلبریتی مصرف

حال، سلبریتی توجه  کند و درعین حامل یک معنی هستند؛ مخاطب سلبریتی را مصرف می

 کند. مخاطب را جلب خود می

 روش تحقیق

استفاده  «تحلیل مضمون»های تحقیق، در این پژوهش از روش  بر اساس اهداف و پرسش

وتحلیل کیفی است؛ چراکه مهارت  شده است. تحلیل مضمون یک روش اساسی برای تجزیه

کند. تحلیل  وتحلیل کیفی فراهم می اصلی را برای اجرای بسیاری از اشکال دیگر تجزیه

 ,Braun & Clarke)رود  مضمون، هم برای بیان واقعیت و هم برای تبیین آن به کار می
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های(  روشی مناسب برای شناسایی و تحلیل مضامین )ن)تم . تحلیل مضمون(2006

حال؛ اغلب فراتر  کند. بااین ها را به نحوی غنی توصیف می ای موردنظر است؛ که آن داده درون

. (Boyatzis, 1998) کند های مختلف موضوع تحقیق را تفسیر می رود و جنبه از این نیز می

بندی  تحلیل متن بر اساس استقرای تحلیلی که در آن، محقق از طریق طبقه»دیگر،  یعبارت به

یابد.  شناسی و درک تحلیلی دست می ای به سنخ داده ای و برون داده ها و الگویابی درون داده

های محوری با هدف  یابی و شناسایی تم بنابراین، تحلیل مضمون، عبارت است از عمل مفهوم

بر این اساس، با استفاده از  (.11: 1934)محمدپور، « گویند ها چه می داده کشف این مهم که

شده توسط روحانیون شیعی منتخب در صفحات  های منتشر روش تحلیل مضمون، پست

 اند. ها مطالعه شده اینستاگرامی آن

های  جامعه تحقیق در این پژوهش، صفحات روحانیون شیعی در اینستاگرام است و نمونه

گیری هدفمند، تکنیکی  اند. نمونه انتخاب شده 1«گیری هدفمند نمونه»لعه با روش موردمطا

طور گسترده در تحقیقات کیفی برای شناسایی و انتخاب موارد غنی از اطالعات  است که به

. بر اساس (Palinkas, et al., 2013 ) شود برای مؤثرترین استفاده از منابع محدود، استفاده می

حساب کاربری از روحانیون فعال در اینستاگرام انتخاب شدند.  1معیارهای اهداف پژوهش، 

آوری شدند و تا زمانی که هیچ گواه و مفهوم  های موردنظر جمع برای تحلیل مضمون، تمام داده

ادامه ( این فرایند 1933)فلیک، 2«اشباع نظری»ها حاصل نشد، یعنی تا تحقق جدیدی از داده

پست اینستاگرامی برای این پژوهش انتخاب شدند و سپس فرایند  11طور مشخص  یافت. به

مضامین و درنهایت، استخراج مضامین اصلی، صورت گرفت.  کدگذاری آغاز شد و کشف خرده

 حساب کاربری منتخب به شرح ذیل هستند:  1مشخصات 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Porposeful Sampling 

2 Theoretical saturation 
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 : مشخصات کلی صفحات نمونه تحقیق در اینستاگرام2 جدول

های  پست

 شده تحلیل

تعداد 

 کنندگان دنبال

ای )در دوره اجر

 تحقیق(

 ردیف نام روحانی تصویر پروفایل نام کاربری

24 33.5K Alibakhshi_ir 

 

 1 علی بخشی

24 240K Zaeri.mohammadreza 

 

محمدرضا 

 زائری
2 

11 38.8K Alisarlak 

 

 9 علی سرلک

1 757K Ehsan_biazar2 

 

آزار  احسان بی

 طهرانی
0 

14 476K Moradishahab 

 

 1 شهاب مرادی

 ها یافته

طور که در بخش روش تحقیق نیز اشاره شد؛ این پژوهش بر اساس روش تحلیل مضمون  همان

انجام شده است. بر اساس اهداف و سؤاالت تحقیق، نتایج این پژوهش دو مضمون اصلی را 

 ارای خرده مضامینی هستند که به شرح ذیل است:دهد که هرکدام د نشان می
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 مضامین اصلی و خرده مضامین استخراج شده :1جدول 

 سیالیت روحانیت اینستاگرامی

های  تالش برای بازنمود خود در حاالتی غیر از امور مرتبط با دین، از اشتراکات اصلی نمونه

م از روحانیت بر این اساس شکل گرفته است که های ذهنی عموم مرد موردمطالعه است. انگاره

های دینی مانند سخنرانی، تبلیغ باید صرفاً در امور  واسطه تحصیل علوم دینی و فعالیت به 

تحدید تخصصی   تخصصی دینی، ورود کنند؛ اما با حضور برخی روحانیون در اینستاگرام، این

های  ی برای نمایش خود در عرصهمتزلزل شد. از طرف دیگر، اینستاگرام نیز بستر مناسب

های موردمطالعه سعی در نمایش هویت خود، فارغ از امور دینی  گوناگون است. مشخصاً نمونه

های ورزشی، همراهی با  های سیاسی خود، فعالیت اند که نگرش اند و در تالش بوده داشته

ط مستقیمی با امر نمایش بگذارند؛ اموری که ارتبا ها و مصرف فرهنگی خود را به  سلبریتی

دینی نداشتند و حاکی از آن است که درپی برساخت و نمایش هویتی فرا دینی از خود هستند. 

های مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دیدگاه  البته، طبیعی است که روحانیون نیز در زمینه

یردینی های غ و نظرهای خاص خود را داشته باشند، اما موضوع این است که بسیاری از حوزه

هایی تخصصی هستند که نیاز به مطالعه، دانش نظری دارد و چنانچه روحانیون در  نیز، حوزه

نظر در یک رشته تخصصی مانند علوم  مثابه سیاستمدار یا صاحب جایگاه صرف روحانی، نه به

غلب شناسی و ... به ابراز دیدگاه خود بپردازند، مخاطبان ا شناسی، اقتصاد یا جامعه سیاسی، روان

های عمومی  شوند. عالوه بر این، ابراز دیدگاه با خلط حوزه دین و حوزه تخصصی دیگر مواجه می

طورمعمول، پیامد اجتماعی و فرهنگی  یک فرد غیرروحانی، در صورت خطا یا غیردقیق بودن، به

خاصی ندارد اما در مورد روحانیون، موضوع، متفاوت است و بالفاصله با حوزه دین و حتی 

 شود. مان دینی رسمی کشور پیوند داده میگفت

 خرده مضامین مضامین اصلی ردیف

 سیالیت روحانیون اینستاگرامی 2

 های سیاسی . بازنمود نگرش1

 ها . بازنمود همراهی با سلبریتی2

 های ورزشی . بازنمود فعالیت9

 . بازنمود مصرف فرهنگی0

 به محیط نمایشیگذار روحانیون اینستاگرامی از حریم خصوصی  1
 . بازنمود منزل1

 . بازنمود خود غیرروحانی2
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 . بازنمود عقاید سیاسی2

ها  شان، به بیان عقاید سیاسی آن بخشی از بازنمود روحانیون اینستاگرامی در حساب کاربری

ها در جایگاه سیاسی خاصی قرار ندارند و اغلب،  اختصاص یافته است. این در حالی است که آن

. محمدرضا زائری با انتشار سخنانی از امام روند نظر علوم سیاسی نیز به شمار نمی صاحب

و « با آمریکا هم رابطه خواهیم داشت»است:  خمینی در خصوص رابطه ایران با آمریکا، نوشته 

ها تغییر کرد، یا آمریکا  سال  آیا موضع جمهوری اسالمی در این»سپس از کاربران پرسیده که 

طور  او به«. های خود، این مسیر را بست؟ تها و خیان به آن تفاهم و ادراک نرسید و با توطئه

ی خود در خصوص برقراری ارتباط میان ایران و آمریکا است. او در  ضمنی در حال بیان عقیده

هایی که با مضامین سیاسی بوده است، سعی در بازنمود رویکردی انتقادی در قبال وضع  پست

 فعلی کشور داشته است.

انتقاد از شرایط اقتصادی و سیاسی موجود بوده های سیاسی علی بخشی،  مضامین پست

ای مشکی و متنی سفیدرنگ منتشر  زمینه ای با پس نوشته است. او انتقادهای خود را با عکس

کرد که در جهت تأثیر بیشتر و حکایت از شرایط نامساعد کشور، استفاده کرده است. او در  می

گیری محرمانه، اموال  رأی»وشته است: پستی انتقادی در مورد محرمانگی تصمیمات مسئوالن ن

طرح صیانت محرمانه، مجلس محرمانه، عجایب هفتگانه را به عجایب   مسئولین محرمانه، جلسه

او همچنین در پستی دیگر در واکنش به روز آزادسازی خرمشهر و مراسم «. هشتگانه ارتقاء داد

اینقدر که ساالنه خرج بزرگداشت بقول یکی اگه »ای حاوی  نوشته بزرگداشت آن، با انتشار عکس

« کردند، اآلن خرمشهر دبی بود کنند، خرج بازسازی خرمشهر می سالروز آزادسازی خرمشهر می

طور ضمنی مسئوالن را مقصر  و در کپشن این پست نیز با ایجاد تقابل بزرگداشت/ بازسازی؛ به

این مسئله در میان ای عمومی نسبت به  شرایط خوزستان دانسته و سعی در ایجاد مطالبه

 های اجتماعی دارد. کاربران شبکه
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 ( پست علی بخشی درباره بزرگداشت سالروز آزادسازی خرمشهر1عکس 

و کپشنی با « حتماً اعدام کنید»ای حاوی  نوشته همچنین در پستی دیگر با انتشار عکس

اند  جوانان شده مضمون مجازات مسئوالنی که باعث ایجاد مشکالت اقتصادی در میان کارگران،

)با لحنی دستوری(؛ به وضعیت اقتصادی مردم واکنش منفی نشان داده است. بخشی در 

گری از مسئوالن کشور  کند به دنبال مطالبه هایی که عقاید سیاسی خود را منتشر می پست

 کند. است و هویت سیاسی خود را از طریق اعتراض به وضع موجود تعریف می

سیاسی، واکنش نشان داده است. او در پستی،   وقایع مختلف علی سرلک نیز در خصوص

جمهور منتخب  عکس نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که به دیدار رئیس

عنوان نمادی برای همدلی یاد کرده و از رویکرد  رفته بودند را منتشر کرده و از آن به 

گر، با انتشار فیلمی از سخنان رهبری در جمهور جدید، تمجید کرده است. در پستی دی رئیس

نماز جمعه )با مضمون رابطه میان مردم و حکومت( در خصوص حواشی نماز جمعه و 

مسئولین خطاکار »اظهار داشت که مسئوالن باید در قبال مردم پاسخگو باشند و  خواهی عدالت

محاکمه شوند )چه  )چه سهوی، چه عمدی( باید به فراخور خطایشان مؤاخذه و در صورت لزوم
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گری از  او به دنبال ترسیم فضای آرمانی مطالبه«. عمومی و علنی و چه خصوصی و شخصی(

گری داشته است.  و سعی در توجه به حفظ اخالق در این شیوه از مطالبه  حکومت بوده

همچنین در پستی دیگر با انتشار فیلمی از رزمنده دفاع مقدس که نسبت به شرایط کنونی 

این انقالب »دهد، اظهار داشت که  معترض است و مسئوالن را در برابر شهدا قرار میکشور، 

وجود اعالم موضع مثبت خود  درمجموع، سرلک با«. صاحب دارد، صاحبش هم شهدا هستند

 نسبت به دولت سیزدهم، سعی در اعتراضی بسیار پنهان نسبت به شرایط موجود کشور دارد.

لی داشته است. او در پستی با تصویر پرچم ایران اشاره به شهاب مرادی، اشارات سیاسی ک

دهه فجر و شهدای انقالب اسالمی داشت. در پستی دیگر مردم را تشویق به حضور در 

دانسته « جشن»سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، کرده است و این فعالیت جمعی را 

هبری، مبنی بر وجوب عینی حضور در است. همچنین با انتشار تصویری از متن استفتاء از ر

و با بیان حفظ و تقویت نظام، مردم   انتخابات، مردم را مجدد تشویق به حضور در انتخابات کرده

باختگان ناشی از  را به همراهی نظام دعوت کرده است. مرادی در انتقاد از تعداد باالی جان

های شهید حسن باقری )که  و دیالوگکرونا، با انتشار سکانسی از فیلم آخرین روزهای زمستان 

از تعداد تلفات و شهدای جنگ تحمیلی انتقاد داشته(، به عدم حساسیت مسئوالن به ارقام 

ای به مسئول خاصی نکرده است.  باالی تلفات کرونا، اعتراض کرده است. البته مرادی اشاره

با کلیت نظام سیاسی های سیاسی خود، رویکرد همراهی  کند در ابراز دیدگاه مرادی سعی می

 طورجدی وارد مقوالت سیاسی نشود. گویی را حفظ کند و به ایران و کلی

های موردمطالعه کمتر به بیان عقاید  آزار طهرانی در مقایسه با دیگر نمونه احسان بی

سیاسی خود پرداخته است و تنها در یک پست، ویدئویی از مقابله نیروی انتظامی با اراذل و 

کشی و الت کوچه خلوت بودن  دوره قمه»ح شهر را منتشر کرده است. او نوشت: اوباش در سط

داند و قائل به  آزارطهرانی مسئله امنیت شهری را بسیار مهم می بی«. است رسیده  به پایان

 برخورد قدرت با این افراد برای برقراری نظم در سطح جامعه است.

های گوناگون ازجمله  ر خود را در عرصهطورکلی، روحانیون پس از انقالب اسالمی حضو به

عرصه سیاسی حفظ کرده است و یکی از مراجع فکری مهم مردمی برای رفتارهای سیاسی 

های اجتماعی، پیش از آنکه  ها بوده است؛ اما اظهارنظرهای سیاسی روحانیون در شبکه آن

دهد؛ و  انون قرار میها را در این ک های سیاسی را در کانون توجه قرار دهد، خود سوژه دغدغه

ها با بیان اعتراضات و انتقادات خود از  شود؛ آن ها می ای برای نمایش آن های سیاسی، ابژه دغدغه
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اند. این شیوه از  گرایانه اتخاذ کرده گویانه یا تلویحی(، رویکرد مطالبه قدرت )هرچند گاه کلی

ها را ایجاد  شدن آن و بهتر دیدهشدن  قرارگیری در موضع انتقادی در برابر قدرت، بستر نمایشی

 کند. یا تقویت می

 ها . بازنمود همراهی با سلبریتی1

ها یا  روحانیون موردمطالعه برای بازنمود خود در اینستاگرام از تصاویرشان در کنار سلبریتی

واسطه  ها اشخاصی هستند که به اند. منظور از سلبریتی کرده  ها استفاده تصاویری درباره سلبریتی

اند و برای تداوم شهرت  های تخصصی مانند هنر، ورزش، سیاست و... به شهرت رسیده فعالیت

 (.1931اند )کشمور، های غیرتخصصی آورده خود، روی به فعالیت

ها داشته و  عنوان یک روحانی در کنار سلبریتی محمدرضا زائری بیشترین تعداد عکس را به

کرده است. او تصویر خود را در کنار پرویز  تصاویر خود را با هشتگ مرور آلبوم منتشر

وگویی ساده میان دو سوژه است که با لبخندی از  ؛ تصویر حاکی از گفت پرستویی، منتشر کرده

 پرویز پرستویی همراه است.

 
 ( پست محمدرضا زائری در کنار پرویز پرستویی1عکس 
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ری با لباس معمولی در پست دیگری با انتشار عکس او در کنار رضا کیانیان است که زائ

های فلزی با  این عکس، کتابخانه  زمینه کنار او قرار گرفته و هردو در حال خنده هستند. پس

ها در مجاورت کتابخانه زائری است. زائری در  کتب مجلد عربی هستند که حاکی از حضور سوژه

زائری در پست پست دیگری، تصویر خودش به همراه محسن تنابنده را نیز منتشر کرده است. 

داشتنی در هنر و اخالق  دیگری با انتشار تصویر خود با اردشیر رستمی، او را فردی دوست

تعریف کرده است؛ رستمی دست برگردن زائری انداخته و هردو در حال لبخند زدن هستند. 

عکس دیگری همراه با سروش صحت با مضمون یادآوری خاطرات، توسط زائری منتشر شده 

اند که حاکی از صمیمیت باال و  و صحت در نمایی کلوزآپ و با لبخند قرارگرفته است. زائری

هاست. درمجموع، زائری در حال نمایش ارتباطی بسیار دوستانه و  ن ارتباط دوستانه میان آ

 ها است. مثبت با سلبریتی

او  ها نمایش داده است. در پست اول، علی بخشی نیز در دو پست، خود را در کنار سلبریتی

تصویر خود با علی انصاریان، فوتبالیست فقید را منتشر کرده که در خصوص فوت انصاریان بوده 

است. همچنین او در پستی دیگر با حضور در    است. این تصویر در یک محیط ورزشی ثبت شده

یک باشگاه ورزشی، تصویری از خود در کنار سید مهدی رحمتی و افرادی دیگر را منتشر کرده 

ها بسیار کم نمایش داده، اما مضامین تصاویر او در کنار  بخشی، ارتباط خود را با سلبریتی است.

 هاست. آن  ها، حاکی از رویکردی مثبت و ارتباطی قوی میان سلبریتی

همچنین علی سرلک نیز تنها در یک پست، به مرگ آزاده نامداری با انتشار عکسی 

داده است. او در کپشن متنی را خطاب به نامداری سفید و کلوزآپ از او، واکنش نشان  سیاه

گفتم تنها راه نامداری، آزاده  یادت هست که می»نگاشته است و با استفاده از جمالتی مانند 

به دنبال ترسیم ارتباطی قدیمی و عمیق « هایی با تو نکردند گشایی چه عقده»یا « بودن است؟

 میان خود با او در اذهان کاربران بوده است.
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 ( پست علی سرلک درباره مرگ آزاده نامداری5عکس 

آزار طهرانی صرفاً یک پست با تصویر خود در کنار محمدحسین پویانفر )مداح(  احسان بی

اند. او این  شده  شات، هر دو با لبخند به دوربین خیره منتشر کرده است که در نمایی مدیوم

 )ع( منتشر کرده است. بیت تصویر را همراه با شعری درباره عزاداری اهل

ها نداشته است و بخش  شهاب مرادی نیز هیچ پستی در خصوص ارتباط خود با سلبریتی

باز را منتشر کرده است؛ او نیز  وگوی خود با سروش صحت در برنامه کتاب کوتاهی از گفت

وگوی خود  ارتباط مثبت و همراه با لبخندی را با صحت داشته است. همچنین قسمتی از گفت

ر برنامه خندوانه با رامبد جوان را نیز منتشر کرده که در خصوص شکرگزاری فقرا از خداوند و د

 های زندگی است. تحمل در برابر سختی

ها، دو کارکرد دارد؛ نخست،  درمجموع، بازنمود همراهی روحانیون موردمطالعه، با سلبریتی

ها،  ه بازنمود خود در کنار سلبریتیواسط تقویت سیالیت رفتاری روحانیون در اذهان کاربران، به

هایی پرنفوذ  ها به دلیل شهرت زیاد، شخصیت همراه با ارتباطی مثبت و تعاملی و دوم، سلبریتی
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های  دهی جریان های اجتماعی هستند که توان جهت در میان اقشاری از کاربران در شبکه

توجه به  تواند زمینه جلب ها می فکری این کاربران را نیز دارند؛ حضور در کنار سلبریتی

 های اجتماعی را افزایش دهد. روحانیون در رسانه

 های ورزشی . بازنمود فعالیت1

های روحانیون موردمطالعه استخراج شد، بازنمود  خرده مضمون مشترک دیگری که از پست

ویژه در مورد ورزشکاران  های ورزشی است. پرداختن به اخبار و حواشی ورزشی، به فعالیت

های موردمطالعه، بسیار جلوه داشته است. زائری در مورد مسابقه  های نمونه هور در پستمش

طور ضمنی،  ، ضمن انتقاد از مسئوالن، به2424میان کیمیا علیزاده و ناهید کیانی در المپیک 

مهاجرت کیمیا علیزاده و بازی با پرچم مخصوص پناهندگان را نتیجه عملکرد مسئوالن ایران 

 که با لباس تکواندو هستند.  ت. او در این پست، عکسی از این دو بازیکن منتشر کردهدانسته اس

 
 ( پست محمدرضا زائری درباره رقابت کیانی و علیزاده4عکس 
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بخشی نیز با انتشار تصویری کلوزآپ از چهره حسن یزدانی پس از کشتی، پیروزی او در 

ب مدال طال توصیف کرده و او را مسابقات جهانی کشتی را تالش و مقاومت در جهت کس

بخشی در تصویری که همراه با سید مهدی رحمتی در یک  قهرمان زنده خوانده است. همچنین 

و به دنبال ارائه تصویری   را نوشته« تندرستی»ای  کلمه ، کپشن تک باشگاه ورزشی منتشر کرده

 ورزشی و ازنظر جسمانی سالم از خود بوده است.

و معتقد است که با وجود   سابقه علیزاده و کیانی، واکنش نشان دادهعلی سرلک نیز به م

مهاجرت و پناهندگی علیزاده به آلمان، او نباید توسط مسئوالن و مردم کنار گذاشته شود و وی 

را فرزند همیشگی ایران دانسته است. همچنین سرلک، ویدئویی از تیم کشتی ایران در المپیک 

ری از اعضا در سالن تمرین حضور دارند و در پایان ویدئو، عبادت و که بسیا  منتشر کرده 2424

دهد. همچنین او در پست دیگری، تصویری از خود با پیراهنی  نماز حسن یزدانی را نشان می

و مادر شهید ژاپنی )کونیو یامامورا(  2424برداری پارالمپیک  ای در کنار قهرمان وزنه قهوه

ت اعالم کرده که خود و مادر شهید ژاپنی از سرپرستان معنوی منتشر کرده است. او در این پس

کاروان پارالمپیک ایران هستند و نقش این زن را بسیار مهم دانسته است. علی سرلک با 

گونه مسائل  های مرتبط به اخبار روز ورزشی سعی در بازنمود عقاید خود در خصوص این پست

 است. را داشته 

مسابقه فوتبال ایران و کره جنوبی، با انتشار ویدئویی از گلزنی شهاب مرادی نیز شب قبل از 

ای نوستالژیک، کرده  علی دایی در تیم ملی ایران، کاربران را دعوت به تماشای این بخش با هاله

است و پیروزی تیم ملی ایران در مصاف با کره جنوبی را امری الزم دانسته تا از اندوه مردم 

پست دیگری، قهرمانی حسن یزدانی در مسابقات جهانی کشتی را  کاسته شود. همچنین او در

نیز تبریک گفته است. مرادی خود را در هنگام ورزش نمایش نداده است، و با پرداخت به اخبار 

انگیز، احساسی و عامل  روز ورزش ایران، سعی دارد پیگیری ورزش ملی را امری خاطره

 مدت نمایش دهد. های کوتاه فراغت

آزار طهرانی ویدئویی از خود در سالن بولینگ که با لباس روحانیون در کنار  احسان بی

های بولینگ در حال یادگیری این رشته ورزشی است؛ منتشر کرده است. او در کپشن بیان  توپ

داشته که برای اولین بار، بولینگ را تجربه کرده و توانسته موفقیت زودهنگامی کسب کند. 

ه روحانیون باید در میان مردم باشد و با شئون مختلف در خدمت همچنین او معتقد است ک

؛ لذا عالقه  بندی مردم/ روحانیون، همراه مردم دانسته ها قرار گیرد. او روحانیون را در قطب آن
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های ورزشی را تجربه کند. همچنین در پست دیگری، ویدئویی از خود که در  دارد تمام رشته

روحانیون است؛ منتشر کرده است و در کپشن، هدف از این  ای با لباس حال ورزش زورخانه

آزار طهرانی در پست دیگری  پیمایی دانسته است. بی ورزش را لبخند همراهان او در ورزش کوه

ای کوهستانی منتشر کرده و در  تمرین ورزش بوکس خود را با لباس ورزشی مشکی در منطقه

ای را  و از این طریق نیز مسابقه  بوده« یدورزش هر روزه به عشق یک شه»حال ترویج پویش 

آزارطهرانی خود را یک روحانی ورزشکار  برای پیوستن به این پویش تدارک دیده است. بی

 های ورزشی در اینستاگرام دارد. داند که سعی در تجربه و بازنمود انواع تجربه می

 

 
 آزار طهرانی درباره حضور در باشگاه بولینگ ( پست بی1عکس 

ها را همراه با  مندی در ورزش )خصوصاً ورزش ملی( توسط روحانیون، آن نمود دغدغهباز

پسندی مانند فوتبال یا مسابقات ورزشی هستند؛  مند به امور عامه کند که عالقه توده مردمی می

مندی به ورزش و اخبار ورزشی، روحانیون به دنبال ایجاد این تبادر ذهنی  فارغ از امکان عالقه

مند به  های ورزشی گوناگون دارد و عالقه مانند مردم سعی در حضور در موقعیتاست که 

مند خارج  حواشی ورزشی است. این نحو از بازنمود خود، روحانیون را از محدوده دینی و دغدغه

 دهد. ای روزمرگی را می ها در افکار عمومی سیالیت و وجهه کند و به ابعاد شخصیتی آن می
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 مصرف فرهنگی . بازنمود ذائقه و5

های موردمطالعه، بازنمود ذائقه و مصرف فرهنگی  مضمون مستخرج از نمونه آخرین خرده

ای و فرهنگی خود مانند تماشای  شده، با بازنمود مصرف رسانه روحانیون است. روحانیون مطالعه

ای و فرهنگی  فیلم، یا مطالعه یک کتاب، باعث ایجاد خوانشی سیال از تنوع مصرف رسانه

 شوند. وحانیون میر

قبل از انقالب را که درباره حرمت ربا است؛ منتشر کرده و    زائری، سکانسی از یک فیلم

کردم روزی بخوام از محتوای فیلم  یِکَم فیلم ایرانی قدیمی ببینیم؛ فکر نمی»نوشته است: 

، به بانکداری او با تمجید از این فیلم«. نویس بگم باریکال... فارسی تمجید کنم و به فیلمنامه

فعلی ایران، اعتراض کرده و آن را بانکداری لیبرال و نه بانکداری اسالمی دانسته است. زائری در 

، از کمبود منابع در حوزه «اصول و مبانی طراحی ایونت»پستی دیگر با انتشار تصویر جلد کتاب 

اهنمایی در این و مطالعه این کتاب را برای ر  های فرهنگی انتقاد کرده فرهنگ و فعالیت

را منتشر « قهوه تلخ»خصوص توصیه کرده است. همچنین در پست دیگر، سکانسی از سریال 

که مضمون آن شیوه نابرابر و غیرعادالنه توزیع ثروت است. او در کپشن هیچ توضیحی   کرده

ابری و طور ضمنی از نابر است. با توجه به رویکرد انتقادی زائری، او به  درباره این پست نداده

عدالتی در جامعه انتقاد کرده است. همچنین نماهنگی با مضمون سرزمین ایران از خواننده  بی

من کودک »و در کپشن نوشته است:   نوجوان مسابقه عصر جدید، پارسا خائف را منتشر کرده

را بارگذاری کرده « 2گشت ارشاد »او در پست دیگری، سکانسی از فیلم «. توام، تو مادر منی

بازیگران اصلی این فیلم در حال دستگیری توسط پلیس هستند و تمامی مشکالت کشور را  که

آره، همش تقصیر ما بود! حاال »دهند؛ زائری نیز در کپشن نوشته است:  به خود نسبت می

ربنای مرحوم »او در پستی دیگر، ویدئویی از اظهارنظر هوشنگ ابتهاج درباره «. خیالتون راحته؟

دینی تمجید و تعریف کرده است. زائری سعی کرده -و از این اثر هنری  ر کردهمنتش« شجریان

فرهنگی، نظر و اعتراض خود را درباره مسائل گوناگون جامعه -ای با استفاده از این آثار رسانه

 ها حفظ کند. ـ از اعتراض تا تمجید ـ را در این پست گرایی نظری خود بیان کند و نسبی

در کپشن، متنی را با « جهان با من برقص»س رقص بازیگران فیلم بخشی با انتشار سکان

خواهی و مبارزه با ظلم، نگاشت. همچنین  مضمون همیاری مردم توسط یکدیگر در کنار عدالت

را منتشر کرد و در کپشن در خصوص رابطه « عاشقانه»در پست دیگری، سکانسی از سریال 

را « چارتار»در پستی دیگر، ویدئویی از کنسرت  میان زن، مرد، ثروت و محبت، نوشته است. او
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و در کپشن نیز قسمتی از شعر این موسیقی را نوشته است؛ او با درج   منتشر کرده

زمان، امام زمان را مخاطب این شعر قرار داده است. بخشی، با انتشار _امام#آرامشم و #هشتگ

و با   استانکو در کپشن نگاشته متنی را از زاهایار« زده مغزهای کوچک زنگ»تیزری از فیلم 

 انتشار این پست، مردم را توصیه به تفکر کرده است.

با ذکر « قطعه ربنا»سرلک در پستی درباره محمدرضا شجریان، با انتشار ویدئویی از 

وجه هنری و فرهنگی آقای شجریان را نباید با »بیتی از حافظ، درباره شجریان نوشته است:  تک

ای ملی از ایشان در این پست است.  و به دنبال ترویج چهره« او درآمیختوجه سیاسی و حزبی 

با مضمون قبر و « گیری گریه کنی؟ چند می»او در پست دیگری با انتشار سکانسی از فیلم 

کند؛ او این فیلم را در  مرگ، معتقد است که تفکر به مرگ، زندگی را پرتحرک و با نشاط می

کریم اکبری مبارکه( منتشر کرده است. سرلک در پستی دیگر زمان فوت بازیگر این سکانس )

؛ این شعر در وصف امام علی )ع( بوده و  قطعه شعری از شهریار با صدای ایشان منتشر کرده

ای در وصف امام علی )ع( بنویسند. سرلک در انتخاب  سرلک نیز از کاربران خواسته که جمله

 ها لحاظ کرده است. در آن هنری، وجود مضامین دینی را-ای آثار رسانه

 
 ( پست علی سرلک درباره محمدرضا شجریان1عکس 

نوشته است که با تماشای آن از شبکه  1«نامادری»شهاب مرادی با انتشار پوستری از فیلم 

های پیشین مردم  نمایش، متأثر شده و اشک ریخته است. او معتقد است که نامادری در نسل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Stepmom 
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های  ها ایجاد کرده است که نیازمند مهارت متفاوتی در زندگی آنایران بیشتر بوده و شرایط 

روانشناختی برای کنترل و مدیریت آن بوده است. مرادی صرفاً بازنمود مصرف فرهنگی -ارتباطی

هنری دیگری را در صفحه شخصی خود -ای خود را محصور به این فیلم کرده و هیچ اثر رسانه

 شود. آزار طهرانی، مشاهده نمی صفحه احسان بیمنتشر نکرده است. چنین رویکردی در 

 

 
 ( پست شهاب مرادی درباره فیلم نامادری1عکس 

درمجموع روحانیون موردمطالعه، از انتشار آثار موسیقیایی، سینمایی و تلویزیونی، بازنمودی 

از این  ها اند. از طرفی دیگر، آن ای خود ارائه کرده متنوع و چندخواره از ذائقه فرهنگی و رسانه

اند. به نظر  کرده های اخالقی ـ روانشناختی و سیاسی ـ اعتراضی استفاده  آثار در جهت توصیه
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های اجتماعی، نیازمند  اند که برای حضوری فعال در شبکه ها به این دریافت رسیده رسد آن می

 هنری هستند.-ای پسند و جذاب رسانه بازنمود امور غیردینی و توجه به آثار عامه

های غالب از خود، مانند رویکردهای سراسر دینی یا  جموع روحانیون برای شکست انگارهدرم

های مرتبط با حکمرانی و از طرفی دیگر، حفظ جایگاه خود در میان مردم با استفاده  مندی دغدغه

ها صرفاً بر خودشان  از اینستاگرام، سعی در بازنمود هویتی سیال و چندبعدی دارد؛ البته تمرکز آن

ها، مصارف فرهنگی، فعالیت و  است و با این شیوه از بازنمود خود مانند حضور در کنار سلبریتی

دهند؛ بلکه  های ورزشی و اظهارات سیاسی، جایگاه نهاد روحانیون را برای مردم تغییر نمی دغدغه

. از جا کنند خود را از این نهاد مستثنی کرده و با توده کاربران اینستاگرام، خود را همراه می

واسطه موارد مذکور، شخص روحانی را به  یابی به کندگی روحانیون از نهاد حوزه و قدرت و هویت

های عمومی و پیشینی از  واسطه جایگاه و انگاره های مهم تبدیل کرده که به فردی دارای روزمرگی

 کند. نهاد روحانیون، امکان جلب توجه بیشتر را برای خود ایجاد می

 ون اینستاگرامی از حریم خصوصی به محیط نمایشیگذار روحانی

مضمون دیگری که از صفحات موردمطالعه استخراج شد، گذار روحانیون از حریم خصوصی خود 

های  شده همانند بسیاری از کاربران شبکه و میل به محیط نمایشی بوده است. روحانیون مطالعه

ای  شیوه یع مرتبط با آن دارند، بهاجتماعی که سعی در بازنمود زندگی روزمره خود و وقا

خودآگاه یا ناخودآگاه در تالش برای بازنمود زندگی خصوصی خود هستند و آن را تبدیل به 

دو شکل مشترک تالش « خود غیرروحانی»و « بازنمود منزل»اند.  محیطی نمایشی کرده

 روحانیون موردمطالعه برای تبدیل حریم خصوصی به محیطی نمایشی بوده است.

 . بازنمود منزل2

که قسمتی از آن با   روحانیون موردمطالعه سعی در بازنمود منازل خود در اینستاگرام داشته

انتشار تصاویر خود در منزل، همراه با دیگران بوده و قسمتی دیگر با انتشار ویدئو از خود در 

سایل محیطی آن کند، و ها اهمیت نمادین پیدا می محلی خاص از خانه است. آنچه در منازل آن

 است که داللت بر معانی خاصی دارد.

خود در اینستاگرام دارد. این اتاق در حکم « اتاق مطالعه»محمدرضا زائری سعی در نمایش 

های او با دیگران نیز است. او در پستی، تصویری از خود همراه با محمدرضا  محل مالقات

ای در  ده است. زائری با پیراهنی سرمهپور در این اتاق منتشر کر عبدی  فرد و احسان شهیدی
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های فلزی و متعدد، نما را اشباع کرده است. او  ها کتابخانه وگو است و پشت سر آن حال گفت

همچنین تصویری از خود و رضا کیانیان نیز در این اتاق گرفته شده است که زائری با لباس 

ری در پستی دیگر، ویدئویی از غیرروحانی در کنار کیانیان جلوی کتابخانه قرار دارد. زائ

های روی میز اتاق مطالعه را منتشر کرده است. وجه مشترک نمایش این بخش از منزل او  کتاب

 ها هستند که بخش عظیمی از نما را به خود اختصاص داده است. کتاب

اش آشنا  بخشی با انتشار ویدئویی از خود در حال خواندن شعر، مخاطبان را با فضای خانه

، در  های قرمز در کنار تلفنی قدیمی که بر دیوار نصب شده کند. او با پیراهن سفید و آستین می

اند؛ این  شکل و نارنجی نیز اتاق را روشن کرده های حبابی برابر دوربین حاضر شده است. چراغ

دارد و پشت سر سوژه تابلوی بزرگ نامشخصی بر دیوار نصب   بخش از خانه، دیوارهای توسی

، پشت سر او قابی سفید بر  ست. اما بخشی در ویدئوی دیگری که از خود منتشر کردهشده ا

شده است. باالی سر او   روشن، کشیده که نقاشی از چهره اوست که با سایه  دیوار نصب شده

شکل هستیم. بخشی، با بازنشر الیو خود قسمتی دیگر از منزل خود را  های حبابی شاهد چراغ

وگو درباره  در این الیو با لباس روحانیت اما با رنگ طالیی در حال گفتدهد. او  نمایش می

چوبی و سمت راست او در طبقه باالیی   است. پشت سر او قفسه« گریز یک ایدئولوژی انسان»

های مورداستفاده او، قرار گرفته است. در الیو  قفسه، کتاب قرآن جیبی و سمت چپ او ادکلن

که دقیقاً در موقعیت الیو قبلی است، شاهد تغییر « بانوان مظلوم ستایش»دیگری از او درباره 

های بخشی و اضافه شدن ساعت شنی دکوری و کوچک در طبقه باالیی قفسه  در تعداد ادکلن

چوبی هستیم. بخشی سعی دارد تصویری لوکس از منزل خود نمایش دهد. همچنین او سعی 

های مختلف  و بسیار مشتاق است که بخشکرده در نمایش منزل، حضور سوژه را لحاظ کند 

 طور غیرمستقیم به کاربران نمایش دهد. منزل خود را به
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 گریز در منزل خویش ( پست علی بخشی درباره یک ایدئولوژی انسان1عکس 

های مختلفی از خود در بالکن منزلش، ویدئو گرفته است و ما را با فضای  سرلک نیز در پست

کند. بالکن او مملو از گیاهان گوناگون است که سرلک بعضاً از  خود آشنا میبالکن و بیرون از خانه 

هایی در خصوص شیوه  کند. از طرف دیگر، او در پست زمینه ضبط ویدئو استفاده می آن برای پس

کاشت و ثمرات گیاهانش، ویدئوهایی را منتشر کرده است. نمایش بالکن توسط شخصی روحانی 

کند و با تمرکز بر گل و گیاهان  وزمره او را تبدیل به امری نمایشی میدر اینستاگرام، زندگی ر

 منزل، بر بازنمودی مبتنی بر طبیعت دوستی و لطافت طبع او تمرکز دارد.

های  شهاب مرادی با انتشار تصویری از منزل خود که دیوارهایی پوشیده از کاغذدیواری

هایی از نور خورشید این نما را تبدیل  شده، که اشعه گلی، فرش، بالشتی کوچک، زمین پارکت

روشن کرده است؛ در کپشن نوشته است که بعد از نماز ظهر با تماشای این نما یاد  به سایه

خاطرات کودکی کرده و حس نوستالژیکی برای او ایجاد شده است. مرادی در حال نمایش خانه 

و باعث شکست حریم  ای برای مخاطبان نخواهد داشت که هیچ فایده خود است، درحالی

آزار طهرانی از محیط  خصوصی او و جایگاه روحانی خویش در برابر مخاطبان است. احسان بی

 گونه تصویر و ویدئویی را منتشر نکرده است. خصوصی و منزل خویش هیچ
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 ( پست شهاب مرادی با نمایی از منزل خویش24تصویر 

ها  اند؛ آن ن در بازنمود خود استفاده کردهطورکلی روحانیون موردمطالعه از نمایش منزلشا به

( خود را برای 1933)بوردیو،  1با نمایش لوازم و عناصر مختلف خانه، طبقه، سلیقه و عادتواره

 کنند. کنند و امکان جلب توجه بیشتر را از طرف مخاطبان دریافت می کاربران تعریف می

 . بازنمود خود غیرروحانی1

در بازنمود خود غیرروحانی را نیز داشتند؛ منظور از خود روحانیون موردمطالعه سعی 

غیرروحانی، بازنمود روحانیون از خود با پوشش غیر از لباس روحانیون است. محمدرضا زائری 

های زیادی را با پوشش غیرروحانی منتشر کرده است. او در جهت مرور خاطرات، تصویری  پست

قدیس یوسف را منتشر کرده است که در جشن آموختگی در دانشگاه  از خود با لباس دانش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Habitus 
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وشلوار در  دریافت دانشنامه دکتری شرکت کرده است. همچنین تصویر دیگری را از خود با کت

های او که از کشیشان  کالسی های دکتری خویش، منتشر کرده است. هم کالسی کنار هم

اند. زائری  رفتههای مسیحی در کنار زائری قرار گ مسیحی بودند با لباس مخصوص کشیش

نژاد و ناصر نقویان منتشر کرده است که در حال  تصویر دیگری از خود را همراه با پیام فضلی

ای هستند؛ هر سه با پوشش پیراهن و شلوار ساده هستند. همچنین زائری در  تماشای منظره

حاضر  تصاویری که در اتاق مطالعه خود حضور داشته است، با پوششی غیر از لباس روحانیون

کرده است بخشی از بازنمود مرور خاطرات خویش در اینستاگرام را با   شده است. زائری سعی

 پوششی عادی )غیرروحانی( انجام دهد.

های متعددی در لباسی غیر از روحانیون از خود منتشر کرده است. او در  بخشی نیز پست

ده است. او با پیراهن سفید با پستی با تبریک عید، تصویری از خود در سالن پیرایش منتشر کر

ای، پس از اصالح در مقابل دوربین، همراه با لیوان چای و  مشکی شلوار سرمه-های سفید آستین

پیروی کرده است. « دور سفید»قند، ایستاده است. از تصویر او مشخص است که از مدل موی 

نصب شده و آرایشگر  شکل بر دیوار آن هایی لوزی محو است، آینه محیط پشت سر او که نیمه

مشغول کار است. بخشی، در پست دیگری با تصویری از خود شلوار کتان سبز، اورکت 

و انگشتر عقیق به دست، منتشر « مقصود شاه»ای بر سر، تسبیح  سبز و کاله قهوه« آمریکایی»

وگو با فرد دیگری است. بخشی،  کرده است. او بر روی صندلی قرمزی نشسته و در حال گفت

سوم راست  کوتاه از خود منتشر کرده است؛ او که در یک ت دیگری را با پیراهن آستینپس

مشکی رنگی را بر گردن خویش انداخته و به دوربین نگاه -تصویر قرار دارد، تسبیح قرمز

هایی پوشانده  کند. پشت او نمایی از خانه مشهود است که در انتهای آن، توسط پارتیشن می

طرفه  ها هیچ خیابانی یک رفیق جان! برای پیاده»ن نیز نوشته است: شده است. او در کپش

های آبی و سفید رنگ  همچنین در تعدادی از الیوهای خود در منزل خویش، با پیراهن«. نیست

ظاهر شده است. بخشی، بسیار به دنبال ساخت هویتی غیرروحانی به موازات برساخت هویت 

های رنگی، گردن انداختن  موی خاص، پیراهن  ده از مدلروحانی خود است. همچنان او با استفا

طور ضمنی در حال انتقال این پیام است که با جریان پوشش  کوتاه، به تسبیح و پیراهن آستین

 و مد روز، همراه است.
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 ( پست علی بخشی با تصویری از خود22عکس 

ندی، و بلوز آخو های یقه های خانگی، پیراهن های معدودی با تیشرت سرلک در پست

ها در  ها و تصاویری را از خود منتشر کرده است. او در این پست ای در منزلش، ویدئو سرمه

خصوص مسائل گوناگونی مانند سازمان صداوسیما، تخلفات در انتخابات ریاست جمهوری، 

د گونه تصاویر از خود درصد کند. او با انتشار این جمهوری سابق و... صحبت می مناظره با رئیس

گشودن مسیر ورود مخاطب به حریم خصوصی و خود غیرروحانی اوست. او آن جنبه و وجهه 

رنگ و سعی کرده جنبه خصوصی و غیراجتماعی خود را  اجتماعی خود را از این طریق کم

 تر کند. نمایشی

ای بود،  آزار طهرانی که در پستی با لباس روحانیون در حال ورزش زورخانه احسان بی

شرت  ای منتشر کرده است؛ او تی حضور خود در زورخانه و ورزش با لباس زورخانه ویدئویی از

مشکی بر تن دارد و چفیه نیز بسته است. همچنین او در پستی که مشغول ورزش رزمی در 

کن و کاله و کتانی در مقابل دوربین در حال تمرین  یکی از ارتفاعات تهران است با پوشش گرم

های تمرین منتشر کرده که با  ز تمرین بوکس خود را در یکی از سالناست. همچنین ویدئویی ا

در حال مبارزه با مربی خود است. او در کپشن با انتشار این ویدئو روز   شرت توسی شلوار و تی

آزارطهرانی سعی کرده است تنها پوشش غیرروحانی خود  جهانی بوکس را تبریک گفته است. بی

عبارتی، او هویت غیرروحانی خود را به بازنمود  نمایش دهد. بههای ورزشی  را هنگام فعالیت

گونه  ورزش محدود کرده و سعی در انتشار آن و تشویق مردم به ورزش دارد. شهاب مرادی هیچ
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تصویری در لباس غیرروحانی از خویش نمایش نداده است و چهره اجتماعی خود را صرفاً با 

 ست.ا استفاده از لباس روحانیون بازنموده 

 
 ای آزار طهرانی با تصویر خویش در لباس زورخانه ( پست بی21عکس 

درمجموع روحانیونی که سعی در بازنمود منزل یا شخصیت غیرروحانی خود داشتند، در 

اند و بخشی از  هایی از زندگی خصوصی و شخصی خود پرداخته اینستاگرام به نمایش جنبه

 اند. ی برای کاربران اینستاگرام تبدیل کردهمحیط زندگی شخصی خود را به محیطی نمایش

 گیری نتیجه

نفر از روحانیون شیعه در اینستاگرام مطالعه شد.  1در این پژوهش، بازنمود امر غیردینی توسط 

های اجتماعی خاص و نیز بازنمود  ها سعی در بازنمود خود در زمینه داد آن ها نشان  تحلیل یافته

ها نشان داد که روحانیون در  اند. تحلیل حات اجتماعی داشتهحریم خصوصی زندگی خود در صف

ها در بازنمود  اند. به طور مشخص آن را از خود بازنموده« سیال»های گوناگون، هویتی  جنبه

های ورزشی و مصرف  ها، و نیز بازنمود فعالیت های سیاسی خود و همراهی با سلبریتی نگرش

اند. آنچه در این میان قابل توجه است تغییر  یری بودهدنبال برساخت چنین تصو فرهنگی خود به

های پیشین بوده است  ترین مرجع فکری مردم در دوره مثابه مهم  تدریجی جایگاه روحانیون به

های  ای، از جمله گسترش شتابان رسانه که امروزه با تکثر یافتن منابع بسیار فراوان رسانه
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چنین وضعیتی روحانیون نیز برای حفظ و تداوم اجتماعی، وضعیت متفاوتی یافته است. در 

تر  ها به ویژه شماری از روحانیون جوان اند که ورود برخی از آن مرجعیت خود بسیار تالش کرده

به اینستاگرام نیز از همین منظر، قابل مالحظه است. مسالۀ اساسی بروزیافته در این رویکرد 

های اجتماعی همچون  ین از طریق رسانهروحانیون، اقتضائات خاص ارتباطات انتقالی نو

گیری ارتباط در مدل  اینستاگرام است. تغییر معیارهای مرجعیت در این رسانه و شکل

های خودابرازی خویش را با معیارهای اینستاگرام، تطبیق دهند تا  ها باید رویه محور، آن  توجه

زنمود سیالیت روحانیت در نسبت با باشند. لذا با تر را داشته امکان دستیابی به مخاطبان گسترده

وقایع پیرامون خویش در ابعاد اعتقادی و رفتاری، الگوهای معمول از جایگاه روحانیون را 

پردازند و سعی در  کند؛ بر این اساس، برخی از روحانیون صرفاً به اموردینی نمی دگرگون می

ها سعی در  یافته نشان داد که آنبازنمود امور غیردینی، در اینستاگرام دارند. مضامین استخراج 

های پرطرفدار)به ویژه فوتبال(، همراهی با  پسند مانند برخی ورزش پرداختن به امور عامه

ها،  فرهنگی)فیلم و موسیقی( و عقاید سیاسی )اعتراضی( دارند؛ این شیوه از پرداخت،  سلبریتی

مندی دینی توسط  بازنمود دغدغه برخی وقایع روز جامعه؛ لذا شاهد عبور از  همراه با واکنش به

روحانیون به بازنمود امورغیردینی و ساخت هویتی سیال )نسبت به دیگر روحانیون( برای کسب 

توجه بیشتر، هستیم. همچنین روحانیون برای بازنمود امر غیردینی به حریم خصوصی خود نیز 

ریم خصوصی به محیط گذار روحانیون اینستاگرامی از ح»عبارت دیگر،  اند. به ورود کرده

واسطه نمایش منزل خویش، محیط خصوصی خود را  رخ داده است. روحانیون به« نمایشی

طور مستقیم و آشکارا تالشی برای آشنایی  ها به است. اگرچه آن تبدیل به عرصۀ نمایشی کرده

توجه  های محیطی، طور ضمنی، با نمایش ابژه اند، اما به کاربران با زندگی خصوصی خود نداشته

طور بدیهی از حضور اجتماعی و ارتباطی  اند. از طرفی دیگر، آنچه به کاربران را جلب کرده

شده سعی  های مطالعه روحانیون در اذهان وجود دارد، همراه با لباس روحانیون است؛ اما نمونه

ر در بازنمود خود غیرروحانی با پوششی معمولی نیز دارند؛ این شیوه از نمایش خود عالوه ب

ای از  بودگی روحانیون و مانند مردم بودن، است، دال بر نمایش جنبه اینکه نشان از معمولی

شدن است. در مجموع، در اجرای این  حریم خصوصی روحانیون دارد که اکنون در حال نمایشی

راهبرد ارتباطی، روحانیون برای نمایش امر غیردینی نیاز به نمایش آن امر در بهترین شکل 

پردازد که توجه بیشتری را از سوی  هایی از خویش می ارد و صرفاً به نمایش جنبهممکن، د

آفرین مانند اینستاگرام و تالش برای   کاربران دریافت کند. حضور روحانیون در بستری شهرت
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ای را در بستر فرهنگ شهرت قرار داده و  مثابه ابژه کسب توجه بیشتر، بازنمود امرغیردینی به

دهد؛ امری که حتی در  مثابه افرادی در طلب شهرت بیشتر قرار می شده را به لعهروحانیون مطا

روحانیون نمایشی با قراردادن خود در مرکز توجه، ساختار  1است. ادبیات دینی نیز نکوهش شده

های  عبارتی، به مخالفت عملی با اندوخته زایی را درونی کرده و به ارتباطی توجه، شهرت

 اند. پرداختهدینی خود  -فرهنگی

های  توان گفت نمونه همچنین در خصوص نسبت این شیوه از بازنمود با فرهنگ شهرت می

  موردمطالعه براساس برگزاری منبرهای سخنرانی گوناگون یا حضور در تلویزیون، شهرت کسب

ت اند و اکنون رو به اینستاگرام آورده تا شهرت بیشتر خود را تقویت کنند و جایگاه مرجعی کرده

فکری را از دست ندهند. این رویکرد برخی روحانیون با تعریف از سلبریتی، مبنی بر اینکه 

سلبریتی یعنی شخص مشهوری که توجه به زندگی شخصی وی بیشتر از کارهایی است که به 

در این پژوهش  مطابق است. مضامین مستخرج(Stever, 2019) است  ها مشهور شده ی آن واسطه

هاست. همچنان که  ها با دیگر سلبریتی های اینستاگرامی آن نیز حاکی از شباهت کنش

دنبال بازنمود زندگی  شوند و به محور، متوسل به هرکاری می ها در مدل ارتباطی توجه سلبریتی

ز روزمره، اظهارنظرهای گوناگون و بازنمود حریم خصوصی خویش هستند، برخی از روحانیون نی

اند با بازنمود سیالیت عقیدتی و رفتاری خود مانند اظهارنظرهای گوناگون انتقادی  سعی کرده

های ورزشی، ابراز عالقه به تولیدات فرهنگ پاپ و  ها و دغدغه در مورد وقایع روز، نمایش فعالیت

ی ها و از طرفی دیگر، نمایش منزل و احوال شخص پسند، نمایش ارتباط خود با سلبریتی عامه

ی پیشینی خود اکتفا نکنند و درصدد افزایش شهرت خود از طرق  شده صرفاً به شهرت کسب

گوناگون دیگر باشند. مرکز ثقل فرهنگ شهرت در جایگزینی توجه نسبت به بسیاری از شئون 

عبارت دیگر، آنچه برای روحانیون موردمطالعه هدف قرار گرفته، امر دینی  اجتماعی است؛ به

ایش توجه بیشتر و دستیابی به شهرت آنالین است؛ لذا نمایش و هرچه بهتر نیست بلکه افز

آید. در نتیجه، در  وجود می کند و در این هنگام روحانیت نمایشی به شدن ارزش پیدا می دیده

رسد(، به تدریج  صورت تشدید چنین رویکردی در میان روحانیون )که بسیار محتمل به نظر می

واسطه بازنمود   مند به کسب شهرت و توجه بیشتر به ن روحانیون عالقهباید شاهد شمار روزافزو

 خود و امور غیردینی بود.  
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