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«تحلیل جامعهشناختی رفتار کاربران اینستاگرام» در گفت و گو با دکتر شروین وکیلی

من را باکالس ،زیبا و اهل تفریح
و معاشرت ببین!

کاربران اینستاگرام تصویری دلخواه و پسندیده از خود به نمایش میگذارند تا قضاوت دیگران را مدیریت کنند
مهسارمضانی

خبرنگار

مردادماهامسـ ــالمرکزبررسیهایاستراتژیک،پیمایش«آیندهپژوهیایراندرسال
»97رامنتشـ ــرکردکهدرآنبه 100مسـ ــألهکالنکشـ ــوراشارهشـ ــدهبود.یکیازنکات
قابل تأمل در این پژوهش معرفی شـ ــبکههای اجتماعی بویژه اینستاگرام به عنوان
پدیدههایی اسـ ــت که میتواند در آینده برای جامعه ما به «مسـ ــأله» بدل شـ ــود .در
این پیمایش «مرجعیت فرهنگی» سـ ــلبریتیهای جدید و غیررسمی در شبکههای
اجتماعی و مهاجرت مردم به این فضاها ،به عنوان «مسـ ــائل در حال ظهور ایران»
شرومعرفیشدهاسـ ــت،چراکهوقتییکپدیدهاجتماعیشکلی
درسـ ــالهایپی 
«افراطی» به خود میگیرد ،میتواند به «مسأله» و معضل اجتماعی بدلشود .این
روزهاکاربرانشبکههایمجازیوبویژهاینستاگرامبا«بازنماییخود»بااغراقهرچه
شگذاشتنزندگیشخصیخود،
تمامتروباگرفتنسلفیدرهرجاوهرزمانوبهنمای 
بهنوعیبهدنبالیافتنهویتجدیدیبرایخودهسـ ــتندتاآنطورکهمیخواهند،
دیدهوقضاوتشوند.ازاینروکاربراناینستاگراموسلفیبگیراناینروزهابسیارزیر
ذرهبینروانشناسانوتحلیلگراناجتماعیقرارمیگیرند.برایتحلیلرفتارکاربران
اینستاگرام با نگاهی جامعهشناسانه به سـ ــراغ دکتر شروین وکیلی ،جامعهشناس و
مدرسدانشگاهرفتیمکهدرادامهتحلیلاورادراینبارهبخوانید:
ëëجنابدکتروکیلی!ارزیابیوتحلیلشما
از رفتار کاربران در اینســـتاگرام چیســـت؟
برخی معتقدنـــد که اینســـتاگرام فضایی
ســـطحی اســـت که نوعی از ابتذال را هم
در آن شـــاهد هستیم؛ آیا شـــما هم چنین
قضاوتیدارید؟
اینســـتاگرام چنـــان که از ســـاختارش
برمیآیـــد ،اصوالً بـــرای مخابره پیامهای
کوتـــاه و ســـاده طراحـــی شـــده اســـت .به
همین خاطر آنچه که از این مجرا دریافت
میشـــود ،اصوالً ب ه توجه اندکی نیاز دارد

و تـــک جملهها یـــا عکسها (یـــا بتازگی
فیلمهای بسیار کوتاهی) را شامل میشود
که جذب اطالعاتشـــان فقـــط بین  20تا
 60ثانیـــه زمان الزم دارد .به همین خاطر
قاعدتاً در این رســـانه نمیتوان مفهومی
عمیق یا پیچیده را مخابره کرد.
به بیان دیگر ،اینستاگرام از ابتدا برای
تبادل پیامهای ســـاده ،زودفهم ،آشـــنا و
ش پاافتاده طراحی شـــده و کســـانی که
پی 
به آن سرک میکشند ،انگیزهشان خبردار
شـــدن از حـــال و روز دیگـــران اســـت و نه

چیزی بیشـــتر .این را میتـــوان به ارضای
الکترونیکـــی میل باســـتانی بـــه فضولی،
کنجـــکاوی بیدلیـــل و غیرضـــروری در
زندگی دیگران یا ســـطحینگری و ابتذال
تعبیر کرد .باید توجه داشـــت کـــه از ابتدا
چنینرسانهایبرایمخابر ههمینجنس
پیامها شکل گرفته است.
ëëیعنیمعتقدیددراینستاگرام،مناسباتی
«غیرعقالنـــی» و «غیرواقعـــی» حاکـــم
است؟
ایـــن طور فکـــر نمیکنـــم؛ یعنـــی در
پویایـــی تصویرها و پیامها در اینســـتاگرام
هـــم ،عقالنیتی تشـــخیص میدهم .این
رســـانه ابزاری اســـت برای اینکه «من»ها
تصویـــری دلخـــواه و پســـندیده از خود را
نمایش دهند و به دیگران اعالمش کنند و
این هدف را با وسایلی مثل عکس و فیلم
گرفتن و نوشتن جملههای ساده برآورده
میکنند ،یعنی عقالنیت که عبارت است
از «تناســـب میان اهداف و وسایل» اتفاقاً
بخوبی در اینجا نمایان است.
نقد شما فکر میکنم به داوری درباره
اهداف مربوط باشـــد؛ یعنی اینکه چقدر
انگیزهها و اهداف کسانی که در اینستاگرام
فعال هستند ،خوب ،شـــریف ،ارزشمند،
ســـودمند و شـــبیه اینها اســـت؟ این البته
پرسشـــی متفاوت اســـت و باید بـــا داوری

دربار ه محتوای اخالقی یا محاسب ه سود و
زیان ،دربارهاش اظهارنظر کرد.
ëëداوریشمادراینموردچیست؟
داوری من دربار ه آن در یک دســـتگاه
نظری -سیستمی به نام ُ
«زروان» تعریف
میشـــود و بر مبنای چهار متغیر بنیادین
اســـتوار اســـت که عبارتنـــد از «قـــدرت»،
«لذت»« ،بقـــا» و «معنا» (فشـــردهاش:
قلبم)؛ اینها چهـــار غایت درونی در چهار
سیســـتم پیوســـته بـــا انســـان (نهادهای
اجتماعـــی ،بدنهـــای زنـــده ،نظامهای
روانشناختیومنشهایفرهنگی)هستند
و به نظر مـــن تمام سیســـتمهای فردی
و اجتماعـــی در راســـتای بیشـــینه کردن و
انباشت «قلبم» استوار شده است.
ëëمیدانیـــم کـــه اینســـتاگرام امـــکان
گفتوگویبصریرابرایکاربرانشفراهم
میکند اما میخواهیم بدانیم در صورتی
که استفاده معقولی از آن صورت گیرد ،چه
تأثیری بر توانمندی ،تندرستی ،شادکامی و
معنایزندگیافرادمیگذارد؟
پاســـخ به این پرســـش قدری دشـــوار
اســـت ،یعنی میتوان فهرستی به دست
داد و نشان داد که برخی از کارکردهای این
رسانه« ،قلبم» (قدرت ،لذت ،بقا و معنا)
را کم میکند و برخی دیگر آن را میافزاید.
مثالً ســـاده و کوتاه و ضربتی بودن پیامها

معنـــای رقیقی تولید میکنـــد اما همین
پیامهای کوتاه اگر درســـت ســـازماندهی
شده باشند شکلی از «قدرت اجتماعی»
(در قالب شهرت و اعتبار) پدید میآورند.
یا مثالً وقتگذرانی در اینســـتاگرام آشکارا
بازده اندکـــی دارد و از فعالیتهایی مثل
کتـــاب خوانـــدن و گفتوگو با دوســـتان،
«قلبـــم» (قـــدرت ،لـــذت  ،بقـــا و معنا)
کمتریتولیدمیکندوبنابرایناتالفعمر
اســـت ،اما در ضمن همین ابـــزار امکان
ارتباط و خبرگیری /خبردهی به دوستانی
دوردست را با چاالکی و بازدهی باال فراهم
میآورد.
خالصـــه آنکـــه ،داوریام دربـــاره
اینستاگرام «آمیخته» است .مثل هر ابزار
دیگری،بسته به اینکه چطور از آن استفاده
شـــود ،میتواند ســـودمند یا زیانبار باشد
اما اصوالً با ســـتایش یا نکوهـــش ابزارها
میانهای ندارم و آن را واکنشی هیجانزده
(مثبت یا منفی) به نوآوریهای فناورانه
یدانم.
م 
ی با هنرمندان در مراســـم تشییع
ëëســـلف 
عـــزتاهلل انتظامی و ســـلفی هنرمندان با
جمشیدمشایخیرویتختبیمارستانیا
حتیسلفیبامومیاییمنتسببهرضاشاه
بسیار خبرساز شـــد و انتقادهای بسیاری را
هم در پی داشت .به نظر شما چرا «سلفی
گرفتن» و انتشـــارش در رســـانههایی مثل
اینستاگرامچنینفراگیرشدهاست؟افراط
در این امر ریشه در چه نیازی از انسان امروز
داردوبهچهخألییدراوپاسخمیدهد؟
نخســـت باید بـــه مقدمـــهای بپردازم
و آن هـــم اینکه هم ه انســـانها در فضای
اجتماعـــی نقابی (و اغلـــب نقابهایی)
بر چهـــره دارند و انـــگارهای از خـــود را به
دیگریهـــا عرضه میکنند و میکوشـــند
آن را به زیباترین و پســـندیدهترین شکل
بیارایند .این را در شـــیو ه لباس پوشیدن،
آداب معاشـــرت و اخـــاق مدنـــی مردم
میتوان دید و تشخیص داد که به خودی
خود هم ،چیز بدی نیست و قاعدهای در
سامانیافتگیاجتماعیاست.
طی ســـالهای گذشـــته همزمـــان با
ی که از ســـر گذراندهایم،
انقالب دیجیتال 
ســـه عامل نوظهـــور با ایـــن «هنر تنظیم
انـــگاره» اتصال یافته اســـت؛ یکی فراگیر
شدن فناوری عکاسی و سوار شدنش روی
گوشیهای همراه است که گرفتن عکس
با کیفیت را به کاری ســـاده و دمدســـتی و
بیهزینهبدلکردهاست،دیگریپیدایش
شبکههای اجتماعی است که ارتباط یک
نفر با شمار زیادی از افراد را ممکن ساخته
و ارســـال پیام در فضایی عمومی را برای
هرکس آسان کرده است .سومی ،پیدایش
فضاهایی مجازی مثل اینســـتاگرام است
که اصوالً کارکـــردش «تولید انگارهای زیبا
از خویشـــتن» اســـت .به این ترتیب ســـه
دســـتاورد فناورانه باعث شـــده تا رفتاری
مثل «سلفی گرفتن» یا «عکس گذاشتن»
به کـــرداری عام ،روزمره و به تعبیر شـــما
«افراطی» بدل شود .در حالی که تا همین
 15یا  20سال پیش هیچ یک از این رفتارها
رایج نبود و حتی قابل پیشبینی هم نبود.
ëëبرخی بر ایـــن باورند که ســـلفی گرفتن
نوعی«عرض هخودبهدیگران»استوفرد
میکوشد به این وســـیله قضاوت دیگران
در مورد خود را مدیریت کند ،چقدر با این
اظهارنظرهمدلهستید؟
بلـــه ،بیشـــک چنین اســـت .ســـلفی
گرفتن نســـخهای فناورانـــه و تصویری از
همان معرفـــی کردن خود در یک فضای
عمومی است .با این تفاوت که مخاطبان
آن ،اغلب ناآشنا هستند و خصلت بصری
ایـــن نـــوع عکسها بیشـــتر بـــر فضاهای
غیررســـمی و رخدادهای زندگـــی روزانه
تنظیم شـــده و نه موقعیتهای رسمی.
نتیجـــ ه ایـــن دو تفـــاوت ،آن شـــده که در

آیا «سلفی » نشاندهنده
خودشیفتگی انسان مدرن است؟

اینســـتاگرام برشـــی از دنیای واقعی اســـت و به
تعبیری بازنماییکننده دنیای واقعی ما است.
یادداشت
بنابراین ،ارزشداوری درخصوص این فضا ،به
نوع استفاده کاربران از آن بازمیگردد .اکنون در
جامعه ما اگر این فضا سطحی یا مبتذل به نظر
میرسد باید ریشـــههای این ابتذال را در دنیای
واقعی جســـتوجو کرد نـــه در ماهیت فناورانه
دکتر اعظم راودراد آن؛ که اتفاقاً میتواند بســـیار برای انسان امروز
استاد جامعه
شناسی کاربردی باشد.
دانشگاه تهران
آن چیزی که اینســـتاگرام را به «مســـأله» برای
جامعـــه ما بدل میکند ،اســـتفاده افراطی از آن اســـت که البته خاص
جامعه ما نیست.
واقعیـــت این اســـت که از رهگذر این شـــبکه اجتماعی ،افـــراد راهی را
برای دیده شـــدن پیدا میکنند که طی آن میتوانند خود را به نمایش
بگذارند.
«نیاز به دیده شـــدن» خاص انســـان امروز یا جامعه امروز نیست بلکه
انسانها همواره ولع دیده شـــدن را داشتهاند و برجسته شدن این نیاز
در دنیای امروز به خاطر فراهم شدن امکان دیده شدن است نه اینکه
در دورههای گذشته چنین نیازی وجود نداشته است.
امـــا اینکه چـــرا در جامعه مـــا ،افراد به وجهـــی افراطی از اینســـتاگرام
اســـتفاده میکنند ،جای تأمل بســـیار دارد .شـــاید یکی از دالیل آن این
باشد که کاربران اینســـتاگرام اغلب کسانی هستند که در دنیای واقعی
نمیتوانند براحتی دیده شـــوند و فکر میکنند حضورشـــان با سانسور
مواجه میشود .بنابراین سعیدارند از این طریق عطش خود به دیده
شدن و تأیید گرفتن را سیراب کنند.

اینستاگرام از ابتدا برای تبادل
پیامهای ساده ،زودفهم ،آشنا و
پیشپاافتاده طراحی شد و کسانی
که به آن سرک میکشند انگیزهشان
خبردار شدن از حال و روز دیگران
است و نه چیزی بیشتر .این را
میتوان به ارضای الکترونیکی
میل باستانی به فضولی ،کنجکاوی
بیدلیل و غیرضروری در زندگی
دیگران یا سطحینگری و ابتذال
تعبیر کرد
پدید ه سلفی ،فرد برشی از زندگی خود را
ثبت میکند و آن را پیش چشـــم دیگران
میگذارد .پیام به قدر کافی روشـــن است:
من کســـی هســـتم که فـــان جـــا رفتهام/
فالنی را دیـــدهام /در فالن برنامه حضور
داشتهام( /و حتی) فالن غذا را خوردهام یا
فالن گربه را ناز کردهام!
ëëتصویـــری کـــه از ایـــن ماجرا به دســـت
دادید ،به «نظریهنمایشی» گافمن (تالش
برای کنترل برداشتهای دیگران در مورد
خود)شـــباهتدارد.آیاشماهمدرهمین
چارچوببهموضوعسلفیمینگرید؟
البتـــه دیـــدگاه «گافمـــن» بســـیار
خواندنی و جذاب اســـت و من هم بسیار
از او آموختهام .امـــا دیدگاهم با او تفاوت
دارد .رویکـــرد مـــن در سرمشـــق «نظریه
سیســـتمهای اجتماعی» جای میگیرد و
به جای آنکه مانند گافمن از اســـتعارهای
تئاتـــری بـــرای تبییـــن ایـــن نـــوع رفتارها
اســـتفاده کنم ،ســـطح تحلیل خـــود را در
«عصب-روانشناسی» مستقر میسازم
و جفتهـــای متضـــادی ماننـــد «انگاره/
خودانگاره» و «رسانه/پیام» را برجستهتر
میبینم؛ یعنی دســـتگاههای نظریمان
متفاوت اســـت اما دربار ه پدیدار مشابهی
صحبتمیکنیم.
ëëاین نوع «عرض ه خود» را چقدر میتوان

برآمده از «خودشـــیفتگی انســـان امروز»
تلقیکرد؟
مـــن اســـمش را «عرضـــ ه خـــود»
نمیگذارم ،چـــون واژه «عرضه» ارزش و
داوری منفـــیای دارد .من به آن میگویم
«تنظیـــم انگاره» یـــا «تولید انـــگاره» .هر
شـــکلی از فعالیت اجتماعی با آن تعبیر
در واقـــع نوعی عرض ه خود اســـت .شـــما
وقتی با دیگـــران حرف میزنیـــد ،خود را
معرفی میکنید  ،لباس میپوشید و کاری
را در فضای عمومی انجـــام میدهید در
واقـــع تصویـــری از خویشـــتن را در میدان
نگاه دیگـــری پدید میآوریـــد و مدام هم
آن را ویرایش میکنید و به شـــاخ و برگش
میافزایید .میتوان این را «عرض ه خود»
نامیـــد یـــا «تنظیم انـــگاره» .به هـــر روی
کاری اســـت که آدمیان در مقام «جانوری
اجتماعی» همیشـــه انجام میدادهاند و
حاال هم میدهند.
ëëاما بســـیاری از چیزهایی که در سلفیها
میبینیم واقعی نیست و با دروغ و اغراق
درآمیختهاست...
بله ،این حرف درست است اما توجه
داشته باشـــید که تنظیم انگاره در حالت
هنجارینش چنین است .بسیار اندکاند
کسانی که شخصیتشان چندان نیرومند
و اســـتوار باشـــد که آن را بـــدون ویرایش و

«سلفی» بیماری مسری زمانه ما است

طرح  :پیره بالوهی

این روزها به هر طرف که نگاه میکنیم،
بـــا آدمهایـــی مواجـــه میشـــویم کـــه
دستشـــان را دراز کـــرده و جلـــوی
دوربین گوشیشـــان ژســـت گرفتهاند.
«ســـلفی» یکی از پدیدههایی است که
بهســـرعت ،همـــه فرهنگها و ســـنین
را بـــا خود همـــراه کرد .بســـیاری بر این
باورند که گوشیهای دوربیندار عامل
خودشیفته شدن جامعه امروزی است.
گال بکرمـــن ،از دبیـــران نیویـــورک
تایمـــز بـــوک ریویـــو ،در تاریـــخ  ۷مـــه
 ۲۰۱۸یادداشـــتی را بـــا عنـــوان Don’t
 blame phones for narcissismدر
وبسایت «نیو ریپابلیک» منتشر کرد
کـــه اخیراً میالد اعظمی مـــرام آن را با
عنوان «آیا عشق ما به سلفی ربطی به
ایدئولوژیهـــای اقتصادیمان دارد؟»
ترجمـــه و در ســـایت ترجمان منتشـــر
کرده اســـت .به زعم بکرمن ،عصر ما،

دوران اوج تعیّنگرایـــی تکنولوژیـــک
است؛ اوج نگرانی مستمر درباره اینکه
چگونـــه اینســـتاگرام یا یوتیوب شـــیوه
عملکرد مغز ،جامعه و سیاســـت ما را
تغییـــر میدهد .امروزه ،شـــمار زیادی
از کتابهـــای جدلـــی مجموعـــهای از
ادبیات شـــکاکانه را دربـــاره تکنولوژی
شکل میدهند.
او معتقد است که ظهور رسانههای
اجتماعی که امکان داشتن یک اکانت
اینستاگرام و یک گوشی آیفون را برای
همـــه فراهم کـــرده ،تنها خودســـتایی
پاتولوژیک انســـان مدرن را برجستهتر
کرده اســـت .اما با این حال ،به باور او،
اســـتداللهایی خوب در دفاع از سلفی
هـــم وجـــود دارد ،نظیر این اســـتدالل
فمنیســـتی ریچـــل ســـایم کـــه گرفتن
دوربیـــن بـــه روی خـــود ،ســـوژه و ابژه
شدن ،عملی قدرتبخش است.

ولع دیده شدن و تأیید گرفتن
در اینستاگرام

تحریف زیاد پیش چشم دیگران بگذارند.
مـــردم اغلب در نمایـــش خوبیهای
خود و کتمان ایرادهایشـــان میکوشـــند.
بنابرایـــن انگارههـــا همـــواره تصویـــری
ی شـــده و آمیخته به
دروغین و دســـتکار 
اغراق اســـت .البته این نکته به جای خود
باقی اســـت که ســـه فناوری یاد شده راه را
برای تولید آسان نمودهای انگاره ،آراستن
و بســـتهبندی کردنش در قالب پیامهایی
خوشـــگوار و مخابرهاش در میدانی بسیار
گســـترده فراهم آورده اســـت اما آنچه که
میبینیم ،چیـــزی فراتر از همـــان پدیده
آشـــنای قدیمی تنظیم انگاره نیست که
بـــا پیوند خـــوردن به فناوریهـــای دنیای
مجازی جانی تازه پیدا کرده و عرصههایی
نو را تسخیر کرده است.
ëëبا وجود اغراقهـــا و تحریفهایی که در
فضای مجازی اتفاق میافتـــد اما از طرف
دیگـــر فضـــای مجـــازی میتوانـــد گویای
بســـیاری از حقایق فکری -رفتـــاری ما هم
باشد .مثالً ما در اینســـتاگرام میتوانیم از
روی اینکه یک فرد چه گروهها یا صفحاتی
را دنبال میکند ،چه پســـتهایی را الیک
میکنـــد یا اینکه چـــه نوع پســـتهایی را
دراینســـتاگرامشمیگذاردبهبســـیاریاز
یببریم.بنابراین
حقایقرفتاریوفکریاوپ 
فضـــای مجـــازی میتوانـــد فاشکننـــده
بســـیاری از حقایق کاربرانش هم باشد که
مثالًدررسانههاییمثلروزنامهیاتلویزیون
همیشهپنهانمیمانند...
با شـــما موافق هستم که امروز فضای
«مجـــازی» کمابیش اعتبار فلســـفی این
واژه را از دست داده و به بخشی از «دنیای
واقعـــی» ما بدل شـــده اســـت .در حدی
که گاه حتـــی بر جهان واقعـــی غلبه هم
میکنـــد .این رونـــد البته از یکـــی دو دهه
گذشـــته با همان انقـــاب فناورانهای که
گفتم ،آغاز شده بود .نمودش را میتوانید
در مراسم عروسی ببینید.
مراسمی که دختر و پسر فیلم عروسی
بازی میکنند و در تعیین سیر این رخداد
اجتماعی ،نقش فیلمبردار و کارگردان و
عـــکاس در آن از نقش پدر و مادر عروس
و دامـــاد و دوســـتان و خویشاوندانشـــان
برجستهتر اســـت .دربار ه فضای مجازی
هـــم در کل چنیـــن ماجرایـــی را داریم .از
آن دختـــری که بـــه خاطر هنجارشـــکنی
در اینســـتاگرام دســـتگیر شـــد گرفتـــه تـــا
خانم دیگری که به خاطر مســـدود شدن
حســـابش دســـت به قتل و خودکشی زد.
یعنـــی وزن انگارههایـــی کـــه «من»ها در
برابر چشـــم دیگریهـــا برمیافرازند ،گاه
چندان زیاد میشـــود که خودشـــان را زیر
فشارش ُخرد میکنند یا مسیر زندگیشان
را دگرگون میسازند.
با این همه آنچه در سطحی عمیقتر
بنیادین
با آن سر و کار داریم ،همین میل
ِ
آدمیـــان بـــرای «خـــوب دیده شـــدن در
چشم دیگری» است؛ میلی که خاستگاه
کوشـــشهای جانفرســـا ،خالقیتهـــای
چشمگیر و جرمهای وحشتناک و گناهان
بزرگ است.
اینســـتاگرام به نظـــرم در این میان به
آیینهای شـــباهت دارد که تازه ســـاخته و
روبـــهروی چهـــر ه مردمان گرفته شـــده و
چون کســـی به آن عادت نـــدارد ،قدری با
دســـت و پا چلفتگی در مقابلش شکلک
در مـــیآورد و ناشـــیانه خـــود را در آن
بازنمایی میکند .با این همه فکر میکنم
این ابزار هم مثل سایر ابزارهای بازنمایی
انـــگار ه خویشها بـــزودی عادی شـــود و
مهارتهای وابســـته به آن فراگیر شـــود.
پس از آن به ســـادگی ســـاحتی تازه از باز
نمودن خود و وارســـی دیگری را خواهیم
داشـــت ،به همان شـــکلی که در سراســـر
تاریـــخ داشـــتهایم ،بـــا همـــان اغراقها،
تحریفها،افشاگریهاوجذابیتها.

جامعهشناســـان معتقدنـــد «ســـلفی
گرفتن» بیش از آنکه موضوع و جریانی
روانشناسی باشد ،پدیدهای است که در
بستر و جریانات اجتماعی قابل تحلیل
اســـت .عنصر دیده شدن با ایجاد تمایز
بین خـــود و دیگـــران ،اســـاس«نظریه
تمایـــز» اســـت .متمایزشـــدن و
تفاخرکـــردن نســـبت بـــه دیگـــران در
جامعه فردگرا شده امروز بشدت درحال
اپیدمی شـــدن اســـت و فـــرد بهدنبال
کاراکترهـــای شـــخصیتی میگـــردد که
بتوانـــد خـــود را فراتر از حـــوزه اجتماع
بازنمایی و هویتیابی کند.
چنـــدی پیـــش ســـایت «جامعـــه
سینما» یادداشتی از محسن سلیمانی
فاخر ،کارشناس ارشد جامعهشناسی،
منتشـــر کرد و در آن به چرایی استفاده
افراطـــی از اینســـتاگرام پرداخـــت .بـــه
زعم نویسنده ،هرعصری ،بیماریهای
خاص خود را دارد و «ســـلفی گرفتن»

یکـــی از بیماریهـــای مســـری زمانـــه
ما اســـت ،فرقـــی نمیکند شـــخص به
اصطـــاح «خویشانـــداز» خـــود یـــک
ســـلبریتی ورزشـــی باشـــد یـــا بازیگری
شبهسوپراســـتار کـــه دیگـــران بهدنبال
شکار ســـلفی گرفتن با او هستند .اصوالً
این تـــب اجتماعی قید زمـــان و مکان
نـــدارد تـــا آنجا کـــه حتی کنشـــگران به
بیمـــاران اجتماعی ایـــن پدیده
مثابـــه
ِ
نابهنجـــار ،بالین یک بیمـــار را مغتنم
میشـــمارند و حتی لبه یک پرتگاه را از
دست نمیدهند!
از ایـــن رو ،به بـــاور نویســـنده ما در
موقعیتهـــای متفـــاوت در زندگـــی
روزمـــره برای اینکه خـــود و تصویرمان
را در نظـــر دیگـــران مدیریـــت کنیم به
هـــر تالشـــی دســـت مییازیـــم و گاه با
در کنار شـــخصی دیگر عکـــس گرفتن
ضمـــن اعـــام «طبقـــه»« ،موقعیـــت
اجتماعـــی» و «ســـطح دسترســـی بـــه

آن فرد که دســـتاویزمان شـــده است»،
اثرگذاریهـــای هیـــچ و پوچمـــان را
مدیریت و غنیسازی میکنیم.
نویســـنده در تحلیـــل خـــود از
رفتـــار کاربـــران اینســـتاگرام از تعبیـــر
مارکـــس آنجـــا کـــه میگویـــد« :آنچـــه
مـــا را میســـازد «آگاهـــی اجتماعـــی»
نیســـت بلکـــه «هســـتی اجتماعی» ما
اســـت» ،وام میگیـــرد و معتقد اســـت
که هســـتی اجتماعی ما امـــروز از نوعی
«ســـطحینگری»« ،فردگرایـــی» و
«منفعتطلبـــی» جـــان میگیرد و هر
کس بهدنبال کســـب وجهـــه اجتماعی
است ولو آنکه واهی ،خیالی و بیارزش
باشد.
از ایـــن رو ،با این نگاه هســـتینگر و
جعلی بـــه پیرامـــون ،از خودمان با هر
پس زمینهای از انسان ،حیوان و صخره
عکس میگیریم؛ عروسی ،عزا ،جنگ،
صلح و بالین بیمار هم فرقی ندارد.

