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Abstract 

This article tries to study the Iranian subject's attempt to represent / construct her/his 

individuality in cyberspace. For doing so, in order to interpret the birth and 

development of Iranian subject, we have first introduced a brief description of the 

emergence of modern subject and its conceptual and concrete transformation, 

especially in late modernity; then we have analyzed the different dimensions of this 

embodied self-actualization by way of semiotic interpretation of images in virtual 

space. The findings showed that Iranian subject, in attempting to pursue the project 

of self-actualization in this era, has exactly encountered the same risks, 

ambivalences and contractions that have made his everyday life interrupted, 

conflicting and contradictory. Although this subject has achieved a variety of 

options to choose in the sphere of everyday life, but has lost his ability to self-

actualization in the face of rituals and big other. The sterilization of everyday life in 
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the real world in Iran and the attempt of individuals to revive it in virtual space has 

caused a life form in which interrupted subjects are born. 

Keywords: subject, individuality, everyday life, rituals, online space, the other. 
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  30 -  3، 1400 پاييز و زمستان، 2، شمارة 11پژوهشي)، سال ـ  علمينامة علمي (مقالة  دوفصل

  بازنمود فرديت در فضاي مجازي:
  گسيخته شدن زندگي روزمره تا سوژة آنالينِ ازهم از انتخابي

  *احسان آقابابايي
  **جمال محمدي

  چكيده
فضـاي  كوشد تالش سوژة ايراني براي بازنمايي/ برساخت فرديت خويش در اين مقاله مي

منظـور فهـم چگـونگي تولـد و رشـد سـوژة       مجازي را مطالعه كند. براي انجام اين كار، به
ايراني، نخست شرحي موجز از تولد سوژة مدرن و سير دگرديسي مفهومي و انضمامي آن، 

شناختي تصـاوير  دست داده است؛ سپس با اتكا بر تحليل نشانهويژه در مدرنيتة متأخر، بهبه
جلـي سـوژگي ايرانـي را مطالعـه     هـاي گونـاگون ت  فضـاي مجـازي سـويه   بازنمودشده در 

دهد كه سوژة ايراني در تالش براي تحقـق فرديـت خـويش در    است. نتايج نشان مي  كرده
هايي است ها و تالطمها، بيمروزگار حاضر درست در كشاكش رودررويي با همان ريسك

انـد. ايـن   زدگي و تعارض كـرده كه زندگي روزمرة او را دستخوش چندپارگي، نوسان، بيم
كه قدرت انتخاب بيشتري در زندگي روزمره پيدا كرده است، در مواجهه با رغم آنسوژه به

اش براي شـكوفايي خويشـتن تحليـل    مناسك، شعاير، فضاهاي جمعي و ديگريِ فربه توان
ا هـ شدن زندگي روزمره در وضعيت واقعي جامعة ايران و تـالش سـوژه  رفته است. سترون

براي احياي آن در جهان مجازي به خلق شـكلي از زنـدگي انجاميـده اسـت كـه از دل آن      
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رفته به گسيخته، تسليمِ به ديگري، محوشده در مناسك و واپسهايي سرخورده، ازهمسوژه
  اند. كودكي سر بر آورده

  سوژه، فرديت، زندگي روزمره، مناسك، فضاي آنالين، ديگريِ فربه. ها: دواژهيكل
 

  مقدمه .1
ــه هــم      ــاريخ معاصــر ب ــه در ت ــده، ك ــراث تمــدنيِ عم ــوني از ســه مي ــرانِ كن فرهنــگ اي

: 1397الـدين،  كند: ميراث باستاني، اسالمي و مدرنيستي (تاجاند، تغذيه مي شده  بندي مفصل
ه هويـت فـرد ايرانـي در مـتن آن     ترين بستري بـوده اسـت كـ   بندي اصلي). اين مفصل16

تناقضات و نوسانات شده است. فرد ايراني همواره در مقابل  گرفته و دستخوش انواع شكل
و اگر در پي تحقـق ايـن   » خويشتنِ خويش يك ايراني چيست؟«اين پرسش قرار گرفته كه 

احمد، شريعتي، نراقي، فرديد كه آلهستيم يا قصد بازگشت به آن را داريم (چنان» خويشتن«
كدام است؟ خويشتنِ چه مقطعي از » خويشتن«اند)، اين و مدافعان ايران باستان قصد داشته

كننـد  گرايان بر نوعي خويشتن اصيل ايراني تأكيـد مـي  مدنظر است؟ باستان مقاطع تاريخي
تـوان آن را دوبـاره   معتقدند كه فقط در صورت احياي فرهنگ و تمدن اصيل ايرانـي مـي    و

و آپاراتوس سياسي تمـام   احيا و پيدا كرد. در دوران پهلوي اول و دوم اين گفتار مسلط بود
عنـوان  اش بود كه خويشتنِ باستانيِ اصيلِ ايراني را در متن نوعي تجددگرايي آمرانه بهسعي

يگانه الگوي هويت فرد ايراني معرفي كند. اين گفتمان غالباً به گذشته نظر دارد و فرهنگ و 
جـوامعي كـه   « قـول كاپوشينسـكي  كند. بـه خويشتنِ اصيل ايراني را در گذشته جستجو مي

مند در اي شكوهذهنيتي تاريخي دارند همواره روي به گذشته دارند و تمام اميدشان به زمانه
هـاي گذشـته، كـه جـز يـاد و      ريـگ ها دانش تاريخ را تا حد بررسي مردهگذشته است. آن

). 1389نقل از بروجردي،(كاپوشينسكي، به» كاهنداي از آن باقي نمانده است فرو ميخاطره
اخته اسـت و تـاريخ سرشـتي    هـاي برسـ  اي از سـنت ين ايـده كـه مليـت صـرفاً منظومـه     ا

شـود تنـوع و تكثـر    دارد چندان در اين گفتمان پذيرفتني نيست. لذا غالباً سعي مي  ناپيوسته
زبان پارسي و فرهنگ باستاني  زباني، فرهنگي و فكري جامعة ايران به ناسيوناليسم مبتني بر

  كاسته شود. فرو
ترين قالب تحقق دهد كه اصليتمان اسالمي مليت جاي خود را به مقولة امت ميدر گف

شـدن ايـران و   خويشتنِ فرد است. اما در گفتمان مدرنيستي باور بر ايـن اسـت كـه مـدرن    



 5   )جمال محمديو  احسان آقابابايي( ... بازنمود فرديت در فضاي مجازي:

 

هـا  هاي باستاني و ديني يگانه طريق تحقق فرديت اسـت. نـزد مدرنيسـت   گسست از سنت
هـاي  شـده بـه دال  ، گذشـته و خويشـتنِ گـم   مضامين بازگشت، احيا، كشف مجدد، اصالت

شـود. ايـن گفتمـان البتـه در     اي بـدل شـده و آينـده و پيشـرفت و تكثـر مهـم مـي       حاشيه
اي باعنوان مدرنيتة ايراني جعل كرده است كه مطـابق آن  ترش كليدواژهبندي معتدل صورت
اسالمي گذشـته نيسـت   وجه مشروط به كنار نهادن ميراث باستاني و هيچشدن ايران بهمدرن

بلكه بازسازي مدرن اين ميراث يگانـه طريـق راهگشـاي تحقـق فرديـت اسـت. مـدافعان        
هاي اروپـامحور و اسـتعماري و در   فرضكردن مدرنيته معتقدند كه علم مبتني بر پيش بومي

ها در اعتبـار عقـلِ عينـي، اومانيسـم، ايـدة      سرور است. اينخدمت بقاي نظام جهانيِ غرب
معرفت فرافرهنگـي و نيـز دوگـانگي ديـن و علـم ترديـد دارنـد. از ايـن منظـر،          پيشرفت، 

هاي تاريخي هايي صورتبندي كنند كه در تفكر بومي و تجربههايِ غرب بايد نظريه»ديگري«
بر  ب حاشيه بنويسند. علم مدرن مبتنيكه بر فلسفة غرو فرهنگي خودشان ريشه دارد، نه اين

شناسي امريكايي بـه جـاي آن   تي است كه مطابق آن، مثالً روانشناخنوعي امپرياليسمِ روش
انديشد و حاصل صورت محلي به كار ببندد، محلي ميكه جهاني بينديشد و آن انديشه را به
گيـرد.  هاي محليِ غيرغربي را ناديده ميداند و عقالنيتكارش را حائز كارآمديِ جهاني مي

  مدرنيته است. » از آنِ خود ساختنِ«ترين وظيفة كشورهاي غيرغربي لذا اصلي
نيـاز بـه   احسـاس  درپي ايران از روسيه و پي يها نطفه ورود مدرنيته به ايران با شكست

يك ارتش قدرتمند شكل گرفت و سپس با برنامه مدرنيزاسـيوني پهلـوي اول رشـد نمـود     
صد ايجاد يـك  قاقدامات رضاشاه در جهت تغيير در كالبد جامعه ايراني و به .)1394، بهنام(

قوانين جديد عينيت جامعه ايـران  تدوين ها، نهادها و  واحد بود. ساخت جاده ملتـ   دولت
ــرار داد. ســوژه  ــر ق ــا را دســتخوش تغيي ــران  يه ــ بايســتمــيروســتايي اي وي كــاله پهل

تـا   كردنـد  يهاي قرن هجدهمي فرنگي عـوض مـ  يا چادرشان را با لباس گذاشتند يم  برسر
واكـنش بـه    درمدرن لقب بگيرند. سوژه مدرن ايراني  يها ديد سوژهبتوانند در شهرهاي ج

انقـالب   درو  گرايش پيدا كرد »به خويشتن بازگشت«گفتمان  به مدرنيزاسيون آمرانة پهلوي
  جهان پيشامدرن بازگشت.به زيستاسالمي 

، سـازوكاري در  گفتمان دينـي شدن و هژمونيك 1360با تثبيت انقالب اسالمي در دهه 
انقالبـي، مـؤمن،    يشكل گرفت. سـوژه قدسـي انسـان   » سوژه قدسي«براي برساخت  ايران

بود بنا هاي نظام جديد بود. اين سوژه مدار و همنوا با ارزشمتعهد، متكلف، ايثارگر، اخالق
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باشد كه با حركت به اوج ظرف وجودي انسـاني سـاير مالزمـات ايـن جهـاني را       يا سوژه
، اخـالق  گـذارد  يبه قوانين راهنمايي احتـرام مـ   گيزش دروني، يعني با اتكا بر انرعايت كند

، اخالقيـاتي دينـي او را از معصـيت    دارد ي، طبيعت را گرامي مكند يشهروندي را رعايت م
پالوده كرده و راه براي سعادت فراهم خواهد شد. وقوع جنگ ايران و عراق، سوژه قدسـي  

   .كرد يو بنيان او را تقويت م ندرسا يرا از طريق جهاد اكبر به مقام شامخ شهادت م
اقتصادي گفتمـان   هاي ياستس هشت ساله و ظهوربا پايان جنگ  همزمان 1370از دهه 

فرهنگـي   هـاي  ياسـت سازندگي، سقوط اتحاد جماهير شوروي، رشد جهـاني ليبراليسـم، س  
گفتمان اصالحات و گسترش فضاي مجازي، سوژه ايراني وارد يك جامعـه پسـاانقالبي يـا    

 پديـد آمـد و در آن   از رهگـذر نـوعي دگرديسـي نـامريي    ه كژمدرن شد. اين جامعـه  جامع
، در سـير گـذار از   . جامعـه جديـد  گرفتنـد هـاي معنـوي را   هاي مادي جـاي ارزش  ارزش
كـه بـه سـمت     بدل شـد  و آكنده از تناقضبدقواره ي ا جامعهشدن، به بودن به عرفي قدسي

ــي ــ شــدن و مصــرفيفراغت ــرد يشــدن حركــت م ــ ك ــورع(رفي ــاظمي، 1376، پ ؛ 1395؛ ك
از گذشته متكي  تر). جامعه پساانقالبي سوژه جديدي را برساخت كه بيش1392  پور، جاليي

قشـرهاي متوسـط جديـد    بود. نتيجـه ايـن رونـد، فراگيرشـدن فرديـت در بـين       » خود«به 
د. افزايش تحصيالت، افـزايش مشـاركت اجتمـاعي زنـان و     بوخصوص در كالن شهرها  به

گاهي اين فردگرايي سر از بودند.  گراي اجتماعي از عوامل مهم تكوين سوژه فردرشد آگاه
آورد كه بر اثر عدم رشد سازوكارهاي  در) 1393(ارمكي، »فردگرايي راديكال افراطي« نوعي

ي افراطـي، افـزايش   طلبـ خـواني افراطـي، سـودجويي افراطـي، لـذت     دموكراتيك به درس
 يِ پسـاانقالبي ). تبلور سوژگ240:1392(جاليي پور، انجاميد گيري و اعتيادمغزها، گوشهفرار
تـوان بـا مطالعـة    درواقع مـي  .ديد )self project( »پروژه خود«در بيش از هر جا  توان يرا م

عميق زندگي روزمره و نـوع رابطـة آن بـا نهادهـا و گفتارهـاي مسـلط خوانشـي ژرف از        
دست داد. لذا كوشش ايـن جسـتار    بهتحقق فرديت در ايران معاصر وضعيت تحقق يا عدم

است كه با رفتن به عمق كشاكشي كه بين زندگي روزمره و سياست در ايران وجود دارد   آن
هايي كه سـوژة ايرانـي در مـتن    ها و شكافها، گسيختگيها، نوسانقرائتي نقادانه از تناقض

  كند، ارايه دهد.ها براي رشد خويش تقال ميآن
ار آن است كه سوژة ايراني چگونه، به تناسـب فضـاهاي جمعـيِ    مسئلة اصلي اين نوشت

هـايِ  هاي متعدد ضعيف و ناقص منقسم شده است و در مواجهه با ديگريموجود، به گونه
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شـناختي  جمعي از تحقق خويش ناتوان مانده است. بدنة اصلي اين جستار را تحليل نشـانه 
فرديــت در ايــران معاصــر  تحقــققصــد فهــم انتقــادي فراينــد عــدمفضــاهاي جمعــي بــه

تقـادي از ايـن مسـئله اسـت كـه      ترتيب هدف نهايي ارايـة تحليلـي ان  دهد. بدين مي  تشكيل
اي چندشـقي از فضـاهاي جمعـي    در ايرانِ معاصر فرديت مـدرن در مـتن منظومـه     چگونه

ايِ مـدرن)  هـا و ديگـر انـواع اجتماعـات قبيلـه     ها، محافل، كاميونتي(مناسك، شعاير، سنت
  شود.هاي مختلف چندپاره، محدود و له ميگونه به
  
  رويكرد نظري. 2

 )،Malpas, 2005: 56متقابل دارد (كند و با آن كنش  سوژه كسي است كه جهان را تجربه مي
كند. همچنـين بـر اسـاس     بيند و حس مي ها را مييعني در مركز عالم قرار دارد و جهان ابژه

گيرد، دست  هاي پيرامون تصميم مي ديگر افراد و پديده ها و عاليق خود در مواجهه با انگيزه
اي براي مفاهيم  ي وسيله منزلهكنم به من فكر مي«ديگر، بيانكند. به زند و فكر مي به كنش مي

). ايـن  234:1388(ميلـر، » كنـد  اش باز مـي  فاهمه، نوري است كه تجربه را روي فهم پذيري
هـاي  فدهم و هجـدهم سـيطره داشـت در سـده    هاي هتلقي اومانيستي از سوژه كه در سده

نوزدهم و بيستم با پيدايش ماركسيسم، روانكاوي، پساساختـارگرايي و فمينيسم بـه چـالش   
انقـالب  كشيده شد. سوژه محصول روشنگري بود و باالخص برآمـده از دو رخـدادا مهـم    

  فرانسه و انقالب صنعتي.
ي  ي آن آمده اسـت، بيانيـه   اوليه اصل اساسي انقالب فرانسه، همانطور كه در مانيفست

انـد و حقـوق    آزاد زاده شـده  هـا ي انسـان  حقوق انساني و شـهروندي بـود كـه همـه    
- كردند كه خرَد را بهدارند. انقالبيون فرانسه به نام آزادي، برادري و برابري تالش   برابر

  )Scott&Ordes, 2006:8( جاي امتيازات، جانشين كنندجاي سنت و حقوق برابر را به

ي روسـتايي بـا    بندي اجتمـاع را تغييـر داد و آن را از جامعـه   انقالب صنعتي نيز شكل«
گسترده تبديل كرد و سعي نمـود كـه   اي شهري با اقتصاد  اقتصاد معيشتي محدود، به جامعه

ي  . نتيجـه )Demant, 2006:90(» ي سنتي را منحـل نمايـد   مراتب جامعهقيد و بندها و سلسله
جهـان و   كننـده، سـلطان  عنوان ارباب، كنتـرل شناختن انسان بهرسميتنوين بهاين تحوالت 

تـرين توليـدات   ي مدرن يكـي از اصـلي   حاكم بر سرنوشت خويش بود؛ در اين معنا، سوژه
ي تاريكي نيز داشت. رشد كسالت، مـالل و نـاآرامي در    مدرنيته بوده است. اما مدرنيته نيمه
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هاي جهاني، آلـودگي   جنگ«م و تكنولوژي را زير سئوال برد. هاي خرَد، عل قرن بيستم وعده
هـاي كشــتار جمعـي، افـزايش طـالق و انهـدام خــانواده و       محيطـي، رشـد سـالح   زيسـت 
 والتـر بنيـامين   قـول ). بـه Ibid, 90» (كـرد تـر   شدن زندگي وضعيت سـوژه را مـبهم   مكانيكي

)Walter Benjamin(  
كش به مدرسه رفته بـود،  با ترامواي اسب نسلي كه جنگ را تجربه كرده بود، نسلي كه

اكنون زير آسمان باز در محيطي بيرون شهري ايستاده بود، جايي كه در آن هيچ چيز از 
تغيير مصون نمانده بود مگر ابرها و در زيـر ايـن ابرهـا، در ميـدان نيـروي رگبارهـا و       

 يالن،(مكـوئ  پـذير انسـاني قـرار داشـت    گر، جسم كوچـك و آسـيب  انفجارهاي ويران
75:1388.(  

در اين شرايط حتي روشنفكران، ضمن وقوف به ناتواني خود در تأثيرگذاري بر جهـان،  
شان نه تغيير جهان بلكه حداكثر، كوشش براي درك آن است. چنين بود دريافتند كه رسالت

گرايي علمـي بـر بحـران مدرنيتـه،     كه پس از جنگ دو جنبش هرمنوتيك فلسفي و ساخت
). اگـر  437:1382ل روزافزون استقالل سياسي تأكيد نهادند (دوال كامپـاني، عسرت آن و زوا

بشـر را موجـودي واجـد     )Jean Paul Sartre(در اواسط قرن بيستم، اگزيستانسياليسم سارتر 
ها  كرد، ساختارگرايان سوژهدادن خود معرفي مياصالت، مسئول اعمال خود و آزاد در شكل

ي  باور اينان مادام كه بـه تغييـر، فرآينـد و حتـي نمونـه     تند. بهدانس را صرفاً حامالن زبان مي
هـاي انسـاني    هـاي سـوژه   و كـنش تـوان بـه آسـاني نيـات      تجربي منفرد توجه نشـود، مـي  

عنوان چيزهايي كه هـيچ ربطـي بـه    هاي جمعي) را به هاي فردي و خواه سوژه سوژه  (خواه
). يعنـي  141: 1385و براويـت،   ها ندارند، دور انـداخت (ميلـز   هاي ساختاري نظام خصلت

سـيطره بـر حيـات ذهنـي خـويش       گونه كه روانكـاوي، سـوژه را از جايگـاه    درست همان
شناسيِ سوسوري نيز او را از جايگاه سيطره بر گفتار خود بيـرون رانـد و   كشيد، زبان  زير به

لـي محلـي   گفتارهاي منفرد، چيزي بـيش از تج غالب، يعني پاره» گفتمان خرَد«نشان داد كه 
تـابع قـوانين غيرشخصـيِ نظـام      طـور كامـل  نظام بزرگ زبان نيست و اين گفتار فردي بـه 

كنيـد شـما    شـوم. شـما صـحبت نمـي     كـنم بلكـه مـن فكـر مـي      است: من فكر نمـي   زبان
  ).81:1386شويد. انديشه و بيان در جاي ديگري قرار دارد (ديويس، مي  صحبت

هايي از مردم كـه پـيش از آن    گروه 1968ت ي دوم قرن بيستم و با وقوع تحوال در نيمه
ي  شد، توانستند عاليق خود را در حوزه شان شنيده نميصدايي، صدايي تك در يك جامعه
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گرايـان از ايـن دسـته بودنـد.      هاي قومي/نژادي و همجنس عمومي مطرح كنند. زنان، اقليت
ركسيسم و ساختارگرايي متفكران جديدي پا به عرصه گذاشتند كه ديگر اگزيستانسياليسم، ما

خـدا مـرده اسـت،    «كرد كه ها القا ميها معنا و جذابيتي نداشت. فضاي جديد به آنبراي آن
ايـن پساسـاختارگرايان   ». راهـي نـدارم  ماركس هم كه كاري پيش نبرد، من هم اوضاع روبه

 منفصل و عقالني جاي خـود » خود«چون ساختارگرايان گرايشي ضداومانيستي داشتند:  هم
بنيــادينِ زنــدگي اجتمــاعي را را بــه ســاختارهاي گفتمــاني يــا زبــاني داد كــه واحــدهاي  

يـت فـردي و نهادهـاي اجتمـاعي     گيـري ذهن دادند. اينان بر نقش زبان در شـكل  مي  تشكيل
هاي شناسايي يا توجيه يك نظم/ جامعه/ دانش/ كردند و نشان دادند كه تمامي دعوي  تأكيد

ي  ها يا اجتماعات، شكست خورده است و در پس اراده نتاخالق بر اساس چيزي وراي س
). از ايـن منظـر، سـوژة مـدرن اكنـون      221:1386ي قدرت قرار دارد (سيدمن،  دانش، اراده

هاي گفتماني و روابط قدرت، موجودي كه دائماً چيزي است واپاشيده و محصول پراكتيس
رهايي از چنگال قدرت نـدارد.   كند و هيچ مفرّي براي از قفسي به قفس ديگر نقل مكان مي

ي ازهم پاشيده مالك افكار و رفتار خود نيست بلكه بر طبق قواعد زباني دست به  اين سوژه
فرشـي  اگر زير هر سنگ«شود؛ زيرا  ميانجي ايدئولوژي يا ميل برساخته ميزند و به كنش مي

» يـل نهفتـه اسـت   زيـرين زبـان، م  ي  ي زيـرين دال، در اليـه   ماسه است، پس يقيناً در اليـه 
  ). 120:1384  (لش،

  
  سوژة خودآيين. 3

» كـنم پـس هسـتم    مـن فكـر مـي   «ور ي روشنگري كه در عبارت مشه سوژة مدرن يا سوژه
هـا و   ي ظرفيـت  وسـيله يابد، تصويري از يك فرد يكپارچه و آگـاه اسـت كـه بـه     مي  تجلي

برحسـب   دهـد جهـان را   شود كـه بـه فـرد اجـازه مـي      اي مشخص مي استعدادهاي عقالني
هاي واقعي آن تجربه و احساس كند. از اين منظر موجودات بشري، افراد يكپارچـه،   ويژگي

كنـد، پـس    كـه ايـن سـوژه فكـر مـي     اي دروني هستند. به دليـل آن  متمركز و كامل با هسته
هايشـان درنظـر   مسـئوليت افـراد بـراي كـنش    ي دارد و اخـالق و قـانون بـا مسـأله      وجود
هاي پيشـين تجربـه و    اين سوژه صورت ). درBarker&Galasinski 2004: 40شود ( مي  گرفته

در شوند كه ايـن خودآگـاهي نـاب     حد ميي خودآگاهي ناب مت وسيلهمفاهيم ناب فاهمه به
 شود. اين خودآگاهي استعاليي، خاستگاه سوژه بـودگيِ  نمايان مي» كنم من فكر مي«بازنمود 
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تـوان  ي اسـتعاليي را نمـي   اسـت. سـوژه  ماست و شرط امكان تمام شناخت مـا از تجربـه   
ي اسـتعاليي سـاختاري    دانست كه بتوان به شخص منفردي نسبت داد، پس سوژه» خودي«

سـازد   ورز مـي اي از قواعد كه وجود اشخاص منفرد را انديشـه  صوري است يعني مجموعه
  ). 86:1388(سجويك، 

  
  سوژة انضمامي. 4

پردازان اين آميز دارد. نظريهلتي دوپهلو و تناقضي اجتماعي مدرن، سوژه معنا و دال در نظريه
سو لحني ناظر بر اصالت اراده و اختيار انسـان دارنـد.   حوزه هنگام صحبت از سوژه، از يك

هـاي متقـابلي كـه افـراد و     در اين تلقي، سوژه معادل عامليتي است كه در چارچوب كـنش 
كننـد،   يير و تحـول اجتمـاعي عمـل مـي    ي آن درمقام عامالنِ بازتوليد و تغ واسطهها به گروه

شناختي  شناسان طرفدار فردگرايي روش ). جامعه414:1385دان، زند (جيدست به كنش مي
هاي انساني را در مركز توجه خود قرار دادند. ايـن   كردند و سوژهاز اين ديدگاه حمايت مي

ل هزينـه و حـداكثر   اي شبيه انسان اقتصادي آدام اسميت بود كه در پي حداق سوژه يا سوژه
اي كه در يك  ي مبادله) يا سوژه ي انتخاب عقالني و نظريه زد (نظريه سود دست به كنش مي

كـرد و جامعـه، طبقـه و سـاختار      هاي ديگران را تفسير مي ي بيناسوژگاني معاني كنش رابطه
ي  نمـادين و نظريـه  متقابـلِ ي كـنشِ  ها نبود (نظريه شدن اين كنشچيزي جز تلفيق و عجين

نگـر و  شناسـي مـردم   شناسـي وجـودي، روش   نمايشي). اين رويكرد بـه سـوژه در جامعـه   
شناساني قرار دارند  پديدارشناسي به صور مختلف مطرح شده است. در سوي ديگر، جامعه

هـاي اجتمـاعي و    دانند. از ايـن منظـر پديـده    تمامي تابع تعينات اجتماعي ميكه سوژه را به
كننـد. دوركـيم    ها نيـرو وارد مـي   آيند كه بر سوژهحساب ميبهفرهنگي قلمروهاي مستقلي 

انسان هستومندي دووجهي است و دو هسـتي در درون او وجـود دارد: هسـتي    «معتقد بود 
اجتماعي كه باالترين واقعيت را در نظم اخالقي و فردي كه بنيانش ارگانيسم است و هستي 

ين اصل مسلم دوركيم كه واقعيت اجتماعي ). اMorris, 1985: 722» ( كند فكري بازنمايي مي
شـود و قلمـرو اجتمـاعي از فاكتورهـاي      هاي اجتمـاعي تبيـين   بايد برحسب ساير واقعيت

اي فراهم كرد كـه   محيطي و روانشناختي مستقل است، زمينه را براي تحقيقات پوزيتيويستي
ش آنـان بـه   شوندگان در تحقيقات پيمايشـي شـدند و نگـر    ها تبديل به پرسش در آن سوژه

ي هاي معنادار بود. ماركس نيز طبقـات را موتـور محركـه    جهان در گرو اثبات يا رد فرضيه
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ي بشـري را   دانست و هستي مستقلي براي امر بيرون از سوژه قائل بـود و سـوژه   تاريخ مي
چنــد  ). هــرIbid, 724پنداشــت (مــي )metaphysical fiction(اي متــافيزيكي افســانه

هاي هگلي يا سنت اومانيستيِ اجتماعي كساني چون ژان پـل سـارتر، هربـرت     ماركسيست
ي بشـري در نظـر گرفتنـد، امـا      ي سـوژه  عنـوان پـروژه  ماركوزه و اريش فروم تاريخ را بـه 

اي بدون سوژه تعريف كردند و به همان هاي متأخر مثل آلتوسر تاريخ را پروسه ماركسيست
هــاي ســوژگي گــي تأثيرپــذيري از آلتوســر در مفهــوم موقعيــتنســبت در مطالعــات فرهن

)subject positions(      ًخود را نشان داد و در نگاه ساختارگرايان به جامعـه نيـز سـوژه عمـال
  جايي نداشت. 

  
  يافته سوژة استحاله. 5

، سـايبورگ و مـاتريس   )the inhuman( هـايي چـون ناانسـان    مـدرن بـا واژه   ي پسـت  سوژه
درن در هنـر و ادبيـات خـود را    ي مـ  شـدن سـوژه  ه اول بار با پروبلماتيكشود ك مي  معرفي
هـايي بـه دنيـاي     ـ ماشـين    ي جيمـز كـامرون سـوژه    سـاخته  ترمينـاتور داد. در فـيلم    نشان
هـاي   آدمـواره  بليـد رانـر  آيند كه ظاهر انساني دارند اما روبوت هستند. در فيلم  مي  ها انسان
هاست اما فاقد خاطره هستند،  همه چيزشان شبيه انساني دست بشر حضور دارند كه   ساخته

داري  ي منطـق سـرمايه   زاييـده تـوان  اند. ظهور ايـن سـوژه را مـي    اي نداشته چراكه خانواده
اي مثل تئودور آدورنـو  پردازان انتقاديگيري آن در آراي نظريه دانست و فرايند شكل  متأخر

طور اوريجينال هم سوژه و هم ابژه اسـت.  كند كه بشر به تحليل شده است. آدورنو ادعا مي
شوند.  ها به ابژه تبديل شده و دچار شيءگشتگي مي ي نظام سرمايه داري، سوژه تحت سلطه

واقعـي كـه توسـط ارزش مبادلـه     ي  از نظر وي دو نـوع سـوژه وجـود دارد: يكـي سـوژه     
اسـت.   ي ابژكتيو كه واقعي نيست و ماحصـل ارزش مبادلـه   شود و ديگر سوژه مي  سركوب

توان ي ابژكتيو مي ي تحريف سوژه مواجهيم. در مورد سوژه مثابهزعم آدورنو ما با سوژه به به
كند اشاره كرد:  هاي ترسناك به تن حلول مي به معناي روحي كه در فيلم )zombie(به زامبي 

ور طـ ، مـا بـه  ايم گويد: ما مرده در جايي مي 1984رمان مري شرلي. قهرمان  فرانكشتاينِمثل 
). Hawkes, 2003:173-174انـد (  ايـم نـه.... مـرگ و زنـدگي چيـز يكسـاني      فيزيكـي نمـرده  

شـدن  مدرن بايـد از شكسـته   عقيده دارد كه در عصر پست )Donna Haraway(هاراوي   دونا
مرز ميان امر  - 3مرز ارگانيسم و ماشين؛ و  - 2مرز انسان و حيوان؛  - 1مرز سخن گفت:   سه
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ــر فيزي  ــر غي ــاره فيزيكــي و ام ــورد اول دانشــمندان درب ــون كــي. در م ــدگي ميم ــا  ي زن ه
تـوان منحصـراً بـه    دهـد كـه فرهنـگ و زبـان را نمـي      اند كـه نشـان مـي    داشته  ييها كشف
هـاي   هـا در شـكل   توان گفت كه ماشين آوردهاي انسان محدود كرد. در مورد دوم مي دست

شد با اهميت اشياء فرهنگـي  توان به ر اند و در مورد سوم مي مدرن زندگي امروز ادغام شده
ها، كـامپيوتر، سـبك زنـدگي و ... در اقتصـاد مـدرن ارجـاع داد. ايـن مرزهـاي         مثل رسانه
اي اسـت   ي سايبورگ سوژه طور مثال، سوژهكنند. به هايي جديد خلق مي شده سوژه شكسته

ي انسـان بـه جـاي قلـب معيـوب       در سـينه هـاي مصـنوعي    در بطن زندگي امروز كه قلب
  ). Oswell,2008: 133اند ( اري شدهگذ جاي

  
  سوژة چندپاره. 6

هـاي متقابـل مربـوط بـه مؤلـف يـا        وجه محور كنشهيچسوژة مدنظر پساساختارگرايان به
 :Alcoff,1988آگـاهي نيسـت (  هاي طبيعي يا حتي يك فرد داراي امتيـاز مجـزاي    مشاركت

» سـازي دسـتوري  گمـراه «عنـوان يـك   ي فـردي را بـه   مفهـوم سـوژه   )Butler(بـاتلر   ).415
)seduction of grammar( كند  توصيف مي)Butler,1997: 138نـوان يـك   عهال از سوژه به )؛
 )Massumi(و ماسومي  )Hall,1996: 3كند ( ياد مي )fantasy of incorporation(» فانتزي تلفيق«

 ).Massumi,1992: 82گويد (ميسخن  )empty category(» ي تهي مقوله«عنوان از شخص به
ها، نيروها و نقاطي كه هويت افـراد را بـه    ها، پروسه ي مقوله زعم پساساختارگرايان با همهبه

دسـتوري  » مـنِ «مرزهـاي نمـادين   ي  وسـيله كنـد، خـود سـوژه بـه     فانتزي باثبات وصل مي
 هاي شناخت«شود كه در آن سوژه  ي اين امور به موقعيتي منجر مي شود و همه مي  مشخص
» هـاي خـودش   هـا و گفتـه   ، نوشـته مؤلف واقعي تفكرات«عنوان از خودش را به» نادرست
قول فوكو، شناخت نادرسـت از طريـق شـكلي از    ).  بهWeedon,1987:105نمايد ( مي  كسب

  ). Foucoult,1983: 212افتد ( سازد، اتفاق مي قدرت كه افراد را سوژه مي
اي كـه در مـتن و   اسـت، سـوژه  » سـوژه «ي لنز نظري اين مقاله مبتني بر مفهـوم محـور  

شود. ايضاً سوژة مورد مطالعه سوژة ايراني است كه بنـا بـه    اي گفتماني برساخت ميشيوه به
شـود، يكـي بـه ميـانجي زبـان      مفروضات اين تحقيق به دو شيوه و در دو جا برساخت مي

سازد، و ديگـري در  تصوير كه با اتكا به قواعد خود، سوژه را انتخاب و در بطن خود بر مي
واسطة روية عملي حاكم بر انجام پـژوهش.  متن مواجهة پژوهشگر با جهان تجربي، يعني به
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شده در ميانجي تصاوير بازنمايياي است كه بهسوژة ايراني مورد مطالعه در اين تحقيق سوژه
شـناختي آن  واسـطة تحليـل نشـانه   فضاي مجازي برساخت شده است و در مرتبـة دوم بـه  

  شود. وير تفسير و برساخت مجدد ميتصا
  
  شناسي روش. 7

رغـم وجـود تعـاريف گونـاگون از     شناسي است. بـه روش مورد استفاده در اين مقاله نشانه
 ).Noth,2014:3انـد ( كـرده هـا معرفـي   شناسي، در تعريفي عام آن را علم مطالعه نشانهنشانه
هايي خاص و هـم تكنيكـي اسـت بـراي      نظريهها و  شناسي هم علمي متشكل از يافتهنشانه

هـاي   ). در اين مقاله، نشـانه 30:1391كند (سيبياك،ها را توليد ميمطالعه هر چيزي كه نشانه
واسطة ايماژهاي خـود و  موجود در تصاوير مبنا قرار مي گيرند. اين تصاوير معاني را هم به

 ). بنيـان Rose , 2002: 99ننـد ( ك واسطة شرايط اجتماعيِ توليد و دريافت، عرضـه مـي  هم به
شناسـي برسـاختي اسـت. اهميـت     شناسي ايدئاليستي و معرفتپارادايمي اين تحقيق هستي
كنـيم  هاي ارتبـاطي كـه ابـداع مـي     شناختي از آن روست كه نظامايضاح اين موضع معرفت

ز ). ا1397كنـد (هـال،    عيـين مـي  بندي يا حتي تچگونگي ديدگاه ما نسبت به جهان را قاب
هاي مورد مطالعه مخفي و منتظر كشف شـدن نيسـت بلكـه دانـش      رو واقعيت در نشانه اين

فرهنگي پژوهشگران، دانش ناشي از پيشينه تجربي و معـاني متنـي در هـم تالقـي يافتـه و      
  شود.  معرفت حاصل مي

  
  تكنيك تحليل. 8

فـرار داد و   اننه شـناس را مبنـا  در انجام پژوهش نشانه شناسي هم مي توان نظريه يـك نشـ  
مي توان آنها را با هم تلفيق كرد. در اين مقاله تكنيك دوم مورد استفاده قرار مـي گيـرد.     هم

 هـاي  نشـانه  - 1)، به ترتيـب عمـل مـي كنـيم:     1396) و اكو (2002جا، ملهم از رز (در اين
، كـنش، اشـيا، محـيط و     ها شـامل انسـان   كنيم. اين نشانهمي وير را مشخصاموجود در تص

. معناي هر نشـانه ناشـي از دانـش    دارد داللتيهر نشانه چه  كنيممعين مي - 2ات است. كلم
فرهنگي پژوهشگران است. به عنوان مثال يك شي نقره اي رنـگ بـراق بـر لـوكس بـودن      

چگونـه يـك    كنـيم ميبررسي  - 3اي از طبيعت بكر است.  داللت دارد. جنگل و دريا نشانه
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. ايجـاد ايـن رابطـه مبتنـي بـر رابطـه       صـوير رابطـه دارد  هاي ديگـر داخـل ت  نشانه با نشانه
پردازيم. در ايـن  ميتر معنا گسترده هاي نظام هب هانشانهبررسي ارتباط  با - 4است.   نشيني هم

يابند. مثال چرا در يك عكس  گران دليل وجود همنشيني در مرحله قبل را مي مرحله پژوهش
هاي معنا بـه رمزگـان فرهنگـي    از طريق نظام - 5يك مرد خندان در كنار دريا نشسته است. 

هاي چهـار مرحلـه قبـل و     زنيم. صورتبندي رمزگان فرهنگي از طريق برساخت يافته مي  پل
  شود. پيشينه تجربي محقق مي

  
  گيري نمونه ةحجم نمونه و شيو. 9

فقط خود ميدان مطالعة پژوهش حاضر فضاي مجازي است چراكه امروزه فضاي مجازي نه
جهــان فـرد ايرانـي بلكــه از جملـه گويـاترين ابزارهــاي بازنمـايي ايــن      زيسـت  بخشـي از 

گيري  نمونهجهان است. منطق نمونه گيري از نوع تركيبي (نمونه گيري نمونه مشهور،  زيست
). در ميـدان  Patton,2015؛ 1392تأييدي و نمونه گيري بر اساس شدت)اسـت (محمـدپور،   

 رسـت انتخـاب شـده انـد كـه بـه مثابـه منـابع نشـانه         مجازي، دو پلتفرم اينسـتاگرام و پينت 
ميليـون كـاربرد در    20كنند. علت انتخاب اينستاگرام شهرت آن است كه بـيش از   مي  عمل

ايران دارد. پينترست نيز پلتفرمي است كه شيوع ندارد اما مملو از عكسـهايي اسـت كـه در    
كنـد. شـيوة    مقاله كمـك مـي  راستاي تاييد اينستاگرام عمل كرده و به پاسخگويي به اهداف 

يژگـي قابـل توجـه در عكـس اسـت.      ها در اين دو پلتفرم بر اسـاس شـدت و   انتخاب پيج
معنا كه سعي شده است متوني انتخاب شوند كه داستان تعامل/ تقابل سوژه و فضاهاي   بدين

عكـس از اينسـتاگرام و    13منظور  جمعي را با بيشترين غنا و پيچيدگي روايت كنند.  بدين
  بيانگر حجم نمونه است.  1عكس از پينترست انتخاب شدند. جدول   2

 حجم نمونه .1 جدول

instagram/ land_styles instagram/shahre.alamdaran instagram/west_tehran 

instagram/maedemoradi2 pintrest/sakhtemooncom pintrest/accidents.ir 

instagram/decorland_ir instagram/ mosalaserang instagram/jahizie_taze_aroos 

instagram/Mozhganghalandari https://persianv.com intstagram/konkooriha 

instagram/700ou insragram/amazing.baloon instagram/hesse.zibayi 
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نوع اعتبار فرارونـده اسـت. اعتبـار فرارونـده      ها در اين تحقيق ازشيوة اعتبارسنجي داده
ها و معاني نوعي ارزيابي است كه در آن گزارش كيفي بايد به سمت فرايندها، مفاهيم و ايده

). در اين 117:1397فراتر از شكل ظاهري عرصه مورد مطالعه پيش برود (خنيفر و مسلمي،
كنند امـا مطالعـه گـزارش مقالـه،     مقاله نيز تصاوير در ظاهر امر يك معناي صريح منتقل مي

  اند. معاني فراتري را براي مخاطب تدارك ديده
  

  هاي پژوهش يافته. 10
شناسي به چند رمزگان فرهنگي رسيديم. اين رمزگان در اين مقاله بعد از انجام مراحل نشانه

سـوژگي  «، »زندگي روزمـره  مندي و فرديت دربدن«، »انتخابي شدن زندگي روزمره«شامل 
هسـتند. رمزگـان فرهنگـي نهـايي و     » خوردهسركوفت يسوژه«و » ديگري فربه«، »يمناسك
  . است» گسيختهسوژة آنالينِ ازهم«كننده تبيين

  
  شدن زندگي روزمره انتخابي. 11

بينيم. وجود كودك و  در دو عكس مورد تحليل، مردان و زناني را كنار دريا و در جنگل مي
دهد. چهـره افـراد شـاد و آنهـا      مي لمس فيزيكي، رابطة مشروع و از نوع ازدواجي را نشان 

ها بر اين امـر داللـت دارد كـه     هاي روشن بر تن دارند. همنشيني انسان در اين محيط لباس
داشتن امري طبيعي است. در اين مرحله بـه رمزگـان فرهنگـي موجـود در      ازدواج و فرزند

افراد سعي دارند در زندگي خـود در مـورد   برخي در ايران كنوني، زنيم.  جامعه ايران پل مي
همسرگزيني و باروري دست به انتخاب بزنند. در حالي كه ازدواج غالب در ايران قـديم از  

ايرانـي عشـق فـردي را     يهـا  حي بود؛ امروزه سوژهنوع خويشاوندي، سببي، نسبي و ترجي
خـود، زوج   ،هاي خانوادگيو سعي دارند عليرغم محدوديت دانند يامري مهم در زندگي م

گرايانـه  هاي جمعالگوي همسرگريني از ارزش دهد يخويش را برگزينند. تحقيقات نشان م
ــه ســمت فردگرايــي (اه  ــدين ب ــرد مثــل اهميــت خــانواده و وال و عشــق) ميــت خــود ف

درصد از افراد، نظر والـدين در انتخـاب    60از نظر  1340است. تا قبل از دهه   تغيير  درحال
 درصد رسـيد (آزاد ارمكـي،   55به  1370كه اين عدد از دهه درحالي ،كننده بودهمسر تعيين
درصد افراد موافقت  24تنها  1380كه در دهه  دهد ينتايج پيمايش ملي نشان م .)127:1386
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راد، عشـق را مـالك مهمتـري    درصـد افـ   55و  داننـد  ين را پايـه و اسـاس ازدواج مـ   والدي
)، 1394در ازدواج يعني باال رفـتن سـن ازدواج (جنادلـه و رهنمـا،      يراند. تأخ كرده  ارزيابي

 يهـا  ظهور الگوهاي جديد روابـط بـين زن و مـرد مثـل ازدواج سـفيد، افـزايش خـانواده       
 يـي هـاي ايـران بـه دليـل رشـد فردگرا     ي از اسـتان فرزند و كاهش بـاروري در بسـيار    تك

) 1392همكــاران، ؛ شــاه آبــادي و  1395؛ صــادقي، 1393خالد و محمــدي، (رســتگار
  افزايش يافته است. انكه فرديت در انتخاب در اير دهند يم  نشان

  
 instagram/maedemoradi2. 2 شكل      instagram/ land_styles. 1شكل 

  
  زندگي روزمره مندي و فرديت در بدن. 12

در سه عكس مورد تحليل انسان، وسايل آرايش و اسباب منزل وجود دارد. در عكـس اول،  
از صـداي سـخن   «لوازم منزل همگي همنوا و با تم زرد و سبز همنشين شـده انـد. جملـه    

عكـس دوم، دختـر جـواني آرايـش      دهـد. در  وجود محبت در محيط را وعـده مـي  » عشق
  كند. نگاه متمركز بر دوربين نشان از شادي و تسلط اوست.  ه مياست و به دوربين نگا  كرده
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 instagram/hesse.zibayi .3 شكل

  
 _instagram/Mozhganghalandari. 4 شكل      instagram/decorland_ir. 5شكل 

ن در واقـع نكـات الك زدن را   در عكس سوم، ابژه يك الك است و نكات آرايش كرد
در ايـران  ها مبتني بر بدنمنـدي و فرديـت اسـت.     كند. رمزگان حاكم بر اين عكس مي  تبليغ
. دهنـد  يبا افزايش سطح تحصيلي افراد به مديريت بدني خود اهميت بسـيار مـ   1390  دهه
هاي گذشته معناي چنداني نداشت امروزه افراد سعي دارند در نسل» كردنست«حالي كه در

رووضع خود را مرتب كنند، ادكلن مناسب بزننـد و نمـايش   هاي متمايز بپوشند، سكه لباس
، از لـوازم آرايشـي بسـيار    زننـد  يمقبولي از خود ارائه دهند. آنان براي ايـن نمـايش لنـز مـ    

ندارنـد. تحقيقـات در ايـران از     يا ، از جراحي بيني، پروتز و بوتاكس واهمهكنند يم  استفاده
بـه   دادنفرهنگي فـردي شـده اسـت. اهميـت    اند كه بدن يك امر  اين موضوع پرده برداشته

)، فراگيرشدن جراحي زيبايي در ميـان  1387تناسب اندام در ميان زنان (فاتحي و اخالصي، 



  1400 پاييز و زمستان، 2، شمارة 11سال  ،رسانه و فرهنگ   18

 

شدن آرايش بـه امـري عقالنـي    )، تبديل1389(كيوان آرا و همكاران،  يهمه طبقات اجتماع
تناسـب انـدام و   )، اهميت بسيار زيـاد  1389براي كسب سرمايه نمادين (موحد و همكاران،

رسيدن بـه آن از طريـق ورزش، رژيـم غـذايي، اسـتفاده از دارو در ميـان جوانـان تهرانـي         
 )1387)، تبديل شدن ايران به پايتخت جراحي بيني جهان (ذكايي و فرزانه، 1386  (شالچي،

از  )1396و نمايش خود در اينستاگرام متفاوت با زندگي واقعي (هاشمي منفـرد و ربيعـي،   
 نـي عـالوه بـر ايـن، بـراي سـوژه ايرا     (Corresponding Auther)اسـت.   ين تحقيقـات نتايج ا

بــراي بازنمــايي هويــت افــراد  مــدل، رنــگ، پــالك و مليــت اتومبيــل راهبــردي  انتخــاب«
ايرانـي   يها سوژهبرخي از  از اين رو،  ).1391: 131(شهابي و هوشنگي، »شود يم  محسوب

تا با مارك يكسان لوازم منزل  گيرند يها و ديوارها را در نظر م در انتخاب مبلمان، رنگ پرده
سـني،   يها جور باشد. اين وضعيت سوژگي اوالً تنها مخصوص جوانان نيست و همه گروه

و در ثاني اگر امكـان مـالي    كنند يخود را به اشكال مختلف اجرا م ةبراي پروژ» ييها برنامه«
   .پرورانند يداشته باشند ميل به اين فرديت را در سر من

  
  يمناسكسوژگي . 13

. كنـد  يهـا فهـم مـ   كه معناي زندگي را بر اساس برپايي آيين سوژه اي استسوژه مناسكي 
. سوژه كند يكنش مناسكي، مقدم بر برآورد ذهني است و نوعي الزام آييني را بر فرد اعمال م

خود را  يو سوژگ كند ياز يك آيين به آيين ديگر نقل مكان ممناسكي ايراني در طول سال 
در اجرا هسـتند كـه    اي يچيده. مناسك واجد قواعد پسازد يدر گرو تبعيت از اين رسوم برم

تا در برپايي آن سهيم و با جان و دل در آن شريك باشند.  طلبند يوقت را متمام ييها سوژه
كـه   ييهـا  و هـم سـوژه   كنند يمستقيم آن را برپا مطور را دارد كه به ييها مناسك هم سوژه

تمامي سرسـپرده آن هسـتند و   . برخي بهكنند يطور غيرمستقيم به برپايي آن كمك مالي م به
ها را ملزم به شـركت   را قبول ندارند اما وضعيت تعاملي حوزه عمومي آن برخي هرچند آن

ـ   قابل تمييز است: مناسك دينـي سه دسته مناسك اصلي  معاصر. در ايران كند ييا احترام م
  سنتي، مناسك باستاني و مناسك سكوالر.

در دو عكس، انسان، چادر، لباس سياه، پرچم، ماسك، و زنجيـر  : سنتيـ   مناسك ديني
شوند. مردان در حال عزاداري در يك محيط شـهري بـراي يـك مراسـم هسـتند.       ديده مي

رد. زن و كودك نيز در امتداد يك خيابـان  ماسك نشان از برپايي مراسم در دوره كرونا را دا
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اكم بـر ايـن دو عكـس، سـوگواري     شـوند. رمزگـان حـ    آسفالت شده از دوربـين دور مـي  
مناسك بر مبناي پايبنـدي بـه امرقدسـي،    به عنوان يك رسم ديني است. اين  (ع)حسين   امام

 . مراسـم مـذهبي مثـل عاشـورا    شـود  يمكان مقدس و قواعد ايجابي گذشـتگان برگـزار مـ   
، نذري، تعذيه)، رمضان (خريد و طبخ، افطار به همراه سريال، نيزلباس سياه، سينه  (پوشيدن

برون، حنابندون، چهل منبري)، مراسم حج (عمره و تمتع)، مراسم ازدواج (خواستگاري، بله
، عيد اول) و مراسم تدفين (خاكسپاري، ترحيم، سوم، هفته، يا چلهپاتختي، جهازبينون، شب

ــ ــم، عي ــهچهل ــه  هــايي د اول، ســال) نمون ــال فيــاض و  طــوراز ايــن دســت هســتند. ب مث
كه مناسـك   دهند يغربيان از مناسك عاشورا نشان م يها ) با تحليل سفرنامه1386(  رحماني

آييني است كه آگاهي جمعي شـيعيان ايرانـي در آن توليـد و     ترين يعاشورا مهمترين و اصل
  :. از نظر آنانشود يبازتوليد م

شخصـيت اصـلي    (ع) ربال مناسك هويتي قبيلـه شـيعه اسـت و امـام حسـين     مناسك ك
واسـطه سـرايت تقـدس اسـن تـوتم و      است. مومنان در مناسك مربوط به آن و بـه   آن

و خويشـتن   شـوند  ينمادهاي آن در اجراي برگزاري مناسك در اين تقدس شريك مـ 
دينـي   يا هـم هسـت، همـراه تجربـه     شـان  يشان را كه همـان خويشـتن اجتمـاع   ديني
  . )116:1386آورند (فياض و رحماني، يم  دست به

  
 instagram/700ou. 7شكل     instagram/shahre.alamdaran. 6 شكل

در عكس سمت راست مورد تحليل به جز انسانها، در حوزه عمـومي  : مناسك باستاني
جرقه هاي آتش در حال دوران است. تصـويري در پـس زمينـه ماشـين پرايـدي در حـال       
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است. در عكس سمت چپ در حوزه خصوصـي، ميـزي چيـده شـده بـا سـماور،       حركت 
انارهاي تزئين شده به رنگ طاليي و شبيه گل هاي قرمز در گلدان و دانه هاي انار در كنـار  

هـاي انـار و هندوانـه بـه مـدلول ميـوه        يك كيك كه شكل هندوانه تزئين شده است. نشانه
زوج خوشبخت با پيراهنهايي به آرم انـار بـه يـك     دارند اما در نظام معنايي به همراه  ارجاع

ميهماني يا جشن ويژه داللت دارند. رمزگان فرهنگي اين جشن، مناسـك باسـتاني ايرانيـان    
ها اين آيين ينتر كه از ايرانيان باستان برجاي مانده است. عمدهاست هايي منظور آييناست. 

هايي بـراي زنـده كـردن برخـي     شب يلدا، مراسم نوروز و چهارشنبه سوري است و تالش
. در شب يلدا آجيل و ميوه توسط سوژه مناسكي گيرد يمثل مهرگان هرساله صورت م ديگر

 شـنويم  يمـ » شـب طـوالني  «. در آهنـگ  شـوند  يخريداري شده و ايرانيان دور هم جمع م
سوژه  .»شب طوالني... كنار اونايي.... كه دوسشون داري و دوست دارن و تو خوشحالي  يه«
. در اسـفند مـاه،   بـرد  يمدد اين آيين جاي رفتگان را خالي كرده و از انار و هندوانه لذا مـ هب

. اين سازوكارها وسايل كند يسازوكارهاي بازار در پاسخ به وقوع عيد نوروز شروع به كار م
نـي مثـل وسـايل سـفره هفـت سـين،       خوراكي مثل گز، آجيل، ميوه و گوشت، وسايل تزئي

. سـازوكار همبسـتگي اجتمـاعي نيـز از طريـق      كننـد  يمبـل را فعـال مـ    قرمز، پرده و ماهي
كه در ايران قرن بيست و  1355بوي عيدي محصول  ة. در ترانشود يديدوبازديدها تقويت م

بـوي   ،بوي توپ ،بوي عيدي« :شنويم ييكم دوباره وجه نوستالژيكي به خود گرفته است م
بـا اينـا   / مادربزرگ ةبوي ياس جانماز ترم/ نو ةدودي وسط سفربوي تند ماهي/ رنگيكاغذ

كـه چنـين آهنگـي     ييهـا  سوژهبرخي از . »كنم يبا اينا خستگيمو در م كنم، يزمستونو سر م
. بـوي  برنـد  ينو لذت مـ  يها ، از گرفتن عيدي به شكل اسكناس و خريد لباسشنوند يم  را

سـردي زمسـتان را    عطر آيين باستاني با عناصري از زندگي روزمره گره خـورده تـا بتوانـد   
   مدن فصل بهار شادمان شود.آ تحمل كرد و از
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 instagram/ mosalaserang. 8 شكل      pintrest/sakhtemooncom. 9 شكل

: در عكس سمت راست، يك كيك قرار دارد و جشن طالق برجسـته  مناسك سكوالر
ن را بـه  شده است. يك بيت شعر در باالي كيك وجود دارد كه رهايي از دست دلبر شـيري 

زدايي شده است. يك پديده تراژيك به يك پديده  گيرد. در اينجا از طالق آشنايي استهزا مي
كميك و شادي آور بدل شده است. كيك بزرگ در ميهماني ها سفارش داده مي شود. ايـن  
ميهماني يك آيين براي رهايي از ازدواج است. در پي نوشت اين مقاله عكس سمت چـپ  

رسـد   به نظر مي ي كهرسومر دو عكس به مناسك سكوالر تعلق دارند. تحليل شده است. ه
جشن طالق، جشـن دنـدان،    است. رسومي چون در طبقات باالي جامعه در حال گسترش

سرسپرده  يسوژه. از اين دست هستند يا پدرخواندگي، جشن دندان و جشن پي پي نمونه
امـا   كنـد  يبه مناسك ديني اجرا مـ فرمي آيين متفاوتي را نسبت لحاظ به به مناسك سكوالر

  شود. مي لحاظ ساختاري محصول آيين محسوب به
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  اي از جشن دندان به نقل از: نمونه        كيك جشن طالق به نقل از:

https://persianv.com          insragram/amazing.baloon 

  ديگريِ فربه
شـهري نشـان   ابران در يك بافـت  در عكس سمت راست، ماشين، موتور و جمعيت ع

دارنــد. نظــام فرهنگــي، ارجــاع » ترافيــك«هــا بـه   شــوند. ايــن مجموعــه از نشــانه مـي   داده
را » رانندگي بد ايرانيـان «و » مديريت ضعيف شهري«، »ها خرابي جاده«، »كيفيت كم  اتومبيل«

اتوبـوس تصـادفي عكـس سـمت چـپ      داند. نتيجه ايـن احـواالت در    مسئول ترافيك مي
گيرد.  ه نيز در رابطه با تلفات جاده اي در همان نظام فرهنگي قرار مياست. اين نشان  نمايان

ايرانـي در تعـامالت    يهـا  سوژهخالي است. برخي از » خود فرد«در اين نظام ارجاع، جاي 
خود دائماً عامليت وضعيت اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي را بيروني قلمداد كرده و 

يك نيروي مهم براي سوژه است كه مقدم بر اراده او  »گريدي«. دانند يرا مسئول م» ديگري«
ساير رانندگان همگي مسئول رويـدادها هسـتند. ايـن    و  . تقدير، دولت، والدينكند يعمل م

ايراني چنان فربه است  يها از نظر سوژه »ديگري«كه  دهد ينوع فرافكني پارانوياوار نشان م
 كننـد  يچون بقيه بدينگونه رفتار مـ «كه تمامي احوال به دست اوست و خود سوژه با منطق 

عنوان مثـال ميـزان تلفـات    . بهكند ياز فرديت شانه خالي م» كنم يپس من هم چنين رفتار م
ت. هزار گـزارش شـده اسـ    28تا  15در ايران بين  1390تا  1370در طول دو دهه  يا جاده
شـهرها راننـدگي همـراه بـا     ها بسيار است. در داخـل كـالن   مداربسته در جاده هاي يندورب

 كـه چـرا وضـع بدينگونـه اسـت      پرسـيد  ياضطراب و پرخطر است. وقتي از يك ايراني م

در كـامنتي  و  كنـد  يآنگاه خود او نيز قوانين را رعايت نم.» كنند يمردم رعايت نم« گويد يم
  . »رعايت كنم؟چرا من آن را  گذارند يردم به قوانين احترام نمچون بقيه م« مي نويسد



 23   )جمال محمديو  احسان آقابابايي( ... بازنمود فرديت در فضاي مجازي:

 

  
 pintrest/accidents.ir. 10. شكل        instagram/west_tehran. 11 شكل

  
  خورده سركوفت ةسوژ. 14

اي رنگ و در يك بافت  در عكس سمت راست، گلدانها، جاشمعي، مبل، كوسن همگي نقره
و » چشـم و همچشـمي  «، »نـوعروس «ايـن عكـس    خانگي مدرن قرار دارند. نظام فرهنگي

را مبنـا قـرار مـي دهـيم. در     » يچشـم و هـم چشـم   «اسـت. در اينجـا   » مصرف تظـاهري «
دوم، لب تاپ، قهوه، كاپ كيك، موبايل، دفتـر، خودكـار، جامـدادي، ضـرف كُـرن        عكس

بـر   براي كنكور ارجاع دارند. نظام فرهنگي در اينجـا » لذت مطالعه«فلكس همراه با ميوه به 
نيز متكي است. ما در اين مقاله سـوژة برسـاخت شـده در ايـن نظـام      » چشم و همچشمي«

اسـت كـه    يا خورده، سوژهسركوفت يسوژهناميم.  مي 1فرهنگي را سوژة سركوفت خورده
. شـود  ياش مالمت شده و بـا ديگـري مقايسـه مـ     هاي كرده و نكردهطور دائم بابت كنشبه

، مقايسـه رتبـه كنكـور، نمـره     فاميـل و همسـايه   يهـا  ا بچهنوجوان ب -  مقايسه دائم كودك
سـوژه   دهنـد  يهايي هستند كه نشان مـ چشمي مصرفي و طبقاتي مثالنامه، چشم و هم پايان

در آن » برترديگري «ببيند. وضعيتي كه دائم ردپاي » وضعيت مقايسه«ايراني دائم خود را در 
   ديده شده و سوژه احساس حقارت دارد.
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 _intstagram/konkooriha. 12 شكل      instagram/jahizie_taze_aroos .13 شكل

  
  گسيخته سوژة آنالينِ ازهم. 15

بـه مـا    »زنـدگي روزمـره   مندي و فرديت دربدن«و » انتخابي شدن زندگي روزمره«كدهاي 
بـه  » تصـوير «نشان مي دهند كه برخي از سوژه ايراني در بطن يك نظام فرهنگي با واسـطه  

» ديگري فربـه «، »سوژه مناسكي«اند. اما كدهاي  فرديت به عنوان شاخصي از مدرنيته رسيده
كنند؛ چراكه سرسپردگي به  ، كذب بودن اين فرديت را برمال مي»سوژه سركوفت خورده«و 

فربه و خويشن سركوب شده، رمزگان مسلطي پس پشت هسـتي نمـادين    مناسك، ديگري
توان به يك كد نهـايي رسـيد.    ميبرخي از سوژهاست. در اينجاست كه با اتكا به لنز نظري 

مـدرن بلكـه يـك سـوژة      هـاي امـروز ايـران نـه يـك سـوژه       نظـر مـا، برخـي از سـوژه     به
 ناميم. امروزه در پـي  مي» هم گسيخته سوژة آنالين از«هستند. ما اين سوژه را   شده واپاشيده

 »سوژه آنالين«افزايش ضريب نفوذ اينترنت و گسترش فضاي مجازي، سوژه ايراني به يك 
وجهـي فضـاي    بدل شده است. سوژه آنالين در معرض واقعيت پيچيده، متنـاقض و چنـد  

. دشـو  يو با دريافت اطالعات متكثر به موجودي كم حافظـه بـدل مـ    گيرد يمجازي قرار م
عمــل كــرده و اطالعــاتي را  در ذهــن او يا طــور لحظــههــا همچــون بمــب بــه فركــانس
. اين اطالعات دائم در حال نوشدن هستند و با اين كار هستي مستقل سوژه كنند يم  پراكنده

كه دائم از يـك   شود ي. اين امر موجب شكل گيري يك ذهن كشكولي مكنند يرا تصرف م



 25   )جمال محمديو  احسان آقابابايي( ... بازنمود فرديت در فضاي مجازي:

 

. گـردد  يو از اطالعات متناقض انباشته م كند يرجوع م ييگرمعناي د -  معنا به منبع -  منبع
   و تهي از فرديت است. يا گفتمان رسانه برساختي از يا چنين سوژه

  
  گيري نتيجه. 16

ــده  ــي بخــش عم ــان ط ــواره در زيســت ايراني ــاريخ هم ــاناي از ت ــمجه ــايي ك ــيش ه وب
گوناگون زنـدگي اجتمـاعي   هاي هايِ ميان بخشرغم وجود تفاوتاند و به زيسته  پارچه يك

رسـيدند.  ساز به يكپارچگي مـي ها از طريق نوعي نظم معناييِ يكپارچهدر جوامع پيشين، آن
هـاي مختلـف   طور يكسـان بخـش  ساز بهمعناي سادة اين نظم آن بود كه نمادهاي يكپارچه

ود. امـا  ب» همان جهان«گرفتند و فرد در همه حال پيوسته در زندگي روزمرة فرد را در بر مي
هاي گوناگون زندگيِ روزمرة افراد، آنـان را  شدة پست مدرن، بخشدر جامعة شديداً تقسيم

كننـد. ايـن   هاي معنـايي و تجربـي كـامالً متفـاوت و غالبـاً ناسـازگار مـرتبط مـي        به جهان
تنها در سطح رفتار اجتماعيِ ملموس، بلكه در سطح آگاهي نيز نمود دارد و شدن نه چندگانه

  هاي عمومي و خصوصي است. شدن، بروز دوگانگي در عرصهنيادي اين چندگانهبعد ب
در جامعة ايران، مناسك و فضاهاي جمعي مجازي مأوايي براي رشـد فرديـت نيسـتند،    

سـازند،  كننـد و بيگانـه مـي   فـرد را تحريـف مـي   » خود«هايي سركوبگر كه بلكه به واقعيت
، خود »حجاب وهم«بخشند، بلكه همچون ت نميفعلي» خود«ها ديگر به شوند. نقشمي  بدل

هاي  دارند. گويي فقط در شكاففرد را نه تنها از ديگران، كه از آگاهي خويش نيز پنهان مي
يـابي يـا تصـريح خـويش     تواند بـه خويشـتن  خالي مانده از اشغالِ نهادها است كه فرد مي

وم براي بازيابيِ خويشتن است. اين بندد. لذا فرد ايراني تقريباً محكوم به جستجويي مدا  اميد
شـناختي سـطوح   لحـاظ تـاريخي و معرفـت   كند كه بـه فرد در فضاهاي مختلفي زيست مي

اي چنـد پـاره    تـي منقسـم و سـوژه   واحدي ندارنـد. سرگشـتگي در فضـاي مجـازي، ذهني    
كند كه همواره گوش به فرمان خبرهاسـت. از ايـن رو، در جريانـات دائمـاً سـيال       مي  خلق

توان انتظار يك سوژگي خودبنياد براي داشـتن يـك جامعـة     قرن بيست و يكم نمي واقعيت
  دموكراتيك را انتظار داشت.
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  ها پيوست
  در اين بخش نحوه كاربست روش بر روي يك تصوير به عنوان يك مورد اعمال مي شود:

برچسـب  هاي بادكنك، ديوار، اسم كودك به انگليسي بر ديوار، در اين تصوير نشانه - 1
نقاشي دندان بر ديوار، كيـك تولـد بـا محوريـت دنـدان، كـودك كـروات زده، دسـت آدم         

  سالي كه كودك را نگه داشته است وجود دارد. برزگ
شده همگـي نشـانه يـك جشـن هسـتند.      در اين تصوير بادكنك، كيك، ديوار تزيين - 2

بك زنـدگي  اي بـا سـ  كودك با كرواتي كه زده اسـت كـودكي شـاد و متعلـق بـه خـانواده      
پـذيري  داشتن كودك براي عكاسي نشـانه مسـئوليت  است. دست بزرگسال براي نگه  مدرن

  والدين براي مراقبت از كودك است.
ــن - 4و  3 ــان نشــانه در اي ــاط مي جشــن و كــودك در تصــوير مراســم   هــايجــا ارتب

دارنده كودك، يك دست فرهنگـي و نيرويـي   كنند. دست نگهرا بازنمايي مي» دندان  جشن«
گـر آن اسـت كـه اراده كـودك     براي برگزاركردن يك آيين است. مشخصاً اين دسـت بيـان  

عامليتي براي برگزاري جشن ندارد اما كودك كرواتي و برچسـب انگليسـي، سـنتي بـودن     
  جشن را انكار مي كند.

  اين تصوير جزئي از نظام فرهنگي مناسك سكوالر در ايران است - 5

  
 نوشت پي

 

متفكران ايراني، سوژه سركوب شده را بر سركوفت خورده ترجيح داده و آنرا محصول جريـاني  . 1
) تـاريخ و جغرافيـاي پرحادثـه، شـرايط اسـتبداد،      1394از نظـر فراسـتخواه (  تاريخي مي دانند. 
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گيري ايلياتي ناپايدار و پدرساالري عواملي هستند كه باعث شكل يستمناسبات ارباب رعيتي، ز
به باور ما د رايـن  شده است. سركوب ياند. يكي از اين خلقيات سوژه يژه ايراني شدهخلقيات و

  .خورد يسوژه ايراني بيش از آنكه سركوب شود، سركوفت ممقاله، 
  

  نامه كتاب
). بــه ســويي منطــق فرهنــگ، در اميرعلــي نجوميــان (گــزينش و ويــرايش).  1396اكــو، امبرتــو (

  ، تهران: انتشارات مرواريد.شناسي: مقاالت كليدي نشانه
 ، تهران: سمت.جامعه شناسي خانواده .)1386آزاد ارمكي، تقي (

  .2183، شماره شرق ،»فردگرايي در ايران افراطي شده است« .)1393( اد ارمكي، تقيزآ
 معاصر.، تهران: نشر نگاه تراشيدم، پرستيدم، شكستم). 1389بروجردي، مهرزاد (

 فرهنگ.، تهران: نشر نقد هاي آن در ايرانتجدد و ناخرسندي). 1397الدين، محمد باقر (تاج

  .، تهران: نشر علميايران: جامعه كژمدرن جامعه شناسي .)1392جاليي پور، حميدرضا (
 ي صالح نجفي، تهران: پرديس دانش.، ترجمهنقد اجتماعي پست مدرنيته). 1385جي دان، رابرت (

 ، تهران: نگاه دانش.هاي پژوهش كيفي اصول و مباني روش). 1397خنيفر، حسين و ناهيد مسلمي (

 ي باقر پرهام، تهران: آگه.، ترجمهن بيستمتاريخ فلسفه در قر). 1382دوال كامپاني، كريستيان(

 ي عباس مخبر، تهران: نشر مركز.، ترجمهاومانيسم ).1386ديويس، توني (

 هـاي  يانتخاب جراح هاي ينهزنان و فرهنگ بدن: زم« .)1387ذكايي، محمد سعيد و فرزانه، حميد (
 4، دوره ارتباطــاتفصــلنامه انجمــن ايرانــي مطالعــات فرهنگــي و ، »زيبــايي در زنــان تهرانــي

  .65- 45: 11  شماره
، »تغييـرات فرهنگـي و افـت بـاروري در ايـران     « .)1393رستگار خالـد، اميـر و محمـدي، ميـثم (    

  .159- 180، شماره دوم، 26، سال شناسي كاربردي جامعه
  تهران: انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي. ،توسعه و تضاد). 1376رفيع پور، فرامرز (

، ترجمــه دكــارت تــا دريــدا (مــروري بــر فلســفه ي اروپــايي)      . )1388ســجويك، پيتــر ( 
 آخوندزاده، تهران: نشر ني.  محمدرضا

 26، شماره مجله كيان، »معنا و مباني سكوالريسم). «1374سروش، عبدالكريم (

، ترجمـه محسـن نوبخـت،    هـا: درآمـدي بـر نشـانه شناسـي      نشـانه ). 1391سيبياك، تامس آلبرت(
 علمي  تهران:

 ، ترجمه: هادي جليلي، تهران: نشر ني.كشاكش آرا در جامعه شناسي). 1386سيدمن، استيون (
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، سـال اول،  فصلنامه تحقيقات فرهنگي، »سبك زندگي جوانان كافي شاپ« .)1386شالچي، وحيد (
  .115- 93: 1شماره 

 . تهران: نشر فرزان روز.هاآميزش افق). 1389شايگان، داريوش (

ه ، ترجمــافســون زدگــي جديــد، هويــت چهــل تكــه و تفكــر ســيار). 1392شــايگان، داريــوش (
 ولياني، تهران، نشر فرزان روز.  فاطمه

 ، تهران، نشر فرزان روز.آسيا در برابر غرب). 1392شايگان، داريوش (

 ، مشهد: نشر سپيده باوران.اسالمي _بازشناسي هويت ايراني). 1394شريعتي، علي (

و  هـا  يـزه جوانان و فرهنگ اتومبيل: تحليل معاني، انگ« .)1391طاهره (شهابي، محمود و هوشنگي، 
: 58شـماره   ،علوم اجتماعي، »كاركردهاي استفاده از اتومبيل شخصي در بين جوانان شهر تهران

109 -144.  
فصـلنامه  ، »تحليل بسترهاي اجتماعي فرهنگي كـاهش بـاروري در ايـران   . «)1395صادقي، رسول (

  .217- 10:246، شماره 5، سال رهنگيراهبرد اجتماعي و ف
مديريت بدن و رابطه آن با پـذيرش اجتمـاعي بـدن    «). 1387فاتحي, ابوالقاسم, اخالصي, ابراهيم. (
پژوهشي مطالعات راهبردي زنان (كتـاب   - فصلنامه علمي ، » (مطالعه موردي زنان شهر شيراز)

  .42- 9): 41( 11 زنان سابق)
  ، تهران: نشر ني.يرانيانما ا .)1394فراستخواه، مقصود (

فصلنامه ، »مناسك عزاداري و وجدان جمعي در تشيع ايراني«. )1386( يوجبار رحمان ابراهيم فياض
  .101- 119: 32شماره  ،پژوهشي دانشگاه امام صادق (نامه صادق)

  .، تهران: فرهنگ جاويدروزمره در جامعه پساانقالبيامر  .)1395كاظمي، عباس (
قشـربندي اجتمـاعي و اصـالح بـدن     «). 1389مهـدي. (  ،ژيـانپور  ،رسول ،رباني ،محمود ،يوان آراك

پژوهشي مطالعات راهبـردي   - فصلنامه علمي ، » (جراحي زيبايي به مثابه نماد پايگاه اجتماعي)
 .98- 73): 47(12,زنان (كتاب زنان سابق)

 ي حسن چاووشيان، تهران: نشر مركز.، ترجمهجامعه شناسي پست مدرنيسم). 1384اسكات ( لش،

 . تهران: جامعه شناسان. 2). روش تحقيق ضد روش 1392محمدپور،احمد(

 ي فتاح محمدي، تهران: مينوي خرد.، ترجمهگزيده مقاالت روايت) 1388مكوئيالن، مارتين(

آرايش و زندگي اجتمـاعي دختـران   .«)1389سيني، مريم (موحد، مجيد، اسفنديار غفاري نسب و ح
  .)28( 1، شماره »جوان، زن در توسعه و سياست

 االسالمي. تهران. علمي و فرهنگي، ترجمه جواد شيخرساله درباره آزادي). 1385ميل، الف (

 ني. ي نيكو سرخوش و افشين جهانديده، تهران:، ترجمهسوژه، استيال و قدرت). 1388ميلر، پيتر (
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ي جمال محمـدي،  ، ترجمهدرآمدي بر نظريه فرهنگي معاصر). 1385ميلز، آندرو و جف براويت (
 تهران: ققنوس.

(تحليـل ثانويـه    يرانـي دگرگوني در الگـوي متعـارف خـانواده ا   ) «1394نادله، علي و رهنما، مريم (
  .296- 277: 39، خانواده پژوهي، سال دهم، شماره »ملي) يها داده

 ، تهران: سخنما و جهان امروز). 1378نراقي، احسان (

گواهي،  ترجمه دكترعبدالرحيمانسان و طبيعت (بحران معنوي انسان متجدد)، ). 1383نصر، حسين (
 تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمي.

، سـال هشـتم،   نامه پـژوهش فرهنگـي  ، »تحليل اجتماعي كنشهاي مصرفي« .)1382نيكزاد، مهرداد (
  212 - 181: 7شماره 

مطالعه موردي شيوه نمايش خود در كـاربران صـفحه   ). «1396هاشمي منفرد، آزاده و ربيعي، علي (
 157- 194: 78شماره  26، سال فصلنامه علوم اجتماعي، »اجتماعي اينستاگرام

، ترجمـه:  ). اين بدان معناست آن بدين معنا: درآمـدي مصـور بـر نشـانه شناسـي     1397هان، شان (
  مشهد: انتشارات ترانهپردل،   مجتبي
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