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Introduction: More-than-human approaches that emphasize the relationship between matter, 
technology, humans, nature, and all human and non-human things in a relational manner and 
as Assembled Phenomena, have found a special place in sociology. The place of things, 
materials, and objects in understanding society and the relationship between humans and non-
humans in understanding humans and society have been expressed in a variety of ways. From 
Tarde’s diverse and marginalized perspective to the connective and rhizomic sociology of 
Deleuz and Guattari (1988) and from the New Materialists to many science and technology 
scholars such as Latour (2005), Latour and Woolgar (1979), Haraway (1997), Law (2004), 
Barad (1996) have all acknowledged that society cannot be made up of humans alone and that 
agency can transcend humans in many social actions, and false dualities such as subject/object, 
human/nature, and structure/agency are sharply criticized. Considering the more-than-human 
approaches, where the basic structure of the position of the human, the researcher, the research 
field, and all other materials and factors are changing and evolving, it is certainly not easy to 
use classical methods and methodology, and appropriate methods for this research should be 
reconciled with this changing attitude and approach. 
Method: When a researcher chooses a research field as their main research area, all 
dimensions of this field as a unified phenomenon or as a network with its human and non-
human factors and actors can no longer be evaluated using the previous methodological 
approaches, which are mainly focused on humans. The Internet and the social network space 
are also of great interest as a field of research in more-than-human approaches in line with 
these theoretical changes and developments. This approach itself has led to methodological 
creativity (e.g., Logosi, 2018; Lupton, 2020; Nimimaa, 2014; Macleod, 2019) and some 
creative methods have been proposed. 
Findings: In this study, in examining the foundations and theoretical dimensions of the more-
than-human instagraphy and the representation of the more-than-human attitudes and 
approaches, Barad & Latour are highlighted and their conceptual dimensions are given more 
attention and considered as the fundamental theoretical basis for our method. Then, in the 
second part, in the context of the Internet and ethnography, we collected some of the proposed 
methods and methodologies and used some of them as methodological basis in our method. 
Finally, we included and centrally introduced them in the college design off or method called 
More-than-human Instagraphy. 
Conclusion: In view of the great desire of these approaches to the method(s) and 
methodology(s) of ethnography, the basics of ethnography and the Internet field and the 
proposed methods in this field were presented. Methodological recommendations such as: 
Kozinets’ Netnography, Ethnography and Internet Model by Sade-Beck, Lugosi and Quinton’s 
More-than-human Netnography, Sociomaterial Ethnography by Niemimaa, and Lupton’s 
More-than-human Digital Data were used. Finally, an attempt was made to present a 
methodological collage entitled “More-than-human Instagraphy”. 
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 ها:   کلیدواژه

ازانسان،  اینستانگاری بیش

ازانسان،  شناسی بیش جامعه

کنشی، رئالیسم عاملیتی،  درهم

 شبکه.-نظریة کنشگر

گیرند که بر ارتباط ماده، انسان، طبیعت،  ازانسان، مجموعه تفکرات و نظریاتی را دربرمی : رویکردهای بیشمقدمه

کنش و ارتباطی تأکید دارند و اخیراً جایگاه  صورت درهم غیرانسانی در یک شبکه، به فناوری و تمامی امور انسانی و
شود و در  شناس کالسیک آغاز می اند. این دسته نظریات از گابریل تارد، جامعه شناسی یافته ای در علم جامعه ویژه

ز متفکران حیطة علم و فناوری گرایان جدید و نیز بسیاری ا گاتاری و متفکران مادی-اندیشة دیگرانی چون دولوز
ردیابی است. از آنجا که ریشة تفکر این رویکردها تأکید بر پیوند تمامی عناصر نامتجانس در  خصوص برونو التور قابل به

ناپذیر است. در این مقاله،  ها پوشش دهد، اجتناب ای که بتواند هدف آنان را در تحلیل جامعه است، اتخاذ روش ویژه
 شود. شناختی ارائه می های روش ازانسان معرفی و برخی توصیه مثابة یک میدان پژوهش در تحقیقات بیش هاینستاگرام ب

نگاری  های خالقانه در زمینة روش مردم ای، بسیاری از روش : در این پژوهش با مطالعة منظم اسنادی و کتابخانهروش

ازانسان ارائه  نگاری، اینترنت و رویکردهای بیش مردمهایی دربارۀ  هایی را که توصیه و فضای مجازی و همچنین روش
 دادند، واکاوی و ردیابی کردیم.

نگاری و  های مردم نگاری، ابتدا ریشه شناسی مردم : با توجه به تمایل بسیار این رویکردها به روش و روشهایافته

شناختی مانند  های روش توصیه ها و های پیشنهادشده در این زمینه معرفی شدند و از روش محیط اینترنت و روش
های دیجیتالی  داده ومادی -نگاری اجتماعی مردم، ازانسان نگاری بیش وب، نگاری و اینترنت قوم، مدل نگاری وب

 را مطرح کردیم. ازانسان بیش

ان شناختی با عنو های مذکور، یک کالژ روش ازانسان و روش های نظری رویکرد بیش : با توجه به پیشینهگیرینتیجه

 شود. معرفی می« ازانسان اینستانگاری بیش»

شناختی در تحلیل  های روش ازانسان؛ پیشنهاد (. اینستانگاری بیش1401برزیان، علی. ) زاده، رحمان؛ قنبری خوراسگانی، علی؛ شریف زهرانی، داود؛ ربانی: : استناد

 991-969(، 4)11اجتماعی در ایران،  فصلنامة مطالعات و تحقیقاتازانسان،  شناسی بیش اینستاگرام در جامعه
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 مقدمه و طرح مسئله
که  ای یتهاین علم نیز متأثر از مدرنیته است. مدرن شناسی یعلمی است مدرن و محصولی از مدرنیته است. بینش و هست یشناس جامعه

اند. این دوگانگی ابژه و  حساب آمده بیرونی برای سوژۀ انسانی یا جامعه به یا همواره ابژه ها یرانسانمحور بوده و غ تمام امور آن انسان
در مقابل ماده، طبیعت و  .(19: 2013 کمرون، به نقل از 2010 ،مدرنیته است )کوله و فروست یها گفتمان ترین یاز محور ،سوژه

(. این تفکر 19: 2010کمرون،  به نقل از 2010 ،)کوله و فرست شوند یدرنظر گرفته م اثر ی، کامالً منفعل و بیرانسانیتمامی امور غ
اجتماعی تنها با درنظرگرفتن اعمال  های یدهدورکیم مدعی است که پد آید. یحساب م به یشناس مبنایی جامعه یها از سنت یجزئ

(. این نگاه دورکیم و 18: 2013تغییر هستند )کمرون،  1یرپذ یا عمل کننده یرویپ ها یرانسانهستند و غ ییشناسا ها قابل انسان
ر بدون شک این نگاه مذکو همه ینبود. باا شده شناسان کالسیک هم نقد کالسیک، البته توسط معدود جامعه یشناس جامعه یطورکل به

و مورد توجه  کند یدید را نقد م ةشناسان کالسیک که این زاوی داشته است. از جمله جامعه یشناس جامعه روحبر  یکامل ۀسیطر
اشاره کرد.  2به گابریل تارد توان یشبکه قرار گرفته است، م-و از جمله طرفداران کنشگر ازانسان یشب یشناس رویکردهای جامعه

، راهی جدا از این نگاه متکثر پیش گرفت و به تعیین عاملیت یشناس تبع آن مسیر اصلی جامعه دورکیم و به یناسش ، جامعههمه ینباا
شناسان متأخر نیز همچنان وجود دارد؛ برای مثال گیدنز و  برخی جامعه یدۀدر ا یدگاهانسان و امر اجتماعی اصرار ورزید که این د

در ساخت  3در مقابل، جایگاه امور غیرانسانی«. راستین در تاریخ، افراد انسانی هستند های یتعامل فقط»( معتقدند 89: 1998پیرسون )
و دیگر علوم انسانی را  یشناس جامعه ةن حیطااست که بسیاری از متفکر یا اجتماعی و انسانی، دغدغه های یدهو برساخت بسیاری از پد

 آن برآیند. ۀدوبارو تعریف  یجایگزین درصددبه این سمت هدایت کرده است که 
در درک و شناخت انسان و جامعه، به طرق  ها یرانساندر شناخت جامعه و ارتباط مابین انسان و غ 6و اشیا 5، مواد 4جایگاه چیزها

( و از 1988دولوز و گاتاری ) 7ارتباطی و رزومیک یشناس تارد تا جامعه راندۀ یهحاش از نگاه متکثر و به .مختلفی بیان شده است
(، 1986التور، کالون ) نظیر یوراعلم و فن ةن حیطا(، تا بسیاری از متفکر2007(، باراد )1987هاراوی ) مانندجدید  های یالیستماتر

 یشناس اصلی در جامعه 8یها اما خوانش ،گوناگونی مطرح شده است یها ( همواره بحث2004؛ 1991(، ال )1986التور و وولگار )
همواره بر فرهنگ و گفتمان متکی بوده و جایگاه ماده نادیده انگاشته  یشناس جامعه .مادیت بوده استاز ماده و  گزیدن یهمواره دور

چرخشی  یهدف بسیاری از متفکران این حیطه به شکل ازانسان یشب یشناس بنابراین، در جامعه ؛(1400شده است )زهرانی و همکاران، 
و طبیعت را  یماده و فناور ،دلیل متفکران این حیطه یناست و به هم یکنش و انسان در یک درهم ها یرانسانسمت درنظرگرفتن غ به

 محور در بررسی ابعاد مسائل و مباحث اجتماعی بگریزند. از رویکردهای انسان کنند یو تالش م گیرند یها درنظر م در پیوند با انسان
همسان با این  بایدمطرح کالسیک بهره گرفت و  یها از روش توان ینم یراحت ، مسلماً بهازانسان یشب یها پژوهش ةدر حیط

عنوان میدان  را به یها یافت. زمانی که محقق، میدان پژوهش پژوهش گونه ینمتناسبی برای ا یها چرخش نگرش و رویکرد، روش
، اش یرانسانیانی و غانس های یتمتحد یا شبکه با عوامل و عامل یدۀعنوان یک پد ، تمامی ابعاد آن میدان بهگزیند یاصلی و اساسی برم
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1. Acted upen 

2. Gabriel Tarde 

3. Nonhuman 
4. things 

5. material 

6. object 

7. rhizomic 

8. Account 
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اجتماعی  یها ارزیابی شود. اینترنت و فضای شبکه -اند محور بوده که عمدتاً انسان-پیشین  یشناخت با رویکردهای روش تواند یدیگر نم
اری نیز به فراخور این تغییرات و تحوالت نظری، مورد توجه بسی ازانسان یشیک میدان پژوهش در رویکردهایی با محوریت ب ةمثاب به

 ؛2020 ؛2019، لوپتون ؛2018لوگوسی،  ،شده است )برای مثال ی منجرشناخت روش های یتقرار گرفته و خود این رویکرد به خالق
، 3واتسون ؛2015، 2مانای ؛2016ران، همکاو  1اند )جوویت خالقانه نیز مطرح شده یها ( و برخی روش2019 ،لئود مک ؛2014نیمیما، 
 (.2017ران، همکاو  5کییلو ؛2016، 4مایکل ؛2020

 ؛خواهد بود ازانسان یشدر تحلیل اینستاگرام برمبنای رویکرد ب یشناخت هدف اصلی این پژوهش، رسیدن به یک مدل روش
، دو متفکر ازانسان یشب یشناس و جامعه ازانسان یشبنابراین، برای نیل به این هدف، در بخش نخست ابتدا از میان متفکران عرصة ب

اند، تمرکز خواهد شد و به تعریف برخی مفاهیم کلیدی و  باراد و برونوالتور که بیشترین قرابت را به هدف مورد نظر داشتهیعنی کارن 
مورد نظرمان مورد استفاده قرار خواهند گرفت، خواهیم پرداخت. در بخش بعد، در ارتباط بین  یشناخت اصلی آنان که در الگوی روش

عنوان  ها، برخی را به و در میان آن یما مطرح را گردآوری کرده های یشناس ها و روش برخی روش، ینگار فضای اینترنت و مردم
 بابه طرح و توضیح کالژ روش مورد نظرمان  یتدرنها یم.ا در روش مورد نظرمان مورد استفاده قرار داده یشناخت روش های یشهر

 مرکز مراحل آن را معرفی خواهیم کرد.طور مت خواهیم پرداخت و به ازانسان یشاینستانگاری بعنوان 

 عاملیتی یسمکارن باراد و رئال
از  یرشناخته شده است. او با تأث 6عاملیتی  یسمرئال یةخاطر طرح نظر که بیشتر به شود یجدید محسوب م گرای یباراد یک ماد

میان  های ییجدا ،او ۀعتقادی ندارد. به عقیدا پذیری یکامور معتقد است و به تفک 8یدگیتن به درهم ،7فیزیکدان دانمارکی، نیلز بور
 به نقل از 2007)باراد،  شوند یمادی جهان تحکیم م های یکربندیموجودات پیشینی نیستند، بلکه از طریق تکرار و ساخت مرزها یا پ

از بور بر  یو تأس یر. باراد با تأثشوند یادغام م یکدیگربا  ناپذیری ییطور جدا کند که ماده و معنا به می(. او استدالل 4: 2016وارفیلد، 
است. ماده همواره در حال پویایی و تغییر درونی است. این مهم  9کنش درون یواقعیت ،باور است که اگر واقعیتی وجود داشته باشد ینا

ایی وجود دارد و به ها پوی بلکه درون خود کنش ،و در ظرفی تحت عنوان فضا نیز قرار ندارد شود یبا پارامتر خارجی زمان سنجیده نم
و  سازند یرا م 10یتیعامل یتها درون پدیده یک واقع (. این کنش179: 1969)باراد،  شوند یشکل زودگذر و فضایی و مداوم بازسازی م

 :2015، کساف به نقل از 177: 1996)باراد،  گیرد یطبیعت/ فرهنگ، ساختار/عاملیت و... را دربرم مانند هایی یطور ضروری دوگانگ به
 ،نیستند شده یمحدود و مرزبند های یتدر رئالیسم عاملیتی، موجود شناختی یبنابراین باراد بر این باور است که واحدهای هست ؛(17

 ،مجزا و محدود نام ببریم. از دید باراد های یتموجود یجا به ها یدهاز پد دهستند. او معتقد است که بای «ها یدهپد»آن  یجا بلکه به
رئالیسم عاملیتی » یطورکل (. به139: 2007)باراد، « کنش هستند درون های یتعامل یدگیتن جدانشدنی/ درهم شناسی یهست» ها یدهپد

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ  
1. Jewitt 

2. Mannay 

3. Watson 

4. Michael 

5. Wilkie 

6. agential realism 

7. Niels Bohr 

8. entanglement 

9. intra-action 

10. agential reality 
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 شوند یتنیدگی پدیده م مند است که درگیر درهم عالقه ییها کنش شده، بلکه به درون وانفعاالت بین موجودات از پیش تعریف نه به فعل
 (.4: 2016)وارفیلد، « کنند یکه پس از آن مرزهای موجودیت را جدا م آورند یوجود م و مرزهایی را به

جدید و برخی دیگر  گرایان یماد پردازان یهمفهوم آپاراتوس، از دیگر مفاهیم بسیار متداول و پرکاربرد و مشترک بین بسیاری از نظر
این مفهوم را از بور گرفت  او. شود یشکل خود ارائه م ینتر عاملیتی کارن باراد به کامل یسمرئال ةاز متفکران است. این مفهوم در نظری

و ااز میشل فوکو دارد که  dispitif التور و همچنین به مفهوم فرانسوی ةو ترجم یکردن دلوزگاتار کنش و قرابت بسیاری به درهم
نیز دارد )باراد،  ییها ین مفاهیم مذکور تفاوتبا ا ،به باور باراد همه ین. باابرد یکار م دادن ماهیت فرایندی و فیزیکی قدرت به برای نشان

انسانی پیدا  ةکه بیشتر جنب شود یگفتمانی و قدرت نظارتی متمرکز م های یوه(. به باور او، مفهوم مورد نظر فوکو بیشتر بر ش14: 2007
فرهنگ را ارج -طبیعت های یگانگدارد و دو یدفنی در تولید بدن و ماده تأک های یوه( و فوکو کمتر به ش146: 2007)باراد،  کند یم
بپردازد که یک نگاه  ای یدهبور، به طرح ا ةکمک نظری هب کند ی، او سعی مسبب(. به همین 146: 2007)باراد،  کند یو قبول م نهد یم

جدی در کاربرد مفاهیم مادیت،  یگفتمانی بپردازد. این امر مستلزم این است که تجدیدنظر-مادی های یوهپساانسانگرایی به این ش
 :ها بنابراین آپاراتوس صورت گیرد؛ ...گفتمانی، عاملیت و علیت و های یوهش

ها  . آپاراتوس3 ؛سازند یها عمل مرزسازی بین معنا و ماده را م . آپاراتوس2 ؛مادی خاص هستند-گفتمانی های یوهش .1
عنوان بخشی از فعالیت  هستند )به یدهها خود پد . آپاراتوس4 ؛هستندهای مجدد دینامیکی جهان  های مادی/پیکربندی پیکربندی

با پایان باز  هایی یوهندارند، اما ش ای ها هیچ مرز ذاتی . آپاراتوس5 ؛شوند( صورت پویا ساخته و بازسازی می کنش جهانی که به درون
های مجدد جهان هستند که مکان و زمان و  پیکربندی های مادی یا ها در جهان قرار ندارند، بلکه پیکربندی . آپاراتوس6و  ؛هستند

یا  شوند یایستا نیستند و صرفاً در فضا و زمان آشکار نم یها ساختارهای کنند. آن همچنین )مفهوم سنتی( پویایی را مجدداً پیکربندی می
 .(146: 2007)باراد،  یابند یتکامل نم

. آپاراتوس، شوند یجدایی سوژه و ابژه م موجبو  دهند یرا انجام م یا گسترده سازی یها تنظیم مادی و ماد«کنش درون» مفهوم
( و این عمل، 148: 2007را مشخص کند ) سازی یاین وظیفه را برعهده دارد که امکان یا عدم امکان و چگونگی و چیستی ماد

هم  ، با2ین دینامیسم قطع ]سازی[(، و همچن140:2007) 1، عمل مرزسازیدهد یکنش که جدایی عاملیتی را شکل م بیناکنش و درون
و  گیرد یکنش خاص انجام م . به عبارت دیگر، درون خود پدیده است که درونگیرد یشکل م (179: 2007) یا جداکردن کردن یکی

-درون-که باراد آن را شرایط برون افتد یشرایطی اتفاق م یتو درنها کنند یعاملیتی پیدا م پذیری یکها تفک کنش سپس این درون
 .نامد یم 3یدهپد

 شبکه-کنشگر ۀالتور و نظری
کار رفته  هنیز برای نخستین بار ب 4میشل کالن و جان ال ماننداین نظریه پیش از اینکه برونو التور آن را مطرح کند، در آثار متفکرانی 

 این اصطالح استفاده کرد و آن را بسط و گسترش داد.است که از  پردازی یهنظر ینتر البته مهم 5بود و برونو التور

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ  
1. boundary-drawing 

2. cut(ting) 

3. exteriority-whithin-phenomena 
4. John Law 

 (1987(؛ التور )Science in Action) در عمل علم( و سپس 1979وولگار )؛ التور و یشگاهیآزما یزندگ :ها کتاب. نام 5
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گانة طبیعت،  زیادی تالش کردند که سه یها داشتند، مدت یعلم و فناور ةو فلسف یشناس که در جامعه هایی یشینهالتور و کالن با پ
یوند دوباره قرار دهند. آنان تالش مدیدی از هم جدا درنظر گرفته شده بودند، در یک پ یها طور نادرستی مدت انسان و فناوری را که به

، رو یناز ا زیر سؤال ببرند. یطورکل به گرفت، یکه انسان را جدا از طبیعت درنظر م را متعین در مدرنیته شناسی یبسیار کردند که هست
نهاده  که ذات و اساس مدرنیته بر آن بنا هایی یو معتقد است این دوگانگ گیرد ی، کلیت مدرنیته را دربرمکند یانتقاداتی که التور وارد م

ما را به بیراهه کشانده است و اگر از این زاویه ذات مدرنیته را  های یلسوژه و ابژه، انسان و طبیعت و... نگاه و تحل مانندشده است، 
 یم.ا مدرن نبوده گاه یچما ه ،بشکافیم

سمت همنشینی و تعامل این امور پیش  ظر بگیریم، بهتر است بهاینکه طبیعت و فناوری و انسان را جدا از یکدیگر درن یجا به
رابطه با کنشگران دیگر  یجةکه بتوانیم به این درک برسیم که کنشگران همگی نت شود یم موجب امور یا برویم. این ماهیت رابطه

ها مربوط  زیگر به روابط میان آنبنابراین عمل با ؛ها وجود نداشته است وجودآمدن آن هستند و هیچ نوع ساختار پیشینی برای به
دارند و این کنشگران در  یردارای عاملیت هستند و توانایی تغییر و تأث یرانسانی. در این شبکه، هردو نوع کنشگران انسانی و غشود یم

 (.2018پام،  به نقل از 2011؛ نیمو 2005)التور  سازند یها را م با یکدیگر شبکه 1یک تعامل از پایین به باال

که او عاملیت را در  گردد یمباحث مورد نظر التور به این نکته بازم ینتر و شاخص ترین یهییکی از بدها:  کنشگران و شبکه

مورد نظر  یشناخت . با درنظرگرفتن مفهوم نشانهدهد یبسط م یرانسانی،انسانی و غ ها، اعم از یدهاجتماعی، به تمامی پد یها کنش
 .یک بازیگر عمل کند مانند تواند یفراانسانی ببخشد. اکتنت م ای هگستر ،تا به واژۀ بازیگر کند یاستفاده م Actant ۀ، او از واژ2گریماس

 .(374الف: 1996)التور، « د تا اینکه منشأ عمل باشدشوبه او ]چیزی، یا کاری[ اعطا »تفاوت آنان این است که باید  تنها
؟ ورزد یمشغول است، درواقع در کدام شبکه دارد کنش م ین شبکه به کنشگراما منظور ما از شبکه چیست، کنشگری که درون ای

 :کنیم یرا ذکر م ها یژگیشدن چیستی شبکه، در اینجا این و برای روشن
 اگر به شبکه وصل باشید، یعنی به آن نزدیک هستید و اگر وصل نباشید به این معنا .نام مسافت اهمیت ندارد در شبکه چیزی به .1

 ؛(3الف: 1996د )التور، یدور هست ست که از آنا

 ؛ست که اهمیت داردا ها بلکه صرفاً قدرت و استحکام اتصال در شبکه ،دیگر نیست ةتر از شبک تر یا کوچک بزرگ یا شبکه .2

ها اتصاالت متعددی هستند که در جهان متفاوت  ریزوم مورد نظر دلوز، شبکه ةینظر مانند .مرزی درون و بیرون شبکه وجود ندارد .3
 ؛گفت چیزی درون شبکه است یا بیرون آن توان یهستند. صرفاً براساس اتصال و عدم اتصال به شبکه م یشرویدر حال پ

عه مطرح نیست و هرچه هست یک عاملیت و ساختار یا فرد و جام ماننداند و بنابراین چیزی  کنشگر و شبکه با هم ادغام شده .4
 ؛(3: 2012شبکه باشد )التور،  تواند یهمان کنشگر است و هر کنشگری م یا (. هر شبکه19ب: 1999کلیت واحد است )التور، 

چرا که کنشگر به اندازۀ کنشگری خودش در  ؛واردشدن کنشگر به یک شبکه است مانند، شود یزمانی که کنشگر وارد یک پیوند م .5
معنای آن جمله را تغییر  تواند یوارد شود، م ای در جمله ای جایگاه دارد و توانایی تغییر و تبدیل آن پیوند را دارد. اگر واژهآن پیوند 
 (.86-82: 1397، زاده فیدهد )شر

ران شکل واسطه کنشگ عالیق و اهداف را که به یساز همراه ۀحل و مسیری است که در این نظریه ارائه شده است تا شیو ترجمه راه
ها  بنابراین شبکه شوند؛ یشکل نگیرد، این اهداف و عالیق به یکدیگر نزدیک نم تا زمانی که فرایند ترجمه توضیح و تبیین کند. گیرد یم

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ  
1. buttom-up 
2. Algirdas Julien Greimas 
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-کنشگر ةبراساس ترجمه در حال مذاکره هستند. ترجمه در نظری هایشان یتطور متناوب با موقع شناور هستند و فرایندهای پویا در آن به
گفت نام  توان یچنان حائز اهمیت است که م شبکه آن-کنشگر ةد. این اصطالح در نظریش( ارائه 1982) 1شبکه در اصل از فیلسوف سر

پیوندی  گونه یچ(. بدون ترجمه ه2005، 4التور ؛1986، 3نیز مطرح شده است )کالن 2ترجمه یشناس عنوان جامعه این نظریه در ابتدا به
 .این عالیق را ترجمه کنند یعالیق دیگران را به خود نزدیک کنند و به عبارت بایدبگیرد و برای ایجاد پیوندها کنشگران  شکل تواند ینم
 (.117: 1987)التور، « گوناگون است یها ها در کانال تفسیرهای جدید از عالیق و همچنین هدایت آن ةعالیق، به معنای ارائ ةترجم»

 صرف ةها را در مقابل وسیل ، بهتر است آنخواهد یطور که التور م ، همان5ها هم واسطهبرای فصرف:  ۀوساطت و وسیل

است که به آن وارد شده  یزیاست که نمایانگر هر آن چ ییا جعبه سیاه یا صرف ابژه یلة(. وس39: 2005ادراک کنیم و بازشناسیم )6
معانی یا نیرو را بدون تغییر و تحول در آن »صرف  یلةدانش و ادراکی نسبت به آن ندارد. به زبان التور، یک وس گونه یچاست و ه
سیاه نیست و  ةو صرفاً یک ابژه یا جعب گذارد یم یرواسطه بر ورودی و خروجی خود تأث که ی(. درحال39: 2005)التور،  «دهد یانتقال م

مطالب و  یگذار اشتراک برای به ای برای مثال، اینستاگرام صرفاً وسیله ؛باشد یرگذارورودی خود تأث تغییر و اصالح کند و بر تواند یم
)برای مثال ارسال مطالبی که  را دارد سمت عالیق خودش نیست، بلکه خود اینستاگرام توانایی تغییر اهداف و عالیق کاربران به ها یدها

 (.102: 1400، بصری دارند( )زهرانی و همکاران ةبیشتر جنب

 التور( ۀشبک-عاملیتی باراد و کنشگر یسم)رئال ازانسان یش. ابعاد مفهومی اینستانگاری ب1جدول 

 مفاهیم نویسنده/نظریه

 (یتیعامل یسمکارن باراد )رئال

 

 (phenomenon) یدهپد

 (exteriority-whithinبرون )-درون

 (entanglement) یختگیآم درهم

 (intra-actionکنش )-درون

 (aparatusآپاراتوس )

 شبکه(-برونو التور )کنشگر

 (network( و شبکه )actor/actantکنشگر )

 (black-box) یاهجعبه س

 (mediatorوساطت )

 (translationترجمه )

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ  
1. Serres 

2. sociology of translation 

 را منتشر کرد. ...ترجمه یشناس جامعه کیعناصر در  یبرخکتاب  1988. کالون در سال 3
در  گاه چیه متأسفانهکه  ترجمه یشناس جامعه ی بگویمشتریبشبکه، یا اگر با دقت -یة کنشگرنظرحاال ما به زادگاه اصلی : »دیگو یم یاجتماع امر یوندیپ هم. التور در کتاب 4

 (.106: 2005)التور، « میا دهیرس، فتادینانگلیسی جا 
5. mediatior 

6. intermediary 
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 و فضای اینترنت ینگار مردم
شناسان به ثبات رسیده است و در پی  آمده و با جامعه یشناس کیفی است که از انسان ی، روشینگار گفت که مردم توان یبه تعبیری م

 ییها شامل مشارکت و مشاهده در طول زمان است و نیز تفسیر داده کهمطالعة باورها، تعامالت اجتماعی و رفتارهای یک جامعه است 
 گاه یچاما این تعریف ساده ه ،(1: 2012؛ در نایدو، 2008 ؛ ریوز، کوپر و هودگس،2011اند )دنزین و لینکلن،  شده یآور که جمع

کار رفته و همواره  این روش به اشکال مختلفی به ،درونی های یتقابل یلدل نتوانسته است مورد پذیرش همگان قرار بگیرد و همواره به
 رویکردهای گوناگونی پیرامون آن مطرح بوده است.

 دییافت، تمرکز و تأک ینگار شبکه و مردم-کنشگر ةیطور ویژه، نظر و به ازانسان شیهای ببین رویکرد توان یکه م ای رابطة اساسی
در زندگی روزمره  افرادهستند که  یزیآن چ ۀدهند لیاست: گفتارهای روزمره، کردارها و روابط با اشیا، همگی تشک 1هردو بر اعمال

خود چندالیه و ناهمگن هستند،  ها وهی(. از آنجا که این ش180: 2019 ران،همکالئود و  مک به نقل از 2012)شادسکی،  دهند یانجام م
و به آن  کنند یم 2کنش  ها را درهم و زندگی انسان ها تیها، فعال مستلزم ردیابی دقیق چندین بازیگر است که جهان ها وهیدرک این ش

سنتی مصاحبه و  یها از روش یدباکه محقق  کنند یم دیمهم تأک نی، بر ازندگی آزمایشگاهی. التور و وولگار در کتاب بخشند یمعنا م
متوجهشان نشویم  یراحت چیزها و اشیایی که ممکن است به سمت عالیق متمرکز و پیمایش فراتر رود و حرکت کند به یها گروه

 (.180: 2019ران، همکالئود و  مک به نقل از 1979)التور و ولگار، 
هرچند در بسیاری از مسائل و مباحث پایه  ؛مطرح و بیان شده است یرنت، مباحث گوناگونو محیط اینت ینگار در ارتباط بین مردم

که به  یاند. پژوهشگر تر کرده دیگر را کاملیک یا گونه دارند و به ییها یات تفاوتئدر برخی جز همه ینباا .اند با یکدیگر اشتراکاتی داشته
 ینچرا که بسیاری از ا ؛شود هایی ی، ممکن است در ابتدا دچار سردرگمرود یدر فضای مجازی م ینگار از مردم یریگ سراغ بهره

ها را درک کرد.  سیر تکامل این روش توان یولی با کمی دقت م ،با یکدیگر تفاوت داشته باشند «اسم»در  فقط رسد ینظر م ها به روش
 شود. یره مها و آثار تجربی در این حیطه اشا این روش ینتر در ادامه به برخی از مهم

مجازی  ینگار مردم اصطالحاو یکی از اولین کسانی است که از  کرد.را منتشر  3یمجاز ینگار مردمعنوان  با( کتابی 2000هاین )
( و 2015، 2008، 2006، 2005، 2000د )کروارد  تر یا عمل و تحقیق به شکل خیلی حرفه یطةرا به ح اصطالحاستفاده کرد. هاین این 

 یا ( در مقاله2000. میلر و استارتر )پردازد یدر فضای مجازی م ینگار نویسندگانی بود که به ارتباط آنالین/آفالین در مردمجزء اولین 
 یآور عنوان ابزاری برای جمع تحقیق بلکه به ةعنوان یک زمین تنها به ، اینترنت را نه«ینگار اینترنت: یک رویکرد مردم»با عنوان 

و جهان  ینگار مردم( کتابی با عنوان 2012و همکاران ) 4( یا بوئلرستورف47: 2004فی تعریف کرد )رمزبک، ها در تحقیقات کی داده
 و مجازی را ارائه داد ینگار ( مردم2013) 6را منتشر کردند و البته کمتر به تعامل بین آنالین و آفالین توجه داشتند. زورن 5یمجاز

را با ترکیب آن با  ینگار مبحث نت (2018) 9کونتن. لوگوسی و ساختمطرح  8ینگار مبحثی با عنوان نت نیز (2010) 7کوزینتس
 . دهند یارائه م «ازانسان یشب ینگار نت»و پژوهش و روشی را با عنوان  بخشند ی، تکامل مازانسان یشمباحث ب

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ  
1. practices 
2. assemble 
3. virtual ethnography 
4. Boellerstorff 
5. Ethnography and virtual worlds 
6. Zorn 
7. Kozinets 
8. netnography 

9. Peter Lugosi & Sarah Quinton 



 

 

 

 

 

 977شناختی در تحلیل اینستاگرام ...   اینستانگاری بیش از  انسان: پیشنهادهای روش

 

 

 ازانسان شیب ینستانگاریا :کالژ روش حاضر
 یها تیمناسب و نوین از بسیاری از مفاهیم ذکرشده در بخش قبلی بهره گرفتیم و مفاهیم و حساس یما برای طرح روش

گفت از بین این آرا، از مباحث مورد نظر التور  توان یم همه نیقرار دادیم. باا ازانسان شیب ةرا در پیوند با نظری مان یشناخت روش
 مانندو مفاهیمی  2007عاملیتی،  سمیرئال ة( از باراد )نظری4جعبه سیاه 3گر، کنش2، وساطت1خصوص مفهوم ترجمه شبکه و به-)کنشگر

( بهره گرفته شده است. مدل اصلی پژوهش )روش پیشنهادی( براساس 9، آپاراتوس8، لمس7، پدیده6یدگیتن ، درهم5درون یبودگ برون
 ةدر حیط ینگار ( است. همچنین در شناخت جایگاه میدان پژوهش و برخی از کلیات پژوهش مردم2004سید بک ) یا مرحله مدل سه

( در طرح 2018که لوگوسی و همکاران ) ییها هیها و توص ( بهره گرفته شده و تفاوت2010کووزینتس ) ینگار محیط آنالین از نت
، مورد توجه ما بوده است. کنند یو توصیه م شوند یقائل م ینگار که با نت ییها و تفاوت ازانسان شیب ینگار نت دربارۀ مباحثی

آنان  یها هیها و توص در مباحث مربوط به مصاحبه ،دینگو یسخن م یشناس و جامعه ییگرا یماد دربارۀهمچنین از فنویک و نیمیما که 
به یک تا شخصی نیز در این بخش بهره گرفته شده  یها داده درمورد( 2020) 10از لوپتون همچنیناستفاده شده است.  باره نیدر ا

 (.2برای نیل به هدف خود دست یابیم )جدول  یشناخت کالژ روش

 ازانسان شیاینستانگاری ب یشناخت . مبنای روشی و روش2جدول 

 اثر نویسندگان
 نیو آفال نی: آنالنترنتیا ینگار مردم (2004) دبکیس

 ینگار نت (2015و  2010) نتسیکوز

 به ماده یجد دادن تی: اهمیماد یاجتماع ینگار مردم (2015) مایمیفنویک و ن

 ازانسان شیب ینگار وب (2018) نتونییو کو یلوگوس

 ازانسان شیب تالیجید یها مطالعات داده یسو به (2020لوپتون )

 
کرد که مدلی را برگزینیم که هم بر نظرمان، ما را به این سمت هدایت  مورد یشناخت طور که اشاره شد، حساسیت روش همان 

ارتباطات و کسب اطالعات با  یها داشته باشد و فقدان دیاسناد و اطالعات مربوط به محیط آنالین )در این پژوهش، اینستاگرام( تأک
ورد توجه قرار دهد هم کنکاش و مشاهده و مصاحبه در محیط آنالین را م یرفع کند. به عبارت نیز خود افراد در محیط واقعی را برای ما

را مناسب دیدیم. در  سیدبکبنابراین، برای نیل به این هدف مدل  ؛و هم پیوندی با محیط آفالین و خارج از فضای اینترنت برقرار کند
عمیق، تحلیل و تفسیر مطالب بهره گرفته  ة، همچون مدل مذکور، از مشاهده )آنالین و آفالین(، مصاحبرو شیروش پیشنهادی پ

که در را اصلی اینستاگرام  یها تید و قابلوش میاینستاگرام اشاره  یها تی. پس از معرفی میدان پژوهش )اینستاگرام(، به قابلشود یم

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ  
1. translation 

2. mediator 

3. actant 

4. black box 

5. exteriority within 

6. entanglement 

7. phenomena 
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و  ویها، الیک و و زیر پست، هشتگ یها اینستاگرام، کامنت پستدر مواردی مثل  ،تفسیر و تحلیل مطالب به ما کمک خواهد کرد
 ها تیذکر کردیم و چگونگی تحلیل این قابل یشناخت عنوان مواد و موارد روش ، بهازانسان شیطور ویژه با رویکرد ب را به استوری و الیو

 یشناخت ضرورت یک کالژ روش به تیدرنها ،پیشنهادی یها مطالعات و روش رغم یکه علرا  دیم. دلیل اینکررا با این رویکرد بررسی 
 خالصه کرد:در موارد زیر  توان یرسیدیم م

خصوص در انسان آزمایشگاهی(،  شبکه ارائه داده است )به-با لنز نظری کنشگر ینگار . نکات و مواردی که التور در مطالعات مردم1
 یها تیطور ویژه، با قابل و اینستاگرام به یطورکل بستر و میدان فضای مجازی به یجوابگو توانند ینم ،اگرچه بسیار سودمند هستند

 ؛دنباش اش یاجتماع-یخاص فن
محور است و  انسان ینگار ، همچنان یک روش مردمشود یطور توأمان پرداخته م . در مدل سیدبک، اگرچه به سه ساحت اصلی به2

 ؛در آن مطرح نیست ازانسان شیب یها هیتوص
شده است. در  دمند و شناختهکوزینتس هم برای ما همچنان وجود داشت، هرچند این روش بسیار سو ینگار نکته در روش نت نی. ا3

طور عملی  ، اما بهاند دهیبخش ازانسان شیکوزینتس یک گرایش ب ینگار لوگوسی و کویینتن به نت «ازانسان شیب ینگار نت» ةمقال
و صرفاً برخی مطالب کلی در نوع  دنکن یمصاحبه، تحلیل اسناد و حتی نوع مشاهده را مطرح نم یها وهیش دربارۀبرای ما مطالبی 

 ؛دسازن یمطرح م ینگار به نت ازانسان شیرویکرد ب
مادی -اجتماعی ةبسیار موشکافانه به مباحث مربوط به نوع مصاحب شان یشنهادیدر برخی فرازهای روش پ نیز . فنویک و نیمیما4

 اینستاگرام باشند. ی مانندفرد میدان منحصربه یها یژگیو یپاسخگو توانند ی، اما همچنان نمپردازند یم
هریک از موارد مذکور را در  یها شنهادیو پ ها هیخاص آن الزم دیدیم توص یها یژگیضرورت میدان پژوهش و و بنابراین، به

 اینستاگرام برجسته کنیم. یها یژگیبا هم ترکیب و موارد مفید هریک را با و گریاینستاگرام بار د یها یژگیشمایل و

 نخست: مشاهده ۀمرحل .4-1
ماهوی  یها (، تا امروز تفاوت3: 1391مطرح شد )معمار و همکاران،  1994در  1بارنزی. ای. بار توسط ج نیاجتماعی که اول یها شبکه

 ؛گوناگونی که ساخته شده است یها اجتماعی بوده و هم در نوع پلتفرم یها را تجربه کرده است. این تفاوت هم در اهداف شبکه
، میدان ازانسان شیهم در شمایل فناورانه و هم در کاربری آن بسیار اهمیت دارد. برای محقق ب ،بنابراین شناخت یک شبکة اجتماعی

بدین معنا که موجودیت خود میدان شامل تمامی پیوندهای عناصر  .یا اتصالی دارد یا پژوهش خود یک موجودیت پیوندی، رابطه
عنوان میدانی که  اینستاگرام، در همان ابتدا باید به مانندگرفتن میدانی بنابراین درنظر ؛(182: 2019لئود،  است )مک یرانسانیانسانی و غ

مستقل از انسان یا صرفاً انسانی نیست، درنظر گرفته شود. خود اینستاگرام، ترکیبی از فناوری، انسان و تمامی عناصر غیرانسانی است. 
 ش در آن برآمد.پس از این ادراک است که باید خود اینستاگرام را شناخت و در پی پژوه

بسیار مناسب فضای  یها طیاز کاربران، یکی از مح یا اجتماعی محبوب و با طیف گسترده یها عنوان یکی از شبکه اینستاگرام، به 
اینستاگرام با پیوند مناسب آن با  یها تیمجازی باشد. قابل ینگار مردم یها بستر مناسبی برای پژوهش تواند یمجازی است که م

(. سهولت کار با اینستاگرام در 2: 2017دیگر آنالین ایجاد کند )الاستاتوس،  یها طیمح ادوربین توانسته است فضایی نسبتاً متفاوت ب
: 2017، ستاتوسعکس که براساس آمارهای خود اینستاگرام میلیاردها عکس به اشتراک گذاشته شده است )الا یگذار ارائه و اشتراک

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ  
1. J.A.Barnes 
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ها نیز کاربرد دارد،  که در برخی دیگر از شبکه ییها گ( و نیز شرایط بسیار فوری در تسهیل ارتباطات و همچنین استفاده از هشت574
عنوان یک محیط اجتماعی بزرگ برای پژوهش اجتماعی  اجتماعی دیگر، بلکه به یها تنها در میان شبکه ، نهیبستر بسیار مناسب

است، ذات  ناپذیر عنوان هدف اصلی و کاربری آن مورد توجه و کتمان اهم آورده است. چیزی که برای اینستاگرام بهگسترده، فر
وسیع و کمی نیز در این میدان انجام شده  یها اینکه کارهایی با داده رغم یکه عل شود یتصویری آن است که همین امر هم سبب م

موبایل از  یها . بهبود متوسط ظاهر عکس1اجتماعی برشمرد:  ةبرای این شبک توان یمچند ویژگی  ،(579: 2017است )الاستاتوس، 
برای آپلود عکس ]و فیلم[  زیاد. سرعت 3 ، وعکس در اینستاگرام در سرتاسر چندین پلتفرم یگذار اشتراک . به2 ،طریق برخی فیلترها

است و دارای فرهنگ بصری بسیار عظیمی است. همچنین  تصویرمحور ةبنابراین، این شبکه یک شبک ؛(576: 2017)الاستادیوس، 
 ةلیوس جز موبایل و به یا لهیحتی قابلیت آپلود عکس با وس ،آن ةاولی یها و در نسخه شود یبر دوربین تلفن همراه م یبسیار دیتأک
شده  کارکرد اساسی اینستاگرام که برای کاربران آن نیز شناخته ترتیب . بدین(575: 2017نبود )الاستادیوس،  ریپذ امکان تشیسا وب

 توانند یموضوع پژوهش م درمورد که ییها برای عکس و فیلم است )همان(. در این راستا، هشتگ 1یک سرویس میزبان شتریاست، ب
، مسیرهای میانبر بسیار شوند یمطرح م شده( باال و شناخته یها کننده و محبوب )با میزان دنبال زیبرانگ مناقشه یها عنوان هشتگ به

که این پژوهش از آن  یا تا بهتر بتوان در این مرحله به مشاهدات دقیق دست یافت. در رساله کنند یمناسبی برای پژوهشگر فراهم م
 حجاب»و  «برتر حجاب»، «سفید های چهارشنبه» مانند ییها مستخرج شده است و متمرکز بر مناقشات حجاب در ایران است، هشتگ

بسیار سودمندی بودند که پژوهشگران را برای مشاهدات دقیق در میدان اینستاگرام  یها ، نمونه«ماة اسلح ما دوربین» و« اجباری
اجتماعی فنی اینستاگرام  ةمدل شبک د( بای1987از التور ) یو به تأس ازانسان شیحول این موضوع هدایت کردند. با توجه به رویکرد ب

نامتقارن و نامتجانس اینستاگرام  یها تیتا ابعاد و گسترۀ شبکه و عامل کند ی(. این مدل به محقق کمک م1را داشته باشیم )شکل 
و ) تواند یاین مدل در حین پژوهش م همه نیباا .دشوکشف  تواند یمشاهده بسیاری از ابعاد آن م ةد و در مرحلشوبرای محقق روشن 

و بخشی از آن از دو  دشو ینخست( ترسیم م ةد. به عبارتی، بخشی از این مدل از دل مشاهده )مرحلشوتر و تکمیل  ( گستردهدیبا
 استخراج و اضافه شود. دها بای مرحلة بعدی یعنی تحلیل اسناد و مصاحبه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ  
1. hosting service 



 

 

 

 

 

 1401، زمستان 4، شماره 11اجتماعی در ایران، دوره مطالعات و تحقیقات   980 

  

 

 
 ازانسان شیب ینستانگاریفنی اینستاگرام در ا-اجتماعی ۀ. شبک1شکل 

 

 دوم: تحلیل اسناد ۀمرحل
عنوان تحلیل اسناد را دارند، درنظر  ابعاد اینستاگرام را که قابلیت بیشترین تحلیل، به نیتر در این بخش ما با توجه به مدل باال، مهم

 یها دشنهای، و الیو هستند که برای هرکدام، برخی پویها، الیک و و ها، هشتگ ها، کامنت این پنج قابلیت اصلی شامل پست .گرفتیم
 ارائه شد. ازانسان شیتکمیلی برای تحلیلِ ب

 ها از پست ازانسان شیب لی. تحل4-2-1
میلیون کاربر فعال دارد  500از  شیپرطرفدار( که حدوداً سالیانه ب ةاجتماعی )جزء سه شبک یها اینستاگرام یکی از پرطرفدارترین شبکه

از اینستاگرام پست  شتریکاربران توییتر بسیار ب همه نیدارد. باا یتر ( و در مقایسه با توییتر کاربران بسیار فعال2016)اینستاگرام، 
ها( انجام  ها )کامنت پست گوها در اینستاگرام بیشتر زیرو برای این مهم ذکر کرد؛ از جمله اینکه گفت توان ی. دالیل زیادی مگذارند یم
نکته، دو دلیل دیگر نیز به  نی. جدا از اندیآ یحساب م نظرات زیر یک پست، خود یک پست به نیولی در توییتر هریک از ا ،شود یم

د که مهم است: یکی اینکه در اینستاگرام برای هر پست حتماً باید یک عکس قرار داده شود و شاید همین دلیلی باش گاننگارند ۀعقید
شده است که  سبب. دلیل دوم اینکه قابلیت استوری در اینستاگرام افتد یبه تعویق م گذاری دیدن یک عکس مناسب، پست تا تدارک

 سمت استوری سوق پیدا کنند. بسیاری به
 ؛استفاده شود ها کیباید تا حد ممکن از تمامی فنون و تکن ازانسان شیاینستاگرام، در رویکرد ب یها ها و عکس در تحلیل پست

( در نستاگرامیفنی ا یها تیاستفاده کرد. باید فیلترهای عکس )قابل 1بصری یها کیاز تکن توان یبنابراین در تحلیل عکس یا ویدیو م

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ  
1. visual 
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 نکهیاز جمله کامنت، الیک، هشتگ و... که جدا از ا شود یکار گرفته م مختلفی به یها تیقابل ،بررسی شود. همچنین در پست ها لیتحل
شود که تمامی این  دینکته تأک نیجداگانه بررسی شوند، باید در ارتباط با یکدیگر نیز مورد تحلیل قرار گیرند. باید بر ا دکدام بایهر
عنوان  نه به ،درنظر بگیریم دهیتن درهم 1ۀعنوان یک پدید به را و در تعامالت با هم تحلیل شوند. باید عکس یا پست گریکدیبا  ها تیقابل

شده و درواقع  دارد. یک پدیده خود از ارتباطات تشکیل شیپ (. پدیده مرزهای همیشه روبه14: 2007جدا از هم )باراد،  یها تیموجود
؛ بنابراین، این مرزها رو به پیش هستند. حتی در یک عکس، کنند یکنش دارد. این ارتباطات هستند که مرزها را ایجاد م روابط درون

 (.4: 2016درنظر بگیریم )وارفیلد،  دهیتن درهم شوند یکه جدا درنظر گرفته مرا ربین باید مرزهای بین بدن و دو
توانسته است به باور بارد واقعیت عاملیتی خودش را  کی همچنین باید مرزها و روابط را با دقت ببینیم و تشخیص دهیم که کدام

برای مثال، باید  ؛(1996، خود داشته است )التور ةالیق را به عالق(. یا به باور التور، توانایی ترجمه دیگر ع2007 ،نشان دهد )باراد
ها و  سمت خواست و عالیق خودش هدایت کند یا برعکس، یا راه فناوری توانسته کاربران را به ،توجه شود که در یک عکس

 روندهای مذاکره مشخص شود. دمسیرهای دیگری برگزیده شده است. بای
، محقق و غیرمحقق، همگی از بین یرخودیمرزهای بین خودی و غ دوند تحقیق قرار بگیرد. بایهمچنین محقق نباید جدا از ر

است )التور و وولگار:  ازانسان شیب یشناخت روش یها هیدر تمامی نظریات و توص ناپذیرانکارروند. این یک تذکر بسیار متداول و ب
خود محقق  .که بین محقق و میدان مطالعه و تحقیق او شکل گرفته است یکنش درهم ؛(2018 ،مالون ؛2019 ،شالدر و 2، باراد1979

خود این  ة( در کار عملی و خالق2020. لوپتون )شوند یو حتی ساخته م رندیگ یکه شکل م شود یم ییها تینیز بخشی از تمامی واقع
ها  مور دیگر خود بخشی از مسیر ساخت دادهها و تمامی ا شونده که محقق و مصاحبه کند یو اذعان م دهد ینشان م یخوب مهم را به

، محقق در بررسی جایگاه خود در بررسی مطالب و مواد اینستاگرام الزم است مدام ا. به پیشنهاد ماند لیها دخ و در ساخت داده شوند یم
دانای کل بپرهیزد و  یرتگی، مواد و کاربران مشخص کند و از روایوراجایگاه خودش را روشن کند و ارتباط و حضور خودش را با فن

 .برند یسمت خود م ها او را به و شبکه ها دهیگونه که خود این پد آن است ها دهیها و پد نشان دهد که در حال ردیابی شبکه

 ها از کامنت ازانسان شیتحلیل ب
 دی، تأکازانسان شیب یها لینشویم و نیز ادغام و پیوندهایی را که در تحل ییگرا لیها، برای اینکه دچار تقل در مشاهدات و تحلیل کامنت

( حفظ کنیم، پیشنهاد ما این است که باید به شکل 12: 2018لوگوسی و همکاران  ؛1979 ،بسیاری بر آن شده است )التور و ولگار
یک  زیرمشارکتی  ای با مشاهده میتوان یگر م ان مشاهدهعنو ها را بگشاییم و جلو برویم. ما به مرحله آن به عمل کنیم و مرحله یا شبکه

. مورد به میها را مشاهده کن و با توجه به هدف پژوهش( و سپس آن واکنش زیبرانگ یک کامنت مناقشه حاًیپست کامنت بگذاریم )ترج
)با الیک یا ریپالی( را بگشاییم و اند  تک صفحاتی که واکنش نشان داده ها را دنبال و ردیابی کنیم. گاهی الزم است تک مورد واکنش

که بیشترین بازخورد را  ییها ؛ آنمیکن یها را بررسی م گو شویم. گاهی خود کامنتو ها وارد مصاحبه و گفت در صورت لزوم با آن
اند با  شتهگذا ییها یک کامنت خاص کامنت زیرکه ر و افرادی  میکن یاند )الیک و ریپالی(، بخش ریپالی آن کامنت را باز م داشته

 ؛شده باشد دیگری نیز نوشته یها یپالی، رها یپالیهم امکان این وجود دارد که برای هرکدام از ر . بازمیکن یدقت مشاهده و مطالعه م
صفحات و از سمت بسیاری  و با ردیابی یک موضوع ممکن است )و باید( به ردیگ یخود در این مسیر قرار م بنابراین، محقق خودبه

تا جایی که ممکن باید نباید خود را محدود کند و  ازانسان شیگرایش یابد که از هدف اولیه هم ممکن است دور شود. محقق بکاربران 
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1. phenomena 
 exteriority withinمثال مفهوم  یبرا. 2
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عمیق آفالین خودمان را از میان همین افراد در  یها مصاحبه ةبخشی از دامن میتوان یپیش رود. ما م انجامد یاست یا به یک اشباع م
اند و همچنین افرادی  موضوع مورد نظر بیشترین نظرات را ابراز کرده دربارۀ. مسلماً الزم است افرادی که ها انتخاب کنیم میان کامنت

( از میان همین افراد انتخاب 2012موضوع مورد بحث دارند )بولستورف و همکاران،  دربارۀ ییها وگو دارند و حرف که تمایل به گفت
 شوند.

مثل خود کامنت، ریپالی  ییها تیقابل :ها نیز بررسی شود نی اینستاگرام مرتبط با کامنتف یها همچنین الزم است تعامالت جنبه
خود  ها تیاند و اینکه آیا این قابل در معنا و ارتباط ایجاد کرده یریکامنت. اینکه چه تأث شدن نیپ و ها یموجیها، ا ها، الیک کامنت کامنت
کامنت  یها تیحتی از بعد دیگر عدم قابل ؟فنی التور( یها را دارند )انواع واسطه یگر اند؟ اگر واسطه هستند، کدام نوع واسطه واسطه

ها  آن در این شبکه. پست ةبا کاراکتر محدود و دامن ییها ها یا گرایش به کامنت مثالً تعداد محدود کامنت ؛در این شبکه بررسی شود
به نقل  2011 ،رانهمکاها اصالً کامنتی ندارند )ماینکوندا و  درصد پست 60 باًیکامنت دارند و تقر 55/2 طور میانگین در اینستاگرام به

ها نیز در تحلیل بررسی  و فقدان ها تیاین شبکه، این عدم قابل یها تیدر کنار قابل دبای امۀ (. به عقید575 :2017 ،وسیاالاستاد از
که این مقاله از آن  یا . با توجه به مشاهدات در رسالهگرفته ( بهر2007باراد ) 1از مفهوم برش عاملیتی توان یاین مهم م دربارۀند. شو

ها کاربران را نیز به این  ها و کامنت کپشن ةچندان مناسب آن در ارائ قابلیت نه لیدل استخراج شده است، متوجه شدیم که اینستاگرام به
یا طرح مباحث مورد نظرشان بپردازند. این  یگذار اشتراک که بیشتر با عکس و تصویر و ویدیو به نشر و به کند یسمت هدایت م

با گستره و دانش واژگانی خود صحبت کند و گاهی کلماتی که به  کند یهمیشه سعی مفرد  .مثل کلمه در زبان است قاًیمحدودیت دق
 را بزند. شرا اقناع کنند که با آن واژه معنایی را خلق کند و حرف اورا تغییر دهند و  او ةممکن است هدف اولی ندیآ یم اوذهن 

و  ها تیمدام این قابل دجدید ارائه دهید. محقق بای یها ترجمه یخودتان تغییر دهید و حت یها لیرا در تحل ها تیجایگاه عامل
نامتجانس را مشخص  یها تییگاه عاملشبکه تحلیل کند و جا-کنشگر ةترجمه و وساطت در نظری یها دواژهیرا با کل ها تیمحدود

بیزینس، قدرت، نهادهای سیاست، نهادهای دینی و... . در بسیاری  مانندها کشف شود؛ ارتباطاتی  کامنت یال روابط در البه د. بایسازد
با توسل به  نیز ها اهدافی از این دست دارند که ممکن است کاربران کنندگان بسیار دارند، بسیاری از کامنت از صفحات که دنبال

ها خود قابلیت ذاتی دیگر کامنت در اینستاگرام  بنابراین حضور و قابلیت گذاشتن هشتگ در کامنت ؛دنها این مهم را انجام ده هشتگ
 ( که باید مورد توجه و دقت قرار بگیرد.2017است )الاستادوس، 

 ها از هشتگ ازانسان شیتحلیل ب
بسیار مناسبی است تا به مفهوم مورد نظر نزدیک شویم  ةتا به نقاط بحرانی موضوع وارد شویم و وسیل کنند یها بسیار کمک م هشتگ

ها به فراخور کاربری اصلی آن برای  در اینستاگرام هشتگ شتریهرچند ب ؛(576: 2017الاستادیوس،  به نقل از 2014)هایفیلد و لئو، 
تمامی این روابط را  دبای ازانسان شی(. محقق ب576: 2017)الاستادیوس،  شوند یم نظر استفاده تصاویر و رجوع به تصویر مورد ةارائ

خاصیت خود  لیدل مورد نظر و مفهومی پژوهش بهره بگیرد و به یها دانیها برای ورود به م از هشتگ تواند یردیابی کند. محقق م
هشتگ وارد  ةلیوس ، استفاده کند. محقق بههستنددیک بسیار نز ازانسان شیو به هدف ب کنند یعمل م یا ها که بسیار شبکه هشتگ
خود را  یها یمشاهده کند )اگر پابلیک باشد( که هرکدام اهداف، مفاهیم و کاربر تواند یها را م که بسیاری از پست شود یم یا صفحه

تحلیل مورد نظر  ةیک مخاطب معمولی است )یعنی خارج از حیط ۀها مربوط به صفحاتی هستند که اید پست نیدارد؛ بسیاری از ا
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1. agential cuts 



 

 

 

 

 

 983شناختی در تحلیل اینستاگرام ...   اینستانگاری بیش از  انسان: پیشنهادهای روش

 

 

را  فردبنابراین، یک هشتگ  ؛است(. بسیاری دیگر اما ممکن است کاربری مستقیم و مربوط به همان هشتگ مورد نظر را داشته باشند
 .دهد یو کنشگران گوناگون سوق م ها تیمختلف با عامل یها به شبکه

استفاده کند.  1دستی یها وهیآنالین تا ش یها داده یآور از ابزارهای گوناگونی برای جمع تواند یمحقق مبا توجه به اهداف پژوهش، 
که را نظر و نزدیک به پژوهش پرتاب شد، آن صفحاتی  مورد یها هشتگ لةیوس به فرد؛ زمانی که شود یاما دو نکته در اینجا پیشنهاد م

چرا که بخشی از  ؛بیشتری دارند یها کیها و ال ی که کامنتیاه کند یا آن میدنبال  نزدیک است اوبیشتر به هدف پژوهش مورد نظر 
. اما باید تشخیص داد که خود یک هشتگ در صفحة هشتگ شوند یها با توجه به مطالب پیشین، خود منبع اصلی تحلیل م کامنت نیا

ا چیست؟ چگونه ه اشتراک آن ةاند؟ نقط این روابط چگونه عمل کرده .ها را به شکل واحدی درآورده است مورد نظر چگونه این تفاوت
یک هشتگ دارای عاملیت شده است و کاربران مختلف و با اهداف گوناگون را گرداگرد هم در یک شبکه جمع کرده است؟ در صورت 

آن هشتگ و آن موضوع آشکار  آن پست بررسی و روابط نامشخص بین ۀشد نظر و مفهوم ارائه ارتباط بین هشتگ مورد دلزوم بای
 2015(، منافع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... یا ابراز بیشتر خود )هیتلین و هولکومب، ویو افزایششدن ) دهید شترید. روابطی مثل بشو

را  زیانگبر یک مطلب مناقشه دشبکه باید تمامی این روابط را کشف کند. محقق بای-(. یک محقق کنشگر2017الاستادیوس  به نقل از
صفحات دیگری که همان  اب .کرده است که مدنظر دارد، ردیابی کند و ببیند که آیا همان مطلب از صفحات دیگری نیز انتشار پیدا

ها  تر بوده است نشان دهد. برای این هدف، هشتگ که برای هریک مهمرا اند مقایسه کند و نقاط و مواردی  مطلب را ارائه داده
مختلفی آن را  یها جیکه پ یمشو یهشتگ مورد نظر با یک مطلب مواجه م ةچرا که با حضور در صفح ؛اسبی باشندابزار من توانند یم

 ا را ردیابی و مقایسهه آن دها و بسیاری دیگر از مطالبشان وجود دارد که محقق بای در نظرات، کپشن ییها اما تفاوت ،اند انتشار داده
 یرو شیبسیار سودمندی را پ یها مرتبط، داده یها استخراج شده، بررسی بسیاری از هشتگ. در پژوهشی که این مقاله از آن کند

گوناگون دیگری  یها تیها و عامل مربوط به مناقشات حجاب در ایران، به شبکه یها برای مثال، بسیاری از هشتگ ؛محققان قرار داد
 رغمیگوناگون سیاسی که عل یها به شبکة مد، آرایش و بیزینس اشاره کرد و یا گروه توان یها م این شبکه ةمتصل بودند. از جمل

 مربوط، به یک پیوند مشترک رسیده بودند. یها این موضوعات و ذیل هشتگ دربارۀ، شان یاسیس یمش در خط یا شهیاختالفات ر

 ویو و ها کیاز ال انسان از شیتحلیل ب
یا از  زیبرانگ د این بود که برخی از موضوعات مناقشهکردنکاربرد الیک مشاهده  دربارۀطور تجربی  به انکه پژوهشگر یتوجه قابل ةنکت

در جوامعی دیگر( که بسیاری از کاربران از گذاشتن کامنت و  نیجن حجاب در ایران یا سقط مانندنظر قانونی دارای محدودیت )مسائلی 
همراهی  حال نی، اما درعزندیپره یجد از آن م متعاقب و عواقب آن به یمسائل لیدل و بهآن مطلب  یگذار اشتراک آن یا به دربارۀصحبت 

همراهی پنهان  ، نوعیکردن کیادعا کرد که ال توان یکه صرفاً آن مطلب را الیک کنند. درواقع م دهند یبا آن مطلب دارند، ترجیح م
میزان بازدیدکنندگان یک مطلب را نشان دهد. بسیاری  تواند ینم خود یخود الیک به همه نی. بااة زیاد استتر در اموری با مناقش و امن

نام دیسالیک )نپسندیدن( ندارد  شاید یکی از دالیل این باشد که اینستاگرام قابلیتی به .کنند یو آن را الیک نم نندیب یافراد مطلبی را م
گرام قابلیت دیگری نیز دارد که با این قابلیت تالش کرده است فراسوی اما اینستا ،اجتماعی دیگر دارند یها که بسیاری از شبکه

( یک مطلب شده دهی)د ویو آن قابلیت و اند دهییا نکردن نشان دهد چه افرادی آن پست )معموالً با محتوای ویدیو( را د کردن کیال
باال رود. و  شانیهاویدارند که میزان و دیمهم تأک نیاست. کاربران اینستاگرام که معموالً صفحات معروف و عمومی دارند، بسیار بر ا
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1. manual 
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در  شانیووهایمحقق بارها با این مهم مواجه شده است که کاربران معروف اینستاگرام بسیار در الیوها و مطالب خودشان بر میزان و
و  ها کیدر ال یا مامی موارد رابطهباید ت ازانسان شی. محقق اینستانگاری بکنند ییک مطلب اذعان م یگذار اشتراک حین یک الیو یا به

سمت خودش ترجمه کرده است و کاربران برای باالرفتن ویووها  اهداف کاربران را به ویبرای مثال آیا قابلیت و ؛بازدیدها را کشف کند
اربر یا مخاطب؟ یا ویدیوها و الیوها و مطالب با بازخورد باال هستند؟ کنشگر اصلی چه کسی است؟ ویوی باال، مطالب، ک ةارائ یدر پ
دیگری یا دیگران را دارد؟ چگونه تمامی  ةتوانایی ترجم کی و کدام شود یاین کنشگران؟ ارتباط این کنشگران چگونه تعریف م ةهم

 اند؟ بدل شده دهیتن ، انسان و موارد فنی و مادی همگی با هم به یک پدیده و با مرزهای درهمها تی، عدم قابلها تیاین قابل

 از استوری و الیو اینستاگرام انسان از شیتحلیل ب
ها،  که مطالب زودگذر مثل عکس دهد یاینستاگرام است. استوری این امکان را م یها تیقابل نیتر استوری و الیو یکی از مبتکرانه

در کل  هیثان 15ها به مدت  کند. داستان یبارگذار مانند یساعت در شبکه باقی م 24را که فقط  1کوتاه و جریان الیو مستقیم یها لمیف
محقق اینستانگاری  (.2009ران، همکاها را مشاهده کنند )فالویان و  داستان بیترت به توانند ی. کاربران مشوند یداده م شینما صفحه

ال انسان، سرعت برای مث ؛غیرانسانی را در یک استوری مشخص کند-مختلف انسانی یها با ردیابی دقیق شبکه دبای ازانسان شیب
 یها تییک استوری و جایگاه عامل شدن تیالیساعت ماندن یک استوری در شبکه(، ها 24نمایش هر استوری یا  هیثان 15)زمان: 

هر استوری و  ةبرای مثال، زمان ارائ ؛جایی حضور هرکدام را با دقت بررسی کند هو جاب گریکدیانسان و قابلیت فنی در تعامل با 
 ةکردن یک استوری، آن را در صفح کاربر با هایالیت حال نیدرع .کند یمدت استوری، جایگاه عاملیت را دگرگون م تاهکو ماندن یباق

خودش قالب  یها یژگیاین قابلیت فنی، با و همه نی. باادهد یکه عاملیت کاربر را نشان م دارد یخود برای مدت همیشگی نگه م
. محقق اینستانگاری مجازی باید تمامی کند یمطالب موقتی تشویق م ةو کاربران را به ارائ دهد یبه طرح مطالب به کاربر م یا ژهیو

 اجتماعی را توأمان بررسی کند.-فنی یها این شبکه
 یها تیو جدیدترین قابل نیتر . الیو یکی از مهمدشو ی، ارائه مدیآ یم شیالیو در اینستاگرام، در همان قسمتی که استوری به نما

د. دوربین دیجیتال و شوفنی و اجتماعی آن بررسی  یها تیدر ارتباط و پیوند مستقیم با دوربین دیجیتال و قابل دم است که بایاینستاگرا
که سازد  میسر میو همراه با ادراک خاصی از کاربر را برای بسیاری از مخاطبان  یا پیوند آن با الیو اینستاگرام، نمایش عینی، لحظه

وجود  یات پیرامونی خود که در حین الیو بهئخود، جز یها و توانایی اصالح و روتوش خود، گفته کنند یک درک مطور مشتر زمان را به
. همین امر الیوهای اینستاگرام را در بسیاری از مسائل و رسد یبه حداقل م ها کنترل آن کنترل امور را ندارند یا یطورکل و به دیآ یم

شدن  طور مستقیم توسط یک کاربر دیگر در حال پخش ه است. واکنش افرادی که بهاختس «زیبرانگ مناقشه»مباحث اجتماعی 
عنوان  ؟ پیوند دوربین و اینستاگرام، بهکند یهستند، چگونه است؟ چگونه الیو اینستاگرام، قابلیت نظارتی نیز پیدا م شانیوهایال

، چگونه است؟ این آپاراتوس )باراد، کند یکه بسیاری از مباحث و مسائل و مطالب را برای مخاطب و همچنین کاربر ترجمه م یا واسطه
 گذارد ی)التور( چگونه شکل گرفته است و چگونه موارد انسانی و غیرانسانی را با هم ترکیب کرده است یا نم اهی( یا جعبه س2007

مرتبط را  یها را خوب بشناسد و شبکه وندهایباید ابتدا این پ ازانسان شیشود؟ محقق اینستانگاری ب برخی دیگر از کنشگران وارد آن
 ترجمه را در مطالب و مباحث مورد نظر ارائه دهد. یها وهیش تیکشف کند و درنها یکی یکی
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1. live stream transmission 
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 ازانسان شیها در اینستانگاری ب سوم: مصاحبه ۀمرحل
عملی انسان و غیرانسان در میدان  یدگیتن باید براساس فهم و شناخت محقق برای درهم ،ازانسان شیمصاحبه در اینستانگاری ب

، اثرات و عناصر انسانی و ها تیبرای کشف عامل ندیآ یشوندگان به کمک محقق م مصاحبه ید. به عبارتشواینستاگرام طراحی و تدوین 
اصلی مصاحبه را در  راهبرد(. فنیک و نیمیما سه 183: 2019 لئون، ماک به نقل از 2015 ،غیرانسانی در میدان تحقیق )فنویک و نیمیما

 :دهند یم شنهادیپ شوند یانجام م 1ماده و انسان )جامعه( یدگیتن که با هدف درهم ییها پژوهش
 ؛(183: 2019، لئون نوع تحقیقات نیست، ولی بسیار معمول است )مک نی/ سند ]/فیلم[: این روش مختص اء ی. استخراج عکس/ش1

همراه  یشونده نشان دهید )بهتر است به دایرکت مخاطب فرستاده شود تا با گوش یک پست به مصاحبه دیتوان یبرای مثال م
اینستاگرام و  یاستفاده از مصنوع گوشی و فناور ۀویمواجهه با آن پست، ش یها وهیخودش آن را مالحظه کند( و با دقت تمام ش

مربوط به موضوع  یا . یا اینکه از او بخواهید آیا حاضر است در صفحهکندشونده را واکاوی  آن توسط مصاحبه یها تیکاربرد قابل
مورد پژوهش )برای مثال موضوع حجاب(، در شبکة اینستاگرام عکس یا فیلمی از او ارائه شود. اگر بپذیرد، باید تمام تغییراتی که 

( را با دقت بررسی دهد یخود )برای مثال تغییراتی در پوشش یا حجاب خود مبرای گرفتن عکس در ژست و حالت خود، ظاهر 
بسیار مناسبی به محقق  یها داده تواند یعدم پذیرش و دالیل او صحبت شود که این نیز م ۀکرد. اگر هم نپذیرفت، باید دربار

، احساسات و ادراکات و ها یامنناها،  سشونده به کشف این تر موضوعات حساس بدهد که خود محقق باید با کمک مصاحبه دربارۀ
 اند، برآید. که موجد این ادراکات و احساسات شده یی)ها(  تیها و عامل شبکه

را بسازند )همان(. لوپتون  ندمحوریفراکه نقشه یا سایر اسناد  شود یکنندگان خواسته م از شرکت :2کننده مشارکت یبردار . نقشه2
و  کند یکنندگان اشاره م خود بر کالژ، نوشتن خالق، تصویرگری، ویرایش بصری توسط شرکت ة( نیز در روش خالقان8: 2020)

یک عکس بگیرد یا به او داده شود یا از  شود یبرای مثال فرض کنید از مخاطب خواسته م ؛نیز نوشتن یک داستان کوتاه
خود بگذارد. در این حین باید تمامی عوامل  اینستاگرام ةشونده استفاده شود و آن را در صفح گالری خود مصاحبه یها عکس

فنی اپلیکیشن و دیگر امور  یها تیقابل یریکارگ و چگونگی به یریکارگ بررسی و یادداشت شود. تعامالت آن فرد با به ءجز بهءجز
غیرانسانی است -یانسان یها کنش عنوان بخشی از درون به 4و ارتباطات اتصالی 3مورد واکاوی دقیق قرار بگیرد و نیروهای عاطفی

شونده، از  با رعایت اخالق پژوهشی و مجوز از سوی مصاحبه توان ی(. م8: 2020لوپتون  به نقل از 2019بررسی شوند )لوپتون 
ها نیز به فهم کاربران از چگونگی مواجهه و  شونده فیلم گرفت تا در تحلیل دقت بیشتری صورت بگیرد و در مصاحبه مصاحبه

عنوان یک کاربر  شونده )به برای مثال به این درک برسد که مصاحبه ؛و پست از نگاه آنان تالش کند شناخت و درک استوری
را ارائه  ها عنوان پست آن به دهند یشدن مناسب نیستند و ترجیح م ، چه مطالبی برای استوریکند یفعال(، چه مطالبی را استوری م

شدن دارد و مطلبی برای استوری مناسب  که مطلبی قابلیت پست دهد یم ها چیست و چرا تشخیص این تفاوت از دهند، ادراک او
 د.شومرحله کشف  مرحله ،شونده و ادراکات باید با خوانش و درک مصاحبه ها سهیاین مقا .است

کار یا فعالیت خود را در میدان  شود یکنندگان خواسته م است که در آن از شرکت ی راهبرد(: نوع2005)التور،  5. مصاحبه در دوبل3
شونده قرار است چیزی را به شما آموزش بدهد. کاربرد این روش  (. گویی مصاحبه183: 2019 ،لئون پژوهش توصیف کنند )مک
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1. sociomaterial 

2. participant mapping 

3. affective forces 
4. relational connections 
5. interviewing to the double 
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نوع مصاحبه، از  نیا ةیشده بسیار مفید است )همان(. در اصل و شکل اول برای توجه به جزئیات روزمره، جزئیات و مطالب فراموش
که تصور کند که در محل کار خودش قرار است جای کارش را به یک نفر دیگر بدهد و برای آن  هشدشونده خواسته  احبهمص

یک  مانندشونده  بنابراین مصاحبه ؛را دربارۀ آن کار توضیح دهد زیچ نفری که قرار است جای او کار کند باید با جزئیات همه
(. در اینستانگاری 5: 2009 ،)نیکولینی دهد یو آموزش م کند یات را بازگو مجزئی ة، همدهد یبا جزئیات آموزش م 1مدرس

شونده خواست که در مواجهه با یک پست برای ما آموزش بدهد  از این شیوه بهره گرفت و از کاربر و مصاحبه توان یم ازانسان شیب
برای ما  کند یها توجه م رایط معمول، معموالً به آنتشخیص دهد و در ش تواند یکه به چه مواردی باید توجه کرد و روابطی را که م

ها موضوعات و مطالب مربوط به موضوع پژوهش با تلفن  کننده برای مثال در پژوهش حاضر، به بسیاری از مشارکت ؛بازگو کند
شان با آن مطلب چگونه است. آنان  مواجهه یها وهیمحقق نشان دهند که ش ههمراه خودشان نشان داده شد و از آنان خواسته شد ب

که چگونه آن  دادند یو نشان م دادند یها به محقق آموزش م ر آنبیشت، عنوان نمونه ؛ بهکردند یبه ابعاد گوناگون آن مطلب اشاره م
 نستاگرامشانیکسپلور( ا)ا نیب یا نه، برای اینکه آن دست مطالب در بخش ذره کنند یها را آیا مطالعه م ، کپشنخوانند یمطلب را م

 و... . کنند ینیاید چه ترفندهایی را استفاده م
حالت  باید ها مصاحبه ة، مرحلازانسان شیاینستانگاری ب یها ها دقت کرد: در مصاحبه مصاحبه دربارۀبه چند نکته  دهمچنین بای

معنا که در حین مطالعه و  نیجد بپرهیزید؛ به ا بهکامالً جدا  ةعنوان یک مرحل داشته باشند و از مصاحبه به یا هیبازگشتی و غیررو
 یا عمیق با آنان شوید. همچنین در مرحله ة( ممکن است مواردی نیاز باشد که وارد مصاحب2اول و دوم، در شکل  ةتحلیل اسناد )مرحل

هده و مطالعه و تحلیل اسناد و به مشا دیکه تمرکز بیشتر بر مصاحبه خواهد بود، ممکن است نیاز باشد که بار دیگر وارد شبکه شو
شونده و مسافت( آنالین یا آفالین  با توجه به شرایط )بستر آشنایی، شرایط مصاحبه توانند یها م دیگر اینکه مصاحبه ةبپردازید. نکت
 .انجام پذیرد
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 ازانسان شیب یسیدبک و الگوی کالژ اینستانگار یساحت . الگوی سه2شکل 

 (2004سیدبک ) ازانسان شیمدل اینستانگاری ب

 یریگ جهینتبحث و 
 بانوین مطرح شده است و طرفداران خود را هم دارد، رویکردهایی هستند  یشناس یکی از مباحث و رویکردهای جدیدی که در جامعه

گتاری، تا برخی متفکران در -جدید. این رویکردها گسترۀ بسیاری دارند و از گابریل تارد، دولوز انیگرا ییا ماد ازانسان شیعنوان ب
. این رویکردها به اشکال گوناگونی در تحقیقات رندیگ یشبکه را دربرم-کنشگر ةنظری نیجدید و همچن انیگرا یفمینیسم و ماد ةحیط

و همچنین تشتت بسیاری را  ها تیروش، خالق طةیهمواره در ح همه نیند. بااا تجربی بسیاری مورد استفاده قرار گرفته یها و پژوهش
متناسب با میدان  یاین رویکردها، الزم است روش یشناس و معرفت یشناس یفرد در هست منحصربه یها یژگیو لیدل شاهد هستیم. به

. مبنای شدارائه  یشناخت ، یک کالژ روششود. این مهم با درنظرگرفتن میدان پژوهش اینستاگرام در این پژوهش یحاپژوهش طر
هم به شکل آنالین و هم آفالین در  مصاحبهو  اسناد ةمطالع، مشاهدهسیدبک است که  یا مرحله اصلی این روش، براساس مدل سه

 ازانسان شیدیگر که تمرکزی بر رویکردهای ب یشناخت روش یها شنهادیها و پ آن وجود دارد. این مدل اصلی را با برخی دیگر از مدل
 برای تحلیل اینستاگرام ارائه دادیم. یشناخت عنوان یک کالژ روش را به ییها شنهادیاند ترکیب کردیم و پ داشته
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 ؛دارند نستاگرامیا دانیم ةمطالع یبرا هایی و ضعف ها ها قوت روش نیا یما از مطالعات گوناگون نشان داد که تمام یها افتهی
مثال، محقق به این نتیجه  ؛ برایباشد دانیم نیمحقق در ا یجوابگو تواند یم یادیتا حد ز یشناخت وشکه کالژ ر میافتیدر نیبنابرا

اجتماعی دارد  یها زیادی با این قابلیت در دیگر شبکه یها تفاوتو است  ای ها در اینستاگرام، قابلیت ویژه رسید که قابلیت فنی پست
 دآن با دیگر کنشگران و بازیگران بازشناخت و بای یکنش و درهم یبدون درنظرگرفتن هدف اصلی این فناور توان ینم یراحت که به

التور درنظر گرفته شود بازشناخت و درک  ةیک جعبه سیاه یا وساطت در اندیشمانند  تواند یکه خود م را پیوندهای درونی این قابلیت
آن  مطالعة به لیتحل عنوان یک سند قابل رهای مختلف آن را بازشناخت و سپس بهآن و مسی یریگ چگونگی شکل باید همچنین .کرد

 متصل به آن هستند. یها فرد و شبکه شکل نیازمند شناخت ابعاد منحصربه نیاینستاگرام هم به هم یها تیپرداخت. دیگر قابل
 یجوابگو تواند ی، هرگز نمکند یمو برای ما روشن  گذارد یما م یرو شیروش سیدبک، اگرچه این سه ساحت مذکور را پ

، عاملیت اصلی و مرکزی ینگار دیگر رویکردهای مردم مانندعنوان بازیگر اصلی  باشد و انسان به ازانسان شیبا رویکرد ب ییها پژوهش
 ؛2010کوزینتس ) ینگار ، یعنی وبینگار شده در ارتباط فضای اینترنت و مردم شناخته یها در یکی دیگر از روش از طرفیرا دارد. 

خوب او برای تجزیه و  یها شنهادید و نیز از پکرپیگیری  یخوب فضای اینترنت و چگونگی تحلیل آن را به توان ی(، اگرچه م2015
مورد توجه نیست.  وجه چیه بین انسان و دیگر کنشگران نامتجانس به یکنش هم این درهم تحلیل و نیز اعتبار پژوهش بهره گرفت، باز

میدان  تواند ی، نمکند یبه ارتباط ماده و جامعه اشاره م یخوب ( نیز هرچند به2014) مایمین و کیاز فنو یماد یاجتماع یارنگ مردم
مصاحبه در این رویکردها  یی که برایها وهیبرای ما ش که ؛ درحالیما قرار دهد یرو شیعنوان یک میدان ویژه پ اینستاگرام را به

خالق  یها یشناس ها و روش بنابراین باید براساس این مطالعات و مطالبی که از این روش ؛بود تیاهم، مناسب و باشود یم پیشنهاد
این  های که بتواند تمام قوت میداد یرا ارائه م یو کالژ میکرد یبر میدان مورد نظرمان اینستاگرام م یا ژهیتمرکز و ،دادند یارائه م
 یحل در میدان اینستاگرام بازشناسد و برای آن راه ها را ناکارآمد آن یها جنبه ،درنظر داشته باشد را مؤثر آنان یها شنهادیها و پ روش

 ارائه دهد.
 نی. همچن(بوک سیبرای مثال توییتر یا ف)میدان تحقیق فراتر از اینستاگرام درنظر گرفته شود  شود یدر تحقیقات آینده پیشنهاد م

ا ه آن یروزرسان بعدی نیز تالش بر به یها جمله در اینستاگرام، در پژوهش جدیدتر هرکدام، از یها تیشدن قابل و اضافه یروزرسان با به
 .مظالعه شوندروز شده نیز  د و موارد بهشو

 منابع
 یفلسف ةدوفصلنام .دولوز و برونوالتور لیژ یشناس یهست یقیتطب یشبکه؛ بررس-زومی(. ر1396، رحمان )زاده فیشر و ، محمدزمانیدیجمش زمان

 https://kj.sbu.ac.ir/article_97973.html .184-159 ،77، شناخت
: ازانسان شیب یشناس نامتجانس در جامعه یها تی(. عامل1400، علی )انیبرز یقنبر و ، رحمانزاده فیشر ،، علییخوراسگان یربان ،زهرانی، داود

(، 2)12، یفرهنگ یپژوه جامعه ةفصلنامشبکه. -کنشگر یةبر نظر دی، با تأکیشناس در جامعه ازانسان شیب یکردهایرو در انسان گاهیجا یواکاو
81-116 .doi: 10.30465/scs.2021.35214.2372 

، (2)2، رانیا در یاجتماع قاتیمطالعات و تحق .بر نوجوانان دیبا تأک یاجتماع یها بر شبکه نینو یها یوراآثار فن. (1392، اسماعیل )پور یسعد
315-338 .doi: 10.22059/jisr.2013.50431 

 نشرنی.  :تهران .مذاکره با اشیا(، 1397، رحمان )زاده فیشر
  .115-97، (1)46، فلسفه .شدن کیزیو بازگشت قانون در متاف لی(. دولوز: م1397، محمدرضا )گران ختهیر و صدرالحفاظی، سیدعلی

https://doi.org/10.22059/jop.2019.224556.1006259 

https://kj.sbu.ac.ir/article_97973.html
doi:%2010.30465/scs.2021.35214.2372
doi:%2010.22059/jisr.2013.50431
https://doi.org/10.22059/jop.2019.224556.1006259
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 قاتیمطالعات و تحق .(رانیا یتیبر بحران هو دی)با تأک تیو بحران هو یمجاز یها (. شبکه1391خاکسار، فائزه ) و ، صمدپور یعدل ،معمار، ثریا
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