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Background and Objectives: The production and circulation of information are 
significant features of the information era. The production and circulation of 
information are systems for shaping the truth, and knowledge and affecting feelings. 
Information is like a force that strikes history so as to make a new shape out of it. The 
information era in the digital situation is a different period of the information society. 
By releasing and circulating information in the digital situation, the collective 
consciousness has the capacity to receive information. Receiving information provides 
the possibility of transformations in conditions of historical life. Hence, the main claim 
of the article is that student political movements and interactions in the university have 
been revolutionized by the production and circulation of information in social 
networks. Contrary to Persian research, there are several English types of research 
about the role of social networks in the formation of political collective consciousness 
and political movements. The main object of the article is to analyze the effects of 
Instagram on students’ political movements and student’s union demands. 

Methods: This article is in the paradigm of post-humanism. In the paradigm of post-
humanism the process of problematization and analysis is related to production of 
creative writing that is able to emphasize and reveal the agency of nonhuman forces. 
Also, this article is a post-qualitative method. Data has been gathered from 19 
Instagram pages of student political organizations and guilds. Instagram posts were 
selected by considering their forms and concepts. There was a theoretical sampling, 
and then samples as analytic positions were employed. 

Findings: By entering social networks, student political organizations and guilds have found 
a network matter. Due to the networking of political organizations and guilds, they have 
gained wide audiences. Wide audiences from inside and outside of the university are the 
most significant feature that student political organizations and guilds have achieved. This 
article explains that content production on Instagram has introduced a new form of political 
activity. Student political organizations and guilds, by producing posters, photos, and images 
about their political activities and programs, are raising awareness about the political state of 
the society of Iran. In this stage, the target of raising awareness is the Iranian public. Further, 
student guilds produce photos and images about student union demands. Despite student 
political organizations, for student guilds, the production of the information is just for the 
society of students. Consequently, the growth of visualizing the political activities and events 
and sharing the university widely with the population inside and outside of the university is 
the result of the networking matter of student political organizations and guilds. Therefore 
Iranian university is more under consideration by the Iranian public. 

Conclusion: Production and circulation of information about events, ideas, and 
programs by student political organizations and guilds have resulted in the production 
of collective consciousness for the digital population. Production and circulation of the 
information provide possibilities for turning student collective consciousness into 
political actions in the physical geography of the university. The rise of hyper-space has 
ensued from the entanglement of digital and physical geography. In the hyper-space of 
the university, the population of students is more politically aware and they try more to 
make changes in the university situation. Moreover, for student organizations, 
Instagram has developed the visualization of politics, the theatrical rationality for the 
production of political positions, and gallerization of the politics. 
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  و   گههاهی آ   و   حقیقههت   گیری شهه     بههه   کههه   است   ی سازوکار   طالعات ا   چرخش   و   تولید   اهداف:   و   پیشینه 

  جمعی   آگاهی    ، دیجیتال   وضعیت   در  اطالعات  چرخش  و  نشر  کند. می  کمک  احساسات  بر  گذاری تأثیر 
  ن ایهه   بههر   کننههد. می   مهیهها   را   زندگی   تاریخی   وضعیت   در   تغییر   ام ان   که   دارد   را   عاتی ال ط ا   ریافت د  ظرفیت 
  عههات اطال   ش خ چههر   و   تولید   با  شگاه دان  در  دانشجویان  سیاسی  ال وانفع فع   و  دانشجویی  جنبش  اساس، 

  موقعیههت   بررسههی   مقالههه   ایههن   اصهه ی   ف هههد   اسههت.   شههده   تحههول   دچههار   اجتماعی  های شب ه  واسطۀ به 
  بههر   ، تصههویر   ی پایههه   بههر   اطالعههات   تولید   برای   ضایی ف   ی مثابه به   اینستاگرام،   اجتماعی   ی شب ه   تأثیرگذاری 

 است.   دانشجویی   جنبش 
 روش پساانسهانگرایی، رادای اپه در .تاسه شهده انجهام گراییپساانسهان پهارادای  در  الههمق  این  :روش

 نیروههای م یهتاع دادن ننشها بهرای خالقانهه نوشهتار تولیهد کهه  اسهت  ایشهیوه  به  مسئ ه  به  پرداختن
 19 از هههاداده اسههت. شههده امانجهه پسههاکیفی روش در مقالههه همچنههین، .یابههدمی اهمیههت غیرانسههانی

 هایپسههت .اندهدشهه آوریجمهه  دانشههجویی صههنفی و سیاسههی هایتشهه   گرامیسههتااین یصههفحه
 یمثابهههب هانمونهه سهس  و نظهری  گیری نمونهه داشهتند، کهه مضهامینی  و  شه    به  توجه  با  صفحات،

 .شدند  انتخاب  تح ی ی  هایموقعیت
 کهنش از جدیهد قهالبی ینسهتاگراما  اجتماعی شب ۀ  در  محتوا   یدتول   که  دهدمی  نشان  مقاله  این  ها:افتهی

 و  ،ههاع    پوسهترها،  تولیهد  با  دانشجویی  صنفی  و  یسیاس  یهاش  ت  است.  کرده  تعریف  را   سیاسی
 نایهرا   یجامعهه  سیاسهی  وضعیت  رۀدربا  و  یرسان  العاط  خود  سیاسی  هایفعالیت  از  مخت ف  تصاویر 
 سهت.ا  ایهران عهۀجام عموم  شهدف  بخشی  آگاهی  از  ش    این  که  توجه  این  با  ،کنندمی  بخشی  آگاهی
 صهنفی  هایخواسهته  ربهارۀد  مخت ف  هایع    و  تصاویر   نتشارا   با  ه   دانشجویی  صنفی  هایتش  

 دانشگاه  دانشجویان  اطالعات  دریافت  فهد  جامعۀ  که  تفاوت  این  با  کنندمی  رسانیاطالع  دانشجویی
 شهدن داریدیه هرچهه به دانشجویی صنفی و  سیاسی  هایتش    ایشب ه  ماهیت  مجموع،  در  هستند.

 را   دانشهگاه  و  شده  منجر   دانشگاه  بیرون  و  دورن  با  ستردهگ  طور  هب  دانشگاه  کردن  پیدا   اشتراک  و  یاستس
   .است  کرده تبدی   دیگران  برای توجه  قاب   موقعیتی  به
 هایتشه    توسه   هاهبرنامه  و  هادغدغهه  رخدادها،  یدرباره  اطالعات  چرخش  و  تولید  :یر یگجهینت

 و تولیهد  د.شهومی  منجهر   یل دیجیتا  جماعت  برای  جمعی  آگاهی  ولیدت  به  جویی،دانش  صنفی  و  سیاسی
 فهراه   اهدانشهگ  فیزی هی  جغرافیهای  در  را   کنش  به  جمعی  اهیآگ   تبدی   هایام ان  اطالعات  چرخش

 اسهت شهده منجر  دانشگاه در فرافضا  ایجاد  به  فیزی ی  جغرافیای  و  دیجیتال  جغرافیای  تنیدگی  .آوردمی
 بهرای  دیگهر،  سوی  زا   تند.هس  گاهشدان  وضعیت  در  تحول  دنبالبه  آگاهی  تحوالت  با  جمعیتی  آن  در  که

 ولیهدت  بهرای  ینمایشه  عقالنیهت  ایجهاد  سیاسهت،  شهدن  بصهری   به  گراماینستا  دانشجویی،  هایتش  
 است. شده  نتیجه  سیاست نشد  اینگارخانه و  سیاسی،  عیتموق
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 دمهقم .1
 بههوده اسههت.  و فرهنگی همواره با تغییههرات مههادی اجتمههاع همههراه  ی تغییرات سیاسی، اجتماعیهمسئ 

ها شههرای  آنه  است کی  انسانپیچیده از نیروهای انسانی و غیره ای دروضعیت مادی اجتماع مجموعه
هایی هفهه ل ؤن متریکنند. در این میان، تغییرات ت نولوژی از مه زیستن در زندگی اجتماعی را مم ن می

جههاد تغییههرات اجتمههاعی کند. تغییرات ت نولوژی بههه ایاست که وضعیت مادی اجتماع را مشخص می
 .کندیت ف مای مخهرا وارد دوره  و تاریخ زندگی اجتماعی( Rutsky, 1999)انجامد  می

 ونگیکههه در چگهه   ای یبر اساس تغییههرات ت نولههوژی   ،التاریخی ت نولوژی دیجیت  یه ورود به دور
شههرای  جدیههدی از وضههعیت مههادی شههد. وضههعیت   گیری شهه  موجب    ،کردایجاد  ماعی  ی اجتزندگ

ز هههر بیش ان ت اجتماع دانست که در آن ماشیعیت تاریخی مادیای متفاوت از وضدیجیتال را باید دوره 
ایز تمهه  ردرا ما آن  می است که(. »تنیدگی« مفهوHaraway, 2000نسانی تنیده شد )ای با نیروهای ادوره 

یههده معرفههی از پد  مههاهیتی  ،دهی . در مفهههوم تنیههدگیهیمی مانند »ترکیب« و »پیونههد« قههرار مههیا مفا ب
ایههد یجیتههال را بعیت دپ  وض. (Barad, 2014اب  ام ان پدیدار شدن را ندارد )شود که خارج از رومی

 وجود دارد.ها هپدید  شدن پدیدارام ان    ،ها انسانی دانست که در میان آنتنیدگی نیروهای انسانی و غیر
دوران پیشههادیجیتال   فههاوت ازشهه  ی متهای اجتمههاعی و فرهنگههی بهپدیههده  ،در وضعیت دیجیتال

آن هسههتند. بههرای   بههاطی برآمههده ازم ارت و نظهها ل  شده با ت نولوژی دیجیتا ها تنیدهند، زیرا آنکنظهور می
ی زندگی اجتمههاعی بهها تنیدگفهوم ماس بر اس ،های اجتماعیاز تغییرات سیاسی و جنبش  یمثال، بسیار

ر هههای دانشههجویی ایههران دشتههی بههه سههرا  جنب. بههدین سههان، وقتبیین هسههتندلوژی دیجیتال قاب ت نو
ی دیجیتال در نظر بگیری . در با ت نولوژ  اشگیتنید  گیباید آن را در چگون  ،روی وضعیت دیجیتال می

بهها ت نولههوژی ویی معاصر ایران  دانشججنبش    دگیتنی  فه  موقعیتجوی  ودنبال جستما به  ،این مقاله
عی تمهها اج  یهشههب کههه    ، پرسههش اصهه ی ایههن اسههتراینبنههاب.  هسههتی   های اجتماعیو شب ه  دیجیتال

گههاهی جمعههی در میههان   دادن به  ش    رایب  یانانشجود  های سیاسی و صنفیتش    توس   اینستاگرام آ
 کند؟پیدا می  1کارکردچگونه دانشجویان  

 
 تحقیق یپیشینه. 2

انههد تهها  ها سعی کرده پژوهش های مخت فی انجام شده است. این  پژوهش   ، ایرانی   اینترنت و دانشگاه   ی ه مین ز   در 
صههورت آمههاری  توجه کنند. اما کارها به   شگاه دان   ی ه ی گوناگون به ماهیت و کارکرد اینترنت در زمین ها از دریچه 

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 

 ظرفیهت و قهدرت کهارکرد از منظهور ندارد. اشاره اینستاگرام ییتمالگور  طراحی  سازوکار  به  کارکرد  مفهوم  که  است  ذکر   به  الزم  .1
   است. اجتماعی  هایموقعیت  به دادن  ش    برای  انسانی  نیروهای با  پیوند در  اینستاگرام  لوژیت نو  أثیرگذاریت و عام یت
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، ماهیههت و کههارکرد اینترنههت بههه  بههه بیههانی    . تی رو هسهه اند و ما فق  با بررسی رواب  متغیرههها روبههه انجام شده 
میههزان دسترسههی بههه    ، ( 1388دانشههجویان بههه اینترنههت )لویههه و لویههه،    هایی مانند سنجش نگرش گیری اندازه 

زاده و دیگههران،  جمعههه ؛ امام 1396؛ قههادری،  1386محمههدی،  )بهار و حاجی ترنت  ز این ا   اینترنت، نوع استفاده 
؛  1387نژاد،  عربی اینترنههت )سههاروخانی، توسهه ی و سههید   نسههیت و ج   (، 1396ن،  تههوالیی و هم ههارا   ؛ 1392

  ؛ 1394مرادیههان،  زاده و  زاده، مههوالی اسی )حسههین های سی ، تأثیر اینترنت بر کنش ( 1389،  غفوری و روددشتی 
تههأثیر آن بههر روابهه  اجتمههاعی و هویههت )ربیعههی و    ( و یهها اسههتفاده از اینترنههت و 1392م ههاران،  و ه یج  رس ه 

  زاده و ابراهیمههی، ؛ مهههدی 1395؛ مصهه حی نیههک و حاجیههانی،  1396؛ افشههاریان،  1391،  یههزد   ه اد محمههدز 
ه  تهه   یاف تق یهه   ان ( دانشههجوی 1388؛ گیویان و ناصرآبادی،  1397نی،  کاروا   ؛ 1393  ، فرد و شرقی بابایی   ؛ 1392
  زی سهها مفهوم   اند تا با روی رد آماری خود بههرای ماهیههت و کههارکرد اینترنههت سعی ن رده  ها پژوهش  این است. 

 د. نماین مند  دانشگاه مسئ ه   ی ه ها اینترنت را در حوز کنند و توس  آن 
یری دگبیشتر به مباحث آموزش و یا   ،جیتالت نولوژی دیاینترنت و    یهمسئ در    ،ر خارجی ه آثا در  

و ایههن  (Bayne & Gallagher, 2021؛ Perrotta, 2020؛ Williamson, 2017پردازنههد )شههگاه میر داند
ننههد های ساختاری پیوند دانشگاه و سیاست در کشورهای دیگههر باشههد کههه هما تفاوتسبب  هتواند بمی

ار ال آثهه دیجیتت سیاست در وضعی یهمسئ  یه ارد. اما دربارد ندوجو دخالت ح ومت در دانشگاهایران  
و  های اجتمههاعییتههال، اطالعههات، شههب ههای ارتبههاطی دیجاوتی وجود دارند کههه بههه نقههش رسههانهمتف

 اند.اجتماعی و سیاسی پرداخته  یا هجنبش
 ،سیاسههی های کههنشازند که در موقعیتپردعات میکنندگان اطالبه رفتار مصرفزانگ و هم اران  

 Zhang et) کننههدمی را فی ترهای مخالف ههات جباطالعه چگون ،در هنگام تولید و چرخش اطالعات

al, 2022) پردازنههد های اجتمههاعی میستفاده از شههب ها وتای متفا ه. َلن و هم اران ه  به پیوند انگیزه
جههر ی سیاسههی منها مشههارکت  بههه تسههری   و در عمهه   اسههیات سیگذاری اطالعهه که بر افزایش اشتراک

ای ای »ما« اهمیت ویههژه گیری مفهوم اسطوره ش   ،یجیتالعیت دوضدر . (Lane et al, 2017) شودمی
هههای ی آن را در مفهههوم کنشارولههدمده اسههت کههه کآ  ه آن فرا  ای برای تولیدگویی ام ان تازه   ؛یابدمی

بهههار  یه دربههار ،البتههه .(Couldry, 2015) کنههداجتماعی دنبال می های هسیاسی جمعی با توجه به شب
 آثار پژوهشی مخت فی کار شههده اسههت  ،اجتماعی و سیاسی در خاورمیانه  یها شنبج  یهعربی و مسئ 

؛ Khalil, 2012؛ Smidi & Shahin, 2017 ؛Sumiala & Korpiola, 2017؛ 1400کیهها، )طاهری 
Halverson et al, 2013) .ههها بههر اهمیههت تأثیرگههذاری آن نقش تولید و جریان اطالعات و ،ثارین آدر ا

دسترسههی بههه اطالعههات  یهواسههط یای اعتراضههی بهو گسترش جغراف  عربی  بهار  عیایجاد جنبش اجتما 
 وند.شمیبررسی    شده از انقالب بهار عربیمخابره
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ارهای متفاوتی انجههام شههده  های اجتماعی در ایران ه  ک و جنبش   ترنت وضعیت دیجیتال، این   ی ه دربار 
  چگونههه   کههه   کنند می   88  دث حوا   ی ه دور   در   مجازی   فضای   وضعیت   از   صحبت   میالن   و   انی مرد است. ع ی 

  نقههش  از  ری هها، م آ  دولههت  ت قهه و  ی ه خارجهه  وزیههر  ک ینتون،  هیالری  که  هایی حمایت  با  و  بعد  به  زمان  آن   از 
  جنههگ   ادبیههات   بههه   تر گسههترده   و   بیشتر   ه هرچ   مجازی   فضای   ، داشت   سال   آن   وقای   رسانی اطالع  در  اینترنت 

  جریههان   گولههد بههه   و   بالههدینو   همچنههین، .  ( Alimardani and Milan, 2018)   شههد   کشههیده   سههایبری   و   م نههر 
 Baldino)   پردازنههد می   است   ده ش   آن   به   که   سیاستی   روی رد   و   ایران   در   جدید   اطالعاتی   وری فنا   گیری ش   

& Goold, 2014 )  . بهها   آن   نههد پیو   و   ، بههوک فی    و   تههوتیتر   ماننههد   ، مجههازی   ی ه شب    چند   بررسی   با   نویسندگان  
 . هستند  ها آن   با   اسالمی   جمهوری   رویی رویا   ای ه سیاست  کردن   مشخص   درصدد   ، 88  حوادث 
 در را سیاسههی رهههایی بههرای  یابههزار  یمثابهههبه  اینترنههت  از  اسههتفاده  یهمسههئ   گ  ههار  ،میههان  این  در
 از ایتاریخچههه تهها  است تالش  در و کندمی بالند اینترنت از دانشجویی جنبش  و  دانشجویان  یهاستفاد

 خیابههان» از صههحبت او. بدهههد  فارسههی  یههها گ وبال  لههبقا   در  مجههازی  فضای  در  دانشجویان  فعالیت
 اسههت شههده ایجههاد یوی دانشههج شجنههب بههرای  مجههازی  فضای  یهواسط به  که  کندمی  جدیدی  «سیاسی

(Golkar, 2015: 75) .بههرای خیابههانی یمثابهههبه مجههازی فضههای از اسههتفاده یهتاریخچ پیرامون چهآن 
 امیرابراهیمههی مسرت. دارد قرار ها آن فعالیت عشرو و  ا هوبالگ   با   پیوند  در  همواره   ،شودمی  یاد  استیس

 سههنتی  هایبرداشت  دنبالبه  او.  کندمی  بالند  است  دهرک  ایجاد  زنان  در  که  هویتی  تغییر  در  را  وبالگ   نیز
 یه اسههطور از  و  شههده  کشههیده  چههالش  بههه  مجههازی  فضههای  در  هونچگ  که  است  حجاب  قالب  در  زنان  از
 امیههر  ایههران،  در  مجههازی  فضههای  یه دربار  تاریخی  رسیرب  در  ن،همچنی  .شودمی  تخطی  «خوب  دختر»

 ،فراینههد  این  در  و  است  فارسی  هایوبالگ   در  ایرانی  متوس   یهطبق  حضور  چگونگی  دنبالبه  ابراهیمی
 .(Amir-Ebrahimi, 2008)  رودمی  ها وبالگ   در  ال فعمذهبی    زنان و  طالب  سرا  به  حتی

 ایران،  در  زنان  هایمحدودیت  به  توجه  با   ،مجازی  یفضا   و  نزنا   پیرامون  شدهانجام  هایپژوهشدر  
 بههرای. اسههت بههوده پررنههگ ایران اجتماعی ایهسنت زا رفتن فراتر منظر از آنان  کنشگری   بخش  همواره 

 بههه او. (Hajini, 2013) اسههت کههرده کههار ایرانیههان میههان ک وبهه فی  در خود نمایش روی یحاجین مثال،
 کههوو ،طههور. همینپردازدمی نوردنددرمی را سنت  مرزهای  که  انیکنشگر  یمثابهبه  زنان  یه ویژ  وضعیت

 حجههاب برداشتن به زنان تشویق یه دربار ایران از خارج در نژادیع   مسیح  هایفعالیت  به  پژوهشش  در
 (.Koo, 2016)  کندمی  اشاره   دارد  مجازی فضای  نمیا  این  در که  نقشی و

 در ایرانههی زنههان کنشههگری  پیرامههون را ها مقالههه  نتریتاومتفهه   از  ی ههی  بیرجانی  طهماسبی  شاید  اما 
 که داندمی ام انی را مجازی فضای او. (Tahmasebi-Birgani, 2019) است داده انجام مجازی فضای

 آنههان  بههرای  شگری نک  از  ایگونه  و  شوند  م حق  مجازی  فضای  هایکمسین  به  توانندمی  ه   معمولی  زنان
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 شهه    ام ههان  مجههازی  فضههای.  نیست  پذیرام ان  مجازی  ایفض  از  نبیرو  جایی  در  که  شودمی  مم ن
گاهی  دنبر  باال و  معمولی  زنان برای  را  سیاسی  یهسوژ  به  دادن  .آوردمی  وجود به  ها میان آن  در  خودآ

 
 روش پژوهش. 3

  ن، هههای دانشههجویی دارنههد. بنههابرای ر جنبش د اویر آن اینستاگرام و تص کارکردهایی است که  ی ه مقاله دربار این 
  رو، ازایههن آید که بر نیروهای انسانی تأثیرگذارنههد.  انسانی به میان می غیر عام یت ت نولوژی یا نیروهای    ی ه مسئ  

روش پههرداختن    ، اانسههانگرایی ادای  پس . در پههار گیرد قرار می   ( Braidotti, 2006)   مقاله در پارادای  پساانسانگرایی 
انسههانی را نشههان دهههد، اهمیههت  نیروهههای غیر م یههت  ند عا وا ری که بت است که تولید نوشتا   ای مسئ ه به شیوه به 

ر فشههرده  قههد ههها آن شود که در آن داده می  ی ( معرف 4001کیا، طاهری روش پساکیفی )  ، بر این اساس  . 1یابد می 
تبههدی   ههها بههه کههد  داده   ، خالف آن، در روش کیفههی . بههر از بههین بههرود   شههان فرد به شوند تا ماهیههت منحصر نمی 
 بندی مشخص قرار بگیرند. درون یک دسته   ، تا در اشتراک با دیگر کدها   ند شو می ه  قدر فشرد شوند و آن می 

در ایههن   ای را معرفی و میدان تح ی ی را درون متن باز کند که ی ی ویژه تواند موقعیت تحهر کد می
رام اگسرا  صفحات اینسههتما به  ،براین، در این مقالهاشتراک با آن قرار بگیرند. بنا دها در  دیگر ک  ،مرح ه

حاضر از دل پههژوهش   یهجا که مقالمخت فی رفتی . از آنهای  انشجویی و صنفی دانشگاهای دهش  ت
اشت ر نظر دباید د  ،است. البته  1396ها مربوط به سال  آوری دادهزمانی جم   یت، بازه سون آمده ابیر

تاگرام اینسهه   ردهههایرک ها همچنان فعال هسههتند و کا حات اینستاگرام آنهای دانشجویی و صفکه تش  
 آوریجمهه  یاینسههتاگرام یهصههفح 19حاضههر از   یهههای مقالهههانههد. دادهههها تغییههری نسذیرفتهبرای آن

 و سههس   نظههری   گیری نمونههه  ،تندبا توجه به شهه   و مضههامینی کههه داشهه   ،ی صفحاتها پست  اند.شده
هیمی همههراه ق مفهها با خ هه ی  های تح ی ی تح ی ی انتخاب شدند. موقعیتها یتموقع  یمثابهبه  ها نمونه

 د.نروکه برای نامیدن و معرفی موقعیت جدیدی از شناخت سازوکار پدیده به کار می  هستند
 

 ها بررسی شده است.هایی که صفحات اینستاگرام آن. عنوان تشکل1ول دج

دانشجویان   انجمن اسالمی انشگاه امیرکبیر سالمی دانجمن ا
انجمن اسالمی دانشگاه صنعتی   شگاه شهرکرد دانالمی اس انجمن  یرکبیر خواه دانشگاه ام ترقی

 اصفهان

شگاه  نسیاست دا  انجمن فرهنگ و انجمن اسالمی دانشگاه بوع ی
انجمن اسالمی دانشگاه ع وم   انجمن اسالمی دانشگاه بیرجند  زنجان 

 دانشگاه تهران  پزش ی
مستق   انجمن اسالمی دانشگاه

 اندانشگاه هرمزگ 
عتی  نص انجمن اسالمی دانشگاه

 اناصفه
انجمن اسالمی دانشگاه صنعتی  

 انجمن اسالمی دانشگاه سمنان کرمانشاه 

 انشگاهکمسین نجات د یصفحه شورای صنفی دانشگاه هرمزگان م  اسالمی دانشگاه سمنانجم  ه شیرازانجمن اسالمی دانشگا 

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 

 تعریهف (1400 کیها،هری )طا (immanence) جریهان درون یهف سهف اساس بر   را   پدیده  هستی  ما  ،پساانساگرایی   دایپارا   در  .1
 از ایشهب ه ب  هه  نیسهت،  پدیهده  موقعیهت  بهر   کنندهتعیین  پیش  از  و  باالتر   و  افتادجدا   نیرویی  جریان  درون  یهف سف  در  کنی .می

 انسهانی نیروههای محوریهت نقهد بهه  ،یشناسههستی  ایهن  در  دارنهد.  یرپذیری ثتأ  و  تأثیرگذاری  ظرفیت  همگی  و  کارند  در  نیروها
 .شودیم  ختهشنا رسمیت  به  زندگی  وضعیت  فه   برای  انسانیغیر   نیروهای عام یت و  ودشمی  ختهپردا 
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 چارچوب نظری. 4
همیههت دارد. اصههر اای معههه د اطالعههات در شهه   دادن بههه حقیقتو ام ههان تولیهه  وضههعیت دیجیتههال

 .(133  :1980  )فوکههو،  فوکههو قههرار دارد  هههای حقیقههت«توان در برابر »رژی های معاصر را میحقیقت
امهها انههش و قههدرت هسههتند. کارگیری ت نولههوژی دها با بهههبرآمده از سازوکار گفتمان های حقیقترژی 

اطالعههاتی هسههتند.  یهجامعص به ختها اشاره دارد که مهایی از حقیقتر به جریانهای معاصحقیقت
عههات طالا  یهواژ  و چههرخش اطالعههات اسههت. معههادل  شدت تولید، نشر  یه اطالعاتی دربار  یهجامع

«Information  است که از »inform  ای مفهههوم  آید. معنای ریشهمیinform   دادنحالههت    بههه شهه   یهها 
و بایههد آن ( Clough, 2008)هد ش   دی تواند به چیزی یا موقعیتمی Informationرتی، . به عبا رسدمی

 دهد.میه آن ش    آید و بنیرویی در نظر گرفت که بر موقعیتی فرود می  یمثابهرا به
ههها  ن آ   ی ه و دربههار (  1400کیا،  ی )طاهر گذارند  ها تأثیر می های پدیده های اطالعاتی بر موقعیت جریان 

و اطالعههات مبتنههی بههر   پدیده صادق است  ی ه ر با زی است که در چی  کنند. اطالعات آن می  ات تولید اطالع 
نادرسههت در پههی شهه    و  عات درسههت شود. بنابراین، جریانی از اطال معیار درست/نادرست سنجیده می 

مم ههن را بههه راه    هههای جریههانی از حقیقت  ها در وضههعیت تههاریخی هسههتند و های پدیههده دادن به موقعیت 
  ی ه کشههند. دور چههالش می یقههت را بههه  ای حق ههه ژی  ر   ههها در تولیههد گفتمان   انحصههارط بی   اندازنههد کههه می 

حقیقههت    تولیههد   عات برای اطال   های ریان اشاره به شدتی از ج   ( Samayoa & Nicolazz, 2017)   پساحقیقت 
  هههای ام ههان بههروز حقیقت  ، هههای حقیقههت رژی  با ش سته شدن انحصههار    زندگی معاصر است.   ی ه دربار 

دهنههد.  کنند و اطالعات را نشههر می می  عات اطال   تولید ر  زندگی معاص   ی ه که دربار معاصر پدید آمده است  
  ی ه هههای معاصههری را دربههار اننههد حقیقت تو می  ، ماشین اند که در تنیدگی با پ  نیروهای انسانی فعال شده 

ت تههاریخی بشههوند.  گونه که سبب به چالش کشیدن رژیهه  حقیقهه آن  ، موقعیت خودشان تولید و نشر دهند 
هههای  ام ان  ، متن نوشههتاری و  العات صوتی، تصویری و تولید اط مراه های ه ن رفتن ت ف برای مثال، به کار گ 

 د. ن ده ها را نشان می اطالعات و نشر آن به گی معاصر  فراگیر تبدی  کردن رخدادهایی زند 
کنی .  اسههتفاده مههی   2یت« »فرد جای  به   1پذیر« ما از مفهوم »تقسی    ، ( Deleuze ,1992)   به تبعیت از دلوز 

  ، گههردد ناپذیری پدیده بههاز می تقسی  یت به موقعیت یشادیجیتال است که فرد ان پ دور  ی ه مفهوم فردیت دربار 
هههای اطالعههاتی و مخههابره  تواند در قالب تولید انههواع فای  فردیتی می هر    ، دیجیتال در وضعیت  که  حالی در 

  ت نولههوژی دیجیتههال  ی ه واسههط پهه  به پذیر کنههد.  ی  ههها خههودش را تقسهه و بههه اشههتراک گذاشههتن آن کردن  
اش،  در نسههبت بهها وضههعیت تههاریخی   توانههد هههر مههوقعیتی می وجود آمده است کههه  یانگری به های ب م ان ا 

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 

1. Dividual 
2. Individual 
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جیتههال  های ارتباطی دی شب ه  با توجه به موقعیت بیانگری، جی سسای .  اطالعات کند   لید اکنونش تو   ی ه دربار 
  آن   معنههایی    ههف مخت   ی ها ش     در   را   س و   مفهوم   او .  ( Gillespie, 2010: 351)   کند   دنبال   س و   مفهوم   در   را 

  د ونهه پی  دسترسههی قاب   و  مسههطح  برافراشههته،  م انی  مانند  مفاهیمی  با   س و   ، نهایت   در   و   کند می   جو و جست 
 شود. میت می ی بیانگرانه دارای اه ها ها با انگیزه خورد که قرار گرفتن بر روی آن می 

 سههی  و ماشههیننا ارگ  ینب (Clothier, 2005: 48) رگهدو دیجیتال حالتی فرهنگ در وضعیترو، ازاین
ش جنههبرا   به س  وقتی  پ   اند.های جدیدی از تولید حقیقت و قدرت بیانگری را رق  زدهدارد که ام ان

رگههه، د فرهنههگ دوهههای مفهههومی ماننهه وقعیتبهها م  ،روی دانشجویی ایههران در وضههعیت دیجیتههال مههی
 جه خواهی  بود.وام  عاتالهای تولید و نشر اط و جریان  ی ی معاصر، بیانگرها پذیری، حقیقتتقسی 

 و بصری شدن سیاست های سیاسیتشکل .1-4

از طریههق اینسههتاگرام و    ، ی دیگر و کاًل فضای دانشگاه   ی با های سیاس های ارتباطی تش   ترین راه ی ی از مه  
ت گههرام  و    ، نویسههند توضههیحاتی را می   آن   ای اگرام مح  بارگذاری تصههاویری اسههت کههه بههر ت گرام است. اینست 

ت گرامههی    . درسههت کههردن گروهههای 1هههای ارتبههاطی خههود را گسههترش دهنههد:  شیوه راه   و به د   ست تا ا   فرصتی 
طی  های ارتبهها کانال .  2  ؛ ند در هر زمان و م انی با ی دیگر در ارتباط باشند ان تو ب   تا   ها   مخصوص اعضای تش  

ه اشتراک  ب   ها را اخبار و  ها  برنامه ها سیاسی و صنفی  تش   تا  د ن شو می  ا شام  طیف وسیعی از دانشجویان ر  که 
  طور شههجویی، بههه های سیاسههی دان ، تشهه   ه بر اساس اشتراک ع   است ک  ، در فضای اینستاگرام   . بگذارند 
و    تههاب وی اعالنههات تشهه     بههه   هههایی کههه مربههوط ع   بارگذاری . 1: کنند استفاده از آن می نوع سه  معمول، 

بارگههذاری  .  3و  تولوژیک دارنههد؛  یههد ا   ی ه بهه ن ج کههه  ی  ی ههها ع   بارگههذاری  .  2وند؛  شهه ها می رنامههه پوسترهای ب 
کنههد.  مجازی کههار می   ی اعالنات ب و ا ت   ی ه مثاب کرد اول، اینستاگرام به هایی که ویژگی خبری دارند. در کار ع   

را در  ی و م ههانی  موقعیههت مح هه زیههرا    ، اسههت اوانی  ی اهمیت فر سیاسی دارا های برای تش   تاب وی اعالنات 
 (. 1396،  کیا طاهری )   د کن اد می ایج های تش    ار و فعالیت اخب از    ی وم رسانی عم برای اطالع   دانشگاه 

 
 ییگرابا گرایش اصول  دانشگاه امیرکبیر  میانجمن اسالاینستاگرام   یه . عکس از صفح1شکل 

 ( 20/07/1396)تاریخ مراجعه: 
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قههرار ههه  های مجههازی ر روی شههب هبهه  ارعالنههات  تههاب وی اهای سیاسههی مطالههب  ین، تش  برابنا 
دیوارهههای فضههای مجههازی ههه   ،بر دیوارهای دانشگاهشود تا عالوهوی ردی سبب مینین رند. چدهمی

تاب وهههای بهها  در فضههای دانشههگاه  د. دانشجویانی کههه  نها باش  سیاسی تش  روی ردهای  یهکننداعالم
ه آنههان عرضهه   رایکههه بهه   را  تیواننههد اطالعهها تمی  ،ازیبه فضای مجهه   ورودبا    ،کنندبرخورد نمی  اعالنات

بههاز   ،یهها تعطیهه  بههودن آنحضههور در دانشههگاه  عدم  موقعیههتحتههی در  بنابراین،  تجربه کنند.    ،دنشومی
 قرار گرفت.  تاب وهای اعالناتمعرض    توان دریم  همچنان

 یه، ب  ههه جنبهه شههودردههها محههدود نمیین ب  آنال  ه نمایشاینستاگرام ب  ،های سیاسیاما برای تش  
های بندیبههر اسههاس تقسههی ر و هویههت سیاسههی خههود را اعتبهها ها  شهه کند. تایدتولوژیک نیز پیدا می

هایی که همواره با آن خههود را ی ی از دال  ،رایناببن.  آورندهای قدرت در نظام حاک  به دست میاردوگاه
ههه  و تههاریخی متع ههق بههه هههر سی مسیا  هایها و نشانهاویر شخصیته از تصاستفاد  ،کنندبازنمایی می

کههه دارای گههرایش   ،انجمن اسالمی دانشگاه امیرکبیههر  ،ت است. برای مثالی قدرها اهوگ کدام از این ارد
هایی ماننههد شهههادت، کند که نمایانگر ارزشصاویری استفاده میت  از  ،ی استال هگرایی و حزباصول 

 .(2)ش     هستنددفاع و بسیج  
 

 
 

 گرایی ل ش اصو ایبا گر دانشگاه امیرکبیر رام انجمن اسالمی ستاگ این  یه . صفح2شکل 
 ( 30/07/1396: هع)تاریخ مراج

 

بایههد   ،به بیانی دیگههر  .نندپیدا کبصری    یهها جنبهای تش  کنند ارزشچنین تصاویری کمک می
د عیهه یاد کرد. در همین راستا، به مناسبت  های دانشجویی نیز  های سیاسی تش  از بصری شدن ارزش

ارد کههه گههذکبیر تصویری را به نمههایش میامیر  نشگاهداخواه  خ ، انجمن اسالمی دانشجویان ترقیغدیر
 دوگههاه اصههالحات هسههتندار  یهشههداختهشن  هههایاز چهره  ،خاتمی و میرحسین موسههوی  یهدهندنشان

 شوند.یتصویر نمایان م یهکنندتفسیر  مدر مقا  همراه با متنی هستند که  ها سازی. تصویر(3)ش   
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 دانشگاه امیرکبیر  خواهان ترقی نشجویمی داالاینستاگرام انجمن اس یه صفح  .3شکل 

 ( 1396 /08/ 08)تاریخ مراجعه: 
 

  هههای سیاسههی اسههت ها و دال یک از شخصیت های ایدتولوژ ر نمایش گ ام ج وه اینستاگر   ی ه صفح   ، بنابراین 
شههده  های سیاسههی شناخته ارزش های  نشانه   د. شو می   فهمیده ها  گیری سیاسی تش   جهت   ، ها آن   ی ه واسط که به 

آینههد.  به اشتراک در می شوند و  ظاهر می ه   ها تش    ی اینستاگرام  در تصاویر  ی قدرت ح ومتی ها اه اردوگ ر د 
هههای  نوعی بهها دال بههه گیرنههد و  در برابر این تصاویر قرار می   ، این صفحات هستند   ی ه کنند که دنبال   انشجویانی د 

اطالعههات   ی ه واسههط ها به ین، تشهه   برا بنهها . نههد کن نقد می  را  ها آن یابند یا می پیوند دوباره سیاسی ایدتولوژیک 
امهها در بخههش سههوم  دهند.  ت ثیر می   ن تقسی  و فردیتشان را در میان جماعت آنالی   ، کنند تصویری که تولید می 

دادها و موضههوعات  خهه اویری اشههاره کههرد کههه بههه اخبههار، ر ایش تصهه باید به نمهه   ، استفاده از تصاویر اینستاگرام 
  ی ه در صههفح   کبیههر خههواه دانشههگاه امیر انجمههن ترقی   ، ای مثههال د. بههر ردازنهه پ اجتماعی، فرهنگی و سیاسههی می 

. تصههویر  ( 4)شهه      محیطی ریزگردها نمایش داده اسههت ت س مخرب زی   ی ه تصویری از پدید   اینستاگرام خود 
  ی ه شهه   سیاسههی سههعی دارد تهها فاجعهه دهههد. ت تصههویر می توصههیفی و نقادانههه بههه    همراه متنی است که بار به 

آگههاهی و    بههر گذاری ایههن خبههر  کنندگان به اشههتراک بگههذارد. اشههتراک ین دنبال را ب  محیطی ت اجتماعی و زیس 
 گذارد. این صفحه تأثیر می   ب ط مخا ینی  جماعتی آنال   احساسات 

 
 خواه دانشگاه امیرکبیر اینستاگرام انجمن ترقی  یه . عکس از صفح4شکل 

 (30/12/1395: )تاریخ مراجعه
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ههها های سیاسی است. آنهای تش  بصری شدن فعالیت یهجنبم اینستاگرا یهبر این اساس، شب 
آورد تا هههر اینستاگرام ام انی را فراه  می.  درندا  مخت ف  های سیاسیکنندگانی با عقاید و روی رددنبال

شده ود. اطالعات تولیدشتر میگری فی کند توس  تش   دید که تصور میتش   اطالعاتی را تولید کن
شههوند. هههر هههای معاصههر منجههر میبه ایجههاد حقیقت  ،دکننپیدا میچرخش  ند و  شووقتی دریافت می

شههده توسهه  های تولیدو به مبارزه با حقیقت  کندتولید میرا  تی  ش حقیقکنندگاندنبال  یهواسط تش   به
 .  رودتش   رقیب می

راک  ا اشههت بهه   شههوند و می تبههدی   های سیاسی به تصههویر  اردوگاه  های سیاسی متع ق به نمادها و شخصیت 
ن  نجمهه ، ا 5شههود. بههرای مثههال، در شهه    می  پذیرتر های سیاسی مشههاهده ایدتولوژی و باورهای تش    ، ها ن آ 
مونتاژ همههراه اسههت.    شهرکرد تصویری از زندان سیاسی را آورده و این تصویر با ت نیک تصویرسازی می سال ا 

ای که بههر زیههر آن آورده  همراه جم ه به   ، ها ز آن ا   اند و تصاویر قب  و بعد ر کنار ه  قرار گرفته دو زندانی سیاسی د 
 را ایجاد نماید.    اسی سی   آگاهی  تأثیر بر ش  ی از بیان تصویری و  تا  در تالش است    ، شده 

 

             

 

 

 
 شهرکرد دانشگاه  اسالمی جمنان  گراماینستا  یه صفح از   عکس .6 و  5 شکل

 (12/07/1395 مراجعه: خریتا)
 

گیههرد. بههرای نمونههه،  می   سههازی ی شهه   تصویر اهای مجههاز در فض یاست  س   حتی گاهی بصری شدن 
دهههد و بهها شههعاری کههه در  شههان می اینترنههت ن  ر د ی ترینگ مجازی ف  ی ه خاتمی را با صفح  ی چهره  6ش   
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خههاتمی   ی ه ان دادن چهههر ی نش برا  ان ط ب های سیاسی اصالح تش    ی لبه اشاره به مطا  ، پایین آن آورده است 
های سیاسی دنبههال  فعالیت تش   نع اس دادن خبرهای توان در ا ی را می یرساز ز تصو ا  دارد. اما همین نوع 

هایی  تشهه    تمههامی   آن نشان   ی مده است و در حاشیه یان معترض آ از دانشجو ، تصویری  7کرد. در ش    
  ت لیهه فعا   ی ه مربوط به خبررسههانی در زمینهه است. تصویر  آورده شده  ، اند کرده  امضا اعتراضی را ای که بیانیه 

  ، بنههابراین   . سههت پیرامههون موضههوعی سیاسههی در کشههور ا  جهت با ی دیگر همسو و ه  های سیاسی     تش 
 شوند.  مخت ف تصویرسازی می   های شیوه و  ها  به ش     ها ی تش   ها فعالیت 

 

 

 

 
  اسالمی من انج  اینستاگرام یه حصف از  عکس  .7 شکل

 اصفهان  صنعتی  دانشگاه
 ( 20/07/1396 مراجعه: )تاریخ

  اسالمی  انجمن اینستاگرم یه صفح از  کس ع  .8 لکش 
 امیرکبیر   دانشگاه

 ( 1396 /20/07 مراجعه: )تاریخ

 

. اسههت  شانهایاز فعالیتتولید تصویر    یهای سیاسهای تش  دغهترین دغه م  ازه، ی ی  در نتیج
 یهب شهه   ای سیاسههی دران توجیهی برای داشتن صههفحهتونمیدیگر    ،نی دیگر، بدون تولید تصویربیا   به

ل، بههرای مثهها . شودمنجر می کنندگاناز دست دادن دنبال  به  تولید تصویرعدممجازی اینستاگرام داشت.  
مهه  شههده انشجویی که برای کشته شدن مس مانان میانمار ج وی سازمان م   جت اعتراضی دعا از جم
 آیههدیمش درایها بههه نمهه تشهه    از  بعضههیروی صفحات اینسههتاگرام  شود و بر  ع   گرفته می  ،بودند

 یهدبرآمده از پدیهه عقالنیت نمایشی    یهدهندظاتی نشانبرداری از چنین لحع    یه. الزم(9)ش    
 م است.  تاگرااینس
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 ینگارخانههه»بایههد از    ،تیکنههد و بههه عبههارمیتبههدی   عقالنیت نمایشههی سیاسههت را بههه نگارخانههه  
های سیاسههی مسههتق  تشهه   .گههذاردیدقیقًا چنین وضعیتی را به نمایش م 10ش      رد.یاد ک  «سیاست

 ینهههرخا اسهه  »نگا  ده است با ای ایجاد شای با همین عنوان هستند. در اینستاگرام صفحهدارای اتحادیه
آیههد. های سیاسی مسههتق  بههه دسههت میهایی دارد که از تش  مستق « که اشاره به پوشش دادن ع  

د و حفههک کههردن جماعههت ایجهها   ضههرورتس  قالنیت نمایشی است و این عقالنیت بر اسا مان عاین ه
ی اسهه یهای سش  نی برای ت. ایجاد جماعت آنالیکنندکه صفحه و مطالب آن را دنبال می  آنالینی است

 است.  فرهنگی و اجتماعی  یهسرمای
 

 

 

 
  اسالمی انجمن   اینستاگرام یه صفح از  عکس  .9 شکل

 سینا  علیبو  دانشگاه
 (21/07/1396 مراجعه: )تاریخ

 یهنگارخان اینستاگرام یه فحص زا  عکس .10 شکل 
 مستقل

 ( 07/07/1396 مراجعه: )تاریخ
 

به نمههایش   را  ها های سیاسی آند که تش  دادهایی هستنو رخبار  ان اخکنندگدنبال  جماعت آنالین
اخبههار و   ههها،رسههانی فعالیتدانشگاه، اطالعی  های اخبار صنفتوان به دستهمیبار را  این اخ  گذارند.می

و کههاالیی شههدن  بههه پههولی    تصویر اعتههراض  11بندی کرد. ش    سی تماعی و سیاسی تقی اجدادها ویر
جدیههد نشههریه را   یه بیههرون آمههدن شههمار  12شهه      ،و در کنههار آناسههت  در ایههران  شدن نظام آمههوزش  

. دهههدتی  که خبر از معض  فرهنگههی میرو هسبا تصویری روبه  13اما در ش    کند.  یرسانی ماطالع
در حههال   ،در حقیقههت  ،مندنههدها عالقهتصویری کردن مسات ی که به آن  یهواسط سی بهیا های س تش 

 ستند.ین هنالی جماعت آز خود براساخت تصویری ا
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  و  نگفره  انجمن اینستاگرام یه صفح از  عکس .11 شکل

 زنجان  دانشگاه سیاست
 ( 11/07/3961 عه:مراج )تاریخ

  اسالمی  انجمن اگرامتاینس  یه صفح از  عکس .12 شکل 
 بیرجند  دانشگاه

 ( 11/07/1396 مراجعه: )تاریخ

 
 تشهه    ،ای شههدن سیاسههتخانهههر نگارهرچه بیشههتود تا با  شعقالنیت نمایشی سبب می  رو،ازاین

 شودتولید میی که  ویرتص  میانا از  سیاسی ر  اعت آنالین تش  ماهیتی تصویری پیدا کند. جم  سیاسی
شههوند. کن  پ  هست « نزدیک می»تصویر تولید می نهمچوبارتی  ی به عسهای سیا د. تش  شناسمی

ی صفحات دیگری را معرفی های سیاستش     ی ازرام یستاگاین  یهاین مسئ ه تا حدی است که صفح
 .  (14)ش     کنندیی مشترک تولید تصویر میکنند که در راستای ایدتولوژمی

ام ههانی  ،گذارندنند و به اشتراک میکی میو معرف   های سیاسی تولیددر ش   اطالعاتی که تش  
های از تش  ی ی    یه، صفح15  ش  در    ،مونهبرای ن  آید.وجود می  های سیاسی بهبرای پرورش ذاتقه
های دیشهان  به  ،مضمونکه از لحاظ    دهدمی  فی مییش  نما از  ط بی خبر  های اصالح سیاسی در گرایش

خبههر نمههایش  ،گرایی اسههتهای اصول ری که دارای گرایش   دیگشاما تتر است.  نزدیک  ها سیاسی آن
. در نتیجههه، (16  )شهه    ههها اسههتآنقههادی  ی اعتها شارز  یهدهندکند که نشانفی می را تصویری می

هههای از ارزش نشههانید کههه نهه آیمیبه تصویر در زهایی برای آنشود و چیی ذاتقه میجماعت آنالین دارا
 .دارندایدولوژیک  
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  اسالمی  انجمن اینستاگرام یه صفح از  عکس .13 لکش

 تهران   دانشگاه پزشکی علوم  دانشگاه
یخ  ( 70/1396/ 15 مراجعه: )تار

  اسالمی  انجمن اینستاگرام یه صفح از  عکس .14 شکل 
 هرمزگان دانشگاه  مستقل

یخ)تا  ( 07/1396/ 15 مراجعه: ر

 

 

 

 
  اسالمی  انجمن اینستاگرام یه صفح از  عکس .15 شکل

 صفهان ا صنعتی  انشگاهد
 (12/07/1396 مراجعه: )تاریخ

  اسالمی  انجمن اینستاگرام یه صفح از  عکس .16 شکل 
 کبیر امیر   شگاهدان

 (12/70/1396 مراجعه: )تاریخ
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ههها . آنکننههدعمهه  میسازی  ماشین تصویر  یهمثاببه  ا هتش    تولید اطالعات تصویری،  در فرایند
و اعتبههار های سیاسههی هویههت  جهها کههه تشهه  . از آندکننهه میابی  بازی تصویر  توس   حتی تاریخ را ه   

هسههتند تهها   در تههالش   ها ، تشهه  گیرنههدیم  یح ههومت  های قدرتاههای اردوگ بندیسیاسی را از تقسی 
بگذارنههد. تشهه  ی کههه بفهمند و به نمایش درت های قز اردگاهتاریخی هر یک ابندی تقسی   با را  تاریخ  

تیههر   18داد  الت و روشن شدن حقایق در مورد رخهه ر اجرای عدگمطالبههمچنان    شهایبر اساس ارزش
حتی ایههن .  (17)ش      هددتاریخی نشان می  یهه بر  ای در آنا نشان دادن روزنامهتاریخ را ب  ،است  78

 مونتههاژاستفاده از ت نیههک دست به  ،یچه بهتر وقای  تاریخیان هره برای برود کمیپیش  مسئ ه تا جایی  
تهها  اسههت هههای خیابههانیو درگیری  ها از خبههر روزنامههه شدهمونتاژویری تص 18  ند. ش زنمی  تصویری 

 را به تصویر کشید.  تاریخ  روایتی از  بتوان تأثیرگذارترچه هر
 

 

 

 
  اسالمی  انجمن اینستاگرام یه صفح از  عکس .17 شکل

ی  دانشگاه  ف شر
یخ  ( 07/1396/ 72 مراجعه: )تار

  میاسال مجمع ماینستاگرا یه صفح از  عکس .18 شکل 
 امیرکبیر   دانشگاه

 ( 07/1396/ 30 :مراجعه خی)تار 

 

پیرامههون آن   بهها آوردن جمالتههی تفسههیری در   هههب   ،ویرصهها ت  میههانفق  از  خ نهتاری سازی از  روایت
گههاهی کنگیرند تا برای جماعت آنار ه  قرار میشود. جم ه و تصویر در کت می  می د. نهه نالینی تولید آ

گاهی در بخش تصههویر از اهمیت بسههیار زیههادی برخههوردار اسههت.   ،شوداوی میریخ واکی که تا تولید آ
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ههها کمههک مجدد آنجمالت به تفسیر   ( و20،  19    شوند )شیدوباره مرور م  های تاریخیشخصیت
 ،را دیههد  یخ باید آنه شدن تاربرای زند  ن تاریخ است.ی برای زنده کردسازی تاریخ تالشبصری کند.  می

 شود.پذیر میمجازی اینستاگرام ام ان یهدر شب  است که  ایو این مسئ ه
 

 

 

 
  اسالمی  انجمن اینستاگرام یه صفح از  عکس .19 شکل

 کرمانشاه صنعتی  اهدانشگ
یخ  ( 07/1396/ 24 راجعه:م  )تار

  اسالمی  انجمن اینستاگرام یه صفح از  عکس .20 شکل 
 اصفهان   هنر

یخ  ( 07/1396/ 24 مراجعه: )تار

 

 در فضههای مجههازی گفتههه شههد، تای شههدن سیاسهه رد تصههویر و نگارخانهههچه از کارک آنتوجه به  با  
بههر روی تصههویر اسههت.  های اتصههالیوجود دارد و آن ام ان استفاده از شههب ه  ی ترمه ی بسیار  مسئ ه

که در بین   1شود به اس  تگای فعال میگزینه  ،شودینستاگرام بارگذاری میا  یهوقتی تصویری در صفح
 کسههی را یتوان اس  صههفحهمی ،این گزینه یهوسی مشهور است. به  «تگ کردن»نستاگرام به  ای  کاربران

 ،ه و تصویری که بر روی آن قههرار داریهه از صفح  ،بر روی تصویر فعال کرد و با ک یک کردن بر روی آن
 روی . ی که به آن ارجاع داده شده است باهصفحبه 

 ،کننههدکنند و اس  کسههی را بههر روی آن تههگ میمی  اریهای سیاسی تصویری را بارگذوقتی تش  
 . بهها شههودپذیر میام ان ای دیگررای رفتن به صفحهب ایصفحهایستادن بر روی از موقعیت  گذارام ان  

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 

1. Tag 
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هههایی کههه بههر روی تصههویر تگ  ،های سیاسههیشهه  م تهای اینسههتاگراتوجه به ماهیت سیاسی صههفحه
ای اسههت کههه ج سه  تصویر  21ش      ،برای مثالوند.  شیبیشتر به صفحات سیاسی ارجاع م  ،شوندمی

هههایی از آدرس صههفحات محهه  تگ ،روی تصههویررگههزار شههده اسههت. بههر توسهه  تشهه  ی سیاسههی ب
شههوی . چنههین هنمههون مین ردارد کههه بهها ک یههک بههر روی آن بههه صههفحات آنهها  کنندگان وجههودشههرکت

 شود.یای دیگر محهای به صفجایی جماعت آنالین از صفحهسبب جابه  ایجاییجابه
چههه در امهها آن ت.اسهه   ای دیگههرای بههه صههفحهاز صههفحه  حرکههت  درگرام  ا تجماعت آنالین در اینس

   تشهه  هر ،جایی ایدتولوژیک است. در بیشتر مواق جابه  ،گیردهای سیاسی ش   میت تش  صفحا 
 از صههفحاتای  شب ه  پ   های ایدتولوژیک مشترک هستند.دهد که دارای سویهع میبه صفحاتی ارجا 

مشههاهده کههرد.   22   تههوان بههر روی شهه چنین تداخ ی را می  یهد. نمونآیوجود می  تو بهتودر  تداخ م
دار را بههه نهههدامکند و رواب  چنین ارجاعی جماعت آنالین را با طیف وسیعی از فعاالن سیاسی آشنا می

 کنند.  ی  مای از رواب  تبدیانهروابطی که سیاست را به نگارخ  ؛گذاردنمایش می
 

 

 

 
  اسالمی  منانج اینستاگرام یه صفح از  عکس .21 شکل

 ان اصفه صنعتی  دانشگاه

یخ  ( 07/1396/ 27 مراجعه: )تار

  اسالمی  انجمن ستاگراماین یه صفح از  عکس .22 شکل 
 سمنان  دانشگاه

یخ)تا  ( 07/1396/ 27 مراجعه: ر
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ی او در نهایههت نگارخانههه  ،وژیتولها، به تصویر درآوردن ایدبصری شدن ارزشعقالنیت نمایش،  
برای آن تولیههد تصههویر کههرد و بعههد از آن   آنالینی دارند که باید  همگی اشاره به جماعت  ،شدن سیاست

بهها تولیههد هههر تصههویر و   ،جهها ایندر  شههوند.  و بههازخوانی تههاریخی می  ر، گههزارشتصاویر تبدی  به اخبا 
ند. ایمههان بههه وجههود جماعههت شههوانههده میاخوفرآنالیههن   جماعت  یهذهنیت و نگاه خیر  ،بارگذاری آن

 کنند.از طریق تصاویر مسابقه طراحی می  ها ها برای آنشود که تش  آنالین وقتی آش ار می
کههه بههر اسههاس   ،گراییصههول تش   سیاسههی بهها گههرایش ا  ،شوددیده می  23طور که در ش    همان

تصههویری را انتخههاب   ،بودنههدبرجام  و    ایگوهای هستهوکاران منتقد گفتجریان قالب اردوگاه محافظه
موضوعی را بر اساس تصههویر بههرای مسههابقه  ند ودخوانماعت آنالین را فراجاس آن  سس  بر اس  .کردند

سههتند. ها را بفرع ف ر کنند و پاسههخوضوشود تا در مورد ماز جماعت آنالین خواسته می.  ددادن  پیشنهاد
شههود. تصههویر وعی بههرای مسههابقه و رقابههت میموضتبدی  به    شدنتصویری    جا بعد ازسیاست در این

های و ایدتولوژی در تصههویر دادن ارزش برای جای  اریطراحی شده است و این راهبقه یک مسا   برای
هههای خههود را بههر ارزش  ،در واقهه   ویر،تص  موضوع  یه دربارنالین در خالل ف ر کردن  . جماعت آاست

ایدتولوژیک جماعههت آنالیههن را بهها تصههمیمی   یری . رقابت بر سر تصوکندبازخوانی میاساس تصویر  
بههرای ایههدتولوژیک    گیری تصههمی   ایجههاد موقعیههت  د.کند که شرکت کند یا ن نهه ولوژیک مواجه میایدت

   .ستا  های سیاسی مهبرای تش   ،بیش از هر چیز  ،جماعت آنالین

 
  اسالمی  انجمن اینستاگرام یه فحص از  عکس .23 شکل

 شیراز  دانشگاه
یخ  ( 07/1396/ 30 عه:راجم  )تار
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 ،های سیاسههی نیسههتتش  یی محدود به اینستاگرام در ایجاد جماعت آنالین دانشجو  یهاما پدید
هههای فعالیت  ،ادامهدر    ،کنند. بنابراینآن استفاده میاز  نفی نیز  های صانجمن  ،ب  ه در سطحی گسترده

 کنی .میصنفی در فضای اینستاگرام را بررسی  
 بصری شدن حقوق دانشجویی ی وشوراهای صنف. 2-4

  د. اما تفاوت عمههده بههر ن دار   ابعاد مخت فی   های سیاسی ند تش   های صنفی در فضای اینستاگرام همان فعالیت 
های صنفی بههر  فعالیت   شوند. گذاری می بار های ایدتولوژیک بر روی تصاویری است که  زش نبود تس   ار  سر 

.  ی بههرای دفههاع از حقههوق دانشههجویان دانشههگاه هسههتند الشهه ند و ت روی مسات  حقوقی دانشجویان تمرکز دار 
 بصری شدن حقوق دانشجویی است. عیتی برای  موق های صنفی  شورای   ی ه صفح   ، بنابراین 

های صنفی  ن ها و انجم ش   ی ت های بصر ای است که برای فعالیت صویر مسئ ه برای ساخت ت   تالش 
بههه  انند جماعتی آنالین را حول خههود دارنههد.  د ی ها نیت ساخت تصویر دارند، زیرا م باید در نظر داشت. آن 

  دنبال خ ههق تصههویر ر آن واحد به د  ، کنند نشگاه فعالیت می مسات  دا  ی ه همین سبب است که وقتی در زمین 
بوطههه  سرا  مدیر مر برای بررسی مسات  دانشگاه به   قتی و دانشجویان فعال صنفی    ، 24هستند. در ش     ه  
همههان   ههها ضههرورت بههه تصههویر کشههیدن موقعیت کننههد. ی ه  می  اس ع   برای پوشش دادن خبر   ، روند می 

  ب چه بیشتر مسئ ه است. پ  پیگیههری حقههوق دانشههجویی در قالهه هر   برای مستند کردن  عقالنیت نمایشی 
 . کند ایجاد آگاهی را مم ن می  و   ید آ می در   بصری شدن به تولید و گردش اطالعات 

 

 

 
  می سالا انجمن راماینستاگ  یه صفح از  عکس .24 شکل

 سمنان  دانشگاه
یخ  ( 07/1396/ 27 مراجعه: )تار

  صنفی  رایشو  اینستاگرام یه صفح از  عکس .52 شکل 
 هرمزگان دانشگاه

یخ  ( 07/1396/ 27 مراجعه: )تار
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 یهجو کههرد. نماینههدوجست  25اید در ش    ا بنمایندگان احقاق حقوق دانشجویی ر  بصری شدن  
رود. سرا  معاونت دانشجویی وزارت ع ههوم مههیبه اهنشگیگیری مسات  دانشجویی دارای پدانشجویان ب
 یهکنههد و در شههب ع اسههی می مالقههات یهبرگهه از  ،را بدهههدر کههه بشههارت پیگیههری امههواما بههرای این

در حال پیگیری   آورد که کارها می  اعتمادآنالین    اعتجم  گذارد.اینستاگرام شورای صنفی به نمایش می
چه برای جماعت آنالین حول حقههوق و در نتیجه، آن  .شودیجاد میا   ع استناد به    با   اعتمادتند و  هس

 به نمایندگان خود است.  اعتمادداشتن    ،ود داردمسات  صنفی دانشجویی وج
 اطالعههات های ارتبههاطی،یتههال و شههب هدیجاستفاده از ت نولوژی  ، با  ین جماعت آنالینرواب  بر  د

هههای جماعت  ام ان پدید آمههدناطالعات  و مصرف  خش  چرتولید و    ،بنابراین.  شوندمی  تولید و ت ثیر
خههارج از   آن  شود تا فضای دانشجویی و مسات  پیرامههونیسبب م  و  کندمی  فراه آنالین دانشجویی را  

تراض دانشجویی بههه تصویری از اع  ،26در ش      .دجریان داشته باشن  همچنان  دانشگاه،  و زمان  م ان
ارتباطی و تبههدی    یهوارد شب ع      توس دانشگاه    ذایبه غ  دانشجویاناعتراض    وضعیت غذا است.

بین دانشجویانی که در دانشههگاه حضههور نداشههتند   اطالعات.  دشویک رخداد می  یه به اطالعات دربار
گهها را    دانشجویی  چرخد و چرخش اطالعات جماعتیم کننههدگان کنههد. جماعههت آنالیههن دنباله میآ

 .1شوندهمین اطالعات می  از  خود بخشی  جریان اطالعات هستند و بنابراین
گاهی پیههدا می و (27)ش    کندمی اتاینستاگرام تولید اطالع  ،بر این اساس کننههد و دانشجویان آ

مط هه  قههدرت شههوراهای عت مط   است. تولید جما   آنالین    برای ش   دادن به جماعت    اطالعاتاین  
اسههت. بههه بیههانی دیگههر، ویی  نشههجهای دانشجویی برای دفاع از حقوق دادن تودهکرصنفی برای بسیج  

حق به دانشجو فضههای تولیههد   . فضایستکارکرد پیدا کرده اتولید فضای حق به دانشجو  در  اینستاگرام  
در یههک فرافضهها ایجههاد ههها و تمههام این ،تولید جماعت مط   اسههت، چرخش آن و در نهایت  اطالعات

جغرافیههای های  د کههه چطههور دغدغهههداراشاره    دیجیتالو    جغرافیای فیزی ی  دگییتنبه    فضا شود. فرامی
 ،کنههد و فههردای آن روزمی مط هه را  یههنآنالشههود و جماعههت منتقهه  می  جغرافیای دیجیتههالبه    فیزی ی

 ند.کنصحبت می  شدههای ایجادجماعت مط   در حیاط دانشگاه بر سر دغدغه

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 

 منجهر  مجهازی یهشهب  در  آنالیهن  تماعهج  اسهتراتژیک  مههارت  به  اینترنت  در  اطالعات  جویوجست  و  تولید  هایمهارت  .1
 کهردن پیهدا  و خبهر  اشهتراک احساسهات، بسیج دغدغه، ایجاد برای نترنتای ام انات از استفاده استراتژیک هایمهارت  شود.می
 طرفهدار اینترنت  کاربران  درصد  55  ،(100  :1395)  دیگران  و  رحیمی  پژوهش  در  (.91  :1395  دیگران،  و  )رحیمی  است  ح راه

 اینسهتاگرام و ت گهرام  از  اسهتفاده  رتمهها  که  شودمی  تر رنگپر   وقتی  مسئ ه  این  بودند.  تاگراماینس  به  مندعالقه  درصد  34  و  ت گرام
 (.113  :1395  ،دیگران و  )رحیمی  هستند  مراهه هایت فن  هایاپ ی یشن  از  استفاده  مهارت  بیشترین
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  اسالمی مجمع اینستاگرام یه صفح از  عکس .26 شکل

 سمنان  دانشگاه
یخ  ( 07/1396/ 27 جعه:مرا )تار

  صنفی  شورای اینستاگرام یه صفح از  عکس .72 شکل 
 هرمزگان دانشگاه

یخ)ت  ( 07/1396/ 30 مراجعه: ار

 
 ،. برای مثههالشده بود   ی تشبوک  اجتماعی فی   یهفضا در شب فرا  م،اینستاگرام و ت گرااما قب  از  

 یهبههوک شههب فی   یهن در صههفحویا دانشههج  ،ع وم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی  یدر دانش ده
ع ههوم   یم »کمسین تشههویق اسههتادان دانشهه دهبا نا   نییسبودند که در حقیقت کم  اجتماعی را ایجاد کرده

اتید ع ههوم اسهه   داشت تهها رخواست  دن  کمیساین  .  (28)ش      بود  بایی به مطالعه«اجتماعی عالمه طباط 
جزو حقوق دانشجویی است. بههه همههین را این  زی   و مطالعه کنند،روز باشند  به  اجتماعی دانشگاه عالمه

نیاز دارند تهها جمههاعتی مط هه  را حههول آن   ،نین حقیکنی  که برای به دست آوردن چمشاهده می  ،سبب
و اخبار دارد؛ پ  تنها فضای مناسب   ها یهالعنیاز به تولید و چرخش اط اما این جماعت    تش ی  دهند.

 کیهها طاهری بوک اسههت. در پژوهشههی کههه  مجازی فی   اعیاجتم  یهبرای این هدف، در آن زمان، شب 
 گوید:میبوک   یصفحه در فاین    یهکننددانشجوی ایجاد  ،ستانجام داده ا

مسههین تشههویق ک» پههیج :مال دو سال پیش که خی ی رونق داشت بوک من یک پیج ساخت  توی فی 
ن رو بههه جا نقدای خودمههوناو .«بیشتر  یهع وم اجتماعی عالمه طباطبایی به مطالع  یهاستادان دانش د

بوک خوابید؛ ولههی تهها ون فضای فی چ  ،ای عضو داره. فضاش خوابیدخردهنوشتی  و سیصدواستادا می
روی دانشهه ده خی ههی روبهههرک ج سه گذاشتی  تو پارک جم  شدی . این پا  ما  یک مدت فعال بود. مثالً 
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روی دانش ده جمهه  شههید. یهها پارک روبهی   گمی  ،دی همین کمسینی که ما تش ی  می  استراتژی ه. مثالً 
 .(223  :1396کیا،  )طاهری  گیرهجا ش   میرفاقتا اون  اصالً 

 

 
  بوکفیس  در  شدهایجاد یصفحه  .82 شکل

 طباطبایی  عالمه نشگاهدا اجتماعی علوم یه دانشکد  فعال  دانشجویان طرف از
 ( 8/2/1395 مراجعه: تاریخ)

 
ای در فضای مجههازی روابطههی تواند با ایجاد صفحهمی  شجوطور که مشخص است، یک دانهمان

یهها، ک)طاهری  های مشترک ایجاد کنندتوانند دغدغهند و میبرانگیزرا ایجاد کند که این رواب  حساسیت
مشخص است که   ،ابرایننبهای مشترک را گرد ه  آورند.  غهدغدبا    جماعتی آنالینو همچنین    (1398

مسههات    زیههرا  دهند،فضا را ش   میجغرافیای دیجیتال یک فرا  زی ی وفی  جغرافیایهای  چگونه دغدغه
حههول کههه    ی. جمههاعتشههوندجغرافیای دیجیتههال تبههدی  میهای  دغدغهبه    یزی یزندگی در جغرافیای ف

و چرخش اطالعاتی است کههه در   حاص  تولید دغدغه  ،گیردمی    ش  جغرافیای فیزی یدر  ای  دغدغه
   اند.فتهش   گر  جغرافیای دیجیتال

بههدی  بههه در جغرافیههای دیجیتههال تهای مخت ههف  ش    به  زندگی در جغرافیای فیزی یهای  دغدغه
. ها ها و دسههتورالعم فته تا ع اسی از نامهاز پوستر، ع   و اطالعیه گر  ،شونداطالعات تصویری می

الین بتواند در آن  جماعت  کنند تا خود ایجاد می  یه، نمایندگان دانشجویان تصویری از نام29در ش    
ب  ههه   ،ای صرف نیسههتنامه  کند و آن دیگردست چرخش پیدا میبهد. نامه دستجریان امور قرار بگیر

تعیههین  بههر بنههیه مامنای دانشگا تئای از هینامه ،30 ش  در  ،سندی حاوی اطالعات است. همچنین
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 ب  ههه ،وی برگ کاغذ نیسههتر رای بدیگر ابالغیه  نامه  غذاهای دانشجویی است. تصویر  یهزینمیزان ه
دیههده   هنگههامدر  چرخههد و  می  که در بین جماعههت آنالیههنبدی  به سندی حاوی اطالعات شده است  ت

 .دورآبه وجود میرا    شدن جماعتی مط  
 

 

 

 
  صنفی  شورای رامتاگ اینس  یه صفح از  عکس .29 شکل

 هرمزگان دانشگاه
یخ  ( 07/1396/ 23 مراجعه: )تار

  صنفی  شورای اینستاگرام یه حصف  از  عکس .30 شکل 
 هرمزگان دانشگاه

یخ  ( 07/1396/ 22 مراجعه: )تار

 

 توسهه   را  هههای مط هه کههه جماعتتصههویرهایی    ؛شههودچیز تصویر میر اینستاگرام همهد  ،بنابراین
اینسههتاگرام آینههد. میند و در فضای آفالین به نمههایش درشوایجاد می  ها غهدهند. دغدتصاویر ش   می

نمههایش اطالعههات بههر روی اینسههتاگرام   یهکنندها است. جماعتی آنالین دنبالغدغهش دنمای  یهصحن
 .اسههتدر دانشههگاه  فضههاها  گیری فراآید که محصههول آن شهه  میای به وجود  ر نهایت شب هو د  است

گههاهیست  فضا فضازمانی افرا جغرافیههای دیجیتههال بههه از  اش را  که جمعیتی مط   از موضوعی، وقتی آ
کننههد. تعامهه  جماعههت مط هه  بهها ، در یک جغرافیای فیزی ی با ی ههدیگر تعامهه  میاستدست آورده  
گاهی به کنشای از شدت تبن جغرافیای فیزی ی دارای درجهفضای پیرامو برای تأثیرگذاری   دی  شدن آ

 ست.بر وضعیت موجود ا
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ترده شهه    گسهه  فضههای ، در دانشگاه یک فرا پیرامون انتخاب وزیر ع وم در دولت دوازده    ، برای نمونه 
  سههرانجام  ، فههراوان های وزیر ع وم در دولت حسن روحانی با تأخیر معرفی شد. بعههد از کشههم ش گرفت.  
رهههایی  خب  اما بالفاصهه ه  ای این سمت منتخب شد. غالمی، رتی  وقت دانشگاه بوع ی همدان، بر   منصور 

ای سیاسههی و صههنفی  ههه ت ای با فعالی های دانشجویی انتشار یافت که به برخوردهای س یقه از سوی تش   
ای تههازه را در بههین  ئ ه دغدغه . همین مس 1ست غالمی اشاره داشتند انشجویی در دانشگاه بوع ی تحت ریا د 

 کرد.   جاد ای   ، نشگاه را به راه انداخته بودند که کمسین نجات دا   ، فعاالن دانشجویی 
گذاشههت کههه می پوسههترهایی را بههه اشههتراک  «نجات دانشگاه»اینستاگرام و ت گرام کمسین    یهصفح

(. 31د بودند )شهه   های خوحرکت دانشجویان برای برپایی تجم  اعتراضی در دانشگاه  یهدهندنشان
رد را هرک شهه دانشههگاه  ید بهشههتی تهها  شهههدانشههگاه  و  از دانشههگاه تهههران    اتپوسترهای فراخههوان اعتراضهه 

گههاهی  هههای اعتراضههی شهه   میسس ، در دانشگاه جماعت.  رفتگمیفرا ه در کهه   ،جمعههیگرفههت و آ
 شد.میاضی  در جغرافیای فیزی ی دانشگاه تبدی  به کنش اعتر  ،جغرافیای دیجیتال به وجود آمده

 

   

 انشگاه د نجات کمپین  ایسنتاگرام یه صفح از  عکس .13 شکل
یخ  ( 08/9613/ 10 مراجعه: )تار

 
رها پوسههتت.  در راه اسهه   اعتههراض  کنند و آن این است: طنههین صههدایمیپوسترها پیغامی را مخابره  

گاهی جمعیو  مدندآمید و به چرخش درردنکتولید اطالعات می جماعههت  جر به تولیدمن ،با تأثیر بر آ
رزهههای ز مدر جههایی خههارج ابایههد    ،دانشههگاه  برای کنش اعتراضی درون جغرافیای.  شدندمیاعتراضی  

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 

 :5/08/1396 مط ب  اخذ تاریخ  .(01/08/1396)  ومع  وزارت  پیشنهادی  یگزینه  به  اعتراض در  دانشجویان تجم  .1
 http://www.alef.ir/news/3960801240.html   

http://www.alef.ir/news/3960801240.html
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گاهی و دغدغه  دانشگاه ابتدا   بتوانند احسههاس   تا ند  ناید چنان چرخش پیدا کاطالعات ب  و  دبگیرش    آ
 مشترک را ایجاد کنند.

  
 گیری نتیجه. 5

 یهواسههط جوی موقعیتی در جنبش دانشجویی معاصر ایران بودی  که بهوجست دنبالما به ،در این مقاله
بههرای ایههن موقعیت متفاوتی را پیههدا کههرده اسههت.    ،های اجتماعیب هو شنیدگی با ت نولوژی دیجیتال  ت

و دارای زمههان انجههام پههژوهش هنههوز فی تههر نشههده  که در    جا از آن  ،اگرامتسی اینماعاجت  یهشب   ،منظور
انشههگاه های سیاسی دانشجویی چندین د، انتخاب شد. صفحات اینستاگرام تش  بودیی  عمومیت باال

دهههد کههه اجتماعی اینسههتاگرام نشههان می  یهشده در شب تصاویر بارگذاری  یبررسی شدند. حج  باال
 اطالعاتی شده است.    یهاطالعات یا جامع  یه های دانشجویی وارد دورش  های تفعالیت

 یهتنیدگی آن به ت نولوژی تولید اطالعات، مخههابر  یهبش دانشجویی در زمانت ینگی موقعیت جن
شود. تنیدگی با ماشههین مههوقعیتی کنندگان نمودار میعی از دریافتوسی  سطحو ایجاد تأثیرگذاری در    نآ

گاهی تولید اطالعههات مواجههه شههده اسههت. تولیههد یخ  ت ینه در تار جنبش دانشجویی ایران است که با آ
فههاوت دیگههری های متاجتماعی اینستاگرام ما را بهها واسههطه  یهرای مخابره کردن توس  شب اطالعات ب
ر و اینترنت همههراه د  افزارها های ویرایش تصویر، نرمنهای آن، اپ ی یشاه و دوربینهمرهای  مانند ت فن

 وری اطالعههات در میههان جنههبشکنههد. فنهها سههترها درگیههر مینههار مهههارت بههرای تولیههد تصههویرها و پوک
 ست.وجود آورده اها به در میان آنرا  دانشجویی گسترده شده و سواد دیجیتال  

هایی کههه هههای تولیههد تصههویر، مناسههبتانههواع مخت ههف ت نیک  ،ی شدررسهایی که بدر میان داده
های تصویری، و حتی مبارزه با تش   رقیب ازطریق تصویر شوند، گزارشمی  لیدها توتصاویر برای آن
 ای شههدنهههای تصههویری بههه ایجههاد عقالنیههت نمایشههی و نگارخانهههمامی این موقعیتمعرفی شدند. ت

اینسههتاگرام، در   یهواسههط نمایشی برای تصویر کههردن سیاسههت، بهیت  سیاست منجر شده است. عقالن
های سیاست توس  تش    یردن فضاهای عرضهرکرد دیگر ه  دارد و آن ب  کا   تاریخ جنبش دانشجویی،

 ست.ا سیاسی به فرافضا 
 ،شگاه انجههام داده اسههتسیاسی در دان یهت وین سوژ یه ( دربار1401کیا )در پژوهشی که طاهری 

ای ههه تهای نظارتی درون و بیرون دانشههگاه تههالش دارنههد تهها فعالیکه چگونه سامانه  شوده میدادنشان  
آن نههرود. امهها و چیههزی فراتههر از های دانشجویی محدود به فضا و جغرافیای دانشگاه باقی بماند  جنبش
هههای یروو تأثیرگذاری عام یههت نعات  های دانشجویی با ماشین و ت نولوژی اطالتنیدگی فعالیتدره 

ای بههرای میههدان  هموجب شده اسههت تهها مههوقعیتی شههب ،های همراه و اینستاگراممانند ت فن  ،انسانیغیر
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افضههای دانشههگاه را بههه ن خههودش بههه فرردوجود آید که ظرفیت مخابره کردن و ب  سیاست دانشجویی به  
بشههی سیاسههی جن هایتوانند شاهد فعالیتمی ها مخاطبمی یونخارج از فضای دانشگاه، وجود آورد.  
 ههها را ببیننههد.تصههویر آن   هههب ،ههها تنها صههدای آنو حیاط دانشههگاه باشههند و نههه ها ها، اتاقدرون سالن

هههای صههرف ار از نقههش عام موقعیت جنبش دانشجویی وارد وضعیت پساانسههاگرایی بههه مفهههوم گههذ
 برای تولید میدان سیاست شده است.انسانی  
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 منابع
تفاده از یری هویههت مههدرن در دانشههجویان دختههر بههر اسههاس میههزان اسهه گ بینی شهه پیش»  (.1396افشاریان، ندا )

 .121-147(: 89)24، های ارتباطیپژوهش .«های اجتماعی مجازیشب ه

مصههرف   یهرابطهه »  (.1393)  رضههامحمههوداوغ ی،  و    ن، مجیههدپور، حوا؛ م  ههاجواد؛ ابراهیمیزاده، سیدجمعهامام
 .291-314 :(55)14 ،اه اجتماعیرف  «.در بین دانشجویان دانشگاه اصفهاناینترنتی و سبک زندگی 

های پیام نور ان دانشگاهجویی دانش(. »اینترنت، هویت و زندگی روزمره1393فرد، اسدال ه و شرقی، خدیجه )باییبا
  .1-36(: 2)5، پژوهی فرهنگیجامعهو آزاد اسالمی رامسر«. 

وری و بهههره ینترنت: مطالعهههدانشجویان دانشگاه تهران و استفاده ای» .(1386محمدی، ع ی )حاجیو   ر، مهریبها
 .163-186 :(10)3، عات فرهنگی و ارتباطاتطالم  .«خرسندی

های های شههب هدیههدها و تهشناسایی و تح یهه  فرصههت»(.  1395نظافتی، نوید )  و  صباغی، زهرا  ه؛ التوالیی، روح
، تحقیقااات فرهنگاای ا اارا .«یدانشههجویان دانشههگاه شهههید بهشههت  :اجتماعی در فضای مجازی؛ مورد مطالعه

10(3):  175-153. 

نههت بههر گههرایش سیاسههی نتر(. »بررسههی تههأثیر ای1393زاده، الهه و مرادیههان، کمههال )حسین؛ موالیزاده، ع ینحسی
 .47-62 (:2)9، ی اجتماعیتوسعه («.دانشجویان )مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز

ت فههن  از ی اسههتفاده(. »رابطههه1395و مش ینی، محمدمهدی )  حسینی، زهرهرحیمی، بابک؛ کرمانی، حسین؛ ع ی
  .85-118 :(7)2، های نو نمطالعات رسانه. «همراه هوشمند و ش اف دیجیتالی در شهر تهران

ر شناسی فضای مجازی؛ بررسی تأثیر اسههتفاده از اینترنههت بهه (. »آسیب1392عی، ع ی و محمدزاده یزد، فرشته )ربی
 .43-60(: 6)2، راهبرد اجتماعی فرهنگینزوای اجتماعی دانشجویان«. ا

(. »تأثیر فضاهای مجازی بر کههنش اجتمههاعی 1387نژاد، عزیزه )یمعباس و سیدعرب ساروخانی، باقر؛ توس ی، غال
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