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با اینستاگرام چه کنیم؟!
ریحانه رزمآرا :این روزها کمتر کسی پیدا
میشود که اینستاگرام نداشته باشد .شبکهی
اجتماعی مشهوری که گفته میشود بیش
از یک میلیارد کاربر فع��ال در ماه دارد و در
بسیاری از کشورها منجمله کشور خودمان «محبوبترین
ش��بکهی اجتماعی» محسوب میش��ود .به نظر میرسد
اینس��تاگرام در ایران ،بیش از آنکه ی��ک فضای مجازی
باش��د ،رنگ و لعاب فض��ای واقعی به خ��ود گرفته .جایی
بیدر و پیکر برای زندگی و اخیرا هم مرگ .هم شهرستان
و هم قبرس��تان .حاال آنقدر تنوع صفحههای فارسیزبان
اینستاگرام زیاد شده که میشود به جای سرچ در گوگل،
اکسپلور اینستاگرام را باز کنیم و از دستور پاستای آلفردو تا
آموزش زبان کرهای را در آن پیدا کنیم .حتی خیلی وقتها
اگر در گوگل س��رچ کنیم ،محتوای کمتری پیدا میکنیم
تا هشتگهای اینستاگرام! اما این تنوع چقدر مفید است؟
️اقیانوسی با کمترین عمق ممکن
م��ا ه��ر روز پس��تهای متع��ددی از نظ��ر میگذرانیم و
دربارهی بس��یاری از رخدادها اطالعات کسب میکنیم اما
اطالعاتمان در حد چند پس��ت عمدتا کممایه اس��ت که
خیلی وقتها کپشنش��ان را هم کامل نمیخوانیم .کامل
هم بخوانیم ،درس��ت نمیخوانیم .ش��اید این حجم باالی
اطالعات ،ما را دچ��ار توهم همهچیزدانی کرده اس��ت .ما
از هیچچی��ز بیخبر نیس��تیم اما در هیچچی��ز هم عمیق
نمیشویم .اصال میگویند رس��انهها باید  soonو short
باشند و این یعنی هر چه کوتاهتر ،بهتر .معموال ویدیوهای
پانزده ثانیهای برای ما جذابتر از یکدقیقهایها هستند و
یکدقیقهایها را هم به ویدیوهای طوالنی  IGTVترجیح
میدهیم .بای��د در زمانی کوتاه بخندی��م ،در زمانی کوتاه
عصبانی شویم ،در زمانی کوتاه یک چیز جدید یاد بگیریم،
در زمانی کوتاه خبره��ای آن روز را ببینیم و خالصه زودتر
برویم سراغ پست یا استوری بعدی تا مبادا از قافلهی عظیم
اطالعات کاذب اینستایی عقب بمانیم .حاال فکر کنید که
شاید وقتی به این کوتاهخوانی عادت کنیم ،کتابخواندن
برایمان سخت شود .اصال ش��اید وقتی این همه به تصویر
عادت کنیم ،متن برایمان غریبه شود .اینستاگرام شبکهی
تصویر اس��ت و انگار ما در این عصر بیش از حد تصویرزده
شدهایم .به عالوه ،این تصویرمحوری خیلیها را هم دچار
توهم عکاسبودن کرده است!
️تجدید بیعت با سلبریتی جدید
توهم دیگر ،خودس��لبریتیپنداری اس��ت .وقتی بالگری
اس��توری میگذارد و کل کارهای روزمرهاش را برایمان
تعریف میکند ،وقتی در خصوصیترین لحظات زندگیاش
ما را ش��ریک میکند ،وقتی از فروشگاه کفشش تا پیازداغ
غذایش را به ما معرفی میکند و وقتی چند ساعت نیست
و بعد اس��توری میگذارد و میگوید کچلش کردهایم بس
که س��ؤال کردهایم کجاس��ت؛ در همهی این حاالت انگار
او دچار یک #توهم شده اس��ت و صدالبته ما هم با دیدن و
الیککردنش ،وهم سلبریتیش��دنش را تسریع میکنیم.
مس��ئله فقط بالگرها نیس��تند .حتی وزیر ما فکر میکند
باید برایمان تعریف کند کدام غذا را خ��ورده یا کدام روز
کوه بوده .ما ه��م در حالی که بس��تهی اینترنت گرانی که

خریده بودیم ،ب��ه لطف کالسه��ای آنالین رو ب��ه اتمام
است ،پس��تش را الیک میکنیم و نمیگوییم که بیخیال
برادر! به ما از کارت بگو و تفریحت را برای خودت نگه دار.
به خدا اگ��ر کارت را درس��ت انجام بدهی ،ه��زار برابر این
الیکها محبوب میشوی! ویروس خودسلبریتیپنداری
هر روز بیشتر از روز قبل ش��یوع پی��دا میکند ،چرا که ما
برای هر کسی فنپیج درس��ت میکنیم .از واینرها گرفته
تا ش��خصیتهای فرهنگی و سیاس��ی ،وقتی فن (هوادار)
داشته باشند ،ممکن است دچار این توهم بشوند .البته هر
چند خودسلبریتیپنداری به نظر ارتباط مستقیم با تعداد
فالوئرها دارد اما تنه��ا با چندصد فالوئر ه��م میتوان این
احساس را داشت .درست وقتی که باکس سؤال میگذاری
و بعد س��ؤالها را یکی یک��ی جواب میدهی و احس��اس
میکنی زندگیات برای دیگران مهم است ،باید بدانی داری
خودسلبریتیپندار میشوی .حاال هر چه فالوئرها باالتر ،این
پندار هم قویتر .همچنین هر چ��ه فالوئرها باالتر ،تأثیر بر
دیگران بیشتر .تا جایی که حتی انتخابات ریاستجمهوری
هم تحتتأثیر س��لبریتیها اس��ت و وقت��ی دامنهی نفوذ
سلبریتیها و میکروسلبریتیها اینقدر زیاد است ،طبیعی
است که افراد دنبال فالوئرهای بیشتر باشند.
️دربارهی فالوئریسم
پیش از اینها برای رس��یدن به ش��هرت الزم ب��ود آدمها
برتریهایی داشته باش��ند ،کار خاصی انجام بدهند ،مدت
زیادی تالش کنند و تازه با همهی اینها باز هم ممکن بود
مشهور نشوند .امروز اما خیلیها شیوهی برادر حاتم طایی
را پیش گرفتهاند و تنها ظرف چند روز معروف میش��وند.
اصال یکی از راهگشاترین کارها حاشیه درست کردن است.
مهم نیس��ت برای چه مشهور ش��دهای .مهم این است که
حاال چند هزار فالوئر کمحافظه داری .جنجال درست کن
تا دیده شوی و بعد تا میتوانی پول پارو کن .اگر هم رویش
را نداری ،راههای دیگری هست؛ مثال داستان تعریف کن.
قصهی زندگیات را بنویس و آمار همهی خواستگارهایت را
بده .حتم داشته باش مردمی که رمان نمیخوانند ،درست
همین جا دنبال داستان میگردند .عروس��ی کن و بعد از
عروسی هم بیا و تبدیل شو به بالگر عروسی .این وسط چند
تا عکس هم از جهیزیهات بفرس��ت ب��رای پیجهای منزل
عروس و حتما قید کن که بیشت��ر از پانصد میلیون خرج
کردهای .بعد هم در پیجت از جزئیات مراس��م عروسی بگو
و تجربههای صورتی مایل به قرمزت را به اش��تراک بگذار.
از پس بالگر شدن برنمیآیی؟ خب کپی کن! پیج بزن و از
هر منبعی که دم دس��ت داری ،چیزی کپی کن و خالص.
مهم باالرفتن تعداد فالوئرهای پیج شماست؛ گور پدر قانون
بیپدر و مادر و یتیم کپیرایت.
️پیامهای بازرگانی
فالوئرها که زیاد شد ،وقت درآمد اس��ت .بعضی از بالگرها
که فکر نمیکنم تعدادشان در ایران زیاد باشد ،محصوالت
مرتبط با حوزهی کاریشان را تبلیغ میکنند و دیگرانی که
فکر میکنم تعدادشان در ایران خیلی زیاد باشد ،هر چیزی
را؛ از ش��یر مرغ گرفته تا جان آدم��یزاد .مهمتر از موضوع
تبلیغ ،درآمد بیحساب و کتاب این شغل جدید است .هر
پست ممکن است چند میلیون درآمد برای صاحب صفحه

داشته باشد ولی یک ریال هم مالیات ندارد .بعد از چند وقت
میبینی وضع زندگی کسی که دنبالش کردهای و به دیده
ش��دن بیشترش کمک کردهای ،از اینرو به آنرو شده .او
باز تبلیغ میگذارد و تو باز قلب بیرنگش را قرمز میکنی.
مطلب دیگر در این باب ،قصههای عامهپس��ندی است که
برای تبلیغ محصول تعریف میکنند و تو واقعا شک میکنی
که این تبلیغ است یا تجربهی واقعی صاحب صفحه؟ و تازه
بعد از استفاده از محصول میفهمی سرت چه کاله گشادی
رفته و او تنها چون چند میلیون پول بیزبان گرفته ،اینطور
از قابلمهی دستهطالییاش تعریف میکرده! هشتگ تبلیغ
گذاشتن هم که کالس ندارد و خیلی از بالگرها خودشان را
ملزم نمیدانند که تبلیغشان شفاف باشد .در این فضا البته
اگر بخواهی کسب و کارت را معرفی کنی و و زود به درآمد
برس��ی ،راه دیگری هم داری؛ ش��رکت در کمپینها .چند
میلیون میدهی ،اسپانسر میشوی و بعد جناب بالگر ،تو را
فالو میکند و از فالوئرهایش هم میخواهد تو را فالو کنند.
فالوئرها هم به امید برنده ش��دن جایزه در قرعهکش��ی آن
بالگر ،تو را فالو میکنند .در نهایت معدودی از افراد جایزه
میگیرند ،بالگر پولدارتر میش��ود و تو هم تعدادی فالوئر
جدید پیدا میکنی که به خاطر جایزه آمدهاند و مش��خص
نیست تا کی تو را دنبال خواهند کرد .پس باید تولید محتوا
کنی .باید نگهشان داری .باید مرتب پست و استوری بگذاری.
ویدیو و پستهای اسالیدی بهتر است؛ چون مدت بیشتری
آنها را در صفحهات نگه میدارد .باید با لطائفالحیل ازشان
بخواهی پست را الیک کنند؛ چرا که هر الیکی به دیده شدن
بهتر صفح��هات کمک میکند .بای��د کاری کنی تا کامنت
بگذارند .هر چه پس��تت چالشبرانگیزتر باشد بهتر است و
کامنتها را بیشتر میکند .فروشندهای؟ قیمت محصول
را ننویس تا همه کامنت بگذارند و بپرسند! الکی که نیست!
باید نرخ تعامل مخاطب را باال ببری! اصال الگو بگیر از پیجهای
زردی که عکس بچهای بیچاره را میگذارند و مینویسند:
«اگه به نظرت خوش��گله ،قلب بذار!» و بعد اتفاقا خیلی هم
کامنت میگیرند و ظرف مدت کوتاهی فالوئرهایشان زیاد
میشود .اصال همهی دعواها سر فالوئر است .حتی مادرها این
روزها قبل از تولد فرزندشان در لیست اقالم سیسمونی فالوئر
را هم حس��اب میکنند و هنوز بچه به این دنیا نزول اجالل
نکرده ،پیجش در اینستاگرام افتتاح شده.
️کودکان کار اینستاگرامی
کودکی که پدر یا مادرش تمام زندگی او را در اینستاگرام
به اشتراک گذاشته ،اگر خودش متوجه نقض آشکار حریم
خصوصیاش میش��د ،چه عکسالعملی نشان میداد؟ آیا
اینکه بچهها همیش��ه در معرض دوربین باشند ،در آینده
مشکلی برایشان ایجاد نمیکند؟ چه تضمینی وجود دارد
که آن کودک در بزرگسالی از اینکه معروف بوده ،حس
خوبی داشته باشد؟ آیا چون االن سنش کم است ،رضایتش
اهمیتی ندارد؟ آژانسهای مدلینگ کودک که به فراوانی
در اینستاگرام در حال فعالیتند ،چه تمهیداتی برای عدم
آسیب روانی کودک اندیشیدهاند؟ این درست که هر کسی
بخواهد میتواند برای فرزند کمسنش صفحهای باز کند و
هر کاری با او بکند اما ما چرا این صفحهها را فالو میکنیم؟
حاال که نظارتی اعمال نمیش��ود ،ما نظ��ارت خودمان را
داشته باشیم.

️نظارت؛ گمشدهی اینستا
هر چند روز ی��ک بار بحث فیلترینگ اینس��تاگرام مطرح
میش��ود و واکنش عمدتا عصبی کارب��ران را در پی دارد.
همین چند روز پیش ،دبیر ش��ورای عالی فضای مجازی
گفته بود« :اگر چه مباحث بس��یاری دربارهی اینستاگرام
وجود دارد اما تا زمانی که آلترناتیو مناسبی نداشته باشیم،
با فیلتر اینس��تاگرام دچار برخی مش��کالت میشویم».
حال اگر دوگانهی فیلترینگ یا ع��دم فیلترینگ را نادیده
بگیریم ،میتوانیم از نظارت و عدم نظارت صحبت کنیم.
برای نظ��ارت بر اینس��تاگرام الزام��ا نیازی ب��ه فیلتر این
ش��بکهی اجتماعی نیس��ت .همین حاال هم اگ��ر ارادهی
مدیران بر نظارت صحیح باش��د ،میتوان صرفا به عبارت
«تابع قوانی��ن جمهوری اس�لامی ای��ران» در بیوگرافی
صفح��ه اکتفا نک��رد و اج��ازهی فعالیت را به بس��یاری از
صفحات ن��داد .حت��ی اگر پیگی��ری قضایی اف��رادی که
خارج از ایران هس��تند و پیشهش��ان ترویج فساد و تبلیغ
شرطبندی اس��ت مقدور نباشد ،حتما میش��ود با آنها
که س��اکن ایران هس��تند برخورد جدیتری داشت .چرا
صفحههایی که بیبند و باری را ترویج میکنند ،پیگیری
قانونی نمیشوند؟ سود چه کس��انی در باز بودن صفحات
مستهجن است؟ به نظر میرسد این تفریطها ،درست مثل
افراطهایی که روزگاری در بعضی سیاستهای فرهنگی
کش��ور اعمال میشد ،نتیجهی نامناس��ب خواهد داشت.
انگار ما یا از اینور ب��وم میافتیم یا از آنور .اینس��تاگرام
البته در هر حال مال ما نیس��ت و نظارت کامل بر آن عمال
امکان ندارد.
️شوخی بزرگی به نام آزادی بیان
ما در زمین دش��من بازی میکنیم .کافی اس��ت عکس یا
حتی اسم حاجقاس��م را بگذاری تا پس��ت و استوری و یا
حتی صفحهات حذف ش��ود .آزادی بیان هم که ش��وخی
بزرگی اس��ت .آیا تصمیمی در خصوص فضای جایگزین
وج��ود دارد؟ آیا اصال تصوری از داش��تن فضای س��اخت
خودم��ان داریم؟ ای��ن روزه��ا «تیکتاک» اپلیکیش��ن
چینی در سراس��ر دنیا و حتی در آمریکا میلیونها کاربر
دارد .این یعنی انحصار ش��بکههای اجتماع��ی در اختیار
آمریکا نیس��ت و راه برای کش��ورهای دیگر بسته نیست.
آیا ما توانایی س��اخت یک ش��بکهی اجتماع��ی بومی را
الاقل ب��رای کارب��ر ایرانی نداری��م؟ واضح اس��ت که اگر
حمایتهایی صورت بگی��رد و نفع عدهای اج��ازه بدهد،
ما میتوانی��م .ما میتوانی��م کاری کنیم ک��ه در درجهی
اول خودمان و اطرافیانمان و بعد مسئوالن کشورمان به
مشکالت اینستاگرام بیشتر اهمیت بدهند .ما میتوانیم
به دیدهشدن هر کس و ناکس��ی کمک نکنیم .میتوانیم
نظارت را از خودمان شروع کنیم .میتوانیم سیاهیلشکر
فالوئرهای کس��ی که قبول��ش نداریم نش��ویم .میتوانیم
ریپورت کنیم .میتوانیم تخلفها را به مس��ئوالن اطالع
دهیم و امی��دوار به پیگیری باش��یم .میتوانیم س��کوت
نکنیم و میتوانیم فض��ای اینس��تاگرام را الاقل تا حدی
بهتر کنیم .حتی میتوانیم حاال که ذات اینستاگرام انگار
همین کلیپ پارکیها و پستهای بیمحتوا به اسم تولید
محتواست ،حداقل استفادهی خودمان را کمتر کنیم .کمتر
اما مفیدتر...

