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های غیرواقعی در فضای  بررسی دالیل ایجاد پروفایل

 اینستاگرام در پرتو رویکرد روانکاوی الکانی

 دانشداه تیران مطالعات ترجمه،  ارشناسی ارشدآمو ته  لیدا وعن پرور، دانت

 

 چکیده

روانکاوی ال انی تالش  رده است دالیل ایجاد  پژوهت حاضر بر اساس رویکرد

فضای اینستاگرام را وا اوی  ند و تبیین  ند  ه چرا در جعلی در  های پروفایل

شود و این میل به عصیاندری  محیو اینستاگرام میل به هنجارگریزی بیشتر می

گیرد.استدالل  در  دمت تولید ی  فرهنگ بینابین ارار می چرا و چدونه

به  ورت  های جعلی است  ه فرد با ایجاد پروفایل مر زی این پژوهت این

توهد دستیابی به ابژه امیال   ند و به ساحت  یالی ال انی رجعت می نمادین

های بالماسکه در دوران  های جعلی بازتولید میمانی  ند. پروفایل  ود را پیدا می

 ردند تا  میبا لباس مبدل و نقاد در آن شر ت است  ه میمانان  گنشته

ی در آنان شان شنا ته نشود و با این سیاست هویتی ح  سوژه بودگ هویت

های سنتی فرهنگ رسمی تشدید  و میل به مقاومت در برابر ارزش تقویت

 شود. می

فرهنگ ایرانی،میمانی بالماسکه، ،پروفایل جعلی ،اینستاگرام ی:دیواژگان کل

 روانکاوی ال انی
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Investigating the reasons for Creating Fake 

Instagram Profiles in the Light of Lacanian 

Psychoanalytic Approach 

Based on Lacanian psychoanalytic approach, the present 

study makes an attempt to investigate the reasons for the 

creation of Instagram fake profiles in a bid to explain why 

the will to abnormality in Instagram intensifies and that 

how and why the will to rebellion contributes to the 

formation of a hybrid culture. The central argument here 

is that creating fake Instagram Profiles gives the users the 

hallucination of accessing the Lucania Imaginary order 

and objects of their desires. The fake profiles are indeed 

reproduction of the traditional masquerade festivals 

where the people attended with masks on their faces in 

order not to be identified. This identity politics enhances 

their subjectivity and intensifies their will to resistance 

against the traditional values of the dominant culture. 

Key words: Instagram, fake profiles, Iranian culture, 

masquerade festivals, Lacanian psychoanalysis 
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 مقدمه و طرح مسئله

این روزها شاهد کاربران بسیاری از هر قشر جامعه در فضای مجازی خصوصاً 

در  statista.comاینستاگرام هستیم. با توجه به آمار اعالمی از سوی سایت 

 110( کاربران فعال موجود در اینستاگرام بیش از 1)جدول  2020آوریل سال 

 میلیون در ماه هستند.

 2020ام در سطح جهانی آوریل : توزیع کاربران اینستاگر1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

با افزایش روز افزون کاربران به لحاظ تنوع در سطح فرهنگی و اجتماعی، خواه و 

هستیم. یکی از این  ناخواه شاهد برخی رفتارهای هنجارشکن در این پلتفرم

شود، ایجاد و  هایی که به وضوح باعث آزار بسیاری از کاربران اصلی می ناهنجاری

 (fake)های فیک  واقعی یا به اصطالح عامیانه پروفایل های غیر وجود پروفایل

 است. 

گاهاً  ،هایی، کاربران با مخفی نگه داشتن هویت اصلی خود با وجود چنین پروفایل

کنند. علیرغم وجود  هایی مغایر با فرهنگ و عرف جامعه می یتاقدام به فعال
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هایی که از  های تعریف شده از جانب پلتفرم اینستاگرام و بعضاً محدودیت قانون

رفتارها واعمال  شود، شاهد اعمال میجانب این برنامه برای کاربران متخلف 

نامناسب و شکل گیری فرهنگی جدید و 

بینابین فرهنگ شرق و غرب هستیم. در 

سازی موضع فوق، به  توضیح وشفاف

ممنوعیت حضور یک سلبریتی ایرانی در 

شود که با  اشاره میمحیط اینستاگرام 

برخورد نامناسب و حرکات ناشایست 

 ای باعث شد تا اینستاگرام به عنوان برنامه

برخاسته از فرهنگ غرب چندین 

بار متوالی اقدام به بستن حساب 

کاربری وی به دلیل تخطی از 

در   قوانین و فرهنگ موجود نماید.

واکنش به رفتار هنجارستیزانۀ 

سلبریتی مذکور و اقدام اینستاگرام 

به بستن حساب کاربری او، 

کاربران ایرانی این پلتفرم 

گ خاطرنشان کردند که فرهن

ایرانی چنان دچار تحول عظیمی 

شده که فرهنگ غرب در مقابل 

فرهنگ ایرانی و شرقی ایستاده و 

با حضور هنجارشکنانۀ این فرد و 

آلوده نمودن این محیط مقابله 

نموده است.حال با وجود چنین 

هاایی   یکی از این ناهنجااری 

 ااه بااه وضااوق باعاا  آزار   

بساایاری از  اااربران ا االی  

 شااود، ایجاااد و وجااود   ماای

وااعی یاا باه    های  یر پروفایل

هاای   ا طالق عامیانه پروفایل

 است. (fake)فی  

در وا نت باه رفتاار هنجارساتیزانۀ      

سلبریتی من ور و ااادام اینساتاگرام   

به بستن حساد  اربری او،  ااربران  

ایرانی این پلتفرم  اعرنشان  ردناد  

 ه فرهنگ ایرانی چنان دچار تحاول  

عریمی شده  اه فرهناگ  ارد در    

مقاباال فرهنااگ ایراناای و شاارای    

ایستاده و با حضور هنجارشکنانۀ این 

فرد و آلوده نمودن این محیو مقابله 

نمااوده اساات.حال بااا وجااود چنااین 

اتفاااتی سؤالی  اه ههان هار  ااربر     

 ند این است  ه  ایرانی را درگیر می

آیاااا فرهناااگ ایرانااای در پلتفااارم  

 .ه استاینستاگرام مسخ شد

 



 1400، زمستان 3فصلنامه سایبرپژوهی و مطالعات فرهنگ دیجیتال سال دوم، شماره دو                       62 

  

کند این است که آیا  اتفاقاتی سؤالی که ذهن هر کاربر ایرانی را درگیر می

پلتفرم اینستاگرام مسخ شده است؟ این پژوهش تالشی است فرهنگ ایرانی در 

  برای پاسخ به این سؤال.

 سؤال اصلی تحقیق

های غیر واقعی یا به  پروفایل چرا بعضی از کاربران فضای مجازی اقدام به ایجاد

 کنند؟ اصطالح فیک در فضای اینستاگرام می

 هدف اصلی تحقیق

مشخص شدن دالیل ایجاد پروفایل های غیر واقعی و تاثیر آن بر فرهنگ ایرانی 

 و یا شکل گیری فرهنگی نه غربی نه شرقی در محیط اینستاگرام. 

 چارچوب نظری تحقیق

روانکاوی الکان بهره  ۀ اصلی خود از رویکردپژوهش حاضر برای تبیین مسئل

برد. با توجه به اینکه افراد به دالیل  می

 های روحی و روانی اقدام به ایجاد پروفایل

کنند، با تعریف الکان از هویت و  جعلی می

نحوه شکل گیری آن به بحث در این 

 پردازیم.  موضوع می

حت خیالی، ساحت نمادین الکان در تبیین سوژه، سه ساحت را بر می شمرد: سا

 و حیث واقع. 

سه موضوع جدا از هم و شاید مقابل هم  1953این سه ساحت تا پیش از سال 

الکان ناپذیر بودن این سه ساحت تاکید داشت.  بودند. اما الکان بر جدایی

 ،منتشر شد 1949که در سال « ای ای آینه مرحله»ای به نام  نخستین بار در مقاله

ترین مفهوم در توضیح امر خیالی صحبت  عنوان اصلی ای به ی آینه از مرحله

ال ان در تبیاین ساوژه، ساه    

ساااحت را باار ماای شاامردا   

سااااحت  یاااالی، سااااحت  

 نمادین و حی  واا .
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 استناد بسیاری ازهای الکان مورد  کند. این مقاله نیز مانند اغلب نوشته می

. تأثیرات این مقاله از روانکاوی فراتر رفت و ه استقرار گرفت پژوهشگران

زنان، سینما و نقد ادبی را  های گوناگونی اعم از مطالعات فرهنگی، مطالعات حوزه

 -ای از رشد کودک را  متأثر ساخت. اهمیت کار الکان این بود که او مرحله

  .کند عنوان امری متمایز از سوژه مطرح می به - (ego) یگویابی خیالی ا ساخت

خیالی برای لکان قلمرو ایگو است. یک مرحله از تحول انسان که  ساحت

سازی با تصویر آرمانی شده بدن  همانند ،پیشازبانی است و بر اساس ادراک حسی

شود. البته این ساحت در تمام مراحل  و احساس توهم یکپارچگی تعریف می

زندگی دوام خود را حفظ می کند و از 

طریق سوژه و امر نمادین حتی ممکن 

است تقویت گردد. این مرحله را باید بر 

اساس یک ساختار ببینید و نه یک دوره 

ام می گردد. زمانی که طی می شود و تم

این ساختار در تمام مراحل زندگی شخص 

ها و  نقش وحدت بخشیدن خیالی به حفره

ساحت خیالی قبل از  شکاف ها را دارد.

دهد. در  شش ماهگی کودک رخ می

کودک هیچ فهمی از تمایزخود و ،واقع

جهان  ای از دیگری نداشته و دید یکپارچه

هنگامی که  اطراف خود دارد. های و پدیده

کند،  و یا پدر در میل کودک به مادر مداخله می شود از شیر گرفته می دککو

فقدان کودک وارد شود که با این  آشنا می کودک برای اولین بار با مفهوم فقدان

پی یشود. برای الکان ورود به ساحت نمادین، آغاز نزاعی اد مرحله نمادین می

(Oedipal.است )   

هندامی  اه  اودک از شایر    

گرفته می شود و یاا پادر در   

میل  ودک به مادر مدا لاه  

ای اولاین   ند،  ودک بار  می

بااار بااا مفیااوم فقاادان آشاانا 

شاود  اه باا ایان فقادان       می

 اودک وارد مرحلاه نماادین    

شود. برای ال ان ورود باه   می

ساحت نمادین، آ ااز نزاعای   

 ر است.Oedipalادیپی ه
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با ورود پدر  ،تعامل و میل به مادر تعریف شدهخود خیالی کودک که در در واقع،

گزیند  شود. راه حل ادیپی یعنی عشق به جنس مخالف را بر می دچار آشفتگی می

و کودک با پذیرش غیاب ابژه غایب خود یعنی مادر و با کمک نظام زبانی حیث 

ی پرداز کودک با استفاده از نمادکند.بنابراین، به ساحت نمادین تبدیل میواقع را 

آید. الکان این فقدان را ضرورت ساختار روانی  زبانی بر رنج فقدان فائق می

  .داند گو را معادل سوژه نمییگو و سوژه تمایز قائل است و ایالکان میان اداند. می

گو یا ،بلکه فراتر از آن است. به تعبیر الکانسوژه صرفاً بازنمایی مادی نیست، 
گو یا. تأثیر تصویر است و ماهیتی خیالی دارد

خیالی کودک )سوژه( با تصویر خیالی  ۀمحصول رابط
که برای  ای است، درحالی آینه ۀخود در مرحل

های دیگری مستلزم رخ  گیری سوژه رویداد شکل
ه را گو و سوژیتمایز میان ا ،عالوه به دادن هستند. 

ساز بودن الکان قلمداد کرد؛ چراکه باوجود  یکی از دالیل گفتمان توان می
 ،گو متمرکز بودیتأثیرپذیری الکان از فروید، تأکید الکان برخالف فروید که بر ا

گو متمرکز است. همچنین این تأکید یمثابه امری متمایز از ا بر تکوین سوژه به
؛ استسوی تحلیل ساختاری  محور به الکان گذاری از تحلیل فرایندی و رابطه

 ی است. چراکه پرداخت الکان به تکوین ناخودآگاه و سوژه پرداختی ساختار

ها بر پارادایم مدرن حاکم بوده  شناسی را که سال گفتمان معرفتگفتمان الکانی،
عنوان پدر فلسفی الکان نیز در  کشد؛ گفتمانی که حتی فروید به به چالش می

 :کند گونه توصیف می گیرد. مولی این تقابل را این آن قرار می ۀزمر

 ،از آغاز دوران تجدد حیات فرهنگی )رنسانس( که دکارت در رأس آن قرار دارد»
حساب آمده است و آن را  مثابه من نفسانی یا خود همواره فاعل شناسا به گو بهیا

در  اوچراکه  ؛کند اند. این امر در مورد فروید هم صدق می آدمی دانسته ۀفاهم ۀقو
بندی خود در مورد انسان، آن را به سه قسمت ناخودآگاه، نیمه آگاه و  اولین تقسیم

دااو و یال ااان میااان ا

سااوژه تمااایز اائاال   

دو را معادل یاست و ا

 .داند سوژه نمی
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دهد.  گو را جایگاه و مرکز اصلی ادراک و آگاهی قرار مییکند و ا آگاه تقسیم می
ی فاهمه ندارد بلکه ذات آن در  تنها مدخلیتی در قوه که برای الکان اگو نه درحالی

 (150: 13۸3)مولی،«غفلت است

ری گو محویا ۀای برای الکان فرصتی بود تا به سلط آینه ۀمرحلۀ مطالع،بنابراین
اصلی امرخیالی  ۀای هست آینه ۀمرحل.(همان)شناسی پایان دهد بر فلسفه و هستی

کند که فرد برای  گیری می چون امرخیالی زمانی آغاز به شکل دهد، را تشکیل می
بیند. الزم به تذکر است که آینه  نخستین بار بازتاب تصویر خود را در آینه می

ست که تصویر  استعاره از هر آن چیزی
تواند  می .لذا،دهد کودک )سوژه( را بازتاب 

آینه و یا صورت مادر و یا هر چیز دیگری 
ای  آینه ۀباشد. الکان این فرایند را مرحل

 .نامد می

ادیپی و  ای پیشا ای مرحله آینه ۀمرحل
پیشازبانی است و نوزاد طی آن خود را 

شناسد  مثابهه شخصی منفرد بازمی به
 ۀرحله در باز(. این م10۸: 2003)بارکر،

دهد و ممکن است فرایند تکوین آن  ماهگی کودک رخ می شش ماهگی تا هجده
سالگی نیز طول بکشد. طی این مرحله وجهی از روان و نفس انسان که  تا سه

 .(14۸: 13۸3یابد )مولی، نامد شکل می گو مییفروید آن را ا

صورت اجزایی  یکپارچه و به نوزاد در بدو تولد کالبد خود را به شکلی منفصل و غیر
شدت به  به علت همین انفصال کالبدی به ،کند. همچنین جدا از هم حس می

بنابراین نوزاد  .ها نیازمند است والدین وابسته است و در ارضای نیازهایش به آن
تلقی کالبدی ناهماهنگ و موجودی وابسته  خودش را به صورت در بدو تولد

ها برای وی اصالً خوشایند نیست. چراکه کودک  . این خألها و کاستیکند می
کند، مثالً دهان برای او  های ارضای میل تلقی می مثابه ابژه اجزای بندش را به

آیناااه اساااتعاره از هااار آن  

ست  ه تصویر  اودک   چیزی

هساااااااوژهر را بازتااااااااد 

توانااد آیناه و یااا   می.لانا، دهد 

 اورت ماادر و یاا هار چیاز      

دیدااری باشااد. ال ااان ایاان  

ای  آیناااه ۀفراینااد را مرحلاا  

 .نامد می
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گردد؛ بنابراین جدایی کالبد  آمیزی و تغذیه با مادر تعریف می ی هم مثابه ابژه به
دک منشأ های کو را در پی دارد که این عدم هماهنگی در رانش  ها انفصال رانش

این هراس محرک  (.152دهد )همان: اصلی اضطراب و هراس وی را تشکیل می
ای است؛ بنابراین اولین مواجه کودک با تصویر خود  آینه ۀاصلی برای مرحل

بازتاب تصویر خودش نخستین بار  ۀواسط . کودک بهاستنویدبخش یک پیروزی 
مثابه اگوی  یر خودش بهشناسد و با تصو عنوان کلیتی یکپارچه بازمی خود را به

های  رهایی از تمام ناخرسندی ۀمنزل کند.این بازشناسی به همانی می آل این ایده
پندارد  همچنین می .شود گذشته است و حس تسلط بر کالبد نیز بر کودک القا می

یابی به این تسلط و یکپارچگی  که با دست
گردد.  مثابه دیگری می باعث رضایت مادر به

لذا کودک در شور و شعف و شادی غرق 
پندارد به پیروزی بزرگی  چراکه می ،شود می

؛ اما تمامی این شور و است  یافته دست
برند چراکه تسلط و  راه می ها راه به بی شعف

یکپارچگی کودک ازنظر الکان سرابی بیش 
دستی است که به میل  زعم الکان نوعی پیش این احساس تسلط به»نیست. 

(. این خیال 153)همان:« بخشد کودک به کنترل و تسلط واقعیتی خیالی می
راحتی قادر به دست  اب است که کودک بهقدر وسوسه کننده و جذ تسلط آن

توهم یکپارچگی کالبد و تسلط و استقالل کودک زمانی رخ  .کشیدن از آن نیست
باشد چراکه وی هنوز  ی پذیرش این استقالل نمی دهد که واقعاً وی آماده می

 .ترین نیازهایش به والدین محتاج است برای ارضای اولیه

اولیه با تصویر  ۀاین است که کودک در مواجهای  آینه ۀمرحل ۀترین نکت مرکزی
  .شناسد بازمی دارد قرار او خود از خارج در که–مثابه دیگری  خودش، خودش را به

گیری ساحتی خیالی و درنهایت  یعنی اولین مواجه انسان با دیگری موجب شکل
گیری  گرفت دو مکانیسم اصلی شکل  توان نتیجه می.گردد گیری اگو می شکل

 ۀمرحل ۀترین نکت مر زی

ای این است  ه  ودک  آینه

اولیه با تصویر  ۀدر مواجی

مثابه   ودش،  ودش را به

  ود از  ارص در  ه–دیدری 

 .شناسد بازمی دارد ارار او
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همانی با تصویر خود در  مثابه دیگری و این با خود به هاند از: مواجه عبارتگو یا
 اش کردیم.  عنوان دیگری تلقی که به-آینه

 ،به زبان دیگر .گو را در خیالی بودن آن دانستیتوان اساس ا می ،همچنین
گو اساساً خیالی و آمیخته با توهمی غیرواقعی است.این نتایج انتقادات یا اکتشاف

کند و عمالً  های اگو محور وارد می شناسی شناسی و معرفت ی را بر هستیشدید
ها را به غیرواقعی بودن و آمیخته بودن با متافیزیک به معنی دریدای کلمه  آن

 .گرداند متهم می

گیری  کودک و فرزند است. با شکل ۀای متوجه رابط آینه ۀدیگر در مرحل ۀنکت
درواقع کند؛ عنصری جدا از مادر تعریف میعنوان  ی کودک، او خود را بهیگویا

 ۀوحدانیتی که میان کودک و مادر در مرحل
اینکه کودک  عدازب پیشاادیپی وجود داشت

  ،شناسد مثابه عنصر جداشده بازمی خود را به
کودک   گردد. دچار دگرگونی اساسی می

موجودی جدا  مثابه همچنین مادر را نیز به
کند، یعنی بازتعریف مادر  از خود درک می

مثابه دیگری )کوچک(. این فرایند باعث  به
شود. به این شکل که کودک در این  گیری توهم خیالی دیگری نیز می شکل

در  ،تمامی متوجه اوست. بدین ترتیب پندارد میل مادر )دیگری( به مرحله می
ای دوجانبه یا  یگری کوچک درگیر رابطهمثابه د ساحت خیالی، کودک و مادر به

داند و معتقد  آمیز نمی تبع فروید این رابطه را صرفاً محبت خطی هستند. الکان به
است این رابطه حاوی خشونت نیز هست، یا به تعبیر فرویدی حاوی مهراکین 

مرگباری  ۀالکان این رابطه را به مبارز آمیز( است. آمیز هم خصومت م محبت)ه
 (155کند )همان:  هگل تشبیه می ۀارباب و بند ۀمبارزهمانند 

همانی  ست. فرایند این های اصلی امرخیالی ها و مکانیسم همانی از فرماسیون این
ای را در دیگری موضوع قرار داده و در پی این باشیم  به این شکل است که ابژه

گرفاات دو   تااوان نتیجااه ماای

گیاری   ا لی شاکل  مکانیسد

باا   هاند ازامواجیا  دو عبارتیا

مثابااه دیدااری و    ااود بااه 

همانی با تصاویر  اود در    این

 .آینه
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ر خود در آینه همانی را با تصوی که آن ابژه را مال خود کنیم. انسان نخستین این
های دیگر  د و ابژههمانی با افرا ای فرایند این آینه ۀدهد و بعد از مرحل انجام می
همانی  ها این هایی که سوژه با آن ها و دیگری تصاویر و ابژه دهد. انجام می

شدن به آن  سوژه درصدد تبدیلآلی هستند که   درواقع اگوهای ایده،کند می
 .اگو ساحت خیالی است ی، چون گفتمانشدنی خیال البته تبدیل است؛

توان عدم نسبت دادن نقص به خود را نام  گوی خیالی مییهای دیگر ا از ویژگی
کند، دفاع از حقانیتی که ذات آن خیالی  گو همواره از حقانیت خود دفاع مییبرد. ا

مثابه هستنده  کشاند و او را از خویشتن خویش به می هراه بیاست و انسان را به 
. دفاع از  کند های غیر نرمالی مانند خودشیفتگی می سازد و درگیر وضعیت دور می

حقانیت مشخصاً در خودشیفتگی وجود دارد و 
 ،ست. بنابراین های خودشیفتگی نوعی از سمپتوم به

. به گیرد دفاع از خود نیز در ساحت خیالی جای می
گاه  هیچ»همین علت است که نیچه بیان دارد 

باید توجه «. ام از خود دفاع کنم دوست نداشته
شود. در معنای  داشت در روانکاوی به دو معنی از مفهوم خودشیفتگی استفاده می

ای از رشد کودک است و در معنای دوم خودشیفتگی به  اول خودشیفتگی مرحله
 یک اختالل روانی اشاره دارد. 

در معنای اختالل آن خودشیفتگی فرد را از قبول مسئولیت هستنده بودن و 
دارد و در رشد روانی کودک، مانع تقبل  یابی بازمی همچنین تالش برای هویت
ورود به ساحت نمادین  او را از و درنهایت شود می نام پدری و رخ دادن اختگی

خودشیفتگی را  یکردترین کژکار توان مهم می ،در همین راستا  دارد. بازمی
خورده  ی خط خوردگی سوژه و گذار از اگومحور بودن به سوژه ممانعت از خط

ی الکانی  گیری سوژه از شکل خودشیفتگی ،دانست. به زبان دیگر  بودگی
ای متوجه  آینه ۀتأثیر مرحل ترین عمده ،فرهنگی  در مطالعات .کند جلوگیری می

  .گیری هویت است شکل

از   ااود شاایفتدی 

ی  سوژه گیری شکل

ال ااانی جلااوگیری 

 . ند می
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فرهنگ  ۀدر این فرایند افراد خود را در آین
یابی  شناسند و بازشناسی باعث ساخت بازمی
ایده اغلب گردد.این   فرهنگی می ۀسوژ

متأثر از آرای آلتوسر است که نظریات 
الکان را در تحلیل ایدئولوژی به کار 

ای  آینه ۀبرد. تری ایگلتون کاربرد مرحل می
گونه  در پرداخت آلتوسر به ایدئولوژی را این

 :دهد نشان می

ی انسانی از وضع راستین پراکندگی یا  در قلمرو ایدئولوژیک نیز فاعل یا سوژه»

یابد  بخش از خود می رود و تصویری منسجم و تسلی گریزیی خود فراتر میتمرکز 

کند. آنگاه مسلح به  گفتمان ایدئولوژیک مسلط بازتاب پیدا می« ی آینه»که در 

هایی عمل کند که ازلحاظ اجتماعی مقبول  این خودِ خیالی، قادر است به شیوه

 (220:13۸1)ایگلتون،  «باشد

 مفاهیم اصلی تحقیق 

 ین پژوهش مفاهیم مطروحه به شرح ذیل است:در ا

ای است که کاربر در آن اقدام به ثبت اطالعات  صفحهپروفایل: .1

شخصی اعم از نام، نام خانوادگی، عکس و در مرحله تکمیلی تر آن 

 کند. می جنسیت، شغل، تاریخ تولد، وضعیت تاهل و حتی تحصیالت

نظر اختالل و یا  ای که در شناخت فرد مورد پروفایل جعلی: هر داده .2

شود که عموماً حول محور  شک ایجاد نماید، پروفایل جعلی تلقی می

 اطالعات اصلی یعنی نام، نام خانوادگی و عکس است.

فضای مجازی: در چارچوب این مقاله منظور از فضای مجازی صرفاً  .3

 های فضای مجازی نیست. پلتفرم اینستاگرام است و شامل باقی برنامه

باه دو معنای از   در روانکاوی 

مفیوم  ودشیفتدی اساتفاده  

در معناااای اول  شاااود. مااای

ای از   ودشااایفتدی مرحلاااه

رشاااد  اااودک اسااات و در 

معنای دوم  ودشایفتدی باه   

 ی  ا تالل روانی اشاره دارد.
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 ادوارد تایلورکنند.  آن چیزی است که مردم با آن زندگی میفرهنگ:  .4

، قوانین، هنرها، باورها،ها دانشای از  پیچیده ۀمجموعفرهنگ را 

خویش  جامعهو هرچه که فرد به عنوان عضوی از  عادات، اخالقیات

تواند فرهنگ  می کشوریهر منطقه از هر  .کند گیرد تعریف می فرامی

 از طریقفرهنگ  د.با دیگر مناطق آن کشور داشته باشمتفاوتی 

 از طریق ژنتیکشود؛ در حالی که  به نسل بعدی منتقل می آموزش

فرهنگ راهکارهای شایع موجه در  ،همچنینشود. منتقل می وراثت

اقعی. فرهنگ است برای رفع هرگونه نیاز واقعی یا غیر و جامعهیک 

زارهاست. مثالً شامل آن و سخت اف تمدناست و  افزار نرمهمواره 

رفع نیاز رو در رو  اییک راهکار است بر زبان فارسیگو به و گفت

راهکاری دیگر برای مردمانی دیگر برای  زبان چینیسخن گفتن و 

 .رفع همین نیاز است

 های جعلی در پرتو نظریۀ الکان پروفایل

عی ارتباطی در فضای های متعدد اجتما صر دیجیتال شاهد حضور برنامهعدر 

های  ، جای بسیاری از برنامه پلتفرم ارتباط بصریاینستاگرام با مجازی هستیم.

با توجه به اهمیت ها گرفته است. خصوص ایرانی ها به دیگر را در زندگی انسان

ها عمالً  رنگی آن در چندین سال اخیر، انسان ها و کم مسئله ارتباط برای انسان

به برای فرار از تنهایی که به ظاهر دغدغه اصلی در این عصر ماشینی است، 

 ند.ا هایی همانند اینستاگرام روی آورده پلفرم

ه تلفن جهت دسترسی به کاربر از علل محبوبیت اینستاگرام عدم وجود شمار

با توجه به اینکه ارتباط امری دو طرفه است، اینستاگرام در پلتفرم خود این است.

 رتباطا امکان را برای کاربران تسهیل نموده که در صورت نیاز اقدام به برقراری
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کاربران مونث در این محیط از لحاظ وجود شماره تلفن،نمایند. با توجه به عدم 

 ارتباط، از آزادی بیشتری برخوردار هستند.

با توجه به اینکه در فعالیت کاربران اینستاگرام از لحاظ هویتی و تعداد پروفایل 

 هی ازفعال هیچ محدودیتی وجود ندارد، این موضوع باعث به وجود آمدن انبو

های فیک در این محیط شده است. با توجه به پنهان بودن هویت هر  پروفایل

های خیالی و  فرد و عدم احراز آن از جانب اینستاگرام، حضور افراد با شخصیت

غیرواقعی به دور از هویت اجتماعی، فرهنگی، مدنی و غیره بیش از پیش به 

 خورد. چشم می

ها امکان پذیر است و افراد  همین پروفایل امکان تجارت در این محیط به واسطه

توانند با هویت حقیقی، بلکه هویتی حقوقی و خارج از من واقعی  نه تنها می

در  حضور داشته باشند. این موضوع به مرور باعث از بین رفتن حریم خصوصی

و امکان پیدا کردن افراد از روی  ها پذیری پروفایل این محیط شده است. دسترس

نام و نام خانوادگی، کاربران را بر آن داشته تا با تغییر نام و یا حتی تغییر عکس 

 به حیات خود در این پلتفرم به صورت نامحسوس ادامه دهند. 

اند، به  های فیک که نام و عکس خود را تغییر داده با بررسی برخی از پروفایل

رسیم. افراد بنابه وضعیت موجود از  موضوع مورد بحث دیگر و حائز اهمیتی می

لحاظ فرهنگی و اجتماعی، برای گریز از هویت 

عکس  خود نیاز به تغییر اسم و گاهاًاصلی 

 کنند. پروفایل پیدا می

درصد کابران فعال را زنان  6۸با توجه به اینکه  

دهند، طبیعتا ًبیشتر این ناهنجاری  تشکیل می

 های زنان است. مربوط به پروفایل

دالیل مهمی که هر کدام جداگانه در این 

افاااراد بناباااه وضاااعیت  

موجود از لحاظ فرهندای  

 و اجتماعی، برای گریز از

هویت ا لی  ود نیاز باه  

تغییر اسد و گاهاً عکا   

  نند. پروفایل پیدا می
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واقعی یا  selfبا محوریت هویت و  اپژوهش مورد بررسی قرار خواهد گرفت، ابتد

خود واقعی خواهد بود.کاربران به احتمال زیاد، برای فرار از خود واقعی و یا 

برعکس برای رسیدن به خود واقعی فارغ از هویت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی 

 خود اقدام به تشکیل پروفایل های فیک می نمایند. 

گیری هویت در سنین کودکی و آشنایی و  ۀ لکان در مورد شکلبا توجه به نظری

همگامی کودک با جامعه و فرهنگ موجود، در 

ین خود واقعی و انتظارات صورت وجود فاصله ب

جامعه به عنوان یک فرد مسئول در جامعه به 

ایگوهای تعریف شده، در سنین بلوغ و بعد از 

نوجوانی برای حفظ پرستیژ اجتماعی خود، خواه 

 ۀناخواه از خود واقعی و امیال درونی خود، وجه

با  ،حالاهری مورد تاییدی را برمی گزیند.ظ

کاربران با ،ینستاگرامحس آزادی در بستر پلتفرم ا

پنهان نمودن هویت اصلی خود، از من فرضی با 

این حضور بدون هویت و مخفی  شوند. آزادی رفتاری در این صحنه حاضر می

گاها ًباعث ایجاد رفتارهای نامناسب، جمالتی مغایر با فرهنگ، انتقادهای بی 

هنگ با انتشار های هنجارشکن و حتی زیر سئوال بردن یک فر پروا، انتشار ویدئو

شود. بعضا ًافراد برای نشان دادن هویت اصلی خود که باز  های نامناسب می پست

ها  خود است اقدام به تشکیل این پروفایل ۀبه دور از فرهنگ جامعه زیست

 کنند. می

تر شده  بسیار پررنگ ایرانیهای اخیر در فرهنگ  گرایی در دهه تظاهر و تجمل

افراد با پنهان نگه داشتن خود واقعی و هویت اصلی اینستاگرام برای برخی است.

 ۀنماید. به گفت واقعی می خود و جایگاه اجتماعی منتسب، اقدام به تظاهر غیر

بلکه  ،با دیگری «من»هویت نه بر اساس صرف ارتباط الکان، در ساحت خیالی 

 اربران به احتمال زیااد،  

ز  ود وااعی و برای فرار ا

یا برعک  برای رسایدن  

بااه  ااود وااعاای فااار  از 

هویت اجتماعی، فرهندی 

و سیاسی  ود ااادام باه   

تشااکیل پروفایاال هااای  

 فی  می نمایند.
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توان  در این مبحث می ،گیرد. برای همین بر اساس تصویری از دیگری شکل می

است که رنگ  «دیگری»از طریق  «من»زیرا .ردپای بیگانگی را نیز پیدا ک رد

فرد با قرار  .از آن خود اوست (Schema)ولی گمان می کند این شِما،گیرد می

دادن خود در موقعیت بهتر از لحاظ مالی، فرهنگی و اجتماعی در رقابت با دیگر 

. فرد با ورود به ساحت رسد کاربران در واقع به نوعی ارضاء روحی و روانی می

کند. یعنی برای دستیابی به ایگو باید در ساحت  خیالی ایگو خود را تعریف می

های غیر واقعی در  پس، اقدام به نمایهیا توهم یا همان تظاهر سیر کرد. خیال

 کند. محیطی آزاد می

 های بالماسکه های فیک و مهمانی شباهت پروفایل

نوعی مراسم جشن است که مدعوین با لباس مبدل و نقاب در آن  بالماسکه

های جشن بالماسکه شناخته نشدن افراد شرکت کننده  کنند. از ویژگی شرکت می

 در آن است. 

ها و مراسم بالماسکه، دارای اصالتی تاریخی در قاره اروپا است و  میهمانی

 .گردد های میانه بر می های آن به سده ریشه

فرانسه در  عروسی چارلز ششم در روزاولین مهمانی بالماسکه شود که  گفته می

های جنگی مردان را  باسشاه و پنج نفر از همراهانش ل،جشن در این.برگزار شد

باعث شد  ،نزدیک شدن به آتش در هنگامی که می رقصیدند  .به تن کرده بودند

رقص »تا بعدها این مهمانی را با نام مهمانی 

 .بشناسند و آن را به این نام بخوانند «آتش

در قرن پانزدهم مراسم بالماسکه پر  ،البته

های بالماسکه در  مهمانی تر شد و رنگ

های ایتالیا رواج پیدا کرد و بیشتر در  فستیوال

شد و به این دلیل  اشراف ونیز دیده می ۀطبق

ه نوعی مراسد جشن بالماسک

است  ه مدعوین با لباس 

مبدل و نقاد در آن شر ت 

های   نند. از ویژگی می

جشن بالماسکه شنا ته 

نشدن افراد شر ت  ننده 

 در آن است.
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محبوبیت بسیاری پیدا کرد و رفته رفته فستیوال بالماسکه به صورت سنت درآمد. 

های بالماسکه در قرون هفدهم و هجدهم در اروپا رواج بسیاری پیدا  مهمانی

 .کرد

های بالماسکه به دست یک  یکی از میهمانیگوستاو سوم، پادشاه سوئد، نیز در 

این واقعه بعدها به صورت نمایشی به اسم .به قتل رسید زاده ناراضی  اشراف

 .نوشته شد و جوزپ هوردی آن را به صورت اپرا در آورد گوستاو سوم

های میهمانی بالماسکه در انگلستان و آمریکا  در طول قرن هجدهم، رقص

ادگار آلن پو بر اساس میهمانی  « سرخ نقاب مرگ» محبوبیت پیدا کرد. داستان

بالماسکه نوشته شده که در آن شخصیت اصلی به شکل ملبس است که در 

در این مراسم در طول مهمانی، .حقیقت نمایانگر شخصیت اصلی او است

مدعوین حق برداشتن ماسک را ندارند. لذا با عدم مشخص شدن هویت اصلی 

هر فرد، فارغ از درجات اجتماعی خود، نوعی آزادی برای نشان دادن خود واقعی 

 کنند.  هایی می و یا دور شدن از خود واقعی، اقدام به حضور در چنین مهمانی

 
 تصویر یک مهمانی بالماسکه
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شود که بشر در طول تاریخ زیسته  های موجود، مشخص می اهتبا بررسی شب

کند و  خود همواره در قید جامعه و سایر افراد رفتار و فرهنگی برای خود تعیین می

ن دادن خود به محض اخذ مجوز برای نشا

ن، اقدام به چنین کاری واقعی یا فرار از آ

حال با مقایسه فرهنگ موجود در نماید. می

های  جامعه و فرهنگ موجود در مهمانی

بالماسکه به علت سیال بودن هویت در این 

این محیط، فرهنگ عمده جامعه در محیط 

 نیزنستاگرام ای جعلی های پروفایلدر  شود. ها دستخوش تغییراتی می همانیمنوع 

 آزادی نسبی احساس افراد ماند، هویت کاربران ناشناس باقی میبا توجه به اینکه 

در حقیقت نمایانگر گذارند که  هایی سیال از خود به نمایش می هویتی کنند و  می

های فیک را به  توان کارکردپروفایل بر این اساس،میآنان است.شخصیت اصلی 

 بالماسکه در نظر گرفت.های  مثابه کارکرد مهمانی

 گیری نتیجه

که افراد برای دست یافتن به ساحت خیالی  این بود بحث این مرکزی استدالل

با توجه آورند. اینستاگرام روی میهایی نظیر  برنامهالکانی و تجربه کردن آن، به 

روز به روز به دلیل ماشینی شدن زندگی از لحاظ ارتباط  ها انسان به اینکه

ی آزاد یها اند، طبیعی است که با استفاده از چنین برنامه ار مشکل شدهاجتماعی دچ

نمود بهتری از خود را تا  کنند میهای واقعی  زندگی مجازی را جایگزین زندگی

د قابلیت چنآزادی بیشتر، قدرت مانور بیشتر، عدم تعهد،هزینه کمتر،نشان دهند.

پایبندی به یک هویت پایدار  عدمتظاهر، ،بودن در این محیطشخصیتی 

پسند، دسترسی به افراد بیشتر، راحتی استفاده، در دسترس بودن و بسیاری  عامه

عوامل دیگر باعث گسترش محبوبیت فضای مجازی و ارتباط مجازی و در 

 نتیجه زندگی مجازی به خصوص در میان جوانان شده است.

 « سرخنقاد مرگ »داستان 

ادگااار آلاان پااو باار اساااس  

مییمااانی بالماسااکه نوشااته 

شااده  ااه در آن شخصاایت 

 .ا لی به شکل ملب  است
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در از فرهنگ غرب است، لتفرم برگرفتهبا توضیحات فوق علیرغم اینکه این پ

این برنامه با زدن ماسکی بر هویت اصلی خود، اقدام  ایرانی حال حاضر کاربران

فرهنگی که نه اصالتی نمایند؛  ن و آزاد در این محیط میبه تولید فرهنگی بینابی

و نه تاریخ کهن. فرهگی عاری از تابو و عاری از هرگونه محدودیت رفتاری.  رددا

های فرهنگ غرب را در  خود برخی از تابو مدونرام در قوانین هرچند که اینستاگ

ایرانی و شرقی هنوز هم  این پلتفرم محدود نموده، ولی برای فرهنگ

افتد که این خود باعث بروز رفتارهای بسیار  های بسیاری اتفاق می تابوشکنی

ن تا جایی که پا به مرحله نقض قوانی شود مینامناسب از طرف کاربران ایرانی 

شود و کاربران ایرانی بسیاری از طرف این برنامه دچار  اینستاگرامی می

 شوند. محدودیت استفاده و گاهی ممنوعیت عضویت می

ن ساحت اینکه هویت شخصی هر فرد با هویت اجتماعی آن فاصله دارد )هما

هایی با آن روبروست.  حیطست که هر فرد در چنین م ای نمادین و واقعی( مسئله

شکنی بیشتر خواهد  وسع هنجار ساحت از هم بیشتر باشد، 2صلۀ این هرچه فا

واقعی و یا فیک بیشتر شده و به تبع  های غیر نمود آن به شکل پروفایل لذا،شد.

 شود.  آن فاصلۀ فرهنگی بیشتر می
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