ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ ﻫﺸﺘﮓﻫﺎی اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮاﻣﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
در ﺳﺎل  :۹۹از ﺗﻬﺮان ﺗﺎ  - TikTokدﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۰ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ ﻫﺸﺘﮓﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺳﺒﮏ
زﻧﺪﮔﯽ )ﻻﯾﻒ اﺳﺘﺎﯾﻞ( در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﭘﺴﺖﻫﺎی
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺣﻮل ﻣﺤﻮر اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻻﯾﻒ وب ﮔﺰارش داده ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ ﻫﺸﺘﮓ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺸﺘﮓ
ﺗﻬﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﯿﺶ از  ۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﺴﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺸﺘﮓ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ

ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ زﯾﺎدی در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﺤﺒﺖ درﺑﺎره ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺗﻬﺮان از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮاﻣﯽ اﺳﺖ.

ﭘﺲ از ﻫﺸﺘﮓ ﺗﻬﺮان ،ﺳﻪ ﻫﺸﺘﮓ ﻋﺸﻖ ،اﯾﺮان و  Loveﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  ۷.۸ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۵.۶
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺎر ﺗﮑﺮار در رﺗﺒﻪﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻫﺸﺘﮓ  Loveﯾﮏ ﺗﺮﻧﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ ﻫﺸﺘﮓﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﯿﺶ از  ۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﭘﺴﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺸﺘﮓ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻌﺎدل ﻓﺎرﺳﯽ آن ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺸﻖ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻦ
ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار اﺳﺖ و ﻫﺸﺘﮓ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮐﺮات اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻫﺸﺘﮓﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد دﯾﮕﺮی ﭼﻮن  artو  Instagramﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان داﺧﻞ
ﮐﺸﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋهای در ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮان داﺧﻞ ﮐﺸﻮر دارﻧﺪ.

ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻫﺸﺘﮓ ﮐﺮوﻧﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻗﺮارﮔﯿﺮی آن در ﺳﺎل ﮐﺮوﻧﺎزده  ۹۹دور از ذﻫﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
اﯾﻦ ﻫﺸﺘﮓ ﺑﯿﺶ از  ۵.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن از اﻫﻤﯿﺖ
ﮐﺮوﻧﺎ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﻣﺮدم دارد .ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﻫﺸﺘﮓﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺮوﻧﺎ را ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﻧﯿﺰ
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد ﺑﻮدهاﻧﺪ.
در ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﺷﺎﺧﺺ و ﻣﺸﻬﻮر ﻫﺸﺘﮓ ﺗﺘﻠﻮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ اﺷﺨﺎص در ﺑﯿﻦ ﭘﺴﺖﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯿﺎن دﯾﺪه
ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪﺳﺎزی اﯾﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪه و ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺮﺑﺎزدﯾﺪ و ﭘﺮﻓﺎﻟﻮور آن ﻧﯿﺰ
دور از ذﻫﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﺸﺘﮓﻫﺎی ﭘﺮﺑﺎزدﯾﺪ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن از ﺟﻤﻠﻪ
آﻧﻬﺎﺳﺖ و ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺎرز در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﺳﺘﻔﺎده زﯾﺎد از ﻫﺸﺘﮓ  tiktokاﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن از ﻧﻔﻮذ
اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺑﯿﻦ ﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺗﯿﮏ ﺗﺎﮐﺮﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ
ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﯿﮏ ﺗﺎﮐﺮﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ در ﺳﺎل  ۹۹ﺷﮑﻞ ﺗﺎزهای ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺣﺎﻻ
ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ اﯾﻦ ﺣﻮزه در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪه دارﻧﺪ و وﯾﺪﯾﻮﻫﺎﯾﺸﺎن از ﭘﺮﺑﺎزدﯾﺪﺗﺮﯾﻦﻫﺎی
ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎری ﮐﻪ ﻻﯾﻒ وب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﺮ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در
ﺣﻮزه »ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ« ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﺎرﺑﺮد دارد و ﭘﺲ از آن ﻣﻮاردی ﭼﻮن »ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر« و »ﻫﻨﺮ و
ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ« ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮان دارﻧﺪ .در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام از ﻣﻌﺪود ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻧﺸﺪه در اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﯽ ﺑﺮای
دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ؛ ﭘﯿﺶﺗﺮ رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎزار  ۵ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام وﺟﻮد دارد.
در ﻣﻮرد »ﻫﻨﺮ و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ« ﮐﻪ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﻦ ﻫﺸﺘﮓﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﻧﯿﺰ
ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﭘﯿﺶﻓﺮضﻫﺎ در اﺑﺘﺪای اﻣﺮ راهاﻧﺪازی ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺑﺼﺮی ﺑﻮدن آن و وﯾﺰﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﺗﺼﻮﯾﺮی دارد ،ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﻣﻮﺿﻮع
ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ و ﻫﻨﺮ در آن ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ ﻣﻼک ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ .ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻧﯿﺰ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻮﺘﺮ ﺟﺒﺮان

ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﺸﺘﮓﻫﺎ در آن ﺣﻮل ﻣﺤﻮر ﻣﻮارد ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

