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 چكيده

خود تبديل به بخشي عمده از زندگي   هاي اجتماعي مجازي با توجه به ساختار نوين ارتباطي شبكه
هايي كه از طريق ارتباط با  نحوه عمل افراد در زندگي روزمره و روش اند. روزمره مردم ايران شده
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هـاي   هاي آن از طريق مشاركت، مشاهده آنالين و مصاحبه آوري داده بوك استفاده شد و جمع فيس
هاي زندگي روزمره و  دهد كه مؤلفه هاي پژوهش نشان مي عميق و نيمه عميق صورت گرفت. يافته

شدن، روايت معمولي به جـاري   اند از: نمايش و اجرا، كثرت و ترس از گم ربران عبارتفرهنگ كا
 هـا  مؤلفـه  زدايي از تابوها و در معرض ديد قرار دادن حرفه و هنر. ايـن  روايت رسمي، حساسيت

 .هستند بوك فيس فضاي بر حاكم معمول فرهنگ و ايراني كاربران روزمره زندگي از درواقع، نمايي
 

 نگاري مجازي هاي اجتماعي، مردم فرهنگ، زندگي روزمره، شبكه ها: اژهو كليد

                                                      

 دكتراي علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات تهران* 

 دكتراي علوم ارتباطات، دانشيار دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات تهران نويسنده مسئول: *
Email: msoltanifar@yahoo.com              

 شناسي و علوم تربيتي، استاد دانشگاه عالمه طباطبايي **دكتراي روان

 20/6/95پذيرش نهايي:         14/2/95تجديد نظر:        16/12/94تاريخ دريافت: 



94 v 1395 پاييز) / 87(پياپي  3سوم/ شماره  و هاي ارتباطي/ سال بيست پژوهش 

 مقدمه

هاي اجتماعي مجازي در فضـاي اينترنـت يكـي از اشـكال تغييـرات سـاختاري و        شبكه

 تـاريخ  بـا  شـوند. وب  شـناخته مـي   2معنايي در اين فضا هستند كـه تحـت عنـوان وب   

 و دارد قـرار  ويكم بيست قرن هاي وريفنا مؤثرترين و ترين مهم در زمره خود ساله پانزده

 افـراد  از جانـب  كـه  اسـت  اطالعـاتي  منـابع  انـواع  از پيچيـده  بسيار اي مجموعه درواقع

نوروزي، (گيرد  مي قرار جستجو مورد مختلف كاربران از سوي و شود مي توليد متفاوت

ي هـا  سـايت   كاربران و بازديدكننـدگان وب  روزافزون، سال گسترش 2006سال )، 1385

و در  آزاد شد بوك فيسدسترسي عمومي مردم به  ،هاي اجتماعي بود. در اين سال شبكه

اي از  هـا تبـديل بـه بخـش عمـده      ايران نيز با توجه به ساختار نوين ارتباطي، اين شـبكه 

 زندگي روزمره مردم بخصوص جوانان شدند.

هاي بسته را  سيستم افزارهاي اوليه اينترنتي امكان برقراري ارتباط در كه نرم  حالي در

هاي اجتمـاعي امكـان تعامـل كـاربران را بـه شـكلي        هاي شبكه دادند، سايت به افراد مي

) به دفعات همين ديـدگاه  1997( 1تر فراهم ساختند. الكارد تر و متنوع تر، عمومي گسترده

پـذيرفتن صــرف ارتباطـات بــه جـاي كاركردهــاي    «را بيـان كـرده و معتقــد اسـت كــه    

بنت،  ( »بها دادن به ايمان مشتركمان به اجتماع است اجتماع به معناي كم اي يك چنداليه

هـاي   . بنابراين، با وجود آنكه اولين كاركرد شـبكه )1386، و چاوشيانجوافشاني ترجمه 

هـا در زنـدگي    دانند، با حضور هـر روزه ايـن شـبكه    اجتماعي را كاركرد ارتباطي آن مي

ي را نيز عالوه بر كاركرد ارتباطي براي آنهـا قايـل   كاركردهاي ديگر كاربران شايد بتوان

هاي اجتماعي مجـازي صـرفاً ابـزار     جمله شبكه هاي ارتباطي از شد. به اين ترتيب، رسانه

يعنـي مجموعـه    شـوند؛  نيستند، بلكه نوعي چارچوب يا موقعيت براي زندگي تلقي مـي 

كـه ابـزار باشـند، موقعيـت     گوييم، بـيش از آن  ابزارهاي ارتباطي كه ما به آنها فناوري مي

شـويم (فاضـلي،    هستند، نوعي چارچوب اجتماعي ـ فرهنگي كه مـا در آن مسـتقر مـي    

شـود،   اي كه در خصوص استفاده اجتماعي فناوري مطرح مي . اين ديدگاه با ايده)1393

                                                      

1. Lockard 
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اي.اس.تـي)  ( سـاختار تطبيقـي   نظريهيك  فناوريدرباره استفاده اجتماعي  همسو است؛

 ،كند: اول اشاره مي فناوريبه دو فرايند كلي درباره نحوه استفاده مردم از وجود دارد كه 

 فنـاوري كه به جنبه روح يا هدف غـايي   فناوريشده به وسيله خود   ساختارهاي فراهم

جنبـه اجتمـاعي سـاختارهاي     ،دومو  طراحان آن تعيين شده است از سوياشاره دارد و 

شود. ايـن فراينـد ممكـن اسـت بـا آنچـه        هر ميظا فناوريكه در تعامل مردم با  فناوري

 1جهـت باشـد يـا نباشـد (كيمبرلـي      هـم  ،دانند روح و هدف مي فناوريدهندگان  توسعه

هـاي   هـاي قابـل مطالعـه در خصـوص شـبكه      بنابراين يكي از جنبـه  )3050 ، ص2006

 هـاي  ها از زاويـه  اجتماعي مجازي، جنبه اجتماعي آنهاست. نگاه به جنبه اجتماعي شبكه

هـاي اجتمـاعي مجـازي نگـاه      اي كه ما در اين مقاله به شـبكه  مختلفي ميسر است. زاويه

گـذرد. در مباحـث بـه     ها مي كنيم، از مسير فرهنگ و زندگي روزمره جاري در شبكه مي

حكـم   ، زندگي روزمره در ، ساختار و ايجاد امر اجتماعي فعل و انفعال مربوط به فرهنگ

پـردازان   دهـد. در ايـن معنـا، نظريـه     انفعال در آن رخ مـي اي است كه اين فعل و  عرصه

اي از زنـدگي روزمـره بـه عنـوان مـدل تحليلـي خـود بـراي          اجتماعي به طور فزاينـده 

 كنند. گيري فرهنگ جامعه استفاده مي گشايي از فرايندهاي شكل گره

هـاي فرهنـگ و زنـدگي     به اين ترتيب، هدف اصلي مقاله حاضر، دستيابي به مؤلفـه 

 هاي اجتماعي مجازي است. مره در ارتباط با عضويت كاربران شبكهروز

هـاي   فرهنگي كه قصد مطالعه آن را داريم در جريان زندگي روزمره افراد در شـبكه  

اجتماعي قابل شناسايي اسـت. بـه ايـن ترتيـب، وقتـي از فرهنـگ حـاكم بـر كـاربران          

كه كـاربران در فراينـد    گوييم، منظورمان اين است هاي اجتماعي مجازي سخن مي شبكه

هـاي تفسيرشـان از دنيـاي اطـراف،      هـا، شـيوه   هاي روزمره خود در ايـن شـبكه   فعاليت

تعامالت، ارتباطات و تجربياتشان چگونه است. اين مسـئله زمـاني اهميـت بسـيار پيـدا      

هاي اجتمـاعي در ميـان افـراد،     كند كه بدانيم با افزايش روزافزون ضريب نفوذ شبكه مي

اي او بــه عنــوان كــاربر ايــن   از زنــدگي انســان معاصــر، زنــدگي رســانهبخــش مهمــي 

                                                      

1  . Kimberly 
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، شـغلي و   اي در كنـار زنـدگي خـانوادگي، اجتمـاعي     رسـانه   هاست؛ يعني زندگي شبكه

پـردازد و اوقـات    مناسبات ديگر. شهروند ايراني در ايـن شـبكه بـه خـود بيـانگري مـي      

ين اليــه احساســي و تــر دهــد و عميــق فــراغتش و آزادش را از ايــن طريــق شــكل مــي

) 1393( آورد؛ به تعبيـر فاضـلي   اي به دست مي اش را از طريق اين زندگي رسانه عاطفي

اش   اي حـد زيـادي، در زنـدگي رسـانه     هاي هويتي و وجودي انسان ايراني امروز تا اليه

نوع مطالعه در خصـوص   كند. به اين ترتيب، اولويت هر شود و شكل پيدا مي معنادار مي

اي آنهـا بلكـه مطالعـه     اجتماعي مجازي نـه صـرفاً توجـه بـه سـاختار رسـانه       هاي شبكه

هاسـت. اهميـت    هاي كاربران در اين رسـانه  الگوهاي رفتاري و نوع و چگونگي فعاليت

شـود كـه ببينـيم سياسـتگذاران فرهنگـي كشـور بـدون         موضوع زماني بيشتر آشكار مي

ن درصـدد رفـع مشـكالت و    شناخت ماهيت و محتواي اين فضـا و فعاليـت كـاربران آ   

ريزي بايد خود پديده را  عوارض آن هستند، در حالي كه قبل از هرگونه داوري و برنامه

بوك، الگوهاي رفتـاري و چگـونگي    خوب بشناسيم. توصيف دقيق و عميق پديده فيس

منجر به شناختي واقعي از بومي كردن اين فضا از سوي  تواند هاي كاربران آن مي فعاليت

ــاربرا ــهك ــه   ن شــود و برنام ــه برنام ــتگذاران فرهنگــي كشــور را ب ــزان و سياس ــا و  ري ه

 هاي آگاهانه و علمي سوق دهد. گيري تصميم

 پيشينه پژوهش

هاي انجام شـده مـرتبط بـا موضـوع ايـن پـژوهش بـا كليـد          مروري اجمالي بر پژوهش

كثـر  دهـد كـه ا   هاي اجتماعي مجازي نشان مي هاي فرهنگ، زندگي روزمره و شبكه واژه

هاي اجتماعي مجازي بـه دو موضـوع عمـده     هاي انجام شده با كليد واژه شبكه پژوهش

 اند: قابل تقسيم

اند و نقـش آنهـا را در    ها پرداخته ) آنهايي كه به ماهيت فناورانه و شكلي اين شبكه1

 مانند:؛ اند تعامالت انساني و همچنين در بازاريابي، كسب و كار و تبليغات بررسي كرده

مطالعـه   ؛ياجتمـاع  يها رسانه يو الگوها ها يژگيو«با عنوان  )1392( افتادهنامه  انپاي
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 پـژوهش  نيـ شبكه انجام شده اسـت. ا  ليكه به روش تحل »ترييشبكه تو لي: تحليمورد

ـ به تول ي،اجتماع يها مرتبط با رسانه يها هيضمن مرور نظر ـ ادب دي  ،يسـت يدربـاره چ  اتي

 يهـا  رسـانه  و... يدرآمد يها مدل ،يابيبازار ن،يكمپ ها، يژگيها، و انواع، نقش خچه،يتار

 .پرداخته است ياجتماع

هـاي   ) نيز در مقاله خـود دربـاره ماهيـت فنـي و شـكلي رسـانه      2009و همكاران ( 1منگلد

كـاربر) و  (كننـده   ها در بازاريـابي و رابطـه و تعامـل ميـان مصـرف      اجتماعي و نقش اين رسانه

 كند. كنند، بحث مي ها براي تعامل بيشتر فراهم مي ي كه اين رسانهكنندگان از طريق فضاي توليد

هـاي   از نتايج اين دو پژوهش در بخش نظري مقاله حاضر و معرفي و شناخت شبكه

هاي اجتماعي نياز بود تـا   اجتماعي مجازي استفاده شده است. چراكه براي معرفي شبكه

 ابعاد فناورانه آنها نيز مرور شود.

طور عمده بدون مطالعه ساختار و ماهيـت    هايي هستند كه به پژوهش) گروه دوم، 2

شناسـي   اين شبكه و كاربران آنها، مستقيم به سراغ مفاهيمي همچون تأثيرگذاري، آسـيب 

 مانند:؛ اند و روابط متقابل فضاي مجازي و واقعي رفته

 فراغـت  اوقـات  و زنـدگي  سـبك  بـر  مجـازي  اجتمـاعي  هاي شبكه تأثيرات« مقاله 

 مطالعـه  نتـايج   ارائه را  مقاله هدف ،)1391بشير و افراسيابي ( نويسندگان آن كه» انانجو

 گـذران   شيوه بر مجازي اجتماعي هاي  شبكه تأثيرات خصوص در گرفته صورت اسنادي

 مختلفـي را  مطالعـات  بنـابراين  اند. دانسته آنان زندگي سبك نيز و جوانان فراغت اوقات

 انـد  كـرده  تـالش  و داده قـرار  نظري يليفرا تحل مورد است، دهش انجام زمينه اين در كه

 .كنند تلخيص جامع به نسبت ديدگاهي با را آنها هاي يافته

انـد نيـز در بخـش توصـيف و تحليـل       هايي كه با اين رويكرد انجام شده از پژوهش

 ايم. هاي اجتماعي مجازي بهره برده ماهيت استفاده از شبكه

نگـاري مـا را بـه مطالعـاتي      فرهنـگ و مـردم    كليـد واژه از سوي ديگر، جستجو بـا  

 اند از: رساند كه عبارت مي

                                                      

1. Mangold 
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آن فهـم    نامه اينترنت، فرهنگ و زندگي روزمره دانشـجويي كـه هـدف اصـلي     پايان 

تأليف شـده   1390نگاري از سوي طالبيان  رابطه ميان اين سه مفهوم است، به شيوه مردم

يافتـه   هاي قوام دهد كه اينترنت در ارتباط با هويت هاي اين پژوهش نشان مي است. يافته

هـاي زيسـته نسـلي     نسلي، نقشي ساختاري در زندگي روزمره دانشجويان دارد و تجربه

هـاي   بـودن هويـت   تـر  افتهي قوامدهد. همچنين حاكي از آن است كه  آنها را گسترش مي

هـاي زيسـته    جربـه هاي تفسيري نسـلي و ت  نسلي دانشجويان به دليل تطابق ميان گنجينه

شناسـي و روش پـژوهش اسـتفاده شـده      ها در بخـش روش  نسلي است. از اين پژوهش

 كار گرفته شود. است تا تجربيات مطرح شده در مقاالت مشابه در اين مقاله نيز به

هاي اجتماعي مجازي  بندي كارهاي انجام شده در حوزه شبكه به اين ترتيب، با جمع

هـا و نتـايج    گيـري از روش  ست. مقالـه حاضـر بـا بهـره    سه دسته موضوع مورد توجه ا

تـر از   هاي اجتماعي مجـازي، يـك قـدم عقـب     مطالعات انجام شده در حوزه فني شبكه

كند و سعي دارد بـه آنچـه    هاي اجتماعي حركت مي مطالعات تأثيرات و پيامدهاي شبكه

اي آنهـا  گذرد، فرهنـگ و زنـدگي روزمـره كـاربران آن و معنـاي كارهـ       در اين فضا مي

توانـد بـه عنـوان     هاي گذشته مـي  بپردازد. به همين دليل اين مقاله در كنار نتايج پژوهش

 هاي اجتماعي مجازي ترسيم كند. تر از شبكه نوعي مكمل تصويري كامل

 ادبيات نظري

ماننـد   كند، تحقيق كيفـي  در مورد نقش نظريه در تحقيق كيفي بيان مي 1گونه كه فليك آن

ها را از خارج از ادبيات موجود، مورد آزمـون قـرار دهـيم؛     تا فرضيهتحقيق كمي نيست 

اي اسـتفاده   دانش زمينه  منزله هاي مأخوذ از ادبيات موجود به اطالعات و بصيرت بلكه از

هـا در   هاي پژوهش نظر كنيم. نظريه كند تا در بستر اين ادبيات، به مشاهدات و گزاره مي

ها در معرض بازنگري، ارزيابي،  اند. اين روايت جهان هايي از فرايند تحقيق كيفي روايت

هـايي (درسـت يـا     ها بازنمـايي  ساخته شدن و بازسازي قرار دارند. بر اين اساس، نظريه

                                                      

1. Flick 
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هايي هستند كـه جهـان از    ها يا ديدگاه ، بلكه روايت هاي موجود نيستند ) از واقعيت غلط

له ديـدگاهي بـه موضـوع مـورد     منز هاي نظري به فرض شود. پيش طريق آنها مشاهده مي

يابند كـه در طـول تحقيـق دوبـاره      هايي مقدماتي از فهم موضوعيت مي مطالعه و روايت

ترجمـه  (يابنـد   تر از همه در طول اين فرايند شـرح و بسـط مـي    شوند و مهم تدوين مي

 ).111، ص 1392جليلي، 

ايم. از سـويي،   ه بردهبنابراين در پژوهش حاضر با توجه به موضوع، از دو دسته نظريه بهر

اند و از سوي ديگـر، در بخـش    مفاهيم محوري پژوهش با توجه به اين نظريات تعريف شده

 ايم. نظريات تطبيق داده و تحليل كرده هاي پژوهش را با اين توصيف و تحليل، يافته

دسته اول نظريات مربوط به فرهنگ و زندگي روزمره است كه به طور مشخص، از  

) در توضيح مفاهيمي همچون نقد زندگي روزمـره،  1956( 1روزمره لوفور نظريه زندگي

) از استعاره 1959( 2ايم؛ از نظريه مديريت تأثيرگذاري گافمن لحظه و فستيوال بهره برده

هـا در زنـدگي روزمـره و     هـاي رو در روي انسـان   صحنه تئاتر كـه وي بـراي موقعيـت   

ايـم و نظريـه    كند، استفاده كـرده  ن ميبيا چگونگي بروز هويت فردي در زندگي روزمره

را براي توضيح مفهوم خود و پي بـردن بـه كيسـتي و    ) 1381(هويت اجتماعي جنكينز 

ايـم (ترجمـه    كـار بـرده   هويت خـود از خـالل ارتبـاط بـا ديگـر جوامـع و مردمـان بـه        

) مطـرح  2009( 3هاي نوين است كه از سوي ليستر ياراحمدي)؛ دسته دوم، نظريه رسانه

هاي نوين كه شامل مجـازي بـودن و    ها و كاركرد رسانه و از آن در توضيح ويژگيشده 

 ايم. اي بودن است، بهره برده تعاملي بودن، شبكه

 شناسي پژوهش روش

حـد زيـادي    پيشنهاد داده است كه اجراي دقيق آن تا  ) الگويي پژوهشي2004( 4سيدبك

در اين الگو از كنار هـم قـرار    نگاري مجازي است. او هاي كار مردم راهگشاي پيچيدگي

                                                      

1. Lefebvre       2. Goffman       3. Lister 

4. Sade-beck 
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كنـد: مشـاهده آناليـن، مصـاحبه      هاي كيفـي اسـتفاده مـي    دادن سه روش گردآوري داده

 .)آفالين و تحليل محتواي تكميلي (اسناد آنالين و آفالين

ها، همين الگوي سه قسمتي در كليـت آن   در پژوهش حاضر نيز براي گردآوري داده

حقيـق و شـرايط ميـدان مطالعـه (رسـانه اجتمـاعي       و با تطبيق داده شـدن بـا موضـوع ت   

كار رفته است؛ به اين صورت كه ابتدا به توصـيف ميـدان مطالعـه (شـبكه      بوك) به فيس

انـد پرداختـه    اي از كاربران كه به عنوان نمونه انتخاب شده بوك) و جامعه اجتماعي فيس

ام گرفته است؛ بـه  ها با توجه به شيوه پيشنهادي سيدبك انج شده و سپس گردآوري داده

مشـاركتي در ميـدان    اين ترتيب كه با مشاهده آنالين (تركيبي از مشاهده مشاركتي و غير

هـا و ...)، مصـاحبه    هـا، عكـس   ها، كامنـت  مجازي مطالعه)، تحليل محتواي اسناد (نوشته

گفتگوهايي كه بـا كـاربران در خـارج و درون فضـاي مجـازي انجـام        ( آفالين و آنالين

آغاز شده و كـار تفسـيري از    »توصيف غني«ها در قالب  فرايند تحليل داده )،گرفته است

ها، شناسايي و نشـان دادن روابـط و    بندي داده سازي و دسته طريق برهمگذاري، خالصه

گرفتـه اسـت.     هـاي اصـلي پـژوهش انجـام     پيوستگي ميان آنها در قالب پاسخ به پرسش

گيـرد،   ت دوسـتان پژوهشـگر قـرار مـي    جامعه آماري اين پژوهش كه در محدوده فهرس

نفـر   15گيري هدفمند و در دسـترس   نفر است كه از اين ميان با روش نمونه 300شامل 

تـر شـدن نتـايج     ايم. چراكه نياز بود براي هرچـه نزديـك   را به عنوان نمونه انتخاب كرده

حال، نوعي واقعي، ارتباط هر روزه با اين افراد برقرار شود و در عين   پژوهش به جامعه

هـا، قـرار    دو شرط عمومي انتخـاب نمونـه   اعتماد گفتگو بين طرفين وجود داشته باشد.

اي آنهـا   داشتن آنها در حلقه دوستان مجازي پژوهشگر و زياد بودن نسبي فعاليت شـبكه 

هـاي   زنند و فعاليـت  بوك خود سر مي است. اين افراد تقريباً هر روز به صفحه فيس  بوده

و انتشار محتوا، واكنش به محتواهاي به اشتراك گذاشته شـده از سـوي    توليد( اجتماعي

 پردازند. مي )دوستان
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 هاي پژوهش يافته

 1گيـري از آنچـه گيرتـز    ها به دو شيوه عمل شده است. در ابتـدا بـا بهـره    در بخش يافته

دادن معنـاداري رفتارهـاي    نامد و آن را براي نشـان   )، توصيف غليظ و پرمايه مي1973(

دهد، تالش شده است تا با مشاهده و مشاركت در ميـدان پـژوهش    هنگي پيشنهاد ميفر

هاي  نگارانه با آنها، داده هاي مردم بوك) و ثبت ظاهر و رفتار كاربران و نيز مصاحبه (فيس

هاي به دست آمـده از   بندي داده به دست آمده توصيف شوند تا سپس با خالصه و جمع

طـور   شود استخراج كنيم. همـان  ه در هر موضوع ديده ميمحوري را ك  توصيفات، مقوله

كه در ادامه مشخص است، در اين مرحله براي عينيت بخشـيدن بـه مباحـث توصـيفي،     

مستقيم بعضي از كاربران مورد نظر ايـن پـژوهش، بـه     هاي كليدي مستقيم و غير قول نقل

به نوعي، توصـيف   اصلي كه  ها ذكر شده است. به اين ترتيب، سه مقوله توصيف  ضميمه

 بوك است به دست آمد: شكل حضور و فعاليت كاربران در شبكه اجتماعي فيس

نماياندن افراد در اين فضا است كه آن را بـا عنـوان     اول شكل حضور و شيوه  مقوله

ها به دست  نمود خود و بازنمايي هويت بيان كرديم. آنچه از خالصه كردن مجموع داده

واقعي و مجازي است كه افراد يا آگاهانه بـه آن اذعـان دارنـد و    آيد، دو گونه هويت  مي

دهند. از سوي ديگر، تمهيـداتي كـه كـاربران بـراي      مي  يا در اعمال و رفتارهايشان نشان

انــد از: نخســت  برنــد، عبــارت كــار مــي شــان بــه نشــان دادن هويــت واقعــي و مجــازي

تر وب، براي تنظيم  شخصيكاربر در فضاهاي عمومي يا  سازي؛ به اين معني كه شخصي

دهد. در  كند و آنها را به سليقه خود تغيير مي آنها مطابق مصرف دلخواه خود مداخله مي

هاي او با ديگران  يافته از تشابه نتيجه اين كار، هويت كاربر كه اساساً امري است تركيب

كنـد.   هـاي فـردي و خـاص خـود را پيـدا مـي       و تمايزهاي او از آنها، امكان بروز جنبـه 

هـاي   رسـانه  تـرين جنبـه   سازي فريبنده نويسند: شخصي ) مي2008و همكاران ( 2كانيجن

شود. وابسته بودن به مفهوم خود،  زيرا همواره به وجهي از خود مربوط مي جديد است؛

 .)1390دهد (بـه نقـل از زنـدوكيلي،     به كاربران احساس مهم بودن و ارزشمند بودن مي

                                                      

1. Geertz       2. konjin 
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نمـايي   كننـد مـبهم   كاربران براي نشان دادن خود استفاده مـي تمهيد و سازوكار دومي كه 

نامد. به عقيده او، محدود  نيز مي 2»سازي پيچيده«) آن را فرايند 1959( 1است؛ كه گافمن

دهيم، محدود كردن و تنظـيم فراينـد تمـاس     كردن و تنظيم كردن آنچه از خود نشان مي

 دهد كه تأثير دلخواه خـود را بسـازد؛   است و اعمال آن به بازيگر اين آزادي عمل را مي

زيرا نوعي تمهيد دفاعي است در برابر خطر خراب شدن چيزهايي كه ديـدن از نزديـك   

كاربران با حذف و تغييـر نمـايش    .) 1390، ممكن است ايجاد كند (به نقل از زندوكيلي

اشـته  شان تالش دارند تا بر نوع نگاه مخاطب به خود كنتـرل د  هايي از خود واقعي بخش

تالش براي بازنمايي خود به عنـوان فـردي بهتـر از آنچـه درواقـع       و در نهايت، باشند؛

تـوان نـام خـود برتـر يـا خـود        وجود دارد نيز شكل سوم از بازنمايي خود است كه مي

 فرهيخته را بر آن گذاشت.

توان در الگوي نمـود خـود كـه گـافمن مطـرح       تا اينجاي بحث را مي به اين ترتيب

هـا در   محسوب كرد. مجموعه امكاناتي كه شـبكه » شخصي نمايش« جزء مفهومكند،  مي

نمـاي  «دهند تا صفحات خود را شخصـي كننـد؛ معـادل مفهـوم      اختيار كاربران قرار مي

كـار   هايي همچون چهـره، پوشـش و ... بـه    است كه گافمن آن را براي ويژگي »شخصي

ه دنبال مشاهده و درك وجه رفتاري اما براي درك زندگي روزمره كاربران بايد ب برد؛ مي

هـايي را كـه    ) مجموعـه فعاليـت  2003( 3نيـز باشـيم. ويليـامز    »اجـرا «يا به تعبير گافمن 

شود، در زمره   دهند و بخشي از تجربه زيسته آنها را شامل مي اجتماعي از افراد انجام مي

موعه رفتارهـايي  كند. ما نيز مج دهد و بر معمولي بودن فرهنگ تأكيد مي فرهنگ قرار مي

مثابـه شـيوه كلـي     دهنـد، بـه   هـاي اجتمـاعي مجـازي انجـام مـي      را كه كاربران در شبكه

كنيم. چراكه فرهنگ، جزئـي   شان در اين فضا يا به تعبير ويليامز، فرهنگ تلقي مي زندگي

روجك، ترجمه (افرادي خاص در مكاني مشخص است  »شيوه زندگي«ناپذير از  جدايي

هاي آنهـا   تواند شامل تمام كنش اجرا و شيوه زندگي كاربران مي .)71 ، ص1390علوي، 

بوك دارنـد، محتويـاتي كـه بـه      باشد، ازجمله؛ نوع ارتباطاتي كه در شبكه اجتماعي فيس

                                                      

1. Goffman       2. mystification       3. Williams 
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هـاي نوشـتاري    كنند و ادبياتي كـه در گفتگـو   گذارند، محتوياتي كه اليك مي اشتراك مي

 برند. كار مي خود به

داده  2»پيونددهنـده «بوك به اين شبكه اجتماعي لقب  ر فيسبنيانگذا 1مارك زاكربرگ

ترين هدف ايجـاد شـبكه اجتمـاعي مجـازي، تسـهيل و       دهد كه مهم است. اين نشان مي

هـاي اجتمـاعي كـاربران اسـت. بـا       گيـري از سـرمايه   اي و بهـره  تشويق ارتباطات رسانه

  انتخـاب نـوع ارتباطـات   تـوان   رسانان اين پژوهش مي نگارانه با اطالع هاي مردم مصاحبه

هـاي   ) تقويـت رابطـه  1كـرد.    كاربران و انگيزه پشت اين انتخاب را به دو دسته تقسـيم 

بـوك   رسـاني فـيس   هاي گذشته؛ سهولت دسترسي و اطالع فعلي و يافتن و تجديد رابطه

اي بـراي ارتباطـات    سبب شده است كه بسياري از كاربران از اين شبكه به عنوان واسطه

هاي  با توجه به اينكه در زندگي«گويد:  دار است، مي تفاده كنند. نرگس كه خانهواقعي اس

هاي دوستانه و فاميلي بسيار كم شده، من با هدف تعامل و ارتباط بيشتر با  امروز مهماني

هـاي جديـد؛ نـوع ديگـري از      ) برقراري رابطه2 ؛»دوستان و فاميل عضو اين شبكه شدم

معاشران جديدي است كه در دنياي واقعي بنا بـه داليلـي،    بوكي براي يافتن ارتباط فيس

 مانند، ارتباط با افراد مشهور. امكان برقراري ارتباط با آنها وجود ندارد؛

 هاي مختلفي تقسيم كرد: توان به دسته كنند، مي نوع محتوياتي را كه كاربران منتشر مي

قريب به اتفـاق تمـام   كه در ميان  دلنوشته يا نمود خود از طريق بيان احساسات: ·

بـوك بـراي    كاربراني كه جز جامعه اين پژوهش بودند، ديده شـده اسـت. گـويي فـيس    

محسوب  )60، ص 1394بيچرانلو و همكاران، (كاربران اين شبكه نوعي رسانه شخصي 

توان در آن به بازنمايي رويدادهاي  مثابه خانه و محل درد دل كه مي اي به شود. رسانه مي

 ساسات و موضوعات شخصي پرداخت.هر روزه و اح

شخصـي،    مثابه رسانه بوك به شكل ديگري از استفاده فيس نقل خاطرات شخصي: ·

مطالبي است كه كاربران در خصوص روابط دوستانه و خانوادگي خـود بـا ديگـران بـه     

انـد.   جمعي و ... از اين دسته هاي دسته گذارند. نقل خاطرات، گذاشتن عكس اشتراك مي

                                                      

1. Makr Zuckerberg       2. connector 
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هاي خصوصي  گذاشتن مطالب و عكس  دو وجه اصلي دارد؛ يكي، به اشتراك اين مقوله

هاي خصوصـي ديگـران. برخـي     خود و ديگري، دنبال كردن و تماشاي مطالب و عكس

ايـن شـبكه اجتمـاعي در قيـاس بـا سـاير         اين عمل به عنوان وجه مشخصـه  كاربران از

بـوك سـرك    هـاي فـيس   از خـوبي يكي «گويد:  برند. ليال در اين مورد مي ها نام مي شبكه

هـاي خصوصـي ديگـران يكـي از      هاست. ديدن عكـس  كشيدن به زندگي خصوصي آدم

تـر و هـم    بوك، هـم راحـت   ترين كارهايي است كه در حال حاضر از طريق فيس جذاب

ها بـا خواسـت خودشـان عكـس خصوصـي را عمـومي        تر شده است چون آدم اخالقي

هـاي خصوصـي    هـا و عكـس   شاهده و قضاوت كنش. اين نوع عالقه افراد به م»كنند مي

  ديگران نسبت نزديكي با مسئله تماشابارگي، يعني ميل و كشش انسان به ديدن و نظـاره 

زنـدوكيلي،  (شـود   اي بنيـادي مطـرح مـي    كردن دارد كه در نظريه فرويد به عنوان غريزه

 .)190، ص1390

ود خـود بـه عنـوان    بوك به عنوان رسـانه شخصـي، نمـ    ديگري از استفاده فيس نوع

نگارانـه بـا    هـاي مـردم   كنشگر سياسي، اجتماعي و فرهنگي است. مشاهدات و مصـاحبه 

اي  هـاي سـني و حرفـه    دهد كه كاربران مختلـف از طيـف   كاربران اين پژوهش نشان مي

بوك براي كنشگري اجتماعي، سياسي و فرهنگي خود  مختلف از امكانات و فضاي فيس

هـاي چندگانـه و سـرگردان ميـان      اي مجـازي بـا خصـلت   برنـد. درواقـع، فضـ    بهره مي

هايي چون شخصي ـ عمومي، فردي ـ جمعي، دور ـ نزديك، پيدا ـ پنهان، واقعي      دوگانه

كند و حتـي گـاه رفتارهـايي را در     اي را ايجاد مي هاي ارتباطي تازه ـ غيرواقعي، موقعيت

،  دنيـاي بيرونـي   شود كه در عـرف همـان جامعـه در    ميان شهروندان مجازي موجب مي

بيچرانلـو و  (هـاي فضـاي كارنـاوالي     هـا و عريـاني   ريزي سابقه است براي مثال، برون بي

جالل بـا نمـود خـود بـه عنـوان يـك كنشـگر اجتمـاعي و          .)67، ص 1394همكاران، 

چه اتفاقي افتاده «نويسد:  كند و مي قيمت را نقد مي هاي گران فرهنگي، موج اقبال به گوشي

اي  ريخته اند و تبلت و گوشي شلوغ. براي طبقات درهم پوشاك و آجيل خاليكه بازارهاي 

لباس نوسـت؟ چـه    تر از اند چرا خريدن گوشي تازه مهم هزار تومان عيدي گرفته 600كه 
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تغييري در محتوا و شيوه نمايش رفاه داشتن پيش آمده اسـت؟ وايبـر و تلگـرام داشـتن     

 .»تر شده؟ براي مهمان مهم چرا حتي در شهرهاي كوچك از پسته گذاشتن

هاي نقادانه كاربران به مسائل پيرامونشـان، هـر از چنـدي     در كنار اين دست واكنش 

هـايي   در پي انتشار برخي اخبار و محتويات در فضاي واقعي جامعه، گفتگوهـا و بحـث  

هـاي اجتمـاعي    هاي موافق و مخالف در فضاي مجـازي و بخصـوص شـبكه    ميان گروه

توان نـوعي فرصـت بـراي تقويـت حـوزه       هاي فضاي مجازي را مي بحث افتد. اتفاق مي

كنـد. هابرمـاس در مبحـث تحـول      ) مطـرح مـي  1384عمومي تلقي كرد كه هابرمـاس ( 

كنـد و آن را بخشـي از زنـدگي     ساختاري، مفهومي هنجاري از حوزه عمومي عرضه مي

توانند به تبادل نظر درباره اموري بپردازند كه  خواند كه در آن شهروندان مي تماعي مياج

از نظر آنان براي تأمين مصالح عامه اهميت دارد و از اين طريق است كه افكار عمـومي  

 گيرد (ترجمه محمدي). شكل مي

ــبكه  ــتن از   شــكل ديگــري از كنشــگري در فضــاي ش ــاعي، ســخن گف ــاي اجتم ه

هـا و قواعـد غلـط در     اجتماعي ـ فرهنگي و تالش در راه اصـالح عـرف    هاي ناهنجاري

ميان كاربران است. عالوه بر كاربران فردي كه به طور ضمني در مطالب خود نقش يـك  

هايي را  توان صفحات عمومي و گروه كنند، مي دهنده و مصلح اجتماعي را بازي مي تذكر

اي بـا   كنند. مانند صفحه تر دنبال مي دتر و هدفمن يافت كه همين نقش را به شكل منسجم

كه گردانندگان آن شعار خود را در كنـار عكسـي از مغـز     »ستاد مبارزه با چرنديات«نام 

تحليـل دارد. از   و اند: مغز انسان قدرت تجزيه گونه نوشته انسان بر روي كاور صفحه، اين

رهـايي را كـه بـه نظـر     گردانندگان اين صفحه سـعي دارنـد باو     اين قابليت استفاده كنيم

 اند، به چالش بكشند. رسد براي افراد دروني شده مي

 گيري بحث و نتيجه

هاي اجتماعي مجازي كـه بنـا بـر تعريـف ايـن پـژوهش،        زندگي روزمره كاربران شبكه

هـا و   هـايي دارد كـه از مصـاحبه    دهنده به فرهنـگ جامعـه مجـازي اسـت، مؤلفـه      شكل
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ها بـا نظريـات زنـدگي روزمـره و مفـاهيمي       اين يافته نگارانه و تطبيق هاي مردم مشاهده

همچون بازنمايي هويت، مديريت تأثيرگذاري و حوزه عمومي به دست آمده و عبـارت  

مؤلفه كثرت و ترس از گم شدن، مؤلفه روايت معمـولي  مؤلفه نمايش و اجرا؛ است از 

ديـد و   زدايـي از تابوهـا و مؤلفـه در معـرض     به جاي روايت رسمي، مؤلفـه حساسـيت  

 قضاوت قرار دادن هنر و حرفه.

بـوك، نمـايش و اجـرا در     زندگي روزمره ايراني در فـيس   نخستين و بارزترين مؤلفه

نمايش در نظر بگيريم مقولـه نمـايش و اجـرا بـه       بوك را صحنه اين فضاست. اگر فيس

ران كند ديگـ  معني گافمني آن، به موقعيتي اشاره دارد كه فرد در صحنه نمايش تالش مي

را به پذيرش تصويري از خود متقاعد سازد. خودي كه ديگران از طريق اين تصـوير بـه   

كامـل    گيـرد بلكـه از صـحنه    نفسـه از صـاحب آن نشـئت نمـي     دهند، في فرد نسبت مي

بوك به عنوان ويترينـي عمـومي    شود. بسياري از كاربران از فيس هاي وي ايجاد مي كنش

گيرنـد، از   رگاه اين عمومي بـودن ويتـرين را ناديـده مـي    كنند و اشاره دارند كه ه ياد مي

ايـن   شـوند.  سوي مخاطب خود مورد پرسش و يا در بعضي مواقع مورد عتاب واقع مي

بوك است كه در برخي موارد براي كـاربر ايرانـي    هاي فناورانه فيس ويژگي جزء ويژگي

كارهـاي   و يه سـاز بوك به لحاظ ماهيت، تعاملي است و كل مورد قبول نيست. فضاي فيس

اند. در اين صحنه سـكوت معنـي نـدارد.     آن با هدف افزايش كمي اين تعامل چيده شده

بوك در ميـان جمـع بـودن و     فيس  شود. قاعده شان تعريف مي بودن افراد با نمايش بودن

نمايش است. تا جايي كه خود واقعي افراد پشت اين نمايش مجازي پنهـان و فرامـوش   

اند با اليك كردن، استتوس نوشـتن و   دگي مجزايي دارند ولي ياد گرفتهشود. افراد زن مي

عكس گذاشتن خود را نمايش دهند. نمايش طرفداري و موافقـت، نمـايش مخالفـت و    

رفته منجـر بـه پيـدايش     كردن، نمايش شادبود و ... اين امر رفته خالف جريان آب شنا بر

اه و اعتبـار كـاربران بـه معنـاي     نظام ارزشي كميت محوري شده است كه در آن، جايگـ 

بـوك   بوك است. اين نظام ارزشي با تمهيداتي كه فيس تعدد اجرا در صحنه نمايش فيس

 دهد. چه بيشتر به سمت اجراي نمايش خود سوق مي در اختيار كاربر قرار داده او را هر
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كـاربران در    دومـين ويژگـي زنـدگي روزمـره    مؤلفه كثرت و ترس از گـم شـدن؛   

هـاي   هاست. تناقضي كه در همه شـبكه » بودن«ترس از گم شدن ميان كثرت  بوك، فيس

شود، اين است كه در عين حال كه حضـور   بوك ديده مي اجتماعي مجازي ازجمله فيس

هـا كـاربر ديگـر و     ، امكان گم شدن كاربر در ميان ميليـون  در آنها به سادگي ميسر است

شـود كـاربر بـراي     ت كـه سـبب مـي   فراموش شدن او نيز وجود دارد. همين تناقض اس

هـاي ايـن    جلوگيري از فراموشي و ترس از گم شدن به فكـر راه چـاره باشـد. بررسـي    

دهند كه در غياب حوزه عمومي در جامعه ايراني و نبود امكـان بحـث    پژوهش نشان مي

هـايي بـراي فـرار از     بـوك از روش  و تبادل نظر در دنياي واقعي، كـاربران ايرانـي فـيس   

كنند. اغراق در نمايش خود، تالش بـراي متفـاوت جلـوه يـافتن و      استفاده ميفراموشي 

برخالف جهت جريان آب شنا كردن، ابزارهايي هستند كه كاربران ايرانـي بـراي مقابلـه    

برند. در هجوم واكنش به يك موضوع، كاربر نقدي بر اين حجـم   كار مي با اين تهديد به

ر مـوقعيتي سـطحي و فـرار بـر موضـع خـود       هاي مختلـف د  نويسد و از راه واكنش مي

هـاي بـه    كند. به همين دليل است كـه بسـياري از كـاربران بحـث و جـدل      پافشاري مي

گيرند تا از آن براي قضاوت و تحليلي درسـت   بوكي را چندان جدي نمي اصطالح فيس

 در دنياي واقعي استفاده كنند.

زنـدگي روزمـره    ويژگـي بعـدي  مؤلفه روايت معمولي به جاي روايت رسـمي؛   

هاي معمولي و گفتن از مگوهاي زندگي واقعي به جاي  بوك، روايت كاربران ايراني فيس

بوك محلي بـراي نمـايش سـبك زنـدگي و هنجارهـايي       هاي رسمي است. فيس روايت

شـوند.   است كه در زندگي واقعي عموماً از طرف ساختار حاكم به رسميت شناخته نمي

بـوك   اي در فـيس  هـا بـه شـكل اغـراق شـده      ين ناگفتـه همين امر سبب شده است كه ا

توان در آراي باختين مشاهده كـرد؛ آنجـا كـه از نبـرد      بازنمايي شوند. اين ويژگي را مي

و غيررسمي (كـه گفتگوكننـده    )اند كننده گوكننده و متمركز كه تك( ميان نيروهاي رسمي

ـ      مي )اند كننده و تكثير تـرين   ر ايـن امـر و مهـم   گويد. بـاختين منطـق گفتگـو را حـاكم ب

يابند و گفتارهاي رسـمي را   داند كه از طريق آن روابط اجتماعي تحقق مي اي مي ميانجي
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اين گفتگـو را بـه وفـور     .)120، ص 1381گاردينر، ترجمه اباذري، (كشند  به چالش مي

هـاي مختلـف در مقابلـه بـا       بـوك مشـاهده كـرد كـه بـه شـيوه       توان در فضاي فيس مي

هـا و   ديگر اين روايـت، آشـكار كـردن كـژي      گيرد. سويه مي صورت ميهنجارهاي رس

بوك اسـت. غيررسـمي بـودن، كثـرت و آزادي      هاي جامعه واقعي در فضاي فيس سستي

هـاي دنيـاي واقعـي     ها و سستي برداري از بدي بوك امكاني را براي پرده موجود در فيس

بـوك بسـياري از    ه فـيس فراهم كرده است. بسياري از پژوهشـگران رسـانه معتقدنـد كـ    

تصورات ما را خودمان و از ديگران تغيير داده است. سسـت شـدن اخـالق، مسـئوليت     

بوك و  تبع آن، اخالق فردي از معضالت جامعه امروز ايران است كه فيس اجتماعي و به

 .اند هاي اجتماعي مجازي امكاني براي آشكار كردن آن فراهم كرده ساير شبكه

بـوكي،   حضور در زندگي روزمره فيس  ديگر مؤلفه از تابوها؛ زدايي مؤلفه حساسيت

هـا در فضـاي    زدايي از تابوها و خـط قرمـز   زدايي از يك سو و حساسيت نوعي اسطوره

ترين ويژگي كارناوال باختين خنده اسـت.   بوك از سوي ديگر است. مهم كارناوالي فيس

بـاختين در بررسـي خنـده     آلـود نيسـت.   آميـز يـا هجـو    آميز، طنز اين خنده تنها تمسخر

دهـد كـه از خـود نيـز در آن انتقـاد       كارناوالي، نقش انتقادي جشن مردم را توضيح مـي 

بوك در عين حال، هم بازيگرند  كنند و سرشتي نسبي دارد. كاربران در كارناوال فيس مي

. اند و هم ابژه يـا موضـوع آن   و هم تماشاگر. افراد اين كارناوال، هم سوژه يا فاعل خنده

هاي خود، فضايي نسـبي و   بوك همچون كارناوال باختين با اقتضائات و آزادي چراكه فيس

، قراردادهـا و هنجارهـاي    هـا  بوكي با سنت است. در اين كارناوال فيس دوسويه ايجاد كرده

ايـن كارنـاوال    شود. رفتار و عملكرد خود كاربران به عنوان بازيگران اجتماعي شوخي مي

و بـه ايـن ترتيـب،     گيـرد  رها و بارها مورد خنده و نيشخند قرار مـي از سوي يكديگر با

 كشد. بوك نظم موجود در دنياي واقعي را به چالش مي فضاي روزمره جاري در فيس

مؤلفـه ديگـري كـه از     مؤلفه در معرض ديد و قضاوت قرار دادن هنـر و حرفـه؛  

عرضـه و قضـاوت   توان يافـت، در معـرض    بوك مي زندگي روزمره كاربران ايراني فيس

كاربراني است كه چيـزي بـراي عرضـه دارنـد. سـاختارهاي        دادن هنر، مهارت و حرفه
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هاي دنياي واقعي امكان مشاهده و نقـد هنـر و مهـارت را از افـراد      قدرت و محدوديت

توي كمبود وقت  معمولي گرفته است. گالري رفتن، كتاب و مقاله خواندن و ... در هزار

ايي از اين دست كه اقتضاي زندگي پرسرعت مدرن امروز است، ه و هزينه و محدوديت

امـا   اسـت؛   است و امكان لذت بردن مخاطب از اين امور را از او سـلب كـرده    گم شده

بوك امكاني را هم در اختيار خالقان آثار قرار داده تا آثارشـان را   فضاهايي همچون فيس

عرصـه قضـاوت عمـومي     از گالري و مجالت علمي با مخـاطبي محـدود و خـاص بـه    

بياورند و هم مجالي براي مخاطب عامه فراهم كرده تا با هنـر واال و مقـاالت علمـي در    

فضايي عمومي با كمترين هزينه مواجه شود و لذت ببرد. به همين دليلـي اسـت كـه در    

بينيم هرگاه كاربري هنر يا مهارتي براي عرضه داشـته، آن را   بوك مي ميان صفحات فيس

هـاي مخاطـب    هـا و واكـنش   خود، از قضاوت  يش عموم قرار داده و به گفتهمعرض نما

 عادي بسيار بهره برده است.

بـوك تركيبـي از تمهيـداتي اسـت كـه       زندگي روزمره كاربر ايراني در فضـاي فـيس  

مطالعـات انجـام شـده      برنـد. از مجموعـه   كـار مـي   كاربران براي نمايش حضور خود به

بـوك در تركيـب بـا     ه فضـاي شـكلي و فناورانـه فـيس    توان چنين نتيجـه گرفـت كـ    مي

هاي كاربر ايراني محيطي را ايجـاد كـرده كـه او بتوانـد ابعـاد پنهـان        ها و انگيزه خواسته

خـود ارائـه    هاي جامعه هاي معمولي را از پديده وجود خود را در آن آشكار كند. روايت

قرمزها بگـذرد و مفـاهيم    هاي رسمي، از خط كند، در تعامل و حتي گاه تقابل با روايت

مختلف را به چالش بكشد و با نگاهي متفاوت به جامعه پيرامون خود بنگرد. درك ايـن  

نگاه براي پژوهشـگران از يـك سـو و سياسـتگذاران فرهنگـي كشـور از سـوي ديگـر،         

تري را از جامعه ايراني نشان خواهـد داد. ابعـادي    راهگشا خواهد بود. چراكه ابعاد پنهان

بـوك بـه نمـايش گذاشـته      ياب حوزه عمومي واقعي در جامعه ايرانـي در فـيس  كه در غ

كند در كنار انطباق با اقتضائات فناورانه ايـن   شود. كاربر ايراني در اين فضا تالش مي مي

ها، خود منتقد و مصلح خود باشد؛  هاي آن در مقابل تهديد گيري از فرصت پديده و بهره

آورد،  گي روزمره واقعي خود را به دنياي مجازي مـي هايي از زند در عين حال كه بخش
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كند و تالش دارد تصويري بـومي و   هايش را نيز در اين فضا دنبال مي كمبودها و نداشته

 فرد از خود و فرهنگ خود به نمايش بگذارد. منحصربه

ي كشور با در نظر گرفتن اقتضـائات و   ا به اين ترتيب، الزم است سياستگذاران رسانه

رات فرهنگ و زندگي روزمره كاربران ايراني فضاي مجازي از يك سو و توجه بـه  انتظا

هاي اجتماعي مجازي از سوي ديگر، بـه تـدوين    هاي فناورانه شبكه اقتضائات و فرصت

بينانـه و   هاي اجتماعي مجـازي بـومي بپردازنـد و نگـاهي واقـع      الگويي مناسب از شبكه

هـايي ماننـد    توان از ظرفيت رسـانه  وي ديگر، ميها داشته باشند. از س علمي به اين شبكه

ها استفاده كرده و بـه   راديو و تلويزيون نيز براي نمايش فرهنگ روزمره جاري در شبكه

 هاي اجتماعي را به فرهنگ رسمي جامعه پيوند زد. اين ترتيب، فرهنگ حاكم بر شبكه
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