
 

 

های تلگرامی، مبتنی بر رویکرد  پروفایلهای هویتی در  بازنمایی تیپ

 شناسی اجتماعی تصویر نشانه

 3، مجید فوالدیان2، مهدی کرمانی1زهرا برادران کاشانی

 89/7/89، تاریخ تایید:4/2/89تاریخ دریافت:

 چکیده

 ای را بر زندگی شخصی و اجتماعی کنشگران اجتماعی های تازه های اجتماعی ـ ارتباطیِ نوین، دریچه رسانه

های وسیع زمان و مکانی با  ها جدای از اینکه موجبات ارتباط آسان کاربران را در گستره اند. این رسانه گشوده

سازند و امکان  های جدیدی از زندگی آشنا می ها، باورها و سبک کنند، آنها را با ارزش کمترین محدودیت فراهم می

های واقعی زندگی اجتماعی، مجال بروز نیابد، فراهم  رصههای متنوعی از هویت شخصی را که شاید در ع بروز جلوه

های کاربران آن است. در همین راستا  آورند. از این رو، دنیای مجازی فضای مناسبی برای بررسی و کشف هویت می

مثابه ابزاری برای بازنمود هویت،  تواند به های کاربری می های نمادینی همچون تصاویر پروفایل توجه به ماهیت

پردازی کاربران شبکۀ  های هویت های افراد تلقی شود. مطالعۀ حاضر، با هدف کشف و بازنمایی تیپ اورها و ارزشب

شناسی  های ایشان مبتنی بر روش نشانه شناسی تصاویر پروفایل اجتماعی ـ ارتباطی تلگرام، به تحلیل و سنخ

تصویر بوده است، هفت  066گیرنده تحلیل بیش از های حاصل که در بر است. بر پایۀ یافته اجتماعی تصویر پرداخته

گرا  برانگیز، معنویت گرا، تخیل نگر، واقعیت مدار، فردمحور، جمع گرا، عاطفه های طبیعت تیپ هویتی شامل هویت

لحاظ معنایی، ترکیبی و تعاملی دارند که  ای به های مذکور هویتی، بازنمایی ویژه بندی شد. هر کدام از تیپ صورت

شان در فضای  شده بران امکان انعطاف و قدرت مانور قابل توجهی در تصویرسازی خودِ مطلوب انگاشتهبه کار

 است.   مجازی داده

 شناسی اجتماعی تصویر، فضای مجازی تلگرام، هویت، بازنمایی، نشانهواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

دهند.  ان را شکل میهای ذهنی و شناختی مخطبانش های اجتماعی، بخشی از نظام امروزه رسانه

سرعت در حال تغییر  مرز رو در رو است که به انسان نیز در این جهان مجازی با سرزمینی بی

است و رو به پیشرفت و گسترش، قرار دارد. سیّالیت فضای مجازی، انسان را از محیط 

کند، به  میناپذیر جهانِ خارج جدا کرده و از این جهت که او را با چند فرهنگ رو در رو  انعطاف

 دهد.  ای که به آن تمایل دارد، می گونه فرد اجازه بروز هویت خویش را به

های عمومی و خصوصی را تحت  های زندگی انسان اعم جنبه فضای مجازی، تمامی جنبه

همین دلیل هم هویت فردی اشخاص حاضر در چنین فضایی، از قید و  دهد و به تأثیر قرار می

های مجازی،  دیگر، اینترنت و شبکه عبارت گیرد. به متنوعی به خود می شود و اشکال بند رها می

چیز  اعتبار و همه های اجتماعی بی های جغرافیایی و فاصله اند که در آن مرز فضایی را ایجاد کرده

در تحرک است. از همین رو، نسل جوان عموماً گرایش بیشتری به حضور در فضاهای اینچنینی 

 (. 8380و احمدی بلوطکی،  زاده را دارند )عبدی

تدریج با  کنند و آنان نیز به هایی نو از زندگی آشنا می های جمعی، افراد را با شیوه رسانه

تدریج به دگرگونی هویت  تواند به شوند که این منابع هویتی می منابع هویتی متعددی آشنا می

شود. در راستای این تغییر های فرهنگی چندگانه منجر  افراد از سنتی به مدرن و پیدایش هویت

ها و در نهایت سبک زندگی  های متعدد هویتی، در فرایندی ارزش گیری سنخ ها و شکل هویت

؛ 8388شود )هرسیج، محموداوغلی، عیسی نژاد و رهبرقاضی،  ها، دگرگون می فعاالن این رسانه

 (. 8380؛ زیویار، شاهین، حسن خانی و رحمتی، 8380کرم اللهی و امین فر، 

های اجتماعی ـ ارتباطی پر نفوذ در میان کاربران ایرانی، با  ها یا شبکه یکی از رسانه

ها عضو، شبکۀ اجتماعی تلگرام است. به استناد معاون دادستان کل کشور در امور  میلیون

میلیون کاربر ایرانی به عضویت این شبکۀ اجتماعی  44، حدود 8387فضای مجازی، در سال 

های اجتماعی،  (. در شبکه8388؛ اجاق و میرزایی موسوی، 8387تابناک،  اند )سایت درآمده

توانند با  از جمله تلگرام، با وجود اینکه افراد از نظر مکانی از هم جدا هستند، اما به آسانی می

های  ای از کاربران را در فعالیت ها طیف گسترده یکدیگر به تبادل اطالعات بپردازند. این شبکه

های رسمی است، به کاربران این  دلیل اینکه فاقد نظارت کنند. این فضا به یر میاجتماعی درگ

های رسمی قرار  تر از زمانی که در ساختار توانند در آن آزادانه کند که می احساس را تلقین می

دارند، عمل کنند و حتی هویتی متفاوت از جهان واقعی را در آن از خود به نمایش بگذارند 
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(. در واقع، این فضا امکان بروز ابعاد مختلف هویت فردی را برای 8388و ادیبی، )رضانی، صفا 

هایی که  (. یکی از عرصهNakamura, 1995آورد ) کاربر به اشکال و انحاء گوناگون فراهم می

کنند، تصویرهایی است که  کاربران شبکۀ اجتماعی تلگرام در آن تا حدودی آزادانه عمل می

های  کنند. هدف این تحقیق کشف تیپ فی خود، در پروفایلشان استفاده میعنوان ابزار معر به

هویتی کاربران شبکۀ اجتماعی تلگرام از طریق واکاوی تصاویر نمایش داده شده در پروفایل 

شناسی تصویر است. بر این اساس، سؤاالت پژوهش به قرار ذیل قابل  آنان با رویکرد نشانه

 طرح است: 

هایی  های تلگرامی کاربران، بازنمایاننده چه تیپ هویت شده در پروفایلتصاویر نمایش داده 

 است؟ 

 دهد؟  ای ارائه می لحاظ معنایی، ترکیبی و تعاملی چه بازنمایی هر تیپ هویتی به

 پیشینه

های سیاسی  عنوان عرصۀ تاثیرگذار مجازی در رویداد ای از تحقیقات، نقش تلگرام را به دسته

های این شبکه نسبت به  اند/ این تحقیقات نشان دادند که ظرفیت دهو اجتماعی بررسی کر

ای  دلیل شبکه های دولتی و سنتی، در جذب مخاطبان بیشتر بوده است. این فضا به رسانه

ها و  گیری از انیمیشن بودن، در دسترس بودن و سرعت باال از یک سو و از سوی دیگر با بهره

های اشخاص  های تبلیغاتی کاندیدها، انتشار پیام ه پیامهای تبلیغاتی، انتشار گسترد ویدئو

های روز سیاسی، و  دارای نفوذ، انتقال گسترده اطالعات سیاسی، آگاه کردن مردم از رویداد

های  مواردی از این دست نقش پر رنگی در جلب اعتماد و جذب مشارکت مردم در رویداد

؛ 8380ی، خالدیان و فردوسی، سیاسی نظیر انتخابات داشته است )مهدی زاده طالش

(. همچنین تبادل معلومات علمی، اطالع رسانی 8388عبداللهی نژاد، قاسمی نژاد و صادقی، 

آموزشی، تحصیلی و تخصصی، فرصت ارتباطات اجتماعی و عاطفی برای کاربران، گسترش 

ها و  سنتهای فردگرایانه، کاهش انسجام در روابط خانوادگی و در نهایت از بین رفتن  ارزش

های مثبت و منفی شبکۀ  های خانوادگی نیز، در تحقیقات بررسی شده، جزو کارکرد ارزش

؛ 8384؛ شیری و رحمانی، 8388اند )رضایی، صفا و ادیبی،  اجتماعی و ارتباطی تلگرام بوده

 (. 8388فرامرزیانی، هاشمی و فرهنگی، 
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تماعی نظیر تلگرام در تغییر های اج بخش دیگری از مطالعات، ناظر بر نقش پررنگ رسانه

دهد  های این مطالعات نشان می هاست. یافته ابعاد مختلف هویتی و ارزشی کاربران این رسانه

های ظاهری در  های اجتماعی نظیر تلگرام، توجه افراد را به معیار که استفاده بیشتر از شبکه

های اخالقی  ت ارزشگزینش همسر در میان جوانان افزایش داده و از سوی دیگر از اهمی

(. افزایش سطح 8388کاسته است )هرسیج، محموداوغلی، عیسی نژاد و رهبرقاضی، 

فردگرایی در نسل جوان، افزایش روابط با غیرهمجنس در فضای مجازی، افزایش روابط 

های اجتماعی، ارتقای سطح ارتباطات میان فردی و در نهایت عرضۀ هویت  عاطفی و معاشرت

ان با استفاده از نوع لباس، پوشاک مصرفی، آرایش، ظاهر بدن و ابزار آالت خود توسط کاربر

های اجتماعی نظیر تلگرام و فیسبوک، از دیگر تحوالتی است که  ای و فرهنگی در شبکه رسانه

(، 8388واسطۀ حضور افراد در این فضا، ایجاد شده است )فرامرزیانی، هاشمی و فرهنگی،  به

ها  ای در ارزش های ارتباطی و اطالعاتی، امروزه تغییرات عمده ناوریدیگر، گسترش ف عبارت به

ای در آنان شده  های زندگی افراد ایجاد کرده و باعث تغییرات هویتی عمده ها و شیوه و نگرش

 (. 8382است )طالبی و عیوضی، 

آن و بر این اساس، ابراز هویت در فضای مجازی، تا حد زیادی به تعامالت اجتماعی افراد در 

های فرد در فضای مذکور وابسته است، در واقع،  های سایر کاربران نسبت به کنش بازخورد

مفاهیم خود و هویت اجتماعی در فضای مجازی، ایستا نیستند، بلکه دائماً در حال تغییر و 

(. به یک معنا اینترنت و فضای مجازی، Talamo & Ligorio, 2000 & 2001تحوّل هستند )

توانند ابعادی از خود را که در فضای واقعی  کند، که تحت آن می رای افراد ایجاد میامکانی را ب

 (. Quayle & Taylor, 2001خفته است، در این فضا، به نمایش گذارند )

های ارتباطی ـ اجتماعی نظیر تلگرام، فیسبوک و مانند آن،  الذکر، شبکه عالوه بر موارد فوق

سو کاربران این  الً برای کاربران کارکردی دوگانه دارد، از یکفضایی برای ارائه خود است و عم

های مختلف هویتی را تجربه کنند که  های مختلفی از زندگی و قالب توانند سبک ها می فضا

شاید در عرصۀ زندگی واقعی نتوانند به آن سبک و سیاق عمل کنند و یا خود را در قالب آن 

های متفاوتی را از خود در  خصوص زنان، بازنمایی ا افراد بههویت به نمایش بگذارند. در این راست

دهند،  های مختلف در پروفایل خود، ارائه می خصوص در بارگذاری عکس فضای مجازی به

مطالعات مرتبط با این موضوع نشان داد که زنان عموماً دو بازنمایی از خود فضای مجازی ارائه 

های  جنسیت، پرهیز از سوژگی، فرار از تحقیر ویژگیدهند. بازنمود نخست، ناظر بر انکار  می
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های جنسیتی اشاره دارد.  های جنسیتی و تمرکز بر جاذبه گری زنانه است و بازنمود دوم، به جلوه

های جنسیتی، ارائۀ خودی فعال، مستقل، قدرتمند و منتقد از سوی  همچنین شکستن کلیشه

ی در خصوص زنان را به حاشیه رانده های جنسیت زنان در فضای مجازی تا حدودی کلیشه

ای برای ارتقای توانمندی زنان تبدیل کرده  نوعی این امکان فضای مجازی را به عرصه است، به

 (. 8380؛ کرم اللهی و امین فر، 8384است )رضایی، خلیلی اردکانی و ضابطیان، 

های مختلفی از  خهآورد که نس وجود می در مجموع، فضای مجازی این امکان را برای افراد به

های فرامدرن  های مختلف نشان دهند، از این جهت در هویت خود را به مخاطبان با روش

شود، چندین خود برای فرد وجود دارد، که وی  های آنالین ایجاد می امروزی که تحت این شبکه

 ,Nakamuraتواند، شمایی از آن خود را به مخاطبان بنماید ) در هر لحظه به تناسب موقعیت می

های ارائه هویت افراد به  های تلگرامی، یکی از روش (. تصاویر نمایش داده شده در پروفایل1995

باشد. پژوهش حاضر، نیز با نظر بر این مقوله، در صدد کشف  سایر کاربران در فضای مجازی می

ناگون های گو های معنایی، ترکیبی و تعاملی تیپ های هویتی کاربران و ارائه بازنمایی تیپ

 هویتی در شبکۀ اجتماعی ـ ارتباطی تلگرام است. 

 مفهومی  چارچوب

های فردی و گروهی خود را در قالب  های گوناگون زندگی اجتماعی، رفتار ها در عرصه انسان

گذارند. بر این اساس، به تعبیر گافمن  های گوناگون برای سایر افراد به نمایش می نقش

ای مکان استقرار خاصی نیست، بلکه یک نمود نمایشی موجودی زنده است که دار« خود»

« خود»شود. از این رو، فرد،  ای از یک صحنه اجرا منتج می شکلی مبهم و ناآگاهانه است که به

(. 26ـ  87: 8388گذارد )گافمن،  ای که برایش منفعت داشته باشد، به نمایش می شیوه را به

کننده در یک موقعیت معیّن در مقابل  رکتهای مشا مثابه مجموعه فعالیت نمایش نیز به

های متقابل نمادین انسان  گر است. در واقع، نظریۀ نمایشی، نشانی از کنش تعدادی مشاهده

کنند  ها در صحنه، مانند بازیگران تئاتر سعی می در صحنۀ روابط اجتماعی است. انسان

و به این صورت تمامی  ترین تأثیر را با ایفای نقششان بر روی مخاطبان بگذارند مناسب

 83: 8374گیری مجموعه روابط اجتماعی دارند )ریتزر،  ای در شکل ها مشارکت آگاهانه انسان

های مختلف زندگی اجتماعی نمودهای متعددی از خود یا  (. به تعبیری افراد در عرصه84ـ 

 کنند.  هویت خود را ارائه می
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ای که دیگران آن را تمیز بدهند  نهگو معنای نوعی وحدت شخصیت است، به هویت نیز به

(. در واقع، هویت مفهومی است که دنیای درونی یا شخصی را با فضای جمعی 8398)رئوفی، 

دهد  کند و به این واسطه، ذهنیت افراد را شکل می اشکال فرهنگی و روابط اجتماعی ترکیب می

شوند. در واقع،  ساس میو مردم از طریق آن نسبت به رویدادها و تحوالت محیط زندگی خود ح

توانند بگویند که چه کسی هستند و  واسطۀ هویت است که مردم به دیگران و به خودشان می به

ای رفتار کنند که مشابه تصوری باشد که دیگران از آنان دارند. از همین روست که  گونه به

انند. د شناسان احساس، هویت فردی را حاصل دیالکتیک میان فرد و جامعه می جامعه

کند، اما بستر اصلی  ها و احساسات افراد نمود پیدا می دیگر، هویت در نگرش عبارت به

پذیری  شدن و جامعه گیری آن زندگی جمعی است. در واقع، هویت در فرایند اجتماعی شکل

 (. 228ـ  222: 8398شود و جدا از اجتماع معنایی ندارد )گل محمدی،  ساخته و پرداخته می

دنز نیز واقعیت ذهنی در خودآگاهی و واقعیت عینی در کنش اجتماعی قرار به تعبیر گی

های  دارد و به این ترتیب هویت، آگاهی شخص، گروه و جامعه نسبت به خود است که در کنش

دیگر، هویت  عبارت (. به92ـ  98: 8379یابد )گیدنز،  صورت تدریجی شکل می اجتماعی به

بی است و همچون ماهیت زندگی روزمرّه تحت تأثیر عناصر امروزی افراد نوعی دستاورد بازتا

(. از منظری دیگر، هویت 90: 8399محلی و جهانی در حال تغییر و دگرگونی است )حاجیانی، 

های اجتماعی شکل  های فرد است و در جریان فرایند ها و گرایش در برگیرندۀ تمامی نقش

گیرد. از این رو،  رود و از نو شکل می از میان میکند و یا حتی  ماند، تغییر می گیرد، باقی می می

هویت حاصل برخورد واقعیت ذهنی و عینی است که در برابر ساختار اجتماعی واکنش از خود 

دگی، حاصل های شکل گرفته در طول زن توان گفت که تمامی هویت دهد. بنابراین می نشان می

های اجتماعی و تاریخی هستند )برگر و لوکمان،  های اجتماعی و در ارتباط با ساختار فرایند

 (. 237ـ  230: 8378

ها در  واسطۀ آنها افراد و جماعت هایی است که به ( هویت، شیوه8398از منظر جنکینز )

رایند درک و شناسایی خود دیگر، ف عبارت شوند. به روابط اجتماعی خود از افراد دیگر متمایز می

(. به تعبیر وی هویت در 9ـ  7شود )صص  و فهم درک دیگران از آن، هویت یابی تلقی می

گیرد، و بعد از آن افراد در همان چارچوب  شدن شکل می های اوّلیه اجتماعی اجتماع و در فرایند

ختلف مدام تعریف و های م تاثیر متغیر ها و تحت ها و مکان شکل گرفته هویت خود را در زمان
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(. با این تعابیر از مفاهیم خود و هویت مطالعه حاضر به 94: 8399کنند )حاجیانی،  بازتعریف می

 های مختلف بازنمایی هویت در شبکۀ اجتماعی تلگرام پرداخته است.  بررسی و واکاوی گونه

ختلف های م در مجموع، هویت، نمودی نمایشی از خود است که افراد، آن را در عرصه

های فردی که در  ها و گرایش دهند. نقش زندگی اجتماعی به اشکال و انحاء گوناگون ارائه می

باشند، از این رو،  ترین ابعاد هویت می گیرند نیز از مهم های اجتماعی شکل می جریان فرایند

 های اجتماعی و تاریخی است.  توان گفت که هویت، ماحصل ارتباط کنشگر با ساختار می

های بازنمایی هویت، تصاویر هستند. همه افراد نسبت به اینکه دیگران  از روشیکی 

کنند تا  های متنوعی تصاویر خود را مدیریت می اند، و با شکل بینند حساس چگونه آنان را می

های مطلوب و مورد خواست آنان را نشان دهند. البته افراد  دیگران را وادار کنند که واکنش

صورت غیر ارادی  ی در صدد این موضوع نیستند، بلکه معموالً بدون توجه و بها طور آگاهانه به

(. بنابراین از آنجایی که 838ـ  839: 8390گیرد )گیدنز،  این مدیریت صورت می

های نمایش خود در فضای مجازی است، این مطالعه، با  ترین ابزار تصویرسازی، یکی از اساسی

های مختلف بازنمایی  د و هویت به بررسی و واکاوی گونهشده از خو تعابیر و مفاهیم ارائه

هویت در شبکۀ اجتماعی تلگرام با اتکا به تصاویر منتشر شده از سوی کاربران شبکه اجتماع 

 مذکور پرداخته است. 

 روش تحقیق

(، در 2660شناسی اجتماعی تصویر کرس و ون لیوون ) پژوهش حاضر، با تکیه بر روش نشانه

شناسی اجتماعی  اجتماعی تلگرام برآمده است. نشانه ای هویتی کاربران شبکهه صدد کشف تیپ

شود. کاربرد این روش  های اجتماعی و انسانی محسوب می های کیفی در پژوهش از جمله روش

هایی معیّن و مدون  دنبال استخراج الگوهایی در مواردی است که مانند این مطالعه، محققان به

 Kerss & vanای از تصاویر باشند ) وجود آوردۀ معنا در مجموعه ی بها پیرامون منابع نشانه

Leeuwen, 2006: 1996ای در دسترس از میان دانشجویان  (. جامعۀ آماری این مطالعه، نمونه

اند.  کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد بوده که فعالیت روزانه در شبکۀ اجتماعی تلگرام داشته

کنندۀ داوطلب مراجعه و از آنان خواسته شد که آخرین تصویر  مشارکت 33بر این اساس، به 

پروفایل ده مرد و ده زن با بیشترین مبادله پست بین خود و آنها، را جهت تحلیل استخراج و در 

اختیار تیم تحقیق قرار دهند. همچنین نامبردگان از طریق ارسال پیام و با برقراری تماس، 
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 042ژوهشی از تصاویر مورد نظر را اخذ کردند. در نهایت اجازه افراد مذکور جهت استفاده پ

شناسی اجتماعی تصویر  آمده از پروفایل کاربران تلگرام در فرایند تحلیل نشانه دست تصویر به

( مطابق با آنچه که در ادامه شرح آن آمده است، وارد شدند. الزم به 2660کرس و ون لیوون )

ای از داوران خبره با تحصیالت دکتری )دو  تیم سه نفرهذکر است ارزیابی تصاویر مذکور توسط 

شده است. الگوی حصول توافق  نفر( و کارشناسی ارشد )یک نفر( در یازده جلسه مشترک انجام

شده از کاربران، ثبت و طرح  های تعیین بین داوران مشتمل بر مرور تصاویر هر کاربر و نیز گروه

ادل نظر پیرامون نقاط اشتراک و افتراق تا حصول ها در جمع و تب مستقل نظرات و برداشت

ها در راستای بازنمایی  های تحلیلی مجزا و همچنین تلفیق این دریافت اجماع بر سر دریافت

 های هویتی مختلف بوده است.  تیپ

های جهان خارجی و  فرانقش بازنمودی به انعکاس واقعیت: 1گام نخست: معنای بازنمودی

های اشخاص  پردازد. در واقع، معنای بازنمودی به چیستی کنش ن میبیان تجربۀ ما از جها

شده در تصویر، بیش از هر چیز با  پردازد. معانی بازنمایی )مرد، زن، کودک، شی( در تصویر می

دادن  شود. کرس و ون لیوون برای نشان ها نشان داده می به تصویر کشیدن افراد، اشیاء و مکان

ها، دو ساختار روایی و ساختار مفهومی را  ان مردم، اشیاء و مکانها و روابط مفهومی می کنش

پردازند  ها می ها، تجارب، شرکت کنندگان، موقعیت کنند که این دو به فرایند معرفی می

(Harrison, 2003.) 

کنندگان تصویر  کنندۀ انجام کار یا رویدادی است که شرکت این ساختار بیان :2ساختار روایی

کنندگان در تصویر، فعالیت و یا انفعال کنشی آنان و  کند. نقش شرکت متصل می را به یک دیگر

گیرد  در مجموع روابط میان اجزای تصویر در این ساختار مورد پرسش از سوی مخاطب قرار می

(Kress & Van Leeuwen, 2006: 258در این راستا فرایند .) های  های روایی به دو دسته فرایند

شود و آن عمل  های کنشی عمل فیزیکی بازنمایی می شوند، در فرایند سیم میکنشی و واکنشی تق

توانند از  شده در این نوع از فرایند، می های انجام کند. کنش کنندگان را به هم متصل می شرکت

توانند انتقالی باشند که  کننده حضور دارد و یا می نوع غیرانتقالی باشند که در آن فقط یک شرکت

باشد و  های کنشی از نوع تبادل می کننده وجود دارد. ماهیت فرایند ا بیش از دو شرکتدر آن دو ی

جای  های واکنشی به اما در فرایند(. Jewitt & Oyama, 2001شود ) در آن هدفی مشاهده می

                                                           
1 representational meaning 
2 narrative process 
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جای هدف، پدیده وجود دارد. برتری کنشگران در تصاویر نیز به حسب  کنشگر، واکنشگر و به

زمینه، دوری و نزدیکی به دوربین، برجستگی رنگی و وضوح نشان داده  ایز پساندازه، محل، تم

 شود و به این صورت کنشگران اصلی و فرعی در تصویر مشخص خواهند شد.  می

های مفهومی در ارتباط با تصاویر به سه دسته اصلی تقسیم  ساختار :1ساختار مفهومی

کنندگان را با نوعی رابطه به  بندی شرکت بقههای ط (. فرایند8880شوند )کرس و ون لیوون،  می

ای که هر کدام تحت عنوان عضو تابع و مطیع در یک طبقه مافوق  گونه کند، به هم مرتبط می

کنندگان در تصویر از لحاظ کل یا جزئی از رابطه، در یک  های تحلیلی شرکت هستند. در فرایند

کننده  نماینده کل است و از آن شرکت کننده، تصویر به هم مرتبط هستند، در جایی یک شرکت

های نمادین نیز دربارۀ  کنندگان اجزاء هستند. فرایند شود و بقیه شرکت عنوان حامل یاد می به

کننده وجود دارد، آن  کننده در تصویر است. در تصویری که دو شرکت معنای یک شرکت

ی نمادین و آن کسی که دهد، دارای ویژگ ای که معنا را با کنش خود نشان می کننده شرکت

 معنا در ارتباط با اوست، حامل معناست. 

اند،  اند و فقط از تصویر تشکیل شده وجهی ها تک برخی از عکسگام دوم: تحلیل ترکیبی. 

اند. در متن  ها چندوجهی اند، این عکس اما برخی دیگر از ترکیب متن و تصویر تشکیل شده

، افراد، متن( در باال، پایین، چپ، راست، عقب و یا جلو، تصویر، جایگاه قرار گرفتن عناصر )اشیا

کند. تحلیل ترکیبی با سه مؤلفه ارزش اطالعات، برجستگی و  همگی معانی مختلفی را القا می

  (.Van Leeuwen, 2005: 201گیرد ) بندی مورد بررسی قرار می قاب

صویر بستگی دارد. ارزش اطالعات به جایگاه قرار گرفتن عناصر در ت :2ارزش اطالعات

چپ/ راست ـ مرکز/ حاشیه/ باال/ پایین قرار گرفتن عناصر مختلف در تصویر، ارزش اطالعاتی 

مثابه عناصر از  گیرند، به دهد. عناصری که در سمت چپ قرار می خاص هر عنصر را نشان می

عنوان  اند و عناصری که در سمت راست قرار دارند، به شده پیش موجود و شناخته شده ارائه

دهد. مرکز  شوند. باال بودن عناصر واقعی بودن اطالعات را نشان می عناصری نو شناخته می

بودن عناصر نیز نشان از بازنمایی هسته اطالعات است و سایر عناصر که در حاشیه تصویر قرار 

گیرند، تابع عنصر و شیء یا فرد اصلی هستند که تصویر او در مرکز قرار گرفته است  می

(Harrison, 2003.) 

                                                           
1 conceptual process 
2 Information value 
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کند و این  برجستگی به عناصر مختلف درجات متنوعی از اهمیت را اعطا می :1برجستگی

زمینه، اندازۀ نسبی تصویر، رنگ و درخشانی سوژه، قابل  زمینه، پس امر در تصویر از طریق پیش

ند دهد که بتوا بررسی است. همچنین برجستگی هر عنصر به مخاطب در تصویر این امکان را می

 (.Kress & Van Leeuwen, 2006: 177در خصوص اهمیت هر عنصر قضاوتی داشته باشد )

در درون یک تصویر چندوجهی )تشکیل شده از افراد، اشیا، متن( عناصر  :2بندی قاب

های گرافیکی متعددی به هم متصل شوند و پیام واحدی  وسیلۀ تکنیک توانند به شده می بازنمایی

شوند که  ای از هم جدا می گونه شده به رعکس این عناصر چند وجهی بازنماییرا منتقل کنند، یا ب

بندی، از اهمیت زیادی  احساس جدایی را به بیننده القا کنند. چند وجهی بودن تصویر در قاب

بندی  بندی صحبت کرد. در قاب توان دربارۀ قاب برخوردار است. در یک تصویر یک عنصری، نمی

توان برای هر کدام  تصویر را در ارتباط با هم در نظر گرفت و هم می توان همۀ اجزای هم می

های جداگانه متصور شد که این جدایی از طریق تغییر رنگ عناصر عکس و در نهایت با فضای  پیام

 (.Kress & Van Leeuwen, 1996خالی میان عناصر در تصویر قابل شناسایی است )

کننده تعاملی و بازنمودی  ی که دو نوع شرکتدر هر تصویر: 3گام سوم: معنای تعاملی

کنندگان تعاملی کسانی هستند که از طریق طراح عکس و بیننده با هم  وجود دارد. شرکت

هایی هستند که در  ها و تمام چیز کنندگان بازنمودی نیز شامل اشیاء، مکان تعامل دارند. شرکت

نمایش روابط اجتماعی سروکار دارد. در آیند. در این فرانقش، محقق با  تصویر به نمایش در می

شود، اهمیت زیادی در خوانش تصویر  واسطۀ عکس بازنمود می واقع، آن رابطۀ اجتماعی که به

 & Kressشود ) دارد. معنای تعاملی با سه مؤلفۀ تماس، فاصله اجتماعی و زاویه دید بررسی می

Van Leeuwen, 1996: 176.) 

شده در تصویر نگاه خیره به  (، اگر افراد بازنمایی2660ن )از منظر کرس و ون لیوو :4تماس

سوی بیننده برود و وارد دنیای وی شود، اما اگر افراد  تواند به تماشاگران داشته باشند، تصویر می

شده در تصویر و یا سایر افراد  شده به بیننده نگاه نکنند و خط نگاه آنان اشیای بازنمایی بازنمایی

ماند و بیننده، باید خود وارد دنیای  تصویر در دنیای درون خود باقی می درون تصویر باشد،

تواند  تصویر شود. در واقع، نگاه خیره، بیانگر صورتی از خطاب مستقیم به بیننده است و می

                                                           
1 Salience 
2 Framing 
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4 contact 
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شده با نگاه خیره به تماشاگر،  کنندگان بازنمایی شامل حرکات فیزیکی نیز باشد. در واقع، شرکت

ءکنندۀ احساسات مختلفی باشد، اما زمانی که  تواند القا او هستند و میخواستار چیزی از 

مخاطب نگاه مستقیم به بیننده نداشته باشد و به سایر اشیاء بنگرد، در این صورت، 

نگرد، نگاه کند.  خواهد که به شیءای که او می نوعی از مخاطب می کنندۀ در عکس، به شرکت

 کر بیننده است. این دست از تصاویر موضوعی برای تف

تواند نزدیک، متوسط و دور باشد، انتخاب این نما و فاصله  نما می :1فاصلۀ اجتماعی

دهندۀ فاصله اجتماعی متفاوتی است. این فاصله،  کننده در عکس با بینندۀ تصویر، نشان شرکت

 دهد. در نمای نزدیک، کنندگان در تصویر نشان می روابط متفاوتی را بین بیننده و شرکت

کنندگان و مخاطب تصویر است. نمای متوسط  دهندۀ رابطۀ نزدیک و صمیمی بین شرکت نشان

شود نیز نشان از وجود رابطه اجتماعی بین بیننده و  که از کمر یا زانو به باال نشان داده می

کننده در تصویر را با  کنندگان در تصویر است و نمای دور از فرد بیگانه بودن شرکت شرکت

(. .بر اساس نگاه و زاویۀ دوربین Kress & Van Leeuwen, 2006: 126دهد ) ان میمخاطب نش

توان، تحلیل کرد. نگاه از باال به کسی، نشان اعمال قدرت  نیز فواصل اجتماعی مختلفی را می

  سطح نیز نشانی از برابری است. نمادین است. نگاه به فرد بیننده در فاصله هم

( تصاویر دارای زاویۀ دید، معنایی از فضای 2660و ون لیوون )به تعبیر کرس  :2زاویه دید

کند، اما  تصویر را به بیننده تحمیل کرده و او را وادار به تفکر در خصوص فضای عکس می

همین ترتیب، معنایی را  طرف هستند و از بیننده غافلند، و به تصاویری وجود دارند که عمالً بی

 و از این جهت، پیام ویژه برای مخاطب عکس ندارند. کنند  به ذهن بیننده متبادر نمی

 های پژوهش یافته

های  آمده از تصاویر پروفایل دست های به براساس بررسی و تحلیل یک به یک و تجمیع دریافت

تلگرامی کاربران مورد مطالعه، هفت تیپ اصلی هویتی در چارچوب روشی کرس و ون لیوون 

دی؛ معنای ترکیبی و معنای تعاملی، مورد شناسایی و ( شامل سه گام معنای بازنمو2660)

های استخراج  فراوانی و درصد از کل هر کدام از تیپ 8بازنمایی قرار گرفتند. در جدول شمارۀ 

 شده آمده است. 

                                                           
1 social distance 
2 perspective 
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 های هویتی : فراونی تصاویر تیپ1جدول شمارۀ 

 درصد از کل فراوانی تیپ هویتی

 47/20 876 فرد محور

 84/24 888 گرا واقعیت

 99/88 862 برانگیز تخیل

 42/88 88 مدار عاطفه

 98/8 03 نگر جمع

 07/4 36 گرا طبیعت

 89/3 23 گرا معنویت

 866 تصویر 042مجموع: 

های کاربران شبکۀ اجتماعی  در مجموع، هفت تیپ هویتی با بررسی تصاویر پروفایل

عی تصویر مورد تحلیل و بررسی شناسی اجتما تلگرام، استخراج شده است و با رویکرد نشانه

 اند.  قرار گرفته

 گرا طبیعت 

کنندۀ بخشی از  گرا عموماً بازنمود های طبیعت براساس فرانقش بازنمودی، تصاویر پروفایل

شود و  طبیعت هستند و مبتنی بر ساختار روایی، کنشگر یا کنشگران فعالی در آن دیده نمی

گونه تصاویر وجود ندارد.  ا غیر انتقالی در اینهای انتقالی و ی همین ترتیب نیز کنش به

دادن نماهایی از فصول مختلف،  های نمادین، با نشان گرا، از بعد فرایند های طبیعت پروفایل

معانی و مفاهیمی از جنس آرامش، حس تازگی و سرزندگی، لطافت و زیبایی و معناهایی از این 

 کنند.  را به مخاطب عکس منتقل می دست

اند و شیء  وجهی گرا حاوی، تصاویر تک های طبیعت مقولۀ تحلیل ترکیبی، پروفایل بر اساس

های اطالعاتی  لحاظ ارزش گرا به یا فرد و یا متنی در تصاویر وجود ندارد. عناصر تصاویر طبیعت

اند، اما عموماً عنصری از طبیعت که در مرکز تصویر قرار  در تمامی صفحۀ تصویر پخش شده

تواند شامل  گذارد. این هسته اطالعاتی می العات آن تصویر را به نمایش میدارد، هسته اط

زار، حیوان، دریا و مواردی از قبیل باشد. از این رو، تمامی  فصول مختلف، درخت و سبزه

عناصری که در حاشیه قرار دارند، به عنصری که در مرکز تصویر به نمایش گذاشته شده 

هایی  لحاظ برجستگی، دارای رنگ گرا، عموماً به اویر طبیعتاند. تص لحاظ معنایی وابسته به
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درخشان هستند. در این تصاویر مخاطب بر حسب اندازۀ هر کدام از عناصر موجود در عکس، 

های  بندی نیز تصاویر پروفایل لحاظ قاب تواند در خصوص اهمیت آن عنصر قضاوت کند. به می

های سبز و  بر احساس آرامش و سر زندگی )رنگاند، پیامی واحد مبنی  وجهی گرا، تک طبیعت

های زرد و تیره در فصول  روشن در طبیعت در فصول بهار و تابستان( و یأس و ناامیدی )رنگ

 دهند.  پاییز و زمستان( را نشان می

کنندگان بازنمودی به نمایش  گرا، شرکت های طبیعت در بُعد معنای تعاملی، در پروفایل

بیعت و عناصر مرتبط با طبیعت )فصول مختلف، درخت، گل، سبزه درآمده در عکس شامل ط

کنند،  گرا در عین اینکه فاصله خود را با بیننده حفظ می های طبیعت زار و...( است. پروفایل

لحاظ فاصلۀ  کنند. به نوعی او را دعوت به تفکر در خصوص تصویر و محتوای برآمده از آن، می به

ای دور قرار دارند، اما زاویۀ دید  گرا در نمایی باز و در فاصله تاجتماعی، عموماً تصاویر طبیع

 دارند.  کنند و او را به تأمل در خصوص معنای عکس وا می مشخصی به بیننده ارائه می

 
 گرا های طبیعت هایی تصویر از پروفایل تصویر شمارۀ یک: نمونه

 مدار عاطفه

عواطف و احساسات رومانتیک هستند، در این  کنندۀ مدار، بازنمود های عاطفه تصاویر پروفایل

تواند یا با  ها می گونه پروفایل تصاویر حداقل دو کنشگر وجود دارد. احساسات رومانتیک در این

دادن ابعادی از عاطفۀ مادری و پدری و احساس  محوریت زن و مرد )یک زوج( باشد و یا با نشان

صاویر، نمود پیدا کند. از لحاظ ساختار روایی، عشق نسبت به اعضای خانواده و خویشاوندان در ت

واسطۀ عاطفه متصل هستند و در کنار یکدیگر حضور  کنشگران در این تصاویر به یکدیگر به

نگرند. در آغوش یکدیگر  فعالی دارند، آنان یا در حال نگاه به یکدیگر هستند، یا به مخاطب می

مراه با حلقه ازدواج و سایه آنان در کنار بودن، نمایی از دستان کنشگران در کنار یکدیگر ه
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های عاطفی  مدار است. کنش یکدیگر از دیگر اشکال حضور کنشگران در تصاویر عاطفه

های انتقالی است، از این جهت که عاطفه  کنندگان در این تصاویر عموماً از نوع فرایند شرکت

جاری است. از لحاظ  عنوان عنصر اصلی در تصویر در جریان روابط کنشگران سیال و به

مدار، عموماً یکی از کنشگران، حامل معنای عاطفی  های نمادین نیز در تصاویر عاطفه فرایند

شود. در تحلیل  بیشتری است و معنای احساسات عاشقانه در ارتباط با وی از تصویر حاصل می

اهمیت زیادی ها، اشیاء از  مدار قرار گرفته بر پروفایل های نمادین تصاویر عاطفه فرایند

های ازدواج وجود دارد، کنشگری که  عنوان مثال در تصاویری که عکسی از حلقه برخوردارند، به

عکس مذکور را بر پروفایل خود قرار داده، در حال نمایش احساس عاشقانه خود نسبت به 

 دیگری است. 

ند، تک مدار از این جهت که فقط تصویر هست های عاطفه لحاظ ترکیبی نیز پروفایل به

گونه تصاویر، معموالً افراد در مرکز تصویر قرار  اند و به تنهایی دارای معنی هستند. در این وجهی

اند و حواشی تصویر کمتر دارای معنا هستند. همچنین از این  دارند و حامل معنای عاطفی

س لحاظ ارزش اطالعاتی، جدایی میان عناصر عک ها عاطفه است، به جهت که محور اصلی عکس

شود احساس صمیمیت میان کنشگران است. در تصاویری  شود، بلکه آنچه دریافت می دیده نمی

هم که شیء حامل معنای عاطفی )حلقه ازدواج، دسته گل عروس(، وجود دارد، معنای آن 

شود. در تصاویر عاطفه  واسطۀ عناصر مرکزی تصویر )دستان کنشگران( به مخاطب منتقل می به

واسطۀ درخشانی رنگ و اندازۀ  ـ، به کنندۀ عاطفه است که بازنمود صر مرکزی ـمحور، معموالً عن

بندی نیز افراد و یا عناصر عاطفه محور در تصاویر  لحاظ قاب تصویر، قابل تشخیص است. به

ها، کامالً در ارتباط با یکدیگر قرار دارند و احساس همبستگی، عشق و محبت  گونه پروفایل این

کنند. البته هر کدام از اجزا در این تصاویر که  یر را به بیننده منتقل میمیان کنشگران تصو

تنهایی نیز معنای خاص خود را دارد.  تواند افراد و یا اشیاء )دسته گل و حلقه( باشد، به می

توان جدایی معنایی برخی  های تصویر( نیز می دادن برخی از اجزای تصویر )حاشیه رنگ نشان کم

 را با عنصر مرکزی نشان دهد. از اجزای تصویر 

مدار، از نوع  های عاطفه کنندگان در تصاویر پروفایل لحاظ تعاملی نیز شرکت به

اند؛ زیرا در حال نمایش ابعادی از احساسات خود و نوعی از روابط اجتماعی به  بازنمودی

د، با کنن گونه تصاویر، کنشگران از درون عکس به مخاطب نگاه می بیننده هستند. در این

شوند، اما اگر کنشگران حاضر در  کنند و وارد دنیای وی می بیننده تماس مستقیم برقرار می
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جای دیگری نگاه کنند، مخاطب را به تفکر در خصوص  تصویر به یکدیگر بنگرند و یا هر دو به

نگرند،  ای که به آن می نوعی بیننده را درگیر روابط خود و یا شی کند و به عکس دعوت می

کنند. از سوی دیگر اگر نمای کنشگران در تصویر نسبت به بیننده نزدیک باشد، صاحب  می

پروفایل سعی در نمایاندن رابطه صمیمی میان خود با بینندگان آن تصویر را دارد، اما 

گذارد، معنایی عکسِ مضمون  تصاویری که نمایی دور از کنشگران تصویر را به نمایش می

کنند. بُعد دیگری  انگی کنشگران درون عکس با مخاطبان است، القا میاخیر را که ناظر بر بیگ

لحاظ  شود. هرچه کنشگران به از فاصله اجتماعی به روابط کنشگران در تصویر مربوط می

لحاظ  کنند. به تر باشد، صمیمت بیشتری را برای مخاطب تداعی می فیزیکی به یکدیگر نزدیک

کننده معنایی عاطفی و عاشقانه است.  طور کلی بازنمایی هپرسپکتیو نیز تصاویر عاطفه مدار، ب

 دهد.  از این رو، معنای مشخصی را به مخاطب نشان می

 
 های عاطفه مدار هایی از تصاویر پروفایل تصویر شماره دو: نمونه

 فردمحور 

ای از فرد را برجسته  های فردمحور، ناظر بر تصاویری هستند که وجه متظاهرانه پروفایل

کنند، در این نوع از تصاویر، افراد در پی نمایش وجهی از خود هستند که برایشان قابل قبول  می

توانند، زنان، مردان، دختران، پسران و یا کودکان  است. کنشگران حاضر در این تصاویر می

 ای که برای آنان های فردمحور، افراد به بازنمایی خود، به تنهایی، یا با شی باشند. در پروفایل
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پردازند. برخی از صاحبان پروفایل با تصاویری از کودکان و برخی دیگر با  دارای ارزش است می

شان،  گذاشتن تصاویر خود همراه با یک شیء، در فضایی خاص و یا همراه با متعلقات و امکانات

ی و کنند. وجه دیگر مقولۀ نمایش خود، ابراز ناراحت اقدام به بروز متظاهرانه وجوهی از خود می

تنهایی فرد است، دستۀ دیگری از کنشگران با گذاشتن تصویری از خود با احساس ناراحتی و یا 

طور کلی کنشگران  دهند. به دهندۀ تنهایی فرد است، احساسات خود را بروز می متنی که نشان

 شان از نوع انتقالی و دارای معنایی مشخص است گونه تصاویر، منفعل نیستند؛ بلکه کنش در این

کنند. برخی در حال عرضۀ وجوه  و از نمایش خود به بیننده، هدف مشخصی را پیگیری می

خواهند دیگران نیز آن را ببینند، برخی  مشخصی از خود هستند که از آن رضایت دارند و می

توانند، تصویر خود را نشان دهند. از سوی دیگر تمایل دارند،  دالیلی نمی خواهند و یا به نمی

با نقش خود در خانواده، نشان دهند. بنابراین تصویر فرزندان خود، و یا شخصی در  خودشان را

توان گفت، هر کدام از این دو  دهند. از این روست که می شان را بر پروفایلشان قرار می خانواده

 دنبال بروز وجهی از خود در تصاویر پروفایلشان هستند.  گروه به

صورت چندوجهی هستند.  اند و گاهی هم به وجهی تک لحاظ ترکیبی، این تصاویر گاهی به

اند، اما زمانی که نوشته  وجهی زمانی که تصاویر حاوی نوشته و یا کنشگری به تنهایی باشند، تک

های  در کنار کنشگر و یا کنشگرانی در تصویر قرار داشته باشند، تصاویر چندوجهی هستند. نوشته

گران هستند، ارزش هر کدام از اطالعات درون عکس مذکور، عموماً گویای احوال درونی کنش

میزان مرکزیت اجزای آن تصویر وابسته است. اگر کنشگر در مرکز و شیء یا اشیاء در حاشیه  ب

واسطۀ کنشگر حاضر در مرکز دارای معنی هستند، اما اگر شیء )به عنوان مثال  باشد، اشیاء به

ز، و فرد در حاشیه عکس باشد، کنشگر در حال ماشین، خانه، عینک آفتابی و امثالهم( در مرک

گونه تصاویر به بزرگی و یا  اش هست. برجستگی عناصر مختلف نیز در این معرفی خود با متعلقات

کوچکی کنشگر و اشیاء همراه او و یا مکانی که در آن حاضر است و در نهایت به بزرگی و کوچکی 

تواند همراه با تصویر و یا  دارد. این متن میمتنی که ناظر بر اهمیت فردیت شخص است، بستگی 

بدون تصویر فرد در پروفایل قرار بگیرد و حاوی معنایی ناظر بر احواالت درونی فرد باشد. در 

بندی، همۀ عناصر یک تصویر در کنار یکدیگر و در یک ارتباط منسجم، پیام  نهایت بر اساس قاب

خود، که مورد قبول و پذیرش کنشگر حاضر در واحدی ناظر بر اهمیت فردیت و نمایش وجهی از 

کند. همچنین پوشش و ظاهر و متعلقات کنشگران درون تصویر نیز  تصویر است، را منتقل می

 کننده طبقه و پایگاه اجتماعی آنان باشد.  تواند بازنمایی نوعی می به
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از مشابه با چشم تر تواند در  لحاظ تعاملی نیز در این تصاویر، زاویۀ دید کنشگران هم می به

سوی وی باشد، و حس تشابه و تساوی میان کنشگر و مخاطب را تداعی  رو به مخاطب و از روبه

رو نگاه نکند و کنشگر در درون تصویر باقی بماند و  تواند به مخاطب از زاویۀ روبه کند و هم می

ر در تصویر، به گونه تماسی با بیننده پیدا نکند. عموماً نگاه خیره و مستقیم به کنشگ هیچ

که نگاه از زوایه باال به بینندۀ عکس،  مخاطب نشانی از صمیمت با بینندۀ عکس است، درصورتی

دهندۀ فاصله اجتماعی از مخاطب )اعمال قدرت( و نگاه به اشیاء حاضر در تصویر از سوی  نشان

معیّنی  شود. تصاویر فردمحور از آن جهت که هدف کنشگر، عرضه آن شیء به مخاطب تلقی می

 در القای معانی به کنشگران دارد، دارای زاویۀ دیدی مشخص است. 

 
 های فردمحور هایی از تصاویر پروفایل تصویر شمارۀ سه: نمونه

 نگر جمع 

کنندۀ تعلق گذارنده تصویر به دوستان،  نگر، در اوّلین سطح معنایی بازنمود های جمع پروفایل

گونه از تصاویر، بازنمودی از  سطحی دیگر از معنا، در ایناش است. در  خویشاوندان و اطرافیان

های مختلف به نمایش گذاشته  وقایع و اتفاقات روزمرّه شخص در ارتباط با اطرافیان در مکان

گر تجارب کنشگر از تعامل با دوستان و خانواده و خویشاوندان است.  شود. این تصاویر، روایت می

یا بیشتر هستند و کنش آنان از نوع انتقالی است و همۀ کنشگران در این تصویر دو نفر و 

گرا بودن به بیننده هستند.  کنشگران در ارتباط با یکدیگر در حال صدور پیام صمیمیت و جمع

در این تصاویر، معموالً فردی که در مرکز تصویر قرار دارد، کنشگر اصلی است و باقی کنشگران، 
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گیرند، از این رو، تابع کنشگر مرکزی هستند. نوع  رار نمیدر نگاه نخست بیننده در مرکز توجه ق

 دهندۀ طبقۀ اجتماعی آنان باشد.  تواند نشان گونه تصاویر نیز می پوشش کنشگران در این

توانند در قالب متن و هم در قالب تصاویری از  نگر هم می لحاظ ترکیبی، تصاویر جمع به

محتوایی ناظر بر دوستی، تعامل با دوستان  نگر، حاوی های جمع کنشگران مشخص باشند. متن

طور خاص چند  و اهمیت خویشاوندان و خانواده است، اما تصاویر، دارای کنشگران مشخص به

لحاظ ارزش اطالعات معموالً کنشگری  اند؛ زیرا معموالً در آن چند کنشگر حضور دارند. به وجهی

ه و اطرافیان اگر با فاصله از او قرار که در مرکز قرار دارد، هستۀ اطالعات تصویر محسوب شد

شوند. البته در  ای که در آن قرار دارند، همگی حاشیه محسوب می داشته باشند، همراه با زمینه

همۀ تصاویر به این صورت نیست، در برخی از تصاویر، کنشگران همگی در مرکز تصویرند، 

شود.  آنان حاشیه محسوب میهمین دلیل نیز همۀ آنان هستۀ تصویر شناخته شده و پشت  به

شود، عموماً ناظر بر صمیمیت و شادابی و همبستگی  گرا برداشت می معنایی که از تصاویر جمع

 تواند بیننده را به تفکر وادارد.  آن جمع است و می

کنند و در فاصلۀ نزدیکی نسبت به  کنشگران در این تصاویر، عموماً به مخاطب نگاه می

لحاظ اجتماعی، فاصله نزدیکی نسبت به مخاطبان تصویر و  از این جهت، بهاند،  یکدیگر ایستاده

نسبت به یکدیگر دارند. نگاه مستقیم و رو در روی کنشگران به مخاطب، تصویر را به دنیای 

کند. در مجموع، این تصاویر، زاویۀ دید مشخصی مبنی بر معنای  درون بیننده نزدیک می

 کند.  داعی میدوستی و صمیمیت را برای مخاطب ت

 
 نگر های جمع هایی از تصاویر پروفایل تصویر شمارۀ چهار: نمونه

 

 
 



  893های تلگرامی، مبتنی بر رویکرد ... های هویتی در پروفایل بازنمایی تیپ

 

 مدار(  انگیز )تخیل خیال

های مختلف عکاسی )شامل نورپردازی، تصاویر ضد نور و  برخی از تصاویر با استفاده از تکنیک

انگیز و رؤیایی  خیال  ها، سعی در ایجاد تصویری ها و نقاشی ها( و یا با استفاده از انیمه نظایر این

عنوان کنشگر در تصویر  های کارتونی به ها و یا شخصیت ها و نقاشی دارند. در این تصاویر، انیمه

اند، یا پشت به مخاطب  ها یا در حال نگاه به مخاطب حاضر هستند. این اشکال و شخصیت

وع غیر انتقالی هستند و یا در حال انجام کنشی هستند. در این تصاویر کنشِ کنشگران از ن

های  است؛ زیرا تنها یک کنشگر )شیء، فرد و یا انیمه( در تصویر حاضر است. از لحاظ فرایند

تواند برانگیزاننده احساس غم و  پردازانه که می نمادین نیز، احساس و معنای رؤیاگونه و خیال

نفرت  شادی، شور و نشاط، سر زندگی و ناامیدی، ترس و وحشت، تنش و اضطراب و عشق و

 شود.  باشد، از طریق این تصاویر به مخاطب منتقل می

اند و تنها از تصویر یک انیمه تشکیل  لحاظ ترکیبی برخی از این تصاویر تک وجهی به

ها، ارزش اطالعاتی تصاویر به در مرکز قرار گرفتن آنان است، از  بندی اند، مانند سایر دسته شده

گیرند، در ارتباط معنایی با عنصر مرکزی  رار میاین جهت عناصری که در حواشی تصویر ق

لحاظ برجستگی تصاویر خیال برانگیز، عموماً رنگ و  یابند. به شوند و معنا می تعریف و تحلیل می

کنند. از بُعد  ای دارند و از این جهت، توجه بیننده را به خود جلب می درخشندگی ویژه

شوند. در این صورت،  هایی با متن ترکیب می بندی، گاهی این دست از تصاویر، با تکنیک قاب

خود دارای معناست، در ارتباط با یکدیگر نیز قابلیت  خودی عالوه بر اینکه هر عنصر تصویر، به

 کنند.  معنایابی پیدا می

مدار، کنشگر واقعی در تصویر  انگیز و تخیّل های  خیال لحاظ تعاملی در اکثر پروفایل به

توانند وجهی از تماس و ورود به دنیای  برانگیز می ها، اشیاء و اشکال تخیل حضور ندارد، اما انیمه

مخاطب را از طریق نگاه خیره به مخاطب توسط انیمه و نزدیکی شیء به دوربین، داشته باشند. 

البته گاهی برخی از تصاویر خط نگاه مستقیمی به مخاطب ندارند. از این جهت، حالت صورت 

دهندۀ احساس کنشگران گزارنده تصویر بر پروفایل باشد و موجبات تأمل  نتواند نشا ها می انیمه

گونه از تصاویر، انتقال ذهن بیننده به دنیای رؤیا و  در بیننده را ایجاد کند. هدف اصلی این

 انگیز حاوی زاویۀ دید مشخصی هستند.  خیال است، از این جهت، تصاویر  خیال
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 مدار های خیال برانگیز ـ تخیّل تصاویر پروفایلهایی از  تصویر شماره پنج: نمونه

 گرا واقع

کننده ساختاری روایی مبتنی بر وجه مشخصی از زندگی  گرا، بازنمایی های واقع تصاویر پروفایل

دارد که در  واقعی فرد )شغل، تحصیالت، فرزندان و امثالهم( است و مخاطب تصویر را بر آن می

ا مکان، یا شیء و یا مواردی که فرد در تصویر از آنها خصوص نسبت کنشگر حاضر در تصویر ب

گرا  های واقع ها در تصاویر پروفایل کند و یا در کنار آنان قرار دارد، تأمل کند. کنش استفاده می

های  لحاظ فرایند از این جهت که یک کنشگر در آن حضور دارد، از نوع غیر انتقالی است. به

موالً فرد در حاشیه و در مقابل مکان، یا شیء و یا موقعیتی که گونه تصاویر، مع مفهومی، در این

دهندۀ زندگی واقعی فرد است در مرکز تصویر قرار دارد و از این جهت فرد تابع عنصر  نشان

لحاظ نمادین نیز کنشگر همراه با سایر عناصر تصویر در یک ارتباط منسجم،  مذکور است. به

 وهی از زندگی فردی شخص است. دهندۀ یک مفهوم کلی دربارۀ وج نشان

اند و معموالً متنی در آن وجود ندارد. در  گرا، عموماً از یک وجه تشکیل شده تصاویر واقع

دهندۀ تصویر را شامل  دلیل اینکه معموالً تمام صفحه تشکیل گونه تصاویر، سوژۀ اصلی به این

و کل این مجموعه در یک شود، از سایر عناصر حتی از خود کنشگر برجستگی بیشتری دارد  می

قاب در ارتباط منسجم با یکدیگر دارای معنی است و شغل، تحصیل و یا ابعاد دیگری از زندگی 

گذارد. از لحاظ تعاملی، در این تصاویر معموالً یک یا چند کنشگر  واقعی فرد را به نمایش می

ورتری نسبت مخاطب در حضور دارند. معموالً کنشگران با نگاهی خیره به بیننده و در فاصله د

دهندۀ بُعدی از  اند و موضوع حائز اهمیت مکان، شیء و یا فردی است که نشان تصویر ایستاده
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زندگی واقعی صاحب پروفایل است و به این صورت مخاطب را به تفکر در خصوص زندگی 

د مشخص و دارد. این دسته از تصاویر نیز دارای زاویۀ دی واقعی و کاری و یا تحصیلی فرد وا می

 معنای معینی ناظر بر ابعاد مختلف زندگی واقعی فرد هستند. 

 
 گرا های واقع هایی از تصاویر پروفایل تصویر شمارۀ شش: نمونه

 گرا معنویت

کننده روایتی از احساسات معنوی و عناصر  گرا، بازنمایی های دارای تصاویر معنویت پروفایل

ر اصلی فضای مذهبی است، که در اوّلین سطح مذهبی است. در این تصاویر، معموالً عنص

های  دهندۀ تعلقات دینی و احساسات مذهبی صاحب پروفایل است، اما در الیه معنایی نشان

اش مستتر  های دینی ها و ارزش تر نوعی خود اظهاری فرد به سایر کاربران در خصوص باور عمیق

فضای معنوی و مذهبی است که  عنوان حامل همۀ معنا، است. تک عنصر مهم این تصاویر به

گیرند،  عنوان عناصر فرعی در حواشی تصویر قرار می پوشاند و باقی عناصر به تمام تصویر را می

گرا نیز  شوند. در برخی از تصاویر معنویت اما در ارتباط با یکدیگر دارای معنای معنویت می

شگر در حاشیه و در ارتباط با گیرد. در این تصاویر کن کنشگری فعال در فضایی مذهبی قرار می

 یابد.  عنصر مرکزی تصویر که همان فضایی مذهبی هست، معنا می

تواند تک وجهی و یا چند وجهی باشند.  ها می لحاظ ترکیبی تصاویر این دسته از پروفایل به

اند و یا متشکل از ترکیب تصویر و متن هستند،  به این صورت که یا فقط از تصویر تشکیل شده

در هر صورت ارزش اطالعاتی و برجستگی کلیدی متعلق به فضای مذهبی و یا عبارت اما 

بندی در  مذهبی در مرکز تصویر است و باقی عناصر در حاشیه این عنصر مرکزی در یک قاب

 شوند.  ارتباط با عنصر مذکور دارای معنا می
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نویت به بینندۀ وجه تعاملی عناصر موجود در تصویر مبنی بر القای احساس مذهبی و مع

تصویر است. هرچه تصویر از نمای بازتر و دورتری گرفته شود، احساس معنویت کمتری به 

های مذهبی، حس معنویت  شود. در صورتی نماهای نزدیک به عناصر و فضا مخاطب القا می

صورت  کند. در این تصاویر اگر کنشگر حاضر باشد و به بیشتری را به مخاطب منتقل می

واسطۀ فضایی که در آن قرار دارد، برای  بیننده بنگرد، نوعی از احساس معنویت را به مستقیم به

 کند.  مخاطب تداعی می

 
 گرا های معنویت هایی از تصاویر پروفایل تصویر شمارۀ هفت: نمونه

 گیری نتیجه

ت های اجتماعی ـ ارتباطی مبتنی بر اینترنت عالوه بر امکانات و سهولتی که در ارتباطا رسانه

ای برای بروز ابعادی از هویت تبدیل شده است  اند، امروزه به عرصه افراد با یکدیگر ایجاد کرده

که شاید در دنیای واقعی افراد کمتر مجال بروز آن ابعاد را بیابند. مشخصۀ اصلی این فضا، 

ی از بودن آن است. کاربران به اشکال گوناگونی در این فضا، به ابراز خود و ابعاد  چندهویتی

پردازند.  توانند در عرصه زندگی واقعی به نمایش بگذارند، می هویتشان که تمایل ندارند و یا نمی

بندی آنان در فضای  های گوناگون و دسته از این رو، پژوهش حاضر، با هدف کشف هویت

(، به شناسایی و بازنمایی 2660شناسی اجتماعی کرس و ون لیوون ) مجازی با رویکرد نشانه

 های هویتی در میان کاربران شبکۀ اجتماعی تلگرام پرداخته است.  تیپ

شود،  شده، مطابق آنچه در جدول شمارۀ دو مشاهده می ماحصل بررسی و تحصیل انجام

انگیز  نگر، خیال مدار، فردمحور، جمع گرا، عاطفه بندی هفت تیپ هویتی شامل طبیعت صورت

است. این نوع از راهبردهای فرایندی جهت بازنمایی گرا بوده  گرا و معنویت مدار(، واقع )تخیّل
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های عرضه فرد در  عنوان یکی از عرصه هویت مبتنی بر تصاویر مختلف کاربر در درگاه پروفایل به

فضای مجازی مطلوب انگاشته شده است. بر این اساس، مدعیات فرامرزیانی، هاشمی و فرهنگی 

بخش  (، در ارتباط با نقش هویت2668یلور )( و کیوایل و ت8382(، طالبی و عیوضی )8388)

های تعاملی نوین، انطباق قابل توجهی دارند. مطالعات محققان مختلفی از قبیل تاالمو و  حوزه

( نیز 8384( و رضایی، خلیلی اردکانی و ضابطیان )8380فر ) اللهی و امین (، کرم2666لیگوریو )

 اند.  أکید قرار دادهبندی هویتی در فضای مجازی را مورد ت تنوع صورت

 های تلگرامی های هویتی پروفایل های نشانه شناختی تیپ ای از ویژگی ـ گزیده 2جدول شمارۀ 

تیپ 
 هویتی

 معنای تعاملی تحلیل ترکیبی معنای بازنمودی

ساختار 
 روایی

ساختار 
 مفهومی

ارزش 
 اطالعات

 تماس قاب بندی برجستگی
فاصلۀ 

 اجتماعی

زوایۀ 
 دید

 فرد محور

ضور ح
انحصاری 

 راوی

تمرکز بر 
عناصر 
 شناختی

 عامل محور

ها یا  ویژگی
متعلقات 
 شخصی

وجهی  تک
یا 

 چندوجهی

مستقیم و 
فعال و یا 

غیرمستقیم و 
 منفعل

شده  قطبی
)خیلی کم 
یا خیلی 

 زیاد(

گاه 
همتراز و 
گاه از باال 
 به پایین

 گرا واقع

حضور 
دانایی محور 

 روایی

تمرکز بر 
عناصر 
 عینی

 نسبتاً زیاد غیر مستقیم وجهی تک بخشی آگاهی ورابژه مح
نمای 
 ثابت

 مدار تخیّل
حضور 

 رؤیایی راوی

تمرکز بر 
عناصر 
 ذهنی

 فانتزی محور هیجان

وجهی  تک
یا 

 چندوجهی

 مبهم سیال غیرمستقیم

 مدار عاطفه

حضور 
پررنگ راوی 

و 
 وابستگانش

تمرکز بر 
عناصر 
 احساسی

 مستقیم وجهی تک دلبستگی محور رابطه

بیش و کم 
دار از  فاصله

 بیننده

نمای 
 نزدیک

 نگر جمع
روایت در 
 سایه دیگری

تمرکز بر 
عناصر 
 اجتماعی

 مستقیم چندوجهی دیگرخواهی محور تعامل
نزدیک و 
 صمیمی

در تراز 
مشابه با 
 بیننده

 گرا طبیعت
عدم حضور 

 راوی

تمرکز بر 
عناصر 
زیبایی 
 شناختی

 عدم تماس وجهی تک درخشندگی محور زیست

برخوردار از 
فاصله 

ملموس با 
 بیننده

گسترده 
 و معین

 گرا معنویت

سرگشتگی 
یا 

گشتگی  گم
 راوی

تمرکز بر 
عناصر 
 ماورایی

 گریزی مادی محور تقدس

وجهی  تک
یا 

 چندوجهی

مستقیم و 
فعال و یا غیر 

مستقیم و 
 منفعل

 غیر ملموس
گسترده 
 و نامعین
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پروفایلی کاربران فعال در شبکۀ اجتماعی ای از تصاویر  تجزیه و تحلیل مجموعه گسترده

های معناشناختی معیّنی در بارگذاری تصاویر مورد  مورد بررسی نشان داد که جهت گیری

گذاری، ادراکی معیّن از خود را با  اشتراک اند که به ایشان امکان به نظرشان داشته

( در 8388ه گافمن )داده است. از این رو، فضای شبکۀ اجتماعی آن گونه ک مخاطبانشان می

شود که در آن  مثابه صحنۀ نمایش برای کاربران تلقی می نظریۀ خود بدان تأکید دارد، به

گذارند. از منظری  وجوهی از خود که به ارائۀ آن متمایل هستند را در معرض دید دیگران می

ای ه شده در قالب پروفایل های هویتی بازنمایی ( تیپ8378برساختی )برگر و لوکمان، 

های ساختاری که آنها را  های ذهنی عامالن اجتماعی از موقعیت توان بازنمایی تلگرامی را می

 احاطه کرده است، دانست. 

واسطه بودن دعوت به تعامل و مفاهمه، یکی از  بنابر نتایج حاصل در این مطالعه، با یا بی

بندی  تی، گستره و عمقهای اطالعا های هویتی مورد اشاره است. تنوع فرم وجوه افتراق تیپ

شده و استراتژی ناظر بر القای ارزشمندی اطالعات عرضه شده نیز از دیگر  اطالعات ارائه

های تلگرامی بوده است.  های مختلف بازنمایی هویتی کاربران در قالب پروفایل تمایزات بین گونه

نیِ ادراکات طور معمول راهبردهای کنشگران اجتماعی در تصویر سازی عی از آنجا که به

پذیری آنها قرار دارد )حاجیانی،  هویتیشان در ارتباطی نسبی با فرایندهای ناظر بر جامعه

توان ادعا کرد گرایش به بازنمایی هویتی از سوی کاربران تگرام در  (، می8398؛ جنکینز، 8399

اعی در هر های مختلف زندگی اجتم ها و رویداد های شناسایی شده، تحت تأثیر فرایند قالب تیپ

کند و  های مذکور تغییر و تحوّل پیدا می دو عرصۀ واقعی و مجازی قرار دارد و بر حسب فرایند

 گیرد.  های گوناگونی به خود می صورت

های متنوع از تصاویر  عنوان مخرج مشترک دریافت توان عنصر جذابیت را به در مجموع، می

د اتخاذ شده توسط آنها در انتخاب و جانمایی پروفایلی کاربران مطرح کرد. بر این اساس، راهبر

عنصر کانونی و عناصر پیرامونی در تصاویر مذکور با هدف تحقق درجات باالتری از جذابیت بوده 

های هویتی رهنمون شده است. تصاویر مورد  است که محققان را به بازشناسی انواعی از تیپ

های فردیت و مناظر ارزشی و  ه، شناسهمطالعه، غنای باالیی از نشانگان معرف زندگی روزمرّ

 نگرشی کاربران را در خود جای داده است. 

هر چند در عمل، امکان نامحدودی در حذف و افزودن دلخواهانه تصاویر پروفایلی برقرار 

مندی نسبی سیر این افزودن و کاستن است که تا حد زیادی  برانگیز روال است، اما نکتۀ تأمل
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گونه که خودِ وی در به نمایش گذاردن آن اهتمام دارد،  ویتی کاربر، آنمنطبق بر چارچوبه ه

های اجتماعی  هایی هوشمندانه از عرصه ها، برداشت شده در پروفایل است. تصاویر عرضه

های ایشان است که به امید روشن ساختن  پیرامون کنشگران مبتنی بر عالیق یا دغدغه

رنگی و  شود که هم ای عرضه می دیگری در زمانه مرزهایی معنادار و معنابخش میان خود و

های رفتاری، فکری و  پایان بروز، جریان یابی و افول مد عنوان پیامد توالی بی گرایی به هم

بندند. درست بر مبنای همین تالش برای تمایز  های مستقل می یابی فرهنگی راه را بر هویت

های معرفتی  خصیتی و رویکردجویی است که به دیگرانی با مختصات عمل، خصایص ش

های هویتی مختلف  توان گونه ها نیز می شود. از دل این قرابت مشابه نزدیکی حاصل می

 کاربران را از یکدیگر بازشناخت. 

کارگیری ابزار  توان ادعا کرد به در نهایت منطبق بر تجربه حاصل در این پژوهش، می

های بدیعی بر روی محققان جهت  ر، راهشناسی اجتماعی تصوی نیرومند روشی همچون نشانه

گشاید. این موضوع با  دهی کنش در فضای مجازی می هایی سامان واکاوی تجارب زیسته و شیوه

شدگی تعامالت و الگوهای عرضۀ  جهان مجازی، سیّال توجه به سرزندگی و پویایی فزایندۀ زیست

میتی مضاعف خواهد یافت، از خود در این فضا، و همچنین تداوم هویت یابی در آن قلمرو اه

های  های تصویری و بصری موجود در شبکه تری روی انبوه داده های مفصل این رو، انجام پژوهش

های مختلف این  تر و عمیق تری را از جنبه های نوآورانه تواند دریافت اجتماعی اینترنتی می

 عرصه نوین از زندگی اجتماعی ارائه دهد. 
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 منابع

 های ارتباطی و مدیریت  تحلیل کنش(. »8388میرازیی موسوی، سید رسول ) اجاق، سیده زهرا؛

ـ  78، صص 8، شماره 2، سال های نوین فصلنامه مطالعات رسانه، «های تلگرام تأثیر در گروه

866 

 ( 8378برگر، پیتر؛ لوکمان، توماس .)فریبرز مجیدی، تهران: انتشارات ساخت اجتماعی واقعیت ،

 علمی فرهنگی

 ،تورج یاراحمدی، تهران: شیرازههویت اجتماعی(. 8398ریچارد ) جنکینز ، 

 ( 8399حاجیانی، ابراهیم .)تهران: پژوهشکده تحقیقات استراتژیکشناسی هویت ایرانی جامعه ، 

 ( 8383حسن پور اسالنی، محسن؛ صدیقی، بهرنگ ،)«شناسی اجتماعی  مردانگی در قاب نشانه

، دوره شناسی ایران مجله جامعه، «خورشیدی 06و  86های  مردانگی در عکاسی مطبوعاتی دهه

 34ـ  3، ص 4، شماره 84

 ( 8388رضایی، روح اهلل؛ صفا، لیال؛ ادیبی، منصوره« .) عوامل مؤثر بر قصد استفاده از شبکۀ

های  پژوهش، «های آموزشی در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد اجتماعی تلگرام در فعالیت

 04ـ  37، صص 97، پیاپی 3شماره ، 23، سال ارتباطی

 ( 8384رضایی، محمد؛ خلیلی اردکان، محمدعلی؛ ضابطیان، بهرنگ« .) :حیات فیسبوکی در ایران

 84ـ  8، صص 8، شماره 8، سال های نوین مطالعات رسانه، «ساخت خود زنانه در فیسبوک

 ( 8374ریتزر، جرج .)هران: انتشارات ، محسن ثالثی، تشناسی در دوران معاصر نظریه جامعه

 علمی

 ( 8398رئوفی، محمود« .)2و  8، شماره 87، سال دین و ارتباطات، «های هویت دینی مولفه ،

 882ـ  88، صص 39ـ  37پیاپی 

 ( 8380زیویار، فرهاد؛ شاهین، مهدی؛ حسن خانی، جعفر؛ رحمتی، رضا« .)های  نقش شبکه

، رسانه و فرهنگ«. فیسبوک و تلگرام(اجتماعی در هویت تمدنی کاربران ایرانی )مطالعه موردی 

 829ـ  868، صص 2، شماره 7سال 

 ( 8384شیری، طهمورث؛ رحمانی، الناز« .) تاثیر استفاده از وسایل نوین ارتباطی )الین، تلگرام( بر

مطالعات توسعه ، «شهر تهران( 8)مطالعه موردی: منطقه  8384وضعیت انسجام خانواده در سال 

 882-88، صص 8، شماره 9، سال اجتماعی ایران

 ( 8382طالبی، ابوتراب؛ عیوضی، یاور« .)برنامه ریزی رفاه و ، «طلبی قومی در فضای مجازی هویت

 872ـ  838، صص 80، شماره توسعه اجتماعی
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 ( 8388عبداللهی نژاد، علیرضا؛ قاسمی نژاد، ابوذر؛ صادقی، جواد« .)های اجتماعی و مشارکت  رسانه

ابطه استفاده از فیسبوک، تلگرام و اینستاگرام و مشارکت سیاسی دانشجویان سیاسی در انتخابات ر

 73ـ  33، صص 8، شماره 2، سال های نوین مطالعات رسانه، «8384در انتخابات هفتم اسفند 

 ( 8380عبدی زاده، رضا؛ احمدی بلوطکی، حاجی محمد« .)های  مطالعه رابطه استفاده از شبکه

های علوم اجتماعی دانشگاه آزاد  با سبک زندگی دانشجویان رشته اجتماعی واتس آپ و تلگرام

ـ  43، صص 39، شماره 86، سال مطالعات جامعه شناسی، «اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران

06 

 ( 8388فرامرزیانی، سعید؛ هاشمی، شهناز؛ فرهنگی، علی اکبر« .)های  نقش استفاده از شبکه

جتماعی )مطالعه موردی: جوانان و میانساالن ساکن در شهرهای اهای  اجتماعی تلفن همراه بر ارزش

  838-883، صص 97، پیاپی 3، شماره 23، سال ارتباطیهای  پژوهش، «پنج استان کشور

 ( 8388فرامرزیانی، سعید؛ هاشمی، شهناز؛ فرهنگی، علی اکبر« .)های مجازی در  نقش رسانه

، توسعه اجتماعی، «ی اجتماعی تلگرام و فیسبوکها های اجتماعی با تأکید بر شبکه تغییرات ارزش

 849ـ  823، صص 4، شماره 86دوره 

 ( 8380کرم اللهی، نعمت اهلل؛ امین فر، صبورا« .) واکاوی سبک زندگی دختران بر اساس نحوه

های اجتماعی  های اجتماعی )تحلیل عکس پروفایل دختران در شبکه نمایش خود در شبکه

 838ـ  888، صص 0، شماره 4، سال عات اسالمی زنان و خانوادهمطال، «فیسبوک و تلگرام(

 ( 8388گافمن، اروین .)مسعود کیانپور، تهران: نشر مرکزنمود خود در زندگی روزمره ، 

 ( 8398گل محمدی، احمد .)تهران نشر نیشدن، فرهنگ و هویت جهانی ، 

 ( 8379گیدنز، آنتونی .)ناصر دیدتجدد و تشخص؛ جامعه و هویت شخصی در عصر ج ،

 موفقیان، تهران: نشر نی

 8387، مرداد، 27های داخلی. تابناک، بازنشانی شده در  مقایسه آمار کاربران تلگرام و پیام رسان ،

23:88 ،https://www. tabnak. ir/fa/news/826415 

 ( 8380مهدی زاده طالشی، سیدمحمد؛ خالدیان، اقبال؛ فردوسی، مهواره« .)ی افزار اجتماع نقش نرم

فصلنامه ، «تلگرام در تبلیغات دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهودی از منظر رای دهندگان

 38ـ  8، صص 86، شماره 3، سال های نوین مطالعات رسانه

 ( 8388هرسیج، حسین؛ محموداوغلی، رضا؛ عیسی نژاد، امید؛ رهبر قاضی، محمودرضا« .) بررسی

شناسی  جامعه، «ی دانشجویان دانشگاه اصفهانای بر هویت اجتماع تاثیرات مصرف رسانه

 82ـ  78، صص 3، شماره 47، شماره پیاپی 23، سال کاربردی
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