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 ست جداولفهر

 FF ..................................................................................................41بالگر    ید و نظرات پست هایتعداد بازد 7 -3جدول 

 FM .................................................................................................41بالگر   ید و نظرات پست هایتعداد بازد 8 -3جدول 

 SF ..................................................................................................49بالگر    ید و نظرات پست هایتعداد بازد 3 -3جدول 

 SM ................................................................................................49بالگر    ید و نظرات پست هایتعداد بازد 4 -3جدول 

 MF ................................................................................................49بالگر    ید و نظرات پست هایتعداد بازد 5 -3جدول 

 MM ...............................................................................................49بالگر    ید و نظرات پست هایتعداد بازد 6 -3جدول 

 IF ...................................................................................................57بالگر    ید و نظرات پست هایدتعداد باز 1 -3جدول 

 IM .................................................................................................57بالگر    ید و نظرات پست هایتعداد بازد 9 -3جدول 

 SM....................................................................................................53بالگر  7 ۀها به پست شمارنظرات خانم9 -3جدول 

 SM ..................................................................................................53بالگر  7 ۀان به پست شمارینظرات آقا 70 -3جدول 

 

 FF ....................................................................................................59بالگر  7 ۀها به پست شمارنظرات خانم 7 -4جدول 

 59....................................................................................................................... هابه خانم FFواکنش بالگر8 -4جدول 

 FF ............................................................................................................................ 60ان بالگر ینظرات آقا3 -4جدول 

 60 ................................................................................................................ انیبه آقا FFجدول واکنش بالگر4 -4ل جدو

 FF ......................................................... 65ان به بالگر یها و آقادر نظرات خانم یادبیادب و ب یدرصد نشانگرها ۀسیمقا5 -4جدول 

 65 ................................................................. انیبه خانم ها و آقا FFدر واکنش بالگر  یادبیادب و ب یرصد نشانگرهاد6 -4جدول 

 FM ........................................................................................................................ 66ها بالگر نظرات خانم 1 -4جدول 

 66 ........................................................................................................... هابه خانم  FMجدول واکنش بالگر  9 -4جدول 

 FM ......................................................................................................................... 61ان بالگر ینظرات آقا 9 -4جدول 

 61 ................................................................................................................... انیبه آقا  FMواکنش بالگر 70 -4جدول 

 FM......................................................18ان به بالگر یها و آقادر نظرات خانم یادبیادب و ب یسه درصد نشانگرهایمقا77 -4جدول 

 FM......................................................18ان به بالگر یها و آقادر نظرات خانم یادبیادب و ب یسه درصد نشانگرهایمقا78 -4جدول 

 SF ........................................................................................................................13ها بالگرنظرات خانم  73 -4جدول 

 14.................................................................................................................... هابه خانم  SFواکنش بالگر 74 -4جدول 

 SF .........................................................................................................................15ان بالگر ینظرات آقا 75 -4جدول 

 15..................................................................................................................... انیبه آقا  SFواکنش بالگر 76 -4جدول 

 SF .......................................................90ان به بالگر یها و آقادر نظرات خانم یادبیادب و ب یسه درصد نشانگرهایمقا71 -4جدول 

 90.............................................................. انیبه خانم ها و آقا SFدر واکنش بالگر  یادبیادب و ب یدرصد نشانگرها 79 -4جدول 

 SM ......................................................................................................................97بالگر ها نظرات خانم 79 -4جدول 

 97................................................................................................................. هابه خانم   SMواکنش بالگر 80 -4جدول 

 SM ........................................................................................................................98ان بالگر ینظرات آقا87 -4جدول 

 98.................................................................................................................... انیبه آقا  SMواکنش بالگر88 -4جدول 

 SM......................................................91ان به بالگر یها و آقادر نظرات خانم یادبیادب و ب یسه درصد نشانگرهایمقا83 -4جدول 

 91............................................................. انیبه خانم ها و آقا SMدر واکنش بالگر  یادبیادب و ب یدرصد نشانگرها84 -4جدول 
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 MF ......................................................................................................................99ها بالگر نظرات خانم 85 -4جدول 

 99.................................................................................................................... هابه خانم MFاکنش بالگرو86 -4جدول 

 MF .......................................................................................................................99ان بالگر ینظرات آقا 81 -4جدول 

 90................................................................................................................... انیبه آقا MFواکنش بالگر  89 -4جدول 

 MF.....................................................94ان به بالگر یها و آقادر نظرات خانم یادبیادب و ب یسه درصد نشانگرهایمقا 89 -4جدول 

 94........................................................... انیبه خانم ها و آقا  MFدر واکنش بالگر  یادبیادب و ب یدرصد نشانگرها 30 -4جدول 

 MM.....................................................................................................................95ها بالگر نظرات خانم 37 -4جدول 

 96 ................................................................................................................. هابه خانم MMواکنش بالگر 38 -4جدول 

 MM ...................................................................................................................... 96ان بالگر ینظرات آقا 33 -4جدول 

 91.................................................................................................................. انیبه آقا MMواکنش بالگر  34 -4جدول 

 MM .................................................. 708ان به بالگر یها و آقاات خانمدر نظر یادبیادب و ب یسه درصد نشانگرهایمقا35 -4جدول 

 708 ......................................................... انیبه خانم ها و آقا  MMدر واکنش بالگر  یادبیادب و ب یدرصد نشانگرها36 -4جدول 

 IF....................................................................................................................... 703ها بالگر خانم نظرات 31 -4جدول 

 704 .................................................................................................................. هابه خانم IFواکنش بالگر  39 -4جدول 

 IF ......................................................................................................................... 704ان بالگر ینظرات آقا39 -4جدول 

 705 ...................................................................................................................... انیبه آقا IFواکنش بالگر40 -4جدول 

 IF ...................................................... 770ان به بالگر یها و آقادر نظرات خانم یادبیادب و ب یسه درصد نشانگرهایمقا47 -4جدول 

 770 .............................................................انیبه خانم ها و آقا  IFدر واکنش بالگر  یادبیادب و ب یدرصد نشانگرها48 -4جدول 

 IM ...................................................................................................................... 777ها بالگر نظرات خانم43 -4جدول 

 777 .................................................................................................................. هابه خانم IMواکنش بالگر 44 -4جدول 

 IM ....................................................................................................................... 778ان بالگر ینظرات آقا45 -4جدول 

 778 ................................................................................................................... انیبه آقا IMواکنش بالگر 46 -4جدول 

 IM .................................................... 771ان به بالگر یها و آقادر نظرات خانم یادبیادب و ب یسه درصد نشانگرهایمقا41 -4جدول 

 771 ........................................................... انیانم ها و آقابه خ  IMدر واکنش بالگر  یادبیادب و ب یدرصد نشانگرها49 -4جدول 

 779 ................................................................................................................................. :مجموع نظرات49 -4جدول 

 779 ............................................................................................ دهندگان خانم و آقاواکنش بالگر خانم به نظر 50 -4جدول 

 779 ................................................................................................ دهندگان خانم و آقاواکنش بالگر آقا به نظر57 -4جدول 

 780 ...................................................................................................... خانم و آقا یها به بالگرهانظرات خانم58 -4جدول 

 780 ....................................................................................................... خانم و آقا یان به بالگرهاینظرات آقا53 -4جدول 

 787 ............................................................................................ خانم و آقا یان به بالگرهایها و آقانظرات خانم54 -4جدول 

 788 ................................................................................................ انیها و آقاگر خانم و آقا به خانمواکنش بال55 -4جدول 

 781 .................................................................. در واکنش بالگرها یادب یادب  ب یت بالگر بر نشانگرهایر جنسیتأث 56 -4جدول 

 730 .................................................................................... یادب یادب و ب یت مخاطب بر نشانگرهایسر جنیتأث 51 -4جدول 

 738 ..................................................................................................... ها)غذا و ورزش(ر حوزهیتأث یمعنا دار  59 -4جدول 

 

 FF ................................................................................................. 763بالگر  7 ۀات خانم ها به پست شمارنظر 7 -5جدول 
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 FF .................................................................................................... 765بالگر 7 ۀان به پست شمارینظرات آقا 8 -5جدول 

 FF .................................................................................................. 765بالگر  8 ۀها به پست شمارنظرات خانم 3 -5جدول 

 FF................................................................................................ 766بالگر  8 ۀان در به پست شمارینظرات آقا 4 -5جدول 

 FF .................................................................................................. 761بالگر  3 ۀها به پست شمارنظرات خانم 5 -5جدول 

 FF ................................................................................................... 769بالگر  3 ۀان به پست شمارینظرات آقا 6 -5جدول 

 FF .................................................................................................. 769بالگر  4 ۀها به پست شمارنظرات خانم 1 -5جدول 

 FF ................................................................................................... 769بالگر  4 ۀان به پست شمارینظرات آقا 9 -5جدول 

 FF ................................................................................................. 769بالگر   ۀشمار 5ها به پست نظرات خانم 9 -5جدول 

 FF ................................................................................................. 710بالگر  5 ۀان به پست شمارینظرات آقا 70 -5جدول 

 FM ............................................................................................... 717بالگر  7 ۀها به پست شمارنظرات خانم 77 -5جدول 

 FM ................................................................................................ 718بالگر  7 ۀان به پست شمارینظرات آقا 78 -5جدول 

 FM ............................................................................................... 713بالگر  8 ۀها به پست شمارنظرات خانم 73 -5جدول 

 FM ................................................................................................ 714بالگر  8 ۀان به پست شمارینظرات آقا 74 -5جدول 

 FM ............................................................................................... 714بالگر  3 ۀها به پست شمارنظرات خانم 75 -5جدول 

 FM ............................................................................................... 714بالگر  3 ۀها به پست شمارنظرات خانم 76 -5جدول 

 FM ............................................................................................... 715بالگر  4 ۀها به پست شمارنظرات خانم 71 -5جدول 

 FM ................................................................................................ 716بالگر  4 ۀان به پست شمارینظرات آقا 79 -5جدول 

 FM ............................................................................................... 711بالگر  5 ۀا به پست شمارهنظرات خانم 79 -5جدول 

 FM ................................................................................................ 711بالگر  5 ۀان به پست شمارینظرات آقا 80 -5جدول 

 SF ................................................................................................ 719بالگر  7 ۀها به پست شمارنظرات خانم 87 -5جدول 

 SF ................................................................................................. 793بالگر  7 ۀان به پست شماریکامنت آقا 88 -5جدول 

 SF ................................................................................................ 794بالگر  8 ۀها به پست شمارنظرات خانم 83 -5جدول 

 SF ................................................................................................. 794بالگر  8ان به پست شماره ینظرات آقا 84 -5جدول 

 SF ................................................................................................ 795بالگر  3 ۀها به پست شمارنظرات خانم 85 -5جدول 

 SF .................................................................................................. 791بالگر  3 ۀان به پست شمارینظرات آقا 86 -5جدول 

 SF ................................................................................................ 791بالگر  4 ۀها به پست شمارنظرات خانم 81 -5جدول 

 SF ................................................................................................. 799بالگر  4 ۀه پست شماران بینظرات آقا 89 -5جدول 

 SF ................................................................................................ 799بالگر  5 ۀها به پست شمارنظرات خانم 89 -5جدول 

 SF ................................................................................................. 790بالگر  5 ۀان به پست شمارینظرات آقا 30 -5جدول 

 SM ............................................................................................... 790بالگر  7 ۀها به پست شمارنظرات خانم 37 -5جدول 

 SM ................................................................................................ 790 بالگر 7 ۀان به پست شمارینظرات آقا 38 -5جدول 

 SM ............................................................................................... 797بالگر  8 ۀها به پست شمارنظرات خانم 33 -5جدول 

 SM ................................................................................................ 797بالگر  8 ۀان به پست شمارینظرات آقا 34 -5جدول 

 SM ............................................................................................... 798بالگر  3 ۀها به پست شمارنظرات خانم 35 -5جدول 

 SM ................................................................................................ 798بالگر  3 ۀان به پست شمارینظرات آقا 36 -5جدول 

 SM ............................................................................................... 793بالگر  4 ۀپست شمارها به نظرات خانم 31 -5جدول 
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 SM ................................................................................................ 793بالگر  4 ۀان به پست شمارینظرات آقا 39 -5جدول 

 SM ............................................................................................... 794بالگر  5 ۀها به پست شمارنظرات خانم 39 -5جدول 

 SM ................................................................................................ 795بالگر  5 ۀان به پست شمارینظرات آقا 40 -5جدول 

 MF ............................................................................................... 795بالگر  7 ۀها به پست شمارنظرات خانم 47 -5جدول 

 MF ................................................................................................ 796بالگر  7 ۀان به پست شمارینظرات آقا 48 -5جدول 

 MF ............................................................................................... 791بالگر  8 ۀها به پست شمارنظرات خانم 43 -5جدول 

 MF ................................................................................................ 799بالگر  8 ۀان به پست شمارینظرات آقا 44 -5دول ج

 MF ............................................................................................... 799بالگر  3 ۀها به پست شمارنظرات خانم 45 -5جدول 

 MF ............................................................................................... 799بالگر  3 ۀت شماران به پسینظرات آقا  46 -5جدول 

 MF ............................................................................................... 799بالگر  4 ۀها به پست شمارنظرات خانم 41 -5جدول 

 MF ................................................................................................ 807بالگر  4 ۀان به پست شمارینظرات آقا 49 -5جدول 

 MF ............................................................................................... 807بالگر  5 ۀها به پست شمارنظرات خانم 49 -5جدول 

 MF ................................................................................................ 808بالگر  5 ۀان به پست شمارینظرات آقا 50 -5جدول 

 MM ............................................................................................. 803بالگر  7 ۀها به پست شمارنظرات خانم 57 -5جدول 

 MM ............................................................................................. 803بالگر  7 ۀها به پست شمارنظرات خانم 58 -5جدول 

 MM ............................................................................................. 803بالگر  8 ۀها به پست شمارنظرات خانم 53 -5ول جد

 MM .............................................................................................. 804بالگر  8 ۀان به پست شمارینظرات آقا 54 -5جدول 

 MM ............................................................................................. 804بالگر  3 ۀشمار ها به پستنظرات خانم 55 -5جدول 

 MM .............................................................................................. 805بالگر  3 ۀان به پست شمارینظرات آقا 56 -5جدول 

 MM ............................................................................................. 805بالگر  4 ۀها به پست شمارنظرات خانم 51 -5جدول 

 MM .............................................................................................. 805بالگر  4 ۀان به پست شمارینظرات آقا 59 -5جدول 

 MM ............................................................................................. 806بالگر  5 ۀها به پست شمارنظرات خانم 59 -5جدول 

 MM .............................................................................................. 806بالگر  5 ۀان به پست شمارینظرات آقا 60 -5جدول 

 IF ................................................................................................. 806بالگر  7 ۀها به پست شمارنظرات خانم 67 -5جدول 

 IF .................................................................................................. 809بالگر  7 ۀان به پست شمارینظرات آقا 68 -5 جدول

 IF ................................................................................................. 809بالگر  8 ۀها به پست شمارنظرات خانم 63 -5جدول 

 IF .................................................................................................. 870بالگر  8 ۀاران به پست شمینظرات آقا 64 -5جدول 

 IF ................................................................................................. 877بالگر  3 ۀها به پست شمارنظرات خانم 65 -5جدول 

 IF................................................................................................... 877بالگر  3 ۀان به پست شمارینظرات آقا 66 -5جدول 

 IF ................................................................................................. 878بالگر  4 ۀها به پست شمارنظرات خانم 61 -5جدول 

 IF .................................................................................................. 873بالگر  4 ۀان به پست شمارینظرات آقا 69 -5جدول 

 IF ................................................................................................. 874بالگر  5 ۀها به پست شمارنظرات خانم 69 -5جدول 

 IF .................................................................................................. 875بالگر  5 ۀان به پست شمارینظرات آقا 10 -5جدول 

 IM ............................................................................................... 875بالگر  7 ۀها به پست شمارنظرات خانم 17 -5جدول 

 IM ................................................................................................. 875بالگر  7 ۀان به پست شمارینظرات آقا 18 -5جدول 

 IM ............................................................................................... 871بالگر  8 ۀها به پست شمارنظرات خانم 13 -5جدول 
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 IM .................................................................................................. 871بالگر  8 ۀان به پست شمارینظرات آقا14 -5جدول 

 IM ............................................................................................... 879بالگر  3 ۀها به پست شمارنظرات خانم 15 -5جدول 

 IM ................................................................................................. 879بالگر  3 ۀان به پست شمارینظرات آقا 16 -5جدول 

 IM ............................................................................................... 879بالگر  4 ۀها به پست شمارنظرات خانم 11 -5جدول 

 IM ................................................................................................. 879بالگر  4 ۀان به پست شمارینظرات آقا 19 -5جدول 

 IM ............................................................................................... 880بالگر  5 ۀها به پست شمارنظرات خانم 19 -5جدول 

 IM ................................................................................................. 880بالگر  5 ۀان به پست شمارینظرات آقا 90 -5جدول 
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 درآمد 1-1

 هاروش این. است بوده ارتباط برقراری صدد در مختلف هایروش به دیرباز از و است اجتماعی موجودی انسان     

 ده،ش فراگیر بسیار امروزه که ارتباط برقراری هایروش از یکی .اندتغییر کرده و یافته وسعت مختلف هایدوره در

 دچن هر اجتماعی هایشبکه این. استبوک، اینستاگرام و ... مانند فیس مجازی ارتباطی هایشبکه از استفاده

 جمعی ارتباط هایشبکه. هستند زیادی بسیار افراد پسند مورد شوند،نمی رو در رو ارتباطات جایگزین هرگز

 ناناطمی: همچون مواردی به توانمی هاآن منفی نکات از. باشند داشته مثبت حال عین در و منفی نکات توانندیم

 ی،واقع دنیای از شدن دور و هاشبکه این به اعتیادوار شدنِ وابسته و شدن مشغول افراد، واقعی هویت از نداشتن

 مثبتِ نکات ترینمهم از یکی مقابل در. کرد رهاشا چنین این مواردی و شخصی اطالعات بودن خطر معرض در

 ها،ملیت ها،فرهنگ شودمی باعث موضوع این. است جهان از نقطه هر در افراد میان ارتباط برقراری ها،شبکه این

 .شود گذاشته اشتراک به دنیا مختلف نقاط در جمعی ارتباط وسیلۀ یک طریق از متفاوت رسوم و آداب

 سریع یاربس و وسیع کاربرد و محبوبیت گسترش منکر تواندنمی کس هیچ نکات، این تمام نگرفت نظر در با     

 برای برخی مثال برای. اندگرفته خود به مختلفی هایشکل و ساختار زمان گذر در هاشبکه این. شود هاشبکه این

ترتیب بررسی ویژگی های به این  .هستند تصویری و شنیداری مکالمات قالب در برخی و ایمکاتبه ارتباطات

به لحاظ اجتماعی و فرهنگی ضروری به نظر می رسد و در این پژوهش نیز به  اجتماعیارتباط در این فضای 

 ی این نوع ارتباط پرداخته می شود.شناختهای زبانجنبه

 بیان مسئله 2-1

ای و از آن پس به سرعت به شیوه طرح کرد 7945در سال  7های اجتماعی را برای اولین بار بارنزح شبکهاصطال     

ورت اجتماعی به این ص ۀاجتماعی سنتی، یک شبک ۀشبک ۀنظری کلیدی در تحقیقات و مطالعات بدل گشت. در

ای از روابط مجموعه ۀها که به وسیلشود: یک مجموعه از نهادهای اجتماعی که شامل مردم و سازمانتعریف می

ها تعامل دارند. شکل سنتی خدمات شبکه با هم در به اشتراک گذاشتن ارزشند و الدار اجتماعی به هم متصمعنی

اجتماعی  ۀها و روابط چهره به چهره متمرکز است اما خدمات شبکاجتماعی بر انواع روابط، همچون دوستی

اسط، و ارتباطات کامپیوتر ههایی هستند کین و پایگاه یا مجموعه پایگاهالآن اجتماعیامروزی، بیشتر بر جامعه 

های عالیتها، افکار و فمندیقهالآورند تا کاربران بتوانند عمتمرکز است. شبکه اجتماعی اینترنتی امکاناتی فراهم می

 ۀآنان سهیم شوند. یک شبک ها را باخودشان را با دیگران به اشتراک بگذارند و دیگران هم این افکار و فعالیت

آورد که توصیفات بر وب است که این امکان را برای اشخاص فراهم می های مبتنیای از سرویساجتماعی مجموعه

                                                           
1 G. A. Barense 
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ها به عمومی یا خصوصی برای خود ایجاد کنند یا با دیگر اعضای شبکه ارتباط برقرار کنند، منابع خود را با آن

 .(Elison, 2007) ت جدید استفاده کنندالگذارند و از میان توصیفات عمومی افراد دیگر، برای یافتن اتصا اشتراک

 کنند،یم استفاده آن از زیادی بسیار افراد و یافته شهرت بسیار اخیر سال چند در که هاییشبکه این از یکی     

 برنامه نای. باشد داشته را خود شخصی حساب تواندمی فرد هر برنامه این در. باشدمی  اینستاگرام اجتماعی شبکۀ

 عکس این دتوانستنمی کننده دنبال افراد که بود کوتاه بسیار هایمتن و تصاویر گذاری اشتراک برای فقط داابت در

 از اصطالح این برای فارسی در واقع در) 3الیک اصطالح به را شوندمی نامیده 8پست اصطالح به که را هامتن یا و

 کردن بیان. بگذارند( فارسی در نظردهی همان یا)  (4کامنتنظر ) و کنند( شودمی استفاده پسندیدن واژۀ

 افتاده اج کامالً دانندنمی انگلیسی زبان که افرادی در حتی اصطالحات این که است رو این از انگلیسی اصطالحات

 افراد ثالم برای. استشده زیادتر بسیار آن هایقابلیت برنامه این گسترش و پیشرفت با اخیراً اما. هستند رایج و

 از دیگر یکی همچنین. کنند بدل و رد صوتی و نوشتاری هایپیام 5جمس دایرکت قابلیت با یکدیگر با وانندتمی

 84 حداکثر برای متن یا و تصویر گذاری اشتراک که است( داستان) 6استوری گذاشتن افزار نرم این هایقابلیت

 . یافت واهدخ نیز بیشتری وسعت زمان گذر با ها قابلیت این مطمئناً. است ساعت

 بالدن را خود عالقۀ مورد کاربریِ حساب تواندمی فرد هر که است این برنامه این در مهم بسیار مسائل از یکی     

(follow) مجازی شهرت از اصطالح به کاربری حساب آن شود، بسیار هاکننده دنبال این تعداد اگر حال. کند 

 دنیای در که باشند سیاسی هایچهره فوتبال، بازیکن بازیگر، شه،هنرپی است ممکن افراد این. شودمی برخوردار

 مُد، هنر، جمله از مختلف هایزمینه در که باشند عادی افرادی صرفاً یا و هستند محبوبیت دارای نیز واقعی

 الیک تعداد میزان معموالً. دارند  فعالیت غیره و جهان روز اخبار عمومی، اطالعات تفریحی، موضوعات گردشگری،

 یحد تا. باشد خاص موضوع یا و تصویر فرد، آن شهرت و محبوبیت دهندۀ نشان تواندمی نیز پست هر نظرات و

 . کنندمی خریداری الیک پست، یک باالی بازدید برای باال کنندۀدنبال تعداد با هاحساب برخی که

 با اصطالح به که) دارند بسیاری شهرت که افرادی که است این هستیم مواجه آن با که مهمی بسیار مسئلۀ     

 عموالًم افراد این. بگذارند خود کنندگاندنبال تفکر بر زیادی بسیار تأثیر توانندمی( گویندمی 1سلبریتی آنها

)البته شاخ اینستاگرامی معادل دقیقی برای اینفلوئنسر نیست و  .شوندمی نامیده اینستاگرامی شاخ یا 9اینفلوئنسر

                                                           
2 post 
3 like 
4 comment 
5 direct message 
6 story 
7 celebrity 
8 influencer 
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 برند، اما در شرایطی که کسیبرند و همان اینفلوئنسر را به کار میاد برای این واژه معادلی به کار نمیمعموالً افر

البته واژۀ اینفلوئنسر بار معنایی مثبت  کند.واژۀ اینفلوئنسر را نداند معموالً در عوض از شاخ مجازی استفاده می

ا اینفلوئنسرها اغلب در حوزۀ مورد تخصص خودشان مانند: دارد در حالی که واژۀ شاخ مجازی بار معنایی منفی. زیر

های مجازی اغلب با حرفۀ خاصی خکنند در صورتی که شایها و غیره تولید محتوا معکاسی، ورزش، آموزش حرفه

 یبلیغاتت سازمانی همچون هاآن گفت توانمی (کنند.و تقریباً اکثراً در حوزۀ طنز فعالیت می کنندتولید محتوا نمی

 تبلیغ هاسلبریتی همین طریق از را خود محصوالت برندها، و هاشرکت از بسیاری بدانیم است جالب. کنندمی عمل

 .گیرندمی خوبی بسیار بازدهی هم اغلب و کنندمی

 هر با و. ددارن بیشماری کنندگاندنبال کنند، فعالیت خود کاربری حساب با که قصدی هر با هاسلبریتی این     

 با .ندکنمی دریافت مخاطبان یا و کنندگاندنبال از فراوانی بازخوردهای دارند، اینستاگرام در که فعالیتی و قدم

. شودیم نصیبشان زیادی بسیار بازخوردهای و نظرات گذارند،می نمایش به که مضمونی و تصاویر ها،پست به توجه

 .باشند مخالف یا و موافق آمیز، توهین تأییدکننده، مثبت، منفی، تواندمی نظرات میان این در

 کمتری یا و بیشتر ادب( مرد یا زن) جنسی چه دهند،می خرج به ادب خود نظرات بیان در چقدر افراد اینکه     

 ائزح مطالعه این در شود،می رعایت کمتری یا بیشتر ادب با جنسیتی، چه حتی و کسانی چه برای نظرات دارد،

 مۀه مانند و کرد انکار را آن توانمین که هستیم مواجه تعامل از جدیدی شیوۀ با ما که است بدیهی. است اهمیت

 هایداده انسانی علوم کلی طور به و شناسیروان شناسی،جامعه شناسی،زبان نظر از دیگر تعاملی هایشیوه

 ۀجامع یک فرهنگی هاییژگیو از متفاوتی هایجنبه تواندمی و دهدمی قرار اختیار در تحلیل برای را ارزشمندی

 های9و بالگر کاربران ادبی در تعاملنشانگرهای ادب و بی تا شد خواهد سعی مطالعه این در. سازد آشکار را زبانی

 مشکالت مسیر این در که است ذکر به الزم. گیرد قرار بررسی مورد مجازی اجتماعی هایشبکه زبان فارسی

 قابل د،دارن کمتری شهرت که کسانی ویژه به کاربران حقیقی جنسیت و ویته مثال برای. دارد وجود نیز بسیاری

 را این نتوامی حال این با اما. داشت اطمینان کمی توانمی نسبی طور به البته هاسلبریتی مورد در. نیست اعتماد

 ودخ مقابل راداف با مستقیمی ارتباط که دلیل این به اجتماعی فضای در افراد نسبی طور به که داشت نظر در

 تاًنسب ادب رعایت حوزۀ در شدهمشاهده نتایج رو این از. کنندمی بیان بیشتری صراحتِ با را خود نظرات ندارند،

 .باشد تواندمی ملموس

                                                           
9 Blogger:  ممششش که بررر تت  بب فررر گگ يي  نن ، ،بالگنويس است اّما اصوالً واژۀ وبالگ ااا ااژه ااا اااا  اا نززيکترين ععععع عر زبان 

مم ا ايک ببگ مططب تهيه  ممکنن ي وووععت مختلف مطلب  اا ککککمم وو در رصصص م ننتتگر زز اي ببب ممم ااا ااژه هر ش اا  يييي از اين  نن
کننن.نيست و به دليل رايج بودن ميان تقريباً اکثر مخاطبان از خود واژۀ بالگر استفاده می  
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 اهمیت و ضرورت پژوهش 3-1

 روزانه اریشمبی کاربران. استیافته گسترش بسیار ارتباط برقراری برای اجتماعی هایشبکه از استفاده امروزه     

 در شتریبی نقش گذشته به نسبت هاشبکه این. هستند تعامل در افراد دیگر با و گذارندمی زمان هاشبکه این در

 ایالگوه عالیق همین اساس بر و کنندمی دنبال را خود عالقۀ مورد هایمضمون کاربران. کندمی ایفا مردم زندگی

 ابزار کی عنوان به رایاسپهر در تعامل اینکه به توجه با. گیردمی شکل اجتماعی هایشبکه در آنها رفتار در خاصی

 مانند ارتباطی هایشیوه سایر مانند باید نیز شناسیجامعه هایبحث در است،شده پیشرفته امروز دنیای ارتباطی

 واقعی هویت چون تعامل نوع این در. شود تحلیل مختلف هایجنبه از غیره و نوشتاری تعامل یا شفاهی مکالمۀ

 الفخ بر ترتیب این به. کنندمی بیان را خود نظرات پرواتربی و ترآزادانه کاربران بماند، پنهان تواندمی افراد

 قعیوا تصویری اجتماعی فضای در واقعی هایپیکره تحلیل زبان، شناسیجامعه مطالعات در رایج هایپرسشنامه

 .دهد ارائه تواندمی جمعی هایقضاوت و تماعیاج فشارهای از خارج افراد زبانی رفتار از

 ای باشد نوشتاری تواندمی حال گیرد،می صورت زبان طریق از مکانی هر در و ایشیوه هر به ارتباط برقراری     

. شودمی استفاده زبان از نیز اجتماعی هایشبکه این همۀ در. ی و غیرهریتصو یهانشانه ریبا استفاده از سا ای یصوت

 گفتار و نوشتار بین رابطۀ که است واضح. کنندمی استفاده خود نظرات بیان برای نوشتار از غالب طور به اربرانک

 انکاربر اجتماعی هایشبکه در که جایی آن از. گذارندمی تأثیر هم بر پدیده دو هر پس. است مستقیم ایرابطه

 قتصادا اصل از خود ارتباطات بودن سریع و آسان برای اکثراً و گویند،می سخن یکدیگر با نوشتار طریق از اغلب

 با نه وشتارن. رودمی پیش نویسی مختصر سمت به و کندمی تغییر تدریج به افراد بیان شیوۀ کنند،می استفاده

 استفاده هشکست فارسی از اصطالح به و است گفتار ثبت برای ابزاری بیشتر بلکه نوشتاری فارسی اصول رعایت

 با و ودشمی گذاشته ینظر نیست، همزمان که است ایگونه به موارد بیشتر در تعامل اینکه به توجه با. شودمی

 نشانگرهایی و دارد نقش هم ادبیبی و ادب بررسی در موضوع همین. شودمی داده پاسخ نظر آن به زمانی فاصلۀ

 ساختارهای از امروزه افراد مثال برای. شندبانمی مطرح مجازی تعامل در هستند بررسی قابل رو در رو تعامل در که

 اختارس در تغییر ایجاد باعث اندک اندک تواندمی مسئله همین و کنندمی استفاده ندرت به نوشتاری قاعدۀ بی

 اجتماعی هایشبکه در ارتباطات برقراری شیوۀ بررسی برای مهمی دلیل تواندمی مسئله همین. شود فارسی نوشتار

 .باشد مجازی

. ودش مربوط زبان شناختیجامعه مسائل به تواندمی نیز پژوهش این  انجام ضرورت دیگرِ اهمیت با و دوم دلیل     

 صراحت از اًنسبت شوند،نمی روروبه حضوری و حقیقی طور به یکدیگر با مجازی فضای در کاربران که این به توجه با

 لقاب حقیقی طور به آنها هویت که شرایطی در افراد که دهد نشان تواندمی لفهمؤ همین. برخوردارند بیشتری
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 ننخستی اولویت خود ارتباطات در را ادب رعایت آیا. دهندمی نشان خود از ایزبانی رفتارهای چه نیست، دسترس

 ییمحتوا چه با کاربرانی چه گیرند؟می نظر در حد چه تا را خود به نسبت دیگران دیدگاه و تفکر دهند؟می قرار

 رعایت ار ادبیبی یا و ادب مولفۀ بیشتر جنسیتی چه با کاربران گیرند؟می قرار ادبیبی یا و ادب معرض تربیش

 .برعکس و کنندمی

 هدف پژوهش 4-1

ن در زباهای اینستاگرامی فارسیادبی در تعامل کاربران و شاخپژوهش حاضر با بررسی نشانگرهای ادب و بی     

 است:  پرداختهفضای مجازی به اهداف زیر 

 مخاطبانشان و اینستاگرامی هایشاخ تعامالت در ادبیبی و ادب نشانگرهای بررسی  -

 کالمشان در ادبیبی و ادب نشانگرهای بر اینستاگرامی هایشاخ جنسیت تأثیر بررسی  -

 ادبیبی و ادب نشانگرهای رخداد بر تعامل موضوع تأثیر بررسی  -

 کالمشان در ادبیبی و ادب نشانگرهای رخداد بر اینستاگرامی هایشاخ تفعالی حوزۀ تأثیر بررسی  -

 مخاطبان کالم در ادبیبی و ادب هایمولفه رخداد بر اینستاگرامی هایشاخ فعالیت حوزۀ تأثیر بررسی  -

 های پژوهشپرسش 5-1

زبان در فضای امی فارسیهای اینستاگرشاخادبی در تعامل کاربران و نشانگرهای ادب و بی حاضرپژوهش      

 است:  مجازی را بررسی نموده و به سؤاالت زیر پرداخته

 دارد؟ هاآن کالم در ادبیبی و ادب نشانگرهای بر تأثیری چه اینستاگرامی هایشاخ جنسیت .7

 دارد؟ هاآن کالم در ادبیبی و ادب نشانگرهای بر تأثیری چه مخاطبان جنسیت .8

 کنند؟می استفاده کالمشان در ادبیبی و ادب نشانگرهای چه از مخاطبانشان و یاینستاگرام هایشاخ .3

 ارد؟د تأثیر مخاطبانشان ادبیِبی و ادب نشانگرهای بر حدی چه تا اینستاگرامی هایشاخ فعالیت حوزۀ .4

 دارد؟ رتأثی هاآن خود ادبیِبی و ادب نشانگرهای بر حدی چه تا اینستاگرامی هایشاخ فعالیت حوزۀ .5
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 های پژوهشفرضیه 6-1

 های پژوهش به این شرحند:فرضیه     

 .آقا است یاز بالگرها شتریادب ب یزبان یخانم نشانگرها یدر کالم بالگرها. 7

 .آقا است کنندگاندنبالاز  شتریخانم ب کنندگاندنبالادب در کالم  ینشانگرها. 8

ا و ها در کالم بالگرهستفاده از دشواژها و هیکنا ن،یتوه د،یو تمج فیشامل تعر یادب یادب و ب یانواع نشانگرها. 3

 .رخداد دارد شانکنندگاندنبال

 یها. کاربران در مواجهه با حوزهدهندیبه خرج م یشتریادب ب شیورزش و آرا یهاکاربران در مواجهه با حوزه. 4

  هند.دیبه خرج م یشتریب یادبیو غذا ب ینستاگرامیشاخ ا

در کالم  .شودیم دهید یشتریب یادب یب ینشانگرها و غذا ینستاگرامیشاخ ا هایحوزه یالم بالگرهادر ک. 5

 شود.بالگرهای آرایش و ورزش نشانگرهای ادب بیشتری دیده می

 مفاهیم بنیادی 7-1

 یکی هک است ادب دارای زمانی عمل یا سخن یک گویدمی او. دهدمی ادب از عام تعریفی 70لیچ جفری: ادب     

 عکس بر یا دهد، ارتباط ایپدیده به را باال ارزش با مضمونی سخنور که وقتی: باشد داشته را شرط دو این از

 .دهد ربط دیگر ایپدیده به را پایین ارزش با مضمونی

 همچون مسائلی با مرتبط اجتماعیِ رفتارهای و هنجارها که لفظی کاربردشناسی و زبان شناسیجامعه در     

 کاربردِ هاویژگی این. دارد نام ادب آمیزد،می هم در یکدیگر با را اجتماعی فاصلۀ حرمت، سازگاری، ضع،توا

 نهدوستا ضمایر انتخاب)  خطاب قبول قابل هایمدل بیان؛ لحن ؛(لطفاً: )شوندمی شامل را خاصی نماهایگفتمان

 .) Crystal, 2008)فامیلی اسم و کوچک اسم با خطاب یا رسمی و

 به یا که دشو گرفته نظر در شناسینباز رفتار نوعی عنوان به تواندمی بیادبی که میگوید 77میلز: ادبیبی     

 جامعه فعر لمعقو یهارهنجا از تخطی انعنو به یا او، جتماعیا هویت یا هشنوند وجهۀ تهدید به تمایل انعنو

 .دمیشو یابیارز فرضی

                                                           
00 G. Leech 
11 S. Mills 



8 
 

 مینهز ینا در انصاحبنظر از یکی. دمیشو حمطر کالمی ادب لۀمقو زا پس که ستا مفهومی کالمی بیادبی     

. 8 ؛کند حمله مخاطب وجهۀ بهً اعمد هگویند. 7 که دهدمیرخ  مانیز کالمی بیادبی وی نظر از. ستا 78کالپپر

 ئهراا کالمی بیادبی از او که یکاملتر تعریف. بیفتد قتفاا دوهر از ترکیبی.  3 یا و کند تلقی یعمد را آن هشنوند

 : ستا یرز رتصو به ،هددمی ئهارا تعریف ینا به توجه با دخو بکتا در نیز را آنبه طمربو مباحث و هددمی

 رات،نتظاا با مرا ینا. هددمی رخ ایهیژو یبافتها در که ستا صخا یهارفتار برابر در منفی شنگر یک     

 توسط وهگر یا دفر هویت رچطو که معنا ینا هب د؛میشو تقویت جتماعیا ماندهیزسا ردمو در هاشنگر و ستههااخو

 دفر که گونه آن با رضتعا در موقعیتی یهارفتار که مانیز. دمیگیر ارقر تأثیر تحت تعامل در گیردر یگرد ادفرا

. میشوند گرفته نظر در – ادب فاقد - منفی د،میگیر ارقر باشد باید که میکند فکر و هدامیخو و دارد رنتظاا

 لنباد به حساسیا قباعو تعامل ینا طرفین از یکی قلاحد ایبر همیشه هاییرفتار چنین که ستا این بر ضفر

 ؛میشوند رفتار یک هندگیآزارد انمیز تشدید باعث مختلفی یهارفاکتو. میشوند آزار باعث که معنا ینا به دارد؛

 نهمچو مفاهیمی به کالمی بیاد ۀپدید سیربر در کالپپر. نه یا کند تلقی عمومی را رفتار یک دفر یاآ ینکها ً مثال

 رفتار یک تفسیر در او نظر به که کندمی اشاره دنبویعمد ،بافت ،طفاعو ت،حساساا ،جتماعیا یهارهنجا ،جههو

 (7393, سلیمیان.)هستند مؤثرً کامال بانیز بیادبی انعنو به بانیز

 وانندبت کاربران تا آورندمی فراهم را یامکان که هستند هاییپایگاه مجموعه یا پایگاه: مجازی اجتماعی شبکۀ     

 را هافعالیت و افکار این هم دیگران و بگذارند اشتراک به دیگران با را خودشان هایفعالیت و افکار ها،مندیعالقه

 برای را امکان این که است وب بر مبتنی هایسرویس از ایمجموعه اجتماعی، شبکۀ یک. شوند سهیم آنها با

 اشتراک به هاآن با را خود منابع کنند، ایجاد خود برای خصوصی یا عمومی توصیفات که آوردمی فراهم اشخاص

 به .(Elison, 2007) کنند استفاده جدید اتصاالت یافتن برای افراد، دیگر عمومی توصیفات این میان از و بگذارند

 ساده سایت یک از که هستند هاییسایت هاشبکه این که گفت توانمی اجتماعی هایشبکه تعریف در کلی طور

 به ار گذاریاشتراک خاصیت دیگر امکانات و ایمیل چت، مانند امکاناتی شدن اضافه با جستجوگر موتور مانند

 هوجت بدون که است اینترنت کاربر میلیون صدها گردهمایی محل اجتماعی هایشبکه. دهندمی ارائه خود کاربران

 و افزایش برای اجتماعی هایشبکه واقع در. پردازدمی اطالعات تبادل و تعامل به فرهنگ، و جنس زبان، مرز، به

 فرادا حساب روی بر که اطالعاتی طریق از کلی طور به. اندشده طراحی مجازی فضای در اجتماعی تعامالت تقویت

. دگردمی تسهیل ارتباط برقراری( هویتی اطالعات) عالیق و شخصی اطالعات کاربر، عکس مانند گیردمی قرار

                                                           
22 J. Culpeper 
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 برقرار باطارت یکدیگر با ایمیل مانند کاربردی هایبرنامه طریق از و ببینند را دیگران هایحساب توانندمی کاربران

 .(7397, خاکسار( ) پمپک) کنند

 و مایک  74های: کوین سیستروممناه افزار، باجتماعی اینستاگرام، توسط دو مهندس نرمۀ شبک :73راماینستاگ     

اندازی شد. این سرویس به سرعت محبوبیت کسب کرد و بیش از صد میلیون راه  8070 ، خلق و در اکتبر 75کرایگر

اجتماعی،  ۀکردند. این شبکاز این شبکه استفاده می 8074و سیصد میلیون کاربر تا دسامبر  8077کاربر تا آوریل 

ها و ویدئوهای دهد که عکسری عکس و ویدئو است و این امکان را به کاربران خود میگذاای برای اشتراکبرنامه

ذارند. کنند و به اشتراک بگهای اجتماعی نظیر فیسبوک، توییتر، تامبلر و فلیکر منتقلخود را در دیگر شبکه

محدودیت به اشتراک  د.هایشان استفاده کننتوانند از نرم افزارهای دیجیتال ادیت عکس، برای عکسکاربران می

  ثانیه است. 60 دئو در اینستاگرامگذاری وی

های ارتباطی فراگیر و عمومی ای نوعی ارتباط بین فردی است که از شبکهارتباط شبکه ی:اشبکه ارتباط     

ی و ارتباط نهای دورنگار، ارتباط تلفتی، ارتباط از طریق شبکهالای به ارتباط مراسشود. ارتباط شبکهاستفاده می

 ات انسانیارتباط اکبر فرهنگی در کتابگردد. علیق میالاز طریق تلفن یا پست الکترونیک از طریق اینترنت اط

 های ارتباطی را الگوهای میان کنش یا تعاملدارد که برخی از نویسندگان و نظریه پردازان ارتباطات، شبکهبیان می

 .(7391فرهنگی،) اندها نام دادهانسان

 ساختار پژوهش چارچوب 1-8

 این پژوهش در قالب پنج فصل به شرح زیر ارائه شده است:

های اجتماعی و نوع ارتباطات ای دربارۀ شبکهابتدا مقدمهاست. پژوهش پرداخته شده سیمایبه ل اوّ در فصل     

ا ب دوّم در فصل است.بیان مسئله، اهمیت و ضرورت، اهداف توضیح داده شدهها مطرح شده و سپس در این شبکه

ادبی، فضای مجازی های ادب و بینظریه همچونی به تعریف مفاهیم و پیشینۀ پژوهش مبانی نظری عنوان

آثار غیر  و آثار ایرانیپیشینۀ پژوهش پرداخته شده و  شود، سپس بهپرداخته می های اینستاگراماینستاگرام، شاخ

روش گردآوری پژوهش  در فصل سوّم است.ازی مطالعه و بررسی شدهادبی در فضای مجدر حوزۀ ادب و بی ایرانی

، ادبینشانگرهای ادب و بیآوری شده با های جمعبه تحلیل کمّی و کیفی داده در فصل چهارم شود.مطرح می

                                                           
33 Instagram 
44 K. Systrom 
55 M. Krieger 
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 رسای د،گیرنمورد ارزیابی قرار می هافرضیهدر فصل پایانی شود. پرداخته می فعالیت ۀمتغیر حوز، متغیر جنسیت

 شوند.و نتایج کلی به دست آمده ارائه می های آتیوهشژپیشنهادات برای پ، هایافته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


