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 الملّخص: 

واصل  ومواقع التّ داخل شبكة األن��نيت �ش�ل عام،  ونوعّي��ا  يقودنا التأمل �� كمية العالقات اإل�سانية  

املرتبطة   األسئلة  من  العديد  طرح  إ��  خاص،  �ش�ل  أ�ستغرام....)  لنكدإن،  تو���،  (فيسبوك،  االجتما�� 

ق�ي حول مدى  وامل�حة �� عصرنا الرّ  إحدى األسئلة الك��ى   بطبيعة العالقة ب�ن األنا واآلخر. و�التا��، تتمحور 

النّ  األسس  االجتماع  قدرة  علم  قدمها  ال�ي  التّ ظر�ة  تفس��  والتّ ع��  رقميّ   واصلفاعل  وعليھ،االجتما��    ا. 

مدى  و   Erving Goffmanغوفمان   مثيل املسر�� إلرف�نة التّ ع�� نظر�ّ   ��دف هذا املقال إ�� �سليط الضوء

الرّ قابليّ   ق�ي، حيث �عت�� عمليّ ة إسقاطها ع�� الفضاء 
ّ

الذ  ات رقميّ ة تقديم 
ّ
الظ ال�ي يجب ا من أهم  واهر 

 ا فهما وشرحا وتحليال. الوقوف عنده 

املفا التواصل    ح:تيال�لمات  مواقع  الهو�ة،  الذات،  تقديم  الرق�ي،  التواصل  االجتما��،  التفاعل 

 االجتما��. 

Abstract: 

Reflection on the quantity and quality of human relationships within the internet in general, 

and social networking sites in particular, leads us to ask many questions related to the nature 

of the relationship between the ego and the other in digital world. Thus, one of the major and 

exigent questions in our digital age centers on the extent to which the theoretical foundations 

provided by sociology can explain interaction and social communication digitally. Accordingly, 

this article aims to shed light on Erving Goffman’s theory of theatrical representation and the 

extent of applicability on the digital space, where the process of digital self-presentation is one 

of the most important phenomena that must be understood, explained and analyzed. 

Keywords:  Social interaction, digital communication, self-presentation, Identity, social 

networking sites. 
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 : المقدمة  -1

هذا   بداية   �� �ش��  أن  بد     البحثال 
ّ
أن ع�إ��  املوضوع  هذا  تحليل   �� �عتمد  النّ �  نا  لعلم ظر�ّ األسس   ة 

  ا مرجع  �عتمدها بوصفها دة، وال�ي  اتھ املتعّد واحدة من نظر�ّ ∗مزي فاعل الرّ ة التّ حيث �عت�� نظر�ّ   االجتماع،

.  ∗∗  Erving Goffman  غوفمان  ظر�ة لعالم االجتماع إيرف�ن�� هذا املقال من خالل املساهمات النّ   ا أساسي

أّن كما   إ��  السياق  هذا   �� اإلشارة  نظر�ّ   تجدر  ضمن  اشتغلوا  الذين  االجتماع  التّ علماء  الرّ ة  مزي  فاعل 

  األب ا�حقيقي للنظر�ة،الذي �عت��    George H. Mead-(1863(1931  االجتما�� من قبيل جورج هر�رتميد

ل من استعمل مصط�ح التفاعل الرمزي، وكذا  املؤسس الفع�� وأوّ   H. Blumer-(1900(1986  بلومر  وهر�رت

نظر�ّ   Erving Goffman  1982)-(1922  غوفمان  إيرف�ن التّ صاحب  أنماط  ة  عن  بحثوا  املسر��،  مثيل 

والصور   واملعا�ي  والرموز  اللغة  ع��  املب�ي  َوَحداٍت  التفاعل  باعتبارها  األفراد  ب�ن  واالنطباعات  الذهنية 

�ا تنطلق من سلوك األفراد من أجل فهم النسيج  صغرى تؤدي إ�� فهم أعمق للوحدات الك��ى، بمع�ى أ�ّ 

 .1االجتما�� ك�ل

 وعملیة اإلخراج المسرحي للذات:   التفاعل االجتماعي  -2

 يّ �عضهم مع �عض عامال أساس  وتواجد  �عت�� حضور األ�خاص
ّ
شاط اإل�سا�ي بقطع النظر عن  ا �� الن

 
ّ
تؤط ال�ي  والسياقات  والغايات  العالقاتاألسباب  ونوعية  جهة،  جهة    وكمي��ا  ره من  يوميا من  ننش��ا  ال�ي 

إيرف�ن  .2أخرى  اليومية   Erving Goffman  غوفمان  ينطلق  ا�حياة   �� الذات  "تقديم  كتابھ:   ��"The 

ay LifePresentation Of The Self In Everyd  ،"��  االجتماعية من منظور التمثيل املسر��    ا�حياة  دراسة

ا�حياة االجتماعية مسرحا �شارك فيھ جميع أفراد ا�جتمع و�ضطلع فيھ �ل  أّن  واملبادئ الدرامية معت��ا  

التّ   كما أّن .  3متنوعة تتغ�� وفق السياقات االجتماعية ال�ي يجد نفسھ منخرطا ف��ا  فرد بأدوار فاعل  هذا 

 
ن  التفاعل الرمزي هو نظرية من بين العديد من النظريات في العلوم االجتماعية.∗

ٔ
الحقائق تستند وتوجه بناء على َترى هذه النظرية ا

ساس هذه النظرية هو المعاني.
ٔ
فراد  الرموز. وبالتالي فإن ا

ٔ
تدرس نظرية التفاعل الرمزي المعاني الناشئة عن التفاعل المتبادل بين اال

 ). Nilgun Aksanandal, 2009في البيئة االجتماعية. (
ثيرا في القرن العشرين، اشتهر بمساهمته في  1922)-(1982إرفين غوفمان∗∗

ٔ
كـثر تا

ٔ
مريكي، يعتبر اال

ٔ
عالم اجتماع وكاتب كندي ا

 :1956النظرية االجتماعية من خالل دراسته للتفاعل الرمزي في إطار التحليل الدرامي الذي تعرض له في كـتابه سنة 
 Everyday Life inThe Self  ofThe Presentation  صلية ب

ٔ
   ).اللغة اإلنجليزية(النسخة اال

1- Nilgun Aksan and al, “Symbolic interaction theory”, Procedia Social and Behavioral Sciences, (2009), Pp 
902-904. 
Tashmin Nushrat, “Art of Impression Management on Social Media”, World Scientific News, (2016), Pp 89-
102. 

نتوني  ،غدنز -2
ٔ
ترجمة الصياغ فايز، الطبعة الرابعة، بيروت، مركز دراسات  ، علم االجتماع مع مدخالت عربية ، بيردسال ،و�ار�نا

 . 160ص، 2004الوحدة العربية، 

3- Goffman Erving, La mise en scène de la vie quotidienne: La présentation de soi, Paris, Minuit, 1973, 
P9. 
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دور من لغة وخطاب وحر�ات ولباس وتقاليد    �ّل   ھ "يرا�� �ش�ل كب�� طبيعة ا�جمهور املشاهد، وما يتطلبّ 

 .1خاصة"

مختلف    �� الذات  تقديم  خاللها  من  يتم  ال�ي  الطرق  ��خيص  غوفمان  والوضعيات  يحاول  ا�حاالت 

   ،ودراس��ا والسياقات االجتماعية: الرسمية والعادية والتافهة أيضا �� �عض األحيان،  
ّ
ھ إذا �انت  مش��ا إ�� أن

ة تق��ح  ا�حياة اليوميّ   ة، فإّن ة أو اف��اضيّ ة خياليّ ات اجتماعيّ خشبة املسرح، حسب �عب��ه، تق��ح وضعيّ 

 .2ين لهاال ن�ون دائما مستعّد نا ة، لكنّ ات حقيقيّ علينا بدورها وضعيّ 

   خشبة املسرح : ع��  اآل�يولتوضيح املسألة أك��، �عطي غوفمان املثال  
ّ
(الفاعل) بتقمص    ل يقوم املمث

   دة�خصية ذات سمات محّد 
ّ

بال�  خصيّ ترتبط 
ّ
املمث صها  يتقمَّ ال�ي  األخرى  ُ�ش�ل  ات  كما  اآلخرون،  لون 

   ا�جمهور 
ّ
 الط

ّ
ا �� العرض املسر�� والذي ي�ون غائبا ��  شر��ا أساسيّ بوصفھ  فاعل  ة التّ الث �� عمليّ رف الث

 ا، أي �� ا�حياة اليوميّ حال �ان ما يجري ع�� خشبة املسرح حقيقيّ 
ّ
َ�ُل هذه العناصر الث

َ
�

ْ
خ

ُ
الث ��  ة، حيث ت

 عنصر�ن اثن�ن: 

ة من مجموعة املشاهد).   •
َ
ل

َّ
�

َ
ش

ُ
 ا�حياة اليومية ال�ي �عت�� مسرحا (امل

(ما   اآلخرون األفراد  قمص �ل فرد �خصية أو دورا يتما�ىى مع األدوار ال�ي يتقمصها األ�خاص: يت •

ف��ا   يصبح  تفاعلية  س��ورة   �� ا�جمهور  بذلك  مش�ل�ن  التمثيل)،  بفر�ق  غوفمان  عليھ  يطلق 

 .3�� الوقت نفسھ (مرسل ومتلقي) االطرفان: املمثل وا�جمهور عنصرا واحد

   ) 1( موذجتما�� �� ا�حياة اليومية �� النّ �مكن ت�خيص عملية التفاعل االجو  

 غوفمان �� هذا الصدد: يقول إيرف�ن

  
ّ
ق  "عندما يتواجد الفرد �� حضور أفراد آخر�ن، �س�� �ل واحد م��م إ�� ا�حصول ع�� معلومات تتعل

واحد م��م بالقلق تجاه امل�انة    عنھ مسبقا، حيث �شعر �ّل   بالطرف اآلخر أو استدعاء املعلومات ال�ي لد��م

ال�ي يحملها عن نفسھلآلخرة  ة واالقتصاديّ االجتماعيّ  إ�� األف�ار    ،فاتھ تجاه اآلخروكذا تصرّ   ،، باإلضافة 

تخّص  ال�ي  املعلومات  من  ذلك  إ��  وما  وصدقھ  الرّ   وكفاءتھ  ت�ون  ال  هذه  الفرد...  ع��  ا�حصول   �� غبة 

من ولكن  ذاتھ  حد   �� هدفا  عمليّ   املعلومات  مقاصد  إ�ّ أجل  الوضعيّ ة:  �عر�ف   �� �ساهم  �سمح  �ا  ال�ي  ة 

 لألطراف، �ش�ل م��ابط، بالتنبّ 
ّ
   عھ �ّل ؤ حول ما يتوق

ّ
ر�قة ال�ي واحد من اآلخر ما يجعلهم ع�� معرفة بالط

 .4فوا ��ا قصد ا�حصول ع�� االستجابة املرغوب ف��ا"يجب أن يتصرّ 

 

 
 :5/2/0222، شوهد في 2020، . منصة معنىتقديم الذات في الشبكات االجتماعية: تويتر نموذجا"عبد هللا، " ،السفياني -1

twitter-in-fhttps://mana.net/sel 
2- Goffman, Erving, op. cit., p9. 
3- Ibid., p10. 
4- Ibid., p13. 

https://mana.net/self-in-twitter?fbclid=IwAR00-AZizc7eC4Qt2EjObXIjQoNEAPe04OtlRIJVwz7iuWPnzQooJ1-fR4I#_ftn2
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الـ  مقولة  وتحديدا  "التوقع"  مقولة  عن  لبيا�س�ي  إدموند  يتحدث  السياق،  هذا  التوق��"    "حساب  �� 

anticipatif  Calcul  ن هذا ا�حساب الكيفيّ يقال؛ و�تضمّ ا يمكن أن  مل 
ّ
م ذاتھ،  ة ال�ي من خاللها يدرك املت�ل

 اآلخر، حيث �ستند التّ   ة ال�ي يدرك من خاللهاالكيفيّ أيضا  و 
ّ
م لذاتھ؛  وقع �� املقام األول ع�� معرفة املت�ل

 
ّ
فاتھ... و�� املقام الثا�ي، �ع�ن للمخاطب م�انا لعالقة متبادلة. و�مكن  عاتھ وحوافزه ورغباتھ وتخوّ وعن توق

لهذه "العالقة امل�انية" أن تخ��ل األوضاع واألدوار ال�ي يتموقع داخلها املتحاورون؛ ولكن ينتج عنھ أيضا  

 نموذج التفاعل االجتما�� �� ا�حياة اليومية   1رسم توضي�� 

 (إعداد الباحثْ�ن : مستو�� من الكتابات النظر�ة إلرف�ن غوفمان) 
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ذاتية   موقع  –تصورات  لغ��ه  ويسند  "دونيـا"  موقعـا  لنفسھ  �سند  الذي  ا�خجول  عند  املوجودة  ـا  كتلك 

 .1"رفيعـا"

   إّن  
ّ
يتعل  األمر 

ّ
بتمث امل�وّ ق  اآلخر  ا�خاطب  ل  بواقع  (ملتصقة  إدراكية  عناصر  من  نفسھ  الوقت   �� ن 

مي�ان��مات    ،و�سلو�اتھ) خالل  من  مبنية  صورة  أي  عنھ،  ن�و��ا  ال�ي  للصورة  (تبعا  إسقاطية  و�عناصر 

 ما��...).عي�ن والتّ صنيف والتّ ة �التّ ة وعاطفيّ معرفيّ 

أو    ،ن أيضا تمثيال النتظاراتھ (ال�ي من خاللها يمكن للمت�لم أن يؤ�دهاه الصورة عن اآلخر تتضمّ هذ  إّن 

 أن  باملقابل 
ّ
 .2املمكنـة للرسالـة املقصودة "كيف سيتلقى ما أر�د قولھ؟"أفعالھ عـا لردود ال يقبلها)، وتوق

ا  بقدر ما ��منّ   ،تائج واملآالتنا طبيعة النّ فاعل االجتما��، ��مّ فا �� التّ اطر وصفنا أي أدوارنا بفعندما نؤدّ 

كنّ  إذا  ما  أدّ أيضا  قد  التّ ا  سياق  وفق  يجب  كما  أدوارنا  جهةينا  من  بصدده  نحن  الذي  االجتما��    ،فاعل 

فاعل االجتما�� �� ا�حياة اليومية مثل العرض املسر��  عر�ف الذي منحناه إياه معا من جهة أخرى. فالتّ والتّ 

 د  تماما، قد نؤ�ّ 
ّ

 هاخصية ال�ي يتقمصها املمثل أو �عارض ال�
ّ
نا نصفق لھ بحرارة، كنوع من االستجابة،  ، إال أن

 
ّ
عب��، حيث تلعب  ور كما يجب. وهذا ما يطلق عليھ غوفمان با��جام التّ ى الّد ھ أدّ عندما �سدل الستار ألن

 ى. فاعل و�ناء املع�االنطباعات املتبادلة ب�ن األطراف دورا مهما �� س��ورة التّ 

التفاعل   �شرعن مع�ى  التمثيل  فر�ق  قبل  املسرح من  خشبة  و�سقاطها ع��  الواقع  حقيقة  فاستعارة 

��ا ع�� خشبة املسرح  وجميع أنماط السلوك ال�ي يؤدّ   ،اللغة ال�ي يتحدث ��ا املمثل  االجتما��. بمع�ى أّن 

املع�ى والسياقتقود عمليّ  بناء  األدوار  ،ة  األفعال،  وترتيب  إ��   وتأط�� ردود  املرسل  االتجاه�ن معا، من   ��

 ي إ�� املرسل.ي ومن املتلّق املتلّق 

حيث يكمن  ،  3ة عند غوفمان �� "مسرح كب�� ع�� ا�حقيقة وليس ع�� ا�جاز"فا�حياة اليوميّ   وعليھ،

جوهر تحليل غوفمان �� العالقة ب�ن األداء وا�حياة اليومية، مستخدما مصط�ح األداء للداللة ع�� �شاط  

د أمام مجموعة معينة من املالحظ�ن أو ا�جمهور، حيث يمنح الفرد أو املمثل، انطالقا من هذا األداء،  الفر 

 معً�ى  
ّ

تبادل    ومن ثّم   ،ال بذلك مجموعة من االنطباعاتلنفسھ ولآلخر�ن وللوضعية االجتماعية أيضا، مشك

 .4ة �� االتجاه�ن معااملعلومات لتأكيد الهو�ّ 

أّن   �� ي  فالفكرة  والّس   ااعتماد  ،ون ؤدّ الناس  والزمان  امل�ان  فيھع��  املتواجدين  مختلفة    ،ياق  أدوارا 

  أم دون فون �ش�ل مختلف سواء �ان ذلك بو��  معظم األ�خاص يتصرّ   بمع�ى أّن   .وأنماطا من السلوك

فتجاهل الفرد  تقديم الذات �� م�ان العمل مقابل ا�حياة ا�خاصة. و�التا��    بالنسبة إ��و�� كما هو الشأن  

 
ّ
ع منھ كسلوك �� سياق مع�ن قد يؤدي إ�� نوع من االرتباك واإلحراج وا�جدل �� �عض األحيان.  ملا هو متوق

 
1-Lipiansky, Edmond-Marc, «Le rapport de places, connexions», N°68, 1997, P 50. 

ردن".التواصل نماذج ورهانات،"المصطفى عمراني، -2
ٔ
 . 62ص ،2016،منشورات عالم الكـتب الحديث، اربد اال

 . سابقمرجع عبد هللا،  ،السفياني -3
4-Tashmin, Nurshat, op. cit., Pp 89-102.  
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مهم أمرا  االجتماعية  السياقات  �ختلف  واالستعداد  االنطباعات  تدب��  مسألة  �عت��  للتفاعل    الذلك 

 .1االجتما�� ب�ن األفراد

ھ  ،  مثيلو�رى غوفمان، ع�� مستوى التّ 
ّ
" ُ�ستخدم �� املسرح لإلشارة   Décorإذا �ان مصط�ح "الدي�ور أن

  Laال�خصية  ا�حديث عن "الواجهة  أيضا   ، فإنھ بإم�اننا  لھ  إ�� عناصر املشهد املتمثلة �� ا�جهاز الرمزي 

Façade Personnelle الوجھ االجتما��" لإلشارة إ�� العناصر ال�ي يتم من خاللها ا�خلط ب�ن ال�خصية  أو

صة واملمثل نفسھ وال�ي تالزمھ حيثما ذهب. و�شمل هذه العناصر، سواء �انت وظيفية أو تدل ع��  تقمَّ
ُ
امل

العرقية،   وا�خصائص  السن  ا�جنس،  نوع  املال�س،  ع��:  االجتماعية  التحدث،  و ا�حجم،  و الرتبة  طر�قة 

أو التقليد،  و السلو�ات،اإليماءات،  و  وعناصر  واالجتماعية  االقتصادية  فا�خصائص  امل�انة  مماثلة.  خرى 

ا�حاالت االجتماعية، �� ح�ن تتغ�� اإليماءات �ش�ل    العرقية ع�� سبيل املثال تبقى ثابتة وال تتغ�� �� مختلف

  وتأسيسا ع�� ما سبق،  �� ا�حياة اليومية.  �س�ي من �حظة إ�� أخرى أثناء عملية التمثيل املسر�� أو التفاعل

 
ّ

(التأثيث،   décorما�� �� ثالثة أجزاء ك��ى �شمل كال من: اإلعدادص عناصر الوجھ االجتيمكننا أن ن�خ

 . la manière 2والطر�قة  l’apparence الدي�ور)، املظهر

أداء يقوم بھ املمثل ع�� خشبة املسرح هو عبارة عن نوع من الوهم املعلن   أّي   يرى غوفمان، أيضا، أّن 

 
ّ
ھ ال يمكن أن يقع حدث حقيقي يؤثر ع�� املمثل�ن خالفا للمسار الطبي�� ل�حياة  وا�ختلق �سبيا، بمع�ى أن

تقع حيث  "ممثل�نحقيقّية  أشياء    اليومية،  باعتبارهم  األفراد  سمعة  ع��  تؤثر  يتحّدد وأحداث  هم  عمل  " 

��ا  ة ال�ي يؤدّ ال�خصيّ   أي أّن .  3اليومي �� تقديم تمثيالت وأدوار مسرحية �� مختلف سياقات ا�حياة اليومية

 
ّ
ومع ذلك، يتطلب   .ةكما ال ي��تب عن سلوكها أية عواقب حقيقيّ  ،ل ع�� خشبة املسرح ليست حقيقيةاملمث

قنيات ال�ي �عتمدها الناس عادة ��  ، أي التّ وع من األدوار استخدام تقنيات حقيقيةالنجاح �� أداء هذا النّ 

فاأل�خاص الذين �شار�ون �� التفاعل وجها    ا�حفاظ ع�� وضعهم االجتما�� ا�حقيقي �� ا�حياة اليومية.

لوجھ ع�� خشبة املسرح ال يمك��م الهروب وتجاوز املتطلبات األساسية ال�ي تم�� املواقف ا�حقيقية، كما  

مستوى   ع��  يدعموا،  أن  من  التّ يجب  تمك��م  ال�ي  الظروف  ع��  بناء  الوضعية  أو  للموقف  �عر�فا  عب��، 

 .4فاعلية املش��كة بي��متطو�ر لغة وسلوك مالئم�ن للمهام التّ 

�ىي ع�� وجهھ االجتما��/الواجهة ال�خصية وفقا  من جهة أخرى، يميل اإل�سان إ�� إضفاء طا�ع مؤّس 

مشكال بذلك داللة معينة واستقرارا مستقال عن املهام    ، م��ا أو ا�جردةمطية  ة سواء النّ وقعات االجتماعيّ للتّ 

حيث يصبح الوجھ االجتما�� تمثيال جماعيا وحقيقة موضوعية حسب �عب��    .إنجازها تحت غطائھ   ال�ي يتّم 

ا  وهذا ما قد يحيلن . 5غوفمان، كما يمكن أن ُ�ستعمل الوجھ االجتما�� نفسھ ألداء أدوار مختلفة اجتماعيا

 
1-Ibid., Pp 89-102. 
2-Goffman, Erving, op. cit. Pp 30-31. 
3-Ibid., p 240.  
4-Ibid., Id..  
5-Ibid., p 33. 
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 �� تطو�ر الذ�اء   احيو�  ادور   ،�� السياق االجتما��، الذي يلعب،  The Mask/le Masqueإ�� مفهوم القناع  

االجتما�� �جماعة معينة وا�حفاظ ع�� تفاعلها االجتما��، مثلما يقع تماما عندما يتعرض اإل�سان �خطر  

ت ال�ي نصادفها �� ا�حياة  ال�خصيا   محدق ف��رب ح�ى يضمن بقاءه. فبمجرد اإلحساس بز�ف أو حقيقة

يبدأ العقل �� اتخاذ موقع ا�حياد أو    )وهذا بدوره يقت�ىي اكتساب حد أد�ى من املهارات التواصلية(  اليومية

آنذاك   تماما.  ذلك  العكس من  أو  اآلخر عدوا  باعتبار  قناعاو الدفاع  أيضا  منا  واحد  �ل  يضع    ، دون و�� 

هناك جدلية أساسية تتمثل �� رغبة    ّن تفاعل اجتما�� يبدو أ  "وراء �لفـ  �� لعبة األقنعة.منخرطا  و�صبح  

 .1اكتشاف حقيقة الوضع االجتما�� الذي يتواجدون فيھ معا"�� األفراد 

وقد استخدم عالم النفس الشه�� �ارل يو�غ، أحد تالمذة سيجموند فرو�د، مصط�ح "القناع" بوصفھ  

عملية تواصلية وتفاعلية مع الذوات    فرد �� �ّل   يلبسھ �ّل   الوجھ اآلخر ملفهوم الدور. والقناع كما حدده يو�غ

 األخرى ع�� مسرح ا�حياة االجتماعية.  

ة ا�حضور والغياب،  �ا تجعل الفرد يمارس، �� �ل األفعال التواصلية، جدليّ أ�ّ   ��  وتكمن أهمية القناع

وحجب وعيو�ھ ال�ي يمكن أن أي عملية إبراز املعالم اإليجابية ال�ي تم�� �خصية الفرد، وس�� نقاط ضعفھ  

 .2عات �� األش�ال التواصلية ع�� املستوى االجتما��تحدث شروخا وتصّد 

السياق �عرف غوفمان ��ا   "الوجھ")  GoffmanE .(و�� نفس  إيجابية يطالب  باعتباره قيمة اجتماعية 

   �خص داخل تفاعل خاص. إّن 
ّ
نة عن الذات  معيّ ل موضوع إخراج لش�ل يقوم ببناء صورة  هذا الوجھ �ش�

 .3ألجـل اآلخـر

��". و��    وقد اخ��ل غوفمان ت��اءى  أتراءى لك وكيف  مقولة الوجھ من خالل قولتھ الشه��ة: " كيف 

 .4مقولة تطرح �� عمقها لعبة املواقع والسينار�وهات ال�ي �سيج العالقة ب�ن األنا واآلخر

�� �� مجملها "لعبة أدوار"  -نطق السوسيولو��وفق امل -العمليات التواصلية    ّن من هنا أمكننا القول أ

 ما يحدد الفرد ليس خاصيتھ الفردية، و�  ّن أك�� م��ا لعبة أفراد. أل 
ّ
ما الدور أو املوقع الذي يحتلھ �� إطار  ن

 التواصل ال يتحدد من خالل البنيات ال  ّن كما أ  .قيم ا�جماعة
ّ
 ة وغ�� اليّ فظل

ّ
 ة، و�يّ فظل

ّ
ما ع�� ما تحيل عليھ  ن

نتماءات الطبقية والعرقية وااليديولوجية  ال بنيات من مرجعيات إيديولوجية واجتماعية... �عكس اهذه ال

   .فراد املتواصل�نلأل  أل والثقافية...

 
ّ
القدرة ع�� �شكيل    مّما �ع�ي  ، تظهر قدرة التعب�� لدى األ�خاصأيضا  ع�� مستوى التواصل  ،ھكما أن

النشاط الرمزي   �� ش�ل�ن مختلف�ن جذر�ا من  �عب�� صر�ح    وهما:مجموعة من االنطباعات لدى اآلخر�ن 

موز اللفظية أو بدائلها ال�ي �ستخدمها ال�خص �� إطار  فيتضمن الرّ   ،وآخر ضم�ي أو غ�� مباشر. أما األول 

 
1-Goffman, Erving, op. cit., p 33. 

 .76ص ، مرجع سابق،"التواصل نماذج ورهانات" ، المصطفى،عمراني -2
3- Goffman, Erving, op. cit., p 75 

 .76صمرجع سابق، ، "التواصل نماذج ورهانات،"لمصطفىا ،عمراني -4
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ن  فيتضمّ   ،�م يرتبطون معا ��ذه الرموز. وأما الثا�ياللغة من أجل نقل املعلومات إ�� املتحاور�ن املف��ض أ�ّ 

عرضية تختلف عن أسلوب    ارموز   إل��ا بوصفهاظر  مجموعة واسعة من اإلجراءات ال�ي يمكن للمتحاور�ن النّ 

   التعب�� الصر�ح. وكيفما �ان ش�ل التعب��، فإّن 
ّ
ل ب�ن األ�خاص أساسية ��  االنطباعات األو�� ال�ي تتش�

كما يتمثل جانب من مع�ى التفاعل ب�ن األ�خاص �� ال�لمات ال�ي ينطقو��ا، أي اللغة،  .  1ا�حياة اليومية

 2بينما يكمن ا�جانب اآلخر �� األسلوب الذي يتش�ل فيھ القول �� السياق االجتما��.

أّن ة تواصليّ ة عمليّ أيّ   "إّن  ال�ي ينخرط    ة مشروطة مسبقا �سياق اجتما�� يؤطرها، ع�� اعتبار  البيئة 

التّ  خصوصية. ضم��ا  إعطائھ  إ��  تن�ع  وقواعد  ملعاي��  حاملة  تظل  املؤسسة)  الوضعية،  (الفضاء،  واصل 

بالكيفيّ  نتواصل  إّن فنحن ال  الشارع.   �� أو  البيت   �� أو  أو فصل مدر�ىي  داخل مكتب  ذا��ا  سلوك    �ّل   ة 

خدم األسرة بمجموعها جدران البيت �حماية  فمثال، "�ست .  3د"محّد   ينخرط ضمن سياق اجتما��ّ   تواص��ّ 

  �� اس��خاء  من  ذلك  عليھ  �شتمل  بما  ا�حجرات،  أرجاء   �� آنذاك  �شيع  ال�ي  ا�خاصة  ا�حميمية  حيا��ا 

 .4ا�حديث وارتياح �� ارتداء املال�س"

أ الذي    ّن كما  اإلخراج  نمط  وفق  وتقديمها  الذات  إبراز   �� غوفمان،  حسب  �سهم،  االجتماعية  البيئة 

معينة،    اجتماعية  بخصائص  يتمتع  �خص  أي   ّن أ  مبدأ  يقوم ع��  ا�جتمع  ّن توخاه أمام اآلخر، حيث نجد أت

لذلك  يتعاملوا   وأن   قيمتھ  يقدروا   أن  شر�ائھ   من  يتوقع   أن  عادة   لھ   يحق وفقا  إدغار  .  5معھ  ويش�� 

"حاجتنا الع��اف اآلخر بنا �� جزء ال يتجزأ من حاجتنا الذاتية لتأكيد    إ�� أّن أيضا    Edgar Morinموران

 .6ذواتنا"

 : الرقمیة  البعد االجتماعي والتواصلي للهویة: تقدیم الذات بین الحیاة الیومیة والحیاة  -3

التواجد    ماس ب�نتّ ال  حدود   عنديمكن من خاللها الوقوف    كب��ة  �� العصر ا�حا��، لم �عد هناك فروقا

  ، سواء �علق األمر بالتواجد السي��ا�ي  رق�ي داخل ا�جتمعال  والتواجد  ،)أي ع�� مستوى الواقع املادي (  يافعل

هذا الوسيط (ا�حواسيب،    .عن طر�ق وسيٍط رق�ي (اآللة)  أو  ،زم�انيا أي تناظر�ا (وجها لوجھ) �� اآلن والهنا

تحقيق   أجل  من  سلفا  املصممة  اإللك��ونية  بال��امج  يزخر  الذي  اإللك��ونية)  األلواح  الذكية،  الهواتف 

 
1- Goffman, Erving, op. cit., p 12. 

  غدنز، -2
ٔ
،  للترجمة العربية المنظمةبيروت : ، ترجمه وتقديم فايز الصياغ علم االجتماع مع مدخالت عربية ،سالنتوني وكارين بيردا

 . 164ص  ،2005
- 295، ص )2016(السنة الثانية،  -العدد الرابع نقد وتنوير،  والرهانات"،"سوسيولوجيا التواصل: الفرضيات ، المصطفى ،عمراني -3

083. 
4- Giddens Anthony, Sociology, Fifth edition, Plity Press, 2006, P 148. 
5- Goffman, Erving, op. cit., P 21. 

ولى، الهوية البشريةالنهج ٕانسانية البشرية إدغار،  ،رانمو  -6
ٔ
بو ظب، ترجمة هناء صبحي، الطبعة اال

ٔ
بو ظب، هيئة يا

ٔ
للثقافة  يا

 .  95ص ،2009والتراث، كلمة،
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وا�حاجة إ��    ،وا�حاجة إ�� التواصل والتفاعل  ،عن الذات  حاجات اإل�سان االجتماعية: �ا�حاجة إ�� التعب��

 االع��اف املتبادل ب�ن أفراد ا�جتمع. بمع�
ّ
 �عارض ب�ن الفع�� والرق�ي.  ھ ال يوجد أّي ى أن

 
ّ
أن إ��  السياق  هذا   �� اإلشارة  الرق�يوتجدر  مصط�ح  �ستعمل  االف��ا�ىي  ∗نا  أّن Virtuelوليس  ذلك   ،  

مصط�ح االف��ا�ىي يرد غالبا للداللة ع�� "ا�عدام الوجود التام أو الوهم، وهو مع�ى خاطئ، �� ح�ن يطلق  

سفة ع�� ال�ىيء املوجود �ش�ل �امن، وال يتعارض االف��ا�ىي من الناحية الفلسفية  �عب�� االف��ا�ىي �� الفل

   ،مع ا�حقيقي
ّ
ت �لمة اف��ا�ىي  "وقد اشتّق .  1ما يتعارض مع الفع��: فال�جرة موجودة اف��اضيا �� البذرة"و�ن

virtuel    الالتينية ال�لمة  اشتّق   virtualisمن  �لمة  ال�ي  من  بدورها  �ع�ي    virtusت  والطاقة. القوّ ال�ي  ة 

�ا أصبحت �ش�� إ�� ما يجري �� شبكة  و�ستعمل �� وسائل اإلعالم بمع�ى "الرق�ي" أو "غ�� املادي"، أي أ�ّ 

 .2األن��نيت بالتعارض مع ما يجري �� العالم الواق��"

الواق�� بل  "إن االف��ا�ىي ال يتعارض مع   �� هذا االتجاه أيضا، "�حح بول ف��يليو هذا الفهم بالقول:

موّ�  ا�حا��.  أّن مع  �ع�ي   حا  ال  املادية  غ��  وطبيعتھ  ا�حواسيب  ذاكرة   �� االف��ا�ىي  العالم  وجود  نمط 

با ألي نوع  و�التا��، تجنّ  3البعض ي��جم �لمة اف��ا�ىي إ�� "شبھ الواق��". بالضرورة عدم واقعيتھ بدليل أّن 

 لدى القراء عن   نمن االرتباك واللبس اللذين قد يحصال 
ّ
نا �ستعمل مصط�ح  د استعمال �لمة اف��ا�ىي، فإن

التّ الرّ  أش�ال  جميع  ممارسة  من  االنتقال  ع��  للداللة  تناظر�ّ ق�ي  املادي  الواقع   �� االجتما��  إ��    ،افاعل 

 فاعل االجتما�� ب�ن األفراد تواصال ومع�ًى.ممارس��ا ع�� وسيط رق�ي مع االحتفاظ بجميع عناصر التّ 

 ا الصدد:يقول السفيا�ي �� هذ

  
ّ
التواصل  "إن (مواقع  الشب�ات   �� أيًضا  ونمارس  اجتماعية،  سلوكيات  نمارس  ا�حقيقي  العالم   �� نا 

، كما نقوم �� العالم ا�حقيقي �عمليات تواصل حقيقية مع ا�ج��ان والناس  
ً
االجتما��) سلوكياٍت اجتماعية

العالم   و��  إ�خ،  حولنا  ع�  ]الرق�ي[من  تواصل  �عمليات  نقوم  أوسع"أيًضا  نطاق  "إن  و�قول    .�  مضيفا: 

ُئك سلًفا لفكرة  ��ِيّ التفاعلية     الشب�ات االجتماعية واملنتديات واأللعاب 
ّ
 أن

ّ
ل، فتطلب منك اختيار  ك ممث

   اسمك “املستعار” وهو القناع الذي ستلبسھ ��
ّ

 مسرحية الشب�ات، وتمك
ّ

طبيقات  ب�ات والتّ نك �عض الش

  ور الذي تر�د القيام بھ، وتختار حي��ا اللباس الذي تفضلھسب الّد رمز�ة لك تنا  صورة  ”Emoji“من اختيار

 
جهزة اإللكـترونية  الفيديويدل مصطلح الرقمي على طريقة نقل وتخزين المعلومات الصوتية والكـتابات و∗

ٔ
و اال

ٔ
نترنيت ا

ٔ
في شبكة اال

جهزة المعالجة الرقمية تنبني على لغة برمجية تقوم بتحويل المعلو
ٔ
ن ا

ٔ
لواح اإللكـترونية..)، إذ ا

ٔ
مات (الحواسيب، الهواتف الذكية، اال

رقام 
ٔ
وجاء في المعجم الوسيط   .في ذاكرة الحاسوب مما يساعد في معالجة ونقل البيانات في الشبكة العنكبوتية وتخزينها 0و 1الي ا

ة ة الموجودة: شبكة رقمي� ة مطّورة عن الخدمات الهاتفي� ة .شبكة اّتصاالت رقمّية عالمي� ُتعد�  1و 0لغة برمجية تعتمد الرقمين  :لغة رقمي�
نة لتستخدم في الحاسبات والبرامج اإللكـترونية كوسيلة للعمل بها. يًصا طبًقا لقواعد معي�  خّصِ

ولى، بيروت، هيئة البحرين للثقافة  عالمنا االفتراضي: ما هو؟ وما عالقته بالواقع؟ ليفي، بيير،  -1
ٔ
ترجمة الكحال رياض، الطبعة اال

ثار، 
ٓ
 .  15، ص2018وا
ولى، المنامة، سوسيولوجيا االتصال والميدياإريك،  ،ميغري  -2

ٔ
 . 603، ص2018، ترجمة لعياضي نصر الدين، الطبعة اال

 . 604نفسه، صالمرجع  -3

http://www.shouf123.com/
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ّ

والش بل  وألوانھ،  بھ  تظهر  أن  تحّب وتحب  الذي  حيث:  �ل  من  بھ  اآلخرون  يراك  الوزن،   أن  (الطول، 

  فكرة أّن  الشعر...)، و�بدو الوضع إ�� هنا مقارً�ا مع 
ّ

"املشارك�ن �� الش
ً

 .1ب�ات االجتماعية ممثلون فعال

 لوحدي" التّ في  ش��ي تور�لي�� السياق ذاتھ، �ستكشف عاملة النفس  
ً
حديات املتعلقة بإثبات  كتا��ا "معا

من العمر ستة عشر   البالغة  مر�كيةاأل طالبة  ال،  Audreyث عن "أودري"  ، و�� تتحّد الرق�يالذات �� العالم  

ما    أودري ��� أّن   تؤكد الباحثة أّن تتمتع �شعبية كب��ة ع�� وسائل التواصل االجتما��. حيث  ال�ي  عاًما و 

�ا "توأم صغ�� لها ع��  مثيل. وتصف هو���ا ع�� فيسبوك بأ�ّ تضعھ ع�� اإلن��نت هو نوع من األداء بمع�ى التّ 

 للتعليقات. وتدافع تورك��    اإلن��نت"، و�� تتالعب ��ا و�عيد �شكيلها
ً
ال�ي تقر بفضل    عن فكر��ااستجابة

اإلن��نت حيثشبكة  جوانب  استطا  ،  تأكيد  أودري  وتطو�ر من  عت  تلك  �خصي��ا  �شعر ها،  ال  قد  ال�ي 

 .2بيئات حقيقية تطلقها �� بالراحة ح�ن

(ع�� حد    ال يتوقف أبداالدور الذي ير�حھ، و"  فرد  �ل  يلعب فيھ  هكذا، يبدو فيسبوك فضاء مسرحيا  

 تفاصيل األداء.  أمام حشد كب�� يراقب"، نحت تمثال خاص بھ عن  )أفالطون �عب�� 

طر�قة  �ع�ي اختيار ا�حتوى و   ،التواصل االجتما��الفيسبوك، و�ا�� مواقع    ذن، ع��إ  تقديم الذاتإن   

لعملها،   املسر��  إرضاءاإلخراج  حشد    أو  ��دف  قبل  من  اإل�جاب  الرق�يج�ي  ا�حا ".ا�جمهور    جة وهذه 

يراقبنا    الرق�ي املتعلقة برضا اآلخر   لتن�جم،  لذاتام ع��  تحتّ   دوما،الذي    وقواعد   إعادة �شكيل دورها 

 . نخرط فيھالذي ت الرق�يا�جتمع 

  ) ع�� �حياة االجتماعية(ا�خاصة با  Goffmanوفيما ي�� جدول نو�ح من خاللھ إسقاط نظر�ة غوفمان

 مواقع التواصل االجتما��:  ، وتحديدا شبكة األن��نيت

 

 

 

 

 

 
 مرجع سابق.  عبد هللا، ،السفياني -1
ة علوم اإلعالم واقع البناء الذاتي للهوية"ممواقع التواصل االجتماعي و" ثرّيا، ،السنوسي -2

ّ
السنة   ، 3واالتصال، عدد ، مجل

 . 2019. الثانية
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(ا�خاصة با�حياة االجتماعية) ع�� شبكة األن��نيت، وتحديدا مواقع   Goffman إسقاط نظر�ة غوفمان: 1جدول 

 1التواصل االجتما�� 

اقع التواصل   ا�حياة اليومية  املسرح  شبكة األن��نيت ومو

 االجتما�� 

��   العرض االجتما��  (التفاعل  التفاعل  تدفق 

 الواقع) 

 تدفق التفاعل رقميا 

صة   االن��نيت   ال�خصية االجتماعية  ال�خصية املتقمَّ  �� املستخدمة  ال�خصية 

 ومواقع التواصل االجتما��. 

 الفرد (مستخدم األن��نيت)  الفرد  املمثل (الفاعل) 

طر�قة التفاعل رقميا (التعب�� عن طر�ق   املظهر والسلوك ع�� مستوى الواقع  الدور 

 التعليقات...)املنشورات، الصور، 

  أطراف التفاعل االجتما��: األ�خاص ا�جمهور (فر�ق التمثيل) 

أثناء    املتحاور�ن للفرد  املراقب�ن  أو 

 التفاعل �� ا�حياة اليومية. 

ومختلف   األن��نيت   �� املستخدم  شبكة 

شبكة   االجتما��:  التواصل  مواقع 

املراقب�ن األ�خاص  أو  للفرد    األصدقاء 

 االجتما�� الرق�ي. أثناء التفاعل 

 خشبة املسرح: 

��خيص   �� املمثل  ينخرط 

الستار   ع 
َ
ُيرف عندما  الدور 

حيث   املشهد  ببداية  إيذانا 

بناء   املمثل  سلوك  يتش�ل 

ا�جمهور   توقعات  ع�� 

اإلعداد   وكذا  املشاهد 

ال�ي  لل�خصية  املسبق 

 يؤد��ا. 

يتصرف الفرد وفق ما هو متوقع منھ ��  

االجتماع والوضعية  ال�ي السياق  ية 

أو  بو��  آخر�ن  أفراد  مع  ف��ا  يتواجد 

وعادة يأخذ السلوك أش�ال    ،دون و��

ع��   بناء  اليومي  التفاعل  من  مختلفة 

مثل   مجتمعية  وأعراف  ثقافية  معاي�� 

عطلة   حول  وا�جامالت  التحية  تبادل 

��اية األسبوع أو االنتظار �� الصف من  

أجل الدخول إ�� املتجر أو الصعود إ�� 

 .ا�حافلة

املستخدم ذاتھ رقميا �� ش�ل أداٍء    يقدم

ما   الهو�ة  م�ونات  �ختلف  استعرا�ىي 

الرقمية   الهو�ة  �ش�ل  إ��  يؤدي 

تتغ��  أن  املمكن  من  وال�ي  للمستخدم 

 حسب �ل موقع. 

 
1-Tashmin, Nurshat, op. cit., Pp 91-100.  



بعاد  
ٔ
. ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  االجتماعية والتواصلية للهويةاال

ٔ
.،  المصطفى عمراني  .د ا

ٔ
 اليزيدي   رضا  ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)186( 

يتخلص   ال�واليس:  خلف 

املمثل من الدور الذي يلعبھ  

حينما �عود إ�� غرفة تبديل  

املال�س أو امل�ان ا�خصص  

لالس��احة، حيث ي�ون ع��  

ال�ي  طبيعتھ  أو  حقيقتھ 

املقيدة   غ��  ذاتھ  �عكس 

 �� يؤد��ا  ال�ي  بال�خصية 

لتقييم  .العرض فرصة  و�� 

أجل  من  واالستعداد  األداء 

ع��   أخرى  مرة  الظهور 

 خشبة املسرح.  

الناس   يتفاعل  العامة،  األماكن  عكس 

وأماك��م   منازلهم   �� أك��  براحة 

ف املرء �ش�ل  ا�خاصة، حيث ال يتصر 

رس�ي مع أفراد أسرتھ كما هو الشأن ��  

آخر   اجتما��  سياق  أي   �� أو  العمل 

والتقمص.   اإلعداد  من  نوعا  �ستد�� 

ا�خاصة   األماكن  أيضا  �سمح  كما 

الظهور   أجل  من  باالستعداد  لألفراد 

مرة أخرى �� ا�حياة اليومية العامة وما  

وسلوكيات   سياقات  من  تقتضيھ 

 مختلفة.  

يق تصرفاتھ  عندما  بتقييم  الفرد  وم 

وسلوكياتھ وتوج��ها بناء ع�� ما حدث أو  

ما سيحدث، أي �عديل السلوك و�ظهار  

ثم   ومن  ال�خصية  سمات  إخفاء  أو 

الظهور  ب�ن  تفاعلية  س��ورة   �� األدوار 

ومدى    ) and offlineonline(والتخفي  

ي�ون  ال  املستخدم.  شبكة  استجابة 

ال �عملية  واعيا  دائما  تقييم  املستخدم 

  .واإلعداد

   Cassili  يرى �اسي��
ّ
النّ أن الشاشة  ھ ال يجب  طر�ق  الذات عن  تمثيل  إ��  لتحديد هو�ة  ب�ونھ  ظر  أداة 

املستخدم فقط، بصرف النظر عما إذا �ان هذا التحديد �سمح لنا بالتعرف ع�� املستخدم �� فضاء من  

ال.   أم  ف��ا  نتقابل  أن  يمكن  ال�ي  اليومية  ا�حياة  أداة  فضاءات  �ىيء  �ل  قبل  التمثيل  �عت��  أن  يجب  بل 

 .1للتموضع (تحديد املواقع) والبحث عن االع��اف داخل ا�جتمعات الرقمية ال�ي ي�جأ إل��ا الفرد

رغبة الظهور �� �ىيء    أّن   Serge  Tisseron  من جهة أخرى، يرى الطبيب وا�حلل النف�ىي س��ج تيسرون

غبة  هذه الرّ   أكيد عل��ا، مش��ا إ�� أّن تقديم الذات هو نوع من التّ   وأّن   ،أسا�ىي وداخ�� �� ال�ائن اإل�سا�ي

 باعتبارها فضاء �جميع تحوّ   تمر اليوم عن طر�ق مواقع التواصل االجتما��،
ّ

ال��ا.  الت مظاهر الذات و�شك

يال  �ا خة ثابتة. إ�ّ ة بالفرد، ناهيك عن أن ت�ون هو�ّ ة خاصّ الهو�ة لم �عد ملكيّ   و�و�ح س��ج تيسرون أّن 

د  فرد متعّد   مرة حيث يصبح �ّل   �عتمد ع�� تفاعالت ب�ن مجموعة من األ�خاص، ما يجعلها تختلف �� �ّل 

 .2بالرجوع إ�� الفضاء االجتما��الهو�ات  �مكن �عر�فھو الهو�ات. 

ت إثار��ا من طرف  قد تّم   بتقديم الذات  مواقع التواصل االجتما��مسألة ارتباط    ّن أإ��  إلشارة  تجدر او 

أنا ��  منشور �� �حيفة نيو�ورك تايمز تحت عنوان "  �� مقال  Peggy Orenstein� أور�شتاين"  �ال�اتبة "بي

قيمة    من خالل تأكيد ، تجر���اتحدثت فيھ عن  حيث    )I Tweet, Therefore I  Am(   تو���، إذن أنا موجودة"

واع��فت �شغفها باستخدام  ينة.  مع�� بناء الذات ونحت هو�ة  مواقع التواصل االجتما��، وتحديدا "تو���"

 
1-Casilli Antonio, « Être présent en ligne: culture et structure des réseaux sociaux d'Internet », Idées 
économiques et sociales, N° 169, 2012, p 18. 
2-Tisseron Serge, «Image de soi et réseaux sociaux: de nos penderies à nos ordis», Salut & fraternité N°79 
octobre, 2012, p 8. Récupéré du: https://www.calliege.be/salut-fraternite/79/ 

https://www.calliege.be/salut-fraternite/79/
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بالنسبة لها فرصة للتعب�� عن    مواقع التواصل االجتما��التو��� من أجل إثبات ذا��ا، حيث مثل استخدام  

 .1�� سياق اجتما�� جديد�عر�ف تجر���ا  ةعادو� نفسها وتطو�ر كيا��ا الداخ��،

الس�� إ�� االع��اف من قبل اآلخر    بأّن   LipianskyMarc -Edmond  من جهتھ يرى إدمون مارك ليبيا�س�ي

الس��ورات   ب�ن  من  وواحدا  التواصل،  أجل  من  الالو��  محر�ات  ب�ن  من  واحدا  نفسھ  الوقت   �� ي�ون 

وهذا ما يجعل مواقع التواصل االجتما�� فضاء يتيح كال األمر�ن    .2األساسية ال�ي يتم من خاللها بناء الهو�ة

��  عرض) الذات للداللة ع�� الرغبة �� التواصل و- واء عن طر�ق تقديم (استعراضس   ،لفردا  بالنسبة إ��

 البحث عن التأكيد عل��ا من جهة أخرى.عن طر�ق  و أالتعر�ف ��ا من جهة، 

ليبيا�س�ي  حسب  االع��اف  حاجLipiansky  فطلب  مختلف  �عب��ه   �� يتبع  يتحدد  ا،  والذي  الهو�ة  ت 

 بدوره من خاللها. فهناك:  

 ي�ون معروفا باسمھ. ف ا�حاجة إ�� الوجود: أن ي�ون الفرد متواجدا وظاهرا بالنسبة لآلخر�ن،  •

يحتل م�انة مع��ف  فا�حاجة إ�� اإلدماج: أن يتم إدماج واندماج الفرد داخل مجموعة من األفراد،   •

 �تم اعتباره عضوا شرعيا مشا��ا أو متساو�ا مع اآلخر�ن.و  ��ا،

�تم ا�حكم عليھ �ش�ل  و ي�ون محط تقدير،  فا�حاجة إ�� القيمة: أن َيمنح صورة جيدة عن الذات،   •

 إيجا�ي. 

ا�حاجة إ�� السيطرة: أن ي�ون قادرا ع�� السيطرة ع�� أش�ال التعب�� وع�� الصورة ال�ي يمنحها   •

 عن الذات.  

�تصرف  و ائص �خصيتھ،  يؤكد ع�� خصفا�حاجة إ�� التفرد: أن ي�ون الفرد مم��ا عن اآلخر�ن،   •

 كما هو، وع�� ما هو عليھ.  ُيقَبلف�جيتھ ع�� 

�� عالقة يتم بفضلها تجديد هو�ة  ف ،  من هنا   �ل هو�ة تتطلب تواجد هو�ة أخرى، أي �خصا آخر، 

 .3الذات

هذه   الفرد يحاول دائما أن يقدم أفضل صورة عن نفسھ. لكن، يبدو أّن فإّن  كما أشرنا إ�� ذلك سابقا،  و 

ة قد أخذت حجما أك�� مع ازدهار التكنولوجيات ا�حديثة، خاصة شبكة األن��نيت ومواقع التواصل  الظاهر 

االجتما�� ال�ي فتحت ا�حدود أمام استعراض للذات تجاوز حدود الدائرة االجتماعية التقليدية أو املتعارف  

) باألن��نيت االجتما��، �سمح للفرد  Millerand  )2010و  Proulxيصفھ  الذي    2.0عل��ا. فاألن��نيت أو الو�ب  

 
1- Peggy Orenstein,"I Tweet; Therefore I Am"", The New York Times, 2010, July 13, Available at: 
https://www.nytimes.com/2010/08/01/magazine/01wwln-lede-t.html 
2- Lipiansky Edmond Marc,« L’identité dans la communication ». Communication et langages, N°97, 
1993, Pp 31-37. Récupérer du: 
https://www.persee.fr/doc/colan_03361500_1993_num_97_1_2452?q=lipiansky 
3- Lipiansky, Edmond Marc, op. cit., Pp. 32-37. 

https://www.nytimes.com/2010/08/01/magazine/01wwln-lede-t.html
https://www.persee.fr/doc/colan_03361500_1993_num_97_1_2452?q=lipiansky
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ُيظهر نفسھ ع�� وسائل ش�ى، حيث �ش�ل ا�حديث عن الذات نوعا جديدا، وأن    ث عن نفسھ،بأن يتحّد 

 .1�سبيا، من التواصل. بقطع النظر عما هو معروف �� األدب بالس��ة الذاتية

ألدوارهم املتغ��ة من موقع    األفراد  دارةإ  كيفية  مالحظة  تتيح  أن  من شأن مواقع التواصل االجتما��  إّن 

إ�� و�الرجوع  آخر.  التمثيل  فإّن   غوفمان،  إ��  أو  واأل�شطة  السياق،  ختلفت   اإلجراءات  وكذلك    باختالف 

املعتمدة. يتّم   املمكن  فمن  وهكذا،   "الوجوه"  الذات  أن  يرغب  وفقا  تقديم  الذي    إظهاره   ��  املرء  للوجھ 

 ، وملعارفھ �� فيسبوكin-Linked  لزمالئھ �� العمل �� لنكد إنو   ،Instagram  ألصدقائھ وأقر�ائھ �� أ�ستغرام

Facebook  أي عادة  املمثل  �ستخدمھ  الذي  الرمزي،  ا�جهاز  سوى  ليس  ال�خصية)  (الواجهة  ...فالوجھ 

االجتماعية ليست  ا�حالة  و املوقف،  و فامل�انة،  .  2الفرد، سواء �ان ذلك قصدا أم ال، أثناء أدائھ أو تمثيلھ

إ�ّ  إظهارها.  و�التا��  امتالكها  للمرء  يمكن  املن�جم، أشياء مادية  الالئق،  السلوك  إنتاج  نماذج من أجل  �ا 

األنيق والوا�ح �ش�ل جيد، سواء تمت ممارستھ بطالقة أو بصعو�ة، بو�� أو بدونھ، عن حسن نية أم  

 .3تحقيقھ �� �ل مرة و�جب  تحي�ن)تحديث ( إ�� يحتاج  �ش�ل تفاعال النماذج هذه  نفاقا. إّن 

ومن    ؟مواقع التواصل االجتما��، من الذي يمتلك القوة  يبدو السؤال مختلفا �عض ال�ىيء �� حال  لكن،

أّن  نجد  حيث  السلطة؟  يمارس  ثقلها ومزاياها من    الذي  ب�ل  تأث��ها وتضغط  تمارس  التكنولوجية  األداة 

و�التا��    ،الشعور باالنتماء إ�� الشبكةو االستعمال الفردي،  و األحداث،  و اآلنية،  و الصوت،  و قبيل: الصورة،  

 و إ�� ا�جموعة،  
ّ
 و ھ  العضو�ة... كما أن

ّ
وذلك راجع إ��    ،نا ال نختار الشب�ات االجتماعية نفسهامن املؤكد أن

اختالف اختياراتنا واهتماماتنا ورغباتنا... ف�ل شبكة اجتماعية لها اتجاه خاص �عكس نوعا من التقارب  

 .4االهتمامات...و الشغف، و الفئة العمر�ة، و �سا�ي كيفما �ان والذي يتمثل �� املهنة، اإل

 :linkedinمؤسس موقع لنكد إن ،Hoffmaneid �� االتجاه نفسھ، يقول هوفمانر�د

 إ"
ّ
فيسبوك  فالمختلفة جدا.    [مواقع التواصل االجتما��]هذه الشب�ات  ھ، ع�� الرغم من املظاهر، فإّن ن

Facebook    بمثابة هو  املثال  سبيل  ألّن املن�ل ع��  اف��ا�ىي   ،  م�ان   �� تجتمع  أن   �� األساسية  الفكرة 

أو   أطفالك  صور  �شاركهم  أن  يمكنك  الذين  أولئك  معارفك،  من  صغ��  جزء  منك،  املقر��ن  باأل�خاص 

 ]النادي[مثل  MySpace  األمسيات ال�ي تذهب إل��ا.(...) ماي سبيس
ّ
ل�خ�ىي مث��ا قدر  ك تجعل ملفك ا، ألن

 
1- Vrignaud Caroline, «Se mettre en scène sur les réseaux sociaux : le rôle de la photographie sur 
Facebook». Université Du Québec, Montréal, 2015, P 10. Consulté le 30/11/019: 
https://archipel.uqam.ca/7604/ 
2- Goffman, Erving, op. cit., P.29. 
3- Ibid., P 76. 
4- Elouizi. Mustapha, «Les réseaux sociaux : contexte tumultueux en enjeux complexes», BAHITOUN 
La Revue Marocaine De Sciences Sociales Et Humaines, N° 1, 2017, P 15. 

https://archipel.uqam.ca/7604/
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، ألنھ �عمل ع�� إبقائك متواصال مهنيا، �ساعدك ع�� تنفيذ  املكتبهو    Linked inاإلم�ان.(...) لنكد إن  

 .1املشاريع و�نجاح حياتك املهنية.(...)"

 
ّ
إن التواصل االجتما��،  ھ  لكن، يمكن القول �عد إجراء مالحظات دقيقة الستخدامات مختلف مواقع 

فيما يتعلق بأهداف �ل موقع وطرقھ التفاعلية ال�ي   املواقعختالفات الظاهرة ب�ن هذه  ع�� الرغم من اال و 

أو   (أ�ستغرام)،  الفيديو  مقاطع  أو  الصور  �استخدام  التق�ي  با�جانب  التقيد  بمع�ى  مستخدميھ،  تؤطر 

(تو���)،   (املنشورات  العمل  إنأو  أش�ال    )ولنكد  من  األنواع  هذه  �ل  ب�ن  املزج  الذات  أو  عن  التعب�� 

  (فيسبوك...)
ّ
ھ من ا�حتمل أن يقع  مما �سمح بإم�انية التنقل ب�ن السياقات االجتماعية و�غي�� األدوار، فإن

ات  و من قبل الذ  أو دونھتداخل ب�ن السياقات االجتماعية واألدوار واألدوات والرسائل، سواء تم ذلك بو�� 

 املتفاعلة. 

طبيعة مواقع    حسب   الذات ع�� املستوى الرق�ي، تأخذ طا�عا متنوعا   عملية اإلخراج ال�ي تمارسها   ّن إ

تقديم  بخصوص  هذا اإلخراج للهو�ة الرقمية يختلف عن ما طرحھ غوفمان    ّن أ  التواصل االجتما�� . كما

ھالذات ع�� املستوى الواق��، من حيث 
ّ
اقتحام اآلخـر إال بموافقتھ، أي ما يصط�ح عليھ غوفمان   يتّم ال   أن

ffmanE. Go مدخرات األنا" (حياة خاصة، موضوعات خاصة،أسرار، شؤون �خصية ...).ـب" 

فإحدى قواعد التواصل من الناحية السوسيولوجية، هو عدم اقتحام مجال اآلخر ، إال ح�ن يحدث  

التفتح من جانب هذا األخ��. وهذا ره�ن بمجموعة من الضوابط العرفية (تجارب سابقة، معرفة متبادلة،  

ا �� ح�ندرجة  نا  أللفة، رغبة...)؛ 
ّ
الذوات تجارب سابقة وذاكرة    أن أغلب  نتقاسم مع  الرق�ي، ال  العالم   ��

و�نيات سي�ولوجية   ،فكر�ة متعددة يات ومرجع ،مش��كة، بل نحن أمام �ائنات بامتدادات ثقافية مختلفة

صورا الرق�ي  املستوى  ع��  واآلخر  األنا  ب�ن  اإلدراك  عملية  ف��ا  تطرح  تحملھ    متنوعة…  ما  عن  مختلفة 

اإلدرا�ات الواقعية من ال��امات تفرضها شروط النسق املش��ك ب�ن األنا واآلخر ع�� مستوى األدوار ال�ي  

  األنا واآلخر ع�� املستوى الرق�ي يمارسان ع�� "القناع"  ّن يمارسو��ا ع�� مسرح ا�حياة االجتماعية. بمع�ى أ

�ل طرف    ع��  ن هو���ما، و�خفاء لعناصر أخرى �ستع�ىيجدلية ا�حضور والغياب، أي حضور لعناصر م

 الكشف ع��ا، ألن ال�جل االجتما�� املش��ك بي��ما مغيب.  

 � ممارسة  عملية  �سهل  أساليب  ّل  وعليھ،  من  وغ��ها  والتضليل  والتمو�ھ  وا�جذب  اإلغراء  أش�ال 

إ  "Digital  Phishing  الرق�ي  "االصطياد  السي�ولو��.   باملفهوم 
ّ
ليبيا�س�ي، نا  ن عليھ  يصط�ح  ما    أمام 

Edmond Marc Lipiansky  اس��اتيجيات اإلثارة"    ـب"Les Stratégies de séduction  أي االس��اتيجيات ال�ي

 تجعل من اآلخر نقطة ا�جذب، وموطن التعاطف واالندماج �� عاملھ الرق�ي/االف��ا�ىي. 

أو "كيف أظهر    ،الصورة ال�ي تحملها ع�ي؟"  ولذلك تأ�ي األسئلة ال�ي يطرحها غوفمان، من قبيل "ما ��

إطار   وتنتقل من  التفاعل  دائرة  تتسع  حيث  الرق�ي،  الفضاء  داخل  جديدة  وتمظهرات  صورا  تأخذ  لك؟" 

 
1- Molinaro Fabrice, «Facebook, c'est la maison, et LinkedIn, le bureau», 2009, visité le 28/09/2019 à: 
https://www.les-infostrateges.com/actu/facebook-c-est-la-maison-et-linkedin-le-bureau 

https://www.les-infostrateges.com/actu/facebook-c-est-la-maison-et-linkedin-le-bureau
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ضيق(تفاعل داخل ا�جتمع) إ�� إطار أك�� رحابة (ا�جتمع املعولم)، حيث التفاعل ال حدود لھ، وال �سيجھ  

يتجسد مع ذوات العالم الرق�ي بدون شروط مسبقة، حيث يتم ��   أعراف وتقاليد مش��كة ومسبقة، بل

إ�� عواملها، و�� أغلب األحيان دون استئذان. بمع�ى أ الولوج  العالم اقتحام للذوات، وسهولة  األنا    ّن هذا 

يمكن أن تقتحم ملعب اآلخر وتبدأ اللعب معھ، أو تنخرط �� دردشة أو تواصل اف��ا�ىي دون حاجة إ��  

 ة و�طار اجتما�� مش��ك. معرفة مسبق

 إ
ّ
تتفاعلن ذوات  لصور  الرقمية  املرايا  لعبة  أمام  بأش�ال    فيما   نا  التواصل،حيثمتنوعة  بي��ا  يتم    من 

�سينار�وهات  الذات  جديدة  مستحدثة  تقديم  مع    و�لغات  فضاء تن�جم  يفرضها  ال�ي  التقنية    الطبيعة 

مالرق�ي م جديدة    اجتماعية  اوأعراف   اطقوسبذلك    ة ؤسس ،  اإلخراج  ع��  الدرس  ستوى  من  �ستد�� 

��السوسيولو��   النظر  أجل    مقار�اتھ  إعادة  مظاهر من  ع��  ا  استجالء  تتم  ال�ي  االجتماعية  لتفاعالت 

 مستوى البنية الرقمية.

 : خاتمة  -4

خالصة القول، قبل وقت طو�ل من ظهور األن��نيت، تم تحليل السلوك اإل�سا�ي داخل ا�جتمع �� إطار  

مفهوم التفاعل االجتما�� باعتباره س��ورات جدلية قيل حولها الكث�� من الكالم ح�ى ظهرت ثنائية خشبة  

م فيھ عرض الذات و�ظهارها  ، حيث �عت�� املسرح فضاء يتGoffman  املسرح وال�واليس ال�ي جاء ��ا غوفمان 

هيئٍة   ع��  ي�ون  الذي  املمثل  ع��  فقط  حكرا  ت�ون  أن  املف��ض  من  ال�ي  ال�واليس  عكس  ا�جمهور  أمام 

ا�جمهور  أمام  عليھ  يظهر  قد  عما  تماما  ذلك،  تختلف  ع��  االجتما��   بناء  للتفاعل  النظري  اإلطار  فإن 

تعو�ض �ل من خشبة املسرح وا�حياة اليومية بالشبكة  والتمثيل املسر�� يبقى قائما ح�ى لو قمنا اف��اضا ب

éseauR عدم االتصال أو خارج ا�خط   وال�واليس وا�حياة ا�خاصة بخاصيةligne hors-Off line1 . 

التفاعل    وتأسيسا  س��ورة  حول  تصورنا  فيھ  ن�خص  توضيحيا  رسما  للقارئ  نقدم  سبق،  ما  �ل  ع�� 

االجتما�� �� العصر الرق�ي، أي االنتقال من مستوى اإلطار النظري الذي قدمھ غوفمان �� تحليلھ ا�حياة  

 اليومية وصوال إ�� مستوى شبكة األن��نيت ومواقع التواصل االجتما��.

 

 

 
1- Casilli Antonio, op. cit., p 18. 
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 االنتقال من تقديم الذات �� ا�حياة اليومية إ�� تقديمها �� ا�حياة الرقمية  2رسم توضي�� 

 إعداد الباحث�ن  .
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