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   ر  رع وانرمفهومیرک     مبمر ا مطرحرشتتتدریرنوررناژ ر(1976“ر)ژنرخوکخواهرر“ک ز  بتوستتتارکانزب  ررر“مبم“راندیشتتت رنخستتت بار

 ریر ر رکرر  رز   اطالع ت پ یۀ ناحد ع وان    ،ه ورفره گیه رنرپدیدهپخشرایدهعق ید،ر افک  ، گس رشتوصبفمط لع ترتک ملیر راور

 زرکیس زوره رمفهومم   ظرر  رژنتوانرمی اره رمبمعب  تیر

رذهارفرکررتواندیز رمرشوکیمرفیفرکرتعررکیذهاررک همچونرژنره رنرنیرنسره رموجوکرریاطالع تروالگورکیع وانر  رمبمفهومرم  

 .شوکریری رم  قلزپرگریک

اطالع تیرررم ن درژنرمبم هبترمر.ز  دمیشتتتوندرنرخوکر ارتکرا ره ج  رتبدیلرمی   رنریررالگوییرم رهستتت  درز رزپی،رترجمه رذخ مبم

روه مبمیراندز رک آنرپخشرشتتتدهریاج م عر-یفره گراب  رمحرقبتطبریع یر،م ف نت درتب  لنرقروستتت زگ  ر انبازرنظررمره ممبیراستتتت

سرارش ر،ب رتبنر  رق  لرس زگ  تر شدن،ر شدنرک رجمعرج بنرک رن رش ربزرکنر  رافراکر رتیک م  قلر شدنرنرپخشر س رکهر    گ رررتبگ

 یتررخواه در وکموفق

استت است ف که مو ک   ن پذیرورمبمره   رآن ک  راو م ف نتی ه و  نش ن استت مبمره  ان خ ب معب  ه و از یکی  وکن؛   ن پذیر. 

 شیء، یک ک      اطالع ت :کا ک نجوک شکلرمیرگبرک، آنه  پ یۀ  ر اطالع ت ز  ه ییموجوکیت از کس   س  سطح، ک زلیرتریا

 ا تب طی فرآی د اطالع ترچگونگیر رقرا و ی  ن موضوع یک ک      اطالع ت

مهم ریارمولف ره ر راوررتبدیلرشدنرمح وارک رق لبرمبمرک رشبک ره وراج م عیر 

مبیرمثلراشع  رخیکا کرنر  رزوت هر وکنرزندگردبز ر ررگذ اندنرح لرت زرییمح وا  

ش ن یاندیرمثلرجمالترزوت هرنرمثبتز دیمرو کآن یم ر اررو ه یز رامک نرمحققرشدنر نرییمح وا 

 نرزمکر  رفقرارستیزرابیرمثلرحفظرمحکهدی   گ ررنرا زشم دتررازرخوکم نر ارنش نرمریی ه بز ر  ن ر  رچرییمح وا 

 یچکرزندگیرمثلرع کاترزوز دیمرو کآن یز رنک ترس کهرنرمهمرفراموشرشدهر اررییمح وا. 

 کا خ دهرومح وا 

 حواکثرپبمثلرزلرببعجرومح وا 

تهرانرمیقدروه مثلرعکسرکینوس  لژرومح وا 

 یکاس  نرومح وا 

یز دیمردیبز رمفرنض ترمخ طبر ارت رییمح واه ر 

زول ررشتت بهمطو رز ریرهم نرکبگیف شرشتتوکرمعمو مرمو کراستت قب لرمرکمرقرا رمرو بقرا راستتترچر ک یافشتت گران رنرارومح وا

 نوعرمح وارپرراستیرایازرار س مدا انبس

یهس  دی رمبمره ررح مالنرزده وراطالع تیمهم ریارر…ه رن  ن،رمعلم ن،رنخبگ ن،ر س ن سمرکم،رز شگران،رپد رنرم ک ،رهم 

ا تب ط،رتقلبدر،رخ طراتر،ر نی ره رنری کگبروررازرمهم ریارشبوهره وران ق لرمبمرهس  دی 

 مهم اج م عی ز  رلرمس ئل ن پبشگویی فهم،  هبوک  راو    گ نوید از ح زی مبم بک نظریۀ زلیرتر نگ ه یک ک رمجموعرک 

 استی  ف   ه  ن ه رایده ان ش      نا س  
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 مقدمه 

سریال شبکه 80و 70های طنز دهه ها و برنامهبرخی از  شد، که از  سیما پخش می  صدا و  فردای آن روز عبارت و های 

       ها اسطططدهاد  هر جایی از این اکیه کتم دانش آم زان درخصططط صطططا   ،بین مردمها های این برنامهاصطططاتیاای از دیا   

را به  گرفت و همهو بعد شدت می دشر می شدنجامعه م درهای طنز مثل یک ویروس ه کتمیاین اکمی شد، اا آنجا که 

 .کردمی پیدا ادامه همچنان این چرخهرفت و باز م رد دیگر و ها میشد و از ذهنرد و بعد هم امام میکاصاتح آ  د  می

سانه ،های اجدماعیشبکهفراگیری م بایل و اما با ورود  شبانه و دورهمی را جای گپ و گهتها عتو  بر اینکه این ر های 

ضای مجازی را  با ،گرفدند سی محد ا یا کلیپای با عن ان پدید  کاربران ف افراد عادی و آماا ر م اجهه های وایرال یا ویرو

سر در ساخدند که این محد ا ناگهان شر  شبکه سراا شبکه را آ  د  میکاربران و همه مند ض  آن  . به نح ی که در ندکع

ا ان به ین این راسطططدا میدر هم .بینندمی را آن کاربران فضطططای مجازی ابریبا  همه عرض چند سطططاعت یا چند روز

مانکن و سال یخ که همان های اجدماعی اشار  داشت که همه گیر شدند مانند در شبکه “هاچا ش“محد اهایی با عن ان 

در واقع . کردندمیویژگی ویروسی ب دن را داشدند و به نح ی طرایی شد  ب دند که در مدت زمان ک ااهی همه را درگیر 

شدرک این مخرج  شد  م ست دائمی محد اهای وایرال  سرماخ ردگی که انها در یک مباع از  ونب دن آنها مثل ویروس 

شایع می ست رود، م قت وک اا  و گذریش د و از بین میسال  شد ی .ا شار   سه مثا ی که ا ه کتم، یاک“یعنبا ا جه به 

چا ش پیکل یرا  “و  جان فیاعر کدر  با عن ان  ا ان ازمی میبگن ها   یندرندیا یهامیم نیا کرد. یاد“ ایندرندی میم“آن

سدند با اقدباس از  ییهاد یا صل کیه صد ا ایکه  جیمه ایجا ب ا جه  یواژ  ا ساخده  میم کیبه  لیابد نکهیبه ق ش ند، 

و را  خ د را به  ابندییگسدرش م یندرندیو سراسر جامعه ا ش ندیمشه ر م یهسدند که به سادگ یاد یا کی ایاند، شد 

به  یکه با به اشططدراک گذار هسططدند، یمیها و مهاهد ی( اmemeها ) میمعبارای ه ب .کنندیباز م یندرندیج امع ا گرید

  ،یدیو نک،ی ویدئ ،  ر،یاص  ا اندیمی ندرندیا یهامیکنند. میم دایگسدرش پ گریبه شخص د یاز شخص و نیص رت آنت

شدگ، ت،یساوب شد. ییغلط امت کی یید ایعبارت  ایکلمه،  ه شبکه یندرندیا میم با سدر  ها، بت  ،یاجدماع یهادر ب

 یب دن آن علت غا ب برا ندیخ شططا ایجاذبه داشططدن در واقع  .”شطط ندیدر سططاج جامعه پخش م یو منابع خبر لیمیا

ست میم کی تیم فب شدند که دست  یمهندسای گ نهه ب ایاند شد  یطرای یبه نح ها محد ا از یبعضبا این اوصاف  .ا

که مصططرف  ییاسططت و محد ا یخ د مردم ایسططاس کنند خبر نکهیبدون ا ،مردم بچرخند و پخش شطط ند نیبه دسططت، ب

 یزیرو برنامه یار از خ دشططان طرایاز قبل ا سططط افراد باه ش کنندیارسططال م گرانیو با شطط ر و شطط   به د کنندیم

 ش ندیم لیابد یفرهنگ یش ند، آنها اغلب به نشانه هایم و گسدرد  پخش عیسر یلیها خمیمآنجا که  ازاند. شد 

 له ئبیان مس 

سدی، فیزیکی، شرایط به اطتعات شناختبدون اردید  سانی، زی  شرایط و اطتعات ا  ید ااریخ فرهنگی و اجدماعی ان

 از یکی .سازد می فراهم را آن از شرایط آگاهی امکان همین و ؛دارد بسدگی آن سازمان ا گ ی و زبانی منابی، سیسدمی،

سی سا سی، انشد و اطتعات علم در مهاهیم ا ست که ا افق اطتعات مهه م شنا از آن  یکپارچه و واید سر اعریهی بر ا

ست. آن پایۀ واید اندزاعی ب دن آن و اطتعات، هایپیچیدگی عبارای یکی ازه ب ،ندارد وج د شگرانپ ا  پی در زیادی ژوه

سدند و ب د  اطتعات پایه واید یافدن سدین بار .ه شه  نخ سط داوکینز “ میم“اندی  (1976) “ژن خ دخ ا   “ کداب درا 

ها و پخش اید عباید،  افکار، گسططدرشا صططیفماا عات اکاملی برای  عن ان مهه می در به را میم وی واژة.  مارح شططد

واژة کرد. سطططازی ها مهه ممدناظر با ژنرا ها میمعبارای ه ب کار برد. به اطتعات پایۀ واید عن ان به ،های فرهنگیپدید 

برمبنای  .شد  است دیکه ابل زییه معنای چبMimema الهظ با باسدان ی نان زبان و در Mimemeختصه شد   میم

 یا گ  کیعن ان به میممهه م بنابراین  .دهندها کدهای رفداری هسطططدند که فرهنگ ما را ا  طططیج میمیاین نظریه م

ندیکه م شططط دیم فیفرد اعر کیذهن  درهمچ ن ژن ها و ویروس ها م ج د  یاطتعاا یا  یکپ گریبه ذهن فرد د ا ا
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 طبیعی اندخاب و ا زیع، جهش بازا  ید، همچ ن هاییمکانیسططم طریق از اکامل زیسططدی همانند کار این .شطط د مندبل

 ایها همانند ژن گریبه شططخص د یشططخصطط از ا انندیم یفرهنگ یهایژگیو ،1کیمدیاسططاس دانش م بر. گیردمی انجام

 گسططدرش، د،یمشططابه مانند بازا   هیپا یهازمیمکان قیطر از ا اندیمنیز  یاکامل فرهنگ ن،یشطط ند. بنابرامندبل  هاروسیو

 نیرا ا میم “ آکسططه رد  غدنامه“ دارند، درک شطط د. قرار کی   ژیب کاملا نهیکه در زم یعین سططان و اندخاب طب ای رییاغ

 یک از غیرژندیکی یا بد ی ابزار یک از اسططدهاد  با که فداریر نظام یا فرهنگ یک از عنصططر یک“: کندیم فیگ نه اعر

 به اسططت قادر که ... یا و ویدئ  عکس، یک “ :از سططتا عبارت دیگری اعریف همچنینیابد. می اندبال دیگری به شططخص

  (Oxford English Dictionary, 2012“.)ابدی اندبال دیگر کاربر به ایندرنت یک کاربر از ا کدرونیکی ص رت

. اندکه درآن پخش شطططد  یاجدماع -یفرهنگ طیبا مح قیااب یعنی ،مدهاواند تیابلو ق یسطططازگار زانیاز نظر م هاممی

سرا در شدر،یب تیو با قابل سازگارار یهامیم شدن،  شدن و پخش  جهیو در ند شدریکردن به افراد ب تیمندبل  سدرد   گ

 میکه مهاه دهدیاجاز  را م نیها به ما ابا ژن هامیم کی   ژیشباهت ب نیار خ اهند ب د. اار م فقبزر  تیشدن در جمع

اکرارکنند   کیبه عن ان  میمبه عبارای  .ببریم به کار یاکامل فرهنگ ی ا گ یرا برا ی   ژیعلم ب یهاهیاکامل و نظر

مد که  ای یاز فرهنگ مانند سطططنت، باور، مل د یعنصطططر یعنی شططط د،یم فیاعر یاکامل فرهنگ یبرا یفرهنگ و واید

ست که جهش و بازارک نیباور برا ش د. یکپ ایمندبل  گرید یذهن فرد اییافظه یهظ شد  و به یافظه  در ا اندیم  بیا

ناگ ن فیم ج د ط یهاد یا با  دیرا ا   هامیاز م یگ  که  هد کرد  بت م در گریکدیخ ا قا جه افراد ر لب ا  ندیج             .کن

ست.  غیرزیسدی اطتعات همان نم د وراثت فرهنگی اکامل و است همانندساز ژن همچ ن فرهنگ که است معدبد آنگر ا

ساس  سدان ایها، رفدارها از عادت عباراند هامیمبر این ا ص ییهادا شخ شخص د یکه از  شت  دیابل قیاز طر گریبه  رون 

که از درون  سدندین ییایمیها م اد شمیمندها م کنند،یبا هم رقابت م ریاکث یبرا زیها نمیها، م. مانند ژنش ندیم یبردار

. ندجهیم یکداب و آثار هنر  ار،یاز مغز به کامپ ای گریبه مغز د یاز مغز که اندیند، بلکه اطتعااشططسططل ل قهل شططد  با

 ,Aunger) .دهندیما را شططکل م یهاها و فرهنگو ذهن ابندییرقابت در سططراسططر جهان اندشططار م یبرند  یهامیم

2002, P. 146)  ست که از جنبه یندیفرآ یفرهنگ یهایژگیو اندبالاز همین رو شار  هیشب ا اندیگ ناگ ن م یهاا اند

اهکر  ای د یا یهاروسیذهن، و یهاروسیمانند و ا انندیم یفرهنگ یهایژگیوعبارای ه بباشطططد.  یمسطططر یماریب کی

س گریذهن به ذهن د کیش ند که از  د ید یرداریواگ ر الگویی ما ذخای هامیم .ش ندیم دیاندبال بازا   ای دیابل لهیبه و

اطتعاای است. مانند ژن،  میمماهیت  .کنندشوند و خود را تکرار میهنجار تبدیل میبه ،هستند که کپی، ترجمه

سدیمیم سدند که م ج دیتها ه سدند. هنجارها و رفدارهای معم ل در هایی ه ست و یاوی اطتعات ه شان اطتعاای ا

در  میمی هر فرهنگ یاوی کدهای اطتعاای اسططت که بنابر نظریه .گیردیک فرهنگ بر اسططاس این اطتعات شططکل می

ک شد ا  یج دهد چگ نه کدهایِ اطتعاای در یک فرهنگ، ایجاد مییم مه نظریاز آنجا که ش د. ها ثبت و ذخیر  میمیم

ش نت .ش دو فعال می ش نت وج د دارد، یاوی کدها و اطتعات خ ستاگر در فرهنگی خ ها، ا گ ها، طرز نگرش .ورزی ا

معیارهای ( 1؛اتش دارد اا  حبیق پیش رواشطط ند. م بیان مییها کدهای اطتعاای هسططدند که در نظریه مفکرها، و نگا 

های ابدیل شطططدن محد ا به میم م  هه ( 4،ایندرنت و میمدیک( 3کاربردهای میم و دانش میمدیک، ( 2ها ،  اندخاب میم

شبکه های اجدماعی سدهاد  ( نم نه 5،در  ( را  اندبال 7،قتن میم ان یامتن و( 6 ،ا ئیدر درایرانی و خارجی میم های پرا

 کندبررسی ص رت اجما ی ه بو هنجارهای فرهنگی را ها ا گ درونی سازی  ها در میمنبش  (  8 ومیم ها 

 ها میم انتخاب معیارهای 

 قادر و داشده، را های ساد فر یه ساخت ا ان صرفا  میم گسدرش کامپی اری شبیه سازی و ریا ی های مدل که آنجائی از
 به آنها رو این از نیست؛ ها میم در اندشار اأثیرگذار فرهنگی و شناخدی، زبان نشناخدی، روا اجدماعی، ع امل گ یی پیش به

                                                           
 .میرز د مط لع  ن  ر سی  ا مبمه  تک مل ن توزیع توسع ، هم ن دس زو، تجر ی ن نظرو طو     ز  علمیراست مبم بک.  1
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شگ یی در انهایی سدرش روند پی سدیابی برای و نب د  مهید ها میم گ  پیش مدل ایجاد جهت پذیر آزم ن فر یه به یک د

 که میمی گهت ا انمی. ش د ادوین مناسب و مسدعد های میم اندخاب عم می معیارهای است نیاز ها، میم گسدرش بین
 .داشت خ اهد بیشدری امکان اکثیر کند، کسب بهدری امدیاز معیارها این در

سدهاد  م رد ها میمباورپذیری  برآورد برای مدهاوای ایه روش و است ها میم اندخاب معیارهای از یکی ؛بودن باورپذیر  ا
 دربارة اطتعات  :دارد وج د گیرد، شکل می آنها پایۀ بر اطتعات که هاییم ج دیت از دسده سه ،ساج درکلی ارین  .است

 معیارهای اعیین کنندة م رد سه این  .اراباط فرآیند اطتعات چگ نگی برقراری یا و م   ع یک دربارة اطتعات شیء، یک

 :می باشند اندشار جهت مناسب و های مسدعد میم  درون ذهنی و ذهنی عینی، اندخاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معیارهای

 عینی

 

 .تصدیق گردد مشاهده با و سادگی به می تواند دارد، اشاره مفصل و مجزا دقیق، چیزی به که اطالعاتی : تمایز

 

سترده طیف در که اطالعاتی : تغییرناپذیری به  د،شبا ثبات با و مانده باقی معتبر موقعیت ها و مفاهیم از ای گ

 است. کاربردی گسترده ای طور

 است. موثّق تر شود، پشتیبانی مستقیم مشاهدة طریق از که اطالعاتی : مستند 

 .می کند محافظت نرا آ زیاد ایدمال به و است، مهید و ارزش با آن یامل برای که اطتعاای :س دمندی 

 از ن ع این معم ال  .می دهد افزایش مها،یم از گ نه این از محافظت برای را میزبان ایسططاسططات که اطتعاای ی:اأثیرگذار

 .می گردد انزجار یا اشدیا  ارس، نظیر واکنشها احریک م جب اطتعات

 
 .پذیرفده  می ش د و درک آنان ا سط رایت ار دارد، بیشدری اناسب اشخاص کن نی دانش با که اطتعاای : انسجام

 .می ش ند مندبل و یهظ جذب، رایدی به ک اا  و ساد  اطتعات یاوی پیام های : سادگی

 .می ش ند جذب بیشدری ا جه با هسدند غیرمندظر  که اطتعاای : اازگی

 .می کند  کمک آن یهظ و جذب به مشابه پیام معرض در گرفدن قرار : اکرار

 معیارهای

  ذهنی

 

 .خ اهند کرد دریافت نرا آ بیشدری افراد دهد، انجام پیام یک گسدرش در بیشدری اتش شخصی اگر : ابلیغات

یارهای  مع

  بین ذهنی

 

 .شد خ اهند اهسیر اشدبا  به کمدر ابهام، بدون و صریج شد  فرم  ه پیام های ایدماال  : رسمیت

 .داشت خ اهد بیشدری محب بیت ساد ، و معل م رسانه یا زبان یک قا ب در اطتعات :رسایی

 .می دهد افزایش را آن پذیرش ایدمال اطتعات برای اعدماد قابل و معدبر منبع یک :  اعدبار

 برای شد  پذیرفده مدل یک ندیجه به در و گرو  بهدر عملکرد به منجر ایدماال  ش د، پذیرفده گروهی ا سط اطتعات جمعی : اگر منافع 

 دسده اند. این از ارافیک ق انین و ، شناخدی قراردادهای زبان اسدانداردها، .شد خ اهد ابدیل بهدر،  عملکرد و رشد

 .می ش د پذیرفده رایت ار ش د، اأیید افراد از زیادی اعداد ا سط که اطتعاای مااببت یا همن ایی : 
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  و دانش میمتیک میمکاربردهای 

 همه …شناسی، روانشناسی، ایدئ   ژی واندها است، بازاریابی، صنعت، معماری، معرفت و دانش میمدیک بی میمکاربرد 

ا ان ها و غیر  میها، طا ها، سر سد نط ر مثال در معماری از طرح سد نببرند. به ا انند از آن برای اهداف خ د بهر می

کی از ی .اندها و نمای آنها اکرار شد های مخدلف ااریخ بشری در ساخدمانهایی یاد کرد که در ط ل دورانبه عن ان میم

ست در میمکاربردهای مهم  سب  .بازاریابی و به ویژ  بازاریابی عصبی ا فعاالن عرصه بازاریابی عصبی معدبدند یک را  منا

سات مانند ارس و درد را برعهد  دارد سا ست که کندرل ای شی از مغز ا ص ل احریک بخ  .برای فروش و عر ه یک مح

ست از صبی عبارت ا صاب بازاریابی ع شامل ماا عه عکس کاربرد علم اع ا عمل مغز به ابلیغات، برای بازاریابی. این مهه م 

سدهاد  میکاوش یا مرور، اص ر و سایر مبیاس های بازاریابی است که ازبندی یا سایر جنبهبسده کنند. های فعا یت مغز ا

دهد. نکده ازاریابی رخ میبازاریابی عصططبی علم ماا عه فعا یت ناخ دآگاهی اسططت که در فرد در هنگام مشططاهد  محرک ب

صبی اثرگذاری روی  سدهاد  از بازاریابی ع سته میما صمیممیم .ا ثانیه اثر  6.2گیری و اندخاب فرد در کمدر از ها روی ا

 را …ا اند مهاهیم خ ب مانند  ایهه، آهنگ، اید  وط ر صحیج احت ااثیر قرار بگیرد، فرد میبه میماگر یک  .گذارندمی

ط ر مسططدبیم احت ااثیر بازاریابان قرار ا انند بهها میگ نه میمیاد آورد  و بعد آن را با دیگران به اشططدراک بگذارد. این به

ای برای را ابزاری مهم برای اندبال یک فرهنگ صططحیج و کارآمد و همچنین وسططیله میما ان میبر این اسططاس  .بگیرند

 کارگیری و بها انند با خلق های ما میط ر مثال سازمانبه. ملی مال ب دانستاحریک ذهنی مخاطبان به منظ ر انجام ع

کنند، مهید ب د  است را ای که درآن فعا یت میآنها و جامعه برای که دیگری چیز هر یا دانش مهارت، فرهنگ، هایی،میم

 (Lorenz,2005 )های دیگر مندبل کنند.به سازمان

 میمتیک و اینترنت 

سانه هر از بیش ایندرنت معدبدند ثل ال و شیهمن شار برای فنی قابلیت های سنّدی ر  وج د،  این با .را دارد میم جهانی اند
سدرش برای شدر را خ د را  دارند نیاز ها میم جهانی، گ شناخدی مرزهای از بی  یک آنان ماا عۀ دهند. عب ر فرهنگی زبان
 (2 میم، مدهاوت های( ویرایش1به دسططدیابی  و شططناسططایی برای کهآغاز می کند “  وب میمدیک “جدید را به نام  روش

سدۀ ارزیابی سدرد  جسدج های شامل عم می، های به زبان آن ارجمه و وب در میم یض ر (3 و آن پی   ارکیب و ، وب گ
 با عم می  ایهۀ یک اندشطار از اسطدهاد  با ماا عه ای آنان کار این شط د. برایمی گرفده کار به کیهی و کمی احلیل های

 ویرایش چند در  ایهه این که داد نشططان پژوهش ندایج  .دادند انجام ایندرنت سططاج کامپی ار در و زنان مردان، م  طط ع

 یا ی در کار این .دارد ااابق افراد ب می فرهنگ با ارجمه ها این که شد ، ارجمه مدهاوای ط ر و به یافده، جهش مخدلف

 شناسایی، در وب ا انایی و پدانسیل این ماا عه در  .است شد  یهظ  ایهه این انگلیسی اصلی ریشه که است گرفده ص رت

سده هایمیم جهانی گسدرش و پیگیری شان پی  ست شد  داد  ن  های میم و شد  ابباء و اندخاب اغییر، ژن مانندا همیم .ا

 (.Shifman & Thelwall, 2009) ش ند منبرض می نام فق هایمیم و اکثیر وب محیط در م فق

قا ب واید  کی خ دۀ . مارشططال در ماا عردیگ یصطط رت م یهمرا  با اکامل فرهنگ ندرنتیهای سططا ح مخدلف اتیفعا 

ابزار  کی ندرنتیمعدبد اسططت ا وی .فراهم نم د  اسططت ها میدر اندشططار م ندرنتیا یو رفدار کلّ رییبرای آزم ن کاربردپذ

افزار( آغاز، و  ساج )سخت نیار نییاز پا کیمدیم های نظام سازی اد یاست و برای پ ها میم رد اسدهاد  در گسدرش م

 .رودی م شیساج )کاربر( پ نیاا باالار

نسبت به  زین و کمدر، یدگیچیاز پ کنند ی بانیپشد یاایعمل های میساخده شد  در ساج خدمات نسبت به م های میم

ساج کاربر پ  شهیخاص همی ها افدهی نیا ساج کیدر  کیمدیگهت نظام م ا انی دارند. م شدرییب یدگیچینظام در 

 د یچیهای پ نظام یطرای برای ,Marshall).  2012دارد )  ار نیینسبت به ساج پا شدرییو اعمال کندرل ب یدگیچیپ
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         کیشطططد  در  بندی هیروش ال کی با شطططرفده،یپ یدسطططدرسططط جادیا تیاز قابل ندرنتیا بیارا نیبه ا می رود. کار به

 .کندیم یبانیفرانظام، پشد ییجابجا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های پر استفاده در توییترمیم 

 :هایرانیامیم های 

 

 

 

مولفه های 

تبدیل شدن 

محتوا در قالب 

در شبکه میم 

 های اجتماعی 

 امی. مثل اشعار خیدارد و به ک اا  ب دن زندگ دیکه بر گذراندن یال ااک ییمحد ا

 شانهیاند. مثل جمتت ک اا  و مثبتکندیم یادآوریما را  یاهایکه امکان محبق شدن رو ییمحد ا

 و  کمک به فبرا ستیز طی. مثل یهظ محدهدیبزرگدر و ارزشمندار از خ دمان را نشان م ییزهایکه باور به چ ییمحد ا

 دارخند  یمحد ا

 ی. مثل عادات ک چک زندگکندیم یادآوریکه نکات ساد  و مهم فرام ش شد  را  ییمحد ا

 ی ادث پیمثل کل بیعج یمحد ا

 اهران میقد یهامثل عکس کین سدا ژ یمحد ا

 یداسدان یمحد ا

ک  ه  شهیط ر که هم. همانردیگیفاش ش د معم ال  م رد اسدببال مردم قرار م یزیقرار است چ نکهیافشاگرانه و ا یمحد ا

 ن ع محد ا پر است. نیاز ا اسدمدارانیس

 .کندیم دییکه مهرو ات مخاطب را اا ییمحد اها
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را  شیها است که مشت یپسر بچه ا کی ریاص  نام دارد. Success Kidها  میم نیو مشه رار نیاز محب ب ار یکی

 .کنندیارسال م گرانید یبرا تیاز م فب یمندظر  و مخدله ریغ یها را با مثال ریاص  نیگر  کرد  و مردم ا

 های خارجی  میم

 

 

 های آمریکایی ها یا در واکنش برخی میمهای ایندرندی ایرانی که در راباه با آمریکاییبرخی میم

 

سریال معروف و جهانی در  :1تصویر صلی و مثبت فیلم که در آن یکی از شخصیت   game of thronesپ سدر  های ا

 کند. )اسدعار  از جنگ و سخدی کشیدن( اشار  می به آمدن زمسدان

 

با جایگزینی واژ  احریم به جای زمسدان به که  ا سط اکانت ا ئیدر ارامپ مندشر شد  است چپاص یر سمت  :2تصویر

سخت برای ایرانی سخر آمیز و عیت  ص یر، به علت فراگیر ب دن این ها با یا دی ام سدهاد  ی او از این ا شار  دارد. ا ا

مپ را مد جه می ش ند. اص یر سمت سریال در سراسر جهان است و به همین منظ ر امام مخاطبان به سرعت منظ ر ارا

با جایگزینی  ها و مسططخر  کردن ارامپ رادیگری اسططت که در واقع مباومت ایرانی میمها در قا ب ، واکنش ایرانیراسططت

 سردار سپا  ایرانی، به همرا  دارد.  ،اص یر سردار سلیمانی

http://bayanbox.ir/info/538071228935202312/maxresdefault
http://bayanbox.ir/info/7542358942776297032/photo-2019-12-13-10-34-48
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ص یر شده اند.  :3ا سدر واکنش های مخدلف و طنز آمیز و مباومدی مخدلهی را به نمایش گذا در ادامه ایرانی ها با این پ 

ست شگر ف ابال، به جای ارامپ ا ص یر خندان ج اد خیابانی، گزار صاویر، ا و ا بده مدنی که می گ ید، یرف  یکی از این ا

 ارامپ برای کسی مهم نیست.

 

ص یر سلیم  به از دیگر واکنش ها :4ا ست دارد که می گ ید، ا صل، اابل یی در د سدا ست که با قیافه ای م ص یر ارامپ ا ا

ها دارای یک م   ع خاص است که با اص یر زمینه آن میمسپا  هسدم و عاجز و ناا ان هسدم. این اص یر هم مانند باقی 

 در اراباط می باشد. 

 میحامالن و ناقالن م 

ای یامتن کدهای اطتعاای چه کسانی هسدند؟ نم نهکند این است که یکی از پرسش هایی که اساس به ذهن خا ر می

 . …ها وهماالن، معلمان، نخبگان، رسانهها از این قرار است: مردم، کنشگران، پدر و مادر، میاز یامتن م

سینهمی» گ ید:وقدی م   ی می صتح و کینهرود از  سینه / از ر  پنهان  شار  میبه« هاها اا  کند که در نظریه فرآیندی ا

بینیم خ انیم، چیزهایی میانداز ااز  و در سپهر مهه می امروزی میوقدی م النا را با چشم  .ها از آن بحث شد  استمیم

ا دین محمد است های جدید قابل مبایسه یا مدناظر است و این از نب غ شمسپردازیا ان گهت، با مهه مکه با اسامج می

ست شاعری بلخی، رومی و جهانی ا سینهمیم .که  ساهمیش ند. یامتن مسینه مندبل میبهها  سانی هسدند. ها وا های ان

شگران یامتن م سدندمیمردم و کن شگری که برای اغییر فرهنگ، رنج معنادار میها ه شد، یامل م. کن م و نیز مروج یک

فرزندان هسدند و م جبات اجدماعی ها بهمیدهندگان اطتعات و مهای جدید است. پدرها و مادرها از نخسدین اندبالمیم

داری و نگرششطططدن و درونی شطططدن ارزش بهها را در آنهای رف ند. افزونوج د میها  مان،  آور مادر، معل پدر و  بر 

سیها، همشاگردیهم سایه، ق مها، بچهکت ها میقااران و همکاران نبش مهمی در اندبال مو خ یش، هم های محله، هم

 .دارند

سدند. مرم اغلب بر دین یکمنخبگان و به سی یامتن کدهای اطتعاای ه سیا شند.ویژ  نخبگان  )ا ناس علی  رانان خ ی

شطط ید و اید، نزدیک میها اأثیر فراوانی بر جامعه دارند. وقدی به کسططی که از دور با آثارش آشططنا ب د خبه( ندین مل کهم

اان ذوب هایبینید، امام ارزشبرخی رفدارها و مناسطططبات واقعی مناسطططبات واقعی او را با ادعاها و گهدارش مغایر می

شان چنین میارزشها را بهشد این ارزشگ یید اگر میمی  .ش دمی شان با وج د های وج د مبدل کرد، ای کردند. اگر ای

سده چنین کاری را عملی کند، پس این ارزش سدنداین همه مدعیات ند ان ست که ماین. ها عملی نی شکل یجا صی  م خا

اقعی. رفدار هاسططت، نه در ک چه و بازار و معامتت و مناسططبات وها در گهدار و ن شططدهکه جای ارزشگیرد مبنی بر اینمی

http://bayanbox.ir/info/5934646075409011204/photo-2019-12-13-10-35-45
http://bayanbox.ir/info/7071923901572706041/photo-2019-12-13-10-30-07
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در قا ب ها نیز نبش غیرقابل انکاری در فرآیندهای جامعه یک نخبه روی فرزندان ما بسططیار اأثیر دارد. سططرانجام رسططانه

 .دارند ، همساالن و ...گزین نهادهای دیگر همچ ن خان اد جامعه پذیری افراد در نبش جای

 هامیهای انتقال و شیوع مراه 

یکی  …نیز مدن ع است: ااثیر و ااثر و اراباطات، ابلید، اجربه، خاطر ، پراکسیس، یادگیری و هامیجایی مهای جابهص رت

م. این اراباطات و ااثیر و یروکنیم، بانک میشطط یم، معامله میاسططت. سطط ار ااکسططی می ارتباطها میجایی ماز صطط ر جابه

 .مدیک دارندیااثرها همه ماهیت م

ص رت جابه همانندسازی ست. ا بده در ایندومین  سرسپردگی نیست که جایی ا شکل منهی ابلید یعنی ک رک رانه و  جا 

ست. بهمعنای عام روانبه ابلید منظ ر. دارد زیادی رواج مادر جامعه  سازی ا سانشناخدی یا همان همانند ها از هریال، ان

کنند. ابلید و اقدباس ممکن است شکل سازند  و مثبدی داشده باشد و با بینند، ن عی همانندسازی میرفدارهایی که می

 .ش د فرهنگعنصری از نبد، ختقیت و ایجاد ارزش افزود  ا ام باشد و منشا ان ع و ا سعه 

 گ یدمی ما به سرزمین این در زیسدنار نیز اشار  شد، اجربه ط ر که پیشجایی است. هماناجربه ص رت دیگری از جابه

)مثت یب    دهد؛ اگر این کار را بکنین و چنان نکن؛ این خ ب است و آن بد؛ این کارآمد است و آن ندیجه نمیک چنین

 .برداری و رد شدن از چراغ قرمز( زرنگی است)مثت کت  آن را نکنیعم می را رعایت کنی( یماقت است و اگر 

سرزمین، پایهاجربه سدن در این  شکل میهای زی شما اجاز  میهای ممدیکِ رانندگی و ارافیک ما را  دهید دیگران دهد. 

شطططید ، و ی هن ز گیرید. خیلی ط ل ککشطططی، چراغ قرمز و مسطططیر را در نظر میکنید و خطار بروند، رعایت میرایت

سده سید. چند نهر هم نگا  عاقلند ان صد بر شما کرد اید به مب سهیه به  ست میاندر شک   ادریج اجربهخ رید. بهاند. پس 

جایی کند که زرنگی بکن و برو. این شطططکلی از جابهشطططما ا با میها بهوآمد در خیابانرفت و سطططرزمین این در زیسطططدن

 .هاستمیم

ر
شیدایی « به من بگ  خاطراات چیست اا بگ یم کیسدی.»گ یند . میهاستخاطرهها میجایی مجابهص رت دیگر  عارف 

کند می ا با ما به کش ر این در زیسدن خاطرات ارسد.ارسند، عبدا ه از اول میدعا شد که خدایا همه از آخر میدست به

ار در صدد رفع ع امل کنیم و کمبه بیرون فرافکنی می ندیجه، معم ال علل شکست خ یش را کار است. در ای دردسیسه

 .آییمدرونی شکست برمی

های ا اند و ع را اغییر دهد. ا گ ها و شی  ها میبخش و کنش انساناست. عمل رهایی یا رویه پراکسیسص رت دیگر 

سیس اغییر می شیدن با پراک شگران با ا گ های رفداری ااز  و خرد اندی ای ارویج های ااز میهای جدید مفرهنگکند. کن

های ن ینی شططکل آید و اجربهوج د میای بههای ااز پذیرد، نسططخههای جدیدی صطط رت میدهند و در ندیجه، کپیمی

 .گیردمی

سدن مدهاوت و با ارزش یادگیریها میص رت دیگر اندبال م ست؛ یادگیری برای زی  ا انندمی مردم های و خلبیات دیگر.ا

ند یاد ند دیگری ط ر بگیر ند و ببین ندگی کن ده اسطططت. هی همه.ط ر دیگری ز با اغییر پیش رف یا  وقت مردم جای دن

شما مقررات رانندگی را رعایت می کنید
ولی نمی توانید به 
دموقع به مقصد برسی

تجربه می گوید در این 
خیابان ها زرنگی بکن و برو
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که این ارایب، چنانبه . اند. ژن غربی و ژن اروپایی م  ط عیت علمی نداردط ر نب د کشط رهای اسطکاندیناوی از اول این

خلبیات  در اح ل و فرهنگی هایکنش و هاپ یش ا  طططیجد  عه از یدی اا ا اندمی هامیم پیشطططدر گهده شطططد، نظریه

 (140-100: 1394 )فراسدخ ا  .اجدماعی برآید

 سازی  الگوسازی هنجارهای فرهنگی  رونیمیم و د 

ها میم .شطط دها فرآیند اک ین فرهنگ و اا ر و اندبال آن بیان میمیاز طریق ماشططار  شططد له ئدر بین مسطط همانگ نه که

یابند. این ذهنیت کنشطططی در ذهنیت جمعی جریان میاطتعاای هسطططدند که از طریق اعامل اجدماعی و هموایدهای 

های ال مارح است که شی  ؤیال این س .دهدای از اندیشیدن را شکل میهای درونی شد ش د و شی  جمعی کپی می

ست؟ چگ نه میشد درونی شیدن چی شی  ی اندی شیم و چه  شاندی ص ر یدن را درونی کرد ای از اندی ایم؟ باور، ادراک و ا

که فرزند را چگ نه شططط د یل کرد، چیسطططت؟ نگرش ما دربار  اینکه مسطططائل زندگی را چگ نه میی ایندرونی ما دربار 

ست؟ نگرش ما دربار  اینمی شکتت اجدماعی را چگ نه میش د اربیت کرد، چی ش د یل کرد و اخدتفات را چا ر که م

ی یل کردن اخدتفات ط ر مثال، نح  به  .گ نه م ارد داردای از اندیشه در اینشد ی درونیهر فرهنگی شی   ؟ادخاامه د

شاجرات اند و برچسب ست؟ با م شدن و های منهی، یا یذف و غارت و یا گهتاریذزنی کدگچگ نه ا گ  و اقناع و مجاب 

 .کندصب ری؟ این را کدهای اطتعاای اعیین می

 

دهند و یاوی هنجارها و ق اعد هسدند. درواقع، ا گ های نگرشی و رفداری ما را نشان می ها یا همان کدهای اطالعاتیمیم

م یشططد  از طریق ن عی ماگر این قاعد  رواج یافده اسططت که برای یل معشططیت زندگی باید دروغ گهت، این هنجارِ درونی

ش د، مانند اجربه، فرض پایه، ادبیات، دانش های مخدلف انجام میه ص رتکپی اطتعات ب .کنداک ین و یا اغییر پیدا می

یک  در زیسططدنهای کپی کردن اطتعات اسططت. فرض کنید اجربه جربه یکی از صطط رت... ا  ططمنی، یادگیری جدید و

ست. اجربه  شرایط ناپایدار ا سد که  ست  در خ د ناپایداریسرزمین به این ندیجه بر و کد اطتعاای واقع ن عی اطتعات ا

گ ید م است که مییواقع، یاوی یک م وقدی فرهنگی یاوی کد اطتعاای ناپایداری است، در .ش دخاصی از آن ناشی می

سدهاد  کرد. در این یا ت ن عی فرصت ست، پس باید ط ری از فرصت ا طلبی منهی و خ دمداری شرایط زندگی ناپایدار ا

از آب بیرون بکش، چ ن شرایط ناپایدار است؛ جهان بر آب نهاد  است و زندگی در گ ید، گلیم خ د را می .ش دالبین می

ست و به فردا اطمینانی وج د ندارد، درباد. این سی ناپایدار ا سیا شرایط اجدماعی و  ست که  که  واقع یک کد اطتعاای ا

کدهای اطالعاتی ذهنیت 

(میم ها)جمعی 

نحوه حل اختالف

مشاجرات

گفتگو و اقناع

روش تربیت

تنبیه بدنی

آزادمنشانه
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به صططط رت می به کپکپی آن از طریق اجر عاای را از طریق اجر کد اطت بال ی و اکرار میگیرد. مردم این  ند و اند کن

 .یکدیگرها به مردم و مردم بهآم زان، نخبهها به دانشفرزندان خ د، معلم دهند؛ مادرها و پدرها بهمی

ر

شدن مگیرد، که در ما شططکل می ایهای پایهها و فرضگزاره ستمیدومین نوع کپی   غیرقابل دیگری»ار  زمثت اکثیر گ .ها

کند. این فرض از گیرد و در ما رسطط خ میصطط رت یک فرض پایه شططکل میبه که اسططت شططدن کپی ن عی «اسططت اعدماد

سپس  بط، ذخیر ، کپی و   .ش دخیزد و به یک اطتعاای ابدیل میسازگاری فرهنگ با محیط، ی ادث و شرایط برمی

اعدماد است، پس باید فردی کار کرد و نه براین اساس که دیگری غیرقابل . ش دیابد و اکثیر میش د، اندبال میاکرار می

 .گیردارایب، اخت  اجدماعی خاصی شکل میاینکاری در پیش گرفت و چنین و چنان کرد. بهجمعی، باید پنهان

ر

صور تکثیر م سوم از  ضربمیادبیات، نوع  ستنم نهها المثلها و  س ا، همرنگ »این مثل که  .ای از آن ا ش ی ر خ اهی ن

ش  ست که در ریزوایدهای فرهنگ مای« جماعت  سازی م مهه میکه در این نظریه با عن ان م -ک رمز و ن عی اطتعات ا

ص رت می .وج د دارد -شد  ضای پذیرد. رمزها بهاز طریق ادبیات، ن عی رمزگردانی  ص رت کدهای اطتعاای برای ما ف

شت گرمی آنوج د میهنجاری به ضا به پ شار هنجاری آن یدها و یا یآورند و یسب اقد کنیم. همین ها رفدار میاحت ف

ساز جمعی یکسان ه یت یک در آنن عی  عف ه یت فردی و اسدحا ه به« خ اهی نش ی رس ا، همرنگ جماعت ش »رمز 

 .ش دکند و مانع آزادی، ختقیت، نبد، ان ع، اح ل و ن آوری میو یک ا د  را در جامعه بازنمایی و ا جیه می

 

آید که وج د مین ع چهارم کپی شططدن اسططت، برای مثال ن عی دانش پنهان در یک فرهنگ به دانش  ضــمنیانباشــت  

ش یم که ش د. در این ص رت ما یامل ن عی دانش  منی میاین دانش اکثیر و انباشت می. دیگران املق را دوست دارند

کردیم. و ی آید، املق نمیاز املق بدشطان می آید. اگر دانش  طمنی داشطدیم که دیگرانشطان میدیگران از املق خ ش

سیاری خ شیک دانش  منی پنهانی داریم که وقدی املق می ضیشان میکنیم، ب شان میآید و فبط بع آید. در ها بد

 .کنیمندیجه، املق می

رزی نخ اند ، و ی زند، یک دانش  منی دارد. رشده کشاوامروز  دانش  منی در رفدار ما نه ذ دارد. کشاورزی که بیل می

داند چگ نه آبیاری کند، چگ نه بیل بزند و چگ نه از کارش واجد یک دانش  ططمنی اسططت. یک دانش پنهان دارد که می

تجربه زیستن در یک 
سرزمین

شرایط ناپایدار 
است

یفرصت طلبی منف
گلیم خودت را از 
آب بیرون بکش

سازگارهای 
فرهنگ با محیط

فرض های پایه
دیگری غیرقابل 

اعتماد است
باید فردی کار 
کرد نه گروهی

ضرب المثل ها
خواهی نشوی 

...رسوا همرنگ 
رمزگردانی 

فرهنگی
ضعف هویت 

فردی
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شیم که دیگران از املق خ شندیجه بگیرد. همین شده با  قا ب یکمنز ه آید، املق بهشان میط ر اگر دانش  منی دا

 .ش دهنجار ابدیل میو به دش می اکثیر و اکرار، کپی، رفداری

ر

سدند. در هر فرهنگ ن عی دانش  منی و ها یاوی فرضمیمبنابراین  های پایه و دانش  منی م ج د در هر فرهنگ ه

 خیلی مصططرع این مابرای نم نه در هر فرهنگ عامه  .شطط دپنهان در ریزوایدهای فرهنگ، ذهن و نگا  مردم انباشططده می

کند. این ادراک این سخن ک اا  ن عی ادراک را مدبل ر می«. با هر که کردم، خصم مادرزاد شد دوسدی» که رودمی کاربه

 مدیکیم رمزهای و اطتعاتکنند  های پایه و منعکسفرض و اندیشه  شد های درونیرس بی از آن دانش  منی و شی  

 .کندش د و خ د را اکرار میمی کپی که است فرهنگ در

مدیک دارد. یادگیری انها ییادگیری ن عی ماهیت م .هاستمیارین ص ر کپی کردن ماز مهم های جدیدیادگیریسرانجام 

ا اند گروهی، و اجدماعی هم باشططد. اهاوت یادگیری اجدماعی با فردی این اسططت که در صطط رت فردی نیسططت، بلکه میبه

مبادالت، همانندسططازی، کنش اراباطی، ادغام یادگیری اجدماعی، عنصططر شططراکت وج د دارد. درواقع از طریق اعامتت، 

 انباشططت جامعه در ایااز شططد  و اسططهیم  (Shared knowledge)ادریج دانش و آگاهی شططراکدیها و مانند آن بهافق

 .ش دش د و به شع ر جمعی و خ دآگاهی ابدیل میمی

ر

ست که در هرکپی، ارکیب مدهاوت و مدمایزی از اطتعات ان وقدی اطتعات را بر  یش د، یعنی ید  ید میکده مهم این ا

با وج د شطططباهتدرندیجه، آن داد  کنیم.آن را ط ر دیگری کپی می گیریم،اثر اعامتت محیای از دیگران می های ها 

سخهخان ادگی در میان اطتعات، به س زان ، .انجامدش د و این به ان ع و اح ل میبرداری و کپی میص رت مدهاوای ن (

1387  :89-178) 

  نتیجه گیری 

 مهید و یال عین در و مخاطبان، عبید  با )ماابق مخاطبان برای ابهام بدون و سططاد  یامپ ا  یدکه  اسططت این واقعیت 

شد جذاب( سانه و صحیج روش یک نیز و با شار برای اعدماد م رد ر  بر عتو فارغ از این م   ع،  .گردد ااخاذ میم ها اند

سدرش برای میم ها اندخاب معیارهای کارایی شگیری آنها از ا انمی مهید، میم های گ شار از برای پی ضر میم های اند  م

سدهاد  نیز سده اند این از خرافات ارویج و ایجاد نهرت ع امل جنگ، ارس، ارویج شایعات مثال برای  .کرد ا ، بنابراین د

سم هایی طریق از می ا اند فرهنگ اکامل سیرمیمدیک )یعنی  کارکرد درک  و جهش، ا زیع، ا  ید، باز همچ ن مکانی

در شرایط  .شد خ اهد ویروس ذهن اندشار و باروری بهدر فهم به منجر (گیرد انجام زیسدی اکامل همانند اندخاب طبیعی

سانه طریق از اطتعات ید از یشکن نی که اهاجم ب سان ذهن به جمعی های ر سب ذهنی های ا انایی با که ان  او نامدنا

 انسان گرای عمل و ذهن آسیب پذیر .است شد  او پیرام ن شد  مارح مسائل به پاسخگ یی در وی ناا انی سبب ب د ،

دانش پنهان در یک 
فرهنگ

دیگران تملق را 
دوست دارند

تکثیر و انباشت
تبدیل به قاعده و 

هنجار

هنجارهای شهروندییادگیری اجتماعیهنجارهای رعیت صفتی
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 انسان ذهنی اطتعات نم دهای م قعیدی چنین در. است دفاع بدون و یساس کامت  رفداری، م   عی های میم برابر در

ضای به ورود برای کمدری امایل س دگی  .کنند پیدا می سایبری ف صمیم از جل گیری عاطهی، فر   د رفدار گیری، ا

 کارشططناسططان از برخیکه همچنان .هسططدند هاآسططیب این دیگر دسططده از ان اع دیگر یا احمل کاهش همچ ن اجدماعی

صحیج می اطتعات دریافت خار که معدبدند بنابراین  .گیرد قرار ا عمر مادام یادگیری آم زش اطتعات ییاه در ا اند نا

 اطتعات، منابع مسیریابی در شخصی هر به ا اند می اطتعاای س اد جمله  ازایمن سازی برای  میمدیک آم زش یاصل

سدج ی سی ج سدر  مؤثر فعا یت و اعدماد، غیرقابل و اعدماد قابل منابع میان امایز یادگیری، امرین خ ب، به اطتعات د

 .نماید کمک دانش، مدیریت به مرابط دانش و اراباطی هایمهارت یمایت با اندبال اطتعات در

  منابع 
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