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اجتماعي ،به بررسي تحوالت تاريخي آن در قالب سه دوره يا سه نسل پرداختوه
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است .با فرا رسيدن عصر ابزارهاي ياد شوده ،شوبكههواي کوچوک بوه يكوديگر
پيوسته و شبكههاي بزرگتر پر دامنوه را ايجواد کردنود .در جواموع پيشورفته ايون
ابزارها به سرعت همه گير شد و در واقع نسل دوم شبكههواي اجتمواعي شوكل
گرفت .اما در غيرپيشرفتهها از جمله ايران ،مصرف ايون ابزارهوا توا مودتهوا از
سوي فقط اقليت کوچكي از جامعه که پايتخوت نشوين ،باسوواد و مرفوه بودنود،
انجام ميشد و عمالً خصلتي «نوبرانه» داشت .اين مقاله نشان ميدهد که حتي تا
يک قرن پس از مصرف نوبرانه ابزارها ،هنووز ابزارهواي ارتبواطي نسول دوم ،آن
يكپارچگي شوبكه اجتمواعي جواموع پيشورفته را نداشوتند .در نتيجوه سواختار و
کارکرد شبكه اجتماعي نسل دوم ،در غيرپيشرفتهها با پيشرفتهها متفاوت شد.
مقاله در ادامه نشان ميدهد که پس از شكلگيري اينترنت و اختراع تلفن
همراه و تولد نسل سوم شبكهها در کشورهاي پيشرفته ،همان وضعيت پيشين،
اين بار با ابعادي جديد دوباره روي داد .اينترنت اگر چه «شبكه اجتماعي
مجازي» را به وجود آورد اما باز هم در حوزه پايتخت و شهرهاي بزرگ رشد
کرد ،آن هم نه قابل استفاده از سوي همه باسوادان ،بلكه صرفاً قابل مصرف از
سوي اقليتي از پرسوادان .در عوض در حالي که هنوز ده هزار روستا حتي
صندوق پست و تلفن ثابت ندارند ،تلفن همراه رشدي فزاينده نمود.
مقاله بهاين جمعبندي ميرسد که شبكه اجتماعي معاصر ايران عمالً از
سه «پاره شبكه» حاوي اقليت شبكه اجتماعي نسل اول ،اکثريت شبكه اجتماعي
نسل دوم و اقليت شبكه اجتماعي نسل سوم تشكيل يافته است .با اين تفاوت که
پاره شبكه نسل سوم در ايران ،از يكسو همه امكانات نسل سوم کشورهاي
پيشرفته را در اختيار ندارد و از سوي ديگر اتصالش به شبكه مجازي جهاني
سهلتر از اتصال به دو پاره شبكه نسل دوم و سوم بومي شده است .نمونه بارز
آن ،اتفاقاتي بود که منتج به آن شد که براي اولين بار در تاريخ ،پاره شبكه نسل
سوم ايران ،توانست با ارسال عكسها و فيلمهاي کوتاه از تظاهرات و
درگيريهاي خياباني ،خود را به شبكه اجتماعي مجازي جهاني متصل کند.
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مقاله در انتها نتيجه گرفته که زيستگاه مشترک اين سه نسل در ايران ،به
مفهوم شبكه اجتماعي يكپارچه نيست و پيشنهاد نموده که تحوالت تعامل
سختافزاري و نرمافزاري اين سه پاره شبكه در ميان خود و بين خود از
موضوعات مورد توجه محققان ارتباطات در ايران قرار گيرد.
واژههاي كليدي :شبكه اجتماعي ،ابزارهاي ارتباطي ،شبكه اجتماعي
مجازي ،کشورهاي پيشرفته ،کشورهاي غيرپيشرفته

مقدمه
مي دانيم که حدود چهل سال پيش ،اصطالح « شبكه اجتماعي»  ،نخستين بار
از سوي ،روان ش ناس اجتماعي ،استنلي ميلگرام 1ارائه شد ) Milgram, 1976( .او
موضوع را از آنجا آغاز کرد که « چقدر احتمال دارد دو نفر در جهان  ،يكديگر را
بشناسند؟» اين سوال ،بزرگ شده سوال کوچكتري بود حاکي از آنكه هر فرد با
چند فر د اعم از اعضاي خانواده ،دوستان ،فروشندگان ،ارائه دهندگان خدمات و از
اين قبيل در تماس 2است  .نتيجه مطالعات ميلگرام نشان داد که طبق آمار  ،احتمال
خيلي زيادي وجود دارد که هر دو نفر در اياالت متحده بتوانند در يک حلقه  2تا
 10نفري واسطه ها 3با هم ارتباط داشته باشند و از طريق اتصال هر يک از اين
حلقه ها ،احتمال آ نكه دو آمريكايي به يكديگر لينک شوند ،يک بيست هزارم
است ) Neubeck, 2005: 105( .بنابراين با اطمينان مي توان گفت که شبكه
اجتماعي ،قرون متمادي قبل از اختراع و توسعه ابزارهاي الكتريكي و الكترونيكي
و رقومي 4ارتباطي وجود داشته است .بديهي است وجود هر يک از اين ابزارها
1
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پيامدهايي را به دنبال داشته و خواهد داشت که تابع وسعت دسترسي اعضاي هر
جامعه به آن مي باشد.

ويژگيهاي شبکه اجتماعي
شبكه اجتماعي يک سري از روابط اجتماعي است که فرد را مستقيما به ديگران
متصل ميکند و از طريق آنها ،به طور غيرمستقيم به تعداد بيشتري از مردم متصل
ميشود .شبكههاي اجتماعي ميتوانند در کنار ماهيت بالقوه خود ،ماهيتي بالفعل داشته
باشند .ماهيت بالفعل آنها ،ميتواند شامل تقسيم اطالعات ،تبادل اخبار ،انجام گفتوگو
در مورد ديگران و از اين قبيل باشد .کنشي که ميتواند به صورت تماسهاي مستقيم يا
از طريق واسطههاي ارتباطي 1انجام شود ).Donsback, 2008: 4701( .شبكه اجتماعي
جايگاه مهميدر روابط اجتماعي دارد و نقش تار و پودي 2را ايفا ميکند که فرد را به
افراد و گروههاي ديگر ارتباط ميدهد .اين اتصاالت از اعضاي خانواده آغاز و تا
فروشندگان مغازههايي که فرد از آنها خريد ميکند گسترش مييابد .در واقع تمام
روابط اجتماعي فرد ،اتصاالت او به شبكه اجتماعي را تشكيل ميدهند ( Shepard,

.)2007: 151
شبكههاي اجتماعي عملكردهاي مهم و گوناگوني دارند ،از جمله آنكه يک حس
تعلق خاطر را در فرد به وجود ميآورند و فرد را در معرض پشتيبانيهايي قرار ميدهند
که به صورت انجام کمکهاي گوناگون ،از قبيل کمک فكري ،ارائه توصيه و پيشنهاد
راه حلها انجام ميشود .مثالً شبكههاي اجتماعي تسهيل کننده مناسب براي افرادي
است که وارد حرفهاي تازه ميشوند و نيازمند آشنايي با افراد مورد نياز براي موفقيت

1
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در آن حرفه ميباشند ،ضمن آنكه براي شناسايي محلهاي استخدام ميتوان از طريق
اتصال به شبكهها ،به اطالعات مفيدي دست يافت (.)Shepard, 2007: 153
روابط 1در يک شبكه اجتماعي ميتواند قوي و يا ضعيف باشد .روابط قوي از
نظر احساسي :صميمي و نزديک است و بر پايه محبت خالص نسبت به ديگران بنا شده
است .روابط ضعيف که غير نزديک و بر پايه اهداف شخصي است ،بيشتر در روابط
ثانوي يافت ميشود .روابطي که شامل فروشندگان ،فاميلهاي دور و بيشتر همكاران
ميشود (.)Shepard, 2007: 152
پايگاهها 2و نقشهاي ،گروهها ،سازمانها و شبكههاي اجتماعي که مردم در آنها
محاط هستند تا حدودي شكننده 3است .فرد و جمع براي اجتناب از اين شكنندگي ،به
4

جاي ايستادگي در مقابل شبكه ،بايد به آن رضايت داده و از طريق سازش همرنگانه
سبب پايداري شبكه شوند (.)Neubeck, 2005: 105

اگرچه شبكههاي اجتماعي که يک فرد به آنها اتصال دارد ،گروههاي اجتماعي
مرتبط با او را تشكيل ميدهند ،ولي شبكههاي اجتماعي به خودي خود ،به معني گروه
5

نيستند .يک شبكه اجتماعي مرزهايي که يک گروه دارد ،ندارد و الزاماً تعامالت نزديک

يا مداوم تعامالت گروههاي اجتماعي را هم ندارد .چرا که خيلي از روابط ياد شده ،گاه
و بيگاه و غيرمستقيماند و در آنها اعضاء احساس عضويت در يک گروهي را تجربه
نميکنند زيرا اين نوع تماسها يک اتصال نزديک 6آنگونه که مثالً دو دوست ديرينه
گفتگوي تلفني ميکنند نيستند .بلكه بيشتر خصلت روابطي ثانويه را دارند ( Shepard,

.)2007: 152
1
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سه نسل شبکه اجتماعي
کشورهاي پرپيشينه مشرق زمين ،قرون متمادي مفهوم شبكه اجتماعي را حس
کرده و از کارکردهاي آن استفاده ميکردند .شبكه اجتماعي 1قبل از دوران تمبر پست،
تلگراف و تلفن  -که ميتوان دوران شبكه نسل اول ناميد -داراي تارنما2يي بوده که
نقاط اتصال آن را بازارها ،کاروانسراها ،حمامها و آب انبارهاي عمومي ،اطراف
خروجي قناتها و از اين قبيل تشكيل ميدادهاند .ابزار اصلي اتصال را نيز ارتباطات
چهره به چهره تشكيل مي داده است .وضعيت در مغرب زمين نيز ،کم و بيش  -با
اتصاالتي از نوع ديگر -مشابه مشرق زمي ن بوده است .بنابراين در دوران قبل از تمبر
پست ،تلفن و تلگراف ،در همة جوامع بشري – اعم از شرق و غرب.

شبكههاي

اجتماعي کشورها ،مرکب از تعداد بسياري شبكههاي کوچک کم دامنه بوده است.
پس از عصر رنساس و انقالب صنعتي کشورهايي که بعدها به کشورهاي پيشرفته
مشهور ش دند ،به سرعت توانستند تمبر پست ،تلگراف و تلفن را در سطحي گسترده و
همه گير بكار گيرند .بهاين ترتيب آنها شبكههاي اجتماعي نسل اول را ترک کرده و
شبكه اجتماعي يكپارچه تر و بزرگتر  -که ميتوان شبكه اجتماعي نسل دوم ناميد  -را
تجربه کردند .وقتي ابزارهاي ارتباطي مانند تلگراف و تلفن گاه با تأخيرهاي طوالني به
کشورهاي غيرپيشرفته رسيد ،بيشتر مصرفي «نوبرانه» داشت .زيرا فقط اقليت کوچكي از
جامعه به آن دسترسي داشتند .در نتيجه ساختار و کارکرد شبكه اجتماعي نسل دوم ،در
غيرپيشرفتهها با پيشرفتهها متفاوت شد.

1

. Social network
. Web

2

سه نسل شبكه اجتماعي ،حضور همزمان 43 / ...

با شكلگيري فن آوريهاي نوين اطالعاتي ،ارتباطاتي ( )ICTنسل دوميهاي
پيشرفته وارد شرايط جديدي شدند .به زودي اروپا و آمريكاي شمالي به يک تارنماي
بسيار وسيع دست يافتند و اينترنت سبب شد که عصر «شبكه مجازي» يا شبكه نسل
سوم فرا رسد .در کشورهاي غيرپيشرفته ،وضعيت به گونه ديگري بود .هنوز ميشد
مناطقي را يافت که فقط به همان امكانات شبكه اجتماعي نسل اول دسترسي داشتند.
امكانات شبكه نسل سوم نيز محدود و کم دامنه بود .در نتيجه اکنون در کشورهاي در
حال توسعه ميتوان سه نوع شبكه اجتماعي را به طور همزمان  -اما در نقاط گوناگون
کشور  -ديد .پديدهاي که پيامدهاي خاص و قابل مطالعهاي را به دنبال دارد.

شبکههاي اجتماعي نسل اول
شبكه اجتماعي نسل اول ،مجموعه وسيعي از پپاره شبكههاي اجتماعي بود که گاه
وسعت جغرافيايي آن چند روستاي دور افتاده کوهستاني يا تک روستاي پنهان شوده در
دل کوير و دست باال1محالت مرکز يک واليت و يا پايتخت بود .دکتر پواپلي يوزدي در
نقل خاطرات دوران کودکي خود مينويسد« :در يزد و شهرهايي مانند يزد ،سوكوي آب
انبار ،يک مكان اجتماعي و محل تماس مردم با هم بود .چه دخترها و پسرهايي که پاي
پير آب انبار قرار ازدواج باهم گذاشتند! ..در بسياري از محلهها و روستاهاي يزد ،جلوي
سردهنة آب انبار ساباط درست کرده بودند .مردان و زنان ساعتهوا در روز و سرشوب
آنجا مينشستند و گپ ميزدند ...بعدها آب لوله کشي ،مردم را به داخل خانههاي خوود
خزاند .از همه مهمتر آب لوله کشي باعث شد که هرکس در خانة خوود حموام درسوت
کند .ساخت حمام داخل خانه ،يعني تعطيلي حموام عموومي .در طوول قورنهوا ،حموام
عمومييكي از مهمترين و پايهاي ترين مكانهاي اجتماعي محلهها بود .جموع شودن در
حمامهاي عمومي ،يعني جمع شدن در يكي از عمده ترين مكانهاي اجتماعي در طوول
اعصار که در اختيار مردم بوده است .در حمامها اطالعات زيادي بوين موردم رد و بودل
 -1حداكثر
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ميشد...حمام عمومي جاي حرف و حديثهواي اجتمواعي بوود (پواپلي يوزدي:1388 ،
.)149-148
در تمام قرون قبل از تمبر پست ،تلگراف و تلفن ،به دليل وضعيت راههوا و نبوود
وسايل نقليه تندرو ،نقل و انتقال افراد بسيار دشوار و انگيزه آنهوا بوراي جابجوايي نيوز
بسيار کم بود .در نتيجه جابجايي پيام در ميان پاره شبكهها بسيار کند بود .شوواهدي در
دست است که پاره شبكههاي اجتماعي کوچک و پراکنده ،کمتر از حال يكديگر مطلوع
بودند و حتي خبرهاي مهم نيز به کندي جا بجوا مويشود و گواه حتوي بوه هموه شوبكه
نميرسيد .به عنوان مثال ابون الجووزي گوزارش داده کوه در سوال  449هجوري قموري
کارواني نامه اي را از يک بازرگان از نواحي شرق جيحون به مرکز ايران ميرسواند کوه
در آن آمده است ... « :در ايون ديوار ،وبواي وحشوتناکي رخ داده کوه بويش از انودازه و
حساب در کشتن مردم اسراف کرده و کار به جايي کشيده که در يک روز ،هيجده هزار
جنازه از اين سرزمين برداشته اند .تا هنگام نوشته شدن اين ناموه ،احصوائيه مردگوان بوه
هزار هزار ( ميليون) و ششصد هزارتن رسيده است .هر کس در اينجا بيايد ،جز بازارهوا
و کوچه هاي خالي از سكنه و درهاي بسته ،چيوز ديگوري نمويبينود ( ».فقيهوي:1365 ،
 ،678به نقل از ابن الجوزي ،1358 ،ج.)179 :8.
گويا کبوتر نامه بر در مواردي ،اتصال چند «پاره شبكه» پر فاصله را سرعت
مي بخشيده است .آنچنانكه نقل است ،در قرن پنجم هجري قمري ،فرد هوشمند و
مكاري به نام ابن شباس (وفات  444هو..ق) همراه با پدرش ابوالحسن علي ابن
الحسين بغدادي ،چند تن را در نقاط گوناگون اجير کرده که هر پيشامدي را به کمک
کبوتر نامه بر به اطالع ايشان ميرسانيدند و آن پدر و پسر ،با آب و تاب ،به عنوان
غيبگويي ،آن پيشامد را به مردم ميگفتند (فقيهي.)664 :1365 ،
يک قرن پس از ابن شباس ،خاقاني شرواني ( وفات  545هو  .ق) در يكي از
اشعارش به کبوتر نامه بر اشاره کرده و ميگويد« :به سفر شد ،کجا؟ به باغ بهشت/طوبي
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و سدره سايه گستر اوست  +نزد ما هم خيال او باشد /آن کبوتر که نامه آور اوست»
(خاقاني.)539 :1378 ،
بيش از پنج قرن بعد ،پيترو دالواله ،سياح ايتاليايي ،هنگاميکه در 22آوريل ،1619
آماده براي ترک اصفهان بود ،در يادداشتهاي روزانهاش به نكتهاي اشاره ميکند که
نشان از ابعاد استفاده از کبوتر نامه بر بوده است .او مينويسد" :در حال حاضر منتظرم
کبوترهاي قاصدي را که در باره آنها به برادر زنم نامه نوشته ام ،برايم از بابل بفرستند.
اين کبوترها ،نامه را به مقصد ميرسانند و مراجعت ميکنند و از زمانهاي قديم در آسيا
از وجود آنها استفاده ميکردهاند ،به طوري که " تاسو" آنها را چاپارهاي پرنده خوانده
است .نسل کبوترهاي بغدادي از همه بهتر است و برادر زن من تعدادي از بهترين نوع
اين پرندگان را پرورش داده است و اکنون خيال دارم تعداد آنها را افزايش دهم و در
صورت امكان از آنها براي فرستادن نامههايم بهايتاليا استفاده کنم .منتهي مسلماً چنين
مسافرتي براي کبوتر خيلي طوالني است ،کسي چه ميداند ،شايد هم آنها بهاين کار
قادر باشند (دالواله.)465 :1348 ،
در همان دوران که پيترو دالواله آن را توصيف ميکند ،نامه بران تيزپايي بودند که
با سرعت حدود  12کيلومتر در ساعت ،ميتوانستند ابزار اتصال پاره شبكهها باشند.
دکتراحسان اشراقي ،در اين مورد مينويسد « :شاطران مأمورين چابک و تند رويي
بودند که با پاي پياده مأموريتهايي را که مستلزم طي مسافتي طوالني و عبور از
راههاي سخت بود انجام مي دادند.اينان براي انتخاب شدن بايستي يک مسافت طوالني
طي ميکردند .هر يک از شاهان صفوي تعدادي شاطر داشتند که آنها را از بين داوطلبين
اين شغل ،طي آزمايشهاي بسيار سخت و اعجاب انگيز انتخاب ميکردند .کسي که
داوطلب انجام آزمايش بود مدتي زير نظر استاد فن به دويدن ميپرداخت و هنگاميکه
آماده ميشد جريان امر به عرض پادشاه ميرسيد و دستور شاهانه براي اجراي مراسم
جشن انتخاب شاطر صادر ميشد .در روز جشن ،تمام خط سير شاطر را آذين بندي
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ميکردند .مبدأ حرکت ،ميداني بود که شاطر ميبايست از آنجا شروع به دويدن کند و
پس از طي دو فرسنگ [حدود  12کيلومتر] در خارج شهر به چادري ميرسيد که در
آنجا يكي از اميران منتظر او بود وتيري در کيسهاي که شاطر در پشت خود حمل
ميکرد قرار ميداد و آن گاه شاطر به سوي شهر باز ميگشت و اين عمل دوازده مرتبه
تكرار ميشد و شاطر دوازده تير با خود مي آورد .هر بار که شاطر به شهر وارد و از آن
خارج مي شد مردم او را با فريادهاي تشويق آميز مورد استقبال قرار ميدادند و در هر
مراجعت ،عدهاي از رجال و بزرگان تا مسافتي با او سواره راه ميپيمودند .در دور آخر،
شاه سواره به طرف شاطر ميرفت و دستور ميداد مبلغ قابل توجهي به رسم انعام و
خلعتي شاهانه به او بدهند و او را به لقب سر شاطري ملقب ميکرد .بهترين شاطر
کسي بود که مي توانست دوازده عدد تير در دوازده ساعت بياورد[ ساعتي دو فرسخ]
(اشراقي.)33-32 :1353 ،
در آن دوره ،حكام و خوانين اياالت نيز در قلمرو حكومت خود "شاطر دواني"
ميکردند و مثل پايتخت به شاطر انعام و هديه ميدادند (راوندي ،1359 ،ج .)617 :4
«گملي کارري» سياح ايتاليايي که در آغاز سلطنت شاه سليمان صفوي ،به ايران
سفر کرده بود ،وقتي در مرکز ايران در حال سفر بوده با يكي از شاطرها برخورد و
مشاهدات خود را چنين توصيف کرده است" :هنگام صبح با پيک پيادهاي برخورديم که
از اصفهان مي آمد و شش زنگوله کوچک دور کمرش بسته بود تا هم با شنيدن صداي
آنها کسي مانع راهش نشود و هم خودش را ضمن راه ،خواب نگيرد .ميگفتند
پيکهاي شاهزادگان نسبت به اهميت مقامشان تا دوازده زنگوله به کمر ميبستند"
(کارري.)50 :1348 ،
بهاين ترتيب شبكه اجتماعي نسل اول را ميتوان مانند مدل شماره يک ،مرکوب از
تعدادي «پاره شبكه» پراکنده ،گسسته ،کم اتصال يا به ندرت پر اتصال ديد .در هور پواره
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شبكه ،مراکزي همچون بازار ،سورگذر ،قهووه خانوه ،حموام عموومي ،آب انبوار ،تكيوه،
حسينيه ،مسجد ،ميهماني هاي مناسبتي و از اين قبيل ارتباطات دوسويه و تعاملي اعضاي
شبكه را فراهم ميکردهاند .در اين ميان ،شاطران و کبوتران نامه بر تنها ابزار اتصال پواره
شبكهها بودهاند.
مدل  -1تجسمي از تجمع تعداد زيادي پاره شبکههاي از هم گسيخته ،با ابزار اتصال
شاطران و كبوتران نامه بر

شبکههاي اجتماعي نسل دوم
انتشار اولين تمبر پست در سال  1840در انگلستان ،چهار سال بعد ،ايجواد اولوين
خط تلگراف در سال  1844در فاصله  62کيلومتري واشوينگتن و بوالتيمور در آمريكوا و
 37سال بعد ،ايجاد اولين خط تلفن در  1877در آمريكا سبب شد کوه در يوک فاصوله
چهل ساله ،شبكه اجتماعي نسل دوم در غرب متولد شود.
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رشد شبكه اجتماعي نسل دوم در غرب بسيار سريع بود .مثالً هنگاميکه فقط پونج
سال از احداث اولين خط تلگراف در آن کشوور گذشوته بوود ،طوول مجمووع خطووط
تلگراف اياالت متحده آمريكوا بوه  10هوزار و  686کيلوومتر رسويد (زاهريورادي بواهرا،
 )1 :1849و يا تمبر پست در يک فاصله بيست ساله در تمام اروپا رايج و اسوتفاده از آن
بخشي از سبک زندگي همگان در اروپا و آمريكا شود (مصواحب،1381 ،ج )669 :1بوه
همين ترتيب ،استفاده از تلفن با چنان سرعتي همه گير شد که در سوال  1910تعوداد 7
ميليون و  635هزار و  400خط تلفن در اياالت متحده ،مشغول کار بود کوه  1ميليوون و
 909هووزار خووط ( حوودود  25درصوود) متعلووق بووه منوواطق روسووتايي آمريكووا بووود.
( .)Huurdeman, 2003: 232توسعه سريع و يكپارچه اين ابزارهوا در غورب ،سوبب
شد که ارتباطات ميان فردي با فاصله دور ،از طريق تمبر پست ،تلگراف و تلفن رو
به گسترش گذارد و در نتيجه «پاره شبكه هاي مربوط به نسل اول» طي چند دهه بوه
يكديگر متصل و شكل شبكه اجتماعي يكپارچه را به خود بگيرند .ايون تحوول بور
ساختار و کارکرد شبكه اجتماعي تأثير عميق گذارد ،آنچنان که مارشال هربرت مک
لوهان درباره تلگراف موي گويود « :تلگوراف در اغلوب کشوورهاي اروپوايي ،تعودد
گروه هاي ملي کوچک را دامن زد و چيدمان ها و موزاييوک هواي متوداوم را تشوديد
کرد...تلگراف به سرعت ساختار مرکز محيطي را تضعيف کرد( ».مک لوهان:1377 ،
)300 -297
با اين اوصاف ،شبكه اجتماعي نسل دوم را ميتوان مانند مودل شوماره دو ،شوبكه
اجتماعي نسبتاً يكپارچهاي ديود کوه پراکنودگي آنهوا ناشوي از پراکنودگي جمعيوت در
حوزه هاي جغرافيايي است (دواير به رنگ خاکسترِ نه بعد مسافت) پديدهاي که ناشي از
توسعة يكپارچه و همهگير سه ابزار ارتباطي تمبر پست ،تلگوراف و تلفون بووده اسوت.
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بديهي است توسعه راه ها و پديد آمدن وسايل نقليه جديد نيوز در ايون موورد بويتوأثير
نبوده است.

مدل  -2تجسمي از شبکه اجتماعي شکل گرفته با ابزار تلگراف و تلفن در كشورهاي
پيشرفته (نسل دوم شبکه اجتماعي)

اما اين وضعيت در کشورهاي غيرپيشرفته به گونهاي ديگر بود .سوه تفواوت مهوم
عبارت بود از:
 )1اين امكانات به غيرپيشرفتهها ديرتر رسيد.
 )2سهم مجموع جمعيت آنان ازامكانات جديد ناچيز بود.
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 )3توزيع اين امكانات نامتوازن بود در ادامه تفاوتهاي مورد ادعوا ،دربواره ايوران
دنبال ميشود:
در ايران اگرچه اولين سري تمبر پست در  ،1868يعني در بيست و هشتمين سوال
رواج آن در غرب منتشر شد اما فقط چهار سال طول کشيد توا آمواده مصورف عمووم و
سالهاي متمادي طول کشيد که در يک جامعة بشدت بيسواد رايوج و هموه گيور شوود.
اعالن منتشر شده در روزنامه ايران مورخ  17ذيعقده  28 ( 1288ژانويوه  )1871کوه در
آن به جاي اصطالح «تمبر» از واژه «مهر» استفاده شده بود نشان ميداد کوه چگونوه توا
قبل از آن تاريخ ،اگر فردي ميخواسته نامهاي را از طريق چاپارها بفرستد ،دچار طمع و
توقعات چاپارخانه ميشده و ديگر اين که هزينه تمبر چگونه متناسب با قودرت خريود
مردم نبوده است.در اين اعالميه پس از توضيح در باره فوايد مترقبه انتشار مهور [تمبور]
آمده اسوت [ ":انتشوار مهور] موجوب تسوهيل و انتظوام کلوي در وصوول نوشوتجات و
مرسوالت شده ،راه بعضي معايب که در اين ماده الي حال شايع بود مسدود مويگوردد»
در ادامه توضيح داده شده که مردم در هر نقطه از کشور براي ارسال هر نامه .حداکثر به
وزن يک مثقال – مي توانند از چهار مهر [تمبر] بنفش رنگ ،يا دو مهر سوبز رنوگ و يوا
يک مهر کبود رنگ استفاده کنند( .روزنامه ايوران )1288:1 ،اموا مويدانويم داشوتن تمبور
پست ،يک امكان و در دسترس داشتن صندوق پست ،امكان ديگري بود .سوابق حواکي
از آن است که حتي در يكصدمين سال انتشار تمبر پست در ايران ،دسترسي به صوندوق
پست در يک شعاع  10کيلومتري ،در بسياري از نقاط روستايي و عشايري ايران ممكون
نبود ،و گاه براي انداختن يک نامه به صندوق پست ،بايود سووار وسويله نقليوه عموومي
مويشووده و پوس از کيلومترهووا طوي طريووق در يوک جوواده ،بوه اولووين صوندوق پسووت
ميرسيدند1.اينگونه بود که بوه موجوب آمارهواي سوال  )1958( 1337از هور  171نفور

 .1در سال  ) 1965(1344هر يک از ساکنان روستاهاي اسماعيل آباد و محمد اباد که هور دو کنوار جواده مشوهد بوه
تربت جام قرار داشوتند ،بوراي انوداختن ناموه در صوندوق پسوت ،بايود سواعتهوا کنوار جواده مويايسوتادند توا
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ايراني ،فقط يک نفر در طول سال يک نامه بوه صوندوق پسوت مويانوداخت( .سوالنامه
آماري )479 :1345
نقش تلگراف در شبكه اجتماعي ايران نيز متفاوت با غرب بود .تلگراف کوه ابتودا
در حد يک اسباب بازي ،اگر چه با فاصله زماني کمتري وارد ايران شد (در سويزدهمين
سال افتتاح اولين خط در جهان ،نخستين خط تلگراف ايران احداث شود) ،اموا فقوط در
يک فاصله دو کيلومتري ميان عمارت خاصه سلطاني تا باغ اللوه زار احوداث و کوارکرد
واقعي آن و نقشوي کوه در شوبكه اجتمواعي ايفوا کورد بوازهم کوم و بويش شوامل آن
خصلت هاي سه گانه ،تأخير ،دسترسي ناچيز و توزيع نامتوازن بود .به عنوان مثال اولوين
خط تلگراف با کارکرد غير اسباب بازي مربوط به سال  1275هو .ق است کوه تلگوراف
ميان تهران تا سلطانيه (زنجان) [ 319کيلومتر] کشيده شد .علت اين انتخاب چنين آموده
است« :از زمان فتحعليشاه مرسوم شده بود که اردوگاه تابستاني شاه ،چمن سلطانيه باشد
زيرا که آب و سبزه آنجا براي نگهداري چندين هزار سوار حاضر رکواب مسواعد بوود.
اين ر سم در زمان ناصرالدين شاه به قووت سوابق نمانوده بوود و معهوذا غالوب اوقوات،
سراپرده سلطنتي و خيام وحواشي آن در آنجا افراشته ميشد .به همين جهت شاه فرموان
داد که سيم تلگراف به سلطانيه و از آنجا به تبريز که معموالً مقر وليعهدان قاجاريه بوود
ممتد گردد (پژمان .)378 :1326 ،اينگونه بود که در سوال  1958جمعيوت  18ميليوون و
 500هزار نفري ايران طي يكسال فقوط  4هوزار و  682تلگوراف داخلوي مخوابره کورده
بودند(سالنامه آماري  )479 :1345يعني هر  4000نفر يوک تلگوراف ،در حاليكوه شوش
سال قبل از آن تاريخ ،مجموع تلگراف هاي مخابره شده از سوي جمعيت  150ميليون و
 697سوكنه ايوواالت متحووده آمريكووا ( )wiki.answers.comهووزار و  904تلگووراف بووود
(( )Historical Statistics, 1976هر نفر  1.2تلگراف).

اتوبوسهايگذري آنان را به تربت جام ميرسواند و پوس از چنود دقيقوه پيواده روي ،بوه اولوين صوندوق پسوت
ميرسيدند.
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وضعيت تلفن نيز کم و بيش همين گونه بود .وقتي  45سال از آغاز به کوار اولوين
تلفن خودکار در جهان (شهر الپوت ،ايندينا .آمريكا) گذشته بود ،اولوين تلفون خودکوار
ايران در سال  1947با سه هزار شماره در تهران به راه افتاد و تا سال  1950هويچ خوط
تلفن جديدي در پايتخت و يا هيچ نقطوه ديگوري از کشوور اضوافه نشود( . .معتمودي،
 40 :1376و  )41در حاليكه در اين فاصله ،ميتوان تصوور کورد کوه بوه طوور متوسوط،
دست کم  3ميليون به تعداد تلفنهاي آمريكا افزوده شده بود.
ميتوان با توجه به جمعيت سوال  1937ايوران کوه  11ميليوون و  964هوزار نفور
برآورد شده (سمپوزيوم مصرف )129 :1355 ،سرانه تلفن در سال  ،1937را رقم بسويار
ناچيز  0.025برآورد کرد .اين نسبت در ايواالت متحوده آمريكوا  ،16.6در سووئد ،14.3
کانادا ...12.8اتوريش  3.7و اسوپانيا  1.3بوود ( .)Huurdeman, 2003: 233در واقوع در
هفتادمين سال اختراع تلفن ،توانايي يک عضو شبكه اجتماعي در آمريكوا ،بوراي ارتبواط
ميان فردي از طريق تلفن ،ششصد و شصت و چهار برابور يوک فورد مقويم ايوران بووده
است .ضمن اينكه چون تلفن هاي ايران همگي در پايتخت متمرکز بوده ،مويتووان يوک
نابرابري قابل توجه را مجسم کرد .تا سال  ،1962فقط  9شهر از شوهرهاي ايوران تلفون
داشت و روستاها هم تلفن نداشتند (گزارش برنامه چهارم ،بي تا )196 :در حاليكه سي
سال قبول از آن ،يعنوي در سوال  1910از  7ميليوون و  635هوزار و  400تلفون ايواالت
متحده ،حدود  1ميليون و  909هوزار خوط آن ( حودود  25درصود) متعلوق بوه منواطق
روستايي آمريكا بود .)Huurdeman, 2003: 232( .اين نابرابري ميان شوهر و روسوتا
باز هم عميقتر بود ،مثالً تا سال  1971يعني در سي و چهوارمين سوال تأسويس اولوين
خطوط تلفن در ايران ،هنوز در استان ايالم – شهر و روستا – حتي يک تلفن خودکار
نصب نشده بود (سالنامه آماري .)516 :1350 ،يا در سال  1983مجموع کيوسک هواي
تلفن همگاني نصب شده در استان هاي ايالم و کهكيلويوه و بويراحمود 50 ،دسوتگاه،
بود .اين وضوعيت خواص آن اسوتانهوا نبوود ،آنچنوان کوه در  ،1979در کول اسوتان
کردستان ،فقط  22کيوسک تلفن عمومي وجود داشت (پست و مخابرات )7 :1367 ،و
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سرانه تلفن در ايران 2.7و سرانه کيوسک تلفن همگاني ،فقوط  0/015بوود ( گوزارش
برنامه ششم بيتا .)4 :اين در حالي است که بيش از پنجاه سال قبل از آن تاريخ ،يعني
در سال  86 ،1920درصد کشاورزان روستايي ايالوت آيووا تلفون در اختيوار داشوتند.
()Huurdeman, 2003: 232
تأخير ورود ايران به فضاي شبكه اجتماعي نسل دوم ،همراه با توسعه بسيار کند و
نامتوازن همراه با شكاف عميق ميوان پايتخوت و ديگور شوهرها از يكسوو و شوهرهوا و
روستاها از سوي ديگر ،سبب شد تا در مطبوعوات سوال  1325شمسوي ايوران (،)1946
چنين مطلبي ديده شود که در يكي از روستاهاي نهاوند ،يكي از رهبران عقايد روستايي
هنوز نمي دانسته که چهار سال پيش رضا شاه از سلطنت خلع شده و تصور ميکرده کوه
هنوز وي پادشاه کشور است (خواندنيها.)22 :1325 /4/1 ،
مجموعه اين اطالعات سبب مي شود که بتوان تصور کرد ،ساختار نسل دوم شبكه
اجتماعي در ايران ،تبديل به وجود تعدادي پاره شبكه بوده که اقليتوي از آنهوا – ماننود
پايتخت .مختصات شبكه اجتماعي نسل دوم در غرب را کم و بيش داشتهاند (در مودل،
دايره سمت راست باال) و برخي مانند شهرهاي کوچک دوران گذار از نسل اول به دوم
را طي ميکردهاند (دايره سمت چپ) و حتي احتماالً برخي هنوز کامالً در شرايط نسول
اولي بسر ميبردهاند( .مانند بسياري از روستاها) .اين وضعيت ،بوه نفوع کمينوه1باسوواد،
مرفه و شهر نشين و به زيان بيشترينه2بيسواد ،فقير و روستايي ادامه داشته است.
مدل  -3تجسمي از شبکه اجتماعي شکل گرفته با ابزار تلگراف و تلفن در كشوري
غيرپيشرفته مانند ايران (ملقمهاي از شبکه اجتماعي نسل اول ،نسل دوم و در حال گذار از
نسل اول به نسل دوم )

 -1حداقل
 -2حداكثر
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شبکههاي اجتماعي نسل سوم
ابزارهايي که شبكه اجتماعي مجازي اوليوه را در غورب بوه وجوود آورد و سوبب
شكلگيري نسل سوم شبكه هاي اجتماعي شود ،هموان مختصوات ابزارهواي نسول دوم،
يعني تمبر پست ،تلگراف و تلفن را داشت ،اما بوه قوول شوپارد ديگور آنگونوه کنود و
پرزحمت 1نبود (.)Shepard, 2007: 152
رابينسون ( )Robinson, 2008شبكههاي اجتماعي مجازي معاصور را ماننود زنودگي
دوم انسانها در مكاني ديگر و با فعاليتي ديگر ميداند .او براي اين شبكه ،سه مشخصه بور
ميشمارد؛  -1چند رسانهاي 2است ،يعني ارتبواط گوران شوبكه از هموه امكانوات سومعي،
بصري ،متن ،عكس ،بالگينگ[ 3امكاناتي همچون فيس بوک که افراد ،بوه صوورت شوناخته
شده به مبادله گونههاي متفاوت پيام ميپردازند] و نرم افزار برخوردارند [امكانواتي کوه در
اينترنتهاي پر سرعت فراهم شده که بازيگران آن اعضاي شبكه و دوستاني باشوند کوه بوا
1

. Slow and cumbersome
. multimediated
3
. blogging
2
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يكديگر فعاليتهاي ارتباطي پر تعامل انجام دهند]  -2 ،حجيم 1و پر عضو است آنچنانكوه
شبكه اجتماعي مجازي فيس بوک 2کوه در سوال  2004بنيوان نهواده شود ،در سوال ،2008
تعداد کاربرانش به هشتاد ميليون رسيد .شوبكههوايي از ايون دسوت ،سواختاري خوشوهاي
دارند که همين امر سبب قدرت آنها ميشود و  -3چنود بوازيگر 3اسوت ،يعنوي بوه طوور
همزمان صدها و يا حتي هزاران بازيگر ميتوانند در آن به تعامل بپردازند .به عنووان مثوال
دربازي  4MMOGsممكن است هزاران بازيگر بوه طوور متنواقر در مقابول يكوديگر بوه
بازي بپردازند .ضمن آنكه عالوه بر بازي ،به کنش متقابل ،اشتراک تجربه و جامعه پوذيري
از يكديگر نيز مشغول خواهند شد (.)Pantelli, 2009: 8
5
برا ي شبكه اجتماعي مجازي تعاريفي چند ارائه شده است ،هرينوگ ( Herring,

 ) 2004آن را محصول امكان ارتباط ميان انسان و کامپيوتر (6)CMCدانسوته و ارتبواطي
توصيف مي کند که انسان ها از طريق کامپيوتر انجام ميدهند .به اين ترتيب آن دست از
ارتباطاتي که کامپيوتر به گونه اي غ ير مستقيم در اداره آن نقش دارد مانند :مكالموه بوا
7
تلفن همراه ،ارسال پيوام کوتواه و امكانوات جديودتر تلفون هموراه نيوز شوامل CMC

ميشون د .در تعريفي ديگر ،اسوپيتز بورگ ( ) Spitzberg, 2006آن را هور نووع تعامول
نمادين متن – بنياد 8مي د اند که بر پايه فن آوري و بوه گونوة رقوومي 9انجوام مويشوود
( .)Pantelli, 2009: 3او فون آوري را عامول مهموي دانسوته و يكوي از اثورات آن را
 10مي داند؛ پديده اي که فرد را قادر مي سازد به شيوه هواي توازهاي از
شكل گيري وب دو
1

. massive
. Face book
3
. Multiplayer
4
. Massively Multiplayer Online Games
5
. Virtual Social Network
6
. Computer-mediated communication
7
. SMS
8
. Symbolic text-based interaction
9
. digitally
10
. Web 2.0
2
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تعامل ،بوازي ،کوار و آمووزش بپوردازد .همچنوين روش هواي جديودي را در اختيوار
شرکت ها مي گذارد که به ارتقاء تبليغات و فروش محصوالت و عرضه خدمات خوود
دست يافته و تعامل معمول با مشوتريان را نيوز انجوام دهنود ( .)Pantelli, 2009: 1از
آنجا که ارتباطات درون خطي 1در يک محيط مجازي روي مي دهد ،اين فرصت بوراي
انسان ها فراهم شده که در يک محيط اينترنتي ،محيط جغرافيايي متفواوتي را حوس و
درک کنند .ارتباطي که اگر چه به شيوه سنتي آن انجام نمي شود ،اما به گونهاي بوالقوه
به آن شبيه است (.)Pantelli, 2009: 6
يكي از پيامدهاي شبكه هاي اجتمواعي مجوازي در کشوورهاي پيشورفته ،افوزايش
سهولت در «تماس اجتماعي»2بود ،به طوري که به گونوهاي چشومگير حوس عضوويت
در يک شبكه خاص 3را توانست در افراد افزايش دهد .مثالً در اياالت متحوده ،مخالفوان
آزادي حمل اسلحه،که در سراسر کشور پراکنده و از يكديگر بياطالع بودنود ،توانسوتند
از تعداد و گستردگي وجود يكديگر در يک شبكه اجتماعي ملي آگواه شووند ،پديودهاي
که تا قبل از اينترنت وجود نداشت ( .)Shepard, 2007: 152در واقع اين پديوده ناشوي
از امكان به اشتراک گذاري 4محتواي پيام (اعم از متن ،تصووير:وت ،و تصووير متحورک)
براي فهرستي از کساني که دنبال کننده5بوده و تمايل به مشارکت در دريافوت و تملوک
پيام دارند فراهم شده است.
شبكه اجتماعي نسل سوم ،امكاناتي در اختيوار دارد و بوه توانواييهوايي ارتبواطي
دست يافته که با امكانات و ابزارهاي نسول دوم ،اجوراي آن عملوي نبوود .ضومن آنكوه
توانست بخشي از امكانات نسل دوم را به سوي حذف از حوزة مصرف بكشاند .نمونوه
آن خروج تلگراف از چرخه مصرف بود .اين حذف به برخي از کشورهاي غيرپيشورفته
1

. Online
. Social contact
3
- particular network
4
. sharing
5
. follow
2
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نيز کشانده شد .مثالً شرکت مخابرات ايران مدتي در مقابل اين پديده مقاومت کرد و به
مردم اطالع داد که ميتوانند بجاي مراجعه به تلگرافخانه ،متن تلگرافهاي خود را براي
متصدي تلگراف به صورت تلفني قرائوت کننود و هزينوه آن نيوز در قوبر تلفون آنوان
خواهد آمد .تا چندي از اين طريق ،تلگرافهاي تسليت جابجا مويشود توا سورانجام از
چرخه هنجارهاي ارتباطي مردم خارج شد .شايد همين سرنوشوت بوه نووعي در انتظوار
تلفنهاي ثابت باشود .نمونوه آن را مويتووان در دو کيوسوک متروکوه تلفون در تقواطع
خيابانهاي بلور و جرج از خيابانهاي دانشگاه تورنتو کانادا ديد که اگر چه دستگاههواي
تلفن آن کار ميکنند ،اما درون کيوسک چنان شاخههاي گياه تنيده شوده کوه بوه خووبي
نشان از متروکه شدن آن دارد.

تصوير  -1نسل سوم شبكههاي اجتماعي ،بر کاهش مصرف ابزارهاي ارتباطي نسل دوم
اثر گذارد .متروکه شدن دو کيوسک تلفن در خياباني در دانشگاه تورنتوي کانادا
(عكس از نگارنده .تابستان )2010
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.
امكانات شبكه اجتماعي نسل سوم ،شرايطي را فراهم کرده که ميتووان تعوامالت
ارتباطي اعضاي نزديک در يک پاره شبكه بسيار کوچک نسل اول را تا حودودي تقليود
کرد .با اين تفاوت کهاين تقليد در يک فضاي مجازي جهاني روي ميدهود .سوادهتورين
آنها وبالگها 1ست ،وبالگ را همچون نشريات آناليني ميدانند که کاربر هور چنودگاه
يكبار ،محتواي آن را به روز ميکند ، 2ويكيها 1که سايتهوايي هسوتند قابول مراجعوه و
1

. Blogs
 .2شايد وبالگ ها را نبايد شبيه نشريات دانست ،اگرچه بوه ظواهر شوبيه هسوتند .خواطره نوجوواني مون شوبيهايون
وبالگها را در شبكه اجتماعي دو نسل قبلي نيز مي يابد .مرحوم پدرم در سراي صفاري تهوران حجورهاي داشوت.
هر وقت بهاين حجره سري ميزدي ،عدهاي دورتا دور نشسوته بودنود و چوايي مويخوردنود و حورف مويزدنود.
بيشترشان دالل هايي بودند که در طول روز از اين حجره به آن حجره ميرفتند و در اين ميان ممكن بوود هفتوهاي
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استفاده همگان ،هموراه بوا امكوان اضوافه کوردن و ويورايش محتووا از سووي همگوان.
پادکستها 2فايل هاي صوتي و تصويري هستند که با قابليت مشوترک شودن در اينترنوت
قرار ميگيرند؛ فرومها 3فضوايي بوراي طورح بحوث و گفتگوو در موضووعات گونواگون
محسوب ميشوند فروم ها ،فيس بوک ،تويتر ،يوتيوپ و ...بوه يكوديگر متصول هسوتند،
جماعتهاي محتوايي 4هستند که امكان مديريت و بوه اشوتراکگوذاري نووع خاصوي از
محتوا از قبيل عكس ،فايلهاي ويدئويي ،متن يا لينوک را فوراهم مويکننود ،و سورانجام
ميكروبالگها 5که تلفيقي از شبكه هاي اجتماعي و وبوالگهواي کوچوک بوا محتواهواي
کوتاه هستند که از سوي کاربران بهروز ميشوند.
اما بكارگيري اين نوآوريها در پيشرفتهها و غيرپيشرفتهها تفاوت دارد .شبكههواي
اجتماعي مجازي در کشورهاي پيشرفتهاين تفاوت اساسي را با کشوورهاي ديگور دارنود
که چون پهناي باند و سرعت اينترنت آنها به مراتب بويش از کشوورهاي ديگور اسوت،
استفاده از نوآوريهاي جديود ،بوه سورعت رايوج مويشوود ،در حاليكوه در کشوورهاي
غيرپيشرفته ،هستند کساني که کامپيوتر دارند ،کارت اينترنت مويخرنود و از آن در حود
ارسال و دريافت ايميل و کارهايي همچون ثبت نام در کنكوور و از ايون قبيول اسوتفاده
ميکنند .اين در شرايطي است که روز به روز امكانات شبكه اجتماعي مجازي در غورب
بيشتر مي شود .به عنوان مثال اخيراً با راهاندازي سورويس جديود گوگول پوالس 6امكوان
جديدي فراهم شده که هر يک از اعضاي چند ميليووني يوک شوبكه اجتمواعي مجوازي
يكبار معامله عمدهاي نيز سر بگيرد .يادم ميآيد در ميان اين آدمها بعضيها يک نووع وبوالگ صووتي داشوتند کوه
هوشمندانه آن را به روز ميکردند .بنابراين هميشه شنوندگاني داشوتند کوه حورفهواي توازه آنهوا را بشونوند .از
ماجراي پشت پرده دعواي مصدق و کاشاني تا قضيه کانال سوئز و اصغر قاتول .در واقوع آنهوا وبوالگ سوازهاي
عصر شبكه اجتماعي نسلهاي قبلي بودند .حاال همان تيپ آدمها با همان حوصله و توان ،وبالگ نويس شدهاند.

1

. Wikis
. Podcasts
3
. Forums
4
- Content Communities
5
. Micro blogging
6
. Google Plus
2
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بتوانند افراد را حسب ويژگيهايي از جمله عاليق آنها طبقه بندي کرده و حلقوههوايي

را ايجاد کنند و از اين طريق با افراد گوناگون هر حلقه ،اطالعوات گونواگون خواص آن
حلقه را به اشتراک بگذارند .در بخش «جرقهها» 2کاربر ميتواند عالقهمنوديهواي خوود
را اعالم کند تا ديگران فايلهاي ويديويي ،تصوويري :وتوي و متنوي مورتبط را بوا او بوه
اشتراک بگذارند .در سرويس جديد ،با ايجاد امكاناتي به نوام پواتوق3،نووعي ديودارهاي
4

برنامه ريزي نشده نيز ممكن شده است .در همين سيستم است که با گزينه تلفون هموراه

فرد ساکن کشور پيشرفته ،ميتواند به انواع ارسال و دريافوت پيوام از جملوه محصوول
توليدي همان لحظه تلفن همراه خود دسوت زنود و از سيسوتم موقعيوت يواب جهواني
استفاده کند.
کشورهاي پيشرفته ،شبكه اجتماعي معاصر خود را به عنوان يک سرمايه اجتمواعي
و يک منبع اجتماعي حساس 5ميدانند و کوشش ميکنند که امكانات آن ،کم و بويش در
اختيار همگان باشود ( .)Neubeck, 2005: 106بوه هموين دليول شوبكه نسول سووم در
کشورهاي پيشرفته به گونهاي است که عناصور نسول سووميآن ،در سراسور شوبكه بوه
گونهاي کم و بيش حضور دارند ( اگر چه تراکم آنها در نقاط گوناگون متفاوت اسوت)
اين حضور را ميتوان از تعداد رو به افزايش حضور در شبكههاي مجازي شغلي ديود.
به طوري که رشد آن سرسام آور توصيف و گفته شده است کوه در سوال  ،1991فقوط
 1/4درصد از کارمنودان ايواالت متحوده فعاليوت شوغلي خوود را بوا تبوادل دور 6انجوام
ميدادند اين نسبت در سال  1999به  5درصد افزايش يافت و پيش بيني مويشوود بوا
روند موجود در سال  2020بيش از  40در صد از کارمندان ،کار از راه دور داشته باشوند
( .)Stroup, 2001: 260ضمن آنكه بسياري از افراد از طريوق ارتباطوات سوازماني و در
1
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متن «شبكههاي ارتباطي»1عضويتهاي چند گانه داشته و عمالً از پيونودهواي رسومي و
غيررسمي ميان اعضاي سازمانها برخوردار ميشوند (.)Wood, 2008: 260
شبكه اجتماعي نسل سووم در کشوورهاي پيشورفته بيشوتر توأمين کننوده نيازهواي
ارتباطي سليقهاي و خصوصي تر کاربر است تا موضوعات عموميتر( .در ادامه خوواهيم
ديد که در پاره شبكه نسل سوم در کشوورهاي غيورپيشورفته ،بخشوي از توالش کواربر،
پرکردن خالء هاي ارتباطي ناشي از مميزي هاي دولتوي اسوت) تفواوت ملمووس شوبكه
اجتماعي در کشورهاي پيشرفته با کشوورهاي غيور پيشورفته را در واقعوه روز  15اکتبور
 2009در آمريكا ميتوان ديد .واقعهاي که پديدهاي از نسل اول را اما در ابعوادي بسويار
بزرگتر شكل داد .اين همان گفته ملوين دو فلوئر است که ميگويود در جواموع مودرن،
ارتباطات اجتماعي هنگامي ايفاي نقش خواهند کرد که رسانهها در يک اوضاع خاص با
انتشار اطالعات ،ابهام سازي کرده و سپس خود ابهام زدايي نكنند .اينجاست که شوبكه
اجتموواعي ،ارتباطووات ميووان فووردي گسووتردهاي را بووراي ابهووام زدايووي آغوواز موويکنوود
( .)De fleur, 1989: 2559اين ماجرا مربوط به روز 5اکتبر سال  2009ميشود کوه در
آن ،روز پدري در اياالت متحده ،هنگامي که آماده آزموايش بوالن دسوت سواز تفريحوي
خود بوده ،به يكباره متوجه غيبت کودک  6ساله اش شده و حدس ميزند که کودک بوا
آن بالن به آسمان صعود کرده است .ماجرا از لحظهاي موضوع شوبكه اجتمواعي بوزرگ
ميشود که چند شبكه مهم تلويزيوني مثل  ABCو  CNNبرنامههاي عادي خود را قطع
کرده و به گزارش لحظه به لحظه مسير حرکت بالن ميپردازند .به زودي شنوندگان اين
خبر ،گروهي با موتورسيكلت ،عدهاي بر پشت اسب و حتي برخي با پاي پياده ،فاصوله
 60مايلي محل بلند شدن بالن تا محل نشستن آن را زيور نظور مويگيرنود توا سورانجام
توانستند به گونهايي آن را پايين بكشند .در تمام اين مدت بسوياري از اهوالي مسوير در
حياط ،باغ ،خيابان:حرا و مزارع راديو به دست به نظاره آسمان و بالن مشوغول بودنود و
1

. Communication networks
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در ايالتهاي ديگر نيز مخاطبان چشم به شبكههاي گوناگون تلويزيون داشتند توا نتيجوه
رقابت آنان را در پشت حصار يک گزارش انساني تماشا کنند.آنچه آن روز اتفواق افتواد
نمونهاي از شكل گيري شبكه اجتماعي نسل اول در فضاي جغرافيايي وسيع – به کمک
راديو و تلويزيون .براي ساعاتي چند در شرايط حضور گسترده شوبكه اجتمواعي نسول
سوم بود .پديدهاي که استثناء محسوب شده ،نه قاعده.
تجسم منابع غربي ،از شبكه اجتماعي مجازي يوا آنچوه کوه در ايون مقالوه ،شوبكه
اجتماعي نسل سوم ناميده شد را ميتوان در مدل شماره  4ديد .در اين مودل ات سواين
(@) به عنوان نمادي از اينترنت ،نه تنها فضاي زيست فيزيكي افراد را شكل داده ،بلكه
از آن نيز فراتر رفته و در افق پنهان و ناشناخته نيز قرار گرفتوه و سوبب شوده کوه يوک
شبكه اجتماعي يكپارچه و پر پهنه به وجود آيد.
تحقيقات دهه  1980حاکي از آن بود که به طور کلي در کشورهاي غيورپيشورفته،
ارتباطات ميان فردي با خانواده ،همسايگان ،اقوام ،دوستان و ..در شبكه اجتماعي ،بويش
از رسانهها ،منبع تأمين  35نياز ارتباطي و رواني بوده که رسانهها نيز ميتوانسوتند آن را
تأمين کنند ( )Wright, 1975: 255بنابراين يک تمايل ناشي از ريشههاي تاريخي ارتباط
در جوامع سنتي ،به حضور در شبكه اجتماعي واقعي به جواي مجوازي وجوود دارد .در
کنار اين امر ،يكسري داليل گوناگون فن آوري ،از جمله پايين بودن پهنه باند و سورعت
اينترنت ،در کنار داليل نرم افزاري همچوون مميوزيهاسوبب مويشوود کوه پواره شوبكه
اجتماعي نسل سوم در اينگونه از کشورها ،کارآيي مشابه کشورهاي پيشرفته را نداشته و
در نتيجه ساختار آن نيز متفاوت باشد.در اين کشورها عدم دسترسي به رسانههاي بوومي
مدل  -4تجسمي از شبکه اجتماعي مجازي (نسل سوم شبکههاي اجتماعي) در غرب با
محور اينترنت كه ساختاري يکپارچه و پر پهنه دارد.
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مناسب و عدم توانايي خواسته يا ناخواسته رسانههاي ياد شوده در توأمين ايون نيوازهوا،
سبب شده که پاره شبكه نسل سوم ،بخشي از نيازهاي ارتباطي خود را از شبكه جهواني
تأمين کند .به نظر ميرسد که در کشورهاي غيرپيشرفته ،هرچقدر پاره شبكه نسل سووم،
وسعت يابد و هر چقدر توان کاربري در ميان اعضاي آنها افزايش يابد ،امكوان جبوران
سانسورهاي رايج و خود سانسوريهاي ناخواسته رسانهها هم افوزايش خواهود يافوت.
اين قسمتي از همان تواني است که ميگويود :موردم از طريوق اتصواالتي کوه در شوبكه
اجتماعي دارند ،ميتوانند به چالش با ساختارهاي اجتماعي پرداختوه و حتوي نظومهواي
اجتماعي بسيار راکد موجود را تغيير دهند (.)Neubeck, 2005: 107
يكي از مشخصههاي نسل سوم شبكه اجتماعي در غيرپيشرفتهها ،حضور گسترده
تلفن همراه و استقبال فراوان مردم از آن است .مقايسه اينترنوت بوا تلفون هموراه نشوان
ميدهد که اينترنت به سطحي از سواد سنتي (در حد خوانودن حوروف التوين) و سوواد
رقومي به عالوه سرمايه گذاري سنگين براي کامپيوتر و تلفن ثابت نياز دارد .در حاليكوه
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مكالمه با تلفن همراه ،نياز به سواد سنتي و سرمايهگذاري سنگين ندارد .داسوتان توسوعه
مصرف تلفن همراه در کنار مصرف اينترنت در ايران نمونهاي از اين تفاوتهاست.
اولين خط تلفن همراه ايوران در سوال  )1994( 1373بوا يوک مرکوز فقوط 9200
شمارهاي در تهران به راه افتاد .استقبال از اين وسيله جديد آنگونه بود که دويست هوزار
نفر از اهالي پايتخت هر يک با پرداخوت حودود  1200دالر داوطلوب خريود آن 9200
شماره شده بودند( .معتمدي )49 :1376 ،در آن موقع ،درصد تعداد تلفن ثابوت بوه 100
نفر فقط  7/09بود .آخرين پرداخت کننده اين رقم ،پس از سوه سوال حضوور در صوف
انتظار ،موبايل خود را دريافت کرد (سي سال ارتباطات.)10 :1388 ،
تلفن همراه در شبكه اجتماعي ايوران ،از سوال  2002بوه يكبواره رشودي فزاينوده
گرفت .به گونهاي که در سال  2008تعداد آن  3000برابر  15سال قبل و  12برابر هفت
سال قبل شد و ضريب نفووذ آن در حاليكوه در  2002معوادل  3/48بوود ،در  2008بوه
 38/1رسيد (سي سال ارتباطات )21 :1388 ،و به گفته وزارت ارتباطات ،باالترين رشد
در خاورميانه را به دست آورد( .خيرخواه 4 : 1387 ، ،به نقل از خبرگزاري فارس)
استفاده از پيام کوتاه از طريق تلفن همراه ،در چهوارمين سوال اسوتفاده جهواني آن
يعني در سال  2004براي نيمي از تلفنهاي کشور آغاز و در سوال  2006بوه تموام 8/5
ميليون تلفن همراه داده شد( .گفتگو با مدير روابط عموميشرکت مخابرات) .اين شويوه
ارتباطي جديد آنچنان مورد استقبال قرار گرفت که در روز آغاز سوال نووي ايرانوي در
حاليكه هنوز  53درصد شهرهاي ايران زيور پوشوش تلفون هموراه نبودنود ،تعوداد 215
ميليون پيام کوتاه که بيشتر آنها حاوي تبريک سال نوو بوود ،مبادلوه شود (خيرخوواه، ،
 4 : 1387به نقل از مديا نيوز  2فروردين  .)1387شبكه اجتمواعي ايوران ،ضومن آنكوه
تلفن همراه را براي استفاده از رسوم کهن جامعه در حوال گوذار خوود – ماننود تبريوک
نوروز و اعياد مذهبي – بكار گرفت ،از آن براي مبادله طنز و لطيفههاي بيشوتر سياسوي
نيز استفاده کرد ،زيرا تلفن همراه توان ارائه تحليل و تفسير سياسي را ندارد.
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اگرچه گفته ميشوود کوه اکنوون از جمعيوت  70ميليووني ايوران 21 ،ميليوون نفور
بهاينترنت دسترسي دارند اما همانگونه که نمودار صفحه بعد نشان ميدهد ،اين اينترنوت
در رتبهبندي سرعت ،در پايينترين رتبه جهاني قرار دارد .پايين بودن سورعت اينترنوت،
يعني خروج عملي مبادله پيامهاي صوتي – تصويري ،يعني عودم امكوان تعامولهواي از
نوع بازي و از اين قبيل.
سواي سرعت پوايين ،توزيوع نوامتوازن و وجوود شوكاف عميوق ميوان شوهري و
روستايي و پر سواد و کم سواد در دسترسي بهاينترنت سبب شده که شوكل مودل نسول
سوم شبكه اجتماعي در ايران متفاوت با جوامع غربي شود .به عنوان مثال تا سوال 2005
هيچ يک از روستاهاي ايران بهاينترنوت دسترسوي نداشوتند .در سوال  2009فقوط 9300
روستا داراي دفواتر  ICTبودنود (آموار شواخصهوا )11 :1388 ،و در واقوع  85درصود
روستاهاي کشور با جمعيتي در حدود  40ميليون نفر به اينترنت دسترسي نداشتند (آمار
از سالنامه آماري ،)110 :1386 ،معدود کساني هم که در آن  9300دفتور دولتوي  ICTاز
اينترنت استفاده ميکردند ،قطعاً آزادي عمل کاربري که با کوامپيوتر شخصوي در فضواي
سايبر به سر مي برد را ندارند .در واقع در ايوران بوه ويوژه در شوهرهاي کوچوک بسويار
افرادي را ميتوان يافت که با تلفن همراه خود خو گرفتهاند ،اموا دسترسوي بوهاينترنوت
ندارند و حتي آن را نمي شناسند .اگر هم اين افراد با سواد باشند و بتواند بوا تلفونهواي
همراه خود پيام کوتاه بفرستند ،به علت نياز اينترنوت بوه سوطحي از زبوان انگليسوي و
مهارتهاي استفاده از کامپيوتر ،استفاده از اينترنت برايشان امكانپذير نيست .همين امور
سبب ميشود که بسياري از ايرانيان اگر چه بوه علوت داشوتن تلفون هموراه در دسوت،
ميتوانند در گروه حاضران در نسل سوم شبكه اجتماعي محسوب شووند ،اموا بوا تلفون
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نمودار  -1سرعت اينترنت در كشورهاي گوناگون جهان ( سرعت رديف اول ،بيش از 40
برابر سرعت ايران در رتبه آخر است)
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همراه همان کاري را ميکنند که در قبل با طي طريق انجام ميدادنود1.ماننود هموان 215
ميليون تبريک نوروزي .جز آنكه جوکهواي بيشوتري مبادلوه مويکننود ،در حاليكوه در
کشورهاي پيشرفته ،تلفنهاي هموراه در بسوياري اوقوات بوه اينترنوت وصول هسوتند و
کاربران از آن طريق به مبادله تصوير :صوت و فيلم ميپردازند.
تحقيقات نشان داده که تعداد اتصاالت و ميزان قوي بودن اتصواالت فورد در يوک
شبكه اجتماعي تابع سطح تحصيالت است .افرادي که تحصويالت دانشوگاهي بواالتري
دارند ،از اتصاالت شبكه اجتماعي بيشتري برخوردارند .اتصاالتشان قويتر است و سهم
اتصاالت قوي آنها در خارج از خانواده غير منتظره نيسوت .از آن سوو اتصواالت شوبكه
اجتماعي افراد کهنسال ضعيفتر است و ساکنان مناطق شهري هم اتصاالت قووي توري
با شبكه اجتمواعي دارنود توا روسوتاييان (& C.S.Fisher 1982 and Marsden, 1987
و .)Shepard, 2007: 1527تحقيقات نشوان داده کوه در آمريكواي شومالي ،ثروتمنودان،
مردان و سفيدپوستان بيش از افراد طبقات متوسط و فقير ،زنان و رنگوين پوسوتان داراي
شبكه اجتماعي غنيتر و وسيعتر هستند (.)Neubeck, 2005: 107
نان لينگ 2شبكههاي اجتماعي را به قوي و ضعيف تقسيم کرده و توضيح مويدهود
که ميزان غناي نسبي شبكهها فقط در کميت نيست بلكوه در کيفيوت آنهوا نيوز نهفتوه
است .در شبكه هاي قوي حوزه وسيعي از اطالعات اقتصادي .اجتماعي وجود دارد که
متصل شوندگان به شبكه از آن بهرهبورداري مويکننود در حاليكوه اعضواي شوبكههواي
ضعيف ،حوزه اي محدود از اطالعات و اثرات را بين هم تقسيم ميکنند .در هر جامعه،

 .1ظرف  25سال گذشته ،در چهل کيلومتري تهران و در منطقه اي ييالقي بوه نوام روسوتاي مشواء بوه دليول هجووم
تهرانيها براي ساخت ويال ،عدهاي کارگر افغاني به عالوه تعداد بسيار زيادي کارگر ساده سواختماني از شوهرهاي
دور مستقر شده اند .تمام آنان داراي تلفن همراه هستند .اما مشاهده نگارنده حاکي از آن است که هسوتند موبايول
به دستاني که جز اعداد ،قادر به خواندن و نوشتن نيستند و وقتي در بارهاينترنت از آنان سؤال شود ،پاسخها موبهم،
کم شناخته و گاه کامالً ناشناخته است.

2

. Nan Ling
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ميزان تسلط 1افراد بر سرمايه اجتماعي با يكديگر متفاوت است .يكوي از معيارهواي ايون
مالكيت ،ميزان اتصالهاي ميان فردي 2به شبكه ها و درجه ضعيف و قوي ايون اتصواالت
است .افراد حسب توانايي فعال کردن اتصاالت مرتبط با شبكهها در کسب امتياز از هوم
5

متفاوت ميشوند .البته گونه گوني 3ميزان تسلط 4فرد در شبكه اجتمواعي ،ميوزان مصورف

و قطع اتصال در خطي قرار ميگيرد که در آن ويژگيهاي نژادي ،قومي ،طبقه اجتمواعي
و جنسيت به گونهاي نظاممند قرار دارد .به طوري که ثروتمندان ،مردان و سفيد پوسوتان
داراي شبكههاي وسيعتر ،غنيتر و متفاوتتري نسبت به فقيران ،زنان و رنگين پوسوتان
هستند .اين امر سد محكمي در مقابل دستيابي به عدالت ،به عنوان عامل ترقي اجتماعي
است (.)Neubeck, 2005: 107
در واقع بخش عمده اي از شبكه اجتمواعي و اتصواالت آن در نووع نسول سووم
ايران ،از نوع شبكه ضعيف است .حتي عدهاي از آناني که بهاينترنت دسترسي دارند نيوز
از شبكه قوي دور مي باشند .آنچنانكه در بخش نتيجه گيري يک رساله دکتري در ايوران
گفته شده « :خصوصيات ذاتي اينترنت اين توان را به آن مويدهود کوه بوه عنووان ابوزار
گفتگو در سپهر عمومي 6در هور جامعوه مفوروض سوه کوارکرد داشوته باشود )1 :توأمين
دسترسي همگاني )2 ،شكل دادن به افكار عموميو  )3انجام کنشهاي جمعي سياسوي.
اما تحقق واقعي اين سه کارکرد بستگي تام به وجود شرايط سياسي و اجتمواعي خواص
هر جامعه دارد .در واقع وجود اينترنت به خودي خود ،نماينوده عملكورد آن در حووزه
عمومينيست (ميناوندچال.)230 :1381 ،
به نظر ميرسد که مي توان در ميان اعضاي پاره شبكه اول ،کساني را يافت که در
جريان وقايع پس از انتخابات ژوئن  2009ايران ،توانستند حتي زودتر از خبرگزاريهوا،
1

. possess
. interpersonal ties
3
. variation
4
. possession
5
. use
6
. Public Sphere
2
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عكسها و فيلمهايي را که با دوربينهاي همراه گرفته ميشود در رسوانههواي جهوان انتشوار
دهند.
شبكه اجتماعي اصلي ،بيشتر از طريق تلفن همراه و تلفن ثابت به يكديگر متصول
هستند .در واقع شبكه بزرگ اصلي ،يک شبكه نسل سوومي «ضوعيف» و ضومناً پردامنوه
است .شايد به دليل وسعت و جايگاهاين شبكه بود که در جريان وقايع پس از انتخابات
ژوئن  2009براي چند روزي امكان ارسال  SMSاز شبكه تلفن همراه کشور قطع شد.
يک پاره شبكه اجتماعي ديگر به شبكه اصلي باال ،اتصالي بسيار ضعيف دارد کوه
شايد بتوان گفت که پاره شبكه ياد شده هنوز در عصر شبكه نسل اول بوه سور مويبورد.
آنها با سهميدر حدود  17درصد روستاهاي ايران ،سواکنان  10هوزار و  525روسوتاي
پرا کنده در نقاط دوردست اين سو و آن سوي کشور هستند که نه تنها در خانوههايشوان
تلفن ثابت ندارند ،بلكه در روستاي آنها ،هويچ نووع محلوي بوراي ارتبواط راه دور نيوز
وجود ندارد (از مجموع  63125روستاي کشوور 52 ،هوزار و  600روسوتا داراي امكوان
ارتباط راه دور و  44هزار روستا داراي امكان ارتباط خانگي هستند (خبرگوزاري ايسونا،
.)1388/8/12
مدل  -5تجسمياز شبکه اجتماعي نسل سوم در ايران.
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دايره سمت راست باال ،تجربه کنندگان واقعي شرايط نسل سووم ،اموا متفواوت بوا
سرعت دسترسي ،دايره سمت چپ باال ،حاضران در نسل دوم شبكه اجتماعي با داشتن
گسترده تلفن همراه ،به عنوان نمادي از شبكه اجتماعي نسل سوم و دايره پوايين سومت
راست حاضران در نسل اول شبكه اجتماعي از جمله ،حدود  10هزار روستايي که هنوز
تلفن ثابت ندارند.

جمعبندي و نتيجهگيري
شبكه اجتماعي يک سري از روابط اجتماعي است که فرد را مستقيماً بوه ديگوران
متصل ميکند و از طريق آنها ،به طور غير مستقيم بوه تعوداد بيشوتري از موردم متصول
ميشود .پديدهاي که از قرون متمادي و از اعصار قبل از رسانهها وجود داشته است.
به نظر ميرسد تحوالت ناشي از توليد فنآوريهاي جديد ارتباطوات راه دور کوه
به ترتيب ميتوان تمبر پست ،تلگراف ،تلفن ،اينترنت و تلفون هموراه را فهرسوت کورد،
توانسته در ساختار و کارکرد شبكههاي اجتماعي تأثير بگذارد ،به گونهاي که به باور اين
مقاله ،ميتوان آنها را در کشورهاي پيشرفته ،در قالب سه عصر يا سه نسل دنبال کرد.
در نسل اول که مربوط به قبل از ابداع و رواج تمبور پسوت و اختوراع تلگوراف و
تلفن است ،شبكه هاي اجتماعي در سراسر جهان ويژگيهايي کم و بيش مشترک داشوته
و مرکب از تعداد بسياري شبكه هاي کوچک کم دامنه بوده است .با فورا رسويدن عصور
ابزارهاي ياد شده ،شبكههاي کوچک به يكديگر پيوسته و شبكههاي بزرگتر پر دامنوه را
ايجاد کردند .در جوامع پيشرفته اين ابزارها به سرعت همه گير شد و در واقع نسل دوم
شبكه هاي اجتماعي شكل گرفت .اما در غيرپيشرفتهها از جملوه ايوران ،ايون ابزارهوا توا
مدت ها از سوي فقط اقليت کوچكي از جامعه که پايتخت نشين ،باسواد و مرفه بودنود،
مصرف ميشد .در نتيجه پاره شبكه کوچكي به وجود آمود مرکوب از پايتخوت نشوينان
ثروتمند ،متوسط يا مرفه مدرن ،درکنار هزاران پاره شبكه نسل اول.
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با ايجاد و توسعه اينترنت و تلفن همراه در کشورهاي پيشرفته ،نسل سووم شوبكه
اجتماعي شكل گرفت .اين نسل امكاناتي در اختيار دارد کوه هرگوز بوا امكانوات نسول
دوم ،اجراي آن عملي نبود .اما شرايط آن در مواردي به شدت شوبيه تعوامالت ارتبواطي
اعضاي نزديک در يک پاره شبكه بسيار کوچک نسل اول شده است .ساکنان کشورهاي
پيشرفته توانستند در فاصله زماني کوتاه بوه يوک شوبكه اجتمواعي مجوازي سراسوري و
يكپارچه دست يابند .آنها از طريق ايميلها ،بالگها ،ويكيها ،پادکستها ،فرومهوا و...
به يكديگر متصل شدند .اما در کشورهايي همچون ايران ،از يكسو اين امكانات به دليل
پايين بودن پهناي باند و کمي سرعت اينترنت آنگونه که در پيشرفتهها عملي بود ،فراهم
نشد ،و از آنجا که استفاده از اين امكانات ،به سطحي از سوواد احتيواج دارد کوه بسويار
بيشتر از توان انبوه فارغ التحصيالن نهضت سواد آموزي در ايران است ،همه گير شودن
آن امكان پذير نيست .اگر به اين داليل ،برخي حساسيتهاي حكومتي در مميوزيهوا را
نيز اضافه کنيم ،کارکرد و شكل استفاده همگاني اينترنت در غيرپيشورفتههوايي همچوون
ايران ،متفاوت با پيشرفتهها شده است .اما از ديگر سو ،تلفن همراه  -با خصلتهايي که
دارد  -ميتوان پيامهاي مكتوب کوتاه از قبيل تبريوک اعيواد ملوي ،موذهبي ،جوکهواي
گوناگون سياسي و گاه تصوير و فيلم را فرستاد ،اما نميتوان از آن براي ارسال تحليلها
و تفسيرهاي سياسي استفاده کرد .در نتيجه ساختاري به وجود آمده که پاره شوبكههوايي
از هر سه نسل اول تا سوم ،در يک فضاي جغرافيوايي بوه نوام سورزمين ايوران در حوال
زيست هستند .پاره شبكه اول ،ساکنان ده هزار روستايي هسوتند کوه حتوي هنووز تلفون
ثابت و صندوق پست ندارند .پاره شبكههايي هستند که تلفن ثابت و صندوق پسوت را
دارند ،اما اينترنت را چندان نميشناسند و اگر هم بشناسند و در دسترشان باشود ،بوه آن
احتياج ندارند و پاره شبكههاي ديگري هم هستند که به شبكه اجتماعي مجازي جهواني
اتصال دارند و گاه آنچنان حضوري دارند که عكسهاي آماتوري آنها ،تصووير خبوري
شبكههاي جهاني مي شود .شواهد ارائه شده در مقاله حاکي از آن است کوه پواره شوبكه
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نسل اول و نسل سوم در ايران در اقليت هستند .پاره شبكهاي در اکثريت است که عامل
ربط آن تلفن همراه است و چون اين تلفن در ايران فاقود کوارآيي اينترنوت اسوت ،و از
سوي ديگر نميتواند جواي آن گوپ هواي طووالني چهوره بوه چهوره قهووه خانوههوا و
چارسوق هاي بازار در شبكه نسل اول را بگيرد ،شرايطي پيش آمده که سوه پواره شوبكه
معاصر ايران ،اتصال ارگانيكي با يكديگر ندارند .اين امر پديده قابل مطالعهاي است کوه
قطعاً بايد به بررسي پيامدهاي آن پرداخت.
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