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 چکيده
هواي  در اين مقاله پس از تعريف شبكه اجتماعي و تفواوت آن بوا گوروه   

اجتماعي، به بررسي تحوالت تاريخي آن در قالب سه دوره يا سه نسل پرداختوه  
رواج تمبر پسوت و اختوراع    است. در نسل اول که مربوط به قبل از ابداع وشده 

هوايي کوم و   هاي اجتماعي در سراسر جهان ويژگوي تلگراف و تلفن است، شبكه
هاي کوچک کم دامنوه بووده   بيش مشترک داشته و مرکب از تعداد بسياري شبكه
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هواي کوچوک بوه يكوديگر     ، شوبكه ياد شوده است. با فرا رسيدن عصر ابزارهاي 
ايون   ا ايجواد کردنود. در جواموع پيشورفته    هاي بزرگتر پر دامنوه ر پيوسته و شبكه

هواي اجتمواعي شوكل    ابزارها به سرعت همه گير شد و در واقع نسل دوم شبكه
هوا از  ايران، مصرف ايون ابزارهوا توا مودت     ها از جملهپيشرفتهگرفت. اما در غير

مرفوه بودنود،    سوي فقط اقليت کوچكي از جامعه که پايتخوت نشوين، باسوواد و   
دهد که حتي تا مقاله نشان مياين داشت. « نوبرانه»خصلتي  عمالً شد وانجام مي

، هنووز ابزارهواي ارتبواطي نسول دوم، آن     ابزارهايک قرن پس از مصرف نوبرانه 
يكپارچگي شوبكه اجتمواعي جواموع پيشورفته را نداشوتند. در نتيجوه سواختار و        

 متفاوت شد. هاها با پيشرفتهپيشرفتهکارکرد شبكه اجتماعي نسل دوم، در غير
گيري اينترنت و اختراع تلفن دهد که پس از شكلمقاله در ادامه نشان مي

ها در کشورهاي پيشرفته، همان وضعيت پيشين، همراه و تولد نسل سوم شبكه
شبكه اجتماعي »اين بار با ابعادي جديد دوباره روي داد. اينترنت اگر چه 

پايتخت و شهرهاي بزرگ رشد را به وجود آورد اما باز هم در حوزه « مجازي
کرد، آن هم نه قابل استفاده از سوي  همه باسوادان، بلكه صرفاً قابل مصرف از 

که هنوز ده هزار روستا حتي  در عوض در حالي .سوي اقليتي از پرسوادان

 ند، تلفن همراه رشدي فزاينده نمود. ندارصندوق پست و تلفن ثابت 
شبكه اجتماعي معاصر ايران عمالً از رسد که بندي مياين جمعمقاله به

حاوي اقليت شبكه اجتماعي نسل اول، اکثريت شبكه اجتماعي « پاره شبكه»سه 
. با اين تفاوت که است تشكيل يافته نسل دوم و اقليت شبكه اجتماعي نسل سوم

پاره شبكه نسل سوم در ايران، از يكسو همه امكانات نسل سوم کشورهاي 
ندارد و از سوي ديگر اتصالش به شبكه مجازي جهاني  پيشرفته را در اختيار

شده است. نمونه بارز تر از اتصال به دو پاره شبكه نسل دوم و سوم بومي سهل
آن، اتفاقاتي بود که منتج به آن شد که براي اولين بار در تاريخ، پاره شبكه نسل 

ت و هاي کوتاه از تظاهراها و فيلمسوم ايران، توانست با ارسال عكس
 به شبكه اجتماعي مجازي جهاني متصل کند. را هاي خياباني، خود درگيري
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به  يران،امقاله در انتها نتيجه گرفته که زيستگاه مشترک اين سه نسل در 
 مفهوم شبكه اجتماعي يكپارچه نيست و پيشنهاد نموده که تحوالت تعامل

بين خود از  افزاري اين سه پاره شبكه در ميان خود وافزاري و نرمسخت
 قرار گيرد. موضوعات مورد توجه محققان ارتباطات در ايران

ي شبكه اجتماع شبكه اجتماعي، ابزارهاي ارتباطي، :هاي كليديواژه

 مجازي، کشورهاي پيشرفته، کشورهاي غيرپيشرفته 

 

 مقدمه
، نخستين بار «شبكه اجتماعي»دانيم که حدود چهل سال پيش، اصطالح مي

او  ( ,1976Milgram)ارائه شد.  1استنلي ميلگرام ،ناس اجتماعي، روان شاز سوي

چقدر احتمال دارد دو نفر در جهان ، يكديگر را »موضوع را از آنجا آغاز کرد که 

اين سوال، بزرگ شده سوال کوچكتري بود حاکي از آنكه هر فرد با « بشناسند؟

دهندگان خدمات و از اعم از اعضاي خانواده، دوستان، فروشندگان، ارائه  دچند فر

احتمال  ،طبق آمارنشان داد که ميلگرام . نتيجه مطالعات است 2اين قبيل در تماس

تا  2خيلي زيادي وجود دارد که هر دو نفر در اياالت متحده بتوانند در يک حلقه 

و از طريق اتصال هر يک از اين  با هم ارتباط داشته باشند 3هانفري واسطه 10

نكه دو آمريكايي به يكديگر لينک شوند، يک بيست هزارم ها، احتمال آحلقه

توان گفت که شبكه بنابراين با اطمينان مي (Neubeck, 2005: 105) است.

اجتماعي، قرون متمادي قبل از اختراع و توسعه ابزارهاي الكتريكي و الكترونيكي 

رها ارتباطي وجود داشته است. بديهي است وجود هر يک از اين ابزا 4و رقومي

                                                 
1. Stanley Milgram 
2. Contact 
3. intermediary acquaintances 
4. Digital 
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پيامدهايي را به دنبال داشته و خواهد داشت که تابع وسعت دسترسي اعضاي هر 

 باشد.جامعه به آن مي

 

 هاي شبکه اجتماعيويژگي
شبكه اجتماعي يک سري از روابط اجتماعي است که فرد را مستقيما به ديگران 

م متصل به طور غيرمستقيم به تعداد بيشتري از مرد ،هاکند و از طريق آنمتصل مي

بالفعل داشته  خود، ماهيتي بالقوه ماهيتدر کنار توانند هاي اجتماعي مي. شبكهشودمي

وگو گفت ، انجامتبادل اخبار ،تقسيم اطالعات تواند شاملها، ميماهيت بالفعل آنباشند. 

هاي مستقيم يا تماس به صورتتواند مي کنشي که. و از اين قبيل باشد در مورد ديگران

شبكه اجتماعي  .( ,2008Donsback :4701انجام شود. ) 1هاي ارتباطيق واسطهاز طري

که فرد را به کند را ايفا مي 2يتار و پوددارد و نقش روابط اجتماعي در جايگاه مهمي

دهد. اين اتصاالت از اعضاي خانواده آغاز و تا  ديگر ارتباط ميهاي افراد و گروه

 تمامدر واقع يابد. گسترش مي دکنها خريد ميآن ازفرد هايي که فروشندگان مغازه

 ,Shepardد )ندهتشكيل ميرا روابط اجتماعي فرد،  اتصاالت او به شبكه اجتماعي 

2007: 151). 

يک حس  از جمله آنكه ،هاي مهم و گوناگوني دارندهاي اجتماعي عملكردشبكه

دهند يي قرار ميهاپشتيباني فرد را در معرض و آورندتعلق خاطر را در فرد به وجود مي

پيشنهاد ارائه توصيه و فكري،  کمکاز قبيل هاي گوناگون، به صورت انجام کمککه 

مناسب براي افرادي کننده  هاي اجتماعي تسهيلشبكهشود. مثالً انجام مي هاراه حل

قيت براي موفآشنايي با افراد مورد نياز نيازمند  و شوندميتازه اي است که وارد حرفه

                                                 
1. Media communications 
2. web 
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طريق از توان ميهاي استخدام ضمن آنكه براي شناسايي محل باشند،در آن حرفه مي

 .(Shepard, 2007: 153) ي دست يافتمفيد ، به اطالعاتهااتصال به شبكه

تواند قوي و يا ضعيف باشد. روابط قوي از ميدر يک شبكه اجتماعي  1روابط

بت خالص نسبت به ديگران بنا شده و بر پايه مح استو نزديک  ميميص نظر احساسي:

در روابط  بيشتر ،غير نزديک و بر پايه اهداف شخصي استکه ضعيف  روابط. ستا

بيشتر همكاران هاي دور و شامل فروشندگان، فاميلروابطي که شود. مي يافتثانوي 

 .(Shepard, 2007: 152)شود مي

ها ي اجتماعي که مردم در آنهاها و شبكهها، سازمانگروه هاي،و نقش 2هاايگاهپ

به براي اجتناب از اين شكنندگي، است. فرد و جمع  3محاط هستند تا حدودي شكننده

 4به آن رضايت داده و از طريق سازش همرنگانه ، بايد شبكه در مقابلجاي ايستادگي 

 .(Neubeck, 2005: 105شوند ) شبكه سبب پايداري 

هاي اجتماعي اتصال دارد، گروه هاه آنهاي اجتماعي که يک فرد باگرچه شبكه

به معني گروه  ،به خودي خودهاي اجتماعي دهند، ولي شبكهمرتبط با او را تشكيل مي

 5و الزاماً تعامالت نزديکندارد  ،گروه دارديک هايي که يک شبكه اجتماعي مرزنيستند. 

، گاه ياد شدهروابط  ندارد. چرا که خيلي ازهم هاي اجتماعي را يا مداوم تعامالت گروه

احساس عضويت در يک گروهي را تجربه  ءها اعضااند و در آنو بيگاه و  غيرمستقيم

آنگونه که مثالً دو دوست ديرينه   6ها يک اتصال نزديککنند زيرا اين نوع تماسنمي

 ,Shepardد )ندار بلكه بيشتر خصلت  روابطي ثانويه  را .ندکنند نيستتلفني مي گفتگوي

2007: 152). 

                                                 
1. social relationship 
2. statuses 
3. fragile 
4. collusion 
5. close interaction 
6. close tie 
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 سه نسل شبکه اجتماعي
مشرق زمين، قرون متمادي مفهوم شبكه اجتماعي را حس پرپيشينه کشورهاي 

قبل از دوران تمبر پست،  1کردند. شبكه اجتماعيهاي آن استفاده ميکرده و از کارکرد

يي بوده که 2داراي تارنما -توان دوران شبكه نسل اول ناميدکه مي - تلگراف و تلفن

ها و آب انبارهاي عمومي، اطراف اتصال آن را بازارها، کاروانسراها، حمام نقاط

نيز ارتباطات را . ابزار اصلي اتصال ندادادهها و از اين قبيل تشكيل ميخروجي قنات

با  -داده است. وضعيت در مغرب زمين نيز، کم و بيش چهره به چهره تشكيل مي

ن بوده است. بنابراين در دوران قبل از تمبر مشابه مشرق زمي -اتصاالتي از نوع ديگر

هاي اعم از شرق و غرب.   شبكه –پست، تلفن و تلگراف، در همة جوامع بشري 

 هاي کوچک کم دامنه بوده است.اجتماعي کشورها، مرکب از تعداد بسياري شبكه

فته پس از عصر رنساس و انقالب صنعتي کشورهايي که بعدها به کشورهاي پيشر

 ورده دند، به سرعت توانستند تمبر پست، تلگراف و تلفن را در سطحي گستمشهور ش

هاي اجتماعي نسل اول را ترک کرده و ها شبكهاين ترتيب آنهمه گير بكار گيرند. به

را  - توان شبكه اجتماعي نسل دوم ناميدکه مي  -شبكه اجتماعي يكپارچه تر و بزرگتر 

ه والني بطهاي ي مانند تلگراف و تلفن گاه با تأخيرتجربه کردند. وقتي ابزارهاي ارتباط

 وچكي ازکفقط اقليت زيرا داشت. « نوبرانه»کشورهاي غيرپيشرفته رسيد، بيشتر مصرفي 

م، در ل دوجامعه به آن دسترسي داشتند. در نتيجه ساختار و کارکرد شبكه اجتماعي نس

 ها متفاوت شد.ها با پيشرفتهپيشرفتهغير

                                                 
1. Social network 
2. Web 
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هاي ( نسل دوميICTهاي نوين اطالعاتي، ارتباطاتي )آوري گيري فنبا شكل

اي ارنمتپيشرفته وارد شرايط جديدي شدند. به زودي اروپا و آمريكاي شمالي به يک 

سل نيا شبكه « شبكه مجازي»بسيار وسيع دست يافتند و اينترنت سبب شد که عصر 

شد بود. هنوز مي پيشرفته، وضعيت به گونه ديگريسوم فرا رسد. در کشورهاي غير

د. اشتنمناطقي را يافت که فقط به همان امكانات شبكه اجتماعي نسل اول دسترسي د

ي در ورهاامكانات شبكه نسل سوم نيز محدود و کم دامنه بود. در نتيجه اکنون در کش

وناگون گاما در نقاط   -بكه اجتماعي را به طور همزمان شتوان سه نوع حال توسعه مي

 اي را به دنبال دارد. اي که پيامدهاي خاص و قابل مطالعهپديده .ديد -کشور 

  هاي اجتماعي نسل اولشبکه

هاي اجتماعي بود که گاه شبكه اجتماعي نسل اول، مجموعه وسيعي از پپاره شبكه

وسعت جغرافيايي آن چند روستاي دور افتاده کوهستاني يا تک روستاي پنهان شوده در  

 در يوزدي  پواپلي  دکترحالت مرکز يک واليت و يا پايتخت بود. م 1دست باالدل کوير و 

 آب سوكوي  يزد، مانند شهرهايي و يزد در»: نويسدمي خود کودکي دوران خاطرات نقل

 پاي که پسرهايي و دخترها چه. بود هم با مردم تماس محل و اجتماعي مكان يک انبار،

 جلوي يزد، روستاهاي وها محله از بسياري در!.. گذاشتند باهم ازدواج قرار انبار آب پير

 سرشوب  و روز درهوا  ساعت زنان و مردان. بودند کرده درست ساباط انبار آب سردهنة

 خوود  يهاخانه داخل به را مردم کشي، لوله آببعدها ... زدندمي پگ و نشستندمي آنجا

 درسوت  حموام  خوود  خانة در هرکس که شد باعث کشي لوله آب مهمتر همه از. خزاند

 حموام  ،هوا قورن  طوول  در. عموومي  حموام  تعطيلي يعني خانه، داخل حمام ساخت. کند

 در شودن  جموع . بودها محله اجتماعي يهامكان ترين ايپايه و مهمترين از يكيعمومي

 طوول  در اجتماعي يهامكان ترين عمده از يكي در شدن جمع يعني عمومي، يهاحمام

 بودل  و رد موردم  بوين  زيادي اطالعاتها حمام در. است بوده مردم اختيار درکه  اعصار

                                                 

 حداكثر  -1
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: 1388 يوزدي،  پواپلي ) بوود  اجتمواعي  يهوا حديث و حرف جايعمومي حمام...شدمي

148-149). 

نبوود   هوا و  در تمام قرون قبل از تمبر پست، تلگراف و تلفن، به دليل وضعيت راه

هوا بوراي جابجوايي نيوز     بسيار دشوار و انگيزه آنافراد  نقل و انتقال ،وسايل نقليه تندرو

بود. شوواهدي در  بسيار کند  هاميان پاره شبكهجابجايي پيام در در نتيجه  بسيار کم بود.

هاي اجتماعي کوچک و پراکنده، کمتر از حال يكديگر مطلوع  دست است که  پاره شبكه

شود و گواه حتوي بوه هموه شوبكه       بودند و حتي خبرهاي مهم نيز به کندي جا بجوا موي  

هجوري قموري    449به عنوان مثال ابون الجووزي گوزارش داده کوه در سوال      رسيد. نمي

رسواند کوه   اي را از يک بازرگان از نواحي شرق جيحون به مرکز ايران  ميکارواني نامه

در ايون ديوار، وبواي وحشوتناکي رخ داده کوه بويش از انودازه و        » ... در آن آمده است: 

ي کشيده که در يک روز، هيجده هزار حساب در کشتن مردم اسراف کرده و کار به جاي

اند. تا هنگام نوشته شدن اين ناموه، احصوائيه مردگوان بوه     جنازه از اين سرزمين برداشته

هزار هزار ) ميليون( و ششصد هزارتن رسيده است. هر کس در اينجا بيايد، جز بازارهوا  

 :1365ي، فقيهو « ) بينود. هاي خالي از سكنه و درهاي بسته، چيوز ديگوري نموي   و کوچه

   .(179 :8ج.، 1358 ، به نقل از ابن الجوزي،678

پر فاصله را سرعت « پاره شبكه»گويا کبوتر نامه بر در مواردي، اتصال چند 

بخشيده است. آنچنانكه نقل است، در قرن پنجم هجري قمري، فرد هوشمند و مي

ي ابن همراه با پدرش ابوالحسن عل..ق( هو 444اري به نام ابن شباس )وفات مك

اجير کرده که هر پيشامدي را به کمک گوناگون الحسين بغدادي، چند تن را در نقاط 

رسانيدند و آن پدر و پسر، با آب و تاب، به عنوان کبوتر نامه بر به اطالع ايشان مي

 .(664 :1365)فقيهي، گفتند غيبگويي، آن پيشامد را به مردم مي

ق( در يكي از  و .ه 545) وفات يک قرن پس از ابن شباس، خاقاني شرواني 

به سفر شد، کجا؟ به باغ بهشت/طوبي »گويد: اشعارش به کبوتر نامه بر اشاره کرده و مي
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« و سدره سايه گستر اوست + نزد ما هم خيال او باشد/ آن کبوتر که نامه آور اوست

 .(539: 1378)خاقاني، 

، 1619آوريل  22که درهنگاميپيترو دالواله، سياح ايتاليايي، بيش از پنج قرن بعد، 

کند که اي اشاره مياش به نكتههاي روزانهآماده براي ترک اصفهان بود، در يادداشت

در حال حاضر منتظرم "نويسد: او ميبوده است. بر از ابعاد استفاده از کبوتر نامه نشان 

از بابل بفرستند. به برادر زنم نامه نوشته ام، برايم  کبوترهاي قاصدي را که در باره آنها

هاي قديم در آسيا کنند و از زمانرسانند و مراجعت مينامه را به مقصد مي ،اين کبوترها

آنها را چاپارهاي پرنده خوانده  "تاسو "طوري که ه اند، بکردهاز وجود آنها استفاده مي

وع است. نسل کبوترهاي بغدادي از همه بهتر است و برادر زن من تعدادي از بهترين ن

اين پرندگان را پرورش داده است و اکنون خيال دارم تعداد آنها را افزايش دهم و در 

چنين  ايتاليا استفاده کنم. منتهي مسلماًهايم بهصورت امكان از آنها براي فرستادن نامه

اين کار داند، شايد هم آنها بهمسافرتي براي کبوتر خيلي طوالني است، کسي چه مي

   .(465 :1348واله، قادر باشند )دال

کند، نامه بران تيزپايي بودند که در همان دوران که پيترو دالواله آن را توصيف مي

ها باشند. توانستند ابزار اتصال پاره شبكهکيلومتر در ساعت، مي 12با سرعت حدود 

شاطران مأمورين چابک و تند رويي  »نويسد: در اين مورد ميدکتراحسان اشراقي، 

هايي را که مستلزم طي مسافتي طوالني و عبور از با پاي پياده مأموريت بودند که

دادند.اينان براي انتخاب شدن بايستي يک مسافت طوالني هاي سخت بود انجام ميراه

آنها را از بين داوطلبين که کردند. هر يک از شاهان صفوي تعدادي شاطر داشتند طي مي

که  کردند. کسياعجاب انگيز انتخاب مي بسيار سخت وي هاطي آزمايش ،اين شغل

که پرداخت و هنگاميدويدن ميه داوطلب انجام آزمايش بود مدتي زير نظر استاد فن ب

رسيد و دستور شاهانه براي اجراي مراسم شد جريان امر به عرض پادشاه ميآماده مي

ندي تمام خط سير شاطر را آذين ب جشن،در روز  شد.جشن انتخاب شاطر صادر مي
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دويدن کند و ه بايست از آنجا شروع بمي حرکت، ميداني بود که شاطر أکردند. مبدمي

رسيد که در در خارج شهر به چادري ميکيلومتر[  12]حدود پس از طي دو فرسنگ 

اي که شاطر در پشت خود حمل آنجا يكي از اميران منتظر او بود وتيري در کيسه

گشت و اين عمل دوازده مرتبه به سوي شهر باز مي گاه شاطر و آن دادکرد قرار ميمي

آورد. هر بار که شاطر به شهر وارد و از آن شد و شاطر دوازده تير با خود ميتكرار مي

دادند و در هر شد مردم او را با فريادهاي تشويق آميز مورد استقبال قرار ميخارج مي

پيمودند. در دور آخر، واره راه مياي از رجال و بزرگان تا مسافتي با او سمراجعت، عده

رسم انعام و ه داد مبلغ قابل توجهي برفت و دستور ميشاه سواره به طرف شاطر مي

کرد. بهترين شاطر خلعتي شاهانه به او بدهند و او را به لقب سر شاطري ملقب مي

 ] ساعتي دو فرسخ[توانست دوازده عدد تير در دوازده ساعت بياوردکسي بود که مي

  .(33-32: 1353)اشراقي، 

 "شاطر دواني" در آن دوره، حكام و خوانين اياالت نيز در قلمرو حكومت خود

  .(617: 4، ج 1359دادند )راوندي، کردند و مثل پايتخت به شاطر انعام و هديه ميمي

ايران  سياح ايتاليايي که در آغاز سلطنت شاه سليمان صفوي، به «گملي کارري» 

برخورد و  شاطرهاد، وقتي در مرکز ايران در حال سفر بوده با يكي از سفر کرده بو

اي برخورديم که هنگام صبح با پيک پياده" :مشاهدات خود را چنين توصيف کرده است

آمد و شش زنگوله کوچک دور کمرش بسته بود تا هم با شنيدن صداي از اصفهان مي

گفتند خواب نگيرد. مي ،آنها کسي مانع راهش نشود و هم خودش را ضمن راه

 "بستندشان تا دوازده زنگوله به کمر مينسبت به اهميت مقام نهاي شاهزادگاپيک

 .(50: 1348)کارري، 

توان مانند مدل شماره يک، مرکوب از  اين ترتيب شبكه اجتماعي نسل اول را ميبه

. در هور پواره   پراکنده، گسسته، کم اتصال يا به ندرت پر اتصال ديد« پاره شبكه»تعدادي 
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شبكه، مراکزي همچون بازار، سورگذر، قهووه خانوه، حموام عموومي، آب انبوار، تكيوه،        

هاي مناسبتي و از اين قبيل ارتباطات دوسويه و تعاملي اعضاي حسينيه، مسجد، ميهماني

د. در اين ميان، شاطران و کبوتران نامه بر تنها ابزار اتصال پواره  انکردهشبكه را فراهم مي

 اند.ها بودهشبكه

هاي از هم گسيخته، با ابزار اتصال از تجمع تعداد زيادي پاره شبکه تجسمي -1مدل 

 شاطران و كبوتران نامه بر

  

 هاي اجتماعي نسل دومشبکه

در انگلستان، چهار سال بعد، ايجواد اولوين    1840انتشار اولين تمبر پست در سال 

 وري واشوينگتن و بوالتيمور در آمريكوا    کيلومت 62در فاصله  1844در سال خط تلگراف 

در آمريكا سبب شد کوه در يوک فاصوله     1877ايجاد اولين خط تلفن در  سال بعد،  37

  چهل ساله، شبكه اجتماعي نسل دوم در غرب متولد شود.
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که فقط پونج  رشد شبكه اجتماعي نسل دوم در غرب بسيار سريع بود. مثالً هنگامي

اف در آن کشوور گذشوته بوود، طوول مجمووع خطووط       سال از احداث اولين خط تلگر

کيلوومتر رسويد )زاهريورادي بواهرا،      686هوزار و   10تلگراف اياالت متحده آمريكوا بوه   

( و يا تمبر پست در يک فاصله بيست ساله در تمام اروپا رايج و اسوتفاده از آن  1: 1849

( بوه  669 :1،ج1381بخشي از سبک زندگي همگان در اروپا و آمريكا شود )مصواحب،   

 7تعوداد   1910همين ترتيب، استفاده از تلفن با چنان سرعتي همه گير شد که در سوال  

ميليوون و   1خط تلفن در اياالت متحده، مشغول کار بود کوه   400هزار و  635ميليون و 

ي آمريكووا بووود. يدرصوود( متعلووق بووه منوواطق روسووتا   25حوودود  خووط ) هووزار  909

(Huurdeman, 2003: 232).  سوبب  اين ابزارهوا در غورب  و يكپارچه سريع توسعه ،

رو  تلفن و تلگراف تمبر پست،از طريق ميان فردي با فاصله دور، شد که ارتباطات 

طي چند دهه بوه  « هاي مربوط به نسل اولپاره شبكه» به گسترش گذارد و در نتيجه

 ايون تحوول بور    د.نيكديگر متصل و شكل شبكه اجتماعي يكپارچه را به خود بگير

که مارشال هربرت مک  عميق گذارد، آنچنان تأثيرشبكه اجتماعي ساختار و کارکرد 

تعودد   ،تلگوراف در اغلوب کشوورهاي اروپوايي    » گويود:  لوهان درباره تلگراف موي 

هواي متوداوم را تشوديد    ها و موزاييوک هاي ملي کوچک را دامن زد و چيدمانگروه

: 1377)مک لوهان، « عيف کرد.کرد...تلگراف به سرعت ساختار مرکز محيطي را تض

297- 300) 

توان مانند مودل شوماره دو، شوبكه    شبكه اجتماعي نسل دوم را ميبا اين اوصاف، 

هوا ناشوي از پراکنودگي جمعيوت در     اي ديود کوه پراکنودگي آن   اجتماعي نسبتاً يكپارچه

ي از اي که ناشپديده (هاي جغرافيايي است )دواير به رنگ خاکسترِ نه بعد مسافتحوزه

سه ابزار ارتباطي تمبر پست، تلگوراف و تلفون بووده اسوت.       گيريكپارچه و همهتوسعة 
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 توأثير ها و پديد آمدن وسايل نقليه جديد نيوز در ايون موورد بوي    بديهي است توسعه راه

 نبوده است.

 

 

 

 

تجسمي از شبکه اجتماعي شکل گرفته با ابزار تلگراف و تلفن در كشورهاي  -2مدل 

 سل دوم شبکه اجتماعي(پيشرفته )ن

 
 

اي ديگر بود. سوه تفواوت مهوم    پيشرفته به گونهاما اين وضعيت در کشورهاي غير

 عبارت بود از:

 ها ديرتر رسيد.  پيشرفته( اين امكانات به غير1

 .( سهم مجموع جمعيت آنان ازامكانات جديد ناچيز بود2
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ايوران  اره هاي مورد ادعوا، دربو  تفاوت ادامه( توزيع اين امكانات نامتوازن بود در 3

 شود:دنبال مي

، يعني در بيست و هشتمين سوال  1868در ايران اگرچه اولين سري تمبر پست در 

رواج آن در غرب منتشر شد اما فقط چهار سال طول کشيد توا آمواده مصورف عمووم و     

ي متمادي طول کشيد که در يک جامعة بشدت بيسواد رايوج و هموه گيور شوود.     هاسال

( کوه در  1871ژانويوه   28)  1288ذيعقده  17ايران مورخ الن منتشر شده در روزنامه اع

داد کوه  چگونوه توا    استفاده شده بود نشان مي« مهر»از واژه « تمبر»آن به جاي اصطالح 

اي را از طريق چاپارها بفرستد، دچار طمع و خواسته نامهقبل از آن تاريخ، اگر فردي مي

هزينه تمبر چگونه متناسب با قودرت خريود   ديگر اين که شده و توقعات چاپارخانه مي

مردم نبوده است.در اين اعالميه پس از توضيح در باره  فوايد مترقبه انتشار مهور ]تمبور[   

]انتشوار مهور[ موجوب تسوهيل و انتظوام کلوي در وصوول نوشوتجات و          "آمده اسوت : 

« گوردد موي شايع بود مسدود مرسوالت شده، راه بعضي معايب که در اين ماده الي حال 

در ادامه توضيح داده شده که مردم در هر نقطه از کشور براي ارسال هر نامه. حداکثر به 

توانند از چهار مهر ]تمبر[ بنفش رنگ، يا دو مهر سوبز رنوگ و يوا    مي –وزن يک مثقال 

تمبور  دانويم داشوتن   ( اموا موي  1288:1ايوران،   يک مهر کبود رنگ استفاده کنند. )روزنامه

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  

کيلومتري، در بسياري از نقاط روستايي و عشايري ايران ممكون   10پست در يک شعاع 

 به صندوق پست، بايود سووار وسويله نقليوه عموومي     و گاه براي انداختن يک نامه ، نبود

و پوس از کيلومترهووا طوي طريووق در يوک جوواده، بوه اولووين صوندوق پسووت       هشوودموي 

نفور   171( از هور  1958) 1337اينگونه بود که بوه موجوب آمارهواي سوال      1.ندرسيدمي

                                                 

( هر يک از ساکنان روستاهاي اسماعيل آباد و محمد اباد که هور دو کنوار جواده مشوهد بوه      1965)1344در سال  .1

ايسوتادند توا   هوا کنوار جواده موي    تربت جام قرار داشوتند، بوراي انوداختن ناموه در صوندوق پسوت، بايود سواعت        
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انوداخت. )سوالنامه   ايراني، فقط يک نفر در طول سال يک نامه بوه صوندوق پسوت موي    

 (  479: 1345 آماري

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    

ميان عمارت خاصه سلطاني تا باغ اللوه زار احوداث و کوارکرد    يک فاصله دو کيلومتري 

واقعي آن و نقشوي کوه در شوبكه اجتمواعي  ايفوا کورد بوازهم کوم و بويش شوامل آن           

هاي سه گانه، تأخير، دسترسي ناچيز و توزيع نامتوازن بود. به عنوان مثال اولوين  خصلت

ق است کوه تلگوراف   و .ه 1275ر اسباب بازي مربوط به سال خط تلگراف با کارکرد غي

کيلومتر[ کشيده شد. علت اين انتخاب چنين آموده   319ميان تهران تا سلطانيه )زنجان( ]

چمن سلطانيه باشد  ،از زمان فتحعليشاه مرسوم شده بود که اردوگاه تابستاني شاه»است: 

زيرا که آب و سبزه آنجا براي نگهداري چندين هزار سوار حاضر رکواب مسواعد بوود.    

سم در زمان ناصرالدين شاه به قووت سوابق نمانوده بوود و معهوذا غالوب اوقوات،        اين ر

شد. به همين جهت شاه فرموان  در آنجا افراشته ميآن سراپرده سلطنتي و خيام وحواشي 

مقر وليعهدان قاجاريه بوود   معموالًبه سلطانيه و از آنجا به تبريز که  داد که سيم تلگراف

ميليوون و   18جمعيوت   1958اينگونه بود که در سوال   .(378: 1326ممتد گردد )پژمان، 

تلگوراف داخلوي مخوابره کورده      682هوزار و   4هزار نفري ايران طي يكسال فقوط   500

نفر يوک تلگوراف، در حاليكوه شوش      4000( يعني هر 479: 1345بودند)سالنامه آماري 

ميليون و  150هاي مخابره شده از سوي جمعيت سال قبل از آن تاريخ، مجموع تلگراف

تلگووراف بووود   904هووزار و ( wiki.answers.com) ايوواالت متحووده آمريكوواسوكنه   697

(Historical Statistics, 1976 1.2( )هر نفر )تلگراف.   

                                                                                                                   
پيواده روي، بوه اولوين صوندوق پسوت       نود دقيقوه  رسواند و پوس از چ  بت جام ميگذري آنان را به ترهاياتوبوس

 رسيدند.  مي
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سال از آغاز به کوار اولوين    45وقتي وضعيت تلفن نيز کم و بيش همين گونه بود. 

گذشته بود، اولوين تلفون خودکوار    تلفن خودکار در جهان )شهر الپوت، ايندينا. آمريكا( 

هويچ خوط    1950و تا سال   افتاد هبه را تهرانبا سه هزار شماره در  1947ايران در سال 

)معتمودي،   تلفن جديدي در پايتخت و يا هيچ نقطوه ديگوري از کشوور اضوافه نشود. .     

توان تصوور کورد کوه بوه طوور متوسوط،       در حاليكه در اين فاصله، مي (41و  40 :1376

   هاي آمريكا افزوده شده بود.ميليون به تعداد تلفن 3 کمدست 

هوزار نفور    964ميليوون و   11ايوران کوه    1937سوال  با توجه به جمعيت توان مي

، را رقم بسويار  1937در سال سرانه تلفن  (129 :1355سمپوزيوم مصرف، رآورد شده )ب

، 14.3، در سووئد  16.6در ايواالت متحوده آمريكوا     اين نسبت. برآورد کرد 0.025ناچيز 

در واقوع در   .(Huurdeman, 2003: 233بوود )  1.3و  اسوپانيا   3.7...اتوريش  12.8کانادا 

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       

تووان يوک   هاي ايران همگي در پايتخت متمرکز بوده، موي كه چون تلفناست. ضمن اين

شهر از شوهرهاي ايوران تلفون     9، فقط 1962نابرابري قابل توجه را مجسم کرد. تا سال 

( در حاليكه سي 196 )گزارش برنامه چهارم، بي تا:  اشتندتلفن ندو روستاها هم  داشت

تلفون ايواالت    400هوزار و   635ون و ميليو  7از  1910سال قبول از آن، يعنوي در سوال    

درصود( متعلوق بوه منواطق      25) حودود  آن هوزار خوط    909ميليون و  1متحده، حدود 

اين نابرابري  ميان شوهر و روسوتا     .(Huurdeman, 2003: 232ي آمريكا بود. )يروستا

يعني در سي و چهوارمين سوال تأسويس اولوين     1971مثالً تا سال  ،تر بودباز هم عميق

حتي يک تلفن خودکار  –شهر و روستا  –تلفن در ايران، هنوز در استان ايالم خطوط 

هواي  مجموع کيوسک 1983يا در سال  .(516: 1350 ،نصب نشده بود )سالنامه آماري

دسوتگاه،   50ايالم و کهكيلويوه و بويراحمود،    هايتلفن همگاني نصب شده در استان

، در کول اسوتان   1979کوه در   انآنچنو  ،نبوود  هوا بود. اين وضوعيت خواص آن اسوتان   

( و 7: 1367وجود داشت )پست و مخابرات، کيوسک تلفن عمومي 22کردستان، فقط 
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بوود ) گوزارش    015/0و سرانه کيوسک تلفن همگاني، فقوط   2.7سرانه تلفن در ايران

اين در حالي است که بيش از پنجاه سال قبل از آن تاريخ، يعني . (4 تا:برنامه ششم بي

 درصد کشاورزان روستايي ايالوت آيووا تلفون در اختيوار داشوتند.      86، 1920در سال 

 (Huurdeman, 2003: 232) 

کند و  تأخير ورود ايران به فضاي شبكه اجتماعي نسل دوم، همراه با توسعه بسيار

هوا و  نامتوازن همراه با شكاف عميق ميوان پايتخوت و ديگور شوهرها از يكسوو و شوهر      

(، 1946شمسوي ايوران )   1325در مطبوعوات سوال   تا سبب شد  ،روستاها از سوي ديگر

وستايي ريكي از رهبران عقايد ، يكي از روستاهاي نهاوندچنين مطلبي ديده شود که در 

کرده کوه  دانسته که چهار سال پيش رضا شاه از سلطنت خلع شده و تصور ميهنوز نمي

   .(22 :1325 /1/4ها، پادشاه کشور است )خواندنيوي هنوز 

شود که بتوان تصور کرد، ساختار نسل دوم شبكه اين اطالعات سبب ميمجموعه 

ماننود   –هوا  اجتماعي در ايران، تبديل به وجود تعدادي پاره شبكه بوده که اقليتوي از آن 

اند )در مودل،  پايتخت. مختصات شبكه اجتماعي نسل دوم در غرب را کم و بيش داشته

ند شهرهاي کوچک دوران گذار از نسل اول به دوم برخي مانو دايره سمت راست باال( 

ت چپ( و حتي احتماالً برخي هنوز کامالً در شرايط نسول  اند )دايره سمکردهرا طي مي

باسوواد،   1کمينوه بوه نفوع   اين وضعيت،  .اند. )مانند بسياري از روستاها(بردهاولي بسر مي

 ادامه داشته است.  روستايي سواد، فقير و بي 2بيشترينهمرفه و شهر نشين و به زيان 
 

 زار تلگراف و تلفن در كشورياز شبکه اجتماعي شکل گرفته  با اب تجسمي -3مدل 

اي از شبکه اجتماعي نسل اول، نسل دوم و در حال گذار از پيشرفته مانند ايران )ملقمهغير

 نسل اول به نسل دوم (

                                                 

 حداقل -1

 حداكثر -2
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 هاي اجتماعي نسل سومشبکه

عي مجازي اوليوه را در غورب بوه وجوود آورد و سوبب      ابزارهايي که شبكه اجتما

هاي اجتماعي شود، هموان مختصوات ابزارهواي نسول دوم،      گيري نسل سوم شبكهشكل

کنود و  يعني تمبر پست، تلگراف و تلفن را داشت،  اما بوه قوول شوپارد ديگور آنگونوه      

  .(,Shepard 2007: 152) نبود 1پرزحمت

اجتماعي مجازي معاصور را ماننود زنودگي     هاي( شبكهRobinson, 2008رابينسون )

بور  داند. او براي اين شبكه، سه مشخصه ها در مكاني ديگر و با فعاليتي ديگر ميدوم انسان

يعني ارتبواط گوران شوبكه از هموه امكانوات سومعي،        ،است 2ايچند رسانه -1 شمارد؛مي

صوورت شوناخته    ]امكاناتي همچون فيس بوک که افراد، بوه  3بصري، متن، عكس، بالگينگ

پردازند[ و نرم افزار برخوردارند ]امكانواتي کوه در   پيام ميمتفاوت هاي شده به مبادله گونه

هاي پر سرعت فراهم شده که بازيگران آن اعضاي شبكه و دوستاني باشوند کوه بوا    اينترنت

                                                 
1. Slow and cumbersome 
2. multimediated 
3. blogging 
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 و پر عضو است آنچنانكوه  1حجيم -2ي ارتباطي پر تعامل انجام دهند[ ، هافعاليتيكديگر 

، 2008 سوال  بنيوان نهواده شود، در    2004کوه در سوال    2شبكه اجتماعي مجازي فيس بوک

اي هوايي از ايون دسوت، سواختاري خوشوه     تعداد کاربرانش به هشتاد ميليون رسيد. شوبكه 

يعنوي بوه طوور     ،اسوت  3چنود بوازيگر   -3شود و ها ميدارند که همين امر سبب قدرت آن

توانند در آن به تعامل بپردازند. به عنووان مثوال   مي همزمان صدها و يا حتي هزاران بازيگر

ممكن است هزاران بازيگر بوه طوور متنواقر در مقابول يكوديگر بوه        MMOGs 4دربازي 

بازي بپردازند. ضمن آنكه عالوه بر بازي، به کنش متقابل، اشتراک تجربه و جامعه پوذيري  

 .(Pantelli, 2009: 8از يكديگر نيز مشغول خواهند شد )

 ,Herringهرينوگ )  ،تعاريفي چند ارائه شده است 5ي شبكه اجتماعي مجازيبرا

دانسوته و ارتبواطي    CMC)6( آن را محصول امكان ارتباط ميان انسان و کامپيوتر )2004

اين ترتيب آن دست از دهند. بهها از طريق کامپيوتر انجام ميکند که انسانتوصيف مي

مكالموه بوا   : ير مستقيم در اداره آن نقش دارد ماننداي غارتباطاتي که کامپيوتر به گونه

 CMCو امكانوات جديودتر تلفون هموراه نيوز شوامل        7تلفن همراه، ارسال پيوام کوتواه  

( آن را هور نووع تعامول    Spitzberg, 2006د. در تعريفي ديگر، اسوپيتز بورگ )  نشومي

شوود  انجوام موي   9رقوومي  ةاند که بر پايه فن آوري و بوه گونو  دمي 8بنياد –نمادين متن 

(Pantelli, 2009: 3).    دانسوته و يكوي از اثورات آن را    او فون آوري را عامول مهموي

اي از هواي توازه  سازد به شيوهاي که فرد را قادر ميپديده؛ داندمي 10گيري وب دوشكل

                                                 
1. massive 
2. 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 
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هواي جديودي را در اختيوار    تعامل، بوازي، کوار و آمووزش بپوردازد. همچنوين روش     

ارتقاء تبليغات و فروش محصوالت و عرضه خدمات خوود   گذارد که بهها ميشرکت

از  .(Pantelli, 2009: 1دست يافته و تعامل معمول با مشوتريان را نيوز انجوام دهنود )    

دهد، اين فرصت بوراي  در يک محيط مجازي روي مي 1آنجا که ارتباطات درون خطي

اوتي را حوس و  ها فراهم شده که در يک محيط اينترنتي، محيط جغرافيايي متفو انسان

اي بوالقوه  شود، اما به گونهدرک کنند. ارتباطي که اگر چه به شيوه سنتي آن انجام نمي

  .(Pantelli, 2009: 6به آن شبيه است )

افوزايش  هاي اجتمواعي مجوازي در کشوورهاي پيشورفته،     يكي از پيامدهاي شبكه

حوس عضوويت    اي چشومگير به گونوه که  به طوري ،بود 2«تماس  اجتماعي»سهولت در 

افزايش دهد. مثالً در اياالت متحوده، مخالفوان   توانست در افراد را  3در يک شبكه خاص

ند سوت تواناطالع بودنود،  که در سراسر کشور پراکنده و از يكديگر بيآزادي حمل اسلحه،

اي از تعداد و گستردگي وجود يكديگر در يک شبكه اجتماعي ملي آگواه شووند، پديوده   

در واقع اين پديوده ناشوي    .(Shepard, 2007: 152ترنت وجود نداشت )که تا قبل از اين

محتواي پيام )اعم از متن، تصووير:وت، و تصووير متحورک(     4از امكان به اشتراک گذاري

بوده و تمايل به مشارکت در دريافوت و تملوک    5براي فهرستي از کساني که دنبال کننده

 پيام دارند فراهم شده است.

ي ارتبواطي  يهوا سوم،  امكاناتي در اختيوار دارد و بوه توانوايي    شبكه اجتماعي نسل

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  

پيشورفته  ورهاي غيرآن خروج تلگراف از چرخه مصرف بود. اين حذف به برخي از کش

                                                 
1. Online 
2. Social contact 
3- particular network  
4. sharing 
5. follow 
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به  و نيز کشانده شد. مثالً شرکت مخابرات ايران مدتي در مقابل اين پديده مقاومت کرد

هاي خود را براي توانند بجاي مراجعه به تلگرافخانه، متن تلگرافمردم اطالع داد که مي

متصدي تلگراف به صورت تلفني قرائوت کننود و هزينوه آن نيوز در قوبر تلفون آنوان        

شود توا سورانجام از    هاي تسليت جابجا موي آمد. تا چندي از اين طريق، تلگرافخواهد 

چرخه هنجارهاي ارتباطي مردم خارج شد. شايد همين سرنوشوت بوه نووعي در انتظوار     

تووان در دو کيوسوک متروکوه تلفون در تقواطع      هاي ثابت باشود. نمونوه آن را موي   تلفن

هواي  تورنتو کانادا ديد که اگر چه دستگاه هاي بلور و جرج از خيابانهاي  دانشگاهخيابان

کوه بوه خووبي    شوده  هاي گياه تنيده کنند، اما درون کيوسک چنان شاخهتلفن آن کار مي

 .داردنشان از متروکه شدن آن 

 

 

هاي اجتماعي، بر کاهش مصرف ابزارهاي ارتباطي نسل دوم نسل سوم شبكه -1تصوير 

 ر خياباني در دانشگاه تورنتوي کانادا اثر گذارد. متروکه شدن دو کيوسک تلفن د

 (2010)عكس از نگارنده. تابستان 
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تووان  تعوامالت   امكانات شبكه اجتماعي نسل سوم، شرايطي را فراهم کرده که مي

ارتباطي اعضاي نزديک در يک پاره شبكه بسيار کوچک نسل اول را تا حودودي تقليود   

تورين  دهود. سواده  اي مجازي جهاني روي مياين تقليد در يک فضکرد. با اين تفاوت که

کاربر هور چنودگاه   که  دانندميآناليني همچون نشريات  ، وبالگ راست 1هاها  وبالگآن

هسوتند قابول مراجعوه و    هوايي  سايتکه  1ها، ويكي 2دکنروز مي به آن را محتواي  ،يكبار

                                                 
1. Blogs 

ايون  اگرچه بوه ظواهر شوبيه هسوتند. خواطره نوجوواني مون شوبيه         ،ها را نبايد شبيه نشريات دانستشايد وبالگ .2

اي داشوت.  يابد. مرحوم پدرم در سراي صفاري تهوران حجوره  ا را در شبكه اجتماعي دو نسل قبلي نيز ميهوبالگ

زدنود.  خوردنود و حورف موي   اي دورتا دور نشسوته بودنود و چوايي موي    زدي، عدهاين حجره سري ميهر وقت به

اي در اين ميان ممكن بوود هفتوه  رفتند و هايي بودند که در طول روز از اين حجره به آن حجره ميشان داللبيشتر
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 .سووي همگوان  از اضوافه کوردن و ويورايش محتووا     همگان، هموراه بوا امكوان     استفاده

هاي صوتي و تصويري هستند که با قابليت مشوترک شودن در اينترنوت    فايل 2هاپادکست

 گونواگون فضوايي بوراي طورح بحوث و گفتگوو در موضووعات        3هافروم ؛گيرندميقرار 

 ،ها، فيس بوک، تويتر، يوتيوپ و... بوه يكوديگر متصول هسوتند    فروم شوندمحسوب مي

گوذاري نووع خاصوي از    امكان مديريت و بوه اشوتراک  هستند که  4هاي محتواييجماعت

 سورانجام  و ،کننود هاي ويدئويي، متن يا لينوک را فوراهم موي   محتوا از قبيل عكس، فايل

 هواي کوچوک بوا محتواهواي    هاي اجتماعي و وبوالگ که تلفيقي از شبكه 5هاميكروبالگ

   شوند.روز ميکاربران بهکه از سوي هستند  کوتاه

هواي  ها تفاوت دارد. شبكهپيشرفتهها و غيرها در پيشرفتهنوآوري اما بكارگيري اين

اين تفاوت اساسي را با کشوورهاي ديگور دارنود    اجتماعي مجازي در کشورهاي پيشرفته

ها به مراتب بويش از کشوورهاي ديگور اسوت،     که چون پهناي باند و سرعت اينترنت آن

در حاليكوه در کشوورهاي    ،دشوو هاي جديود، بوه سورعت رايوج موي     استفاده از نوآوري

خرنود و از آن در حود   پيشرفته، هستند کساني که کامپيوتر دارند، کارت اينترنت موي غير

ارسال و دريافت ايميل و کارهايي همچون ثبت نام در کنكوور و از ايون قبيول اسوتفاده     

کنند. اين در شرايطي است که روز به روز امكانات شبكه اجتماعي مجازي در غورب  مي

امكوان   6اندازي سورويس جديود گوگول پوالس    شود. به عنوان مثال اخيراً با راهشتر ميبي

جديدي فراهم شده که هر يک از اعضاي چند ميليووني يوک شوبكه اجتمواعي مجوازي      

                                                                                                                   
گ صووتي داشوتند کوه    ها يک نووع وبوال  ها بعضيآيد در ميان اين آدماي نيز سر بگيرد. يادم مييكبار معامله عمده

هوا را بشونوند. از   هواي توازه آن  داشوتند کوه حورف    شنوندگانيکردند. بنابراين هميشه هوشمندانه آن را به روز مي

هوا وبوالگ سوازهاي    دق و کاشاني تا قضيه کانال سوئز و اصغر قاتول. در واقوع آن  ماجراي پشت پرده دعواي مص

 ند.اهگ نويس شدها با همان حوصله و توان، وبالهاي قبلي بودند. حاال همان تيپ آدمعصر شبكه اجتماعي نسل
1. Wikis 
2. Podcasts 
3. Forums 
4- Content Communities  
5. Micro blogging 
6. Google Plus 
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 1هوايي ها طبقه بندي کرده و حلقوه هايي از جمله عاليق آنبتوانند افراد را حسب ويژگي

هر حلقه، اطالعوات گونواگون خواص آن     گوناگونراد را ايجاد کنند و از اين طريق با اف

هواي خوود   منودي تواند عالقهکاربر مي  2«هاجرقه»حلقه را به اشتراک بگذارند. در بخش 

هاي ويديويي، تصوويري: وتوي و متنوي مورتبط را بوا او بوه       را اعالم کند تا ديگران فايل

نووعي ديودارهاي    3م پواتوق، اشتراک بگذارند. در سرويس جديد، با ايجاد امكاناتي به نوا 

 4ريزي نشده نيز ممكن شده است. در همين سيستم است که با گزينه تلفون هموراه  برنامه

تواند به انواع ارسال و دريافوت پيوام از جملوه محصوول     فرد ساکن کشور پيشرفته،  مي

توليدي همان لحظه تلفن همراه خود دسوت زنود و از سيسوتم موقعيوت يواب جهواني       

 .    استفاده کند

 به عنوان يک سرمايه اجتمواعي هاي پيشرفته، شبكه اجتماعي معاصر خود را کشور

 کم و بويش در کنند که امكانات آن، دانند و کوشش ميمي 5يک منبع اجتماعي حساسو 

بوه هموين دليول شوبكه نسول سووم در        .(Neubeck, 2005: 106همگان باشود ) اختيار 

آن،  در سراسور شوبكه بوه    اصور نسول سوومي   اي است که عنکشورهاي پيشرفته به گونه

متفاوت اسوت(  گوناگون ها در نقاط اي کم و بيش حضور دارند ) اگر چه تراکم آنگونه

 شغلي ديود. هاي مجازي شبكهحضور در تعداد رو به افزايش توان از اين حضور را  مي

ط ، فقو 1991در سوال  کوه   توصيف و گفته شده استسرسام آور آن   رشدبه طوري که 

انجوام   6درصد از کارمنودان ايواالت متحوده فعاليوت شوغلي خوود را بوا تبوادل دور         4/1

شوود بوا   پيش بيني موي   و درصد افزايش يافت 5به   1999دادند اين نسبت در سال مي

در صد از کارمندان، کار از راه دور داشته باشوند   40بيش از  2020روند موجود در سال 

(Stroup, 2001: 260). در  وارتباطوات سوازماني   از طريوق  افراد كه بسياري از ضمن آن

                                                 
1. circle 
2. sparks 
3. Hangouts 
4. mobile 
5. Crucial social resource 
6. telecommute 
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و  هواي رسومي  پيونود از عمالً داشته و چند گانه  هايعضويت 1«هاي ارتباطيشبكه»متن 

  .(Wood, 2008: 260) شوندبرخوردار ميها اعضاي سازمان ميان غيررسمي

هواي  شبكه اجتماعي نسل سووم در کشوورهاي پيشورفته بيشوتر توأمين کننوده نياز      

تر. )در ادامه خوواهيم  اي و خصوصي تر کاربر است تا موضوعات عموميارتباطي سليقه

پيشورفته، بخشوي از توالش کواربر،     پاره شبكه نسل سوم در کشوورهاي غيور   ديد که در

هاي دولتوي اسوت( تفواوت ملمووس شوبكه      هاي ارتباطي ناشي از مميزيپرکردن خالء

اکتبور   15پيشورفته را در واقعوه روز   هاي غيور اجتماعي در کشورهاي پيشرفته با کشوور 

اي از نسل اول را اما در ابعوادي بسويار   اي که پديدهتوان ديد. واقعهدر آمريكا مي 2009

 ،در جواموع مودرن  گويود  بزرگتر شكل داد. اين همان گفته ملوين دو فلوئر است که مي

در يک اوضاع خاص با  هاد کرد که رسانهنايفاي نقش خواه هنگامي ارتباطات اجتماعي

خود ابهام زدايي نكنند. اينجاست که  شوبكه   سپسابهام سازي کرده و  ،انتشار اطالعات

 کنوود اي را بووراي ابهووام زدايووي آغوواز مووي ارتباطووات ميووان فووردي گسووترده ،اجتموواعي

(De fleur, 1989: 2559).  شود کوه  در  مي 2009اکتبر سال   5ماجرا مربوط به روزاين

که آماده آزموايش بوالن دسوت سواز تفريحوي       دري در اياالت متحده، هنگاميروز پ ،آن

زند که کودک بوا  ساله اش شده و حدس مي 6خود بوده، به يكباره متوجه غيبت کودک 

موضوع شوبكه اجتمواعي بوزرگ     ايلحظهماجرا از آن بالن به آسمان صعود کرده است. 

هاي عادي خود را قطع برنامه CNNو  ABCچند شبكه مهم تلويزيوني مثل شود که مي

پردازند. به زودي شنوندگان اين لحظه به لحظه مسير حرکت بالن ميگزارش کرده و به 

فاصوله   ، پاي پيادهبا برخي بر پشت اسب و حتي اي ، عدهبا موتورسيكلتي گروهخبر، 

 سورانجام توا   گيرنود موي مايلي محل بلند شدن بالن تا محل نشستن آن را زيور نظور    60

در  مسوير در تمام اين مدت بسوياري از اهوالي    يي آن را پايين بكشند.اتوانستند به گونه

حياط، باغ، خيابان:حرا و مزارع راديو به دست به نظاره آسمان و بالن مشوغول بودنود و   

                                                 
1. Communication networks 
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تلويزيون داشتند توا نتيجوه   گوناگون هاي هاي ديگر نيز مخاطبان چشم به شبكهدر ايالت

اتفواق افتواد    آن روزپشت حصار يک گزارش انساني تماشا کنند.آنچه رقابت آنان را در 

به کمک   –گيري شبكه اجتماعي نسل اول در فضاي جغرافيايي وسيع اي از شكلنمونه

راديو و تلويزيون. براي ساعاتي چند در شرايط حضور گسترده شوبكه اجتمواعي نسول    

   اي که استثناء محسوب شده، نه قاعده.سوم بود. پديده

تجسم منابع غربي، از شبكه اجتماعي مجازي يوا آنچوه کوه در ايون مقالوه، شوبكه       

ديد. در اين مودل ات سواين    4توان در مدل شماره اجتماعي نسل سوم ناميده شد را مي

( به عنوان نمادي از اينترنت، نه تنها فضاي زيست فيزيكي افراد را شكل داده، بلكه @)

پنهان و ناشناخته نيز قرار گرفتوه و سوبب شوده کوه يوک       از آن نيز فراتر رفته و در افق

 شبكه اجتماعي يكپارچه و پر پهنه به وجود آيد. 

، پيشورفته غيور در کشورهاي به طور کلي که  حاکي از آن بود 1980تحقيقات دهه 

ارتباطات ميان فردي با خانواده، همسايگان، اقوام، دوستان و.. در شبكه اجتماعي، بويش  

توانسوتند آن را  ها نيز ميرواني بوده  که رسانه و نياز ارتباطي 35منبع تأمين  ها،از رسانه

هاي تاريخي ارتباط بنابراين يک تمايل ناشي از ريشه (Wright, 1975: 255تأمين کنند )

 در جوامع سنتي، به حضور در شبكه اجتماعي واقعي به جواي مجوازي وجوود دارد. در   

آوري، از جمله پايين بودن پهنه باند و سورعت  فن ناگونگوکنار اين امر، يكسري داليل 

شوود کوه پواره شوبكه     هاسوبب موي  اينترنت، در کنار داليل نرم افزاري همچوون مميوزي  

نداشته و را اجتماعي نسل سوم در اينگونه از کشورها، کارآيي مشابه کشورهاي پيشرفته 

 هاي بوومي سترسي به رسانهدر نتيجه ساختار آن نيز متفاوت باشد.در اين کشورها عدم د

   

هاي اجتماعي( در غرب با نسل سوم شبکهاز شبکه اجتماعي مجازي ) تجسمي -4مدل 

 كه ساختاري يکپارچه و پر پهنه دارد. محور اينترنت
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 ،هوا در توأمين ايون نيواز    ياد شوده هاي مناسب و عدم توانايي خواسته يا ناخواسته رسانه

سوم، بخشي از نيازهاي ارتباطي خود را از شبكه جهواني  شده که پاره شبكه نسل  سبب

پيشرفته، هرچقدر پاره شبكه نسل سووم،  رسد که در کشورهاي غيرتأمين کند. به نظر مي

ها افزايش يابد، امكوان جبوران   وسعت يابد و هر چقدر توان کاربري در ميان اعضاي آن

افوزايش خواهود يافوت.    هم ها هاي ناخواسته رسانهسانسورهاي رايج و خود سانسوري

موردم از طريوق اتصواالتي کوه در شوبكه      گويود:  اين قسمتي از همان تواني است که مي

هواي  توانند به چالش با ساختارهاي اجتماعي پرداختوه و حتوي نظوم   د، ميناجتماعي دار

 .(Neubeck, 2005: 107راکد موجود را تغيير دهند ) بسياراجتماعي 

ها،  حضور گسترده پيشرفتهشبكه اجتماعي در غير هاي نسل سوميكي از مشخصه

اينترنوت بوا تلفون هموراه نشوان       تلفن همراه و استقبال فراوان مردم از آن است. مقايسه

به سطحي از سواد سنتي )در حد خوانودن حوروف التوين( و سوواد      ينترنتدهد که امي

ت نياز دارد. در حاليكوه  گذاري سنگين براي کامپيوتر و تلفن ثاببه عالوه سرمايهرقومي 
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گذاري سنگين ندارد. داسوتان توسوعه   مكالمه با تلفن همراه، نياز به سواد سنتي و سرمايه

 هاست.اي از اين تفاوتمصرف تلفن همراه در کنار مصرف اينترنت در ايران نمونه

 9200( بوا يوک مرکوز فقوط     1994) 1373ايوران در سوال   اولين خط تلفن همراه 

تهران به راه افتاد. استقبال از اين وسيله جديد آنگونه بود که دويست هوزار  اي در شماره

 9200دالر داوطلوب خريود آن    1200نفر از اهالي پايتخت هر يک با پرداخوت حودود   

 100تعداد تلفن ثابوت بوه   درصد ( در آن موقع، 49: 1376شماره شده بودند. )معتمدي، 

اين رقم، پس از سوه سوال حضوور در صوف      بود. آخرين پرداخت کننده 09/7نفر فقط 

   .(10: 1388انتظار، موبايل خود را دريافت کرد )سي سال ارتباطات، 

بوه يكبواره رشودي فزاينوده      2002تلفن همراه در شبكه اجتماعي ايوران، از سوال   

برابر هفت  12سال قبل و  15برابر  3000تعداد آن  2008اي که در سال گرفت. به گونه

بوه   2008بوود، در   48/3معوادل   2002ضريب نفووذ آن در حاليكوه در   سال قبل شد و 

 رشد باالترين( و به گفته وزارت ارتباطات، 21: 1388رسيد )سي سال ارتباطات،  1/38

 به نقل از خبرگزاري فارس(   4:  1387،  ،خيرخواه) را به دست آورد. خاورميانه در

چهوارمين سوال اسوتفاده جهواني آن     استفاده از پيام کوتاه از طريق تلفن همراه، در 

  5/8بوه تموام    2006 سوال  هاي کشور آغاز و دراز تلفنبراي نيمي  2004يعني در سال 

اين شويوه   .شرکت مخابرات(ميليون تلفن همراه داده شد. )گفتگو با مدير روابط عمومي

در   ارتباطي جديد آنچنان مورد استقبال قرار گرفت که در روز آغاز سوال نووي ايرانوي   

 215 درصد شهرهاي ايران زيور پوشوش تلفون هموراه نبودنود، تعوداد       53حاليكه هنوز 

،  ،خيرخوواه )شود   حاوي تبريک سال نوو بوود، مبادلوه    هاآن بيشترکه  کوتاه پيام ميليون

شبكه اجتمواعي ايوران، ضومن آنكوه      .(1387 فروردين 2 نيوز مديابه نقل از  4:  1387

ماننود تبريوک    –از رسوم کهن جامعه در حوال گوذار خوود    تلفن همراه را براي استفاده 

هاي بيشوتر سياسوي   بكار گرفت، از آن براي مبادله طنز و لطيفه –نوروز و اعياد مذهبي 

 زيرا تلفن همراه توان ارائه تحليل و تفسير سياسي را ندارد.   ،نيز استفاده کرد
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 نفور  ميليوون  21 ايوران،  ميليووني  70 جمعيوت  ازشوود کوه اکنوون    اگرچه گفته مي

اينترنوت  اين دهد، نشان مي صفحه بعداما همانگونه که نمودار  دارند دسترسي اينترنتبه

ترين رتبه جهاني قرار دارد. پايين بودن سورعت اينترنوت،   بندي سرعت، در پاييندر رتبه

هواي از  تصويري، يعني عودم امكوان تعامول    –هاي صوتي يعني خروج عملي مبادله پيام

 ي و از اين قبيل.نوع باز

سواي سرعت پوايين، توزيوع نوامتوازن و وجوود شوكاف عميوق ميوان شوهري و         

اينترنت سبب شده که شوكل مودل نسول    روستايي و پر سواد و کم سواد در دسترسي به

 2005سوم شبكه اجتماعي در ايران متفاوت با جوامع غربي شود. به عنوان مثال تا سوال  

 9300فقوط   2009اينترنوت دسترسوي نداشوتند. در سوال     هيچ يک از روستاهاي ايران به

درصود   85( و در واقوع  11: 1388هوا،  بودنود )آموار شواخص    ICTروستا داراي دفواتر  

)آمار  به اينترنت دسترسي نداشتند ميليون نفر 40روستاهاي کشور با جمعيتي در حدود 

از  ICTر دولتوي  دفتو  9300که در آن هم معدود کساني  ،(110: 1386از سالنامه آماري، 

زادي عمل کاربري که با کوامپيوتر شخصوي در فضواي    کردند، قطعاً آاينترنت استفاده مي

برد را ندارند. در واقع در ايوران بوه ويوژه در شوهرهاي کوچوک بسويار       سايبر به سر مي

اينترنوت  اند، اموا دسترسوي بوه   توان يافت که  با تلفن همراه خود خو گرفتهافرادي را مي

هواي  شناسند. اگر هم اين افراد با سواد باشند و بتواند بوا تلفون  و حتي آن را نميندارند 

همراه خود پيام کوتاه بفرستند،  به علت نياز اينترنوت بوه سوطحي از زبوان انگليسوي و      

پذير نيست. همين امور  برايشان امكاناستفاده از اينترنت هاي استفاده از کامپيوتر، مهارت

ي از ايرانيان اگر چه بوه علوت داشوتن تلفون هموراه در دسوت،       شود که بسيارسبب مي

 توانند در گروه حاضران در نسل سوم شبكه اجتماعي محسوب شووند، اموا بوا تلفون     مي
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 40جهان ) سرعت رديف اول، بيش از  گوناگونسرعت اينترنت در كشورهاي  -1نمودار 

 برابر سرعت ايران در رتبه آخر است(
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 215ماننود هموان    1دادنود. مي کنند که در قبل با طي طريق انجاما ميهمراه همان کاري ر

در حاليكوه در   ،کننود موي  هواي بيشوتري مبادلوه   ميليون تبريک نوروزي. جز آنكه جوک

اينترنوت وصول هسوتند و     هاي هموراه در بسوياري اوقوات بوه    هاي پيشرفته، تلفنکشور

 پردازند.ميوت و فيلم ص کاربران از آن طريق به مبادله تصوير:

ک يو تحقيقات نشان داده که تعداد اتصاالت و ميزان قوي بودن اتصواالت فورد در   

شبكه اجتماعي تابع سطح تحصيالت است. افرادي که تحصويالت دانشوگاهي بواالتري    

تر است و سهم دارند، از اتصاالت شبكه اجتماعي بيشتري برخوردارند. اتصاالتشان قوي

بكه شو ز خانواده غير منتظره نيسوت. از آن سوو اتصواالت    اتصاالت قوي آنها در خارج ا

 اتصاالت قووي توري  هم ساکنان مناطق شهري  و تر استاجتماعي افراد کهنسال ضعيف

 & C.S.Fisher 1982 and Marsden, 1987)  يانيبا شبكه اجتمواعي دارنود توا روسوتا    

ثروتمنودان،  تحقيقات نشوان داده کوه در آمريكواي شومالي،      .(Shepard, 2007: 1527و

ن داراي مردان و سفيدپوستان بيش از افراد طبقات متوسط و فقير، زنان و رنگوين پوسوتا  

 .(Neubeck, 2005: 107تر هستند )تر و وسيعشبكه اجتماعي غني

دهود  و توضيح موي  کردههاي اجتماعي را به قوي و ضعيف تقسيم شبكه 2نان لينگ

هوا نيوز نهفتوه    نيست بلكوه  در کيفيوت آن   فقط در کميت هاکه  ميزان غناي نسبي شبكه

هاي قوي حوزه وسيعي از اطالعات  اقتصادي.  اجتماعي وجود دارد که است. در شبكه

هواي  کننود در حاليكوه اعضواي شوبكه    بورداري موي  متصل شوندگان به شبكه از آن بهره

امعه، در هر جکنند. اي محدود  از اطالعات و اثرات را بين هم تقسيم ميضعيف، حوزه

                                                 

اي ييالقي بوه نوام روسوتاي مشواء بوه دليول هجووم        سال گذشته، در چهل کيلومتري تهران و در منطقه 25ظرف . 1

ه عالوه تعداد بسيار زيادي کارگر ساده سواختماني از شوهرهاي   اي کارگر افغاني بويال، عده ساختها براي تهراني

آنان داراي تلفن همراه هستند. اما مشاهده نگارنده حاکي از آن است که هسوتند موبايول    دور مستقر شده اند. تمام

ها موبهم،  سخاينترنت از آنان سؤال شود، پابه دستاني که جز اعداد، قادر به خواندن و نوشتن نيستند و وقتي در باره

 کم شناخته و گاه کامالً ناشناخته است.
2. Nan Ling 
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. يكوي از معيارهواي ايون    است با يكديگر متفاوتافراد بر سرمايه اجتماعي  1تسلطميزان 

ها و درجه ضعيف و قوي ايون اتصواالت   به شبكه 2هاي ميان فرديمالكيت، ميزان اتصال

ها در کسب امتياز از هوم  است. افراد حسب توانايي فعال کردن اتصاالت مرتبط با شبكه

 5فرد در شبكه اجتمواعي، ميوزان مصورف    4ميزان تسلط 3بته گونه گونيشوند. المتفاوت مي

اجتمواعي   هاي نژادي، قومي، طبقهگيرد که در آن ويژگيقطع اتصال در خطي قرار ميو 

ثروتمندان، مردان و سفيد پوسوتان  به طوري که دارد.  مند قراراي نظامو جنسيت به گونه

تري نسبت به فقيران، زنان و رنگين پوسوتان  تتر و متفاوتر، غنيهاي وسيعداراي شبكه

در مقابل دستيابي به عدالت، به عنوان عامل ترقي اجتماعي  سد محكمي. اين امر هستند

 (. Neubeck, 2005: 107)است 

اي از شبكه اجتمواعي و اتصواالت  آن در نووع  نسول سووم      در واقع بخش عمده

اينترنت دسترسي دارند نيوز  آناني که به اي ازاز نوع شبكه ضعيف است. حتي عده ،ايران

باشند. آنچنانكه در بخش نتيجه گيري يک رساله دکتري در ايوران  از شبكه قوي دور مي

دهود کوه بوه عنووان ابوزار      خصوصيات ذاتي اينترنت اين توان را به آن موي » گفته شده: 

أمين ( تو 1در هور جامعوه مفوروض سوه کوارکرد داشوته باشود:         6گفتگو در سپهر عمومي

هاي جمعي سياسوي.  ( انجام کنش3و ( شكل دادن به افكار عمومي2دسترسي همگاني، 

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    

    .(230: 1381نيست )ميناوندچال، عمومي

در توان در ميان اعضاي پاره شبكه اول، کساني را يافت که  رسد که ميبه نظر مي

 ،هوا حتي زودتر از خبرگزاريتوانستند ايران،  2009انتخابات ژوئن وقايع پس از جريان 

                                                 
1. possess 
2. interpersonal ties 
3. variation 
4. possession 
5. use 
6. Public Sphere 
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هواي جهوان انتشوار    شود در رسوانه  هاي همراه گرفته ميکه با دوربينرا هايي ها و فيلمعكس

 .دهند

جتماعي اصلي، بيشتر از طريق تلفن همراه و تلفن ثابت به يكديگر متصول  شبكه ا

و ضومناً پردامنوه   « ضوعيف » يک شبكه نسل سوومي  ،هستند. در واقع شبكه بزرگ اصلي

انتخابات اين شبكه بود که در جريان وقايع پس از است. شايد به دليل وسعت و جايگاه

 ز شبكه تلفن همراه کشور قطع شد.  ا SMSبراي چند روزي امكان ارسال  2009ژوئن 

، اتصالي بسيار ضعيف دارد کوه  بااليک پاره شبكه اجتماعي  ديگر به شبكه اصلي 

بورد.  هنوز در عصر شبكه نسل اول بوه سور موي    ياد شدهشايد بتوان گفت که پاره شبكه 

روسوتاي   525هوزار و   10درصد روستاهاي ايران، سواکنان   17در حدود ها با سهميآن

هايشوان  کنده در نقاط دوردست اين سو و آن سوي کشور هستند که نه تنها در خانوه پرا

ها، هويچ نووع محلوي بوراي ارتبواط راه دور نيوز       تلفن ثابت ندارند، بلكه در روستاي آن

داراي امكوان   روسوتا  600 هوزار و  52روستاي کشوور،   63125وجود ندارد )از مجموع 

)خبرگوزاري ايسونا،    هستند اي امكان ارتباط خانگيدار روستا هزار 44 ارتباط راه دور و

12/8/1388).   

 از شبکه اجتماعي نسل سوم در ايران.تجسمي -5مدل 
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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 

تلفن همراه، به عنوان نمادي از شبكه اجتماعي نسل سوم و دايره پوايين سومت    گسترده

هزار روستايي که هنوز  10راست حاضران در نسل اول شبكه اجتماعي از جمله، حدود 

 تلفن ثابت ندارند.

 

 گيريبندي و نتيجهجمع
بوه ديگوران    شبكه اجتماعي يک سري از روابط اجتماعي است که فرد را مستقيماً

به طور غير مستقيم بوه تعوداد بيشوتري از موردم متصول       ،هاکند و از طريق آنتصل ميم

 ها وجود داشته است.  اي که از قرون متمادي و از اعصار قبل از رسانهپديده .شودمي

هاي جديد ارتباطوات راه دور کوه   آوريرسد تحوالت ناشي از توليد فنبه نظر مي

راف، تلفن، اينترنت و تلفون هموراه را فهرسوت کورد،     توان تمبر پست، تلگبه ترتيب مي

اي که به باور اين بگذارد، به گونه تأثيرهاي اجتماعي توانسته در ساختار و کارکرد شبكه

 ها را در کشورهاي پيشرفته، در قالب سه عصر يا سه نسل دنبال کرد.توان آنمقاله، مي

ر پسوت و اختوراع تلگوراف و    در نسل اول که مربوط به قبل از ابداع و رواج تمبو 

هايي کم و بيش مشترک داشوته  هاي اجتماعي در سراسر جهان ويژگيتلفن است، شبكه

هاي کوچک کم دامنه بوده است. با فورا رسويدن عصور    و مرکب از تعداد بسياري شبكه

هاي بزرگتر پر دامنوه را  هاي کوچک به يكديگر پيوسته و شبكه، شبكهياد شدهابزارهاي 

اين ابزارها به سرعت همه گير شد و در واقع نسل دوم ردند. در جوامع پيشرفته ايجاد ک

ايوران، ايون ابزارهوا توا      ها از جملوه پيشرفتههاي اجتماعي شكل گرفت. اما در غيرشبكه

ها از سوي فقط اقليت کوچكي از جامعه که پايتخت نشين، باسواد و مرفه بودنود،  مدت

بكه کوچكي به وجود آمود مرکوب از پايتخوت نشوينان     شد. در نتيجه پاره شمي مصرف

 ثروتمند، متوسط يا مرفه مدرن، درکنار هزاران پاره شبكه نسل اول.  
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اينترنت و تلفن همراه در کشورهاي پيشرفته، نسل سووم شوبكه   با ايجاد و توسعه 

اجتماعي شكل گرفت. اين نسل  امكاناتي در اختيار دارد کوه هرگوز بوا امكانوات نسول      

، اجراي آن عملي نبود. اما شرايط آن در مواردي به شدت شوبيه تعوامالت ارتبواطي    دوم

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       

و...  هوا فرومها، پادکست ،هاها، ويكيا، بالگهها از طريق ايميليكپارچه دست يابند. آن

به يكديگر متصل شدند. اما در کشورهايي همچون ايران، از يكسو اين امكانات به دليل 

ها عملي بود، فراهم سرعت اينترنت آنگونه که در پيشرفته پايين بودن پهناي باند و کمي

از سوواد احتيواج دارد کوه بسويار     از آنجا که  استفاده از اين امكانات، به سطحي  ، ونشد

بيشتر از توان انبوه فارغ التحصيالن نهضت سواد آموزي در ايران است،  همه گير شودن  

هوا را  هاي حكومتي در مميوزي اين داليل، برخي حساسيتآن امكان پذير نيست. اگر به 

همچوون  هوايي  پيشورفته نيز اضافه کنيم، کارکرد و شكل استفاده همگاني اينترنت در غير

هايي که با خصلت -سو، تلفن همراه ديگر ها شده است. اما از ايران، متفاوت با پيشرفته

هواي  موذهبي، جوک   ،هاي مكتوب کوتاه از قبيل تبريوک اعيواد ملوي   توان پياممي - دارد

ها توان از آن براي ارسال تحليلسياسي و گاه تصوير و فيلم را فرستاد، اما نمي گوناگون

هوايي  سياسي استفاده کرد. در نتيجه ساختاري به وجود آمده که پاره شوبكه  و تفسيرهاي

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      

را تلفن ثابت و صندوق پسوت  تند که هايي هسثابت و صندوق پست ندارند. پاره شبكه

شناسند و اگر هم بشناسند و در دسترشان باشود، بوه آن   دارند، اما اينترنت را چندان نمي

شبكه اجتماعي مجازي جهواني  به هستند که هم  يهاي ديگراحتياج ندارند و پاره شبكه

ر خبوري  ها، تصووي هاي آماتوري آناتصال دارند و گاه آنچنان حضوري دارند که عكس

شود. شواهد ارائه شده در مقاله حاکي از آن است کوه پواره شوبكه    هاي جهاني ميشبكه
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اي در اکثريت است که عامل . پاره شبكههستندنسل اول و نسل سوم در ايران در اقليت 

ربط آن تلفن همراه است و چون اين تلفن در ايران فاقود کوارآيي اينترنوت اسوت، و از     

هوا و  هواي طووالني چهوره بوه چهوره قهووه خانوه       جواي آن گوپ  تواند سوي ديگر نمي

شرايطي پيش آمده که سوه پواره شوبكه     هاي بازار در شبكه نسل اول را بگيرد،چارسوق

اي است کوه  د. اين امر پديده قابل مطالعهنمعاصر ايران، اتصال ارگانيكي با يكديگر ندار

 قطعاً بايد به بررسي پيامدهاي آن پرداخت.

 

 منابع
ي هاسالهاي مخابراتي كل كشور طي آمار شاخص (،1388. )هامار شاخصآ  -

 .الملل وزارت ارتباطاتو امور بين دفتر روابط عمومي ،1388تا  1357

مجله  ،اي به تفريحات و نظام تفريحي دوران صفويهاشاره (،1353) اشراقي، احسان.  -

 .141و  140و شماره  هنر و مردم

سرفصل  ،متن برنامه چهارم توسعه دولت شاهنشاهي ايران ،(تابي)برنامه چهارم.   -

شرکت  آرشيو اداره کل روابط عمومي ) ،ست و تلگراف و تلفنپبرنامه توسعه 

 .مخابرات(

تهران:  ،هزار روز تاريخ ايران و جهان 28 (،1355) بيست و هشت هزار روز.  -

 .ضميمه روزنامه اطالعات ،انتشارات روزنامه اطالعات

اي از اوضاع مام: گوشهحخاطرات شازده  (،1388. )يزدي، محمد حسينپاپلي   -

 .. مشهد: نشر پاپلي40-1330دهه  ،اجتماعي شهر يزد

 .تهران: انتشارات علمي ،تاريخ پست و تلگراف و تلفن (،1326. )پژمان، ح  -

هاي ارتباطي پست و ارزيابي روند توسعه در شبکه (،1367. )پست و مخابرات  -

 .ران: وزارت پست و تلگراف و تلفنته ،مخابرات
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سال دوم، شماره  ،ماهنامه توسعه و كاربري فناوري و ارتباطات (،1383). تكفا  -

 اول و دوم فروردين و ارديبهشت.

بوه کوشوش دکتور ضوياء الودين       ،ديوان خاقاني شررواني  (،1378. )خاقاني شرواني  -

 .سجادي. تهران: انتشارات زوار

 .آمار ارتباطات خانگي و راه دور در کل کشور (،12/8/1388 . )خبرگزاري ايسنا  -

آن بر ارتباطات ميان فردي جوانان  تأثيرتلفن همراه و  (،1387. )خيرخواه، طاهره  -

دانشكده  ،هاي تهران. رساله کارشناسي ارشدمطالعه دانشجويان دانشگاه ،دانشجو

 .علوم اجتماعي دانشگاه تهران

تهران:  ،الدين شفادکتر شعاع :، ترجمهه پيترو دالوالهسفرنام (،1348. )دالواله، پيترو -

  .بنگاه ترجمه و نشر کتاب

  ،(جلد چهارم و قسمت اول. )تاريخ اجتماعي ايران (،1359) راوندي، مرتضي. -

  .تهران: اميرکبير

نمره شصت و نهم، يكشونبه هفودهم ذي القعوده سونه      (،.قوه 1288). ايران روزنامه -

1288.   

 .ها() روزنامه ميسيون آسوري ،شماره اول (،1849. )هرازاهريرادي با  -

 .تهران: مرکز آمار ايران ،کل کشور 1345 سالنامه آماري (،1345. )سالنامه آماري  -

 .تهران: مرکز آمار ايران ،کل کشور 1350 سالنامه آماري (،1350. )سالنامه آماري  -

 .تهران: مرکز آمار ايران (،1387)سالنامه آماري ايران.   -

سازمان  ،زير نظر دربار شاهنشاهي ،سمپوزيوم مصرف (،1355)سمپوزيوم مصرف.   -

هران: ت ،برگزار کننده آئين ملي بزرگداشت پنجاهمين سال شاهنشاهي پهلوي

 .ايران بيمه شرکت سهامي

نامه هفته دولت: سي سال ارتباطات و عملکرد ويژه (،1388. )سي سال ارتباطات  -

 .ت مخابرات ايران. دفتر روابط عموميتهران: شرک ،دولت نهم
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آل بويه، نخستين سلسله قدرتمند شيعه با نموداري از  (،1365فقيهي، علي اصغر. )  -

   .تهران: صبا ،هاي چهارم و پنجمدر قرن زندگي جامعه اسالمي

دکتر عباس نخجواني و عبدالعلي  :ترجمه ،سفرنامه كارري (،1348. )کارري، جملي  -

 .اداره کل فرهنگ و هنر آذربايجان شرقيتبريز:  ،کارنگ

 ،دولت شاهنشاهيگزارش برنامه چهارم توسعه  (،تا)بي .گزارش برنامه چهارم  -

  .تهران: سازمان برنامه

تهران:  ،دولت شاهنشاهيگزارش برنامه ششم توسعه  (،تا)بي. گزارش برنامه ششم  -

  .سازمان برنامه

تهران: انتشارات  ،جلد اول ،رف فارسيدايره المعا (،1381. )مصاحب، غالمحسين  -

 .اميرکبير

وزارت پست، و تلگراف و تلفن: ديروز، امروز و  (،1376)معتمدي، اسفنديار.   -

 .تهران: انتشارات مدرسه ،فردا

تهران: مرکز تحقيقات،  ،هابراي درک رسانه (،1377. )هربرت مارشال ؛مک لوهان  -

  .ايرانهوري اسالمياي صدا و سيماي جممطالعات و سنجش برنامه

بررسي قابليت و امکان عملکرد اينترنت بعنوان  (،1381. )ميناوند چال، محمد قلي  -

 .، دانشكده علوم انساني، دانشگاه تربيت مدرسسياسيحوزه عمومي

ايران،  ،باند گسترده، جايگزين تلفن و تلويزيون (،1388. )نقشينه ارجمند، وحيد  -

 .آبان 23، 4361شماره 

بروشور همايش خدمات فناوري ارتباطات و اطالعات  (،1388)روستا.  همايش  -

 .. تهران: وزارت ارتباطات و فناوري اطالعاتروستا

تهران:  ،اسناد پست و تلگراف و تلفن در دوره رضاشاه (،1378)يزداني، مرضيه.   -

 .انتشارات سازمان اسناد ملي ايران
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