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اجتماعی،  شبکه های  که  است  این  واقعیت 
هستند،  ما  عصر  دیجیتالی  دغدغه  بزرگ ترین 
شبکه های  دنیا  تمام  در  که  ایران  در  نه تنها 
اجتماعی تبدیل به یک مسئله شده است حتی 

در خود آمریکا.
متصل  اجتماعی  شبکه های  اصلی  کارکرد 
کردن آدم ها به یکدیگر است. این شبکه ها خود 
محتوایی تولید نمی کنند و آنچه در این شبکه ها 
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چکیده
که  است  آورده  وجود  به  را  اجتماعی  شبکه های  از  جدیدی  نوع  سایبر  دنیای 
درون  در  واقعی  اجتماعی  شبکه های  دارد.  نام  مجازی  اجتماعی  شبکه های 
بازپروری شده اند. شبکه های اجتماعی  بازسازی و  شبکه های اجتماعی مجازی 
مجازی و از جمله فیس بوک بازنمود یا آواتار شبکه های اجتماعی واقعی جامعه 
هستند و کنش ها و واکنش های شکل گرفته در این محیط مجازی به سرعت به 
محیط واقعی جامعه نیز انتقال می یابد. شبکه های اجتماعی مجازی به طور مطلق 
نه تهدید هستند و نه فرصت؛ اما هم زمان هم تهدید به شمار می روند هم فرصت، 
از نظر  این شبکه ها  به آن نگاه می شود.  زاویه ای  از چه  اینکه  به  بستگی دارد 
فناوری، نقطه اوج بلوغ فناوری اطالعات به شمار می روند شبکه های اجتماعی 
مجازی بر قله فناوری اطالعات و فضای سایبر ایستاده اند و دست کم تا دو دهه 
آینده بدیلی برای آن ها از نظر فناوری نباید قائل بود. آنچه در این مقاله بدان 
اجتماعی  آسیب شناسی شبکه های  و  معرفی  زاویه  از  بیشتر  است  پرداخته شده 
مجازی است. این نگاه بیشتر معطوف به این نکته است که در استفاده از این 
شبکه ها باید اعتدال را حفظ کرد و فرصت ها را از دست نداد. در غیاب رسانه های 
رسمی کشور که از کارکرد سرگرمی رسانه غافل شده و بیشتر کارکرد آموزش 
هستند.  فقط سرگرم کننده  که  شده اند  متمرکز  مواردی  به  را چسبیده اند  رسانه 
این شبکه ها اسم هایی عجیب و غریب دارند.  بی جهت نیست که پرکاربرترین 
آنجایی که رسانه های مردمی  از  اجتماعی  به ویژه شبکه های  و  فضای مجازی 
هستند ابزار خوبی برای معرفی یک کشور به دیگران هستند. رسانه های رسمی 
کنند؛  ایفا  را  نقشی  چنین  نمی توانند  قدرت  ساختارهای  به  وابستگی  دلیل  به 
بنابراین گسترش شبکه های اجتماعی می توانند نقشی بی بدیل در اصالح تصویر 

ذهنی دیگران از یک کشور ایفا کنند.
واژگان�کلیدی

شبکه های اجتماعی، رسانه های اجتماعی، تلگرام، دیپلماسی عمومی، اینترنت.
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جریان دارد داده ها و اطالعات و محتواهایی است 
که توسط کاربران تولید و منتشر شده است به 
همین دلیل برخی ها در ایران نام این شبکه ها 
انسان ها  گذاشته اند.  کاربرمحور  سایت های  را 
اساساً نیاز به ارتباط با یکدیگر دارند. در فرایند 
ارتباط است که سایر فعالیت ها معنا پیدا می کند. 
عالوه بر آن انسان موجودی اجتماعی است و با 
حضور در اجتماع اقناع و ارضا می شود. شبکه های 
اجتماعی از قدیم هم وجود داشته اند. گروه های 
هیئت های  مدنی،  تشکل های  احزاب،  دوستان، 
مذهبی، نهادهای صنفی، گروه های دانشجویی و 
دانش آموزی نوعی از شبکه های اجتماعی واقعی 
هستند. دنیای سایبر نوع جدیدی از شبکه های 
شبکه های  که  آورده  وجــود  به  را  اجتماعی 
اجتماعی مجازی نام دارد. شبکه های اجتماعی 
مجازی  اجتماعی  شبکه های  درون  در  واقعی 
بازسازی و بازپروری شده اند. گروه دوستان شما 
دوستان  گروه  از  نمادی  واقع  در  فیس بوک  در 
شما در فضای واقعی است. به همین دلیل برخی 
ساروخانی،  باقر  دکتر  مانند  صاحب نظران  از 
ظهور  از  تهران،  دانشگاه  اجتماعی  علوم  استاد 
پدیده جدیدی تحت عنوان واقعیت مجازی نام 
می برند که در حقیقت واقعیتی عینی است که در 
فضای مجازی بروز و ظهور پیدا کرده است و در 

عین حال که دیده نمی شود وجود دارد.
که  است  مجازی  واقعیت  همین  به  اعتقاد 
این گروه های  از موارد  باعث می شود در برخی 
دوستان یا کندوهای ارتباطی در فضای مجازی، 
دهند.  نشان  را  خود  نیز  واقعی  صحنه های  در 
مثاًل جرقه های اولین اعتراض هایی که منجر به 
شبکه های  همین  فضای  در  تونس شد  انقالب 
اجتماعی مجازی زده شد. ترس برخی کشورها از 
شبکه های اجتماعی مجازی نیز، حضور و سرایت 
این اجتماع های مجازی به فضای واقعی جامعه 
فعالیت یک عده در  از  است وگرنه کیست که 

پشت رایانه هایشان ترس و وحشت داشته باشد.
پس باید پذیرفت که شبکه های اجتماعی مجازی 
و از جمله فیس بوک بازنمود یا آواتار شبکه های 
و  کنش ها  و  هستند  جامعه  واقعی  اجتماعی 

واکنش های شکل گرفته در این محیط مجازی به 
سرعت به محیط واقعی جامعه نیز انتقال می یابد. 
آدم های مجازی فعال در این شبکه ها نیز حتی 
باشند،  نداشته  حضور  واقعی شان  هویت  با  اگر 
آدم های واقعی همین جامعه هستند. اگر خوب 
بد،  یا  می نویسند  اگر خوب  بد،  اگر  یا  هستند 
همین آدم ها یا بهتر بگویم همین مردم هستند. 
اتفاقاً شبکه های مذکور آینه اجتماع ما به شمار 

می روند، این آدم ها از مریخ نیامده اند.

شبکه های اجتماعی مجازی بازتابنده دیدگاه ها، 
تفکرات، نگرش ها، جهان بینی، فرهنگ و ارزش ها 
و هنجارهای یک جامعه هستند. در هیچ دوره 
و  ابزار  امروز،  اندازه  به  بشر،  تاریخ  از  دیگری 
ویژگی های  بررسی  و  تحقیق  برای  الزم  فضای 
جامعه شناختی و روان شناختی مردم در دسترس 
و  اجتماعی  علوم  متخصصان  و  جامعه شناسان 
شبکه های  است.  نبوده  اجتماعی  روان شناسی 
و  سیاسی  تحوالت  دماسنج  مجازی  اجتماعی 
اجتماعی و فرهنگی جوامع نیز هستند. با رصد 

اگر با هویت  �
واقعی شان حضور 

نداشته باشند، 
آدم های واقعی همین 

جامعه هستند. 
اگر خوب هستند 

یا اگر بد، اگر خوب 
می نویسند یا بد، 

همین آدم ها یا 
بهتر بگویم همین 

مردم هستند. اتفاقًا 
شبکه های مذکور 

آینه اجتماع ما 
به شمار می روند، 

این آدم ها از مریخ 
نیامده اند.
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این شبکه ها می توان فهمید در درون  پایش  و 
الیه های مختلف اجتماعی چه چیزی در جریان 
افکار منعکس شده  به واکنش ها و  اتکا  با  است. 
تحوالت  حتی  می توان  شبکه ها  این  در  مردم 
در  امروز  مثال  برای  کرد.  پیش بینی  را  آینده 
غرب برای اطالع از میزان فروش یک فیلم در 
آینده، ابتدا واکنش اعضای شبکه های اجتماعی را 
نسبت به آن می سنجند و بر اساس آن پیش بینی 
می کنند که فیلم با شکست مواجه خواهد شد یا 

با موفقیت و درخشش بی سابقه.
نه  مطلق  به طور  مجازی  اجتماعی  شبکه های 
تهدید هستند و نه فرصت؛ اما همزمان هم تهدید 
به شمار می روند هم فرصت. بستگی دارد به اینکه 
از چه زاویه ای به آن نگاه می شود. این شبکه ها 
از نظر فناوری، نقطه اوج بلوغ فناوری اطالعات 
به شمار می روند، شبکه های اجتماعی مجازی بر 
قله فناوری اطالعات و فضای سایبر ایستاده اند و 
دست کم تا دو دهه آینده بدیلی برای آن ها از نظر 
فناوری نباید قائل بود. ممکن است سایت های 
شبکه های اجتماعی یا انواع آن ها تغییر کند؛ اما 
کارکرد و فرایند و مکانیزم عمل آن ها همچنان 

ثابت باقی خواهد ماند.
اگر نگاه سلبی به این شبکه ها در جامعه ای حاکم 
شود نتیجه اش فیلترینگ و بگیر و ببند خواهد 
بود و البته به دلیل وجود و زایش فناوری های 
مبارزه با فیلترینگ این تدبیر یا سیاست در عرصه 
عمل با شکست مواجه خواهد شد و ماحصل آن 
توسط  ایجادشده  فرصت های  انگاشتن  نادیده 
آن ها است؛ اما اگر نگاه ایجابی به این شبکه ها 
در جامعه حاکم شود نتیجه اش تدابیر ایجابی و 
فرصت تلقی کردن آن ها و استفاده از ظرفیت های 
این شبکه ها در امور مختلف علمی و آموزشی و 

اقتصادی و تجاری خواهد بود.
است  شده  پرداخته  بدان  مقاله  این  در  آنچه 
بیشتر از زاویه معرفی و آسیب شناسی شبکه های 
اجتماعی مجازی است. این نگاه بیشتر معطوف 
به این نکته است که در استفاده از این شبکه ها 
باید اعتدال را حفظ کرد و فرصت ها را از دست 
نداد. خطرات این فضا را گوشزد می کند و نکاتی 

کاربردی درباره حفظ حریم خصوصی و دوری 
از خطرات استفاده از شبکه های اجتماعی را به 

مخاطب می آموزد.

استفاده نکردن از این شبکه ها و محدودیت قائل 
شدن برای آن مانند پاک کردن صورت مسئله 
است. کتاب صورت مسئله را پاک نکرده است 
به  را  آن  از  استفاده  انظارهای  و  بلکه هشدارها 
ما یادآوری می کند و این خیلی خوب است که 
کسی باشد که به ما بگوید از این فناوری ها چگونه 
باید استفاده شود. این همان سواد رسانه ای است 
که کاربر فضای مجازی به شدت به آن نیاز دارد.

متأسفانه به دلیل نادیده گرفتن مسئله شبکه های 
اجتماعی مجازی در ایران هیچ آموزشی درباره 
مضرات یا عواقب یا خطرهای استفاده از آن ها نیز 
در نظام آموزشی به دانش آموزان و دانشجویان 

 به دلیل نادیده گرفتن  �
مسئله شبکه های 

اجتماعی مجازی در 
ایران هیچ آموزشی 

درباره مضرات یا 
عواقب یا خطرهای 
استفاده از آن ها نیز 

در نظام آموزشی 
به دانش آموزان و 

دانشجویان ما داده 
نمی شود؛ لذا کاربران 

جوان این شبکه ها 
در ایران بی محابا و 
بی باکانه اطالعاتی 
را در آن ها منتشر 
می کنند که معمواًل 

در کشورهای دیگر 
توسط کاربران منتشر 

نمی شود.
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ما داده نمی شود؛ لذا کاربران جوان این شبکه ها 
در ایران بی محابا و بی باکانه اطالعاتی را در آن ها 
منتشر می کنند که معموالً در کشورهای دیگر 

توسط کاربران منتشر نمی شود.
سریع  رشد  روند  از  شدت  به  ما  آموزش  نظام 
مانده  عقب  ارتباطی  و  اطالعاتی  فناوری های 
است. در حالی که حتی کودکان دبستانی ما نیز 
بازی های  و  اجتماعی  شبکه های  و  اینترنت  با 
از  کالس  و  مدرسه  در  هستند،  آشنا  رایانه ای 
تصمیم کبری و چوپان دروغگو و دهقان فداکار و 
شیوه پخت نان سخن به میان آمده است. شیوه 
و نظام آموزشی ایران به ویژه در مقاطع ابتدایی 
هنوز روستامحور است آن هم روستاهای 5 دهه 

قبل!
به نظرم کودکان امروزی ایران حتی قادر هستند 
از موبایل برای نوشتن تکالیف خود استفاده کنند، 
از بازی های رایانه ای برای حل تمرین های ریاضی 
بهره بگیرند، این در حالی است که حتی بردن 
موبایل به مدرسه نیز ممنوع است حتی در مقطع 
دبیرستان. این نتیجه همان تهدیدانگاری فناوری 

است در همه سطوح.
نگاه  این  کنار  در  که  است  رسیده  وقتش 
تهدیدانگارانه، نگاه ایجابی و فرصت مدارانه را نیز 
فناوری های  این  قابلیت های  از  و  بگیریم  به کار 
نوین برای پیشبرد اهداف و برنامه های آموزشی 
و انتقال علم و دانش و تربیت دانش آموزانی ماهر 
و خالق و مبتکر بهره بگیریم. آن وقت در کنار 
این آموزش ها، مضرات و خطرات این فضاها را 
به آن ها گوشزد کنیم و به آن ها بگوییم باید چه 
نکاتی را رعایت کنند تا معتاد اینترنتی یا معتاد 
تبهکاران سایبری  گرفتار  تا  نشوند؛  فیس بوکی 
نشوند تا حریم خصوصی آن ها حفظ شود. گرگ 
ناقالی قصه های کتاب های ما هکرهایی امروزی 
هستند که از شیوه های مهندسی اجتماعی برای 
اجتماعی  شبکه های  کاربران  عبور  رمز  ربودن 

مجازی استفاده می کنند.
حال  در  اکنون  نگاه  این  می کنم  تصور  من 
شورای  دبیر  که  حرف هایی  است.  شدن  ایجاد 
عالی فضای مجازی درباره شبکه های اجتماعی 

زده است این نوید را می دهد که نگاه جدیدی 
در حال تزریق به جامعه است، نگاهی که فقط 
تهدیدمحور نیست. البته مقام معظم رهبری با 
فرمان مهم خود در ماه های پایانی سال 1390 
مبنی بر تشکیل شورای عالی فضای مجازی جرقه 
این نگاه همه جانبه را در مسئوالن ایرانی زدند. 
این شورا اکنون به موجب آن فرمان مأموریت دارد 
تا در کنار آسیب شناسی فضای مجازی نسبت به 
نیز  این فضا  شناسایی فرصت ها و ظرفیت های 

اقدام و سیاست گذاری کند.
مجازی  اجتماعی  شبکه های  از  نمی توانیم  ما 
اجتناب کنیم، گریزی از آن نیست. بدیلی برای 
این شبکه ها نداریم این یک روند جهانی است 
و البته منطبق با فطرت بشری. اگر این طور نبود 
فیس بوک به اولین سایت پربیننده دنیا تبدیل 
نمی شد؛ اما می توانیم به این روند جهت بدهیم. 
راه اندازی شبکه های اجتماعی مجازی بومی یکی 
از تدابیری است که می تواند تا حدی از میزان و 
عمق آسیب های این شبکه ها برای کاربران ایرانی 
بکاهد. برخی از سازمان های پیشرو در این عرصه 
در این زمینه اقداماتی کرده اند، شبکه اجتماعی 
تبیان متعلق به سازمان تبلیغات اسالمی و شبکه 
اجتماعی مهر متعلق به سازمان صدا و سیما و 
شهرداری  به  متعلق  مشابه  اجتماعی  شبکه   7
تهران از این جمله اند. اگرچه این شبکه ها هرگز 
جایگزین شبکه های اجتماعی خارجی نخواهند 
شد؛ اما پاسخی به دغدغه های کسانی است که 
مایل هستند ضمن استفاده از آن ها از پیامدهای 

منفی آن نیز مصون بمانند.
بی نظیری  قدرت  مجازی  اجتماعی  شبکه های 
در سطح ملی ایجاد می کنند که در برخی موارد 
مانند ماجرای مقابله با تحریف نام خلیج فارس 

می تواند به کار گرفته شود.
این  فیس بوک  ــدازی  راه ان اولیه  سال های  در 
شبکه در ایران فیلتر نبود و میلیون ها نفر به آن 
دسترسی داشتند، چند بار سیاست فیلتر کردن 
اما در نهایت  و آزاد کردن فیس بوک اجرا شد؛ 
فیلترینگ  به  منجر  و خطا  آزمون  رویکرد  این 
دائمی این شبکه شد. با این وجود بررسی ها نشان 
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می دهد که علی رغم فیلتر بودن این شبکه در 
ایران، فیس بوک جزو 5 سایت پربیننده در کشور 
است و بیش از 30 درصد ترافیک رد و بدل شده 
در فضای اینترنت ایران مرتبط با این شبکه است.

اینکه چرا شبکه های اجتماعی تا این حد طرفدار 
آسیب شناسی  و  بررسی  به  نیاز  کرده اند  پیدا 
مستقل دارد؛ اما هرچه باشد دالیل این رخداد 
بی ارتباط با وضعیت گرایش جهانی به این شبکه 

نیست. 

نیاز مردم به شبکه های اجتماعی
مورد  در  مجازی  فضای  عالی  شــورای  دبیر 
فیلترینگ تلگرام سخنان مهمی بیان کرده که 

محورهای اصلی آن بدین شرح است:
- نمی توان شبکه های اجتماعی را مسدود کرد.

- در صورت مسدود شدن تلگرام مردم به شبکه 
دیگری کوچ می کنند. 

- مردم به شبکه های اجتماعی نیاز دارند. 
- باید شبکه های داخلی را تقویت کنیم تا مردم 

استقبال کنند. 
بر  نمی توانیم  که  سختگیری هایی  نباید   -
شبکه های اجتماعی خارجی داشته باشیم بر 

شبکه های داخلی اعمال کنیم. 
- دنبال فیلتر کردن تلگرام نیستیم.

شکست  به  دیرهنگامی  اعتراف  سخنان  این 

سیاست های سلبی در مقابله با فناوری های نوین 
رسانه ای است.

عالی  شورای  دبیر  توسط  بیان شده  محورهای 
فضای مجازی بسیار مهم است؛ اما به نظر می رسد 
مهم ترین بخشی که وی به آن اشاره کرده اعتراف 
شبکه های  به  مردم  که  است  موضوع  این  به 
اجتماعی نیاز دارند! مردم چه نیازی به شبکه های 
اجتماعی دارند؟ آیا مشکل مردم ما شبکه های 
اجتماعی است؟ اگر شبکه های اجتماعی نباشند 
چه اتفاقی در زندگی عادی مردم رخ می دهد؟ 
شهرهای  برخی  و  روستاها  در  که  اآلن  همین 
یا گوشی  اینترنت و  گوشه و کنار کشور مردم 
هوشمند ندارند و کاربر شبکه های اجتماعی نیز 
نیستند چگونه زندگی می کنند؟ اساساً مردم تا 
همین چند سال پیش چگونه زندگی می کردند؟

این ها سؤاالت از نوع استفهام انکاری هستند تا 
بتوانیم به پاسخ آن ها بپردازیم وگرنه طرح این 
بله  نیست.  آن ها  درستی  نشان دهنده  سؤاالت 
مردم تا همین یک دهه پیش بدون اینترنت، بدون 
گوشی های هوشمند و بدون شبکه های اجتماعی 
در  فناوری هایی  چنین  چون  می کردند  زندگی 
قرن  چند  مردمان  نداشت.  قرار  آن ها  دسترس 
نوشتن  و  خواندن  سواد  کسب  برای  نیز  پیش 
مشکل داشتند و برای مثال در کتاب ها می خوانیم 
که فالن دانشمند ایرانی برای نسخه برداری از یک 
کتاب خطی، راهی بس طوالنی طی می کرد تا به 
کتابخانه های سمرقند و بخارا برود و ماه ها مشغول 
طول  ماه ها  و  بوده  کتاب  یک  از  نسخه برداری 
می کشید تا به سرزمین اصلی اش برگردد، حاال 
اگر همان دانشمند را در عالم خیال زنده کنیم و 
به او بگوییم می تواند نه یک کتاب که ده ها کتاب 
و نه فقط از کتابخانه های سمرقند و بخارا بلکه از 
کتابخانه های دانشگاه های سوربن و شیکاگو، نه 
در چند ماه بلکه در چند دقیقه به دست بیاورد 
احتماالً در همان عالم خیال یا سکته می کرد یا 
ما را احمق می انگاشت! پیشینیان آن طور زندگی 
می کردند چون چاره ای جز آن نداشتند. بشر رو 
به پیشرفت است و چه بسا چند دهه بعد فرزندان 
و نوادگان ما شیوه زندگی اکنون ما را به سخره 
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بگیرند که چگونه مثاًل با هاردهای یک ترابایتی 
و سرعت کیلوبیتی اینترنت استفاده می کردیم.

شبکه های اجتماعی نیاز ارتباطی مردم هستند. 
با آن با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند، می گویند، 
می کنند.  بیزنس  می شوند،  سرگرم  می خندند، 
ما اآلن در ساختمان 4 واحدی خود، شبکه ای 
روی تلگرام داریم که مدیر شبکه، مدیر ساختمان 
روی  را  ساختمان  کتاب های  و  و حساب  است 
شبکه به همسایگان اطالع می دهد و اتفاقاً اسم 
این شبکه »همسایگان« است و چه بسا هزاران 
شبکه همسایگان در تلگرام وجود داشته باشد. 
شبکه هایی میان فامیل، دوستان، همکالسی ها، 
همکاران، بیزنس ها، فعالیت ها، مشاغل، کسب و 

کارها، تبلیغات، سیاست و حتی انتخابات!
زندگی  بازتاب دهنده  اجتماعی  شبکه های 
در  ما  دوم  زندگی  هستند،  ما  واقعی  اجتماعی 
فضای مجازی؛ اما این فضای مجازی ترجمه غلط 
از  سایبر اسپیس است. فضای مجازی در لغت 
ویرچوال اسپیس آمده اما ترجمه سایبر اسپیس، 
فضای سایبر است. شبکه های اجتماعی مجازی 
هستند  ما  روزمره  زندگی  اجتماعی  دماسنج 
چه بد چه خوب، مال همین مردم اند. این 24 
میلیون کاربر تلگرام از کره مریخ نیامده اند، عامل 
سازمان های جاسوسی نیز نیستند، این ها همین 
مردم اند. منتهی مرز فرهنگ رسمی و تشریفاتی 

را در نوردیده اند و بی تعارف شده اند.
در غیاب رسانه های رسمی کشور که از کارکرد 
کارکرد  بیشتر  و  شده  غافل  رسانه  سرگرمی 
آموزش رسانه را چسبیده اند به مواردی متمرکز 
شده اند که فقط سرگرم کننده هستند. بی جهت 
اسم هایی  شبکه ها  این  پرکاربرترین  که  نیست 
میز!«  »گیز  »بدندید!«،  دارند:  غریب  و  عجیب 
تلویزیونی  برنامه  پرمخاطب ترین  مثل  درست 
شبکه ها  این  در  مردم  »خندوانه!«؛  کشور: 
ساعت ها سرگرم بوده و تا پاسی از نیمه شب پای 
این شبکه ها هستند. دوستی می پرسید که چرا در 
غرب، این شبکه ها به این وسعت طرفدار ندارند؟ 
پاسخ در این است که در آنجا رسانه های بزرگ 
مانند تلویزیون خاصیت خود را از دست نداده اند 

و هنوز سرگرم کننده هستند. از سوی دیگر مردم 
سرگرمی را در زندگی واقعی هم تجربه می کنند 
و نیاز به روی آوردن به فضای مجازی ندارند. آری 
مردم به شبکه های اجتماعی نیاز دارند و تا به 
این نیاز پاسخ ندهیم بستن یک شبکه باعث روی 
آوردن آن ها به یک شبکه دیگر خواهد شد؛ حال 
می خواهد وایبر باشد، تلگرام باشد، وی چت باشد، 

یا هر شبکه دیگری.

تلویزیون و شبکه های اجتماعی
و  نهادها  مدیران  با  که  جلساتی  برخی  در 
درباره  برگزار می شود هنوز  سازمان های دولتی 
اینکه روابط عمومی آن دستگاه وارد شبکه های 
اجتماعی بشود یا نشود بحث می شود. امروز بر 
اساس اعالم منابع رسمی، برخی از این شبکه ها، 
کرده اند  عبور  نیز  رسمی  رسانه های  از  حتی 
برای  حتی  یا  اطالع  کسب  برای  مخاطبان  و 
این  از  اوقات فراغت خود  سرگرمی و پر کردن 
شبکه ها استفاده می کنند. به گونه ای که اخیراً 
سرپرست شرکت مخابرات ایران گفته: »در حال 
حاضر تنها شبکه اجتماعی تلگرام در ایران 14 
میلیون کاربر دارد که میانگین استفاده آن ها از 
هر  برای  ساعت  از 2  بیش  احتماالً  شبکه  این 
تماشای  برابر  چندین  یعنی  است،  روز  در  نفر 

دوستی می پرسید  �
که چرا در غرب، 

این شبکه ها به 
این وسعت طرفدار 

ندارند؟ پاسخ در 
این است که در آنجا 

رسانه های بزرگ 
مانند تلویزیون 

خاصیت خود را از 
دست نداده اند و 

هنوز سرگرم کننده 
هستند.
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تلویزیون«.
خود  از  گرایشی  چنین  ایران  مردم  چرا  اینکه 
به ضعف  برخی  دارد.  تأمل  داده اند جای  نشان 
تولید برنامه های رادیو و تلویزیون اشاره می کنند، 
برخی دیگر از نبود اعتبار رسانه های خبری اعم 
از مطبوعات و خبرگزاری ها نام می برند و برخی 
پیام  انتشار  سهولت  و  دسترسی  سادگی  دیگر 
ذکر  دلیل  به عنوان  را  اجتماعی  شبکه های  در 
باشد مردم  به هر علت که  ماجرا  اما  می کنند؛ 
ترجیح داده اند که وقت بیشتری را در مقایسه 
اجتماعی  رسانه های  به  رسمی  رسانه های  با 

اختصاص بدهند.
خبر نزد مردم است. این را هر رسانه نگاری که 
به  درستی  باشد  کرده  رسانه نگاری  کار  مدتی 
می فهمد. همه چیز را همگان دانند و این را نیز 
حکیم بزرگمهر سال ها پیش بر زبان رانده است. 
امروز با رسانه ها و شبکه های اجتماعی، مردم به 
صحنه آمده اند و اطالعات و اخبار و دیدگاه ها و 
یافته ها و آموزه های خود را با دیگران به اشتراک 
می گذارند. لذت استفاده از شبکه های اجتماعی 
در سهیم شدن با تجربه زیست دیگران در همین 

اجتماع است.
شبکه های  به  مردم  رویکرد  دیگر  علت  یک 
است.  آن  بودن  تعاملی  تلگرام،  مانند  اجتماعی 
در این شبکه ها هر شهروند خود یک فرستنده 
است و مانند مخاطب روزنامه یا رادیو و تلویزیون 
نیست که نتواند واکنشی از خود نشان دهد. البته 
رسانه های تصویری و مکتوب در سال های اخیر 
سعی کرده اند تحت تأثیر شبکه های اجتماعی، 
اقدام به انعکاس نظرات مردم بکنند؛ اما کیست 
فیلتر  از  نهایت  در  نیز  نظرات  این  نداند  که 
به همین  رد می شود.  رسانه  آن  دیدگاه خاص 
دلیل است که اغلب کسانی که مثاًل در رسانه 
اصولگرا از آن ها به عنوان مردم نام برده می شود در 
ستون های نظرات مردمی مانند مدیران آن رسانه 
فکر می کنند و گویی تأییدی هستند بر تیتر یک 
و سرمقاله آن رسانه؛ و برعکس آن چنین است. 
حتی در رادیو و تلویزیون نیز مردم همه مانند 
هم فکر می کنند و گویی مردم گروهی هستند 

می کنند؛  فکر  رسانه  مدیران  عین  درست  که 
اما در صحنه واقعی اجتماع این گونه نیست. در 
واقعیت جامعه انسان ها متکثر هستند. با سطح 
دانش و سواد و ادب و دیدگاه های متنوع و گاه 
همین  مردم  اجتماعی،  شبکه های  در  متضاد. 
رفتار  از  بد. چه  و چه  مردم هستند چه خوب 
و دیدگاه آن ها خوشمان بیاید چه بدمان بیاید. 
شبکه های اجتماعی مرز میان فرهنگ رسمی و 
فرهنگ غیررسمی را از میان برداشته اند و شما 
با واقعیت محض و رک مواجه هستید. به همین 
دلیل مردم چون تصویر و صدا و دیدگاه خود را 

در این رسانه ها می بینند به آن روی می آورند.

شبکه های اجتماعی، گردشگری و دیپلماسی 
عمومی

از راهنمایان تور می گفت: وقتی در  مدیر یکی 
فرودگاه امام )ره( با برخی از توریست های اروپایی 
که برای اولین بار به ایران سفر کرده اند مواجه 
شده است از او پرسیده اند آیا در ایران بلدید با 

قاشق و چنگال غذا بخورید!
یکی از کارشناسان صدا و سیما در یک نشست 
علمی می گفت: بررسی هایشان نشان می دهد که 
زبان  با  را  فارسی  زبان  تفاوت  اروپا  مردم  اغلب 
عربی نمی دانند و بسیاری از آن ها تصور می کنند 

ایران همان عراق است!
جریان  در  آمریکا  از  دانشگاه  استاد  یک 
سخنرانی اش در یک کنفرانس علمی در ایران از 
اینکه لپ تاپ او چندین شبکه وای فای را شناسایی 
کرده است، اظهار تعجب می کرد و می گفت: اصاًل 

فکر نمی کرد ایرانی ها بدانند وای فای یعنی چه!
می گوید:  خارجه  وزیر  معاون  قشقاوی  حسن 

ان
یر

ر ا
ی د

از
ج

ی م
اع

تم
ج

ی ا
ها

که 
شب

ی 
ه ا

سان
و ر

ی 
اط

تب
 ار

رد
رک

کا لذت استفاده از  �
شبکه های اجتماعی 

در سهیم شدن 
با تجربه زیست 

دیگران در همین 
اجتماع است.



شماره 17
فروردین 95

16

»تأثیر سفر خارجی ها به ایران را در مذاکراتمان 
با طرف های خارجی مشاهده می کنیم. آن دسته 
از مقامات خارجی که پیش از این به ایران سفر 
بیشتر  عطوفت  و  نرمی  مذاکرات  در  کرده اند 
نشان داده و درک روشنی از ایران دارند، آن ها 
اغلب معتقدند دو ایران وجود دارد: ایرانی که در 
ایرانی  رسانه های خارجی نشان داده می شود و 

که در روی کره خاکی و خاورمیانه وجود دارد«.
تمام  با  تقریباً  شنیده ایم.  زیاد  روایت ها  این  از 
کسانی که با توریست ها سر و کار دارند صحبت 
که می کنیم متوجه تغییر نگرش و برداشت یا 
تصور آن ها از ایران می شویم. در واقع گردشگری 
با  دیگر  کشورهای  مردم  تا  است  شده  باعث 

واقعیت های ایران آشنا شوند.
تصویر ذهنی بسیاری از مردم کشورهای غربی 
ساخته  غربی  رسانه های  توسط  کاماًل  ایران،  از 
ذهنی،  تصویر  این  در  است.  شده  پرداخته  و 
که  عقب افتاده  کشوری  از  است  عبارت  ایران 
مردمانش با شیوه های قدیمی زندگی می کنند، 
اهل خشونت هستند و از فرهنگ و فناوری بویی 
نبرده اند؛ اما وقتی یک گردشگر به ایران می آید با 
مشاهده اولین تصاویر در همان مسیر فرودگاه به 

هتل، آن تصویر ذهنی اش فرو می ریزد.
برای مخاطبان  را  دنیایی  قادر هستند  رسانه ها 
دارد.  تفاوت  واقعی  دنیای  با  که  بسازند  خود 
تکنیک انگاره سازی )Image Making( با ظرافت 
افکار  به  برای شکل دادن  تمام توسط رسانه ها 
عمومی دنیا به کار گرفته می شود. دقیقاً بر مبنای 
همین تصویر ذهنی نیز هست که سیاست های 
می گیرد.  شکل  نیز  دیگران  ــاره  درب کشورها 
دارند که تصویر عمومی  را  این قدرت  رسانه ها 
از یک کشور را در ذهن مردمان دیگر کشورها 
بسازند. مثاًل تصویر مردم کشورهای غربی از ایران 
توسط رسانه های غربی که تحت سلطه  عمدتاً 
امپراتوری های بزرگ رسانه ای، شکل گرفته است 
که منطبق با واقعیت نیست. البته تصویر مردم 
ما نیز نسبت به کشورهای دیگر چندان منطبق 
بر واقعیت نیست؛ چرا که این تصویر نیز توسط 
واقعیت های  با  که  گرفته  شکل  ما  رسانه های 

موجود آن کشورها به طور کامل سازگار نیست. 
آن گونه  اروپایی  کشورهای  وضعیت  اگر  مثاًل 
که رسانه های دیداری و شنیداری ما می گویند 
آن قدر فالکت بار است که مردمانش مرتباً در حال 
تظاهرات هستند، فساد مالی و اقتصادی در آن 
مردمی  سیاستمدارانش  و  دارد  وجود  کشورها 
نیستند پس چگونه است که این همه پیشرفت 
علمی و اقتصادی در آن کشورها وجود دارد و 

ساختار آن ها فرو نمی پاشد؟
واقعیت این است که گردشگری و حضور بی واسطه 
در یک کشور بهترین راه شناخت واقعیت های آن 
کشور است. فضای مجازی و به ویژه شبکه های 
اجتماعی از آنجایی که رسانه های مردمی هستند 
دیگران  به  کشور  یک  معرفی  برای  خوبی  ابزار 
هستند. رسانه های رسمی به دلیل وابستگی به 
را  نقشی  چنین  نمی توانند  قدرت  ساختارهای 
ایفا کنند؛ بنابراین گسترش شبکه های اجتماعی 
می توانند نقشی بی بدیل در اصالح تصویر ذهنی 

دیگران از یک کشور ایفا کنند.
گردشگری در واقع رکن اصلی دیپلماسی عمومی 
است. در دیپلماسی عمومی به  جای ارتباط میان 
دولت با دولت، ارتباط میان ملت با ملت شکل 
می گیرد. دیپلماسی سنتی، ارتباطات بین الدول و 

دیپلماسی عمومی، ارتباطات بین ملل است.
گسترده ای  موج  وین،  توافق نامه  امضای  از  بعد 
برای ورود گردشگر به ایران در دنیا شکل گرفته 
و پیش بینی می شود که این موج فراگیرتر نیز 
بشود؛ اما برخی گروه ها در آمریکا مایل نیستند 
این نوع از ارتباطات شکل بگیرد و تصویر ذهنی 
آن ها  کند.  تغییر  ایران  به  نسبت  دنیا  مردم 
برای  رسانه هایشان  که  تصویری  همان  مایل اند 
افکار عمومی دنیا از ایران ساخته اند باقی بماند و 
با همین تصویر زندگی کنند. به همین دلیل برای 
کسانی که بخواهند به ایران سفر کنند محدودیت 
وضع کرده اند. البته دیر یا زود مردم کشورهای 
مختلف متوجه واقعیت های ایران خواهند شد، 
کشوری  ایران  می دهد  نشان  که  واقعیت هایی 
از  و  با فرهنگی غنی و درخشان است  متمدن 
خشونت و تروریسم بیزار است. ایرانی که مردمانی 
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میهمان نواز دارد و مهم ترین برند گردشگری ایران، 
مردمان مهربان و میهمان نواز ایرانی هستند. ایران 
این  لوازم  آماده سازی  و  ایجاد  تدارک  در  نیز 
میهمان داری و میهمان نوازی است و هیچ اقدام 
و تصمیمی در عزمی ملی که ایران برای استقبال 
از این موج گسترده ایجاد شده است خللی وارد 

نخواهد کرد.
پیامدهای کندی سرعت اینترنت در ایران

بر اساس اعالم مراجع بین المللی ایران یکی از 
کشورهایی است که در جدول رتبه بندی سرعت 
دارد.  قرار  جهانی  آخر  ردیف های  در  اینترنت 
گزارش سایت نت ایندکس، معروف ترین مرجع 
ارائه آمار از سرعت و قیمت اینترنت در جهان 
از رتبه 147 ایران در میان 200 کشور از حیث 
سرعت دانلود اینترنت پهن باند و جایگاه 98 از 
دانلود  سرعت  نظر  از  جهان  کشور  میان 114 
اینترنت موبایل حکایت دارد. در این رتبه بندی 
هندوراس، سن  کیمن،  جزایر  از  پایین تر  ایران 
مارتین و اکوادور و باالتر از جزایر فارو، گینه نو، 

اندونزی و جزایر تورکس و کایکوس قرار دارد.
کندی سرعت اینترنت در ایران دالیل مختلفی 
دارد. بر اساس یک مصوبه قدیمی، اینترنت باالتر 
از 128 کیلوبیت بر ثانیه به کاربران خانگی داده 
نمی شود. ایران تنها کشور جهان است که رسماً 
خود  کاربران  برای  اینترنت  سرعت  محدودیت 
قائل شده است. برخی دلیل این امر را به کنترل 
محتوای اینترنت نسبت می دهند، برخی دیگر به 
مسئله پاالیش محتوای اینترنت اشاره می کنند 
و اینکه نصب سامانه های پاالیش در دروازه های 
اینترنت در ایران منجر به کندی سرعت اینترنت 
کندی  اساساً  دیگر  برخی  می شود.  کشور  در 
اینترنت در ایران را روشی برای اعمال کنترل بر 

اینترنت می دانند.
در هر صورت دلیل این موضوع هرچه باشد ما 
که  هستیم  ایرانی  اینترنت  از  مدل  یک  شاهد 
است شما  کافی  است،  مختص کشور خودمان 
پایتان را بیرون از ایران بگذارید و مثاًل به اینترنت 
هتل محل اقامتتان وصل شوید آن وقت متوجه 
اینترنت واقعی خواهید شد. به قول یکی از دوستان 

گوشی مان هنگام مواجهه با چنان سرعتی دچار 
تعجب می شود و گاهی ما فکر می کنیم اصاًل بلد 

نیستیم با این اینترنت کار کنیم.
پیامد کند بودن سرعت اینترنت در ایران، رونق 
نگرفتن کسب و کارهای اینترنتی است. بسیاری از 
فعالیت های حوزه کسب و کارهای جدید مبتنی 
بر اینترنت است. فعالیت های آموزشی، تجاری، 
اپلیکیشن های  و  نرم افزارها  تصویری،  ارتباط 
آنالین مبتنی بر اینترنت است. البته ممکن است 
گفته شود همین اآلن هم در ایران با هر سرعتی 
اینترنت  بله  باشید.  داشته  اینترنت  می توانید 
هم  ثانیه  بر  مگابیت   10 باالی  سرعت های  با 
می شود داشت؛ اما قیمت آن آن قدر گران است 
که عماًل بخش کوچکی از کاربران می توانند آن 
را در اختیار داشته باشند. از نظر مقایسه قیمت 
اینترنت نیز، ایران در رتبه های بسیار پایینی قرار 
دارد به گونه ای که رتبه 47 جهان را در این زمینه 

دارا است.

کندی سرعت اینترنت در ایران یک پیامد دیگر 
هم دارد: از دست رفتن وقت به عنوان گران بهاترین 

دارایی انسان.
ما ایرانی ها اعتقاد داریم وقت طال است؛ اما در 
قائل  ارزشی  کمترین  مردم  وقت  برای  عمل 
نیستیم. سرعت پایین اینترنت باعث شده است 
ده ها میلیون ساعت از وقت ایرانی ها هر روز پشت 
رایانه و موبایل تلف شود. با وجود ضریب نفوذ 
54 درصدی اینترنت در ایران، حدود 43 میلیون 
ایرانی کاربر اینترنت هستند که هر روز چندین 
دقیقه یا ساعت از وقت خود را پشت رایانه های 
خود می گذرانند و برای انجام یک کار معمولی 

باید وقت زیادی را صرف کنند.
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الکترونیک  اقسام خدمات  و  انواع  دریافت  برای 
از  مهمی  بخش  که  بانکی  خدمات  به ویژه 
خدمات دولت الکترونیک محسوب می شود، باید 
از مشتریان صرف شود. پرتال ها و  وقت زیادی 
وب سایت های تجاری، آموزشی، بانکی و اقتصادی 
با کیفیت خوبی طراحی شده اند؛ اما این پرتال ها 
برای سرعت باالی اینترنت به درد می خورند و 
خطای سپری شدن زمان بارگذاری در مرورگرها، 

برای کاربران بسیار آشنا است.
من شخصاً خجالت می کشم وقتی جی میلم در 
حال بارگذاری صفحه اول ایمیلم است و به دلیل 
تشخیص کندی سرعت اینترنتم، به من پیشنهاد 
می دهد از نسخه HTML این سرویس که برای 
سرعت پایین طراحی شده است استفاده کنم. 
در  امر  متولیان  و  کشور  دولتمردان  است  امید 
که  اکنون  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزارت 
بیش از 22 سال از ورود اینترنت به ایران می گذرد 
به کاربران احترام گذاشته و پای خود را از روی 

کابل اینترنت بردارند!
در مورد گرایش عمومی به شبکه های اجتماعی 
در ایران نیز باید گفت: ما وارد عصری شده ایم 
به  ندارد.  طرفداری  دیگر  رسانه ای  منولوگ  که 
ندارد  وجود  عمومی  اعتماد  تک صدا  رسانه های 
چون فقط منعکس کننده یک صدا هستند. مردم 
دوست دارند در رسانه، دیدگاه خود را هم بیایند. 
عصر مارپیچ سکوت تمام شده است، عصری که 
در آن گروهی که صدا و تصویر خود را در رسانه 
انزوا می گرفت.  و  به سکوت  نمی دید و تصمیم 
امروز اکثریت مردم رسانه خود را رسانه اجتماعی 
انتخاب کرده اند و به همین دلیل زمان بیشتری از 

اوقات خود را صرف این رسانه می کنند.
و  بانک ها  سازمان ها،  شرکت ها،  دستگاه ها، 
سهمی  می خواهند  اگر  هم  مختلف  نهادهای 
در این فرایند داشته باشند باید به این حرکت 
اطالع رسانی  گردونه  از  وگرنه  بپیوندند  مردمی 
حذف می شوند. باید راهکار حضور قانونی، بی ضرر 
و در عین حال سودمند حضور در این شبکه ها را 
پیدا کرد و از طریق این رسانه های مردمی با مردم 

در ارتباط بود.

نتیجه گیری
مستنداتی  و  شواهد  ذکر  با  مقاله  این  در 
نتیجه گیری شد که شبکه های اجتماعی مجازی، 
تهدیدانگارانه  نگاه  تهدید.  نه  هستند  فرصت 
ما  گذشته،  سال های  طول  در  شبکه ها  این  به 
شبکه ها  این  می توانست  که  فرصت هایی  از 
است.  بیاورد محروم ساخته  ارمغان  به  ما  برای 
فرصت هایی در حوزه آموزش، دیپلماسی عمومی، 
اطالع رسانی، سرگرمی و توسعه. همچنین در این 
مقاله تأکید شد که شبکه های اجتماعی مجازی 
فرصت بی نظیری برای تصویرسازی مثبت از ایران 
نزد افکار عمومی دنیا فراهم کرده اند. همچنین 
با ذکر نقل قول هایی از مقامات مسئول در حوزه 
نتیجه گیری شد که شبکه های  فضای مجازی، 
تبدیل  مردم  برای  عمومی  نیازی  به  اجتماعی 
شده اند و محدودسازی آن ها نمی تواند چاره کار 
باشد؛ چرا که مردم با هر محدودسازی به سمت 
شبکه ای دیگر حرکت می کنند. آنچه مسلم است 
ما وارد عصری شده ایم که مونولوگ رسانه ای دیگر 
اعتماد  تک صدا  رسانه های  به  ندارد.  طرفداری 
منعکس کننده  فقط  چون  ندارد  وجود  عمومی 
یک صدا هستند. مردم دوست دارند در رسانه، 

دیدگاه خود را هم بیایند.


