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 نسبت شناسی رسانه های اجتماعی
 و انتخابات پیش رو

سید�محمد�رضا�اصنافی��
دانشجوی دکتری  مدیریت رسانه ، دانشگاه آزاد اسالمی
s.mr.asnafi@gmail.com

چکید�ه
در این مقاله به بررسی نقش شبکه های اجتماعی، در تغییر نتایج انتخابات 
اینترنت به نظر می رسد، در  خواهیم پرداخت. با توجه به آمار ضریب نفوذ 
در  دادن  رأی  شرایط  واجد  نفر،  میلیون   50 از  میلیون   25 حالت  کمترین 
باشند.  اجتماعی  رسانه های  تبع  به  و  مجازی  فضای  تأثیر  تحت  انتخابات 
نوشته حاضر با استفاده از روش فوکوس گروه، در مؤسسه افق آینده پژوهی 
راهبردی، جهت بررسی وضعیت شبکه های اجتماعی در انتخابات پیش رو 
به  اجتماعی  شبکه های  می رسد،  نظر  به  اساس  این  بر  است.  شده  انجام 
جریان  یک  موفقیت  مانند  میدانی  واقعیت های  شتاب دهنده  عنصر  عنوان 
سیاسی یا عدم موفقیت یک دولت در بهبود وضعیت اجتماعی- اقتصادی 
متأثر  باشد،  مجازی  شبکه  از  متأثر  که  آن  از  بیش  و  است  مدت  بلند  در 
این که فضای مجازی  است. ضمن  اجتماع  واقعی  اجتماعی  از شبکه های 

فرصت کم نظیری را برای پیش بینی ذائقه مخاطبان در اختیار می گذارد.
واژگان�کلید�ی

انتخابات، شبکه های اجتماعی، تلگرام، فضای مجازی.

مقدمه
در بررسی موضوع فضاي مجازي و انتخابات 
پیش رو در سال 1396، از دو زاویه مي توان به 

موضوع نگاه کرد و آن را تحلیل کرد.
انتخاباتي  فضاي  که  است  تأثیري  نخست، 
کشور مي تواند، بر فضاي مجازي کشور بگذارد؛ 
و دیگري تأثیري که تحوالت محتمل فضاي 
انتخابات  فرایند  و  روند  بر  مي تواند  مجازي 

بگذارد. 
پیام رسان هایي  از  اعم  اجتماعي  رسانه هاي 
فیس بوک،  مانند  شبکه هاي  و  تلگرام  مانند 
اینستاگرام و گوگل پالس و میکروبالگ مانند 
و  رشد  در سال هاي گذشته  توییتر مي شود، 
توسعه فراواني داشته و به نظر مي رسد نقش 

پررنگي در فرایند تالش هاي تبلیغات انتخابات 
خواهد داشت؛ تأثیرات گسترده فضاي مجازي 
در انتخابات سال جاري ریاست جمهوري در 
آمریکا نیز طلیعه اي دیگر براي افزایش تأثیر 
فضاي مجازي در فضاسازي سیاسي- رسانه اي 

خواهد بود.
رسانه هاي اجتماعي خارجي، حجم گسترده اي 
از پهناي باند وارداتي کشور را به خود اختصاص 
مي دهد؛ به نحوي که بنا به گفته آقاي انتظاري 
رییس  و  مجازي  فضاي  عالي  شوراي  -عضو 
سابق مرکز ملي فضاي مجازي- در مرداد ماه 
95، 60 درصد پهناي باند کشور، تنها به یکي 
از انواع رسانه هاي اجتماعي یعني شبکه پیام  
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رسان تلگرام اختصاص مي یابد1؛ حدود دو ماه 
پیش از آن نیز آقاي تقي پور -عضو شوراي 
فناوري  سابق  وزیر  و  مجازي  فضاي  عالي 
ارتباطات و اطالعات- از اختصاص 40 درصد 
پهناي باند بین الملل کشور به تلگرام خبر داده 
بود، که نشان از رشد سریع آن دارد2. از آنجا 
که به نظر مي رسد این فرایند رشد از مرداد ماه 
تاکنون نیز ادامه داشته، مي توان عدد تقریبي 

هفتاد درصد را براي آن تخمین زد.
از سوي دیگر، وقتي به این آمار، میزان پهناي 
باند مصرفي براي پیام  رساني مانند واتس آپ و 
شبکه هاي پرمخاطبي نظیر اینستاگرام و دیگر 
رسانه هاي اجتماعي که به دلیل مسدود بودن از 
طریق وي پي ان و فیلتر شکن مصرف پهناي باند 
آن ها به دقت قابل  ارائه نیست، را اضافه کنیم، 
مي توان در بدبینانه ترین حالت، ادعا کرد بیش از 
هشتاد درصد مصرف پهناي باند کشور متعلق به 
رسانه هاي اجتماعي است، که نظارت و کنترل بر 

آن ها از تحت حاکمیت کشور خارج است.
از سوي دیگر، اگر آمار ضریب نفوذ بیش از 50 
درصدي اینترنت در کشور که از سوي سازمان 
فناوري اطالعات ارائه  شده را مبنا قرار دهیم؛ 
به نظر مي رسد در کمترین حالت 25 میلیون از 
50 میلیون واجد شرایط رأي دادن در انتخابات 
تحت تأثیر فضاي مجازي و به  تبع رسانه هاي 

اجتماعي هستند.
در کنار همه این ها اگر مطلع باشیم که مصرف 
پهناي باند در سه  ماهه اول سال 95 به طور 
تقریبی با کل مصرف سال 94 برابری مي کند3 
و در سه سال اخیر با رشد هفت و نیم برابر 
پهناي باند در کشور مواجه بودیم، بیشتر نسبت 
جایگاه فضاي مجازي در شکل دهي به فضاي 

سیاسي مؤثر را متوجه می شویم.
است  پژوهشی  از  گزیده ای  حاضر  نوشتار 
که با استفاده از چندین جلسه کارشناسی و 

است؟  تلگرام  اختیار  در  کشور  باند  پهنای  از  درصد  چند   .1
خبرگزاری میزان )22/5/1395(

2. 40 درصد پهنای باند بین المللی ایران روی تلگرام، روزنامه 
فناوران )11/3/1395(

3. گزارش سازمان فناوری اطالعات

از روش تحقیق فوکوس گروه در  بهره مندی 
مؤسسه افق آینده پژوهی راهبردی انجام شده 
که برای استفاده خوانندگان محترم خالصه و 

جمع بندی گردیده است.
شبکه اجتماعی، زیرساخت اجتماعی یا نرم افزار

در  رایج  ادبیات  در  معموال  اجتماعي،  شبکه 
معناي تخصصي و غیر تخصصي آن به صورت 
شبکه  مي گیرد.  قرار  استفاده  مورد  توأمان 
اجتماعي در معني غیر تخصصي مراد از یک 
ارتباطات  بستر  که  است،  اجتماعي  نرم افزار 
شبکه اي مجازي را فراهم مي کند، مانند پیام  
رسان تلگرام، فیس بوک و سایر نرم افزارها؛ اما 
در  که  تخصصي  معناي  به  اجتماعي  شبکه 
علوم اجتماعي کاربر دارد نشان از یک ظرفیت 
صورت  به  را  افراد  که  است،  ارتباطات گیري 
در  فرد  هر  مي کند.  متصل  هم  به  شبکه اي 
این شبکه داراي سرمایه اي است که متشکل 
از میزان تأثیرگذاري بر شبکه و میزان توانایي 

توزیع پیام است.
فضاي  به  ربطي  اساسا  اجتماعي  شبکه  این 
مجازي ندارد و براي ارائه مصداق از آن مي توان 
به شبکه اجتماعي مسجدمحوري نام برد، که 
به کمال  انقالب اسالمي است. مصداق  مولد 
رسیده  شبکه اجتماعي هوشمندانه و اندیشیده 
شده بسیج است. بسیج یک شبکه اجتماعي 
ساختاریافته و نظام مند  است، که سال ها پیش 
از به وجود آمدن مفهومي به نام فضاي مجازي 

شکل گرفته و مورد استفاده واقع  شده است.
در یک ساختار  پیام  انتقال  و وسعت  سرعت 
شبکه اي، بسیار باال است و میزان تأثیرگذاري 
آن به واسطه  ارتباطات فرد به فرد در مقایسه 
با رسانه هاي جمعي بسیار بیشتر است. حال اگر 
این شبکه اجتماعي بر بستر یک محیط ارتباطي 
سریع تر و همه  جایي تر مانند فضاي مجازي بنا 
شده باشد، قاعدتا از سرعت بیشتري برخوردار 
کمتري  زمان  در  را  بیشتري  وسعت  و  است، 
پوشش خواهد داد، اما به دلیل کاهش کیفیت 

ارتباط از تأثیرگذاري کیفي آن کاسته مي شود.
بنابراین بیش از این که شبکه اجتماعي مجازي 
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در فرآیند انتقال یک پیام مؤثر باشد، مفهوم 
شبکه اجتماعي مهم و مؤثر است. در واقع این 
اولویت  داراي  است که  ارتباطات  از  شبکه اي 
است نه صرفا یک نرم افزار ارتباطي مانند تلگرام.

به بیان ساده تر، تلگرام نرم افزاري است که شبکه 
اجتماعي واقعي حول افراد را به واسطه  شماره 
تلفن هاي موجود در تلفن همراه را به صورت 
نرم افزار مجازي شکل داده و سرعت و وسعت 
انتقال پیام را به صورت کمي افزایش مي دهد، 
اما همچنان شبکه  اولیه ارتباطي افراد متأثر از 
روابط واقعي اي است که موجب ثبت شماره 
ارتباطي  بعدي  الیه هاي  و  است  شده  تلفن 
بر اساس همان الیه اول شکل مي گیرد.  نیز 
صد البته که ارتباطات واقعي نیز از ارتباطات 
مجازي متأثر هستند و رابطه  شبکه اجتماعي 
واقعي و شبکه اجتماعي مجازي داراي رابطه 

دیالکتیک است.
نقش  که  بود  متذکر  باید  دیگر  سوي  از 
در  اجتماعي  شبکه هاي  و  مجازي  فضاي 
واقع تشدیدکنندگي فضاي واقعي سیاسي و 
و  اجتماعي  فضاي  ایجاد  نه  است،  اجتماعي 
سیاسي در کوتاه مدت. به عبارت دیگر تأثیر 
سیاسي رسانه، نیازمند فعالیت رسانه اي همه 
جانبه و دراز مدت است، به نحوي که بتواند 
حجم عمده اي سبد مصرف رسانه اي مخاطب را 
در مدت زمان نسبتا طوالني را از آن خود کند. 
فضاي مجازي جو و تمایل سیاسي و اجتماعي 
را به صورت شبکه اي در کوتاه مدت به اشتراک 
مي گذارد و اتصال شبکه اي را تسریع مي کند. 

سهم  به  توجه  با  داشت  توجه  باید  چند  هر 
باالی شبکه هاي اجتماعي و فضاي مجازي در 
سبد رسانه اي و منابع شناختي افراد، قطعا این 
شبکه ها نیز بر فرایند ادراک و شناخت افراد 
ادراک  که  مي کنند  عمل  موفق  و  بوده  مؤثر 
از آن مستثنا نیست.  نیز  و شناخت سیاسي 
بدیهي است شبکه هاي اجتماعي در کنار دیگر 
شبکه ها درک جامعه را از واقعیت هاي سیاسي 
در بستر زمان شکل داده و مي دهند، اما این 
تأثیر به این معني نیست که مخاطب در کوتاه 

رسانه  برابر  در  نحوي  به  سرعت  به  و  مدت 
تسلیم است که با قرار گرفتن در معرض پیام 
انتخاباتي سریعا تغییر نظر سیاسي و انتخاباتي 
بدهد. بلکه سهم تأثیرگذاري آن در سبدي از 
مصرف رسانه اي و نظام ارزشي معني مي شود. 
از شرایط است که موجب  واقع مجموعه  در 
و  توسط مخاطب شده  پیام  ادراک  و  تفسیر 

تأثیر رسانه را شکل مي دهد.1
نیز در بستر  تأثیرگذاري  بر آن همین  عالوه 
است  بعید  بسیار  و  داده  رخ   زمان  طوالني 
که رسانه اي مانند تلگرام بتواند یک واقعیت 
سیاسي مانند نتیجه انتخابات را از طریق تغییر 

سریع نظر مخاطبان رقم بزند.
شبکه هاي  تام  بــودن  مؤثر  نظریه  رد  در 
خصوص  به  گذشته  انتخابات  در  اجتماعي، 
انتخابات 94 و تقویت نظریه ضریب دهندگي 
و نقش تسریع، تشدید و بسیج کنندگي فضاي 
مجازي، مي توان دالیل و مصادیق مختلفي را 
بیان کرد. به  طور مثال در همان انتخابات سال 
94 شهرهایي مانند قم و مشهد علي  رغم این 
که از ضریب نفوذي مطلوب بهره مند هستند 
)قم از تهران بیشتر است(، نتایج کامال متفاوتي 
از تهران را تجربه کردند. کلیت انتخابات نیز به 
هیچ  وجه تأییدکننده نمایندگي تهران از کل 
کشور نیست و این موضوع حتي در حوزه هاي 
انتخابیه اي که اصالح  طلبان داراي نماینده در 

لیست امید نیز بودند، صادق است.
توزیع نسبتا گسترده فناوري هاي ارتباطي در 
و  شهرها  در  آرا  تطابق  عدم  و  کشور  سطح 
مناطق مختلف نشانگر همین واقعیت است، که 
این  گونه تحلیل هایي که با عنوان »انتخابات 
توانش  از  بیش  رسانه  براي  اساسا  تلگرامي« 
ارزش قائل شده اند. به نحوي که به  طور مثال 
استان سیستان و بلوچستان که محروم ترین 
زیرساخت هاي  توسعه  نظر  از  کشور  استان 
فناوري اطالعات است، همیشه داراي گرایش 

. این مبحث یکی از قدیمی ترین و جدی ترین مباحث نظریات   1
ارتباطی است، که در پارادایم های عینی گرایی و تفسیرگرایی اثر 

رسانه قرارگرفته و تفسیر و تشریح می شود.
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به اصالح طلبان بوده و از سوي دیگر مشهد به 
عنوان دومین کالن  شهر کشور، همیشه داراي 

پایگاه هاي اصول گرایانه بوده است.
بنابراین این فضاي سیاسي و اجتماعي است 
که فضاي مجازي و شبکه هاي اجتماعي را به 
خدمت خود گرفته و پیام مطلوب را منتقل و 
منتشر مي کند. فضاي مجازي سرعت انتقال در 
شبکه هاي اجتماعي سنتي را به  شدت باال برده 
به نحوي که پیامي که باید در شبکه سنتي با 
سه واسطه به شخص فرضي مي رسید را با یک 
واسطه مي رساند. این شرایط باعث مي شود که 
سرعت عمومي شدن و انتقال پیام در سراسر 
یک جامعه به نحوي افزایش یابد که به طور 
مثال به جاي سه روز در، کمتر از یک روز به 

سراسر شبکه ارسال شود.
بسیج کنندگي  و  تهییج  امکان  شرایط  این 
است  بدیهي  و  مي آورد  وجود  به  را  هیجاني 
احساسي  و  فکري  زمینه  پیش   وجود  بدون 

اساسا امکان خلق هیجان میسر نیست. 
آيا رسانه هاي اجتماعي بي تأثير هستند؟

از مجموع آنچه در باال اشاره شد، ممکن است 
این تصور به وجود آید که هدف این نوشتار 
فضاي  و  رسانه  ظرفیت  و  قدرت  از  کاستن 
مجازي به صورت اعم و شبکه هاي اجتماعي 
به صورت اخص است به نحوي که این پیام به 
مخاطب القا شود که فضاي مجازي نقشي در 

انتخابات ندارد.
براي رفع این شبهه باید در نظر داشت که تالش 
نقش  خصوص  در  که  است  این  گزارش  این 
فضاي مجازي و شبکه هاي اجتماعي در انتخابات 
نگیرد،  صورت  کوچک نمایي  و  بزرگ نمایي 
بنابراین برآیند این گزارش این است که نقش 
شبکه هاي اجتماعي بیش از این که به تغییر 
نتایج انتخابات از طریق کمپین هاي تبلیغاتي در 
زمان هاي کوتاه مانده به انتخابات خالصه شود، 
باید در قالب شکل دهي به فضاي سیاسي کالن 
کشور در بازه هاي بلندمدت تري مانند یک سال 

و شش ماه به انتخابات بررسي شود.
در واقع به نظر مي رسد، شبکه هاي اجتماعي 

سیاسي،  واقعیت هاي  مولد  که  آن  از  بیش 
از  نارضایتي  یا  جریان  یک  به  گرایش  مانند 
عنوان  به  باشند؛  مدت  کوتاه  در  یک جریان 
عنصر شتاب دهنده واقعیت هاي میداني مانند 
موفقیت یک جریان سیاسي یا عدم موفقیت 
و  اجتماعي  وضعیت  بهبود  در  دولت  یک 

اقتصادي در بلندمدت هستند. 
در  مهمي  نقش  رسانه ها  داشت  توجه  باید 
و  موضوعات  به  اولویت دهي  و  برجسته سازي 
تبدیل یک موضوع به خواست عمومي دارند؛ 
اما این نقش در یک بازه زماني کوتاه مدت اتفاق 

نمي افتد.
به  طور مثال وقایع انتخابات سال 92 یک مورد 
مناسب براي بررسي نقش رسانه در شکل دهي 
انتخابات مذکور  به واقعیت سیاسي است. در 
تحریم و وضعیت نابسامان اقتصادي به عنوان 
واقعیت سیاسي و اقتصادي این فرصت را در 
اختیار رسانه ها قرار دادند که از مدتي تقریبا یک 
سال پیش از انتخابات رفع تحریم ها را به عنوان 
عامل و کلید اصلي مشکالت اقتصادي معرفي 
کرده و برجسته کنند. در نتیجه این »کاشِت« 
رسانه اي گزینه اي در انتخابات مي توانست موفق 
باشد که بر این کاشت رسانه اي سوار شده و خود 
را به عنوان صاحب کلید رفع تحریم معرفي کند. 
نقش رسانه عمومي و رسانه هاي اجتماعي در 
روزهاي منتهي به انتخابات تنها تقویت نظریه 
»رفع تحریم« و معرفي روحاني به عنوان صاحب 
کلید رفع تحریم قابل بررسي است، نه متحول 

کننده واقعیت انتخابات.
عالوه بر همه این ها باید در نظر داشت، مزیت 
اصلي رسانه هاي اجتماعي، فرصت نسبتا برابري 
است که در اختیار همه جریان هاي فکري و 
سیاسي قرار مي دهد، بنابراین به نظر مي رسد 
تالش براي مقصر دانستن رسانه هاي اجتماعي 
در شکست هاي سیاسي بیشتر تالش براي یافتن 

توجیه کم کاري هاي سیاسي و اجتماعي است.
نقش دیگر فضاي مجازي تسریع کنندگي پیام 
است، در واقع یک پیام براي گیرایي، بیش از 
این که نیازمند زمان تسریع شده باشد، نیازمند 
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باید بپذیریم تأثیرگذاري کاربران از یک رسانه، 
در  اجتماعي  شبکه  و  اجتماعي  رسانه  مانند 
سبدي از مصرف رسانه اي معني پیدا مي کند 
و نباید مخاطب را بي دفاع در مقابل پیام هاي 
مي رسد  نظر  به  گرفت.  نظر  در  رسانه اي 
یک  نقش  به  اندازه  از  بیش   که  تحلیل هایی 
یک  وقوع  در  تلگرام  مانند  اجتماعي  شبکه 
تبلیغات  مانند  اجتماعي  و  سیاسي  واقعیت 
منسوخ  نظریه  از  متأثر  مي پردازند،  انتخابات 

 شده »تزریق« در مباحث ارتباطات هستند.
ما باید یک رسانه اجتماعي یا شبکه اجتماعي 
بیاوریم  نظر  در  مجازي  فضاي  کلیت  در  را 
ابزار  و  کانال  یک  مسدودسازي  بپذیریم  و 
اختالل  معني  به  و شبکه سازي  ارتباط گیري 
کامل در ارتباط نیست، بلکه تنها مدت زمان 
بازسازي روابط و شبکه را در بسترهاي دیگر 

ارتباطي طوالني مي کند.
رسانه هاي اجتماعي موبايلی

واسطه اي  به  موبایلي،  اجتماعي  رسانه هاي 
نزدیکي و همراهي تقریبا دائمي گوشي تلفن 
همراه با انسان و به واسطه  این که راه یابي به 
میسر  کلیک  با یک  تنها  آن،  کاربري  فضاي 
است؛ داراي رابطه اي عمیق و مداوم با کاربر 
به  رابطه  این  از  مي توان  که  نحوي  به  است 
همزیستي انسان و رسانه هاي اجتماعي موبایلي 
یاد کرد؛ بنابراین به نظر مي رسد روند توسعه 
کمي و کیفي رسانه هاي اجتماعي با محوریت 
نرم افزارهاي موبایلي و غلبه نرم افزارهاي چون 

تلگرام، اینستاگرام و توییتر است.
اجتماعي  رسانه  کلمه  یک  در  بخواهیم  اگر 
اینستاگرام که داراي ساختار شبکه اي است و 
بر مبناي اشتراک گذاري عکس و فیلم کوتاه 
فعالیت مي کند را توصیف کنیم؛ باید بگوییم 
اینستاگرام رسانه اجتماعي سبک زندگي است. 
اشتراک گذاري وجوه تقریبا شخصي و عالیق 
به  و  عکس هاي شخصي  قالب  در  خانوادگي 
غالب  وجه  خود(  از  )عکس  سلفي  خصوص 
محتوا در اینستاگرام است و کمتر مي توان آن 

را از منظر منشأ و مبدأ حرکت هاي سیاسي 
بررسي کرد، اما نمي توان از نقش اینستاگرام 
در نقش مکمل و توسعه دهنده در پویش هاي 
سیاسي و بسیج افکار عمومي غافل شد. در هر 
صورت باید دقت داشت، نقش اینستاگرام در 

حوزه هاي سیاسي بازیگري ثانویه است.
رهبران  اینستاگرام  در  بود  متذکر  باید  البته 
افکار و افراد داراي باالترین سرمایه اجتماعي 
بازیکنان  و  خواننده ها  بازیگران،  معموال  را 
این  که  آنجا  از  و  مي دهند  تشکیل  ورزشي 
و  سیاسي  عالیق  خاص  مواقعي  در  ــراد  اف
نمایش  به  را  خود  سیاسي  جهت گیري هاي 
گذاشته، و از سرمایه اجتماعي و هنري خود 
براي سیاست خرج کردند، مي توان براي آن 

در مواقع خاص کارکرد سیاسي هم قائل بود.
تلگرام به واسطه  جذابیت هاي کاربري و ده ها 
دلیل دیگر که از موضوع این نوشتار خارج است، 
وسعت دایره نفوذ در میان کاربران ایراني را به 
باالترین حد بین رسانه هاي اجتماعي رسانده، 
به نحوي که توانسته عددي حدود سي میلیون 
ایراني را به خود جذب کند؛ بنابراین مي توان 
ادعا کرد تلگرام رسانه بازنشر و توزیع است، به 
 نوعي که مي توان آن را رسانه حامل نام داد. هر 
چند نباید از نقش کانال هاي تلگرام در تولید 
محتوا غافل شد؛ اما برآورد نهایي کارشناسان 
این است که قواي فکري و خط دهندگان اصلي 
به جریانات و موج هاي تلگرامي تا حدود زیادي 

از توییتر نشأت مي گیرد.
موضوع مهمي که نقش بازنشرکنندگي تلگرام 
پیام  این  تقویت مي کند، جایگاه کانال در  را 
 رسان موبایلي است. راه اندازي کانال در واقع 
یک بازگشت و پارادایم شیفت به ماقبل شبکه  
اجتماعي است. اساسا منطق شبکه اجتماعي، 
که  منطقي  است،  گفتگو  و  دیالوگ  منطق 
واقع  در  هستند.  آن  فاقد  تلگرام  کانال هاي 
ایجاد کانال در بستر یک پیام  رسان شبکه اي، 
نوعي از اختالط در منطق رسانه اي است، به 
نحوي که کانال را در مدلي از وب یک در قلب 
ساختاري و مدلي از جنس وب دو تعریف و به 
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کار گیري مي کند.
به زبان دیگر، تلگرام با ایجاد ارتباط شبکه اي 
بین کانال هاي که خودشان شبکه نیستند و 
از ساختار شبکه اي برخوردار نیست، به  نوعي 
برودکست1 را به خدمت منطق شبکه  اجتماعي 
داشتن  با  که  کانال  بنابراین  است.  درآورده 
با  فضاي مونولوگ در واقع داراي تضاد ذاتي 
تجربه اي  است،  اجتماعي  رسانه هاي  فضاي 
ظرفیت  هم افزایي  و  ترکیب  براي  بي همتا 
رسانه هاي توده اي و رسانه هاي شبکه اي است. 
ایجاد  با  تمام تر  با هوشمندي هر چه  تلگرام 
کانال هایي با عدم محدودیت در عضوپذیري و 
امکان طراحي و به  کارگیري ربات، به  نوعي 
گروه هاي  عمق  در  داده  سریع  انتقال  امکان 
ارتباطي )به وسیله کانال( را ایجاد کرده است 
شاخه هاي  سر  تغذیه کننده  نقش  ایجاد  با  و 
گروه ها به وسیله کانال، امکان توزیع طولي و 
عرضي محتوا در جامعه خود را همزمان ایجاد 
کرده است. این ویژگي زماني که با اعتمادسازي 
حلقه اول که با شماره موبایل ریجیستر شده 
 ایجاد شده، امکان تبادل شبکه اي پیام با افراد 
امکان  و  سوم  و  دوم  حلقه هاي  در  ناشناس 
رسانه اي  غول  خود  از  ربات سازي،  بي نظیر 
ساخته که قدرت انتقال و بازنشر پیامش کمتر 

از رسانه هاي عمومي نخواهد بود.
و  هویت  مخفي سازي  امکان  نیز  گــروه  در 
شکل دهي روابط مستقیم با هویت هاي ناشناس 
در الیه دوم به بعد )دوستاِن دوستان و ... که 
شماره آن ها براي کاربر قابل  مشاهده نیست و 
تنها با اسم فرد شناسایي مي شوند(، نه تنها مزیت 
اول یعني اعتمادپذیري )که به واسطه ارتباط 
مبتني بر شماره تلفن ایجاد شده( را خدشه دار 
نکرده بلکه در الیه بعدي مشکل عدم انتقال 
واسطه  )به  اول  داده در حلقه  و وسیع  سریع 
محدود بودن شبکه سازي از طریق شماره تلفن( 
را به وسیله امکان اضافه شدن افراد در گروه ها 
توسط همه اعضاي گروه حل کرده و به عنوان 

پخش فراگیر و بدون امکان شناسایی مخاطبان  .1

تغذیه کننده و مکمل حلقه اول و گسترش دهند 
سریع شبکه اي اطالعات نیز عمل مي کند.

از سوي دیگر شبکه تلگرام با حفظ مالکیت 
اصلي متن در اشتراک گذاري ها )اشتراک اولین 
تولیدکننده پیام( قدرت گسترده اي براي انتشار 
شبکه اي اطالعات در اختیار سلبریتي ها2 خواهد 
گذاشت و امکان افزودن سرمایه اجتماعي به 

منبع پیام را مي دهد.
تعديل کنندگي خبر

و  گفتگو  فضاي  جدي  مزیت هاي  از  یکي 
دیالوگ، تعدیل شدن خبر و امکان کمتر قلب 
واقعیت و بروز رفتارهاي هیجاني است. در واقع 
در فضاي گفتگو به دلیل امکان بیان نظرات 
مخالف، خبر در یک شرایط تعدیل شده تر به 
مخاطب مي رسد. این تعدیل شدگي از دو زاویه 

صورت مي گیرد.
واقع  خالف  خبر  اگر  که  این  نخست  زاویه 
نظر  به  واقع  خالف  عده اي  نظر  از  یا  باشد 
برسد، فرصت بیان نظرات مخالف، ضمن ایجاد 
فضاي شک براي سایر مخاطبین، خبر را به 
فرایند  و در یک  داده  واقعیت حرکت  سمت 
ساختگي  و  زائد  جنبه هاي  برگشتي  و  رفت 
دوم،  زاویه  مي دهد.  نشان  را  خودش  خبر 
کاهش امکان هیجان آفریني است؛ خبري که 
اخبار ضد آن نیز در یک فضاي گفتگو منتشر 
در  کمتري  بسیج کنندگي  قدرت  مي شود، 
قیاس با خبري که در یک فضاي یک طرفه بیان 
مي شود، خواهد داشت. بنابراین به نظر مي رسد 
مزیت نسبي امنیتي کشور بیش از این که در 
فضاهایي مانند کانال تلگرام باشد، در فضاهاي 

دیالوگ و شبکه گون است.
در توضیح این مطلب مي توان این  گونه تمثیل 
کرد که به  طور مثال زماني که در یک فضاي 
دیالوگ به صورت وسیع خبري، مبني بر وقوع 
یک اتفاق به طور مثال کشته شدن چند نفر 
در یک محل خاص از شهر منتشر شود، فرصت 
تکمیلي  توضیحات  ارائه  و  خبر  در  تشکیک 

افراد شاخص مانند بازیگران، ورزشکاران و افراد شاخص سیاسی   .2
و اجتماعی
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به  است.  فراهم  نظام  مدافعان  براي  حداقل 
اطالعات  بیان  و  تشکیک  همین  که  نحوي 
تکمیلي شدت و هیجان اولیه خبر را مي گیرد 
این بین  و خبر را تعدیل مي کنند. حتي در 
عده اي مي توانند از فرصت استفاده کنند و در 
این مثال به محل مورد اشاره رفته و خبر و 
عکس دقیق تري تهیه کنند یا حتي از اطالعات 
دیگري که به دستشان رسیده، براي حرکت 
دادن خبر به سمت واقعي تر شدن و منطقي تر 
فضاي  در  که  فرصتي  کنند.  کمک  شدن 
یک طرفه کانال و همچنین شبکه هاي که به 
واسطه فیلترینگ فرصت کمتري براي حامیان 

نظام وجود دارد، ممکن نیست.
فضاي مجازي، گوي آينده بين

فضاي  کارکرد  جدي ترین  مي رسد،  نظر  به 
اجتماعي  شبکه هاي  خصوص  به  و  مجازي 
فرصت کم نظیري است، که این شبکه ها براي 
پیش بیني و ذائقه سنجي مخاطبان در اختیار 
سیاسي  داده هاي  تحلیل  و  رصد  مي گذارند. 
در شبکه هاي اجتماعي هر چه داراي کاربران 
نماینده  که  این  احتمال  باشند،  بیشتري 
گویاتري از کل جامعه مورد بررسي باشند را 
تلگرام  است  بنابراین طبیعي  بیشتر مي کند. 
به واسطه  حضور بیش از 25 میلیوني ایرانیان 
مي تواند، نسبت به دیگر شبکه ها نمونه گویاتري 

از ذائقه سیاسي باشد.
روند تحوالت فضاي مجازي نیز نشانگر همین 
موضوع است، که هر چه به سمت عمومي شدن 
و همه گیر شدن فضاي مجازي مي رویم، خطاي 
این  به  برآوردي دشمنان که دسترسي کامل 
اطالعات دارند کمتر شده و بیشتر از گذشته به 

قدرت شناختي از جامعه ایران دست مي یابند.
شبکه هاي  داده هاي  تحلیل  و  رصد  بنابراین 
اجتماعي در صورت این که در اختیار هر کدام 
از کنشگران انتخابات قرار بگیرد، مي تواند نقش 
جدي تری در اصالح کنش و تدقیق برنامه ها و 

کمپین هاي انتخاباتي داشته باشد.
آئيني شدن فضاي رسانه اي

در مباحث جدید علوم ارتباطات، مفهومي به 

نام آئیني شدن فضا وجود دارد، که به صورت 
خالصه به این موضوع مي پردازد، که رفتارهایي 
آئیني شده رفتارهاي اندیشیده شده اي هستند، 
که متأثر از فضا و فشار آئین مسلط است. مانند 
کسي که در یک هیئت عزاداري قرار گرفته و 
اندیشیده شده رفتار مطلوب جمع و مورد تأیید 

آئین آن هیئت را انجام مي دهد.
به نظر مي رسد فضاي رسانه اي کشور و حتي 
در  کشور  سیاسي  فضاي  مقیاس کالن تر  در 
ده سال اخیر به  شدت به سمت آئیني شدن 
حرکت کرده است. مراد از آئیني شدن رفتار 
سیاسي و رسانه اي این است که کنشگر فاقد 
اثر  سیاسي اش  کنش  که  است  انتظار  این 
سیاسي نیز بگذارد و تنها به تکرار رفتار آئیني 

شده و مسلط مي پردازد. 
به  طور مثال یک همایش یا نشست سیاسي 
نظرات  استماع  منظور  به  قاعدتا  دانشجویي، 
احیانا  و  ارتقا  و  سیاسي  مختلف  و  متفاوت 
تأثیرگذاري سیاسي برگزار مي شود، اما آنچه در 
عمل اتفاق مي افتد این است که افراد پیش از 
ورود به نشست سیاسي انتخاب خود را کرده، 
و باهدف تشویق فرد مورد عالقه و تخریب فرد 
مخالف وارد فضاي نشست سیاسي مي شوند. 
به رفتار  تبدیل شدن  رفتار سیاسي در حال 
هواداري فوتبال است که هدف، تشویق و فریاد 
است نه تأثیر و تأثر. فضاي سیاسي کشور نیز 
»استادیومي«  حال  در  بزرگ تر  مقیاسي  در 
شدن است و بخشي از نقش رسانه نیز در واقع 
که  است  بازي  شیپورهاي  و  بوق هاي  همان 
اساسا باهدف نمایش قدرت و حمایت از تیم 

مقبول عمل مي کند.
بنابراین باید در نظر داشت بخش عمده اي از 
فعالیت هاي رسانه اي و مجازي به خصوص در 
توییتر در واقع کارکرد تشویقي دارند تا تأثیري، 
و زماني موفق تلقي مي شوند که بتوانند آئین 
عامیانه  »رو کم  کني« را بهتر و شایسته تر ادا 

کنند.
بنابراین بخش عمده اي از تحوالت فضاي رسانه 
و مجازي، اساسا نه براي عموم مردم بلکه براي 
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مخاطبي خاص در آن  طرف استادیوم تولید 
شده، به نحوي که تولیدکننده و مصرف کننده  
و  معدود  تعدادي  پیام ها،  از  عمده اي  بخش 
محدودي از افراد حرفه اي هستند؛ تحوالتي که 

فاقد تأثیرگذاري بر قشر خاکستري است.
به  جدي  تمایالت  فاقد  که  خاکستري  قشر 
فضاي  از  متأثر  هستند،  سیاسي  جریانات 
عمومي کشور و نقشي که رسانه ها در درازمدت 
به عنوان منبع شناختي بر آن ها مي گذارند، 
تصمیم هاي  مختلف  زماني  ــاي  دوره ه در 
مختلفي گرفته و فضاي سیاسي کشور را تغییر 
مي دهند، به نحوي که همان رأي که احمدي  
نژاد را در سال 84 رئیس جمهور کرد، روحاني 

را در 92 به این مقام نشاند.
محتواهاي  از  عمده اي  بخش  قشر  این  براي 
و  جذابیت  فاقد  اساسا  سیاسي  و  رسانه اي 
به  تنها  مي رسد  نظر  به  و  است  موضوعیت 
محتواهاي که به معیشت و زندگي روزمره آن ها 
نزدیک بوده و بر آن تأثیر مي گذارد، واکنش 
مي پذیرند.  تأثیر  آن  از  و  داده  نشان  جدي 
بنابراین در تحلیل هاي رسانه اي باید این بخش 
از محتواها و کنش هاي آئیني شده  رسانه ها را 

نیز در نظر داشت.
طوفان در فنجان

فضاي  غیرحرفه اي  کاربران  معمول  طور  به 
ارتباطات  و  کنش  که  حلقه اي  از  مجازي 
آن ها را شکل داده و به آن جهت نیز مي دهد، 
غافل مي شوند. روند ایجاد شبکه و روابط در 
شبکه هاي اجتماعي، به طور معمول بر اساس 
مي گیرد.  شکل  واقعي  روابــط  از  شبکه اي 
افراد  آغاز،  در  و گوگل پالس  فیسبوک  مثال 
افرادي  اساس  بر  را  کاربر  هر  به  پیشنهادي 
که کاربر با ایمیلش با آن ها در ارتباط بوده )و 
مرتبطان ثانویه( پیشنهاد مي کند؛ و در ادامه 
دوستاِن  و  افراد  همان  ارتباطات  اساس  بر 
دوستان، الیه اول و دوم شبکه ارتباطي کاربر 
را مي سازد. تلگرام و دیگر شبکه هاي موبایلي 
نیز همین روند را بر اساس شماره تلفن هاي 
موجود در گوشي هوشمند طي مي کند و افراد 

در یک فرایند طبیعي در حلقه هاي تقریبا بسته 
محصور مي شوند.

بنابراین در یک فرایند طبیعي افراد عادي و غیر 
حرفه اي با کساني مرتبط مي شوند که بیشتر با 
آن ها نزدیک بوده و از لحاظ فکري داراي قرابت 
بیشتري هستند، مگر این که کاربر عامدانه در 
پي یافتن افرادي خارج از حلقه هاي محصور 
باشد یا بتواند خود را از حلقه ها نجات بدهد. 
در شبکه ها  افراد  فرایند موجب مي شود  این 
غالبا فقط دنیاي کوچک اطراف خود را دیده 
و گمان کنند همه شبکه نیز مانند دوستان او 
رفتار مي کنند و در واقع دچار توهم شناختي و 

توصیفي مي شوند.
نتيجه گيری

توانایي خلق  به نظر می رسد، فضاي مجازي 
را  آن  و صرفا  ندارد،  را  واقعیت سیاسي  یک 
فضاي  تبلیغاتي  کارکرد  و  مي کند  تشدید 
آنکه  از  بیش  اجتماعي  شبکه هاي  و  مجازي 
از  متأثر  باشد،  شبکه  جنس  و  نوع  از  ناشي 
شبکه واقعي اجتماعي اي است که شبکه هاي 
اجتماعي مجازي در جهت تشدید و تسریع 

گردش اطالعات بر مبناي آن عمل مي کنند.
اشراف  اجتماعي،  شبکه هاي  اصلي  کارکرد 
اطالعاتي اي است که در اختیار کساني مي گذارد 
و  دارند  دسترسي  آن  عظیم  داده هاي  به  که 
این موضوع نقش مهمي در تنظیم اقدام ها با 

واقعیت هاي اجتماعي در انتخابات دارد.
شبکه  یک  مسدودسازي  که  ایــن  گمان 
ارتباطات شبکه اي را کامال مختل  اجتماعي، 
انتشار  مي کند، غلط است؛ بلکه تنها سرعت 
در  مجدد  شبکه سازي  مي کند.  محدود  را 
انجام  سریعا  موازي  و  دیگر  زیرساخت هاي 
مي شود. مسدودسازي صرفا در روزهاي پایاني 
مانده به انتخابات مي تواند تأثیر اندکي در نتیجه 
انتخابات به عنوان یک واقعیت سیاسي بگذارد.


