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چكيده

بیتاک 4یک شبکۀ اجتماعیِ دسترسپذیر از طریق تلفن همراه است که طیف وسیعی از کاربران را به خود
جلب کرده است .محوریتیافتن شبکههای اجتماعی در زندگی روزمره ،بهویژه در میان نسل نوجوان و جوان،
سبب نوعی دگردیسی پایهای در فرایندهای هویتیابی ،معناسازی و بهطور خاص در فرم و محتوای ارتباط شده
است .این جستار ،تحقیقی است دربارۀ کاربران شبکۀ بیتاک ،تعاملها و فعالیتها و تجارب آنها در این فضای
مجازی ،و احساسها ،لذتها ،معناها و نگرشهایی که از قِبَل حضور در این شبکه عایدشان میشود .پژوهش به
شیوۀ کیفی انجام شده است .کاربران شبکۀ اجتماعیِ بیتاک نمونههای مورد مطالعۀ هستند که از میان دانشجویان
دانشگاه کردستان انتخاب شدهاند .برای انتخاب نمونهها از شیوۀ نمونهگیری باز استفادع شده است .فن گردآوری
دادهها مشاهدۀ مستقیم فضای درون شبکه و مصاحبۀ نیمهساختیافته با کاربران و روش تحلیل دادهها ،نظریۀ
زمینهای است .نتایج تحقیق نشان میدهد که شرایط /زمینههایی همچون «پیگیری عالیق واقعی در دنیای غیر
واقعی» و «بازنمایی خواستها /صداها در فضای مجازی» ورود و مشارکت کاربران در شبکۀ بیتاک را آسانتر
میکنند؛ و عامل «دسترسپذیری آنی» همچون شرطی مداخلهگر این مشارکت را تشدید میکند .مشارکت
و فعالیت کاربران در این شبکه ،ضمن تغییر تعاملهای اجتماعیِ پیشین آنها در جهان واقعی ،به شکلگیری
فرمهای نوین تعامل و ارتباط میانجامد که «نمایش هویت ساختگی»« ،تجربۀ فضایی کارناوالی»« ،سواد حبابی»
و «زمان /مکانزدایی از ارتباط» برجستهترین خصایل این اَشکال نوین ارتباطند .این مشارکت /فعالیت همچنین
واجد پیامدهایی چون «اعتیاد مجازی» و «جمعگرایی مجازی» در زندگی روزمرۀ کاربران است که خود به تغییر
فرایندهای کسب معنا و هویت در حیات اجتماعی آنها دامن میزند .میتوان گفت حاصل مشارکت /فعالیت
کاربران در این شبکه ،در کل ،ورود به نوعی «ارتباط ایماژمحور و شبیهسازیشده» است که تفاوتهایی بنیادین
با تعاملهای واقعیِ جهان خارج دارد .تجربۀ ارتباط در اینجا دیگر آن تجربۀ واجد اصالت ،غنا و سرزندگی نیست
بلکه آنی ،ساختگی و فاقد توان حیاتبخشی است.
واژگان كليدي :نمایش هویت ساختگی ،تجربۀ فضایی کارناوالی ،زمان /مکانزدایی از ارتباط،
اعتیاد مجازی ،جمعگرایی مجازی.
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بیان مسئله

در یکیـدو دهۀ اخیر ،رشد اینترنت و شبکههای ارتباط جهانی و تأثیرات آنها در زندگی

کاربران توجه برخی تحلیلگران را به خود جلب کرده است .در این میان ،نقش شبکههای

اجتماعی (بهویژه شبکههای اجتماعیِ دسترسیپذیر از طریق تلفن همراه) با امکانات و
فرصتهای متنوعی که عرضه میکنند ،برجستگی خاصی یافته است .میتوان گفت رسانههای

نوین اطالعاتی و در رأس آنها اینترنت به نوسازی فرآیندهای اجتماعی دامن زدهاند و تمام

جنبههای زندگی مردم را تحتالشعاع قرار دادهاند (جهانگرد .)3 :1380 ،این تکنولوژیهای
ارتباطی «شکل و شرایط کنش اجتماعی و تجربۀ انسانی را در سراسر جهان تعیین میکنند»

(کاستلز.)13 :1385 ،

ِ
ارتباطات سری ِع همزمان و ناهمزمان
شبکههای اجتماعیِ مجازی بهواسطۀ توانشان در ایجاد

و دسترسپذیر کردن حجم انبوهی از اطالعات ،نفوذ گستردهای در زیستجهانهای کاربران
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پیدا کردهاند .ابعاد این تأثیرگذاری امروزه وسعتی جهانشمول دارد ،بهطوریکه از هر ده کاربر
اینترنت در جهان ،شش نفر از شبکههای اجتماعی بازدید میکنند .در چند سال اخیر با ظهور

شبکههای اجتماعیِ مبتنی بر تلفن همراه دسترسی به فضاهای مجازی آسانتر شده است« .بر
اساس آمارهای موجود ،سی و پنج درصد کاربرا ِن اینترنت در ایران جوانان هستند و میانگین
زمان صرفشده برای این امر پنجاه و دو دقیقه در هفته است» (صادقیان .)1389 ،عالوه بر

ِ
چارچوب تعاملی جدیدی را در برقراری
جذابیتها ،تنوع و سرگرمیها ،شبکههای اجتماعی
ِ
ارتباطات بینفردی مهیا ساختهاند ،که بهرغم محدودیت ذاتی خود ،فرصتهای جدیدی را
نیز برای نمایش شخصیت در اختیار کاربران قرار میدهد (ذکایی .)286 :1386 ،به بیان دیگر،
کاربران شبکههای اجتماعیِ مجازی حول فضای مشترکی بهصورت مجازی دور یکدیگر جمع

میشوند و جماعتهای آنالین را شکل میدهند.

بیتاک یکی از پرمصرفترین شبکههای اجتماعی است .این شبکه عالوه بر امکانات

ارتباطی مثل ارسال متن ،فیلم و عکس و نیز امکان برقراری تماس صوتی ،قابلیتهای دیگری
نیز دارد؛ مث ً
ال بخشی دارد با عنوان «باز» 1که در آن کاربران میتوانند پیامهایشان را با دوستانشان

به اشتراک بگذارند و خود نیز «پستهای دیگران را الیک کنند یا زیر آنها کامنت بنویسند».
1. Buzz

حتی میتوانند تعیین کنند که چه کسانی پستهایشان را ببینند یا دربارۀ آنها نظر بدهند .در

بیتاک همچنین امکان ساخت گروه و مدیریت و کنترل کامل آن وجود دارد؛ کاربر میتواند
کسانی را دعوت کند ،گروه تشکیل دهند و تمام تجربیاتشان را با هم به اشتراک بگذارند .این
شبکه قابلیت دیگری نیز دارد بهنام «لوک اروند» 1که به کاربر این امکان را میدهد تا دیگر

کاربران نزدیک به محدودۀ فعلی خود را بر اساس سن و جنسیت جستجو و فیلتر کند .از این

طریق میتوان با تمام دیگر کاربران این شبکه که در موقعیت مکانی فرد هستند ارتباط برقرار
کرد و برای آنها پیام ،فیلم و عکس فرستاد .این قابلیت باعث میشود کاربر بدون نیاز به داشتن

شمارهتلفن دیگران و بیآنکه خود را معرفی کند با دیگران ارتباط برقرار کند.

طبیعی است که حاصل این امر شکستن نهفقط مرزها و موانع واقعیِ ارتباط بلکه شکستن

مرزهای مجازی است .کاربر احساس میکند فردی ناآشنا است که با آزادی تمام به همه
دسترسی دارد .میتوان پرسید این میزان امکانات و قابلیتها چه تحولی در تعاملهای بینافردی

پدید میآورند؟ بیتاک نیز مثل دیگر «رسانههای عمومی با امکانات و آپشنهای فراوانی که
در اختیار جوانان میگذارند آنها را دائم ًا در معرض محرکهای جدید و انواع مختلف رفتار
قرار میدهند» (فاضلی .)1391 ،این شبکهها فضاهای نمادینِ تعاملی را بهشکلی روزافزون

متنوع و حتی نامتجانس میکنند .به تعبیر کازنو« ،اگر دگرگونی در تکنولوژیهای ارتباطی را
موجب دگرگونی فرهنگی بدانیم ،باید اذعان کنیم که تکنولوژیهای جدی ِد ارتباطی که تناسبی
با فرهنگ پیشین ندارند ،عدمتجانسی نسبت ًا بادوام آفریدهاند .این عدمتجانس یا بهاصطالح تأخر

فرهنگی موجب پیدایی بحران فرهنگی شده است که با دگرگونیهای اجتماعی بروز و ظهور
پیدا میکند» (کازنو .)37-41 :1370 ،امروزه دسترسی آسا ِن شبکههایی همچون فیسبوک،

اورکات ،فای اپیس ،وایبر ،تانگو ،واتساپ ،تلگرام ،بیتاک ،الین و امثال اینها ،شکل و

محتوای حیات اجتماعی و کنشهای ارتباطی و ابزاری را چنان دگرگون کرده است که دیگر

قضاوتکردن در اینباره با تکیه بر مقوالت قدیم چندان آسان نیست.

مسئلۀ این پژوهش فهم «تحول کیفیت ارتباط» بهسبب سیطرۀ روزافزون شبکههای اجتماعی،
از طریق مطالعۀ تجربههای کاربرا ِن یکی از پرمصرفترینِ این شبکهها ،بیتاک ،است .در واقع

چگونگی شکلگیری و تحول تجربۀ ارتباط نزد پرسهزنا ِن شبکههای اجتماعی مسئله است.
1. look around
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آنچه واکاوی میشود جنس و فرم و محتوای این ارتباط است و برای این امر مقوالت تحلیلی
ِ
فرهنگ
جدیدی باید صورتبندی شود تا فهم این تعاملها امکانپذیر گردد .اینکه در متن این
آکنده از تفنن ،شبیهسازیها و وانمودهها ،چه نوع ارتباطی میتواند شکل بگیرد و کاربران

فرایندهای هویتیابی ،معناسازی و لذتجویی را چگونه تجربه میکنند ،مسئلۀ این پژوهش
است .به بیان مشخصتر ،این پژوهش میخواهد روشن کند که دالیل و انگیزههای کاربران

بیتاک برای مشارکت در این شبکه چیست؟ تعامالت و روابط مجازی در اینجا چگونه است

و چه پیامدهایی در زندگی کاربران دارد؟ کاربران این فضا را چگونه تجربه و مصرف میکنند؟
چه لذتها ،استفادهها ،معناها ،داللتها و تجاربی از این فضاها برمی-گیرند؟ کدام ابعادِ
ِ
حیات
ذهنی و عینیشان را در معرض دید و شنود «دیگران» قرار میدهند و چه داللتها و معناهایی
به کنشهای ارتباطیشان نسبت میدهند؟
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ادبیات پژوهش

در حوزۀ جامعهشناسی رسانهها ،مطالعات فرهنگیِ رسانهها و بهطور کلی تأمل جامعهشناختی

در شبکههای مجازی ،تحقیقات بسیاری صورت گرفته است .بسیاری از تحقیقاتی که دربارۀ

شبکههای مجازی انجام شده ،رابطۀ این شبکهها با پدیدههای اجتماعی بیرونی (مثل هویت،
سرمایۀ فرهنگی ،اوقات فراغت ،سبک زندگی و غیره) را بررسی کردهاند یا به مطالعۀ بازنمایی
پدیدههای اجتماعی در این شبکهها پرداختهاند .مث ً
ال پژوهش رفعتجاه و شکوری با عنوان
«اینترنت و هویت اجتماعی» ( )1387ذیل گروه اول قرار میگیرد .میدان مطالعۀ این تحقیق
شهر سنندج است .آنها به مطالعۀ دو گروه از دختران (کاربران اینترنت و ناکاربران) پرداختهاند

و کوشیده-اند تأثیر اینترنت بر ابعاد هویت اجتماعی (از جمله هویت دینی ،هویت قومی،

هویت خانوادگی و هویت شخصی) را نشان دهند .یافتههای آنها حاکی از آن است که در
میان دو گروه مذکور بهلحاظ هویتهای متفاوت ،تفاوتهای معناداری وجود دارد و هویت
دینی ،خانوادگی و شخصی در افراد گروه اول ،نسبت به افراد گروه دوم از قوت کمتری

برخوردار بود .این موضوع از یکسو بیانگر کاهش تأثیر ابرازها و فرآیندهای سنتی در فرایند

هویتسازی ،و از سوی دیگر بیانگر تحول کیفی مؤلفههای هویتیابی در عصر جدید است؛
چیزی که غالب ًا خارج از کنترل مراجع سنتی (خانواده ،قومیت و دین) و ساختارهای رسمی

(نهادهای متولی نظارت اجتماعی و برنامهریزی فرهنگی) قرار دارد.

در پژوهشی دیگر از همین نوع ،با عنوان «تأثیر شبکههای اجتماعی بر سبک زندگی جوانان

شهر کرد» ( ،)1390شاهنوشی و تاجی به این نتایج دست یافتهاند که بین نوع شبکه ،محل
سکونت ،انسجام ارزشی و سبک زندگی رابطهای وجود ندارد ولی بین متغییرهای جنسیت،

میزان تحصیالت ،انسجام رابطهای ،تجمع اجتماعی و سبک زندگی رابطۀ معناداری هست.
سبحانینژاد و فتحی نیز در تحقیقشان« ،راهکارهای توسعه و بکارگیری فناوری اطالعات

و ارتباطات در مدارس» ( ،)1388برخی پیامدهای نامناسب اجتماعی تلفن همراه را چنین

برشمدهاند :اعتیاد روانی ،تزلزل ارزشها ،کاهش تعاملهای اجتماعی ،ظهور تخلفهای
سایبری و پیامکهای غیراخالقی.

نوع دیگری از تحقیقات در این حوزه عمدت ًا به تحلیل شیوههای مصرف این شبکهها

توسط کاربران میپردازد ،یعنی میکوشند نشان دهند که انگیزهها ،دالیل و زمینههای آسانکنندۀ
رویآوردن مصرفکنندگان به این شبکهها کدامند و کاربران چگونه بهمیانجی مصرف این

شبکهها ،به فرایند معناسازی ،هویتیابی و لذتجویی دست میزنند .بهطور مثال ،شهابی

و بیات در پژوهشی با عنوان «اهداف و انگیزههای کاربران در شبکههای اجتماعی مجازی؛
مطالعهای دربارۀ جوانان شهر تهران» ( )1391کوشیدهاند علل حضور کابران جوان تهرانی در

شبکههای مجازی را تبیین کنند .این مطالعه مبتنی بر چارچوب نظری «استفاده و رضایتمندی»
است و یافتهها حاکی از آنند که اکثر کاربران بهمنظور تسهیل روابط فعلی ،احیای روابط قدیمی،

ایجاد و حفظ روابط دوستانه بدان روی آوردهاند و فضای شبکههای اجتماعی مجازی را
سیاسی نمیدانند.

کوکس و هلن ( )1990نیز در یک پژوهش تجربی نشان دادند که ارتباطات تلفنی باعث

بزرگتر شدن شبکۀ اجتماعی میان افراد از طریق امکان برقراری ارتباطاتی میشوند که به
طریقة چهرهبهچهره مقدور نیست .در نتیجه تلفن همراه باعث گسترده شدن سطوح ارتباطاتی
در روابط اجتماعی میشود .در ضمن ،تلفن همراه به تقویت روابط نزدیک میان افراد نیز کمک

میکند .این کار از طریق برقراری روابط در زمانهایی که از نظر مکانی با یکدیگر فاصله دارند،

ممکن میشود.

امروزه نگرانیها در مورد چگونگی استفاده از تلفن همراه و تأثیر آن بر سرمایه اجتماعی
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افزایش یافته است؛ از جمله :استفادۀ شدید از تکنولوژیهای تلفن همراه مانع گفتگوی باز و

عمومی بین افراد میشود ،بنابراین این عنصر اساسی جامعۀ مدنی با روابط شبکهای جایگزین

میشود .به بیان دیگر ،ارتباطات تلفن همراه به رشد انزوای اجتماعی دامن میزند و به کنارهگیری
از فرایند مشارکت مدنی و دموکراتیک کمک خواهد کرد .در عین حال پژوهشهای دیگری

نشان میدهند که استفاده از تلفن همراه میتواند به گسترش شبکههای شخصی بینجامد ،زمان
اوقات فراغت را زیاد کند و تعامل عمومی را افزایش دهد (بخشی و همکاران.)1392 ،

بهطور کلی ،پژوهشهای انجامشده بیشتر بر بعد پیامدی و آسیبشناسی حضور کاربران

در این شبکهها تمرکز کردهاند و نگاهی بیرونی و کمی به فضای مجازی داشتهاند .در پژوهش
حاضر تالش بر این است تا با نگاهی کیفی و عمقنگر ،تجربهها ،لذتها و معناهایی که کاربران

با پرسهزنی در یک شبکۀ اجتماعی ،بیتاک ،کسب می-کنند مورد تحلیل ژرف قرار گیرد و
عمدهترین مقوالت این تعاملها شناسانده شود.
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رویکرد نظری

امروزه بخش اعظم فرهنگ مدرن از طریق رسانههای ارتباطات جمعی منتقل میشود .این
رسانهها با پخش اپرا و موسیقی کالسیک ،تعریف داستانهایی دربارۀ زندگی سیاستمداران،

انتشار آخرین اخبار و شایعهها دربارۀ هالیوود و ...زمینۀ ایجاد تغییرات ژرفی در تجربۀ
پدیدارشناختی زندگی در عصر مدرن را فراهم میآورند (استیونسون .)3 :1995 ،1بهقول دیوید

َچینی ،تمام ابعاد تجربۀ زیستۀ ما بهمیانجی فعالیتهای برسازندۀ منابع بازنمودی صورتبندی

(چینی .)67 :1994 ،2رشد و گسترش این رسانهها در مدرنیتۀ متأخر چنان
و منعکس میشود َ
بوده است که اکنون تقریب ًا کمتر کسی در پیدایش چیزی به اسم «اجتماع مجازی» 3تردید دارد.
شبکههای اجتماعی مجازی در زمرۀ جدیدترین فناوریهای ارتباطیاند که به کاربران برای

حفظ روابط اجتماعی موجود ،پیدا کردن دوستان جدید و سهیم شدن در تجربهها کمک میکنند

و زمینۀ عضویت ،فعالیت و مشارکت هدفمند آنها را فراهم میآورند (ماساری ،4در سعیدی و
1. Stevenson
2. Chaney
3. virtual community
4. Massari

کیا .) 1385 ،مشارکت جوانان در این شبکهها هر روز رو به افزایش است و اکنون به یکی از

رسانههای محوری زندگی جوانان تبدیل شدهاند (پلینگ و وایت ،در خواجهنوری و همکاران،
 .)1393کاربران جوان ایرانی نیز از بستر این دنیای ارتباطی بهدور نمانده و در میان دیدگاههای
متفاوت تأییدکننده و نفیکننده ،با استقبال کمسابقهای حضور در شبکههای اجتماعی مجازی

موبایلی را تجربه میکنند .خود اصطالح اجتماع مجازی گویای تأثیر عظیم ارتباطات اینترنتی بر
فرایندهای کنشِمتقابل و اَشکال روابط جمعیِ منتج از آن است .این اجتماع میتواند از مرزهای
جغرافیایی و زمانی فراتر رفته و به افراد آزادی شرکت در صور نوین روابط جمعی را فراسوی

محدودیتهای فیزیکی محل زندگیشان عرضه کند (بنت.)143 :1386 ،

یکی از اصلی ترین ابزارهای پدیدآورندۀ این حجم عظیم از ارتباطات ،تلفن همراه است.

برخی از پژوهشگران حوزۀ تلفن همراه معتقدند باید از فرهنگ جدیدی بهنام «فرهنگ تلفن

همراه» یا شکلگیری «نسل انگشت شست» سخن گفت (گوگن و پالنت ،در خواجهنوری و
همکاران .)1393 ،در این فرهنگ ،با توجه به نوگرایی جوانان و عالیق وافر آنها به فنآوریهای

نوین و انعطافپذیری بیشتر آنان ،بیشترین اثرپذیری فرهنگی از فنآوریهای تلفن همراه در
میان نسل جوان مشاهده میشود .بعضی از پژوهشگران از فرهنگ اخیر با تعبیر شمشیر دولبه

یاد کردهاند (لورنته ،در سعیدی و کیا.)1385 ،

فرهنگ بصری و فضای مجازی محصول و مقوی جهانیشدن هستند .جهانیشدن فرایندی

یـفرهنگی از زیر
چندبعدی است که طی آن نظم و ترتیبهای اجتماعی و سامانهای سیاس 
سیطرۀ الزامها و محدودیتهای جغرافیایی رها میشوند و افراد نیز بهشکلی فزاینده از رفع

شدن این محدودیتها آگاهی مییابند (واترز .)13 :1379 ،بنابراین ،جهانیشدن تشدید روابط
اجتماعی بهنحو جهانشمول است که طی آن مکانهای دور از هم چنان بههم مرتبط میشوند

که اتفاقات هر محل زاییده حوادثی میشود که فرسنگها دورتر بهوقوع میپیوندد .جهانی-
شدن فضایی تضادآمیز است که در آن امر جهانی و امر محلی دائم ًا با هم در ستیزند و در

عین حال رابطهای دیالکتیکی با هم دارند ،بدینمعنا که امر جهانی از طریق خاص بودن و
بهمیانجی فضاهای خاص عمل میکند (هال .)324 :1388 ،به سخن دیگر ،جهانیشدن مستلزم

درهمتنیدگی عامگرایی و خاصگرایی است؛ مستلزم فشردگی تمام جهان و در عین حال
افزایش خودآگاهی است .در این وضعیت ،تمدنها ،منطقهها ،دولت /ملتها ملزم میشوند
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تاریخ و هویت خاص خود را بسازند (رابرستون.)15 :1388 ،

در متن این وضعیت است که شبکههای اجتماعیِ مجازی به محور و به وسیلۀ اصلی

برقراری تعاملهای بینافردی و بینافرهنگی تبدیل میشوند .در واقع ،این شبکهها خدمات
«آنالینی» هستند که به افراد امکان میدهند در متن یک نظام خاص «پروفایلی» برای خود ایجاد
کنند ،خود را به دیگران بشناسانند ،اطالعاتشان را به اشتراک بگذارند و با دیگران وارد تعامل

شوند و حتی انواع روابط جدید برای خود ایجاد کنند (بوید 1و الیسون .)12 :2007 ،2بنابراین،
میتوان گفت امروزه بخش عظیمی از کنشهای اجتماعی در این دنیای مجازی محقق میشوند

و در اینجاست که کنشگران در پی کسب تجارب ،لذتها ،معناها و هویتها مانور می دهند.
به تعبیر آنجال ِجی آگوآیو« ،3رسانه های جدید اغلب با محتوای تولیدشده از سوی کاربران و
دروازه بانی از سوی آنها ،ده ها میلیون بیننده و خواننده را به مشارکت و تعامل در مورد محتوای
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به اشتراک گذاشته شده فرا میخوانند .امروزه شبکههای اجتماعی مانند فیسبوک ،توییتر،
ِ
اجتماعات
یوتیوب ،مای اسپیس ،بیتاک ،تلگرام ،وایبر و حتی وبالگها ،پادکستها ،فرومها و

محتواگرا 4نیز عم ً
ال شیوههایی از کنشگری و تعامل را دامن میزنند» (آگوآیو.)363 :2011 ،

از منظری دیگر میتوان شبکههای اجتماعی را از حیث «نوع استفاده» (آموزشی ،سرگرمی،

تجاری ،سیاسی و « ،)...تمرکز» (پوشش موضوعی و جهتگیری خاص /عام) و «نوع دسترسی»

(محدود /نامحدود) طبقهبندی کرد .اما حتی بهرغم این دستهبندیها تمام این شبکهها وجوه

اشتراکی دارند که زمینۀ تعامل کاربران را فراهم میسازند .برخی از این وجوه اشتراک عبارتند
از :ارائۀ ابزارهایی پیشرفته برای به اشتراک گذاشتن محتوای دیجیتالی (متنها ،تصاویر ،ویدئوها،

موسیقی ،برچسبها و  ،)...ارائۀ سازوکارهای اجتماعیکردن اعضا ،مشارکت آزاد و فعالیت
اعضا در مقیاس وسیع ،تنوع عظیم مطالب و موضوعات و توانایی بایگانی دادهها ،دسترسی آزاد

به دادههای همگانی ،برقراری تعاملهایی با شکل و کیفیت جدید (شهابی و بیات.)152 :1391 ،
این وجوه مشترک حکایت از آن دارد که شبکههای اجتماعی بیش از هر چیز قلمرو تعامل،

پرسهزنی ،معناسازی ،لذتجویی و هویتیابیاند .لذا اصلیترین پشتوانۀ نظری پژوهش حاضر
1. Boyd
2. Ellison
3. Angela J. Agoayo
4. content communities

این گزارۀ نظری است که در دوران مدرنیتۀ متأخر ،همزمان با گسترش و سیطرۀ فناوریهای

دیجیتالی و وسعت یافتن قلمروهای تعامل و کنشگری ،فرایندهای برساخت دیالکتیکی معانی،

لذتها و تجارب بهغایت پیچیده و چندبعدی شدهاند ،بهطوریکه برای درک این موضوعات
همواره نیازمندیم جهان زندگی واقعی و جهان زندگی مجازی را توأمان بررسی کنیم.
روششناسی پژوهش

تالش این تحقیق ،تفسیر ژرفنگرانۀ «تجربۀ ارتباطی» در شبکۀ اجتماعی بیتاک است .به
تناسب این هدف و این موضوع ،تحقیق حاضر در چارچوب روششناسی کیفی انجام گرفته
است .در این روششناسی ،ماهیت موضوع است که روش مطالعه را تعیین میکند« .اساس ًا

پژوهش کیفی سه جزء یا مؤلفه دارد :نخستینِ آن دادهها است که میتوان آن را از منابع مختلف

نظیر مصاحبه ،مشاهده ،اسناد و مدارک و فیلم حاصل کرد .دوم ترتیبات عملی یا گامهاییاند
که پژوهشگران میتوانند از آنها برای تفسیر و سازمان دادن به دادهها استفاده کنند (یا ک ً
ال فرایند
کدگذاری) و سوم تهیۀ گزارشها کتبی یا شفاهی» (استراوس و کربین .)33 :1390 ،چنانکه
پیداست این تحقیق از میان انواع روشهای کیفی ،برای گردآوری و تحلیل دادهها مشخص ًا از

نظریۀ زمینهای استفاده کرده است.

میدان مطالعۀ این پژوهش کاربران شبکۀ اجتماعیِ بیتاک هستند که از میان دانشجویان

دانشگاه کردستان انتخاب شدهاند .نمونهگیری از این مطلعین بهصورت نمونهگیری باز انجام
شده است« :در جریان نمونهگیری باز ،انتخاب مصاحبهشوندگان یا مکانهایی که باید در آنها

مصاحبه صورت گیرد ،به این معنا باز است که میتوان هر شخص یا مکان یا زمانی را از روی

یک لیست بهشیوۀ منظم انتخاب کرد و مورد مصاحبه یا مشاهده قرار داد» (همان .)244 :خود
شبکۀ بیتاک این امکان را فراهم میسازد که پژوهشگر پی ببرد دمدستترین و نزدیکترین

کاربران آن در یک مکان یا محل چه کسانی هستند .ما نیز با تکیه بر همین امکان (یعنی با کلیک

گزینۀ «لوک اروند»« ،رادار» 1و «فلیپ» 2در درون خود شبکه) کاربران را پیدا کردیم .دقیقتر
بگوییم ،برای جستجو و یافتن مطلعین از سه طریق وارد شدیم:

 .1بعد از ثبت نام و عضو شدن در بیتاک ،با استفاده از قابلیت «رادار» و «فلیپ» هر گروهی
1. Radar
2. Flip
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را که در این شبکه با عنوان «دانشجویان دانشگاه کردستان» یا عناوین مشابه تشکیل شده بود
جستجو و با اعضای آنها ارتباط یافتیم و از آنها برای مصاحبه دعوت نمودیم.

 .2خود اقدام به ساخت چندین گروه کردیم و با عناوینی همچون «دانشجویان دانشکدۀ
علوم انسانی»« ،دختران دانشگاه کردستان» و «دانشجویان ُکرد» از کاربران دعوت کردیم تا در

این گروهها عضو شوند.

 .3در فضاهای درون دانشگاه از بیتاک استفاده میکردیم و با استفاده از قابلیت «لوک

اروند» کاربران آن حوالی را جستجو میکردیم و با آنها برای انجام مصاحبه حضوری ارتباط

برقرار میکردیم .این روش مفیدترین روش بود.

به این سه شیوه و نیز با در نظر گرفتن سن ،جنسیت ،رشته و مقطع تحصیلی با  21نفر

از کاربران شبکۀ بیتاک مصاحبه کردیم .با توجه به اینکه نوع نمونهگیری ما نظری /هدفمند

بود ،بعد از مصاحبۀ عمیق با این تعداد کاربر احساس کردیم پاسخها و تجربیات آنان تکراری
فصلنامهعلمی-پژوهشی

68

دوره نهم
شماره 4
زمستان 1395

است و بهلحاظ نظری به نقطۀ اشباع رسیده است ،لذا مصاحبهها را متوقف کردیم .نوع مصاحبه

در اینجا مصاحبۀ نیمهساختیافته 1است؛ «مصاحبههایی که ساختار منظمی ندارند و همراه با
رهنمودهای کلی به پاسخگو مجال بیشتری برای پاسخدادن بر مبنای اولویتهایشان میدهند

(همان .)223 ،در این تحقیق همچنین از مشاهدات میدانی برای گردآوری دادهها استفاده شد
است.

برای تحلیل دادهها از نظریۀ زمینهای استفاده شده است .ابتدا دادهها در قالب یکسری

نمونة عبارت صورتبندی شدهاند؛ سپس ،عملیات چهارگانۀ فرایند کدگذاری (مفهومسازی،

فروکاهی ،مقولهپردازی و ربطدهی) بر روی این نمونة عبارات انجام گرفت .در نهایت ،سعی
شده از بطن نظمدهیِ مفهومیِ حاصل از این فرایند ،توضیحی نظری دربارۀ سرشت ارتباط در

شبکههای اجتماعی ارائه شود .در این تحقیق ،که تفسیری و ژرفنگر است ،فرایند کدگذاری
و تحلیل دادهها بهصورت دستی انجام گرفته و برای سنجش اعتبار دادهها نیز از راهبرد

«زاویهبندی» 2استفاده شده است؛ بدینترتیب که در گردآوری دادهها از چند پژوهشگر استفاده
شده و دادههای گردآوریشده از منظر چند نظریۀ مختلف بازنگری شدهاند تا صحت و اعتبار

آنها تأمین گردد.

1. semi-structured interviews
2. triangulation

مشکالت و تنگناهای اخالقی این تحقیق عمدت ًا به مرحلۀ گردآوری دادهها مربوط میشد،

جایی که ،به تعبیر اووه فلیک ،باید «منافع تحقیق( ،همچون رسیدن به شناخت بهتر ،راهحلهای
جدید برای مسائل موجود و )...و منافع شرکتکنندگان (مثل حفظ اسرار شخصی ،اجتناب از

هرگونه آسیب و )...بهصورت توأمان پاس داشته شود» (فلیک.)59 :1387 ،

بدینمنظور برای جلب اعتماد کاربران کوشیدیم بهصورتی بسیار تدریجی با آنها ارتباط

برقرار کنیم .قبل از هر چیز ،در صفحۀ شخصیمان در بیتاک ،خود را بهطور کامل معرفی

میکردیم و مشخصات و راههای تماس خود را دقیق مینوشتیم .سپس بیآنکه کمترین
اطالعات شناسایی از طرف بخواهیم به او میگفتیم که اگر دانشجوی دانشگاه کردستان است
با هم یک قرار مصاحبۀ حضوری بگذاریم .کاربری که میپذیرفت و در محل قرار حاضر

میشد ،هنگام مالقات دو تا کار انجام میداد :یکی اینکه با نشاندادن کارت دانشجویی به ما
اطمینان میداد دانشجوی دانشگاه کردستان است و دوم اینکه صفحۀ شخصیاش در بیتاک را
نشان میداد که ما مطمئن شویم او در این شبکه عضویت دارد و فعال است .سرانجام ،ضمن
اطمینان دادن به برای ناشناسماندن ،بحث و گفتگو شروع میشد .در این روند ،جستجو و

یافتن و مصاحبه با کاربران مذکر وظیفۀ پژوهشگر مرد و کاربران مؤنث ،وظیفۀ پژوهشگر زن
بود .قبل از شروع بحث ،همچنین ،ضمن تشریح اهداف مصاحبه ،به شرکتکننده اطمینان
میدادیم که نهفقط خطری او را تهدید نمیکند بلکه این مصاحبه فوایدی نیز برای او دارد (مث ً
ال

به شناختی بهتری از بیتاک و فضاهای مجازی دست مییابد) .بدینترتیب ،بیست و یک نفری
که مشخصات و اظهاراتشان در این پژوهش ثبت شده است با رضایت کامل با ما همکاری

کردهاند .ما در سراسر این روند سعی کردهایم ضمن حفظ شأن و حقوق آنها ،ثابت کنیم که
هویتشان محرمانه باقی خواهد ماند و نسبت به تمام اطالعات مربوط به آنها رازداریم.

برخی از پرسشهای محوری مصاحبهها از این قرارند :در بیتاک چه چیزهایی مییابید

که در دیگر شبکهها نیست؟ مهمترین فعالیتی که در این شبکه انجام میدهید چیست و برای
رسیدن به چه هدفی انجامش میدهید؟ روابطی که در بیتاک برقرار میکنید تا چه حد و

چگونه بر روابط شما در دنیای واقعی تأثیر گذاشته است؟ فکر میکنید توانستهاید عالیق،
خواستها و اهداف خود را در این شبکه جستجو و پیدا کنید؟ افراد و گروههایی که با آنها
ارتباط برقرار میکنید از چه تیپ و نوعی هستند و به چه منظوری این کار را میکنید؟ دربارۀ
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نوشتهها ،تصاویر و ویدئوهایی که رد و بدل میشوند یا احیان ًا خود در رد و بدل کردنشان
سهیم هستید ،توضیح دهید؟ با عضویت و فعالیت در این شبکه چه چیزهای جدیدی دربارۀ

جامعه و افراد و محیط پیرامون آموختهاید؟ چه چیزهایی در بیتاک یافتهاید که فکر میکنید در
زندگی واقعی شما وجود ندارد؟

جدول  .1ویژگیهای جمعیتشناختی مصاحبهشوندگان
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ردیف

نام

رشتۀ تحصیلی

مقطعتحصیلی

جنسیت

سن

قومیت

1

سعید

حقوق

کارشناسی ارشد

مرد

24

ترک

2

امید

روانشناسیبالینی

کارشناسی ارشد

مرد

25

کرد

3

سارا

حسابداری

کارشناسی ارشد

زن

23

فارس

4

ژیال

علوم اقتصادی

کارشناسی ارشد

زن

27

کرد

5

زهرا

صنایع

کارشناسی

زن

19

فارس

6

نیما

ریاضی

کارشناسی

مرد

21

فارس

7

خاطره

حقوق

کارشناسی

زن

22

لر

8

شهرام

ژئومورفولوژی

کارشناسی

مرد

21

کرد

9

محمد

عمران

کارشناسی

مرد

20

ترک

10

آزاده

مدیریت

کارشناسی ارشد

زن

25

فارس

11

میالد

مکانیک

کارشناسی

مرد

23

کرد

12

کانی

شیمی

کارشناسی

زن

22

کرد

13

مریم

آبخیزداری

کارشناسی

زن

23

فارس

14

بهاره

فیزیک

کارشناسی ارشد

زن

26

لر

15

رسول

برق

کارشناسی

مرد

22

کرد

16

شیرین

ادبیات عرب

کارشناسی

زن

19

کرد

17

کژال

علوم تربیتی

کارشناسی ارشد

زن

24

کرد

18

سامان

زیستشناسی

کارشناسی

مرد

20

فارس

19

مهدی

خاکشناسی

کارشناسی

مرد

21

ترک

20

سمیرا

ریاضی

کارشناسی ارشد

زن

25

کرد

21

جعفر

صنایع

کارشناسی

مرد

22

فارس

در ابتدای تحلیل و تفسیر یافتههای تحقیق سعی میشود مشاهدات میدانی با تکیه بر

بنمایههای نظری تحقیق مورد تأمل قرار گیرند و در قالب چند مقوله دستهبندی شوند .تفسیر
این مشاهدات میتواند ما را در تفسیر یافتههای حاصل از مصاحبهها نیز یاری رساند و

سرنخهایی برای شروع فرایند کدگذاری و استخراج مقوالت عمده و نهایی در اختیار ما بگذارد.
مشاهدات میدانی

حراج عاطفه و مکنونات درونی :این رویه در گروههایی که مختلط هستند بیشتر برجسته و قابل
رؤیت است .کافی است خانمی یک جمله یا عکس یا مطلبی در گروه منتشر نماید ،بعضی از

آقایان با آب و تاب فراوان مطالب او را متفاوت و آموزنده دانسته و برایش شروع به فرستادن
استیکرهای عاشقانه مثل عکس قلب ،بوسه و ...میکنند .زیر تصویرش حتی اگر هم اطالع

نداشته باشند که آیا متعلق به خودش است یا یک ناشناس ،شروع به تعریف و تمجید و ابراز
احساسهای عاشقانه میکنند.

هویتهای جعلی ،پنهانکاری :هزارچهر بودن فقط به فضای واقعی زندگی محدود نمیشود

بلکه به فضای سایبر نیز تسری یافته است .افراد در اینجا بهدنبال نداشتهها و ناکامیهایی هستند
که در واقعیت خود با آنها مواجه شدهاند .به نظر میرسد ترس از قضاوتکردن و اعمال نظر
دیگران جرئت بیان افکار و خواستههای درونی را نداده و الجرم برای جبران آن به این محیط

پناه میآورند .اگر از اسم حقیقی و شناسه خود ناراضیاند یا خجالت میکشند اینجا با یک اسم

بامسما و متفاوت کاربر میشوند؛ مدارک تحصیلی و جایگاه شغلی و میزان درآمد خود را به
شکل دیگری بیان میکنند که مورد تمجید سایرین واقع شوند.

جلوهنمایی :این حالت را میتوان از ارسال عکسهای متعدد بعضی کاربران از زندگی

شخصی و روزمره خود در فضای مجازی ،بهویژه شبکههای اجتماعی دریافت .تعدد و تکثر
این تصاویر میتواند بیانگر بهرخ کشیدن ثروت و سبک زندگی یا مراوده با افراد شهیر باشد.
ارسال عکس از اتومبیل شخصی ،چیدمان و دکوراسیون و لوازم داخل منزل ،عکسهای سلفی

با شخصیتها و عکس اماکن دیدنی بعضی کشورهای معروف که شخص در مقطعی برای

مسافرت انتخاب کرده است ،نشان از جلوهنمایی و نمایش خود در این فضا دارد.

ت که
همراهی با موج و تغییر شکل ارتباطات :این گرایش را میتوان در پیامهای تبریک و تسلی 
افراد برای یکدیگر ارسال میکنند مشاهده کرد .مث ً
ال وقتی عکس کشتهشدگان یک تصادف در
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بنگالدش بهنمایش گذاشته میشود کاربران در حالی که فرسنگها با خانوادههای بازماندگان
فاصله دارند ابراز همدردی میکنند ،یا مث ً
ال یک نفر عکس موفقیت فرزندش را در یک آوردگاه
علمی منتشر مینماید ،سیل تبریکها روانۀ گروه میشود .این در حالی است که عدهای اصل

علت تبریک را متوجه نشده با موج همراهی کرده و شروع به تهنیتگویی میکنند .این شکل
ارتباط ازراه دور به نظر میرسد بیشتر برای رنجیده نشدن خاطر همگروهی آنان است تا بیان

یک احساس حقیقی؛ بهجای تماس گرفتن یا تبریک حضوری بههمین میزان بسنده میکنند.

تبلیغات و شهرتطلبی :فضای شبکههای اجتماعی قلمرو مناسب و بدون هزین های برای تبلیغ

یک محصول،گپ و گفت ،معرفی مقاله علمی و سایر تألیفات ،اجرای کنسرت و ...است.

عدهای اشعار خود یا گوشههایی از کتاب یا مقالهای که نگاشتهاند را در این فضاها منتشر

میکنند و به نظر میرسد بیشتر بهدنبال کسب شهرت در فضای مجازی و بهتبع آن در عرصه
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عمومی جامعه باشند .با توجه به موانع انجام این کار در عرصه-های همگانیِ واقعی ،افراد
معموالً به شبکههای اجتماعیِ مجازی متوسل میشوند .عالوه بر این ،موضوعاتی همچون
آرزوی زندگی در کشورهای غربی ،سکس و مصرف مشروبات الکی نیز بسیار مورد بحث

قرار میگیرند؛ بهویژه در مبحث سکس و زندگی جنسی ،بهعلت تابو بودنش ،بعضی کاربران

گمنامتر دست به افشاگریهایی در این زمینه میزنند .البته شرم و حیا و سلطة مردانهای که بر
زنان وجود دارد ،در اینجا نیز وجود داشته و در طرح مسائل جنسی مشارکت زنان کمرنگتر

است ،چون برخی احساس میکنند اگر به بحث ورود کنند از سوی سایرین قضاوت و متهم

خواهند شد .با این همه ،این فضا یکی از همان فرصتهایی است که توانسته گوشههایی از
این ابعاد پنهان شخصیت افراد را با پردهدری نمایان سازد.
دادههای این بخش (مشاهدات میدانی) مستقیم ًا با رجوع به دلنوشتههای کاربران در

قسمت «باز» و آنچه که در گروهها و کلوبها بهصورت همگانی قابل مشاهده است گردآوری
و استخراج شده است .همچنین در این قسمت پیامها و پرسشهایی برای کاربران ناشناس
ارسال کردیم که برخی از آنها جواب و توضیحاتی دربارة تجربهها ،سرگذشتها ،اهداف و

خاطرات خود در شبکۀ بیتاک ارسال کردند.

مقوالت دستهبندیشدۀ فوق حاصل تأمل در این نوشتهها و پاسخها بود .مث ً
ال یکی از

کاربران در توصیف کاربرد و فواید شبکۀ بیتاک نوشته بود« :یه محیطی برا حرفزدن و

سرگرمی که زیادم بد نیست ،البته اگه درست استفاده بشه ،آدمو از کار نندازه ،عادت نباشه
و ارزشهای جامعه را زیر سؤال نبره .مث ً
ال بعضیها برای ارتباط خالف شرع ازش استفاده

میکنند» .یا کاربری دیگر با تفکیک دو گروه کاربران واقعی و تقلبی ،مزایا و معایب این شبکه
را اینگونه توصیف کرد« :بعضیا برا سرکار گذاشتن دیگران استفاده میکنن .دلیل اونا با دلیل
کسایی که درست استفاده میکنن خیلی فرق داره» .چنین تحلیلی را کاربران دیگری نیز ارائه

کردند.

برخی دیگر نیز شبکههای قویتری مثل فیسبوک را ترجیح میدادند و شبکههای موبایلی

را بیشتر ناظر به سرگرمی و ارتباطات نامقعول میدانستند« :به استفاده ازشون ربط داره ،میشه
ازشون استفاده مفید کرد ،مث ً
ال فیسبوک» .عدهای نیز بر این عقیدهاند که امکانات شبکههای
اجتماعی موبایلی بهگونهای است که فرد را راغب می-کند بیشتر درگیر آنها شود و جذابیتی

آنالین و زنده دارد« :وقتی طرفم در حال تایپ کردنه و رو گوشیم میافته بیشتر مشتاق میشم که

جواب بدم» .شبکههای اجتماعی موبایلی تنوع روزمره بسیاری دارند و هر کدام معنای متفاوتی

برای کاربران خود دارند .مطابق نوشتۀ برخی از کاربران« ،بیتاک :الس زدن؛ وایبر و واتساپ:
پلی راحت برای ارتباط با مخاطبین؛ تلگرام درجهای بهتر».

همچنین اکثر توضیحات و پاسخها حاکی از آن بود که آن دسته از شبکههای اجتماعی که

در آنها با افراد ناشناس سروکار داریم ،امکان اینکه فرد خود واقعیاش را نشان دهد ،بسیار کم

است« :مجازی با واقعیت خیلی فرق داره .به آدمایی که نمیشناسی نمیشه خود واقعیات را
ِ
ارتباطات
نشون بدی .برای سرگرمی با هم حرف میزنن ،چون طرفین به هم اعتماد ندارند».

ناشناس فضایی جالب پدید میآورد که در آن کنشگران راحتتر میتوانند مقاصدشان را
برای ارتباط ،بهویژه با جنس مخالف ،مطرح سازند .در این شبکهها افراد بهصورت ناشناس

همصحبت میشوند و اغلب در ِ
پس انواع نقابها پنهان میگردند.
تفسیر یافتههای مصاحبهها

چیستی و چگونگی تجربۀ ارتباط در شبکۀ اجتماعی بیتاک و زمینهها ،داللتها ،ابعاد و
پیامدهای این ارتباط ،آن چیزی بود که در قالب مصاحبههای نیمهساختیافته با کاربران این

شبکه مورد بحث قرار گرفت و اینک یافتههای حاصل از مصاحبهها بر مبنای نظریۀ زمینهای
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و در قالب فرایند کدگذاری تحلیل میشود .طی این فرایند ،در مرحلۀ کدگذاری باز  41مقولۀ
اولیه استخراج شد که در قالب  9مقولة عمده و در نهایت یک مقولۀ هستهای قرار گرفتند.
جدول  .2فرایند کدگذاری دادهها را نشان میدهد.
نوع مقوله

مقوالت اولیه

بنبستهای زندگی شخصی ،فقدان حمایت

گروهی ،موانع ابراز عواطف ،شتاب و سهولت
ارتباط مجازی ،تنوع تعاملها و تجارب ،غلبه

شرایطتسهیلگر

بر تنهایی

برآورده شدن عطش گفتگو ،لذت چندصدایی،

عضویت در گروهها و کلوبها ،این همان شدن
با کامیونتیهای دلخواه
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بر موانع واقعی

طنز و خنده ،جکسازی ،لذات آنی ،شوخطبعی،
فرمهای تعامل

سرگرمی

اشتراکگذاری ،ابراز معلومات ،تمرین

اظهارنظر ،دسترسی به اطالعات عمومی
امحای زمان ،برکندن از مکان ،آفالین بودن،
درگیری ذهنی

تسهیل ارتباط آنی ،بیخوابی ،وابستگی ،تغییر

ساختار مکالمهای ،تکبعدی شدن زندگی ،افول
روابط واقعی

پیامدها

گسترش و تغییر شکل روابط ،افزایش دانستههای
عمومی ،دگردیسی دوستی ،ناپایداری روابط،
لحظهایشدن تجارب زیسته

پیگیری عالیق واقعی در دنیایی
غیر واقعی

بازنمایی خواستها /صداها در
فضای مجازی

دسترسپذیری فوری
نمایش هویت ساختگی
تجربۀ فضایی کارناوالی
سواد حبابی
زمان /مکانزدایی از ارتباط

اعتیاد مجازی

جمعگرایی مجازی

ارتباط ایماژمحور و شبیهسازیشده

74

شرایط مداخلهگر

کمهزینه بودن ،سرعت باال ،آنالین بودن

مقوالت عمده

مقوله هسته

در ادامه به تفسیر مفاهیم و مقوالت حاصل از فرایند کدگذاری میپردازیم و میکوشیم آنها

را در قالب چهار بخش شرایط تسهیلگر ،شرایط مداخلهگر ،فرمهای تعامل و پیامدها بررسی
کنیم.

ِ
برساخت «تجربۀ ارتباط» در شبکۀ اجتماعی بیتاک
گر
 .1شرایط تسهیل ِ

وضعیت عینی تعاملها و کنشهای ارتباطی در جامعۀ ما متضمن انواع تناقضها ،بنبستها،
تنشها ،گسیختگیها و فرایندهای معنازدوده است .این وضعیت ،خود ،بهطرزی درونی ،مهیاگر

بسترها ،زمینهها و عوامل تسهیلگری است که کنشگران را وامیدارند تا انسجام ،معنا ،لذت
و ارتباط ناب را در وضعیتها و فضاهایی دیگر پیگیری کنند .عدم تناسب فرمهای ارتباط با

محتویاتی که کنشگران در قلمرو جهان زندگی جستجو میکنند ،موجب میشود برای تحقق

و اکتساب تجارب مطلوب خویش فرمهای ارتباطی متداول را رها کنند و بهتناسب تجربههای
نوینشان ،فرمهای دیگر بیافرینند؛ از آنجا که شکلدادن به این فرمها در وضعیتهای عینیِ
جها ِن واقعی پرهزینه و گاه ناممکن است ،دنیای مجازی تبدیل به قلمرو اصلی تعامل و تبادل

میشود.

چنانکه فرایند کدگذاری دادهها نشان میدهد ،شرایط تسهیلگر حضور کاربران در دنیای

مجازی را میتوان ذیل دو مقولۀ عمده یا محوری دستهبندی کرد :الف) پیگیری عالیق واقعی
در دنیای غیر واقعی (بنبستهای زندگی شخصی ،فقدان حمایت گروهی ،موانع ابراز عواطف،

شتاب و سهولت ارتباط مجازی ،تنوع تعاملها و تجارب ،غلبه بر تنهایی)؛ ب) بازنمایی
خواستها /صداها در فضای مجازی (برآورده شدن عطش گفتگو ،لذت چندصدایی ،عضویت

در گروهها و کلوبها ،این همان شدن با کامیونتیهای دلخواه) .اینک سعی میشود هر یک از
این مقوالت خرد و عمده با استناد به گفتهها و نمونة عبارتهای کاربران تحلیل و تفسیر شود.
الف) پیگیری عالیق واقعی در دنیای غیر واقعی

جوامعی که فرایند گذار از یک شکلِ همبستگی به شکلی دیگر را طی میکنند معموالً توان

چندانی برای حمایت عاطفی /روانی از اعضا ندارند .در این جوامع ،افراد در زندگی شخصی

و نیز در فضاهای جمعی احساس تنهایی ،استیصال و بیپناهی میکنند و برای رها شدن از این
نوع «حیات برهنه» در جستجوی زیستبومهای معنابخش و حمایتگر هستند .حیات برهنه
وضعیت یا شکلی از زندگی است که در آن قواعد و سازوکارهای سیاسی در خصوصیترین
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ابعاد زندگی شخصی رسوخ میکند ،زندگی بهجای آنکه سرپناهی حمایتگر و مهیاگر هستی
ِ
نهایت تنهایی
معنوی آدمی باشد انواع دهشت و اضطراب و تنش را به او القا میکند و فرد در
و بی-خانمانی ،از هر گونه حقوق فردی و شهروندی برهنه میشود (آگامبن و همکاران،
.)16 :1387

ِ
ِ
عبارات مصاحبهها
مقوالت اولیۀ مستنتج از نمونة
در وضعیت کنونی جامعۀ ما ،چنانکه

نشان میدهد ،یکی از عمدهترین بسترهای تسهیلگ ِر هجوم افراد به دنیای مجازی همین تجاوز

سیاست به زندگی ،یا به تعبیر هابرماس ،مستعمره شدن زیستجهان بهوسیلۀ سیستم است.

فیالمثل مقولۀ «بنبستهای زندگی شخصی» حکایت از سترون بودن جهان زندگی ،تهکشیدن
غنای زندگی روزمره و نازایایی هستی اجتماعی دارد .بهقول یکی از کاربران« :بیتاک برای پر
کردن تنهایی خیلی خوبه ،وقتی وارد فضای مجازی میشی با افراد زیادی میتونی گفتگو کنی،

فصلنامهعلمی-پژوهشی

76

دوره نهم
شماره 4
زمستان 1395

وقتتو پر کنی که تو واقعیت شاید این موقعیت پیش نیاد» .یا به تعبیر یکی دیگر از آنها« :من از
تنهایی میام اینجا .فقط واسه اینکه به تنهایی فکر نکنم ،تقریب ًا خوبه ولی خب همچین پناهگاهی

هم نیست .همش الکیه یه مشت آدم ضعیف دور هم جمع شدند .بعضیها از بیچارگی و
بیکسی میاند .تو واقعیت کسی نیست درکشون کنه .اینجا به حرفات گوش میدن خوبه».

مقولۀ «فقدان حمایت گروهی» نیز داللت بر ضعیف شدن شبکههای مدنی حمایت از

فرد ،ازجاکندگی روابط و مناسبات جمعی و پیدایش وضعیتی انضمامی دارد که در آن افراد
ِ
ذرات پراکنده در متن جامعهای از همگسیخته شناورند .بیانهای کاربران همین شرایط را
مثل
توصیف میکند« :وقتی میتونی با هر کی دلت بخواد ارتباط برقرار کنی ،خیلی عالیه .احساس
میکنی داری پرواز میکنی؛ بیهیچ محدودیتی .حتی تو را نمیشناسند .ولی البته در نهایت

احساس پوچی میکنی و انگار نمیدونی کی هستی».

یکی از دالیل جذب شدن افراد به فضای مجازی همین است که «بیهیچ محدودیتی»

ابراز عاطفه میکنند در حالی که در شرایط واقعیِ زندگی موانعی برای ابراز عواطف وجود

دارد« .موانع ابراز عواطف» سومین مقولۀ استخراج شده است .مبادلۀ احساس و عاطفه در
فضاهای مجازی تقریب ًا تا حد نزدیک شدن کاربران به مرز هرزگی عاطفی پیش میرود .به تعبیر

خودشان« :آخر سر نمیدونی با چند نفر صمیمی شدهای و منظورت از ارتباط با هر کدوم از

آنها چه بوده .در عین حال بازهم احساس میکنی هیچ دوست واقعی و دائمی نداری».

مقوالتی نظیر «تنوع تعاملها /تجربهها» و نیز «غلبه بر تنهایی» مؤید خصلت جذابیتهای

ظاهری اما کمعمق دنیای مجازیاند .بهطور کلی ،مقوالت استخراج شده نشانگر آنند که افراد
ِ
ارتباطات متنوع و
در شرایط عقیمبودگیِ زندگی اجتماعیِ واقعی و نیز بهسبب سهولت برقرای
ناشناخته در دنیای مجازی بیشتر و بیشتر انگیزه پیدا میکنند که از جهان واقعی به جهانی غیر

واقعی پنا ببرند.

ب) بازنمایی خواستها /صداها در فضای مجازی

دنیای مجازی قلمرو چندصدایی است .تنوع صداها ،اندیشهها ،خواستها و گرایشها بهقدری
گسترده است که مهار کردن آن و تعیین مرز و محدوده برای آن تقریب ًا ناممکن است .در این
فضا امکان جستجوی لذتها و معناها و هویتها ،این همان شدن با کامیونتیها ،عضویت در

گروهها و کلوبها ،تعاطی عواطف و هیجان ،مشارکت در گپوگفتها و فعلیت بخشیدن
به پتانسیلهای جمعگرایانه برای کاربران فراهم میشود .در ایران کنونی این وضعیت بهوضح

قابل درک است .به تعبیر یکی از محققان« ،اگر تا یک دهۀ گذشته ،فرهنگ و خردهفرهنگهای
جوانان حول مصرف ،بهویژه در عرصههای پوشش و لباس و موسیقی ،متمرکز بود ،در حال
حاضر فناوریهای ارتباطیِ مجازی ،بهویژه اینترنت و تلفن همراه ،الزامات جدی را برای

خردهفرهنگهای جوانان پدید آوردهاند که از جمله میتوان به تقویت فردیت ،استقالل عمل
و انتخابگری ،سیال و متحرک ساختن هویت ،خصوصی کردن دنیای زندگی ،ایجاد تمایز و
اهمیت یافتن فزایندۀ سبک زندگی اشاره کرد» (ذکایی.)121 :1388 ،
ِ
عبارات مصاحبهشوندگان میتوان در اینباره استخراج کرد
مفاهیم و مقوالتی که از نمونة
بهروشنی مؤید ایدههای فوق است .مث ً
ال یکی از مقوالتی که در اظهارنظرهای اغلب آنها بود
«برآورده شدن عطش گفتگو» است .به تعبیر یکی از کاربران« :آدم با حضور در بیتاک هر

چه دلش میخواد میگه و مینویسه .حرفهای دیگران را میشنوی .خالصه ته دلتو خالی
میکنی» .این حضور «دیگران» و تعامل با آنها نوعی «لذت چندصدایی» ایجاد میکند« :اینجا

همه هستند ،دختر و پسر ،مایهدار و آسوپاس ،همه .فرقی نداره چه جوری باشی .حرف همه
را میشنوی .محدودیتی نیست».

کاربران غالب اوقات ترجیح میدهند گروهها و کلوبهایی تشکیل بدهند و در این محافل
عضو شوند .مبنای تشکیل و عضویت در این گروهها معموالً «تعلق به یک نسل»« ،هممحلهای

بودن»« ،عالقه به یک خواننده»« ،جنسیت»« ،خاطرات مشترک» و ...است .بنابراین مقولۀ «تعلق
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گروهی» اینجا محوری است« :خیلی لذت داره وقتی با یکسری دوست میشوی و همهجوره
اخبار و اطالعات در اختیار آدم میگذارند .احساس میکنی عدهای باهات همدل و رفیقند.

خب اگر شبکههایی مثل بیتاک نباشند این کار ممکن نیست» .تعلق به گروه روی دیگر
«اینهمان شدن با کامیونتی» 1است .کامیونتی یعنی جمع کوچکی از افراد که در یک یا چند
خصلت و موقعیت با هم شریکند و بر مبنای آن یک گروه هویتیِ منسجم را شکل دادهاند.
احساس همهویتی ،یگانگی و همذاتپنداری با افرادی که در برخی ابعاد و مؤلفهها با شخص
اشتراک دارند ،یکی از دالیل قوی مشارکت آنها در بیتاک است .پژوهشگرانی مثل تومی،2

شکلگیری اجتماعات مجازی بر این مبنا را الگویی خاص از تعامل و هویتیابی میدانند،
«نوعی الگوی ارتباطی عضو به عضو که در آن فرد عنصری فعال در تولید ،ارایۀ متن ،متوا و

تعامل در فضای شبکه است» (تومی.)1383 ،
 .2شرایط مداخلهگر

فصلنامهعلمی-پژوهشی

78

دوره نهم
شماره 4
زمستان 1395

تحوالتی که از در نیمۀ دوم سدۀ بیستم ،بهویژه از دهۀ  1970به این سو ،تحت عناوینی همچون
شبکهای شدن و انفجار اطالعات و رسانهای شدن جامعه ،در جهان مدرن اتفاق افتا،د سرشت

تعاملها و شیوههای شکلگیری و تداوم گروهبندیها و همبستگیهای اجتماعی را دگرگون
ساخت .اجتماع مجازی واجد ابعادی فنی و صوری است که همچون عواملی مداخلهگر

در جذب کنشگران اجتماعی به این فضا ایفای نقش میکنند .دسترسی ارزان به شبکههای
فیبر نوری ،کابلی ،بیسیم و ماهوارهها میتواند خالقیت ،ابتکار و اشتغالزایی محلی و نیز

اجتماعات محلی را تقویت نماید و در عین حال بهرهوری را بهبود بخشد (ابراهیمآبادی،
 .)99 :1388به تعبیری دیگر ،فضای مجازی با فراهمنمودن ظرفیتی باال برای کنش متقابل و

تبادل اطالعات ورای زمان و مکان ،به انسانها امکان میدهد بیواسطه و بیهیچ محدودیتی به
اطالعات ،دانشها و میراثهای فرهنگیِ متنوع دسترسی داشته باشند.
با گسترش شبکههای اجتماعی مجازی امکان ارتباطات بیواسطه و کمهزینه فراهم میشود

و فناوریهای نوین اطالعاتی بیش از پیش در شکلگیری هویت و سبک زندگی ایفای نقش
میکنند (عدلیپور و همکاران .)9 :1393 ،بنابراین ،در این بخش ،در تحلیل روایتهای کاربران
با نقش مقوالتی مداخلهگر در جذب افراد به دنیای مجازی مواجه هستیم ،مثل کمهزینه بودن،
1. identification with community
2. Tuomi

ِ
مقوالت خُ رد را میتوان
سرعت باال ،آنالین بودن لحظهای و ارتباط رسمی و غیر رسمی .این
در قالب مقولهای عمده صورتبندی کرد« :دسترسپذیری فوری».

دسترسپذیری فوری

حاصل شبکهای شدن و رسانهای شدن جامعۀ کنونی آن است که کنشگران اجتماعی به فراسوی

زمان و مکان و عرفهای محلی و شیوههای قومی پرتاب شدهاند .این پرتابشدگی و احساس
رهایی از الزامها و محدودیت-های بومی از جمله بسترهای دخیل در روی آوردن کنشگران به

جهان مجازی است .فعلیت یافتن توانایی چیره شدن بر موانع و قیدها و درهمشکستن قواعد

و سنتهای محلی ،نوعی احساس لذت است که فقط از دسترسپذیری فوری عاید کاربران
میشود« :احساس میکنی هر لحظه بخواهی به هر چیزی میرسی .همه چیز دم دستته»؛ «تمام

دنیا تو گوشی موبایلته .بیتاک یعنی کل ایران باهاته»؛ «من خیلی از دوستای قدیممو در اینجا

دوباره پیدا کردم .همه هر لحظه بخای کنارتند»؛ «بی هیچ هزینهای میتونی هر کیو خواستی گیر
بیاری .کاراتو انجام بدی .دوستاتو پیدا کنی».

این عبارات حاکی از نقش مداخلهگرانهای است که وجه فنی یک شبکۀ اجتماعی در
ِ
پذیری دیگران عاید کاربران
جذب کاربران دارد .امکانها و فرصتهایی که بهمدد این دسترس
ِ
میشود چنان زیاد است که عم ً
معضالت
ال به تسهیل امور زندگی روزمره و حل بسیاری از

زمانبر حیات اجتماعی آنها کمک میکند .دیگر زندگی اجتماعی صرف ًا زندگیای در حضورِ

ِ
غیاب واقعی دیگران نیست ،بلکه زندگیای است که دیگران در آن واحد در آن
واقعی یا در
حضور و غیبت دارند .به بیان دیگر ،دیگران را میتوان هر آن که «اراده کرد» به زندگی وارد

یا از آن خارج کرد.

 .3فرمهای تعامل

عمدهترین تحولی که بهسبب مشارکت در شبکههای اجتماعی در زندگی روزمره افراد پدید

میآید دگردیسی فرمهای تعامل میان آنها است .مقوالت برآمده از اظهارنظرها و گفتههای

کاربران آشکارا بر این دگردیسی داللت میکنند .مقوالتی همچون «میل به گمنامی»« ،پنهانسازی

هویت»« ،خواست غلبه بر موانع عینی» (نمایش هویت ساختگی)« ،طنز و خنده»« ،جکسازی»،
«لذات آنی»« ،شوخطبعی»« ،سرگرمی» (تجربۀ فضایی کارناوالی)« ،اشتراکگذاری»« ،ابراز

معلومات»« ،تمرین اظهارنظر»« ،دسترسی به اطالعات عمومی» (سواد حبابی)« ،امحای زمان»،
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«برکندن از مکان»« ،آفالینبودن» و «درگیری ذهنی» (زمان /مکانزدایی از ارتباط) بهوضح نشان
میدهند که تعاملهای بین افراد و گروههای اجتماعی دیگر در چارچوب فرمها و قالبهای
پیشین نیست .به تعبیر هریس« ،با پیدایش دنیای مجازی شاهد فروپاشی انواع مرزبندیها

هستیم ،مرزبندی بین فعالیتها و نقشهایی که پیش از این مجزا بودند ،مرزبندیهایی که افراد
را بر حسب فاصله ،سن ،ملیت ،پایگاه یا نقش از هم جدا میساخت؛ در کل ،جستجوی وب

فرصت لذتبخشی را برای فراتر رفتن از مرزبندیهای فرهنگی فراهم میسازد» (هریس،
345 :1392ـ.)344

الف) نمایش هویت ساختگی

شبکههای اجتماعی مهیاگر فرصتهایی برای فائق آمدن بر محدودیتها و الزامهای اعمال
شده بر هویت هستند .چیرگی بر محدودیتهای بدن و پذیرفتن یک هویت غیر بدنی حاصل
مشارکت در جهان مجازی است ...زنان ،مردان ،سالخوردگان ،اقلیتهای قومی ،معلوالن و
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گروههای مشابه امکان غلبه بر محدودیتهای جسمانی را پیدا کردهاند (همان347 :ـ.)346
حتی این امکان وجود دارد که در دنیای مجازی به ارگانیسمهای مجازی تبدیل شویم و در

نتیجۀ همین اتفاق مرزبندیهای فرهنگی قدیمی بین انسان و حیوان و ماشین نیز از بین برود.

فرد در دنیای مجازی قادر است میل به گمنامی و ناشناخت ه ماندن را در عین برقراری ارتباط با

دیگری ارضا کند؛ بدین معنا که ترکیب ناشناس ماندن و صمیمت به افراد غریبه اجازه میدهد
تا حجم زیادی از هیجانات خویش را به نمایش بگذارند .به تعبیر کاربران« :وقتی طرف

نمیدونه کی هستی خیلی راحت حرفاتو میزنی؛ نمیترسی از اینکه لو بری»؛ «میتوان با
استفاده از «لوک اروند»« ،فلیپ» و «رادار» به نزدیکترین کاربران و دوستان و گروهها دسترسی
پیدا کرد و با آنها آشنا شد».

حاصل ارضای این میل آن است که فرد هویت شخصیِ واقعی خود را پنهان میسازد و با

نقابی بر چهره و بیهیچ قید و محدودیتی خواستها و مقاصد ارتباطیاش را پیگیری میکند.

به بیان دیگر ،تعامل مجازی امکان کلیشهسازی ،برچسبزنی و تسلط زبانی را که در تعاملهای

حضوری برجستهاند از میان برمیدارد و کنشگران را از این قیدها میرهاند .چیره شدن بر
موانعی که در عالَم واقع بر سر راه تعامل اجتماعی وجود دارد کمک میکند فرد با برساخت
و ابداع هویتی دیگر برای خود ،انواع دیگری از تعاملها را بیافریند .به تعبیر با ِست ،1حاصل
1. Bassett

اجتماعات مجازی پیدایش هویتهای مجازی است که بر مبنای آن «افراد با جلوهنمایی و تغییر
ِ
هویت بدیلِ پایداری برای خود
شکل درگیر بازیهای هویتی میشوند و حتی ممکن است
بسازند» (با ِست .)538 :1997 ،از آنجا که هویت فردی و اجتماعی افراد در متن فرمهای تعامل
شکل میگیرد ،ورود به تعاملهای مجازی درواقع معادل پذیرش نسبی هویت مجازی است.

ب) تجربۀ فضایی کارناوالی

بیتاک شباهت بسیاری با فضایی کارناوالی دارد .سرگرمی ،تفریح ،جکسازی ،شوخطبعی،

لذات آنی و غیر آنی ،طنز و خنده همه در این فضا یافت میشوند .کاربران احساس میکنند
وارد دنیایی بسیار مسرتبخش شدهاند .اینجا بهقول باختین« 1حیطۀ جنگ میان صداها است

و هر کنش و کالمی درصدد شنیده شدن و پاسخ گرفتن است» (باختین« .)300 :1984 ،در
بیتاک انواع جکها در مورد همه چیز ساخته میشود .نکتههای عبرتآموز دربارۀ جامعه و
مردم ایران ،دربارۀ شخصیتهای سیاسی و دربارۀ آداب و رسوم نوشته و مبادله میشود»؛ «انواع
تصاویر ،بازیها ،چیستان و طنز و لیطفه اینجا هست .هر کسی در صفحة خود جمالت جالب

و معنادار مینویسد .تو فکر میکنی هر چیزی بخواهی اینجا پیدا میکنی».

جذبشدن کاربران در این فضای کارناوالی بهویژه از آنرو تشدید میشود که در جهان
اجتماعیِ واقعی خبری از این فضا نیست .در فضای کارناوالی شاهد فروریزی حصرها و

فروبستگیها ،برجسته شدن تفاوتها و قوی شدن دادوستدهای نمادین هستیم .در اینجا
ِ
جدیت تک ِ
بعدی فرهنگی رسمی ،با شیءگونزدایی
ایماژها و مجازهای فرهنگ همگانی با طرد

از تعامل ،با سیطره بخشیدن به امر معمولی و در یک کالم با دلقکبازیهای نمادین موفق
میشوند زنده بودن و سیالیت تجربه را تضمین کنند (گاردینر .)56 :1381 ،در بیتاک کاربران

با ایجاد گروههای دوستی و کلوبها در واقع میکوشند فضایی برای مبادلۀ خاطرات ،شنیدهها،
سرگذشتها و درد دلهایشان در قالب طنز و هجو و هزل فراهم آورند.
ج)سواد حبابی

امروزه فضای شبکههای مجازی عرصۀ ابراز معلومات ،اظهارنظر دربارۀ مسایئل گوناگون ،به
اشتراک گذاشتن انواع دانستهها و اسرار ،و دسترسی سریع و آسان به اشکال مختلف دانش
و اطالعات است .سهولت دسترسی به انواع کتاب ،مقاله ،فیلم ،اخبار ،یاداشت ،روزنامه،
1. Bakhtin
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ِ
عمیق مطالب
مجله ،سایت ،وبالگ و جز آن ،باعث شده است افراد بدون مطالعه و یادگیری

و موضوعات دچار این توهم شوند که دربارۀ همه چیز از اطالعات الزم برخوردارند؛ «االن
مثل قدیم نیست که الزم باشه حتم ًا با رجوع به کتابهای نفیس و اساتید کارکشته چیزی را

یاد بگیری .االن همه باسوادند»« ،الزم نیست اطالعات و دانستهها را در حافظهات ذخیره کنی.
هر کسی با یک کلیک میتونه دربارۀ هر چه بخواهد کلی مطلب ببینه»« ،واقع ًا با پیدایش این
شبکههای مجازی دیگر باسواد و بیسواد زیاد معنی ندارد».

سواد حبابی یعنی توهم دانستن در زمانهای که بهسختی بتوان مرزهای دانایی و نادانی

را از هم تفکیک کرد .کاربران کلیشهایترین مطالب و جمالت را به اشتراک میگذارند،

گزینگویههای بزرگان را در چشمبرهمزندنی به نخنماترین و پیشپاافتادهترین جمالت روز
تبدیل میکنند ،دربارۀ مقدسترین و پیچیدهترین مسائل بارها و بارها اظهارنظر میکنند و

بدینسان به این باور میرسند که چیزی در این عالم نیست که آنها در موردش اطالعات و
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سواد نداشته باشند .سواد حبابی عین ظرف یا قالبی است که محتوای آن را اطالعات عامهپسند

پر میکند و خود این اطالعات هم جز برای مدتی کوتاه در اذهان کاربران نمیماند.
د) زمان /مکانزدایی از ارتباط

جامعهشناسان متأخراز جدایی زمان و مکان ،تهیشدن زمان و ازجاکندگی روابط و مناسبات

اجتماعی در مدرنیتۀ پسین سخن میگویند (گیدنز .)1378 ،بر خالف جوامع پیشامدرن که در

آنها پیوندی ناگسستنی بین زما نـمکان و زمینههای محلی و تعاملهای اجتماعی وجود داشت،
در مدرنیتۀ متأخر اَشکال مختلف تعاملهای نمادین از زمینههای وقوعشان برکنده میشوند و
ورای زمان و مکان و محل در فضاهایی بیکران بهشیوهای سیال و شناور بین کنشگران برقرار
میشوند؛ «در بیتاک میتوان با کسی که فرسنگها از تو دور است ساعتها باشی ،انگار که
کنارت نشسته است»« ،دیگه معنای هممحلهای ،ساعات قرار ،و بودن با نفر در یک وقت واحد
از بین رفته است»« ،میتوان همزمان برای چندین نفر پیام گذاشت؛ میتوان گروهی از افراد

تشکیل داد که هرگز همدیگر را ندیدهاند و نمیشناسند؛ میتوان در ساعاتی که همه خوابند به
مهمانی مجازی دوستانی رفت که ممکن است حتی در یک کشور هم زندگی نکنند».

امحای زمان ،برچیده شدن محدودیتهای مکانی و محلی ،و برکنده شدن فرمهای تعامل

از بسترهای وقوعشان همگی باعث میشوند انواع بیسابقهای از روابط بینافردی و بیناگروهی

پدید آید که از بسیاری قیود و موانع رها گشته و درجۀ درگیری ذهنی /عینی کنشگران را

افزایش میدهند .اینجاست که گسترش دنیای مجازی سبب دگرگون شدن درک آدمیان از

«جهان» و «وجود» میشود.
 .4پیامدها

زندگی در دنیای مجازی و شکلگیری اجتماعات مجازی پیامدهایی برای حیات اجتماعی بشر
دارد که توجه به آنها الزمۀ هر گونه سیاستگذاری فرهنگی و اجتماعی است .تسهیل ارتباط

آنی ،وابستگی به ابزار ،بیخوابی ،تغییر ساختار مکالمهای ،تکبعدی شدن زندگی و افول روابط

واقعی در زمرۀ پیامدهای منفی و مخرب سیطرۀ دنیای مجازی هستند .این فضا البته پیامدهایی
دیگری نیز دارد که لزوم ًا نمیتوان آنها را منفی شمرد :گسترش و تغییر شکل روابط ،افزایش
ِ
تجارب زیسته
میزان دانستههای عمومی ،دگردیسی دوستی ،ناپایداری روابط و لحظهای شدن
از این جملهاند .بر پیامدهای دستۀ اول میتوان نام «اعتیاد مجازی» نهاد و بر پیامدهای دستۀ
دوم نام «جمعگرایی کاذب».

الف) اعتیاد مجازی

بر خالف اجتماعات واقعی ،حضور در اجتماعات مجازی منوط به توافق «دیگری» نیست .فرد

هر گاه بخواهد چیزی را به اشتراک میگذارد ،دربارۀ مطلب یا عکسی کامنت میگذارد ،برای
کسی پیام میفرستد ،نوشتههای دیگران را میخواند ،با اعضای گروهها و کلوبها آشنا میشود

ت بهدلیل همین دلبخواهی بودن
و باالخره بهنحوی از انحا وارد فضایی جمعی میشود .درس 
ورود به فضای مجازی ،فرد بهتدریج دچار نوعی اعتیاد مجازی میشود ،یعنی حجم عظیمی از

وقت و انرژی و «لیبیدو»ی خود را در اینجا صرف میکند .حاصل این امر ،عالوه بر خستگی و

بیخوابی ،کاستن از روابط فرد با دیگران واقعی و زوال گفتگو با انسانهای واقعی است؛ «هر
مهمانی و جمعی میروی هر کس فقط سرش تو گوشی موبایلشه .کسی حوصله و فرصت
حرف زدن با کس دیگری نداره»« ،دقیق ًا اعتیاد است .وقتی حتی یک لحظه هم نمیتونی بدون

اینترنت زندگی کنی ،اعتیاد یعنی همین».

بیتاک جایی است که در یک آن میشود دیگری را یافت و با او ارتباط برقرار کرد .فرد
چنان به حضور دیگرا ِن غیر واقعی وابسته میشود که هر چند لحظه یکبار «باکس»ش را چک

میکند تا با خواندن پیامها و نظرات (کامنتهای) دیگران احساس کند تنها نیست بلکه به
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اجتماع خاصی تعلق دارد .او اساس ًا در انتظار خواندن ،دیدن و دیده شدن در این فضا زندگی

را سپری میکند.

ب) جمعگرایی مجازی

مقولۀ جمعگرایی مجازی داللت بر آن دارد که عضویت فرد در یک جمع یا محفل صرف ًا در
جهان مجازی است و هیچگونه حضور و مشارکت عینی و حقیقی ندارد و فقط در تنهایی

خود با یکسری نوشتهها ،ایماژها و تصاویر رو در رو است .در این فضا ،تعاملها ناپایدار،
صمیمت و دوستی از جنسی دیگر و تجارب زیسته کام ً
ال آنی و گذرا است .احساس تنهایی
و بیپناهی و زیستنِ یک زندگی برهنه که حاصل سیطرۀ منطق سرمایه و تکنوکراسی است،

بههیچرو با مشارکت در اجتماعات مجازی مرتفع نمیشود ،بلکه الپوشانی و تشدید میگردد.
اگر این فرض جامعهشناختی را بپذیریم که رشد فردیت و رسیدن به بلوغ شخصیتی فقط در
متن مناسبات جمعی محقق میشود ،حضور اعتیادآمیز در شبکههای اجتماعی صرف ًا در حکم
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مسکنی است که درد را پنهان میکند ،یعنی فرد فکر میکند در حال رشد و شکوفایی شخصیتی
است در حالی که صرف ًا با انبوهی از تصاویر و ایماژها ارتباط دارد« :چکار کنیم وقتی اون بیرون
به کسی نمیشه اعتماد کرد و برای ایجاد یه رابطه به هزار مشکل برمی-خوری .اینجا الاقل با
چهار تا لغت یا یه عکس میشه به طرف پیام داد و جوابو گرفت».

نتیجهگیری

جامعۀ پدید آمدة بعد از دهۀ  1970اغلب با عناوینی چون مدرنیتۀ متأخر ،جامعۀ مصرفی،
جامعۀ رسانهمحور و جامعۀ تحت سیطرۀ تصاویر ،وانمودهها ،گزافواقعیتها و شبیهسازیها

توصیف شده است .در این جامعه ،بهباور بودریار« ،جهان واقعی ،وقایع و تاریخ وارد تصویر

میشوند تا بهواسطۀ آن مصرف شوند» (بودریار .)29 :1389 ،در وضعیت سیطرۀ نشانههای

تصویری و گزافواقعیتها ،دیگر آیینهای وجود ندارد که فرد در آن تصویر خوب یا بد خود را
بازیابد؛ آنچه هست صرف ًا ویترینی است که فرد در پشت آن به تماشای بازی بیپایان نشانهها،
اشیاء ،ایماژها و تصاویر نشسته است.

این دیدگاه نظری قطبنمای اصلی تحقیق حاضر در مطالعۀ کیفی پدیدۀ «ارتباط» در شبکۀ

اجتماعی بیتاک بود .آنچه موضوعیت داشت فهم عمیق شرایط ،فرمهای تعامل و پیامدهای

این «ارتباط» بود .طبق نتایج تحقیق ،تا آنجا که به شرایط تسهیلگر و مداخلهگر عضویت و
فعالیت افراد در این شبکه مربوط میشود ،میتوان مشخص ًا به «پیگیری عالیق واقعی در دنیایی
غیر واقعی» و «بازنمایی خواستها /صداها در دنیای مجازی» (تسهیلگر) و «دسترسپذیری

فوری» (مداخلهگر) اشاره کرد .اما کاربران با ورود به این شبکه وارد شکلهایی از تعامل و
ارتباط میشوند که در دنیای واقعی لزوم ًا وجود ندارند .مهمترین اینها عبارتند از «نمایش
ِ
خواست غلبه بر موانع واقعی)« ،تجربۀ
هویت ساختگی» (میل به گمنامی ،پنهانسازی هویت،
فضایی کارناوالی» (طنز و خنده ،جکسازی ،لذات آنی ،شوخطبعی ،سرگرمی)« ،سواد حبابی»
(اشتراکگذاری ،ابراز معلومات ،تمرین اظهارنظر ،دسترسی به اطالعات عمومی) و «زمان/

مکانزدایی از ارتباط» (امحای زمان ،برکندن از مکان ،آفالین بودن ،درگیری ذهنی) .وارد
شدن به این فرمهای تعامل پیامدهایی واقعی در زندگی واقعی این کاربران دارد .اصلیترین

این پیامدها «اعتیاد مجازی» (تسهیل ارتباط آنی ،بیخوابی ،وابستگی ،تغییر ساختار مکالمهای،

تکبعدی شدن زندگی ،افول روابط واقعی) و «جمعگرایی مجازی» (گسترش و تغییر شکل
روابط ،افزایش دانستههای عمومی ،دگردیسی دوستی ،ناپایداری روابط ،لحظهایشدن تجارب

زیسته) هستند.

بدینترتیب ،برای کاربر بیتاک ،جهان زندگی چیزی بهجز مجموعهای از نشانهها و ایماژها
ِ
دیگری او نوشته ،عکس ،عالمت یا هر نوع متنی است که با یک کلیک به سخن میآید
نیست.

و معنا یا پیامی میفرستد .در این فضا هیچ شیء یا نشانهای هستی مستقل ندارد بلکه هستی
ِ
تصویری پیچیده و هزارتو بهدست میآورد .کاربر
خود را از قِبَل حضور در یک نظم نشانهای/
در مقام سوژهای با هویت چندپاره در این هزارتو بهدنبال معناسازی و هویتیابی و برقراری
ِ
ارتباط معنادار تقال میکنند .اما بیریشگی ،ازجاکندگی ،ناماندگاری ،شناور بودن و بیثباتیِ
دائمی اشیاء و نشانهها و ایماژها چنین امکانی به او نمیدهد .این همان جهانی است که در آن

«نشانهها و اشیاء دیگر بههیچوجه به یک کارکرد یا نیاز مشخص وابسته نیستند ،لذا به هر چیز
دیگری ،خواه منطق اجتماعی و خواه منطق میل ،واکنش نشان میدهند و بهعنوان حوزۀ سیال

و ناآگاهانۀ داللت عمل میکنند» (همان.)105 :

امروزه جهان مجازی در سیلی از تکثر معانی و وفور بیحدوحصر بازنمودهای فرهنگی
ِ
اجتماعات مجازی صرف ًا در متن سیستمی از نشانهها/
مستغرق است و کاربران ساکن در این
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تصاویر زندگی میکنند .در شبکههای مجازی دیگر نمیتوان مدعی «معنای حقیقی واژهها و
چیزها»« ،کنش ارتباطی راستین»« ،تمایز پندار و واقعیت» و «تمایز خود و دیگری» شد .اینجا

بهسبب فشار نشانهها /تصاویر ،جهان زندگی به قالب تودهای مسطح و همسان و بیصدا
ِ
محصوالت
درآمده است .کل جهان زندگی و حیات روزمره ،برای کاربران بیتاک« ،در هیأت
بستهندیشده و مواد نشانهای عرضه میشود» (همان .)255 ،این وانمودههای خودبسنده و این
های بیارتباط با واقعیت عم ً
شبیهسازی ِ
ال ردپا و اثر هر نوع زندگی واقعی و معنای ثابت و
تجربۀ زیستۀ اصیل را در حیات اجتماعی کاربران نابود میکند.

اگر کل این تحول خصلت الینفک مدرنیتۀ متأخر است ،در ایران شرایطی همچون فروبسته

بودن فضاهای زندگی اجتماعی ،فقدان حمایتهای گروهی ،نبود شبکههای مدنی دوستی،
موانع موجود بر سر راه ابراز جمعی هیجانها و عواطف و زوال گفتگو ،زمینه را برای ورود
بیرویۀ افراد به شبکههای اجتماعیای همچون بیتاک هموار کرده است و عواملی نظیر
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سهولت ارتباط مجازی و تنوع تعاملها و کمهزینهودن و برقراری لحظهای ارتباط و بهطور

کلی دسترسپذیری آنیِ دیگران این وضعیت را تشدید کرده است .حاصل کار ،شکلگیری
شکلی از تعامل و حیات روزمره است که در آن بخش عظیمی از وقت و انرژی فرد ،بهنحوی
کام ً
ال اعتیادآلود ،صرف حضور و فعالیت در فضایی میشود که در آن بودن با جمع و ارتباط با
دیگران صرف ًاصورتی کاذب و شبیهسازیشده است.
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Abstract
BeeTalk is one of the most common social networks that have attracted many
users during these years. As a whole, social networks are parts of everyday life
nowadays and, especially among the new generation, have caused some basic
alterations in the field of identity-formation, sense-making and the form and
content of communication. This article is a research about BeeTalk users, their
virtual interactions and experiences, and the feelings, pleasures, meanings and
attitudes that they obtain through participating in the virtual world. This is a
Cultural Research
qualitative research. The sample is selected by way of theoretical sampling
among the students of University of Kurdistan. Direct observation and semistructured interviews are used to gathering data, which are interpreted through
Vol.9
grounded theory. The findings show that some contexts like “searching real
No.4
interests in a non-real world” and “the representation of users’ voices in
Winter 2017
virtual space” have provided the space for participating in BeeTalk, and an
intervening factor called “instant availability” has intensified this participation.
Users’ participation in this social network has changed their social interaction
in the real world and formed some new types of communication among them
such as “representation of faked identities”, “experiencing ceremonial space”
and “artificial literacy”. Moreover, this participation has some consequences
like “virtual addiction” and “virtual collectivism” in users’ everyday life that
effects their ways of providing meaning and identity in their social lives. It
can be said that the result of user’s activity in this network is to begin a kind
of simulated relation that has basic differences with relations in the real world.
The experience of relation in this network lacks nobility, enrichment and
animation, rather it is instant, artificial and without any potential to vitalization.
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