فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

پیاپی  ،58دوره پانزدهم ،شماره  ،2تابستان 1401
امتیاز3/2604 :
1387/03/29

کمیسیون نشریات وزارت عتف
هیئت تحریریه

حسن بشیر ،استاد دانشگاه امام صادق(ع)؛ علی بهداد ،استاد دانشگاه کالیفرنیا؛ محمدسعید ذکایی ،استاد
دانشگاه عالمه طباطبایی؛ جبار رحمانی ،دانشیار مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی؛ یان آرت شولته ،استاد
دانشگاه وارویک؛ محمود شهابی ،دانشیار دانشگاه شیراز؛ رضا صمیم ،دانشیار مؤسسه مطالعات فرهنگی و
اجتماعی؛ سیدسعیدرضا عاملی ،استاد دانشگاه تهران؛ حمید عباداللهی چنذانق ،دانشیار دانشگاه گیالن؛
عباس کاظمی ،دانشیار مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی؛ ویلیام دی کلمن ،استاد دانشگاه مک مستر؛
سومان گوپتا ،استاد دانشگاه اپن لندن؛ حسین میرزایی ،دانشیار دانشگاه تهران.
داوران این شماره
سعیده امینی ،دانشیار جامعهشناسی ،دانشگاه عالمه طباطبایی؛ حسن بشیر ،استاد جامعهشناسی ارتباطات ،دانشگاه
امام صادق؛ غالمرضا خوشفر ،دانشیار جامعهشناسی ،دانشگاه گلستان؛ محمدسعید ذکایی ،استاد جامعهشناسی،
دانشگاه عالمه طباطبایی؛ احسان شاهقاسمی ،دانشیار علوم ارتباطات ،دانشگاه تهران؛ حامد طاهریکیا ،استادیار
مطالعات فرهنگی ،مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی؛ حمید عباداللهی چنذانق ،دانشیار جامعهشناسی ،دانشگاه
گیالن؛ عباس کاظمی ،دانشیار جامعهشناسی ،مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی؛ محمدرضا کالهی ،استادیار
جامعهشناسی ،مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی؛ سیدهادی مرجائی ،استادیار جامعهشناسی ،مؤسسه پژوهش و
برنامهریزی آموزش عالی؛ امیدعلی مسعودی ،دانشیار علوم ارتباط ،دانشگاه سوره؛ محمدقلی میناوندچال ،دانشیار
مطالعات رسانه ،صدا و سیما.

کارشناس فصلنامه :مهناز شاهعلیزاده
		
ویراستاران :معصومه الیاسپور

ویراستار انگلیسی :دکتر شکیل احمد

پایگاههای نمایهکننده

صاحب امتیاز

مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
مدیر مسئول

دکتر رضا غالمی
سردبیر

دکتر حسین میرزایی

ً
 مقاالت منتشرشده در فصلنامه «تحقیقات فرهنگی ایران» صرفا بیانگر نظرات نویسندگان آن است و
ً
ضرورتا مورد تأیید پژوهشکده نیست.
ً
 دریافت مقاله صرفا از طریق سایت ( )www.jicr.irامکانپذیر است.
نشانی :تهران ،خیابان پاسداران ،خیابان شهید مؤمننژاد (گلستان یكم) شماره 124
تلفن 22570777 :داخلی 262
قیمت 400.000 :ریال

 /پست الكترونیكی / info@jicr.ir :وبگاهwww.jicr.ir :

شیوهنامه نگارش و شرایط پذیرش مقاله
 .1مقاله باید در زمینه مطالعات فرهنگی ایران و در راستای موضوعات و اولویتهای پژوهشی فصلنامه باشد؛
ً
 .2قبلا در نشـریههای داخلـی و خارجـی یا مجموعه مقاالت سـمینارها و مجامع علمی چاپ نشـده یا بهطـور همزمان برای
انتشـار به جایی دیگر واگذار نشـده باشـند؛
 .3نثر مقاله و شیوایی نگارش از جمله معیارهای مهم داوری مقاله است.
 .4مقاله طبق شیوهنامه مندرج در بخش «راهنمای نویسندگان» در سایت تنظیم و در قالب  word 2010بارگزاری گردد.
 .4چکیـده فارسـی و انگلیسـی مقالـه بیـن  200تـا  250کلمـه باشـد کـه در آن خالصـهای از موضـوع مقالـه ،روش تحقیق و
مهمتریـن یافتههـای مقالـه قیـد شـود .ارائـه چکیـده گسـترده بـه زبـان انگلیسـی نیز ضـروری میباشـد.
 .5کل مقاله بین 7هزار تا  9هزار کلمه باشد.
 .6مشـخصات نویسـندگان به این ترتیب ذکر شـود :مرتبه علمی ،رشـته تحصیلی ،دانشـکده ،دانشـگاه ،شـهر ،کشـور و پست
الکترونیکی آکادمیک.
 .7معادل غیرفارسی اسامی و مفاهیم مهم در پاورقی هر صفحه آورده شود.
 .8ارجاعـات درون متنـی به صورت (نام مؤلف ،سـال انتشـار ،شـماره صفحه) نگارش شـود .برای مثال( :علـوی و عبدالل هزاده،
.)25 ،2003
 .9دارای فهرست منابع و مأخذ مستند و کامل و اطالعات کتابشناختی معتبر باشند و به سبک  APAنگارش شود؛
برخی موارد در ذیل آمده است .برای دریافت کامل شیوهنامه به سایت مراجعه نمایید.
کتاب

الگوی کلی :نامخانوادگی ،نام (سال انتشار) .عنوان کتاب (شماره چاپ؛ مترجم) .محل انتشار :نام انتشارات.
آقاگ لزاده ،فردوس ( .)1385تحلیل گفتمان انتقادی (چاپ اول) .تهران :انتشارات علمی ـ فرهنگی.

مقاله در نشریه

الگوی کلی :نام خانوادگی ،نام (سال انتشار) .عنوان مقاله .نام نشریه( ،دوره یا سال) شماره ،صفحه.
ابراهیمآبـادی ،حسـین ( .)1392تأملـی بر نسـبت میـان فناوریهای اطالعاتی با تغییـرات در فرهنگ و مناسـبات اجتماعی.
تحقیقات فرهنگـی ایـران2013.24.004.ijcr/10.7508 :doi    .83-106 ،)4(6 ،

مقاله در
کنفرانس

الگـوی کلـی :نامخانوادگـی ،نـام (سـال) .عنوان مقالـه .نـام و نامخانوادگی (ویراسـتار) ،نام اثری کـه مقاله در آن چاپ شـده
اسـت .مقالـه منتشـر شـده در عنـوان کنفرانس ،محل برگـزاری (صفحه آغـاز  -صفحه پایان) .محل نشـر :نام ناشـر.
جمالـی ،حمیدرضـا ( .)1390تولید علم ایران .در محمدصادق حسـینی (ویراسـتار)  ،مجموعه مقاالت علـم در ایران مقاله
منتشرشـده در کنفرانس علـوم اجتماعی ایران ،تـاالر قدس (صص) ،تهـران :انجمن جیحون.

پایاننامه

الگـوی کلـی :نـام خانوادگـی ،نام (تاریـخ) .عنوان پایاننامه (پایان نام ه منتشـر نشـده (مقطع)) .دانشـکده ،دانشـگاه ،شـهر،
کشور.
آجودانیـان ،فائـزه ( .)1392بررسـی تأثیـر تبلیغـات بـر میـزان مصرفگرایـی در بین دانشـجویان متأهـل دانشـگاه اصفهان
(پایاننامـه کارشناسـی ارشـد) .دانشـگاه یـزد ،یـزد ،ایـران.

Morreale, S. P., Spitzberg, B. H., & Barge, J. K. (2007). Human communication: Motivation,
knowledge and skills (2nd ed). Belmont, CA: Thonson Wadsworth.

Lynch, J. (2006). It’s not easy being interdisciplinary. International Journal of Epidemiology,
35, 1122-1119

Rowling, L. (1993, September). Schools and grief: how does Australia compare to the United
States. In Wandarna coowar: Hidden grief. paper presented at the proeedings of the 8th
National Conference of the National Association for Loss and Grief (Australia). Yeppoon,
Queensland (pp. 196-201). Turramurra, NSW: National Association for Loss and Grief.

Kassover, A. (1987). Treatment of abusive males: Voluntary vs. court-mandated referrals
(Unpublished doctoral dissertation). Nova University, Fort Lauderdale, FL.

 .10دریافت مقاله به صورت الکترونیکی و از طریق سایت  wwww.jicr.irمیباشد.
 .11چـاپ مقالـه در فصلنامـه منـوط به تأییـد داوران ،سـردبیر و هیئت تحریریه اسـت و مدیریـت علمی فصلنامـه در ویرایش
مطلب آزاد اسـت؛
 .12مسئولیت مطالب مقاله و اتقان علمی آن و سایر موارد جانبی بر عهده نگارنده است.

فهرست مقاالت
تحلیل رابطه میان نهاد قدرت و نهاد موزه در ایران :موردهای مطالعه،موزههای «ایران
باستان»« ،دوران اسالمی» و «انقالب اسالمی و دفاع مقدس»
اعظم راودراد ،سیدمیالد موسوی حقشناس 1 /
عرفیزدایی بین کاربران اینستاگرام؛ ارائه یک نظریه مبنایی
محمدحسین سیاح طاهری 39 /
واکاوی چالشهای اخالقی بهکارگیری رسانههای اجتماعی در ایران :رویکردی اکتشافی
مونا جامیپور ،علینقی امیری ،سحر کمرهای 73 /
محلۀ دولتآباد :خانهای برای بودن در جهان
پروین محمدی ،نادر امیری ،سیاوش قلیپور 103 /
دوگانهانگاری اعتماد به منابع خبری :کاوشی زمینهمند از فرایند فروکاست شایعهسازی و
شایعهپذیری در میان جوانان
سیدحسام قبل هزاده ،سیدعلیرضا افشانی ،حسین اسالمی 156 /
تحلیل عوامل اجتماعی فرهنگی مؤثر بر انزوای اجتماعی :مورد مطالعه ،شهر باغبهادران
علیرضا قربانی ،نازمحمد اونق ،عبدالرضا صالحی 157 /

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران ،1-38 ،)2(15 ،پیاپی  ،58تابستان 1401
راودراد ،اعظم؛ موسوی حقشناس ،سیدمیالد ( .)1401تحلیل رابطه میان نهاد قدرت و نهاد موزه در ایران :موردهای مطالعه،
موزههای «یران باستان»« ،دوران اسالم» ،و «انقالب اسالمی و دفاع مقدس» .فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران.1-38 ،)2(15 ،

doi: 10.22035/jicr.2022.2754.3143
شاپا2008-1847 :

© نویسندگان  /دسترسی به متن کامل مقاله براساس قوانین کریتیو کامانز

آزاد است.

تحلیل رابطه میان نهاد قدرت و نهاد موزه در ایران:
موردهای مطالعه،موزههای «ایران باستان»« ،دوران اسالمی» و
«انقالب اسالمی و دفاع مقدس»
2

اعظم راودراد* ،1سیدمیالد موسوی حقشناس

چکیده

دریافت1400/11/05 :؛ پذیرش1401/02/18 :

چه رابطهای میان نهاد قدرت و نهاد موزه وجود دارد؟ آیا در ایر ِان امروز ،موزههایی با تمرکز بر موضوعات و
دورانهای مختلف تاریخی ،از نظر مواد و مصالح ،نحوه تنظیم و مراقبت از آنها و رابطه با مخاطبان ،به یک
اندازه مورد توجه نهاد قدرت قرار گرفتهاند؟ برای پاسخ به این سؤال از نظریه و روش تحلیل گفتمان با تأکید بر
نظریه فوکو و نیز شرح ژیلیان رز بر این نظریه استفاده شده است .این مقاله ،مطالعهای درباره آپاراتوسها و
تکنولوژیهای نهادی سه موزه «ایران باستان»« ،دوران اسالمی» و «انقالب اسالمی و دفاع مقدس» با رویکرد
گفتمان نوع دوم است .تحلیل گفتمان نوع دوم بیشتر به نهادها ،رویههای مربوط به آنها و نحوه تولید
تحلیل
ِ
مطالب میپردازد .پس از بازدید میدانی از هر سه موزه ،یافتهها حاکی از تفاوتهای قابلتوجه در آپاراتوس و
تکنولوژیهای نهادی به کار رفته در آنهاست .نتایج نشان داد موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس بهمنظور
متولیان خود یعنی استکبارستیزی ،مقاومت و پیشرفت در مقایسه با دو موزه دیگر
گفتمان مطلوب
بندی
ِ
ِ
مفصل ِ
به متنوعترین ،پیشرفتهترین و جذابترین طرحها ،فضاسازیها ،تکنولوژیهای نمایش ،امکانات و فناوریهای
نوین تجهیز شده است .با فاصلهای قابلتوجه موزه دوران اسالمی قرار دارد که علت آن میتواند اهمیت مضاعف
تاریخ ایر ِان پس از اسالم و مظاهر فرهنگی آن در مقایسه با ایران باستان برای متولیان و صاحبان قدرت باشد.
کلیدواژهها :موزه ،گفتمان ،آپاراتوس ،تکنولوژیهای نهادی ،فناوریهای نوین
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 .1استاد ارتباطات ،گروه ارتباطات ،دانشکدۀ علوم اجتماعی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران(نویسنده مسئول)


 .2دانشجوی دکترای ارتباطات ،دانشکدۀ علوم اجتماعی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
دانشجوی دکترای ارتباطات ،دانشکدۀ علوم اجتماعی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران


 .1مقدمه

در این مقاله با مطالعه سه موزۀ مهم در ایران از منظر تحلیل گفتمان انتقادی نشان داده شده
است که چه رابطهای میان نهاد قدرت و نهاد موزه وجود دارد .موزه ،همان مؤسسهای که وظیفه
حفظ و نگهداری «امانات» ارزشمند فرهنگی و تاریخی را بر عهده دارد ،به صورتهای
مختلفی تعریف شده است .این تعاریف در طول زمان و بر حسب تغییر نگرش در حوزههای
فرهنگی جامعه ،عقاید و تفکرات مذهبی و دگرگونیهای اجتماعی به صورتهای مختلف
عرضه شده و در هریک به جنبههای مختلفی از موضوع پرداخته شده است .مطالعات اخیر با
تجدید نظر در رویکردهای سنتی ،جایگاه موزه را در یک زمینه وسیعتر از دانش و قدرت سیاسی
در نظر میگیرد و موزه را که بهمثابۀ یک نهاد ،پدیده مولود دوران مدرن به شمار میرود متولی
وظایف مشخصی در جامعه امروز میداند (خسروی.)43 ،1397 ،
نکته حائز اهمیت این است که تلقی از موزه ،اهداف تعریف شده برای آن ،کاربری آن و
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حتی مخاطبان و بازدیدکنندگان آن بهطور قابلتوجهی تحت تأثیر گفتمان مسلط فکری،
فرهنگی و معرفتی هر دوره قرار دارد .به عبارت دیگر ،نگاهی به سیر تحول و تطور موزه در
دورههای مختلف پرده از این حقیقت برمیدارد که موزهها نه تنها در دوره کنونی بلکه در طول
تاریخ نیز همواره کارکردی گفتمانی داشتهاند .بخش نمایشی هر موزه ،بهمثابه اصلیترین
بخش حضور مخاطبان ،عرضهکنندۀ عینی محتوای موزه قلمداد میگردد و برنامهریزی
محتوایی ،تعیینکنندۀ نوع بروز و ظهور و دیدگاه حاکم بر عرضه مجموعهها و نمودهها است.

سناریو1های مختلف موزهها میتوانند در بردارنده قضاوتی از یک مقطع تاریخی خاص یا
واقعه باشند و آن را به بازدیدکنندگان القا کنند .چگونگی و نوع روایت راهنمایان موزه
درخصوص دورههای تاریخی ،حاکمان و زمامداران میتواند آ کنده از مالحظات سیاسی

باشد .همچنین نوع چیدمان آثار ،سامان فضایی موزه ،چگونگی استفاده از تکنولوژیهای
نمایش ،نحوۀ نورپردازی و میزان بهکارگیری فناوریهای نوین در موزههای مختلف با توجه
به موضوع آنها میتوانند گفتمانهای مشخصی را ترویج کنند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در ایران تـا پیش از انقالب مشروطیت ،ارزش اشیای باسـتانی و عتیقه بهطور عمده از منظر
گفتمان ارزش مادی آنهـا صورت میگرفت .با رشـد آگـاهی سیاسیـاجتمـاعی روشنفﻜران و
فعاﻻن اجتماعی ،در سالهای منتهی بـه مشروطه و پـس از آن ،گفتمـان حـاﻛم بـر اﻳـن آثـار
متحول شد و به گفتمان فرهنگیـسیاسی تغییر ﻳافت .تأسیس موزه در عصر جدﻳـد
نشـاندهنـدۀ تحـول در مبانی معرفتی ،سیاسی ،فرهنگی و اجتمـاعی انسـان و تغییر در نوع
نگاه به گذشته بشـری اسـت؛ بهطوریکه امـروزه مـوزههـا از افـق فرهنﮓ ،اندﻳشه ،عقالنیت
و مدنیتی برکشیدهاند و بیش از هـر مسـئلهای نماﻳـانﻛننـدۀ مـدرنبـودگی و تجددگرایی است.
اﻳجـاد محلی در حﻜم محل نگهداری اشیای عتیقه ﻳا موزه در ایران ،به آشنایی ایرانیان با
موزههای اروپایی و ﻛشف آثار باسـتانی در عصـر قاجار برمیگردد .سپس ،نهچندان با دوام و
قوام ،با وقفهای قابلتوجه و مقارن با آشنایی ایرانیان با اندﻳشههای جدﻳد و اهمیت مـوزه و آثار
باستانی ،نخبگانی ﻛه در انجمن آثار ملی گرد آمده بودند اندﻳشه تأسیس مـوزه را دنبـال کردند و
ساخت بنای موزۀ اﻳران باستان در
درنهاﻳـت ،بـا تشکیل دولت مدرن پهلوی،
ِ
اسفندماه1312خورشیدی(1933میالدی) آﻏـاز شد و پس از چهار سـال ،در 1316خورشیدی،
پاﻳان ﻳافت (بیگدلو.)104 ،1398 ،
تأسیسمـوزه در اﻳـران ،به روشنی از تأثیرات اندیشه ناسیونالیسم و شـﻜلگیری نهـادی
فرهنگی براساس الگوی ﻏربی حﻜاﻳت میکند؛ هرچند تأسیس اﻳن نهاد از آمال روشـنفﻜران
مشـروطه بـود ،اما دولـت پهلوی آن را نهایی و عملی نمود .نکته قابلتوجه و تأمل آنکه باوجود
ﻛارﻛردهایی همچون گـردآوری ،نگهـداری ،حفاظـت ،نمـاﻳش ،آمـوزش و پﮋوهش ،مهمترﻳن
هدف و خواست دولت پهلوی از اﻳن نهاد ،هوﻳتسازی و مشروعیتجـویی بـود .بهعبارت
دیگر ،دولـت پهلـوی که بنیان خود را بر ساخت هوﻳت ملی گذاشـته بـود به دنبال بازتولید
مﻜان ساخت
رواﻳتهایی از تارﻳخ باستانی بود تا از اﻳدئولوژی اﻳن دولت پشتیبانی ﻛند .برای ِ

موزه نیز میدان مشق در نظر گرفته شد .انتخاب اﻳن مﻜان به لحـاظ مدرنگرایی دولت پهلـوی

حـائز اهمیت اسـت و اهمیت موزه در پروژه نوسازی دولـت پهلـوی نشـان میدهد .در نوسازی
شـهر تهـران اﻳـن میدان بـه محـل ساخت ادارههای مهم تبدﻳل شد ﻛه نماد مدرنسـازی بودند.
وزارت خارجه ،شهربانی ﻛل ﻛشور ،سـاختمان بلدﻳــه ،وزارت جنــﮓ ،اداره ثبــت ،اداره
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پســت ،اداره گمرك ،شرﻛت نفت و باشگاه افسران در اﻳـن میدان ساخته شد .در ﻏرب میدان،
حدود ده هزار متر نیز بـه ساخت موزه اختصاص ﻳافت.
در یکی از مطالعات تحلیلی سازمان پرورش افکار ،بر مبنای آمار ،قوانین و مقــررات
دولــت پهلــوی اول ،مهــمتــرﻳن ارزشهای آن دولت ،اﻳرانیگرایی و
فرهنگــی
ِ
شــاهپرستی ،ســتاﻳش الگوهــای فرهنگــی ﻏــرب ،باستانگرایی ،عرفیشدن فرهنـﮓ و
حضـور زنـان در عرصۀ عمومی عنوان شد(اﻛبری .)235 ،1384 ،در دولت پهلوی دوم نیز
ارزشهـایی ﻛـموبیش مشابه دﻳده میشود که ازجمله آنها میتوان به حفظ و اشاعۀ فرهنـﮓ
و هنر باستانی ،همگانیشدن فرهنﮓ ،گسترش فرهنﮓ و هنر مدرن ﻏربی و شناساندن فرهنﮓ
و هنـر باسـتانی اﻳران به جهانیان اشاره کرد .با مدنظر قراردادن اﻳن ارزشها ،اﻳن امﻜان وجـود
دارد ﻛــه مهمترین ﻛارﻛرد مــوزه در دوره پهلــوی یعنی «هویتسازی و مشروعیتبخشی»
را در راستای اﻳن اهـداف و ارزشهـا بـه صـورت روشنی تحلیل ﻛرد.
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پس از تشکیل دولت پهلوی آثار باستانی و موزهای اهمیتی سیاسی و اﻳدئولوژﻳﻚ به خـود
هوﻳـت ملی
گرفت و وسیلهای بـرای پشتیبانی از مشروعیت دولت شد .معمـاران ناسیونالیسم و
ِ

جدﻳد اﻳرانی ،بنیان اﻳن هوﻳت را بـه طـور عمـده بـر گذشته اﻳر ِان پیش از اسالم گذاشته و بـا
ابـداع و ﻳــادآوری خــاطرات اﻳــن دوران بــر آن بودنــد تا به نحوی خودآگاهی ملی را احیاء

دادن
نمایند .رواﻳت متون تاریخی ،ســرهنوﻳســی و تجلیل از اﻳــران باســتان و ﻛــمرنــﮓ نشان ِ
دور ِان اسالمی و در تقابل هم قراردادن اﻳـن دو دوره ،به روندی انجامید ﻛه شـور و اشتیاق بـرای

بازﻳابی تارﻳخ فراموش شدۀ باستانی را شـدت بخشید (توکلیطرفی .)107 ،1397 ،در همین
راستا بنای مـوزۀ ایر ِان باستان بـه صـورت سـه طبقـه سـاخته شـد؛ طبقۀ نخست ،مخصوص

دوران باستان و طبقه دوم برای اشیای دوران اسالمی در نظر گرفته شـد (مصـطفوی.)41 ،1326 ،
در بین اﻳــن آثــار ،اشیای مربــوط بــه سلسلههای هخامنشی و ساسانی بیشتر مـدنظر قـرار
میگرفت ﻛه آشﻜارا نشاندهندۀ خواسـت دولتمـردان برای پیوند دادن سلسلۀ پهلوی با آنها و
نشـان دادن پیوستگی شاهنشـاهی  2500سـاله بود .رضاشاه از همان آﻏاز از آثار باسـتانی و
کشفیات آن بــه شــدت تــأثیر پــذﻳرفت و از دســتاوردهای اﻳــن اﻛتشافها برای پشتیبانی
اﻳدئولوژﻳﻚ از دولـت خـود بهره برد(مصطفوی1326 ،؛ به نقل از بیگدلو.)106 ،1398 ،

اکنون و پس از مرور سیر تاریخی و بهویﮋه کارکرد گفتمانی موزه در دوران پهلوی ،پرسش
اساسی این پﮋوهش این است که گفتمان مطلوب و مورد نظر صاحبان قدرت ،پس از انقالب
ایران چگونه در هر یک از سه موزه مورد مطالعه برجسته شده است؟ برای پاسخ به این
پرسش ،بر نقش و کارکرد آپاراتوسها 1و تکنولوژیهای نهادی موزه تمرکز شده است؛ زیرا
هر موزه نماینده یﻚ دوره زمانی معین و بنابراین دارای نسبتی خاص با گفتمان مسلط و حاکم
در جامعه است .منظور از آپاراتوسها مصادیقی از قدرت/دانش مانند قوانین ،مقررات و
معماری است که نهادها را ایجاد میکنند و تکنولوژیهای نهادی نیز شیوهها و تکنیکهایی
گفتمان مطلوب به کار گرفته میشوند.
است که در جهت مفصلبندی و مسلطسازی
ِ
 .1چارچوب نظری

چارچوب نظری پﮋوهش حاضر منتج از مباحث فوکو 2درباره گفتمان بهطور اعم و درخصوص
رابطه میان قدرت و دانش بهطور اخص است که در ادامه به تشریح آن میپردازیم .به طور سنتی
آثار فوکو را به دو دوره تقسیم میکنند :مرحلۀ اول را «بایگانیشناسی» و مرحلۀ دوم را
«تبارشناسی» مینامند (یورگن و فیلیپس .)1387 ،البته این دو همپوشانیهایی با یکدیگر دارند
گفتمان فوکو یک نظام
و فوکو نیز از ابزارهای بایگانیشناختیاش در آثار متأخر خود استفاده کرد.
ِ

معنایی است که نهتنها زبان بلکه کل حوزۀ اجتماع را در بر میگیرد .بایگانیشناس به مطالعه

گفتمانها بهمثابه کردارهایی خودبنیاد و قاعدهمند میپردازد ،ولی تبارشناس تاریخی را تولید
میکند که میتواند چگونگی ساخت دانش ،گفتمان و قلمروهای اشیاء را توجیه کند .این کار
ً
لزوما به تعامالت پیچیدۀ میان کردارهای گفتمانی و ﻏیرگفتمانی میانجامد .بنابراین ،تبارشناسی
ً
صریحا مرتبط با مرکزیت قدرت و سلطه در ساخت گفتمانها ،هویتها و نهادهاست.
ایجاد تمایز میان کردارهای گفتمانی و ﻏیرگفتمانی منتهی به این شد که از تعینبخشی
گفتمان ،آن طور که در بایگانیشناسی مد نظر بود ،کاسته شود و این تعینبخشی به حوزه
کردارهای ﻏیرگفتمانی سپرده شود .این کردارهای ﻏیرگفتمانی شامل کردارهای فرهنگیای
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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میشوند که قدرت را هم دربرمیگیرند؛ قدرتی که گفتمان تولید میکند .بدین ترتیب ،به نظر
میرسد که فوکو در دوره تبارشناسی برداشت خود از گفتمان بهمثابه نظامی خودبنیاد را رها
میکند و با قراردادن قدرت در حوزه کردارهای ﻏیر گفتمانی ،رابطهای دیالکتیک میان گفتمان
و قدرت برقرار میکند (سلطانی.)1384 ،
فوکو در تبارشناسی به بسط نظریهای مبتنی بر قدرت /دانش پرداخت که شرایط امکان و
وجود کل امور و پدیدههای اجتماعی را تبیین میکند .فوکو در زمرۀ سازندهگرایان اجتماعی
و ضد بنیانگرایان قرار میگیرد ،زیرا معتقد است دانش بر پایۀ حقیقتی ثابت مبتنی نیست،
بلکه محصول روابط قدرت است .درواقع ،از نظر او هیچ حقیقت بنیادینی برای کشف شدن
ً
وجود ندارد ،زیرا اساسا حقیقت برساختهای گفتمانی است و رژیمهای معرفتی مختلف
تعیین میکنند که چه چیزی درست و چه چیزی نادرست است .فوکو در ساختار رژیمهای
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گوناگون دانش ـ یعنی قواعد حاکم بر آنچه میتوان و نمیتوان گفت و قواعد حاکم بر آنچه
ِ
ً
صادق یا کاذب تلقی میشوند ـ کندوکاو کرده است .نکته این است که اگرچه اصوﻻ راههای
بیشماری برای صورتبندی گزارهها در اختیار داریم ،گزارههایی که در یک قلمرو خاص تولید
میشوند شبیه به یکدیگر و یکنواختاند .در برابر آن ،گزارههای بیحدوشماری هم هستند
که هرگز به زبان آورده نشدهاند و هرگز هم معنادار به شمار نخواهند آمد .قواعد تاریخی یک
گفتمان خاص حدومرزهای آنچه را میتوان گفت تعیین میکند .در این نظریه او به جای
اینکه کنشگران و ساختارها را مقوﻻت اصلی به شمار آورد ،بر قدرت متمرکز میشود .از نظر
ً
فوکو این قدرت است که دانش را تولید میکند .قدرت و دانش مستقیما بر یکدیگر دﻻلت
دارند .نه مناسبات قدرت بدون ایجاد حوزهای از دانش همبسته با آن وجود دارد و نه دانشی
که مستلزم مناسبات قدرت نباشد و همزمان مناسبات قدرت را پدید نیاورد (همان).
روشن است که قدرت نزد فوکو بسیار متفاوت از برداشتهای متعارف از قدرت است.
ً
قدرت چیزی نیست که ،مثال آنطورکه وبر میگوید ،در دست حاکمان و فرمانداران است و
ً
فرمانبرداران فاقد آناند .قدرت ،صرفا سرکوبگر نیست ،بلکه نیرویی مولد است که سازندۀ
گفتمان ،دانش ،بدنها ،و ذهنیتهاست (یورگنسن و فیلیپس؛ به نقل از سلطانی.)1384 ،
قدرت شرایط امکان پدیدههای اجتماعی را فراهم میکند .در قدرت است که جهان اجتماعی

تولید میشود و چیزها از یکدیگر مجزا میشوند و روابط و ویﮋگیهای خاص خودشان را
پیدا میکنند .قدرت هم مسئول خلق جهان اجتماعی ما و هم مسئول نحوۀ شکلگیری خاص
های
این جهان و نحوۀ امکان گفتوگو دربارۀ آن است و به این ترتیب ،امکان شکلگیری شیوه ِ
دیگر بودن و گفتوگو را منتفی میکند .قدرت نیرویی مولد و بازدارنده است که با دانش نیز
ِ
دادن قدرت و
گره خورده است .به عبارت دیگر ،قدرت و دانش متضمن یکدیگرند .پیوند ِ

دانش به یکدیگر این پیامد را برای دانش به همراه دارد که قدرت رابطۀ نزدیکی با گفتمان پیدا

میکند .فوکو معتقد است که گفتمانها «احساس حقیقت» ایجاد میکنند« .حقیقت» ،در
محصول آنهاست .بنابراین ،باید به دنبال این بود که ببینیم
نظامهای قدرت ریشه دارد و
ِ
احساس حقیقت چگونه در گفتمان ایجاد میشود (یورگنسن و فیلیپس.)1389 ،

آنچه باید تجزیه و تحلیل شود فرایندهای گفتمانیاند که گفتمانها را به گونهای برمیسازند
که این احساس را به وجود میآورند که آنها تصویری حقیقی از واقعیت ارائه میکنند .این درست
نقطۀ پیوندزنندۀ مسئلۀ مطالعۀ حاضر با نظریه است .اینجا کردارهای ﻏیرگفتمانی و فرهنگی و
ارتباط دیالکتیک آنها با قدرت ،دربارۀ موزه ،موضوعیت پیدا میکند .به این ترتیب ،متولیان موزه
برساخت
کارگیری آپاراتوسها و تکنولوژیهای نهادی سعی در
نظام معرفتی با به
ِ
بهمثابۀ نمایندگان ِ
ِ
نظر خود را دارند؛ چیزی که مستند کردنش هدف این مقاله است.
گفتمانی
ِ
ِ
حقیقت مورد ِ
ِقلت اشارات مستقیم و آثار فوکو در این حوزه مانع از تأثیر ماندگار آثار او بر مطالعات موزهای

انتقادی دو دهۀ گذشته که با
در سالهای اخیر نشده است؛ بهویﮋه در مجموعه تحلیلهای
ِ

چرخشی جامعهشناختی در مطالعات موزهای همراه بوده و بهعنوان موزهشناسی جدید شناخته
ً
میشود .درحالیکه موزهشناسی قدیم عمدتا به مطالعۀ آکادمیک محتوای موزهها عالقهمند بود،
موزهشناسی جدید ،بیشتر به مطالعۀ موقعیت موزه و همچنین جایگاه و کارکرد موزهها در جامعه،
ً
متمایل است .این رویکرد شامل پرداختن به برخی مضامین کامال فوکویی مانند تشکیل دانش از
طریق گفتمان موزه و اعمال قدرت از طریق نهاد موزه است .فوکو در کتاب نظم اشیاء()1399
شیوههای مختلف گفتمان و نظم موزهای را با ساختارهای معرفتی دانش در طول پانصد سال
گذشته مرتبط میکند .در این اثر ،توجه اصلی به نقشی است که موزهها در ساختار گفتمانهای
دانش/قدرت و همینطور در رابطه با درک نظم اشیاء در جامعه ایفا میکنند.
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فوکو تالش میکند تا اهمیت فناوری بصری قدرت در موزه را در ارتباط با گفتمانهایی که
در آنجا به شکل فرهنگی بیان میشود ،درک کند الگوی فوکو دربارۀ موزه ،زندان نیست ،بلکه
نهاد آرشیو است ،آن فضای بصری که همۀ گفتمان در آن جای گرفته و در دسترس قرار میگیرد
فوکو در کتاب دیرینهشناسی دانش( )1392در بخشی که شکلگیری ابﮋههای گفتمانی را مورد
بحث قرار میدهد ،پیشنهاد میکند که سه عامل وجود دارد که باید در ساختن هر گفتمان قابل
فهم پیرامون یک موضوع گفتمانی شناسایی و تعامل میان آنها مورد توجه واقع شوند :سطح
ظهور ،مراجع تعیینکنندۀ موضوع شناسایی ،و جدول مختصات .در اولین عامل یعنی سطح
ظهور ،فوکو به فضایی اشاره میکند که در آن چیزهای متنوع ابتدا بهعنوان مجموعهای مشترک
ً
از اشیاء گفتمانی قابل مشاهده و شناخت میشوند .آنها اگرچه ممکن است قبال دیده شده
شدن این ظهور ،شناخته نشده بودند .عامل دوم ،یعنی مراجع
باشند اما تا پیش از آشکار ِ

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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اقتدار صحبت در مورد اشیاء
تعیینکنندۀ موضوع شناسایی ،به افراد حرفهای مربوط میشود که ِ
پدید آمده را به عهده میگیرند و گفتمان پیرامون آن اشیاء را شکل میدهند .منظور از جدول

مختصات نیز بهمثابۀ عامل سوم ،اشکال دانشی است که این متخصصان برای نظم دادن و
طبقهبندی موضوع گفتمانی که بر آن ادعای اختیار کردهاند ،استفاده میکنند.
ِ
فوکو( )1986در بخش دیگری ،از موزه بهعنوان یک هتروتوپیا صحبت میکند .فضایی
که دارای ﻻیههای مختلف معنا و رابطه با دیگر مکان ها است؛ هرچند اگر در ابتدا چنین به
نظر نرسد .او موزهها و رویکرد آنها به زمان را آینهای میانگارد که جامعه میتواند خود را
ً
در آن ببیند .هتروتوپیای این آینه کامال واقعی است و با فضای واقعیای که در اطرافش
ً
وجود دارد مرتبط میشود و در عین حال کامال ﻏیرواقعی است ،چرا که یک تصویر مجازی
ارائه میدهد .او بیان نمیکند آنچه در موزهها دیده میشود خوب است یا بد؛ اگرچه میداند
همۀ هتروتوپیاها ،از جمله موزه ،کارکرد آرمان شهری دارند .در اندیشۀ فوکو ،وعده و نوید
پیشرفت بیپایان در
موزه ،ظهور گفتمان جدید در میان نمایش آثار ،نوشتهها و پیرا اثرها و
ِ

دانش است.

 .2پیشینۀ پژوهش

«تولد موزه» نوشتۀ تونی بنت 1یک روایت کلیدی فوکویی از پیدایش گالری هنر و موزه به
منزلۀ انواع خاصی از نهاد است .وی در این اثر از طیف وسیعی از منابع استفاده کرده و خود
را به خوانش دقیق بسیاری از متون نوشتاری ،که به بحث از موزهها و گالریها در نیمۀ دوم
قرن نوزدهم پرداختهاند ،متعهد دانسته و با بهرهگیری از دیدگاههای فوکو ،بینشهای دقیقی را
در مورد تاریخ و سیاست موزههای مدرن ایجاد میکند .هدف بنت در این اثر ارائه یک
تبارشناسی متمرکز بر سیاست برای موزههای مدرن است .او موزهها را نه بهعنوان نمادهای
فرهنگی ،بلکه بهعنوان ابزار کنترل اجتماعیـسیاسی در نظر میگیرد و به همین دلیل ،به
طرحها ،طراحان و متولیان توجه ویﮋهای دارد.
دبیرینﮋاد ( )1397در نوشتاری با عنوان «لوور در تهران از نگاه موزهشناسی گفتمانی» به
برگزاری نمایشگاه موزۀ لوور در تهران پرداخته و آن را نمایشگاهی برای قدرتسازی فرانسه دانسته
است؛ به بیان او وقتی روایت نمایشگاه مورد توجه قرار میگیرد که اﻏلب در متون جایگرفته بر
دیوارها مشهود است و این برداشت حاصل میشود که نمایشگاه به دنبال آن است تا داستان لوور
را بگوید .اینکه لوور چگونه پدید آمده و چه تغییراتی کرده و چه مسیری را برای امروزش طی کرده
است .اینگونه است که «پیرا اثرها» بر آثار سیطره دارند و در خدمت آثار نیستند بلکه آثار در
خدمت روایت اصلی و پیرا اثرها قرار دارند .چیدمان آثار هم بهگونهای است که سندی بر روایت
اصلی باشند .این نمایشگاه با نمایی از لوور و هرم شیشهای مشهور آن آﻏاز میشود و در ادامه
تصاویری از بخشهای داخلی را ارائه میدهد .بنابراین ،لوور در مرکز روایتهای پدید آمده ،قرار
دارد .لووری که خود سمبل موزه و موزهداری فرانسه و پاریس و بسیاری چیزهای دیگر است .به
باور دبیرینﮋاد کمبودن شمار آثار ایرانی در نمایشگاه لوور در تهران وقتی در برابر این گفتمان قرار
میگیرد ،سبب چالشها و پرسشهایی میشود .گویی لوور بهجای آنکه داشتههای خود از ایران
تمدنی آن از آنها بهرهمند شوند ،خود را به ایران
را نیز حتی برای مقطعی به ایران بیاورد تا صاحبان
ِ

آورده است؛ خودی که میخواهد به یک گفتمان با قدرت تبدیل شود .دبیرینﮋاد در پایان نتیجه

میگیرد لوور تالش دارد با بروندادهای مختلف ،خود را به یک گفتمان تبدیل کند ،گفتمانی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

9
تحلیل رابطه میان نهاد
قدرت و نهاد موزه در ایران...

فرهنگی که به قدرتی برای فرانسه تبدیل میشود .لوور که برای فرانسه یک برند است ،میخواهد
از این برند استفاده فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی ببرد.

موسیزاده و آیتوگ )2018(1نیز در پﮋوهشی با عنوان «بررسی تحوﻻت جایگاه و معماری

بیان
موزهها» رابطۀ نزدیک میان نقش موزه در جامعه و معماری آن را مورد مطالعه قرار دادهاند .به ِ
آنها ساخت موزهها در هر زمان نشاندهندۀ فنآوریهای روز ،دیدگاههای جامعه ،دستاوردهای
علمی ،سیاستهای موجود ،فرهنﮓ و مهمتر از همه ،بیانگر طرز زندگی افراد جامعه در آن دوره
است و هماهنگی بین فرهنﮓ جامعه و تکنولوژی یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در طراحی موزه
به شمار میرود .نویسندگان در بخشی از نتایج مطالعۀ خود اذعان میکنند تعریف سنتی موزهها
مکان ساده تبدیل شدهاند.
بهطور کامل تغییر کرده و امروزه موزهها به بیش از یک ِ

ِکفی و پالود )2011( 2با نگارش مقالۀ «نقش فناوری در میانجیگری فرهنگی در موزهها:

بهکارگیری تئوری شبکۀ کنشگر در فرانسه» به مطالعۀ نقش میانجیگری فرهنگی فناوری
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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اطالعات و ارتباطات در چهار موزۀ مهم فرانسه پرداختهاند .این دو در این فرایند به دو نوع
واسطهگری با پشتیبانی فناوری اطالعات و ارتباطات اشاره میکنند؛ نخست ،بازدیدکنندهگرا
(سرگرمکننده محور)؛ و دوم ،موزهدارگرا (علمی و محتوا محور) .به اعتقاد آنها این فناوریها،
انتقال دانش به بازدیدکنندگان را تسهیل میبخشند و تجربۀ سرگرمکنندهتری به آنها ارائه
میدهند .همچنین به باور آنها طراحی درگاههای اینترنتی موزهها ،امکان دسترسی آسان و
ارزان به فرهنﮓ را برای بازدیدکنندگان فراهم میآورد.
حمید نساج و محبوبه سلطانی( )1395نیز در مطالعهای با عنوان «خوانش معماری از
دیدگاه اندیشههای سیاسی» در چـارچوب مطالعات میانرشتهای با اشاره به تحوﻻتی که
معماری ﻏرب در زمینه انواع بنا ،نماهای بیرونـی و درونـی ،تزئینـات و پرداخـت ،فضـاهای
عمومی و خصوصی ،مصالح ،و سایر موارد از دوران باستان تا پایان قرن بیستم به خود دیـده
اسـت رابطه بین سیاست و معماری را واکاوی و نقـش اندیشههای سیاسی در این تغییرات و
پویاییها را مورد مطالعه قرار داده و با بهرهگیری از دیدگاه فوکو ،ناظر بر اینکه قدرت تمامی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ً
ساحتهای زندگی انسان را دربر میگیرد و ازاینرو شاید بتـوان آن را اساسـا زنـدگی نامید،
کار خود وارد کردهاند .به باور آنها میتوان نوعی اثرگذاری و اثرپذیری و
مفهوم قدرت را نیز در ِ

بهطورکلی رابطهای میان سیاست و معماری بهعنوان یکـی از اجتماعیترین و کاربردیترین

هنرها یافت و از سویی دیگر معماری داخلی و خارجی را بهمثابۀ رسانهای همچون رسانههای
گروهی دیگر که با «گفتمان» و «اقناع مخاطب» به ظهور میرسد تلقی کرد .رسانهای که
انتقالدهنده و القاکنندۀ شکل خاصـی از تفکـر بوده و بدیهی است کـه مورد اسـتفاده ابـزاری
بیان نویسندگان ،معماری و زیرشاخههای آن نظیر سامان فضایی ،شکلی از
نیـز قرار گیرد .به ِ

سیاست است که در طول تاریخ ،رژیم های سیاسی از آن بهمثابه ابزار تبلیغاتی خود بهـره بردهاند.
چنانچه مالحظه شد مطالعات داخلی و خارجی متعددی در حوزۀ موزه به منزلۀ یک نهاد،

ارتباط آن با قدرت ،کارکرد گفتمانی آن و پیوند با عناصری چون معماری و فناوریهای نوین
صورت گرفته که مواردی از آنها مورد اشاره قرار گرفت .اما آنچه بهویﮋه در مطالعات داخلی
مورد نظر قرار نگرفته و از این حیث جنبۀ نوآورانۀ پﮋوهش حاضر نیز به شمار میرود توجه
همزمان به مؤلفههای متفاوت است؛ به عبارت دیگر ،مطالعهۀ حاضر تنها بر یک جنبه مانند
معماری ،ساختار روایی یا تکنولوژی متمرکز نبوده و همۀ این عناصر را در کنار یکدیگر بهمثابۀ
اجزای برسازندۀ گفتمان و درعینحال به منزلۀ یک کل مورد مشاهده و مطالعه قرار داده است.
 .3روش پژوهش

روشی که این پﮋوهش بر مبنای آن انجام گرفته ،تحلیل گفتمان نوع دوم است .ژیلیان رز (،)1394
با تأکید بر آراء فوکو و در شرح روشتحلیل گفتمان ،آن را به دو نوع تحلیل گفتمان  1و تحلیل
گفتمان  2تقسیم میکند .نوع اول تحلیل گفتمان با تصاویر بصری ،نوشتهها و یا متون گفتاری
ً
اجتماعی تفاوت و اقتداری است که
سروکار دارد .گرچه این روش نیز مطمئنا درگیر موقعیتهای
ِ
1
از طریق تصاویر و متنها مفصلبندی میشوند ،اما ترجیح میدهد بر تولید و سامان رتوریک
مطالب بصری و متنی متمرکز شود .اما تحلیل گفتمان نوع دوم بیشتر درگیر نحوۀ تولید مطالب،
بازگویی آنها ،نهادها و رویههای مربوط به آنها و سوژههای انسانی خاصی است که این مطالب را
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تولید میکنند .این تفاوت را میتوان با توجه به نحوه استفادۀ دو تن از پایهگذاران این دو نوع تحلیل
گفتمان از اصطالح «آرشیو »1روشن کرد .تونکیس( 2به نقل از رز )1394 ،در بحث خود درباره
اولین نوع از تحلیل گفتمان« ،آرشیو» را مطالبی میداند که این نوع از تحلیل با آنها کار میکند.
مشخص آن
اگرچه تونکیس این اصطالح را در کاما قرار داده و نشان میدهد که از بار مفهومی
ِ

آگاه است ،با این وجود ،او این اصطالح را در اشاره به مجموعه دادههایش به کار میبرد و سپس
به مالحظۀ این میپردازد که این دادهها چه چیزی را دربارۀ صورتبندیهای گفتمانی نشان
گر نوع دیگر گفتمان ،مانند سکوﻻ 3مدتی را صرف این میکند که نشان دهد
میدهند .یک تحلیل ِ
خاص طبقهبندی آرشیو برای معناهای
آرشیو خود یک نهاد است و به تشریح پیامدهای رویههای ِ

قرار داده شده در درون آن میپردازد .شکی نیست که تونکیس نیز با این اظهار نظر موافق است.

با این حال ،سکوﻻ به شدت تالش میکند که تأثیرات «آرشیو کردن» متون و تصاویر را به شیوهای
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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کار سکوﻻ و نویسندگانی مانند او به لحاظ
متفاوت از تونکیس انجام دهد(رزِ .)307 ،1394 ،
ً
تحلیلی یک تحول محسوب میشود زیرا آنها برداشتهای خود از گفتمانها را کامال با روایت
فوکو از نهادها مرتبط میکنند .آرشیوها ،بهمعنای فوکویی نوعی نهاد هستند و در این نوع دوم از
تحلیلگفتمان ـ تحلیلگفتمان نوع دوم ـ برخالف شیوۀ تونکیس ،به آرشیوها همانند پنجرههایی
شفاف که به منبع محتوا گشوده میشوند ،نگاه نمیشود.
به اعتقاد فوکو نهادها به دو شیوه کار میکنند؛ یکی از طریق آپاراتوسشان و دیگری از طریق
تکنولوژیهایشان .فوکو تأکید میکند که در هر دو شیوه بهرهگیری از قابلیتهای بصری از اهمیت
ِ

بهسزایی برخوردار است .آپاراتوس نهادی چنانکه اشاره شد شکلهایی از قدرت /دانش هستند
که نهادهایی را ایجاد میکنند :برای مثال معماری ،مقررات ،رسالههای علمی ،گزارههای فلسفی،
قوانین ،اخالقیات و نظایر آن (رز .)312 ،1394 ،فوکو برای تبیین مفهوم آپاراتوس ،از مثال سراسر
بین بنتهام وام میگیرد که هم طرحی معماری است و هم بیانکنندۀ یﻚ تز اخالقی و فلسفی
است .مثالی که نشان میدهد کلیت یﻚ نظام و شیوۀ سازماندهی آن ،روابط درونی آن را بهنحوی
تعیین میکند که حاوی اثرات مطلوب صاحبان قدرت بر زیردستان باشد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یک مثال ملموس در این زمینه سراسربین 1است؛ سراسربین برجی بلند است که با بنایی مدور
احاطه شده است .بنای مدور شامل سلولهایی در مجاورت یکدیگر و با پنجرههایی است که
ساکنان سلول از داخل برج قابل دیدناند .ناظر در درون برج قرار میگیرد اما به خاطر نوع طراحی
پنجرهها ،کرکرهها ،درها و راهروها ،ساکنان سلولها هرگز اطمینان ندارند که در کدام لحظۀ خاص
از سوی برج تحت نظارتاند .از آنجا که هر فرد هرگز نمیتواند مطمئن شود که دیده نمیشود،
بنابراین ،همواره «درست» رفتار میکند؛ بر این مبنا آنها به خود انضباط میدهند و چون بدنهایی
مفهومی آن نه فقط مختص زندان بلکه
مطیع ساخته میشوند .تأثیر اصلی سراسربین که طرح
ِ
ِ
شدن
دیده
و
هوشیاری
حالت
القای
شود:
مطلوب بسیاری از نهادهاست از همین جا ناشی می
ِ
ِ
همیشگی به فرد ،کارکرد خودبهخود قدرت را تضمین میکند بهنحویکه افراد آنگونه عمل کنند
که قدرت خواهان آن است و درست تلقی میشود (فوکو؛ به نقل از رز.)1394 ،
تکنولوژیهای نهادی ،که گاه تشخیص تفاوت آنها از آپاراتوس مشکل است ،تکنیکهای
عملی هستند که برای به کار بستن قدرت/دانش مورد استفاده قرار میگیرند تا گفتمان مورد نظر را
گفتمان مسلط سازند .فوکو این تکنولوژیها را به منزلۀ
نهادینه ،مفصلبندی و آن را تبدیل به
ِ

مجموعههایی پراکنده و ناهمخوان از تکهها و قطعهها میدانست که وقتی در یﻚ آپاراتوس نهادی

گرد هم میآیند معنای ویﮋهای را در جهت حفظ قدرت مسلط ،برمیسازند .میتوان این
تکنولوژیها را مجموعهای مجزا از ابزارها و روشها به شمار آورد (همان .)312 ،در خصوص
موزه ،این تکنولوژیها به چهار دسته تقسیم میشوند .دسته اول ،تکنولوژیهای نمایش است که
شامل مواردی چون «ویترینهای نمایش که بر روی دیوار یا میزها نصب میشوند»« ،نمایش باز،
زمانی که پوشش محافظی وجود ندارد»« ،بازسازیها ،که صحنههایی شبیه به حیات هستند» و
«وانموده یا اشیایی که توسط موزهها ساخته میشوند تا یک شکاف موجود در مجموعۀ آنها را پر
کند» میشود .دسته دوم ،تکنولوژیهای متنی و بصری است که شامل «برچسبها و شرحها»
و «صفحهها یا پنلها» میشود و در اتاقهای نمایش نصب میشوند و نوعی زمینه و بافت
وسیعتری برای اشیاء یا تصاویر به نمایش گذاشته شده فراهم میکنند .دسته سوم ،تکنولوژیهای
نما و طرح کلی هستند؛ مانند اینکه هر اتاق ،سالن یا تاﻻر موزهدارای یک طرح کلی است .اهمیت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ساماندهی فضایی و چیزهای به نمایش درآمده و بناها و همینطور اتاقها از همینجا ناشی
میشود .دسته چهارم ،تکنولوژیهای مربوط به ﻻمسه و دیگر حواس انسان هستند که شامل
اخطارها و هشدارهایی میشود که بازدیدکنندگان را از لمس اشیا و دست زدن به آنها منع میکند،
مانند حفاظهای لیزری؛ همچنین دربرگیرندۀ تکنیکهای نمایش و فناوریهای جدیدی است که
عالوه بر بینایی ،سایر حواس انسان را نیز درگیر میکند (ژیلیان رز.)328 ،1394 ،
بهطورخالصه ،این روش به خود تصاویر و اشیاء توجه کمتری دارد و توجه خود را بیشتر به
آپاراتوس و تکنولوژیهای نهادی معطوف کرده و تصاویر و اشیاء را احاطه و آنها را به منزلۀ انواعی
خاص از تصاویر و اشیاء برمیسازند .این تأکید بر آپاراتوس و تکنولوژیهای نهادی ،ویﮋگی
متفاوتی به این نوع دوم از تحلیل گفتمان میبخشد .این موضوع توجه را از جزئیات منفرد به سوی
فرایندهای تولید و مصرف تصاویر هدایت میکند .روششناسی ارائهشده توسط تحلیل گفتمان
نوع دوم اجازه مطالعۀ دقیق این موضوع را میدهد که چگونه روابط قدرت مسلط با استفاده از
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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بسط یک رویه نهادی ،تثبیت میشود .در این پﮋوهش سه موزۀ «ایران باستان»« ،دوران اسالمی»
و «انقالب اسالمی و دفاع مقدس» با استفاده از روش تحلیل گفتمان نوع دوم ،بهشیوهای که
توضیح داده شد ،مورد مطالعه قرار گرفتهاند .در انتخاب موزهها مالحظات متعددی مد نظر قرار
گرفت :از جمله اینکه هر سه موزه در زمرۀ موزههای مشهور و مهم کشور به شمار رود؛ به لحاظ
موقعیت جغرافیائی در پایتخت ایران باشد؛ به دورانی خاص اختصاص داشته باشد و آثار و اشیای
به نمایش درآمده در آنها روایتگر مقطع مشخصی از تاریخ کشور باشد؛ به لحاظ مالکیت و
مدیریت ،ﻏیرخصوصی و در اختیار و نهادها و ارگانهای رسمی کشور مانند دولت ،شهرداری و
نیروهای مسلح باشد؛ تصویربرداری از فضاها و آثار هر سه موزه آزاد و بالمانع باشد و در نهایت
اینکه برای بازدیدکنندگان محدودیت سنی در نظر نگرفته باشند.
جدول  .1اسامی و اطالعات اولیۀ موزههای مورد مطالعه
دورۀ آثار

نوع مالکیت

سال افتتاح /بازگشایی

ردیف

نام موزه

از دوران پارینهسنگی تا اسالمی

ﻏیرخصوصی

از صدر اسالم تا قاجار

ﻏیرخصوصی

1

ایران باستان

 1316خورشیدی

2

دوران اسالمی

 1375خورشیدی
 1391خورشیدی

از آستانۀ انقالب اسالمی تا کنون

ﻏیرخصوصی

3

انقالب اسالمی و دفاع مقدس

پس از مطالعات اسنادی دربارۀ تاریخچۀ موزهها ،مشخصات معماری و بنای آنها ،تغییر
و تحوﻻتی که از زمان تأسیس تاکنون داشتهاند ،آثار و اشیایی که به نمایش میگذارند و
ویﮋگیهای شاخص هر کدام ،بازدید میدانی از هر سه موزه در دستور کار قرار گرفت .بازدیدها
صرف زمان مناسب و کافی برای آنها در روزهای جداگانه به عمل آمدند .به دلیل
به جهت لزوم ِ
تأثیر احتمالی اوقات شبانهروز بر فاکتورهایی مانند نورپردازی و مانند آن بازدید از هر سه موزه

هنگام روز و در بازۀ زمانی  10الی  16انجام گرفت .بازدید از موزهها در مسیرهای تعریف شده
صورت پذیرفت و کلیۀ سالنها ،تاﻻرها و فضاهای موزه مشاهده شد .در موزۀ دوران اسالمی
که دو مسیر با طراحی دو سناریو برای بازدیدکنندگان طراحی شده است ،موزه یک بار از هر دو
مسیر و بهطور مجزا مورد بازدید قرار گرفت .همچنین کلیۀ بروشورها ،کاتالوگها ،نوشتهها،
ات حفاظتی و همینطور
توضیحات ،تابلوها ،بسترهای اطالعرسانی ،امکانات تعاملی ،تجهیز ِ
نحوۀ قرارگیری راهنمایان و مراقبان به دقت ارزیابی و رصد شد.

در حین بازدید از موزهها نیز عوامل و فاکتورهای متعددی در قالب دو مقولۀ آپاراتوسها
و تکنولوژیهای نهادی مورد توجه قرار گرفت .در این پﮋوهش ،مقولۀ آپاراتوس در برگیرندۀ
عناصر و مصادیقی از جمله معماری بنای موزهها و طراحی داخلی آنها ،مسیرهای حرکت
بازدیدکنندگان ،سناریوهای بازدید و قوانین و مقررات موزهها بوده است .عناصر و مصادیق
تکنولوژیهای نهادی نیز شامل نحوۀ چیدمان آثار ،سامان فضایی ،نحوۀ نورپردازی،
تکنولوژیهای نمایش به کار گرفته شده ،وضعیت تهویه و امکانات سرمایشی و گرمایشی
سالنها و تاﻻرها ،ترتیب قرارگیری آثار و منطق طبقهبندی و تفکیک آنها ،میزان و چگونگی
استفاده از فناوریهای نوین ،نحوۀ طراحی تابلوها و پنلهای توضیحات ،و امکانات ویﮋه
برای گروههای سنی مختلف نظیر کودکان است .همچنین تالش شد تا حد امکان تصاویر
آن دسته از عوامل و عناصری که دارای نمود عینی هستند ثبت و ضبط شود.
 .4یافتهها

در این بخش ابتدا سه موزۀ مورد مطالعه به صورت اجمالی معرفی شده و در ادامه به
آپاراتوسها و تکنولوژیهای نهادیشان و همینطور نقش فناوریهای نوین در هر یک از
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آنها پرداخته شده است .سرانجام در مقایسه نحوه برساخت قدرت در سه موزه نشان داده شده
است که کدام موزه نزد صاحبان قدرت ،اهمیت بیشتری دارد و به قول فوکو ،رابطه میان
دانش/قدرت را آشکارتر میسازد.
 .1-4موزه ایران باستان

موزۀ ایران باستان در سال  1316خورشیدی در اولین بنای موزهای کشور گشایش یافت .این

بنا را آندره گدار ،1معمار فرانسوی ،با الهام از طاق کسری و کاخ فیروزآباد فارس طراحی کرد
و دو معمار ایرانی ،عباسعلی معمار و استاد مراد تبریزی اجرای آن را به عهده گرفتند .این
موزه شامل دو بخش «پیش از تاریخ» با آثاری از دورۀ پارینهسنگی قدیم تا اواخر هزارۀ چهارم
پیش از میالد یعنی از کهنترین دوره تا پیش از ابداع نگارش و «دوران تاریخی» با آثاری از
اواخر هزارۀ چهارم پیش از میالد یعنی آﻏاز بهکارگیری نگارش تا پایان دورۀ ساسانی است.
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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ورودی موزۀ ایران باستان
تصویر  .1نمایی از
ِ

آپاراتوسهای نهادی .معماری بنای این موزه ،همانطور که اشاره شد ،الهام گرفته از طاق
کسری یا همان ایوان مدائن است .اگرچه هم اکنون در تیسفون واقع در کشور عراق است اما
از برجستهترین آثار معماری دوره ساسانی به حساب میآید .این ایوان  25متر عرض دارد و
ارتفاع آن نیز به  30متر میرسد که در نوع خود شگفت انگیز و منحصربهفرد است .ویﮋگیها
و زیبایی این بنا همواره مورد توجه و حیرت شاعران ،جهانگردان و تاریخنگاران قرار گرفته و
به همین جهت میتوان گفت معماری موزۀ ایران باستان که متأثر از این بنا بوده است در عین
ً
حال که کامال مرتبط با موضوع موزه و آثار به نمایش درآمده در آن میباشد حاوی پیامی مبنی
بر شکوه و عظمت تاریخ ایران برای بازدیدکنندگان در بدو ورود آنها به موزه نیز هست.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در این موزه قوانینی مبنی بر منع ورود کودکان به موزه وجود ندارد اما هیچ بخش یا امکان
ویﮋهای مختص آنان در نظر گرفته نشده است .مسیر حرکت بازدیدکنندگان از پیش تعیین
شده است و انعطاف قابلمالحظهای ندارد .بازدیدکنندگان پس از تهیه بلیط برای وارد شدن
به موزه میبایست از گیت عبور کنند .سناریوی طراحیشده برای بازدید از موزه نیز مبتنی بر
شروع از دوره پیش از تاریخ و مشاهدۀ سیر تکامل و پیشرفت انسان در ایران باستان است .به
این ترتیب که بازدیدکنندگان ابتدا باید به طبقۀ دوم موزه بروند و پس از بازدید از آثار دورههای
پارینهسنگی ،نوسنگی و مفرغ ،از پلهها به طبقۀ اول بازگردند و به ترتیب از آثار دورههای
عیالمی ،آهن ،هخامنشی ،سلوکی ،اشکانی و در نهایت ساسانی دیدن نمایند و به سمت
ً
درب خروج هدایت شوند .متصدیان و راهنمایان حضور چندان پررنگی خصوصا در فرایند
ارتباط آنان با بازدیدکنندگان نیز
بازدیدهای فردی و ﻏیرسازمانی ندارند و تعامل محدود و نوع
ِ
ِ
ﻏیرمشارکتجویانه و به نوعی عمودی است .سالنهای موزه مستطیلشکل و طویل است و
حرکت بازدیدکنندگان در آنها به صورت خطی و در یک مسیر مستقیم صورت میگیرد.
پرسپکتیو سالنها مشابه یکدیگر و یکنواخت است و مخاطب در سراسر بازدید با فضای
جدیدی مواجه نمیشود.
قوانین مشخصی نیز برای بازدید از این موزه وجود دارد که در جمالت زیر مجسم شده
است« :بازدیدکنندگان پیش از ورود به موزه در صورت همراه داشتن کیف یا ساک دستی و
وسایل مشابه آن باید آن را به گیشه امانات تحویل دهند؛ دست زدن به اشیا و آثار نمایش داده
شده در موزه ممنوع است؛ مکالمه تلفن همراه در داخل موزه مجاز نیست؛ استفاده از
دستگاههای پخش صدا و موسیقی و همینطور صحبت کردن با صدای بلند در موزه ممنوع
است؛ عکسبرداری با دوربین حرفهای و یا سهپایه مجاز نیست؛ ورود هرگونه خوردنی و
آشامیدنی به داخل موزه ممنوع است؛ ورود هرگونه اسباببازی و وسایل سرگرمی کودکان
حفاظت موزه ،بازدیدکننده موظف است کارت
ممنوع است؛ در صورت درخواست مأمورین
ِ

شناسایی خود را ارائه کند».

در مجموع میتوان گفت آپاراتوسهای نهادی این موزه معنایی متصلب ،سخت و تمرکزگرا
اطالعات هویتی شما را
صورت صالحدید،
از قدرت را برمیسازند .قدرت ،رفتار و حتی در
ِ
ِ
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بیان آن ندارد .وجوه سلبی ،بازدارنده و نهیکنندۀ قدرت بارز است
کنترل میکند و ِابایی نیز از ِ
ات موزه میبیند.
و بازدیدکننده خود را به نوعی محدود و محصور در قوانین و مقرر ِ

تکنولوژیهای نهادی .این موزه به وسیلۀ ویترینهای نمایش ،نمایش باز ،بازسازیها و

وانمودهها ،اشیاء و آثار خود را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار میدهد .ویترینهای نمایش
ً
به صورت مشابه و نسبتا یکنواخت در سالنها و فضاهای موزه قرار گرفتهاند .در اﻏلب
ویترینها چندین شیء قرار داده شده و با شمارهگذاری ،توضیحات مربوط به هر کدام از آنها
به صورت نوشتاری در کاﻏذی لمینیتشده درج شده و در داخل ویترین قرار گرفته است .در
هر سالن به تناسب دورۀ تاریخی و آثار آن ،پنلهایی مقوایی و لمینیتشده روی دیوارها نصب
شدهاند که با نوشتهها ،نقاشیها و تصاویرشان زمینه و بافت وسیعتری از آثار به نمایش
درآمده را به مخاطبان ارائه میکنند.
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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تصویر .2نحوۀ قرارگیری ویترینهای موزۀ ایران باستان

امکان لمس اشیا و آثار حتی در مواردی که به صورت نمایش باز ،بازسازی و وانموده و
بدون پوشش محافظ ارائه شدهاند وجود ندارد و دوربینهای مداربستۀ حفاظتی و نظارتی نیز
در سراسر سالنها بر روی سقوف و دیوارها تعبیه شدهاند .محتوای بعضی از شرحها،
برچسبها و توضیحاتی که روی دیوارهای موزه قرار گرفته طوﻻنی و طراحی آنها یکنواخت
است .در پسزمینۀ بعضی از بازسازیها و وانمودهها سرتاسر دیوارهای پسزمینه با یک
صفحه(پنل) از بافت واقعی اثر پوشانده شده است.

تصویر .3شمایی از یک وانموده و نقاشی قرار گرفته در پسزمینۀ آن

ً
ساماندهی فضایی و عناصر به کار رفته در دکورپردازی سالنها مشابه یکدیگر است و عمدتا
ترکیبی از ویترینهای نمایش و نوشتارها ،جداول ،نقاشیها و تصاویر نصب شده بر روی
دیوارهاست .بعضی ویترینهای نمایش فاقد نورپردازی و سایر آنها نیز دارای نورپردازیهای ساده
و ابتدایی هستند .نقاشیها ،تصاویر ،پنلهای توضیحات نصب شده روی دیوارها و حتی آثار
نمایش باز ،بازسازیها و وانمودهها نیز فاقد نورپردازی جداگانه هستند .دستگاههای سرمایشی و
گرمایشی موزه قدیمی است و در آن از سیستمهای جدید تهویه نیز استفاده نشده است.
استفاده از فناوریهای نوین در تکنولوژیهای نمایش ،تنها محدود به تور مجازی
طراحیشده در وبسایت موزه و دو نمایشگر تعاملی در طبقۀ اول است که اطالعات برخی از
آثار را بنا به انتخاب مخاطب به همراه تصاویر آنها با قابلیت چرخش  360درجه ارائه میکند.
مانیتورهایی نیز در فضاهای مختلف موزه بر روی دیوارها نصب شدهاند که طی دو نوبت بازدید
در دو روز متفاوت در وضعیت خاموش و ﻏیرفعال قرار داشتند .همچنین شیوۀ نمایش هیچ اثری
در موزه بهنحوی نیست که به جز بینایی ،دیگر حواس بازدیدکنندگان را درگیر سازد.

تصویر .4یکی از دو نمایشگر تعاملی موزۀ ایران باستان
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تصویر .5یکی از مانیتورهای غیر فعال در موزۀ ایران باستان

با توجه به آراء فوکو آنچه درخصوص موزۀ ایران باستان در دورۀ کنونی قابلتوجه است
نهادی آن شامل معماری و نمای بیرونی ،قوانین ،مقررات ،اصول و
برجستگی آپاراتوسهای
ِ

محدودیتهای بازدید است .حضور کمرنﮓ تکنولوژیهای نوین که میتوانست در خدمت
نمایش آثار باشد در کنار ساختار یکنواخت و خطی در موزه میتواند حاکی از تفاوت سطح
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اهمیت دورۀ پیش از ورود اسالم برای متولیان سیاسی و فرهنگی در مقایسه با دور ِان پس از

آن باشد؛ چرا که با توجه به توصیفات و توضیحات ارائه شده میتوان گفت که در این موزه

تنها به رعایت استانداردهای ضروری و نمایش آثار اکتفا شده نه تالش در جهت به یادماندنی
بیشتر آنها به
جلب مشارکت و درگیر ساختن هرچه
ساختن آنها در ذهن بازدیدکنندگان و ِ
ِ
ِ
ِ
انحاء و با استفاده از تکنیکهای گوناگون در فرایند بازدید .در روندی معکوس تعدد
توجه بیش از اندازۀ
جلب ِ
دوربینهای مداربسته و حفاظتی در حین قدم ِ
زدن بازدیدکنندگان و ِ

آنها در اقصی نقاط سالنها بهطور مستمر و فزایندهای حس تحت نظر بودن و کنترلشوندگی
را به بازدیدکننده القاء میکند .به عبارت دیگر ،معماری و ساختار سراسربین بنتام با وجود
تجهیزات و تکنولوژیهای نظارتی عصر حاضر محدود به یک هندسۀ خاص نیست و اینک
هر بنا و سازهای با هر سیاق و سبک معماری میتواند یک سراسربین باشد .بهطورکلی این
عوامل در کنار نوع حضور متصدیان و راهنمایان و نحوهی تعامل آنها با بازدیدکنندگان بهسان

اکم قدرت در موزه در حوزۀ متصدیان و گردانندگان شده
دانایان کل منجر به شکلگیری تر ِ

است که به قدرتزدایی از مخاطبان ،در سیطره قرار گرفتن آنها و منفعل و منقاد شدنشان
ِ
میانجامد و در نهایت به حفظ و تقویت سلطۀ قدرت منجر میشود.

 .2-4موزۀ دوران اسالمی

ساختمان موزۀ دوران اسالمی براساس نقشهای الهام گرفته از کاخ ساسانی بیشابور ،به
صورت چلیپای هشت ضلعی ،با مساحتی حدود  4000متر مربع و در سه طبقه احداث
شده است .این بنا جهت تأسیس موزۀ آثار دوران اسالمی تجهیز و در سال  1375افتتاح
گردید اما در اول تیرماه  1385با هدف بازسازی و تکمیل تأسیسات ،گسترش برخی فضاها
و بازنگری در چگونگی نمایش آثار ،تعطیل و بار دیگر در سال  1394با تغییراتی در فضاهای
داخلی و چیدمان بازگشایی شد .آثار موزۀ دوران اسالمی بر اساس گاهنگاری از طبقۀ دوم
آﻏاز و در طبقۀ اول پس از بازدید از تاﻻر قرآن به پایان میرسد .موزه شامل شش تاﻻر در دو
طبقه است .بیشتر آثار موجود در این موزه برگزیدهای از کاوشهای علمی و مجموعههای
نفیسی چون آستان شیخ صفیالدین اردبیلی در اردبیل است.
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تصویر .6نمایی از موزۀ دوران اسالمی

آپاراتوسهای نهادی .ساختمان این موزه چنانکه پیشتر گفته شد الهام گرفته از کاخ
بیشاپور از بناهای دورۀ ساسانی واقع در بخش مرکزی کازرون و در استان فارس است .نکتۀ
قابلتوجه این است که سال ساخت بنای این موزه  1323خورشیدی و سال تجهیز و افتتاح
آن بهعنوان موزۀ دوران اسالمی  1375است .سبک معماری موزه نیز شیوۀ پارتی و مربوط به
دورۀ اشکانیان است و تناسبی با عنوان موزه و معماری اسالمی ندارد .اما در هنگام بازسازی
تجدیدنظرهایی در طراحی داخلی و فضاهای درونی آن متناسب با موضوع و آثار موزه
صورت گرفت.

برخالف موزۀ ایران باستان ورود بازدیدکنندگان به موزه با گذر از گیت صورت نمیگیرد
ً
اما سایر مقررات و قوانین این موزه عینا مطابق قوانین موزۀ ایران باستان است .در این موزه نیز
هیچ فضای مخصوص و امکانات ویﮋهای برای کودکان در نظر گرفته نشده و ورود هرگونه
وسایل سرگرمی کودکان به درون موزه نیز ممنوع است.
اگرچه مسیر حرکت بازدید از موزه به صورت کلی تعیین شده و مراجعهکنندگان باید
بازدید خود را از طبقه دوم آﻏاز کنند اما فضای تاﻻرهای موزه به گونهای است که در هر طبقه
میزانی از انعطاف برای تعیین مسیر در روند بازدید وجود دارد .همانطورکه پیشتر اشاره شد،
موزه دارای شش تاﻻر در دو طبقه است که آثار براساس گاهنگاری مبتنی بر حکومتهای
دورۀ اسالمی در آنها قرار گرفتهاند .سناریویی که برای بازدید از موزه طراحی شده به گونهای
است که بازدیدکنندگان ابتدا در طبقۀ دوم از آثار دورههای صدر اسالم ،سلجوقی و ایلخانی
دیدن میکنند و سپس در طبقۀ اول با مشاهده آثاری از دورههای تیموری ،صفوی ،افشار،
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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قاجار و در نهایت تاﻻر قرآن به بازدید خود پایان میدهند.
فضای سالنها و تاﻻرها متداخل و ﻏیریکنواخت است و به همین جهت حرکت
ً
بازدیدکنندگان در موزه ﻏیرخطی است و شرایط جابجایی آنها در فضا بهطور نسبتا مطلوبی
پیشبینی شده است .همچنین پرسپکتیو سالنها و تاﻻرهای موزه تا اندازهای متفاوت است و
بازدیدکنندگان در حین بازدید با فضاهای جدیدی مواجه میشوند .این امر موجب جلوگیری
از کسلکننده شدن روند بازدید و ایجاد کشش و جذابیت بیشتر برای مخاطبان میشود.
تکنولوژیهای نهادی .ویترینها ،پپراستفادهترین تکنولوژی نمایش در این موزه است.
ساختار ،طراحی و نحوۀ قرارگیری ویترینها از تنوع مناسبی برخوردار است .بعضی ویترینها
درون دیوارهای موزه کارگزاری شدهاند و اشکال هندسی برخی از آنها است که در آن قرار
گرفتهاند .قاب بعضی از ویترینها نیز مشکی رنﮓ است و همین موجب جلوۀ متناسب با
فضایی بیشتر آثار درون آنها میشود .در بعضی ویترینها تنها یک شئ و در ویترینهای
بزرگتر چندین شئ و اثر قرار گرفتهاند .توضیحات مربوط به آثار ،درون هر ویترین و در قالب
نوشتههایی در قابهایی کوچک و بی رنﮓ قرار گرفتهاند.

تصویر .7نمایی از ویترینها و نحوۀ قرارگیری آنها در موزۀ دوران اسالمی

از تکنولوژی نمایش باز و وانموده نیز برای بعضی آثار ،نظیر محرابها و منبرها ،استفاده
شده است .اما به دلیل قدمت کمتر آثار در مقایسه با موزۀ ایران باستان ،استفاده از این دو
تکنیک نمایش کمتر به چشم میخورد .دیوارهای موزه نیز به نسبت موزۀ ایران باستان ،مکان
ِ

خلوتتر است اما برخی شرحها و توضیحات نوشتاری در قالب پنلها و قابهایی با طرح
تذهیب و متناسب با موضوع موزه بر روی دیوارها نصب شدهاند .ساماندهی فضایی و نحوۀ
قرارگیری آثار در فضاهای مختلف موزه متفاوت است و چنین امری از یکنواخت شدن
بخشها و سالنهای موزه برای بازدیدکنندگان جلوگیری کرده است.
نورپردازی فضاهای موزه و همینطور ویترینها به صورت حرفهای انجام گرفته است.
تکتک ویترینها ،آثار نمایش باز ،وانمودهها و حتی پنلها و توضیحات نصبشده روی
دیوارها از نورپردازی جداگانه برخوردارند .همچنین ترکیب نور با رنﮓ ویترینها و همینطور
پارکتهای قهوهای رنﮓ کف بنا جلوه و زیبایی خاصی به فضای موزه بخشیده است.

تصویر .8نمایی از نورپردازی موزۀ دوران اسالمی
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سیستم تهویه و سرمایش و گرمایش موزه پس از بازسازی آن تعویض و بهروز شده و
همین امر موجب شده موزه از هوای بسیار مطبوعی برخوردار باشد.
در طبقۀ اول موزه به جهت معماری خاص بنا و گنبد دوپوستهای که در سقف آن تعبیه شده
جاذبهای مشابه مسجد امام در اصفهان وجود دارد که موجب شگفتی بازدیدکنندگان میشود .قرار
گرفتن در زیر گنبد به جهت ساختار معماری آن موجب انعکاس صدا در کل محیط میشود؛
پارکت
همچنین مکانهایی در چهار منتهیالیه سالنی که گنبد در آن واقع است بهوسیلۀ تغییر رنﮓ ِ
آن مشخص شده است که قرار گرفتن افراد در آنجا و صحبت کردن آنها حتی بهصورت آهسته
موجب میشود به لحاظ سبک معماری بنا هر دو نفری که در دو منتهای یک قطر قرار دارند ،با
وجود فاصلۀ زیادی که بینشان است صدای یکدیگر را به وضوح بشنوند .این پدیده که بهوسیلۀ
ً
کارشناسان حاضر در موزه حتیالمقدور و خصوصا در بازدیدهای گروهی توضیح داده میشود
جذابیت خاصی برای مخاطبان دارد و موجب بهوجود آمدن فضای بانشاط و پر جنبوجوش
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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بهویﮋه در حین بازدیدهای گروهی ،خانوادگی و چند نفره میشود؛ همچنین منجر به درگیر شدن
حس شنوایی بازدیدکنندگان در کنار حس بینایی آنها در فرایند بازدید از موزه میگردد.

تصویر .9نمایی از فضای زیر گنبد دوپوسته واقع در طبقۀ اول موزۀ دوران اسالمی

به لحاظ میزان و نحوۀ استفاده از فناوریهای نوین در تکنولوژیهای نمایشی ،این موزه
عالوه بر امکان بازدید مجازی تنها از یک نمایشگر تعاملی برخوردار است .این نمایشگر در
کنار ویترینی قرار گرفته که در آن یک قرآن خطی قرار دارد و به جهت ممنوعیت لمس اشیاء
و آثار ،بازدیدکننده میتواند صفحات قرآن مذکور را در این نمایشگر مشاهده کند ،آنها را
ورق بزند و اطالعات مربوط به آن را نیز بنا به انتخاب خود مطالعه کند.

تصویر .10نمایشگر تعاملی موزۀ دوران اسالمی

در مجموع و عطف به نظریات فوکو میتوان گفت سراسربین بنتام در موزه دوران اسالمی
هندسهای منعطفتر و وجهی ﻏیرمشهودتر به خود گرفته است .با وجود تشابه آپاراتوسهای
بودن قوانین و مقررات این موزه با موزۀ ایران باستان ،بهرهگیری بهتر و متنوعتر
نهادی و یکسان ِ

از تکنولوژیهای نمایش ،عدم استفاده از گیتهای کنترل در ورودی موزه و ساختار ﻏیرخطی
و توأم با انعطاف حرکت بازدیدکنندگان موجب شده تا توزیع قدرت میان موزهداران و

مخاطبان به نحو بهتری صورت پذیرد.
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هفت تاﻻر تشکیل شده است .تاﻻر اول ،تاﻻر آستانه یا همان سرآﻏاز است که نمایشدهنده
مجموعه وقایع منتهی به پیروزی انقالب اسالمی در سال  1357تا روزهای آﻏازین جنﮓ ایران و
عراق است .تاﻻر دوم ،تاﻻر حیرت و حقانیت نام دارد که در آن حیرت مردم ایران از شوک جنﮓ
تحمیلی به نمایش درآمده است .تاﻻر دفاع ،سومین تاﻻر است که نمایشدهندۀ ساختار دفاعی
کشور شامل ارتش ،بسیج و نیروهای مردمی در کنار ادوات جنگی مورد استفادۀ آنهاست .تاﻻر
آرامش ،چهارمین تاﻻر این موزه است که نمایشدهندۀ دفاع همراه با آرامش مردم از انقالبشان در
روزهای جنﮓ است .تاﻻر شهادت عنوان پنجمین تاﻻر است که خود به هفت مرحله تقسیم شده
و شهادت را از نیت تا عروج به تصویر کشیده است .عنوان تاﻻر ششم ،تاﻻر پیروزی است که
پیروزی در عملیاتهای مختلف جنﮓ و همینطور آزادسازی خرمشهر را نمایش میدهد .تاﻻر
هفتم ،تاﻻر سرانجام است که در باﻻترین نقطه از موزه قرار گرفته و بازدیدکنندگان در آن با
یادمانها ،تصاویر ،تندیسها و بازماندگان جنﮓ مواجه میشوند.

تصویر .11نمایی از موزۀ انقالب اسالمی و دفاع مقدس

آپاراتوسهای نهادی .طراحی ساختمان این موزه در سال  1384به مسابقه گذاشته شد و
 250گروه در آن به رقابت پرداختند .پس از تقدیر از اثرات برگزیده در نهایت طرح مورد نظر
برای موزه از میان آنها انتخاب و به اجرا گذاشته شد .بنای ساختمان موزه نشئتگرفته از سبک
معماری مدرن است اما در برخی فضاهای آن رگههایی از معماری اسالمی نیز به چشم
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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میخورد .خطوط شکسته و تیزگوشۀ به کار رفته در طراحی موزه بهنوعی القاکنندۀ خشونت
جنﮓ است .در طراحی فضای داخلی و بیرونی از بار معنایی اعداد متناسب با موضوع موزه
استفاده شده است .همانطور که اشاره شد ،موزه از هفت تاﻻر تشکیل شده است .در قسمت
انتهایی موزه نیز بنایی تحت عنوان یادمان دفاع مقدس قرار دارد که به شکل عدد هشت و
بهعنوان نمادی از هشت سال دفاع مقدس طراحی و ساخته شده است .در قسمت انتهایی
موزه و در ضلع شمالی آن نیز مسجد جامع خرمشهر که طراحی آن برگرفته از سبک معماری
ً
اسالمی است عینا بازسازی شده است .در مجموع معماری بنا را میتوان متناسب با موضوع
موزه و همچنین شیوۀ نمایش آثار در آن دانست.
برخالف دو موزۀ «ایران باستان» و «دوران اسالمی» ،قوانین سختگیرانهای برای بازدید
در نظر گرفته نشده است .در قسمت قوانین و مقررات درگاه اینترنتی موزه تنها ساعات بازدید
ذکر شده و از بازدیدکنندگان درخواست شده تا با توجه به حجم بازدیدهای گروهی در
ساعات صبح ،برای بازدید انفرادی در این ساعات پیش از مراجعه به صورت تلفنی هماهنگی
به عمل آورند .همراه داشتن خوردنی و آشامیدنی در هنگام ورود به موزه بالمانع است و در
ِ
برخی فضاهای موزه متناسب با موضوع ،بازیها و سرگرمیهایی برای کودکان و نوجوانان
طراحی و در نظر گرفته شده است.

در این موزه نیز ورود بازدیدکنندگان مستلزم عبور از گیت نیست .مسیر حرکت در موزه
بهطور کلی تعیین شده است و بازدیدکنندگان با جهت پیکانهایی که در سرتاسر مسیر وجود
دارند راهنمایی میشوند؛ اما طراحی فضاهای موزه بهگونهای است که انعطاف ﻻزم برای
تعیین مسیرهای انتخابی وجود دارد .در هر تاﻻر نیز یک درب خروج تعبیه شده که
بازدیدکنندگان میتوانند با عبور از آن از فضای داخلی موزه خارج شده و بازدید خود را برای
مدتی متوقف نمایند و یا آن را پایان دهند.
طراحی تاﻻرها و فضاهای موزه متنوع و با یکدیگر متفاوت است و بازدیدکنندگان با ورود
ً
به هر تاﻻر با پرسپکتیو و فضای جدیدی مواجه میشوند .مسیرهای حرکت نیز کامال
ﻏیرخطی است و در عین حال شرایط سهولت جابجایی بازدیدکنندگان در فضاهای موزه
بهنحو مناسبی پیشبینی شده تا روند بازدید برای آنها یکنواخت و خستهکننده نباشد .همچنین
مسیر در نظر گرفته شده برای بازدید از موزه برخالف دو موزۀ پیشین از پایین به باﻻ است که
میتواند بهنوعی القا کنندۀ مفاهیم صعود و پیشرفت باشد.
سناریوی طراحیشده برای موزه نیز به این صورت است که بازدیدکنندگان پس از عبور از
تاﻻرهای سرآﻏاز ،حیرت و حقانیت و دفاع که در بخش پیشین به وجه تسمیۀ آنها اشاره شد
به تاﻻر آرامش وارد شوند و پس از آن با گذر از تاﻻر شهادت به تاﻻر پیروزی برسند؛ در
نهایت نیز با راهیابی به تاﻻر هفتم ،که سرانجام نام دارد و در باﻻترین نقطه از موزه نیز قرار
گرفته است ،با تندیسها و یادمانهای دوران جنﮓ مواجه شوند؛ در گام پایانی و پس از
ً
خروج از تاﻻر هفتم و فضای داخلی موزه ،مسجدی که بنای آن عینا مشابه مسجدجامع
خرمشهر به منزلۀ نمادی از مقاومت ایران است را در مقابل خود ببینند.
تکنولوژیهای نهادی .همانطور که اشاره شد نوع دوم از گروه آخر دستهبندی چهارگانهای
که در این پﮋوهش مورد استناد قرار گرفت به نسلی نو از موزهها اختصاص داشت که عالوه
بر تمرکز بر موضوع ،در عین نمایش مجموعههای متنوع و مرتبط ،از فنون و تکنولوژیهای
نوین نمایش و بهکارگیری انواع رسانهها برای تحریک حواس بازدیدکنندگان و ارتباط تنگاتنﮓ
با آنها بهره میبرند .موزۀ انقالب اسالمی و دفاع مقدس در حال حاضر تنها موزۀ ایران است
که در این گروه از موزهها قرار میگیرد .تکنولوژیهای نمایش در این موزه آمیزهای از
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ویترینها ،نمایشهای باز ،بازسازیها و وانمودهها هستند و در اﻏلب آنها نقش فناوریهای
ً
نوین ،برجسته است بهطوری که میتوان گفت نمایش آثار عمدتا بر پایۀ تکنولوژیهای
دیجیتال قرار دارد.
بخش اعظم دیوارهای موزه با تصاویر ویدئوپروژکتورهایی که در جایجای موزه کار
گذاشته است پوشانده شدهاند .پنلهای ﻏیردیجیتالی بزرگی نیز که آمیزهای از مطالب
نوشتاری و تصاویر هستند و با تکنولوژیهای جدید چاپ تهیه شدهاند بر روی بعضی از
دیوارها نصب شده است .بعضی نمایشگرها که در حال نشان دادن تصاویر یا واقعهای خاص
هستند ،درون دیوارها تعبیه شدهاند و مانند یک قاب عکس که در اﻏلب موارد به جای عکس
در حال نمایش یک قطعه فیلم کوتاه هستند در مقابل دیدگان بازدیدکنندگان قرار گرفتهاند.
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تصویر .12نمایی از تکنولوژیهای نمایش به کار رفته در موزۀ انقالب اسالمی و دفاع مقدس

ساماندهی فضای تاﻻرهای موزه به کلی با یکدیگر متفاوت است و هر تاﻻر متناسب با
موضوع آن دکورپردازی و چیدمان شده است .وانمودهها نقشی پررنﮓ در موزه دارند و از
بازسازی چهره فرماندهان ارشد دوران جنﮓ گرفته تا برخی مناطق جنگی ،سنگرها و حتی
مدرسههایی که در هنگام برگزاری کالس درس بمباران شدند را دربرمیگیرد؛ همۀ آنها بهنحو
طبیعی و اثرگذاری ساخته شدهاند و در فضاهای مختلف موزه ،متناسب با موضوع تاﻻر قرار
گرفتهاند.

تصویر .13بازسازی سنگرها و چهرههای فرماندهان دوران جنگ

ً
نورپردازی موزه در سطح حرفهای و کامال منطبق با فضا و شرایط به نمایش درآمده انجام
شده است .تاﻻرهایی مانند «حیرت و حقانیت» و «دفاع» که روایتگر آﻏاز جنﮓ هستند
ً
فضایی نسبتا تاریک دارند و تاﻻرهای «شهادت»« ،پیروزی» و «سرانجام» ،روشن و با
آمیزهای از رنﮓهای مختلف مانند سبز و قرمز نورپردازی شدهاند.
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تصویر  .14نورپردازی ورودی تاالر شهادت در موزۀ
انقالب اسالمی و دفاع مقدس

تصویر 15نورپردازی یکی از مناطق شبیهسازی شدۀ
عملیات در موزۀ انقالب اسالمی و دفاع مقدس

در فضاهای مختلف سعی شده است تا عالوه بر بینایی سایر حواس بازدیدکنندگان نیز درگیر
شود .در سنگرهای ساختهشده ،بوی خاک پیچیده است و نواهای مشهور دوران جنﮓ به گوش
میرسد .در بازسازی مناطق آبی ،سطح زیر پای بازدیدکنندگان در جایی که قرار است در
منطقهای شبیهسازی شدۀ عملیات از پلی عبور کنند لرزان میشود تا احساس روی سطح آب
بودن را به مخاطب منتقل کند .همچنین در هنگام ورود بازدیدکنندگان به نمونۀ ساختهشدهای از
سنگرهای مناطق سردسیر ،سرمای بسیار شدید و استخوانسوزی احساس میشود و برعکس
فضای داخل سنگر شبیهسازی شدۀ مناطق گرمسیر ،بسیار داغ و سوزان است.

موزه از سیستمهای تهویه ،سرمایشی و گرمایشی جدید و پیشرفتهای برخوردار است و
هوای درون آن بسیار مطبوع است .عالوه بر تصاویر و فیلمهای دیجیتال ،در فضاهای
مختلف تاﻻرها بعضی دیوارها با صفحههای نخست مطبوعات داخلی و خارجی دوران
جنﮓ و یا تابلوهای کوچهها و خیابانهایی که به نام شهدای جنﮓ است پوشانده شده است.

تصویر .16دیوار پوشیده شده از تابلوهای کوچهها و خیابانهای به نام شهدای جنگ
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سالحهای مورد استفاده در دوران جنﮓ مثل انواع تفنﮓها ،تانکها ،مینها ،نفربرها،
ً
زیردریاییها ،ناوها و سایر ادوات جنگی ،عمدتا بهصورت ماکتهایی شبیهسازی شده در
ویترینهای نمایش و یا به صورت نمایش باز همراه با اطالعات مربوط به هر کدام در معرض
دید بازدیدکنندگان قرار گرفتهاند.

تصویر .17ماکتهای ادوات جنگی و سالحهای استفاده شده در دوران جنگ

اگرچه همانطور که اشاره شد کلیت و ساختار موزه بر پایۀ فناوریهای نوین شکل
گرفتهاست ،اما اگر بخواهیم به صورت موردی از تکنولوژیهای جدید استفاده شده در موزه
نام ببریم باید به مواردی از جمله پنلهای دیجیتال ،نمایشگرهای تعاملی ،پرینتهای
سهبعدی ،سینماهای سه و پنج بعدی ،تور مجازی ،ویدئو پروژکتورهای پیشرفته و
نمایشگرهای فیلم و عکس دیجیتال اشاره کرد.
ً
فیلمهای دیجیتال و همینطور نمایشگرهای تعاملی عمدتا حاوی اطالعات آثار و وقایع
به نمایش درآمده مانند عملیاتها هستند و ترکیبی از محتواهای گوناگون مانند تصاویر،
کلیپها ،روایتها و شرحها و خاطرهها را در خود جای دادهاند که مخاطب میتواند به
انتخاب و دلخواه خود در میان آنها به جستوجو بپردازد و محتوای مورد نظر خود را بیابد.
ً
بعضی از این پنلها صرفا مختص به شهدای دوران جنﮓ ،زندگینامۀ آنها ،نقش\آفرینیشان
در عملیاتها و محل شهادت آنها هستند و بهمثابۀ بانک اطالعات شهدای دوران جنﮓ در
معرض استفادۀ بازدیدکنندگان قرار گرفتهاند.
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تصویر .18نمایی از سامان فضایی یکی از تاالرهای

تصویر .19نمایشگرهای تعاملی در موزۀ انقالب

موزۀ انقالب اسالمی و دفاع مقدس

اسالمی و دفاع مقدس

بعضی از پنلها و نمایشگرها نیز مختص استفادۀ کودکان و نوجوانان است .بهطور مثال
یک پنل دیجیتال دارای یک طرح تانک از پیش آماده است که کودکان میتوانند آن را به دلخواه
ً
خود با فناوری لمسی رنﮓ آمیزی کنند؛ همچنین نمایشگر دیگری نیز صرفا مخصوص بازی
طراحی شده و در آن کودکان و نوجوانان میتوانند تانکهای در حال حرکت دشمن را با لمس
مواضع مورد نظر منفجر سازند.

تصویر .20پنلهای دیجیتالی بازی برای کودکان و نوجوانان در موزۀ انقالب اسالمی و دفاع مقدس
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تصویر .21پنل دیجیتالی رنگآمیزی و نقاشی مختص کودکان و نوجوانان در موزۀ انقالب اسالمی و دفاع مقدس

بهطورکلی میتوان گفت سراسربین بنتام در موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس به طرز
ماهرانهای مستتر شده و هندسۀ آن به شکل یک مختفیاﻻضالع درآمده است .درهمتنیدگی
تکنولوژیهای نوین در سراسر بخشها و تاﻻرهای موزه موجب شده تا در بسیاری از فضاها
کردن دوربینهای نظارتی برای یک بازدیدکننده با دشواری مواجه شود .عدم وجود
حتی پیدا ِ

قوانین و مقررات سختگیرانه ،مسیر حرکت ﻏیرخطی و انعطافپذیر ،وجود دربهای متعدد
خروج ،نوع برخورد ،رفتار و میزان صمیمیت راهنمایان با بازدیدکنندگان ،امکان تعامل
مستقیم و یا با واسطه با بسیاری از آثار و درگیر ساختن هرچه بیشتر مخاطبان در فرایند بازدید

با بهرهگیری از تکنولوژیهای نوین نمایش موجب شده تا عالوه بر سعی در انتقال احساس
ِ
اختیار ،رهایی ،آزادی عمل و اثربخشی به بازدیدکنندگان ،قدرت نیز در جایجای فضای
موزه به نحو مطلوبی توزیع شود.
 .5بحث و نتیجهگیری

موزهها با تحوﻻتی که در زمینههای گوناگون پشت سر گذاشتهاند در دنیای معاصر تبدیل به
نهادهایی اثرگذار در سطوح ملی و بینالمللی شدهاند .نقش موزهها در انتقال مفاهیم
فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی پررنﮓ و تعیینکننده است؛ آنها در زمرۀ مکانهایی هستند که
مورد بازدید گردشگران ،مهاجران ،دیپلماتها و هیئتهای سیاسی از سراسر دنیا نیز قرار
میگیرند و به همین جهت در ترسیم چهرۀ فرهنگی یک کشور و تاریخ یک ملت برای
جهانیان ،سهم بهسزایی دارند ،موزهها قادرند به وسیلۀ آپاراتوسها و تکنولوژیهای نهادی
خود گفتمان مدنظرشان را مفصلبندی و آن را ترویج کنند .آنها برای نیل به این مقصود
عناصر متعددی را به کار میگیرند؛ از سبک معماری ،چگونگی سامان فضایی و نوع روایت
گرفته تا نحوۀ نورپردازی و میزان استفاده از فناوریهای نوین ،همه در زمرۀ عواملی هستند
که در ایجاد و نهادینهسازی گفتمان یک موزه و القای آن به بازدیدکنندگان تأثیرگذارند.
در این میان موزههایی که با اشیاء و آثارشان روایتگر یک دورۀ تاریخی مشخص هستند به
جهات گوناگون از اهمیت ویﮋهای برخوردارند .نکتۀ شایان توجه اینجاست که مواضع و
دیدگاههای متولیان سیاسی و فرهنگی هر کشور نسبت به همۀ ادوار تاریخ سرزمین خود یکسان
نیست؛ آنها بسته به پیشینۀ فلسفی ،فکری ،سیاسی ،اعتقادی و دینی خود برای دورههای
مختلف تاریخ کشورشان وزن و اهمیت یکسانی قائل نیستند .بنابراین در خوشبینانهترین
ً
حالت ،اگر سعی در کمرنﮓ جلوه دادن و تحریف ادواری از تاریخ نکنند ،قطعا به پررنﮓ کردن
مقاطعی از آن که همسو با تفکرات ،اهداف و ارزشهایشان است همت میگمارند .برای نیل
به این مقصود بسترهای متفاوتی در نظر گرفته و انتخاب میشوند که از جملۀ آنها میتوان به
کتابهای درسی دانشآموزان در مقاطع تحصیلی مختلف ،سریالهای تلویزیونی و آثار فاخر
سینمایی اشاره کرد .یکی دیگر از این بسترها نیز موزهها هستند؛ به این ترتیب که متولیان و
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صاحبان قدرت از طرق مختلف به آن دسته از موزههایی که روایتگر و نمایندۀ دورۀ تاریخی
موردنظر و مطلوب آنها هستند توجه بیشتری مبذول میدارند تا به واسطۀ آنها گفتمان مورد نظر
خود را در نظرگاه ملت خود و سایر ملل جهان به نحو مؤثرتر و شایستهتری مفصلبندی کرده و
اشاعه دهند .این شیوهها از رهگذرهای متفاوتی مانند احداث موزههای جدید ،بازسازی و
تجهیز موزههای موجود ،پروژههای تحقیقاتی ،بهکارگیری متخصصان و صاحبنظران در
زمینههای متعددی مانند موزهداری ،معماری ،طراحی داخلی ،روایتگری ،رسانه ،فناوری و
سایر حوزههای مرتبط و مورد نیاز ،صورت اجرایی به خود میگیرد.
سه موزهای که در این پﮋوهش مورد مطالعه قرار گرفتند نیز مربوط به سه دورۀ تاریخی
مختلف هستند و هر سه موزه نیز تحت مالکیت و ادارۀ نهادهای ﻏیرخصوصی وابسته به
حکومت مانند دولت ،نیروهای مسلح و شهرداری قرار دارند .موزۀ ایران باستان از دورۀ پیش
از تاریخ تا زمان ساسانیان را شامل میشود؛ موزۀ دوران اسالمی از زمان ورود اسالم به ایران
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در دورۀ ساسانی تا دورۀ قاجار را در بر میگیرد و موزۀ انقالب اسالمی و دفاع مقدس از آستانۀ
پایان آن و همینطور دستاوردهای هستهای
پیروزی انقالب تا کنون شامل جنﮓ هشتسالهِ ،

دهۀ هشتاد خورشیدی را روایت میکند.

به نظر طبیعی میرسد که برای حکومتی که خود را اسالمی میداند تاریخ ایران پس از
اسالم و به دنبال آن مظاهر فرهنگی دوران اسالمی در مقایسه با دوران باستانی از اهمیت
مضاعفی برخوردار باشد .همچنین هر ساختار حکمرانی و به و یﮋه نظامهایی که با انقالب
شکل گرفتهاند سعی دارند به شیوههای مختلف ،ارزشها ،باورها ،تفکرات ،آرمانها و
اهداف خود را ترویج و اشاعه دهند و گفتمان مطلوب و موردنظر خود را در عرصههای
گوناگون بازتولید کنند .از این منظر ،توزیع قدرت در این سه موزه بهنحو معناداری متفاوت
است .در موزۀ ایر ِان باستان ،چنانکه اشاره شد تمرکز و تراکم قدرت در حوزۀ متصدیان و به

میان قوانین سختگیرانه
تعبیر فوکو مراجع تعیینکنندۀ موضوع شناسایی بوده و مخاطب در ِ
ِ
به نوعی منفعل و منقاد به نظر میرسد؛ به تعبیر دیگر موزۀ ایر ِان باستان مطابق مطالعۀ کفی
و پالود( )2011در زمرۀ موزههای موزهدارگرا (علمی و محتوامحور) قرار میگیرد .این رویه

ادی عمل بیشتری در
در موزه دور ِان اسالمی ِ
وجه متعادلتری به خود میگیرد و مخاطب آز ِ
ِ

عریانی کنترل و نظارت کاسته میشود .اما شیوۀ توزیع در موزۀ انقالب
موزه دارد و بخشی از
ِ
میان متصدیان،
اسالمی و دفاع مقدس بهطور کلی متفاوت است؛ قدرت بهنحو متوازنی در ِ

راهنمایان و بازدیدکنندگان توزیع شده است بهنحوی که مخاطبان حین بازدید از موزه آزاد و
ِ
رها هستند ،قوانین سختگیرانه و نهیکننده در زمینههای مختلف آنها را در بر نگرفته است؛
قدرت
نحو مطلوبی در فرایند بازدید جلب میشود و حتی میتوانند از
ِ
ِ
مشارکت آنها به ِ
خالقیت خود نیز در حین سیر آثار استفاده کنند؛ به همین دﻻیل است که این موزه را میتوان
طبق دستهبندی کفی و پالود ( )2011در دستۀ موزههای بازدیدکنندهگرا به شمار آورد .این
روند به نوعی القاکنندۀ سیر قدرت گرفتن و محوریت مخاطب است؛ از انقیاد و انفعال در
ادی عمل ،اختیار و ابتکار در موزۀ انقالب اسالمی و دفاع مقدس
موزۀ دوران باستان تا آز ِ

ارزشها ،اهداف و باورهای مورد تأکیدی است که به وسیلۀ آپاراتوسها و تکنولوژیهای
نهادی مفصلبندی و مسلةط میشوند.
سایر یافتههای این پﮋوهش نیز همسو با مباحث مذکور بوده و حاکی از آن است که موزۀ
دوران اسالمی در سطح ظهور ،به معنای فضایی که به تعبیر فوکو در آن چیزهای متنوع بهعنوان
مجموعهای مشترک از اشیاء گفتمانی قابل مشاهده و شناخت میشوند و به لحاظ آپاراتوسها
و تکنولوژیهای نهادی که هر کدام از آنها چنانکه گفته شد دربرگیرندۀ عناصر متعددی
هستند ،نسبت به موزۀ ایران باستان چشم نوازتر ،مجهزتر و مخاطب پسندتر است و با توجه
به اینکه ساختمان این دو موزه در مجاورت یکدیگر قرار دارد ،بازدیدکنندگانی که از این موزه
پس از موزۀ ایران باستان دیدن کنند تفاوت محسوسی را به لحاظ عناصری که در بخش یافتهها
به آنها اشاره شد تجربه خواهند کرد؛ بهطور یقین این میزان از تفاوت میتواند معانی و
کارکردهای گفتمانی مشخصی را نیز با خود به همراه داشته باشد .این بخش از یافتههای
پﮋوهش با نتایج مطالعۀ نساج و سلطانی( )1395مبنی بر اینکه معماری و زیرشاخههای آن
نظیر سامان فضایی ،شکلی از سیاست است که در طول تاریخ ،رژیمهای سیاسی از آن
بهمثابه ابزار تبلیغاتی خود بهـره بردهاند ،همسو و مطابق است.
موزۀ انقالب اسالمی و دفاع مقدس نیز با فاصلۀ بسیار زیاد از هر دوی این موزهها،
موزهای زیبا ،روزآمد ،روایتمحور ،متناسب با گروههای سنی مختلف ،جذاب ،فناورانه،

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

35
تحلیل رابطه میان نهاد
قدرت و نهاد موزه در ایران...

مخاطبمحور ،تعاملی و دارندۀ عناوینی چون مدرنترین موزۀ ﻏرب آسیا و بزرگترین موزۀ
جنﮓ در جهان اسالم است .در این موزه عالوه بر توزیع متوازن قدرت ،تعامل متعادل و
ِ
سازندۀ هر سه عامل سطح ظهور؛ ناظر به سامان فصایی ،طراحی ،چینش و نحوۀ قرارگیری
ِ
و نمایش آثار ـ که در بخش یافتهها به تفصیل اشاره شد ـ مراجع تعیینکنندۀ موضوع شناسایی
و جدول مختصات که مصادیق متفاوتی از جمله تاریخ انقالب و جنﮓ و همچنین مبانی
سیاسی حاکم را شامل میشود ،به منظور
فکری ،فلسفی و اندیشهای انقالب و نظام
ِ
گفتمان مطلوب ،مورد توجه قرار گرفته است .مخاطبی که به بازدید از این موزه
مفصلبندی
ِ

میآید روایت دوران جنﮓ و وقایع آن را در فضایی مدرن ،مطبوع و آرام و در قالب فناوریهای
نوین و پیشرفتۀ دیجیتالی از نظر میگذراند .این تجربۀ به ظاهر متناقضنما میتواند القاکنندۀ
این پیام باشد که آرامش کنونی و پیشرفتهای کشور در عرصههای مختلف حاصل فرهنﮓ
شهادت و مقاومت در برابر استکبار است .این همان کارکرد آرمانشهری هتروتوپیای مورد
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پیشرفت
اشارۀ فوکو و نویدی است که موزه از ظهور گفتمانی جدید در میان نمایش آثار و
ِ
بیپایان در دانش میدهد .همچنین این یافته با پﮋوهش موسیزاده و آیتوگ( )2018مبنی بر
اینکه ساخت موزهها در هر زمان نشاندهندۀ فنآوریهای روز ،دستاوردهای علمی و
سیاستهای موجود جامعه در آن دوره است مطابقت دارد .به این ترتیب موزۀ انقالب
گفتمان
اسالمی و دفاع مقدس با بهره گیری از آپاراتوسها و تکنولوژیهای نهادی خود
ِ
استکبارستیزی ،مقاومت و پیشرفت را بازتولید و آن را مسلط میکند و به تعبیری که دبیرینﮋاد
در مطالعۀ خود برای فرانسه به کار میبرد ،میتوان آن را نمایشگاهی برای قدرتسازی
جمهوری اسالمی ایران دانست.
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ش پ 2008-1847 :

© نویینحم  /دسگیسی ب مگ ک مل مق ل بیاس س قوانح کییگحو ک م نز

آزاد است.

عرفیزدایی بین کاربران اینستاگرام؛ ارائه یک نظریه مبنایی
1

محمدحسین سیاح طاهری

دریافت1400/09/17 :؛ پذیرش1400/12/26 :

چکیده

بیخالف بیخی نظیی ر شبک ر  ،اجگم عی مج ز ،منجی ب عیفیشح رم ک ببیا خود نشحهانح.
دب ای مق ل ب دنب ل پ سخ ب ای پیسش ریگحم ک مهمگیی عوامل تقویتکننحه عیفیزدایی دب
شبک ر  ،اجگم عی مج ز ،و ب صوب موبد ،اینیگ میا چحیت و ک ببیا ب چ شحوه و تکنح ر یی
دب مق بل اثیا عیفیکننحه شبک ر  ،اجگم عی مق ومت میکننح؟ بی ای اس س ب بوش نظیی مبن یی
از دانشجوی ک بشن سی دانشگ هر  ،تهیا ک مذربی بوده و دب اینیگ میا دابا ،سحود چنحرزابنفی
دنب لکننحه بودنح مص سب ب عمل آمح .از آن باجع ب سب ر و تکنح ر  ،موبد اسگف ده دب شبک
پیسش ب عمل آمح .نگ یج مص سب ر وابد نی افزاب  Maxqda20شح و پس از س میسا کحمذاب،
نگ یج دب ده مقول میدآوب ،شحنح :ای مقول ر عب ب انح از زمحن پحش شبک ا ،ایج د زبه سف ظگی
معیفت فیامای ب شبک قحب کنشگی ،مزینش سب زنحمی مؤمن ن ی دآوب ،و میاقب باوغ دب
تع مل میاقبت دبونی و بحیونی صبوب ،فکی ،و س خت شبک بومی .دب نه یت مهمگیی ی فگ تحقحق
صوب بنح ،رم ای مقول ر دب ق لب مقول محوب« ،مج رح آم ر ن » و تکمحل نظیی مبن یی بود.
ی فگ ر نش داد ک عیفیزدایی دب شبک ر  ،اجگم عی مج ز ،تنه ب بع یت ای عوامل امک پذیی
خوارح بود.
کلیدواژهها :اینیگ میا شبک ر  ،اجگم عی مج ز ،عیفیزدایی سکوالبنشح

یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 .1دکگی ،ج مع شن سی دانشگ ه عالم طب طب یی تهیا اییا (نویینحه میئول)


 .1مقدمه

بیاس س نظیی کالسح پحشبحنی عمحه انحیشمنحا عاو اجگم عی ای بود ک ب توسع
ً
عام محب و عقالنحت ابزاب ،دینحاب ،زوال پححا خوارح کید و تقییب اغاب دانشمنحا
ابوپ یی از افیو زدایی دی زدایی و عیفیشح  1بشی دب امگحاد ت بیخ سخ ب مح آوبده
بودنح .ب ظهوب بس ن ر  ،نوی ابتب طی مجحدا بیخی ص سبنظیا تالش کیدنح دب امگحاد
بونح رم مگفکیا ی البگ دب شکل و شم یای مگف و و ب تع بحی ،ت زه ی سخ بگوینح ک
.)1382

«جه دب س ل سکوالبشح و دی دب س ل تضعحف و زوال است» (اینگاه ب
ً
ام شیایط جه امیوز چنح نش میدرح ک بونحر  ،دینحاب ،لزوم دب امگحاد آنچ
نظیی پیدازا پحشبحنی میکیدنح تغححی نمیکنح .دب ای بابط سحاقل از دو جیی اقب ل ب
دی دب جه میتوا ی د کید :نخیت جنبشر  ،نوپحیح دینی( 2ی معنویتمیایی جحیح)
ً
ً
ک دب واقع مح فل و جیم ر یی ی عمحت من سکی و بعض موعظ ا ،ی بوده ک بحو توسل ب
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

40

دوره  ،15شماره 2
تابستان 1401
پیاپی 58

وجوه اعگق د ،و شییعگی خ ص «دب شیایط بویگیدانی میگیده از ادی بزبگ بخشی از نح ز
معنو ،انی محب با بیآوبده میس زنح» (شج عیزنح  .)46 1386دو نوعی جحیح از
ً
دی وبز ،دب فض  ،جه نی ک دب واقع بوآوب ،مجحد ب ادی ت بیخی و عمحت ابیارحمی
است ک از آ ب «جنبشر  ،دینی نوی » 3ی د میشود .ویژمی مهم ای جیی

دینحاب ،ب

سفظ ویژمیر یی چو اطالقمیایی (دب مق بل س یی مذارب و میایشر ) تم محتخواری
(دب عیص فید ،و اجگم عی زنحمی) اصولمیایی (دب مواجه ب تغححیا زم ن ) است
(رم ) .وجود ای جنبشر نش میدرح ک خأل معنو ،دب زنحمی انی محب زائل و ن بود
نشحه است.
ب نظی میبسح عیفیشح تحت تأثحی بیخی عوامل محاخا می دچ ب توقف و واژمونگی
شحه و سگی دب بیخی موابد ب عث تقویت ج یگ ه دی نزد بیخی ک ببیا شحه است ک م
تعبحی «عیفیزدایی» 4با بیا ،توضحح ای فیاینح انگخ ب میکنحم .البگ ای عنوانی است ک
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

.
.
.

بیمی دب دوبه دو نظیی پیداز ،خود از بخداد فیاینحر  ،واژمونگی دب بابط ب دی تحت
رمح عنوا دف ع نموده است (بیمی  )8 1380فیاینح ،ک طبق تعییف ج یگ ه دی نزد
فید و دب عیص اجگم ع جنب اصای و اس سی پححا کنح و دی دب محوب تصمحممحی،ر  ،فید
و ج مع قیاب میمحید.
دب فض  ،مج ز ،نحز شوارح ،بیا ،عیفیزدایی میتوا پححا کید .از جما اینک امیوزه
اکثی قییب ب اتف ق عام و واعظ بی بو ،اثیبخشی و ک بایی بس ن ر  ،اجگم عی دب تع مل
ب ج مع مؤمن سیم ی مذاب ،میکننح .بیا ،بیح ب ،بس ن ر  ،اجگم عی ب ی سکو،
ایحهآل میجح جحیح ی محین بیا ،انگش ب عق یح اسالمی تبحیل شحهانح .بیخی واعظ
معیوف سگی ب عحد ج دویی ی محاحو دب موبد طیفحابا فحسبوک و الی ر بسححهانح.
دب ای خ ص م ننح بمض ی سج بیخی از زائیا از توئحتکید بیا ،ابائ ی

سس

معنویت مج ز ،ب خ نوادهر  ،خود بهیه میمحینح و دب نه یت ظهوب جه د الکگیونح دب
اشک ل فع لحتر  ،ر کید و سمال س یبی ،و نحز اسگف ده از بس ن ر  ،اجگم عی بیا،
جنبشر  ،سح سی ی اسالمی انقالبر  ،اخحی عیب و( ...ایب بی
ای مطاب است .البگ م دب ای مق ل قصح نحابیم ک اثب

1

 )2014از زمیه شوارح

کنحم شبک ر  ،اجگم عی ب عث

عیفیشح ی عیفیزدایی ک ببیا میشونح ی ن ک آ با دب ج  ،دیگی پیداخگ ایم (سح
ط ری ،انگظ ب ،و ذک یی  )1400باک میخوارحم بیبسی کنحم ک ک ببیا عیفیزدا ب چ
شحوه و تکنح ر یی دب مق بل اثیا عیفیکننحه شبک ر  ،اجگم عی مق ومت میکننح؟
 .۲پیشینه پژوهش

بیخی تحقحق

ک دب ای بابط انج شحه عب ب انح از:

شج عیزنح ط لب

و صنعگی ( )1389دب مط لع خود ب عنوا «بیبسی بابط

جه نیشح فیرنگی و عیفیشح فید ،ب تأکحح بی نقش عوامل زمحن ا »،بیا ،جه نیشح
فیرنگی ابع د مخگافی م ننح تع مال بس ن ا ،جه نی محزا وابدا ک الر  ،فیرنگی
الگو ،جه نی ک ببید زب و ...دب نظی میفگ ک دب بعح بس ن ا ،جه نی از ش خص «محزا

یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

.
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اسگف ده از اینگینت» اسگف ده شحه است .ی فگ ر  ،پژورش نش میدرح جه نیشح فیرنگی
بابط میگقحمی ب عیفیشح دابد.
نگ یج مق ل افش بکه باللی و ساحم پوب( )1390ب عنوا «بیبسی وضعحت عیفیشح
دانشجوی و بیخی عوامل مؤثی بی آ » ک دب دانشگ ه بوعای سحن رمحا انج شحه است
بح نگی آ است ک  85دبصح دانشجوی نمیه عیفیشح پ یحنی دابنح .رمچنح مح
عیفیشح و بیخی مگغحیر م ننح مح تحصحل دانشگ ه میایش عیفی دوسگ و والحی و
نحز بهیهمنح ،از اینگینت بابط وجود دابد .دب بح تحقحق

خ بجی ش یح یکی از اولح

ک بر مق ل آبمفحاح و رولبی  )2003( 1است ک ب بیبسی «ابتب ط مح دینحاب ،و اسگف ده
از اینگینت» پیداخگ انح ایش بی پ ی نظیی اسگف ده و خشنود ،و نحز نظیی عیفیشح بابط
ً
منفی بح ای دو مگغحی با نش میدرنح .مثال افیاد مذربی بحشگی تم یل دابنح از اینگینت بیا،
ابتب ط ب رمقط با ش اسگف ده کننح ت ابتب ط ب افیاد ،ک خ بج از ج مع ش واقع شحهانح.
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ر یح ،کمپبل )2005( 2نحز دب مق ل «مالسظ ابع د معنو ،دب مط لع

ابتب ط

ب

وس طت ک مپحوتی» ب بیبسی ای موضوع میپیدازد ک چگون اینگینت میتوانح ب عنوا ی
فض  ،مذربی 3تعبحی شود و ،چه ب مون شن سی بیا ،اسگف ده دینحابا از اینگینت ابائ
میکنح .اینگینت ب مث ب  :فض  ،اطالع تی ی جغیافح  ،ذرنی مشگیک ی ک بم ه رویگی
و ی فض  ،اجگم عی.
بوزلحنح ر ِکت )2006( 4دب پژورش «دی و اینگینت» ب شکلر  ،اخحی اسگف ده از اینگینت

ب واسط افیاد مذربی و س زم ر پیداخگ و بح میکنح فض  ،اینگینت امک نی جحیح بیا،
تجیبح

دینی و بوسی (جذب بی ضت عزلت تنه یی و بیابی )،ب دست میدرح.

ابی الوسگ د )2010( 5دب مق ل خود ایم فع ال مذربی و سکوالب دب اینگینت با ب
مط لع موبد ،وبگ هر  ،سوئح ،بیبسی میکنح .نقط عظحمت دب ای سؤال مطی میشود
ک آی اینگینت ب دبک عمحقتی و تی رل دیحم هر  ،مذربی و غحیمذربی کم میکنح ی

یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

.

اینک تع بض

موجود میبوط ب مفگم دینی با تکثحی ی تشحیح کنح .ای بیبسی دب مگ

آنچ ک ب عنوا ی عمل مگق بل از نحیور  ،عیفیکننحه و ضحعیفیکننحه دب جوامع پس از
صنعگی جوامع امیوز ،غیب تاقی میشود قیاب میفگ است.
نگ یج مط لع مکحنحه الماحک  )2016( 1ب عنوا «تأثحی بس ن ر  ،اجگم عی بی ایم و
سب

زنحمی جوان

میححی» نش

میدرح ک رمبیگگی معن داب ،بح بس ن ر ،

اجگم عی و تغححی دب مح لب س جوان میححی وجود دابد .رمچنح بس ن ر  ،اجگم عی دب
بونح مح و ظهوب خیدهفیرنگر یی م ننح اسگف ده از مخففر  ،مفگ ب ،دب چت 2پ ن
س یبی ،و از ای قبحل تأثحیمذاب است.

تحقحق ن یانح و نحی )2007( 3ب عنوا «عحیی ِف ِینح م است! دینحاب ،ب عنوا ی ع مل
مح نجی دب اسگف ده از شبک ر  ،اجگم عی» نش میدرح رحچ ابتب طی بح دینحاب ،و
قیابمیفگ دب معیض شبک ر  ،اجگم عی وجود نحابد ام کی نی ک مذربیتی ریگنح قیاب
میفگ دب معیض ای س یتر با بحشگی مححود میکننح .رمچنح دب بح زن

بح دینحاب،

و اسگف ده از ی دمحی ،بویحادر  ،اجگم عی بابط مثبت پححا شح .رمچنح بیاس س نگ یج
ک ببیا جوا تی بحشگی م یل ب ادغ فن وب،ر  ،جحیح دب ایم خود ریگنح.
دب نقح پژورشر  ،فوق ب یح مفت ک اغاب تحقحق انج شحه ب صوب نظی ،است و
ً
ً
صیف ب تأثحی فض  ،مج ز ،و فن وب،ر  ،بس ن ا ،بی دی پیداخگ انح .ث نح کمگی تحقحقی ب
مقول عیفیشح ی عیفیزدایی دب شبک ر  ،اجگم عی پیداخگ است ی دالیل ای نحوه بفگ ب
با موبد توج قیاب دادهانح ک م دب اینج تالش کیدیم ب بوشی تجیبی ای خالء با پ سخ درحم.
 .۳روش تحقیق

ای پژورش دب ق لب بویکید کحفی و ب بوش نظیی مبن یی (میانحد تئوب )،انج شحه است.
«ارمحت ای بوششن سی از ی سو ب ق باحت آ دب نظیی س ز ،و از سو ،دیگی ب ایج د
ظیفی بیا ،تحاحل دادهر  ،کحفی میبوط است» (ایم

 .)331 1390بیا ،نمون محی ،از

یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

.
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بوش نمون محی ،نظی 1،بهیه بیده شح و ج مع آم ب ،دانشجوی ک بشن سی دانشگ هر ،
تهیا ک مذربی و دب اینیگ میا دابا ،دنب لکننحه سحود چنحرزاب نفی بودنح تعحح شح.
بیا ،انگخ ب اولح نمون ب یکی از تشکلر  ،دانشجویی مذربی میاجع شح .از افیاد
س ضی دب آنج سؤال شح ک چ کیی از بچ ر  ،مذربی و معگقح س ضی دب تشکل ریگنح
ک صفح اینیگ میا فع ل و دابا ،ف لووبر  ،ب ال داشگ ب شنح .سپس ب فید معیفیشحه
مفتومو ،تافنی ب عمل آمح و قحمت سضوب دب شبک زم اخگص صی فگ بوزان و نحز
تعحاد پیت و اسگوب ،بوزان موبد سؤال واقع شح .ب میفگ آدبس صفح اینیگ میا محگوا،
صفح ب صوب کای بیبسی شح ک مذربیبود فید تأیحح شود و سپس قیاب مص سب تنظحم
شح .یعنی افیاد ب س ش خص مذربی بود تعحاد ف لووب ب ال و مش رحه پیت و اسگوب،ر ،
آن انگخ ب شحنح .بیا ،مث ل مص سب شونحم (  -1ر د ،و -2سمححبض ) ب ای شحوه
انگخ ب شحنح.
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پس از اتم مص سب از افیاد دبخواست شح ت افیاد ب ویژمیر یی تیجحح مگف و ب
مص سب شونحه (از جهت جنیحت بشگ تحصحای) ب پژورشگی معیفی کننح-3 ( .ف طم
-4بض و -5محمحمهح ،ای مون ب دست آمحنح) و سپس از افیاد خواسگ شح ک افیاد،
مذربی و غحیتشکای ب م معیفی کننح ( -9اسمح -10زریا و -17ژیال) .دبنه یت
مذربیر  ،غحیسح سی دابا ،تحپ امیوز ،و نحز مذربی سح سی ولی اصال طاب ی
ضحسکومت ب عنوا ی

ش خص دب تف و پحشنه د شح ک نمون ر -19 ،امحیسیح

-26محمح و -27مهح ،بی ای اس س انگخ ب شحنح.
ب رمح شحوه تعحاد  27دانشجو ،ک بشن سی خ نم و آق دب بشگ ر  ،مخگاف انگخ ب
شحنح و ت زم بسحح ب «اشب ع نظی( »،ذک یی  )59 1381ب آنه مص سب ب عمل آمح.
ش ی ذکی است پس از انج ری مص سب محگوا ،آ توسط پژورشگی ب دقت پح ده شح و
ب صوب تن وبی و سحکاح دب طیاسی سؤاال بعح ،و نحز انگخ ب نمون ر  ،دیگی (مش ب
و مگف و ) از ی فگ ر  ،مص سب ر  ،قبای اسگف ده میدیح.
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

بیا ،کحمذاب ،و تجزی وتحاحل دادهر از نی افزاب

اسگف ده شح .واسح

ابزی بی پ بامیاف دبنظی میفگ و ب ری پ بامیاف ی ی دو کح آزاد (ب ز) نیبت داده شح .تعحاد
کحر  ،ب دست آمحه دب ای میسا (بی اس س شم بش نی افزاب) بیابی ب  1741کح است ک
دب ق لب  271مفهو دسگ بنح ،شحهانح .دادهر دب دو میسا مف رحم فیعی و مف رحم اصای
تقاحل ی فگنح و دبنه یت ای موابد دب ق لب انگزاعیتی ،قیاب میفگنح و از بح آنه ده مقول
مزینشی و انگخ بی ب دست آمح.
 .۴چارچوب مفهومی

دب بوش کحفی و نظیی زمحن ا ،ب ج  ،ایج د محل و چ بچوب نظی ،و عماح تیکید مگغحیر
از چ بچوب مفهومی اسگف ده میشود .بیا ،ای منظوب نظیی ا ،ک بابط مح عیفیزدایی
و شبک اجگم عی با ی فیاتی از وجود ی سی ،رمبیگگی ی بح کنح ی فت نشح .ام ب طوب
خ ص ص سبنظیا ب س دلحل عمحه امک عیفیزدایی با بیا ،افیاد دب فض  ،مج ز،
مگصوب شحهانح:
 .1-۴تأثیر بیشتر جهان حضوری

از نظی بیخی ص سبنظیا «عماکید و تأثحیا جه واقعی و نحیور  ،آ بیح ب قو،تی از
نحیور  ،س ضی دب فض  ،مج ز ،است مط بق آنچ م بکس فوکو بوبدیو و ...تأکحح کیده-
انح شیایط عحنی مفگم ر  ،موجود دب فض  ،داخای و بسمی ب ویژه مفگم قحب بسمی
و مححا ر  ،مح ط بی فید تأثحی اس سی بی افیاد دابنح (ت فض  ،مج ز( »)،س جح نی و قنبی،
 .)1392ای نظیی ب «پ بامگیر  ،غحیابتب ط تی نظحی س شغل خ نواده تحصحال و...
نحز ارمحت زی د ،دب تأثحی ی عح تأثحی پح ر  ،ابتب طی میدرح» (مهحیزاده .)1387
 .۲-۴تأثیر میزان و نوع استفاده بر عرفیشدن یا عرفیزدایی

اسگف ده از فض  ،مج ز ،بی رم ک ببیا ب طوب یکی اثی نحابد باک ب تعبحی فیانکویس و
ی م چی (« )2002آث ب اینگینت بی ک ببیا ن یکحست و مش ب باک مگف و و مگأثی از
عوامل مون مو از جما محزا و نوع مصیف اینگینگی آن است» (ب نقل از :کی الاهی
ً
 .)13 1389اس س نظیی «ک شت» ی پیوبش ک از سو ،میبنی مطی شحه نحز رمح ادع
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با مطی میکنح ک «بح محزا مواجه و اسگف ده از بس ن و واقعحتپنحاب ،دب محگوا و
بین م ر  ،آ بس ن ابتب ط میگقحم وجود دابد .ب ای صوب ک س عتر  ،مگم د ،مواجه
ب بس ن ا ،خ ص ب عث ایج د تغححی نگیش و دیحم هر  ،موافق ب محگوا ،بس ن میشود»
(ق سمی عحلیپوب و کح نپوب .)16 1391
 .۳-۴آزادی نسبی گفتار و رفتار

از نظی بیخی ص سبنظیا ب وجود نظ ب و محیییت پنه س کم بی فض  ،مج ز ،ب نظی
میبسح دب مق یی ب بس ن ر  ،میوری و جمعی کالسح

اینگینت آزاد ،بحشگی ،با بیا،

ک ببی خود ب ابمغ آوبده است.
از نظی ایش «اینگینت ضحس نیوب است و امک دسگیسی ب ری نوع اطالع تی دب آ
فیارم است .ب ای دلحل ک رحچ میز و سکومگی بی فض  ،اینگینگی س کم نحیت .ب رم
محزا ک ی نوجوا آمییک یی دب دسگیسی ب اینگینت آزاد است ی نوجوا اییانی نحز از
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رمح سق بیخوبداب است» (نوبمحمح35 1388 ،ی )31و «شوارح فیاوانی دال بی اسگف ده
اقاحتر  ،دینی سیکوبشحه از اینگینت بیا ،ب البید تحیک خود وجود دابد ک آن با ق دب
و س زوک بر ،

میس زد از انحص بر  ،سح سی فیرنگی و دینی بگییزنح و از مب سث
ً
بح الماای سقوق بشی ک لزوم رموابه انگق د ،نحیگنح بهیه ببینح» (رکت .)72 2006
ُ
بیاس س نظیم ه اب دی « 1دنح  ،دیجحگ ل ی تأثحی دوم ن بی دی میمذابد .از ی سو فض ،
جحیح ،ی نظحی ظهوب فیق ر  ،دینی جحیح ی بیا ،خالقحت دینی ایج د میکنح و از سو،
دیگی قامیویی وسحع دب سیاسی جه بیا ،تباحغ دی فیارم میآوبد» (اب دی .)2017

روسگ بد 2نحز میچ ارمحت تع مال بح افیاد (دب شبک ر  ،اجگم عی) با قبول میکنح
ام میمویح ک م ه ای مون تع مال دب جهت عکس عمل کیده و ب تنشر  ،نم دی دب
دینی دام میزنح (الوسگ د .)76 2010 3دب نگحج ای تاقی ک «فض  ،مج ز،

مب سث
ً
قطع منجی ب ایج د تی مح و تکثیمیایی دب ک ببیا خود میشود» توصحف دقحقی نحیت و ب
دالیای امک عیفیزدایی دب شبک وجود دابد ک م آ با ب تفصحل بیبسی میکنحم.

یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

.

 .۵نظریه عرفیزدایی

تم رحف نظیی مبن یی ی فگ نظیی ا ،مبگنی بی شوارح عحنی و اسگقیایی است .م دب اینج
ب نقلقول میگقحم عب با طی شحه توسط مص سب شونحم

اجزا ،س زنحه نظیی نه یی و

مقول محوب ،آ با اسگخیاج مینم یحم.
 .1-۵زمینه پیشاشبکهای

ً

اولح ی فگ تحقحق ای است ک عیفیزدایی لزوم از لحظ ا ،و ج یی آغ ز نمیشود و
نمیتوا نیبت ب عقب و پحشحن فیرنگی و اجگم عی ک ببیا بیتف و بود و بن بیای توج
ب «زمحن پحش شبک ا »،ریفید مهم است.
اینک فید ،ی «خ نواده مذربی» داشگ ب شح دب «عیفیزدا»شح و ،بیح ب اثیمذاب است.
خ نواده مذربی رم زمحن س ز میایش افیاد ب مذرب است و رم دغحغ میاقبت از بفگ ب و کنش
فیزنح دب فض  ،مج ز ،با دابد .البگ خ نوادهر کم بحش ب آسحبر و مزای  ،فض  ،مج ز،
ً
آشن ریگنح و «ج یگ ه فض  ،مج ز »،دب نزد بیح ب ،از آنه نیبگ من سب است.
تاگیا ک آمح ب ز سی سحتر بحشگی شح .دو س لی رم ب شح مق ومت کیدنح ک م نصب نکنحم
امیچ م نع م نمیشحنح .پحب معگقح بود ک وقگت با تاف نک  .م م نگیا بود ک تو ممک
است دب س یگی چحز ،میچیخی او ی وقت محگوا ،ن من سب معیفی کنح .میدانحم ارل او
1
خطر نحیگی» ( -10زریا پ بامیاف .)19

ب رمح سبب ضم عح مم نعت از سضوب دب فض  ،مج ز ،بحشگی آنه بی عماکید
فیزنحا خود دب ای فض نظ ب داشگ انح .البگ «نوع نظ ب » بی فیزنحا از کم ت زی د
مگف و است

ً
«میدانیگنح ممک است آسحب داشگ ب شح .مثال چت ب ش صحبت ب ش  .کنگیل میکیدنح ام
نمیمفگنح ب خ طی ای بوده است .رمحش به ن دبس با میآوبدنح .ام اال ک فکی میکنم میبحنم
ک بیا ،ای می ئل رم بوده است» ( -19امحیسیح پ بامیاف  24و .)25

ً
آنچ ج لب توج است اعال اعگم دداشگ خ نوادهر ب فیزنحا (و اسگم ال نظ ب

ن محیوس) و شخصحتبخشی ب آنه ب ج  ،کنگیل سفت و سخت بوده ک رم اغاب افیاد
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 .1منظوب از عالئم اخگص ب ،بک ببفگ مص سب شونحه شم به  10ب ن زریا و پ بامیاف  19بی اس س شم بش نی افزاب است.
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از ای نحوه نظ ب بض یت داشگنح و رم ب دلحل کیامگی ک دبی فت کیده بودنح بحشگی از
خود دب فض  ،مج ز ،میاقبت میکیدنح.
اعگم د پیبنگتی بود .اوایل ش یح موشی چ محکیدنح ولی دب سضوب م ای ک ب با نمیکیدنح.
میمفگنح اعگم د ک مل دابیم» ( -5محمحمهح ،پ بامیاف -25 25سیح پ بامیاف .)39

دبنه یت بود دب «مححط اجگم عی س لم» ب ویژه دب دوبا نوجوانی ث نوی و دبحیسگ و
نحز سضوبی فگ دب جمعر و مح فل مذربی ب عنوا تقویتکننحه بفگ ب صححح فید دب مححط
سضوب ،و مج ز ،میشحه است.
 .۲-۵ایجاد زره حفاظتی

ب بغم وجود محگوا ،مثبت و من سب ب نظی میبسح محگوا ،غ لب دب شبک ر  ،اجگم عی
خ بجی و اینیگ میا ک موضوع تحقحق م ست محگوا ،منفی (دب شکلر  ،مخگاف
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محگوا ،سکوالب شبه

دینی تص ویی ضحاخالقی و )...است و اغاب مص سب شونحم

تحقحق م دب مجموع «ابزی بی منفی از محگوا ،اینیگ میا » داشگنح.

ً
عمحهاش نشی محگوا ،ن میبوط است ن لزوم غحیاخالقی .محگوا ،ن میبوط است ک ایج د مشکل
میکنح .مثل ش خر و پانگر  .نمیتوانم بد کنم ک محگوا ،اینیگ میا بح است» ( 18اسی
پ بامیاف .)21

و ج لب اینک دب توضحح مطاب از رم تمثحل معیوف چ قو و شمشحی دبب به فن وب،
اسگف ده کیدهانح:
«شبک ر  ،اجگم عی ی شمشحی است ک  80دبصح دی ا با میبید  20دبصح سفظ میکنح»
(  19-امحیسیح پ بامیاف  206و  17-ژیال پ بامیاف .)115

ای تاقی ب عث شحه ک افیاد نح ز شحیح ،ب «تقویت بنح در و بیش ر  ،دینی» خود پححا
اسی س کننح .اسگع به س خگم دب ای جهت س ئز توج است:
ب شخصش بیگگی دابد ب پ ی ر  ،اعگق د،اش ب خ نواده و تفکیاتش .ی س خگم نی امی
پ ی ر یش محکم نب شح ب لگح ،میبیزد .جوا ی شوب و رحج و خاقح تی دابد .دب آ س
ً
میام قوا ،جنیی و نح زر یی دابد .ب مث ب ی س خگم میم نح ک پ ی ر یش محکم نحیت و
ی تک اسگح ج دابد ( -16محی پ بامیاف .)34

امی سؤال ی شبه ا ،دب بابط ب اعگق دا و ب وبر  ،دینی ب وجود میآیح سییع دب س لت
«پ سخی بی» قیاب بگحینح و اج زه فیاموشی و ت نشح شح ای مب سث و ی تجمع بحش از سح
و ممیاهکننحه آ دب ذر با نحرنح.
ب محض اینک ی سؤال بیایم پحش میآیح ک نکنح دابد باست میمو یح رم موقع دب موبدش
میبو میخوانم .چو امی ب س ل خودش بر کنم ب میوب اسی س میکنم ک انگ ب دابد باست
میمویح و یواشیواش تم ابزشر  ،م زیی سؤال میبود 10- ( .زریا پ بامیاف .)68
ی باه دیگی ای است ک رم رشگگ با سیچ محکنی ک ش یح جوابش با داده ب شنح (  20-فیخ
پ بامیاف .)79

افیاد دب ای س لت تالش میکننح ت ب اس تحح و مش وبا آم ه و دلیوز ابتب ط داشگ ب شنح
و آنچ با نمیداننح از ایش بپیسنح و سگی دبو شبک از «بارنم جویی» غ فل نب شنح .نکگ
دیگی ،ک توسط پ سخگوی تأکحح شحه بود ای است ک سضوب ع د ،دب شبک ر ،
اجگم عی خود فید با ب چ لشر  ،فکی ،و اخالقی فیاوانی بوبیو میکنح بن بیای «پیرحز
از انج بفگ ب پیخطی» دب شبک اجگم عی ضیوب دابد و نح ز ،نحیت ک ک ببی ب طوب عمح
خود با دب معیض محگوا ،ن من سب قیاب درح.
میشونح.

پیرحز از بفگ بر  ،پیخطی دب شبک ر  ،اجگم عی! بعضیر دب پحجر  ،بیخود عضو
وقت زی د میمذابنح .نمیمویم مح فظ ک ب ی بیگ ب شنح .ای فض خودش خطین ک ریت تو ک ب
خطین ک نک  .بی ،پحج بیببط ف لو کنی .خواننحه ز خ بجی ف لو کنی .ی فال شحخ ور بی ک
پیت ف بسی میمذابد .ای ک ب ع قالن ا ،نحیت ( 27-مهح ،پ بامیاف .)103

ً
از آنج ک شکلداد ب اعگق دا دب بیگی و دبو شبک محیی نحیت تیجحح ای ک ب
پحش از وبود ب شبک ر  ،اجگم عی مج ز ،انج شود و افیاد ب رمیاه ی «زبه سف ظگی»

1

وابد مححط اینیگ میا و دیگی شبک ر  ،اجگم عی شونح.

ً
کیی ک سپیش با فع ل نکیده نب یح اینیگ میا بح یح .واقع خودش ضیب میخوبد ...ی الاقل
ب سح ،بسححه ب شح ک امی مواج ب میئا ا ،شح دنب ل جوابش بیود و پحگحی ،کنح ( 5-
محمحمهح ،پ بامیاف .)70
آنک ب عحن و زبه خ صی بیود بیایش بهگی است ( -12میتضی پ بامیاف .)23

یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 .1تالش شحه ت کاححواژهر  ،انگخ بشحه ب عنوا مقول عح عب با پ سخگوی ب شح.
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 .۳-۵معرفت فراملی به شبکه

بیخی از افیاد موبدمط لع بی ای ب وب بودنح ک شبک ر  ،اجگم عی مج ز ،نیبت ب محگوا
خنثی ریگنح و رحچ جهتمحی ،خ ص دینی سح سی و ...نحابنح .آنه ب ویژمیر  ،فنی و
نحیو ،انی نی موجود دب ای شبک ر اولویت میدادنح و بی ای ب وب بودنح ک آنچ تعحح کننحه
غ لبشح محگوا ،منفی ی مثبت است محزا فع لحت ک ببیا و اسگف ده صححح از ق باحتر
ً
و اصطالس آپش ر  ،نه دهشحه دب شبک است.
م ب ذا شبک بینمیمیدانم .محگوا رم خودش ب خود،خود مبگذل نحیت .کیی ابگذال با تزبیق
میکنح» ( -4بض پ بامیاف .)23
شبک ی سی ،پح دهنظ دابد ک دب اییا میحح عاینژاد و آمحنحوز و ...است ک ابادهاش با ب اینه
تفویض کیده است ( -12میتضی پ بامیاف .)53
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ام دب مق بل بیخی «ب وب ب اعم ل محیییت شبک » دب آشک بس ز ،ی دستکم
«ضییبدری» ب محگوار  ،رمیو ب ارحاف و مق صح محییا شبک ر  ،اجگم عی مج ز،
و دستانحبک با پشت پیده آ داشگنح.

ً
ً
قطع کنگیل میشود .ی ص سب شبک ی آنه ک ذ،نفعانح .مثال زاکیبیگ کنگیل میکنح فحسبوک
با .ای ک میام است و دب اخب ب رم آمحه است .کیی ی بیگی ایج د کیده و ی سی ،آد آمحهانح
ای تو معاو است ک دنب ل اثیمذاشگ است و اثی رم میمذابد ( -4بض پ بامیاف -17 61
ژ یال پ بامیاف -24 94سعحح پ بامیاف .)69

اعم ل فش ب از سو ،شبک دب تحقحق دیگیا رم مطی شحه از جما پگیسو نحز
خ طینش میکنح «پاگفی ر  ،پیبحننحه م ننح اینیگ میا ممک است ک ببیا با تحت فش ب
نئولحبیالی بیا ،ابائ ی تصویی ع لی از خودش قیاب درنح» (پگیس

1

 .)2020تصویی،

ک ب عیفیشح و لحبیالحیم رمخوا ب شح.
دسگ اخحی ب اخب ب طی شحه دب بس ن ر دب بابط ب رمک ب ،اینیگ میا ب دولت ای ال
مگححه اش به میکیدنح و رم ب تجیب شخصی خود ب ویژه ب ک ب دب بخش جیتوجو،
پیت اینیگ میا موسو ب «اکیپاوب».

یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

اولش ک اینیگ میا نصب نکیدها ،و رحچی جیتوجو نکیدها ،ب ز ای محگوا ،ن من سب با
میآوبد .نش میدرح ک ی جهتمحی،ر یی خود اینیگ دابد اعم ل میکنح ( -6امح پ بامیاف
-11 56بیح ن پ بامیاف )71
ً
خود اینیگ میا ک مال بیا ،رم واضح و مبیر است ک ری محگوایی ک دوست دابد ک مل پخش
میشود .پحج افیاد سپ ری م بیگ میشود ام پحج ق تل رمحانی ب ز است ( -17ژیال پ بامیاف )89

ب نظی میبسح اکیپاوب بیاس س تشخحص روش مصنوعی اینیگ میا نیبت ب
عالقمنح،ر  ،ری ک ببی محگوار یی با ب و ،پحشنه د میکنح ام پ سخگوی دب بیطیفی
ای ق باحت تشکح میکیدنح.
ظ ریش ای است ک الگور  ،فکی ،م با میبحنح و بی اس س آ ب م پحشنه د میدرح .ام فقط
ً
ای نحیت .م ص دق ن ب سمگش میبویم ام او ک مال ب صوب رحفمنح و سح سی پیتر با ب
م نش میدرح» ( -13اسم عحل پ بامیاف .)79
اطیافح م امی م ری ی پیت ن من سب ب زیگی ،با الی میکنح ی پیت بض ش ه پهاو ،با
الی کننح سییع بیا ،بنحه میآیح .ام آق  ... ،ک بحشگیی ابتب ط با ب او داب از او رحچ نمیآیح
( -14سحح پ بامیاف .)65

عالوه بی ای بیخی ک ببیا «تجیب شخصی دب کنگیل و نظ ب »شح توسط اینیگ میا
داشگنح .مط لب و پیتر  ،آن دب بابط ب دف ع از سپ ه پ سحابا سذف شحه بود ام
محگوار  ،میگهج ک جزو خطقیمزر و قوانح خود اینیگ میا اعال شحه بود کم بحش
دب شبک بیوز داشت.

ً
صحدبصح .کنگیل میشود ک صفح م با میبنحد .ی صفح سپ ه با میبنحنح .مثال م دبب به
س دث تیوبییی نحوزلنح پیت مذاشگم شبش پح آمح ک سذف شحه است ک امی دفع دیگی بگذاب،
صفح ا با میبنحیم .ی بحث تیوبییتبود سپ ه پحش آمح بفگم نگ ه کید صفح آ تیوبییت
ب ز است .ای دوت مطاب با کن ب رم مذاشگم و زییش نوشگم ای چیا ب ز است ام م ل سپ ه با میبنحیح؟
فیدایش دیح پ ک شحه است» ( -25سیح پ بامیاف -9 76اسمح پ بامیاف .1)50

یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 .1دب زم انج بیخی مصی سب ر  ،ای بسی ل (ابدیبهشیت  )1398اینییگ میا صیفح فیم نحر و افیاد منگییب ب سیپ ه
پ سیحابا با مییحود کید .ای اقحا ک پحش از آ مییبوق ب سی بق نبود بییح ب ،ک ببیا با نییبت ب بیطیف بود شیبک دچ ب
شی و شیبه کید .ام دب زم نگ بش ای سیطوب (د ،م ه  )1398اینییگ میا کاح «صیفح پیب زدیح» ،ک تصیویی ی رشیگگی
ً
ً
از شیه د سییداب ق سیم سیاحم نی منگشیی کیده بودنح با مححود و بعضی مییحود کید و اسگم ال رماکنو نظ ب و دسیگک ب،
اینیگ میا بیا ،ک ببیا آشک بتی شحه ب شح.
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دب مجموع یکی از م ر  ،مهم دب عیفیزدایی شن خت دقحق مححطی است ک
کنشگیا دب آ ب فع لحت مج ز ،اقحا میکننح .اینک ای مححط و نی افزاب بس ن ا ،و
ابتب طی ب چ رحف (ایحئولوژیکی) تولحح شحه است؟ توسط چ کی نی محیییت میشود؟
چ اقگص د سح سی بی ای مححط س کم است؟ و دب ی کال «معیفت فیامای» نیبت ب
ارحاف میداننحم و توسع درنحم شبک ع مل مهم دیگی ،دب عیفیزدایی است.
 .۴-۵قدرت کنشگری

ب بغم آنچ دبب به امک

اعم ل محیییت مفگ شح بیح ب ،رمچن

بی «قحب

کنشگی »،ک ببیا دب ای شبک ر ب وبمنح بودنح:
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معگقح امی کنشی دابد بیعاح دی و اعگق دا صوب میمحید .کیی ک اطالع دابد ب یح واکنش
درح .خحای وقتر م اطالع تی دبب به شبه نحاشگ ا ام دیحها ای شبه ا ،ک ایج د میکنح ب
محزا دی م و سنگ مح م نمیخوانح .بفگ ا چه بت مطاب دبب بهاش خوانحها و جواب
طیف با دادها ( -10زریا پ بامیاف.)66

دب پ یح تیی سطح ک ببیا ب دلحل «تکاحفمیایی» دینییانقالبی ک بیا ،خود ق ئل
بودنح سضوب دب ای مححط با وظحف ا ،تاقی میکیدنح ک مید با نج درنح ی دستکم
ً
بوایت خود با از بویحادر  ،سح سی س کم کننح .البگ ای نحوه سضوب بعض از سی جبی و
ً
بیانگحزمی طبحعگ «کماثی و انفع لی» بود.
ا ،ک ش شبک ر  ،اجگم عی نبود ام اال ک ریگنح م ب یح ب شحم» ( -5محمحمهح ،پ بامیاف
)75
طبحعی است ک م ای تفکی ،ک دابیم آ رم دب ای دانشگ ه عاو پزشکی ک سحاقل  200ت ب
شح ب تفکی م مخ لفانح و موضع دابنح و ب عنوا دشم ب م نگ ه میکننح تأثحی ،نحابد .ام
م ب نحت اثیمذاب ،نمیآیم .تأثحیمیفگنح چ بهگی ( -15مجحح پ بامیاف .)68

کی نی رم بودنح ک «پحیوز،ر  ،کوچکی» دب ای فض ب دست آوبده بودنح افیاد ،با
ق نع کیده بودنح فع لحتر  ،محنی موفقی داشگنح و ای موفقحتر انگحزه فع لحت بحشگی آن
ً
دب شبک میشح مخصوص امی ای بفگ ب ب صوب جمعی و دب ق لب تشکحال انج
میشح تأثحیمذاب ،بحشگی داشت.

م ی مقبولحگی دابیم از ای لح ظ ک دب ی دانشگ ه خوب ریگحم و چنح ب ب رم اثب شحه است
ک سیف م عامی است خب بویش سی ب ب ز میکننح ( -9اسمح پ بامیاف .)108
خود م ک دب جه د ،ک ب میکید ب قیابم ه و دانشگ ه و ...وقگی میمفگم ک فال ج ای مشکال
ً
ریت ای طوب ،ریت و مثال ای بنحه خحا ای نح زر دابد ب ی بحث م لی ی کگ ب دبم و ...ری
ک داوطاب ک ب خحی است بیمالا  .تأثحیش با میدیح ک چقحب خوب است .م دب ف لووبر یم میدیح
ای با .سگی بچ ر یی ک مذربی و دب ای ف زر نبودهانح ( -19امحیسیح پ بامیاف .)85-86

البگ نشی محگوا ،دینی ب عث «تأثحی بو ،خود،ر » نحز میشح .خود فید اول از رم
بیا ،انگش ب محگوا ،مفحح نح ز ب مط لع و پژورش پححا میکید و دیگیانی ک ب لح ظ فکی،
و عقححتی ب و ،نزدی بودنح اولح مخ طب و خواننحه مط لب و ،ب شم ب میبفگنح.
نهجالبالغ خوانی داشگحم .ی طیسی ب ی میوری دب اینیگ دابیم ک ری بوز ریکس وقت کنح ی
سکمت از نهجالبالغ با میمذابیم دب اسگوب،ر ت سکمتر با تم بکنحم ( -17ژیال پ بامیاف .)72
امی م ب موب یل بخوارم مطاب دو صفح ا ،بگذاب ب یح بحیت صفح بخوانم ک دو صفح
بگذاب  .تولحح محگوا واقع تأثحیمذاب است .سگی بیا ،ب،شحی کید ب یح ی ب ب با بخوانحح ( -18
اسی پ بامیاف .)51

نکگ مهم دیگی ،ک از نظی مص سب شونحم ب یح دب انگش ب محگوا بحا توج کید توج
ً
رمزم ب محگوا و ق لب است .ای مون نحیت ک ری محگوا ،س لم و مفحح ،لزوم ب اسگقب ل
ک ببیا مواج شود .سگی بعضی اوق

انگش ب محگوا ،دبست ب شحوه و بوشی ن میتبط اثی

معکوس از خود بیج  ،میمذابد.
خحایر پیتر  ،مذربی عکس کیبال و سی میمذابنح و ی شعی مذربی رم دابد .ام تأثحی،
بو ،دینحاب ،م نحابد او محبت تو ،دل م ریت دیگ  .ام تأثحی بیعکس ش یح مذاشگ است»
( -3ف طم پ بامیاف .)82
چو عمو بچ ر  ،مذربی و خود قباش سواد بس ن ا ،با نحابیم عموم محی میکنحم و تأثحی
چنحانی پححا نمیکنح ( -13اسم عحل پ بامیاف .)71

توج ب اقگض ئ

بس ن ا ،و «ک دوپحچی محگوا» از ضیوب ر  ،فع لحت مؤثی مج ز،

است .عایالخصوص شحوها ،ک ب ق لب کای اینیگ میا ک ب تعبحی ،ت یمالی و نم یش
زنحمی بوزمیه است تن سب داشگ ب شح.
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ً
دنب ل تأثحیمذاب ،سحاکثی ،ریگم ام لزوم مفهو ایحئولوژی نحابد و مطاب مذربی نمیمذاب .
سعی میکنم شخصحگم با دب ذر ای افیاد شکل بحرم .ای شخصحت دب دیگحلاش نگ ه اجگم عی
عق یح مذربی و سح سی رم ریت ( -26محمح پ بامیاف .)29
م اسگوب ،ک میمذاب سعی میکنم فض  ،وصلکید زنحمی بوزمیه ب عق یح و منظوبم فکی،
افیاد ب شح ( -21سبح پ بامیاف .)18
 .۵-۵گزینش سبک زندگی مؤمنانه

شبک ر  ،اجگم عی ب عث تغححی دب ارمحت و میجعحت افیاد بیجیگ و مهم دب فض ،
مج ز ،شحه است .امی دب فض  ،سضوب ،دانشمنحا دب زمحن ر  ،عامی و میاجعتقاحح دب
زمحن ر  ،دینی محل ابج ع افیاد محیوب میشونح دب اینیگ میا رنیمنحا ب زیگیا و
وبزشک با و آنه یی ک از جذابحتر  ،ظ ری ،بیخوبدابنح محل بجوع شحهانح .بن بیای
اظه بنظی سابییگیر دب زمحن ر  ،دینی مهم و دبست تاقی میشود.
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ً
سابییگیر ی سیف دینی با بگویح ک اشگب ه است مطمئن مید ب وب میکننح ( -8وسحح
پ بامیاف -19 106امحیسیح پ بامیاف .)117

جحیحتیینش ک ی دم خحای بحث کید سیش شیوع کیدنح ک ای بالر ک از سحل و ...سیت
میآیح چو ک ری رفگ میگ بی امییک میمویحح .اسگوب،ر  ،م پی از ای بود .م اولح ب ب دب
ً
پحج رمیی یکی از فوتب لحیتر دیح  .رم زم زلزل ک اصال اییا نبود .چو او فوتب لحیت
خحای محبوب بود تأثحیش با میدیح  .دب مذربیر میدیح ک بح یح موج مثبت بفیسگحح .سگی آنه
رم تأثحی میفگ بودنح ( -10زریا پ بامیاف .)77

امیچ ای موابد اعالمی دب بفگ ب و مفگ ب سابییگیر و افیاد مشهوب دب شبک ر ،
اجگم عی اثیمذاب است ام ب نظی میبسح بحشگیی تأثحیمذاب ،ای افیاد بی عیفیشح
ک ببیا میبوط ب ن مفگ ر  ،و بفگ بر  ،عمای ایش است .سب زنحمی آنه غیبی و بعض

ً

غحیدینی است و از چنح جهت بی دی افیاد اثی میمذابد.
ی تأثحی دیگی ،رم ریت ک م ی سی ،با میبحنم ک بچ کوچ دابنح و افیاد ،مثل ساح
سوادکوری با دنب ل میکننح  ...دب اطیافم چنحنفی ،ک بچ کوچ دابنح دیحها ک میموینح ا،
ک ش م رم میتوانیگم فال با بیا ،بچ ا میخییح  .این ری بوز بیا ،خودش میمیدنح و ک ف
میبونح و لب سر  ،آنچن نی ت بچ ر شو میکننح و ...ای صفح ب عث میشونح ک خحایر
ن شکی ،کننح ک چیا خحا ب آنه میدرح ولی ب م نمیدرح؟ ی خحا شوری فالنی چقحب خوب
شوری م چیا ای طوبی ؟ اصال خحا چیا م با افییحه است؟ ( -7زینب پ بامیاف -11 61
بیح ن پ بامیاف .)126

تأثحی دیگی نم یش سب زنحمی افیاد مشهوب عح سضوب و ایف  ،نقش «دی » دب زنحمی
آنه ست .دی دب زنحمی آنه محوبیت و سگی سضوب نحابد و دب رحچ کنش فید ،ی جمعی
آنه ب دی ابج ع داده نمیشود.
شم امی ی س عت دب پحج آنه ب شی ی ب ب رم خحا تو ،ذرنت نمیآیح .بیتف وتیش نیبت ب
دی ای با الق میکنح ک آد ر بیتف و شونح .ک انگ ب ای با الق میکنح ک دی با از زنحمیش
جحا میکننح .ی اینک م میبحنم رمحش الک دابنح پحش خود میپیسم اینه چگون نم ز
ً
میخواننح؟! آدمی ک اینه با دنب ل میکنح بسم نیبت ب دی بیتف و میشود .مثل میحححت.
یکشنب ا ،میبود کاحی و میآیح .ای پح منگقل میشود ک م رم شب قحب میشود دع میکنحم
ً
من سبت مذربی میشود دع میکنحم .ومین دی دب زنحمی م ج نحابد .اصال دست و پ محیم
نحیت» ( -11بیح ن پ بامیاف .)89

«دمیمو کید میجعحت» دب شبک ر  ،اجگم عی الز است ن ب ای معن ک میاجع
تقاحح و دانشمنحا نحز دب اینیگ میا صفح بزننح باک ب ای معن ک ب مید دب بابط ب
لزو بجوع ب ع لم آم ری داده شود ک ری میئا با از ص سب تخصصاش دبی فت کننح.
البگ میئا سب

زنحمی فقط میبوط ب سابییگیر نحیت ب طوبکای مش رحه و

دنب لکید افیاد ،ک سب زنحمی غحیدینی دابنح بو ،افیاد ب لح ظ دینی اثی میمذابد .افیاد
اموب جذابی با ک دب اینیگ میا میبحننح تقاحح میکننح و سحاقل اینک بیایش ع د ،میشود.
قبحش دب ذر شم میشکنح و قبحش دب ذر او ک ای با پحش م ابیاز کیده است .دب ذر شم
ً
ً
رم رمح  .سگی اصال امی رم بحانحم نه یگ ی ساق سینفیه از دوسگ و ف محل ممک است
بحاننح ک فال کس دوستدخگی دابد .ام اال شحه است دب ی جمع  300نفیه ک میداننح ( -13
اسم عحل پ بامیاف .)83
یکیاش عم خود  .ک پحج آن شحح سیحنی با دیحه بود و میمفت وقگی میش ای طوب ،بود چ
ً
اصیاب ،ریت چ دب سی کنی .ببح ای مثل تو ب سج ب و قشنگ است و لزوم چ دب نمیمذابد
( -11بیح ن پ بامیاف .)44

پ یبنح ،ب مح و سب زنحمی غحیغیبی نح ز ب ی «خودآم ری نیبت ب سب زنحمی»
و تأثحیا آ بی دی دابد .ای خودآم ری البگ دب بیح ب ،افیاد وجود نحابد و میب ییت از
طییق آموزش ی از شحوهر  ،ی دمحی ،غحیبسمی ب ایش منگقل شود.
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م از ج یی سب زنحمیا تغححی کید اینه دبست شح .ب افیاد ،آشن شح و بحشگی فکی کید .
خود دنب ل ای بیو ک پشت ای قضح چحیت .تحاحلداده ک ب میکنم .ک آبه سب زنحمی دیگی،
رم ریت» ( -14سحح پ بامیاف .)147
ً
بچ ر  ،دانشگ ه با رم ف لو میکنم .مثال کی نی دوستدخگی و دوستپیی بودنح .دیح اینه ب رم
بفگ انح تیکح  .ف زشو مثبت بود و غحیاخالقی نبود .ای بیا سؤال ایج د میکنح ک مححوده
انی ر کج ب شح ک ک ب م دبست است ی ن » ( -27مهح ،پ بامیاف .)68

بیخی از مص سب شونحم م اذع داشگ انح ک ب واسط اینیگ میا سگی تغححیا
ظ ری ،دب خود ب وجود آوبدهانح البگ صیف تغححیکید منفی ی مثبت نحیت« .ب زانحیشی
غحیتقاحح »،ب نحو ،ک فید آم ر ن عق یح و بفگ ب خود با دب شبک انگخ ب کنح از دیگی
لواز و تأثحیا سضوب فع الن دب فض  ،شبک ر  ،اجگم عی است آ رم ب شحوها ،ک ب
رمگیایی انحیش و کیداب منجی شود.
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ً
ً
ممک است ب تعبحی ،تغححی مزاج بحرح .مثال ت دییوز م لب سم ای طوب ،بوده ک مثال پحیارنم بو،
شاواب بوده یق آخونح ،میبیگم و ...ام میآ اینیگ میا میبحنم ک فالنی رم ک سیفر  ،مذربی
میزنح ام دب عح س ل تیشی آسگح کوت ه و شاواب جح میپوشح و ی مور یش با خ م ا ،میزنح.
خب ای تغححی مزاج بخ میدرح ک م رم میتوانم ای طوب ،ب شم» ( -9اسمح پ بامیاف .)59-60

ای میئا دب مط لع

ابوپ یی نحز موبد تأکحح قیاب میفگ است ک فیصتر  ،ابائ شحه

توسط اینگینت بیا ،بح رویتر  ،تیکحبی میام میتوانح فض ر یی ایج د کنح ک ب افیاد
اج زه درح ب تیکحب عن صی فیرنگر  ،مخگاف ب طوب خالق ن دبب به دینحاب ،خود
(ببیخالف کاحش ر ) بحث کننح .فض ر  ،سو آنالی ب اعض  ،اقاحتر م ننح میام ن
دب ابوپ کم میکننح ت بوایتر  ،جیی اصای دب موبد جوامع مگعاق ب خود با تغححی
درنح (پنحنحنگگو

1

 .)2018ب رمح دلحل است ک بیخی از مص سب کننحم سعی میکننح

ب طوب فع ل دب سی بر  ،اینیگ میا خود ضحبوایتر یی دبب به اسال ایج د کننح و ب
عنوا مث ل نش درنح ک زن میام تحت سگم نحیگنح و ب رحچ ایحئولوژ ،خطین کی
پ یبنح نحیگنح (محمودوا و اوولو.)2021 2،
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

دب م آخی نحز «ایج د اجگم ع
با ک ب لح ظ سب

مؤمنح » ضیوب دابد .فید تالش کنح ک تنه کی نی

زنحمی و بفگ ب شبح و ،ب شنح با دب شبک دنب ل کنح .و بیخی توصح

میکیدنح ک تنه افیاد آشن (سگی ب تیجحح آشن ی مححط سضوب )،دنب ل شونح.

ً
ریکیی با ف لو نکننح .دب سح افیاد ،ک میشن سی و تیجحح رمکفو خود آد ب شح ( -16محی
پ بامیاف .)110

البگ ک ای شحوه انزوا و ایزول شح از مححط اجگم عی با رم ب خود ب رمیاه دابد.
 .6-۵یادآوری و مراقبه

شبک ر  ،اجگم عی ب دلحل فیازم نی و ویژمیر  ،جذابی ک دابنح وابیگگی و دبمحیکننحمی
شحیح ،بیا ،افیاد ب وجود میآوبنح .ای وابیگگی ک دب بوا شن سی از آ ب «اعگح د» ی د
میشود ب عث محوبیت فض  ،مج ز ،دب زنحمی فید میشود .امی اصل و اس س
عیفیزدایی با بی محوبیت دی دب زنحمی قیاب درحم اعگح د ب ری مقول ا ،از جما اینیگ میا
منجی ب ک رش ارمحت دی دب زنحمی و خیوج آ از محوبیت دب تصمحممحی ،افیاد میشود.
سب زنحمی اسالمی فقط من ه [نکید ] نحیت .ک بر  ،تب ه رم ب یح کن ب بگذاب ،ب یح آد مفحح،
ب شی ( -21سبح پ بامیاف .)106
خحایر میم رحف از شبک اجگم عی سیمیمی است .ام اولح سؤال قح مت ای است ک عمی
با کج صیف کید .،بگویم اینیگ میا ؟ خج لت است ( -27مهح ،پ بامیاف .)46

نکگ دیگی ،ک اغاب مص سب شونحم ب آ پیداخگنح تأثحی منفی اعگح د ب شبک ر ،
اجگم عی بی عب دا و ب ویژه نم ز است.
بو ،دی اثی منفی میمذابد ک ای قحب آد محو ای فض میشود ک ی د بیود نم ز با [سیوقت]
بخوانم .ی ب ب نم ز قض شود ده ب ب بحیت ب ب کمکم شل میشو ( -18اسی پ بامیاف
-14 103سحح پ بامیاف .)112

شبک ر  ،اجگم عی و ب ویژه اینیگ میا ب خ طی جذابحت زایحالوصفی ک دابنح و ب خ طی
تطبحقپذیی،ا ،ک ب ساحق افیاد پححا میکننح فید با از ی د خ نواده خحا دی و ری امی مهم
دیگی دوب میکننح ک از ای ویژمی دب زب دی ب «غفات» ی د میشود بن بیای
باربید عیفیزدای دب ای بابط «غفاتزدایی» است.

اولح
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ً
ب نظی انی مؤم خحای ب خودش مشغول است .میاقب خودش است .اسگم ال تالشی ک ب یح
داشگ ب شح این ک ب یح خود با خحای دب محضی خحا ببحنح .چحزر یی مثل شبک ر  ،اجگم عی
ق باحت ای با دابنح ک فید دب آنه غیق بشود .کیی ک جنگ ب خودش نحاشگ ب شح فض  ،مج ز،
میگعحتی است ک غیق ای فض شود و غ فل شود از خودش .سگی غفات ن ب معن  ،دینی کام »
( -2سمححبض پ بامیاف .)74

از مص سب شونحم سؤال شح ک مشغولحتر  ،دیگی رم ممک است انی با از ی د
ً
خحا غ فل کنح .مخصوص ک م آد ر  ،مگوسط ای مون نحیگحم ک رموابه ی د خحا ب شحم
کنکوب دبس خوانح فوتب ل تم ش  ،تاویزیو و دهر موبد دیگی از اموب ،است ک م با
دچ ب غفات از ی د خحا میکنح .ای وسط شبک ر  ،اجگم عی و اینیگ میا چ من ری و ی
چ من ه بزبمگی ،دابنح؟
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دب ری نم ز ک میخوانی فوتب ل ک نحیت ام اینیگ ریت .کنکوب بیا ،رم نحیت ام اینیگ بیا،
رم ساحق و سنی است .ی چحز جذابی ک رمحش ب باستتیی شکل ممک میتوانح وقت
شم با پی کنح  ...جذابتی است و رم تیجحح میدرنح موقعحت فعای با ب ج  ،نم زخوانح ک
جذاب نحیت» ( -19امحیسیح پ بامیاف .)190-191
دب مگیو ت کیی اتوبوس رمحش ریت .ب عث غفات میشود و ی «غفات پیت بل» است! ( -18
اسی پ بامیاف-13 105اسم عحل پ بامیاف .)118

ک ببی بیا ،جاومحی ،از اسگغیاق دب شبک اجگم عی میب ییت محا ب خود «تنب » درح
و سگی دب صوب لزو خود با «تنبح » نم یح .بیخی از مص سب شونحم بیا ،سضوب دب
شبک ر  ،اجگم عی زم نی با بیا ،خود تعحح مینمودنح بیا ،مث ل س ع

ابگحایی بوز و

ی شب دب رنگ خواب .و دب طول بوز اینیگ میا خود با چ نمیکیدنح .بیخی نحز سحاکثی
زم تعحح میکیدنح.

ً
بیم ینحب داب  .مشخص میکنی ک مثال  20دقحق ک شح پح بحرح ( -19امحیسیح پ بامیاف
-20 27فیخ پ بامیاف-10 127زریا پ بامیاف.)22

و نحز ک رش وبود ،از طییق کمگی دنب لکید .
سواسم ریت ف لوبور یم زی د نشود .ت محگوار یی ک میمذاب تنوعش خ بج نشود .داییکتر یم
با کم میکنم .جواب داییکتر با کوت ه میکنم .ب فواصل زی د چ میکنم .اینیگ میا با چ

ً
کنم .داییکت ب عث بجوع میشود .اال مثال میخواری ی لحظ یکی دو ب ب بیو ،سمت
اسگوب .،ام اینیگ میا جوب ،است ک ریب ب ک ب بخشی بجوع میکنی مجبوب ،ب تم
بخشر یش بجوع کنی .وابد رم اینیگ میا میشویح ( -26محمح پ بامیاف .)104

ً
خ موشکید تعمح ،موشی رمیاه و سذف اینیگ میا ب صوب کوت همح (مثال دب
امگح ن ) ی بانحمح (چنح م ه) از دیگی بارک بر  ،تنبحهی ک ببیا موبد مص سب م بود.
م خود م ری میدرم یکی از دوسگ نم بمز اینیگ میامم با عوض کنح و بعح امگح ن
بحرح» ( -14سحح .)149-150

رمچنح تکنح

«شاح

ب م

و فیاب» و تأکحح بی تولحح صیف محگوا و بیتوجهی ب

ب زخوبدمحی ،مش بکت و ب زنشی محگوار  ،دیگیا از دیگی بوشر « ،دبو شبک ا»،
مق با ب اعگح د ب شبک ر  ،اجگم عی بود.
ای با یکی از دوسگ نم میمفت ک فض  ،اینج طوب ،است ک ی چحز بگذاب و فیاب ک  .ن بخو
و ن داییکتر با چ ک ( -19امحیسیح پ بامیاف.)4
ی مح پوب مث ل خوبی است از ای جهت .م سعی میکنم دب سح ی مح پوب تولحح کنم .میدانم ک
او رم ب مب سث عمحقش میپیدازد رم ب شبک ر  ،اجگم عیاش .ام م بحشگی وقت
اینیگ میا م بیا ،بیبسی بقح است ن تولحح محگوا ،خودم ( -13اسم عحل پ بامیاف .)129

ام از بوش بیو شبک ا ،دب ای بابط میتوا ب ایج د «اشگغ ل سضوب »،دب خ بج
فض  ،مج ز ،و انج فع لحتر  ،موبدعالق شخصی محنی و ع المنفع اش به کید .از
وبزش و پح دهبو ،میفگ ت دیحاب دوسگ و مط لع کگ بر  ،غحیدبسی .دب مجموع رحف
از رم ای ک بر «ی دآوب ،و میاقب » خود نیبت ب مهم

زنحمی چ دب بحیو و چ دب

دبو شبک است ب نحو ،ک اموب سیمیمی و غحیمهم ج  ،اولویتر  ،اصای با نگحید.
 .7-۵بلوغ در تعامل

تع مایبود جزو جحایین پذیی شبک ر  ،اجگم عی کنونی است .یکی از جنب ر ،
تع مایبود خبیمحی ،افیاد از یکحیگی است .افیاد از طییق نم یشداد خود دب موقعحتر ،
دائم (پیت) ی موقگی (اسگوب )،ک ریگنح وضعحت خود با ب اطالع دیگیا میبس ننح .ای
رحف ب ظ ری مثبت اثیا منفیا ،رم ب خود ب ج میمذابد ک از آ جما نم یش
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تماک و داباییر است .رمچنح نم یشگی ،ب لح ظ دینی میتوانح منجی ب بی و
ً
خودنم یی شود و سگی دینحاب ،ب ی امی من سکی مصنوعی تقاحل پححا کنح و افیاد اصطالس

شوآف 1کننح و از خود چهیها ،غحیواقعی ب نم یش بگذابنح.

مگأسف ن فض دابد جوب ،پحش میبود ک امی م ای می ئل با بو نکنم رحچی دب اینیگ میا نحیگم.
امی نش نحرم ک ن ر ب و ش کج ریگم کیی م با ف لو نمیکنح .ی ب یح ی سیف موالخ
سح سی و محگوایی بزنم ت دیحه بشو ی ش یع و دبوغ بگذاب ،و ی ای ک بر  .جیی ب نحو،
است ک ت چحز ،از خود نگذاب ایمپیش و تأثحی نمیمحی ( -8وسحح پ بامیاف .)114
دب دی م خودنم یی مذمو است .فکی آد با رم اش دبمحی میکنح ک چ بخی چ ببحنم  ...چنح
ً
آدمی قطع دینش تضعحف شحه است .کیی ک رم اش دنب ل تجمل است .سعی میکنح خودش
بهگی از دیگیا جاوه کنح ( -11بیح ن پ بامیاف .)64
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چو امی بخواری دینحاب بود و مذربی بودنت با ب نم یش بگذاب ،و ب دیگیا عیض کنی مجبوب
میشو ،سطحیاش کنی .تقاحلاش بحری ب زی ب ام ک ب انگشگی دست کید ( -13
اسم عحل پ بامیاف .)92

ک ببیا عیفیزدا بیا ،مق با ب ای وضعحت «تصمحم ب ن نم یشگی »،خود میمحینح و
تالش می کننح ی کم ی زی د ی خود با از میکز توج خ بج کیده و محگوا ،اصحل با ج یگزی
خود کننح (تو خود سج ب خود ،س فظ از مح بیخحز).

ً
کال از خود عکس و کپش نمیمذاب  .دوست نحاب  .صیف عکس پیوف یام است .چو  ...ای با
رحف دبسگی نمیدانم ک از خود عکس بگذاب بحو رحف .بحشگی دنب ل ای ریگم ک ی ج
ب شحم ک کم کنحم ب اصال فض و ش یح تأثحی بگذابد ( -8وسحح پ بامیاف .)25

ای نحوه مق ومتکید بیا ،خ نمر بیح ب مشکلتی است .چو محا دب معیض فش ب
از ک ببیا دیگی ریگنح ک چیا تصویی ،از خودت نم یش نمیدرحح؟ چ شکای ریگحح؟
و ...البگ ای میبوط ب ک ببیا اییانی نحیت و مط لع زن میام رانح ،نحز نش میدرح
ک «چگون اینیگ میا میتوانح ب فض یی بیا ،نظ ب تبحیل شود ج یی ک زن میام
تحت نظ ب دائمی اسی س میکننح و ممک است از انگش ب آزادان تص ویی و بوایتر ،
میبوط ب زنحمی بوزمیهش جاومحی ،شود» (محمودوا و اوولو.)2021 ،

یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

ب ری س ل آد دوست دابد اسگوب ،از بحیو بفگنش ی ی سی ،غذار ک میخوارح بخوبد ی
شوخی خنحه و میخیهب ز ،با بگذابد ک نگذاشگ ایم ( -11بیح ن پ بامیاف .)99
م خود میدانم ک امی صحبتر  ،شهحح آوینی با بگذاب  120ت الی میخوبد .ام امی عکس خود
با بگذاب  400ت الی میخوبد .ام ب عث نشحه م دست بیداب ( -12میتضی پ بامیاف .)46

دیگی آنک ری پیت ی محگوایی ک فید منگشی میکنح و ری مطابی ک طی مینم یح دب
معیض دیح دیگیا است و دیگیا ب پینحکید (الی ) نظیداد (ک منت) و البگ
ب زنشیکید (بیشحی) آنه با تأیحح و تشویق و ی تضعحف و تخییب مینم ینح .یعنی شبک
اجگم عی افیاد با از طییق الی تنظحم میکنح ب آنه جهت میدرح ک چ سمگی بیونح و
چگون سضوب داشگ ب شنح.
طیف پیت ع شق ن میمذابد ایمپیش ب ال دابد امیچ ای ک ب با ب لح ظ دینی قبول نحابد ولی
میمذابد» ( -8وسحح پ بامیاف .)94

الی میفگ دب فید ایج د وابیگگی ع طفی میکنح و بیا ،رمح نشی موضوع

و

محگوار یی ک الی کمگی ،دبی فت میکننح بیا ،فید مشکل میشود.
ای ویژمی دب م ریت ک وقگی پیتر کمگی الی میخوبد اسی س شکیت میکنم .ام
رمحش ب خود مگذکی میشو ک نب یح بیا ،تو ارمحت داشگ ب شح .البگ اقگض  ،فض  ،مج ز،
ای است ک ای بد و تأیححر دب م و دب ری فید ،مؤثی واقع شود» ( -2سمححبض پ بامیاف.)62

ام دب صوب خودآم ری ب میوب فید ب بشح و باوغی میبسح ک ارمحت تأیحح بحیونی
نزد و ،ک رش پححا میکنح و ک ببی ب اصطال از میسا «الی خواسگ عبوب» میکنح.
دب دی مالک م بیا ،دبج بنح ،افیاد تقواست .ا اکیمکم اتق کم ن الیک کم! نب یح ابزش بشود
( -16محی پ بامیاف .)87
ً
ی زم نی م ف لووب ب ال ،رزابت بفت بیا مهم شحه بود .ک مثال عحدش ی دم ای چیا 343
ً
ت الی خوبده است .مثال م س عت  6صبح وقت مذاشگم ای کپش با نوشگ ا ام او یکی
ک وقت کمگی مذاشگم چیا  500ت خوبده است؟ ی بوز ب خود آمح و ب خود قیاب مذاشگم
ک ریمز بیا ،الی میفگ چحز ،ننوییم» ( -10زریا پ بامیاف -5 105محمحمهح،
پ بامیاف .)50
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«رحفمحوب ،و میحیی بی میگمی» نحز جزو مازوم

جح ،ای باربید است .اینک فید

پحش از وبود ب شبک بیا ،خود رحف و چ بچوبی تیسحم کنح و خود با ب بع یت ای
چ بچوبر ماز کنح.
بیا ،صفح ا ،ک داب ،رحف مشخص ک  .کج میب ،کج میآیی .امی نمیتوانی چنح ک ب ،کنی
بحا ک نمیتوانی خود با سفظ کنی و فقط وقگت تاف میشود ( -19امحیسیح پ بامیاف .)4

رم ای موابد ب عث میشود فید ب «باوغی دب تع مل» بیسح ک جز رحف اصای و واقعی
امی دیگی ،با دب فع لحتر  ،خود محنظی قیاب نحاشگ ب شح.
 .8-۵مراقبت درونی بیرونی

واقعحت ای است ک اینیگ میا بیگی ابتب ط بح دو جنس مخ لف با بیح ب تیهحل و
ً
دبدسگیس میکننح .ای نکگ ا ،است ک تقییب رم پ سخگوی ب آ اش به داشگنح.
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اینیگ میا رم از سحث ی فگ آد ر  ،جحیح رم بوشر  ،مخگاف ابتب ط رم ایج د به ن
بیا ،ابتب ط دب ق لب اسگوب ،و پیت و رم از جهت مخفی بود پ سخ اسگوب،ر دب مححط
خصوصی و ...بیگی من سبتی ،بیا ،ابتب ط ب جنس مخ لف دب مق یی ب تاگیا و توئحگی
است .بن بیای «میاقبت دبونی و بحیونی» دب ای فض ضیوب دابد.
شیوع شح دوسگی و بابط دب اینیگ میا باستتی است .چیا ک دب تاگیا شم به تاف ب شح ی ب یح
میوه ب شح .ام دب اینیگ میا خحای ب ز است یکی با ف لو کنی میتوانی ب ف لوئیر و ف لوینگر ،
او دسگیسی پححا کنحح بی خالف تاگیا ک نمیتوانی مخ طبح او با ببحنی .اینج آد باست
میتوانی پححا کنی ( -8وسحح پ بامیاف .)84
دب تاگیا کیی نمیتوانح از خودش سیف بزنح .فقط ی پیوف یل از طیف دابد .ام اینج ب به ن
عکیی ک مذاشگ صحبت میکنح .به ن باستتی جوب میشود .تاگیا ب یح سگم ک ب ،داشگ ب شح
ک پح بحرح .چو فقط پحج ی نفی داشگ ب شح ک بیپال ،اسگوب ،ب معنی ای است ک تو
میتوانی باجع ب ای ک م مذاشگم نظی بحری ( -11بیح ن پ بامیاف .)111

ب بغم شیایط مهح  ،ابتب ط ک ذکیش بفت بیخی افیاد سگی «نزدی

لغزشم ه

ابتب طی» نمیشحنح و م ری رحچ جنس مخ لفی با دنب ل نمیکیدنح .البگ ای قح اول و ش یح
صح نت از بو ،ضعف است.

م ب جز خ نم ابگک ب کس دیگی ،با ف لو نمیکنم .سگی خ نمر  ،ف محلم با رم ف لو نکیدها .
ای ک ب با دبست نمیبحنحم .نزدی تیی افیاد مثل دخگیخ ل دخگیعم و ...با ف لو نکیدها  .تیجحح
میدرم خ نم غییب ن محی با ف لو نکنم .ش یح میبحنحم ک مشکال بعح ،بیایم پحش بح یح
قبحر یی بیایم بیخگ شود .وقگی [دب فض  ،سضوب ]،م تیجححا ای است ک ب خ نم بودببو
ً
صبحت نکنم و عالق ا ،نحاب وابد فض  ،خصوصیاش بشو  .طبحعگ نب یح اینج رم چنح ک ب،
با کنم» ( -16محی پ بامیاف.)111
ً
میپیسنح چیا مثال فال کس با اکیپت نکید،؟ میمویم چو تقوا ب خطی میافگ د .ممک است
او مط لب م با الی کنح و م تحیی شو » ( -14سحح پ بامیاف .)115

ب توج ب «اسی س امنحت» ن شی از دیحهنشح بفگ ب ابتب طی فید دب مق یی ب مححط
سضوب ،ابتب ط

و مفتومور  ،خصوصی دب شبک ب باسگی امک

صمحمحت و

نزدی شح ع طفی با دابد .ب ای س ل ک ببیا بیا ،جاومحی ،از ای س لت تصمحم ب
«تزبیق بو کای سح » دب ابتب ط

میکننح .از جمال سو شخص و ب ادبح

بسمی

اسگف ده میکننح ب جمال کوت ه ب طیف مق بل پ سخ میدرنح سگی ب تأخحی و ب فواصل
طوالنی ب جنس مخ لف جواب میدرنح ( -8وسحح پ بامیاف -14 40سحح پ بامیاف
-9 92اسمح پ بامیاف -13 31اسم عحل پ بامیاف .)48
دب نه یت دب صوب مش رحه خیوج طیف مق بل از چ بچوب شیعی ابتب ط با میحود
ً
و اصطالس بالک میکننح.

ً
ً
قشنگ معاو است ک طیف ممک است بعحا مشکل ایج د کنح .مثال کیی ک دب داییکت پحشنه د
دوسگی دادهانح با بالک کیدها  .ی کیی ک میبحنم وابد پحج م شحه و فقط عکسر یی ک از خود
مذاشگ ا با الی میکنح با قبل از اینک سیفی بزنح بالک میکنم!» ( -17ژیال پ بامیاف .)98

نکگ آخی اینک اغاب افیاد دی محوب شخصحت و چهیها ،مقحح از خود دب اجگم ع دابنح.
بیا ،تحاو ای وضعحت ک ببیا عیفیزدا خود با دب دب فض  ،مج ز ،دب ق لب «تصویی،
مذربی» رویتدری میکننح .ای تصویی رم ننح فض  ،سضوب ،ب عنوا «کنگیلکننحه»
عمل میکنح و م نع میشود ک افیاد ب ری ک ب ،دست بزننح.
م امی ی تصویی مذربی خحای مثبت از خود بیوز بحرم ب عث میشود ک وقگی ک ب بح ،بکنم
ی چحز ،ن دبست ب شح خج لت بکشم از خود » ( -14سحح پ بامیاف .)104
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ً
طبحعگ آد ممن ق باحت فی د بحشگی ،دابد چیا ک نظ ب بحشگی ،نحیت .وقگی کیی دب شبک
ً
اسم دابد یعنی نظ ب اجگم عی رم بو ،خودش دابد .میتوانی ببحنی مثال بفحقت چ چحز با
الی کیده است .رم میتواننح ببحننح .ام دب صوبتی ک ممن ب شح آزاد میشود ک ری ک ب،
بکنح» ( -4بض پ بامیاف -14 36سحح پ بامیاف .)106

ج لب اینک ای بفگ ب ت سح ،ب مط لع والگوبپ 1دبب به زن میام جوا س ک دب
من طق میک اجگم عی کپنه گ کمی مگف و

است از نظی والگوبپ دب بس ن ر ،

اجگم عی زن میام اغاب اسی س میکننح ک ب یح مگواضع و مگحی ب نظی بیسنح بحو
اینک تصوب کننح تحت ظام دی ش قیاب میمحینح (والگوبپ  .)2015زن میام اغاب
اسی س میکننح ک توسط خ نواده رمی یگ و اعض  ،ج مع موبد بیبسی قیاب میمحینح
ام تاف ر  ،روشمنح میتواننح ب ای زن جوا امک نی بیا ،بوابط صمحمی و مخفح ن ابائ
درح و ابتب ط
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بح فید ،آنه با تقویت کننح .ب ای س ل پیوف یلر  ،آ الی ق بلمش رحه

بیا ،عمو نحز الزامی بیا ،انطب ق ب انگظ با خ ص دابنح (والگوبپ  .)2020ای دب س لی
ً
است ک ک ببیا عیفیزدا دب مط لع م ای بفگ ب با تعمحا انگخ ب کیدهانح افیاد
موبدمص سب ب ج  ،اسگف ده از اک نت فح

ی صفح خصوصی شخصحت مج ز ،و

سقحقیش با ب رمحیگی نزدی میکننح خود با ب ن واقعی و چهیها ،موج م ننح معام
و ...معیفی میکننح ت سییم و نظ ب با ب صوب خودب خود ب ایش افزایش ی بح.
م ب خ طی اینک بیحجی ریگم ی سی ،چحزر با بحشگی بع یت میکنم .چو ی سی ،دنب ل آتو
میفگ ریگنح ( -16محی پ بامیاف .)93

ب میوب بیخی ب باوغ و بشح ،میبسنح ک میتواننح بح افیاد انگخ ب کننح ک چ کی نی
از جنس مخ لف با دنب ل کننح و چ کی نی با بر کننح چیاک ممک است بیایش دبدسی
ایج د کننح .بیخی سگی ی د میمحینح دب خصوصی ب جنس مخ لف ب مفتومو بپیدازنح
بحو آنک دچ ب ابتب ط

ن من سب شونح.

 .9-۵صبوری فکری

یکی از ویژمیر  ،شبک ر  ،اجگم عی انگش ب سییع محاو و میگیده اخب ب و محگوا است .چحز،
ک از آ ب عنوا «بمب با اطالع » ی د میشود .سجم اطالع

و محگوایی ک دب شبک ر تولحح

یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

و ب زنشی میشود آ قحب زی د است ک ک ببی فیصت خوانح دقحق رم ای مط لب با پححا نمیکنح
چ بیسح ب تحاحل نقح و بیبسی .ای ویژمی رم طوب ک تحقحق

نحکالس ک ب دب کگ ب

معیوف اینترنت با مغز ما چه میکند؟ نش میدرح ک اینگینت م با ع د داده است ک لقم ر ،
کوچ اطالع

با ب سیعت و بحو تمیکز و توج از من بع مگعحد میدآوب ،کنحم .دب واقع م

بوزب بوز مه ب خود با دب نگ ه اجم لی ب مط لب و میوب سییع اطالع بحشگی میکنحم ام آنچ
از دست میدرحم توان ییم بیا ،تمیکز تفکی و تأمل است (ک ب .)1395
ب بمب با خبی ،مواج میشو ،ق باحت خبی،اش سیت میشود  ...شن خت خحا بخشیاش بابط
عای و معاولی است .ام ای بابط تخییب شحه است ( -14سحح پ بامیاف .)134
ً
ً
خود سس میکنم واقع  .دب رمیی رم دیح ک قبال قحب تجزی وتحاحل م خحای سییع بود ام
اال میبحنحم نمیشود .میخوارم دبس بخوانم ی صفح میخوانم ی دوب میزنم ک خیگگیا
دب میبود .دوس عت دبس خوانح  5س عت طول میکشح ( -10زریا پ بامیاف .)128

ب رمح تیتحب بیخی تحقحق

خ بجی بی ای ب وب ریگنح ک آموزش دینی از طییق

شبک اینیگ میا کمگی مؤثی (و از ج معحت کمگی ،بیخوبداب است) و ی دمحی ،فقط ب من بع
کگ ب ی صوتی ک فی است .ی دمحی ،فوب ،از طییق بس ن ر  ،اجگم عی دابا ،مع یب
مخگافی است از جما اینک ی دمحی ،تنه ب ی

میجع تشویق کیی ب سیزنش نظیا

مخگاف است و شوبا ،عامی نظی او با تأیحح ننموده است (آیی و س ب .)2021 1،ب عالوه
بیح ب ،از مف رحم دینی نح زمنح تأمل و تعمق است ام ک ببی تاقی ای با دابد ک رم چحز با
فهمححه است .بن بیای رمح مهمگیی باربید دب مق با ب بمب با میگمی و محاو اطالع
تأمل و «دبنگحح » است چ دب ب زنشی محگوا چ دب تصحیق محگوا.

ً
موبش [ ]moreبو نمیزنحح اصال نگ ه
ب بفق مفگم امی پیت م ً بو نمیخونحح الی نکنحح .امی ِ
بهش نکنحح بیویح .اصال آنف لو کنحح م مشکای نحاب آنف لو کنحح .ولی امی دب پحجم ریگحح آ
با بخوانحح ( -1ر د ،پ بامیاف .)124

دیگی آنک چو م رحت اینیگ میا تصویی ،است بیا ،مم نعت از سطحیشح تیغحب
ب خوانح و ب ویژه «خوانح تفصحای» ضیوب دابد .ری دو ،ای بوشر منجی ب «صبوب،
فکی »،است ک کم ک ب فید دب رم می ئل شبک اجگم عی خوارح بود.

یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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 .10-۵ساخت شبکه بومی

ویژمیر یی ک منجی ب عیفیشح ک ببیا دب اینیگ میا میشود بخشی از آ ب خ طی
فض  ،مج ز ،کنونی است و بیخی جزو ویژمیر  ،ذاتی شبک ر  ،اجگم عی است و بیخی
خ ص اینیگ میا است .یعنی اینیگ میا مشخص تی دابد ک تأثحیا ویژه خود با بیج ،
میمذابد .بیا ،رمح بیخی از مص سب شونحم از تعبحی «م رحت» و «ذا » بیا ،ای
ویژمیر اسگف ده کیدهانح.
دب جهت تضعحفشح است [ب طوب] کای .سحگ ب با تولحح کیدها ک ازش پول دببح وب با بویش
فحاگی رم مذاشگ ا ک کمگی اثی بگذابد ام ذاتش اثی منفی دابد .اینیگ میا س خگ شحه است بیا،
مهنحسی اجگم عی ( -18اسی پ بامیاف .)115
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ب نظی م ابزاب رویت دابد و م رحت دابد و ممزوج است ب آ  .شم بخش زی د ،از زنحمیا
بشود پمپ ژ اطالع دیگیا و خود ک دینی نحیگنح .شم دب مححطی ریگحح ک دینی نحیت و
ت زه تأثحی دی زدایی رم دابد .ای فی ک تولحح شحه دب فال ج  ،غیب ب ای پحشحن ب ی نگ ه
محگوایی تولحح شحه است چ بخوارح و چ نخوارح اثیش با میمذابد .ری محگوایی تویش ب شح.
( -26محمح پ بامیاف .)99

دب مق بل ب ای ویژمیر دو باه بحشگی پحش بو ،م وجود نحابد:
طحف اول کی نی ریگنح ک میموینح ول ک بح بحیو  .خود مهمگی .،مثل ای دوست م ک
مفگم د،اکگحو کید ( -8وسحح پ بامیاف .)122

باه دو ای است ک نمون ا ،ک کمگیی عوابض با بیا ،ک ببیا اییانی و دی محاب داشگ ب شح
تولحح کنحم« .س خت شبک اجگم عی» ب ویژمیر  ،محنظی بومی چیا ک بیح ب ،از مشکال
ً
شبک ر  ،اجگم عی کنونی میبوط ب نوع طیاسی و اصطالس معم ب ،شبک است و ت دب مب نی
و طیاسی شبک اجگم عی تغححی س صل نشود بیخی مشکال رمچن ب قی میم نح.
اینیگ میا زاده ی فیرنگ است .ب تعبحی ر یحمی محگوا ب فیمش ممزوجانح دب رم .فی با داشگنح
شکل میداننح محگوا ،مخصوص آ تو ،ذر ش بوده است .م بفگ ایم آنج  .ج یی ک ب
محگوا ،مگف وتی وابد ای صفح میشویم .مگهم اول م یحم ک بیا ،خودم فی نحابیم ( -26
محمح پ بامیاف .)54
ب یح زمح ب ز ،با خودم طیاسی کیده ب شحم .و شبک داخای ب شح ( -4بض پ بامیاف .)33

البگ ای و یژمی خ ص کشوب م نحیت و دب س یی کشوبر  ،میام «بیخی از بربیا
مح فظ ک ب خواسگ ب ایج د و باهانحاز ،پاگفی ر  ،بس ن ر  ،اجگم عی سالل مط بق ب
شییعت شحهانح .ب عنوا پ سخ ب ای خواسگ تعحاد ،از ابگک با و پیوژهر  ،دیجحگ ل
انج شح و ج یگزی ر  ،مگمیکز بی اسال دب فحسبوک م ننح

و

و

شیوع ب پحیحابشح کیدنح (ایب بی .)2014
 .6جمعبندی و مدل نهایی

امی بخوارحم رم موابد طی شحه دب ب ال با دب ق لب ی مقول محوب ،توضحح درحم ک رم
انگزاعی ب شح و کاح مقول ر با دب خود داشگ ب شح و سگی فیاتی از مقوال ذکیشحه ب شح آ
ً
مقول «مج رح آم ر ن » است نوعی از بود و زنحم نی فید ک اوال خود با دبمحی مج رحه
وسحع و میگمی تاقی میکنح (چ دب معن  ،اخالقی و چ دب معن  ،نظ می) و بیا ،موفقحت
دب آ میب ییت ک بر  ،فیاوانی با انج درح (ک بیخی از عن وی آ دب مقول ر آمحنح)
ً
ث نح بصحی ب معنی دبکی ن فذ و عمحق از خود پحیحهر (ب ویژه فض  ،مج ز )،رحف و
باه بسحح ب آ با داشگ ب شح.
موابد طی شحه دب ای بخش با ب کم نی افزاب
( )1نم یش دادیم.

دب ق لب شکل شم به
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شکل  .1مدل نهایی تحقیق

بیاس س ای تحقحق عیفیشح ی عیفیزدایی تنه مگأثی از شبک ر  ،اجگم عی و سگی
عوامل مج ز ،نحیت .بخشی از دالیل عیفیزدایی افیاد ب شیایط خ بج از فض  ،مج ز،
ک م تحتعنوا «زمحن پحش شبک ا »،از آ ی د کیدیم ب زمیمیدد .ام عوامای رم مگأثی از
خود فض  ،مج ز ،و شبک ر  ،اجگم عی مج ز ،است ک م دب ای بس ل بی ای عوامل
بحشگی مگمیکز شحیم.
بیاس س نظیا پ سخگوی

دب اینیگ میا محگوا ،ن من سب و سکوالب بحشگی دب معیض

دیح قیاب میمحید .رمچنح اینک شبک ر  ،اجگم عی محل نم یش و تع بض سب
زنحمیر ست شحوهر  ،زنحمی غیبی ک ب نم یش دبمیآیح و توسط مشهوبا و میوهر ،
میجع تأیحح و تیویج میشونح دیگی آنک فض  ،شبک ر  ،اجگم عی ب نحو ،است ک
ب دلحل فیازم نی بود و دبمحیکننحمی زی د ،ک دابنح میگعح اسگغیاق و غفاتانح .دب ای فض
معح ب اعگب ب و ابزش محگوا و سگی افیاد محزا پینحیحه شح و الی میفگ است .امک ن
س ده طبحعی و صمحمی تعبح شحه دب اینیگ میا بیا ،بیقیاب ،انواع ابتب ط ب جنس مخ لف
و امک مخفیکید و خصوصیکید بفگ ب و مفگ ب زمحن س ز تیهحل ای مون ابتب ط
است و نحز ب دلحل بمب با سییع و محاو اطالع

امک سطحیشح زودب وب ،و تضعحف

فکی ،وجود دابد.
رم ای موابد جزو شیایط عمومی و م رو ،شبک ر  ،اجگم عی و ب ویژه اینیگ میا
ً
است بن بیای امی ک ببی ،صیف دب ای فض سضوب پححا کنح عیفی خوارح شح .مگی اینک
بیا ،عیفیزدایی دستکم ده مقول ا ،با ک دب ای تحقحق مطی شح از جما داشگ زبه
سف ظگی معیفت فیامای ب وب ب قحب کنشگی ،و ...سیلوس فع لحت خود قیاب درح.
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واکاوی چالشهای اخالقی بهکارگیری رسانههای اجتماعی در
ایران :رویکردی اکتشافی
مونا جامیپور* ،1علینقی امیری ،2سحر کمرهای3

چکیده

دریافت1400/11/22 :؛ پذیرش1401/02/18 :

در سالهای اخیر ،بهو یژه با پدیدارشدن ویروس کرونا ،رسانههای اجتماعی به بستری برای پشتیبانی از تعامالت
کاربران و محتوای ایجادشده در شبکههای اجتماعی تبدیل شدهاند و کاربران میتوانند از طریق آنها وضعیت
شخصی ،اطالعات ،نظرات و پیشنهادات خود را به اشتراک بگذارند .با وجود مزایای انکارنشدنی این رسانهها
در ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی ،استفاده از این برنامههای کاربردی جامعۀ بشری را با مسائل اخالقی
متعددی مواجه کرده است .هدف از این مقاله با روش کاربردی ،شناسایی و اولو یتبندی چالشهای اخالقی
رسانههای اجتماعی براساس روش تحقیق آمیختۀ متوالی است .در مرحلۀ اول ،پس از مرور ادبیات در حوزۀ
اخالق فناوری بهطور عام و اخالق در حوزۀ رسانههای اجتماعی با استفاده از روش گروه کانونی ،چالشهای
اخالقی پاالیش و طبقهبندی شدند و در مرحلۀ دوم ،با بهرهگیری از روش پیمایش به ارزیابی و بومیسازی
چالشهای شناساییشده از سوی خبرگان بیشتری پرداخته شد .جامعۀ آماری در هر دو مرحله ،با استفاده از
روش نمونهگیری هدفمند (قضاوتی) ،استادان و خبرگان حوزۀ اخالق فناوری اطالعات و اخالق رسانههای
اجتماعی بودند .نتایج حاصل از مقاله 7 ،بعد اصلی و  42شاخص در حوزۀ اخالق رسانههای اجتماعی را ارائه
میکند که در این مقاله بررسی شدهاند .یافتههای بهدستآمده میتواند به سیاستگذاران در حوزۀ فناوری
بصیرتی جامع درخصوص چالشهای پیش روی بهکارگیری شبکههای اجتماعی و اهمیت آنها ارائه دهد .این
مقاله از لحاظ موضوعی دارای نوآوری بوده و کمتر به آن توجه شده است.
کلیدواژهها :رسانههای اجتماعی ،فناوری اطالعات ،مسائل اخالقی ،حریم خصوصی
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 .1دانشیار مدیریت سیستم ،گروه مدیریت ،دانشکدۀ علوم انسانی و هنر ،دانشگاه حضرت معصومه(س) ،قم ،ایران (نویسندۀ مسئول)

 .2استاد مدیریت دولتی ،گروه مدیریت ،دانشکدۀ حسابداری و مدیریت پردیس فارابی ،دانشگاه تهران ،قم ،ایران

 .3کارشناس ارشد مدیریت سیستم ،گروه مدیریت ،دانشکدۀ حسابداری و مدیریت پردیس فارابی ،دانشگاه تهران ،قم ،ایران


 .1مقدمه

در عصــر دانش ،فنـاوریهـای دیجیتـال جوامع را وارد دورهای جـدیـدی بـه نـام «جـامعـۀ اطالعـاتی»
کردهاند .در ســالهای اخیر ،باتوجه به نقش فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی بر کیفیت زندگی،
توجه بســیاری از محققان به فراگیرشــدن چنین فناوریهایی در زندگی روزانۀ افراد جلب شــده
اسـت (اختر محققی ،ربیعی ،و فرهنگی128 ،1400 ،؛ الحسـن و آدام .)1 ،2021 ،1رسـانههای
اجتماعی ،انقالبی در فرایندهای ارتباطی ایجاد کردهاند که به بخشی از فرهنگ در زندگی جوامع
تبدیل شـده اسـت (احمد ،صـدیقا ،آدام ،و گریفیتز .)1 ،2021 ،2برخی از رسـانههای اجتماعی
مشـهور مانند لینکدین ،فیسبوک ،پینترسـت ،یوتیو و پیامرسـانهای اجتماعی راههای مناسـبی

برای برقراری ارتباط مردم با یکدیگر هسـتند (ایسـتاتیسـتا .)2022 ،3رسـانههای اجتماعی گروهی
از برنامههای کاربردی مبتنی بر اینترنت اسـت که بر پایههای ایدئولوژیک و تکنولوژیک و 2/0
ایجاد شـده و امکان خلق و تبادل محتوای تولیدشـده از سـوی کاربر را فراهم میکند (جامیپور و
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طاهری .)455 ،2020 ،اسـتفاده از اینترنت و رسـانههای اجتماعی در کشـورهای توسـعهیافته و
کشـورهای درحالتوسـعه بهطور نمایی در حال گسـترش اسـت (ایسـتاتیسـتا ،)2022 ،بهطوریکه
طبق گزارش سـایت اسـمارت اینسـایت )2022( 4بیش از نیمی از مردم جهان ( 58/4درصـد)،
حدود  62/4میلیارد نفر ،در حال حاضــر کاربر رســانۀ اجتماعیاند و بهطور متوســر روزانه 2
ساعت و  27دقیقه از این رسانهها استفاده میکنند.
با پدیدارشدن ویروس کرونا و بهتبع آن محدودیتهای ایجادشده در زندگی روزانۀ افراد،
نفوذ این فناوریها در جهان رشد فزایندهای داشته است (برکت ،چلنگر ،و محبی،1400 ،
10؛ بریلوسکیا و مارگراف )1 ،2021 ،5که طبق آمار در ایران نیز در اوایل سال  ،2022بیش
از  84/1درصد جمعیت کشور کاربر اینترنت بودهاند و از جمعیت آنالین حدود 47/7
میلیون نفر ( 55/8درصد) کاربر رسانههای اجتماعیاند (سایت دیتا ریپورتال.)2022 ،6
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.
.
.

اگرچه فناوریهای رسانههای اجتماعی زمینۀ مشارکت جوامع را در بستر پلتفرمهای
دیجیتال فراهم کرده ،اما درعینحال شرایر و بستر مساعدی نیز برای ظهور چالشهای
اخالقی و پدیدههای بزهکاری به وجود آورده است .استفادۀ گسترده از رسانههای اجتماعی،
بهویژه سایتهای شبکههای اجتماعی ،و قابلیت انعطافپذیری آنها به افراد اجازه میدهد
تا به روشهای غیراخالقی و غیرقانونی از این سایتها استفاده کنند .بنابراین ،کاربران هر
روز با معضالت اخالقی بسیاری روبهرو بوده که نیاز دارند تا در مورد نحوۀ رفتار در مواجه
با آنها تصمیمگیری کنند (جعفرکریمی ،سعادتدوست ،سیم ،و هی.)545 ،2016 ،1
هنگامی که اطالعات وارد رسانههای اجتماعی میشوند ،کاربر کنترل مستقیم خود را بر
آنها از دست میدهد و نمیتواند اطمینان یابد کسی اطالعات ارسالشده را کپی یا توزیع
نمیکند (واسیک .)9 ،2013 ،2طی مطالعهای مشخص شد که  74درصد از کاربران
فیسبوک از اینکه فهرستی از عالقهمندیها و رفتارشان را برای فروش به شرکتهای تبلیغاتی
گردآوری و نگهداری میکنند ،اطالعی نداشتند (وایت و بوترایت .)3 ،2020 ،3نیکوالس،
اونی ،و الرسن )2020( 4بیان میکنند که در مطالعات گوناگون ،حریم خصوصی و
سوءاستفاده از اطالعات شخصی از مهمترین دغدغههای کاربران رسانههای اجتماعی
است .مثالهای بیانشده تنها بخشی کوچک از مسائل اخالقی استفاده از رسانههای
اجتماعی در جوامعاند .طبیعی است که به دلیل پیچیدگی و پیشرفتهای روبهرشد فضای
مجازی و شبکههای ارتباطی ،با طیف گستردهای از چالشهای اخالقی مواجه باشیم که
نیازمند شناسایی آنها و توسعۀ مهارتهای افراد جامعه بهمنظور پیشگیری از آسیبدیدگی
خواهیم بود .جای تعجب نیست که باتوجه به نفوذ گستردۀ رسانههای اجتماعی در زندگی
روزانۀ افراد جامعه ،اخالقیات به مسئلهای چالشبرانگیز در میان محققان تبدیل شده است و
آموزش و یادگیری چگونگی استفادۀ درست از آن اهمیت زیادی دارد (فوربز.)2021 ،5
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همانطور که پیشتر گفته شد ،باتوجه به رشد روزافزون رسانههای اجتماعی و افزایش کاربران آنها
در سراسر جهان ،توجه و بررسی مسائل اخالقی در زمینۀ این رسانهها از اهمیت باالیی برخوردار

است (مانکمن ،کایسر ،هیدر2-1 ،2018 ،1؛ تراسه ،گورین ،و سیستی24 ،2019 ،2؛ چن ،چن،
و لی .)164 ،2021 ،3از آنجا که ارتباطات در رسانههای اجتماعی در بستر فرهنگی از ارزشها و
آیینهای جوامع شکل میگیرد و فرهنگ نوظهور رسانههای اجتماعی میتواند فرهنگ رایج جامعه

را تغییر شکل دهد (لیپشالتز ،)68 ،2020 ،4مطالعۀ چالشهای اخالقی رسانههای اجتماعی در
کشور ،باتوجه به بستر متفاوت فرهنگی اجتماعی و مذهبی ضرورتی انکارناپذیر است .بنابراین،
مقالۀ حاضر به دنبال شناسایی و اولو یتبندی چالشهای اخالقی رسانههای اجتماعی در کشور

است تا تصمیمگیرندگان و سیاستگذاران در حوزۀ فناوری و فرهنگی ،ضمن توسعۀ فضای سایبری
ایمن ،پیامدهای منفی استفاده از رسانههای اجتماعی را کاهش دهند.
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 .2پیشینۀ نظری پژوهش

در این بخش از پژوهش ابتدا به مبانی نظری مرتبر با تعریف رسانه اجتماعی و اهمیت آن،
کلیات اخالق در فناوری و در نهایت به اخالق در رسانه اجتماعی پرداخته شده است.
 .1-2تعریف رسانههای اجتماعی و اهمیت آن از دید آمار و ارقام

رسانههای اجتماعی بهعنوان فناوریهای برخر و شیوههایی که مردم برای بهاشتراکگذاری
نظرات ،بینش ،تجار و دیدگاهها استفاده میکنند تعریف میشود .این رسانهها ،مصرفکنندگان
را از مخاطبان غیرفعال به مشارکتکنندگان فعال تبدیل کرده است (بیات سیدشهابی،
سعیدآبادی ،و خواجهئیان )41 ،1399 ،و از قابلیت پشتیبانی از شکلهای گوناگون اشتراک
اطالعات مانند متن ،تصویر ،صدا و ویدئو برخوردارند .رسانههای اجتماعی شامل طبقات
مختلفی از وبالگها؛ شبکههای اجتماعی مانند فیسبوک و لینکدین؛ فرومهای آنالین و
پلتفرمهای اشتراک فیلم و ویدئو مانند یوتیو و دیلیموشن؛ میکروبالگها مانند تو ییتر؛
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پلتفرمهای اشتراک عکس مانند پینترست و اینستاگرام؛ ویکیها مانند ویکیپدیا؛ و پلتفرمهای
اشتراک خبر و محتوا مانند ردیت و دیگاند (آکادمی تغذیه و رژیمهای غذایی.)2016 ،

از نظر مالیتا 1ویژگی رسانههای اجتماعی عبارتاند از :مشارکت ،تجمیع ،2شفافیت،3

استقالل ،4ماندگاری و دوام 5و نوظهوربودن .)748 ،2011( 6طبق گزارش سایت ایستاتیستا
( ،)2022فیسبوک با حدود 2/91میلیارد کاربر بهعنوان اولین رسانۀ اجتماعی رتبهبندی شده
است .یوتیو با 2/56میلیارد ،واتساپ با 2میلیارد و اینستاگرام با بیش از 1/47میلیارد
حسا کاربری فعال ماهیانه بهترتیب در رتبههای دوم تا چهارم رسانههای اجتماعی محبو
جهان قرار گرفتهاند .در ایران نیز رسانههای اجتماعی به موضوعی داغ تبدیل شده است .طبق
گزارش سایت مرکز رصد فرهنگی کشور که مبتنی بر پژوهش مرکز افکارسنجی دانشجویان

ایران ،7بهمنظور سنجش میزان استفادۀ مردم ایران از رسانههای اجتماعی صورت گرفته است،
َ
محبو ترین پلتفرمها در این نظرسنجی واتساپ ،اینستاگرام ،تلگرام ،روبیکا ،سروش ،بله،
فیسبوک ،ایتا ،توییتر ،آیگپ ،کال هاوس ،تیکتاک ،سیگنال و گپ بوده است .این
پژوهش در تیر  1400با جامعۀ آماری مشتمل بر  1585نفر در کل کشور انجام شده است.
 .2-2کلیات اخالق و اخالق در فناوری اطالعات

واژۀ انگلیسی اخالق ،از واژۀ یونانی ِاتوس ،8به معنای رسم و خصوصیت ،گرفته شده است.

بهطور کلی ،اخالق از یک تعهد درونی به زندگی خو و پرهیزکارانه بهجای تعهد به اجرای

مجموعهای از قوانین و اصول ،نشئت میگیرد .اخالق ،استانداردهایی در زمینۀ شکلگیری
درستی یا نادرستی رفتار فرد در مقابل دیگران است .بهتبع آن ،اخالق اطالعاتی اشاره به
درستی و نادرستی اقدامات مرتبر با توسعه و استفاده از فناوری اطالعات و نیز گردآوری،
پردازش ،انتشار و استفاده از اطالعات دارد (بالتاز.)147 ،2021 ،9
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امروزه فناوری اطالعات ،بسیار بیشتر از گسترش اخالق در حوزۀ فناوری توسعه یافته
است و اخالق نتوانسته همراه با فناوری اطالعات رشد کند و همواره بین توسعۀ فناوری
اطالعات و رشد اخالقیات شکافی وجود دارد (فالح تفتی ،زارع ،و سامی.)121 ،1393 ،
اخالق فناوری یک واژۀ چندبعدی است که گاهی با مفهوم مسئولیت به کار برده میشود؛
آیا افرادی که فناوری را توسعه میدهند به پیامدهای مخر محصوالتشان فکر میکنند و
مسئول آسیبهای احتمالی آنها هستند؟ (لیپشالتز.)228 ،2020 ،

رینر ،پرینس ،سنچرزـرودریگرز ،هوگتر  ،و ابراهیمی ،)2020( 1در فصل سوم از کتا

فناوریهای اطالعات در مدیریت ــ دگرگونی سازمانها در اقتصاد دیجیتالی ــ با عنوان «اخالق،
حریم خصوصی و امنیت اطالعات» ،مسائل اخالقی در برنامههای کاربردی فناوری اطالعات
را به چهار دسته تقسیم کردهاند )1 :حریم خصوصی؛  )2دقت؛  )3مالکیت؛ و  )4دسترسی.
همچنین ،آنها مسائل مرتبر با مالکیت معنوی ،هرزنامه ،شکاف دیجیتال ،صدمات
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ناشی از حرکات تکراری ،تنهایی ،استفاده از رایانه بهجای تعامل رودررو با سایر افراد ،نگرانی
از عواقب منفی بازیهای ویدئویی بر توسعۀ فیزیکی ،روانشناختی و اجتماعی کودکان و
نوجوانان ،حریم خصوصی ،آزادی بیان در برابر ممیزی و ...را جزو مسائل اخالقی در
برنامههای کاربردی فناوری اطالعات قرار میدهند.
 .2-3اخالق در رسانههای اجتماعی

با ظهور فناوریهای تحولآفرین مانند فناوریهای ابری ،هوش مصنوعی ،محاسبات موبایلی،
اینترنت اشیا ،رسانههای اجتماعی عالوهبر منافع چشمگیرشان برای دولتها ،کسبوکارها و
افراد ،دارای پیامدهای منفی و جنبههای تاریکی نیز هستند (توربان ،پوالرد ،و وود،2018 ،2

 )576که تشخیص آنها به کاربران در اقدامات مسئوالنه در این زمینه یاری میرساند.
یکی از بزرگترین چالشهای رسانههای اجتماعی مجهز به هوش مصنوعی ،دستکاری
ً
رفتار کاربران است (کریرا .)2021 ،3احتماال امروزه کاربران متوجه نمیشوند که آنها حتی
در هنگام تماشای یوتیو یا هنگام خواندن مقالۀ ویکیپدیا از رسانههای اجتماعی استفاده
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

میکنند (ولر .)282-281 ،2015 ،1در دنیای کنونی که فناوری و رسانههای اجتماعی در
تاروپود زندگیمان گنجانده شده است ،مسائل قانونی و مسئولیتهای اخالقی در بهکارگیری
چنین فناوریهایی اهمیتی بسزا خواهد داشت (فوربز.)2021 ،
لیپشالتز به نقل از وارد و واسرمن ( ،)2010اخالق در رسانۀ اجتماعی را «اخالق
فردبهفرد» 2در مقیاس جهانی در نظر میگیرد ،چراکه حیطۀ اقداماتشان گستردهتر است و در
یک بستر اجتماعی صورت میگیرد ( .)275 ،2020از آنجا که رسانههای اجتماعی به افراد
را کمک میکنند بهعنوان یک ناشر مطالب خودشان را منتشر کنند ،مسائل اخالقی جدید و
ناشناختۀ زیادی را پدید میآورند (کوانلز.)4 ،2020 ،3
فیسبوک ،بزرگترین رسانۀ اجتماعی در جهان ،را از منظر اخالقی در نظر بگیرید؛ قبل
از اینکه فیسبوک بشود بهعنوان پلتفرمی برای رتبهبندی دختران ساخته شده بود که اگر روزی
این ایده در جامعه محقق گردد بسیار مضحک به نظر میرسد .در مورد یوتیو نیز میتوان
بیان کرد که پیشنهاد تماشای برخی محتواهای نامناسب بهمنظور افزایش درآمد،
تصمیمگیرندگان این پلتفرم را با حجم زیادی از انتقادات اخالقی مواجه کرد که مجبور به
تغییر الگوریتمهای پیشنهاددهنده شدند .چنین فراخوانهای اخالقیای ،به توسعهدهندگان
فناوری متذکر میشود که درآمد تنها معیار موفقیت کسبوکارشان نیست و برای توسعۀ
فناوری باید چالشهای اخالقی آنها را نیز در نظر داشته باشند (فوربز.)2021 ،
 .3پیشینۀ تجربی پژوهش

مسائل اخالقی در دنیای واقعی بسیار پیچیدهاند .این مسائل در دنیای مجازی بهمراتب
پیچیدهتر و دشوارتر شده است .بیشتر مطالعات حوزۀ رسانۀ اجتماعی بر چگونگی استفاده
از چنین فناوریهایی در سازمانها و منافع حاصل از آنها متمرکزند و کمتر به اخالقیات
رسانههای اجتماعی پرداختهاند (وایت و بوترایت .)1-2 ،2020،جدول شمارۀ ( )1برخی
از مطالعات در زمینۀ مسائل اخالقی در رسانههای اجتماعی را نشان میدهد.
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کومار و ناندا،8
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ابوموسی ،و
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جدول  .1برخی از مطالعات مرتبط با مسائل اخالقی در رسانههای اجتماعی
مسائل اخالقی
حریم خصـوصـی ،قضـاوت افراد براسـاس تصـاویر پسـتشـده ،هککردن حسـا دیگران ،اسـتفادۀ بیش
از حد از فیسبوک ،ارسـال تصـاویر نامناسـب افراد بدون اجازۀ آنها ،اذیت و آزار یا صـدمه به دیگران،
استفاده از فیسبوک در طول کالس یا در وضعیتهای نامناسب
زورگیری مجازی ،ارســال پیامهای شــخصــی ،آســیب به شــهرت با نشــر اکاذیب ،انتشــار اطالعات
شخصی در شبکهها ،انتشار پیام به نام شخصی دیگر ،منتشرکردن تصاویر ،ویدئو ،مسائل خصوصی،
انتشـار تصـاویر شـرمآور جعلی از فرد ،دانلود اطالعات رایانۀ فرد با اسـتفاده از رایانۀ شـخصـی برای
دانلود دادههای فرد بدون آگاهی او ،ارسـال ویروس /تروجان ،خرید با نام فرد ،اسـتفاده از اطالعات و
ورود برای انجام فعالیتهای برخر بانکی
اثرات روانی ،عزت نفس ،رضایت از زندگی ،نیاز به محبوبیت (خودشیفتگی)
مسـائل حریم خصـوصـی ،مسـائل اخالقی ،پتانسـیل برای سـوءاسـتفاده ،مزاحمت سـایبری ،زورگیری
مجازی ،آزار و اذیت سایبری ،خطر برای کودکان ،تأثیرات روانشناختی ،آزادی بیان
حریم خصـوصـی ،دسـترسـی به اطالعات بدون آگاهی فرد (از طریق قابلمشـاهدهبودن برای همه)،
دسـترسـی کاربران ناخواسـته (دوسـت دوسـتان) به اطالعات شـخصـی ،سـهولت دسـترسـی به اطالعات
حتی پس از حذف،عدم کنترل بر جریان فعالیتها ،افشــای غیرمســتقیم اطالعات ازطریق تبلیغات
هدفمند ،صـدمهزدن به شـهرت فرد به دلیل شـایعات بیاسـاس ،تماسهای ناخواسـته ،آزار و اذیت یا
تعقیب ،هککردن ،ســرقت هویت ،نگرانی درخصــوص کمکهزینۀ فیسبوک اشــخاص ثالب برای
دسترسی به اطالعات شخصی ،ترس ازدسترفتن ،6موقعیتیابی افراد از طریق جیپیاس
حریم خصـوصـی ،تماسهای ناخواسـته (شـامل :آزار و اذیت و تعقیب)،اسـتفادۀ غیرمجاز از اطالعات
شخصی از سوی اشخاص ثالب ،دزدی هویت ،نظارت بر رفتار برخر کارکنان
حریم خصـوصـی ،آزادی بیان ،نشـت دادهها ،سـرقت هویت ،اخبار جعلی ،حسـا های جعلی ،فروش
دادهها ،توییتهای پرداختنی ،اطالعات نادرسـت ،شـناسـایی مجدد هویت مالک دادههای ناشـناس،
اطالعات ناشناس
پیامهای جعلی ،اوباشگری اینترنتی ،تبعیض ،عدم درســتی و تمامیت ،آزار و اذیت ،ســیاســتهای
مخر
فقـدان محرمـانگی و حریم خصــوصــی ،مســـائـل کیفی ،ریســـکهـای مرتبر بـا ارتبـاطـات مضــر و
پیشــنهادات نادرســت ،پیامدهای منفی ســالمت ،عامل بازدارنده از ویزیت حضــوری بیمار توســر
پزشک
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با مرور ادبیات محدود در حوزۀ مسائل اخالقی در رسانههای اجتماعی که برخی از آنها
در جدول شمارۀ ( )2نشان داده شده است میتوان انتقاداتی به این حوزه از مطالعات مطرح
کرد :یکی اینکه ،این مطالعات هریک بر چالشهایی پراکنده و محدود تأ کید کردهاند و
مطالعهای جامع و کلنگر که هر یک از چالشها را همراه با مصادیق آن در برداشته باشد و
طبقهبندی مناسبی از چالشها ارائه دهد ،در این حوزه کمتر به چشم میخورد .دیگر اینکه،
به منظور سیاستگذاری و تصمیمگیری در این حوزه به اولویتبندی چالشها برای تدوین
اقدامات مناسب در این زمینه نیاز است که این مطالعات چنین مهمی را نادیده گرفتهاند.
درنهایت ،و مهمتر از همه اینکه ،از آنجایی که مسائل اخالقی در یک کشور با کشوری دیگر
متفاوت است ،چالشهای فراگیر رسانههای اجتماعی نیز میبایست باتوجه به الزامات
فرهنگی و اعتقادی آن جامعه ارزیابی و شناسایی شوند؛ بنابراین ،در این مقاله ابعاد و
شاخصهای مسائل اخالقی در رسانههای اجتماعی باتوجه به فرهنگ ایرانیـاسالمی و با
درنظرگرفتن دین ،باورها و اعتقادات افراد شناسایی و بررسی شده است .در این مقاله بر آنیم
تا با مروری جامع در حوزۀ اخالق فناوری اطالعات بهطور کلی و اخالق در رسانههای
اجتماعی بهطور خاص ،به ارائۀ چالشهای اخالقی و طبقهبندی آنها بپردازیم.
 .4روششناسی

این مقاله از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوۀ گردآوری اطالعات تحقیق ،آمیختۀ متوالی
است که در دو مرحله انجام شد .در مرحلۀ اول ،به منظور شناسایی چالشهای اخالقی،
تلخیص و طبقهبندی آنها ،در کنار مرور جامع ادبیات از روش کیفی گروه کانونی نیز استفاده
شد .گفتنی است گروه کانونی به منظور پاسخ به سؤاالت در مصاحبههای عمیق در بستری
اجتماعی تشکیل میشود .این روش به درک تجار مشارکتکنندگان ،درک بهتر معانی و
چرایی نگرشهای آنها در زمینۀ مسئلۀ تحقیق میپردازد .در این مرحله ،منابع کتابخانهای
و مقاالت مرتبر با موضوع با استفاده از کلیدواژههایی چون اخالق اطالعات ،اخالق فناوری
اطالعات ،اخالق در رسانههای اجتماعی ،اخالق در فناوریهای جدید و ...گردآوری شد.
بعد از شناسایی چالشهای اخالقی ،با تشکیل گروه کانونی متشکل از  5خبره در حوزۀ
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اخالق و اخالق فناوری ،چالشهای شناساییشده تلخیص و طبقهبندی شد .تعداد اعضای
گروه کانونی بین پنج تا هفت نفر است (بلور ،فرنکلند ،توماس ،و رابسون.)27 ،2001 ،1
جلسۀ گروه کانونی حدود  120دقیقه به طول انجامید که در نهایت با توافق گروه دربارۀ
چالشها و طبقهبندی آنها خاتمه یافت.
در مرحلۀ دوم (بخش میدانی) به منظور اعتبارسنجی چالشهای اخالقی و دستهبندی
آنها به نظرسنجی از حجم بیشتری از خبرگان پرداخته شد .برای سنجش روایی پرسشنامه از
روایی محتوایی استفاده شد و پرسشنامۀ توسعهیافته از ابعاد شناساییشده در اختیار چهار
استاد خبره در این حوزه قرار گرفت و طی جلسات حضوری نظرات آنها اقتباس گردید و
اصالحات در پرسشنامه اعمال و مورد تأیید آنها قرار گرفت .برای سنجش قابلیت اعتماد
پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شده است .مقدار آلفای کل  0/748و برای هر یک از
ابعاد نیز بهطور جداگانه محاسبه گردیده است که در جدول شمارۀ ( )2نشان داده شده است.
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جدول  .2آلفای کرونباخ شاخص و ابعاد پرسشنامه
ابعاد
حریم خصوصی
مسائل دسترسی
دقت و صحت اطالعات (محتوای اطالعات)
مزاحمت سایبری (زورگیری مجازی ،آزار و اذیت سایبری)
مسائل مربوط به آزادی بیان
تأثیرات روانشناختی /اجتماعی
مالکیت فکری /مسائل دارایی

تعداد سؤاالت
10
6
9
6
3
8
4

آلفای کرونباخ
0/706
0/719
0/814
0/884
0/729
0/889
0/785

جامعۀ آماری مرحلۀ دوم ،متشکل از  42استاد متخصص و خبرگان در حوزۀ رسانههای
اجتماعی ،فناوری اطالعات و مباحب اخالقی به منظور بهکارگیری فناوریهای نوظهور است؛
این افراد شامل اعضای هیئتعلمی دانشگاهها در زمینۀ مرتبر ،افرادی با تحصیالت دانشگاهی
مرتبر با حوزۀ پژوهش و افرادی در زمینۀ رسانههای اجتماعی ،اخالقیات یا اخالقیات در حوزۀ
فناوری اطالعات که دارای پایاننامه یا مقاالت یا دورههای مرتبر درسی بودهاند ،میشود.
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 .5یافتههای پژوهش

یافتههای این مقاله در دو بخش ارائه شده است )1 :بخش توصیفی به منظور بررسی و تحلیل
اطالعات جمعیتشناختی خبرگان شامل جنسیت ،سن ،رسانههای اجتماعی مورد استفاده
و مدت زمان استفاده از رسانهها در روز ،و  )2بخش استنباطی به منظور شناسایی و
اولویتبندی چالشهای اخالقی رسانههای اجتماعی.
 .1-5ویژگیهای جمعیتشناختی مشارکتکنندگان

 21درصد از پاسخدهندگان را بانوان و  79درصد را آقایان تشکیل میدهند 20 .درصد از
پاسخدهندگان در بازۀ سنی  20تا  30سال قرار دارند 60 ،درصد در بازۀ سنی  31تا  40سال،
 15درصد در بازۀ سنی  41تا  50سال و  5درصد بیش از  50سال دارند .تلگرام و واتس آپ،
پرکاربردترین برنامه پیامرسان اجتماعی بین مشارکتکنندگان و اینستاگرام ،فیسبوک و توییتر
نیز جز پرکاربردترین رسانههای اجتماعی مورد استفاده آنها بوده است 15 .درصد از
پاسخدهندگان کمتر از یک ساعت در شبانهروز از رسانههای اجتماعی استفاده میکنند .به
همین ترتیب 65 ،درصد بین  1تا  3ساعت 7/5 ،درصد بین  3تا  5ساعت و  5درصد از
آنها بیشتر از  5ساعت در روز از رسانههای اجتماعی استفاده میکنند.
 .2-5چالشهای اخالقی در حوزۀ رسانۀ اجتماعی و اولویتبندی آنها

همانطور که بیان شد ،در مرحلۀ اول مقاله ،همراه با بررسی و تحلیل ادبیات حوزۀ اخالق
در فناوری اطالعات بهطور کلی و اخالق در رسانههای اجتماعی بهطور خاص ،گروهی
کانونی برای شناسایی هرچه غنیتر چالشهای اخالقی تشکیل شد .مقاالت مورد بررسی
در این فرایند از بازۀ زمانی  1990تا  2021و از پایگاههای علمیای مانند الزویر ،امرالد،
جی استور ،گوگلاسکوالر و وایلی انتخا شدند .سؤال اصلی تحلیل محتوای مقاالت و نیز
جلسۀ گروه کانونی چنین بوده است« :چالشها و مسائل اخالقی در حوزۀ فناوریهای جدید
اطالعاتی بهویژه رسانههای اجتماعی چیست؟» که نتایج حاصل از تحلیلهای پژوهش در
جدول شمارۀ ( )3همراه با منابع شناسایی آنها آمده است.
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جدول  .3ابعاد و شاخصهای شناساییشده در این مقاله
ابعاد

شاخص
افشای غیرعمدی اطالعات خصوصی/
سازمانی
خودافشایی (خودبیانگری)
جعل هویت

برخی از مطالعات
دباتین ،الوجویز ،هورن ،و هاگز2009 ،1؛ واسیک2013 ،؛هلم و
جونز2016 ،2؛ کیزا2019 ،؛ جئونگ و کیم2017 ،؛ فنی و

فریمن2015 ،3

جعفرکریمی و همکاران2016 ،؛ کیزا2019 ،؛ جردن و هیردن،

2017؛ کرول و استیکلیتز2021 ،4

واسیک2013 ،؛ ژانگ و گوپتا2016 ،5
حصاری و حسینی1390 ،؛ دباتین و همکاران2009 ،؛

سرقت هویت فرد
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جعفرکریمی و همکاران2016 ،؛ ساراواناکومار و دیپا2016 ،6؛

جئونگ و کیم2017 ،؛ جردن و هیردن2017 ،؛ کومار و ناندا،
2019

هویتهای چندگانه
استفادۀ غیرمجاز از اطالعات شخصی
از سوی اشخاص ثالب
ارسال لینکهای حاوی اطالعات

7

واسیک2013 ،؛ رامالینگام و چینیاه 2018 ،
خنیفر ،جندقی ،و بردبار1391 ،؛ دباتین و همکاران2009 ،؛
رینولد2011 ،8؛ کیزا2019 ،؛ جردن و هیردن2017 ،؛ جئونگ و

کیم2017 ،
کیزا2019 ،

محرمانۀ افراد در رسانههای اجتماعی
استفاده از دادههای کاربران برای

هلم و جونز2016 ،؛ جعفرکریمی و همکاران2016 ،

تبلیغات بدون اجازۀ آنها
نظارت بر رفتار برخر کاربران بدون
موافقت آنها
نظارت ،نفوذ و سوءاستفاده از رایانههای
شخصی از طریق رسانههای اجتماعی

دباتین و همکاران2009 ،؛ رینولد2011 ،؛ جعفرکریمی و
همکاران2016 ،؛ کیزا2019 ،؛ جردن و هیردن2017 ،؛ رینر و
همکاران2020 ،
حصاری و حسینی1390 ،؛ واسیک2013 ،؛ دربینگ و همکاران،
2014؛ چن ،بیودین ،و هانگ2017 ،9

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شاخص

ابعاد

ترویج روحیۀ تجسس در امور زندگی
خصوصی افراد
دسترسیهای غیرمجاز به حسا کاربری

مسائل دسترسی

اقدامات غیراخالقی کاربران در صفحات
اجتماعی به دلیل دسترسیهای خارج از کنترل
آنها
شکاف دیجیتال
فیلترکردن رسانهها و محدودکردن دسترسی
کاربران به رسانههای اجتماعی
دسترسی کودکان به اطالعات نادرست

دقت و صحت اطالعات (محتوای اطالعاتی)

انتشار ویروسی اطالعات نادرست در
رسانههای اجتماعی
انتشار اطالعات نادرست با هویتی مبهم
بازاریابی فریبنده از طریق رسانههای
اجتماعی
ترویج فساد از طریق محتوای نامناسب (ارسال
تصاویر ،عکس ،بازیهای نامناسب ،تصاویر
پروفایل نامناسب و)...
ارائۀ اطالعات نادرست و غیردقیق
(شایعهپراکنی ،تهمت ،افترا و)...
تغییر در نگرش افراد از طریق اطالعات
نادرست
عدم وجود ناظر کیفی بر انتشار اطالعات در
رسانههای اجتماعی
عدم مسئولیتپذیری در مورد خطاهای
موجود در اطالعات رسانههای اجتماعی
ممیزی و تحریف اطالعات در رسانههای
اجتماعی

برخی از مطالعات
ضمیری1381 ،
خنیفر و همکاران1391 ،؛ دربینگ و همکاران2014 ،؛ صفا و فون
سولمز2016 ،1
کیزا2019 ،؛ جئونگ و کیم2017 ،

فلوریدی2002 ،2؛ استاهل ،ادن ،جیروتکا ،و کوکلبرگ2014 ،3؛ حیدر
و همکاران2021 ،4
بصیریان جهرمی و خانیکی1393 ،؛ رینولد2011 ،؛کیزا2019 ،
رینولد2011 ،؛ کیزا2019 ،؛ مارتین ،وانگ ،پتی ،وانگ ،و ویلکینز،5
2018
خنیفر و همکاران1391 ،؛ واسیک2013 ،؛ نعیم ،بهاتی ،و خان2021 ،6
رینولد2011 ،
هلم و جونز2016 ،؛ چن و همکاران2017 ،
حصاری و حسینی1390 ،؛ خنیفر و همکاران1391 ،؛ رینولد2011 ،؛
گرزیگ و فرومکین2013 ،7؛ واسیک2013 ،؛ رامزی و هورن2016 ،8؛
جعفرکریمی و همکاران2016 ،
دباتین و همکاران2009 ،؛ لو و جیان2012،9؛ واسیک2013 ،؛ گرزیگ
و فرومکین2013 ،؛ جئونگ و کیم2017 ،؛ کومار و ناندا2019 ،
برنسید2008 ،10
کیزا2019 ،
کیزا2019 ،؛ لیپشالتز2020 ،
گوهریمقدم1391 ،؛ واسیک2013 ،؛ استاهل و همکاران2014 ،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ابعاد

مزاحمت سایبری (زورگیری مجازی ،آزار و اذیت سایبری)
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برخی از مطالعات

شاخص
نظرسنجی جعلی

رینولد2011 ،

ارسال درخواستهای جعلی انبوه برای

ژانگ و گوپتا2016 ،

افزایش شبکۀ ارتباطی
نمکدوست تهرانی1385 ،؛ ژانگ و گوپتا2016 ،

دوستیها و روابر فریبکارانه
تولید کرمها و ویروسها در رسانههای
اجتماعی

خنیفر و همکاران1395 ،؛ دباتین و همکاران2009 ،؛ رینولد،
2011؛ ژانگ و گوپتا2016 ،؛ساراواناکومار و دیپا2016 ،؛ چن و
همکاران2017 ،؛ اسمر و آریباس2022 ،1

ارسال پیامهای ناخواسته به مخاطب

لوآ و همکاران2009 ،؛ رینولد2011 ،؛ ژانگ و گوپتا2016 ،

(حجم انبوه پیام)
برای

دباتین و همکاران2009 ،؛ رینولد2011 ،؛ دراشل و جرمن،

سوءاستفادههای جنسی (ارسال پیامهای

2011؛ گرزیگ و فرومکین2013 ،؛ دربینگ و همکاران2014 ،؛

فراهمکردن

پتانسیلی

تهدیدآمیز ،افشای اطالعات محرمانۀ

تیلور و همکاران2016 ،2؛ جعفرکریمی و همکاران2016 ،؛ کیزا،

قربانیان و)...

2019؛ جئونگ و کیم2017 ،؛ جردن و هیردن2017 ،

انتشار افکار و رفتارهای غیراخالقی و

حصاری و حسینی1390 ،؛ خنیفر و همکاران1391 ،

مخالف هنجارهای بشری (مانند
تبعیض ،نژادپرستی و)...
سوءاستفاده از امکان ناشناسماندن در

پورنقدی1388 ،؛ عقیلی و قاسمزاده عراقی1394 ،؛ حسینی،

ارائۀ نظرات و محتوای اطالعاتی

1393

ارائۀ اطالعات جهتدار دربارۀ

حسینی1393 ،؛ قاسمی ،عدلیپور و کیانپور1392 ،

اشخاص ،گروهها ،احزا

رقیب (در

جهت منافع شخصی و حزبی)

اثرات روانشناختی /اجتماعی

محدودشدن تعامالت انسانی در

رسولزاده اقدم ،احیایی ،عدلیپور ،و سهرابی1393 ،؛ عقیلی و

ارتباطات مجازی

قاسمزاده عراقی1394 ،

ازبینرفتن حریم زندگی شخصی افراد

خانمحمدی و شاملی1395 ،؛ شاهعلی1388 ،

تسلریافتن برخی افراد در رسانههای

3

کاپالن و هانلین 2010 ،؛ خلیلی طوسی1394 ،

اجتماعی و ترویج رفتارهای نادرست
محسنی تبریزی ،هویدا ،و امیدی1389 ،؛ عقیلی و قاسمزاده
اعتیاد به رسانههای اجتماعی مجازی

عراقی1394 ،؛ جعفرکریمی و همکاران2016 ،؛ کیزا2019 ،؛
بریلوسکیا و مارگراف2021 ،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابعاد

شاخص
کاهش عزتنفس
افزایش افسردگی
نیاز به محبوبیت (خودشیفتگی)
ترس ازدستدادن گوشی همراه
(نوموفوبیا)3

مالکیت فکری /مسائل دارایی

تکثیر غیرمجاز نرمافزارها /محتوا و
اطالعات
سرقت ادبی
ابهام در تشخیص مالک اولیۀ
اطالعات/دانش

برخی از مطالعات
1

وانگ و همکاران2017 ،؛ اندرسون و همکاران 2017 ،؛ احمد و
همکاران2021 ،
محسنی تبریزی و همکاران1389 ،؛ عقیلی و قاسمزاده عراقی،
1394؛ رسولزاده اقدم و همکاران1393 ،؛ وانگ و همکاران2017 ،
داونپورت ،برگمن ،برگمن ،و فرینگتون2014 ،2؛ وانگ و
همکاران2017،؛ رامزی و هورن2016 ،
سوی و سوی2021 ،4
رینولد2011 ،؛ وانگ2011 ،؛ واسیک2013 ،؛ دربینگ و
همکاران2014 ،؛ هلم و جونز2016 ،؛ ژانگ و گوپتا2016 ،؛

رینر و همکاران2020 ،5

گوپتا و همکاران2021 ،6؛ رینولد2011 ،
خلیلی طوسی1394 ،
7

گشتزنی اینترنتی و هدردادن زمان

واسیک2013 ،؛ اکبلوت ،دونمز ،و درسون 2017 ،؛ باتابیال و

کاری در محیر سازمانی

بهال 2020 ،؛ فنی و فریمن2015 ،

8

در مرحلۀ بعد ،با استفاده از پرسشنامۀ طراحیشده بر مبنای چالشها و طبقات
شناساییشده از ادبیات ،به نظرسنجی از تعداد بیشتری از خبرگان حوزۀ اخالق در
فناوریهای اطالعات و رسانههای اجتماعی پرداخته شد .هدف از این مرحله ،اعتبارسنجی
طبقات و چالشها و اولویتبندی آنها بر مبنای فرهنگ ایرانی بوده است.
در تحلیل دادههای بهدستآمده در تحلیل دادههای بهدستآمده در مرحلۀ اول به منظور
بررسی نرمال یا غیرنرمالبودن دادهها ،از آزمون کلموگروفـاسمیرنوف استفاده شد که نتایج
حاصل از این آزمون نشاندهندۀ غیرنرمالبودن دادهها بوده است .به همین منظور ،برای
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.
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تحلیل دادههای حاصل از پیمایش از آزمون ناپارامتری دوجملهای استفاده شد .نسبت این
آزمون  60درصد و میزان خطای آن  5درصد است .نتایج آن نشان میدهد که همۀ
چالشهای اخالقی بهجز چالش «اقدامات غیراخالقی کاربران در صفحات اجتماعی به
دلیل دسترسیهای خارج از کنترل آنها» و «شکاف دیجیتال» مربوط به بعد «مسائل
دسترسی» ،چالش «سوءاستفاده از امکان ناشناسماندن در ارائۀ نظرات و محتوای
اطالعاتی» مربوط به بعد «مسائل مربوط به آزادی بیان» و چالش «کاهش عزت نفس»
مربوط به بعد «تأثیر روانشناختیـاجتماعی» تأیید شدهاند .نتایج آزمون دوجملهای برای بعد
آزادی بیان در جدول شمارۀ ( )4ارائه شده است.
جدول  .4نتایج آزمون دوجملهایـبعد مسائل مربوط به آزادی بیان
نتایج
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گروه

فراوانی

؟؟

دسته

=<3

4

0/1

>3

36

0/9

=<3

12

0/3

>3

28

0/7

ارائۀ اطالعات جهتدار دربارۀ اشخاص ،گروهها و گروه یک

=<3

6

0/2

حز های رقیب (در جهت منافع شخصی و حزبی) گروه دو

>3

34

0/8

انتشار افکار و رفتارهای غیراخالقی و مخالف گروه یک
هنجارهای بشری (مانند تبعیض ،نژادپرستی و)...

گروه دو

سوءاستفاده از امکان ناشناسماندن در ارائۀ گروه یک
نظرات و محتوای اطالعاتی

گروه دو

عدد

مشاهدهشده تست
0/6

Sig

نتیجه

 0/000تأیید

0/6

 0/000رد

0/6

 0/000تأیید

در مرحلۀ بعد ،بهمنظور رتبهبندی و اولویتبندی چالشهای اخالقی نیز از آزمون
فریدمن استفاده شد .باتوجه به نتایج حاصل از خروجی نرمافزار  ،SPSSمقدار عدد

معنیداری از سطح معنیداری استاندارد ( ) = %5کمتر است .بنابراین ،فرض نبود تفاوت
معنادار بین ابعاد چالشهای اخالقی در شبکههای اجتماعی در سطح اطمینان  95درصد
تأیید نمیشود و میتوان گفت بین ابعاد چالشهای اخالقی در شبکههای اجتماعی از دیدگاه
خبرگان تفاوت معنیداری وجود دارد .جدول شمارۀ ( )5رتبه و اولویت هریک از ابعاد را از
دیدگاه خبرگان نشان میدهد.

جدول  .5نتایج آزمون رتبهبندی فریدمن و شاخصها
اولویت

طبقات

میانگین رتبه

1

حریم خصوصی /محرمانگی

5/03

2

تأثیرات روانشناختی /اجتماعی

4/34

3

مزاحمت سایبری (زورگیری مجازی ،آزار و اذیت سایبری)

4/23

4

صحت و دقت اطالعات (محتوای اطالعات)

4/03

5

مالکیت فکری /مسائل دارایی

3/73

6

مسائل مربوط به آزادی بیان

3/34

7

مسائل دسترسی

3/28

همانطور که در جدول شمارۀ ( )5نشان داده شده است ،چالشهای حریم خصوصی با
میانگین رتبۀ  5/03دارای بیشترین اولویت از دید خبرگان است که در مطالعات متعددی
(بالتاز152 ،2021 ،؛ بارتماتلند و لینچ1 ،2020 ،1؛ دیمینین ،فینک ،هاسمن ،کرمر ،و

کولکارنی )347 ،2021 ،2بهعنوان یکی از مهمترین مسائل اخالقی در حوزۀ فناوریهای
اطالعاتی مطرح شده است .حریم خصوصی خواستۀ افراد است تا تنها و بدون نظارت یا

مداخلۀ دیگران ،سازمانها یا دولتها باشند .هر انسانی نزد خویش اطالعاتی دارد که مایل
نیست دیگران از آن مطلع شوند ،اگر این اطالعات بهنوعی مربوط به خود شخص باشد حریم
خصوصی آن فرد محسو میگردد.
همانطور که در جدول شمارۀ ( )5نشان داده شده است ،تأثیرات روانشناختی /اجتماعی
با میانگین رتبۀ  4/34در جایگاه دوم اهمیت و مزاحمت سایبری با میانگین رتبۀ  4/23در
جایگاه سوم اهمیت جای گرفتهاند .مسائل مرتبر با صحت و دقت اطالعات (محتوای
اطالعات) با میانگین رتبۀ  4/03در اولویت چهارم اهمیت ،مالکیت فکری /مسائل دارایی
با میانگین رتبۀ  3/73در اولویت پنجم و مسائل مربوط به آزادی بیان با میانگین رتبۀ 3/34
در اولویت ششم جای گرفتهاند .کمترین اولویت مربوط به مسائل دسترسی با میانگین رتبۀ
 3/28است .این اولویتبندی میتواند به سیاستگذاران و تصمیمگیرندگان در حوزۀ
رسانههای اجتماعی و فرهنگی در تدوین سیاستها و اولویتبندی تخصیص منابع یاری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رساند تا برای جلوگیری و رفع مسائل اخالقی در رسانههای اجتماعی برنامهریزیهای
مناسبی صورت دهند .در ادامه به بحب و تفسیر هریک از مسائل اخالقی پرداخته شده است.
 .7نتیجهگیری
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هدف اصلی این مقاله شناسایی و اولویتبندی چالشهای اخالقی در حوزۀ رسانۀ اجتماعی
بوده است تا از این طریق تصمیمگیران و سیاستگذاران به تدوین خرمشیهای مناسبتری
در حوزۀ رسانههای اجتماعی بپردازند .براساس نتایج مقاله ،میتوان بیان کرد که چالشهای
اخالقی شناساییشده در هفت بعد قابل طبقهبندی هستند که در ادامه هریک از این طبقات
اصلی توضیح داده شدهاند:
 )1حر یم خصوصی :یک تعریف گسترده از حریم خصوصی «حق تنهابودن» و «حق عدم
افشای اطالعات خصوصی» است (چن و همکاران .)292 ،2017 ،با ظهور اینترنت ،حریم
خصوصی ارزشی بسیار بیشتر حتی از ارزش اطالعات به دست آورده است .سوءاستفاده از
اطالعات در شبکههای اجتماعی بسیار آسان شده است چرا که ما بهراحتی اطالعات خود را
در اختیار افراد برای جمعآوری اطالعات شخصی قرار میدهیم (کیزا.)2019 ،1
هندرسون و دانکی )2015( 2در مقالۀ خود با عنوان «استفادۀ اخالقی از رسانههای
اجتماعی در عملکرد پرستاری» ،حریم خصوصی را انتظار و حق بیمار برای رفتارهایی توأم
با احترام و عزت با وی میدانند و بیان میکنند که حریم خصوصی بزرگترین خطر در استفاده
از رسانههای اجتماعی در مراقبتهای بهداشتی است .این طبقه از چالشهای اخالقی در
رسانههای اجتماعی شامل کدهایی چون افشای غیرعمدی اطالعات خصوصی /سازمانی،
خودافشایی (خودبیانگری) ،جعل هو یت ،سرقت هو یت فرد ،هو یتهای چندگانه ،استفادۀ
غیرمجاز از اطالعات شخصی از سوی اشخاص ثالب ،ارسال لینکهای حاوی اطالعات
محرمانۀ افراد در رسانههای اجتماعی ،استفاده از دادههای کاربران برای تبلیغات بدون اجازۀ
آنها ،نظارت بر رفتار برخر کاربران بدون موافقت آنها ،نظارت ،نفوذ و سوءاستفاده از
رایانههای شخصی از طریق رسانههای اجتماعی است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )2مسائل دسترسی :1به مفهومی عام ،دسترسی ،حق یا اجازۀ استفاده از یک منبع است که
ً
لزوما همیشه بهصورت رایگان امکانپذیر نیست .ازجمله نگرانیهای مهم در میان والدین
دسترسی کودکان به اطالعات نادرست و نامناسب در فضای مجازی بهو یژه در رسانههای
اجتماعی است .از جمله کدهای مربوط به مسائل اخالقی این طبقه شامل ترو یج روحیۀ تجسس
در امور زندگی خصوصی افراد ،دسترسیهای غیرمجاز به حسا کاربری ،فیلترکردن رسانهها و
محدودکردن دسترسی کاربران به رسانههای اجتماعی و دسترسی کودکان به اطالعات نادرست
است .در دسترس قراردادن تصاو یر مبتذل جنسی و خشونتبار یکی از پدیدههای ضداخالقی
است که کاربران بهو یژه کودکان را در معرض تهدید قرار میدهد .تحقیقات نشان میدهد که تأثیر
فناوریهای دیجیتالی بر روی کودکان بسیار بیشتر از جوانان است؛ زیرا مغز آنان هنوز درحال
رشد و توسعه است و آنها برای تنظیم اولو یتها و تثبیت انگیزههایشان با چالش مواجهاند.
 )3تأثیرات روانشناختی /2اجتماعی :استفادۀ افراطی و ناهنجار از رسانههای اجتماعی در
میان افراد ،بهو یژه نوجوانان ،باعب اعتیاد به این فناوریها و درنتیجه پیامدهای منفی روانی مانند
افسردگی و تشو یق شده که به یک نگرانی عمومی بدل گردیده است (آریکان ،آکان ،و استاندگ
بوداک .)1 ،2022 ،3عالوهبراین ،در سالهای اخیر ،استفاده از رسانههای اجتماعی (مانند
َ
الین ،و یچت و واتساپ) تغییرات عمیقی در روابر بینفردی به وجود آورده است.
رامزی و هوران ،)2016( 4در مقالۀ خود با عنوان «شیءانگاری جنسی در عکسهای
رسانههای اجتماعی» به بررسی میزان ارسال عکسهای جنسی از سوی کاربران زن در
اینستاگرام و فیسبوک میپردازند و بیان میکنند که تمایل برای مورد توجه قرارگرفتن میتواند
انگیزۀ شیءانگاری جنسی باشد ،بنابراین دریافت تأیید (الیک) بیشتر انگیزهای قوی برای
ادامۀ این نوع رفتار در رسانههای اجتماعی است .این طبقه از چالشهای اخالقی شامل
کدهایی چون محدودشدن تعامالت انسانی در ارتباطات مجازی ،ازبینرفتن حریم زندگی
شخصی افراد ،تسلریافتن برخی افراد در رسانههای اجتماعی و ترو یج رفتارهای نادرست،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اعتیاد به رسانههای اجتماعی مجازی ،افزایش افسردگی ،نیاز به محبوبیت (خودشیفتگی) و
ترس ازدستدادن گوشی همراه (موبوفوبیا) است.
 )4مزاحمت سایبری ،زورگیری مجازی ،آزار و اذیت سایبری :1برخی محققان در دهۀ گذشته در
مورد تعریف مزاحمت سایبری به اجماع رسیدهاند .آنها معتقدند مزاحمت سایبری شامل
سوءاستفادۀ عمدی و مکرر از فناوری ارتباطات از سوی یک یا گروهی از افراد برای تهدید یا آزار
دیگران است .در دو دهۀ گذشته ،شاهد موجی از تحقیقات در مورد مزاحمتهای سایبری
ازطریق استفاده از فناوریهای ارتباطی الکترونیکی مانند پست الکترونیک ،پیامهای فوری،
رسانههای اجتماعی ،بازیهای آنالین یا از طریق پیامهای دیجیتال یا تصاو یر ارسالی به تلفن

همراه دیگر بودهایم (و یتاکر و کوالسکی .)12 ،2015 ،2نظرسنجی جعلی ،ارسال درخواستهای

جعلی انبوه برای افزایش شبکۀ ارتباطی ،دوستیها و روابر فریبکارانه ،تولید کرمها و و یروسها
در رسانههای اجتماعی ،ارسال پیامهای ناخواسته به مخاطب (حجم انبوه پیام) ،فراهمکردن
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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پتانسیلی برای سوءاستفادههای جنسی (ارسال پیامهای تهدیدآمیز ،افشای اطالعات محرمانۀ
قربانیان و )...از جمله کدهای شناساییشده در این طبقه از چالشهای اخالقی رسانههای
اجتماعی هستند.
 )5دقت و صحت اطالعات( 3محتوای اطالعاتی) :یکی از مسائل اخالقی مرتبر با
رسانههای اجتماعی ،موضوع محتوای پیامهای ارسالی در رسانههای اجتماعی است.
بسیاری از افراد از طریق انواع رسانههای اجتماعی به ترو یج و گسترش پیامهای نامناسب و
غیراخالقی میپردازند و موجب پیدایش بسیاری از ناهنجاریهای اخالقی بهو یژه برای
کودکان و نوجوانان میشوند .این طبقه از چالشهای اخالقی در رسانههای اجتماعی شامل
مواردی مانند انتشار و یروسی اطالعات نادرست در رسانههای اجتماعی ،انتشار اطالعات
نادرست با هو یتی مبهم ،بازاریابی فریبنده از طریق رسانههای اجتماعی ،ترو یج فساد از
طریق محتوای نامناسب (ارسال تصاو یر ،عکس ،بازیهای نامناسب ،تصاو یر پروفایل
نامناسب و ،)...ارائۀ اطالعات نامعتبر (شایعهپراکنی ،تهمت ،افترا و ،)...تغییر در نگرش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.
.
.

افراد از طریق اطالعات نادرست ،نبود ناظر کیفی بر انتشار اطالعات در رسانههای
اجتماعی ،عدم مسئولیتپذیری دربارۀ خطاهای موجود در اطالعات رسانههای اجتماعی،
ممیزیکردن و تحریف اطالعات در رسانههای اجتماعی میشود.
 )6مالکیت فکر ی /1مسائل دارایی :مالکیت فکری به معنای تسلر و حق برخورداری از
آثار ناشی از فعالیتها و تراوشات فکری انسان در زمینههای ادبی ،هنری ،علمی ،تجاری و
صنعتی است و حقوق مالکیت فکری مانند تمامی حقوق مالکانۀ دیگر به معنی شناسایی
تسلر و مالکیت قانونی صاحب اثر نسبت به اثر خالقانۀ وی است که تمامی امتیازات و
منافع و تکالیف قانونی موجود نیز بنا به تناسب به آن اضافه میشود (شیخی.)63 ،1385 ،
درحالیکه رسانههای اجتماعی فرصتهای زیادی برای گسترش اطالعات در مقیاس
جهانی ایجاد میکنند ،افراد بایستی مسئولیت فعالیتهای خود را برعهده بگیرند .بسیار
مهم است که افراد با صداقت رفتار کنند .سازماندهندگان اجالسها ،ارائهدهندگان و
شرکتکنندگان در آن مسئولیتی مشترک در توسعۀ فرهنگها و روشهای اصولی و اخالقی
دارند و آن این است که به مالکیت معنوی افراد با احترام برخورد شود و بدون رضایت
مشتریان اثری منتشر نشود (فرگوسن و جکسون .)2014 ،2این طبقه شامل کدهایی مانند
تکثیر غیرمجاز نرمافزارها /محتوا و اطالعات ،سرقت ادبی ،ابهام در تشخیص مالک اولیۀ
اطالعات /دانش و گشتزنی اینترنتی و هدردادن زمان کاری در محیر سازمانی میشود.
 )7آزادی بیان :3براساس مادۀ  19از اعالمیۀ حقوق بشر« :هر کسی حق آزادی عقیده و
بیان دارد»؛ این حق شامل آزادی در بیان دیدگاهها بدون مالحظه و پیگیری ،دریافت و اشاعۀ
اطالعات و افکار از طریق هر رسانه و بدون توجه به مرزهاست (کالسن.)418 ،2004،4

اینترنت تبادل اخبار ،ایدهها ،نظرات ،شایعات و اطالعات را در سراسر جهان ممکن
ساخته است .دسترسی گسترده ،بحبهای آزاد و گمنامی در اینترنت آن را به ابزار ارتباطی
قابلتوجهی تبدیل کرده است .اینترنت راهی آسان و ارزان برای سخنرانان است تا پیامهای
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.
.
.
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خود را به مخاطبان خود (هزاران نفر در سراسر جهان) ارسال کنند .اما نکتۀ مهم این است
که افراد باید در مورد نحوۀ استفادۀ درست از این آزادی و قدرت باورنکردنی آن تصمیمگیری
کنند (رینولد .)133 ،2011 ،انتشار افکار و رفتارهای غیراخالقی و مخالف هنجارهای
بشری (مانند تبعیض و نژادپرستی) ،ارائۀ اطالعات جهتدار دربارۀ اشخاص ،گروهها و
احزا رقیب (در جهت منافع شخصی و حزبی) از جمله کدهای شناساییشده در این طبقه
از چالشهای اخالقی در رسانههای اجتماعیاند.
 .8بحث و پیشنهادات

باتوجه به اینکه امروزه فناوریهای نوظهور همچون رسانههای اجتماعی از جمله ابزارهای
مورداستفاده برای اقشار مختلف جامعه است و روزبهروز بر اهمیت آن افزوده میشود،
بایستی تحقیقات در این زمینه در کشور افزایش یابد .بهرغم افزایش چشمگیر نفوذ رسانههای
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اجتماعی در کشور ،از شناسایی چالشهای اخالقی در این حوزه با توجه به بستر فرهنگی
اجتماعی کشور غفلت شده و کمتر به آن پرداختهاند؛ بنابراین ،مهمترین هدف این مقاله،
واکاوی چالشهای اخالقی رسانههای اجتماعی در کشور و اولویتبندی آنها از دیدگاه
خبرگان بوده است .اولویتبندی ابعاد نشاندهندۀ اولویت اول یعنی بعد «حریم خصوصی/
محرمانگی» است که بر اهمیت این طبقه از چالشها در بیشتر منابع فارسی و التین تأ کید
شده است (دباتین و همکاران2009 ،؛ رینولد2011 ،؛ واسیک2013 ،؛ کیزا2019 ،؛
جئونگ و کیم .)2017 ،تأثیرات روانشناختی /اجتماعی رسانههای اجتماعی در سالهای
اخیر بیشتر موردتوجه محققان در این حوزه بوده است (عقیلی و قاسمزاده عراقی1394 ،؛
کیزا2019 ،؛ جعفرکریمی و همکاران ،)2016 ،در این مقاله نیز این بعد اولویت دوم را به
خود اختصاص داده است.
اولویت سوم ،آزار و اذیت سایبری از طریق اینترنت و گوشی همراه ،از جمله مشکالت
اخالقی استفاده از رسانههای اجتماعی بهویژه در میان زنان جوان و کودکان است و موجب
شده تا در بسیاری از منابع علمی از آن بهعنوان یکی از چالشهای اخالقی رسانههای اجتماعی
یاد شود (رینولد2011 ،؛ دراشل و جرمن .)2011 ،صحت و دقت اطالعات (محتوای

اطالعات) ،مالکیت فکری /مسائل دارایی ،مسائل مربوط به آزادی بیان ،و مسائل دسترسی
بهترتیب در اولو یتهای چهارم ،پنجم ،ششم و هفتم قرار دارند .با مقایسۀ نتایج این مقاله با
ً
سایر مقاالت مرتبر با محتوا و هدف پژوهش میتوان به این نتیجه رسید که تقریبا هیچ یک از
منابع بررسیشده بهطور جامع به بررسی چالشهای اخالقی شناساییشده در این مقاله
نپرداختهاند و هریک تنها به برخی از این مسائل اشاره داشتهاند .این مقاله نیز مانند دیگر
تحقیقات با محدودیتهایی همراه بوده است و رفع این محدودیتها راهی را برای مطالعات
کمی و کیفی پس از خود باز میکند .از جملۀ این محدودیتها میتوان به موارد ذیل اشاره کرد
که براساس آنها پیشنهاداتی نیز داده شدهاند:
نخست اینکه ،این مطالعه بهطور کلی و بدون درنظرگرفتن نوع رسانۀ اجتماعی به شناسایی
چالشهای اخالقی پرداخته است .پیشنهاد میشود که در تحقیقات آتی چالشهای مرتبر با
هریک از رسانههای اجتماعی بهطور جداگانه شناسایی و اولویتبندی گردد.
دومین محدودیت این مقاله آن است که تأثیرات متقابل چالشهای شناساییشده بر
یکدیگر مورد مطالعه قرار نگرفته است؛ بنابراین ،پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی به
بررسی این تأثیرات متقابل با روشهایی چون تحلیل شبکۀ اجتماعی پرداخته شود تا این
تأثیرات نیز مدنظر قرار گیرند.
سوم ،در این مقاله از دیدگاه خبرگان ایرانی برای اعتبارسنجی و اولویتبندی چالشهای
اخالقی بهره گرفته شد .از آنجا که مباحب اخالقی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است،
بنابراین بهتر است مطالعهای بینفرهنگی بهمنظور شناسایی و بررسی چالشهای اخالقی در
کشورهای مختلف صورت گیرد و نتایج بهطور مقایسهایـتحلیلی بررسی شود .درنهایت،
باید بیان کرد ارتقا و بهروزرسانی مستمر این برنامههای کاربردی و افزودهشدن قابلیتهای
جدید دیگر میتواند با خود مسائل اخالقی جدیدی دربارۀ رسانههای اجتماعی ایجاد کند
که خود میتواند موضوعی برای پژوهشهای آتی باشد.
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دریافت1400/11/17 :؛ پذیرش1401/2/18 :

چکیده

تلقی ساکنان یک محله از زندگیشان در آنجا ممکن است حکایت از «بیقراری» و تنش و یا «قرار» و
آرامش آنان داشته باشد .نقطه عزیمت مطالعه حاضر ،تجربه زیسته یکی از نگارندگان و مشاهده اکتشافی
دو نگارنده دیگر در محله دولتآباد شهر کرمانشاه است .چنین استنباط شده بود که احساس عمومی
ساکنان محله یادشده از سکونت در آنجا ،قرین «قرار» و حس تعلق بدانجاست .مقاله حاضر بهدنبال آن
است که عوامل ایجاد چنین حسی در ساکنان دولتآباد را واکاوی کند .در ضمن این واکاوی ،درستی
گزاره کمابیش شهودی گفتهشده نیز محک خورده است اما ثقل کار ،یافتن عناصری بوده است که زندگی
در دولتآباد را برای ساکنانش کمابیش مقبول کرده است .بنای نظری این مطالعه نگاهی روایتشناسانه،
و بهطور مشخص مفهوم خرد روایت بژه ،بوده و از مسیر فنون مصاحبه ،مشاهده و البته دادههایی مبتنی
بر تجربه زیسته ،دو عنصر مهم در ساحت زندگی ساکنان محله برجسته شدند و این دو معنای مقبولیت
محله برای ساکنانش را هویدا ساختند :مسجد و بازارچه محلی ،نمادهایی از دین و دنیا .اما آنچه این دو
کالبد را به عناصر مهم ایجاد حس تعلق و مقبولیت محله در نزد ساکنانش بدل کرده است ،چگونگی
درهمتنیدگی آنها با زندگی روزمره و البته جایگرفتن ابعادی از این نمادها در حافظه جمعی است .مقاله
حاضر شرحی از توصیف و تحلیل این واقعیتها است.
کلیدواژهها :دولتآباد ،روایت ،زیستپذیری ،سکنیگزیدن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1کارشناسی ارشد جامعهشناسی ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران
 .2استادیار جامعهشناسی ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران (نویسنده مسئول)


 .3استادیار جامعهشناسی ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران

 .1مقدمه

شهر ،محل تولید تجربههای گوناگون است؛ تجربههایی که برآمده از تحرک و ناهمگونی
شهر است .در البهالی این تجربیات داستانهای متنوعی پنهاناند .گذر کردن از مکانهای
گوناگون شهر چونان راه رفتن در جهان قصههاست .این داستانها ،داستانهای مردمیاست
که در زندگی روزمره معنایی از شهر برمیسازند .معنایی که در روایتها جان میگیرد.
«روایت یکی از شیوههای سخن گفتن ماست؛ یکی از مقولههای بزرگی که ما در چارچوبش
میاندیشیم ...ما اجازه نمیدهیم کیفیت فناپذیری حیات بیمعنا جلوه کند و روایت،
محصول این امتناع است؛ محصول پافشاری لجوجانۀ ما بر معنا بخشیدن به جهان و

زندگیمان» (ایب بوند برگ ،به نقل از آسابرگر.)134 ،1380 ،1
ً
از آنجا که انسان اساسا موجودی افسانهساز (داستانسرا) است ،ساکنان شهر در
گوشههایی از شهر ،هر کدام داستانهایی گوناگون و خاص از شهر برای خود میسازند .این
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داستان به آنان معنای زیستن میدهد و منجر به سکنیگزیدنشان میشود« .مردم متفاوت از
هم به نظر میرسند .دارای روابط گوناگونی در برخورد با ابزار تولید بوده ،و همچنین پیشینه و
سابقۀ قومی و نژادی گوناگونی دارند .از نظر جنسیتی و شیوۀ زندگی متفاوت هستند .شهر و
فضاهای وابسته به آن فرصتهایی برای تحمل تفاوت به وجود میآورند که در جای دیگر امکان
آن میسر نیست» (استیونسن« .)12 ،1388 ،2هر شهری بنا به مقتضیات تاریخی ،جغرافیایی،
اقتصادی و تاریخی خاص خود شکل پیدا میکند .تاریخ ،خاطرات و فضای ذهنی از عامالن
مؤثر در این متفاوتشدن هستند؛ بنابراین ،هر شهری سپهر اجتماعی گوناگونی دارد»
(قلیپور .)1 ،1396،گوشههایی از شهر در این متفاوتبودن سهیم هستند؛ تفاوتهایی که
اغلب تحت عناوین کلی کارشناسان و پژوهشگران پنهان است و شنیده نمیشود« .ما نمیدانیم
شهرها چگونه کار میکنند و تا وقتی ندانیم شهرها چگونه کار میکنند و برای خیابانهایشان
چه چیز نیاز دارند ،مشکالتمان حل نمیشوند» (جیکوبز .)22 ،1388 ،3این فهم ،فهم نظم
پنهان شهر است .نظمی که در خاطرات ،داستانها ،احساس از بودن در مکان و نحوۀ زندگی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Asa berger
Stevenson
Jacobs

کردن مردم نهفته است .فهم این مناسبات بهطورخاص منجر به احیاء امر خاص و انضمامی
است .سعی ما نیز در این مقاله فهم روایتهای خاص و انضمامی مردم در یکی از همین
شهرکهای بهاصطالح حاشیهنشین به نام دولتآباد است« .برخی افراد حاضر به روایت کردن
حکایتهایشان نیستند .عالمان علوم اجتماعی به آنها رجوع میکنند و آنها را به روایتکردن
دعوت و یا حتی وادار میسازند .در زمانی که برخی تجربهای را برای نخستینبار روایت
میکنند ،ممکن است معنابخشی پسنگرانهای رخ دهد طوریکه به تجربهای آشفته نظمی داده
شود .اما معنابخشی همیشه وجود ندارد .برخی تجربهها توالی خطی ندارند و بهراحتی
نمیتوان آنها را همچون حکایتی منسجم روایت کرد .در گفتوگوهای روایی بین پژوهشگران
کیفی و مردم ،مردم چندان پذیرای پژوهشگران نیستند ،زیرا تجربۀ پدیداری آنها به روایتی
خواندنی تقلیل داده میشود» (بژه.)36 ،1388 ،
اولین و مهمترین ضرورت این پژوهش برای ما دوریگزیدن از احکام کلی و انتزاعی و
ً
پرداختن به این مسئله به صورت کامال انضمامی است .اهمیت دیگر مطالعه حاضر
دیدهشدن حاشیهها ،به سخن درآوردن تجربیات زندگی روزمرۀ آنان و فهم مناسبات
درونیشان است .پژوهشهایی از این دست میتوانند در جهت کاستن نابرابریها ،رفع
بیعدالتی ،تأمین برخی از حقوق شهروندی با توجه به نیازهای خاص هر منطقه ،ادغام بیشتر
گروههای آسیبپذیر با احترام به تفاوتها و معرفی آنان از نگاهی دروننگرانه در جهت رفع
کلیشههای موجود باشد .کوشش نگارندگان در مطالعه حاضر تأکید بر روایتهای محلی
دربارۀ شهرک دولتآباد و فهم همدالنه آنهاست .برای نیل به این امر سه سؤال مطرح شد:
 )1چه عناصری در زندگی اجتماعی ساکنان مهم است؟  )2این عناصر چگونه در زندگی
روزمره ساکنان جای گرفته است؟  )3نقش آن عناصر و شیوه زندگی روزمره در زیستپذیر
کردن دولتآباد چگونه است؟
.2چارچوب نظری

«توجه به نظریههای روایت که در نقد ادبی معاصر مشهود است خود بخشی از نهضت
گستردهتری در حیطۀ علوم انسانی و علوم اجتماعی است که تامس کوهن آن را تغییر الگوواره
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(پارادایم) مینامد» (مارتین )1 ،1393 ،1و با گذر از سیطره روشهای علوم طبیعی در سایر
علوم اتفاق افتاد« .همانگونه که فالسفه تاریخ نشان دادهاند روایت فقط جایگزینی احساسی
برای آمار و ارقام موثق نیست بلکه روشی است برای شناخت گذشته و این روش بر اصول
عقالنی ویژهای متکی است» (همان .)1 ،میتوان گفت ما در جهان روایت زندگی میکنیم
«دورهای که هیوارینن 2به نقل از مارتین کریس ویرت 3دوره روایتگری میخواند» (هرمن،
.)52 ،1393
خاستگاه روایتشناسی به کتاب بوطیقای ارسطو برمیگردد .در فصل سوم این کتاب
میان بازنمایی یک ابژه توسط راوی و بازنمایی آن توسط شخصیتها تمایز قائل شد که اولین
قدم در حوزه علم روایتشناسی بود و بعدها توسط دیگر روایتشناسان با عناوین دیگری
)

دستکاری و مجدد مفهومپردازی شد « .روایتشناسی ترجمه واژه فرانسوی (

است که اولین بار تزوتان تودوروف 4آن را در کتاب دستور زبان دکامرون )1969( 5معرفی
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کرد .در واقع ،روایتشناسی ،به باور ریمون کنان 6هم شرحی از نظام حاکم بر تمام

روایتهای داستانی ارائه میدهد و هم شیوهای را که ضمن آن میتوان تکتک روایتها را به
منزلۀ محصول منحصربهفرد نظامی همگانی مطالعه کرد .البته این سخن بدینمعنا نیست که
نظریۀ روایت و روایتشناسی دو مقولۀ جداگانه است .مواردی که در نظریۀ روایت و از طرف
نظریهپردازان روایت ارائه میشود ،میتواند در بررسی تکتک روایتها نیز کارایی پیدا کند»
(حری .)10 ،1392 ،روایتشناسی را از دیدگاه تاریخ آن میتوان به سه دوره تقسیم کرد)1 :
پیش از ساختارگرایی (تا سال )1960؛  )2دوره ساختارگرایی (از سال  1960تا )1980؛ و
 )3دورۀ پساساختارگرایی .دیوید هرمن 7در کتاب عناصر بنیادین در نظریههای روایت از این
تقسیمبندی با عنوان «رویکردهای کالسیک و رویکردهای پساکالسیک» نام میبرد.
«رویکردهای کالسیک ،که در نظریۀ ادبی صورتگرایی ُروس ریشه داشتند ،در سالهای
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Martin

Hyvärinen

میانی دهه  1960با روایتشناسان ساختارگرا گسترش یافتند و تا اوایل دهه  1980با آرای
کسانی چون میکی بال ،1سیمور چتمن ،2واالس مارتین ،3جرالد پرینس ،4و ریمون کنان

5

اصالح شدند و نظام گرفتند .روایتشناسی پساکالسیک ،که نباید آن را با روایتشناسی
پساساختارگرا یکسان دانست ،نهتنها روایتشناسی کالسیک را به عنوان برههای از
گذشتههای خود دربرمیگیرد ،بلکه شامل دیدگاههایی است که به تازگی دربارۀ گونهها و
کارکردهای روایی مطرح شدهاند» (هرمن.)56 ،1395 ،
همچنین ،در همین رویکرد پساکالسیک است که موضوعات تازهای که پیشتر در
رویکرد کالسیک در روایتشناسی جای بحث نداشتند امکان ظهور مییابند .میتوان کتاب

تحلیل روایت و پیشا روایت اثر دیوید ام .بژه 6را در همین رویکرد قرار داد .بژه روایت کردن

را بازگویی حکایتها توسط اندیشوران حوزههای گوناگون علوم میداند .برخالف عدهای که
ً
روایت را صرفا بازگویی وقایع به ترتیب زمانی میدانند ،از نظر او روایت آن چیزی است که
جامعهشناسان ،مورخان و انسانشناسان و دیگر دانشوران علوم اجتماعی انجام میدهند.
داستان راویان ،حکایت زندگی آنها است؛ حکایاتی که همان پیشاروایتها هستند؛ حکایاتی
که قطعهقطعه ،ناهمگون و نامنسجم هستند .به تعبیر بژه «هیچ حکایت کاملی برای گفتن
وجود ندارد ،فقط قطعهها وجود دارند .آدمها فقط در حال ردگیری قطعههای حکایت و در
حال ابداع تکهپارهها هستند تا آنها را به هم بچسبانند ،اما هرگز قادر به دیدن همه صحنهها و
دیدن کل نیستند» (بژه.)32 ،1388 ،
پیش از هر چیز مفهوم روایت/پیشاروایت را از نظر بژه باید روشن کرد .بژه توضیح خود
را با مقایسۀ مفهوم حکایت ،پیشاروایت و روایت شروع میکند .او معتقد است که
«حکایت »7در مرتبهای پایینتر از «روایت» قرار گرفته است .روایت نیازمند پیرنگ و نیز
انسجام است .در نظریۀ روایت ،حکایت ساده ،بدون پیرنگدهی و صرف گفتن سیر وقایع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Rimmon-Kenan
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است .بژه پیشاروایت را پیشنهاد میکند .پیشاروایت قطعهقطعه ،غیرخطی ،نامنسجم،
جمعی ،فاقد پیرنگ و بدون تأمل ماقبل روایت است؛ مثل شرطبندی .در روش روایی
سنتی ،پیشاروایت نوعی حکایتپردازی ناقص است و نوعی شرطبندی است که روایت
َ
کامل میتواند بدان دست َزند .روایت میکوشد برتری و سرآمدیاش به حکایت را حفظ
کند .بحران روش روایی در دورۀ مدرن این است که نمیداند با حکایتپردازی غیرخطی (که
قطعهقطعه ،چندصدایی و محصول عمل جمعی است) چه باید بکند .پاسخ بژه به این بحران
فراختر کردن رویکرد مرسوم است از طریق آنچه بژه آن را روشهای پیشاروایی میخواند.
تمرکز بر تحلیل حکایتهایی قرار گرفته است که بسی ناپرداختهتر و ناپیوستهتر از آن است
که بتوان با رویکردهای مرسوم تحلیلشان کرد (همان .)23 ،هدف کتاب بژه پرداختن به
هشت گزینه تحلیل پیشاروایی است .این هشت گزینه عبارت است از :تحلیل واسازی،
تحلیل روایت کالن ،تحلیل خرد تاریخ ،تحلیل شبکهسازی حکایت ،تحلیل بینامتنیت،
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تحلیل علیت ،تحلیل پیرنگ و تحلیل مضمون.
«حکایت در برابر روایت مقاومت میکند .حکایت پیشاروایت است و گاهی حتی ضد
روایت (امتناع از منسجم بودن) است» (همان .)25 ،تحمیل کردن نظم و انسجام جعلی به
تجربههای قطعهقطعه و ناهمگون و نامنسجم حکایت را به روایت تبدیل میکند «حکایت
وقتی بدون توالی نظم دادهشدۀ پیرنگ و بدون انسجام دستکاری شدهای که در نظریۀ روایی
ترجیح دارد گفته شوند ،پیشاروایت هستند .اینها حکایاتی هستند ناپرداخته و قطعهقطعهتر از
آنکه با معنی بخشی َپسین فهمیده شوند.
بژه در توضیح پنج بعد مهم پیشاروایت اذعان میکند که بهدنبال شیوههای چندصدایی
است و به دنبال حاشیهها و بیشوکتان تاریخ .از نظر او میتوان با استفاده از هر کدام از هشت
روش روایی ذکر شده در باال به شیوهای دیالکتیکی اندیشید و این وزنۀ ناعادالنه را ،هرچند
اندک ،تغییر داد .او راه رسیدن را در پرداختن به پیشاروایتها در قالب این روشها و نظریات
مطرح در آن میداند .یکی از این روشها ،روش تحلیل کالن روایتها با استفاده از نظرات
مهمترین اندیشمند این حوزه یعنی لیوتار 1است .این روش تکنیک مورد نظر در این پژوهش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

میباشد .میتوان افزود که کالنروایتها پیشاروایتاند «کالنروایتها آنگونه که به دست
ً
لیوتار مشهور شده نیز جدید نیست ،اما قطعا پیشاروایت است .در اینکه چگونه یک حکایت
میتواند به شیوههایی گفته شود که شیوۀ قبلی گفتن حکایت را پاک سازد ،پیشاروایت است.
ُ
غرض ما خرد کردن کالن روایت و مسئلهمند کردن هر کالن روایت تکصدایی از گذشته،
از طریق جایگزینکردن با شبکۀ چندمعنایی (معناهای متعدد) و چندصدایی (صداهای
متعدد) حکایتهای کوچک است .علم سازمانی مدرنیست ،آنجا که علم پسامدرن بر
قطعهایشدن غیرخطی ،چندصدایی و امپرسیونیستی تأکید میگذارد ،همچون کالنروایتی
خطی نمایان میشود .لیوتار به کالنروایتها مشکوک است .وانگهی رد کردن کل
کالنروایت چندان خردمندانه به نظر نمیرسد .بدیلی که در این کتاب ارائه میشود مدنظر
قرار دادن تأثیر متقابل روایت کالن و روایت محلی است» (همان .)45-46 ،نگارندگان در
مقاله حاضر به خرد روایتها پرداختهاند.
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محلۀ دولتآباد :خانهای
برای بودن در جهان

از طریق فنون مصاحبه ،مشاهده و تجربه زیسته گردآوری شدهاند و سعی شده است که با
تحلیل مضامین موجود در روایتهای بهدست آمده ،به سمت پاسخ به پرسشهای پژوهشی
و تحلیل موضوع راه بگشاییم.
مصاحبه .مصاحبه با آگاهان میتواند اطالعات ارزشمندی را در اختیار پژوهشگر قرار
دهد .تعداد مصاحبهشوندگان  20نفر بودند که به شیوه نمونهگیری نظری انتخاب شدند.
تجربه زیسته .یکی از نگارندگان ساکن و متولد محله است .ایشان در روند تغییرات فیزیکی
و اجتماعی محله حضور داشتند و آگاهی عمیقی از بافت اجتماعی و فرهنگی محله دارند.
ً
مشاهده .مشاهده صرفا نگاه کردن نیست بلکه سعی شد که تمام عناصر رویتپذیر در
ارتباط با هم و بر اساس چارچوب نظری پژوهش ارزیابی شوند .بر اساس عناصر جدول
شماره ( ،)1کالبد (بازار ،مسجد )... ،و رفتار (خرید ،تفکیک جنسی )... ،به مدت یک سال
در زمانهای گوناگون شبانهروز با دقت مشاهده شدند.

جدول  .1عناصر مشاهده شده
شکل عینی

رفتاری

کالبد :بازار ،مسجد ،محله ،خانه (درون/بیرون) ،و کوچهها

خرید ،تفکیک جنسی ،غریبه/آشنا ،مناسک مذهبی

 .4تجزیهوتحلیل دادهها

با توجه به ماهیت موضوع ،شیوه تحلیل به سه قسمت تقسیم میشود .نخست ،دربارۀ
سکنیگزیدن مردم در دولتآباد بحث میکند .دوم ،حضور قدرتمند بازارچه و نقش آن در
حیات شهری را توضیح میدهد .سوم ،به شکلگیری مسجد و نقش آن در ارتقای روابط
محله میپردازد
 .1-4خانه سهم ما است از جهان

فهم روزمرگی و نشانههای آن معیاری برای ارزیابی کیفیت زندگی و احوال مردم است.
فرهنگ تنوع و تولد هویتهای شهری به شیوههای گوناگون ،نشاندهندۀ میزان کیفیت زندگی
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شهروندان به عنوان عامالن حیات شهری است .اهمیت این تنوع و احترام به آن ،از جایی
است که فضای شهری زیستجهانی برای تجربه است .تجاربی که حافظۀ شهروندان،
خاطرهها و داستانهای خود را از دل آشوبی متحرک برمیسازد .هویت شهروندان در ارتباط
با مکان شکل میگیرد و این تجارب موجب شکلگیری ارتباط قلبی و واقعی افراد با این
مکانها میشود بهطوریکه زندگی فرد در ارتباط واقعی با محیط گره میخورد و زندگی
روزمرۀ فرد مربوط به این تجارب خواهد شد .در شهرهای خالقتر و با برنامهریزیهای کمتر
تحمیلی امکان وصل شدن تجارب روزمرۀ مردم به مکانها بیشتر خواهد بود و خاطرات نیز
حضور زندهتری در مکانها دارند .در این صورت شهر به مأمنی تبدیل خواهد شد که به
روشهای خودجوش و مردمی امکان تولد میدهد ،شهر هویت مییابد و مکان به فضایی
تبدیل خواهد شد برای زندگی همرا با سکنیگزیدن .سکنیگزیدن همواره با روایت عجین
است ،خرده روایتهای مردمی که از دل موقعیت انضمامی زندگی روزمرۀ ساکنان امکان
بروز مییابد که در نتیجۀ آن امر محلی متنوع و زیبا عیان خواهد شد.
شهرک دولتآباد نیز از معدود شهرکهایی است که در حیات انضمامی خود روزگار
سپری میکند .نام اغلب کوچهها و برخی دیگر از مکانها برگرفته از تاریخ کوتاه مدت شهرک

و اتفاقاتی است که در آنها رخ داده است ،برای مثال ،نام یکی از کوچههای شهرک کوچۀ
«ئهحمه مانادار» به معنای صاحب یک گاو است .در ابتدای شکلگیری شهرک ،شخصی به
نام احمد پس از مهاجرت از روستا به شهر ،یکی از گاوهایش را همراه خود به شهرک آورد و
در منزل خویش واقع در این گوچه نگهداری میکرد .دلیل نامیدن کوچه همین ماجراست.
نامهایی مانند کوچۀ «ئهحمه دهرمهران» ،کوچۀ «نانوا سنگکی» ،کوچۀ «هالل احمر» ،کوچۀ
«سینما» ،کوچۀ «استریو رامین» و پاساژ «حمام عمومی قدیم» نیز همگی از این نوع هستند
ُ
که ریشه در داستانهای خرد مردمی دارند که حتی با وجود از بین رفتن اغلب این مکانها
هنوز رد پایشان در نامیدنها زنده و جاری است .این امر نشاندهندۀ حضور خاطرات زیسته
و انضمامی مردم است که احساس تعلق و عاطفۀ آدمی را برمیانگیزد.
ً
ُ
حضور پررنگ مردم اهل تسنن و کرد زبان که عموما از شهرهای روانسر ،جوانرود ،پاوه،
سرپلذهاب ،قصرشیرین و روستاهای اطراف این شهرها به دالیل گوناگون مثل ازدواج،
آوارگی در جنگ ،بیکاری ،تحصیالت فرزندان و مهمترین آنها مهاجرت آشنایان به شهرک،
باعث شده که در خاطرات روستایی مشترکی سهیم باشند .خاستگاه مشترک سبب تسهیل در
ً
شکلگیری رابطهها ،اعتماد و صمیمیت شده است .اصوال بیشتر ساکنان بهویژه ساکنان
قدیمی همدیگر را میشناسند و از زندگی شخصی و احوال روزمرۀ هم باخبر هستند .اهالی
از درد دل کردن و طرح مسائل شخصی و دلتنگیهایشان برای دیگران ابایی ندارند .البته این
قبیل رفتارها در بین زنان و افراد مسن رایجتر است که به دلیل ساختارهای معنایی مشترکشان
فهم همدالنهای از سخنان طرف مقابلشان دارند.

ُ
اینجا یکم شبیه آبادیه چون همه کردن و همدیگه رو میشناسند ،من خیلی دوس دارم که اینجوریه
چون حرف همدیگه رو میفهمیم (فوزیه43 ،ساله).

در بین ساکنان قدیمی هنوز فرهنگ روستایی از بین نرفته و به روشهای گوناگون درصدد
احیاء آن هستند که در قالب روابط صمیمی تبلور پیدا میکند .اینان با خلوتگزینی و فردیت
که عناصر زندگی شهری است میانهای ندارند .در محله نیز امکانهایی برای به وجود آوردن
روابط و گریز از تنهایی وجود دارد :کوچهنشینی ،دیدوبازدیدها ،بازارگردی ،رفتن به مسجد
در مناسبتهای گوناگون.
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ً
رفتار مردم اینجا با شهرکهای دیگه یکم فرق داره مثال اونجا زنها نمیان تو کوچه ،هرچند زنها
که میان تو کوچه شاید سر و صداشون بعضیها رو اذیت کنه اما ما نمیتونیم از احوال هم خبردار
ً
نشیم و نیایم بیرون ،من واقعا نمیتونم تو خونه تنها بمونم .زندگی برای من و دخترم تو دولتآباد
خیلی راحت و خوبه ،دخترم هم همیشه میگه که محاله از اینجا بریم .زنداداشم پارسال فوت شد
خونشون َک ْ
سری بود .دختراش هر چقدر گریه و ناله کرده بودن و کمک خواسته بودن هیچکس
نیومده بود کمکشون ،ولی اگه اینجا بود همه میاومدن (عشرت 52 ،ساله).

زندگی در محله جمعگرایانه است .خارج از چهار دیواری خانه ،فردگرایی کمرنگ است.
همین ویژگی که از نظر عدهای مهم و دلخواه آنان در دولتآباد است برای عدهای اسباب
زحمت و ناخشنودی است .برخی جوانهای تحصیل کرده از این آشناییها ناراضی هستند
زیرا موجب محدود کردنشان میشود.
بهنظرم دولتآباد محلهای برای پیرها است نه برای جوانان ،اینجا همه همدیگه رو میشناسن و
سرشون تو کار همدیگه است ،من حتی نمیتونم لباسی که دوس دارم بپوشم (شکوفه27 ،ساله).
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آشنایی و ارتباط ساکنان با هم گرهگاه رضایت و نارضایتی شهرک است .در واقع عموم
مردم از این وضعیت راضیاند و همین آشنایی و تنها نبودن از جمله دالیل مهم آنان برای
ماندن در دولتآباد یا مهاجرت به آن است.
ما وقتی از سرپل اومدیم کرمانشاه اول رفتیم جوانشیر و سرتپه اما چون آشناها و اقوام دیگهمون
اومده بودن دولتآباد ما هم اومدیم اینجا (شهال28 ،ساله).

همگنی جمعیت محله سبب رشد سریع آن شد و اکنون  36هزار نفر در آن ساکن هستند.
هستۀ اولیۀ شهرک در مکانی که اکنون در دولتآباد  20متری نامیده میشود شکل گرفت.
ساکنان اولیۀ شهرک در این مکان ده خانوار بودند که زمینهایشان در محله سر قبر آقا تصرف
شده و به دولتآباد آمدند (آمنه 65 ،ساله) .در ابتدای ورود این افراد تمام شهرک زمینهای
خالی بوده و خانوارها نیز فاقد امکانات اولیۀ مانند آب ،برق ،سرویسهای بهداشتی و  ...بودند.
این افراد اراده باالیی برای سکونت کردن داشتند و به تعبیر باومن کسانی هستند که «برای آنان
نبرد جهت بقا و دستیابی به جایگاهی آبرومندانه در همان جایی جریان دارد که در آن ساکن
هستند» (باومن .)155 ،1384 ،1آنان به مرور و با تاکتیکهای مختلف ساختن محله را شروع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Bauman

کردند و برای دستیابی به کاالهای عمومی چانهزنی گستردهای را بنا نهادند (برای آگاهی بیشتر،
نک :قلیپور و همکاران .)1393 ،دو رویداد مهم از دل زندگی روزمرۀ مردم این شهرک سربرآورد
که در کنار رشد و توسعه شهرک در سالیان گذشته به انسجام گروهی و هویت محلهای جان تازهای
بخشید .این دو در پیوند با فرهنگ جاف و مذهب تسنن بودند )1 :شکلگیری «بازارچه» و فضای
آن که متأثر از فرهنگ کردی است؛  )2ساخت «مسجد» که مکانی برای میثاق جمعی اهل تسنن
است .این دو ،که به زندگی روزمرۀ مردم معنا بخشیدند ،به مثابۀ دو امر خودجوش و مردمی
دولتآباد را از حالت نامکان به سوی مکان انسانشناختی سوق دادند .تعلق افراد به این دو مکان
تا حدی است که در صورت ترک شهرک رابطۀشان با این دو مکان کماکان حفظ میشود.
من چند سالی میشه که از دولتآباد رفتم اما همۀ خریدهام رو اینجا انجام میدم .برای نماز
جماعت و جمعه و تراویح هم حتما میام همین مسجد خودمون (غفار 40 ،ساله).
اگر قرار باشه از دولتآباد برم حتما میرم جایی که به دولتآباد خیلی نزدیک باشه چون هم کارم
اینجاست و هم اینکه نمیتونم از مسجد جدا بشم (عبدالله 40 ،ساله).

این دو با اهمیتترین فضاهای دولتآباد هستند .اهمیت و تأثیر بازارچه در راستای
معنابخشی به محله ،برقراری روابط انسانی و احساس تعلق بیشتر است .هر کدام از این دو
مکان در نسبت با هویت فرهنگی و دینی ساکنان شهرک به وجود آمده و بنا به دالیل خاصی
گسترش یافتند که در ادامه بهطور مبسوط به آن خواهیم پرداخت.
 .2-4امر محلی ،متفاوت و زیبا

در مواجهۀ نخست با شهرک از قسمتی که مغازهها در حال افزایش هستند آنچه در نمای اول
به چشم میآید ،انبوه پارچههای رنگارنگ لباس محلی زنانه است که از سردر مغازههای
ً
بازارچه آویزان شده است .تقریبا روبروی هر کدام از مغازهها یک یا چند دستفروش نیز
وجود دارد .بیشتر دستفروشیها بخشی از مغازههای روبرو هستند که اجناسشان را به
خارج از محوطۀ مغازه کشاندهاند .زندگی عدۀ زیادی از مردم شهرک به این بازارچه مرتبط
است زیرا افراد حاضر در بازار اغلب کسبه ،خریداران و پرسهزنان همیشگی آن هستند.
مسئلۀ امرار معاش و شغل از اولویت تازهواردان به شهرک در اوایل شکلگیری بود .در
همان زمان عموم مهاجران به شغلهایی مانند کارگری ،بنایی ،کشاورزی و دستفروشی در
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همین محله میپرداختند .آنان در آخر خیابان چهلمتری و در مکانی که اکنون سینمایی در
آن احداث شده فعالیت میکردند .هر کدام چرخ یا بساط کوچکی بر روی زمین داشتند که
اجناس را بر روی آن به خریداران عرضه میکردند .این اجتماع کوچک دستفروشان منبع
تغذیۀ شهرک و رفع مایحتاج اولیۀ زندگی آنان بودند .غیر از سه یا چهار مغازه که در نزدیکی
همان دستفروشان بود مغازۀ دیگری وجود نداشت.
فکر میکنم دلیل اینکه دستفروشها اونجا رو انتخاب کرده بودند این بود که تو همون راسته
تکوتوک مغازههای دیگهای هم بود .یادمه که یکیش طبقۀ همکف خونۀ ما بود که لباس کوردی
میفروخت (فرانک34 ،ساله).

در دهۀ  50این قسمت از شهرک در حال رشد و تبدیل شدن به هستۀ اصلی بازارچه بود.
با ساخت سینمایی به نام «سینما بهمن» در این مکان در حدود سال  1372این دستفروشان
محل کاسبی خود را از دست دادند و بهصورت گروهی محل کاسبی خود را به کنار خیابان
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بلوار سمت چپ که در همان نزدیکی بود انتقال دادند.
من یادمه که پدرم جای چرخش رو تغییر داده بود .گاهی براش آب یا چیزای دیگه میبردم یادمه که
ً
دقیقا اومده بودن کنار این خیابون و یه عدۀ دیگه هم که زیاد نبودن کپرهای کوچکی درست کرده
بودن و رفته بودن سر بلوار .هر کدومشون جای مشخصی برای خودشون داشتن .چند نفر هم چرخ
نداشتن که یکیشونم خیلی پیر بود جزء نفرای آخری بودن که وسایلشونو روی یه پارچه روی زمین
میگذاشتن» (امین30،ساله).

مغازههایی در اطراف مکان جدید دستفروشان ساخته شد و به مرور افزایش یافتند.
مکان تازه محل نزاع همیشگی و چانهزنی مأموران شهرداری با دستفروشان بود .از نظر
شهرداری اینان مکانی را که متعلق به آنها نبود تصاحب کرده بودند .دستفروشان نیز این
مکان تازه را حق خود دانسته و به خاطر ضرورت امرار معاش با وجود تمام مشکالت موجود
در مکان تازه عقبنشینی نکرده و به کار خود ادامه دادند .هر از گاهی مأموران اجرایی
شهرداری به قصد بر هم زدن اجتماع این دستفروشان ،بردن وسایل و جریمهکردن آنها به
شهرک میآمدند که منجر به تعقیب و گریزهایی بین دستفروشان و مأموران میشد .هنگام
هجوم مأموران ،هیاهوی خاصی در این قسمت از شهرک درمیگرفت .عدهای بساط خود را
بر روی چرخهایشان محکم میبستند که مأموران توان بردن آن را نداشته باشند .عدهای هم

که اجناسشان کمتر بود آنها را جمع میکردند و به خانه آشنایانی که نزدیک بود منتقل
میکردند .این رویۀ فرار و چانهزنی آنقدر ادامه یافت که در سال  1382شهرداری تصمیم به
ساخت دکههایی برای دستفروشان گرفت .ثبتنام برای تعیین امتیاز واگذاری شروع شد.
دکهها در سال  1383به تعداد  122عدد در پنج بخش (الزم به ذکر است که بخش آخر آن
که بیشترین تعداد غرفهها نیز در آن وجود دارد هنوز دیوار چینی نشده ،غیررسمی است و
پولی که ماهیانه از تمام غرفههای دیگر گرفته میشود از غرفههای این پارت گرفته نمیشود)
به کسانی واگذار شد که ثبتنام کرده بودند .در ابتدا پول کمی بابت این غرفهها از آنان گرفته
شد .در حال حاضر نیز (سال  )1398ماهانه مبلغ صدوپنجاه هزار تومان از صاحبان غرفهها
گرفته میشود .اما هنوز حق مالکیت خصوصی به صاحبان این غرفهها داده نشده است و
طبق قرار اولیه هر زمانی که شهرداری منطقه تصمیم به باز پسگیری یا تخریب دکهها بگیرد
مالکین حق اعتراضی ندارند.
چنین شد که دستفروشان به مکان جدیدشان آمدند و خیابان به مرور از اجتماع
دستفروشان خالی شد .دکهها در همان حوالی در ابتدای بلوار احداث شدند .مغازهها در
دو طرف تا انتهای بلوار به مرور بیشتر شدند .کمکم طبقات همکف خانهها تبدیل به مغازه
شدند ،ارزش خانهها و مغازههای در این قسمت از شهرک فزونی یافت و بهدنبال آن کرایۀ
مغازهها نیز سیر صعودی پیدا کرد .افزون بر این ،تعداد مغازههای بلوار نزدیک به دکهها بیشتر
شد .ارتباط زیاد اهالی با شهرهای جوانرود ،کامیاران ،روانسر و پاوه و استقبال مردم شهرک
ُ
برای خرید لباسهای کردی زنانه ،عمدۀ این مغازهها را به محل فروش اجناس زنانه (لباس
کردی) تبدیل کرد .سالهای پس از آن ساخت چهار پاساژ به تعدد و تراکم مغازهها در این
قسمت کمک کرد .حضور و استقبال خود مردم شهرک از این بازارچۀ کوچک در مقام
پرسهزن ،خریدار و فروشنده منجر به توسعه هر روزۀ آن و ورود مردم از شهرکهای دیگر به
دولتآباد به ویژه برای خرید لباس کردی شد .فرایند مغازهای شدن به کوچههای دو طرف
بلوار نیز سرایت کرد .موضوع دیگری که منجر به توسعه بازارچۀ دولتآباد شد ساخت
پنجهزار واحد مسکن مهر در زمین خالی میان دولتآباد و اسالمیه بود .افراد زیادی از دیگر
شهرکها وارد این منازل مسکونی شدند.
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مسکن مهرها برای دولتآباد خیلی خوب بودن ،باعث پیشرفت دولتآباد شدن و بازار رو شلوغ
ً
کردن باعث شد مردم از همۀ قشرها بیان اینجا .قبال دولتآباد خیلی همگن بود .همه جاف بودن
ولی مسکن مهرها تنوع رو وارد شهرک کردن و باعث شدن مردم بیشتری به دولتآباد بیان ،تازه
مسکن مهرها باعث شد بازارچه سر زبونها بیفته (سمیرا28 ،ساله).

همزمان با توسعه بازارچه ،مغازهها نیز تا خیابانهای اصلی نزدیک به این بلوار نیز رونق
گرفتند و کوچههای پیرامون مسکن مهر به این بازار متصل شدند .زندگی روزمرۀ مردم
دولتآباد با بازارچه عجین است و یکی از دالیل تعلق آنان به محله نیز همین است.
ما اومدیم دولتآباد چون آشنا اینجا زیاد بود ،امنیت داشت و امکاناتش توی بازار زیاده و همۀ
ً
احتیاجاتمون رو رفع میکنه .احتیاجم به جای دیگه نمیافته و تقریبا همۀ چیزایی که میخواهیم رو
ً
از اینجا میخرم .من قبال جای دیگهای بودم و هفتهای یکبار میرفتم به مرکز شهر و اونجا خریدامو
انجام میدادم ولی این ده سالی که اومدم دولتآباد خیلی کارم راحتتره و مجبور نیستم برای خرید
جاهای دیگه برم (الهام 29 ،ساله).
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

116

دوره  ،15شماره 2
تابستان 1401
پیاپی 58

تو دولتآباد همهچیز جلو دست آدمه .اگه چند سال پیش بود نمیاومدم دولتآباد زندگی کنم ولی
االن وضعیتش خیلی فرق کرده ،مسکن مهرها آمدن ،شلوغتر شده ،بازار خیلی بزرگ شده ،تنوع
ً
اجناس هم خیلی زیاده .واقعا دولتآباد مثل یه شهر کوچیک شده ،یه شهر مثل شهرستانهای
اطراف که به جوانرود شاید شبیهتره (سمیرا 28 ،ساله).
بهنظر من تفاوت اصلی دولتآباد با شهرکهای دیگه بازارچهاست .خود من اگه از اینجا برم شغلم
رو از دست میدم چون اینجا همه رو میشناسم (مژگان 42 ،ساله).

این بازارچه فضایی برای تجدید حیات شهری است .بدینروی ساکنان از حضورشان در
محله راضی هستند .یکی از وجوه متمایزکننده و جالبتوجه این بازارچه از بین رفتن مرز و
جدایی بین زندگی و بازار است که به تعبیر گاستون باشالر 1دیالکتیکی بین درون و برون
جاری کرده است .مغازههای پر رونق شهرک همان منازل مسکونی هستند که به مرور تغییر
کاربری دادهاند و بازار را برای آنان با زندگی پیوند داد .مستأجرانی که در بازار هستند سعیشان
بر این است که خانههایشان تا جایی که امکان دارد نزدیک به محل کسبشان باشد تا برای
رفت و آمد دچار مشکل نشوند .کمرنگشدن مرز درون و برون باعث شده که زنان خانوادهها
نیز در بازار حضور فعالی به عنوان صاحب مغازه یا فروشنده داشته باشند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.

اگه همسرم نباشه نمیتونم تنهایی مغازه رو اداره کنم ،تازه مشتریها با خانومم خیلی راحتترند و
اگه همسرم مغازه نباشه خیلیهاشون نمیان از مغازۀ من خرید کنن (موسی37 ،ساله).

تعدادی از مغازهها به صورت خانوادگی یا توسط دو سه تن از اعضای خانواده اداره میشود
و در بین خود اهالی با نام خانوادگیشان شناخته میشوند که زنان نیز در آن نقش دارند.
این مغازه مال من و پسرمه ،پسرم خونش اینجا نیست و چند محله اونطرفتره ،بیشتر اوقات خودم
توی مغازه هستم و هیچ جایی نمیتونم برم چون اگه خودم نباشم باید مغازه برای مدت زیادی
زیادی بسته بمونه» (آمنه63 ،ساله).

نمونههایی از این دست منجر به از بین رفتن تابوی حضور زنان در فضای بازار نزد مردم
سنتی شد و آنان را به گروهی فعال و قدرتمند تبدیل کرد .شغل خیاطی نزد زنان نیز رونق
فراوانی دارد.
مدیریت و گذران زندگی اهالی با بازار و تغییرات آن گره خورده است .ساعت بازگشت به
خانه همان ساعتی است که خریداران عزم خانه کرده و بازار خالی از خریداران است .در ایام
شلوغتر سال که بازار هیاهوی خاصی دارد به دلیل حجم باالی کار مرز بین درون و بیرون
خانه کمتر و کمتر میشود زیرا آنچه برای گذران زندگی در درون الزم است در برون در جریان
است .حتی ساعات خواب و خوراک نیز توسط برون مشخص میشود و بیشتر اهالی خانه
با این وضعیت هماهنگ میشوند .هیاهوی روزهایی خاص در بازار مانند روزهای قبل از
سال تحویل و عیدین از برون به درون و از درون به برون راه مییابد و ساکنان این قسمتهای
شهرک همراه تمام لحظات خود این تغییر و تحول را تجربه میکنند .بوی بهار و عود و سبزه،
صدای دستفروشان و گریۀ کودکان برای خرید و مزۀ شیرینی و صمنو تا لحظۀ تحویل سال
در درون آنها مهمان است .این تازگی برون ،مهمان درون میشود و برای مدتی آنجا اطراق
میکند و این دیالکتیک در طول سال بهطور مداوم در حال کاستن و افزودن است.
بازارچه همچنین به امکان حضور بیرون شهرک در درون آن کمک کرد .بازارچه باعث
شد دیگری امکان حضور یابد و اهالی شهرک این دیگری را بپذیرند و غریبهها به درون شهرک
راه یافتند تا حدی که بخشی از زیست جهان شهرک شدهاند .بازارچه تا حدودی غریبهگی را
از بین برد .تا قبل از رشد بازارچه و رفت و آمد افراد از شهرکهای دیگر ورود افراد غیر ساکن
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به شهرک امری ملموس و مورد توجه بود .ساکنان شهرک به راحتی غریبهها را از پوشش و
نحوۀ حرف زدنشان تشخیص میدادند .در برخوردهایی که در سالها پیش رخ میداد گاهی
شاهد اتفاقات ناگواری برای غریبهها بودیم.
من خیلی بچه بودم شاید کالس اول یا دوم بودم .یادمه دو تا دختر مانتو شلواری که یکم مانتوهاشون
به ظاهر مدرنتر و شیکتر بود و یه ذره آرایش داشتن برای کاری اومده بودن دولتآباد .صحنهای
که یادمه االن خیلی اذیتم میکنه یادمه که پسرای نوجوان و یه عدۀ دیگه که سن زیادی نداشتن دنبال
اون دخترا که در حال فرار از شهرک بودن افتاده بودن و بهشون متلک مینداختن و تمام کسای
دیگهای هم که اونجا بودن داشتن با دیدۀ تحقیر به اون دو تا دخترخانم نگاه میکردن .اون موقع مثل
االن نبود که ظاهر متفاوت زنها یا حتی پسرهای جوون یه چیز عادی باشه .برای مردم سنتی و
مذهبی دولتآباد که اون موقعها هنوز این چیزها رو ندیده بودن کار اون دو تا دختر کار بیشرمانهای
محسوب میشد .گاهی با خودم فکر میکنم که االن ذهنیت اون خانمها راجع به دولتآباد چیه؟
امیدوارم تو سالهای اخیر به دولتآباد اومده باشن و این تغییر رو دیده باشن (پروانه28،ساله).

رشد و توسعه بازارچه و تبدیل آن به کانون فروش لباس زنانه کردی ،منجر به حضور مداوم
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افرادی از نقاط دیگر شهر یا شهرهای اطراف شده است .بازارچه دولتآباد را از انزوا بیرون
کشید و روابط اجتماعی را از منظرهای گوناگون شدت بخشید.
پیشتر اونقدر گفته بودن که اهلحقها فالنن و بهمانن من بدون اینکه بشناسمشون ازشون خوشم
نمیاومد و دوس نداشتم باهاشون معاشرت کنم .ولی االن که چند وقته یه عدهشون اومدن
ً
همسایهمون شدن فهمیدم که کامال اشتباه میکردم و چقدر آدمهای خوبی هستن» (لیال38 ،ساله).

در خود بازارچه نیز در عید تاریخی «خاونکار» یا همان عید یاران که متعلق به آئین «اهل
حق» است ،در قسمت ورودی دکهها سه روز مشغول فروش انار و خروس برای جشن
هستند .تعامل اجتماعی شهرک با مردم اهل حق رابطهای است که درون برون آن است و
رشد بازارچه به درونی شدن آن کمک کرده است.
پذیرش «دیگری» ،آشنایی با غیر و حضور زن در عرصه عمومی به بخشی از جهان
فرهنگی محله بدل شده است .زنان محدودیتهای بسیاری را پشت سر گذاشته و تحرک
اجتماعی چشمگیری را تجربه کردند .مردان نیز از طریق تعامل با زنانی که ویژگیهای
متفاوت دارند ،در مواجهه با زنان و فرزندان خود بازاندیشی کردند و شاهد روابط
سهلگیرانهتری در این حوزه هستیم.

من قبال از زندگی کردن تو دولتآباد خیلی اذیت میشدم و نمیتونستم زیاد بگردم یا هر لباسی رو
بپوشم چون مردم اینجا اصال زنهایی که شبیه خودشون نبودن رو زنهای بدی میدونستن و فکر
میکردن هر زنی که مانتو شلوار بپوشه حتما یه ریگی به کفشش هست .اونها فکر میکردن که مانتو
شلوار فقط برای دخترایی که میرن مدرسه ،این مسئله خیلی من رو اذیت میکرد و حتی گاهی با
ً
همسرم دعوامون میشد ولی االن اینقدر زنهای متفاوت میان اینجا که ما اصال به چشم نمیآیم و
این طرز پوشش و رفت آمد خانمها برای همه عادی شده» (سمیرا27،ساله).

بازارچه فضایی مناسب برای گذران اوقات فراغت زنان در محله است .در نبود فضاهای
عمومی ورزشی ،فرهنگی و هنری بازارچه نقش مؤثری برای ارتقای حیات شهری دارد.
 .3-4خاطرۀ درد ،مسجد و زندگی روزمره

ً
شهرک دولتآباد یکی از شهرکهایی است که فضایی نسبتا مذهبی بر آن مستولی است .افراد

زیادی از گروههای متفاوت دینی (سه دستۀ عمدۀ آن شیعیان ،اهل تسننها و اهل حقها) هستند
که هر کدام از آنها شامل دستههای کوچک دیگری نیز میشوند .حتی برخی از گروههای تندرو
مذهبی در شهرک وجود دارند که موجب به وجود آمدن نگرانیهایی از طرف سازمانهای امنیتی
و حساس شدن نسبت به این شهرک شدهاند .بهزعم نگارندگان ،حضور بازارچه ،اتفاقات پیرامون
بازارچه و رشد آن در سالهای اخیر به خنثی نمودن این جریانات فکری و ارتقاء سطح مدارای
این افراد تأثیر بسزایی داشته است .به شیوههای گوناگونی مسجد و بازارچه به هم مربوطاند و
عدهای از فروشندگان ،کسبه و خریداران بازارچه مربیان و شاگردان کالسهای عقیدتی مسجد
هستند .حضور اهالی مسجد در بازارچه و همچنین حضور خود بازارچه در شهرک توانست به
اشکال گوناگون این جریانات تندرو را مهار و متعادل کند .واضح است که ادیان و مذاهب متفاوت
هر کدام دارای نمادهای گوناگونی برای به جای آوردن مناسک دینی هستند که مسجد بارزترین
آنها در دین اسالم است .دو مسجد موجود در شهرک دولتآباد دو گرهگاه اصلی به جای آوردن
عبادات دستهجمعی در شهرک برای مردم شیعه و سنی میباشد .مردم اهل حق شهرک نیز
مراسمهای خود را توسط افرادی که خود سید مینامند انجام میدهند که یکی از به نامترین آنان
در شهرک دولتآباد زندگی میکند و مردم اهلحق در موارد مربوطه به ایشان رجوع میکنند .دو
مسجدی که در شهرک وجود دارند نیز متعلق به اهل تسنن و اهل تشیعهای شهرک هستند .مسجد
امیرالمؤمنین متعلق به شیعیان و مسجد محمدالمصفی نیز متعلق به اهل تسننها میباشد.
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قریب به اتفاق اهالی شهرک دولتآباد اهل تسنن میباشند .برای اهالی اهل تسنن شهرک
مسجد محمدالمصطفی دومین مکان مهم در شهرک دولتآباد است .بخشی از زندگی
روزمرۀ مردم اهل تسنن شهرک در این مکان سپری میشود .در بیشتر خانوادههای اهل تسنن
شهرک به طور متوسط از هر خانواده یک یا دو نفر به مسجد مربوط است که یا از اعضای
اصلی و کادر مسجد میباشند و یا جزء نمازگزاران هستند .مردم شهرک برای نمازهای
جماعت ،نماز عیدین ،نماز تراویح ،کالسهای عقیدتی و نماز جمعه بهطور مکرر با مسجد
در ارتباط هستند .این مسجد توسط شخصی به نام شیخ حسن رستگار ساخته شده وبه همین
خاطر در بین اهالی به نام مسجد شیخ حسن معروف است .در ابتدای امر قرار بر ساخت
این مسجد در آخر چهلمتری و مکانی که درحالحاضر پاسگاه دولتآباد در آن ساخته شده
است بوده که شهرداری با ساخت مسجد در این مکان مخالفت کرده و مانع ساخت آن شده
است .در نهایت ،مسجد در مکانی که اکنون لبۀ انتهایی دولتآباد به سمت درهدراز را تشکیل
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میدهد ساخته شده است .شیخ حسن رستگار قبل از آن نیز موفق به ساخت حدود ده مسجد
در دیگر روستاها و یک مسجد در شهرستان روانسر نیز شده است .ایشان در سال  1359با
جمعآوری کمکهای مردمی موفق به ساخت مسجد محمدالمصطفی در دولتآباد نیز شد.
بنا به گفتۀ نزدیکان و افرادی که در سالهای حیات شیخ همرا ایشان بودند شیخ فردی جدی،
روراست و کمی تند مزاج بوده است .همین خلق ایشان تا حدودی باعث جلوگیری از
رفتوآمد بهویژه جوانترها به مسجد بوده .ایشان در مدیریت مسجد و عبادت کردن در آن
ً
بسیار جدی بوده و مسجد را صرفا مکانی برای عبادت کردن میدانستهاند.
شیخ نمیگذاشت هیچ کس تو مسجد حرف بزنه .هر کسی که میاومد مسجد حتما باید نماز یا
قرآن میخوند و حق حرف زدن با دیگران رو نداشت .همه ازش حساب میبردن ،شاید به خاطر
همین مردم اون موقع زیاد مسجد نمیومدن» (عرفان28 ،ساله).

حتی گفته شده که بدون هیچگونه رودربایستی و تعارفی و با در منگنه قرار دادن افراد از
آنان برای ساخت مسجد کمک میگرفته است .گفته شده حتی کادوهایی که توسط مردم به
خود شیخ اهدا میشد را نیز خرج مسجد میکردند .خانوادۀ شیخ شامل چهار پسر ،هفت
دختر و همسرشان میشده که در خانۀ کوچکی در حیاط مسجد زندگی میکردند .مسجد در

ابتدا شامل مکان کوچکی میشده که نمازهای جماعت کوچکی در آن خوانده میشد .نماز
جمعه نیز در این مسجد به صورت غیررسمی به امامت خود شیخ و همراهی عدهای که
دوستان همیشگی شیخ بودهاند در آن به جای آورده میشد .اعضای اصلی مسجد در اوایل
شکلگیریاش تا چند سال بعد اغلب فامیلها ،دوستان شیخ و عدۀ کمی از اهالی شهرک
بوده است .عدۀ بیشتری از اهالی شهرک که قصد رفتن به کالسهای عقیدتیـمذهبی،
نمازهای جماعت ،جمعه و عیدین را داشتهاند به مسجدجامع که در مرکز شهر قرار دارد
میرفتند .همچنین خارج از مسجد کالسهای عقیدتی وجود داشت و مسائل دینی را به
عالقهمندان تدریس میکردند و از مسجد استفادۀ کمتری در این موارد میشد.
مسجد در این سکوت و بیخبری خود در حال سپری کردن روزگارش بود .ناگهان خبر
مرگ شیخ حسن و یکی از پسرانش در سال  1383تمام شهرک را دچار شوک بزرگی کرد.
برای چند روز زندگی روزمرۀ شهرک به تعلیق درآمد.
نظم معمولی شهرک به هم ریخته بود .من اون موقع تو همون مدرسۀ روبروی مسجد بودم .خیلی
از بچههای اهل تسنن کالس نمیرفتن و گریه میکردن ،حتی میخواستن که مدرسه رو تعطیل کنن
(پروانه28 ،ساله).

این واقعه تجربۀ رنج عمیقی برای مردم اهل تسنن شهرک بود که برای همیشه تبدیل به
ترومایی در اذهان آنان شد .این واقعه به وقایع تلخ دیگری گره خورد و اهالی شهرک بعد از
این واقعۀ پر از درد و حسرت فوج فوج روانۀ مسجد شدند .کمکهای مردمی به مسجد
سرازیر شد و از هر طرف به یاری مسجد شتافتند .به دلیل فزونی بیش از حد کسانی که به
مسجد آمدند مسجد به لحاظ وسعت نیز وسیعتر شد و چندین بار دست به ساختوسازهایی
در آن زدند که درحالحاضر نیز در دست تعمیر است و یکی از بزرگترین مساجد اهل تسنن
در غرب کشور میباشد .میتوان گفت بعد از این حادثه بود که رجوع مردم شهرک به مسجد
در سطح وسیعی اتفاق افتاد و تمام نمازها با جمعیت زیاد در آن به پا شد .از طرف دایرۀ
روحانیت امام جمعۀ دیگری به نام مالابراهیم به مسجد معرفی شد که تا زمان مرگش
امامجمعه مسجد بود .به خاطر حضور و استقبال گستردۀ مردم ،نماز جمعه نیز در آن بهطور
رسمی خوانده شد و کرمانشاه جزء معدود شهرهایی شد که در آن دو نماز جمعه توسط اهل
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تسننها در آن خوانده میشود .اقامۀ نماز جمعه در مسجد شیخ رخداد بسیار مهمی است تا
جایی که امام کنونی مسجد اصرار به نامیدن خود با نام امام جمعه دارد نه امام جماعت ،و
دلیلش نیز این میباشد که در این مسجد حدود شش هزار نفر و حتی بیشتر برای اقامه نماز
جمعه به آن رجوع میکنند درحالیکه این رقم برای مسجد شافعی دو هزار نفر است .خواندن
نماز جمعه در این مسجد منجر به شناخته شدن این مسجد در شهرها و شهرستانهای دیگر
شد تا جایی که مقامات باالی ادارات نیز در برخی از نمازهای جمعه همراه مردم دولتآباد
هستند .در این مسجد بسیاری از فوتشدگان شهرستانهای سنینشین دیگر نیز غسل میت
داده میشوند و برایشان در همین مسجد مراسم ختم گرفته میشود .به همین خاطر و دالیل
شخصی دیگر این مسجد نزد آنان نیز محترم و محبوب است و برایشان اهمیت خاصی
دارد .البته آشنایی و رابطههای قبلی مردم شهرک و پیشینههای فرهنگی مشترک با این
شهرستانها بیشترین تأثیر را در آشنایی اینان با مسجد داشته است .در حال حاضر نیز
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کالسهای متفاوت بسیاری هر روزه در قسمت زنان و مردان دایر است که بسیاری از جوانان
شهرک در آن شرکت میکنند .عالوه بر کالسهای مذهبیـعقیدتی ،کالسهای درسی و
کنکوری متنوعی برای جوانترها و نوجوانان کنکوری تشکیل میشود و هر سال چند نفر از
رتبههای برتر کنکور از بین آنان است.
روزهای جمعه ،شبهای ماه مبارک رمضان و صبح روزهای عید فطر و قربان روزهای
متفاوتی در شهرک است که مسجد بانی و مسبب اصلی این تفاوت است و باعث همدلی و
ً
نزدیکی هرچه بیشتر اهالی مخصوصا در بین مردم اهل تسنن و کرد زبان شهرک میشود .از
فاصلۀ دور صدای بانگ ،اذان و خطبه در کل شهرک طنین میاندازد ،درحالیکه در سطح
شهرک شاهد شتاب دستههایی از اهالی برای رسیدن به مسجد هستیم .مسجد برای زنان
اهالی شهرک و بهخصوص زنان مسنتر مایۀ حیات است و مسجد برای آنان تبدیل به حوزۀ
عمومی شده که زندگی کردن بدون آن برایشان ممکن نیست .بهطورکلی واقعهای که در این
مسجد رخ داد ،این مسجد را از هزاران مسجد دیگر متمایز کرده و بهصورت ناخودآگاه باعث
ایجاد همدلی و همبستگی بین اهالی بهویژه کسانی که رفتوآمد بیشتری به آنجا دارند شده
است.

طبق آنچه گفته شد بازارچه و مسجد دو عنصر مهم در برساخت معنا توسط اهالی در
شهرک هستند .هر دو مکان برآمده از اتفاقات انضمامی و خاصی هستند که در شهرک رخ
داده و با گذر زمان قدرت یافتهاند .الزم به ذکر است «نامکان هم ،مثل مکان ،به شکل ناب
و مطلق وجود ندارد؛ مکانها در آن دوباره شکل میگیرند ،روابط در آن باز برقرار میشوند.
مکان و نامکان بیشتر مثل قطبهای مخالف هم هستند ،اولی هرگز به کلی از میان نمیرود
و دومی هرگز به تمامی تحقق نمییابد ،مثل توماری قدیمیاند که چندین بار پاک و رونویسی
ُ
ً
شدهاند و در آنها بازی آشفتۀ هویت و رابطه دائما تقریر میشود» (اژه .)99 ،1387 ،1پس
میتوان گفت که بازارچه و مسجد تنها دو تالش کوچک برای مکان کردن این شهرک توسط
مهاجرین بوده است .آنچه حائز اهمیت مینماید این نکته است که مانع مرگ این تالشها
شویم و کمک کنیم تالش بیشتری برای مکان کردن رخ دهد و داستانهایی خلق کنیم که
سکنیگزیدن افراد را میسر کند .نکتۀ دیگر این است که هیچ داستانی به تمامی نقل نمیشود
و بدانیم آنچه گفته شد به هیج وجه نشاندهنده سیمایی کلی از شهرک دولتآباد و زندگی
روزمره در آن و داستانهایش نیست .این گفتار خالی از هرگونه سخنی راجع به زیستجهان
اقوام و ادیان دیگر در شهرک بود و حتی به تمامی جنبهها و الیههای روایتهای آن بخش از
ساکنان که در این نوشته به میان آمدند نیز نپرداخت .آنچه گفته شد ،به جنبههایی معین از
زیستجهان ساکنان اهل تسنن و کردزبان در این شهرک راجع بود.
 .5نتیجهگیری

در مقاله حاضر تالش شد روایتی هر چند مختصر از روایتهای خرد در شهرک دولتآباد
توصیف و تحلیل شود .برای فهم عمیق روابط ،مناسبات و معناهای برآمده از مکانها ماندن
و سکونت طوالنیمدت الزم و ضروری است .فهم زیستجهان حاشیهنشینان نیز با این قبیل
پژوهشها ممکن خواهد شد و باید سعی نمود با آنها زندگی کرد و در تجربیاتشان سهیم
شد .در این مقاله گوشۀ کوچکی از چگونگی برساخت معنا در زندگی اهالی این شهرک و
تالش برای مکان کردن آن عیان شد.
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بازارچه و مسجد دو عنصر مهم در برساخت معنا در شهرک دولتآباد هستند که در رابطه
با اتفاقات خاصی که در شهرک رخ داده واجد معنایی مشخص شدند و این دو شخصیت
اصلی ـ یعنی بازارچه و مسجد ـ در این پژوهش زبان به سخن گشودند.
رشد بازارچۀ خودجوش و مردمی مرتبط با فرهنگ قومی منجر به تغییراتی در مکانیسم
زندگی روزمرۀ اهالی شد .بازارچه باعث شد دولتآباد از حالت جزیرهای و منفک خود خارج
شده و با شهرکهای دیگر رابطه پیدا کند .همچنین باعث شد تفاوتها پذیرفته شود و زنان
از آزادی بیشتری برخوردار شوند و فقر بهشدت کاهش یابد .بازارچه تبدیل به فضایی عمومی
برای نفس کشیدن شهرک شد و کمک کرد زنان در اشکال گوناگون حضور یابند و تبدیل به
مکانی شود که در آن حیات ،سرزندگی ،معنا ،کار و امنیت وجود داشته باشد.
مسجد شهرک نیز ـ به مثابه دومین عنصر مهم ـ مسجدی خاص و متفاوت از مساجد
دیگر است که داستان خاص خود را دارد و خاطره مرگ شیخ در آن تبدیل به خاطره جمعی
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دردناکی شده است .این اتفاق منجر به رجوع مستمر مردم به مسجد شده و این مکان به مثابه
دومین عنصر یا شخصیت مهم در جهت ایجاد حفظ همدلی و نزدیکی ساکنان اهل تسنن و
کردزبان عمل کرده و تبدیل به عرصهای عمومی در شهرک شده است.
تضاد منافع

هیچگونه تضاد منافعی توسط نویسندگان گزارش نشده است.
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چکیده

اطالعات به ظاهر واقعی
امروزه انسانها با زیستن در عصر رسانهای و اطالعاتی در معرض انواع اخبار و
ِ
قرار گرفتهاند که ماهیت شایعهگونۀ آن از چشمها پنهان مانده است .انسانها اغلب در مواجهه با چنین
اخباری بدون اعتباریابی ،به بازنشر آنها در دنیای مجازی و واقعی میپردازند که میتواند آسیبهای
امنیتی ،اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی به همراه داشته باشد .از اینرو مقاله حاضر با هدف شناسایی
عمیقتر استراتژیهای کاربران در مواجهه با اخبار و بهویژه شایعات در دنیای مجازی و فرایند فروکاست
شایعهسازی و شایعهپذیری با رویکرد کیفی و روش نظریهای زمینهای اشتراوس و کوربین انجام گرفته است.
یزدی فعال در فضای مجازی مشتملبر  12مرد و  12زن در پژوهش
براساس نمونهگیری هدفمند 24 ،جوان ِ
مشارکت داشته و روایتهای آنها مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفته است .فرایند گردآوری دادهها به صورت
همزمان با تجزیهوتحلیل آنها در سه مرحلۀ کدگذاری باز ،محوری و گزینشی انجام شده است .یافتهها
ّ
ّ
مرکزی دوآلیسم اعتماد به منابع خبری اعم از ملی ،غیرملی و مجازی است که کاربران
حاکی از پدیدۀ
ِ
برمبنای اعتماد قوی ،ضعیف یا فقدان آن و سایر شرایط زمینهای و مداخلهگر در مواجهه با اخبار و شایعات،
استراتژیهایی اعم از اعتبارسنجی استقرائی منابع خبری ،پیگیری اخبار از منابع موثق ،بازنشر سنجیدۀ
مطالب معتبر و اپوخه شایعات را بهکار میگیرند .درنهایت بهواسطۀ زمانمندی شایعات ،آموزش سواد
رسانهای ،احتمال داغ بیاعتباری و غیره و استراتژیهای نامبرده ،پیامدهایی چون فروکاست موقت
بازدیدهای شایعهسازان و مسکوتشدگی شایعه مجال بروز خواهد یافت.
کلیدواژهها :فروکاست شایعه ،فضای مجازی ،کاربران ،رویکرد کیفی ،افکار عمومی
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 .1دانشجوی دکتری مدیریت رسانه ،واحد یزد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،یزد ،ایران
 2استاد جامعهشناسی ،گروه تعاون و رفاه اجتماعی ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه یزد ،ایران (نویسنده مسئول)


 3استادیار مدیریت رسانه ،واحد یزد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،یزد ،ایران

 .1مقدمه

ظهور فنآوری اطالعات و ارتباطات ،دریچه جدیدی را فراروی جهان گشوده و بر جنبههای
مختلف زندگی فردی و اجتماعی انســانها تأثیر گذاشــته اســت .انســان با ورود به جامعۀ
اطالعـاتی ،نیـازمنـد تمهیـدات و امکـانـات تزم اســت .امروزه ،فنـاوری اطالعـات و ارتبـاطـات
جزئی جداییناپذیر از زندگی انسـانها شـده و زمینهسـاز ایجاد فضـاهای اجتماعی جدیدی
گردیـده اســـت؛ فضـــاهـایی بـدون مرز کـه روابط ،ابعـاد و مهـارتهـای اجتمـاعی افراد را
تحتتأثیر قرار داده است .ما در عصر گذر از جامعه صنعتمحور به جامعه اطالعاتمحور
یـا بـهعبـارتدیگر گـذر از دنیـای فیزیکی بـه دنیـای مجـازی هســتیم (توتیی .)1393 ،بعـد از
فراگیری ویروس کرونا در جامعۀ ایران ،فضــای مجازی ،شــبکههای اجتماعی بیش از پیش
در دســترس افراد جـامعـه قرار گرفـت و کـاربران بـا اهـداف متفـاوتی اعم از آموزشــی ،گـذران
فراغـت ،پیگیری اخبـار مرتبط بـا آمـار مبتالیـان ،ارتبـای مجـازی بـا خـانواده ،اقوام و دوســتـان و
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غیره از رسانههای نوین سود جستند (ذکایی و ویسی.)1399 ،
فضــای مجازی حوزه جدیدی شــبیه فضــای واقعی اس ـت که کاربران زیادی به آن وارد
شـــدهانـد .یکی از مهمترین ویژگیهـای فضـــای مجـازی این اســـت کـه برخی کـاربران بـا
هویتهای نامعلوم وارد آن میشـوند و به همین دلیل شـرایط برای برخی افراد سـودجو ،مهیا
اسـت تا به بعضـی کژ رفتاریها مانند شـایعهسـازی دامن بزنند .فضـای مجازی عرصـهای امن
برای سـودجویان اسـت تا با خیالی راحت به انجام برخی کارهای ناشـایسـت در آن بزردازند و
البته بعضــی از افراد نیز بهصــورت ناخواســته درگیر برخی مســائل مانند بازنشــر شــایعات
میشــوند .شــایعات رای در شــبکههای اجتماعی اغلب مانند یک بمب در افکار عمومی
منفجر میشـوند و مختص مکان یا کشـور خاصـی هم نیسـتند .شـایعه در فضـای مجازی همه
فـاکتورهـای فضـــای غیرمجـازی را دارد و درعینحـال فـاکتورهـای دیگری نیز بـدان افزوده
میشـود .سـرعت در فضـای مجازی بیشـتر اسـت .تعداد فرسـتندگان شـایعه بیشـتر اسـت ،تعداد
مخاطبان شــایعه نیز بیشــتر اســت و درعینحال چون مخاطبان و فرســتندگان همدیگر را
نمیبینند این موضــوع تقویت میشــود و هر کم ماجرا را هر جور که دوســت دارد ،روایت
میکند (خطیبی.)1395 ،

در این میان نمیتوان از پیامدهای اغلب جبرانناپذیر شایعهباوری و بازنشر آن در فضای
مجازی و حتی واقعی چشـم پوشـید .چنانچه افراد و گروههایی در اثر این شـایعات ،آسـیب
میبینند ،آبرو ،اعتبار یا سـرمایه اجتماعی خود را از دسـت میدهند ،سـالمتی آنان در معرض
تهدید قرار میگیرد و در سـط کالنتر با کنشـگری شـایعهباوران در جهت اغراض سـیاسـی
نفعان سـازنده شـایعات ،ممکن اسـت امنیت جامعه در معرض خطر قرار گیرد .از سـوی
ذی ِ

دیگر ،ســازمانها و مؤســســات ذیربط برای خنثی کردن آثار و پیامدهای نشــر این اخبار،
هزینههای مالی و انسـانی سـنگینی متحمل میشـوند .شـایعات ،اطالعات یا اخباری هسـتند
که صــحت آنها تأیید نشــده اســت .به همین دلیل هنگامیکه در دســترس مخاطب قرار
میگیرند ،گیرنده پیام نمیتواند درســتی یا نادرســتی آنها را تشــخیص دهد .عموم مردم در
برخورد با چنین پیامهایی کمتر میاندیشـند و کمتر خود را برای چک کردن درسـتی محتوا به
دردسر میاندازند (موتیی.)1391 ،
امروزه فضـای مجازی و شـبکههای اجتماعی بسـتری برای انتشـار شـایعات مختلف شـده
اسـت و قشـرهای مختلفی از مردم بهعنوان کاربران فضـای مجازی روزانه با شـایعاتی مختلفی
مواجه میشـوند .نظر به اینکه شـایعه نقش مؤثر و تأثیرگذاری بر افکار عمومی دارد و پذیرش
و انتشــار آن میتواند آســیبها و پیامدهای مختلفی درعرصــههای اجتماعی ،ســیاســی،
اقتصــادی و غیره به همراه داشــته باشــد ،پم اهمیت و ضــرورت دارد تا در مورد شــایعه در
فضــای مجازی تحقیقات جامعی انجام شــود .کمااینکه کاهش شــایعات و شــایعهباوری
میتواند با خاتمه دادن به سـردرگمیهای افراد و حتی کنشهای اغلب منفی شـایعهپذیران و
پیامدهای منت از آن در سط خرد ،متوسط و کالن ،سالمت روان جامعه ،امنیت اجتماعی
و ســرمایه اجتماعی را در وضــعیت مطلوبی حفد کند و از فرســایش آنها جلوگیری کند.
بنابراین ،مقاله حاضــر در پی پاس ـ به این ســؤال کلی اســت که فرایند فروکاســت تولید و
بازنشـر شـایعات چگونه اسـتم کمااینکه در کنار سـوال اصـلی ،سـواتت فرعیتری نیز دنبال
میشــود :از جمله اینکه چه شــرایطی در تضــعیف شــایعه نقش داردم کاربران شــبکههای
اجتماعی چگونه به شایعه در فضای مجازی پاس میدهندم راهکارهای اصالح وضعیت و
کاهش تولید و پذیرش شایعات در فضای مجازی چیستم
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 .2چارچوب مفهومی

رســانههای جمعی بر درک و ارزیابی مردم از فضــای فکری جامعه اثر میگذارند ،زیرا مردم
ً
معموت نتای نظرسنجیها یا مصاحبههای خبری با فعاتن سیاسی و اجتماعی را از رسانهها
دریافت میکنند .در این فرایند ،مردم بیشتر به آنچه دیگران به صورت عمومی بیان میکنند،
ً
اتکا و اعتماد میکنند تا به آنچه واقعا فکر میکنند .رسانههای جمعی به سه شیوه بر مارپیچ
سـکوت اثر میگذارند )1 :رسـانهها تصـورات افراد را راجع به اینکه چه عقایدی مسـلط اسـت
شـکل میدهند؛  )2رسـانهها تصـورات مربوی به عقاید رو به افزایش را شـکل میدهند؛ )3
رسـانهها تصـوراتی را شـکل میدهند راجع به اینکه شخص چه عقیدهای را میتواند در افکار

عمومی ابراز کند ،بدون اینکه منزوی شود (سورین و تانکارد .)1381 ،1براساس این نظریه،
تمایل به اظهارنظر توسـط افراد ،تحتتأثیر تصـورات آنها از فضـای عقیده اسـت .چنانچه

رسـانهها با توجه به سـه ویژگی تراکم ،همهجایی بودن و همصـدایی ،فضـای فکری جامعه را
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در اختیـار بگیرنـد و عقـایـدی را بـهعنوان عقـایـد اکثریـت توزیع و منتشــر کننـد ،افراد مخـالف و
در اقلیـت را بـه خـاطر ترس از انزوا وادار بـه ســکوت و کنـارهگیری میکننـد و افکـار و عقـایـدی
همسان و مشابه را بر جامعه حاکم میسازند.
نظریه استفاده و رضایتمندی ضمن فعال انگاشتن مخاطب ،بر نیازها و انگیزههای وی در
استفاده از رسانهها تأکید میکند و بر آن است که ارزشها ،عالیق و نقش اجتماعی مخاطبان
مهم است و مردم بر اساس این عوامل آنچه را میخواهند ببینند و بشنوند ،انتخاب میکنند.
نظریۀ استفاده و رضایتمندی با اتخاذ رویکردی کارکردگرایانه به ارتباطات و رسانه ،مهمترین
نقش رسانهها را برآورده ساختن نیازها و انگیزههای مخاطب میداند .بنابراین ،به هر میزان که
رسانهها این نیازها و انگیزهها را برآورده سازند ،به همان میزان موجبات رضایتمندی مخاطب
را فراهم میکنند .فرض اصلی نظریۀ استفاده و رضایتمندی این است که افراد مخاطب،
کموبیش بهصورت فعال ،به دنبال محتوایی هستند که بیشترین رضایت را برای آنان فراهم سازد.
میزان این رضایت بستگی به نیازها و عالیق فرد دارد (ویندال ،سیگنایزر و اولسون.)1376 ،2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3پیشینۀ پژوهش

در این قسـمت به سـوابق تحقیق و کارهای علمی که توسـط دیگر پژوهشـگران در این راسـتا
صورت گرفته پرداخته میشود:
نتـای پژوهش عبـدالرحمـانی ،مظفری و محمـدی ( )1398بـا عنوان «تحلیـل محتوای
امنیتی پیامهای شـبکه اجتماعی تلگرام که با روشهای دلفی و تحلیل محتوای عرفی انجام
گرفته اسـت ،نشـان داد که بیشـترین تأکید کانالهای خبری به ترتیب شـامل تضـعیف حجاب
و عفاف و تروی بیبندوباوری ،شـایعهپراکنی ،تشـویش اذهان عمومی و بسـترسـازی برای
براندازی نرم است.
نتای پژوهش سـزهری ،فرنام و عالیی ( )1398با عنوان «بررسـی کارکردها و پیامدهای
شــبکـههـای اجتمـاعی در ایران (مورد مطـالعـه اســتـان اردبیـل) کـه بـا روش کیفی و تکنیـک
فوکوس گروپ انجام شــده اســت ضــمن تشــری کاردکردها و پیامدهای منفی شــبکههای
اجتماعی چون سـرعت انتشـار و انتقال اطالعات ،پیامدهای منفی شـبکههای اجتماعی اعم
از افزایش شـــایعـهپراکنی ،اخبـار کـذب ،نقح حریم خصــوصــی ،انزوا و دور مـانـدن از
محیطهای واقعی ،افراد با هویهای جعلی و ســواســتفاده از دیگران و غیره را نیز نشــان داده
اســـت.نتـای تحقیق توتیی صــبـاغی ،و نظـافتی ( )1396بـا عنوان «شــنـاســـایی و تحلیـل
فرصـتها و تهدیدهای شـبکههای اجتماعی در فضـای مجازی؛ مورد مطالعه ،دانشـجویان
دانشـگاه شـهید بهشـتی که با روش ّ
کمی انجام شـده اسـت ،نشـان داد یادگیری الکترونیک،
پرکردن اوقـات فراغـت ،ســـازمـانـدهی گروههـای اجتمـاعی و امکـان گفـتوگو و آشــنـایی بـا
فرهنـ هـا بـهعنوان فرصـــتهـای شــبکـههـای اجتمـاعی و انتقـال ارزشهـای غیراخالقی،
ســوساســتفـاده ،انتشـــار اطالعـات نـادرســـت ،اعتیـاد اینترنتی و ارتبـاطـات مخرب بـهعنوان
تهدیدهای شبکههای اجتماعی بر دانشجویان اثری مثبت و معنادار دارد.
نتای پژوهش رضـائیانفرد و چولکی ( )1395تحتعنوان «بررسـی علل و عوامل مؤثر
در رواج شایعه در شبکههای اجتماعی مجازی  ،که با روش توصیفیـــ تحلیلی انجام شده
اسـت ،نشـان داد که بین علل و عواملی همچون نبود فرهن مناسـب اسـتفاده از نرمافزارهای
ارتباطی شـبکههای اجتماعی ،عدم اطالعرسـانی مناسـب در جامعه ،وجود کاربران ناشـناخته
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در شـبکههای اجتماعی مجازی ،وجود فرهن شـفاهی ارتباطی میان افراد در سـط جامعه
و رواج شایعات در شبکههای اجتماعی مجازی رابطه وجود دارد.
نتای پژوهش دین

و همکاران ( )2021با عنوان «رفتار تشـخیص شـایعه کاربران شـبکههای

اجتماعی در مواقع اضـطراری که به روش کمی انجام شـده اسـت ،نشـان داد که قطعیت و شـدت تأثیر مثبت
معنـاداری بر هنجـارهـای ذهنی دارد .عالوه بر این ،هنجـارهـای ذهنی ،نگرش و کنترل رفتـاری ادراک شـــده،
همگی بر رفتار تشـخیص شـایعه کاربران رسـانههای اجتماعی تأثیر میگذارند و مشـارکت بهطور منفی رابطه
بین هنجارهای ذهنی و نگرش را تعدیل میکند.

نتای پژوهش کان و رائو  )2017( 1با عنوان «اشــتراکگذاری شــایعات ســایبری تهدیدکنندۀ

امنیت داخلی در چارچوب نظارت اینترنتی دولتی :مورد کره جنوبیـــشمالی  ،که با روش ّ
کمی انجام

شـده اسـت ،نشـان داد با معرفی منطق «تأثیر بیاعتمادی در شـایعات سـایبری میتوان بر
گســترش پخش شــایعات در بین کاربران ممانعتی را ایجاد کرد .نتای مقایســهای وی از دو
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نظرســنجی در کره جنوبی نشـــان میدهـد کـه نگرانیهـای مربوی بـه نظـارت بر اینترنـت
شـهروندان ،باع افزایش قصـد اشـتراکگذاری مطالب در فضـای مجازی شـده اسـت و این
تأثیر بهویژه در دوره تهدید امنیت وطن ،قابلتوجه اسـت .لذا نظارت بر شـایعات سـایبری از
طریق نظـارت بر اینترنـت کـه بـهواســطـه دولـتهـا انجـام میشــود ،میتوانـد برای تالشهـای
امنیـت میهن تـأثیرگـذار نبـاشـــد ،مگر اینکـه دولـت ســیـاســـت نظـارت خود را بـا هنجـارهـای
اطالعرسانی شهروندان در فضای مجازی هماهن کند.

زوبیـاگـا و همکـاران )2016( 2در مطـالعـه خود بـا عنوان «تجزیـهوتحلیـل چگونگی گرایش مردم

به و انتشار شایعات در رسانههای اجتماعی با نگاه کردن به موضوعات گفتوگو به بررسی واکنشهای
کـاربران بـه شـــایعـات میپردازنـد و تفـاوت کـاربران را از این حیـ مشــخص میکننـد .آنهـا
معتقدند کاربران در برخورد با شــایعات به ســه دســته تقســیم میشــوند )1 :کاربرانی که از
شـــایعـات دروغ حمـایـت میکننـد؛  )2کـاربرانی کـه شـــایعـات دروغ را رد میکننـد؛ و )3
کاربرانی که با شایعات دروغ شوخی میکنند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اوکـازاک ،روبیو و کـامزو )2014( 1در پژوهش خود بـا عنوان «شــایعـات در ســایـتهـای
شــبکـههـای اجتمـاعی :چرا مردم در مورد کمزینهـا چـت میکننـدم کـه بـا روش ّ
کمی انجـام
شــده اســت ،نشــان داد که تمایل کاربران شــبکههای اجتماعی مجازی به پخش شــایعات
تبلیغاتی بیشـتر از انواع دیگر شـایعات اسـت .نتای پژوهش وی نشـان داد افراد باهدف کسـب
جوایز و یا طرفداران بیشـتر برای صـفحات شـخصـی خود حاضـر به شـایعهپراکنی در خصـو
یک برند خا

شدهاند.

نتـای پژوهش چنـ

و همکـاران )2013( 2بـا عنوان «مـدلی همـهگیر از انتشـــار شـــایعـه در

شــبکههای اجتماعی آنالین که با روش ّ
کمی به بررســی انتشــار شــایعات در فضــای مجازی

پرداختند ،نشـان داد که انتشـار شـایعه به شـدت پیوند میان کاربران وابسـته اسـت و هرچقدر
پیوند قوی بین کاربران در شبکه اجتماعی بیشتر باشد احتمال انتشار شایعه بیشتر است.
نتای پژوهش فاسـتر )2004( 3با عنوان «شـایعات :طبقهبندی ،روشها و جهتگیریهای
آینده که با روش قومنگارانه و گفتمانی انجام شـده اسـت ،نشـان داد افراد به دتیل متعددی در
شـایعهپراکنی مثبت و منفی شـرکت میکنند و اهداف متفاوتی میتوانند داشـته باشـند .در این
خصو

فاستر بیان میکند که در ساختار اجتماعی ،افراد به چهار دلیل اطالعات ،سرگرمی،

نفوذ و دوستی در فرایند شایعهسازی و شایعهپراکنی شرکت میکنند.
در مقام جمعبندی تزم به ذکر اسـت که؛ در مطالعات داخلی بهطور گسـترده به بررسـی
عوامل مؤثر در رواج شــایعات ،پیامدها و عواقب فعالیت در شــبکههای اجتماعی مجازی
پرداخته شــده اســت و تروی شــایعات و اخبار کذب به عنوان یکی از مهمترین پیامدهای
فرهنگی-اجتماعی اسـتفاده نامناسـب از شـبکههای اجتماعی مجازی مطرح گردیده اسـت.
در مطـالعـات خـارجی نیز پژوهشــگرانی همچون فـاســتر ( ،)2004چنـ

و همکـاران

( ،)2013زوبیـاگـا و همکـاران ( )2016و کـامزو ( )2018بـه علـتیـابی گرایش برخی از
کاربران به انتشـار شـایعات پرداختهاند .با بررسـی این مطالعات متوجه گسـتره محدود مورد
ً
بررسی آنها (صرفا پرداختن به پیامدها و دتیل) خواهیم شد زیرا که برای دستیابی به فهمی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عمیق از این پـدیـده اجتمـاعی پیچیـده ،صــرف بررســی پیـامـدهـا و دتیـل نمیتوانـد تفســیر
درستی در اختیار تحلیلگران و تصمیمگیرندگان قرار دهد؛ از اینرو ،مطالعه حاضر با هدف
بررسـی عمیق این عرصـه به واکاوی شـروی زمینهای ،نوع راهبردها و اسـتراتژیها ،شـرایط
مداخلهگر ،پیامدها و دتیل گرایش کاربران شــبکههای اجتماعی مجازی پرداخته اســت و
سعی دارد با چشماندازی متفاوت تحلیل مناسبی ارائه دهد .عالوهبراین تحقیقات انجامشده
همگی به چالشهای فضـای مجازی و مسـائل حواشـی آن که از جمله شـایعهپراکنی در چنین
بستری است پرداختهاند که فصل مشترک آنها با تحقیق مربوطه میباشد.
 .4روششناسی

این مطالعه برمبنای پارادایم تفسـیری ،رویکرد کیفی و روش نظریه زمینهای انجام شـده اسـت
تا به فهمی عمیق از فرایند فروکاسـت شـایعهسـازی ،شـایعهپراکنی و شـایعهپذیری بهویژه در
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عصــر حاضــر ،که رســانههای نوین نفوذ قابلتوجهی در زندگی کنشــگران اجتماعی دارند،
دســت یابیم .دو رویکرد اصــلی در نظریه زمینهای وجود دارد که عبارت اســت از :رویکرد
عینیگرایی 1اشــترواس و کوربین 2و رویکرد ســازندهگرایی 3چارمز ،4که در این پژوهش از
رویکرد عینیگرایی اشترواس و کوربین استفاده شده است (ایمان.)1393 ،
در این مسیر ،نمونهگیری پژوهش حاضر بر اساس نمونهگیری هدفمند و با حداکثر تنوع
است .این نوع نمونهگیری بر اساس این ایده است که محقق در فرایند تحقیق برای جمعآوری
اطالعات ،به کجا توجه کند تا بتواند به توسعه نظریه بزردازد .پاتن به سه رویکرد مصاحبهی
کیفی و عمیق اشاره میکند که عبارتاند از )1 :مصاحبه مکالمهای غیررسمی؛  )2رهیافت
ً
راهنمای مصاحبه؛ و  )3مصاحبه باز استانداردشده .مصاحبه مکالمهای غیررسمی ،کامال بر
تولید خودجوش سؤالها در جریان طبیعی تعامل استوار است (پاتن .)2015 ،5این راهبرد،

بازترین رهیافت مصاحبهای است که به مصاحبه ساختنیافته موسوم است .و رای ترین ابزار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گردآوری دادههای متنی در کار میدانی برای تولید حجم وسیع و پراکندهای از دادهها است.
بنابراین ،در آغاز کار برای دستیابی به مفاهیم و مقولهها از رویکرد مصاحبه غیررسمی
استفاده شد .مصاحبههای مکالمهای اولیه با چند تن از مشارکتکنندگان صورت گرفت که
نتیجه آن خلق مفاهیم ،محورها و سؤاتت اولیه توسط محقق بود .بعد از این که مفاهیم و
مقولههای اولیه آشکار شدند با استفاده از رویکرد مصاحبۀ نیمهساختاریافته سؤاتت بازی
طراحی گردید و فرایند مصاحبه و جمعآوری دادهها تا مرحله اشباع نظری ادامه یافت.
بنابراین ،ضمن استفاده از رویکرد مصاحبه عمیق و نیمهساختاریافته ،محقق ذهن خود را
مبهم مسئله
برای طرح سؤاتت جدید در خالل گردآوری دادهها باز نگه داشته است تا زوایای ِ
مورد نظر آشکار و شفاف شود .زمان هر مصاحبه نیز بین  50تا  95دقیقه بود.

پژوهش حاضر در شهر یزد انجام شده است .شهر یزد و به تبع آن ،استان یزد در زمینه
تکنولوژیهای نوین ارتباطی پیشگام به حساب میآید و شرکت پیشگامان تنها یکی از دتیل
پیشرو بودن یزد در زمینه بهرهبرداری از اینترنت و فضای مجازی است .از طرفی جوانان هم
به لحاظ اینکه درصد باتیی از جمعیت شهر را تشکیل میدهند و هم به لحاظ حضور
بیشتری که در فضای مجازی دارند ،جامعه هدف پژوهش را تشکیل دادهاند.
جدول  .1مشارکتکنندگان تحقیق
جنسیت

سن

تحصیالت

شغل

مرد

31

دکتری

کارمند

مرد

23

لیسانم

بخش فروش موبایل

مرد

21

دیزلم

بخش خدمات

زن

23

کارشناسی ارشد

دانشجو

زن

35

دیزلم

مزوندار

مرد

32

دیزلم

تولیدکننده لباس

مرد

29

کارشناسی ارشد

دبیر

مرد

28

کارشناسی ارشد

تکنسین آزمایشگاه

زن

24

کارشناسی

کارشناس امور اداری

زن

27

کارشناسی ارشد

دبیر

زن

31

دکتری

کارمند
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جنسیت

سن

تحصیالت

شغل

مرد

28

سیکل

آزاد

مرد

30

کارشناسی ارشد

ساختمانی

مرد

26

کارشناسی

دبیر

زن

34

دیزلم

خانه دار

مرد

25

کارشناسی

کارمند

زن

26

کارشناسی

کارمند

زن

31

دوم دبیرستان

فروشنده

زن

25

کارشناسی ارشد

تولیدکننده زالو طبی

مرد

25

کارشناسی ارشد

دانشجو

زن

31

کارشناسی ارشد

کارمند

زن

23

کارشناسی ارشد

دانشجو

زن

28

کارشناسی ارشد

دانشجو

مرد

28

کارشناسی

فعال بورس

در این روش گردآوری و تجزیـهوتحلیـل دادههـا بـه گونـهای همزمـان انجـام میگیرد و از
اینرو محقق با توجه به نتای اولیه مصــاحبههای مقدماتی ،برای انتخاب نمونهها ،به سـراغ
جوانان فعال در فضــای مجازی رفته اســت .زیرا مصــاحبههای مقدماتی که از نمونههایی
متفـاوت در جـامعـه مورد بررســی انتخـاب شـــده بودنـد ،محقق را بـه این نتیجـه رســـانـد کـه
نمونههایی که متعلق به جوانان فعال در فضـای مجازی هسـتند اطالعات مفیدتری در اختیار
مـا قرار میدهنـد .بـه عبـارت دیگر ،از آنجـا کـه جوانـان ،روزانـه زمـان قـابـلتوجهی را صــرف
جسـتوجو و گشـتوگذار در فضـای مجازی میکنند و به واسـطه شـور و هیجان جوانی،
بیشـتر در معرض تأثیرپذیری از شـایعات هسـتند ،بههمین دلیل ،محقق نمونههای خود را از
میان جوانان انتخاب کرده اســت .محقق بر اســاس نمونهگیری هدفمند 24 ،نفر از جوانان
شـهر یزد را انتخاب و با آنها مصـاحبه کرده اسـت .اطالعات توصـیفی مشـارکتکنندگان در
جدول شماره ( )1قابل مشاهده است.
کسـب وثو و اعتماد از مشـاهدات ،تفسـیرها ،تحلیلها و غیره ،به معنای ارزیابی اعتبار
تحقیق اســـت و این فراینـد را برســـاخـت اجتمـاعی دانش نیز مینـامنـد (فلیـک .)1394 ،امـا
فراینـد ارزیـابی اعتبـار یـا اعتبـاربخشــی بـه دادههـا و نتـای تحقیق کیفی ،رو یـهای متفـاوت از

رویههای تحقیق کمی دارد .در مسـیر ایجاد و تقویت اعتبار تحقیق با شـروع فرایند گردآوری
دادههـا ،پژوهشــگر بـه مشـــارکـت طوتنی ،مشـــاهـده و ارتبـای مســتمر بـا میـدان تحقیق و
مشــارکتکنندگان پژوهش پرداخته اســت .از ســویی دیگر ،با توصــیف دقیق زمینه ،طرح
پژوهش ،مشـارکتکنندگان و شـرایط پژوهش با تمام جزئیات ،استخراج مفاهیم و مقوتت با
غنای فراوان و شـواهد گسـترده از متن سـخنان مشـارکتکنندگان ،تالش شـد تا غنای نتای و
معیار انتقالپذیری پژوهش را افزایش دهیم .در نهایت با تبادلنظر با همتایان ،کنترل اعضــا
با ارائۀ نتای پژوهش نزد حداقل  3مشـارکتکننده و با کسـب تأیید این نتای از سـوی آنها،
در جهـت ارتقـای معیـارهـای اعتبـارپـذیری ،قـابلیـت اطمینـان و تـأییـدپـذیری نتـای پژوهش گـام
برداشتیم تا وثو و قابلیت اعتماد پژوهش تضمین گردد.
در نهایت ،ضمن تأ کید بر همکاری داوطلبانه مشارکت کنندگان ،با رعایت مالحظات
اخالقی دیگری چون خودداری از متفاوت جلوه دادن شرایط و فریبکاری ،پرهیز از ضرر و
زیان به مشارکت کنندگان و رعایت حریم خصوصی آن ها ،صحت و عدم دستکاری در
دادهها و عدم ارائه داده های جعلی یا ساختگی و قدردانی از همکاری مشارکتکنندگان
پژوهش ،ویژگی یک پژوهش ع لمی و رفتار اخالقی را حفد و رعایت شد (حریری1385 ،؛
کرسول.)1394 ،
 .5یافتهها

بعد از صــرف زمانی طوتنی و تحلیل موشــکافانۀ گزارهها 36 ،مفهوم 21 ،مقولۀ فرعی15 ،
مقولۀ اصـلی و یک مقولۀ هسـته تحتعنوان «فروکاسـت شـایعه برسـاخت شـده اسـت .این
مقوله حاکی از شـرایط و اسـتراتژیهایی اسـت که مسـکوتشـدگی شـایعه و فروکاسـت آن را
بـازنمـایی میکنـد .در ادامـه بـا ارائـۀ جـدول کـدگـذاری ،فراینـد اســتخراج مفـاهیم ،مقولـههـای
فرعی ،مقولههای اصـلی و مقولۀ هسـته به همراه شـواهد گسـتردهای از متن بهگونهای جزئی و
دقیقتر قابل مشاهده است؛ که پم از آن با ارائۀ خط داستان ،تشری میگردد.

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

137
دوگانهانگاری اعتماد به
منابع خبری ...

جدول  .2گزارهها ،مفاهیم و مقوالت مرتبط با مقوله هسته فروکاست شایعه
مقولههای اصلی
فعالیت نامطلوب منابع خبررسانی
احتمال داغ بیاعتباری
دغدغه خبرجویی مخاطبان
نسبیاندیشی محتاطانه-شکاکانه مخاطبان
زمانمندی شایعات
آموزش سواد رسانهای
دوآلیسم اعتماد به منابع خبری
کاوشگری زمانمند
اعتبارسنجی استقرائی منابع خبری
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پیگیری اخبار از منابع موثق
بازنشر سنجیده مطالب معتبر
اپوخۀ شایعات
فروکاست موقت بازدیدهای شایعهسازان
مسکوتشدگی شایعه

مقولههای فرعی
فعالیت نامطلوب منایع رسمی خبررسانی
فقدان منابع خبری موثق
سانسور محافظهکارانۀ اخبار
احتمال داغ بیاعتباری
دغدغه خبرجویی مخاطبان
نسبیاندیشی مخاطبان
باورداشت محتاطانه-شکاکانه مخاطبان
زمانمندی شایعات
آموزش سواد رسانهای
اعتماد به منابع خبری
فقدان اعتماد به منابع خبری
کاوشگری زمانمند
اعتبارسنجی مقایسهای منابع خبری
ریشهیابی عقیدتی منابع خبری
پیگیری اخبار از منابع موثق
بازنشر سنجیده مطالب
بازنشر نکردن عجوتنۀ مطالب
اپوخۀ شایعات
فروکاست موقت بازدیدهای شایعهسازان
مسکوتشدگی شایعه

شــایعه به عنوان امری زمانمند ،زمانی در اوج قرار گرفته ،فراگیر شــده و همگان در مورد
آن صــحبت میکنند و پم از مدتی به فراموشــی ســزرده خواهد شــد .در این روایت ،فرایند
فراموشــی شــایعات و ملزومات فروکاســت شــایعهســازی ،شــایعهپراکنی و شــایعهپذیری
بازتعریف شـده اسـت .در این قسـمت عمدۀ مقوتت برسـاخت شـده و معنای اصـطالحی
آنها ،به همراه شــواهدی از گزارههای مشــارکتکنندگان و توضــیحاتی تکمیلی در جهت
بیشتر مقولههای برساختی ارائه شده است.
ِ
شفافیت ِ

 .1-5فعالیت نامطلوب منابع خبررسانی

فعالیت نامطلوب منابع خبررسـانی رسـمی و حتی ملی و سـانسـور شـدید مطالب و برخی
اخبار ،پوشـش خبری ضـعیف از مؤلفههایی اسـت که فعالیت نامطلوب منابع خبررسـانی را

نشـان میدهد .فعالیت نامطلوب منابع خبررسـانی و محرومیت از منابع خبری موثق ،منجر
اعتمـاد مخـاطبـان بـه رســـانـههـای هـدف میشــود.
بـه ســردرگمی خبری و تضــعیف
ِ

مشـارکتکنندهای سـانسـور محافظهکارانۀ اخبار را اینچنین بازتعریف نموده اسـت« :چون
احسـاس میکنن رسـانهها یامنابع معتبر خبرهای خیلی مهم را زود انتشـار نمیدهند یا برخی
اخبار را سانسور میکنند .
 .2-5داغ ننگ بیاعتباری

کـاربرانی کـه اخبـاری را از منـابع خبری خـاصــی پیگیری کرده و بـدون تحقیق و بررســی بـه
بازنشــر اخبـار به مخـاطبـان خود در دنیـای واقعی و مجـازی میپردازند ،گاهی با کذب و غیر
موثق بودن خبر ارســالی خود مواجه میشــوند .با تکرار چنین حالتی افراد اعتبار خود را نزد
مخـاطبـانشـــان در معرض تهـدیـد تلقی میکننـد و احتمـال اطال داغ بیاعتبـاری از ســوی
ً
دیگران بر خود را متصــور میشــوند .بنابراین ،کاربران در مواجهه با چنین شــرایطی ،غالبا
نسـبت به منبع خبری هدف بدبین شـده و اعتماد خود را نسـبت بدان از دسـت میدهند و یا از
انتشـار اخبار و بهویژه بازنشـر بدون تحقیق آن خودداری میکنند .مشارکتکنندهای داغ نن
بیاعتباری را اینچنین منتقل نموده است:
خیلی نـاراحـت شـــدم .بحـ اعتمـاد اینجـا مطرح میشـــه .فرض کن اگر چنـدتـا خبر اشــتبـاه رو
بفرسـتی ،سـریای بعد بخوای یه خبر درسـت بفرسـتی طرف میگه تو چندتا خبر فرسـتادی و گفتی
این خبر اشتباهه ،دفعه بعد میگن تو دیگه خبر نفرست.
 .3-5دغدغۀ خبرجویی مخاطبان

همســو با محرومیت از منابع خبری موثق و دروغگویی تعمیمیافته ،معیاری برای تشــخیص
اخبـار حقیقی از غیرحقیقی وجود نـداشــتـه و در چنین شــرایطی هر فردی بنـابر دتیـل
مشـخصـی ،رسـانۀ خاصـی را معتبرتر دانسـته و اخبار را از آن منبع پیگیری میکنند .اما ممکن
اسـت همان رسـانه هدف مورد اعتماد ،نیز به نشـر اخباری غیرموثق یا پنهانکاری از سـوی
دیگران متهم باشــد و یا پم از مدتی کاربر هدف نیز از رســانۀ انتخابی خود روی برگرداند.
ً
اما انسانها غالبا دغدغه کسب خبر از زندگی اطرافیان ،از اوضاع اقتصادی -سیاسی و حتی
وقـایعی کـه در ایران و جهـان ری میدهـد ،را دارنـد .این تمـایـل و دغـدغـه گـاهی چنـان افراطی
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پیش میرود کـه افراد ،هر نوع خبر یـا شـــایعـهای را بـاور کرده و بـه بـازنشــر آن بـه دیگران
میپردازند و بعد از مدتی که شایعه به فراموشی سزرده میشود ،احساس کمبود میکنند و به
دنبال خبری داغ و جدیدتر هسـتند ،حتی اگر دروغ و شـایعه باشـد .مشـارکتکنندهای دغدغۀ
خبرجویی مخاطبان را اینچین بازنمایی کرده است« :چون مردم خیلی زود از کنار اون چیز
رد میشن .ییگیر مییکن ،.خیلی زود براشنون ااد میهنه ک ک زود از یادشنون میره و
دمبال خبر جدیدتر هست».
 .4-5نسبیاندیشی محتاطانه-شکاکانه مخاطبان

انســانها به لحاظ باورپذیری با یکدیگر متفاوت هســتند ،بدینمعنا که برخی زودباور تلقی
میشــونـد و هر خبر یـا شـــایعـهای را بـه زودی بـاور میکننـد و برخی بـهگونـهای محتـاطـانـه و
شـکاکانه ،هر خبری را باور نمیکنند و نادرسـتی و شـایعه بودن آن را محتمل فرض میکنند.
در باورداشـتهای مبتنیبر خطای خبری ،عوامل و شـرایط مختلفی چون فقدان منابع خبری
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موثق که مورد اعتماد نبوده است و ویژگیهای شخصیتی کاربران میتواند نقش داشته باشد.
ً
درواقع کاربرانی هسـتند که شـبکههای خبری را فریبنده تصـور میکنند ،بدینمعنا که صـرفا
اخبـاری را متنـاســـب بـا اهـداف و غرایح خود منتشــر میکننـد و حتی در حـالتی افراطیتر،
ذات و ماهیت اخبار را فارغ از رســانۀ هدف ،فریبنده توصــیف میکنند .مشــارکتکنندهای
باورداشت مبتنی بر فریبندگی شبکههای خبری را اینچنین به تصویر کشیده است:
بهنظر من یکسـری شـبکهها می خوان ذهن مارو ببرن به سـمت موضـوعی که توی ذهن خودشـونه.
ممکنه یه داســتانی رو برای ما روایت بکنن ولی اون داســتان ،قســمتهایی که ممکنه منظور اونا
باشه رو بولد میکنن که ذهن ما بره اون سمت و از اصل مطلب دور بشیم.

به عبارت بهتر در برساخت مقوله مورد نظر از مفهوم نسبیاندیشی برای اشاره به
انعطافپذیری و عدم نگاه تک بعدی و صفر و صد مخاطبان به اخبار و داشتن نگاهی نسبی
و فاقد قطعیت بهره بردیم .از طرفی با توجه با عوامل زمینهساز نگاه نسبی به اخبار از دو مفهوم
محتاطانه و شکاکانه استفاده شده است .بدینصورت که با توجه به نقش محافظهکاری و
احتیای در باورپذیری به هرگونه اخبار منتشره در فضای مجازی و سایر منابع خبری ،از
نسبیاندیشی محتاطانه و مطابق با عوامل شخصیتی نظیر نگاه شکاکانه و بدبینانه به مسائل

مختلف از جمله اخبار ،از مفهوم نسبیاندیشی شکاکانه استفاده است که در نهایت مقوله
نسبیاندیشی محتاطانه-شکاکانه مخاطبان برساخت شده است.
 .5-5زمانمندی شایعات

شـایعاتی که در دنیای مجازی یا واقعی سـاخته و منتشـر میشـوند ،به سـرعت فراگیر شـده و
همگان در مورد آن صـحبت میکنند؛ اما بعد از مدتی برای مردم عادی شـده و اهمیت خود
را از دسـت میدهند ،بهگونهای که افراد در مورد آن صـحبت نمیکنند .کاربران ممکن اسـت
با پخش شـایعات و آگاهی از کذب بودن آن ،تجربه بهدسـت آورده و در مواجهه با شـایعات
بعـدی محتـاطـانـهتر برخورد کننـد و یـا همچون گـذشــتـه ،و همســو بـا دغـدغـه خبرجویی ،از
شـایعات جدید اسـتقبال کنند .بنابراین ،زمان بهعنوان مقولهای اسـت که در شـدت یا ضـعف
شـایعات و اعتماد یا بیاعتمادی به رسـانهها مداخله کرده اسـت .همانطورکه گذشـت زمان
میتوانند در کمرن شـدن شـایعات نقش داشـته باشـد ،همان گذشـت زمان همراه با مداخلۀ
برخی ش ـرایط میتواند اعتماد به رســانهای را در معرض تهدید قرار داده و یا تقویت ســازد.
مشارکتکنندهای زمانمندی شایعات را اینچنین بازتعریف نموده است:
به نظرم هر شــایعهای یه ســری بازه زمانی خا داره ،یعنی هیچ شــایعهای همینطور تو اوج باقی
نمیمونه ،یه ذره که زمان بگذره ،حات یا شـایعه جدیدتری میاد رو کار ،یا اینکه مردم یادشـون میره،
ممکن هم هست که آگاهانهتر برخورد کنن ،ولی به نظرم این زمان هست که خیلی مهمه.
 .6-5آموزش سواد رسانهای

فقدان یا ضعف سواد رسانهای ،فقدان توجه به منبع اخبار ،اشتراکگذاری هیجانی و عجوتنۀ
مطالب در دنیای مجازی از مواردی است که ضرورت آموزش سواد رسانهای و ارتقای
فرهن رسانهای را خاطرنشان میسازد .بنابراین آموزش سواد رسانهای اعم از توجه به منبع
اخبار ،خودداری از اشتراکگذاری عجوتنه و هیجانی هرگونه مطلب یا خبری و به طور کلی
ارتقای سواد انتشار ،میتواند در ُ
کم و کیف اعتماد به رسانههای خبری مداخله نموده و آن را
دچار شدت و ضعف نماید .مشارکتکنندهای آموزش سواد رسانهای را اینچنین منتقل نموده
است« :آموزش داده شود تا از خبری مطمئن نیستیم آن را برای دیگران ارسال نکنیم .
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 .7-5اقدامات شفافسازانه منابع خبری

فعالیتهای نامطلوب رسانههای خبری و محرومیت از منابع خبری موثق از عوامل
تعیینکنندۀ میزان و کیفیت اعتماد به رسانههای خبری است .زمانی که رسانهها بهگونهای
فعاتنه در مقابل شایعات و اخبار غیرموثق واکنش نشان داده و براساس شواهد ،به
شفافسازی شایعات پرداخته و خبر موثق و صحی را آشکار کنند ،میتوانند اعتماد
مخاطبان را نسبت به خود تقویت نماید .درواقع رسانهها و منابع خبری بهمدد اقدامات
ً
شفافسازانۀ خود میتوانند اعتماد مخاطبان را جلب نموده و متعاقبا با برخورداری مردم از
منبع موثقی که پوشش خبری مناسب و مطلوبی دارد ،از فراگیری شایعات در دنیای مجازی
ّ
و واقعی جلوگیری میشود .مشارکتکنندهای واکنش شفافسازانۀ رسانههای ملی معتبر را
اینچنین بازتعریف نموده است:
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«وقتی کمرن میشه که بالفاصله بعد از یه اتفا رسانههای داخلی و ارتباطات خیلی سریع افراد
جامعه رو مطلع کنند درجهت کسب واقعیت ...و نقش رسانهها خیلی مهمه .
 .8-5دوآلیسم اعتماد به منابع خبری

حال با نظر به آنچه گذشت نوعی دوگانگی در میزان و کیفیت اعتماد به رسانههای خبری
ملی یا غیرملی ،رسمی یا مجازی شکل گرفته است که اقدامات کنشگران در فضای مجازی
را تحت تأثیر قرار داده است .درواقع انسانهایی که نسبیاندیش هستند و میزانی از خطا را
در اخبار منتشره از رسانهها یا شبکههای خبری مختلف مفروض میگیرند ،به هیچ رسانهای
اعتماد کامل نداشته و همین امر میتواند در خودداری آنها در بازنشر عجوتنۀ اخبار یا
مطالب نقش داشته باشد .اما از سویی دیگر برخی نسبت به رسانهها یا رسانۀ خاصی اعتماد
بیشتری داشته و بهواسطۀ دغدغۀ خبرجویی که پیش از این ذکر آن رفت ،آمادگی پذیرش هر
نوع خبر یا شایعه ای را دارند .بنابراین پدیده دوآلیسم اعتماد به منابع خبری از یک سو ناظر
بر شدت یا ضعف اعتماد به رسانهها یا منابع خبری مختلف اعم از ملی یا غیرملی ،رسمی
یا مجازی بوده است و از سویی دیگر تفاوت در اعتبار رسانههای هدف در نزد مخاطبان
ً
است که برخی صرفا به رسانههای ملی چون شبکۀ خبر یا  20:30اعتماد داشته و برخی در
نقطۀ مقابل به رسانههای ملی اعتماد نداشته ،و به رسانههای غیرملی و فضای مجازی اعتبار

بیشتری میبخشند و حتی برخی همسو با باورداشتهای مبتنی بر فریبندگی خبر و شبکههای
خبری ،به هیچ کدام از رسانهها و منابع خبری ملی یا غیرملی ،مجازی یا رسمی اعتماد
ً
ندارند .مشارکتکنندهای اعتماد به کانالهای خبری عموما مجازی را اینچنین بازتعریف
نموده است« :باتی هفتاددرصد به درستی پیجایی که مطالب و اخبار روزو ازشون میخونم
اعتماد دارم .
 .9-5کاوشگری زمانمند

با توجه به تفاوت در میزان اعتماد به رسانههای خبری ،برخی کنشگران زمانی را برای بررسی خبر
منتشرشدهه صرف میکنند تا از صحت آن مطلع شوند .اینکه افراد از چه شیوههایی برای کسب
اطمینان از صحت اخبار استفاده میکنند ،میتواند متفاوت باشد .یکی از شیوههایی که کنشگران
برای اطمینان از صحت اخبار به کار میگیرند ،پرسوجو از دوستان یا اطرافیانی است که آنها را
دارای اطالعات کافی و مطلوب میدانند .بنابراین ،کاوشگری و کسب اطمینان از اعتبار و صحت
اخبار ،میتواند بهگونهای عامیانه دنبال شود یا بهگونهای جدیتر و دقیقتر .مشارکتکنندهای،
کاوشگری از مطلعین را اینچنین منتقل نموده است« :من ترجی میدم خودم فکر کنم و از
ً
اطرافیانم که آگاهی بیشتری دارن بزرسم ،بهخاطر اینکه واقعا نمیتونم اعتماد کنم .
 .10-5اعتبارسنجی استقرائی منابع خبری

برخی کنشــگران تنها به کاوشــگری زمانمند اکتفا میکنند ،اما برخی عالوهبر کاوشــگری
زمانمند ،بهگونهای دقیق و ریشـهای به سـنجش اعتبار منابع خبری میپردازند .بدینصـورت
که سایتهای مختلف و به اصالح معتبر را بررسی میکنند ،انواع کانالها یا پی های خبری
و حتی فعاتن آن کانال را نیز مورد شــناســایی و ارزیابی قرار میدهند .بدینمعنا که فعاتن
کانال یا پیجی در فضـای مجازی را به لحاظ عقیدتی یا وابسـتگی حزبی و غیره مورد تجسـم
قرار میدهند تا در صـورت امکان ،اغراض یا منافع پنهان در پشـت خبری منتشـره از سـوی
آنها را دریابند و به گونهای جزئی ،ریشــهای ،تطبیقی و اســتقرائی درصــدد ســنجش منابع
خبری مختلف برمیآیند .درصـورت اثبات اعتبار آنها ،به باور آن خبر از سـوی رسـانۀ مورد
اعتماد ،متمایل میشـوند .مشـارکتکنندهای اعتبارسـنجی مقایسـهای منابع خبری را اینچنین
بازتعریف نموده است:
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«ابتدا صـحت اخبار رو تأیید نمیکنم ،ولی بعد از انتشـار از چندین منبع معتبر و تطبیق آن با عقل
و شرایط روز و عدم جواب دهی منطقی تا حدودی به صحتش میشه پی برد .

در برساخت مقوله مورد نظر از مفهوم استقرائی کمک گرفتیم چراکه حاکی از فرایند حرکت
از جزس به کل است و آن را با فرایند اعتباریابی منابع خبری از سوی مخاطبان منطبق دانستیم
بهگونهای که شواهد نشان داد برخی مخاطبان از جزئیاتی نظیر شناسایی وابستگی حزبی و
عقیدتی فعاتن منابع خبری شروع میکنند تا منافع و اغراض پنهان در اخبار منتشره تا بتواند یک
منبع خبری را به لحاظ اعتبار ،صحت و قابل اعتماد بودن اخبار منتشره تأیید یا رد کنند.
 .11-5پیگیری اخبار از منابع موثق

بعد از کاوشـگری و اعتبارسـنجی اسـتقرائی منابع خبری ،کنشـگران منبعی را به عنوان منبعی
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معتبر و موثق انتخاب میکنند و آن را معیاری برای ســنجش اعتبار اخبار منتشــره از ســوی
ّ
رســـانـههـا و منـابع مختلف دیگر در نظر میگیرد .برخی رســـانـۀ ملی را بـهعنوان معیـار
ّ
اعتبارسـنجی اخبار منتشـره در فضـای مجازی یا رسـانههای غیرملی در نظر میگیرند و برخی
بالعکم .بعد از انتخاب دقیق منبع خبری معیار ،کنشــگران اخبار را تنها از آن منبع پیگیری
و گـاهی بـه انتشـــار آن اخبـار اقـدام میکننـد ،چراکـه نســبـت بـه صــحـت آن اطمینـان دارنـد.
مشارکتکنندهای پیگیری اخبار از منابع موثق را اینچنین منتقل نموده است:
صـحت اخبار رو از پیجای منبع و مرجع همچنین از پی خود فرد یا سـازمان و پی هایی که اعتماد
منو بعد از سالها جلب کردن میفهمم.
 .12-6بازنشر سنجیدۀ مطالب

کنشگران با تمام اقدامات کاوشگری و اعتبارسنجی منابع خبری ،انتخاب منبعی موثق و پیگیری
اخبار از منابع موثق ،مطالبی را بازنشر میکنند که از صحت آن اطمینان دارند .درواقع کنشگران
اخباری که از صحت آن اطمینان ندارند را پخش نمیکنند و حتی در مواقعی اخبار را میخوانند
و حتی در صورت اطمینان از خبر ،از انتشار آن به دیگران خودداری میکنند .بهعنوان مثال،
مشارکتکنندهای بازنشر نکردن اخبار در فضای مجازی را اینچنین منتقل نموده است:

ً
نه خبرها رو فقط خودم میخونم و اصـال برای کسـی ارسـال نمیکنم .خیلی کم پیش میاد اخبار رو
برای کسی بفرستم .این روزها همه خودشون در لحظه اخبار رو رصد میکنن و ازش خبر دارن.

بهطور کلی انتشــار مطالب آموزشــی و یا مطالب یا اخباری که از صــحت آن اطمینان
حاصـل شـده اسـت ،دور از انتظار نیسـت .بازنشـر سـنجیدۀ مطالب سـه حالت را در بازنشـر
ً
مطالب و اخبار بازنمایی میکند )1 :کاربران صــرفا اخباری که از صــحت آن اطمینان دارند
ً
را بازنشـر میکنند و از بازنشـر عجوتنۀ و عاطفی اخبار خودداری میکنند؛  )2کاربران صـرفا
مطالبی آموزشــی و غیر اخباری را به دیگران ارســال میکنند؛  )3کاربران هیچگونه خبری را
حتی در صورت اطمینان از موثق بودن آن ،با دیگران به اشتراک نمیگذارند .مشارکتکندهای
بازنشر اخبار موثق را اینچنین بازتعریف نموده است:

ً
معموت هیچ مطلبی را تـا مطمئن نبـاشــم پخش نمیکنم مگر اینکـه خودم مطمئن بـاشــم مطلـب
درسته یا سایت معتبر باشه.

 .13-5اپوخۀ شایعات

همسـو با آموزش سـواد رسـانهای و ارتقای سـواد انتشـار مطالب و نسـبیاندیشـی محتاطانه-
شــکاکانۀ مخاطبان ،کنشــگران از توجه و اهمیت بســیاری که برای اینفلوئنســرهای مجازی
قائل بودند و پذیرش بیچون وچرا و بازنشـر شـایعات منتشـره در فضـای مجازی خودداری
میکنند .درواقع میتوان گفت اینفلوئنسـرهای مجازی و شـایعات منتشـره در فضـای مجازی
را در اپوخـه یـا پرانتز قرار میدهنـد .مشـــارکـتکننـدهای بیتوجهی بـا شـــایعـات را اینچنین
بازتعریف نموده است:

ً
با بیتوجهی ،پیگیر نشدن ،دنبال موضوع ادامهدار نبودن .توجهمون به زندگی خودمون باشه .طبیعتا
وقتی یه شایعهای دهن به دهن نچرخه ،پخش نشه توی شبکهها و هرکسی فورواردش نکنه برای نفر
بعدی قضیه تموم میشه.

تزم به ذکر اســت که مفهوم «اپوخه در فارســی به معنای تعلیق ،بازداشــت و توقیف
است و در فلسفه بهوسیلۀ ادموند هوسرل تشری شده است .به این معنا که افراد قادر هستند
عقاید و قضــاوتهای خود را نســبت به جهان خارجی در پرانتز قرار دهند و به حالت تعلیق
درآورنـد .چنین مفهومی بـهخوبی میتوانـد فراینـد بـازانـدیشــی مخـاطبـان و توقف و تعلیق
قضـاوتشـان مبنی بر صـحت اخبار و شـایعات منتشـره در فضـای مجازی را نشـان دهد .در واقع
مخاطبان نسـبت به عقایدشـان مبنی بر صـحت اخبار منتشـره در فضـای مجازی یا توسـط
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اینفلوئنسـرهای مجازی و پذیرش بیچونوچرای آنها دچار تردید شـده و لذا اینفلوئنسـرهای
مجازی ،شـایعات منتشـره در فضـای مجازی و باورپذیری بی چون و چرای آنها را متوقف
میکنند یا به حالت تعلیق در میآورند.
 .14-5فروکاست موقت بازدیدهای شایعهسازان

مفهوم فروکاست در لغت به معنی کاستن ،کاهش یافتن و پایین آوردن است .درنتیجۀ اپوخۀ
شایعات توسط کنشگران و بیتوجهی به اینفلوئنسرهای مجازی ،به تدری تعداد بازدیدها،
تیکها و مخاطبان سلبریتیهای مجازی کاسته میشود و چنین حالتی برای فعاتن و
انفلوئنسرهای مجازی نهتنها خوشایند نبوده است ،بلکه آنها را نگران ساخته و به تبوتاب
برای جذب مخاطب و دریافت تیک و بازدید میاندازد .البته تزم به ذکر است که چنین
ً
دغدغهای برای جذب دوبارۀ مخاطب ،محبوبیت و غیره ،طبیعتا امکان تولید شایعات و
چالشهایی جدید در فضای مجازی را توسط فعاتن و اینفلوئنسرهای مجازی فراهم میسازد.
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مشارکتکنندهای فروکاست موقت بازدیدهای شایعهسازان را اینچنین منتقل نموده است:
دوباره کاربرای فضای مجازی ببینند که تب بازدید خوابیده و یک مسئله دیگه را باب میکنن و
تزریق میکنن توی فضای مجازی تا اونایی که دنبال کننده هستن از سر بگیرند.
 .15-5مسکوتشدگی شایعه

مفهوم مسکوت شدن در لغت ناظر بر ساکت شدن ،خاموش شدن و از مطلبی سخن نگفتن
و یا مطرح نکردن مطلبی اسـت .با توجه به اینکه شـایعات به تدری از مدار توجهات خارج
میشــونـد و افراد از مطرح کردن ،منتشــر کردن و صــحبـت کردن در مورد آنهـا خودداری
میکنند ،از مفهوم مســکوتشــدگی اســتفاده نمودیم .به عبارت بهتر با اقدامات ســنجیدۀ
کنشـگران ،و همسـو با مداخلۀ زمان و غیره ،شـایعات به تدری از مدار توجهات ویژۀ جامعه
در بستر فضای مجازی و دنیای واقعی زدوده شده ،کمرن شده و به حتی به فراموشی سزرده
میشـود .شـایعات اگرچه بهواسـطۀ قابلیتهای رسـانههای نوین به سـرعت فراگیر میشـوند،
ولی با سـرعتی نسـبتا ضـعیفتر از پخش ،با مداخلۀ برخی شـرایط ،اهمیت سـابق خود را از
دســـت داده و حتی ممکن اســـت شـــایعـات جـدیـدی جـایگزین شـــایعـات ســـابق شــود.
مشارکتکنندهای مسکوتشدگی شایعه را اینچنین بازتعریف نموده است:

«به دلیل ری دادن حوادث پی در پی و بیان سریع آن در فضای مجازی لذا بعد یک هفته شایعه
فروکش میکند و موضوع جدیدی وارد بح میشود .
 .6مدل پارادایمی پژوهش

پدیدۀ مرکزی برساخت شده از دل دادهها «دوآلیسم اعتماد به منابع خبری را بازنمایی
میکند که کاربران در مواجهه با آن ،به کاوشگری زمانمند ،اعتبارسنجی استقرائی منابع
خبری ،بازنشر سنجیده مطالب در فضای مجازی و اپوخۀ شایعات پرداختهاند ،که پیامدهای
مختلفی برای آنها و جامعه به همراه داشته است .در ادامه بعد از ترسیم مدل پارادایمی بر
اساس خط داستانی که شرح آن رفت؛ این فرایند بهطور دقیقتر تصری میگردد.
ّ
شرایط علی:
فعالیت نامطلوب منایع خبررسانی
شرایط زمینهای:
 احتمال داغ بیاعتباری دغدغه خبرجو ییمخاطبان
 نسبیاندیشی محتاطانۀ-شکاکانه مخاطبان
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استراتژیها:
 کاوشگری زمانمند اعتبارسنجی استقرائی منابع خبری پیگیری اخبار از منابع موثق بازنشر سنجیده مطالب معتبر-اپوخۀ شایعات

پیامدها:
فروکاست موقت بازدیدهای شایعهسازان -مسکوتشدگی شایعه

نمودار  .1مدل پارادایمی

شرایط مداخلهگر:
 زمانمندی شایعات آموزش سواد رسانهای اقدامات شفافسازانه منابعخبری
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ّ
فعالیت نامطلوب منابع خبررسانی به عنوان شرایط علی پژوهش حاضر حاکی از
ّ
محرومیت کنشگران از رسانهها یا منابع خبری موثق و فعال بهویژه از نوع رسمی و ملی بوده
است .بدینصورت که فعالیت نامطلوب رسانههای خبری رسمی و ملی ،سانسور
محافظهکارانۀ اخبار و حتی برخی برنامهها ،فقدان پوشش خبری سریع و مناسب و نظایر
اینها ،کنشگران را دچار نوعی سردرگمی خبری کرده است ،که کنشگران برای رهایی از آن و
رهایی از استرس ناشی از مواجهه با اخبار متناقح و رعبآور ،به رسانههایی رجوع میکنند
که فعالتر بوده و یا به طر مختلف توانسته است ،اعتماد آنان را جلب نماید .گاهی شایعاتی
در مورد حوادث ناخوشایند یا متمرکز بر اوضاع اقتصادی یا کسبوکار پخش شده است که
نهتنها بر روح و روان مردم تأثیرات نامطلوبی بر جای میگذارد ،بلکه ممکن است کنشگران
را به اقدامات نامناسبی نیز وادارد.
احتمال داغ بیاعتباری ،دغدغۀ خبرجویی مخاطبان و نسبیاندیشی محتاطانه-شکاکانه
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مخاطبان از شرایط زمینهای پژوهش حاضر محسوب میشوند که در شکلگیری دوآلیسم
اعتماد به منابع خبری نقش دارند .بدینصورت که احتمال داغ بیاعتباری درنتیجۀ انتشار
اخبار غیرموثق یکی از شرایطی است که کنشگران با تجربۀ آن ،در اعتماد بیچون و چرای
خود نسبت به رسانهها و منابع خبری هدف ،بازاندیشی میکنند و اعتمادشان مورد تهدید
قرار میگیرد .کمااینکه نسبیاندیشی مخاطبان و باورداشتهای مبتنیبر فریبندگی اخبار و
شبکههای خبری ،اعتماد بیچونوچرا نسبت به رسانههای خبری را تضعیف میکند و زمینۀ
اعتمادی ضعیف یا متوسط را نسبت به رسانههای خبری فراهم میسازد .اما در مقابل دغدغۀ
خبرجویی مخاطبان زمینۀ اعتماد بیچون و چرا به رسانههای مختلف را فراهم میسازد.
زمانمندی شایعات ،آموزش سواد رسانهای و اقدامات شفافسازانۀ منابع خبری از شرایط
مداخلهگر پژوهش حاضر محسوب میشوند که در تضعیف یا تشدید پدیدۀ مرکزی نقش
دارند .بدینصورت که گذشت زمان به همراه برخی شرایط چون آموزش سواد رسانهای
میتواند در کمرنگی شایعات و یا تضعیف یا تشدید اعتماد به رسانههای خبری نقش داشته
باشد .اینکه کنشگران از آموزش سواد رسانهای برخوردار شوند ،به عنوان مثال بدانند در
ً
مواجهه با اخبار و شایعات چگونه برخورد کنند ،متعاقبا از اعتماد بیچونوچرا به اخبار و

رسانههای خبری خودداری میکنند .کمااینکه اقدامات شفافسازانه منابع خبری با کاهش
سردرگمی و تنشهای روانی مخاطبان در مواجهه با اخبار غیرموثق میتواند در جلب اعتماد
به رسانۀ پیشرو نقش داشته باشد .بدینمعنا که وقتی رسانهای سریعتر از سایر منابع خبری،
اخبار را پوشش میدهد و براساس شواهد ،اخبار موثق را بدون کم و کاست ،منتشر میکند،
اعتماد مخاطبان را جلب کرده و مخاطبان بیشتری جلب میکند.
با نظر به آنچه گذشت پدیدۀ مرکزی پژوهش تحتعنوان «دوآلیسم اعتماد به منابع
ّ
خبری شکل گرفته است که از یکسو ناظر بر میزان اعتماد به رسانههای خبری ملی یا
ّ
غیرملی مجازی یا رسمی است و از سویی دیگر حاکی رسانۀ خبری هدف بوده است.
بدینمعنا که کنشگران اعتمادی از ضعیف تا شدید و بیچونو چرا را نسبت به رسانههای
مختلف خبری ملی یا غیرملی و حتی مجازی دارند که بر ّ
کمیت اعتماد متمرکز است .اما
اینکه چه رسانهای مورد اعتماد کنشگران هست نیز متفاوت است که میتواند بستگی به
ّ
عوامل و شرایط مختلفی داشته باشد .برخی رسانۀ ملی را معتبرتر دانسته و نسبت به اخبار
منتشره از سوی آن اعتماد بیشتری دارند ،درحالیکه نسبت به رسانههای غیرملی و اخبار
منتشره در فضای مجازی بدبین بوده و اعتمادی نسبت به آنها ندارد مگر اینکه همان خبر
ّ
توسط رسانۀ ملی مورد اعتماد آنان نیز مطرح شود .در نقطۀ مقابل نیز ،کنشگرانی هستند که
ّ
اعتمادی به رسانۀ ملی نداشته و یا اعتماد ضعیفی به رسانۀ ملی دارند ،بهگونهای که آن را
خبری بهموقع و شفافسازی ،عملکرد نهچندان
محافظهکار دانسته ،که حتی در پوشش
ِ
ِ
مطلوبی دارد .درحالیکه نسبت به رسانههای غیرملی و اخبار منتشره در فضای مجازی اعتماد
بیشتری داشتهاند .البته از افرادی نیز میتوان نامبرد که همسو با باورداشتهای مبتنی بر
ّ
فریبندگی اخبار و شبکههای خبری به هیچکدام از رسانههای خبری ملی یا غیرملی و رسمی
یا مجازی اعتماد چندانی ندارند.
کاوشگری زمانمند ،اعتبارسنجی استقرائی منابع خبری ،پیگیری اخبار از منابع موثق،
بازنشر سنجیدۀ منابع معتبر و اپوخۀ شایعات از استراتژیهایی است که کنشگران در مواجهه
با پدیدۀ در بستر و شرایطی که ذکر آن رفت ،بهکار میگیرند که پیامدهای مختلفی اعم از
فروکاست موقت بازدیدهای شایعهسازان و مسکوتشدگی شایعه را به دنبال داشته است.
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کنشگرانی که اعتمادی بیچونو چرا به رسانههای خبری ندارند ،قبل از باور و انتشار اخبار،
زمانی را به کاوشگری و پرسوجو درخصو

منبع خبری و صحت اخبار اختصا

میدهد

که یکی از این شیوههای کاوشگری ،پرسوجو از اطرافیان ،دوستان ،و نزدیکانی است که
احساس میشود در زمینۀ مورد نظر اطالعات دقیقتری دارند .شیوهای دیگر که دقت و زمان
بیشتری را میطلبد ،بررسی مقایسهای-تطبیقی منابع و رسانههای مختلف اعم از ملی،
ّ
غیرملی و مجازی است که ممکن است تا ریشهیابی عقیدتی فعاتن رسانه یا منبع هدف نیز
پیگیری شود و از اینرو استقرائی برساخت شده است که کندوکاو از زیربنای رسانه و فعاتن
آن شروع میشود .بعد از چنین اقداماتی ممکن است رسانهای اعتبار بیشتری در نظر
کنشگران بهدست آورد و معیاری شود برای پیگیری اخبار موثق و اثبات صحت یا کذب اخبار
منتشره از سایر خبرگزاریها .بعد از انتخاب رسانه یا منبعی معیار برای رصد اطالعات و
اخبار موثق ،کنشگران اخبار و وقایع را از چنین رسانهای دنبال میکنند و یا در صورت مواجهه
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با شایعات و اخبار غیرقابل اطمینان از سایر رسانهها و یا افراد در دنیای واقعی ،به منبع موثق
انتخابی خود رجوع میکنند تا از صحت یا کذب بودن آن مطلع شوند .حال کنشگران دو
استراتژی را در بازنشر اخبار و مطالب به کار میگیرد که تحتعنوان بازنشر سنجیدۀ مطالب
برساخت شده است .بدینصورت که برخی کاربران ،اخبار و مطالب مورد اطمینان و موثق
را به دیگران به صورت حضوری و بهویژه مجازی منتقل میکنند ،اما برخی حتی از
اشتراکگذاری اخبار و مطالبی که از صحت آن اطمینان دارند ،خودداری میکنند .برخی
ً
کاربران نیز صرفا مطالب آموزشی و کاربردی را به اشتراک میگذارند و از ارسال اخبار
خودداری میکنند .اما یکی از استراتژیهای که کاربران به کار میگیرند و بیشتر میتواند
جنبۀ پیشگیرانه از افتادن در دام شایعات را داشته باشد ،بیتوجهی به اینفلوئنسرهای مجازی
و شایعات منتشره بوده است .کاربران با چنین اقداماتی ،میتوانند به کاهش بازدیدها و
تیکهای اینفلوئنسرها یا سلبریتیهای مجازی منجر شوند ،حتی ممکن است از جذب
مخاطبان بیشتر به چنین فعاتن مجازی نیز جلوگیری کنند.
فروکاست موقت بازدیدهای شایعهسازان و مسکوتشدگی شایعه از پیامدهایی است که
درنتیجۀ اقدامات کنشگران حاصل شده است .با بیتوجهی کاربران به شایعات و شایهای

مجازی و بازنشر سنجیدۀ اخبار و مطالب معتبر و خودداری از بازنشر عجوتنۀ اخبار ،تعداد
بازدیدها و تیکهای شایعهسازان کاهش یافته است .چنین پیامدی برای شایعهسازان مجازی
نهتنها خوشایند نبوده ،بلکه آنها را به تب و تاب برای جذب دوبارۀ مخاطبان و دریافت تیک،
بازدید و کامنت میاندازد ،که چنین تبوتابی میتواند آنها را به ساخت شایعات یا
چالشهای جدیدی وا داشته و شایعۀ جدیدی ،جایگزین شایعۀ سابق شود .اما پیامد دیگری
شایعات در جریان متمرکز است ،حاکی از کاهش اهمیت شایعهای است که پیش از
که بر
ِ

این فراگیر شده و توجه همگان در دنیای مجازی و واقعی را جلب نموده بود .با کاهش اهمیت
شایعۀ فراگیرشده ،پم از مدت کوتاهی ،شایعه از مدار توجهات خارج شده و به فراموشی
سزرده میشود ،مگر اینکه که واقعهای منجر به یادآوری دوبارۀ آن شایعه شود و یا ممکن
است شایعه جدیدی جایگزین شایعۀ پیشین شود .البته اگر شرایطی که پیش از این ذکر آن
رفت ،اعم از آموزش سواد رسانهای ،اقدامات شفافسازانه منایع خبری و اقدامات بازنشر
سنجیدۀ مطالب معتبر و نظایر اینها رعایت شود ،به نظر میرسد کاربران آگاهانهتر در مقابل
اخبار منتشره در فضای مجازی و حتی دنیای واقعی رفتار کرده و اخبار غیرموثق و شایعات
چندان فراگیر نشود و یا زمانی بیشتری برای فراگیر شدن صرف شود.
 .7بحث و نتیجهگیری

امروزه با ورود به عصـر ارتباطات و اطالعات و نفوذ گسـتردۀ رسـانههای نوین در تمام جنبه
های زندگی انسـان شـاهد چالشهایی اطالعاتی نظیر سـردرگمی خبری در مواجهه با اخبار
ّ
ّ
منتشـره از رسـانههای ملی یا مجازی و غیرملی هسـتیم .در مواجهه با چنین گسـتره خبری و
ســرعت انتقال و فراگیری اخبار و اطالعات و حواشــی درســت یا نادرســت و شــایعهوار
بهواسـطۀ فضـای مجازی و اقدامات کاربران در بازنشـر شـایعات در فضـای مجازی و واقعی،
انجام پژوهش حاضـر ضـروری مینماید .مواجهه با اخبار و اطالعات غیرموثق و شـایعات
منتشـره در فضـای مجازی میتواند سـرچشـمه تصـمیمات سـرنوشـتسـاز زندگی بهویژه در
عرصــههای اقتصــادی باشــد که اغلب با پیامدهای جبرانناپذیری در صــحنه اجتماعی،
اقتصـادی ،شـخصـی و امنیتی همراه خواهد بود .بنابراین ،مطالعه حاضـر با هدف شـناسـایی
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عمیقتر فرایند مواجعه با شـایعات و فرایند فروکاسـت شـایعه با رویکرد کیفی و روش نظریه
زمینهای انجام گرفت.
براساس یافتههای پژوهش فعالیت نامطلوب منابع مختلف خبررسانی یکی از دتیل
شکلگیری پدیدهای تحت عنوان دوآلیسم اعتماد به منابع خبری است .فعالیت نامطلوب
منابع خبری بیش از همه ،ناظر بر عدم شفافسازی به موقع ،محافظهکاری و سانسور شدید
و اقدامات سایر منابع و رسانهها در پوششدهی فعاتنۀ اخبار و رخدادهاست .همین عامل
به همراه سایر شرایط زمینهای و مداخلهگر اعم از زمانمندی شایعات ،آموزش سواد رسانهای،
دغدغۀ خبرجویی ،احتمال داغ بیاعتباری ،نسبیاندیشی محتاطانه -شکاکانۀ مخاطبان
میتواند با تضعیف یا تشدید اعتماد به منابع خبری ،میتواند کاربران را در بازاندیشی در
بازنشر اخبار غیرموثق و شایعات وادارد و یا امری شرایطی مثل دغدغه خبرجویی میتواند به
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تشدید بازنشر شایعات و شایعهپذیری در دنیای مجازی دامن بزند .براساس پژوهش حاضر
ّ
فعالیت نامطلوب منابع خبری بهویژه منابع ملی ،فقدان شفافیت و سانسور شدید و
پوششدهی نامناسب اخبار و رویدادها ،بهعنوان یکی از دتیل شکلگیری دوآلیسم اعتماد و
گرایش به رسانههای غیرملی و بهویژه مجازی محسوب میشود که نسبت به سایر پژوهشها
حائز نوآوری است و بهویژه اینکه چگونگی استراتژیهای کاربران در مواجهه با اخبار و
شایعات را در جهت کاهش شایعهپذیری و شایعهپراکنی نشان میدهد .البته نتای این
پژوهش با رضائیانفرد و چولکی ( )1395در این زمینه که نبود فرهن مناسب استفاده از
نرمافزارهای ارتباطی شبکههای اجتماعی ،عدم اطالعرسانی مناسب در جامعه و رواج
شایعات در شبکههای اجتماعی رابطه وجود دارد ،همسو بوده است بدینصورت که بر نقش
فقدان سواد رسانهای و تشدید شایعهپذیری و شایعهپراکنی و لزوم آموزش سواد رسانهای در
فروکاست شایعه دست یافته است .همچنین با توجه به دغدغه خبرجویی مخاطبان و بازنشر
اخبار و شایعات داغ و غیرموثق بهمثابۀ نوعی سرگرمی میتوان گفت با پژوهشهای فلود
( )2019و فاستر ( )2004که سرگرمی و غیرقابل پیشبینی بودن اخبار را در شایعهپراکنی
کاربران مؤثر دانستهاند ،همسو بوده است .پژوهش حاضر بهواسطۀ استراتژیهای کاربران در
مواجهه با اخبار نشان میدهد که تقسیم بندی زوبیاگا و همکاران ( )2016در مورد کاربران

در تشدید شایعهپراکنی تأیید میشود اما فراتر از آن میتوان کاربران را در فروکاست شایعه نیز
بدینشرح تقسیمبندی نمود )1 :کاربران در مواجهه با اخبار به ظاهر واقعی و یا شایعات ابتدا
ّ
ّ
به اعتبارسنجی خبر و منبع خبری و مقایسه آن با سایر رسانههای خبری ملی یا غیرملی و
مجازی میپردازند؛  )2پم از اعتبارسنجی ،رسانۀ هدفی که اعتبار آن تأیید شده ،بهعنوان
رسانه معیار انتخاب میشود؛ و  )3بعد از انتخاب رسانۀ معیار ،اخبار از این رسانه پیگیری
شده و در صورت مواجهه با اخباری از سایر رسانهها از این رسانه برای صحت و کذب بودن
خبر استفاده میشود .تزم به ذکر است که این فرایند تحتتأثیر زمان و اثبات غیرموثق و غیر
معتبر بودن رسانۀ هدف یا فعاتن آن ممکن است از درجۀ اعتبار ساقط شده و مجدد چنین
فرایندی طی شود؛  )4کاربران از بازنشر اخبار حتی اخبار موثق نیز خودداری میکنند؛ )5
کاربران صرفا مطالب آموزشی را بازنشر میکنند.
اما با نظر به پدیدۀ دوآلیســم اعتماد به منابع خبری و ســایر ش ـرایط چون آموزش ســواد
رسـانهای ،اقدامات شـفافسـازانه منابع خبری ،احتمال داغ بیاعتباری و ترس از فرسـایش
ســرمایۀ اجتماعی و نســبیاندیشــی محتاطانه -شــکاکانه کاربران با بازاندیشــی در بازنشــر
هیجانی اخبار و رخدادها تالش میکنند به اعتباریابی منابع خبری و انگیزه و اهداف و حتی
وابسـتگی حزبی فعاتن رسـانه بزردازند .درواقع تالش میشـود با جسـتوجوگری ،اعتباریابی
اسـتقرایی و تطبیقی منابع و فعاتن و یا پیگیری از دوسـتان یا افراد مطلع و در پرانتز قرار دادن
شـایعات و شـایعاسـازان مجازی بهویژه آن دسـته از اینفلوئنسـرهای مجازی که برای جذب
مخاطبان از شـایعهسـازی اسـتفاده میکنند ،کمتر در دام شـایعات و پذیرش شـایعات و بازنشـر
آنها قرار گیرند .با چنین اقداماتی و ویژگی زمانی شـایعات و موقتی بودن آنها در برههای از
زمان ،به تدری شــایعات از مدار توجهات خارج شــده و شــایعهســازی ،شــایعهپراکنی و
ـذیری بیچونوچرا نیز فروکـاســتـه میشــود .البتـه برخی شــرایط همچون دغـدغـه
شـــایعـهپ ِ

خبرجویی مخاطبان سـبب میشـوند شـایعهپذیری و شـایعهپراکنی بهمثابۀ نوعی سـرگرمی در
بین کاربران دنیای مجازی ادامه داشـته باشـد و یا انگیزهها و منافع فعاتن رسـانههای مختلف
ملی یا غیرملی و اینفلوئنســرهای مجازی برای شــایعهســازی نیز به تشــدید شــایعهســازی و

جهتدهی به افکار عمومی نیز به قوت خود باقی است.
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در نهایت تزم به ذکر است که پژوهشهایی که بر مبنای پارادایم تفسیرگرایی انجام
میشوند؛ سعی در ایجاد تغییر نداشته و بیشتر به دنبال توصیف و تفسیر مسئله و پدیدۀ مورد
نظر هستند .اما با این وجود در پژوهشهای اجتماعی با تکیه بر نتای پژوهش ،پیشنهاداتی نیز
در راستای اصالح اجتماعی مطرح میشود که در اینجا به چند مورد از آنها اشاره شده است:
 )1فرهن سازی گردش مجازی و آموزش سواد رسانهای و حتی سواد باورپذیری به تمام
اقشــار جامعه بهویژه اقشــاری که زمان بیشــتری را در رســانههای نوین اعم از واتماپ،
تلگرام ،اینســتـاگرام و نظـایر اینهـا ســزری میکننـد و ســـایر اقشـــاری کـه تـأثیرپـذیرتر و
آسیبپذیرتر محسوب میشوند.
ّ
 )2اعتمادسـازی رسـانههای ملی از طریق اقدامات شـفافسـازانه بهموقع و مطلوب ،تا
ّ
ً
مخاطبان را از سـردرگمی خبری آزاد سـاخته و متعاقبا از گرایش آنها به رسـانههای غیرملی و
فضای مجازی جلوگیری کنند.
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 )3شـفافسـازی بیشـتر توسـط رسـانههای ملی و پوشـش دهی به موقع اخبار و رخدادها
بدون سانسور.
 )4اعمال نظارت بر فضـای مجازی و برخورد با شـایعهسـازان و هنجارشـکنان مجازی
بـهمنظور کـاهش چنین اقـدامـات فریبنـدهای و متعـاقبـا حفـاظـت از زودبـاوران در مقـابـل
شایعهسازان فرصتطلب و سایر فعاتن مجازی هنجارشکن.
تضاد منافع

هیچگونه تضاد منافعی از سوی نویسندگان گزارش نشده است.
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شــبکههای اجتماعی در فضــای مجازی؛ مورد مطالعه ،دانشــجویان دانشــگاه شــهید بهشــتی .فصننلنام
تحقیقات فرهنگی ایران.153-175 ،)3(10 ،
حریری ،نجال ( .)1385اصننول و رو هنا یووه
تحقیقات.

کییی .تهران :دانشــگـاه آزاد اســالمی ،واحـد علوم و

خطیبی ،مهدی ( .)1395بروز شـایعات در فضـای مجازی .پژوهش خبری صـدا وسـیما ،کد خبر،1357192 :
برگرفته از
ذکایی؛ محمدسـعید؛ و ویسـی؛ سـیمین ( .)1399آثار پاندمی کوید 19-بر سـاختار عاطفی در آئینه شـبکههای
اجـتـمـاعـی مـجـازی ایـرانـی .منطنالنعنات منینانرشنننتنها در انلنوم امسنننامنی.1-29 ،)2(13 ،
رضـائیانفرد؛ غالمرضـا؛ چولکی؛ غالمرضـا ( .)1395بررسـی علل و عوامل مؤثر در رواج شـایعه در شـبکههای
اجتماعی مجازی .فصلنام مطالعات اطالاات و امنیت امتظامی.105-132 ،)16( 6 ،
ســزهری؛ محمـدبـاقر؛ فرنـام ،محمـد؛ و عالیی؛ محســن ( .)1398بررســی کـارکردهـا و پیـامـدهـای شــبکـههـای
اجتمـاعی در ایران؛ مورد مطـالعـه ،اســتـان اردبیـل .مطنالعنات جنامعنهشننننا ننی.121-136 ،)44(11 ،
سورین ،ورنر؛ و تانکارد ،جیمز ( .)1381نظریههای ارتباطات (مترجم :علیرضا دهقان) .تهران :دانشگاه تهران.
عبدالرحمانی ،رضـا؛ مظفری ،محمدمهدی؛ و محمدی ،ایرج ( .)1398تحلیل محتوای امنیتی پیامهای شـبکه
اجتماعی تلگرام .فصلنامه راهبرد.125-150 ،)4(27 ،
فلیک ،اووه ( .)1394درآمدی بر تحقیق کیفی (مترجم :هادی جلیلی؛ چاپ هشتم) .تهران :نشر نی.
کرسـول ،جان.دبلیو ( .)1394طرح پژوهش :رویکردهای کمی ،کیفی و شـیوه ترکیبی (مترجم :حسـن دانائیفرد
و علی صالحی؛ ویراستاری مینا اسعدی؛ چاپ دوم) تهران :مؤسسه کتاب مهربان نشر.
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موتیی ،محمـدمهـدی ( .)1391شــبکـههـای اجتمـاعی آنالین و گســترش ســبـی زنـدگی جهـانوطنـانـه .جنامعنه
اطالااتی.38-51 ،22 ،
ویندال ،سـون؛ سیگنایزر ،بنو؛ و اولسون ،جین ( .)1376کاربرد نظریههای ارتباطات (مترجم :علیرضا دهقان).
تهران :مرکز نشر جامعهشناسان.
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آزا است.

تحلیل عوامل اجتماعی فرهنگی مؤثر بر انزوای اجتماعی :مورد
مطالعه ،شهر باغبهادران
3

علیرضا قربانی ، *1نازمحمد اونق ،2عبدالرضا صالحی
دریافت1400/10/30 :؛ پذیرش1401/02/26 :

چکیده

جوانا سرمای های ادزشمند جام بو ه و آینده آ جام دا دقم خواهند ز  .شناخت اب ا و عوامل مختلف
مؤثر بر جوانا امری ضرودی و چادهجو یی و حل مشکل آنا از اهمیت بالیی برخود اد است .هدف این
مقال تحلیل جام شناختی عوامل اجتماعی فرهنگی مؤثر بر انزوای اجتماعی با ماال مود ی ش ر
بابب ا دا بو ه است .دوش تحقیق توصیفی و پیمایشی است و جام آمادی ،جوانا  17تا  25سال
بابب ا دا است .این جام آمادی شامل  2000نفر است ک  322نفر ب دوش نمون گیری س می ای
متناسب انتخاب گر یدند .چادچوب نظری این پژوهش با استفا ه از اندیشمندا مختلف چو ودکیم،
هادی آلپر ،مرتن ،زیمل ،آلموند ،پاول ،اینگل اد  ،گوئن ،گیدنز و مادکوزه است .یافت ها نشا ا بین
ین ادی ،مشادکت اجتماعی و انزوای اجتماعی دابا مستقیم وجو اد ولی م نا اد نیست .بین پایگاه
اجتماعی اقتصا ی و انزوای اجتماعی دابا م کوس و م نا ادی وجو اد  .بین میزا تماشای دسان های
جم ی و انزوای اجتماعی دابا مستقیم و م نا اد وجو اد  .همچنین بین پایگاه اجتماعی اقتصا ی و
میزا تماشای دسان های جم ی با انزوای اجتماعی دابا م نا ادی وجو اد  .نتایج تحلیل دگرسیو نشا
ا و متغیر مستقل و یک متغیر وابست مدل خوبی بو ه و قا د هستند انزوای اجتماعی دا تبیین کنند.
همچنین د مدلیابی م ا ل ساختادی دسان و پایگاه اقتصا یااجتماعی توانست بو ند برازش مناسبی
ادائ نمایند .د نتیج  ،عوامل اجتماعی فرهنگی تبیینکننده انزوای اجتماعی است.
کلیدواژهها :انزوای اجتماعی ،یندادی ،مشادکت اجتماعی ،پایگاه اجتماعی اقتصا ی ،دسان های جم ی
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .1استا یاد علوم اجتماعی ،انشکده علوم انسانی ،انشگاه پیام نود ،ت را  ،ایرا (نویسنده مسئول)


 .2استا یاد علوم اجتماعی ،انشکده علوم انسانی ،انشگاه پیام نود ،ت را  ،ایرا
 . 3کادشناس ادشد ،جام شناسی ،انشکده علوم انسانی ،انشگاه پیام نود ،بجنود  ،ایرا

 .1مقدمه

انزوای اجتماعی یکی از پیچیدهترین مفاهیم د زبا و از کلیدیترین مفاهیم دایج د علوم
اجتماعی م اصر است .با توج ب کادبر این واژه د حوزههای گوناگو دوا شناختی ،حقوقی
و جام شناختی ب انواع و اقسام گوناگو تجلی پیدا کر ه است .نقا مشترک د تفکر
صاحبنظرا مبنی بر عدم توانایی انسا د زندگی کر بدو یگرا  ،وقتی خو دا ب خوبی
نمایا میکند ک د تمام مراحل زندگی انسا گواه بر زندگی جم ی انسا ها بو ه است
انسا هایی ک چو موجو ی نیازمند ،وقتی خو دا د دفع مایحتاج دوزمره خو  ،ناتوا یدند،
تدبیری جم ی دا برای دفع نیازهای زیستی ،دوانی ،اجتماعی و ...اتخاذ کر ند .ودکیم

1

( )1378د همین داستا مینو یسد :امید ب زندگی انسا ب دوابط با سایر اعضای جام
بستگی اد  .عدم وجو دوابط اجتماعی موجبا منزویشد دا فراهم مینماید.
کودمن )1370( 2انزوای اجتماعی دا وضع دوانی فر ی توصیف میکند ک توانایی ت امل
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م نا با یگرا دا از ست ا ه است ،ولی فر احساس میکند ک از ف م نگرشهای افرا
عاجز است ،قا د ب پیشبینی دفتاد آنا نیست و نمیتواند احساس خو دا برای آنا تشریح
کند .ب عباد

یگر ،ب م نای عدم احساس ت لق و احساس بیهو یتی ،یا هو یت محدو

است .محسنیتبریزی ( )1370م تقد است انزوای اجتماعی ب م نی تنفر یا بیزادی د
احساس و نیز احساس انفصال ،جدایی و ود افتا فر از خو  ،یگرا  ،جام  ،کاد و...
است .تحقیقا آبرکرامبی ،هیل و ترنر )1370( 3بیانگر آ است ک زمانی فر منزوی و
گوش گیر میشو ک احساس میکند با ادزشهای جام بیگان گشت است .د این حالت
فر عدم ت لق و وابستگی و انفصال تام ای دا با ادزشهای مرسوم جام احساس میکند و
میزا انزوای اجتماعی د جام افزایش پیدا کر ه است.
دفیعپود ( )1399بر این اعتقا است ک این ب خو واگذاشتگی و فراموشی نسل جوا و
بیاعتنایی جام نسبت ب جوانا میتواند زمین ساز انزوا ،کنادهگیری و بیتفاوتی نسل جوا
د امود فر ی و اجتماعی باشد ک بزدگترین زیا دا ب تداوم نظم و همبستگی میا اعضای

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

.

جام واد میآود و جام دا چاد بحرا میکند .ودا جوانی حد واسط گذاد از ودا
کو کی و نوجوانی ب میانسالی و سالخود گی است.
بیابانگر ( )1378آینده هر کشود دا بست ب وجو جوانا انست و م تقد است مسائل مب م
و گاه بغرنجی د تلقین جوانا با محیط زندگی و تحول اجتماعی اقتصا ی عصر جدید ب
وجو آمده است .د اکثر کشودها مشکال و نابسامانیهایی از این لحاظ ظاهر شده است ک
توج ب زندگی نسل جوا دا بیش از پیش ضرودی ساخت است (توسلی.)148 ،1374 ،
م مترین تحول قر بیستم دا میتوا ظ ود تیپ جوا ب عنوا یک گروه یا طبق خاصی انست
ک و یژگی خاص آ ها د تشخیص یافتن آ ها نسبت ب یگر اقشاد سنی مؤثر بو ه است.
همبستگی میا اعضاي این گروه ،سازما یافتگی مبتنی بر سلسل مراتب و برخود ادي از نظام
ً
ادزشی خاص ک ب ضا با نظام ادزشی بزدگسال مغایر اشت یا آ دا طر می کر از جمل
ویژگیهایی است ک موجب تمایز این گروه گر یده است (آبرکرامبی 282 ،1370 ،جاللی
مقدم .)16 ،1379 ،با این ک جوانا س م عمدهای د تحول علمی ،فنی و ایدئولوژیکی
جام و گرگونی وضع موجو اشت اند ،وض یت جوانا امروزی د تغییر و تحول اجتماعی
و س م آنا د توس و پیشرفت جام ب چ اندازه است؟ چرا جوانا امروزی توا مشادکت و
ف الیت د امود اجتماعی دا ندادند؟ چ عواملی باعث بیتوج ی ب نسل جوا و د حاشی قراد
1

گرفتن آ ها و انزوای اجتماعی آنا شده است؟ با توج ب ضرود ماال مشکال اجتماعی

دابر نیزبت )1966( 2و ادتباط نظری جام شناختی و مشکال اجتماعی ،مرتن)1385( 3
باید د داه شناخت علمی و حل م ضال اجتماعی اقدام کر  .ن تن ا د ایرا  ،بلک د اکثر
کشودهای دحالتوس  ،جوا و پدیده جوانی ب عنوا یک مسئل اجتماعی و عامل بحرا ساز
تلقی شده است .حتی پر اختن ب این گروه عظیم و مؤثر د جام باعث پیدایی دشت و یا
موضوعی خاص چو جام شناسی جوانا  ،دوا شناسی جوانا و ...د علوم اجتماعی م اصر
شده است .مسائلی از قبیل بحرا هو یت ،از خو بیگانگی ،انزوای اجتماعی ،کنادهگیری و عدم
ا بام و ...دا میتوا ب عنوا مسائل خاص جوانا ب حساب آود .
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نظری ها و بر اشتهای گوناگونی از انزوا ب عمل آمده است ،اما جا کالم صاحبنظرا د
دابا با انزوای اجتماعی ،ودیگزینی و جداگشتگی قشری از جام بنا ب علل عدم تجانس
ادزشی و هنجادی و احساس عدم ت لق ب کل بزدگتر است .ب این ترتیب ،جوانا د جام با
«تشخیص یافتن» ب عنوا قشری خاص ،جاللیمقدم ( )1379با گسست از هنجادها و
ادزشهای حاکم «گسست فرهنگی» و تحت تأثیر سنی و اقتضانا مربوط ب افزایش فاصل
اجتماعی خو و متمایز شد ب لحاظ فرهنگی ب شکاف نسلی کمک کر ه و د حصادی د خو
تنیده گرفتاد میآیند ک منجر ب انزوای اجتماعی جوانا گر یده و ب عناصر وفاق اجتماعی جام
خلل واد میآودند .با توج ب آ چ گفت شد مشخص شد پژوهشی دخصوص انزوای اجتماعی
جوانا د ش ر بابب ا دا انجام نشده است .بنابراین ،نگادندگا د مقال حاضر د پی یافتن
عوامل اجتماعی فرهنگی مؤثر بر انزوای اجتماعی جوانا  17-25ش ر بابب ا دا هستند.
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

160

دوره  ،15شماره 2
تابستان 1401
پیاپی 58

 .2چارچوب نظری

ودکیم م تقد بو لزم وجو ین ،وجو امر مقدس است و باودهای مربوط ب امر مقدس و
وجو مراسم و مناسک ،ب نحوی کموبیش مناقی از باودها و عقاید ناشی شدهاند .ب نظر او
م م ترین کادکر مناسک ینی عباد انداز )1 :یگانگی ت د بر  )2ثبو و ظ ود مجد
عقاید و ادزشها و  )3منسجمکر فر د جمع .اهمیت این مناسک د این است ک با
همکادی و مشادکت افرا د آ  ،قدد اخالقی جام افزایش یافت و د نتیج انسجام و
همکادی اجتماعی حاصل میشو  .ب طودکلی ،م مترین کادکر ین ب نظر ودکیم کمک
ب ایجا همبستگی گروهی است .هادی آلپر ،1پژوهشگر ودکیمی ،چ اد کادکر عمده ینی دا
از نظر ودکیم ()1378اینگون بیا میکند :ین برای جام و افرا  :الف) انضباط بخش بو ه
(باایجا تقوا) ب) انسجام و همبستگیبخش بو (باایجا تقوا) ج) حیا بخش بو ه (با
مراسم) و ) خوشبختیبخش بو (با ال ام و امید و آدامش) (فراستخواه.)252 ،1377 ،
حال آ ک اگر ین کادکر خو دا از سات بدهد جام و افرا آ انضاباط و انساجام و
همبستگی خو دا از ست می هند و افرا این جام منزوی و از آ طر میشوند.
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طبق نظر مرتن ( )1385زمانی ک هدف و وسایل یا هر و مسادو و د ساترس فر نباشاد
اختالف دفتاادی نظیر انحراف ،بیهنجاادی و آنومی و د ن اایات منزویشاااد د فر ظااهر
ً
خواهد شاد .زمانی ک جام کامال بر فر کنترل اد و نوعی احسااس بیقددتی ،عدم ت لق و
وابساتگی احسااس میکند و فر هیچ تأثیر و مشاادکتی د جام نداد  ،هنجادها و ادزشهای
1

جاام ا دا نمیپاذیر و چااد نوعی بیهنجاادی (منزوی شاااد ) میشااو  .از طرفی زیمال

( )1971تحول فرهنگی و جام مدد دا سالا ب اصاال دو عینی بر دو ذهنی انسات و
کال شا ر دا جایگاه اصایل آ می اند ک بر زندگی شاخص افرا چیره میشاو  .اقتصاا پولی بر
کال شاا رها ساالا اد و جایگزین آخرین بقایای تولید خانگی و مبا ل ت اتری کال شااده
اسات .ذهن مدد بیشاتر و بیشاتر حساابگر شاده اسات و فکر و ذهن مر م پول شاده و هیچ
مشااادکتی د جام ندادند .از طرفی ،تراکم شاا ر و جم یت عظیم آ بر این امر میافزاید و
بااعاث منزویشاااد فر از جاام ا میشااو  .با نظر زیمال( ،)1971افرا د عین بیگاانگی
(منزویشااد ) باا یکادیگر با ت اامال میپر ازناد .این با نوبا خو بیگاانگی دا امن میزناد و باا
بزدگتر شاد جام بر وسا ت آ میافزایند .د ن ایت ،ب نظر زیمل ما بر ه تولید میشو یم و
این خو هم منبع بیهنجادی است و هم موجب انزوای اجتماعی میشو .

فروم )1361( 2م تقد اساات انسااا د جوامع صاان تی ب جای آ ک اعمال او تحت

کنترل او باشااد بر او مساالطاند .او خو دا مرکز اعمال فر ی خو یش نمییابد و ب جای این
ک اعمال ،طبق خواساات و ادا ه خو انجام هد ،از اعمالش اطاعت میکند و خو دا نظیر
هما مر می مییااباد کا با عنوا اشاایااء دک میشااوناد .د ن اایات ،هیچگونا وابسااتگی و
ادتباطی با ج ا خادج نداد  .ب نظر فروم اعضااای جام صاان تی همگی الین شاادهاند و
هیچ مشاااادکتی بر جاام ا خو نادادناد .بناابراین ،بیگاانگی و منزویشاااد دا مختص گروه
خاصی نمی اند(ابراهیمي.)13 ،1369 ،
طبق نظر آلموناد و پااول )1380( 3شاا رونادا تحصاایالکر هتر ،ثروتمنادتر و ب رهمنادتر از
م اد های حرف ای ،احتمال بیشااتری اد ک واجد ایثادهای مشااادکتجو یان باشااند .منابع و
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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م اد های شاخصای ک این گون افرا د زندگی خصاوصای خو میتوانند ب سات آودند ،د
موادی ک وظیف یا ضاارود حکم میکند ،میتواند آ ها دا ب س ا ولت ب مشااادکت س ایاس ای
ً
بکشااند .د نتیج  ،این بردسای نشاا می هد ک شا روندا مرف تر د جام  ،م مول د مقایسا
با ش روندا کممرف د سیاست ف الترند (آلموند و پاول ،ترجم طیب .)138 ،1380
اینگل اد  )1400( 1مشاادکت د جوامع دا ب سا عامل سااح تحصایال و اطالعا
ساایااساای ،تغییر هنجاادهاای حااکم و تغییر د الو یاتهاای ادزش کا بر نیاازهاای آنی تاأکیاد
کمتری اشااتا و بر حق ابرازنظر تاأکیاد بیشااتری میودزناد تبیین کر ه اسااات .با نظر وی
متغیرهای تحصاایال دساامی ،موق یت اقتصااا ی اجتماعی ،ساااح م اد  ،تجرب های
شغلی شبک سازمانی ،د وظایف اجتماعی و سیاسی بر افزایش مشادکت افرا تأثیر اد .
کوئن )1400( 2هم اشااااده میکناد کا هرچا طبقا اجتمااعی باالتر بااشاااد ،احتماال
مشااادکت و دگیری افرا د ف الیتهای اجتماعی بیشااتر اساات .ب نظر وی « د ساااح
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مشاادکت ف ال د باشاگاههای اجتماعی ،انجمنهای شا ری ،خان و مددسا و ساازما های
ساایاساای د میا اعضااای طبقا پایینتر نازلتر اساات و د نتیج افرا طبق های پایین
منزویتر و گوش گیر هستد.

گیادنز )1400( 3از تلو یزیو با عنوا ابزاد زمینا سااااز نگرشهاای اجتمااعی ناام میبر و

اعتقاا اد کا نفوذ تلو یزیو با عنوا وساایلا ای فرهنگی نمیتواناد چناانچا باایاد بر حساااب
محتوای برنام های ادائ شده ادزیابی گر و همچنین باعث ایجا تأثیر بر دفتاد افرا میشو .

مادکوزه )1964( 4خاطر نشاا میکند ک انساا صان تز ه ،ک ائم د فکر کاد بیشاتر و

مصرف بیشتر است و با لمشغولیهای دوزمره همراه است ،یگر نمیتواند انسانی اندیشمند
باشاد زیرا او ب وسایل مصارفگرایی و کاد زیا د جام مدد صان تی از خو بیگان شاده
اسات .ازخو بیگانگی د جام مدد صان تی برای افرا دو جام مانع پیشارفت میشاو .
وی م تقد اسات ک تکنولوژی مانند شاساتشاو هنده مغز عمل کر ه اسات .تکنولوژی د جام
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

نو ین ب توتالیتادیسام داه میبر  .او این فکر دا د میکر ک تکنولوژی د ج ا بیطرف اسات
و آ دا وسایل ای برای تسالط بر مر م می اند .برای مثال ،کادبر تلو یزیو برای اجتماعیکر
و سااکتکر مر م اسات .این وسایل از آ دوی مؤثر اسات ک ب ظاهر خنثی مینماید ولی
د واقع مر م دا بر بر گی میکشاند و باعث منزویشد فر میشو  .تکنولوژی نو ین ب آزا ی
دونی کنشاگر تجاوز کر ه و آ دا د نود یده اسات .نتیج این امر جام ای اسات ک مادکوزه
آ دا جاام ا تاکب ادی خواناده اسااات .د چنین جاام ا ای افرا تواناایی تفکر انتفاا ی و منفی
دباده جام دا از ست می هند و د ن ایت منزوی میشوند.
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شکل  .1مدل نظری تحقیق

 .3پیشینه تجربی

شاا باازیاا خونیق ،علیپود ،و همکاادا ( )1401د پژوهش خو باا عنوا «پیشبینی
ب زیسااتی تحصاایلی بر اساااس هوش اجتماعی و انزوای اجتماعی د انشآموزا ختر و
پسار مقاع متوساا وم» نشاا ا ند مؤلف های هوش اجتماعی و انزوای اجتماعی توانساتند
ب طود م نا ادی تمام مؤلف های ب زیسااتی تحصاایلی دا پیشبینی نمایند .هوش اجتماعی و
انزوای اجتماعی نقش م می د ب زیستی تحصیلی انشآموزا ادند.
خاالقی ( )1400د تحقیق خو باا عنوا «بردساای داباا انزوای اجتمااعی و فضاااای
مجازی د میا انشاجویا انشاگاه دازی کرمانشااه» نشاا ا ک دابا منفی میا انزوای
اجتماعی و فضاای مجازی وجو اد  .بنابراین ،با  95دصاد اطمینا میتوا گفت ک بین
انزوای اجتمااعی و فضاااای مجاازی انشااجو یاا انشااگااه دازی کرماانشااااه داباا منفی و
م ناا ادی وجو اد  .همچنین ،متغیر فضاااای مجاازی  0/25تواناایی پیشبینی انزوای
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اجتماعی دا ادند.
ش بازیا خونیق ،علیپود و همکادا ( ،)1399د مقال خو با عنوا «نقش تشخیصی
هوش اجتماعی ،قلددی و ب زیسااتی تحصاایلی د انزوای اجتماعی انشآموزا » دیافتند
ک یافت های تحلیل تشااخیصاای ،منجر ب یک تابع تشااخیص م نا اد شااد ک طبق این تابع
مؤلف فرساو گی نسابت ب مددسا و قربانیشاد ادای بالترین توا تمایز بو ند .مؤلف های
ب دی متمایزکننده گروهها ب ترتیب مؤلف های دضاایت تحصایلی ،ادزش مددسا  ،دآمیزی یا
کااد ماددسا ا  ،قلاددی ،ز و خود  ،آ گااهی اجتمااعی و پر ازش اطالعاا اجتمااعی بو .
همچنین ،نتایج تحلیل تشاخیصای نشاا ا ک اکثر انشآموزا با انزوای پایین با بالترین
دصاد تشاخیص  91/7دصاد ب دساتی از ساایر انشآموزا متمایز شاده بو ند و 88/5
ً
دصاد از افرا و گروه طبق تابع ب سات آمده ب طود صاحیح مجد ا طبق بندی شاده بو ند.
نتاایج این طبقا بنادی مجاد نشاااانگر توا متغیرهاای ماذکود د تماایز انشآموزا باا انزوای
اجتماعی بال و پایین بو .
کریمیا  ،پادساام ر و افشاانی ( )1398د تحقیق خو با عنوا «دابا میا اساتفا ه از
شاابک های اجتماعی مجازی و انزوای اجتماعی د میا انشآموزا ختر بیرسااتا های

شا ر شا رکر » ب این نتیج دسایدند ک میانگین انزوای اجتماعی د میا پاساخگویا کمتر
از متوساط نظری بو ه اسات .همچنین میا میزا اساتفا ه از شابک های اجتماعی مجازی با
میزا انزوای اجتماعی انشآموزا دابا م کوس و م نا اد وجو اد  ،اما میا سان و پای
تحصیلی با میزا انزوای اجتماعی انشآموزا دابا م نا اد وجو نداد

.

نتیج مقال شاالچی ( )1397با عنوا «انزوای اجتماعی ،توسا یافتگی مناطق شا ری و
پایگاه اقتصاا ی و اجتماعی د ت را » نشاا ا ک سااکنا ب میزا متوساای چاد انزوای
اجتماعی هسااتند .این د حالی اساات ک ُب د عینی انزوای اجتماعی بیش از حد متوسااط
اساات .بر پای آزمو فرضاایا  ،بین ساااح توس ا یافتگی مناطق و انزوای اجتماعی دابا
وجو اد ب طودیک هرچ مناق کمتر توساا یافت باشااد ساااکنا آ  ،انزوای اجتماعی
بیشااتری دا تجربا میکنناد .با خصااوص د داباا باا ُب اد عینی انزوای اجتمااعی این تفااو
محسوس است .همچنین انزوای اجتماعی با پایگاه اجتماعی و اقتصا ی افرا  ،سن ،اعتما
اجتماعی و حس ت لق پاسخگویا ب محل و ش ر ادتباط اد .
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عباساای ،دویشپود و منصااودی ( )1397د تحقیق خو با عنوا «سااالمت م نوی
ب عنوا ت دیلکننده دابا بین انزوای اجتماعی و ب زیساتی ذهنی انشاجویا ختر» نتیج
گرفتند ک نقش ت دیلگر ساالمت م نوی د دابا بین انزوای اجتماعی و ب زیساتی ذهنی دا
مود تاأییاد قراد ا  .بر اسااااس نتاایج میتوا گفات کا انزوای اجتمااعی ،عاامال م می د
ب زیستی ذهنی است ک سالمت م نوی تأثیر آ

دا کمتر میکند.

ماددساای یز ی ،فرهمناد و افشاااانی ( )1396د مقاالا خو باا عنوا «بردساای انزوای
اجتمااعی خترا مجر و عوامال فرهنگی اجتمااعی مؤثر برآ  :مااال ا خترا مجر باالی
 30سااال شاا ر یز » نتیج گرفتند میزا متوسااط انزوای اجتماعی د بین جم یت نمون ،
ً
 63/09دصااد اساات و این مقداد نشااا هنده دج انزوای نساابتا زیا د بین آ هاساات.
همچنین ،از بین متغیرهای باقیمانده د الگوی دگرسایو  ،باودهای سانتی و نوع بر اشات از
خو د مجموع بیشااترین تاأثیر دا بر میزا انزوای اجتمااعی اشااتا اناد کا بیشااترین تاأثیر،
مربوط ب متغیر بر اشاات از خو بو ه اساات .با وادیانس ترکیب خای متغیرهای مسااتقل،
میتوا  29/8دصد از وادیانس میزا انزوای اجتماعی دا توضیح ا

.
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نتایج مقال ی قوبی وست ( )1392با عنوا «بردسی دابا بین انزوای اجتماعی با میزا
خشونت خانگی والدین نسبت ب فرزندا نوجوا » نشا ا کل اب ا انزوای اجتماعی با
خشونت خانگی و بین اب ا دوابط و م اشر

با خو یشاوندا  ،دوابط و م اشر

با

همسایگا و همچنین بین ب د دوابط و م اشر با وستا با خشونت خانگی والدین نسبت
ب فرزندا همبستگی م نا ادی مشاهده شد.
حقیقتیا ( )1392د پژوهشی با عنوا «عوامل اجتماعی مؤثر بر انزوای اجتماعی
جوانا » ب این نتیج دسید ک متغیرهای جنسیت ،اعتما اجتماعی و استفا ه از اینترنت با
انزوای اجتماعی دابا مستقیم و م نا اد اد .
محسنی و همکادا ( )1385د مقال ای با عنوا «بردسی اثرا استفا ه از اینترنت بر
انزوای اجتماعی کادبرا اینترنت دمیا کافینتهای ت را » نشا ا ند ،زما صرفشده
ج ت استفا ه از اینترنت موجب کاهش انزوای اجتماعی ب میزا محدو میگر  .اینترنت
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میتواند نقش مکملی د ادتباطا اجتماعیایفا کند.
هولت لنستا  )2020( 1د ماال خو با عنوا «انزوای اجتماعی و سالمت» نتیج گرفت
ک انزوای اجتماعی و تن ایی ب طود فزایندهای ب عنوا مسائل م م ب داشت عمومی شناخت
میشوند .شواهدی مبنی بر تأثیر منفی انزوای اجتماعی بر سالمتی قوی است و نیاز زیا ی ب
گسترش مداخال و سیاستهای مؤثر برای کاهش انزوا و پیامدهای سالمتی آ وجو اد  .د
واقع ،هماناود ک د یک پست وبالگ امود ب داشتی همراه با این مختصر توضیح ا ه شده
است ،با هم گیری پاندمی کرونا د سال  2020و توصی های مرتبط ب پناهگیری د محل،
ایزول سازی و فاصل گذادی اجتماعی ،این عواقب ممکن است برجست تر باشند.

کالتی و همکادا  )2019( 2د پژوهش خو با «عنوا افکاد و دفتادهای خو کشی و

انزوای اجتماعی :مرودی دوایی بر ا بیا » نتیج گرفتند ک ساختادهای اجتماعی اصلی
مرتبط با پیامدهای خو کشی ،وض یت تأهل (مجر  ،جداشده ،مالق یا بیوه بو ) و زندگی
تن ا ،انزوای اجتماعی ،تن ایی ،بیگانگی و ت لق بو  .کالتی و همکادا  40ماال
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

.

مشاهدهای اصلی دا واد نمو ند ک اکثر آن ا بر دوی نوجوانا و/یا بزدگسال جوا انجام
ً
شده بو  .شرایط عینی (مثال تن ا زندگی کر ) و هم احساس ذهنی تن ایی (ی نی تن ایی) ب
شد با پیامدهای خو کشی ،ب ویژه با اقدام ب خو کشی و افکاد خو کشی مرتبط بو ند .با
این حال ،تن ایی ،ک د اکثر ماال ا مود بردسی قراد گرفت ،تأثیر عمدهای بر اقدام ب
خو کشی و افکاد خو کشی اشت .این انجمنها از نظر فرا فرهنگی سازگاد بو ند.
لند و اینگرام )2018( 1د ماال ای با عنوا «انزوای اجتماعی د مدادس» دیافتند
ب عنوا یک گون اجتماعی ،انسا ها نیاز ذاتی ب احساس ادتباط با یگرا و احساس ت لق
ب یگرا ادند .تحقیقا پزشکی موجو نشا می هد ک انزوای اجتماعی ،ک ب عنوا
فقدا احساس ادتباط اجتماعی ت ریف میشو  ،د ودا کو کی و نوجوانی اثرا منفی و
بلندمد بر سالمت دوانی و جسمی اد  .برعکس ،تحقیقا آموزشی نشا می هد ک
ت لق یا ادتباط مددس برای نتایج انگیزشی ،دفتادی و عملکر مددس م م است .سازمانی
ب نام  Beyond Differencesبرای کاهش انزوای اجتماعی و حمایت از ادتباط د مدادس ،ب
ویژه مدادس داهنمایی ایجا شد .این سازما انشآموزا بیرستانی و بیرستانی دا آموزش
می هد تا از طریق مجموع ای از تالشهای تحت دهبری جوانا  ،از جمل مجامع ،برنام
دسی و آموزش دهبری برای انشآموزا وده داهنمایی و همچنین کمپینهای ملی بزدگتر
برای افزایش آگاهی و تسریع تغییرا اجتماعی ،تغییرا اجتماعی دا دهبری کنند.
کوتردل ،بافول و فیلپسو  )2018( 2د پژوهشی با عنوا «پیشگیری از انزوای اجتماعی
د سالمندا » نتیج گرفتند با استفا ه از یک چادچوب زیستمحیای شناسایی و ادزیابی
عوامل خار د انزوای اجتماعی د چ اد ساح فر ی ،دابا  ،جام و اجتماعی ،و همچنین
انواع مختلف مداخال برای کاهش یا جلوگیری از انزوای اجتماعی د زندگی دا ضرودی
می انند از جمل مداخال یکب یک ،گروهی ،ادائ خدما  ،مبتنی بر فناودی ،محل ای
و مداخال ساختادی .ب عالوه بر ج تگیریهای آتی برای تحقیقا برجست و ضرود
تغییر فرهنگی از « دما » ب «پیشگیری» از انزوای اجتماعی د سراسر وده زندگی ،و
اهمیت اذعا ب تنوع بیشتر د جم یت سالخود ه تأکید میکنند.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

167
تحلیل عوامل اجتماعی
فرهنگی مؤثر بر انزوای…

 .4روش

دوش مود استفا ه د مقال حاضر از نوع توصیفی و پیمایشی است .جام آمادی شامل جوانا
 17تا 25سال ش ر بابب ا دا است ک بر اساس آماد سال  1395برابر با  2000نفر هستند.
ماال

د سال  1397انجام گرفت است .ب منظود برآود حجم نمون از فرمول کوکرا استفا ه

شده و  322نفر انتخاب شدند .دوش نمون گیری س می ای بو ه و افرا متناسب با حجم
متغیرهای جنس و گروه سنی بر حسب ت دا ختر و پسر د گروه سنی  17تا  25سال د مناق
با توج ب حجم جم یت آ ها د هر مناق انتخاب شدند .ابزاد گر آودی اطالعا پرسشنام
بدین شر است :سنجش ب د اعتقا ی ین ادی برگرفت از اب ا پرسشنام گالک و استادک،
گلزادی و خدایادیفر شامل  7سؤال (حداقل نمره  7و حداکثر  ،)35سنجش ب د پیامدی
یندادی  5سؤال (حداقل نمره  5و حداکثر  ،)25سنجش ب د عاطفی یندادی  5سؤال (حداقل
نمره  5و حداکثر  ،)25سنجش ب د مناسکی  5سؤال (حداقل نمره  5و حداکثر  ،)25سنجش
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مشادکت اجتماعی  10سؤال (حداقل نمره  10و حداکثر  ،)20سنجش انزوای اجتماعی  12سؤال
(حداقل نمره  12و حداکثر  ،)60پایگاه اقتصا ی و اجتماعی  5سؤال ،میزا تحصیال  ،شغل
و دآمد ،سنجش وسایل ادتباط جم ی  6سؤال (حداقل نمره  6و حداکثر  .)30با استفا ه از
SPSSو  Smart PLSتجزی وتحلیل ا هها انجام شد .برای سنجش دوایی پرسشنام نظر استا ا
داهنما ،مشاود و گروه علوم اجتماعی انشگاه لحاظ گر ید .ب منظود سنجش ضریب پایایی از
ضریب آلفای کرونباخ استفا ه شده است.
جدول  .1محاسبه ضر یب اعتماد برای ابعاد فرعی پرسشنامه
متغیرهای مورد سنجش

ضر یب قابل اعتماد

اعتقا ی

0/ 8

پیامدی

0/ 6

عاطفی

0/ 7

مناسکی

0/ 7

مشادکت اجتماعی

0/ 6

دسان های جم ی

0/ 6

انزوای اجتماعی

0/ 9

.1-4فرضیهها

 )1میزا احساس انزوای اجتماعی جوانا د جام آمادی مود ماال از حد متوسط
بیشتر است.
 )2بین میزا یندادی افرا و انزوای اجتماعی دابا م نا ادی وجو اد .
 )3بین میزا مشادکت اجتماعی افرا و انزوای اجتماعی دابا م نا ادی وجو اد .
 )4بین میزا پایگاه اجتماعی اقتصا ی افرا و انزوای اجتماعی دابا م نا ادی وجو اد .
 )5بین میزا تماشای دسان های جم ی و انزوای اجتماعی دابا م نا ادی وجو اد
 .5یافتهها

ویژگیهای جم یتشاناختی آزمو نیها نشاا می هد ک  43/8دصاد پاساخگو یا مر ا
و  56/2دصاد پاساخگو یا دا زنا تشاکیل می هند 62/7 .دصاد د گروه سانی  17تا 20
سااال و  37/3دصااد د گروه ساانی  25-21سااال قراد ادند 79/9 .دصااد مجر و 19/9
دصاد متأهل میباشاند 61 .دصاد پددها ادای منزلت شاغلی متوساط و  39دصاد آ ها
ادای منزلت شاغلی پایین میباشاند 43/6 .دصاد از ما دا ادای منزلت شاغلی متوساط و
 56/4دصد آ ها ادای منزلت شغلی پایین هستند.
دخصاوص تحصایال  6/5 ،دصاد ما دا و  4/4دصاد پددها بیساوا هساتند20/8 .
دصاد ما دا و  23/4دصاد پددها تحصایال ابتدایی ادند 22 .دصاد ما دا و 25/6
دصااد پاددهاا تحصاایال داهنماایی ادناد 32/2 .دصااد ماا دا و  25/9دصااد پاددهاا
تحصاایال

یپلم ادناد 5/6 .دصاااد ماا دا و  7/8دصاااد پاددهاا فوق یپلم هسااتناد.

 7/5دصااد ما دا و  8/1دصااد پددها لیسااانس ادند 4/3 .دصااد ما دا و  4/7دصااد
پددها ادای تحصیال فوق لیسانس و بالتر هستند.
د ین ادی ،مؤلف اعتقا ی بیشااترین میانگین دا با مقداد ( 22/36انحراف اسااتانداد
برابر با  )3/61ب خو اختصاص ا ه است .مؤلف پیامدی با میانگین ( 14انحراف استانداد
 )3/3کمترین میاانگین دا با خو اختصااااص ا ه اسااات .متغیر ین ادی د کال میاانگین
 3/76و انحراف استانداد 0/53دا ب خو اختصاص ا ه است.
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د مشادکت اجتماعی ،مؤلف عضو یت د باشگاه یا تیم ودزشی بیشترین میانگین دا با
مقداد ( 1/69انحراف استانداد برابر با  )0/46ب خو اختصاص ا ه است .مؤلف عضویت
د انجمن اولیا و مربیا با میانگین ( 1/24انحراف استانداد  )0/42کمترین میانگین دا ب
خو اختصاص ا ه است .متغیر مشادکت اجتماعی د کل میانگین 1/47و انحراف
استانداد  0/24دا ب خو اختصاص ا ه است.
د پایگاه اجتماعیااقتصا ی با میانگین  2/71و انحراف استانداد  0/84تأثیرا خو
دا نشا ا ه است ( د این پرسشنام میزا تحصیال پدد و دآمد افرا بیشترین مقداد
میانگین با مقداد  3/53دا کسب کر هاند).
د وسایل ادتباط جم ی ،بیشترین میانگین مختص استفا ه از تلو یزیو و شبک های استانی
با مقداد( 3/95انحراف استانداد  )1/05میباشد و کمترین میانگین مربوط ب مؤلف کانالهای
سیاسی ماهواده با مقداد( 2/37انحراف استانداد  )1/4است .متغیر وسایل ادتباط جم ی د کل
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ادای میانگین  3/05و انحراف استانداد  0/89است.
د انزوای اجتماعی ،بیشترین میانگین مختص احساس آما گی فاع از کیا با مقداد3/27
(انحراف استانداد  )1/28است و کمترین میانگین مربوط ب و مؤلف احساس تن ایی و توج
نکر خانوا ه ب فر با مقداد مشترک  2/42است .متغیر انزوای اجتماعی د کل ادای میانگین
 2/63و انحراف استانداد  0/87میباشد .بیشترین مقداد میانگین مت لق ب ین ادی ()3/76
و کمترین مقداد میانگین مت لق ب متغیر مشادکت اجتماعی( )1/47است.
ج ت بردسی نرمالبو

ا ههای پژوهش از آزمو کولموگروفااسمیرنوف و شاپیرو

و یلک استفا ه شده است .مبنای تجزی وتحلیل د آزمو های آمادی براساس نتایج میزا
ساح م نا ادی است .اگر این عد کمتر از  0/05باشد ،ا هها از توزیع نرمال پیروی
نمیکنند .مقداد ساح م نا ادی آزمو محاسب شده برای تمامی متغیرهای مستقل و وابست
( )0/000و کوچکتر از  5دصد است بنابراین ،د ساح خاای  0/05توزیع نرمال نداشت
است .با توج ب این مالب ک مبحث نرمالسازی ا هها ب صود کامل تأیید نشده است
و متغیرهای ما ب صود ترتیبی (کیفی) مود سنجش واقع شدهاند و حجم ا ههای اندک
بو ه است ،دوش ناپادامتریک  PLSبا نمون های کمتر میتواند محاسبا دا قیقتر انجام

هد .مدلسازی م ا ل ساختادی بر مبنای کووادیانس بر پادامتریک بو شرایط ا ههای
متغیرهای آشکاد تأکید اد  .ی نی اگر متغیرهای آشکاد ما ب صود پیوست (نسبی یا
فاصل ای) بو ه و از توزیع نرمال پیروی کنند ،میتوا از این دوشها استفا ه کر  .بنابراین،
برای استفا ه از نرمافزادهایی چو لیزدل و ایموس باید این نکت و آزمو نرمالبو دا مد
نظر قراد ا (سبحانیفر  .)236 ،1395 ،دوش  PLSدوشی ناپادامتریک بو ه و نیازی ب

برقرادی این شروط نداد (دینگل 1و همکادا  2011 ،ب نقل از سبحانیفر  .)1395 ،دوش
ً
لیزدل و ایموس برای محاسبا خو م مول بست ب میزا پیچیدگی (ت دا متغیرهای مدل)
ب بالی  100و یا گاهی  200نمون نیاز ادند و دوش  PLSبرای محاسب بین  30تا 100
نمون دا مود استفا ه قراد می هد (هوپر 2و همکادا  .)2008 ،ضریب همبستگی پیرسو

و ساح م نی ادی بین متغیرهای مستقل تحقیق ( یندادی ،مشادکت اجتماعی ،پایگاه
اقتصا ی اجتماعی و وسایل ادتباطجم ی) با متغیر وابست (انزوای اجتماعی) د جدول
شماده  2نشا ا ه شده است.
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جدول .2ماتریس همبستگی بین متغیرهای مستقل پژوهش و متغیر وابسته تحقیق
انزوای
اجتماعی
انزوای اجتماعی
ین ادی
مشادکت اجتماعی
وسایل ادتباط جم ی
پایگاه اقتصا ی اجتماعی

ضریب پیرسو

1

ساح م نا ادی

مشارکت

وسایل ارتباط

پایگاه اقتصادی

اجتماعی

جمعی

اجتماعی

0/014

*-0/141

**0/293.

**-0/364

0/804

0/011

0/000

0/000

1

**0/419

**0/147

*-0/112

0/000

0/008

0/044

1

**0/173

**0/202

0/002

0/000

1

-0/003

دین دار ی

ضریب پیرسو

0/014

ساح م نا ادی

0/804

ضریب پیرسو

*0/141

**0/419

ساح م نا ادی

0/011

0/000

ضریب پیرسو

**0/293

**0/147

**0/173

ساح م نا ادی

0/000

0/008

0/002

ضریب پیرسو

**-0/364

*0/112

**-0/202

0/003

ساح م نا ادی

0/000

0/044

0/000

0/952
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0/952
1

*همبستگی د ساح  0/05م نی اد است
**همبستگی د ساح  0/01م نی اد است
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

. Ringle
. Hooper

1
2

پر ازش ا هها نشا می هد ک مقداد ضریب همبستگی بین میزا ین ادی و انزوای
اجتماعی برابر با  0/14ب ست آمده ک د ساح م نا ادی ،بیشتر از  0/05قراد اد )0/804

= .(sigبنابراین ،دابا م نا ادی بین این و متغیر یده نمیشو  .همچنین د متغیر مشادکت
اجتماعی با ضریب همبستگی ( )-0/141و ساح م نا ادی ( )Sig=0/011میتوا گفت ک با
اطمینا  99دصد و ساح خاای کمتر از یک دصد ،بین متغیر مشادکت اجتماعی و انزوای
اجتماعی دابا م نی اد منفی و بیرمستقیم وجو اد  .د متغیر استفا ه از وسایل ادتباط جم ی
با ضریب همبستگی ( )0/293و ساح م نا ادی ( )Sig=0/000میتوا گفت ک با اطمینا
 99دصد و ساح خاای کمتر از یک دصد ،بین متغیر استفا ه از وسایل ادتباط جم ی و انزوای
اجتماعی دابا م نی اد مثبت و مستقیم وجو اد  .د متغیر میزا پایگاه اقتصا ی اجتماعی با
ضریب همبستگی ( )-0/364و ساح م نا ادی ( )Sig=0/000میتوا گفت ک با اطمینا 99
دصد و ساح خاای کمتر از یک دصد ،بین متغیر میزا پایگاه اقتصا ی اجتماعی و انزوای
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اجتماعی دابا م نی اد منفی و بیرمستقیم وجو اد .
برای تحلیال چنادمتغیره ،از آزمو دگرساایو چناد متغیره گاامبا گاام اسااتفاا ه شاااد.
بادینمنظود ،ابتادا متغیری کا بیشااترین همبسااتگی دا باا متغیر وابسااتا اد دا واد تحلیال
میکنیم .ومین متغیری کا واد تحلیال میشااو  ،متغیری اسااات کا پس از تفکیاک متغیر
مقدم بر آ  ،موجب بیشاترین افزایش د مقداد ضاریب ت یین ( )R2میشاو  .د این دوش،
ودو متغیرهاا با مادل دا یاکبا یاک و تاا زماانی انجاام می هیم کا م نی ادی متغیر با 95
دصد برسد ،ی نی ساح خاا  5دصد گر (منصودفر.)173 ،1385 ،
برای کنترل آمادی دوابای ک د ساح تحلیلهای و متغیری بین متغیر وابست و هریک
از متغیرهای مسااتقل اصاالی ( ین ادی ،مشااادکت اجتماعی ،پایگاه اقتصااا ی اجتماعی و
وسااایل ادتباط جم ی) مود توج د پژوهش ،ب ساات آمده بو  ،تحلیل چند متغیری اجرا
شاااد .باا انجاام این تحلیال د بین متغیرهاای مسااتقال مود نظر ،مؤلفا پاایگااه اقتصاااا ی
اجتماعی افرا و مؤلف میزا اساتفا ه از وساایل ادتباطجم ی برجساتگی خاصای پیدا کر ،
با طودیکا توانسااتناد هر کادام د بین ساااایر متغیرهاای مسااتقال مود نظر د این پژوهش
بالترین س م د تغییرا متغیر وابست دا ب خو اختصاص هد.

ماابق جدول شماده ( )5مقداد ضریب همبستگی ( )Rبین متغیرها 0/46است ک نشا
می هد بین مجموع متغیرهای مستقل و متغیر وابست تحقیق (انزوای اجتماعی) همبستگی متوسط
دوب پایین وجو اد  .اما مقداد ضریب ت یین ت دیلشده ک برابر با  0/21است ،نشا می هد ک
 21/3دصد از کل تغییرا میزا انزوای اجتماعی افرا  ،وابست ب و متغیر مستقل ذکرشده د این
م ا ل (پایگاه اقتصا ی اجتماعی و میزا استفا ه از وسایل ادتباطجم ی) است.
جدول  .3خالصه آمارههای مربوط به برازش مدل
مدل

ضریب همبستگی چندگانه

1

a

0/364

2

b

0/467

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل شده

0/133

برآورد خطای استاندارد

0/130

0/218

0/819
0/779

0/213

 .aپیشبین کنندهها(:ثابت) پایگاه

 .bپیشبین کنندهها(:ثابت) پایگاه ،دسان

از تمامی متغیرهای مسااتقلی (س ا متغیر پایگاه اقتصااا ی اجتماعی با بیشااترین مقداد
ضاریب همبساتگی ،ب د از آ متغیر میزا اساتفا ه از وساایل ادتباطجم ی و د انت ا متغیر
مشاادکت اجتماعی) ک واد م ا ل دگرسایو شادند ،متغیر مشاادکت اجتماعی م نی ادی
خاصاای دا نشااا ندا و ب ناچاد از چرخ م ا ل خادج شااد و د ن ایت و متغیر پایگاه و
دسان حدو  66دصد از وادیانس متغیر انزوای اجتماعی دا تبیین نمو ند.
جدول  .4نتایج نهایی تحلیل چند متغیره متغیرهای مستقل تحقیق
متغیر

ضریب بیر استانداد

ضریب استانداد

ساح م نا ادی

بتا

اشتباه استانداد

بتا

تی

پایگاه اقتصا ی اجتماعی

-0/378

0/051

-0/363

-7/335

0/000

میزا استفا ه از وسایل ادتباط جم ی

0/287

0/049

0/292

5/896

0/000

متغیر وابست  :انزوای اجتماعی

با توج ب م نی ادی مقداد فیشر ( )44/42د ساح خاای کوچکتر از  ،0/01میتوا
نتیج گرفت ک مدل دگرسیونی تحقیق مرکب از و متغیر مستقل و یک متغیر وابست (انزوای
اجتماعی) مدل خوبی بو ه و مجموع و متغیر مستقل فوق (پایگاه اقتصا ی اجتماعی و
میزا استفا ه از وسایل ادتباط جم ی) قا دند انزوای اجتماعی دا تبیین کنند.
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جدول  .5خالصه آمارههای مربوط به نتایج تحلیل واریانس
مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

مقدار اف فیشر

سطح معنیدار ی

32/798

1

32/798

48/934

0/000 b

مدل
 1باقیمانده

214/482

320

0/670

کل

247/281

321

دگرسیو

53/873

2

26/936

 2باقیمانده

193/408

319

0/606

کل

247/281

321

دگرسیو

44/428

0/000 c

 aمتغیر وابست  :انزوای اجتماعی
 bپیشبینیکنندهها(:ثابت) پایگاه
 cپیشبینیکنندهها(:ثابت) پایگاه ،دسان

از مدلساازی م ا ل سااختادی 1حداقل مجذودا جزئی )Smart PLS(2برای بردسای
دوابط بین متغیرهای پژوهش ،ضرایب اعتباد و پایایی و کیفیت مدل استفا ه گر ید.
 .1-5بررسی مدل نظری تحقیق
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آزمو مادل د  Smart PLSبر و نوع اساات :الف) آزمو الگوی انادازهگیری کا مربوط با
بردسای دوایی و پایایی ابزادهای اندازهگیری اسات ب) آزمو الگوی سااختادی ک ب آزمو
فرضیا تحقیق و اثر متغیرهای پن ا
د برنام

PLS

بر یکدیگر مربوط است.

و آماده چولگی و کشایدگی وجو اد ک هر و مشاخص میکنند ک آیا

ا هها نرمال هساتند یا خیر؟ ب صاود کلی د  PLSوقتی ا هها ادای چولگی یا کشایدگی
نز یاک با صاافر بااشااناد نرماالاناد و اگر بیش از  +1یاا  -1بااشااد ،توزیع ا ههاا بیرنرماال با
حساااب میآیاد(بیااثوناد .)84 ،1398 ،باا توجا با خروجی با سااتآماده از ا ههاا مقاا یر
چولگی و کشایدگی بیشاتر از یک اسات .بنابراین ،ا هها بیرنرمال هساتند .این موضاوع نشاا
می هد ک فقط با نرمافزاد  PLSمیتوا تحلیلهای مقتضی دا انجام ا .
برای بردسای پایایی از شااخصهای متغیرهای مکنو و ساازگادی دونی و برای بردسای
دوایی از دوش بردسای دوایی همگرا اسااتفا ه شااده اساات .ادزش هر یک از بادهای عاملی
شااخصهای متغیر مکنو مربوط باید بزدگتر یا مسااوی  0/5باشاد .مقداد ضاریب آلفای
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

.
.

کرونباخ نیز باید بزدگتر یا مساوی  0/7باشد .میزا پایایی ترکیبی نیز باید بزدگتر یا مساوی
 0/7باشاد .مقداد دوایی همگرا هر یک متغیرهای تحقیق میبایسات بزدگتر یا مسااوی 0/5
بااشاااد .د ا اما مادلهاای انادازهگیری چ ااد متغیر با ترتیاب د نمو اد شاامااده ( )1آود ه
میشوند ک این کاد توسط تحلیل عاملی تأییدی مرتب اول و وم صود گرفت

است.
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نمودار .1ضرایب مسیر و بار عاملی متغیرهای پژوهش

د متغیر مسااتقال ین ادی ،مشااادکات اجتمااعی و وسااایال ادتبااطجم ی هم بادهای
عااملی بزدگتر از  0/5هسااتناد و نیز میاانگین وادیاانس اسااتخراجشااده ( )AVEبزدگتر از
0/5بو ه پس دوایی همگرا وجو اد همچنین باا توجا با این کا پاایاایی ترکیبی(شااااخص
ً
 )CRاز میانگین وادیانس اسااتخراجشااده بزدگتر اساات(عموما بزدگتر از  0/7شاااخص
مالوبی اسات) پس پرساشهای متغیر ین ادی ،مشاادکت اجتماعی و وساایل ادتباطجم ی
ادای سااازگاادی دونی اساات .همچنین ،د متغیر وابسااتا انزوای اجتمااعی هما باادهاای

عاملی بزدگتر از  0/5هستند و نیز میانگین وادیانس استخراج شده ( )AVEبزدگتر از 0/5
بو ه پس دوایی همگرا وجو اد  .با توج ب این ک پایایی ترکیبی(شاخص  )CRاز میانگین
ً
وادیانس اساتخراجشاده بزدگتر اسات(عموما بزدگ تر از  0/7شااخص مالوبی اسات) پس
پرسشهای متغیر وابست انزوای اجتماعی ادای سازگادی

دونی است.

برای بردسی برازش مدل ساختادی د این پژوهش از ضرایب  R2مرباوط با متغیرهاای

پن اا دو زای (وابسات ) مادل و م یااد وادسی اعتباد اشتراک )Q2( 1استفا ه شده است.
ضریب ت یین یا  R2دایجترین سنج مود استفا ه بارای ادزیاابی مادل سااختادی است .این
ضریب سنج قت پیشبینی مدل است و برابر با توا وم همبستگی میا مقا یر واق ی و
پایشبینیشاده یاک ساازه دو زای م ین است R2 .فقط برای متغیرهای دو زا محاسب میشو
و نشا می هد چند دصد وادیاانس متغیار دو زا توساط مدل قابلتبیین است .س مقداد 0/19
 0/33،و  0/67ب عنوا مقداد مالک برای مقا یر ض یف ،متوسط و قوی
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R2

د نظر گرفتا

میشو  .عالوه بر ادزیابی بزدگی مقداد  R2ب عنوا م یادی برای قت پیشبینی ،محققا باید
مقادادQ2

اساتو اگیسار دا بردسای کنند .مقداد  Q2قدد پیشبینی مدل دا مشخص میساز

و د صودتی ک

مقداد Q2

د مود یک ساازه دو زا سا مقاداد  0/15 ،0/02و 0/30دا کسب

نماید ،ب ترتیب نشا از قدد پیشبینی ض یف ،متوسط و قوی سازه یا سازههای برو زای مربوط
با آ دا اد  .د مدل ساختادی مقداد بیشتر از صفر برای یک متغیر مکنو دو زای ان کاسی
م ین ،نشا هنده تناسب پایشباین مادل مسیری برای این سازه خاص است.
جدول  .6نتایج معیارهای  R2و  Q2برای سازههای درونزا
متغیرها

ین ادی
مشادکت اجتماعی
استفا ه از وسایل ادتباط جم ی
انزوای اجتماعی

معیارR2
0/41
0/008
0/065
0/34

معیارQ2
0/19
0/004
0/02
0/20

قدد پیشبینی د ساازه مشاادکت اجتماعی ( ،)Q2= 0/004قت پیشبینی د این ساازه
( ،)R2=0/008مقداد  R2ساازه اساتفا ه از وساایل ادتباطجم ی خیلی ضا یف( )R2= 0/065و
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

.

مقداد  Q2آ ض ا یف ( )Q2= 0/02اساات .مقا یر سااایر مؤلف ها حکایت از قدد و قت
پیشبینی مناساب مدل دخصاوص ساازههای دو زای پژوهش اشات و با توج ب این نکت
ک اگر شاااخص وادساای اعتباد اشااتراک متغیرهای پن ا دو زا( )Q2مثبت باشااد ،مدل
اندازهگیری کیفیت مناسب اد  .بنابراین ،برازش مناسب مدل ساختادی دا تأئید میساز .
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ب منظود آزمو فرضای های پژوهش از الگویابی م ا ل سااختادی اساتفا ه شاده اسات .د
این آزماااو مالک قضااااو  ،مقداد م نا ادی است .نمو ادهای  4و  5مدلهای پژوهاااش دا د
حالااات م ناااا ادی ضاااارایب( )T -valueو ( )P-Valueنشاا می هند .این مدل د واقع تمامی
م ا ل سااختادی دا با اساتفا ه از آماده Tو Pآزمو میکند .بر طبق این مدل ضاریب مسایر و باد
عاملی د ساح اطمینااا  99م نااا

اد میباشد ،اگر مقداد آماده T

د بین بازه( +1/96تا )-1/96

قراد گیر  ،و مقداد  pبیشتر از  0/05باشد ،د نتیج بااد عااملی یاا ضاریب مسیر ،م نا
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نمودار  .4مدل آزمون شده متغیرهای پژوهش بر مبنایT- value

نمودار  .5مدل آزمون شده متغیرهای پژوهش بر مبنایp-value

اد نیست.

یافت های حاصل نشا می هد متغیر طبق اقتصا ی اجتماعی  ،-0/30دسان ،0/42
مشادکت اجتماعی  -0/07و ین ادی  0/02با انزوای اجتماعی همبستگی ادند.
بر اساس بردسی ب عمل آمده ،تأثیر بیرمستقیم دسان بر انزوای اجتماعی برابر با
 ، -0/006نیز تأثیر طبق اجتماعی بر انزوای اجتماعی برابر با  ،-0/11و تأثیر متغیر مشادکت
اجتماعی بر انزوای اجتماعی برابر با  0/01است .برای متغیر ین ادی تأثیر بیرمستقیم
گزادش نشده است.
جدول  .8مقدار تأثیر مستقیم ،غیر مستقیم و کل متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته تحقیق
متغیر

تأثیر مستقیم

تأثیر غیرمستقیم

تأثیر کل

ین ادی

0/02

-

0/02

دسان

0/42

-0/006

0/422

مشادکت اجتماعی

-0/07

-0/01

-0/05

پایگاه اقتصا ی اجتماعی

-/30

-0/11

-0/42

مجموع اثر کل دسااان بر انزوای اجتماعی برابر با  0/422اساات و این مقداد د ساااح
قوی و مثبت اسات .مجموع اثر کل متغیر طبق اقتصاا ی اجتماعی بر انزوای اجتماعی برابر
با  -0/42است ک این مقداد د ساح قوی و منفی است.
 .6بحث و نتیجهگیری

این پژوهش ج ات بردساای و سااتیاابی با عوامال اجتمااعی و فرهنگی مؤثر د انزوای
اجتماعی جوانا د شا ر باببا دا انجام شاده اسات .دوش تحقیق توصایفی پیمایشای از
شااخ میدانی اسات و با توج ب شاکل جام  ،از دوش نمون گیری سا می ای و تصاا فی
استفا ه شده است.
بین میزا ین ادی افرا و انزوای اجتمااعی داباا م ناا ادی وجو اشااات .بردساای
صود گرفت نشا می هد ک ضریب مسیر بین این و متغیر برابر با  0/02است ک د حد
ضاا یف و مثبات میبااشاااد .از طرفی باا توجا با این کا مقاداد  tبرابر باا  0/4بو ه و ساااح
م نی ادی بیشتر از  5دصد محاسب شده( ،)P= 0/66بنابراین فرضی تأیید نمیشو .

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

179
تحلیل عوامل اجتماعی
فرهنگی مؤثر بر انزوای…

ودکیم م تقد اسات ین باعث یگانگی ،ثبو و انساجام میگر و از طرفی با مشاادکت
ا افرا د آ قادد اخالقی افزایش مییااباد و بااعاث انسااجاام همبسااتگی اجتمااعی
میگر  .ب طودکلی م مترین کادکر ین دا کمک ب ایجا همبساتگی گروهی می اند و اگر
این ین کادکر خو دا از سات بدهد جام انضاباط ،انساجام و همبساتگی خو دا از سات
می هاد و افرا این جاام ا منزوی و طر میشااوناد .د جاام ا ماا این ین چنین کاادکر و
تأثیری بر زندگی مر م نداشات و ت اجم فرهنگی از ساوی برب ذهن جوانا دا نسابت ب ین
کمدنا تر کر ه اسااات .همین امر بااعاث شاااده ین باا آ جاایگااه و یژه و تاأثیرگاذاد طبق نظر
ودکیم د بین جوانا شاا ر باببا دا از آ جایگاه برخود اد نباشااد .فرضاای ما با تحقیق
ی قوبی وساات( )1392ک بر دوی والدین شا ر اهواز انجام شااده بو همخوانی نداد  .د
مقال ی قوبی وساات ین ادی بر والدین تأثیر مسااتقیم م نا ادی اشاات اما د نمون مود
ماال نگادندگا ین ادی بر دوی کمتر شاد انزوای جوانا شا ر باببا دا تأثیر چندانی
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نداشت است.
بین میزا اساتفا ه از دساان های ادتباط جم ی و انزوای اجتماعی دابا م نا ادی وجو
اشات .نتایج نشا می هد ک ضریب مسیر بین این و متغیر برابر با  0/42است ک د حد
متوسااط و مثبات میبااشاااد .از طرفی باا توجا با این کا مقاداد  tبرابر باا  8/8بو ه و ساااح
م نی ادی کمتر از  5دصد محاسب شده(  ،)P= 0/000بنابراین فرضی تأیید میشو .
میانگین انزوای اجتماعی برحساب تماشاای دساان های جم ی همچو ماهواده،اینترنت
شابک های ماهواده سایاسای و ...بر دوی جوانا تأثیر عمیقی گذاشات و اساتفا ه بیش از حد از
آ ها باعث افزایش انزوای اجتماعی د بین جوانا د مقایس با جوانانی ک استفا ه چندانی
از این دساان های بیگان ندادند شاده اسات .از طرفی ،تماشاای شابک های سیاسی ماهواده ید
و نگرش جوانا ب خو دا ب کلی تغییر ا ه و باعث افزایش انزوای اجتماعی د بین جوانا
شده است.
مادکوزه ( )1964براین اعتقا اساات ک دسااان ها مانند شااسااتشااو هنده مغزی عمل
میکنند .ب ظاهر خنثی هسااتند ولی د واقع مر م دا ب بر گی میکشااانند و ب آزا ی دونی
کنشاگر تجاوز کر ه و آ دا د نود یده اسات .د چنین جام ای افرا توانایی تفکر انتقا ی

دا از سااات می هناد و منزوی میشااوناد .د جاام ا مود مااال ا نگاادنادگاا  ،دساااانا هاا و
شابک های ماهواده بر دوی جوانا شا ر باببا اد تأثیر زیا ی گذاشات اسات.این تأثیر چنا
عمیق بو ه اسات ک بر دوی ین ادی جوانا  ،مشاادکت آ ها د جلساا مختلف و یگر
عوامل تأثیر گذاشت و ید و نگرش جوانا ب آینده دا تغییر ا ه است.
نتایج با تحقیق ابراهیمی مقدمیا ( )1381ک بر دوی جوانا شا ر همدا صاود گرفت
همخوانی اد چرا کا تنش فرهنگی نااشاای از وساااایال ادتبااط جم ی بر دوی انزوای
اجتماعی جوانا شا ر همدا همبساتگی م نا ادی اشات اسات .همچنین با نتایج خالقی
( )1400و کریمیا  ،پادسام ر و افشانی ( )1398ناهمخوا است چراک دیافتند بین میزا
استفا ه از شبک های اجتماعی مجازی با میزا انزوای اجتماعی انشآموزا دابا م کوس
و م نا اد وجو اد .
بین میزا مشاادکت اجتماعی و انزوای اجتماعی دابا م نا ادی وجو اشات .بردسای
صاود گرفت نشاا می هد ک ضاریب مسایر بین این و متغیر برابر با  -0/07اسات ک د
حد ضاا یف و منفی اساات .از طرفی با توج ب این ک مقداد  tبرابر با  1/25بو ه و ساااح
م نی ادی بیشتر از  5دصد محاسب شده( )P= 0/21فرضی تأیید نمیشو .
مرتن ( )1385م تقد اسات زمانی ک هدف و وسایل د ساترس فر نباشاند فر هنجاد و
ادزشهاای آ جاام ا دا نمیپاذیر و چااد نوعی احسااااس بیهنجاادی میشااو  .طبق نظر
زیمل ( )1971اقتصاا پولی بر کال شا رها سالا اد و ذهن مر م بیشاتر حساابگر شاده و
هیچ مشااادکتی د جام ا ندادند .همین امر بر منزویتر شااد افرا میافزایاد .ب طودکلی،
نظری پر ازا بر امر مشاادکت اشاتن افرا د جام تأکید ادند اما د جام مود ماال ،
شارکت جوانا د انجمنها و جلساا تأثیری نداشات و میتوا نتیج گرفت چنین جلساا
و انجمنهاای تشااکیالشااده د نمونا مود مااال ا نگاادنادگاا مقاالا ادای محتوایی مفیاد و
تأثیرگذاد نیساات آناود ک تأثیر عمیقی بر جوانا اشاات باشااد و باعث کمتر شااد انزوای
اجتمااعی د بین جواناا گر  .نتاایج باا تحقیق ابراهیمی مقادمیاا ( )1381کا بروی جواناا
شاا ر همدا صااود گرفت شااده بو همخوانی نداد چرا ک مشااادکت اجتماعی بر دوی
جوانا ش ر همدا تأثیر مثبت و م نا ادی اشت است.

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

181
تحلیل عوامل اجتماعی
فرهنگی مؤثر بر انزوای…

بین طبقا اقتصاااا ی اجتمااعی افرا و انزوای اجتمااعی داباا م ناا ادی وجو اشااات.
نتایج نشااا می هد ک ضااریب مساایر بین این و متغیر برابر با  -0/30اساات ک د حد
متوسااط و منفی اسااات .از طرفی باا توجا با این کا مقاداد  tبرابر باا  5/09بو ه و ساااح
م نی ادی کمتر از  5دصاد محاساب شاده( ،)P= 0/000بنابراین ،فرضای تأیید میشاو  .پس
میتوا نتیجا گرفات نوع طبقا اقتصاااا ی اجتمااعی افرا بر میزا انزوای اجتمااعی
پاسخگو یا تأثیر اد .
میانگین انزوای اجتماعی بر حسب پایگاه اجتماعی اقتصا ی نشا ا ک جوانا با
پایگاه اجتماعی و اقتصا ی بالتر میزا انزوای اجتماعی کمتری ادند و جوانا با پایگاه
اجتماعی و اقتصا ی پایینتر ،انزوای اجتماعی بیشتری ادند .تحصیال و دآمد پدد و ما د
د بین خانوا هها نشا می هد جوانا د خانوا ههایی ک پدد و ما د ادای تحصیال بالتر
و دآمد بیشتری هستند کمتر منزوی هستند د مقایس با جوانانی ک دخانوا ههای با
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تحصیال کمتر و دآمد پایینتری هستند.
طبق نظر آلموند و پاول ( )138 ،1380ش روندا تحصیل کر ه ،ثروتمندتر و ادای
م اد های حرف ای د مقایس با ش روندا کممرف د سیاست ف الترند و مشادکت بیشتری
ادند .کوئن ( )1400هم اشاده میکند ک هر چ طبق اجتماعی بالتر باشد ،احتمال
مشادکت و دگیری افرا د ف الیتهای اجتماعی بیشتر است .ب نظر وی « د ساح مشادکت
ف ال د باشگاههای اجتماعی ،انجمنهای ش ری ،خان و مددس و سازما های سیاسی د
میا اعضای طبقا

پایینتر نازلتر است و د نتیج افرا طبق های پایین منزویتر و

گوش گیر هستند .از طرفی ،جام مود ماال ما هم نشا می هد جوانا ما د طبقا
بالتر ک پدد و ما د ادای تحصیال و دآمد بالتری هستند کمتر منزوی هستند نسبت ب
جوانانی ک د طبقا پایینتر هستند .نتایج با تحقیق حقیقتیا ( )1392ک بر دوی جوانا
ش ر اصف ا صود گرفت همخوانی نداد چرا ک داین تحقیق پایگاه اجتماعی اقتصا ی
تأثیری بر انزوای جوانا نداشت اما د جام مود ماال نگادندگا پایگاه اقتصا ی
اجتماعی ک ساح تحصیال و دآمد بال دا شامل میشو بر انزوای جوانا مود ماال
د مقال حاضر م نا اد بو ه است.

یافت های این مقال با نتایج شالچی ( )1397همخوا است چراک نشا ا بین ساح
توس یافتگی مناطق و انزوای اجتماعی دابا وجو اد ب طودی ک هرچ مناق کمتر
توس یافت باشد ساکنا آ  ،انزوای اجتماعی بیشتری دا تجرب میکنند .ب خصوص د دابا
با ُب د عینی انزوای اجتماعی این تفاو محسوس است.
یافت های این پژوهش با اساتفا ه از تحقیق کمی ب سات آمده اسات پیشان ا میشاو با
توج ب این ک انزوای اجتماعی از مواد م م جام اسات با اساتفا ه از ماال کیفی ب این
موضاوع پر اخت شاو  .یکی از عوامل مؤثر بر کاهش انزوای اجتماعی ،مشاادکت اجتماعی
اساات .پیشاان ا میشااو تحقیقاتی صااود گیر ک عوامل مؤثر بر مشااادکت اجتماعی دا
بردساای کنناد و باا ادائا داهکاادهاایی برای افزایش مشاااادکات اجتمااعی د ن اایات با کااهش
انزوای اجتماعی یادی خواهد دسااند .با توج ب نتایج این پژوهش ین ادی دابا مساتقیم
برانزوای اجتمااعی اد  .بناابراین ،تحقیقااتی کا با بردساای عوامال مؤثر بر افزایش ین ادی
افرا بپر از نیز ضرودی است.
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کودمن ،آبراهام ( )1370روانشناسی صنعتی و سازمانی (مترجم :حسین شکرکن) .ت را
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کوئن ،بروس ( .)1400مبانی جامعهشناسی(مترجم :بالم باس توسلی و دضا فاضل چاپ سی و چ ادم)،
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گیدنز ،آنتونی ( .)1400راه سوم و بازسازی سوسیال دموکراسی (مترجم :منوچ ر محسنی چاپ سوم) ،ت را
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اجتماعی ایران.121-143،)1( 8 ،
مرتن ،دابر ( .)1385مشکالت اجتماعی و نظریه جامعهشناسی(مترجم :نوین تولیی چاپ وم) ،ت را
انتشادا امیرکبیر.
منصودفر ،کریم ( .)1385دوشهای پیشرفت آمادی :همراه با برنام های کامپیوتری .ت را

:

:

انشگاه ت را .

نجفی ،رضا ( .)1378هربرت مارکوزه و نقد نظام غرب .مجموعه مقاالت کتاب سروش تهران :سروش.
نیزبیت ،دابر ( .)1966فرهنگ نامه اندیشه اجتماعی مدرن (مترجم :اکبر م صوم بیگی) .ت را  :انتشادا

نگاه.
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