کارکزدَای شبکٍَای اجتماػی در جغزافیای سیاسی اطالػات با تأکید بز تأثیز آوُا در
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سمیٍ سادات آخشیک

1

چکیدٌ
قجىٞٝبی اختٕبػی ،فبضؽ اظ ا٘ٛاع زؾتٝثٙسیٞب  ٚیب ٘مُ ٝآغبظیٗ ثطای ظٟٛض ٕٛ٘ ٚز آٟ٘ب زض ز٘یبی ٔسضٖ یب ؾٙتی ،اظ ٘ظطٌبٜ
یه ضؾب٘٘ ،ٝمفٞب ٚ ٚیػٌیٞبیی ٔتٕبیع اظ ؾبیط ضؾب٘ٞٝبی زیٍط زاض٘س .زض ایٗ ٔمبِ ٝوٛتب ٜتالـ ٔیقٛز يٕٗ اقبض ٜثٝ
ٚیػٌیٞبی ؾبذتبضی ٔ ٚحتٛایی ایٗ قجىٞٝب ،ث ٝوبضوطزٞبی ػٕٔٛی ،ذبل ٚ ٚیػ ٜایٗ ضؾب٘ٞٝب ٘یع پطزاذت ٝقٛز .زض ازأ٘ ٝیع ثب
تٕطوع ثط وبضوطزٞبی ٚیػٔ ٚ ٜكرم ایٗ ضؾب٘ٞٝب ،وبضوطزٞبی ؾیبؾی قجىٞٝبی اختٕبػی ٘ ٚمفٞبی ؾٌٝب٘ ٝایٗ قجىٞٝب
(اثعاضی ،ضؾب٘ٝای ٙٔ ٚجغ) ،ثحث حبيط زض خغطافیبی ؾیبؾی اَالػبت ٔٛضز تجییٗ لطاض ذٛاٞس ٌطفت .زض پبیبٖ ٘یع ث ٝاضتجبٌ
تٍٙبت ًٙػٙهط اَالػبت ثب ؾیبؾت  ٚتأثیطپصیطی ٞطیه اظ اخعاء چطذ ٝاَالػبت اظ ایٗ ٘مفٞبی ؾٌٝب٘ ،ٝإٞیت  ٚچٍٍ٘ٛی
تأثیط قجىٞٝبی اختٕبػی زض اضتجبٌ ثب خغطافیبی ؾیبؾی اَالػبت پطزاذت ٝذٛاٞس قس.
کلیدياژٌَای مًضًػی :قجىٞٝبی اختٕبػی ،خغطافیبی ؾیبؾی اَالػبت ،چطذ ٝاَالػبت ،وبضوطزٞبی ػبْ ،وبضوطزٞبی
ذبل ،وبضوطزٞبی ٚیػٜ
مقدمٍ

قجىٞٝبی اختٕبػی ثٝػٛٙاٖ یىی اظ ضؾب٘ٞٝبی پطَطفساض  ٚتؼبّٔی زض خٛأغ أطٚظی ٔحؿٛة ٔیق٘ٛس .ثب
تٛخ ٝثٌ ٝؿتطـ ضٚظافع ٖٚزؾتطؾی ث ٝایٙتط٘ت  ٚأىب٘بت آٖ ،آقىبض اؾت و ٝقجىٞٝبی اختٕبػی زاذّی ٚ
ذبضخی ٔب٘ٙس فیؽثٛن ،2تٛیتط ،3وّٛةٔ ،4بیاؾپیؽ ،5اُضوبت ... ٚ 6ث ٝتجؼیت اظ ٘بٔكبٖ ،زاضای ٔبٞیت ٘ ٚمف
لٛی اختٕبػی ٞؿتٙس .ثب ایٗحبَ ،ایٗ قجىٞٝب زض چبضچٛة ٕٞیٗ ٘مفٞب  ٚتٟٙب ثطای ثطلطاضی اضتجبَبت
ا٘ؿب٘ی ٔحسٚز ٕ٘ب٘سٜا٘س ٘ ٚمف  ٚخبیٍب ٜثؿیبض لبثُ تٛخٟی ٘یع زض ضذسازٞب  ٚحطوتٞبی حیبتی ّٔی  ٚخٟب٘ی
زض اثؼبز ؾیبؾی ،اختٕبػی ،فطٍٙٞی ،ػّٕی ،آٔٛظقیٔ ،صٞجی ٙٞ ٚطی یبفتٝا٘س.
ثسیٟی اؾت ضاٜا٘ساظی ایٗ ٘ٛع قجىٞٝب زض اثتسا ثبٞسف تمٛیت ضٚاثٍ اختٕبػی ثیٗ قٟط٘ٚساٖ ٌ ٚؿتطـ ایٗ
ضٚاثٍ فطاتط اظ حسٚز ٔ ٚطظٞبی قٟطٞب  ٚوكٛضٞب ایدبز قس ٜاؾت .أب او ٖٛٙپؽ اظ ٌصقت چٙس ؾبَ اظ
ضاٜا٘ساظی آٟ٘ب ،قبٞس آٖ ٞؿتیٓ و٘ ٝمف اختٕبػی  ٚاضتجبَی قجىٞٝبی اختٕبػی ٔٛخت قس ٜضذسازٞب ٚ
خٙجفٞبیی و ٝپیكتط زض ٔحسٚزٔ ٜىبٖ فیعیىی ضٚیساز حجؽ ٔیقسٜا٘س ،ایٙه ثٝضاحتی  ٚزض ا٘سن ظٔب٘ی
اثؼبز خٟب٘ی پیسا وٙٙس ( ٚ )Fukuyama, 2001اثط آٟ٘ب اظ ٔطظٞبی خغطافیبی ؾیبؾی ٌصقت ٚ ٝقىُ خٟب٘ی
 ٚثیٗإِّّی پیسا وٙٙس .یىی اظ ٔٙبلكٝآٔیعتطیٗ ثحثٞبی حٛظ ٜقجىٞٝبی اختٕبػی ،ث ٝتأثیطات ؾیبؾی ایٗ
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ضؾب٘ٞٝبی اختٕبػی ٔطتجٍ اؾت (ٍ٘ .)Pappi and et al., 1988بٞی زٚثبض ٜث ٝقجىٞٝبی اختٕبػی ثب
تأویس ثط وبضوطزٞبی آٖ  ٚثبظذٛا٘ی ٔدسز ایٗ وبضوطزٞب اظ ثُؼس خغطافیبی ؾیبؾی اَالػبت زض ایٗ خؿتبض وٛتبٜ
ٔٛضز تٛخ ٝلطاض ٌطفت ٝاؾت.
اوًاع شبکٍَای اجتماػی

زؾتٝثٙسیٞبی ٌ٘ٛبٌ٘ٛی اظ قجىٞٝبی اختٕبػی ٔؼطفی قس ٜاؾت أب ٔت ٖٛػّ ْٛؾیبؾی  ٚضٚاثٍ
ثیٗإُِّ ،ز ٚزؾتٝثٙسی ػٕس ٜزض ٔٛضز ضؾب٘ٞٝب ضا ٔس٘ظط لطاض ٔیزٙٞس؛ ضؾب٘ٞٝبی ؾطیغ ٚ 1ضؾب٘ٞٝبی وٙس.2
ٕٞبُ٘ٛض وٚ ٝیٙساَ ٚ 3زیٍطاٖ ( ،1387ل٘ )275 .یع ٔؼتمس٘س ،ایٗ زؾتٝثٙسی  ٚتٕبیع ثیف اظ آ٘ى ٝتٕبیعی
فٙی ثبقس ،تٕبیعی ضاٞجطزی اؾت .زض ضؾب٘ٞٝبی ؾطیغ٘ ،فٛش زض ٍ٘طـ ٔربَجبٖ اظ َطیك الٙبع ٚ 4تجّیغبت
اؾت  ٚاثعاضٞبی ٔ ٟٓالٙبع ،ػیٙیت ٚ ٚالؼیتا٘س .زض ایٗ ضؾب٘ٞٝب ،اَالػبت ؾیبؾی نطفٕٟٔ ،تط اظ ؾبیط
ثط٘بٔٞٝب اؾت ٕٞچٙیٗ اٞساف وٛتبٔ ٜست ٔس٘ظط ٞؿتٙس .زض حبِیو ٝزض ضؾب٘ٞٝبی وٙس ،اَالعزٞی ث ٝنٛضت
ٔمُؼی زض ٘ظط ٌطفت٘ ٝكس ٚ ٜث ٝاٞساف ثّٙس ٔست تٛخٔ ٝیقٛز.
ٍ٘ب ٜؾیبؾی ث ٝقجىٞٝبی اختٕبػی ؾجت لطاض زازٖ ایٗ ضؾب٘ٞٝب زض زؾتٝثٙسی ٔٛضز اقبض ٜذٛاٞس قس .اظ ایٗ
زیسٌب ٚ ٜثب تٛخ ٝث ٝآ٘چ ٝو ٝزض ازأ ٝتحت ػٛٙاٖ ٚیػٌیٞبی قجىٞٝبی اختٕبػی ٔیآیسٔ ،یتٛاٖ آٖٞب ضا زض
زؾت ٝضؾب٘ٞٝبی ؾطیغ لطاض زاز ٞطچٙس زض ایٗٔٛضز ٕ٘یتٛاٖ ٔطظ نطیح  ٚلبَؼی ثطای ایٗ قجىٞٝب لبئُ قس،
ظیطا ٕٞبُ٘ٛض و ٝزض ازأ٘ ٝیع اقبض ٜذٛاٞس قس ،ثطذی ٚیػٌیٞبی قجىٞٝبی اختٕبػی ثب آ٘چ ٝو ٝضؾب٘ٞٝبی
وٙس ا٘دبْ ٔیزٙٞس ٕٞبٍٙٞی ظیبزی زاضز .زض ازأ ٝث ٝوبضوطزٞب ٚ ٚیػٌیٟبی قجىٞٝبی اختٕبػی اقبض ٜذٛاٞس
قس.
کارکزدَا ي يیژگیَای شبکٍَای اجتماػی

اٌط ث ٝقجىٞٝبی اختٕبػی اظ زیسٌب ٜتبضیری ثٍٙطیٓ  ٚآٖ ضا ث ٝزٚض ٜذبل ظٔب٘ی ٔحسٚز ٘ىطز ،ٜیب ثٝ
ػجبضت ثٟتط ثطای قجىٞٝبی اختٕبػی ؾٙتی ٔ ٚسضٖ ،زٔ ٚطظ ٔدعا تّمی ٘ىٙیٓٔ ،یتٛاٖ وبضوطزٞبیی ضا ثطای
ا٘ٛاع ایٗ قجىٞٝب ٔؼطفی وطز .اِجتٕ٘ ٝیتٛاٖ ایٗ وبضوطزٞب ضا اظ ٚیػٌیٞبی ایٗ قجىٞٝب خسا وطز ثّى ٝتأثیط
ٔتمبثُ وبضوطزٞب ٚ ٚیػٌیٞبی ایٗ قجىٞٝب أطی ٘بٌعیط  ٚتؼییٗ وٙٙس ٜاؾت .ثَٛٝض وّی ٔیتٛاٖ ٌفت
وبضوطزٞبی قجىٞٝبی اختٕبػی ،نٛضتی زٚ ٚخٟی زاضز ٔ ٚیتٛاٖ آٟ٘ب ضا زض ز ٚزؾت ٝوّی ػٕٔٛی  ٚذبل
لطاض زاز.
آ٘چ ٝزض ایٙدب تحت ػٛٙاٖ وبضوطزٞبی ػٕٔٛی آٚضز ٜقسٛٔ ،ٜاضزی اؾت و ٝثَٛٝض ػٕس ٜزض فًبٞبی
اضتجبَی ا٘ؿب٘ی تحت تأثیط ضؾب٘ ٝثٔ ٝؼٙبی وّی آٖ اتفبق ٔیافتس أب ثب تأثیط اظ ٔٛخٛزیت ذبل حبوٓ ثط
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ضؾب٘ٞٝبی اختٕبػیِ پسیس آٚض٘س ٜقجىٞٝب ،ثب ؾبیط وبضوطزٞبی ضؾب٘ٞٝبی اضتجبَی ٔتفبٚت اؾت .اضتجبٌ ثیٗ
ضؾب٘ٞٝبی اضتجبَی  ٚقجىٞٝبی اختٕبػی زض قىُ قٕبض ٜیه ٘كبٖ زاز ٜقس ٜاؾت.

شکل  :1رساوٍَای ارتباطی ،شبکٍَای مجاسی ي کارکزدَای آن

وبضوطزٞبی ایٗ قجىٞٝب اظ ٞط ٘ٛع و ٝثبقٙس ،ث ٝزِیُ ٚیػٌیٞبی ذبل قجىٞٝبی اختٕبػی پسیساض
ٌكتٝا٘س .ثٕٞ ٝیٗ زِیُ ،اثتسا ٍ٘بٞی ذٛاٞیٓ زاقت ثٚ ٝیػٌیٞبی قجىٞٝبی اختٕبػی.
يیژگیَای شبکٍَای اجتماػی

قجىٞٝبی اختٕبػی ،زاضای ٚیػٌیٞبیی ذابل ٞؿاتٙس .مظْ اؾات زض ایٙداب اقابض ٜقاٛز واٙٔ ٝظاٛض اظ
قجىٞٝبی اختٕبػی زض ٔمبِ ٝحبيطٔ ،فٟٔٛیاؾت و ٝثؼس اظ ز ٚ 1960 ٝٞثٔ ٝسز فٙابٚضیٞابی ٘اٛیٗ قاىُ
ٌطفت ٝاؾت (ٔ ٚ )Jones, 2010ؼٙبی لسیٓ ایٗ قجىٞٝب و٘ ٝبظط ثط فًبی اضتجبَی پسیس آٔس ٜزض زٚضٜٞابی
ٔرتّف تٕسٖ ا٘ؿب٘ی اؾتٔ ،س ٘ظط ٘یؿتٔ .یتٛاٖ ٚیػٌیٞبی قجىٞٝبی اختٕبػی ث ٝز ٚزؾات ٝؾابذتبضی ٚ
ٔحتٛایی تمؿیٓثٙسی وطز:
اِفٚ -یػٌیٞبی ؾبذتبضیٚ :یػٌیٞبی ٞؿتٙس وٛٔ ٝخٛزیت آٟ٘ب ٚاثؿت ٝث ٝشات فٙبٚضا٘ ٝایٗ قجىٞٝبؾت
 ٚقىٌُیطی ایٗ ٚیػٌیٞب ،تبثؼی اؾت اظ فٙبٚضی.
ةٚ -یػٌیٞبی ٔحتٛاییٚ :یػٌیٞبی ٞؿتٙس و ٝقجىٞٝبی اختٕبػی ثِ ٝحبِ أىب٘بتی وٚ ٝیػٌایٞابی
ؾبذتبضی زض اذتیبض آٟ٘ب لطاض ٔیزٙٞس ٘ ٚیع تأثیط حبنُ اظ ٓٞافعایی ثطذی زیٍط اظ ٚیػٌیٞبی ٔحتٛایی ،پسیس
ٔیآیٙس .ػٕسٜتطیٗ ٚیػٌیٞبی ٔحتٛایی ضا ٔیتٛاٖ زض تؼبّٔی ثٛزٖٔ ،كبضوتپصیط ثٛزٖ ،ػسْ ا٘حهابض تِٛیاس
ٔحتٛا ،وٙتطَ ٘بٔتٕطوع ،پٛیبیی  ٚػسْ ثجبت  ٚا٘تمبَ فط ًٙٞذالنٕٛ٘ ٝز.
ٞطوساْ اظ ایٗ ٚیػٌیٞب ث ٝتٟٙبیی  ٚاغّت ،زض تؼبُٔ ٍٕٞ ٚطایی ثب یىسیٍط ،ؾجت ثؿتطؾبظی ٔٙبؾت ثطای
وبضوطزٞبی قجىٞٝبی اختٕبػی قس ٜاؾت .زض ازأ ٝث ٝػٕسٜتطیٗ وبضوطزٞبی ثطذبؾت ٝاظ ایٗ ٚیػٌیٞب
ذٛاٞیٓ پطزاذت.
کارکزدَای ػمًمی شبکٍَای اجتماػی
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ٔٙظٛض اظ وبضوطزٞبی ػٕٔٛی ،وبضوطزٞبیی اؾت و ٝزض ؾبیط ضؾب٘ٞٝبی اضتجبَی ٘یع ٚخٛز زاض٘س  ٚتٟٙب زض
ا٘حهبض ایٗ قجىٞٝب ٘یؿتٙس .ث ٝػجبضت ثٟتطٚ ،خ ٝتكبث ٝوبضوطزی قجىٞٝبی اختٕبػی ثب ؾبیط ضؾب٘ٞٝبی
اضتجبَی اؾت .وبضوطزٞبی ضؾب٘ٞٝب ث ٝقىُ ػٕٔٛی تٛؾٍ نبحجٙظطاٖ ظیبزی (ٞبٕ٘ٗ ،1مؾ ٚ 2َٛضایت)3
زؾتٝثٙسی قسٜا٘س .ثؿتطی وٞ ٝطیه اظ نبحجٙظطاٖ ٔصوٛض ایٗ زؾتٝثٙسیٞب ضا ا٘دبْ زازٜا٘س ٔتفبٚت اؾت.
ػٕسٜتطیٗ وبضوطزٞبی ػٕٔٛی قجىٞٝب زض ازأ ٝآٚضز ٜقس ٜاؾت:
4
 ٔؼطفتؾبظیضؾب٘ٞٝبی اضتجبَی ،ث ٝتِٛیس ،ثبظتِٛیس  ٚتٛظیغ ٔؼطفت ثٔ ٝؼٙبی ٚؾیغ آٖ ،یؼٙی ٕ٘بزٞب یب ٔطخغٞبیی ٔؼٙبزاض ٚ
لبثُ تدطث ٝزض خٟبٖ اختٕبػی اقتغبَ زاض٘س .ایٗ ٔؼطفتٔ ،ربَجبٖ ضا تٛا٘ب ٔیؾبظز تب ث ٝتدطث ٝذٛز ٔؼٙب
ثجركٙس ،ث ٝزضیبفتٟبیكبٖ اظ ایٗ تدطث٘ ٝظٓ ٘ ٚؿك زٙٞس  ٚآٟ٘ب ضا یبضی ٔیوٙس تب ٔؼطفتٞبی ٌصقت ٝضا
ٔحفٍٟ٘ ِٛساقت ٚ ٝث ٝزضن ذٛز اؾتٕطاض ثركٙس (وٛئیُ ،1382،ل .)83 .ثط ایٗ اؾبؼٔ ،یتٛاٖ ٌفت
ضؾب٘ٞٝبٚ ،ظیف ٝا٘تكبض ا٘ٛاع ٔؼطفت ضا ثطػٟس ٜزاض٘س.
 تِٛیس ،اثساع٘ ،كط ٍٟ٘ ٚساضی ایسٜٞبضؾب٘ٞٝب لبزض٘س ثب ٞسایت ،وٙتطَ ٘ ٚظبضت ثط ٔجٙبی ذٍ ٔكیٞبی ذٛز ،ثبػث ایدبز یب قىٌُیطی ضٚاثٍ خسیس
قس ،ٜثٌ ٝؿتطـ ؾیبؾتٞبی ذٛز پطزاذت ،ٝیب آٟ٘ب ضا ٚؾؼت ثركیس ٜیب تغییط زٙٞس.
5
 اٍ٘بض ٜؾبظیاٍ٘بض ٜث ٝتؼجیط ٔٛم٘ب ( .1375لٔ ،)10 ،دٕٛع ای اظ تهٛیطٞبیی اؾت و ٝاظ خٙجٞٝبی ٌ٘ٛبٌٚ ٖٛالؼیت زض
ش ٗٞفطز ٚخٛز زاضز .ضؾب٘ٞٝبی اضتجبَی ثب ثٟطٜٙٔسی اظ ٚیػٌیٞبی ذٛز ث ٝؾبزٌی لبزض ث ٝایدبز ،تغییط ٚ
قىُزٞی اٍ٘بضٜٞبی حبوٓ زض افىبض ػٕٔٛی ٞؿتٙس.
 ثحطاٖ6ؾبظی  ٚثحطاٖظزاییثحطاٖ ضؾب٘ٝایٕٞ ،بُ٘ٛض و ٝػیٛيی (٘ )1388یع ث ٝآٖ اقبضٔ ٜیوٙسٚ ،يؼیتی اؾت ؤ ٝؿئٛمٖ ضؾب٘ٝای،
ث ٝتٙبؾت حبِتٞبی حبوٓ ثط ضؾب٘ٞٝب ،ث ٝتطؾیٓ ،تؼٛیى یب تغییط ثط٘بٔٞٝبی اظ پیف تؼییٗ قسٔ ٜیپطزاظ٘س ٚ
تبثؼی اظ ؾبیط ثحطاٖٞبی ثیط٘ٚی اظ لجیُ ثحطاٖٞبی ؾیبؾی ،التهبزی٘ ،ظبٔی ،فطٍٙٞی ٔ ٚب٘ٙس آٟ٘ب ٞؿتٙس .اظ
آ٘دب وٌ ٝؿتطٔ ٜربَجبٖ ضؾب٘ٞٝبی اضتجبٌ خٕؼی ثؿیبض ٌؿتطز ٜاؾت ،ایٗ ضؾب٘ٞٝبی ٔیتٛا٘ٙس ٘مكی تؼییٗ
وٙٙس ٜزض قىٌُیطی یب ظزٚزٖ یه ثحطاٖ ثبقٙس.
 اثعاضی زض ذسٔت اٞسافثطذی وبضوطزٞبی زیٍط ضؾب٘ٞٝب اظ لجّیُ وبضوطزٞبی ػّٕی ،آٔٛظقی ،التهبزی ٔ ٚب٘ٙس آٟ٘ب ضا زض ٍ٘ب ٜاَٚ
ٕ٘یتٛاٖ زض زؾت ٝوبضوطزٞبی انّی ٔ ٚؿتمیٓ قجىٞٝبی اختٕبػی  ٚزیٍط ضؾب٘ٞٝب لطاض زاز ،ثّىٞ ٝسفٞبیی
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ٞؿتٙس وٞ ٝسایتٌطاٖ ایٗ ضؾب٘ٞٝب ث ٝفطاذٛض ٘یبظٔٙسیٞبی ذٛز ٌ ٚب ٜزض خٟت تمٛیت ؾبیط وبضوطزٞبی
انّیقبٖ اظ آٟ٘ب ثٟطٔ ٜیخٛیٙس .ث ٝػجبضت ثٟتط وبضوطزٞبیی فطػی  ٚاثعاضی ثطای ذسٔت ث ٝؾبیط وبضوطزٞب
ٞؿتٙس.
کارکزدَای خاص ي کارکزدَای يیژٌ شبکٍَای اجتماػی

وبضوطزٞبی ذبل قجىٞٝبی اختٕبػی ،ث ٝآٟ٘بیی ٌفتٔ ٝیقٛز و ٝث ٝزِیُ ٚیػٌیٞبی ا٘حهبضی ایٗ ٘ٛع
قجىٞٝب ،فمٍ ٔرتم قجىٞٝبی اختٕبػی ثٛز ٚ ٜؾبیط ضؾب٘ٞٝبی اضتجبَی اظ آٟ٘ب ثی ثٟط ٜیب وٓ ثٟطٜا٘س .ثٝ
ایٗ وبضوطزٞب زض ازأ ٝاقبض ٜقس ٜاؾت:
 ٍٕٞطایی :قجىٞٝبی اختٕبػی زض ثؿتط یه خبٔؼ ٝاَالػبتی پیچیس ،ٜوبضوطز ٔٛثط قجىٍٕٞ( ٝطایی) ضاتهٛیط ٔیوٙس  ٚثب ٍ٘بٞی زلیكتط ،خبٔؼ ٝتطویجی اؾت اظ قجىٞٝبی ٔتؼسز ٔب٘ٙس قجىٞٝبی ٔیبٖ ؾبظٔبٖٞب،
قجىٞٝبی زض ٖٚؾبظٔب٘ی ،قجىٞٝبی قرهی ،قجىٞٝبی ضایب٘ٝای  ٚػال ٜٚثط ایٗٞب قجىٞٝبی فطا ٔطظی ٚ
اَالػبت اظ َطیك ٕٞیٗ ثعضٌطاٜٞب خبضی ٔیقٛز.
 ذطز خٕؼیٚ :یػٌیٞبی قجىٞٝبی اختٕبػی و ٝپیكتط اظ آٟ٘ب ؾرٗ ضا٘س ٜقس ث ٝذهٛل ٚیػٌیٞبیی ٔب٘ٙستؼبّٔی ٔ ٚكبضوت پصیط ثٛزٖ ،خٕؼی ضا پسیس ٔیآٚضز و ٝایسٜٞب ،تهٕیٓٞب  ٚثطتطیٞبی حبوٓ ثط آٖ ،حىبیت اظ
آٖ زاضز و ٝثطذبؾت ٝقسٖ اظ زض ٖٚخٕؼی ٚؾیغ ٔیتٛا٘س لبثّیت اتىبء ث ٝا٘سیكٞٝبی آٖ خٕغ ضا ٔحىٓتط ٚ
لبثُ تٛخیٝتط وٙس .ثسٚ ٖٚخٛز ثؿتط تؼبّٔی قجىٞٝبی اختٕبػی ،تحمك چٙیٗ ذطزی اٌط غیط لبثُ حهَٛ
٘جبقس ،زقٛاضیٞبی ظیبزی ثٕٞ ٝطا ٜزاضز.
ثطذی اظ وبضوطزٞبی ذبل قجىٞٝبی اختٕبػی اظ ٚیػٌی اؾتطاتػیىی ثطذٛضزاض ٞؿتٙس .ایٗ وبضوطزٞب ٕٔىٗ
اؾت پٟٙبٖ ثٛز ٚ ٜثٝؾبزٌی لبثُ تكریم ٘جبقٙسٔ .یتٛاٖ ٌفت اغّت آٟ٘ب پؽ اظ َی یه زٚض ٜذبل ظٔب٘ی
 ٚثط اثط یه ضذساز غیط لبثُ پیفثیٙی  ٚتحت قطایُی ٚیػٕٛ٘ ،ٜز ػیٙی ٔییبثٙس .ثٙبثطایٗ ٔیتٛاٖ ایٍٝ٘ٛٙ
وبضوطزٞب ضا ثٝػٛٙاٖ ٚخ ٝاقتطان ثیٗ وبضوطزٞبی ػٕٔٛی  ٚذبل زا٘ؿت و ٝزض آٖ تطویجی اظ ایٗ ٘ٛع
وبضوطزٞب ثٛخٛز آٔس ٚ ٜتٕبیعی آقىبض ثب ٞیچیه اظ وبضوطزٞبی شوط قسٕ٘ ٜیتٛاٖ ثطلطاض ٕ٘ٛز .اظ َطف زیٍط
ایٗ وبضوطزٞب ٚیػٌی ٔدعا  ٚیٍب٘ٝای اظ وبضوطزٞبی ػٕٔٛی  ٚذبل ٘ساض٘س  ٚتٟٙب زض ثؿتط قجىٔ ٝدبظی لبثُ
تحمك ٞؿتٙس .ایٗ وبضوطزٞبی ٚیػ ٜضا ٔیتٛاٖ قبُٔ ٔٛاضز ظیط زا٘ؿت:
 وبضوطز فطٍٙٞی :ػًٛیت زض قجىٞٝبی اختٕبػی و ٝاػًابی آٟ٘اب ضا لكاطی ٘اب ٍٖٕٛٞاظ افاطاز خٛأاغٌ٘ٛبٌ ٖٛتكىیُ زاز ٜاؾت ٔ ٚیعاٖ تجبزَ پیبْٞب٘ ،كب٘ٞٝب  ٚاَالػبتی وٌ ٝبٔ ٜتًبز ثب یىسیٍط ٞؿتٙس ٔحیُی
ثٚ ٝخٛز ٔیآٚضز و ٝثب آ٘چ ٝفطز زض خبٔؼ ٝغیط قجىٝای غیط ٔدابظی تدطثأ ٝایوٙاس ،تفابٚت ثؿایبضی زاضز.
ٕٞبُ٘ٛض وٛٔ ٝم٘ب ( ،1384ل٘ )254 .یع ٔؼتمس اؾت ،ایٗ ٚالؼیت و ٝقاجىٞٝاب ٔایتٛا٘ٙاس تؼاساز ظیابزی اظ
ٔٛخٛزیتٞبی پطاوٙس ٜاظ خٛأغ  ٚفطًٞٙٞبی ٔرتّف ضا زض ثطٌیط٘سٔ ،یتٛا٘س ث ٝایٗ ٔؼٙب ثبقس و ٝتٛٙع قجىٝ
ٕٞ ٚچٙیٗ اٞساف ٔٛضز ٘ظط آٟ٘ب ض ٚث ٝافعایف اؾت  ٚاِجت ٝایٗ یىی اظ تٙبلىٞبی قجىٝؾبظی 1اؾت وٞ ٝآ
ٔیتٛا٘س زض خٟت  ٓٞ ٚزض ذالف خٟت تدب٘ؽ وبض وٙٙس.
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 وبضوطز اختٕبػی :ثطذی اظ ٔحممبٖ ،قجىٞٝب  ٚقجىٝؾبظی ضا ػبُٔ تحٛمت  ٚتغییطات اختٕبػی ٔیزا٘ٙاس.زِیُ ٔٛفمیت ایٗ قجىٞٝب زاقتٗ ضً٘  ٚثٛی اختٕبػی آٖٞبؾت (چ ٖٛا٘ؿبٖ ٔٛخاٛزی اختٕابػی اؾات) .اظ
ٕٞیٗ ض ،ٚوبضثطاٖ ثب حًٛض ذٛز ،نٛضتی خسیس اظ تؼبٔالت اختٕبػی ؾٙتی ضا ثٚ ٝخٛز ٔیآٚض٘س و ٝقبیس تدطثٝ
وطزٖ ثطذی اظ ایٗ تؼبٔالت ث ٝزِیُ ٙٞدبضٞبی خبٔؼ ٝوبضثطاٖ غیطٕٔىٗ ثبقس .ایٗ أط ث ٝاػتمبز وبضقٙبؾبٖ،
ٔطزْ ضا تكٛیك ٔیوٙس تب فبضؽ اظ ٙٞدبضٞبی حبوٓ ثط خبٔؼ ،ٝپب ث ٝچٙیٗ خبٔؼٞٝبی ٔدبظی ثٍصاض٘س .أب ثبیس ثٝ
ذبَط زاقت وٕٞ ٝیٗ وبضثطاٖ ثب ثٙیبٖ اذاللی و ٝزض خبٔؼٚ ٝالؼی زاض٘س ٚاضز چٙیٗ ٔحیٍٞبیی ٔیق٘ٛس  ٚثاٝ
تؼبُٔ ثب زیٍطاٖ ٔیپطزاظ٘سٕٛ٘ .1ز ػیٙی وبضوطزٞبی ٚیػ ٜایٗ قجىٞٝب زض ثؼس اختٕبػی ضا ٕٞبُ٘ٛض وٍٛٔ ٝایط
(٘مُ قس ٜزض زاٚضپٙب ،1386 ،ٜلٔ )31 .ؼتمس اؾت ٔیتٛاٖ زض "ٚاؾُ ٝضٞبیی" ٚ "2ا٘جٜٛقسٌی "3زیس .اِٚای
ثطای ٔطزْ أىبٖ اضتجبٌ ٔؿتمییٓ ثب زیٍطاٖ ضا فطأ ٓٞیوٙس  ٚزٔٚیث ٝایٗ ٔؼٙی اؾت ؤ ٝطزْ ٔیتٛا٘ٙس افطاز
 ٓٞػمیس ٜذٛز ضا زض ذبضج اظ خبٔؼ ٝذٛز ٘یع خؿتد ٛوطزٌ ٚ ٜطٜٞٚبی ٔرتّفی ضا ثب ػاللِ ٚ ٝصت ایدبز وٙٙس.
 وبضوطز ؾیبؾی :وبضوطزٞبی ؾیبؾی ایٗ قجىٞٝب ضا ٔیتٛاٖ زض ؾ٘ ٝمف ػٕس ٜزؾتٝثٙسی  ٚثطضؾی ٕ٘ٛز؛ oاثعاضیٙٔ :ظٛض اظ ٘مف اثعاضی ،ایٗ اؾت و ٝچٙس ؾبِی اؾت (تمطیجبً اظ ٘یٕ ٝز )2000 ٝٞزض وكٛضٞبیی ٔب٘ٙس
أطیىب ،ؾیبؾتٕساضاٖ ثطای حطوتٞب  ٚفؼبِیتٞبی ؾیبؾی ذٛزٔ ،ب٘ٙس قطوت زض ا٘تربثابت ،ثدابی اؾاتفبز ٜاظ
ٔحُٕٞب  ٚاثعاضٞبی ؾٙتی ،اظ قجىٞٝبی اختٕبػی اؾتفبزٔ ٜیوٙٙس  ٚاظ ایٗ َطیك ،پیبْٞبی ذاٛز ضا زض ا٘اسن
ظٔب٘ی  ٚتمطیجبً ثَٛٝض ضایٍبٖ ث ٝخٕغ ثؿیبض ظیبزی اظ ٔربَجیٗ ٔیضؾب٘ٙس .وّٕ ٝاثعاضٔ ،فٟٔٛی ضا زض شٔ ٗٞتجبزض
ٔیوٙس ؤ ٓٞ ٝیتٛاٖ اظ آٖ اؾتفبز ٜوطز ٔ ٓٞ ٚی تٛاٖ آٖ ضا وٙتطَ ٕ٘ٛز ،أب ایٗ زض حبِی اؾت وا ٝثراف
ٌؿتطزٜای اظ آ٘چ ٝأطٚظ ٜزض قجىٞٝبی اختٕبػی اتفبق ٔیافتاس ،اظ وٙتاطَ ذابضج اؾات .تطثیات خٍٙدٛیابٖ
ضؾب٘ٝایَ ،طاحی ٘طْ افعاضٞبی خبؾٛؾی قجىٞٝبی اختٕبػیٕٛ٘ ،ز ٚاغٌ ٝ٘ٛحمیمت  ٚأثبَ آٟ٘ب ضا ٔیتٛاٖ زض
٘مف اثعاضی وبضوطزٞبی ؾیبؾی قجىٞٝبی اختٕبػی ٔالحظٕٛ٘ ٝز.
 oضؾب٘ٝایٙٔ :ظٛض اظ ٘مف ضؾب٘ٝای ،اؾتفبز ٜاظ ایٗ قجىٞٝب ثٚ ٝیاػ ٜزض ضٚیاسازٞبی ؾیبؾای -اختٕابػی زض
وكٛضٞبؾت ،ثٚ ٝیػٍٙٞ ٜبٔیو ٝوٙتطَ ضؾب٘ٞٝبی ػٕٔٛی ٔب٘ٙس ضازی ٚ ٛتّٛیعی ٚ ٖٛخطایاس زض زؾات زؾاتٍبٜ
حبوٓ اؾت  ٚاظ ایٗ ضٔ ٚیتٛا٘س زض ٍٙٞبٔیوٙٔ ٝبفؼف ایدبة وٙس ،زؾتطؾی ث ٝایٗ أىب٘ابت ضا ٔحاسٚز  ٚیاب
لُغ وٙس٘ .ظیط ایٗ ضا ٔیتٛاٖ زض ضذسازٞبی ا٘مالةٞبی اذیط ذبٚضٔیب٘ٔ ٝكبٞس ٜوطز .ثب تٛخ ٝث ٝتظبٞطاتی وٝ
زض ایٗ وكٛضٞب ث ٝضا ٜافتبز ،زِٚتٞبی ایٗ وكٛضٞب ٔحسٚزیتٞبیی ضا ثط ضؾب٘ٞٝب ٔ ٚربثطات اػٕبَ وطز٘س ،أب
ٔطزْ ٔؼتطو ثب اؾتفبز ٜاظ أىب٘بت ٔٛخٛز زض قجىٞٝبی اختٕابػی ،ثاب ایدابز ٚةؾابیت ٚ ٚثاالي ٘ ٚیاع ثاب
ثٟطٌ ٜیطی اظ نفحبتی و ٝزض فیؽ ثٛن  ٚتٛیتط ایدبز وطز٘س ،اػتطايبت ضا ؾبظٔب٘سٞی وطز ٚ ٜآٟ٘ب ضا خبیٍعیٗ
ضؾب٘ٞٝبی ٔؼٕ َٛوطز٘س.
ٙٔ oجغ :قجىٞٝبی اختٕبػی ،ث ٝػٛٙاٖ ٔٙجؼی زض اذتیبض َطاحبٖ  ٚحبٔیبٖ آٟ٘ب ٞؿتٙس ؤ ٝیتٛا٘ٙس ثب اِمبء ٘طْ
ؾیبؾتٞبی تطخیحی ذٛز ث ٝتطغیت اػًبی آٖ اختٕبع زض پاصیطفتٗ ٘ظطاتكابٖ ٔایپطزاظ٘اس .خاصة ٔٙابثغ ٚ
پطٚضا٘سٖ ایسئِٛٛغیٞبی ؾیبؾی زض ٔطزٔی وٌ ٝب ٜزض اثتسا زض قٕبض ٔربِفبٖ افىبض حبوٓ ؾیبؾی ثاط قاجىٝای
http://www.medianews.ir/fa/2010/06/11/social-networks.html
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ذبل لطاض زاض٘س  ٚتغییط اشٞبٖ ایٗ ٌطٜٞٚب اظ زیٍط ضذسازٞبی پٟٙبٖ زض ایٗ قجىٞٝبؾات .أىب٘ابتی وا ٝایاٗ
قجىٞٝب ثطای خٕغآٚضی اَالػبت اػًبی آٖ ثٝزؾت ٔیآٚض٘س٘ ،مك ٝضاٙٔ ٜبؾجی ثطای خٟتٌیطی  ٚقٙبؾبیی
ا٘ٛاع ٔ ٚیعاٖ فؼبِیتٞبی ؾیبؾی زض اذتیبض ٔیٟ٘س.
زض خس َٚقٕبض ٜیه ،وبضوطزٞبی قجىٞٝبی اختٕبػی آٚضز ٜقس ٜا٘س.

جديل  :1کارکزدَای ػمًمی ،کارکزدَای خاص ي يیژٌ شبکٍَای اجتماػی
کارکزدَای ػمًمی
ٔؼطفتؾبظی
تِٛیس ،اثساع٘ ،كط ٍٟ٘ ٚساضی ایسٜٞب
اٍ٘بضٜؾبظی
ثحطاٖ ؾبظی  ٚثحطاٖ ظزایی
اثعاضی زض ذسٔت اٞساف

کارکزدَای خاص ي يیژٌ
ٍٕٞطایی
ذطز خٕؼی
فطٍٙٞی
اختٕبػی
ؾیبؾی

تبییه ي جایگاٌ بحث حاضز در جغزافیای سیاسی اطالػات

ثب تٛخ ٝث ٝآ٘چ ٝو ٝزض ثحث وبضوطزٞبی ؾیبؾی قجىٞٝبی اختٕبػی ٔٛضز اقبض ٜلطاض ٌطفتٔ ،یتٛاٖ ٘مف
 ٚإٞیت ٔتمبثُ قجىٞٝبی اختٕبػی  ٚؾیبؾت ضا ثطضؾی وطز .اظ آ٘دب و ٝحّم ٝپٟٙبٖ أب اتهبَ زٙٞسٜ
ؾیبؾت  ٚایٗ قجىٞٝب ،ػٙهط اَالػبت اؾتٔ ،یتٛاٖ ث ٝتجییٗ ٘مف قجىٞٝبی اختٕبػی زض خغطافیبی
ؾیبؾی اَالػبت پطزاذتٞ .طیه اظ ٘مفٞبی ؾٌٝب٘ ٝاثعاضی ،ضؾب٘ٝای ٙٔ ٚجغ زض حٛظ ٜوبضوطز ؾیبؾی ایٗ
قجىٞٝب ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌیطز ،ثس ٖٚتطزیس ثب چطذ ٝاَالػبت زض اضتجبٌ ذٛاٞس ثٛزٕٞ .بُ٘ٛض و ٝزض قىُ زٚ
ٔكبٞسٔ ٜیقٛز ،اٌط چطذ ٝاَالػبت ضا قبُٔ ذّك ،تِٛیس ،تٛظیغ ،اقبػٔ ،ٝسیطیت  ٚثبظتِٛیس اَالػبت ثسا٘یٓ،
ٞط وساْ اظ اخعای ایٗ چطذٔ ٝیتٛا٘ٙس تحت تأثیط ٘مفٞبی ؾٌ ٝب٘ٛٔ ٝضز اقبض ٜلطاض ٌطفتٔ ٚ ٝؼبزمت ؾیبؾی
لبزض ث ٝتغییط حیبت ایٗ چطذ ٝذٛاٙٞس قس.
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اِجت ٝثبیس تٛخ ٝزاقت و ٝچٙیٗ تفؿیطی اظ تؼبٔالت چطذ ٝاَالػبت  ٚوبضوطزٞبی ؾیبؾی ضؾب٘ٝای ثب ٘بْ
قجىٞٝبی اختٕبػیٞ ،ط چٙس ٕٔىٗ اؾت ٔؿیط تحّیُٞبی ایٗ حٛظ ٜضا ضٚقٗ وٙس أب ػسْ تٛخ ٝث ٝؾبیط
ِٔٛفٞٝبی زذیُ زض ایٗ فطآیٙس ،تحّیّی ؾُحی  ٚذبْ ضا ث ٝزؾت ٔیزٞس .ػٙبنط تطؾیٓ قس ٜزض قىُ ز،ٚ
ٔی تٛا٘ٙس تحت تأثیط ٘یطٞٚبی زض٘ٚی  ٚثیط٘ٚی ٚالغ قس ٚ ٜزض ؾُح ٔ ٚیعاٖ وبضوطزٞبی ؾیبؾی ایٗ قجىٞٝب
تغییطات تؼییٗوٙٙسٜای ایدبز ٕ٘ٛز ٚ ٜحتی اخبظٕٛ٘ ٜز ٞیچ یه اظ ٘مفٞبی ؾیبؾی قجىٞٝبی اختٕبػی ضا
٘سٙٞس.
بحث ي وتیجٍ گیزی

قجىٞٝب ،ث ٝػٛٙاٖ ٚاؾُ ٝػُٕ ٔیوٙٙس تب زض آٖ خطیبٖ تؼبٔالت ض ٚزض ضٔ ٚیبٖ افطاز ثٝنٛضتی ثب
ٚاؾُ ٝتغییط پیسا وٙس .آٟ٘ب تٛؾٍ افطاز ثطای ضؾیسٖ ث٘ ٝتبیح ٔكرهی ،ایدبز  ٚاؾتفبزٔ ٜیق٘ٛس .ثب ایٗحبَ،
قجىٞٝب ٕٔىٗ اؾت زض َ َٛظٔبٖ اظ وٙتطَ ؾبظٔبٖ زٙٞسٌبٖ آٖ ذبضج قٛز  ٚزض اثؼبز زیٍط ،ثتٛا٘ٙس ثسٖٚ
ٔؿیط ٔكرم  ٚیب اٞساف شٙٞی ثَٛ ٝض َجیؼی ؾبظٔبٖ یبثٙس (ٔٛم٘ب ،1384 ،ل .)253 .ثٙبثطایٗ ٔیتٛاٖ
ٌفت زض ػطن ٝضخ ٕ٘ٛزٖ ضؾب٘ٞٝبی ٘ٛیٗ اضتجبَی  ٚقىٌُیطی خٛأغ قجىٝای ،ثؿیبضی اظ ان َٛحبوٓ ثط
فًبی ضؾب٘ٝای ؾٙتی ثب چبِفٞبی ػٕسٜای ٔٛاخ ٝقس ٜاؾت  ٚث ٝیبضی فٙبٚضیٞبی پیكطفت ٝاضتجبَی ٚ
اَالػبتی ،وبؾتیٞبیی و ٝتب پیف اظ ایٗ ثط وبضوطزٞبی ضؾب٘ٞٝبی پیكیٗ –ٕٞچ ٖٛاضتجبٌ یىؿٛیٚ ٝ
غیطتؼبّٔی ،اؾتیالَّجی  -... ٚحبوٓ ثٛز ،-ثٔ ٝیعاٖ لبثُ تٛخٟی ثطَطف قس ٜاؾتٕٞ .بُ٘ٛض و ٝزض ایٗ ٔمبِٝ
٘یع ٔٛضز اقبض ٜلطاض ٌطفت ،قجىٞٝبی اختٕبػی اظ وبضوطزٞبی ذبنی ثطذٛضزاض٘س و ٝلطاض ٌطفتٗ ثطذی اظ ایٗ
وبضوطزٞب زض ٔٛلؼیتٞبی اؾتطاتػیىی  ٚقطایٍ ذبل ،ث ٝثطٚظ وبضوطزٞبیی ٚیػ ٜاظ ایٗ ٘ٛع ضؾب٘ٞٝب ٔیا٘دبٔس
 ٚث ٝخطأت ٔیتٛاٖ ٌفت خعء ٕٟٔتطیٗ وبضوطزٞبی ؾیبؾی ٘ ٚمفٞبی ؾٌ ٝب٘ ٚ ٝثبِم ٜٛآٖٞب ٔحؿٛة
ٔیقٛز.
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اضتجبٌ تٍٙبت ًٙػٙهط اَالػبت ثب ؾیبؾت  ٚتأثیطپصیطی ٞطیه اظ اخعاء چطذ ٝاَالػبت اظ ایٗ ٘مفٞبی
ؾٌٝب٘٘ ،ٝكبٖ زٙٞس ٜخبیٍب ،ٜإٞیت  ٚچٍٍ٘ٛی تأثیط قجىٞٝبی اختٕبػی زض اضتجبٌ ثب خغطافیبی ؾیبؾی
اَالػبت اؾت .اِجت ٝثبیس اشػبٖ ٕ٘ٛز تطؾیٓ ایٗ فًب ثب ٔطظٞبیی ٔحسٚز ث ٝتؼبٔالت ٘بٔجطزٛ٘ ،ٜػی فطٚوبؾتٗ
ایٗ حٛظ ٜاؾت  ٚآ٘چ ٝثبیس ٔٛضز تٛخٚ ٝیػ ٜلطاض ٌیطز ،ػٙبنط زض٘ٚی  ٚثیط٘ٚی ٔٛثط زض فطآیٙس تؼبٔالت قجى-ٝ
ٞبی اختٕبػی ٘ ٚمفٞبی ؾٌ ٝب٘ ٝؾیبؾی آٟ٘ب زض ثؿتط خغطافیبی ؾیبؾی اَالػبت اؾت.
مىابغ ي مآخذ

زاٚضپٙبٔ ،ٜحٕس ضيب ( .)1386ارتباط ػلمی :ویاس اطالػاتی ي رفتار اطالعیابی .تٟطاٖ ،زثیعـ
ػیٛيیٔ ،حٕس ضحیٓ (ٔ" .)1388سیطیت ضؾب٘ٝای ٟٙٔ ٚسؾی افىبض ػٕٔٛی" .لبثُ زؾتیبثی زض
http://www.ensani.ir/fa/content/53210/default.aspx
تبضید ثبظیبثی1390/9/5 :
ٔه وٛئیُ ،ز٘یؽ ( .)1382درآمدی بز وظزیٍ ارتباطات جمؼی .تطخٕ ٝزوتط پطٚیع اخالِی ،ا٘تكبضات
ٔطوع ُٔبِؼبت  ٚتحمیمبت ضؾب٘ٞٝب
ٔٛم٘ب ،حٕیس ( .)1375رساوٍَا ي اوگارٌساسی .تطخٕ ٝغالٔطيب تبخیه .لبثُ زؾتیبثی زض
http://www.noormags.com/view/fa/ArticlePage/324222
تبضید ثبظیبثی1390/9/5 :
ٔٛم٘ب ،حٕیس ( .)1384اطالػات ي ارتباطات جُاوی :مزسَای وً در ريابط بیهالملل .تطخٕ ٝاؾساهلل
آظازٔ ،حٕس حؿٗ ظازٔ ٚ ٜطیٓ اذٛتی .تٟطاٖ ،وتبثساض.
ٚیٙساَ ،ؾ ٚ ٖٛزیٍطاٖ ( .)1387کاربزد وظزیٍَای ارتباطات .تطخٕ ٝػّیطيب زٞمبٖ .تٟطاٖ ،خبٔؼٝ
قٙبؾبٖ
Fukuyama, F., (2001). Social Capital and Civil Society. Available in:
www.unesco.org/most/soc_cap_symp.pdf.
Retrieved on: 11/22/2011
Jones, c., (2010). Finding a place in history: Symbolic and social networks
in creative careers and collective memory. Available in:
https://www2.bc.edu/~jonescq/Jones_2010_CreativeCareers_JOB.pdf.
Retrieved on: 10/18/2011
Pappi, F. U., Huckfeldt, R., & Ikeda, K. (1998). Social networks, political
discussion and the social embeddedness of citizenship. Paper presented at
the annual meeting of the Midwest Political Science Association,
Chicago.

9

