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Capacity assessment of virtual networks in the social and political space of Iran 

(Instagram case study) 

 

Abstract 

 

Social networks in Iranian society have always been treated with a uniform approach, 

so that some have emphasized the benefits of using this technological capability and 

some have highlighted its disadvantages. But like other social phenomena, the effects 

of this phenomenon cannot be assumed to be the same in different areas; Leading 

research in response to the capabilities of virtual networks (Instagram) in the social and 

political space of Iran has hypothesized that although these networks can cause harm to 

the value-oriented Iranian society, but in the social and political space can have 

development capabilities. 

With a techno-realist approach and in the framework of Takachua political space theory, 

this study has examined the capabilities of Instagram, as one of the most widely used 

virtual social networks in Iran, in creating political communities, expressing political 

views and participating in political elections in Iran in a descriptive-analytical manner. 

The results show that this social network can be promoted from capacities such as 

promoting citizens' interpersonal action, tolerance and citizenship tolerance, the 

emergence of new reference groups, the mobilization of civil society with the emergence 

of dialogue society, the development of social relations and the emergence of fluid 

identities. Have political socialization, reduction of social and political costs, 

participation and new authoritarianism and social control. 
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 اینستاگرام(های مجازی در فضای اجتماعی و سیاسی ایران)مطالعه موردی سنجی شبکهظرفیت

   1مهدی بیگدلو 

 2ابراهیم متقی

 چکیده

طوری  به  پرداخته شبهه اتب  رویهردی یهسبونررانه  با  های اجتماعی در جامعه ایرانی همواره  به شبکهه

را برجسبببته    های آنو برخی آتبببف    نمودهکه برخی بر مزایای اتبببتهاده ای ایا لاب ف  وراورانه یاکفه 

هبای متت   یهسبببان  یوان آثبار ایا پبهیبهه را در هویههبای اجتمباعی نمیپبهیبههانبه  امبا مبانربه دیرر  نموده

در وضبای ایرسبتاررا(   )های مجایی های شبکههرو در پاتب  به یفسبتی فروف  یحقفق پفشورض نمود؛  

برای    یهایتبف  آیوانره میها ایا شبکهههریره اجتماعی و تبفاتبی ایران ایا ورهبفه را م رم نموده که  

دارای  ه ریوانتبببفاتبببی میاجتماعی و وضبببای  دراما  داشبببته باشبببهدر پی محور ایرانی جامعه اریش

 ای باشه  یوتعههای  لاب ف  

  های فروف    نظریه وضبببای تبببفاتبببی یهایوا  در یاریوبرویهردی یهرورئالفسبببتی و یا یحقفق با  ا

ایجباد اجتمباعبا     دررا    پرکباربر در ایران   جباییی اجتمباعی مهباشبببکهبهعروان یهی ای  ایرسبببتباررا(  ببه

یح ف ی   -با روش یوصبفهیایران  تبفاتبی در    بفان نظرا  تبفاتبی و مربارک  در انتتابا   تبفاتبی

هایی یون  ای فروف  یوانه میشبکهه اجتماعی  ایا دهه که  نتفجه پژوهش نربان می   نموده اتب   بررتبی

های مرجع جهیه  یحرک  یساهل و رواداری شهرونهی  فهور رروه شهرونهان  االذهانیبفااریقاء کرش  

های تببفا   شببکهه  فهور هوی  یوتببعه روابا اجتماعی و    با فهور جامعه رهترومحور جامعه مهنی

مربارک   و تبفاتبی  های اجتماعی  پذیری تبفاتبی  کاهش هزیرهاریکاط اجتماعی پویا  اریقاء تب   جامعه

  باشه  برخوردارو التهارررایی جهیه و کرتر  اجتماعی  

 

 های ورهرریهوی   اریکاطا   اریشایرستاررا(   شکهه اجتماعی     واژران ک فهی:
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   مقدمه

واتب ه آن نظ  اجتماعی  به  به باور یاجفک   ای اتب  کهیهی ای نمادهای یوتبعه عربر اطاعا  رسبترش وضبای رتبانه

درونی رادیها  لرار رروته و همفا ورببار اختاط    -و تببفاتببی هاک  بر جامعه در معرض ورببارها  اختاط بفرونی

های نویا وراوری رسترش ایابسبترتای واتایی  بایتایی و ییففر تاختار و کارکرد نظا( اریشی و کرری شهه ات    

رفری  باعث ییففرا  برفادیری در یعاما  و اریکاطا  انسببانی شببهه که پفامه آن شببهلای  ههاریکاطی در جهان شببک

   دههرسترش میامهان اریکاطا  انسانی را به ورایر ای یمان و مهان یعاما  انسانی در بستر جهیهی ات  که  

هبایی آورد کبه ببه خ ق فروفب    می  مکتری بر ورامتیفرهبای برفبادیا خود امهبانبایی وراه1397ایا وضبببا ای نظر عبام ی )

تباید که یا پفش ای بروی و فهور  شبود که یا پفش ای آن وجود نهاشبته و بر ایا اتبام اموری را ممها میمرجر می

های تبرتی لرار رروته که مربادیق پرشبماری ای  و یا کمتر مورد یوجه کاربران رتبانه  وضبای مجایی ممها نکوده اتب  

 یوان در هویه ورهرری و الترادی مراههه نمود آن را می

نهر در  6ایرانی  10انجا( داد ای هر  1396برا بر یحقفقی که مرکز اوهارتببرجی دانرببجویان ایران )ایسبب ا  در تببا  

ها  های همراه هوشبمره برای اتبتهاده ای ایا شبکههدرصبه کاربران ای روشبی 90/ 8رنه و  های اجتماعی عضبوی  داشبکهه

در هویه اجتماعی و تبببفاتبببی را برای  ها  های ایا شبببکههرفرنه؛ ایا یعهاد باالی کاربران یوجه به فروف  بهره می

یرهرانه التربادی  اجتماعی     دلفل کاربردهایویژه ایسبرتاررا( که بهنمایه  بههای اجتماعی هبروری میتبفاتبترزاری

یهی  های تبفاتبی  هرری و وریشبی کربور در ها  هاهبر به تبفاتبی و ورهرری و همیرفا هضبور رسبترده شبتربف  

 یکهیل شهه ات      انهای اجتماعی ایرانفکاربریریا شکههیریا و پرای محکوب

تفاتی  اجتماعی و وضای  درطور خاص به  طور عا( و ایرستاررا(به های اجتماعی مجاییشبکههرفری ای اما ایرهه بهره

  1رانه وضببای تببفاتببی مهنظر یهایوا در ابعاد تببه  یریاوتهیوتببعهدر ررایش به تببم  جامعه هایی  یه فروف   ایران

)بررزاری اجتماعا  تفاتی  بفان نظرا  تفاتی و شهاوف  آراء و نظرا   دارد پرتری ات  که یحقفق پفش رو در 

ای  ای  های اجتماعی ای مرابع کتابتانههای شبکههمرظور پس ای اهرباء فروف  پی پاتبترویی به آن خواهه بود  به ایا 

اجتماعی را    برداری ای ایا شبکههرروته شبهه یا آثار بهره  یح ف ی برای دتبتفابی به هه  یحقفق بهره  -روش یوصبفهی

 بر وضای وهری کرررران مورد بررتی لرار دهه 

 پیشینه تحقیق. 1

های اجتماعی باعث اوزایش یحقفقا  در ایا خرببوص شببهه و بعضببا  رفری ای شببکهههای اخفر رشببه بهرهدر تببا 

  باور دارد که در وضای  1380وجه لرار رروته ات ؛ کاتت ز )ها در هویه اجتماعی و تفاتی مورد یکارکرد ایا شکهه

صبور  یما( عفار  های هامل نهادها بهمسب ا ورهر  متهی به والعف  مجایی  باییرران تبفاتبی نارزیرنه ای رتبانه

   1393های تببفاتببی صببوریی تبباده به خود برفرنه  ای نظر وی )شببود پفا(اتببتهاده کرره یرا که ایا وضببا باعث می

تبف  ای  شبونه و مانره ویروتبی وارفردار در دنفای اریکاطا  بیهای اجتماعی آغای میهای اجتماعی در شبکههشجرک

یابره و با تببباختا اجتماعی آیاد در مهانی نمادیا وضبببایی عمومی برای  طریق یکاد  یربببویر و متا رسبببترش می

 د شو کرره که در نهای  به وضایی تفاتی یکهیل میانهیری ایجاد میه 

دهبه کبه برخی اوراد در هقفقب  یبک هویب  مجبایی متهباو  ببا هویب  خود در   نربببان می2014)  2نتبای  یحقفق هو 

ها  اوراد برای انجا( یرفا کاری در اجتماع  طور انرفزهتبایی هوی  مجایی و همفاتباینه و دوبارهجهان وفزیهی می

 های اجتماعی بسفار پفیفهه ات    های شکههو رروه

های تبفاتبی موجود  صبور  متهاویی با روتارهای اجتماعی بهغفر تبفاتبی ای رتبانه اتبتهاده  اشبها  2015)  3ای نظر یو 

های  ها راب ه دارنه و ایا روابا همفربه ه  به عایق تبفاتبی  آمویش و تبا وابسبته نفسبتره  عاوه بر هویهدر تبای  

 دهره  هل میهای تفاتی را نفز شهای اجتماعی روتارهای شکهههای اجتماعی  یاریوبرتانه
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   1393تبرا )پایفز و یمسبتان  انه؛ ناصبر پوررهبا کری برخی محققان ایرانی نفز ایا موهبوع را مورد یوجه لرار داده

عروان مرکز لبهر  خودرردان نظبا( اریشبببی کبه موجب  یقویب   هبای نویا را ببهیباثفرا  عفری و ذهری فهور رتبببانبه

 دانه جهانی شهه ات  می  -ایتایی امر اجتماعی در یاریوب وضای رتانهشتری

دهره که یرونه  شبراتبی تبفاتبی و یاریتی نربان می  به شبفوه جامعه1390مههی خ هتانی و تبمفه لربان ور )پایفز  

ها و یامفا  وتببف ه وعاالن اجتماعی برای پفرببکرد اهها  اتبباتببی جرکشهای وراورانه آن بهوضببای تببایکر و لاب ف  

  نفز  1391وته اتب   در مقابل  محققانی همیون محمود شبهابی و لهتبی بفا  )بهار  شبان مورد اتبتهاده لرار رراهها 

شبود ب هه اکرر کاربران برای  های اجتماعی مجایی وضبایی تبفاتبی ی قی نمیانه که محفا شبکههبه ایا نتفجه رتبفهه

 آورنه  یسهفل روابا خود  اهفای اریکاطا  لهیمی و ایجاد و ههظ اریکاطا  دوتتانه به آن روی می

های  های شبکهههای انجا( شبهه فروف  دهه که هریره هریک ای پژوهشهای انجا( شبهه نربان میبررتبی پژوهش

ها در وضای اجتماعی و تفاتی کرور ایران در های ایا شکههانه اما یاکفه بر فروف  اجتماعی را مورد یوجه لرار داده

انه مورد یوجه  وهبوع شبکهه اجتماعی مجایی ایرسبتاررا( پرداختهیک ای ایا یحقفقا  و یحقفقا  دیرری که به مهفچ

 لرار نرروته ات  

 

 

 . مبانی نظری تحقیق1

 های اجتماعی مجازیگیری شبکهشکل. 1.1

شبهه در ررداررد اجماع و درررونی  لانون و   وضبای مجایی را یک جیراوفای مربترک ذهری تباخته1991)  4برهیه  

هایی در تبهو   کرسبر   ها صبها و یرب ها با مواد ذهری و خاطرا   با مف فونها و دروغیجربه  تبریمفا پر ای داده

  آن را مهان 1984)  5کره و رفکسببونها یعری  مینامرئی ای جسببتجو  یکاد   یقسببف  رویاها و مربباههه تببادری

شبود  و  و درررونی میکره که در آن هر دو بعه وفزیهی و ذهری دیار یحهای همراه با رهبامرهی معروی مییجسب 

 هایی برای اریکاطا  اجتماعی شهه ات      و بستر ایجاد شکهه58-57: 1389)عکاتی و خ ف ی   

داد با عروان  در ایا وضا اولفا تای  شکهه اجتماعی که به کاربران خود اجایه ایجاد پرووایل و وهرت  دوتتان را می

به کار خود   2000   ایا تبرویس در تبا  20:  1392پرور   فاییشبروع به کار کرد )هب  1997در تبا     6تبفهس دررفرز

عروان یک شبببکهه اجتماعی آنایا یک مه  یجاری پویا برای کاربرانش ارائه دهه  یا  پایان داد؛ یرا که نتوانسببب  به

شبروع   10یا الیو ژورا   9ررته  می  8  ب ک پان  7های اجتماعی آنایا  نظفر ایربفان اونفو تبری ای شبکههیک  2001تبا  

ها  وهرتب  دوتبتان و دوایر یادبود بایدیهکررهران و  به ارائه یرکفکا  متت هی ای عم هردهای وری نظفر ایجاد پرووایل

 های خود کردنه  موارد دیرری در ترویس

ویی برای وجود آمه که تببرانجا( به الراولفا شببکهه مربوط به کسبب  و کار به 11  با پفهایش رایض2001در تببا  

یکهیل شبه  به واصب ه کویاهی پس ای آن و در   12های بعه نظفر شبکهه تبفر وجود آمهه در تبا های یجاری بهشبکهه

های تبودآوری  تبای  و وب  14های آنایا دایفر تبای  عروان رلفکی برای وببه 13شبکهه معرو  ورنهتبتر 2002تبا  

بزررتریا شبکهه اجتماعی در ایرترن  محسبوب   2004کا( یاتبفس شبه  ورنهتبتر هریره یا آغای تبا  نظفر مچ دا 

 دلفل مرها  وری و اجتماعی  یعهاد ییادی ای کاربرانش را ای دت  داد  شه  اما بهمی

اتب فس یا اتبتادی  نایا و محکوب دیرری مرل مایهای اجتماعی آایا رونه تبرانجا( ییربرایی برای پفهایش شبکهه

 2003تباختره  در تبا  های اجتماعی آنایا را برجسبته میطور مهاو( پهیهه شبکههبه 2003شبه که ای تبا    15وی ید

هایی اتب  که در تب   دنفا در شبکهه مای اتب فس در امریها یاتبفس شبه که یا امروی ای بزررتریا و معرووتریا شبکهه
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بوک پا به عرصببه  شببکهه دیرری با نا( وفس 2004پرداید  یک تببا  بعه یعری در تببا  تببفقی به وعالف  میهویه مو 

     54-53: 1392رفری داشته ات  )بفا    های یر رذاش  که یا کرون نفز مووقف  

رواج پفها   16طور رسبترده با هضبور اورکا های اجتماعی بهمههو( شبکهه 1383در مفان کاربران ایرانی نفز ههود تبا  

کرد و در مه  کویاهی آنقهر تبریع رشبه کرد که پس ای برییل و امریها  ایران تبومفا کربور بزرو عضبو اورکا   

های  نویسبی نفز معموال  در ردهدر وب 1384و  1383های  نویسبی جهان در تبا شبه  ایرانفان با کسب  ریکه یهار( وب

درصبه کسب    6فز کاربران ایرانی ریکه تبو( اعضبای اورکا  را با ن 1385و  1384های  باالیی جای داشبتره  در تبا 

    13-12:  1392کردنه )برفریان جهرمی   

های هوشبمره و در نتفجه واتب ه یوتبعه ی هاهایی بودنه که بهدر ادامه ی ررا(  وایکر  وایسبا  و ایرسبتاررا( ای شبکهه

صبویی و یربویری  کاهش هزیره اریکاطا  و    مورد    تبهول  به اشبتراک رذاشبتا متا و یربویر  اریکاط ینهه دوتبویه

ها  های مجایی ایا شبکههها و کانا رفری یجاری  آمویشبی و یهریحی ای رروهیوجه کاربران ایرانی لرار رروتره و بهره

ی را  ها  وعاالن تبفاتبی داخ ی و خارجهر روی بر یعهاد کاربرانربان اوزود یا جایی که یعهاد باالی کاربران ایا شبکهه

 ها برای اریکاط با الرار متت   مرد( یرغف  نمود نفز به اتتهاده رسترده ای ایا شکهه

های اجتماعی در ها  هاهر ایرستاررا( به بتش مهمی ای ینهری ایرانفان در وضای مجایی یکهیل شهه  در مفان شکهه

شبان را در ایا  و ینهری رویمرههای تبرشبرام و شبهرونهان عادی همری نماهایی ای خود  اتب   دولتمردان  یهره

رذارنه که شبایه ایا انتتاب به ایا ع   بوده که بسبفاری ای اوراد صباه  نا( تبفاتبی  ع می   پ تهر( به اشبتراک می

آمفز وف تریر  هوشبمره نفز  هرری و وریشبی در ایا شبکهه دارای صبهحه رتبمی هسبتره هریره یح  اجرای مووقف  

    الکته ایرسببتاررا( در ایران یرها عرصببه باینمایی ینهری شببترببی  35: 1398بهار  لرار دارد )محمهی و محمودیان   

های تبفاتبی  مذهکی و پفرفری کسب  و کار یجاری و انجا( یک فیا  و وروش  نفسب  ب هه به مح ی برای بفان دیهراه

     35: 1396و بایاریابی یکهیل شهه ات  )هسری و کانتری  یمستان  

های ایرستاررا( در کاوه بایار یتمفا ن ایرستاررا( در ایران وجود نهارد  اما بر اتام یعهاد نر  آمار دلفقی ای مرترکا

طور  مف فون نهر در ایران عضببو ایا شببکهه اجتماعی شببهه باشببره که آمار آن به 7ههود  1395شببود یا تببا   یده می

جایی که بر اتبام آمارهای مرتربر شبهه      یا35: 1398ای در ها  اوزایش اتب  )محمهی و محمودیان  بهار  وزایرهه

در  1398درصبه ای مرد( ایران یا تبا    30یوتبا مرکز یحقفقا  ایسب ا )مرکز اوهارتبرجی دانربجویان ایران  ههود 

   151: 1398انه )عکهالحسفری و همهاران  یابستان  شکهه اجتماعی ایرستاررا( وعالف  داشته

 ی مجازیهای اجتماعماهیت و کارکردهای شبکه. 2.1

م رم نموده و آن را در   19و یههر تببفار را در کتاب هزار تبب   18بار مههو( ریزو(برای نتسببتفا  17دلوی و رایاری

 20ریربه  لرار دادنه  دلوی معتقه اتب  که در دنفای معاصبر بایی یهرار و یمایز   -وار )درخ  های درخ  یقابل با نظا(

شبهه اتب   به یربری  آنان ریزو( در نهس خود متعهد اتب ؛ یعهدی  جایرزیا بایی همان و یههر باینما و هربولی 

آیاد ای لفه یرانری  ریزو( یریف  و شببفوه انتظا( یهرر و یعهدی اتبب  که به موایا  اوزایش اریکاطایش ییففر ماهف   

برلرار    هایی که مفبان یفزهادهه  هر یعبهدی یک طرم یا الروی لوا( دارد که خود ایا طرم نفز بر هسببب  اریکباطمی

     67-65: 1384یابه )یاجفک   شود ابعاد متعهد میمی

و   22پذیری  مقفام21پذیریانع ا  وار مرهون تببه خرببفرببه عمههعروان یهی ای اشببها  اریکاط ریزو(ها بهشببکهه

عروان    و به81: 1393انه )کاتبببت ز   دتببب  آوردههسبببتره که آنها را ای محفا وراورانه جهیه به  23لاب ف  مانهراری

ها به  انه  شببکههرران و در بعه یمان و وضببا خ ق شببههها در بفا اریکاطیاوتا پفا(الروهای برلراری یمام با  جریان

های اریکاطایی بفا ها انتربار یاوته و در کانا پرداینه که مفان ررهعروان مسبفرهای اطاعایی میبه  24هاپردایش جریان
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های اجتماعی نفز به جای یهفه بر    برابرایا برای یح فل تبباخ  شببکهه75: 1393شببونه )کاتببت ز   ها یوییع میرره

  ه در رروه یاکفه داش    خروصفا  کرررران و ورایرههای اجتماعی بایه بر شهل و محتوای راب

ای تاختار اجتماعی پویا به کار  ای مفان اوراد با رونهدر محفا اجتماعی مههو( شکهه بفرتر برای یوصف  روابا شکهه

های ورهرری برای روابا  آنها را آیمایربراه  25کرره و آلکریو م وییرود که اوراد در آن با یههیرر اریکاط برلرار میمی

یوانه یمفره مربببارک  در  ؛ رواب ی که به باور وی می46: 1388کره )اتبببها    اجتماعی یایه و نوآورانه ل مهاد می

 های اجتماعی را وراه  آورد های جمعی همیون جرکشکرش

ها  فرا  اجتماعی دانسبب  یرا که ایا شببکههیوان  عامل یسببریع و یسببهفل یحوال  و ییفهای اجتماعی را میشببکهه

کرره که شبایه  های اجتماعی داشبته و کاربران با وعالف  در آنها شبهل جهیهی ای یعاما  اجتماعی ایجاد میویژری

ها پس ای وارد  دلفل هرجارهای جاری جامعه غفرممها باشبه  هبما ایرهه ایا شبکههیجربه برخی ای ایا یعاما  به

رذارنه یرا که بهون کویهتریا  های متت   یح  ورببار میاخکار  کاربران را ای طریق ایرببا شببهن اطاعا  و 

 ,Newman)شبود  های تبفاتبی ای تبوی اوراد مریکا مواجه میای وتبفع ای نظرا  و دیهراهیاشبی  کاربر با رسبتره

2014:12)   

همتا هسبتره؛ خهما     در هویه تبفاتبی بیهای اجتماعی در یح  وربار لرار دادن کاربرها با اخکار و اطاعاشبکهه

ورو بر پایه کارکرد کربربی اتبتوار  های ره  های خکری و ایاقها  تبای  های خکری  وباوتبرتی آنایا مانره رروه

های یابرهه  های اشببتراکی یا تببرویسیابی وعا  به وبسببای  یا روینامهشببهه و کاربرها اخکار و اطاعا  را با جه  

 کرره  ه تم  خود مینظرا  تفاتی ب

یر یک وزونی وضبای عمومی در طور دلفقعروان یک وضبای عمومی رسبترده یا بهیوان شبکهه را بهبا لهری یسباهل می

یریا کفهفب  را برای  کرربهه  ببا داشبببتا مباهفب  ببای و عمومی  دلرر(1387نظر رروب  کبه ای نظر اکسبببهورد و هبارفرز )

  با اوزایش همهاری و مربارک   2015) 26رنه و برا به ادعای هریس و هریرانهررونه یئوری بایتبایی دموکرایفک دا

 آلی برای بایاریابی روابا تفاتی هستره های ایههها ابزارآن اوراد و بهکود یجربه

دهرهه صبرعتی متروع و با رشبهی بسبفار  عروان نمایشهای اجتماعی آنایا بهها باعث شبهه اتبتهاده ای شبکههایا فروف  

انه )کریکر و ماریفا   یع که به شببفوه خود طری اتببتهاده کاربران را ای ایرترن  و شببکهه جهانی وب را ییففر دادهتببر

های شببکهه اجتماعی بعه ای  اکرون تببای  طوری که ه   روی به روی ه  محکوبف  بفرببتری پفها کره به75-76: 1390

انه یاجایی  یریا خهما  ایرترنتی در جهان یکهیل شبههتهادهان و مویورهای جسبتجو مانره رورل به پر اتب امیاهو یا ا(

 ,Goncalves, Liu)شبودهای اجتماعی تب ری میکه ای هر پر  تباع  اتبتهاده ای ایرترن   یک تباع  در شبکهه

Xiao, Chaudhry, Hosio& Kostakos, 2015: 80)  

 اینستاگرام. 3.1

شبببه و ررا( که ای ی ررا  و دوربفا های لهیمی اتبببتهاده می)لحظه  که برای   27ایرسبببتاررا( ای دو واژه ایرسبببتر  

  کبه طکق ادعبای  33:  1398پرباه و همهباران  بهبار  رروتربه یربببهفبل شبببهه اتببب  )یقیهبای ووری کبه مرد( میعهس

  در اصبل یرها برای اتبتهاده ای طریق ی ها همراه پهیه آمه و پس ای آن با وب تبایرار شبه )هسبری و 2015) 28ه کرو

     39: 1396ری  یمستان  کانت

انهایی شه که دوتر مرکزی راه 2010خ ق و در اکتکر    30و مایک کرایرر  29وتبف ه کویا تبفسترو(ایا شبکهه اجتماعی به

  در ها  هاهبر تبریعتریا وبراه شبکهه اجتماعی  2015)  31آن در تبانهرانسبفسبهو ایاال  متحهه اتب  و ای نظر واررر

  2018طوری که در ژانویه   به33: 1398پراه و همهاران  بهار  در تبب   جهان ای نظر رشببه محسببوب می شببود )یقی

مف فون نهر بوده اتب    300یعهاد ایا کاربران   2014مف فون کاربر وعا  داشبته اتب ؛ در هالی که در تبا   800بفش ای 

    531: 1397وی مقه( و همهاران  )عرب 
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ها و  دهه که عهسرذاری عهس و ویهئو اتب  که ایا امهان را به کاربرانش میایرسبتاررا( یا ایرسبتا شبکهه اشبتراک 

ور و  بوک  یویفتر  یامک ر و و فهر به اشبتراک برذارنه )نعمتیهای اجتماعی نظفر وفسویهئوهایربان را در دیرر شبکهه

هایی ای جم ه اتببتوری  الیو )پتش ینهه   ارتببا  پفا( خرببوص    و لاب ف  342: 1398یابسببتان   صببهورایی  بهار و

کربه )اککریاده جهرمی و  هبای اجتمباعی متمبایز میوتبببف به دایرکب  و ی ویزیون ایرسبببتباررا( آن را ای دیرر شبببکهبهببه

   47: 1398همهاران  یمستان  

های  کاربران لادر به اتببتهاده ای نویسببه 2015آوریل  27ه و ای هرببت  نفز به ایرسببتاررا( اهبباوه شبب  2011در ژانویه 

انه یا اهباوه شبهه  #هایی هسبتره که با عام   هایی یا واژهها ی عروان هربت  شبهنه  هربت )ایموجی  به  32یربویری

رجر به  دهره یا یربباویر را جسببتجو کرره که ایا مسبباله ممحتوای یرببویری را بهتر وصبب  کرده و به کاربران اجایه  

     33: 1398پراه و همهاران  بهار  پذیری آن شهه ات  )یقیپذیری محتوا و در نهای  مووقف  در روی  یاو  

نوشبته و وف    امهان ویرایش محتوای دیهاری رذاری عهس  عهسبا ایا یوصبف  ایرسبتاررا( عاوه بر امهان اشبتراک 

اوراد    33و نا( کاربری #  و رذاشتا هرت  در ییر آن با عام  با وف ترهای ارائه شهه  اوزودن شرم به یرویر یا وف 

های کاربری  امهان برلراری پفونه والعی بفا هسبباب @را نفز در اختفار آنان لرار داده اتبب   عام   @با عام  

موارد مانره دهه و هر دوی نفز امهان برلراری محتواهای دارای هرت  مرابه را با یههیرر به کاربران می  #و عام  

   33: 1398پراه و همهاران  بهار  کرره )یقیهای پفونهی عمل میپفونههای داده

ایا پ تهر( مانره پای  اجتماعی اتب  که هر کاربر برای خود  برای صبهحه شبتربی خود و در راتبتای اهها  خود   

در فاهر هفچ تبباختاری وجود    رونه تبباختاری در آن در ها  وعالف  اتبب  یرا که در ذا  ایرسببتاررا(وارغ ای هر

نهارد و اتبام آن با ورد اتب  الکته شبایه ایا تباختار در کاربران وجود داشبته و شبرایا اجتماعی  تبفاتبی  ورهرری و  

    61: 1398الترادی آنها را در راتتای یک فغ یا باینمایی یک پارادای  پفش بکرد )بهار و بفژنی  پایفز و یمستان  

 های اجتماعی مجازیسیاسی شبکهاجتماعی و آثار .4.1

ها وضبای  رشبه اریکاطا  ناشبی ای وضبای مجایی یاثفرا  برفادیری بر تبفاتب  نهاده یا جایی که در دنفای کرونی رتبانه

رفرنه  ها میدهره و یعهاد ییادی ای مرد( عقایه تبفاتبی خود را با اطاعایی که ای رتبانهدنفای تبفاتب  را شبهل می

دهی عقایه تبفاتبی را     اما ایا شبهل140: 1392کرره )کاوتبی و کافمی  یمسبتان  ام روتار میشبهل داده و بر آن اتب 

یوان  عکاریی هریره نمیررایانه دانسبب  ب هه رویهردی بفرابفری اتبب ؛ بهیوان صببروا جکرررایانه یا صببرواا ارادهنمی

انسبب  ب هه بایه رویهردی یهرورئالفسببتی  کررهه نهایی ه  دیوان آن را یعففاوضببای مجایی را نادیهه ررو  اما نمی

های اجتماعی  های متت هی را برای شبکههیوان فروف  )دوتبویه  برای آن لائل شبه  با مهنظر لراردادن ایا دیهراه می

ویژه ایرسبتاررا( در ابعاد متت   وضبای اجتماعی و تبفاتبی یربور نمود که در ادامه به برخی ای آنان اشباره  مجایی به

 شود:می

 االذهانی شهروندان . ارتقاء و تسهیل کنش بین1.4.1

آ  برای ههظ روابا متقابل با رخهاد تببریع  با اوراد  ور( ایههعروان یک پ   های اجتماعی مجایی  بهکاربران شببکهه

های  ها  یربببحف  آنها  بایخورد رروتا و برلراری اریکاط ای طریق کانا متهاو  و با هزیره ک  که امهان انتربببار پفا(

یوانره بهون در نظر رروتا  می (Ellison& Vitak& Gray& Lampe, 2014:858)کرره  متت   را وراه  می

عروان یک تبفسبت   های اختفاری  اطاعا  را به یههیرر ارتبا  و دریاو  کرره  در هالی که در رذشبته مریها بهمری

ولهه بفا  ای بیکردنه  محو شبببهن ایا مریها  وجود راب هیربببهفه و انتتاب طکفعی برای اخکار و اطاعا  عمل می

  (coe, 2015: 22)رونه اریکاط و وعل و انهعا  وفزیهی را ممها کرده ات   ن داشتا هفچها بهوکاربران و رتانه

های مجایی مربباههه کرد؛ جایی که ایا  هایی شببکههور(یوان در پ   ولهه را میهای بسببفاری ای ایا راب ه بینمونه 

ینه؛ همان ور که در شببرایا اجتماعی  پرداهای اجتماعی مجایی وقا به انتقا  پفا( بفا ورتببترهه و رفرنهه نمیشببکهه
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 :Johnson& Kaye, 2014)انبههبای متهباویی ایهبا کرده و روابا اجتمباعی متهباویی نفز یولفبه کردهمتهباو  نقش

های رونارون را  دنکا  اطاعا  تبفاتبی روته و عقایه و دیهراهانه که بهها به اوراد ایا امهان را داده  ایا شبکهه(959

  - ی   ایرسبتاررا( و     با رویهرد تبفاتبی و عهس )اتبر    بوک  یویفتر و     و یا وف  نوشبته )وفس در لال  متا یا

 یمان اطاعا  تفاتی یکهیل شونه کررهران و یولفهکررهران ه اجتماعی مراههه و با یایفه یا رد آنها به مرر 

به کاربران لهر  انتتاب مرابع اطاعایی   های اجتماعیالکته ایا نهته را الی( اتبب  مهنظر داشبب  که هریره شببکهه

های اجتماعی  انه اما کاربران بفربتر مهاوع عقایهی خواهره بود که یوتبا اعضبای ییادی ای شبکههتبفاتبی خود را داده

ی  های تفات کرره که ای اوراد لابل اعتماد یا ای اورادی با دیهراهمورد همای  لرار رروته و اهتماال  اطاعایی را باور می

پرهارنه  در ایا مفان  دتب  آمهه اتب  و آنها را بفربتر دارای صبهال  و نمایرهه مراوع خویش میمربابه خودشبان به

های اجتماعی  ورای و ورودهای هویتی در محفا پفرامون ایجاد کرده اتب  اما  هریره ایرسبتاررا( نفز مانره دیرر شبکهه

کره )بهار و بفژنی   نی در هر نق ه ای کره یمفا تبورفری ایجاد میشبهل و ماده آن به لو  ایرفس وارغ ای عام ف  انسبا

دهه دارای  عروان مرا  ایا شببکهه در لسببم  جسببتجو پفرببرهادهایی که به اوراد می   به56: 1398پایفز و یمسببتان 

  طور خودکار پفربرهادهایی همسبو با انتتاب لک ی تبورفری اتب  و با الیک کردن و جسبتجوی یک مههو( مربته  به

    63: 1398کره )بهار و بفژنی  پایفز و یمستان  ارائه می

 . تساهل و رواداری شهروندی 2.4.1

ای  یحوال  شرر  مجاری اریکاطی که با خ ق یک عرصه عمومی امهان اریکاط آنی اوراد با یههیرر را در لال  شکهه

ای اوزایش داده اتب  )هادیان و تبعفهی   تبابقهتبراتبری وراه  کرده  یوان کرربرری و هبری  نهوذ آنان را به طری بی

شببود   یر مییر و در جوامع عمفقجهان رسببترده  و هریه دتببترتببی به وضببای مجایی در تبب   35: 1392پایفز  

شببود؛  های جهیهی برای دتببترتببی بهون واتبب ه به اطاعا  تببفاتببی برای شببهرونهان کاربر وراه  میورصبب  

مرهی ای اطاعا  درتبب  و مرببارک  وعاالنه در نهوذ ای هق انهارناپذیر بهرهعروان کررببرران ذیشببهرونهانی که به

 مهیری  جوامع برخوردارنه  های تفاتی و رفرییرمف 

های تببفاتببی و مهیری  موثر جوامع ایا اتبب  که همری در کرار ه  و با  رفریالیمه مرببارک  وعاالنه در یرببمف 

عروان  ها بهبرخورداری ای هقوق یهسببان در شببکهه هضببور خود را یعری  کرره و با وه  و درک و اهترا( به یهاو 

های متضببادی اتبب  که در وضببای مجایی وجود  ها و باورها و دیهراهنهران اریشوالعفتی انهارناپذیر  در برابر دار

   بردباری و مهارا کرره  7:  1390دارنه )خواریمی  

در هقفق  اصبل نتسب  کرربرری در ایا وضبا هرم  نهادن به یروع و یهاو  به معرای اهترا( به دیرری متهاو   

معرای متعار  کمتر هاک  اتب   یروع بسبفار ییاد اتب  و با  به برهیاتب ؛ در یرفا تباختاری تب سب ه مرای  و ریکه

های هاهبر در ها و تبایمانیابه  اوراد و رروهرذشب  یمان و پفوتبتا اوراد و جوامع جهیه  مفزان یروع اوزایش می

های متهاویی داشبته باشبره که یههیرر را نقض کرره ولی وضبای  ها و آرمانوضبای مجایی هریک ممها اتب  اریش

یوان دیرری متهاو  را هذ  کرد  در ایرسبتاررا( نفز صبهحا  وعا  کاربران متت    ای اتب  که نمیمجایی به رونه

ها به مح ی برای رهتا   دهه که ایا صبهحههای متت   تبفاتبی و الربار متت   اجتماعی نربان میایرانی با ررایش

را  متت   یکهیل شبهه که ای مر ق رهتا و شبرفهن پفروی  ها و یههشبرفهن  ابرای عقفهه و   کاربران متت   با انهیربه

   52: 1396کرره؛ هریره بعضا  واله مر ق ره  و شرود باشره )هسری و کانتری  یمستان  می

 های مرجع جدید . ظهور گروه3.4.1

هفا رتبببانه  ورمی برای مالها که پ   های اجتماعی برخا  دیرر رتبببانههای شبببکههور(  پ   2015)  34ای نظر کو 

هایی برای تبتران کاربران  ابرای عقفهه اوراد بهون ور(ها هسبتره با یکهیل شبهن به پ   کارکران آن یا مواهبع تبفاتبی آن



 

3915 
ماهنامه 

علمی 
(

مقاله عل
می

 _
پژوهشی

) 
جامعه شناسی سیاسی ایران، سال 

پنجم
،شماره 

یازدهم، بهمن
 

1401
 

های دتبترتبی کاربران به  یوان روشراهتی نمیکرره و دیرر بهایرهه دیار تبانسبور یا وف تریر  شبود را یسبهفل می

 برای عقایه را به انحرار مراجع لهر  ترتی درآورد  های ااخکار و اریکاطا  یا روش

شبونه که مفل باعث می 35کرره و به لو  ویرجفرفا و ول ها یمفره را برای یوانمرهتبایی شبهرونهان وراه  میایا شبکهه

شبود  های تبانسبور برای هجو( و امر و نهی درباره ایرهه هررا( ابرای عقایهمان یه برویف  و یه نرویف  یضبعف   شبکهه

هاتب  که باعث شبهه امهان شبرفهن  که ایا ناشبی ای خودمتتاری  یروع و جهانی شبهن رتبانه 169-168: 1383)کفا   

 صهاهای متت   و دریاو  اطاعا  محرمانه وراه  شود 

اوزایه ایا نهته اتب  که  های اجتماعی و لهر  ابرای عقایه کاربران مییهی ای عوام ی که بر خودمتتاری ایا شبکهه

شبود؛ نظامی ای با یهفه بر اریکاطا  یعام ی  عام ف  و یمرکزیدایی موج  یضبعف  نظا( پهرتباالرانه میامعه شبکههج

عم ی ناشبی   -ها با شبهل دادن به رهتمان اخالیکه بر تب سب ه مرای   آمری  و یمرکزررایی اتبتوار اتب   ایا شبکهه

وجود آورده که در ایا  سببتره همرانی هابرماتببی را بهای کرش متقاب ی که به روع مرببها  تببفاتببی یمایل دارد  ر 

یوان ههم ید که به ع   عه( ثکا  موروولوژیک  رردد و میهای مرجع جهیه وراه  میرسبببتره امهان فهور رروه

ها هرجارهای جهیهی شبببهل برفرد که به ک ی  ورهر هرجبارهایی همیون هرجبارهای ایرسبببتاررامی در برخی خرده

یاده   وجود بفاورد )غریهای تبابق بهورهر های کویهتری در خردهورهر کرار رذاشبته و خردههرجارهای تبابق را 

   78: 1398یابستان  

یهی ای ابزارهایی که در شبکهه اجتماعی ایرسبتاررا( بر ایجاد هرجارهای جهیه یاثفررذار اتب  یعهاد والوئر اتب  که به  

کرره یا یعهاد والوئرهای خود را اوزایش  ر معمو  کاربران یاش میطو یریا نماد لهر  و وجهه یکهیل شهه و بهاص ی

شبببود )هسبببری و کانتری   مرزله یک اریش و نماد لهر   هوی  و مرزل  اجتماعی محسبببوب میدهره یرا که به

   56-54: 1396یمستان  

ه  وضای عمومی )جامعه  های جهییر کردن کرتر  اطاعا  یح  یاثفر رروهدر هقفق  ایا وتایل اریکاطی با مرهل 

تباالری را نفز به  های اریکاطی مرد(مهنی  جهیهی ایجاد نموده و با اوزایش امهانا  اریکاطی ناشبی ای کارکرد شبکهه

هبای     کبه ایا امر ای نظر خبانفهی ببا اوزایش آیادی بفبان  آیادی ایجباد انجما112-113:  1384رانبه )یباجفبک   پفش می

ها  تبهف  کردن کاربران در یولفه اطاعا  و به  م     -طروه  کاهش موانع مریهای دول   جهیه  اوزایش اریکاطا  دو

   148: 1391پذیرد )تاروخانی   یالش کرفهن دتتاوردهای اطاعا  دولتی صور  می

 . تحرک جامعه مدنی با ظهور جامعه گفتگومحور4.4.1

صببور   های اجتماعی با وراه  کردن امهان یکاد  پفا( با اوراد متت   و متروع و ارتببا  پفا( بههای شببکههور(پ   

تبباینه که هببما ههظ  ای ای اوراد یا در یما( وضببای شببکهه کاربران را لادر میمسببتقف  به یک ورد خاص  مجموعه

 ,Ellison& Vitak& Gray& Lampe)کرره  های اجتماعی لک ی خود  روابا جهیهی با دیرران ایجادشببکهه

  وضببباهبای نویا عمومی را برای اطاعبا   بحبث و 1998)  36و ببا ایا فروفب  ای نظر دارام ک رر  (857 :2014

ای برای یقوی  دموکراتبی و اوزایش انتربار اوهار مترلی و مرتقه دارنه رهترو و مربارک  یولفه کرره که نفروی بالقوه

های وعا  در ایا وضبا همیون ایرسبتاررا( نه به اجزای بسبفار عجف  و     یرا که ذا  شبکهه196: 1391)تباروخانی   

رردد مهاهفمی یون  غری  یهرولوژی ب هه به مهاهف  اتباتبی در ع و( انسبانی که لرون متمادی محل نزاع بوده بر می

خود که همه هو  محور ورد لرار  آیادی  عهال   هری  شبتربی  هق افهار نظر  ابرای عقفهه  خودشبهووایی و ابرای 

یوانه ای ییر به باال یاثفررذار باشبه و بهون موانع تبفاتبی  اجتماعی  ورهرری و التربادی  دارد  کاربر ایرسبتاررا( می

 ای  اتبببتهباده  ببا 37برجس  و   و هتی ببه بباور برونز64: 1398صبببهایش را ابرای کربه )بهبار و بفژنی  پبایفز و یمسبببتبان  

  یا   تبفاتبی  هایهویه در  عمومی ایهاق یک به  اریکاطا  در ایرسبتاررا(  ای  خاصبی  هل دادن نوعبا شب   خاص  هایهربت 

   32: 1398  بهار همهاران  و پراه یقی)نران دهره جمعی و  تریع  اجتماعی واکرش و  ورهرری
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های اجتماعی در دتبترم و در عفا  های کاربردی رتبانهایا وضبا اریکاطا  تبفاتبی را یسبهفل کرده و با فهور برنامه

یر  مهنی وعا  تباختا یک جامعه  های غفرانتهاعی نفز بتوانره وعههوجود آورده که تبایمانها  پفیفهه ایا امفه را به

  (Lovejoy& Saxton, 2012: 349)ب وشانره    عمل »رهترومحور« و مرارکتی به کمک وب را جامه

ط کی  ها و رهتروها و یکاد  اطاعا  آیادانه و بهون ت  هرفری بر اتام بحث در ایا وضبا اوهار عمومی اجایه شبهل

های اجتماعی با ایجاد رسبتره نویا همرانی به ایجاد یک جامعه مهنی که همه الربار جامعه با  انه و شبکههرا پفها کرده

پرداینه کمک خواهه کرد  ر یعامل و مریکا هسبتره و به آتبانی و آیادانه به یکاد  اطاعا  و بحث و رهترو میه  د

های مکتری بر ایرترن   : »بهون شببک ایا پفرببرو  38  یا جایی که ای نظر پاتببها  پریسببتون204: 1391)تبباروخانی   

های عمومی )تببفاتببی و ورهرری   ای هویه های جهیهی را برای اشببها  بهیعی)یعری کاربردهای یعام ی  ورصبب  

های روشا متمرکز هستره )کریکر  ط کی و بحث هایی که بر دتبترتبی بای  مساوا رذارنه  هویههابرماتبی پفش رو می

    317:  1390و ماریفا  

 های سیال. توسعه روابط اجتماعی و ظهور هویت5.4.1 

کرره   رفرنه یک مهالمه یا رهترو را ایجاد میهای اجتماعی صبور  میشبکهههای اجتماعی که در بفا کاربران  یعامل

های اجتماعی  در نتفجه مرجر به یکاد  اطاعا  خواهره شببه  ایا یکاد  اطاعا  یوانایی ایا را دارد که روابا و رره

مک کرره که بتوانره با دیررانی که  ها ایا لاب ف  را نفز دارنه که به اوراد غریکه ک بفا اوراد را بزررتر تباید  ایا شبکهه

های موهبوعی کاما  مریکا با محتوا در عروان نمونه اتبتهاده ای هربت ها دارنه راب ه برلرار کرره  بههایی با آناشبتراک 

هایی که محتوای یهسبانی را به اشبتراک  تبایی بفا صبهحهپذیری م  وب ممها اتب  به شبکههایرسبتاررا(  غفر ای یاو  

   51: 1398پراه و همهاران  بهار  ه و ایجاد همهاری بفا آنها مرجر شود )یقیرذارنمی

های آنایا و انه یمانی که شبکهههای اجتماعی نربان دادههای اتبتهاده ای شبکهه  روی الرو 2011)  39یحقفقا  یایورا

که ایا روابا آنایا بودنه که   دهی ای آنایا به آوایا بوده؛ به ایا معریآوایا با یههیرر هم وشبانی داشبتره جه  

کردنه ایا اریکاط ای آنایا به آوایا را در بفا اجتماعا  دوتبتان مجایی در های یهره به یهره را ایجاد میمالا 

های متت   م ی  صببرهی   ها و اماکا متت   و اجتماعا  بررزارشببهه به مراتببک  بفا کاربران ایرانی در مراتببک  

 راههه نمود یوان ممذهکی و    می

های ورهرری و ای جم ه هوی  و  رراییشببهن بسببفاری ای انواع خاصیوانه برجسببتهیهی ای یکعا  ایا اریکاطا  می

های اجتماعی هوی  وردی و کرش  ررایی در وضببای جهیه اتبب   رتببانهابعاد آن باشببه  یهی ای ابعاد هویتی  جمع

  یا جایی  13: 1392  درررون کرده ات  )برفریان جهرمی   جمعی را در وضای مجایی با آنیه در دنفای والعی ات

معرای تبفا  بودن هوی  و ییففر آن با ییففر شبرایا  که هوی  انسبان معاصبر خرب تی بایانهیربانه یا باییابی یاوته که به

الروهای روتاری  ناشی ای اتتهاده اوراد ای انواع ابزارهای الهترونفهی نظفر ایرترن   ماهواره و رایانه و بسا و رسترش  

 مرابه در ت   جهان ات    

شببود که در پراه وراوری امور هقولی  تببفاتببی  وری و  ایا یرهپارری هویتی یمانی ای اهمف  بفرببتری برخوردار می

ای یهویض و مرتقل شبهه  ها دیرر یرانه نرهکان هوی  م ی نفسبتره و ایا نقش به جامعهشبهه و دول  التربادی جهانی

متعهد یبانی  لومی و ورهرری یقسببف  و به یمایزهای خود آراهی یاوته اتبب  که بتش مهمی ای ایا  های که به پاره

ها نقش موثری  یابرهه و دموکرایفک وراوری نویا اتبب  که در ییففر شببهل وواداریمعادله ناشببی ای ماهف  رسببترش

رذارد که  ها یاثفر میشببهن ایا یهاو   و پ تهر( ایرسببتاررا( نفز ایررونه بر رادیها  213-212: 1387یاوته )نرببری  

کره در جستجوهای بعهی یما( صهحه جستجوی ایا کاربر به تم  آن ولتی کاربر یک مههو( خاصی را جستجو می

دهه و در های جسبتجوی ایرسبتاررا( او را به تبم  همان مههو( تبوق میشبود؛ در والع الروریت مههو( کربفهه می

تبایی ایرسبتاررا( برای کاربر  کره  ایا نوع ای برجسبتهجسبتجو شبهه اولفه رادیها  می درایمه  او را در لکا  مههو(
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کره  ای تببوی دیرر هوی  او ای موهببوعی که در عاله اولفه اتبب  را به  طور غفر ارادی هویتی صبب   ایجاد میبه

   56-55: 1398برد )بهار و بفژنی  پایفز و یمستان  یر شهن در موهوع مورد نظر میتم  عمفق

 . شبکه ارتباط اجتماعی پویا6.4.1

های وضبا و یمان ورایر روته و یک مهان  های اجتماعی ایا اتب  که ای محهودی  یهی ای بزررتریا نقاط لو  شبکهه

یوانربه روابا اجتمباعی خود را ببا دیرران ههظ کرربه  ایا آورد کبه ای طریق آن اوراد میمجبایی برای مالبا  وراه  می

های اریکاط اجتماعی ای ینهری والعی به وضبباهای  دهه که با رسببترش مریهای شببکههربران امهان میفروف  به کا

ای ای متباطکبان رو ببه رو شبببونبه و یعباما  جهبانی مفبان مرد( را کبه عایق مربببترک دارنبه پرورش  مجبایی  ببا یوده

در ایرسبتاررا( نفز با انواع رونارونی ای      2: 1393دهه )اخوان مایری و نوغانی و مظ و( خراتبانی پایفز و یمسبتان می

رفرنه که واله یجربفا  و روابا  های اورادی در صبهحه او  ایرسبتاررا( ما لرار میشبوی  و پسب  ها مواجه میباینمایی

انه )هسبری و  واتب ه یحوال  وراوری به شبهل مجایی در نزدیهی ما لرار رروتهای  و بهمربترک پفربفا با آنها بوده

   37: 1396ی  یمستان  کانتر

های اجتماعی مانره دوتبتی  یربهفل راب ه  کرره و روتارها یعاما  اجتماعی نقش اتباتبی را بایی میدر ایا شبکهه

 ,Kim&Ahn)کرره ها همانره یعاما  رودررو عمل میهای اوراد در ایا تببای  جسببتجوی اطاعا  و لضبباو 

در ایرسبتاررا( الیک به مرزله یحسبفا و نفز   طوری کهیابه بههای متت   اشبها  متهاویی میکه در شبکهه (2013:1

 یابه   ایجاد راب ه اجتماعی و کامر  به مرزله مفهان رهترو معری می

های اریکاط  های پفربروته بهکود بتربفهه و شبکهههای وضبای مجایی روابا مفان اوراد را با وراوریاتبتهاده ای شبکهه

صبببور  آنایا بهره بکرد و ایا اطاعبا   شبببهه ببهطاعبا  یوییعیوانبه ای اکرربه و جبامعبه مییر میاجتمباعی را لوی

رفری به تببم   کردن در ایرسببتاررا( یرها به شببهل جه  عروان مرا  الیکبه  کرهجامعه را بفرببتر موثر و مترببل می

یربویر یا ویهئو نفسب  ب هه به معرای آغای راب ه نفز هسب  که طی آن ای طریق یک عمل نمادیا  لمس کردن دکمه  

های ورد  رفرد و بایخوردی ذهری یا عاطهی و کرربی عم ی همانره الیک پسب  الیک  پفونهی مفان دو ورد شبهل می

    50-33: 1396شود )هسری و کانتری  یمستان کررهه را موج  میالیک

 پذیری سیاسی. ارتقاء سطح جامعه7.4.1

یر را یروی   های مهنیراد و یهسبفر ولایع خکری  روتارهای ذهری اویوانره با یحریک اتبتهال های اطاعایی میرتبانه

 &Gil de Zuniga& Jung)های عمومی شبونه داده و در نتفجه  باعث یقوی  ورهر  مربارک  اوراد در هویه

Valenzuela, 2012: 322)  کردن« بوک و لفرهبهیا  »الیبکهبایی در وفسطور مربا  اوراد ببا عضبببویب  در رروهببه

کرره که دررفر  کردن در مورد یک موهببوع خاص اهسببام میبوک یا ایرسببتاررا( هتی یویف  یک صببهحه در وفس

یا جایی که ای نظر  (Schlachte, 2014:23)کرره  ها مربارک  میخود هسبتره و در ایا وعالف   های جامعهوعالف  

تباید یا  کاربران را لادر می  رفردهای نو که برای مربارک  بر پایه اریکاطا  شبهل میکاتبت ز ایا امهانا  و لاب ف  

 جهان مجایی خود را بر پایه دموکرایفک شهن باورهای خود برا کرره 

کررهه  ب هه اورادی هستره که به کمک وراوری  یوانایی دتتفابی  عمو( مرد( نه متاط  هستره و نه مرر   هادر شکهه

  های کویک و بزرو هبببما کاهش هزیره ههها به کمک شبببکبه تببب وم باالیری ای پفیفهری را دارنه  ایا وراوری

دهه و ای طریق مربارک   شبونه ورهر  همررایی ذهرف  عمو( مرد( را شبهل  مربارک  و برلراری اریکاط باعث می

   (Young, 2012: 8-9)کرره ها و محتواها را با یههیرر همسو  در شکهه  اوراد وضا

انه که به کمک آن مرد( ینهری خود  اجتماعی الیه آنایا جهیهی را تباختههای    رتبانه40پرووسبور ون دیک  ای نظر

رذاری و داوط کانه عمل  یا جایی که مرجر به یایش ورهرری ای به اشبتراک  (coe, 2015:17)کرره  را تبایمانههی می
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ها یعامل انسببانی  ور(کرره  ایا الیه ای پ   های آنایا و آوایا بفرببتر در ه  نهوذ میجهان  انه و هریهکردن شببهه

    دههت   اجتماعی بزررتری را یح  یاثفر لرار می

های والعی در ها   ه ی برای مرببهل جماع  اتبب  )آنجا که جماع    معتقه اتبب  وضببای مجایی راه1389بل )

کاطی که در های اری  اوراد با اتبتهاده ای یعهاد ییادی ای شبکهه1388انه  و ای نظر تبوریا و یانهارد )مرو ی قی شبهه

ها مرکع وربار اجتماعی برای  دهره؛ یرا که روابا مفان وردی در شبکههپذیری خود را رسبترش میاختفار دارنه جامعه

ها و اوهاری اتب  که یک کاربر دارد  در ایرسبتاررا(  همروایی با هرجارهای رروه و مرکع همای  اجتماعی برای اریش

اوته  در هقفق  ولتی الیک های بفربتر ایهاق مینوآور و دتب  یاوتا به الیک  ایا همروایی با باال روتا والورهای ورد

یوتبا دیرران ر  داد در والع هرجار آن عمل یا هه ییادی شبهل رروته اتب  ییرا اورادی که یوانایی انجا( دادن آن 

یاده  یکعفب  نمبایربه )غریکرربه ببا انجبا( آن خود را در آن دتبببتبه لرار دهربه یبا هبهالبل ای آنهبا  عمبل را دارنبه تبببعی می

   76: 1398یابستان  

 های اجتماعی و سیاسی مشارکت. کاهش هزینه8.4.1

های  طور مهاو( در ها  رسبترش به انواع جهیهی ای اریکاطره که با وراوری یسبهفل شبهه و شبکهههای مربارک  بهراه

های  های جمعی لهیمی با رتببانهانهدر مقایسببه رتبب   41کرره  ج  یسببتراجتماعی مسببفر بالقوه دیرری را وراه  می

های لهیمی نهارنه    مربارک  اتب   ممها  رویه: »آنیه رتبانهدیجفتالی جهیه ای لحاظ بای بودن و لاب ف  یعامل می

شهه روش دهف   وف   و ی ویزیون یماشا کرف   اما شانس های هکااتب  روینامه و مج ه بتوانف   به رادیو و موتفقی

    318:  1390های جمعی نقری داشته باشه    انهک ات  )کریکر و ماریفا  ی ما در رتانهایرهه هر کها( ا

ها و نحوه واکرش متاطکان لهیمی و کاربران امرویی  آنیه مسب   اتب  فهور رتبانه اجتماعی با ییففر در محفا  کانا 

ری همراه باشبه یرا که کاربران  باعث شبهه که ماهف  غفر رو در روی اریکاطا  الهترونفهی با ریسبک شبرمرهری کمت

:  1390انرفزه بفرببتری در بایی با هوی   روتارهای آیمایرببی و ارائه یرببویری غفر والعی دارنه )اهمهیاده کرمانی  

ها   یوانه اریشهای نمود خود  میطور مرا  در وضبای ایرسبتاررا(  کاربر با دتبتهاری و ایجاد ییففر در شبفوه   به217

یری نسببک  به صببحره  های جهان ذهری خود را نرببان دهه  در والع ایا وضببا صببحره نمایش کاملباورها و جذابف  

:  1396مرهرد و ربفعی  پایفز های نمود خود وجود دارد )هاشبمینمایش رو در روتب  یرا که کرتر  بفربتری بر شبفوه

164   

های  ای بسببترتببای بریری شببکههطور وزایرهههای اریکاطا  و هماهرری  بهها با کاهش هزیرههببما ایرهه ایا شببکهه

ها بهون هضببور وفزیهی یا  طوری که اوراد و رروهانه بهغفرمتمرکز بر دیرر اشببها  تببایمانی در ایران امروی شببهه

:  1386رای الها( مربترک به ه  مریکا شبهه )یاجفک ب -شبراتبی هسبترهمرل اهزاب که نفایمره رتبمف    -تباخ  نهادی

 کرره  آوریری میتایی برای مسئوالن کرور نقشاجتماعی در یرمف   -های تفاتی  و با یرهفل کم فا236-237

های انجما دهرهههای اجتماعی نراندر هقفق  انترار اطاعا  تفاتی نه یرهان مه  و بفان عقایه تفاتی در رتانه

دتبترتبی عمومی به متاطکفا    ها با روا داشبتا اجایهی ای مربارک  دموکرایفک اتب  یرا که ایا شبکههجهیه مهم

های یوانمرهتببایی شببهرونهان در یاثفر بر همتایانرببان را محقق خواهره کرد و ای ایا طریق در یاش رسببترده وعهه

مستقفمی  در ت   کان دارنه و ورهر   کرره که یاثفرا  هقفقی  هریره غفر یری مرارک  میهمایتی عمومی وتفع

ع   داشبتا فروف  یقوی  هوی  و اشبتیا  مهنی و نفز  های دیجفتا  نظفر به نظفر بهیاوته رتبانهمربارک   پرورش

یا جایی که کاربران   (Penney, 2015:52-53)هموارکردن راه مربارک  دموکرایفک آیرهه بسبفار تبتوده شبهه اتب  

هایی ه  که به موهبوع خاصبی اخترباص داشبتره به  های ایرسبتاررا( هتی در صبهحهت ایرانی در اتبتهاده ای هرب 

   50:  1398پراه و همهاران  بهار دهره )یقیرویهادهای ورهرری و اجتماعی و مسائل روی واکرش نران می

 . اقتدارگرایی جدید و کنترل اجتماعی9.4.1
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یابه مرجر به  های اجتماعی  همیون ایرسبتاررا(  بروی میآنیه در تب   او  روتاری در نمایش فاهری خود در شبکهه

یوانه شبهل دو( اثررذاری ورهرری را مربته نمایه؛ یمانی که کاربر  شبود که مینوعی ییففرا  اریشبی و باوری می

دهه و باییعری   ورهر  یا شببهل هرجاری نمایرببی که پسببره کرده به مرور هوی  خود را ییففر میبر اتببام خرده

 یریا اثر ورهرری در ت   وردی برای کاربران باشه  یوانه عمفقیه  ایا شهل مینمامی

های اجتماعی  تبباییآ یوانه شببهل روتارها و هرجارها را در جامعه مفزبان ییففر دهه به ایههاثررذاری دیرری که می

رر را ای طریق  مربباههه  های نمایرببی در ایرسببتاررا( کاربرانصببور  ک ی روا ها و بهورهر مربوط اتبب   خرده

   78: 1398یاده  یابستان  تاید )غریدهرهران هرجارهای جهیه متاثر میوتف ه اشاعهالروتایی به

یابه که دتببترتببی جهانی و کاهش یاوتا هزیره یعامل و کسبب  اطاعا   ایا اثررذاری یمانی اهمف  مضبباعهی می

در الربی نقاط جهان اطاع یابره و انعهام ایا روتارها در کاربران را لادر تباخته یا ای رویهادهای عرصبه تبفاتبی  

رفری الروهای نویری ای التهار  یوانه باعث شببهلدهه میهای اجتماعی در اختفار کاربران لرار میاخکاری که شببکهه

دهه که بالقوه  به کاربران می  های شبتربی تبفاتبیرفریییرا یک مرکع نامحهود برای یوتبعه جه   شبهرونهان شبود

 عروان یک عامل پفررفری کررهه یا محرک بر باورهای وع ی آنها یاثفررذار ات  به

های تبایر  متاثر ای وراوری اطاعا  باورهای ورد در باب مربارک  تبفاتبی با رونه رو به رشبهی یح  یاثفر وعالف  

به اوراد و  و  (Borzsei, 2013:18)اوراد عضبو تبفسبت  تبفاتبی یا روتارهای شبهرونهان تبایر م ل شبهل رروته اتب   

های وضبای مجایی به یالش با نظ  اجتماعی و تبفاتبی برخفزنه   ها ایا یوانایی را داده که با اتبتهاده ای فروف  رروه

رفری ای ایا وضبای التهار تبویا در بهرهای دانربراه مفره  43ای دانربراه جان هاپهفرز و کایریا تبفهفرک  42ماررار  کئک

یوانره با طرم موهبوع در یوانره شبرایا کربورهایربان را ییففر دهره میانه وعاالن تبفاتبی در کربورهایی که نمیمهعی

نمایره    ها اتبتهادهها و البی با ههوم  های ههوم  تبایی تبوء اتبتهادههای ورام ی ای لهر  هامفان برای ع ریشبکهه

     46: 1390)خ هتانی و لربان ور  پایفز  

های به  الم  ی را ایجاد کرده و رروهای عمومی و بفاهای جهیه اهسببام وجود داشببتا هویهبا ایا فروف   وراوری

شبهه و نایوان یوانایی یاوتا  و به اوراد به هاشبفه رانهه  (Miladi, 2016: 36)یر تباخته  هاشبفه رانهه شبهه را لوی

 انه ی خود در جهان را دادهصها
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 گیرینتیجه

های الهترونفهی انترببار    ایرترن  و تببفسببت 2011در تببا     44هقوق برببری تببایمان م ل متحه  طکق رزارش کمفته

های اریکاطی در ای شببفوهها به مفزان لابل ماهظههای لابل همل با یسببهفل یکاد  نظر و ایههاطاعا  مکتری بر ابزار

های برفادیری در تبباختار مراتببکا  و  های اجتماعی با درررونیانه؛ ایا ییففر در شببهل شببکههر دادهجهان را ییفف

های  مررباء فهور ورهر  45اریکاطا  انسبانی همراه بوده و نوع جهیهی ای یعاما  انسبانی را شبهل داده که ای نظر بل

شببونه  الکته هریک ای  تببرع  ناپهیه میهای جهیه بهشببهه که در یمان محهودی شببهل رروته و با فهور هوی  آنی

عروان مرا  در ایرسبببتاررا(  هرجارهایی  طوری که بههای اجتماعی با الزاما  خاص خود نفز همراه اتببب  بهشبببکهه

های ایرسبتاررا(  رای خالف  و ییکایی بربری  تباده و مورد لکو  یاریوبکرره که مورد نفای  داتبرع  رشبه میبه

 بوده و اورادی با یعهاد والوئر باال آن را انجا( دهره 

  با یسببهفل رهترو  امهان یعامل با واصبب ه  و یعامل همزمان   1390های نویا ای نظر عام ی )با ایا ها  ایا رتببانه 

های متهباویی با جهبان وفزیهی ایجباد کرده که مکتری بر  و هاوظبه مجبایی فروفب  والعی مجبایی بودن  غفر مرکزی بودن  

ایا فروف   ورهر  برابری با هه  مربارک  و همهاری ذهری و عم ی در راتبتای بهکود کمف  و کفهف  ینهری در 

 های ورهرری  الترادی  اجتماعی و تفاتی شهل رروته ات    یمفره

های مجایی موج  ییففر در نظا( ر ایا یحقفق مورد یوجه لرار رروته شبببکههدر یمفره  اجتماعی و تبببفاتبببی که د

طور ی ویحی نو  های اجتماعی همیون ایرستاررا(  بهاریشی؛ باورها و روتارهای کاربران شهه و نو بودن وراوری شکهه

رخی ای آثبار کربه کبه پژوهربببرران ببه بشبببهن و نوررایی در محتوا و تبببکبک ینبهری را ببه کباربران خود یحمفبل می

  به  2013انه؛ دی رراییا  مک ک وی  بولا و روجاش )های اجتماعی بر وضبای تبفاتبی اجتماعی اشباره داشبتهشبکهه

  به راب ه اتبببتهاده ای یوئفتر و وه  روتارهای آنایا و  2015راب ه یوئفتر و روتار تبببفاتبببی  مهتبببا و اتبببایا )

بوک  لفرههیا و اتببما  ورله و روتار  هرجارهای موجود در وفسها  اهها  و    به راب ه ویژری2009پاپایاریسببی )

ویژه ایرسبتاررا( در ایران کمتر پرداخته  های اجتماعی بههای اجتماعی و تبفاتبی شبکههکاربرانربان  اما به ایا فروف  

 شهه ات  

وضببای اجتماعی و   های پرکاربر )ایرسببتاررا(  درهای یهی ای شببکههرو با بررتببی فروف  در ایا راتببتا یحقفق پفش

تفاتی ایران به روش یح ف ی به ایا نتفجه دت  یاوته ات  که ایا شکهه با یسهفل اریکاطا  اجتماعی در ابعاد ذهری  

ها در هوادث اجتماعی و  ها و متاله  و عفری و عه( نفای به شبببراتبببایی اجتماعی کاربران در افهارنظرها و مواوق  

 های مرارک  را در پی خواهه داش    زیرهتفاتی و کاهش ریسک شرمرهری  کاهش ه

نارزیری ای لرار رروتا در معرض نظرا  و انتقبادا  و عه( امهبان هذ  کامل نظرا  متبال  و نارزیری ای مواجهبه  

برداری ای ایا شبکهه و  تباید  هبما ایرهه تبهول  بهرهبا اخکار متال  یمفره یسباهل و رواداری کاربران را وراه  می

های مرجع جهیه در لهر  اجتماعی و تبفاتبی را وراه  مسبفر مربارک  در لهر  یمفره ایجاد رروهکویاه نمودن  

 هوی  بستر جذب همههران و کس  هوی   هریره مجایی  را خواهه بترفه های کویک و بینموده و به رروه

  46و رررسببون   دهه و انهیرببمرهانی همیون بوتببیهای اجتماعی و تببفاتببی در عرصببه عفری ر  میهریره پهیهه

برهی  شبببونه در دتبببتههای یعام ی انجا( میور(  معتقهنه افهارایی که در تببب   شبببهرونهی ای طریق پ   2001)

ایرهه ایا ابعاد  عروان وعالفتی نمادیا ای مرببارک  تببفاتببی مادی مجزا و متمایز هسببتره اما  های« ب»مرببارک  رتببانه

به    بفرانهوالعلهری غفر  االذهانی بمانه و به عرصبه عفری جامعه رتبو  نهره در وضبای بفادر جامعه ایرانی مربارک   

های اجتماعی مجایی و  یوجه بفربتر به ورهر  تبفاتبی شبهل رروته در شبکههبرابرایا الی( اتب  با   ؛رتبهنظر می

رفری  بهرهتبی برای  تبفا وضبایبرای ییففر یهریجی الی(  بسبتر تباالری دیری   های مرد(یقوی  شباخهاهرباء و  



 

3921 
ماهنامه 

علمی 
(

مقاله عل
می

 _
پژوهشی

) 
جامعه شناسی سیاسی ایران، سال 

پنجم
،شماره 

یازدهم، بهمن
 

1401
 

وهری    هایلال  تبفاتبی ایا پهیهه با  اجتماعی و   آثاریا ای مواجهه    شبودایا پهیهه نوفهور و نارزیر وراه  مراتب  ای 

 پفررفری کرد    جامعه ایرانی
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