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چكيده
گسترش شبکههای مجازی و اینترنت ،شیوههای اجتماعی شدن را دچاار چاا ا اساسای هارده
است؛ بهنحوی هه سبب شده است تا جامعه شناسان از مفهوم «اجتماعیشادن ننییا » سان
بگویند .تفاوت نسلها در فرایند اجتماعی شدن (مجاازی و ییرمجاازی  ،ممکا اسات موجاب
شکلگیری معناها و ابژههای معنابنا متفاوتی شود .روش پژوها حاضر ،مبتنای بار پاارادایم
تفسیری  -برساختی بوده است هه با بهرهگیری از روش «مردمنگاری مجازی» صاورت گرفتاه
است .جامعه نمونه تحقیق 27 ،نفر از هنشگران شبکههای اجتماعی مجاازی فعااد در ترگارام و
وایبر بودهاند هه به شیوهی نمونهگیری نظری و هدفمند انتناب شدند .دادههای ای پاژوها از
طریق مصاحبه هیفی عمیق و باز جمعنوریشده است .یافتههای پژوها حاضر نشان داده است:
محدودیتهای جهان عینی ازیکطرف و فانتزیهای فضای مجازی از طرف دیگر ،ساوهههاای
جوان را به سمت استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی و نهایتاا باه «مجاازی شادن هانا»
رهنمون میهند .سوهههای مجازی ،جهان ذهنی خاص خود را بر میسازند هه بههری مایتواناد
به حاظ معناها و ابژه ها همچنی سیا یت و سرعت تغییر ،متفاوت از جهان عینی و واقعی باشاد.
نتایج پژوها نشان داد :استفاده و عضویت در شبکههاای اجتمااعی مجاازی ،سابب برسااخت
شکافهای معنایی دروننسری ،سرگردانی معنایی و سیا یت ابژهگی و ناوعی دو مرهازی شادن
معناهای نسری شده است هه ای مسئره می تواند تمایز معنایی و هویتی بی نسلهاا ،همچنای
شکاف نسری را سبب شود.
واژگان کلیدی :شبکههای اجتماعی مجازی ،مجازی شدن هنا ،ابژه نسری ،شکاف نسری.
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مقدمه
جامعهشناسی نسللی و هلویتی در ادبیلات جامعلهشلناتتی ایلران در دهلهی اتیلر جایگلاهی
محوری داشته است؛ بلهگونلهای کله ملیتلوان دهله  80را بسلتر برجسلته شلدن دگرگلونی
فرهنگی و مناسبات نسلی دانسلت (جمشلیدیها و تلال ننلاه .)56 :1388 ،در بررسلی مسلئله
نسلها ،توجه به مسائلی چون هویت نسلی ،ابژههای نسلی ،ذهنیت نسلی و بلی نسللی ،تلیلی
نسل از تود و دیگری ،بازنمایی نسل ها در جامعه و ...ازجمله مسائلی هستند کله از اهمیلت
زیادی برتلوردار ملیباشلند .در نیونلدهای نسللی ،شلدت نهلا ،محتلوا و کیفیلت ایل
نیوندها ،تغییرنذیری ن بر اساس طبیه ،جنس ،مکان ،فرهنگ ،مراحلل زنلدگی ،ملوز ،
شرایط مادی و استعداد برای تغییر بهوسیله کنش سیاسی ،الزمه اساسی تحلیلل رفتلار فلردی
در بررسی مسئله نسلها است (ناروان  1و ناسم  .)71 :2004 ،2نسل ،بهعنوان یك واقعیت به
بازتشخیص تجربیات مشتر افرادی که در فضای تاریخی و فرهنگی متولدشدهاند ،یعنلی
کسانی که احساس میکنند با معاصرینشان مرتبط هسلتند ،بسلتگی دارد؛ چراکله بله لحلا
تاریخی ،سرنوشت مشترکی دارند .بنابرای یك نسل بلهعنلوان یلك واقعیلت ،فیلط شلامل
افرادی که به لحا تاریخی همدوره هستند ،میشلود (چیلتسلاز قملی .)89 :1386 ،معلانی
مشتر یك نسل ،عامل مهمی در هویلتسلازی ن نسلل اسلت .در فر ینلد شلکلگیلری
هویت نسلی ،روایلت یکلی از مهلمتلری عواملل اسلت .درواقل نسللهلا بلا روایلت معلانی
مشترکشان ،برای تودشان هویت میسازند .هلویتی کله گلاهی اوقلات در تیابلل بلا هویلت
نسلهای دیگر است؛ بهعبارتیدیگر ،هویت نسلی حاصل وجود یك «دیگلری» اسلت و در
تیابل با ای «دیگری» است که هویت نسلی شکل میگیرد .نس بهطلورکلی ،وقتلی از نسلل
سخ می گوییم ،منظور گروهی از افراد که در زمان واحدی متولدشده و تجلار ،،منلاف و
نظرگاههای مشترکی دارند و به ای تجار ،و مناف گلاهانلد ،اسلت (کلورری.)67 :1387 ،
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البته تأریرات تجربه مشلتر (رتلداد مشلتر ) ملیتوانلد فراتلر از نسلل در جریلان باشلد،
بهعنوان نمونه میتوان به تأریرات هولوکاست اشاره کرد که چندی نسل را تحت تأریر تود
قرار داد (وایزل .)2007 ،1بر ای اساس ،هویت نسلی شامل مجموعهی ابژهها و ذهنیتهلایی
است که اعضای یك نسل در ن مشتر هستند و در تعریف تلود ،نهلا را در تیابلل بلا
ابژهها و ذهنیتهای دیگر نسلها قرار میدهند .عالوه بر اشتراکات ذهنی و عینی نسل ،نلو
نگاه و ذهنیتی که نسل نسبت به دیگلر نسللهلا دارد ،در شناسلایی و در هویلت نسللی از
اهمیت برتوردار است.
باوجود اهمیتی که معناها و کنشهای نسلی در جامعه معاصلر ایرانلی ملیتوانلد داشلته
باشد ،امروزه با تغییراتی که در قدرتِ جامعهنذیری اتفاق افتاده است ،ای معناها و کنشهلا
با چالش مواجه شدهاند .در چند دهه اتیر ،رشد رسانههای ارتباطی ،انیالبی عظلیم را سلب
شده است؛ بهگونهای که انسانهای نلوی بلهصلورت لحظلهای در معلر هجلوم معناهلای
متفاوت و مختلفی هستند که از رسانههای مختلف تبلیل ملیشلوند .اان بودریلار ( )1389از
ای روند با عنوان انفجار نشانههلای معنلایی یلاد ملیکنلد .توللد و وهلور اینترنلت ،انیلال،
تکنولوایك ارتباطی را به سرانجام رساند و رسانه را به وجه جدایینانذیر از جامعله انسلانی
تبدیل نمود .وهور سایتهای اینترنتی ،شبکههای اجتماعی ،اتلاقهلای گفتگلوی اینترنتلی و
دیگر ابزارهای موجود مجازی ،سلب شلکلگیلری نلوعی تفکیلك هلویتی بلی نسللهلای
مختلف استفاده کننده از ایل ابزارهلای ارتبلاطی شلد .نلس از وهلور شلبکههلای اجتملاعی
مجازی در بستر تلف همراه همچون واتس پ ،وایبلر ،تلانگو ،تلگلرام و ...ایل تحلوالت و
تغییرات شتا ،بیشتری گرفت؛ رسانههای اجتملاعی اساسلاا ابزارهلایی هسلتند کله بلهواسلطه
نیدایی شبکههای ارتباطی چون اینترنت و تلفل هملراه ندیلد ملدهانلد .در روایتلی بلاومنی
( )2013میتوان گفت که اساساا چنی شبکههایی شکلدهنلده »اجتملا » بله معنلای علام ن
نیستند .یك «اجتما » ،دارای شرایطی ام تر و قابلاعتمادتری نسبت به یك «شلبکه» اسلت؛
هرچند مسلماا با محدودیتها و تعهدات بیشتری همراه است .اجتما با دقت بر شما نظلارت
میکند و زادی عمل کمتری به شما میدهد؛ ممک است شما را محلدود یلا طلرد کنلد و
اجازه انصراف و کناره گیری از ن اجتما را به اراده تودتان ندهد ،اما یك شلبکه ممکل
است در ارتباط با اطاعت از هنجارهایش ،مراقبت و نظارت کمی داشته باشد ،یلا اطاعلت از
1. Rachel Lev Wiesel
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ای هنجارها برای همه الزامی نباشد.
باوجود مسائل فوق ،در شبکههای اجتماعی مجازی ،ایل شلبکههلا بلر نایله مشلارکت
همگانی بناشدهاند .در شبکههای اجتملاعی بلرتالف عصلر ایمیللهلا ،بلا اطالعلاتی مواجله
هستیم که قابل ردوبدل شدن میان افراد گوناگون است .چنی ویژگیهای سب شده اسلت
که استفاده از نها روزبهروز بیشتر شود .تخمی زده میشود که  61درصد از نوجوانلان 13
تا  17ساله بریتانیایی عضو شبکههای اجتماعی مجازی باشند .بهطورکلی ،شرق سیا بهویلژه
کره جنوبی ،بیشتری استفادهکننده از شبکههای اجتماعی مجازی را دارد و بعداز ن ،بریتانیا
قرار دارد (باوم  .)2013 ،بر اساس مار شرکت مخابرات ایران ( )1393ضری نفلوذ تلفل
همراه در ایران در سال  22/2 ،1385درصد بوده است که ایل میلزان در سلال  1392بله 74
درصللد رسللیده اسللت کلله معللادل  56955727مشللتر تلفل همللراه اسللت .امللروزه بیشللتر
گوشیهای تلف همراه مورداستفاده ،در زمره گوشیهای هوشمند هستند که امکان استفاده
از نرمافزارهای نیامرسان شبکههای مجلازی را در اتتیاردارنلد .همچنلی انراتورهلای تلفل
همراه تیریباا در سراسر کشور امکان بهرهگیری از اینترنلت را نیلز برقلرار کردنلد .مارهلای
مخابرات نشان میدهد که نزدیك به چهل میلیون نفر از اینترنلت تلفل هملراه وارد فضلای
مجازی میشوند و ای یعنی میتوان به مار گوشیهای هوشمند اعتنا کرد و ملدعی وجلود
 25میلیون کاربر در ای حوزه بود .ازای روست که میتوان گفت دسلترسنلذیری گوشلی
تلف همراه در همهجا و نیز دسترسنذیری ای شلبکههلا ،یعنلی فیلتلر نبلودن نهلا ،باعل
روی وری مردم به نها میشود (مسجدی رانی .)50 :1393 ،هرچند مار دقییی از میزان
استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی مثل وایبر و تلگرام و  ...در ایران وجود ندارد ،املا بلر
اساس مطالعات اولیه ،بیشتر استفادهکنندگان شبکههای اجتماعی مجازی مثل وایبر و تلگرام
و امثال ن را افراد نسل جوان تشکیل میدهند و اسلتیبال زیلادی از سلوی کلاربران ایرانلی
مواجه شده است (علیزاده و محمدی.)121 :1394 ،
توسعه روزافزون شبکههای اجتماعی مجازی و استفاده از نها ،سب شلده اسلت کله
جامعهشناسانی همچون زیگمونت باوم ( )2013از «اجتماعی شدن نالی » سلخ بگوینلد.
در ای حالت ،رسانههای مجازی و بهویژه شبکههای اجتماعی مجلازی تبلدیل بله ابزارهلای
اجتماعی کردن و جامعهنذیری نوجوانان و جوانان میشوند .ای در حلالی اسلت کله افلراد
میانسال و مس که با ابزارهایی عینی و غیرمجازی فر یند جامعهنلذیری را طلی نملودهانلد،
شکافهایی معنایی ایجاد شود .درواق  ،ابزارهلای متفلاوت جامعلهنلذیری افلراد ،ملیتوانلد
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سب شکلگیری معناهای هویتی متفاوتی در نها گردد و همی معناهای متفاوت ،احتملال
شکلگیری نوعی شکاف هویتی را در نها برجسته مینماید .چنی تمایز معنلایی منجلر بله
شکاف نسلی احتمالی ،اهمیت مطالعه شیوهی مصرف شبکههای اجتماعی با رویکلرد نسللی
را دارای اهمیت میکند .فلر بنیلادی ایل اسلت کله احتملاالا تملایز مصلرفی شلبکههلای
اجتماعی مجازی ،سب بروز شکاف در هویت فرانسلی ازیكطرف و برسلاتت ابلژههلایی
نوی برای هویت درون نسلی گردد.
ابژههای نسلی و هویت نسلی بهطورکلی ،هنگامیکه در مواجهه با شبکههای اجتملاعی
مجازی که در حال معناسازی هویتی هستند ،قلرار داده ملیشلوند ،اهمیلت دوچنلدانی نیلدا
میکنند .نرسشی که از ای مواجهه برمیتیزد ،ای است که معناهلای نسللی در مواجهله بلا
شبکههای اجتماعی مجازی ،چه سرنوشتی نیدا میکنند؟ مسئله اساسی نلژوهش حاضلر هلم
در همی بستر شکل میگیرد؛ اینکه سواههای مجازی استفادهکننده از شبکههای اجتملاعی،
در چه فر یندی هویت نسلی تودشان را شکل میدهند؟ یا شبکههلای اجتملاعی مجلازی،
توانستهاند ابژههای نسلی برای سواههای مجازی تولید نمایند و درنهایت اینکه یا ملیتلوان
از بروز شکاف نسلی در ارر مواجهه با شلبکه اجتملاعی مجلازی سلخ گفلت؟ ایل مسلئله،
ممک است سب بروز شکافهای نسلی در استفادهکننلدگان از ایل شلبکههلای اجتملاعی
مجازی گردد ،زیرا اصوالا ممک است ابژههای نسلیای را تیویت نماید که بهکلی متفلاوت
و حتی متضاد با ابژههای نسلی نسلهای قبلتر و حتی نسل واقعی غیرمجازی هستند.
پيشينه پژوهش
به دلیل عمر اند شبکه های اجتملاعی مجلازی ،تلاکنون مطالعلات چنلدانی در ایل زمینله
صورت نگرفته است .باای وجود ،برتی از مطالعات تجربی نیشینی که تا حدودی مرتبط بلا
مسئله کلی نژوهش حاضر هستند ،مرور میشوند.
لتیف 1و همکاران ( )2015در نژوهشی با عنوان «بررسی رابطه شلبکههلای اجتملاعی و
رفتارهای ارتباطاتی نسل  2000در کشور ترکیه» به دنبال ارتباط بی شلبکههلای اجتملاعی و
رفتارهای ارتباطی نسل  2000دانشجویان دانشگاه بودهاند .بر اسلاس یافتلههلا ،در میایسله بلا
سالهای قبل ،استفاده از اینترنت و شبکههای اجتماعی روبله افلزایش بلوده اسلت .همچنلی
1. Latif
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فیسبو  ،شبکه دلخواه و موردعالقهی همنسل  2000ها و هم سایر نسلها بوده است .ایل
نسل چندان درگیری برای استفاده از ارتباطات الکترونیکلی نلدارد .اگرچله ایل فنلاوری از
وجود رابطه فیزیکی و چهره به چهره جلوگیری نموده و ارتباط در ایل شلبکههلا در سلط
تاصی صورت می گیرد ،اما تناقضی در ای رابطه برای ای نسل وجود ندارد .مطاب یافتهها
ای نسل از فناوری اطالعات و تأریرات منفی احتملالی شلبکههلای اجتملاعی گلاه اسلت و
درنهایت ای نسل نه به اینترنلت و نله بله شلبکههلای اجتملاعی الکترونیکلی وابسلته نیسلت.
لوریسال 1و همکاران ( )2014در مطالعهای با عنلوان «نسلل موبایلل ،اسلتفاده از رسلانه نلوی
توسللط کللاربران اصلللی ن :کودکللان و نوجوانللان» بلله بررس لی نحللوه اسللتفاده کودکللان و
نوجوانان از فناوریهای رسانهای جدیدتر شامل اینترنت و موبایل نرداتتهاند؛ نتایج حاصلل
از تحیی در نمونهای  909نفره از کودکلان و نوجوانلان  8تلا  17نشلان ملیدهلد کله حتلی
کودکان کم س و سالتر هم از کاربران مشتاق رسانههای نوی مثل موبایل هستند ،اگرچله
با افزایش س کودکان گرایش به داشت موبایل نیز در نها افزایش مییابد .از جهت سل ،
دالیل استفاده از اینترنت بسیار متنو و متغیر اسلت و کودکلان و نوجوانلان دارای عالیل و
انگیزههای متفاوتی هنگام استفاده از اینترنت هستند .اکلسون )2010( 2در نژوهشی با عنلوان
«ارتباطات فردی و مستمر نوجوانان سوئدی و اسلتفاده نهلا از تلفل هملراه» ،بله توصلیف
نحوه استفاده جوانان و نوجوانان  18تا  24ساله سوئدی از تلف همراه نرداتته اسلت؛ رو
نژوهش از نو کیفی بوده است که بر مبنای ن ،مصاحبه عمی با ایل نوجوانلان و جوانلان
صلورت گرفتله اسللت .مطلاب یافتلههللا ،نوجوانلان در زنلدگی روزمللره تلود در میایسله بللا
بزرگساالن برای ارتباط ملداوم بلا دوسلتان اعضلای تلانواده و هلمکالسلان تلود تلرجی
می دهند بهجای تماس گرفت به شیوهای سنتی ،از نیامهای متنی کوتاه استفاده کنند .اگر در
سایر کشورها نیز ای الگو حاکم باشد ،می توان استدالل نمود که اسلتفاده از تلفل هملراه و
طرز تلیی جوانان از ن بیشتر مرتبط با مرحلهای از زندگی نان است تا فرهنگی کله بله ن
تعل دارند .ایلتو ( )2005در مطالعهای تحت عنلوان «تلفل هملراه ،جوانلان ااننلی و روابلط
اجتماعی جایگزی » ،به بررسی عوامل ساتتاری اجتماعی مرتبط با الگوهلای منحصلربهفلرد
فرد و نحوه استفاده از تلف های همراه بهویژه در نیامكهلای متنلی نرداتتله اسلت .در ایل
نژوهش ،با  24دانش موز دبیرستان از گروههای سنی متفاوت مصاحبه صورت گرفتلهشلده
1. Lauricella
2. Axelsson
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است و به تحلیل نویاییهای بی نسلی ،نحوه استفاده از تلف همراه در میان گروههلای سلنی
متفاوت ،در سه مکان متفاوت نرداتتهشده است .ای سه مکان شلامل فضلای تصوصلی در
تانه ،فضای عمومی مثل تیابانهلا و هنگلام حضلور در وسلایل نیلیله عملومی و ارتبلاط بله
شکل نالی با همساالن است .یافتههای نژوهش حاضلر ،بیلانگر ایل اسلت کله بسلیاری از
الگوهای نیامهای متنی نوجوانان توسط بزرگساالن در فضاهایی که نها بهطلور دائلم در
ن قرار دارند ،ساتته میشود .همچنی مجموعهای ساتتاریافته از هنجارهلای اجتملاعی بلر
ارتباطات شلکلگرفتله از تلفل هملراه حلاکم ملیشلود .اوکسلمان و تورتیلان  )2004( 1در
مطالعهای تحت عنوان «ارتباط تلفنی بهعنوان مرحلهای از زنلدگی؛ معنلای ارتبلاط تلفنلی در
زندگی روزمره در میلان نوجوانلان فنالنلدی» ،بلا اسلتفاده از رویکلرد نظلری کلنش متیابلل
نمادی  ،به تأریرات تلفل هملراه بلر زنلدگی نوجوانلان فنالنلدی نرداتتلهانلد .ایل میالله بلا
بهرهگیری از مصاحبههای عمی  ،به تحلیل معنای استفاده از موبایل در ذه نوجوانان متعلل
به بافتهلای مختللف اجتملاعی و فرهنلگ ارتباطلاتی چندرسلانهای ملرتبط بلا ن در میلان
نوجوانان فنالندی نرداتتهاند .یافتههای نژوهش نشان میدهد که نوجوانان فنالنلدی ،نلوعی
از فرهنگ ارتباطی را شکل دادهانلد کله دارای ویژگلیهلای تلاخ تلود بلوده و یکلی از
ویژگیهای ن ،شکلگیری ارتباط به شکل متنی یا ارتبلاط ملت محلور اسلت .چشلمانلداز
رسانهای که توسط نوجوانان ایجاد و حفظ ملیشلود ،نلوعی فضلای شخصلی را بلرای نلان
فراهم میکند .همچنی به نان فرصت بروز تودِ واقعی و تعریف روابطشلان بلا دیگلران را
میدهد.
علیزاده و محمدی ( )1394در مطالعهای با عنوان «بررسی نیش شبکهی اجتماعی وایبر
در برساتت هویت نسلی جوانان» ،بلا اسلتفاده از رو نلژوهش کیفلی و تکنیلك مصلاحبه
روایی ،به بررسی نیش شبکه اجتماعی وایبر در برساتت هویت نسلی در میان جوانلان شلهر
تهران نرداتتهاند؛ یافتههای نلژوهش نلان نشلان ملیدهلد کله وایبلر بلهعنلوان یلك رسلانه
اجتماعی ،هم زمان که سب ساتت زیست جهانی مجازی برای سواههای جوان میگلردد،
نوعی افتراق هویتی بی نها و سواههای نسلهای دیگر را هم رقم میزند و سلب تیویلت
شکاف نسلی میشود .وایبر به سب اقتصاد ارزان تود ،نوعی اسلتیالل اقتصلادی را حلداقل
در ن بخشی از استفادهکنندگان از وایبر که وابسلتگی اقتصلادی بله تلانوادهشلان دارنلد را
1. Oksman & Turtiainen
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شکل داده است .ای استیالل اقتصادی ،هلم زملان کله سلب تیویلت حضلور ایل افلراد در
فضای وایبر شده است ،نوعی از شکاف نسلی را هم بی ایل افلراد و تلانواده نلان و حتلی
سایر نسلها ایجاد کرده است .عضویت در گروههای مجازی وایبلری ،سلب شلکلگیلری
شکافی بی شبکهسازیهای غیررسمی و شبکهسلازیهلای رسلمی و گلروههلای رسلمی بلا
گروههای غیررسمی مجازی شده است؛ ای مسئله میتواند بله تملایز معنلایی و هلویتی بلی
نسلهای متفاوتِ چنی شبکهسازیهایی هم منجلر شلود و شلکاف نسللی و تملایز نسللی را
تیویت نماید.
زاد ارمکی ( )1386در نژوهشی با عنوان «فر ینلد تغییلر نسللی؛ بررسلی فراتحلیلل در
ایران» سعی کرده است با توجه به ورفیتها ،محلدودیتهلا و شلیوههلای عملل نسللهلا در
ایران ،نحوه تعامل یا تعار بی نها با توجه به شلواهد تجربلی بررسلی نمایلد .یافتلههلای
نژوهش وی ،بیانگر ای است که در ایران نمیتوان از شکاف و انیطا نسلی سلخ گفلت.
نچه موج جلوگیری از شکلگیری جریان انیطا نسلی در ایران است ،عوامل اجتملاعی
نیوندزننده بی نسلی از قبیل تعامالت درون تانواده ،درون گروههای اجتماعی دینی ،جنگ
هشتساله و دوره سلازندگی و اصلالحات است .اگر ای نو تجربههای علام و مللی بلرای
همه نسلها در ایران وجود نداشت ،تعار بی نسلی محی شده و درنهایت گسست نسللی
ایجاد میشد ،اما در حال حاضر چنی تجربههای مشترکی مان شلکلگیلری ایل شلکاف و
انیطا نسلی شده است.
قربانی و همکاران ( ،)1394در نژوهشی تحلت عنلوان «تحلیلل گفتملانی چلالشهلای
جهانیشدن بر هویت نسل سوم انیال ،اسالمی (با تأکید بلر رو تحلیلل گفتملان الکلال و
موفه)» ،با بهرهگیری از رو تحلیل گفتمان الکال و موفه ،تهدیدات جهانیشلدن و ارلر ن
را بر نسل جوان تحلیل نمودهاند؛ یافتههای نژوهش نها ،بیانگر ای اسلت کله هویلت نسلل
سوم بر شالوده گفتمان انیال ،اسالمی استوارشده و حفظ استحکام و تثبیت ن بله اسلتمرار
هژمونی گفتمان انیال ،وابسته است .بلنابرای  ،وقلو هرگونه تزلزل و از جا شدگی در ای
ملنظومه گلفتمانی ،به سست شدن مفصلبندی ایل گفتملان منجلر تواهلد شلد و درنهایلت
هویت نسل سوم را بهشدت سی نذیر تواهد ساتت .گفتمان انیال ،اسالمی بله دلیلل در
دسترس بودن و قابلیت اعتبار ل بهشرط باال بردن توان نظریهنردازی کافی برای سلامان دادن
بله تیاضاهای نسل جدید ل میتواند همچنان بهعنوان گفتمان هژمون از قابلیت هویتبخشلی
برای نسل جلدید بلرتوردار بلاشد.
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سهرا،زاده ( )1388در نژوهشی با عنوان «میایسه ذهنیلت نسللی و بلی نسللی در نسللهلای
دانشگاهی نس از انیال ،اسالمی» ،به بررسی و میایسه ذهنیت نسلی و بلی نسللی نسللهلای
نس از انیال ،اسالمی نرداتته است؛ نویسنده تال نموده با بهرهگیری از تئوری «ابژههلای
نسلی» ،به میایسه شباهتهلا و تفلاوتهلای سله نسلل دانشلگاهی از منظلر نگلر نهلا بله
ابللژههللایی درزمینلله رفتارهللا ،باورهللا و یادمللانهللای تللاریخی دسللت یابللد .در ایل تحیی ل ،
نمونهگیری از بی دانشگاههای دولتی غیر نزشلکی شلهر تهلران شلامل سله نسلل دانشلگاهی
ازجمله نسل اول شامل استادان دانشلگاه کله در دهله  60دوران دانشلجویی تلود را سل ری
کرده بودند ،نسل دوم شامل استادان جوان و تازه استخدامشده دانشگاهها و نسل سوم شامل
دانشجویان فعلی دانشگاه صورت گرفت .نتایج بهدست ملده در تصلوخ همبسلتگیهلای
درونگروهی و میانگرهی ،بیانگر ن است که در هر سه بخلش ابلژههلا ،نسللهلای مزبلور
شباهتهای اساسی بی تود و تفاوتهایی چند را در میابل نسلهای دیگر دارا هستند.
سللاروتانی و صللداقتی فللرد ( )1388در نللژوهش تللویش بللا عنللوان «شللکاف نسلللی در
تانواده ایرانی؛ دیدگاهها و بینشها» ،ندیلده شلکاف نسللی در جامعله ایرانلی را موردبررسلی
قرار دادهاند .در ای نژوهش ،از دادهها و نتایج تعدادی از نژوهشها در ایران کله بلهطلورکلی
به تضاد ارزشی میان نسلها نرداتتهانلد ،بهلره گرفتلهشلده اسلت .بلر ایل اسلاس ،هلدف ایل
نژوهش ،شناتت وض موجود درزمینه شکاف نسللی و بررسلی و تحلیلل علواملی اسلت کله
شکاف بی نسلهلا در تلانواده معللول ن اسلت .یافتلههلای نلژوهش ،بیلانگر ایل اسلت کله
درزمینهٔ رویارویی ارز های نسلی بلا تلانواده و روابلط میلاننسللی و دروننسللی در درون
ن ،تفاوتهای قابلمالحظهای در عرصه ارز های تانوادگی میلان نسللهلا وجلود نلدارد و
کمابیش نوعی وفاق جمعی در رابطه با ای ارز ها ،میلان نسلل جلوان و بلزرگسلال جامعله
دیده میشود ،البته میتوان گفت در عرصه عملومی فرهنلگ جامعله ایلران ،شلکاف عمیل و
اتتالف قابلتأملی وجود ندارد ،اما شکاف نسلی موجود ،در نیطه میابلل عرصله عملومی ،در
عرصه زندگی تصوصی حاد جامعه ما موضوعیت مییابد.
کالنتری و همکاران ( )1387در نژوهشی با عنوان «رسانههای نوی و زندگی روزملره:
تأریر تلف همراه بر هویت و سبك زندگی جوانان» ،به بررسی رابطه استفاده از تلفل هملراه
و هویللت جوانللان نرداتتللهانللد .مسللئله اصلللی ،بح ل دربللاره دگرگللونیهللای حاصللل از
تعبیهشدگی تلف همراه در زندگی روزمره و تأریر ن بلر سلبك زنلدگی و هویلت جوانلان
بوده است؛ یافتههای نژوهش نشان میدهد که جوانان و نوجوانان از تلف همراه برای حفلظ
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شبکههای اجتماعی تود و شلکل دادن بله روابلط جدیلد اسلتفاده ملیکننلد .موبایلل بلرای
تعریف اینکه چه کسی به جوام اجتماعی بااهمیت تعل دارد و اینکه چگونه نملایش تلود
در یك صحنه اجتماعی در ارتباط با دیگران برساتته میشلود ،بله کلار ملیرود .ارتباطلات
موبایلی به یك وسیله مهم برای تعریف حوزه شخصی افراد تبدیلشده است .تلفل هملراه،
امکان تود اوهاری هویتی را فراهم می ورد .تلف همراه بخشی از عناصلر ملادی و معنلوی
هویت فردی را تشکیل میدهد .شاید در ناسخ به چیستی فلرد کله بازتلا ،هویلت اوسلت،
بتوان گفت« :م تلف همراه هستم»؛ بهعبارتدیگر« ،مل فلرد در تلفل هملراه او هویلت و
تشخص نیدا میکند».
مرور مطالعات تجربی نیشی  ،نشان دهنلده ایل مطلل اسلت کله کمتلر رابطله و تلأریر
شبکههای اجتماعی مجازی با هویت نسلی و شیوه برساتت ن نرداتتلهشلده اسلت .بیشلتر
مطالعات صورت گرفته ،هویت را بهمثابه یلك املر کللی ملدنظر قلرار دادهانلد و یلا سلبك
زندگی جوانان و تغییلرات ن را در ارلر مواجهله بلا رسلانههلای نلوی سلنجیدهانلد؛ مطالعله
منسجم و دقییی در مورد تأریرات نسلی ای رسانه اجتماعی صورت نگرفته است.
ادبيات مفهومی
نژوهش حاضر در چارچو ،نارادایم برساتتی – تفسیری صورت گرفته اسلت .ایل نلارادایم
دارای هستیشناسی رئالیستی ،معرفتشناسی ذه گرایانه و رو شناسی طبیعتگرایانله اسلت
(تللاچم  .)1994 ،نللارادایم تفسللیری  -برسللاتتی انسللان را بللهمثابلله موجللودی فعللال ،تللالق و
معناساز تعریف میکند که ملدام در حلال سلاتت و نیلز معنلادار کلردن زنلدگی اجتملاعی و
واقعیللات اجتمللاعی روزمللره اسللت؛ بنللابرای محللیط اجتمللاعی بللرتالف نللارادایم اربللاتی،
بهتودیتود فاقد معنا است و توسط انسانها از طری الصاق معانی و نمادهلای عینلی معنلادار
میشود .اگر انسان موجودی باشد تالق و معنا ساز ،بنابرای  ،واقعیلاتی هلم کله توسلط انسلان
ساتته میشوند ،سیال ،شناور ،فاقد سلاتتار و قواعلد یکنواتلت و جهلانشلمول تواهنلد بلود
(دنزی 2005 ،؛ الیوت و همکاران2001 ،؛ ناتون 2001 ،بله نیلل از محملدنور و ایملان:1387 ،
 .)195نارادایم برساتتی  -تفسلیری بلر ایل بلاور اسلت کله انسلان موجلودی اسلت تلالق و
معناساز که جهان اجتماعی تود را بهطور بازاندیشانه میسلازد؛ بلر ایل اسلاس ،واقعیلتهلای
اجتماعی نیز تعاریفی سیال و همواره در حال ساتتهشدن از موقعیتها هستند .در ای دیلدگاه،
هدف عمده نژوهش اجتماعی ،در و تفسیر الگوها و رو هلای انسلانی اسلت کله نیوسلته
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ساتتهشده و بازسازی میشوند .در و شناتت انسانها از محیط تلود باعل ملیشلود کله
تفسیر نان از زندگی ،حوادث و تغییراتی که نیرامون نها اتفاق میافتد ،اهمیت داشته باشلد.
انسانها نهتنها تاب تام و بیچونوچرای طبیعت نیستند ،بلکه ن را میسازند و معنا ملیبخشلند.
ازای رو ،ای نکته اهمیت دارد که انسانها چطور بله محلیط تلود ملینگرنلد و چگونله ن را
ارزیابی و تفسیر ملیکننلد  .از نجاکله منبل و مرجل نهلایی هرگونله سلاتت معنلا و تغییلر در
واقعیات اجتماعی همان انسلان اسلت ،نلس در انسلانهلا از واقعیلات ،تغییلر در واقعیلات و
چگونگی معنادار کردن نها بسیار مهلم اسل ت .از ایل گذشلته ،بلا توجله بله اینکله واقعیلات
اجتماعی بهمثابه امور برساتته انسانی ،فاقد قوانی از نیش تعیی شده بوده و دائماا در حال شلدن
هسللتند ،لللذا نمللیتللوان الگللویی جهللانشللمول و عللام بللرای واقعیللت اجتمللاعی و نیللز تغییللر و
دستکاری در نها وض مرد .ای واقعیات نهتنها قابللکشلف و کنتلرل نیسلتند ،بلکله صلرفاا
مللیتواننللد در و تفسللیر شللوند (گلیللزر 2001 ،1998 ،1978 ،1967 ،بلله نیللل از بوسللتانی و
محمدنور .)9 :1388 ،از دیدگاه ای نارادایم ،معنا کشف نمیشلود ،بلکله برسلاتته ملیشلود.
ابژه دارای معنای ذاتی نیست ،بلکله تنهلا منتظلر کسلی اسلت کله بله ن معنلایی الصلاق کنلد
(محمدنور .)324 :1389 ،ازنظر ای نارادایم ،زندگی اجتماعی مبتنی بر تعاملهای اجتملاعی و
معانی سط تردی است که بهطور اجتماعی سلاتتهشلدهانلد؛ ایل تعامللهلا بلهنوبله تلود بله
نیدایش نظریههای سط ترد منتهی ملیشلوند .جهلان اجتملاعی ملذکور بلهطلور نیلتمنلد و
گاهانه ،ساتتهشده و در مسیر زندگی روزمره نیوسته بازسازی و بازاندیشی ملیشلود (هملان:
 .)333در نارادایم برساتتی – تفسیری ،افعال انسانی تاب جهانبینی اجتملاعی و ذهنلی تاصلی
هستند و بدون نفوذ به درون جهان افراد ،بنا کردن هیچ علماالجتماعی میسلر نیسلت؛ هلر فعلل
جمعی ،در یك جهان اجتماعی معنیدار محصور است و برای فهم و تفسیر رفتار دمیلان ،اول
باید به دنیای نها وارد شویم (لیتل.)137 :1373 ،
نارادایم برساتتی – تفسیری به نیدایش نظریههای سط ترد منتهی میشود .درواقل ،
بر مبنای اصول هستی شناتتی ،معرفتشناتتی و رو شناتتی ای نارادایم ،هدف ،کشلف
و برساتتِ یك نظریه محدود به واقعیتِ تاخ است (اورکوهارت .)6 :2013 ،درواقل  ،بلا
فر گرفت ای ایده که معنا از کلنشهلای سلواههلا برسلاتت نیلدا ملیکنلد و سلواههلا
موقعیت محور هستند ،میتوان نتیجه گرفت که معنا نیز بافتمند است و نظریهای کله از ن
شکل میگیرد ،محدود به ن بافت تاخ است .رو نظریه دادهبنیاد نیز چنلی نگلاهی بله
معناهای کنش سواهها دارد و اصوالا سواهها را تالق و معنا ساز قلمداد ملینمایلد .بلر ایل
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اساس ،ما در نژوهش حاضر با بهرهگیری از مبناهای نارادایم برساتتی – تفسیری به مطالعله
کیفی برساتت معناهای نسلی در فضای مجازی مینردازیم .درواق  ،نظریهای که بلر مبنلای
رو نظریه دادهبنیاد ارائه تواهیم داد ،در چارچو ،نارادایم برسلاتتی – تفسلیری تواهلد
بود ،البته به معنای ای نیست که ما نظریهای تاخ را مبنای تحلیل و راهنمای تلویش قلرار
دادهایم و به عبارتی ،نظریه را به دادهها تحمیل نماییم ،بلکله بلا مشلخص نملودن چلارچو،
نارادایمی ،سعی نمودهایم که با ذهنی باز و نه تهی ،وارد میدان شلده و دادههلای حاصلله را
تحلیل نماییم.
سؤاالت پژوهش
نرسش اصلی نژوهش حاضر ،ایل اسلت کله تجربله حضلور کنشلگران مجلازی از شلبکههلای
اجتماعی مجازی چگونه است و ای تجربه چگونه معناهای نسلی را برساتت میکند؟؛ درواقل ،
نژوهش حاضر میتواهد ای مسئله را بررسلی نمایلد کله سلواههلای مجلازی اسلتفادهکننلده از
شبکههای اجتماعی ،در چه فر یندی هویت نسلی تودشان را شلکل ملیدهنلد؟ یلا شلبکههلای
اجتماعی مجازی ،توانستهاند ابژههای نسللی بلرای سلواههلای مجلازی تولیلد نماینلد و درنهایلت
اینکه یا میتوان از بروز شکاف نسلی در ارر مواجهه با شبکه اجتماعی مجازی سخ گفت؟
روش پژوهش
رو شناسی نژوهش حاضر ،مبتنی بر نارادایم برساتتی  -تفسیری است کله بلا بهلرهگیلری از
رو «مردمنگاری مجازی »1که شلاتهای از ملردمنگلاری کالسلیك اسلت ،صلورت گرفتله
است .ای رو که یك رو کیفی جدید است ،به محی ای توانایی را میدهد تا در ملورد
شبکههای مجازی در فضای اینترنت نژوهش عمی انجلام دهلد (کلوزینتس 2010 ،2و .)2002
ازنظر کوزینتس ( ،)2010نتنوگرافی یا مردمنگاری مجازی ،روشی است که رو هلای سلنتی
اتنوگرافی نظیر مصاحبه رودررو و یادداشتهای میدانی را با رو های نالی ماننلد مشلاهده
مشارکتی نالی ترکی میکند .همانطور که بیشتر مطالعات مردمنگاری مجلازی (بلهعنلوان
نمونه فلیك296 :1387 ،؛ های 2000 ،2005 ،3؛ بیدی 2015 ،4؛ شروت 2012 ،1؛ لینلدلوف 2و
1. Virtual ethnography
2. Kozinets
3. Christine Hine
4. Crystal Abidin
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شاتزر ،2009 ،3شومر 4و مدیسون )2013 ،5تأکید دارند ،برای انجام یك مطالعله ملردمنگارانله
مجازی ،الزم است بهنوعی ،اتصال بی حیات واقعی و حیلات مجلازی برقلرار شلود و تنهلا بله
مطالعه محض فضای مجازی بسنده نشود .ازای رو ،در مطالعه حاضر نیز عالوه بر ملردمنگلاری
شبکههای اجتماعی بلهمثابله فضلایی مجلازی ،در عرصله واقعلی و عینلی نیلز ایل تعلامالت و
کنشها نیگیری شدهاند و با انجام مصاحبههای باز و مشاهده میدانی سعی شده است تا مطالعله
مردمنگارانه مجازی ،واقعیتری انجام ب ذیرد.
جامعه ماری ،شامل کلیه کنشگران مجازی است که در بازه سنی  18تا  35سلال قلرار
داشتهاند .جامعه نمونه موردمطالعه نژوهش حاضر 27 ،نفر از کنشگران شبکههای اجتملاعی
مجازی فعال در وایبر و یا تلگرام بلودهانلد .در جلدول زیلر مشخصلات کاملل افلراد ملورد
مصاحبه مده است:
جدول  :1ویژگيهای جمعیت شناختي افراد موردمطالعه
جنسیت

سطح تحصیالت

وضعیت تأهل

زن

مرد

مجرد

متأهل

دیپلم و زیر
دیپلم

فوقدیپلم

16

11

19

8

5

2

شاغل

خانهدار

دانشجو

بیکار

زیر  20سال

 20تا  25سال

 25تا  30سال

7

3

10

7

4

9

11

وضعیت اشتغال

لیسانس

فوقلیسانس و
باالتر

15

7
 30تا  35سال
3

سن

دادههای ای نژوهش از طری مصاحبه کیفلی عمیل و بلاز بله شلیوه نمونلهگیلری نظلری و
هدفمند جم وریشده است که نس از انجام  27مصاحبه اشلبا نظلری کله ملال اتملام
فر یند نمونهگیری در رو کیفی است ،حاصلشده است .معیار انتخا ،نمونهها ،کلاربران
با حداقل یك سال فعالیت در شبکه اجتماعی مجازی به جهت حصول اطمینان از شلنایی و
درگیری افراد در شبکههای مجازی بوده است .مصاحبهها هلم بلهصلورت حضلوری و هلم
بهصورت مجازی صورت گرفتهاند.
تحلیل دادهها با استفاده از رهیافت نظریه دادهبنیاد و بهطور تاخ رویکرد کدگلذاری
1. Mieke Schrooten
2. Thomas R. Lindlof
3. Milton J. Shatzer
4. Wesley Shumar
5. Nora Madison
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سه مرحلهای گلیزر ( )1992 ،1978صورت گرفته است .کدگذاری بهصورت تط بله تلط
انجامشده است .معموالا با تحلیل تط به تط دادهها و به شلیوهای سلازمانیافتله و روشلمند،
میولهها به دادهها الصاق میگردند (اورکوهارت .)9 :2013 ،روند تحلیل دادهها ،بله ترتیل
عبارت بوده است از :کدگذاری باز (شناسلایی میوللههلا ،ویژگلیهلا و ابعلاد) ،کدگلذاری
گزینشی (توشهبندی حول میولهها) و کدگذاری نظری .کدگذاری باز ،به معنلای جسلتجو
در میان دادهها به صورت تط به تط یا ناراگراف به نلاراگراف ،انتسلا ،کلد بله دادههلا و
حفظ باز بلودن کدگلذاری و مشلاهده نتلایج حلاکی از دادههاسلت .بلر هملی مبنلا دادههلا
بهصورت تط به تط کدگذاری شدهاند ،س س کدهای باز در مرحله کدگذاری گزینشی،
بر مبنای میولههای اصللی کله نظریله را شلکل ملیدهنلد ،در داتلل میوللههلای بلزرگتلر
گروهبندی شدهاند .در کدگذاری نظری ،ای میولهها به یکلدیگر ربلط دادهشلده و روابلط
میان نها بررسیشده است.
نس از تحلیل دادهها ،الزم است که مشخص شود که یا تبیلی صلورت گرفتله ازنظلر
شرکتکنندگان ،معنیدار است یا نه؟ و نیز از صحت وقای و توالی نها در فراینلد تحلیلل
اطمینان حاصل شود (کرسول .)442 :2012 ،به منظور رسیدن به ای هدف ،دیلاگرام نظلری
بهدست مده به  5نفر از افرادی که با نها مصلاحبهصلورت گرفتله اسلت ،نشلان دادهشلده
است و فر یند رسیدن به دیاگرام برای نها تشری شلده اسلت .یافتلههلای حاصلل از ایل
کار ،یافتههای کلی نژوهش را تأیید نمود .همچنی از تکنیلك «زاویلهبنلدی»(کریستینسل ،
 1989به نیل از محملدنور )168 :1390 ،و تکنیلك «تشلخیص تلارجی»(هملان) نیلز بلرای
ارزیابی اعتبار و کیفیت یافتهها استفادهشده است.
یافتههای پژوهش
همانطور که در بخش رو شناسی ذکر گردید ،کدگذاری دادههای نلژوهش حاضلر ،بلر
مبنای رویکرد گلیزری رو نظریله دادهبنیلاد در سله مرحلله کدگلذاری بلاز ،کدگلذاری
انتخابی و کدگذاری نظری صلورت گرفتله اسلت .در مرحلله کدگلذاری بلاز 154 ،کلد و
مفهوم باز بهدست مده است که نمونههای مهم نها در قال مفاهیم در جلدول زیلر ملده
است؛ در مرحلهی کدگذاری انتخابی 7 ،میوله عملده بلهدسلت ملده اسلت کله شلرن ایل
میوالت و نحوه ارتباط نیدا کردن نها باهم دیگر و با میوله مرکلزی (کدگلذاری نظلری)
به صورت مفصل موردبح قرار تواهد گرفلت؛ در بخلش یافتلههلا ،ابتلدا میلوالت عملده
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موردبح قرار میگیرند ،سل س «نظریله محلدود بله واقعیلت تلاخ» ارائله تواهلد شلد و
درنهایت ،دیاگرام نظریه محدود به واقعیت تاخ ارائهشده است:
جدول  :2مفاهیم و مقوالت عمدهی احصاء شده
ردیف

مفاهیم

مقوله عمده

1

برساخت جهان ذهنی متفاوت از جهان عینی ،تفکیک معنایی جهان واقعی و مجازی ،قدرت
بیشتر جهان مجازی به نسبت جهان واقعی ،جذابیت فانتزیهای جهان مجازی،
جذابیتهای شبکههای اجتماعی مجازی ،شبکههای اجتماعی بهمثابه ابزاری برای رهایی از
مشکیت جهان واقعی

فانتزی فضای
مجازی؛ بستر
هنا نسری

2

3

4

5

6

7

جذابیت مجازی/نوستا ژی جهان واقعی ،تجربهی نسری جهان عینی و تعادد مجازی/واقعی،
عدم قبود تفکیک جهان واقعی و مجازی از سوی نسل جوان ،ترقی گرفتاری در باتیق
مجازی از سوی نسل باالی  30ساد ،احساس سردرگمی بی مجازی/واقعی ،تجربهی
او یهی زیستجهان واقعی بهعنوان معیار نسری پذیرش یا عدم پذیرش جهان مجازی،
واقعی سازی جهان مجازی از سوی نسل نوجوان و جوان بزرگشده در فضای مجازی
زمان بهعنوان فاهتور تعیی ابژه نسری ،سیا یت ابژهگی در شبکههای اجتماعی مجازی،
شکاف درون نسری در ترقی ابژههای نسری ،تغییر سریع معناهای نسری در شبکههای
اجتماعی مجازی ،عدم ثبات وجودی شبکههای اجتماعی مجازی ،تیش نسری برای انطباق
با تغییرات معنایی سریع ،شبکههای اجتماعی بهمثابه ابژه تفریح و ذت ،شبکههای اجتماعی
مجازی بهمثابه ابزار سیاست
شبکه اجتماعی مجازی ابزاری موقتی برای معنا سازیهای سیاد ،عدم قابریت شبکههای
اجتماعی مجازی در ابژه بودگی نسری ،ابژه بودگی نسری فضای مجازی ،شبکههای
اجتماعی مجازی بهمثابه هریت معنا ساز در بستر فضای مجازی ،سیاد بودن معناهای نسری
در شبکههای اجتماعی مجازی بهمثابه مانع ابژه سازی نسری،
اقتصاد ارزان شبکههای اجتماعی مجازی ،ارزان شدن هناهای نسری ،استقید اقتصادی
نسل نوجوان و جوان در برقراری ارتباط از خانواده ،تقویت نقلمکان نسل جوان و نوجوان از
جهان واقعی به مجازی به د یل اقتصاد ارزان ،هاها وابستگی به خانواده ،تقویت فاصرهی
معنایی بی افراد نسل نوجوان و جوان با خانواده و دیگر نسلها
وجود نزادی بیشتر در شبکههای اجتماعی ،عدم حاهم بودن هنجارهای محدودهنندهی
هنا ،واقعیتر ترقی هردن جهان مجازی ،احساس راحت بودن و رهایی بیشتر در
شبکههای اجتماعی مجازی ،احساس هنترد هم در شبکههای اجتماعی مجازی ،عدم
حاهمیت قوانی محدودهنندهی هنا در فضای شبکههای اجتماعی مجازی ،رها شدن از
محدودیتهای جنسیتی هنا اجتماعی در شبکههای اجتماعی مجازی
شکاف زندگی نفیی /ننیی  ،پارادوهس معناهای ننیی و نفیی نسری ،شکلگیری
زیستجهان ننیی تحت سرطه نسل جوان ،شکلگیری زیستجهان واقعی تحت سرطه
نسلهای مس تر ،عدم درک جهان واقعی از سوی نسل جوان استفادههننده از شبکههای
اجتماعی مجازی ،عضویت در گروههای اجتماعی مجازی و عینی بر مبنای تعرق نسری،
تقابل معنایی اجتماع و شبکه بر مبنای تعرق نسری

مقوله
مرکزی

سرگردانی
معنایی؛
تفکیک نسری
معنای
مجازی/واقعی
سیا یت
ابژهگی؛
شکاف
معنایی درون
نسری
شکست در
ابژه سازی
نسری
فرصت
اقتصادی
هنا؛ ابزار
شکاف نسری
نزادی هنا
نسری؛ ابژه
شکاف نسری
دو مرهزی
شدن
معناهای
نسری

مجازی
شدن
هنا
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الف :فانتزی فضای مجازی؛ بستر کنش نسلی

سواههای مجازی ،جهان ذهنی تاخ تود را بر ملیسلازند؛ جهلانی کله ملیتوانلد بلهکلل
متفاوت از جهان عینی و واقعی باشد .در چنی جهانی ،معناها و ابژهها هلم متفلاوت تواهنلد
بود .ابژههای جهان مجلازی ،سلیال هسلتند و بلهسلرعت تغییلر نیلدا ملیکننلد .نسللی کله از
شبکههای اجتماعی مجازی استفاده میکند ،در چنی جهانی زندگی میکنند .زیستجهلان
ای نسل ،دچار نوعی تفکیك معنایی بی جهان واقعی و جهان مجازی شلده اسلت و برنلده
ای رقابت ،جهانی است که قدرت بیشتری دارد .با توجه بله گسلتر رسلانههلای ارتبلاطی
مجازی و تغییر قدرت از کالبد جهان واقعی به جهان مجازی ،میتوان گفت کله قلدرت در
اتتیار جهان مجازی است و بر همی اساس ،ابژههای ای جهان مجازی هستند که بلر جهلان
واقعی حاکم میشوند .استفادهکنندگان از شبکههای اجتملاعی مجلازی ،بلی ایل دوجهلان
گرفتارشدهاند .از یكسوی واقعیتهای سخت جهان واقعی ،نان را بهسوی جهان مجلازی
میکشاند و از سوی دیگر ،فانتزیهای جهان مجازی ،حضور در جهان واقعی را برای نلان
نوستالژیك میکند .محمد 27 ،ساله در ای زمینه میگوید:

«برعکس جهان واقعی ،تلوی اینجلا سلختی و کلوفتگی تاصلی نیسلت؛ یعنلی دسلت
تودمه .همه اینجا شوخ هست  .دم و تسته نمی کن ».
در برابر واقعیتهای سخت و محدودکننده کنش نسلی ،فضای مجازی شبکههای اجتملاعی
مجازی ،وعده یك جهان فارغ از ای محدودیتها را میدهد .همانطور که ذکلر گردیلد،
در ای میان ،ممکل اسلت نلوعی تضلاد معنلایی بلی جهلان واقعلی و مجلازی و گلذارهای
صورت گرفته بی ای دو جهان را شکل بدهد .فلانتزی در ایل حلی  ،وعلده یلك راه حلل
هارمونیك برای تضادهای هویتی و معنایی را میدهد .بدی معنا که فضای مجازی در ابتدا،
ای ادعا را در ذه کنشگر مجازی شکل میدهد که وی دارای یك «لذتِ نسلی» است که
توسط نسلهای دیگر به سرقت رفته است .در ایل میلان ،نلوعی «فیلدان» شلکل ملیگیلرد.
فانتزی با الیای نوشش ای فیدان ،در ذه سواه مجازی ،ای تلیلی را شلکل ملیدهلد کله
یك «دیگری» وجود دارد که لذتِ نسلی را به سرقت برده است .فانتزی ،بلاور ملا بله اینکله
لذت وجود دارد و امکان نلس گلرفتنش هلم وجلود دارد را تیویلت ملیکنلد و در ضلم ،
تحی کامل لذت در ینده که میتوانیم ن را از «دیگری» که ن را به سرقت بلرده اسلت،
نس بگیریم را فرا میافکند .نیما 19 ،ساله در ای زمینه میگوید:
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«تلگرام و وایبر و ای شبکه های مجازی بله نظلرم فرصلتی هسلت تلا مل و هلمسل و
سالهای هم بفهمیم که باید چکار کنیم؛ یعنی باید تودمون باشلیم و بلرای تودملون
تصمیم بگیریم».
بهطورکلی ،در اینجا با دو مسئله مواجه هستیم .ازیكطرف ،واقعیلتهلا و محلدودیتهلای
شدید جهان واقعی ،مان از زادی کنش نسلی نسلهای جوان میگلردد و از طلرف دیگلر،
فضای مجازی با شلکل دادن بله فلانتزی نهلا ،نویلد یلك جهلان مجلازی رهاشلده از ایل
محدودیتها را میدهد .در ای میان ،ممک است میان معناهای نشئتگرفته از جهان واقعی
و معناهای تولیدشده در جهان مجلازی ،تضلاد و شلکاف شلکل بگیلرد کله هملی شلکاف
میتواند در نسلهای متعل به ای معناها بازتا ،نیدا کند.
ب :سرگردانی معنایی؛ تفكيک نسلی معنای مجازی/واقعی

شکاف و تضلاد نشلئتگرفتله از نلارادوکس واقعیلتِ عینلی محدودکننلده و فلانتزی ذهنلی
رهللاییبخللش ،منجللر بلله شللکلگیللری نللوعی سللرگردانی معنللایی در سللواههللای مجللازی
استفادهکننده از شبکههای اجتماعی مجازی میگردد؛ از یكسو واقعیتهای سخت جهلان
واقعی ،نان را بهسوی جهان مجازی میکشاند و از سوی دیگر ،فانتزیهای جهان مجلازی،
حضللور در جهللان واقعللی را بللرای نللان نوسللتالژیك مللیکنللد .ای ل تنهللا بخشللی از مسللئله
سرگردانی معنایی است .سواههای تلگرام ،همزمان که بهصورت گاهانه یا ناتود گلاه بله
دامان جهان مجازی میافتند ،حسی نوستالژیك هم بله جهلان واقعلی را بازتولیلد ملیکننلد،
البته ای امر در بی افرادی که تجربه جهانی غیرمجازی را دارنلد ،بیشلتر اسلت املا در میلان
کسانی که زیست جهانشان در غاز مجلازی بلوده اسلت ،چنلی تجربله نوسلتالژیکی کمتلر
است .بهعنوان نمونه ،سوس  18 ،ساله میگوید:

«نه اصالا .فکر میکنم جهان واقعی وجود نداره .جهان واقعی همی چیزی هستش کله
م االن تو هستم».
در میابل ،مهران 35 ،ساله که تجربله جهلانی غیرمجلازی را داشلته اسلت ،بلا افسلوس از ن
دوران یاد میکند .برای وی ،جهان واقعی همچنان ارجحیت دارد ،هرچنلد تلود را گرفتلار
در باتالق جهان مجازی میبیند.
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«وقتی تازه دانشگاه رفته بودم چنی چیزی نبود .چنلد تلا کلام یوتر بلود و یله اینترنلت
الکی .کسی هم گوشی نداشت؛ اما چیزی کم نداشتم ...ملیتلوام بگلم دغدغلههلا و
مشغولیتهای زندگیم با تلگرام و وایبر بیشتر شده».
چنی تضادهایی و احساس تألهایی را میتوان در بیشتر مصلاحبهشلوندگانی کله بلاالی 25
سال هستند ،مشلاهده نملود .ایل گلروه ،افلرادی هسلتند کله در زملان نوجلوانی و جلوانی،
زیستجهان واقعی و عینی را تجربه نمودهاند ،اما اکنون بهیكباره به زیست جهانی مجازی
افتاده اند .همی امر سب شده است کله نلوعی حلس نوسلتالژیك و تجربلهای از ناکلامی و
فوران تأل در درون نها شکل بگیرد .ایل در حلالی اسلت کله افلرادی کله زیلر  25سلال
هستند و تجربه اندکی از بزرگ شدن با جهان واقعی و عینی را دارند ،چنی حس و روایتلی
از وجود تودشان ندارند .برای نها تفکیك جهان واقعی و مجازی ،تفکیلك گفتگوهلای
عینی یا تماسهای شبکههای اجتملاعی مجلازی ،تیللی معنلادار نیسلت .نهلا وارد فر ینلد
واقعی سازی جهان مجازی شدهاند ،اما برای افراد باالی  25سال ،ای تفکیك بسلیار شلدید
است و نان را گرفتار نوعی سرگشتگی معنایی نموده است.
ج :سياليت ابژهگی؛ شكاف معنایی درون نسلی

همانطور که ذکر گردید ،زیسلتجهلان نسلل جلوان اسلتفادهکننلده از شلبکههلای اجتملاعی
مجازی ،نوعی زیستجهان مجازی اسلت کله در نگونلهای از سلیالیت معنلایی وجلود دارد.
بدی معنا که «زمان» ،نیش تعیی کنندهای در تلیی شدن یلك ابلژه بلهعنلوان ابلژه نسللی دارد.
یك ابژه میتواند در یكزمان نوعی ابلژه نسللی تلیلی شلود ،املا درزملانی نلهچنلدان بعلدتر،
کیفیت ابژهگی تود را از دست بدهد .ازای رو میتوان گفت که در شلبکههلای اجتملاعی
مجازی ،با «سیالیت ابژهگی» مواجه هستیم .همی مسئله سلب شلده اسلت کله معنلای نسلل در
روایت مانهایمی چندان اعتبار معنایی نداشته باشد؛ دیگر نمیتوان بازه زملانی مشخصلی بلرای
تلیی شدن یك گروه نسلی بهعنوان «نسل» تعیی نمود .همی امر سب شلده اسلت کله نلوعی
شکاف دروننسلی در میان استفادهکنندگان از شبکههای اجتماعی مجازی به وجود بیایلد کله
میتوان از ن تحت عنوان شکاف معنایی درون نسلی یادکرد .ای امر حتی در بی افرادی کله
ازلحا سنی همرتبه هستند نیز مشاهده میشود .بهعنوان نمونه الهه 23 ،سلاله ،روایلت تلود از
حضور در شبکههای اجتماعی مجازی را بهصورت زیر بیان مینماید:
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«تلگرام یا وایبر هم مثل چیزای دیگه هستش .تیلی زود چیزها تو تغییلر ملیکننلد.
شبکههای مجازی اینجوری دیگه .یه مدت همه باها حال میکن  ،املا بعلد ملدتی
دیگه نه».
همانطور که از نیلقولهای فوق نمایان است ،دو نلو گفتملان متفلاوت را ملیتلوان از دو
فردی که همنسل هستند ،در مورد نحوه اسلتفاده از شلبکههلای اجتملاعی مجلازی مشلاهده
نمود؛ یك نفر شبکه اجتماعی مجازی را ابزار و ابژهای برای تفری میداند و دیگری ن را
ابژهای فرهنگی – سیاسی و اجتماعی قلمداد میکند؛ بهعبلارتیدیگلر ،شلاهد دو نلو «ابلژه
فراغت» و «ابژه سیاست» هستیم که میتوانند به کللی متفلاوت از هلم باشلند .ایل املر سلب
برساتت شکافهای معنایی دروننسلی در میان استفادهکنندگان از شبکه اجتماعی مجازی
شده است؛ بنابرای در مرحله اول ،ای فر که شبکه اجتماعی مجلازی یلا معناهلای نهفتله
در ن را میتوان بهمثابه ابژهای نسلی تلیی نملود ،زیلر سل ال ملیرود .ممکل اسلت شلبکه
اجتماعی مجازی را ابزاری برای معنایابی هویتی قلمداد نماییم ،اما تلیی ن بلهمثابله ابلژهای
نسلی ،بسیار دشوار است.
د :شكست در ابژهسازی نسلی

با بح های ذکرشده در مورد سیالیت معناها و ابژههای نسلی افرادی کله از تلگلرام و وایبلر
استفاده میکنند ،نرسشی که نیش می ید ای است که یلا ملیتلوان شلبکههلای اجتملاعی
مجازی را ابزاری برای معنا سازی هویتی قلمداد نملود؟ یلا شلبکههلای اجتملاعی مجلازی
قابلیت و ورفیت و بلهطلورکلی کفایلت نملادی تبلدیلشلدن بله یلك ابلژه نسللی را دارد؟
همانطور که ذکر شد ،ابژه نسلی عبارت است از :شلخص ،مکلان ،شلیء یلا رویلدادی کله
ازنظر فرد مبی نسل اوست و به یلاد وردنش احساسلی از نسلل تلود او را در ذهلنش زنلده
میکند؟ یا میتوان از شبکههای اجتماعی مجازی بهمثابله یلك ابلژه نسللی یلادکرد؟ ابلژه
نسلی ،ابزار شکاف نسلی نیسلت و هملانطلور کله بلالس هلم ملیگویلد ،ابلژه نسللی بلرای
نسلهای دیگر هم دارای احترام است ،اما معناساز کالن برایشان نیست .تحلیل مصاحبههلای
صورت گرفته ،چنی مسئلهای را تأیید نملیکنلد .بلرای نسللی کله از شلبکههلای اجتملاعی
مجازی استفاده می کند ،فضای مجازی حیاتی است؛ درواق شبکههلای اجتملاعی مجلازی،
ابزاری موقتی برای معناسازیهای سیال هستند و ازای رو نمیتوانند نیش یك ابلژه نسللی را
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داشته باشند .تلگرام و دیگر شبکههای اجتماعی مجازی در یلك بسلتر کلالن دیگلر بله نلام
فضای مجازی زیست میکنند؛ فضایی که تبدیل به فضای مبی یك نسل شده است.
درواق  ،شبکههای اجتماعی مجازی بهعنوان یك کلیت معناساز ،نیش تعیلی کننلدهای
در برساتت هویت نسلی دارند ،اما نها هم در فضایی کلیتلر و در بسلتر فضلای مجلازی
است که عمل میکنند .سمیرا 19 ،ساله تجربه سیالیت کاربری شبکهای تود را ای گونله
بیان میکند:

«م از نوجوانی از ای ها استفاده میکردم .تیلی زود زده میشدم و ملیرفلتم سلمت
یکی دیگه .شلوغ میشد و بیمعنی».
بهطورکلی ،سیالیت شدید شبکههای اجتماعی مجازی و عدم ربات مداوم نها ،سب شلده
است که نتوانند بهعنوان یك ابژه نسلی قابلطرن باشند ،چون برای تعریف نمودن یك ابلژه
نسلی ،حداقلی از تداوم زملانی ضلروری اسلت .شلاید بتلوان بله ایل املر اذعلان نملود کله
شبکههای اجتماعی به دالیل مختلفی که در نلژوهش حاضلر موردبحل قرارگرفتلهانلد ،در
برساتت هویت نسلی نیش داشته باشند ،اما کفایت زمانی الزم بلرای تلیلی شلدن بلهعنلوان
یك ابژه نسلی را دارا نمیباشند .هرچند فرم اسلتفاده افلراد متعلل بله نسللهلای مختللف از
شبکههای اجتماعی مجازی تا حدود زیادی متفاوت است ،اما ای مسلئله ،نفلیکننلده علدم
ابژه نسلی بودن شبکههای اجتماعی مجازی نیست .نس چنی ابزاری (شلبکههلای اجتملاعی
مجازی) را نمیتوان تنها به دلیل اینکه تیلی از افلراد نسلل جلوان از ن اسلتفاده ملیکننلد،
بلهمثابلله یلك ابللژه نسلللی قلملداد نمللود .همللانطلور کلله ذکلر شللد ،نفللس ابلژهگللی نسلللی،
تفاوتگذاری معناهای نسلی است؛ نه شکافانلدازی معناهلای نسللی؛ درحلالیکله بله نظلر
میرسد که تلگرام و دیگر شبکههای اجتماعی مجازی چنی نیشی را نداشته باشند.
ه :فرصت اقتصادی کنش؛ ابزار شكاف نسلی

یکی از دالیل اصللی و ابتلدایی اسلتفاده از شلبکههلای اجتملاعی مجلازی بلهویلژه در میلان
نوجوانان ،صرفهی اقتصادی نها است .درواق  ،شبکههلای اجتملاعی مجلازی بلا هزینلهای
بسیار محدود ،امکاناتی گسلترده را بله مخاطبانشلان عرضله ملیکننلد کله در حاللت علادی
مستلزم صرف کردن هزینه های مالی اسلت .بلا در نظلر گلرفت ایل مسلئله کله بیشلتر افلرا ِد
نوجوان و جوان استفادهکننده از شبکههای اجتماعی مجازی ازجملله تلگلرام و وایبلر دارای
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استیالل مالی نیستند و ازلحا اقتصادی وابسته به تانوادهشان هستند ،اهمیت چنلی فرصلت
اقتصادیای که شبکههای اجتماعی مجازی در اتتیار نها قرار میدهد ،دوچندان میشود؛
درواق  ،کنشهای ارتبلاطی نسللی کله از شلبکههلای اجتملاعی مجلازی اسلتفاده ملیکنلد،
هزینهی مالی و اقتصادی چندانی در نی ندارد و همی امر سب میشود که وابسلتگی نهلا
به تانواده و بهطورکلی نسل بزرگتر از تودشان که بهنوعی تأمی کننده ملالی کلنشهلای
ارتباطی نها در حالت سنتی هستند ،کلاهش نیلدا کنلد .نلس ملیتلوان نتیجله گرفلت کله
شبکههای اجتماعی مجازی به سب اقتصاد ارزان تود ،نوعی اسلتیالل اقتصلادی را حلداقل
در ن بخشللی از اسللتفادهکننللدگان از تلگللرام و دیگللر شللبکههللای اجتمللاعی مجللازی کلله
وابستگی اقتصادی به تانوادهشان دارند را شکل داده اسلت .ایل اسلتیالل اقتصلادی کلنش
ارتباطی ،همزمان که سب تیویت حضور ای افراد در شلبکههلای اجتملاعی مجلازی شلده
است ،نوعی از شکاف نسلی را هم بی ای افراد و تانواده نان و حتی افراد دیگلر غیرنسلل
نان هم سب شده است .درنهایت ،چنی حالتی توانسته است سب تیویت میزان نیلمکلان
ای افراد از فضای واقعی کنش به فضلای مجلازی کلنش و رابطله گلردد .شلیری  19 ،سلاله
چنی دیدگاهی دارد:

«تلگرام و وایبر هنوزم بهترن .راحت و مجانی میتونی زنگ بزنی و حرف بزنی .دیگله
کسی ،ندر و مادر و برادری نیست بگله نملیدونلم ایل فلیش و قلبض موبایللت چلرا
ای قدر زیاده!».
کنش اقتصادی ارزان در چنی حالتی ،تنها نیاملدهای اقتصلادی و ملالی را بله دنبلال نلدارد،
بلکه میتواند ارتباط افراد مختلف متعل به یك نسل را با یکدیگر تیویت نماید کله هملی
امر میتواند سب تیویت حس مشتر نسلی در میان نها گردد .علالوه بلر ایل  ،اقتصلاد
ارزان و فرصلللت کلللنش اقتصلللادیای کللله شلللبکههلللای اجتملللاعی مجلللازی در اتتیلللار
استفادهکنندگان نوجوان و جوان قرار میدهند ،نیوندها و رابطلههلایی کله بله سلب فاصلله
مکانی و فضایی در حال گسست هستند را دوباره بازتولیلد ملیکننلد و بلهنلوعی نیونلدهای
سست دروننسلی را بازسازی مینمایند .ای امر ،یعنی تیویت تعامالت ارتباطی افراد متعلل
به یك نسل و تیویلت حلس مشلتر نسللی در میلان نهلا در نلی اسلتفاده از شلبکههلای
اجتماعی مجازی از ای لحا بنیادی است که اساس سلاتتار هویلتیلابی نسللی بلر مبنلای
تعامالت و ارتباطات دروننسلیای است که درنهایت به برسلاتت ابلژههلای نسللی کملك
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میکند .علالوه بلر ایل  ،کلاهش وابسلتگی اقتصلادی نسلل نوجلوان و جلوان بله تلانواده و
نسلهای دیگر ،میتواند سبك زندگی ای نسل را هم دچار تغییر نماید .نسل استفادهکننلده
از شبکه های اجتملاعی مجلازی بلا کلاهش و قطل وابسلتگی اقتصلادی بله تلانواده و افلراد
نسلهای دیگر (حداقل در حوزهی اقتصاد ارتباطی) راحتتر بلا ابلژههلای نسللی نسللهلای
دیگر مخالفت میکنند ،چون از عواق چنی مخالفتی که در بسیاری موارد جنبله اقتصلادی
نیدا میکند ،واهمهای ندارند.
و :آزادی کنش نسلی؛ ابژه شكاف نسلی

رشد رسانههای اجتماعی و بهویژه شبکههای اجتماعی مجازی ،زادی و اتتیلار کلنشهلای
اجتماعی و بهویژه کنشهای نسلی را افزایش داده است .همانطور که در بخش قبللی ذکلر
شللدد ،زادی و اتتیللار کللنش نسلللی ،درنتیجلله اسللتیالل اقتصللادی کللنش ارتبللاطی نسللل
استفادهکننده از شبکههای اجتماعی مجازی ،محدودیتهلای ارتبلاطی جهلان عینلی را زیلر
س ال برده است .عالوه بر وجه اقتصادی مسئله ،در ابعاد اجتملاعی ،فرهنگلی و سیاسلی هلم
میتوان تا حدود زیادی چنی زادیای را مشاهده نمود البته ،همانطور که بلاوم ()2013
میگوید ،ای زادی بیشتر ،تاصیتِ شبکههای اجتماعی است که ن را از «اجتما » متملایز
میکند اما در عو  ،امنیلت در چنلی شلبکههلایی در نلایی تلری سلط تلود قلرار دارد.
بههرحلال ،اسلتفاده از شلبکه هلای اجتملاعی مجلازی ،نلوعی از زادی و اتتیلار را بله نسلل
استفادهکننده از ن (بهطور تاخ نسل نوجوان و جوان) اعطا میکند .ایل زادی و اتتیلار
در تضاد با تواستِ نسلهای دیگر و بهویژه تانواده ای افراد قلرار دارد؛ درواقل  ،تلانواده
ای نسل و نسلهای دیگر ،چنی زادی و اتتیاری را مجالی برای تابوشکنی نسلل جلوان و
فرصتی برای به زیر س ال بردن ابژههای نسلی تودشان میداننلد .ایل املر ملیتوانلد نلوعی
شکاف و تضاد نسلی را میان ای نسلهای مختلف بله بلار بیلاورد .بیلان  26سلاله کله جهلان
واقعی را عذا ،ور توصیف میکرد ،فضای شلبکه اجتملاعی تلگلرام را بلا وااگلانی دیگلر
توصیف میکند:

«کسی بهت امرونهی نمیکنه؛ تو تلگرام احساس میکنم که واقعلاا زنلدگی ملیکلنم.
واقعیت اینجاست ،بیرون هیچی نیست».
همانطور که از نیلقول فوق مشخص است ،عذا ،ور تلیی نمودن جهان واقعلی از سلوی
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نسل جوان ازیكطرف و فانتزیهلایی کله فضلای مجلازی در اتتیلار نهلا قلرار ملیدهلد
(ازجمله زادیهای تیلی زیاد در کنش اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و ،)...یکلی از علواملی
است که جوانان و نوجوانان از ای شبکههای اجتماعی مجازی استفاده ملیکننلد املا تجربله
زادی ،عموماا مسئله امنیت را بلرای نلان بله فراموشلی ملیسل ارد؛ درواقل فلانتزی زادی
کنش ،عدم امنیت کنش را ننهان میکند .همی مسئله باع ملیشلود کله بسلیاری از افلراد
استفادهکننده از شبکههای اجتماعی مجازی ،اصوالا مسلئلهای بله نلام «امنیلت» را قابللبحل
ندانند.
نسلهای دیگر ،چنی تجربهای نداشتهاند؛ درواق  ،برای نها زادی و امنیت در کنلار
هم قابلتعریف بوده است ،اما نسل استفادهکننده از شبکههای اجتماعی مجازی ،بلهگونلهای
امنیت را قربانی زادی میکنند .زادی یا وهم زادی ،میتوانلد سلب شلود کله ابلژههلای
نسلهای دیگر به راحتی توسط ای نسل مورد هجوم قرار بگیرد .درواق  ،به زیر س ال بلردن
ابژههای نسلهای دیگر ،کنشی در راستای ابلژهسلازی نسللی ایل نسلل اسلت و شلبکههلای
اجتماعی مجازی ،میتوانند ابزاری در راستای نیل به ای هدف باشند .از طرف دیگر ،چنی
مسئلهای ممک است واکنش نسلهای دیگر را به دنبال داشته باشد و نهلا را در سلرکو،
ابژههای نسلی نسل استفادهکننده از شبکههای اجتماعی مجازی ترغی نماید.
ز :واقعيت و مجاز؛ دو مرکزی شدن معناهای نسلی

سواههای معاصر در یك نارادوکس زندگی میکنند ،جایی که دو رابطه واهراا متضلاد ،در
کنار هم وجود دارند .شبکههای اجتماعی مجازی بهطور همزمان هم سلواههلا و کنشلگران
را نزدیكتر و هم دورتر از یکدیگر میکند .رسلانههلای اجتملاعی سلب برسلاتت نلوعی
زیستجهان جدید شدهاند؛ زیستجهانی که میتوان ن را تحت سلطه معناهلای جوانلان و
نسل جدید قلمداد نمود .ای امر تود ،میتواند سب تولیلد شلکافهلای نسللی گلردد .در
طرف میابل ،زیستجهان واقعی تحت سلطه گروههای نسلی مس تر و معناهای نها است.
زندگی در هرکدام از ای دو جهان برای نسل میابل سخت و دشوار است ،هرچنلد بله قلول
باوم نمیتوان ن را تفکیكشده تحلیل نمود ،اما هرروز تفکیك معنایی نها در واقعیلت
بیشتر و بیشتر میشود.
عضویت در گروههای مختلف ،امکان دیگری است که شبکههلای اجتملاعی مجلازی
برای کاربرانشان فراهم کردهانلد و ممکل اسلت ایل دو مرکلزی شلدن معناهلای نسللی را
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تشدید نمایند .استفادهکنندگان از شلبکههلای اجتملاعی مجلازی ملیتواننلد در گلروههلای
مختلف عضو شوند و در نجلا عکلسهلا و ملت هلای تودشلان را بله اشلترا بگذارنلد و
موردبح قرار بدهند .فضای تلگرام و دیگر شبکههای اجتماعی مجازی ،سب شکلگیری
نوعی شبکه تصوصی بی افرادی شده است که احسلاس ملیکننلد دغدغلههلای فرهنگلی،
اجتماعی و سیاسی مشترکی دارنلد؛ درواقل  ،گلروههلای مجلازی در شلبکههلای اجتملاعی
مجازی ،میتوانند نوعی شبکهسازی بی افراد عضو را سب شلوند؛ شلبکهای کله ملیتوانلد
سب ایجاد نیوندهایی عاطفی ،اجتماعی و فرهنگی بی افراد استفادهکننده از ای شبکههلای
اجتماعی مجازی گردد .چنی شبکه هایی یك اجتما عینی نیستند .قانون تاصلی بلر نهلا
حاکم نیست و محدودیت های یك اجتما را هم ندارند ،اما در علو مجلازات و تنبیهلی
هم درزمینه تخطی ندارند .هنجار تاصی بر ن حاکم نیست و افراد میتوانند بلهطلور سلیال
در ن زندگی کنند و تنها با یلك کلیلك بله عضلویت اجتملا شلبکهای تودشلان تاتمله
بدهند؛ درحالی که در دنیای واقعلی و در اجتملا چنلی امکلانی وجلود نلدارد .بلههرحلال،
عضویت شبکهای و گروهی در شبکههای اجتماعی مجازی ،سب شلکلگیلری نیونلد بلی
افرادی شده است که احساس میکنند دارای اشلتراکات معنلایی زیلادی هسلتند .ملیالد22 ،
ساله روایت تود از گروهسازی تلگرامی را ای چنی بیان میکند:

«اینجا همه کار میکنیم .کارهایی که بیرون حتلی جرئلت حلرف زدن در موردشلونم
نداریم .اینجا صمیمیت وجود داره».
امکاناتی که شبکههای اجتماعی مجازی برای کاربران تود در ایجاد گروه فراهم ملیکنلد،
مسئلهای مهم است .در جهان واقعی بهراحتی نمیتوان گروه تشکیل داد و شبکهسازی نمود
و باید محدودیت ها ،قوانی و هنجارهای بسلیار زیلادی را رعایلت نملود کله گلاهی اوقلات
منجر به عدم موفییت افراد در تشکیل گروه میگردد ،املا در فضلای شلبکههلای اجتملاعی
مجازی بهراحتی میتوان بر چنی محدودیتهایی غلبه کرد .شکلگیری چنلی گلروههلایی
میتواند سب شکاف نسلی و تضعیف نیوند نسلها از هم شود .بههرحال کسانی که در ای
گروههای مجازی عضویت دارند ،بیشتر افراد جوان هستند که بهنلوعی امکلان عضلویت در
گللروههللای دیگللر را ندارنللد .درحللالیکلله افللرادی کلله عضللویت گللروههللای واقعللی را بللر
عهدهدارند (محدود گروهها) ،بیشتر افلرادی هسلتند کله متعلل بله نسللهلای قبللی هسلتند؛
درواق  ،گروهها و شبکهسازیهای رسلمی جامعله را نسللهلای غیرجلوان بلر عهلدهدارنلد؛
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درحالیکه نسل نوجوان و جوان ،شبکهسلازی و گلروه سلازیهلای غیررسلمی را بلر عهلده
میگیرند و سعی میکنند هویت تودشان را از مسیرهای غیررسمی دنبال کننلد .ایل مسلئله
قبل از هر چیلز ملیتوانلد سلب شلکلگیلری شلکافی بلی شلبکهسلازیهلای غیررسلمی و
شبکهسازیهای رسمی؛ گروههای رسمی و گروههای غیررسمی مجلازی گلردد .از طلرف
دیگللر ،ای ل مسللئله مللیتوانللد بلله تمللایز معنللایی و هللویتی بللی نسلللهللای متفللاوت چنللی
شبکهسازیهایی هم منجر شود و شکاف نسلی و تمایز نسلی را تیویت نماید.
ارائه نظریه محدود به واقعيتِ خاص؛ مجازی شدن معناهای نسلی
شبکههای اجتماعی مجازی چگونه معناهای نسلی را دچار تغییر ملیکننلد؟ فر ینلد رتلدادِ
ای تغییر چگونه است؟ ای نرسشها ،بنیادِ نظری نظریه محدود به واقعیلتِ تلاخ نلژوهش
حاضر را شکل میدهند .در تحلیل نظری مسلئله ،دو زیسلتجهلان را بایلد در نظلر گرفلت.
زیستجهان مجازی و زیستجهان واقعی و عینلی؛ درواقل شلبکههلای اجتملاعی مجلازی،
هنگامی تأریرگذاری تویش بر سواههای استفادهکننده را تواهند گذاشلت کله گلذاری از
ای ل دو داشللته باشللند .اولللی گللزاره نظللری ای ل اسللت کلله جهللان عینللی و فالی ل دارای
محدودیتهلایی اسلت کله زادی کلنش اجتملاعی نسلل جلوان را محلدود ملیکنلد .ایل
محدودیتها عموماا هنجارهایی هستند که بر مبنای ابژههای نسلهای دیگر شکلگرفتلهانلد؛
در طرف دیگر ،فضای مجازی و شبکههای اجتماعی مجازی ،فانتزیهایی را ارائه ملیدهنلد
که بنیاد اصلی نها زادی کلنش اجتملاعی بلرای اسلتفادهکننلدگان از ن اسلت .فلارغ از
اینکلله ای ل فللانتزیهللا چیللدر بللا واقعیللت انطبللاق دارنللد ،ذهنیللت نسللل جللوان و نوجللوان
استفادهکننده از ای شبکههای اجتماعی مجازی را شکل میدهند و چلون راهحللی مجلازی
برای رهایی از محدودیتهای جهان عینی و فالیل ارائله ملیدهنلد ،سلواههلای جلوان را
بهسوی تودشان ملیکشلانند .شلکاف و تضلاد نشلئتگرفتله از نلارادوکس واقعیلتِ عینلی
محدودکننده و فانتزی ذهنی رهاییبخش ،منجر به شکلگیری نوعی سرگردانی معنلایی در
سواههای مجلازی اسلتفادهکننلده از شلبکههلای اجتملاعی مجلازی ملیگلردد .از یلكسلو
واقعیتهای سختِ جهان عینی و فالی  ،نلان را بلهسلوی جهلان مجلازی ملیکشلاند و از
سوی دیگر ،فانتزیهای جهان مجازی ،حضور در جهلان واقعلی را بلرای نلان نوسلتالژیك
میکند؛ ای تنها بخشی از مسئله سرگردانی معنایی است .سواههای مجلازی ،هلمزملان کله
بهصورت گاهانه یا ناتود گاه به دامان جهان مجازی میافتند ،حسلی نوسلتالژیك هلم بله
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جهان واقعی را بازتولید میکنند ،البته ای امر در بی افرادی کله تجربله جهلانی غیرمجلازی
رادارند  ،بیشتر است ،اما کسانی که زیسلت جهانشلان در غلاز مجلازی بلوده اسلت ،چنلی
تجربه نوستالژیکی کمتر است.
زیستجهان نالی بلر مبنلای گونلهای از سلیالیت معنلایی شلکلگرفتله اسلت .چنلی
سیالیتی ناشی از بعدِ تغییر مداوم و لحظهای معناها در فضلای مجلازی شلبکههلای اجتملاعی
مجازی است .بخشی از سرگردانی معنایی نسل جوان استفادهکننده از شلبکههلای اجتملاعی
مجازی ،از همی سیالیت معنایی شکل میگیرد .مهمتری مسئله برای رهلایی از سلرگردانی
معنایی ،شکلگیری ابژه های نسلی است؛ درواقل  ،نیلاز اسلت کله میزانلی از ربلات و تلداوم
معنایی وجود داشته باشد تا بتوان از شکلگیری یك ابژه نسلی سخ گفت؛ چنی املری در
شبکههای اجتماعی مجازی که م لفهی بنیادی نها سیالیت است ،قابل شکلگیری نیسلت.
ازای رو میتوان گفت که در شبکههلای اجتملاعی مجلازی ،بلا «سلیالیت ابلژهگلی» مواجله
هستیم .منظور ای است که یك ابژه میتواند در یكزمان نوعی ابژه نسلی تلیلی شلود ،املا
درزمانی نهچندان بعدتر ،کیفیت ابژهگی تلود را از دسلت بدهلد؛ دیگلر نملیتلوان بلازه
زمانی مشخصی برای تلیی شدن یك گروه نسلی بهعنوان «نسل» تعیلی نملود .بلهطلورکلی،
میتوان از دو نو گفتمان متفاوت در مورد نحوه اسلتفاده از شلبکههلای اجتملاعی مجلازی
سخ گفت« :ابژه فراغت» و «ابژه سیاست» .در گفتملان اول ،شلبکههلای اجتملاعی مجلازی
تنها ابلزاری بلرای تفلری و فراغلت محسلو ،ملیشلوند ،املا در گفتملان دوم ،شلبکههلای
اجتماعی مجلازی ابلزاری بلرای کلنش عیالنلی و اجتملاعی در راسلتای ابلژه سلازی نسللی
محسو ،می گردنلد .ایل نلارادوکس و دوگلانگی ،سلب برسلاتت شلکافهلای معنلایی
دروننسلی در میان استفادهکنندگان از شبکهی اجتماعی مجازی شده است.
باوجود نارادوکس هلای فلوق و سلیالیت معنلایی ذکرشلده ،یلا ملیتلوان شلبکههلای
اجتماعی مجازی را ابزاری برای معناسازی هویتی قلمداد نملود؟ یلا شلبکههلای اجتملاعی
مجازی قابلیت و ورفیت و بهطورکلی کفایت نمادی تبدیلشدن به یك ابژه نسلی را دارد؟
بهطورکلی ،سیالیت شدید شبکههای اجتماعی مجازی و عدم ربات مداوم نها ،سب شلده
است که نتوانند بهعنوان یك ابژه نسلی قابلطرن باشند ،چون برای تعریف نمودن یك ابلژه
نسلی ،حداقلی از تداوم زملانی ضلروری اسلت .شلاید بتلوان بله ایل املر اذعلان نملود کله
شبکههای اجتماعی به دالیلل مختللف در برسلاتت هویلت نسللی نیلش داشلته باشلند ،املا
کفایت زمانی الزم برای تلیی شدن بهعنوان یك ابژه نسللی را دارا نملیباشلند .ابلژه نسللی،
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ابزار شکاف نسلی نیست؛ ای در حالی اسلت کله شلبکههلای اجتملاعی مجلازی در برتلی
حالتها تبدیل به ابزاری برای تیویت شکاف نسلی میشوند .مهمتری حالت در ای میلان،
وقتی است که از اقتصادِ کنش ارتبلاطی موجلود در شلبکههلای اجتملاعی مجلازی صلحبت
میکنیم .شبکههای اجتماعی مجلازی بلا هزینلهای بسلیار محلدود ،امکانلاتی گسلترده را بله
مخاطبانشان عرضه میکنند که در حالت عادی مستلزم صرف کردن هزینههای مالی اسلت.
شبکههای اجتماعی مجازی به سب اقتصاد ارزان تود ،نوعی اسلتیالل اقتصلادی را حلداقل
در ن بخشی از استفادهکنندگان از شبکههای اجتماعی مجازی کله وابسلتگی اقتصلادی بله
تانوادهشان دارند را شکل داده است .ای استیالل اقتصادی کلنش ارتبلاطی ،هلمزملان کله
سب تیویت حضور ای افراد در شبکههای اجتماعی مجازی شده اسلت ،نلوعی از شلکاف
نسلی را هم بی ای افراد و تانواده نان و حتی افراد دیگلر غیرنسلل نلان هلم سلب شلده
اسللت .زادی و اتتیللار کللنش نسلللی درنتیجلله اسللتیالل اقتصللادی کللنش ارتبللاطی نسللل
استفادهکننده از شبکههای اجتماعی مجازی ،محدودیتهلای ارتبلاطی جهلان عینلی را زیلر
س ال برده است .عالوه بر وجه اقتصادی مسئله ،در ابعاد اجتملاعی ،فرهنگلی و سیاسلی هلم
میتوان تا حدود زیادی چنی زادیای را مشاهده نمود .بههرحلال ،اسلتفاده از شلبکههلای
اجتماعی مجازی ،نوعی از زادی و اتتیار را به نسلل اسلتفادهکننلده از ن (بلهطلور تلاخ
نسل نوجوان و جوان) اعطا میکند .ایل زادی و اتتیلار ،در تضلاد بلا تواسلتِ نسللهلای
دیگر و بهویژه تانواده ای افراد قرار دارد؛ درواق تانواده ای نسل و نسلهای دیگر ،چنی
زادی و اتتیاری را مجالی برای تابوشکنی نسل جوان و فرصتی برای بله زیلر سل ال بلردن
ابژههای نسلی تودشان میدانند؛ ای امر میتواند نوعی شکاف و تضلاد نسللی را میلان ایل
نسلهای مختلف به بار بیاورد.
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شکل  :1دیاگرام نظریهی محدود به واقعیتِ خاص :مجازی شدن معناهای نسلي

محدودیتهای جهان
عینی

برساخت فانتزی
مجازی
ترسیم رویای
نزادی

سرگردانی معنایی؛ تفکیک
نسری معنا

فرصت اقتصادی
هنا

نزادی هنا
نسری

مجازی شدن
هنا
سیا یت ابژهگی؛ شکاف
معنایی درون نسری
شکست در ابژهسازی
نسری
دومرهزی شدن معناهای
نسری
شکاف
نسری

جمعبندی و نتيجهگيری
نژوهش حاضر به دنبال بررسی ای مسئله بود که در نی استفاده زیاد از شبکههای اجتملاعی
مجازی ،تحوالت نسلی چه مسیری را دنبال میکنند .سواههای مجازی ،جهان ذهنی تلاخ
تود را بر میسازند؛ جهانی که میتواند به کل متفلاوت از جهلان عینلی و واقعلی باشلد .در
چنی جهانی ،معناها و ابژهها هم متفاوت تواهند بود؛ ابژههای جهان مجلازی ،سلیال هسلتند
و بهسرعت تغییر نیدا میکنند .نسلی که از شبکههای اجتماعی مجازی استفاده ملیکنلد ،در
چنی جهانی زندگی میکند؛ زیستجهان ای نسل ،نوعی تفکیك معنایی بی جهان واقعلی
و جهان مجازی را بر نان تحمیل میکنلد و برنلده ایل رقابلت ،جهلانی اسلت کله قلدرت
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بیشتری دارد .سواههای مجلازی ،هلم زملان کله بله داملان جهلان مجلازی ملیافتنلد ،حسلی
نوستالژیك هم به جهان واقعی را بازتولید میکنند ،البته ای امر در بلی افلرادی کله تجربله
جهانی غیرمجازی رادارند  ،بیشتر است .ایل در حلالی اسلت کله افلرادی کله زیلر  25سلال
هستند و تجربه اندکی از بزرگ شدن با جهان واقعی و عینی رادارند ،چنی حلس و روایتلی
از وجود تودشان ندارند .برای نها تفکیك جهان واقعی و مجازی ،تفکیلك گفتگوهلای
عینی یا تماسهای تلگرامی و وایبری ،تیلی معنادار نیست .نها وارد فر یند واقعلیسلازی
جهان مجازی شدهاند.
شبکههای اجتماعی مجازی سب برساتت نوعی زیستجهان جدید شدهانلد؛ زیسلت
جهانی که میتوان ن را تحت سلطه معناهای جوانان و نسل جدیلد قلملداد نملود .ایل املر
تود ،میتواند سب تولید شکافهای نسلی گردد .در طلرف میابلل ،زیسلتجهلان واقعلی
تحت سلطه گروههای نسلی مس تر و معناهای نسلی نها است .زندگی در هرکدام از ایل
دو جهان برای نسل میابل سخت و دشوار است؛ عضویت در گلروههلای مختللف مجلازی،
امکان دیگری است که شبکه هلای اجتملاعی مجلازی بلرای کلاربرانش فلراهم کلردهانلد و
ممک است دو مرکزی شدن معناهای نسلی را تشدید نمایند .کسانی که در ای گلروههلای
مجازی عضویت دارند ،بیشتر افراد جوان هستند که بهنوعی امکان عضلویت در گلروههلای
واقعی دیگر را ندارند .درحالیکه افرادی که عضویت گروههای واقعلی را بلر عهلدهدارنلد
(محدود گروهها) ،بیشتر افرادی هستند که متعل به نسلهای قبلی هستند؛ درواق  ،گلروههلا
و شبکهسازیهای رسمی جامعه را نسللهلای غیرجلوان بلر عهلدهدارنلد؛ درحلالیکله نسلل
نوجوان و جوان ،شبکهسازی و گروهسازیهای غیررسلمی را بلر عهلده ملیگیرنلد و سلعی
می کنند هویت تودشان را از مسیرهای غیررسمی دنبال کننلد .ایل مسلئله قبلل از هلر چیلز
میتواند سب شکلگیری شکافی بی شبکهسازیهای غیررسمی با شبکهسازیهای رسلمی
و میان گروههای رسمی با گروههای غیررسمی مجازی گردد .از طلرف دیگلر ،ایل مسلئله
میتواند به تمایز معنایی و هویتی بی نسلهای متفاوت چنلی شلبکهسلازیهلایی هلم منجلر
شود و شکاف نسلی و تمایز نسلی را تیویت نماید.
همانطور که ذکر شد ،بیشتر افراد استفادهکننده از شبکههای اجتملاعی مجلازی ،نسلل
جوانی هستند که ترجی میدهند ارتباطات تودشان را در یك فرم مجازی شلکل بدهنلد و
بر همی مبنلا ،شلبکههلای اجتملاعی تودشلان را برسلاتت نماینلد .ایل مسلئله در راسلتای
یافتههای اکلسون ( )2010است .بر مبنای یافتههای وی ،نوجوانان در زندگی روزمره تلود،
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در میایسه با بزرگساالن ،ترجی ملیدهنلد کله بلرای ارتبلاط ملداوم بلا دوسلتان ،اعضلای
تانواده و همکالسان تود بهجای تماس گرفت به شیوهای سنتی ،از نیلامهلای متنلی کوتلاه
استفاده کنند .همی امر در نژوهش حاضر هم تا حدود زیادی مورد تأیید قرارگرفتله اسلت.
در میابل ،یافتههای نژوهش حاضر در تضاد با یافتلههلای لتیلف و همکلاران ( )2015اسلت.
مطاب یافتههای ای نلژوهش ،نسلل جلوان از فنلاوری اطالعلات و تلأریرات منفلی احتملالی
شبکههای اجتماعی گاه است و درنهایت ای نسل نه به اینترنت و نه به شبکههای اجتملاعی
الکترونیکی وابسته نیست .یافتههای مطالعه حاضر ،چنی مسئلهای را تأیید نملینمایلد ،بلکله
بالعکس ،نوعی وابستگی شدید ،هرچند موقت در فرم ن به شبکههای اجتماعی مجازی در
میان نسلل جلوان وجلود دارد؛ از طلرف دیگلر ،یافتلههلای نلژوهش حاضلر در ایل زمینله،
تأییدکننده یافتههای کومار و همکاران ( )2013است که تأکید بر تأریرات منفی رسلانههلای
اجتماعی دارد و نگاهی بدبینانه به ای رسلانههلای نلوی دارنلد .بلر مبنلای مطالعله حاضلر و
یافتههای ن ،میتوان به شکلگیری نوعی از فرهنلگ مجلازی مخلتص نسلل جلوان اشلاره
نمود که بیشتر از نکه «سلخ محلور» باشلد« ،ملت محلور» اسلت .ایل مسلئله هلمراسلتا بلا
یافتههای اوکسمان و تورتیان ( ) 2004اسلت کله در کشلور فنالنلد صلورت گرفتله اسلت؛
مطاب یافتههای ای نژوهش ،نوجوانان فنالندی نوعی از فرهنگ ارتبلاطی را شلکل دادهانلد
که دارای ویژگیهای تاخ تود بوده و یکی از ویژگیهلای ن ،شلکلگیلری ارتبلاط بله
شکل متنی یا ارتباط مت محور است .چشمانداز رسانهای که توسط نوجوانان ایجاد و حفلظ
میشود ،نوعی فضای شخصی را برای نان فلراهم ملیکنلد .ایل املر همچنلی در راسلتای
یافتههای ذکایی و ولی زاده ( )1388است کله ایل اسلتدالل را مطلرن کلردهانلد کله تلفل
همراه ،میدان جدیدی ایجاد کرده که جوانان در ن فرصتهلای بیشلتری بلرای سلرگرمی،
ارتباط و استیاللیافتهاند و با سانسلازی و جبلران برتلی کاسلتیهلای حلوزه عملومی ،بله
تیویت عاملیت ،فردیت و قدرت جوانان یاری رسانده است .یافتههای کالنتری و همکلاران
( )1387هم در همی زمینه مورد تأیید قرار میگیرند .عالوه بر ای  ،یافتههلای ایلتلو ()2005
هم در همی راستا است و مطالعه حاضر ،ای یافتهها را تأیید مینماید؛ ای امر البته بلهمنزلله
شکلگیری نوعی هویت ننهان در نسل جلوان و نوجلوان نیسلت ،بلکله بیشلتر ابلزاری بلرای
هویتیابی نسلی است که در تضاد با یافتلههلای منطیلی و دیل نلرور اسلت ( )1391کله بله
شکلگیری نوعی هویت ننهان تفکیكشده جنسیتی اعتیاد دارند.
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