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تاثیر شبکه های اجتماعی در اختالف تلفظ برخی واژه های فارسی
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چکیده
اﻣﺮوزه ﻣﺮدم در ﮔﻔﺖوﮔﻮی رﺳﻤﯽ ،ﺑﺴﯿﺎری از واژهﻫﺎ را ﻣﺘﻔﺎوت از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻠﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ره چ دن اﺧﺘﻼف ﺗﻠﻔﻆ سخن ایوگ ن
در ﯾﮏ ﺟﺎمعهی زﺑﺎﻧﯽ ،ﭘﺪﯾﺪهای ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ و در اﻏﻠﺐ زﺑﺎنﻫﺎی ﺟﻬﺎن (ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﻋﺮﺑﯽ ،ﭼﯿﻨﯽ و )...دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
بطوری که در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﯿﺰ اﺧﺘﻼف در ﺗﻠﻔﻆ ﺑﺮﺧﯽ واژهﻫﺎ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻠﻔﻆﻫﺎ ،اﻣﺮی ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ .ا ام در
ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ اﺧﺘﻼف ﺗﻠﻔﻆ واژﮔﺎن ﻓﺎرﺳﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﯾﺎﺑﺪ ،از لمج ه - :فضای
اجم زی و کبش ه اه ی ا یعامتج  ،ﮔﺴﺘﺮش ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ و ﺗﻮﻟﯿﺪات آن .و  ....مق لا ه حاضر اب ده ف ات ثیر کبش ه اه ی اجم زی در
ا التخ ف ظفلت یخرب واژه اه ی اف ر یس ا اجن م دش ه ا تس .
واژگان کلیدی :کبش ه اه ی ا یعامتج ؛ فضای اجم زی؛ واژه اه ی اف ر یس

تاریخ دریافت95/4/31 :

1این مق لا ه ح لصا رط ح پژوهشی اب ونع ان در تس
دانش یهاگ رهش قدس تش رک و قدردا ین یم دیامن .

تاریخ پذیرش95 /5/72 :

ییوگب م اب ح تیام دانش اگ ه آزاد ا یمالس واحد رهش قدس وب ده ا تس که دنسیون ه مق لا ه از واحد
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مقدمه
ا ﺮﻣ وزه ﺮﻣ دم در ﮔﻔﺖوﮔﻮی رﺳﻤﯽ ،ﺑﺴ ﺎﯿ ری از واژهﻫﺎ را ﺘﻣ ﻔﺎوت از ﯾﮑ ﺮﮕﯾﺪ ﺗﻠﻔﻆ ﯽﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
نگویان در ﯾﮏ ﺟﺎمعهی ز ﯽﻧﺎﺑ  ،ﺪﯾﺪﭘ های ﻃﺒ ﯽﻌﯿ ا ﺖﺳ
هرچند اﺧ ﻼﺘ ف ﺗﻠﻔﻆ سخ 

و در اﻏﻠﺐ

ز ﺎﺑ نﻫﺎی ﺟ ﺎﻬ ن ( ﻧﺎﻣ ﻨﺪ ا ﮕﻧ ﻠﯿﺴﯽ ،ﻋ ﯽﺑﺮ  ،ﯿﭼ ﻨﯽ و )...د ﺪﯾ ه ﺷﯽﻣ ﻮد .بطوری که در ز ﺎﺑ ن ﺎﻓ ر ﯽﺳ

ﯿﻧ ﺰ

اﺧ ﻼﺘ ف در ﺗﻠﻔﻆ ﺮﺑ ﺧﯽ واژهﻫﺎ ﺎﯾ ﺗﻐ ﺮﯿﯿ ﺪﺗ رﯾﺠﯽ ﺮﺑ ﺧﯽ ﺗﻠﻔﻆﻫﺎ ،ا ﺮﻣ ی ﻃﺒ ﯽﻌﯿ و ﯽﻬﯾﺪﺑ ا ﺖﺳ  .اما در
ﺎﺳ لﻫﺎی اﺧ ﺮﯿ  ،ﭼﻨﺪ ﻋ ﻣﺎ ﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﺪﺷ ه ا ﺖﺳ

ﮐﻪ ﺑﺤﺚ اﺧ ﻼﺘ ف ﺗﻠﻔﻆ واژ ﺎﮔ ن ﺎﻓ ر ﯽﺳ اﻫﻤ ﺖﯿ

ﺧﺎﺻﯽ

ﺪﺑﺎﯾ  ،از لمج ه - :ﮔﺴ ﺮﺘ ش ﺻﺪا و ﯿﺳ ﻤﺎ و ﺗﻮﻟ ﺪﯿ ات آن .ﻪﺑ ﻃﻮری ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﭼﻨ ﻦﯾﺪ ﺷﺒﮑﻪی ﻣﻠﯽ،
ا ﯽﻧﺎﺘﺳ و ﻦﯿﺑ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ا ﺮﯾ ان ﺎﻌﻓ ﻟ ﺖﯿ

ﯽﻣ ﮐﻨﻨﺪ .ﮔﻮﯾﻨ ﺎﮔﺪ ن و ﻣﺠ ﺎﯾﺮ ن ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺎﮔ ﻫﯽ ﺎﺑ ا ﻦﯾ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﮐﻪ

واژهﻫﺎ را چهگونه ﺗﻠﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﯽﻣ ﻮ ﺪﻧ  .ش کب ه های اجتماعی ،ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮ ﯽﻧ و
رادﯾﻮ ﯽﯾ

ﺎﻓ ر ﯽﺳ ز ﺎﺑ ن ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺮﺑ ای ا ﺮﯾ ا ﺎﯿﻧ ن ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﺨﭘ ﺶ ﯽﻣ ﮐﻨﻨﺪ.

امروزه ش کب ههای اجتماعی سکاندار اقیانوس پرتالطم اینترنتاند .ش کب ههایی که مبتنی بر فناوری
“وب  ”2فعالیت داشته و با اجتماعگرایی مجازی نقش اساسیای را در معادالت رسانهای جهان
بازی می ننک د .این وبسایتها عالوه بر قابلیت ش کب هسازی مجازی ،امکان استفاده از فرصتهای
مختلف در فضای اینترنت را اعم از سج تو وج  ،وخ اندن و به اشتراکگذاری ا بخ ار ،آپ ول د کع س
و فیلم ،نوشتن یادداشتها و عضویت در گروههای مختلف ،تحرک سیاسی فراهم کرده و این امر
با ثع

اقبال کاربران اینترنتی به ش کب ههای اجتماعی شده است .فضای مجازی بسته به ساختهای

اجتماعی ش لک مییابد و رشد فناوری ،مه گرایی رسانهای و مسائل مربوط به آن ،در شرایط
اجتماعی گوناگون بروندادهای متفاوتی داشته است.
یرود ،آمار اتصال به
مه چنان که الگ هو ای ارتباطی به وط ر روزافزونی از مرزهای ملی فراتر م 
اینترنت وکاربران آن به وط ر تصاعدی در حال رشد است .انتشار پرشتاب اینترنت ،ما وه اره و
فناوری های دیجیتالی ،ارتباط زمه مان میان بخشهای وسیعی از جهان را م کم ن ساخته است.
درنتیجه بسیاری از نک ترلهای ملیاطالعات بیاثر شدهاند .امروزه نقش رسانهها و میزان ن وف ذ آنها
در ساخت سیاسی وج امع بر سک ی پوشیده نیست .برخی از نظریهپردازان ارتباطات معتقدند که
امروز جهان در دست سک ی است که رسانهها را در اختیار دارد .نقش مع ده رسانهها در ش لک دهی
به افکار ومع می با ثع شده که ا مه یت رسانهها تا این حد مورد ت جو ه قرار گیرد.

تاثیر شبکه های اجتماعی در اختالف تلفظ برخی971................................................................................

ش کب ههای اجتماعی[ ]1از گروه هایی ومع مًاًا فردی یا سازمانی تشکیل شده که از طریق یک یا چند
نوع از وابستگیها به هم متصلاند و در بستر یک جامعه اطالعاتی پیچیده ،کارکرد مؤثر ش کب ه
مه گرا را تصویر می ننک د و موفقیت و م وبح بیت روزافزون آنها به دلیل داشتن رنگ و بوی
اجتماعی است.
شاید آنگاه که یک پژوهشگر آفریقایی در فنک رانس باشگاه رم تحت ونع ان« :جهان در آستانه قرن
بیستویکم» گفتار وخ د درباره «عصر نوین فر نه گ و ارتباطات» را با این مج الت به پایان برد،

سک ی سخنان او را چندان جدی نگرفت؛ او معتقد بود که «دوران ونک نی تمام میشود و عصر تازه-

ای آغاز میگردد .تا ونک ن در هیچ زمانی بشر برای بقا تا این حد به قدرت انطباق و تخیل نیاز
نداشته است .عصر جدید فر نه گ و ارتباطات ،در مرحله نخست ،عصری است که انسان باید در
آن شجاعت وخ د را مت وح ل نک د( ».آ ول ین ،لی)55 : 378 1 ،
اما سرعت تغییرات ارتباطی و فر نه گی در پایان قرن گذشته و سالهای آغازین سده جدید،
ا مه یت سه مفهوم لک یدی قدرت تخیل ،قدرت انطباق و شجاعت ت وح ل را برای تداوم حیات
دولتها ،فر نه گهای ملی و  -در سطحی انتزاعیتر -حتی تمدنها به وخ بی نشان داده است.
ش کب ههای اجتماعی مجازی دو نقش اساسی را در تغییر سیاسی جامعههای امروزی برعهده دارند.
ازیک سو فر نه گ توده را نشر مید نه د و از سوی دیگر م بن ع تغذیه نخبگان جامعه با هدف
نوآوری و ابداع سه تند ،به بع ارت دیگر ش کب ههای اجتماعی مجازی حلقه اتصال محیط بزرگ یا
جامعه لک با محیط وک چک است .هر یک از وع امل ا لص ی نوزایی و خالقیت ،عامل تحرک و
پیشبرندة توسعه سیاسی است .ب ثح

جهانی شدن و مق لو ه رسانهها چنان با یکدیگر پیوند وخ ردهاند

که تصور تجربه کردن جهانیشدن بدون رسانهها و بهویژه ش کب ـههای اجتماعی مجازی ،محال به-
نظر میرسد« .ادوارد سعید» نوی نس ده ف سل طینیاال لص ساکن آمریکا که دارای دیدگاههای

انتقادی در مسائل سیاسی ،فر نه گی و اجتماعی است ،مینویسد« :لیبرالها معتقدند گسترش ش کب ه-

های اجتماعی مجازی نه تنها نک ترل بر زندگی انسانها را بیشتر نخواهد کرد ،ب کل ه زمینه قدرت-
یابی افراد در برابر سازمانها و دولت را افزایش میدهد .فرایند جهانی شدن ،ن عو ی آگاهی ن بس ت
به ارزشهای مشترک بشری را پدید آورده است .در وص رتی که دولتها بتوانند مفاهیم جدید
امنیتی را برای وخ د باز تعریف ننک د دیگر م وبج ر نیستند لشکرهای عظیم نظامی وخ د را تقویت
ننک د ».در تعریف قدرت نرم باید گفت که این قدرت توانایی ش لک دهی به ترجیحات دیگران را
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داراست .به بع ارت دیگر نج س قدرت نرم از نوع اقناع و نج س قدرت سخت از مق لو ه «وادار و
اجبار» کردن است .قدرت نرم ت لب یغات سیاسی نیست ب کل ه مباحث عقالنی و ارزشهای ومع می را
شامل میشود .هدف قدرت نرم تاثیرگذاری بر افکار ومع می خارج و سپس دا لخ کشور است.
وسایل ارتباط مج عی در جهان امروز جهانهای ذ نه ی و غیرواقعی را به دنیا مخابره می ننک د .آنها
دیگر به انتقال واقعیـت فکر نمیکـ نن د ،ب کل ه واقعـیتهـا را میسازند .هدف رسانهها از قدرت نرم
در ابتدا مدیریت افکار ومع می نیست ،ب کل ه رسانهای در این عرصه موفق است که بتواند با افکار
تها و حا مک انی که توانایی
ومع می حرکت نک د و وخ د را سازگار با آن نشان دهد .ح وک م 
آیندهنگری ،ارائه وه یت فر نه گی مناسب در عرصه جهانی و شجاعت ترک پاسخهای کهنه به
پرسشهای نو را نداشته باشند ،ملتشان را به آستانه انقالب و خیزشهای اجتماعی سوق مید نه د.
جهان امروز در معرض دگرگونی ،تغییر و ت وح الت فزایندهای قرار دارد ،به خصوص حرکت به
سمت و سوی "دهکده واحد جهانی" و در هم ریختن نظامها و سازمانهای ملی م وجو د .در
عین حال بروز و ظهور چا شل ها و بحرانهای جدید در عرصههای سیاست ،فر نه گ ،اقتصاد،
امنیت و ...در جهان ایجاب می نک د که این ت وح الت و جریانها به دقت مورد مطالعه و مطمع نظر
قرار گیرد و مهمتر ای کن ه فاکتورها ،وع امل و اسباب مؤثر در خیزش ،تسریع و یا سمت و سو دادن

این حوادث و تغییرات نیز باید ارزیابی و مورد شناخت قرار گیرد .رسانههای ارتباط مج عی و به-

ویژه ش کب ههای اجتماعی مجازی ،در عصر حاضر نقش مع ده و مهمی را در عرصه تغییر و ت وح الت
اجتماعی بر عهده دارند و این وسایل منشأ بسیاری از ت وح الت معاصر ،را منه ا و نک ترل ننک ده
جریانها و ت وح الت در جهان م وسح ب میشوند.
در جهان معاصر که موسوم به «عصر اطالعات و ارتباطات» است و رسانهها مه ه چیز را در
تسخیر وخ د در آوردهاند؛ کارکرد و ا مه یت رسانهها بر سک ی پوشیده نیست .یکی از کارکردهای
ویژه رسانهها ،و خص صو ا ش کب ههای اجتماعی مجازی ،اطالعرسانی و پوشش بخ ری است .این
م عومج هها با ایجاد پوشش بخ ری کامل در زمینههای مختلف اعم از اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی
و ،...سعی در جهت دهی به افکار ومع می بهسمت اهداف وخ د را دارند .از این رو ،شناخت ن وح ه
اطالعرسانی ش کب ههای اجتماعی مجازی در رابطه با حوادث و ت وح الت جهانی ،امری الزم و
ضروری پنداشته میشود.
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به دلیل گستردگی حوزه ت لس ط ش کب ههای اجتماعی مجازی در وج امع امروزی و نیز بر وخ رداری
این پدیده از ویژگی سیال بودن و حرکت پویامدارانه ،الزم است که مه گام با رشد و تکامل
ت ولونک ژیکی و محتوایی ش کب ههای اجتماعی مجازی ،در ابعاد مختلف ،کارکرد آنها ،بهویژه نقش
آنها در ت وح الت اجتماعی ،در عصر جهانی شدن مطالعات بیشتری وص رت بگیرد.
تعریف ش کب ه اجتماعی
ساختاری اجتماعی است که از گرههایی (که ومع مًاًا فردی یا سازمانی سه تند) تشکیل شدهاست

که توسط یک یا چند نوع خاص از وابستگی — مانند ایدهها و تبادالت مالی ،دوستها،
وخ یشاوندی ،لی کن های وب ،سرایت بیماریها (اپیدم ولو ژی) — به هم متصل اند.

ینگرد .رأسها بازیگران
ت لح یل ش کب ههای اجتماعی روابط اجتماعی را با اصطالحات رأس و یال م 
یتواند
فردی درون ش کب هها سه تند و یالها روابط میان این بازیگران سه تند .انواع زیادی از یالها م 
میان رأسها و وج د داشته باشد .نتایج تحقیقات مختلف بیانگر آن است که میتوان از ظرفیت
ش کب ههای اجتماعی در بسیاری از سطوح فردی و اجتماعی به منظور شناسایی مسائل و تعیین راه
حل آنها ،برقراری روابط اجتماعی ،اداره امور تشکیال رد دارفا یزاس نومنهر و یراذگتسایس ،یت
مسیر دستیابی به اهداف استفاده ن وم د.
سهای مورد
در سادهترین ش لک یک ش کب ه اجتماعی نگاشتی از تمام یالهای مربوط ،میان رأ 

یتواند برای تشخیص موقعیت اجتماعی هر یک از
ٔ اجتماعی هم چنین م 
مطالعهاست .ش کب ه ٔٔ
ٔ اجتماعی نشان داده
بازیگران مورد استفاده قرار گیرد .این مفاهیم غا بل ًاًا در یک ن وم دار ش کب ه ٔٔ

طها نشانگر یالها.
یشوند که درآن ،نقطهها رأسها سه تند و خ 
م 

یتوان از بسترهای مؤثر در ت لو ید لع م ،اشتراک
در دنیای ارتباطات ملع ی ،ش کب ههای اجتماعی را م 
عقاید و رشد فردی و اجتماعی دانست .هدف ش کب ه اجتماعی این است که با فراهم آوردن امکان
ارتباط بین سرمایههای فردی و تشکیل سرمایه اجتماعی ،به رشد و ارتقای سطح لع م کمک

نک د.

هدف لک ی هر ش کب ه اجتماعی ،ایجاد سرمایه اجتماعی و تسهیل ارتباط بین متخصصان ،نه رمندان و
صاحبان حرفههای متعدد است .تبدیل سرمایه فردی به سرمایه اجتماعی ،از مسائل مهم و مورد
ت جو ه تمامی حوزههای ملع ی است .از این طریق ،دانش فردی به دانش مج عی تبدیل و در واقع از
یشود.
دانایی مج عی برای حل مسائل و مشکالت دنیای لع م بهرهبرداری م 
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شبکههای اجتماعی مجازی
انقالب ارتباطات ،نوع جدیدی از ارتباطات مجازی را که خالی از روح حاکم بر روابط واقعی
اجتماعی است به و وج د آورده است .از طریق ما وه اره ،اینترنت و ...جهان جدیدی به موازات

جهان واقعی به و وج د میآید .رسانههای ا کل ترونیکی مخا بط ان وسیع و متکثری دارند که م عومج ه-
هایی از حیث محتوای نمادین را به این مخا بط ان عرضه می ننک د .در چنین شرایطی فضای مجازی
ش لک میگیرد و فر نه گها مه ه از طریق واسطـههای ا کل تـرونیکی منتقـل میشوند و مفاهیـم زمان
و مکـان معانی تازهای پیدا می ننک د .فوا لص زمانی و مکانی مع

ًالًال از میان برداشته میشوند و انتقال

اطالعات ،دادهها و سرمایهها و امکان ارتباط زمه مان میان افراد در نقاط مختلف بهو وج د میآید.
جهان طی چند سال گذشته قدم به دنیای جدیدی تحت ونع ان «وب  »1و در ادامه «وب »2
گذاشته که ظرف مدت زمان اندکی« ،وب  »2به س بب

امکان ارتباط تعاملی دوسویه مورد استقبال

کاربران فضای سایبری قرار گرفته است .ا ونک ن نتایج پژو شه ها بیانگر افزایش فعاالن مجازی
ن بس ت به ش کب ههای اجتماعی است که در عصر ونک نی به م وبح بترین نوع وبسایتها بدل شده و
کاربران ،بخش قابلت جو هی از وقت وخ د را به این ش کب هها اختصاص دادهاند .در ابتدا «وب،»1
دنیای اطالعات را در فوا لص زمانی سالهای0991تا  2000مت وح ل ساخت و با ایجاد دسترسی
مه گانی به اطالعات مختلف بدون هیچگونه محدودیتی ،در دنیای فیزیکی انقالبی شگرف در
زمینه دسترسی به اطالعات و پیشرفت لع م ایجاد کرد و پس از آن «وب »2و وبسایتهای
دوسویه و ش کب ههای اجتماعی مجازی از سال  2000تا ونک ن دنیای ارتباطات را چنان دگرگون
ساختهاند که کاربران این بار ضمن دریافت پیام ،وخ د شخصا اقدام به وخ راک دهی سایتها و

وبالگها میپردازند .گسترش وبالگها از سال  9991میالدی و در ایران از سال  380 1با راه-

اندازی چندین سرویس رایگان و یا ارزانقیمت در رابطه با وبالگ و وبالگنویسی آغاز شده و
به ونع ان رسانهای محاورهای ومع میت یافته به وص رتیکه اکثر وبالگنویسـان از وبالگ برای ب ثح
در ارتباط با موضـ عو ات مورد عالقه استفاده و با بهکارگیری لی کن

های متعدد را امکان دنبال

کردن مباحث مورد عالقه وخ د را در اختیار وخ انندگان قرار داده و آنها را ضمن شرکت در
مباحث موردنظر و آگاهی از سایر دیدگاههای م وجو د ،ترغیب به بیان عقاید و نقطهنظرات وخ د
می ننک د .وبالگها بعضًاًا دارای یک مؤلف و برخی هم به وص رت گروهی اداره میشوند و
کلمع رد برخی از آنها نظیر پرتال بوده و وخ انندگان را به سایر وبسایتها و وبالگها هدایت می

تاثیر شبکه های اجتماعی در اختالف تلفظ برخی183 ................................................................................

ننک د ،در حالی که برخی دیگر در عرصههای مختلف و در ارتباط با مسائل سیاسی ،اجتماعی و
فر نه گی و ...اقدام به نشر اطالعات کرده و مخا بط ان را با رویکردی کام ًالًال آزاد قادر به مطالعه
مطا بل

و در وص رت تمایل بیان و ارایه دیدگاهها و نقطهنظرات در ارتباط با آن موضوع می ننک د.

در م ومج ع ،این ارتباطات دو طرفه[  ] 11در «وب »2س بب

ایجاد ش کب ههای اجتماعی بزرگی

مه چون فیسبوک[ ( ] 12سومین جامعه بزرگ دنیا) ،آمازون[( ]31بزرگترین کتاب فروشی دنیا)،
ویکیپدیا[ ( ] 14بزرگترین دایرها مل عارف دنیا) ،ابای[ ( ] 15بزرگترین سوپرمارکت دنیا) و بسیاری
دیگر ،در تمامی زمینههای زندگی بشر شده و بهن عو ی تمامی روابط اجتماعی جامعه بشری را تحت
تاثیر وخ د قرار داده است.
بهاعتقاد صاحب نظران ارتباطات ،ش کب ههای اجتماعی با ثع

ش لک گیری مفاهیمی مه چون

مص یمیت و اعتماد در فضای سایبری شده است ،مفاهیمی که در گذشتهای نه چندان دور دستیابی
و تحقق آن در حد یک رؤیا بود.
شبکههای اطالعاتی و ارتباطی

جهان ونک نی با شتاب در حال ت وح ل است و اینترنت یکی از وع امل ا لص ی جهانی شدن بهشمار می-
رود .ن وف ذ امواج جهانی شدن به درون مرزها که بسیاری از دولتها را غافلگیر و پایههای
ح وک متها را لرزان کرده ،از مجرای رسانههای گروهی محقق شده است .گسترش فناوریهای
نوین ارتباطاتی م جن ر بهچند وضعیت جدید شده است :اول آنکه به حل اظ زمانی ،وج امع و افراد (در
سطوح تحلیل مختلف) بهرغم و وج د مسافت بسیار در میانشان ،در وضعیت زمه مانی قرار میگیرند.
وضعیتی که م جن ر به وبمه دی افراد در سطح جهانی گردیده است ( .وبمه دی زمانی-جهانی) دوم

آنکه از حل اظ مکانی ،با گسترش ارتباطات نرمافزاری نوین ،نقش مکان و فا لص ههای مکانی کم-
رنگ میگردد .ن وم نه بارز آن وبع ر روان پدیدهها از « مرز» کشورها میباشد .در واقع
ت ولونک ژیهای نوین ارتباطاتی در جهان ،ایده موسوم به د که ده جهانی را تحقق عینی بخشیده و
مردم همای کن

ی ننک د که از هر حل اظ تحت نگاه تیزبین یکدیگر قرار دارند.
در جهانی زندگی م 

چه بسا اصطالح ”اکواریوم جهانی" و یا ”جهان شیشهای“ زاییده مه ین تصور باشد.
یکی از مهمترین و وج ه تأثیرگذار بر فرایند جهانی شدن ،ظهور ش کب ههای اطالعاتی و ارتباطی از
لمج ه اینترنت است که فا لص هها را از میان برداشته است و در زمانی وک تاه ،حجم وسیعی از
اطالعات را منتقل می نک د و امکان ارتباط بین افراد در اقصی نقاط دنیا و دسترسی به اطالعات
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روزآمد را فراهم مینماید .فاکتور رسانههای مج عی و نقش آن در ت وح الت اجتماعی و وج امع
بشری ،بهخصوص در حال حاضر آنقدر بر سج ته است که دانش نم دان ،ناگزیر قرن بیستویکم را
"عصر انفجار اطالعات"و "انقالب تکنولوژی اطالعاتی" نامیدهاند.
باگسترش ش کب ههای ارتباطی مفهوم ق مل روی غج رافیایی و حا مک یت دولتها بر مرزهای فیزیکی
وخ د رنگ باخته و در ش کب ه جهانی ،اجتماعات مجازی تشکیل شده و افراد بدون مالقات با
یدهـند مه ان وط ر که در سال  1987دانیل بل حذف غج رافیا
یکدیگر تشکیل جامعه مجـازی[ ]61م 
را به ونع ان یک متغیر نک تـرل ننک ده پیـشبینی ن وم د ،س لبم ملیت امروز ،اطالعات مشتـرک است و
نه وخ ن و سرزمـین مشترک که آنرا  Infon Nationمینامیم .مه ان وط ر که واکر میگوید که

در دنیایی که به وط ر فزاینده به یکدیگر وابسته میشود ،دیگر مـرزهای سنتی وج امع سیاسی

درنوردیده وخ اهد شد )Walken , 1991 :82( .امروزه حتی افکار ومع می از طریق تش لک -
های مجازی و ش کب هها ش لک میگیرد و جهت پیدا می نک د و این تش لک ها از حقوق افراد وخ د
دفاع می ننک د و از طریق مه ین ش کب هها افراد تقاضای وخ د را به دولتها منتقل و آنها را تحت فشار
قرار مید نه د .امروزه افراد و سازمانها از طریق وسایل ارتباطی مردم را ن بس ت به مسائل حیاتی وخ د
آگاه میسازند و بهن وح ی افکار ومع می را ش لک مید نه د .شبنج

س زب ها و فمینیستها امروزه

بیشترین استفاده را از وسایل ارتباط مج عی برای تحت فشار قرار دادن دولتها دررعایت موازین
زیستمحیطی وحقــوق زنان بهکارمیبرند .سازمانهای دفاع از حقوق بشر ،وک دکان ،زندانیان و
افراد تحت ستم امروزه از رسانههای ارتباطی بهن وح ی استفاده مینمایند که ش لک گیری
افکار ومع می ،خارج از فیلترها ،کانالها و چارچوب رسمی دولتها انجام میگیرد و مه ان وط ر که
شاهدیم دولتها به شدت توسط رسانهها نک ترل میگردند بهن وح ی که ادعا میگردد رسانهها در
جامعه مدنی صرفا واسطه میان دولت و مردم نیستند ب کل ه وظایف سایر نهادها را نیز بر عهده دارند و
ب ثح

از سیاسی شدن رسانهها مطرح میباشد( .برادران) 406 : 378 1 ،

سرمایه اجتماعی
یگردد و این م بن ع عالوه بر آگاهی
سرمایه اجتماعی به ونع ان م بن عی جهت «کنش جمعی» تلقی م 
و ت جو ه ن بس ت به امور ومع می اجتماعی-سیاسی (شناخت) ،یعنی آگاهییی که م بجو

عالقهمندی

و دلنگرانی است ،شامل جنه ارهای اعتماد اعم از اعتماد ومع می یا تعمیمیافته و اعتماد نهادی/
ی ننک د و
مدنی ،جنه ارها ،و یا رفتارهای تعاملی متقابل که در درون ش کب ههای اجتماعی لمع م 

تاثیر شبکه های اجتماعی در اختالف تلفظ برخی185 ................................................................................

یباشد .نتایج سرمایه اجتماعی در
نع اصر ساختاری ش کب هها و مشارکتهای رسمی و غیررسمی م 
دا لخ ش کب ه شامل م عومج های از شنک های مج عی در اشکال و اندازههای مختلف است.
«سرمایه اجتماعی م عومج های از منابع م وجو د یا بالقوهای است که به ما کل یت ش کب ه پایداری از
روابـط کم یا بیش نهادیـنه شده افراد بستـگی دارد؛ افرادی که یکـدیگر را میشناسند و وخ د را
مدیون هم میدانند یا به بع ارت دیگر ،با تعلق به یک گروه ،به ونع ان م عومج ه عامالنی که نه فقط
صاحب حیطههای مشترک سه تند ،ب کل ه با پیوندهای پایدار و سودمند به یکدیگر وابستهاند .این
حیطههای مشترک با عی کن

مشاهدهگر بیرونی ،دیگران یا وخ د عامالن رؤیت پذیرند( ».کاظمی-

پور) 24 :3 38 1 ،
مباحث و نع اوین تازهای که پیرامون «سرمایه اجتماعی» وص رت گرفته ،نه گامی محقق میشود
که روابط میان افراد به شیوهای دگرگون شود که شنک

را تسهیل نک د .اگر سرمایه فیزیکی کام ًالًال

م وسح س بوده و به وص رت مادی و قابل مشاهده ت سج م مییابد و سرمایه انسانی در مهارتها و
دانشی که فرد بسک

یشود .سرمایه اجتماعی نام ومل ستر بوده و در روابط میان
کرده مت لج ی م 

افراد ت سج م مییابد و اگر سرمایه فیزیکی و انسانی روابط ت لو ید را تسهیل مینماید ،سرمایه
اجتماعی نیز مه انند آنها لمع می نک د بهگونهای که گروهی از اعضایش که قابلیت اعتماد و
کمه اری بیشتری را دارند ،کارهایی بسیار بیشتر از گروهی که فاقد آن اعتمادپذیری سه تند را
ید نه د.
انجام م 
یپذیرد :تعهد دینی،
ح تأثیرم 
سرمایه اجتماعی در ایران ،بهترتیب ا مه یت ،از وع املی بهاین شر 
تحصیالت ،مشارکت رسمی یکیاز اعضای خانواده ،سن ،نج س و دینباوری( .فیروزآبادی،
)3 : 1384
ارتباط مؤثر
این توانایی به فرد کمک

می نک د تا بتواند کالمی و غیرکالمی و مناسب با فر نه گ ،جامعه و

موقعیت ،وخ د را بیان کند بدین معنی که فرد بتواند نظرات ،عقاید ،وخ استهها ،نیازها و هیجانات
وخ د را ابراز و به نه گام نیاز بتواند از دیگران در وخ است کمک
کمک

و را منه ایی نماید .مهارت تقاضای

و را منه ایی از دیگران ،در مواقع ضروری ،از وع امل مهم یک رابطه سالم است.
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مشارکت

"مشارکت به معنی نک شی هدفدار ،ارادی و اختیاری به معنی آزادی درونی با ویژگی شنک

متقابل

میان نک شگر و زمینه اجتماعی و محیطی او و ق وب ل آگاهانه انجام امری یا بخشی از امور در ش لک
معاضدت ،معاونت ،مه یاری و کمه اری از روی میل و ر بغ ت و نیاز و با هدف به وب د زندگی
اجتماعی ،به ونع ان یکی از وع امل تأثیرگذار بر فرایند امور و مسایل اجتماعی و توسعه ملی از سوی
صاحب نظران مختلف طرح شده است ( ".ملک ن) 42 :1 377 ،
مشارکت را ،دخالت افراد جامعه بهمنظور افزایش سازگاری اجتماع و تقویت امنیت اجتماعی ،که
ی نک یم( ".کاظمیپور)7 :3 38 1 ،
زمینهساز توسعه پایدار اجتماع میشود ،ق مل داد م 

در مشارکت ومع می به مردم فرصت داده می شود که در تعیین سرنوشت و ساختن آینده وخ د

شریک و سهیم شوند" .برخی از فعالیتهایی که دربرگیرنده موارد مختلف مشارکت اجتماعی
است ،بع ارتنداز :معرفی و شناسایی مجرمین در لک یه موارد ،رأی دادن ،نامنویسی ،فعالیت برای
مج عآوری آرا و ثبت نام رأی د نه دگان ،مقاله نویسی و سخنرانی و عضویت دران مج نها و شوراها
و ،...سج تو وج ی اطالعات ،ب ثح کردن و پذیرش مردمی جدید ،شرکت در میتینگهای سیاسی،
کمک

مالی به ستادهای انتخاباتی نامزدها ،ارتباط داشتن با نمایندگان ،شرکت در امور عااّمّم فنمل عه،

مشارکت در پروژهها و طرحهای مع رانی ،شرکت در تأسیس تش لک های فنص ی ،مشارکت در
برنامههای حمایت از محیط زیست و نظایر آن ( ".ملک ن) 37 :3 37 1 ،

کنش ارتباطی
ارتباط م بجو

شنک

یشود .در
مشترک و تغییر محیط و به وب د وضعیت افراد و گروههای آن م 

ی نک د و فراگردی آغاز
عین حال ،کاربرد ارتباطات را برای تحقق سایر کاربردها نیز تسهیل م 
یشود که در وص رت و وج د شرایط مط ول ب ،مارپیچی را از وه یت ،اجتماع ،آگاهی و شنک
م 

یدهد تا به اهدافش دست یابد( ".چ بل ی: 1375 ،
مضاعف پدید میآورد و فرد یا گروه را یاری م 
) 21
در نظر دورکیم ،شنک

اجتماعی «شامل چگونگی لمع  ،ت کف ر و احساس است که خارج از فرد

میباشند و دارای قوه ا بج ار و ا زل ام سه تند که به برکت آن وخ د را بر فرد ت مح یل می ننک د» .بنابراین
میتوان گفت دورکیم برای عینی بودن شنک ها ،دو معیار دارد:

_ بیرونی بودِنِن حاالت لمع  ،فکر و احساس در رابطه با اشخاص؛

تاثیر شبکه های اجتماعی در اختالف تلفظ برخی187 ................................................................................

_ بج ر و فشاری که اشخاص ت لمح می ننک د.
درک معنا و عینیتی که دورکیم برای شنک

قائل است ،م ون ط به درک دو مفهوم وجدان مج عی و

فردی است که او مطرح می نک د.
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