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هاي  زندگي روزمره در تلگرام: كاربران ايراني و استفاده از رسانه
  اجتماعي

 
 كرمانيحسين 

 )15/04/97 ، تاريخ پذيرش15/04/96فت (تاريخ دريا
  

هدف اين مقاله، شناخت و تحليل زندگي روزمره كاربران ايراني در تلگرام است. چكيده: 
رسان در ايران تبديل شده است و ترين برنامه پيامتلگرام در چند سال اخير به محبوب

بنابراين تحقيق درباره ابعاد مختلف كاربري در اين برنامه ضروري است. من در اين تحقيق با 
جهان امر  - ه از بستر نظري زندگي روزمره و خصوصا نظرات شوتز درباره زيست استفاد

ام. براي انجام اين تحقيق از تلفيقي  روزمره به تحليل زندگي رومزه كاربران در تلگرام پرداخته
هاي مشاهده مشاركتي و مصاحبه كيفي استفاده كردم. عالوه بر مشاهده مشاركتي كه  از روش

نفر از كاربران پرمصرف تلگرام مصاحبه انجام گرفته است.  8شد، با  جام ميصورت مستمر انبه
هاي تحقيق، عناصر معرفي شده توسط شوتز براي زيست جهان را براي تلگرام  بر اساس يافته

دهد كه مفهوم زمان در تلگرام تغيير كرده  ها نشان مي نيز در نظر گرفته شده است. يافته
گيرد. همچنين، تلگرام  تر شكل ميها ساده" رابطه - ما " و "جهت - تو"است و همچنين 

قطاران را نيز بخشي از جهان بالقوه فرد را به جهان بالفعل تبديل كرده است و دايره هم
ها بر اساس ميزان ها، تلگرام باعث تغيير سطوح مختلف موقعيتگسترانيده است. عالوه بر اين

هاي مربوط تبديل كرده است. اين امر را به موقعيت ها با ميزان ربط كم شده و موقعيت ربط
روي آرام مردم عادي منجر شده كه نوعي از مقاومت است. نوع ديگر مقاومت كه خود به پيش

هاست. تكنيك هاي مقاومت گيرد، استفاده از اين بستر براي بروز تكنيك در تلگرام شكل مي
  دهد.  ها رخ ميكه عمدتا در متن

روي جهان، تكنيك و تاكتيك، پيش - تلگرام، زندگي روزمره، زيست : مفاهيم كليدي
 آرام.

 

.  دانشجوي دكتراي دانشگاه تهران h.kermani@ut.ac.ir 
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  مقدمه
هدف اين مقاله، شناخت و تحليل زندگي روزمره كاربران ايراني در تلگرام است. دليل انتخاب 

رسان تلگرام براي اين تحقيق، تعداد باالي كاربران ايراني آن است. در واقع، هرچند كاربران پيام
هاي اجتماعي دارند، اما درصد كاربران ايراني تلگرام نسبت  طوالني در استفاده از رسانه قهايراني ساب
هاي اجتماعي پيشين بسيار باالتر است. كاربران ايراني بعد از كاربران برزيلي و آمريكايي در  به رسانه

حمان داد و ؛ ر1386رتبه سوم بزرگترين جمعيت استفاده كننده از سايت اوركات بودند (كوثري، 
از فيسبوك استفاده  1392ميليون نفر نيز كاربر ايراني در سال  12) و حدود 2006ديگران، 

كنندگان از ها، بيشترين استفاده ). همچنين كاربران ايراني براي ماه1392كردند (مشرق نيوز،  مي
تالل در اين برنامه و ) و تنها پس از ايجاد اخ1394اند (كرماني، رسان فوري وايبر بودهبرنامه پيام

كه ). با وجود اين1394كندي سرعت آن وادار به ترك برنامه شده و به تلگرام پيوستند (سراب پور، 
كند كه افراد زيادي از  تعداد دقيق كاربران ايراني تلگرام مشخص نيست، اما آمار مربوطه ثابت مي

 42,4(زمان نوشتن اين مقاله)،   1395كنند. در آذر  رسان فوري تلفن همراه استفاده مياين پيام
رسان ايراني بودند وگوهاي شخصي اين پيامهاي سرور مربوط به گفت درصد از بازديدكننده

)telegram.org, December 10, 2016 اين آمار 1394). اين در حالي است كه در ارديبهشت ،
هاي تلگرام  ها و كانال ني از گروه). همچنين استفاده كاربران ايرا1394درصد بود (كرماني،  12تنها 
ها و  درصد از ترافيك گروه 74,9ها است. در همين زمان دهنده اهميت اين برنامه براي آننشان
). telegram.me, December 10, 2016به كاربران ايراني اختصاص داشت ( هاي تلگرامي كانال

راني از تلگرام با نوسان همراه بود ولي همواره البته در بين اين دو بازه زماني درصد بازديد كاربران اي
هايي درباره باالترين ميزان در بين كل كشورها بود. اقبال كاربران به تلگرام، موجب تشديد بحث

فيلتر شدن اين برنامه و همچنين فوايد و مضرات آن در سطح جامعه شد اما در نهايت بر خالف 
). عالوه بر اين، 1395يت خود در ايران ادامه داد (كرماني، هاي اجتماعي، تلگرام به فعال اغلب رسانه

هاي اجتماعي، مانند فيسبوك و توئيتر، كه در ايران فيلتر شده اند يا وايبر  برخالف برخي از رسانه
و  هاي رسمي راحتي در دسترس كاربران قرار دارد و حتي سازمانكه با اخالل مواجه شد، تلگرام به

رسان فوري تلفن هاي اجتماعي پيشين مخالف بودند، در اين پيام كه با رسانه كارنهادهاي محافظه
 كنند. هاي خود را مديريت ميهمراه حضور داشته و كانال

سازد. در واقع اين ميزان  تعداد باالي كاربران ايراني تلگرام، تحقيق در اين مورد را ضروري مي
مختلفي است كه هرچند اخيرا برخي مقاالت در اين  استفاده از تلگرام، داراي جوانب، آثار و ابعاد
؛ 1395؛ صفا و اديبي، 1395؛ فتحي و ديگران، 1395مورد منتشر شده اند (فرامرزياني و ديگران، 

ها را با چالش ) اما هم اين مقاالت داراي مشكالتي است كه استفاده از آن1394شيري و رحماني، 
بران ايراني در اين پيام رسان كماكان ناشناخته مانده است. كنند و هم زندگي روزمره كار مواجه مي
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ايم تا با كنكاش در زندگي روزمره كاربران ايراني در تالش براي رفع اين خال، در اين تحقيق كوشيده
هايي براي شناخت و درك بهتر آن ارائه نماييم. براي رسيدن به اين هدف ها و تحليل در تلگرام، داده

) 1394؛ ريتزر، 1973زندگي روزمره و خصوصا نظرات شوتز ( شوتز و الكمن، از زمينه نظري 
جا اين است كه هدف اين تحقيق، مشخص كردن تاثير تلگرام استفاده شده است. نكته مهم در اين

شود)، بلكه هدف من تحقيق  در زندگي روزمره كاربران نيست (گرچه در جاهايي به آن نزديك مي
تواند در تحقيقي جداگانه مورد  كاربران در تلگرام است. گرچه مورد اول نيز ميدرباره زندگي روزمره 

هاي ها، داليل و جنس كنش توجه قرار گيرد اما تمركز بر محور دوم ما را براي شناخت انگيزه
جاي سازد. هر چند، اين تفكيك محكمي نيست، اما در اين تحقيق به كاربران در تلگرام تواناتر مي

كنند  كند، به پرسش كاربران در تلگرام چه مي ين پرسش كه تلگرام با كاربران چه ميپاسخ به ا
  خواهيم پرداخت. 

تواند به ما در يافتن جواب سواالت ديگري هم كمك كند. ما با انجام اين  پاسخ به اين پرسش مي
اين عاملي مهم در توانيم دليل استفاده باالي كاربران ايراني از تلگرام را مشخص سازيم و  تحقيق مي

هاي اجتماعي بعدي خواهد بود. عالوه بر اين كيفيت و  بيني رفتار كاربران در انتخاب رسانهپيش
اي مناسب براي بحث درباره نگراني هاي تواند پايه كميت زندگي روزمره كاربران در تلگرام، مي

جود امده آست باشد و موارد اخالقي يا ديگر نگراني هايي كه بر اثر استفاده از اين پيام رسان بو
هاي  مربوط به اين مباحث كه اغلب ذهني و تجربه محور هستند را بيشتر عيني و مبتني بر يافته

 نمايد. در نهايت، رابطه زندگي روزمره در تلگرام با سياست و جامعه نيز به ما در ارائه  علمي
  جامعه كمك خواهد كرد. هاي اجتماعي بر سياست و  تر از تاثير رسانههايي غنيتحليل

همچنين، مبهم بودن رابطه كاربري تلگرام با زندگي روزمره، دليل ديگري است كه اهميت تحقيق 
ها (انواع مختلف آن) و زندگي روزمره يكي از موضوعات مورد عالقه  دهد. رابطه رسانه حاضر را نشان مي

طور خاص پيدايش اينترنت و به )،1994؛ سيلورستون، 2009محققان بوده است (لستر و ديگران، 
اي مبني بر عجين شدن اينترنت در بافت زندگي افزايش روزافزون تعداد كاربران آن كه بالطبع نشانه

كاربران بود، موجب شد تحقيقات متعددي درباره رابطه اينترنت و زندگي روزمره انجام شود ( ولمن و 
قدند كه هر رسانه جديدي از ساعت و اختراع ) معت2009). لستر و ديگران (2002هايتورن وايت، 

تلگراف گرفته تا راديو و تلويزيون در زندگي روزمره مردم درهم تنيده شده اند و با مداخله در الگوهاي 
ها، خروج اند. به اعتقاد آنهاي جديدي خلق كردهزماني زندگي مردم، فضاها و فرباهنگ- فضايي

ها، باعث تشديد اين روند بوده است. در حال  تي و ورود آن به خانهكامپيوترها از مراكز صنعتي و تحقيقا
هايي كه تعداد بااليي از كاربران را  هاي اجتماعي گسترش داد، رسانه توان اين ايده را به رسانه حاضر مي

) سرعت و شدت 2014و با موبايلي شدن اينترنت (كارنوسكي و جاندورا،  سراسر دنيا جذب كرده
ر زندگي روزمره مردم افزايش يافته است. لكن با وجود اين مسئله، تحقيقي درباره عجين شدن آن د
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ترين رسانه اجتماعي در ايران در حال حاضر، وجود رابطه زندگي روزمره و تلگرام ،به عنوان محبوب
   اي است.ندارد و هدف اين مقاله نيز مشخص كردن چنين رابطه

  
  هاي اجتماعي مباني نظري: زندگي روزمره و رسانه

هاي يك فرد در هر روز در عنوان مجموعه كنشتوان بطور بسيار ساده، به زندگي روزمره را مي
 داري، رانندگي و همه اعمالي كه فرد ها از رفتار و گفتار تا آشپزي، خانهنظر گرفت. اين كنش

زندگي روزمره در شود. در اين تحقيق منظور من از  دهد را شامل مي صورت روزانه انجام ميبه
 هاي كاربر در تلگرام است. بنابراين همانگونه كه در جهان فيزيكي، تلگرام، مجموعه كنش

هاي تلگرام نيز زندگي روزمره در اين سازند،  ويژگي هايي زندگي روزمره ما را محدود ميويژگي
كننده نيست، كفايت اضيكنند. اما اين تعريف بسيار ساده از زندگي روزمره ر رسان را محدود ميپيام

  گيرد.  الزم را ندارد و جوانب مختلف و پيچيده اين مفهوم را در بر نمي
اي در علوم اجتماعي گويد، اصطالح زندگي روزمره تاريخ پيچيده ) مي1989گونه كه ويتز (آن

ه ) مجموع2013فيشمن ( - دارد و در نظريات مختلف، معاني متفاوتي را اتخاذ كرده است. كالكين
كاملي از نظريات مربوط به زندگي روزمره را گردآوري كرده و اين مفهوم را در چهار سنت جامعه 

يابي كرده است. وي در اين مقاله شناختي آلماني، انگليسي، فرانسوي و آمريكايي بطور كامل ريشه
) 2002دهد كه زندگي روزمره چه ابعاد و تعاريف مختلفي دارد. همچنين، هايمور ( نشان مي

داوري اين مفهوم به گويد زندگي روزمره داراي دو جنبه است: از يك طرف، بدون هيچگونه پيش مي
كند؛ مثال به سفرهايي كه بيشتر از همه انجام  شوند اشاره مي هايي كه بيش از همه تكرار ميفعاليت

عنوان ارزش هره بتر است. اما از سوي ديگر، زندگي روزميا فضاهايي كه از همه جا پرجمعيتشود  مي
شود. ممكن است سفرهايي كه بيش از همه تكرار  و شمارش پذير مطرح مي و كيفيت اين ابعاد كمي 

شود چيزي جز خستگي نباشد يا يك مكان بسيار پرجمعيت، زندان باشد يا يك فعاليت پرتكرار،  مي
كه زندگي روزمره را  ) معتقدند1996گري باشد. لي و سورنسن (تنها كنشي بر اثر اجبار و سركوب

توان به حوزه شخصي و فرايند مصرف محدود كرد. بلكه قدرت اين مفهوم در توانايي آن براي  نمي
هاي مختلف در مختصات چندگانه است. نظريه پردازاني چون كار گرفته شدن براي تحليل فعاليتبه

). 2013فيشمن،  - اند (كالكينتهبورديو و فوكو نيز به زندگي رومزه از رهگذر تاثير آن بر بدن پرداخ
عنوان بنيان نظري تحقيق اما در اين تحقيق، با اتخاذ رهيافتي پديدارشناسانه، نظرات شوتز به

مند از زندگي روزمره ارائه داده و تنها بعد رسد وي تحليل دقيق و نظامنظر ميانتخاب شده چون به
  ر اين حوزه را درك و فهم كنيم. توانيم ديگر نظرات د از شناخت نظرات وي است كه مي
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امر  "جهان - زيست"كند. از نظر او  استفاده مي» 1جهان امر روزمره - زيست«شوتز از اصطالح 
وسيله اندام جاندارش در آن عمل طور كه بهتواند همان روزمره، بخشي از حقيقت است كه فرد مي

اي جا ناحيه). در واقع اين1973الكمن،  كند، خود را درگير آن كرده يا آن را تغيير دهد (شوتز و مي
كند.  ها دنياي مشتركي دارد را تجربه مي) و كساني كه با آن2قطاراناست كه فرد، ديگر افراد (هم

دهند (همان).  جهان روزمره و حقيقت برتر فرد را تشكيل مي - اين دو بخش با همديگر اساس زيست
 كند مگر  يهي انگاشته شده و سوالي ايجاد نميشوتز همچنين معتقد است كه زندگي روزمره بد

كند كه مسئله كنش و انتخاب بايد در مركز كه مشكلي پيش بيايد. وي همچنين تاكيد مياين
جهان، حقيقتي كه  - جهان روزمره قرار بگيرد (همان). به عبارت ديگر، زيست - تحليل درباره زيست
  ). 2005دهيم است (باكارديوا،  ها شكل ميبه آن هايمان را اصالح كرده و همچنيناز طريق آن كنش

هاي ما توسط آن تعيين است كه كنش» سهم معرفتي«برد،  كار مياصالح ديگري كه شوتز به
ها ايم و چه آنواسطه تجربه كردهها كه بيشود. اين سهم، از تلفيق تمام تجارب قبلي ما، چه آن مي

آيد و  وجود ميها و ...) به ما منتقل شده است، بهكالسيقطاران (والدين، معلمان، همكه توسط هم
  كند (همان).  مان نياز داريم عمل ميدهي جهان اطرافدر نقش مرجعي مناسب كه براي سازمان

شود: نظم فضايي، زماني و اجتماعي. در  جهان امر روزمره قائل مي - شوتز سه نوع نظم براي زيست
صورت بالقوه به هني كه بالفعل به آن دسترسي داريم و جهاني كه بنظم فضايي، شوتز تفكيكي بين جها

كنيم اما  كند. جهان بالفعل، جايي است كه در لحظه آن را تجربه مي آن دسترسي داريم ايجاد مي
ها را تجربه اي از چيزهايي است كه قبال در جهان بالفعل وجود داشته و فرد آنجهان بالقوه، مجموعه

هاي جهان بالفعل اند. جهان بالقوه ما از محدوديترا شكل داده» حيطه قابل بازيابي« كرده است و حاال
). جهان بالقوه، در 1973برخوردار نيست و همچنين جهتش به سوي آينده است (شوتز و الكمن، 

 تواند بازخواني شود. اين نظم فضايي باعث دسترس فرد قرار ندارد اما در مواقع نياز يا خواست فرد مي
شود: ناحيه اوليه و ثانويه. در ناحيه عمل اوليه يا مرجح، كنش به بدن  وجود آمدن دو ناحيه عمل ميبه

تواند  هاي مختلف مي فيزيكي فاعل وابسته است اما در ناحيه عمل ثانويه، كنش تنها با كمك رسانه
  ها در هر جامعه وابسته است.  انجام شود و طبيعتا اين ناحيه به شرايط رسانه

هاي ثابت شرايط گذرا/  دوامي، جنبهند از: دوام/ بيسه بعد مهم نظم زماني در كار شوتز عبارت
ها همگي از دوام جهان و فناپذيري سوژه درون آن  ها و تاريخيت/ موقعيت. اين جنبهاولين اولين
فرد براي هايي است كه اند (همان). آگاهي فرد از فناپذيري خودش در واقع، اساس طرحناشي شده

 - هاي مختلف زمان عيني (جريان خودآگاهي) بنديريزد. دومين بعد، از طبقه زندگي خودش مي
وجود آمده است. سومين جنبه ها) و اجتماعي (تقويم) بهزمان بيولوژيكي (ريتم بدن)، جهاني (فصل
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ه اما قادر به دنيا آمدهم ناظر به آگاهي فرد از اين واقعيت است كه در موقعيت تاريخي خاصي به
  تغيير آن نيست. 

واسطه ما از ديگري كه در زماني خاص بخشي از شوتز، تعريف نظم اجتماعي را با تجربه بي
را » 1رابطه- ما«كند. در اينجا شوتز مفهوم  گذاريم آغاز ميمان را با وي به اشتراك ميجهان - زيست

كه  ابطه چهره به چهره داريم اما هنگاميها رقطاران افرادي هستند كه ما با آنكند. هم تعريف مي
شكل » 2جهت - تو«وجود ديگري را درك كنيم، پيش از خود ما در فوريت زماني و فضايي، يك 

در سطوح  "رابطه –ما "آيد.  پديد مي "رابطه –ما "جهت دوطرفه باشد،  -كه تو گيرد. هنگامي مي
گيرد. شوتز در مجموع فوريت شكل مي مختلفي از نزديكي، عمق، درگيرشدگي، همكاري، اشتراك يا

اي از جهان اجتماعي كه توسط هاي مختلف فوريت، ناحيهبنديدر ادامه نظراتش درباره اين درجه
كند. منظور وي از هم عصران، افرادي است كه فرد با  اشغال شده است را معرفي مي» عصرانهم«

دهد. تجربه ما از هم عصران  زمان فرد رخ مي ها در هماننيست اما زندگي آن "رابطه –ما "ها در آن
هاي مختلف براساس ميزان  قطاران متفاوت است. ما هم عصران را در گونهاز نظر كيفي كامال با هم

تواند  ها مينيز به اين بسته است كه چگونه رابطه ما با آن ناميكنيم، ميزان گم بندي ميدسته ناميگم
  تبديل شود.  "رابطه- ما"به يك 

تواند به تحليل زندگي روزمره كاربران  كند كه مي شوتز در ادامه دو مفهوم ديگر معرفي مي
شوتز به تحليل آزادي » موقعيت«). با طرح 1394تلگرام كمك كند: موقعيت و ميزان ربط (ريتزر، 

نه هر جا يك بازي دروني بين عناصر اجباري و آزاداپردازد، در واقع در اين هايش ميبشر و محدوديت
هاي كنش، عاليق و اهداف فرد از طريق معناهايي كه توسط موقعيت وجود دارد. در اين موقعيت

گرايانه كه به كنش هاي فرد در هر هاي عمل گيرد. شوتز بر انگيزه فرهنگ ساخته شده شكل مي
نايي كند. از نظر او، هر موقعيت و عناصر مرتبطش، مع طور خاص تاكيد ميدهد به موقعيت شكل مي

كنند. خود اين عاليق  گيرد اخذ ميكند، نشات مي اي كه سوژه دنبال ميكه از عاليق كاركردگرايانه
عاليق «ها را هاي فرد براي زندگي اش هستند كه شوتز آناي از طرحهم حاصل ساختار پيچيده
ربط هر دهند، ميزان  نامد. اين عاليق كه هر موقعيت را شكل مي مي» هامشخص شده توسط طرح
  كنند. موقعيت را هم مشخص مي

است كه به يك موقعيت خاص  ها و مفاهيميمنظور شوتز از ميزان ربط، كليت عناصر، ويژگي
دهد: اول ناحيه مرجح  ). شوتز چهار ناحيه ربط را تشخيص مي1973اند (شوتز و الكمن، مربوط

صورت دسترس ما قرار دارد و به واسطه و بالفاصله دراست كه عبارت است از بخشي از جهان كه بي
كند. ناحيه دوم، بخشي است كه بطور غير مستقيم به ناحيه  هاي ما تغيير ميجزيي توسط كنش
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طور كامل تحت كنترل ما شود به مرجح مرتبط است. اين ناحيه كه ناحيه با حداقل ربط ناميده مي
ند. ناحيه بعدي، نواحي غير مرتبطي تواند ابزار الزم براي تحقق اهداف ما را تامين ك نيست و مي

گيريم  ها را ناديده ميهاي ما ندارد و ما آنبه اهداف و طرح است كه در آن ميزان ربط مستقيمي 
ها رخ دهد. در نهايت، نواحي مطلقا نامرتبط وجود دارد مگر اينكه تغييراتي مرتبط با عاليق ما در آن

كند كه  و اهداف و عاليقمان مرتبط باشد. شوتز تاكيد ميتواند به ما  ها نميكه هيچ تغييري در آن
ها را اي ديگر، شوتز موقعيتپوشاني و رابطه دارند. از زاويهاين نواحي مستقل نيستند و با يكديگر هم

  كند. هاي مرتبط اجباري و  اختياري تقسيم ميبه موقعيت
زندگي روزمره در اختيارمان  كه ساختاري شفاف و دقيق ازدليل اينما از نظريات شوتز، به

كنيم. با اين همه گذارد و همچنين توانايي بااليي براي تحليل زندگي در تلگرام دارد استفاده مي مي
گيرد. در واقع، ساختار زندگي روزمره در نگاه شوتز،  نظرات شوتز يك بعد زندگي روزمره را ناديده مي

يي، زماني و اجتماعي اين مفهوم تاكيد كرده است. هاي فضا جنبه سياسي ندارد و وي بيشتر بر جنبه
  ند.اما برخي ديگر بعد سياسي نيز براي زندگي روزمره قائل

)، با ديدگاهي انتقادي نسبت به زندگي روزمره و از موضعي 1991عنوان مثال، لفور (به
ر زندگي شود؟ در كار يا اوقات فراغت؟ د پرسد: زندگي روزمره در كجا يافت مي ماركسيستي مي

 شود؟ به اعتقاد وي، با وجود بديهي  خانوادگي يا لحظات خاصي كه بيرون از فرهنگ زيسته مي
- هاست، اما اين پاسخ قانعنظر رسيدن پاسخ اين سواالت به اين عنوان كه زندگي روزمره همه اينبه

عنوان يك انگي بهعنوان محلي براي كنكاش درباره از خودبيگكننده نيست. لفور به زندگي روزمره به
) و با در نظر 1994كند (سيلورستون،  داري نگاه ميبعد كليدي در زندگيِ تحت كنترل سرمايه

 وسيله گويد كه افراد در اين محل به عنوان يك پديده شهري، ميگرفتن زندگي روزمره به
از ماركسيست  ). در واقع وي برخالف بسياري2013فيشمن،  - شوند (كالكين داري قرباني ميسرمايه

دادند، اعالم  هاي حزبي توجه نشان ميها كه به موضوعات كالني چون حكومت، مجلس و سياست
). در 1991ارزش زندگي روزمره در سياست تمركز كند (لفور، هاي بي خواهد بر پايه كند كه مي مي

د سياسي زندگي توان با توجه به كارهاي لفور گفت زندگي روزمره بعدي سياسي دارد. بع واقع، مي
هايي هاي زندگي روزمره را تاكتيك رويه) نيز بوده است. وي 1984روزمره مورد توجه دو سرتو (

شود.  نهادهاي قدرتمند اعمال مي  هاي رسميكنندگان، در درون استراتژيداند كه توسط مصرف مي
-نش و در جست(شركت ها)، هر يك نوعي ك هاهاي مصرف كننده) و استراتژي (رويه هاتاكتيك

ها براي كسب دارايي و مالكيت، در صدد غلبه مكان بر استراتژي .جوي اشغال زمان و مكان هستندو
ها در صدد در مقابل، تاكتيك. دارند بين عنوان جايگاه قدرت، كاركرد سراسربه هاهستند. مكان زمان
كه در درون فراز و فرودهاي زمان بر مكان هستند؛ لذت تاكتيك وابسته به زمان و كُنشي است  غلبه
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ها در بخش نظارت و گيرد. تاكتيك، هوشيارانه از شكاف زندگي روزمره شكل مي ةمختلط و پيچيد
  .كند برداري ميكنترل، بهره

هاي تحقيق اين است كه اين بعد سياسي زندگي روزمره را در امتزاج با استفاده از  يكي از فرضيه
) پيشروي آرام مردم عادي ناميد. بيات اين 2013تاسي از بيات (توان به  هاي اجتماعي، مي رسانه

 و اجتماعي فرايندهاي به سوم جهان در رشد شهري به رو فرودستاناصطالح را براي تبيين واكنش 
گونه توضيح بكار برده و آن را اين قرارمي دهد تأثير تحت را هاآن زندگي كه تريبزرگ سياسي

 براي پراكنده هاي خانواده و افراد بادوامِ غيرجمعيِ مستقيم هايشكن به آرام پيشرويدهد:  مي
 خدمات شهري جمعيِ مصرف سرپناه، داشتنِ براي زمين(شان زندگي اولية ضروريات به دستيابي
 تكلفبي و خاموش شيوة غيرقانوني عمومي) به فضاي و شغلي، هايفرصت غيررسمي، شغل شهري،
نشينان و فقرا نيست. بلكه در اينجا برخالف بيات، صرفا حاشيه البته منظور ما. شودمي اطالق

 ضروريات به يابيدستها نيز صرفا هاي اجتماعي در ايران را در نظر داريم و هدف آن كاربران رسانه
شان نيست. بنابراين يكي از اهداف اين تحقيق، پاسخ دادن به اين پرسش است كه آيا زندگي اولية

  توان نوعي پيشروي آرام دانست؟  يراني از تلگرام را مياستفاده كاربران ا
 

  روش تحقيق
هاي مشاهده مشاركتي و مصاحبه كيفي مبتني بر سنت براي انجام اين تحقيق از تلفيقي از روش

مند انجام گرفت كه با آغاز صورت غير نظامنگاري استفاده شده است. مشاهده مشاركتي بهمردم
همراه بود. البته در آن زمان مشاهده من هدف مشخصي  1393ام در آذر استفاده نويسنده از تلگر

ريزي براي انجام اين تحقيق در آبان نداشت و بيشتر صرف آشنايي و كسب تجربه در تلگرام بود. برنامه
ريزي شده آغاز شد. مند و برنامهصورت نظامانجام شد و مشاهده مشاركتي من از همان زمان به 1394

ها در ه مشاهده مشاركتي در تلگرام بيشتر نقش ايجاد زمينه براي فهم مناسب و بيشترِ كنشاين برنام
ها  صورت مستقل ارائه نشده و در قالب نتايج مربوط به مصاحبههاين فضا را داشت و نتايج آن عمدتا ب

ربه شوندگان به مسائلي كه در مشاهده مشاركتي تجآمده است. تنها در برخي موارد كه مصاحبه
  ايم. ها را بر اساس مشاهده مشاركتي تطبيق دادهكردند، آننويسنده بود، اشاره نمي

براي انجام مصاحبه كيفي، با توجه به اينكه اغلب كاربران حساب كاربري تلگرام خود را فضايي 
دهند، نياز به افرادي بود كه به پژوهشگر  دانند و به راحتي در مورد آن اطالعات نميشخصي مي

اعتماد كرده و با صراحت و صداقت به پرسش ها پاسخ دهند. به همين دليل اعضاي نمونه به دو 
صورت انتخاب شدند. در وهله اول، از تعدادي از افرادي كه آشنا بودند و اطالع داشتيم كه جزو 

در   زمان پياميكاربران فعال تلگرام هستند درخواست شد كه با انجام مصاحبه موافقت كنند و هم
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داد و از اعضا  به اشتراك گذاشته شد كه در مورد هدف تحقيق توضيح مي چند گروه تلگرامي
نفر از  8خواست كه در صورت تمايل به شركت در تحقيق، موافقت خود را اعالم كنند. در نهايت  مي

ها وگوهاي شخصي توضيحات بيشتري براي آنطريق فراخوان اعالم آمادگي كردند. سپس در گفت
نفر نيز جزو  3شناختم و  نفر را پيش از انجام تحقيق به هيچ عنوان نمي 5نفر،  8ائه شد. از اين ار

ها آشنائي حاصل شده بود اما تا نفر) با آن 1نفر) و واتس آپ ( 2افرادي بودند كه از طريق تلگرام (
، بدون هيچ دليلي در نفر گروه اول 5نفر از  3ها ديدار نكرده بوديم. صورت حضوري با آنآن زمان به

هاي پژوهشگر خود را پاك كرده و به پيام 1اواسط تحقيق و پيش از انجام مصاحبه حساب كاربري
نفر براي شركت در تحقيق  3پاسخ ندادند. از افرادي نيز كه شخصاً براي مشاركت دعوت كرديم 

ند كه با توجه به روش نفر مصاحبه شونده براي تحقيق باقي ما 8اعالم آمادگي كردند و در مجموع 
كيفي تصميم گرفته شد كه روند تحقيق را با اين افراد آغاز كنيم و در صورت نرسيدن به اشباع بعد 

- وگو با اين افراد در تلگرام نيز بهها با افراد ديگري نيز مصاحبه كنيم. روند آشنايي و گفت از مصاحبه

در تحليل ها دخالت داده شده است. نكته عنوان بخشي از مشاهده مشاركتي در نظر گرفته شده و 
نفر جزو كاربران با مصرف باال هستند و همچنين جزو اولين افرادي  8بعدي اين است كه تمام اين 

ها جزو اقتباس گران اوليه و بودند كه از تلگرام استفاده كردند، بنابراين بر اساس نظريه اشاعه، آن
نمونه به اين دليل بود كه اين كاربران عالوه بر تجربه خود، بعضا نوآوران هستند. انتخاب تعمدي اين 

هايي هاي ديگران نيز دارند و عالوه بر گزارش فعاليت خود تحليلشناخت مناسبي از تجارب و كنش
تواند مفيد باشد. از طرف ديگر تجارب اين كاربران  دهند كه مي درباره ديگر كاربران نيز ارائه مي

تر، زير توان فرض كرد تجارب كاربران عادي و با مصرف كم طوري كه ميبهجامعيت بيشتري  دارد 
گيرد و ما با شناخت اين كاربران، به احتمال زياد از تجارب ديگران نيز  ها قرار مي مجموعه اين تجربه
آمده  1كنندگان در مصاحبه كيفي در جدول آوريم. مشخصات شركت دست ميشناخت خوبي به
كنندگان استفاده شده واقعي است و با رضايت شركت يح است كه برخي از اسامي است. الزم به توض
  مستعار است.  و برخي نيز اسامي
  تحصيالت  جنسيت سن نوع اسم خانوادگينام و نام

  كارشناسي مرد 28 مستعار شايان
  كارشناسي مرد 27 واقعي بهنام
  كارشناسي زن 37 واقعي نفيسه
  اسي ارشدكارشن زن 32 مستعار مينو
  كارشناسي ارشد مرد 33 واقعي پيام
  كارشناسي مرد 25 واقعي محمد
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  كارشناسي مرد 36 واقعي رضاعلي

  كارشناسي ارشد زن 31 واقعي سميرا
  

زمان و موازي سعي شد تا ميزان قابليت صورت همبا استفاده از دو روش مشاهده و مصاحبه به
تر از زندگي روزمره افزايش داده و به شناختي هر چه دقيقاعتماد و اعتبار تحقيق را تا حد ممكن 

ها در محيط  كاربران ايراني در تلگرام دست پيدا كنيم. همچنين تالش شد تا هم مشاهده و مصاحبه
هاي طبيعي و با حداقل دخالت محقق صورت بگيرد. براي كدگذاري نيز از چند روش استفاده شد 

 ) صورت گرفت. 1395زمان (سالدنا، ش ساختاري و هماما كدگذاري ها عمدتا بر اساس رو
 

  ها تحليل يافته
جهاني كه  - جهان به شمار آمده است. زيست - فضاي تلگرام در اين تحقيق خود به منزلة زيست

گيرد و بستري  وسيله اندام جاندار را ميهاي كاربران در آن جاي عمل در جهان فيزيكي بهكنش
اي كه هر چند از زندگي افراد در جهان فيزيكي مجزا ست؛ امر روزمرهبراي رخ دادن امر روزمره ا

جهان خود را  - هايشان، زيستها و انتخابنيست اما مختص تلگرام است. كاربران در تلگرام با كنش
جهان افراد در دنياي فيزيكي هم اضافه كرده - دهند. تلگرام چيزي به زيست تنظيم داده و تغيير مي

جا مورد توجه من نيست هر كند اما اين نقش در اين ها ايفا ميندگي روزمره آناست و نقشي در ز
ها، برخي اوقات خواه ناخواه به اين مسئله نيز خواهيم پرداخت. در ادامه اين بخش، چند در تحليل
جهان امر روزمره تعريف كرده است را با توجه به نتايج  - هايي كه شوتز براي زيست هر يك از جنبه

  كنيم.  ق در مورد كاربري در تلگرام تحليل ميتحقي
جهان امر روزمره و تلگرام در رابطه است. اوال، - سهم معرفتي به دو طريق با زيستسهم معرفتي: 

اش پيش از استفاده از تلگرام شكل گرفته (سهم معرفتي پيشيني) سهم معرفتي فرد كه در زندگي
اي مربوط به تلگرام (سهم معرفتي وه بر اين، سهم معرفتيگذارد و عال اش از تلگرام اثر ميبر استفاده

هاي آتي فرد را شكل گيرد كه كنش تلگرامي) بر اثر حضور و كاربري در اين پيام رسان شكل مي
كند و پس از آن  بخشد. اين سهم معرفتي پيشيني است كه در ابتدا نوع كاربري فرد را تعيين مي مي

كند. هر كنش فرد در تلگرام ساخت  اين نقش را ايفا مي تلگرامي تلفيق اين سهم با سهم معرفتي 
  دهنده به و ساخت يافته از هر دو نوع سهم معرفتي اوست. 

توان به مينو و شايان اشاره كرد. اين  در مورد تاثير سهم معرفتي پيشيني بر كاربري تلگرام مي
ها را تحت تاثير اند كه نوع كاربري آندو نفر سهم معرفتي مشابهي قبل از استفاده از تلگرام داشته

شوندگان بر عنوان مثال، اين دو بيش از ديگر مصاحبهقرار داده و به يكديگر نزديك كرده است. به
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دنبال اهداف شغلي هستند. همچنين تنها اين كنند و به استفاده مفيد و هدفمند از تلگرام تاكيد مي
ها تاكيد دارد. شايان در ر تحقيق شدند كه بر تشابهات آندو نفر خواستار استفاده از نام مستعار د

كند كه مشخصا جهت گيري منفي او  استفاده مي» تلف كردن وقت«مورد استفاده از تلگرام از واژه 
ساعت وقت  دوها وارد تلگرام شوم و يك دفعه ببينم ممكن است براي خواندن پيامدهد:  را نشان مي
 پس در شدم قبول ارشد كه 92 گويد: سال . مينو هم مي1اين اتفاق شومخوام مانع ام. ميتلف كرده
 دسترس در مدام افراد چون برآمدم علمي  هاي استفاده براي اجتماعي هاي شبكه ظرفيت از استفاده
 وارد كردم سعي شد كه آنجا تا من و انداختن راه وايبري هاي گروه هايمكالسيهم ... نيستند
 توانم نمي و گيرد مي را وقتم تمام كردم احساس اينكه خاطربه نشوم بايليمو اجتماعي هاي شبكه
 ولي. شبكه اين نسبت به داشتم گارد خيلي ابتدا خاطر همين به ... كنم تمركز خواندم درس روي
 در كنم گيريپي مختلف افراد طريق از را ها اطالعيه سري يك بايد كه رسيدم جا اين به كه زماني

همچنين اين دو  .شوم حوزه اين وارد كه شدم مجبور علمي، گيري اموربعد پي و دانشگاه خصوص
نفر در طول مصاحبه پياپي به استفاده هدفمند و يافتن افرادي كه براي فرد مفيد باشند تاكيد 

وگوهايش بدنبال يافتن افرادي است كه براي ها و گفت كردند. مينو تاكيد داشت كه در گروه
ناميد. همچنين بهترين » شكارچي«توان  ها استفاده كند. اين نوع كاربران را ميآن شركتش بتواند از

  گشت. خاطرات شايان به انجام معامالت شغلي در تلگرام برمي
اما پس از حضور در تلگرام، دو نوع سهم معرفتي فرد با هم تلفيق شده و كاربري او را شكل 

بالك كردن ديگر كاربران دارد كه اين امر مستقيما از  دهند. مثال سميرا، توجه خاصي به قابليت مي
 بگم ميتونم منگويد:  سهم معرفتي و تجربه او از مزاحمت افراد ناخواسته ناشي شده است. سميرا مي

توان گفت، تلگرام  در نهايت ميهستن.  كي دونمنمي اصال كه كردم. آدمايي 2بالك شماره تا 20 االن تا
دهد و همچنين سهم  اضافه شدن به سهم معرفتي فرد، آن را توسعه ميعنصر جديدي است كه با 

هاي  كه هم در كاربري تلگرام و هم رسانه آورد. سهمي وجود ميمعرفتي اي مربوط به خودش را به
  كند. اجتماعي آتي نقش ايفا مي

بالفعل  هاي بالقوه وشود. جهان نظم فضايي به دو جهان بالقوه و بالفعل تقسيم مينظم فضايي: 
اي دو سويه، پويا و مستمر با جهان بالقوه و بالفعل كاربر در تلگرام دارند. فرد در دنياي واقعي رابطه

بخشد و بخشي از آن را به جهان بالفعل تبديل  تلگرام در وهله اول، جهان بالقوه فرد را توسعه مي
كند در دنياي واقعي در جهان  ميها رابطه برقرار كند. افراد زيادي كه كاربر در تلگرام با آن مي

گيرند چرا كه كاربر در تلگرام با  ها در تلگرام در جهان بالفعل قرار مياش قرار دارند اما اينبالقوه

 
 شوندگان عينا و بدون هيچ تغييري در مقاله آورده شده است.هاي مصاحبهنقل قول 1.

.٢ Block: مسدود  
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شد. به عنوان مثال به اين  ها آشنا نميشود كه اگر اين پيام رسان نبود با آن افراد جديدي آشنا مي
شدم/  آشنا باهاشون تلگرام لطف به كه هستند هم هاييآدموگو با شايان دقت كنيد: قسمت گفت
 حدي چه در آشنايي شديم/ اين آشنا هاي مختلف گروه توي مثال دوستام،كه از مثال؟/ خيلي

 شدم. آشنا تلگرام شناختي؟/ نه، توينمي بيرون گشتيم/ اوال شديد، رفتيم حد در هستش؟/ بعضا
شوندگان، پيش از آغاز مقاله از و آشنايي ما با مصاحبه كند اين مسئله در مورد نويسنده نيز صدق مي

همچنين برخي افراد هستند كه ها را وارد جهان بالفعل من كرده است. طريق تلگرام بوده كه آن
از  هاي تلگراميوسيله پيامها را به دست فراموشي سپرده و تنها با نصب تلگرام و بهكاربر آن

اد كه در جهان بالقوه حضور دارند، از طريق تلگرام به جهان حضورشان آگاه شده است. اين افر
 پيدا توي تلگرام منو قبال داشتم از دوستايي كه خيليگويد:  يابند. مثال سميرا مي بالفعل او راه مي

 دست به دست ديگه هاي گروه توي گروه بعد توي گذاشتم مطلبي يه من كه طريق اين به كردن،
 پيدا رو من هاسال از تويي؟بعد سميرا  د اومدن توي خصوصي گفتنها بعشده و رسيده به اون

  كردم. پيدا تلگرام طريق از رو ابتداييم دوره دوستاي از دوتا من حتي و كردن مي
تلگرام عالوه بر توسعه جهان بالقوه و تبديل بخشي از آن به جهان بالفعل، جهان بالقوه خودش 

گيرند.  فرد قرار مي كنند در جهان بالقوه تلگرامي مه استفاده ميرا دارد. تمام افرادي كه از اين برنا
ها با فرد شريك هستند و برخي ديگر اصال با فرد در ها و كانال برخي از اين افرد در بعضي از گروه

ارتباط مستقيم يا غيرمستقيم نيستند اما هر لحظه ممكن است برحسب تصادف يا عضويت در گروه 
جهان بالفعل او راه پيدا كنند. البته ميزان شدت رابطه با اين افراد متفاوت است يا كانالي مشابه به 

اما امكان حضور افراد جهان بالقوه در جهان بالفعل همواره وجود دارد. بنابراين تمام كاربران تلگرام، 
ه در كند ك دهند. تلگرام نظم فضايي جديدي را ايجاد مي جهان بالقوه فرد در تلگرام را تشكيل مي

  شود.  هاي بالقوه و بالفعل فرد بازتعريف و بازتنظيم ميآن معنا و حضور جهان
هاي بالقوه و بالفعل فرد بر اثر حضور و تغييرات جهانعصران: قطاران و همنظم اجتماعي، هم

. دهد عصران وي رخ ميقطاران و هماي دو سويه با تغييراتي دارد كه در هماستفاده در تلگرام، رابطه
چه در قالب  –وگوي شخصي ها گفتقطاران را در تلگرام افرادي بدانيم كه فرد با آنتوانيم هم ما مي
دارد. اين افراد اعم از خانواده و آشنايان وي و همچنين  - ها وگوي خصوصي و چه در گروهگفت

هستند كه در عصران نيز تمام كساني ها آشنا شده است. همافرادي است كه تنها در تلگرام با آن
كنند. اين تغييرات، ناگزير با نظم  كند، از آن استفاده مي اي كه كاربر از تلگرام استفاده ميهمان دوره

تر پديد ساده "ها رابطه- ما"و  "هاجهت - تو"جا ند. در ايناجتماعي شكل گرفته در تلگرام در ارتباط
ها  شده است. فرد در تلگرام در گروه خوش تغييرآيد و از نظر عمق، شدت و گستردگي نيز دست مي

جهت) اما - تواند بدون آگاهي طرف مقابل باشد (تو شود و اين آشنايي مي با افراد جديدي آشنا مي
آيد. هر چه فعاليت  پديد مي "رابطه- ما"وگوي دو طرفه بيانجامد، كه اين آشنايي به گفت هنگامي
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شود.  هاي جديد بيشتر مي "رابطه- ما"و  "جهت- تو"گيري ها بيشتر باشد، بسامد شكل فرد در گروه
صورت كه فرد در يك اي است. بدينهاي كاربر، الگوي زنجيره يك شيوه براي باال رفتن تعداد گروه

هاي ديگر عضو شده يا با افراد ديگر آشنا  گروه عضو شده و سپس از طريق اعضاي آن گروه در گروه
دهد چگونه  الگو نشان مي نيامايل كاربر ادامه پيدا كند. تواند تا عدم ت شود و اين زنجيره مي مي
كه در ادامه  شود به فرد مربوط مي گريد يهاتيموقع يو حت ابدي ران گسترش ميقطاهم رهيدا

- تو"شود كه  مي نيها خود باعث اتيران و موقعقطاهم رهي. گسترده شدن داتوضيح داده خواهد شد
. سميرا در اين داشته باشند يريگصورت بالقوه امكان شكلهب يشتريب يها" رابطه- ما"ها و "جهت

كه از طريق همين تلگرام اومدن توي زمره  دارم اديز ياجتماع دوست مندهد:  مورد توضيح مي
توي / ببينيد همون دوستاتون كه اومدن تلگرام با همونا چه جوري آشنا شدين؟/ دوستام قرارگرفتن

اش منتشر دنبال يه خبرنگاري بودم كه بتونه خبر منو توي رسانهمثال / چجوري؟/ هاي مختلف گروه
حاال كمك كنه،  ها همچين خبري دارم كي ميتونه توي اين حوزه نوشتم بچهتوي گروه مي ،كنه

دادم  مي شخصي پيامرفتم توي  مي .كنه گفتن فالني توي اين حوزه كار مي ها مي مدير گروه يا بچه
 هي توگويد:  پيام هم مي .شد شد يا اين كه نه و اون ارتباط برقرار نمي مي يا حاال اون ارتباط برقرار

 گروه اگر كه دادم مي اميپ هرروز من گروه اون تو. بود وسكيك اسمش بودم شده عضو يخبر گروه
 بار 30- 20 من. رونيب مدموا وسكيك تو از االن البته. ديكن 1اد منو ديدار سراغ خوب يخوانكتاب

 شدم اد كتاب گروه اون تو كه بعد. كنم مي ادت من گفت مدوا يكي باالخره تا ذاشتمگ امويپ نيا
 به تا كردم گروه به گروه رقدنآ گهيد. كنه اد منو اسهنشيم كتاب گروه يهرچ يهرك گفتم بهشون

 االن گروه تا 50 حدود خودم منگويد:  بهنام هم در اين مورد مي .استموخ مي كه دميرس يزيچ
 منتشر جااون رو يبورس و ياقتصاد يخبرا و زدم يخبر گروه چنتا اومد تلگرام يوقت ودمخ و عضوم

 تو يوقت. داشتم رو نفر 1200 نيا همه شماره من بعد شدنيم نفر 1200 حدود مثال هك. كردميم
 نديديم منو تيفعال ها گروه تو هك آدما و شدميم اضافه گهيد يها گروه تو مرتب بودم گروه همه نيا

  .اونجا گرفت شكل يكار و يشخص يها رابطه يبعض هم و كردنيم اضافه ونشگروها به منو هم
- تواند به شناخت عميق منجر شود. افراد با ديدن پست هاي شكل گرفته در تلگرام مي "جهت- تو"

ن كنند و بر اي هاي مختلف به شناختي از يك فرد دست پيدا مي هاي ديگر كاربران در گروهها و صحبت
شوند يا خير. اين امكاني است كه در زندگي روزمره فرد  "رابطه- ما"گيرند با وي وارد  اساس تصميم مي

 يجورهچرضا توجه كنيد: وگو با عليدر جهان واقعي به اين شكل وجود ندارد. مثال به اين قسمت گفت
 ميفهم مي ميباش شتهدا مراوده يوقت د،خور مي هم به فازمون خب/ ن؟يباش دوست نيتونيم نيديفهم
او . اصال نه/ د؟يشناختينم همو قبال/ گرفت مي شكل روابط يجورنيهم يا نه، هيخوب آدم يفالن كه

 
.١ Add: اضافه  
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 شد يشد مي اد كه ييها گروهگويد:  همچنين از ديدن يكي از افرادي كه در تلگرام با وي آشنا شده مي
 بود بار نياول ،ميكرد رو كار نيا يبار سه دو ره،/ آرون؟يب نيبر نيبش جمع يشناختينم كه ييهاآدم با

 داره دوست ويچ كه ميداشت هم به راجع اطالعات يليخ كه مانهيصم قدرنيا يول ميديديم رو گهيدهم
ها منجر به برخي روابط ناخواسته نيز شده است. "جهت- تو"گيري تسهيل شكل .اديم بدش يچ از

 اميپ رفتن يراحتهب و كردن دايپ رو يديجد يهادمآ ها گروه يتو هاخانوم و ونيقاآگويد:  سميرا مي
 تو كه نيا يبرا تلگرام كه دارم اعتقاد بهش من  گميم يجد ...كه بعدشم .شد شروع يا رابطه و دادن
 بعد ،هستش يتاكس راننده اروي مثال يحت يعاد يهادمآ ي،بش اد يگروه هر يتو يتونيم راحت

 ارتباط گهيد هم با باشند گهيد خانم چندتا هم گروه اون يتو بعد ،بشه اد گروه يتو اديب تونهيم 
  . افتاد نمي اتفاق نيا نبود تلگرام اگر كه يصورت در رنديبگ

ها هميشه عمق زيادي ندارد و ممكن است با حذف گروه يا حساب كاربري "جهت- تو"البته 
گيري شته باشد احتمال شكلطرف مقابل از بين برود. اگر روابط موجود ريشه در جهان واقعي دا

 صرفا در تلگرام  "رابطه- ما"يا  "جهت- تو"زياد است اما اگر اين  هاي تلگرامي " رابطه- ما"مجدد 
 بار هيه گروه خانمانه داريم كه يكند:  تواند كامال از بين برود. سميرا تعريف مي وجود آمده باشد ميبه

بار انجام  200شايد  .كردد، پيست كر يكپ يه رو يمطلب هي اومد ها بچه از يك. يشده تنش دچار
يدفعه اصال دعوا شد  .جوري اون اونجوريگفت برو تو اين ؟ اونمخبرتهه چ بهش گفت 1ادمينداد كه 

بعد دوباره يه هفته بعدش ما يه گردهمايي داشتيم ! از بين رفت. وگروه منحل شد و همه بوووووف
دهد كه در  اين بعد فناپذيري در تلگرام را نشان مي . ددوباره گروه تشكيل ش و شتي كردنآكه همه 

از  اي دائمينظريه شوتز تحت مفهوم نظم زماني قرار دارد. افراد از اين فناپذيري آگاه هستند و نگراني
كنند با گرفتن شماره تلفن افرادي كه نياز دارند و كشاندن  ها در سطح فردي تالش ميآن دارند. آن

به دنياي واقعي با فناپذيري مقابله كنند اما بعد بزرگتر فناپذيري در مورد خود روابط از تلگرام 
دهد. اين اش را به آن از دست بهتواند فيلتر شده يا تعطيل شود و فرد دسترسي تلگرام است كه مي

  طور كامل به اين پيام رسان اعتماد نكنند.شود افراد به موردي است كه موجب مي
رسان زمان در تلگرام دستخوش تغيير شده است و زماني خاص در اين پياممفهوم نظم زماني: 

شكل گرفته كه لزوما با مفاهيم شوتز قابل توضيح نيست چرا كه آن مفاهيم خاص جهان فيزيكي 
كنيم.  است، بنابراين دوران شوتز ما تنها از مفهوم كلي نظم زماني شوتز در اين قسمت استفاده مي

-م در سطح فردي رخ داده است و هم در سطح جمعي. در سطح فردي، زمانتغيير مفهوم زمان ه

وجود آورده و همچنين به مداخله در نظم كند نظم جديدي به هايي كه فرد از تلگرام استفاده مي
ها زماني واقعي او منجر شده است. در اين سطح، تلگرام چنان با زندگي افراد عجين شده كه آن

 
.١ Admin: مدير گروه  
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  چك شميم داريب كه صبح منگويد:  فاده از تلگرام هستند. محمد مياغلب اوقات در حال است
 نيا از قبل ،ناهار رميم ظهر .تلگرام رميم دوباره بشه يخال دستم وقت هر .مغازه رميم بعد ،كنميم

 دوباره بشه يخال دستم وقت هر .مغازه دوباره رميم باز تلگرام رميم ساعت مين بزنم يچرت هي كه
گيري روابط را براي افراد از بين استفاده هميشگي از تلگرام محدوديت زمان در شكل .متلگرا رميم

وگويش با يكي از دوستانش برده است. نفيسه نيز در مورد مسئله زمان و استفاده از تلگرام از گفت
 يروتلگرام دارم  يارتباط ندارم ول ليموبا يرو ديجد يها دهيپد نيبا ا يليگفت من خ ميگويد:  مي
كه  نهيا يگفت برا ؟گفتم چرا .كنه مي جاديهم برام مزاحمت ا شنيكيدونه اپل هي نيهم يول ميگوش

چرا جواب  يتو كه تلگرام دار . ميگنشون باشممدام در دسترس هازم انتظار دارند ك شهيهمه هم
 جادياجبار ا هي نيا يعني ي؟نكرد رو مثال فالن كار ميچرا ما فالن كرد يتو كه تلگرام دار ي؟دينم

بنابراين برخالف زمان در دنياي  ي.هست شهيپس هم يتو كه تلگرام دار كننيهمه فك م .كرده
دارند. اين مسئله بنوعي  واقعي، در تلگرام زمان محدوديت ندارد و افراد از يكديگر انتظار حضور دائمي

هستش و تو در هر لحظه از به نظر من تلگرام در دسترس تر گويد:  ديگر نيز وجود دارد. سميرا مي
 يتو يول يداشته باش يالوگيد يزنگ بزن يتونيصبح نم 4تو ي، مثال بفرست اميپ يتونيروز مشبانه

  ي.سيبنو يتونيتلگرام م
ها و كانال ها شكل گرفته است. مشاهده  در سطح جمعي نيز، زمان خاصي مربوط به گروه

ها  در گروه ندرت پياميصبح به 6نيمه شب تا  1عت دهد كه از سا ها نشان مي مشاركتي من در گروه
نيمه شب پايان  1صبح آغاز شده و  6ها از  شود، اين بدين معناست كه روز در گروه منتشر مي

پذيرد. بنابراين مفهوم زمان در تلگرام، در سطح فردي و جمعي بازتعريف شده و نوع جديدي از  مي
  زمان شكل گرفته است. 

كه در سهم معرفتي، جهان بالقوه و بالفعل، نظم اجتماعي و زماني رخ داده  تغييراتيموقعيت: 
خوش تغيير كرده است. تلگرام هم مفهوم موقعيت را در جهان است، الجرم موقعيت ها را نيز دست
هاي خاص خود را ساخته است. در واقع تلگرام سطوح موقعيت فيزيكي فرد تغيير داده و هم موقعيت

هايي كه پيش از اين به فرد مربوط خوش تغيير كرده و موقعيتير ميزان ربط دسترا از طريق تغي
شد را مربوط ساخته است. يكي از وجوه اين امر، پيدا شدن روابط جديد براي فرد و همان به  نمي

 هاي نامربوط با ورود افراد به دايره فعليت درآمدن بخشي از جهان بالقوه است. در واقع، موقعيت
اند. همچنين گستردگي نواحي دوم و سوم نيز ران و جهان بالفعل كاربر به وي مرتبط شدهقطاهم

دچار تغيير شده است. ناحيه دوم، يعني جايي كه ربطش به فرد غير مستقيم است و ناحيه سوم 
اند. يكي از مجراهاي گسترش شود گسترش يافته يعني جايي كه تنها با تغييراتي به فرد مربوط مي

هستند. هر لحظه ممكن است فرد در تلگرام از كسي كه اصال  هاي تلگرامي ها و گروهواحي كانالاين ن
دريافت كند و وي به ناحيه  شناسد و در نواحي دوم، سوم و حتي چهارم قرار دارند پيامي  او را نمي
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زيادي در آن هاي متعددي عضويت دارد كه افراد  كه فرد در گروهاول يا مرجح او راه پيدا كند. اين
ها همچنين قدرت انتخاب و كنش فرد برد. اين موقعيت شدت باال ميعضو هستند اين احتمال را به

ها و آزادي را هم تقويت كرده و توسعه داده است. اين دو موضوع، تغيير سطوح و گسترش موقعيت
  ند و برهم اثر متقابل دارند. فرد، با يكديگر در ارتباط
جا منظور از تصادم، تداخل روي ها شده است. در اينب تصادم موقعيتتلگرام همچنين موج

ش به فرد كم است با موقعيتي شود موقعيتي كه ميزان ربط است كه باعث مي 1صحنه و پشت صحنه
كه مربوط به  دهد كه فرد پيامي رخ مي كه ميزان ربط بااليي دارد تداخل كند. اين مسئله هنگامي

اشتباهي براي گروهي يا شخصي ارسال كند كه در موقعيتي ديگر با وي  يك موقعيت ديگر است را
 يتو بفرستند كج خواستند مي الف روزنامه يتو خانومي هيگويد:  رضا ميبرد. مثال علي سر ميبه

 وقتچيه رو كج اون و بود داركش هم كج بعد گروه، نيا يتو فرستنديم ،خانم خبرنگاران گروه
ه تلگرام با ويژگي تكامل تدريجي و در اختيار گذاشتن امكان حذف پيام، باعث شده البتيره. نم ادمي

ها داشته باشند. اين مسئله در مورد عكس نمايه كاربران هم كه افراد كنترل بيشتري روي موقعيت
اش انتخاب كند كه اگر اين عكس توسط شود. كاربر ممكن است عكسي شخصي براي نمايه ديده مي

  ها رخ خواهد داد. در موقعيت ديگري قرار دارند ديده شود تصادم موقعيتافرادي كه 
شود. فرد در  ها و گسترده شدن نواحي با ربط باال تنها به افراد محدود نميهم خوردن موقعيتبه

دليل هايي عضويت دارد كه شايد در ابتدا ساختار خاصي داشته باشند و بهها و كانال تلگرام در گروه
ها شده باشد اما بعد از مدتي مطالب ديگري نيز ش به وي زياد است، وارد آنه ربطمشخصي ك

شود، فرد مطالبي كه ممكن است هيچ جاي ديگر نبيند را در  ارسال شود. اين موضوع باعث مي
گويد:  رضا در اين مورد ميهاي نامربوط به او ربط پيدا كنند. عليتلگرام ببيند و بنابراين موقعيت

 مثال اي يچ يعني نيا رضايعل گنيم مثال .پرسنيم ما از هالسوا يسر هي ممخانو اي مادرم مثال
 با نه،/ خورد؟ نمي بر زايچ نيا به قبال يعن/ يداد نشون آورد رو حضرات از يكي يدزد خبر مادرم
-اميپگويد:  سميرا هم در اين مورد مي .بود دهيند ييجا خبرو نيا يول داره هم ماهواره كه نيا وجود

 با خبر از مسائل هايلياالن خ باعث شده چرخه ها دست به دست مي گروه يكه تو تلگرامي يها
 يهفقط كاف عضو بشن و خبردار. توننديم يراحتهكانال ب يتو يگروه نتونند ول يتو ديشا باشند.

 ي،فرهنگ ،يبرخ يهر كانال يحاال تو ،كنند و اد بشند كيكل هيكانال رو داشته باشند و  نكيل
 ،شديمطرح نم يحقوق يهاشيموقع ف چيمثال اگه تلگرام نبود هي. زيو حاال هر چ ياسيس ،يهنر

/ بوده كه متوجه بشه؟ يدارزن خونه./ اتفاق افتاده نيبفهمه كه ا شديم يجورهدار چزن خونه هي

 
 به تعبير گافمن در نظريه نمايش 1.
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  از  .اطالع دارند ياز همه چ يخونه دار هستند ول نايا .خاله خودم خودم، ين عمو/ ز؟/ كيرهآ
  ي و ... . فالن پيكل ي،نجوم يهاشيف

شود كه افرادي كه پيش از اين از بسياري  هاي با ربط پايين، باعث ميمربوط شدن موقعيت
ها و كم به تغيير در نگرشدانستند، با خبر شده و اين موضوع كم ها را كم ميمسائل كه ربط آن

توان آن را پيشروي مردم عادي ناميد. به  ن چيزي است كه ميانجامد. اين هما ها نيز ميرفتار آن
ها روبرو شوندگان كه افراد ناخواسته با آنهاي ذكر شده توسط مصاحبه عنوان مثال، اغلب نمونه

منتشر  هاي رسمي نيست و در رسانه گردد كه در راستاي اخبار رسمي اند به مواردي برميشده
شون نشد روپشت پرده هستش كه تلگرام باعث  يمسائل يسر هيدهد:  شود. سميرا توضيح مي نمي
 دايپ ياطالع يموقع مردم عاد چينبود به نظرمن ه اگه تلگرامي ي.طوس ديمسئله سع نيمثال همشد، 

 يخبرها رو چه كذب چه راست تو يسر هينبود كه  يوزيآمد ن چياگه تلگرام نبود واقعا ه .كردنينم
شاخص ديگري كه اين موضوع را نشان . كردن نمي داياطالع پ يعاد مداز مر يليخ تلگرام بفرسته و

دهد كه تعداد قابل  گونه مسائل است. اين موضوع نشان ميبه اين دهد واكنش مقامات رسمي مي
رضا بينند. علي نياز به توضيح مي اند و بنابراين مقامات رسميتوجهي از مردم از يك مورد باخبر شده

 راحتي دسترسي دارن و چون همه به هستش موفق يليخ يساز انيجر متلگرا يتوگويد:  مي
، كرد مطرح ممبر 40000 با وزيآمدن نام به كانال هي رو يطوس ديسع مثل يانيجر هي مثال بينن.مي
 كرد مطرح وزين آمد رو كه هيقضائ قوه يهاحساب مثال اي داد نشون واكنش هيقضائ قوه يسخنگو تا

 سيپل كه كانال مملكته مطرح كرد و ميبران خطوط نيب نيكمپ مثال اي قات شد.همه اتفاو باعث اون
سازي در جهت توان گفت هميشه اين جريان رضا ميهاي علي با توجه به گفته .كرد استفاده نويا اومد

است اما در اكثر موارد  سو با هنجارهاي رسمي مقاومت در برابر قدرت نيست و در برخي موارد هم
اش شهيكه ر يحقوق شياز فكند:  ها اشاره ميه نيست. بهنام هم به چند مورد ديگر از جريانگوناين

 ايبود  ياجتماع يها كه بحثش از شبكه كيالمپ يمل تهيبحث لباس كم ،بود ياجتماع يها از شبكه
كه عكس از كل  ديساعت نكش ميكه مردم واكنش نشون دادند و به ن بيمثال عكس سردخانه حب

   از تركيه برگشت. كه  مثال طارمي ايا پاك شد و خودجوش بود ه شبكه
كنند در  دليل اينكه تعداد زيادي را از اتفاقي باخبر ميهاي شكل گرفته در تلگرام بهجريان

ها، چه در نگرش چه در شوند. اين واكنش هاي افراد منجر ميمدت به واكنشدرازمدت يا حتي كوتاه
من گويد:  شود. سميرا مي گيرد موجب پيشروي آرام مي اسي به خود ميكه بعد سي رفتار، هنگامي

 قرآن  يهاكالس شيتا چند وقت پ دياش هم شاو بچه هيآدم مذهب يلياز زن عموهام خ يكي
گفت خدا  ،ديتلگرام فهم قياز طر مطرح شد يطوس دياز اون موقع كه موضوع سع يول رفتهيم

اگه  نيبب ي؟باشند چ يطورنيام اهيباشه بق يطورنيا نياگه ا .هام بربچه ذارمينم گهيلعنتش كنه د
كه  ونيزيتلو يتو شهيمتوجه م يدار چجورزن خونه هيكرد  نمي دايموقع اطالع پ چيتلگرام نبود ه
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كه اگه  هيطور نيمن ا ديد ،يطوس ديها اومد مسئله سع روزنامه يبگه بواسطه تلگرام تو نارويا ادينم
زند:  شايان هم در اين مورد مثال مي. نبودند انشيدر جر ياز خبرها رو مردم عاد يليتلگرام نبود خ

/ ؟يزد حرف باهاش/ براش هست تناقض از پر االن بوده يپيت نيا و جيبس بچه هي دم،يد رو نفر هي
 جهينت/ ستين درست يليخ زنهيم ونيزيتلو كه ييهاحرف و بود گهيد زيچ هي طيشرا بود معتقد
 يفضا كه بود ييها گروه ه، توي يهستش ياجتماع يها شبكه نيهم جهينت ره،/ آستش؟ه تلگرام

كند كه تاييدكننده اين بحث است اما لزوما  رضا هم از موردي تعريف مي. عليدادن بهش رو يديجد
 فروختقسطي  زدي برد ديخر تهران يتو منو يگوشيه نفر در حوزه سياسي تغييرات رخ نداده است: 

 ،هست يچ همه تلگرام گفت ه؟يچ تلگرام گفت ي.باش داشته تلگرام يتونيم گفت بعد ،قاآ اون به
-فوق آدم ،يچيه نه/ ؟يگيم كه آدمي نيا نداشته نايا سبوكيف قبلش يعن/ يداره كانال داره گروه

 دلش كه يهرچ و يخبر گروه ،كنهيم نگاه پورن رهيم حاال باز، تلگرام شد هوي بعد ي.مذهب العاده
عقايدشم ديگه متزلزل  . خب همچين آدمي كرديم يكار همه كرديم چت دخترا با و خواست مي
همون گويد:  بهنام هم ميشه، مثال اگه طرف حكومت بوده ممكنه االن نظرش برگشته باشه. مي

كردن  اگه مجله بود نگاه نمي ديشا ي.مذهب ريچه غ يچه مذهب ،دنديها ديليرو خ انيصدف طاهر
 ديعقا فيخوام بگم باعث تلط مي يعني .دنديها هم دياز همون مذهب يليابزار خ نيبا احاال  يول

 .افراد شده
دانند، اما  ها را به خود مربوط نميدهد كه اين موقعيت پيشروي آرام اغلب در مورد افرادي رخ مي

مقاومت از طريق  هم بستري براي بروز و ظهور  هاي متفاوت با قدرت رسميتلگرام براي افراد با نگرش
هاي رسمي، پيش از استفاده از تلگرام، مخالف هستند و هاست. در واقع افرادي كه با نگرشتكنيك

ها اي براي توليد تكنيكندارند از تلگرام به مثابه زمينه  هاي رسمي امكان ابراز مخالفت در رسانه
ها در متون توليد است. اين روايت ي هاي رسمها، بازي با روايتكنند. يكي از اين تكنيك استفاده مي

گيرند. متون طنز توليد  كنند و معنايي برخالف معناي هژمونيك خود مي شده توسط كاربران تغيير مي
شده در ماجراي مربوط به سعيد طوسي مثال خوبي از اين وضعيت است. تكنيك ديگر ساختارشكني 

كنند اما  را توليد مي كاربران يك حكايت رسمي و سنتي است. در اين نوع،  هاي رسميحكايات و روايت
عنوان مثال به اين متن كنند. به دليل ميگيري آن را به متني داراي معناي تقابلي بهبا تغيير نتيجه

خوره؟ مي دردشان چه به داري دريا وزير نداره دريا كه سوئيس كشور پرسيدند شيخي ازدقت كنيد: 
 را شيخييا اين پست:  داريم! رفاه وزير ما كه دليل همان به ودفرم و تفكر تامل كمي از پس شيخ

 دو بزني گـَـس آن در چه هر كه است ايران شده كوچك نمونه: داد پاسخ ؟چيست لــدميتر پرسيدند
ها بندي آنهاي قبلي و دستهالبته تحليل متون توليد شده در تلگرام و پيام رسان !نميرسي جايي به

  است كه بايد در تحقيقي ديگر به آن پرداخت.  خود موضوعي جداگانه
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  بحث
هدف اين مقاله، تحليل زندگي روزمره كاربران ايراني در تلگرام بود. با توجه به بستر نظري 

جهان امر روزمره، پژوهشگر تالش كرد تا چنين - زندگي روزمره و خصوصا تعريف شوتز از زيست
، از برخي مفاهيم ارائه شده توسط دوسرتو و بيات نيز در تحليلي را ارائه دهد. عالوه بر مباحث شوتز

  ها استفاده شده است.اين تحليل
تبديل شده و دنياي خاص  "جهان - زيست"دهد كه تلگرام خود به يك  اين تحقيق نشان مي

گيرد كه هر چند با خودش را براي كاربران ساخته است. در اين دنيا، زندگي روزمره خاصي شكل مي
هاي مخصوص به خودش را هم زمره كاربران در دنياي واقعي در ارتباط است اما ويژگيزندگي رو

اي دارد اما پس از استفاده از تلگرام، هم اين دارد. كاربر قبل از استفاده از تلگرام، سهم معرفتي
دهد هم سهم معرفتي پسيني مختص  استفاده با سهم معرفتي پيشيني تلفيق شده و آن را تغيير مي

هاي فرد در تلگرام را تعيين كرده، به كاربري او آيد. اين سهم معرفتي نوع كنش وجود ميگرام بهتل
تر از امكانات تلگرام تري دارند سريععنوان مثال، كاربراني كه سهم معرفتي غنيبخشد. به شكل مي
با سرعت و شدت ها كنند بنابراين جهان بالقوه آن شوند يا ارتباطات بيشتري برقرار مي باخبر مي

شود. تبديل جهان بالقوه به بالفعل بر اثر استفاده از تلگرام براي  بيشتري به جهان بالفعل تبديل مي
دهد اما دامنه و عمق آن يكسان نيست. همچنين تلگرام جهان بالفعل و بالقوه  همه كاربران رخ مي

  عصران در ارتباط است. اما هم قطاران وسازد. در جهان بالفعل تلگرام، كاربر با همخودش را مي
ها برخورد چهره به چهره دارد، بلكه افرادي هستند كه قطاران ديگر لزوما كساني نيستند كه با آنهم

 "جهت- تو"ها قطاران كساني هستند كه كاربر نسبت به آنوگوي شخصي دارند. همبا كاربر گفت
قطاران شامل س عمق بيشتري يافته است. همتبديل شده و سپ "رابطه-ما"پيدا كرده و اين بعدا به 

ها آشنا شده است. استفاده از قطاران دنياي واقعي و همچنين افرادي هستند كه در تلگرام با آنهم
ها شدت بيشتري اش با آنقطاران نيز انجاميده است، فرد با كساني كه رابطهتلگرام به قشربندي هم

كند اما با برخي ديگر تنها در رق ديگر هم رابطه برقرار ميدارد نه تنها از طريق تلگرام كه از ط
قطاران ناميد. همچنين رابطه با هم قطاران تلگراميها را همتوان آن تلگرام در رابطه است كه مي

قطاران اصلي بدون تلگرام هم وجود دارد. هر زمان ممكن است از بين برود اما رابطه با هم  تلگرامي
ناشي شده  هاي تلگرامي "رابطه-ما"و  "جهت- تو"از آگاهي سوژه از فناپذيري  قطارانقشربندي هم

است. در واقع هرچند تلگرام هميشه حاضر است و مفهوم جديد زمان در تلگرام به معناي از بين 
اش به تلگرام داند كه هر آن ممكن است دسترسي رفتن اهميت و محدوديت زماني است اما فرد مي

 "جهان- زيست"در  "رابطه- ما"و  "جهت- تو"طور كه مسئله موجب شده همان از بين برود. اين
 گيرد اما اعتماد به آن كم باشد.  تلگرام ساده تر شكل مي
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خوش تغيير كرده امر روزمره در تلگرام، موقعيت و ميزان ربط را هم دست "جهان- زيست"تغيير 
به فرد داشتند حاال به او مربوط  هايي از نواحي سوم و چهارم كه قبال ربط كمياست. موقعيت

ها قرار داشتند، با ورود به دنياي بالفعل كاربر در شوند. همچنين افرادي كه در اين موقعيت مي
 شوند. تلگرام نه تنها به تغيير سطوح  تلگرام وارد نواحي مرجح و يا با ربط غيرمستقيم او مي

هاي نامربوط . عالوه بر اين، ربط موقعيتها نيز منجر شده استها كه به تصادم موقعيتموقعيت
هاي ذهني مشخص هاي مختلف و پيشروي مردم عادي شده است. افراد با گرايشباعث ايجاد جريان

كردند،  هاي مخالف طرز فكرشان اجتناب ميكه پيش از اين آگاهانه يا ناآگاهانه از مواجهه با پيام
ها منجر وند و اين مسئله به تغيير نگرش و حتي رفتار آنش ها مواجه ميحاال خواه ناخواه با اين پيام

شود. تغييراتي كه در راستاي مقاومت در برابر قدرت است. اين نوع مقاومت كه در دل پيشروي  مي
هاي دريافتي مخالف بود، اما تلگرام شان با پيامآرام قرار دارد مختص افرادي است كه از پيش نگرش

هاي هژمونيك مخالفند فراهم ومت هم براي افرادي كه از ابتدا با پيامهاي مقابستري براي تكنيك
هاي مختلف در تلگرام، اقدام به توليد معاني تقابلي يا كرده است. اين افراد با استفاده از تكنيك

ها، هدف پژوهشگر در اين مقاله نبود تنها به آن كنند.  البته از آنجا كه تحليل اين پيام متضاد مي
  شد و ارائه چنين تحليل موضوعي براي تحقيقي ديگر است.اشاره 
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