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 به نام خدا

 «هافشارکی خویشاوندی شبکه» موردی مطالعه/ ایران در «محلی هایجماعت» توسعه و «آنالین اجتماعی مشارکت»

 نویسنده : دکتر هادی خانیکی 

ات ارتباط»ها بر پردازد که تأکید آنهای ارتباطات توسعه مینسل چهارم از نظریههای شهروندی به این مقاله ضمن مروری بر رسانه

ها، مشارکت و کشنگری آنان در ارتباطات محوریت ها به جای دسترسی شهروندان به رسانهاست. در این دسته از نظریه« مشارکتی

وسعه وگویی در فرایند ارتباطات اساس تیری دموکراسی گفتگها و شکلوگویی از طریق رسانهدارد. به این ترتیب ایجاد فضاهای گفت

های مناسبی برای تحقق این وجه ارتباطات توسعه برخوردار های مجازی از ظرفیتآیند. در این میان شبکهجوامع محلی به شمار می

العه که موضوع مط« هاشارکیشبکه خویشاوندی ف»مکان شکل دهند. توانند مشارکت شهروندان محلی را در فضایی بیهستند و می

های های مجازی است که با اندیشه محلی توانسته است، جهانی عمل کند و توانایینمونه موفقی از رسانه موردی در این مقاله است، 

 ها در توسعه را نشان دهد.این دسته از رسانه

 طرح مسئله

 

مان ه یابند، بهمردم جهان با تنوع و تکثر بیشتر، به آن دست میتری از شود و شمارگستردهتر میشمولهر چقدر اینترنت جهان

های محلی از دهند. به عبارت دیگر همواره جماعتنسبت کنشگران اجتماعی با رویکردهای محلی توجه بیشتری به آن نشان می

پیوندهای جغرافیایی دارند، به دنبال  هایی که با یکدیگرهای قومی، زبانی و مذهبی و همچنین اعضای جماعتها و اقلیتجمله گروه

هایی هستند که بتوانند مضمون محلی صدای خویش را در ابعادی جهانی به گوش دیگران برسانند. به این ترتیب ها و امکانراه

از جمله  های جدید عالوه بر وجه خبررسانی، معموال واجد کارکردهای مهمتری هم است کهها از رسانهاستفاده اعضای این اجتماع

های محلی اشاره کرد، میل به حضور گیری هویت مشترک فرهنگی و نیز افزایش همبستگی درونی جماعتتوان به شکلها میآن

های ها و سایتگیری شبکههای محلی در فضای مجازی جلوه شهود این فرآیند فرهنگی و اجتماعی است و شکلبرجسته جماعت

ها، شبکه گونهان، در فرآیند ایجاد و گسترش اینوز واقعی این رویکرد جدید فرهنگی است. در این میگرایانه، حاکی از برمختلف بومی

کنندگان جدید از تعداد بازدیدکنندگان اهمیت بیشتری یافته است. در واقع اکنون در این حوزه روز به روز میزان کنشگری مشارکت

 ارکت اعضای شبکه موضوعیت پیدا کرده است.شود، میزان مشتر از اینکه چه چیزی تولید میمهم

های مجازی های محلی از اینترنت دراین سطح رواج یافته، مطالعه کم و کیف این جماعتاز آنجا که در ایران نیز استفاده جماعت

های ی طرحگونه استفاده در آغاز مبتنی بر جوانب کمتر مشارکتی فضای مجازی و در قالب اجراضرورت یافته است. اگرچه این

ن های مبتنی بر آهای محلی به اهمیت اینترنت و رسانههای اخیر شمار بیشتری از جماعتالمللی بوده است، در سالپژوهشی و بین

اند، و به همین میزان نیز نیاز به انجام های گوناگون شکل دادهسایتاند و مشارکت اجتماعی اعضای خود را بر اساس وبپی برده

ها زیاد نیست های برخط افزایش یافته است. به رغم آنکه شمار این جماعتتنوع درباره عملکرد و ساختار این جماعتهای مپژوهش

تواند ارتباطات توسعه های این حوزه در ایران مغفول نمانده است و توجه به آن میدهد که ظرفیتها نشان میاما شیوه عملکرد آن

ین است. ا« هاشبکه خویشاوندی فشارکی»سایت اینترنتی ررسی موردی این پژوهش بر روی وبرا در ابعاد جدیدی نمایان سازد. ب

سایت در حقیقت پایگاهی برای اهالی روستای فشارک در هفتاد کیلومتری شرق شهر اصفهان است، که با اهداف گوناگونی این سایت 
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اند. وگویی میان اعضای جماعت محلی تبدیل کردهک فضای گفتاند و آن را به محملی برای توسعه روستا و ایجاد یرا تشکیل داده

ای این سایت، اصفهان و تهران هستند، در فروم حاشیهرسد جلب مشارکت اعضای جماعت محلی، که غالبا در فشارک، به نظر می

ای واقعی تدارک دیده شده های جمعی مختلفی در فضای روستا و همچنین فعالیتهای توسعههدف اصلی باشد که پیرامون آن، طرح

اندرکاران سایت روحی تازه را به میان اهالی روستا و بستگان آنان که در شهرهای تهران و اصفهان و خارج از است و به گفته دست

 های مختلف خانوادگی و نیز پیشبردریزی برای پاسداشت فرهنگ و آداب و رسوم روستا و برگزاری نشستایران دمیده است. برنامه

ز های عملی اتواند صورتشود و میها از جمله اقداماتی است که در این سایت دنبال میهای تفریحی برای جوانان و سایر قشربرنامه

ای وگویی از اهمیت ویژههای گفتگیری جماعتارتباطات مشارکتی قلمداد شود که در مباحث مربوط به ارتباطات توسعه و شکل

 برخوردار است.

 فهومیچارچوب م

اینترنت  گیری ازهای محلی با بهرهبرای رسیدن به فهمی مشترک از مسئله اصلی این پژوهش باید به این نکته توجه کرد که جماعت

شوند و هم مشارکت اجتماعی اعضای خود را در فرآیندهای مربوط های جدید وارد میبوم رسانهو ورود به فضای مجازی هم در زیست

های شهروندی در نقش ابزارهای ابراز هویت محلی و کنشگری کنند. در این چارچوب، رسانهو تقویت می به جماعت ساماندهی

های متاخر ارتباطات توسعه را عرضه وگویی، به عنوان وجه غالب نظریههایی از دموکراسی گفتکنند و صورتاجتماعی عمل می

های ها رسانههای شهروندی و گونه خاصی از آنشوند، عبارتند از رسانهر میدارند. مفاهیم شکل دهنده این باور، که در ادامه مرومی

 جماعتی، ارتباطات مشارکتی و مشارکت اجتماعی.

 های شهروندیرسانه( ۱

های شهروندی جای هایی هستند که در تعاریف مربوط به رسانههای محلی بیش از هر چیز رسانههای مربوط به جماعترسانه

های نگاری شهروندی و گونه خاصی از رسانهها با تعاریف مربوط به روزنامههای ساختاری و محتوایی آنرا مشخصهگیرند. زیمی

 سوست.های جماعتی همشهروندی یعنی رسانه

، مندی از اینترنتنگاری شهروندی به خودی خود تجربه جدیدی نیست اما فضای ناشی از گسترش دسترسی و بهرهالبته روزنامه

ی را اهای رسانههای خارج از ترتیب معمول بنگاهنگاری شهروندی را با گذشته متفاوت کرده است. اینترنت، انتشار گزارشنامهروز

ها در گستره شهروند-نگارروزنامه(. Atton ،۸۰۰۲های اجتماعی نیز امکان دسترسی جهانی داده است )ممکن ساخته و به جنبش

ی های تلویزیونی و رادیویی محلشوند تا ایستگاهی که بدون تحریریه و امکانات زیرساختی منتشر میهایای از روزنامهوسیع رسانه

را به مثابه قدرتی برای « قدرت نمادین»آورند. پیر بوردیو در این زمینه قدرت کنند و نوعی قدرت نمادین به وجود میفعالیت می

های های رسانههای عرفی و بازنماییسازد که از رویهی شهروندی واقعیتی را مینگارکند. بنابراین روزنامهساخت واقعیت تعریف می

 هایقدرت و چندملیتی هایشرکت به متعلق و دهندمی انجام جهانی گستره در را اخبار توزیع که هاییرسانه یعنی –جریان اصلی 

بازنمایی، -هایی از خودها درگیر گونهها به این دلیل است که آنشهروند-نگارشود. تمایز روزنامهمتمایز می -هستند سیاسی و اقتصادی

شوند و در مجموع کسانی هستند که معموال به دور از آموزش و وگو مییادگیری از طریق گفت-توانمندسازی جماعتی، و خود

 گذارند و از همه مهترکنند و به اشتراک میها و تجربه روزانه خود را منتشر میدریافت نگاری هستند، آنانای روزنامههای حرفهتجربه

نویسند و معموال هم تمایلی ندارند که روی خود میاینکه به عنوان اعضای اجتماع، شهروندان و ناظران عادی درباره وقایع پیش

های جریان اصلی نیز های اخیر جایگاه خوبی در رسانهاگرچه در سال هاشهروند -نگارای خوانده شوند. روزنامهنگار حرفهروزنامه

نویسند. کلمنکیا رودریگوئز استاد دانشگاه اوکالهاما، های شهروندی میای خود یعنی: رسانههای رسانهاند، اما معموال در شبکهیافته

پیشنهاد کرد. رودریگوئز برای استفاده از این واژه دو  را در این حوزه« های شهروندیرسانه»برای نخستین بار استفاده از اصطالح 
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ها فراهم گان و جماعتکنندساز و متقابل را برای مشارکتشهروندی فرآیندهایی دگرگون مزیت مهم قائل شد، اول اینکه رسانه

هاست قدرتها و بیه شامل قدرتمندگیرد، که بر پایه آن عرصه رسانای نشئت میآورد. دوم آنکه، رسانه شهروندی از معنای دوگانهمی

های های جریان اصلی رسانهکند. در این تعریف رسانههای جریان اصلی مطرح میهای شهروندی را در برابر مفهوم رسانهو رسانه

هومی وندی مفشهر ای منطبق هستند، اما رسانههای تودهشده رسانهای و نامتقارن هستند که بیشتر با اصول شناختهسازمانی، حرفه

شود که مردان، زنان و کودکان به رسانه دهد، این تفکیک موجب میسازی و خردشدن قدرت را شکل میاست که فرآیند توانمند

هروندی های شکنندگان رسانهخواهند بسازند. در واقع هنگامی که تولیدکنندگان و مشارکتای که مییابند و آن را به گونهخود دست

و فرهنگ جدید  دهی دوباره زندگی، آیندهکشند، خواست خود را در شکلتقر و رمزهای فرهنگی آن را به چالش میروابط قدرت مس

 (.Rodriguez ،۸۰۰۲کنند )تجربه می

شتر و شوند، اهمیت بیها تولید میایهایی که توسط غیرحرفهدر این زمینه جان داونینگ، اندیشمند مطالعات ارتباطی، نیز به رسانه

های خود اند. او در پژوهشدهد که برای تغییرات پیشروی اجتماعی تشکیل شدههایی قرار میها در زمره گروهدهد؛ و آنرتری میب

 کند.های سیاسی بر این پایه در دو سده اخیر اشاره میای از فعالیتبه محدوده بسیار گسترده

سازد تا به لحاظ سیاسی توانمند شوند. به ، شهروندان عادی را قادر میهای مستقلنظیر داونینگ، رودریگوئز معتقد است که رسانه

ا های شهروندی رتوانند خود و اجتماعشان را به دیگر بشناسانند. او این رسانهعقیده او وقتی مردم رسانه خودشان را دارند، بهتر می

لوفریره در حوزه آموزش و پرورش انتقادی و به بحث چانتال های پائوبیند. او به طور خاص به نظریهمی« خودآموزی»هایی برای پروژه

برابرنهاده اعضایی از جامعه است که کنشگرانه در « شهروندان»کند. برای رودریگوئز، واژه موفه درباره دموکراسی رادیکال اشاره می

نمایند ه؛ و از این طریق تولید قدرت میدهند، شرکت کرددیگران و محیط اجتماعی را تغییر می هایی که ساخت هویت آنان، فعالیت

(Atton B ،۸۰۰۲.) 

های به کاررفته در ، سازمان رسانه و درگیرشدن بر سر واژه«محصول»را به « فرآیند»آید داونینگ از میان این تعاریف به نظر می

های شهروندی رادیکال رسانه دگرگونی سیاسی و اجتماعی نخستین کارکرد-دهد. از نظر او خودصفحات و شکل تیراژ ترجیح می

زه توانند به ایجاد حودهند که چگونه چنین کارکردهایی میاست؛ اگر نگوییم تنها فرجام آن است. داونینگ و رودریگوئز نشان می

شد نیز مشابه که توسط فورد و همکارانش انجام« پخش جماعتی استرالیا»ای توانمندساز و محلی منجر شوند. مطالعه عمومی

م که در نظر بگیری« فرآیند توانمندسازی فرهنگی»را به عنوان « نگاری شهروندیروزنامه»های دیگر نشان داد که بهتر است وهشپژ

های ها خروجی رسانههایی است که به کمک آنتر است، راهلزوما تولید محتوا هدف نخستین آن نیست و آنچه که مهم ویا مهم

 کند.های محلی تجهیز میدر جماعتجماعتی، فرآیندهای سازمانی را 

به عنوان مفهومی متکی به قومیت و موقعیت « جماعت»شوند باید دقت داشت که نگاه به های جماعتی مطالعه میهنگامی که رسانه

، Bailey ،Cammaerts ،& Carpentierجغرافیایی به مرور زمان جای خود را به روابط گروهی و هویت جمعی داده است. )

های گیری جماعتها بر شکلرسیم که این فناوریهای نوین بر زندگی روزمره به این نکته میهمچنین در تحلیل اثر فناوری (۸۰۰۲

شود. تعریفی که هوارد رینگلهود ها با عنوان آنالین ویا مجازی یاد میهایی که از آناند. جماعتفرامحلی و غیرجغرافیایی موثر بوده

ها و عالیق مشترک ها حول خویشاوندیگوید این جماعتسازد. او میها را آشکار میهای آنهد، برخی از ویژگیدها میاز این جماعت

شناسند و جماعتشان تقریبا از آورند. افرادی که به گفته او لزوما از پیش همدیگر را نمیشوند و افراد را کنار هم میسازماندهی می

« جماعت مجازی»از مفهوم « ایخیزش جامعه شبکه»اعی جدا است. کاستلز نیز در کتاب خود ارتباطات چهره به چهره زندگی اجتم

 گوید:کند و میصحبت می

چند گیرد. هرتعریف از ارتباطات سازمانی است که حول عالیق و اهداف مشترکی شکل می-]جماعت مجازی[ شبکه الکترونیکی خود
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بندی شده هستند، مثال گردهمایی برگزار هایی نسبتا صورتگیرد. چنین جماعتیگاهی نیز خود ارتباط برقرار کردن هدف قرار م

اماندهی های اجتماعی سخودی نیز به کمک شبکههای تابلوی اعالنات الکترونیک دارند. همچنین به صورت خودبهکنند یا سیستممی

 اید وارد شبکه شوند.های زمانی مشخص بشوند، زیرا اعضا برای دریافت و ارسال پیام در دورهمی

های جغرافیایی پیشین تفاوت های جدید آنالین و مجازی و جماعتهای بعدی در این حوزه نشان داد که میان جماعتپژوهش

های کالسیک به هم چسبندگی همان اندازه جماعت شوند بهآشکاری وجود ندارد. مردم وقتی عضو یک جماعت آنالین و مجازی می

های اند بلکه ایدهها شدههای جدید نه تنها جایگزین قبلیگیرد. جماعتها شکل میای میان آنهویت گروهی قومی کنند وپیدا می

ها نشان دادند که نزدیکی جغرافیایی شرط الزم برای ایجاد یک جماعت توانمند مطرح شده درباره فضا و مکان را هم اصالح کردند. آن

 (Bailey ،Cammaerts ،& Carpentier ،۸۰۰۲ ،p. ۲نیست )

یرند. این گهای شهروندی قرار میای که ذیل رسانهجویانههای هویتتأکید بر فرآیندهای مشارکتی در حقیقت تأئیدی است بر تالش

 توان در چارچوب نظری مانوئل کاستلز به بحث هویت در جهان جدید بهتر تفسیر کرد. کاستلز هویت را اینگونه تعریفها را میتالش

برداشت من از اصطالح هویت، در صورتی که سخن از کنشگران اجتماعی باشد، عبارت است از فرآیند معناسازی براساس »کند: می

ستلز، )کا« شودهای فرهنگی که بر منابع معنایی دیگر اولویت داده میای از ویژگییک ویژگی فرهنگی یا مجموعه به هم پیوسته

شود. از ها از رهگذر فرآیند فردیت بخشیدن، ساخته میای خود کنشگران است و به دست خود آنهویت، منبع معنا بر( ۸۸: ۱۸۲۱

 گیری هویت درتوان سه صورت و منشا برای شکلگیرد، میآنجا که ساختن هویت اجتماعی همواره در بستر روابط قدرت صورت می

 نظر گرفت:

ها را بر کنشگران اجتماعی گسترش شود تا سلطه آنجامعه ایجاد میبخش: این نوع هویت توسط نهادهای غالب هویت مشروعیت

نیز  گراییهای گوناگون مربوط به ملیدهد و عقالنی کند، این موضوع هسته اصلی نظریه اقتدار و سلطه سنت است، اما با نظریه

 خوانی دارد.هم

احوال یا شرایطی قرار دارند که از طرف منطق سلطه شود که در اوضاع و هویت مقاومت: این هویت به دست کنشگرانی ایجاد می

های مشیطور که کالهن در توضیح خود درباره ظهور خطروی همانشود. از همینشود یا داغ ننگ بر آن زده میارزش دانسته میبی

مایت نهادهای جامعه هویتی مطرح ساخته است سنگرهایی برای مقاومت و بقا بر مبنای اصول متفاوت یا متضاد با اصول مورد ح

 شود.ساخته می

سازند دار: هنگامی که کنشگران اجتماعی با استفاده از هرگونه مواد و مصالح فرهنگی قابل دسترسی هویت جدیدی میهویت برنامه

ویت ه کند و به این ترتیب در پی تغییر شکل کل ساخت اجتماعی هستند، این نوعکه موقعیت آنان را در جامعه از نو تعریف می

ا شود تیابد. مصداق این هویت مثالً وقتی است که فمینیسم از سنگرهای مقاومت و دفاع از هویت و حقوق زنان خارج میتحقق می

پدرساالری را به چالش بخواند، یعنی خانواده پدرساالر، کل ساختار تولید و بازتولید، جنسیت و شخصیت را که به لحاظ تاریخی 

 (.۸۱: ۱۸۲۱اند )کاستلز، استوار بودهها جوامع بر پایه آن

ای ذاتی و جوهری نیست. به این معنا که یک هویت مقاومت در گذر زمان ممکن است در میان نهادهای جامعه به البته هویت پدیده

ها خارج یتوبخش تبدیل شود. بنابر این باید توجه کرد که هکردن سلطه خود به هویتی مشروعیتنهاد مسلط و یا به منظور عقالنی

های اجتماعی هر دور شکل ندارند. هویت مقاومت در چارچوب نابرابری از جایگاه متن تاریخی خود هیچ ارزش مترقی یا ارتجاعی

ها پیرامون محورهایی که گیری جماعتگیرند شکلمهری دولت مرکزی قرار میای که یک اقلیت قومی مورد بیگیرد، در دورهمی

یابد، در چنین ساختاری است که ارتباطات مشارکتی به ابزاری کارآمد کنند، گسترش میمونی مسلط را تقویت میهویتی در برابر هژ

 هایی برای انعکاسهای مشارکتی در این زمینه اجتماعی و فرهنگی تبدیل به رسانهشود. رسانههای محلی تبدیل میبرای جماعت



 شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه                                                                                                                           

 

 
5 

 

رفتن شوند. البته نادیده گو یا نادیده گرفته می شده جریان اصلی به حاشیه راندهای شوند که توسط فضای رسانهصدای آنهایی می

ای های محلی و منطقهریزی شده باشد، به دلیل خصلتای برنامههای رسانهها، بیش از آنکه ناشی از سیاستشماری از این جماعت

های خود به خصوص از ها با گسترش فعالیتنین این گروهگیرد. همچها میآنهاست که امکان پوشش گسترده و سراسری را از آن

مورد  «دارهای برنامههویت»ها باید در چارچوب طریق ارتباطات مشارکتی به دنبال بازیابی انسجام جماعتی خود هستند و فعالیت آن

 توجه و مالحظه قرار گیرد.

 ارتباطات مشارکتی و مفهوم مشارکت -۸

هایی است که با همدیگر در ارتباط هستند. در این فرآیند، در فرآیند جریان اطالعات بین افراد یا گروهارتباطات مشارکتی در واقع 

آید که مبتنی بر دانش، مهارت و یک ساختار افقی، روابطی جمعی، برای منافع جمعی گروهی خاص نوعی آگاهی جمعی پدید می

 اند.اطالعاتی است که همه افراد به اشتراک گذاشته

انداز در قبال های گذشته چهار چشمهای ارتباطات توسعه، رویکردی متأخر است. طی ساله به اهمیت مشارکت در نظریهتوج

انداز نوسازی است که ریشه در باورهای اقتصاد کالسیک دارد. پس از رواج دستیابی به توسعه وجود داشته است، نخستین چشم

های کشورهای در حال توسعه انتقاد از نوسازی و رویکرد آن مورد ها در توضیح چالشهای مربوط به نوسازی و ناکامی آناندیشه

بخش انداز متعلق به اندیشه رهاییها میان جوامع به میان آمد. سومین چشمتوجه قرار گرفت و سخن از توزیع عادالنه منابع و دستاورد

و جمعی جوامع از بند ستم به مثابه کلید خودکفایی است. عرصه بخش است و متمرکز بر رهایی فردی و برگرفته از الهیات رهایی

ارتباطات توسعه مورد توجه قرار گرفته است  ۱۲۲۰ای که در ادبیات دهه چهارم نیز به اندیشه توانمندسازی اختصاص دارد. مسئله

 (۰۰: ۱۸۲۱)ملکات، 

ست. نوسازی بر این نکته مهم تاکید دارد که تغییردادن ترین تاثیر را بر مطالعات ارتباطات توسعه داشته ااندیشه نوسازی مهم

ای که برای کشورهای در حال توسعه های توسعهشرط ایجاد جامعه مدرن است. بر همین اساس نیز نسخههای فردی پیشارزش

 ای شمالی است.ها به مردم اروپای غربی و آمریکشد مبتنی بر تغییر روحیات افراد جهان سومی و شبیه ساختن آنپیچیده می

توان مشاهده کرد. های مربوط به گذر از جامعه سنتی میانداز نوسازی را در آثار دانیل لرنر و بحثترین رویکرد در چشممهم

های های جدید و مدلای را دارند که ایدههای جمعی حکم وسیله نقلیهها باور دارد و رسانهاندازی که به نقش قدرتمند رسانهچشم

کنند. در این رویکرد اطالعات حکم حلقه مفقوده را از غرب به جهان سوم و از مناطق شهری به مناطق روستایی منتقل می تازه را

 ۸۰۰۰های کند. مطالعات سیمپسون و گالندر در سالها توجه میو به آثار پرقدرت رسانه( ۰۵: ۱۸۲۱در زنجیره توسعه دارد )ملکات، 

کردند، در گسترش ها را برجسته میهایی که آثار پر قدرت رسانهش و دولت ایاالت متحده از پژوهشنشان داد که حمایت ارت ۱۲۲۱و 

این نگاه و بسط اندیشه نوسازی در این چارچوب مؤثر بوده است. به هرحال نظریات نوسازی به مرور جایگاه خود را در مطالعات 

ها قضاوت درستی نداشتند، نتوانستند به تبیین تغییرات ینکه درباره رسانهها عالوه بر اارتباطات توسعه از دست دادند. این نظریه

های فرهنگی کشورهای ها به سنتتوجهی آناجتماعی در کشورهای رو به توسعه بپردازند. مسئله مهم دیگر در نظریات نوسازی بی

 در حال توسعه بود.

رویکرد دیگر نیز مورد توجه قرار گرفتند، یکی نظریه نشر نوآوری بود  جدای از الگوی گذار از جامعه سنتی، در پارادایم نوسازی دو

های نوسازی و بر محور مطالعات اورت راجرز شکل گرفتند و دیگر مباحث مربوط به بازاریابی اجتماعی همان چارچوب نظریه که در

ر ناکافی بود و بحث بازاریابی اجتماعی نیز مبتنی بها برای تبیین یک رویکرد مناسب در ارتباطات توسعه بود. در مجموع نشر نوآوری

 (۰۲: ۱۸۲۱شد )ملکات، ها دیده میهمان چارچوب آثار پرقدرت رسانه ها و درسلسله مراتب عمودی رسانه

است.  هگوید در سه دهه اخیر شاهد تغییرات مختلفی بودهای متأخر در ارتباطات توسعه همانگونه که تهرانیان میدر حقیقت دیدگاه
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تقابل گرایانه توسعه به وابستگی مناپذیری و عاملیت انسانی رفته است، از مفاهیم پندارگرایانه یا مادیاز جبرگرایی به سوی تعین

د شناختی رسیده است، از تاکیها و الگوهای زبانشناسانه به استعارهها و الگوهای مکانیکی، ارگانیک و فرمانرسیده است، از استعاره

وسعه مادی به تأکید بر توسعه انسانی، از تمرکز داخلی و خارجی به تاثیر متقابل بین عوامل خارجی و داخلی در روند توسعه، از بر ت

های ارتباطی برامده از های جمعی به شبکهنهایت از تمرکز بر رسانهآورانه و در های فننیاز برای انتقال فناوری به نیاز برای جهش

 الف(۱۸۲۱ها رسیده است )خانیکی، اد و جایگزینروابط بین افر

شده در حوزه ارتباطات توسعه را در دو گروه نظریات محدود و نظریات گسترده قرار های مطرحتوان مجموعه نظریهاز سوی دیگر می

متنوع غیراقتصادی توجه های که صرفا به عوامل اقتصادی نظر دارند در دسته نظریات محدود و آنهایی را که به عوامل داد. نظریه

 الف(۱۸۲۱دارند در شمار نظریات گسترده قرار داد )خانیکی، 

ات گیرد، مبتنی بر نگاه مشارکتی به ارتباطنهایت اینکه رویکرد چهارم در ارتباطات توسعه، که در دسته نظریات گسترده قرار میدر 

 وسیله و مشارکت به عنوان هدف.توسعه است و دو نگاه کلی را در خود دارد: مشارکت به عنوان 

 مشارکت از طریق»و « هامشارکت در رسانه»های مشارکتی، با پذیرفتن تفاوت میان این دو نگاه کلی در مباحث مربوط به رسانه

دارد. ها نیز تفاوت وجود ها و دمکراتیزه شدن از طریق رسانهشود، همانگونه که میان دمکراتیزه شدن رسانهمتمایز می« هارسانه

یری گها در فرآیند تولید محتوا وارد شوند )مشارکت محتوایی(، و در تصمیمایها به معنی این است که غیرحرفهمشارکت در رسانه

برای رسانه دخالت کنند )مشارکت ساختاری(. این نوع از مشارکت دو نکته درخور توجه است. نخست اینکه در فرآیند آن شهروندان 

خود فعال شوند و حق ارتباط برقرارکردن را تجربه  های عمومی خرد مربوط به زندگی روزمرهها حوزهیکی از صد یابند دراجازه می

های دموکراتیک و اجتماعی را بیاموزند و تجربه دهد تا نگرشهای خرد به شهروندان اجازه میکنند. دوم اینکه این نوع مشارکت

، Bailey ،Cammaerts ،& Carpentierشود )ت و فرهنگ اجتماعی نیز تقویت میهای کالن مشارککنند. به این ترتیب صورت

۸۰۰۲.) 

ای ههای عمومی و مشارکتها فضا را برای بحثها بیشتر از این منظر مطرح است که در آن رسانهاما رویکرد مشارکت از طریق رسانه

وگویی و مبتنی بر اجماع در حوزه عمومی و گردد که به دموکراسی گفتتری باز میکنند. این رویکرد به مفهوم گستردهکالن باز می

ترین نماینده این رویکرد در حوزه اندیشه یورگن هابرماس است. اندیشمندان دیگر مانند چانتال موفه د دارد، مهممباحثه عقالنی تاکی

هایی برای به چالش کشیدن هژمونی ها به عنوان پایگاهمحور و حوزه عمومی مخالفان، به رسانهنیز با تاکید بر رویکردهای تعارض

، بحث وگوگیری مشارکت شهروندان از طریق گفتیک مسئله مشترک هستند و آن ضرورت شکلاند. هر دو رویکرد در حاکم پرداخته

ی دموکراس»کند، بررسی می« های دموکراسیمدل»هایی که دیوید هلد در کتاب مشهور ها است. یکی از مدلو اندیشه در این فرآیند

بیشتر  هایهستند و شهروندان را به فعالیت و کسب توانایی کردن امور سیاسیاست که حامیان این نظر، در پی اجتماعی« مشارکتی

گیری بیشترین حد ممکن از آگاهی سیاسی و ترکیب خاصی از دموکراسی مستقیم و نمایندگی کنند. در این نظر، شکلتشویق می

ت؛ نظیر آنچه که آمارتیاسن، های عمومی و مشارکت عمومی شهروندان استرین ابزارهای این مدل از دموکراسی، بحثاهمیت دارد. مهم

گوید و معتقد است که اکنون موقعیتی است برای آزادی که باید بر دو پایه اقتصاددان مشهور هندی درباره اقتصاد و توسعه می

 (۱۸۲۸مداری رفتار شود )خانیکی، مداری و مشارکتحقوق

بازدیدکنندگان اهمیت دارد این است که چه تعداد افرادی در ها، آنچه بیش از تعداد های شهروندی گفته شد که در آندرباره رسانه

سازد و ها میزان مشارکت شهروندان آگاه و فعال است که کارکرد اصلی رسانه را میکنند. در این رسانهها مشارکت میاین رسانه

 توسعه نیز بر همین مسئله تاکید شدهها نسبت به میزان مشارکت از اهمیت کمتری برخوردار است. در مباحث ارتباطات تعداد بازدید

شود که مشارکت افراد باید به عنوان هدف پذیرفته شود نه به خاطر نتایج حاصل از آن؛ زیرا نیاز به فکر کردن، بیان است. مطرح می
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ه مسائلی ک شدن، و نظردادن دربارهکردن خود و تعلق به گروه، به رسمیت شناخته شدن به عنوان فرد، درک شدن و محترم شمرده

برای ( ۱۵۵: ۱۸۲۲روست برای توسعه افراد، درست مانند خوردن، نوشیدن و خوابیدن اهمیت دارد )ملکات، ها روبهزندگی فرد با آن

وزش های پائولو فریره درباره آمشود، نظریهتر مفهوم مشارکت نیز باید به دو زمینه مطالعاتی متقدم در این زمینه اشاره میفهم درست

 ارائه داد. ۱۲۵۰مدیریتی در دهه -مشارکت و خود هایی که یونسکو درباره دسترسی، هیافتو ر

خاص  ایهایش را به استفاده از رسانهنظریه فریره اثر قابل توجهی در قلمرو ارتباطات مشارکتی داشته است، اگرچه او هرگز رویکرد

اشد. در وگویی و متقابل بینکه بتواند موثر باشد، باید مشارکتی، گفتمتکی نکرده است، در آثار او روشن است که ارتباطات برای ا

گویند، چه در قالب سازمان و محصوالت رادیوی جماعتی در آمریکای هایی که از ارتباطات مشارکتی سخن میحقیقت، همه پروژه

جامائیکا،  ر کشورهایی نظیر برزیل، شیلی، پسند دهایی از آفریقا و آسیا و چه در صورت تجربی تئاترعامهالتین، استرالیا و بخش

با  «کنش فرهنگی برای آزادی»اند. فریره خود در کتاب های فریره را به کار بردههند و فیلیپین، درواقع توصیه آفریقای جنوبی، 

 گوید:تاکید بر لزوم تفکر انتقادی می

طلبد، باید گفتن سخن را با دیگرگون کردن مربی، هر دو، را می جریان سوادآموزی، به عنوان رویدادی که تفکر انتقادی آموزنده و

واقعیت، و نیز با نقش آدمی در این دگرگونی، مرتبط سازد. اگر تعهدی راستین به رهایی وجود داشته باشد، درک اهمیت این ارتباط 

تر از ان را به تشخیص حقی بس بزرگکند. چنین درکی آموزندگآموزند ضرورت پیدا میتوسعه کسانی که خواندن و نوشتن را می

 (۱۸: ۱۸۳۱شود. سرانجام پی خواهند برد که چون انسانند حق دارند صدایی داشته باشند )فریره، سوادآموختن راهبر می

فریره این رویکرد آموزشی را در برابر نظام آموزش سنتی یعنی نظامی که قیم مآبانه و غیر « آموزش در جریان پیشرفت»کتاب 

گذارد که به عنوان کند و نمیهایی آماده ارائه میگوید که نظام سنتی، دانش را در قالب بستهداد. او میکتی است، قرار میمشار

های مختلف شکل بگیرد. نتیجه نهایی این است که نظام آموزشی قدرت ناعادالنه موجود را حمایت و وگو میان سوژهنتیجه گفت

هدف فریره این است که از این سیستم عبور کند، به دانش آموزان اجازه دهد که با یکدیگر و با (. ۱۸۳۸کند )فریره، تقویت می

دهد که کنندگان اجازه میبه مشارکت« مشارکت آتنی»معلمشان برای توسعه دانش موجود در یک فرآیند مشترک نقش ایفا کنند. 

ای شود دست یابند. به بیان دیگر مشارکت در زمینهوگو آشکار میوگو شرکت کنند و به حقایقی که برایشان در جریان گفتدر گفت

گیرد که به کاستن از شرایط ناعادالنه کمک کند در هر دو سطح اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و در سطح نظام آموزشی، قرار می

باشند و به یکدیگر نزدیک شوند که دانش آموزان و معلمان برای رسیدن به دانش تشریک مساعی غیر اقتدارگرایانه داشته جایی

(Bailey ،Cammaerts ،& Carpentier ،۸۰۰۲ ،p. ۱۸) 

پیرامون نظم نوین جهانی اطالعات و ارتباطات شکل گرفته است. اساس این  ۱۲۵۰های یونسکو در دهه زمینه دوم در خالل رهیافت

ها حق ارتباط به عنوان نسل سوم در کانون این بحث حوزه تجربی آن است که جهان نیازمند جریان آزاد و متعادل اطالعات است.

توسط جین دارسی یکی از فعاالن مدنی فرانسوی طرح شد که  ۱۲۳۲حقوق بشر مطرح شده است. این حق نخستین بار در سال 

 اعالمیه جهانی حقوق بشر نیز آمده است. ۱۲بود که در ماده « حق اطالع یافتن»هدف آن توسعه 

در نشست یونسکو در بلگراد تالش شد تا تعریفی مشخص از مشارکت ارایه شود، بر این اساس مشارکت  ۱۲۵۵همچنین در سال 

فرآیندی دانسته شد که دربرگیری کالنی از عموم مردم را در نظام ارتباطی داشته باشد، عموم مردم در فرآیندهای تولید و مدیریت 

تر از بازنمایی و مشاوره با عموم مردم دیده شد و در این تعریف مشارکت فرا های ارتباطی به کار گرفته شوند.و برنامه ریزی نظام

ای از مشارکت مطرح شده است. در واقع مشارکت به عنوان فرآیندی به شمار آمده است به عنوان صورت پیشرفته« مدیریتی-خود»

 هایهای و برنامهه طور کامل در ساخت سیاستکنند و بهای ارتباطی را تجربه میگیری در بنگاهکه در آن مردم تجربه تصمیم

 (Servas & Patchanee ،۸۰۰۲ ،p. ۱۵۱شوند )ارتباطی درگیر می
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های ها و جماعتای باید از قدرت بخشی و توانمندسازی گروههای توسعهمشارکت در چنین زیرساختی به معنای این است که برنامه

عی بر پایه تغییر سلسله مراتب عمودی قدرت شکل بگیرند و ساختارهای ارتباطی های جدید اجتمامحلی و خرد شروع شوند. جنبش

پرداز پیشرو در مباحث مربوط به ارتباطات و توسعه مشارکتی معتقد است و نهادی خود را ایجاد کند. جان سرواس به عنوان نظریه

چنین جریانی را راهبری کنند، حمایت کرد. سرواس به  آل باید از نهادهای غیردولتی تا جایی که بتوانند مستقالکه در حالت ایده

های ارتباطات توسعه در دوره چیرگی است. در نظریه« توانمندسازی»کند و آن محل استفاده از واژه نکته مهم دیگری هم تأکید می

قاء دادن جامعه را بر عهده دهی به دولت و یا نهادهای واسطی بود که وظیفه ارتمباحث نوسازی، توانمندسازی به معنی این قدرت

های خرد است و در آن بر های کوچک و رسانههای متأخر توانمندسازی به معنی توجه به مردم، جماعتداشتند در حالیکه در نظریه

 (.White ،۸۰۰۱شود )همان تاکید می داشتنحق ارتباط داشتن و اطالع

ارچوب توانمندسازی و ارتباطات توسعه در چارچوب نوسازی در این است که ترین تفاوت میان ارتباطات توسعه در چدر مجموع مهم

بخشی به مردم و اعطای دسترسی یکسان به منابع فرهنگی، اقتصادی و سیاسی توسعه است. همچنین توانمندسازی به دنبال قدرت

دهد و سطح تحلیل توجه نشان میهای محلی و جماعتی توانمندسازی بر خالف نوسازی به مسایل فرهنگی حساس است، به بافت

دهد. مدل تری از شهروندان را در فرآیند توسعه مشارکت میهای وسیعدر آن فرد، گروه یا سازمان و جماعت است. همچنین گروه

 تها متقارن است. در نگاه مشارکتی به ارتباطاارتباطی آن غیرخطی، مشارکتی است. جریان اطالعات افقی و مناسبات قدرت در آن

ها و های خودیاری، تقویت جماعتهای اجتماعی، کمک و فعالیتهای حمایت اجتماعی، شبکهسازی سیستمتوسعه است که فعال

نهایت شاهد گسترش دسترسی شهروندان به منابع اطالعاتی، فرهنگی هستیم. گیرد و در تقویت آگاهی انتقادی مورد توجه قرار می

 (۵۰: ۱۸۲۱یابد )ملکات، ها توسعه میهای ارتباطی آنیابد و مهارتها بهبود میهای فردی و گروهی آنشایستگی

وگویی وگویی، نظریه دموکراسی گفتبر اساس تحوالت مورد اشاره و توجه بیشتر به مباحث مربوط به مشارکت و ایجاد فضای گفت

سی شده کنونی و با طرح این نظریه معتقد است که دموکراانینیز بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. آنتونی گیدنز با اشاره به جهان جه

روی است. نخستین زمینه مربوط به زندگی خصوصی مردم است. تغییر روابط وگویی در چهار زمینه در میان مردم در حال پیشگفت

د ناخواسته در فضایی نظام مردساالر و تحول آن به سوی یک رابطه ناب زناشویی از مواردی است که سبب شده است زن و مر

های اجتماعی در رابطه های خودیار مربوط است. جنبشهای جدید اجتماعی و گروهوگویی قرار گیرند. زمینه دوم به جنبشگفت

ه کنند. دو زمینوگوهای جدیدی میتنگاتنگی با دموکراسی هستند و با به چالش کشیدن باورهای رایج حوزه عمومی را وارد گفت

یت گیدنز نهاها اشاره دارد. در پیکر و ساختار متکثرپسامدرن آنالمللی غولهای بینشاره گیدنز به تغییر ساختار شرکتدیگر مورد ا

کند. به عقیده گیدنز این ساختار برای المللی اشاره میوگویی خود به ساختار نظام بینبرای طرح اهمیت نظریه دموکراسی گفت

تواند مانند گذشته به بسط جهانی لیبرال دموکراسی دل خوش کند و باید دموکراسی طنی نمیورسیدن به یک دموکراسی جهان

تواند از سطح خرد تا کالن یعنی از خانواده تا جامعه جهانی وگویی در چنین ساختاری میوگویی را بپذیرد. دموکراسی گفتگفت

و مسئوالنه گردد و روند حیاتی اعتماد فعالنه را در میان  های جدیدپاسخگوی بحران همبستگی باشد و منجر به ایجاد همبستگی

وگویی بر خالف دموکراسی لیبرال همچنین باید این نکته را در نظر داشت که دموکراسی گفت(. ۱۸۲۸پور، مردم تقویت کند )جالیی

ای و حتی جهانی حلی، منطقههای بوروکراتیک مهای اجتماعی و سازمانشود که مطالبات مردم در سطح خانواده، جنبشسبب می

ند. شهروندان کتوان ادعا کرد که اینترنت با تجربه مشارکت شهروندان، دموکراسی محلی را تقویت میمتولی پیدا کند. بر این پایه می

یب به این ترتسازند. های خود آگاه میای را از دیدگاهکنند و مسئوالن ملی و منطقهاز طریق اینترنت درباره مسائل عمومی بحث می

مجازی را برای ارتباطات و تعامل کاربران مختلف به وجود « مکانی-زمان»ای است که جامعه اطالعاتی و ارتباطی نوعی جامعه شبکه

 باید مردم»شاید به همین دلیل است که کوفی عنان در گزارش هزاره سوم سازمان ملل تاکید کرد که: (. ۱۸۲۸آورده است )خانیکی، 
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تر از این نیست که مردان و زنان و کودکان تر و بزرگکنیم قرار دهیم. هیچ رسالتی و مسئولیتی شریفکاری که می را محور هر

 (.۱۸۲۸ها و روستاهای جهان را قادر سازیم تا زندگی خود را بهبود بخشند )به نقل از: خانیکی، شهر

 های مجازی و مشارکت اجتماعی برخطجماعت -۱

دهد مند هستند این امکان را میبه شهروندانی که از آن بهره کند، مکان را تقویت می-به-بزاری که ارتباط مکاناینترنت به عنوان ا

زنی )چت( یا ارسال پیام با افراد دیگر بدون در نظر گرفتن موانع مربوط به مکان و زمان ارتباط برقرار کنند. عالوه بر که از طریق گپ

خوانند. های ارسال شده را میها آشنایان پیاممادی وجود دارند که درآن -های اجتماعیه مکاناین شهروندان مطمئن هستند ک

دهد و های محلی را نیز گسترش میگشاید، پیوندهای بین اعضای جماعتهای جهانی میاینترنت عالوه بر اینکه راهی به شاهراه

 (۸۲۸:. ۱۸۲۲کند )قهفرخی، می افراد یک محله یا اعضای یک خانواده را بیشتر به هم نزدیک

ها بر اساس تغییرات فناورانه سبب شده ریزی و کنشگری آنبرنامه حضور اعضای جماعت در فضای مجازی و تغییر شیوه ارتباطی، 

ورانه های خود رابطه بین نوآوری فناای بیابند. دغدغه جماعت مجازی این است که از طریق تحلیلهای مجازی اهمیت ویژهتا جماعت

سازد تا فضای مجازی را به مکان جماعت پیوند و روابط اجتماعی در حال تغییر را نشان دهد. جماعت مجازی شهروندان را قادر می

شناسند های افرادی که از قبل همدیگر را میتوان از فناوری برای حمایت از شبکهبزنیم و این مسئله را بررسی کنیم که چگونه می

 (.۸۵۲مان، کنند کمک گرفت )هیت میو از همدیگر حما

های مجازی مبتنی بر مشارکت اعضای در یک شبکه کامپیوتری است. مشارکتی که در رویکردهای متأخر به براین اساس جماعت

 اند و به همین دلیل است که درهای لیبرالی جایگاه کلیدی خود را از دست دادهتوسعه اهمیت یافته است، در این رویکرد شاخص

آمادگی »اند. برای نمونه در تهیه گزارش ساالنه ها دخیل شدهبندی کشورهای جدید جهانی عوامل دیگری نیز در ردهبندیشاخص

ها نیز به عنوان یکی از های فناورانه در تحوالت سیاسی و اجتماعی داخلی کشورمیزان اثرگذاری پیشرفت ۸۰۰۲در سال « دیجیتال

در مجموع میزان آگاهی ( Economist Intelligence Unit ،۸۰۰۲ی دیجیتال اشاره شده است )پارامترهای موثر در آمادگ

جماعتیِ خرد  ها در فرآیندهای مربوط به جماعت، مانند مشارکت در رسانهمندی مردم از دانش و میزان مشارکت آنعمومی و بهره

ر ها از جمله عناصوگویی ایجادشده توسط رسانهر فضاهای گفتهای مربوط به جماعت از طریق حضور دگیریو یا مشارکت در تصمیم

 مهم در این روند است.

های مستقل و کوچک با مدیریت و مشارکت شهروندان مورد توجه قرار گیرند. گیری چنین فضایی، نیاز است تا رسانهبرای شکل

ا ها داوطلبانه و بها در آنمراتب متداول بوده و همه فرآیند ها باید فاقد سلسلهای آنوگویی حاشیهها و فضاهای گفتگونه رسانهاین

های اجتماعی در حوزه فضای واقعی و به کمک فضاهای مشارکت اعضاء صورت گیرد. این مسئله نیز اهمیت دارد که شماری از فعالیت

جماعتی متعلق به جوامع  -ندیهای شهرودهی شوند. در مجموع رسانهگرفته در فضای مجازی سامانای شکلوگویی حاشیهگفت

 ای و ارتباطات مشارکتی اثرگذار باشند:توانند بر فرآیندهای توسعههای زیر میمحلی با ویژگی

 های خرد و کوچک محلی را دنبال کننددغدغه. ۱

 دار یا جایگزین را در دستور کار خود داشته باشند.هویتی برنامه. ۸

 ابستگی مالی به نهادهایی بیرونی نداشته باشندبه لحاظ مالی خودگردان باشند و و. ۸

 ها جمعی باشد.فرآیند تولید محتوا در آن. ۱

 فعالیتی اجتماعی مبتنی بر سایت شکل گرفته باشد.. ۰

 روش تحقیق

 فضای در تحقیق به نیاز محلی جوامع بر آن آثار بررسی و – مشارکتی و –ای از به کارگیری ابزارهای نوین ارتباطی برای یافتن نمونه
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 رفتهگ انجام جستجوهای میان در. بود دیجیتال هایرسانه نمایشگاه مانند واقعی فضاهای در کنندهشرکت هایسایتوب بررسی و وب

های ساکن علق به روستایی نزدیک اصفهان که با استقبال گسترده خانوادهمت سایتی. شدند روبرو توجه قابل و نو اینمونه با محققان

داد. این سایت نه تنها باعث های محلی نشان میهای مجازی را در توسعه جماعتو خارج از آن روبرو شده بود و توانایی شبکه روستا

ازی های مشارکتی در فضای مجای برای تقویت انسجام محلی از طریق فعالیتبازگشت و توجه دوباره به روستا شده بود، بلکه زمینه

با مدیران و « وگوی عمقیگفت»هایی در فضای واقعی شده بود. برای مطالعه این مورد از دو روش تریزی برای فعالیو برنامه

 های خانوادگی استفاده شد.از طریق شرکت در برخی نشست« مشاهده مشارکتی»بنیانگذاران سایت و همچنین 

 او. تاس صنایع مهندس -فشارکی جعفری کیوان –ها وگوی عمقی دو نفر از مدیران این سایت انتخاب شدند. یکی از آنبرای گفت

 جوانان از شماری همراهی و موافقت با و گیردمی پی را سایت این اندازیراه ایده اجتماعی هایشبکه برروی تحقیق چندسال از پس

های آن است. او همچنین پرداز نوآوریشود. کیوان در حقیقت توسعه دهنده فنی سایت و ایدهاندازی می راه سایت ها،فشارکی خانواده

رود. مصاحبه شونده دوم سیدعلی هاشمی فشارکی است. او یکی از سه کاربر فعال سایت است و نخستین عضو سایت به شمار می

ها در فضای واقعی را بر عهده دارد. علی شدن آنریزی شده در فضای مجازی و شیوه اجراییهای برنامهوظیفه هماهنگی میان فعالیت

هایی دو ساعته با پژوهشگران سال است و صاحب یک مغازه فروش مصالح ساختمانی در تهران است. هر دو نفر در مصاحبهانمی

های حل مسائل داخلی اندازی، شیوه اداره، شیوه جلب مشارکت اعضای جماعت، شیوهها درباره راهوگوحضور یافتند. محور گفت

ان اثرگذاری این فعالیت بر اعضای جماعت و ساختار روستای فشارک بود. همچنین برای کنترل نهایت میزای و در های توسعهبرنامه

د شوندگان تائیهایی ارائه و توسط مصاحبهشده و در قالب گزارهها نشست دومی نیز برگزار شد و رئوس مطالب مطروحه، پیادهداده

 شد.

شده  ریزی انجامها که با برنامههای خانوادگی فشارکیدر یکی از نشست برای مشاهده مشارکتی نیز، محققان با دعوت مدیران سایت

شود. حضور یافتند و ضمن شرکت در جریان برنامه با شماری از توسط اعضای سایت هر سال در ماه رمضان و در تهران برگزار می

اصلی مورد اشاره مدیران سایت در خالل وگو شد. همچنین سعی شد رئوس ها به آن گفتاعضای خانواده درباره سایت و نگاه آن

 کنندگان در نشست پرسیده شود.وگوهای انجام شده از شرکتگفت

 

 هامطالعه موردی: سایت شبکه خویشاوندی فشارکی

 

افتتاح شده است. آشنایی ابتدایی محققان با این سایت در دومین دوره  ۱۸۲۳ها در اردیبهشت ماه سال شبکه خویشاوندی فشارکی

های وابسته به نهادهای رسمی، حضور های سرگرمی، تجاری و سایتهای دیجیتال در تهران بود. در میان انبوه سایتنمایشگاه رسانه

ولیه در غرفه و آشنایی با ساختاراین سایت وگوی اکرد. پس از گفتای داشت، جلب توجه میمنطقه-این سایت، که ساختار قومی

های های موفق استفاده از شبکهگذاران سایت فراهم آمد. این سایت از نمونهوگوی تفضیلی با بنیانقرارهای بعدی برای تماس و گفت

یجاد ا خانواده فشارکی مجازی برای ارتقاء و توسعه جوامع محلی است. سایت با این هدف به راه افتاده است که پیوندی میان اعضای

کند. این افراد همگی فرزندان و بستگان اهالی روستای فشارک هستند که با گذشت زمان به تهران و اصفهان و حتی خارج از کشور 

 اند.مهاجرت کرده

 

ه را از حال هم با تر وجود نهادهایی مانند هیئت مذهبی خانوادگی در تهران، اعضای خانوادهای پیشبه گفته مدیران سایت در سال
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داشت، اما مشکالت زندگی در شهرهای بزرگ، سبب شد تا به مرور زمان کارکرد مورد نظر از میان برود. به همین دلیل خبر نگاه می

اندازی سایتی که کانون گردهمایی خانواده شود جدی بگیرند. هم ها را برای راهاعضای خانواده تصمیم گرفتند ایده یکی از فشارکی

وگو و شمار بیشتری هم عضو سایت هستند و از اخبار مربوط نفر از اعضای خانواده عضو تاالر گفت ۸۸۰نون به گفته مدیران سایت اک

هزار فشارکی از طریق این سایت با یکدیگر در ۱کنند نزدیک به بینی میشوند. مدیران این سایت پیشبه خانواده و روستا با خبر می

گیری توانند عضو آن شوند، محلی برای تصمیموگویی خانوادگی است و افراد عادی نمیایت، که تاالر گفتارتباط باشند. فروم س

در فضای واقعی است. در این فروم اعضای آن، که همگی اعضای خانواده هم هستند، درباره وضعیت خانواده،  های جمعیدرباره فعالیت

ها به کنند. موضوعات خاص فشارکیوگو میها بحث و گفتضوعات خاص فشارکیهای تفریحی، موضوعات روز و موروستا، برنامه

 بندند. انتخاب نخبگان فامیلی،ای و قومی خود به کار میها برای ارتقای هویت منطقهگردد که فشارکیهایی باز میمجموعه فعالیت

 د.ها هستنها از جمله این فعالیتو تفریحی و مانند اینهای زیارتی ها، برگزاری گردهماییبرگزار مراسم سالیانه خانواده فشارکی

شود و به طور متوسط هر عضو فروم در روز یک ساعت برای مشارکت در های سایت در ساختاری افقی انجام میگیریتمام تصمیم

در حال حاضر بستری است ای از یک شبکه اجتماعی خانوادگی را به نمایش گذاشته است. این سایت گذارد و نمونهها وقت میبحث

شود. دو همایش بزرگ خانواده های گروهی در آن انجام میریزی برای فعالیتیافتن اعضای خانواده از هم، برنامهکه عالوه بر اطالع

 ت. مدیرانها اسروزه و چند روزه از جمله این فعالیتها و موارد متعدد اردوهای یکها، برگزاری دو دوره لیگ فوتسال فشارکیفشارکی

وگویی را به مسئله کانونی جوانان فامیل تبدیل کند. همچنین فضای گفت« هویت فشارکی»سایت معتقدند که این شبکه توانسته است 

های گوناگون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد شده، که فقط برای اعضای خانواده قابل دسترسی است، به محملی برای طرح بحث

 بدیل شده است.و تبادل نظر اعضا ت

 

در دسترس است و دو بخش دارد. یکی بخش اصلی  www. feshark. irها به آدرس: سایت اینترنتی جامعه خویشاوندی فشارکی

و وگها که محل بحث و گفتسایت که شامل اخبار و اطالعات متنوعی درباره روستا و اعضای خانواده است و دیگری فروم فشارکی

یری گخانواده، مسایل سیاسی اجتماعی و اقتصادی روز و نظایر اینهاست. فروم همچنین محلی برای تصمیمدرباره مسایل روستا و 

ریزی شود. در میان این دو بخش، فقط سایت قابل بازدید هایی است که قرار است در فضای واقعی برنامهجمعی اعضا درباره فعالیت

شده خانواده اختصاص دارد. به این صورت که ابتدا فرد درخواست عضویت عمومی است و عضویت در فروم تنها به اعضای تأئید 

ها شود. فشارکیها به او داده میکند و زمانی که هویت فامیلی او برای مدیر اصلی فوروم محرز شد اجازه ورود و مشارکت در بحثمی

های . به گفته مدیران سایت این کار باعث شده است بحثوگویی میان اعضا را امن نگاه دارنداند تا فضای گفتبا این کار تالش داشته

ها در فضای عمومی وب در سایت مطرح شوند و افکار مختلف و متنوع های ناشی از طرح آنداغ سیاسی و اجتماعی فارغ از آسیب

یر پذن را برای خانواده امکانشده در آامکان طرح و وارد شدن به بحث را بیابند. عالوه بر این، محدودشدن فوروم کنترل محتوای درج

 کرده است.

 

وگو با محققان موارد مختلفی را به عنوان اهداف اولیه ایجاد سایت عنوان کردند: برقراری ارتباط میان اعضای مدیران سایت در گفت

های ریزی برای فعالیتمهوگویی میان اعضای خانواده و برناآوری تاریخچه و اسناد مربوط به روستا، ایجاد فضای گفتخانواده، جمع

تر شده است. مدیران سایت معتقد بودند با جمعی خانوادگی. اما طبیعتا پس از چند سال از فعالیت سایت، دامنه این اهداف گسترده

گی دتوان با تشکیل نهادهایی مانند تعاونی مسکن خانواکنندگان در سایت جوانان خانواده هستند، میتوجه به اینکه بیشتر مشارکت
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ها، سایت را همچنان سرپا نگاه داشت. آنان ای و شغلی برای آنهای حرفهای برای متخصصان خانواده و یافتن موقعیتو یا شبکه

 کنند کههای خانوادگی به صورت ساالنه در تهران، هر سال یک گردهمایی بزرگ خانوادگی برگزار میهمچنین با برگزاری همایش

شود. تاکنون سه دوره از این گردهمایی اند، تقدیر میهای خاصی به دست آوردهو کسانی که موفقیت طی آن از نخبگان خانواده

 در تهران با حضور بیش از پانصد نفر از اعضای خانواده برگزار شد. ۱۸۲۲برگزار شده که سومین دوره آن در ماه رمضان سال 

رت دموکراتیک و فاقد سلسله مراتب است. فقط در مورد درج اخبار در گیری و اداره فروم به صوتمام فرآیندهای مربوط به تصمیم

های اعضای خانواده را که حاصل کند و همچنین برنامه نهایی فعالیتسایت یک دبیر بر کیفیت محتوایی و صحت اخبار نظارت می

یت در فوروم، افرادی به عنوان مدیر سازد. درون فروم هم بر اساس میزان مشارکت و فعالوگوهای درون فروم است، منتشر میگفت

کنند. نکته مهم در مورد سایت و شوند که بر حسن اجرای قوانین تعیین شده، نظارت میهای مخلف و مدیر ارشد انتخاب میاتاق

ظ دل حفشود تا تعاها در درج اخبار در سایت تالش میهای خانوادگی در درون فشارکیبندیخانواده این است که به دلیل تقسیم

گذار اصلی سایت هیچگاه اعالم رسمی نشده است تا شائبه اینکه سایت به یکی از چند خانواده فشارکی شود. همچنین نام بنیان

 گذار اولیه سایت کدامداند که بنیانگرایش دارد، پیش نیاید. هنوز هم بعد از چهار سال فعالیت جدی کسی به صورت قطعی نمی

 ارکی بوده است.یک از اعضای خانواده فش

 

گذار اولیه تامین اعتبار شده و پس از آن نیز با حمایت مالی چند نفر از اعضای متمکن فامیل ها در ابتدا توسط بنیانسایت فشارکی

 های سایت ازبه کار خود ادامه داده است. در برنامه آتی مدیران سایت نیز این مسئله مورد توجه قرار گرفته است که تامین هزینه

کنندگان در سایت نیز طیف متنوعی از اعضای خانواده را در کنندگان در سایت انجام شود. مشارکتدرون اعضای خانواده و مشارکت

ای و پرکار نیز افراد کنندگان در سایت از میان جوانان خانواده هستند، اما در میان کاربران حرفهگیرند. اکثریت مشارکتبر می

ای این شبکه محلی را در فضای مجازی ها و کارکردهای توسعهتوان ویژگیشوند. به طور خالصه میده میسال فامیل هم دیانمی

 چنین برشمرد:

اند کنار هم جمع کرده است و کارکرد نهادهای اجتماعی کالسیک های مختلفی را که در روستای فشارک ریشه داشتهخانواده. ۱

 لیل مشکالت زندگی شهرنشینی تعطیل شده بود، پیدا کرده است.مانند هیئت مذهبی خانوادگی را، که به د

از فضای مجازی به عنوان بستری برای کنش در فضای واقعی استفاده شده است. اعضای فروم از گوشه و کنار اصفهان گرد هم . ۸

 کنند.گیری میهای جمعی تصمیمآیند و برای فعالیتمی

 

 فامیل در بازسازی دوباره بحث روستا به توسعه عمرانی و فرهنگی روستا و جلب مشارکتهای ذکرشده زنده شدن عالوه فعالیت. ۸

 آن کمک بسیاری کرده است که با توجه به روند مهاجرت از روستا به شهر، از این جهت نوعی بازگشت به روستا روی داده است.

سات فامیل همواره از این سایت به عنوان بستری که ترین مؤلفه هویت فشارکی تبدیل شده است بطوریکه در جلسایت به مهم. ۱

 شود.فامیل را زنده نگاه داشته، یاد می

 

 دار را بازتولید کند و فضایی برای تولد صدایی جدید ایجاد شده است.است نوعی هویت برنامه سایت توانسته. ۰

 دهی به هویت فشارکی از نوع هویتبه حساب آورد که شکل اندازی این شکبه را در عداد ارتباطات مشارکتیتوان راهبه این ترتیب می

 داری موثر بوده است.برنامه
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 گیرینتیجه

 

بال ها در واقع به دنشوند که افراد با مشارکت در آننگاری شهروندی به این دلیل با استقبال روبرو میهای روزنامهبسیاری از سایت

های فرهنگی برجسته خود شده بگریزند و فرایندی معناسازانه را بر اساس ویژگیساختههای اجتماعی گردند تا از نقشراهی می

ها قابل مشاهده است. اعضای شبکه غالبا در تهران و اصفهان ساکن ای که به طور خاص در شبکه خویشاوندی فشارکیبیابند، مسئله

. سایت و فروم نقطه وصلی برای این افراد هستند. های ساکن کشورهای خارجی هستندها نیز فشارکیهستند و شماری از آن

مذهبی  تر هیئتسازوکارهای سنتی پیوند میان اعضای خانواده در میان انبوه مشکالت شهرنشینی تاحدودی ناکارآمد شده است. پیش

لی و مشغله کار و زندگی، به های ماخانوادگی در تهران امکانی بود که اعضای خانواده یکدیگر را ببینید، اما مشکل دوری راه، هزینه

ها برای تداوم ارتباط با یکدیگر از تر داشته باشد، به این ترتیب فشارکیمرور زمان سبب شده بود تا هیئت، کارکردی محدود

تولید زاند و به این ترتیب باعث تقویت و بااستفاده کرده دهد، های مجازی قرار میهایی که شبکه اینترنت در اختیار جماعتظرفیت

وگوهای مفصلی که در اندازی سایت و گفتاند برای مثال راهها شدههای خاص آنهای جدید و ویژگیرسانه روابط سنتی در قالب

گرفته است بار دیگر پیوند میان اعضای خانواده را های مختلف مربوط به روستا و مسایل روز سیاسی شکلحاشیه آن درباره موضوع

شدن گیری چنین سایتی واکنش طبیعی به مناسبات فردی شده ناشی از جهانییت کرده است. شاید به نوعی شکلافزایش داده و تقو

های قابل درک و فهم خود کنند اطراف خود را به اندازهگوید در جهان یکپارجه امروزی، مردم سعی میباشد. همانگونه که کاستلز می

 تکه تکه کنند و خود را به جایی وصل کنند.

 

ایت ترین کاربرهای سای که مطابق انتظار، جوانان فشارکی بیشترین مشارکت را به لحاظ تعداد در فروم سایت دارند؛ اما پرکارجالب

اولیه  بینیفروش بوده و برخالف پیشانسال، متاهل و دارای شغل آزاد هستند. این سه نفر در شرق تهران مصالحسه نفر از اعضای می

های سنتی پیوند جمعی میان اعضای خانواده را کننده سایت هستند. این افراد از کسانی هستند که مدلی تعییندر میان کاربرها

 برند.نیز به یاد دارند و حال از این صورت جدید نیز بیشترین استفاده را می

 

ها در لی و تنظیم کارکردهای سنتی آنای از کاربرد اینترنت در توسعه جوامع محها نمونهسایت اینترنتی شبکه خویشاوندی فشارکی

ری از گیای که هم مبتنی بر مشارکت اعضاست، هم فرآیندهای دموکراتیک در آن برجسته است و با بهرهدنیای جدید است. شبکه

ه نظر ب فردی، انسجام خانوادگی و توسعه فیزیکی روستا منجر شده است.انمشارکت اعضای فامیل به توسعه ارتباطات اجتماعی و می

حلی های مانداز مناسبی را در توسعه جماعتهای جامعه کنونی ایران، چشمرسد تکرار تجربه این خانواده بتواند با توجه به ویژگیمی

 تر در افق توسعه ملی به وجود آورده و پیش برد.و در مقیاس بزرگ

 


