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تقدیم به مادر و پدر عزیزم
که رنگارنگی جهانم از آنهاست

معرفی کتاب

این کتاب شامل بخشهای زیر است:
 مقدمهای بر چارچوبهای زبانی که در حال حاضر برای تحلیل زبان بافتهای رسانههای
اجتماعی مورد استفاده قرار میگیرند.
 طرح کلی از مراحل عملی و دستورالعملهای اخالقی که در هنگام گردآوری دادههای زبانی
از سایتها و پلتفرمهای رسانههای اجتماعی باید در نظر گرفت.
 طیفی از مطالعههای موردی روشنگر که رویکردها ،موضوعات زبانی ،پلتفرمهای دیجیتال و
بافتهای فرهنگی مختلف را پوشش میدهد.
هر فصل با خالصهای روشن از موضوعات مورد بحث (طرح فصل) آغاز میشود و منابع تکمیلی
برای مطالعات آینده در آن معرفی میشود .کتاب پژوهش در زبان و رسانههای اجتماعی که با دیدگاهی
بینالمللی نوشته شده است ،کتابی ضروری برای دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
رشتههای زبانشناسی ،مطالعات رسانه و ارتباطات است.
روث پیج ،دانشیار زبان انگلیسی دانشگاه لستر ،انگستان.
دیوید بارتون ،استاد زبان و سوادآموزی و مدیر مرکز تحقیقاتی سوادآموزی دانشگاه لنکستر ،انگستان.
یوهان دابلیو .آنگر ،مدیر آکادمیک و استاد گروه آموزشی زبانشناسی و زبان انگلیسی دانشگاه
لنکستر ،انگستان.
میشل زاپاویگنا ،عضو پسادکتری شورای تحقیقات استرالیا ( )ARCدر رشتۀ زبانشناسی دانشگاه
سیدنی ،استرالیا.
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پژوهش در زبان و رسانههای اجتماعی
رسانههای اجتماعی دارند بهسرعت به حوزهای کلیدی در تحقیقات زبانی تبدیل میشوند .این کتاب
راهنمای سادهای است که به دانشجویان کمک میکند زبانی را مطالعه کنند که افراد در هنگام برقراری
ارتباط در رسانههای اجتماعی به کار میبرند.

«پژوهش در زبان و رسانههای اجتماعی اولین کتاب در نوع خودش است :این کتاب درسی مقدماتی
برای کسانی ضروری است که چگونگی عملکرد زبان ،سوادآموزی ،نوشتن و گفتمان را  -نهتنها در
درون یک بافت رسانۀ اجتماعی ،بلکه بهصورت مقابلهای بین چند بافت شبکۀ اجتماعی  -مطالعه
میکنند .بهعنوان یک پژوهشگر اینترنتی و متخصص سواد دیجیتالی ،این کتابی است که منتظرش بودم.
من قصد دارم در تحقیقات خودم از این کتاب استفاده کنم و آن را بهعنوان یک منبع اصلی در دورههای
پژوهشی کارشناسی و کارشناسی ارشد در سالهای آینده به کار ببرم».
آلیس ِدر ،1دانشگاه ایالتی آریزونا ،ایالت متحدۀ آمریکا.
«پژوهش در زبان و رسانههای اجتماعی زبان رسانههای اجتماعی را به شکلی بسیار ساده و اصولی
معرفی میکند .خواندن این کتاب که ساختاری روشن و مثالهای کاربردی فراوانی دارد ،برای
دانشجوهایی که مایل به پژوهش در زمینۀ گفتمان رایانهبنیاد هستند بسیار حیاتی است .این کتاب بسیار
توصیه میشود!»
کریستین هافمن ،0دانشگاه آوگسبورگ ،آلمان.

پژوهش در زبان و رسانههای اجتماعی

«عالقۀ روزمرۀ ما به رسانههای اجتماعی به این معنی است که ژانرهای مختلف زبان که در پلتفرمهای
متفاوت (مانند فیسبوک و توئیتر) استفاده میشوند ،درخور مطالعات بیشتر هستند .نویسندگان این
کتاب با استفاده از مجموعهای از روشها (از مردمنگاشتی گرفته تا زبانشناسی پیکرهای) نشان دادند
که چگونه میتوان این کار را انجام داد .خوانندگان از طرحهای فصل موجز ،مطالعههای موردی مرتبط،
پرسشهای تحقیقاتی بیشتر و مراجع کتابشناسی بهروز این کتاب بهره میبرند».
وینسنت بی .وای .اوی ،7دانشگاه ملی سنگاپور.
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 .5-8استفاده از نظرهای خواننده برای تعیین موضوع پستهای وبالگ
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 حقشاناس ،علیمحمد ،ساامعی ،حساین ،و انتخابی ،نرگس .)1191( .فرهنگ معاصر هزارهانگلیسی-فارسی .تهران :فرهنگ معاصر.
 مهاجری ،عباساعلی ،)1185( .واژهنامۀ علوم مطبوعات و روزنامهنگاری (انگلیسی-فارسی).تهران :دانشیار.
 همایون .همادخت .)1179( .واژهنامۀ زبانشاناسی و علوم وابسته (با جددید نرر و ااافات).(ویرایش دوم) .تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 واژهنامۀ کامپیوجر و انفورمایتک (انگلیسااای-فارسااای) .)1171( .تهران :انجمن انفورمایتکایران.
 سایت فرهنگستان زبان و ادب فارسی به نشانی .9https://www.persianacademy.irبا توجه به جدید و پویا بودن حوزۀ رسانههای اجتماعی ،بسیاری از اصطالحات این کتاب در منابع
نامبرده موجود نبود و نیاز به انتخاب و سااختن برابرنهادهای مناساابی برای این اصااطالحات احساس
میشاد .برای این کار از کمکها و راهنماییهای ارزشمند جناب آقای دکتر مصطفی عاصی و جناب
9آدرس سایت فرهنگستان زبان و ادب فارسی به
 https://www.apll.irتغییر کرده است .م.

19
پیشگفتار مترجم

پیشگفتار مترجم
زمانی به دنبال منبعی برای طراحی پروژههاای مرتبط با زبان در رساااانههای اجتماعی بودم .به کتابی
برخوردم که بسیاری از اساتید و متخصصان این حوزه از آن تعریف کرده بودند – کتاب پژوهش در زبان
و رسااانههای اجتماعی .شااروع به خواندن کتاب کردم؛ جالب بود که نویسااندگان مباحث را بهگونهای
توضاایح داده بودند که هم برای دانشااجویان مبتدی و هم برای پژوهشااگران باتجربه جذاب بود .برای
همین وقتی که آقای امیر احمدی ترجمۀ این کتاب را به من پیشنهاد دادند ،از آن استقبال کردم .اینترنت
و رسانههای اجتماعی به بخش جداییناپذیری از زندگی روزانۀ ما تبدیل شدهاند و تعامالت ما در آن با
زبان انجام میشاود؛ همین موضوع خواندن این کتاب را برای همۀ عالقهمندان به مباحث زبانی مرتبط
با مهندسی کامپیوتر و رسانههای اجتماعی ،زبانشناسی رایانشی و جامعهشناسی زبان جالب میکند.
در ترجماۀ کتااب هر گااه نیازی به توضااایحی برای فهم بهتر مطلب احسااااس کردهام ،در پانویس
توضیحی کوتاه آوردهام و آن را با «م ».مشخص کردهام .در پایان کتاب ،با همکاری دکتر رضا عطاریان،
پژوهشااگر ارشااد گروه واژهگزینی فرهنگسااتان زبان و ادب فارساای ،بخشاای به نام اصااطالحآموز
«مفهومی-انگیزشاای» اضااافه کردیم که در آن شاایوۀ معادلیابی برخی از نوواژهها را بهتفضاایل بیان
کردهایم .مقدمۀ این بخش نیز به قلم دکتر عطاریان به رشاااتۀ تحریر درآمده اسااات .برای ترجمۀ دیگر
اصطالحات از منابع مختلفی استفاده کردهام که مهمترین آنها این کتابها بودهاند:

آقاای دکتر رضاااا عطااریان بهره بردم که از آنها برای محبتها و همراهیهای بیدریغشاااان بسااایار
ساپاساگزارم .از استاد گرانقدر ،جناب آقای دکتر محمد دبیرمقدم که با وجود مشغلههای بسیار ،برای
هرچه بهتر شاادن ترجمه مرا راهنمایی کردند سااپاسااگزارم .از اسااتاد عزیز ،ساارکار خانم دکتر فاطمه
عظیمیفرد که با محبت فراوان منابع تخصصی حوزۀ رسانه را به من معرفی کرده و پاسخگوی سؤاالتم
بودند قدردانم .همچینین از سارکار خانم ملیحه تفسایری که از راه دور به من جسارت ترجمۀ این اثر را
دادند و با گشادهرویی در تکتک لحظات راهنمایم بودند صمیمانه سپاسگزارم.
از دوست فرهیختهام ،دکتر محمدحسن ترابی که ویراستاری کتاب را پذیرفتند و با صبر و حوصله و
بیش از وظایف یک ویراسااتار تکتک کلمات ترجمه را بازخوانی کرده و با متن اصاالی کتاب مطابقت
دادند بساایار سااپاسااگزارم .از دوساات عزیزم ،خانم ریحانه منظوری قدردانم که با عالقه و بیهیچ
چشاامداشااتی ،در ویرایش و رواننویساای برخی جمالت کتاب تجربیاتش را در اختیارم گذاشاات .از
دوسات خوب و گرامیام ،جناب آقای دکتر امیر احمدی ،مدیر نشر نویسۀ پارسی ،نیز که در چاپ این
کتاب همت گماشتند قدردانی میکنم؛ نظرات ایشان در تمام مراحل ترجمه و آمادهسازی کتاب راهگشا
و راهنما بود .از نگین ،شااهریار ،رامین و شااهره عزیزم نیز قدردانم که با همراهیها و دلگرمیهایشااان
اولین تجربۀ ترجمۀ کتاب را برای من لذتبخشتر و دلپذیرتر کردند.
امیدوارم توانساته باشام ترجمۀ مناسبی از این کتاب ارزشمند در اختیار عالقهمندان قرار دهم و این
کتاب بتواند گامی در راه تغییر نگرش اساتید ،صاحبنظران ،دا نشجویان و محققان این حوزه بردارد تا
باه رساااانههای اجتماعی بهعنوان منبعی بالقوه برای تحقیقات و پژوهشهایشاااان نگاه کنند .بیگمان
مسئولیت هر گونه قصور و اشتباه در ترجمۀ این کتاب برعهدۀ من خواهد بود.
پژوهش در زبان و رسانههای اجتماعی
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مقدمه

دربارۀ این کتاب
این کتاب دربارۀ چگونگی مطالعۀ زبان در بافت رسانههای اجتماعی است .پلتفرمهایی که با اصطالح
ً
مادر 9رساانههای اجتماعی شناخته میشوند سایتها و سرویسهایی هستند که امروزه کامال شناخته
شااادهاناد و در مقیااس بینالمللی باه کاار میروناد .ساااایات شااابکاۀ اجتماعی فیسبوک ،ساااایت
خردهوبالگنویساای 0توئیتر ،سااایت اشااتراکگذاری ویدئو یوتیوب و سااایت مشااارکتی 7ویکیپدیا
نمونههایی از این پلتفرمها هساتند .همچنین ژانرهای 7رسانههای اجتماعی مانند وبالگها ،تاالرهای
گفتوگو 1و چت که در بسایاری از ساایتهای مختلف در حال رشاد هستند .اینها (و دیگر) اشکال
رسانههای اجتماعی بافتهایی را فراهم میکنند که مردم از طریق آنها با ارسال پیام ،به اشتراکگذاری
اطالعات ،بارگذاری تصاویر و ویدئو با یکدیگر ارتباط برقرار کنند .تمرکز ما در این کتاب بهطور خاص
بر چگونگی بررسای زبان مورد اساتفادۀ افراد هنگام برقراری ارتباط است (بهجای تمرکز بر سایتها و
سااارویسهاا باهمعناای کلی آنهاا) .عالقاه به پژوهش در بارۀ زبان مورد اساااتفاده در این بافتهای
رسانههای اجتماعی روزبهروز افزایش مییابد .دالیل ز یادی برای جذابیت این حوزه برای پژوهشگران
وجود دارد .میزان باالی تعامالتی که در بافتهای رسانههای اجتماعی اتفاق میافتد نشاندهندۀ میزان
ً
باالی اطالعاتی اسات که میتوانند مورد توجه قرار گیرند ،و این اطالعات معموال به شکلی هستند که
ً
(نسبتا) بهآسانی در دسترس هستند .آهنگ سریع و ماهیت تکامل سریع این تعامالت بدینمعنی است
که اغلب چیز جدیدی برای مشاهده وجود دارد ،خواه آن چیز دربارۀ تعامالت بهظاهر «معمولی» باشد
کاه رسااااناههاای اجتماعی را به فعالیتهای روزمرۀ افراد گره میزند ،خواه در بارۀ روشهای خالقانۀ
مختلفی باشااد که مردم برای ارتباط با یکدیگر از آنها اسااتفاده و یا آنها را ابداع میکنند .با توجه به
دامنهای که یک پروژۀ پژوهشای «زبان در رساانههای اجتماعی» میتواند داشاته باشد ،دانستن اینکه
ً
دقیقا از کجا شروع کنیم دشوار است.
هدف ما در این کتاب این است که به هر دو گروه پژوهشگران مبتدی و باتجربه ،موضوعها ،روشها
و چارچوبهایی را معرفی کنیم که توانایی طراحی و اجرای پروژهای دربارۀ زبان و رسانههای اجتماعی
را به آنها میدهد .ما امیدواریم این کتاب برای طیف گستردهای از پژوهشگران مفید باشد :دانشجو یانی
که در گروههای آموزشی مختلف و مقاطع متفاوت در کشورهای مختلف تحصیل میکنند؛ پژوهشگرانی
که انجام یک پروژۀ کوچک یا بزرگ را برنامهریزی میکنند؛ خوانندگانی که دربارۀ پژوهشی که
میخواهند انجام دهند ایدهای روشن دارند و این کتاب را انتخاب میکنند؛ و خوانندگانی که فقط

میخواهند دربارۀ چگونگی پژوهش دربارۀ زبان در بافت رسانههای اجتماعی بیشتر بدانند ،اما هنوز
پروژهای در ذهن ندارند .دلیل ما برای نوشتن این کتاب تجربۀ سالهای اخیر ما با دانشجویانی بود که
بهشدت عالقمند به انجام پروژههای پژوهشی با تمرکز بر رسانههای اجتماعی هستند ،اما اغلب
پرسشهای بسیاری دربارۀ چگونگی طرح و اجرای آنها دارند .با وجود اینکه این کتاب نمیتواند همۀ
موضوعها یا روشهای ممکن برای بررسی زبان در رسانههای اجتماعی را توضیح دهد ،اما ما تالش
کردهایم طیف وسیعی از رویکردها ،موضوعها و راهنماییهای مقدماتی و پیشرفته را بیان کنیم.
دربارۀ فصلها
ما فصلهای کتاب را بهصورت زیر تنظیم کردهایم:
فصلهای  9و  :۲معرفی «رسانههای اجتماعی» و «زبان»
دو فصل اول ،مقدمهای هستند بر دو حوزهای که قرار است موضوع پروژههای پژوهشی بالقوه باشند:
رسانههای اجتماعی (فصل  )1و زبان (فصل  .)5گرچه هر دو اصطالح رسانههای اجتماعی و زبان آشنا
هستند ،اما پدیدههای متنوعی را پوشش میدهند و پژوهشگران آنها را به صورتهای مختلفی به کار
میبرند .در این دو فصل ،ما هر دوی این اصطالحات را تعریف کرده و برخی از رویکردهای معروفتر
مورد استفاده برای تحلیل انواع رسانههای اجتماعی و ژانرهای مختلف زبان و کاربرد زبان را بیان
میکنیم.

پژوهش در زبان و رسانههای اجتماعی

22

فصلهای  9و  :3معرفی پژوهش
فصل  1به بیان مفهوم پژوهش میپردازد و برخی گزینههای بنیادی را معرفی میکند که پژوهشگر باید
در ابتدای پژوهش به آنها فکر کند :شناسایی کانون و پرسشهای پژوهش ،و طرح روشها و
رویکردهای مختلفی که برای گردآوری و تحلیل دادهها به کار میروند .فصل  4به ابعاد اخالقی
پروژههای پژوهشی میپردازد .مسئولیتهایی که پژوهشگر درقبال افراد درگیر در پروژهاش دارد عامل
مهمی است که از ابتدا تا انتهای فرایند پژوهش باید در نظر گرفته شود .اما در بافتهای رسانههای
اجتماعی ،اعمال برخی از توصیههای اخالق پژوهش مورد استفاده در زبانشناسی میتواند دشوار باشد
یا به تغییراتی نیاز داشته باشد.
فصلهای  1 ،۲و  :7رویکردهای کیفی
اغلب بین روشهای پژوهش کیفی و کمی تمایز گذاشته میشود .گرچه ما در این کتاب بر ترکیب
رویکردهای مختلف تأکید میکنیم ،برای سهولت ارجاعدهی ،رویکردهایی را که اغلب با پژوهش کیفی

فصلهای  ۸و  :1رویکردهای کمی
در دو فصل آخر ،ما به چارچوبهای مرتبط با پژوهشهای کمی میپردازیم .در فصل  8بر اصول،
ابزارها و نرمافزارهایی تمرکز میکنیم که شما ممکن است از آنها برای گردآوری اطالعات برای یک
پروژۀ کمی ،چه در پروژههای کوچکمقیاس و چه در راهبردهای گستردهتر گردآوری مورد نیاز برای
ساخت پیکره ،استفاده کنید .فصل  9به چگونگی تحلیل اطالعات رسانههای اجتماعی از دیدگاه کمی،
با استفاده از نرمافزارهای بسامدگیری 6برای پروژههای زبانشناسی پیکرهای ،میپردازد .ما کتاب را با
معرفی ابزارهای مصورسازی 3به پایان میرسانیم که میتوانند برای ارائۀ تحلیل کمی زبان مورد استفاده
در بافتهای رسانههای اجتماعی مفید باشند.
در برخی از این فصلها ،بر ارائۀ اطالعات دربارۀ اصول و روشهای مورد استفاده در پژوهش
(توصیف نمونههای موجود و ارائۀ دانش پسزمینه) تأکید بیشتری میشود .فصلهای دیگر توصیههایی
برای پژوهشگران و مراحل پیگیری انجام یک پروژۀ پژوهشی را مستقیمتر مطرح میکنند .بسته به دالیل
شما برای خواندن این کتاب ،خواندن تمام فصلها میتواند برای شما مفید باشد ،اما اگر پروژۀ خاصی
در ذهن دارید ،ممکن است بخشهای خاصی مفیدتر از بخشهای دیگر به نظر برسند .فصلهای  1و
 4به همۀ پروژههای تحقیقاتی مرتبط هستند ،درحالیکه بخشهای «کیفی» و «کمی» را میتوان
جداگانه خواند .همراه با بحثهای مطرح شده ،در هر فصل شما میتوانید موارد زیر را ببینید:

 طرح فصل که محتوای فصل را نشان میدهد.
 مطالعههای موردی روشنگر از پژوهشگران دیگر.
 نکاتی برای تأمل برای کاربست اطالعات در پروژۀ پژوهشی شما.
 فهرست منابع هر فصل.
5

1

6

2

technobiographies
concordancing
7
visualisation tools

discourse analysis
conversation analysis
3
critical discourse analysis
4
multimodal discourse analysis
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مقدمه

و ّ
کمی مرتبط هستند از هم تفکیک کردهایم .ما در سه فصل بر انواع مختلف پژوهشهای کیفی تمرکز
میکنیم .فصل  5چارچوبهای مختلفی را معرفی میکند که به تحلیل «سخن» در بافتهای رسانههای
اجتماعی میپردازند (تحلیل گفتمان ،9تحلیل مکالمه ،0تحلیل گفتمان انتقادی ،7تحلیل گفتمان
چندوجهی .)7فصل  4مقدمهای بر اصول پژوهش مردمنگاشتی و نحوۀ اعمال آنها بر تعامالت
رسانههای اجتماعی ارائه میدهد ،و فصل  7تمرکز بیشتری روی نحوۀ استفاده از زندگینگاریهای
ّفناورانه 1بهعنوان ابزاری برای کاوش چگونگی تکامل فعالیتهای زبانی در بافتهای رسانههای
اجتماعی دارد.

قراردادهای نوشتاری این کتاب
قالببندی مورد استفاده در این کتاب در این بخش آمده است .ایتالیک 9برای تأکید و اشاره به واژهها،
و نه استفاده از آنها ،به کار رفته است (ایندا به این معنی است که من دربارۀ این کلمه صحبت میکنم،
نه اینکه از آن برای اشاره به مکان فعلی استفاده کنم) .خط زیرین 0در نقلقول گذاشته شده است تا
ابرپیوندها 7را نمایش دهد .سیاه 7در مثالها برای نشان دادن تأکید بیشتر و یا برجسته کردن یک ویژگی
زبانی به کار رفته است .این تأکیدها در متن اصلی نیامدهاند ،مگر اینکه جایی مشخص کرده باشیم که
این تأکید در متن اصلی بوده است .هروقت نمونهای از دادهها را نقل کردهایم ،عین امالء و عالئم نگارشی
که خود نویسندگان اصلی به کار بردهاند را نگه داشتیم ،بدون اینکه بگوییم امالء یا کاربرد غیرمعیار در
متن اصلی به همین صورت آمده است .گاهی اوقات ،نه همیشه ،این ابتکارات بخشی از سبک فردی
است که نمونه از او نقل شده است.

پژوهش در زبان و رسانههای اجتماعی

یادداشتی در مورد نویسندگان
یکی از ویژگیهای کلیدی رسانههای اجتماعی ،ماهیت مشارکتی آن است .با توجه به این مسئله ،این
کتاب نیز کاری مشارکتی بوده است .ما نویسندگان ،در دانشکدههای مختلف (انگلیسی ،زبان و
زبانشناسی ،و رسانه) دانشگاههای متفاوت کشورهای مختلف کار میکنیم .همچنین ما رویکردهای
متفاوتی در پژوهش دربارۀ زبان رسانههای اجتماعی ،و عالقهمندیهای خاصی در رسانههای اجتماعی
مختلف داریم .ما در فرایند نوشتن این کتاب ،دربارۀ رویکرد کار و پژوهش یکدیگر بسیار آموختیم؛ و
امیدواریم شما هم از دیدگاههای مختلفی که ارائه شده است ،بهرهمند شوید .اغلب اوقات ،ما برای
نوشتن از ضمایر جمع استفاده کردهایم ،اما گاهی اوقات یکی از ما به پروژۀ خاص خود اشاره میکند که
با ضمیر مفرد آمده و نام آن شخص ذکر شده است .از همان ابتدا ،ما نویسندگان دریافتیم که ترکیب
تخصصهای ما محدود است و ما میخواستیم از طیف گستردهتری از مثالها ،صداها و دیدگاههای
پژوهشگران در مراحل مختلف کارشان بهره بریم .این نمونهها بهعنوان مطالعههای موردی در فصلهای
مختلف گنجانده شده است و ما از همکاری نویسندگان آن بسیار سپاسگزاریم .از نویسندگان
مطالعههای موردی خواستیم تا توصیههای خود را به دیگر پژوهشگران در  140نویسه 1بیان کنند .6شما
این موارد را در انتهای بسیاری از مطالعههای موردی با هشتگ# 3توصیه مشاهده میکنید.

24
character

5

 6این محدودیت با توجه به محدودیت  140نویسهای توئیتر
انتخاب شده است .م.
hashtag

7

 – italic 9ایتالیک در نوشتار التین به کار میرود ،برای
خط فارسی ما از ایرانیک استفاده میکنیم .م.
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طرح فصل
این فصل موارد زیر را پوشش میدهد:
 تعریف رسانههای اجتماعی.9
 سایتهای رسانههای اجتماعی و جایگاه آنها در تکامل گستردهتر تاریخی ارتباط رایانهبنیاد.0
 چارچوبهایی برای تشخیص ویژگیهای رسانههای اجتماعی و ژانرهای آن ،بر اساس کار
کاپالن و هنلین )5009( 7و هرینگ.)5007( 1
 ویژگیهای «اجتماعی» رسانههای اجتماعی.
 ویژگیهای «رسانهای» رسانههای اجتماعی.
تعریف رسانۀ اجتماعی
فصل اول دربارۀ عالقۀ اصلی ما  -رسانههای اجتماعی – و رابطۀ آن با ارتباط رایانهبنیاد (از این پس
 )CMCاست .ما اصطالح رسانههای اجتماعی را برای اشاره به سایتها و سرویسهای مبتنی بر
اینترنت به کار میبریم که تعامل بین مشارکتکنندگان را ارتقا میدهند .نمونههای رسانههای اجتماعی
عبارتند از تاالرهای گفتوگو ،وبالگها ،ویکیها ،پادکستها ،شبکههای اجتماعی ،سایتهای
اشتراکگذاری محتوا( 6مثل سایت اشتراکگذاری ویدئوی یوتیوب 3و سایت اشتراکگذاری عکس
فلیکر )5و دنیاهای مجازی( 1اما رسانههای اجتماعی به اینها محدود نمیشود) .رسانههای اجتماعی
ً
معموال متمایز از اشکال رسانههای جمعی 92هستند ،زیرا رسانههای جمعی سازوکار پخش 99یکبهچند
هستند (مانند تلویزیون ،رادیو و روزنامههای چاپی) .در مقابل ،رسانههای اجتماعی محتوا را در
شبکهای از مشارکین منتقل میکنند که در آن هر کسی میتواند محتوایی را منتشر کند ،و این محتوا
بهطور بالقوه میتواند بین مخاطبین زیادی توزیع شود.
همان طور که تعریف ما نشان میدهد ،رسانههای اجتماعی یک اصطالح مادر است که طیف
گستردهای از مفاهیم را دربرمیگیرد :شکلها و ژانرهای متفاوت (فکر کنید چقدر وبالگها و تاالرهای
گفتوگو با یکدیگر و با شبکههای اجتماعی متفاوت هستند) ،سایتها و سرویسهای رسانههای
7

1

8

2

YouTube
Flickr
9
virtual worlds
10
mass media
11
broadcasting mechanism

social media
computer-mediated communication
3
web 2.0
4
A. Kaplan & M. Haenlein
5
S. Herring
6
content sharing sites
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 رابطۀ رسانههای اجتماعی و وب .75.0
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اجتماعی که فعالیتهای خاص این ژانرها را تحقق میبخشند (سرویسهای وبالگنویسی مانند
وردپرس 9و تامبلر ،0یا شبکههای اجتماعی مانند فیسبوک 7و ویبو 7را با هم مقایسه کنید) ،و مجموعه
متنوعی از کانالهای ارتباطی و متنی که برخی از آنها در یک سایت یکپارچه میشوند .برای مثال،
فیسبوک در درجۀ اول یک شبکۀ اجتماعی است ،اما به اعضایش اجازه میدهد که پروفایلهای
1
خصوصی داشته باشند و به گروههای عمومی بپیوندند .آنها همچنین میتوانند بهروزرسانیها ،نظرها
یا رتبهبندیها را نیمهعمومی 6یا عمومی 3ارسال کنند ،بهگونهای که یا فقط توسط «فهرست دوستان»5
دیده شود یا هر شخصی که از آن اپلیکیشن 1استفاده میکند بتواند به آن دسترسی داشته باشد ،و همچنین
افراد میتوانند پیام ایمیلی خصوصی ارسال کنند یا وارد چت با یک فرد خاص شوند .با گذشت زمان و
همگرایی 92برنامههای رسانهای ،بیان صریح اینکه یک سایت ،نمونۀ کاملی از نوعی رسانۀ اجتماعی
است یا نه ،دشوارتر شده است .برای مثال ،فروشگاههای برخط 99میتوانند به رسانههای اجتماعی پیوند
بدهند (از طریق کلیدهای متداول اشتراکگذاری که امروزه برای سایتهایی مانند فیسبوک ،توئیتر و
غیره وجود دارند) یا گزینههایی اضافه کنند تا از طریق نظرات یا امتیازات کاربران ،مشتریان دربارۀ کاالها
و خدمات بحث و یا آنها را ارزیابی کنند (که برخی اوقات میتواند شبیه یک وبالگ یا تاالر گفتوگو
باشد) .با توجه به همگرایی شکلهای رسانهها از یک سو ،و تنوع اپلیکیشنها از سوی دیگر ،تهیۀ
فهرست دقیقی از ویژگیهای فنی برای طبقهبندی دقیق «رسانههای اجتماعی» دشوار است .در عوض،
در بخشهای بعدی ،ما بحث خود را با بافت 90تاریخی اپلیکیشنهای رسانههای اجتماعی آغاز میکنیم،
و سپس به بحث دربارۀ ویژگیهای معمول اپلیکیشنهای رسانههای اجتماعی بهعنوان روشی برای
طرحریزی موضوع میپردازیم.
پژوهش در زبان و رسانههای اجتماعی
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رسانههای اجتماعی در بافت تاریخی
هرچند فهرست کردن دقیق ویژگیهای سایتهای رسانههای اجتماعی کار آسانی نیست ،اما طبق یک
توافق عمومی ،میتوان پلتفرمهای رسانههای اجتماعی را از لحاظ تاریخی از دیگر انواع ارتباطات
ً
دیجیتالی متمایز کرد .از این منظر ،رسانههای اجتماعی معموال به طیف وسیعی از ابزارها و فناوریهایی
اشاره دارد که در سالهای آخر دهۀ  1990ایجاد شدند و در دهۀ اول قرن بیستویکم به جریان اصلی

7
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8
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9
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10
convergence
11
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12
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1

Wordpress
2
Tumblr
3
Facebook
4
Weibo
5
comments
6
semi-public

فعالیتهای اینترنت تبدیل شدند .ترتیب زمانی ظهور پلتفرمهای رسانههای اجتماعی در جدول 1-1
آمده است ،الزم به یادآوری است که تمرکز بحث روی کشورهای انگلیسیزبان است.
جدول  9-9گاهنمای پلتفرمهای رسانههای اجتماعی انتخابی

1978
1980
1984
1988
1995
1997
1998
1999
5001
5005
5001
5004

5005
5004
5007
5008
5009
5010
5011
eBay.
Tripadvisor.

4

9

Second Life.

Internet Relay Chat.

Cyworld.
14

8

3

Live Journal.

LinkedIn.

13

2
Usenet.
7

6
J. Barger.

12
Del.ici.ous.

bulletin board system.

1

Ward Cunningham.

5

MySpace.

11

10
Friendster.
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سیستم تابلوی اعالنات
یوزنت( 5گروههای خبری)
مفهوم پیامک ایجاد شد
1
گپ رلۀ اینترنتی
ایبی ،4وارد کانینگهام 5اصطالح «ویکی» را ابداع و اولین سایت
ویکی را راهاندازی کرد
جان بارگر 4اصطالح «وب الگ» را ابداع کرد
گروههای یاهو
الیوژورنالBlogger.com ،7
9
گروههای گوگل ،ویکیپدیا ،سایورلد ،8تریپادوایزر
فرنداسترLast.fm ،10
مایاسپیس ،11وردپرس ،دلیشز ،15لینکدین ،11سکندالیف،14
14
اسکایپ4 ،15چن
فلیکر ،فیسبوک ،دیگ ،17اورکات ،18بن همرسلی 19اصطالح
«پادکست» را ابداع کرد ،تیم اورایلی 50اولین کنفرانس «وب  »5.0را
برگزار کرد
یوتیوب
توئیتر
55
جاستین تیوی ،51تامبلر ،گواال
51
9گگ
57
فوراسکوئر ،54گوگل ویو ،55چترولت ،54ویبو ،کلوت
10
اینستاگرام ،58دیاسپورا* ،59ویچت
15
گوگل پالس ،11اسنپچت
1

29

20
T. O’Reilly.

B. Hammersly.

Google Wave.

25

30
WeChat.

19

Foursquare.
Diaspora*.

29

Orkut.
24

18

Digg.

23
9GAG.
Instagram.

28

17

16
Chan.

22
Gowalla.
Klout.

27

Snapchat.
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32

Skype.

15

Justin TV.

21

26
Chatroulette.
Google plus.
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گاهنمای 9جدول  1-1پتانسیل فزایندۀ تعاملی رسانههای اجتماعی را نشان میدهد .ماهیت
محاورهای رسانههای اجتماعی به وبالگها ،ویکیها یا پلتفرمهای اشتراکگذاری محتوا محدود
نیست ،بلکه در صورتهای قبلی ارتباطات برخط نیز وجود داشته است .فهرست ایمیلها ،تابلوهای
اعالنات و پیامهای متنی دهۀ  1980را میتوان پیشینیان کانالهای ارتباطیای دانست که ویژگیهای
رفتاری اینترنت در قرن بیستویکم را مشخص میکنند .اما در اواسط دهۀ  1990تغییر چشمگیری در
روشهای تعامل مشارکتکنندگان در رسانههای اجتماعی رخ داد ،و تعامالت عمومی جای بافتهای
خصوصی 0یا نیمهخصوصی 7را گرفت .وبالگها و ویکیها طیف امکانات تعاملی را گسترش دادند ،و
وبالگها به نویسندگان اجازه دادند تا با دیگر وبالگنویسان (از طریق وبالگنماها ،7پیوندها ،1نظرها)
در ارتباط باشند و ویکیها مشارکتهای گروهی را به پروژهای واحد تبدیل کردند (مایرز.)5010 ،6
هنگامی که سایتهایی مانند الیوژورنال ،بالگر و سپس وردپرس امکان مشارکت در نشر ایدهها و
گزارشها را از هر زمانی آسانتر کردند ،و ویکیپدیا در سال  5001راهاندازی شد ،این فعالیتها تبدیل به
جریان اصلی کاربرد اینترنت شدند .سالهای  5001تا  5004شاهد توسعۀ سریع شبکههای اجتماعی
(مانند لینکدین ،اورکات ،مایاسپیس ،فلیکر ،فیسبوک ،یوتیوب و توئیتر) بودیم که به بازتعریف
پیوندهای مکالمهای 3بین مشارکتکنندگان بهصورت شبکه ،افزایش تعداد ،قابلیت دیدهشدن 5و
دسترسی به ارتباطات فردی با دیگران در فضاهای برخط منجر شد.
میزان اقبال به رسانههای اجتماعی را باید در گسترۀ تاریخی اینترنت دید .در اواسط دهۀ ،1990
چندین پیشرفت ّفناورانه رخ داد که موجب محبوبیت و برتری ژانرهای رسانههای اجتماعی بعدی شد.
در سال  ،1991موزائیک 1اولین مرورگری بود که وب را در دسترس مخاطبان گستردهتری قرار داد.
فایلهای  MP3در اواخر سال  1994در دسترس عموم قرار گرفت ،ریئلپلیر 92در آوریل  1995راهاندازی
شد و شرکت ماکرومدیا 99در سال  1994نرمافزار فلش 90را بهصورت افزونۀ مرورگر منتشر کرد .این
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رسانههای اجتماعی یا وب ۲.1؟
ً
رسانههای اجتماعی را معموال مترادف دقیق یا نادقیق توصیفگر 5مرتبط با آنها ،یعنی «وب »5.0
میدانند .درحالیکه این دو اصطالحهای متفاوتی هستند .بنابراین ،کاپالن و هنلین ( )5009بین
فناوریها و ایدئولوژیهای وب  5.0و برنامههای رسانههای اجتماعی که بر اساس آنها ایجاد شدهاند،
تمایز قائل شدند ( ،5009ص .)41 .ایدئولوژیهای وب  5.0با کاربرد این عنوان توسط تیم اورایلی پیوند
خورده است؛ این کاربرد تالشی بود برای تعریف عصر جدیدی از تعامالت برخط ،عصری که تمایز
قاطعی بین ژانر قدیمی وب ( )1.0و ژانر جدید آن ( )5.0قائل است .ویژگیهای وب  5.0منعکسکنندۀ
یک تغییر آشکار نسبت به کاربران وب بهعنوان سازندگان (بهجای مصرفکنندگان) محتوا بود که در آن
1
نرمافزارها و منتشرات برخط در یک فرایند مستمر و سریع بهروزرسانی میشوند .مجلۀ جایم
(گروسمن )5004 ،92برای نشان دادن ویژگیهای وب  5.0تولید دانشنامۀ بریتانیکا 11را با دانشنامۀ برخط
ویکیپدیا مقایسه کرده است .منتشرات چاپی دانشنامۀ بریتانیکا نسخههای بهروزشدۀ مقاالت خود را
طبق برنامه به شیوۀ متوالی منتشر میکرد (ممکن است بین یک نسخه و نسخۀ بعدی چند سال فاصله
باشد) .نویسندگی این مقاالت با همکاری «خبرگان »90شامل «متخصصان موضوعی »97صورت
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پیشرفتهای فناورانه تولید و اشتراکگذاری انیمیشنهای دیجیتالی و منابع صوتی را تسهیل کرد و
اینترنت را از یک محیط متنبنیاد 9به یک محیط چندرسانهای متنوع غنی تبدیل کرد که اکنون برای ما
آشناست .در سال  ،1997استانداردهای تجاری وایفای 0مورد توافق قرار گرفت و در سال  1994اولین
تلفن هوشمند (ارتباطدهندۀ  9000نوکیا )7ساخته شد .دسترسی به اینترنت دیگر به پایانههای رایانهای
ایستا که به منابع برقی متصل بودند ،محدود نمیشد .با افزایش امکان دسترسی ،تعامالت رسانههای
اجتماعی در مکانها و زمانهای گستردهتری امکانپذیر شد .تحوالت بیشتر در زبان نشانهگذاری،7
مانند  ،HTML5که باعث گنجاندن محتوای چندرسانهای و دسترسی آسانتر به آن محتوا از طریق
تلفنهای هوشمند شد ،این روندهای چندپلتفرمی ،1تولید درلحظه 6و مصرف محتوای رسانههای
اجتماعی را افزایش داده است .تا سال  ،5007تکنوراتی 70 3میلیون وبالگ را نمایه کرده بود .دو سال
بعد 11 ،میلیون مقاله در ویکیپدیا منتشر شده بودند .تا سال  ،5010شبکههای اجتماعی اصلی میلیونها
عضو داشتند و یوتیوب به بیش از دو میلیارد بازدیدکننده در روز افتخار میکرد.
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میگرفته و همچنان نیز اینگونه است (صفحۀ نخست 9بریتانیکا) ،مدلی که بر مشارکتهای فردی بر
اساس اعتبار دانشگاهی تأکید دارد .در مقابل ،مقاالت ویکیپدیا همیشه برای بازبینی عمومی در
دسترس هستند و هر کسی که به اینترنت دسترسی دارد ،میتواند آنها را ویرایش کند.
مقایسۀ بین دانشنامۀ بریتانیکا و پروژههای ویکیپدیا تضاد دوقطبی بین محصول چاپی فردی که
اعتبارش بهوسیلۀ نظامهای پیشین (آموزشی یا تجربۀ شغلی) تأیید شده است با فرایند سر یع ،شفاف و
برخط اصالح بر پایۀ «خرد جمعی »0شکلگرفته با مدل مردمساالری و آشکارگی 7را منعکس میکند.
اما این قیاس قطبیشده آنگونه که به نظر میرسد ساده نیست .اول ،در این مقایسه چندین جنبۀ مجزا
از سایتهای رسانههای اجتماعی حذف شدهاند :شیوههای تولید و قضاوت اجتماعی دربارۀ کیفیت
متون منتشرشده (برای مثال اینکه چه چیزی معتبر است) .دوم ،مقایسۀ بین دانشنامۀ بریتانیکا و
ویکیپدیا ،مقایسهای بین رسانۀ چاپی و اجتماعی است ،نه بین ژانرهای قدیمی و جدید وب ،درنتیجه
این مقایسه نمیتواند تفاوت شکلهای وب  5.0و وب  1.0را نشان دهد :در مقایسۀ بهتری باید تقابل
دانشنامۀ برخط بریتانیکا و ویکیپدیا را بررسی کرد .سوم ،این سنجش بسیار گزینشی است و از نقاط
مقایسۀ 7دو دانشنامه چشمپوشی میکند .آنگونه که در صفحۀ نخست بریتانیکا گفته شده است ،هر دو
دانشنامۀ چاپی و برخط حاصل تالش مشترک خوانندگان ،نویسندگان ،بازبینها و ویراستاران است و
در طول زمان اصالح میشود .پژوهشگران دیگری که دربارۀ اعتبار نسبی مقاالت بریتانیکا و ویکیپدیا
بحث کردند ،بیشتر از تفاوت ،شباهت یافتهاند (چسنی ،)5004 ،1درحالی که آکسلی و همکاران)5010( 6
نشان دادهاند که مشارکتکنندگان ویکیپدیا درخواست مجوز بر اساس صالحیت الزم را به کلی نادیده
نمیگیرند ،بلکه آن را در کنار معیارهای دیگر مانند ارجاع به منابع خارجی یا تجربۀ شخصی قرار
میدهند.
تمایز بین ویژگیهای وب  5.0و اشکال قبلی ارتباطات روشن نیست :مقایسۀ دانشنامهها اشاره دارد
به همپوشانی فعالیتها و محصوالتی که پیش از ایجاد ویکیها ،وبالگها و شبکههای اجتماعی وجود
داشتهاند .بهجای نشان دادن گذاری 3واحد و یکپارچه ،که ژانرهای ارتباطی را بر اساس معیارهای روشن
تقسیمبندی کند ،بهتر است اصطالح «وب  »5.0را بهعنوان لفظی بالغی 5در نظر بگیریم که برای
بازسازی اهداف راهبردی تجارت الکترونیک در اوایل قرن بیستویکم اهمیت ویژهای داشت
(مارویک .)5010 ،1ازآنجاییکه ما میخواهیم هم نقطۀ پیوستگی و هم پیشرفتهای آشکار ارتباطات
برخط را تصدیق کنیم ،از اصطالح «وب  »5.0در این کتاب استفاده نخواهیم کرد .اصطالح جایگزین
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ما« ،رسانههای اجتماعی» ،نیز کامل نیست ،اما این اجازه را به ما میدهد که جنبههایی از تعامالت را
در بافتهای برخط ارزیابی کنیم که از نظر کاربردهای اجتماعی و همچنین ویژگیهای رسانههای مورد
استفاده تغییر کردهاند .در سه بخش بعدی ،ما معنای «اجتماعی» و «رسانه» را دقیقتر بررسی کرده و
از آن دستهبندی برای طبقهبندی کلیتر ارتباط رایانهبنیاد استفاده میکنیم.
نظامهای طبقهبندی مختلفی وجود دارد که میتوانند مبنای مقایسۀ انواع رسانههای اجتماعی با
کانالهای ارتباطی دیگر قرار گیرند .کاپالن و هنلین ( )5009با کار از دیدگاه نظریۀ رسانه ،از نظریۀ
حضور اجتماعی 9و غنای رسانهای 0استفاده کردند تا شیوههای مختلفی را مقایسه کنند که
مشارکتکنندگان از طریق آنها در تعامالتی شرکت میکنند که میتوانند کموبیش مستقیم (در زمان و
مکان) باشند و همچنین امکان انتقال اطالعات بیشتر یا کمتری را به وجود آورند .بنابراین ،مشخصۀ
یک مکالمۀ تلفنی این است که به مشارکتکنندگان اجازه میدهد درلحظه 7با هم ارتباط کالمی برقرار
کنند ،اما ارتباط از طریق فناوری تلفن ،بااینکه امکان انتقال دقیق منابع ارتباطی مرتبط با گفتار (مانند
کیفیت صدا ،بلندی صدا ،انتخاب کلمات) را به وجود میآورد ،اما امکان انتقال هیچیک از منابع
فرازبانی 7گفتوگوی چهرهبهچهره (مانند ژست ،1نگاه ،زبان بدن و غیره) را به دست نمیدهد .کاپالن
و هنلین همچنین معتقدند که این ویژگیهای رسانهای در ارتباط است با انتخابهای مشارکتکنندگان
در رسانههای اجتماعی خاص دربارۀ افشای کم یا زیاد اطالعات خودشان (با توجه به سطحی از
خودافشایی 6که نیاز است) و شیوههایی که مشارکتکنندگان میتوانند خود را معرفی کنند (از طریق
کلمات ،تصاویر ،صداها ،و میزان مطابقت هویت برخط مشارکتکنندگان با هویت واقعی آنها در
بافتهای برونخط .)3این گزینهها در جدول  5-1خالصه شده است.

