
گاهنامه علمی،فرهنگی،اقتصادی

نسخه الکترونیکی|صفحه  22|1399پاییز |3شماره >>>>>>>>

!مصاحبه  ویژه
سواد رسانه ای در عصر کرونا

فضای سایبر

نسخه پست مدرن تکنولوژی

1 1
1

1
0
0
1

1
0
1

ITو مجازی کانون فضای 

گاه خوارزمی دانش

@khu_kanun_majazi

https://t.me/khu_kanun_majazi




کانون فضای مجازی دانشگاه خوارزمیصاحب امتیاز

همتی منفردمحمدحسن  مدیر مسئول

شناسنامه

د/۳۲۷۳۹: شماره مجوز نشریه

@khu_kanun_majazi

علیرضا شیخ االسالمیسردبیر

هیات تحریریه

دکتر مرضیه مروتی

آرش قربانی سپر

محمدعلی اشتری

حسین زارع

مهدیه حسینی نصر

سیدعلی سلم آبادی

مجتبی اسالمی

زینب رحمتی نژاد

دکتر ارد احمدیاستاد مشاور نشریه

ویرایش

زهرا قلی پور

امیررضا صحرائی

مهدیه حسینی نصر

معصومه قاسمی

علیرضا شیخ االسالمیگرافیست و صفحه آرا



Index
فهرست

1 سخن سردبیر

۳ اخبار

5 ؟آیا زبان پی اچ پی مرده است

8 سواد رسانه ای در عصر کرونا

۹ مصاحبه با سرکار خانم داودی

1۲ ایرانیفضای سایبر، آشنایی ناپیدا در اختیار کاربران

15 (20-80اصل )اصل پارتو 

1۷ لوژیاینستاگرام نسخه پست مدرن تکنو



دانشگاه خوارزمیITنشریه رسانه کانون فضای مجازی و 1

سخن سردبیر

بازگشت به رسانه
خوانندگانبانشریهجدیدنسخهانتشاربهانهبهتاداددستفرصتی

شماارکتمشبدوننشریهانتشارتداوم.بپردازمگفتگوبهگرانمایه
باعثپرمایهنظراتارسالباشمااستقبال.بودنخواهدپذیرامکان

واهدختکنولوژیحوزهاندیشمندانجمعدرنشریهاینشکوفائی
.گردید

مجددانتشارواندازیراهدرکهعزیزمهمکارانازدانممیالزم
.نمایمقدردانینمودندتالشنشریه

یعلیرضا شیخ االسالم

Email: Alireza-sh@outlook.com

mailto:Alireza-sh@outlook.com
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اخبار مهدیه حسینی نصر
1399آبان اخبار تکنولوژی

پرو را با 11شیائومی می
مگاپیکسلی200دوربین 

عرضه خواهد کرد

هزارتومانی 100اسکناس 
جدید به زودی ارایه خواهد 

شد
 STOالمبورگینی هوراکان

رسما معرفی شد

!با ظاهر جدید90سایپا ال
تاکسی های پرنده از بهمن 

در فرودگاه مهرآباد99

5Gبرابر 100سرعت 

در چین  6Gشاید استاندارد 
دبا اروپا و آمریکا متفاوت باش

پرو رجیستر12و 12آیفون 
شدند

تهران در وضعیت قرمز
99آذر 1اعمال محدودیت از 

ثر واکسن کرونا شرکت مدرنا ا
ی را در بررسی اولیه 94.5%

نشان داد
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خبر ویژه
ماهسطحدرآب

...ماهدرآبوجودوماهدربارهمحققانجدیددرآمد
تلقیذهنازدورپدیده ایهمماهبهسفرحتیقدیممان هایزدر

لیوبودباورغیرقابلامریآنپیوستنوقوعبهکهاستمی شده
مقدماهبهتوانستنداین کهبرعالوهدانشمندانومحققانامروزه

استدرحالیاین؛پی ببرندهمماهدرآبوجودبهتوانستندبگذارند
هپی بردماهحفره هایزیردرزدهیخآب هایبهفقطقبلدههدرکه

آبجودوازگسترده ایطیفکشفبهکهتوانستندامروزهلیوبودند
.برسند

؟شکلچهبهوچگونهکهمی آیدپیشسئوالاین
ازنه هایینشابهتوانستندهواییتلسکوپیکوسیله یبهمحققان

.پی ببرندماهسطحدرمولکولیآبوجود
همادرموجودآبمقداراحتماالگذشتهروزهایدرتحقیقاتیطبق
.استپیشینتصوراتازبیش
سیاربمی کنندسفرماهبهکهفضانوردانیآیندهبرایپژوهشاین

ردکاستخراجماهازراآب هااینبتواناگرکهزیرا؛استنویدبخش
آببهمی کنندسفرسیاره هاسایربهچهوماهبهچهکهفضانوردانی
هکداردوجودامکاناینحتی.داشتخواهنددسترسیآشامیدنی

راخودموشک هایسوختآبمولکولتجزیه یبابتوانندآن ها
.کنندتامین

بهنستندانتوپژوهش هاکهاستاینداردوجودکهنکته ایاما
.وندشقائلتمایزهیدروکسیلوآبمولکولبیندقیقصورتی
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آیا زبان پی اچ پی مرده است؟

5

آبادیسلمعلیسید
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!است؟مردهPHPنویسیبرنامهزبانآیا

انزببااستبهترسوال،اینبهپاسخازقبل
PHP1994سالاززباناین.شویمآشنا

وآمدوجودبهسرورسمتنویسیبرنامهبرای
باهاوبسایتدرصد79حدودآمارهاییطبق

PHPوبسایتی10هرازیعنیاند،شدهنوشته
بهPHPزبانازوبسایت8می بینید،شماکه

Backendنویسیبرنامهزبانعنوان
هبایکنندهخیرهآمارکهمی کننداستفاده

-openزبانیکPHP.می رودشمار

sourceتمامیدرتقریباواسترایگانو
هبالبته)می باشداجراقابلهاعاملسیستم
زباناینباالترو8نسخهازویندوزتازگی

(نمی کندپشتیبانی
.مقالهاینموضوعاماو
کردمPHPیادگیریبهشروعکهزمانیاز
موضوعاتیامروزبهتا(پیشسال6حدود)

نفسدیگهوشدهقدیمیPHPزبان"نظیر
یهاتکنولوژیوجودبا"یا"!میزنهآخرشوهای

Nodejs،Python،.Netمثلجدیدتر

coreبایدچرادیگه...وPHPانتخابرو
ههمیشکههاصحبتدستاینازو"؟!کنیم
آنازاستفادهمخالفایعدهوداشتهوجود
.اندبوده
!استزندههنوزPHP!خیر
،آنبودنزندهبرایدالیلترینمهمازیکی

.کردماشارهآنبهابتدادرکهاستآماری
باعثزبان،اینازگستردهاستفادهمسلما
واقعدر.می شودآناستفادهافزایشوتوسعه
مردهنهنوزمی شوداستفادهحداینتاکهزبانی
.است

مدیریتهایسیستمترینمشهوروردپرس،
.استشدهنوشتهPHPزبانبامحتوا

نامقطعاباشیدآشناسایتطراحیبااگر

مدیریتسیستماید؛شنیدهراوردپرس
وبسایت هایدرصد30حدودکهمحتوایی

ودشده انساختهآنبااینترنتسطحدرموجود
،فروشگاهیوبسایت هایانواعساختتوانایی
آنکاربازارنیزایراندردارد؛را...ووبالگی
ینابهکههایینقدوجودبا.استخوببسیار

راهدلیلبهاست،واردمحتوامدیریتسیستم
یاربستنوعساده،کاربریرابطسریع،اندازی

هکدارد،زیادیبسیارطرفداران...وقالبزیاد
.می شودPHPزبانبهبودوتوسعهباعث
،DrupalبهمیتوانWordPressبرعالوه

Magento،Joomla-،PrestaShop،
October،OpenCartحتینمود،اشاره...و

نشگاهداالکترونیکییادگیریمدیریتسامانه
مجازیهایکالسحاضرحالدرکهخوارزمی

مدیریتسیستمبامیشودبرگزارآندر
کهاستشدهاندازیراهMoodleآموزشی

!میباشدPHPزبانباLMSیک
فریمزباناین,متعددهایCMSبرعالوه
کارهموارهکهداردعالیبسیارهایوورک
وبخشلذتنویسانبرنامهبرایراتوسعه

,Laravel,yii2ماننداست؛کردهسریعتر

codeigniterازالراولوورکفریمکه...و
وبودهکاربردترپرومشهورترآنهابقیه

.داردخوبیبسیارکاربازارایراندرهمچنین
بهبودوتوسعهحالدرهموارهPHPزبان
است

یاربسزباناینمختلفهاینسخهبینتفاوت
وامکاناتهموارهتوسعهتیمواستگسترده

،ندمی کناضافهآنبهرابسیاریقابلیت های
و7.4)آنفعلیهاینسخهدرPHPسرعت

.استداشتهگیریچشمبسیاربهبود(8
یشرفتپبهنسبتزباناینمنتقدینمتاسفانه

وبوده اندتوجهبیاخیرسالیانطیدرآنهای
میقدیهاینسخهپیاچپیازتصورشانغالبا
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سرعتحاضرحالنسبتبهکهمی باشدآن
کمیزباناینبپذیریمبایدالبته.داشتپایینی

ندمی کاضافهراجدیدترهایویژگیبرخیدیر
نتشارابسیار،مثبتتغییراتعلتبهعمومااما

توسعهبسیارخوشحالیباآننسخه های
.استروبرودهندگان
بسیارزبانایننویسانبرنامهجامعه

.استگسترده
نیروهایدنبالبهبارهاکهشخصیعنوانبه

بهبوده ام ،مختلفپروژه هایبراینویسبرنامه
صمتخصنیرویوجودکهامرسیدهنکتهاین

ورهایفاکتترینمهمازیکیتکنولوژیهربرای
اینPHPمورددرومی باشدآنانتخاب
هنشمااست؛آنمهمهایمزیتازیکیمسئله

ساننویبرنامهبودخواهیدقادرراحتیبهتنها
قهسابعلتبهکنیدپیداراPHPتجربهبا

حسطدرزیادبسیارمنابعباوسادگیبهآن
برهعالو)بگیریدفراراآنمیتوانیداینترنت

هاینزباترینسادهجزوزباناینبسیار،منابع
سادهرایادگیریکارکهمیباشدبکندی
(می کند
ابجدیدهایتکنولوژیوهازبانازبسیاری

ربهتجباوکافیکارنیرویعالیامکاناتوجود
طوالنیدرمی تواندموضوعهمینوندارند
پیادههاآنباکههاییکاروکسببهمدت
.برساندآسیبشدندسازی
گیرینتیجه

وزبان هارشدوگیریشکلباشکبدون
هایزبانازاستفادهمتعددتکنولوژی های

می باشدکاهشحالدرPHPمانندقدیمی
آنهارفتنبینازیاومرگمعنایبهایناما

مانندبزرگیهایوبسایتهمنیست،هنوز
بهومی شوندطراحیبازPHPباکاالدیجی
جدیدیقابلیت هایالراولمحبوبوورکفریم

هایوبسایتبیشماریافرادومیشوداضافه

بسیاریاگرچهمیسازند،وردپرسباراخود
مهمبسبارنکته.ندارندزباناینبهایعالقه
راخودکهاستایندهندگانتوسعهبرای

صحیحفراگیریباونکنندهازباندرگیر
وزبان هایادگیریآمادههموارهمفاهیم

کهچراباشندنویسیبرنامهجدیدابزارهای
درهموارهآنبهمربوطمسائلونویسیبرنامه
تیمهسمااینوهستندتغییروپیشرفتحال
یقتطبجدیدشرایطباراخودمیبایستکه

.دهیم
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ابیارزیوب،برمبتنیارتباطیواطالعاتیفناوری هایتوسعهبا
موضوعیبهجهان گسترشبکهایندرموجوداطالعاتومنابع

مفهومومعنارسانه ایسوادواستشدهتبدیلبرانگیزچالش
فراهمراشرایطیرسانه ایسوادداشتن.استکردهپیداجدیدی
تواندبونمایدتحلیلراهاپیامانتقادیصورتبهانسانتامی کند

هارتمیکرسانه ایسواد.بشناسدرافرستندهپیامدیدگاهوهدف
اطبانمخاستداللانتقادی،تفکرباهمراهمی تواندکهاستاجتماعی

دروندکآشنارسانه ایتولیداتوپیام هاباپویاوفعالصورتبهرا
،Heider،2009)گیردقرارتأملموردمی تواندرسانه ایمطالعات

استاینرسانه ایسوادهدف.(1397همکاران،وفرنعمتیدرنقل
ختهفرهیمصرف کنندگانیکهآنجایبهتاکندکمکمردمبهکه

عدم.(1395دارابی،)شوندتبدیلفرهیختهشهروندانیبهباشند،
اراخبیاونادرستاطالعاتازدرستاطالعاتتشخیصدرتوانایی
دروعموضاین.داشتخواهددنبالبهگوناگونیتبعاتوآثارجعلی،
یافتهدوچنداناهمیتیاجتماعیرسانه هایوجودوکرونادوران
نایخصوصدرنادرستاخباروشایعاتانتشارکهطوریبهاست،

.نمایدمضاعفجامعهافراددررااسترسوترسمی تواندبیماری
رسانه هایهیژوبهرسانه ایسوادخصوصدراساسیآموزش های

آنبهنهادهاتمامی،بایستمیکهاستضروریامریاجتماعی
بهرسانه هاازصحیحاستفادهآموزشکهاستبدیهی.کنندتوجه

نقشملیرسانهطریقازوآموزشیبرنامه هایوپیام هاوسیله ی

.داشتخواهداساسی

8

منابع
تأثیرورسانه ایسوادارتقای.(1395)علیدارابی،-

.ایرانیجامعهدرسیاسیتوسعهتقویتبرآن

.83-63:(2)23ارتباطی،پژوهش های

،حسنزاده،باقرخجستهاهلل،نصرتفر،نعمتی-
رسانه ایسوادسطحمطالعه.(1397)هاجرکاظمی،

هشبکموردیمطالعه)اجتماعیرسانه هایکاربراندر
:(16)4نوین،رسانه هایمطالعات.(تلگراماجتماعی

143-175.

کرونا سواد رسانه ای در عصر کرونا
مرضیه مروتی
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مصاحبه با سرکار خانم داودی

تیاراخدرکهوقتیومادعوتقبولبابتتشکرواحترامعرضوباسالم
.دادیدقرارما

ویدکنمعرفیبیشترخوانندگانبرایروخودتونهستامکانشاگر.1
.بدیدتوضیحمختصرشکلبهروخودتونفعالیتهایوسوابق

یاسالمانقالبرسانهسوادنهضتدبیرهستمدادویاعظمخدا،نامبه
البرزاستاندر(نسرا)

انسرموسسهدرگرفتهصورتفعالیتهایواهدافتاریخچه،مورددر.2
همینطوروبدیدتوضیحاسالمیانقالبرسانهسوادنهضتهمانیا

.البرزوتهراناستانهایدرخصوصاهمکاریوارتباطیراههای

نیازوجامعهدرسوادسطحبودنپایینبهباتوجهو50دههاواخردر
(ره)خمینیامامفرمانبهسوادآموزینهضتپرورش،وآموزشبهمبرم

درکهکودکانینیزوبزرگساالنبهنوشتنوخواندنآموزشهدفبا
سیکبرسوادآموزیاهمیت.شدتشکیلمی کردند،زندگیمحروممناطق
پیآناهمیتبهجهانکشورهایتمامبیشوکمونیستپوشیده
باهمبارزبرایراگسترده ایبرنامه هایهمایراناسالمیجمهوری.برده اند

واستکردهاجراوپیاده سازیسوادآموزینهضتقالبدربی سوادی
.هستیمزمینهایندرآنمثبتخروجی هایشاهد

یازنایران،علیهنرمجنگراه اندازیباگذشتهسال هایطیودههایندر
(رانس)انقالبرسانهسوادنهضتوشداحساسسوادازجدیدینوعبه
ودموجظرفیت هایازبهره گیریبابسیجمجازیفضایسازمانهمتبه

انه،رسسوادمدرسانشبکهایجادهدفبانسراراستاایندر.شدایجاد

همتی منفردمحمدحسن 



یازدهمین جشنواره ملی حرکت1+10ویژه نامه 1

سراسردرهمگانیآموزشومناسبآموزشیمحتوایترویجوتولید
.کردفعالیتبهآغازکشور

هبمجازیفضایسوادورسانه ایسوادمتعدددوره هایاستاندرتاکنون
شدهبرگزارمخاطبانازوسیعیطیفبرایمجازیوحضوریصورت

اساتیدحضورباجلسه12درحضوریدورهیکگذشتهسالدر.است
ازنفر1000حدوددورهایندرشد؛برگزارکشوریواستانیبنام

بهجهباتووکروناییشرایطدر.داشتندحضوردانشاینبهعالقه مندان
بسترازندارد،وجودحضوریبصورتدوره هابرگزاریامکاناینکه

اردچآموزش هاتاشداستفادهکالس هابرگزاریجهتآنالینکالس های
.نشودوقفه

ایخواستهودارندارتباطروزشبانهطولدررسانه  هاانواعباهموارهمردم
همآن هازندگیسبکگاهیومی پذیرندتاثیرآن هاازناخواسته

تنهضدر.می شودرسانه ایرویکردهایبامطابقتغییراتیدستخوش
هچگونکهدهیمآموزشرامردمعمومبهتاهستیمآنبررسانه ایسواد

حاصل.ببینندراآسیب"حداقل"وببرندرااستفاده"حداکثر"رسانهاز
.استرسانهازهدفمندوهوشمندانهصحیح،استفادهآموزش هااین

چهترازواخالقمدارخوب،رسانهوچیسترسانهتعریفشمانظراز.3
است؟رسانهای

بهرستندهفازپیامانتشاربرایتکنولوژیکابزاریککلیمفهومدررسانه
اینازمختلفیانواعباروزهرماکهاستمخاطبهمانیاگیرنده

توبمکرسانه هایکهدارندمختلفیانواعرسانه ها.داریمسروکاررسانه ها
،(تلویزیونوسینما)دیداریرسانه های،(روزنامه هاومجالتکتاب،)

مجازی،(موبایل)دیجیتالرسانه های،(رادیو)شنیداریرسانه های
وخطابهمنبر،)شفاهیرسانه های،(اجتماعیشبکه هایواینترنت)

.می شودشاملرا(بنروبیلبورد)خیابانیرسانه هایو(سخنرانی
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ویدتولدرنهادموثرترینوفراگیرترینرسانه ها
نقشبهباتوجهوهستندجهاندردانشتوزیع
همین طورورویدادهاواخبارانتشاردرکهمهمی

دومی بایستدارند،جامعهسطحدرجریان سازی
خودکارراسدرراصداقتوامانت داریفاکتور

،امروزنابسامانشرایطدروجوداینبا.دهندقرار
صداقتنمی شوددیدهرسانه هادرکهچیزیتنها
واقعیت هایرسانه هاواقعدراست،اخباربیاندر

منتشرحقیقیفضایدرراشدهدستکاری
عیتواقبینزیاداختالفهمآننتیجهومی کنند

.می شودرسانهدنیایحقیقتو
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فضای سایبر

چکیده

اجتماعی،رسانه هایویژهبهجمعیرسانه هایگستردهنفوذبا
ابعادموبایلی،پیام رسانابزارهایومجازیاجتماعیشبکه های

بهرایسیاسکنشگرانوعامطوربهراانسانزندگیفضایمختلف
پدیده هایاینتأثیرتحتومحدودهدربیش ترهرچهخاصطور

است؛دادهقراراطالعاتیجامعهواطالعاتعصردرنوظهورفناورانه
اپیداستنآشناییسایبر،فضایکهگفتمی توانبهترعبارتبهاما
مینهزوداردقرارایرانیکاربراناختیاردرفراوانگستردگیباکه

تارنوشپژوهشوشر.استداشتهپیدرجامعهدررانابسامانی هایی
شدهنجاماایکتابخانههایدادهبرمبتنیوتحلیلی-توصیفی،حاضر
تهدیداتچه،سایبرفضایکهاستآنحاضرپژوهشهدف.است

وگذاردمیجایبرخودازآیندههایدههدرواینکرافرهنگی
نتایجوهایافته.باشدمیچهتهدیداتاینازرفتبرونحلراه

ایرانیسایبریفضااندیشاناگرکهداردآنازنشانپژوهش
آنشاهدبایدبرنیایند؛فضااینبهدادنساماناز[دانشگاهیان]

رانایغنیفرهنگبرشدنجهانیوفرهنگیتغییراتکهباشیم
دنفناشزمینهگرفته،شکلکنشدروگذاشتهتأثیراسالمی
استفادهدیگر،سویاز.می آوردفراهمراایرانمانغنیفرهنگ
جامعهشافزای،گیریشکلزمینهمی تواندفضااینازبهینهودرست

بهبتوانکهآنشرطبهآوردفراهمراپویاوآگاهشهروندانیو
سویازراهایینسخهآنمدیریتبرایومدیریتراآندرستی

.نمودتجویزدانشگاهیان

12

ناشی از آن آشنایی ناپیدا در اختیار کاربران ایرانی و تهدیدات فرهنگی

(دانشجوی دکتری سیاسی)آرش قربانی سپهر  
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مقدمه

انقالبیکبامیالدی1970دههدرجهان
البانقاین.استشدهروبروجدیدتکنولوژیک

یافتهشهرت"اطالعاتانقالب"بهجدید
واطالعاتیسامانه هایبرتریروایناز.است

ورتریبمعادلتقریباًکنونی،دنیایدرارتباطی
مختلفعرصه هایدرنظامآننسبیمزیت
شیوه هایخودخودیبهحقیقتاینواست

ویتیامناطالعاتی،فعالیت هایبهمربوطسنتی
کمودادهقرارخودتحت الشعاعرادفاعی
مبنااینبر.ساختخواهدکارآمدکمواهمیت
یژهوبهوارتباطینوینفناوری هایازاستفاده

واردرامااخیردهه هایدراجتماعیشبکه های
کهطوریبه.استکردهتازه ایجامعهوعصر

جامعهراآنبلدانیلچوناندیشمندانی
و ایشبکهجامعهکاستلز،مانوئلفراصنعتی،

اطالعاتیجامعه یراآنسائواومهتادائو
باازیکیاجتماعیشبکه های.نامیده اند
تاسارتباطیجدیدتکنولوژی هاینفوذترین

را[فرهنگویژهبه]بشرزندگیابعادهمهکه
واستدادهقرارخودنفوذعظمتتأثیرتحت

ماجمعیوفردیحیاتابعادهمهنوعیبه
سایروارتباطیتکنولوژیاینازمتأثر

همکاران،وتلیابی)استتکنولوژی ها
افزونروزرشداساساینبر.(32:1394

واخبارسریعتبادلوارتباطیفناوری های
یشگرفتغییراتاخیر،دههیکطیاطالعات

قربانی)استکردهایجادارتباطیعرصهدر
.(245:1397انصاری،وسپهر

برایتالشوجمعمیاندرزیستنروی،هربه
وپیدایشسببدیگران،باارتباطبرقراری
1970دههلذا.شدارتباطیوسایلانواعساخت

بانقالیکبابشریتجهانیزیستمیالدی

بهجدیدانقالباین.گردیدروبروجدید
رشگست.استیافتهشهرت«اطالعاتانقالب»

ببسبین الملل،روابطواطالعاتفناوریسریع
هانجسراسردرانسان هاارتباطبهتاگردیدآن

.ذاردگبرجایآورشگفتتأثیراتیوشودتوجه
تبادلوارتباطیفناوری هایافزونروزرشد

اخیر،دههیکطیاطالعاتواخبارسریع
ردهکایجادارتباطیعرصهدرشگرفیتغییرات

وسایلشدنفراگیرباتغییراتاین.است
اینده ایفزشتاباینترنت،همانندنوینارتباطی

ضایفپراهمیتتأثیراتبهتوجهبا.استیافته
رانآجایگاهونقشمی توانکشورها،برسایبر
جوامعفرهنگیتغییراتدرمهمعاملی

ونتاینترجهانیمقبولیتباکهزیرادانست؛
دیدگاهیکازمکانمفهومسایبر،فضای

ینبارتباطاتاست،شدهگذاشتهکنارمشخص
حهصفبراشارهیکبااطالعاتانتقالوقاره ای

.می باشدپذیرامکانرایانه هاکلید
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هرکهاینبرایکریم،قرآننظرازهمچنین،
شوداستفادهمناسبشکلبهودرستیبهچیزی

آن،هایظرفیتوامکاناتها،تواناییبهنسبتباید
ورایناز.شودانجامکاملیودقیقرسانیاطالع
ثارآبهتاکوشدمیحکمیهربیاندرکریمقرآن

وشخصکهشودموجبوکنداشارهآنفوایدو
دفهوآثاراینبهیابیدستانگیزهبهجامعهیا

در.(2:1397انصاری،وسپهرقربانی)برداردگام
ژهویبهجمعیرسانه هایگستردهنفوذبامجموع

ومجازیاجتماعیشبکه هایاجتماعی،رسانه های
ایفضمختلفابعادموبایلی،پیام رسانابزارهای
یسیاسکنشگرانوعامطوربهراانسانزندگی

ومحدودهدربیش ترهرچهخاصطوربهراآن
عصردرنوظهورفناورانهپدیده هایاینتأثیرتحت

این.استدادهقراراطالعاتیجامعهواطالعات
بخشکنونیدوراندرسایبرفضایگسترش

ولطدرومی باشدانسان هازندگیناپذیرجدایی
ادیاقتصسیاسی،اجتماعی،محتوایازروزشبانه

انانسزندگیدر.می کننداستفادهآنآموزشیو
ایرسانه هگستردهآفرینینقشپرتودروامروز

سیاست ورزیعرصهوب،برمبتنیاجتماعی
مکان هایهزاراننهانازپیش،ازبیشرسمی

وکردهمکاننقلعمومیمکان هایبهخصوصی
استساختهخود،درگیرراجامعهافرادتمام

کهگونه ایبه.(189:1397همکاران،وانصاری)
رادیشدیفرهنگیتغییراتزمینهدرگیری،این
کهاستآورد پدیدملت هاوجوامعمیاندر

راآنازناشیپیامدهایوتغییراتایننمی توان
درحاضرپژوهشمبنا،اینبر.انگاشتنادیده
هکبپردازدمهممسئلهاینبهتااستآنصدد

ختیارادرناآشنایییکاینترنت،وسایبرفضای
فرهنگیتهدیداتوپیامدهاچهایرانیکاربران
ایجادرویپیشدههیکدرواکنونمی تواند

.نماید

سایبرفضای

 یوسیلهبهباراولین"سایبرفضای"واژه ی
ردنیورمنسرمعروفرماندرگیبسونویلیام
یفضاینویسنده،این.گردیدمطرح1984سال
راآنوکردتوصیفآیندهدرراتاریکودور

عنواناطالعاتوهادادهبرایعظیممخزنی
نآدرداخلالکترونیکیهایفعالیتکهنمود
حقوقخبرنامه)گیردمیانجام

،رسایبفضایدیگرعبارتبه.(3:1382فناوری،
درگوناگونهایفعالیتآندرکهاستمحیطی

وارتباطاتاطالع رسانی،وورزیدادهابعاد
ازسطریقازوکنترلومدیریتخدمات،ارائه ی

ردپذیمیانجاممجازیوالکترونیکیکارهایو
راستا،ایندر.(58:1384کروبی،وصدری)

وامعجبرگوناگونتأثیراتدارایسایبرفضای
زایامقالبدرکهاستحقیقیفضایدرانسانی

توانمی .بودخواهدگرجلوهجامعه،درمعایبیو
تواننمیکهشدمتذکررامهمینکتهاین

خنثیوطرفبیفضاییکراسایبرفضای
دروامزایوهافرصتازمتشکلفضااین.دانست
دباشمیمتعددیتهدیداتوهاآسیبآن،مقابل

حکومتجامعه، ها،هگروکاربران،رویپیشکه
بهمی توانزمینهایندر،استدولت هاو

کهکرداشارهسایبریاجتماعیهایشبکه
ادایجاختاللکشورامنیتونظمدرتوانندمی

دلیلبه.(205:1397همکاران،وانصاری)کنند
درتقمنابعازیکیاجتماعیهایشبکهکهاین
ازتعریفیاستالزاممی شوند،محسوبنرم

نرمقدرتمفهوم.شودارائهنرمقدرتمفهوم
1999سالدرنایجوزفوسیله یبهباراولین

اییتوان"نرمقدرت"کهشدتعریفبدین گونه
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20-80اصل 

زندگیازاعظمیبخشمجازیفضایامروزه
تمامیدرتقریباومی دهدپوششراهاانسان

زا.می گیردقراراستفادهموردزندگیحوزه های
مبحثنیزدرآمدزاییومالیبخشرواین

.استبررسیوتحقیقبرایمهمی

اینبررسیبرای(8020اصل)پارتواصلاز
.کنیممیاستفادهموضوع

کهتاسفردینامپارتو،داماسوفدریکوویلفردو
هبکرد؛مطرحراقانونایننامباراولینبرای

همپارتواصلنامباقانوناینازخاطرهمین
متولدایتالیادر1848سالدراو.می شودیاد
.شد

مطرحفیلسوفیواقتصاددانبهبعدهاویلفردو
قدمحالدرروزیاو.شدتبدیلخودزمانهدر

کهبردپینکته ایبهباغچه اشدرزدن
:کردجلبراتوجهش

٪80کهرسیدنتیجهاینبهواقعدر
٪20ازباغچه اشسالمنخودفرنگی هایاز

ادافر. شده اندحاصلبود،کاشتهکهبذرهایی
ینابرومی کنندنقلراداستاناینبسیاری

ایبرجرقهاولینپارتومشاهدهاینکهباورند
اینکهازفارغ.بود20/80قانونایدهشکل گیری

اوذهننه،یاباشدداشتهحقیقتداستاناین
قیقاتتحوبودشدهنابرابرتوزیعمفهومدرگیر
.دادادامهبارهایندرراخود

نظردمراایتالیادرثروتتوزیعچگونگیپارتو
٪80کهبردپینکتهاینبهودادقرار

آنجمعیتاز٪20بهمتعلقکشورزمین های
مختلفصنایعزمینهدراوتحقیقات.است

بردیپنکتهاینبهوداشتمشابهنتیجه ایهم
از٪20کارحاصلمختلفتولیداتاز٪80که

وقاتتحقیایننتایج.هستندفعالشرکت های
:درسانکلیقانوناینبهرااوپارتومشاهدات

٪80تولیدبهمنجرفعالیت هااز٪20تنها》
این.می شوندبه دست آمدهنتایجوبازدهاز

《.است20/80قانوناساسوپایهمسئله

:مثالطوربه

کلیفروشاز٪80فروشندگاناز20٪
از٪20می آورند؛ارمغانبهراشرکت ها
بهراشرکت هاکلیسوداز٪80مشتری ها

اشکاالترایج تریناز٪20می دهند؛دست
کاراییشدنمختل٪80مسببنرم افزاری

٪20هستند؛نرم افزارها(کردنهنگیاکرش)
بامرتبطهزینه های٪80بیماراناز

از٪5ومی کنندپرداخترادرمانیمراقبت های
پرداختراهزینه هاکلاز٪50بیماران

.می کنند

درآمدیحوزهدربخواهیماگرتفاسیراینبا
بررسیراقانوناینمجازیصفحاتاززایی
مامیتبینازکهمی رسیمنتیجهاینبهکنیم
80آنها،ازدرصد20تنهامجازیصفحاتانواع

بقیهدرصد80ومی کنندایجادرادرآمددرصد
.دارندکاربرددرآمدزاییازدرصد20درتنها

صفحاتازدرصد20اینشناساییباپس
اصالحات،انجاموآنهارویتمرکزومجازی

ددرآمقسمتدرتوجهیقابلپیشرفتقطعا
اینشناساندنهمچنین.داشتخواهیمزایی
دراییزاشتغالبهتشویقوافرادبقیهبهحوزه

.داردبسزاییتاثیرقطعاقسمتاین

زینب رحمتی نژاد
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اینستاگرام

بهمردمتمایلدرصرفاراامروزمانمشکالتریشهبخواهیماگر
یکافچندانشایدکنیم،خالصهسرمایه دارینظاموغرب گرایی

فقطمسالهیکشناختدر.نمی کندحلرامشکل مانونباشد
اینجاکه)آنمنشادیدبایدبلکهنیست،نیازآنریشه یشناخت
باوکردهپیدانفوذهاییراهچهاز(استمنظورمانداریسرمایه
اصلیریشهبهتوانمیکهاستنفوذکانال هایاینشناخت

.کردپیدادسترسی

وقزرپرزندگیبهدعوتدراینستاگراممثلاجتماعیهایشبکه
.اندذاشتهگتمامسنگمانتالیسم،سانتیمدرنپستینسخهوبرق

عیسشوند،میمدرنپستتکنولوژیاینواردکههاییانساناغلب
د،برسبنظرمرفهکهدهندنشانمخاطببهتصویریخودازدارند
-میراشانهایعکسوویدیوهاکهشخصیخواهندنمیکهچرا

.دارندکمبقیهازچیزیوندارندخوبیزندگیکهکندفکربیند،

مراههبهخودبارامسئلهایناینستاگراممثلاجتماعیبرنامه های
.دمی دهنسوقزندگیسبکاینسمتبهراخودمخاطبانودارند

عیتواقمدتیازبعدتجمالتیزندگیکهاینجاستقضیهطنزاما
مرفهراخودواقعیتتحریفباانسان هاودهدمیدستازراخودش

.می کنندمعرفیداراو

داپیرواجمردمبیندیگریصورتبهباراینمصرف گراییپس
 کنندمیتالشنیستند،هممتوسططبقهدرحتیکهافرادیکرده؛

رنامهبایندرواقعیتکهاینجاستودهندنشانباالسطحراخودتا
باتامی کندسعیفرد.می شودتغییردستخوشکامالمدرنپست

وبسازدراجدیدیهویتخودشبرایویدیوهاوهاعکساین
با،می آورندبدستفضاایندراوازکهشناختیهمانباهمهاانسان

دسترسیاوبهکهکسانیینحوهدستکم.می کنندبرخورداو
ارتباطاوبااجتماعیهایشبکهطریقازفقطوندارندحضوری

.می شناسندرااومی گذارد،کهاستوری هاییوپستازودارند
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مدرنتپستکنولوژییکرااینستاگرامکهاین
تولیدینابلکهنباشد،کافیشایدکنیم،معرفی

نهمیدربایدگیردمیصورتکههممحتوایی
تپسازمنظورکهنماندناگفته.دانستحوزه

یاراختدرکهاستمکتبیاینجادرمدرنیسم
منطقعنوانبهوداردقرارداریسرمایه

.می کندعملمتاخرسرمایه داریفرهنگی

سعیبرنامهایندرکاربرانگفتیم،کههمانطور
نمایشبهخودشانازراتصویریکنندمی

ریسازگاواقعیتباچنداناساساکهبگذراند
مهماینجاآنچه.استرویاهایشاندروندارد
یخوداست،خودلفظازاستفادهمی کند،جلوه

باراخودشمی کندتالشوندارداصالتکه
دردائماکهنمادهاییومصرف گراییمدگرایی،

.دکنمعرفیدیگرانبههستند،تغییرحال

ودشمیعکسیبهتبدیلشخصخوداینجادر
این.بینیممیاجتماعیصفحاتدرماکه

هکمصرف گراییتوسطشدهپارهپارهیسوژه
ازچیزهمهبرایشواستتغییرحالدردائما
بازنمودونمایشبهتبدیل"خود"واژهجمله

.ندارداصالتیدیگرشود،می

راهاانسانسرمایه داریکهامروزدنیایدر
هوسیلبهفقطنهگرفتهخودتسلطتحت

هببلکهآنانیمحرمانهاطالعاتبهدسترسی
زندگیبهراآن هاتلویحی،کامالصورت

اهیناخودآگطرزبهکهکندمیدعوتتجمالتی
.داردپیدرخودشباهمرامصرف گرایی

-میراظهادبورگیفرانسویانقالبینویسنده
دبوشدهتجربهزندگیدرآنچههمه»:کهدارد

ستاایننتیجهوشدهبدلصرفبازنماییبه
یاجتماعزندگیحاکمالگویمظهرنمایش،که

.«شودمیجامعهواقعیناواقعیتکههمان

بحثراستایهماندردبورگییجملهاین
اگراماینستمانندمدرنیپستهایبرنامهماست،

ونهگاینواندشدهتبدیلصرفبازنماییبه
رفتنبینازباعثزندگی،هایدادننمایش
.شودمیواقعیت

کهاستمعتقدشبیه سازی هاکتابدربودریار
واژهماهیتایرسانهبازنماییفراگیرحضور

زاکهنظامسهاو.استکردهدگرگونرا"خود"
ودکنمیتشریحراآمدهوجودبهرنسانسزمان
:می کندمعرفیچنیناینراسومنظام

استفعلیمرحلهدرغالبطرحشبیه سازی"
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بامالپاس."استرمزگانکنترلتحتکه
امنظاینیدربارهبودریارایدهاینازاستفاده

ارآنبودریارکهسومنظامدر":گویدمیسوم
صاویرتتبدیلبادهد،مینسبتمدرنپستبه
هکساختارینظامیدرمقرراجزاییبهاشیاو

معاوضهقابلوبرابرتماماارزش هاهمهآندر
انمیدازکالواقعیتواصالتموضوعهستند،

یمهستبی نهایتیرمزگاندرمامی شود؛دربه
".نیستهیچکسنزدآنکلیدکه

و"واقعیتفزون"اصطالحازبودریاراستفاده
؛باشدمابحثراهگشایتواندمیآنتشریح
ایواژهپیدرخودتوضیحاتادامهدرمالپاس

زونف"یعنیمی کند،استفادهآنازبودریارکه
معاصرجامعهوذهنیت:افزایدمی"واقعیت

خودهبلکنیستندهاشبیه سازیتولیدکننده
.هستندآن هامحصول

وشودمیمتالشیمعنیشبیه سازی،نظامدر
فزون.رویممیواقعیتفزونبهواقعیتازما

شخصهمبلکهنیست،ناواقعیتمعنیبهواقعیت
خیالیساخته هایآندرکهاستفرهنگی

امبرایایرایانههایفناوریوسینماها،رسانه

از تریبنیادینحویبهومی کنندجلوهترواقعی
دگیزنیاطبیعتغالبِاینازپیشهایواقعیت
تعاملماشخصیامیالوتجربه هابامعنوی،

.(1395)سایمونمالپاس،).1دارند
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کلیمشکارهابرنامهنوعاینازنکردناستفاده
اینهایرسانهاصحابخوبیبهچوناست،

سرمایه داریهایکمپانیتحتچنینی
ازبعضینیزوکنندمعتادراماتوانسته اند

نوعاینازاستفادهباهمضروری مانکارهای
.شودمیبرآوردههابرنامه

ائهارهمیشهبراینهفعالحلیراهبخواهیماگر
نه ایرساسوادبردنباالباآیدمینظربهدهیم،

دورچنینیاینبالیایازحدودیتاتوانمی
.ماند

گیعبارتازکههاییقولنقل-1:نوشتپی
اسمالپکتابهمینازاینجا،تاشدشروعدبور
.بود
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