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که   کندين خصوص بحث ميدر ا يمشاهدات نگارنده و مصاحبه هاي موردي به طور کلن مقاله بر اساس يا  :چكيده
منزجر کننده عمل  ييع کننده بروز رفتارهاياند، به عنوان تسر ر دادهييان را تغيراني اي همراه سبک زندگيچگونه تلفنها
جاد ي ايبه بررس مقاله.  اند ر گذاشتهيأث تيکننده و ارتباط مصرف  از رفتاريجاد نوع تازه ايز چگونه در ايکرده اند، و ن

ن مسئله مورد توجه قرار خواهد يمقاله ا  در اين.   پردازديله رفتار مردم ميبوس راني در ايد اجتماعي کامال جديکدها
 ياجتماع ک ارزشيدر جامعه، به  مراحل اوليه نفوذ  تلفن همراه، حداقل در کيگرفت که چگونه امکان استفاده از 

 پردازد که ي مي عموميو استفاده از تلفن همراه در مکانها يفرد  ان رفتاريمقاله به تناقضات موجود م.  مي شودل يتبد
 تي موضوعات را در خصوص ماهيمقاله برخ.   توانند آنرا بشنونديگر ميکه افراد د است يي صحبت کردن در جايبه معن

ران بروز يهمراه به بازار مصرف ا ي دهد که به خاطر ورود تلفنهايان مورد توجه قرار ميرانيا يابنده سبک زندگير ييتغ
گذرانند؛ ي مي تلفنيصحبتها شتر از زنان وقت خود را بايا مردان بر خالف استفاده از تلفنهاي ثابت، بيآ نکهيا: کرده است

ثروت در تملک  طبقه وا ينکه آي اختصاص دارد؛ اي مشخصي سني همراه فقط به گروههاياستفاده از تلفنها ايآ  نکهيا
 همراه موجب کاهش استفاده از ياستفاده از تلفنها ا گسترش فرهنگينکه آيا نه؛ و اي دارد ي اساسي همراه نقشيتلفنها

 يمين بردن سلسله مراتب قديکه تلفن همراه با از ب  کنديمقاله خاطرنشان م.  نه اي خواهد شد ي تلفن همگانيباجه ها
 يچ کس نمي کند؛ هيم  تر را فراهميامکان انجام مکالمات خصوص: گرددي ميانه گسترده تري فردگرايجاد فضايا موجب

در عصر .   شودي محسوب نمي دولتي سازمانهاي هاييدارا گر جزويد؛ و تلفن ديتواند انواع ارتباطات راه دور را کنترل نما
 .   کننديمفا ي را ايجامعه، هستند که نقش اصل ن افراد، و نهي همراه، ايتلفنها

 
 -انه ، فاصله زماني فردگراي، فضاي، سبک زندگيمشترکان تلفن همراه ، کد اجتماع فتار مصرف کننده،ر  :ا ه كليدواژه
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 طرح يك مسئله:  تلفن همراهي جامعه شناختيجنبه ها

حبه  گسترش تلفن همراه بر اساس مشاهدات نگارنده و مصايل جامعه شناختين مقاله تحلي ايهدف اصل

آنها   . بدور مانده اندي جامعه شناختيلهاي همراه تاکنون از تحليتلفنها.  ان استيرانيان ايموردي، در م هاي

 ي مختلف زندگينه هاير آنها در زمي تأثي را جلب نکرده اند و بررسيتوجه جامعه شناسان و علوم رسانه ا

ژه و ي وي در خصوص کارکردهايه منسجميچ نظرين ما هيبنابرا.   مورد غفلت قرار گرفته استياجتماع

ن خصوص، که ي در ايق علمي تحقيفقدان رغبت برا.  ميق تلفن همراه در دست نداريعواقب ارتباطات از طر

ک يس ير با تأسي باشد، در سالهاي اخينترنت مي ايق درباره شبکه جهاني انجام تحقيکمتر از تالش برا

 تلفن همراه، مورد توجه قرار گرفته است ي بر رويناختقات جامعه شي در خصوص تحقينترنتيت ايسا

)Geser, ر ير مدرن نظيه پردازان اخي خاطرنشان کرده است، نظريزر به درستيهمانگونه که گ.  )٢٠٠٣

 و ارتباطات ي شخصيانه هاينترنت و تركيب راي خود فقط به ايکرد نظريدنز در روي گيمانوئل کاستلز و آنتون

شان يد گفت که اي باشد، اما باين ابداع بي نظير بجا ميشان به اينکه توجه ايرغم ايعل.  د توجه کرده انيتلفن

ر ي نظييدگاههايد.   همراه به وجود آورده اند، غفلت کرده اندي که تلفنهاي از امکانات ارتباطيبا به کليتقر

انه يسه با راي همراه، در مقاي کرده اند که امروزه تلفنهاي چشم پوشيت اساسين واقعيآنچه که گفته شد از ا

ن يرد، و بنابراي گيا مورد استفاده قرار مي از مردم در سرتاسر دنيشتري، توسط اقشار بينترنتي ايهايو فنآور

 در يقيدر تحق.   گذاردي ميشان به جاي اي، و رفتار مصرفي، سبک زندگي اجتماعي در زندگيترير قويتاث

 دورافتاده قرار داشته باشند، يره اي در جزييند که اگر به تنهايد بگوان جوان خواسته شيرلند، از پاسخگويا

که فقط يح دادند، در حاليشان تلفن همراه را ترجي درصد از ا٥٢.   دهنديح مي را ترجيله ارتباطيچه نوع وس

ن يمعلوم نيست كه ا.  )٢٠٠٣ cited in Geser ٢٠٠١ Hession(ون بودند يزي درصد خواهان تلو١٨

ح و اوقات ي تفرين وجود، مشاهدات نشان داده اسشت كه مردم برايبا ا.  ران صادق باشدير مورد امسئله د

استفاده از تلفن همراه مي .   کنندي تلفن همراه باز مي بخصوص برايي، جاي اجتماعيفراغت شان در زندگ

مردم صرف پرداخت  که يهمچنين مبلغ.  تواند امكان دستكاري زمان كار را به زمان فراغت ممكن سازد

د يپس، بدون ترد.  ا تلفن ثابت استينترنت يشتر از ايکنند، بي همراه شان ميانه تلفنهاي ماهيصورت حسابها
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وع ارتباطات ارزان و انبوه تلفن يا که بواسطه شين در فهم افراد از خود و دنيادير بنييسته است که تغيشا

 .  )٢٠٠٠ Townsend(رد يقرار گشتر محققان يجاد شده است، مورد توجه بيهمراه ا

 

 رانياستفاده کنندگان تلفن همراه در ا

 يد، که برايارد نفر رسيلي م٤.  ١ا به مرز يستم تعداد مشترکان تلفن همراه در دني قرن بياني پايدر سالها

ن يز نخستي وايک دهه پس از آنکه ارني، ١٩٩٤در سال .  شتر از تعداد خطوط تلفن ثابت بودين بار بياول

.   کرديران را راه اندازيران، شبکه تلفن همراه ايا را انجام داد، شرکت مخابرات ايتانيمکالمه تلفن همراه در بر

ان يراني از ا٣،٤١٦،٨٦٨حدود ) ١٣٨٢ ي د٣٠ (٢٠٠٤ه ي ژانو٢٠ک دهه پس از آن، در ي کمتر از ياکنون، ط

شرکت مخابرات (د کنند يش خري را پيکي کنند ي ميز سعي نياريمشترک شبکه تلفن همراه بوده و بس

 يشتر از تلفن استفاده ميشتر و بي همراه به بازار آمده اند، ما هر روز بي که تلفنهاياز وقت.  )٢٠٠٤ران، يا

.  اگرچه آمار دقيقي در اين مورد وجود ندارد اما روند افزايشي استفاده از تلفن همراه امري بديهي است.  ميکن

ک ششم از افراد از تلفن يا که يبطور مثال در کل دن.  ر ساير كشورها نيز ديده مي شوداين روند افزايشي د

ز، در ين واي دو دهه پس از اريا طيتانيتعداد استفاده کنندگان تلفن همراه در بر.   کننديهمراه استفاده م

م، متوجه ييقت نماران دين حال، اگر به مورد ايبا ا.  ن کشور را شامل شديت اي درصد جمع٥٠، ٢٠٠٠سال 

ک انقالب در استفاده از وسيله اي يران خبر از وقوع يم که شمار استفاده کنندگان از تلفن همراه در اي شويم

 .   دهديارتباطي و تغيير در الگوي رابطه و رفتار م

 
 ١نمودار 
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، حدود پنج هزار كيلومتر و در ١٣٨٣ همانطور كه نمودار نشان مي دهد در فاصله كمتر از يك دهه در سال 

يي تلفن همراه افزوده شده و در مجموع پوشش   هزار كيلومتر به پوشش جاده١١  تاكنون حدود ١٣٨٤ سال 

تعداد مشتركان تلفن همراه تا پايان دي ماه  .  هزار كيلومتر افزايش يافته است٢٦ هاي اصلي كشور به  جاده

 ميليون مشترك و در شهر تهران ٥/٣  ميليون مشترك رسيد كه در استان تهران ٥/٨  به بالغ بر ١٣٨٤سال 

 درصد ٦/٥ بدين ترتيب ضريب نفوذ تلفن همراه دركل كشور از .  بالغ بر سه ميليون مشترك خواهيم داشت

 .   درصد رسيد٤٣  درصد به حدود ١٩ و در شهر تهران از  درصد ٦/١٢  به ١٣٨٢ در سال 

ي تلفن همراه قرار   شهر جديد، تحت پوشش شبكه١٣٠  ١٣٨٤ شهر جديد و در سال ١٤٣ ، ١٣٨٣ در سال 

ي موجود  ي شبكه و توسعه نامي  اند، به عبارت ديگر عالوه بر افزايش تعداد مشتركان در نقاط ثبت گرفته

ي تلفن همراه قرار   تحت پوشش شبكه١٣٨٤ سال يمه هاي تا ن١٣٨٣ ديگر از سال  شهر جديد٢٧٣ شهري، 

 .   شهر رسيده است٩٨١ گرفته و در مجموع شهرهاي تحت پوشش تلفن همراه كشور به 

شود كه بيشترين آن در  ي تلفن همراه كشور رد و بدل مي  در شبكهSMS ميليون ٩ روزانه به طور متوسط 



 ٤

نقل از مديرعامل شركت ارتباطات سيار خبرگزاري دانشجويان ايران (.  شود مي شب انجام ٢٣ ساعت 

٢٩/٩/١٣٨٤(   . 

 

  مکان–ان زمان يتلفن همراه و فاصله م

 

 توان ين مفهوم ميبا ا.  است"  مکان–فاصله زمان  "ي اجتماعي سنخ شناسي براياتي حي از ساز و کارهايکي

ن يي استفاده در روابط قدرت تبي براي و مکانيص منابع زمانيخصک جامعه را در کنترل و تيت افراد يقابل

 است؛ يدي توليروهايانگر توسعه نيب) گري دييزهايهمراه با چ (يصي مکان تخص–بسط فاصله زمان .  کرد

انگر ي بييش چنان فاصله هايافزا.   استيانگر توسعه ابزار مراقبتي بيصي مکان تخص–بسط فاصله زمان 

 مکان منجر - به امکانات، نابرابر باشد، بسط فاصله زمان يع دسترسي که توزيزمان:  استي بشريدستاوردها

 يشتري بي که به منابع دسترسين عموما کسانيبنابرا.   شوندي مي از عامالن اجتماعيت برخيش قابليبه افزا

، يه داريرسرماي غيادر کشوره.   مکان خواهند بود–ش فاصله زمان ي از افزايريداشته باشند، خواهان جلوگ

 ي گوناگوني مکان در حوزه ها–ل هستند فاصله زمان ي مايصي با توجه به منابع تخصياسيصاحبان قدرت س

 شدن ، تحت ي دولت، مليزي برنامه ريتهايکه ظرفيابد در حالي کاهش يت خصوصير کاهش قلمرو مالکينظ

ابد، تا ي يش مي افزايبر منابع اقتدار، توسعه کنترل دولت محور يکنترل قرار گرفتن مؤسسات اقتصاد

ک دوره يدر مقابل، در شروع .  ابديش ي مکان افزا–افته و فاصله زمان ي کاهش يصي منابع تخصيتهايظرف

ل يتقل.  ل دارد دولت را وادار کند تا کنترل اش بر اقتصاد را گسترش دهدي تماي، بورژوازيرشد اقتصاد

شه در ي که ريه داران با استفاده از قدرتيسرما.   کندي را فراهم مياز بورژويتهايش ظرفي امکان افزاييگرا

 مکان - کنند با تالش در جهت کاهش فاصله زماني مي دارد سعيصي به منابع تخصي دسترسينابرابر

 بسط فاصله يدر هر حال، محرک اصل.   کننديري جلوگيصي مکان تخص–، از کاهش فاصله زمان ياقتدار

) يه داريسرما (يدر جوامع طبقات.  سته از اشکال متفاوت تضاد و رقابت در جوامع است مکان برخا–زمان 

ان ي مي شود که به صورت رقابت اقتصادي شروع ميصيز از تضاد بر سر منابع تخصين امر قبل از هر چيا

ها بر سر ن تضاديف نشده اند، اي تعري که طبقات به روشني دهد؛ در جوامعي ميه داران رويکارخانجات سرما
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 –ن کننده فاصله زمان يين لبه تعيبنابرا.  ردي گي صورت مي منطقه ايا رقابتهاير ارتش و ي نظيمنابع اقتدار

ن مسئله ي کند، و هميدر جامعه باشد، تفاوت م" اساس قدرت"نکه کدام نوع از منبع يمکان بر اساس ا

 ,Giddens( کننده تر خواهد بود نيي تعي اجتماعي کند که کدام بعد از فاصله در تضادهايمشخص م

١٩٨١: p ٥٠.  Giddens ,١٩٧٩ :p ٩٤(. 

ز به نوبه خود يد که آن نيگرد"  مکان–فاصله زمان " قابل توجه در يجاد کاهشي همراه باعث ايظهور تلفنها

ود  موجيهايعصر تلفن همراه به نابرابر.   از افراد بخصوص در کنترل منابع شدي برخييمنجر به کاهش توانا

ش ي دولتها و افزايزي برنامه ريتهاين امر توأمان به کاهش ظرفيا.  ان دادي به منابع پايع و دسترسيدر توز

دنز يکرد گي تلفن، که بر اساس رويب، اجتماعات بين ترتيبد.   افراد منجر شديت خصوصيقلمرو مالک

 ي آنها، ميي الخصوص نوع روستاي کرد، و علي طبقه بندي توان آنها را به عنوان جوامع طبقاتي، م)١٩٨١(

 بر تلفن ثابت ير و مبتنيرفراگين، کم دوام، غيي پاي فناوري خود که متصلب، دارايتوانند از نظام مخابرات

 يشيابد، شمار مشترکان تلفن همراه از تعداد مشترکان تلفن ثابت پين روند ادامه ياگر ا.  است، خالص شوند

 از يينها نشانه هايد بتوان گفت ايشا.   مکان در جامعه است–دن زمان ن همانا فشرده شيا.  خواهد گرفت

 به جوامع ي کند که جوامع طبقاتيان بري را فراهم مي مي باشند که در آن، فناوريته متأخر ميظهور مدرن

ما  کرده است که در آن شيزي از تلفن همراه را برنامه ريران نظاميشرکت مخابرات ا.   محور گذر کنندييدانا

 تواند صدها ين امر ميا.  )٢٠٠٤ران، يشرکت مخابرات ا(د ي کنينه پرداخت ميافت خدمات، هزي دريبه ازا

ا ي يل ماليکه ممکن بود آنها به داليند، در حاليون تن را قادر سازد از تلفن همراه استفاده نمايليم

 همراه در ي است که تلفنهايهين، بديبنابرا.  ک خط تلفن ثابت شونديک هرگز نتوانند صاحب يبوروکرات

ش يدايش در پيشاپين امر پيا.  ديان خواهند گرديراني اي در سبک زندگي گسترده ايسينده باعث دگرديآ

 همراه با يتلفنها.  ر داده استيي از رفتار مصرف کننده قابل مشاهده است که روابط ما را تغيدينوع جد

 توانند از يت گشته اند و بدين سبب افراد مي فرديا، باعث بسط فضيميضربه زدن به سلسله مراتب قد

.   گشته استيع تحوالت رفتاري همراه باعث تسريظهور تلفنها.   استفاده کنندين تلفن همراه خصوصيچند
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گسترش .  ستيشان ني اي و رقابتي اجتماعيهايک از دگرگونيران، قابل تفکيسرگذشت کوتاه تلفن همراه در ا

 .  كه آنچه شنيده مي شود صداي افراداست، نه جامعهفرديت به معناي آنست 

 مصرف تظاهري تلفن همراه

کسان يافته يت آن با نسبت آن در جهان توسعه يران نسبت به جمعيتعداد استفاده کنندگان تلفن همراه در ا

را در اماکن  دامنه استفاده روزافزون از آن ي تواند به آساني مياما، همانگونه که اشاره کردم هر کس.  ستين

نکه استفاده کنندگان از تلفن همراه را مصرف کنندگان ي توان علت ايم.  دي مشاهده نمايا خصوصي يعموم

 ١٩٧٥(ن وبلن يه طبقه مرفه تورشتايکه در نظر" مصرف تظاهري"م با استفاده از اصطالح ي ناميتظاهري م

گاه يده تظاهري از تلفن همراه کسب پا در استفاييعلت خودنما: ح داديبه کار رفته است، توض]) ١٨٩٩[

 تهران کمتر از تعداد آن يابانهاينکه تعداد استفاده کنندگان تلفن همراه در خيرغم ايپس، عل.   استياجتماع

نطور به ي، اما اغلب ا) تلفن همراه استيران داراي نفر در ا٢٠ک نفر از هر يحدود (و است يا توکيدر لندن 

همانگونه .  افته استي توسعه يشتر از شهرهايفاده کنندگان تلفن همراه در تهران بد که تعداد استي آينظر م

افته و تظاهر در انجام ي توسعه يانه تر نسبت به شهرهاين تصور به خاطر استفاده خودنمايکه گفته شد ا

ه مدل يد خاطرنشان ساخت که افراد با تشبين بايعالوه بر ا.  ديري گي شکل مي عموميمکالمه در مکانها

 .   کنندي به آجر، از مصرف آنها اجتناب مي گوشيمي قديها

که ي است، معمول است، در حاليشتري امکانات بي که دارايبي کوچک جي هايدرعوض، استفاده از گوش

 شود ي نمي زنگاربسته در خطوط تلفن ثابت نشانه دور بودن از مد تلقيمي قدي هاياستفاده از گوش

)Corrigan ١٩٩٧, p ک کد ين است که استفاده کنندگان تلفن همراه يده جالب توجه ايپد.  )٩-٧

ز از يک رستوران ني تواند در ازدحام يد، ميبه عنوان مثال، نسل جد.  جادکرده انديد را اي جدي به کلياجتماع

ز گوش  ايبر عکس، مردم حت.  دي آي بالقوه آزاردهنده به شمار نميگر کارين امر ديا.  تلفن استفاده کند

 بتواند ين کار که کسي اين امر نشانه آن است که ارزش اجتماعيا.   برنديگر لذت ميدادن به مکالمات همد

 ي ميشما هر روزه به آسان.  اد استي زنگ بزند فوق العاده زيدر هر وقت و از هر نقطه که بخواهد به کس

 يکه گوشيد که در حالي را مشاهده کنيکسان از ياري اتوبوس، بسيستگاههاي تهران، در ايابانهايد در خيتوان
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د عمدا ينکه بخواهيد بدون اي توانيم.   کنندي بلند صحبت ميشان را به گوش خود چسبانده اند با صدا

 از خانواده و يا عضويک دوست ي درباره روز تولد يمکالمه ا: ديند بشنوي گويد، آنچه را ميياستراق سمع نما

 ي شان به آن بلندي کنند که با فرد کناري بلند صحبت ميد که آنها به قدريني بي ميگاه.  گريز ديا هر چي

ن بود که بدون يقبال رسم بر ا.  ندي جمع سخن بگوي که بخواهند براي کنند، اما نه به آن بلنديصحبت نم

 اوقات خطوط تلفن همراه ي شد، اما امروزه،برخيگران ممکن نمي الزم، استراق سمع مکالمات ديتقال

 يم نگاهي، که مجبورين مواقعيدرچن.  ميهدگران گوش فراي دي دهند تا به صحبتهايامناسب به ما امکان من

 از ين، اکنون برخيبنابرا.  مي آوري ناشناس سر در مي مردمانيم، از کار و زندگياندازي افراد بيواريبه چهار د

به نظر .  ميگران، الش کني ديدن صحبتهاي اجتناب از شني گوش دادن يواشكي، بلکه برايم نه برايما مجبور

 محتاطانه ي شان رفتاري خصوصيايدن به دني سرک کشي در صدور مجوز برايرانيد مصرف کنندگان اي آيم

 ي مشغول استفاده از تلفن همراه است، ممکن است جنبه هاي که کسياما هر لحظه ا.  داشته باشند

 درباره ي از طرز حرف زدن و تلفظ، طرز فکر وي آگاهيعنگران باشد، که به ميد دي در معرض دي ويتيشخص

 ي شان نمي شغليهاي به خاطر شدت گرفتاري مثال، افراديبرا.  ، و نحوه گذران اوقات فراغت باشديزندگ

ن کار ي کنند، اکنون ايادآوري خانواده ي کار عشق و عالقه خود را به اعضايتوانستند در زمان ترک خانه برا

 سوپر مارکت است که ي هاير چرخ دستي همراه نظيامروزه کارکرد تلفنها.   دهنديانجام مرا در اتوبوس 

 ماست کم چرب ينند که چه کسيگران در آورند و ببي دي خصوصي توانند در آن سر از کار و زندگيمردم م

ش يش از پيشان بيمصاحبه با استفاده کنندگان تلفن همراه نشان داد که ا.  ده استيپس خانواده خريا چي

ک جشن تلفن ي معمول است که زنان موقع رفتن به يران امريدر ا.  رندي گيش تماس ميبا بستگان خو

رد تا يشان تماس بگيگر بخواهند موقع حضور در جشن با اي ديف خود بگذارند و ازکسيهمراهشان را در ک

شان ي با ايد که منتظرند تا کس کننيشان همواره تظاهر ميا.  ن بکشديري بتواند تلفن اش را به رخ سايو

م که آرام در يده ايبارها افرادي را د.  افتدين اتفاق بيست ايدانند که قرار نيکه خود ميرد، در حاليتماس بگ

 کنند که يشان ميبهاي جي پرند و آنچنان شروع به جستجوي خود ميستاده اند اما ناگهان از جاي ايگوشه ا

رون ي تلفن همراه بيد که گوشيني بياما شما بالفاصله م.  زيده است کند چيزي آنها را گيآدم تصور م
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 يام کوتاه فرستاده شده است ميش را به خاطر طنزي که در پي خنده هاي شود و سپس صدايده ميکش

 .  ديشنو

دار يک ديک انتظار نامعلوم تا لغو يرفته شده است که اجتناب از ي پذيکارکرد تلفن همراه به طور گسترده ا

ش از تلفن ي پي زندگيبهاي رسد فراز و نشيبه نظر م.   شوديام کوتاه را شامل ميک پيله فرستادن يوسب

.   آورديد به ارمغان مي جديي ما هراسهاين حال، تلفن همراه براياما در ع.  ده باشديهمراه اکنون به سر رس

شان تلفن همراه خود ي از ايکيرا که يرد زيما را فرا بگيک هواپي اوقات ممکن است ترس مسافران يمثال، برخ

 يخچه جهانيتار: در کتاب خود، تماس ثابت) ٢٠٠٣ ,Agar(همانطور که جان اگار .  را خاموش نکرده است

ک نبوده ي تکنولوژيروسيوع وير شي همراه در جهان نظيوع اثرات تلفنهاي کند، شيتلفن همراه ، استدالل م

 خود را بر نظام ييفردگرا: شان آماده بودي استقبال از ايد که جامعه برا ظهور کردنيبر عکس، آنها زمان.  است

 يريزم در اتحاد جماهيل کرده بود، کمونيافته تحمي در جهان توسعه يميپدرساالرانه قد- يسلسله مراتب

دها در خصوص آن، در حال ي شدن با کنار گذارده شدن ترديات جهانيده بود، و نظريسابق به بن بست رس

 .   بودغلبه

 ي کردن، زبان و کد اجتماعيمتن

 کردن يمتن.  مي بکني داده است اشاره اي روي متنيامهاي که در پيراتييسته است به تغيان شاين ميدر ا

به .  ر افراد باشندي با سايج شده است که خواهان هماهنگي راييان افراد و فرهنگهايژه مي همراه به ويتلفنها

 مسلمان در سنگاپور حکم ي گزارش داد که مقامات عال٢٠٠١ در سال ي سي بي بيعنوان مثال، بخش جهان

 همراه خود، همسرانشان را ي توسط تلفنهاي متنيامهاي توانند با فرستادن پيداده اند که مردان مسلمان نم

ن مباحث پس از آن شروع يا.  ان داديده بود پاي که هفته ها طول کشيم به مباحثين تصميا.  طالق دهند

 تواند به عنوان مصداق ي از تلفن همراه ميام متنيک پي حکم داده بود که ي در دبيشده بود که دادگاه

 توانستند با سه بار گفتن يطبق آن حکم مردان مسلمان م.  رفته شودي مرد پذياعالم مکتوب طالق از سو

 گفت که ي توان به روشنين حال، نميبا ا.  ق تلفن همراهشان، همسرانشان را طالق دهندياز طر" طالق"

د، ي در متون ديني خواهد گردي اساسيريي منجر به تغيد توسط نهادهاي سنتي جديرش کارکرد فنآوريپذ
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روشن است كه روحانيان مخالف .  ل گردندي تبدي عرفي به اموري که اخالق و فقه اسالمين معنيبه ا

 که سبک ١٩٧٠ و ١٩٦٠ ي دهه هاي فنآورن وجود، بر خالفيبا ا.  ستندين ني نويهاياستفاده از فنآور

ر ي اشخاص تأثيدادند، ظهور تلفن همراه به سرعت بر رفتار و سبک زندگير قرار مير تحت تأثي را با تأخيزندگ

 .گذاشته است

ل کنند که ي تبديي خواهد مکالماتشان را به متنهايشتر دلشان مين جوانترها هستند که بيدر هر حال ا

 ييامهاي استقبال از پي برايگريل ديامها دليت کوتاه شدن پيمطلوب.  جود در صدا است از احساسات مويعار

.  )٥٦ p ,٢٠٠٠ Plant(زتر هستند ي جسارت آمي تر، و حتير رسميح تر، غي است که ساده تر، صريمتن

خود را ح ي صريامهاي توانند پيران اکنون مي توان گفت استفاده کنندگان بزرگسال تلفن همراه نيز در ايم

.   رفتار مصرف كنندگان تلفن همراه در ايران را نشان مي دهد١جدول شماره .  نديبدون خجالت ارسال نما

 شده است در يرا راه اندازيران كه اخيام کوتاه تلفن همراه در ايخدمات مختلف تلفن همراه بويژه خدمات پ

در هفته نخست .   کننديستفاده م اي گوناگونيوه هايمردم از خدمات به ش.  جدول منعكس شده است

 .)١٣٨٢ ي د٢٥ تا ي د١٩ (٢٠٠٤ه يژانو

اما .  )٢٠٠٤ران، يشرکت مخابرات ا(ام کوتاه فرستادند يون پيلي م١٠ش از يران بيمشترکان تلفن همراه در ا

ن خصوص ي در ايقي انجام تحقي برايد کميالبته شا.  مييز توجه نماين خدمات در زبان نير ايد به نحوه تأثيبا

 مکالمات ي سازيمتن.   از زبان پنهان در حال ظهور باشدي رسد نوعي زود باشد، اما به نظر ميران کميدر ا

 که من جستجو کرده ام، درباره ي فارسيچکدام از لغتنامه هاي گذارد؟ هي ميري زبان چه تأثيواقعا بر رو

 ارتباط ي سازيمتن.  ز صادق استي نيسيانگل ين امر در مورد نسخه هاي نگفته اند، اما ايسخن"  کردنيمتن"

ز يرد که شامل فاصله ني کاراکتر را در بر بگ١٦٠ تواند تا ي دارد که ميام کوتاه تلفني با خدمات پيتنگاتنگ

 .   هستندي سازياختصارات جوهره متن.   باشديم

 ٢٠٠٣ن سپتامبر تا نوامبر يران بي رفتار مشترکان تلفن همراه در ا١جدول 

 ۵۸۶،۶۱۵،۷۸۵ د مکالماتتعدا

 ۵۶۱،۱۵۰،۰۷۷،۱ (دقيقه(زمان مکالمات 

 ۱.  ۳۷ (قهيدق(ن زمان هر مکالمه يانگيم

 ۶۶۵،۹۷۱،۵۳۱ تعداد مکالمات تلفن همراه به تلفن همراه
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 ۰۲۳،۱۷۹،۱۶۶ تعداد مکالمات تلفن همراه به تلفن ثابت

 ۰۷۲،۲۹۴،۴ تعداد مکالمات تلفن همراه به تلفن ثابت خارجه

 ۸۲۶،۱۷۷،۸۳  کوتاهيتعداد پيام ها

 ۲۴  هر مشترکي کوتاه برايتعداد پيام ها

 رانيشرکت مخابرات ا: منبع

هر خرده .   شودي باعث استحکام خرده اجتماعات مي سازي توان گفت متني مياز نقطه نظر جامعه شناس

 ساز يجا، خرده گروه متننيدر ا.   مخصوص به خود باشديي شناساي سبکها و کدهاي تواند داراي ميگروه

 جوانان ي برايت فراواني جذابي داراي سازيمتن.   دارندينييالت پاي هستند که تحصيشتاز همانا افراد جوانيپ

 يکوتاه ساز.   کنندين مي مخصوص گروه عجي زباني کوتاه خود را با کدها و مشخصه هايامهايآنها پ.  است

 که يا افرادي (يجه هر فرد خجالتيدر نت:  کنديل مي مکالمات و نقل قولها تبديفوق العاده آنرا به قالب کتب

 ارتباط ي توانند به راحتيم)  از احساسات در آنها ممنوع استياري هستند که ابراز بسيي فرهنگهايدارا

 .  ت نقل قولها را بر عهده داشته باشنديستند مسئوليرا مجبور نيدلخواه خود را برقرار کنند ز

 دهد تا ي به آنها امکان مياستفاده از زبان مخف.   پردازندي متفاوت از بزرگان به مکالمه ميوه ايانان به شجو

گر از مفرها در ي ديکيام کوتاه يپ.  )٢٠٠٠ Rautiainen(ز سازند ي بزرگساالن متماياي خود را از دنيايدن

 يم ميت که در مورد پاسخ دادن و زمان آن تصمرنده اسين گيام کوتاه، ايبا کاربرد پ.  قلمرو تلفن همراه است

ن پاسخها به يقتر آماده سازد، بنابراي دقي دهد تا اگر بخواهد پاسخيرنده فرصت مين، به گيعالوه بر ا.  رديگ

 يستارهايانگر ايگر مکالمه باشد، بي به سخنان طرف دينيشبيرقابل پي و غيک واکنش لحظه اينکه ي ايجا

 ييمداخله جو"  کند، يهمانگونه که گسر خاطرنشان م.  )٢٠٠٣ ,Geser( خواهد بود ثابت و قابل اعتمادتر

 در SMSافت کننده يرا که دري افتد، زي اتفاق ميار کمتر از مکالمات تلفني کوتاه بسيامهاي در پيا فضوليو 

 وجود ييمهااي فرستادن چنان پي برايل کمتريجه تمايدر نت.  ر استين زمان آن مخييز تعيپاسخ دادن و ن

 يک تماس شفاهيا رابطه را با ي نکند، پاسخ ندهد، و ي تواند به آنها توجهيافت کننده ميرا که دريدارد ز

 ؟ي کنيچه کارها م"ر يح نظير صريک سوال غي.  م تر سازديوخ
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گران را يت ديمي سازد و صمينوع مکالمه را مشخص م" کشنبه خوب بود؟ي روز يقي موسي کنيفکر نم "اي"

 .   شودي مشخص ميت ادامه مکالمه در همان سطح قبلي و اهميق ويدر پاسخ طرف مقابل، عال.  دي آزمايم

نکه به يا ايند و ي را بگشايديرند که باب صحبت جدي گيم مين تصمي در چرخه مکالمه طرفيدر قدم بعد

 را بدون SMSتوان  يار روشن است که مين، بسيعالوه بر ا.  )١٩٩٩ Ling/ Yttri(مکالمه خاتمه دهند 

 در تضاد با مکالمات تلفن همراه است که ممکن است به يدگين پوشيا.  افت کرديگران دريجلب توجه د

 توان به تفاوت آن ين صورت، ميبه هم.   دهديگر روير منتظره و در حضور ناخواسته افراد دي کامال غيصورت

ف توسط رابط ها هستند ي و توقيري قابل رد گيتاشاره کرد که به راح) ر نامهينظ(گر مکاتبه يبا انواع د

)Ling/Yttri جه، يدر نت.  )١٩٩٩SMSاز يري جمع کثي اجتماعير فضايي در تغي کارکرد قابل توجه 

نده يل کرد که در آي تبدييتهاي استوار بود به ظرفي تصادفيدارهاي را که اغلب بر ديافراد داشته است و روابط

 که ي مکرري موارد، با فراهم شدن امکان تماسهاين امکان داشت در برخيهمچن.   بودنديقابل بهره بردار

 ,Geser(کتر گردد ي نزديجاد روابطي داشت، منجر به اي و فردي روانيهاي به تالشها و گرفتارياز کمترين

٢٠٠٣(  . 

 ام کوتاه،ين، پيبنابرا.  ام کوتاه استي جالب پي هايژگيگر از وي ديکينه مبادله يک بودن در پرداخت هزيشر

 نشده اند ي اجتماعيررسميک رابطه غيوارد ) هنوز( که ييان شرکايمتوازن را م" يمبادله اقتصاد"ک يامکان 

محسوب کرد که " ي اجتماعيمبادله ها" توان جزو ي را مي تلفنيدر مقابل، اغلب تماسها.   سازديم فراهم

نه مکالمه به خاطر تدوام ي و عدم توازن در پرداخت هزده استيجاد گردي روند که قبال اي به کار ميدر روابط

 .).٨٨ff ,١٩٦٤ Blau(رفته شده است ين پذي طرفيرابطه متقابل از سو

 ١٣٨٤ سال ي که مخابرات آن را از ابتدا- SMS -در ايران در نزد كاربران تلفن همراه سرويس پيام کوتاه 

هزينه .  حبوب ترين خدمات تلفن همراه بوده است موجود در شبکه فعال کرد مي سيم کارت هاي تماميبرا

 انتقال يک خبر، وضعيت و يا لطيفه از جمله داليل اين محبوبيت به ي براي يک پيام متنيپايين و قابليت ها

 به ي مطرح سياسي متعدد از شخصيت هاي ارسال لطيفه هايهم اکنون از اين سرويس برا.   رونديشمار م

 با نگاه طنز آميز اين موضوعات مختلف سياسي و اجتماعي را ي کوتاه بسيارييام هاپ.   شوديوفور استفاده م
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هم اکنون در ايران .   از مشترکان ارسال مي شودي بسياري برايتحت پوشش قرار مي دهد و در سطح وسيع

  کوتاه رسيده به موبايل مشترکاني محدود، موضوع خواندن جديدترين و جالبترين پيام هايدر جمع ها

 نيز گسترش داده ي به صورت تفريحي را حتي استفاده از اين وسيله ارتباطيمعمول شده و عمال شيوه ها

 ي، استفاده هاي شود با گسترش خدمات پيشرفته تر، مانند ارسال عکس و موسيقي ميپيش بين.  است

معه مصرفي در ايران در نتيجه مي توان گفت جا.  سرگرم کننده از اين وسيله بيش از اين گسترش پيدا کند

 .  از تلفن همراه به مثابه دستگاه ارتباطي سرگرم كننده نيز سود مي برد

 رانياقتصاد صنعت تلفن همراه در ا

ح يد توضي جدي فرهنگ مصرفي هايژگيت دارد تا در باره ويم اهمينکه به اقتصاد تلفن همراه بپردازيقبل از ا

 ياي در دنييرد که رشد و گسترش تلفن همراه مانند هر کاالت داي از آن جهت اهممسئلهن يا.  داده شود

کند لزوما ي که در بازار رقابت مييگر، کااليبه عبارت د.   کنديدا مين فرهنگ معنا پيد در اي جديمصرف

فرهنگ " تر در کتاب ياسل.   پاسخ داده استي است که به فرهنگ مصرفييست بلکه کاالي برتر نييکاال

 مدرن برابر بدانيم، دادن يرا بادنيا" يفرهنگ مصرف" کند که اگر ين بحث را مطرح ميا" تهي و مدرنيمصرف

 : آن عبارتند ازي از مهمترين ويژگيهاين اساس برخيبر ا.   ساده از آن ممکن نخواهد بوديتعريف

 جديد هسته اعمال ي اين گفته آن است که در دنيايمعنا.  ، فرهنگ مصرف استيفرهنگ مصرف) ١

، ايده ها، آرزوها، و هويت ها، بيشتر در رابطه با مصرف تعريف شده و جهت ي فرهنگيو ارزش ها ياجتماع

، فرهنگ يبنابراين ديگر از فرهنگ زميندار.  ي مانند کار و شهروندي يابند تا توسط ديگر ابعاد اجتماعيم

 خاصي از نيازها و اشياء ي توان به الگوي نمياز اين رو مردم را بسادگ.   گوييمي، و غيره سخن نمينظام

 .  مربوط دانست

 است که ي به اين معنياين ويژگ.   بر روابط بازار استي، فرهنگ جامعه مبتنيفرهنگ مصرف) ٢

مصرف مدرن .   گيرد که روز به روز در حال گسترش هستندي از طريق بازارها جهت ميانسان تعامالت

براي مطالعه بيشتر نك، آبركمبي، (.  مصرف کاالهاست شود و به شکل يبوسيله روابط بازار حل و فصل م
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عنوان يك جامعة خوب مطرح شده است كه ادعا  به» بازار باز«در جهان كنوني، بينش .  )٣٥١ :٢٠٠٠

 .  كند كنندگان عقالني عرضه مي شود ثروت، كاالها و خدمات و آزادي انتخاب را به مصرف مي

 ي اغلب با ايده مصرف توده اي، فرهنگ مصرفييعن.   است و عامي در اصل غير شخصيفرهنگ مصرف) ٣

 يدر فرهنگ مصرف.   کندي تمام جمعيت ساده مي شود، زيرا اين امر تعميم مصرف کاال را براي ميشناساي

.   برندي شوند، بيشتر لذت مي شوند و هرچه بيشتر گم ميافراد از در ميان عرضه كاالهاي ارتباطي گم م

 )١٣٨٤نك، سعيدي، (

مصرف کننده جديد .   کندي مي شناسايي خصوصي را با انتخاب و زندگي آزاديفرهنگ مصرف) ٤

 ي و عام حق انتخاب افراد را افزايش مي توان گفت، مصرف توده اياز اين رو ، م.   کنديانتخاب م خودش

به دنبال ضمن اينکه اين مصرف کننده نيست که .   انجامدي مي زندگيدهد و بهدموكراتيزه شدن فضاها

 اوست؛ برعکس اين توليد کننده است كه بايد در جهت بيان مصرف يتوليده کننده و اسير دام فريب ها

 فصل :١٩٩٧كوريگان، ( کننده از طريق در نظر گرفتن حق انتخاب او در ساخت، توزيع، و فروش کاالها باشد

 قيمت در حداقل ياقتصاددانان شكل گيريا به تعبير ( دموكراتيزه شدن ،يبنابراين، پيامد فرهنگ مصرف.  )٤

 .  چه در فرآيند توليد، چه توزيع و چه مصرف است) سطح خود

 بين كاالها يهمين امر به تنوع و تكثر در كاال و جامعه مصرف.   در اصل نامحدود استي مصرفينيازها) ٥

 .  )٣٢-٢٤: ١٩٩٧ ،اسليتر(ه است انجاميد

ها و   كه نمايش يكي از ويژگيهاي آن است با گذر از خيابانيفک جامعه مصريران به عنوان ي ايمعرف

شهرهاي بزرگ روز بروز در معرض نمايش كاالها بطور عام .   شهرهاي بزرگ بخوبي مشهود استيها بزرگراه

ها را پوشانده   که کناره راهيا  کننده  بزرگ و خيرهي تبليغاتيو كاالهاي ارتباطي بطور خاص هستند، تابلوها

  . است

 به اين شکل و در اين ي تبليغاتيدر گذشته اي نه چندان دور تابلوها.   مربوط به دهه اخير استمسئله اين  

اگرچه اين تابلوها نشاني از گسترش بازار رقابتي نيست .   شديابعاد بزرگ در شهرهاي بزرگ به ندرت ديده م

 است اما همين شركتها نيز با توجه به يت تبليغايها  از شرکتيو بنظر مي رسد كه تنها در اختيار معدود
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در .  فرهنگ مصرفي عمل مي كنند و حق انتخاب مصرف كننده را در كاالهاي ارائه شده در نظر مي گيرند

، ي تلفن همراه که تقريبا همگيها يگوش.  اين ميان رشد كاالي ارتباطي تلفن همراه بسيار برجسته تر است

ترين  اند، گرانقيمت  آنها سفارش داده شدهي و از طرف نمايندگان داخلدهند ي را تشکيل مي خارجيها مدل

 به استفاده ياين موضوع در واقع نشان گر تمايالت جامعه ايران.  اند  را به خود اختصاص دادهي تبليغاتيفضاها

ه در نظر  براي اين كاال در سال آيندي ميليون متقاض۱۳ در حدود يپيش بيني ها بازار.  از تلفن همراه است

در تهران در كمتر از يك دهه فضاي .  اين تفاضا از سوي تمامي گروه ها بويژه جوانان است.  گرفته است

رشد فروشگاه ها و پاساژها كه فضاهاي خريد و .  برخي از خيابانها براي ارائه اين كاال تغيير اساسي كرده است

 .  گردش ايجاد كرده اند بر محور اين كاالهاي ارتباطي است

 

 ت و اعتماديتلفن همراه ، عدم قطع

 

آنها اسم و .   شونديل به محارم ما ميدر واقع آنها تبد.  مي گذراني همراه خود مي را با تلفنهاياديما زمان ز

آنها حامل .   ما باخبر هستندين تماستهايآنها از آخر.   داننديک ما را ميان و دوستان نزديشماره تلفن آشنا

د و پر ي کامال جدييورود تلفن همراه به جمع، فضا.  وانند مثل تمام محارم آنها را فاش کنند تياسرارند و م

ک ي در يچرا او تلفن اش را خاموش کرد؟ اگر شما موقع صحبت کردن با کس.   کنديجاد مياز سوءظن ا

 هم يدن از شانه هاير سرک کشيقا نظيد دقيش تلفن همراه خود را چک کني مدام صفحه نمايهمانيم

گذشته از همه .  ديشتر دوست داريد که او را بي هستيد منتظر آمدن کسيصحبت خودتان است تا نشان بده

 يي مثل تصادف خودرو، تنهاييتهايک تلفن همراه افراد را در موقعي دهد که داشتن يقات نشان مينها، تحقيا

 .   استفاده کنندينست از خدمات فور سازد که به موقع خواهند تواينها مطمئن مير اي شب، و نظيکيدر تار

 

 ندهي و آيتلفن همراه ، سبک زندگ

شتر از يار بير داده است که مردان بسيي آنها را تغي سبک زندگيان به گونه ايرانيان ايظهور تلفن همراه در م

م اما يران نداري از شرکت مخابرات ايقيچ داده دقيالبته ما ه.   گذرانندي تلفن ميزنان وقت خود را پا
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به .  شودي جوانان محسوب ميتلفن همراه هنوز جزو ملزومات زندگ.  ن موضوع استيانگر ايمشاهدات ما ب

ک يه ي تهيز اکنون در پياما چهل ساله ها و پنجاه ساله ها ن.  عبارت ديگر، همچنان مصرف متظاهرانه دارد

ن باشد که يمراه مشغول صحبت اند ا هيش از زنان با تلفنهاينکه مردان بيد علت ايشا.  خط تلفن هستند

 که يکه زنان در خصوص صورت حسابي کنند در حاليک بازيشتر دوست دارند با محصوالت تکنولوژيمردان ب

چه .  ت تلفن همراه نداشته باشندي در مالکي رسد طبقه و ثروت نقشيبه نظر م.  ارنديد پرداخته شود هشيبا

 دهد که يمصاحبه ها نشان م.   کندي از تلفن همراه استفاده مم کهي کني ساده را مشاهده ميبسا کارگر

جاد يمو کوپمان اي تيآنچه که دانشمند فنالند.   کنديدا مي از آموزش پيشتريت بيتلفن همراه دارد اهم

شتر ي سالمندتر بيگروهها.   گذشته استينسلها د مورد انزجاري همراه ناميتوسط تلفنها" فرهنگ مزاحمت"

ند تلفن همراه باعث بروز ي گويان مي سنت گرا.  رنديگيرالزم خرده مي غي تلفنهاي از تماسهااز نوجوانان

 جواب ي رو در رو در برايک گفتگويهمانگونه که گفته شد، قطع کردن :  گستاخانه شده استيرفتارها

در .  است يک هم صحبت در مهماني يدن از شانه هايدادن به تلفن همراه در واقع معادل مدرن سرک کش

 آزاردهنده ي جواب دادن به تلفن همراه کاري دانند قطع کردن صحبت براينکه همه ميرغم ايهر حال، عل

ن يقت اين نکته ناتوان باشند، اما حقين از فهم ايد والديشا.   کندي از آن احتراز مياست، اما باز کمتر کس

ل يگر چه دليد.  گر هستنديکديدن نسلها از  همراه که همه جا حضور دارند در حال جدا کرياست که تلفنها

له مدروز است؟حوزه يک وسي، بلکه يکيک ابزار مکانيله نه ين وسيد ايد که قبول کني خواهي ميمحکمتر

شتر کشورها در ساعات شبانه به توالت ين تلفن ها که در بيا.   شودي روز بروز کوچک تر مي عموميتلفن ها

 انها را ي اجتماعي همراه فضاير روبرو شده بودند اما ورود تلفن هاييتغ يل شده بودند تا کمي تبديعموم

 ي است که نشانگر شکست فاصله اجتماعي اجتماعي از فروپاشين نشانه کوچکيد ايشا.  تنگ تر کرده بودند

نده با ماست اما ما هنوز با آن ين است که آي روند گسترش تلفن همراه اينيشبيب در پيمسئله غر.  است

 مثل تلفن يگريچ محصول دياد ندارد که مصرف هيخ به يتار.  ستيز نين تعجب برانگيا.  مياه نشده اهمر

 که تلفن همراه هنوز يده سال قبل، موقع.  افته باشديج ير داده و ترويين سرعت جامعه را تغيهمراه با ا
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 ي نمي شد، کسيده ميه کشي ثروتمندان به رخ بقيد مثل آجر در خودروهاي پر زرق و برق بود که باييکاال

 . ن مصرف آنها را تصور کندين چنيتوانست رشد ا

م ير کرده اند که ما فرصت نکرده اي ما را تسخير ابزارها، آنچنان زندگي همراه، بر خالف سايلفنهات

 يازيگر به آنها نيشما د.  دي تان را کنار بگذاريساعت مچ.  مي خودمان را با آنها هماهنگ کنيزندگ سبک

 زمان را به شما اطالع خواهد دهد، - ساعت روز را با شماست٢٤ که –ش تلفن همراهتان يصفحه نما: ديندار

 يمچياما مردم هنوز هم ساعتها.  دار خواهد کردي خواهد کرد، و موقع صبح شما را بيادآوريزمان قرارتان را 

مک لوهان گفته است خودشان را  توانند همانگونه که مارشال يرا که آنها نمي کنند زيشان را حمل م

 .  دهند" توسعه"

ادداشت روزانه، ي، دفتر MP٣ک ضبط يو، ي راديد که داراي کنيداري را خريي هايد گوشي توانيشما اکنون م

ک ضبط صوت، يک مودم، يپ، ين تايک ماشين حساب، ي ساده، ماشييدئوين ويک دوربين، يم، دوربيتقو

، دماسنج، يانه اي راي، ابزار بازيسي متن نوي برايل، ابزاريم.  ي اک فرستندهي، ينترنتيک کاوشگر اي

 يي ها تواناين گوشيست که ايالبته الزم به تذکر ن.   خواندن بارکد استي برايدفترچه شماره تماسها، و ابزار

ست ي بايما مقبال ش.  کندي شما را با چند متر اشتباه اعالم ميز دارند که جاي را نيجاد ارتباطات ماهواره ايا

د همه آنها را در ي توانيد، اما اکنون مي کرديه مي مورد هستند جداگانه ته٢٠ن محصوالت را که حدود يا

 توانند آنها را همه ي است که افراد ميله اين وسيتلفن همراه نخست.  دي داشته باشيبيک بسته کوچک جي

 در کنار يفناور.  ديد و کجا هستي هستي داند که شما چه کسيتلفن شما م.  جا با خود حمل کنند

، ي ها را نه فناورينده شکل گوشياما در آ.   کنديشرفت مي پيزه کردن، هنوز با سرعت هراس آورياتورينيم

 .ن خواهد کردييها تعيکه خواست مشتر

درسانه  چنيهاي از گوشيارينده اي نزديك با انواع بسيم و در آيستاده ايها ايانه نسل دوم گوشياکنون ما در م

با .  ا ارسال کننديافت ي را دريبي ترکييهايقي توانند عکسها و موسيم شد که ميد بمباران خواهي جديا

 را که در ير کسيد بود تصويد شما قادر خواهي بازار خواهد گردي راهيها که به زودي نسل سوم گوشيفناور

 رسند به صورت زنده يبقات به ثمر م را که در مساييا گلهايد يد مشاهده کنيحال صحبت کردن با او هست
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 برخوردارند، متناسب با يي بااليها که از فناورينسل سوم گوش(د ي تان تماشا کنيش گوشيدر صفحه نما

 يگر راهيد.  ) شونديان ساخته مي مشترير تقاضاهاي، وسايا شرط بندي يانه اي رايهايق دختران، بازيعال

 يهايگوش که (ييدئوير ويا تصاويون يزي تلوي تان به تماشايگوشش يد از صفحه نماينمانده است تا بتوان

ک يا ين يو، دوربيد رادي خواهد با خري نميکس.  ديبپرداز)  توانستند فقط آنها را ضبط کنندينسل دوم م

 شده ي سبک جاسازيک گوشياما اگر همه آنها در .  نجا و آنجا ببردي آنها را با خود اياتورينيون ميزيتلو

 خود را جشن يين نوزايو دومي همراه، راديب، با حضور تلفنهاين ترتيبد.  مسئله فرق خواهد کردباشند 

 .  )و در خودروها بودين جشن موقع استفاده از رادينخست(خواهد گرفت 

 ي همراه روز به روز براينترنت ، تلفنهايم از اي سيت کاربرد تلفن همراه در استفاده بيس از عدم موفقپ

ا که ي دنينهايتها و دوربيد بود از تمام ساي شما قادر خواهيبه زود.   شوندينترنت مناسب تر ميز ااستفاده ا

د فقط از يتوانستيقبال شما م(د يله تلفن همراه خود مشاهده کنينترنت موجود است بوسيشان در ايدنبالکها

، پرستار بچه يتين امنيک دوربيق يد بود از طريشما قادر خواه.  )ديافت کنير دري تصويکيتراف ينهايدورب

 رود، شما يش ميد که همه کارها طبق روال پيد و مطمئن شويرا از محل کارتان کنترل کن خود

 که به در خانه يد، به کسيک دانشگاه ارائه دهي يک کنفرانس زنده برايتوانست از دوردستها  ديخواه

 .  ديي خانه را خاموش نمايد، و چراغهايکرده است جواب ده مراجعه

همه  چرا در عرض چند سال گذشته،) ١:  مانندي پاسخ مي از پرسشها درباره تلفن همراه بياريتا، بسينها

ونها و رايانه هاي يزي، تلوي صوتيستمهاي همراه، بلکه خودروها، سي نه تنها تلفنها– شده است يز نقره ايچ

ن شانس را دارد که ي ايا مشتريآ) ٢.   استخ فرهنگين نشده در تاريي تبيدادهاي از رويکين امر يا.  دستي

ه يسه نظام سرماين واقعا دسيا ايل به مد روز کند؟ آي را انتخاب کند و سپس آنرا تبدي از گوشينوع خاص

ا مصرف کنندگان نخبه ي خود کند، يهايض گوشيب به تعويد کنندگان است که افراد را ترغي و توليدار

 ي مييچه معنا"  تلفن همراهين الملليفرهنگ ب) "٣ کنند؟ يان وادار م تيض گوشيهستند که شما را به تعو

 سخت گره خورده است، چه مصرف ينده فرهنگ مصرفينده تلفن همراه به آيتواند داشته باشد؟ بهرحال آ

ره بکار ببرند و چه تلفن ي و غي، کارت اعتباريف دستين کردن با کيگزيکنندگان تلفن همراه را تا حد جا
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ار در ي فرد مصرف کننده را اشغال کند رشد روز افزون انتخاب و اختي از زندگينها بخش مهمهمراه ت

 .  ماندي مينده تلفن همراه را همچنان نامشخص باقي آيفرهنگ مصرف
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