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 چکیده
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 .است پرداخته دين عرصه بر مجازی فضای
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 مقدمه
ين اطالعاتی و ارتباطی، اوریی اخير از طريق گسترش فزاينده فندر سال ها های نو

ها در عرصه روابط سياسی، اجتماعی، فرهنگی و دگی انسانتحوالت بنيادينی در زن
گيری نوع جديدی از ارتباطات و پيامد اين امر، شکلکه  دينی به وجود آمده است

 تعامالت انسانی است. 
اوری فنترين شاخصه به عنوان مهم -به خصوص اينترنت -ظهور فضای مجازی

داشته است که از  -جوانانه خاص -ثيرات بسياری در زندگی مردمارتباطات، تأ
گيری يک جامعه آنالين اشاره کرد که کاربران آن توان به شکلجمله تأثيرات آن، می

 کنند. از طريق ايميل و چت با يکديگر ارتباط برقرار می
شخصی و خصوصی که عمومًا از کنترل مراجع  یاينترنت با فراهم آوردن ارتباط

؛      سيله در چنين فضايی تبديل گرديده استترين ودولتی نيز خارج شده، به مهم
ها به وجود آورده از اين رو، فضای مجازی، تحوالت بنيادينی در تعامالت انسان

 ت است. والت، در معنا و مفهوم هوييکی از اين تح که است
ي ت افراد از طريق تعامالت حضوری و به شکل رو در رو و در در گذشته، هو

چنين  ؛ هر چندگرفتزمينی مشخص شکل میيک محيط جغرافيايی و سر
درحالی که امروزه با  تر شده است؛کمرنگ اماتعاملی به طور کلی از بين نرفته، 

 -تیکشيده شدن چنين الگوی ارتباطی سنفضای مجازی، ضمن به چالش ظهور 
يت انسان -عمالً  و  اهيمیابر) ها به وجود آمده استشرايط جديدی در عرصه هو

 (1387 ،گدنه بهنويی
ي های اجتماعی، سياسی، فرهنگی، قومی و دينی تجوانان امروز ايرانی نيز با هو

ای که در اين خصوص فرضيه ؛ندهست هر کدام به نوعی با اين بحران مواجه ،خود
توان مطرح کرد، اين است که فضای مجازی با کم اهميت و کمرنگ کردن می

 ؛شودجاد بحران دينی در بين جوانان ايرانی میساز ايهای آن، زمينههای دينی و مؤلفهسنت
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ي از ت دينی، رابطه معنادار معکوسی اين رو بين استفاده از فضای مجازی و هو
ر فضای مجازی بيشتر باشد، چه وسعت حضور د هرکه بدين معنا  وجود دارد؛

 گردد. ت دينی جوانان ايرانی تضعيف میسطح هوي
باشد، در ادامه به اين  پژوهشرتبط با فرضيه تواند مجا که اين مسئله میاز آن

ت، به تعريف هوياين پژوهش سعی شده  لذا در ؛شودموضوع نيز پرداخته می
ها و فضای مجازی و نيز  تأثيرات فرهنگی فضای مجازی بر عرصه دين و فرصت

و نيز  -به ويژه در حوزه دينی و پيامدهای آن -ت در فضای مجازیهای هويچالش
 .که بين فضای مجازی و هويت وجود دارد، پرداخته شودای رابطه

 پژوهش چارچوب نظری
تی تحقيقات تأثير فضای مجازی بر هويت و بحران هوي رسد، در زمينهبه نظر می

به همين جهت، در اين ؛ ناشی از آن، تنها يک نظريه قادر به تبيين اين موضوع نباشد
ها به نوعی های نظری آنن که بحثمقاله سعی شده از نظريات انديشمندان گوناگو
 مرتبط و مکمل همديگر هستند، استفاده گردد. 

شود، در اين ت تحت تأثير فضای مجازی دچار تغييراتی میجا که هوياز آن
ي به تحقيق های گوناگون هستند، تها در موقعيترويکردهايی که قائل به تغيير هو

 .پرداخته شده است
 از:عبارتند رويکردهای جديد  

بيعی و نيز عنصر کارگزار منکر نقش هر گونه عامل ط ؛رهيافت گفتمانی -
ها هستند. گيری و تعريف هويتاز قبل موجود، در شکل اجتماعی

 ؛تی قراردادی دارندگيرند و ماهيها شکل میها در بستر گفتمانهويت
وار نيستند. بر ماهيت و شکل پايداری است -خود -هاالبته گفتمان
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تی، ها و مواضع هويو منزلت ، مرزهای هويتی، همواره لرزانبنابراين
 .هستندمستمرًا در ريزش 

يا مستمرًا ثابت ت ضرورتًا و بر آن است که هوي ؛پسامدرنيسمرهيافت  -
را  بشرهای فرهنگی که ک است و از طريق نظامبلکه متغير و متحر ،نيست

نسان، موضوع پذيرند. او تغيير شکل میيافته اند، شکل احاطه کرده
هايی که پيرامون تهای مختلف است؛ هويهای گوناگون در زمانتهوي
 شود. منسجم نمی ،«من»يک 

ی حادث، موقتی و اکتسابی )نه ت، امرهويی؛ پساساختارگرايرهيافت  -
هر  و ها مطلق نبوده؛ بلکه ارتباطی و نسبی هستندتي. هواستن( معي

ت هميشه در قالب هوي ،شودار میانسانی در ارتباط با چيزی ديگر، معناد
 (1384)تاجيک، . گرددفردی خاص تعريف می تفاوت و نه چيزی ذاتی  

 معتقد است: -فيلسوف اجتماعی فرانسوی -1فوکو
، ناامنی ،ای نداردگونه پشتوانه تاريخی و گذشتهدر عصر جديد که هيچ

 وی رادهد و ترين احساسی است که به انسان معاصر دست میلين و مهماو
 حاصل اين فراگرد درونی و ازخودبيگانگی، کند.دچار بيگانگی از خود می

 (1389سليمانی بشلی، ر.ک: ). نوعی بی هويتی و بحران هويت است

پردازانی است که به رابطه بين از جمله نظريه -شناس اسپانيايیجامعه -2زکاستل
زی به عنوان فضای از فضای مجا اوت و فضای مجازی پرداخته است. هويفرهنگ، 

 :معتقد استکند و مجاز واقعی ياد می

                                                           
1. Paul-Michel Foucault 

2. Manuel Castells 
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 -وجود مادی و نمادين مردم -يستمی است که در آن، خود واقعيتاين س
نما غرق شده است که کاماًل در متنی از تصاوير مجازی و در جهانی واقع

 شوند، فقط تصاويری نيستند کهدر آن چيزهايی که بر روی صفحه ظاهر می
شود. شود؛ بلکه خود به تجربه تبديل میها منتقل میيق آنتجربه از طر

قدر هر نوع پيامی در فضای مجازی محصور می شود؛ چون اين فضا آن
پذير شده است که کل تجربه گذشته، حال و آينده ع و انعطاففراگير، متنو

ی الکترونيکی هاکند که رسانهدهد و اشاره میآدمی را در خود جای می
ها را در خود نهند؛ بلکه آنتی را به کناری نمیهای سننگجديد، فره

 (1390)کاستلز، . کنندجذب می

آيد که بايد از آن زمان و فضای ای پديد میبه تعبير کاستلز، زمان و فضای تازه
چه هست و مجاز ياد کرد. در اين فضا، مرز بين واقعيت و حقيقت، بود و نبود، آن

رنگ شده و شاهد آن هستيم که ه ميزان فراوانی کمشود هست، بچه گفته میآن
به همين ؛ يابندها میها مسلط گرديده و حتی واقعيتی بيش از آنمجازها بر واقعيت

 داندای قرن بيست و يکم را آن میدليل است که کاستلز، شاخصه اصلی جامعه شبکه
ای کهفرهنگ زمان مجازی، پديده بنيادينی است که وجه بارز جامعه شبکه 

 (1383)افتخاری، . شودمحسوب می

 شناسی هویت و فضای مجازیمفهوم
 تیو ه .1

ي های با رهيافت که مختلف، تعاريف متفاوتی دارد ورانهاز منظر انديش تهو
 ند به اين موضوع بپردازند.اهمختلف سعی کرد
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 هايی است کهترين پرسش، از پيچيده«من کيستم»که پرسش از اينبه طور کلی، 
، پردازانداده نشده است و همواره بين محققان و نظريه نون پاسخ دقيق و روشنی به آنتاک

 .داشته استاختالف نظرهای بسياری در اين زمينه وجود 
ت را يک حس هوي شد کهارائه  1اريکسونتوسط ت، نخستين بار واژه هوي

دی و جريان تلفيق تغييرات فر -تهوي -او. به نظر کرده بوددرونی کلی توصيف 
 (1386ربيعی، ). نيازهای اجتماعی برای آينده است

در  دانند؛ بدين معنا که هرگونه تعريف شود،ق میبرخی هويت را به نوعی تعل
هويت را مرتبط با نيز برخی ديگر  (1386)دغاقله، ؛ شودق ختم مینهايت به تعل

لکه محصول دانند که اين معنا خصيصه ذاتی فرد يا جامعه نيست؛ بمفهوم معنا می
 (1384)عاملی، . درصد نسبی است هاست و مفهومی صدها و عدم توافقتوافق

دو عامل اساسی تشکيل  -نقش -و فرايند يادگيری -صفات -های ژنتيکیويژگی
بين اعمال يک نقش است که تأثير متقابلی  همين نقش يا پذيرش و دهنده هويت است

 (Deborah, 2008). شودتأييد يا رد میت ما از اين طريق ما و ديگران دارد و هوي
گر لين معنای آن، بياناو وجه به دو معنای اصلی آن است:ن تفهم هويت، متضم

ت يوه -غالباً  -چهآنو  مفهوم تشابه مطلق و معنای ديگر آن، به مفهوم تمايز است
 ها و تمايزات ميان ما و ديگری است. سازد، درک تفاوتاشخاص و جوامع را می

يت پرداخته ديگری رمتفک  معتقد است: ،که به تعريف هو
ت، خودشناسايی است بر مبنای پذيرش نقشی که يا به وسيله هوي

اين که  شودخويشتن يا به وسيله ديگران و يا ترکيبی از اين دو تعيين می
 .های مختلف استهای پذيرفته شده، تعيين کننده رفتار ما در موقعيتنقش

(Stryker, 2007) 

                                                           
1. Erik Homburger Erikson 
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يت نيز  -شناس بريتانيايیجامعه -1زگيدن در زمينه هويت به بحث در رابطه هو
 معتقد است: پرداخته وشخصی، تجدد و جهانی شدن 

ت شخصی و پديده جهانی شدن در دوران اخير، دو قطب تغيير شکل هوي
ی تغييرات ی تشکيل داده است؛ به طوری که حتديالکتيکی محلی و جهان

های اجتماعی زندگی شخصی نيز با تماسهای بسيار خصوصی در جنبه
ت شخصی و عوامل گوناگونی بر روابط بين هوي بسيار وسيع ارتباط دارد.

د تا اين بازتابندگی دوران تجد که گذارندنهادهای اجتماعی تأثير می
 (1378)گيدنز، . يابدفای خود آدمی نيز امتداد میاعماق و ژر

ملی، دينی،  -قومی ؛ از جملهاست یندارای ابعاد گوناگو تهوياز طرف ديگر، 
 .مفهوم هويت دينی مدنظر است ،در اين تحقيقکه  فردی و جهانی

 هویت دینی و ابعاد آن .2
يت دينی نشان دهنده ترين عناصر در بين جوامع انسانی استدين، يکی از مهم . هو

 ، پاسخ بهآنترين دستاورد احساس تعلق و تعهد به دين و جامعه دينی است و مهم
های بنيادين، جهت بخشيدن به زندگی، وحدت اعتقادی و معنا بخشيدن به پرسش

 (1392ايمان و روحانی، ). جهان است
و  های دينیت دينی يک جامعه، شامل پايبندی افراد به جوهر دين و ارزشيوه

گر دلبستگی جمعی و عمومی افراد جامعه به شعائر مناسک و از سوی ديگر، بيان
عد عملی است که هماناست و نهادهای دينی  مشارکت و تمايل عملی  نيز دارای ب 

 (1386)اخترشهر، . گيردها و مراسم دينی و مذهبی را در بر میها به ظواهر آيينانسان

                                                           
1. Anthony Giddens 
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يبنا و اصول اخالقی نهفته در ها ت دينی به معنای پايبندی نسبت به ارزشبراين، هو
 دين است.

 :اندتقسيم کردهزير با دين را به پنج دسته  های مرتبط، ويژگی1و استارک ککالر
عد اعتقادی يا باوری - رود يک فرد با باورهايی از اصول دين که انتظار می ؛ب 

 .ها اعتقاد داشته باشدتوجه به دين خاص خود به آن
عد مناسکی و اعمال دينی - با عنوان شعائر  يکی که شامل دو دسته است ؛ب 

و رسوم و مناسکی است که هر دين و مناسک مطرح است و شامل آداب 
که اعمال دينی است از پيروان خود انتظار دارد و ديگری، پرستش و دعا 

 شود.را شامل میغير رسمی و خصوصی 
عد عاطفی -  است. ناظر بر عواطف و احساسات پيروان يک دين به وجود خدا ؛ب 
عد فکری يا دانش - تقدات نيادی درباره معهای بشامل اطالعات و دانسته ؛ب 

 .هر دين است
عد پيامدی - ر. ک: ). است تأثير و انعکاس دين در رفتارهای روزمره ؛ب 

 (1383، همکارانکتابی و 

 فضای مجازی .3
ون فضای مجازی، به معنای ارتباط انسان از طريق رايانه و ارتباط از راه دور، بد

نده نويس -2ويليام گيبسونتوسط  آناصطالح که  توجه به جغرافيای فيزيکی است
برای توصيف طيف به کار برده شد؛ اصطالحی که  -های علمی تخيلیداستان

های ای است که توسط دادههای رايانهوسيعی از منابع اطالعاتی از طريق شبکه
 شود.ديجيتال رد و بدل می

                                                           
1. Clark and Stark 

2. William Gibson 
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چند  بزرگترين شبکه برای ايجاد ارتباط است؛ هر -در حال حاضر -اينترنت
از اينترنت است و ارتباطات فضای مجازی قبل از  فضای مجازی، مفهومی مستقل

 (Abelson and Lessig, 1998)ه است. های جهانی آغاز شداينترنت و شبکه
رو و در  در تعامالت انسانی در اين فضا، بر خالف فضای واقعی که به شکل رو

 ،افراد -معموالً  -يک سرزمين واحد است، به شکل جهانی است و در اين فضا
اين فضا، در هر زمان و مکانی به راحتی در چنين ؛ همماننداقی میناشناس ب

 .دسترس است
های مختلف و اينترنت، بارزترين مشخصه چنين فضايی است که دارای سيگنال

 هایاز نقاط مختلف جهان از طريق شبکهها نفر شمار ارتباطی است و در آن ميليونبی
 با هم در ارتباط هستند. -چت -های گفتگوقهای الکترونيکی، اتامجازی اجتماعی، پست

 جسم،های فيزيکی، همه در آن بیاين فضا، محيطی است که به واسطه عدم حضور نشانه
ناپذيرند و در عين حال، به مکان و متعاقبًا گمنام و به طرز محسوسی کنترلبی

تحت کنترل ساختارهای  اوری آن،های مستحکم فنواسطه خصوصيات و چارچوب
 (1385)ذکايی و خطيبی، . هستند مرئی و نامرئی موجود در اين فضا شماربی

خصيصه اصلی رسانه در فضای مجازی  استدالل کاتلر اين است که تعامل،
ها از آورد که در ديگر رسانهای را فراهم میاست که سطحی از تعامل محاوره

يزيون -جمله وسايل ارتباط جمعی . تدر دسترس نيس -روزنامه و تلو
(Cutler, 1996) 

طی و اطالعاتی در های ارتبااوریفضايی به واسطه ظهور و گسترش فن چنين
نامند، به سرعت در حال گسترش است. در می عصری که آن را عصر جهانی شدن

گونه ساختار اجتماعی مشترک وجود ندارد و اين محيط، يک دنيای مجازی هيچ
 .فضای مبهم و ناشناخته است



108  / ( PURE LIFE, Vol. 6, No.18 (Muharram 1441. Shahrivar 1398. September 2019) 

 

 یفرهنگ -یمل هویت و یمجاز ی فضا
 در یخصوص حيطه و فرد اهميت گسترش ی،مجاز یفضا یهایويژگ ترينمهم از

 توانندیم که حال عين در یمجاز یفضا در افراد .است یعموم حوزه و جمع برابر
 باشند؛ داشته حضور خود یحقيق تيهو با متضاداهی گ و مختلف یهاگروه در
 یفضا در قدرت مراتب نبود .کنند حس نيز تنها و ديگران از جدا را خود توانندیم

 د. نشو حل جمع در افراد فرديت شود،یم باعث یمجاز
 مکان، جبر چونهم یعوامل تأثير تحت همواره افراد انتخاب قدرت ی،واقع جهان در
 یمرزها یمجاز جهان در اما؛ است بوده محدود. ..و حکومت فرهنگ، زمان،

ی هاگزينه با یجهان مقياس در شخص و شودیم هبرداشت ميان از کننده محدود
 قابل ثيراتأت یمذهب و یسنت اقوام ميان در لذا ؛ستا روبرو انتخابی برا یفراوان

 -یاعتقاد کننده محدود یمرزها شکستن وی پذيرانعطاف ايجاد در یامالحظه
 شود.مشاهده می یفرهنگ
پديد یهارفتار نام به یاپديدهی، فرهنگ تحول اين یفراسو در وجود  یاجتماع نو

 هويت در متغير ترينمهم. دارد یبسزاي نقش افراد یپذيرجامعه بازتوليد در دارد که
 و شدن یاجتماع. است یاجتماع یپذيرزتماي يا یبخشوحدت ،یفرهنگ -یمل

 يك یدارا مدرن دوره یيعن؛ هستند مدرن دوره و تجدد سکه یرو دو شدن یفرد
 منجر افراد شدن یاجتماع به طرف يك از که است یاعاجتم ساختار در یدوگانگ

يت را شدن یفرد ،ديگر طرف از و شودیم  (1388 ،یمحمدر)نو. کندیم تقو
ياي حاصل  که است یاجتماع ذهنيت پوسته تغيير آن، یتحول سير و فرهنگ یپو

 قرار يکديگر یپ در رپذيتفکيك یهااليه صورت به یفرهنگ یهاارزش آن یط
 را یاجتماع رفتار و شوندیم احيا شرايط یبعض در نيز منسوخ یهاارزش ،گيرندیم
 (1388 ،ی)نورائ. دهندیم قرار ثيرأت تحت جديد یايدئولوژ با
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 یمجاز  یفضا و اینترنت
 یمجاز یفضا مفهوم دو به جديد، یارتباط فرايند از یناش یمجاز یفضا تبيين یبرا
 مخاطبان که کرده ايجاد را یپارادايم تاً عمد یمجاز یفضاشود. می اشاره اينترنت و
کيد پارادايم اين در .اندشده رو به رو یمجاز و یواقع جهان دو با  يك وجود بر تأ

. است یواقع جهان در شدن یجهان جريان کنار در یمجاز شدن یجهان جريان
 (1384 ،ی)عامل

 نشد یجد با همزمان شدن یجهان هرچندبيان اين نکته نيز الزم است که 
 یبحث اما ؛شد مطرح انسان یزندگ به اينترنت ورود با ويژه به و ارتباطات صنعت

 :کرد تقسيم دوره سه به را آن توانمي که است یقديم
 بزرگ اديان ظهوری؛ سنت شدن یجهان .1

 بزرگ اديان ظهور با ،است شدنی جهان یسنت دوران همان که شدن یجهان آغاز
 قرار خطاب مورد را بشريتهمه  ،خود یجهان یهاپيام با اديان اين. گرفت شکل

 بنابراين. نداشت قتعل یخاص یجغرافيا و تقومي به هاپيام اين مفاهيم؛ دادیم
 .کردندی گذارپايه را شدن یجهان ،بزرگ اديان

 به دست و بودند خود یامپراتور قلمرو توسعه دنبال به نيز بزرگ یهایامپراتور
 و بودی گرايمعنويت جنس از دين شدن یجهان.زدندمي قدرت شدن یجهان ینوع

 .بود سخت یگرايقدرت جنس از یسياس یهانظام شدن یجهان

 چاپ صنعت؛ مدرن شدن یجهان .2
 با چاپ صنعت که چرا ؛دش آغاز چاپ صنعت ظهور با شدن یجهان دوم دوره

 ادامه در د.کریم فراهم گسترده یفضا در را ايده يك تفسير امکان خود حضور
 سطح در که یپوسترهاي و هاکتاب مجالت، ها،روزنامه ،صنعت اين حضور

 .آمدند وجود به ،شدندیم توزيع یفراجغرافياي
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 مورس با جديد یآغازات؛ ارتباط شدن یجهان .3
 را غايب با حاضر ارتباط پايه مورس؛ شد شروع مورس اختراع با سوم شدن یجهان

 .کرد فراهم همزمان صورت به
 ميدان به هارسانه صنعت، اين توسعه با همزمان الدی ومي 19 قرن اواخر در
 ارتباطات عرصه در؛ شد آغاز سينما صنعت و کرد پيدا معنا گرافيك سينما آمدند،
 تلکس، نيز یارتباط صنايع در و آمد پديد تلويزيون و راديو ،یاتوده یهارسانه

 دوره شدن یجهان پايه ،اتفاقات اينکه مجموع  شدند عرصه وارد فکس و تلفکس
 .کرد ايجاد همزمان صورت به را -هاپديده شدن یفرامحل امکان -جديد

 را معاصر جهان تغييرات بنيان که معاصر جهان تغيير ترينمهمدر نگاهی ديگر، 
 یمجاز جهان که واقعيت اين .است یمجاز جهان با یواقع جهان رقابت سازد،یم

 یواقع ميزان از کمتر جهان ناي یهاظرفيت شده موجب است، ی جديداپديده
 یواقع جهان بر طمسل یگاه و موازات به یمجاز جهان که حالي در شود؛ یارزشياب
ی هندس انعکاس رابطه يك از جهان دو اين؛ يابدیم تعيني و شودیم ترسيم

 .برخوردارند
 بر یمبتن یسياس نظام کردن حفظ بودن، مندجغرافيا یويژگ با اول جهان 

 جهان با داشتن قدمت احساس و بودن محسوس و یصنعت -یيعطب ،ملت -دولت
 محض، یصنعت فرازمان، مکان،یب ،یمجاز جهان د؛ اماشویم متمايز یمجاز

 (1384 ،یعامل). است ملت -دولت یهامحدوديت به اعتنایب و پذيردسترس
 .است یدوجهان یهاتعامل به یمتک یزياد یقلمروها در ی نيزاجتماع وی فرد تعامل

 شناخته یمجاز یفضا دهنده تشکيل عامل ترينیاصل -اينترنت -در اين ميان
 عمتنو یهاتموقعي در را خود ،فرد که است یاجتماع و یفرهنگ صحنه و شودیم

 بوك،سفي جمله از یعموم یفضا اين در.دهدیم قرار یزندگ یهاسبك و هانقش
 .کرد یباز نمادين تنظيمات با بتوان تا است الزم یجديد یفرهنگ مهارت
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 به نسبت دادن هشدار با خانواده و یسايبر روانشناسان و متخصصين از یبسيار
 یحت و جديد نسل شدن جدا به نسبت ،یاجتماع یهاشبکه آينده و فزاينده رشد
 یمجاز یدنيا در رفتن فرو و نت یفضا از خارج یاجتماع روابط از قديم نسل

 قبيل از یاجتماع یهاشبکه مثبت تأثيرات ايدنب اما؛ اندداده هشدار خودساخته،
 یکسان و یاجتماع روابط یبرا ديگران با ارتباط افزايش ،یعموم اطالعات افزايش

 ناديده ،برندیم رنج ديگران با ناخوشايند روابط از اينترنت یفضا از خارج در که
 .کنند تجربه را یمتفاوت روابط توانندیم یاجتماع یهاشبکه یفضا در افراد؛ لذا گرفت

 قابل غير طور به جهان سراسر در را هاانسان صالات امکان ،یاجتماع یهاشبکه
 و شناسانجامعه ،یفناور متخصصان از یبرخ همه، اين با. اندداده افزايش یرتصو

 آن در که یديگران به نسبت یاجتماع یهاشبکه کاربران معتقدند روانشناسان
 یحتند؛ اتر شدهتنهاتر  و خودشيفته  ،برندیم آن از یکمتر بهره حضور ندارند،يا

 .ندکیم را تهديد کاربران نيز یروح و یجسم یهایبيمار
 یهاشبکه درباره همواره که است یمباحث ترينمهم از یخصوص حريم چالش

 اطالعات از یبخش هاشبکه اين در یاينترنت کاربران، است بوده مطرح یاجتماع
 همراه به هاآن یبرا یخطرات تواندیم که کنندیم منتشر نترنتاي در را خود یشخص
 .باشد داشته

 های هویت در فضای مجازیها و فرصتچالش
 های هویتچالش .1
های اخير، مسئله وابستگی به های جديد در سالاوریگير شدن استفاده از فنبا همه

گاهی و عدم رشد ف رهنگی کاربران، اينترنت و خطرات اين وابستگی به دليل عدم آ
های تواند به يک عامل تهديدکننده تبديل شود و مشکالت رفتاری، سوء استفادهمی

 باشد.جويی و يا پرخاشگری را به دنبال داشته اينترنتی، انزواطلبی، سلطه
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 شدن دنيای اينترنت، دنيای مجازی است که برای کاربران نوعی رؤياپردازی و دور
در دنيای مجازی، راهی برای تخليه روانی است و به  از واقعيت است. آزادی کاذب

 .شودرسد اين وابستگی، نوعی اعتياد غير شيميايی در رفتار محسوب مینظر می
های نوين ارتباطی و اطالعاتی به طور کلی، با گسترش ارتباطات و فناوری

توصيف تی آن را توان با معيارهای سنجهان وارد عرصه جديدی شده است که نمی
گيری فضای مجازی شد که های الکترونيکی، منجر به شکلاوریکرد؛ ظهور فن

 های متعدد در آن است.بارزترين شکل چنين فضايی، اينترنت و وجود شبکه
ها و کارکردهای خاص خود، الگوی تعامالتی و ارتباطی با ويژگی اين فضا

اسرزمينی بودن، فر ی چونها شامل مواردانسان را دگرگون کرده است. اين ويژگی
غير مرکزی، ديجيتالی، فراگير بودن، آزادی عمل استفاده افراد از آن و عدم حضور 

تواند يکی از عوامل نيز می -خود -. اين فضااستهنجارها و قوانين دولتی در آن 
ت در فضای مجازی، متفاوت با هوي ت درها باشد. هويتساز بر روی هويبحران
 مانند -های اجتماعیت از طريق ساختای واقعی، هويواقعی است. در دنيدنيای 

گرفت؛ شکل می -خانواده، فرهنگ، منافع مشترک و ايجاد يک حس تعلق سرزمينی
بين افراد وجود ندارد و  یساختار اجتماعی مشترک، حالی که در دنيای مجازی در

 (Deborah, 2008). اين محيط، يک فضای مبهم و ناشناخته است
ي  -کنندياد می مجازی که برخی از آن به عنوان هويت آنالينی ت در فضاهو

 چونت افراد، پيامدهايی همدر حال گسترش است. لينک کردن هوي -به سرعت
يت واقعی و صدمه به هويت نقض حر يم خصوصی، خطرات ناشی از سرقت هو

های مختلف و قابل دسترس در هر زمان سايتوببر اين اساس،  ؛فرد را در پی دارد
. توانند ارزش های اصولی يک جامعه را به تدريج از بين ببرنددر هر نقطه، می و
(Bostrom and Sandberg, 2011) 
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ها شناور و آزاد از هر گونه تآمده از ارتباطات الکترونيکی، هويدر فضای بر
مانند ناشناس باقی می -معموالً  -شرايط ثبات هستند. در اين فضا، بسياری از افراد

يبا ت و  سازند؛ مثالً های جعلی برای خود میتغيير نام و مشخصات خويش، هو
را  خود ،بيکارفرد تواند اگر فقير باشد، خود را ثروتمند جلوه دهد و يک فردی می

 :دارای بهترين شغل معرفی کند
های متفاوت به مالقات با ديگران در فضای مجازی، افراد با اتخاذ نقاب

های شود. رسانهبيگانگی افراد میعث ازخودبا روند و اين مسئله،می
مردم را از اين طريق از جامعه خود که در آن تعامل به شکل  پيشرفته،

ت شفاهی به تعامل از سن کنند و تعامالت،چهره به چهره است، جدا می
 (Donath, 1998). مانند تعامل از طريق ايميل؛ شودمتنی تبديل می

در  و کندياد می به عنوان فضای گرافيکی از فضای مجازی پژوهشگری ديگر،
های اوریکند: فناشاره می کتاب خود به عنوان واقعيت مجازی و بازتعريف خود

، فرهنگ را از گفتمان هستندگرافيکی دو و سه بعدی که از نظر فرهنگی مهم 
دهد که در تعريف ت مجازی تغيير میی نوشتاری به محيط گرافيکی واقعيارتباط

 کند.نقش مهمی را ايفا می« خود»عاريف از فرهنگی ت
 بود -نگاریشمايل -کونيکارتباطات به شکل آي ،معتقد است در دوران کهناو 

دوره  در ارتباطات الفبايی شکل گرفت و سپسپس از آن، خط اختراع شد که  و
 چنينمشاهده شد؛ هم ظهور مجدد ارتباط آيکونيک، جديد با فنون جديد گرافيکی

های جديد و متفاوتی از خود و هدايتگر ساخت، جازی در فضای سايبرواقعيت م
 (Bolter, 1996)است. « خود»در نتيجه، بازتعريف 
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در دوره جديد، اينترنت و  -«هاعصر دوم رسانه»کتاب  نويسنده -1پاستربه گفته 
ارتباطات الکترونيک بر جامعه سيطره دارد و اين اجتماعات مجازی هستند که 

سازند. در اجتماعات مجازی، هويت افراد به سمت فرامليتی اد را میهويت افر
 (1378)پاستر، . شوداست و کمتر به هويت ملی يا دينی بهايی داده می

آمده در فضای مجازی است، به  های به وجودبحران هويت که يکی از چالش
ناپايدار و شود که در آن، هويت به شکل ای از هويت فرد يا افراد مربوط میمرحله

گيرد؛ به طوری که فرد در اين مرحله در معرض حوادث و اتفاقات گوناگون قرار می
تواند به درستی تشخيص دهد و شود که هويت خود را نمیدچار نوعی آشفتگی می

در خالل زندگی با مشکالت فراوانی  شود،می که فاقد يک هويت مشخص یشخص
 مواجه خواهد شد.

 پردازد و معتقد است:شناسی به اين موضوع میاناريکسون، از نگاه رو
برای هر فردی ممکن است، بحران هويت روی دهد. بحران، تنها به دوره 

گونه از نگاهی ديگر، بحران هويت اين شود.نوجوانی يا جوانی ختم نمی
تعريف شده است: عدم موفقيت يک نوجوان در شکل دادن به هويت 

علت تجارب نامطلوب کودکی و يا شرايط که به فردی خود، اعم از اين
يت يا گمکند که نامساعد فعلی باشد، بحرانی ايجاد می گشتگی بحران هو

 (1381شرفی، ر. ک: ). نام دارد
های عصر جديد است که همه ترين مقولهاز مهم بحران هويتکه نتيجه آن

شناسان جامعه بسياری از بوده وبا آن مواجه  -به ويژه جوامع در حال گذار -جوامع
دهند و آن مداران، اين وضعيت بحران هويتی را به جهانی شدن ربط  میو سياست

 .کنندرا از نگاه جهانی شدن بررسی می

                                                           
1. Mark Poster 



 115/  در... مجازی فضای تأثیرات فرهنگی

 های هویتفرصت .2
 :اشاره کرد زيرتوان به موارد های فضای مجازی میدر مورد فرصت

 نامیبی  -
 ابی عينی و روشنی داشته باشد،ها و آثارش ارزيزمانی که يک فرد بخواهد در مورد پيام

گرايی، جانبهد تا ديگران به دور از افکار تعصبی و يکنامی استفاده کنتواند از بیمی
 هایتها و قوآثار و عقايد او را ارزيابی کنند و او بتواند قضاوت بهتری در مورد ضعف

 آثارش داشته باشد.
وضعيت مالی،  هايی نظيرشود در گفتگوها و مباحث، فاکتورنامی باعث میبی

گو را تحت های گفتاردی از اين قبيل، طرفشأن و مقام، جنسيت، نژاد و ساير مو
چنين هم؛ اوی و در فضايی آرام انجام دهندهايی برابر و مستأثير قرار ندهد و بحث

و  های انسانیها در زمينه شناخت ويژگیها و آزمايشتواند برای انجام بسياری از پژوهشمی
 (1389)خسروی، . داشته باشد ،شناسی کاربردی بر اساس وظيفه و نقشانسان

 دنجهانی ش -
، سازدها متمايز میهای منحصر به فردی که فضای مجازی را از ديگر رسانهاز ويژگی

تواند از طريق هر فردی در هر نقطه از جهان می؛ به نحوی که جهانی بودن آن است
 بد.اطالعات دست ياترين سهولت، به تازه ابو آن 

 ؛، جلوگيری کنندند از گسترش روزافزون فضای مجازیاها تاکنون نتوانستهدولت
اگر بخواهيد به آخرين ؛ لذا از اين رو، محصور کردن آن در دايره مرزها دشوار است

مقاله، کتاب و يا خبری که در يک زمينه تخصصی و در سطح جهان منتشر شده، 
 ترين راه، استفاده از فضای مجازی است. سريع ترين ودست يابيد، ساده
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فيلم، عکس، متن و يا هر  چونها از ابزارهای مختلفی همرسانهاز طرف ديگر، 
ست که اين کنند و اين در حالی اهنر ديگری برای جذاب کردن خويش استفاده می

 .همگی در يک جا قابل جمع و نيز قابل دستيابی است ابزارها در فضای مجازی،

 آزادی اطالعات و ارتباطات -
هر نوع  لذا ؛معنای واقعی آزادی اطالعات، در فضای سايبر محقق شده است

های حاکم اعم از فرهنگی، سياسی يا اقتصادی بدون محدويت مورد نياز اطالعات
است. آزادی ارتباطی نيز از ها، در فضای سايبر قابل دسترسی بر ديگر رسانه

قابل  ،ی است که در ديگر وسايل ارتباطی تا اين حدهای ديگر فضای مجازويژگی
 .دستيابی نيست

 کاهش هزينه های اقتصادی و اجتماعی -
فضای مجازی، فواصل مکانی و تا حد بسياری فواصل زمانی را درنورديده و در 

 ؛بسياری موارد، نيازی به مراجعه حضوری برای خريد کاال يا خدمات نيست
 جويی می شود.های اقتصادی صرفهبسياری از هزينه در به طور طبيعی، و بنابراين

کاهش آلودگی هوا به جهت  کاهش مصرف منابع سوختی برای وسايل نقليه،
ترددهای کمتر وسايل نقليه، کاهش ترافيک و به تبع آن کاهش استهالک وسايل 

شهری و به دنبال آن آرامش روانی کاهش رفت و آمدهای غير ضروری درون نقليه،
 .آيدها به حساب میجويیبرای افراد جامعه،از جمله اين صرفهبيشتر 

 -به شدت -چاپ و نشر نيز باالیهای هزينه با گسترش نشر الکترونيک، چنينهم
محيطی الزم برای توليد کاغذ نيز در استفاده از منابع زيست کاهش يافته و در نتيجه،

 .آيدهای بسياری به عمل میجويیصرفه
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 یارسانه گسترش عدالت -
سياری از افراد به امکانات با وجود فضای سايبر و خصوصًا اينترنت، دسترسی ب

گردد؛ مثاًل در گذشته اگر بدون وجود اينترنت، فقط افراد خاصی فراهم می يکسان
ها، جرايد و نهايتًا اخبار روز توانستند در داخل شهرهای بزرگ به روزنامهمی

های گوناگون اطالعاتی و ود فضای مجازی و فناوریدسترسی پيدا کنند، حاال با وج
توانند به شکلی عادالنه و برابر، از اخبار می -در هر مکانی -تمام افراد ارتباطاتی،

 .روز مطلع شوند

 گسترش تعامالت و تبادل نظرها با سرعت بسيار باال -
دل است که امکان تبا های اجتماعیشبکهيک نمونه عينی و تام برای اين مورد، 

را برای  -فيلم، عکس، موزيک يا متن -مختلف هایرسانهگذاری آرا و به اشتراک
البته  ؛کندترين زمان ممکن فراهم میتمام اعضای آن در سراسر جهان در کوتاه

های اجتماعی در عين داشتن اين مزيت و مزايای مشابه، دارای عيوب بزرگ شبکه
 (1392)سالمی،  بل بررسی است.های قادر ساير پوهشديگری نيز هستند که 

 ی پژوهشهایافته
 یمجاز یفضا در یزندگ از یجديد شکل ،یمجاز یاجتماع یهاشبکه ظهور با

 یانکار قابل غير تأثير و کرد تفاوت آن یتسن شکل با افراد ميان روابط و گرفت شکل
 .گذاشت یبرجا یاجتماع روابط بر

 به یبسيار مخاطبان که هستند هاهرسان رطرفدارينپ   از یيک یاجتماع یهاشبکه
 روابط ايجاد یبرا بستر ايجاد و یتعامل یهایويژگکه  دارند جوان قشر از خصوص

 .است هاشبکهاين  شدن واقع استقبال مورد داليل ازی اجتماع
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 بايد یمجاز یفضا توسط خانواده یسنت یمرزها شکست یبررس و مطالعه در
 قرار خود کاربران اختيار در که یهايیقابليت با یاجتماع یهاشبکه که داشت اذعان

يت چهار به د،دهیم  است: شده تبديل اينترنت کاربران اول اولو
 است. ارتباط در افراد از یوسيع طيف با فرد .1
 گذارد.یم اشتراك به هاآن با را مختلف یهازمينه در خود عاليق .2
 باشند. داشته دلخواه -کامالً  -یهويت توانندیم یاجتماع یهاشبکه در افراد .3
 .دهند گسترش ديگران با را خود یمجاز ارتباط، دلخواه هويت همان پايه بر .4

 اخير، یفرهنگ تغييرات است، گراجمع یمجاز یهاشبکه ظاهر که جاآن از
 جهان با یاگسترده ارتباطات ،یتنهاي عين در دهند ترجيح مردم که شده موجب
 کنندیم فراهم را خواسته اين یاجتماع یهاشبکهکه  باشند داشته خود پيرامون

 اختيار در که یمختلف خدمات و هاسرويس با مختلف یاجتماع یهاشبکه 
 و جامعه و هاآن یزندگ یرو بيشتر یتأثيرگذار موجب دهند،یم قرار خود کابران

 یسياس ،یفرهنگ ،یاجتماع مختلف یهاحوزه رو د شوندیم یاجتماع یرفتارها
 . دگذارنتأثير ...و

 و یاجتماع ،یفرهنگ ،یسياس ،یاقتصاد گوناگون یکارکردها هاشبکه اين
 پيش از بيش یاجتماع یهاشبکه ارتباطات، متخصصان گفته به و دارند یارتباط
 .دهندیم کاهش را چهره به چهره یهارابطه

 گوگل از بعد بوده، یاجتماع یهارسانه از یهايگونه که يوتيوب و بوكفيس
 از یهايگونه ی نيزمجاز یاجتماع یهاشبکههستند.  جهان یهاسايت ازديدترينربپ  

 ،فرد به و داشته یانسان جامعه به را شباهت بيشترين که هستند یاجتماع یهارسانه
 یهامحدوديت از فارغ را ديگر افراد از یبسيار شمار با ارتباط یبرقرار امکان

 .دهندیم یاقتصاد و یفرهنگ ،یسياس ،یمکان ،یزمان
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 یبسيار استقبال با که است یاينترنت یاجتماع شبکه ترينسرشناس بوكفيس
 منطقه سومين که دارد جمعيت ميليون 500 از بيش شبکه اين؛ است شده مواجه

 کاربر 8 ثانيه هر درتا جايی که  آيدمي شمار به هند و چين از پس جهان رجمعيتپ  
 ترينیاصل از یيک دانشجويان ،معمول طور به هک کنندیم ثبت نام سايت اين در جديد

 .هستند هاشبکه اين االنفع
 (1379 قائم،ر)منتظ ؛دهندیم افزايش را یاجتماع سرمايه یاينترنت روابطاز طرف ديگر، 

 سطح تعيين یبرا یمنبع عنوان به یاينترنت یاجتماع یهاشبکه در عضويت لذا
 سنگ عنوان به اعتمادد؛ چرا که بگير قرار سنجش مورد دتوانیم یاجتماع سرمايه

 توجه مورد بايد یاجتماع سرمايه سطح کننده تعيين عامل و یاجتماع سرمايه یبنا
 یبرا مهم یعامل تواندیمی اينترنت یاجتماع یهاشبکه به اعتماد امروزه، گيرد قرار

 .باشد هاشبکه اين از استفاده نحوه و استفاده ميزان

 نتیجه گیری
به طور روزافزونی در حال  فضای مجازی در بين جوانان ايرانیفاده از ميزان است

گسترش است. جمعيت جوان ايرانی که بيشترين جمعيت را در ايران به خود 
 ، تحت تأثير فضای مجازی هستند. استاختصاص داده 

از و  نقش مهم و محوری در جامعه ايران دارد دين و هويت دينیدر اين ميان، 
 .استاصر ثبات، وحدت و انسجام اجتماعی ترين عنمهم

 یهاکهشب در حضور با افراد که است داده نشان مختلف محققان مطالعات نتايج
 در حضور یمزايا از یاجتماع یهامختلف رسانه یهاگونه از استفاده و یاجتماع

 -احساسات و عواطف اطالعات، اطرافيان، حمايت نظير -یمجاز اجتماع اين
 افراد یفيزيک حضور نيازمند که را خود یواقع یزندگ جوانب اغلب و شده برخوردار

 .هستند دارا یمجاز اجتماعات اين در ،نيست يکديگر کنار در
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 -گذار یهاجنبه از -خاص یتاريخ دوره در داشتن قرار لحاظ به ايران جامعه
 ،یپساصنعت دوره تحوالت ،یصنعت تاريخ دوره در یيتهو تحوالت بر عالوه هامروز

 شودیم یبينپيش لذا؛ پذيردیم ثيرأت هاآن از و کندیم تجربه نيز را یمجاز یفضا
ي همانند نيز یفرهنگ یاجتماع یساختارها آينده، در  جامعه افراد یفرهنگ تهو

 نقش جامعه یواقع یفضا در و شود یاساس تغييرات و بنيادين تحوالت دستخوش
د؛ باش گذشته از ترکمرنگ یانسان تعامالت در یسنت عقايد و باورها محوريت
يت بر یکمتر تأثير نيز یقوم یهاريشه کهمضافًا آن  .باشد داشته یفرد هو

 و خانواده ها،رسانه طريق از نوجوانان به الزم هایآموزش رسدبه نظر می
 ناشی هایآسيب کاهش و جوانان مهارت افزايش در ایسازنده نقش آموزشی، نهادهای

 زمينه در هايیکتاب توانمی مثال، برای ؛داشته باشد ارتباطی هایاوریفن اين از
 محتوای در و تدوين کرد مجازی فضای يا و اينترنت از درست و مفيد استفاده نحوه

 حضور با علمی هاینشست برگزاری ياگنجاند و  هادانشگاه و مدارس درسی
ي بر مجازی یاجتماع هایشبکه تأثير با رابطه در دانشجويان و استادان ، دينی تهو

 . تواند مفيد باشدمی
الزم  حوزه، اين در شده انجام تحقيقات و یاسناد مطالعات نتايج به توجه با

 از یگيربهره با یفرهنگ و ینظارت اندرکاران دست خصوصاً  و مسئوليناست 
  یارسانه سطح سواد یارتقا به -یمل رسانه به ويژه -هارسانه یآموزش امکانات

گاه سطح تا بپردازند عهجام  آموزش گنجاندن منظور بدين؛ يابد ارتقا هاخانواده یآ
ی درس برنامه در یفرهنگ یيابتيهو یزندگ سبك ،یمجاز یفضا با مرتبط مباحث
 .رسدیم نظر به ثرؤم هادانشگاه و مدارس

 یافزارها نرم توليد، هدف اين یگيرجهت با مناسب ابزار -شايد -از طرف ديگر
 تا باشد جامعه نياز از برخاسته و مردم باور و فرهنگ با متناسب دست اين از بمناس

 گردد. قمحق فرايند اين در نيز توسعه اصول
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