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چکیده
تعاملی بودن رسانه های جدید مانند اینترنت این امکان را فراهم آورده که انسانها بتوانند از طریق صفحه
کـلید با صفحه کلید با یکدیگر ارتباط پیدا کنند و در فضایی مجازی انواع هویتهای مختلف واقعی و
مجازی را جـعل کنند ،این موضوع در شرایطی است که همزمان ایران با چالش عرفانهای نوظهور مواجه
است .این معنویت های نوپدید و روح تعالیم آنها در بسیاری از زمینه ها ،به لحاظ معنایی و محتوایی ،با
آنچه در جامعة ما و دین اسالم وجود دارد ،در تعارض است و ابزار بدون نظارت فضای مجازی هم امکان
هرگونه تشدید شبهه آفرینی به شکل ویروسی را برای آنان به صورت کامل فراهم آورده است .هدف
اصلی این پژوهش تبیین چالش های ایجاد شده توسط گروهها و عرفانهای نوظهور در فضای سایبری بر
هویت ملی می باشد و روش انجام تحقیق به شکل توصیفی-تحلیلی انجام شده و ابزارگردآوری اطالعات
اسنادی و کتابخانه ای بوده است و با توجه به اینکه موضوع هویت موضوعی کیفی است کار پیمایشی
صورت نگرفته است و اطالعات مورد نیاز از طریق فیش برداری از اسناد و مدارک سازمانهای فرهنگی
صورت گرفته ونتایج حاکی از آن است که چالش های ایجاد شده توسط آموزه هایی که در این عرفان ها
وجود دارند ،عبارتند از :لذتپرستی ،عشق ،آزادی ،فردگرایی ،سنتگریزی ،خرافهگرایی ،رقص و شادی،
ترویج پرنوگرافی و مسائل جنسی بوده است.
کلیدواژهها :عرفان های نوظهور ،فضای سایبر ،هویت ملی ،هویت مجازی.

 - 1دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی ،نویسنده مسئول:
rahmadi0755@gmail.com

 2استادیار دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز.

در آغازین سال های قرن بیست و یکم میالدی ،که جهانی شدن و جهانی سازی در عرصه های
فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی بـه فـرایند و رونـدی سریع و گسترده تبدیل شده ،بیشتر سنت های
بزرگ دینی بـا چالش جنبش ها و فرقه های نوپدید دینی مواجه شده اند که به گونه ای
روزافزون ،پیروان ادیان سنتی را بـه خـود جـلب می کند .در این میان ،وضعیت روبه رشد این
معنویت های جـدید در ایـران ،که دارای حکومت سیاسی برگرفته از دین اسالم است ،اهمیتی
انکارناپذیر دارد .گرایش به عرفان های جدید ،تحت عـناوین گـوناگون و بـا شیوه های متفاوت
در کشور افزایش یافته است .گسترش و رویکرد به کتاب هـا ،سـخنرانی هـا و نوشته های رهبران
جنبش های دینی ،تشکیل و تبلیغ کالس های خصوصی یا نیمه خـصوصی ،و ایـجاد و استفاده از
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مقدمه

پایـگاه های اطالع رسانی اینترنتی به تدریج و بدون کنترل ،به گسترش این عرفان ها کمک های
زیـادی کـرده و بسیاری از افراد (و از جمله جوانان) را به خود جذب نموده است.
روند توسعه کشورها به سمتی پیش می رود که فضای سایبری به عنوان ابزار مهمی برای زندگی
اجتماعی – فرهنگی شده است و خانواده ها را تحت تاثیر خود قرار داده به گونه ای که باعث
هویت سازی شده و هویت مجازی جایگزین هویت واقعی و من واقعی افراد شده است .از سویی
اینترنت به عنوان ابزار تمدنی تاثیر زیادی بر روی زندگی مدرن دارد و علیرغم تالشهای زیادی که
پیرامون مبارزه با هویت سازی توسط عرفانهای نوظهور در فضای سایبر انجام شده لیکن برخی از
کاربران اینترنتی بخاطر برخورد با تبلیغات این جریانات و گروهها در درون خود دچار تکثر و
چندگانگی هویتی شده اند و این فرقه ها از طریق تولید محتوای کاذب باعث آسیب به هویت ملی
افراد شده اند لذا آنچه به عنوان مسئله اصلی تحقیق ذهن محقق را به خود معطوف نموده این
است که چالش هایی که توسط این جریانات جدید در فضای سایبری به منظور جایگزین کردن
هویت مجازی و کاذب بجای هویت واقعی و ملی افراد شده است ،چیست ؟
این تحقیق دارای فواید ذیل است :
 -1بصیرت زایی برای افراد جامعه در مقابل روش ها و تبلیغات و خرافات این جریانات.
 -2مانع تخریب هویت واقعی افراد و جایگزینی با هویت مجازی می شود.
 -3بر ارزش های هویت ایرانی – اسالمی جامعه تاکید و نتایج برخی از پذیرش ارزش های
غیرواقعی را گوش زد می نماید.
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و ضرورت آن اینکه بی توجهی به نتایج تحقیق باعث غافلگیری راهبردی برای جامعه و مسئولین
نظام در مقابل توطئه های شوم عرفان های نوظهور که ساخته و پرداخته صهیونیسم و جامعه
سکوالر و لیبرال برخی کشورهای غربی و شرقی می شود ،و بعالوه بی توجهی به این تحقیق
امکان شناخت جوانان (قشر هدف این جریانات) از آنها را کاهش می دهد و در نهایت عدم توجه
به چنین مسائلی باعث ایجاد بحران هویت و ایجاد فاصله بین افراد جامعه با آرمانهای انقالب
اسالمی خواهد شد.
هدف اصلی این مقاله تبیین چالش هایی است که جریانات و عرفان های نوظهور از طریق فضای
سایبر بر هویت ملی دارند ،می باشد.
سئوال مقاله متناظر با هدف می باشد و با توجه به اینکه محقق به دنبال اثبات فرضیه ای نیست این
پژوهش فاقد فرضیه می باشد.
پیشینه دو عنوان مقاله شامل  -1مولفه ها و پیامدهای جنگ هویتی علیه ج.ا.ایران مطالعه شد که در
این تحقیق مولفه های جنگ هویتی عبارتند از وجود گسل های ایدئولوژیک پایه  ،تقابل بین
گفتمان انقالب اسالمی – اسالم هراسی -شیعه هراسی و ایران هراسی و مهمترین پیامد آن تبدیل
مرزهای جغرافیایی به مرزهای عقیدتی از طریق جنگ هویتی می باشد (کالنتری)26 ،1397 ،و -2
مدیریت روانی تحوالت داخلی از طریق نفوذ و جنگ شناختی مطالعه شد که در این تحقیق مولفه
های جنگ شناختی شامل فروپاشی از درون ،گفتمان سازی برای فشار خارجی بر ایران برای
گسستن مردم ایران از نظام اسالمی،دامن زدن به شکاف های داخلی ایران ،تغییر باور ،تغییر رفتار و
مهمترین پیامد آن تحمیل انتخاب بین دوگانه مذاکره-مقاومت به مردم می باشد.
در هیچکدام از مقاالت یاد شده نقش جریانات نوپدید در فضای سایبری مورد توجه قرار نگرفته
است و به همین دلیل محقق بر آن شد که تحقیق فوق را انجام دهد .
تعریف مفاهیم
فضای سایبر :یا فضای مجازی ) (Cyber Spaseعبارت است از «مجموعه ای از ارتباطات
درونی انسان ها از طریق رایانه و وسائل مخابراتی بدون در نظر گرفتن جغرافیای فیزیکی است».
البته شاید بهتر باشد آن را چنین تعریف کنیم« :محیط الکترونیکی واقعی است که ارتباطات انسانی
به شیوه ای سریع ،فراتر از مرزهای جغرافیایی و با ابزار خاص ،خود؛ در آن ،زنده و مستقیم روی
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میدهد» .قید «واقعی» ،مانع از این است که تصور شود مجازی بودن این فضا به معنای غیر واقعی
بودن آن است؛ چرا که در این فضا نیز همان ویژگیهای تعامالت انسانی در دنیای خارج همچون

انجام میشود؛ نه صرف مجموعه ای از ارتباطات .از سوی دیگر ،این ارتباطات گرچه ممکن است
در همه حال بر خط ) (On Lineنباشد ،ولی زنده و واقعی و مستقیم است .از این رو ،تأثیر و
تأثر باالیی در این روابط رخ میدهد.
هویت ملی :ویت ملی ،هویت متکثر ،فراگیر و گسترده است که از مجموع هویتهای متنوع
فرهنگی و اجتماعی اتباع یک کشور شکل میگیرد .هویت ملی عبارت از وابستگی و تعلق یک
فرد و یا یک جامعه به صورت رسمی و قانونی به یک کشور و دولت -ملت است .جغرافیای
مشترک ،نظام سیاسی مشترک ،ساختار اقتصادی مشترک ،تاریخ مشترک ،فرهنگ مشترک ،منافع و
زیان مشترک ،مؤلفههای هویت ملی در یک کشور تلقی میشود .این اشتراکات برای ساکنان و
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مسئولیت وجود دارد .ضمن این که فضای سایبر در واقع یک «محیط» است که ارتباطات در آن

شهروندان کشور ،روح مشترک ملی ایجاد میکند و روابط آنها علیرغم ناهمگونیهای اجتماعی و
فرهنگی در پرتو این روح مشترک شکل میگیرد.
هویت و هویت مجازی :هویت به مجموعهای از ویژگیهای شخصیتی و فردی است که هرکس
در تعریف خود به کار میبرد .بدیهی است که در این تعریف ،طیف وسیعی از ویژگیها ،مانند
ویژگیهای انتسابی و اکتسابی قرار میگیرند .به عالوه باید توجه داشت که این ویژگیها به
موقعیت و وضعیتی که فرد در آن قرار دارد ،نوع جهانبینی وی و نسبتی که با سایر عناصر هستی
دارد ،بستگی دارد ،حال اگر این شرایط در جغرافیایی فضای سایبر اتفاق بیافتد هویت مجازی
خوانده می شود .هویت در فرهنگنامههاى معین()1377و آکسفورد()1378به معنى تشابه و
یکسانى در نظر گرفته شده و واجد دو معناى اصلى است .نخستین معناى آن بیانگر مفهوم «تشابه
مطلق» است یعـنى ،این بـا آن مشابه است و معناى دوم آن «تمایز» است؛ بنابراین مىتوان گفت
هویت به طور همزمان دو نسبت محتمل را میان افراد یا اشیاء برقرار مىسازد :از یکسو «شباهت»
و از سوى دیگر «تفاوت» (جنگینز .)5 :1381،این واژه در اصطالح علمى به مـعناى
«چـیستىشناسى» یا «کیستىشناسى» است و در علم روانشناسى نخستینبار توسط اریکسون براى
بیان مرحلهاى از تحول جسمى و شخصیتى انسان که به هویت فردى معنا شده ،به کار گرفته شد،
ولى به تدریج وارد سایر حوزههاى علوم انسانى شـد(احـمدى.)56 :1383،
در فرهنگ معین هویت آنچه موجب شناسایی می شود تعریف شده و فرهنگ عمید حقیقت شیء
یا شخصی که مشتمل بر صفات واقعی و ذاتی او باشد .همچنین کاستلز آنرا روند ساخته شدن معنا
بر پایه یک ویژگی یا یک دسته از ویژگیهای فرهنگی که بر دیگر منابع معنا برتر دارند (کاستلز,
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 ,1384ص )28 .همچنین موسی نجفی در کتاب هویت شناسی هویت را مجموعه نگرش ها ،
ویژگی ها و روحیاتی که یک فرد را از دیگران متمایز می کند معرفی می کند  ،داود میرمحمدی در
کتاب هویت ملی در ایران از نظر لغوی هویت را به معنی هستی  ،وجود ،ماهیت و سرشت ،و در
اصطالح علمی چیستی شناسی یا کیستی شناسی معرفی می کند همچنین حمید احمدی هویت را
شیوه شناسایی خود توسط عوامل و متغیرهای دیگر .فرهنگ لغـت آکسفورد()2002هویت را
اینگونه تعریف میکند«:خصوصیات ،احساسات و باورهایی کـه بـاعث تمایز افـراد از یـکدیگر
مـیشوند».استوارت هال اعتقاد دارد که«هویتها،پیوستهای موقتی و گـذرای سوبژه هستند که
کنشهای پراکندهای را برای ما به ارمغان میآورند ».این تعریف به این معناست کـه در حـقیقت
نمیتوان از هویتهای ثابت حرف زد (صوفی. )77 :1385 ،
تعریف هـویت را بـرای اولیـن بـار اریـکسون ارائه کرد و واترمن و آچـر آنـرا تحلیل کردند.
اریکسون هویت را در اصطالح ،یک حس درونی کلی توصیف کرده است .از نظر او ،هویت
جریان تلفیق تغییرات فردی و نیازهای اجـتماعی بـرای آیـنده است .وی تشکیل هویت را شامل
به وجود آمدن یـک احـساس ایـن هـمانی و وحـدت شـخصیت میداند که فرد احساس میکند
و دیگران آن را تشخیص میدهند و از زمانی به زمان دیگر مشابه است .آنتونی گیدنز نیز هویت را
منبع معنا برای کنشگران میداند .از نظر وی انسان با احساس عدم هویت ،عدم امنیت هم خواهد
داشت(نوچه فالح.)24 :1383،
منتظر قائم()152-072 :1379هویت را حائز دو ویژگی مهم میداند :اول اینکه هویت وجه تمایز
من و مـا بـا دیگری و دیگران است و دوم اینکه هویت مهمترین و اساسیترین منبع شناخت
عواطف ،احساسات و سازماندهی رفتارهای جمعی درون جامعه پیرامون ما محسوب میشود و آن
را امری تاریخمند معرفی میکند .تاجفل هویت اجـتماعی-که نـوعی خودشناسی در رابطه با
دیگران اسـت-را بـا عضویت گروهی پیوند میزند.وی عضویت گروهی را مبتنی بر سه عنصر زیر
میداند:
.1عنصر شناختی:آگاهی فرد از اینکه به یک گروه تعلق دارد.
.2عنصر ارزشی:فرضهایی دربارهء پیامدهای ارزشی مثبت یا مـنفی عـضویت گروهی؛
 .3عنصر احساسی:احساسات نسبت به گـروه و نـسبت به افراد دیگری که رابطه خاص با آن گروه
دارند(گل محمدی.)31-81 :1380،براساس این نظریه،تمایز نمادین بین گروه خودی و غیر خودی
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مبنای شکلگیری هویت اجتماعی است .به اعتقاد بلومر ،هویت خود اجتماعی افراد است .بر این

میآورد .بر مبنای دیدگاه کنش متقابل نمادین (مید کولی و بلومر) ،میتوان گفت عوامل
جامعهپذیری همانند مدرسه ،همساالن ،گروههای مرجع و رسانههای گروهی ،اهمیت زیادی در
جریان هویتیابی دارند(قنبری برزیان.)363 :1383،
از نظر عاملی()34 :1384هویت مفهومی مـرتبط بـا حوزهء مـعناست؛ اما معنا خصیصهء ذاتی فرد
و یا جامعه نیست ،بلکه محصول توافقها و عدم توافقهاست و از مفاهیم صد در صد نسبی است.
هال نیز به هـویت در یک بستر دیالکتیکی نگاه میکند و هویت را در بودنها و نبودنهای ما
تعریف مـیکند .در مـجموع ،هویت واجـد سه عنصر است :هویت شخصی ،فرهنگی و اجتماعی
که هریک در تکوین هویت فرد نقش مهمی ایفا میکنند .در مقایسهء این سه هـویت ،هویت
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اساس ،هویت فـرد پنـداشتی است که او از خود در جریان کنش متقابل با دیگران به دست

شـخصی ویژگی بیهمتای فرد را تشکیل میدهد؛ هویت اجتماعی(نقشهای اجتماعی درونی شده
و متنوع) و فرهنگی(درک و کاربرد نمادهای فـرهنگی) در پیـوند بـا گروهها و اجتماعات مختلف
قرار میگیرند )بوربور. (88 :1383،
به اعتقاد بامیستر مسئلهء اصلی دربارهء فرهنگ ،هویت است و سؤال اصلی در خصوص هـویت
این است :من کیستم؟ هویت یک تعریف است؛ تفسیری است از خود که نشان میدهد شخص از
نظر اجـتماعی و روانشناسی کیست و چه جـایگاهی دارد .هـنگامی که شخص دارای هویت باشد،
جایگاه او مشخص است؛ یعنی شخص با مشارکت یا عضویت خود در روابط اجتماعی در قالب
یک شییء اجتماعی شکل میگیرد .هویتها فقط در جوامع وجود دارند؛ چون این جوامع هستند
که آنها را تعریف و سازماندهی میکنند .همانطور کـه بامیستر ذکر میکند« :جستوجوی هویت
شامل این مسئله است که ارتباط صحیح فرد و جامعه به عنوان یک کل چه باشد .فرد نیز به دلیل
نیاز به تعلق به اجتماع در جستوجوی هویت است.
هویت در سطوح و ابعاد مختلف واکاوی شده است.هویت ملی،هویت دینی ،هویت فردی،هویت
جهانی و مواردی از این قبیل ،هنگامی که از هویت دینی سخن به میان میآید،در واقع بـه ابـعاد
کارکردی و عینی دین اشاره میشود .هویت دینی آن احساس خاصی است که پیروان یک دین را
به یکدیگر پیوند میدهد و ایشان را در تعلقشان به یک هویت جمعی تعریف میکند (گزارش
راهبردی.)14 : 1385،هویت اجتماعی جنبهای از هویت است کـه در رونـد جامعهپذیری شکل
میگیرد و حتی به نوعی میتوان سایر اقسام هویتهای جمعی را اشکال مختلفی از هویت
اجتماعی دانست .به لحاظ قراردادی اغلب هویت اجتماعی در برابر هویت فردی تعریف میشود؛
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زیرا هر اندازه که هویت فردی دارای ابـعاد روانـشناختی است ،هویت اجـتماعی از ابعاد
جامعهشناختی برخوردار است؛ به هـمین تـرتیب ،همچنان که هـویت فردی در نسبت خود با
خود شکل میپذیرد ،هویت اجتماعی ،در نسبت فرد با جوامع یا محافلی که با آنها در ارتباط
است صورتبندی میشود.
هویت مجازی  :تعریف و مفاهیم مربوطه
در فضای سایبر یک هویت جدید،عالوه بر هویت واقعی وجود دارد که بعضیها به اشتباه این
هویت جدید ،یعنی هویت دیجیتالی را مترادف مجازی میدانند؛ در حالی که این هویت میتواند
به صورت مجازی یا حقیقی شکل بگیرد .میتوان مشخصات هویت حقیقی را بروز داد یا از خود
شخصی دیگر ،هویت مجازی جزئی از حریم خصوصی است .در اجتماع مدرن امروز هویت
مجازی به صورت عمدی یا غیر عمدی و خود به خود ظاهر میشود .افراد در اینترنت به فروشگاه
میروند و خرید میکنند ،در دانشگاه مجازی به سر کـالس مـجازی میروند و آموزش میبینند و
حتی در امکانات به صورت مجازی شرکت میکنند .در بازیهای شبکهای شرکت میکنند و یا به
سراغ سایر تفریحات شبکهای میروند ،به دنبال شغل جدید میگردند و کار پیدا میکنند و حتی
کـارشان را در مـحیط مجازی انجام میدهند و مزدشان را در همان محیط دریافت میکنند ،به
بانک اینترنتی میروند و گردش حساب خودشان را چک میکنند و یا به حساب دیگران پول
واریز میکنند ،با دوستان جدید آشنا میشوند و با آنـها صـحبت و چت میکنند.همه اینها
نشاندهنده این است که فضای سایبر ،رسانهای تعاملی است و مانند رادیو و تلویزیون افراد تنها
گیرنده نیستند ،بلکه هم گیرنده و هم فرستنده هستند و در واقع انسانها در فضای سایبر زندگی
مـیکنند و فـضای سـایبر محیط تعاملی را برای آنها فـراهم مـیکند کـه آنها با هم در ارتباط
باشند .در این محیط خدمات عرضه میکنند و خدمات دریافت میکنند و تعامل میکنند .بنابراین،
همان طور که در دنیای فیزیکی و واقعی افراد مختلف هویت فـردی و اجـتماعی دارند و هویت
آنها به محل زندگی و شرایط آنها در جامعه وابسته است ،هویت مجازی نیز برای خود
خصوصیات و شرایطی دارد که از هویت واقعی مجزاست ،هویت مجازی با اصطالحات دیگری
نیز در متون علمی و مقاالت دیـده مـیشود،مثل :بینامی ،نـام مستعار یا استعاره  ،نقاب یا
صورتک درون شبکهای و...
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افراد در بعضی از تعامالت اینترنتی مثال بانک الکترونیکی ،خرید و فروش الکترونیکی یـا دانـشگاه
الکـترونیکی مجبورند با هویت واقعی ظاهر شوند؛ اما در بسیاری از تعامالت فضای سایبر با

الزامی برای ظاهر شدن بـا هـویت واقـعی نداریم .میتوانیم در فضای سایبر با این هویت مجازی
زندگی کنیم و با دیگران تعامل کنیم؛ در حـالی کـه دیگران هویت واقعی ما را نمیبینند و از آن
مطلع نیستند؛ بلکه آنچه از ما میفهمند ،همان هویت مجازی اسـت کـه مـا آن را شکل دادهایم.
مهمترین ویژگی هویت مجازی ،ناشناخته بودنش است .در دنیای واقعی هرکس مسئول رفتار و
گفتار خود اسـت؛ اما بـا وجود هویت مجازی،آزادی بیان بیشتر میشود و احساس مسئولیت در
برابر گفتار و اندیشه از بـین مـیرود و مـمکن است شخص از بخشی از هویت حقیقی خود
مانند :تحصیالت ،شرایط خانوادگی ،جنسیت و یا شرایط اجتماعی ناراضی باشد و بخواهد بـا
هـویتی سـاختگی به نوعی ،خود را با تغییر قسمتی از هویت یا تمام آن ،دلداری بدهد؛ حتی
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هویتی ناشناس و مـجازی میتوان ظـاهر شد  ،مثل عضویت در سایت و یا چت کردن که در آنها

مـمکن اسـت از سر شیطنت ،فریبکاری ،سوء استفادههای مالی و جنسی خودش را متفاوت
نشان دهد.
در بسیاری از متون علمی از مفهومی به نام«بینامی» در مـحیط سـایبر صحبت شده است که دقیقا
مترادف مفهوم هویت مجازی است .در اینجا بـرای روشـنتر شدن مفهوم هویت مجازی به
معناشناسی بـینامی و تـفاوت آن بـا سایر واژههای نزدیک مثل :گمنامی ،ناشناس بودن و مـنزوی
بـودن میپردازیم.
مفهوم بینامی ،روابط اجتماعی گویا و روشن را به عنوان زمینه و پیش فرض با خود دارد.
بـینامی نـیاز به زمینه اجتماعی دارد .فاعل بـینام کـه ظرفیت انـجام کـاری را دارد ،روی دیگر
اعضای اجتماع تأثیر میگذارد و از دیـگران مـتأثر میشود .ممکن است به شخص منزوی و
گوشهنشین عبارت بینام و نشان و ناشناخته و گمنام اطـالق مـیشود؛ ولی معنای دقیق بینامی و
هویت مجازی ،مطابق آنـچه در شبکه اینترنت و در فضای سـایبر مـطرح میشود ،شامل حال او
نمیشود و به او بـینام گـفته نمیشود؛ زیرا شخص گوشهنشین و منزوی ،غیر مرتبط با جامعه
است و منزوی و جدا از اجتماع و روابط اجـتماعی اسـت و زندگی و رفتار و کارهای او به طـور
کـلی تـحت تأثیر زندگی و رفـتار دیـگران در محیط اجتماعی قرار نـمیگیرد .اصطالح گـمنامی
که در برابر شهرت و بلندنامی قرار میگیرد نیز نمیتواند با اصطالح بینامی مترادف باشد .شخص
گـمنام بـه دنبال شهرت نیست و سعی میکند در مـیان اجـتماع شهرت پیـدا نـکند و عـموم او را
نشناسند .شخص گمنام از اجتماع و روابـط اجتماعی فاصله نمیگیرد ،اما به دنبال معروفیت هم
نیست و کاری که او را معروف کند ،انجام نمیدهد؛ امّا هویتهای مـجازی کـه مشهور هستند کم
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نیستند .از اینرو ،یک شـخص بـینام مـمکن اسـت بـا نام مستعار در جـهت شـهرت تالش کند
و مشهور شود .برای یک نفر بسیار مشکل است که به طور کامل از اجتماع منزوی شـود؛ به
طـوری کـه کارها و هویتش پنهان باشد؛ ولی امکانپذیر است .امّا در هـمه مـوارد گـوشهنشینی و
جـدا شـدن از اجـتماع لزوما مشابه و شبیه بینامی نیست؛ هرچند ممکن است به معنی رسیدن به
بینامی باشد .البته گوشهنشینی و جدا شدن از اجتماع مکانیزمی است که میتواند منجر به بینامی
شود و مطمئن شـویم به بینامی رسیدهایم؛ اما لزوما به معنای بینامی نیست.
بینامی با شناخته شدن و ناشناس بودن تفاوت دارد .بینامی نه تنها زمینه اجتماعی میخواهد و در
ارتباط اجتماعی رخ میدهد ،بلکه نیاز به فاعلی دارد که انجام دهنده کـاری اسـت که روی دیگران
تأثیر میگذارد یا تأثیر میپذیرد و در عین حال هویت او مشخص نیست .اگر یک فرد برای
دیگران قابل شناخته شدن نباشد و ناشناس باشد و در عین حال کاری و عملی نیز مـنتسب بـه او
نباشد ،او بینام نیست؛ برای مثال ،زمانی که شخصی در یک هتل در یک شهر دور است و کسی او
را نمیشناسد و ناشناس است ،احساسات منفی ناشناسی بودن و غریب بودن را دارد ،ولی بینام
نیست؛ زمانی بـینام اسـت که کاری انجام دهد کـه نـتوانند او را ردیابی کنند و به هویت او پی
ببرند .در اینترنت ،ناظر شبکه و اشخاصی که شبکه را رصد میکنند ،ممکن است از دید سایرین
پنهان باشند .در صورتی که کاربران بدانند که ارتباطات و اعـمالشان در شـبکه رصد میشود ،آن
ناظر بـینام اسـت و اگر کاربران ندانند که رصد میشوند ،در این صورت آن ناظر ناشناخته نامیده
میشود.
فرض کنید یک کتاب را از نویسندهای میخوانید که کتابش منتشر شده یا در شبکه قرار دارد ،اما
هویت واقعی او مشخص نیست و شـما نـمیتوانید رابطه منطقی بین ویژگیهای مشخص او پیدا
بکنید و او را ردیابی و پیدا کنید و یا حداقل ردیابی او به وسیله خوانندگان معمولی و عمومی
امکانپذیر نیست .بنابراین ،او برای این خوانندگان بینام است .پس مفهوم بینامی به طور کامل بـا
مـفهوم ناشناس بـودن متفاوت است.
مارکس مفهوم بینامی را این چنین تعریف میکند :بینامی به این معنا است که شخص طبق ابعاد
هفتگانه دانـش شناخت شناخته نشود .این ابعاد هفتگانه جهت شناخت عبارتاند از .1:نام
قانونی؛ .2موقعیت جـغرافیایی دقـیق؛ .3نامهای مـستعار قابل اتصال(لینک)؛ .4نامهای مستعار غیر
قابل اتصال(لینک)؛ .5دانش و علم به خصوصیات فردی آن شخص؛ .6رده و گروه اجتماعی
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.7عالمت شایستگی و عدم شـایستگی فـرد.

یا کنش متقابل ) (Interactivityآن است .در شـبکه جهانی اینترنت این موضوع متفاوت خواهد
بود یعنی هر دستگاه رایانه که به شبکه جهانی متصل میگردد از یک سـو گـیرنده و از دیـگر سو
فرستنده است.کسی که یک رایانه با لوازم جنبی همچون دوربین و اسـکنر و عـکس و...دارد
میتواند برای خودش در اینترنت یک صفحه وب طراحی نماید و برنامه و تبلیغ خود را عرضه
نماید .صفحه اینترنتی من در واقـع یـک"من دیـگر" است و یا یک"من دوم" است و در برخی
مواقع نیز هویتی جدید از من است .هویتی که تـاکنون هـم بـرای خودم هم برای دیگران پنهان
بوده است .در زندگی روزمره زمانی کـه مـن به عنوان یک شخص خودم را معرفی میکنم خودم
را با جنسیت ،هویت فیزیکی و اجـتماعی مـعرفی مینمایم و البته چنانچه بیان شد این هویت
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در مـقایسه بـا دیگر وسایل ارتباط جمعی همچون رادیو و تلویزیون ،ویژگی اینترنت تعاملی بودن

مـرزها و مـحدودیتهای خود را دارد .امـا در شـبکه ایـنترنت وضع بدین منوال نیست .فرد در
یک لحـظه مـیتواند شخصیتهای مختلفی داشته باشد.
عالوه براین موضوع ،مسأله دیگری که در اینجا رخ مینماید ،تغییر و دگرگونی اسـت کـه در
مفهوم مکان ایجاد میشود .من با یـک هویت مجازی میتوانم خـودم را فـارغ از دنیای واقعی در
شبکه اینترنت بـه حـرکت درآورم و از قارهای به قاره دیگر بروم بدون آنکه تجربهای در آن
خصوص داشته باشم .درحالیکه من بـا هـویت مجازی در حال سیر و گشتوگذار در دنـیای
مـجازی هـستم ،هویت حقیقی من هـمینجا در لحـظه حاضر است .همچنین تجربه مـا از زمـان
نیز دگرگون میشود .در دنیای مجازی اینترنت هیچوقت شب نمیآید؛ همیشه روز است همیشه در
یک جایی از ایـن کـره خاکی یک نفر بیدار است و هـیچوقت تـعطیلی نیست .همواره نـمایشگر
رایـانهها روشـن است  .بنابراین به هیچوجه زمانی وجود ندارد که برای زندگی مجازی
مـحدودیتی ایـجاد نماید .به همین سبب زمان و برداشت مـا از آن بـسیار دگـرگون مـیشود.
هنگامی کـه ما پس از یک گـفت وگـوی آنالین به زمان حاضر و به زمان واقعی باز میگردیم
مشاهده می کنیم که چقدر از زمان ما گـذشته اسـت.گویی در ایـنترنت نوعی بی زمانی حاکم
است .ازاینرو می توان چـنین اسـتنباط نـمود کـه در فـضای مـجازی اینترنت ،زمان نیز مفهومی
مجازی پیدا کرده است.گذشته از آن در بازیهای اینترنتی عالوه بر آنکه میتوان مکانها را تغییر
داد و به صورت خیالی تنظیم و ارائه نمود میتوان از حصار زمان هم گذشت و به زمـانهای دیگر
پا گذاشت.
283

فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،شماره  32پاییز 1397

چنانچه بیان شد فنآوری نوین اینترنتی امکانات جدیدی را فراهم میآورد که فرد با اتکا به آن
میتواند بر بعضی مـحدودیتهای خـود چـیره شود .در درجه نخست ،باید از کاهش
محدودیتهای وجودی سخن گفت .اوال ،به لحاظ هستی شناختی ایـنترنت تـجربهی جدید از
هویت و بودن در جهان را در اختیار کاربرانش قرار میدهد که برساختهی سپهر مجازی است .در
واقع ،انواع جدید حضور در جهان بـراساس ایـن هـویتهای جدید شکل میگیرد .در دنیای
مجازی جسمانیت رنگ میبازد و هویت حالت ابهامآمیزی پیدا میکند؛ زیرا بـسیاری از عـناصر
شـخصیتی که فرد در دنیای جسمانی به آنها عادت دارد ،در سپهر مجازی اهمیت و معنای خود
را از دست میدهد .بدین ترتیب ،فرد بـرای نـخستینبار فـرصت مییابد که از محدودهی تن
خویش عبور کند و هویت را بدون وابستگی به کالبدش تعریف کـند و آن را فـارغ از
محدودیتهای بدنی به دیگران بشناساند .سپهر مجازی از عهدهی این کار بر میآید؛ زیرا مشتمل
براطالعات-و نـه مـاده اسـت .در اینجا ما با هویتهای الکترونیکی سروکار داریم که توسط خود
فرد ساخته شده اسـت .دنیای فـیزیکی وحدتی را به فرد تحمیل میکند؛ ولی در دنیای مجازی به
سختی میتوان چنین وحدتی را یافت.
بهعالوه ،در ایـنترنت مـا بـا یک هویت واحد سروکار نداریم؛ بلکه در شاهراهی به سرمیبریم که
در آن مرتب مواجهههایی صورت میگیرد .این مـواجههها بـه شکل سادهی رویارویی چهره به
چهره نیست؛ بلکه به صورت مبادلهی الکترونیکی و راه دور است و طـی آن هـویتها بـه شکل
غیر معمولی به نمایش گذاشته میشوند .چون در اینترنت فاصله از میان برداشته میشود ،مواجههی
افراد آسانتر میشود و امـکان مـواجههی غیر حـضوری فراهم میآید .بدینترتیب جامعهی
شبکهای ،براساس تعامل شرکت کنندگان با یکدیگر شکل میگیرد که در آن بـدون نـیاز به مالقات
حضوری ،اطالعات ردو بدل میشود .در اینترنت افراد صرفا در ردهی تولیدکننده یا مصرفکننده
قرارنمیگیرند؛ بلکه میتوانند هـر دو نـقش را همزمان داشته باشند و اینترنت به عنوان یک
واسطهی ارتباطی میان آنها عمل کـند و تـسهیالت الزم در این زمینه را در اختیار آنان قرار دهد.
اینکه فرد مـیتواند (به انـتخاب خـود) نقش مصرفکننده یا تولیدکنندهی اطالعات را ایفا کند،
اینترنت را از شکل یـک رسـانهی متعارف خارج میکند .این امر «محیطی آنارشیک» را برای تبادل
نسبتا بدون میانجی و واسطه میان افـراد بـوجود میآورد .از این طریق اعضای گـروه مـیتوانند
دایما بـایکدیگر در ارتـباط بـاشند ،بدون آنکه نیازی به جمع شدن آنـان در یـک مکان یا زمان
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خاص باشد .و به همین وسیله هر شخصی که اطالعات برتری در هر حوزه ای نسبت به سایر

نیاز به ساماندهی این فضا وجود دارد .
همینطور در اینترنت سلسله مراتب ارتباطی تضعیف میشود و همراه با آن فـرد مجال بـیشتری
برای ارایه هویت موردنظر خود پیـدا میکند .ارتباط نیز چنانکه گـفته شد دو سـویه است و جای
گوینده و مخاطب مـدام عـوض میشود .فراتر از آن ،اینترنت یک ابرمتن است که در آن متنهای
مـختلف به هم پیوستگی دارند و بـین آنـها ارتـباط برقرار میشود .تعاملی بـودن ابرمتن ،به آن
خـصلت گفت و شنودی میدهد؛ زیرا در ابرمتن تـأکید اصـلی بر روی ارتباط و نه روی کنش
قرار دارد ،به خصوص آن که از ابتدا ناهمگونی و تفاوت اموری مشروع دانسته مـیشود .این امـر
اجازهی تشکیل صورتبندیهای گفتمانی متعددی را در ابرمتن مـیدهد .مجازی شـدن

هویت سازی گروهها و عرفانهای نوظهور در فضای سایبری

افراد دارد می تواند نظرات خود را به طریقی که خود صالح می داند بر دیگران القا نماید اینجا نیز

ملموسترین جنبههای زنـدگی ،مانند جـسم ،متن و اقـتصاد این روند را تشدید کـرده است.
اینها استفاده از اینترنت را برای کاربران جذابتر میکند .بدینترتیب ،وب به مکانی برای معرفی
و نمایش شخصیت فـرد تـبدیل مـیشود .البته قضیه به همینجا ختم نمیشود؛ زیرا امکان دارد
کـه تـصویر ارایـه شـده از سـوی یـک فرد بر روی وب ،توسط دیگران به صورتهایی غیر از
شکل مورد نظر وی تفسیر شود  .حتی امکان معرفی خود در سایتهای مختلف به صورتهای
گوناگون وجود دارد .بهصورتی که افراد بتوانند در جریان ارتباطگیری «هویت الکترونیک
چندگانهای» برای خود بـسازند و هربار خود را به یک صورت نشان دهند .در مجموع ،هویت
اینترنتی با دیدگاههای متعارف دربارهی هویت جور نیست .دیدگاههای متعارف دربارهی هویت به
دنبال کلیتسازی دربارهی مفهوم هـویت و یـکپارچه نشان دادن آن هستند و تأثیر کلی آن را بر
فرد در نظر میگیرند؛ اما با این اوصاف در سپهر مجازی استفاده از چنین تعاریفی برای هویت
دشوار میشود و با گستردهتر شدن مرزهای هویتی ،مرزبندی هویت واقعی و تخیلی در اینترنت
مخدوش میشود.
بههرحال ،اینترنت محصول عـصر درهـمشکستگی هستیشناختی و پیچیدهتر شدن فزایندهی
تفاوتهای فردی است و با آن سنخیت تام دارد .امروزه حتی اعضای خانوادهها و همسایگان نیز
به ندرت معنای واحدی از هویت در ذهن دارند .این امرتشخیص اصالتها را روزبـهروز
دشـوارتر میسازد« .آلن تورن» به خوبی این شـرایط بـه ظاهر تناقضآمیز انسانی را توصیف کرده
است« :ما در سکوت زندگی میکنیم ،در شلوغی به سر میبریم ،منزوی هستیم ،در دریای خلق گم
شدهایم»(تورن ،)160 :1380،از این حیث ،هویت اینترنتی را میتوان با فرایند اساسا مـدرن
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تـشکیل هویت به وسیلهی خویشتن و رسـیدن بـه فهمی از خود و هویتیابی مربوط دانست که
اساسا در اختیار افراد و حکومتها نیست بنابراین نیاز به ساماندهی شرایط موجود بیش از پیش
احساس می گردد.
در واقع ،فرد در دورهی مدرنیته از جا کنده میشود و اضطرابهای وی افزایش پیدامیکند.
اینترنت نه تنها این وضع را متحول کرد؛ بلکه به آن شدت بخشید .در اینجا ساختار و فردیت به
هم میرسند و تواما مهمترین جـنبهی پسـت مدرنیستی اینترنت را میسازند .امکانات موجود برای
انتخاب انواع متفاوت خروجیهای اینترنت نه تنها فردیت کاربران را تقویت میکند؛ بلکه موجب
تکثر بیشتر میشود .در عین حال ،همزمان با افزایش میزان تفاوتها در اثر رشد استفادهی عمومی
از ایـنترنت ،جهانبینیهای افـراد واگراتر میشود .گروههای مـختلف به برداشتهای گوناگونی
ازجهان میرسند(گیبینز.)78: 1381،
عرفان های نوظهور  :با چشمپوشی از بررسی تعاریف و تمایزات ظریف معنایی میان مفاهیم
گوناگون که مجالی دیگر میطلبد ،میتوان موضوع نوشتار حاضر را با تعریفی گسترده عبارت
دانست از گروههایی که پس از جنگ جهانی دوم ،خصوصاً در دهه هفتاد و مابعد آن ،در غرب و
بویژه آمریکا ظهور یافته ،آگاهانه و عامدانه یا به غفلت ،متصدی ارائه پاسخ به برخی پرسشهای
غایی شدهاند که ادیان اصلی پیشتر بدانها میپرداختند.
متغیر مستقل  :عرفان های نوظهور
متغیر تابع  :هویت ملی
متغیر تعدیل کننده  :فضای سایبری
قلمرو زمانی  :قلمرو زمانی این تحقیق از سال ( 1396همزمان با اختالالت اجتماعی اتفاق افتاده
توسط گروه گنابادی در تهران)
قلمرو مکانی  :کشور ج.ا.ایران
قلمرو موضوعی  :هویت سازی گروهها و عرفانهای نوظهور در فضای سایبری
در آغازین سال های قرن بیست و یکم میالدی ،که جهانی شدن و جهانی سازی در عرصه های
فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی بـه فـرایند و رونـدی سریع و گسترده تبدیل شده ،بیشتر سنت های
بزرگ دینی بـا چالش جنبش ها و فرقه های نوپدید دینی مواجه شده اند که به گونه ای
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روزافزون ،پیروان ادیان سنتی را بـه خـود جـلب می کند .در این میان ،وضعیت روبه رشد این
معنویت های جـدید در ایـران ،که دارای حکومت سیاسی برگرفته از دین اسالم است ،اهمیتی

در کشور افزایش یافته است .گسترش و رویکرد به کتاب هـا ،سـخنرانی هـا و نوشته های رهبران
جنبش های دینی ،تشکیل و تبلیغ کالس های خصوصی یا نیمه خـصوصی ،و ایـجاد پایـگاه های
اطالع رسانی اینترنتی و به تدریج ،به گسترش این عرفان ها کمک های زیـادی کـرده و بسیاری از
افراد (و از جمله جوانان) را به خود جذب نموده است .مجموعة این عرفان هـا دامـنة وسـیعی را
شامل می شود ،از عرفان های هندی و سرخ پوستی گرفته تا عرفان های مرتبط بـه یـهودیت و
مسیحیت .اما اصلی ترین آنها در میان فرقه ها و معنویت های وارداتی شرقی فـعال در کـشور،
مـعنویت های «اوشو»)«، (Oshoسای بابا» )« ،(Sri Sathya Sai Babaکریشنا» (Rama
)krishnaو معنویت های غربی از معنویت های آمریکایی و سرخ پوستی همچون

هویت سازی گروهها و عرفانهای نوظهور در فضای سایبری

انکارناپذیر دارد .گرایش به عرفان های جدید ،تحت عـناوین گـوناگون و بـا شیوه های متفاوت

«پائولوکـوئیلو»)« ، (Paulo Coelhoکـاستاندا» (Carlos Cesar Salvador Arana
) ،Castanedaو «اکنکار» ) (Eckankarاست .مطابق آمار ،انتشار آثار مربوط به این جریان ها
بـه طـور مـشخص از سال  1370به بعد ،قابل پیگیری است .به ویژه از سال 1376تا ،1387
 4/000عنوان کتاب با شمارگان مـعموالً  10/000نـسخه و بـالغ بر  10بار منتشر شده است .عالوه
بر این ،در حوزة مطبوعات ،تعداد نـشریات مـربوط به این حوزه به  64عنوان رسیده و در حوزة
اینترنت ،تعداد پایگاه های اطالع رسانی مربوط به ایـن جـریان ها در سال  1387بالغ بر1500
نمونه بوده است (پایگاه رصدی تحلیل جنبش هـای نـوپدید دینی ،1389 ،ص.)14
تنوع این فرقه های دینی بـه لحـاظ سـن اعضا ،محل زندگی آنان (شهر ،روستا ،زنـدگی مـدرن یا
پسامدرن) ،نحوة زندگی آنان (زندگی ریاضت بار یا بعکس ،فعالیت های آزاد جـنسی) و اعـمال و
شعائر ،توجه بسیاری از جامعه شـناسان دیـن را جلب نـموده اسـت .عـرفان ها و جنبش های
دینی ،که در نـام گـذاری آنها ،از اصطالحاتی همچون« ،ادیان سکوالر»)، (Religion secular
«ادیان تمثیلی»)« ، (Religion analogiqueادیان استعاره ای«)، (Religion metaphorique
«ادیان بـی شـکل»)« ، (Religion informelادیان موازی»)« ، (Religion parallelادیان
خودساخته» استفاده مـی شود ،از دریچه های خـاص بـه جهان و معنویت و گاهی به خـدا
نـگریسته و بر این اساس ،نقد شده اند .آنچه امروز در فرهنگ دینی کشور ایران بـه چـشم می
خورد اختالط و آمیختگی سـه فـرهنگ اسـالمی ،شرقی و غربی اسـت کـه نبود تعادل میان ایـن
اجـزا ،تا حد زیادی به چندگانگی هویت دینی در کشور دامن زده است .گسترش عرفان های
نـوپدید در ایـران و روح تعالیم این عرفان ها ،مؤلفه هـا و آمـوزه هایی دارد کـه آشـکار بـا

287

فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،شماره  32پاییز 1397

فرهنگ اسالمی در تعارض اسـت ،برای همان ،تأکید بر آزادی  ،فردگرایی و لذت پرستی .مسئلة
عرفان های نوظهور را می توان از جنبه های دیـگری نـیز بررسی کرد؛ مثالً ،از نظر نوع افـرادی
کـه بـه ایـن گـونه عرفان ها گـرایش دارنـد ،یا میزان نفوذ این گونه عرفان ها در جوامع گوناگون
اما در حالت کلی ،می توان گفت :کـه ایـن عـرفان ها در بسیاری از حاالت ،به لحاظ معنایی و
مـحتوایی بـا آنـچه در جـامعة مـا و دیـن اسالم وجود دارد ،تفاوت دارند ولی ابزار اینترنت همه
امکانات الزم برای رشد را در اختیار آنها قرار داده است.
در عـصر حـاضر این رسـانهها هستند که تصویر ما را از واقـعیت شـکل مـیبخشند .رسانهها با
نظامی از نشانههای دیداری ،نوشتاری و گفتاری برداشت انسان را از واقعیت تحت تأثیر قرار
می دهند .تصویر،گفتار و نوشتار طی قرن بیستم مرکز ثقل بسیاری از مـباحث و مـجادالت فـلسفی
بوده است .البته این مولفهها چه در رسانههای مکتوب چـه در رادیـو و تلویزیون بر فهم انسانی از
زمان و مکان و همچنین چگونگی استفاده از تصاویر ،آواها و حروف تأثیر گذاشتهاند .با پیدایش
شبکه دادههای جـهانی یـا ایـنترنت این شرایط پیچیدهتر شده و زمان و مکان و هویت ،تعریفی
تازه یافتهاند .اینترنت در واقـع مکانی بیمکان است؛ جایی که انسانها میتوانند به راحتی با
یکدیگر ارتباط برقرار نمایند ،قرارداد ببندند،گروههای خود را بسازند ،پیام بـفرستند یـا چـیزی را
معرفی کنند .در این مکان مرزهای جغرافیایی هیچ معنا و مفهومی ندارد و بـه هـمین سبب
دشواریها و مشکالت منطقی زمان و مکان از میان برداشته شده است .همهچیز در تحرک است و
همواره این تحرک شـتابی بـیشتر مـییابد .این فضای مجازی و اینترنت به عنوان یک وسیلهی
ارتباطی و مبادلهی اطالعات ،به تدریج در کشورهای در حال توسعهی متداول میشود .با ایـن
حـال زمینههای به کارگیری این ابزارهای ارتباطی در جهان سوم درحال رشد است؛ به صورتی که
با اطمینان میتوان پیشبینی کرد که در بیست سال آینده ،مردم این جوامع برای گذران امورشان ،به
مراتب بیش از اکـنون بـه اینترنت-یا احتماال شبکه ارتباطی پیشرفتهتری -وابسته خواهند شد.
چنین تصوری چندان دور ازذهن نیست؛ زیرا اوال جامعهی اطالعاتی نوین در حال تکوین است و
این جامعهی اطالعاتی جدید ابعادی جهانی دارد و دیر یا زود کشورهای جهان سوم را نیز در
بـرخواهد گـرفت ،ثانیا اینترنت به تدریج به بخشی از تمدن معاصر تبدیل شده است .به عبارت
دیگر روند توسعهی کشورها به سمتی میرود که پدیدههایی مانند اینترنت درآینده نقش بسزایی در
زندگی اجتماعی-فرهنگی و حتی سیاسی-امنیتی انسانها ایفا خـواهند کـرد .ازاینرو ،تصمیمگیری
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دربـارهی گسترش شبکههایی از این دست در جـهان سـوم نـه یک انتخاب ،بلکه امری ناگزیر

بر زندگی عادی افراد و تحوالت فرهنگی و اجـتماعی بـسیار جـدی است .یک مسأله مهم آن
است که فرد در درون خویش چندگانه و دچار تکثر هـویتی مـیشود این امـر هر دو دسته
کشورهای در حال توسعه و صنعتی را شامل میشود؛ با این تفاوت که افزایش کـاربری اینترنت و
تـشدید ایـن وضع فوق مدرن در جهان سوم بدلیل عدم تولید محتوی آن در این کشورها میتواند
به بروز بحرانهای هویتی شدیدی در این جوامع منجر شـود کـه تـبعات فرهنگی زیادی را نیز به
بار خواهد آورد .بهطورکلی ،اگر بخواهیم از چشمانداز هویتی به قضیه بنگریم ،این تحوالت
فرهنگی و ارتباطی ،جهان سـوم را در مـقابل یک وضعیت هویتی تعارضآمیز قرارمیدهد .از یک
سو مدرنیته نتوانسته است مطابق انتظارات قـبلی ،هویت نـسبتا تـثبیت شدهای را ایجاد کند و از

هویت سازی گروهها و عرفانهای نوظهور در فضای سایبری

است و از سوی دیگر ،با توجه به اینکه اینترنت یک پدیدهی تمدنی است ،درمییابیم که تأثیر آن

سوی دیگر ،رشد تکثر هویتی ،این هویتهای شکننده را مـتزلزل مـیکند .ازاینرو ،با توجه به
شدت شکنندگی هویتی در جهان سوم ،احتماال تأثیر هویتی اینترنت در این جوامع گستردهتر از
جـوامع غـربی خـواهد بود و شکافهای هویتی عمیقی به وجود میآورد از این منظر مدیریت و
ساماندهی این فضا ضروری می نماید.
مبانی نظری و پیشینه شناسی تحقیق
در ادبیات سیاسى و اجتماعى موجود براى بررسى مقوله هویت و مفاهیم مشابه و شناخت علل و
عوامل مؤثر بر تکوین و تغییر هویت ،رهیافتهاى نـظرى متعددى ارائه شده است .جامعهشناسان
«هویت را امرى غیر ازلى مىدانند که در بستر زندگى اجتماعى و فرایند جامعهپذیرى و
فرهنگپذیرى و به واسطه و دیالکتیک فرد و جامعه شکل مىگیرد(ریتزر .)13 :1377،برخى مانند
پارسونز ،گیدنز ،هابرماس ،فوکو ،اسـتوارت هـال عقیده دارند در جوامع جدید ،هویتهاى جمعى
داراى خصایل «همسازى» و «همزیستى» بوده و مىتوانند در کنار هم به سر برند؛ ازاینرو رویکرد
جامعهشناختى به مقولة هویت به چند دسته قابل صورتبندى است:
الف)جامعهشناسان سـاختارگرا

نـظریههایى که به تأثیر ساختارهاى اجتماعى بدون توجه به تمایالت کنشگران ،در فرایند
هویت سازى و تغییر و تحوالت آن پرداخته و مقوله هویت و هویت جمعى را در قالب جبر
ساختارهاى سیاسى ،اجـتماعى تـبیین و جستوجو مىکنند و به «پارادایم واقعیت اجـتماعى»
مـشهورند .در واقع این تئورىها به تأثیر الزامآور ساختارها و نهادهاى اجتماعى پهندامن بر
کنشگران و افکار و اعمال آنها مىپردازند و در زمره «تئورىهاى کالننگر» دستهبندى
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مىشوند(ریتزر .)403 :1377،مکتب کارکردگرایى سـاختارى ،تـئورىهاى نوسازى ،نظریههاى
مارکسیستى ،نـظریات کنـت ،دورکیم ،مارکس و پارسونز در این طیف قرار مىگیرند .در مجموع
مىتوان گفت جامعهشناسان نظمگرا ،کالسیک ،پارادایم واقعیت اجتماعى و نظریهپردازان
ساختارگرا با اندک تفاوت ،عناوین متفاوتى هستند که ذیل مقوله تئورى کالننگر قرار مىگیرند.
ب)جامعهشناسان تعریفگرا

تـئورىهاى دسـته دوم بر نحوه تعریف کنشگران از موقعیت اجتماعى و عملکرد آنها از این
تعاریف تأکید دارند و کنشگران را به عنوان نیروهاى فعال و خالق عرصه اجتماعى
مىدانند(ریتزر.)322 :1377،این دسته از تئورىها در ادبیات جامعهشناسى «پارادایم تعریف
اجتماعى» نامیده شدهاند که بـه جـاى تأکید بـر جامعه و گروههاى اجتماعى ،به «خود»« ،برداشت
از خود» و «ارزیابى خود»« ،آگاهى از خود و نقش آنها در هویتیابى و شناسایى افراد» و «ارزیابـى
گروهى» مىپردازند و هویت را بر ساخته و بازسازى شدة رفتار کنشگران –و نه سـاختارهاى
کالن اجـتماعى -مـىدانند .نظریهپردازان پارادایم تعریفگرا ،کنشگران ،شیوههاى ساخت واقعیت
اجتماعى از سوى آنان و کنشهاى ناشى از این ساخت را موضوع اصلى مطالعه در عـرصه
جـامعهشناسى مىدانند(ریتزر .)404: 1377،این پارادایم طیف گوناگونى از نظریات شامل :نظریه
کنش متقابل نمادین ،پدیدارشناسى ،روششناسى مـردمنگارى و وجـودگرایى را دربـرمىگیرد .در
پارادایم تعریفگرایان ،نظریه کنش متقابل اجتماعى بیشتر از سایر نظریهها به مقوله هویت پرداخته
اسـت .کلید درک مفهوم هویت و هویت جـمعى در نـظریه کنش متقابل ،شناخت خود و
تصویرى است که فرد از خود دارد و نیز شناخت تصویر دیگران از خود است.کارگزاران در فرایند
اجتماعى شدن از چشمانداز مکتب کنش متقابلگرایى نمادى به شش دسته تقسیم مىشوند .این
شش دسته عـبارتند از :والدین ،دیگران مهم ،گروه همآالن ،محیط آموزش رسمى ،مجامع عمومى
و ارتباط جمعى  .نظریه کنش متقابل سنتى که یکى از ریشههاى فکرى این مکتب را نشان مىدهد،
با آرا و افکار بلومر همراه است ،ولى رهیافتهاى علمى مانفوردکون ،رهیافت نمایشى اروین
گافمن و روششناسى مردمنگارانه و پدیدارشناسى ،در ذیل این مـکتب جـاى مىگیرند« .نماد»،
«نشانه»« ،رفتار پنهان»« ،رفتار آشکار»« ،ذهن»« ،خود»« ،جامعه»« ،من فاعلى» و «من مفعولى» از
مفاهیم بنیادین این مکتب محسوب مىشوند.کلید درک این مکتب مفهوم «معنا» است که بین
کنشگران وجود دارد .نظریهپرداز دیگـر در این حـوزه ریچارد جنگینز است .وى با الهام از
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مید،گافمن و بارث،معتقد است براى درک و فهم هویت فردى و هویت اجتماعى ،مىتوان از یک

است که پیوسته بـا یکدیگـر در تـعاملند .هویت فردى مبتنى بر تـفاوت و تـمایز مـیان افراد است
و جایگاه فرد را در ردهبندىها نمایان مىسازد و هویت اجتماعى نشاندهندة شباهتهاست و به
تعریفى که فرد براساس تعلق به یک گروه یا رده اجتماعى از خـودش مـىکند ،اطـالق مىشود.
با این حال هویت فردى به شـدت از هـویت یا هویتهاى اجتماعى فرد تأثیر مىگیرد .به اعتقاد
جنگینز تعاملى دوسویه میان هویت و زندگى اجتماعى جریان دارد .از سویى هویت ،شرط الزم
بـراى زنـدگى اجتماعى است و از سویى دیگر در جریان زندگى اجتماعى شکل مىگیرد ،تـغییر
مىکند و بازسازى مىشود (جنگینز.)15 :1381،
ج)تئورى پهنه یا میدان لوین(فیلد تئورى(

هویت سازی گروهها و عرفانهای نوظهور در فضای سایبری

الگوى هویتشناسى واحد استفاده کرد .در این الگو ،هویت داراى دو وجه «بیرونى» و «درونى»

لوین واژه میدان را از فیزیک به امانت گرفت و به مطالعه رفـتار انـسان در حـوزه اجتماعى تسرى
داد .از نظر تئورى پهنه یا میدان(فیلد تئورى) ،رفتار یا کنش انـسانى تـابع عوامل مختلف به هم
پیوسته و وابستهاى است که نیروهاى میدان نامیده مىشود ،این نیروها را مىتوان به دو دسته
خـصوصیات شـخصى و خـصوصیات محیطى تقسیمبندى کرد که تابعى از شرایط زمانى و مکانى
خاص است .بدین ترتیب بـراساس تـئورى مـیدان ،رفتار انسان تابع ویژگىهاى شخصى و
محیطى و شرایط زمانى و مکانى خاصى است که فرد در آن قـرار دارد (رفـیعپور.)59 : 1364،
بـراساس این تئورى مىتوان تأثیرپذیرى افراد از محتواى فضاى مجازى را تابعى از ویژگىهاى
فردى و زمینهاى آنان و شـرایط مـحیطى یعنى محتوا ،میزان و شدت عناصر فرهنگى-رسانهاى در
نظر گرفت که فرد در معرض آن قرار دارد.
د)رویکرد مـطالعات فـرهنگى،ارتـباطات اجتماعى و هویت جمعى

از جمله مفاهیم و موضوعهایى که مطالعات فرهنگى و نظریه دریافت به خدمت مىگیرد تـا نـقش
مخاطب را در معناسازى متون رسانهاى و فرهنگى مستدل و برجسته کند ،عبارتند از « :رمزگذارى
و رمزگشایى»« ،چندمعنایى»« ،مـردمپرستى»« ،لذت»« ،رمـزگشایى تـقابلى»« ،مازاد نشانهشناختى»
(مهدىزاده .)51 : 1381،نظریاتى مانند :استفاده و خشنودى،کاشت ،تحلیل و دریافت ،هویت
پیوندى ،مرکب و بریکوالژ (تـاملینسون ،)197: 1381،نظریهپردازانى مانند :هایبرت( ،)1387مک
کوتیل و کالپر()1372و از کمپ()1365بخشى از نظریات مربوط به این رویکرد هستند که ضـمن
جـمعبندى دستاورد نظرى آنها ،به جهت اهمیت ،به برخى از این نظریهها استناد مىشود:
.1نظریههاى استفاده و خشنودى،تـحلیل و دریافـت
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رویکرد اسـتفاده و خشنودى بر این اصل استوار است که گیرندة رسانه فعال  ،در این رویکرد،
مخاطب ازاینرو فعال انگاشته مىشود که به دنبال رضایتمندى است و باور دارد که انتخاب
رسانه رضـایتمندى مـورد نظرش را فراهم مىکند .همچنین مشارکت فعاالنة مخاطب با رسانه بر
رضایتمندى حـاصل و رفـتار رسانهاى اثر مىگذارد(الیوت1375،؛لین .)1977،اهمیت میراث
پژوهشى اسـتفاده و رضـایتمندى بـر این واقعیت استوار است که پیروان آن مخالف نظریه
مـخاطبان مـنفعل هستند و به همین جهت فرضهایى را مبناى کار خود قرار مىدهند که مهمترین
آن عبارت است از اینـکه مـخاطب از میان مجراى ارتباطى و محتواهایى که بـه او عـرضه مىشود
دسـت بـه انـتخابى آگاهانه و انگیزهدار مىزند (منتظر قائم1387،؛بـه نـقل از:مک کوایل1382،؛مک
کوایل.)1380،براساس تئورى «استفاده و خشنودى مىتوان اینگونه نتیجهگیرى کرد :نخست ،این
شهروندان و مـردم هـستند که تصمیم آنها در نوع انـتخاب محتوا براساس عالیق شـخصى،
آرزوهـا ،نظام هنجارى و اعتقادى ،تعلق بـه پایگـاه اجتماعى ،عادات و ارضاى نیازهاى مختلف
سرچشمه مىگیرد .دوم آنکه شهروندان ،براساس بـافت فـکرى ،نظام ارزشى و اجتماعى خود،
انـگیزهها و اهـداف مـتفاوتى در استفاده از فضاى مـجازى دارنـد و بر این اساس در مقابل آن
واکنـشها و بـازخوردهاى متفاوتى از خود نشان مىدهند و این بازخوردها ،تأثیرات متفاوتى در
احساسات ،نوع نگرش ،ارزشها و رفتار ،فرهنگ و هـویت جـمعى آنها مىگذارد؛ لذا هرچه افراد
هدفمندتر از فـضاى مـجازى استفاده کنـند ،تـأثیرات هـویتى بیشترى خواهند پذیرفت .در نظریه
تحلیل دریافت ،پیشفرض بنیادین این است که متون رسانهها داراى معنایى ثـابت یا ذاتـى نیستند،
بلکه در لحظه دریافت از سوى مـخاطب ،بـه تـناسب مـوقعیت سـاختارى و پایگاه اجتماعى که
فـرد در آن قرار دارند ،معنا مىیابد .تئورى دریافت در این مورد بحث مىکند که یک متن
نمىتواند بدون وابستگى به موقعیت و شـرایط خـواننده ایجـاد معنى کند .این نظریه بر این نـکته
تـأکید دارد که پیامـهاى رسـانهها بـه شـکلهاى متفاوتى براساس مسائل فرهنگى و شرایط
اجتماعى و جایگاههاى طبقاتى و پایگاه اجتماعى افراد تفسیر و رمزگشایى مىشوند.
 .2نظریه کاشت

یکى دیگر از نظریههاى موجود در حوزه جامعهشناسى ارتباطات ،نظریه کاشت یا پرورش است.
براساس نظریه کاشت تأثیرات فضاى مجازى و عملکرد این رسانه در ایجاد تغییرات فرهنگى و
هویتى در افـراد تـابع میزان ،مدت و نوع مواجهه افراد با رسانهها و فضاى مجازى ،میزان واقعى
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تلقى کردن محتواى آن و نیز نوع استفاده از فضاى مجازى است.در نظریه سورین  ،فرض اسـاسى

واقعیتپندارى برنامههاى رسانههاى ارتباط معنىدارى وجود دارد .مخاطبانى که مدت زیادى در
معرض رسانههاى قرار داشته و از آن استفاده مىکنند ،اطالعات و ایدههاى رسانهها را طبقهبندى
کرده و در اثر این در مـعرض رسـانه بودن چیزى را تولید مـىکنند که پرورش نامیده مىشود .پیر
بوردیو و بورک و همینطور «تیکنور» و «دونوهو» در نظریه شکاف آگاهى معتقدند فرایند هویت،
یک نظام کنترل ادراک است و هویت ،مجموع معانى به کار گرفته براى خود در یک نقش یا
موقعیت اجتماعى را شامل مىشود ،تعریف مىکند(هرمز98: 1379،؛ اعزازى.)69 :1379،
روششناسی تحقیق
این تحقیق از منظر هدف تحقیقی کاربردی میباشد چرا که سعی میشود نتایج حاصـل از ایـن
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نـظریه پرورش بر این اصل استوار اسـت که بـین میزان استفاده از رسانههاى جمعى و

تحقیق را مورد استفادهی عملی قرار داده و با کمک نتایج آن ،مشکالت سازمان رفع شوند .اما ایـن
تحقیق از منظر گردآوری اطالعات تحقیقی تحلیلی-توصیفی میباشد.
یافته ها و تجزیهوتحلیل دادهها

اینترنت شبیه یک بازار ارتباطی است و همین به تکثر هویتی و رشد فردیت کمک مـیکند و
اشکال ابراز وجود شخصی را متنوعتر میکند ،اما در عین حال نمیتوان از این ایـراد چـشمپوشی
کـرد که وسایل ارتباطی به تدریج نقش فزایندهای در سست کردن انسجام اجتماعات واقعی و
ذرهای کردن جوامع انسانی دارد .باید گـفت کـه اینترنت ،در مقایسه با تلویزیون گاه تأثیر
بیشتری در تنهایی فرد دارد .بههرحال ،اعضای یک خانواده به بـهانهی دیـدن برنامهی تـلویزیون
دور هم و در یکجا جمع میشوند؛ درحالیکه کاربران اینترنت معموال در تنهایی عمل میکنند.
همزمان اینترنت باعث رشد یک فرهنگ شخصی شده و حاصل تـخیالت و تصورات و پندارهای
فردی است .این امر به قیمت کاهش نفوذ کلیتهای سیاسی بر هـویتسازیهای فردی تمام
میشود و میتواند بـه شـکلگیری منابع جدید هویتی بیانجامد« .جیمز لول» برای توضیح این
گرایش جدید در فرهنگ از اصطالح«فوق فرهنگ» استفاده میکند.
اینکه جوامع فرهنگی به انحای جدید شکل میگیرند ،این نشانهی تغییر شکل تجربههای بشری
خواهد بود .اگرچه در این حالت جـامعه همچنان به قوت خود باقی میماند و هویت خود را
حفظ خواهد کرد ،ولی مقولههای فرهنگی جامعه به طورکلی تغییر پیدا میکنند .فوق فرهنگ به
سوگیریها و تجربههای شخصی فرهنگی مربوط میشود .در این حالت ارتباطات و تعاملهای بین
فردی نقش گـستردهای در فـرهنگسازی ایفا میکنند .البته هر فوق فرهنگی طبعا محتوای خاص

293

فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،شماره  32پاییز 1397

خود را دارد و میتواند شامل عناصر سنتی و مدرن و پست مدرن باشد .اتفاقایکی از ویژگیهای
مهم فوق فرهنگ پویایی آن در مربوط کردن و پیوند دادن حوزههای فرهنگی مختلف است و در
چـارچوب آن دور و نـزدیک ،سنتی و مدرن به هم میرسند(همان.)133 ،در نهایت ،با توجه به
پدیدهی «فوق فرهنگ» نقش یکپارچهساز فرهنگ کمرنگ میشود.
با در نظر گرفتن تأثیر فوق فرهنگها ،تنوع زندگی فرهنگی معاصر و افزایش مشهود میزان
تأثیرگذاری رسانههای جدید در زندگی افراد ،دیگر نمیتوان مخاطبان رسانهای را همانند گـذشته
تـصور کرد .اگر بخواهیم از تعبیر ساختیابی گیدنز برای توضیح این مسأله بهره بگیریم ،میتوان
چنین استدالل کرد که تحوالت ساختاری از یکسو ساختاری فردیتساز پدید آورده و آن را
تقویت میکند و از سوی دیگر ،عامالن در درون این ساختار به هیچوجه به طرزی انفعالی عـمل
نـمیکنند و بـا عملکرد خود ساختار مزبور را مـدام بـازسازی و تـجدید میکنند و از این طریق
به نحوی در ساختن شالودهی هویت خود سهم دارند .بنابراین ،با در نظر گرفتن فوق فرهنگ ،باید
گفت که هویت فردی صرفا براساس یک رشـته عـوامل کـلی و فوق فردی و ساختاری قوام
نمیگیرد؛ بلکه تا حدود زیادی وابـسته بـه عملکرد بازتابی خود فرد است .ورود به سپهر مجازی
رنگ وبوی خاصی به این وضع میدهد.
«گیدنز» به درستی خاطرنشان میکند که جـهان مـدرن مـتأخر به شدت بازتابی است .اطالعات
زیادی در دنیای مدرن مبادله میشود و بـازتاب این اطالعات در زندگی ،شالودهی هویت فردی را
میسازد(گیدنز .)62: 1379،این امر اهمیت رسانههای ارتباطی(از جمله اینترنت) را در دنیای
معاصر دو چندان میکند .وجه بازتابی وسایل ارتباطی دیـجیتالی اجـازه مـیدهد که شما بتوانید
ذخیرهای اطالعاتی خود را مورد استفاده قرار دهید و با آن بـه زنـدگیتان نظم دهید .افزایش
توانایی فرد در استفاده از اطالعات به طور مستقیم امکان کنترل را کاهش داده است.کما اینکه به
عقیدهی«گیدنز» با توجه به وابـستگی و اتـکای روزافـزون دنیای امروز به نظم اطالعاتی
بازتابی،کنترل اطالعات به نحو برگشتناپذیری غیر ممکن شـده اسـت(همان ،ص  118و
.)119کـاهش نقش عوامل کنترلی و افزایش قدرت فرد در به نمایش گذاردن هویت خویش در
اینترنت روند مزبور را تقویت مـیکند.در نـتیجه،منابع شـکل دهنده به هویت و قدرت انتخاب
فرد ،به نحو چشمگیری رشد میکند.آزادی عمل فرد در برخورد بـا هـویتهای دیگر در روی
شبکه باز هم این روند را تقویت میکند .بههرحال ،اینترنت فردیت جدیدی را در درون یک
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شخصی خود گسترش میدهد.
در جدول زیر خصوصیات هویت واقعی و مجازی در حد تعاریفی که بیان شد آورده شده است:

جدول  1مقایسه مختصات هویت واقعی و هویت مجازی
هویت واقعی

هویت مجازی

آنچه موجب شناسایی می شود

غیر قابل شناسایی

حقیقت شیء که مشتمل بر صفات ذاتی باشد

خود به خود ظاهر می شود

مجموعه نگرش ها،ویژگیها و روحیاتی که یک فرد را از

دیجیتالی است

دیگری متمایز می کند
عینی است

هویت سازی گروهها و عرفانهای نوظهور در فضای سایبری

ساختار الکـترونیکی مـجازی مـیسازد و ظرفیتهای فرد را برای فعلیت بخشیدن به هویتهای

با بی نامی ،مستعار ،استعاره ،نقاب ،صورتک و ...هم
معنی است

احساس این همانی و وحدت شخصیت

موجود نیست

خصوصیات ،باورهایی که باعث تمایز افراد از یکدیگر

مسئولیت پذیری ندارد

هستند
دارای زمان و مکان

وجود آزادی مطلق

تشخیص دیگران

با واقعیت سازگاری ندارد

وجه تمایز من و ما

خیالی است

منبع معنا

ظرفیت تاثیرگذاری دارد

انواع فردی و اجتماعی و ...

تاثیرپذر است

شیوه شناسایی خود

قابل ردیابی نیست

قابل ردیابی است

دارای زمان و مکان نیست

کنترل پذیر است

دارای طبقه و گروه خاصی نیست

آزادی محدود به زیست محیط

امکان همزمان چند شخصیت

مسئولیت پذیر

جسم ندارد (مادی نیست) مشتمل بر اطالعات است

خود به خود ظاهر نمی شود

کنترل پذیر نیست

یگانگی و استمرار شخصیت

تغییر و تکثر در یک فرایند متحرک مبتنی بر متن

تعریف خود با یک گروه اجتماعی

چند بعدی

تاثیرات اینترنت در کشورهای غیرپیشرفته
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اینترنت مانند رادیـو ،تلویزیون و ماهواره از ابتدا یک وسیلهء تزئینی گرانقیمت و دستنیافتنی
نبوده و با سرعت غیر قابل باور ،زمینهء استفادهء همهی طبقات اجتماعی را فـراهم آورده اسـت.
خصوصیات ایـنترنت ،موجب شده است به وسیلهای پرقدرت تبدیل ،و رقیبی برای نهادهای
تبلیغی دولتـی و مـنابع هویتساز تلقی شود .اینترنت که آزادترین محیطی است کـه بـشر تـا به
امروز با آن مواجه بوده ،منابع هویتساز سنتی و معمول در جوامع را تضعیف و کارکرد آنها را با
دشواری روبهرو کـرده اسـت .این بـحران فقط به کشورهای جهان سوم و در حال توسعه محدود
نبوده و نخواهد بود؛ به طوری که در جـهان امـروز هیچ جامعهای نمیتواند ادعا کند که از تأثیرات
ناشی از این بحران در امان خواهد بود .اینترنت از طریق جهانیسازی شبکه ارتباط و تعامالت
ناشی از آن ،موجب تغییر در نظام ارزشـی ،هنجاری و نـگرش نسل سوم ،و زمینهساز بحران
هویت در سطوح مختلف شـده است.
فضای مـجازی عـمدتا پارادایمی را ایجاد کرده کـه مـخاطبان با دو جهان واقعی و مجازی روبهرو
شدهاند .در این پارادایم ،تأکید عاملی بر وجود یک جریان جـهانی شـدن مجازی در کنار جریان
جهانی شدن در جهان واقـعی اسـت(عاملی .)241-471: 1382،پارادایم دو جهانی شـدنها در
درجـهء( اول بـه تبیین دو جهان متفاوت و در عـین حال درهم تنیده ،و در مرحله بعد به جهانی
شدنهای متکثر در این دو جهانی شدن میپردازد .بر این اساس ،دو جـهان مـجازی و واقعی مانند
دوقلوهای چسبیده ،یکدیگر را بازنمایی و حـتی بـازتولید مـیکنند .از نـگاه عـاملی ،مهمترین
تغییر جهان مـعاصر،که بـنیان تغییرات جهان معاصر را میسازد ،رقابت جهان واقعی با جهان
مجازی است .در واقع این واقعیت که جهان مجازی پدیدهای نـوین اسـت ،باعث شـده
ظرفیتهای این جهان کمتر از میزان واقعی ارزیابی شـود؛ حال آنـکه عـاملی مـعتقد اسـت جـهان
مجازی به موازات و گاه مسلط بر جهان واقعی ترسیم میشود و عینیت مییابد و این دو جهان از
یک رابطهء «انعکاس هندسی» برخوردارند.
جهان اول با ویژگی جغرافیامند بودن ،حفظ کردن نظام سیاسی مبتنی بر دولت -ملت ،طبیعی-
صنعتی و محسوس بودن و احـساس قدمت داشتن با جهان مجازی متمایز میشود .جهان مجازی،
بیمکان ،فرازمان ،صنعتی محض ،دسترسپذیر و بیاعتنا به محدودیتهای دولت-ملتهاست.
بدیهی است که تقسیمبندی جدید جهان با تقسیمبندیهای پیشین ،مثل شمال-جنوب و توسعه
یافته و در حال توسعه منطبق نیست .بدین ترتیب ،جهان با شرایط جدیدی مواجه مـیشود کـه در
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گذشته فاقد نمونهء مشابه است.

(رابرتسون،)1993،

«بحران

فرهنگی و اجتماعی»

(تاملینسون،)1999،

«پایان

تاریخ»

(فوکویاما« ،)1991،پایان جهان (بوردیو« ، )1999،گم کردن بنیادین جهت» (ویریلیو،)2001،
«جامعه ریسکی» (بک« ،)1999،جهان رها شده» (گیدنز« ،)1999،جامعه در حال بنبست»
(باومن« )2002،اضطراب بزرگ» (زوبوف )2001،منجر میشود( .عاملی )146 ،1382،عاملی به
وابستگی متقابل دو جهان مجازی و واقـعی اشـاره میکند :تعامل فردی و اجتماعی در قلمروهای
زیادی متکی به «تعاملهای دو جهانی» میشود و ما در واقع «دوجهانی شدنهای به هم چسبیده»
را مشاهده میکنیم .آموزش و پرورش آینده ،نظامهای تجاری و بانکی حال و آینده ،نظامهای
کنترل شهر و شـهرسازی ،حتی پزشکان جـهان آینده برآیند تعامل پیوند خـوردهء ایـن دو جهان

هویت سازی گروهها و عرفانهای نوظهور در فضای سایبری

بسیاری از متفکران معاصر جهانی شدن را فرایندی دانستهاند که به «زلزله ژئوپولتیک»

است .اینترنت ،اصلیترین عامل تشکیلدهندهء فضای مجازی ،شناخته میشود .در واقع اینترنت
جهانی عریض است؛ شبکهء در دسترس از کـامپیوترهای مـتصل به هم و یک چـارچوب
شـبکهای که شامل میلیونها شبکه کوچکتر خانگی ،دانشگاهی ،تجاری و دولتی میشود که
اطالعات و خدمات مختلفی را به یکدیگر میرسانند؛ مانند ایمیل ،چت ،انتقال فایل و صفحههای
وب لینک شده به هم .این روش جدید ارتباط به وسیلهء ویژگیهایی ،مثل گمنامی کاربر ،نبود
ارتباطات غیر کـالمی ،جدایی فـیزیکی و قابلیت انعطاف جسمانی مشخص شده است .فضای آزاد
اینترنتی محل حضور میلیونها کنشگر است که میتوانند با تفسیرهای نمادین در اینترنت -1،به
کنش فردی و جمعی متقابل بپردازند -2 ،در اجتماعات مجازی حضور سایبری داشته باشند؛-3
گروه مجازی تشکیل بدهند؛ -4با افـراد دیـگری که از ایـنترنت استفاده میکنند به بحث آزاد در
مورد موضوعات گوناگون بپردازند.
اینترنت از طریق پست الکترونیکی ،شبکه های اجتماعی مجازی و ...ارتباط بین فردی و گروههای
بحث و گفتوگو و تبادل نـظر را تسهیل و نیز دسترسی به اطالعات را ممکن میکند .اینترنت
حتی هنگامی کـه بـه صـورت مدل یک به چند عمل میکند ،دارای قابلیتی است که اساسا آن را
با دیگر رسانههای گروهی متمایز میکند-اینکه همواره دارای پتانسیل -تـعاملی است .همین
قابلیت تعاملی است که زمینهء پیدایش گروههای مجازی ،جنبشها و در نتیجه تغییرات اجتماعی و
سـیاسی مـتعاقب را بـرای آن فراهم میکند (دارنلی (74: 1384،میتوان گفت اینترنت صحنهء
فرهنگی و اجتماعی است که فرد خود را در موقعیتهای متنوع نقشها و سبکهای زنـدگی قرار
میدهد .در این فضای عمومی ،مهارت فرهنگی جدیدی الزم است تا با تنظیمات نمادین بـتوان
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بازی کرد .چنانچه بیان شد یکی از جنبههای ایـنترنت ،ورود بـیهویت در آن است .کنشگر در
صحنهء اینترنت ،برای ایفای هر نقشی فرصت پیدا میکنند .البته خصیصهء مثبتی که در این کار
هست ،مجالی است که برای بروز و ظهور فرد پیدا میشود .اینترنت فضای آزاد گلخانهای را ایجاد
میکند که معلمان و مراجع قدرت به آن دسـترسی داشته و بر آن تأثیر میگذارند .امکان خصوصی
بودن امور ،نکتهای است که کاربران جوان اینترنت بر آن تأکید دارند .اینترنت به نظر این جوانان،
جانشین فضای عمومی میشود و خود این جوانان دربارهء کنترل و کاربرد آن اطالعاتی کسب
مـیکنند .این فـضای جدید که عمدتا توسط کاربران ساخته میشود ،احساس مشارکت بیشتری به
نوجوانان میدهد .
در برخورد با این پدیده  ،شرایط هر جامعه فرق میکند و نمیتوان به صدور احکام مطلق
دراینباره بـسنده کـرد .بهعالوه ،تدبیر مدیران جامعه ،پویایی فرهنگ عمومی و ساختار اقتصادی
نیز در تعیین نوع عکس العمل الزم ،دخالت دارد و شدت و ضعف این عوامل میتواند هرکدام
مـسألهساز باشد .اینترنت دسـت کم از دو جهت میتواند در کشورهای در حال توسعه منشأ اثر
باشد :خلق ارزشهای جدید و ایـجاد یـک فضای اجتماعی متفاوت و به شدت خاص .در
درجهی اول ،ایـن ارزشـهای جـدید میتواند تأثیرات هویتی عدیدهای برجای گذارد .معموال
افـراد جـوانتر از این تحوالت بیشتر تأثیر میپذیرند .چونآنها اغلب حامی نوآوری در وسایل
ارتباط جمعیاند .البته این گفته بـدان مـعنا نیست که بزرگساالن همواره در برابر تـغییر مـقاومت
میکنند .بهطورکلی ،به نظر مـیرسد کـه ایـنترنت بتواند در آیندهی نسبتا دور به وسیلهی ارتباطی
اصـلی در جـهان سوم تبدیل شود ،تا آن زمان فرهنگ استفاده از آن به صورت یک خرده فرهنگ
باقی مـیماند .احتماال خـرده فرهنگ مزبور جنبهی حاشیهای نخواهد داشت و تـنشهایی را در
این جوامع به بـار مـیآورد .بههرحال ،اینترنت خواهناخواه فضای اجتماعی جدیدی ایجاد مـیکند
کـه براساس عنصر مجازی عمل میکند و شیوههای هویتیابی تازهای را به دنبال دارد .در مواردی
این سـبک هـویتیابی در جهت تقویت قدرت فرهنگ مقابل عـمل مـیکند و بـه شکل
واکنشهای هـویتی بـروز میکند .به سختی میتوان از بـروز ایـن واکنشهای هویتی جلوگیری
کرد .در صورت تشدید این وضعیت ،باید احتمال بروز تنشهایی میان فرهنگ محلی و فـرهنگ
مـجازی در جهانسوم در آینده نزدیک را جدی بگیریم و برای آن چاره اندیشی کنیم ،اینجاست که
حدود دخالت نظام سیاسی روشن تر می شود یعنی نقطه ای که به حریم سایرین تجاوز شده باشد
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و یا با فریب و روشهای مختلف تبلیغاتی نسبت به تحریک افراد و گروهها اقدام کرده و منجر به

پدید آورده که «گوردن متیوز» از آن بـه عنوان «سوپرمارکت فرهنگی» یاد میکند ،او عملکرد
وسایل ارتباطی دیجیتالی در جهان سوم را با سوپر مارکت مقایسه میکند .همانطور که شـخص
در سـوپرمارکت چرخدستی خود را مملو از انواع کاالها مـیکند ،شبکههای ایـنترنتی و امـثال آن
سـبدهای مـختلفی شامل انواع و اقـسام ارزشـها وگرایشهای فرهنگی را به مشتریان خود عرضه
میکنند .هویت فرهنگی فرد در تعیین نحوهی انتخابهای وی بسیار مؤثر است .در واقـع ،بهطور
مـثال،کشمکش مـیان فرهنگ محلی و فرهنگ سوپرمارکتی اینترنت ،نزاعی هویتی است .هرچه
بـرخورد ایـن دو شـدیدتر بـاشد ،جذب ایـنترنت در جـامعهی مزبور (دست کم در مراحل اولیه)
دشوارترمیشود .از این نگاه اگر بتوان اوضاع را بهگونهای هدایت کرد که میان فرهنگ ملی و
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تنشهای اجتماعی شود .از سوی دیـگر ،رواج ایـنترنت در جوامع در حـال تـوسعه وضـعیتی را

سوپرمارکتی سازش حاصل شود ،در این صورت احتمال بروز تنشهای هویتی کاهش خواهد
یافت ،در این صـورت به گزینش از میان انواع و اقسام کاالها و ارزشهایی که اینترنت عرضه
میکند ،به مراتب آسانتر خواهد بود .تأثیر جانبی این سوپرمارکت فرهنگی در جهان سوم ،به
صورت بیواسطه ،در قالب ظهور هویتهای متکثر نمود پیدا میکند .تنوع و چندگانگی هویتی در
حـال رشـد است .این روند در حادترین شکل خود به صورت مرقعپردازی ظاهر میشود که
محصول استفادهی فرد از منابع نامحدودی است که ارتباطات فرهنگی در اختیارش قرار داده است
(شایگان .)16: 1380،جنبهی بازتابی این امر را نباید ناچیز انگاشت .اینترنت میتواند سـاختار
خـاصی را ایجاد کند و از طریق آن به ذهنیتها سازمان دهد؛ اما از سوی دیگر افراد در
انتخابهای خود حالت منفعل ندارند و میتوانند معانی اجتماعی متفاوتی برای هویت خویش
قایل شـوند .به نـظر میرسد ،تکثر هویتی به اضافهی افزایش تـعداد انـتخابهای فردی به تدریج
به ناهمگونیهای فرهنگی-اجتماعی درکشورهای در حال توسعه دامن زند و حتی موجب بروز
تناقضات شخصیتی در افراد شود .از یـک لحاظ تضعیف خطوط قـدیمی هویتها بـه وسیلهی
اینترنت در تشدید بحران هویت در این جوامع سهیم بوده است ،اینجاست که نظام سیاسی وظیفه
آگاه سازی جامعه از حقوق و تکالیف و مجازاتهای تخطی از آنها را به عهده دارد.
بعالوه وسایل ارتباطی دیجیتالی این فرصت را در اخـتیار شـهروندان کشورهای مختلف قرار داده
است که هویت جدیدی را برای خود در سپهر مجازی آماده کنند و مطابق با همین شکل از
هویتیابی به جهان واقعی پیرامون خویش سامان بخشند .اگر این خط سیر در جهت کشف
روایتی از «خود» باشد ،امری بـالنده اسـت؛ در غیر ایـنصورت ،پندارگرایی و گرفتار آمدن در
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چنبرهی امور مجازی و عدم توانایی در ایجاد ارتباط با واقعیت میتواند به نوبهی خود بحرانزا
باشد .این دوگـانگی ذهن و عین میتواند آثار منفی سیاسی و فرهنگی به همراه آورد .بههرحال،
پدیدههایی مـانند ایـنترنت از چـنان ساختار فنی برخوردارند که بتوانند به روند تحوالت شتاب
بخشند .بدون شک ،تأثیرگذاری اینترنت در روندهای عمومی جوامع در حال توسعه ،در آینده بـاز
هـم بیشتر خواهد شد .در این میان ،آنچه بیشتر اهمیت دارد ،نحوهی استفاده از اینترنت به
خصوص در جـوامع در حـال تـوسعه است .اینترنت ،همانند هر فنآوری جدیدی که هنوز به
خوبی جذب جامعه نشده باشد ،به صورت کامال تعریف شدهای بـه کار گرفته نمیشود .بهعالوه،
نابرابری اطالعاتی میان شمال و جنوب باعث میگردد که کشورهای جهان سوم در زمـینهی
بهرهبرداری از اینترنت در موقعیت حاشیهای قرار بـگیرند .شواهد مـوجود ،حکایت از این دارد که
اگر ممالک در حال توسعه بخواهند در آینده شکاف موجود میان خود و کشورهای صنعتی را
کاهش دهند ،باید در زمینهی اقتصاد اطالعات به برتری و مزیتهایی دست پیدا کنند .این امر
بیانگرآن است که مسألهی اینترنت فـقط به هویت مربوط نمیشود؛ بلکه به توسعهی کشورها
ارتباط پیدا میکند .اگر کشورهای جهان سوم نتوانند با استفاده از امکانات وسایل ارتباطی دیجیتالی
موقعیت خود را در نظام جهانی بهبود بخشند ،این خطر وجود داردکه افزایش فاصلهی آنها بـا
کـشورهای صنعتی-بهطور غیر مستقیم-باعث افزایش فشارهای هویتی بر این جوامع شود .این
مسایل بیانگر آن است که باید در آینده دربارهی ابعاد هویتی اینترنت بیشتر تحقیق شود .از آنچه
گفته شد ،میتوان چنین نتیجهگیری کرد که اینترنت و مجازی شـدن اینترنتی از جـمله عوامل
شتاب دهندهی تکثر هویتی در جهان سوم است .ازاینرو ،میتوان آن را به عنوان یکی از وسایل
نفوذ مدرنیتهی متأخر در جوامع در حال توسعه قلمداد کرد؛ اما در مورد اینترنت نیز ،همانند سایر
موارد مشابه ،عامل توسعهی ناموزون اجازه نمیدهد کـه آثـار مدرنیتهی متأخر عینا به همان
صورت جوامع غربی نمود پیداکند .اگر واقعبین باشیم و عوامل فرهنگی ،سطح آموزش و نحوهی
روابط اجتماعی را در نظر داشته باشیم،آنگاه نمیتوانیم به سادگی و از طریق یک قیاس ساده
تـأثیر فـضای مجازی را در کـشورهای صنعتی ،به جوامع در حال توسعه تـسری دهیم.
بدون شـک ،عوامل چـندی مانع این مقایسه میشود که شاید مهمترین آنها فقدان سازماندهی
اجتماعی در جوامع در حال توسعه است .اغلب این کشورها در سطح نسبتا پایین سازماندهی
اجتماعی قـرار دارنـد و از سـازماندهی الزم برای جذب بهینهی فنآوریهای جدید برخوردار
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نیستند .به همین دلیـل ،جذب فـنآوریهای تازه-از جمله اینترنت-به نحو کامال پراکندهای

میدهد؛ یعنی ،استفادهی بهینه از سـپهرمجازی را در جـهت اهـداف ملی این کشورها موجب
نمیشود .به صورتی که خلق سپهر مجازی بـا توجه به منافع ملی و یکپارچگی جامعه صورت
نمیگیرد .این امر عمال امکان تأثیرگذاری از باال بر هویتسازی خرده هویتها و هویتهای
کـالن (مانند هـویت جامعگی) را از بـین میبرد .در بسیاری از موارد ،مسألهی «بحران هویت» (در
سطح ملی و محلی) چیزی غیر از «تأثیرگذاری خارج از کـنترل» نیست کـه اصطالحا چنین تعبیر
میشود .ثانیا ،وضعیت خاص توسعه و فرهنگ و مناسبات اجتماعی در ممالک جهان سوم به
گونهای است که اینترنت به نـحوی نـاموزون اثـر میگذارد و در همهی حوزهها به یک اندازه
مطرح نیست .توسعهی ناموزون سپهر مجازی در این جـوامع؛ یعنی ،رشدیافتگی نسبی آن در
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صورت میگیرد و برنامهریزی نشده است .این امر اوال میزان اثرگذاری راهبردی اینترنت را کاهش

بـرخی حـوزهها و عدم رشد آن در حوزههای دیگر ،تا حدود زیادی از اثربخشی اینترنت در
تحول فرهنگی-صنعتی این جوامع کاسته اسـت .متأسفانه ،در بسیاری از ایـن کـشورها اینترنت
سوء کارکرد دارد و به شکل حاشیهای و به عنوان وسیلهی سرگرمی مطرح است و آنچنان به
عـنوان یـک وسیلهی اطالعاتی مورد استفاده قرار نمیگیرد .این موضوع در نهایت موجب میشود
که این جوامع بـه سـختی بـتوانند به یک نظم ارتباطی جامع دست پیدا کنند و ضمنا یک سپهر
مجازی فراگیر را برنتابند .در نتیجه ،با وجـود رشـد کمّی قابل توجه تعداد کاربران اینترنتی ،تحول
ساختاری در این زمینه مشاهده نمیشود .این مورد نیز یـکی از مـواردی اسـت که آمار خام
نمیتواند گویا باشد .این وضعیت ،به نـوبهی خـود ،ممکن اسـت بحران هویت را در این جوامع
تشدید کند .زیرا از یک سو به دلیل ضعف سـازماندهی اجـتماعی ،دولتهای ضعیف و ناکارآمد
معموال قادر به مقابله با عوارض منفی پدیدههای جدید نیستند که این امر در نهایت مـوجب
گـسترش عوامل منفی اینترنت میشود .از سوی دیگر هویتسازی فردی در چارچوب سپهر
مجازی باعث تـقویت «فردیت جـدیدی» میشود که ساختارهای اجتماعی-فرهنگی این جوامع
قادر بـه پاسـخگویی بـه آن نیستند و در بسیاری مواقع چالشها بدون جواب مـیمانند .این امـر
در بلندمدت به بیگانهسازی بخشهایی از جامعه میانجامد .شکاف نسلها میتواند این احساس
بیگانگی را تشدیدکند؛ اگرچه این مـعضل بـرای نظامات سیاسی یک تهدید حـساب مـیشود،
ولی نباید بـا آن به صـورت یک مشکل سیاسی-امنیتی برخورد کرد؛ بلکه بـاید راه حلهای
فرهنگی برای آن یافت.
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حال با توجه به آنچه بیان شد باید ببینیم اینترنت و فضای مجازی آن چه امکانات و تغییراتی را
برای هویت و خود فراهم میکند:
 برخالف برداشت سنتی از هویت که با یگانگی و استمرار شخصیت و خـود فـهم میشد دراینترنت هویت عبارت است از تغییر و تکثر در یک فرایند متحرک.
 اینترنت نمیتواند یک ارتباط کامل را ایجاد کند به عبارت دیگر تنها بر متن و تصویر استواراست و فاقد سایر مولفههای شخصیتی بـرای مـعرفی فرد است و ارتباط سالم و کامل برقرار نمی
گردد.
 ویژگی ناشناس بودن و نبود کنترلهای اجتماعی مسئولیتپذیری فرد را در قبال عملش کاهشمیدهد.
 در گروهی که همه افراد ناشناس هستند این افراد ناشناس فرد نـاشناس تـازه وارد را در جمعخود میپذیرند.
کسی که هـویت واقـعی خود را در اینترنت معرفی میکند میتواند از مزایای آن بهره مند شود. خود از طریق پست الکترونیکی با نام و شغل و فرستنده و گیرنده شناخته میشود. در صفحه اینترنتی شخصی ،فرد میتواند هویت خـود را بـا تعارف و بیان قابلیتها مـعرفینـماید ،البته میتواند صفحههای مجازی نیز بسازد.
گروههای دارای جایگاه هویتی در فضای مجازی موجود درایران
چنانکه در بخش چهارچوب نظرى و ادبیات تحقیق بیان شـد آنـچه در نـوآورىهاى فنى مربوط
به عصر دوم رسانهها یعنى اینترنت و ماهواره مهم است ،دگرگونى گسترده فرهنگ ،هـویت
فـرهنگى و روشـهاى جدید ساخته شدن هویتهاست که امروزه به مدد توسعه دانش و فناورى و
با بهره گرفتن از اصـول پیشـرفته روانشناسى اجتماعى ،به شیوهاى آرام و هژمونیک دنبال مىشود.
انحصار رسانهاى توسط جهان پیشرفته و فـرا دست تـوانسته بـه تغییر هویت فرهنگى جوامع
دیگرى که از نظر فناورى در جایگاه فرودست و ضعیفترى قرار دارند ،دامـن بـزند .این رسانهها
سعى دارند از طریق فرایندى خزنده ،نرم و غیر محسوس ابتدا در جوامع احساس نـیاز و عـطش
ایجـاد نموده و عناصر فرهنگى را به جامعه وارد کرده و سپس به مدد فناورى رسانه و شیوههاى
پیشرفته اقناع ،نگرش افـراد ،گروهها و قشرهای مختلف اجتماعی را تـغییر دهند .در این وضعیت
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جدید جهانى ،یک فرهنگ و هویت جهانى و یکدست نیز به تدریج در حـال شـکلگیرى اسـت
که به «تکفرهنگى شدن جهان» مىانجامد .در چنین شرایطى که بیشتر کشورهاى جهان از جمله

فرهنگى -اجتماعى متأثر از فضاى مجازى در جوامع جـهان سـوم و جهان اسالم در صورتى که
مدیریت نشود ،به سوى تحقق مبانى معرفتى لیبرال دموکراسى و تضعیف ارزشهاى اسالمى و
مـلى در این کشـورها جریان خواهد یافت .همچنانکه بدیهى است این روند ناعادالنه و نابرابر(در
صورتى که تالشهاى جـدى بـراى تولید دانش بومى صورت نگیرد) در میانمدت و بـلندمدت
مـوجب تـولید تضادها و تعارضهاى ارزشى ،نگرشى و هویتى و قطببندى بـین عـناصر
اسالمى ،ایرانى و غربى و در نهایت تضعیف نیروها ،عناصر ،نمادها ،آیینها ،شعائر و مناسک
بازنمایندة ارزشـهاى دینـى و اعتقادى و مذهبى خواهد شد که در نـهایت در کنـشهاى اجتماعى
و رفـتارى و سـبک زنـدگى شهروندان تجلى خواهد یافت؛ وضعیتى که مـىتوانست به گونة
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ایران در شرایطى نابرابر عـمدتا مـصرفکنندة تـولیدات عرضه شده در این فضا هستند ،تحوالت

دیگرى رقم خورده و همسازى بیشتر عناصر ایرانى و اسالمى را بنمایاند.
بیشتر تحقیقات انجام شده در مورد اینترنت (شاقاسمی )180 : 1378،نشان میدهد اکثریت
کاربران اینترنت در ایـران بـه نسل جـوان تعلق دارند .وجود بیش از  11میلیون کاربر اینترنت در
ایران (شاقاسمی )50 :1385:نشان میدهد جوانان نسل انفجار جمعیت به خوبی خود را با شرایط
روز جهان وفـق دادهاند ،درحالیکه ایرانیان در تحقیقی که دانیل لرنر در حدود پنج دهه پیش
انـجام داده بـود ،در مـیان شش کشور خاورمیانه ،رتبهء آخر را در میزان استفاده از رسانهها کسب
کرده بود (معتمدنژاد)1371،بررسیها حاکی است که میزان استفاده از اینترنت در مناطق مـحروم
بـه شدت رو به گسترش میباشد .پیمایش صورت گرفته در سال (1378موالئی فرسنگی:1378،
 )101در استان گلستان نشان میدهد  55درصـد افـراد در برنامهء روزانه از اینترنت استفاده
میکنند؛ این رقم با توجه به نبود زیرساختهای ارتباطی در مناطق مرزی قابل توجه اسـت.
همچنین  9درصد افراد اهل تشیع در برنامههای روزانه خود از رسانهها استفاده میکنند .این
پیمایش نشان میدهد  23درصـد افراد اهل تسنن بـه طـور روزانه از اینترنت استفاده میکنند .این
رقم نیز با توجه به وجود محرومیت در منطقه و نیاز به وسایل رسانهای خاص برای استفاده از
اینترنت ،درصد چشمگیری است.
بنابر یک تقسیمبندی نسلی ،نسل سوم بیشترین کاربران اینترنتی در ایران بوده و بیش از نـسلهای
دیگر در معرض آثار ناشی از اینترنت ،از جمله مسائل هویتی و بحران هویتی قرار میگیرند.
چنانچه بیان شدن استفاده از اینترنت تأثیرات عمیق بر ارزشهای جوانان داشته و موجب شده
نیازهایی که قبال توسط خـانواده بـرطرف مـیشد ،امروزه از سوی این رسانهء جدید مرتفع گـردد؛
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مثال در گـذشته دوسـتیابی تحت نظر والدین صورت میگرفت؛ اما امروزه برخی جوانان با
استفاده از سیاستهای دوستیابی ،گفتوگو (چت) و امثال آنها قادرند با افراد گوناگون و با
فرهنگهای مختلف آشنا شـوند.کاربران ایـنترنت بـرخالف نسل اول که در فضایی واقعی و
حقیقی فعالیت میکردند ،امروزه در فضایی مـجازی مشغول هـستند .بر همین اساس،بسیاری از
کارکردهای خانواده در جامعهپذیری افراد به وسیلهء این رسانهء تعاملی در محیطی مجازی صورت
میگیرد (بوربور.)65: 1383،
عالوه بر تأثیرات هویتی ایـنترنت بـر جوانان ایرانی ،زنان ،گروههای با عالئق مذهبی مشترک،
گروههای مخالف نظام سیاسی حاکم ،گروههای عالقمند به فضاهای غیر اخالقی و ...فضای
مجازی و اینترنت،آرام آرام کارکرد برخی حوزهها را نیز تحت تأثیر قرار داده است؛ برای مثال
اینترنت توانسته است در حوزهء دیـن هـم وارد شـود و با وجود مخالفتهای برخی نهادهای
سنتی در خصوص رواج اینترنت ،امروزه شاهد هستیم که بـرخی از مـراجع ،روحانیون حـوزهء
علمیه و حتی استشهادیون ،دارای وبالگها و وبسایتهای رسمی هستند(تاریوردی:1383 ،
 )119روابط اینترنتی سرمایهء اجتماعی را افزایش میدهند (منتظر قائم،و تاتار .)72 :1384،با توجه
بـه رشـد فـزایندهء تعداد کاربران اینترنت ،تعداد اجتماعات مجازی و روابط اجتماعی جدیدی که
از طریق فناوری اینترنتی ایجاد میشوند ،دائما در حال افـزایش بـوده است .
نتیجهگیری
آفاتی چـون هـویت مجازی که به خاطر امکان تغییر هـویت در ایـنترنت فراهم آمـده و نـمونه
بـارز آن درچتها متجلی میشود-هرگز نـمیتوانند جانشین یک رابطه واقعی انسانی شوند و این
فقدان جسمانیت ،تجربه انسانی اینترنت را محدودمیکند .هرچند که این نکته مـهم را نـیز
نمیتوان نادیده گرفت که همین خصیصه ایـنترنت ،به بـعد خـیالی و فـانتزی روابـط انسانی
گستردگی و اهـمیت مـی دهد و با توجه به نظرات کسانی چون فروید و الکان که نقش خیال و
فانتزی را در شکلگیری هویت درونی و اصیل انـسانی بسیار مـهم دانـستهاند ،نمیتوان این هویت
مجازی اینترنت را یک سره ضعف و نقص تـلقی کرد .در دنیای امروز کشورها نمی توانند دیواری
به دور خود بکشند و از برخورد فرهنگ جامعه خود با فرهنگ های بیگانه در امان باشند .از طرف
دیگر اگر فرهنگ جامعه ای توان خود را از دست بدهد و مردم از فرهنگ خود گسسته شوند
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قدرت درست اندیشیدن از آنها سلب م ی گردد و در این دریای ارتباطات غرق می شوند .و اگر
ملتی عالقه مند به حفظ و پاسداری از هویت فرهنگی خود باشد باید سعی کند فرهنگ غیر مادی

کامالً دست نخورده و ثابت و اصیل نگه داشت زیرا تغییر از خصوصیات فرهنگ است .ولی این
تغییر در صورتی به هویت فرهنگی آسیب نمی رساند که جریان عادی و خود به خودی را بپیماید،
با توجه به جمیع جهات مطروحه ،ذیال ابتدا به معرفی آسیبها و چالشهای اینترنت در ایران و
راههای مقابله و ساماندهی فرهنگی هویت های مجازی در کشور می پردازد:
چالش های برساخته در اینترنت برای هویت در ایران
جایگزینی هویت مجازی بجای هویت واقعی و من واقعی . ایجاد شکاف میان انقالب اسالمی و آرمان های آن؛ -ترویج خرافه گرایی و عرفان های دروغین؛
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جامعه خویش را حفظ نماید .البته این به آن معنا نیست که می توان یا باید فرهنگ غیر مادی را

 جدایی از فرهنگ مهدویت و انتظار؛ گرایش به پورنوگرافی و مسائل جنسی؛ کاهش تأثیرپذیری اطفال از والدین؛ ترویج فرهنگ غربی و ایجاد بحران هویت؛ تشویق به هنجارشکنی اجتماعی؛ اعتیاد به اینترنت و بازماندن از رشد علمی و جسمی و هویت یابی صحیح؛ دوست یابی های خطرناک اینترنتی و تاثیر آن بر شخصیت و تفکر افراد؛ تأثیرپذیری از فرهنگ صهیونیزم؛و....
ب :پیشنهادات
بایسته های ذیل می تواند تا حدودی کشور را از آسیب های مذکور مصون بدارد :
-

شناخت همه جانبه تهاجم فرهنگی و اهداف دشمن از آن.

-

تبیین الگوی استفاده از فضای مجازی و  ITبرای افراد جامعه و آگاه سازی آنها نسبت به
مضرات و مخاطرات این فضا.

-

تقویت برنامه های ملی و مذهبی برای گروههای مختلف اجتماعی و برای کلیه سنین به
تناسب شرایط گروههای سنی مختلف و افزایش برنامه های جمعی.

-

تقویت مولفه های اصلی هویت ایرانی-اسالمی مانند مذهب تشیع ،زبان فارسی ،عناصر
فرهنگی تاریخی و سایر نمادهای مذهبی و ملی.
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-

تقویت توان فنی و زیرساختی کشور جهت جلوگیری از نقوذ عناصر بیگانه در فضای
مجازی کشور.

-

اجتناب از انفعال رسانه ای (معرفی فرهنگ اصیل ایرانی اسالمی)؛ اصل بنیادین در فضای
مجازی

-

استفاده از قاعدة فقهی میسور و اقدام حداکثری در حد توان از طرف نظام سیاسی و
اجتماعی در مدیریت شرایط متهاجم فضای مجازی و مبارزه با امپریالیسم فرهنگی در
این فضا.

-

حضور مستمر و موثر در فضای مجازی توسط نهادهای فرهنگی و اجتماعی جهت
معرفی و یادآوری مولفه های هویت ملی و مبارزه با شبهات.

-

ترویج آموزه های اخالقی شیعی و جذب مخاطبین فعال در این حوزه؛

-

بهره گیری از ظرفیت حوزه و دانشگاه در برنامه سازی برای فضای مجازی؛

-

اشباع نیازهای طبیعی انسان از راه های مشروع ؛

-

گسترش امر به معروف و نهی از منکر؛

-

تالش برای زدودن فقر اقتصادی ؛

-

استفاده از فن آوری نوین در عرصه فعالیت های فرهنگی؛

-

تقویت رسانه های داخلی و غنی سازی برنامه های فرهنگی آنها با رویکرد تقویت
هویت دینی و ملی و خنثی سازی تهاجم فرهنگی دشمن؛
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-

تقویت مساجد و کانون های فرهنگی؛

-

مشارکت دادن نوجوانان و جوانان در فعالیت های فرهنگی؛

-

بازنگری در منابع درس دانشگاهی به ویژه دروس مرتبط با علوم انسانی؛
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