
 اجتماعی مجازی و بحران هویت شبکه های

 چکیده: 

شدن است. این  ترین ابزارها برای نمود یافتن اثرات جهانیهای اجتماعی اینترنتی یکی از مهمفضای مجازیِ شبکه
کند. افراد در مواجهه با این فضا و های مختلف معنایی را ایجاد میمجازی عرصه وسیعی از اطالعات و نمود فضای

شوند. از بین رفتن زمان و مکان و نقش  معنی معلق بودن و سردرگمی( میتکثر منابع در ساخت هویت، دچار تعلیق )به 
های هویت خود را متزلزل بیشتر فضا در دنیای مجازی تجلی آشکاری دارد. افراد در مواجهه با این فضای دوم، بنیان

توانند دارای ت میهای اجتماعی مجازی در فرایند ارتباطاشوند. اگرچه شبکهبینند و دچار تردید و اضطراب میمی
زای این فرایند تأکید کرده است و یکی از آثار های بحران تأثیرات مثبت و منفی باشند، پژوهش حاضر تنها بر جنبه

های اجتماعی را در جوامع، به خصوص جوامع درحال گذار، ایجاد بحران هویت ملی و دینی فضای مجازی شبکه
 داند. می

بندی نسلی، نسل سوم بیشترین کاربران فضای مجازی در ه براساس یک تقسیمدهد کهای پژوهش نشان می یافته
اند. فضای مجازی نوعی از  های اجتماعی مجازی های دیگر در معرض آثار ناشی از شبکهایران بوده و بیش از نسل

-ی فردی ناهمگونیهاوجود آورده و این بحران هویت در زمینه ای از جوانان بهبحران هویت را در میان طیف گسترده

های اجتماعی مجازی، باعث های هویتی را سبب شده و به نحوی تعادل اجتماعی را متأثر کرده است. همچنین شبکه
 اند. اند و عوامل معناساز هویتی را دستخوش تغییر نمودهساز شده تغییرات اساسی در نهادهای هویت
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 بیان مسئله 

ای در تکنولوژیک به سمت جامعه اطالعاتی یا جامعه شبکه -جوامع مختلف تحت تاثیر تحوالت بسیار عظیم علمی
ای، جوامع با ای است که ساختار آن متاثر از فناوری است. در جامعه شبکهای، جامعهاند. جامعه شبکهحال حرکت

هایی شکنی نهادهایی نظیر دولت، و فرصتهای جدید، تمایزپذیری و شالودهتماعی، هویتهایی چون نابرابری اجچالش
گیری هویت سیال و های اجتماعی در پژوهش، خالقیت، تعامل و همزیستی جهانی، شکلچون نقش اینترنت و شبکه

ویتی در جامعه اطالعاتی و به ها انسجام اجتماعی و هرسد به علت وجود این چالشاند. به نظر میرو شدهغیره رو به 
خصوص در کشورهای در حال توسعه مانند ایران متزلزل شده است. فرایند جهانی شدن با گسترش قلمرو روابط زندگی 

-وجود می ناپذیر شدن چنین دنیایی را در آنها بهکند و احساس کنترلاجتماعی دنیای اجتماعی افراد را بسیار بزرگتر می

 آورد.

تماعی مجازی به لحاظ عمومیت یافتن در میان کاربران و با گستره وسیع جغرافیایی در درون مرزهای های اجشبکه
ای وسیله ملی، تبدیل شدن به یک ارتباط خصوصی و شخصی و فارغ بودن از هر نوع کنترل از سوی مراجع قدرت، به

ها و نهادهای قدرت را در از کنترل دولت های تاثیرگذاری خارجاند و زمینه بدیل در عرصه ارتباطات تبدیل شده بی
 اند. وجود آورده جوامع به

ترین عوامل بروز بحران هویت در مفهوم بحران هویت ناشی از شرایط جدید فضای دو جهانی شده کنونی است. از مهم
اینترنت و  های اجتماعی سایبری است.ویژه فضای مجازی اینرنت و شبکه جوامع فعلی، گسترش صنعت ارتباطات و به

ساز سنتی و معمول در های اجتماعی که آزادترین محیطی است که بشر تا به امروز با آن مواجه بوده، منابع هویت شبکه
رو کرده است. این بحران فقط به کشورهای جهان سوم و درحال جوامع را تضعیف و کارکرد آنها را با دشواری رو به

تواند ادعا کند که از تأثیرات ناشی از ای نمیطوری که در جهان امروز هیچ جامعه ؛ بهتوسعه محدود نبوده و نخواهد بود
 این بحران در امان خواهد بود.

اند. پژوهش حاضر در صدد  ای، با نوعی از بحران هویت مواجههای دینی و ملی در ایران امروز، هر یک به گونههویت
ای اجتماعی و بحران هویت اجتماعی چیست؟ همچنین بررس هپاسخ به این سوال: نسبت میان فضای مجازی شبکه

های ملی و دینی در ایران امروز با چه نوع بحران هویتی مواجه هستند؟ تاثیر فضای مجازی این مسئله است که هویت
مثبت یا رغم انکارناپذیر بودن آن، صرفاً در نوع، میزان و تأثیر  های اجتماعی بر هویت در مفهوم گسترده خود به شبکه

که این تاثیر و تغییر هویت به چه نحو خواهد بود، هنوز پاسخ روشنی برای آن  منفی آن محل مناقشه نظری است و این
با این وصف، امکان دارد وقوع  رسد دوران کنونی، دوران بالتکلیفی در فرجام این فرایند است.وجود ندارد. به نظر می

جامعه ایران به نوعی از بحران هویت بینجامد. این مسئله در کشورهای دارای های هویتی در درون چندگانگی و شکاف
، وضعیتی متفاوت دارد و این کشورها با تأثیرپذیری بیشتر و تأثیرگذاری کمتر، های ضعیف ارتباطی کم قدرتفناوری

 بیشتر در معرض بحران هویت قرار دارند.

سازی شبکه ارتباط و تعامالت  های اجتماعی از طریق جهانیهفرضیه پژوهش حاضر نیز بر این اساس است که: شبک
ساز بحران هویت در سطوح مختلف ناشی از آن، موجب تغییر در نظام ارزشی، هنجاری و نگرش نسل سوم، و زمینه



و دیدگاه مانوئل  [4]شده است. در پژوهش حاضر، از نظریات حوزه بحران، بحران هویت با تکیه بر نظریات لوسین پای
 های نوین اطالعاتی و ارتباطی بر زندگی اجتماعی استفاده شده است. روش در مورد آثار گسترش فناوری[5]کاستلز

های نظری و نیز متکی بر برخی شواهد تجربی از سایر تحقیقات صورت گیری از استداللمطالعه در این نوشتار، بهره
 باشد.گرفته می

 تعریف مفاهیم

 های اجتماعی مجازی شبکه

سرعت به  طرح کرد و از آن پس به 1954در سال  [6]بارنز ای های اجتماعی را برای نخستین بار چی اصطالح شبکه
ای کلیدی در تحقیقات و مطالعات بدل گشت. در تئوری شبکه اجتماعی سنتی، یک شبکه اجتماعی به این صورت  شیوه

ای از روابط وسیله مجموعه ها که بهای از نهادهای اجتماعی که شامل مردم و سازمانشود که یک مجموعهتعریف می
شکل سنتی خدمت شبکه  ها تعامل دارند.گذاشتن ارزش اند و با هم در به اشتراکهم متصل دار اجتماعی بهمعنی

ها و روابط چهره به چهره متمرکز است اما خدمات شبکه اجتماعی امروزه بیشتر چون دوستی اجتماعی بر انواع روابط هم
 ارتباطات کامپیوتر واسط متمرکز است. بر جامعه مجازی آنالین و

آورد تا کاربران بتوانند  هایی هستند که امکانی فراهم می های اجتماعی اینترنتی پایگاه یا مجموعه پایگاه شبکه
ها را با  های خودشان را با دیگران به اشتراک بگذارند و دیگران هم این افکار و فعالیت ها، افکار و فعالیت مندی عالقه

های مبتی بر وب است که این امکان را برای اشخاص ای از سرویسسهیم شوند. یک شبکه اجتماعی، مجموعه آنان
آورد که توصیفات عمومی یا خصوصی برای خود ایجاد کنند، یا با دیگر اعضای شبکه ارتباط برقرار کنند،  فراهم می

مومی دیگر افراد، برای یافتن اتصاالت جدید استفاده کنند ها به اشتراک بگذارند و از میان توصیفات ع منابع خود را با آن
هایی های اجتماعی سایتتوان گفت شبکههای اجتماعی میطور کلی در تعریف شبکه (. به212: 2007)بوید و الیسون، 

خاصیت  هستند که از یک سایت ساده مانند موتور جستجوگر با اضافه شدن امکاناتی مانند چت و ایمیل و امکانات دیگر
های اجتماعی، محل گردهمایی صدها میلیون کاربر اینترنت است دهند. شبکهگذاری را به کاربران خود ارائه میاشتراک

های اجتماعی برای پردازند. در واقع شبکه که بدون توجه به مرز، زبان، جنس و فرهنگ، به تعامل و تبادل اطالعات می
اند. به طور کلی از طریق اطالعاتی که بر روی ضای مجازی طراحی شدهافزایش و تقویت تعامالت اجتماعی در ف

ها اطالعاتی را در خصوص گیرد مانند عکس کاربر، اطالعات شخصی و عالیق )که همه اینپروفایل افراد قرار می
ببینند و از طریق  را دیگران هایپروفایل توانند می کاربران گردد. آورد( برقراری ارتباط تسهیل میهویت فرد فراهم می

 (.228: 2009و همکاران،  [7]های کاربردی مختلف مانند ایمیل و چت با یکدیگر ارتباط برقرار کنند )پمپکبرنامه

 هویت

کند: هویت ریشه در  گونه تعریف می ( هویت را این5: 1391دو معنای اصلی هویت، تمایز و تشابه مطلق است. جنکینز )
کند؛ این با آن مشابه است. معنای  زبان التین و دو معنای اصلی دارد. اولین معنای آن مفهوم تشابه مطلق را بیان می

دو زاویه  گیرد. به این ترتیب، به مفهوم شباهت ازدوم آن تمایز است که با مرور زمان سازگاری و تداوم را فرض می
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سازد؛ شباهت و تفاوت.  یابد. مفهوم هویت، همزمان میان افراد یا اشیاء دو نسبت محتمل برقرار می مختلف راه می
هویت داشتن یعنی یگانه بودن، ولی از دو جنبه متفاوت: همانند دیگران بودن در طبقه خود و همانند خود بودن در گذر 

 زمان.

توان به چند طریق درباره آن بحث کرد. به بیان کلی،  می چندبعدی است و میشناسی مفهو مفهوم هویت در جامعه
شود. این درک و  هویت به درک و تلقی مردم از این که چه کسی هستند و چه چیزی برایشان معنادار است مربوط می

شناسان اغلب از دو نوع  گیرد که بر سایر منابع معنایی الویت دارند. جامعه تلقی در پیوند با خصوصیات معینی شکل می
های هویت فقط از نظر تحلیلی از هم جدا و متمایز  گویند: هویت اجتماعی و هویت شخصی. این شکل هویت سخن می

 شوند اما در واقع پیوند تنگاتنگی با یکدیگر دارند. می

ها را  ین ویژگیشود. ا هایی است که از طرف دیگران به یک فرد نسبت داده می هویت اجتماعی به معنای ویژگی
ها  دهند هر شخص معینی، اساساً چه کسی است. در عین حال، این ویژگی هایی تلقی کرد که نشان می توان نشانه می

های اجتماعی  کند که همین خصوصیات و کیفیات را دارند. همچنین هویت شخص مذکور را به افراد دیگری مربوط می
های اجتماعی  دیگران هستند. اگر هویت« شبیه»فراد چگونه و از چه نظر کنند که ا ها مشخص می بعد جمعی دارند. آن

عنوان افرادی جدا و مجزا از یکدیگر  های همسانی افراد با دیگران هستند، هویت شخصی، ما را به دهنده شیوه نشان
فردی  نحصر بهکند. هویت شخصی به معنای رشد و تکوین شخصی است که از طریق آن ما معنای یگانه و م متمایز می
 (.46: 1386کنیم )گیدنز،  مان با جهان پیرامون خود خلق می مان و مناسبت از خویشتن

ای اجتماعی است. کیفیتی ثابت یا  توان نتیجه گرفت که هویت برساخته با توجه تعاریف صورت گرفته از هویت، می
که هویت توأم با احساس تعلق   ند. دوم اینک شود و سپس در تعامل با دیگران تغییر می ذاتی نیست، بلکه ساخته می

های اجتماعی است که از اعضای شبیه به  که بدانیم چه کسی هستیم عضویت در گروه یا گروه است. جزء ذاتی این
که  شود. بخشی از دانستن این که مسئله هویت به تفاوت ما با دیگران نیز مربوط می اند. سوم این یکدیگر تشکیل شده

پذیر نیز هست  جا که هویت اکتسابی است انعطاف دانستن این است که چه کسی نیستیم. چهارم، از آن  مچه کسی هستی
 پذیرتر از برخی دیگر است. و در برخی از جوامع انعطاف

هویت ملی، هویت دینی، هویت جهانی و مواردی از این قبیل.   هویت در سطوح و ابعاد مختلف واکاوی شده است.
شود. هویت دینی آن آید، در واقع به ابعاد کارکردی و عینی دین اشاره میهویت دینی سخن به میان میهنگامی که از 

شان به یک هویت جمعی  دهد و ایشان را در تعلقاحساس خاصی است که پیروان یک دین را به یکدیگر پیوند می
 (.14: 1385کند )گزارش راهبردی، تعریف می

ن شناخت فرد از تعلق و ارتباطش نسبت به دینی خاص و پیامدهای ارزشی مثبتی که فرد در واقع، هویت دینی به میزا
برای این تعلق و ارتباط قائل است و باالخره احساسات خاص فرد نسبت به آن دین و نسبت به دیگرانی که مثل او 

ت از: تعریف شخص از خود ای مشابه با آن دین دارند، تعریف شده است. به بیان دیگر هویت دینی عبارت اس رابطه
 براساس داشتن تعلق نسبت به دینی خاص به همراه مالحظات ارزشی و احساسی مترتب با آن.



های مقدس، آداب و  ها، مکان توان نوعی احساس تعلق به ملتی خاص دانست. ملتی که نمادها، سنت هویت ملی را می
ها،  یت ملی یعنی احساس تعلق به گروهی از انسانرسوم، قهرمانان تاریخی و فرهنگ و سرزمین معین دارد. هو

(. اسمیت هویت ملی را بازتولید 361: 1388فرهنگی )حاجیانی،  واسطه اشتراک داشتن در برخی عناصر فرهنگی و شبه به
ت داند که عناصر تمایزبخش هر ملتی هستند. هوی ها می ها و سنت ها، نمادها، خاطرات، افسانه و بازتغییر پایدار ارزش

های  بخش به یک ملت که دولت و گفتمان محور، تمایزآفرین و تداوم ملی عبارت است از نوعی احساس تعلق فرهنگ
کند که هسته هویت  کند. وی اضافه می وجود آورده و حفظ و تعریف می  را به برداری از منابعی معین آن مسلط با بهره

های  گویی آگاهانه یک ملت به پرسش هویت ملی فرایند پاسخ ملی تداوم و تمایز است. در جایی دیگر اشاره شده که
های  پیرامون خود، گذشته، کیفیت، زمان تعلق، خاستگاه اصلی، حوزه تمدنی، جایگاه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ارزش

 (.105: 1384مهم از هویت تاریخی خود است )گودرزی، 

بیان دیگر،  گیرد. به عبارتی به کشور خاصی سرچشمه می ههویت ملی از تعلق فرد به یک سرزمین و دولت ملی یا ب
طوری که  هویت ملی به معنای احساس همبستگی با کل اعضای ساکن در یک چارچوب سرزمینی مشترک است. به

 نسبت به موجودیت کل آن آگاهی و به آن احساس وفاداری دارند.

 بحران هویت

اند های اخیر مسئوالن مطرح کردهبعد از انقالب به ویژه در سال هایای که در سالتردید یکی از مسائل عمدهبی
ساز خویش مانند دین، زبان، نژاد، قومیت و فرهنگ مسئله بحران هویت است. زمانی که فرد یا جامعه از عناصر هویت

هد و عناصر های شناخت یک جامعه از دست بدآگاهی نداشته باشد و یا عناصر هویتی جایگاه خود را به عنوان شاخص
شود. با این اوصاف فرد برای خروج از دیگر نیز به جای آنها شناخته نشده باشد، فرد یا جامعه با بحران هویتی مواجه می

های مثبت و پایدار در فرهنگ، مذهب یا ایدئولوژی خود بگردد تا از درهم ریختگی و این بحران بایستی به یافتن ارزش
 ج و عذاب است، رهانیده شود و هویت اصیل خویش را باز یابد.اختالل هویت که دائماً در رن

زای فرایندهای ارتباطی است. چه امروزه بر اهمیت این بحران در جوامعی شبیه ایران افزوده، ناشی از عوامل بحران آن
آمده  وجود ای از مفاهیم در خصوص بحران هویت در سطح خرد تا ملی و سطح جهانی بهدر سه دهه اخیر، مجموعه

 شود.پارچه با عنوان بحران هویت مطرح می است. این مباحث درحال حاضر به طور یک

از نظر بایندر، بحران هویت بر مبنای ذهنی، ولی نه همواره احساسی به عضویت در یک جامعه سیاسی اشاره دارد. 
هویت شخصی، گروهی، تعریف ساز هویتی از تنش بین مفاهیم فرهنگی و روانشناختی، ترین عوامل بحرانابتدایی

های پیش آمده از هویت ذهنی و سایر های حاکم و تناقضهای حاکم و تناقضشسیاسی جامعه، ایستارها و ارز
های متفاوت بروز کرده و امروزه به یک نگرانی جدی شود. مشکل هویت در جوامع مختلف با روشها ناشی می هویت

، بحران هویت ضرورتا، بحران یک کشور نیست، بلکه بحران عصر تقاد بایندره سیاست تبدیل شده است. به اعدر حوز
های متعددی، از (. به هر ترتیب، جوامع امروزی در فرایند گذار خود از بحران92-93: 1380ماست )پای و دیگران، 

حران در دوره کنند. نکته حائز اهمیت، پیچیدگی این بجمله مشارکت، مشروعیت، توزیع، نفوذ و هویت عبور می
پساصنعتی است. این دوران با خصوصیات خاص خود که ناشی از فرایندهای ارتباطی نوین است، نوع جدیدی از بحران 

چه  دهد که یک جامعه در یابد که آنهویت را پیش روی جوامع )مانند ایران( قرار داده است. بحران هویت وقتی رخ می



اش پذیرفته است، تحت «خودجمعی»به عنوان تعاریف فیزیکی و روانشناسانه چون و چرا طور دربست و بی تا کنون به
از طرف دیگر، نیروهای تدریجی و غیرمهیجی، مانند گسترش  شرایط تاریخی جدید، دیگر قابل پذیرش نیست.

یک دنیای  سازی مردم آن جامعه ازتواند بنیان هویت یک جامعه سابقاً منزوی را از طریق آگاهارتباطات جهانی، می
 کامالً نوین از لحاظ کنش سیاسی، متزلزل سازند.

شناسانی، مثل کاستلز این پدیده شود. جامعهای اجتماعی تلقی میامروزه، در عرصه جامعه شناسی بحران هویت مسئله
شناسان  ز جامعهکه بسیاری ا ند. با وجود ایناشدن که نتیجه توسعه ارتباطات انسانی است بررسی کردهرا در پرتو جهانی

 نامند، واضح است که آثار و تبعات این پدیده در کشورهای مختلف، متفاوت است.این پدیده را جهانی می

 فضای مجازی و هویت

توانند خودهای جدیدی را در دنیاهای جدید بسازند. این امور  واسطه آن افراد می  اینترنت دارای قابلیتی است که به
ها  زعم خودش قادر به دستیابی به آن نباشد. این اصالً وجود خارجی نداشته باشند یا فرد به ممکن است در دنیای مادی

کند. بدین ترتیب، وب به مکانی برای معرفی و نمایش شخصیت  تر می استفاده از فضای مجازی را برای کاربران جذاب
شده از سوی یک فرد بر روی  د که تصویر ارائهشود؛ زیرا امکان دار شود. البته قضیه به همین جا ختم نمی فرد تبدیل می

(. حتی امکان معرفی 156: 1380هایی غیر از شکل مورد نظر وی تفسیر شود )اسلوین،  وب، توسط دیگران به صورت
هویت »گیری  طوری که افراد بتوانند در جربان ارتباط  های گوناگون وجود دارد. به های مختلف به صورت خود در سایت

ها فاقد این  برای خود بسازند و هر بار خود را به یک صورت نشان دهند. تلویزیون و سایر رسانه« ای چندگانه الکترونیک
های متعارف درباره هویت جور  اند. در مجموع، هویت اینترنتی یا هویت مجازی با دیدگاه ویژگی خاص فضای مجازی

ی درباره مفهوم هویت و یکپارچه نشان دادن آن هستند و ساز به دنبال کلیت  های متعارف درباره هویت نیست. دیدگاه
(. اما با این اوصاف در فضای مجازی استفاده از چنین تعاریفی 114: 2001گیرند )بل،  را بر فرد در نظر می تأثیر کلی آن

مخدوش تر شدن مرزهای هویتی، مرزبندی هویت واقعی و تخیلی در اینترنت  شود و با گسترده برای هویت دشوار می
 شود. می

تر شدن فزاینده  شناختی و پیچیده های اجتماعی اینترنتی محصول درهم شکستگی هستی به هر حال، اینترنت و شبکه
ندرت معنای  ها و همسایگان نیز به های فردی هستند و با آن سنخیت تام دارند. امروزه حتی اعضای خانواده تفاوت

به خوبی این  [8]سازد. آلن تورن ها را روز به روز دشوارتر می خیص اصالتواحدی از هویت در ذهن دارند. این امر تش
بریم،  کنیم، در شلوغی به سر می ما در سکوت زندگی می»آمیز انسانی را توصیف کرده است:  شرایط به ظاهر تناقض

توان با فرایند اساساً  (. از این حیث، هویت مجازی را می160: 1380)تورن، « ایم یم، در دریای خلق گم شدهمنزوی هست
 یابی مربوط دانست. وسیله خویشتن و رسیدن به فهمی از خود و هویت مدرن تشکیل هویت به

ترنت نه تنها این وضع را متحول کند. این های وی افزایش پیدا می شود و اضطراب فرد در دوره مدرنیته از جا کنده می
مدرنیستی اینترنت  رسند و تواماً مهمترین جنبه پست جا ساختار و فردیت به هم می کرد؛ بلکه به آن شدت بخشید. در این

کند؛  های اینترنت نه تنها فردیت کاربران را تقویت می سازند. امکانات موجود برای انتخاب انواع متفاوت خروجی را می
ها در اثر رشد استفاده عمومی از اینترنت،  شود. در عین حال، همزمان با افزایش میزان تفاوت ب تکثر بیشتر میبلکه موج

ه یک بازار ارتباطی است و همین به (. اینترنت شبی78: 1388شود )گیبینز و ریمر،   می [9]های افراد واگراتر بینی جهان
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توان از  کند، اما در عین حال نمی تر می کند و اشکال ابراز وجود شخصی را متنوع تکثر هویتی و رشد فردیت کمک می
ای در سست کردن انسجام اجتماعات واقعی و  تدریج نقش فزاینده پوشی کرد که وسایل ارتباطی به این ایراد چشم

شده و حاصل تخیالت و تصورات و   انسانی دارد. همچنین اینترنت باعث رشد یک فرهنگ شخصیای کردن جوامع  ذره
شود و  های فردی تمام می سازی های سیاسی بر هویت پندارهای فردی است. این امر به قیمت کاهش نفوذ کلیت

 (.115 -116: 1384علمداری،  گیری منابع جدید هویتی بیانجامد )معینی تواند به شکل می

بوک، به دنبال ایجاد جوامع مجازی هستند. این جوامع  چون فیس های اجتماعی مجازی هم عالوه بر اینترنت، شبکه
طوری  های مختلف فرهنگی، سیاسی و اجتماعی هستند. به طبع دارای ارزش مجازی بر اساس ساختار و تعاریف خود به

و حتی مسائلی جزئی مانند « هویت»، «خانواده»، «رتباطا»، «دوست»اند مفاهیمی چون  که این جوامع مجازی توانسته
کنند  دهی این جوامع نقش چشمگیری ایفا می پرسی کردن را بازتعریف کنند. اگرچه کاربران خود در شکل نحوه احوال

دهی هویت اعضای خود نقش مهمی ایفا  اما قوانین این جوامع مجازی و گفتمان حاکم بر آنان در تأثیرگذاری و شکل
 کنند. یم

کشند؛ ابتدا کاربر  های اجتماعی اینترنتی بر کاربران این است که هویت فعلی او را به چالش می ترین تأثیر شبکه ابتدایی
طور ناخودآگاه،  آلش را بروز دهد، در حالی که به دهند خود ایده کنند و سپس به او فرصت می را از خود واقعی تهی می

ای فراهم  های اجتماعی صحنه های اجتماعی برساخته شده است. شبکه شبکه این خود جدید در فضای گفتمانی
توانند از هر جنسیت، سن، طبقه اجتماعی، نژاد و قومیتی که باشند، در آن ظاهر شوند و نقش  آورند که کاربران می می

با مشخصات   [10]دارشدههای اجتماعی مجازی، کاربر را به هویتی فردم دلخواه خود را بازی کنند. در این سطح، شبکه
شود تا خود را هر گونه  های اجتماعی مجازی این قابلیت به فرد داده می دهند. در واقع با شبکه منحصر به فرد سوق می

یکی بازتعریف و روایت کند. بنابراین، با قبول این فرض که خواهد، فراتر از هویت واقعی خود در جهان فیز که می
 شوند. ای می اند، خود منشأ بازتولید مکرر چنین جامعه های اجتماعی اینترنتی در درون جامعه مصرفی خلق شده شبکه

آورند که  ای را فراهم می کند که دنیاهای مجازی برای مردم آیینه گونه استدالل می ( این164: 2004) [11]ریچارد بارتل
کند. در واقع، راز  آلش بیابد، بیشتر با آن ارتباط برقرار می تر با خود واقعی یا ایده هر چه فرد تصویر خود را در آن مأنوس

است که کاربر خود را در آیینه جهان مجازی پیش رویش ببیند. های عمده این  سایت موفقیت و جذب کاربر برای وب
بدین ترتیب، در باب هویت در دنیای مجازی، مسئله این است که کاربر چه میزان انعکاس تصویر خود را در این آیینه 

 پسندد. می

ما اکنون کاربران زمانی این تلقی وجود داشت که هویت افراد در فضای مجازی، هویتی ناشناخته و چندگانه است، ا
های آفالین در بسیاری از  گیرند و یا در فعالیت صورت آفالین پی می شده خود در فضای مجازی را به ادامه هویت تعریف

کنند و با آن همزادپنداری زیادی دارند. بنابراین، معادالت پیشین هویت دچار  مواقع برای خود نام و نشان تعریف می
، بازتعریف هویت فردی و اجتماعی در فضای مجازی در ابعاد گوناگون قابل بررسی است. تحول شده است. بدین ترتیب

ای تولیدکنندگان و تجار به بازآفرینی مفاهیم انسانی چون بلوغ،  در این فضا، همگرایی جامعه مصرفی و تخصص حرفه
شناختی مانند  انسانی با ابعاد زیستبرانگیز باشد که مفاهیم  سن و مراحل مختلف زندگی انجامیده است. شاید این تعجب

بلوغ نیز در دنیای مجازی تعابیر جدید بیابند، اما ریشه استحاله این مفاهیم ناشی از تأثیرگذاری قوی فضای مجازی بر 
 (.2006نوع تفکر کاربران است )کاتز و مارشال، 
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های گوناکون )در عمل یا در  قالب هویت، حاصل تفکر است که در»کند:  ( خاطرنشان می2004گونه که بارتل ) همان
، این حقیقت غیرقابل انکار است که این فضای [12]و با توسعه عرصه مجازی زندگی بشر« کند قالب لغات( ظهور می

دهد و در مقابل گستره وسیعی را فراهم  تفکر او را تحت تأثیر قرار می مجازی با کاربر ارتباطی دوسویه قرار دارد؛ نحوه
عبارت دیگر،  رساند. به کند و به منصه ظهور می آورد که کاربر هویت خود را در آن براساس ترجیحات خود ابراز می می

گی کیفیت کاربر خود را کننده کاربر مقابل خود نیست، بلکه تا حد زیادی چگون فضای مجازی امروز تنها آیینه منعکس
 کند. نیز تعریف می

ای است که مهندسان فنی و نه مهندسان  زمانی، تلقی منتقدین فرهنگی این بود که چون فضای مجازی عرصه
(. اما امروز دنیای مجازی 2000اند، بنابراین نقطه ضعف آن عدم وجود روایت است )بل و کندی،  را ساخته فرهنگی آن

شمار در آن قابل درک است، بلکه  های بی سازی بشر درآمیخته است که نه تنها روایت فرایند هویت چنان با زندگی و آن
گوید و  ی سخن میمجاز [13]«فراواقعیت»که بودریار از  اند؛ چنان ها بر روایت دنیای واقعی پیشی گرفته این روایت

های الکترونیکی  قدر که تجارت الکترونیک از تجارت جدا نیست، هویت (، همان366: 2008) [14]قول آنجل آدریان به
 های واقعی قابل بازشناسایی نیستند. در فضای مجازی نیز از هویت

 های اجتماعیمجازی شبکه درفضای هویت بحران

گذار، عمدتا در حال برای تبیین بحران هویت در فضای مجازی، توجه به یک نکته مهم ضروری است .جوامع در حال
اند. با این حال، های هویت دوره تاریخی خود معادل با دوره صنعتی شدن اروپا بودهسپری کردن و مواجه شدن با بحران

اند. دوره تاریخی جدید شدن و فضای مجازی در فرایند ارتباطات نوین مواجه شده های جهانییزناپذیر با پدیدهطور گر به
تر جا پیچیده کند و مسئله کشورهای درحال توسعه از آنزای هویتی را حمل مینیز همراه خود، نوعی از عناصر بحران

کنند که ناشی  های تو در توی هویتی را تجربه میود بحرانشود که این کشورها همزمان بدون طی دوره تاریخی خمی
 از روهم افتادگی دو دوره تاریخی است.

های مربوط به هویت را باید در جایگاه تاریخی خود بررسی کرد. یکی از عوامل (، سیاست27: 1380به نظر کاستلز )
ها بخش هویت و بسیاری دیگر از پدیدهقوام مهم در تاریخ و جغرافیا، مؤلفه فضای مجازی و قدرت آن است که نیروی

 های تاریخی، اجتماعی و فرهنگی است.و فراورده

ها و ها، باورها، اندیشهای مفهومی است که تغییرات و تحوالتی را در برداشتشدن نیز روندی تاریخی و دگرگونی جهانی
شدن و فضای مجازی به طور را گرفته است. جهانیها به همراه دارد و دامنه آن هویت فرهنگی را نیز فهای ملتسلیقه

ها، ها، عقاید، ارزشهای مختلف به نوعی دائماً در حال ایجاد تغییر در باورها، انگارهها و دادهمداوم و گسترده با شیوه
 ها و حتی نیازها هستند.داشت چشم

ئماً در عصر اطالعات در حافظه تاریخی ست و این معناست که دا«معنا»ساز ترین عامل هویتبسیاری معتقدند مهم
گردد. کاستلز با توجه به اهمیت معنا در عصر اطالعات و تالش کنشگران جوامع دستخوش تغییر، هر چند تدریجی، می

دهد که از سوی قرار می« کارکرد»مختلف اجتماعی جهت نیل به معنایی خاص، آن را در تقابل با مفهوم قدیمیِ 
شود این هویت ناشی از هنجارهای اجتماعی است و وابسته به روابط و ترکیب و چینش افراد، می نهادهای مسلط اعمال
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دست خود آنها از رهگذر فرایند فردیت  های جامعه است. هویت منبع معنا برای خودکنشگران است و بهنهادها و سازمان
 (.23: 1380شود )کاستلز، بخشیدن، ساخته می

ها وجود دارد. ور مشخص متفاوت با هویت در محیط واقعی است؛ زیرا تفاوت بین محیطهویت در محیط مجازی به ط
اش در محیط مجازی استفاده کند یا نکند. در محیط مجازی، شخص هویتش را در شخص مختار است از هویت واقعی

ر، او هویتش را به عبارت دیگ خواهد آن را در مقابل دیگران به نمایش بگذارد. به دهد که او میمسیری شکل می
 کند.دیگران تحمیل می

زمان، حس نکردن مکان و  -کند: به هم فشردگی فضاهای اجتماعی را بیان میسه ویژگی اینترنت و شبکه [15]تامبا
، باید توجه داشته باشیم که ضروری است هر انسانی در یک فضا یا زمان های محو شده و جماعت تغییریافتهمحدوده

اند  کند. بعضی مدعی(. هویت نقشی کلیدی را در ارتباطات مجازی ایفا می1: 2004خاص قرار گرفته باشد )پراپروتنیک، 
به مردم اجازه  های فرهنگ آنالین است کهتوانایی استقرار یک هویت بدون بدن و مستقل از ارزشمندترین جنبه

مسئولیتی و  کنند گمنامی، بیای دیگر هستند، جستجو کنند؛ اما دیگران ادعا میگونه ها و روابطی را که بهدهد نقش می
 کند.آمیز را تشویق میرفتار خصومت

توقف کنند. توانستند انواع مدرن سلطه را منقطع یا مسازد که میواقعیت مجازی امکان انواع تجارب ذهنی را فراهم می
توانند در یک محیط با واسطه کامپیوتری خاص، توانایی واقعیت مجازی در فراگرد خودش نهفته است و اشخاص می

تواند در جهت غیرطبیعی کردن خود و جهان را بازسازی کنند. بنابراین، واقعیت مجازی و کارکردهای این راه، می
به چیزی که »توانند دقیقاً های گفتگو مجازی مردم میدر اتاق های طبیعی داده شده عمل کند.فرضی درباره هویت

 (.2: 2004تبدیل شوند )پراپروتنیک، « خواهند مردم دیگر آنها را ببیننددقیقا چطور می»یا « خواهند باشندآنها می

ی چنان در هم فرو ماهیت مکان و فضا در دنیای دیجیتالی کامال دگرگون شده است. امروز، دنیای واقعی با دنیای مجاز
ها به شدت در هم ادغام رفته که تفکیک آن دو بسیار دشوار شده است. زمان، مفهوم مکانمند گذشته را ندارد. فرهنگ

زمان و  -اند. بنابراین، طبیعی است که هویت در بند مکانهشده و خلوص مکانی و زمانی دیروز خود را از دست داد
های ناشی از (. شاید بتوان بحران37: 2004ی جدید دچار بحران شود )پراپروتنیک، فرهنگ مکانمند و زمانمند در فضا

های کلی ناشی از مواجهه انسان با فضای مجازی است که از آن گمنامی را در دو دسته تقسیم کرد: یک دسته بحران
 های مجازی.های ناشی از هویتکنند و دوم، بحرانبه اضطراب دیجیتالی یاد می

کند. اضطراب دیجیتالی (، اضطراب را به سه دوره: اضطراب طبیعی، صنعتی و دیجیتالی تقسیم می1382عاملی )
ها و اضطرابی است که ناشی از ظهور صنعت ارتباطات همزمان و انفجار اطالعات و مواجهه با انبوهی از دانستنی

ادلی هم در حوزه ارتباطات درون فردی و هم در تعهاست که انسان را گرفتار ناتوانی در مدیریت ارتباط و بیندانستنی
دهد: جهان مجازی دهد. وی ادامه میکند که جهان بیرونی و عینی انسان را تشکیل میحوزه ارتباطات بین فردی می

درون خود، انسان را با فضاهای جدیدی مواجه کرده است که برای بعضی قابل فهم است و برای بخش عظیمی، 
گمگشتگی، غربت، تنهایی، تضاد و سردرگمی است. عالوه بر این، عدم انطباق جهان مجازی با جمعیت جهان منشأ 

 های جدیدی است که در گذشته تجربه نشده است.ساز اضطرابجهان واقعی زمینه
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ظر های دیگری دارد که در ن که فرد معموالً امکان انتخاب هویت های ساختگی با توجه به اینهای ناشی از هویتبحران
آید. در این صورت، فرد هنگام استفاده از امکانات ارتباطی وجود می کند، بهتر جلوه میتر یا خاصدیگران مطلوب

گذارد و با هویت جدیدی مواجه مجازی، هویت واقعی خود را که در سراسر زندگی واقعی با آن درگیر است، کنار می
شود و هویت جدیدی در کنار هویت واقعی و قدیم او قد فرد می ذهن وارد جدیدی معناهای ترتیب، این به. شودمی 

گیرند و فرد کند؛ زیرا این دو هویت در وضعیت همزمانی قرار میکند که ذهن فرد را درگیر و دچار بحران میعلم می
ممکن  اش تطبیق دهد و یا اساساًتواند به راحتی مفاهیم و خصایص هویتی جدید را با هویت قدیمی و همیشگینمی

-است میان آنها تعارض پدید آید. این بحران احتماال خستگی، تنش، فشار عصبی و ناکامی را برای فرد به همراه می

شود که تغییرات هویتی فراوان در فضای مجازی خصوص برای کسانی به شکل جدیدتر مطرح می آورد. این بحران به
شود. همچنین شان دشوارتر می ن تغییرات با هویت واقعی برایکنند و تطابق و هماهنگ کردن ایبرای خود ایجاد می

کسانی که در جهان واقعی امکان برخی رفتارهای ناهنجار اجتماعی یا ار تباطات خاص را ندارند، در این فضا این امکان 
های رها در قالب هویت مجازی با هنجاآورند و ممکن است در وضعیتی قرار گیرند که اعمال آنرا به دست می

 (.3: 1387اجتماعی زندگی واقعی به شدت در تعارض باشد؛ به این ترتیب، دچار بحران بزرگتری خواهند شد )خلقتی،

 فضای مجازی و بحران هویت در ایران

های هویتی ناشی از  توان بحرانهای اجتماعی در ایران، نمیدر بررسی بحران هویت ناشی از فضای مجازی شبکه
گان، جامعه ایران امروز با دو گونه بحران هویتی با دو منشأ و ایران را نادیده گرفت. به اعتقاد نگارنده دوران گذار جامعه

-های دوران صنعتی شدن در جوامع مختلف نشان میعلل مختلف رو به رو است. مطالعات گسترده در خصوص بحران

های اقتصادی، فرهنگی، سیاست و در عرصه های ناشی از تغییرات ساختاریدهد این گونه جوامع در معرض بحران
های هویت ناشی از یک دوره تاریخی را با خود حمل گیرند. جامعه امروز ایران در عین حال که بحراناجتماع قرار می

طور طبیعی وارد این دوره شده باشد نیز  که به های دوره تاریخی فراصنعتی بدون آنکند، در سه دهه اخیر با بحرانمی
های اجتماعی، ورود های نوین ارتباطی به خصوص شبکهرو شده است. باتوجه به خاصیت و کارکردهای فناوریبه رو 

زای این دوره از سوی حاکمیت به سهولت صورت گرفته و عواقب ناشی از آن وارد جامعه ناپذیر و بحران آثار کنترل
-توان گفت درحال حاضر، با نوعی از بحراناست که میامروز شده است .این شرایط درمجموع وضعیتی را پدید آورده 

 پوشان مواجه هستیم.های هویت هم

طور غیر قابل توجهی افزایش یافته و  ها بههای اجتماعی در میان ایرانیاستفاده از اینترنت و این اواخر مخصوصاً شبکه
در میان جوانان ایرانی شیوع زیادی دارد و فاصله دهد این روند کماکان ادامه دارد. اینترنت، به ویژه ها نشان میبررسی

باشد. بنابراین، عجیب نیست که بیشتر تحقیقات انجام شده در مورد اینترنت  تر فاحش میهای قدیمآن با سایر نسل
 بران اینترنت در ایران به نسل جوان تعلق دارد.دهد اکثریت کارنشان می

های دیگر در معرض آثار بیشترین کاربران اینترنتی در ایران بوده و بیش از نسلبندی نسلی، نسل سوم بنابر یک تقسیم
های به وجود آمده ناشی از فرایند گیرند. فارغ از شکاف ناشی از اینترنت، از جمله مسائل هویتی و بحران هویتی قرار می

ها  یران باعث شده است انتقال ارزشهای نوین، شکاف نسلی موجود ناشی از تحوالت ساختاری و جمعیتی جامعه ارسانه
رو شود. این پدیده از یک سو، به روند انتقال فرهنگ ها در قالب سنت از نسلی به نسل دیگر با اختالل رو بهو آموزه



سازد و بدین ترتیب، انتقال تجربیات سیاسی و فرهنگی رساند و از سوی دیگر، حافظه تاریخی را مختل میآسیب می
 (.165 -166: 1387شود )ربیعی، ن به زمان حاضر با دشواری انجام میهای پیشیدوره

ها و نیازهای ضروری جامعه جوان ایرانی، کسب هویت اجتماعی )دینی و ملی( است و هویت اجتماعی  یکی از ویژگی
عی و های جم ، مدرسه، رسانه شود که نظام اجتماعی از طریق نهادهای واسط خانواده جوانان، در صورتی کسب می

های الزم را برای کسب هویت اجتماعی آنان فراهم کند. در این صورت، آحاد جامعه نسبت به نظام  دولت، زمینه
های آنان که به سه سطح ایستاری  اجتماعی خود، احساس هویت اجتماعی خواهند کرد و به طور طبیعی، گرایش

شود براساس الگوها و هنجارهای نظام  تقسیم می)شناختی و ارزشی(، کنشی )هنجاری و رفتاری( و نمادی )ظاهری( 
 (.1376اجتماعی شکل خواهد گرفت )اوت و شومیکر، 

سازی کسب هویت اجتماعی آحاد خود، به خوبی عمل نکند و نتواند الگوها و  حال اگر نظام اجتماعی، در فرایند زمینه
هویتی  ت به نظام اجتماعی خود احساس بیهنجارهای نظام اجتماعی را برای آنان ساخته و درونی کند، افراد نسب

ها  خواهند کرد و در نتیجه برای جبران هویت اجتماعی از دست رفته، به منابع دیگری که در فضای زندگی پیرامون آن
ها نیز متناسب با الگوهای  های ایستاری، کنشی و نمادی آن در دسترس است رجوع خواهند کرد. در این صورت گرایش

وقوع پیوسته و بخش عظیمی  کل خواهد گرفت. در واقع، در دنیای کنونی که انفجار اطالعات در آن بهفرهنگ غربی ش
اند، هویت مبنا و معنای گذشته خود را از دست داده  ویژه جوانان در معرض پیامدهای آن قرار گرفته ها و به از انسان

های هویتی  ها و بحران که در برخی موارد چالش های جدید به حدی است است و شدت و دامنه تغییرات هویتی در نسل
ها، باورها و رفتارها و خالصه  را پدید آورده است و برخالف گذشته، فرآیند انتقال هویت بیش از آن که در زمینه ارزش

ها، صنعت فرهنگ، همساالن وجوانان دیگر که چه بسا از دیگر  شان از والدین خویش متاثر باشند از رسانه هویت
 پذیرند. رها باشند، تأثیر میکشو

های اجتماعی  ( در رساله کارشناسی ارشد )که به بررسی تاثیرات و پیامدهای شبکه1391پور ) های پژوهش عدلی یافته
عنوان یک پدیده  های اجتماعی مجازی به مجازی بر هویت اجتماعی جوانان پرداخته( خود حاکی از آن است که شبکه

پاره گشتن سریع جوامع، دگرگونی  باشند. آثار منفی آن شامل: تکه بت و هم آثار منفی مینوظهور هم دارای آثار مث
های سیّال و  های اصیل و سنتی، رواج هویت مفاهیم مکان، زمان، فضا و منابع فرهنگی، به چالش کشیده شدن هویت

توان  این پدیده به همراه دارد نمیرغم این نکات منفی که  ناپایدار، گمنامی و ناشناس ماندن و سرقت هویت است. علی
از آثار مثبت آن نیز غافل ماند. افزایش منابع هویتی و آزادی عمل افراد برای کسب منابع مورد نیاز، رهایی و آزادی 

ای مجازی و غیره از آثار مثبت این  گونه سازی، فراهم آمدن واقعیت به افراد از چنگال عوامل و متولیان فرافردی هویت
ها استفاده درستی به عمل آید، باعث رشد و پویایی هویت اجتماعی در میان افراد جامعه  هستند که اگر از آنپدیده 

(، 1390قادی ) (، عباس1387جاه و شکوری ) راستا با تحقیقات رفعت خواهد گشت. وی همچنین در پژوهش خود هم
های اجتماعی عاملی تاثیرگذار بر  دهد که شبکه می(، نشان 1389( و احمدپور و قادرزاده )1388زاده و عنبرین ) مهدی

هویت اجتماعی جوانان هستند و با افزایش مدت زمان عضویت، میزان استفاده، میزان مشارکت و فعالیت و واقعی تلقی 
 شود. ها هویت ملی و دینی کاربران تضعیف می کردن محتوای مطالب ارائه شده در این شبکه

های اجتماعی مجازی در  است که احتماالً استفاده آزاد از امکاناتی چون اینترنت و شبکه وی در تحلیل این امر معتقد
ها است. اما  تر از دیگر خانواده ها ضعیف هایی بیشتر رواج دارد که اعتقادات و باورها و در نهایت هویت دینی آن خانواده



های اجتماعی  ن در جامعه ما از اینترنت، شبکهگیرد و آن این است که چو این مسئله از عامل دیگری نیز سرچشمه می
ها و امکانات اطالعاتی و ارتباطاتی، بیشتر مروج  شود و این رسانه صورت منطقی استفاده نمی مجازی و ماهواره اکثراً به

 زای آن کاهش تعلقات دینی و اخالقی های آسیب جو و فردگرایانه غربی هستند، یکی از جنبه نگر و لذت فرهنگ مادی
طوری  ای بر ابعاد هویت دینی جوانان دارد؛ به در نوجوانان و جوانان است. همچنین تعامل در فضای مجازی تاثیر دوگانه

زمان استفاده و نوع مصرف به   مندی از مجاری نوین اطالعاتی و ارتباطی و افزایش مدت که با افزایش دسترسی و بهره
سو، از شدت ابعاد  های شناختی، عاطفی و عملی، از یک گیری ترش جهتدلیل تلطیف افق ذهنی و بینشی و ارتقا و گس

شود. در واقع اطالعات  شود و از سوی دیگر، هویت دینی جوانان در بعد شناختی تقویت می پیامدی و تجربی کاسته می
های  نت و شبکهیاد شده بر این واقعیت داللت دارد که جوانان متناسب با نوع نیازهای دینی و مذهبی خود از اینتر

های اجتماعی اینترنتی بر شیوه و سبک دینداری  کنند و به همان ترتیب استفاده از شبکه اجتماعی مجازی استفاده می
های پژوهش وی  دهد. یافته های دینی مختلف را افزایش می پذیری نسبت به قرائت گذارد و انعطاف ها تاثیر می آن

گیرد نیز  فرهنگ کشورهای جهان سوم با کشورهای غربی صورت می سازی چه در زمینه همسان همچنین با آن
سازان این تکنولوژی ارتباطی و اطالعاتی عمدتاً  جا که ایجادکنندگان و پیام فرستندگان و برنامه همخوانی دارد. از آن

ویت فرهنگی، ها ه های پرمخاطب آن ها و سایت یافته غربی هستند تعجبی هم ندارد که انبوه فیلم کشورهای توسعه
های اخیر در اینترنت  تأثیر قرار داده و تضعیف نماید. با این حال در سال کننده را تحت قومی و ملی کشورهای مصرف

های قومی و ملی در اینترنت و  خورد که نشان از ظهور و احیای هویت هایی در برابر این جریان به چشم می مقاومت
 ماهواره است.

(، کوهی و حسنی 1391قادی ) ویژه تحقیق ساروخانی و رضایی ده توسط محققان دیگر بههای انجام ش سایر پژوهش
ویژه در  های اجتماعی مجازی، به های نوین همچون شبکه افزون رسانه دهنده آنند که با گسترش روز (، نشان1391)

ها و رفتار  توانند در نگرش میها  انجامد. این رسانه جوامع در حال گذار، روند نوسازی به تضعیف پیوندهای سنتی می
شهروندان تاثیر گذارده و باعث کاهش همدلی، احساس تعلق ملی و انسجام اجتماعی شوند. اینگلهارت با طرح مفهوم 

های نوین اطالعاتی و  های جدید از طریق تکنولوژی ها و ایده انقالب خاموش، بر این نظر است که ورود سریع ارزش
چنان که کاستلز بیان کرده است ماهواره و  های جدی در مبانی هویتی جامعه ایجاد کند. هم تواند گسست ارتباطی می

ها و هویت ملی  دهی فرهنگ ای در تغییر و شکل کننده اینترنت با دگرگون ساختن بنیادین ماهیت ارتباطات، نقش تعیین
ر نقش اینترنت در گسترش فرهنگ و هویت (. عالوه بر آن، پاستر ب383 -384: 1380کنند )کاستلز،  شهروندان ایفا می

وقوع  ها را با به  شدن رسانه و روش جدید ساخته شدن هویت ملی تاکید کرده است. در این ارتباط، وی فرایند جهانی
ثباتی  (. گیدنز اینترنت و ماهواره را عامل سردرگمی و بی52: 1377پیوستن افول هویت ملی تحلیل کرده است )پاستر، 

 فرهنگی قلمداد کرده است. نظمی و بی

شود. نوعی از بحران هویت که خاص فضای مجازی است، مربوط به گستره بحران هویت به موارد یادشده محدود نمی
های قدیمی به سرعت در حال تغییر اجتماعی سریع است. بر اثر ارتباطات این چنین و تعامل با فضای مجازی، سنت

های اجتماعی شکل گرفته است. استفاده از اینترنت و یتی در تعدادی از گروهسست شدن بوده و احساس سردرگمی هو
های جوانان داشته و موجب شده نیازهایی که قبالً توسط خانواده بر طرف های اجتماعی تاثیرات عمیقی بر ارزششبکه

گرفت؛ اما والدین صورت می یابی تحت نظر نه جدید مرتفع گردد؛ مثالً در گذشته دوستشد، امروزه از سوی این رسامی
ها قادرند با افراد گوناگون و با ( و امثال آنیابی، گفتگو )چتهای دوست امروزه برخی جوانان با استفاده از سیاست



کردند، های مختلف آشنا شوند. کاربران اینترنت بر خالف نسل اول که در فضایی واقعی و حقیقی فعالیت میفرهنگ
پذیری افراد به زی مشغول هستند. بر همین اساس، بسیاری از کارکردهای خانواده در جامعهامروزه در فضایی مجا

 (.56: 1383بیگی، گیرد )بوربورحسینوسیله این رسانه تعاملی در محیطی مجازی صورت می

نشان  آید، ترکیبی از بحران هویت فردی و اجتماعی است. شواهدپدیده مهم دیگری که از بحران هویت به وجود می
شوند. این گیرند، به نوعی از دگرخودپنداری از خویش مبتال میدهد وقتی افراد در معرض فضای مجازی قرار میمی

آورد که افراد در فضای مجازی، خود پدید میشود، وضعیتی یاد می [16]پدیده که در روانشناسی از آن به بیماری امپاتی
-شوند. به نظر میکنند و در مواجهه با واقعیت دچار نوعی بحران میتر تعریف میآل و دست نیافتنی را در شرایطی ایده

 باشد. های سیاسی و اجتماعی در جوامع درحال توسعه میساز بحرانرسد این بحران، پایه

 گیریبحث و نتیجه

فناوری اطالعات راه و روش انسان را در ثبت و ضبط تاریخ تغییر داده است، این تغییر بر نحوه تعامل افراد  پیشرفت در
های ارتباطی است که با یکدیگر نیز تاثیرگذار بوده است. یکی از اتفاقات مهم در پایان هزاره دوم، ظهور فناوری

  ترین عوامل تشکیلهای اجتماعی مجازی، اصلینت و شبکههای اجتماعی است. اینترترین آن اینترنت و شبکهبرجسته
ها و عنوان یکی از مهمترین این ابزارها، با قابلیت های اجتماعی بهشوند. شبکهدهنده فضای مجازی، شناخته می

انی از اند. استفاده جوانان ایرهای اجتماعی کاربران در جوامع گوناگون گذاردهامکانات خود تاثیرات عمیقی بر جنبه
ترین و پرتعدادترین گروه  ، جوانان، پرجمعیت طور گریزناپذیری  باشد و به های اجتماعی مجازی رو به گسترش می شبکه

نسلی ایران، در مواجهه با اینترنت و متأثر از فضای مجازی هستند. وابستگی متقابل دو جهان مجازی و واقعی باعث 
ای از عوامل  چنان که گفتیم، هویت در درون هر جامعه آن  . دی شده استتعامالت فردی و اجتماعی در قلمروهای زیا

، هر یک تأثیرات زیادی در دوام و بقا و  ثبات و همبستگی است و هویت با ابعاد مختلف شخصی، اجتماعی، ملی و دینی
 استمرار جامعه دارند.

ینترنتی نوعی از بحران هویت را در میان های اجتماعی ا دهد که فضای مجازی شبکه ها پژوهش حاضر نشان می یافته
های هویتی را سبب شده و  های فردی ناهمگونی وجود آورده است. بحران هویت در زمینه ای از جوانان به طیف گسترده

 نحوی تعادل اجتماعی را متأثر کرده است. به

د، با توجه به نظریه دو جهانی گیرکه چگونه بحران هویت در سطح فردی ناشی از فضای مجازی شکل می در مورد این
های اجتماعی های مجازی سخن گفت که هر شخص که با محیطتوان از هویتها در کنار هویت واقعی افراد، میشدن

شود، بعضی اوقات نیز تواند آن را داشته باشد. اگرچه هویت مجازی، هویت ساختگی تلقی میو مجازی ارتباط دارد، می
دهد که فرد به واسطه امکان تغییر در ا مثل آن باشد. بحران هویت مجازی هنگامی رخ میممکن است هویت واقعی ی

هویت واقعی در فضای مجازی با معانی و هویت جدیدی رو به رو شود که ساخته خود اوست و همزمان در کنار هویت 
ند، به خصوص که فرد بتواند به گیرد و در صورتی که این دو هویت از یکدیگر فاصله زیادی داشته باشواقعی قرار می

گیرد. در واقع واسطه هویت مجازی برخی اعمال خالف هنجار اجتماعی را انجام دهد، بحران هویت مجازی شکل می
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های اجتماعی در دنیا و ایران، استفاده نوجوانان و جوانان ایرانی از اینترنت رو به با توجه به گسترش روز افزون شبکه
 های زیادی را به همراه خواهد داشت.رویه جوانان به فضاهای مجازی آسیبافزایش ورود بیگسترش است که این 

های ناشی از تحوالت ساختاری و جمعیتی در کنار تغییرات ناشی از آثار معناساز مطرح شده در  زمینهتغییرات اجتماعی با 
های  ماعی پدید آورده است. یکی از بحرانهای اجتماعی، وضعیتی قابل تأمل از بحران هویت اجتفضای مجازی شبکه

در چنین شرایطی همانند « امپاتی »فردی و اجتماعی دیگر خودپنداری ناشی از تعامل کاربران با فضای مجازی بوده و 
 ساز بسیاری از تعارضات سیاسی خواهد شد.زند و این امر زمینههای هویتی را دامن مییک سندروم اجتماعی، بحران

شدن و مواجه شدن نسل متراکم جوان ایرانی با فضای مجازی، ضروری است  رسد با توجه به فرایند جهانینظر می به
گونه که اشاره شد جامعه ایران به لحاظ قرارداشتن  های هویتی بررسی شود. همانعواقب این مواجهه در ایجاد بحران

های هویتی ان هویت دوره تاریخی صنعتی، بحرانامروزه عالوه بر بحر« گذار»های در دوره تاریخی خاص، از جنبه
های قومی هر چند محسوس نیست، در فضای کند. مسائل هویتدوره پساصنعتی و فضای مجازی را نیز تجربه می

ریزی برای منابع های اجتماعی، برنامه مجازی تحوالت خاص خود را دارد. در حال حاضر با توجه به رشد فزاینده شبکه
 های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی الزامی است.ریزید با توجه به فضای مجازی در برنامهساز جدی هویت

 


