
شماره 35
آبان 96

29

ی 
ران

ت ای
وی

 ه
بر

ی، 
از

ج
ی م

ضا
ر ف

ه د
واد

خان
اد 

نه
ب 

سی
ر آ

ثی
تأ

مقدمه
امروزه بحث پیرامون فضای مجازی و به ویژه 
فضای وب و شبکه های ماهواره ای خارج از کشور، 
آسیب های اجتماعی- فرهنگی آن برای جامعه و 

راهکارهای مقابله با تأثیرات مخرب آن، از مسائل 
مهم و اساسی مورد بحث در میان اندیشمندان، 
سیاست گذاران و به خصوص مجریان نهادهای 

دولتی ذی ربط بدل شده است.

 تأثیر آسیب نهاد خانواده 
در فضای مجازی  بر هویت ایرانی 
دکتر�مجتبی�عطار�زاده��

دانشیار علوم سیاسی و عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان
Mattarzadeh1@gmail.com

چکید�ه
از طریق فضای  از جامعه پذیری نسل ها  در عصر اطالعات، بخش عظیمی 
از  برخی  که  است  جایی  تا  رسانه  تأثیر  و  نفوذ  و  می شود،  انجام  مجازی 
نظریه پردازان ارتباطی بر این باور هستند، که رسانه ها اولویت ذهنی و حتی 
رفتاری ما را تعیین می کنند و اگر چگونه فکر کردن را به ما یاد ندهند، این که 

به چه چیزی فکر کنیم را به ما می آموزند. 
از  که  پیراموني،  مرکز-  است  جریاني  اطالعات،  بین المللي  جریان  واقع  در 
این  است.  روان  توسعه  در حال  به سوي کشورهاي  توسعه یافته  کشورهاي 
جریان به شدت یک سویه، عمودي، تحقیرگر، منفي گرا و سلطه جو، توانایي 
منابع خارجي را براي اجراي اقداماتي نظیر کنترل و نفوذ در کشورهاي هدف 

در قالب تغییر سبک زندگی بسیار افزایش داده است.
آسیب دیدگی چهره فرهنگی، جوامع در حال توسعه )از جمله ایران( ناشی از 
تحول سبک زندگی، به  طور قطع آسیب های اجتماعی متعددی را دربرخواهد 
داشت، که در این میان سست شدن پایه های نظام خانوادگی و الگوبرداری 
از فرهنگ های بیگانه ناسازگار با فرهنگ بومی، هویت ایرانی را در معرض 

مخاطره و تهدید قرار می دهد.
نوشتار حاضر با مفروض قراردادن این که کارکرد معطوف به تشدید به تفرد 
فضای مجازی، هویت ایرانی که وام دار حس جمع گرایی ناشی از قدمت خانواده 
است را در معرض تهدید قرار می دهد، بر آن است تا پاسخگوی این سؤال 
اصلی باشد؛ که فضای مجازی چگونه و تا چه اندازه با تشدید روحیه فردگرایی 

ایرانیان منجر به تضعیف نهاد خانواده، همگرایی ملی را کاهش داده است؟
روش تحقیق مقاله توصیفی- تحلیلی از نوع اسنادی و روش گردآوری داده ها، 

کتابخانه ای است.
واژگان�کلیدی

فضای مجازی، خانواده، سبک زندگی، هویت.
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ابعاد و اثرات کوتاه مدت و درازمدت ماهواره به 
عنوان یکی از فراگیرترین و مؤثرترین وسایل 
ارتباط جمعی، همیشه دارای اهمیت بوده، اما 
با گذشت زمان و تغییرات اساسی در شرایط 
اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور و جهان، 
هر روز به این ضرورت افزوده می شود. اگر در 
فارسی  ماهواره ای  شبکه  چند  فقط  گذشته 
زبان، مانند »بی بی سی« یا »صدای آمریکا« با 
جهت گیری و اهداف سیاسی خاص و هدایت 
شده از سوی دولت های انگلیس و آمریکا وجود 
با  شبکه های  اخیر  سال  چند  در  اما  داشت؛ 
اهداف کامال متفاوت مانند »من و تو1 و 2«، 
»فارسی وان« و ... به وجود آمده اند و در مدت 
زمان بسیار محدود، مخاطبان بسیاری در بین 
مردم و به ویژه کانون های خانوادگی به خود 

اختصاص داده اند.
جامعه  ضد  بر  رسانه ای  نرم  جنگ  بنابراین 
ایرانی در ظاهر و محتوا گسترده تر شده و ابعاد 
بسیار وسیعی پیدا کرده است. شبکه های کمتر 
فرهنگی-  مسائل  به  بیشتر  جدید،  سیاسی 
اجتماعی تکیه کرده و خانواده و روابط انسانی 
به عنوان بزرگ ترین سرمایه جامعه را هدف 
قرار داده اند؛ به طوری که به عنوان نمونه سیر 
صعودي طالق در کشور در حال جا به جا کردن 
رکوردهاي جهاني است و طبق برآوردهاي غیر 
رسمي به رتبه چهارم جهان صعود کرده است. 
در پنج سال )1۳8۵ تا 1۳۹۰( آمار طالق از 
۹4 هزار به 14۳ هزار رسیده است، و این ارقام 
معنایي جز خاموشي و مرگ خانواده هایی که 

با هزار زحمت و امید شکل گرفته بود، ندارد.

نمودار ۱. نمودار رشد طالق از سال ۱۳85 تا ۱۳90

نمودار۲. نمودار رشد ازدواج از سال ۱۳85 تا ۱۳90

نمودار ۳. نمودار رشد جمعیت از سال ۱۳85 تا ۱۳90

همه مسئله این نیست که تنها خانواده ها به 
دلیل طالق از هم فرو مي پاشند، یا به دلیل 
عدم ازدواج تشکیل نمي شوند یا به دلیل کاهش 
مي شوند؛  کوچک تر  و  کوچک  باروري  میزان 
بلکه عالوه بر همه این ها، موقعیت هاي نقشي 
اعضاي خانواده به دلیل تحوالت اجتماعي به 
شدت تغییر کرده است. اشتغال زنان و افزایش 
روزافزون آن که با استقبال نظام همراه بوده، 
نقش آفرینی خانواده هاي ایراني در هویت سازی 
را به شدت دگرگون کرده است. روابط اعضا 
با یکدیگر، قدرت سرپرستي مرد در خانواده، 
میزان همسبتگي عاطفي بین زوجین و غیره 
از شکل سنتي خود  زنان  اشتغال  نتیجه  در 
خارج شده و به دلیل استقالل مالي و شغلي 
است.  گرفته  خود  به  جدیدي  اشکال  زنان، 
از  ایراني  خانواده  در  زوجین  انتظارات  اکنون 
یکدیگر در حال دگرگوني است و گسترش هر 
چه بیشتر اشتغال زنان، بر شدت و میزان این 

انتظارات می افزاید.
نظام  فروپاشی  به  ایرانی  خانواده  فروپاشی 
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سیاسی و فرهنگ ایرانی مرتبط شده و گویی 
با تحقق فروپاشی خانواده در هر سطحی و با 
ایرانی در روی کره  فرد  از  معنایی، دیگر  هر 
زمین اثری نخواهد بود. گفته می شود بحران 
در خانواده ایرانی آن قدر جدی و حیاتی است، 
که تعجیل و اقدام جمعی برای حل آن ضروری 
است و همه باید دست در دست هم داده و 
ارمکی، 1۳8۶:  )آزاد  برخورد کنند  با مشکل 

.)114
هویت در کشاکش ذات و فرایند

واژه  هویت در فرهنگ واژگان »آکسفورد« این 
طور تعریف شده است: »خصوصیات، احساسات 
یکدیگر  از  افراد  تمایز  باعث  که  باورهایی  و 
می شود«. فرهنگ لغت های دیگر به »هویت« 
به عنوان شرط الزم برای یک شخص خاص 
بودن، اشاره کرده اند و در مقابل این تعاریف، 
هویت در مباحثه های پسامدرنی با تساهل و 
تسامح بیشتری تعریف شده است. »استوارت 
پسامدرنیست های  از  یکی  عنوان  به  هال« 
مطرح، اعتقاد دارد که »هویت ها، پیوست های 
کنش های  که  هستند  گذرایی  و  موقتی 
می آورند«  ارمغان  به  ما  برای  را  پراکنده ای 
معنا  این  به  تعریف  این   .)4۶  :1۳8۳ )هال، 
از هویت های  است که، در حقیقت نمی توان 

ثابت حرف زد.
فهم هویت متضمن توجه به دو معنای اصلی 
آن است: اولین معنای آن بیانگر مفهوم »تشابه 
مطلق« و معنای دیگر آن به مفهوم »تمایز« 
است. آنچه هویت اشخاص و جوامع را می سازد 
و  ما  میان  تمایزات  و  تفاوت ها  درک  اغلب 
دیگری است. آلن تورن معتقد است: »فرایند 
میان سه  متقابل  متضمن کنش  هویت یابی، 
قطب به  هم  پیوسته است: تمامیت، هویت و 
در گستره  یک  مخالفت. هویت یک جنبش 
حوزه  اجتماعی و کنش در مخالفت با دیگری 
شکل می گیرد« )اشرف نظری، 1۳87: 18(. 
هویت ، معناسازی  بر اساس  یک  ویژگی  خاص  
ویژگی های   از  پیوسته ای   به  هم   مجموعه   یا 

خاص  که  بر منابع  معنایی  دیگر اولویت  داده  
می شود، معنا شده است. گیدنز در این خصوص 
کنشگران   برای   معنا  منبع   هویت   می نویسد: 
است  و به  دست  آن ها از رهگذر فرایند فردیت 
 بخشیدن  ساخته  می شود. با این  حال ، ممکن  
است  از نهادهای  مسلط نیز ناشی  شود، اما حتی  
در این  صورت  نیز هنگامی  هویت  خواهد بود، 
که  کنشگران  اجتماعی  آن ها را درونی  کنند و 
معنای  آن ها را حول  این  درونی سازی  بیافرینند 

)گیدنز، 1۳78: 4۵(.
دارد:  وجود  رویکرد  چند  هویت   تحلیل   در 
عده ای  دارای  دیدگاه  جوهرگرایانه  یا ماهیت گرا 
قائل   ثابت   برای  هویت ها، جوهری   و  هستند 
هستند. اینان  چیزی  را در چهره  زیرین  هویت  
می بینند و چهره  زیرین  را نیز ثابت  و پایدار 
را بخشیده اند که   به  انسان ، چیزی   می دانند. 
که   است   همان   و  می دهد  معنا  را  او  هستی  
هویت  انسان  را تعیین  می کند. این  »چیز« در 
همه  انسان ها هست  و در وجود همه  آن ها ثابت  
ساخت گرایی   از  دیگر،  برخی   است .  پابرجا  و 
اجتماعی  پیروی  می کنند. اینان  می گویند که  
هویت ، بر ساخته ای  اجتماعی  است ، از جایی  
نیامده  است  و انسان ها نیز آن  را در جایی  کشف  
نکرده اند. این  دسته  بر این  عقیده اند که  هویت ، 
انسان ها  اجتماعی   پرداخته  شرایط  و  ساخته  

است .
آن   بودن   ساختگی   بر  هویت،  بودن   معناساز 
و  واژه ها  ذاتی   خاصیت   معنا  می کند.  داللت  
اشیا نیست ، بلکه  همیشه  نتیجه  توافق  یا عدم  
موضوع   می تواند  معنا  بنابراین ،  است .  توافق  
قراداد باشد و بر سر آن  به  مذاکره  و گفت  و 
طبیعی ،  چیزی   نیز  هویت   پس   نشست .  گو 
ذاتی  و از پیش  موجود نیست ، بلکه  همیشه  
باید ساخته  شود. انسان ها باید همواره  چیزها 
یا اشخاص  را طبقه بندی  کنند، و خود را در 
داخل  آن  طبقه  قرار دهند. به  بیان  دیگر، هویت  
را فقط می توان  از طریق  انکار آگاهانه  ابهام  و 
کنار گذاشتن  تفاوت ها کسب  کرد. گروه  سوم ، 
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رویکردی  گفتمانی  دارند و می گویند هویت ها 
دستاورد گفتمان ها هستند؛ مقوالت  اجتماعی  
نیز ساخته  و پرداخته  گفتمان های ما هستند. 
واقعیات  اجتماعی  در گفتمان ها زاده  می شود و 
شکل  می گیرد و وجودی  خارج  از گفتمان ها 
ندارد. بنابراین  استنتاج ، هویت ها هم  ریشه  در 
گفتمان ها دارند. وانگهی  چون  گفتمان ها سیال  
حقیقت محور  ندارند،  طلبی   انسداد  هستند، 
نیستند؛ پیامد آن  هویت  هم ، متغیر و دگرگون  
شونده اند. اگر حال  و هوای  گفتمان  دگرگون  
شود، هویت  هم  تغییر می یابد. این  گونه  است  
چند  از  برخورداری   استعداد  انسانی   هر  که  

هویت  را دارد.
داگالس  کلنر در شرح  مراحل  گذر به  هویت  
شده  قائل   مرحله   سه   آن ،  برای   پست  مدرن ، 

 است :
جوامع   در  پیش  مدرن :  هویت   الــف( 
پیش مدرن  )سنتی (، هویت  همواره  اجتماعی  
و  تردیدها  که   دیده  شده   کم تر  است  و  بوده  
شک اندیشی های  فردی  در آن  خللی  وارد کنند. 
هویت  فردی ، اغلب  ثابت  و ایستا و بر تعریف  
مشخصی  استوار بوده،  که  از سوی  اسطوره ها 
دیرینه   شده   تعریف   قانونی  و  نظام های   و 
پشتیبانی  می شده  است . در این  نظام ، هر کس  
بخشی  از یک  نظام  خویشاوندی  قدیمی  است ، 
اندیشه ها و رفتار او به  چارچوبی  معین  محدود 
می شوند و سمت  و سوی  زندگی  او کم  و بیش  
مشخص  است . از همین  رو است  که  پرسش  و 
چون  و چرایی  درباره  جایگاه  و موقعیت  انسان  
ناگفته   و  نمی شود  آورده   میان   به   جهان   در 
ذهن   به   پرسشی   چنین   وقتی   که   پیداست  
خطور نکند، هویت  فردی  هم  نمی تواند معنا 

و اعتباری  داشته  باشد.
ب ( هویت  مدرن : در بخشی  از دوران  مدرن  
که  با عصر روشنگری  آغاز می شود، هویت  برای  
نخستین  بار با بحران  مواجه  می شود. در این  
هویت  پیش مدرن ،  دوران   مانند  هم ،  دوران  
 فردی  بر شالوده  رابطه  با دیگران  استوار است ، از 

ثباتی  نسبی  برخوردار است ، اما تأثیرگذاری ها و 
تأثیرپذیری ها، سمت  و سوی  آن  را چند وجهی  
می کند. در جوامع  پیش مدرن ، انسان  از جایگاه  
آگاهی  داشت ،  و طایفه   قبیله   دقیق  خود در 
اما جامعه  مدرن ، گستره  وسیع تری  از قوانین  
اجتماعی  و تعریف  تازه  و پردامنه تری  از هویت  
و  بود  پدر  نفر، هم   نهاد. یک   او  را پیش روی  
شهروند،  هم   و  بود  خویشاوند  هم   پسر،  هم  
هم  دانشمند بود و هم  جامعه شناس  یا دارای  
مجموعه  مفصل تر یا مختصرتری  از این  نقش ها 
و امکانات  اجتماعی . بنابراین ، امکانات گسترده ای  
از آن چه  یک  انسان  می توانست  باشد، فراهم  بود 
و می توانست  در پیوند با این  امکانات ، هویت  
خود را برگزیند و دیگر محدود به  آن  نبود که  
تخته بند یکی  از این  چارچوب ها به  دنیا آمده  
باشد و عمر خود را در آن  به  سر آورد. از همین  
جا هم  بود که  دل نگرانی های  انسان  آغاز شد، و 
پای  این  پرسش  به  میان  آمد که  واقعا کی  یا چه  
کسی  می تواند باشد؟ همراه  این  خود آگاهی ها، 
اندیشه  یک  هویت  شناخته  شده  و باثبات  هم  
پا گرفت . انسان  اکنون  نگران  آن  بود که  مبادا 
هویت اش  گذرا و شکننده  یا کاذب  و ظاهری  
باشد، چرا که  تمام  این ها می توانست  بخشی  
از یک  هویت  مدرن  شمرده  شود. در شرایطی  
و  واقعی   خویشتن   همواره  یک   این  گونه ،  از 
فطری  در زیر نقشی  که  انسان  در اجتماع  بازی  
همه   فرد  تالش   و  می شد  احساس   می کرد، 
آن  بود که  این  خویشتن  واقعی  را پیدا کند و 
دست کم  در خلوت  با آن  رو راست  باشد )کلنر، 

.)112 :1۹۹۶
تردیدی  نیست  که   ج( هویت  پست  مدرن : 
از  پیچیده تر  بسیار  امروز  اجتماعی   زندگی  
پرشتاب تری   گردش   و  است   مدرنیته   دوران  
پیش   گوناگون   هویت های   از  گستره ای   دارد. 
روی  انسان  امروز قرار دارد و انسان  با خواسته ها 
و آرزوهایی  آشنایی  یافته  است  که  در گذشته  
پاره   تکه   به  سرعت   بود. جوامع   بیگانه   آن   با 
می شوند، انسان  باید در فرصت ها و مجال های  
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کوتاه  شماری  از نقش هایی  را که  مدام  بر دامنه  
به  شکلی  گذرا  افزوده  می شود،  و گستره  آن  
ایفا کند و همین  واقعیت ، برخورداری  از یک  
هویت  یکپارچه  را دشوار و حتی  ناممکن  کرده  
است . برخی  از نظریه پردازان  از جمله  »فردریک  
جیمسون«  و »ژان  بودریار« به  درستی  نشان  
در  که   »خویشتن  هایی«   که  چگونه   داده اند، 
با هزار مصیبت  به  دست  آمدند، در  مدرنیته  
بحبوحه  مصرف گرایی  و فرهنگ  توده ای  و روی  
از  آسانی   به   دیوان  ساالری   به   آوردن  جوامع  
دست رفتند، و محو و نابود شدند. برخی  دیگر 
از نظریه پردازان  مانند »ژاک  الکان«  و »میشل  
فوکو«، برآنند که  »خویشتن« ثابت  و منسجم ، 
از اول  هم  چیزی  بیش  از یک  توهم  نبوده  است . 
هم   امروز  زندگی   در  هویت،   مسئله   چه   اگر 
نظریه پردازان   اما  است ،  مطرح   گذشته   مانند 
اندیشه   هرگونه   که   است   پست  مدرن  دیری  
یا  بنیادی   پدیده   یک   عنوان   به   »خویشتن « 
بی زمان  را کنار گذاشته اند. امروز نوعی  ستایش  
از هم  پاشیدگی ، آرزوهای  پاره  پاره  و تصنعی ، 
جای  جست وجوهای  جدی  و ژرف  مدرنیست ها 
را برای  یافتن  خویشتن  گرفته  است  و هویتی  
که  انسان  امروز خریدار آن  است ، همین  هویت  
در  امروز  هویت   است .  پاره   پاره   و  چندگانه  
پیوند تنگاتنگ  با وانمایی ، نقش  بازی  کردن  و 
مدیریت  سبک  است  و در این  میان  تنها چیزی  
که  می تواند حائز اهمیت  باشد، انگاره  یا تصویر 
است  )کلنر، 1۹۹۶: 121(. در پست مدرنیسم  
بر هویت  غیر ذاتی  و تاریخی  و سیال  انسان  
می شود.  تأکید  فرد  تجزیه   و  پراکندگی   و 
از  مجموعه ای   موزائیک   همچون   فردی   هر 
هویت ،  است .  گوناگون   اجزای   و  تعارض ها 
خود  ــاره   درب ما  که   است   روایتی   محصول  
می سازیم یا درباره  ما می سازند. نفس  انسان  
اساسا میان  خودآگاه  و ناخودآگاه  شکاف  خورده  
است . برخالف  تصور رایج ، هویت های  »مدرن «، 
خانه های   »ملی «  و  »مذهبی «  »سنتی «، 
دربسته ای  نیستند که  اغیار را در آن ها راهی  

نباشد. هویت ها همواره  در حال  شدن  هستند. 
هویت  ذات  نیست ، بلکه  فرایند است .

انقالب  اثر  در  هویتی  مؤلفه های  تحول 
ساختاری ارتباطات

که   است   این   ساختاری   انقالب های   ویژگی  
تغییرات  بنیادی  در تقارن  و هماهنگی  زمان  
و مکان  ایجاد می کنند. بر این اساس، چنین 
رویدادی در عرصه رسانه می تواند ارتباط ثابت 
 )تثبیت  شده ( را در مکان  شکل  بدهد یا این  که  
ارتباط بین  مکان های  متفاوت  را ممکن  سازد؛ 
به  عالوه ، رسانه ها می توانند زمان  ارتباط را با 
زمان  معین  ثابت  نگه  دارند یا این  که  انسان  
را به  پیوند و پل  زدن  بین  زمان ، قادر سازند. 
سه  انقالب  ساختاری  ارتباطات  در تاریخ  بشر، 

عبارت هستند از:
زمان  . 1 و  مکان   در  ثابت   ارتباطات   از  انتقال  

به  ارتباطات  پیوند و پل  بین  زمان  و مکان ، 
روشن   و  طبل   زدن   دود،  فرستادن   مانند 

کردن  آتش  برای  ارسال  پیام.
نوشتن  و چاپ  به  عنوان  مظهر تفوق  انسان  . 2

بر محدودیت های  زمان  و مکان .
عمدتا . ۳ که   ارتباطات   انقالب   تازه ترین  

ساختاری  است  و نشانه های  آن  پایان  تمایز 
و  زمان   و  مکان   در  ثابت   بین  رسانه های  
و  زمان   بعد  دو  پیونددهنده   رسانه های  
می توانند  جدید  رسانه های   هستند.  مکان  
برای  هر دو منظور فوق  به  کار گرفته  شوند. 
مهم ترین  تغییر ساختاری ، ترکیب  ارتباطات  
دور، ارتباطات  رایانه ای  و ارتباطات  جمعی  
فرایندی   دارای   که   است،   رسانه   یک   در 
همگرا و متقارن  است  و لذا رسانه های  جدید 
را »چندرسانه ای« می نامند. این  ترکیب  در 

سطوح  زیر رخ  می دهد:
زیرساخت؛ برای  مثال ، ترکیب  حلقه های  . 1

ارتباطات   با  تلفن   و  متفاوت   انتقال  
رایانه ای.

انتقال ؛ برای  مثال ، سوار کردن  تله تکست  . 2
و  کابلی   تلویزیون   بر  وب   تلویزیون   و 
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ماهواره ای.
کمپانی  . ۳ یک   مثال ،  ــرای   ب مدیریت ؛ 

تلفن   خطوط  از  که   کابلی   تلویزیون  
بهره برداری  می کند و کمپانی  تلفن  که  

از تلویزیون  کابلی  بهره برداری  می نماید.
خدمات  . 4 ترکیب   مثال ،  برای   خدمات ؛ 

اطالعات  و ارتباطات  در اینترنت.
انواع  داده ها؛ قرار دادن  با هم  صدا، داده ، . ۵

ادغام   به   »ترکیب «  این   تصویر.  و  متن  
تدریجی  ارتباطات  دور، ارتباطات  رایانه ای  

و ارتباطات  جمعی ، منجر می شود.
را  ترکیب   فرایند  که   انقالبی   فناوری   دو   

امکان پذیر ساخت ، عبارت  هستند از:
رقمی  شدن  کامل  اطالعات  قابل  انتقال  در . 1

ریزالکترون ها؛
کابل های  . 2 طریق   از  انتقال   گسترده   پیوند 

تار نوری  و ماهواره ها با انتقال  امواج  کوتاه  
و تکنیک های  نوری  شامل  لیزرها.

نخستین  فناوری ، ترکیب  کامل  ارتباطات  دور 
و  امکان پذیر می سازد  را  رایانه ای   ارتباطات   و 
جمعی   ارتباطات   ترکیب   به   فناوری ،  دومین  
در فرایندی  همگرا و متقارن ، منجر می شود. 
دومین  تغییر ساختاری  که  به  وسیله  انقالب  
شکل گیری   آمد،  به  وجود  ارتباطات   فنی  
رسانه های   است .  واسطه ای   تعاملی   ارتباطات  
ارتباطات  عصر مدرن  دارای  انقالب   نخستین  
 ویژگی  ارتباط یک سویه  بودند )مطبوعات ، رادیو 
و تلویزیون  ( و یا دارای  ویژگی  ارتباط دوسویه ، 
ارتباطی   اما فقر کیفی  به  لحاظ ظرفیت های  
جدید،  رسانه های   تلفن (.  و  )تلگراف   فنی   و 
منشایی  است  برای  جایگزینی  بنیادی  اشکال  
پیشرفته  فنی  ارتباطات  دو و چند سویه  و نیز 
توانایی  بالقوه  و چند جانبه  فرد در زمینه  محتوا، 
به  علت  ترکیب  صدا، متن  و تصویر )وندیک، 

.)1۰۹ :1۹۹۹
در  را  رسانه های  جدید  ارتباطی   ظرفیت های  
مقایسه  با سایر اشکال  ارتباطات  می توان  چنین  

بیان  کرد:

به   آن   پیامدهای   و  جدید  ارتباطات   انقالب  
که   است،   انجامیده   جامعه ای   شکل گیری  
اندیشمندان  از آن  تحت  عنوان  جامعه  اطالعاتی  
و شبکه ای  یاد می کنند. کاستلز معتقد است ، 
جامعه   ظهور  ارتباطات ،  و  اطالعات   انقالب  
»جامعه   ساخت .  امکان پذیر  را  شبکه ای  
شبکه ای ، جامعه ای  است  که  در آن ، شبکه های  
شکل دهنده  شیوه های   اجتماعی   و  رسانه ای  
مهم اند«  بسیار  ساخت های   و  سازمان   مهم  

)وندیک، 1۹۹۹: 111(.
شبکه ، مجموعه ای  از نقاط اتصال  یا گره های  
گره ،  یا  اتصال   نقطه   است .  پیوسته   هم   به  
نقطه ای  است  که  در آن  یک  منحنی  خود را 
قطع  می کند. این  که  نقطه  اتصال  چه  چیزی  
نظر  مورد  شبکه های   نوع   به   مشخصا  است ، 
بستگی  دارد. شبکه ها، ساختارهایی  باز هستند، 
که  می توانند بدون  هیچ  محدودیتی  گسترش  
درون   در  را  جدیدی   شاخص   نقاط  و  یابند 
خود پذیرا شوند. البته ، تا زمانی  که  این  نقاط 
توانایی  ارتباط در شبکه  را داشته  باشند، یعنی  
مادام  که  از رمزهای  ارتباطی  مشترک  استفاده  
می کنند. یک  ساختار اجتماعی  مبتنی  بر شبکه  
نظام  بسیار باز و پویایی  است  که  بدون  این  که  
توانایی   شود،  به  رو  رو  تهدیدی   با  آن   توازن  
نوآوری  دارد. به  اعتقاد کاستلز، جامعه  شبکه ای  
محصول  همگرایی  سه  فرایند تاریخی  مستقل  

است . این  سه  فرایند عبارت هستند از:
ظهور . 1 که   ارتباطات،  اطالعات  و  انقالب  

جامعه  شبکه ای  را امکان پذیر ساخت؛
تجدد ساختار سرمایه داری  و اقتصاد متکی  . 2

به  برنامه ریزی  متمرکز از دهه  1۹8۰؛
نهضت های  فرهنگی  دهه  1۹۶۰ و دنباله های  . ۳

و  نهضت ها  یعنی    ،1۹7۰ دهه   در  آن  
جنبش هایی  مانند فمینسیم  و طرفداری  از 

محیط زیست )کاستلز، 1۳8۰: 2۰۳(.
واقعیت  مجازی « و »زمان   کاستلز، »فرهنگ  
جمله   از  را  جریان ها«  فضای   و  بی زمان  
ویژگی های  اصلی  جامعه  شبکه ای  می داند که 
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به اختصار توضیح داده می شود:
عصر . 1 فرهنگ   مجازی :  واقعیت   فرهنگ  

به   نمادها  انتقال   چارچوب   در  اطالعات  
وسیله  واسطه های  الکترونی  شکل  می گیرد. 
این  واسطه های  متنوع  با مخاطبان  گوناگونی  
سر و کار دارند و مجموعه هایی  غنی  از حیث  
محتوای  نمادین  و در قالب  متون  الکترونی  
این   به   می دهند.  قرار  اختیارشان   در  را 
ترتیب ، این  فضای  مجازی  حاوی  اطالعات  
متکثر و متنوع ، به  صورت  بخشی  از واقعیت  
فضای   و  می آید  در  جدید  عصر  اجتماعی  
اصلی  تعامل های  معرفتی  را کم  و بیش  در 

اختیار می گیرد.
زمان  بی زمان  و فضای  جریان ها: در جامعه  . 2

معانی  مکان   و  زمــان   مفاهیم   شبکه ای  
سنتی   معانی   با  که   کرده اند،  پیدا   تازه ای  
آن  در جوامع  ماقبل  مدرن  یا حتی  صنعتی  
تفاوت  بارز دارد. انتقال  آنی  اطالعات ، داده ها 
و سرمایه ها و امکان  ارتباط همزمان  میان  
افراد در نقاط مختلف ، عمال فواصل  زمانی  
طبیعی   نظم   و  است   برداشته   میان   از  را 
دوران  قدیم  یا چارچوب های  مکانیکی  جهان  
است .  به  کلی  دگرگون  ساخته   را  صنعتی  
مکان  نیز به  نوبه  خود با مفهوم  دسترسی  
یا عدم  دسترسی  به  اطالعات  و ابزار انتقال  
و پردازش  آن  ارتباط پیدا کرده  است  و به  
این  اعتبار، »حضور در امکان« معنای  تازه ای  
تعیین کننده   می تواند  که   گرفته   خود  به  
ارتباط و اتصال  شخص  به  جامعه  شبکه ای 
یا طرد و حذف  او از این  مکان  فراگیر و در 
عین  حال  انحصاری  به  شمار آید. در جامعه  
شبکه ای ، ارتباطات  رو در رو، جای  خود را 
به  ارتباطات  واسطه ای  می دهد یا به  وسیله  
بین   ارتباط  اشکال   می شود.  تکمیل   آن  
ارتباطات  جمعی  و میان  فردی  یا به  عبارتی ، 
از  مجموعه  گسترده ای   رایانه ای ،  ارتباطات  
اجتماعات  مجازی  را به  وجود آورده  است . 
مکان  خاص   و  زمان   یک   به   مجازی سازی  

یا به طور مستقیم به  یک  واقعیت  فیزیکی  
مرتبط نیست  )وندیک، 1۹۹۹: 211(.

از پیامدهای  جدی  و اساسی  انقالب  ارتباطات  
و جامعه  شبکه ای ، تحول  در مفاهیم  »مکان « 
و »زمان « و نیز »چند منبعی  شدن  هویت « 
در عصر جدید است  که  هر یک  به  نوبه  خود، 
مفهوم  هویت  را دستخوش  تغییر، ناپایداری  و 

حتی  بحران  ساختند.
اهمیت  بحث  مکان  و فضا برای  هویت  از آن 
ویژه  به   و  جامعه شناسان   که   است   مهم    رو 
تأکید  نکته   این   بر  همواره    انسان شناسان  
برای   سرزمین   و  محل   مکان ،  که   کرده اند 
توانایی   از  که   چرا  دارد،  اهمیت   بسیار  مردم  
هویت سازی  بسیار باالیی  برخوردارند. بی گمان  
هویت  داشتن  در درجه  نخست  به  معنای  خاص  
و متمایز بودن ، ثابت  و پایدار ماندن  و به  جمع  
را  خود  هنگامی   فرد  هر  است .  داشتن   تعلق  
دارای  هویت  می داند که  از تمایز، پایداری  و در 
جمع  بودن  خود اطمینان  حاصل  کند. مکان  و 
فضا مهم ترین  عواملی  هستند که  این  نیازهای  

هویتی  انسان  را تأمین  می کنند. 
جز  چونان   دیگران ،  از  بودن   متمایز  احساس  
مرزهای   وجود  نیازمند  هویت   جدایی ناپذیر 
پایدار و کم  و بیش  نفوذناپذیر است . هر اندازه  
این  مرزها و تفاوت های  مبتنی  بر آن ها شفاف تر 
و دقیق تر باشند، نیاز به  متمایز بودن  از دیگران  
و  افراد  هویت   به   و  می شود  تأمین   خوبی   به  
که   آن جا  از  نمی رسد.  آسیبی  جدی   گروه ها 
قلمرو  بر  تفاوت هایی   و  مرزها  چنین   ترسیم  
تولید و حفظ آن ها در گفتمان   باز  و  مکانی  
به   سرزمین   و  مکان   است ،  آسان تر  مسلط 
صورت  بستری  بسیار مناسب  برای  هویت سازی  

و تداوم  بخشیدن  به  هویت  در می آید.
همان  گونه  که  مکان  با ساختن  و حفظ کردن  
متمایز  به   نیاز  نفوذناپذیر،  و  مرزهایی  روشن  
محدود  واسطه   به   می کند،  تأمین   را  بودن  
نسبتا  قلمروی   در  اجتماعی   روابــط  کردن  
کوچک  و بسته ، احساس  تعلق  به  گروه  را نیز 
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پدید می آورد، و تقویت  می کند. فضا در جوامع  
سنتی  برخالف  جوامع  مدرن  و متأثر از انقالب  
کامال  جهانی  شدن ،  و  ارتباطات   و  اطالعات  
این  رو،  از  بود.  به  مکان   وابسته   و  زیر سلطه  
فضای  سنتی  با قلمرو مکانی  انطباق  داشت  و 
با عالئم  و نشانه های  مکان  پر می شد. اعمال  
و کردارهایی  هم  که  این  فضا را پر می کردند، 
فضایی   فضا،  این   بودند.  مکان مند  جملگی  
محدود برای  زندگی  کردن  در چارچوب آن  بود، 
نه  برای  حرکت  کردن  در گستره  آن . چنان  که  
گیدنز بیان  می کند: »در چنین  جوامعی،  فضا 
از مکان  جدا نبود و زمان  و فضا در بستر مکان  
به  یکدیگر پیوند می خوردند« )گیدنز، 1۳78: 

.)2۰2
در فرایند تجدد و انقالب  اطالعات  و ارتباطات  
و جامعه  شبکه ای  و اطالعاتی ، زمان  تداوم  را از 
بین  می برد. تحت  تأثیر این  فرایند، زمان  چنان  
فشرده  می شود که  دیگر نمی تواند در خدمت  
هویت هایی  خاص  قرار گیرد. فرهنگ  واقعیت  
مجازی  که  با نظام  الکترونیکی  چند رسانه ای  
ارتباط دارد، به  دو شیوه  مختلف  به  دگرگونی  
می کند:  کمک   جدید  جوامع   در  زمان   در 

همزمانی  و بی زمانی .
از سویی ، اطالعات  فوری  در سر تا سر زمان  به  
اقصی  نقاط  از  همراه  گزارش های  زنده ای  که  
جهان  ارسال  می شود؛ رخدادهای  اجتماعی  و 
جلوه های  فرهنگی  را قرابت  زمانی  بی سابقه ای  
می بخشد و نیز ارتباط رایانه ای ، گفت  و گو در 
زمان  واقعی  را امکان پذیر می سازد و مردم  را بر 
اساس  عالیق  مشترکی  که  دارند در گفت وگوی  

تعاملی  و چندجانبه  گردهم  می آورد. 
از سوی  دیگر، آمیختن  زمان ها در رسانه ها در 
یا  بیننده   انتخاب   به   و  ارتباطی   مجرای   یک  
طرف  ارتباط، به  ایجاد امتزاج  زمانی  می انجامد 
که  در آن  نه  تنها انواع  با یکدیگر درمی آمیزند، 
بلکه  از نظر زمانی  نیز در افقی  مسطح  همزمان  
می شوند که  آن  را نه  ابتدایی  است ، نه  انتهایی ، و 
نه  ترتیبی . بی زمانی  ابرمتن  نظام  چند رسانه ای  

از ویژگی های  تعیین کننده  فرهنگ  جدید است . 
زمان  بی زمان  به  فضای  جریان ها تعلق دارد، ولی  
نظم  زمانی ، زمان  زیستی  )بیولوژیک ( و توالی  
سر  تا  سر  در  مکان ها  ویژگی های   اجتماعی ، 
جهان  هستند، که  سازمان  دادن  و ساختارزدایی  
انجام  می دهند.  را  پاره  ما  مادی  جوامع  چند 
فضا، زمان  در جامعه  ما را شکل  و بدین  ترتیب ، 
واژگون  می سازد: جریان ها  را  تاریخی   روندی  
زمان  بی زمان  را شکل  می دهند، ولی  مکان ها 
وابسته  به  زمان  هستند )کاستلز، 1۳8۰: 2۳۳(.

زمان   پدیدارشناسانه ،  تحول   و  فشردگی   این  
کرونولوژیک  تاریخی   و  خطی   مقوله ای   از  را 
در  جهان   می کند.  تبدیل   بی پایان   حال    به  
چارچوب  یک  فضای  صاف  و نامتمایز فشرده  
می شود و نوعی  دنیای  لحظه ای  پدید می آید. 
پیوند میان  یک  گذشته  مشترک  و یک  حال  
مشترک  از بین  می رود و نظم  سنتی  مبتنی  
بر مکان های  انحصاری  و تداوم های  معنابخش  
و هویت ساز نابود می شود. در چنین  دنیایی  نه  
فضا می تواند نیاز فرد به  متمایز بودن  و تداوم  
داشتن  را تأمین کند و نه  زمان  می تواند از عهده  
این  کار برآید. انقالب  الکترونی  در انتقال  امواج  
با استفاده  و دخل  و تصرف  در زمان  واقعی  از 
فناوری های  جدید، موجب  شده  است   طریق  
بی واسطگی ،  و  آنیت   همه  جایی ،  حضور  که  
اکنون   که   زمانی   شوند؛  زمان   ذاتی   صفات  
که   واقعیت   این   است .  واحد  و  جهان  شمول  
زمان  کنونی ، کثرت  زمان های محلی  را از میان  
می برد و جغرافیا و تاریخ  را نیز بی معنا می کند، 
این  واقعیت  که  مسیر زمانی  از روی اجبار به  
مسیر  و  می شود  منتهی   دائمی   حال   زمان  
مکانی  به  قول  میشل  سر، به  »دگرجا« یعنی  به  
فضایی  می رسد که  جای  آن  را نمی توان  معلوم  
کرد، و در اصل  در هیچ  کجا واقع  نیست ، خود 
به  خود عمق ، برجستگی  و حجم  را از زمان  و 
مکان  می گیرد. در حالی  که  در زندگی  ما که  
در محل  ریشه  دارد، زمان  و مکان  مفاهیمی  
حیاتی  و بنیادی  هستند. از این  رو، شخصیت  
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ما دو پاره  و دو قطبی  گشته : در یک  سو زمان  
واقعی  فعالیت های  فوری  و بالفاصله  ما قرار دارد 
که  »هم  این  جا« و »هم  اکنون« انجام  می شوند. 
در سوی  دیگر، زمان  واقعی  فعالیت های  تعاملی  
که  به  کمک  رسانه ها انجام  می گیرد. این  گونه 
 فعالیت ها به  »اکنون « بها می دهند و در عوض  
هستند  بی تفاوت   مکان   یعنی   »این جا«  به  

)کاستلز، 1۳8۰: 2۳۵(. 
بسیار  مفهومي  مکان  با  مقایسه  در  »فضا« 
انتزاعي و به سختي قابل تصور بوده به طوري 
که درک این مفهوم بدون واسطه درک مکان 
براي انسان ها غیر ممکن است. در حقیقت فضا 
دال بر همه جا و مکان داللت بر جایي معین 
است و از همین رو است که تصور همه جایي 
بسیار دشوارتر از جایي خاص است. مکان داراي 
محتوا است ولي فضا نوعي خال است، مکان 
داراي دو بعد است، در حالي که فضا مفهومي 
سه بعدي است. مکان مفهومي مرزپذیر و قابل 
تا  و  بی مرز  مفهومي  فضا  اما  شدن،  محدود 
حدودي نامتناهي است. مکان همواره به تثبیت 
و تصلب گرایش دارد، ولي فضا به سیالیت و 
رها شدگي. بنابراین، فضاي مجازي مانند هر 
فضایي داراي موقعیت جغرافیایي، فیزیکي یا 
این  با  محدوده سرزمیني خاص نیست، ولي 
وجود نوعي واقعیت برجسته در جهان معاصر 

است.
از این گذشته، نفوذپذیری  و فروریزی  فزاینده  
مرزها به  واسطه  انقالب  اطالعات  و ارتباطات  
فضای   اطالعاتی ،  و  شبکه ای   جامعه   ظهور  و 
امن  و خلوت  فرهنگ ها را نیز از بین  می برد 
اجتماعی ،  زندگی   فراخ   فضای  بسیار  در  و 
و  گسترش   آسانی   به   مختلف   فرهنگ های  
استحفاظی   حوزه های   تمام   می یابند.  جریان  
ناچار  به   نیز  فرهنگی   هر  و  می ریزند  درهم  
قرار می گیرد، که  عرصه  حضور و  در فضایی  
در  هست .  هم   دیگر  فرهنگ های   وجود  ابراز 
چنین  دنیایی  بدون  مرز، اجزا و عناصر مختلف  
فرهنگی  به  صورتی  گریزناپذیر با هم  برخورد 

می کنند و در کنار یکدیگر قرارمی گیرند، ثبات  
و »خلوص« فرهنگی  کم  و بیش  از بین  می رود 
آن   جایگزین   اختالط  و  سیالیت   نوسان ،  و 

می شود )گل محمدی، 1۳8۰: 11۶(.
مخاطرات هویتی فضای مجازی

براي توصیف تمام  فضاي مجازي را می توان 
طریق  از  شده  ایجاد  اطالعاتي  منابع  انواع 
حقیقت  در  برد.  کار  به  رایانه ای  شبکه های 
فضاي مجازي نوع متفاوتي از واقعیت مجازي 
و دیجیتالي است که توسط شبکه های رایانه ای 
هم پیوند تأمین می شود، که با اندکي مسامحه 
می توان آن را مترادف با شبکه جهاني اینترنت 
دانست. اندرسون واقعیت مجازي را »واقعیت 
خلق شده توسط رایانه« می داند، واقعیتي که 
از آن رو مجازي یا مصنوعي است که در دنیاي 
واقعي محیط مادي، مکاني را اشغال نکرده و 
واسط  با  تعامل  نتیجه  در  کاربران  اذهان  در 

الکترونیکي وجود دارد. 
امکان  جدید  رسانه های  به  مذکور  ویژگی 
را  مخاطب  ذهن  در  پدیده ها  برجسته سازی 
این رسانه ها مرزهای  از سوی دیگر  می دهد. 
را  سنتی  رسانه های  وسیله  به  شده  تعیین 
درمی نوردند و اگر رسانه های غالب به دالیل 
برون سازمانی  یا  درون سازمانی  مختلف 
به   یا  کنند  ــودداری  خ ــدادی  روی پوشش  از 
رسانه های  دهند،  انعکاس  نامناسب  گونه ای 
بود  قادر خواهند  و کوچک  نامتمرکز  جدید، 
به عهده  را  به  سادگی هدایت جریان خبری 
گیرند و رسانه های غالب را در وضع بغرنجی 
قرار دهند و از این رهگذر شیوه تولید، توزیع 
و اَشکال اصلی رسانه های معمول را به مبارزه 
 بطلبند. نیازهای تولید این رسانه ها ناچیزتر از 
آن است که احتیاج به یک سازمان متمرکز 
یا محل معین )مانند رادیو و تلویزیون( داشته 
باشند و به طور متمرکز هم کنترل نمی شوند. 
رسانه های جدید، این توانایی را دارند که توازن 
قوا را به نفع گیرنده برگردانند و انواع بسیاری 
استفاده  کنندگان  دسترس  در  را  محتواها  از 
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قرار دهند، بی آن که به سامانه های میانجی یا 
کنترل کننده نیازی داشته باشند. 

یکی از نظریه پرادازان آمریکایی به نام »دیوید 
رایزمن1« در کتاب خود به نام »انبوه تنها« سیر 
تحول جوامع و دگرگونی های آن ها را ناشی از 
تحول ارتباطات و وسایل ارتباطی می داند. وی 
سیر زندگی بشر را به سه دوره تقسیم بندی 
کرده  است. وی در این دوره ها، به نقش رسانه ها 
در تغییر سنت ها و ایجاد شکاف نسلی اشاره 
کرده است: دوره اول، دوره سنت راهبر است. 
در این دوره سنت ها فرهنگ را انتقال می دهند 
و هر نسل پیوند خود با نسل های پیشین را 
از طریق اشتراک سنت ها باز می یابد، و همین 
باعث می شود که وحدت و هویت اقوام انسانی 
به  سنت ها  شود.  تأمین  انسانی(  )نسل های 
عنوان راه ها و شیوه های عمل و میراث نیاکان، 
امر هرگونه  بعدی تقدس آمیز دارند و همین 
شک و تردیدی در مورد آن ها را از بین می برد. 
در این دوره راه های آینده، همان راه هایی است 
پیموده اند  قرن ها  طی  ما  جامعه  نیاکان  که 
)رابرتسون، 1۳72: 1۳1(. به عبارتی در دوران 
سنت راهبر یک نوع ساخت اجتماعی مبتنی بر 
سنت، رفتار بشر را یکنواخت و قابل پیش بینی 
می کند و به او آرامش و ثبات می دهد. ارتباطات 
در این دوره چهره به چهره است )مهدی زاده، 

.)24 :1۳8۰
»رایزمن« بر این باور است که تربیت فردی در 
مرحله  نخست، از طریق حماسه ها، افسانه ها و 
اسطوره ها شکل می گیرد که به صورت شفاهی 
به فرد منتقل می شود و نقش این نوع تربیت 
و  می شود  متذکر  را  سنت ها  هم  همزمان، 
و  بزرگ  قهرمانان  می دهند چطور  نشان  هم 
)دادگران،  استثنایی می توانند، جاودانه شوند 

.)8۶ :1۳84
دوره دوم، دوره درون راهبر است. این دوره با 
کاهش تدریجی اهمیت سنت ها آغاز و باعث 
کاهش تشابهات در رفتارها و اعمال می شود. 

1.David Riesman. 

در این دوره همه افراد جامعه از الگوی یکسانی 
در حیات اجتماعی تبعیت نمی کنند. همچنین 
فردگرایی گسترش می یابد و انسان بار مسئولیت 
و عمل خود را به دوش می گیرد. »رایزمن« این 
دوران را دوران التهاب، هراس و سرزنش های 
بی پایان می داند )رابرتسون، 1۳72: 1۳1(. در 
انتقال میراث فرهنگی، از طریق  این مرحله، 
نوشتار به ویژه چاپ و مکتوبات که انگاره های 
در  می گیرد.  انجام  می دهند،  رواج  را  فردی 
حالی که اسطوره ها و حماسه ها با حلقه زدن بر 
گرد اجاق قبیله بازگو می شد و سینه به سینه 
از نسلی به نسل دیگر منتقل می شد. نسل از 
درون هدایت شده کتاب خود را در انزوا و در 
خلوت یا در گوشه ای از اتاق خود می خواند 

)دادگران، 1۳84: 8۶(.
دوره سوم، دوره ی دگر  راهبر است که دوران 
ظهور وسایل ارتباط جمعی است و پدیده هایی 
چون هدایت از راه دور، بت واره پرستی، شی 
سروری و بحران هویت از ویژگی های آن است. 
این دوره عده ای با استفاده از قدرت جادویی 
وسایل ارتباط جمعی، توده ها را تحت تأثیر قرار 
می دهند و الگوهای خاص فکری و اجتماعی 
در  دوره  این  در  انسان  می کنند.  القا  را  خود 
پی امحای روابط سنتی و پابرجای خانوادگی، 
ارتباط  وسایل  و  همسایگی  خویشاوندی، 
برابر  در  و  است  قدیم  دوستی های  جمعی 
رسانه ها و گردانندگان قدرتمند آن و همچنین 
وسوسه های ناشی از آن بسیار آسیب پذیر است. 
به گمان »رایزمن« این دوره در تاریخ انسان، 
با عنوان دور ه ای ثبت خواهد شد که در آن 
حیات  الگوهای  آن ها  گردانندگان  و  رسانه ها 
 :1۳84 )رابرتسون،  می سازند  را  اجتماعی 
تمدن  از  ناشی  دوران  این  عبارتی  به   .)1۳1
است.  ابزارساالری  پیدایش  و  جمعی  ارتباط 
در این دوره، بت های ذهنی جدیدی به وجود 
می آید که در انسان موجب از خود بیگانگی 
می شود. در این مرحله فرهنگ بلعیده می شود 

)مهدی زاده، 1۳8۰: 24(. 
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با گسترش ارتباطات از راه دور و از بین رفتن 
فواصل زمانی و مکانی، غلظت نمادی و اطالعاتی 
وصفی  قابل  غیر  طور  به  کنونی  محیط های 
غلظت  این  به طوری که  است.  یافته  افزایش 
نمادی  غلظت  با  مقایسه  قابل  وجه  هیچ  به 
نیست.  جوامع  گذشته  قرن  نیم  محیط های 
به عبارت ساده تر، شهروندان جوامع معاصر به 
ویژه جوامع پیرامون نه تنها در معرض مستقیم 
اظهاری  سمبولیسم  و  شناختی  سمبولیسم 
بیگانه قرار گرفته اند، بلکه در معرض بمباران 
نمادی آن ها نیز هستند )چلبی، 1۳7۵: 1۳۹(.

رسانه های  امروز،  فناوری  پرشتاب  دنیای  در 
خود  به  انفرادی  صورت  به  را  افراد  جمعی 
دیگران  با  تعامل  از  را  آن ها  کرده،  مشغول 
باز می دارند. به عنوان مثال، آمارهای رسمی 
تلویزیون  مشاهده  میزان  که  می دهند  نشان 
و  به چهار ساعت  نزدیک  ایرانی  افراد  توسط 
نیم در روز است. این میزان درکشورهای دیگر 
از  استفاده  میزان  می رسد.  ساعت  شش  به 
اینترنت و اتاق های چت، نیز در برخی کشورها 
بیشتر از این گزارش شده است. به  طوری که 
ورود مردان و زنان در اتاق های چت به عنوان 
»زندگی دوم« مطرح است که زندگی اول را به 
مخاطره انداخته است. طبیعی است که زندگی 
دوم1 میزان زیادی از انرژی و وقت گفتگو را به 

خود اختصاص می دهد.
کارکرد هویت زدایی فضای مجازی 

و  وقایع  موقتی،  و  آنی  ارتباطی  وسایل 
می سازد،  فراهم  اجتماعی ای  دگرگونی های 
که دامنه آن اخبار و عقاید، هوی و هوس ها و 
مدها را دربر می گیرد. این وسایل معرفی کننده 
الگوها، نقش ها، دیدگاه ها و چگونگی روی آوری 
به سبک های زندگی هستند، که ممکن است 
مردم به طریق دیگر هرگز به آن ها دسترسی 

پیدا نکنند. 
ماهواره و اینترنت با ماهیت خاصی که دارند 
فرصت های  و  فردگرایی می شوند  باعث رشد 

1.  second life

الزم برای رشد هویت های قوی و باثبات را از 
بین می برند. افراد با این رسانه ها ارتباط ایجاد 
می نمایند و رسانه ها نیز آن ها را به صورت افراد 
مستقل و اعضای بی نام  و  نشان، یک مخاطب 
انتزاعی و همگانی محسوب می کنند )ذکایی، 
از هم گسستن  باعث  این روند   .)87 :1۳8۵
پیوندهای اصیل خانوادگی و اجتماعی می گردد 
و جاذبه های آن باعث می شود تا افراد بیشترین 

اوقات خود را با این برنامه ها سپری کنند.
ترجیح  افراد  برخی  می دهند  نشان  شواهد 
ارتباط  بی طرف  کامال  رایانه   یک  با  می دهند 
برقرار کنند تا با انسان ها. همچنین هر فردی 
می تواند  می کند،  استفاده  اینترنت  از  که 
شخصیت  چندین  روزمــره،  زندگی  برخالف 
و  کند  ایجاد  خود  برای  متفاوت  هویت  و 
این می تواند به مرور زمان به اختالل هویت 
منجر شود. یکی از کارکردهای منفی رسانه ها 
ناسالم  الگوهای  ارائه    هویت یابی،  فرایند  در 
به  اختصاص  کارکرد  این  است.  رسانه ها  در 
رسانه های مهاجم ندارد، بلکه رسانه های داخلی 
و به ویژه صدا و سیما نیز ممکن است، خواسته 
یا ناخواسته، در فرایند هویت یابی تأثیر منفی 
هنرپیشه   یک  اگر  مثال،  عنوان  به  بگذارند. 
بدقیافه، چادر سر کند و یک هنرپیشه  زیبا و 
مقبول جوانان، بی حجاب یا کم حجاب باشد، 
هر دو در جهت تغییر و تضعیف فرایند هویت 

مذهبی در جامعه اثر می گذارند.
محققان علوم ارتباطات دست کم چهار نظریه 
رسانه ها،  اقناعي  و  تبلیغاتي  اثرات  زمینه  در 
پیدا  ارتباط  هویت  مقوله  به  گونه ای  به  که 
می کند، ارائه داده اند. آنان نخستین نظریه را 
که از جنگ جهاني اول تا جنگ ویتنام نظریه 
غالب بود، نظریه تزریقي نام نهاده اند. این نظریه 
تأکید مي کند که تبلیغات سیاسي، حتي اگر 
و  نظرات  تغییر  موجب  شود،  انجام  مستقیم 
براي  را  آنان  نگرش هاي مخاطبان مي شود و 
انجام کنش هاي خاص برمي انگیزد. بر اساس 
این نظریه، تبلیغات تأثیر بسیار قوی و عمیق 
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و به طور یکنواخت بر روی سطح وسیعی از 
مخاطبان دارد، که  می توان با ارسال مستقیم 
پیام، همانند شلیک کردن یک گلوله یا تزریق 
یک آمپول در آنان، از طریق طراحی یک پیام 
مشخص، آنان را وادار به عکس العمل نموده و 
پاسخ دلخواه و مورد انتظار را از آنان دریافت 
کرد. دومین نظریه، نظریه دکترین پشتیباني 
»رسانه ها  مي کند  تأکید  نظریه  این  است. 
نگرش  یا  را شکل دهند  عقاید  نیستند  قادر 
مخاطبان را تغییر بدهند، بلکه صرفا گونه  هاي 
مختلف اطالعات را ارائه مي دهند و باورهاي 
)محسنیان راد،  مي کنند«  تقویت  را  موجود 
نظریه،  این  طبق  حقیقت  در    .)2  :1۳77
شناختی  زمینه های  بازسازی  رسانه ها  نقش 
و نگرش افراد است نه ساختن نگرش جدید. 
نظریه سوم را نظریه یا رویکرد تأثیرات جزئي 
که  مي کند  تأکید  رویکرد  این  نهاده اند.  نام 
دامنه اثرات تبلیغات و عملیات رواني رسانه ها 
محدود است. چه، مخاطبان اغلب تحت تأثیر 
اطالعات متعددي، که از مجاري مختلفي غیر 
از رسانه ها منتشر مي شود، قرار مي گیرند و در 
نتیجه اثرات رسانه ها بر آن ها کاهش مي یابد. 
نظریه چهارم را نظریه ارتباطات دو مرحله اي 
نامیده اند. با بیان این نظریه اذعان مي کنند که 
رسانه ها بر روشنفکران و رهبران فکري جامعه 
تأثیر  مردم  بر  نیز  آن ها  و  مي گذارند  تأثیر 

مي نهند )بروس و اولدندیک، 2۰۰۰(. 
حاصل  فوق  رویکردهای  مــرور  از  چه  آن 
می شود، این که رسانه ها، ابزارهاي ایدئولوژیکي 
هستند که با معني سازي و واقعیت سازي به 
ساختن دستگاه هاي مفهومي رقیب و تخریب 
مشغول  شده،  تثبیت  معنایي  دستگاه هاي 
را  ما  خوش فهمي2  و  بدفهمي1  و  هستند 

مي سازند.
در گذشته که الگوها و نقش ها اندک و محدود 
اما  بود،  آسان  نسبت  به  هویت یابی  بودند، 

1.  Misperception

2. TruthPerception

تعدد  به  توجه  با  و  امروز  جوامع صنعتی  در 
از جمله رسانه های متعدد  منابع هویت یابی، 
الگوهای متنوع و متضاد را فراروی نسل  که 
جوان و نوجوان قرار می دهند، هویت یابی آنان 
است.  گشته  مواجه  بسیاری  دشواری های  با 
ماهواره و اینترنت با ماهیت خاصی که دارند، 
سبب رشد فردگرایی می شوند و فرصت های 
الزم برای رشد هویت های قومی و باثبات را از 
بین می برند. افراد، با این رسانه ها ارتباط برقرار 
می نمایند و رسانه ها نیز آن ها را به صورت افراد 
مستقل و اعضای بی نام و نشان و مخاطبانی 
این  می کنند.  محسوب  همگانی  و  انتزاعی 
مسئله، سبب از هم گسستن پیوندهای اصیل 
خانوادگی و اجتماعی و جاذبه های آن می شود 

)کارون، 1۳۹۰: 1۳4(.
به  روان درمانگر،  عنوان  به  براندن«،  »ناتانیل 
این موضوع به طور عمیق توجه نموده و بیان 
کرده است: »یکی از پیامدهای از خودبیگانگی، 
احساس بیگانگی آدمی از دیگران است و این 
بشریت  جامعه  از  فردی  دیگر  که  احساس 
نیست و او غریب و تنها است. انسان در جریان 
خیانت به مقام انسانی خود، خویشتن را به یک 
موجود منفور و مطرود متافیزیکی )غیر مادی( 
انسان های  که  این  به  او  علم  و  می کند  بدل 
دیگر، بسیاری مرتکب همین خیانت می شوند، 
وضع او را دگرگون نمی کند. چنین شخصی، 
احساس تنهایی و جدایی می کند؛ جدایی به 
و  خویشتن  هستی  بودن  واقعی  غیر  واسطه 
احساس ویرانی ناشی از فقر روانی.« )براندن، 

.)۹8 :1۳88
امروز دنیای غرب، شاهد ناپدید شدن تدریجی 
بسیار  و  سنتی  شده  شناخته  چارچوب های 
از  می توانستند  مردم  که  است،  ارزشمندی 
در  جایگاهشان  و  خود  شناختن  برای  آن ها 
جامعه استفاده کنند و هویت های شخصی و 
جمعی خود را با آرامش نسبی بپذیرند. این 
اجتماعی،  طبقه  گذشته،  در  هویتی،  منابع 
و  ملیت  هسته ای،  و  گسترده  خانواده های 
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مذهب بوده اند، که در دهه های اخیر با جریان 
افول  به  رو  رسانه ها،  بر  حاکم  جهانی سازی 
هستند. فرسایش هویت های جمعی و باثبات 
گذشته، به فروپاشی و بحران هویت فردی نیز 

منجر شده است.
ضریب  هویتی،  گمگشتگی  در  است  بدیهی 
آسیب زایی عوامل بیرونی نیز افزایش می یابد. 
تصمیم ها و قصدها در باور یا میل انسان ایجاد 
مي شوند، لذا نمي توان در این خصوص براي 
دنیاي مجازي هیچ شأني بیش تر از یک وسیله 

در نظر گرفت.
اخالق  عرصه  در  امروز  که  مسائلي  از  یکي 
فناوري اطالعات مطرح است، این است که این 
فناوري در راستاي رخ دادن اعمال غیر اخالقي، 
خود محرک و زمینه ساز است. یعني افرادي 
که زمینه انجام اعمال غیر اخالقي را دارند در 
براي  مناسب  زمینه  تکنولوژي، هم  با  مواجه 
انجام این اعمال را پیدا مي کنند و هم بیشتر 

براي انجام این اعمال تحریک مي شوند.
خود وسیله هرگز به کسي القا نمي کند از آن 
در جهت چه هدفي استفاده شود. البته ممکن 
قرار  هدفي  هر  وسیله  وسیله اي،  هر  نیست 
گیرد، اما در میان همان اهداف محدودي که 
ممکن است به  واسطه آن وسیله محقق شوند، 
خود وسیله، کاربر را مجبور نمي کند که هدف 
»الف« را انتخاب کند و نه هدف »ب« را. به  
عنوان مثال وسیله اي مثل کارد، قطعا کارکرد 
تلفن یا تلویزیون را ندارد؛ کارد وسیله بریدن 
است، اما کارد به ما نمي گوید چه چیزي را ببر 
یا چه چیزي را نبر. این که از این وسیله در راه 
رسیدن به چه هدفي استفاده شود، به کسي که 
از آن استفاده مي کند بستگي دارد، نه به وسیله. 
بنابراین وسیله به زبان حال به ما مي گوید من 
وسیله ام براي اهداف محدودي، نه هر هدفي؛ 
اما این که در میان این اهداف محدود از من 
براي رسیدن به کدام یک استفاده کني، به تو 

بستگي دارد و من در این زمینه خاموشم.
کاري  انجام چه  به  را  ما  این که یک وسیله 

ندارد؛  ارتباطي  وسیله  خود  به  برمي انگیزاند، 
بلکه به نظام باوري یا میلي یا باوري و میلي ما 
مربوط است و توانمندی یا ضعف نظام ارزشی، 

کارآمدی وسیله را رقم می زند.
تضعیف خانواده، مقدمه فروپاشی هویت 

اجتماعی
خانواده در تمام فرهنگ ها کانون شکل گیري 
هویت فردی و به دنبال آن هویت جمعی است. 
تعریف  قابل  خانواده اش  از  جدا  فردي  هیچ 
و  فرد  سازنده  اصلي  رکن  خانواده  و  نیست، 
کانون   .)7۶ : )ثنایي،1۳7۹  اوست  شخصیت 
تربیت  براي  مکان  بهترین  خانواده  مقدس 
جسم و روان است. خانواده یک سیستم تلقي 
مي شود که حداقل از یک زن و مرد تشکیل 
مي شود. این دو، نقش خود را به عنوان زن و 
شوهر در قبال یکدیگر ایفا مي کنند. در صورتي 
داشته  وجود  هم  فرزنداني  خانواده  در  که 
باشند، این سیستم بزرگ تر و پیچیده تر شده و 
نقش هاي دیگري همچون نقش والدیني نیز به 
نقش هاي گذشته اضافه مي شود. به زعم نظري 
بیشتر  چیزي  خانواده   )1۳84( نوابي نژاد  و 
فضاي  یک  در  که  است  افرادي  مجموعه  از 

فیزیکي و روان شناختي با هم مشارکت دارند.
که  معتقدند  اجتماعی  و محققین  فیلسوفان 
جامعه متشکل از خانواده ها است و مختصات 
کردن  روشن  طریق  از  مطالعه  مورد  جامعه 
قابل توصیف  روابط خانوادگی موجود در آن 
نوشته های  قدیمی ترین  اســاس  بر  اســت. 
اخالقی، جامعه هنگامی نیروی خود را از دست 
می دهد که افراد به وظایف خانوادگی خویش 
عمل نکنند. مثال کنفسیوس عقیده داشت که 
خوشبختی و ترقی از آن جامعه ای است که 
رفتاری  خانواده،  عنوان یک عضو  به  افرادش 
صحیح و کامل داشته باشند؛ بدین معنی که 
هیچکس از وظایف خود نسبت به فرزندانش 

روگردان نباشد. 
برخالف اهمیت فوق العاده این بنیان کوچک 
شئون  تمامي  در  آن  تأثیر  و  اجتماعي، 
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این  اما ضعف  فرزندان،  ویژه  به  افراد  زندگي 
سیستم، زمینه ساز آسیب هایی است که مانع 
نقش آفرینی بهینه این نهاد در ایجاد اعتدال 
حاضر  حال  در  می شود.  جامعه  در  رفتاری 
فضاي متفاوت اجتماعي در حوزه خانواده در 
در  که  فرایندهایي  و  است  شکل گیري  حال 
عرصه  در  هستند،  تأثیرگذار  فرهنگ  حوزه 
بر  تأثیرات جدي  و  خانواده دخالت مي کنند 
جاي مي گذارند. یکي از آن ها تکنولوژي هاي 
خانواده هاي  گسترش  که  است  ارتباطي 

هسته اي را در پی دارد.
گسترش فضاهاي مجازي، مانند سایر انواع دیگر 
تحوالت و پیشرفت ها، پیامدها و آثار مثبت و 
منفي گوناگوني را در جامعه و زندگي کاربران 
این گونه فضاها ایجاد کرده است. مثبت ترین 
پیامد آن را مي توان تسهیل و تسریع ارتباطات 
و تبادل اطالعات دانست. منفي ترین پیامد آن 
خصوصي  حریم  افتادن  خطر  به  مي توان  را 
پاشیدگي  هم  از  و  آن ها  منزوي شدن  افراد، 

بنیان خانواده معرفي نمود. 
میزان استفاده از اینترنت و شبکه هاي مجازي 
چنان رو به گسترش است، که نسل کنوني را 
نسل اینترنت یا نسل شبکه نام نهاده اند. این 
نسل متولدین اواسط دهه 1۹۹۰ میالدي به 
بعد هستند. اگر  1۵میلیون کاربر در آمریکا 
رادیو  کنیم،  تعیین  عطف  نقطه  عنوان  به  را 
تعداد  این  به  رسیدن  برای  زمان  سال   8۳
شنونده، و تلویزیون 8 سال برای رسیدن به 
اینترنت  اما  کرد،  طی  را  بیننده  میزان  این 
تنها ظرف 4 سال این میزان کاربر را به خود 
جذب کرد. بین استفاده نسل هاي مختلف از 
انگیزه هاي  همچنین  و  اجتماعي  شبکه هاي 
آن ها از پیوستن به فضاي مجازي تفاوت هاي 
قابل توجهي وجود دارد. به عنوان مثال، نتایج 
تحقیقات نشان داده است که مادران نسبت به 
مي کنند  استفاده  فیس بوک  از  بیشتر  پدران 
اعضاي  مادران،  فیس بوکي  دوستان  بیشتر  و 
خانواده و خویشاوندان آن ها هستند؛ اما پدران 

بیشتر با دوستان فیس بوکي خود در خارج از 
)بارتلموف،  مي کنند  برقرار  ارتباط  فیس بوک 

 .)۳۰1 :2۰12
فناوري  که  بسیاري  کاربردهاي  وجود  با 
اطالعات و ارتباطات دارد، موضوعي که امروزه 
که  است  این  مي شود،  پرداخته  آن  به  زیاد 
ارتباط هاي  نفع  به  واقعي  فیزیکي  ارتباطات 
آنالین در حال کاهش هستند. در نتیجه، این 
ضعیف تر  اما  بیشتر،  اجتماعي  روابط  به  امر 

منجر مي شود. 
به ویژه رسانه های  کارکرد رسانه های جمعی 
کارکرد  دلیل  به  متعامل  غیر  و  شنیداری 
متنوع خود و ایجاد تغییرات پیوسته، به تدریج 
جای ارتباط بین فردی از نوع چهره به چهره 
را گرفته و موجب شده اند فضای انفرادی، به 
جای فضای جمعی و عاطفي در خانواده حاکم 
شود، به طوری که گسترش تکنیکی رسانه های 
با  مستقیمی  ارتباط  رایانه ای،  و  شنیداری 
عاطفي  و  رواني  فضاي  از  دوری  و  فردگرایی 
خانواده را نشان می دهد. به عبارت دیگر، این 
ابزارها، به تدریج فضاي رواني و محیطي گفتگو 
را در یک ارتباط بین فردي، خدشه دار مي کنند 
و اعضاي گروه را به جاي همگرایي، به واگرایي 
سوق مي دهند، تا جایي که هر عضو خانواده 
صرفا در یک فضاي فیزیکي مشترک زندگي 
کرده، اما هیچ تعاملي با هم نخواهند داشت. 
در ادامه، متأسفانه، اهداف آن ها نیز به تدریج 
و منفک مي شوند.  واگرا شده  به هم،  نسبت 
در این مسیر، تعامل واقعي فرد، به جاي آن 
انساني سامان  در محیط  دیگري  افراد  با  که 
یابد، با رسانه هاي الکترونیکی، شکل می گیرد 
تجهیزات  و  تکنولوژیکی  برتری  دلیل  به  و 
و  فرهنگی  رعب  نوعی  رسانه ای،  خیره کننده 
انفعال شخصیتی در فرد ایجاد می گردد. نتیجه 
این می شود که افراد خانواده به جای گفتگوی 
تقویت  به  مي تواند  که  یکدیگر،  با  صمیمی 
خانواده  اعضاي  انسجام  و  عاطفي  پیوندهاي 
منجر شود، با ابزارهای الکترونیکی ارتباط برقرار 
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می کنند، ارتباطي که فاقد بار عاطفی، احساسی 
و هیجاني است. شبکه های اجتماعی به همان 
انزوایی دامن می زنند، که برای مقابله با آن پا 
به عرصه وجود گذاشته بودند. در نتیجه هر 
چه اتصال به جهان مجازی افزایش می یابد، بر 

شدت تنهایی انسان ها افزوده می شود.
»تنهایی« با »تنها ماندن« تفاوت دارد. تنهایی 
گاه می تواند آرامش بخش و لذت بخش باشد. 
دردناک  روانی  وضعیت  یک  اما  ماندن،  تنها 

است. 
به تعبیر »فوکویاما« به دلیل تحدید اخالق و 
تدریج شاهد یک  به  امروزي  زندگي  کیفیت 
فروپاشي بزرگ خواهیم بود. این فروپاشي در 
زمینه هاي اخالقي و در نهادها، بیشتر در زمینه 

خانواده اتفاق خواهد افتاد.
آسیب ارتباطي، بیشتر در دو نوع ارتباط، بروز 
مي کند. یکي، ارتباط بین فرزندان و والدین و 
دیگري، ارتباط بین زن و شوهر است. تجربیات 
میان  ارتباط  انــدازه  هر  که  می دهند  نشان 
میان  ارتباط  همچنین  و  والدین  و  فرزندان 
همسران به دلیل تغییر مخاطب کاهش یابد، 
پیوند عاطفی و هیجانی و همچنین همگوني 
شناختی میان اعضا خانواده نیز کاهش می یابد 
مخاطره  به  را  گروه  انسجام  موضوع،  این  که 

مي اندازد.
انسجام گروه به عنوان عامل پایداری خانواده، 
که  بود  خواهد  مشخصه هایی  واجد  طبعا 
است.  گروه  پایدار  شخصیت  تضمین کننده 
عاطفی  پیوند  روان شناختی،  رویکرد  در 
مشخصه ای است که فضای روانی گروه را برای 
وصول به اهداف تعیین شده و انسجام، تسهیل 
می کند. دلیل آن، وجود نیروی انگیزشی پیوند 
عاطفی است که موجب می شود اعضای گروه 
فعال  صورت  به  یکدیگر  نیازهای  تأمین  در 

مشارکت کنند. 
پیوند عاطفی به دالیل گوناگونی پدیدار شده و 
گسترش می یابد. یکی از مهم ترین زمینه های 
ایجاد این پیوند، وجود زمینه ارتباطات صحیح 

بین فردی است. این ارتباط به درستی انجام 
نمی پذیرد، مگر آن که اعضای گروه با نوعی 
یکدیگر  با  متقابل  درک  و  تفاهم  و  تفهیم 
که  عوامل،  این  از  یکی  باشند.  داشته  تعامل 
است  گفتگو  است،  عاطفی  پیوند  ارتقادهنده 
با  تعامل کالمی  و  ارتباط  برقراری  که شامل 
یک یا چند نفر می شود. در فضای ارتباطاتی 
به ویژه ارتباطات بین فردی، گفتگو صرفا یک 
رفتار عادی نیست، بلکه الگویی است که فضای 
عاطفی و هیجانی حاکم بر مناسبات افراد را 
منظور  واجد  که  گفتگویی  می دهد.  شکل 
ارتباطی و تعامل است، دارای دو مؤلفه و به 
مهارت  یکی،  است:  مهارت  دارای دو  عبارتی 
با  همدلی.  مهارت  دیگری  و  دادن  گوش 
بهره گیری مناسب از این دو مهارت می توان 
و  تفاهم  در جهت  را  گفتگو  ارتباطی  جریان 

درک متقابل به راه انداخت.
گوش دادن، با شنیدن متفاوت است. شنیدن 
یک عمل زیستی است که شامل دریافت یک 
پیام از طریق کانال های حسی است؛ شنیدن، 
تنها بخشی از فرایندگوش دادن است. اما گوش 
دادن فرایندی است که عناصری چون دریافت، 
درک، توجه، معناگذاری و پاسخگویی توسط 
همکاران،  و  )برکو  دارد  خود  در  را  شنونده 
1۳78: 4۳(. نکته دیگر آن که فرایند گوش 
است.  همراه  چشمی  ارتباط  با  همواره  دادن 
مهم  یافته  این  گواه  روان شناختی  تجربیات 
می تواند  که  دادن  گوش  هنر  که  هستند، 
کارکرد درمانگری نیز داشته باشد، به وسیله 
همچنین  می افتد.  راه  به  چشمی  ارتباط 
یافته ها نشان می دهند که ارتباط چشمی به 
عنوان یکی از مؤلفه های اساسی ایجاد امنیت 
مناسبات  در  وقتی  می شود.  مطرح  توجه  و 
ارتباط چشمی همراه  با  کالمی، گوش دادن 
و  احترام  احساس  یکدیگر  از  طرفین  شود، 
توجه دریافت می کنند، و این امر به همدلی 
و درک متقابل آن ها کمک می کند. پس گوش 
دادن بدون ارتباط چشمی، به کار نمی افتد، و 
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به مرتبه شنیدن، به عنوان یک عمل زیستی، 
نزول می کند. این دو مؤلفه را نمی توان از هم 
تفکیک نمود. بر این اساس، خانواده هایی که 
با یکدیگر ارتباط چشمی برقرار و حرف های 
همدیگر را خوب گوش می کنند، واجد پیوند 
عمیق تری نسبت به خانواده های دیگر هستند.

نارضایتی  اصوال  و  خانوادگی  مشکالت  بروز 
و  توقع  سطح  رفتن  باال  مشترک،  زندگی  از 
ارضا از زندگی های مشترک را به خصوص در 
میان نسل جوان، از نشانه های آشکار فروپاشی 
انسجام گروهی ناشی از کاهش ارتباطات در 
عرصه خصوصی در اثر فعالیت رسانه ها و فضای 
مجازی است. تحت تأثیر این فضا آنچه جوان 
باید از زندگی مشترک انتظار داشته باشد، به 
نوعی تحریف می شود. لذت و صمیمیتی که 
از برنامه ها و محتویات رسانه ها مانند فیلم ها و 
سریال ها در اذهان جوانان نقش می بندد تا حد 
بسیار زیادی در زندگی طبیعی قابل دست یابی 
را  آسیب هایی  می تواند  این  و  بود  نخواهند 

متوجه فرایند هویت یابی جوانان سازد.
عناصر سه گانه هویت، یعنی: شخص، فرهنگ 
فرد  شخصیت  تکوین  در  یک  هر  جامعه؛  و 
نقش مهمی را ایفا می کنند. هویت شخصی، 
ویژگی بی همتای فرد را تشکیل می دهد. هویت 
اجتماعی در پیوند با گروه ها و اجتماعات مختلف 
از ایشان  قرار گرفته و شکل گیری آن، متأثر 
است. و در نهایت، هویت فرهنگی، برگرفته از 
باورهایی است که در عمق وجود فرد به واسطه 
تعامل او با محیط پیرامون و آموزه های آن، از 
بدو تولد تا کهن سالی جای گرفته است. از آن 
و  فرهنگی  سایبری، صحنه ای  فضای  که  جا 
اجتماعی است که فرد خود را در موقعیت های 
متنوع، نقش ها و سبک های زندگی قرار می 
دهد، خود زمینه ای است برای آسیب پذیری 
چند  موجب  نتیجه،  در  که  کاربر  شخصیت 
شخصیتی شدن کاربر خواهد شد. در فضای 
سایبر بیش از آن که هویت ظاهری فرد مطرح 
هر  می کند.  بروز  افراد  مایه های  درون  گردد، 

کس در صدد بیان اندیشه ها و عالقه مندی های 
خویش است. مطرح نشدن هویت شخصی و 
تقویت  موجب  اینترنت  در  فردی  مشخصات 
شخصیت های چندگانه و رشد و استحکام آن 
می گردد. جوانان در این محیط از آسیب پذیری 
بیشتری برخوردارند و به ویژه در دورانی که 
هویت آنان شکل می گیرد، این خطر پررنگ تر 

می شود. 
با امکانات و گزینه های فراوانی که رسانه های 
جوانان  اختیار  در  اینترنت  جمله  از  عمومی 
جدید  محرک های  با  دائما  آنان  می گذارند، 
چنین  می شوند.  آشنا  رفتار  مختلف  انواع  و 
فضایی هویت نامشخص و پیوسته متحولی را 
می آفریند، یعنی »اینترنت یک صحنه اجتماعی 
است که فرد را در موقعیت های متنوع نقش ها 
آن  از  و  می دهد  قرار  زندگی،  سبک های  و 
در   )۹۰  :1۳8۵ )ذکایی،  می پذیرد.«  تأثیر 
به  را  افراد  اینترنت،  از جمله  و  واقع رسانه ها 
صورت منفعل و پذیرنده در مي آورند و غالبا 
قدرت انتخاب، تحلیل و تفکر را از بیننده ها، به 

خصوص کودکان و نوجوانان مي گیرند.
از آن دارد،  نتیجه یک مطالعه تجربی نشان 
که استفاده جوانان از اینترنت موجب کاهش 
ارزش های خانواده شده )زنجانی زاده، 1۳84( 
ارتباط صمیمی بین والدین و فرزندان که  و 
می تواند بستر مناسبی جهت بالندگی فرهنگی 
فراهم سازد، در ورطه آسیب قرار گرفته است. 
در شرایط فعلي، روابط موجود میان والدین و 
فرزندان به سردي گرائیده و دو نسل به دلیل 
تجربه هاي  و  اجتماعی  تفاوت هاي  داشتن 
خود  دیدگاه  از  را  زندگي  مختلف  زیستی 
نگریسته و مطابق با بینش خود آن را تفسیر 
مي کنند. نسل دیروز )والدین( احساس دانایي 
)فرزندان(  امروز  نسل  و  مي کند  باتجربگي  و 
که خواهان تطابق با پیشرفت هاي روز است، 
در برابر آن ها واکنش نشان مي دهد و چون از 
پس منطق و نصیحت هاي ریشه دار و سرشار از 
تجربه آن ها برنمي آید به لجبازي روي مي  آورد 
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)رحیمی، 1۳۹۰: 1۹(. 
فضای  چالش  در  ایرانی  هویت  تحول 

مجازی با نهاد خانواده
هویت هر ملتی بی شک در ریشه های اجتماعی 
ولی  است،  نهفته  مردم  آن  تاریخ  فرهنگی  و 
هرگز در حد گذشته محدود نمی شود، بلکه 
خصایص  از  که  می شود  مربوط  ماهیاتی  به 
نشأت  جامعه  فرهنگی  و  اجتماعی  کنونی 
دنیای  به  و  داشته  تازگی  کامال  می گیرد، که 
هویت  امــروز،  دنیای  در  دارنــد.  تعلق  امروز 
فرهنگی و ملی را دیگر نمی توان مثل برخی 
از هویت های موروثی در نظر گرفت، حتی اگر 
پذیرفته شود که همواره از طریق این میراث، 
انطباق فرد با جامعه خویش صورت می گیرد. به 
عبارتی دیگر، اکنون همچون سایر زمینه های 
اجتماعی، معیار موروثی بودن، دیگر در دنیای 
امروز مشروعیت بخش و معتبر نیست، و هویت 
وجوهی  به  زمینه ها  سایر  همچون  نیز  ملی 
عطف می کند که اکتسابی بوده و نسل ها در 
طی تجربه کنونی شان به آفرینش و بازآفرینی 

آن مبادرت می ورزند.
فرایند تجددگرایی در جوامع بشری بی تردید 
ارزش ها و هنجارهایی جدید را از طریق ابزارها 
و عواملی همچون شهرنشینی، سواد و به ویژه 
می کند،  تحمیل  بشری  جوامع  بر  رسانه ها 
است،  هر سیستمی  که خاصیت  همان طور 
که ورود هر عنصر جدیدی حاکمیت کارکرد 
سیستم را دچار اختالل می کند و در این میان 
با ورود جریان تجددگرایی به ساختار اجتماعی 
اجتماعی  ساختار  بالطبع  و  ایرانی  جامعه 
خانواده ایرانی، تغییراتی را به وجود آورده است 
و در این میان اگر برآیند کنش متقابل انسان ها 
را سرمایه اجتماعی بنامیم، بی تردید نقشی بس 
مؤثر در تغییر یا تضعیف و فرسایش سرمایه 
اجتماعی در جامعه ایرانی و به دنبالش خانواده 

ایرانی را به وجود آورده است.
که  پژوهش هایی  در  دارد،  عقیده  »هایبرت« 
درباره  آثار وسایل ارتباط جمعی بر جامعه انجام 

گرفته، سه زمینه کلی وجود دارد: تأثیر رسانه ها 
بر شناخت ادراک، تأثیر رسانه ها بر تغییر عقیده 
وی  رفتار.  تغییر  بر  رسانه ها  تأثیر  ارزش،  و 
معتقد است که تغییر ارزش ها به آگاه بودن و 
درک محتوای پیام بستگی دارد. اکثر مدارک 
و شواهد پژوهشی مبین این نظریه هستند که 
ایجاد عقاید جدید، آسان تر از تغییر دادن عقاید 
موجود است )ذکایی، 1۳8۵: ۹2(. این کار با 
باال رفتن انتظارات و توقعات، باز شدن افق ها، 
توانا شدن مردم به تخیل ورزیدن و خواهان 
و  خود  برای  بهتر  زندگی  شرایط  جایگزینی 
کوئیل، 1۳82:  )مک  می شود  عملی  خانواده 
یا  خواسته  جوامع،  دیگر  با  آشنایي   .)144
ناخواسته هنجارهاي جدید به ارمغان مي آورد 
جامعه  ارزش هــاي  و  هنجارها  که  جا  آن  تا 
در  آن محدوده کم رنگ مي گردد.  در  خودي 
اجتماعي  رسانه هاي  و  وبالگ ها  از  بسیاري 
مجازي، مقوالت خطرناکي مانند سست نشان 
دادن  نشان  معمولي  خانواده،  بنیان  دادن 
شوهر،  و  زن  روابط  سردي  مثل  رخدادهایي 
طالق، همجنس گرایي و ... به چشم مي خورد. 
»آلوین تافلر«، نویسنده و منتقد اجتماعی در 
تأیید این ادعا، می نویسد: »تکنولوژی ماهواره ای 
و دیگر رسانه های جدید، فرهنگ های ملی را از 
هم می پاشند و این ارتباط متقاطع، به هر حال 
تهدیدی است برای هویت ملی که حکومت ها 
برای مقاصد شخصی خود، سعی در حفظ و 
سنتی  جوامع  در  فرهنگ  دارند.«  آن  انتشار 
انجام کارویژه هویت سازی  از عهده  به خوبی 
تفاوت  قابلیت  و  توانایی  که  چرا  می آمد،  بر 
آفرینی و معنابخشی بسیار باالیی داشت. در 
چنین جوامعی فرهنگ نه تنها مرزهای شفاف 
عرضه  در  بلکه  می کرد،  ایجاد  را  پایداری  و 
کردن نظام های معنایی منسجم و آرامبخش 
هم توانا بود؛ بنابراین، انسان هایی که در دنیای 
شکل یافته با فرهنگی معین قرار می گرفتند، 
خود به خود وارث هویت و نظام معنایی آماده 
و از پیش موجود می شدند، و هرگونه زمینه 
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می رفت.  بین  از  تقریبا  معنا  و  هویت  بحران 
عرصه  در  فرهنگ  چشمگیر  توانایی  این 
نخست  درجه  در  معنابخشی  و  هویت سازی 
از پیوند تنگاتنگ فرهنگ با مکان و سرزمین 
ناشی می شد؛ اما نفوذپذیری و فروریزی فزاینده 
مرزها به واسطه انقالب اطالعات و ارتباطات 
فضای  اطالعاتی،  و  شبکه ای  جامعه  ظهور  و 
امن و خلوت فرهنگ ها را نیز از بین برد و در 
فضای بسیار فراخ زندگی اجتماعی فرهنگ های 
مختلف به آسانی گسترش و جریان می یابند. 
تمام حوزه های استحفاظی درهم می ریزند و هر 
فرهنگی نیز به ناچار در فضایی قرار می گیرد 
که عرصه حضور و ابراز وجود فرهنگ های دیگر 
هم هست. در چنین دنیای بدون مرزی، اجزا 
و عناصر مختلف فرهنگی به صورتی گریزناپذیر 
قرار  یکدیگر  کنار  در  و  کرده  برخورد  هم  با 
می گیرند؛ ثبات و خلوص فرهنگی کم و بیش 

از بین می رود.
واقع آن است که تا قرن بیستم، رهبری و ارشاد 
انسان رویارو و بر اساس ارتباط بود، در صورتی 
که در عصر حاضر ارتباطات یک طرفه و از راه 
دور صورت می گیرد. به طوری که بین شنونده و 
گوینده، یا بهتر بگوییم بین مؤثر و متأثر به طور 
نسبی فاصله زیادی وجود دارد. برخی معتقدند 
قدرتی  چنان  دارای  گروهی  رسانه های  که 
هستند، که می توانند نسلی تازه در تاریخ بشر 
پدید آورند، نسلی که با نسل های پیشین بسیار 
متفاوت است. »الزارسفلد و مرتن1« در تشریح 
این عقاید متفکران می نویسند: »وسایل ارتباط 
جمعی جدید، ابزاری بس نیرومند هستند که 
می توان از آن در راه خیر و شر با تأثیری شگرف 
سود برد و چنانچه کنترل مطلوب وجود نداشته 
باشد، امکان استفاده از این وسایل در راه شر 
بیشتر از خیر آن است.« )ستوده، 1۳7۳: 2۰۳(

عاملیت  و  اراده  سلب  با  سو  یک  از  رسانه ها 
فردي در کنش هاي ارتباطي، نوعي از گرایش ها 
سبب  جامعه  در  را  ــوده وار  ت سلیقه هاي  و 

1 Merton & Lazar Seld. 

مي شوند و در گام بعدي با پاسخ به همین نیاز 
موهوم و مجعول، موفقیت در پاسخگویي به 
آن را شاخص توسعه و تأثیرگذاري یک رسانه 
مي دانند. یکي از تفاوت هاي عمده و بارز میان 
و  سنتي  نهادهاي  برخي  و  مدرن  رسانه های 
حتي مدرن دیگر، کمیت گرایي افراطي رسانه 
و  آموزش  چون  نهادهایي  گذشته  در  است. 
بهداشت،  و  سالمت  دیني،  تبلیغ  پــرورش، 
بیش از آن که رضایت و اقبال توده ها را هدف 
بگیرند، اصالت پیام و محتوا را به عنوان شاخصه 
موفقیت و تأثیرگذاري در نظر مي گرفتند. جالب 
آن که همه این تحوالت در قالبی شکیل به نام 
مدرنیته صورت می گیرد، که نه تنها با واگرایی 
توده ها مواجه نمی گردد بلکه مورد استقبال نیز 

واقع می شود.
مدرنیته عالوه بر آن که بر مفاهیمي مبتني 
جدید  انسان  کلي  جهت گیري  که  است 
و  علمي  حوزه هاي  در  و  نموده  دگرگون  را 
اجتماعي تحول ایجاد کرده، به دو دلیل باید به 

عنوان منشاء اصلي مشکالت تلقي شود: 
مهم  شاخص  تغییر،  که  آن  دلیل  به  اول، 
مدرنیته است. در این نگاه همه چیز در جهان، 
به غیر از نفس تغییر، در حال تغییر است و 
در این مسیر تمام نهادها نیز ضرورتا متحول 
به  خانواده  ثبات  بر  اصرار  بنابراین  مي شوند. 
زیر  آن  دادن  قرار  نابودي  معرض  در  معناي 
نیز  خانواده  و  است  اجتماعي  تحوالت  چرخ 
به ناچار پا به پاي تحوالت اجتماعي متحول 
خواهد شد. سخن از افول خانواده در این نگاه، 
پذیرش اشکال جدید همزیستي به جاي اشکال 
سنتي خانواده است و مفهوم خانواده نیز خود 
در معرض تغییر خواهد بود، و نباید پنداشت 
منفي  فکري،  مدل  این  در  تحوالت  این  که 
ارزیابي مي شوند. بنابراین ساده لوحي است اگر 
گمان شود با پذیرش فرهنگ مدرن مي توان 
بر حفظ ساختارهاي خانواده، تفکیک نقش ها، 
حفظ روابط خانوادگي و حتي محافظت بر اصل 

خانواده اصرار نمود.
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دوم، به دلیل آن که سرمایه داري روح حاکم 
بر جریان مدرنیته است، و در مدرنیته انباشت 
فرهنگ  مي شود،  تلقي  حاکم  اصل  سرمایه 
سرمایه داري در تار و پود تمدن جدید جریان 
مي یابد و آثار خود را هم در ساختارهاي علوم 
از  اجتماعي  هاي  جریان  در  هم  و  اجتماعي 
جمله فمینیسم، و هم در سیاست ها و برنامه ها 
برجاي مي گذارد؛ به عنوان مثال، در فرهنگ 
سرمایه داري، اقتدار تفسیري اقتصادي مي یابد 
و جایگاه ها و ارزش ها با پول توزین مي گردد. 
تأثیر این نگرش بر زن و خانواده بسیار شگرف 
منابع  بر  تسلط  به  قدرت  که  آنجا  از  است. 
مالي تعریف مي شود، اقتدار زنان در دسترسي 
تفسیر  مدیریتي  مناصب  احراز  و  اشتغال  به 
به  زنان  تاریخي  فرودستي  نظریه  و  مي گردد 
دلیل دوري از مدیریت و عدم تسلط بر منابع 

مالي شکل مي گیرد.
بر این اساس، زنان به تعریف جدیدي از مشارکت 
اجتماعي با محوریت قدرت اقتصادي فراخوانده 
مي شوند. در نتیجه میل به ایفاي نقش مادري 
و همسري کم و روابط خانوادگي و ساختارهاي 
سوي  از  مي گردد.  تغییر  دستخوش  خانواده 
ایجاب  سرمایه داري  تفکر  حاکمیت  دیگر، 
مي کند که تمام موانع بر سر راه توسعه سرمایه 
از میان برود و آنچه در مسیر بسط سرمایه داري 
این روست که تجارت  از  است، تقویت شود. 
سکس، هموسکسؤالیسم و هرزه نگاري با وجود 
به دلیل آن که  مخالفت هاي گسترده علمي 
قدرتمندتر  هستند،  سرمایه  جذب  مسیر  در 
زنان  حجاب  اما  مي یابند،  توسعه  گذشته  از 
مسلمان که فراگیري آن مشکالتي در سر راه 
سرمایه داري ایجاد مي کند، با ممانعت مواجه 
به  سنتي  خانواده  اساس  همین  بر  مي گردد. 
و  قناعت  ارزش هایي چون  حامل  آنکه  دلیل 
عفت است که مي تواند مانع تلقي شود، آماج 
سخت ترین حمالت قرار گرفته و الگویي جدید 
فردگرایانه  هاي  ارزش  حامل  که  خانواده  از 

باشد، ترویج مي شود.

تحلیلی، خیلی ها  پایه چنین  بر  و  رو  این  از 
معتقد هستند که اختراع یا ابداع اینترنت، هم 
سرمایه داری  نظام  تکمیل  فرایند  بخش  یک 
غرب است؛ به خصوص نظریه پردازان مکتب 
و  اینترنت  که  هستند  باور  این  بر  انتقادی 
قدرت  بزرگنمایی  با  اطالعاتی  فناوری های 
را تضمین می کنند.  ادامه نظام سلطه  غرب، 
قدرت در مفهوم جدید و تحت عنوان »قدرت 
نرم« به ویژه از نوعی که در عرصه سیاست و 
روابط ظالمانه قدرت های سلطه گر و استکباری 
با دیگر کشورها سامان می یابد، غالبا محصول 
قدرت  خود،  از  مثبت  تصویرسازی  برآیند  و 
تأثیرگذاری غیر مستقیم توأم با رضایت دیگران 
و اراده دیگران را تابع اراده خویش ساختن و 
مؤلفه هایی از این سنخ است، که این مهم به 
صورت  رسانه ها  توسط  نامحسوس  صورت 
می گیرد. بی تردید مبدأ این تأثیرگذاری، فضای 

خصوصی و خانواده است.
مفهوم خانواده در کشور ما از معنایي وسیع تر 
برخوردار است، زیرا صمیمیتي که در خانواده 
ایراني حاکم است، در خانواده هاي بسیاري از 
کشورها از جمله غرب دیده نمي شود. امروزه، 
هویت  و  فرهنگ  به  زدن  ضربه  شیوه هاي 
ملي یک کشور، تغییریافته و دشمنان سعي 
مي کنند از طریق جنگ نرم افزاري به فروپاشي 
بنیان خانواده و آرا و عقاید جوانان آن مرز و بوم 
نایل آیند. در دنیاي ماشیني و شهري امروز، 
که والدین فرصت چنداني براي صرف وقت با 
فرزندانشان ندارند و از طرف دیگر تک فرزندي 
بودن خانواده ها، والدین ساده ترین راه را براي 
سرگرم نمودن فرزندانشان انتخاب مي نمایند؛ 
بدین صورت که ابزارهایي همچون تلفن همراه، 
لپ تاپ، رایانه شخصي و اینترنت را در اختیار 
فرزند دلبندشان قرار مي د هند تا او در اتاق خود 
به کار با آن ها مشغول شود؛ حال آن که فرزند 
تنها از نظر فیزیکي در محیط امن خانه به سر 
مي برد، ولي در عمل از طریق این وسایل به 
ویژه اینترنت، به دنیایي به مراتب بزرگ تر از 

ی 
ران

ت ای
وی

 ه
بر

ی، 
از

ج
ی م

ضا
ر ف

ه د
واد

خان
اد 

نه
ب 

سی
ر آ

ثی
تأ



شماره 35
آبان 96

48

با چیزهایي  و  پیرامونش قدم مي نهد  محیط 
مواجه مي شود که بسیاري از پدران و مادران، 

از وجود آن ها آگاه نیستند.
آنچه  ابزارها،  این  کاربرد وسیع  از  نظر  صرف 
یافته و بخش وسیعي  امروزه کاربرد وسیعي 
از فعالیت هاي روزمره افراد را پوشش مي دهد، 
است.  مجازي  فضاي  آن  تبع  به  و  اینترنت 
پایگاه هاي  از  پایان ناپذیري  اینترنت مجموعه 
داده است که اطالعات مختلف و متنوع فردي 
و جمعي انسان ها را در خود جمع آورده است و 

هر روز نیز گسترش مي یابد. 
سایت هاي شبکه هاي اجتماعي که اجتماعات 
جز  هستند،  اینترنتي  کــاربــران  مجازي 
اخیر  سال هاي  وب سایت هاي  خبرسازترین 
قابل  بخش  و  مي شوند  محسوب  اینترنت 
خود  در  را  کاربران  فعالیت هاي  از  توجهي 
توییتر،  اجتماعي  شبکه  چهار  داده اند.  جاي 
فیس بوک، لینکدین و ماي اپیس از معروف ترین 
شبکه هاي مجازي جهاني هستند. به جز این 
آن ها  از  دنیا  سراسر  از  کاربراني  که  شبکه ها 
استفاده مي کنند، شبکه هاي مجازي دیگري با 
عنوان فیس بوک ایراني، سایت هاي دوست یابي 
فعالیت  کشور  داخل  در  نیز  همسریابي  و 

مي کنند.
معایب  و  مزایا  جدید،  ارتباطي  فناوري هاي 
متعددي دارند. از این رو، با توجه به قدرتي که 
این فناوري ها از نظر اجتماعي دارند، فناوري 
اطالعات و ارتباطات به عنوان یک فناوري که 
در جهت توسعه و تغییر ارتباطات اجتماعي 
قرار  بررسي  مورد  بیشتر  باید  بر مي دارد،  گام 

گیرد )الثناء، 2۰۰۹: ۵4(.
جذابیت ها، قابلیت ها و ویژگي هاي خاص فضاي 
مجازي آن را به محیطي براي تعامالت اجتماعي 
مبدل کرده است. جهان مجازي شکل دیگري 
از جهان واقعي است؛ بنابراین، این دو جهان 
تنها  و  هستند  مشترک  اولیه  عناصر  داراي 
چگونگي، جنس و نقش این عناصر با یکدیگر 
متفاوت است. پس اصول حاکم و مهارت هاي 

فني و رفتاري الزمه تعامل در این محیط ها 
است و با وام گرفتن از فضاي واقعي وارد این 
فضا خواهد شد. قطعا نداشتن برخورد و رفتار 
مناسب و هنجارمند و قانونمند و مهم تر از همه 
دچار چالش  را  افراد  میان  ارتباط  اخالقمند، 
انعطاف پذیري  و  عمل  وسعت  و  کرد  خواهد 
بي حد آن گاهي منجر به تغییرات اساسي در 

ارکان جامعه می شود. 
سال های  در  مجازی  فضای  طریق  از  ارتباط 
اخیر جایگاه قابل توجهی در بین نسل جوان 
جامعه ما پیدا کرده است. شبکه های اجتماعی 
و  ــردی  )ف ــراد  اف زندگی  مختلف  ابعاد  در 
اجتماعی( تأثیرگذار هستند، و در شکل دهی به 
هویت نقش دارند و حتی روی ابعاد اقتصادی و 
اجتماعی و سیاسی جوامع هم تأثیرگذار هستند. 
هم اکنون تخمین زده می شود که تعداد قابل 
مالحظه ای گیرنده و دیش ماهواره ای در کشور 
وجود داشته باشد. تعداد شبکه های ماهواره ای 
فعال در جهان 17 هزار و ۶۶۶ شبکه است، که 
از این تعداد حدود سه هزار شبکه در داخل 
معمولی  آنتن های  و  دیش ها  همین  با  ایران 
قابل دریافت هستند. از این تعداد شبکه حدود 
74 شبکه مخصوص تبلیغات مد لباس و لوازم 
آرایش است. با توجه به جوان بودن جمعیت 
کشور، عالوه بر تأثیر شبکه های ماهواره ای بر 
نحوه نگرش جوانان به مسائل سیاسی، ما شاهد 
تغییر در الگوهای فرهنگی جوانان کشور نسبت 
به بسیاری مسائل از جمله مدل لباس و آرایش 
نیز هستیم. نکته قابل توجه در زمینه تغییر 
دیدگاه جوانان نسبت به نوع پوشش و آرایش 
آن ها، این است که الگوهای جمعی در جامعه 
به شدت در حال تضعیف و فردگرایی و توجه 
به خود، در حال رشد است )خبرگزاری ایرنا: 

.)1۳8۹/۹/18
امروزه خانواده ایرانی در سبد فرهنگی خود با 
شبکه های ماهواره ای، فضای مجازی، رسانه های 
مدرن و ... مواجه است، که هر کدام به نوبه خود 
بخشی از فرایند تأثیرگذاری در خانواده را هدف 
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گرفته اند و حتی بعضی از شبکه های ماهواره ای 
مثل فارسی وان، من و تو و … به طور تخصصی 
تمام تمرکز خود را بر مقوله خانواده نهاده اند. 
شبکه های  دریافت   78 سال  بار  اولین  برای 
ماهواره ای در ایران اتفاق افتاد. االن سال ها از 
آن زمان می گذرد، تفاوت های جنگ نرم این دو 
دهه فراوان است. در بخش اول شبکه هایی به 
صورت شو راه افتادند، و بخش دوم شبکه هایی 
وارد  حرفه ای  صورت  به  که  بودیم  شاهد  را 
نوع  دو  این  تفاوت  شدند.  فرهنگی  الیه های 
شبکه ها در حوزه جنگ نرم قابل تأمل است 

)ضیایی پرور، 1۳88: 8۰(.
هر چه قدر زمان می گذرد با رشد تکنولوژی ها 
با رشد تکنیک های رسانه ای روش های کار این 
شبکه ها پیچیده تر می شود، طبیعتا الیه های 
جنگ نرم پیچیده تر، کامل تر و شناخت این ها 
سخت تر می شود، 2۰ سال پیش این شبکه ها 
عمدتا  و  لس آنجلسی  شبکه های  عنوان  به 
خود  کار  ویدیو ها  موزیک  و  شوها  پخش  با 
ایجاد  بیشتر  نیز  هدفشان  و  کردند  را شروع 
سرگرمی و بیان بخشی از دیدگاه های پنهان 
یا موسیقی های زیر زمینی یا حتی افکار زیر 
زمینی به جامعه ایران بود، باید گفت که در 
نیاز های  به  و  داشتیم  ضعف هایی  هم  داخل 
مخاطب توجه نکردیم و این زمینه فراهم شد تا 
ناخودآگاه یا خودآگاه این شبکه ها به الیه های 

اجتماعی نفوذ کنند.
ورود ماهواره به خانه را می توان به منزله ورود 
یک فرد نامحرم و الابالی دانست، که دوست 
اختالف  درصدد  است،  فرزندان  برای  ناباب 
افکنی بین زن ها و شوهرها است، به ناموس 
افراد چشم طمع دارد، دین افراد را می گیرد، 
به  می شکند،  را  خانواده  حریم های  و  مرزها 
را  اجتماعی  و  سیاسی  حقیقت های  آسانی 
وارونه جلوه می دهد، دزد وقت افراد است و اگر 
بتواند حتما سری هم به کیف پول افراد خواهد 
زد. خرید ماهواره به منزله دعوت این فرد ناباب 

به منزل ها است.

و  شوهر  به  زن  خیانت  شمردن  مجاز 
حتی  و  ازدواج  از  قبل  روابط  از  زشتی زدایی 
حاملگی بدون روابط قانونی، اهانت به والدین 
و بی توجهی به آن ها، نفوذ جادو و طلسم در 
زندگی روزمره بازیگران همه و همه، باعث شده 
فیلم ها و سریال های ماهواره ای به طور هدفمند 

عفت و اخالق اجتماعی را نشانه گیری کنند.
الف( دختران فراری: از مهم ترین کارکردهای 
سریال ها و فیلم های پخش شده در ماهواره، 
القای آزادی در خارج از خانه ها است، به این 
معنا که افراد، مخصوصا دختران جوان را که 
با  خانواده ها  در  فرهنگی  و  به صورت سنتی 
را، دچار حس  محدودیت هایی روبرو هستند 
زندانی بودن در خانه می کنند. این فرایند روانی 
به صورت خیلی ساده با مقایسه دختران موفق 
یا آزاد سریال ها و فیلم ها با وضعیت دختران 
قربانی در ذهن وی شکل می گیرد، و کم کم 
تبدیل  در خانواده ها  با عدم مدیریت صحیح 
به یک عقده و در نتیجه فرار یا روی گردانی 
می گردد.  خانه  امن  فضای  از  جوان  دختران 
چنین پدیده ای در خانواده هایی که از ساختار 

درستی برخوردار نیستند، شدیدتر است.
ب( بدحجابی و زنان خیابانی: طبیعی است 
که وقتی در خانواده ها، بدون هیچ محدودیتی 
می نشینند  ماهواره  پای  خانواده  اعضای 
خانواده  برای  که  می بینند  را  فیلم هایی  و 
مناسب سازی نشده است، و بی حجابی در آن 
به عنوان یک امر عادی موج می زند، به مرور 
خانواده  زنان  و  شده  ارزش زدایــی  حجاب  از 
ترجیح بدهند که با حجاب کم رنگ تر یا احیانا 
این  نمایند.  پیدا  بی حجاب در جامعه حضور 
و حتی  بی حجابی  با عمومی تر شدن  مسئله 
استقبال نامحرمان از حضور بی حجاب زنان در 
جامعه تبدیل به ایجاد فضای خودنمایی برای 
نامحرمان و در ادامه روند دور شدن از دیده 
شدن در خانواده تبدیل به پدیده زنان خیابانی 
یا شکل گیری روابط نامشروع بین افراد متأهل 
را می توان  آسیب  این  نمونه زشت  می گردد. 
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در بین زنان جوانی که علی رغم متأهل بودن 
دختر  همراه  به  زننده  بسیار  آرایش های  با 
در  است،  آرایش شده  نیز  کودکشان که وی 
خیابان ها دید، زنانی که از بروز دادن رفتارهای 
هیچ  خیابان ها  در  نامحرم  مردان  با  دوستانه 

ابائی ندارند.
ج( تأثیر منفی بر روابط بین افراد، اختالف 
خانوادگی و شکستن حریم های خانواده: 
وقتی افراد در برنامه های ماهواره می بینند که 
افراد چقدر با انزواطلبی و حتی مقابله با افراد 
خانواده شان یا حتی خیانت به آن ها، می توانند 
موفق باشند، این خانواده را به سوی اختالفات 
ایجاد  پدر،  نقش  شدن  اهمیت  کم  داخلی، 
اختالف بین زوجین و دوری فرزندان از والدین 
یا در سوی دیگر وقتی که پدر و  می کشاند. 
مادری به همراه پسر یا دختر جوانشان نظاره گر 
تصاویر فیلمی هستند که در آن یک معاشقه ولو 
خفیف صورت می گیرد، همین مسئله موجب 
از بین رفتن پرده های حجاب بین افراد خانواده 
و در نتیجه شکستن قبح افعال می گردد. تنها 
افعال  خدا می داند که در خانواده ای که قبح 
شکسته شده باشد، چه اتفاقات بدی رخ خواهد 
داد. حضرت علی )علیه السالم( در مورد حیا 
فرمودند: »الحیاء یسّد عن فعل القبیح« یعنی 
حیا از انجام افعال قبیح جلوگیری می کند. و 
واضح است که در نبود حیا و شکسته شدن 
حریم خانواده، چه اتفاقات شومی رخ خواهد 

داد.
در اثر برنامه های ماهواره ای، نقش مذهب در 
کاهش  درون خانوادگي  مناسبات  از  بسیاري 
پیدا کرده و به جاي آن مجموعه وسیعي از 
آیین ها، ارزش ها و باورهاي عرفي نشسته است. 
به طور مثال در درون خانواده گسترده سنتي 
ایراني، اگر چه همه با هم هم زیستي داشته اند 
ولي معیار محرمیت و نامحرمیت اعضا رعایت 
مي شد. امروزه مي بینیم که در خانواده هسته اي 
یا پست مدرن، مناسبت هایي که  وسعت یافته 
شکل مي گیرد، مبناي شرعي ندارد و نامحرم 

و محرم به خوبي رعایت نمي شود، مثل دست 
دادن، تماس هاي بدني، رقصیدن و این رفتارها 
ناهنجار  یا  حرام  رفتارهاي  فقهي،  لحاظ  به 
شدن  عرفي  از  بخشي  این  مي شوند.  تعریف 
خانواده ایراني است یا به طور مثال  وقتي دختر 
و پسري که با هم نامزد مي کنند، بدون این که 
عقد کرده باشند، همان مناسبات همسري را 

در حد معیني با هم دارند.
یکي دیگر از فرایندهاي پست مدرن امروزي، 
زنانه شدن خانواده ایراني است. مواردي مثل 
زنانه  از  نشانه هایي  اموال،  در  زنان  مالکیت 
شدن خانواده ایراني است. امروزه تجربه زنانه، 
خواست ها، عالیق، ذائقه، احساسات و زبان زنانه 
به صورت گسترده اي در حال توسعه است و تنها 
محدود به مناسبات درون خانواده نیست، بلکه 
مناسبات بیرون خانواده را نیز دربرمي گیرد. هر 
چند در گذشته زنان در عرصه عمومي جایگاه 
چنداني نداشتند، اما در حال حاضر جایگاه زن 
در حوزه هاي درون خانوادگي و بیرون خانوادگي 
مثال  طور  به  است.  یافتن  وسعت  حال  در 
مصرفي شدن خانواده، یکي از نشانه هاي زنانه 
شدن خانواده ایراني است؛ زیرا اساس خانواده 
جدید تولید نیست، عمده کار، مصرف است، در 
مصرف هم زنان تصمیم گیرنده و تعیین کننده 
دخیل  زنان  هم  سلیقه  اعمال  در  و  هستند 
هستند. حتي خرید لباس مرد هم طبق سلیقه 
آرایش موي مرد و  از  زن خریداري مي شود. 
فرزندان تا امور دیگر تحت مدیریت زن است، 
میهماني ها، آشپزي ها، نوع میهماني ها و رفت 
و آمدها نیز بر اساس نظر زن اتفاق مي افتد. 
از:  است  عبارت  که  زنانگي  مهم  وجه  امروزه 
غلبه احساسات و عواطف بر ارزش هاي عیني، 
کاربردي و مادي است، بر خانواده غلبه دارد. 
ارزش هاي  اساس  بر  گران  اتومبیل هاي  مثال 
حساب  به  هم  نمادین  ارزش هــاي  که  زنانه 
مرد  زنانه  میل  مي شود.  خریداري  مي آیند، 
را براي خرید و مصرف برخي از کاالها وادار 
پیدا  غلبه  اینجا  در  زنانه  ارزش هاي  مي کند. 
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کرده است. 
زن ساالری  از  ناشی  نشانه های  از  دیگر  یکی 
در تحول خانواده ایرانی، روند افزایش در نرخ 
طالق در شهر و روستا است. »در سال 1۳7۵ 
میزان طالق ۶ در 1۰ هزار نفر بوده است. در 
همین سال در هر 1۰۰ ازدواج حدود 8 ازدواج 
این نسبت در سال  به طالق منجر می شود. 
1۳72 حدود ۶ درصد و در سال 1۳۶۵ حدود 
ارمکی، 1۳8۶:  )آزاد  است.«  بوده  درصد   1۰

.)1۳2
با  مقایسه  در  تهرانی  درخانواده های  طالق 
خانواده ها در دیگر شهرهای ایران در طول چند 
دهه اخیر روندی رو به افزایش داشته است.« 
)همان: 1۳2( »از طرف دیگر طالق در طول 
الگوی واحدی  از  سه نسل خانواده در تهران 
تبعیت نمی کند. طالق در نسل جدید به عنوان 
راه گذار از مشکالت درون خانواده خصوصا بین 
زن و مرد تلقی شده است، در حالی که در نسل 
گذشته خصوصا نسل اول این رویکرد به طالق 
تعداد   )1۳۳ )همان:  است.«  نداشته  وجود 
برحسب   ۹۰ سال  در  شده  ثبت  طالق های 
طول مدت ازدواج نیز نشان می دهد که قریب 
یکسال  از  کمتر  درصد طالق ها  از 14  بیش 
از یک چهارم طالق های  عمر داشته و بیش 
کشور عمری کمتر از دو سال، و بیش از نیمی 
از طالق ها کمتر از پنج سال به طول انجامیده 
است )تعداد طالق های ثبت شده در سال ۹۰ 
برحسب طول مدت ازدواج(. در نتیجه می توان 
گفت طول عمر و امید به زندگی نهاد خانواده 
در ایران امروز به شدت رو به کاهش است، و 

خانواده ایرانی رو به مرگ می رود.
یکی دیگر از شواهد عمده تغییر در خانواده، 
است1،  خانوار  سرپرست  زنان  درصد  افزایش 

1  . درصد خانوار برحسب جنس سرپرست خانوار نیز حاکی است، 
زنان سرپرست خانوار از سال 1۳۶۵ تا 1۳۹۰ از هفت درصد به 12 
درصد افزایش یافته اند و این نسبت گویای افزایش نرخ طالق و تک 
سرپرستی شدن نهاد خانواده است. همچنین شواهد نشان می دهد 
بی همسران  تعداد  کشور،  سرشماری  آخرین   1۳۹۰ سال  در 
برابر  دو  زنان  بین  در  سال  ده  باالی  جمعیت  بین  و  طالق  اثر  بر 
عمومی  سرشماری  نتایج  (گزیده  هست.   1.4 حدود  مردان 
ثبت  طالق های  تعداد  ایران)  آمار  مرکز   ،1۳۹۰ مسکن  و  نفوس 

در سال 1۳7۵ حدود 8 درصد از خانواده های 
کشور دارای سرپرست زن بوده است. از بین 
این زنان حدود 1۵/8 درصد شاغل و 2۰ درصد 
خانه دار  درصد  و ۵8  کار  بدون  درآمد  دارای 
بوده اند )واحد آمار و انفورماتیک دفتر مشارکت 

زنان ریاست جمهوری،  1۳7۶: 7(.
ایران  در  خانواده گرایی  مقیاس  »میانگین 
)8/44( از میانگین هر دو گروه کشورهای با 
سطح توسعه یا بین )8/8۹( و متوسط )8/۶۵2( 
کمتر است. شاید دلیل این امر آهنگ باالی 
ایران کمترین فاصله  ایران باشد.  نوسازی در 
را با گروه کشورهای با سطح توسعه متوسط 
و بیشترین فاصله را با کشورهای توسعه یافته 

دارد )آزاد ارمکی، 1۳8۶: 112(.
یکي دیگر از کارکردهاي تضعیف شده خانواده 
خانواده  عاطفي  مناسبات  کاهش  هسته اي، 
است، چون دیدار از طریق چهره به چهره کمتر 
کارکرد  از  مهمي  بخش  و  مي گیرد،  صورت 
مثل  فیزیکي  تماس  طریق  از  که  خانواده 
مهماني ها به دست مي آمد، کم رنگ مي شود و 
آنچه که مهم است، این است که این فاصله 
جغرافیایي فرصت شکل دادن مناسبات جدید 
مثال  و  مي برد  بین  از  را  خانواده  افراد  میان 

فرزندان به شبکه هاي دوستي روي مي آورند.
گریبان گیر  امروزه  که  تنش هایي  از  بخشي 
کم رنگ  از  ناشي  شده،  امــروزی  انسان هاي 
تعامل  آیین هایي است که روح  شدن همین 
خویشاوندان  و  خانواده  اعضاي  بین  پیوند  و 
این  با  امروزه  واقع  در آن ها وجود داشت. در 
اما  باشد،  داشته  وجود  آیین ها  این  شاید  که 
خانواده محور  و  است  فردگرایانه  رویکردش 

نفر،   841 و  هزار   142 از:  است  عبارت   1۳۹۰ سال  در  شده 
است. بوده  نفر   ۳۹ و  هزار   ۹4 معادل   1۳8۵ سال  در  رقم   این 

از سوی دیگر سازمان ثبت اسناد و احوال کشور اعالم کرده است، 
در شش ماه نخست سال جاری 7۰ هزار و 841 طالق در کشور 
ثبت شده است، که این تعداد در مقایسه با سال قبل از آن شش 
جاری  سال  نخست  نیمه  در  همچنین  است.  یافته  افزایش  درصد 
41۵ هزار و ۶2۰ ازدواج در کشور ثبت شده است. این تعداد نیز در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته پنج درصد کاهش یافته است. 
(افزایش طالق کاهش ازدواج، سازمان ثبت احوال). به بیان دیگر 

آمار طالق نسبت به ازدواج به 1۶ درصد رسیده است.
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خانواده هاي  گذشته  در  نیست.  جمع گرا  و 
سنتي به دالیل گوناگون روابط گسترده دروني 
و بیروني داشتند، اما در حال حاضر اشتغال 
زنان و چند شغله بودن مردان همراه با عوامل 
دیگر بر این نوع روابط از نظر کیفي و کمي 
اثر گذاشته است. به عبارت دیگر می توان گفت 
ضعف ارتباطات عاطفي مناسب بین والدین و 
فرزندان از جمله عوامل مهم تأثیرگذار بر روابط 
خانوادگي است. می توان گفت هر قدر میزان 
کاهش مي یابد،  خانوادگي  گفتگوي  و  تعامل 
خانواده  ارزش های سنتي  در  بیشتري  تحول 
روي می دهد. در نتیجه خانواده جدید ایراني که 
در حال شکل گیري است، خانواده آیین زدایي 
دارد، ولي  واقع خانواده جسم  شده است. در 
روح ندارد و در نتیجه افراد درون خانواده تنها 
زندگي مي کنند. یکي دیگر از اشکال خانواده 
هستند  خانواده هایي  ظهور،  حال  در  ایراني 
که زیر یک سقف زندگي مي کنند، پیوندهاي 
رسمي و شرعي دارند، اما خانواده نیستند، یعني 
دالیل  به  و  داده  رخ  عاطفي  طالق  بین شان 
مختلف مثل فرزندان، یا حفظ آبرو یا به خاطر 
مشکالت مالي طالق، با هم زندگي مي کنند. 
از دیدگاه اجتماعي این نوعي از خانواده است، 
ولي ارکان اصلي خانواده درون این خانواده ها 
زناشویي  روابط  مثال  به طور  نمي شود.  دیده 
خیلي ضعیف است، یعني خانواده پاسخگویي 
زنان  و  بیشتر  مردان  و  ندارد  نیاز جنسي  به 
کمتر نیازهاي جنسي خودشان را از روش هاي 
دیگر تأمین مي کنند. کنار هم خوابیدن، کنار 
هم غذا خوردن، با هم بودن، با هم زیستن در 
این خانواده ها وجود ندارد، که نمونه هایشان در 
جامعه ما زیاد است. این شکل خانواده در حال 

عمومیت یافتن است.
نتیجه گیري 

ارتباطات  فراواني  رسانه اي،  فرایند  گستره 
به کامپیوتر،  مجازي، وابستگي هاي روزافزون 
اینترنت و فراگیرشدن شبکه هاي ماهواره اي در 
شهر و روستا، اقتدار نهاد های تربیتي را تضعیف 

کرده است؛ به طوري که دیگر کانون خانواده 
و محیط مدرسه، استواري، ارزشمندي، قداست 
دلیل،  همین  به  ندارد.  را  گذشته  حرمت  و 
پویا، خالق، عاقل  تربیت نسلي سالم، صالح، 
اندیشه هاي  چون  مؤلفه هایي،  از  بهره مند  و 
داراي  و  ارزشمندي  احساس  دیني،  استوار 
براي  فرهنگي  و  ملي  هویت  نوع  غني ترین 
جامعه اسالمي فردا، رسالتي بس دشوار است؛ 
زیرا بسیاري از خانواده ها به دلیل تأثیرپذیري 
از برنامه هاي شبکه مجازی، از رضایت مندي و 
آرامش متقابل محروم هستند. همچنین، اقتدار 
عاطفي و منطقي و همدلي و همراهي الزم را 

نیز، در تعامل با فرزندان ندارند.
از آن جا که یکی از مؤلفه های هویت ایرانی 
را آموزه های اسالمی تشکیل می دهد، بی تردید 
هر آن چه در تقابل و تعارض با این آموزه ها 
مخدوش  در  جدی  آسیب  و  تزلزل  باشد، 
ساختن هویت مذکور شمرده می شود. از این 
نوزایش فرهنگ اسالمی، دنیای  رو، در عصر 
تا  بر آن است  غرب به کمک فضای مجازی 
شخصیت و هویت ملی و فرهنگی ما را در برابر 
بحرانی جدید قرار دهد. در این بین، خانواده 
ایرانی به مثابه یک واحد زنده، پویا با اعتقادات 
مذهبی که با تمسک به هویت دینی و ملی اش 
خواهان حفظ کارکرد عاطفی خود و جلوگیری 
اصلی  هدف  است،  مطلق  فردگرایی  نفوذ  از 
است. آن چه که مطالعات نشان از آن دارد، 
فطري ترین  مثابه  -به  خانواده ها  در  بي ثباتي 
و مقدس ترین نهاد بشري و حلقه هاي اصلي 
و  فرهنگ  از  پاسداري  سنگرهاي  و  جوامع 
را در پی  بی هویتی در عرصه ملی  ارزش ها- 
یا  هویت  بدون  کشوری  اگر  داشت.  خواهد 
باهویت متزلزل، وارد فضای جهانی شده، امروز 
شود، به تدریج، دوباره دولت های تابع و متبوع، 
به وجود خواهند آمد و برتری با زورمداران و 
تزویرگران خواهد بود. به گفته قرآن در مورد 
فرعون دقت کنید: »پس قوم خویش را تحقیر 
کردند«  اطاعت  او  از  که  بود  چنین  و  کرد 
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فرعون ابتدا هویت مردم را گرفت و آن ها را به 
موجوداتی منفعل و ضعیف تبدیل نمود، آنگاه 

حاکم آن ها شد. 
امروز،  شده  جهانی  فرهنگ  در  است  بدیهی 
چنین جامعه ای به دلیل هجمه اطالعاتي دچار 
سرگرداني، عدم طبقه بندي و استفاده به موقع 
از اطالعات، دچار شوک گشته و نوعي نارسایي 
فرهنگي را تجربه کند. تضاد نظام ارزشي در 
کشورهاي داراي سابقه فرهنگي و هویت دیني 
اطالعاتي،  جامعه  بر  حاکم  سکوالر  نظام  با 
تناقضاتي را ایجاد می نماید، که در بازشناسي و 
تشخیص خوب از بد، حتي اندیشمندان را نیز 
دچار مشکل مي نماید تا چه رسد به نوجواناني 
که هنوز در آغاز راه شناخت و درک استقالل 
شخصیتي هستند. هویت دیجیتالی که محصول 
جامعه اطالعاتی و اجتماعات مجازی است، این 
مخاطبان و کاربران جوان وسایل نوین ارتباطی 
و اطالعاتی را هدف قرار می دهد و هویت ملی و 
محلی آن ها را به سمت هویت فراملیتی تغییر 
جهت می دهد؛ هویتی که بسیار منعطف، سیال 
و تغییرپذیر است. با تبدیل زمان تاریخی به 
فضای سیال، گذشته  این  در  بی پایان  حالت 
هویت بخش نابود می گردد. نابودی گذشته به 
معنای از میان رفتن خاطره و تاریخ، از میان 
رفتن پیوند گذشته و حال مشترک است. در 
نمی تواند  را  زمان  انسان گذشت  شرایط  این 
حس کند، در حالی که از پیش نیازهای اصلی 

هویت، احساس تداوم در گذر زمان است.
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