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 مرزهـاي  پـذيري  رسـوخ  معاصـر،  ي شـدن جهـان  ياصل مشخصة رسد مي نظر  به

 اطالعـاتي  انقـالب  با پديده اين. هاست دولت مطلق حاكميت تزلزل و سرزميني
 خـود  تكاملي روند طي) اينترنت( ـ اطالعاتي يارتباط پروژة. است ذات هم اخير

را در هـر   يشخصـ  هاي يانهاتصال را جهاني، سازي وب يدر فضا است توانسته
 يـن حاضر ا ةاساس، مقال يناز جهان با حداقل امكانات فراهم آورد؛ بر ا يا نقطه

هدف  چيست؟ ها سوژه هويت بر مجازي فضاي أثيركه ت كند يپرسش را طرح م
. هاسـت  سـوژه  هـويتي  هـاي  حـوزه  بـر  مجازي فضاي يرتأث ينوشتار واكاو ينا

بـر  . شـده اسـت   گرفتـه گـافمن   »خودنمايشي« نظرية از مقاله نظري چهارچوب
 سـوژه  نمـايش  و بازيگري براي محيطي مجازي، فضاي هارچوب،چ يناساس ا
 يـي فراقلمرو يمجاز يفضا: قرار است ينحاضر بد ةمقال يةفرض .شود مي قلمداد
كـه خـود بـه     آورد مـي فـراهم   ييمعنا هاي ها و دال انگاره يشنما يبرا يا عرصه

 يـل حاضـر تحل  ةروش مقال .انجامد يمتفاوت م يتيهو يها تقابل و تعامل انگاره
 از ســوژه رفــت بــرون بــرايرا  كارهــايي راه يــاندر پا. اســت ينــامتنيب يانتقــاد
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  مقدمه. 1
 يمجاز يعموم يفضا يسو به يواقع يعموم ةعرص از ها سوژه كنش مكان رسد يم نظر به

 وجود به يبعد سه يمجاز يفضا از يا عرصه ساده انيب به. است رييتغ حال در ييفراقلمرو
 بـا  يكيزيف حضور بدون تا دهد يم قرار ها سوژه اريفرصت مهم را در اخت نياست كه ا آمده

هـر حـال    بـه ). 22 و 19- 20: 1390 همكـاران، و  يقلـ  نجف( كنند برقرار ارتباط گريد  كي
 شـود،  يمـ  اديـ  »معاصـر  شـدن ي جهان«عنوان  باكه از آن  يو مكان يزمان يمرزها يفروپاش

 يمجـاز  يفضـا  يريـ گ شـكل  به منجر خود كه است كرده ايرا مه ييامكان ارتباط فراقلمرو
 يـي فراقلمرو يمجـاز  يفضـا  ةدر گسـتر . شده اسـت  يواقع عرصة در يدگرگون موازات به
 دور، راه از يا انـه يرا يها شبكه و تاليجيد ليوسا قيطر از متعامل يها رسانه، )شده يجهان(

 مشخصة ،يورز كنش بستر رييتغ و اطالعات گردش كه اند كرده جاديا را ياطالعات راه بزرگ
) نوظهـور  يمجـاز  ةعرصـ ( بستر نيا در). 49، 47: 1385 ا،يك و يديسع(آن است  ةبرجست

  .هستند يدر حال دگرگون زين ها تيهو
ـ   يمجـاز  يكه فضـا  كند يپرسش را طرح م نيحاضر ا ةمقال اساس، نيا بر  بـر  يريأثچـه ت

 ،يشخص تيهو ت،يهو يها مقصود از حوزه گذارد؟ يم يجا بر ها سوژه يتيهو يها حوزه
 تيـ هو به تر شيب را خود نظر كوشد يحاضر م ةمقال. است يو مل ،ينيد ،يفرهنگ ،ياجتماع
 علـت بـه   ،يمجـاز  ةعرصـ در  رسد يم نظر به. دارد معطوف يفرهنگ و ياجتماع ،يشخص
. شـوند  يم يبند  و متكثر صورت ال،يس ر،يمتغ صورت به زين ها تيهو روابط، بودني ا شبكه

 ياريپنهان بس يايزوا تنها نه كنند يم ارائه يمجاز يفضا در افراد كه يريتصاو گر،يد انيب به
. كنند يم اليس و ريمتغ را ها تيهو ها، سوژه انيم ياالذهان نيب ةكثرت رابط علتدارد بلكه به 

 گرانيبـاز  كـه  ييهـا  سوژه. داشت اشاره ها سوژه يسردرگم به توان يم نديفرا نيا تبعات از
 ،ياجتماع يمبان سازندة خود كه آن از شيب شوند يم قلمداد آن حامالن و تيوضع نيا ياصل
 يفضـا  ريتأث تحت مرور باشند به شتنيخو يتيهو   ًتا يو نها يتمدن ،يزبان ،يفرهنگ ،يخيتار

 نيـ ا در البته. رنديگ يشكل م ،يرونيعامل ب كيبه عنوان  آن، بر حاكم طيشرا و يمجاز
 پردازنـد  يمـ  يگريباز ايبه كنش  ياما درون بستر ،ستنديمنفعل ن     ًكامال  زين ها سوژه انيم

 و تمام نه ها سوژه دنزيگ ريتعب به اساس نيا بر. شود يم برساخته يا صورت شبكه به كه
 ياجتمـاع  يسـاختارها  توسطهستند و نه به صورت كامل  شيخو تيهو سازندة كمال
 ابنـد ي يمـ  تيـ موجود، هو يكنش آنان و ساختارها انيبلكه در تعامل م شوند يم ساخته

 بـه  دسـت  موجـود  شيپ از يساختارها درون در »خود« ساده، انيب به). 16: 1388 دنز،يگ(
 سـازد  يمـ ) reflexive( يبازتـاب  صـورت  بـه  را خود تيهو نديفرا نيا در و زند يم انتخاب
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 ال،يس ر،يفراگ يبستر د،يجد ييفراقلمرو يمجاز يوجود، فضا نيبا ا). 163: 1981 دنز،يگ(
 نيـ ا در. دهـد  يم كاهش را ها سوژه يگر آورده است كه امكان كنش ديچندگانه و متكثر پد

 و دهنـد  يو لغـزان مـ   ينسب يها تيروا خرده به را خود يجا آور نيقي يها تيفراروا عرصه
 يمشخص يها مدلول كه نيا بدون شناور و يخال ال،يس يها دال بر يمبتن يارتباط يها كنش
 يفضـا  نيـ در ا گر،يد انيب به آورند؛ يم ديپد ييچندمعنا اي ابهام يا گونه باشد داشته وجود
 يا شـه ياندتنازعات و تزاحمات  رةيدا در كه هستند ييها سوژه ها اميپ ياصل رندةيگ ،يمجاز

 را يسرگشـتگ  و ابهـام  يا گونـه  ابنـد، ي ينم برتر يمركز دال كي كه نيا علتگرفتارند و به 
) يدر جهان مجـاز  يزندگ( يتيوضع نيچن راتيتأث تا كوشد يحاضر م ةمقال. كنند يم تجربه

و افـول   يممانعت از فروپاشـ  يبرا ييكارها راه تينها درو  كند يبررس ها سوژه تيهو بر را
 يمجـاز  يفضـا  دةيـ پد يانتقـاد  ليـ تحل مقالـه،  نياروش . ارائه دهد) سوژه(خود ) مرگ(

است  يپژوهش گفتمان ينوع يانتقاد ليتحل واقع، در. است) text( متن ةبه مثاب ،ييفراقلمرو
 سهولت يبرارا  نهيروش زم نيا يكل طور هب. دارد تينسبت به هو انهيگرا سازه يشيكه گرا
بـر   يكـه مبتنـ   يپژوهشـ  نحلة نيا. آورد يم فراهم يكالم كنش و وگو گفت نديفرا فيتوص

). 88- 87: 1383 ،يفاضـل ( سنجد يو كنش را م نهينسبت زم است يمتن شفاه ليسنت تحل
 نـد يبـر فرا  نه،يزم مثابة به يمجاز يفضا يدرون روابط ريأثت نحوة تا كوشد يمحاضر  نوشتة
 رابطـة  درون چگونـه  يمجـاز  يفضا كه نيا كند؛ يكنش را بررس مثابة به سوژه يابي تيهو
 قـرار  ريتـأث  تحت را سوژه يها كنش زبان كالم، كي در و نمادها ها، متشكل از دال ينامتنيب
  ).32: 1388 ،يال و نتونيپو( سازد يبرم را يو تيهو گونه نيبد و دهد يم

  
  گافمن ينگارو »يشيخودنما« نظرية: نظري چهارچوب. 2

 فـردي،  هويـت  بـر  اجتمـاعي  هاي شبكه و مجازي فضاي تأثير يينتب يحاضر در پ پژوهش
 هـاي  گـزاره  و مباحـث  تحليـل  براي كوشد يم رو  اين از. هاست سوژه اجتماعي و فرهنگي
 نظـري  چهارچوب از هويتي هاي انگاره تزلزل يا گيري شكل بر فضا اين كليدي و كاركردي

  .ببرد بهره گافمن نمايشي خود
 وضعيتبا  يعموم يشينما صحنة در گر كنش هاي»خود« ةگافمن دربار نظرية

گافمن در  كه اين چه. است يسهقابل مقا ييفراقلمرو يمجاز عرصة در گر كنش هاي سوژه
كه در  داند يم يشيرا حاصل كنش نما »خود« ،)1959( روزانه زندگي در خودكتاب 
 است متفاوت وي واقعي خود با كه دهد يارائه م خويشتن از تصويري ديگري باتعامل 

 داند يم يشينما يتسوژه را حاصل وضع يتگافمن هو ،ساده يانبه ب). 291: 1388 يتزر،ر(
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 توليدشده، خود بنابراين. پردازند يم ديگر يك از تصويرسازي به ديگري و خود آن در كه
 اساس اين بر). 253: 1959 ريتزر، از نقل بهگافمن ( است نمادين متقابل كنش از محصولي

 واقع ديگران اقبال مورد كه بگذارد نمايش به را خود شخصيت از جنبه آن كوشد مي فرد
متناسب با  و زيند مي اجتماعي هاي نقاب از اي هاله در بشري افراد گافمن ديدگاه از. شود  يم

 در فرد يعني پوشند؛ مي را خاصي هاي نقاب گيرند يكه در آن قرار م يتيو موقع يطمح
 اعتقاد به. گذارد مي نمايش به را خود گيرد مي قرار آن در كه محيطي و موقعيت به واكنش
 شود مي باعث اجتماعي منعطف غير بسترهاي و شرايط و حاكم ساختار فشارهاي گافمن

 معنا بدين). 65، 61: 1390 ي،و مراد يمانا( باشد اجتماعي هاي نقاب اين حامل فرد تا
 هنوز كه هرچند دارند ها سوژه هويت ساخت در اي كننده تعيين نقش اجتماعي هاي نقاب
 رويكرد اين. بگذارند تأثيرساختار  ينو بر ا ندكنش فعاالنه داشته باش توانند يم ها سوژه

 يچهارچوب تواند مي دهد يمرا نشان » خود« ياجتماع ديبازتول نديفرا كه جهت  آن از
 اين از. باشد ها سوژه اجتماعي و فرهنگي هويت بر مجازي فضاي تأثير يلتحل يبرا

توسط  يادياست، تا حدود ز يتهو يكه بخش مركز يتشخص ي،مجاز عرصة در منظر
 در سوژه ثابت و حقيقي خود معنا، بدين. گيرد يم شكل اجتماعي هاي نقاب از اي شبكه
 ارائة براي عرصه ترين مناسب را مجازي فضاي سوژه بنابراين. شود يم پنهان آن پشت
 سيستم نوع كند يم اشاره گافمن كه گونه همان يراز بيند؛ يم يشاز خو ياليخ يرتصو

 .هستند افراد تصوير سازي شفاف برابر در مانعي خود موجود، ساختارهاي و سياسي
 به خود از سوژه كه واقعي تصوير و آرماني تصوير از حاصل شكاف كه گفت توان يم

حاضر  پژوهشداشته باشد كه  يامدهاييپ تواند مي كند مي تظاهر بدان يا گذارد مي نمايش
  .هاست آن يوجو در جست

  
 مفاهيم تعريف. 3

  هويت مفهوم 3.1
 يابد؛ب يمتفاوت يمعناها يتهو ةاست تا واژ شده سبب متفاوت معرفتي هاي حوزه ظهور
از                                              ً        متفاوت مورد توجه متفكران قـرار گرفتـه اسـت؛ مـثال      ياز منظرها يترو هو يناز ا

ـ  رابطـة  نـوعي  هويت: گفت توان مي اجتماعي شناسي روانمنظر  فـرد و   يتشخصـ  ينب
عـوالم ذهـن خـود و     يناست كه فرد ب ينسبت يتمعنا هو ينبد. است يساختار اجتماع

 را هويـت  نظـران  از صاحب يبرخ). 4-3: 1386 يرحي،ف( كند مي برقرار زندگي يتواقع
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 خلق و خـوي  جانشين كه پندارند مي مدرن عصر به مربوط سياسي ـ اجتماعي  اي پديده
 مـن «بـه پرسـش    گـويي  پاسـخ  براي تالش اساس، اين بر. است شده اجتماعي و فردي

 اسـت  داشـته  مشغول خود به را انسان ذهن ديرباز از و نيست اي تازهموضوع  »كيستم؟
  ).85: 1386 محسني، ودوران (

 اولـين . كـرد  وجـو  جسـت  »خـود «در مفهوم  توان يرا م يتهو يهر حال سنگ بنا به
 بـا  كـه  دارد اشـاره  تمـايز  مفهوم به آن دومين و است مطلق تشابه مفهوم گر بيان آن معناي
ـ  يتمفهوم هو ينبنابرا. گيرد مي فرض را تداوم و سازگاري زمان مرور  زمـان  هـم  طـور  هب
 طرفـي  از و شـباهت  يـك طـرف   از ؛كنـد  يمدو نسبت محتمل را برقرار  اشيا و افراد ميان

 يمعناهـا  ينـز، مـورد نظـر جنك   يدو معنـا  يناز ا يربه غ يدنزگ). 5: 1381 ينز،جنك( تفاوت
 داراي كـه  خودي ؛مختاريخوداستقالل است مثل  ةكه دارند »خودي«: افزايد يم يزن يگريد

 خـود،  ايـن  واقـع  در. به خـود  اعتماد داشتناست، مثل  يكنش بازتاب يا نگري درون توانايي
: دارد خـود  در خالصـه  صـورت   به را ويژگي چهار كه است هويت عمومي معناي موازي
 ينهمـ  جا اين در ما). 112- 111: 1388 يدنز،گ( يندي بودنفراو  و يبازتاب ،تفاوت ،شباهت

 ديگـران  بـا  تفـاوت  و شـباهت  عين در كه اي سوژه يا خود. يمنظر دار درا م يتمعنا از هو
درون خـود بپـردازد و    تأمل به بازتابي كنش طريق از و كنداستقالل خود را حفظ  تواند يم

  .كندرا درك  يخود در اجتماع و هست يگاهجا يتنها
 

  فرهنگ مفهوم 3.2
فرهنـگ   ينوفسكيمثال مال يبرا. است يو چندبعد يچيدهپ يمفهوم هويت مانند يزن فرهنگ

 كننـد  يمـ  زندگي فقط نه ها آن انسان وسيلة به كه داند يم ابزاري بشري، وردادست ةبه مثاب ،را
 امكـان  قـدرت،  انسـان  به فرهنگ معنا بدين. آورند يم به دست امنيت و كاميابي رفاه، بلكه
 تـر  ساده يفي؛ در تعر)84: 1384 ينوفسكي،مال( كند يم يارزش را ارزان ينشو آفر كاال، توليد

 بـه  كه است جامعه يك زندگي هاي يوهشو  ،ها دانش افكار، ذهنيات، از اي مجموعه فرهنگ
  .بخشد يم قدرت و معنا جامعه آن مردمان
  

  شدن جهاني 3.3
 اجتماعي و فرهنگي سياسي، اقتصادي، تنيدگي هم در فرايند را شدن جهاني روزنا، جيمز
 مخرب تأثير كه كند مي تعريف مكان و زمان فشردگي را شدن جهاني هاروي ديويد. داند مي
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ـ  اقتصادي مسائل و طبقات توازن به اجتماعي قدرت هاي عرصه در تنيدگي درهم اين
 فشردگي فرايند را شدن جهاني توان مي شد بيان چه آن اساس بر. شود مي منجر فرهنگي
      ًنسبتا  صورتي به و بيش و كم دنيا مردم آن واسطة به كه دانست فضا و زمان ةفزايند
 به معطوف شدن جهاني معنا بدين. شوند مي ادغام واحد جهاني جامعة در آگاهانه
 پيوند ديگر يك با جهاني اي گستره در جامعه و فرد آن جريان در كه است فرايندي

 به انسان شدن جهاني عصر در رابرتسون، تعبير به بنا). 20 :1386 محمدي، گل ( خورند مي
 از يكي جهان، به انديشيدن رو اين از. يابد مي نو آگاهي واحد، كل يك مثابة به جهان،
 افراد شدن جهاني معنا اين در). 78: 1385 رابرتسون،( است شدن جهاني عصر هاي ويژگي

 زدايي قلمرو شدن، جهاني شولت تعبير به. دهد مي قرار جهان با واسطه بي ارتباط در را
)deterriotorialization (بندي شكل تجديد شامل شدن جهاني ديدگاه، اين اساس بر كند؛ مي 

 و ارضي فاصلة ها، سرزمين حسب بر ديگر اجتماعي فضاي كه اي گونه به است جغرافيايي
 سازمان كه شود مي تعريف فرايند نوعي مثابة به بلكه شود نمي تعريف سرزميني مرزهاي
  ).8- 7: 1386 شولت،( كند مي دگرگون را اجتماعي روابط فضاي
 

  اينترنت 3.4
 آژانـس «بـه نـام    يقـاتي گـروه تحق  يك يرا برا اي بودجه يكامرادفاع  يعصنا 1960 سال در

 يجـاد ا بـه آژانـس موفـق    يـن ا. كـرد  معين) ARPA( »پيشرفته هاي پروژه روي بر تحقيقات
 هـاي  رابط توسط ها رايانه بعد مرحلة در. شوند متصل هم به ها يانهراكه در آن  شد اي شبكه

 دور راه از هـا  رايانـه  بـدين گونـه  . شدند وصل هم به تلفن خط و) IPM( پيغام گر پردازش
 در پيغـام  گـر  پردازش هاي رابط 1969 سال در. شوند متصل هم به شبكه درون توانستند يم

بـدين   و شدند متصل هم به محل چهار سال همين پايان در و شد نصب كاليفورنيا دانشگاه
 ايـدة  سال 15 ظرف در. بفرستند ديگر يك برايرا  يتوانستند اطالعات ها رايانه كاربران گونه

شبكه  ينچند 1980 دهة اواسط در. شد عملي وسيع مقياس در اطالعات گذاري به اشتراك
 اف اس يـو « شـبكة  و) JANET( »جانت« شبكة ،)ARPANET( »آرپانت« ةآمد؛ شبك يدپد
را  »نـت  اف اس يـو « ةكه شـبك  يكامراعلوم  يمل ؤسسةم 1985 سال در). USFNET( »نت

 همـة  دانشـمندان تـا   كندبه هم متصل  يكامرارا در داخل  يانهساخته بود موفق شد پنج ابررا
مادر وصل  شبكة بدين ديگر محلي هاي شبكه سپس. شوند وصل اينترنت به بتوانند ها رشته
 را آن جـاي  جديـدتري  هاي از مدار خارج شد و شبكه يميقد ةشبك 1989در سال . شدند

 رخ شبكه وريافن عرصة در زيادي هاي پيشرفت تدريج به). 18- 14: 1379برونر، ( كردند پر
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 شد ساخته مجازي فضاي ين گونهبدمتصل شدند و  ياصل شبكة به محلي هاي شبكه و داد
  .كنند يم برقرار ارتباط ديگر يك با تر بيش كاربران روز هر آن در كه

  
  فراقلمرويي مجازي فضاي 3.5

 كتـاب  در گيبسـون  ويليام توسط بار نخست كه است اي واژه) يبريسا( يمجاز فضاي
) سايبري( مجازي فضاي. است رفته كار  هب نورمونسر نام به مشهورش تخيليـ   علمي
 هـاي  تعامـل  مكـان،  و زمـان       ب عـد  در نظـر گـرفتن   بدون كه شود ياطالق م ييبه فضا
 كنـد   مـي  پذير امكان نوين هاي يفناور يقگوناگون را از طر يها فرهنگ يانم ياجتماع

 ،هـا  رايانه فعاليت براي اي استعاره يمجاز يفضا ديگر، تعبير به). 76: 1390 ي،و بابائ يكيخان(
). 789: 1391بـاركر،  ( اسـت  ارتباطـاتي  الكترونيكـي  هـاي  تكنولوژي سير و كابلي هاي شبكه
و  فنـي،  فرهنگـي،  ابعـاد  در اينترنـت  كـاربرد  معنـاي  به انفورماتيك زبان در سايبري فضاي
). 6- 5: 1393 ،پـور  يفسـ ( باشـد  هدفي هر با فرد مراجعة محل تواند ياست اما م ياجتماع

ـ  ياييجغراف قلمروي از فارغ فضا اين واقع در سـوژه را فـراهم    ةامكان ارتباط كاربران به مثاب
 تصـوير  و مـتن  زبـان،  نمادها، آن در كه فراقلمرويي ارتباطي كنش براي اي عرصه آورد؛ يم

  ).84- 82: 1389دالگرن، ( است بينامتني يا متني تحليل و شناسي نشانه مستلزم
  

  مجازي واقعيت 3.6
). 5: 2010گاجنـدرا،  ( گيرد مي بر درمفهوم حضور و حضور از راه دور را  مجازي، واقعيت
 از حضـور  معنـاي  بـه  دور راه از حضـور  و زندگي  محيط محسوس بودن معناي به حضور
جاناتـان بـه نقـل از گاجنـدرا،     (اسـت   يلقب ينتلفن و از ا يزيون،مثل تلو هايي رسانه طريق
 امـا  ،است واقعي بودن اثر منشأ در كه است داديرخ يمجاز يتواقع كلي، طور به). 1992

 معنـاي  بـه  را مـا  توانـد  يم اما ،نيست گر روشن چندان تعريف اين. ندارد وجود واقعيت در
اسـت   يـت از واقع برنمايي هر گونه مجازي واقعيت معنا بدين ؛كند نزديك مجازي واقعيت

  ).192: 1390 يم،ها( داشت اندركنش و تعامل آن با توان يكه م
  

  متن فزون 3.7
 و بـرد  يمـ  بـه كـار   مؤلـف  كـه  است راهبردي) hypertext( متن فزون مفهوم، ترين ساده در
است  يجد يدآن دچار ترد دربارة يا دارد ابا گفتنش از كه را چه آن آن، پرتو در تا كوشد مي
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 ينارسانهو ب) intertext( بينامتنيت با متن فزون). 24: همان(خواننده واگذار كند  يابه مخاطب 
 معنـايي  ـ  نشانه هاي نظام كه اند گفتماني اي يدههر دو پد ينارسانهو ب ينامتنيتب. در ارتباط است

 مختصـات  از حكايـت  بينارسـانه . دهنـد  مي قرار تأثيردر پرتو تعامل متن و رسانه را تحت 
 معناييـ   نشانه هاي ويژگي كه آن وجود با ها رسانه اين كه دارد متفاوت هاي رسانه گوناگون

كـه در   ييفراتر از مكان و فضا يعني يتيتراموقع يطاما در شرا كنند مي حفظ را خود
 آورنـد  درمـي  تعويـق  يـا  تعليـق  حالت به را فضاها ساير ويژگي يابند ميآن استقرار 

. اسـت  بينـامتن  يـك  متنـي  هـر  چيست؟ بينامتنيت حال). 131: 1391 و همكاران، يريشع(
 سـوژه  كه اين براي را بستر خود ديگر، هم كنار در ها متن گوناگونمجاورت سطوح  واقع در

 روابـط  هـا،  مـتن  يتالقـ  و تداخل نيبنابرا. آورد يم فراهم كند دريافت را متن سلبي معناي
 به را شده، ادغام يمتن يها نشانه شامل ،يا شهياند نظام كي خود كه دهد يم شكل را ينامتنيب

 اثـر،  بـا  مـرتبط  مجراهاي ها گفت كه رسانه يدرسانه و متن با رابطة باب در. آورد يم وجود
 موقعيتي برآيند بافت كه اي گونه به كنند؛ يم بندي و مخاطب را صورت گفتمان، متن، بافت،
اثـر   ينچنـ  هـم . اثـر اسـت   يـداري پد برآينـد  متن ظهور و دارد حضور آن در متن كه است

 هاي زمينه شود مي پرداخته و ساخته اي رسانه فضاي در كه متني حال است؛محصول رسانه 
) مخاطـب كاربر، ( سوژه و شود يم گفتمان به تبديل كه آورد يم فراهم هم را آن گذاري تأثير

 مقابله به متني فزون طريق بدين). 135- 134: همان( رود يم شمار بهآن  ياصل كنندة مصرف
 در را) خواننـده ( مخاطـب  مـتن،  گذاشـتن  بـاز  طريـق  از و پردازد يم انديشه خطي مسير با

  .گذارد يم آزاد گري روايت
  

 سوژه 3.8
فلسفة دكارت  با كه مدرن منظر از. دارد قرار بررسي مورد توان يم منظر سه از حداقل را سوژه
و  يشيدناند ييتوانا يزيكيمتاف يروهايياست كه مستقل از ن ييسوژه فاعل شناسا شود، يآغاز م

از منظر پساساختارگرا و پسامدرن كه به صـورت خـاص   ). 19: 1379سولومون، ( دكنش دار
 بـه  رو نيـز  مدرنيسـم  يانسوژه ابداع عصر مدرن است و با پا يابد، يم يفوكو تجل يشةدر اند
 يروهـاي در بسـتر ن       ًتماما  و است قدرت عناصر مقهور سوژه معنا اين در. است گذاشته افول
 ميانـه  منظري توان يم ميان اين در). 234: 1384 يلر،م( گيرد يم شكل آن هاي و گفتمان يختار

و  يخيتار يروهاياست كه در بستر ن يمنظر سوم، سوژه فاعل يندر ا كرد؛سوژه اتخاذ  دربارة
و بـر آن اثـر    ددار نيـز  را آن تغييـر  وبرابـر آن   دراما توان مقاومـت   گيرد يم شكل ها گفتمان

  .منظر سوم مورد نظر است مقاله، اين در). 247- 246: 1381كلگ، ( گذارد يم
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  )ياليتس( سرگشتگي 3.9
 صـورت  به را آن توان يم كه دانست خودبيگانگي از جنس از توان يم را معاصر سرگشتگي

    ً  يتـا  مشاهده كرد و در آن نها شدكه توسط هگل طرح  يگانبنده و خدا ميان رابطة در خاص
 از پـس ). 71: 1387هگل، ( شود يم منوط) بنده( ديگري أييدبه ت) يگانخدا( يكي ييشناسا

ــل، ــت  هگ ــتگاه معرف ــاركس در درون دس ــانة م ــتيماتر شناس ــع  ياليس ــود از وض  يتخ
 يـا پرولتار ةاسـتثمار ارزش افـزود   نتيجـة   در كه گويد يكارگر سخن م طبقة خودبيگانگي از

). 41- 40: 1385 لـالن،  مـك ( شـود  يكارگر بدان گرفتـار مـ   طبقة دار، يهسرما ةتوسط طبق
 ةهابرماس به مثاب يشةدر اند       ًنهايتا  تا يابد مي توسعه فرانكفورت مكتب توسط مفهوم همين

 مخدوش را اخالقيـ   عقالني اصيل ارتباطي كنش كه شود مي تصور گيري همه يدئولوژيا
 يـاد از آن  »سرگشـتگي « عنـوان  بـا  مقالـه  اين در چه آن اما). 106: 1989هابرماس، ( كند  يم
 توانـايي  كـه  كنـد   مي ابهامي چنان دچار را سوژه كه است اجتماعي و رواني حالتي شود يم

  .كند مي سلب وي از را بازانديشي
  

  سوژه گري كنش) بستر( ينهزم مثابة به) ييفراقلمرو( شده  جهاني مجازي فضاي. 4
 معنـا  بـدين . دانسـت  معاصـر  جهاني شدن محصول را فراقلمرويي مجازي فضاي توان مي

 را مكـاني  و زمـاني  هـاي  فاصـله  هـا  سوژه آن در كه شده ايجاد فراقلمرويي مجازي فضاي
 اسـاس  همين بر. پردازند يم ،عام يبه معنا زباني، ارتباطي كنش به و نوردند درمي راحتي به

 ترين كاستلز مهم كند؛ يم موشكافي را مجازي فضاي و جهاني شدن نسبت كاستلز امانوئل
 ةجامعـ  يو تـر،  دقيـق  بيـان  به. داند مي اي شبكه جامعة ظهور را معاصر جهاني شدن پيامد
 يـد تجد. 2 ،انقالب اطالعات. 1: داند مي تاريخي فرايند سه گرايي هم محصول را اي شبكه

 هـاي  از جلـوه  يكـي  كاستلز، نظراز . ريزي به برنامه ياقتصاد متك. 3 و داري يهساختار سرما
 بـر  سياليت«است؛  يمجاز يمعاصر، ظهور انقالب اطالعات و گسترش فضا جهاني شدن

 يفضـا  يفدر توص يو ينچن هم. كند ياست كه كاستلز بدان اشاره م يريتعب »ها رسانه بال
 بـا  يگريد مقولة از وي. كند ياستفاده م »ها جريان فضاي و زمان بي زمان« يرتعب از يمجاز

 كـن  بنيـان  سـيل  برابـر  در ها هويت كه شرح بدين ؛كند يم ياد »مقاومت هاي هويت«عنوان 
 مقاومـت  است وقوع حال در عالم در كه تغييراتي برابر در كوشند يم جهان اي شدن شبكه
 شوند يمنجر م يمل يتهو يتو هم به تقو يمل يتحاكم يففشارها هم به تضع ينا كنند؛

  ).3- 2: 1380 كاستلز،(
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 هاي شبكهگفت كه امروزه  توان مي يمجاز يو فضا ي شدنجهان رابطة بهتر تبيين براي
 يتوب فعال يبر فناور يكه مبتن هايي شبكه .اند اينترنت تالطم پر اقيانوس دار سكان اجتماعي

اجتماع  ينوع ،ييها شبكه چنين درون ه،كنند مصرف منزلة به كه، هايي سوژه و كنند مي
 است همراه نگرش اين با ي شدنجهان يدةپد مجموع، در. كنند يم يبند را صورت يمجاز

 رسد مي نظر  به محال ي شدنجهان ةتصور تجرب ي،مجاز ياجتماع يجهان ةكه بدون شبك
 اصل مجازي فضاي مند قدرت ظهور و ي شدنجهان پروژة در). 3- 2: 1389 زاده، يرحمان(

 هويتي معنايي هاي دال قدر آن زيرا ؛شود مي كشيده چالش به پذيري وحدت و خاطر تعلق
 سردرگمي دچار را سوژه كه آيد مي در نمايش به يخيو تار فرهنگي، مذهبي، ملي، از اعم
 ابعاد همه اين نمايش. است واقعيت مبين...  و فرهنگي هاي آموزه اين از يك كدام كه كند مي

 در فردي هاي ارزش اهميت و ها اولويت از گرفته نشئت مجازي، فضاي در گوناگون هويتي
 حس ديگران از جدا را خود تواند مي فرد مهم اين پرتو در. است جمعي هاي اولويت برابر
 مدرن عصر در فردي هاي يتاولوو توجه به  يافراط ييفردگرا ينظهور ا واقع، در. كند
). 8-7: 1388 محمدي، نور( است جهاني شدن امر رسالت گوياي خود مدرن پست و
 سوژه متفاوت هاي فرهنگ رويارويي جهاني شدن عصر در كه كرد اشاره بايد نهايت در
 يد،شد ييگرا مصرف ي،جمع يزندگ شدن سست ي،افراط ييفردگرا ورطة در را

 چنين سرانجام كه استگرفتار كرده  يتو عدم قطع گرايي يتظهور نسب يي،مدگرا
  .است هويتي سرگشتگي اي، پديده
  

  پذير  كنش هاي  برساخته توسط سوژه ينةزم مثابة به مجازي واقعيت. 5
 از. اسـت  فراقلمرويـي  مجازي فضاي در متعامل هاي سوژه كنش محصول مجازي واقعيت

 فضـاي  در. سـازند  برمي را آن ها سوژه كه آورد يم فراهم فراگير و پويا بستري خود رو اين
 بـازي  را اساسـي  نقـش  آن در نيـز  سـوژه  كـه  شود يم ساخته مجازي هاي واقعيت مجازي

 در توان يممحاط بر سوژه را  ينةزم منزلةبه  يمجاز يو فضا يمجاز يتواقع رابطة. كند يم
) ب ،اينترنتي هاي شبكه) الف: از اند عبارت ها آن ترين مهم كه كرد ييشناسا ينيع هاي گستره

 ارتباطي هاي در درون شبكه يكنش انسان مطالعةرا  آن توان يم معنا ترين سادهدر ( اومانيكس
را  يفرهنگ يدهايو نبا يدها، با انگاره تواند يم يتوضع ينا. ها تعامل فرهنگ) و ج) دانست

 بيان به). 131، 81، 19: 1390 همكاران، و قلي نجف( دهد قرار تأثير تحت همدر مواجهه با 
 داشـته  پـي  در را هـا  سـوژه  يو فرهنگ يتيهو استحالة تواند يم تنها نه ها فرهنگ تعامل ديگر
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 را فرهنگـي  و هـويتي  پويايي نتيجه و در يگريخود و د ييشناسا زمينة تواند يم بلكه ،باشد
فرصـت   تـر  كـم  فرهنگـي،  ميـان  تعـامالت  تكثـر  ميان اين در رسد يم نظر به اما. سازد مهيا

  .آورد يرا فراهم م يمداوم با خود واقع مواجهةو  يشيبازاند
  

  ييفراقلمرو يمجاز عرصة در ها  سوژه هويتي سرگشتگي. 6
 افراد بين ارتباط در. است مجازي فضاي در توجه مورد و كليدي هاي حوزه از هويت
آنان است؛  يتتعامل، توجه به هو يككامل  يابيدرك و ارز يبرا يضرور مسئلة اولين

و نقش  يتيشخص يها از نشانه ياريمبهم شده است و بس يتهو ينا يمجاز ياياما در دن
 ندارد تطابق واقعي فيزيكي جهان با شود يم ياننما يمجاز يكه در فضا ياجتماع

. ايم مواجه »ها هويت شناوري« مقولة با مجازي فضاي درساده،  يانب به). 1: 1998دوناس، (
 يت،شخص يير،تغ يروين ينا. هستند ييرتغ يروين دربردارندة مجازي فضاي در ها رسانه
  ).183، 6: 2002گانتلت، ( دهد يقرار م يدو فرهنگ را مورد تهد يتهو

 را خود سوژه آن در كه است اي گونه به مجازي فضاي بر حاكم ماهيت ديگر، سويي از
 نقش ايفاي به مجبور وي چنين هم و كند مي احساس اجتماع قوانين و ها چهارچوب از رها
 قرار گمنامي فضاي چين در وقتي بنابراين ،نيست حاكم ساختار هنجارهاي قالب در
 ندارد، را شده پذيرفته ساختارهاي و وظايف به تقيد و مسئوليت احساس كه گيرد مي
كه سوژه در آن  يطيخودها، متناسب با مح ينا. گذارد يم يشرا به نما گوناگوني هاي خود
  .باشد ديگران رضايت جلب از ناشي تواند مي شدن رظاه اين و شوند يظاهر م گيرد يقرار م
 چراكه كند؛ تحميل فرد بر را شخصيتي بحران جهتي از تواند مي مجازي فضاي چنين هم
 كه شود مي قضاوتي وارد روزانه ةسوژ. است آمده در يارتباط يها به صورت شبكه جهان
 يفايو انتخاب كند و به ا يداور ي،و خود مجاز يخود واقع يعني »خود« نوعو د بين بايد

 در مجازي بازيگري به را سوژه محيطي تفاوت و ها نقش تداخل اين. بپردازدنقش 
 سر بر را سوژه دوگانگي اين. است متفاوت وي واقعي خود با كه كند يم بدل صحنه   پشت

بر سوژه به  يمجاز يفضا تأثير ينبنابرا. درست است يككه كدام  دهد مير قرا دوراهي
 سوژة با ما تعبيري، به و شود يم يو شك بر فرد مستول يداز ترد ياست كه حالت يا گونه
  .هستيم رو روبهمردد 

 سـبب  به محيط اين در گران كنش تا شدهسبب  ينترنت      ً  و نوعا  ا يننو يارتباط هاي رسانه
 اصـول  بـه  و شـوند  كنده خود ملي و قومي هاي سنت و رسوم و  آداب از ديگر هم با تعامل
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گونـاگون رو آورنـد    جوامـع  در گوناگون هاي فرهنگ با آشنايي اومانيستي، و خواهي آزادي
 گـر  گـزينش  را سـوژه  تقابـل،  ايـن ). 143، 87: 1384 آزادواري،و  يـات به نقل از ب يكوثر(
 ها آن با كه گوناگوني فرهنگي هاي مؤلفه و اصول تطابق و سنجش به كوشد يم يعني ؛دكن  يم

برخـوردار   ياگر سوژه از قدرت سنجش مناسـب و منطقـ   يانم ينا در. بپردازد روست روبه
 و بنيادين تأثيري ير،تأث يناما ا پذيرد يم تأثير يتا حدود) يمجاز يفضا( يطمح ينباشد از ا

 نباشد برخوردار) سنجشقدرت ( پتانسيلي و ظرفيت چنين از سوژه اگر. بود نخواهد عميق
 شخصـيتي  هاي حوزه در فرد براي اساسي تغييرات حتي و پذيرد مي تري بيش يرتأث مراتب به
  .داشت خواهد پي در) يستاريا( نگرشي و

 آن دارد فرهنگـي  و هـويتي  بيگـانگي  ازخـود بر  يمجاز يكه فضا يگريد مخرب يرتأث
هـر   ،جمع به تعلقو  مرز، مكان، از اند كه به طور عام عبارت يتهو سازندة منابع كه، ستا

 يمعنـا بسـترها   ينبـد  دهنـد؛  ياز دسـت مـ   يمجـاز  يخود را در فضا يوجود ةسه فلسف
 يمجـاز  عرصة در فرهنگ وضعيت). 23: 1380 محمدي، گل( شوند يم يبتخر ساز يتهو

 تـا  را خود تاريخي فرا فرايند ها فرهنگ مجازي فضاي در. است برانگيز أملت يزن ييفراقلمرو
 پـي  در را پايـداري  و ثبـات  فرهنـگ،  به فراتاريخي نگرش. دهند يم دست از زيادي حدود
 باشد كرده احاطه را بشر سرنوشت كه ماورايي اي مقوله معناي به تاريخي فرا. داشت خواهد
 سـبب  بـه  كـه  اسـت  پايـدار       ً  نسـبتا   جنسـي  داراي و بشري اي مقوله فرهنگ      ًاساسا  نيست؛
 كه ملت يك هاي سنت و رسوم و  آداب زيرا شود؛ مي تلقي تاريخي فرا دارد، كه هايي ويژگي
 بـس  اي پروسـه  و شـوند  نمـي  تحول خوش دست راحتي بههستند   ملت آن فرهنگي عناصر
 تـوان  يكه فرهنـگ را نمـ   ستا آن معناي به تاريخي فرا يرپس تفس. گيرد مي بر در را طوالني
و  يـد تول يـت هـا قابل  فرهنـگ  يـرا ز ؛و زوال فرض كرد مبدأ داراي تاريخي هاي پديده مانند
 كـه چرا برقرارند هم ها فرهنگ باشد برقرار اجتماعي كه زماني تا. دارند) تفسيرباز ( توليدباز

  .خود حامل فرهنگ است يبشر ياجتماع يزندگ
 از حـالتي  يـا  گـاه  خلوت به سوژه پرتاب براي بستري تواند يم مجازي فضاي چنين هم

 در. سـت ا آن پيامـدهاي  از گروهـي  و جمعـي  زنـدگي  از شـدن  طـرد  كه باشد انزواگرايي
 وضعيتفرد در  يراز كند؛ يم مواجه مشكل با را فرد جمعي خرد از بهرگي بي انزوا وضعيت

. دهد خودساخته و زودگذر پاسخي دارد رو پيش در كه مشكلي يا مسئله به كوشد يم انزوا
 تسليم تر سوژه آسان اوضاعي، يندر چن. نددور به عقالنيت از و كننده گمراه ها پاسخ اين گاه

هنـر و   ي،مذهب ي،گوناگون فرهنگ هاي حوزه در متفاوت معنايي يها دال و ها انگاره وسوسة
 در بپيونـدد  جمـع  به و شود خارج انزوا حالت از بتواند سوژه اگر. شد خواهد... و  ياتادب
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 از يرپـذيري تأث يـزان م يـن ا ياز عقل جمع گيري افراد و با بهره ياتو نظر آرا تعامل و تقابل
 فعال گري كنش نقش معقول هاي شيوه به و آگاهانه و دهد كاهش تواند يم را مجازي فضاي

تبعـات و   شـود  اسـير صـرف   يـي فردگرا هـاي  چهـارچوب  درسـوژه   چه چنان. كند ايفا را
 و رفتـاري  هـاي  بحـران  ،گرايي نسبي مصرفي، فرهنگ گرايي، سليقه جمله از يمنف يامدهايپ

  .داشت خواهد پي در را...  و شخصيتي
 و افزايـد  يمـ  يمجـاز  يـت بـر تـراكم واقع   يمجاز عرصة در متني فزون رسد يم نظر به
و  يخطـ  يرغ شيوة كه اين چه. گذارد ميها اثر  سوژه يو فرهنگ ياجتماع يتبر هو چنين اين
 و آشفته اي مجموعه كنند يدنبال م يمجاز يفضا عرصة در باز هاي متن كه آزاد گري يتداع

 ها سوژه وري غوطه با آورد؛ يم فراهم متضاد و متفاوت نمادهاي و تصاوير ها، متن از نامنظم
 مؤلف حتي همگان كنترل از كه شود يم توليد متراكمي مجازي واقعيت هايي، متن چنين در

را  يكـنش ارتبـاط   اي گونـه  مـتن  به هر حال فزون). 79: 1390 يم،ها( است خارج نيز اوليه
 قـرار  متن مؤلف موقعيت در را كس هر كه اين چه نمايد يم جذاب بسيار كه آورد يفراهم م

 بـا  د،يـ افزا يم متن ةياول تيواقع به يو كه ييمحتمل است معنا اريكه بس يدر حال دهد، يم
 از متـراكم  اي مجموعـه  بـا  را هـا  سوژه مواجهة حال .باشد متفاوت اريبس آن نينخست يمعنا

 نظر در اند شده ارائه متفاوت آگاهي سطوح با و خاص منظرهاي از كه مجازي هاي واقعيت
 متـراكم  واقعيت اين از ها سوژه گذشتن و تفاوتي بي شود؛ ارائه اوليه پاسخ دو شايد بگيريد؛
 بازانديشـي  بر مجالي تر كم حالت، دو هر در حال هر به. ها آن در وي وري غوطه يا مجازي
كاربر را به درون ـ  نظام ارجاعات است كه سوژه ،متني ونزفدر  يبعد مسئلة. شود يم فراهم
 كـس  هـر  شـبكه  اين در كند؛ يم پرتاب شناور هاي دال يا مدلول بدون هاي دال از اي شبكه
. بيرونـي  واقعيـت  بـا  همـاني  يـن ا رابطـة  و پيوسـتگي  بدون كند يددال خود را تول تواند مي
 يـاي كـاربر را بـا دن  ـ   سـوژه  ةرابطـ  ياديز حد تا و گيرد يم شكل ها از دال ياييدن نتيجه، در
خـود   يواقعـ  يشـتن سوژه بتواند به خو كه از آن يشب يتيوضع يندر چن. كند يقطع م يواقع

تكثـر و تـراكم    علـت و به  كند يم تعريف را خود جايگاه ها دال نظام درون در كندمراجعه 
  .كردرا تجربه خواهد  يدو ترد يسرگشتگ اي گونه ها نظام دال
 مسئلة خاص، طور هب يمجاز يو در فضا عام طور به شدن جهاني فرايند در ديگر پيامد

 از نتوانند فرهنگ و هويت فضايي چنين در اگر. است فرهنگي هاي بنيان و ها يتتهاجم هو
 فرهنگـي  تـأخر  بيمـاري  نـوعي  دچار باشند، داشته توليد باز يا انعطاف و مانور قدرت خود

 كـردن  غالـب  سـوي  به  يلكه م گيرد يقرار م يتهاجم فرهنگ مورد شدت به كه شد خواهند
 كه است پذير امكان شرايطي در      ًاساسا  فرهنگي تهاجم. دارد يو فرهنگ قدرت جهان يتهو
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 فرهنگ با جامعه يك درون افراد يعني باشند؛ شده تهي فرهنگ از يا شده فرهنگ بي جوامع
خود را  نظر مورد فرهنگ تواند مي فرهنگي تهاجم وضعيت، اين در. شده باشند بيگانه خود
 تـرين  مهـم  معتقدند بسياري رو اين از). 140، 138: 1387 يدي،سع(كند  يكتهآن جامعه د به

 يخيتار ةدر عصر اطالعات در حافظ      ًدائما  كه هستند معناها اين و معناست ساز هويت عامل
  .شوند يم يجي،هرچند تدر تغيير، خوش جوامع دست

 از پنداري دگر به را سوژه مجازي فضاي در متراكم تعامالت و ارتباطات چنين هم
 ياد )empathy( »امپاتي« يماريب عنوان با آن از شناسي روان در كه كند مي مبتال خويش

 آن تبع به و مجازي فضاي در كه آن سبب به فرد آن در كه است وضعيتي امپاتي. شود مي
 كند يم يمترس يشخو يبرا يمطلوب و آرمان ي»خود« چهارچوبي، گونه هر پذيرش از رها
 براي كه است مطلوبي خود آن وجوي در جست گيرد يقرار م يواقع يايكه در دن يوقت

 بحران اين كه كند مي بحران دچار را فرد مسئله اين .بود ساخته مجازي فضاي در خود
  ).169 ،161: 1387 يعي،رب( باشد سياسي و اجتماعي فرهنگي، هاي بحران ساز زمينه تواند مي

 اجتمـاعي  هـاي  و شبكه يبريسا يبه فضا ياستفاده و وابستگ يزانم ههرچ اين بر عالوه
 در تر يشو فرهنگ سوژه، ب يتاز هو يبخش اساس مثابةبه  ،يمذهب هاي آموزه باشد تر بيش

ما،  جامعة در شده انجام مطالعات اساس بر كه اين چه. گرفت خواهند قرار دگرگوني معرض
 بـر  كاربران تمامي يعني پذيرد؛ ينم صورت اي اصل سواد رسانه يبر مبنا ينترنتاستفاده از ا

 در كـاربران  يـادي تـا حـدود ز  . شـوند  ينم مند بهره اينترنت مزاياي از اي رسانه سواد مبناي
 منزلـة  بـه خـود   اي مسئله چنين كه هستند جويي لذت و گرايي مادي اصول پي در ما ةجامع
  ).32: 1391و همكاران،  يقاسم( است يمذهب يساختار و مبان يفمهم در تضع يعامل

 اين باشد داشته فرهنگي هويت بر تواند يم مجازي فضاي كه ديگري يرتأث چنين هم
 نوعي مبناي بر مجازي فضاي آن تبع به و جهاني شدن اصلي رسالت كه ستا

 بنا مرز از فارغ فضايي تأسيس پرتو در اجتماعي هاي بينش و ها ارزش سازي سان هم
 و ي شدنجهان ةدر عرص ،فرهنگ با مكان در ارتباط است مقولة كه جا آن از. است شده

 فرهنگي هاي ارزش كه اين چه هستيم؛ نامتوازن فرهنگي برخورد شاهد ارتباطات انقالب
 ،محتوا هستند يدنشر و تول ياصل دار سكان كه ،اي رسانه مداران قدرت جانب از سويه يك

 باشد شده رانده يهجوامع به حاش يرسا يتهو براي تهديدي تواند يو م شود مي برساخته
  ).137: 1392 ي،نورائ(

 قلمـروي  در اطالعـاتي  و ارتبـاطي  هـاي  شـبكه  گستردة پيشرفت با متناسب كه، آن نتيجه
صورت خطر اضـمحالل   ينا يردر غ يراز است؛ ضروري اجتماعي گري غربال نوعي مجازي



 29   سيدعبداهللا هاشمي اصلو  محمدعلي توانا

 

 در كـه  ،جديـدي  دنيـاي  گيري شكل با بنابراين. داشت خواهد پي در را اجتماعي واحدهاي
  ).21- 20: 1388 ي،مصطفو( شويم يم مواجه ،شود يم رانده حاشيه به جمعي زندگي آن پرتو

  
  گيري نتيجه. 7

 بستري رو اين از. است معاصر شدن يجهان پديدة مرهون فراقلمرويي مجازي فضاي
 فاعليت نقش آنان به كه از آن يشاست، اما ب آورده پديد ها سوژه گري كنش براي متفاوت

 بر. است داده شكل برساخته و مجازي هاي واقعيت روابط درون در را ها كرده باشد آن اعطا
و  يابعاد وجود ي،مجاز يفضا تنيدة درهم ماهيت تا كردحاضر تالش  ةمقال اساس، اين

 مجازي فضاي كه دهد نشان و كشد تصوير به را آن معنايي هاي دال بندي صورت يچگونگ
 موقعيت مؤلف، بدون و مدلول بدون چندصدايي، و باز هاي متن توليد طريق از چگونه
 يشو نما يگريعرصه به باز ينسوژه در ا كه اين ضمن. است هكرد لرزان را ها سوژه هويتي

 سازمندي مبين كه نمايشي، خود پرتو در و گذارد يم چهره بر متفاوت هاي نقاب و پردازد يم
 كند يم توليد مجازي خودهاي فضاست، اين در اندركنش و كنش قالب در سوژه ايستارهاي

 عرصة در ها است كه سوژه ينا بحث كالم جان. آنان دارد يبا خود واقع ياربس اي فاصله كه
است؛ هم خود  يچندنقاب يگرانباز يشنما صحنة كه اند پرتاپ شده ييفراقلمرو يمجاز
. گيرند يم قرار يهاي واقعيت ينو هم خود در معرض چن كنند يم توليد مجازي هاي يتواقع
 كارهايي راه چه حال. يابند يم يو واقع يقيخود حق دربارة بازانديشي فرصت تر كم نهايت در

  كرد؟ارائه  توان يم سوژه هويتي سرگشتگي از رفت برون جهت
 وجو جست يدجرج هربرت م گرايانة  اجتماع نظرية در توان يم را حل اهر نخستين. 1
 ماندگار تحوالت و تغيير كه جا آن از. است دگرگوني معاصر دنياي بناي يرز يو رنظ به كرد؛
 قرار معنايي هاي  نظام متكثر شمار با تقابل در مدرن ةسوژ اند، جاري روزمره زندگي در
 قوام بلكه شود، چندپاره تواند ينم هويت تفاوت، اصل اساس بر. سازند هويت كه گيرد يم
 كه است منظور اين به كند يم بحث اجتماعي هاي تفاوت مقولة از ميد وقتي. گيرد يم

 اساس بر كسي هر. مؤثرند ها سوژه اجتماعي يتهو گيري شكل روند در ها تفاوت
 معرفي جامعه به را خود ديگران از متمايز خصوصيات اساس بر و ديگري با تفاوتش

 ينبنابرا كنند؛ ايفا مؤثري نقش شخصي هويت تكوين در توانند يم ها تفاوت پس. كند يم
 عوامل تابع كه است فردي انسجام محصول و نتيجه شود يم يجادكه در فرد ا يوحدت
 ياز ملزومات زندگ يكي منزلة به تفاوت اصل اگر). 501- 3: 1384دان،  يج( است متكثر
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 اشاره ميد كه طور همان ترتيب اين به. يابد مي كاهش يسرگشتگ امكانشود،  يرفتهمدرن پذ
 استحكام در تواند يم امر اين و اند شخصي هويت تكوين جهت در گاهي ها تفاوت كند يم

كه  يفرد از لحاظ تفاوت و اشتراكات. مؤثر واقع شود يجمع يو زندگ ياعتقادات گروه پاية
 عرصة در را او هويت كه كند يم تعريف هايي گروه هارچوبدارد، خود را در چ يگرانبا د
مشخص  يپس فرد صاحب قالب كنند؛ يم يداهو يگراندر تقابل با د ياجتماع يزندگ

 ريشة تقويت جهت در حركتي تواند مي فرد اي، پذيري جامعه چنين با مطابق. شود يم
  .برسد يبه خودآگاه يكند و از آگاه آغاز اش يخودآگاه

 بـدين  فرد كه ستا آن مؤثرگام  يناول :ها فرض يشبر اساس پ ها داوري يشاز پ يزپره. 2
در ذهن  يگانهب يتفرهنگ و هو يكگرفته از  برسد كه تصورات شكل يو عقل يمنطق نتيجة

 ذهـن  در ها فرهنگ ديگر ماهيت از تلقي طرز اين ببيند كه ينا يعني. خود را عالمانه بسنجد
 و رئاليسـتي  هـاي  نگرش يرتأث تحت يا اوست دروني باورهاي و احساسات از آمده بر خود،

  ).21: 1389 يار، تيشه و زاده يپازك( است شده حساب
 يمتعلـ  ةعرصدر  :يتيو هو يبه تكثر فرهنگ توجه محوريت با يتو ترب تعليمبر  تأكيد. 3
گوناگون را در كنار  يها فرهنگ شود يكه به افراد داده م يمتناسب با آموزش توان يم يتو ترب

 آنـان  يو ناهمسان ينقاط همسان يگرد يربه تعب ياداد؛  و خطا قرار يهم در معرض آزمون سع
 مؤثر يگام تواند يم يفرهنگ هاي تحليل گونه اين با افراد آشنا شدن. كرد مشخص وضوح به را
  ).37: 1384 ي،سجاد( باشد آنان ملي و جمعي فردي، هويت تحكيم و تكوين جهت در

 هستة به و شده  منفعل خارج پوستة از گيرند مي قرار سايبرنتيكي محيط در كه افرادي. 4
ـ   يايافراد فقط جو اگر حال .شوند مي يلفعال تبد  يازهـاي ن رفـع  بـراي  تـر  يشاطالعـات ب

 نفـع  به نهايت شوند كه در يا وارد معامله يطيمح يندر چن يگرد يربه تعب ياباشند  شان يعلم
بـه   يا سـواد رسـانه   واقـع،  در. نامنـد  مي اي رسانه سواد را وضعيت اين شود؛ تمام خودشان
 سـفرة  از توانند ميكه  كند يالقا م يرويين اند يمجاز يكه در معرض فضا يافراد يامخاطب 

به  ،هاست حوزه همة در خاص هاي يامپ ةكنند كه عرضه ،يبرنتيكسا يطمح ويژه بهها و  رسانه
 نگيرنـد؛  قرار مجازي فضاي امواج يرتأث تحت و دنگير بهرهو هوشمندانه  يعقالن هاي يوهش
دار و  جهـت  ي،ارتباط يها استفاده از رسانه و شبكه يابد يشافراد افزا يا معرفت رسانه يوقت

  ).16- 15: 1389 يس،خوشنو( بود خواهد مند هدف
 فرهنگـي  و هويتي اصول به افراد آشناسازي و آموزش مبناي بر صحيح پذيري جامعه. 5
 اجتمـاعي  نهـاد  ريزتـرين  از كـه  آموزش بر مبتني است فرايندي پذيري جامعه :خود جامعة

 ينـد افر ايـن  در .رسـد  يم) يمدن ةجامع( اجتماعي كالن بستر به تا شود يم شروع) خانواده(
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 و اجتمـاعي  اصـناف  و احـزاب  مدرسـه،  جمعـي،  هـاي  رسانه( فرهنگ متولي نهادهاي اگر
 چهـارچوب  در اي هـويتي  و فرهنگي اصول و ها كارويژه بتوانند و باشند فعال.) .. و سياسي
و دوام  يگـاه آن جامعـه پا  يتيو هـو  يكنند مسائل فرهنگـ  يهافراد تعب براي اجتماعي تكليف

 هـاي  كانـال  چـه  چنـان . شـد  خواهـد  تزلـزل  يـا  شكاف دچار تر و كم يافتخود را خواهد 
 در را خـود  ةجامعـ  شـهروندان  بتوانند هويتي و فرهنگي ؤلفهم دهندة آموزش يا دهنده انتقال

 پـذيرش  در عقالنيت مبناي بر نوعي به دهند آموزش عاقالنه انتخاب و خودآگاهي راستاي
 ينرا در عـ  هـا  فرهنـگ  بـا  برخورد در تساهل و كرد خواهند عمل هويتي و فرهنگي اصول

 .خود خواهند داشت يفرهنگ يتعصب آگاهانه به هنجارها و باورها
 :ديگر هاي فرهنگ با مواجهه در ي شدنجهان عرصة در ها فرهنگ سازواري و انعطاف. 6

 بتوانند كه اي گونه به نگيرند، فرض خود براي ايدئولوژيك مرزهاي بتوانند كه هايي فرهنگ
 كنند؛ سازي بومي و اخذ را آنان قوت نقاط و باشند داشته ها فرهنگ ديگر با اي سازنده تعامل

 پذيري يبو آس يشكنندگ درجة كنند، طرد را ها آن ناهمساني و ضعف نقاط طرفي از
 گرايانه جزم ايدئولوژي داراي هاي فرهنگ بنابراين. داشت خواهند تري كم مراتب به

 »فرهنگي قدرت«عنوان  با اي مسئله نهايت، در .ترند هدارند و شكنند تري بيش ناسازواري
 يتهو هاي حوزه اما كرد؛توجه  آن به بايد موضوع اهميت سبب به كه شود يمطرح م

 هاي هويت ساير با قرار گرفتن ور دردر رو  يو مل يو مذهب ديني، جنسي، هويت جمله از
 .شوند يم متحمل مجازي فضاي در را پذيري تأثير ترين يشب گوناگون هاي فرهنگ در موجود

 برخوردار تري بيش ثبات از جنسي هويت و مذهبي هويت نسبت به چنان هم يمل يتهو
 يراز پذيرترند؛ يبافراد آس يو رفتار يروان ي،جنس يتهو يمجاز يفضا عرصة در. است
پوشش،  شيوة در پذيري يرتأث اين كه تأثرندفضا جوانان و افراد م يناز مخاطبان ا ياريبس

 در شدن مضمحلو  يستيبه اصول اومان يوستنپ جهتدر  خواهي آرمان گرايي، مصرف
 نوع از بحران چهارچوب در دهد مي رخ كه تحولي بنابراين. شود مي ظاهر جهاني فرهنگ
 .پذيرند  مشاهده ينيبه شكل ملموس و ع ييراتتغ يراز است؛ ماهوي
 جهاني هژمونيك فرهنگ استيالي برابر در ها فرهنگ خرده مقاومت و بستگي هم. 7
 طرفي از و ها فرهنگ خرده بستگي هم و اتحاد براي را زمينه مجازي فضاي كل طور به :شدن

 يمكه مق يرانيانيا    ًمثال  كه گونه بدين .كند يم فراهم جهاني غالب فرهنگ برابر در مقاومت
 نظام از فرهنگي خرده حامالن عنوان به هندو هاي يكس ياهستند  يخارج يكشورها يرسا

 چهارچوب در اينترنتي هاي  شبكه طريق از توانند يم بودن هندو يا ايراني قالب در جهاني،
 يتيخاص هو مسئلة يك مورد در وگو گفت هاي اتاق و بوك فيس جمله از مجازي فضاي
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 نوع يكبه  يو مراسم باستان ياداع ي،و مذهب يمسائل فرهنگ يرسا ياو  يوناليسممثل ناس
در  ياشتراك خود مانع نقطة يك به رسيدن و ها يدگاهتبادل د. برسند اجماع و همگوني

 .بود خواهد ها فرهنگ خرده اضمحالل آن تبع به و جهاني فرهنگ جو شدن غالببرابر 
 از تواند يم يحد تااست كه  ينهم يمجاز ياز ابعاد مثبت فضا يكيگفت  توان يم واقع در

 بعد لحاظ از افراد اگرچه امر اين پرتو در هك چنان ،كند يريجلوگ ها فرهنگ خرده گسيختن
 را شان خاطر تعلق باشند كه جهان از جايي هر در توانند يم اما دارند فاصله هم با جغرافيايي

 يكعنوان  به طرفي از .باشند داشته خود سرزمين و كشور...  و مذهبي ملي، هويت به
 .ندكن مطرح را خود جهاني ةعرص در ها هستي يركنار سا درواحد  هستي
 خود، اي انديشه گفتمان رأس در سياسي هاي نظام اگر معناشناختي، كالن منظر از. 8
 يمترس) يشاناعضا(مردم  يبرا يبر استدالل منطق يرا مبتن معناشناختي مركزي هاي دال

 واقع، در. آمد نخواهند گرفتار مجازي فضاي از برآمده معناشناختي بحران به گاه هيچ كنند،
 جمله  از گوناگون ابعاد در هويتي هاي آموزه ياروييحامل شكست در رو يبحران معناشناخت

 شدة جهاني فضاي در موجود شخصيتي و اجتماعي و سياسي مذهبي، فرهنگي، هويت
 تواند ينم آموزه يا اصل يك كه كند مي يدابروز پ يبحران زمان      ًاساسا . خواهد شد يمجاز

 يندر چن كند؛ ارائه سوژه در شدن نهادينه و پذيرش براي محكمي منطق و استدالل
 ينظر چهارچوب اي آموزه هر كه ستا آن مناسب كار راه. شود يحاكم م ياليتس يتيوضع

 راحتي به كه باشد داشتهبر  گفتمان غالب در مثابةدوام و قوام خود به  يبرا يليمتقن و اص
 دوام گفت توان يم ينبنابرا. و از هم فرو نپاشد يرداستدالالت كاذب قرار نگ هجمة مورد

 معتبربه دوام و  يو يعدم سرگشتگ يو از طرف يمجاز عرصة در سوژه منطقي استدالالت
 با بنابراين. است مرتبطآن  با و استگره خورده  يو اي انديشه نظام بر حاكم گفتمان بودن
 گفتني .يافتبحران هم كاهش خواهد  شدت اي منطقي ةانديش نظام چنين داشتن اختيار در

 زيرا بود؛ نخواهد منزل وحي و مناسب كار راه يشههم يگفتمان يناست كه از منظر خرد، چن
است و  يلهم دخ يشخص هاي مطالبات و خواسته يق،سال ي،فرد يشةنظام اند حوزة در
 كار راه رسد مي نظر به. زند يدست به انتخاب نم يكاربر عقالن يك منزلةسوژه به  يشههم

  .شد داده شرح يشينپ موارد در كه است پذيري جامعه نحوة حوزه اين در مناسب
  

  منابع
 شناسـي  جامعـه  ةنامـ  فصل ،»گافمن ياجتماع نظرية شناسي  روش«). 1390( مراديگلمراد  و محمدتقي ايمان،

  .2 ش ،2 س ،زنان



 33   سيدعبداهللا هاشمي اصلو  محمدعلي توانا

 

 تمطالعا ةپژوهشكد: تهران يدي،حم يسهو نف يفرج يمهد ترجمة ،فرهنگي مطالعات). 1391( كريس باركر،
  .وزارت علوم يو اجتماع يفرهنگ

  .يرازهش: تهران يسي،محمد نف يعل ترجمة ،)اولقدم ( اينترنت). 1379( يكزران ژوت و لورل برونر،
 بـر  تأكيـد  بـا  جهـاني  هويـت  و ملي هويت بر سازي  جهاني تأثير«). 1389( آزادواري اكبر    علي و بهرام بيات،

  .22 ش ،ياجتماع يتمطالعات امن نامة فصل ،»نوين ارتباطي هاي رسانه
 ،يرتـدب  نامـة  فصـل  ،»فرهنگي ميان روابط در ارتباطي هاي چالش«). 1389( يار تيشه مانداناو  زهرا زاده، پازكي

  .219 ش
 تمطالعـا  ةپژوهشـكد : تهـران  يان،حسن چاوشـ  ترجمة ،متن و فرهنگ). 1388( يل يسونو آل كيت پوينتون،

  .وزارت علوم يو اجتماع يفرهنگ
  .شيرازه: تهران ياراحمدي،تورج  ترجمة ،اجتماعي هويت). 1381( ريچارد جنكينز،
 ،»كاركردهـا  و مفهـوم  ؛اجتمـاعي  هـاي  شـبكه  و سـايبري  فضـاي «). 1390( يبابـائ  محمود و هادي خانيكي،
  .1 اول، ش دورة ،اطالعاتي ةجامع مطالعات ايراني انجمن ةنام فصل

 روابـط  انجمن ةنام ماه ها، رسانه تهاجم برابر در مقاومت كار و ساز اي سواد رسانه). 1389( ناهيد خوشنويس،
  .72 ش ،ايران عمومي

 ،يدمكراسـ  آينـدة  در ارتباطـات  شـده،  اي رسـانه  يسـتم در س ي،عمـوم  حـوزة  و شبكه). 1389( پيتر دالگرن،
 تمطالعـا  پژوهشـكدة : تهـران  نيـا،  ياييمسعود آر ترجمة انتمن، ام رابرت و بنت لنس دابليو: ويراستاران

  .وزارت علوم يو اجتماع يفرهنگ
: تهـران  ي،صـالح نجفـ   ترجمة ،هويت هاي بحران مدرنيتة پست اجتماعي نقد). 1384. (جي. رابرت دان،

  .دانش يسپرد
و  يـت هو( مقـاالت  مجموعـه  در ،»هـا  نظريـه  و رويكردها هويت؛«). 1386( يمحسن منوچهر و بهزاد دوران،

  .دانشگاهي جهاد انتشارات سازمان: تهران، عليخاني اكبر علي ،)يتبحران هو
كمـال پـوالدي،    ترجمـة  ،»جهـاني  فرهنـگ  و اجتماعي هاي تئوري: شدن جهاني«). 1385( رونالد رابرتسون،
  .نشر ثالث: تهران

 .4 ش ،9 س ،يمطالعات مل نامة فصل ،»هويت بحران و نوين هاي رسانه«). 1387( علي ربيعي،
 راهبـردي  مطالعـات  ،»شـدن  جهاني عصر در مجازي اجتماعي هاي شبكه كاركرد«). 1389( علي زاده، رحمان

  .1 ش ،1 س ،شدن جهاني
  .يعلم: تهران ي،محسن ثالث ترجمة ،معاصر دوران در شناسي جامعه نظرية). 1388( جورج ريتزر،

 هـاي  يشهاند ،»)ارزيابي و نيتبي( تربيت و تعليم و هويت فرهنگي گرايي كثرت«). 1384( سيدمهدي سجادي،
  .1 ش، اول دورة ،الزهرا دانشگاه تربيتي علومة دانشكد تربيتي نوين
  .1 ش ،12 س ،اسالمي دانشگاه ةنام فصل ،»فرهنگي مهندسي و شدن جهاني«). 1387( رحمان سعيدي،
  .خجسته: تهران ،فرهنگي هويت در ها رسانه و ي شدننقش جهان). 1384( كيا اصغر عليو  رحمان سعيدي،
  .25 ش ،سنجش و پژوهش ةنام فصل ،»شدن جهاني با تعامل«). 1380( سيدمحمد فر،  سلطاني

  .سرا يدهقص: تهران ي،كاشان ييحنا يدسع ترجمة ،طلوع و افول خود: يياروپا فلسفة). 1379( رابرت سولومون،
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 ،»جوانان زندگي سبك در تغيير مجازي فضاي در دوم زندگي«). 1393         ارديبهشت    18  و     17( رضا پور، سيف
   و   ه ي   علم   ي  ها      حوزه   ي  ها   ي     همكار     ستاد   :   قم        كارها،     راه   و    ها      چالش  :  ي    مجاز   ي   فضا   و   ي    اسالم   ت ي   ترب   ش ي   هما

   .     پرورش   و       آموزش
 و مـتن  تطبيقي بررسي ؛اي رسانه بينا مناسبات تا متني ينااز مناسبات ب«). 1391( همكاران و حميدرضا شعيري،

  .2ش  ،2س  سوم، رةود ،تطبيقي ياتزبان و ادب هاي پژوهش نامة فصل ،»رسانه
: مسعود كرباسـيان، تهـران   ترجمة ،»شدن جهاني پديدة به موشكافانه نگاهي«). 1386( آرت يان شولت،

  .علمي و فرهنگي
 ،اجتمـاعي  و انسـاني  علوم نامة پژوهش نامة فصل انتقادي، گفتمان تحليل و گفتمان). 1383( فاضلي، محمد

  .14 ش
 ،)يـت و بحـران هو  يـت هو( مقاالت مجموعه در ،»ها هويت خرده و ها هويت نسبيت«). 1386( داود فيرحي،
  .دانشگاهي جهاد انتشارات سازمان: تهران يخاني،اكبر عل علي
 بـر  آن يرتأث و اينترنتي اجتماعي هاي شبكه مجازي فضاي در تعامل«). 1391( همكاران و وحيد قاسمي،

، و ارتباطـات  يـن د ةنام فصل ،»اصفهان شهر جوانان و بوك يسف يمورد ةمطالع جوانان؛ ديني هويت
  .2ش  ،19س 
: ن، تهـران او همكـار  يقلياناحد عل ترجمة ،فرهنگ و جامعه اقتصاد،: اطالعات عصر). 1380( مانوئل كاستلز،

  .طرح نو
مطالعـات   ةپژوهشـكد : تهـران  يونسـي،  يمصـطف  ترجمـة  ،قدرت هاي ارچوبهچ). 1383( استوارت كلك،

  .يراهبرد
: تهران ،شدن جهاني و ملي هويتدر مجموعه مقاالت  ،»فرهنگي بريكوالژ و هويت«). 1384( مسعود كوثري،
 .يانسان علوم ةتوسع و قاتيتحق ةسسؤم
  .10 ش ،3 س ،ملي مطالعات ةنام فصل ،»هويت بحران و شدن جهاني«). 1380( احمد محمدي، گل
  .نينشر : تهران ،هويت فرهنگ، شدن، جهاني). 1386( احمد محمدي، گل

  .ين: تهران يان،ناصر موفق ترجمة ،تشخص و تجدد). 1388( آنتوني گيدنز،
  .مركز: محسن ثالثي، تهران ترجمة ،مدرنيت پيامدهاي). 1384( آنتوني گيدنز،

  .نو گام: تهران ،قلم ينزر يدعبدالحم ترجمة ،فرهنگ دربارة علمي اي نظريه). 1384( برونيسالو مالينوفسكي،
 ،يـران ا يروابط عموم نامة ماه ،»ياطالعات جامعة در فرهنگي واگرايي و همگرايي«). 1388( فرحناز مصطفوي،
  .69 ش

  .آشيان: تهران ي،مهرآباد يعيمحمد رف ترجمة ،ايدئولوژي). 1385( ديويد لالن، مك
  .نينشر : تهران يده،جهاند ينسرخوش و افش يكون ترجمة ،قدرت و استيال سوژه،). 1384( پيتر ميلر،
: تهـران  ي،جمـال محمـد   ترجمـة  ،معاصـر  فرهنگـي  ةنظري بر درآمدي). 1387( براويت جف و آندرو ميلز،

  .ققنوس
: تهـران  ،ارزيـابي  ابزارهـاي  و هـا  روش ،قـوانين  امكانـات  مجازي دنياي). 1390( يگرانو د اعظم قلي، نجف

 .كتابدار



 35   سيدعبداهللا هاشمي اصلو  محمدعلي توانا

 

 پژوهي جامعه ةنام فصل ،»شدن جهاني فرايند در هويت و فرهنگ اي رسانه ارتباطات«). 1382( مهرداد نورائي،
  .3 ش ،4 س ،فرهنگي

  .نورخداد : تهران ي،سروناز تربت ترجمة ،مجازي واقعيت متافيزيك). 1390( مايكل هايم،
  .يخوارزم: تهران يت،عنا يدحم ة، ترجمو بنده يگانخدا). 1387( فريدريش گئورگ هگل،
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