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 چکيده
 تکوین مرحله ،ندگیز از مرحله ینا ینکها لیلدبه ننااجو ايبر هیوگر هر از بیش جتماعیا هویت

 نشدنیرنکاا يهاهپدید از یکی مینهز ینا در. ستا زمسئلهسا باشد می یابیلستقالا و مستقل هویت

 می نظر به. ستا ننااجو يسو از کامپیوتر دبررکا ونفزروزا شگستر ،ما رکشو جمله از و نجها در

 تباطیار يهاراه شگستر ارهاي،ماهو يها شبکه و  تباطیار طالعاتیا يهاوريفنا شگستر که سدر

 که هستند يخیرا يهاهپدید از شهرنشینی شدر و منطقه در مختلف يهاپکلو و کافینتها شدر و

 ،هویتی اتتغییر و گشته منجر ادفرا ندگیز يهاهشیو و هاشنگر و هاارزش در هايعمد اتتغییر به

 هویت و اینترنت از استفاده میزان میان. باشد دهکر دیجاا منطقه ینا شهرنشین ننااجو ايبر هیژوبه

 میزان در نیز  مجازي افضاي از استفاده نوع همچنین. دارد وجود معکوس و معنادار رابطه ملی

 زندگی و تجربیات از بخشی عنوان به امروزه اینترنت  که ارآنجا. است تاثیرگذار ملی هویت به تعلق

 ارتباطی هاي راه جانبه همه بررسی مسستلزم نوین جامعه شناخت بالتبع است آمده در اي روزمره

  بررسی ضمن کردتا خواهیم تالش مقاله این در ما.باشد می جامعه در موجود ارتباطی الگوهاي و

 .دهیم قرار ارزیابی مورد مختلف هاي رویکرد برمبناي( واجتمایی فردي) هویت

 راههاي اینترنت، ارتباطات، و اطالعات فناوري واجتمایی، فردي هویت اینترنت، :يديکل واژگان

 مجازي فضاي ملی، هویت ارتباطی،
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 مقدمه

 یابیلستقالا و مستقل هویت تکوین مرحله ،ندگیز از مرحله ینا ینکها لیلدبه ننااجو ايبر هیوگر هر از بیش جتماعیا هویت

 از کامپیوتر دبررکا ونفزروزا شگستر ،ما رکشو جمله از و نجها در نشدنیرنکاا يهاهپدید از یکی مینهز ینا در. ستا زمسئلهسا باشد می

و فرهنگی جامعه موضوعی است  تاثیرتحوالت  تکنولوژیک و فن آوري ارتباطی بر ساختار هاي اجتماعی.سدر می نظر به. ستا ننااجو يسو

ارتباطات است حوزه ي فرهنگ که نظام از آنجا که انتقال و جریان فرهنگ از طریق  .اخته اندکه بسیلري از صاحب نظران به برسی آن پرد

باحضور تکنولوژي دستخوش دگررگونی هاي بنیادین می .هایی  از  عقایدورفتارهاراشامل می شودو ساختهی تاریخ می باشد

 (14831کاستلز)گردند

 هاي تکنولوژي. دانست ها انسان رابطه کردن الکترونیکی صرف از فراتر بسیار باید را یک و بیست سده اطالعاتی-ارتباطی انقالب

 بخشیده، تازه هاي ،هویت تازه هاي قالب در را جوامع و افراد که "اي شبکه جامعه" پیدایی امکان آوردن فراهم با اطالعاتی، و ارتباطی نوین

 این لذا،. است داده تغییر جهان و دیگران خود، به نسبت را ما ایستار بلکه ها، انسان میان تعامل و ارتباط بر حاکم قوانین و قواعد تنها نه

 این از پیرامونی هاي کشور. شود می آفرین مسئله اجتماعی، وقفه بی تغییرات ژرفاي و شتاب از ناشی فرهنگی بحران در که است هویت

 2(1431کازنو)نیستند کنار بر تحوالت

 

همچون  عث شده است تا برخی از صاحب نظران در فشردگی زمان و مکان با آوري ارتباطی نقش اساسی و تعیین کننده ي فن

گیدنز و هاروي اساسا جهانی شدن را تجربه متفاوتی از زمان ومکان بدانندکه عمدتا  از طریق تحلیل بردن فضاو مکان تحلیل جهان را به 

از راه دور یابا فاصله  مان و مکان عامل عمده اي در فرآیند جهانی شدن و کنشبه اعتقاد گیدنز فرآیند فشردگی ز.حوزه واحد ایجاد می گردد
 (1481گل محمدي)به وجود آورده است3فضا و زمان –می باشد که در نتیجه نوسازي و بر هم خوردن نظم ونسبت سنتی مکان 4

 ات و هویت فرديارتباطدنياي 
شدن مناسبات اجتماعی  عمال امکان برفراري ارتباط در سطح فراتر از کاهش اهمیت مکان و زمان در روابط اجتماعی و فضامند 

در این میان هویت نیز به .مکان وجغرافیایی خاص را فراهم ساخته است ومنجر به پیدایش آگاهی از جهان مثابه ي یک کل گردیده است

که در .شده است با چالشی جدي مواجه  می دهد عنوان مجموعه اي از همسانی ها وتمایزات که ب موجود انسانی ویژگی منحصر به فردي

باتوجه به این از آنجا که  فن آوري نوین ارتباطی به ویژه اینترنت نقش .جریان جهانی شدن ارتباطات  در معرض دگرگونی قرار گرفته است

بالقوه و بالفعل اینترنت رادر امر تکوین  مادر این نوشتار تاعمده ترین تاثیرات. قابل مالحظه اي را در تشدید فرآیند جهانی شدن داشته است

نخست آنکه اینترنت از طریق چه سازو کارهایی برهویت فرد تاثیر دارد؟با توجه به اهمیت وبالگ به .دهیم  وبازسازي هویت مورد بحث  قرار

ثیري بر شکل گیري اجتماعات عنوان حوزه مجازي روند شکل گیري هویت در اینقلمرو چگونه می باشد؟اینترنت و قابلیت هاي آن چه تا

 مجازي ایفامیکند؟واینترنت با توجه به وضعیت ایران چه تاثیري بر هویت فردي اجتماعی به همراه داشته است؟ 

 رهيافت هاي نظري جامعه شتاسی در باره ي اینترنت

جامعه موضوعی است که بسیاري از   سلختار هاي اجتماعی و فرهنگیتاثیر تحوالت تکنولوژیک و فن آوري هاي ارتباطی بر

وبه اعتقاد کاستلز از آنجاکه انتقال و جریان فرهنگ از طریق ارتباطات صورت میگیرد حوزه ي  صاحب نظران به بررسی آن پرداخت اند

گونی هاي فرهنگ که نظام هایی از عقایدو رفتارها را شامل می شود وساخته ي تاریخ می باشد باحضور تکنولوژي جدید دستخوش دگر

  (1483کاستلز)بنیادین می گردد

کارکیري و اعمال  کاستلز بر نقش وجایگاه اینترنت به عنوان زیر ساخت اساسی جامعه ي اطالعاتی تاکید می کند که ضمن به

ید مهم ترین شا.منجر به پیدایش جامعه اي شبکه اي می گردد. قدرت  در عصر جهانی شدن  پویاي ها و پیچیدگی ها آن راافزایش می دهد

  (2002والکمر)بحث کاسنلز را در این رابطه بتوان ارتباط بین شبکه و خود دانست که در نهایت در شکل گیري هویت نقش به سزایی دارد

این فناوري چند رسانه اي و ویژگی منحصر این اهمیت و توانایی اینترنت در تغییر و تحوالت اجتماعی را اساسا بایددر  ماهیت  

تمرکز زدایی،تنوع بی شمار مطالب ، واطالعات،مجازي بودن، کاهش اهمیت زمان :ویژگی هایی چون .موردارزیابی قرار دادآن به فرد 
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از جمله دالیل تمایز  رسانه نسبت به ارتباط .جهانی وتعاملی بودن این رسانه وهم چنین امکان دسترسی آسان و سریع به اطالعاتومکان،

 (1484زادهمهدي .)جمعی می باشد

 ارقر دخو ذنفو و عظمت تأثیر تحت را رـبش ندگیز دبعاا  همة جدید که ستا طیتباار وري هايترینفنا ذنفو با از یکی ینترنتا

 (1481مسعودي)تسا ها ژيسایرتکنولو و تباطیار  وريینفناا از ثر متأ وعیـن   هـب اـم جمعی و ديفر تحیا دبعاا  وهمه  داده

 نـیا ها وهگرادفرا به مکانیو و انیـمز ياـه  فاصله  دنبر بین از با و دهکر دیلتب از اي اي شبکه جامعه به را نجها ینترنتا

 (1481، نکارا) کنند اربرقر طتباار مینز هکر سرا سر يها ننساا اـب و دـکنن دهتفاـسا تاـطالعا از هـک تـسا داده را اییـناتو

 شفیعی)دـکن   عطاا انبررکا به جدید جتماعیا هپایگا زيمجا يفضا در و شود کم طبقاتی  فاصلة دوـش می موجب ینترنتا 

،1483) 

 يفضا در دفر گمنامی بسباا ،کم ربسیا روـسانس و فذـح اـب تتباطاار از خاصی عنو اريبرقر و ییزدا تمرکز لیلدبه  همچنین

 ینترنتا ،انهـسر  زةوـح انهشگروپژ از ريبسیا دعتقاا به .شودعمومی ه   زحو ستا هدـش  ثـباع طریق ینا از و  دهکر همافر را زيمجا

 زي،مجا يفضاها در ادفرا متقابل( Online)قتادرا  ياـه نشـک بچوراـچه در لوـتح ینا  و ستا هویت لتحو ايبر مناسب فضایی

 یابد  نپایا طرفهیک   جمعی تتباطاار و می گیرد شکل ها گبالو يها يخبر یسوسر یا اـه وهرـگ ،گو و  يها گفت نالینآ مباحث

 سرمایه ي دیجاا باعث نوعی به ،سویهدو تتباطاار یشازـفا و اريرـبرق راه از دـناتو میو دارد جتماعیاسرمایه ي  بر مستقیمی تأثیر ینترنتا.

. دشبکهشو بر مبتنی اي جامعه دیجاا جامعه موجب و زدسا همافر را جتماعیا کترمشا و دعتماا ،مدنی تعهد یشافزا بسباا و دجتماعیشوا

حول محور هاي   مختلفپیدایش هویت هاي ، آن از ويرـپی به و زيمجا تجتماعاا اعنوا یشاپید و يگیر شکل  ايبر را مینهز همچنین

 .( 148فایضی)گوناگون را فراهم سازد

در این رابطه .می باشد1 یکی از مباحثی که دراین رویکرد موردتوجه قرار میگیرد ارتباط بین رسانه ها وسرمایه ي اجتماعی

درحقیقت اینترنت میتوانداز طریق .تاثیر مستقیمی برسرمایه ي اجتماعی دارد آنمطالعات گیبسون نشان میدهد که اینترنت وکاربرد 

نشان می دهد که ارتباط آنالین نقش مهمی در   3گیبسون مطالعات.افزایش وارتباط دوسویه ایجادکننده ي نوعی سرمایه ي اجتماعی باشد

این در نهایت میتواند به افزایش تعهدمدنی اعتمادو مشارکت اجتماعی .وایجاد پیوند هاي اجتماعی دربین گروهاي مختلف دارد سازمان دادن

قرارگیردو اینترنت مزایاومنافع رشبکه ومبناي مناسبی درجهت تحول وانتقال جامعه مبتنی بر گروه به جامعه مبتنی ب.بیشتري منجرشود

متعارف داردوافزایش ارتباطات متقابل آنالین زمینه  را براي شکل گیري وظهور انواع  غیر بسیاري براي افرادوگروهاي  باهویت هاي

 8(2111کوان وولمن.)مختلف فراهم می سازد وبه تبع آن هویت هاي گوناگون حول محورهاي اجتماعات مجازي 

در مقابل این رویکرد رهیا فت هاي  مارکیتی بر استمرار رسانه ها و نقس آنها در افزایش کنترل و نظارت در جامعه توجه دارند  

برخورداري نا برابري از مهارت هاي الزم جهت استففاده بهینه مناسب از این – بر دسترسی نابرابر به رسانه هادر این رویکرد همچنین 

بنابراین اینترنت تنها  .که این نابرابري را حتی در صورت دست یابی فیزیکی به آن رسانه ها راتشدید میکندردي است فناوري  یکی از موا

   ( 2111.هارگیتاي،دیگمو نیومن،)جامعه در جهت دسترسی موثر به آن کاهش یابدزمانی میتواند مفید باشد که نابرابري هاي موجود در 

به اعتقادوي .به بررسی تاثیر رسانه ها بر سنت و فرآیندنو سازي درخاورمیانه میپردازد"جامعه سنتیگذراز "در کتاب 11دانیل لرنز 

ورسانه ها تقلید افراد .قابلیت انطباق آن ها راباموقعیت هاي جدیدممکن می سازد ضمن افزایش انعطاف پذیري افراد   رسانه هاي  ارتباطی 

ي شیوه زندگی هاي زندگی می توانند عامل عمده اي در زوال سنت وبسط گسترش مدنی زادانه  آبه سنت ها وامکان تجربه وگزینش 

 11(1481تامپسون)،دموکراسی و حوزه ي عمومی گردند

حثی که در قالب این رهیافت مورد بررسی قرار میگیرد،تاثیر حوزه ي مجازي و وبالگ ها در تحقق حوزه ي عمومی مبا یکی از

 .شدمی با"وضعیت آرمانی مکالمه"و
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 اینترنت و هویت

پژوهش هاي اخیر در حوزه ي رسانه هاي ارتباطی توجه ویژ هاي را به اینترنت و قابلیت هاي آن  در زمینه ساخت هویت و 

م تاکید خاصی از سوي پژوهشگران به .1  1فرایند هویت یابی افراد و گرو هاي اجتماعی وسیاسی  معطوف کرده است ،از اوایل دهه ي 

 (211212لمپ و پاستر)عنوان فضایی براي برسازي هویت گردیده استاینترنت به 

مباحث آنالین در چت روم و 14باحث ناظر بر کنش هاي متقابل افراد در فضاي مجازي مباحث ناظر بر کنش م بسیاري از این

 زهحو ،طالعاتیا وريفّنا  عصر در ستا معتقد ،ینترنتا به یدگاهیخوشبینانهدینگولدبارکه نهمچنا.،وبالگ ها وگروه هاي خبري است

 یــدگیسیاســگیرشانودرندوهرــشيوــگفتگولــتعامت،اــطالعا دلاـتب رـب وهالـع زهحو ینا در و شتهدا اي  یشهر تحیا  تجدید ،عمومی

 سیاموکرد از يجدید  شکل نمایانگر نیکیولکترا و عمومی يها  ست شبکها هیددگر ممکن زيمجا تجتماعاا  در اــنهآ دنیــم و

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      (211113مالینا)ستا نیکیولکترا

 هیاوـخ رـنظ ،رخطـب يها نتریبو در نظر رظهاا و سویهدو تعامل و گفتگو يها فرصتدنرـک همارـف اـب ینترنتا سدرمی نظر به

 يشترـبیشگسترهینددرآ رود می میدا و ستا تهـشدا نسبی موفقیت تیکاموکرد يهارکشو ارددریگرموودها گال ب وو ها سایت وب در

ده تحصیلکر نساالـگربز و ننااجو ،عمومی يفضا ینا در سدر می بهنظر. میکند طی را دخو نخستین لـحامر رـحاض لاـح در هـگرچا ،دـیاب

 و دينتقاا و عقالنی يگفتگوهادبهبو وشدر به نداتو  می ها فرصت ینا دنرـک همارـف با ینترنتا.نددار رحضو سایرینازبیشترسال 1 تا 2

 ( 21141آلبرکت)کند شترکمکـبی زيسا هگاآ

 درآن رادر زمینه ساز این ویژگی موجب شده است موجب شده است که برخی از صاحب نظران،اینترنت وقابلیت هاي موجود

تمدن وهویتی نوین بدانند؛دورانی که از آن تحت عناوین گوناگونی نظیر مدرنیته باز اندیشه جامعه ي اطالعاتی یاد وروداجتماع انسانی به 

اشاره (18و پسامدرن ،مدرن13هویت پیشامدرن)در شرح روند هویت یابی جوامع به سه مرحله اساسی 11دراین رابطه داگالس کلنر .شده است 

 (3  1کلنر)می کند

چند پارگی  ،تکثیروعدم تعیین :از این رو می توان شلید بتوان مهم ترین ویژیکی این عصر را همانگونه که هاروي اشاره میکند 

که پیامدآن را می توان در جابجایی و تمرکز زدایی وتجربه وتضعیف منابع جمعی هویت نظیر طبقه ،اجتماع و .دانستست هاي هویتی  ا سی

 ( 1   1گیلز پی .)ها وپیوند هاي سیاسی مشاهده نمودکاهش وفاداري 

 دهی به هویت کاربران تاثير وبالگ ها در شکل

است ککه افراد و گروه ها با "یادداشت"و"شبکه"به معناي ""logو""webبه لحاظ مفهومی ،وبالگ ترکیبی از دو واژه ي انگلیسی

به طورکلی وبالگ ها نوع خاصی از وب .هاي خود و ارتباط با دیگران بپردازند استفاده ارآن قادرخواهند بود به انتشار غیر رسمی  اندیشه

در تنها عامل عمده اي در از منظر ارتباطی وبالگ ها  .سایت ها  می باشند که به طور روزمره ودر یک نظم زمانی مشخص نوشته میشوند

براین اساس بسیاري از وبالگ نویسان .ار و گزارش ها ایفا میکنند انتقال اطالعات هستنند بلکه متعاقبا  نقش عمده اي را در در یافت اخب

ویژگی گمنام بودن فرد در محیط هاي مجازي این فرصت را براي .عمال فرصت پاسخ گویی و نقد مطالب خود را به خوانندگان می دهند

و سایر ویژگی هاي فردي و (یت نژاد و طبقهنظیر بدن جنس)کاربران ایجاد می کند تا رها از   محدودیت هاي موجود  در جهان واقعی 

 21(2113ویجینیا)اجتماعی بتوانند به هویتی متمایز از هویت موجود خود در جهان واقعی دست یابند

که می تواند تا حدودي توجیه کننده ي این امر باشد پویایی اینترنت وصفحات وب و همچنین ماهیت یکی از دالیل عمده اي 

امکان بازنمایی و تفسیر وتامل در رهایی بخش آن می باشد ،انعطاف پذیري متون الکترونیکی وساختارفضاهاي مجازي در این قلمرو ،عمال 

نقش مؤثري را در واننده درنوشتار الکترونیکی همانند صفحات وب 21:طبق نظر دریدا سازدخود و برقراري ارتباط آزاد و مستقل را فراهم می 

به نحوي که همواره تمایز قدرت،بین نقش خواننده ونویسنده در این متون دشوار .خواندنش و تاویل متن همراه با نویسنده ایفا میکند
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داده و مخاطبان نیز در خواند  باخوانندگان قرارار خود را در ارتباط مستمر متونی نویسنده از طریق پست الکترونیکی ،نوشت در چنین.میگردد

دست یابند،امري که  22متن این امکان را دارند تا به طور همزمان بابرقراري ارتباط با دیگر سایت ها و منابع اینترنتی به یک ارتباط بینامتنی

 (2111دیمگیو، نیومن،هارگیتاي)تن رافراهم سازدازم24در نهایت می تواند امکان شالوده شکنی وساختار زدایی 

 محیط در نوشته تفسیر هاي  قسمت دوـجو.  دارد انرـیگد اـب طاـتبار و وـگو  تـگف به میل که ستا زيمجا گبال،وفضایی 

  (1483 شاکري)د سیشوربر و نقد مطلب وآن هنددپاسخ آن به نندابتو مطلب یک ننندگاا خو  که دشو  موجب بالگیو يها

 تاثير اینترت برشکل گيري اجتماعات مجازي
در احیا کند،بلکه همزمان می تواند عامل عمده اي ادین رادر ساختارهویت فردیایجادنه تنها قادر است تا دگرگونی بنی اینترنت

روه ها اینکه توانسته از این گبسیاري .گردد(نظیر اقلیت هاي قوي مذهبی نژادي زنان وجوانان)واشاعه ي هویت گرو هاي حاشیه اي جامعه 

در اینترنت وبا ایجاد اجتماعات مجازي امکان باز اندیشی وباز سازي و احیاي مجدد هویت  اند ضمن بهره وري از توان وظرفیت هاي موجود

الت ها خود در با دیگر گرها واقلیت ها در سراسر جهان ویکپارچه نمودن خواست ها و تمایخویش را بیابند و عمال از طریق برفراري ارتباط 

 (2112محمدي )عرصه ملی وجهانی،به نیروي موثر در تغییر سیاست هاي هویتی مبدل گردند

 در که است؛ عمومی ستتالقیا نقطة کـی و ناـجه انندوشهر عمومی تمالقا زيمجا محل یک  همانند ینترنتا شبکة قعوا در

 (1483نصیري)هندد  تشکل را عظیمی نمازسا و گیرند می می ارقر هـبطرا در هم با نجها رکشو   1از بیش از نفر ها نمیلیوآن 

امادرباره . اگرچه اکثر ناظران اجتماعی در این باره که اینترنت تاثیر عمده اي را بر جامع خواهد داشت توافق نظر عمده اي دارند 

ت تاریخی رسانه ها بیانگر قابلیت هاي انعطاف مطالعا. ي این که این تغییرات چه سمت وسویی راخواهد پیمود توافق کمتري وجود دارد 

لذا پرداختن به چشم اندازي آینده گرایانه اعم از خوش بینانه و .می باشدپذیروچرخش هاي عمده درمسیر تحول وتکامل رسانه ها 

منطبق بدبینانه،اساسا نمی نواند با واققعیت هاي موجود به ِویژه  رایطه جامعه وانسان و فن آوري هاي ارتباطی 

 (2111یومرگیتاي،دیگانیومن،ه)باشد

 قالـخا ياـه زهوـح در ن،شا عمتنوپوشش و کارکردهاي   ةترـگس  اوان،رـف رتقد سبب  به ،ینترنتا جمله از جمعی يها سانهر

   اعیـجتما لـماعو ها یفرد در را هاسانهر ینا ،جتماعیا معلو اننشمنددا.  ندارگذ می اـبرج ذیرـناپرنکاا و قـعمی يرـثا اعیـجتما و ديرـف

 را جتماعیا يهارهنجا  ننداتو می یـجمع ياـه انهـسر هـک  دـنا  هدـعقی نـیا  و ننداخو بر  جامعه ادفرا شخصیت دادن می شکل و دنرـک

 (23 148کروئن)تضعیفکنند یا تقویت

محدودیت هاي عمده اي مواجه به همراه داردهنوز در پاره اي از  موارد با لذا با وجود قابلیت ها و امکانات معدودي که اینترنت 

وامکان کنترل کاربران از این می باشدمثل تمرکز زدایی از اینترنت بت وجود نقش سرویس دهنده ها در توزیع و اشاعه ي خدمات اینترنتی 

به لحاظ هنجاري و اخالقی نیز این رسانه هاي ارتباطی به   عالوه لب محدودیت هاي فنی میشودمحدودیت هاي این رسانه شمرده طریق از

دلیل فقدان یک اخالق اینترنتی مناسب بافضاي سایبري بامحدودیت هاي روبرو است وبه عبارتی سرعت و نیروي تغییري که اینترنت ایجاد 

  (    1 2ابرین)کردهاست هنوز با اخالقیات سنتی ما تطبیق نمی باشد 

 ر رسانه هاي رتباطی نوینوضعيت ایران در عص

باتوجه به هویت .مشروطه وظهور تجدد دنبال نمودتاریخی بحث از هویت به مفهوم جدید آن را باید همزمان با انقالب  به لحاظ

به همین دلیل تعدد وپراکندگی در .یک هویت ملی وجود نداشتپاتریمونیالیسم سنتی حاکم بر عصر فاجار  اساسا تمایلی در جهت ایجاد

همراه .طایفه اي فرهنگی مذهبی همراه گردید مواقع با ستیزه هايکه در بیشتر  تداوم داشت...هویت به لحاظ  طایفه اي فرهنگی مذهبی و

از این رو در این عصرشاهد برسازي نوعی باظهور ایدئولوژي تجدد درعصر پهلوي براي نخستین بارمساله همبستگی ملی وهویت مطرح شد

تاکید برفرهنگ،زبان و هویت ایرانی به مفهوم خاص آن از جمله ویژگی این هویت .ف هویت هاي پراکنده پیشین هستیمهویت فراگیر وتضعی

با فروپاشی رژیم پهلوي و پیدایش انقالب اسالمی تحول عمده اي در روند هویت سازي .است که اساس ایدئولوژي دولت پهلوي قرار گرفت

ت اسالمی وتضعیف هویت ملی به مفهوم مورد نظر در حکومت پهلوي و بی توجهی به تجدد غربی از تاکید بر هوی.ومنابع ان ایجاد گردید

 (1484بشیریه)ویژگی هاي این دوره میباشد
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ه برجنبه  هاي سرگرمی در اغلب موارد به عنوان جایگزینی براي کمبود ها احساس ها حقارت ودر ایران نیز فناوري چت عال

یر اساس نتایج دمطالعاتی در این زمینه دو سوم کسانی که از طریق چت باهم آشنا شده اند راطه شخصی .داز سوي دختران می شو...ها

تعداد کاربران ایرانی راچهار  211مرکز آمار اینترنت در فوریه.درصد این روابط به شکل وابستگی عاشقانه در می آید23/ برقرار کرده اندو

 ( 148هنرپروران.)درصد این آمار را زنان و دختران ایرانی تشکیل داده است33 میلیون و هشتصدهزار نفر اعالم نمود که

 نتيجه گيري
ازآنجا که ارتباطات اعم از فردي و اجتماعی سنتی و مدرن نقش به سزایی در شکل گیري هویت دارند بالتبع تحول در نظام 

به طور کلی رسانه هاي نوین ارتباطی به ویژه اینترنت از طریق .ارتباطی می تواند دگرگونی هاي عمده اي را در روند تکوین هویت ایجاد کند

ن و اهمیت یافتن فضا درزندگی اجتماعی  فرصت هاي نوینی را در جهت تعامل خود و شبکه ها وفرایند شکل کاهش اهمیت زمان ومکا

 . گیري هویت به وجود آورده اند

  ینا دجوو با ،ستا شتهدا خوبی نسبت  هـب تأثیر مدنی يهادنها در عضویت بر ینترنتا که د دا ننشا تمطالعا از برخی نتایج

 در ضویتـع از شترـی  یـخیل اولدـمت و رخطـب یـغیرسیاس دنیـمطلبانه داو هاي وهگرو اـنهـنجما در ینترنتیا انبررکا عضویت انمیز

 به منجر کند، می یاد اي شبکه جامعه عنوان به آن از کاستلز مانوئل که ارتباطات، و اطالعات فناوري. ستا دهبو سیاسی يها وهگر و ابحزا

 داراي هاي گروه تا شده موجب مجازي فضاي ظهور. است شده اجتماعی اقتصادي امنیتی، سیاسی، مختلف ابعاد در دگرگونی و تحول

 و اطالعات بیشتر چه هر مبادله امکان دلیل همین به و بدهند منعطف مرزهاي با مجازي هاي گروه به را خود جاي سنتی، سخت مرزهاي

 امکان ها، خانه درون به اینترنت فزاینده نفوذ با. است شده مختلف گروههاي میان فاصله حذف مواردي در و کاهش به منجر ها، پیام

 نیز آنها به وابسته هاي تکنولوژي و ها سایت تعداد ارتباطی، افزارهاي سخت منظر از. است شده ایجاد مختلف هاي گروه تجارب در اشتراك

 افراد بین تعامالت و روابط از نوینی شکل ظهور موجب و داده قرار تاثیر تحت را بشري زندگی مختلف ابعاد امر این و است گسترش حال در

 فرهنگی تغییرات با را جامعه و شود می اي گسترده تغییرات باعث خود، ظهور با تکنولوژي هر گرایی جبر دیدگاه طبق. است شده انسانی

 کند می روبرو

مشروعیت رژیم هاي سیاسی در تحمیل یک هویت . بین المللی شدن ارتباطات وتضعیف پیوندهاي سنتس وکاهش اقتدار

نظام که براي  نخستین بارکنترل همه جانبه کنترل مرز هاي عقیدتی به واسطه رشد فضاي مجازي باعش گردیده است . مشروعیت بخش 

از این سو میتوان چنین نتیجه گرفت که اگر چه .اجتماعی با چالش جدي مواجه است  هاي سیاسی بر روند درونگري و هویت یابی فردي

به مثابه حوزه ي زندگی اجتماعی امري دشوار است اما از آنجا که دستبایب به یک هویت عام ومورد توافق همگان در این حوزه مجازي 

تحت چنین شرایطی .نب افرا دوگرو هاي اجتماعی غیرممکن است هویت از فضاهاي متناقض شکل میگیرد دست یابی به هویتی یگانه از جا

 .و زمینه براي گروه هاي مختلف سیاسی اجتماعی  مختلف فراهم میماند.روند هویت یابی با توجه به آن همواره امري گشوده باقی میملند

 در تـینترنا ياـه  اختـس  رـیز توسعه   هـک دـکن  یـم باـیجا لاـیجیتد یـساکر مود هـب سنتی يلگوهاا از سیاموکرد هچهر تغییر

 ارقر هارکشو ینا يها لتدو رکا رستود در آن، طریق از انندوشهر مدنی زيسا گیردر و دوـش هـگرفت يدـج عهـتوس لاـح در يهارشوـک

 دگیر
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 منابع و مراجع

 

 چاوشیان،تهران نشرنیگفتگوهایی با امانوئل کاستلز،ترجمه ي حسن (1483)ل ومارتین اینسئکاستلز امنو [1]

 نشرامیرکبیر: تهران محسنی، منوچهر و ساروخانی باقر مترجم.  جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی (1431)کازنو،ژان  [2]

 جدد و تشخیص،جامعه هویت شخصی در عصر جدید،ترجمهت( 1438)گیدنز،آنتونی [4]

 جهانی شدن و فرهنگ هویت،تهران نشر نی( 1481)گل محمدي،احمد [3]

 121-124،صص4فصلنامه رسانه،ش"اینترنت و حوزه ي عمومی"(1484)زاده،محمدمهدي  [ ]

 . 1،ص21دیدار آشنا،شماره .«  ینترنتةا پدید »،ماهنامة(ر شهریو1481)علی دي،مسعو [1]

 هپگا نامة هفته "اتیـطالعا   ةـجامع اـت ییادـبتا   ةـجامع از رـبش اطیـتبار سایلو لتحو سیر "(1481شهریور)عاطفه ن،کاار [3]

 .11ص 214زه شماره حو

 " جتماعیا ندگیز در آن نقش و ینترنتا"   (1483)شفیعی،شفیع [8]

 نامةروز  هیوگر و ديفر هویت لتحو بر ( ینترنتا   هیژو تباطی بهار نوین فناوري هاي تأثیر" ( 148اسفند) ، علیرضا. م. فایضی [ ]
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