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 )طرح مسئله( مقدمه. 1
)منظور   یواقع یها اجتماعاز کنشگران فعال گره  یکی  هشیهم  خیدر طول تار  رانیطالب در ا

 لدیف دگاهیاست که در د گریکدیکنشگران با  یو مواجهه ییارو یرو  یهادانیم ؛یاز گره اجتماع

 یگروه اجتماع نیبودند. ا یسنت ینید ی( در نهادهاشوندیم میتقس یو مجاز یبه دودسته واقع

 یرهنگف  ،یاجتماع  یهاوجود نقش لیاست، به دل  یدارنیو د  نید  یدر حوزه  تیمرکز  یراکه دا

 لی. طالب به دلدنشویدر مسائل جامعه شناخته م یاز مراجع اصل یکیعنوان به یاسیو س

حضور در  لیهستند و به دل ینخبگان یوجهه یدارا هیهمچون نهاد حوزه علم یتیترب یبسترها

و  ی. با وقوع انقالب اسالمکنندیم ینیآفرنقش یروشنفکران اجتماع نوانعبه غ،یتبل یعرصه

ها آن اراتیطالب، انتظارات و اخت یاجتماع گاهیو جا یاسیس ینیآفرگ شدن نقشپررن

طالب  ه،یعلم یهاحوزه یها از سوعرصه ریسا یریگیو با به وجود آمدن لزوم پ افتهیگسترش

تحوالت فنّاورانه در سطح   ران،یشدند. در کنار تأثیر انقالب ا  یعمجبور به ورود به موضوعات متنو

ها با پلتفرم برودکست و در حال ث شد تا طالب مخصوصا  پس از گسترش رسانهباع یاجتماع

از  شیکه پ یو در کنار نقش نخبگان ندشو یعموم یفضا ریدرگ یاژهیحاضر برودبند، به شکل و 

خود را  یغیو تبل یتماعبود نقش اج هیعلم یهادر سطح حوزه یرپرو اساس عالم اسالمی انقالب

عامه که ها با فرهنگآن یوستگیطالب و پ یهانقش شی. افزاایندنم یریگیپ ش،یتر از پپررنگ

 یمتعدد  ابعادکنش طالب را در هر زمان با  باعث گردید  شد    انیکه ب  یبا تحوالت  یکنون  طیدر شرا

ها و خودهای در هویتیکی از موضوعات که امکان تحول در آن وجود دارد تحول . کندمواجه 

طالب   یهابا کاوش صفحات و پست  میمترصد  مقاله  نیدر ارو  ت. ازاینطالب در فضای مجازی اس

ازآن تالش و پس  یطالب را بررس  ی کنشگریهاهها است گونآن  یطلبگو خود  تیهو  انگریکه نما

 .میینما یدبنرا صورت یمجاز یفضا یهاتیظرف ی موجود درهاو چالش هاتا ظرفیت میینما

 است از: عبارتبیان نمود  وانتیمکه در اینجا  سؤال رو نیازا

 ؟اندکدم ی هویت طلبگی در کنشگری طالب در فضای مجازی هاگونه ▪

 ؟ باشندیمیی هامشخصهو  هامؤلفهدارای چه  هاآن یهاتیها و ظرفچالش ▪
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 ادبیات نظری. 2
 رسانه جدید. 2-1

 که در 2ای«، جای مفهوم »چندرسانه1990هه در اواسط د 1اصطالح »رسانه جدید«

عنوان قدیم های دیگر را بههای تجارت و هنر به وجود آمده بود را گرفت. جدید بودن، رسانهرشته

کرد و از این منظر دارای معنایی منفی بود. از بعد دیگر این مفهوم در مقابل رسانه تعریف می

باط اد ارتو خصوصیات سیال و متغیر بودن، ایج گیردطور خاص تلویزیون قرار میجمعی و به

ای شدن وابستگی زیادی های جدید به رایانهرو رسانهاینفردی و میانجی بودن را در بردارد. از

های دیگر همچون عکس و متن ها، شکل دیجیتالی شدن رسانهدارند اما بدین معنا نیست که آن

 نان،یکو    ونی)چ باشند.مستقل در پخش اطالعات میهای  های تعاملی یا رسانههستند بلکه رسانه

ی الحظه، سریع و 5های میانجیگری دوبارهها را دارای شاخصهآن 4و گروزین 3بولتر( 2-1: 2006

های عنوان »خوانش رسانهو دیگران در اثری به 8تعریف کردند. مانویچ 7ایو مافوق رسانه 6بودن

یگر، جدید بودن . در نگاهی ددانندای شدن مینر و رایانهجدید را اتحاد تدریجی ه  جدید« رسانه

نگاه، جدید بودن بر  نیا بنابرشده باشد. باید مسبوق به سابق نباشد و از چیز معمولی تفکیک

در رویکردی دیگر جدید بودن   سابقه بودن تأکید دارد.فرد بودن و بیانگیز بودن، منحصربهشگفت

دارد. جدید در این  داللت بر تکراردهد، بلکه در درون خود میفرد نسادگی معنای منحصربهبه

باشد. بر اساس این تعریف، نگاه یک مفهوم مدرن است که منشعب از تکرار و جدید شدن می

جدید بودن، به معنای برطرف کردن خرابی، نقصان و زنده کردن چیزها و موضوعاتی است که از 

ها، رؤیاها و دارد که تئوری رسد این توانایی رانظر میبین اینترنت به اند. دراینبین رفته

، 9تواند دموکراسی آتنیطور مثال فضای مجازی میساختارهای قدیم را مجدد بازسازی کند. به

چیون و . )داری را از بین ببردرا ایجاد کند و ساختارهای سرمایه 10فضای عمومی طبقه متوسط

ردی با رویک است. او  این حوزه یورگن هابرماس شخصیت در نیتربزرگ. (3: 2006کینان، 

 
1. New Media. 

2. Multimedia. 

3. Bolter. 

4. Grusin. 

5. Remediation. 

6. Immediacy. 

7. Hypermediacy. 

8. Lev Manovich. 

9. Athenian democracy. 

10. bourgeois public sphere. 
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های جدید را عاملی در ، در تحلیل این تأثیر، یک گام به جلوتر گذاشته است و رسانه گرااعاجم

نامد. هابرماس با اشاره به نفوذ دولت و سایر نهادهای ی عمومی جایگزین میجهت تشکیل حوزه

با  داند؛ اماومی میی عمز فئودالی شدن حوزهبا دوران جدید را عصررسمی در افکار عمومی، 

گیری حوزه تغییر رویکرد منفی هابرماس، او وسایل ارتباطی جدید را دارای ظرفیتی برای شکل

 (145: 1389داند. )خانیکی و الوندی،عمومی جایگزین می

جدید های شناخت رسانه ها اشاره شد، تأثیر مهمی درزمینهتمام مفاهیمی که در باال به آن

(. 3: 2006چیون و کینان، )کنند. ای شدن تأکید میی بر رایانهطور ارادی یا غیرارادبه دارند، اما

ببینیم و  1های پیوستهداده های قدیمی را به شکلمانویچ تأکید دارد، این اشتباه است که رسانه

وه کور را جدید جلهای مذدر نظر بگیریم. چیزی که رسانه 2های گسستههای جدید را دادهرسانه

باشد، اما طریق کد عددی است. عددی بودن اگرچه به نظر مهم نمی دهد تولید و عرضه ازمی

دهد کند بسیار زیاد است. این ویژگی اجازه میتحوالتی که گسترش دیجیتالی شدن ایجاد می

 ل داده شوندشامل هنر، موسیقی و متن(، دوباره ساخته، اداره و انتقا) بازنمایی اشکال فرهنگی

های کند آن است که فهم عمومی از رسانهمانویچ بیان میای که . نکته(6: 2008ان و بییر، گ)

کند. بر طبق این تعریف، جدید، آن را با کاربرد رایانه در توزیع و ارائه و نه در تولید درک می

ن که همان متولیشوند درحاعنوان رسانه جدید شناخته میمتون منتشرشده بر روی رایانه، به

شوند. او معتقد است اگر نیاز به فهم تأثیرات رسانه جدید نامیده نمیصورت چاپی،  منتشرشده به

عنوان یک ماشین برای ای شدن بر روی فرهنگ است، ترجیحی وجود ندارد که رایانه بهرایانه

 .لویت پیدا کندارائه و توزیع فرض شود و این خصوصیات بر وجه تولید و ذخیره کنندگی آن او 

، 4کاری کردن، دست3ای بر همه مراحل ازجمله مالکیت رایانهمانویچ معتقد است انقالب 

در اواسط قرن کند؛  در تشریح این مسئله مانویچ بیان می مؤثر بوده است.  6و توزیع  5سازیذخیره 

. از طرف دیگر های عددی توسعه یافتدادهها بر رویبرای اجرای حساب بیستم استفاده از رایانه

سازی ای مدرن بودیم که اجازه ذخیرهی رسانههایفنّاورا شاهد رشد  زمانی رخ داد که مجنبش هم

های کرد. این دو واقعه باهم ترکیب شد و رسانهصورت عددی میسر میای را بهدیگر اشکال رسانه

 
1. Continuous. 

2. Discrete. 

3. Acquisition. 

4. Manipulation. 

5. Storage. 

6. Distribution. 
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. این تحول (20-19: 2001مانویچ، )انه، توانستند به شکل کدی، ترجمه شوند دیگر از طریق رای

 آمد که عبارت بودند از:های جدید به شمار میرات دیگر رسانهسرآغاز تحوالت و تأثی

شده بر روی رایانه و یا خواه تغییر  های جدید خواه ساخته همه موضوعات رسانه   : 1نمایش عددی .  1

های  این فرایند، رسانه گ باشند، ترکیبی از کدهای دیجیتالی و عددی هستند. در  ای آنالو از منابع رسانه 

های  صورت ارزش های گسسته تبدیل نمایند و هر نمونه به های پیوسته را به داده داده   توانند جدید می 

ای مانند »بیت« مشخص گردند. از سوی دیگر محتوای رسانه جدید  شده های تعریف عددی و طیف 

 ( 30:  2001یچ،  مانو ) ریزی شود.  کاری و برنامه به شکل الگوریتمی دست   تواند می 

صورت موارد به  ریو ساها  ای مانند تصاویر، فیلمن معنا که اجزای رسانهبدی  :2ای شدن پیمانه .  2

تر جمع و ی بزرگهانمونه. این اجزا در شوندیمنمایش داده های گسسته ای از نمونهمجموعه 

 (30: 2001نویچ، ما)استقالل خود را حفظ نمایند.  توانندیمگردند، با این قید که یمترکیب 

ی جدید تنظیم خودکار یا اتوماسیون هارسانهاصل دیگر در    :3ا اتوماسیون تنظیم خودکار ی.  3

ر اصل دوم ی که دامانهیپکه در اصل اول بیان شد و ساختار  هارسانهاست. کدگذاری عددی 

 کاریتولید، دستها در بسیاری از عملیات در  طور خودکار رایانهکه به  دهدیماشاره نمودیم، اجازه  

 .(32: 2001مانویچ، )ی درگیر شوند. ارسانهو دسترسی 

صورت دستی عناصر صوتی، ی انسانی بهی قدیم، تولیدکنندههارسانهدر  :4تغییرپذیری. 4

بار و و نظم آن یک آوردیمتصویری و متنی را در یک ترکیب یا در یک تسلسل خاص گرد هم 

و در  شودمیی و تکثیر شده در تعداد زیادی کپساختهگردد. ترکیب یمبرای همیشه تعیین 

همه است که تولیدات    5مشابه منطق جامعه صنعتی  . این نوع انتشارگیردمیاختیار مخاطب قرار  

ی هایکپجای ی جدید در مقابل، دارای ویژگی تغییرپذیری هستند و بههارسانههستند.  کسانی

انسانی تولید  مؤلفه وسیلبه نسبتا که  اندشدهت های متفاویکسان یک محصول، باعث رشد مدل

و در زمان   تولید است که بر اساس نیاز  6پساصنعتیی جدید شبیه منطق  هارسانه. منطق  شوندیم

برآمده از فرهنگ  هادادهرو در عصر رایانه، کاری وجود دارد. ازایندر تمام مراحل امکان دست

 (37-36: 2001ویچ، مان) .باشندیمفرد بشری ربهتولیدکنندگان هستند و نوعی تجربه منحص

 
1. Numerical Representation. 

2. Modularity. 

3. Automation. 

4. Variability. 

5. Industrial Society. 

6. Postindustrial logic. 
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صورت اتوماتیک از کاربر رایانه گرفته شود و به  تواندیم  هاداده   پیکربندی و پیوند اطالعات:.  5

ی هارسانهها عنصری اضافه شود و محصول جدیدی تولید گردد. از سوی دیگر  شده، به آنترکیب

با موضوعات مشابه آشنا وضوعات موردبررسی، کاربر تا در م کنندیمجدید این امکان را فراهم 

 (39-38: 2001مانویچ، ) اشند.شوند تا بتوانند امکان انتخاب داشته ب

های دیجیتالی« مشخصاتی درآمدی بر رسانه»مشابه مانویچ، در کارش با عنوان  1فلدمن

جدید  هایبرای رسانه 4و خنثی 3، فشرده2ای شدنکاری، قابل شبکههمچون قابل دست

ی شدن، فشردگی و اشبکهی،  هایژگیو به   توانیمتشابهات نظر او با مانویچ    ظ با لحاشمارد.  برمی

ایجاد  5توان پروتکلهای دیجیتالی آن است که میخنثی بودن اشاره نمود. ویژگی مهم رسانه

ی . مؤلفههایی باهم مرتبط شوندتوانند از طریق شبکههای جدید میکرد. به این معنا که رسانه

فیزیکی نبودن، توسط تعداد  زمان به دلیلطور همکند که اطالعات بها فراهم میمذکور امکانی ر

ها، توان بیان داشت، شبکهرو میو با هزینه پایین مبادله شوند. ازاین سرعتبهزیادی از کاربران 

 هایید به نسبت آنکه شبکههای جدکستلز معتقد است رسانه.  ها را تغییر داداقتصاد و توزیع رسانه

های اجتماعی وی محرکه برای ظهور شبکهعنوان نیرهای سخت ایجاد کنند، بهاجتماعی با گره

نمایند که عصر به این مطلب اشاره می 8و گولیا 7، ویلمن6معاصر که فردمحور هستند. رینگلد

باشند. بنابراین قابلیت تمایز میی ظهور اشکال مجازی اجتماع قابلوسیلههای جدید بهرسانه

ها هستند ی شبکهباشد که هم گردانندهی میها همراه با اشکال اجتماعای در حوزه رسانهبکهش

ی های دیجیتالی که بیشتر جنبهویژگی دیگر رسانه. توانند نتیجه این قابلیت باشندو هم می

کاربر دن دارند. این قابلیت به  ها قابلیت فشرده شها در این رسانهتکنیکی دارند آن است که داده

به شکل دیجیتالی در یک فضای فیزیکی کوچک  دهد که اطالعات زیادی رااین امکان را می

لوهان آن را عامل انتقال از و با هزینه کمتر منتقل نماید. این قابلیت چیزی است که مک فشرده

اضر های دیجیتالی در حال حنهداند. بدین معنا که رساهای جدید میهای قدیمی به رسانهرسانه

طرف های دیجیتال را بیهمین دلیل فلدمن رسانهرا دربر گیرند به  هارسانهتوانند سایر می
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، ارتباطات 2همین موضوع یعنی ادغام ارتباطات راه دور  1دایک(  8-7:  2008)گان و بییر،  نامد.  می

فرایند  ن ویژگی و اصطالحا  به آنتریهای جدید را مهمدر رسانه 4و ارتباطات جمعی  3ایداده 

) مانند ترکیب خطوط و تجهیزات ارتباطات 6ح زیرساختگوید که دریکی از سطومی 5همگرایی

)مانند   8ای(، مدیریتتلویزیون وبی بر تلویزیون ماهواره  سوارشدن)مانند    7ای و تلفنی(، انتقالرایانه

و اطالعات(   های ارتباطاتترکیب سرویس)مانند  9استفاده شرکت کابلی از خطوط تلفنی(، خدمات

(. عالوه بر 7: 2006افتد )دایک، اتفاق می ای(قرار گرفتن متون رسانه همکنار ) 10و انواع داده

ی جدید در انقالب اطالعاتی معاصر، افزایش هارسانهدومین شاخصه ساختاری همگرایی 

و  هارسانهرا در حوزه کاربردی معنای دقیق این مفهوم  11ی تعاملی است. دایک و ووسهارسانه

آن است توانایی  12فضاییکه بعد  . سطح ابتدایی تعاملکنندیمه ارتباطات در چهار سطح ارائ

اهمیت بیشتری در  13در قرن بیستم، الگوی خطابه. باشدیمارتباطات دوطرفه یا چندجانبه 

را در  14د ایجاد هماهنگیو کارکر هارسانهی ارتباطی همچون رادیو، تلویزیون و دیگر هارسانه

ی یک وسیلهزمان اطالعات برای مخاطب و کاربرهای محلی، بهتوزیع هم. کرددیم فایامعه اج

گیرنده با در نظر گرفتن سرعت، زمان و موضوعات اصلی، ویژگی منبع یا تصمیم عنوانمرکز به

به بیرون آمدند و به ی جدید از مدل خطاهارسانه. در مقابل این ویژگی، ی قدیم بودهارسانه

و به   اندشدهو همگراتر    تریتعاملها  رو آن. ازایناندکردهحرکت    16گوو گفت  15الگوی مشورتسمت  

 اطالعاتها موضوع، زمان و سرعت انتشار اند که در آنای سوق یافتهشدهی ادغامهاشبکهسمت 

 گونهنیادر بیانی شیوا  17(. پاپاچاریسی12-8: 2006)دایک،  شودمیوسیله کاربران مشخص به

ها، ها، ادارهها، اتاقکه خانه یکیزیازلحاظ ف وارهایباال رفتن د یمعمار دارد که مقابلیان میب
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مجدد مرزها، منجر به از  شیآرا نیا کندیسخت را از هم جدا م یها و تمام ساختارهاساختمان

دن دادست  از ز،یروتیالحات مدر اصط ایفرد کنش متقابل با مکان دست دادن ارتباط منحصربه

سطح  .(306: 2010)پاپاچاریسی،  سپاردو تعیین آن را به کاربر می شودیفهم از مکان م کی

وقفه کنش و واکنش زمان، چندجانبه بودن و تسلسل بیهم و به باشدیمتعامل  1زمانیدوم بعد 

 و سطح گیردمیکاربر قرار اشاره دارد. امکان انتخاب زمان و مکان تولید و دریافت در دسترس 

 یفّناوررو (. ازاین8: 2006دایک، شود )میهای تعامل ممکن ی طرفوسیلهباالیی از کنترل به

فراهم زمان با مخاطبان چندگانه هم ایطور مجزا افراد، بهکنش متقابل، ارتباط برای  یاصحنه

املی نقش تع توانندیم 2رفتاری( فرستنده و گیرنده در بعد 304: 2010)پاپاچاریسی، . آوردمی

. ی نیاز او ایجاد کنندجنبهزمان تغییر دهند و تحولی در تعادل قدرت کاربر و  خودشان را در یک

. در حال حاضر این سطح از تعامل تنها در ارتباط باشدیمتعامل کامل  شرط الزم برای    3ذهنیبعد  

. البته این نوع ودشمید که با آگاهی انجام  ها و حیوانات وجود دارچهره به چهره و باواسطه انسان

 (.8: 2006پذیر است )دایک، مصنوعی نیز امکان باهوشتعامل در ارتباط مستقیم 

 . بازنمایی خود2-2
به  دیو با ستیفنّاورانه ن ندیفرا کی تنها ییهمگرا کندیمطرح م یک گام جلوتردر  وزید

و  دیتول نیب زیو باعث کاهش تمااست  یگمنطق فرهن دارایکه  یزیعنوان چمنظور به نیهم

شده  یاو رسانه یانجیمصرف، ساختن و استفاده کردن از رسانه و ناظر فعال و منفعل فرهنگ م

همگرا شدن کنش متقابل  یبرا یتیظرف یاطالعات یهایفنّاور یهایژگیو  نیشناخته شود. ا

 یهدهندشکل یاجدد زمان و فضم یدهو نظام یدوباره منابع اجتماع بیترک ،یاجتماع یفضاها

رو است که دریفوس به نقل از شری ( ازاین306-305:  2010)پاپاچاراسی،    .هستند  یریپذجامعه

که به خودمان چونان موجوداتی تغییرپذیر، در  کندیماینترنت ما را تشویق » :دیگویمل تارک

رفت نگاه کنیم« )دریفوس، و همیشه در حال پیش ریپذانعطاف، متکثر، رمتمرکزیغحال تکوین، 

پروفایل عضویت، ارتباط با فضاهای شبکه اجتماعی افراد را برای ساختن یک (. 104: 1383

های اجتماعی سازد. فضاهای شبکهدوستان بالقوه و آشنا و مشاهده تعامالت دیگر اعضا توانمند می

 دهد ور افراد قرار میدر اختیاای را های چندرسانهها و ظرفیتهمچون متن، عکس هاییفرصت
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ی که در تربزرگرو سؤال ازاین .(304: 2010)پاپاچاراسی،  کنندرا تسهیل می «ازنمایی خودب»

این تحوالت  تأثیرها باید بدان پرداخت، های فضای مجازی با سایر رسانهتفاوت با شناختاینجا 

 بر انسان، خود او و بازنمایی آن است.

گیرد. موردبحث قرار می  شناسی همیشهبرانگیز در نگاه جامعهلشعنوان یک مفهوم چاخود به

 گرددیمفرد بودن، محدودشده تغییرناپذیر تبیین عنوان منحصربهشخص به طرفکدر ی

یی تخیلی و رمانتیک که گراانسانبرآمده از نگاه  بااقتدارخود مطلق و ( 94: 2007)رابینسون، 

(، در سوی دیگر ادعای 98-97: 2006گیرد )اسمیت، میگرایی سوژه نشئت نوعی از مرکزیتبه

 ریدر مقابل سا زیکل متما کی عنوانبهاز خود  یعموم فهم ی قرار دارد و ذات بجای یخود تجرب

ابزارها و  لهیوسبهاند تواول، خود نمی  در نگاه .دهدقرار میمورد مباحثه و مناقشه را  یهاکل

 افتهیعنوان بازتاب ساختبه ر خوداده شوند اما در نگاه اخیهای ارتباطی تعیین و بازتاب دمحیط 

مفهوم ما از خود  گریدعبارتبه .شودیم فیتعر یگریو قضاوت د افتهیمیتعم یگرید لهیوسبه

تصور و پندار نسبت به ذهن   قیاز طر  ندیفرا  نیخودمان است. در ا  یاجتماع  یابیبرداشت ما از ارز

و هر آنچه به شکل  رهی، دوستان و غش، اهداف، کردار، کاراکترکه در مورد ظهور، من گرانید

نهاده  انیگانه بنسه ندیفرا کی. خود بر شودیمدریافت است خود  رگذاریآن تأث لهیوسمختلف به

 نکهیبه ظهور برسد. دوم ا گرانید یکه چگونه آن برا کندیم ریشده است. اول آنکه خود تصو

و  یپاسخ احساس کیخود  نکهیدارد. سوم ا گرانید یهانسبت به قضاوت یخود چه تصورات

است،  نیکنش متقابل نماد یروش، خود ثمره نیدهد. در ابه آن قضاوت را پرورش می یجانیه

 گرانیشده از د یرسازیتصو دید قیخود از طر یابیدار از ارزادامه ندیراف کیبلکه  ستین ستایا

ساخت کامل   ندین را با فراو آ  کندیاز خود را رد م  احساس  یکیولوژیب  یهسته  این دیدگاه  .است

پاسخگو به آن  ،که در آن فرد است یندی. خود محصول فراکندیم نیگزیکنش متقابل جاخود 

شود. ساخت خود از ساخت خود می  یپاسخ قسمت  این  و   دهدینشان م  یگریچیزی است که به د

ساخت   یندهایمحصول فرا  یفاعلمن    دوگانه است.  کیبه شکل    یو من مفعول  یمحصول من فاعل

 ابژه  ی و گریعنوان داز خود به  یآگاه  کیواحد  درآن  و  به ماهو خوداز خود    یآگاه  کیخود است،  

-94: 2007)رابینسون، است.  یجواب فرد به من مفعول یساخت من فاعلرو ایناز .کندپیدا می

خود را  اوتوسعه داد.  شیبه فن نما ی آنسازهیشب لهیوسبهخود را جلوتر در گامی  گافمن .(95

خود  یریگشکل ندیشفاف کردن فرا ی( برارونی)جهان ب یجهان نیا تیکنش و فعال قیاز طر

های نمایش یبرا ی کهاچندگانه یخودها. دهدموردمطالعه قرار می شیعنوان محصول نمابه
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نش متقابل را ازلحاظ خود مخاطرات ک ،یگافمن یشی. در مطالعات نماشوندایجاد میچندگانه 

کند. از قبول بدانند عمل میگران قابلتعامل گریکه د یریتصو شینما و در تیریمد یکیاتژاستر

گرفته توسط با انتظارات شکلمطابق استوار  تیهو کدارد یآن، خود کوشش  یاجراها قیرط

 .(97: 2007، )رابینسون دیو صحنه قالب کنش متقابل ارائه نما تیی موقعوسیلهمخاطب و به

. فرض نموده است یاولیکامال  ماک ی راذات بشر ی آن است کهبه نگاه گافمن یعموم ضیتعر

مبنا  ی. اگرچه بندیبیو هدفمند م گرلهیخودپرست، ح اتیعنوان موجودکه مردم را به ینگاه

 یعاتاطال بعد یعنیمتقابل  کنشدر مورد  یجنبه تفکر گافمن کیتنها بر  ریتفس نیااما  ست،ین

وجود دارد و  یگریجنبه د نجای. اکندیارائه م گرانیاستثمارگرانه از د ریفستمرکز کرده است و ت

 یبنداست که انواع مختلف از توجه کردن و احترام را مفصل  یمیدورک  ینییآن تمرکز بر مفهوم آ

کنش  یبه فضا ینید نییدر مورد آ یمیتفکر دورک. میدهیم میعمت گرانیکه ما به د کندیم

 یانبوه قیکنش متقابل از طر یفضا که آن کندیاست. گافمن بحث م دهداکریپ یمتقابل تسر

احساساتمان نسبت به  یخودمان را برا یاحترام و اعتنا ام ،ردیگیکوچک انجام م یهااز کنش

. میداریمحفوظ نگه م  گرانیما انتظارمان را نسبت به رفتار مناسب از د  م،یدهیم  شینما  گرانید

 قیطر نیشوند از ا دهیمتقابل دکنش  یهانییعنوان آتواند بهوچک میک یهاکنش نیا رو نیازا

تا  میخواهی. برعکس، اگر ما ممیکنیاظهار م گرانیبا د اتمانرا از ارتباط یمناسب وهیکه ما ش

ل کنش متقاب یهانییهمان آ یگریانجیم قیاز طر م،یرا مورد سرزنش و طعنه قرار ده گرانید

دو  شنهادیگافمن را به سمت پ ،کنش متقابل ینیی. توجه به بعد آمیدهیکار را انجام م نیا

 فتد،یاتفاق ب بخشتیارتباطات متقابل رضا نکهیا یاسوق داد. بر ییمبنا یاجتماع یقاعده

 با  یرفتار کنند که تقر  یاوهیش  کیخودشان در    دیها با)آن  قانون احترام به خود  کی  دیاشخاص با

مؤدبانه  گرانیبا د دیها باقاعده محتاطانه )آن کیدهد( و  شیرا نما ییشرو یاحترام و پ ،یبزرگ

ممکن است بر کنترل اطالعات تجاوز  ینییآ یهاتیحساسرو . ازاینرفتار کنند( را دنبال کنند

ما خودمان  کهیهنگام یعنیدارد؛  یاخالق یخود ما مشخصه شی. گافمن معتقد است نمادینما

تا  میدار یحق اخالق کیپس ما  م،یکنیآموز( ارائه مدانش عنوانبه)مثال   یخاص یوهیا در شر

. حقوق و ندیرفتار نما وهیمعلمان( با خودمان در آن ش )مثال  گرانیکه د میانتظار داشته باش

 گرانید  یتلق  نکهیا  ایو    میکنیارائه م  گرانیاست که ما خودمان را به د  یاز چگونگ  یقسمت  فیتکال

 بنابراین؛ شودیکنش متقابل ساخته م اتیدرون جزئ یالتزامات اخالق گر،یدعبارتاز ماست. به

جامعه وجود داشته باشد بلکه در مواجهات  در یلیکه به شکل تفص ستین یزیچ اتیاخالق
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»فرد  گوید:این سخن گافمن می دییتأدر  هستند. دشوندهیگر و تجد یانجیروزانه م یاجتماع

 ریتصو  کیدارد که    یضرور  یمشغول. بلکه او دلستیوستدش ن مشغول چرخش در حوزه دادصرفا  

الزم است که اقتضائات  یمهم هنگام نیکند. ا یبانیرا پشت گرانیاز خودش در نگاه د یداریپا

و  یرو هماهنگهستند، ازاین ینیبشیپرقابلیغ اریبس اتیفیک نیو ا گذاردیبر او تأثیر م یمقطع

رو است که (. ازاین100-98: 2006« )اسمیت، و الزم است یطور مداوم ضروربه 1«خودکار »

قبول را ی تصویر قابلمنظور ارائهبهگافمن کنش متقابل میان فردی و چگونگی نمایش افراد 

 کیدرصحنه شود. صحنه قائل میکند و تمایزی برای صحنه نمایش و عادات پشتتحلیل می

بینند با ارائه که می ییهاآن ید آگاه است و براشومی دهیوسیله مخاطبان دبه نکهیکنشگر از ا

 نیکه مفهوم چهره او را از ب یاناز معدهد و نمایش می یخاص یاجتماع یها و قراردادهانقش

خواهند ها میآن  کهچناناو    تیشخص  / ریکه ارائه تصو  یزیچ  نیکند و همچنمی  ید فروگذارنببر

صحنه متفاوت پشت طیمح ،یدر محفل خصوصد. رفتار کنشگر نگذارمی کند کنارخراب می

بر این اساس   .(101:  2013وسکنسلوس،  )بولینگهام و  باشد  نمی  ازیخواهد بود، چراکه آنجا اجرا ن

 کی ای ینییآ یدر باز گری»خود« بازخود هم دارای نقش بازیگری و هم جایگاه نمایشگری دارد. 

 اما شوداجرا نشان داده می کی شینما یانسان فهیدر وظ شتریکه باست  ییهاسازنده برداشت

 یعامل فعال  شگر،ینما  ای  گریان بازعنوخود به  .، محصول کنش متقابل استنمایشگرعنوان  خود به

دو نوع خود، جوانب  این .کندیرا ابداع م ییارو یرو  کیکنش در  یرهایاست که خطوط و مس

 نیب یدیمشهور م زیاثر متقابل تما کردن یعمل جهینت و کرده  ریرا تسخ یگافمن هیمهم تفکر اول

، دیگویم 2که گافمن از بیمارستان روانیهنگامی. اما است من مفعولی() می و ی )من فاعلی(آ

طور در دیدگاه او دو مفهوم از خود به دهد.اش را از ساختار خود توسعه میشناسیتفسیر جامعه

که در تمام تعاریف نهادی از رفتار شود. یکی خودی است می هرمکرر در بیمارستان روانی ظا

گیرد و خود دیگر آن است که در سرچشمه می است افتهیتجسممناسب نقشی که برای بیمار 

. 3(کنندهمحافظتمقاوم و کننده )جبرانکند، یعنی همان خود برابر تعاریف مذکور مقاومت می

نگاری گافمنی بر کنش متقابل ردمتمرکز م مایشگر متأثر ازاین دو مفهوم یک تغییر از بازیگر و ن

. کندیمدر مورد آنچه بیمار باید باشد ایجاد  یسازمانو محدودیت  نهیزمچهره به چهره به 

کند تا از جامعه مدنی جدا باشد و دوباره عنوان ماده خام رفتار میبیمارستان با بیمار به

 
1. Self-work. 

2. Asylums. 

3. countervailing self. 
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ی هاهیپا کردن دایپ لهیوسبه نهشناساروانن را از حمالت ی شود اما بیماران خودشادهسازمان

کننده مقاومت  نوانعاو به  مار،یب  اتیعمل  دانیدر تمام م  روازاینکنند و  شناخت خود محافظت می

ی انباشت سلسله جهینتی ریگجهتاین  .ابدییانتظارات تجسم م نیاز ا یبرخ یو تنزل دهنده

ونگی ساخت خود مانا در خارج مار است که به سمت درک چگی بیلهیوسبهتجارب تحمل شده 

صرفا  انتظارات نقش مستقرشده  توانندیافراد نم رو د. ازاینکنهای اجتماعی حرکت میاز آرایش

ها ممکن است کنند، آن  ینقش را باز  نکهیدرآورند بلکه ممکن است وانمود کنند تا ا  شیرا به نما

ها ممکن است نقش را آن نکهیا ای روند و رونیاز نقش ب اید کنن یبندمیو تقس کینقش را تفک

دو نوع  شنهادیپ یگافمن برا یراه را برا ش«ینما لخودشان به کار برند. حاالت »مشک وهیدر ش

 نقشزمان در  طور همو به  داکردهیپ  یوستگیکه فرد با نقش پ  یینقش، جا  رشیگشود: پذ  یریدرگ

فرد و نقش او مرتبط   نیکارشده بآش  ییجدا  هایشیوهنقش به  فاصله  شود.  وارد می  و فاصله نقش

 راهنمایی»خود«، آن را  یابلکه تااندازه کندینم یبانیکه نقش را پشت ستین گونهنیو ا شودیم

 (105-101: 2006. )اسمیت، کندیم

 خودمجازی .2-3
ود. بر این مبنا توان تحلیل نم حال بر اساس دیدگاه گافمن تأثیر فضای مجازی بر خود را می 

کنند و ظرفیتی است برای ی آنالین که فضایی را برای کاربران خودشان فراهم می هاط ی مح در مورد  

و  لر یم د توان در رویکر دیدگاه را می  اولین  ، رویکردهای متفاوتی وجود دارد.هاهویت ارائه و نمایش 

 نی کنش متقابل آفال  ی ات گافمناصطالح   مشاهده کرد که با توجه به   نی کنش متقابل آنال  در   آرنولد 

 .شوند تحلیل می   نی متقابل به شکل آنال   یها کنش   ی صحنه براپشت   یساز آماده   یها عنوان حوزه به 

کند و آسان می   کند این موضوع راو مخاطب که جداسازی فیزیکی ایجاد می  اجراکننده فاصله بین 

ویرایشگر  اآلن ش امکان بازیگری، کاربران. با افزای شوند ی م ابعاد خود آفالین و تزیین آنالین آشکار 

، چیزی را برای آوردن بر روی سازندی م ی خودشان را طراحی و هایی بازنما هستند و  جادکننده ی او 

بدون معتقدند  تورث ی واست و و  یهردو  کنند. صحنه انتخاب می مخفی کردن در پشت  صحنه یا

اتخاذ   نیآنال   تی نکته وجود دارد که هو   نیا ،  شوندی م   یساز خود چگونه مفهوم   میر ی در نظر بگ  نکهی ا 

کند که بر اساس خصلت رویکرد باپتیستا بیان می  دومین کند می  لی را تسه  ی ت یشخص  اری و اخت 

شود که با خود در   دهیتر فهم گسترده   تی جنبه از هو   کی عنوان تواند به می   نی خود آنالنمایشگری،  

نگاه از  متأثر دیدگاه  نسومی نماید. رائه پیدا می و امکان ا  ارتباط است  در  ن یآفال  یها نه ی زم  گر ی د 
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وسیله حفاظت از تصور فرد انتظار دارد تا چهره خود را به  ک ی که  ییشود آنجا می  ده یفهم  یگافمن 

دهد ارائه می  ن ی گزی نگاه جا ک ی  کر ی ب  شود حفظ کنند. مخاطب ساخته می  ک ی  ی ها برا که آن  ه یاول 

ازه یعنی خود آنالین، خود این سدهد. را شکل می  د ید سازه ج  کی  ن یوسیله آن خود آفال که به 

 ن یا کند.  آفالین را در تعامالت بعدی با آن افرادی که فرد به شکل آنالین دیده است را بازسازی می 

مخلوط شده درون چارچوب   ت یهو   یشود. بررس مرتبط می   ی گافمن   1ساخت چهره با پوشش ماسک

شخص در   ک ی است که    ی اسک م   ک ی  شود که خود صرفا   ده ی فهم   گونه ن ی تواند امی   ، ی گافمن   ی مفهوم 

متفاوت و  های گروه در این راستا آواتارهای متعدد هم برای تعامل با  . پوشد ی خاص م  تی موقع  ک ی 

هم برای حفظ چهره مطلوب امکان طراحی دارند. چهارمین رویکرد در ادامه نگاه قبلی معتقد است 

جهان مجازی سازگاری پیدا تا با نرم و قاعده درون  در فضای مجازی گرایشی است برای کاربران 

کند. ویژگی توان بیان نمود که فضای مجازی شخص را تابع یک فرهنگ غالب می کنند. در اینجا می 

 تری قو تواند سوژه را  رویکرد قبلی بر این معتقد است که فضای مجازی می   برخالف و دیدگاه پنجم  

اع واقعی برساند. در این محیط از اجتم تر گسترده ک فضای نماید و او را برای نمایش خود به ی

شود نزاکت نامیده می وسیله قواعد موسوم به جامعه با عنوان  یی که به ها ت ی محدودتابوهایی نیست،  

)بولینگهام و  گافمنی است کننده ل ی تعد وجود ندارد. این رویکرد متأثر از خود مقاومت و 

 (.103:  2013وسکنسلوس،  

 روش تحقیق. 3
 یشناسروش .3-1

توان بیان داشت که تحقیق کیفی به هر نوع تحقیقی اطالق می یشناسروش یه در حوز

 های آن از طریق فرآیندهای آماری و با مقاصد کمی سازی به دست نیامده استشود که یافتهمی

 (.1389در آن است )محمدپور،  متون  های این نوع پژوهش متمرکز بر معانی و تفسیرهای  داده  و 

 .ردیگیمی این پژوهش در گروه کیفی قرار شناسروشنظر یان داشت از مب توانیم رو نیازا

 ی دادهآورجمع .3-2
ی و در عرصه میدانی از تکنیک اکتابخانهی نظری از روش حوزهدر  هادادهی آورجمعبرای 

 شود.اسنادی برای بررسی صفحات اینستاگرام استفاده می

 
1. Mask. 
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 هایدیدگاهی نظری و مطالعه گارش فصل مباناز این روش برای ن ی:اکتابخانه مطالعه  - 1

 شود.استفاده می های جدیدرسانه مختلف در گونه شناسی کنشگری در

 یگردآور نیازاشیپانواع بسیاری از اطالعات در مورد دنیای اجتماعی  پژوهی:سند -2

 هاگزارشکتاب، اسناد )به شکل  و در دسترس پژوهشگران قرار دارند. بعضی از اطالعات اندشده

 هاکتابخانهی چاپی در  هامجموعهو غیره( حاوی اطالعات عددی هستند. اطالعات دیگر به شکل  

ی اطالعاتی هامجموعهتواند این ی موجودند. در چنین مواردی پژوهشگر میاانهیرای هاپروندهیا 

ی هاسؤالبه    پاسخگویی  منظوربهرا    هابکاود و سپس آن  مدنظرشو متغیرهای پژوهشی    سؤالا  را ب

تواند (. این روش می1390نیومن،کند )ی جدیدی ترکیب و تحلیل هاروشپژوهش خود به 

، رو نیازای را به روی میدان و فرایندهای جاری در آن بگشاید. انشدهجدید و فیلتر  اندازچشم

فلیک، د )کنیممیدان را فراهم  اعضای هایدیدگاهسناد و مدارک امکان فراتر رفتن از معموال  ا

 ی صفحات اینستاگرام طالب بر این اساس انجام خواهد گرفت.هادادهی آورجمع (. 1387

 هادادهروش تحلیل  .3-3
و از سوی دیگر بر  هدف پژوهش، مفاهیم و مضامین متون صفحات روحانیون است ازآنجاکه

ای رسیدن به بر دارجهتحتوای کیفی روش تحلیل م شودیماساس نظریات قبلی این کار انجام 

کنند که اگر هدف تحلیل محتوا را فراهم عنوان می 1. سیه و شانونباشدیماین منظور مناسب 

رامون پدیده تحت مطالعه بدانیم، تحلیل محتوای کیفی روش پژوهشی آوردن دانش و درکی پی

گذاری و مندِ کدبندی نظامبقههای محتوای متن، از طریق فرایند طبرای تفسیر فعاالنه از داده

نکته اصلی در مورد تحلیل محتوای کیفی آن است که صرفا  تعیین موضوعات یا الگوهاست. 

اند: ( سطوح مختلف محتوا را مشخص کرده1973. بکر و لیزمان )کندمحتوای آشکار را تحلیل نمی

ی عنوان محتواای بهینهعنوان محتوای اصلی و اطالعات زمهای اصلی متن بهها و ایدهموضوع

حال تحلیل ابعاد صوری متن نیز در مجموعه اهداف تحلیل محتوای کیفی قرار ضمنی. درعین

توان به سه دسته تحلیل محتوا را می نهیوجود در زمهای مرهیافت (.1390)قصری، گیرد می

. تحلیل 3 دار؛تحلیل محتوای جهت .2 تحلیل محتوای متعارف؛ .1 :اند ازتقسیم کرد که عبارت

در این پژوهش بر اساس نظریه گافمنی به مسئله بازنمایی   ازآنجاکه  تلخیصی یا تجمعی.  محتوای

نظریه یا تحقیقاتی قبلی   . اگرشودیمدار استفاده  ، از تحلیل محتوای جهتمیپردازیمخود طالب  

 
1. Hsiu-Fang Hsieh & Sarah E. Shannon. 
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در این حالت   ،ازمندندهای بیشتری نیاند که یا کامل نیستند یا به توصیفدرباره یک پدیده مطرح

گزیند. این روش را معموال  بر اساس دار را برمیمحقق کیفی، روش تحلیل محتوا با رویکرد جهت

ها بر اساس نقش کنند که تمایزات آن با دیگر روشبندی میتکی بر نظریه طبقهروش قیاسی م

دن مفهومِی دار معتبر ساختن و گسترش داهاست. هدف تحلیل محتوای جهتنظریه در آن

 .(24-22: 1390یه و یا خود نظریه است)ایمان و نوشادی، چارچوب نظر

 یریگنمونه .4
ی مجازی مورد هاشبکه  نیترمهمحال حاضر یکی از    دهد اینستاگرام درنشان می  هاپژوهش

کاربرد مخاطبان ایرانی است و استفاده از آنان روند رو به رشدی را داشته است. یکی از دالیل 

 یشخصدر این پژوهش آن است که در آن امکان داشتن یک صفحه انتخاب اینستاگرام مهم 

ی مجازی کاربر و واکنش دیگر کاربران هاتیفعالپروفایل( که انباشت منظم زمانی و مطلبی )

و البته در دسترس و نظارت عموم است، فراهم است.  دهدی او را نشان میهاتیفعالنسبت به 

ی تریعمومی اجتماعی، فضای  هاشبکهنسبت به سایر  عکس محور بودن آن    اینستاگرام به خاطر

ی از اقشار مختلف در آن عضو هستند. اینستاگرام بیشتر نمایش زندگی تربزرگف دارد و طی

ی آن در اولویت کاربران است. با اوصاف باال و با توجه به امکانات اینستاگرام و هادغدغهروزمره و  

ی برای تبلیغات ترمناسباینستاگرام فضای بهتر و که  رسدیمبه نظر  نیز طیف مخاطبان آن

ترین ابزار مهم جهتنیازاکند و پیرامون هویت و سبک زندگی فراهم می میرمستقیغمستقیم و 

است. نمونه آماری   تأثیرگذارطالب برای ترویج نمایش خود روحانی و    تبلیغی مجازی  ارتباطاتی و

ه تمرکز شد که افرادی انتخاب شوند که گویای بیشتر بر این شاخص هدفمند بوده و صورتبه

مورد از صفحات اینستاگرامی  40رو وت روحانیت در فضای مجازی باشند. ازاینی متفاهاگونه

 ها پرداخته شد. ها به گزاره تبدیل و با کدگذاری به تحلیل آنای آنانتخاب و تمام متون رسانه

 ی تحقیقهاافتهی. 5

 گیود شخصی؛ سبک زند . خ5-1
 انسان/فراانسان  ◼

یکی از خودهایی که روحانیت در بازنمایی با آن مواجه است خودشخصی اوست. در این 

ی زندگی خود یک توسعه به هادهیپدکند با روایت روزمره، اتفاقات و رابطه هر روحانی تالش می
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همذات ستان سازی با او جوانب فردی بدهد و با ایجاد فضای مشترک با مخاطبانش از طریق دا

ی را از طریق نزدیک کردن رگذاریتأثتواند  نماید. در این مورد همدلی با مخاطب می  پنداری ایجاد

تواند ی این نوع بازنمایی میصحنهروحانیت به زندگی عادی بیشتر نماید. یکی از اهداف پشت

 دارای تعلقات  هاانانسهم مثل سایر    بیان نماید که او  هاتیرواتواند با این  این باشد که روحانی می

گر ازلحاظ دینی و ا رزشی، ایشان را از اقتضائات فردی عنوان هدایتو مسائلی است و جایگاه او به

 کند.و اجتماعی جدا نمی

 معتقد/مردد ◼

این موضوع فرصتی است تا روحانیت از این بازنمایی استفاده نماید و افرادی که دچار یک 

اند اند، با مشاهده خودهایی که توانسته ود شده اورها و اعتقادات خ ندگی روزمره با بتناقضی در بین ز 

های ذهنی ایجادشده را ازلحاظ واقعی کمرنگ بین زندگی مؤمنانه و روزمره جمع نمایند پارادوکس 

ترین خصلت بازنمایی زندگی روحانی در فضای مجازی تلقی توان مهم دریابند. ویژگی مذکور را می 

فراد برای استفاده از اعتقادات، باورها و رفتارهای دینی در ساز توانمندی اینه تواند زم د که می نمو 

و آن این است که طالب مجازی، با نمایش   دارد  یلوازم باشد. البته این موضوع  بطن زندگی روزمره  

تفاده های ذهنی مخاطبان خود اس های ملموس زندگی خود برای ساختن روایت ها از مثال چالش 

نوع تعامل همدالنه با بازنمایی ایجادشده آن را به شکل واقعی درک  فراد بتوانند در یکنماید تا ا 

عنوان تبلیغ خاموش یا هدایت بر اساس عمل نمایند. این موضوع همان خصلتی است که اسالم به 

 باشد.نماید و از هدایت کالمی برتر و سزاوارتر می و غیرکالمی از آن عنوان می 

 ضو/ صنف ع ◼

بودن« خصوصیت  فردمنحصربهد بدان توجه نمود ویژگی »ای که باییگر نکتهاز سوی د

خودشخصی اوست، با عمومی شدن فضاهای خصوصی و تمام ارتباطات در فضای مجازی، تنها 

و رویدادهای زندگی هر  هاصهیخصتواند جنبه خاص داشته باشد بازنمایی شاخصه که هنوز می

و  دینمایمافراد همین موضوع را تشدید  بازنمایی منفرد از ای مجازی به دلیلباشد. فضفرد می

و سوژه بازنمایی قرار   موردتوجه  خودها  ریساشود خودشخصی در برخی از مواقع بیش از  باعث می

های روحانیت در بازنمایی خود متصور گردد. عنوان یکی از چالشتواند بهگیرد. همین موضوع می

یی هاییبازنماو  هانقشآن باعث پذیرش نیز تحوالت شرایط  ر بودن خودشخصی وممتاز و متغی

ها دچار سردرگمی در فضای مجازی شود که افراد را در خوانش طالب با شئون اجتماعی صنفی آن

 و تردید نماید.
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 کوچک بزرگ/ بزرگ کوچک  ◼

ست که هم شامل شناختی اترین وجوه خودشخصی در بازنمایی، توجه به زیبایییکی از مهم

شوند ترکیب می  گریکدگردد. در اینجا خودشخصی و خوداجتماعی با یروحانی مییط وهم بدن  مح

تا بتوانند خودروحانی و مذهبی طلبه را گسترش دهند و در بازنمایی با ایجاد جذابیت بصری 

برای مخاطب را به سمت آن جذب نماید. چالشی که در اینجا وجود دارد آن است که روحانیت 

ی غالب اجتماعی که متأثر از شرایط مدرن و پذیرش نمادهای یقهمخاطب از سلهمراهی ذوق 

ی تفاوتی نسبت به جلوهغیربومی است. بعد مثبت این تحول آن است که نگاه منفی تاریخی بی

؛ عنوان یک داغ ننگ کاهش یابد و نسل جدید بتواند بهتر با آن تعامل نمایدبیرونی روحانیت به

دارد آن است که تمایز روحانیت در بازنمایی یعنی تعلق به سطح  اینجا وجود ای که درما نکتها

گردد. از سوی دیگر بیان این عموم مردم و همدالنه با همه قشرهای اجتماعی دچار اختالل می

گرایی منحصر و شناختی امروز تنها در مدیریت بدن و نیز تجملنکته نیز الزم است که زیبایی

گرایی شناختی روحانیت در فضای مجازی آن است که با کمینهییستاورد زیباد  تبادر شده است.م

های خرد در جریان زندگی روزمره، لزوم در مظاهر زیبایی با تمرکز بر معنابخشی به فعالیت

های بزرگ را در این موضوع را کاهش دهد و آن را به یک گرایی و فعالیتپرداختن به بیشینه

 تبدیل نماید. یف مجدد لذتعمومی در بازتعر جریان

 . خود سیاسی5-2
 انتقاد/اصالح  ◼

گیری نظام جمهوری اسالمی امروز در حوزه سیاست دار اصلی شکلعنوان سهامروحانیت به

اِی عدم تقابل صحنهبا دو خود مواجه است. خود حاکمیتی و پنهانی روحانی که بیانگر هدف پشت

ی روحانیت یعنی انتقاد از وضعیت جلوی صحنهسالمی است و خود با اصل حاکمیت جمهوری ا

گرایانه گرایی خوددینی در رویکرد اصالحی آرمانس هویت مردمی و نیز شاخصهموجود بر اسا

گردد، عمده توجهات بر قوه مجریه متمرکز شود و شده باعث میباشد. تعامل دو خود بیانمی

گردد به شکل یه خودحاکمیتی وارد میائل کشور که در السایر نهادهای حاکمیتی و مؤثر بر مس

ار گیرند. در دو سر طیف، برخی با در پیش گرفتن خود حاکمیتی و رویکرد محدود موضوع نقد قر

اصطالح غیرمنصفانه اجتماعی نسبت به نظام سیاسی ی بهنقدها ابکارانه به تقابل محافظه

نقد ساختار از خودحاکمیتی، بهو فاصله نقش  شانیاجتماعپردازند و برخی با اتخاذ هویت می
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با نزدیک شدن  سوم در نگاهی دیگر خودروحانی و خودحاکمیتی حاکمیت نزدیک شوند. از سو

گرایانه به شعارهای اصلی حل را بازخوانی و بازگشت اصالحکند تا راهبه یکدیگر تالش می

مام شدن اشکاالت منع ت»یگیری اصل ی رویکرد اخیر پصحنهخودانقالبی توصیف نمایند. پشت

ای که در اینجا وجود دارد آن است که بازنمایی نظام سیاسی برای نظام ارزشی« است. نکته

تواند ریا که در نگاه گافمنی از تقابل زمان خودهای سیاسی روحانیت در فضای مجازی میهم

هان عمومی بین خودها در اذ شود را تقویت کند و یا آنکه نوعی تقابلبین نیت و عمل ناشی می

نیت در بازنمایی باید به این سمت حرکت کند که ی است که راهبرد روحادر حالایجاد نماید. این  

عنوان ناظر و ضامنی بر سالمت خودحاکمیتی و نیز ایدئولوژیک او به-پررنگ شدن خودصنفی

 تیوحانر  نیدر ب  ن راستادر ای  مسئله  ترینمهم  ی بودن طلبه تعریف گردد.و اجتماعمردمی    منشأ

 تی. خودروحانحفظ نمایند تیاز حاکمخودروحانی را استقالل  ییکه در بازنماآن است 

 گردد. فیتعرآن  لیذ یتیکار آمدن خودحاکم یرو  لیبه دل خواهدی نم

 گرانخبهپوپولیسم/  ◼

قرار دهد  موردتوجهضعفی که در بازنمایی خود روحانی در فضای مجازی او را ممکن است 

ی روحانی در امر سیاسی بر اساس ن به مسائل روز باعث شود جلوی صحنهآن است که پرداخت

زمانی و با تمرکز بر مصادیق مسائل روزمره اجتماعی، خودروحانی را به فرهنگ پایین مسائل هم

و شود در عرصه سیاسی تنزل دهد و وجه نخبگانی روحانیت که از خاستگاه حوزوی او ناشی می

ی ساختاری و بنیادین وضعیت موجود سیاسی( و در درجه باالتر ابیشهی)ر ینییتبویکرد بیانگر ر

 گفتمانی در مسائل سیاسی است کمرنگ گردد. 

 مستبد/خیرخواه ◼

ای بین خودهای روحانیت در زمانی بازنمایی خودهای سیاسی در فضای مجازی، دوگانههم

یی و خودحاکمیتی، ساختار رکز بر ساختارگراها با تمنگرفته است. در نگاه اول آحکمرانی شکل

دانند و در رویکرد دوم با تقویت رویکرد عامل می  اداری کشور را عامل اصلی اصالح مسائل کشور

ایدئولوژیکی، -گرایی، باوجود تعریف وظیفه گرایی برای نظام اجرایی کشور از باب خودروحانی

قبل از اقناع عمومی و برای آن با خودمردمی  دلیل تالقیی را به امواجههگری به شکل مداخله

دانند و دولت و حاکمیت در این عرصه را نمی  دوری از تلقی خشن بودن خود مذهبی و حاکمیتی،

ای که در اینجا باید بدان اشاره نمود آن دانند. نکتهرا تنها بسترسازانی در جهت اصالح امور می

کدام را از وجوه را به دلیل وجود تواند از هرنمی ولت و مردماست که روحانیت در تالقی بین د



 هاو چالش هایت ظرف نستاگرام؛یا یشبکه اجتماع در یتروحان یخودها ییبازنما یشناسگونه 

 

145 

راهبردی  شنهادیپآیند. حساب میها خودهای او بهدیگری در نظر نگیرد، زیرا که هرکدام از آن

آن است که روحانیت در فضای مجازی تالش نماید تصور از خودحاکمیت در نگاه مردمی که  

اهانه تغییر و ساختار احساس ستبدانه به خیرخون است از ممتأثر از هویت تاریخی قدرت در ایرا

های اجتماعی آن باشد که دیگری گیری اصلی بایدجامعه نسبت به این امر تحول یابد. جهت

باشند و به دلیل مخاطبان چندگانه در فضای مخصوصا  در سبک زندگی که دارای تنوع زیادی می

ارزشی او، مورد تهدید لیل خودروحانی و آیند به دحساب میعنوان دیگری بهمجازی بیشتر به

تا هم نگاه ارتباطات و تعامل بر رویکرد سلسله مراتبی و   قرار نگیرند. فضای مجازی محملی است

 هاشباهتبر    هاتفاوتجای تمرکز بر  هم آنکه وجوه مثبت حکمرانی بر منفی ترجیح داده شود و به

ی مختلف زندگی هاسبکفرهنگی بین  ی گفتگویریگشکلتوجه گردد. تعامل دوسویه باعث 

 نماید.گردد و تمایزها را به پویایی و رشد اجتماعی تبدیل میمی

 انقالبی/ نرمالیته  ◼

، ساختارهای درون حاکمیتی و در چارچوب دو جریان هانییآمشارکت سیاسی روحانیون به  

است تا مرجعیت باعث شده    است. همین نوع بازنمایی روحانیت از خود  محدودشدهسیاسی کشور  

ی هابرساختی دیگر ساختارهای و هاکنشو  هاتیفعالتماعی این قشر در امور سیاسی تحت اج

توان بیان داشت که کنش سیاسی روحانیون در دیگر میعبارت. بهگرددیمرایج در کشور تعریف  

ی در ی آن است که پررنگ بودن خودحاکمیتریگجهتباشد. پیامد این حال نرمالیته شدن می

توان جریان بنابراین نمی؛ است داشتهنگهآرمان گرا دور -ها را از خودانقالبیآن قشر روحانیت

ی ارسانهها انتظار داشت. فضای مجازی و سازی، نهادسازی و گفتمان سازی جدیدی را از آن

مایت از نظریات و گفتگوهای دارای تواند محملی باشد که روحانیت به شکل سمپادی با حمی

ساز شود. مفاهیم و مضامین ای جریانی حاشیههاگفتماندیده شدن معانی و    مفاهیم جدید باعث

باعث تقویت  هاگروهسازی با سایر تواند درون صنفی تعریف گردد و با تشابههم می مورداشاره

اشد و تعادل و توازن عناصر سیاسی برونی ب ی گفتمانی شود و هم آنکههادالتعامل، عناصر و 

 را به ارمغان آورد. کارعمومیافموجود در فضای 

 امت/ ملت  ◼

و  شود فیفقدان مرز تعر عنوانبه تواندیم ،یاجتماع یهاشبکه یکنش متقابل در فضاها

تر و ، بزرگ یجهان ،یمحل یهاطور متناوب با شبکهبه یو روابط ، تعلقاتهاتیمیصم، تبادالت

 باوجود. آوردفراهم  گیرند راشکل می رییتغابلق یوحوش موضوع عمومتر که در حولکوچک
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ملت و افزایش نفوذ   -آن، کاهش قدرت روابط دولت    راتیتأثآمدن فضای عمومی جهانی، یکی از  

قالب اطالعات با تخت در این زمینه معتقد است ان  1ی و مردمی است. جوزف نایررسمیغنهادهای  

است و ارتباطات را در شبکه  یی داشتهبسزاثیر ها تأبر ساختارها و سازمان مراتبسلسلهکردن 

رسمی شده   مراتبسلسلهاست. این عامل سبب کاهش احترام مردم به    دادهیجااتصاالت سیاسی  

های نسبت به هویتگرایی  دیدگاه برساخت  بر اساس  آلبرتو ملوچی(.  168  -  99 :1387است )نای،

و  ها توجه دارندبه نشانه  قبل از هر چیز اد، افرجوامع پساصنعتیمعتقد است در   شدهبیان  جمعی

 جایبهشان برخالف همتایان قرن نوزدهمی افتندکه اتفاق میهای اجتماعی جنبشرو ازاین

سر منابع سمبلیک معطوف به دسترسی اطالعات و بحث  ،  منابع مادی  و توزیع  مبارزه بر سر تولید

جای به هاتغییر رویه به دنبالو  هستندبیشتر در جامعه مدنی فعال  هاجنبشاین  باشند.می

مشارکت سیاست  ،های زندگیهایی نظیر فرهنگ، شیوهبنابراین بیشتر به جنبه، هستند ساختار

معتقدند  2ویلیام کارل و ربرت هاکت (.174: 1384و اعتراض سمبلیک توجه دارند)نش، 

د باشند. های اجتماعی جدیتوانند در مرکز دیدگاه ملوچی در تشکیل جنبشهای جدید میرسانه

 هایی از کنشگران متکثر برایگیری حلقهها به دلیل ایجاد فضای بدون مرز، امکان شکلآن

آورند، اگرچه این تکثرگرایی مانع های سیاسی چندگانه را به وجود میدهی به هویتشکل

ند. ها شوبیشتر گروهافزایی  تواند در اجتماع سازی باعث همشود اما میگیری هویت مجزا میشکل

 توانندها میهای مختلف مردمی، رسانهشده از گروههای تشکیلها معتقدند که در این شبکهآن

های ضد هژمونی دهی به ائتالفها برای شکلوطنی را ایفا کنند و باعث شوند تا انگیزهنقش جهان

 (.100-96: 2006بیشتر شود)کارل و هاکت، 

رهبر شیعه باعث شده است تا ظرفیت آن برای عنوان عیت آن بهخود دینی روحانیت و مرج

ابد. به دلیل مسلمان بودن، روحانیت ایجاد نمادها در یک محیط گفتمانی دین بنیان افزایش ی

االدیانی بدون در نظر گرفتن تمایزات برای خود گرایانه و نیز تعامالت بینهویت امت دارهیداع

یی در برابر قدرت هانشانهمجازی به سمت تولید د او را در فضای توانباشد. همین موضوع میمی

ی و نیز تعامل سازشبکهاین فرصت برای ی و جهانی حرکت دهد و از امنطقههژمونی گفتمانی 

گرایی خود امت نای صحنهپشت استفاده نماید. محورنیدی جدید هاجنبشدر جهت ایجاد 

عنوان مرکزیت در ایجاد وحدت دینی اسالمی ایران بهگیری رهبری جمهوری بنیان، شکلشیعه
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ی است. فضای امنطقهک قدرت  آن به ت  شدنلیتبدمقاومت و    هایجریانی پررنگ کردن  لهیوسبه

تواند این کارایی را داشته باشد که با در می هاتیروامجازی به دلیل پررنگ کردن قابلیت خرده 

ی غالب بازی هارسانهن را برای ی جایگزیهارسانهیک مدیریت متمرکز و گفتمان محور نقش 

نماید و روحانیت باوجود سمپادهای باال جریان سازی را ایجاد نماید و از افراد آزاده در سراسر 

تواند جهان در مقابل تهاجم و مارپیچ سکوت محافظت نماید. فضای مجازی در این راستا می

تمرکز بر های مردمی با  شبکهی مذهبی و ایجاد  هامحملی برای نزدیک شدن روحانیت به جریان

ی همچون مقاومت و ایجاد انگیزه برای رهایی از استبداد و استکبار ترعامی  هادالخوددینی با ارائه  

گردد تا پیوندهای روحانیت ازلحاظ مذهبی به سمت اهل پیشنهاد می  رونیازا.  باشدیمی  امنطقه

ای که در . نکتهو مذهبی تمرکز گردداشتراکات فراملی از سوی دیگر بر  تسنن حرکت نماید و 

ی زیاد در فضای مجازی ممکن هاسوءبرداشتاینجا وجود دارد آن است که گفتگو کردن و امکان  

 تری منفی المللنیبشود بلکه روحانیت را در اذهان عمومی باعث نزدیک شدن افراد  تنهانهاست 

را  هاسوژهی بتواند ارسانها جریان غالب شود تگو باعث مینماید. اما باید در نظر داشت عدم گفت

در بررسی وجوه منفی و مثبت آن مزیت بیشتری ایجاد دارد. برای این  رو نیازاتعریف نماید و 

عنوان یک خودمجاهد متوازن نماید و در تواند دال ذهنی جهانی را از خود بهمنظور روحانیت می

 وان شهروندجهانی بازی نماید. عنهمزیستانه را بهر خود مبارز، خودصلح، عالوه ب-ی مقاومتدوگانه

 . خود اجتماعی5-3
ی هاداغها و  گمایاستچالش در نظریه گافمنی یعنی    نیتربزرگروحانیت در خود اجتماعی با  

ها را به این سمت سوق داده که برای تصحیح شده مواجه است و همین موضوع آن زدهننگ

 تری صرف کنند.ن حوزه انرژی بیشذهنیت مردم در ای

 فرد/ اجتماع  ◼

های دیگر اجتماعی روحانیت با پررنگ شدن خوداجتماعی به دلیل تعامل با مسائل و گروه

سیر فردگرایی از دین ارائه نماید و در فضای مجازی تالش دارد تا خوانش جدیدی از سنت تف

ویت ذهنی روحانیت در رو اولند. ازاینمحورانه به تمام احکام و عقاید دینی عرضه کنگاهی جامعه

رو روحانیت حال تغییر به سمت تزاحم خود و دین اجتماعی بر امور و دین فردی است. ازاین

های اجتماعی ی او با سایر گروهاجههموای دینی که عمده مسئله هایناهنجارجای تمرکز بر به

دینی و نیز  هنجارهای هایفیتظردر فضای مجازی ، به سمت  محدودکنندهعنوان مرزهای به
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ی هاتیظرفو    هافرصتی عرفی و صنفی از مسائل اجتماعی در راستای ایجاد  هاتیمحدودکاهش  

ی قطبی به خاکستری هاژهسواجتماعی است. یکی از مسائلی که در حال وقوع است تبدیل کردن  

ئله ه روحانیون به مسمثال نگا طوربهو ایجاد زمینه برای فعالیت مخاطب در بین طالب است. 

ی و اینفزندگی اجتماعی از نگاه  خصوصبهموسیقی با تشدید استفاده آن در زندگی روزمره 

گرایانه و عامالنه برآمده از گرایانه و ساختارگرایانه به نگاه عرضاثباتی برآمده از خودروحانی ذات

 خوداجتماعی در حال تحول است. 

 ارتباط/ انقیاد  ◼

است که به دلیل کاهش حدود اجتماعی و افزایش جا وجود دارد آن چالشی که در این

یی باعث جابجایی گراتعاملدسترسی در ارتباط فضای مجازی، ممکن است این نوع رویکرد در 

شود که دیده می کهیهنگامطور مثال وابط با دیگری شود. بهحریم و نیز شبهه برای عموم در ر

شود، این فضای مجازی وارد تعامل می در خوارشرابچون روحانیت با فرد متجاهر به فسق هم

و  کنندههیتنبتواند شود که ترک فرد در شرایط ارتباطات پیوسته بین جامعه نمیمهم نتیجه می

ی گناه با ارتباط با او در انظار سازیعاداما روحانی در بین دوگانه ؛ آن باشد کنندهتیهدایا 

ن در فضای مجازی باید بتواند بین فعل و فاعل آ انهیگراتعامل افکارعمومی و نیز وظیفه هدایتی

تمایز ایجاد نماید تا هم فرد امکان تعامل و هدایت پیدا نماید و هم آنکه فعل او مورد تائید قرار 

دارد و توجه تنها بر خود اجتماعی باعث روحانی را از تعامل بازمی ز بر خوددینی،تمرک نگیرد.

ای که در اینجا باید بدان اضافه نمود، کمرنگ کردن کتهشود. نشده میاممشروعیت بر عمل انج

تبادر ذهنی حریم و ممنوعیت در اذهان عمومی است. حرمت و حریم داشتن ارتباط، آن را 

تواند برای روحانیت آن باشد تا مزیت نماید و فرصت فضای مجازی میمی اردهدفهنجارمند و 

ی هانمونهرای تعامل نشان دهد و این به جز با ناهنجار سایبری باین نوع ارتباط را در محیط 

 گردد. عینی محقق نمی

 مدرن / سنتی  ◼

تاریخی است با یک  سابقهخودمذهبی و دینی روحانیت به دلیل اینکه دین اسالم دارای 

و تجدید شدن به  روزبهبرچسب سنتی مواجه است و چون مصادیق در حال تحول است، نگاه 

خود روحانیت دو  همین موضوع چالشی بین    یک تردید همراه کرده است.ر افکارعمومی با  دین را د

را در عناوین شبهات مصداقیه و مفهومیه ایجاد نموده است.   دارنیدودمدرن  یعنی خودسنتی و خ

درنگ ای و بیها و تشدید لحظهمصادیق و پرداختن به تحوالت آن  روزبهخودهای مدرن با تعریف  
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کنند تا دانند و تالش میمتغیر تعریف می زمانهمدین را همراه و  ضای مجازی، ظرفیتآن در ف

ای خودمدرن، ادعای صحنهافع عمومی و فردی با اهداف دینی بکاهند. چالش پشتاز تضاد بین من

باعث تصور ناتوانی آن در  هاانسانماورای زمانی و مکانی بودن دین است که فهم مکانی و زمانی 

از سوی دیگر فضای مجازی به دلیل درگیر شدن با زندگی روزمره و نیز  ه جامعه شده است.ادار

ی مسائل مستحدثه را به شکل چشمگیری ریگشکلی مختلف هاسوژهب با طال شدنمواجه

ی دقیق مسائل بندصورتتواند فرصتی برای شناخت و می و همین موضوع دهدیمافزایش 

دد و در صورت عدم توانایی چالش ناکارآمدی را ن در پاسخگویی گراجتماعی و پویایی بیشتر دی

 نماید. تشدید می

 عرفی/ عامی  ◼

. اولین بازنمایی توجه رودیمبی و متدین روحانیت در بازنمایی به سمت دو بخش خودمذه

ی بر اساس دارنیدی شده و معنای آن  گذارنامبه عرفیات که در ادبیات درون صنفی به »مروتی«  

پسندیده و مشهور است. این نوع عرفی گرایی از سوی شارع تائید شده و  و اسلوب اجتماعی الگو

ی دارنیدفردی شخص و پیوستگی با فرهنگ مرسوم  منحصربهعامل نزدیکی طالب با مردم و عدم  

این  تواند روحانیت را به فرهنگ پایین نزدیک نماید.اما از سوی دیگر خوداجتماعی می؛ است

نماید، بدین معنا که روحانیت با در پیش وددیندار ایجاد چالش میتر در تالقی با خموضوع بیش

ی عوامانه سوق داده شود و این موضوع از باورها دارنیدتواند به سمت گرفتن خوداجتماعی می

یت قرار ی در مقابل خودنخبگانی روحاندارنیدشود. بازنمایی عامیانه از تا زبان نشان داده می

نماید. فضای مجازی به دلیل آنکه دارای زبان و ها را مخدوش میآن و تصویرسازی از دریگیم

 .کندیمباشد این موضوع را تشدید تر نیز میباورهای عامیانه پررنگ

 بومی / دینی  ◼

باشد ی گافمن بر اساس استنباط میگفتهکنش انسانی در سطح اجتماعی بر طبق    ازآنجاکه

ان بیان داشت که چرخشی که روحانیت به سمت آن تودر این سطح میرو نیت ازاینو نه عقال

کند پذیرش امور استنباطی مردمی در چارچوب شرعی است که هرچند در نگاه آرمانی حرکت می 

تواند تضادی با دین و مطلوب گرایی دارای درجات مطلوبیت پایین است اما در سطح عرفی نمی

بدر، عید دیدنی و چون شب یلدا، سیزدههای فرهنگی همنتمثال توجه به سطور داشته باشد. به

اما به  ردیگیمی دیگر قرار هاتیاولویی خودمذهبی در گرادئالیاسایر موارد، اگرچه بر مبنای 

دلیل پررنگ شدن خوداجتماعی تا آنجایی که با خود دینی و مذهبی روحانیت در تضاد نباشد 
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دهد که نوع توجه خودملی و بومی از ن موضوع نشان می. ایردیگیمی باالتر قرار هارتبهدر 

باشد. از عقالنیت ارزشی به سمت عقالنیت ذاتی با توجه به معیارهای عرفی در حال حرکت می

های اجتماعی در راستای اهداف سوی دیگر روحانیت تالش دارد تا با بازیگری و بازنمایی سنت

ها ها کاهش یابند بلکه بتوان از آنلتنها تقابتا نه ها ارائه نمایدثبتی از آناسالمی، خوانش م

توان در آفرینی روحانیت را میی این نوع نقشصحنهاستفاده مفیدی را نیز تعریف نمود. پشت

دانست که از زمان مشروطه به بعد در ایران ایجاد شد. فضای مجازی تقابل هویت ملی و اسالمی  

ت ملی و دینی در یک محیط واحد، این نتزاعی همچون هویی به مسائل ابخشتینیعبا  تواندمی

 امکان را ایجاد نماید تا به شکل واقعی تضاد ذهنی این موارد کاهش یابد.

 شادی/غم  ◼

، دینمایمو روحانیت را بسیار به جامعه نزدیک    شودیمجایی که خود اجتماعی بسیار پررنگ  

بعد  نیترانهیعاممود که توان بیان نی مینوعبهباشد. ها میحات آناوقات فراغت و نوع تفری

و کاراکترهای  تیشخصشود. استفاده از زبان، نماد،  خوداجتماعی طالب در این عرصه تعریف می

باشد که وجود ی ننگی میهاداغمجازی نشان از چند هدف روحانیت در این زمینه برای عبور از 

یک منش خشک و غمناک  عنوانبهبه دین  ضا تالش کنند با نگاه غالب( طالب در این ف1دارد: 

( روحانیت 2. پردازندیمویژه  طوربهی اجتماعی هادانیمرو به برخی از مبارزه نمایند و ازاین

، تفریح و شادی را اشیمذهبی خود روحانی و طهیحتالش دارد تا با ایجاد فضایی سالم در 

عمومی  بافرهنگ یدارنیدحوزوی و تصور در این زمینه در سنت مشروعیت بخشد و از تضاد م

آن خودصنفی و مذهبی  منشأتا مفهوم غفلت که  گرددیم( خود اجتماعی طالب سبب 3بکاهد. 

ی جزئتوجیه و آن را    نمودیماین قشر تعریف    شان  مخالفبرخی از اعمال را    قبال  است و    روحانیت

 از ضروریات زندگی تعریف نماید. 

 . خود روحانی5-4
 گر مرجع / کنش  ◼

ها و روحانیون برجسته و از سوی دیگر تعامل بین طالب، احترام بین آندر طول تاریخ 

هایی با مرکزیت مرجعیت افراد کرد که شبکهای این ظرفیت را ایجاد میداشتن هویت مدرسه

ها را ازلحاظ عقلی و نیز قلبی برای شکل بگیرد و آن نظر و دارای مقام ازلحاظ معنویصاحب

ی در سازشبکه د. اتفاقی که در اینجا افتاده است آن است کهجامعه تزریق کنن کنشگری در
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فضای واقعی به فضای مجازی تسری پیدا نکرده است و همین موضوع باعث شده است تا افرادی 

تی متفاوت باشند. در اینجا با مبلغان منفردی شوند با مراجع سنها میگیری شبکهکه باعث شکل

نشگری اجتماعی و سیاسی به نسبت جایگاه علمی و دارای خصلت ک سوکمواجهیم که از ی

دارای پیروان باکمیت باالیی هستند اما نه دیگر ذیل مکتب   اگرچهمعنوی هستند و از طرف دیگر  

ی ذهنی و هاانیبنرکی از مفاهیم و شوند و نه آنکه دارای تعریف مشتو برند خاصی معرفی می

 .کنندیمبه مسائل ارائه ی نسبت فردحصربهمندینی هستند و هریک تفسیر 

 ضامن / مانع  ◼

روحانیت و لزوم بازنمایی مردمی   1عدم مشخص بودن مرز هویت صنفی روحانی، عدم جذابیت

یی هاتیموقعو حضور در    هانقشها را مجاب نموده است تا به بازیگری در  بودن از سوی طالب آن

باشد. این موضوع در در تغایر میفی با خودروحانی ی درون صنهانگاهدست بزند که در برخی از 

یی کنار هم هاگروهشود و مفاهیم و نمایندگان فضای مجازی که ارتباطات تشدید و متغیر می

رسد. به نظر می  تریضرور  بسیار  گردندیمگیرند که در شرایط میدانی کمتر در یکجا جمع  قرار می

حساب آید که با هنجارسازی و نیز بههمگانی روحانیون  عنوان یک ناظر  تواند بهفضای مجازی می

ایجاد کنترل اجتماعی در این محیط، طالب را ملزم به رعایت هویت صنفی خود در چارچوب 

فضای مجازی برای بازنمایی تواند از  شده معقول و منعطف ملزم نماید. بنابراین روحانیت میتعریف

ی هایناهنجارب استفاده نماید و ک فرهنگ صنفی غالگیری یمعیار روحانیت ایدئال و نیز شکل

سازی نماید. روحانیت در شرایط شود را برجستهمهم که باعث نوع رویکرد منفی به این صنف می

با بازتعریف من فاعلی و در من فاعلی کند  مؤلفجای آنکه من مفعولی را در مقام کنونی باید به

ت شدید ارتباطی از هویت صنفی گاه آن در تعامالنظر گرفتن من مفعولی با پررنگ شدن جای

 خود حمایت کند. 

 شبکه / اجتماع  ◼

ی و پیوستن به اندازراهها در این زمینه با و کنشگری آن هابیآسبازنمایی روحانیت در 

کمک خواستن از عموم مردم و ارائه راه برای انجام امور   ها،و مسائل آن  هاسوژه، معرفی  هانیکمپ

ی و داشتن سازشبکهی فرهنگی و اجتماعی کمک به دیگران، اهنهیزمی به دهتجهخیریه، 

رو فضای مجازی . ازاینردیگیمرویکرد حمایتی از افراد دیگر در راستای انجام امور مرتبط انجام 

قرار  موردتوجههای غالب کمتر و جریان هارسانهر ی که داهیحاش هایگروهفرصتی است تا 

 
1. Attraction. 
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بت به سایر اقشار بیشتر به شکل میدانی با مردم در ارتباط روحانیت که نس لهیوسبه رندیگیم

تواند با ایجاد حس مشترک در مورد یک موضوع هستند بازنمایی گردند. بستر فضای مجازی می

ی شدن مفاهیم، ایجاد اجتماعات گفتمانی و هویتی و نیز امکان پیوستن ساده سازسادهبه دلیل 

های مقطعی انگیزشی بپیوندند. ی به جریانراحتبهتا افراد  دینمایما ایجاد ر ها این امکانبه آن

عامالن اصلی در جذب  درگذشتهموضوعی که در اینجا باید بدان اشاره نمود آن است که 

 هاشبکه  سرمنشأی مردمی دفاتر مراجع و یا ائمه جماعات محله بودند و همین موضوع هاکمک

ای مجازی ایجاد کرده است که عامالن را در این . تحولی که فضددایمها سوق را به سمت آن 

توانند به جذب اعتبار و نیز ی خودشان میاشبکهموضوع متنوع نموده و افراد بر اساس سرمایه 

ی به نیازمندان بپردازند. در مدل مراجع افراد در گوشه نقاط کشور با مراجعه به رسانکمک

کردند. این بدین معناست که ها آشنایی پیدا میهم نسبت به آنر مکر صورتبهها نمایندگان آن

های ناآشنا بودند و از سوی دیگر این شبکه افراد با تعامل با شبکه افراد آشنا فراتر از شبکه

؛ ی دوطرفه بودرگذاریتأثی واقعی اجتماعی دارای قدرت بیشتری در هاگره صورتبهنمایندگان 

 گردندیمه افراد آشنای آشنا و آشنای گمنام بیشتر  د گمنام نسبت براهای مجازی افاما در شبکه

را  هاآنی متقابل رگذاریتأثدهد اما میزان ی پوشش را افزایش میدامنه اگرچهو همین موضوع 

 دهد. کاهش می

 کارگردان/ بازیگر  ◼

ز ای اخودرسانهگیری ها باعث شکلی دیگر و نیز رسالت تبلیغی آن هارسانهحضور در 

تفاوت دارد. اول  هارسانهای در فضای مجازی با سایر ی خودرسانههایژگیو ت.روحانیت شده اس

ی از خود بپردازد پردازتیرواتواند خود را ابژه نماید و به  ی اجتماعی روحانیت میهاشبکهآنکه در  

 کندیما تفسیر  مخاطب محتوا ر  هارسانهاست زیرا که در این    ترکمرنگ  هارسانهکاری که در سایر  

زمانی تفسیر باشد. همی همراه با روایت خود روحانی میارسانهما در رسانه فضای مجازی متون ا

شود. و متون باعث پررنگ شدن دیدگاه روحانیت نسبت به خود و شناخت آن از سوی مخاطب می 

ی برای سازهرهچان و بازیگر زمان کارگردتواند همدیگر در فضای مجازی روحانیت میعبارتبه

 د باشند.خو
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 . خود خانوادگی5-5
 مقبولیت/ مشروعیت  ◼

در تعامل   یمنف  یریگاز جبهه  تیروحان  د،ینسل جد  ییو اقتضا  یبا توجه به تحوالت اجتماع

این موضوع  در حال گذر است. فتدیها اتفاق بتواند در قبال ظواهر مدرن آنکه می شیهابا بچه

ی کاهش انظار عمومشود را در او تشدید میبا تصور خوددینی شکاف نسلی که تواند اگرچه می

 یاز رفتارها یدر نگاه عموم جامعه برخای که در اینجا وجود دارد آن است که دهد اما نکته

شود، این در حالی میآن اعمال  یبرا تیمشروع جادیباعث ا یریگو عدم جبهه یروحان رزندانف

ای بودن کنش مجازی اهداف و لحظه  تواند موقت باشداست که پذیرش روحانی رشد فرزندش می

ضمنی و پنهانی یک بازنمایی را کمتر نمایش دهد. از سوی دیگر این گمان که مخاطب همان 

 .گرددیمصحنه    برداشت را از بازنمایی دارد که او در نظر گرفته باعث اشکال در نمایش او بر روی

 همانند/ هماورد ◼

از یک نگاه رمانتیک   متأثرخود در فضای مجازی    حانیون با همسرانبازنمایی عمومی رابطه رو 

ی، استفاده از نمادهای عالقه در ارتباط و نوستالژی سازی تنگدلی خود را در هایژگیواست که 

روحانیت با  «ریف »همانندیی تعریگجهتی این صحنهدهد. پشتاز روزهای ازدواج نشان می

ررنگ شدن خودعمومی و کاهش حیطه م آنکه نشان از پباشد و هسایر افراد جامعه می

های فضای مجازی آن را تشدید نموده است. شبکه راتیتأثخودخصوصی است که در کنار 

و سرد   کیرفتار کالستواند در تقابل با تصور  رمانتیک نشان دادن روحانیت در روابط زناشویی می

ود اما از سوی دیگر این زه عاطفی تعریف شاز زندگی دیندارانه و ظرفیت باالی آن در حو متأثر

تواند در ی از فرهنگ غالب فضای مجازی شود. نوع اخیر میریرپذیتأثتواند باعث همانندی می

عنوان حرمت را به-روابط و هنجارهای سنتی در زندگی روحانیت تحول ایجاد نماید و مفهوم حریم

را  مؤمنانهیک خانواده سوی دیگر نمایش  یکی از اصول خودروحانی و اخالقی کمرنگ نماید و از

 مفهومی تنزل دهد.  ازلحاظ 

 . خود دینی5-6
 جمعی / فردی  ◼

ای که در . نکتهگرددیبازمو مناسک  هانییآبازنمایی خوددینی روحانیت بیشتر به اعمال، 

ی هاجنبهباشد و  اینجا وجود دارد آن است که بازنمایی روحانیت از این اعمال به شکل فردی می
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فرصت دیگری  فردمنحصربهی شخصی و هاییبازنمااست. مزیت  شدهگرفتهدیده اجتماعی آن نا

ی دید و هاهیزاو تواند محملی باشد تا از آن است که می کندیمکه در فضای مجازی ایجاد 

 های مختلفی از این مناسک خوانش شود.روایت

 مکان / فضا  ◼

بر اساس دیدگاه اندیشمندان  اگرچهودن آن است. نکته دوم در ارائه خود دینی مکانمند ب 

تواند با ی ارتباطات، فضای مجازی باعث به هم فشردگی زمان و مکان شده است و فرد میحوزه 

مقدس و بازنمایی آن، حس معنوی خود را ابراز و یا به یک یک فیلم و یا یک عکس از مکانی 

نوز با ورود فضای مجازی دارد آن است که ه وجود نجایاای که در زیارت مجازی برود، اما نکته

ی مقدس، تغییر نیفتاده و این بدین هامکانحضور جسمانی روحانیت در بازنمایی معنوی از 

توانسته جایگاه مکانی زیارت را با فضا پر نماید. آنچه معناست که محیط جدید تحت رسانه هنوز ن

ی مقدس هامکانیی روحانیت در بازنماخوددینی  در اینجا باید بدان توجه نمود آن است که

ی از هویت روحانی دیده انشانه گریدعبارتبهها داشته باشد و نتوانسته است تمایزی در ارائه آن

مناسکی و آیینی شدن مراسمات مذهبی و دینی و  راتیتأث. این مطلب یکی از شودی نم

 متن است.ی انهیزمی فضای مجازی در توانایی انتقال معنای هاتیمحدود

 رداشت روایت/ ب  ◼

دهد استفاده از نمادها در بازنمایی خوددینی آنچه در فضای مجازی بیشتر خود را نشان می

ی پردازتیرواسریالی بودن بازنمایی روحانیت و عدم استمرار در  ی عینی از سویی وهابرداشتو 

ه، نبر سنتی در یک دهتواند مفاهیم دینی را بازنمایی نماید. در ماز طرف دیگر است که نمی

کند تا با ی در بستر فضایی مقدسی همچون مسجد تالش پردازتیرواتواند در یک روحانی می

اما در فضای مجازی، مفاهیم دینی به دلیل عدم ؛ جاد نمایدیک ارتباط مستمر مفهوم جدیدی ای

نماید. ز تا پایان هدایت  تواند مخاطب را با خود از نقطه آغاها و نیز تفردشان نمیی بودن آناشبکه

و نمادها بیشتر برای این است که الزمه کنشگری در فضای   هابرداشتالبته شاید حرکت به سمت  

، فهمقابل مستمر به آنی است که ضرورتی برای انتشار مطالبگیرنده  شدنلیتبدمجازی 

 نماید.و اشتراک ازلحاظ ذهنی برای بیشتر مخاطبان را پررنگ می درکقابل

 عرفت / احساسم ◼

نیاز افراد به معنویت   رایط مدرن شدن جامعه و افزایش سوژه محوری، فردگرایی و تنهاییبا ش

ا افزایش داده است و همین موضوع ارتباط شخص با افزایش است. فردگرایی، سوژه محوری ر
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 رگرفتهقرا  موردتوجهنهادهای سنتی دینی که در آن خوانش و بازشناسی افراد به شکل فعال کمتر  

فرصت و هم تهدید  عنوانبهتواند برای فضای مجازی هم دهد. این موضوع مییماست، کاهش 

تواند در محل خصوصی خود اطالعات الزم مخاطب می. فرصت آن این است که دیآیم حساببه

را کسب کند و با یک ارتباط همدالنه با مبلغان در خلوت خود و بدون هیچ فشار هنجاری به 

ای که در اینجا وجود دارد اما نکته؛  مشکالت خود در این زمینه بپردازدتجارب دینی و نیز  تبادل  

سطح شناختی یعنی احساس بیشتر از سایر موارد  نیترسادهآن است که در بازنمایی خوددینی، 

ی شناختی انتقال آن از طریق فضای مجازی میسر هامؤلفهبه نسبت سایر  چراکهشود درگیر می

باشد و همین موضوع باعث سطحی شدن و تفسیرپذیری می درکلقابمخاطبان بهتر  و برای

 گردد.معرفت دینی می اریرمعیغ

 یارسانه. خود 5-7
 باواسطه  / واسطهیب ◼

است. اول  ها رسانه ی آنچه در حال اتفاق افتادن است یک نوع همگرایی بین ارسانه در سطح 

ی جدید ها رسانه ی  هات ی قابل و از    اندنموده ا  اواسطه امتزاج پید ی بها رسانه با    واسطه ی ب ی  هارسانه آنکه  

طالب وجود دارند.  هایروه گ. در موضوع استفاده از فضای مجازی چند نوع از کنند ی م استفاده 

ی و سنتی طالب خود روحان ، در این نوع  پردازندی م ها به بازنمایی منبرهای سنتی خود  آن   ی ازا عده 

خود را در یک   نفره تک اما گروه دیگر منبرهای    شوندی م   ی به تصویر کشیدهرت گسترده تنها به شکل  

با خارج شدن فضای منبر از حالت سنتی و  کنند ی م . نوع اخیر تالش  دهند ی م فضای مجازی انجام  

فاصله گرفتن از خودعلمایی، با پررنگ کردن خوداجتماعی و نیز قابلیت انعطافی که در فضای 

ی جدید ها رسانه دارد نوع جدیدی از منبر را ارائه دهند.  ی متفاوت وجود  ها مکان مجازی در تعریف  

و همین موضوع یکی از مزایایی است که نسبت  آوردی م با مخاطب فراهم امکان ارتباط متقابل را 

نماید. شاید یکی بودن ایجاد برتری می   ه یسو ک ی سنتی همچون منبر به دلیل ماهیت یهارسانه به  

ی مجازی باشد. از سوی دیگر ها شبکه اجتماعی این ویژگی کت به سمت خودهای های حر از علت 

همچون منبر از این  واسطهی ب ی سنتی و ها رسانه ی مرتبط با ها داده  شود تااین امکان ایجاد می 

ی آنالین ساز ره ی ذخ ی باشد و افراد بتوانند با توجه توانایی دسترس قابل طریق برای عموم مخاطبان 

 در شرایط فرازمانی و مکانی اقدام نمایند.  ها داده ستفاده از  به جستجو و نیز ا   فضای مجازی
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 هیجان/ ادراک  ◼

و از  شوندیمیل قابلیت بازطراحی فضای مجازی، منبرها و مراسمات بازآفرینی به دل

، گرددیم، اکو و سایر موارد استفاده  هابرشی دیگر همچون موسیقی،  هارسانهجذاب    هایظرفیت

ی هیجانی منبرهای مجازی در تدوین مجدد افزایش یابد. مؤلفه وضوع عاملی است تاهمین م

و  هاهشتک، پسندعامهی جدید استفاده از تیترهای زردرنگ و هارسانهی هایژگیو یکی دیگر از 

یی هاعکسی مفاهیم و نینشهمو  هارسانههای مرتبط با موضوعات، کاراکترهای سایر هایپرلینک

بودگی مضامین تهدیداتی   کنار هم،  شوندیمار یکدیگر دیده  ر در کندر جهان واقع کمت  باشد کهمی

 کالمکهمچون سطحی شدن معانی، شکستن خطوط هنجاری و عقالنی در جهان واقعی و در ی

 گردد.نخبگانی می ازلحاظ تفاسیر غیر معتبر 

 یکسان / متنوع  ◼

باشد آن می است  منبرها ایجاد نموده دیگری که برای هایظرفیتی جدید یکی از هارسانه

بودگی مجالس مذهبی باعث همراهی  فردمنحصربه. شوندیمکه مخاطبان دارای تنوع بیشتری 

اما در فضای  گرددیممخاطبان متدین با مبانی و افکار روحانیون در جلسات و منبرهای دینی 

ی رگذاریتأثاطالعات در جهت  تا مدیریت    دنگردیممجازی مخاطبان متنوع و نیز نامشخص باعث  

شود روحانیت یا نتواند در انتقال مضامین یملحاظ نگردد و همین موضوع سبب  هابر آن

رکت بیشتری ح پسندعامهی هایژگیو را لحاظ نماید و یا آنکه به سمت فاکتورها و  هاتیمحدود

 کند.

 یریگجهینتبندی و . جمع6
ی غیرعمومی هاه ی الی بازنمایی  است بستری را برا  از باب نمایشگری، فضای مجازی توانسته.  1

ی که در اینجا وجود دارد آن است که روحانیت به دلیل داشتن هویت ا نکته خودآفالین ایجاد نماید.  

ارزشی قوی اما نامتعین در شرایط واقعی، در سردرگمی ارائه تصویر مطلوب از خود در این فضا به 

خود خانوادگی و ارتباطات با مخاطبان ی خودشخصی، رسازی و تص . این موضوع بیشتر در برد ی م سر 

. ویژگی مشترک این سه موضع امکان فاصله نقش بیشتر و پررنگ کند ی م چندگانه بیشتر نمود پیدا  

 . باشد ی م کننده و کاهش کنترل صنفی بر بازنمایی  و مقاومت   خود جبرانشدن  

شرایط کنونی  عی که دری متنواز دریچه بازیگری، روحانیت به دلیل دارا بودن خودها. 2

ی متفاوت و در ظاهر متضادی به دلیل مخاطبان هانقشباید  لحظهکاست در ی داکردهیپجامعه 
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. اما دینمایمرو در اقتضائات گوناگون خودهای مختلفی را ارائه چندگانه را نمایش دهد، ازاین

 ریبا ساارتباط    یل داشتنبه دل  ی که در اینجا وجود دارد آن است که خوداجتماعی روحانیتانکته

شده و همین موضوع من مفعولی روحانیت به  ترپررنگی اجتماعی در فضای مجازی هاگروه

از  برآمدهتواند من فاعلی که می درازمدتی او تزاحم بخشیده که در هاجنبهنسبت سایر 

یی هامصداق  دهشیررسبی  هانمونهخودصنفی و دینی او است را تحت تأثیر قرار دهد کما اینکه در  

تواند او را به سمت عامیانه شدن در برای این موضوع بروز و ظهور داشته است. همین موضوع می

 ی سوق دهد. دارنیدفهم مسائل و نیز 

ی هاداغمورد قبل باید به این مطلب نیز اشاره نمود که استیگماها و  راتیتأثدر ادامه . 3

ها تالش دارند تا و آن اندنموده بیشتر متجلی او خود را  شده به روحانیت در بازنمایی زدهننگ

از خودروحانی در جامعه را برای ایجاد یک ارتباط اجتماعی قوی تصحیح  شدهساختهتصویرهای 

آید اما باید  حساببهتواند ویرایش بازنمایی خود یکی از مزایای فضای مجازی می اگرچهنمایند. 

کز بر تصورات روحانیت نسبت به ذهنیت دیگران نوعی تمر گرانیباره نمود که این موضوع اش

بر اساس بازشناسی و بازتولید  خود جذاب فیتألی من فاعلی در تصحیح و هاتیقابلاست و به 

روحانیت نیز به سمت سلبریتی گرایی   شودیمرو است که دیده  . ازاینباشدینمتمایزات روحانیت  

 حرکت است.  در حال

روحانیت  خودمبلغ شودیمی آن جدا انهیزممتن از معنای  ای مجازیدر فض ازآنجاکه. 4

رو تنها با نمادها است کنشگری انجام دهد. ازاین  رگذاریتأثتواند به شکلی که در محیط واقعی  نمی 

معنای کامل   توانندرو نمیو ازاین  باشندینمیی مواجه هستیم که در یک روایت ممتد  هابرداشتو  

 واسطهیبی  هارسانهود را بیشتر در بازنمایی مجالس معنوی و همگرایی  موضوع خ  را برسانند. این

ی که در اینجا وجود دارد آن است که بازنمایی انکتهدهد. اما جدید نشان می باواسطهسنتی و 

 عینی روحانیون، باعث همدلی بیشتر و نیز غیرکالمی شدن تبلیغ دین برای مخاطبان خواهد شد. 

 باشدیمیی رسانه گرم است اما چون در یک فضای داستان مصور تنهابه اگرچهعکس . 5

در مراجعه به صفحه  شدهانیبت و مخاطب را در برداشت از موضوعا دیآیم حساببهرسانه سرد 

 ترریرپذیتفس، خودآفالین را نیخودآنالتوان بیان نمود که رو می. ازاینکندیمروحانیون فعال 

تواند خود نجا باید بیان نمود آن است که در فضای مجازی خود میدر ایی که انکته. اما کندیم

 را هم ابژه نماید و در تفسیر مخاطب شراکت داشته باشد.
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 هانشانهی به نمادها و  دهشکلی این امکان را برای  انشانهفضای مجازی به دلیل تمرکز بر  .  6

گفتمانی باعث جذب  اتگیری اجتماعدهد. همین نکته با توجه به سمبلیک شدن شکلمی

دهد. همین موضوع فرصتی است تا روحانیت و اجتماعات هویتی شکل می  شودیممخاطب و پیرو  

رو خودآنالین خودآفالین را در بتواند از این مزیت در راستای اهداف خویش استفاده نماید. ازاین

 . کندیمشرایط فرامکانی و زمانی پشتیبانی 
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