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مجازی شدن آسیب های اجتماعی؛ 

مسئله ها و راه حل های سیاستی

چکیده
مجازی شدن همه ساحات زندگی بشری را درنوردیده، بسان بخشی از امر واقع و نه سطحی دومی یا مجازی 
که بعضاً تصور می شود؛ بدین اعتبار مجاز در برابر حقیقت نیست، بلکه مرحله ای از آن است که در آن واقعیت، 
تنزل می یابد و به نحوی تازه بازتابانده می شود که می تواند مشتمل بر قبض، بسط، تنزیل و توسعه باشد. با 
چنین فرضی می توان از دو سو به مسائل برآمده از آسیب های اجتماعی نگریست: اولی آسیب های اجتماعی 
مجازی شدن و دوم مجازی شدن آسیب  های اجتماعی. در صورت اول، مسئله هایی پیش از مجازی شدن یا به طور 
کلی وجود نداشته یا مبدع آن سایبر است و در صورت دوم باید به دنبال نمایش کاربست های سو/استفاده از سایبر 
در بسط و توسعه آسیب های اجتماعی بود. این مطالعه با استفاده از دو روش فراتحلیل و پدیدارشناسی، داده های 
موجود و مشاهدات را گرد آوری و تالش داشته در چهار الیه سایبر )کاربر، محتوا، خدمات و زیرساخت(، مسائل 
عمیق و سطحی ناشی از مجازی شدن آسیب های اجتماعی در دو سطح نمادها و ارزش ها، مورد مطالعه قرار دهد. 

و نهایتاً راه حل های سیاستی ای را به دو شکل خرد-مسئله محور و راهبرد کالن ارائه دهد.
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1. مقدمه

زندگی و فرهنگ و سیاست در شتاب دهنده بزرگی به  نام سایبر، در حال دگردیسی و تحول 

است؛ با سرعتی باالتر از آن چه در انقالب های صنعتی گذشته رخ داده از زمانه آتش و آهن در 

قرون گذشته تا زغال سنگ و ارتباطات در سده اخیر، آثاری عمیق تر بر مردم، بازار و حکومت ها 

و سیطره ای گسترده تر و مویرگی بر همه ساحات علم و پیشرفت. به تعبیری جهان ما به جهانی 

تماماً مجازی مبدل شده که دوگانه حقیقت و مجاز در آن رنگ باخته است )داوری اردکانی، 

۱۳۹7: ۱۹(؛ مجازی شدنی بسان بخشی از امر واقع و نه سطحی دومی یا مجازی که بعضاً تصور 

می شود. با چنین توصیف و فرضی آسیب های اجتماعی را می توان در قالب آسیب های اجتماعی 

مجازی شدن و مجازی شدن آسیب  های اجتماعی دسته بندی کرد؛ در اولی مسئله های نوپدیدی 

وجود دارد که اختصاص به مجازی شدن دارد و پیش از آن یا به طور کلی وجود نداشته یا مبدع 

آن سایبر است و از آن طریق وارد جامعه شده. این گونه مسئله ها را می توان تداوم فضای مجازی 

در جامعه دانست و بعضاً مسائلی کاماًل انحصاری سایبر. اما صورت دوم که مجازی شدن آسیب های 

اجتماعی است را می توان پدیده ای فراگیر و ملموس و عمومی درنظر گرفت که به دنبال نمایش 

کاربست های سو/استفاده از سایبر برای بسط و توسعه آسیب های اجتماعی است. آسیب هایی نظیر 

طالق، حاشیه نشینی، بیکاری، اعتیاد و مفاسد اخالقی که با استفاده از ظرفیت ها و محیط مجازی 

به اشکال تازه ای بازتولید شده؛ فی المثل به کالهبرداری های رایج بنگرید، بخش زیادی از آن ها با 

بهره بردن از پیامک ها، شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها، در حال گسترش حوزه نفوذ و تخلف 

خود هستند یا در نمونه ای دیگر، عرضه کاالهای ممنوعه ای نظیر مشروبات الکی یا سالح که در 

محیط شهری، نیازمند پنهان کاری هایی است تا مورد کشف و شناسایی ضابطان قضایی قرار نگیرد، 

در بستر سایبر به سادگی و آسودگی مبادله و تبادل می شود. این فهرست را حتماً می شود بسط 

داد و مرتباً از دامنه مجازی برای رهگیری افزایش آسیب های اجتماعی سخن گفت؛ در واقع ما در 

سنخ اول، به دنبال شناسایی تداوم امر اجتماعی در حوزه مجازی هستیم و در سنخ دوم هم تداوم 

مجازی شدن را می سنجیم و هم سایبر را به ما هو سایبر مورد تحلیل قرار می دهیم.
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2. مسئله

سرعت مجازی شدن زندگی را تسهیل کرده لیکن همین تسهیل گری مسبب سطحی شدن 

بوده و امکان تفکر و تعمق را کاهش داده است، چرا که سایبر نمی تواند معنا را منتقل کند و 

معنا درون داده ها و اطالعات منتقل نمی شود، بلکه آن چه منتقل و ذخیره می شود انبوه داده هایی 

است که معموالً کاربردی اندک دارند و در نتیجه به تعبیر هایدگری، فناوری بودن آدمی را تغییر 

داده )اینترونا، ۱۳۸5: ۳7(. این تغییریافتگی بودن آدمی، حضور اجتماعی او را نیز متحول کرده 

و طبعاً آثار و عوارضش را نیز از خویش متاثر ساخته است. از آن جا که آسیب های اجتماعی را 

خروج از جامعه می دانند، مسئله کانونی در این مطالعه آسیب های اجتماعی  منتخبی است که در 

کالبد سایبر، تداوم، تحول و دگردیسی یافته و در رفت و برگشتی مجدداً به محیط عمومی وارد 

شده اند. البته آسیب های ذهنی،  روانی و معرفتی ای که برای آحاد جامعه از ماحصل مجازی شدن 

پدید آمده و نوعی از جاکندگی مجازِی هویتی ایجاد کرده، در درجه دوم اهمیت بوده و در حاشیه 

مسائل ناشی از مجازی شدن آسیب های اجتماعی بدان پرداخته می شود.

3. فرضیه تحقیق

این مطالعه مبتنی بر این فرضیه اصلی است که جهان اجتماعی مجازی،  واقعیت یافته و 

دارای تعین بیرونی است )حقیقی اعتباری که بی واسطه می توان آن  را درک کرد( و دارای ذاتی 

است که نیازمند شناسایی بوده و این به معنای جبر نیست و مانند تمامی فناوری های دیگر، 

می توان درباب کارکردها و مدیریت آن، گفت وگو و اعمال نظر کرد. در کنار این فرضیه اصلی که 

زیربنای نظری پژوهش حاضر بوده و بدون داشتن چنین ایده ای، امکان سیاست گذاری و مدیریت 

آسیب های اجتماعی و دیگر عوارض مجازی شدن ممکن نیست، فروض دیگری نیز مدنظر است، 

نظیر آن که سایبر یک عرصه نمادین یا صرفاً بازنمایی شده جهان واقعی نیست که فاقد انرژی بوده 

و فقط وضع ذهنی دارد و دیگر آن که مجازی شدن عالوه بر تغییر زندگی بر معرفت شناسی و حتی 

هستی شناسی اثرگذار بوده است و فلسفه زیست آدمی را دست کاری می کند.
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4. روش تحقیق

در این مطالعه از دو روش ترکیبی بهره گرفته شده است؛ روش اول فراتحلیلی بوده که بر یافته ها 

و مطالعات مرتبط انجام شده تا اعتماد به داده ها افزایش یافته و در ارزیابی تفاوت ها وشباهت ها، 

بتوان مسائل نوین را شناسایی و سپس دسته بندی کرد. اما از آن جا که مجازی شدن آسیب های 

اجتماعی بسیار نوپدید بوده و در حل لحظه متحول می شود، نمی توان صرفاً به تحلیل های موجود 

متکی شد،  پس روش تحقیق دومی نیز به کار گرفته شد که با الهام از تحقیق پدیدارشناسانه انجام 

شده است و در آن توصیف،  کشف، تجزیه و تحلیل پدیدارها با هدف شناسایی روابط میان آن پدیده 

با محیط پیرامون،  صورت می گیرد1. در این روش تحقیق، محقق رویکرد هم دالنه و مشاهده گر 

نسبت به پدیده ها دارد و عمدتاً از مشاهده )شبکه های اجتماعی، رسانه های مجازی، پیام رسان ها، 

سایت ها و اپلیکیشن های خدماتی و...( و بعضاً مصاحبه برای جمع آوری داده ها بهره برده است، 

چون بناست از تجربه زیسته سوژه ها اطالع حاصل شود و مؤلفه های زیست جهان آن ها شناسایی 

گردد. از آن جا که پژوهش یک مطالعه کیفی است، نمونه های آماری مصاحبه شونده، دربرگیرنده 

سیاست گذاران و کاربران فضای مجازی است. داده های یافته شده، نهایتاً به مضامین یا توصیفات 

ساختاری تقلیل داده شده و بدون نام گذاری به صورت مسئله، معرفی شده اند.

5. پیشینه تحقیق

روشن است که با عنوان این پژوهش، تحقیق یا مطالعه مشابهی صورت نگرفته، اما می توان به 

سه دسته از مطالعات توجه کرد: اول آن  هایی که در مقیاسی عمومی تر درباب نسبت اینترنت با 

آسیب های اجتماعی پژوهش کرده اند، دوم مسئله شناسی های فضای مجازی که به تناسب موضوع 

مورد بررسی به آسیب ها نیز توجه داشته اند و سوم آینده پژوهی هایی که در تبیین افق های تازه، 

الجرم تحوالت اجتماعی را نیز مورد بحث قرار داده اند. در گروه اول، پژوهش هایی که در ایران 

انجام شده است، بر محور اعتیاد مجازی استوار بوده؛ مهدی ایمانی و خدیجه شیرالی نیا )۱۳۹4( در 

»نقش کارکرد و فرآیند خانواده در اعتیاد به اینترنت نوجوانان«، ۳۸4 دانش آموز نوجوان از مدارس 

۱.  در اين جا از روش تحقیق ارائه شده در اعرابی و بوداليی، ۱۳۹۰ بهره گرفته شده است.



55

مجازی شدن آسیب های اجتماعی؛ مسئله ها و راه حل های سیاستی

شهر شیراز را مورد مطالعه قرار داده  و به این نتیجه رسیده اند که خانواده هاي داراي کارکرد و روابط 

والد-فرزند مختل، گرایش بیشتري به استفاده آسیب زا از اینترنت دارند. وحید قاسمی و حکیمه 

ملک احمدی )۱۳۸۹( در »تبیین اعتیاد به اینترنت در بین کاربران کافي نت هاي شاهین شهر«، 

۱70 نفر از کاربرانی که در بهار سال ۱۳۸۸ در کافي نت هاي این شهر استان اصفهان از اینترنت 

استفاده کرده اند بررسی کرده و به این نتیجه رسیده اند که ارضاي نیازها و جذابیت و تازگي 

محیط اینترنت داراي توان باال و معناداري در تبیین اعتیاد به اینترنت هستند، هر چند جذابیت و 

تازگي محیط اینترنت از توان تبیین کنندگي باالتري در مقایسه با ارضاي نیاز برخوردار است. و یا 

سیدمحمد حسینی  بهشتیان )۱۳۹0( در »مقایسه وضعیت اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان 

دختر و پسر دانشگاه های دولتی شهر تهران« با مطالعه دانشجویان شش دانشگاه که عبارتند 

از: تهران، عالمه طباطبایی، امیرکبیر، شریف، علم و صنعت و الزهرا)س( نشان داد که دختران 

دانشجو بیش از پسران به اینترنت معتاد هستند و دانشجویان رشته های فنی مهندسی، بیش از 

بقیه رشته ها و دانشجویان غیر خوابگاهی بیش از دانشجویان خوابگاهی به اینترنت معتاد هستند. 

البته تحقیقاتی نیز در مورد »تحلیل جامعه شناختي رابطه اینترنت و اعتیاد به مواد مخدر« توسط 

سیدحسن حسینی )۱۳۸4( انجام و در آن تالش شده به این پرسش پاسخ داده شود که ویژگي ها 

و توانمندي هاي اینترنت تا چه میزان ابتال به مواد مخدر را در پي دارد و یا بر عکس تا چه میزان 

مي تواند در پیشگیري مؤثر باشد؟ » تحلیل محتوای اتاق های گپ اینترنتی )چت روم های( ایرانی« 

توسط مرتضی منطقی و مصطفی آبادی )۱۳۸۸( و »بررسی عوامل مؤثر بر هرزه نگاری در فضای 

مجازی و نقش پلیس در پیشگیری و مقابله با آن« توسط سعید عطارزاده و علیرضا نجفی )۱۳۹۱( 

دو پژوهشی هستند که هر کدام آسیب اجتماعی اعتیاد مجازی و هرزه نگاری مجازی را مورد مداقه 

قرار داده اند. در مورد مسئله شناسی  فضای مجازی، فرشاد مهدی پور )۱۳۹6( در فصل دوم »ما و 

مسائل فضای مجازی« که به مسئله های اجتماعی پرداخته، برخی آسیب های اجتماعی ناشی از 

مجازی شدن را بررسی کرده است. در مجموعه مقاالت اولین همایش حقوقی فناوری اطالعات و 

ارتباطات کشور که با عنوان »ابعاد حقوقی محیط سایبر در پرتو توسعه ملی« در )۱۳۸۳( انتشار 

یافته، چند مقاله به طور خاص و از موضعی حقوقی، پیگرد آسیب های اجتماعی در فضای مجازی 



56

دو فصل نامه علمی پژوهشی دین و سیاست فرهنگی/ شماره یازدهم/ پاییز و زمستان 1397

را مورد توجه قرار داده اند؛ و اما در مورد آینده پژوهی ها دو کتاب »جهان مسطح است« توماس 

فریدمن )۱۳۹4( و »انقالب صنعتی چهارم« کلوش شواب )۱۳۹7( که ترجمه های متعدد از آن 

شده، مبتنی بر این استدالل است که گسترش فناوری های نوین، جهان های فیزیکی، دیجیتالی و 

زیستی را بر یکدیگر هم گرا کرده و بر همه رشته ها، اقتصاد و صنایع، اثر گذاشته، به پیش بینی هایی 

درباره تحوالت زیستی-اجتماعی فضای مجازی در افق نزدیک )یعنی دو دهه آینده( پرداخته اند.

6. چهارچوب مفهومی

تحلیل قاعده مند مسئله های مجازی شدن آسیب های اجتماعی، نیازمند اخذ چهارچوب مفهومی  

است که بتواند ساحات سایبر، آثار مجازی شدن و اقسام آسیب های اجتماعی را توضیح دهد. ساحات 

سایبر را معموالً بدین گونه تقسیم بندی می کنند1:

y کاربر یا مخاطب و یا مصرف کننده؛

y محتوای تولید شده یا مرتبط برای کاربر؛

y  خدمات ایجاد شده در نسبت با محتوا و یا کاربر؛

y .و مرتبط با خدمات، محتوا و کاربر

آثار مجازی شدن که شامل پیام ها و پیامدهای اجتماعی مجازی شدن است را نیز می توان در 

دو سطح عمیق و سطحی جای داد:

y عمیق مشتمل بر عقاید و ارزش ها

y سطحی مشتمل بر نمادها و هنجارها

آسیب های اجتماعی مدنظر این مطالعه نیز عبارتند از:  رشد طالق، افزایش حاشیه نشینی 

شهری، گسترش مفاسد اخالقی، افزایش نرخ بیکاری و رشد اعتیاد به موادمخدر2.

 از تقاطع این دسته بندی به ماتریسی دست پیدا می کنیم که درون آن می توان مسئله ها را 

مورد شناسایی قرار داد:

۱. براساس مدل مفهومی تدوين شده از سوی مرکز ملی فضای مجازی مصوب ۱5 بهمن ۱۳۹۲ درباره شبکه ملی اطالعات.
۲.  حجم و نوع آسیب های اجتماعی فراوان تر از پنج عنوانی است که در اين پژوهش بدان توجه شده، اما از آن جا که 
مطابق مصوبه شورای اجتماعی کشور در تیرماه ۱۳۹7، در »تقسیم کار ملی برای کاهش آسیب های اجتماعی« اين پنج 

مسئله با اولويت شناخته و مصوب شده، در اين مقاله بر اين موارد تکیه شده است.
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آثار عمیــق )عقایــد و ارزش ها( 
مجازی شدن در سطح کاربر، محتوا، 

خدمات و زیرساخت

آثــار ســطحی )نمادهــا و هنجارهــا( 
مجازی شــدن در ســطح کاربر، محتوا، 

خدمات و زیرساخت

رشد طالق

افزایش حاشیه نشینی

گسترش مفاسد اخالقی

افزایش نرخ بیکاری

رشد اعتیاد به موادمخدر

این ماتریس، نقشه راه شناخت مسئله ها و ارائه راه حل های سیاستی در قبال آن ها را روشن 

می کند و طبیعی است که در برخی از خانه ها نهایتاً تکمیل نخواهد شد. از آن جا که بناست تا 

مسئله ها نام گذاری نشود، در نتیجه گیری فقط فراوانی ها گزارش خواهد شد.

6-1. مجازی شدن 

ایده مجازی شدن یا سایبریزاسیون سازگارکردن فرهنگ، زندگی و سیاست و تمام ساحات 

بشری با فاواست1 که ابعادی فرابشری )هستی شناختی( یا تخیلی دارد. سایبورگ اولین تکه از امر 

مجاز است که ماشینی، هوشمند و غیرانسانی است که بر امور بشری حاکم می شود و به تعبیری 

دقیق تر که بل آن  را نقل کرده »سایبورگ عبارتست از فصل مشترک عنصر ارگانیک با عنصر 

تکنولوژیکی یا تکنولوژی کردن انسان یا انسانی کردن تکنولوژی )بل، ۱۳۸۳: ۱۸(؛ این خیال خیلی 

زود وارد پزشکی شده و مشخصاً در ترمیم دندان ها و پروتزهای مصنوعی تداعی پیدا کرده است.

اما مجازی شدن چیست؟ اجماالً »هر آن چیزی که سخت و محکم تصور می شد«2، دیجیتالی 

شده و در/با سایبر به جریان افتاده است و شاید پیش از آن که بتوان تعریفی کامل تر از آن به دست 

داد، می شود ویژگی ها و پیامدهایش را دید و توصیف کرد که در رأس همه آن ها، متصل شدن به 

۱.  فن آوری های ارتباطات و اطالعات
۲. اقتباس شده از All That Is Solid Melts Into Air که در مانیفیست مارکس و انگلس آمده است.
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شبکه قرار دارد. هسته توسعه رسانه، سایبر و... تسهیل ارتباطات در مرحله اول و بعد عمق بخشی 

بدان بوده و این تصور که ارتباطات خطی و سرد مبتنی بر تلگراف یا تلفن را بتوان به روابط تعاملی 

و گرم مبدل کرد. مجازی شدن به شکلی بی وقفه در حال تداوم این روند است تا بدان جا که می توان 

گفت هیچ ساحتی از بشریت نیست که آغشته به سایبر نشده باشد و در حقیقت ما اکنون بدان 

ملحق شده ایم و این غلظتی بیش تر از یک ارتباط دارد. مکانیزم یا روش این اتفاق نیز در هم گرایی 

و موبایلیتی است و شاید بتوان ادعا کرد که رشد معجزه گون سایبر، ماحصل همین دو ابتکار 

خالقانه است که جابه جایی را سهل کرد و هم زمان خدمات را در هم ادغام نمود. درهم گرایِی سایبر 

با فناوری های دیگر هم گرا شده، چنان پرتوهای موازی نور در یک نور جدید، متصل می شوند و 

هم افزایی ایجاد می کنند. الزمه این اتفاق، دیجیتال شدن متن ها، بناها و ارتباطات است که بخش 

عمده ای از آن اتفاق افتاده،  چرا که خدمات شهروندی متوقف یا متکی بدان ها است و کنشگران 

الجرم مصرف کننده -توسعه دهنده  این دیجیتالیزه سازی هستند. و البته که مجازی شدن، فاصله 

را نزدیک به صفر رسانده، مکان را تقریباً حذف کرده و زمان را به بی نهایت افزایش داده است؛ 

اگر توانستید از کالبد زندگی روزمره فاصله بگیرید و امروز را با ۱0 یا ۱5 سال قبل مقایسه کنید، 

بخش هایی از این روی داد را می توانید ببینید.

مجازی شدن یا مجازی سازی؟  مسئله این است؛ حدود چهار دهه قبل، یک گزاره به گفتاری رایج 

در سطح دنیا مبدل شد: جهانی شدن. جهانی شدن فرهنگ ها، سنت ها، سیاست ها، دولت ها، صنعت ها 

و... زیرساخت این ایده، پیش رفت اقتصادی کشورها بود که الگوی مفهومی آن از غربی ساختن 

جهان، استخراج می شد )و نمونه عملی آن بازار مشترک اتحادیه اروپا بود(. روش، توسعه رسانه ها 

و تغییر نگرش ها بود تا کشورهای توسعه نیافته بتوانند در مرتبه توسعه یافته گان قرار بگیرند. اما 

آن چه به فارسی درآمد جهانی شدن بود که فاعلیت آن مجهول، حدوثش جبری و نتیجه اش محتوم 

تصویر می شد؛ یعنی منورالفکران تالش کردند با بازنمایی سوگیرانه Globalization، این پروژه 

)جهانی سازی( را به صورت یک فرآیند طبیعی )جهانی شدن( معرفی کنند که کشور از آن گریزی 

ندارد. این پرسش دقیقاً در برابر امر مجازی نیز قرار دارد، یعنی آن چه رخ داده و می دهد، واقعیت 

عینی را به شکلی طبیعی یا ناشناخته )آن چنان که ساختارگرایان می اندیشند( شکل می دهد یا 
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معطوف به قدرت و اراده ای است که در اختیار عامالن پنهان و مرموز قرار دارد. اثبات هر کدام از 

این فروض، می تواند سامانه تحلیلی ما را برای حل مسئله دگرگون سازد، این که در حالت اول با 

جبری مواجه هستیم که ذات گراست و غیرقابل دگرگونی و برساخته و در دومی موقعیتی سیال 

و شکننده که با ابتکار عمل هایی می توان آن  را شالوده شکنی کرد که ایده این نوشتار نیز، بر این 

مبناست. مجازی شدن یک تغییر صوری نظیر آن چه در صنایع پیشرفته می شد، دید نیست؛ مثاًل 

خودروهایی که مجهز به ابزار ارتباطی بودند یا فروشگاه هایی که اجناس شان بارکد خورده و از 

طریق درگاهی آن ها را خرید. بلکه تفاوتی ماهوی است که در همین عرصه کسب و کار، ساختارها 

و فناوری ها را بهم ریخته و اتوموبیل آینده یا پزشکی را دگرگون کرده است، چرا که در این جا 

فاصله بین کاربر، تقاضای او و نحوه ارتباطش بسیار عمیق تر شده و او بخشی از الگوی خدماتی 

است و نه مصرف کننده آن.

اگر همه این ها را بشود ویژگی های مجازی شدن دانست، آن چه این فرآیند را به موضوع حکمرانی 

مرتبط می کند، فراگیرشدن پلت فرم ها است یا آن چه در فارسی به سکوی رایانش، ترجمه شده؛ 

در کارخانه های خودروسازی معموالً یک پلت فرم ابداع و روی آن تعداد زیادی خودرو، در اشکال 

و خدمات مختلف سوار می شود که در واقع سکو یا بستر و یا زیرساخت ماشین از پیشرانه، جعبه 

دنده، شاسی و.. است. در سایبر نیز با چنین رویه ای مواجه هستیم که نمونه قدیمی و پرکاربرد 

آن، سیستم عامل هایی است که رایانه ها را به نسل های مختلفی در چهار دهه گذشته تقسیم بندی 

می کند و البته شرکت ها و هلدینگ ها و دولت ها را نیز پلت فرم های امروز همانا شبکه های پرقدرت، 

متنوع و انعطاف پذیری اند که همه مصرف کنندگان خود را تغذیه می کنند و از آن جا که فرضیه 

بنیادین سایبر، کاالشدگی همه چیز است، بازارهای جهان مرکز را فتح و از طریق آن، بازارهای 

پیرامون را به انقیاد خود درمی آورند، به شکلی زیرپوستی، دل پذیر و رضایت مندانه.

6-2. آسیب های اجتماعی

آسیب در لغت زخم و سختی و رنج تعریف شده و در مطالعات جامعه شناختی از پزشکی وام 

گرفته شده که آسیب را نقص یا ضربه ای به سیستم بدن، توصیف می کند؛ آسیب اجتماعی نقض 

مرزهای فرضی جامعه )شرع، قانون، اخالق و عرف( است که موجب شکل گیری هراس می شود و به 
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تعبیری دورکیمی همبستگی جمعی را تضعیف می کند، هنجارها را نادیده می گیرد و به بی سامانی1 

می انجامد. فرضیه پشتیبان مفهوم آسیب، تضاد یا تعارض است که ذات جوامع عصر مدرن است 

و به پیامدهایی خسارت بار منتهی می شود. نظریه پردازان مکتب شیکاگو2 تالش مستوفایی برای 

فهم این پدیده کرده اند چرا که هم گزارش گرانی رسانه ای بودند که با وقایع روز درگیر می شدند3 

و هم شهر در آمریکا، مظهر تجددی بود که با آسیب های مختلفی رویارو شده بود؛ کج روی4 بعضاً 

معادل آسیب اجتماعی تعریف شده که به انحرافات اجتماعی توجه دارد.  عوامل گوناگونی 

در پیدایش آسیب های اجتماعی مداخله دارند که ممکن است بتوان آن ها را به عوامل فردی، 

تربیتی، روانی،  محیطی و... تقسیم بندی کرد، اما آن چه از چشم انداز این مطالعه با اهمیت است، 

مرزی است که برای آسیب های اجتماعی مجازی شده با آن چه در امر واقع وجود دارد، باید در 

نظر گرفت. در حقیقت، نسبت میان آسیب های اجتماعی و امر مجازی از دو حال خارجی نیست:  

تداوم آسیب های اجتماعی در فضای مجازی و بلعکس. در اولی آسیب های اجتماعی بازتولید شده 

و تعاریف تازه ای پیدا می کنند؛ این بدان معناست مرزی شدن آسیب که در جامعه شناسی بدان 

بسیار تأکید می شود، به دلیل کم رنگ شدن مکان در سایبر تقریباً کنار رفته و متغیرهای دیگری 

مانند سطح دسترسی یا قدرت شبکه ای جایگزین آن می شود و در نتیجه، آسیب اجتماعی بسط 

یدی پیدا می یابد که آن را به شکل نوینی بازتولید و عرضه می کند. در صورت دوم، آثاری مورد 

توجه است که از مصرف یا استفاده فضای مجازی بر عوامل و ساختارها ظاهر می شود که می تواند 

مشابه همه پیامدهای فناوری های نوین بوده و بسته به کارکرد فاوا و به کارگیری آن، تفاوت هایی با 

گذشته داشته باشد. نکته حائز اهمیت آن است که آن چه در این جا مورد بررسی است دقیقا آسیب 

اجتماعی به معنای کج روی یا انحراف نیست )که شامل آن نیز می شود(، بلکه مسئله 5اجتماعی 

است که به اعتبار آن که سایبر، مخیله و ذهن را ابژه خطاب شده خود )به تعبیری آلتوسری در 

فراخوانده شدن توسط ایدئولوژی( قرار می دهد، عمدتاً جنبه ذهنی و فکری دارد.

1.  anomy
2.  Chicago School

۳.  رابرت پارک )۱۸64-۱۹44( از چهره های برجسته در تاريخ جامعه شناسی آمريکاست که کار خود را از روزنامه نگاری 
شهری آغاز کرده بود.

4.  deviance
5.  problem
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7. مسئله ها

برای شناسایی مسئله ها مطابق آن چه در چهارچوب مفهومی آمده است، تالش شده تا تداوم،  

تغییر و دگردیسی آسیب های اجتماعی در فضای مجازی مورد ارزیابی قرار گیرد و در ادامه بدان ها 

اشاره می شود؛ این بدان معناست که پاره ای از آسیب های اجتماعی که جنبه بالینی داشته و در 

ردیف بیمارها جای می گیرند از دایره این بررسی خارج  می شوند، اما برای نشان دادن وجه تمایز 

این آسیب ها با آن چه در ادامه خواهد آمد،  باید این نکته ذکر شود که پژوهش ها نشان داده که 

استفاده بیش از حد )که معموالً به دو ساعت در روز گفته می شود( و در شکل گشت و گذار یا 

کاربرد و یا تولید محتوا در محیط های مختلف مجازی صورت می گیرد، می تواند فرد را دچار گرفتگی 

عضالت انگشت و درد در آن ها، عارضه التهاب تاندون ها،  گرفتگی گردن، خستگی چشم، تاری دید، 

گیجی و خشکی چشم، سردرد و... کند1. هم چنین در کاربری تلفن های همراه به دلیل نشان گرهای 

موبایل در هنگام برقراری تماس مانند روشن شدن صفحه نمایش یا لرزیدن گوشی، این امر به مرور 

می تواند موجب افزایش اضطراب فرد شود؛ معموالً بازتاب این وضعیت در مراجعه های بی شمار به 

گوشی، بازکردن بی هدف صفحه آن و به کنار گذاشتن موقت ، دیده می شود.

7-1. مسئله های مرتبط با مجازی  شدن طالق

در واژه نامه های فارسی به فارسی عمدتاً طالق را انحالل شرعی، قانونی و عرفی ازدواج تعریف 

می کنند؛ این تعریف کالسیک احتماالً در عصرمجازی شدن دچار تحول شده و الاقل می توان 

ادعا کرد که ساز و کارهای عرفی واقعه طالق که به اختیار یا اضطرار صورت می گیرد، در محیط 

مجازی بازتابی متفاوت یافته و متأسفانه در اشکالی که بر تبدیل این ناهنجاری به هنجاری نوین 

تدارک شده، منعکس می شود. البته به اعتبار این که طالق در خانواده صورت می گیرد و این نهاد 

قدیم متأثر از تغییرات زیستی و اجتماعی است، آثار مجازی شدن بر خانواده و بخش مهمی از آن 

که به رخداد طالق منتهی می شود را می توان مورد بحث قرار داد.

۱.  گزارش های متعددی در اين مورد در رسانه ها منتشر شده که از جمله: »۱۰ نمونه از شايع ترين بیماری های فضای 
مجازی« پايگاه اطالع رسانی عصرايران. ۹ ارديبهشت ۱۳۹۲ و »چه کسی بیمار »فضای مجازی« است؟«. خبرگزاری 

مهر. ۲ آذر ۱۳۹5 و...
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تا اوایل دهه نود، پژوهش ها عمدتاً بر علل مرسوم و مشهور طالق )شهرنشینی، کارکردهای 

خانواده، ارزش ها، تحصیالت، اشتغال و...(، تمرکز داشته اند و گه گاه مطالعاتی در باره آثار ماهواره 

یا تهاجم فرهنگی بر افزایش طالق، صورت گرفته است. از آن جا که طالق یک پدیده چندبعدی 

و چند علتی است، این بررسی تالش کرده تا با افزودن متغیر مجازی شدن به علل افزایش طالق 

و تداوم آن را در سایبر توضیح دهد.

۱. کاربر- عقاید و ارزش ها

y  سایبر تصور ذهنی زنان و مردان را نسبت به یکدیگر تغییر داده است؛ بخش عمده ای از این

اتفاق، در زمینه امر جنسی افتاده که کانون زناشویی است. زنان در پژوهش های مختلف این 

نکته را ابراز می کنند که مردان آن ها متأثر از شبکه های اینترنتی، درخواست های خاصی از آن ها 

دارند که نقش عمده ای در افزایش نارضایتی  های منجر به طالق پیدا کرده )قریشی، ۱۳۹۳: ۲6( 

و منجر به گسترش روابط خارج از عرف زناشویی می شود )کریمی و دیگران، ۱۳۹5:  ۱۹۹(.

y  خلق هویت های مجازی و ایجاد روابط گسترده ناشناخته، کاربران را در موقعیت هایی قرار

می دهد که تا پیش از آن، چندان امکان پذیر نبوده است؛ مهم ترین آن ها، ارتباط با جنس مخالف 

است که به دلیل خاصیت متنی سایبر، نوع گفت وگوها و نشانه های انتقال یافته، شرایطی کاماًل 

جدید و متمایز از محیط حقیقی را ایجاد می کند. موضوعی دیگر به پروفایل کاربران مرتبط است 

که آن ها می بایست تصویری از خود ارائه دهند؛ این موضوع مورد مطالعه قرار گرفته که کاربران زن 

و مرد، به چه نحو و میزانی از عکس شخصی خود استفاده می کند و فی المثل کاربران زنان مذهبی، 

در چه فرآیندی از اشکال و تصاویر طبیعی به سمت انتشار تصاویر واقعی خود حرکت می کنند.

۲. کاربر- نمادها و هنجارها

y  ،کاربران معموالً از این شکایت می  کنند در محیط خانواده به واسطه افزایش مصرف مجازی شان

مورد عتاب قرار می گیرند؛ این مسئله در میان زوج ها وضعیت خاص تری دارد. در پژوهشی در 

انگلستان با جامعه آماری حدود ۲ هزار نفر نشان داده شده که ۲5 درصد آن ها به صورت هفتگی 

و  داشته  با فضای مجازی  مرتبط  مقوله ای  بر سر  روزانه یک مشاجره  به صورت  و ۱7 درصد 

دارند)اسالتر و گردن، ۲0۱5(.



63

مجازی شدن آسیب های اجتماعی؛ مسئله ها و راه حل های سیاستی

y  مشاهدات نشان می دهد که کاربرانی که در آستانه طالق قرار دارند یا طالق در مورد آن ها

واقع شده، به اشکال مختلفی این اتفاق را در پروفایل های خود )نمایه شخصی( بازتاب می دهند. 

پروفایل یا نمایه، تشکیل شده از تصاویر و کلماتی است که کاربر برای معرفی خود به کار می برد؛ 

در برخی پلتفرم ها، امکانات وجود دارد که فرد خود را مجرد، متأهل یا مطلقه معرفی کند و یا در 

عکس خود، تصاویری را بگنجاند که با حذف همسر، طالق گرفتن را تداعی کند.

y  از آن جا که مجازی شدن از مسیر مرتبط کردن، کاربران را به یک دیگر متصل می کند و با

ابزارهای مختلف امکان ایجاد روابط پنهانی را به مردان و زنان می دهد، قدرت کنترل طرفین 

را کاهش داده و روابط جدیدی را به وجود آورده که از نظر محققان زمینه مهمی برای افزایش 

طالق های اصطالحاً توافقی است )صادقی و ایثاری، ۱۳۹4: ۱4۸(؛ البته روشن است که صرفاً 

سایبر نمی تواند موید جدایی باشد و عوامل پرقدرت مضاعف دیگری نیز آن را تقویت می کند.

y  از میان رفتن با کاهش  نوپدید طالق، طالق عاطفی است که در آن  از صورت های  یکی 

محبت یا عالقه  میان طرفین و لذت بردن از مجاورت و مصاحبت، آن ها تالش می کنند تا محیط 

یا ساختار کلی زندگی را حفظ کرده و رسماً )قانوناً( از یک دیگر جدا نشوند؛ سایبر توانسته این 

دوگانگی زندگی را تسهیل کند. افراد زیر یک سقف زندگی می کنند، اما همه روابط شان را در 

بیرون و منهای هم دیگر سامان می دهند. در واقع آن ها می  توانند حدی از میزان کیفیت زندگی 

را که می خواهند زیر یک سقف تأمین کند، از طریق دنیای مجازی به دست آورند؛ بخش عینی 

که با شاخص های کمی اندازه گیری می شود و فی المثل خصوصیات یک خانواده دارای همبستگی 

باال را در آن می توان درنظر گرفت، فرد با ادغام شدن در شبکه و عضویت در یک خانواده مجازی 

بزرگ تر تأمین می کند و بخش ذهنی که شاخص هایی نظیر سرخوشی، رضایت، هم دلی و... را 

دارد نیز با تسهیل و توسعه ارتباط و اتصال به شبکه فراهم می شود1.

۳. محتوا- عقاید و ارزش ها

y  افزایش مصرف هرزه نگاری مجازی تقریباً همیشه منجر به کاهش ظرفیت  دوست  داشتن و

ابراز عشق به  همسر  در روابط خصوصي می شود؛ تخیل پردازي بسیار قوي، موجب  آزردگي خاطر 

۱.  در توصیف مفهوم کیفیت زندگی، ر.ک: 
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همسران شده و محرک  جنسي آنها ، چیزي  غیر  از همسران شان است و همسر  آنها به سادگي 

می تواند این امر را حس کند و در نتیجه، اغلب احساس تنهایي  و رانده  شدن مي کند )زرگر، 

.) ۳۹ :۱۳۸5

4. محتوا- نمادها و هنجارها

y  نماهایی از زندگی خانوادگی با محوریت طالق در فضای مجازی وانمایی شده که پیوند ازدواج

را رها از چهارچوب های متعارف به نمایش می گذارد )مهدی پور، ۱۳۹6: ۱05(، مانند جشن طالق 

یا پدیده ای به نام ازدواج سفید.

7-2. مسئله های مرتبط با مجازی شدن حاشیه نشینی

حاشیه نشینی مفهومی است که در رابطه »مرکز-پیرامون« معنا می شود؛ شهر و حاشیه های 

آن. این که این پدیده آیا پیامد عصر مدرن است و تا پیش از آن وجود داشته یا نه، نیازمند مداقه 

در تاریخ فرهنگی دولت  شهرهای ایران و یونان و سایر مناطق است، چه این که آن چه در شهر با 

دروازه، دیوار و برج و بارو از اطراف آن جدا می شد، هیچ وقت وضعیتی مطلق را به وجود نمی آورد 

و در همان دوره بخش هایی وجود داشت که پیراشهر بود و جزیی از آن به شمار می رفت. اما 

روشن است که این معضله در ایران معاصر بعد از اجرای سیاست های اصالحات ارضی تشدید 

و با اهمیت شد و در عصر جمهوری اسالمی نیز به انحای مختلف ادامه یافت که مهم ترین رکن 

آن، ایجاد زاغه نشینی درون موقعیت شهری بود. حاشیه نشین ها، شیوه متفاوتی از زندگی دارند، 

دچار از جاکندگی جغرافیایی و هویتی اند، دارای گرایش های فرهنگی مشخص )مذهبی، قومیتی 

و زبانی( متمایزند، محدوده های خاصی را تصرف کرده اند و بدین ترتیب، حاشیه نشینی مجازی 

معلول مهاجرت نیست، بلکه از جاکندگی هویتی است که فرد را از موقعیت کنونی اش به زمینه ای 

متفاوت، پرتاب می کند.

فضای مجازی جغرافیا را منتفی کرده است اما این بدین معنا نیست که موقعیت های »مرکز-

پیرامون« در آن از میان رفته است؛ ساده ترین وجه ماجرا در حوزه سایبر موضوع دسترسی است 

که بدان زیر عنوان زیرساخت اشاره خواهد شد، ولی بخش پیچیده تر وجود یک بیماری یا نارضایتی 

شبکه ای است که عمدتاً در قامت فیک ها یا ناشناس ها ظاهر می شود. فیک ها معموالً برساخته 
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شبکه های امنیتی و ضدملی هستند و ناشناس ها افرادی اند که با خلق هویت های غیرحقیقی، 

تالش می کنند تا خود را از برخوردهای احتمالی و نظارت ها خارج کنند. اگر فیک ها را از دامنه 

این بحث خارج کنیم، ناشناس ها بازیگران بسیار مهمی در محیط مجازی  هستند که به واسطه 

آ ن ها، مجرمان، متهمان، اغفال شدگان و... در پناه قرار می گیرند و از آن ها دفاع می شود. 

۱. کاربر- عقاید و ارزش ها

y  در حاشیه نشینی مجازی فقر یا بی خانمانی ریشه یا علت نیست؛ بلکه بسیاری از حاشیه نشینان

از تحصیالت، درآمد و امکانات باالی رفاهی برخوردارند، اما دچار نوعی احساس رانده شدگی بوده 

و یا دچار آرمان  خواهی رمانتیک هستند.

y  گسترش بی انتهای شبکه، حاشیه نشینی مجازی را نیز توسعه داده است و از این جهت، این

مشکلی مالزم شبکه است و بعید است روزی برسد که وجود نداشته باشد؛ این فرضیه، موتور 

محرکه کاربران است.

y  منفی بافی، منفی گویی و منفی نگری از قالب ترین ویژگی های کاربران حاشیه نشین است و آن ها

در همه پدیده ها به دنبال واکاوی نیمه خالی لیوان هستند.

۲. کاربر- نمادها و هنجارها

y  کاربر فاقد هویت شناخته شده است؛ پس بی مهابا می تواند با تمام ساختارها، ایدئولوژی ها

و عوامل حاکمیتی درگیر شود. خصوصیت حاشیه نشینی  مجازی، میل او به سمت مقاومت و 

نزدیک شدن به رویه های فیک ها در ضدیت با حاکمیت است.

y  ،ادغام یا هم گرایی کاربران در حاشیه های مجازی، موجب ایجاد یا گسترش آسیب های اجتماعی

فرهنگی و سیاسی می شود.

۳. محتوا- عقاید و ارزش ها

y  زیربنای نظری حاشیه نشین های مجازی فاصله طبقاتی است،  چرا که در این چهارچوب می توانند

تمامی متن ها )اعم از متن، صوت، تصویر، فیلم و...( را بازنمایی و باز روایت کند.
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4. محتوا- نمادها و هنجارها

y  ،آشفتگی های محیطی اعم از حوادث طبیعی و غیرطبیعی، ناکارآمدی نهادی، مشکالت اقتصادی

ناسازگاری های زیست محیطی و... نمادهای محتوایی  این جریان است.

y  ،حسرت خوردن در برابر مظاهر پیش رفت دول غربی، ناسزاگویی به ثروتمندان و سرمایه داران

فقدان اعتماد به  نفس در برابر نودهای مجازی )مؤثرین( و ... نیز از دیگر خصوصیات محتوای 

حاشیه نشینی مجازی است.

5. خدمات- عقاید و ارزش ها

y  حاشیه نشینی مجازی، خدمات اختصاصی خود را دارد؛ این خدمات شامل عرضه انواع محصوالت

غیرمجاز است. قمار، الکل، موسیقی، فیلم و...

y  حاشیه نشینی مجازی شده، می تواند بستر مناسبی برای توسعه جنبش های مجازی معارض

باشد؛  چه این که عصبیت )عصبانی بودن از وضع موجود، ارتباطات قبیله گی و... ( ظرفیتی مهم 

برای شتاب دهی به اعتراضات است.

6. خدمات- نمادها و هنجارها

y  خدمات مجازی مبتنی بر صرف هزینه و تکمیل چرخه عرضه محصول است؛ یافتن ترفندهایی

برای دور زدن واحدهای خدمت رسان با هدف کاهش هزینه یا مبارزه منفی را می توان در این 

بخش مشاهده کرد.

y  برخالف جنبش های مجازی برآمده از طبقه فرودست و حاشیه نشین در شهرها و کشورها که

معموالً تا سطح تأمین امکانات و دریافت خدمات متوقف می شود، در اعتراض حاشیه نشین های 

مجازی، گفتارها و چشم اندازها تا نهایت براندازی پیش می رود.

7. زیرساخت- نمادها و هنجارها

y  در حاشیه شهرها، معموالً زیرساخت های ارتباطی الزم وجود ندارد؛ مسئله اصلی در این جا

دسترسی و پیامد آن ایجاد شکاف اطالعاتی است که میان نقاط برخوردار با نقاط کم تر برخوردار 

ایجاد می شود. البته این که این مسئله به یک آسیب اجتماعی جدید منجر می شود، محل سوال 

است ولی می توان ادعا کرد بر دامنه احساس عقب ماندگی حاشیه شهرها می افزاید.
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7-3. مسئله های مرتبط با مجازی شدن اعتیاد

اعتیاد مجازی، کلیدواژه ای مصطلح برای توضیح کاربرانی است که به شکلی افراطی و نامتعارف، 

از خدمات فضای مجازی استفاده می کنند؛ گرچه ما به مسئله پرداخته ایم، اما به سیاق کلیت این 

مقاله، تالش شده نشان بدهیم که این نیاز فیزیولوژیکی یا روانی به استفاده مداوم و غیراختیاری 

یک ماده یا عمل، چگونه سایبری شده و در محیط مجازی تداوم یافته است. بحثی که ناظر به 

خلقیات آدمی است و برخی محققان معتقدند اضطراب و خودانگیختگی، ابعاد بنیادین و تازه آن 

هستند که می تواند اعتیاد به مخدر را توضیح دهد )آزادفالح، ۱۳7۹: ۲4۳(؛ اما چگونه این بحث 

در مجازی شدن اعتیاد به کار می آید؟ سایبر فرصتی برای بروز خودانگیختگی است و هیجان های 

مداوم درون آن، ناشی از حوادث، وقایع و رخدادها می تواند اضطراب را افزایش دهد. افزایش 

مصرف سایبری )اعم از حضور در شبکه ها، پیام رسان ها، رسانه ها و...( به طور منطقی، اضطراب و 

خودانگیختگی را تقویت می کند تا جایی که در عمل به اقدام یا رفتاری خشن در محیط حقیقی 

منجر می شود)خشونت جسمی و روحی معتادان، از عوامل شکل گیری طالق در برخی زوج هاست- 

قریشی، ۱۳۹۳:  ۳۸(. برخی پژوهش ها )قاسمی و ملک احمدی، ۱۳۸۹: 7۳( نشان می دهد که 

اعتیاد مجازی در ایران حالت آسیب گونه پیدا نکرده است.

۱. کاربر- عقاید و ارزش ها

y  اعتیاد به اینترنت با ول نگاری اخالقی، الکل، قمار و خرید نیز دارای وابستگی است )ملک احمدی

و جعفریان، ۱۳۹0: ۹۸(؛ این بدان معناست که افزایش مصرف مجازی، موجب ازدیاد موارد ذکر 

شده می شود.

۲. کاربر- نمادها و هنجارها

y  کاربر مجازی دچار کاهش اعتماد به نفس، ناامیدی فردی، وابستگی به افزایش مصرف، ناتوانی

در درک آثار مخرب اعتیاد مجازی، کاهش انتقادپذیری، انزواطلبی و ترس می شود )اخالقی، 

۱۳۸4:  ۸ و قاسم زاده، ۱۳۸4: ۹۳(.

y  اعتیاد مجازی عماًل منجر به کاهش تعامل فرد با خانواده شده و در نهایت به کاهش همبستگی

و گسست های خانوادگی منتهی می شود )ایمانی و شیرالی نیا، ۱۳۹4: ۱۹۳(.
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۳. محتوا- عقاید و ارزش ها

y  محتواهای مرتبط با هرزه نگاری، اعتیاد مجازی را افزایش می دهد؛ مصرف  کننده  هرزه نگاري

به آن معتاد می شود و وقتي  یک بار از مطالب هرزه استفاده کنند، دوباره به آن رجوع می کنند و 

این روند، بارها و بارها تکرار می شود . به  نظر می رسد که این مطالب، یک محرک قدرتمند جنسي  

برمي انگیزد که به دنبال آن، آزادسازي شهوت، صورت می گیرد )عطارزاده و نجفی، ۱۳۹۱: ۹۹(.

4. خدمات- عقاید و ارزش ها

y  خدمات مجازی اعتیادوار جدید )بازی های کنسولی یا آنالین سبک زندگی( موجب شکل گیری

قدرت غیرواقعی می شود.

5. خدمات- نمادها و هنجارها

y  اعتیاد مجازی می تواند پاداش ها و مشوق هایی را ارائه دهد که به منزله دریافت یا تسهیل

خدمات مجازی یا حقیقی برای اوست؛ این روند برخالف مشوق های اعتیاد به مخدرها، کاذب و 

کاهنده توان فرد نبوده و از جهت نامرئی بودن، قابلیت ارزیابی و رصد را ندارد. تخفیف ها رایج ترین 

نوع پاداش های مجازی است که در همه عرصه های سبک زندگی مانند خرید، سفر، خوراک، 

مشارکت و... ارائه می شود

7-4. مسئله های مرتبط با مجازی شدن مفاسد اخالقی

امر جنسی هم واره برای بشر با اهمیت بوده که با اتکای به آن لذت، تداوم نسل و قدرت را به 

صورتی توأمان تأمین می کرده است؛ عصر مدرن، با ارائه تحلیل  های روان کاوانه یا دیرینه شناسانه، 

تالش کرده تا عنصر تداوم نسل را تضعیف کند و لذت یا قدرت را برجسته نماید. رهاشدگی مجازی، 

بستر مناسبی برای تقویت عنصر لذت و بالطبع آن قدرت در امر جنسی است چه این که نیازهای 

اساسی را می توان به طرق مختلف تأمین کند. مجازی شدن فساد اخالقی را در عریان ترین وجه با 

گسترش پورنوگرافی می توان نشان داد و در خفیف ترین بخش با ایجاد رضایت های متنی؛ سکس  

مجازی  را می توان روش استفاده از  سایبر برای اغوا و ارضای موهومات و عالیق جنسی و برقراری 

روابط جنسی در فضای مجازی معرفی کرد )بن شاب، ۱۳۸4: 56( و به کاربردهای مهم سایبر 

چت )که در گذشته متمرکز محدود به درگاه های اینترنتی بود و امروزه پیام رسان ها جایگزین 
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آن شده( و زمینه ساز توسعه هرزه نگاری )ملک احمدی و جعفریان، ۱۳۹0: ۱۱۳( است، توجه داشت.

۱. کاربر- عقاید و ارزش ها

y  کاربر با وجود آن که می داند ارضای نیاز جنسی از طریق سایبر به طور کامل صورت نمی گیرد

و آرامش روانی و جسمی را نیز به دنبال ندارد، بازهم از این مسیر عبور می کند.

y  محتوای غیراخالقی شوک برانگیز، شکننده تابوها ، غیرمشروع ، کریه  و غیراخالقي است، اما از

لحاظ جنسي تحریک  کننده  بوده و به  هنگام  اعتیاد  به هرزه نگاري، قابل قبول و عادي می شوند 

)صدري، ۱۳۸5:57(. در نتیجه فعالیت هاي جنسي تشریح شده مشروع  تلقي شده و حس رو 

به رشد این است که »همه این کار را انجام می دهند« و این مجوزی خواهد بود از انجام اعمال 

غیرمشروع.

۲. کاربر- نمادها و هنجارها

y  سکس مجازی محدود به پخش زنده، فیلم، کلیپ، عکس و امثال محتواهای تصویری و صوتی

نیست، بلکه می تواند از طریق تایپ متن، توصیف دقیق رفتار و احساس نیز رخ دهد؛ این وضعیت 

موجب سهولت، سرایت و افزایش تعداد مبتالیان می شود. منطقي و همکاران )۱۳۸۹( در پژوهشي 

مشخص  می کنند  که دوست یابي)تبادل  شماره  تلفن(، ارتباط هاي روزمره و تعامل هاي معمولي 

و سکس )انحرافات جنسي، سکس چت ، فحشا  و...( با ۸۹ درصد عمده ترین  حجم پیام هاي رد  

و بدل  شده در اتاق هاي گپ  اینترنتي  کاربران ایراني را در برمي گیرند. نزدیکی مجازی به واسطه 

ابداع ابزارهای جدید نظیر واقعیت افزوده ها یا بازی هایی نظیر پوکمن  گو1، در حال تحقق است.

y  فریب و بهره کشی جنسی از کاربران در بسترهای مجازی به سهولت انجام می شود و گزارش های

پلیسی و صفحات حوادث روزنامه ها، مملو از این گونه اتفاقات است.

۳. محتوا- نمادها و هنجارها

Pokémon Go  .۱ يک بازی ويدئويی با استفاده از فناوری واقعیت افزوده )Augmented Reality( است که با ترکیب 
اطالعات منطقه  جغرافیايی که کاربر در آن حضور دارد و از قابلیت های جهت يابی تلفن های همراه است، موجوداتی 
به نام پوک مون را خلق می کند و کاربر می بايست پوک مون های بیش تری شناسايی کرده و قدرت آن  ها را افزايش داد. 
روسیه، اسرائیل، چین و بسیاری کشورهای دنیا به داليل امنیتی و نظامی اين بازی را فیلتر کرده اند. پرتاب نشان گر 
داخل محیط مجازی گوشی به نقطه ای که در جهان حقیقی، پوک مون وجود دارد، جدال بر سر فتح مناطق و... از ديگر 

بخش های اين بازی است.
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y  برخی تحقیقات نشان می دهد که مصرف محتوای غیراخالقی در فضای مجازی با افزایش

تمایل فرد به خلق رخدادی واقعی در محیط حقیقی دارای همبستگی است؛ هنرپروان و رفاهی 

)۱۳۸5: 4۱( نشان می دهند که 4۳ درصد از جمعیت زن مورد  بررسي  آن ها اذعان  داشتند که 

روابط اینترنتي شان به روابط حقیقي مبدل شده است و ۱۸درصد  آنان  با  دوستان اینترنتي خود 

روابط جنسي داشته اند.

y  سایبر محیط وسیعی برای سواستفاده جنسی از کودکان فراهم آورده است و شاید بتوان ادعا

کرد پورنوگرافی کودکان تا قبل از گسترش فضای مجازی، کاماًل محدود و ناشناخته بود )بارزمن، 

)74 :۱۳۸۳

4. خدمات- عقاید و ارزش ها

y  خدمات غیرخالقی سایبر به دلیل سهولت دسترسی، تنوع باال و گسترش فراوان، در حال

توسعه یافتن هستند.

5. خدمات- نماد و هنجارها

y  فضای مجازی مهم ترین منبع تولید، توزیع و مصرف محتواهای غیراخالقی است؛ بیش تر نوع

محصوالت تولیدشده غیرمتنی و چندرسانه ای است.

y  روش های سوء استفاده جنسی از کودکان محدود به پورنوگرافی نیست و در خدمات مجازی ای

نظیر چت روم ها و پیام رسان ها، اپلیکیشن های خرید و بازی، کنسول ها و... به وفور مشاهده می شود.

y  تالش برای گسترش سایبر در مدارس ایران با ادعای هوشمندسازی، می تواند در آینده ای

نزدیک خسارت  های فراوانی به دنبال داشته باشد.

y  گردشگری جنسی شامل تورها، فاحشه خانه ها، سفارش دادن ها و... کسب و کاری بزرگ و

فراگیر را به وجود آورده است )هوگز، ۱۳۸4: ۲5(

y  به نحوی است،  غیرمنتظره ای در حال رشد  به شکل  قمارخانه های مجازی  یا  قمار مجازی 

تراکنش های مالی بانک ها در نیمه شب ها یکی از مداخل شناسایی شبکه های قمار در کشور است.
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6. زیرساخت- نمادها و هنجارها

y  برآوردها نشان می دهد تولید محتوای ضداخالقی حدود ۱0 درصد فضای مجازی بوده و حدود

5 درصد کاربران ایرانی نیز مصرف کننده آن هستند )جهرمی، ۱۳۹6 و اسدپور، ۱۳۹5(.

y  تخمن زده می شود که حدود ۱0 درصد از پهنای بانک در کشور، متعلق به محتواهای جنسی

است. 

7-5. مسئله های مرتبط با رشد بی کاری

کار جوهره آدمی است1 و ادبیات وسیعی در ایران نسبت بدان وجود دارد، اما آن چه از رشد، 

گسترش یا بحران بی کاری در کشور یاد می شود، به اعتبار یک رده بندی سنی و تخصیص مشاغل 

به افراد دارای توانایی است؛ معموالً این بازه بین ۱5-۱۸ تا 60-65 تعریف و میزان بی کاری نیز 

در غیرشاغل ثابت یا موقتی و یا بی کارشدگان ناشی از تعطیلی واحد مرتبط، سنجیده می شود. 

بیکاری مجازی یا بیکاری تکنولوژیکی2  دغدغه تازه ای نیست، آن چنان که »جان مینارد« در سال 

۱۹۳۱ در مورد گسترش آن هشدار می دهد )شواب، ۱۳۹6: 54(. 

از آن جا که سایبر، زمان را به بی نهایت رسانده و مکان را حذف کرده، دو متغیر مهم برای 

توصیف بی کاری یعنی زمان و جغرافیا، از میان رفته است و ما با واقعه مجازی شدن کار و در پی 

آن بیکاری مواجه هستیم که ممکن است بتوان بر توضیح آن از ایده تمایز میان شغل3 و کار4 هانا 

آرنت بهره برد )ونون، ۱۳۹6:  ۲45( که طبق آن کار، برای بقاست و تأمین نیازهایی مانند خوراک 

و پوشاک و پناه گاه و در کار عملی صورت می گیرد، حال آن که شغل وظیفه ای است و شغل در 

پی تأمین اعتماد به نفس و ارضای نیازهای اجتماعی و معنوی است. بدین اعتبار بی شغلی مترادف 

بی کاری نیست و چون در مجازی، کار معموالً به Do بازمی گردد و عماًل کاری انجام نمی شود، افراد 

شغل هایی دارند که ممکن است در عرف موجود کار تعریف نشده و مصداق بی کاری و بی عاری 

تلقی شود،  مانند مدیر یا ادمین گروه یا کانال. بخش عمده ای از این شغل پرسه زنی مجازی 

۱. ليس لالنسان اال ما سعى. آیه 39 سوره نجم.
2. Technology unemployment 
3. job
4.  work
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است و بعضاً با هدف پرکردن اوقات فراغت و رفع خستگی بدان نگریسته می شود و دوم مشاغل 

مجازی ای که کارکنانی دارند؛ کسب و کارهای متنوعی در سایبر ایجاد شده که خدمات محورند 

و با آن چه در محیط حقیقی وجود دارد )کسب و کارهایی ناظر به فضای مجازی اعم از فروش 

اینترنت یا تلفن همراه و...( در ارتباط است. درباره گروه اول این نکته حائز اهمیت است که آن ها 

خود را بی کار نمی دانند، چرا که فرض شان این است که مجازی شدن که مقوم ماشینی سازی 

)مکانیزاسیون( و خودکارسازی )اتوماسیون( به شمار می رود، آماده که تا آدمی را از کار بیش تر 

معاف کند )مهدی پور، ۱۳۹6: ۱۳۹( تا بتواند انبوهی رفاه خریداری  کند، آن را با خود به خانه ببرد 

و وقت های خالی را در سفر بگذارند

۱. کاربر- عقاید و ارزش ها

y  کارفرمایان حقیقی که باید در نسبت با مجازی شدن کار تصمیم گیر و جهت دهنده باشند، درک

روشنی از تحول ندارند و همین امر موجب عقب ماندن شان از تحول و طبعاً کاهش فرصت های 

شغلی ای اند که می توانند به وجود آورند.

۲. کاربر- نمادها و هنجارها

y  سایبر به دلیل سهولت دسترسی و آموزش های ساده کاربری، خیلی سریع می تواند افراد را از

کار به سمت شغل هدایت کند و در این جاست که از خودبیگانگی مارکسی را می توان مشاهده 

کرد؛ فرد از کار جدا شده و معموالً نسبتی با سایر کاربران نیز ندارد و چندان نگران پیامد محصول 

تولیده  شده اش نیز نیست و فقط در پی تأمین نیازهای خویش است.

y .از عوارض مجازی شدن کار، پایین  آمدن نرخ امنیت شغلی و پیامد آن افزایش بیکاری است

y  در مجازی شدن کار، شکاف جنسیتی برطرف نمی شود و برآورد می شود که افزایش نیز پیدا

کند؛ این به معنای آن است که هویت های جعلی می تواند جنسیت مردانه را تداعی کند، هر 

 The Global Gender Gap( چند که کارگر، مرد نیست اما غلبه با کارگری مردانه خواهد بود

.)Report 2015

y  سهولت کار مجازی شده، به نحوی است که می توان تعداد زیادی از رانندگان تاکسی های اینترنتی

را مشاهده کرد که هم زمان شغل اصلی خود را دارند و بازاریابی نیز انجام می دهند. 
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۳. محتوا- عقاید و ارزش ها

y  کار مجازی متکی بر اتوماسیون و توسعه فنی است؛ بی کارشدگان ناشی از این امر در محیط

حقیقی، معموالً ذهنیتی منفی نسبت به فضای مجازی دارند و عالوه بر آن، کارهای خود را سخت 

و طاقت فرسا می دانند در برابر کارهایی که دیگر شاغلین انجام می دهد. 

4. محتوا- نمادها و هنجارها

y  :۱۳6۸ ،کارهای مجازی شده، عمدتاً از نوع آن چیزی است که به فعالیت های یقه سفیدها )تافلر

۲۱۳( معروف شده و به گفتاری عامیانه کارمندی1. طبق بررسی ها این مشاغل، قابلیت باالیی برای 

مجازی شدن و طبعاً افزایش بی کاری دارد. یک روند شتاب دهنده به این اتفاق، برون سپاری2 است 

که در چهارچوب مدیریت دولتی نوین طی سه دهه اخیر،  ترویج و اجرایی شده.

5. خدمات- عقاید و ارزش ها

y  خدمات و کاالهای جدید عمدتاً غیررقابتی 3اند، در نتیجه هزینه های حاشیه ای صفر یا نزدیک

به صفر دارند و می توانند پلت فرم  هایی با قیمت های بسیار پایین عرضه کنند )شواب، ۱۳۹6: 

5۲(. این بدان معناست که شاخص های مرتبط با سنجش بهره وری یا کارآیی مجازی متفاوت از 

آن چیزی است که در اقتصاد وجود دارد

y  مرز در کار مجازی شده تضعیف شده و کارگران می توانند در جغرافیایی حضور داشته باشند و

هم زمان برای نقطه ای دیگر، تولید محتوا کنند یا خدماتی ارائه دهند. بدین معنا تعلق کار یا بی کاری، 

اهمیت و جدیت پیشین خود را از دست می دهد، چون کارها خودمختارانه و فاقد مکانیزم های 

قانونی-کنترلی سخت گیرانه است و طبعاً تعهد طرفین )کارگر-کارفرما( نیز شکننده خواهد بود.

6. خدمات- نماد و هنجارها

y  در محیط حقیقی، کاریابی باید متناظر به مهارت فرد و کار عرضه شده باشد، اما سایبر این

انعطاف پذیری را دارد که متناسب با مقتضیات کاربر، کارهای متفاوتی برای او در نظر بگیرد. این 

کارها عموماً در رده خدمات جای می گیرند و به طرز غیرمنتظره ای سودآور تلقی می شوند؛ مثاًل 

۱.  بازاريابی ها، کارگزاری ها، داوری ها، اداری ها و امثالهم.
2.  Outsourcing 
Non-rival .۳ را به آن دسته از کاالهايی می گويند که مصرف آن توسط يک نفر، دست رسی ديگران بدان را کاهش نمی دهد.
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کاربرانی که در پلت فرم های عرضه کاال )خودرو، پوشاک یا وسایل دست دوم( پرسه زنی می کنند، 

با یافتن کاالهای قیمت مناسب، می توانند آن ها را خریداری و در بازارهای دیگر به فروش برسانند 

و از این داد و ستد مجازی، مبلغ قابل توجهی به دست آورند.

y  تاکنون شواهد نشان داده که مجازی شدن مشاغل کم تری نسبت به انقالب های صنعتی پیشین

ایجاد کرده )شواب، ۱۳۹6: 56(، چرا؟ چون مجازی شدن کار، بیش تر از آن که به کارگر-کاربر نیاز 

داشته باشد، به افزایش بهره وری و کارآیی می اندیشد.

7. زیرساخت- عقاید و ارزش ها

y  ،در مجازی شدن کار و بی کاری، همه آن هایی که در شبکه ادغام می شوند، به بازار بزرگ کار

کاال، پول و سرمایه می پیوندند و این یعنی مشکالت زیرساختی تازه برای ایجاد ارتباطات و 

افزایش توانمندی های آنان.

8. راه حل های سیاستی

راه حل های سیاستی مرتبط با مسئله های مجازی شدن آسیب های اجتماعی را می توان در دو 

سطح ارائه کرد:  سطح کالن و عمومی و سطح خرد و اختصاصی. پیش  نهادهای سیاستی کالن، 

شامل کلیات اداره، نظارت و کنترل سطح و عمق مجازی شدن می شود و پیش نهادهای سیاستی 

خرد، ناظر به ایده هایی است که در سطح یا عمق هر کدام از مسئله ها می توان به کار بست.

8-1. راه حل های خرد

y راه   حل های مجازی شدن طالق

استفاده از ظرفیت های شبکه های اجتماعی در جهت ایجاد هم دلی، هم سانی و غنی سازی  �

روابط زناشویی

فراهم آوردن امکانات زیست مجازی طیبه در محیط های سایبری پاک و امن �

y راه   حل های مجازی شدن حاشیه نشین

تخریب کامل و روانی عناصر فعال در حاشیه های مفهومی سایبر؛ �

ایجاد قوانین نظارتی برای کنترل بزه در حاشیه های مجازی؛ �

تالش برای شفافیت و انتشار هویت های اصلی؛ �
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فراهم آوردن زمینه های دسترسی به خدمات و زیرساخت های امن و پاک؛ �

از  � آن ها  جداسازی  هدف  با  سایبری  حاشیه نشین های  برای  هم کاری  فضای  ایجاد 

تقلبی ها)فیک ها( ؛

آموزش سواد رسانه ای و گسترش منابع ارتباطی ایمن، با هدف کاهش اختالالت ساختاری  �

حاشیه نشینی؛

تفکیک تقلبی ها)فیک ها( از ناشناس ها در حاشیه مجازی، برای کاهش دامنه بحرانی  �

مسئله؛

تالش برای آشکارسازی هویت های مخفی در فضای مجازی؛ �

ایجاد پل های ارتباطی میان اجزای شبکه حقیقی و مجازی برای افزایش سرمایه اجتماعی. �

y راه حل های مرتبط با مفاسد اخالقی

آگاه سازی، بصیرت افزایی و افزایش سواد رسانه ای کاربران با تأکید بر نتایج حقیقی روابط  �

مجازی در حوزه امر جنسی؛

بازنشر تهدیدهای مجازی رخ داده با هدف افزایش پیش گیری از موارد مشابه؛ �

پاالیش دائمی محیط های مجازی از محتواهای ضداخالقی و خدمات تعاملی ایجادشده؛ �

گسترش پلیس مجازی و افزایش سهولت دسترسی کاربران برای مشورت، اطالع رسانی  �

و مبارزه با مفاسد اخالقی؛

استفاده از فیلترینگ هوشمند، فراگیر و روزآمد برای محدودسازی محتواها و خدمات  �

ضداخالقی.

y راه حل های مرتبط با رشد بی کاری

استفاده از ظرفیت های گسترده فضای مجازی برای کارآفرینی؛ �

سوق دادن شغل های ایجادشده در فضای مجازی از خدماتی به سمت محصول با هدف  �

افزایش ارزش افزوده  کمی و مالی؛

جلوگیری از سرمایه گذاری دولتی و قراردادن دولت در جایگاه تسهیل گر و نظارت کننده؛ �

جلب مشارکت های مردمی و نقدینگی فراوان موجود در کشور در ایجاد شغل سایبری؛ �
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ضرورت عدم اتخاذ سیاست های انقباظی در کوتاه مدت و میان مدت در بخش تقاضای  �

کار مجازی؛

فراهم آوردن  � و  جهانی  مصرف کنندگان  افزایش  بی بدیل  فرصت  از  استفاده  و  توجه 

زیرساخت های منطقه ای و جهانی؛

بهره گیری از توان جوان جمعیت ایران، با هدف پیداکردن سهم بزرگی از بازار جهانی  �

مجازی شده؛

تفکیک مشاغل در آستانه مجازی شدن در سایر مشاغل و تقویت آموزش و فراهم آوردن  �

فرصت های شغلی که متکی به گسترش فاوا نیست؛

آینده پژوهی مستمر و مداوم کار در کوتاه مدت برای غلبه با مجازی شدن کار و سه بازار  �

دیگر تجاری؛

اصالح جزیی و کلی قانون کار برای مجازی شدن بی کاری یا ارائه یک آیین نامه ملی از  �

جانب دولت.

8-2. راهبردهای کالن

پلت فرم ها، اصلی ترین بسترهای توسعه مجازی است؛ کاهش یا مدیریت مجازی شدن  �

آسیب های اجتماعی تنها از طریق تسلط بر پلت فرم ها امکان پذیر است؛

طرح ناتمام و اجرا نشده شبکه ملی اطالعات، با تمرکز بر کاهش آسیب های اجتماعی  �

می بایست به سرعت در دستورکار قرار بگیرد؛

تالش منسجم و متمرکز با کاهش میزان هویت های ناشناخته در فضای مجازی )همانند  �

کاهش هویت های ناشناخته در سیم کارت های اعتباری(؛

به مجازی شدن  � عنایت  با  اجتماعی  آسیب های  کنترل  با  مرتبط  قوانین  روزآمدکردن 

آسیب ها؛

تشویق تشکیل سمن ها، اتحادیه ها و مراکز صدور مجوز خدماتی با هدف نظارت و هدایت  �

کاهش آسیب های اجتماعی در حیطه ملی و فراملی مبتنی بر رویکرد صدور انقالب اسالمی؛
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کمی  � و  عینی  پیمایش های  از  غیر  اجتماعی،  آسیب های  مجازی شدن  کاهش  برای 

می بایست بر شناسایی ذهنیت و هراس اخالقی ناشی از این پدیده متمرکز شد؛ بدین معنا 

که سایبر در ذهن و تخیل و تفکر افراد جای می گیرد و چنانچه آن ها به این باور برسند که 

آسیبی، مرزی شده و گسترده است، میل و انگیزه شان برای مشارکت در آن افزایش می یابد، 

پس یک راه کار مهم، آگاه سازی افکار عمومی برای مقابله با شکل گیری این باور است که 

آسیب، فراگیر شده؛

از آن جا که مسائل مجازی، منحصر در مرزهای سیاسی نیست، می بایست زیرساخت های  �

مجازی کشور با هم گرایی شرکای منطقه ای )در دو حیطه ایران-فرهنگی و ایران-اسالمی( به 

سمت منطقه ای و جهانی شدن حرکت کنند؛

پایش دائمی روندهای توسعه مجازی شدن آسیب های اجتماعی. �

9. جمع بندی و نتیجه گیری

مجازی شدن آسیب های اجتماعی در مسیر مجازی شدن هم ساحات زیست بشری است که 

با رشد سرسام آور گسترش تلفن های هوشمند و دیگر خدمات ارتباطی، ساکنان جهان مجازی را 

تقریباً معادل جهان حقیقی می کند. روندها نشان می دهد که در این جهان مجازی شده که ایران 

اسالمی نیز در آن قرار دارد، دیگر کاربر یا محتوا تعیین کننده نیست و به سیاق آن چه در همه 

صنایع فرهنگی پیشین یا خالق کنونی تحقق یافته، ساختارهای نوین به وجود آورنده اتصال ذهنی 

و عینی، پیش تاز هستند؛ پلت فرم ها که حاال هم خدمات می دهند، هم تولید محتوا می کنند و هم 

کاربران را اداره می کنند و به اقتضای مختصات آن ها، زیرساخت  ها نیز تغییر می یابند. پلت فرم ها هم 

تولید کننده  اند، هم توزیع کننده و هم مصرف کننده ها؛ بیگ دیتاها محمل مناسبی اند برای تحقیق و 

توسعه سازمان و از سوی دیگر بازاریابی و فروش و توزیع محصول. برای کاهش آسیب های اجتماعی 

در کشور، باید مطابق آن چه درباب آینده مجازی شدن جهان، پیش بینی می شود حرکت کرد و در 

همان افقی ایستاد که کمتر از یک دهه دیگر، محقق خواهد شد. تحلیل سایبر، با رویکرد تاریخی 

چندان ممکن نیست و مجازی شدن آسیب های اجتماعی نیز آن چنان وسیع و زیرپوستی است 

که اگر بدان کم توجهی شود، چون سونامی همه ساختارهای دینی و معرفتی را دچار فروپاشی 
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خواهد کرد و بلعکس، اگر اکنون سیاست گذاری اجتماعی و فرهنگی، تالش کنند تا موقعیت را 

به درستی شناخته و در قبال آن اعمال حاکمیت کنند، چه فرصت های بزرگی از ناحیه افزایش 

اقتدار منطقه ای جمهوری اسالمی، خلق بازارهای تازه برای ایران و رواج فضای مجازی پاک در 

جهان اسالم پیش روی ماست.
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