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 چکیده

 
این پژوهش بر این مدعاست که نظام فرهنگی و اخالقی که هم اکنون بر فضای مجازی حکمفرماست چیزيی ززي همزان    

هنجاری و فرهنگی کزه بزر   نظام  اخالق زامعه مدرن غربی با همان خصوصیات ویژه تاریخی زامعه غربی بعد از رنسانس نیست.

خزود را نشزان    "مخالفت با گذشته و هرگونه مبانی سزنتی و مزذهبی  "و  "مادی گرایی و رفاه طلبی وسیع و عمیق"دو خصلت 

حزا  اسزتفاده از امکانزات اینترنزت بزرای      زوامع غیزر غربزی کزه در    قاله چنین نتیجه گیری شده است کهداده است. در این م

عد د فن آوری و چه در بُعچه در بُ -علت خصوصیات ذاتی اینترنته انسانی و اخالقی خود هستند، بگسترش فرهنگ و روابط ویژ

ود در فضای زمجبور به بازی در زمین تمدن غربی هستند زیرا فن آوری، خصوصیات خود را تحمیل می کند. اخالق مو -نظری

جزای  در زهان زدید، این رسانه هزا هسزتند کزه فرهنزگ سزکو ر را ب      مجازی، چیيی زي اخالقیات زامعه مدرن غربی نیست.

د و کارکردهای دین را در زوامع به دوش می کشند اما دین تبلیز  شزده، دیگزر دیزن بزه معنزای       فرهنگ دینی ترویج می کنن

 دار غربی است. قدسی کلمه نیست؛ سکو ریسم نقاب

 

 .اینترنت، فضای مجازی، اخالق، مدرنیته، انسان مدرن واژه هاي کلیدي:
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Abstract 
 

This research proposes this hypothesis that the dominating ethical and cultural system in the virtual 

environment is the exact ethical norms of modern western societies with their specific historical post-

renaissance features. This ethical and cultural system is known for the two characteristics of “sheer 

materialism and shallow possession seeking” and “opposition to tranditional and religious 

fundamentals”. The present paper concludes that, non-western societies that seek to employ internet-

based media and fascility to extend their own specific human and ethical relationship and foster their 

culture are bound to play in western culture’s yard due to the enforcement of characteristics by the 

technology and the intrinsic nature of Internet-both in tecchnology and in theory. The existing ethics 

in virtual environment conforms to the ethics of modern western countries and media propagate the 

secular culture rather than religious cutlure while shouldering the implications of religion; however, 

the  propagated religion is not a holy and sacred notion in its real sense but disguised secularism. 
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 مقدمه -1

دانست. انقزالب ارتباطزاتی یعنزی تعریز       21 را می توان شعار نمادین زامعه مدرن زهانی در قرن "رسانه قدرت است"

سو با همنوعزان خزود و از سزوی    فتارهای متقابل افراد بشری از یک خره راو ب ها  جاز و واقعیت، فرهنگ و نظام ارزشدوباره از مَ

این انقالب ارتباطاتی کسی قدرتمندتر است که اطالعات بیشزتری داشزته باشزد زیزرا اطالعزات و       دیگر با کل نظام طبیعت. در

 توانزد مزر ر واقزع شزود.      دارنده اطالعات بیشتر مزی  است،تر و لذا عامل قدرت عامل آگاهی برای تصمیم گیری مستقل  ،دانش

 د.کن اطاتی در سطحی کامالً زهانی عمل میارتب  چون پدیده ؛شوند  هم شکسته میبدین وسیله ساختارهای عمودی در

  دهد. این انقالب ترکیبزی اسزت از تکنولزو ی، ارتباطزات،      انقالب ارتباطاتی زوهره اصلی تمدن فراصنعتی را تشکیل می"

شکل توان در وهله او  ب  ای برخوردار است. ارتباطات را می  انتقا  و پردازش اطالعات؛ انقالب ارتباطاتی از ماهیت دوگانه تولید،

ها   صورت حکومتشود تصور کرد. در این  که زهت انتقا  و مبادله اطالعات به کار گرفته می، ها  ای از ابيارها و تکنیك  مجموعه

گ ملزی را  پذیر بودن فرهنز   و زوامع در مقابل انقالب فوق بدون دفاع هستند. ازتناب ناپذیر بودن زهانی شدن فرهنگ، آسیب

های مختلفی تحت تأ یر قرار داده   شکلها را ب  امع و فرهنگزو حسب الگوی انتخاب شده، انقالب ارتباطی،در بر دارد. اما برنیي 

مدرنیتزه از سزوی     سو، و الگوی مبتنی بر اندیشههای زهانی تولیدکننده فرهنگ از یک  تنی بر نقش شرکتدهد. الگوی مب  و می

توسزعه و بسزط     تکامل، ؛گیری است حا  شکلفرهنگ زهانی که درصورت انجامد. در این  ا میه  سازی فرهنگ  به یکسان  دیگر،

 (.121-111،ص1131)اخوان زنجانی،"باشد  می -داری به سبك آمریکایی  سرمایه ویژهب-داری   همان فرهنگ غربی و سرمایه

، دو میلیارد و نود و 2112مارس  11مجازی برای گسترش اطالعات در زهان امروز است. تا تاریخ  اینترنت مهمترین ابيار

و نود و پزنج میلیزون و شزش     دو میلیارد"یعنی . شش هيار و پنج نفر کاربر اینترنتی در سراسر زهان وزود دارد پنج میلیون و

، تا یر و مخاطب اطالعات و اخبار دریافتی خود قرار مزی دهنزد  که هر یك ولو یك نفر را تحت  "هيار و پنج نفر سلو  اطالعاتی

بی واسطه و یا با واسزطه در   طور مستقیم و یا غیرمستقیم،کمتر انسانی را بتوان یافت که بمی توان گفت شاید در دنیای کنونی 

انفجزار  " نشزان از اتفاقزاتی دیگزر دارد.   اما این گسترش و انفجار اطالعاتی  ه کنندگان اینترنتی قرار نگیرد.مدار کاربران و استفاد

تهی از این خطر نیست که زوامع و آدمیان را به بحران هویت دچزار سزازد تزا     اطالعاتی در عصر زدید با همه فوایدی که دارد،

ی برای خود فرض کنند و برای رهایی از ابهزامی بزه دامزن ابهزام     "من"چنان شوند که خود ندانند کیستند و در آن واحد دهها 

فقط در زمینه فردی خود را نشان نمی دهد بلکزه در کلیزه زمینزه     (. این تشویش هویت،121،ص1131)سروش،"دیگر بگریيند

دنبا  ود قرار می دهد. در این پزژوهش بز  های سیاسی و فرهنگی و اقتصادی محرز بوده و زان و زامعه را یکسان تحت تا یر خ

 .می باشیم "اخالق در فضای اینترنت"هوم یکی از این عوامل ایجاد تشویش هویت یعنی مف

 

 انسان مدرن و اخالق نوین -2

 مدرنیته و طبیعت مادي -1.2

برای فهم زایگاه اخالق در فضای مجازی، نمی توان بدون صحبت از تولد انسان و به تبع آن زامعه مدرن بعد از رنسزانس ایزن   

شزناخت رابطزه انسزان مزدرن بزا نظزام        گزام  نخستینمیوه زامعه مدرن است. در این راه مهم را درك کرد زیرا عصر ارتباطات 

 مادی است. 1"طبیعت"هستی و 

                                                           
1 -Nature 
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نسزبت بزه طبیعزت     "مابعد الطبیعه سنتی"گاه زهان بینی مدرن و فلسفه زدید با ددر باب تفاوت دی "حسین نصردکتر سید"

مزان را نسزبت بزه چیسزتی      همزین کزه دیزدگاه    به انسان است. پیامد دیدگاه خاصی نسبت وری زدید،آ فن" چنین می گوید:

 طبیعت تغییر دادیم و به مفهوم سنتی انسان و طبیعت همچون امور قدسی پشت کردیم همه چیزي شزروع بزه دگرگزونی کزرد.     

بزه   نمی کنید، اگر شما خواهری داشته باشید و آدم بهنجاری هم باشید هر روز صبح به او تجاوز ای بیاورم.بگذارید مثا  زننده 

دنیزای زدیزد هزر روز مرتکزب تجزاوز بزه        دراما  شما با او رابطه ای انسانی دارید. او خواهرتان است، چون او احترام می گذاری

{ نبوده بلکه حقیقت زنده ای است که محتوای قدسی دارد و بزا  it}"آن"بدانیم طبیعت تنها یك  کههنگامی د.یطبیعت می شو

کزه ایزن    همزین  به آن احترام خواهیم گذاشت نه اینکه فقط به آن تجزاوز کنزیم.   هویت مان ارتباط دارد،حاق وزود ما و با  ما،

ر طبیعزت هزم   ه چیرگزی بز  ژوری ویز آ فزن  تغییر نگرش رخ دهد و دیدگاه ما را در رابطه ای که با طبیعت داریم دگرگون سازد،

 .(231_271،صص1132زهانبگلو،)"شروع به تغییر می کند

ود بیگانزه  انسان سنتی یعنی انسانی که هنوز از خزود و خزدای خز    ،در قرون پیش از رنسانس و انقالب صنعتی تر دقیقعبارت ب

آفریننزده آن ززدا    ت وعنوان صحنه تجلی زما  و زال  الهی نظر می کرد و وزود خود را نیزي از طبیعز  نبود به عالم طبیعت ب

دفتری از معرفت کردگار و نشانی از عظمت و خالقیت خداوند بود. چنزین  در نظر چنین انسانی برگ سبي هر درختی  نمی دید.

انسانی حفظ حرمت طبیعت را به مثابه بخشی از فریضه دینی و اخالقی خود بسیار زدی می گرفت و تجاوز به حرمت طبیعزت  

 را در حقیقت در حکم طغیان و سرکشی در برابر خداوند می دانست.

عنزوان مجموعزه ای خزالی از رو  و    کزل نظزام طبیعزت ب    اراموش کرد و بز ، تقدس حیات را فسگاری که بشر عصر رنساناز روز

ماشینی که تنها برای بهره کشی انسان آفریده شده برخورد کرد، نگزرش قدسزی انسزان هزا بزه طبیعزت و تقزدس آن نیزي بزه          

 فراموشی سپرده شد.

ضای حرص و آز دد درآمد که هر روز بیش از پیش برای ارصورت تنها هدف این بشر متجره کشی از طبیعت و  روت اندوزی ببه

 گونه تجاوز به طبیعت و هتك حرمت قدسی آن را مجاز می شمرد.لجام گسیخته خود هر

1برنارد ماندویل"
2افسانه زنبوران"نام بلندی ا صل در کتاب مشهور خود طبیب انگلیسی ه "

سزیاات  "ست که ا بر این اعتقاد "

وی بر زوانب مزذموم وززود انسزانی و ابعزاد     "این عبارت بدین معناست که  (.64،ص1131)سروش،"اندسنات زمعی ح فردی،

کزه همزه    ،سزراف و ... اِ ،زنی ف  ،خودنمایی ،سودزویی ،ت و رسمیت زد و توضیح داد که خودخواهیهر صحمُ قبیح اخالقی او،

زمعی می کنند و اگر سزیاات فزردی حزذف شزوند و     خدمت مهمی به تعدیل و تعاد  معیشت  مورد طعن عالمان اخالق است،

زیزادت   ،زویانسزود ایزن   و رشته معیشت گسیخته خواهد شزد.  نظام زندگی مختل همگان راه زهد و قناعت را در پیش گیرند،

است و دنبا  ریطلبان و قدرت زویانند که بر رونق می دارند و زاه ها هستند که بازار تجارت را پُ آزمندان و خوشگذران، طلبان

ستانند که دنیزا را آبزاد   و دنیا دو سه و کتابخانه را رونق می دهندزویانند که مدر خودنمایان و نام، زنان سیاست می دوند و  ف

 (.67)همان،ص"می کنند

 واسزطه بزرای بقزای انسزان،    طور بی چیيی دانست که باگر تجمل را باید " در عباراتی چنین از تجمل گرایی دفاع می کند:وی 

هزای بزدوی و    حتی در نزيد انسزان   زي امور تجملی وزود نخواهد داشت، در عالم،بعنوان موزود زنده  زم نیست، در اینصورت 

 "هززایی داده باشززند هززای بززدوی نیززي نسززبت بززه زنززدگی اولیززه خززود دگرگززونی    زیززرا احتمززا  دارد کززه انسززان  .برهنززه

تنها ادعای من آنست که نشان دهم که اگر مزا آنچزه را کزه    ": دمی نویسچنین یا در زای دیگر  و (.117،ص1171)طباطبایی،

                                                           

1 -Bernard Mandeville. 
2 -The Fable of the Bees. 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Fable_of_the_Bees
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آنچزه بزرای    زیرا اگر نیازهای انسان بی شمارند، تجملی نخواهد بود، صورت،در این تجملی نخوانیم، برای زندگی ضروری نیست،

 .)همان("حدی ندارد ه شده،دارضای آنها آفری

که  مره آن رفاه بی  "و ارضای مادی بشر تا بی نهایت مصرف"دارد؛ نخست  همراهبه دو مفهوم را  نه خودبینی در کُاین زهان  

کزه نتیجزه   " وززویی وگرایی و نُنُ سنن گذشته،با  تمخالف"ران معاصر تجربه می کند و دوم غربی در دو سابقه ای است که بشر

ذشزته بشزری در سزالیان دراز    گ است که میراث تمدن و فرهنگ "اخالقی"مذهبی و  فلسفی، آن تيلي  در همه مبانی عقیدتی،

 بوده است.

 معتقزد و  کنزد  می تکنولو ی بحث عقالنیت از ،سلطه منطق عنوان تحت2" ساحتی تك انسان" کتاب در "1مارکوزه هربرت"

 کشزی  بهزره  در عزاملی  بزه  شود منجر طبیعت بر تسلط انسان و آزادی به اینکه بجای زامعه در تکنولو ی فنی پیشرفت است

. اسزت  رفتزه  بزین  از ششخصزیت  دیگر ابعاد و شده ماشینی عدبُ یك دارای او انسان نظر از. است شده تبدیل ها انسان از بیشتر

 تزك  زامعه ساحتی در تك تفکر نتیجه در و اند گردیده  رأمت تکنولو ی حاکمیت از همه عواط و  هنر فرهنگ، ،زبان اخالق،

 سزپرده  مزادی  فرهنزگ  بزه  را خزود  ززای  و دوری زسزته  گذشته سنتی مفهوم از فردی های آزادی و حقوق و ایجاد ساحتی

تکنولو ی هایی کزه  مزره تکامزل تمزدن      ،سراغ تکنولو ی های نوین ارتباطی می آییمبا این مقدمات به  (.1131است)مارکوزه،

 انسان مدرن غربی است.

 

 عصر ارتباطات و جامعه مجازي -3

حزوه زنزدگی   گذرد توانسته تغییزرات فراوانزی را در ن   کوتاهی که از پیدایش آن میوری ارتباطات و اطالعات در مدت زمان آ فن

 شزکل گرفزت:   متفکران بعد از رنسانس مغرب زمیناساس این سرمشق مهم و ارائه شده توسط دوران مدرن بر آورد.وزود بشر ب

نوید دنیایی را برای بشر فراهم سزاخت کزه   عصر دانایی و روشنگری  قدرتمندتر. تر و آگاه تر، که مطلعهر ،"قدرت است دانش،"

 رسان اصلی برای انسان امروز به منظور توسعه و پیشرفت هستند.تکیه گاه و یاری  در آن اطالعات و دانش

 :تصد سا  پیش چنین سرودهف مو نااگر 

 "فزونکه را افزون خبر جانش هر                   خبر در آزمون                 جان نباشد جز "

مخصزوص   هزای  وریآ می توانند به مدد پیشرفت و توسعه تکنولو یك و ایجزاد فزن   "خبر"نمی دانست زمانی می رسد که این 

شکسزتن  و با خارج شده  از انحصار و یادگیری توسط عده ای معدود در زامعه خبر پراکنی و بسط و گسترش دانش و اطالعات،

 و آدمیان را مسحور و در اختیار خودش قرار دهد.پخش هنگی فر زغرافیایی، و گذر کردن از مرزهای سیاسی،

ترسزیم مزی   را چنین رابطه میان اطالعات در زهان کنونی با مفزاهیمی چزون آزادی و روشزنگری     برخی از متفکران غربی این

و مزی تزوان    عزد قضزیه اسزت   یك بُ اما این فهمِ .(116،ص1132)تونگ،"داده ها=اطالعات=دانش=خرد=حقیقت=آزادی"نمایند: 

زامعزه اطالعزاتی، همچزون مرحلزه گزذر از       ورود به عصزر  از پیشرفت و توسعه بشری است. "غرب مدار"گفت مبتنی بر درکی 

هزای سیاسزی، ازتمزاعی،      های حیات بشری را تحت تأ یر قزرار داده و عرصزه    زامعه کشاورزی به زامعه صنعتی، تمامی زنبه

حزا  حاضزر   ته است. مفهوم زامعه اطالعزاتی در های اساسی موازه ساخ ها و چالش  رصتاقتصادی و فرهنگی را با انبوهی از ف

گرایزی،    ها موضوعاتی از زمله اهمیت دانش نظری در مقایسه با تجربه  مباحث بسیاری را برانگیخته است. برخی از این مباحثه

                                                           

1 -Herbert Marcuse. 

2 -One-Dimensional Man. 

http://en.wikipedia.org/wiki/One-Dimensional_Man
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عنزوان برخزی از پیامزدهای زامعزه     انی را باطالعزاتی زهز  حق دسترسی شهروندان به اطالعات، دموکراسی مشارکتی و اقتصزاد  

 .اند توزه قرار داده مورد اطالعاتی

عنوان مثزا   را تحت تأ یر قرار داده است. ب های فناوری، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی زوامع زامعه اطالعاتی بسیاری از حوزه"

مخابرات عالوه بر بانکداری و اتومبیزل سزازی، دیگزر    گرایی و پیوند میان کامپیوتر و  در حوزه مربوط به فناوری و تکنولو ی هم

های اعتباری، اطالعزات پيشزکی، امنیزت داخلزی و خزارزی را        های زندگی همچون نظام مالیات، تأمین ازتماعی، کارت زنبه

  شزرفت پی. (61_61،صزص 1131)محسنی،"تحت تأ یر قرار داده و انواع گوناگونی از اطالعات را به حالت دیجیتا  درآورده است

های اطالعاتی در تمام زوایای حیزات ازتمزاعی    به کاربرد  تکنولو ی ،کننده در پردازش، نگهداری و انتقا  اطالعات  های خیره

رد آن در ابعزاد زهزانی   های پردازش و نگهداری اطالعات موزب شده است تا کارب  رزانی تکنولو یکمك نموده است. همچنین اَ

 .(21،ص1131)وبستر،گسترش یابد

وری تکنولو یکی و اطالعات دیجیتالی در بیشتر زوایای زندگی بشری بطور روزافيون در حزا  افزيایش   آ نقش فن ؛افيون بر این

ها و کشورها در یك فضای اطالعاتی  است. گسترش و رشد تکنولو ی اطالعاتی باعث تعامل و وابستگی بیشتر اشخاص، سازمان

کزاهش خطزرات ناشزی از     برای مدیریت، مقابلزه و تزالش در   سیاسی، نظامی و اقتصادیشده و به همین میيان فشار بر رهبران 

 تکنولو ی اطالعاتی؛ بیشتر خواهد شد.

 برخی از ویژگیهای عصر اطالعات عبارتند از:

 ،گونه ای قابل مالحظه افيایش خواهزد یافزت.  ب دستکاری و تفسیر شود، کنتر ، سرعت اطالعاتی که می تواند منتقل 

 .نشگران بین المللی سریع می شودها و ک ها و در بین سازمان گردش اطالعات در درون و بین سازمانچنین هم

 افيایش ظرفیت انتقا  اطالعات  گونه ای قابل مالحظه افيایش خواهد یافت. افيون بر این،ظرفیت انتقا  اطالعات نیي ب

 .خواهد گرفت به اندازه متفاوتی در اختیار کنشگران بین المللی گوناگون قرار

 که به اطالعات نیزاز دارنزد،  کسانی پذیری گردش اطالعات را افيایش خواهد داد.انعطاف  وری های عصر اطالعات،آ فن 

آنهایی که نیاز دارند با فرد خاصزی   مین کنند.أمی توانند به سراغ منابع گوناگون اطالعات بروند و اطالعات مورد نیاز خویش را ت

های عصزر   فن آوری گونه ای متفاوت،ب طور مستقیم و سریع وی را خواهند یافت.با آسانی هر چه بیشتر و ب ارتباط برقرار کنند،

موززب مزی    انعطاف پذیری زیاد گردش اطالعزات،  اطالعات، وابستگی مکانی اطالعات و تعامالت ارتباطی را کاهش خواهد داد.

ای مهزم تلقزی    ه ای بیش از دیگران این امر را مسالهعد، ه باشندشود که عده ای سریعتر از دیگران به اطالعات دسترسی داشت

   که عده ای سریع تر از دیگران آن را خواهند پذیرفت.کنند و سرانجام این

 افزراد و سزازمان هزا     تعداد بیشتری از افراد به اطالعزات،  وری ها سبب می شود که بیش از هر زمان دیگری،آ این فن

 .(14_12،صص1132و پاپ دایل، )آلبرتس"دسترسی داشته باشند

1مارشا  مك لوهان"
2دهکده زهانی"با بکارگیری وا ه  "

1تافلر آلوین"و  "
6موج سوم"گذاری با نام "

اطالعزات و   عنوان عصزر ب "

فرهنزگ و   و دارند که اکنون یك فرهنگ خواهان تسلط و حاکمیت بر زهان اسزت   پرده از این واقعیت بر می ،انقالب ارتباطات

آوری ارتباطی و اطالعاتی را در دست داشزته و توانزایی ایجزاد یزك فرهنزگ       شود که تکنولو ی و فن  بر زهان حاکم میتمدنی 

                                                           
1
 -Marshall McLuhan. 

2
 -Global Village. 

3
- Alvin Toffler. 

4
 -Third Wave. 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 دومین کنگره بین المللی  فرهنگ و اندیشه دینی

Secound International Congress On Religious Culture and Thought 

 
 

 

کند که دارای   زهانی را دارد. در این فرهنگ زهانی قرار است همه نقش داشته باشند اما کسی نقش اصلی و بنیانی را بازی می

 قدرت و تکنولو ی و سرمایه است.

تزوان ایزن نکتزه را     گیرد. مزی  ها انجام می  ها یا ماشین  ها زهت کنتر  انسان  کنتر  ارتباطات در نظام ،یبرنتیکیاسدر نگرش 

ها. کنتزر  ارتباطزات یعنزی     ها و رفتار  ای است برای کنتر  ارتباطات، فرهنگ  های ارتباطی، وسیله  اضافه کرد که کنتر  نظام

 امر کزه در سزا   و کنتر  و انتقا  آن زهت تحقق منافع خاص. با در نظر گرفتن این سازی   کنتر  زریان معناسازی و فرهنگ

یبرنتیکی از مقبولیت اشود، الگوی س  رفته رفته زایگيین زور می الملل،  عنوان یك عامل قدرت در روابط بینهای اخیر نظارت ب

از آوری کند،  که آنرا بهتر تولید کند، بیشتر زمع بیشتری برخوردار شده است. اگر اطالعات و ارتباطات عامل قدرت باشد، کسی

 یتکنولو ی ارتباطی عامل قدرت برتر خواهد بود. در وضعیت فوق،دارای تر انتقا  دهد،  آنرا بهتر و سریع آن بیشتر داشته باشد و

ی از بینز   قابل پزیش ای در آینده  برداری را کند،  ای که از انقالب ارتباطاتی بهترین بهره  تعیین کننده است. فرد، گروه یا زامعه

 براساس این امر که هر کنشزی واکنشزی را موززب مزی     خود را اعما  خواهد کرد. و استیالی فرهنگی هدیگران قدرتمندتر بود

اخزالق و   ت فوق صداقت، حقیقزت،  گیرد. در وضعی  می  شود، مقاومت شکل بخش می  شود و اقدام به سلطه موزب اقدام رهایی 

 طات، پیروزی است و نه حقیقت.دهند چرا که هدف نهایی و واقعی کنتر  ارتبا  هوم خود را از دست میطرفی مفبی

 های فرهنگی در عصر ارتباطات مبتنی بر سه فرضیه است:  طورکلی الگوی حاکم بر زهانی شدن فرهنگ و استراتژیب

 دست آورداسی نخست باید قدرت فرهنگی ببرای دستیابی به قدرت سی. 

  هستند فرهنگی قدرت داشتن دست در نیازمند تاریخی بيرگ کارهایانجام. 

 (116،ص1131)اخوان زنجانی،"اکثریت ایدئولو یکی از اکثریت پارلمانی مهمتر است. 

تحو ت ازتمزاعی اغلزب موززب تغییزر     " عاملی محوری در پیدایش عصر اطالعات است پیدایش سیستم های زدید اطالعات،

روابط ازتماعی را تغییر می دهند و پیدایش گروه ها و ملت های زدیزد را سزرعت مزی     راهنما می شوند، ارزش های ازتماعی

)امزری و  "به بیان دیگر الگوهای زدید ازتماعی در ا ر پیدایش و توسعه سیستم های زدید ارتباطات حاصل می شوند .بخشند

1مانوئل کاستلي" (.111ص،1132زی.بیتي،
انزد    پیدا کرده  ای  تازه  معانی  و مکان  زمان  مفاهیم  ،ای  بکهش  درزامعه است معتقد "

  هزا و امکزان    سزرمایه  ،ها  ، داده اطالعات  آنی  آشکار دارد. انتقا   تفاوت  یا صنعتی  مدرن  قبل ما  در زوامع  آن  سنتی  ا معانیب  که

  هزای   یا چزارچوب   قدیم  دوران  طبیعی  و نظم  برداشته  را از میان  زمانی  ، عمال فواصل افراد در نقاط مختل   میان  ارتباط هميمان

و   اطالعزات   بزه   دسترسی  یا عدم  دسترسی  خود با مفهوم  نوبه  نیي به  . مکان است  ساخته  دگرگون  کلیب را  مکانیکی عصر صنعتی

ارتباط   کننده  تواند تعیین  می  که  خود گرفتهب  ای  تازه  ایمعن  در مکان و حضور  است  ارتباط پیدا کرده  آن  و پردازش  ابيار انتقا 

 .(1131شمار آید)کاستلي،ب  انحصاری  حا   عین فراگیر و در  مکان  او از این  و یا طرد و حذف  ای  شبکه  زامعه  به  شخص  اتصا  و

میان ملت ها و بزه چزالش کشزیدن حاکمیزت     اینترنت در حا  باز تعری  زدی ماهیت روابط ازتماعی با توزه به نظر کاستلي، 

این فرایند از طریق رشد بازارهای سایبر و زریان افکزار و اطالعزات در    فرهنگی از طریق ایجاد احساس فياینده بی مرزی است.

 زامعه ها، و نظام های سیاسی شکل گرفته است. سراسر زهان و در میان ملت ها،

  

                                                           
1
 -Manuel Castells. 
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 اینترنت وهنجارهاي فرهنگی و اخالقی -4

دو خصلت مهم را برای رسانه اینترنت بر می شمرد. وی می نویسد که اینترنزت از   IT زمینه درصاحب نظر  "1گراهام گوردن"

( برخوردار است. خصلت بین الملل گرایزی اینترنزت   1( و عوام گرایی)پوپولیسم2دو خصلت بارز بین الملل گرایی)انترناسیونالیسم

های انسزانی نیزي مجزری همزین کزار مزی        چراکه بسیاری از ابيارها و فعالیت مختل  نیست،صرفا عامل ارتباط میان افراد ملل 

 دنیزای  تا قبل از ورود به افرادی که نکته اصلی در آنجاست که زستجو در اینترنت کامال به مرزهای ملی بی اعتنا بوده و باشند،

 با یکدیگر پیوند می یابنزد.  ارتباطی به ملیت آنان ندارند، واسطه عالئق مشترك خود که هیچگونهب اینترنت با یکدیگر غریبه اند،

 .ی ضد حکومت و براندازآن باشداز این پتانسیل برخوردار است که از لحاظ سیاس ،رو اینترنت زدا از سایر د یلاز این 

اینترنزت نزه در مرتبزه ای    بار دیگر باید اذعان داشزت کزه عزوام گرایزی      .یا پوپولیسم استعوام گرایی  دومین خصلت اینترنت،

جوی اطالعزات بزر روی شزبکه و    های خاصی زهت زست در شرایط حاضر صالحیت سطحی بلکه در مرتبه ای عمقی قرار دارد.

ایی شزود وززود   هز  ها در غیاب چنین صزالحیت  مشارکت در آن  زم نیست و هیچ سیستم واقعی سانسوری که مانع مشارکت

بین المللی نوینی را عرضه می دارد که در آن عامه ترین افراد نیي امکان دسترسی نامحدود بزه  این پدیده امکان ازتماعی  ندارد.

 .(Gordon,1111)دهی به نظام زهان مشارکت می کنندا برخوردار شده و مستقیما در شکل زهان اطالعات ر

حوزه فرهنگی را نیي تحت تأ یر قزرار داده اسزت. گسزترش اسزتفاده از اطالعزات       ،انقالب الکترونیکی و تشکیل زامعه اطالعاتی

تزوان اظهزار    ای که می گونهب ؛تأ ر آنان از یکدیگر شده است های گوناگون و تأ یر و باعث ایجاد ارتباط و نيدیکی میان فرهنگ

است. به همین دلیل برخی بر این اعتقادند های پیشین سرشار از اطالعات شده  حا  حاضر فرهنگ بیش از دیگر دورهدر داشت

دریافت  ،کنیم، به این معنا که زندگی امروزی اصو ً پیرامون نمادسازی امور، مبادله  زندگی می  که ما در محیطی لبریي از رسانه

لزو ی اطالعزاتی   نوهای فرهنگی، اعتقادات و الگوهای رفتاری زوامع، بشدت تحت تزأ یر تک  این اساس ارزشبر زند.  و ... دور می

 معرض چالش دگرگونی و تغییرات اساسی قرار داده است. ای که حتی آنها را در گونهقرار گرفته است ب

هزیچ    . چراکه است  دموکراسی  بنای ، سنگ ازماع  به  دستیابی  گوناگون با هدف  و موضوعات  مسائل  درباره  علنی  گویو گفت  بحث

از   اسزتفاده   بزرای   ای  را بداند. لذا وززود حزوزه    و سیاست  اقدام باشد یا پیامد یك  حقایق  بر همه  آگاه تواند نمی  تنهایی  به  فردی 

را در  "عمزومی   حزوزه " تعبیر  شود. هابرماس  می  نامیده  عمومی  ، ای  حوزه  . چنین است  و گفتگو ضروری  و بحث  گوناگون نظرات

هزا و    گیزری  ، موضزع  بر تعقزل   مبتنی  ، ارتباط و استد   مفاهمه  افراد از طریق  در آن  برد که  کار میب  ازتماعی  عرصهبه   اطالق

  مزی   سزاز بزاقی    و عقالنی  دهنده  آگاهی  ، تأ یراتی دولت  قدرت  بر فرایند اعما   کنند که  اتخاذ می  ای  هنجاری  های  گیریزهت 

 (.62،ص1131گذارد)نوذری،

فشزار، اضزطرار یزا ازبزار       از هرگونزه   عزاری   و در شزرایطی   اسزتد    و  مفاهمزه   از طریزق   عمزومی   افراد در حوزهبهتر،   عبارتب

  کننزده   مشزارکت   هزای   طرف  تمام  تعاملی در شرایط برابر برای  و آگاهی  آزادی  مبنای)قهری( و بر ودخواسته( یا بیرونی)خ درونی

 در نهایزت   کنزد کزه    را تولید مزی   و هنجاری  ارزشی  های  گیری  و زهت  از رفتارها، مواضع  ای  مذکور مجموعه  عمومی  در حوزه

 .کند)همان( می عمل  دولتی  قدرت  ساختن  در عقالنی  بویژه  بر رفتار و عملکرد دولت  گذاردن تأ یر  مر ر برای  ابياری  صورتب 

  شکلاحیا کند و ب  را مجدداً در تاریخ  عمومی  تواند حوزه  می  (اینترنت )ارتباطی  نوین  های فناوری این باور وزود دارد که    امروزه

 افکزار "، "گزو گفت"را   عمزومی   حزوزه   اساسزی   هزای   ، اگزر مرلفزه   بینانه  خوش  منجر شود. در حالت  مجازی  عمومی حوزه   گیری

                                                           
1 -Graham Gordon. 
2
 -Internationalism. 

3
 -Populism. 
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  مزی   . شهروندان از اینهاست  هر یك  ظهور و تجلی  برای  مناسبیبستر   توان گفت اینترنت، از اینرو می  بدانیم  "کنش"و  "عمومی

 عنزوان ب  عمومی افکار  طریق  بپردازند و از این  مورد عالقه  و موضوعات  مسائل  پیرامون  گفتگو و تعامل  به  اینترنت  طریق توانند از

 کزنش   بزه  دست  و سیاسی  ازتماعی  و موضوع  مسأله  با یك  یا موافقت  توانند در مخالفت  می  بگیرد و هر یك  شکل  مردم  صدای 

 بينند.  مناسب 

عنوان یك حوزه عمومی مطر  نماید عبارتند از: تمرکي زدایزی اطالعزات از حزوزه قزدرت     تواند اینترنت را ب هایی که می ویژگی

ترنتی، مجازی بودن به باطی در شبکه اینحکومتی به حوزه غیر حکومتی، تکه تکه بودن به معنای وزود انواعی از شیوه های ارت

باشد، زهانی بودن بزه ایزن معنزا کزه موضزوعات بزه        ست که این ویژگی سبب از میان بردن فاصله، زمان و مکان میمعنای این

گیرند و در نهایت تعاملی بودن کزه بزه معنزای وززود ارتباطزات دو       گستره ای زهانی در اختیار افراد در سراسر زهان قرار می

 باشد. ویه میان افراد میس

گیزرد، در نتیجزه کیفیزت، دسزترس      که افکار عمومی معمو ً در یك فضای مبتنی بر آزادی بحث و نظزر شزکل مزی    از آنجایی

پذیری و انتقا  اطالعات تأ یر عمیقی بر کارآمدی این افکار خواهد گذاشت. از این رو اطالعات کامل و مو ق به مباحثات سزالم  

تواند نقش مهمزی در فراینزد    عنوان یك رسانه میبدین زهت اینترنت ب ص به تصمیمات ناسالم منجر خواهد شد.و اطالعات ناق

در خصوص دیگر آ ار منفی اینترنت بر حوزه ازتماعی امنیت، برخی بزر عزدم دسترسزی     گیری سالم یا ناقص ایفا نماید. تصمیم

به اطالعات توسط افراد غنی و فقیر، نبود تضمین برای گفتگوهای عقالنی و دموکراتیك، تجاری سازی اینترنت در خزدمت  برابر 

 اشاره می کنند.سرمایه داری، مجازی بودن فضای اینترنت 

 بینزی  شپزی  شهری را در خصوص فضای مجازی مطر  می کنند. این نظریه پردازان هایی آرمان نویسندگان نیي دیدگاه برخی

ه بز  تزأ یر  فضای مجازی زهانی زمعی در دهکده ادارك و دموکراسی زدید اشکا  پیدایش در "اطالعاتی اتوبان" که کنند می

 و رسزانه  بزا ناپذیر  زدایی بطور فرهنگی ارزش های و غافلند این واقعیت از نویسندگان این که معتقدند دارد. منتقدین سيایی

در  پزردازان  نظریزه  اسزت. ایزن   گرفته تأنش شده ازتماعی شناخته و ماتریکس فرهنگی از مجازیفرهنگ  و ارتباطند در زبان

دیزدگاه   این در ؛اند مجازی پرداخته فضای خصوص در شهری ناآرمان و تر فناوری زيمی های طر  دیدگاه به وسیعتری سطح

 دهد. می را گسترش اقتصادی موزود نابرابری و بی عدالتی مراتب سلسله و است غالب محور ،پو  و داری فرهنگ سرمایه ها،

 کند. می فنی را تقویت های مهارت و آمریکایی /فرهنگی غربی های ارزش طرفی از

در رویکزرد  ؛ کلی دو رویکرد نسبت به پیامدهای فرهنگی و ازتماعی نفوذ و گسترش اینترنت در سراسر زهزان وززود دارد  بطور

او در تعریز  فرهنزگ مزی    . این عصر را همپوشی فرهنگ می داند انجامِسر "1کلیفورد گیرتي"او  که خوشبینانه است به گفته 

آنست کزه دهنزده،    خصلت اطالعات به عکس اشیاء، فرهنگ در زوهره خود اطالعاتی است که گروهی در آن شریك اند. گوید،

یکدیگر همپوشی یافته با هم تعامل پیدا می کنند بدین ترتیب فرهنگ ها با  آنچه را که داده می تواند برای خود نیي حفظ کند.

ست که در فرهنگ مشترك میان زوج روی می دهد زیرا آنهزا مزی   ا آنچه اتفاق خواهد افتاد همان و وابستگی متقابل می سازند.

 (.161،ص21174آموزند که چه انتظاری از یکدیگر داشته باشند)کری،

 ه تاکید می شود که در فناوری ارتباطات و اطالعات فقط منافع نظام سزرمایه داری، در رویکرد دوم که بدبینانه است، بر این نکت

می گوید عصر چنزد رسزانه ای مزی خواهزد کتزاب را      به عقیده وی  .تبلیغات بازرگانی و افيایش مصرف نهفته است سودپرستی،

                                                           
1 -C.Geerts. 

 
2 -James W.Carey. 
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را به هیچ وززه کتزاب    ها از دید تجاری،آن سد:او کتاب را از منظر چشم سوداگران با اینترنت مقایسه کرده و می نوی کنار گذارد.

کتاب، استد   خواهی و .  قابل مبادله و استفاده زیادی است...، هيینه زانبی ندارد چون خود کفاست، ابيار مناسبی نمی دانند،

کزامپیوتر   که اینترنت سا  بزه سزا  بزا از رده خزارج کزردن     در حالی افيایش حس گرایش به نقد را در مخاطب تقویت می کند.

ضمن آنکزه   ،ده می شودافيو های انبار شده CDروز به روز بر تعداد  مصرف کننده را نیازمند دستگاهی زدیدتر می کند. قبلی،

 یافت می کند.هيینه بیشتری در خاطر کارکرد اینترنت،صنعت تلفن ب

ه احتما  اینترنت بر فرهنگ ا ر می گزذارد  سه سناریو را ک برخی این دو رویکرد و ا رات فرهنگی آن را چنین تعری  می کنند:

 پیکار فرهنگی و انهدام اخالق فرهنگی. خیرخواهی فرهنگی، در نظر بگیرید:

فراد در زیربنای اهای فرهنگی می گردد.  دسترسی زهانی به اینترنت باعث با  رفتن قدردانی و پذیرش تفاوت در اولین سناریو،

 های موززود را یزك ارزش مزی بیننزد.     طرفداران این نظریه معمو  عدم دخالت در فرهنگ فرهنگی یکدیگر دخالت نمی کنند.

 که با یکدیگر از طریق اینترنت در تماس اند تحت تا یر یکدیگر قرار گیرند و فرهنگ ها در واقزع تغییزر کنزد،   بنابراین اگر کسانی

ایزن   .د ت فرهنگی و فناوری قوانین مرزی اعما  گزردد به منظور پیشگیری از آلودگی، می باید برای تبا مشکل ایجاد می شود.

هزا   به نظر می رسد بزه فراوانزی در مباحثزات فرهنزگ     _که بی دلیل نباید بر فرهنگ های بومی تا یر گذاشت_دید هنجارگونه

و سزلطه   متجزاوز های  فرهنگ هایی وزود دارند که شکننده هستند و به آسانی بوسیله فرهنگ ن دیدگاهمطر  می گردد. در ای

 گر صدمه می بینند.

دتری در دسزترس  صورت محورهای فرهنگی و ایدئولو یك هر چه محدواینترنت می تواند مکالمات را ب ست کهسناریوی دوم آن

جای پذیرش بیشتر، شاهد مشارکت کمتر و مجامع دروازه بندی شده زهانی بیشتر است که شامل افراد خود زهانی قرار دهد. ب

ها و تا یرات زوامع دیگر حفظ مزی   شریکند اما خود را از ا ر پذیری از دیگر فرهنگ ،یکسری خاص از ارزشهابینی است که در 

وانمند شده بوسیله شزبکه کزه برخزی    خودخواهی ت. دهنده کوته فکری و تعصب زهانی است ءشبکه ارتقا در این سناریو، کنند.

 گرفته اند.گرایی کامپیوتری به سخره اختیارعنوان حماقت آن را ب

اینترنت می تواند تعامل ارزشمند  شبیه سناریو او  آغاز می شود: این سناریو سومین سناریو شامل انهدام اخالق فرهنگی است.

توان بالقوه رقابت و همکاری میزان ایزده هزا و ارزشزها را      است که گفتمان زهانیاین دهد اما در نهایت  بین فرهنگ ها را ارتقا

ها و هنجارهای خزارزی مزی توانزد     ارزش ایده ها، کار است. ها بازده ملموس این ییرات واقعی در فرهنگتغ ؛گسترش می دهد

 .(Houston (2111,هاست این ایده به نوعی دارای کشمکش فرهنگ زایگيین نمونه های محلی گردد.

1امپریالسزم فرهنگزی  "بسیاری نفوذ فناوری های اطالعاتی را ابياری بزرای  
بزر علیزه کشزورهای زنزوب یزا      کشزورهای شزما    "

2نفوذ فرهنگی"کشورهای توسعه یافته علیه کشورهای توسعه نیافته به زهت 
 اینترنزت یزك فزن   "در ایزن دیزدگاه    .می دانند "

که آن را طراحزی کزرده   هزا و تعصزب هزای کسزانی     پزیش داوری  همانند هر فن آوری دیگری،و  طرف نیست آوری خنثی و بی

سیستم و فرهنگ اینترنزت   دانش و اقدامات ارتباطی غرب عمدتا بر ساختار، افکار و عقاید، نهفته است. در آن اند)ارتش آمریکا(

اقعیزت امزروزی   این تصور که شبکه اینترنت یك پایگاه برابر و گشوده بر روی تمامی صداهای دنیاست از و حاکم و مسلط است.

 (.114_112،ص1132)تونگ،"بسیار به دور است

                                                           
1
 -Cultural Imperialism. 

2 -Cultural Influence. 
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1امپریالیسم سایبر"به معتقد این نظرگاه که 
این فکر که شبکه اینترنت شزکل   "در مقابل دیدگاهی است که معتقد است است "

صورت کامل فرصزت  چنین اتهامی ب بیهوده و پوچی است. یدیگری از آمریکایی سازی و تهدیدی برای فرهنگ محلی است فکر

 (Negropone,1114:214).برداشت می کند دچار سوءهای بیش از حد فرهنگی دنیای دیجیتا  را نادیده می گیرد و 

 ملزی یکزی از   و معتقد اسزت کزه پیزدایش زامعزه مزدنی فزرا       در دیدگاه نخست بر خصلت دموکراتیك اینترنت تاکید می شود

فعا ن سیاسی و اصال  گران ازتماعی در کشورهای مختل  اکنون بزیش از هزر زمزان     ترین وزوه زهانی سازی باشد.سودمند

در واقع پیشزرفت در زمینزه فزن آوری     در طو  تاریخ بوسیله زهانی سازی شبکه ها در ارتباط تنگاتنگ قرار گرفته اند. دیگری

ملی شزده و احسزاس زدیزدی در     خصوصا اینترنت باعث تسهیل و رشد انتقا  عقاید و رموز سازماندهی در سطح فرا اطالعات،

 در سطح کره خاکی ایجاد نموده است.های ازتماعی مدنی  میان سازماندر  مورد زوامع،

اینترنت می تواند پایگاهی بس ضروری برای صداهای بیرون از قدرت های مسلط کزه ارتباطزات همگزانی بزین     "در این دیدگاه،

بزه  بزه نزدرت مزی توانزد     ، دیدگاه دوم بر این اعتقاد است که اینترنت ؛اما در مقابل .فراهم سازد المللی را نوعا کنتر  می کنند،

از روابط بین ا ذهانی که تحزت عنزوان حزوزه عمزومی  مطزر  مزی کنزد باشزد کزه در آن گفتمزان            "2هابرماس"تصور مانند 

ه این فزن آوری مسزتليم هيینزه    بدر وهله نخست کمترین دسترسی  دهد دموکراتیك در غیاب منافع تجاری و دولتی روی می

مليوماتی که  سایر مواردی چون خطوط تلفن و الکتریسیته را می طلبد،مودم و  ،های با ست که اقالم مشخصی چون کامپیوتر

در کشزورهای از لحزاظ تکنولزو یکی فقیزر کزه       تکنولو یکی غنی نادیده و یا بدیهی انگاشته می شزوند.  ظاغلب در زهان از لحا

ارتباطزات   اززاره ماهانزه اسزت،   های محلزی بیشزتر از    ISPموزودند و شار  ماهانه تنها در حداقل ممکن  و اتصا  آن کامپیوتر

 .(121،ص1132)لنگل و دی.مورفی."ستلکترونیك یك گيینه عملی و بدیهی اا

 اگر بخواهیم مفهومی چون امپریالیسم سایبر را در هياره زدید مطزر  کنزیم،  " امپریالیسم سایبر را چنین می توان تعری  کرد:

امپریالیسم سایبر را  نه تنها به بیان دیگر، طق فقیر و غنی زهان بدانیم.را چیيی فراتر از عدم توازن ساده میان منامی بایست آن

عنوان مجموعه ای از شرایط دانست که در آن فقرای تکنولو یکی از طریق ماهیزت بازدارنزده فزن آوری هزای زدیزد      می توان ب

هزای فرهنگزی    شزدن تفزاوت   بلکه در عین حا  می بایست از فرایندی سخن گفت که با حاشیه نشین شوند،حاشیه نشین می 

یك از رسزانه هزای   های مسلط زهانی صدایشان بصورت مناسب و کافی از طریق هیچ در گفتمانکه افرادی  مشخص می شود.

اقتصادی و نیي در ا زر عملکزرد حکومزت     د یلرای فقر تکنولو یکی، بدا افرادی که در مناطق سنتی یا زدید شنیده نمی شود.

با مانع روبرو شده اند قادر نیستند که از این فن آوری برای پخش آنچه به صحت  ر و گسترش اینترنت،های نگران شده از انتشا

 حکومزت هزا و قزدرت هزای بازرگزانی      در عوض، را نماینده واقعی خود و فرهنگشان می دانند استفاده کنند. آن باور دارند و آن

صززورتی گمززراه کننززده معرفززی مززی  فززن آوری انززد کززه ایززن افززراد را ب  جززای آنززان صززحبت مززی کننززد و یززا  روتمنززدان  ب

 (.122_121)همان،صص"کنند

دنیایی که اکنون در آن زندگی می کنیم دارای نظامی سرمایه داری است و علت وززودی و توزیزه ایزن نظزام      باید دانست که

در  در بکزارگیری هزر فزن آوری وززود دارد.     در این نظام منطق و قزدرت سزرمایه  "انباشت سرمایه است و نه عدالت ازتماعی. 

این حقیقت که بيرگتزرین   بی طرف نیست. عنوان یك فن آوری هرگي در قبا  اقتصاد و یا هر شکلی از قدرت،حقیقت اینترنت ب

 هزای فزرا   قسمت زیر ساخت فن آوری اطالعات و ارتباطات که شامل اینترنت نیي می شود در دست تعداد معزدودی از شزرکت  

                                                           
1
 -Cybernetic Imperialism 

2 -Jurgen Habermas 
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 ،(ن ساخته شدهآعنوان یك فن آوری بر پایه که اینترنت ب)د  قدرتی این نظام است نشان می دهد که چه میيان تعا يرگملی ب

 .(Lim,2113)"نامساوی است

 

 جاي دین و نهادهاي دینیجانشینی رسانه ب -5

طبق برخی نظریات، رسانه در عصر حاضر با ایفای کارکردهای متعدد عمالً وارد قلمرو استحفاظی دین شده و بسزیاری از آنچزه   

هزا در   رسانه هورسفیلد:در گذشته، ادیان متکفل تأمین آن بودند، اینك خواسته یا ناخواسته به رسانه محو  شده است. به بیان 

نزه   ،ها  ها و گردهمایی  منبعی زایگيین برای اطالعات و احساسات دینی، ارشاد اخالقی، آیین مقام عوامل ایجاد تحو ، به عرضه

های مذهبی شزاید دیگزر حتزی بزرای       پردازند. سازمان  تنها برای زمعیتی عظیم، که حتی برای اعضای نهادهای دینی خود می

 (.222، ص1132د،سفیلر)هواعضای خود تنها منبع اطالعات، حقیقت و رفتار دینی نباشند

بینزی افزراد و     دهی به نظام اعتقزادی و زهزان  ن همچون تالش مستمر در زهت سامانرو، برخی کارکردهای انحصاری ادیااز این

  سزازند، نگزرش مزی     ها محو  شده اسزت. آنهزا بزاور مزی      بینانه از زهان ماوراء، اینك تا حد زیاد به رسانه  اعطای تصویری واقع

کننزد و   زدایزی مزی    بخشزند، قدسزیت    دهند، قدسیت مزی   سازند، آرمان می  کنند، اقناع می  دخل و تصرف میدهند، در باورها 

،  انزد. بزدین ترتیزب، مخاطزب رسزانه       دار شده  خالصه، همه یا بخش قابل توزهی از کارکردهای نهادهای دینی گذشته را عهده

کند. کارکرد دیگر نهادهای دینی ارتباط دادن انسان بزا    ینی احساس میگیری از نهادهای د  عمالً نیاز کمتری به مرازعه و بهره

های خاص برای تداوم و تقویت این تجربیات بزوده   قدسی و تشریع احکام و دستورالعملعوامل غیبی، سامان دادن به تجربیات 

شزناختی  یی کی، احساسزی، عزاطفی و زیبزا   اند. تجربیات گوناگون ادرا  ها در این حوزه نیي به رقابت با دین پرداخته  است. رسانه

های معنوی و روحزی انسزان     ای، اعم از مکتوب و الکترونیك، بسیاری از رخنه  های رسانه  ناشی از ارتباط با محصو ت و برنامه

 .ستا  دلی پر کردهصورت بَچند بمعاصر را هر

رفزت، اینزك    ختن به امور روحی و معنوی به شمار مزی اگر دین در گذشته عاملی برای فراروی از مسائل دنیوی و روزمره و پردا

ها مایل به ایفای چنین نقشی هستند. البته، این نیاز در زامعه نوین به د یل گوناگونی تضعی  شزده و در مزواردی نیزي      رسانه

ها بیش از نهادهای دینی فعالنزد. ایزن ززایگيینی نیزي از دیزد        تغییر شکل یافته است. اما در تأمین همین نیاز اندك نیي رسانه

آیزین عمزدتا    .کنند  های دینی عمل می  صورت آییننهادهای دینی در دنیای معاصر آنست که عمدتا ببرخی علتی دارد: مشکل 

 خزویش را تغییزر مزی    ها هر روز فزرم و محتزوای    متکی بر عادت است و طراوت و تازگی آن بسیار اندك است. در مقابل، رسانه

گویند. دین آیینی حتی از زوهریزت دیزن، کزه معنویزت       دهند و نیاز به طراوت ظرف و ظروف مورد احتیاج انسان را پاسخ می 

سوی نهادهای رقیب رقابزت  تواند با طراوت عرضه شده از  فردی و رابطه با طراوت و معنادار با امر مقدس باشد تهی است و نمی

هزا مبزذو  دارنزد.      داران و روحانیان توززه بیشزتری بزه رسزانه      شوند که دین  ها و آمارها موزب می  رسنجیگونه نظ کند. این

 العمل به همین واقعیات بوده است. بسیاری از محققان نیي به این نکته تصزریح کزرده   کلیسای الکترونیك تا حدّی نتیجه عکس

گیزرد، و مقزو ت تزازه      راءالطبیعه، که ایمان در چارچوب آن شکل مزی اند که در حا  حاضر، شکاف میان گرایش سنّتی به ماو 

کنند. برای مثزا ، تجربزه     های تازه پاسخ به نیازهای ماوراءالطبیعی این شکاف را کمتر می  زندگی در حا  افيایش بوده و شیوه

تواند برای افزراد نسزل     ماکن مذهبی میند، بسیار بیشتر از حضور در اک  یك فیلم که دنیایی آرمانی در زهان امروزین خلق می

 (.171، ص 1132)محمدی،تازه دلچسب باشد

کم در شکل و ظاهر همسزویی و   دست ،ها برای خود قایلند تا حدی با رسالت تعری  شده ادیان  به بیان دیگر، رسالتی که رسانه

کننزد،    سازند، ارزش و آرمزان خلزق مزی     و اعتقاد میدهند، باور   ها را مورد خطاب قرار می  ها عموم توده  همخوانی دارد. رسانه
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کننزد،    دهنزد، تعلزیم و تربیزت مزی     کنند، اطالعات و آگاهی می  دهند، سبك و شیوه زندگی تولید می  دست میالگو و معیار ب

يانند، ترس و دلهره انگی  آفرینند، احساس و عاطفه برمی  کنند، شور و نشاط می  دهند، ارشاد و راهنمایی می  تذکار و هشدار می

کننزد، در    سازند، نماد خلزق مزی    کنند، مناسك و آیین می  دهند، تحریك و تحریص می  کنند، آرامش و تسکین می  ایجاد می

عنوان یکزی  سازی ب  کنند. برخی اندیشمندان با تأکید بر مناسك  واقعیت و زان آدمیان متناسب با خواست خود تغییر ایجاد می

رو،  شناختی انسان ریشزه دارد. از ایزن    ها در تصورات هستی  تالقی دین و رسانه بر این باورند که استفاده از رسانههای   از کانون

انزداز وسزیع را مزورد نظزر قزرار       کنند. مقوله مناسك باید این چشم  ها در زندگی روزمره آدمیان نقش شبه دینی ایفا می  رسانه

هزای    برخزی از زنبزه   اسزت.   اصزیل  و  شزناختی   ها، دارای ابعزاد ززوهری، هسزتی     رسانه دهد. معناسازی مالزم با رویه و رفتار

)هوور کنزد   مزی   دینزی   مضامین از  آکنده را  رسانه  کارکردهای و ها  ها، ارزش  ها، نمادها، تمثیل  ازتماعی و فرهنگی نوین، رسانه

 (.14ص،1134،

  شناسزان، افسزون    یا بزه تعبیزر برخزی زامعزه    )ها   در رازآلود کردن پدیدهمصداق دیگر زایگيینی رسانه، نقشی است که رسانه 

 .دوش  کند؛ نقشی که همواره از کارکردهای انحصاری دین شمرده می  ایفا می (سازی

 هزا ابزيار    آمیي کردن مجدّد زهان هستند. رسانه  ای برای افسون  ها وسیله  مذهب پروتستان این نکته را خوب فهمیده که رسانه

فکران، افسون و راز اندکی در زهان باقی خواهد ماند، امزا در نظزر   نم به افسون هستند. به اعتقاد روشتبدیل زندگی روزمره مرد

هزای المپیزك و شزورانگیيی      امکان پخزش بزازی   ،سازی  ها، سیستم ستاره  واسطه ملودرامها، ب  اکثریت عظیمی از مردم، رسانه

پردازند و نیي امکان تماشای احیای دوباره مراسم مذهبی از تلویيیزون،    قوی با هم به رقابت میهایی که در آن دو حری    ورزش

 (.164،ص1132،باربرو)شوند  انگیي می  بار و هیجان  رازآمیي، افسون

ظ پذیر دین و رسانه، نقش مهزم و مشزترك آنهزا در ایجزاد همبسزتگی و حفز        یکی دیگر از کارکردهای ظاهرا مشابه و زایگيین

وضزعیتی نسزبتا    ،به لحاظ التيامات اعتقزادی و عملزی و الگوهزای زیسزتی     مشخص انسجام گروهی است. معتقدان به یك دین

طزور  سزاختی ب  کنند. ایزن اشزتراك زیزر     میهای عملی معینی تبعیت   ها، قواعد رفتاری و شیوه  مشابه دارند و از مناسك، آیین

گردد. رسانه نیي در عملکردی مشابه سعی دارد با ارائه مسزتمر    آنها را موزب میطبیعی، یکپارچگی، انسجام و همبستگی میان 

های شخصیتی، فرهنگی و ازتماعی گوناگون، آنها را به تزدریج    سنخ، برای انبوه مخاطبان پراکنده و دارای ویژگی  های یك  پیام

نيدیك ساخته و زمینزه یکپزارچگی، انسزجام و همبسزتگی      ها، رفتارها، نمادها، ترزیحات و... به هم  ها، نگرش  در باورها، ارزش

شزود،   یزاد مزی   «هزدایت »منطق ادیان به نزام   د. برخی نویسندگان این اشتراك کارکردی را به آنچه درنمیان آنها را فراهم ساز

مخاطب هستند، اگرچه دنبا  هدایت ها نیي ب  گونه که هدف دین هدایت مردم است، رسانه  همان»اند: به بیان دیگر،  تعمیم داده

 (.217،ص1134)راوداد،«مصادیق هدایت در این دو متفاوت است

هزای انحصزاری دیزن در      طلب فرهنگ سکو ر و تالش در زهت ایفای نقزش   برخی نیي این زایگيینی را بیشتر از خوی توسعه

 .دانند مین معاصر به معنویت دینی سو، و نیاز ضروری و مبرم انساکضور زدی آن از یفراغ ح

هزایی    در اختیار دارد، برای بقای خود، نیازمند زایگيین ها را  فرهنگ سکو ر حاکم بر زهان صنعتی که حاکمیت بیشتر رسانه

های فطری بشر به سمت امور دینی، چنین   آورد؛ زیرا گرایش  می دینی در  های شبه  برای دین است و به ناچار خود را در قالب

کننزد. افزراد،     بخشند و امر قدسی مجازی و سزاختگی درسزت مزی     ها به امور نامقدس، تقدّس می  است. رسانهنیازی را آفریده 

کنزد، امزور     هایی که بزر پزا مزی     شود. تلویيیون نیي با نمایش  اماکن، روزها، شعائر و مناسك مقدس زدیدی به مردم عرضه می

هزایی بزا     هزای اخیزر، فزیلم     ز غیبت دیزن حقیقزی را بپوشزاند. در سزا     شناساند تا خأل معنویت ناشی ا  ماورایی زدیدی را می

های پوشالی زدید، انجام عملیات زنگی شگفت همچون پزرواز بزر هزوا و      نوردیدن زمان و مکان، عرفان مضامین زادوگری، در
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های آن، کمك گزرفتن    در تواناییسازی از علم و فناوری، و اغراق   شدن قهرمان یا ضد قهرمان، اسطوره راه رفتن بر آب و نامیرا

اند تا خأل قداست حقیقی را پر کنند؛ زیرا زهان مجازی تلویيیون،   از نیروهای عجیب و غریب یا داروهای خاص و... ساخته شده

ون به زهان بیزر  آنها باید تا حد امکان چنان شباهتی به زهان واقعی داشته باشد که بتواند اعضای خود را حفظ کند و از رزوع

 (.41، ص1134)صادقی،مانع شود

 

 نتیجه گیري

مکانی در غرب تحزو ت   -طع خاص زمانیابه دو خصلت اصلی مدرنیته اشاره شد. این دو خصلت در مق در بخش او  این مقاله

 21هم اکنزون و در قزرن    عنوان پیامدهای دوران پس از رنسانس مغرب گسترش پیدا کرد.ب ایجاد و اقتصادی ویژه ای -فرهنگی

حزا  گسزترش هنجارهزای فرهنگزی و اخالقزی      در "غربزی "ری ارتباطی زامعه مدرن عنوان مهمترین دستاورد فن آواینترنت ب

اخالق اینترنتی چیيی زي اخزالق زامعزه مزدرن     . ت عظیم تاریخی استوح مره و برآمده این ت ،زیرا میوههمین زامعه است 

ی أانسان مداری و وابستگی نظام اخالقی به نظر و ر ،شکاکیت ،ذهبی گذشتهیعنی تيلي  در همه مبانی سنتی و م ؛غربی نیست

 انسان و نه وابسته به یك نظام هنجاری الهی و متافیيیکی.

ه انسزانی و  حا  استفاده از امکانات اینترنزت بزرای گسزترش فرهنزگ و روابزط ویزژ      بعبارت دقیقتر حتی زوامع غیرغربی که در

مجبور به بازی در زمین تمزدن   -چه در بعد فن آوری و چه در بعد نظری-خصوصیات ذاتی اینترنت اخالقی خود هستند، بعلت 

ود در فضای مجازی، چیيی زي اخالقیزات زامعزه   زغربی هستند زیرا فن آوری، خصوصیات خود را تحمیل می کند. اخالق مو

جزای فرهنزگ دینزی تزرویج مزی کننزد و       ب هسزتند کزه فرهنزگ سزکو ر را     هامدرن غربی نیست. در زهان زدید، این رسانه 

سکو ریسزم   یگر دین به معنای قدسی کلمه نیست بلکهاما دین تبلی  شده، د .کارکردهای دین را در زوامع به دوش می کشند

 دار غربی است. نقاب
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