دوفصلنامه تخصصی پژوهشهای اسالمی جنسیت و خانواده/سال اول/شماره اول/پاییز و زمستان 34-21/1397

تأثیر اینترنت بر هویت اجتماعی -فرهنگی زنان
خدیجه کریمی ،1زینب برجی نژاد

2

چکیده
در دنیای امروز ،اینترنت ،از پیش���رفته ترین رس ��انه ها بوده و استفاده بسیاری دارد .زنان،
از جمله کاربران فعال اینترنت هس���تند که استفاده از آن ،تأثیرات مثبت و منفی بر هویت
اجتماع���ی و فرهنگ���ی آنها دارد .ای���ن پژوهش ،تأثی ��رات مثبت و منف ��ی اینترنت بر هویت
اجتماعی و فرهنگی زنان را به صورت کلی و جزئی بررسی کرده و راهکارها و پیشنهادهایی
نیز برای پیشگیری از آسیب ها و تهدیدها مطرح میکند.
واژ گان کلیدی :اینترنت ،هویت اجتماعی ،هویت فرهنگی ،زنان مسلمان.

 .1مقدمه
امروزه بشر ،چنان پیشرفت کرده که پدیده ای به نام اینترنت را اختراع می کند تا جهان و جهانیان
را ب ��ه یکدیگ ��ر وصل کن ��د .تعامالت فک ��ری و اندیش ��ه ای در مورد تم ��ام علوم مانند خداشناس���ی،
زمین شناس ��ی ،منظومه شناس ��ی و ...توس ��ط ای ��ن پدی ��ده ص ��ورت می گی ��رد .انس ��ان همیش���ه از
نعمت های ��ی ک ��ه در اختی ��ار دارد ،به صورت صحیح اس ��تفاده نمی کند .اس ��تفاده از اینترنت نیز به
دو صورت مثبت و منفی اس ��ت .زنان که گروه آس ��یب پذیر جوامع هس ��تند ،از تأثیرات این ش���بکه
جهان ��ی در ام ��ان نبوده و با تحول هویت روبرو هس ��تند .تحوالت ش ��خصیتی و هویت ��ی که با وجود
امکانات مدرن اینترنت در دهه های اخیر صورت گرفته ،به طور چش ��مگیری قابل مالحظه است.
این تحوالت را می توان در عرصه های سیاست ،اقتصاد ،فرهنگ و اجتماع نام برد.
همچنی ��ن تحول هویتی زنان در بخش های اجتماعی و فرهنگی ،ب ��ه دلیل بارز بودن تحول ،قابل
بحث اس ��ت .در این پژوهش ،تحول مثبت و منفی هویت اجتماعی و فرهنگی زنان در اس ��تفاده از
اینترنت بررس ��ی می شود .در گذش ��ته ،افراد هویت های اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی خود را فقط
در تعام�ل�ات حض ��وری و ب ��ه صورت چهره به چهره نش ��ان می دادن ��د ،اما امروزه با ظه ��ور اینترنت،
ارتباطات و تعامالت ،مجازی شده و هویت ها را تحت تأثیر قرار داده است.
 . 1دانش پژوه کارشناسی مطالعات زنان .مجتمع آموزش عالی بنت الهدی .از افغانستان.
 . 2استاد گروه علمی  -تربیتی مطالعات زنان .مجتمع آموزش عالی بنت الهدی .از ایران.

تح ��ول هویت ��ی در زنان ،در اس ��تفاده از اینترنت ،جنبه های گونا گون ��ی دارد .برخی از این تحوالت
مثبت و به صورت ملموس اس ��ت و برخی نیز منفی بوده و به صورت تدریجی صورت گرفته اس���ت.
در مقاب ��ل این تأثی ��رات ،باید با ظرافت و تعمق برخورد کرده و در مقابل هر اثر منفی ،باید راهکاری
جدا گان ��ه و کارشناس ��انه ارائه ک ��رد .در این پژوهش ،نگارنده پس از بررس ��ی و تحقی���ق در مورد آثار
گونا گون اینترنت ،راهکارهای فردی و اجتماعی ،برای مبارزه با آثار منفی را پیشنهاد می کند.
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 .2مفهوم شناسی
 .1-2اینترنت

پژوهشهای اسالمی جنسیت و خانواده

اینترن ��ت ،یک ابزار ارتباطی چندرس ��انه ای بوده و با داش ��تن ویژگی های رس ��انه های س���رد و گرم،
امکان همزمان ارتباط دیداری ،ش ��نیداری ،گفتاری و نوش ��تاری را به کاربران می دهد .این وسیله
ارتباط ��ی ،ب ��ا برخورداری از قابلیت ارتباط دوس ��ویه ،به کاربران امکان برق ��راری ارتباط آزاد ،ایمن و
گمن ��ام ب ��ا افراد مختلف از ه ��ر گروه ،نژاد ،قومیت ،ملی ��ت و مذهب را داده و همین امر ،زمینه س���از
شکل گیری جهان جدیدی به موازات جهان واقعی شده که از آن به جهان مجازی تعبیر می شود.
(کرم الهی ،1390 ،ص)24
اینترنت ،با وجود داشتن ظاهر بین المللی ،از نظر ملی ،ریشه های متمایزی دارد و از ابتدا برای
مقاصدی غیر از ارتباطات جهانی ایجاد شده و توسعه یافته است .این شبکه ،در اوایل دهه 1960
و در اوج جنگ س ��رد ،توسط آژانس طرح های تحقیقاتی پیش ��رفته ،در وزارت دفاع ایاالت متحده
آمریکا طراحی شد .پژوهشگران وزارت دفاع آمریکا که آرپانت را توسعه بخشیدند ،درصدد طراحی
پیش الگوی ��ی ب ��رای دفاع ملی بودند که در آن از نابودی سیس ��تم ارتباطات مبتنی بر اطالعات ،در
مقابل تخریب تهاجم هسته ای پیشگیری شود( .کانگل)171-170 ،1385 ،
 .2-2هویت

هویت ،یعنی حقیقت ش ��ئ یا ش ��خص که مش ��تمل بر صفات جوهری او باش ��د .ش���خصیت ،ذات،
هس ��تی و وج ��ود ،منس ��وب به ه ��و ،ورق ��ه هوی ��ت ،شناس ��نامه( .عمی ��د ،1389 ،ص )1074هویت،
حقیقت جزئیه است ،یعنی هرگاه ماهیت با تشخص لحاظ و اعتبار شود ،هویت گویند و گاه ،هوی
به معنی وجود خارجی اس ��ت و مراد ،تش���خیص اس ��ت و هوی ��ت ،گاه با لذات و گاه بالعرض اس���ت
(معین ،1387 ،ص.)1264

 .3-2زنان مسلمان

زن ،نقی ��ض مرد اس ��ت .مطل ��ق فردی از اف ��رادی اناث ،خواه منکوحه باش ��د و خ ��واه غیرمنکوحه.
(دهخدا ،1373 ،ص )11394زن در قرآن ،گاه به صورت مفرد مرأه و امرأه و گاه به صیغه اسم جمع
مانند نس ��وه و نس ��اء ،و گاه به صیغه تثنیه امرأتان و امرأتین ،آمده است( .حسینی دشتی،1376 ،
 )65/6مس ��لمان پیرو دین اس�ل�ام ،کس ��ی است که دین اس�ل�ام دارد .در اصل ،به کسر الم و جمع
فارس ��ی مس ��لم بوده و بعد به صورت کلمه مفرد درآمده و دوباره با الف و نون جمع بسته شده و به
آن مسلمانان گفته اند (عمید ،1389 ،ص.)869
 .4-2تبیین هویت اجتماعی

بن ��ا ب ��ه تعبی ��ر تاجفل ،هوی ��ت اجتماعی ،یعنی آ گاه ��ی از تعلق به گ ��روه اجتماعی معی ��ن و ارزش و
اهمیت عاطفی این عضویت برای فرد .بر اساس تعلق افراد به گروه های متفاوت است که افراد به
یک هویت اجتماعی معرف وضعیت خاص خود در جامعه ،دست می یابند ،اما تعلق به یک گروه
معی ��ن ،فقط در صورتی به مش ��ارکت در یک هویت اجتماعی مثبت می انجامد که مش ��خصات آن

 .5-2تبیین هویت فرهنگی

ب ��رای تعری ��ف فرهنگ ،دو روش نظ ��ری و عملی وجود دارد که طرح روش نظری ،ضروری نیس���ت،
اما در روش عملی ،مفاهیم انتزاعی مانند ش ��خصیت ،تفکر و  ...که س ��اختار محسوب می شوند با
توجه به بازتابی که در گفتار ،کردار و مصنوعات هنری دارند ،تعریف می شوند .فرهنگ جامعه نیز

نانز یگنهرف -یعامتجا تیوه رب تنرتنیا ریثأت

گروه ،بتواند جانبدارانه با دیگر گروه ها مقایسه شود( .دوران ،1386 ،ص)68

عبارت اس ��ت از برداش ��ت های ذهنی و عقاید و ارزش های حا کم در بین گروه های مسلط جامعه.
از ای ��ن دی ��دگاه ،فرهنگ ه ��ر جامعه دو بعد متمایز م ��ادی و غیر مادی دارد .بع ��د مادی ،مجموعه
پدیده هایی اس ��ت که محس ��وس و ملموس و قابل اندازه گیری با موازین کمی و علمی اس ��ت .این
مجموعه ،ش ��امل ابزارها و اش ��یایی است که به دست اعضای پیش ��ین جامعه ساخته شده و برای
اعضای حاضر به جای مانده اند ،مانند فنون ،ابزارهای کاربردی و تولیدی .بعد غیرمادی ،مسائلی
اس ��ت که با موازین کمی قابل اندازه گیری نیس ��ت .این مجموعه ،شامل آداب و رسوم و معتقدات
و علوم و هنرهایی اس ��ت که به وس ��یله زبان و خط فرا گرفته می ش ��وند .در واقع این دو مجموعه،
هویت فرهنگی یک جامعه را شکل می دهند( .روح االمین ،1368 ،ص)24
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 .3آثار مثبت اینترنت بر هویت اجتماعی -فرهنگی زنان مسلمان
اینترنت ،نوعی فناوری تکنولوژی است که با قابلیت هایی که دارد ،رشد سریع و چشمگیری داشته
و به موازات آن ،با تأثیرات گونا گون بر جوامع بشری روبرو شده است .اینترنت در میان رسانه های
دیگ ��ر مانن ��د ماهواره ،تلویزی ��ون ،مطبوعات و رادیو ،گوی س ��بقت را برده و این ،به دلیل س���اختار
مدرن و پیچیده ،اما با کارایی آس ��ان و قابل دس ��ترس بودن آن اس ��ت .اینترنت ،با خاصیت به هم
24

تنیدگی اش ،فرهنگ و ارتباطات اجتماعی عموم کاربران را تحت تأثیر خود قرار داده اس���ت .زنان،
با توجه به روحیه لطیفی که دارند ،تعامالت فرهنگی -اجتماعی بیش ��تری داشته و انعطاف پذیرتر

پژوهشهای اسالمی جنسیت و خانواده

هستند .در این صورت ،بیشتر در دایره تحول هویتی و شخصیتی قرار می گیرند.
فرهن ��گ در حقیقت ،صورت تنزل یافته معنا در عرصه زندگی اجتماعی انس���ان اس���ت .به بیان
دیگ ��ر ،ص ��ور و معانی در غال ��ب نماده ��ا ،کنش ها و ارتباط ��ات انس ��انی تنزل یافته و ظاهر و آش���کار
می ش ��وند( .پارس ��انیا ،1392 ،ص )184زنان ،بیشتر از مردان به ارتباط و تعامل در دنیای حقیقی و
مجازی نیاز دارند.
 .1-3افزایش ارتباط جمعی

مهمتری ��ن دلیل برای حضور زنان در اینترنت ،ارتباط آس ��ان و بی وقفه آنها با دوس���تان و آش���نایان
در گروه ه ��ا اس ��ت که برای تأمین خواس ��ته خود ،از آن اس ��تفاده می کنند .زنانی ک���ه به عضویت در
گروه های گونا گون مانند موس ��یقی ،خیاطی ،آش ��پزی و  ...تمایل دارند ،اما امکان حضور در همه
ای ��ن گروه ها به ص ��ورت حقیقی برای آنها وجود ن ��دارد ،فضای مجازی را ،مس���یری جایگزین برای
عضوی ��ت در این گروه ها می یابند و از روش مجازی ،از امتیازهای عضویت در این گروه ها بهره مند
می شوند( .کفاشی و پیرجلیلی ،1395 ،ص)114
از مجموع ابعاد سیاس ��ی ،فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی ،زنان در فضای مجازی ،بیش���تر ابعاد
اجتماع ��ی را دنبال می کنند و این می تواند انگیزه ای برای افزایش مش ��ارکت اجتماعی آنها باش���د.
(امیر مظاهری)1389 ،
 .2-3باال رفتن سطح آ گاهی و علم زنان

زنان به دلیل مس ��ئولیت های مختلف در خانه و نگهداری از فرزندان ،دسترسی کمتری به فضای
آم ��وزش و مطالعات آزاد در دنی ��ای حقیقی دارند .ا کنون با وجود اینترنت ،س���ایت ها و کانال های
مختلف ،فرصتی فراهم کرده اند تا زنان بتوانند درمورد موضوعات مورد عالقه شان ،بدون داشتن
مکان و زمان ،مطالعه داش ��ته باش ��ند ،حتی زن ��ان در کنار خانه داری ،توانس ��ته اند در کالس های

درس ،در دانشگاه های مجازی ،ادامه تحصیل دهند.
در مصاحبه با زنان در مورد اس ��تفاده از اینترنت و فضای مجازی ،دیده ش ��ده که زنان با حضور
در فض ��ای مجازی ،می توانند انواع خبرها را دریافت کرده و در جریان تازه ترین رویدادهای علمی،
وقایع سیاسی و اخبار مذهبی و ...قرار بگیرند( .کفاشی ،1395 ،ص)113
 .3-3اشتغال زنان

زنان ،در فضای مجازی توانسته اند برای خود فرصت های شغلی مناسبی را ایجاد کنند .اینترنت،
ب ��ا میلیارده ��ا کاربر ،فضای ��ی پرتنش در ارتباط ��ات و خرید و ف ��روش ایجاد میکند و زن ��ان با در نظر
داشتن چالش های اشتغال در دنیای حقیقی ،توانسته اند در دنیای مجازی ،فعالیت های شغلی
مناسب ،و با وقت کم را داشته باشند.
در خدمات ترا کنش ��ی ،امکان انجام ترا کنش های کاملی مانن ��د فعالیت های مربوط به خرید و
ف ��روش برخط خدمات و یا کس ��ب مجوزه ��ا در فضای مجازی وجود دارد و کارب ��ران قادرند تا درگیر
ترا کنش های الکترونیکی ش ��وند .در واقع فضای مجازی ،ش ��یوه های منعطف تر و راحت تری را در
ب ��ه دلیل محدودیت های موجود برای فعالیت های حرفه ای و اش ��تغال ،ب ��ه منظور درآمدزایی ،از
فضاه ��ای مجازی و اینترنت اس ��تفاده می کنند .آنه ��ا محصوالت خود را از این طریق به مش���تریان
داده و سهم زیادی در ایجاد درآمد برای خانواده دارند (مقدم.)1396 ،
 .4-3ترویج حجاب اسالمی
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اختیار کاربران قرار داده تا بتوانند به دادوس ��تد بپردازند( .عاملی ،1397 ،ص )129بس ��یاری از زنان

وجود سایت ها و شبکه های مختلف حجاب اسالمی در اینترنت ،زمینه خوبی برای ترویج حجاب
مناس ��ب اس�ل�امی اس ��ت .زنان می توانند با امکانات اینترنتی ،به انواع حجاب های اس�ل�امی مانند
حجاب های ایرانی ،ترکی ،عربی و  ...دسترس ��ی آس ��ان داشته باشند .هم فرهنگی در پوشش زنان
در کشورهای اسالمی ،شاهد این ارتباطات فرهنگی اسالمی است.

 .4آثار منفی اینترنت بر هویت اجتماعی-فرهنگی زنان مسلمان
ام ��روزه تکنولوژی ،مهمتری ��ن عامل مؤثر بر دگرگونیه���ای اجتماعی و فرهنگی اس���ت .دگرگونیهای
سریع تکنولوژی ،بیشتر در کشورهای صنعتی پیشرفته رخ میدهد .هر چه دگرگونی  های تکنولوژیکی
سرعت و شتاب بیشتری پیدا کند ،دگرگونیهای فرهنگی ناشی از آن ،بیشتر میشود( .کوئن،1384،
ص )69بنابراین ،اینترنت با رش ��د چش ��مگیری که در دهه اخیر داشته ،افزون بر آثار مثبت آن ،عموم
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کاربران ،به خصوص زنان را مورد دگرگونیهای هویتی اجتماعی-فرهنگی قرار داده است.

 .1-4مختل شدن رابطه خانوادگی
خانواده ،نهاد اجتماعی است که با وجود کوچک بودن ،آثار و کارکردهای وسیعی در زمینه دینی،
آموزشی ،تربیتی ،جمعیتی ،سیاسی ،اقتصادی و  ...دارد .خانواده ،متشکل از پدر ،مادر و فرزندان
اس ��ت که پدر و مادر ،هر کدام در جایگاه خاص خود ،نقش محور بودن را در خانواده ایفا میکنند.
26

ا گر هر کدام با مشکالتی روبرو شوند ،همه اعضای خانواده آسیب خواهند دید.
نقش زن در اداره امور منزل ،اهمیت ویژه ای دارد .ا گرچه از نظر حقوقی ،تکلیفی در این زمینه
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متوجه زن نیس ��ت ،ولی فضای عش ��ق و محبت خانواده اقتضا می کند ک ��ه زنان ،همدوش مردان،
برای ایجاد رفاه و آس ��ایش خانواده تالش کنند .زنان با توجه به روحیه مهربان و هنرمندش���ان در
کانون خانواده به پرورش نسل آینده می پردازند.
امام صادق؟ع؟ در حدیثی از پدر گرامیش ��ان ،نقش زن را در خانواده به زیبایی نش ��ان
می دهد :حضرت علی؟ع؟ و حضرت فاطمه؟اهع؟ برای تعیین وظایف خود در منزل ،رسول
خدا؟ص؟ را حکم قرار داده و از آن حضرت کسب تکلیف نمودند .آن جناب نیز فاطمه؟اهع؟
را ب���ه خدمت در منزل و علی؟ع؟ را به انجام وظایف خارج از منزل موظف نمود( .عاملی،
)172 /20، 1409

در بررسی تعامالت افراد در خانواده ها ،باید به دو نهاد اثرگذار خانواده و رسانه توجه شود .یکی
از نظریه ها در زمینه رس ��انه های جمعی ،نظریه دو جهانی ش ��دن اس ��ت .عاملی ،معتقد اس���ت که
مهمترین تغییر ساختاری در خانواده ها ،دوفضایی شدن است .از نظر او ،امروزه دو جهانی شدن،
فهم واقعیت های فردی و اجتماعی را موجب می شود و صنعت ارتباطات ،باعث توسعه در جهان
مجازی و کاهش ارتباطات مخصوص و واقعی در جهان واقعی می شود.
در فض ��ای واقع ��ی ،فرد و جامعه ،تعامل ��ی واقعی و عینی دارند و این نوع ارتباط در دوس���تی ها،
همس ��ایگی ها و خانواده ه ��ا ،پیونده ��ای روان ��ی و ارزش ه ��ای اخالق ��ی را معن���ا می بخش���د ،اما در
فضای مجازی ،نس ��بی گرایی اخالقی و ارزش ��ی وجود دارد که به دلی ��ل وجود خصیصه هایی مانند
غیرعینی ب ��ودن ،داش ��تن قدرت انتخاب زیاد و متف ��اوت با زندگی روزمره و دیجیتالی بودن اس���ت.
او همچنی ��ن معتقد اس ��ت ک ��ه در فضاهای مج ��ازی ،تغییر در روش ه ��ای تعامل پ���در و مادر دیده
می ش ��ود .دو فضایی ش ��دن ،ب ��ر ارزش های خان ��واده تأثیر گذاش ��ته و تکثر فرهنگ���ی و از بین رفتن
هویت ه ��ای جمعی مش ��ترک را موجب می ش ��ود .تکثر فرهنگی ناش ��ی از دو فضایی ش���دن ،فاصله

و تفاوت ارزش ��ی و کمرنگ ش ��دن ارزش های نهادینه خانواده را س ��بب می ش ��ود .فضای مجازی،
واقعیت های جدیدی وارد زندگی فرد می کند که به آنها واقعیت مجازی گفته می ش ��ود و به دنبال
خ ��ود ،ارزش های جدیدی را وارد خانواده می کند( .عامل ��ی ،1390 ،ص )29زنانی که بخش زیادی
از ارتباطات زندگی روزمره خود را در فضای مجازی س ��پری می کنند ،دو جهانی شدن ،آسیب های
ج ��دی را بر هویت زنانه آنها وارد کرده و باعث ایجاد اختالل احساس ��ی -عاطفی و ش ��خصیتی آنان
می ش ��ود .یکی از ویژگی های ماهوی زنان در طول تاریخ بش ��ری ،جمع گرایی و نقش آنان در حفظ
و تکوی ��ن نه ��اد خان ��واده بوده که ب ��ا ورود زندگی م ��درن و تکنولوژی های نوین ارتباطی ،گس���ترش
فردگرایی خودآ گاهانه تقویت می شود (مظاهری ،1390 ،ص.)99
فض ��ای مج ��ازی ،مکان های ��ی هس ��تند که رواب ��ط جدیدی را ب ��رای اف ��راد پدی ��د می آورند .این
روابط جدید باعث می ش ��ود که زوجین ،از روابط حقیقی خود دور ش ��ده و این دور ش ��دن س���بب
فاصله عاطفی میان آنها می ش ��ود .رابطه این فاصله عاطفی ،با استفاده بیش از حد از شبکه های
اجتماعی از نوع همبس ��تگی اس ��ت ،یعنی همانطور که اس ��تفاده بیش از حد از این فناوری س���بب
استفاده و مراجعه بیش از حد آنها به این فضاها می شود( .خان محمدی ،1397 ،ص)64
در تحقیقاتی که توحیدنیا و همکارانش در مورد آسیب های اتاق گفت وگو انجام دادند ،به این
نتیجه رس ��یدند که حضور افراد متأهل در اتاق های گفتگو که ش ��امل مردان و زنان می ش ��د ،مؤید
عدم رضایت از زندگی زناشویی بود که خود کاربران ،دلیل حضور خود در چت عنوان می کردند .این
افراد در مصاحبه های خود ،می گفتند که به علت نارضایتی از روابط زناشویی ،به دوستی با جنس
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فاصله عاطفی می ش ��ود ،فاصله عاطفی و عدم ارضای عاطفی زوجین نس ��بت به یکدیگر نیز سبب

مخالف و درد و دل کردن با یک دوس ��ت نزدیک تمایل دارند تا کمبودهای عاطفی خود را جبران
کرده و به گفته خودش ��ان ،عقده های جنس ��ی و روحیش ��ان مانع از فروپاش ��ی زندگی خانوادگیشان
نشود .هنرپروان در مطالعه خود گفت که  %12چت کنندگان ،زنان خانه دار متأهل بودند که علت
روی آوردن به این فناوری را به ترتیب ،نارضایتی از همس ��ر ،انتقام از همس ��ر و س ��رگرمی ذکر کردند
(توحیدی نیا ،1391 ،ص.)12
نکات ��ی که در چهارچوب خانواده بوده و از اینترنت تأثیرپذیری داش ��ته اند را می توان به صورت
زیر بیان کرد.
اینترنتی ناموفق
 ازدواج هایِ
 -طالق
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 فاصله عاطفی خشونت زناشویی .2-4تضعیف روابط در دنیای حقیقی

امروزه بس ��یار دیده می شود که کاربران ،بیش ��تر وقت خود را صرف اینترنت و شبکه های اجتماعی
ک ��رده و از نشس ��تن در کن ��ار خان ��واده خ ��ودداری می کنن ��د .کاربران ،کمت ��ر غذای خ���ود را در جمع
28

صمیم ��ی خان ��واده می خورن ��د و در مجالس و دورهمی ها ،م ��دام در فضاهای مجازی س���یر کرده و
ب ��ا موبایل های خود س ��رگرم هس ��تند .آنها ارتباط با دنی ��ای حقیقی را قطع ک���رده و در ارتباط های
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مجازی افراط می کنند.
اینها مس ��ائلی اس ��ت که تأثیر منفی بس ��یاری ،به فرد و خانواده و به دنب ��ال آن ،به اجتماع وارد
می کند .بنابراین ،با اس ��تفاده درس ��ت از اینترنت ،تعادل در روابط نیز ایجاد می ش���ود و این با هم
بودن و ارتباط گیری صمیمانه در خانواده و اجتماع ،در رش ��د ش ��خصیتی ش ��خص و خانواده نقش
دارد .اس�ل�ام ،برای برقراری ارتباط صمیمانه و سهیم شدن در خوشی ها ،حتی در هم غذا شدن با
خانواده ،تأ کید فراوان دارد( .ر.ک ،.جوادی آملی ،1394 ،ص)235
اینترن ��ت و فض ��ای مجازی که به وس ��یله آن ایجاد می ش ��ود ،به دلیل نبود وابس���تگی به زمان و
مکان ،می تواند تفاوت میان فضاهای مختلف را از بین ببرد .خانه ،می تواند به بخشی از محل کار
تبدیل شود .بسیاری از کارمندان ،در خانه به کارشان ادامه می دهند .از جمله باز کردن صندوق
پست الکترونیکی یا به پایان رساندن کارهایی که در طول روز قادر به تکمیل آنها نبوده اند .به این
ترتیب ،تماس و مراوده انس ��ان ها با یکدیگر کاهش می یابد و روابط و مناس ��بات ش���خصی تحلیل
می رود( .خان محمدی ،1397 ،ص )61در این موارد ،اطرافیان زنانی که ش ��اغل هس���تند ،بیش���تر
آس ��یب می بینند و با مش ��غولیت های مختلف ،ارتباط گیری و اشترا ک فعال در گروه های مجازی،
نمی توانند حضور حقیقی و مفیدی را در کنار خانواده و فرزندان داشته باشند.
 .3-4انتقال افکار فمینیستی

با توجه به حضور گسترده زنان در محیط اینترنت و به خصوص در شبکه های اجتماعی و تشکیل
گروه های مجازی که به ظاهر به دنبال دفاع از حقوق زنان هس ��تند ،فمینیس���م در فضای مجازی
به ش ��دت توس ��عه یافته اس ��ت .طبق تحقیقات انجام ش ��ده  %60اعضای ش ��بکه های اجتماعی را
زن ��ان تش ��کیل می دهند و با توج ��ه به ماهیت انتقادی فض ��ای مجازی ،یک ��ی از مهمترین مکاتبی
که در بس ��تر این گفتمان انتقادی توان رش ��د و بس ��ط کیفی و کمی را دارد ،مکتب فمینیسم است.

فمینیس ��م در ذات خود ،تضعیف کننده امنیت اجتماعی است؛ زیرا موجب نوعی تضاد در جامعه
و میان گروه ها می شود( .مجردی ،1391 ،ص)201
 .4-4آزادی روابط جنسیتی

زن و مرد نامحرم ،از مالقات در تنهایی و خلوت که نفر س ��ومی نباش ��د ،به ش ��دت نهی ش���ده اند و
ای ��ن من ��ع ،اول به دلی ��ل ایجاد زمینه گناه و دوم ،به دلیل مورد تهمت واقع نش ��دن اس ��ت .پیامبر
َّ
یخلون رجل بامرأه ّ
فإن ثالثهما شیطان؛ مردی با زن نامحرمی خلوت
گرامی اسالم می فرماید« :ال
نمی کند ،مگر اینکه سومی آنها شیطان است» (محدث نوری.)266/14 ،1408 ،
مهمترین و بارزترین مصداقی که امروزه در این زمینه می توان نام برد ،چت روم های خصوصی
هستند؛ زیرا در این نوع ارتباط اینترنتی ،مرد و زن نامحرم می توانند با یکدیگر صحبت کنند و افراد
دیگر نمی توانند وارد فضای خصوصی آنها شوند و کسی از محتوای سخنانشان باخبر نخواهد شد.
بنابرای ��ن ،در این فضای مجازی ،نوعی خلوت بین زن و مرد صورت می گیرد که زمینه ارتباط های
غیرمشروع را فراهم می کند .جامعه امروزی ،زیان های اختالط زن و مرد را به چشم خود می بیند.
آیا ا گر در دو صف جدا گانه انجام دهند ،نقصی در فعالیت کاری آنها رخ می دهد؟
از جمل ��ه اثر بارز این دوشادوش ��ی ها این اس ��ت که هر دو ،هم ��دوش را از کار و فعالیت مثبت باز
می دارن ��د و هر یک را ب ��ه جای توجه به دقت به کار خود ،متوجه هم ��دوش می کند تا آنجا که این
همدوش ��ی ها ،به هم آغوشی ها منتهی می شود( .مطهری ،1385 ،ص )237بارزترین مصداق این
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چه لزومی دارد که زنان ،فعالیت های اجتماعی خود را به اصطالح دوشادوش مردان انجام دهند؟

عنوان ،توس ��ط اینترنت در ش ��بکه های اجتماعی مجازی ،محیط چت روم های عمومی هس���تند.
البته گروه های دوس ��تان ،فامیل و  ...تشکیل شده در شبکه های اجتماعی کامیپوتری یا موبایلی
نیز ،دیگر مصداق این تجمعات و اختالط ها است (خان محمدی ،1397 ،ص.)77
 .5-4تهدید حریم خصوصی زنان

ارتباط گیری در دنیای مجازی اینترنت ،بسیار دورتر از حقیقت ارتباط گیری در دنیای واقعی است.
این ارتباط گیری ها ،زنان کاربر را مورد تهدید جدی قرار می دهد .طی تحقیقاتی ،بر اساس آزمون
فریدمن ،اولویت هایی برجسته سازی شدند که رتبه میانگین تهدید حریم خصوصی کاربران زنان
 41/65بررس ��ی شد( .س ��پهرنیا )1395 ،تهدید هویت دختران ،اعتیاد ،فرهنگ پذیری ،درگیری در
عش ��ق های مجازی و سوء اس ��تفاده های جنس ��ی ،تهدیدهای جدی برای کاربران اینترنتی مؤنث
اس ��ت .دختران ،به دلیل حساسیت روحی بیشتر نسبت به پسران ،بیشتر دچار آسیب های ناشی
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از اینترنت می شوند (فرهمند.)2009 ،
بس ��یاری از کارب ��ران ،به خص ��وص کاربران دخت ��ر ،در مواجهه با کالهب ��رداران اینترنت���ی ،بعد از
مدتی اعتمادسازی از طرف این کالهبرداران ،عکس ها و فیلم های خصوصی خود را در اختیار آنها
می گذارند .این اعتماد باعث می شود کالهبرداران از آنها اخاذی کنند که در صورت عدم پرداخت
مبلغ ��ی پ ��ول ،عکس های آنها را در اینترن ��ت می گذارند .حتی بعضی از هکرها ،با نفوذ در سیس���تم
30

کاربران ،عکس های خصوصی آنها را دزدیده و منتشر می کنند( .خان محمدی ،1397 ،ص)72
همانطور که در جامعه ،به خصوص جوامع پدر ساالر و دیکتاتوری ،نگاه جنسیتی حا کم است،
فضای مجازی نیز از این مسئله مستثنی نیست .بسیاری از زنان کاربر شبکه های مجازی ،به دلیل
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نگاه جنس ��یتی از س ��مت کاربران مرد ،با اس ��م های مس ��تعار یا بدون عکس ،در این فضاها فعالیت
می کنند تا از خشونت ها و آزارهای کالمی در امان بمانند .هجوم کاربران مرد به صفحات اجتماعی
زنان و فحاش ��ی یا تخریب ش ��خصیت آنها ،سبب شده تا بس ��یاری از زنان ،صفحات اجتماعی خود
را مس ��دود کرده و از فضای مجازی کناره گیری کنند .در مواردی هم جک ها و صحبت های رکیک
جنس ��ی در حضور زنان ،باعث تخریب ش���خصیت و اعتماد به نفس آنها می ش���ود که تمامی اینها،
ناشی از نگاه جنسیتی به این موضوع است( .مقدم)1396 ،
ن ��گاه جنس ��یتی در فضای اجتماع ��ی اینترنت ،باعث می ش ��ود تا زنان ،با هوی���ت مردانه ،یعنی
با اس ��م مس ��تعار مرد و با عکس هایی از م ��ردان خانواده خود وارد صفحات اجتماعی ش���وند .رواج
گس ��ترده برخ ��ی از س ��ایت ها و وبال گ ها ،جوانان و دخت ��ران را ترغیب کرده که ب���ه توصیف خود در
اینترن ��ت بپردازند .در ح ��ال حاضر توجه جامعه ،بر جلوه گری جنس ��ی دختران در این س���ایت ها و
خط ��ری ک ��ه در این کارها وجود دارد ،متمرکز ش ��ده ،ا گرچه در حال حاضر تحقیق���ی در مورد اینکه
دخت ��ران چگون ��ه خ ��ود را نمایش می دهن ��د و اینکه ای ��ن کار چقدر خطرنا ک اس���ت وج���ود ندارد.
بعضی دختران ،با لباس های تحریک کننده ،ژست گرفته و عکس انداخته اند و اطالعاتی در مورد
قابلیت های جنسیشان بر روی سایت قرار داده اند( .آریل لوی ،1388 ،ص)48-47
 .6-4امکان بروز هرزه گرایی اینترنتی

فرهن ��گ مج ��ازی ،فرهنگ ��ی یکدس ��ت و یکپارچه نیس ��ت ،بلک ��ه فرهنگ های بس���یاری اس���ت که
شهروندانی از طبقات و ملیت های گونا گون در حال ساخت آن هستند .از ویژگی های مهم دنیای
مج ��ازی ،عادالنه نب ��ودن س ��هم فرهنگ ها در ب ��ه وجود آوردن فرهنگ مجازی اس���ت .دسترس���ی
ناعادالنه به امکانات و توانمندی های موجود در فضای مجازی ،در ش ��کل گیری روابطه نامتعادل

بین فرهنگ ��ی نقش اساس ��ی دارد( .مجردی ،1391،ص )73این س ��اختار فرهنگی ب ��ه وجود آمده،
باعث می ش ��ود که سایت ها و کانال های مس ��تهجن ،پورنو و وبال گ های غیراخالقی جنسی ایجاد
ش ��ود و زمینه را برای انحراف فکری و به مرور انحراف جس ��می و جنس ��ی برای کاربران به ویژه زنان
فراه ��م کن ��د که در این امکانات اینترنتی ،زنان هم قربانی می ش ��وند و هم خود باعث می ش���وند تا
دیگر کاربران قربانی شوند.
از جمل ��ه هرزه گرای ��ی اینترنتی ک ��ه به عادت معمول میش ��ود ،می توان اعتیاد جنس ��ی را نام برد
که از مهمترین ،ش ��ایع ترین و آس ��یب زاترین نوع اس ��ت که آثار س ��وء آن ،تمام ساحت های فردی،
خانوادگی ،اجتماعی و حتی روانی و معنوی کاربر را دس ��تخوش دگرگونی می کند .امروزه س���کس به
نح ��و فزاینده ای ،در قالب تبلیغات ،تصاویر ،نماهنگ ویدئویی و مواردی از این دس ��ت ،در فضای
مجازی گسترش یافته است (کرم الهی ،1390 ،ص.)190
بر اس ��اس تحقیقات ،وقتی درباره فعالیت های جنس ��ی معتادین س ��ؤال ش ��د ،تمامی پاسخ ها
دی ��دن ی ��ا دانل ��ود ک ��ردن هرزه بینی هم ��راه با اس ��تمناء ب ��ود و رفتارهای دیگ ��ر ،خواندن و نوش���تن
تبلیغات برای مالقات ش ��رکای جنس ��ی ،وارد ش ��دن در اتاق های گفت وگوی جنس ��ی و درگیری در
روابط جنس ��ی  onlineمتقابل ب ��ا همان فرد یا جنس مخالف بود که زم ��ان واقعی دیدن بدن های
همدیگ ��ر ب ��ا اس ��تفاده از دوربین ه ��ای الکترونیکی متصل به کامپیوتر را ش ��امل ب ��وده فعالیت های
مربوطه ش ��امل س ��کس تلفنی با فرد مالقات شده و روابط جنسی  onlineبوده که به روابط جنسی
واقعی کشیده شده بود( .آل کوپر ،1388 ،ص)50
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داس ��تان ها و نامه های جنس ��ی ،ایمیل زدن ب ��رای برپایی مالقات های خصوصی ب ��ا دیگران ،ارائه

 .7-4استفاده ابزاری از زنان

زن ��ان ،ب ��ه دلیل تی ��پ ش ��خصیتی خاصی که نس ��بت به م ��ردان دارند ،بیش ��تر مورد توج ��ه و دقت
مخاطبی ��ن خ ��ود در دنی ��ای اینترنت و رس ��انه قرار می گیرن ��د .در برنامه ه ��ای تبلیغات ��ی در دنیای
اینترن ��ت ،از مدیران زن ،عکس و تصویر و کلیپ هایی که در آن زنان حضور پررنگ دارند اس���تفاده
می ش ��ود .دلی ��ل این اس ��تفاده ،جز جذابی ��ت ش ��خصیت زن ،چیز دیگری نیس ��ت .دکت ��ر منصوره
کریم زاده ،دکترای روانشناس ��ی تربیتی ،عضو هیأت علمی دانش ��گاه علوم بهزیس ��تی و توانبخش���ی،
طی گفت وگویی در مورد رسانه و زنان ،نظرشان را اینگونه مطرح کرده است:
در ترس���یم الگ���وی مطلوب از رس���انه ناموف ��ق بوده ایم و ای ��ن به اس ��تفاده از ماهواره و
جذابیت هایی که مردان جس���ت وجو می کنند ،دامن می زند .ما از غرب به دلیل استفاده
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اب���زاری از زن ،انتق���اد می کنی ��م ،ولی خودم ��ان در رس ��انه و تلویزیون ،از زنان ب ��رای تبلیغ
کاالی خدماتی و مصرفی استفاده می کنیم .مانند ریکا ،پودر لباسشویی ،جرم گیر و مواد
شوینده .وقتی می خواهیم زن بهروز را معرفی کنیم ،بیشتر زن را ضایع می کنیم و بدترین
دفاع این اس���ت که ا گر می خواهیم کس ��ی را خ ��راب کنیم ،از او بد دفاع کنیم .با مس ��خره
کردن مردی که دارد به زنش کمک می کند ،او را خراب کنیم و اینها معرفی شخصیت های
نامطلوب و کلیشه ای از زنان است( .شفیعی سروستانی)152/2 ،1395 ،
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اینترنت ،که عامل به وجود آمدن انواع شبکه های اجتماعی مجازی ،کانال ها و گروه های گفت وگو
است ،دنیای جدید و متفاوتی از دنیای حقیقی را برای زنان ایجاد کرده است .این پدیده ،مزایای
عدی ��ده ای مانن ��د افزای ��ش ارتباط جمعی ،باال رفتن س ��طح آ گاه ��ی و علمی زنان ،اش���تغال زنان و
ترویج حجاب اس�ل�امی برای زنان دارد .در کنار آن ،آثار سوئی مانند مختل شدن رابطه خانوادگی،
تضعیف روابط در دنیای حقیقی ،انتقال افکار فمینیس ��تی ،آزادی روابط جنس���یتی ،تهدید حریم
خصوص ��ی زنان ،امکان بروز هرزه گرایی اینترنتی ،نگاه جنس ��یتی به زنان و اس���تفاده ابزاری از زنان
بوده است .برای پیشگیری از آسیب ها ،باید فرصت ها و تهدیدات را به طور جزئی و کلی و در همه
امور در نظر گرفت .زنان کاربر ،به طور فردی ،موظفند در برابر انواع آسیب های اینترنت ،خود را به
روش های مختلف مصون نگه دارند و در کنار وظیفه فردی ،اجتماع و دولت نیز مسؤل هستند تا
زمینه ها و تمهیداتی را برای پیشگیری این آسیب فراهم کنند.
در حوزه فردی زنان با ش ��ناخت کامل در مورد س ��اختار الیه ای اینترنت و کارکردهای دقیق آن،
می توانند دید منطقی تری پیدا کرده و در اس ��تفاده از آن نیز محتاطانه عمل کنند؛ زیرا ناآ گاهی و
بی خبری از امکانات مدرن اینترنت ،یکی از تهدیدهای مهمی اس ��ت که آس ��یب های زیادی را وارد
می کند .بنابراین ،راهکارهایی وجود دارد که زنان ،موظف هس ��تند توجه داش���ته باش���ند و رعایت
کنند تا بتوانند از این پدیده مدرن و پیشرفته ،استفاده بهینه بیشتر و آسیب کمتر و یا بدون آسیب
بهره ببرند.
کس ��ب اطالعات در مورد کارآیی اینترنت و اجزای دیگر آن مانند ش ��بکه های اجتماعی مجازی،
س ��ایت ها و کانال ها می تواند در چگونگی اس ��تفاده مفید کمک کند .هنگام اس���تفاده از اینترنت،
مشخص کردن هدف معین ،از سردرگمی و سایت گردی های بی مورد جلوگیری می کند.
زنان ،با اولویت بندی برنامه های ش ��خصی خود ،می توانند زمانش ��ان را در رابطه با اس���تفاده از

اینترنت ،کنترل کنند .حریم های ارتباطی عاطفی در دنیای مجازی ،باید جدی گرفته ش���ود .قرار
ن ��دادن اطالعات ش ��خصی ،به وی ��ژه تصویر از خود و خان ��واده ،امکان تهدید حری ��م خصوصی را در
اینترنت برای زنان به صفر می رساند .تعیین کردن حدود ارتباط با جنس مخالف در دنیای مجازی
از پیشامدهایی که به ضرر زنان است ،جلوگیری می کند.
در حوزه اجتماعی در کنار وظایف فردی که زنان می توانند با رعایت آن ،تهدیدات را دفع کنند،
دول ��ت و مس ��ئولین مربوط به تکنولوژی و فناوری هم ،نقش مهم ��ی در افزایش فرصت ها و کاهش
آسیب ها دارند .وجود محدودیت های استفاده از اینترنت ،در محیط خانواده به اعضای خانواده
به ویژه دختران ،که زنان و مادران آینده هس ��تند ،کمک میکند تا اس ��تفاده مفید و بدون آس���یب
داشته باشند.
برگ ��زاری پروس ��ه آ گاهی ده ��ی به طور گس ��ترده در م ��ورد چگونه اس ��تفاده از اینترنت ب ��ه زنان و
دخت ��ران از طرف دولت ،در پایین آمدن آمار آس ��یب ها و تهدیدات ب ��ه زنان کمک می کند .آموزش
اس ��تفاده مناس ��ب از اینترنت به ویژه در بخش اس ��تفاده ش ��بکه های مجازی ،در مدارس از سنین
و در آینده داش ��ته باش ��ند .اعمال تحریم از طریق سیس ��تم های حقوق ��ی و دادگاه ها برای تعریف و
انطباق قوانین مرتبط و تعیین مجازات های متناس ��ب با این اقدامات ،برای مقابله با خشونت در
فضای مجازی بسیار اهمیت دارد( .مقدم)1396 ،
بررسی و مسدود کردن سایت ها و کانال های مبتذل از طرف دولت و مسئولین مربوطه ،کمک
می کن ��د ت ��ا کاربران ،ناخواس ��ته با این پدی ��ده مواجه نش ��وند .دولت ها باید خش ��ونت علیه زنان را
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پایینتر کمک می کند تا دختران دیدگاه متعادل و اس���تفاده متعادل از اینترنت را در زمان نوجوانی

مصداق تعرض به حقوق بش ��ر ش ��ناخته و تعریف جامعی از خش ��ونت علیه زن ��ان ارائه دهند که در
برگیرنده خش ��ونت روانی بوده و وقوع آن در دو س ��احت زندگی فردی و عمومی بازشناس ��ی ش���ود.
اش ��کال خشونت با اس ��تفاده از ابزارهای فناوری باید از س ��وی دولت ها ،نوعی خشونت علیه زنان
ش ��ناخته شود ،مکانیزم های نظارت ،پیش ��گیری و وا کنش به این پدیده در سیاست های عمومی
گنجانده و زمینه تحقق قوانین ضد خش ��ونت علیه زنان ایجاد ش ��ود( .مق ��دم )1396 ،برنامه ریزی
برای تولید محتوای متناسب با فرهنگ اسالمی از دیگر راهکارهایی که می توان تهدیدهای ناشی
از فضای مجازی را دفع کرد (کفاشی.)1395 ،
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