
 

 عمومی، فضای گیریجهت :جرم و فضا  بر (. تاملی1396) علیرضا ،زاده حسن

(، 1۰)۴ جامعه شناسی نهادهای اجتماعی، ایران. در مجازی و خصوصی

 .۲31ـ۲6۲

 فضا و جرم: تاملی بر 

 در ایرانمجازی  و ، خصوصیفضای عمومی گیریتجه

 1حسن زادهعلیرضا 

 12/10/1396 تاریخ پذیرش:                                                       12/05/1396تاریخ دریافت:   

 چکیده

ی جهت گیری رفتار به فضاهای غیر تعاملی می تواند درتضعیف فضای عمومی  و راندن شهروندان  

 یرپا نهادن ارزش های اخالق تعاملی و شهروندی،ز، شکستن قانون و و خشونت جرمشهروندان به سوی 

که تقلیل جایگاه حوزه عمومی چه تاثیری بر حوزه درونی  پرسش آن است. بازی کند نفینقشی  م

به و این امر در قالب  فضای مجازی غیر تعاملی،  نوجوانان به فضای مجازی دارد  )خانه/خانواده( و تمایل

اگرچه . تخواهد داشدر میان نوجوانان و جامعه و خشونت چه تاثیری بر ظهور و افزایش جرم خود نوبه 

 می  نامند، فضاهای سوم یا آستانه ای ترنراندیشمندانی چون با ظهور آنچه  ساختاری شدن مضاعف

،  دستیابی به استقالل برآمده از بلوغ برای نوجوانان پسر در ، اما بر پایه  مطالعات کالسیکهمراه است

می تواند و مجرمانه شونتبار کنش خ ؛. فضای نمادینی رخ می دهد، که بعدی آیینی و  آستانه ای دارد

، بین الذهانی، و میان )گفت و گویی( و فقدان رابطه دیالوجیک حاصل واگرایی در برابر حس یکپارچگی

 و عمومی فضای آسیب یا تقلیل تاثیراین مقاله سعی دارد،  باشد. متنی فرد با فضاهای اجتماعی خود

مورد  شهروندیفردی و و نزول اخالق  ،توخشون جرمرا در تمایل به فضای مجازی و ظهور  خصوصی

  بحث قرار دهد.

 .جرم ؛نوجوانان ایرانی ؛فضای داخلی ؛فضای مجازی ؛حوزه عمومی :هاکلید واژه

 

 

 

                                                           
 rishriver@gmail.compa، استادیار پژوهشکده مردم شناسی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری - 1
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 و بیان مساله مقدمه -1

 نبه آ  طو جرائم مربو مجازیفضای ، خشونت مطالعه

این رو  فضا بر ی گیرند و از شکل م ساختارهای شبکه ای متفاوتی در فضاهای گوناگون

(. شکستن  مرزهای اخالقی و 1۲5: ۲۰1۰ ،1آریاس) می تواند تاثیر نهد «جرم» ظهور و شکل

و  در قوانینی که  جرم  دنجرم را به نمایش می  نه اشکال خشونتبار ،ی و تعدی به دیگریقانون

دی از بین بردن حقوق دیگری به معنی تاکید بر حقوق شهرون تلقی را مشخص می  نمایند،

(، خشونت را عملی تعریف می 11 :۲۰۰6) 3اندرسون (.8۴: ۲۰13، ۲گونتر) برابر در جامعه است

کند که به دیگری آسیب وارد می نماید، خشونتی که می تواند کالمی، جسمانی، و یا نمادین 

  بر این اساس می توان جرم را به مثابه عملی بر علیه دیگری )فرد، گروه یا جامعه(،باشد. 

تاثیر ت که فضاها تا چه حد بر ظهور جرم اس حال پرسش آن (.86-83: ۲۰13 ،همانت )دانس

فرضی که این مقاله سعی دارد آن را به اثبات تقلیل آن می  شوند.  یا دارند و موجب افزایش و 

، با خانواده(خانه/ ن است که تضعیف هر یک از دو فضای عمومی و فضای خصوصی )، آبرساند

و برونی )خانه و فضای درونی  یعنی تضعیف دو ، و این امرمراه استه دیگری تضعیف 

تعاملی در فضای  با راندن افراد به ویژه نوجوانان و جوانان به فضای غیر  ،عمومی(خصوصی/

،  را دربر دارد گونه از فضای کنشوری به واقع فضای مجازی نیز دو .مجازی  همراه می شود

و از  آن فضای یاد شده با فضای عمومی مرتبط استنخست فضای  مجازی تعاملی که در 

. دیگری فضایی که از فضای درونی )خانواده( و عمومی جدا است و ،اخالق تعاملی بیگانه نیست

فضای درون خانگی را می  توان فضای  این  در حالی است که در مطالعات مربوط به فضا،

ازی، رابطه میان  از فضای مج در نخستین شکل(. 133: 1999 ،۴نک. وارد) خصوصی دانست

نی )خانه/خانواده( حوزه عمومی و  فضای درو هانی میان فضای مجازی، فضا ومتنی و بین الذ

از  5و اخالق تعاملی و ظهور صورت های متکثر و چند صداییل گیری رفتار وجود دارد و شک

معه( آسیب می فرهنگ ممکن است، اما در دومین شکل، رابطه میان فرد و دیگری )اعضای جا

و جرم می  نظور نشان دادن این نظرگاه آسیب شناختی که به بررسی رابطه فضابه مبیند.  

پویتری با بازی های کام پیوند کلیدی این مقاله یعنی جرم درموضوع  ،پردازد، نخست الزم است

                                                           
1- Arias, E.D 
2 - Gunter, Barrie 
3- Anderson, Craig 
4- Ward, Peter 
5- Polyphonic  
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 شود و سپس با توجه به مفاهیم کلیدی فضا و حوزه عمومی، حوزهو فضای مجازی شرح داده 

 نوجوانان مورد بحث قرار گیرد.درونی )خانواده( و آیین های بلوغ در میان 

 پیشینه پژوهش -2

 بازی های کامپیوتری و فضای مجازی جرم، خشونت، -2-1

ند و ظاهر شد 197۰تا  195۰های کامپیوتری از اواخر دهه ی بازنخستین صورت های 

این بازی ها نخست بازی های یک به  (،11 :1998)گونتر،  نهادند و فزونی  به رشد سپس رو

که همان بازی های  ندبود پونگ پینگ همان یا ۲پونگ یا مثل شطرنج (1)مبارزه یک به یک یک

 (.6: ۲۰۰6؛ اندرسون .همکاران، ۲۲ :1998، همان) ندانعکاس می داد  واقعی رادنیای های 

 چون یک به یک فمعرو های بازی رسیدند و خود اوج به 199۰ دهه در کامپیوتری های بازی

 :۲۰۰6و همکاران،   اندرسون) یافتند دست باال بسیار فروشی به ۴نبرد مرگبار و 3دوگانه اژدهای

 ها بازی این مرور به اما شد، می انجام ها مغازه و ها خانه در نخست کامپیوتری های بازی (.6

های یاد  مکان بازی انه تبدیل به مهمترینو خ یافت سوق خانه درون سمت به خانه از بیرون از

 ها بازی این تکنولوژی این بازها به سرعت پیشرفت نمود و (.7: ۲۰۰6 ،همان) شده گشت

در برابر بازی های یاد شده دوگفتمان   (.7: ۲۰۰6 ،همان) شدند نیز)چند ضلعی(  5پولیگون

در  بارو  جرم های خشونت درونی سازی خشونت گرفت، یکی تاثیر آنها در ایجاد وانتقادی شکل 

عتیاد به بازی ا طرح س گفتمان انتقادی( و سپ15: 1998وانان بود )گونتر، نزد کودکان و نوج

 ،ترییوسو معتادان بازی های کامپ که معتقد به این بود که از یک نیز ظاهر شد یکامپیوتر

ی دیگر دچار تمایل به مشارکت در سایر فعالیت های اجتماعی از خود نشان نمی دهند و از سو

(. ظهور بازی 18-19  :1998 ،همان) و کار گروهی خواهند شد جمع  و دوری از روحیه انزوا

گرفت و  این نوع  6های کامپیوتری با نگاهی منفی نسبت به آنها همراه بود که نگاه اولیا لقب

گروه با ممنوع شمردن بازی برای کودکان و  در دوره هایی الت متحدهانگاه برای مثال در ای

 ر این بازی هایتاث از این دیدگاه،(. ۲9، 35 :1998، همانسال همراه شد ) ۲۰تا  1۰ی های سن

در دو بافت ، که حتی در قالب درونی سازی خشونت و انزوا نه تنها ابعادی همزمان داشت

                                                           
1- One-on-one fighting  
2- Pong  
3- Double dragon  
4- Mortal Kombat  
5- Polygon  
6- Paternal view  
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(. گرایش به ۲ :۲۰۰6و همکاران،  مورد توجه قرار گرفت )اندرسون ۲و بلند مدت 1کوتاه

آسیب هایی است که از  دگرستیزی های نژادپرستانه و اعتیاد از جمله، خشونت، 3پورنوگرافی

اندرسون در . ه است( شناخته و به بحث  نهاده شد7، 151،156، ۲9: ۲۰۰9) ۴سوی هارگریو

است بر این اعتقاد ( منتشر کرده ۲۰۰6 ،و همکاران اندرسوننک. ) ۲۰۰6 کتابی که در سال

ر اصلی آن بر روی یاما تاث ،سن ها را در بر دارد تری همهیواست که اگرچه بازی های کامپ

(.  از نظر وی در حال حاضر با وجود تالش هایی که 3 :۲۰۰6، هماننوجوانان و جوانان است )

برای همه نوجوانان  5به بازهای خشونت آمیز چون بازی ارتش آمریکا ، دستیابیصورت می گیرد

 ات مجرمانه،انی که در امریکا دست به اقدامراحت است؛ مطالعات وی  نشان می دهد که نوجوان

خشن را داشته  رایانه ای زده اند،؛ اغلب سابقه استفاده از بازی های اسلحه مسلحانه و شلیک

نوامبر و ، اپریل 1998، می 1998، مارچ 1997نمونه هایی چون رویدادهای دسامبر سال  اند،

که در آنها نوجوانانی ایاالت متحده  در و غیره ۲۰11، مارچ  ۲۰۰3، اپریل ۲۰۰3 ، جون۲۰۰۲

سابقه آنان همگی  دهد که می  نشانو اقدام مسلحانه زده اند،  اسلحه شلیکجرم دست به 

داشته اند. اداره فدرال تحقیقات  ی راانجام بازی های خشونت آمیز در فضای مجازی و کامپوتر

آمیز، یکی از ویژگی امریکا نیز گزارش می کند که مجذوب شدن به سرگرمی های خشونت 

(. ساختار بازی هایی همانهای نوجوانانی بوده که در امریکا دست به شلیک به دیگران زده اند )

گران در خیابان های شلوغ با ماشین های یمبتنی بر حرکت باز 6سرقت بزرگ  خودرو چون

این در ست، در فضای عمومی ا دریافت جایزه برای شلیک به افرادو  تصادم با مردم ،سرقت شده

که به شدت محبوب نوجوانان است، ساخت قلمرو خود   حالی است که در بازی جنگ کالن ها

و مشارکت نیز نه بر پایه صلح  که با هدف  تنها با کشتن افراد کالن های رقیب ممکن می  شود

  نوع نگاه نشریاتی چون به همین دلیل است که می  توان.  7کشتن و  نابود کردن دیگران است

نی بر ممنوعیت بازی هایی از این دست درک کرد برا م)اخبار جهان(  8نشریه نیوز آو دی .وررد

، این بازی ها بر روی شخصیت و سیستم ارزش های فرد اثر گونتر(. از نظر 8 :1998، )گونتر

                                                           
1- Short  term context  
2- Long term context 
3- Pornography  
4- Hargrave, Andrea 
5- American army  
6- grand theft auto  

فرد روستای خود را بنا می کند و سربازان خود را تربیت می کند تا برای به دست آوردن منابع  در این بازی، -7

 د این بازی نک.برای آگاهی در مور را نابود کند. و آنهاثروت یعنی طال ، الماس و اکسیر با قبایل دیگر بجنگد 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.supercell.clashofclans&hl=en 
8- News of The World 
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 ، بلکه ازگر منفعل نیستیتنها یک باز(. در این نوع بازی ها بازیگر 7-8 :همان) منفی می  نهند

 ییرثد، از این رو این بازی ها تایک قاتل یا مقتول را بازی می کن بازی فعال شده و نقش طریق

و درست در نقطه مقابل مفهوم اخالق تعاملی و پیوندهای اخالقی  دنضد اجتماعی بر فرد می نه

ی حت ی از این  نوع(. در مطالعات8 :همان) ضای عمومی  و درونی )خانواده( قرار دارنددر دو ف

واقعی دنیای تری و اینترنتی از جرائم ویه است که گاه بازی های خشونتبار کامپمشخص شد

تاثیر نهاده اند، برای مثال بازی حرکت  این جرائم بر ساختار و روایت آنها  تاثیر گرفته اند و

 ،و در آن یک پستچی الت متحده رخ دادادر ای 1986ملهم از جنایتی است که در سال  1پست

و فرد خود را  (. در این بازی ها دو حالت وجود دارد7 :هماناز همکاران خود را کشت ) تن 15

 :۲۰۰9) هارگریو (.7 :۲۰۰6 ،و همکاران اندرسون)، یا می کشم یا می میرم دو حالت می یابد

ساله ای که در  9-1۰ه کودکان نشان می دهد ک ۲۰۰۴لعه ای در سال ( بر اساس مطا1۴3

و  و رفتار نسبت به دیگران داشتهپیوتری بیشتری هستند، دلسوزی کمترمعرض بازی های کام

در نبرد مرگبار و  ۲بازهای خشن تلویزیونی چون ادیسهنگرشی متمایل به خشونت دارند. 

تحقیقات انجام شده از سوی محققان از یکسو تمایالت مردانه را برای کنترل، قدرت و نابود 

حتی بعدی زیبایی شناختی به  از سوی دیگر (، و15 :1998 ند )گونتر،نکردن تغذیه می ک

، به گونه ای که می  توان از کارکرد برخی از دنو رفتارهای ضد اجتماعی می ده ، جرمخشونت

 و فرهنگ سازی  ۴هراسیو یا درونی سازی دگر  3نام زیبایی شناسی خشونت این بازی ها با

 (.همان) یاد کرد ستیزی و جرمدگر 

در سطور  ظهور جرم به ویژه در میان نوجوانان و جوانان ها  درر آنیا که تاثدر کنار بازی  ه

در   نهاده شد، فضای مجازی موضوع اصلی دیگری است که باید به طور فشرده به بحث باال

در گام  نخست باید یادآور شد، که   منابع  مورد بحث  قرار گیرد. رابطه میان فضا و جرم

م در فضای مجازی شبیه همان منابعی است که در دنیای واقعی )انگیزه های( شکل گیری جر

برنر بر این باور است که جرم های فضای مجازی و اینترنتی از  نیز با آن رو به رو  هستیم. 

 یهمان منابعی شکل می گیرند، که جرم در فضای واقعی از آن شکل گرفته است، خصلت های

گاه جرم در فضای مجازی یا اینترنتی هم ستخا منفی چون انتقام، طمع، خشونت و غیره 

که تفاوت جرم های اما در نگاهی تخصصی تر می توان گفت (. Vii،viii :۲۰1۰، 5)برنر هستند

                                                           
1- Going postal  
2- Odyssey 
3- Aesthetic of violence   
4- Internalization of xenophobia 
5- Brenner, Susan 
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های  در عدم دسترسی آزاد به شبکه 6۰امروزی در فضای مجازی با جرم های کامپوتری دهه 

)پردازنده پیوتر مرکزی وسیع از سوی کاربران است. در دهه شصت تنها کسانی که به کام

سی داشتند، در شبکه ای بسیار محدود می توانستند از آن سواستفاده کنند و مرکزی( دستر

(. در این 1۲، 11 :هماناقتصادی داشت )جرم هایی از سوی آنان رخ می داد که جنبه مادی و 

های بعد به  (. اما از سالهمانند )دسیب می دیها شرکت ها و کمپانی های بزرگ آ نوع از جرم

فراهم  نتی در محیط مجازی و اینتر ده رایی گسترکامپیوترهای شخصی، فضا 199۰ویژه سال 

. این امر اگرچه امکان پذیر نمود ی بسیار وسیع را در شبکه های متصلارتباطکه  ساختند

ینترنتی را هم  اما در عین حال فضای جرم ا ،یل کردارتباطات را به شکلی شگفت اور تسه

آسیب های از  دیگر هاکه در آن افراد و شرکت ها وحتی دولت  به گونه ای که  ،ساخت وسیع

(. اما در یک نگاه تاریخی که تحول جرائم فضای مجازی را همان) جرم اینترنتی مصون نیستند

آنها را  ،وتری( در شناسایی جرم های مرتبط با کامپ1۰3: ۲۰۰5) 1هدیه ناشریبه بحث می نهد، 

وتر ابزار، هدف یا یک امر یتقسیم می کند، جرم هایی که در آن به ترتیب کامپبه سه دسته 

ناصری جانبی است ، این جرم ها در همان فضای برساخته کامپیوتر رخ می دهد یا معطوف به ع

( مطرح می نماید، با 9، 1۴: ۲۰۰۰) ۲تریئست.  اما همچنان که کشفضای کامپوتر ا در خارج از

یف جرم در تری چون کاشفی، در تعرئم ها هم پیشرفته تر شد. کشپیشرفت تکنولوژی، جر

فضای مجازی فعالیتی است که در آن کامپیوتر و یا شبکه در جرم  فضای مجازی معتقد است،

وترها ابزاری برای قانون شکنی، تخلف و تخطی از قانون و قواعد مورد پذیریش یای از کامپ

رم در فضای مجازی، آن را فعالیت های مربوط به س در تعریف ج(. ری3 :همانجامعه هستند )

تر می داند که جنبه نامشروع و غیر قانونی دارد و از سوی افراد خاص و از طریق شبکه یوکامپ

: ۲۰11) ۴تاوانی(.  ۲8 :۲۰۰7، و همکاران 3سد )ریهای الکترونیکی جهانی می تواند هدایت شو

 نام می برد: های فضای مجازی را این گونه م (، انواع جر۲۰9

.استفاده از تکنولوژی سایبری در راه های غیر مجاز برای )الف( بازتولید کپی هایی از 1"

اطالعات متعلق به دیگران و )ب( توزیع اطالعات متعلق به دیگران و فرم های دیجتال در شبکه 

ی های لوژی سایبری برای دسترسو.استفاده از تکن3. تجاوز و تخطی سایبری ۲وتری یهای کامپ

غیرمجاز به )الف( سیستم های کامپیوتر یک سازمان یا یک فرد و )ب( سایتی حفاظت شده با 

. وندالیسم سایبری و استفاده از ۴سیب رساندن به منابع کامپیوتری آ اسم رمز با هدف

                                                           
1- Nasheri, Hedieh 
2- Kshetri, Nir 
3- Reyes, Anthony 
4- Tavani, Herman T. 
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تکنولوژی سایبری برای رها کردن یک برنامه که )الف( انتقال اطالعات الکترونیک را در یک یا 

 ".ا )ب( اطالعات موجود را نابود سازدامپیوتر مختل می کند یچند ک

تری نیز معتقد است که دو نوع حمله اینترنتی وجود دارد، نخست هدفمند و دوم، ئکش 

با برنامه ریزی  یا همان طعمه فرصت طالبانه که در نخستین با توجه به توانایی های فرد هدف

ه و از از طریق پخش ویروس رخ داد و جرم مجازیحمله  دومیندر  از ابتدا مشخص می  شود و

 اینترنتی جرم نه وگریفتس (، گیدنز۲۰۰۰تری، ئها مشخص نشده اند )کش ابتدا طعمه یا طعمه

 :دنشمار برمی گونه این را

 از ناشی  عمومی آسیب و الکترونیک وندالیسم و تروریسم. ۲ ، جاسوسی شدن آسان. 1 "

 تبلغیات کنترل سختی. 5 خصوصی حوزه شکستن. ۴ دور هرا اطالعات ربودن افزایش.3 آن،

 شویی پول. 8 کالهبرداری از ناشی سرمایه انتقال. 7 اینترنتی، کالهبرداری. 6نژادپرستانه

 (.8۲8 :۲۰۰6 ،۲وگریفتس 1گیدنز) " ها توطئه شدن المللی بین. 9 الکترونیک

 در جرمن گفت که به عنوان یک ویژگی  مشترک در میان جرم ها، می توا در مجموع

 میان از را امنیت احساس ،از فضاهای انسانی و اجتماعی ینیز چون انواع دیگر مجازی فضای

 علیه بر در فضای مجازی نیز جرم. همراه است 3خصوصی حریم با تجاوز به از جمله و برده

ی اگرچه همه گروه های اجتماعی حاضر در فضا (.9 :۲۰1۰ ،برنر) دهد می رخ نظم و قانون،

 گریبانگیر بیشتر ها، جرم از ناشی های سیبآمجازی ازجرم اینترنتی آسیب می بینند، اما 

 از درصد ۲5 تا ۲۰ که دهد می تحقیقات نشان متحده، ایاالت در مثال برای .نوجوانان می شود

 اند بوده تشرار چون  نترنتییا مجرائ قربانی نوجوانان حاضر در فضای مجازی و اینترنتی،

 فضای در مجرمان است،این که چرا گروه های یاد شده آسیب پذیرترند، مشخص  (.5: همان)

 اعتماد و تعهد احساس ایجاد هیجان، ترس، چون روانشناختی و زبانی تکنیک های از مجازی

 ،۴نک. ترنر، این در حالی است که به قول ترنر )(1۰: ۲۰۰5، تریئکش) کنند می استفاده

به حساب  6در برابر گروه های مرجع 5وانان جز گروه های ستاره( نوجوانان و ج۴7-۴۴: 1988

می آیند، دارای هیجان و احساس فراوان  بوده و عالقمند به انجام کارهای پر خطر اند )حسن 

از فضای عمومی عاملی نبوده و ع فضای تچنانچه فضاهای مجازی ازنو .(. ۲۰13زاده شاهخالی، 

 جوانان و جوانان را تبدیل به یک ضد فرهنگ، خرده فرهنگ نوو خانه گسسته باشد

                                                           
1- Giddens, Anthony   
2- Simon Griffiths 
3- Private sphere 
4- Turner, V.W. 
5- Star group 
6- Reference group 
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 شکل هایی فرهنگ ضد ،مجازی فضای در جومی نماید، و به این دلیل است که گاه پرخاش

در اینجا  (.35 ،11۲1،115 :۲۰۰7 ،و همکاران یسر) دارند را خود خاص زبان حتی که گرفته

به  همایی ارزش هایی کگروهی دانست که عاملیت آن در بازن شامل خرده فرهنگ را می توان

در عمل مجرمانه یعنی  اما ضد فرهنگ  ،فرهنگ، بعدی چند صدایی می بخشد دیده می شود

 فضایی چنینآسیب به دیگری به صورت جسمانی، مادی، معنوی و نمادین ظاهر می شود. 

 است، غیرممکن یا سخت آن بر کنترل که است فضاهایی جز نماید، می مطرح گیدنز که آنگونه

به  (.8۲8 :۲۰۰6  ،و گریقتس گیدنز) شود می بیشتر جرم برابر در پذیری آسیب فضا این درو 

واقع در فضای عمومی، برهمکنش و اخالق تعاملی از فرد حفاظت می  نماید و در فضای درونی 

یا خانواده نیز اعضای خانواده از فرد محافظت می کنند، اما در فضای مذکور چنین محافظانی 

ند. آسیب های موجود در فضای مجازی که ناشی از وقوع جرم هستند، از سوی وجود ندار

 در را مجازی فضای های آسیب انواع ،(87-88: ۲۰۰7) 1محققان طبقه بندی شده اند. میلهورن

و تمسخر و حمله  کند می مشاهده جسمانیو  کالمی، آزار فحشا،  و روسپیگری های صورت

(، معتقد 33: ۲۰۰7) ۲آنچنان که وال .ث قرار می دهدجنسی را در فضای مجازی  مورد بح

است اینترنت مرز میان حوزه عمومی و خصوصی را از میان می برد و این در حالی است که از 

 روابط چهره به چهره جانشین  ، روابط در فضای مجازیو فرهنگ پذیری پذیری منظر جامعه

در اینجا همچنان که  (.33همان: نیست ) موجود در خانواده یا روابط تعاملی در فضای عمومی 

توضیح داده خواهد شد، قطع رابطه فضای مجازی با حوزه/فضای عمومی و خانواده؛ دیگر با بعد 

ای مجرمانه و دگر  اخالقی و رابطه دگرپذیرانه و جرم ستیزانه همراه نیست، بلکه برعکس رابطه

 ستیزانه را به تصویر می کشد.

 چارچوب نظری   -2-2

 )فضای مجازی( و اخالق تعاملی  3ای سیبرنتیکفض

(، فضای سیبرنتیک را این گونه تعریف می کند؛ این فضا کلیتی ۲6۰: ۲۰1۲) ۴بسئدا

ارتباطی را در میان انسان ها با یکدیگر در بر دارد، فضایی که ازطریق کامپیوتر و تنکنولوژی 

یی آنان( به وجود می آید. این فضا، ارتباطات راه دور فارغ از محیط مادی )اقلیمی و  جغرافیا

                                                           
1- Milhorn, H. Thomas 
2- Wall,  David 
3- Cybernetic space  
4- Beseda, Jan 
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دنیایی از سیستم های اطالعاتی دوتایی است که بیرون از فضای سه بعدی قرار دارد. این 

جهان، جهانی است که از نظر مادی غیر حاضر است و ما آن را از طریق ماشین های 

اکنون برخالف  الکترونیکی  تجربه  می کنیم )همان(. به واقع انسان شناسان، معتقد اند که

که به بررسی فضاهای سه بعدی با تاکید بر زمان  و مکان می  1تعریف متعارف از قوم نگاری

پردازد، ما باید بعد چهارمی را نیز مورد مطالعه قرار دهیم، که متاثر از زمان اما فارغ از مکان 

ارد، که در آن است  )نک. همان(. از این نگاه فضای بعد چهارم، در گستره ای مجازی قرار د

(. از این نگاه امر مجازی، خود امری ۲61رابطه های محلی و جهانی بازترسیم می شوند )همان: 

تقریبا واقعی است، چرا که امر مجازی می تواند تاثیری واقعی را به دنبال داشته باشد )همان: 

استفاده  ۲افالتون(. این نویسنده، برای درک این  معنا از امر و فضای مجازی از ایده غار ۲6۲

می کند ودر آن بر تصاویر و سایه هایی که از واقعیت حکایت می  دارند، اشاره می نماید 

)همان(. در حالی که این ارتباط بدون تکنولوژی ممکن نیست، برخالف عامل مکان، عامل زمان 

و  نگاه (. از نگاه  بسئدا، د۲63کماکان عنصری مهم در ایجاد ارتباط تلقی می شود )همان: 

انسان شناختی می توان به اینترنت داشت، نخست نگاهی که انسان شناسانی چون هوارد 

رهینگلود دارند و در آن اینترنت مکانی را بازنمایی می کند، جایی که فرهنگ  در آن شکل 

یافته و یا شکل آن بازتعریف می شود؛ و نگاه دوم که انسان شناسانی چون ولگارد آن را به 

- ۲63رک اینترنت می گشایند، در این نگاه اینترنت، محصول فرهنگ است )همان: منظور د

(، معتقد است که موضوع مورد مطالعه در مورد فضای مجازی و ۲۰13) 3(. واسالو سوکوئپ۲6۴

است که می باید مورد بررسی قرار گیرد، « ۴فرهنگ مجازی»نظام های نمادین  معنا در آن، 

)استعاره( است، خود آن را خلق کرده و خود به وسیله 5تاثر از متافورچرا که این فضا به شدت م

(. از سوی دیگر پیر لوی معتقد است که فضای 88-89: ۲۰13آن خلق می شود )سوکوئپ، 

(. فضای مجازی یک  ساخت فرهنگی 89مجازی امکانی برای آزادی فراهم نموده است )همان: 

فرهنگ  انسانی، تعامالت انسانی و ساختارهای جهان را به  وجود می آورد که تاثیری عمیق بر 

( بر این  اعتقاد است که تعامل در فضای مجازی ۲۰۰9) 6گ(. پلئو89: نمادین دارد )همان

معنایی متفاوت از تعامل در فضای  واقعی دارد، بر این اساس، نیازی نیست که فرد به منظور 

حظه خاص حضور داشته باشد. از این رو برهمکنش و  تعامل در فضای مجازی، در یک زمان ول

                                                           
1- Ethnography  
2- Allegory of the Cave/ Plato's Cave 
3- Soukoup, Vacel 
4- Cybernetic culture   
5- Metaphor   
6- Ploug, Thomas 
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(. 6۰، 7۰-71می توان فضای مجازی را یک شبه مکان یا مکان ساختگی تعریف کرد )همان: 

این محقق ویژگی هایی را برای فضای یاد شده برمی شمرد، از جمله تبادل محدود اطالعات و 

چون دیدن، آگاهی ها، دسترسی احساسی محدود، وعدم کارکرد همزمان احساس هایی 

(. شاید به این دلیل است که برای یک  فرد، 78، 8۰،  87، 83چشیدن، و بوییدن )همان: 

(. اما تفاوت 87-88تعاریف اخالقی در داخل و بیرون فضای مجازی متفاوت خواهد بود )همان: 

هایی عمده میان برهمکنش و تعامل که خصیصه و زیر ساخت اخالقی دارد، در فضای واقعی 

 و فضای عمومی( و فضای مجازی  وجود دارد. )حوزه 

ده ویژگی عمده حوزه عمومی که توصیف گر ویژگی های تعامل در فضای واقعی است از 

این شمار است: شبکه ای واقعی از ارتباطات میان حاضران در شبکه، نقش خودبنیاد، آزادانه 

ازهای مورد قبول و ومستقل حاضران در شبکه و فضای مذکور، شکل گیری فضا بر اساس نی

مشروع، بنیاد گرفتن آن بر اساس عمل ارتباطی و گفتمان عمومی، ویژگی دربردارندگی و  

نفوذپذیری که حتی گروه های حاشیه ای را در بر می گیرد، ارتباط از طریق زبان روزمزه و 

افق بین عادی، آزادی ارتباطی در انتخاب مدل های گفتمانی، خلق قدرت ارتباطی که بر پایه تو

الذهانی شکل می گیرد، فهم متقابل، اجماع بدون استفاده از زور، تاثیر غیر مستقیم بر سیستم 

(. ۴66: ۲۰1۴، 1نک.  مکتگدرباره این ویژگی ها اجتماعی، و ارتباط  با جریان های اجتماعی )

وزه آشکار است که ارتباط در فضای مجازی به ویژه آنگاه که از حوزه عمومی و خانواده )ح

درونی، خصوصی( می گسلد، ویژگی های اصلی یک کنش تعاملی از جمله ابعاد مهمی چون 

بعد اخالقی و گفتمانی را که در آن توجه  و احترام به دیگری مطرح است، از دست می دهد. 

(، در نقدی بر مفهوم حوزه عمومی دو ویژگی عمده را برای 157-159: ۲۰13) 3و سگوئو ۲بانی

می شمرند، دمکراسی و شفافیت. این دو محقق، با استفاده از نظر کانت که  حوزه عمومی بر

معتقد است حوزه عمومی نیاز به شفافیت دارد، این ویژگی را ویژگی اصلی حوزه عمومی 

را نقطه مقابل آن می دانند )در مورد پارادایم  -واقعیت های برساخته –شمرده و شایعه 

(، بر اساس نظریه ۴، 1-۲:، ۲۰۰) 5و کولر ۴وداک مان(. سگوئو، ه و شفافیت جدید نک. بانی

، حوزه عمومی را به عنوان شبکه ای برای تبادل اطالعات و نظرات که سرانجام به 6هابرماس

صورت افکار عمومی در می آید، تعریف می کنند. به  واقع از این نگاه در حوزه عمومی آنچه 

                                                           
1- McTagg, R 
2- Bani, Marco 
3- Gianluca Sgueo 
4- Koller, Veronika   
5- Ruth Wodak 
6- Habermas, Jürgen 
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(. این ۲است، پذریرفته می  شود )همان: بیشتر از همه مورد پذیرش و دارای عقالنیت 

نویسندگان از سه مکتب یاد می کنند؛ مکتب مدرن و متاخر حوزه عمومی که ویژگی هایی 

چون دسترسی عمومی به اطالعات، جست و جوی حقیقت، از بین رفتن امتیازات خاص، جست 

ش و تعدد و جوی هنجارهای عقالنی و عمومی را در بر دارد، مکتب پسا مدرن  که چرخ

گفتمان ها و ضد گفتمان ها را در حوزه عمومی  مهم می شمارد، و  مکتب رابطه ای که 

رویکرد آن، رویکرد گفت و گویی )دیالوجیک( باختینی است و  نه هابرماسی و از این نظرگاه، 

گروه ها و صداهای متعدد باید در حوزه عمومی حضور داشته باشند.  در حالی که در نگاه 

ودبنیاد است، هابرماس از گفت و گو به عنوان خصلت عالی فرهنگ، ارزشی خ 1باختین

 ختم شده و ۲دریک عمل ارتباطی به حقیقت یعنی توافق عقالنی سخن می گوید، کهعقالنیتی 

، ۴؛ گرسگراد99: 1981، 3تامپسون موقعیت های انسانی را در برابر هم تعریف می کند )نک.

تنها  6، شامل هنجارهایی است که در یک گفتمان عملی5تکیده از نظر هابرماس توافق (.۲1۲۰

که در این گفتمان مشارکت دارند، حال آنکه توافق عام  محدود است  مورد قبول عده ای

مقایسه باختین  و  در (.۲67: ۲۰۰۲، 7اکثریت گروه های انسانی را در بر دارد )نک. هئوفه

ارزش غایی است اما در دومین گفت و گو یک   ،نخستین گفت و  گو هابرماس، به نظر در

اگر از نظر باختین فضای دیالوجیک جایی است که در آن  می شود.ارتباطی تبدیل به یک ابزار 

تعریف هابرماس فضای عمومی را می توان در فرهنگ بعدی چند صدایی و انتقادی می یابد،  

 ورت افکار عمومی در می آید.شبکه ای برای تبادل اطالعات و نظرات دانست که سرانجام به ص

اکنون باید در مورد ارتباط تعاملی که فضای مجازی را شبیه حوزه و فضای عمومی می نماید و 

یا فقدان این ارتباط که خود زمینه ظهور آسیب های اجتماعی و ظهور جرم را چون آنچه 

، باید مورد سوال جامعه شناسان امریکایی در زمینه آدم کشی برخی نوجوانان گزارش کرده اند

قرار داد. مهمترین ویژگی که می توان برای حوزه عمومی ذکر نمود، ابعاد اخالقی کنش تعاملی 

(. در این 39: 1991،  9ظاهر می شود ) نک. براتن 8در فضای عمومی است، که در توافق عام

                                                           
1- Bakhtin, Mikhail  
2- rational consensus 
3- John B. Thompson 
4- Randi Gressgård 
5- Thin principle  
6- Practical discourse  
7- Otfried Höffe 
8- Bridge principle  
9- Braaten, Jane 
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 1ینیو فینیفضا است که امکان ضربه زدن به دیگری به وجود نمی آید. بر این اساس آنچه  آنت

)سایت های شبکه اجتماعی( در قالب روابط پایدار  ۲( در بحث درباره اس.ان. اس۲۴8: ۲۰۰9)

)حفظ هویت مجازی( در برابر روابط ناپایدار )تغییر هویت مجازی( در فضای مجازی مطرح می 

تنی نماید، تنها زمانی در پیوند با حوزه عمومی قابل بحث خواهد بود، که در آن فضای میان م

(. نگاهی به طبقه بندی جرائم ۲۴8-۲۴9: همانمیان فضای واقعی و مجازی به وجود آید )

(، در دو  قالب جرائم بر پایه هدف و بر پایه ابزار طبقه 5-6: ۲۰1۰) 3مجازی آنگونه که الکابی

بندی می کند، نشان می دهد که هر دو مورد یاد شده به دیگری )فرد( آسیب وارد می نماید. 

ایه مثال مستهجن نگاری کودکان از جمله جرائمی است که به کودکان به شدت آسیب بر پ

( مطرح می نماید، 3۴-35: ۲۰۰8) ۴این در حالی است که همچنان که انگ وارد می نماید.

کنش تعاملی در فضای مجازی که با حوزه و فضای عمومی در ارتباط قرار می گیرد، فضایی 

ها و نگاهی منتقدانه است، جایی که در آن افکار عمومی )به عنوان  برای تبادل ایده ها و آگاهی

، یا جریان یکی از صورت های این 5حاصل حوزه عمومی از نظر هابرماس( ظاهر می شود. ترند

جریان و کنش تعاملی در فضای مجازی است، که بر پایه توافق عام شکل گرفته، جنبه اخالقی 

ستانه است و آن را در توییتر برای مثال می توان مشاهده دارد و عاری از برچسب های نژادپر

(. نمونه این امر ارتباط کنش تعاملی در فضای مجازی در حادثه پالسکو و 36نمود )نک. همان: 

شهادت آتشنانان ایرانی است، که تحسین و ستایش و همراهی مردم را در مراسم سوگواری 

شد، کنش غیر تعاملی در فضای مجازی به دلیل آنان به دنبال داشت. همچنان که بحث خواهد 

معیارهای فضای عمومی چون شفافیت، توافق عام، احترام به دیگر بودگی )عدم آسیب به فرد 

دیگر(، و فقدان روابط میان متنی نه تنها فضایی آستانه ای تلقی نمی شود، که می تواند تبدیل 

ضد فرهنگ جانشین خرده فرهنگ و به مکان و فضایی برای جرم و خشونت شود. در اینجا 

گ مجازی تنها فرهن دیالوجیکپایه آنچه گفته شد صورت  فرهنگ چند صدایی خواهد شد. بر

 در پیوند با حوزه عمومی و داخلی/خصوصی )خانواده( شکل می گیرد.

  تحقیقروش  -3

ه فرهنگ نوجوان و جوانان در ایران پس از انقالب در حوزه عمومی شکلی مشخص تر گرفت

می توان در ا ر ، و این شکل مشخص(۲۰13؛ حسن زاده شاهخالی، ۲۰1۰)نک. شهابی،  است

                                                           
1- Fini, Antonio 
2- Social Network Site  
3- Alkaabi, A 
4- Eng, K.K 
5- Trend  
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، آستانه ای و تراژیک چون فوتبال ملی، چهارشنبه سوری، فوتبال باشگاهی، رخدادهای کارناولی

به گونه ای  حجازی و غیره مشاهده کرد،ناصر پاشایی؛  و سوگواری هایی چون سوگواری مرگ

ی را مشابه موارد مورد اشاره )مراسم مرگ  پاشایی،و...( با حضور نوجوانان و که کمتر رخداد

در  اما تبلور و ظهور حوزه عمومی مشاهده کرد.در قبل از انقالب می توان جوانان دختر و پسر 

با مشکالتی روبه رو بوده است، که نوجوانان و جوانان را به سمت فضای  پیوند با نوجوانان ایرانی

این مقاله سعی دارد نشان دهد که این فضا زمانی که . بر این اساس، ق  می دهدسو مجازی

و ظهور کنش فاقد رابطه گفت و گویی و میان متنی با حوزه عمومی است؛ می تواند سبب بروز 

و جرم منجر شود. از سوی دیگر با آسیب دیدن  مجازی غیر تعاملی شده، و به ظهور خشونت

ه شده و زمنی ای مجازی به پناهگاه نوجوان تبدیلصوصی نیز فضروابط خانوادگی و حوزه خ

شود. پرسش اصلی این مقاله بررسی آسیب های رجوع  ظهور کنش غیر تعاملی تقویت می

نوجوانان ایرانی به فضای مجازی  در زمانی است که رابطه این فضا با حوزه عمومی  و خصوصی 

این پژوهش دگرسیتزانه به وجود می آید.  و است، و زمینه ظهور کنش غیر تعاملیقطع شده 

سال در دو محیط  18تا  1۲با نوجوانان حدود  1و غیرساختاری های آزادبرمبنای گفت وگو

 ۲5پسر و  ۲5پسر و دختر ) 5۰مجازی و واقعی صورت گرفته است. در محیط مجازی، با 

یت آنان در دختر( به صورت آن الین مصاحبه صورت گرفت و دالیل حضور، احساس و امن

با توجه به چهارچوب نظری این تحقیق، امنیت و شفافیت  .مجازی مورد سوال واقع شدفضای 

نوجوان  ۴۰. در فضای واقعی از در این بخش بودفضای مجازی از جنبه های کلیدی مورد سوال 

دختر( در شهر تهران که با بازی های رایانه ای وقت خود را پر می کردند، در  ۲۰پسر و ۲۰)

با توجه به خصوص دالیل استفاده از بازی رایانه ای و احساس آنان در مورد این بازی سوال شد. 

رویکرد موضوعی و نظری این تحقیق، تاثیر بازی رایانه ای در ظهور خشونت و ظهور کنش 

سواالتی که در دو بخش یاد غیرتعاملی مجازی و زمینه های مرتبط با آن مورد سوال واقع شد. 

 گردید، شامل سواالت زیر بوده است: شده طرح

 سواالت بخش اول -3-1

 چرا در فضای مجازی )اینترنتی( حضور پیدا کرده اید؟ -1

آیا در اینجا احساس راحتی می کنید یا چیزهایی وجود دارد که ممکن است موجب  -2

 ناراحتی شما شود؟

 رابطه شما با اعضای خانواده چگونه است؟ -3

                                                           
1- Open ended interview 
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 ی با فضای بیرون از خانه را چگونه مقایسه می کنید؟دوستی و ارتباط در فضای مجاز -4

 آیا در اینجا می  توان به آدم ها و حرف های آنها اطمینان کرد؟ -5

 سواالت بخش دوم -3-2

 چرا از بازی کامپیوتری استفاده می کنید؟ -1

 آیا به این بازی عادت کرده اید، چند بار در طی  روز و  چند ساعت بازی می کنید؟  -2

 تری با بازی در فضای واقعی و بیرون از خانه چه فرق هایی دارد؟بازی کامپیو -3

 این بازی چه تاثیراتی روی زندگی شما داشته است؟ -4

چرا ترجیح داده اید که بازی فردی را انتخاب کنید و رابطه شما با هم سن و ساالنتان  -5

 چگونه است؟

 های پژوهش افتهی -4 

 در میان نوجوانان و خشونت جاری فضا و مساله جرمجهت گیری اخالقی و هن

یکی از موضوعات مهمی که از سوی اندیشمندان علوم اجتماعی مورد توجه قرار گرفته، 

در  دغهاین دغ بوده است. آن در طی دوره های مختلف تاریخی موضوع و مفهوم فضا و تغییرات

نک. ستا  منتهی شده است )برای نمونه 1انسان شناسی، به ظهور زیر شاخه انسان شناسی فضا

در رویکرد انسان شناختی متقدم، اشکالی از فضاهای  (.۲۰17؛ لئو ۲۰۰5وهمکاران،  ۲لئو

؛ ۲۰13 ،3ژنپ)نک.  طبقه بندی و تعریف شده اند شناسایی، ؛تماعیگوناگون انسانی و اج

نگاه  این (.۲۰11ترنر،  ؛ 197۴ ،7و لمفر 6؛  رزالدو۲۰۰۰ ،5؛ مید1915/1988، ۴مالینوفسکی

 درک فضاهای به سوی ،با توجه به گرایش ادبیات انسان شناسی در آغاز خود ناختیانسان ش

 ؛د. در این ادبیات انسان شناختینمی پذیر وده است که از روابط  قدرت تاثیربومی  و روستایی ب

طبقه بندی فضا را از  از روسای طوایف، مردان، و صاحبان قدرت و ...سخن می رود که تقسیم و

در شناخت و  (. این نگاه انسان شناختی۲۰۰۰؛ بالتر، 1959)نک. مید، ی ساختند خود متاثر م

عناصر و جنبه های کلیدی متفاوتی را چون جنسیت، سن، آیین، روابط قدرت ، طبقه بندی فضا

                                                           
1- Anthropology of space  
2- Low, Setha 
3- Van Gennep, Arnold 
4- Branislav Malinovski: 
5- Margaret Mead 
6- Rosaldo, Michelle Zimbalist 
7- Louise Lamphere, Joan Bamberger 
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برای نمونه کلود لوی (. ۲۰15 ،1برای مثال نک. وود سانو غیره مورد توجه قرار می دهد )

کرده است، فضا را متاثر از فرایند نامگذاری  ار خویشاوندی تحقیقکه بر روی ساخت ۲اشتروس

نک. ) و جغرافیا با قدرت نیز پیوند دارد می داند، که در کنار شخصیت بخشی به محیط

(. در عین حال در ساختار ۲۰11، همچنین نک. کلود لوی اشتروس، 168: 1966  اشتروس،

ی یک اجتماع روستایی یا عشایری از عشیره ای یا سنتی، ریخت شناسی فضای جغرافیای

تاثیر پذیرفته و پراکندگی و توزیع محل  ،قدرت موجود در آن ساختار اجتماعی و روابط

، این امر در مطالعات و سلسله مراتب اجتماعی است خانواده فرد و متاثر از جایگاه سکونت،

ی نژاد و غیره بوده صفجواد انسان شناسی ایران نیز مورد بحث نویسندگان و محققانی چون 

ت شناختی و محتوایی طبقه بندی ریخبر (. یکی از عناصری که 1351، صفی نژاد است )نک.

قومی(، از  گذار و عمومی )دینی، ملی و یی چون آیین هایآیین ها ، آیین است.فضا اثر دارد

 یین گذارآ. ر می پذیرندیگذار تاث های از جهت گیری هنجاری آیینفضاها  عناصر یاد شده اند.

ستانه ای، آستانه ای و پسا آستانه ای خود، بر پایه بی شک با توجه به سه مرحله پیش آ

 ؛ ۲۰13شکل گرفته است )نک. ژنپ،و روابط و نقش انسان ها در آن مفاهیمی چون فضا 

از  فضاهای مختص زنان، مردان، کودکان و کهنساالندر این آیین ها گاه (. 5۴ :۲۰۰6، 3روزلین

حسن زاده ) می شود و مفهوم آلودگی آیینی، مرزهای فضایی را به وجود می آورد هم  جدا

انسان  این در حالی است که فضای خانه به طور مجزا نیز مورد بحث .(۲۰13شاهخالی، 

مالینوفسکی درباره بخش های  برای مثال ؛بوده است شناسان ادبیات کالسیک انسان شناسی

 ،به تفکیکو اهمیت حضور افراد را در این فضاها  هه بحث پرداختپایین و باالیی خانه و ایوان ب

طبقه تاثیر  (.173-176 :۲۰16، ۴دنر ؛137 :1915/1988 ،)مالینوفسکی ه استپژوهش کرد

. مورد تاکید بوده استدر انسان شناسی  ت،جنسیژه در عناصری مختلف چون بندی فضا به وی

امع مختلف در نسبیتی قابل مشاهده، فضاها را مید در مطالعات کالسیک خود نشان داد که جو

 و مرزهای جنسیتی در جوامع مختلف متفاوت است تقسیم می کنندبه فضاهای زنانه و مردانه 

تجارت و فضا را با توجه به مقصد آن طبقه بندی نمود: حمل و نقل، عبور، ا .(۲۰۰۰)نک. مید، 

سیم بندی فضا به فضاهای داخلی به از تقرزوالدو و لمفر  .(19 :۲۰1۴، 5و فراغت )نک. ماگیور

مثابه فضاهای زنانه و فضاهای خارجی به مثابه فضاهای مردانه سخن گفته و در مجموعه 

                                                           
1- Woodson, Stephani Etheridge 
2- Levi-Strauss, C 
3- Rosselin, C 
4- Donner, Henrike 
5- Maguire, Kate 
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(، مثال 97-98 :197۴؛ لمفر، 197۴لدو و همکاران، رزا)زن، فرهنگ و جامعه مقاالت کتاب 

ضایی را جهان شمول می ی ف. آنها بخشی از این طبقه بندهای متفاوتی از آن را نشان داده اند

نوع نگاه و گفتمان در ادبیات انسان شناسی به بحث های فراوانی در کتاب  این. (هماندانند )

القی منجر شده و مناقشات و بحث های اخ ،های اجتماعی، درباره ورزش زنان و فضاداستان او

 (.198۲، 1نک. هول)  ه استی عمومی و بیرونی به دنبال داشتهارا در مورد حضور زنان در فضا

بی شک گفتمان یاد شده در مباحث مرتبط با بازی ها و  ورزش های سنتی مطرح نیست و 

 (.1387؛ حسن زاده، 1386گفتمانی نو محسوب می  شود )نک. بلوکباشی،   

اخیر خود  کوشیده است  تر کالسیک، انسان شناسی در مطالعاتدر کنار این مباحث بیش 

آنچه در . (۲۰17)نک برای مثال ستا لئو،  دیگری مورد مطالعه قرار دهد تا فضا را از زوایای

سپس حوزه  و  )باختین( کارناوالسکگاه و فضای سلفه و علوم اجتماعی با نام بازارحوزه ف

نسان (، در ا199۲، ۲کالهون؛  153، 15: 198۴مطرح شد )نک. باختین، عمومی )هابرماس( 

قرار گرفت ) نک. ترنر، توجه ه ای و فضای سوم مورد ستانشناسی با مفاهیمی چون فضای آ

رابله و دنیای او در کتاب  ، فیسلوف روس،باختین (.۲۰13حسن زاده شاهخالی، ؛ ۲۰۰8
ل را مربوط ا(، فرهنگ را به دو شکل رسمی و غیر رسمی تقسیم کرده و کارناو198۴باختین، )

 و امل میان انسان ها رخ داده،جایی که در آن تعبه حوزه و فرهنگ غیر رسمی می داند، 

باختین معتقد است که در کارناوال و  فرهنگ صورتی چند صدایی و نقادانه پیدا می کند.

نی شاهده نمود، که نه یک بازار به معصورت های گوناگون فرهنگ فولک، می توان بازارگاه را م

، جایی ان انسان ها استتعامل می فضایی برای مدرن و سکوالر آن، که یک بازار آیینی به معنی

(. به نظر می رسد این مفهوم است که بعدها پایه همان نک.) که انواع صداها به گوش می رسد

(. به ۲۰۰۲، 3نک.نیلسنبنا می نهد ) از نگاه هابرماس های شکل گیری مفهوم حوزه عمومی را

روپا بوده ا در فرهنگ بورژوایی هایی خاص نظر هابر ماس، حوزه عمومی نتیجه ظهور مکان

و زمینه  مردم به شکل خودجوش و آزاد کنار هم قرار می گیرند، ،(کافه ها) هااست که در آن

، از (199۲؛ هابرماس، 199۲نک. کالهون ظهور گفتمان های نقادانه و اخالقی به وجود می آید )

اس، تباطی عمیق وجود دارد )نک.هابرمخالقی و کنش تعاملی ارمیان خودآگاهی ا نظر هابرماس

با این حال منتقدان بر هابرماس خرده گرفته اند، که همانگونه که باختین   .(1995؛ 199۲

نشان می دهد، پیش از عصر بورژوایی اروپا، فضا و حوزه عمومی قابل مشاهده است و هابرماس 
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درباره این نظرات انتقادی را در این خصوص از قلم انداخته است ) و فضاهای آیینی جایگاه آیین

  (.۲۰13نک. حسن زاده شاهخالی، 

ادبیات انسان شناختی، متاثر از گفتمان های یاد شده در حوزه فلسفه و  از سوی  دیگر در

نقد ادبی، مفهوم آستانگی به وجود آمد. ترنر که تنها در یکی از آثار خود به باختین ارجاع داده 

ر از برخی اندیشمندان و دانش ماس وجود ندارد، متاثآثار او به ظاهر ارجاعی به هابر و در

؛ در مورد  ۲۰۰8ترنر، مفهوم پر قدرت آستانگی و اجتماع فراساختاری را مطرح نمود ) ،پژوهان

ترنر، مفهوم آستانگی ون ژنپ را به چشم اندازی  (.۲۰1۴؛ ۲۰1۲باختین و ترنر نک. حسن زاده 

 آن را مفهومی ساخت و دروسیع تر چون زیارت توسعه داد، و مکانیسم های باژگونه سازی در 

و اجتماع فراساختاری ترنر  ای البته فضای آستانهیین آن را به بحث نهاد. و آ ، نمایشادبیات

ماس مفهوم حوزه عمومی را به عمومی هابرماس دارد، چرا که هابرتفاوت هایی با مفهوم حوزه 

وجود آستانگی با زند، حال آنکه مفهوم اخالق شهروندی و گفتمان های انتقادی پیوند می 

تی ، مفهومی پیوسته با آیین بوده و بعدی هساستفاده از آن در تحلیل انقالب مکزیک و غیره

(. از سوی دیگر مفهوم فضای سوم متاثر از ۲۰13شناختی دارد )نک. حسن زاده شاهخالی، 

ر بحث رابطه میان فوتبال و کارناوال، در نقطه مقابل گفتمان جامعه شناختی اوباشیگری د

فوتبال ظاهر شد، و تمرکز آن بر پذیرش خرده فرهنگ ها و عدم سوق دادن آنها به سمت ضد 

(. به این 1۲3-8۰: ۲۰13مقاومت فرهنگی بوده است )حسن زاده شاهخالی، فرهنگ و ایجاد 

که در آن گروهی  را در بر گرفت فضایی ،مفهوم فضای سوم در ادبیاتی چون حوزه ورزشترتیب 

ساختارهای معمول دور می شوند و فضایی بر اساس اراده آزاد خود به وجود می  از انسان ها از

، آنان جایگاه فرودین خود در سلسله مراتب ساختاری جامعه را با ایجاد فضایی آورند

در مورد نظریات مربوط به ) فراساختاری و گفتمان های مرتبط با این فضا جبران می نمایند

  (.۲۰13حسن زاده شاهخالی،  ؛1387حسن زاده،  م نک.فضای ورزش به مثابه فضای سو

فضای عمومی و خصوصی هر دو به اشکال مختلف با رشد اخالقی و کنش اخالق محور 

پیوند می یابند. پیا الرا در تحلیل مفهوم حوزه عمومی بر ابعاد و جهت گیری اخالقی حوزه 

(. در ۲۰13حسن زاده شاهخالی،  ک.؛ همچنین ن۲۰۰7،  1عمومی اشاره می نماید )نک. پیا الرا

د، آشنا شده و گری که پایه اخالق به شمار می آیاین حوزه است که افراد با مفهوم و هویت دی

نهادن  یاین امکان را می یابند که در تعامل با دیگری از خود محوری بدر آمده و قدرت اخالق

است که در تعامل جمعی با  (. نکته مهم اینهمان .نک) دست آورند را به خود بر جای دیگری

. این همان مفهومی است که هابرماس از گیرددیگری است که گفتمان های عمومی شکل می 

                                                           
1- Pia Lara, Maria 
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(. تنها در فضا و حوزه 39 :1991نک. براتن، آن با نام اصل توافق یا اصل پیوند یاد می کند )

ایده ای نزدیک  (.  باختین نیز39: وند و توافق به دست می آید )همانعمومی است که اصل پی

 :1997، 1وایس نک.به این اصل دارد، حقیقت در جایی شکل می گیرد که مردم حضور دارند )

(. فرهنگ غیر رسمی از نگاه باختین می 133 :۲۰15 ،3پائول ؛۴8-۴9 :۲۰11 ،۲پونته ؛ نونز15۴

و به آن    ن است نقد نمایدثر از روابط قدرت و سلسله مراتب آتواند فرهنگ رسمی را که متا

. اما مفهوم فضای آستانه ای در انسان شناسی و رهایی بخش دهد ، تعادل سازمعنایی اخالقی

چه پیوندی با اخالق دارد؟ نگاه ترنر به کنش منتقدانه و متعادل ساز فضای آستانه ای شباهت 

انع از (. فضای آستانه ای م۲۰1۴؛ ۲۰1۲نک.حسن زاده، هایی به نظریه کارناوال باختین دارد )

ای ل مدرن و فضرت فضای فرا/برون/ضد ساختاری ماقبجمود فضای ساختار در دو صو

( و ماکس 197۲) ۴در حالی که ژرژ باالندیه(. همان.نک) فرا/برون/ضد ساختاری مدرن می شود

بیشتر این بحث را به جوامع ماقبل مدرن ربط داده و آنها را گونه ای  ( 195۴) 5گلوکمن

ساز را ابزار ز طریق آیین های شورش تلقی می کنند، ترنر آیین های وارونه ا 6سوپاپ اطمینان

(، 1396؛  ۲۰1۲حسن زاده،  نک.د )می دان در هر دو  جامعه مدرن و ماقبل مدرن ایجاد تعادل

او این ایده را حتی به شخصیت های آستانه ای اسطوره ها و افسانه ها در فضای روایت ها 

را به نسل  هنجارها ،حوزه خصوصی نیز در پیوند با خانواده(. 1968 نک. ترنر،تعمیم می دهد )

نک. حسن می دهد. این حوزه با مفاهیمی چون مادرانگی و امنیت پیوند دارد ) انتقال ینده آ

(. به واقع از منظر انسان شناسی، این حوزه را می توان حوزه پیوند ها و ارزش های 1395زاده، 

؛ 1381 حسن زاده، نک.بخش و ضد خشونت است، دانست )توتمیک که ارزش های وحدت 

ارزش های کالسیک  خانواده در مطالعات انسان شناسی در ارزش ها و پیوند های (. 1395

خانواده با تاکید بر پیوندهای  اخالقی که حافظ وحدت اخالقی خانواده است، شکل می گیرد.

 کشورها از بخشی در که است البج توتمیک، از روابط  اعضای خود خشونت زدایی می کند.

 ،(7۲ ،1999 وارد،) شود می تلقی خانه اجتماعی مرکز و خانواده مرکز آشپزخانه کانادا، چون

. نک) است مترادف زندگی نمادپردازی و امنیت احساس ایجاد در غذا نقش با امر این که

 که دانست دیگر محلی را خانواده و خانه توان  می  رو این ،از( ؛1۰3 ،۲۰1۲ ،7نئوکروگ
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. آموزد می خود عضو به را تعاملی اخالق و است گرایی جمع و اخالقی وحدت و اخالق خاستگاه

نکته مهم آن است که فضای عمومی و خصوصی یکدیگر را تقویت کرده و پیوندی عمیق با هم 

، ۲ومزای 1فضای خانگی مکانی برای حداکثر امنیت تلقی می  شود )نک. بریجانتی دارند.

این واقعیت در مورد فرهنگ ایرانی نیز به ویژه برای کودکان و نوجوانان مورد تحقیق و  (۲۰1۲

  .(1395تاکید قرار گرفته است )نک. حسن زاده، 

در ارتباط با موضوع  در ایرانیعنی تبارشناسی شکل گیری حوزه عمومی اما این  موضوع 

ه فضا یا حوزه عمومی تنها محدود به به نظر می رسد کبه چه شکل قابل بحث است؟  این مقاله

عصر یا دوره مدرن نیست؛ به این دلیل است که باختین از بازارگاه های آیینی که محل تعامل 

سخن می گوید  ،مردم و دستیابی به گفتمان منتقدانه فرهنگ مردمی و کنش اخالقی است

اختاری ماقبل مدرن و ( و ترنر به دو صورت مهم فضای آستانه ای و فراس198۴نک. باختین، )

(. از این نگاه است که هابر ماس به دلیل عدم توجه به ۲۰۰8نک. ترنر، مدرن اشاره می دارد )

د، نرا شکل می بخش عصر بورژوایی ماقبل که خود گونه ای از حوزه عمومیجایگاه آیین ها 

بررسی اشکال در (. ۲۰13مورد نقد قرار می گیرد )برای این نقد ها نک. حسن زاده شاهخالی، 

حوزه های عمومی در ایران می توان به انواعی مدرن و ماقبل مدرن اشاره نمود. فضای عمومی 

نک. حسن (شکلی آیینی داشته است که در ادبیات فارسی نیز بازنمایی شده است  ،در ایران

 آیین ها در پیوند با فضا و از جمله فضا و حوزه (.۲۰1۴حسن زاده،  ؛۲۰13، زاده شاهخالی

عمومی به چند دسته مهم تقویمی، گذار، شورش، آستانه ای و کارناول تقسیم می شوند )نک. 

)شمسی و  ملی و دینی های آیین (. ۲۰13همچنین، حسن زاده شاهخالی، ؛ ۲۰۰9، 3بل

چون نوروز شبانی و نوروز و آیین های مبتنی بر گاهشماری و تقویم محلی در ایران  قمری(

را می توان پدید آورنده اشکالی متفاوت از آیین هایی با خصلت جمعی و  صیادی، زیارت و غیره

در (. ۲۰13حسن زاده شاهخالی، دانست ) در دو حوزه روستایی و شهری برهمکنش تعاملی

اینجا می توان برای مثال به مکان های زیارتی و دیدارگاه های فرهنگی مهم اشاره داشت که 

تعاملی را در تاریخ ایران بنا نهاده اند. این فضا ها را می  صورت هایی مهم از برهمکنش و اخالق

 توان این گونه تعریف نمود:

فضاهای زیارتی که متاثر از فرهنگ زیارت است، مبتنی بر درک دیگری )زائر دیگر(، الگوی 

اخالقی )امام یا امازاده شهید(، امر قدسی )خدا، شفای مقدس و...( و حرکت از یک –آرمانی 
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نگی )مبدا زائر( به حوزه فرهنگی دیگر )مقصد زائر( است. زیارت امام رضا )ع(، شاه حوزه فره

چون   چراغ و...نمونه هایی از این کنش اخالقی را نشان می دهند. این فرهنگ با انواع اخالق

 اخالق زیست محیطی و جرم زدایانه عجین هستند. برای نمونه امام رضا )ع( ضامن آهو است و

دیگر  آیینی . فضاهایرواج می دهد رحم و مهربانی را نسبت به موجوداتت ستی،دگر دو فرهنگ

و غیره   ، سعدیدارند؛ مقبره کورش، حافظ، فردوسی هایی چنین ویژگی کم  و بیش نیز

الگوهای رفتار اخالقی و تعاملی را رواج می بخشند. روایت های آیینی نیز چنین کارکردی 

چون بازار وکیل. دیگری است  ارتباط با اثی نیز مبتنی بر تعامل ودارند. بازارها و مکان های میر

با دیگری است )در سطح اقتصادی( جلوه  ارتباطدر اینجا ویژگی اصلی آیین و حوزه عمومی که 

معماری فضاهای یادشده آرامش بخش اند، و ایجاد استرس نکرده و فضایی گر می شود، و 

چون  گاه از فرم های آیینی ،فضاهای مدرن (.139۴ف حسن زاده، ال  نک.دارند )نخشونت بار 

فضاهای (. 139۴نک.حسن زاده، ب تاثیر می پذیرند ) و غیره  مراسم سوگواری مرتضی پاشایی

ورزشی نیز در طی سال های گذشته هر از گاه در قالب فضایی عمومی یا آستانه ای ظاهر شده 

ا در بر دارد و در سطح باشگاهی ترسیم است. این فضا در سطح ملی همه گروه های اجتماعی ر

 بهاین فضاها اشکال مدرن و شهری را به نمایش می نهند. در این فضاها  گر آیینی مردانه است.

فضاهای خانگی در ایران نیز اگرچه به شکلی  با خرده فرهنگ جوانان رو به رو می شویم. ویژه

(، اما فضای خانه در 1395حسن زاده  نمادین از روابط و ساختار قدرت متاثر بوده اند  )نک.

چون سایر کشورهای جهان نماد امنیت، مادرانگی، و قلمروی  شناسی انسان منظر از ایران نیز

 (. 1395 ،زاده حسن. ت و امنیت در برابر خطر است )نکحفاظ

 وجود خارجی فضای/عمومی وحوزه بلوغ میان مشاهده قابل ای رابطه که است آن مهم نکته

 همراه مرجع گروه از ستاره گروه هویت تعریف و خانواده از فرد تفکیک با بلوغ واقع هب. دارد

 انسان شناسی پسرهایی که به دوره کالسیک ادبیات در ،(6۰، 69: 1987نک. ترنر، ) است

نک. لمفر، از فضای خانه خارج شده و شکار را می آموزند ) وبلوغ پا می گذارند،  نوجوانی

. مطالعات انسان شناسی نشان می دهد که امروزه نیز فرد از محیط داخلی (1967؛ ترنر، 197۴

ل و فضای بیرون از اقتدار بلوغ، استقال ؛خارج شده و برای مثال در فضاهایی چون استادیوم

(. در نمونه هایی چون مرگ ۲۰13نک. حسن زادهشاهخالی، را تجربه می کند ) بزرگساالن

ی گروه نوجوانان و جوانان پسر و دختر را در آن مشاهده کرده مرتضی پاشایی نیز که رفتار آیین

آیین محل اتصال نوجوانان ایرانی به (. 139۴نک. حسن زاده، ب ایم، این موضوع آشکار است )

حوزه عمومی در رخدادهایی چون پیروزی های ملی ورزش فوتبال، فضای آستانه ای باشگاهی 

ندانی چون مرتضی پاشایی و ناصر حجازی بوده و سوگواری آیینی و خیابانی در مرگ هنرم
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بلوغ را می توان به  با ین در حالی است که فضای دیگری که در آن رفتارهای مرتبطاست. ا

هفتاد جلوه  تماشا نشست، فضای مجازی است. فضای مجازی در ایران نیز از حدود اواسط دهه

کسانی  که به اینترنت دسترسی تعداد  1996/1375در ابتدا در سال  ،بیرونی و ظاهری یافت

این  1999/1378نفر آن هم تنها برای ارسال و دریافت ایمیل بود؛ در سال  ۲۰۰۰داشتند؛

این تعداد رشدی قابل توجه یافت و در سال  ۲۰۰۰/1379هزار تن رسید؛ از سال  ۴8تعداد به 

و جوانان را در  رابطه نوجوانان (.1۲: ۲۰13، 1میلیون رسید )نک. ریدگئون11به  ۲۰۰6/1385

فضای مجازی در  این فضا با توجه به چند الگوی رفتاری مسلط می توان مورد بحث قرار داد. 

 ایران عالوه بر ویژگی هایی چون شکل بخشی به افکار عمومی، توسعه و سرعت ارتباطات و

پذیری  ، و پیوند با فضا/حوزه عمومی، با فرهنگ جوانان و نوجوانان و از جمله فرهنگگردش آن

 آنان پیوند می خورد.   نزد و بلوغ در

 گیریبحث و نتیجه -5

  بلوغ و فضای مجازی نوجوانان، -5-1

در جهان ماقبل مدرن )پیش از ظهور فضای مجازی(، حرکت به سمت بلوغ که در استقالل 

ر (، د1987 ترنر،. نکاز پدر و مادر و دیگر نمایندگان گروه های مرجع خود را نشان می دهد )

دو صورت عمده و نمادین ظهور می یافت، که هردو آنها با فضای خارجی/ حوزه عمومی ارتباط 

را در چهره قهرمان  ۲داشته اند: روایت و آیین. در روایت های مردمی، کودک بازنمایی نفس

خطر و  مشاهده می نمود، که دنیای ماقبل بلوغ )کودکی/خانه( را ترک می گفت، و مسیری پر

نمادهای شر که نماد خطر؛ دگر ستیزی و ناامنی بودند،  افسانه ای خود را در نبرد باهفت خوان 

یین در آ (،1395نک.حسن زاده، و صورت یک نجات بخش را به خود می گرفت )کرد  آغاز می

نیز چه آیین های تقویمی )نوروز، چهارشنبه سوری، محرم، و...(، چه آیین های گذار، و غیره 

، که در آن نوع دوستی و )و می گیرد( جی و حوزه عمومی قرار می گرفتکودک در فضای خار

درون خانگی(  یدگر پذیری و پیوند میان فضای برون خانگی )حوزه عمومی( و خانواده )فضا

 مشاهده می گردید. 

در مطالعات انسان شناسی به ویژه می توان از نظریات دو انسان شناس که نقشی مهم در 

گذار دارند، سخن گفت. ون ژنپ ، آیین گذار را شامل همه مراحل مهمی تبیین موضوع آیین 

)نک. ژنپ، می داند که در آن فرد از یک  مرحله به مرحله دیگر و پایگاه جدید حرکت می کند 

                                                           
1- Ridgeon, Lloyd 
2- self 
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گ چنین آیین هایی را در بر دارند. ترنر این بحث را به (، برای مثال ازدواج، بلوغ، و مر۲۰13

گی در آیین های وارونه ساز و اجتماع رش داد و به مکانیسم وارونای گست آیین های آستانه

در ادبیات انسان  (.۲۰۰8؛ 1988؛ 1967نک. ترنر، ) فراساختاری مرتبط با آن اشاره داشت

ین مورد بحث های فراوانی انجام شده است، تامل در زمینه بلوغ زنان در پیوند با اشناسی در 

باط بلوغ مردان با فضای خارجی و نقش متهورانه )شکار، و ارت ،فضای خانگی و نقش مادارنه

این در حالی است که امروزه موضوع . (1395نک. حسن زاده، ) شهسواری و...( از این نوع است

حوزه عمومی و ساختار اخالقی آن قابل  در پیوند با بلکه  ،بلوغ نه در ارتباط با فضای خارجی

ناسی در ایران نشان داده است که چگونه مطالعات انسان ش بحث و بررسی شده است.

فضایی برای بیان های  ،فضایی آستانه ای برای تعریف هویت و وارونه سازی های آن ،استادیوم

؛ حسن زاده 138۲نک. حسن زاده و عسگری خانقاه، مرتبط با بلوغ را شکل می بخشد )

نیز  اصر حجازی و غیرهرتضایی پاشایی، ن(.  آیین هایی چون آیین سوگواری م۲۰13شاهخالی، 

و نه ضد -. این فضاها مکانی برای شکل گیری خرده فرهنگ نمایاند همین فضا را باز می

(، دلیل آن هم ارتباط میان فضای آستانه 138۲حسن زاده و عسگری  خانفاه، است ) -فرهنگ

ر دوستی و است. این روابط مبتنی ب در جامعه روابط واقعی انسان هادنیا و ای )فضای سوم(، با 

گونه ای بی نظمی  ،وارونه سازی  مکانیسم روابط برابر است و مرزهای هویتی آن از طریق

تخریب ساختار و نه (، که سعی آن ۲۰1۰نک. حسن زاده، هنجاری موقت تلقی می شود )

ک مرز هویتی خرده فرهنگ محور که نشان دادن تفاوت برای بازنمایی ی ،آسیب به دیگری

هنگی نوجوانان ی چه رابطه ای با بلوغ و هویت فرال این است که فضای مجاز. اما حال سواست

 دارد؟ فضای مجازی در ایران با توجه به مصاحبه های انجام شده در این تحقیق که با نوجوانان

انجام شده است، دو صورت کامال متفاوت از کنش  1395تا  1393ایرانی در طی سال های 

ارتباطی مستقیم میان  ملی است که در آند، نخست کنش تعاا به نمایش می نهاجتماعی ر

و مبتنی بر خصلتی دیالوجیک است،  ، حوزه / فضای عمومی و خانواده وجود داردفضای مجازی

واقع پالسکو،  ره بوده است، شهادات آتش نشانان درو سه نمونه آن که در این تحقیق مورد اشا

سیستم گفتمانی  ،این صورت از فضای مجازیمرگ مرتضی پاشایی و ناصر حجازی است. در 

افیت، مشاهده می شود که ویژگی های اصلی آن تاثیر پذیری از افکار عمومی جامعه و شف

. در اینجا اخالق شهروندی، فردی و دینی است مثابه یک اصلگری به توافق عام، و احترام به دی

مثال احترام به شهدای آتش  انی بعدی خرده فرهنگی دارد و برایگی و گفتمبیان های فرهن

نشان با توجه به سن و جنیست نوجوانان در اشکال مختلف قابل مشاهده بوده است. این همان 

نک. در تعریف فضای عمومی است ) و توافق عام هابرماس اصل دیالوجیک مورد نظر باختین
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دیگری  (. اما از سوی دیگر کنش1999؛ 199۲، ؛ هابرماس1،198۴؛ تئودورف1981 باختین،

تعاملی در فضای  است که می توان به آن نام کنش غیرنیز در فضای مجازی قابل مشاهده 

ازی غیر شفاف است که در آن ج. این کنش متاثر از بازی ها و دیگر فضای های ممجازی داد

 نیست.  یاخالقبر پایه ادارک دگر بودگی  

 ر فضای مجازید و نفی دیگری رایانه ای،  فقدان شفافیت یبازی ها -5-2

ارتش امریکا، جنگ چون بازی  پیشتر گفته شد، بازی های رایانه ای و اینترنتی همچنان که
انون بازی در آنها غلبه خشونت آمیز بر دیگری ره بازی هایی هستند که قاعده یا قو غی کالن ها،

وغ با مرز کشتن و نابودن کردن غیر است. چنانچه به یاد آوریم که تعریف هویت در دوره بلو 

گذاری میان خود و دیگری ترسیم می شود، از این رو در بازی های یاد شده مرزمیان خود و 

 بر علیه دیگری است. در حالی که بازی های رزی مبتنی برخشونت و حمله و تهاجمدیگری م

مبتنی بر کار گروهی و جاشنین کردن رقابت بر جای خشونت است، اما  )سنتی ومدرن( واقعی

ای یاد شده عمال کنش غیر تعاملی را در نوجوانان درونی کرده و بازیگر را به فردگرایی بازی ه

حوزه عمومی قطع و مفرط دچار ساخته و رابطه میان متنی او  را با فضاهای دیگر چون خانواده 

در بازی های واقعی نشاندن ورزش یا بازی بجای جنگ، از روابط انسان ها خشونت می کند. 

ند، حال آنکه در این نوع از بازی ها فرد برای پیروزی نیاز به نفی و حذف دیگری زدایی می ک

فضاهای مجازی  در کنار بازی های کامپیوتری که حاوی خشونت بر علیه دیگری هستند،دارد. 

باط میان متنی با سایر فضا ها )خانواده ا که دچار فقدان شفافیت و قطع ارتپایدار یا ناپایدار آنج

از سوی  مومی( هستند، خود زمینه آسیب های مرتبط با جرم را به وجود می آورند.و حوزه ع

در این پژوهش مشخص شد که بیشتر کاربرانی که از فضاهای غیر شفاف چون چت روم  دیگر،

لیل تنهایی، فقدان تعلق به فضای واقعی به د د،فاده می کننوبالگ های مستعار و...است ها،

تجربه  ای خانواده،ا اعضد روابط دوستانه بو تفریح، عدم  وجو ود امکان گردشجامعه، نب

غیرشفاف پناه برده اند. در این  به فضای مجاز ی استقالل و دلزدگی از روابط سلسله مراتبی،

یگر با ساختار خانواده یا مسائل فضاها از یکسو هویت افراد مبهم و نامشخص است و از سوی د

اها با . این فضوجود ندارد عام اخالقی مربتط با آن نسبتیمرتبط با حوزه عمومی  و توافق 

اسامی کاربران حتی  و همراه است دبانهای نامناسب، غیر اخالقی و غیر موتوهین یا تقاضاه

است. بخش عمده کاربران در معرض پیام های یاد شده قرار داشته  ۲اروتیکاسامی جنسی و 

                                                           
1- Todorov, Tzvetan 
2- Erotic  
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تی کرده اند. در این حالت دختر از آن احساس ناراح کاربران و تعداد قابل توجه ای به ویژه اند،

مرزهای هویتی به شدت مورد تهدید قرار می گیرد و اخالق دگرپذیرانه با عبارات و مسائل 

در این میان کاربران یا از این ارتباط دوری گزیده اند و یا این جنسی نادیده گرفته می شود. 

کاربران مصاحبه شده آن را ناخوشایند و فاقد احترام عمده اتباط در فضای واقعی ادامه یافته که 

 یافته اند. 

اما چه چیز موجب می شود تا شهروندان به ویژه نسل جوان به فضای مجازی پناه ببرند؟ 

مطالعات نشان می دهد ایرانیان بیش از همه ملل دیگر در فضاهایی چون تلگرام حضور دارند 

(. در حال حاضر فضاهای عمومی در ایران به دو ۲۰16 ،۲؛ ازلی۲۰16، 1نک، فایننشال تریبون)

یل به ساختمان های یشن شهری که تمام فضاها را تبددلیل تضعیف شده است، نخست مدرنیز

فکران ایرانی بوده مورد اعتراض روشن 1356ضوع از سال مدرن بدون ریشه کرده است. این مو

ری سنتی نابود شده و در آن میادین فضاها و معما ،(. در این آسیب1356/1388)شایگان،است 

و باغ ها حذف شده اند و از سوی دیگر فضای عمومی متاثر از آنچه شارع پور ملهم از نظریات 

)شارع پور، ؛ از تعامل آزاد مردم و ارتباط آنها با هم می کاهد لوفر خصوصی سازی فضا می نامد

)حسن نسان با انسان را مختل می سازد (. این امر نه تنها رابطه انسان با تاریخ و ا55  :1395

روستایی( را دچار  )محیط زیست شهری و (، که حتی رابطه انسان با طبیعت139۴زاده، الف 

تاریخی آسیب دیده و دچار آفت خصوصی سازی -منظر طبیعی آسیب می نماید. در این حالت،

ره دیده می شود می شود چون آنچه در قالب زمین خواری، جنگل خواری، ساحل خواری و غی

این مساله باعث آسیب دیدن فضای داخلی و فضای خانگی و خانواده  (.139۴ الف زاده، )حسن

جرم های برآمده از آنها می  و خشونت یاغیرتعاملی و شفاف  و ترافیک حضور در فضای مجازی 

 شود.

ر که پیشتر از آن سخن رفت، از طریق عناصری چون آیین و نهادهای موجود د همچنان

میان فضا و حوزه عمومی و خانواده  وجود دارد. چه  یفضای عمومی، رابطه ای غیر قابل انکار

و چه آیین هایی که مبتنی بر یک  ،روز و محرموآیین های تقویمی و  ملی و دینی چون ن

پیوندی مثبت و شهید در حادثه پالسکو،  رگ آتش نشانانم سوگواری  رخداد هستند، چون

که می توان  وفضا و  حوزه عمومی و برونی دیده می شود، -خانواده-درونیعمیق میان فضای 

این در حالی است که به ویژه  . آن را دارای رابطه میان متنی با حوزه عمومی و خصوصی دانست

)جایی بیرون از خانه و  وغ نیاز به فضاهای عمومیل های نو برای فضای آستانه ای بلنس

                                                           
1- Financial Tribune 
2- Azali, MohammadReza 
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خود را وابسته به هویتی کلی تر )هویت ملی،  ،در عین استقالل که دارند، فضاهایی خانواده(

شهری و...( یافته و در عین حال با اخالق تعاملی و شهروندی که در نقطه مقابل جرم و 

به دیگر سخن در این حالت نوجوان با  .شوندقرار دارد، رو  به رو  )آزار دیگری( شکستن قانون

غ(؛ نه به یک ضد فرهنگ که به هویت های کالنی چون نهادن مرز میان خود و خانواده )بلو

تضعیف نماید.  می و هویت فردی و بلوغ خود را با آنان تعریف ،هویت ملی و شهری پیوسته

میان دو فضای عمومی  و فضای بین الذهانی  فضای عمومی، فرد را که در رابطه میان متنی و

تعریف می کند، به سمت فضای  هویت خود را ،از جمله خانواده )درون خانگی( خصوصی

مجازی خواهد راند. این در حالی است که فضای مجازی نیز به دو  فضای مجازی تعاملی و 

متنی و  بین رابطه میان  ،فضای مجازی تعاملی فضای مجازی غیرتعاملی تقسیم می شود.

ی خصوص می ونی فضای عموبا دو فضای اصلی دیگر یعنگی خود را الذهانی و  میان فره

قرار می  حفظ می کند و در پیوند با اخالق تعاملی و درک دیگری و دیگر بودگی (خانواده)

و فقدان  فرد را دچار آسیب گسست از دو  فضای مذکور ،اما فضای مجازی غیر تعاملی گیرد.

این  .می نماید میان فضاهای اجتماعی تعاملی، میان فرهنگی  وبین الذهانی رابطه میان متنی،

ه تنها فاقد دو ویژگی توافق عام و شفافیت، که فاقد ویژگی میان متنی و گفت وگویی رابطه ن

در این فضا که  تجسم  عینی آن در انواع جرایم فضای مجازی و خشونت های برآمده از  است. 

. نمونه این خشونت بر علیه دیگری نیستآسیب و حاصل چیزی جر آن مورد اشاره قرار گرفت، 

است. در این بازی ساخت شهر، با کشتن نیروهای مخالف ممکن می  1د قبایلبرخور قضیه بازی

با میراث فرهنگی پیوند دارد، منجر به قطع اتصال بودی حوزه/فضای عمومی که به ویژه نا شود. 

د. فرایند فرد و هویت او از هویت های دربرگیرنده ای چون هویت ملی و شهری می شو

برای تقویت رابطه  جلوه های این پدیده آسیب زا است. یکی  از خصوصی سازی فضای عمومی

و خصوصی می باید از حلقه واسطی به نام میراث فرهنگی یاری  فضای عمومی و حوزه خانگی

فضای عمومی و ناصری چون آیین و معماری با حوزه/گرفت که به طور همزمان از طریق ع

ه جای رانده شدن به سمت فضای خانواده ارتباطی قوی دارد. در این حالت، مساله بلوغ ب

مجازی می تواند در پیوند با حوزه عمومی تعریف شود. در این حالت نه تنها بلوغ با هویت ملی 

نان تقویت می شود. حاصل و شهری در نزد نوجوانان گره می خورد، که اخالق تعاملی در نزد آ

اخالق  ند جلوی شکل گیریین امر خود می تواکپارچگی و  دوری از واگرایی است. ااین امر ی

و جرم  محور را که در فضای مجازی غیر تعاملی به وجود  ، وندالیستیستیزانه، دگرغیر تعاملی

                                                           
1- Clash of clans  
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دوری نوجوانان از ضد فرهنگ  و حاصل آن  گرفته می یابد، قعی گسترشو به فضای وا می  آید

  .1است در خرده فرهنگ نوجوانان و جوانان ایرانی جرم  و تقویت احساس یکپارچگی

 منابع

 ( 1386بلوکباشی، علی .)تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی. بازی های کهن در ایران ، 

 ( 1381حسن زاده، علیرضا .)تهران: باز. افسانه زندگان ، 

 ( 1387حسن زاده، علیرضا.) در بالنچارد،  .مقدمه ای بر مردم  شناسی ورزش در ایران

، مترجم: علیرضا حسن زاده، تهران: ی ورزشدرآمدی بر مردم شناسکندال )نویسنده(، 

 نشر افکار. 

  در فریبا شریفیان  .(. مرگ  قهرمان و فرهنگ جوانان139۴)حسن زاده، علیرضا

تهران: پژوهشکده مردم  ،(33-5۴) مرگ  و زندگی در زبان، اسطوره و تاریخ)ویراستار(، 

 شناسی. 

  در محمد نجاری  .ود(. سفری از خود به سوی دگرخ139۴)حسن زاده، علیرضا

تهران: پژوهشکده (، 153-17۴) زندگی، عشق و مرگ  در ادبیات وهنر ایران ،)ویراستار(

 مردم شناسی.

  تهران: افکار.کودکان و  جهان افسانه(. 1395)حسن زاده، علیرضا ، 

  ،فصلنامه مردم و  حق به شهر و فضاهای عمومی شهری،(. 1395محمود )شارع پور
 .51-66 ،۲ ،فرهنگ

 ( 1356شایگان، داریوش .)تهران: امیرکبیر.بت های ذهنی و خاطره ازلی  ، 

 ( 1351صفی نژاد، جواد .)تهران: موسسه مطالعات و  تحقیقات اجتماعی. بنه ، 

 ( فوتبال و فردیت فرهنگ ها138۲عسگری  خانقاه و علیرضا حسن زاده  .).  نامه علوم
 .1۰5-1۲3، 19، اجتماعی

                                                           
( و آسیب هایی که در جهان و ایران در شکل خودکشی در میان  نوجوانان به blue whaleبازی نهنگ آبی ) -1

ا حوزه عمومی و خانواده نشان می دهد، و دنبال داشته است، مجددا اهمیت رابطه تعاملی فضای مجازی را ب

 محققان فضای مجازی را به نقد این فضا در قالب یک فضای بسته و خرده فرهنگ  درونگرا سوق داده است. 
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