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Abstract  
Introduction: Today young Iranians in a world, different from what was experienced 

by the previous generation, recognize themselves and build their identity. On the one 

hand, family ties and traditional methods of identification, which were mainly passive 

and based on attributive factors such as ethnicity and religion, are weakening, and on 

the other hand, other factors affecting youth identity due to the needs of network 

society and the spread of technology. Although we all experience this process more or 

less, young people are more exposed to such changes in their identity than any other 

social groups. The present study aims to examine the sources that shape today's young 

identity and their understanding and interpretation of their identity.  

Method: The present study is a qualitative research. In this study, 19 interviews were 

conducted among 18 to 28-year-old students of the University of Tehran. The data of 

survey have been collected based on profound interview technique, analyzed through 

a Thematic Analysis. 

Findings: Young people represent a social group that is perhaps the most involved in 

the consumption of new communication and new media, one of the most important 

reasons for which it is the nature of diversity and their up-to-date spirit. Another 
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reason for this is the familiarity of young people with the information related to the 

use of these media. That's why today's young identity is so much more complex and 

obscure than it was in previous generations, because as the information age changes 

and there is a need to be present in a networked society, young people have changed 

and they have more power and freedom of choice in identity and representation. Thus, 

the generation that is formed in this space and has lived experience and reaches the 

consciousness and mentality of the generation, has different values and identities and 

different versions of action, and draws and interprets the world and the "self" in a 

different way. The thematic network based on 3 main themes; Fluidity, Rethinking 

and Egocentricity Individualism has been stated in youth’s comprehension of Identity. 

Based on the findings of the research, the youth has reconsidered the role of religion 

and ethnicity and redefined the way they look at these two sources, but their impact 

on the meaning and identity of today's young is reduced, but the sense of belonging to 

Iran and Iranian civilization is stronger in the youth identification process is involved. 

Conclusion:  in conclusion, youth have not yet reached the collective and active 

subjects in order to redefine their position in the society, and their resistance and 

opposition to the values of the dominant institutions of society has not become 

collective, targeted and planned demands. Conceptions such as frustration, sense of 

social and political powerlessness, weakness of pragmatism, weakness of social 

responsibility, weakness in long-term planning abilities and lack of collective 

demands is true in most of the young people studied, and the extension of this feature 

is also evident in cyberspace. 
Keywords: Identity, resources of identity, Network Society, Network of themes, 

Thematic Analysis. 
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 چکیده
یابی سنتی که بیشتر حالتی منفعالنه و مبتنی بر عوامل های هویتدر دوران کنونی از یک سو شیوه

هستند؛ در حال تضعیف شدن هستند و از سوی دیگر، سایر موارد  انتسابی مثل خانواده، قومیت و دین

ای و گستردگی أثیرگذار بر هویت به دلیل مواجهه جوانان با تحوالت و اقتضائات جامعۀ شبکهت

های نوین ارتباطی و اطالعاتی و به تبع آن، رویارویی آنان با تکثر فرهنگی؛ در حال تأثیرات تکنولوژی

اضر با تحقیق حکنند. قوت گرفتن هستند و نقش محوری در برساخت هویت جوانان امروز ایفا می

ای، به مطالعۀ مختصات هویتی جوان تکیه بر فضای مفهومی رویکرد کاستلز پیرامون جامعۀ شبکه

های تحقیق با ساله دانشگاه تهران انجام شده است. داده 28تا  18ایرانی با جامعۀ هدف دانشجویان 

به تحلیل آوری و به وسیله روش تحلیل تماتیک در طول فرایند مصاحتکنیک مصاحبه عمیق جمع

شدند که در نهایت شبکه مضامین هویت جوان ایرانی مبتنی بر سه مقولۀ اصلی سیالیت، بازاندیشی و 

ساز دین و های تحقیق، جوانان نقش منابع هویتبا توجه به یافته فردگرایی خودمدار، حاصل آمد.

اه، ما شاهد کاهش تأثیر دین و اند. در این بازتعریف و تغییر نوع نگهدادقومیت را مورد بازاندیشی قرار

سازی جوان امروزی هستیم. در مقابل احساس تعلق به ایران و تمدن قومیت بر معنایابی و هویت

 یابی جوانان نقش دارد.ایرانی کماکان با قوت بیشتری در فرایند هویت
 ای.شبکه جامعۀ ایرانی، تمدن قومیت، دین، جوانان، هویت، کلیدی: های اژهو
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 طرح مسئله مقدمه و
-مطالعات جامعه در و عام طور به انسانی علوم در که موضوعات محوری است از یکی هویت

امروزه جوان ایرانی در دنیایی متفاوت از . است بوده توجه مورد طور خاص جوانان به شناختی

شناسد و هویت خویش خود را می کند،های قبل تجربه شده بود زندگی میآنچه که توسط نسل

در یک خانواده یا طبقه  مالک مشخص مثل تولد یک یا چند کند. دیگر صرفاً باا برساخت میر

کنند؛ انجامیده هایی که افراد خودشان را تعریف میشوند و این امر به تکثر شیوهتعریف نمی

کنیم ولی جوانان بیش از هر گروه اجتماعی است. اگرچه همه ما کمابیش این روند را تجربه می

ری در معرض چنین تغییراتی در برساخت هویت خویش هستند. جوانان گروهی اجتماعی دیگ

های نوین ارتباطی و مجازی دارند و یکی از هستند که بیشترین مشارکت را در مصرف رسانه

بودن آنان است. دلیل دیگر این امر روز طلب و روحیه بهمهمترین دالیل این استقبال، ذات تنوع

های نوین است. به همین رخورداری جوانان از معلومات مرتبط با کاربرد رسانههم آشنایی و ب

های قبلی وجود تر از آن چیزیست که در نسلتر و مبهمدلیل هویت جوان امروزی بسیار پیچیده

ای، داشت چرا که به موازات تغییرات عصر اطالعات و اقتضائات حضور در جامعۀ شبکه

ن نیز تغییر کرده و قدرت و آزادی انتخابگری بیشتری در برساخت های جواها و دیدگاهنگرش

کند، هویت و بازنمایی آن را به دست آورده است.  از این رو نسلی که در این فضا  زیست می

طور دیگری نگاه « خود»های کنشی گوناگون دارد و به دنیا و ها و هویت متفاوت و نسخهارزش

کند؛ که این هاً متعارض از نگاه نسل قبلی، ترسیم و تفسیر میتر و گاها را متفاوتکرده؛ آن

آفرین در برقراری ارتباطات بین نسلی باشد. در مقابل در تواند مشکلتفاوت و تعارض نسلی می

توان گفت که با توجه به پتانسیل نیروی جوان کشور و اهمیت پرداخت به موضوع حاضر می

ر توسعه و خاصه توسعه فرهنگی داشته باشد، پرداختن به تواند در مسینقشی که این جمعیت می

ای جوانان، دارای مزیت راهبردی در امر توسعه است و قبول هویت به عنوان مقوله مقوله هویت

-مثابه پایه توسعه، ضرورت پرداختن به این موضوع را نشان میفرهنگی و پذیرفتن فرهنگ به

 حال در که یجهان تیماه که آنجا ازکند، یز اشاره میطور که کاستلز ندهد. در این میان، همان

مثابه و خاصه دانشجویان به فرهنگ حامالن ،دارد یفرهنگ یتیماه اساساً و اوالً است یریگ شکل

 توانند می به بایستگی ،خواهی و جستجوی معنا و هویت هستندقشری نخبه که در اوج آرمان

باشند. از این رو در تحقیق حاضر، داشته  آینده تحوالتتغییر و  درقابل توجهی  نقش و سهم

مثابه گروهی پیشرو در تغییرات برآنیم با اتخاذ رویکرد کیفی به فهم چیستی هویت جوانان به
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ای و کاربری گسترده در فضای مجازی، اجتماعی و در عین حال دارای خصلت زیست شبکه

مورد بحث در فرایند معناسازی و پرداخته و به این سواالت پاسخ خواهیم داد که جامعۀ 

 سه گانه اقسام از یک ها و منابعی تأکید دارد؟ و کدامبرساخت هویت خویش، بر چه زمینه

 مورد جامعۀ مقاومت( در هویت و داربرنامه هویت بخش،مشروعیت هویت اجتماعی )هویت

 شده است؟ برساخته مطالعه

 پیشینه تحقیق

 هایپژوهش هایخالء و دانیممی موضوع یک مورد در چقدر که آموزدمی ما به تحقیق پیشینه

است؛ از  شده انجام ایگسترده هایپژوهش حاضر، تحقیق موضوعی حوزه در. کجاست در قبلی

( در 1378های چندی اشاره کرد: پژوهش حاجیانی )توان به پژوهشجمله این تحقیقات می

 شیگرا ،یو مذهب یقوم ،یمل تیهو یفرهنگنشان دهنده قوت ابعاد بررسی منابع هویت ایرانی، 

به ابعاد  فیضع شیگرا تیو در نها یو قوم یمل تیهو یاسیبه ابعاد س نیانگیتر از منییپا

نظران به نقش فضای مجازی . در تحقیقات اخیر شاهد توجه صاحبمدرن است تیگانه هو سه

( در بررسی نقش 1398راوند )ای در برساخت هویت جوانان هستیم. گمثابه ابزار جامعۀ شبکهبه

فضای مجازی بر هویت اجتماعی دریافت که هر چه میزان استفاده از فضای مجازی بیشتر باشد؛ 

کند، اما شدت رابطه دار میل میشود و به سمت هویت برنامههویت اجتماعی تضعیف می

 جامعۀ گیری لشک اطالعاتی و های(، تأثیر فناوری1394نیا )ضعیف است. نتایج تحقیق شفیعی

( دریافتند رابطه 1393قومی نشان داد. کفاشی و فالحی ) خواهیهویت را بر رشدای  شبکه

های اجتماعی مجازی و هویت دینی افراد وجود  معکوس میان میزان استفاده کاربران از شبکه

 میزان عضویت، زمان مدت چه ( نشان داد هر1391دارد. نتایج پژوهش قاسمی و دیگران )

 از کند می پیدا افزایش بوکفیس از استفاده در کاربران فعالیت و مشارکت میزان و ادهاستف

( بین استفاده از 1391شود. در تحقیق کوهی و حسنی ) می کاسته آنها نزد دینی هویت برجستگی

های ملی و دینی و خانوادگی رابطه منفی تأیید شد و کاربران اینترنت های نوین با هویترسانه

( دریافت دانشجویانی که 2006تری نسبت به غیر کاربران داشتند. مالتسوبا )قومی قویهویت 

کنند )چه با نیت سرگرمی یا به  مدت زمان بیشتری را در فضای مجازی و اینترنت صرف می

تری از وضوح  قصد برقراری ارتباط با دیگران اعم از دوستان آشنا یا افراد ناآشنا(، سطح پایین

( دریافت که فضای 2013تری دارند. دیویس )کنند و پایگاه هویتی مبهما تجربه میخودپنداره ر
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های زیادی برای بیان، به تصویر کشیدن و ها و چالشهای اجتماعی، فرصت مجازی و شبکه

کند. مضاف بر های مختلف اجتماعی فرهنگی فراهم میکشف ابعاد هویتی جوانان در بافت

های جدیدی را برای تجربه و برساخت های دیجیتال، بافت رسانهاینکه، روابط بین فرد در 

 (.283: 2013هویت جوانان در دهه اخیر ایجاد کرده است )دیویس،

های مورد اشاره با مرور پیشینه تحقیق مشاهده شد روش تحقیق مورد استفاده اغلب پژوهش

-محدودی فراهم می هایهای کمی تنها امکان پاسخگویی مشخص را به گزینهکمی است. روش

در  دهد. کند اما در خصوص چرایی انتخاب این گزینه خاص فرصت توضیحی به فرد نمی

لزوم پرسش تحقیق حاضر ما به درک و تفسیر هویت جوانان از زبان و تجربه زیسته خودشان و 

پردازیم. در واقع ویژگی با توسل به روش تحقیق کیفی میاز معنای ذهنی و دالیل آنها 

ها، در رویکرد کیفی اتخاذ شده و پاسخگویی به ایزکننده این پژوهش نسبت به سایر پژوهشمتم

ای امروز چیستی هویت جامعه هدف و تبین این مهم است که آیا هویتی که در جامعۀ شبکه

بخش از هویت مورد نظر نهادهای مسلط است یا در جهت شود؛ روایتی مشروعیتبازتولید می

های دین، قومیت، دار در حوزهود؟ و اساساً امکانی در بروز هویت برنامهرمیمقاومت پیش 

 شود یا خیر؟ملیت با توجه به خصوصیات جوان امروز مشاهده می

 چارچوب مفهومی
ای، با لنز نظریِ جامعۀ با توجه به هدف پژوهش یعنی بررسی هویت جوانان در جامعۀ شبکه

دازیم. کاستلز معتقد است از آنجا که انتقال و جریان پرای مانوئل کاستلز به موضوع میشبکه

هایی از عقاید و رفتارها را گیرد؛ حوزه فرهنگ که نظامفرهنگ از طریق ارتباطات صورت می

های شود و فرصتهای بنیادین میشود، با ظهور تکنولوژی جدید دستخوش دگرگونیشامل می

های هویت در آورد. وی به تعمق پویشنوینی را در جهت تجلی خود و هویت به وجود می

مثابه پایان تاریخ نیست. پردازد؛ چرا که معتقد  به دوران پست مدرن بهدوران مدرنیته متأخر می

داند و معتقد است که هویت، فرایند معناسازی براساس او هویت را سرچشمه معنا و تجربه می

ایست که بر منابع معنایی های فرهنگیای از ویژگییک ویژگی فرهنگی یا مجموعه بهم پیوسته

شود. به اعتقاد او، هویت برساخته اجتماع است اما مسئله اصلی اینست که دیگر اولویت داده می

شوند ها چگونه، ازچه چیزی، توسط چه کسی و به چه منظوری برساخت میهویت

 -1ی قائل است: ا(. کاستلز سه صورت و منشأ برای هویت در جامعۀ شبکه23: 1380)کاستلز،

شود تا سلطۀ آنها بخش: این نوع هویت توسط نهادهای غالب جامعۀ ایجاد میهویت مشروعیت
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را بر کنشگران اجتماعی گسترش دهد. نتیجه این نوع هویت، جامعۀ مدنی است که 

هویت مقاومت: این  -2های ایجاد آن درعصر اطالعات در حال خشک شدن است؛  سرچشمه

شود که در اوضاع و احوال یا شرایطی هستند که از طرف نشگرانی ایجاد مینوع هویت توسط ک

ها، شود. این نوع هویتشوند و یا داغ ننگ بر آنها زده میارزش دانسته میمنطق سلطه، بی

سنگریی برای مقاومت و بقا بر مبنای اصول متفاوت یا متضاد با اصول مورد حمایت نهادهای 

هویت  -3ها یا اجتماعات است و ها، ایجاد جماعتین نوع هویتشوند. نتیجه اجامعه می

گیرد که کنشگران اجتماعی با استفاده از هرگونه مواد و دار: این نوع هویت زمانی شکل میبرنامه

سازند که موقعیت آنان را در جامعه از نو مصالح فرهنگی قابل دسترسی، هویت جدیدی می

ایجاد سوژه )فاعل( است که در پی تغییر کل ساخت اجتماعی کند. نتیجه این هویت، تعریف می

گیرد از این رو هر مثابه یک جوهر در نظر نمی(. کاستلز هویت را به25: 1380هست ) کاستلز،

-اش مطالعه میهویتی امکان تبدیل به هویت دیگر را دارد. او هویت را در متن و زمینه تاریخی

ای، جامعۀ مدنی و نقش ای است. در جامعۀ شبکهجامعۀ شبکهکند که در اینجا متن مورد نظر او 

های مقاومت تقویت و ظهور هویتبخش دچار بحران شده های مشروعیتآن در ساختن هویت

های مقاومت در حال جان دار نیز از بسط و تحول همین هویتهای برنامهشده است و هویت

داری( های سرمایهها )شرکت)دولت(، سازمانگرفتن هستند. بسان گذشته قدرت دیگر در نهادها 

های جهانی ثروت، ها و کلیسا( متمرکز نیست بلکه در شبکهکنندگان نمادها )رسانهو یا کنترل

قدرت، اطالعات و تصاویر که نظامی با هندسه متغیر و جغرافیای غیر مادی )محو زمان و مکان( 

رود. قدرت هنوز بر جامعۀ حاکم ز بین نمیشود ولی ایابد و دچار استحاله میاست، نشر می

دهنده و نمایش دهد. قدرت نوین در عالئم اطالعات و در تصاویر ارائهاست و ما را شکل می

ای نهفته است که قرارگاه آن ذهن مردم است. پس در عصر اطالعات، قدرت در آن واحد دهنده

چیز که برنده نبردی باشد که بر  حاضر و مشهود و نیز پراکنده و منتشر است و هر کس یا هر

گیرد، حاکم خواهد شد. درنهایت وی منبع بالقوه اصلی تغییر در جامعۀ سر اذهان مردم در می

های فرهنگی ها و فاعالن جدید از دل جماعتدار و خیزش سوژهای را هویت برنامهشبکه

  .داند )همان(های مقاومت( در عصر اطالعات می)هویت

 قیق تح شناسیروش

حاضر با رویکرد کیفی در قالب سنت هرمنوتیکی و استراتژی استفهامی انجام پذیرفته  پژوهش

بردن به نگرش و درک کنشگران است. اولین مرحله در هر مدل استراتژی پژوهش استفهامی، پی
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-نمونه و به شیوه ها با اتکا بر تکنیک مصاحبه عمیقشان است. دادهاجتماعی از زیست جهان

گیری نظری حاصل فرایند ، حاصل شد. نمونهگیری هدفمند استنظری که شکلی از نمونه گیری

گیری برای اینکه از چه کسانی داده گردآوری شود و در ها، تصمیمآوری، تحلیل دادهجمع

گیری نظری، مقایسه است یعنی سراغ نهایت تکمیل و ارائه یک تحلیل نظری است. مبنای نمونه

ها را ها را به حداکثر رسانده و مقولهرویدادهایی برویم که امکان کشف گوناگونیها و جاها، آدم

بدین منظور، دانشجویان  (.219: 1390ها و ابعاد غنی کند )اشتراوس و کربین، از لحاظ ویژگی

های شود از دانشکدهعنوان بازه سنی رایج و غالب جوانی محسوب میساله که به 28تا 18

برای مصاحبه و گردآوری  98تا اردیبهشت  97تهران در فاصله زمانی بهمن  مختلف دانشگاه

فرآیند  تماتیک )مضمون(، تحلیل شدند. تحلیلروش اطالعات، انتخاب شدند و این اطالعات به 

برگشتی صورت گرفت و تا جایی ادامه وها به صورت مستمر و رفتآوری و تحلیل دادهجمع

 یدی روبرو نشدیم و بدان ترتیب اشباع نظری حاصل آمد.یافت که با داده یا مفهوم جد

روش تحلیل تماتیک روشی است برای شناخت، تحلیل مضمون و گزارش الگوهای موجود 

های کیفی که هدف آن ارائه تصویری روشن از ادراکات، احساسات و تجربیات افراد در داده

دگذاری توصیفی، کدگذاری این روش شامل سه مرحله کدگذاری شامل ک. مورد مطالعه است

با آغاز  (.40: 1393پور، سازی از طریق مضامین فراگیر است )مختاریانتفسیری و یکپارچه

سازی آن، نسبت به خوانش و ها و در گام نخست به موازات انجام هر مصاحبه و پیاده مصاحبه

احبه، مشخص کردن مطالعه دقیق متن مصصورت که ابتدا با بدین استخراج کدهای باز اقدام شد.

گذاری در کنار آنها، تعریف های مربوط )با توجه به اهداف و سواالت تحقیق( و یادداشتبخش

کدهای توصیفی و نهایتاً تکرار این فرایند برای هر مصاحبه و بازنگری کدهای توصیفی انجام 

 مضامینهیم و هایی که قبالّ در کدگذاری باز به مفا دادهسپس در مرحله کدگذاری محوری، . شد

تا پیوندهای میان یک مقوله با مقوالت  شوندمتصل می ای دیگر به همبه شیوهاند، شده خرد

بندی خوشه. در واقع در این مرحله از طریق (95: 1390،جاجرمیاش برقرار شود )ازکیا و فرعی

یتاً به ها در ارتباط با سوال پژوهش و حوزه مطالعاتی و نها، تفسیر خوشهکدهای توصیفی

. ها، مقوالت محوری تحقیق را استخراج کردیمکارگیری کدهای تفسیری برای کل مجموعه داده

؛ موجود مفاهیم نظری( استفاده از 1توان بهره گرفت:  برای نامگذاری مقوالت از سه روش می

گذاری ام( ن3 و )کدهای زنده( اندکنندگان آنها را به کار برده( استفاده از مفاهیمی که مشارکت2

قرارگرفته  مورد استفادهبا تکیه بر روش سوم، هر سه روش حاضر . در پژوهش محقق توسط
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نهایتاً از شبکه مضامین جهت نمایش مقوالت محوری و اصلی استفاده شد. شبکه مضامین  است.

-ها و مضامین و تصور وجود هرگونه سلسله نشانگر وابستگی و ارتباط متقابل میان شکبه تم

 برد.  در میان مضامین را از بین می مراتب

 یققتح هاییافته

به منظور بررسی مختصات هویت جوان ایرانی در ای: هویت جوان ایرانی در جامعۀ شبکه

ای، بعداز کدگذاری مجزای هر مصاحبه مبتنی بر اهداف و سواالت تحقیق، به جامعۀ شبکه

باالتر به مقوالت محوری رسیدیم و نهایتاً  خانواده با سطح انتزاعبندی و تجمیع کدهای همدسته

مثابه مشخصات بارز جوان به« فردگرایی خودمدار»و « بازاندیشی»، «سیالیت»مقوله اصلی  3

 امروز حاصل شد که در جدول ذیل مسیر استخراج مقوالت، آورده شده است. 

 اصلی و محوری مقوالت .1 جدول

 هسته مقوالت محوری مقوالت مضامین خوشه

 ضعف؛ آموزشی و و سیاسی اقتصادی عدالتییب

 طبقاتی فاصله؛ از آینده ناامیدی؛ ساالریشایسته

 و سنتی زدهسیاست از دین دلزدگی؛ زیاد

 و اقتصادی اجتماعی، شرایط از نارضایتی

 موجود سیاسی

 فردگرایی

 خودمدار

 غیرقابل سیاسی و فضای عمومی حوزۀ ضعف

 از دسترس ردومحور؛ مشارکت بینش فقدان؛ نقد

  اهداف بودن

 قدرتیبی احساس

؛ و تعهد مسئولیت فرافکنی؛ گراییعمل ضعف

 آرمان فقدان؛ اجتماعی انزوای و درونگرایی

 و مشترک جمعی

 اجتماعی مسئولیت فرافکنی

؛ و غیرمحرک مبهم آینده؛ اقتصادی ثباتیبی

 اهداف به میل؛ و مبهم مدت کوتاه ریزیبرنامه

 کم شتال با بازده زود

 آنی و سریع نتایج کسب به میل

 استقالل به میل؛ خواهیو آزادی هنجارگریزی

  و فکری مالی
 فردی استقالل و آزادی به میل

 رفاقتی و گرارابطه فرهنگ گراییخاصو ضابطه؛  بر قانون روابط غلبه

نمایشی  مصرف؛ مدگرایی؛ طلبیتنوع

  ظاهر و بدن به توجه؛ )تظاهری(
 سیالیت ریمحومصرف
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 اصلی و محوری مقوالت .1 دولادامه ج

 هسته مقوالت محوری مقوالت مضامین خوشه

و  ارتباطی کارکرد ای )غلبهرسانه فرهنگ

 محتوای مجازی )غلبه فرمالیسم؛ تفریحی(

 خود؛  از جدید هایروایت تولید امکان؛ سطحی(

 با رویارویی؛ نمایشی و صوری هایالگوبرداری

  فراگیر و ایشبکه تأثیر قدرت ؛فرهنگی تکثر

 مجازی فضای

 
 ضعف؛ کارکردهایش و دین به نگاه تغییر

 و جنسیتی هایکلیشه تضعیف؛ قومی تعلقات

  خواهانهبرابری تمایالت رشد

 گرایینسبی

  هیجانی و احساساتی گیریتصمیم؛ رویاپردازی

  جماعت با همرنگی و جوگیری
 عاطفی سوژه

 در شک؛ موجود غییر وضعت و پیشرفت به میل

  دین و سنت کارآمدی
 روحیه انتقادگری

 و دید وسعت؛ مختلف مسیرهای با مواجهه بازاندیشی

 عمومی هایآگاهی
 گریاگاهی و انتخاب

 گراییعقل  و تحصیل علم به عالقه؛ منطقی عقاید پذیرش

 

روایت  آن بوسیله گرکنش متأخر، مدرنیته در که است اساسی ابزارهای از : سیالیتسیالیت

این  .دهدمی قرار دیگران تماشای معرض در را آن برساخت کرده و خویش هویت از معینی

عاطفی  و سوژه گرایینسبی مجازی، فضای محوری،ویژگی مهم برآیند مقوالت محوری مصرف

-هیچ از آنجائیکه و است هویت ساخت موجب مصرفی اشیاء متنوع ماهیت و مصرف است. نوع

برساخته از نوع مصرف نیز به سیالیت  هایهویت شود،نمی یافت الزم ثبات مصرف نظام در گاه

 با مقایسه در دهند و تغییر را خود هایهویت بیشتری تناوب توانند بهمی است و مردم گراییده

و توجه به بدن،  شدن بصری  از قبیل هاییباشند. ویژگی داشته قبال آنها در کمتری تعهد گذشته

 نمادهای و ظواهر آن در که است زندگی ظاهری اهمیت صورت طلبی بیانگردگرایی و تنوعم

 ظاهر شوند. به سخن دیگر، نحوهمی معنا تعیین اساسی منبع و مهم تلقی شده چیز، هر تصویری

 دیگران و ما برداشت و درک بخشی از گیریم،می که هاییژست پوشیم،می که آنچه یعنی ما شدن

 خودشون میزنن که هاییتیپ و هاعکس با بیشتر االن جوونا»گوید: سارا می .دهندمی کلش مارا از

«. دربیارن بازی الکچری میخوان فقط نیست واقعی هاشونعکس هم اکثرا که میذارن نمایش به رو
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شدن و در همین راستا یکی از ابزارهای مهم، فضای مجازی است  که نقش محوری در بصری

ای امروز، حامل مثابه ابزاری مدرن و نماد جامعۀ شبکهندگی روزمره دارد و بهشدن زنمایشی

بخش به جوانان است که نقشی سیالیت و همچنین ابزار آن است و یکی از مهمترین منابع آگاهی

شان دارد. از جمله یابی و جستجوی نظم معنایی در برساخت هویتمحوری در فرایند هویت

توان به این موارد اشاره کرد: حث در مورد فضای مجازی شکل گرفت میمقوالتی که پیرامون ب

ای و چربش کاربرد تفریحی و ارتباطی آن بر کاربرد آموزشی و اطالعاتیش، فرهنگ رسانه

های متفاوت فرمالیسم مجازی و غلبه محتوای سطحی، رویارویی با تکثر فرهنگی و سبک

بخشی، افزایش اهمیت نمادین مصرف یشی و آگاهیگری و بازاندزندگی، افزایش قدرت انتخاب

های صوری و ظاهری مثل نوع پوشش و آرایش و مدگرایی، امکان تولید مجازی در الگوبرداری

سازی و یا تغییر و های جدید از خود و قابلیت فضای مجازی در نمایش و تثبیت یا پنهانروایت

بهناز درباره نقش فضای مجازی در هایی از هویت انتسابی یا اکتسابی. بازتعریف بخش

 بقیه ببینن که مجازی فضای تو میرن االن جوونا»گوید:های صوری و مدگرایی میالگوبرداری

 اونا مثل و بگیرن الگو میکنن سعی و میذارن نمایش به رو چیا و دارن چیا و میکنن زندگی چطور

«. میکنن پیدا گرایش اون به و باشه اسلب باشه، ماشین باشه، ظاهر باشه، مادیات میتونه حاال بشن،

 فضای»گوید: های جدید از خود میمهسا در رابطه با قابلیت فضای مجازی در ایجاد روایت

 تو رو نرسیدن بهش دلیلی هر به که جایگاهی اون دارن دوست خیلیا و بزرگه دروغ یه مجازی

مجازی، نقشی است که در  از جمله تأثیرات دیگر فضای«. بدن نشون خودشون از مجازی فضای

های متنوع و منابع مختلف خبری، گستره وسیعی از بخشی کاربران دارد و با ارائه گزینهآگاهی

 یه فقط ما قبال»کند: ها را پیشروی جوانان قرار داده است. سحر در همین راستا بیان میانتخاب

 فضای تو مردم اطالعات االن ولی نه یا درسته نبود معلوم اونم که داشتیم تلویزیون و رادیو اخبار

 متوجه سریعتر و باال رفته میافته که اتفاقایی و شون جامعه  به نسبت مختلف هایشبکه و مجازی

 « بگیرن. تصمیم و کنن مقایسه خودشون میتونن و میشن

. اندوابسته مختلف جوامع و مختلف افراد به و هستند نسبی و عقاید باورها گرایی،نسبی برپایه

دارند. همچنین  خود برساخت هویت برای را متفاوتی مختلف معیارهای افراد به سخن دیگر

 مثل روزمره زندگی بناهاینیز سنگ و ساختاری ترتیبات تضعیف تغییرات دوران مدرن، موجب

-اساس آنها تعریف می بر دیگران را با خود روابط و خودشان افراد و قومیت که جنسیت دین،

گرایی در تحقیق حاضر، تغییر نوع نگاه به ت. مقوالت مهم منتج به ویژگی نسبیاسشده کنند؛
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های جنسیتی و رشد تمایالت دین و کارکردهایش، ضعف تعلقات قومی و تضعیف کلیشه

خواهانه جنسیتی است. فاطمه.م درباره تغییر نوع نگاه به دین و کارکردهایش معتقد است: برابری

 چون نداره اعتقادی هیچ دیگه داداشم مثالً ولی معتقدن هم خانوادم و بودم حجاب با اول از من»

-نمی دین اسم به رو چیزی هر و محورفایده شده چی همه نداره االن براش ایفایده هیچ میگه

 اعتقادی هایتفاوت پذیرش ظرفیت حداقل ولی کنیم آدمها خوشایند رو دین بیاییم گمنمی پذیرن

، تعدیل و  یابیهای حذف مقوالت سنتی هویتیکی دیگر از نشانه«. مباشی داشته رو هاآدم

گونه که کاستلز نیز اشاره دارد، ما امروز شاهد تغییراتی های جنسیتی است. همانتضعیف کلیشه

های جنسیتی هستیم و در بسیاری موارد نفش جنسیت در الگوهای رفتاری و شغلی و در کلیشه

. از جمله دالیل قابل توجه در تشدید روند تغییرات مذکور را تحصیلی و ... کمرنگ شده است

بخشی به زنان درباره توان در افزایش سطح تحصیالت، تأثیرات فضای مجازی در اگاهیمی

گوید: مطالبۀ حقوق خود و میل به کسب درآمد مستقل دانست. سمیرا در این راستا می

 حاال که دانشگاه و اجتماع تو کنن پیدا رحضو اینکه و کردن کار سمت رفتن خیلی دخترامون»

 ای خواسته اینکه هم و اقتصادی مشکالت بدلیل هم نبود اینجوری پیش سال 15 مثال بگیم میتونیم

 «.برسن هاشونخواسته به و دربیارن پول که کار سر میرن و کرده پیدا افزایش جوونا

تحقیق به سیالیت منتج شده است های سوژه عاطفی، مقوله محوری دیگریست که بنا بر یافته

گیری احساساتی و هیجانی، جوگیری و همرنگی با رویاپردازی، تصمیم و برآیند مقوالت

ها و اهداف جوانان در شرایط کنونی، آنان را به جماعت است. عدم امکان تحقق خواسته

 هر چون زهرویاپردا ایرانی جوون»گوید: راستا میهمین سارا در  .رویاپردازی کشانده است

 رویا تو پس برسه بهش تونهنمی و هست راهش تو سد تا هزار میده، قرا هدف که رو چیزی

«. شوندجوگیر می»شنویم که مردم ایران گاهی در گفتگوهای عامیانه می «.میکنه زندگی

ای از شدت عواطف، هیجانات و احساسات است که بیشتر گویای وجه جوگیرشدن بیان عامیانه

-تأثیرپذیری عاطفانه و احساسی از رخدادهای پیرامون است. مهرانه در این راستا میاجتماعی 

 کارو این بگه یکی مثالً .شدن جسور و هستن زده جو خیلی قبل به نسبت االن جوونای»گوید: 

 انجام اینه غالب جو چون ولی غلط یا درسته کار این که نکنه فکر اصالً شاید بریم آره میگه بکنیم

گیری احساسی و هیجانی نیز بسیار شبیه خصلت جوگیری است، با این مقوله تصمیم «.میدن

تر است. های وی پررنگگیریتفاوت که وجه فردی و نقش احساسات خود فرد در تصمیم
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 و گیرنمی تصمیم سریع و شدن حساس خیلی جوونا امروز»عارفه در همین رابطه معتقد است: 
 «.هستند تغییر و شدن حال در مدام بس از دنمی تغییر رو نظرشون سریع

سؤال  مورد را خود زندگی جوانب همه مدام کنشگر شودمی باعث اندیشی باز بازاندیشی:

های متفاوت دهد. فضای مجازی، جوان امروزی را مداوم در معرض کل جهان و سبک قرار

دیشی در دنیای درون کردن و بازاندهد و جوان پیوسته در معرض نوعی مقایسهزندگی قرار می

پردازد و راهبردهای و بیرون خود است و بدینوسیله به بازتعریف خویش و هویت خود می

سازی یا انکار بخشی از هویت خود، در جهت باز تعریف متفاوتی را  اعم از تثبیت، تغییر، پنهان

یق حاضر نیز به کند. بدینسان جوانان تحت مطالعه تحقو رسیدن به ثبات و معنایابی، اتخاذ می

مثابه مهمترین گرایی بهها و عقلروحیه انتقادگری، افزایش قدرت انتخابگری و رشد اگاهی

اند. هشود؛ اشاره کردخصوصیاتی که  موجب برجسته شدن خصلت بازاندیشی جوان امروز  می

د و شونامروزه جوانان با مسیرهای گوناگونی در زندگی واقعی و در فضای مجازی مواجه می

گری هستند. مهرانه در این های فراروی خود به طور مداوم در حال انتخاببرای گذر از چالش

 که چیزایی واقعیت، باورهاش، بین هست رو به رو چندگانگی با امروز جوون»گوید: رابطه می

 کنه بانتخا باید مدام و درگیره اینا همه نداره با یا داره دوست خودش که چیزایی و دادن یاد بهش

 عملگراتر خیلی قبالً ولی دارن باالتری فکر االن جونای»زهرا نیز معتقد است: «. دوراهیه سر و

 یه ببینن مشخصی فیلم یا بخونن کتاب تونستننمی و بودن جنگ دوره توی پدرامون مثالً بودن

 هایشبکه و مفیل و کتاب از زیادی تنوع با ما االن ولی میکردن عمل بهش و شنیدنمی امام از فتوا

 «.شده بازتر فکرمون و شیممی مواجه مجازی مختلف

 مصالح و منافع تحقق و نیازها رفع قلمرو در زندگی به انسان گرایش: خودمدار فردگرایی

 انسان. شودمی تعریف خودمداری فوری و آنیه، واسطبیبه صورت  خصوصی و شخصی

 به نسبت بدان وسیله،  تا شودقائل می خود رایبای هویژ و خاص تمایزی، موقعیت هر درار خودمد

(. بنا بر 32: 1380،مرادیقاضیبتراشد ) توجیهی ،اشخودمدارانه مصالح و منافع تحقق و نیاز رفع

قدرتی )ناشی از فقدان بینش های احساس بیها، مؤلفهدست آمده از مصاحبهتحلیل اطالعات به

ضعف حوزه عمومی و فضای سیاسی غیرقابل محور، دور از دسترس بودن اهداف، مشارکت

ساالری، ناامیدی از عدالتی اقتصادی و سیاسی و آموزشی، ضعف شایستهبینقد(؛ نارضایتی )

(؛ میل به آزادی و استقالل فردی؛ زده و سنتیآینده، فاصله طبقاتی زیاد، دلزدگی از دین سیاست

ثباتی اقتصادی، ج سریع وآنی )ناشی از بیگرایی بر ضوابط و قانون؛ میل به کسب نتایغلبه رابطه
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ریزی کوتاه مدت( و فرافکنی مسئولیت اجتماعی )ناشی از فقدان آرمان آینده مبهم و برنامه

گرایی(؛ در برساخت خصلت جمعی و مشترک، درونگرایی و انزوای اجتماعی، ضعف عمل

 و آینده ینیبپیش امکان معد واسطهبه  افراد کههنگامیفردگرایی خودمدار نقش محوری دارند. 

 حاکم خود زندگی مقدرات بر توانندنمی امور، اداره برایگرا و عام قانونی سازوکارهای ضعف

 ؛باشند داشته ریزیبرنامه و تصرف و دخل خود جمعی و فردی زندگی به مربوط امور در و بوده 

 توجه و خودمدارانهت زیس شیوه در پیش گرفتن ،وضعیت این در ند.کنمی قدرتیبی احساس

شود که محسوب می کنشگران برای عقالنی انتخاب یک آنی، و فردی و روزمره نیازهای به صرف

شدت تضعیف گرایی را بهامکان فراگیری و تحقق هرگونه مطالبه جمعی هدفمند و توأم با عمل

 برا ولی داریم نقانو»گرایی و فرهنگ رفاقتی معتقد است: کند. فاطمه.ک در اشاره به رابطهمی

 باشی اشنا اگه بدی سفارش هم املت میخوای سلف میره تو جلو رابطه با کارا بیشتر بعضیاس،

 برتری یه من بالخره که کنیممی حال قضیه این با هم خودمون جورایی یه یعنی میشه زودتر آماده

میل به آزادی و استقالل  مهسا.ق در راستای«. میشه انجام زودتر کارم فالنی عنوان به مثالً که دارم

می آزادی امروز جوون ولی نبود گسترده سطح در خواهیآزادی و آزادی قبال»گوید: فردی می

 دنیا بگیره، تصمیم خودش میخواد زندگیش سبک و حجاب توی روابط، توی چی، همه تو خواد

-تماعی اشاره میگرایی و انزوای اجسمیرا به ضعف عمل« کنه. انتخاب رو خودش راه و ببینه رو

 یعنی االنه جوون ویژگی این کنه،نمی کاری هیچ ولی کنه ایجاد تغییر خوادمی امروز نسل»کند: 

 در برسه. جایی یه به که شهنمی فراگیر خیلی ولی بشه هم عمل وارد ممکنه و داره رو فکرش

 دستای تو که ونهمیم دنیایی یه مثل که گوشیه همین کرده منفعلم که چیزایی از یکی خودم مورد

 وای و بشینی گوشه یه که شهمی باعث آهنگ... همین فیلم، کرد کار همه باهاش میشه و ماست

اردالن «. نکنی تالش چی هیچ برا که کنهمی کاری یه این و کنی زندگی تونیمی باشی داشته فای

 بیشتر»گوید: های فردی میدر راستای فقدان آرمان جمعی مشترک و اولویت نیازها و خواسته

 «.خودمون نیازهای و خودمون شده االن قرمزهامون خط

هایی باعث این درک و شود این است که چه عوامل و زمینهحال سوالی که مطرح می

چنینی از برداشت از خود به عنوان جوان ایرانی شده است؟ به سخن دیگر تعبیر و تفسیر این

 اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است؟ کیستی جوان ایرانی، پیامد کدامین شرایط 

-در حوزه اقتصادی با توجه به مفاهیم و مقوالت برخاسته از زبان جوانان مورد مطالعه می

ها و فاصله ثبات و مبهم اقتصادی، نابرابری در توزیع امکانات، منابع و فرصتشرایط بیتوان از 
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رد. ناپایداری و ضعف حوزه اقتصادی باعث عنوان مهمترین مقوالت یاد کطبقاتی فزاینده، به 

-شده که جوانان درک بسیار مبهمی از آینده خود و جامعه داشته باشند و همین امر مانع هدف

 ایران در زندگی»گوید: شود. محمد امین در همین راستا میریزی بلندمدت میگذاری و برنامه

 جمعی اهداف و هاآرمان به رسیدن برای امیدی هیچ که شودمی مدتی کوتاه هایپروژه به تبدیل

-می موجود وضع از ناراضی و انگیزهبی و ناامید جوونا که شرایطه این در .نمیذاره باقی مدت بلند

 کمتری تالش به نیاز و رسنمی بازدهی به ترکوتاه زمان در که تردسترس در اهداف دنبال به و شن

 «.ندارن هدفمندی و گرایانهعمل جمعی مطالبه که شنمی فردی هاییسوژه به تبدیل و میرن دارن؛

در حوزه سیاسی از نظر جوانان مورد مطالعه، ضعف حوزه عمومی و فضای غیرقابل انعطاف 

تأثیرگذاری قدرتی و احساس عدممنجر به احساس بی حکومتی، نبود بینش مشارکت محور

 شرکت سیاسی مسائل تو داره وستد آدم خب»گوید: شود. مهسا در این رابطه میشهروندان می

 رو کارخودشون اونا نهایت در و نداره تأثیری خیلی حرفش که بینهمی وقتی ولی انتخابات مثل کنه

 داشته تونمنمی تأثیری وقتی بدم انجام کارو این چی واسه خب که شهمی دلسرد آدم کننمی

های سیاسی، ای دسترسی به موقعیتها بربرابری در فرصتمضاف بر اینکه جوانان با عدم«. باشم

ترتیب شوند و بدینگرایی و قانون مواجه میگرایی بر ضابطهساالری و غلبه رابطهضعف شایسته

انگیزه و دلسرد از تالش فردی، مسئولیت اجتماعی خویش را  بر دوش دولت و نظام سیاسی بی

جتماعی است. وجود فرهنگ رفاقتی و تفاوتی اکننده بینهند. البته محیط فرهنگی نیز تقویتوامی

های فرهنگی و اعتمادی اجتماعی، از نشانهگرا، ضعف فرهنگ گفتگو و مذاکره، بیرابطه

 از»اجتماعی جامعه هستند که در در چگونگی و فرایند تعریف خود مؤثرند. اردالن معتقد است: 

 یکسان صورت به رو گیریتصمیم حوزه به ورود فرصت مشابه توانایی با آدما همه سیاسی لحاظ

 میشن وارد دین پوشش تو میان هاسری یه همین خاطر به باشه دینی ما نظام که قراره چون ندارن

 ما پیشینه تو کالً این رهمی پیش چی همه رابطه اساس بر بیشتر دین از بکن ابزاری استفاده که

 «.هستیم باز پارتی اهل کالً  ما  هست. ایرانیا

 ایشبکه جامعۀ در سازهویت سنتی منابع ینیآفرنقش کیفیت

ای، تحت تأثیر فضای ارتباطی و تعاملی جدید، به بازاندیشی در جوانان در جامعۀ شبکه :دین

-های پژوهش از یک سو نشاناند. یافتهدین و بازتعریف دینداری و تفاسیر رایج از آن پرداخته

دهنده گسترش از سوی دیگر، نشانهای دینی سنتی و رایج و دهنده کاهش پذیرش ارزش
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تر جوانان به دین و باورهای دینی و کاهش تمایل به رعایت مناسک دینی هم تمایالت شخصی

در بعد فردی مثل نماز و روزه و هم مناسک جمعی مثل شرکت در مراسم مذهبی است که از 

د. درواقع، بازاندیشی شوتغییر نوع نگاه جوانان به دین و بازاندیشی در کارکردهای آن ناشی می

-گرایی، به عشق و ایمان قلبی بپردازند. از این رو میدر حوزۀ دینی باعث شده به جای مناسک

ها جوانان، حذف نشده بلکه مورد بازاندیشی توان گفت که دین از مجموعه اعتقادات و ارزش

ت جوانان مورد ای یافته است. با توجه به نظراقرارگرفته و جایگاه دیگری در جامعۀ شبکه

های مهم تأثیرگذار در بازاندیشی و بازتعریف هویت دینی مطالعه از مجموعۀ دالیل و زمینه

این موارد اشاره کرد: کاهش نفوذ نهادهای سنتی دین بر نسل جوان به دلیل جذاب توان به  می

های یگذارهای نسل جوان؛ سیاستنبودن و ناتوانی در ارتباط اثرگذار متناسب با ویژگی

بخشی و تبلیغ دین؛ تنوع منابع مختلف در کسب دانش دینی با رویکردهای ناکارآمد در اگاهی

استفاده ابزاری برخی افراد و مسئوالن از مختلف در فضای مجازی؛ تناقض رفتار و گفتار یا سوء

دم حق شود، و عمثابه دین به مردم تکلیف میدین در راه رسیدن به منافع؛ ناکارامدی آنچه به

های گذاریورزی. فاطمه.ب در راستای سیاستداری و دینانتخاب یا اختیار در سبک دین

من با دینداری سنتی اصالً موافق نیستم مثالً توی »نامناسب در حوزه تبلیغ دین معتقد است: 
ام یکی بیاد راجع به همین جریان امر به معروف و نهی از منکر خب من که االن خودم محجبه

بم یه چیز بگه توی جمع و احساس کنم داره بهم توهین میشه ممکنه به خاطر لجبازی هم حجا
که شده اون کاری که میگن رو انجام ندم. نسل ما دیگه موافق این برداشت از دین نیست چون 

پذیرن و کرده و آگاهن و اون فرهنگ رو نمیلزدگی از دین میشه. دیگه االن اکثر تحصیلباعث د
کنن و یه جورایی جوون االن داره تو هویت دینی خودش بینن و انتخاب مییخودشون م

کنه و دلیل دیگه هم رفتارهای غلط بزرگترها و نسل دینداران سنتی و نتایج بازاندیشی می
 نسله به نسل و سینه به سینه اسالم چون ما جامعۀ تو»زهرا نیز معتقد است: «. معکوسش هست

 ببینیم بریم دنبالش بخواییم حاال که نیست هم جذابیتی و انگیزه و هندار وجود کافی شناخت خب

 هایسیاست خاطر به برمیگرده هم ما حکومت به البته این که جوریه چه واقعی و اصیل دین

 اینجور به ایعالقه» گوید:می دین کاکردهای به نگاه نوع تغییر با رابطه در بهرام .«نادرستشون

-فایده من که بده خوشحالی و خوب حس یا ببینه ازش ایفایده باید یا چون ندارم مذهبی مراسم

 «. دارم بهش ایعالقه نه و دارم رو وقتش نه و نمیبینم توش ای
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های مختلف و تعابیر متکثری از دین هستند که ای در معرض پیامجوانان در جامعۀ شبکه 

بخش زیر سؤال بردن نقش مشروعیتساز تغییر نوع نگاه ایشان به دین و کارکردهایش و زمینه

های رایج آن شده است که به تبع آن شاهد کاهش قدرت نهادهای مسلط در حوزه دین و مؤلفه

یافتن بعد اخالقی و عاطفی بازتولید هماهنگ و یکدست دین، کاهش رفتارهای مناسکی، اهمیت

رو، بازاندیشی در ایندین هستیم که نشانگر برساخته شدن هویت مقاومت در حوزه دین است. از

گیری سنگرهای مقاومت و بقا بر مبنای اصولی متفاوت یا متضاد با اصول و حوزه دین باعث شکل

 توان مدعی شد که مهمترینشود که با استدالل کاستلزی میهای نهادهای رسمی مسلط میانگاره

ب توسط هویت مقاومت اغل. برساخت هویت مقاومت است ما جامعۀ در سازی هویت شکل

شود. برنامه این شان ساخته میهایکردن دیدگاهمثابه دستگاه فکری برای عقالنینخبگان و به

ها احترام گذاشته ای عاری از تبعیض که در آن به تفاوتهویت، تالش برای ساختن جامعه

 دشویکه موجب ماست که « تفاوت»توان گفت؛ آنچه که حائز اهمیت است، رو میشود. ازاین می

و  تیها با اکثرپررنگ کردن تفاوت قیو از طر هم بتوانند خود را مطرح کنند ایهیحاش یصداها

و  یمسلط، به صورت سلب یشده توسط نهادهافیتکل یها و هنجارهااز ارزش زداییتیمشروع

 برجسته کنند. الیس ایوهیو به ش یفرد حاتیبر ترج یرا مبتن شیخو تیهو ،یتدافع

های دینی را نوعی حجابی و بدحجابی یا مقاومت در برابر ارزشندگان بیشوغالب مصاحبه

دانند و بدان وسیله اقتدار حاکمیت دینی گارد گرفتن و لجبازی در برابر اجبارهای ساختاری می

کشند. این توانایی و را به عنوان مرجع الگوساز رفتار موجه و مورد پذیرش، به چالش می

شان ده که به چالش با مرجع اقتدار برخیزند و کنترل آنچه در زندگیجسارت در آنها بوجود آم

های مختلف از جمله نوع شود را تا حد توان و با استراتژیدهد یا به آنها تحمیل میرخ می

های منحصر به دهند که ویژگیپوشش در اختیار بگیرند و خودشان را بازتعریف کنند و نشان

تقل از هویت پدر و مادر و الزامات مراجع مسلط دارند. در اینجا فرد خود را داشته و هویتی مس

شدن دین یعنی اینکه هر کس حق دارد خودش نوع و مقصود افراد مورد مطالعه از شخصی

شدن دین الزاماً به معنی کاهش تمایالت ورزی خود را انتخاب کند و فردیسبک دینداری و دین

های از درک جوانان مورد مطالعه پیرامون دین و ارزش دینی نیست. از برآیند مفاهیم برساخته

-های اخالقی و اجتماعی دین همچون راستگویی، عدمتوان گفت که انجام دستورالعملدینی می

الناس کارکرد بیشتری از ریاکاری و تظاهر، اخالق خوش، توجه به حق دیگران و رعایت حق

و روزه و شرکت در مراسم مذهبی دارد و  انجام فرایض دینی و بعد مناسکی دین همچون نماز
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رعایت ابعاد مناسکی باید به حوزه شخصی و خصوصی افراد واگذار شود. راضیه در این راستا 

بابام  قول به ولی نیستم مذهبی آدم میگم بشه رعایت باید چیزهایی که و ظاهر نظر از»معتقد است: 

 تو که بودنه مسلمون از تعریف بهترین این نظرم . به .نکن آزاریمردم بسوزان، منبر بخور، می

 کسی دل نگی، دروغ نکنی، هم دیگه کارای خیلی خب ولی نکنی رعایت رو حجابت حاال ممکنه

 .« نخوری رو مردم مال نسوزونی، رو

هر قومی روح خاص خود را دارد که کامالً از اقوام دیگر متمایز است و در هر قومیت: 

گیرد. تمامی دستاوردهای یک قوم محصول این اوتی را به خود میاش، هستی متفمرحله تاریخی

روح بوده و نشان خاص آن را با خود دارد کما اینکه این نشان را بر ضمیر و ذهن اعضای خود 

کند و موضوع تعلق خاطر، دلبستگی و افتخار یا پرستش افراد آن قوم است )هاشمی نیز حک می

مثابه منبع معنا و هویت در حال رنگ باختن نه مروزه قومیت به(. اما ا111: 1386یگانه،و جوادی

فرهنگی از قبیل دین و ملت « تعریفخودـ»تر ها، بلکه در برابر اصول کلیدر برابر سایر قومیت

داشتن تغییر کرده است. از (. بعالوه، تعریف افراد از معنای تعلق74: 2، ج 1380است )کاستلز، 

کاربرد عملی اداب و رسوم و پوشش و  -3عالقه قلبی  -2یزیکی حضور ف -1بین سه معیار 

شوندگان به معیار دوم نزدیکتر است. چه بسا با توجه به ، معنای مورد نظر مصاحبهزبان قومی

های ارتباط مجازی، دیگر الزامات جامعۀ امروزی، اشتغاالت زندگی شهری و گسترش فناوری

قوم خود احساس نشود و کاربرد عملی آداب و رسوم و  نیاز چندانی به حضور فیزیکی در میان

رو استفاده از پوشش و توانایی زبانی قومی در جامعۀ شهری کارکرد چندانی نداشته باشد. ازاین

های پاسخگویان در تعریف تعلق، احساس تعلق قومی بسیار رسد با توجه به مالکبه نظر می

ساز بسیار کاسته شده است. افراد غالباً اصرار و ترنگ شده و از نقش و تأثیر این منبع هویکم

کنند و در صورت ابراز قومیت خود تمایلی به ابراز قومیت خود نداشته یا حتی آن را انکار می

نیز معموالً فقط به لحاظ قلبی و بدون رعایت آداب و رسوم و پوشش قومی به آن احساس تعلق 

های هویتی مبتنی بر قومیت تغییر کرده و مورد دیای مرزبندر جامعۀ شبکه رواینازدارند. 

-مثابه منبعی که نقش مشروعیتاست و قومیت در جامعۀ مورد مطالعه بهبازاندیشی قرار گرفته

دهنده به هویت مقاومت بخش نهادهای حاکم را به چالش بکشد و در جهت تأمین مصالح شکل

 شود. عمل کند؛ قلمداد نمی

رنگ بودن یا عدم احساس تعلق انان مورد مصاحبه، دالیل کمبا توجه به اظهارات جو

قومی ایشان عبارتند از: مهاجرت و سکونت در تهران؛ عدم آگاهی و شناخت کافی از آداب و 
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پاگیر و غیرمنطقی قومی؛ ناکارآمدی آداب و  رسوم قومی؛ سبک زندگی و هنجارهای دست و

م خود. این نوع نگاه هم از حس رسوم قومی؛ خجالت کشیدن یا نگاه فرودست به قو

های متفاوت دلیل زندگی در تهران و افزایش تحصیالت و آگاهی از سبکخودبرتربینی به

های ذهنی بقیه افراد جامعه نسبت به آن قوم نشات زندگی و هم از وجود تصور منفی و کلیشه

 ولی امتانیخوزس من»گوید: گیرد. محمدمهدی در رابطه با برخی رسوم غیرمنطقی میمی

 حوزه در رسوم و آداب سری یه مثالً نیستم پایبند هنجاری جور هر به و ندارم زیادی تعصب

 بگیرن زن پسراشون برا شوشتر خود از باید حتماً معتقدن شوشتری مادرای که خانواده و ازدواج

نسبت به تعلقی خود راضیه از بی«. برابرش در دارم مقاومت و نیست منطقی اصالً نظرم به که

 و تهران نیستد یکی باهام اصالً چون ندارم اونجا به تعلق احساس اصالً»گوید: قوم خود می
 و تریپایین نگاه که اینه دالیلش از یکی شدم بزرگ اینجا و دارم دوست بیشتر رو هاشآدم

 بزرگتری جای تو آدم داره. وقتی فرق خیلی ما با زندگیاشون و داره وجود بهشون شهرستانی

 براشون رو چیزا سری یه مدام باید کنه معاشرت اونا با بخواد بعد و کنهمی رشد تهران مثل

مهرانه «. باشم داشته آمد و رفت خودم همسطح آدم یه با دممی ترجیح همین خاطربه بده توضیح

 رسومشون و خیلی آداب ولی میکنم افتخار بهش و میدونم گیالنی رو خودم»کند: نیز بیان می

 هم مراسمشون توی نیست من سلیقه مطابق چون ولی قشنگه هاشونلباس کنمنمی رعایت رو

 «. بپوشم و باهاش راحت نیستم که کشممی خجالت

ها مورد توجه : غنای تمدنی و فرهنگی ایران مکرراً در طول مصاحبهایرانی تمدن و ایران

ساس خوشایندی داشتند؛ اگرچه قرارگرفت و همه جوانان مورد مصاحبه از ایرانی بودن خود اح

شدند که با وجود مشکالت فراوان در کشور و غالباً بعد از ابراز احساس تعلق به ایران متذکر می

عنوان محل زندگی دائم شان، اما همچنان ایران را بهوجود موانع بسیار در راه رسیدن به اهداف

و کسب تجربه و آشنا شدن با کنند و فقط برای مقاصد تحصیلی، تفریحی خود انتخاب می

صورت موقت به کشورهای دیگر سفر کنند. های دیگر زندگی تمایل دارند به ها و سبکفرهنگ

این امر نشان از قوت احساس تعلق به ایران و تمدن ایرانی است که با وجود موانع مشکالت، 

ه.ک درهمین راستا فاطم همچنان نقش مهمی در معنادهی به هویت و کیستی جوان ایرانی دارد.

 دیدن چون دائم نه باشه سفری دارم دوست بیشتر ولی کردم فکر ایران از خارج رفتن به»گوید: می

غرور به  با احساسزهرا در رابطه «. بشه بیشتر امتجربه خواممی و دارم دوست رو دیگه جاهای

 مظلومان حامی و دهایستا همه برابر در چون دهمی غرور حس بهم ایران» :گویدملیت خود می
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 ولی دیگه اسعالقه دارم بهش مالکیت حس جور یه کشورمه ایران»کند: بیان می نگار«. جهانه

 پیچیده پکیج ایران»عارفه نیز معتقداست: «. هست کشور تو خیلی فشار و شدن گرفتار هاآدم خب

ساز منبع هویت«. مکننمی مخفیش و دارم دوست رو بودنم ایرانی هنره، و تاریخ و دین و فرهنگ

ایران و تمدن ایرانی و احساس تعلق به ملیت در بین جوانان مورد مطالعه، به تعبیر کاستلز از 

های نهادی بخش، نزدیک است و بیشترین میزان همنوایی و سازگاری با ارزشهویت مشروعیت

ملیت در عصر  شود. البته همانطور که کاستلز در توصیف تعلق بهدر این نوع هویت مشاهده می

سازی مبتنی بر ملیت، بیشتر از کند و معتقد است هویتبودن آن اشاره میحاضر، به فرهنگی

اینکه سیاسی باشد امری فرهنگی است و بیشتر متوجه دفاع از فرهنگی است که از قبل نهادینه 

نایابی های ما و نوع معشده نه متوجه دفاع از یک دولت یا حکومت. این امر در مورد یافته

 .جوانان مبتتی بر ملیت نیز صادق است

 گیریبحث و نتیجه
 یحالتبیشتر که  یسنت یابیتیهو هایوهیو ش یخانوادگ یوندهایطرف پ کیاز  یدر دوران کنون

شدن هستند و از فیدرحال تضع ؛بودند نیو د تیمثل قوم یبر عوامل انتساب یمنفعالنه و مبتن

است و با  ردادهییرا تغ یتیهو یهایو مرزبند تیهو یرگیشکل ایجامعه شبکه گریطرف د

ها و به فرهنگ دهیو شکل رییدر تغ ایکنندهنییارتباطات، نقش تع تیماه ندگرگون ساخت

به ویژه در خصوص جوانان این امکان را به وجود آورده که هویت سیال  .کندیم فایا هاتیهو

پیوندهای خانوادگی، دین و قومیت و ملیت  ساز سنتی همچونداشته باشند؛ در منابع هویت

جامعۀ در های جدیدی را بنا بر ترتیبات دلخواه خود تجربه کنند. بازاندیشی کرده و هویت

ای به فرایند معنایابی و سازد و فضاهای ارتباطی شبکه، هویت جدید می«ارتباطات»ای شبکه

 برای معینی و محدود منابع ندهدربرگیر که کنند. برخالف جوامع سنتیسازی کمک میهویت

های ارتباطی و اطالعاتی وسیع، جوانان ای به دلیل قابلیتهویت بودند؛ در جامعۀ شبکه ساخت

 از را خود هویتی نیاز تواند می آسانیبه و دارد دسترسی هویت مصالح و منابع غنی بسیار بازار به

 و پرشمار منابع به افراد دسترسی در عمده یمحدودیت و مانع تنها نه این، از گذشته کنند. تأمین آن

 افراد است. فراهم نیز منابع این از سیال برداریبهره امکان ندارد؛ بلکه وجود هویت گوناگون

 اینکه یا کنند؛ ایجاد ساز هویت منابع از مختلفی های ترکیب خود، خواست و عالیق برپایه توانند می

( گزینش کرده یا مورد 18:1392خود )خانیکی، سلیقه و میل مطابق را دسترس در و موجود منابع
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مثابه ابزاری در ای بهمیان، فضای مجازی و گستره ارتباطات شبکهبازاندیشی قرار دهند. دراین

-این که هایی  کند. هویتجهت مدیریت هویت به ویژه در مورد جوانان نقشی محوری ایفا می

و بازاندیشانه  سیال بسیار سنتی، جوامع در شدهختهسا های هویت خالف بر شوند؛می ساخته گونه

شده جامعۀ امروز و باال رفتن ایپذیر و شبکهبافت غیرمتمرکز، انعطاف با که و فردگرا هستند

سازی در هویتای شاهد کاهش قوت قومیت دارد. در جامعۀ شبکه انطباق توانش ارتباطی

بخش نهادهای حاکم را به چالش شروعیتمثابه منبعی که نقش مجوانان هستیم و قومیت به

شود. این عمل کند؛ قلمداد نمی« هویت مقاومت»دهنده به بکشد و در جهت تأمین مصالح شکل

دهد؛ یافته از جهت اینکه ارتباط معنادار و مستقیمی را بین قومیت و هویت اجتماعی نشان نمی

( و کوهی و 1394نیا )یق شفیعیولی نتایج تحق .( نزدیک است1398به نتایج تحقیق گراوند )

کند. اما تأئید نمی قومی خواهیهویت رشد بر مجازیهای  تأثیر شبکه ( را مبنی بر1391حسنی )

یابی جوانان نقش دارد. احساس تعلق به ایران و تمدن ایرانی با قوت بیشتری در فرایند هویت

( 1378نتایج پژوهش حاجیانی )این یافته از جهت احساس تعلق باال به بعد فرهنگی ملیت، با 

ای منجر به کاهش پذیرش همسو است. بازاندیشی و تغییر نوع نگاه به دین در جامعۀ شبکه

تر به دین و باورهای دینی و کاهش های دینی سنتی و رایج، گسترش احساسات شخصیارزش

وان گفت تتمایل به رعایت مناسک دینی از سوی جوانان شده است و به تعبیر کاستلزی می

های مورد نظر آنها را سازی دینی نهادهای مسلط جامعۀ و مؤلفهجوانان مورد مطالعه نقش هویت

شدن هویت مقاومت کنند و این امر نشان از برساختهزیر سوال برده و در برابر آن مقاومت می

افته همسو با ویژه بعد مناسکی آن دارد. از نظر مقایسه با تحقیقات قبلی این یدر حوزه دین و به

( و گراوند 1393؛ کفاشی و فالحی )(1393) (؛ مزینانی1391نتایج پژوهش قاسمی و دیگران )

های جمعی توان گفت که جوانان ما هنوز به سوژههای تحقیق می( است. با توجه به یافته1398)

فت آنها اند و مقاومت و مخالو فاعل فعال در جهت بازتعریف موقعیت خود در جامعه برنیامده

 دار درنیامدهگری جمعی، هدفمند و برنامهشکل مطالبههای نهادهای مسلط به در برابر ارزش

قدرتی، های انجام شده، مقوالتی همچون ناامیدی، احساس بیاست. چرا که بنا بر مصاحبه

گری ریزی بلند مدت، فقدان مطالبهگرایی، فرافکنی مسولیت اجتماعی، ضعف برنامهضعف عمل

محور و به تعبیر گیری هویت سوژههایی که فقدان آنها، شکلمثابه ویژگیآرمانی )بهجمعی و بی

کند( در اکثر جوانان اندازد و کمرنگ میدار را از اهمیت و ضرورت میکاستلز هویت برنامه

صورت مورد مطالعه صادق است و امتداد این ویژگی در فضای مجازی نیز مشهود است. بدین
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ها در مورد کاربری در فضای مجازی، اکثریت قابل توجهی از توجه به نتایج مصاحبه که با

های استفاده از این فضا و هم مدت زمانی که در طول جوانان با اینکه هم به لحاظ سابقه سال

شوند، ولی از کنند؛ در زمره کاربران فعال قلمداد میشبانه و روز از فضای مجازی استفاده می

کنند یا به محتوای تولیدشده در این دار تولید محتوا نمیکه به طور هدفمند و برنامهاین جهت 

گیرند و نوع کاربری ایشان در دهند، در زمره کاربران فعال قرار نمیالعمل نشان نمیفضا عکس

فضای مجازی بیشتر ارتباطی و تفریحی است تا کاربری آموزشی و اطالعاتی. این قضیه در 

رسد کند و به نظر نمیالعمل هیجانی و عاطفی حکایت مییط از مقاومت و عکسبهترین شرا

های غالب و مسلط جامعه فعاالنه دار که بتواند در جهت تغییر ساختمحور و برنامههویتی سوژه

و حتی اگر بتواند دیدگاهی دربارۀ برپائی جامعۀ نوین ارائه کنند؛ بیش از  اقدام کند را تولید کنند

-ای ایجابی باشد؛ واکنشی تدافعیای اجتماعی مستمر و هدفمند به شیوهدربردارنده برنامهاینکه 

 ایست. 
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