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مقدمه
به هختی  به طوری که  اهف؛  شده  عجین  ما  زندگی  با  مجازی  تضای  روز�ا  این 
می توان از مرز مشخصی میان دو زندگی )= زندگی تیزیکال و عینی و زندگی در تضای 
مجازی( هخن گفف. حتی زمانی که تکر می کنیم با جسان تیزیکی در تماس �ستیم از 

حضور و دخالف تضای مجازی در ذ�ن و ضمیرمان در امان نیستیم. 
گرو�ی بر این باورند: در عصر حاضر بدون تضای مجازی نمی توان انسان مدنی بود. 
انسان مدنِی عصِر حاضر، انسانی اهف که در تضای مجازی زندگی می کند و در آن، 

ترصف �ای زیادی را برای خود خلق می نماید.1
و  رد  تخصص  می کنند،  تروش  و  خرید  آن  در  اتراد  که  اهف  جایی  مجازی  تضای 
اهف  ممکن  می کنند.  دیدن  جدید  محل �ای  از  و  می کنند،  عبادت  می کنند،  بدل 
وادی  در  موهی  با  خداوند  گفتن  هخن  داهتان  دربارۀ  �ایپرلینک  یک  که  �مان جا 
»طوی« وجود دارد، �ایپرلینک دیگری شما را به دیدن تصاویر روهپی �ا دعوت کند 
اهف  یکسان  �مه چیز  باشد.  داشته  وجود  آرایشی  لوازم  انواع  خصوص  در  تبلیغی  یا 
که  خنثایی  و  بی طرف  وضع  اهف.  شده  برداشته  میان  از  کیفی  تفاوت �ای  تمام  و 
�مۀ تفاوت �ای مرتبه ای و ارزشی را یکسان می کند. �یچ کس مسئولیف دقیق بودن 
اطالعات روی وب را به عسده نمی گیرد. البته ا�میتی �م ندارد که این اطالعات قابل 
که  چیزی  تنسا  د�د.  انجام  کاری  آن �ا  پایۀ  بر  نمی خوا�د  کسی  زیرا  نه!  یا  اعتمادند 

ا�میف دارد این اهف که اتراد پیغام �ایشان را برای یکدیگر بفرهتند.2

زآبادی؛ فضای مجازی؛ اجتماع و فرهنگ؛ ص 143. 1. هید ابوالحسن تیرو
2. مسدی شقاقی؛ »وانمودگی نشانه �ا در واقعیف مجازی«؛ ص 116.
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امروزه حضور و غیاب و بودن یا نبودن آدم �ا را با حضورشان در شبکه �ای اجتماعی 
آنالین  روز  چند  یا  هاعف  چند  برای  آشنایان  یا  اقوام  از  یکی  که  زمانی  می هنجیم. 

نباشد، نگران می شویم و تالش می کنیم �رچه زودتر از حال و روزش باخبر شویم.
شود  دهف  به  دهف  مجازی  تضای  در  اجتماعی  شبکۀ  چندین  در  خبر  یک  اگر 
به اطمینان می رهیم که این خبر صحف دارد و دیگر هراغ درهتی خبر را نمی گیریم و 
برای نادرهتی آن دهف به �یچ آزمون و هنجشی نمی زنیم و اگر خبری در این شبکه �ا 

جریان نیابد، بی تردید در صحف آن تردید می کنیم.
هیاهف گذاری کالن شبکه �ای اجتماعی در تضای مجازی نیز غالبًا بر دموکراهی 
زمام هیاهف گذاری یک  اگر  یا دموکراهی منفعف محور مبتنی اهف.  مدیریف شده 
با  شبکۀ اجتماعی در دهف کشور »الف« باشد که به لحاظ هیاهی دشمنی دیرینه 
کشور »ب« دارد، طبیعی اهف موتقیف �ا و آبادانی �ای کشور »ب« به نفع کشور »الف« 
»الف«  کشور  نفع  به  »ب«  کشور  منفِی  شاخص �ای  و  کاهتی �ا  مقابل،  در  نیسف. 
موتقیف �ای  می کند  حکم  »الف«  کشور  منفعف محوِر  دموکراهی  بنابراین،  اهف. 
کشور »ب« گزارش نشود و به طور هیستمی و آگا�انه هکوت خبری را در پیش گیرند یا 
هعی کنند موتقیف �ای کشور »ب« تقلیل داده شود، اما مدام ضعف �ا، کاهتی �ا 
از آن چیزی که �سف، نشان  و مشکالِت کشور »ب« گزارش شود، یا ضعف �ا بیش 

داده شود. 
مجازی  تضای  آهیب �ای  ابعاد  مجازی،  تضای  دربارۀ  اهف  ضروری  بنابراین، 
به ویژه آهیب �ای اعتقادی آن و نحوۀ اثربخشی آن �ا بر انسان امروز واکاوی شود تا بتوان 
کاهف  مجازی  تضای  پیامد�ای  از  و  کرد  طراحی  امن  مسیری  مؤمنانه،  زیسف  برای 
صورت  به  توأمان  مجازی  تضای  هخن  دیگر  به  نشد.  گرتتار  آن  تسدید�ای  دام  در  و 
اعتقادات  متوجه  را  تسدیداتی  ترصف �ا،  کنار  در  مدیریف شده  غیر  و  مدیریف شده 
می کند. در این کتاب به تفصیل از محور�ای رنگارنگ آهیب �ای اعتقادی در تضای 

مجازی هخن می گوییم و به تحلیل آن �ا و ارائۀ را�کار می پردازیم.




