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نگارنـده در مقالـه ای بـا عنـوان »"خود"هـای روحانیـت در شـبکه اجتماعـی س

اینسـتاگرام؛ ظرفیت هـا و چالش هـا«، بـه طـرح ایـن سـؤال پرداختـه اسـت کـه 
گونه هـای هویـت طلبگی در کنش گری طالب در فضـای مجازی کدامند و چالش ها 

و ظرفیت هـای آن هـا دارای چـه مؤلفه هـا و مشـخصه هایی اسـت؟
نویسـنده بـا درنظـر قـرار دادن دیـدگاه "تجربه گـرا" در مـورد مفهـوم "خود"، ایـن مفهـوم را محصول کنش 
اجتماعـی قلمـداد می نمایـد و ایـن نکته را مدنظـر قرار می دهد که تغییـر ابزارهای رسـانه ای، در فرآیند تعریف 
و تشـکیل »خـود«، مؤثـر بـوده اسـت و از همیـن رو، در این مقاله تـالش می کند تا به موضـوع بازنمایی مجازی 

طـالب و چالش هـا و ظرفیت هـای آن بپردازد.
در همیـن راسـتا، نویسـنده حـدود چهل مـورد از صفحات اینسـتاگرام متعلق به روحانیـان را انتخاب کرده 
اسـت و بـا روش تحلیـل محتـوای کیفـی  و توجـه ابعاد نظریه گافمنـی به عنوان چارچوب نظـری، تالش می کند 
تـا کنش گـری مجـازی طـالب را مـورد تجزیه وتحلیـل قـرار دهـد. کلیدواژه هایـی که نویسـنده در ایـن مقاله 

مطـرح کـرده اسـت، عبارتند از "خـود، خودمجازی، نظریه نمایشـی، گافمن، اینسـتاگرام".

"خود"های روحانیت 
در شبکه های اجتماعی؛

ظرفیت ها و چالش ها
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نگارنـده مقالـه پـس از اشـاره بـه جایـگاه 

تاریخـی روحانیـان در جامعـه ایرانـی، بـه ایـن 

نکتـه اشـاره می کنـد کـه بـا وقـوع انقـالب 

اسـالمی، انتظـارات از طـالب و اختیارات آن ها 

گسـترش یافته و بـه همیـن جهـت، طـالب 

مجبـور بـه ورود بـه موضوعـات متنوعـی از 

جملـه مسـائل رسـانه های عمومـی شـده اند 

و ایـن موضـوع موجـب شـد تـا مسـئله تحـول 

در هویت هـا و خودهـای طـالب در فضـای 

مجـازی پیـش بیایـد. نویسـنده در مقالـه اش 

سـعی کـرده اسـت تـا بـا کاوش در صفحـات و 

پسـت های طـالب کـه نمایان گر هویـت و خود 

طلبگی آن هاسـت گونه هـای کنش گری طالب 

را بررسـی کنـد و از ایـن رهگـذر ظرفیت هـا و 

را  مجـازی  فضـای  در  موجـود  چالش هـای 

صورت بنـدی نمایـد. نویسـنده در مقالـه اش از 

تحلیـل محتـوای جهت دار اسـتفاده می کند که 

هـدف از آن، معتبـر سـاختن و گسـترش دادن 

مفهومـی چارچـوب نظریـه و یـا خـود نظریـه 

اسـت.

ایـن مقالـه، هم چنیـن بـه مفهـوم رسـانه 

می پـردازد و اشـاره می کندکـه یورگن هابرماس 

بزرگ تریـن شـخصیتی اسـت کـه رسـانه های 

جدید را عاملی در جهت تشـکیل حوزه عمومی 

جایگزیـن می دانـد.

نگارنـده »نمایـش عـددی، پیمانه ای شـدن، 

تنظیـم خـودکار یـا اتوماسـیون، تغییرپذیری، 

از را  اطالعـات«  پیونـد  و   پیکربنـدی 

جمله تحوالتی برمی شـمارد که سـرآغاز تأثیرات 

رسـانه های جدیـد بـه شـمار می آینـد. وی برای 

اسـتفاده  اینسـتاگرام  از  خـود  تحلیل هـای 

اینسـتاگرام کـه  می کنـد  تأکیـد  و   می کنـد 

شـبکه های مهم تریـن  از  حاضـر  حـال   در 

 مجـازی مـورد کاربـرد مخاطبـان ایرانـی اسـت

و اسـتفاده از آن رونـد رو بـه رشـدی را داشـته 

اسـت.

دو دیدگاه درباره "خود"
مقالـه، مفهـوم »خود« را مد نظر قرار می دهد 

و بـه دو دیدگاهـی کـه دراین بـاره وجـود دارد، 

»خـود«  اول،  دیـدگاه  در  می نمایـد.  اشـاره 

محیط هـای  و  ابزارهـا  به وسـیله  نمی توانـد 

امـا  داده شـود،  بازتـاب  و  تعییـن  ارتباطـی 

بازتـاب  به عنـوان  »خـود«  دوم،  دیـدگاه  در 

سـاخت یافته به وسـیله دیگـری تعمیـم یافتـه 

و بـر طبـق قضـاوت دیگـری تعریف می شـود و 

به عبارت دیگـر مفهـوم ما از خود، برداشـت ما از 

"ارزیابـی اجتماعـی" خودمـان اسـت.

نگارنـده سـپس بـه دیـدگاه گافمـن دربـاره 

»خود« اشـاره می کند و می گوید: »گافمن خود 

را از طریـق کنـش و فعالیـت این جهانی )جهان 

بیـرون( بـرای شـفاف کردن فرآیند شـکل گیری 

خـود به عنـوان محصـول نمایـش موردمطالعـه 

قـرار می دهـد. خودهـای چندگانـه ای کـه برای 

نمایش هـای چندگانـه ایجـاد می شـوند. بر این 

اسـاس خـود هـم دارای نقـش "بازیگری" و هم 

جایـگاه "نمایشـگری" اسـت. »خـود« بازیگـر، 

برداشـت هایی اسـت کـه بیشـتر در وظیفـه 

انسـانی نمایـش یـک اجرا نشـان داده می شـود 

امـا خـوِد نمایشـگر، محصـول کنـش متقابـل 

اسـت« و بر اسـاس چارچوب مفهومی گافمنی 
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در تعریـف خـود مجـازی چنیـن گفته می شـود 

کـه »خـود، صرفـًا یـک ماسـکی اسـت کـه یـک 

شـخص در یـک موقعیـت خـاص می پوشـد.«

روحانیت و بازنمایی رسانه ای
سـپس نگارنـده بـرای بررسـی و تحلیـل مـد 

نظـرش، چهـل مـورد از صفحـات اینسـتاگرامی 

را انتخـاب نمـوده و تمام متون رسـانه ای آن ها 

را بـه گـزاره تبدیـل مـی کند، آن هـا را کدگذاری 

کـرده و بـه تحلیـل آن هـا پرداختـه اسـت. یکی 

از خودهایـی کـه روحانیـت در بازنمایـی بـا آن 

مواجه اسـت خودشـخصی اوسـت و در این باره 

هـر روحانـی تـالش می کنـد بـا روایـت زندگـی 

خـود و بـا ایجاد فضای مشـترک بـا مخاطبانش 

از طریـق داسـتان سـازی بـا او هم ذات پنـداری 

ایجـاد نمایـد و بیـان کنـد جایـگاه او به عنـوان 

یـک انسـان و البتـه به عنـوان هدایت گر ازلحاظ 

دینی و ا رزشـی، ایشـان را از اقتضائات فردی و 

اجتماعـی جـدا نمی کنـد. به باور نویسـنده این 

موضـوع را می تـوان مهم ترین خصلت بازنمایی 

زندگـی روحانـی در فضـای مجـازی تلقـی نمود 

کـه می توانـد زمینه سـاز توان منـدی افـراد برای 

اسـتفاده از اعتقادات، باورها و رفتارهای دینی 

در بطـن زندگـی روزمره باشـد.

بر اسـاس آنچه نویسـنده تأکید می کند یکی 

از نـکات تحلیلـی این اسـت کـه ممتاز و متغیر 

بـودن خـوِد شـخصی و نیز تحوالت شـرایط آن، 

باعـث پذیـرش نقش هـا و بازنمایی هایـی در 

فضـای مجـازی می شـود که افـراد را در خوانش 

طـالب بـا شـئون اجتماعـی صنفی آن هـا دچار 

سـردرگمی و تردیـد نماید.

بازنمایی و زیبایی شناختی
هم چنین یکی دیگر از مهم ترین وجوه خوِد 

شخصی در بازنمایی، توجه به زیبایی شناختی 

است. در این جا خودشخصی و خوداجتماعی با 

یک دیگر ترکیب می شوند تا بتوانند خودروحانی 

و مذهبی طلبه را گسترش دهند و در بازنمایی 

با ایجاد جذابیت بصری مخاطب را به سمت آن 

جذب نماید. بعد مثبت این تحول آن است که 

نگاه منفی تاریخی بی توجهی به جلوه بیرونی 

روحانیت به عنوان یک داغ ننگ کاهش یابد و 

نسل جدید بتواند بهتر با آن تعامل نماید.

تحلیـل بعدی نویسـنده مقاله این اسـت که 

روحانیـان در تعریـف از خـود، تـالش دارند تا در 

بازنمایی اسـتقالل خودروحانـی را از حاکمیت، 

حفـظ نماینـد. خودروحانیـت نمی خواهـد بـه 

دلیـل روی کار آمـدن خودحاکمیتـی، ذیـل آن 

تعریـف گـردد، ضمـن این کـه روحانیـت در 

سـاخت خـود از فضـای مجـازی بـر آن اسـت تا 

خـود را نـه مسـتبد که خیرخـواه جلوه گر نماید.

روحانیــت  کــه  خودهایــی  از  یکــی 
اســت  مواجــه  آن  بــا  بازنمایــی  در 
خودشــخصی اوســت و در این بــاره هــر 
روحانــی تــالش می کنــد بــا روایــت زندگــی 
بــا  مشــترک  فضــای  ایجــاد  بــا  و  خــود 
مخاطبانــش از طریــق داســتان ســازی بــا 
او هم ذات پنــداری ایجــاد نمایــد و بیــان 
کنــد جایــگاه او به عنــوان یــک انســان و 
البتــه به عنــوان هدایت گــر ازلحــاظ دینــی 
و ا رزشــی، ایشــان را از اقتضائــات فــردی 

نمی کنــد. جــدا  اجتماعــی  و 
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کـه  اسـت  آن  نویسـنده  دیگـر  تحلیـل 

هسـتند.  نرمالیته شـدن  حـال  در  روحانیـان 

پیامـد ایـن جهت گیـری آن اسـت کـه پررنـگ 

بـودن خودحاکمیتـی در قشـر روحانیت آن ها را 

از خودانقالبـی آرمان گـرا دور نگه  داشـته اسـت. 

بنابرایـن نمی تـوان جریان سـازی، نهادسـازی 

و گفتمان سـازی جدیـدی را از آن هـا انتظـار 

داشـت.

خوِد اجتماعی
در مـورد خود اجتماعی روحانیت، نویسـنده 

اولیـن تحلیلـی کـه ارائـه می دهـد ایـن اسـت 

کـه روحانیـت بـا پررنـگ شـدن خوداجتماعـی 

بـه دلیـل تعامـل بـا مسـائل و گروه هـای دیگـر 

اجتماعـی در فضـای مجـازی تـالش دارد تـا 

خوانـش جدیـدی از سـنت تفسـیر فردگرایـی از 

دیـن ارائـه نمایـد و نگاهـی جامعه محورانـه به 

تمـام احـکام و عقایـد دینـی عرضـه کنـد.

خـود  مـورد  در  نویسـنده  بعـدی  تحلیـل 

اجتماعـی روحانیـت ایـن اسـت کـه تمرکـز بـر 

خوددینـی، روحانـی را از تعامـل بازمـی دارد و 

توجـه تنهـا بر خود اجتماعی باعث مشـروعیت 

بـر عمـل انجام شـده می شـود؛ ضمـن این کـه 

خودمذهبـی و دینـی روحانیـت به دلیل این که 

دین اسـالم با یک برچسـب سنتی مواجه است 

و چـون مصادیـق در حـال تحـول اسـت، نـگاه 

بـه روز و تجدید شـدن به دیـن را در افکارعمومی 

بـا یـک تردیـد همـراه کرده اسـت.

هم چنیـن ذیـل خـود اجتماعـی روحانیـان 

نویسنده به این مورد اشاره می دارد که بازنمایی 

عامیانـه از دیـن داری در مقابـل خودنخبگانـی 

روحانیـت قـرار می گیرد و تصویرسـازی از آن ها 

را مخـدوش می نمایـد. فضای مجـازی به دلیل 

آن کـه دارای زبـان و باورهـای عامیانه پررنگ تر 

نیـز هسـت ایـن موضـوع را تشـدید می کند و از 

همیـن رو پشـت صحنه ایـن نـوع نقش آفرینـی 

روحانیـت را می تـوان در تقابـل هویـت ملـی و 

اسـالمی دانسـت کـه از زمـان مشـروطه به بعد 

در ایـران ایجاد شـده اسـت.

نیز در همین راستا طالب در فضای مجازی 

تالش می کنند با نگاه غالب به دین به عنوان 

یک منش خشک و غمناک مبارزه نمایند و 

با ایجاد فضایی سالم در حیطه خود روحانی 

را مشروعیت  تفریح و شادی  و مذهبی اش، 

بخشد.

از دیگـر نتایـج و تحلیل هـای خود اجتماعی 

روحانیت این اسـت که  شبکه سـازی در فضای 

واقعـی بـه فضـای مجـازی تسـری پیـدا نکرده 

اسـت و همیـن موضـوع باعث شـده افرادی که 

باعث شـکل گیری شـبکه ها می شـوند با مراجع 

سـنتی متفـاوت باشـند. در این جـا بـا مبلغـان 

منفـردی مواجهیـم که از یک سـو دارای خصلت 

کنشـگری اجتماعـی و سیاسـی بـه نسـبت 

نیــز در همیــن راســتا طــالب در فضــای 
مجــازی تــالش می کننــد بــا نــگاه غالــب 
بــه دیــن به عنــوان یــک منــش خشــک 
ایجــاد  بــا  و  نماینــد  مبــارزه  ک  غمنــا و 
فضایــی ســالم در حیطــه خــود روحانــی 
را  شــادی  و  تفریــح  مذهبــی اش،  و 

بخشــد. مشــروعیت 
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جایـگاه علمـی و معنـوی هسـتند و از طـرف 

دیگـر دارای پیـروان باکمیت باالیی هسـتند اما 

نـه ذیـل مکتـب و برنـد خاص.

هم چنیـن عـدم مشـخص بودن مـرز هویت 

صنفـی روحانـی، عـدم جذابیـت روحانیـت و 

لـزوم بازنمایـی مردمـی بـودن از سـوی طـالب 

آن هـا را مجـاب نمـوده اسـت تـا بـه بازیگـری 

در نقش هـا و حضـور در موقعیت هایـی دسـت 

بزننـد کـه در برخـی از نگاه هـای درون صنفـی با 

خودروحانـی در تغایـر اسـت.

نویسـنده هم چنیـن بـر ایـن نکتـه اشـاره 

در  اصلـی  عامـالن  درگذشـته  کـه  می کنـد 

جـذب کمک هـای مردمـی دفاتـر مراجـع و یـا 

ائمـه جماعـات محلـه بودنـد و همیـن موضوع 

سرمنشـأ شـبکه ها را بـه سـمت آن هـا سـوق 

مـی داد. تحولـی که فضای مجـازی ایجاد کرده، 

ایـن اسـت کـه عامالن را در ایـن موضوع متنوع 

نمـوده و افـراد بـر اسـاس سـرمایه شـبکه ای 

خودشـان می تواننـد بـه جـذب اعتبـار و نیـز 

کمک رسـانی بـه نیازمنـدان بپردازنـد.

از جملـــه دیگـــر تحلیل های مورد اشـــاره 

اســـت که  این  مقالـــه 

با توجـــه بـــه تحوالت 

اجتماعـــی و اقتضایـــی 

روحانیت  جدید،  نســـل 

از جبهه گیـــری منفـــی 

در تعامـــل بـــا فرزندان 

خـــودش کـــه می تواند 

در قبـــال ظواهـــر مدرن 

آن هـــا اتفـــاق بیفتد در 

حـــال گذر اســـت و در مورد همســـران طالب 

نیز رمانتیک نشـــان دادن روحانیت در روابط 

زناشـــویی می توانـــد در تقابل بـــا تصور رفتار 

کالســـیک و ســـرد متأثر از زندگی دین دارانه 

و ظرفیـــت باالی آن در حـــوزه عاطفی تعریف 

شـــود اما از ســـوی دیگـــر ایـــن همانندی 

می توانـــد باعـــث تأثیرپذیـــری از فرهنـــگ 

غالب فضـــای مجازی شـــود.

خوِد دینی
نویسنده ذیل خوددینی روحانیت به این نکته 

اشاره می دارد که مزیت بازنمایی های شخصی و 

منحصربه فرد فرصت دیگری که در فضای مجازی 

ایجاد می کند آن است که می تواند محملی باشد 

تا از زاویه های دید و روایت های مختلفی از این 

مناسک خوانش شود.

ذیل تحلیل مکانـ  فضا، نویسنده این تحلیل 

بازنمایی  در  روحانیت  خوِددینِی  که  دارد  را 

تمایزی  است  نتوانسته  مقدس  مکان های 

به عبارت دیگر  و  باشد  داشته  آن ها  ارائه  در 

نشانه ای از هویت روحانی دیده نمی شود. این 

مطلب یکی از تأثیرات مناسکی و آیینی شدن 

مراسمات مذهبی و دینی 

فضای  محدودیت های  و 

مجازی در توانایی انتقال 

متن  زمینه ای  معنای 

است.

موضوعـات  دیگـر  از 

مـورد اشـاره مقالـه ایـن 

بازنمایـی  در  کـه  اسـت 

سـاده ترین  خوددینـی، 

در  مجــازی  فضــای  بــا  کــه  روحانیانــی 
تعامــل هســتند، می خواهنــد بــا خــارج 
ســنتی  حالــت  از  منبــر  فضــای  کــردن 
بــا  خودعلمایــی،  از  گرفتــن  فاصلــه  و 
نیــز  و  خوداجتماعــی  کــردن  پررنــگ 
قابلیــت انعطافــی کــه در فضــای مجــازی 
در تعریــف مکان هــای متفــاوت وجــود 
دارد نــوع جدیــدی از منبــر را ارائــه دهنــد. 
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سـطِح شـناختی یعنی احسـاس، بیشتر از سایر 

مـوارد درگیـر می شـود، چراکـه به نسـبت سـایر 

مؤلفه های شـناختی، انتقال آن از طریق فضای 

مجـازی میسـر و برای مخاطبـان بهتر قابل درک 

می باشـد و همیـن موضـوع باعـث سـطحی 

شـدن و تفسـیرپذیری غیرمعیـار معرفت دینی 

می گـردد.

مقالـه  روحانیـت،  مـورد خودرسـانه ای  در 

بـه ایـن نکتـه اشـاره می کنـد کـه بـا کسـر قابل 

توجهـی از روحانیانـی کـه بـا فضـای مجازی در 

تعامـل هسـتند، می خواهنـد بـا خـارج کـردن 

فضـای منبـر از حالـت سـنتی و فاصلـه گرفتـن 

از خودعلمایـی، بـا پررنگ کـردن خوداجتماعی 

و نیـز قابلیـت انعطافـی کـه در فضـای مجـازی 

در تعریـف مکان هـای متفـاوت وجـود دارد 

نـوع جدیـدی از منبـر را ارائـه دهنـد. در همیـن 

راسـتا نیـز تـالش می کننـد تـا از ظرفیت هـای 

جـذاب رسـانه های دیگـر همچـون موسـیقی، 

برش هـا، اکـو و سـایر مـوارد اسـتفاده نماینـد و 

ایـن موضـوع، چـه بسـا موجب سـطحی شـدن 

معانی، شکسـتن خطوط هنجاری و عقالنی در 

جهـان واقعـی و در یک کالم تفاسـیر غیر معتبر 

ازلحـاظ نخبگانـی شـود و در نهایـت روحانیـت 

یـا نتوانـد در انتقـال مضامیـن محدودیت هـا را 

لحـاظ نمایـد و یـا آن کـه بـه سـمت فاکتورها و 

ویژگی هـای عامه پسـند بیشـتری حرکـت کند.

نتیجه:
در نهایت، نویسنده به نتایج زیر اشاره می کند:

1. روحانیت به دلیل داشتن هویت ارزشی 

قوی اما نامتعین در شرایط واقعی، در سردرگمی 

ارائه تصویر مطلوب از خود، در فضای مجازی 

به سر می برد.

2. خوداجتماعـی روحانیت به دلیل داشـتن 

ارتبـاط بـا سـایر گروه هـای اجتماعـی در فضای 

مجـازی پررنگ تـر شـده و همیـن موضـوع مـن 

مفعولـی روحانیـت به نسـبت سـایر جنبه های 

او تزاحـم بخشـیده کـه در درازمـدت می توانـد 

مـن فاعلـی کـه برآمده از خودصنفـی و دینی او 

اسـت را تحـت تأثیـر قـرار دهد.

3. روحانیـان تـالش دارنـد تـا تصویرهـای 

ساخته شـده از خودروحانـی در جامعـه را بـرای 

ایجـاد یـک ارتبـاط اجتماعـی قـوی تصحیـح 

نماینـد. ازایـن رو دیـده می شـود روحانیـت نیز 

به سـمت سـلبریتی گرایی در حال حرکت است.

4. فضـای مجـازی بـه دلیل تمرکز نشـانه ای 

)ماننـد تمرکـز بـر عکس و تصویر( موجب جذب 

مخاطـب و پیـرو می شـود و اجتماعات هویتی 

شـکل می دهد و همین موضوع فرصتی اسـت 

تـا روحانیـت بتوانـد از ایـن مزیـت در راسـتای 

اهـداف خویش اسـتفاده نماید.

پی نوشت:
*. عضو هیئت علمی و اسـتادیار پژوهشـگاه 

علوم و فرهنگ اسـالمی.


