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Abstract 
The present article seeks to examine the "display of women in cyberspace as a social 
injury" and offers solutions to deal with it. Today, a large part of the social presence of 
people in cyberspace is organized. This space can be considered as a golden opportunity or 
a crisis and serious injury. On the other hand, the tendency to beauty is inherent in all 
people, especially women. Individual life is not human, but is also reflected in society and 
the public sphere. The display of women in cyberspace can be considered an influential 
factor that has significant consequences. This article is based on a descriptive and analytical 
qualitative method and seeks to address the causes of women's ostentation in cyberspace 
and effective methods in the process of ostentation and ways to deal with the damage 
caused by this crisis. 
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 چکیده
مقابله با  است و برای »یاجتماع بیآس کیمثابه  به یمجاز یزنان در فضا ییخودنما«حاضر درصدد بررسی مقاله 

دهی شده  سامان یمجاز یفضادر افراد  یاز حضور اجتماع یمیعظ شامروزه بخشود.  یی ارائه میراهکارها، آن
 ییبایبه ز شیراگ گر،ید ی. از سوتلقی شود یجد یبیبحران و آس ای ییطال یمثابه فرصت بهتواند  میفضا  نی. ااست

 ،گردد یی با میل به نمایش آن همراه میبایبه سمت ز لیکه تما یوجود دارد زمان یطور ذات ویژه زنان به در تمام افراد به
 اتیو مربوط به ح یله خصوصئمس کی گریمنجر شود و د ییبه خودنماممکن است کند که  یم ایرا مه یا نهیزم
تواند  یم یمجاز یزنان در فضا ییکند. خودنما یم داینمود پ زین یبلکه در اجتماع و حوزه عموم ستیانسان ن یفرد

و  یفیصتو یفیبر روش ک یمقاله مبتن نی. ارا به دنبال دارد تأمل قابلی امدهایمحسوب شود که پ یذارعامل اثرگ
 ندیدر فرا یرگذارتأث یها و روش یمجاز یزنان در فضا ییآن است که به علل خودنما یو در پ ابدی یسامان م یلیتحل

 بپردازد. بحران نیحاصل شده از ا یها بیمقابله با آس یآنان و راهکارها ییخودنما
 راهکار مقابله. ،یاجتماع بیآس ،یمجاز یزنان، تبرج، فضا ییخودنما ها: کلیدواژه
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مقدمه
به جوامع مختلف عرضه کرد، نوع  یمدرن رفتار یتحت وب که الگو یفّناورانه فضا یها رساختیز یریفراگبا 
جوامع را تحت تأثیر خود قرار داده   ١یریپذ جامعه ندیگرفته که فرا ها شکل انسان نیب یاز ارتباطات اجتماع یدیجد

 یها توسعه عرصه یرا برا ییها فرصت یمجاز یسلب کرد. فضا ند،ین فرایرا در ا یقیحق یاست و انحصار فضا
ای افراد و  سواد رسانه تیاگر تقو کنیرا به ارمغان آورده است ول یدر جوامع اسالم یمختلف تعامالت اجتماع

 تعامالت لیتسه یبرا یابزار تواند یکه م یمجاز یفضا نیگرفته شود هم دهیناد یرانیا یبه فرهنگ اسالم یبندیپا
 یبرمدار هنجارها یجامعه اسالم ینظم اجتماع زیراگردد؛  می لیو هنجار زدا تبد زا یبآس یگردد به عامل یاجتماع
تعامل  کی یریگ شکل یرا برا یکیزیکه شرط حضور ف یمجاز یاست و فضا دهیاستوار گرد یخاص یتعامل

منجر گردد. فحشا یرمستقیمبه رشد غ یقرار دهد و حت سبنامنا یتواند افراد را در معرض تعامالت گاه برداشته، می

تواند  می یمجاز یآنان در فضا تیدهد نحوه فعال می لیجوامع را زنان تشک تیاز جمع یمین نکهیبا توجه به ا
آنان در  ییها در حوزه زنان مسئله خودنما بیآس ینتر از مهم یکیرا در سالمت جامعه بگذارد.  یریاثرات چشمگ

 بر یهبا تک ییخودنما زهیبه غر ییگو پاسخ یکه زنان برا دیآ یبه وجود م یمسئله زمان نیاست و ا یمجاز یفضا
 که یدرحال رندیبگ دهیم نادرا در مواجهه با نامحر یو عرف یو حدومرز شرع یخصوص میبودن فضا، حر یمجاز

به خواسته  ییگو پاسخ یتوجه کرده است و برا یطوتفر دوراز هرگونه افراط ها به انسان یو معنو یماد یازهایاسالم به ن
است که  لیدل نیپاسخ داده است. به هم یامن خانواده و در چارچوب شرع یزنان در فضا ییو خودنما یطلب یباییز

هٍ ِال  یْنَبِغ یَ ال : «ندیفرما می (ع)امام باقر است، شده یعنوان ضرورت تلق به یکردن زن حت شیآرا یاتیدر روا
َ
ْن  ْمَرأ

َ
أ

هً  ها یدیَتَدَع  اِء َمْسحًا َو َلْو َکاَنْت ُمِسنَّ َها ِباْلِحنَّ ْن َتَمسَّ
َ
زن  ی، برا)٣٩٦، ص١، ج١٤٠٨(نوری،  »ِمَن اْلِخَضاِب َو َلْو أ

با توجه به نقش زنان در  به حنا بمالد اگرچه مسن باشد. نکهین خضاب باشد ولو ادستش بدوکه  ستیسزاوار ن
 دهیاست چراکه ناد یضرور یمجاز یزنان در فضا ییخودنما یها بیبه آس نسالمت خانواده و جامعه پرداخت

مقاله بر آن  نیا نیکند بنابرا می جادیخانواده و جامعه ا انیدر بن یریناپذ مخرب و جبران یامدهایمسئله پ نیگرفتن ا
ها و  آن ییودنماخ ندیتأثیرگذار در فرا یها نهیزم ،یمجاز یزنان در فضا ییعلل خودنما یاست که به بررس

بحران بپردازد. نیاز ا یناش یها بیمقابله با آس یراهکارها

پیشینه پژوهش
چون  یمیمفاه لیو تحل یبررس به بانوان، علل و راهکارها خودنماییبا عنوان  ی) در کتاب۱۳۸۹(ی خانیش

جوانب لزوم اهتمام به حجاب، منع  یتمام فصل به ازدهیتبرج پرداخته است و در  ا،یح حجاب و پوشش، عفاف،

.................................................................................................................................................................
1. socialization process.
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 یبه روشنگر یمعضل اجتماع نیا امقابله ب یآن و راهکارها یامدهایو پ ییخودنما شیدایتبرج زنان و علل پ
در  اتیو روا میابعاد و با توجه به قرآن کر یبا در نظر گرفتن تمام ییمسئله خودنما یبند با جمع یخانیشپردازد.  می
 .است یاسالم یتبرج زنان در مبان تیممنوع یو عقل یاثبات منطق یپ

 یبه بررس »قرآن ریو گستره تبرج زنان در تفس مفهوم« ای با عنوان ) در مقاله۱۳۹۳( یدیزاده، سع نیخوان ،یروح
ظاهر شدن و تکشف است،  یها تبرج به معنا اند، ازنظر آن عناصر تبرج و گسترش آن پرداخته لیو تحل
مانند تبرج در  گریپوشش بوده و مظاهر د درو تبرج  نتیاز اظهار ز تر عوسی» گستره تبرج زنان«منظور از  نیهمچن

گفتار از  یاعم از نحوه پوشش، نحوه رفتار و محتوا یگر هگردد و هر نوع جلو یرا شامل م گفتار و... یرفتار، محتوا
معتقد هستند  سندگانی. نودیآ یارتکاب گناه گردد، تبرج به شمار م ساز ینهزنان در انظار مردان نامحرم که زم یسو
تبرج  جادیهستند که سبب ا یشدن از عناصر دهیو تکشف و آشکار شدن و د یگر همچون قصد جلوه یملعوا
نپرداخته  یریتفس ینهٔ حاضر آن است که فقط به مفهوم تبرج زنان و گستره آن درزم قیقتح زیتما ینتر مهم .شوند یم

 نیمقابله با ا یو راهکارها ییخودنما ندیدر فرا گذارتأثیر یها تبرج و روش یو اجتماع یاست بلکه به علل فرد
 معضل پرداخته است.

به  »ثیبانوان از منظر قرآن و حد یینما جلوه یتیشخص یها نهیزم«با عنوان  یا ) در مقاله١٣٩٥( یموسو
کید بـر عوامـل شخصـیتی پرداخته است بررسی و تحلیل عوامل و زمینه منظور  .های گریز از پوشیدگی بانوان با تأ

 خودآرایی ،جلوه گری ها و آرایش خود و نشان دادن آن به دیگران، ینتآشکار کردن ز» بانوان یینما جلوه«از  یو
یرمتعارف و محرک صورت غهای  با نشان دادن بخشی از اندامشان یا پوشیدن لباس معموالً در جامعه است کـه 

معنویت و محبت، ناآگاهی از پیامدهای  بحـران هویت، فقدانعواملی همچون «گیرد، موسوی معتقد است  می
ترس و یأس،  ،ینفس پایین و احساس حقارت، فقر عاطف عزت ،یهای اسالم ، عدم پایبندی بـه ارزشیینما جلوه
حجابی و جلوه گری و پوشش  در بی» میِل به خودنمایی در زنـان و ضعف حیا ی،عیهای طب توجهی به زمینه بی

یشینه موجود و پبا توجه به رو  شیدر مباحث پ .دندختـران نقـش اساسـی دار ویژه های غیرمتعارف بانوان به لباس
موضوع و  نیبر ا یرگذارتأث یها و روش یمجاز یزنان در فضایی به علل خودنماای نوین به مسئله،  زاویه اتخاذ
 پردازیم. زنان در فضای مجازی می های ناشی از خودنمایی مقابله با آسیب یهاراهکار

 چارچوب مفهومی
ضای مجازی، خودنمایی در این بخش تالش خواهد شد، چارچوبی برای مفاهیم اساسی تحقیق نظیر مفهوم ف

ای همچون خودنمایی زنان در فضای مجازی و نیز راهکارهای  یدهپدو تبرج ارائه شود و از خالل آن بتوان علل بروز 
 را بررسی کرد. مقابله با چنین آسیبی
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صحنه کنشگري اجتماعی مثابه بهفضاي مجازي 
 نیآورده است. ا دیروزمره پد یمختلف زندگ یها را در عرصه یقیعم راتییتغ یارتباط نینو یفّناور شیدایپ
تنها بر فرهنگ جوامع معاصر  نه ،یارتباط یدر ساختارها و الگوها رییاز رهگذر تغ گرید یزاز هر چ شیب راتییتغ

 ،یکیمختلف از آن به نام فرهنگ الکترون ریآورده که با تعاب دیپد نینو یعرصه فرهنگ کیتأثیر گذاشته، بلکه خود 
 شیرایو یتقابل). ١٠، ص١٣٨٩(بل،  شده است ادی نیو فرهنگ نو بریفرهنگ سا ،یفرهنگ مجاز تال،یجیفرهنگ د
کردن  تر کیهرچه نزد یبرا یگذار از اشتراک شیاز زمان نامحدود پ یمند به اشتراک گذاشته شده، بهره یمحتوا

گاهانه کاربر در ا یردارهاک ،یذهن یدئالا ریمحتوا به تصو بودن احتمال  زیشکل از ارتباط، ناچ نیعامدانه و آ
موردنظر، امکان  یبر محتوا یدکنندهتمرکز و کنترل تول شیافزا یتو درنها اریبدون اخت یمحتوا یگذار اشتراک

).٢٦٨، ص١٣٩٦و گیشنیزجانی،  (راودراد بخشد یرا قوت م یرگذاریتأث تیریمد

ی سریع، فراتر ا گونه بهست که ارتباطات انسانی همان محیط الکترونیکی واقعی ا ١فضای سایبر یا فضای مجازی
مانع از این است » اقعیو«دهد. قید  فراتر از مرزهای جغرافیایی و با ابزار خاص خود، در آن زنده و مستقیم روی می

 های یژگیهمان ونیز فضا  یندر ا زیرا ؛بودن آن است یرواقعیغی فضا به معنا ینبودن ا یمجازکه تصور شود 
است » محیط« یکدرواقع  یبرسا یفضا ینکهوجود دارد. ضمن امسئولیت خارج همچون  دنیایدر  یتعامالت انسان

ای از ارتباطات. از سوی دیگر، این ارتباطات گرچه ممکن است  شود نه صرف مجموعه که ارتباطات در آن انجام می
دهد  و تأثر باالیی در این روابط رخ میرو، تأثیر  ینازا، ولی زنده و واقعی و مستقیم است. نباشد  ٢خطدر همه حال بر 

فضای مجازی در برابر فضای حقیقی به شرایطی اطالق  توان گفت، ). به تعبیر دیگر می٣٣، ص١٣٧٨(طارمی، 
شود که حضور فیزیکی، دیگر شرط الزم برقراری تعامل اجتماعی نیست بلکه کاربران از طریق ابزار و  یم

ها، افکار و  یمند عالقهبوک و...  یسفوییتر، تانگو، اینستاگرام، تلگرام، های تحت وب نظیر وی چت، ت یفّناور
گیرند. این فضا  یمهای دیگران قرار  یمند عالقهگذارند و در جریان  های خودشان را با دیگران به اشتراک می یتفعال

ت جمعی و میان فردی، تشکیل که ایجاد ارتباطا اند آمدهبرای ارتباط میان افراد مختلف با سطوح گوناگونی به وجود 
ین کارکردهای این فضاها در نظر تر مهم مثابه بهی، تبادل اطالعات و نظرات را رسان اطالعاجتماعات مجازی، 

که  اند شدههایی پدیدار  یتساعنوان  ی اجتماعی بهها شبکه). درواقع ٢٤ص، ١٣٨٩پرور،  اند (ضیایی گرفته
زمان با چندین موضوع را از  های اجتماعی امکان تعامل هم کنند. شبکه یمهای ارتباط اجتماعی را توانمند  ظرفیت
ی اجتماعی را شناسایی کرد: ها شبکهتوان سه سنخ از  یمکنند. در این زمینه  یمی مختلف فراهم ها پلتفرمطریق 

خود شامل اطالعات  ها، کاربران باید صفحه شخصی پروفایل در .»مجازی جهان «و » فایل  اشتراک«، »ها یلپروفا«

.................................................................................................................................................................
1. Cyber Spase. 

2. On Line.
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ها ایجاد شود. کاربران  ها، محتوای تولیدی و غیره را کامل کنند تا تعریفی از شخصیت آن ها، ارسال شخصی، عکس
خ شناسی به صفحه خود دسترسی دارند تا با کاربران دیگر ارتباط برقرار کنند و مطالب را به اشتراک بگذارند، اما سن

شود و کنش متقابل میان کاربران  یمها) متمرکز  گذاری محتوا مانند (ویدئوها و عکس اشتراک فایل بر روی اشتراک
کند که در آن کاربران  یمیی اشاره ها پلتفرمی مجازی نیز به ها جهانکند، و سنخ شناسی  یمرا به تقابل محتوا محدود 

) با توجه به ١٠٣، ص٢٠١١شود (مندونی و دیگران،  یمآواتارها بازنمایی و هویتشان با  ورند غوطهدر جهان مجازی 
یم خصوصی و حفاظت حر ی اجتماعی مبتنی بر تشویق به خودافشایی است،ها شبکههای  اینکه ساختار اکثر سایت

شود،  یمافشاری مانده است. بنابراین بر اغوای کاربران برای خودافشایی پ یباقی پیچیده ا مسئله عنوان بهها  از داده
ترتیب، مسائل مربوط به حریم  ینا بهیابد.  یمی نیز تحقق خصوصهرچند در کنار آن سطحی منصفانه از حریم 
ی در مورد عدم ا گستردهکه آگاهی عمومی  یوقت خصوص بهرسد،  یمخصوصی و نظارت آنالین امری غامض به نظر 

). با این وصف امروز فضای ١٦١، ص١٣٩٩نلی، حفظ حریم خصوصی و پذیرش کم اثر آن وجود دارد (سرافی
های  مجازی با تنوع و گستردگی که دارد چنان صحنه کنشگری اجتماعی افراد را تحت تأثیر قرار داده است که زمینه

یک وضعیت اجتماعی مهیا کرده است که در ادامه به آن  مثابه بهخودنمایی  ازجملهدیگری را نیز برای کاربران 
 .تخواهیم پرداخ

 تبرجو  ییخودنما
: کند یم فیتعر طور ینمطرح و آن را ارا » ییبه خودنمانیاز « ازهاین گانهٔ  یستبندی ب ی، در طبقهمار الکساندر

، کردن کیرا تحر گرانید، تأثیر گذاشتن گرانید یرو، خود را طرف توجه قرار دادن یعنی ییبه خودنما ازین«
 .)٢١، ص١٣٧٤رحیمی نیک، » (کردن گرمها را سر و آن ختنیها را برانگ آن یکنجکاو

 . مفهوم خود1
ی بند صورتپردازان کنش متقابل بسیار اهمیت دارد. برای آنکه این مفهوم را فراتر از  یهنظرمفهوم خود برای 

را چنین  یدی آن دریابیم، نخست باید مفهوم خود آینه سان چارلز هورتن کولی را درک کنیم. کولی این مفهومماصلی 
کند: تصویر تا اندازه مشخصی از خود شخص ـ یعنی هر برداشتی که شخص از خود دارد ـ در ذهن  تعریف می

کنیم دیگران نسبت  شود که فکر می معینی وجود دارد و نوع احساسی که شخص از خود دارد، با رویکردی تعیین می
، کردار و دوستانمان ها هدف گران برداشتی از قیافه، رفتار،کنیم که در اذهان دی سان، تصور می به خود ما دارند، بدین

سان،  تحت تأثیر این تصور ما قرار دارد. منظور کولی از خود آینه گوناگونهای  شیوه وجود دارد و این ابعاد، خود به 
بیند. مفهوم  یای بنگرد که هر پدیده اجتماعی دیگر را م گونه همان ظرفیتی است که انسان دارد تا خود خویش را به

شویم،  توان به سه بخش تقسیم کرد. نخست، این تصور که در ذهن دیگران چگونه ظاهر می سان کولی را می خودآینه
قضاوت  ازیجه تصوری که درنتتوانند داشته باشند، سوم،  ها درباره ظاهر ما چه قضاوتی می دوم این تصور که آن

سان  مفهوم خود آینه پرورانیم. یا سرافکندگی را درباره خود خویش میدیگران درباره خود داریم، احساسی از غرور 
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 ازنظرپردازان جدید کنش متقابل نمادین از خود نقش داشتند،  یهنظرید از خود، در تحول برداشت مفهوممکولی و 
تواند  یمبه آن معنا است که انسان  صرفاً وجود ندارد و این اصطالح » خود«بلومر هیچ رمز و رازی در اصطالح 

دهد و در کنشهایش نسبت به دیگران، برپایه همان  یمموضوع کنش خود گردد. او نسبت به خودش کنش نشان 
کند تا بجای صرف واکنش در  یمکمک  ها انسانکند و این خود به  یمتصوری که از خودش دارد، خود را هدایت 

هایی  ) اورینگ گافمن نیز نمود خود را شیوه٢٨٧، ص١٣٨٤کنش دست یابند (ریتزر،  به های خارجی، برابر محرک
گیرند. وی برای فهم  می به کارها برای عمل کردن و بیان و معرفی خودشان به دیگران  داند که افراد و گروه می

این استعاره، رفتار هر فرد  بر اساسکند و  تعامالت اجتماعی روزمره، از یک استعاره هنری یعنی نمایش استفاده می
 کند.  تقسیم می و رفتار روی صحنه صحنه پشتینه خاص را به دو مقوله رفتار در یک زم

برای اجرای یک نقش خاص، در حضور مخاطبانشان هستند و  اجراکنندگاندر منطقه جلو یا روی صحنه، 
 ) رسیدن به درکی درست از١٨٥، ص١٣٨٧کنند (میرووتیز،  یدئال از یک نقش اجتماعی را بازی میا نسبتاً تصوری 

خود و  نمود توسط او یعنی: اجرا، شده مطرحرویکرد نمایشی گافمن جز از طریق پرداختن به سه مفهوم اصلی 
های یک فرد مشخص  عنوان تمام فعالیت توان به یر نیست. به عقیده وی اجرا را میپذ امکانمدیریت تأثیرگذاری 

دهد.  دیگر را تحت تأثیر قرار می ندگانکن مشارکتیک مناسبت مشخص به هر شکلی هریک از  در کرد کهتعریف 
)٢٦، ص١٣٩٢(گافمن، 

. خودنمایی متبرجانه2
در اسالم پوشش  نکهیعلت ا، شود یم دهیاست که در مردان کمتر د هزنان یها یژگیاز وج و تبر ییخودنما

ها  تصاحب قلبازنظر . مخصوص زنان است ییو خودآرا ییبه خودنما لیاست که م نیاست ا افتهیاختصاص به زنان 
 ی.کار است و مرد شکارچش زن، همچنان که ازنظر تصاحب جسم و تنی، زن شکارچ وها مرد شکار است  و دل

خاص خود  عتطبیحکم  به که است . زنشود یم یاو ناشی گر ینوع حس شکارچ نیاز ا ییزن به خودآرا لیم
 یها از انحراف یو برهنگ برجتهذا ل ،سازد ریکند و مرد را دلباخته در دام عالقه به خود اس یدلبر خواهد یم

باب صدر واژٔه تبرج م). ٨١تا،  (مطهری، بی است دهیآنان مقرر گرد یمخصوص زنان است و دستور پوشش هم برا
 یگریظهور و د، بروز یبه معنا یک، برای تبرج دو معنا در نظر گرفته شده است یاست »ر ج ب« شهیتفّعل از ر
خارج شدن از محل  ایها و محاسن  ییکویاظهار ن یبه معنا ینو همچن) ٢٣٨، ص١، ج١٤٠٤فارس،  ی (ابنپناهندگ

های  اشتقاق همهٔ مشترک در  عنصر ).١١٥، ص١٤١٢(راغب اصفهانی، آن آشکار شدن است ه سکونت است که الزم
 یصورت جرم آسمان ساختمان بزرگ و شاخص و گاه به یعنیبرج  کیاند که گاه در قالب  ظهور دانستهاین ریشه را 

).٢٤٢، ص١٣٦٨، (مصطفویدهد  یزن رخ م کیرفتار  یوهٔ درخشان و گاه در ش

برج ت یها از گونه یبعض، زنان درجات و درکات استبرج ت یکردند که برا برج ذکرت نییمفسران در تب یبرخ
مردان که همراه با  نیها مانند نحؤه راه رفتن زنان در ب ت آنمربوط به حرکا گرید یمربوط به نحوه پوشش زنان و برخ
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 َوَال « :دیفرما می خداوند ندیکه نظر جنس مخالف را به خود جلب نمای ا گونه بهاست  نیزم رب شانیپاها دنیکوب

یَنِتِهَنّ  ْرُجِلِهَنّ ِلیْعَلَم َما یْخِفیَن ِمْن ِز
َ
ْبَن ِبأ سخن گفتن زنان است که همراه با  وهیش به مربوط گاه تبرج) ٣١(نور: » یْضِر
ِذی ِفی َقْلِبِه َمَرٌض َوُقْلَن َقْوًال َمْعُروًفا«است  یگر عشوه تواند  یگاه م یحت). ٣٢(احزاب: » َفَال َتْخَضْعَن ِباْلَقْوِل َفیْطَمَع اَلّ

 باشد ،آنان دعوت کند یسو که نامحرم را به یخاص یها کردن و نگاههمراه با غمزه ها  نگاه کردن آن وهیمربوط به ش
با گسترش  مینیب یدر سطح اجتماع مرا برج زنان یق تکه مصادنیعالوه بر ا). ١١٠، ص٢٤، ج١٤٠٦(صادقی تهرانی، 

 یزهٔ از زنان پاسخ به غر یسست شود و برخ یرانیا یفراهم شده است که فرهنگ اسالم یا نهیزم یمجاز یها شبکه
جهت اشاعٔه فحشا باشد که  یتواند عامل مهم یم زین نیو ا رندیگ ینادرست در پ ریج خود را در مسبرو ت ییخودنما
ْثِم َواْلُعْدَواِن  یَوَال َتَعاَوُنوا َعلَ « :یدافرم یخداوند م کهم است ثمعاونت بر گناه و ا ینوع خود به  .)٢(مائده: » اْإلِ

 مفهوم عملیاتی
قرار » فضای مجازی«و » خودنمایی«که آمد بر دو رکن  گونه آنتوجه به چارچوب مفهومی تحقیق حاضر، با 
» خودنمایی متبرجانه«توان به تعریفی عملیاتی از تحقیق نائل شد و  یمی مفهومی آن دو، بند صورت بر اساسدارد و 

آن و با  بر اساستوان  یمی اجتماعی تصور کرد که ها شبکهیکی از الگوهای حضور مجازی زنان در  مثابه بهرا 
به این سنخ از حضور زنان در فضای مجازی ورود کرد و بر علل خودنمایی در  شناسانه یبآسرد درون دینی و رویک

نمود و در پایان نیز به ارائه راهکارهایی برای مقابله  تأملهای تأثیرگذار بر فرایند خودنمایی زنان  ینهزمفضای مجازی، 
 پرداخت. یمجاز یزنان در فضا ییخودنماهای ناشی از  یبآسبا 

 يمجاز يزنان در فضا ییعلل خودنما
 علل فردي .1
 حیا ضعف .1-1

یعنی  شود ضعف در صفت حیا است. حیا می یمجاز یدر فضا خودنمایی زنانکه سبب  یاز عوامل یکی
هر ). ٢٧٠، ص١٤١٢(راغب اصفهانی،  جهت زشت بودن است نیبه هم ،و ترک آن ها یاز زشت فساض نانقب

و انجام دادن آن را  امور را نابهنجار شمرده یبرخ ینظام ارزش نیاست و بر اساس ا ینظام ارزش کی یدارا یا جامعه
در آن جامعه با  ایمصداق ح دیخواهد بود هرچند شا یشرمسار یهٔ به آن اقدام کند ما یدانند لذا اگر کس یناروا م

 نیا لیثابت است و دل ایاست که اصل ح نیا ردیقرار بگ موردتوجه دیآنچه با یتفاوت داشته باشد ول گریجامعه د
فرد  یوقت رایالنفس باشد ز میکه کر کند یبروز م یدر کسحیا ، )٥٠، ص١٣٨٤(پسندیده،  بودن آن است یامر، فطر

(پسندیده، زشت و ناپسند آلوده کند  یخود را با کارها تیشخص ستیهرگز حاضر ن، خود ارزش قائل است یبرا
، ١، ج١٣٧٨، (آمدی» َمن َکُرَمت َعَلیِه َنفُسُه، َلم یِهنها ِبالَمعِصیةِ « :دیفرما یم (ع)یامام عل). ٥٩، ص١٣٨٤
 سازد.  ینم ارزش یب تیآن را با معص ،خودش ارزش قائل باشد یهرکس برا). ٤٤٥ص
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عنوان بستر تعامالت با کمرنگ کردن حریم خصوصی افراد  آنچه باید توجه داشت این است که فضای مجازی به
هایی نظیر  بال آن ایجاد سستی و ضعف حیا توانسته فضایی برای برخی زنان ایجاد کند که به فعالیتو به دن

های ظاهری که مبتنی بر فرهنگ غیر اسالمی ایرانی هستند بپردازند هر چند  یباییزخودنمایی و به نمایش گذاشتن 
های ناشی از ضعف حیای زنان در فضای  یبآسها خودداری کنند و  یل داشتن حیا از آنبه دلدر دنیای واقعی 

شود  نهیدر نفس زنان نهاد احی ملکه که اگر تواند سالمت خانواده و جامعه را تحت تأثیر قرار دهد درحالی مجازی می
به زن ارزش  حیاچراکه شود  میزنان  تبرج یبرا یکه خود مانع دیآ یاز گناه به وجود م یو دور یدامن به دنبال آن پاک

بخشد. یم الوا تیو شخص

ضعیف نفس عزت. 1-2
 اینفس  عزت است.ها  آن فینفس ضع عزتشود  می یمجاز یزنان در فضا خودنماییکه سبب  یاز عوامل یکی

 احساس از مجموعهٔ  نیو حکم دادن به ارزشمند بودن خود است که ا یاحساس ارزشمند یحرمت نفس به معنا
دارد دچار  یفینفس ضع که عزت یکس). ٥٢، ص١٣٨٧(براندل،  دیآ به دست می اتیعواطف و تجرب ر،افکا

توان در عین گمنام  کند؛ خصوصًا محیطی که می یم طیبا مح یشده و خود را ملزم به همرنگ یاحساس سرخوردگ
و باعث  ردیگ یمطلوب را از افراد م یجرئت انتخاب سبک زندگضعف،  نیو ا ماندن، وارد تعامالت اجتماعی شد

خود دارند  یکه باور به ارزشمند یبفروشند و در مقابل کسان گرانیرا به د یزندگ یتکرار نشدن یها تفرص شود یم
نفس در فرد سبب  که کمبود عزت درحالی، شوند یمن گرانید یرعمدیو غ یعمدهای  یجوسازی اسیر آسان به
 یتوجه یندارد و ب یمعتبر یالگوهاتجربه و ، دانش، نشیکند که ب بانتخا یریگ میتصم یبرا گاهی یهکه تک شود یم

 یها در ساحت یاز افکار پوشال یرویو پ پرستی یگانهب یجهو درنت شود یمنجر م یبه خودباختگ یدرون یها به ارزش
سوق  حیانسان را به سمت انجام امور قب فینفس ضع عزت). ٩٣-٩٢، ص١٣٩٨(علوی،  شود مختلف حاصل می

رِّ : «دینفرما می (ع)یمام علاچراکه از چیزی حیا ندارد،  دهد می ؤُم ُاسُّ الشَّ )، ٣٩٥، ص٢، ج١٣٧٨(آمدی،  »اللُّ
تواند محیطی محسوب شود برای زنانی که  حدومرز می یبعنوان فضایی  فضای مجازی به .داردن ایح هیفروما
ها و عدم  یتمحدودترین مسائل خود در پی جبران  یخصوصپائین دارند و با خودنمایی و عمومی کردن  نفس عزت

کنند با کسب تائید و تعریف و تمجید از سوی دیگران با نمایش گذاشتن  که گمان می یطور بهتوجه دیگران هستند 
آوردن نشاط  به دستکه  خود غلبه کنند درحالی نفس عزتتوانند به اضطراب ناشی از ضعف در  های خود می زیبایی

مبتنی بر مبانی اسالمی ایرانی و تالش برای کسب وضعیت مطلوب ها در چارچوب  و آرامش درونی با تأمین خواسته
شود. میمحقق 

. بحران هویت1-3
توجه داشت در  دیبا. است تیبحران هو شود یم یمجاز یزنان در فضا ییکه سبب خودنما یاز عوامل یکی
َک ِلْلَمَالِئَکِة ِإِنّی َوإِ « .دارند ییبسزا تیخانواده و اجتماع اهم هم خود فرد نقش دارد و هم تیهو یریگ شکل ُبّ ْذ َقاَل َر
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ْرِض َخِلیَفةً 
َ
  انسان به یعن. یکرده است یمعرف فهیو خل نیعنوان جانش خداوند انسان را به) ٣٠(بقره: » َجاِعٌل ِفی اْأل

او اراده فرمود  .شودگان برتر از فرشت تشیاز صفات پروردگار و مقام و شخص صفاتش پرتوییبرسد که  یگاهیجا
از عقل و  یوافرسهم  دیبا یموجود نیچن رو ینبگذارد ازا یانسان چنین اریرا در اخت یشها و نعمت نیزم یتا تمام

(مکارم  ردیرا بر عهده بگ ینیموجودات زم ییشوایو پ یشعور و ادراک و استعداد داشته باشد تا بتواند رهبر
ِذ «آن اشاره شده است در قر طور نیو هم) ١٧٢، ١، ج١٣٧٤شیرازی،  ْنُفَسُهْم  یَن َوَال َتُکوُنوا َکاَلّ

َ
ْنَساُهْم أ

َ
َه َفأ  َنُسوا الَلّ

ِئَک ُهُم اْلَفاِسُقوَن  وَلٰ
ُ
 کردند پس خدا هم آنان را دچار خود شکه خدا را فرامو دینباش یمانند کسان)، ١٩(حشر: » أ

بردن به  یو پ یشناخت خود واقع ،راه نجات افراد اتیطبق آ نیبرا. بنااند همان فاسق نانیاد، کر یفراموش
خود  تیو نتوانند به هو رندیاز خود در نظر بگ یرواقعیغ ریاست و اگر افراد تصو یبه ساحت قدس اله یازمندین

 یتیدچار بحران هو ،که سرگردان شوندی ا گونه خود داشته باشند به تیبا شخص یگانگیب یشکل دهند و نوع
سازی همچون  دوری از عناصر هویتتوجه کرد که  دیبانیز  یمجاز یدر فضا انزن ییخودنما هٔ در مسئل .اند شده

و  شود یم یو تناقض در مبان یسبب ناهمخوانغربی  و تفکرنای اسالمی، ایرانی مب نیو اختالط بدین و فرهنگ 
کاسته  یرانیا یسالمابر فرهنگ  یزنان به امور مبتن شیمرور گرا است و بهبحران هویتی  جادیا یبرا یعامل نیهم
 یمجاز یدر فضا ییبه خودنما یمدرن غرب یهمرنگ شدن با الگو یبرا یزمان است که و نیو در ا شود یم

در او  یگسستگهای هویتی خود،  یانبنواسطه تردید در  و به از خود ندارد یچراکه شناخت واقع دینما یاقدام م
است. با تأمل به اینکه در فضای مجازی مرزهای جغرافیای وجود ندارند و قوانین حاکم بر آن  شکل گرفته

کنند و  تواند زمینه داشتن هویت مجازی را برای افراد فراهم کند برخی زنان از ابراز هویت حقیقی خود ابا می می
که  گونه آنیرواقعی و غیرواقعی غ (ID)های   با به نمایش گذاشتن تصویری از هویت آرمانی خود حتی با شناسه

های  ی که خالف ارزشنامتعارفسازی رفتارهای  ها سبب عادی یهنجارشکننمایند و همین  خواهند اقدام می می
شوند. یماسالمی است 

. ضعف ایمان1-4
ا زنان ر، نخداوند در قرآشود ضعف ایمان است.  یکی از عواملی که سبب خودنمایی زنان در فضای مجازی می

ولَ  یوِتُکَنّ َوَقْرَن ِفی بُ « فرماید: یمآیه  ، در بخشی ازکرده است عمن جو تبر ییاز خودنما
ُ
َج اْلَجاِهِلیِة اْأل ْجَن َتَبُرّ » ٰی َوَال َتَبَرّ

از نهی  د،یمردم) ظاهر نشو انی(در م نینخست یتو همچون دوران جاهل د،یخود بمان یها خانهو در  )،٣٣(احزاب: 
به  مانیها بر اساس ا فرمان نیعمل به اه است و است که خداوند به بشر ابالغ کرد یاله یها از فرمان ییخودنما

انجام واجبات و ترک  رسد یبه نظر م ینکهبااشده  داشته مقدم صالح عمل بر ایمانقرآن  اتیغالبًا در آ. خداوند است
 انیب نیاست که قرآن با ا نبه خاطر آ نیا ،شته شودمقدم دا دیو قاعدتًا با، است مانیتر از ا مشکل یمحرمات کار

). ١٥٤، ص٦، ج١٣٨٦(مکارم شیرازی،  به اعمال صالح کند نسبت مانیو اساس بودن ا شهیخواهد اشاره به ر یم

 یماد ذیو لذا اتیاز ماد یبردار بر حداکثر تمتع و بهره یو اساس کاربرد آزاد هیغرب چون پادر تمدن 



 )۵(پیاپی  ۱۴۰۰، بهار و تابستان ۱، شماره ۳های اجتماعی، دانشگاه شاهد، دوره  دوفصلنامه مطالعات اسالمی آسیب
 

198 

در تضاد  گرانید یبا آزاد نکهیشرط ا به، آزادند یو اصول اخالق ینید دیمعارف و عقا دیافراد از ق هیاستواراست لذا کل
نیا،  (فهیم دارد باز می یاله انیدر اد شده یمرا در انسان کشته و از هدف ترس تیروح انسان یآزاد گونه ینا د.نباش

داشته باشند  مانیدر پرتو ا ینید یها عمل به آموزه یدبه سعادت با دنیرس یبرا ها انسان نینابرا). ب٢٠٥، ص١٣٨٧
ْنَساُن «است محدودیت  بدون شیخو یها خواسته یارضاو  یخواهان آزاد یعیطور طب چراکه انسان به یُد اْإلِ َبْل یِر

َماَمهُ 
َ
) امتیدگاه ق(آزاد باشد و بدون ترس از دا خواهد یشک در معاد ندارد) بلکه او م(انسان  )،٥قیامت: » (ِلیْفُجَر أ

توانند  ینکه در فضای مجازی اختالط بین زنان و مردان وجود دارد و افراد میبه ا. با توجه در تمام عمر گناه کند
یرواقعی فعالیت کنند اگر ضعف ایمان در زنی وجود داشته باشد این ایده به ذهن او غناشناس با هویتی  صورت به
که شروع روابط  رساند درحالی یست آسیبی به مرزهای اخالقی نمیرسد که خودنمایی در فضایی که حقیقی ن می

 را در پی دارد. هایی تواند از همین نقطه باشد که آسیب ناهنجار زنان و مردان در فضای مجازی می

 علل اجتماعی .2
 تیکسب موقع. 2-1

 یبالقوه و بالفعل و احساس عدم ارزشمند یحاصل غفلت از استعدادها یمجاز یزنان در فضا ییخودنما
با  کند یو گمان م دثابت کن دیگرانآورد تا خود را به  یم یرو یجبران کمبودها به اعمال یبرا وی یاست، به عبارت

ت طلب است، همواره ینکه انسان موقعیبرخوردار شود. با توجه به ا یمطلوب یتاز ارزش و موقع تواند یم ییخودنما
و کاذب  یقیبه دو صورت حق یگاهین جایدرخور توجه برخوردار باشد. چن یگاهیان مردم از جایم خواهد در یم

زنان که فاقد  ید اما برخینآ یبه دست م یل علم و فضائل اخالقیدر اثر تحص یقیحق یها تیابد. موقعی یتحقق م
 دیگرانتوجه  در جلب یزنانٔه خود سع یو ساختگ یعیطب یها ها و جاذبه ییبایش زیها هستند با نما ن ارزشیا

از افراد هرزه و  یاخود پاسخ دهند غافل از آنکه ممکن است در ظاهر توجه عده یباطن یکنند تا به کمبودها می
نه به دست ین زمیدر ا یت چندانیقت موفقیخود کشانند اما در حق یسو را به خود جلب کنند و به بندوبار یب
). در رابطه با مسئله خودنمایی زنان در فضای مجازی نیز باید گفت، زنانی که ٦٠ص، ١٣٨٧ ی،(قاض ندآور ینم

منظور  کسب موقعیت هستند، گرایش بیشتری به فعالیت در فضای مجازی به به دنبالاحساس حقارت دارند و 
افزایش دیده  ای را برای ینهزماین فضا  چراکهی همچون خودنمایی دارند نامتعارفی از طریق رفتارهای طلب شهرت
شود  است و این چهره شدن همان موقعیت کاذبی محسوب می ی فراهم کردهراحت بهها  ها توسط دنبال کننده شدن آن
د و در نخود شناخت داشته باش یاستعدادهاحقیقت وجودی و به  که اگر زنان ها به دنبالش هستند درحالی که آن

جز ها در فضای مجازی چیزی  ثمره خودنمایی آن و دنرس یمی حقیق تید به موقعنها تالش کن جهت شکوفا شدن آن
 نیست. های فردی و اجتماعی یبآسدست دادن کرامت انسانی و حاصل شدن  از

 ی در انتخاب سبک زندگیزدگ غرب. 2-2
زن  یاز زندگ تفکر نیاز زنان مسلمان بوده است که بدون کمتر یبرخ نهیریاز مشکالت د یکیاز غرب  دیتقل
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بعد از رنسانس  . غربدهد یم لیرا جهل و هوس تشک دیتقل نیا یاصل یرمایهخماند.  هکرد لیبه آن اظهار تما یغرب
رار و اس و دیگردان یخود ته یها ارزشرا از  رحمانه او متحول کرد و بی یطورکل زن را به یزندگ ی،و انقالب صنعت

 یها به ارزش غرباگر ). ١٤٠، ص١٣٨٩(شیخانی،  قرار داد شیپشت پرده بدن او را در معرض نما یها ییبایز
که  شناخت ینم یعنوان موجود را بهد. او کر یاز او فکر نم یو استفاده ابزار یهرگز به برهنگ، دیشیاند یم زن یانسان

 یفایا یبرارو، زن  ینازا د.شو طرودسرعت م به، دیبرآ فهیوظ نیتواند مرد را ارضا کند و اگر نتواند از عهده ا یم
 یسو سرگرم شده است تا توجه مردان را به ییو خودنما شیبه آراد، با قدرت تمام، خو یو حفظ بقا یادشده نقش

تا  روند یم شیخو انیند که خود به دنبال شکارچا هسردرگم شد یا گونه به شیگرا نیزنان با اد. خود جلب کن
مطلق  عقل و شرع آزادی در نظر داشت که ازنظر دیباکه  ). درحالی١٣، ص١٣٨٦(اسحاقی، آنان گردند  طعمه
یت ندارد.مشروع

و برده مردان گشته و  ریبلکه همانند زنان قرون وسطا اس ستیآزاد ن ،برخالف پندار غلط خود ی،غرب معاصرزن  
 ریزخورده است که اسارت را  بیچنان فر مسلیاسارت و ت نیبازان قرار گرفته و در ا و هوسان ران هوس تیدر مالک

). ١٦٩، ص١٣٨٩(صفی یاری، بالد  یکرده به خود م باتالق بزک نیاست و در ا رفتهیو تظاهر به آن پذ یپوشش آزاد
اسالمی ایرانی را ضد  های جامعه  مندی از ظرفیتی همچون فضای مجازی ارزش غرب از طریق الگوسازی و بهره

کند و  را ارزش واقعی معرفی می کند که خود آن  گونه برخی زنان را مجذوب چیزی می ینادهد و  ارزش جلوه می
گیرند و برای پاسخ  توانند در مسیر کمال انسانی قدم بردارند تحت تأثیر فرهنگ غربی قرار می ها می ینکه آنباوجودا

های فراوانی را  یبآسپردازند و  یی محیط خانواده به خودنمایی در فضای مجازی مجا بهبه نیاز توجهی که دارند 
زنند. رقم می برای خود و دیگران

. گرایش به جنس مخالف2-3
به  شیگرا نیپاسخ به ا یزنان برا یبرخد. دار شیاست که به جنس مخالف خود گرا یا گونه خلقت انسان به

 ستین دینیچارچوب فرهنگ که در  یرمتعارفیبا اعمال غ کنند یگمان مو  پردازند یم یمجاز یدر فضا ییخودنما
در نهاد انسان قرار نداده و  هودهیگزاف و ب را به لیم نیمتعال ا یکه خدا خود برسند درحالی یها به خواسته توانند یم

ها حاضر  ود انساننب نیاگر چن. شود یم نسل یبقا هیمامیل  نیا ،آن وجود دارد یدر ورا ییها حکمت ایحکمت 
 یا و لحظه یآن شیصرف وجود گرا اما د،رنیو مشکالت آن را تحمل کنند و بپذ یخانوادگ یزندگ یسخت شدند ینم

مرد  وزن  شیباشد که گرا یا گونه به شیگرا نیا دیبلکه باد، کن یمن نینسل را تضم یغرض بقار، گیکدیزن و مرد به 
 گریکدیها در کنار  خانواده داده و مدت لیزن و مرد تشک شود یامر باعث م نیا. و بادوام باشد قیعم گریکدیبه 

نوبه خود آثار  بهیز که آن ن، انسان یاجتماع یو اساس زندگ ه. پایبمانند و به زادوولد و پرورش فرزندان همت گمارند
متعال  یخدا رو ینازاد. شو یخانواده است که گذاشته م جادیو ا لیبا تشک ،کند یبشر می عاید انفراو دیو فوا شمار بی
َوِمْن آیاِتِه ). «٣٤٤، ص١٣٨٨(مصباح یزدی،  ها به وجود آورد آن نیب یزن و مرد الفت و محبت نیحفظ ارتباط ب یابر
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ْزَواًجا ِلَتْسُکُنوا ِإَلیَها َوَجَعَل بَ 
َ
ْنُفِسُکْم أ

َ
ْن َخَلَق َلُکْم ِمْن أ

َ
ِلَک آلَیاٍت ِلَقْوٍم  یَنُکْم أ ًة َوَرْحَمًة ِۚإَنّ ِفی َذٰ ُروَن َمَوَدّ و از  )،٢١(روم: » یَتَفَکّ

آن است که از جنس خودتان همسرانی برای شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید و میان شما و او  یها نشانه
های قطعی  اندیشند نشانه می که یگروهشک در این نعمت الهی برای  همسرانتان عالقه شدید و رحمت قرار داد، بی

)، بنابراین همسر ١٨٨، ص٧، ج١٣٨٥(قرائتی،  امش باشد نه مایه تشّنج و اضطراباست و همسر باید عامل آر
کند ولیکن استفاده زنان متبرج از فضای مجازی که  بهترین فردی است که نیاز به انس و الفت در افراد را تأمین می

که  صورت یناف به ها به جنس مخال تواند فرصتی باشد برای رفع گرایش آن دسترسی به آن نیز، آسان است می
کنند  نمایی بیشتر استفاده می های دیجیتال برای جلوه یهپاالگذارند و حتی از  هایی از خود به اشتراک می عکس و فیلم

ساز دوستی و  تواند زمینه می نامتعارفهای  گذارند که این فعالیت یش میبه نماای که نهایت زیبایی فیزیکی را  گونه به
و انتشار تصاویر خصوصی زنان را نیز فراهم کند و در پی آن  سوءاستفادهدان باشد و امکان روابط ناپایدار با مر

افراد شود. هایی متوجه یبآس

در فضاي مجازي زنان ییخودنما ندیفرا ي تأثیرگذار برها نهیزم
ییمدگرا. 1

و  یطرز زندگ ،اهل زمان قهیطبق ذوق و سلکه موقت  قتیروش و طر یاست به معنا یفرانسوای  مد واژه واژهٔ 
 یمالک اصل ییگرا مصرف یدر الگو). ١٨١١٥، ص١٢، ج١٣٧٣(دهخدا،  ندک میرا تنظ رهیو غ دنیلباس پوش
 ییبایبه مسئلٔه ز یصورت افراط شود که زنان به یسبب م نیاست و هم ی اوبایزن ظاهر و صورت ز یارزشمند

 دیالبته با ،کنند پنهان یعیرطبیغ را پشت چهرهٔ  یقیند که خود حقآن باش یو همواره در پ ندینما ییبپردازند و خودنما
باشد  یرانیای اسالم های ارزش با موافق ییبلکه اگر مدگرا یستوم نذمصورت مطلق م به ییمدگرا ینکهتوجه شود به ا

پذیری باال  هایی همچون دسترسی واسطه قابلیت . فضای مجازی بهندارد یاشکالانتخاب شود  ییگرا و بر اساس عقل
در این فضا  شده ارائهکند که با الگوهای مد  فراهم می تبرجای را برای زنان  و تبلیغ انواع مدهای جذاب زمینه

تحت عنوان  ١بالگر ی کنند و با تغییر مداوم لباس و آرایش خود به تبرج بپردازند. برخی زنانهمانندساز
ها به نمایش هایی از زندگی مرفه خود را برای دنبال کننده مجازی قسمت استایل (سبک حجاب) در فضای  حجاب

کنند و تنوع  گذارند و با نگاه تجاری که به دین دارند حجاب را به مد آمیخته و به یک سبک و استایل تبدیل می می
که چهره را به نمایش گذاشتند برای جذب بیشتر به   زمانیطلبی و افراط در استفاده از انواع لباس و پوشش دارند و 

های دینی و منزلتی که اسالم برای زن در نظر گرفته  که خودنمایی زنان با ارزش آورند، درحالی یمآرایش نیز روی 
دارد. است مغایرت

.................................................................................................................................................................
1. Blogger.



 یک آسیب اجتماعی و راهکارهاي مقابله با آنمثابه  خودنمایی زنان در فضاي مجازي به
 

201 

 یتهاجم فرهنگ. 2
و  دیتهدسبب است که نصری در خودنمایی زنان در فضای مجازی، ع مؤثرعنوان عاملی  به یتهاجم فرهنگ

خود را  یگانگیب یطوق بندگ، از فرهنگ خود دست بردارد یهرگاه ملت شود. میها  ملت یاجتماع تیهو ریتحق
آن  تیو شخص یعزتمندیٔه که روح شود یم ریپذ امکان یآسان رو به ازآن یفرهنگ یو بردگ یبندگ نیا. رفتیخواهد پذ
 نیدشمن ا یو هدف اصل برند یبه سر م یتیهو و در بی اند یگانهب خود آنان از یجهدرنت. شکسته است ملت درهم

 یها ارزش انخود عوض کند تا آنواست ورسوم و رفتار مردم را بر اساس خ آداب، گوناگون یها است که با روش
نچه از همه آ یگر و سلطه یاستعمار یها وهیش انیدر م یطورکل به). ٩٤، ص١٣٨٢(رستگاران،  دنریکاذب را بپذ

 دیما را تهد یجبهٔه اسالم نهیزم نیکه در ا یخطر ،است یاست سلطٔه فرهنگ تر یمخف حال ینتر و درع خطرناک
و  کند یبه روح او وارد م یاست که ازنظر معنو یآن و صدمات یدگیچیپ، تخاصمجبهه  یکند به خاطر گستردگ یم

و  ها یفّناور نیبرتر یریکارگ ها و با به وهیاز همٔه ابزارها و ش شیانجام مقصود خو یبرا تیامروز دشمنان بشر
 ). ٤٢، ص١٣٨١یزدی،  (مصباح کنند یهجوم استفاده م یبرا یعلم یها روش نیدتریجد

توان آن را عامل اساسی برای  ینکه در فضای مجازی قوانین و مقررات و مرز خاصی وجود ندارد میبا توجه به ا
ها و الگوهای رفتاری خاصی را ارائه  ارزش چراکهی و معرفی سبک زندگی غیر دینی به افراد تلقی کرد ساز  ذائقه
ییر فرهنگ و سبک زندگی اسالمی تغگیرد. با  قرار می موردتهاجمهای دینی و فرهنگی مخاطب  دهد و ارزش می
کند و این نتیجه فرصتی است که  مجازی، فرهنگ مادی چون خودنمایی برای برخی زنان جلوه می  واسطه فضای به

عالوه بر  یدر فرهنگ اسالمکه  فضای مجازی برای انتشار فرهنگ مهاجم در جوامع دینی فراهم کرده است درحالی
یست که با آن ندارایی زنان  جسم تنها ی،مبانابراین بنو بشر هم توجه شده است  یزندگ یبه بعد معنو یبعد ماد

و  یشده است و کرامت انسان ینگاه ابزار انبه زنی، از آزادها  آن فیکه با تعر یغرب برخالف فرهنگ خودنمایی کنند
 .شود یگرفته م دهیزن ناد تیاحترام به شخص

 ییجو رقابت. 3
شده  هیبه او توص ی،اسالم یرا از خود دور سازد لذا در مبان قصیدارد هر ن لیگرا است و تما ذاتًا کمالانسان 

یَن َما « ردیسبقت بگ گرانیاز د ریخ به درجه کمال در انجام امور دنیرس یبرا
َ
یَها ۖ َفاْسَتِبُقوا اْلَخیَراِت أ َوِلُکٍلّ ِوْجَهٌة ُهَو ُمَوِلّ

َه َعلَ  ُه َجِمیًعا ِإَنّ الَلّ ِت ِبُکُم الَلّ
ْ
 ابدیان راه حق که بد یسو است به یرا راه یهرکس). ١٤٨(بقره: » ُکِلّ َشیٍء َقِدیٌر  ٰی َتُکوُنوا یأ

همه شما را خداوند (به عرصه محشر) خواهد آورد و محققًا خدا بر  دیکه هر کجا باش راتیبه خ دیپس بشتاب
  ست.ا توانا یزچ همه

 پردازند یم یمجاز یدر فضا ییکه به خودنما یزنان ،شوند یکمال دچار خطا م ریمس صیتشخ یافراد براگاهی 
گونه القا  به زنان این رایز ؛دهد یمج سوق در تبر ییجو ها را به رقابت اند که آن قرار گرفته یتحت تأثیر فرهنگ غرب

برخوردار  یشتریب تیمدرن از محبوب یاز الگوها تیو تبع باتریز یظاهری از مند بهره صورت شود که در یم
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از  یریو الگو گ ییجو بتو اگر رقای، کورکورانه و دیاست نه تقلاو  یتقوا زانیکه کرامت انسان در م درحالی شوند یم
  .شود یم قلمداد دهیها باشد پسند ارزش

شوند که  ی، برخی زنان با دیدن مدگرایی و خودنمایی افراد که برگرفته از فرهنگ غربی است ترغیب میطورکل به
ند و های توأم با زینت و آرایش برای جذب مخاطبین بیشتر به رقابت با دیگران بپرداز با نمایش گذاشتن زیبایی

دهند که در دنیای حقیقی جسارت  گونه است که برخی از زنان در فضای مجازی رفتاری را از خود بروز می این
را ندارند. چنین رفتاری ینا

ي ناشی از خودنمایی زنان در فضاي مجازيها بیآسراهکارهاي مقابله با 
. آگاهی دادن1

که در  یدر مقابل شبهاتو  برند یرنج م الهی نشیو ب یهستند از عدم آگاه ییخودنمابیماری  به که مبتال یافراد 
و حق باشد  تیهدا ریخواه در مسند، رو یهمراه وزش باد مها  د، آنندارن یفکره قدرت مقابل دینآ یجامعه به وجود م
که انسان  یانزم ).٥٨، ص١٣٨٧، جو حق( ستیآنان مهم ن ینفع و ضرر برا. رندیباطل قرار گ ریو خواه در مس

واسطه  لذا به ؛غافل استپیش رو در انجام یا ترک فعلی  یامدهایاز پ ،مسائل اطالعات اندک داشته باشد هنسبت ب
، ١، ج١٣٧٨(آمدی، » لَجهُل یِزلُّ الَقَدمَ ا« فرمایند: می (ع)یامام عل، ردیپذ یخطا صورت م ،غفلت نیهم
لغزاند. یگام را م ینادان )،٢٠٣ص

، در مسئله خودنمایی زنان استهای فراوانی نیز  های مثبت، دارای آسیب فضای مجازی در عین داشتن قابلیت 
عکس و فیلم  ازجملهدهند  در فضای مجازی گاهی زنان متبرج به این آگاهی نرسیدند که هر محتوایی که قرار می

عنصر آگاهی دادن در مورد  نیبرااند بنارس ها آسیب می شوند و به حریم خصوصی آن صورت گسترده منتشر می به
گاهقلمداد شود. فعالیت افراد  مؤثرعنوان راهکاری  تواند به استفاده صحیح از این فضا می به مبانی مبتنی بر فرهنگ  آ
ها برای ایجاد  هایی همچون رسانه یتظرفدهی هویت افراد نقش دارند و استفاده از  اسالمی ایرانی که در شکل

ستند. ضروری است مسئولین فرهنگی برای نهادینه کردن فرهنگ استفاده از فضای مجازی بر اساس آگاهی مهم ه
زنان اگر یزی مدونی داشته باشند چراکه ر برنامهی افراد ا رسانههای اسالمی و باال بردن آگاهی و سواد  ارزش

کنند و همین سبب کاهش میهای فضای مجازی را بدانند هر محتوایی را از زندگی خصوصی خود منتشر ن یبآس
شود. یممجازی  اثرات مخرب ناشی از فضای

یرانیا یاسالم يارائه الگو. 2
و  دهیمجسم د یها باورمند خود را در چهره یها است و دوست دارد ارزش ریپذین و اسوه انسان فطرتًا الگو گز

 ابدیاسالم آشنا نشده تا در خیبزرگ تار یها تیشخص با دیکه با چنان زن مسلمان آن هامروز ین،باوجودا د.کنی همانندساز
د.را حفظ نمودن شیخو یشرافت و منزلت انسانی، وقار و متانت در جامعه اسالم که آنان چگونه با حضور توأم با
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 چهیباز ،از آن یو الگوبردارس) ( یکبر نبیو ز س)( یهمرض یزهرا یرفتار وهیمسلمان با شناخت شزن 
). ٥٩، ص١٣٨٦(اسحاقی،  رسد یم زهیو پاک بهیط اتیو به ح شود ینم یو عامل فساد گستر ردیگ ها قرار نمی هوس

 یالگو یها الزم است و اگر در جامعه اسالم توأم با سعادت انسان یزندگ یتوجه داشت که وجود الگو برا دیبا
 یگذارد و اگر جامعه اسالم یم تیپا به عرصه فعال یغرب یالگو، وجود نداشته باشد یرانیا یبر فرهنگ اسالم یمبتن

 توانند یکه م یانزن ،زنان با عظمتی، نبیز یالگویی، زهرا یالگو یعنی ،کند تیترب یاسالم یبتواند زنان را با الگو
ای،  (خامنه خود نائل آمده است یقیبه مقام شامخ حقزن  وقت آن د،را تحت تأثیر خود قرار دهن یخیو تار ایدن

 ).٢١ص ،١٣٩٨

 یکه برا یتمام ابعاد دیفرما یو مکند  عرفی میوجود حضرت زهرا (س) مرا نمونه انسان کامل ره) ( ینیخمامام 
(مکتبی و هدایتی،  در فاطمه زهرا (س) جلوه کرده و بوده است ،انسان متصور است کی یزن متصور است و برا

تواند عاملی  حدوحصر می یببا انواع جذابیت و تنوع  کننده سرگرمعنوان محیطی  ). فضای مجازی به٤٨، ص١٣٨٧
ی بیش از مردان مدیر تفکر در نهاد خانواده ا جامعهینکه زنان هر به اییر سبک زندگی افراد باشد، با توجه تغبرای 

واسطه الگوهای مبتنی بر فرهنگ غربی در فضای مجازی اغلب، زنان را هدف  ییر ذائقه و سبک زندگی بهتغهستند 
که  توان خودنمایی زنان در فضای مجازی را نتیجه پذیرش الگوی غربی دانست درحالی دهد بنابراین می ار میقر

تعریف زن موفق در الگوی اسالمی ایرانی مبتنی بر رشد فردی، خانوادگی و اجتماعی است که ارزشمندی زن در 
توجهی به الگوی زن مسلمان  ه زن دارند. بیی ببعد تکابعاد متفاوت را در پی دارد برخالف جوامع غربی که نگاه 

 اتیبه ح حیصح یزنان با الگوبردار شود درواقع بیگانه تلقی می عامل مهمی برای الگوپذیری غربی و نفوذ فرهنگ
ْنثَ . «دنرس یم بهیط

ُ
ْو أ

َ
ُه َحیاًة َطیَبًة ۖ َولَ  ٰی َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن َذَکٍر أ ْحَسِن َما َکاُنوا یْعَمُلوَن َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَلُنْحییَنّ

َ
ْجَرُهْم ِبأ

َ
ُهْم أ یَنّ » َنْجِز

پاک  یاتیکه مؤمن است، او را به ح یزن، درحال ایانجام دهد، خواه مرد باشد  یا ستهیهر کس کار شا ).٩٧(نحل: 
 داد. میخواه دادند، یکه انجام م یاعمال نیها را به بهتر و پاداش آن میدار یزنده م

 و منزلت زن گاهیجا نییتب. 3
یگاه به جانگاه درستی  یگاه افراد ،کنیبرخوردار باشد ول ییباال ارزش از است که نیا یدر پًا ذات یهر انسان
ْنثَ اَ یا «خود ندارند 

ُ
اُس ِإَنّا َخَلْقَناُکْم ِمْن َذَکٍر َوأ ْکَرمَ  ٰی یَها الَنّ

َ
َه َعِلیٌم َوَجَعْلَناُکْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإَنّ أ ْتَقاُکْم ۚ ِإَنّ الَلّ

َ
ِه أ ُکْم ِعْنَد الَلّ

را  گریکدیتا  میقرار داد ها لهیو قب ها رهیو شما را ت میدیمرد و زن آفر کیما شما را از  ،مردم یا )،١٣(حجرات: » َخِبیٌر 
گاه است شماست؛ خداوند ینشما نزد خداوند باتقواتر نیتر ی) گرامست،ین ازیها مالک امت (این د؛یبشناس  .دانا و آ

و تن  ییخود داشته باشند به خودنما یقیت و منزلت حقینسبت به شخص ی، علم و آگاهیا زنان در جامعهاگر  
 کسی) نادان ٢٠٤، ص١، ج١٣٧٨ ی،(آمد »َاْلَجاِهُل َمْن َجِهَل َقْدَره: «فرمایند یم (ع)یپردازند. امام عل ینم یینما

دارند با انتشار  یاسالم یکه با مبان یواسطه خصومت به یمجاز یزنان در فضا یاست که قدر خود را نداند. گاه
 یجذب مخاطب و حت یبرا یظاهر های یباییعنوان مدل حجاب، از ز به یاخود و  یاز زندگ یشینما ییها صحنه
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گاهزن یبرخ یو گاه پردازند یفضا م ینآمد به تبرج در اکسب در  یبرا  یقینسبت به منزلت حق یان بر اساس ناآ
سته و یت شایشخص یدگاه اسالم زن دارایاز د که یدرحال شوند یم یمجاز یدر فضا ییخود مرتکب خودنما

ت برسد و مصداق تحقق فلسفه یانسان یمراتب عال کرده و به یتواند مدارج کمال را ط یاست که م یاله یتیموقع
 . حمت استر گاه ینش انسان و افق روح و تجلیبخش آفر نتیجود زن زفه خدا گردد. ویخل یعنیخلقت 

ت. اس نشیجمال آفر وجودشزن مظهر ظرافت و . ستیاو ممکن ن دونزن مدرسه بشر است و کمال مرد بدامن 
 ییرا رها تیامی، فرزند تیبا ترب تواند یاساس م نیخانواده است بر هم طو محی زن یاصالح جامعه درگرو تقوا

) برخالف غرب که به زن نگاه کاالیی دارد و ارزش و جایگاه زن را بیشتر معطوف ٤٠، ص١٣٨٩(شیخانی،  بخشد
 سل راآن ن یکنند که مردها یگذار هیکه سرما ستیالزم ن چهی شد، فاسد نسل کیاگر زن داند.  به جسم وی می

زن هم  تیاهم ،تمام آن نسل فاسد خواهد شد گریسال د بیست ر،گیسال د پانزده ،گرید الده س، نه ،فاسد کنند
ای،  (خامنه زن است که پرورنده است نیا ،است کننده یتزن است که ترب نیا نکهیخاطر ا یجهت است برا ازاین
کسب جایگاه  به دنبال) بنابراین اگر زن ارزش حقیقی خود را بداند با خودنمایی در فضای مجازی ٣٣، ص١٣٩٨

.رود نمیکاذب برای خود 

گیري بندي و نتیجه جمع
 ندیدر فرا یرگذارتأث یها روشچیستی و  یمجاز یزنان در فضا ییعلل خودنما حاضر به بررسیپژوهش 

نشان داده شد که  .پرداختبحران  نیحاصل شده از ا یها بیمقابله با آس یی برایراهکارهانیز ارائه آنان و  ییخودنما
دوره  درها  آن یبررسگری در حضور فردی و اجتماعی زنان ریشه در علل و عوامل متعددی دارد که  جلوه مثابه بهتبرج 

علل  ینتر وصف، مهم ینشده است. با ا یچیدهپ یها و ارتباطات مجاز شبکه یگاهجا یتمعاصر به جهت تقو
نفس  عزت یاء،شود؛ ضعف ح یمتقس تواند یم یو اجتماع یبه دو سطح علل فرد یمجاز یزنان در فضا ییخودنما

کرد  یتلق یمجاز یو تبرج در فضا ییخودنما ین علل فردیتر از مهم توان یرا م یمانو ضعف ا یتبحران هو یین،پا
 ین علل اجتماعیتر به جنس مخالف از مهم یشو گرا یدر انتخاب سبک زندگ یزدگ غرب یت،و کسب موقع

، ییجو و رقابت یتهاجم فرهنگ یی،مدگرا یرنظ هایی ینهزم یاریعلل به  یناست. ا یمجاز یدر فضا ییخودنما
 فضایدر حوزه  آنومیکی وضعیت چنینکنترل  برای راهکارهاییبه دنبال  بایداند که  کرده تشدیدرا  خودنمایی فرایند

و  یمجاز یاز فضا یرانیا یاسالم یالگو ارائهها،  آن ای رسانهسواد  افزایشدادن به نسل جوان و  آگاهیبود؛  مجازی
.دینما یریجلوگ یدنوپد یفضا ینا های یباز آس تواند یم یتوجه قابل یزانو منزلت زن تا م یگاهجا یینتب

منابع
یم-  .قرآن کر
ی.قم: انتشارات مکتب االعالم االسالم، ١، جاللغة سییمعجم مقاق)،  ۱۴۰۴( ،فارس، احمد بن فارس ابن-
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، قم: انتشارات مرکز و حجاب) رتیغ ا،یدر ح ی(کاوشعفاف  دیمروار )، ۱۳۸۶( ،حسن دیس ،یاسحاق -
 یما.صداوس یاسالم یها پژوهش

 ی.تهران: نشر فرهنگ اسالم، ٢-١، جغررالحکم و دررالکلم)، ۱۳۷۸( ،عبدالواحد بن محمد ،یآمد -
 .نی، تهران: انتشارات نخستیقراچه داغ ی، ترجمه مهرنفس عزت)، ۱۳۸۷( ،لیبراندل، ناتان -
، ترجمه مسعود کوثری و حسین حسنی، تهران: انتشارات ی سایبرها فرهنگدرآمدی بر )، ١٣٨٩بل، دیوید، ( -

 شناسان. جامعه
 .ثیدارالحد یفرهنگ یسسه علمؤ، قم: انتشارات مایدر فرهنگ ح یپژوهش)، ۱۳۸۴( ،عباس ده،یپسند -
ابعاد، آثار و  ،یر یشگی(شناخت، پ» یستر یه« یو جلوه گر  ییخودنما، )۱۳۸۷( ،نیحقجو، محمدحس -

 .(ع)یالمهد ، قم: انتشارات انصاردرمان)
 ی.انقالب اسالم یفرهنگ ی، تهران: انتشارات مؤسسه پژوهشزن یالگو)، ۱۳۹۸( ی،عل دیس ی،ا خامنه -
، تهران: انتشارات مؤسسه و تجدد یو مسائل زنان در فرهنگ اسالم گاهیجا)، ۱۳۹۸( ،ـــــــــــــــ  -

 .یانقالب اسالم یفرهنگ یپژوهش
 .سسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهرانؤتهران: م، ١٢، جنامه دهخدا لغت)، ۱۳۷۳( ،اکبر یدهخدا، عل -
 .هی: انتشارات دارالشامروتی، بمفردات الفاظ القرآنق)،  ۱۴۱۲(، بن محمد نیحس ،یراغب اصفهان -
ی کاربران ایرانی ا رسانهی بازنمایی بدن الگوهاشناسی  گونه«)، ١٣٩٦راودراد، اعظم و گلناز گیشنیزجانی، ( -

 .٢٦٨، ص١٠شماره ی نوین، ها رسانه، نشریه مطالعات »شبکه اجتماعی اینستاگرام
 ی.، تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسالمزشیو انگ ازین یها یتئور )، ۱۳۷۴( ،اعظم ک،ین یمیرح -
 یاسالم یها انتشارات مرکز پژوهش، قم: اسالم دگاهیاز د ییگرا تجمل)، ۱۳۸۲( ،رضایرستگاران، عل -

 .رانیا یاسالم یجمهور یمایصداوس
یه جامعه)، ١٣٨٤ریتزر، جورج، ( - ، ترجمه محسن ثالثی، تهران: انتشارات شناسی در دوران معاصر نظر

 علمی.
، ترجمه ارتباطات اجتماعی جدید در عکاسی، زندگی دیجیتالی در اینستاگرام)، ١٣٩٩سرافینلی، الیزا، ( -

 سلیمانی ساسانی، تهران: انتشارات سوره مهر.مجید 
 روشن. یها ، بوشهر: نشر زمزمهبانوان علل و راهکارها ییخودنما) ۱۳۸۹(، حسن ،یخانیش -
 ی.قم: انتشارات فرهنگ اسالم، ٢٤، جالقرآن و السنه ریتفس یالفرقان فق)،  ١٤٠٦( ،محمد ،یتهران یصادق -
 .انتشارات نور السجاد، قم: راز حجاب)، ۱۳۸۹( ،مسعود ،یاری یصف -
، فصلنامه »های اجتماعی مجازی در میان کاربران ایرانی بررسی نفوذ شبکه«)، ١٣٨٩پرور، حمید، ( ضیایی -

 .٢٤، ص٤، شماره ٢٠رسانه، سال 
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، شماره ٧نور، سال  آورد ره، فصلنامه »ها و مخاطرات یبآسفضای سایبر، «)، ١٣٧٨طارمی، محمدحسین، ( -
 .٣٣، ص٢٢

، مشهد: انتشارات دانشگاه علوم آن یتیبه آثار ترب ینفس در فقه با نگاه عزت)، ۱۳۹۸( ،عفرج دیس ،یعلو -
 ی.رضو یاسالم

 .، قم: انتشارات مسجد مقدس جمکرانیو آزاد نید)، ۱۳۸۷( ،نیمحمدحس ا،ین میفه -
 .قم: انتشارات گلستان ادب، حجاب دختران)، ۱۳۸۷( ،فاطمه ،یقاض -
 .از قرآن ییها درس یتهران: انتشارات مرکز فرهنگ، ٧، جنور ریتفس)، ۱۳۸۵( ،محسن ،یقرائت -
 پور، تهران: مرکز. یانک، ترجمه مسعود نمود خود در زندگی روزمره)، ١٣٩٢گافمن، الف، ( -
امام  یو پژوهش ی، قم: انتشارات مؤسسه آموزشیتهاجم فرهنگ)، ۱۳۸۱( ی،محمدتق ،یزدیمصباح  -

 ).(رهینیخم
 ).(ره ینیامام خم یو پژوهش ی، قم: انتشارات مؤسسه آموزشرستگاران )،۱۳۸۸( ،ـــــــــــــــ  -
، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد میکلمات القرآن الکر  یف قیالتحق)، ۱۳۶۸( ،حسن ،یمصطفو -

 ی.اسالم
 .، تهران: انتشارات صدراله حجابئمستا،  بی ی،مرتض ،یمطهر -
 .هیاالسالمالکتب تهران: انتشارات دار، ١ج، نمونه ریتفس)، ١٣٧٤( ،ناصر ،یرازیمکارم ش -
 .هیتهران: انتشارات دارالکتب االسالم، ٦، جقرآن امیپ)، ۱۳۸۶( ،ـــــــــــــــ  -
، قم: انتشارات مرکز ینیامام خم دگاهیزن و خانواده از د)، ۱۳۸۷( ،یتیهدا ی، سید محمد و سعیدمکتب -

 یما.صداوس یاسالم یها پژوهش
ارتباطات اجتماعی جدید در عکاسی، )، ١٣٩٩)، به نقل از سرافینلی، الیزا (٢٠١١مندونی و دیگران، ( -

 ، ترجمه مجید سلیمانی ساسانی، تهران، انتشارات سوره مهر.زندگی دیجیتالی در اینستاگرام
ه گودرز میرانی، ، ترجمهای ارتباطات یهنظر و رفتار ـ حلقه مفقود در  ها رسانه)، ١٣٨٧میرووتیز، جاشوا، ( -

 تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری.
: انتشارات روتیب، ١، جو المستنبط المسائل لیمستدرک الوسا ،ق) ۱۴۰۸( ی،بن محمدتق نیحس ،ینور -

 .التراث اءیالسالم) الح همی(عل یتسسه آل البؤم


