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 چکیده
های مختلف زندگی بشری ات خود را در عرصهتأثیرباشد که دی منسجم و یکپارچه میفراین شدنجهانی

توانسته است  ،ویژه فضای مجازیبه ،ازجمله هویت ملی نشان داده است. این فرایند ازطریق ابزارهای مختلف

های فروملی)قومی( را دیگر هویتهای فراملی را فراهم کرده و ازسویگیری هویتسو موجبات شکلیکاز

-نکتهرفته هویت ملی را در جوامع گوناگون با چالش مواجه ساخته است. همتقویت کند که این مسائل روی

 حاضر با چنینیز درحالو تاریخی ن عنوان هویتی کهنهویت ملی ایران بهاست که  این جامهم در این ی

از  توانسته استشدن و فضای مجازی به ایران جهانیفرایند که نفوذ طوریبه هایی مواجه شده است؛چالش

شان یعنی ایرانیت و هویت ملیترِ ابعاد اصیلنسبت به  ایران بسیاری از اعضای جامعة گرایشبر  سویک

ملی)هویت جهانی(  ها نسبت به بُعد مدرن هویتش آنبر گرای گذاشته و درمقابل منفی تأثیر اسلامیت

ی قومی ایرانی نسبت به هویت هازیادی از اعضای گروه دیگر موجب افزایش گرایش تعدادزسویبیفزاید و ا

، استمرار این حاضر مقالة منفی بگذارد. به باور تأثیر شاننسبت به هویت ملی گرایش آنانبر شان شده و قومی

تواند میهای مناسب و کارآمد ازسوی دولت جمهوری اسلامی سیاست و اجرای م اتخاذوضعیت درصورت عد

های اتخاذ سیاستتواند با می مذکور پژوهش، دولتاین  نجامد. از دیدگاهلی ایران بیبه تضعیف هویت م

نسبت به  ایران و موجبات تقویت گرایش اعضای جامعةهای فوق پرداخته مناسب و کارآمد به مقابله با چالش

 روش در این مقاله ازلازم به ذکر است که  ایران را فراهم نماید.هویت ملی خود و تحکیم  ملی هویت

  لیلی بهره برده شده است.تح–توصیفی

 

 :هاکلید واژه

 ی، هویت قومی.فرامل شدن، فضای مجازی، هویتهویت ملی ایران، جهانی
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 مقدمه

زی برای هویت ملی شدن و فضای مجااز فرایند جهانیهای ناشی هدف این مقاله بررسی چالش

اهمیت و ضرورت انجام  طورکلیباشد. بهها میچالش راهکارهایی جهت مقابله با آن ایران و ارائة

کمک  و در جامعه همبستگی ملی در ایجاد هویت ملیخاطر نقش مهم سو بهازیک پژوهش حاضر

شدن و اساسی فرایند جهانی اتتأثیرخاطر دیگر بهیو ازسو یابی کشور به ثبات و توسعهبه دست

 باشد. فضای مجازی بر هویت ملی در ایران می
واجه شده است که ازنگاه این م های اساسیبا چالش در جوامع مختلف هویت ملی امروزه    

 زا ای است کهشدن، پدیدهجهانیاند. وجود آمدهشدن بهفرایند جهانی گسترش ةدرنتیج ،پژوهش

ازطریق ابزارهای  این پدیده. و در سالیان اخیر گسترش یافت شدمطرح  به بعد قرن بیستم نیمة

مجازی یکی از  که فضای بگذارد تأثیر جوامع مختلفدر  ملی هویت انسته است برمختلفی تو

 باشد. ها میترین آنمهم

گذار بر هویت ملی در تأثیره است که منابع معرفتی و عوامل گسترش فضای مجازی موجب شد    

ای از و افراد این جوامع به درک تازهتر شود تر و گستردهجوامع مختلف نسبت به گذشته، متنوع

 هویت ملی جوامع ةهایی در عرصجودآمدن دگرگونیباعث به ئلهاین مس ؛بودن خود برسندکسیچه

و این فضا نقش  ای را بهفضای مجازی، توجه ویژه حوزةهای اخیر در پژوهشگشته است. 

کنند های اجتماعی معطوف کرده و بیان مییابی افراد و گروهفرایند هویت در زمینة های آنقابلیت

گذارد، هویت برجای می عرصة ات مثبتی که درتأثیرها و فضای مجازی علیرغم فرصتکه 

 تواند موجب تضعیف هویت ملِی جوامع گردد. آفریند که مینیز می هاییچالش

گیری، موجب شکل اساسی آنات تأثیردگی و فراگیربودن فضای مجازی و گسترطورکلی به    

 های فراملیهای ملی یعنی هویتشدنِ الگوهای هویتی دیگری غیر از هویتتقویت و برجسته

ها ترجیحات و اولویت تعیین و انتخاب تزلزل در فروملی)قومی( و درنتیجه، ایجاد های)مدرن( و هویت

بسیاری از جوامع  ن سطوح هویتی مذکور و شکاف و تعارض هویتی و تضعیف هویت ملی دردرمیا

ات تأثیرهای مقاومت دربرابر گیری هویتبه شکل توانالبته درکنار این مسئله، می گشته است.

در چارچوب  بررسی آنکه  در شماری از جوامع نیز اشاره کردشدن و فضای مجازی جهانی

 گیرد.قرار نمی موضوعی این پژوهش

از ناشی  اساسی هایامروزه با چالش نیز ایران هویت ملیاست که  اینجا در ایناساسی  ةنکت    

 .ها قرار گرفته استآن ات گستردةتأثیر مواجه شده و در مسیر و فضای مجازی شدنفرایند جهانی

درمعرض  ی از آنانبسیار، مذکورهای پدیدهایرانیان با  مواجهة درنتیجة ودر سالیان اخیر 

 .اندهویت ملی خود قرار گرفته کیستی و اساسی در زمینة هایپرسش
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باشد: رُکن اول ایران می اصلی یا لایةرُکن  لی ایران دارای سه، هویت ممقالهاین از دیدگاه     

 انبسترهایی هستند که هویت ملی ایر ها درواقعاین کن دوم اسلام و رُکن سوم مدرنیته؛باستان، رُ

تر و را اصیل ، ارکان ایران باستان و اسلامحاضر پژوهشکه  ها شکل گرفته است. هرچنددر دل آن

شدن ایرانیان با جهانی ة مواجهةدرنتیج و امروزه جا آن است کهمهم در این نکتة داند.تر میبنیادی

لی ایران و فضای مجازی، در میزان گرایش بسیاری از آنان نسبت به ارکان و کلیت هویت م

 است. غییراتی صورت گرفتهت

ایران در  تعداد زیادی از مردم حاضرکه درحالدهند نشان می و شواهد شدهمطالعات انجامنتایج     

در تحول  ارند و همین مسئله موجبفضای مجازی قرار د تأثیرتحتبسیار  شانزندگی روزمره

بستگی بسیاری از آنان نسبت به گفت دلتوان که میطوریبه ؛آنان شده است های هویتینگرش

شان یافتن است و در مقابل بر گرایشدرحال کاهشافته و یا کاهش ی تر هویت ملیمبانی قدیمی

های قومی گروههمچنین  .شودافزوده شده یا میو هویت جهانی  ملی درن هویتنسبت به بُعد م

 که این فضاطوریبه ؛اندبسیاری پذیرفته یرتأثاز فضای مجازی  یز ازجمله اقشاری هستند کهایرانی ن

ضرر هویت قومیشان به نسبت به هاهی از اعضای این گروهتوجشمار قابل گرایشبر توانسته است 

در صورت عدم اتخاذ  این وضعیتاین است که استمرار  بر اعتقاد مقاله. شان بیفزایدهویت ملی

عیف هویت ملی ایران تواند به تضمی ی اسلامی،های مناسب و کارآمد از سوی دولت جمهورسیاست

 های مذکور برآمد.بایست درصدد مقابله با چالشبنابراین می نجامد؛بی

شدن خود بخشی از جا که فرایند جهانیاز آن که به ذهن برسدال جا این سؤممکن است در این    

های هویت ملی ایران نام برده ز لایهعنوان یکی ابوده و در تحقیق حاضر نیز از مدرنیته به مدرنیته

ها و الگوهای فرهنگی شدن یعنی گسترش ارزشتوان پیامدهای جهانیشده، بنابراین چگونه می

ه این است که ران دانست؛ در پاسخ، ادعای مقالغربی در سطح جامعه را چالشی برای هویت ملی ای

های این شدنِ شاخصهبا غالب دهد، اماین را تشکیل مهویت ملی ایرا اگرچه مدرنیته یکی از ارکان

آن یعنی ایرانیت و اسلامیت، گرایش افراد  در سطح جامعه نسبت به دیگر ارکان از هویت ملی رُکن

یابد و این مسئله درکُل، موجب شان کاهش میویژه بُعد اسلامی هویت ملینسبت به ابعاد اخیر به

 دربارة آنتواند با دیدگاه اصلی پژوهش نمی مسئلة اساسبراینضعیف هویت کلان ملی خواهد شد. ت

 بودنِ هویت ملی ایران در تعارض باشد. ایلایهسه
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 مبحث نظری

 مفاهیمتعریف  الف(

 هویت ملی.1

 ,Pooleباشد)میها زیربنای سایر هویت و سطح هویت جمعیترین مهمترین و عالی هویت ملی

2003; Woodward, 2000). باید میان هویت ملیِ کشور و هویت ملیِ اعضای  عریف هویت ملیدر ت

ها و آثار مادی، زیستی، ای از نشانهکشور، مجموعه منظور از هویت ملیِ جامعه، تفکیک قائل شد.

هویت مقصود از  شود.ها و جوامع از یکدیگر میتو اندیشگی است که موجب تفاوت مل فرهنگی

نسبت به اجتماع ملی و  ی آنانوفادار خاطر، تعهد وحساس تعلقآگاهی و ا اعضای جامعه، ملیِ

 هایهویت :مواجه هستیم کلی ، با دو دستةکشورها ملیِ هویت با رابطه در باشد.می آن ةندسازعناصر 

در  های ناسیونالیستیو اندیشه های ملیدولت ثر از ظهورأمت مدرن ایجاد شده و که در دورة ایملی

ای های ملیهویتو  کشورهای کنونی جهان،مانند اکثر باشند. می هم و نوزدهماروپای قرون هجد

 اندهتوانست و در فراخنای تاریخ گرفته شکلهای ملی در اروپا، دولتپیدایش از قبل ها قرنکه 

 نکتة. ران، چین، مصر و یونانای مانند کشورهای. کنندخویش را حفظ  و موجودیت پویایی ،پایداری

و  بودهامری ثابت و تغییرناپذیر نپدیده یا  این هویت، است که این رابطه با هویت ملی در دیگر

 .باشدهمواره بر اثر عوامل مختلف در معرض دگرگونی و تحول می

 

 شدنجهانی .2

اجتماعی دچار تغییر و لحاظ اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و که دنیا را به استفرایندی  شدنجهانی

مختلف  افرادو ، کشورها آن، مناطق و گسترش گیریشکل ةکه درنتیجوریطبه ؛تحول ساخته

، ای از جهان، مناطقاند و هرگونه تغییر و تحولی در گوشهوابستگی بیشتری به یکدیگر پیدا کرده

-پروسه میمثابه یک شدن را بهحاضر جهانی مقالة. دهدقرار می تأثیردیگر را تحت  افرادو  کشورها

این  های مختلف ازجمله هویت ملی نشان داده است.ات خود را در حوزهتأثیردریج تکه به داند

باشد. می بر بُعد فرهنگی آن که تمرکز مقاله و فرهنگی استدی، سیاسی اقتصا دارای ابعاد پدیده

فرایندها و عواملی دانست که هرگونه محدودیت  یتوان دربرگیرندهمیشدن را بُعد فرهنگی جهانی»

موجب گسترش ( و 111 :1381 ادریسی،«)عی را تعدیل کردهماار فرهنگی زندگی اجتو بست

؛ 10 :1381 محمدی،گل)شده است شدنِ افق ذهن و دید بشرو جهانی ارتباطات فرهنگی جهانی

ربی در فرایند ی فرهنگ غها و مباناست که حضور ارزش مهم این نکتة (.11 :1381 میرمحمدی،

و این همان چیزی است که از آن با عنوان گسترش  باشدمی هادیگر فرهنگتر از جدی شدنجهانی

 عبارتی،به (؛151-158 :1381نیا، شود)شهرامی یاد میهانهای محوری مدرنیته در مقیاس جویژگی
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گیدنز  ؛1322گیدنز، های آن دانست)گیرشدن شاخصهته و جهانتوان امتداد مدرنیشدن را میجهانی

 (.1321، الف، واترز 1328

 

 فضای مجازی .3

های جدید ارتباطی فضای مجازی عنوانی برای دنیایی نوظهور در عصر پیدایش و گسترش رسانه

: 1311نسب، زاده و انصاریگذرد)هاشمیاست که بیش از دو سه دهه از رواج آن در جهان نمی

 سریع و فراجغرافیایی هایمحیط الکترونیکی است که ارتباط انسانی را به شیوه ی مجازیفضا. (71

 –جهت که برخاسته از اطلاعات نامرئیسازد و ازآنمستقیم میسر می طوربا ابزارهایی خاص و به

های اینترنت، ماهواره و شبکه(. 1311میرمحمدی، گیرد)اطلاعاتی است، اشکال متفاوتی به خود می

های از ویژگی مجازی یفضا باشند.لی فضای مجازی میهای اصاجتماعیِ تلفن همراه، جلوه

ها، سازی اطلاعات و آزادی انتشار آنبودن، ظرفیت بالای ذخیرهچون: دیجیتالی فردیمنحصربه

بودن کاربران، ناشناختهفضا، گمنامی و  بودنیزیکی، جهانیهای فبودن فاصلهبودن، نامحسوستعاملی

  و ... برخوردار است. های ملیودن به قوانین مدنی دولتمحدودنب

 

 شدن و فضای مجازی بر هویت )با تکیه بر دیدگاه آنتونی گیدنز(جهانی تأثیر. 3-1

 اشارةجهانی شدن و فضای مجازی بر هویت، لازم است  پیش از بیان دیدگاه گیدنز دربارة تأثیر

طورکلی نسبت این دو به صورت گیرد. شدن و فضای مجازیجهانی نسبتچگونگی  کوتاهی به

شود، برای بسیاری از افراد مسئله شدن مطرح میوقتی واژه جهانی»ی است که اگونهبه پدیده

بشری  جامعة (.307 :1381نیا، شهرام«)شودمی فناوری و انقلاب ارتباطات تداعیفضای مجازی و 

جمعی و وسایل ارتباط ه کرده که عصر نخستین آن با توسعةای را تجربتاکنون دو عصر رسانه

بعد که با توسعه و ادغام  گرایی شد. دورةنوعی حامل فرستندهیام، بهگسترش جغرافیایی پ

های ارتباطی و اطلاعاتی و دسترسی سریع مخاطبان به اطلاعات همراه بود و مخاطبان نقش فناوری

زاده و هاشمید)کید شولید پیام یافتند، بر مفهوم جامعة اطلاعاتی تأتری در فرایند تمحوری

طور های اجتماعی بهسبک زندگی و دورنمای دگرگونی که در آن، (711 :1311نسب، انصاری

ای امروزه فض» .پذیردمی اطلاعاتی وابسته بوده و از آن تأثیر هایو فناوری ای به اطلاعاتفزاینده

ها گیر در زندگی فردی و اجتماعی انساننحوی بارز و چشمکه به است مجازی چنان گسترش یافته

(. ظهور و گسترش 7 :1310پور، لی)نظری و ق«دکنآفرینی میره زمین نقشمختلف کدر نقاط 

های ارتباطی مجازی در ساختار تعاملات انسانی دگرگونی بنیادی ایجاد کرده و ارتباطات رسانه

( و موجب 110 :1310سوار و دیگران، زاده)قربانممکن ساخته را فراتر از زمان و مکانانسانی 
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نقش فضای  گراین مسئله نشان پذیری جوامع از یکدیگر شده است.تأثیرو گذاری تأثیرافزایش 

 تأثیرکه از فضای مجازی  های مهم جوامعیکی از عرصهباشد. شدن میمجازی در فرایند جهانی

 باشد.میها آنهویت ملی  ،رفته استپذی

 عرصةضای مجازی بر شدن و فجهانی تأثیربررسی  برای توان از آنی که میهایازجمله نظریه    

معنای مدرنیته و به شدن را ادامةگیدنز جهانی باشد.می ی آنتونی گیدنزرد، نظریههویت استفاده ک

شدن ارتباطات و جهانی گیرد. از نظر اوجهانی درنظر می وابستگی متقابل و فزاینده در سطح

پیوستگی جهانی و همص بهترین شاخهای جدید اطلاعاتی و ارتباطاتی)فضای مجازی( مهمآوریفن

توانیم ما می شد. گیدنز معتقد است که درنتیجة گسترش فضای مجازیباتشدید روابط اجتماعی می

ای از جهان ارتباط برقرار کنیم؛ زدن در هر زمان و با هر کسی در هر نقطههمبهدر یک چشم

یت را تغییر داده و موجب ارتباطی آنی که بسیاری از جنبه های زندگی اجتماعی بشر ازجمله هو

های اجتماعی زندگی روزمره و سنت ،های جدیدهویتاین  شود.می« های جدیدهویت»گیری شکل

محصول آن  که دنانجاممعنای جدیدی از خود برای افراد بشر میدهند و بهمیقرار  تأثیررا تحت 

های فردی در عصر . از نظر وی، هویتباشدمی« سیاست انتخاب»یا « سیاست زندگی»نیز 

جهانی  دنبال عناصر مدرن در عرصةسنتی بهشدن با خروج از چارچوب تنگ اجتماعی و جهانی

کنند تا با الگوهای مصرف و علقه و تعهد خود به یک سبک زندگی گردند. افراد سعی میمی

ندگی، مربوط به شیوة زندگی فرد است و مشخص، هویت خویش را تعریف کنند. سیاست ز

که در آن دیگر سنت  گری در یک محیط بازاندیشانه استتلاش مداوم فرد برای گزینش دارندةدربر

شدن به روایت معیارهای زندگی روزمره ندارد. بنابراین هویت انسانِ عصر جهانی نقشی در ارائة

هویت بودن یالمعنای سگیدنز، از خصلت بازاندیشانه یا بازتابی برخوردار است؛ بازتابندگی هویت به

ویژه ظهور فضای مجازی است)گیدنز، تغییر شرایط فرهنگی و اجتماعی و به و تغییر آن درنتیجة

 ب(.  1328الف؛ گیدنز،  1328گیدنز،  ؛1322

تغییر مسیر  شدن معتقد است کهدر رابطه با تقویت هویت قومی در عصر جهانیهمچنین گیدنز     

-های محلی باعث میها بر فرهنگش کنترل آنشدن و کاههای ملی در عصر جهانیقدرت دولت

های محلی، احیا شده و سر ناسیونالیسمها و هویتهای بومی و نوع جدیدی از شود که هویت

زیستی توان آن را همدهد که میوی تبیینی را موردتوجه قرار می (.713 :1317برآورند)سلیمی،

نشینی شدن، شاهد تعامل و همدوران جهانیمعنا که در های جمعی خرد و کلان نامید؛ بدینهویت

که وجود یکی دال بر ضدیت با های جمعی کلان هستیم بدون اینهای جمعی محلی با هویتهویت

های شدن، هویت(.به اعتقاد او، در عصر جهانی15 :1315باشد)قادرزاده و احمدپور، ی وجود دیگر

های جهان، هویت ملی درحال ملت در همة یابند و تقریبا  بیشتری میفرهنگی محلی امکان بروز 

شدن، ما (. به باور گیدنز، در شرایط جهانی15-71 :1381و بازاندیشی است)گیدنز،  نظرتجدید
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دنبال های فرهنگی را بهشاهد ظهور و بروز مناطق فرهنگی نو خواهیم بود که نوع جدیدی از هویت

پیوندهای اجتماعی تنها در  فرهنگی و نیزهای شود که هویتشدن موجب میخواهد داشت. جهانی

ها، دلیل فشار و کنترل دولتای که بهها و نیروهای محلی ها نبوده و هویتملت –دولت  محدودة

د های جدیها و فرهنگشوند. نیروها، گرایش ، دوباره سربرآورده و احیاامکان ظهور و بروز نداشتند

 .(713 :1317 )سلیمی،چنان با روابط سنتی حفظ کردهمهای سنتی توان در قالبرا نمیشده احیا 

 

  هویت ملی ایرانماهیت و ارکان  ب(

ای معتقدند گیری هویت ملی در ایران دو دیدگاه کلی وجود دارد: عدهشکلماهیت و در خصوص  

اروپای قرون هجدهم و  های ملی درثر از ظهور دولتأخر و متأای متهویت ملی در ایران، پدیده که

توان کشور ایران، می ةدلیل قدمت تاریخی گستردند که بهای دیگر بر این باورو دسته وزدهم استن

است که هایی از وجود مفهوم هویت ملی را در ایران باستان جستجو کرد؛ دیدگاه اخیر معتقد نشانه

زدهم در های ملی قرن نوها قبل از دولتگیری هویت ملی، قرنشکل ةعنوان شالودمفهوم ملت به

با دیدگاه  پژوهش حاضر .(112-111 :1315آبادی،کشور ایران وجود داشته است)قاسمی و ابراهیم

ها شود، قرنعنوان هویت ملی ایران یاد میچه از آن تحتآنطورکلی به .باشدعقیده میدوم هم

خویش  و استمرار پویایی ،تاریخ توانسته است پایداری طولو در  هایجاد شد باستان و در دورة پیش

 ند. را حفظ ک

ایران باستان، اسلام و  رُکنسه  دارای -گونه که پیشتر نیز بیان شد همان - ایران هویت ملی    

هویت  ،عبارتیبه .اندساختهمند بهرهتاریخی از خود مختلف  ادواردر  راآن  کهباشد می مدرنیته

ایران باستان، اسلام و مدرنیته در  ةه لایاست که در بستری متشکل از سای همچون رودخانه مذکور

های متفاوت، نقش مهمی در تعریف ایرانیان از این سه منبع با غلظت. جریان بوده و هست

 که هرچند. (1381؛ رجایی،1383)ر.ک: بشیریه، اندبودنِ خود و تمایزشان از دیگران داشتهکسیچه

  ند.نسبت به بُعد مدرنیت برخوردارتری از اصالت و قدمت بیش یت و اسلامیتابعاد ایران

رغم گسترة که به یی استها، ادیان و تابوهاها، افسانهاز اسطوره ی ایران باستان مشحونلایه    

 ةمای، بندوره این درنظیری در تاریخ ایران است. یادآور استمرار و تداوم بی ،آنتاریخی دوازده قرنی 

اب و رسوم مشخص و تمایز و قرارگرفتن ایران در برابر آد فرهنگ و شدنهویت ایرانی با مشخص

 اسلام نیز مربوط به ت. لایةتشخص یاف ،ران عادلاندیشة حکم، آیین زرتشتتوران، یونان و روم با 

به  قرن به هویت ملی ایران و نوع نگرش ایرانیان چهاردهمدت به باشد کهمی عربی-اسلامی فرهنگ

تاریخ  با هم  در کورة. این دو لایه ه استها جهت دادی و سیاسی آنجهان و رفتار و ساختار اجتماع

یعنی سوم  (. در رابطه با لایة21 :1381زاده، )نقیباندشترکی رسیدهجوش خورده و به مخرج م

ها و که نفوذ ارزشطوری، بهجایگاه آن به یک واقعیت تاریخی بدل شده توان گفتنیز میمدرنیته 
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 وقاجار  اوایل دورةاز  طورکلی. بهگیری استغیرقابل نادیده ملی ایرانهویت  درن درمبانی م

های ناسیونالیستی بر محور ایجاد ، اندیشهیا مدرنیته آشنایی ایرانیان با تمدن مدرن غرب درنتیجة

 ایران و هویت ایرانی درهم آمیخت.های سنتی در مورد تعلق به ملت، با اندیشه-دولت

توان گفت که ارتباط میان ن ارکان هویت ملی ایران در فرایند تاریخی میمیا درباره رابطة     

ات اجتماعی، فرهنگی و ایرانیت و اسلامیت خصمانه نبوده و این دو، ازجمله اصلی ترین ارکان حی

کردند)احمدی، میها سازگاری برقرار داده و ایرانیان میان آنایرانی را تشکیل می سیاسی جامعة

نیز بنا به  و ارتباط آن با دو رُکن فوق (. در رابطه با مدرنیته751: 1323رجایی،  ؛11-12: 1383

گیری و ها نوعی وامهجنب از در برخی توان بین آن دو رُکن با مدرنیتهمی دلایل و شواهد تاریخی

 باشد.متنوع ایران می خود ناشی از اقتضائات جامعة که این مسئله تداخل مشاهده کرد

های دیگر به معنی نبود هویت وجود هویت ملی ایران ن است کهجا ایدر ایناساسی دیگر  نکتة    

در ایران  فروملیهای انواع گوناگونی از هویت ها در میان ایرانیان نیست، بلکهو احساس تعلق به آن

 .بیشتری دارد اهمیتهای قومی ها، هویتاز میان آن که (151-158: 1315)احمدی، ردوجود دا

جسته های برهای قومی و ملی در میان اقوام ایرانی از هویتهویتدر ادوار تاریخی، طورکلی هب

اند)امیرکافی م ایجاد شدهصورت توأبه ها تعارض وجود نداشته ومیان این هویت و شدهمحسوب می

کاری در درازنای تاریخ با هم هویتی فراقومی است که ،هویت ملی ایران .(135: 1317و حاجیانی، 

زاده و بهمنی قاجار، )رمضانباشدمیها آن رگیرندة همةدرب و یرانی پدیدار شدهاقوام گوناگون ا

 (.128: 1381چی، ؛ مدیرشانه11و  23: 1382

 

  یفضای مجازشدن و جهانی ایران با جامعة مواجهة فرایند ج(

ثر از فرایند ت مختلف متأاکنون در مسیر تغییراکه کشور ایران هم دهندة آن استشواهد نشان    

هایی در و دگرگونیها و تغییرات است. این کشور درمعرض تجربه شدن و فضای مجازیهانیج

های گسترده ارتباطات دسترسی اقشار مختلف مردم ایران به شبکه»قرار گرفته است.  هویت زمینة

از مسائل داخلی و  ها و موانع داخلی و افزایش سطح آگاهی همگانیرغم محدودیتجهانی، علی

 طوری(. به378: 1315احمدی، «)شدن بر ایران استات جهانیتأثیرهای ترین جلوهخارجی، از مهم

طور مستقیم و غیرمستقیم در زندگی اکثر شدن و فضای مجازی بهتوان گفت فرایند جهانیکه می

فضای سیاسی،  بعد به 1325 از دهة های فوقپدیدهطورکلی بهایرانیان اهمیت فراوانی یافته است. 

و  اجتماعی-تدریج رفتارهای سیاسیبهاین اتفاق  اجتماعی و فرهنگی ایران را فرا گرفت و

بسیاری از »جا آن است که در این مهم نکتة قرار داد. تأثیرهای هویتی در جامعه را تحتگرایش

بودن فضای کشور، متنوعدلایلی چون: نبود عرصه عمومی در کاربران فضای مجازی در ایران به
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 «اندو ... جذب این فضا شده اط، امکان تبادل آزادانه اطلاعاتهای مجازی در برقراری ارتبرسانه

 (.32 :1317عراقی،زادهوالقدر و قاسم)ذ

گذرد و های ماهواره ای به فضای ارتباطات جمعی ایران بیش از دو دهه میاز ورود تلویزیون    

گذشته  دو دهة-رخ داده است. در طی یکی ات زیادی در این زمینهدرطی این مدت، تحول

با سرعت روزافزونی افزایش یافته و با اغماض و  -زبانویژه فارسیبه -ایهای تلویزیونی ماهوارهشبکه

ای، شواهد و تساهل نسبی درخصوص اعمال قانون ممنوعیت مالکیت و استفاده از تجهیزات ماهواره

های ها و محبوبیت برنامههای ایرانی از این شبکهگیری خانوادهشدن بهرهستردهمطالعات حاکی از گ

درصد از  05حاضر حدود درحال. ها در نزد بسیاری از ایرانیان استهای آنخبری و سرگرمی

 (.1311زاده و زردار، ؛ علی1310)بیچرانلو، کننداستفاده می صور گوناگون از ماهوارهجمعیت ایران به

شروع حرکت ایران برای پیوستن به خیل کشورهای نیز میلادی  1115 ةآغاز دهمچنین ه    

و با پیشتازی مرکز تحقیقات  1113باشد و این کشور در سال های جهانی میمتصل به شبکه

(. گفته 10 :1315کاشانی،قادی و خلیلیفیزیک نظری و ریاضیات با اینترنت پیوند یافت)عباسی

هزار نفر بود. بر همین اساس  705کمتر از  1111ان اینترنتی در ایران در سال شود شمار کاربرمی

صورت غیردائمی کاربر میلیون نفر به 0/3صورت دائم و میلیون ایرانی به 0/7بیش از  7551در سال 

میلیون کاربر در ایران وجود  0نزدیک به  7558(. در سال 381 :1381 نیا،اینترنت بودند)شهرام

کاربران  ةمچنین جدیدترین آمارها از استفاد(. ه11 :1315کاشانی،قادی و خلیلیاسیداشت)عب

-طوریه ب ؛درصد رسیده است 15دهد که ضریب نفوذ اینترنت در ایران به نزدیک ایرانی نشان می

فرد و بابایی)میلیون نفر کاربر اینترنتی است 05، دارای حدود میلیون نفر جمعیت 20که ایران با 

 (.1311سکری و دیگران، علی؛ ع1313، شرقی
ای گوناگون مصرفی رواج یافته است؛ هایران در جنبهتفاده از تلفن همراه نیز در جامعةاس    

های تر به افراد و گروهتر و متنوعهای خدماتی بیشکه این وسیلة ارتباطی با ارائة گزینهطوریبه

اندازی اهدر ایران ر 1323تلفن همراه از سال  مانةدهد. ساها میی بیشتری به آناجتماعی، توانای

ه در ایران رشد گیری از این رساناخیر بهره در یک دهة (.175 :1311شد)رحمتی و بخشی، 

میلیون رسیده  23تعداد کاربران آن به  1381که در ابتدای سال طوریبه ای داشته؛فزاینده

اجتماعی مختلف همچون:  هایشبکه ایراناخیر در  هایدر سال (.155 :1317و خیلا،  زادهد)مهدیبو

ه قرار ادهای همراه مورداستفو ... با استفاده از بستر تلفنآپ تلگرام، اینستاگرام، وایبر، واتس

درصد از مردم  03حدود  حاضردرحال شده(. براساس نظرسنجی انجام17 :1312اند)بیگدلو، گرفته

 (.150 :1311زاده و زمانی، هستند)قلی اهایران حداقل عضو یکی از این شبکه

نفوذ توان گفت که می جمهوری اسلامیدولت  یبر کارکرد هویت فضای مجازی تأثیربا  رابطه در    

، ها ازسوی کاربران ایرانیکارگیری آنها و امکانات فضای مجازی در ایران و بهشبکه ةرشد فزایندو 
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 دولت، تا پیش از این. ایجاد کرده است کشورهویتی در های ای را در تعیین سیاستتحولات عمده

یعنی هویت ملی مبتنی )مطلوب خویش  هویت ملیِ ترویجبیشترین نقش را در  جمهوری اسلامی

روزافزون  ةو استفاد فضای مجازیگسترش با  امروزهاما  در جامعه برعهده داشت (بر اسلام و تشیع

 به ترویج هویت ملی مطلوبِ  ست همچون گذشتهدر نیدیگر قا دولتاین  ،از آن کاربران ایرانی

 ت کهتوان گفمی ،در ایران اخیر ات اجتماعی و فرهنگیباتوجه به تحولطورکلی به خویش بپردازد.

د که در دست یابنتری از هویت خود یدتر و متفاوتجداند به درک توانسته بسیاری از ایرانیان

 شود.پرداخته می به آن ی پژوهشادامه

 

 ایران در راملیف هایگیری هویتشکل فضای مجازی و (د 

لید و توزیع ترین منابع تولید، بازتوهای فضای مجازی به یکی از مهمکنونی ایران، رسانه در جامعة

های پیرامونی شکل که شناخت و درک افراد را از محیط و پدیدهطوریبه اند؛معرفت تبدیل شده

پذیری جدی نهادهای جامعه دلیل حضور دائمی و فراگیرشان، رقیبها بهدهند. این رسانهمی

های مجازی با گذشتن از مرزهای ملی کشور قادر به پخش و انتشار اند. امروزه رسانهتر شدهقدیمی

مسئله  اند که همینایران شده جوامع غربی و دیگر جوامع در جامعةها و مبانی فرهنگی ارزش

 ده است.ی در کشور گردیهویتموجب پیدایش تحولات 

های فضای مجازی ازسوی ای درجهت استفاده از رسانهتمایلات گسترده های اخیردر سال    

 بودن سیاستای و نیز حاکمتکثر رسانهطورکلی عدمبهز مردم ایران به وجود آمده است. بسیاری ا

ی عمومی کشور موجب هاهای موجود در عرصههای داخلی، درکنار محدودیتهنجاری بر رسانه

های مختلف ها و تقاضاهای عمومی گروهگر خواستههای داخلی عملا  نتوانند بیاننهشده است که رسا

های فضای مجازی را ابزار ایران، رسانه ای از اعضای جامعةرو بخش گستردهجامعه باشند، ازاین

ها و اجتماعات سایتشمار وبش بیاند. افزایها و عقاید خود قرار دادهمناسبی درجهت بیان دیدگاه

های اجتماعی ها، اجتماعات و شبکهای و سایتهای ماهوارهآنلاین و مجازی و گسترش تلویزیون

های دگرگونی وجودآمدنایرانی موجب بهها ازسوی کاربران آن کارگیری فزایندةهمراه بهزی بهمجا

ابعاد نسبت به  گرایش این افرادسته است بر تواناین فرایند ی در نزد آنان شده است. هویت ةعمد

خاطرشان بر تعلق گذاشته و درمقابلمنفی  تأثیر یعنی ایرانیت و اسلامیت لی آنهاهویت متر اصیل

 بیفزاید.ملی  نسبت به بُعد مدرن هویت

ی شدن و فضاجهانی تأثیر گرفته در زمینةز تحقیقات انجامی امحتوا و نتایج بسیار طورکلیبه    

وذ گسترش و نف های اخیردر سال که است آن دهندةنگرش هویتی کابران ایرانی، نشان مجازی بر

کمک  ایران جامعة فرهنگ غرب و مظاهر آن به درونتر بیشدر ایران، به ورود هرچه هااین پدیده
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بخشِ ملی ویتتر هاین فرایند درکنار دورکردن بسیاری از ایرانیان از منابع قدیمی کهطوریبه کرده؛

 آنان نسبت به منبع مدرن هویت بیشترموجب گرایش هرچهخویش یعنی ایرانیت و اسلامیت، 

 زمان استفادةکه بین مدت باشندمی ها حاکی از آنیافته ،دیگرعبارتیدر  شان شده است.ملی

صورت اینبه ارد؛مثبت وجود د ایی آنان، رابطهایرانی از فضای مجازی با هویت مدرن و فرامل کاربران

شان زد این کاربران تقویت و از گرایشکه با افزایش این متغیر، گرایش به بُعد مدرن هویت ملی در ن

؛ دانایی و بابائی ساروئی، 1317فرد، بابایی )ر.ک:شودتر هویت ملی کاسته میقدیمی نسبت به ابعاد

؛ علیزاده و محمدی، 1317گران، دیپور و عدلی؛ 1311، میرمحمدی؛ 1311، و دیگران ساعی؛ 1311

 (.1310پور، ؛ کیان و قلی1311

ها نقش ای بر هویت ایرانیان باید عنوان کرد که این شبکههای ماهوارهشبکه تأثیردر رابطه با     

دهی به هویت مخاطبان ایرانی دارند و مبانی فرهنگی و هویتی مؤثری در تحول و دگرگونی و شکل

تدریج باعث ها بهن این شبکهحجم انبوه و روزافزو طورکلیدهند. بهنان قرار میتیار آمدرن را در اخ

تر به بیش بستن هرچههویت ملی خود و دل گردانی مخاطبان از مبانی ایرانی و اسلامی فرهنگ وروی

رو در ایران ویژه از آنای بههای ماهوارهشبکه»شود. مبانی و سبک زندگی غربی و مدرن می

نهند که در گفتمان شان میچشممخاطبان را پیش  کنند که ابعادی از هویتسب میکموفقیت 

 (.1311)علیزاده و زردار، «یی نداردهای داخلی کشور مجال خودنمارسمی و شبکه

 گیرای فراگیر و تاحدی همهپدیده ،ایماهواره کنندةهای سرگرملحاضر استفاده از سریادرحال    

ی، آمریکا و آمریکای مرکزی آسیای شرق ها ساختةه است. بیشتر این فیلمشد ایران در جامعة

ای های ماهوارهشده ازطریق شبکههای پخشبررسی برنامه (.115 :1311)گیویان و کریمی، هستند

اند. این گذاشته تأثیرمخاطب در ایران  ها بر سبک زندگی جامعةه این شبکهدهد کنشان می

عرضه  شود،ها نمایش داده میبی در آنکه سبک زندگی غررا هایی فیلمها و برنامه ،هاشبکه

های دیگری ای درکنار برنامهرههای ماهوادارد. برنامه تأثیرکنند که بر نگرش مخاطبان ایرانی می

های طورمستقیم باور و ارزشهای فشن، موسیقی، تصاویر، بهشوهای تلویزیونی، برنامه همچون

های متفاوتی از رفتار را از ها شکلدهند و آنان با تماشای این برنامههدف قرار میمخاطبان را مورد 

و هویت فراملی و ها و رفتارها های مختلف فراگرفته، به برداشت یا عرف عامی از نگرشموقعیت

 (.    1311الدین، ؛ نصیری و شهاب1311یابند)فتحی و جعفری، ست میدجهانی 

-های دوردست یا غیرقابلواقعیت ةران برای اکثر کاربران فرصت تجربدر ای نیز اینترنتشبکه     

بودن، ازجهانعضوی ةدسترس، تجرب از امکان داشتن تعامل با جهان معاصران دورازقبیل دسترس 

(، 111 :1380 ارمغان آورده)ذکایی و خطیبی،و ... را به خود به های مخصوصخلق واقعیت ةتجرب

های گیریجهت این افراد،اساس گذاشته است. براین تأثیریابی آنان فرایند هویت که این مسئله بر

 هاآننسبت به  آنان ستگیبکه دلطوریبه ؛پیدا کردندهویت ملی ابعاد قدیمی نسبت به  خاصی
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توان می .باشدنمی کنند،که از این اینترنت استفاده نمیو کسانی دلبستگی نسل گذشته ةزاندابه

بسته به میزان عمق و وسعت  اینترنت شبکةدر کاربران ایرانی جارب حاصل از حضور ت ،گفت

های شدن فراروایتو متزلزل فردی و جمعی آنانموجب بازاندیشی در هویت  حدزیادیحضور، تا

رغم شرایط موجود در زندگی را به و جهانی یابی به هویتی مدرنتشده و دس شانموجود در اذهان

 . فراهم آورده استشان یبرا ،هاآن

ا میزان گرایش به سبک زندگی کاربران ایرانی از اینترنت بزمانی  بین میزان استفادةطورکلی به    

های بیشتری صورت که هرچه کاربران زماناینهب وجود دارد؛ ای مثبترف گرایی، رابطهو مص مدرن

گراتر ش پیدا کرده و مصرفگرای کنند، بیشتر به سبک زندگی مدرناین رسانه استفاده میاز 

مانند سایر نقاط ر ایران بهکنند که تا چندسال آینده، اینترنت دبینی میشوند. کارشناسان پیشمی

در خود جمع  ای خواهد شد که تقریبا  تمامی مراکز و وسایل گذران اوقات فراغت راوسیله جهان

ها و سایر های صوتی و تصویری، آهنگمهای، مجلات عمومی، برناهای رایانهتعداد بازی خواهد کرد.

ها های اینترنتی موجود بوده و ایرانیان از آناکنون در سایتصور گذران اوقات فراغت که هم

اعظم اوقات فراغت خود را  توانند بخشها میکه آنطوریبه باشد؛کنند، بسیار زیاد مییاستفاده م

در مراکز فراغت مجازی سپری  جایی،منزل و جابهتر و بدون ضرورت خروج از ای راحتشیوهبه

دنیا حرف بزنند و این امور را در مدت کوتاهی به دفعات و با  کنند؛ با افراد زیادی از هر گوشة

 های افراد جامعةمتمرکزشدن فعالیتگونه (. این1311تعویض افراد و فضاها انجام دهند)رضایی، 

به آنان ان را با تغییر و تحولات اساسی مواجه کرده و های هویتی آنایران حول اینترنت، نگرش

 است.  هویتی فراملی بخشیده

ها در کارگیری آنبههای اجتماعی و راه هوشمند و شبکهتلفن هم جانبةگسترش سریع و همه    

سئلة وجود آورده است. مبه ای را درمیان کاربران ایرانیی گستردهتغییرات هویت ایران نیز ةجامع

برای رفع که جای آنتر بهآن است که بیش ی اجتماعی تلفن همراههاشبکهاستفاده از  ی دربارةاصل

فردی کاربران ایرانی باشد، فرایندی از ایدئولوژی مصرف سبک زندگی  نیازهای ضروری و اولیة

یابی منظور هویتمدرن است که برای کسب پایگاه و منزلت اجتماعی و تشخص نزد دیگران و به

تنها استفاده، که مصرف ها نهتوسط آن ی اجتماعی تلفن همراه،هاشبکهدرواقع دتوجه است. مور

های اینستاگرام و ... اشکال های تلگرام، استوریصفحات و گروه(. 1311شود)فرقانی و بدیعی، می

. ایران منجر شده است است که به تغییرات هویتی در جامعةجدیدی از سبک زندگی را ایجاد کرده 

اهم کرده است تا هویت مطلوب خویش برای کاربران ایرانی این امکان را فر هار در این شبکهحضو

های اجتماعی تلفن همراه به ابزار تظاهر کاربران ایرانی تبدیل شده است که شبکه. را ایجاد نمایند

گیری و رشد لگر شکمذهبی و سنتی ایران بوده و بیان هایطورکلی در تضاد با ارزشاین مسئله به

 باشد. ها میهای نوین ازطریق این شبکهارزش
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درصد  حاضردرحالاست که  اشاره داشت این آنبه  جادر این بایستی که میمهم کتةن    

و  دهندتشکیل می -ویژه دانشجویانبه -جوانقشر را  ایراندر  فضای مجازیاز کاربران  توجهیقابل

های ارتباطی، لحاظ نوجویی و گرایش به فناوریدر این قشر بههای مجازی پذیری از رسانهتأثیر

نوعی ، هاجوانان ایرانی از این رسانه درنتیجة استفادة فزایندة قشر دیگری نمایان است. یش از هرب

 در نزد آنان ایجاد شده است. بُعد مدرن هویت ملی و هویت فراملیبه  سانی در گرایشهم

های رسانهبه  ایران اعضای جامعة تربیشطات جهانی و دسترسی هرچهافزایش ارتبارفته همروی    

های ارتباطی شده است. رسانه ییرات هویتی وسیعی در این جامعهاد تغموجب ایجفضای مجازی 

توجهی را به خود اختصاص داده و سهم قابل دگی و مصرف فرهنگی بسیاری از ایرانیانجدید در زن

 ها شده است.بخشی در نزد آنیتهوترین منبع تبدیل به اصلی

موجب بازاندیشی در هویت فردی و  زیادی فضای مجازی تااندازةتجربیات حاصل از حضور در     

را  (جهانییابی به هویتی فراملی)های موجود در اذهان ایرانیان شده و دستشدن فراروایتمتزلزل

نی با بخشی از عناصر ی دینی و ایراطورکلی تعارض فرهنگ و مبانبرایشان فراهم آورده است. به

 زندگی غربی باعث شد تا سایر تعلقات هویتی فرد تغییر یافته و افراد زیادی برای فرهنگ و شیوة

 معنا کنند. خود را برمبنای بُعد مدرنِ هویت تربیشکسب معنا، 

های یترفتن بسیاری از محدودسو موجب ازبینیکرشد و گسترش فضای مجازی در ایران، از    

های زندگی های زندگی و پیدایش سبکدیگر باعث تغییر شدید شیوهزمانی و مکانی و ازسوی

ای بسیاری از بر ت و انتظارات شده است. این فضاها و رشد توقعاجدید، تکثر نمادها، تغییر ذائقه

ین موضوع، دسترس را به ارمغان آورده که اهای دوردست یا غیرقابلواقعیت ایرانیان فرصت تجربة

شده است. این  ر مقایسه با گذشته موجبشان دهای متفاوتی را نسبت به هویت ملیگیریجهت

ترشدن بُعد مدرن هویت ملی داری غربی و برجستهموجب گسترش فرهنگ سرمایه تکنولوژی

 ده است.گردی ران ایرانیدیگر در نزد کاربتر این هویت ازسویشدن ابعاد اصیلرنگازسویی و کم

معنا و مبنای آن در میان کاربران ایرانی دچار تغییر  با گسترش فضای مجازی، هویت و سطح    

ده است. این بدیل گردیچندپاره ت سیال و اییدار و منسجم به پدیدهای نسبتا  پاشده و از پدیده

ند، بلکه باشمیو اسلامی ن ایرانی هایبرگرفته از سنت رچةدارای یک هویت یکپا حاضرافراد درحال

ویژه جوامع غربی جمع کرده و در درون خود مختلف به پسندند از جوامعکه میچه را کوشند آنمی

را از مکان خود جدا  کاربران ایرانی ،ی مجازیفضاعبارتی به وجود آورند؛ها را بهص از آنترکیبی خا

    (.     1311محمدی، زده است)میرکرده و به جهان پیوند 

ایران  ها در سطح جامعةاین رسانهکه  است موجب شده فضای مجازیهای ن رسانهاوامصرف فر    

اعات، رفتار، توان به اطلمی ذاریاثرگذار شده و نیروی خاصی تولید نمایند. برای فهم میزان این اثرگ

سو و میزان حضور افراد و یکشان ازآرایش مو و صورت افراد و انتظاراتپوشیدن و لباس شیوة
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 (. نتیجة غلبة11 :1315)آزاد ارمکی، دیگر اشاره کردالمللی ازسویینهای اجتماعی در سطح بهگرو

می و رواج ها و الگوهای ایرانی و اسلاگرایی مدرن بر فرهنگ ملی جامعه ایران، تعدیل ارزشمصرف

 رانی و اسلامیِای به مبانی اعتنایییا کم اعتناییبی ،که پیامد آنگرایی، ُمدگرایی و ... است تجمل

 باشد. می در نزد کاربران ایرانی فراملی گیری هویتشکل مدرن و علقة تقویتهویت ملی و 

 ساساح گرایش وتوانسته است بر کاربران ایرانی  ازسوی فضای مجازیکارگیری بهرفته همروی    

گذاشته  منفی تأثیر تیعنی ایرانیت و اسلامی ؛شانیهویت ملتر ابعاد اصیلخاطر آنان نسبت به تعلق

 ملی و هویت جهانی بیفزاید. ها نسبت به بُعد مدرن هویتبر گرایش آن و

 

 جویی قومی در ایران   فضای مجازی و تشدید هویت ه(

منظور از قوم، »لازم است تعریفی از مفاهیم قوم و هویت قومی ارائه گردد.  پیش از ورود به بحث 

صورت واقعی یا احساسی و که به باشدتر میای بزرگرون جامعهدر دها اجتماع کوچکی از انسان

فرهنگی، مذهب، زبان، سرزمین و خصوصیات -ونسب، خاطرات و گذشته تاریخیادراکی دارای اصل

 «سازدهای دیگر متمایز میها را از گروهظاهری و فیزیکی مشترک است که هویت گروهی آن

معنای آگاهی و احساس توان بهاساس، هویت قومی را می(. براین312 :1315)نظری و سازمند، 

 های قومی خاص درنظرگرفت. ها و ویژگیتعلق اعضای یک گروه قومی نسبت به نمادها، ارزش

نقش انکارناپذیری در  سرزمین ایران از روزگاران کهن جایگاه سکونت اقوام گوناگون بوده و آنان    

توان کشوری اساس این کشور را میبراین .اندداشته رانویت ملی ایگیری و استمرار هشکل

 ةهای عمدها گروهبلوچ و هاعرب ،ها، کردها، لرها، ترکمنهاو ترک هاآذریچندقومی و متنوع نامید. 

-به المللی سکونت دارند.در دوسوی مرزهای بین ها نیزبرخی از آن که باشندایران می در قومی

خش بایرانی اقوام . 1»باشند: این شرح میهای اقوام ایرانی به ترین ویژگیمهماز برخی  طورکلی

-در درون مرزهای ایران به اسلامازهای پیشاز قرنایران بوده و  جدانشدنی سرزمین، دولت و جامعة

رانی از . اقوام ای3 ،اندزیستهچارچوب سرزمینی ایران میاز روزگاران کهن در  ناآن. 7 ،اندبردهمیسر 

 اقوام. این 1و  ،اندایران قرار نگرفته المللی در قلمرو سرزمینبینراه فتح نظامی یا بر اساس معادلات 

؛ کریمی، 1315احمدی، «)اندوجود نداشتههای متفاوت و جدا از هم در این سرزمین گروهعنوان به

1315.) 

نشین جانبة مناطق قومتوسعة همهعدممسئلة  شرایط کنونی اقوام در ایران نکتة اساسی دربارة    

معتقدند پس از انقلاب اسلامی نظر داشته و باره اتفاقکه اکثر محققان دراینطوریبه باشد؛می

گرفته ازسوی دولت، این نابرابری همچنان به قوت خویش باقی مانده رغم برخی اقدامات صورتعلی

ها و اقتصادی و اجتماعی و دسترسی به فرصتاست. این شرایط موجب شده است که نیاز به برابری 
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های قومی در ایران تبدیل روهترین نیازهای گامتیازات اقتصادی، اجتماعی و شغلی به یکی از مهم

در طورکلی بهاین مسئله  .(311-331 :1315؛ احمدی،1382دیان،شیرازی و امج)ابوالحسنشود

شان قومی ضای مجازی درجهت تقویت هویتف در استفاده از قومی ایرانی هایتحریک اعضای گروه

 نقش اساسی داشته است. 

شدن و فضای مجازی بر جهانی تأثیر در زمینةشده انجامطورکلی نتایج حاصل از تحقیقات به    

قومی در نزد  جوییهویت اساسی این عوامل در تقویت تأثیر دهندةکاربران قومی، نشان هویت قومیِ

های قومی ایرانی، فضای مجازی را بهترین جایگاه اعضای گروهدرواقع است.  دافرااین از  بسیاری

و تقویت هویت قومی خود استفاده  استفاده از آن در راه احیااند و با برای بروز و تجلی خود یافته

بران از فضای مجازی با هویت که بین میزان استفاده این کار استها حاکی از آنیافته. کنندمی

ها صورت که با افزایش میزان استفاده، هویت قومی آناینبه ای مثبت وجود دارد؛ن رابطهشاقومی

، حکیمی ؛1311 بروجردی علوی و صدیق یزدچی، شود)ر.ک:شان تضعیف میت ملیتقویت و هوی

، دیگرانو کیانپور ؛ 1381، فکوهی و عیاری؛ 1317عیوضی، طالبی و ؛ 1311؛ رضایی، 1315

1317). 

های جوییهویت این این است که به آن توجه داشت بایستمی ی کهمهم نکتةبا این حال، اما     

گیری اقوام از معنای نفی ملیت ایرانی دانست و تنها درصورت فاصلهتوان بهقومی را ضرورتا  نمی

های چالش کشیده شده و زمینههویت و ملیت ایرانی خود است که مبانی هویت ملی کشور به

های اساسی دیگِر ارتباطات قومی گردد. همچنین ازجمله ویژگییروهای واگرا نیز فراهم میتقویت ن

ها توسط دولت است. نداشتن تجلی فیزیکی و تمایل بسیاری از مجازی در ایران، دشواری کنترل آن

های سیاسی و اجتماعی باعث شده است که کنترل و مراقبت اجتماعات قومی مجازی به فعالیت

 ر فضا و مرزهای کشور تحلیل برود. دولت ب

چندقومی ایران  ای، برای جامعةهای ماهوارهشبکه از ایرانی های قومیگیری گروهبهره طورکلیبه    

 ،جویی قومیهویت ابعاد قومی دربر داشته و در مسئلةپیامدهای مهمی درخصوص هویت ملی و 

ای های ماهوارهافزاید این است که شبکهن مسئله میچه بر ابعاد ایباشد. آنتر میات نمایانتأثیراین 

حاضر بخش زیادی از اوقات مخاطبان قومیِ داخل کشور را به خود اختصاص داده و به قومی درحال

 اند.رقیبی جدی برای صدا و سیمای جمهوری اسلامی تبدیل شده

ای، پخش ی ماهوارههاهای قومی ایرانی به شبکهترین دلایل گرایش اعضای گروهاز مهم    

دهند شواهد نشان میباشد. ت که متناسب با نیازهای آنان نمیهای داخلی اسهایی از شبکهبرنامه

نمایش مناسبی بهچنداننه شیوةو سیما، اقوام ایرانی به شده از صداهای پخشکه در محتوای برنامه

موجب مسئله  این دانند.وب نمیخود را چندان مطل شده دربارةها تصاویر پخشند و آنآیدرمی

زطریق یابی به هویت قومی خود را اشود تا دستهای قومی ایرانی میر اعضای گروهتکاپو د
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 های داخلی،برعکسِ شبکه ای قومیهای ماهوارههای شبکهدر برنامهجایگزین طلب کنند.  هایرسانه

ای، های ماهوارهاهبرد اصلی این شبکهرشود. به اقوام ایرانی پرداخته میبه موضوعات مختلف مربوط 

ها به نیازهای مخاطبان قومی دادن به عناصر هویت قومی است. آنهای قومی و اصالتتقویت هویت

ترین عناصری که ازسوی کنند. در این زمینه مهمسازی میآنان برنامه یقةتوجه کرده و براساس سل

د از: زبان، آداب و رسوم، موسیقی و فولکلور، آیند، عبارتنهای مذکور به بازنمایی درمیشبکه

ی قومی. شدههای شناختهسرزمین تاریخی، بازنمایی مشاهیر و نخبگان قومی و استفاده از شخصیت

های شاد ای قومی آن است که توجه زیادی به پخش برنامههای ماهوارههمچنین ویژگی دیگر برنامه

دهند. همچنین تا ها ارائه میلب موسیقی و برگزاری جشنکننده دارند و این شادی را درقاو سرگرم

گذاشتن ای قومی با برجایهای ماهوارهپردازند. شبکهحد زیادی به بازنمایی وقایع روز در جامعه می

فرهنگ و هویت قومی شدن به خردهمندهای قومی و علاقهات ذهنی، موجب برانگیختن نگرشتأثیر

 (.1317 رسولی و دیگران،ر.ک: )شونددر ایران می قومی هایگروهدر نزد اعضای 

در ساختار مناسبات قومی در ایران  هاییدگرگونی نیز اینترنتای، های ماهوارهدرکنار شبکه    

هرچند  ت.وجود آورده اسهب هویت قومیبرای تقویت را  جدیدیهای که فرصت هایجاد کرد

جویی فته حاکی از آن است که گرایش به هویتگرهای آماری در برخی از تحقیقات صورتداده

 حاجیانی، ر.ک: )برای نمونهبیشتر از سایر اقوام است برخی اقوام امروز در میان قومی در ایرانِ

 ایرانی های قومیلاگها و وبسایتشده در وبتوان بیان کرد که مطالبات مطرحاما می ،(1382

زدایی، زبان، مذهب و وطن مشترک، محرومیت :مواردی چون بر که اغلبطوریبه ؛مشابه بوده تقریبا 

ها و سایتتوجه وب ةداشت که حیط اشاره بایدو ... توجه دارند. همچنین به این نکته نیز 

شود، بلکه نسبت به بخش غیرایرانی قومیت در های قومی تنها شامل بخش ایرانی گروه نمیلاگوب

 گیرد.می کشورهای همسایه نیز ابرازعلاقه صورت

های قومی ایرانی بتوانند از های منحصربه فرد اینترنت باعث شده است تا اعضای گروهویژگی    

منظور تقویت هویت ن شبکه بهشده در ایها و دیگر امکانات فراهمرومها، چتها، وبلاگسایتوب

آن است که  دهندةنین افراد در اینترنت نشاحضور و کنش ا قومیشان بهره گیرند. نگاهی به نحوة

ارتباطی حاضرند. این حضور را  اشکال گوناگون در سراسر این رسانةها و نماگرهای قومی به شاخص

های ها و ...، اسامی و آدرسهای اینترنتی، در نمادها، عکسشده برای پایگاهدر عناوین انتخاب

های قومی و استفاده از زبان های اینترنتی،های ایمیل، گروهها و آدرسشده برای وبلاگانتخاب

توان مشاهده های اینترنتی و ... میقومی رایج در شبکهمحلی در نگارش متون و نیز ارتباطات درون

 کرد.

های اینترنتی قومی ایرانی، مسائل محلی و قومی بیش از در نشریات و سایت طورکلیبه    

توجهی از جغرافیای زیرپوشش خش قابلکه بطوریبه اند؛ات و مسائل ملی بازنمایی شدهموضوع
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جستن تعداد و درصد بازنمایی براین، پیشیمطالب، مربوط به سطح محلی و قومی است. علاوه

 ها و وجود نگاه تقابلی در طرحنشانگان هویت قومی بر نشانگان هویت ملی در این نشریات و سایت

حان این نشریات و یسندگان و طرااین واقعیت است که نو دهندةهای قومی و ملی، نشانهویت

ها محتوا، آگاهانه اولویت و تقدم خاصی برای هویت قومی قائل شده و در آن ها در تهیةسایت

های زمان هویتاین نسبت بسیار پایین انعکاس همبرباشد. علاوههای ملی ضعیف میگیریجهت

های ها هویتعیت است که در آنهای مجازی قومی، مؤید این واقملی و قومی در نشریات و سایت

نوعی در تقابل با هم تعریف و هویت قومی در عرض هویت ملی و نه در طول آن ملی و قومی به

چستان، تبریز هایی چون: اتحاد بلوسایتتوان به وبتعریف شده است. در ارتباط با مطالب فوق می

 هایی مانند: ترکصحرا، و وبلاگ ندموکراتیک مردمی خلق عرب اهواز، ترکم نیوز، کُردیار، جبهة

 اخبار کردستان اشاره کرد.  هاوبلوچستان، ترکمنایران، آوای 

های قومی ایرانی برخوردارند که های اجتماعی اینترنتی از کارکردهای مختلفی برای گروهشبکه    

صتی برای بازنمایی ها به فرعضویت و فعالیت در این شبکه .1باشند: شرح زیر میها بهترین آنمهم

ها این شبکه .7هویت و مطالبات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اقوام ]در کشور[ تبدیل شده است، 

ماندن هویت اصلی افراد فعال و دلیل امکان مخفیبه .3اند، امکان بالای بسیج مردمی را فراهم کرده

های شبکه .1یابد، ی کاهش میهای فردی و امنیتنداشتن نیروهای امنیتی به آنان، هزینهدسترسی

 برند،سر میر کشورهای مختلف بهکه درا ای های قومیتوانند ارتباط میان اعضای گروهاجتماعی می

کاربران قومی با استفاده از فضای مجازی با  .0های قومی داخل ایران مستحکم سازند، و با گروه

های مختلف، ها و کلوپبا عضویت در گروهکنند و های مختلف ارتباط برقرار میمراکز و سازمان

 بهلازم  (.07-01 :1317)حیدری و شاوردی،سازندها را با مطالبات خود آشنا میاعضای این شبکه

اقوام  اجتماعی تلفن همراه نیز در زمینة هایذکر است که بسیاری از این کارکردها برای شبکه

 کند. صدق می

های قومی کشور، بسیاری از درمیان اعضای گروهامروزه ه جا آن است کدر این مهم ةنکت    

-شان برآمدهدرصدد تقویت هویت قومی فضای مجازیگیری از امکانات دانشجویان قومی نیز با بهره

فرهنگی در مراکز قومی و  فرهنگی آن، تنوعقومی و چندچند دلیل ساختارن بهایرا در جامعة اند.

دانشجویی  ةد که جامعندهنشان می هانتایج حاصل از پژوهش است. متجلی شده وبیخبه دانشگاهی

 شانساز تقویت هویت قومیمینهز موضوعپذیرفته است که این  تأثیر فضای مجازیاز  کشور قومیِ

حاضر بخش درحال نوعی تضعیف نماید.به لی آنان راکه در مواردی توانسته هویت متاجایی ؛شد

، اجتماعی و سیاسی دانشجویان قومی کشور، حول فعالیت در های فرهنگیتوجهی از فعالیتقابل

تمرکز یافته است.  ،شوندای که در فضای مجازی نمایه میها و نشریات دانشجوییلاگها، وبسایت

های آشکار و پنهان خود تاحدودی توانسته آهنگ، محتوا و مضامین این محافل دانشجویی در لایه
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فی و کنشی و سطوح تعلقات جمعی دانشجویان قومی را های شناختی، عاطگیریاست جهت

طورکلی ازمیان مطالبی که در نشریات دانشجویی هالشعاع قرار داده و آن را بازنمایی کند. بتحت

قومی به موضوع هویت ملی و قومی پرداخته شده است، مضامین و مطالب مرتبط با نشانگان هویت 

یولی، هاوارد، وطن ی چون:نشریات. ملی بازنمایی شده استط به هویت قومی بیشتر از نشانگان مربو

نشریات دانشجویی  ازجمله ... دانشجویان ترکمن، ایرنجی باخیشی، ایشیق، ایرنجی، دان الدوز و

 باشند.میقومی فعال در فضای مجازی کشور 

ها خی مرزبندیرغم برحاضر علیدرحالدرکنار مطالب فوق باید به این نکته نیز توجه داشت که،     

های قومی ایرانی، درون گروههای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و تاریخی موجود در بندیو دسته

ها برای تقویت موجودیت گروه قومی و حفظ مرزبندی هویت قومی بیشتر در قالب انواع تلاش ةمقول

اند. با توجه مشاهده ها و مناقشات درونی کمتر قابلشود و چالشبیرونی گروه با دیگران نمودار می

های ایرانی را در ابتدای توان قومیتنوعی هنوز میدر ایران، به فضای مجازی ةبه تازگی نسبی پدید

مجازی ها، فضای این با تمامی. (1381، فکوهی و عیاری)ر ارتباطات مجازی خود درنظر گرفتمسی

های قومی گروه شدةراندهحاشیهبه هایو دغدغهتوانسته است مطالبات  ها و امکانات خودبا ویژگی

 توان گفتکه میطوریبه تر سازد؛تر و برجستهان را پررنگشن را به مرکز آورده و هویت قومیدر ایرا

قرار  تأثیرهای قومی ایرانی با هویت ملی تحتگروه ترش فضای مجازی در کشور، رابطةعلت گسبه

 گرفته است. 

موجب  سوازیک های خود،با امکانات و قابلیت توانسته استایران  در فضای مجازی رفتههمروی    

دیگر شان شده و ازسویهای قومی نسبت به هویت قومیگروهافزایش گرایش شمار زیادی از اعضای 

  منفی بگذارد. تأثیر خاطر آنان نسبت به هویت ملیبر احساس تعلق

 

 هویت ملی ایران روی پیش ایهمقابله با چالش هایدولت جمهوری اسلامی و راهو(

بر شدن جهانی تأثیرجا به آن اشاره داشت این است که با وجود مهمی که لازم است در این ةنکت 

ترین بازیگران همچنان اصلی ان، آنها نسبت به گذشتهو فرسایش حاکمیت آن های ملیدولت

و تقویت  همبستگی ملید اصلی را در ایجا نقش شده و المللی محسوبداخلی و بینهای عرصه

 ذتواند با اتخامینیز ایران جمهوری اسلامی دولت  اساسبرایند. نبرعهده دار هویت ملی در جوامع

و فضای شدن جهانی های هویتی ناشی از فرایندبه مقابله با چالش مناسبهای کارآمد و سیاست

 دولت ،پژوهشاین ز دیدگاه ا. صیانت نماید هویت ملی ایران از وسیلهپرداخته و بدینمجازی 

خاطر تعلقبر گرایش و احساس زیادی  حد تاتواند می کارهای زیرراه ت توجه بهدرصور مذکور
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در  هویت ملی شان افزوده و درنتیجه، از بروز بحرانهویت ملی کلیت ایران نسبت به اعضای جامعة

  باشند:می کارها به شرح ذیلکشور جلوگیری نماید. این راه
 

 شدنبا فرایند جهانی منطقی اجهةمو. 1

بینانه و فعالانه قعمنطقی، وا کردکه کشورها تنها با اتخاذ روی شدن واقعیتی انکارناپذیر استجهانی 

های ناشی از آن مقابله کنند. برخورد منطقی و ضرورت توجه به چالش ند باتوانمی در برابر آن

شود که جا ناشی میوی دولت جمهوری اسلامی از آنعنوان واقعیتی انکارناپذیر از سشدن بهجهانی

از  که مدرنیته نیز خود یکیامتداد مدرنیته بوده و این - گونه که پیشتر بیان شدهمان –این پدیده 

شدن، یکی از ابعاد این هویت مورد باشد. بنابراین با انکار جهانیهویت ملی ایران می ارکان اصلی

 جهانی و تهدیدهای هاباتوجه به فرصت بایستمی دولت مذکور اساسبراینگیرد. انکار قرار می

مجموعه نظام اجرایی و سیاستگذاری کلان کشور »ها مهیا نماید. شدن، خود را برای مواجهه با آن

و  های متناسب با نیاز و شرایط عصر حاضر و با کسب بینشی تازه از تحولاتباید با اتخاذ استراتژی

و شناخت کامل از  توام با عقلانیت، منطق صورت فعالن و هدایت روشنگرانه، بهجها روندهای جاری

و از  (87 :1381 ،)میرمحمدی«دهمواجه ش با آن عنوان ابزار این فرایند،به شدنابعاد مختلف جهانی

 د.ندرجهت تقویت هویت ملی کشور استفاده نمای ها و امکانات آنفرصت

 

 ی مجازیفضا هایفرصتگیری از بهره. 2

کردی سلبی بوده و توجه چندانی به روی دارای مجازی فضایگذاران کشور نسبت به ر سیاستاکث 

زمینه را برای  این رویکرد، استمرار که ندارند این فضانیازهای ارتباطی مخاطبان در پیوستن به 

-های ایرانیاز ارزشآنان و دورترشدن  بر کاربران ایرانی بیشترِ فضای مجازیری هرچهگذاتأثیر

 لازم است فضای مجازی را اساس. براینکندفراهم می به هویت قومی شانافزایش گرایش اسلامی و

کلیت هویت نسبت به این کاربران  گرایشتوان آن می وسیلةظر گرفت که بههمچون فرصتی درن

اری گذی امر سیاستمتول است که نهادهای به آن منوط یابی به این امرتقویت نمود. دسترا  ایران ملی

های فرصت توجه بهبا  دهی شده ومکانات فضای مجازی سازمانباتوجه به مقتضیات و ا فرهنگی

بپردازند.  های مناسبرای سیاستبه تدوین و اجینانه و علمی بنگاهی واقع با فضای مجازی فناورانة

های ارائه و امکانازی فضای مج عریف مشخصی از مرز دسترسی در عرصةست تلازم ا اساسبراین

 ایِ مخاطبانآموزش و افزایش سواد رسانهمرزها ایجاد نمود. ساختن این برای پررنگ فنی مناسب

سازی و نظارت و فرهنگای( های رسانهمعنای توانایی تحلیل، ارزیابی و برقراری ارتباط با پیام)به

لازم است »این برعلاوهنجام گیرد. بایست ااقداماتی است که می کی ازی بر فضای مجازی کارشناسانه
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توان از ظرفیت می درکنار این ی بومی تدوین گردد.های اجتماعی مجازالگویی مناسب از شبکه

های اجتماعی مجازی ملی و فرهنگ حاکم بر شبکه فرهنگرسانه صدا و سیما نیز برای پیوندزدن 

 تقویت هویت ملی منظوراسلامی به جمهوری دولت(. 115 :1310آبادی و دیگران، بک)بی«بهره برد

و در سایه حضور رقابتی را جدی گرفته  های ارتباطی جهانیشبکه ای جز این ندارد که، چارهایران

 (. 717و  1: 1311)میرمحمدی، مدیریت نمایدرا  فضای مجازی، آن فعال و مؤثر در عرصه
      

 هویت ملی ایران  اتخاذ رویکرد فراگیر نسبت به. 3

 ملی ایران، اتخاذ رویکرد فراگیر نسبت به هویت رویهای پیششرایط کنونی و باتوجه به چالشر د

جا که در از آنطورکلی به باشد.این هویت توسط دولت جمهوری اسلامی امری ضروری می

و فرهنگ  ، اسلام و تشیعباستان ایران مختلفی از تاریخ و فرهنگ عواملن ملی ایرا هویتگیری شکل

 در هویت ملی این ارکانجایگاه هر یک از که  بنابراین ضروری استاند، نقش داشته تمدن مدرن و

گیری و اصلی در سطوح تصمیم که گرایش استدرحالی  طورمنطقی مشخص گردد؛ اینبه

کید هویت ملی ایران تأ جمهوری اسلامی، بر بُعد اسلامی هویتی در دورة-استگذاری فرهنگیسی

توجه به یکی از ابعاد هویت ملی و طورکلی بهد. کنتوجهی میی یا بیهتوجابعاد کمدیگر  داشته و به

ریختن نظم هویتی در کشور و تضعیف هویت ملی همتواند موجب بهمی انگاشتن دیگر ابعاد آنناچیز

 جامعهتواند بر گرایش اعضای می  بنابراین توجه همزمان به همة ارکان هویت ملی ایرانایران شود. 

 فزاید.هویت ملیشان بی کلیت نسبت به

 

 اقوام در زمینة در کثرت سیاست وحدتکارگیری به. 4

تدوین  ةبایست در زمینمی جمهوری اسلامی بودن کشور ایران، دولتتوجه به چندقومی و متکثربا

این سیاست  کار خویش قرار دهد. ةرا سرلوح« کثرت سیاست وحدت در»اش، های هویتیسیاست

ها های فرو ملی و تقویت پیوندهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بین آنمعنای حفظ هویتبه

گوی در ال. های هویت ملی خواهد بودپیدایش انسجام ملی و تقویت پایه آن، ةنتیج باشد کهمی

های قومی را رعایت کرده و از تحمیل قوانین و مقررات گروه وحدت در کثرت، حکومت حقوق همة

اساس در براینورزد. ها اجتناب میبا علائق فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی این گروه مغایر

تمامی  ةگیرندایران، آن هویتی موفق و کارساز خواهد بود که صفت ملی آن دربر چندقومی ةجامع

 واقع دولت ایران اگر امکان و توان درک تنوع و گوناگونیهای این سرزمین باشد. درهویتخرده

های ایجاد همبستگی زمینهخوبی پیشتواند بهایران در معنای واقعی آن را داشته باشد، می ةجامع

 (.1315آبادی،؛ قاسمی و ابراهیم1380امیری،)ر.ک: صالحیهویت ملی را فراهم نماید و تحکیم ملی
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 ارتقای کیفیت زندگی افراد جامعه. 5

اساس براین ها دچار شدت و ضعف شود.نسانا نیازهای مادی تأثیرند تحتتواهویت ملی می

تواند باعث تقویت می جامعه رتقای کیفیت زندگی افرادمنابع توسط دولت و ا منطقی تخصیص

توزیع طورکلی به (. Beland and Lecoures, 2008؛1315)احمدی، هویت ملی گردد گرایش آنان به

جا که د. از آنشوی امروز کشور محسوب مییکی از نیازها روت میان مناطق گوناگون ایرانث عادلانة

مرزها و اقوام ایرانیِ برخوردار از  ای حاشیةهرا استان کشور بیشتر مناطق و ساکنان محروم

د توان، نیاز به توزیع برابر یا معتدل ثروت ملی میدهندهای خاص مذهبی یا زبانی تشکیل میویژگی

ها از ملی و چگونگی تلقی آن بر امر همبستگی هامستقیمی بر نگرش این مناطق و گروه تأثیر

گذاری ترِ الگوی سیاستمطلوبستنِ هرچهکاربهویت ملی بگذارد. دولت جمهوری اسلامی با به

شتی مردم و ... در مناطق ها، ارتقای سطح معیاجتماعی و ایجاد برابری ساختاری، رفع محرومیت

شان فراهم هویت ملیکلیت را نسبت به  مردمخاطر تواند موجبات افزایش تعلقمی کشور مختلف

  (. 1315)ر.ک: احمدی،نماید

 

  ضای جامعهتر اعهای مشارکت فعالانهنمودن زمینهفراهم. 6

، نقش مهمی در استحکام هویت ملی و اجتماعی سیاسی معه در فرایندهایمشارکت افراد جا میزان

نهادهای »تفاوت باشند. ضوع بیاین مو توانند نسبت بههای سیاسی نمینظام اساس. برایندارد

مدنی نقشی کلیدی در واردکردن عناصر مدرنی چون شهروندی و مشارکت فعال سیاسی به هویت 

اع بر سر تعریف هویت ملی اجمنسبتا  آزاد هویت ملی و ایجاد زمینه را برای تعریف داشته و ملی 

ایران اعضای  ی مردمان ساکن درتماما که جازآن طورکلیبه (.08 :1380)قهرمانپور،«کنندمی فراهم

بر و برابر در زندگی سیاسی و بنا ترهستند، بنابراین از حق مشارکت جدیدولت و کشور ایران 

ها در دارشدن نقشهای سیاسی و اجتماعی و عهدههای خود از حق برخورداری از فرصتشایستگی

 (.171-171 :1315 )احمدی،باشندیب قدرت سیاسی برخوردار ممراتنهادهای گوناگون سلسله

ایران در فرایندهای سیاسی و  ر اعضای جامعةتمدنی در کشور و مشارکت فعالانه تقویت جامعة

 شود.شان میتر آنان نسبت به کشور و هویت ملیاعتقاد بیشموجب  اجتماعی
 

 هویتی مناسب در نظام آمورشی هایسیاست تدوین. 7

دولت  است، بنابراینو تقویت هویت ملی  تکوین مهم در عوامل ازیکی  ام آموزشینظاز آن جا که 

زجمله ا باشد.می های هویتیله با چالشمقاب این ابزار برایکارگیری جمهوری اسلامی ناگزیر از به

هویت ملی ازطریق نظام آموزش و نسبت به ایران  جامعة گرایش افرادتقویت  جهت مواردی که

آن در کتب  ةهای سازندلفهؤتشریح هویت ملی ایران و م از: رتندعبا ،گردندتوصیه می پرورش
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ای که های تاریخی، ملی و قومیهای درسی، معرفی چهرهدرسی؛ حضور نمادهای ملی در کتاب

بین سه فرهنگ ایران باستانی، ایجاد تعادل اند؛ نقش مهمی در تحکیم وحدت ملی ایران داشته

ترتیب بدینند شومیعالی پیشنهاد آموزش  ةکه در عرص نیز کارهاییراه . همچنینمدرناسلامی و 

بردن های آموزشی با هدف ازبین، اتخاذ سیاستهاشدن دانشگاهجلوگیری از فرایند بومی: دنباشمی

 ، وهای کشورریزی جهت تقویت آگاهی از هویت ملی در دانشگاهبرنامههای قومی در کشور، شکاف

منظور تولید دانش و تر اصحاب این حوزه بهو تلاش بیش وم انسانیعلهای رشته توجه به افزایش

درجهت تقویت هویت  های علمی خارج از کشورهویت ملی و تعامل بهتر با جریان دربارةآگاهی 

 ملی کشور.

 

  صدا و سیما رسانة ی منطقی درهای هویتاتخاذ سیاست . 8

لازم  بنابراین اندرا از دست داده شانکاربرد رسانه حاکمیتی در عرصة هایسیاستامروزه  جا کهازآن

 صورت گیرد تا صدا و سیمای جمهوری اسلامی ی در اهداف و کارکردهای رسانةتجدیدنظر تااست 

باتوجه به  به هویت ملی کمک نمود. نسبتایران  وسیله بتوان به تقویت گرایش اعضای جامعةبدین 

و  ت با شناخت افکار عمومیبایسصدا و سیما می ةمجازی در جامعة ایران، رسان فضایضریب نفوذ 

برای تحقق اهداف  تدبیر راها، بهترین افزایش ظرفیت برایو ها محدودیت ها ویل فرصتوتحلتجزیه

صدا و سیما در کشور ایران دارد،  دلیل جایگاه و نقش مهمی که رسانة طورکلی بهبه عمل آورد.به

بیشتر  تواند در گرایشکشور میاقشار مختلف  هویتی هایها و خواستهنگرشبه  توجهی آنکم

 بایست توسطمی اقداماتی کهازجمله  اساسبراین داشته باشد. نقش مهمی فضای مجازی ها بهآن

د: تمرکززدایی در نباشاین موارد می عبارت ازانجام گیرد، درجهت تقویت هویت ملی  مذکور رسانة

هایی کردن بخشهویتی در صدا و سیما و پرهیز از مستثنی فرهنگی و گذاریحوزة فرهنگ و سیاست

گویی به محوری و پاسخشور و جامعه، مخاطباز ابعاد هویتی در حیات فردی و اجتماعی ک

ملی با درنظرگرفتن ترکیب  ت ملی، تاکید بر همبستگیهای اقشار مختلف با تمرکز بر هویخواسته

قه و احساس مشترک درمیان آحاد جامعه، توجه به چندقومی و تنوع فرهنگی جامعه و تقویت علا

عنوان نمادهای مشترک میان تمام ایرانیان، حضور منظم و فعال در های هویت ملی ایرانیان بهمؤلفه

 فضای مجازی.

   

 گیرینتیجه

و  شدن و فضای مجازی برای هویت ملی ایرانناشی از فرایند جهانی هایاین مقاله به بررسی چالش

شدن جهانی عنوان شد کهجا در این ها اختصاص داشت.مقابله با این چالشارهایی جهت اهکر ارائة
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 بر ویژه فضای مجازیبه رچه توانسته است از طریق ابزارهای خودفرایندی منسجم و یکپا به عنوان

فضای مجازی  ،. به باور این مقالهگذاردب تأثیری بشری ازجمله هویت ملی های مختلف زندگعرصه

های فروملی دیگر هویتو ازسوی های فراملی شدهگیری هویتسو موجب شکلوانسته است ازیکت

هویت ملی را در جوامع گوناگون با چالش مواجه ساخته  ،که این مسئله ،)قومی( را تقویت کند

 است. 

ریخی عنوان هویتی کهن و تاهویت ملی ایران بهکه  بود این حاضر پژوهشِ  مهم از منظر ةنکت     

 درنتیجةاخیر و  هایکه در سالطوریبه ،ه شده استمواجمذکور  هایحاضر با چالشنیز درحال

اساسی در  های، بسیاری از آنان درمعرض پرسششدن و فضای مجازیجهانیایرانیان با  مواجهة

در  شدنجهانیشد که  بیانگونه این جادر این اند.کیستی و هویت ملی خود قرار گرفته زمینة

 های فراملیگیری هویتسو موجب شکلفضای مجازی توانسته است ازیک ایران نیز ازطریقکشور 

و  تقویت نماید های قومی رادیگر هویتیایران شود و ازسو هویت ملی و تقویت بُعد مدرنِ

-به گذارد.بمنفی  تأثیرشان هویت ملیکلیت  نسبت به ری از ایرانیانوسیله بر گرایش بسیابدین

توانسته است کاربران ایرانی  ازسوی فضای مجازیکارگیری بهمقاله این بود که  دیگر، سخنبارتیع

شان هویت ملیتر ابعاد قدیمیآنان نسبت به بسیاری از خاطر تعلق ساساح گرایش وبر  طرفازیک

 ا نسبت به بُعد مدرن هویتهبر گرایش آن گذاشته و منفی تأثیر یعنی ایرانیت و اسلامیت

های زیادی از اعضای گروه دیگر، موجب افزایش گرایش تعدادازطرفی( بیفزاید و هویت جهانیملی)

 تأثیر خاطر آنان نسبت به هویت ملیبر احساس تعلق شان شده وه هویت قومینسبت ب ایرانی قومی

 منفی بگذارد. 

و در صورت عدم اتخاذ  بحرانی فوق شد که استمرار وضعیتاشاره  در این پژوهش به این نکته    

یف هویت تواند به تضعمی ارآمد از سوی دولت جمهوری اسلامیهای مناسب و کسیاستاجرای 

 مواجهة هایی چون:اتخاذ سیاستتواند با می دولتاین شد که  بیاناساس نجامد. براینملی ایران بی

اتخاذ رویکرد فراگیر  ی،فضای مجاز هایفرصت گیری مناسب ازبهره ،شدنبا فرایند جهانیمنطقی 

ارتقای کیفیت  اقوام، دت در کثرت در زمینةکارگیری سیاست وحهویت ملی ایران، به نسبت به

ها و ، تدوین برنامهضای جامعهتر اعهای مشارکت فعالانهنمودن زمینهزندگی افراد جامعه، فراهم

 عرصة رسانة در منطقی هویتی هایاذ سیاستو اتخهویتی مناسب در نظام آمورشی های سیاست

وسیله شان کمک کرده و بدینملی هویت قویت گرایش اعضای جامعة ایران نسبت بهبه تصدا و سیما 

  ایران صیانت نماید.هویت ملی  شدن مقابله و ازهای هویتی عصر جهانیبا چالش
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