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 چکیده

شدن ملی در عصر جهانی روی مفهوم هویتهای پیشهدف این مقاله بررسی چالش
باشد، ضمن اینکه نگاهی نیز به تاثیر این فرایند بر هویت ملی در ایران داشته و می

طورکلی اگر راهکارهایی جهت صیانت از هویت ملی کشور ارائه خواهد داد. به
معنای آگاهی و احساس تعلق و وفاداری اعضای یک جامعه نسبت  هویت ملی را به

ناصر سازنده آن و همچنین عاملی مهم در ایجاد وحدت و به اجتماع ملی و ع
گستر و عنوان فرایندی همه شدن به همبستگی ملی در نظر بگیریم، فرایند جهانی

های جدی مواجه کرده است. این فرایند پذیری ها و آسیبیکپارچه، آن را با چالش
 مک بهک ؛های ملی سازی دولت های سنتی هویت کار ویژهتوانسته با تضعیف 

، های فروملی)قومی( تقویت هویتنیز و  ؛چندپارهو های فراملی  گیری هویت شکل
شان  خاطر و وفاداری اعضای بسیاری از جوامع را نسبت به هویت ملی احساس تعلق

کاهش داده و به بروز بحران هویت ملی در کشورها کمک نماید؛ از نگاه این مقاله، 
یکی ازابزارهای مهم  عنوان یژه اینترنت بهو های ارتباطی فراملی به تکنولوژی

ای در ایجاداین وضعیت دارند. نکته مهم در اینجا این است  شدن، نقش اساسی جهانی
که هویت ملی آن با  طوری شدن تاثیر پذیرفته، به که کشور ایران نیز از فرایند جهانی

، مقاله بر این ها های ناشی از این فرایند مواجه شده است. اما با تمامی این چالش
تواند با کسب شناخت صحیح از  باور است که دولت جمهوری اسالمی ایران می

های مناسب و کارآمد، از هویت ملی سیاست شدن و اتخاذ تدابیر و فرایند جهانی
 کشور صیانت نموده و از بروز بحران در این حوزه جلوگیری نمایند.

جهانی شدن، اینترنت، بحران هویت واژگان کلیدی: هویت ملی، هویت ملی ایران، 
 ملی.
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 مقدمه

شناختی  عنوان یکی از مسائلی که از اهمیت تاریخی و جامعه موضوع هویت ملی به

های اخیر  فراوانی برخوردار است، از جمله مباحث مطرح در علوم اجتماعی طی سال

طورکلی در سطح جهانی مسائل مختلفی موجب توجه محققان به این  به .باشد می

های  شدن در دهه گرفتن فرایند جهانی موضوع شده است که از نگاه این مقاله، شتاب

 .باشد ها می ترین آن اخیر، مهم

... ای که در حوزه اجتماع، سیاست، فرهنگ، و کنندههویت ملی به دلیل نقش تعیین

 عامل و است اجتماعی –دهنده به نظم سیاسی فراگیر و مشروعیت دارد، از مفاهیم

گیری روح جمعی یک ملت بوده شکل و ملی همبستگی و وحدت ایجاد در نیز مهمی

اما نکته اساسی در اینجا این . سازدها مشخص و متمایز میو آن ملت را از سایر ملت

شده است که در نتیجه شتاب ای مواجه های اساسیاست که این مفهوم امروزه با چالش

شدن و پیامدهای آن یکی از  جهانی .اندشدن بوجود آمدهو گسترش فرایند جهانی

باشد که  ترین مجادالت جاری در حوزه علوم اجتماعی و علوم سیاسی می محوری

عنوان  شدن به جهانی. نظران موجب شده است مباحث و گفتگوهایی را میان صاحب

باشد که قلمرو بسیاری از  گر می ای چالش کلی پدیده طور فرایندی منسجم و یکپارچه، به

، و ...مفاهیم سیاسی و اجتماعی سنتی همچون دولت، حاکمیت، مشروعیت، فرهنگ، 

در این . هویت ملی را درنوردیده و آنها را در معرض بازتعریف دوباره قرار داده است
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باشد، تحوالتی  ز نگاه این مقاله آنچه که بیش از همه محل تامل و توجه میزمینه، ا

در . داده و خواهد نمود شدن در حوزه هویت ملی رخ است که متاثر از فرایند جهانی

ترین روندهای تاثیرگذار بر هویت ملی جوامع امروز  توان از مهم شدن را می واقع جهانی

پذیری  بخش و منسجم این مفهوم را با آسیب دانست که توانسته است ویژگی وحدت

تر نسبت به این موضوع را که بیشتر به مسائل  های سنتی نگرش»جدی مواجه کرده و 

-414: الف-1390احمدی،)«شد تحت تاثیر قرار دهد فرهنگ، تاریخ و سرزمین مربوط می

باط شدن، استن صورت گرفته در عصر جهانی  دیگر، در پی تحوالت عبارتی به. (415

های مدرن و در درون  ملت-گذشته از هویت ملی، که عمدتا در چارچوب دولت

مرزهای ملی محصور بود، با چالش جدی مواجه شده و گرایش به تکثر، در حال 

ایران نیز از جمله کشورهایی است  .(36: 1390قادرزاده و احمدپور،)افزایش و تعمیق است

شدن، تحوالت و که فرایند جهانی طوری بهکه در معرض این تاثیرپذیری قرار گرفته، 

همراه آورده های مختلف این کشور از جمله حوزه هویت ملی بهپیامدهایی را در حوزه

 . است

رغم آنچه بیان شد، مقاله حاضر بر این باور است که جوامعی که خواهان اما علی

کنش نشان داده و شدن واتوانند در برابر فرایند جهانیحفظ هویت ملی خود هستند، می

 .شان بر آیندهای هویت ملیدر صدد تقویت و تحکیم پایه

عنوان شدن به، اشاره به این نکته کافی است که جهانیدر بیان ضرورت این پژوهش

-کند، خواهیناپذیر که سوای خواست و اراده ما مسیر خود را طی میاجتنابای پروسه

زندگی افراد جامعه از جمله هویت ملی بر جای نخواهی تاثیرات شگرفی بر کلیه شئون 

تواند فارغ از این پدیده به مسیر خود هویتی جامعه نمی - گذارد و حیات فرهنگیمی

از اینرو مطلوب است که آثار آن بر حوزه هویت ملی مورد بررسی قرار . ادامه دهد

 .گیرد

شدن  ست که جهانیبایست در اینجا به آن اشاره داشت این ا اما نکته مهمی که می
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جوامع از جمله ایران  طور کلی از طریق عوامل یا ابزارهای مختلفی بر هویت ملی به

های نوین ارتباطی  ترین آنها رسانه گذارد، که از نگاه این مقاله یکی از مهم تاثیر می

ثیر باشد که در این میان، تمرکز و تاکید مقاله تنها بر نقش و تا ویژه اینترنت می فراملی به

 .باشد اینترنت می

گستر  عنوان فرایندی همه شدن بهاساسی مقاله این است که، جهانی بطور کلی سخن

خاطر و  و یکپارچه، توانسته است از طریق ابزارهایی چون اینترنت، بر احساس تعلق

شان تاثیر گذاشته و کشورها را  وفاداری اعضای بسیاری از جوامع نسبت به هویت ملی

نکته مهم در اینجا این است که کشور ایران نیز  .مواجه نماید ران هویت ملیبا مسئله بح

های فرایند  که هویت ملی آن هم با چالش طوری  باشد، به از این قاعده مستثنی نمی

تواند با کسب شناخت  ها، این دولت می اما با تمامی این. شدن مواجه گشته است جهانی

های مناسب و کارآمد، از هویت تدابیر و سیاست شدن و اتخاذ صحیح از فرایند جهانی

 .ملی کشور صیانت نموده و از بروز بحران در این حوزه جلوگیری نماید

تحلیلی بوده و شیوه  –این مقاله، توصیفی  روش تحقیقالزم به ذکر است که  

 .باشدای میصورت کتابخانه گردآوری اطالعات نیز به

 هویت ملی . 1

این مفهوم، . معنی هستی، وجود، ماهیت و سرشت است لغوی بهکلمه هویت از نظر 

هویت عبارت است از . »باشد بودن می بودن و چگونه کسی پاسخی به پرسش چه

های مربوط  مجموعه خصوصیات و مشخصات فردی و اجتماعی و احساسات و اندیشه

ر فرد، دو دهی هویت ه دهی و سازمان در شکل .(121 :1387خدایی و مبارکی،)«ها به آن

 .(196: 1379حاجیانی،)تعریف ما از خود و تعریف ما از دیگران: عنصر دخالت دارند

یابی همواره در طول  که فرایند هویت طوری توان امری سیال دانست، به هویت را می

گذشته از سطح فردی، هویت در سطوح باالتر  .Kellner, 1996) )زندگی انسان ادامه دارد

شهری،  روستایی، هم محلی، هم طایفگی، هم خویشاوندی، هم)به مفهوم هویت جمعی 
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. (197 -196 :1379حاجیانی، )نیز قابل رویت است( نوع زبان و هم مذهب، هم وطن، هم هم

( ها گروه)ها را از دیگر جمع( گروه)هویت جمعی، هویت گروهی است، که یک جمع

هایی است که در تعداد معینی از افراد وجود دارد،  سازد؛ یعنی مجموعه ویژگی جدا می

« ها آن»های دیگر یا  را از گروه« ما»عنوان  تحت  شود و این گروه می« ما»باعث ایجاد 

، هویت ملی های جمعی هویت در میانبطور کلی . (25: 1388ابوالحسنی،)کند متمایز می

 .(woodward,2000)باشد ها می رین آنت ترین و مهم عالی

 ،هویتاین . (Poole، 2003)ها دانست توان زیربنای سایر هویت هویت ملی را می

پذیری از طریق خانواده،  آخرین هویت اکتسابی است که توسط فرد طی فرایند جامعه

مفهوم هویت ملی را  .(5 :1390برزیان و جعفرزاده، قنبری)شود مدرسه و رسانه کسب می

توان زاده عصر جدید و محصول تحوالت سیاسی و اجتماعی عمیق در قاره اروپا  می

اما . های دیگر راه یافت زمین و سرزمین دانست که از اواخر قرن نوزدهم به مشرق

های علوم اجتماعی است که از نیمه دوم قرن بیستم به  عنوان مفهومی علمی از ساخته به

؛ 7 :1383میرمحمدی،)رو به گسترش نهاد« ملی خصیصه»و « خلق و خوی»جای مفاهیم 

 . (29 :1383اسمیت،

عمل آمده است که در اینجا به چند مورد از آنها  از هویت ملی تعاریف متعددی به

باز تولید و باز : کندهویت ملی را اینگونه تعریف می آنتونی اسمیت: شوداشاره می

هایی که میراث ها و سنتورهها، نمادها، خاطرات، اسطتفسیر دائمی الگوی ارزش

دهند و تشخیص هویت افراد با آن الگو و میراث و با ها را تشکیل میمتمایز ملت

به اعتقاد احمد اشرف، هویت ملی به معنای . (30، ص 1383اسمیت،)اشعناصر فرهنگی

احساس همبستگی با اجتماع بزرگ ملی و آگاهی از آن و احساس وفاداری به آن و 

حمید احمدی بر این باور است که هویت . (8، ص 1372اشرف،)راه آن است فداکاری در

عبارتی به کشور خاصی سرچشمه  ملی از تعلق فرد به یک سرزمین و دولت ملی یا به

نیا، هویت ملی عبارت است از و از نظر حافظ. (الف-1390و1382احمدی،)گیردمی
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افراد ملت نسبت به آنها های مشترک یک ملت مستقل که مجموعه خصایص و ارزش

-حافظ)کنندواسطه آنها به یکدیگر احساس تعلق میاند و بهخودآگاهی و شعور یافته

 .(219: 1393نیا،

معنای  به آن را توان هویت ملی میاز مفهوم  در یک تعریف کلی رفته و هم روی

اعضای یک جامعه نسبت به  ی جمعیآگاهی جمعی و احساس تعلق، تعهد و وفادار

دهنده  تشکیل یها مولفه عناصر یادرباره ».دهنده آن برشمرد تماع ملی و عناصر شکلاج

ها،  بندی کلی از آن دیدگاه د، اما با یک جمعوجود دار ختلفیهای م دیدگاه ،هویت ملی

سرزمین : ها و معیارهای هویت ملی در نظر گرفت عنوان مؤلفه توان موارد زیر را به می

ن مشترک، فرهنگ و آداب و رسوم مشترک، زبان و ادبیات مشترک، تاریخ مشترک، دی

های  مشترک، ملیت مشترک، نظام سیاسی مشترک، اقتصاد واحد و مشترک، اسطوره

  .(97-94: 1387گودرزی،)«خاص، و غیره

تر باشد،  بطور کلی هر قدر احساس تعلق یک فرد به عناصر هویت ملی خود قوی

در واقع چون احساس تعلق، تعهد و . شود میهای دیگر کاسته  از تعلقش به هویت

ها و هنجارهای ملی و همچنین  ساختن ارزش پایبندی به هویت ملی بر اساس درونی

نفس ناشی از پیوندخوردن با تاریخ، سرنوشت و افتخارات یک ملت است، از  عزت

تواند تعارضات خردتر را در درون خود  ثبات و استواری بیشتری برخوردار است و می

تر را در سایه  های جزئی به ساحل آرامش هدایت کرده و همچون چتری فراگیر، علقه

عناصری عام و شامل برای همه های هویت ملی  بر این اساس، مؤلفه. خود قرار دهد

تر  ها و در کل سابقه ملت قدیمی ها و اقشار یک ملت هستند و هرچه قدمت آن گروه

زا، ماندگارتر و  و در تالطم امواج بحران باالترباشد، سطح انسجام اجتماعی و ملی 

 .(43 :1387؛ گودرزی،66 :الف-1390احمدی،)خواهد بود تر آفرین نقش

، گرا ی ذات گرایانه دیدگاه ملت. 1: دیدگاه کلی وجود دارد چنددر باب هویت ملی 

دیدگاه . 2؛ ها دارای آن هستند انگارد که ملت هایی ثابت و ذاتی می ها را پدیده که هویت
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مدرنیستی، که معتقد به نو بودن ملتها و ظهور ملت و ناسیونالیسم متاثر از انقالب 

ها را ناخالص، مرکب، ناتمام، سیال، در  مدرن، که هویت دیدگاه پست. 3 فرانسه است؛

نگر، که گسست بنیادین هویت ملی ملت  دیدگاه تاریخی. 4داند؛  می... حال بازسازی، و 

های  و معتقد است، ملت پذیرد ها را با استناد به شواهد تاریخی نمی آنبا هویت گذشته 

ترین اشکال هویت فرهنگی  اند و از مهم مدرن برپایه هویت فرهنگی جمعی نمود یافته

 .(woodward,2000؛ 1383؛ اوزکریملی،99: 1393بیگدلو،)ها است جمعی، ریشه قومی ملت

هویت ملی مدرن، : وع هویت ملی نام بردتوان از دو ن در تاریخ بشری می بطور کلی

های مدرن که از قرون پانزدهم به بعد در عرصه اروپا و  یعنی احساس تعلق به دولت

بعدها در سایر نقاط جهان پیدا شدند، و دیگری هویت ملی پیشامدرن، یعنی احساس 

پیدا تعلق به واحدهای سیاسی و سرزمین کهنی که از دوران گذشته وجود داشته، تداوم 

یونان، چین، هند، ایتالیا، مصر و : کرده و امروزه نیز به همان نام وجود دارند، نظیر

بایست به آن توجه داشت این است که، هیچ  ای که می نکته. (65 :الف-1390احمدی،)ایران

نیاز از داشتن هویت ملی نیست،  ملتی هرچند تازه و نوبنیاد و بدون تاریخ طوالنی، بی

رین عامل در ایجاد وفاق اجتماعی و استواری ارکان جامعه گتملی بزرچرا که هویت 

 .(89 :1381ربانی،)باشد می

یا امری ثابت و تغییرناپذیر نیست و همواره بر  هویت ملی پدیده  که، نکته دیگر این

معنای فقدان  البته این مسئله به. باشد اثر عوامل مختلف در معرض دگرگونی و تحول می

ر هویت ملی نیست، بلکه بدین معناست که از آنجا که جوامع انسانی از عناصر ثابت د

دیگر در  سو در برخورد و تعامل دائم با شرایط و تغییرات محیط طبیعی و از سوی یک

برخورد و ارتباط مستمر با جوامع دیگراند، هویت ملی در معرض تغییر و تحوالت قرار 

ای تاریخی است که در سیر حوادث و مشی  عبارتی دیگر، هویت ملی مقوله هب. گیرد می

شود و معانی گوناگون پیدا کند، دگرگون میشود، رشد میوقایع تاریخی پدیدار می

 .(60-59و45 :1389؛ زهیری،33-32 :1383؛ اسمیت،22-21 :1395اشرف،)کندمی
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  شدن جهانی. 2

های علمی اقتصاد،  از سوی دانشمندان رشته 1950شدن از دهه  موضوع جهانی

مطرح شده ... شناسی، اقتصاد سیاسی، تاریخ، و  جامعه شناسی، علوم سیاسی، انسان

های مختلف زندگی  ای است که جنبه شدن پدیده جهانی .(19: 1390ارمکی،  آزاد)است

ای  ههیچ جامع»که  طوری تاثیر قرار داده است، به انسان را در جوامع مختلف تحت

تنهایی و بدون تعامل با کلیت جامعه جهانی به زندگی اجتماعی خویش  تواند به نمی

 .(9: 1388زارعی،)«معنا و مفهوم بخشد و موجب تداوم آن شود

برخی : های مختلفی وجود دارد در خصوص تاریخچه پیدایش این پدیده، دیدگاه

وجود داشته و در هر دوره شدن فرایندی است که از ابتدای تاریخ بشر  معتقدند جهانی

ای آغاز این پدیده را با آغاز نظام  عده. (13: 1393شناس، حق)ای مسیری را طی کرده است

دانند، و گروهی دیگر نیز  داری در قرن شانزدهم و شروع استعمار همزمان می سرمایه

ای پایانی ه ای که در دهه گونه دانند، به ای جدید و تداوم مدرنیته می شدن را پدیده جهانی

های مختلف  زمان کوتاهی اوج گرفت و بخش شدت طی مدت قرن بیستم مطرح و به

با دیدگاه آخر  مقاله حاضر. (78: 1381میرمحمدی،)حیات بشری را از خود متاثر ساخت

 .باشد سو می هم

دیدگاه : شدن وجود دارد همچنین در یک حالت کلی، دو موضع در برابر جهانی

کند که  تصور می« ایپروژه»سازی و  سازی یا غربی شدن را جهانی ، جهانی(بدبینانه)اول

دیدگاه دوم  .کند منظور سلطه بر جهان آن را طراحی و هدایت می داری به نظام سرمایه

شده از سوی یک یا  ای طراحی است و نه پروژه« فرایند»شدن یک  معتقد است که جهانی

از جنگ جهانی دوم و با رشد تجارت جهانی  طبق این دیدگاه، بعد. چند قدرت جهانی

شدن  ، جهانی...ها و  و توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات و افزایش تحرک سرمایه

در این پژوهش، . (14-13: 1393شناس، حق)سرعت و شکل جدیدی به خود گرفته است

رات خود تدریج تاثی شود که به در نظر گرفته می( فرایند)مثابه یک پروسه شدن به جهانی



 75.../ شدن)با نگاهی به ایران( های هویت ملی در عصر جهانیچالش

  .دهد های مختلف از جمله هویت ملی نشان می را در حوزه

عمل آمده است که در اینجا به برخی از آنها اشاره  شدن تعاریف متعددی بهاز جهانی

توان  شدن را می جهانی: شدن معتقد است آنتونی گیدنز در تعریف جهانی: شودمی

های  مان روابطی که موقعیتعنوان تشدید روابط اجتماعی جهانی تعریف کرد، ه به

تاثیر   هد که هر رویداد محلی تحت هم پیوند می  مکانی دور از هم را چنان به

: 1377گیدنز،)گیرد و برعکس رویدادهای دیگری که کیلومترها با آن فاصله دارد شکل می

شدن جهان و هم  فشرده درهم به هم شدن  از نظر رونالد رابرتسون، مفهوم جهانی. (76-77

مالکوم واترز . (1382رابرتسون،)راکم آگاهی نسبت به جهان به عنوان یک کل داللت داردت

ها و قید و بندهای  داند که در آن محدودیت شدن را یک فرایند اجتماعی می جهانی

طور  جغرافیایی از ترتیبات و تنظیمات اجتماعی و فرهنگی برداشته شده و مردم به

 . (1379واترز،)شوند قید و بندها آگاه میکردن این  ای از فروکش فزاینده

 توان گفت، رفته و در یک تعریف کلی می هم روی

شدن فرایندی است که دنیا را به لحاظ اقتصادی، سیاسی، فرهنگی  جهانی» 

که در نتیجه  طوری و اجتماعی دچار تغییر و تحول ساخته است، به

وابستگی بیشتری به ها، مناطق و مردمان مختلف  گیری آن، دولت شکل

ای از جهان، مناطق  اند و هرگونه تغییر و تحولی در گوشه یکدیگر پیدا کرده

 .(72: 1388یوسفی و ستارزاده،)«دهد و کشورهای دیگر را تحت تاثیر قرار می

شدن را پدید آورده است،  ای که فرایند جهانی طورکلی مقتضیات خاص تاریخی به

های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به فراتر از  فعالیت گسترش.1: باشندبدین ترتیب می

 جریان آزاد تجارت، سرمایه، پول، فرهنگ و اقتصاد؛.2 ها؛ مرزهای سیاسی، مناطق و قاره

حمل و نقل و ارتباطات، که موجب .4 های جهانی؛ گسترش ارتباطات و نظام.3

ی بین امور محلی و رفتن مرزها از بین .5ها و علوم شده است؛ و  آمیختن اندیشه درهم

 .(148: 1388نادمی،)جهانی
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های متفاوتی که پیرامون مفهوم، آثار و پیامدهای  در مجموع با وجود برداشت

نظران وجود دارد، همه آنها درباره این مسئله که جامعه بشری  شدن میان صاحب جهانی

سیاست، پیماید و با نوعی اقتصاد،  تر مسیر یکپارچگی را می تمام  با سرعت هرچه

 .(81: 1381میرمحمدی،)نظر دارندایم اتفاق فرهنگ و مبادالت جهانی فرامرزی مواجه

توان به بعد  های متعددی است که از میان آنها می شدن دارای ابعاد و الیه جهانی

معنای تضعیف حاکمیت انحصاری  به)، سیاسی(معنای ادغام اقتصادهای ملی به)اقتصادی

شدن و  کرد، که تمرکز مقاله حاضر بر بعد فرهنگی جهانی و فرهنگی اشاره( ها دولت

  .باشد تاثیر آن بر هویت ملی می

توان دربرگیرنده فرایندها و عواملی دانست که  شدن فرهنگ را می طور کلی جهانی به

هرگونه محدودیت و بستار فرهنگی زندگی اجتماعی را تعدیل کرده و موجب شکل 

شود که آن را فرهنگ جهانی  رصه جهانی میگیری و گسترش فرهنگی خاص در ع

شدن، ناظر بر فشردگی زمان و مکان و  بعد فرهنگی جهانی. (114: 1386ادریسی،)نامند می

از جمله تاثیرات . شدن فرهنگ است پیدایش شرایط جدید برای جامعه جهانی و جهانی

ها،  لهناپذیر ارتباطات و کاهش روزافزون فاص شدن فرهنگ، گسترش اجتناب جهانی

های مختلف،  های موجود و الگوهای رفتاری در عرصه ها و فرصت شدن چالش جهانی

جهانی  گسترش»شدن افق ذهن و دید بشر و  گسترش جهانی سطح ارتباطات، جهانی

طورکلی  به. توان بر شمرد را می« های هویتی و پیدایش منابع هویت ساز جهانی مقوله

مبتنی است که رشد فزاینده فناوری وسایل  مبنای تحلیل کارشناسان بر این اصل

جمعی موجب فشردگی زمان و مکان و نزدیکی فرهنگی کشورها شده و از این  ارتباط

در سطح جهانی تشکیل داده ( فرهنگ غربی)طریق یک فرهنگ مسلط

شود که  شدن فرهنگ گفته می در جهانی. (64: 1381؛ میرمحمدی،15: 1389محمدی، گل)است

و نقل و تردد بین کشورها، موجب شناخت بیشتر   ات و تسهیل حملانقالب ارتباط

های فرهنگی جوامع مختلف را به  فرهنگ ها از یکدیگر شده و آداب و رسوم و ویژگی



 77.../ شدن)با نگاهی به ایران( های هویت ملی در عصر جهانیچالش

  .(140: 1393شناس، حق)آسانی در اختیار سایر جوامع قرار داده است

یخ در حال که سیر تحول تار اما نکته مهم در اینجا این است که، فارغ از این 

های  بایست از مسئله تولید و بازتولید فرهنگ دادن به فرهنگی جهانی است، نمی شکل

های  شدن، شاهد تقویت خودآگاهی محلی چشم پوشید، چراکه در فرایند جهانی

 .(134: 1392نظری و قنبری،)فرهنگی و هویتیِ بومی و محلی نیز هستیم

و تسهیل  ژی اطالعات و ارتباطاتبطور کلی از نگاه این مقاله، توسعه تکنولو

شدن ترین دالیل پیشرفت جهانیمبادالت و انتشار اطالعات در فضای جهانی از مهم

شدن، توجه به مطالعه و های ارتباطی در عصر جهانیرشد فزاینده رسانه .باشدمی

بنا به نظریات موجود . »بررسی رابطه میان هویت ملی و رسانه را ضروری ساخته است

-ادبیات اجتماعی، تغییر، تثبیت، تقویت، تضعیف و تکوین هویت ملی در هر جامعهدر 

 . (7: 1394میرمحمدی،)«ها ارتباط دارد های آنجمعی و محتوای پیامهای ارتباطای با رسانه

عنوان حلقه واسط بین مردم های جمعی در عرصه ملی بهبرخالف گذشته که رسانه

اند، شدهنیرومندترین ابزار تولید تصورات ملی محسوب میو محیط اجتماعی آنان، 

صاحبنظران . است های فراملی متزلزل شدهها با پیدایش رسانهامروزه نقش این رسانه

های هویت شان موجبات تضعیف بنیانهای فراملی با کارکردهایبر این باورند که رسانه

ای فراگیر، شیوهن منایع معرفتی مدرن، بهعنواها بهاین رسانه. ملی جوامع را فراهم کردند

-ها و جوامع مختلف به مخاطبان منتقل میهای بسیاری درباره ملتاطالعات و آگاهی

جعفری و )دهندوسیله زندگی روزمره آنها را زیر نفود خود قرار میکنند و بدین

افراد و های ارتباطی جهانی، فواصل فضایی و مکانی بین شبکه. (157: 1389دیگران،

ها و ارتباط از راه دور را های متعددی نظیر انتقال دادهها را از بین برده و مهارتسازمان

شدت گسترش یافته و از ها بههای درک انساناز این رهگذر، افق. اندپذیر ساختهامکان

 .(4: 1382کاستلز،)شوندسرنوشت مشترک بشری آشنا می
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 اینترنت. 3

سزایی بر هویتت فتردی و   های نوین ارتباطی است که تاثیر بهاینترنت یکی از رسانه

های ارتبتاطی، توجته   های اخیر در حوزه رسانهپژوهش. »ملی افراد برجای گذاشته است

یابی افراد های آن در زمینه ساخت هویت و فرایند هویتای را به اینترنت و قابلیتویژه

ای  اینترنت رستانه . (57: 1385رگتی، گ)«های اجتماعی و سیاسی معطوف کرده استو گروه

هتای پتیش از    لحاظ ذات، تفاوت آشکاری با رستانه  لحاظ محتوا و هم به است که هم به

مستتعودنیا و )هتتا را در ختتود دارد حتتال، تقریبتتا همتته آن رستتانه  ختتود داشتتته و در عتتین

 . (108: 1395دیگران،

که دولت ایاالت متحده گردد، زمانیبازمی 1960بطور کلی پیدایش اینترنت به دهه 

وجود آمریکا براساس طرحی موسوم به آرپا که در آن زمان برای کارکردهای دفاعی به 

آمده بود، این طرح را پیاده کرد، که براساس آن کامپیوترهای موجود در شهرهای 

. مختلف باید بتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و اطالعات را به یکدیگر منتقل کنند

وجود آمد که امکان ارتباط بین کامپیوترهای یک هایی به همان دوران، سیستم در

سرانجام در همان دهه . کردندسازمان را از طریق شبکه مختص همان سازمان فراهم می

شدن ، تعداد چهار کامپیوتر در دو ایالت با موفقیت ارتباط برقرار کردند و با اضافه1960

، 1970طی سال های پایانی دهه . آرپانت برای آن منظور شد واژه نت به طرح اولیه، نام

ای با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و صورت شبکههای مختلف تصمیم گرفتند بهشبکه

نام اینترنت روی  1993بعدها در سال . عنوان هسته اصلی انتخاب کردندآرپانت را به

خدمات اساسی نظیر  عرضهاین شبکه جهانی امروزه با . این شبکه بزرگ گذاشته شد

ای دنیای تازه... مراتبی، شبکه جهانی وب، و پست الکترونیک، انتقال فایل، شبکه سلسله

 .(114: 1388پور،؛ یعقوبی64-61: 1390کاشانی،قبادی و خلیلیعباسی)را پدید آورد

ای مشتمل بر تعدادی شبکه مختلف  بطور کلی معنای اینترنت عبارت است از شبکه

ای از اینترنت، شبگه گسترده جهانی است که  بخش عمده. هم وصل گردیدند که به
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اینترنت گروهی متشکل از . اند عبارت از مجموعه اسنادی است که به هم اتصال یافته

کنند و در جهت عرضه  ای است که از مجموعه پروتکل واحد استفاده می هزاران شبکه

فرد و  بابایی)یان خود مشارکت دارندمجموعه اطالعاتی واحدی به کاربران یا مشتر

اینترنت پررشدترین ابزار ارتباطی جهان بوده که به همه زوایای  .(100: 1393دیگران،

 . (113: 1395مسعودنیا و دیگران،)زندگی انسان امروز نفوذ کرده است

ها انسان از کشورهای مختلف توان محلی مجازی برای مالقات میلیوناینترنت را می

توانند بدون هرگونه محدودیتی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند؛ به کنش که میدانست 

فردی و جمعی متقابل بپردازند؛ در اجتماعات مجازی حضور سایبری داشته باشند، 

-هایی نظیر بیدلیل برخورداری از ویژگیاینترنت به... . گروه مجازی تشکیل بدهند؛ و 

دسترسی ها، قابلقوانین مدنی متکی به دولت زمانی، عدم محدودیت به -مکانی، فرا

توانسته است روز به روز مخاطبان بیشتری را ... طور همزمان، داشتن پویایی، و بودن به

های های فردی و اجتماعی خود استفادهجذب کند و هر یک از آنها متناسب با ویژگی

-قادی و خلیلیعباسی)گیرندکنند و تحت تاثیر آن قرار میخاصی از این رسانه می

های مهم زندگی  یکی از جنبه. (154: 1390؛ قنبری،157: 1387؛ ربیعی،87و29،61: 1390کاشانی،

باشد که در  تاثیر اینترنت قرار گرفته است، هویت و هویت ملی آنان می  افراد که تحت

 .ادامه به آن پرداخته خواهد شد

 ها سازی دولت هویت شدن و اینترنت در تضعیف کارکرد تاثیر جهانی. 4

شدن، موضوع فرسایش مرزها و نقش دولت بسیار مهم  از آنجا که در بحث جهانی

شود و  المللی تعریف می است و هویت ملی نیز به نوعی در چارچوب مرزهای بین

کنند که با گسترش  نظران چنین استدالل می  گردند، صاحب ها نگهبانان آن تلقی می دولت

شدن نقش دولت، مسئله هویت ملی  رفتن مرزها و کم از میان شدن و فرایند جهانی

شدن نکته اساسی در اینجا این است که جهانی. (155: الف–1390احمدی،)شود رنگ می کم

های مختلف به ارمغان آورده، ساختار و کارکردهای دولت را با تحوالتی که در حوزه
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های ملی ن تاثیر و جایگاه دولتتواطور کلی هرچند نمی به. تحت تاثیر قرار داده است

بایست به این مسئله توجه های کالن نادیده گرفت، اما میگیریهای تصمیمرا در عرصه

-المللی نمیها تنها بازیگران صحنه سیاست داخلی و بینداشت که امروزه دیگر دولت

انحصاری اند که جایگاه، کارکرد وحاکمیت باشند، بلکه بازیگران جدیدی شگل گرفته

سازی اند، که یکی از آنها، کارکرد هویتتاثیر قرار داده یا کاهش دادهدولتها را تحت

 .باشدها میدولت

آمد و  های اصلی دولت به حساب می سازی یکی از کارویژه در گذشته پروژه هویت

سازی را از دوش جامعه بر  شدن مرزبندی هویت و غیرسازی، مسئولیت هویت نهادینه

های پایدار دولت، از مرزهای ملی فراتر  واسطه تالش مرزهای هویتی به. تداش می

. شد رفت و هرگونه فرهنگ فراملی و فرومی نوعی ناهنجاری و یا بحران قلمداد می نمی

شدن با فرسایش و نفوذپذیر کردن مرزهای ملی و رها کردن  ولی امروزه فرایند جهانی

یی جامعه و روابط اجتماعی و فرهنگی را از نهاد امر اجتماعی از بستر مکانی، زمینه جدا

ها را در  ملت فراهم کرد، که این فرایند در مجموع توانسته است کارایی دولت -دولت

توانند در فضایی نسبتاً بسته،  که آنها دیگر نمی طوری سازی کاهش دهد، به عرصه هویت

و  91-79: 1389مدی،محگل)انحصاری و امن به ساخت و نگهداری هویت ملی بپردازند

های گسترده و اختالط طور کلی وقوع مهاجرت به(. Bauman,2001: 481-482؛ 243-244

شدن محلی-های غیردولتی و فراملی، بوجود آمدن پدیده جهانیفرهنگی، ظهور سازمان

ها و انقالب اطالعاتی و  زدایی، پدیده حقوق بشر جهانی، و بویژه ظهور فناوریو محل

شدن، حاکمیت مطلق سنتی در زمینه در عصر جهانی(الخصوص اینترنت علی)ارتباطی

و  های زندگی و تفکر را دچار محدودیت کرده و بعد هویتتعریف فرهنگ و شیوه

پور و جالل)های ملی را به نفع فرهنگ جهانی به چالش کشیده استسازی دولتفرهنگ

از  یکی  بهها صرفاً امروزه دولت توان گفت کهمی بر این اساس. (63و48: 1394دیگران،

 .اند شده سازی در کنار افراد و بازیگران فرو ملی و فرا ملی تبدیل بازیگران عرصه هویت
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 در واقع 

شده و شدن، امورات مختلف واقعا جهانیدر پناه امکانات عصر جهانی»

ای ها دیگر یگانه نگهبان هویت ملی نیستند، بلکه این نقش به جامعهدولت

های متعدد زبانی، قومی و فرهنگی تقسیم فویض شده که خود به پارهت

 .(313-312: 1387نصری،)«گردیده و به تمایزات خود، آگاهی یافته است

 : گوید گیدنز در این ارتباط می 

ها را از آنها  ملت -های دولت شدن بخشی از اختیارات و توانایی جهانی»

انحصار ارائه اطالعات را به مردمان خود توانند  ستاند و آنها دیگر نمی می

ها و تعلقات جدید و  در دست داشته باشند و ناگزیدند که خود را با هویت

 . (39-38: ب-1378گیدنز،)«جمعی هماهنگ سازند

ای، با  دنبال آن جامعه شبکه شدن و به مانوئل کاستلز نیز معتقد است، فرایند جهانی

عیف مسائلی چون دولت ملی و هویت ملی مرتبط تولید و رشد آگاهی در مردم به تض

گرایانه  های خاص شدن بسیاری از هویت صورت که با برجسته شود، بدین با آن منجر می

در داخل کشورها سلطه دولت و نقش آن در تعریف هویت ملی به چالش کشیده 

 .(148: 1392پور و دیگران، عدلی)خواهد شد

و تضعیف پیوندهای سنتی بین فرهنگ و شدن ارتباطات  المللی در مجموع بین

های سیاسی در تحمیل یک هویت  جغرافیا و همچنین کاهش اقتدار و مشروعیت نظام

، (اینترنت)بخش و کنترل مرزهای عقیدتی به واسطه رشد فضاهای مجازی مشروعیت

یابی  ها بر روند هویت جانبه دولت موجب شده است که برای نخستین بار کنترل همه

در نتیجه این وضعیت، . (67: 1385گرگی،)اجتماعی با چالشی جدی مواجه گرددفردی و 

بازسازی بستارهای اجتماعی و فرهنگی سنتی تقریباً ناممکن شده و مرزهای فرهنگی و 

ها در فضای فراخ جهانی در کنار یکدیگر قرار  ها و هویت هویتی فرو ریخته و فرهنگ

های  ها و ایجاد مرزبندی شدن هویت ن، نسبیکه نتیجه آ (101: 1389کبیری،)گیرند می

 .باشد جدید هویتی می
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  های فراملی و چندپاره  گیری هویت شدن و اینترنت بر شکل تاثیر جهانی. 5

طورکلی برخالف گذشته که پیوند تنگاتنگ فضا، زمان و فرهنگ با مکان و  به

شدن با  رایند جهانیکرد، ف سرزمین معین، نیازهای هویتی افراد را به خوبی تامین می

کردن مدافعان سنتی  نفوذپذیرکردن مرزهای مختلف زندگی اجتماعی و با مستاصل

: 1389محمدی، گل)سازی و معنایابی به شیوه سنتی را دشوار ساخت ، هویت...هویت و 

رود و در  ها از بین می در نتیجه این فرایند، فضای امن و خلوت فرهنگ. (250-251

یابند  های مختلف به آسانی گسترش و جریان می جتماعی فرهنگفضای فراخ زندگی ا

ریزد و هر فرهنگی به ناچار در فضایی  های استحفاظی در هم می و بنابراین همه حوزه

واسطه  شود و به های دیگر هم می  گیرد که عرصه حضور و ابراز وجود فرهنگ قرار می

؛ 111: 1384تاجیک،)کند یف میزدایی، پیوندهای فرهنگ با مکان را تضع همین سرزمین

Appaduria,1996: 87) .های اجتماعی افراد را هم شدن، دنیاها و مرجع عالوه بر این جهانی  

شود با واحدهای اجتماعی کوچک و بزرگ  کند و در نتیجه فرد ناگزیر می افزون می

 های خاصی که در جوامع سنتی، پایه و بدین ترتیب فرهنگ. مختلفی هویت پیدا کند

شدن  کردند، تحت تاثیر فرایند جهانی سازی فراهم می چارچوب استواری برای هویت

سازی سنتی بر پایه آن تقریباً ناممکن  گمان هویت شوند و بی بسیار سیال و ناپایدار می

شدن با عرضه انبوه منابع  جهانی .(Hall and Held,2003 ؛251-246: 1389محمدی، گل)شود می

که هر  طوری سازد، به سازی را آشکار می پایان هویت و امکان بی فرهنگی هویت، قابلیت

در این دوران . گیری از آنها خویشتن را باز سازی کند تواند با بهره فرد کم و بیش می

شماری که  های بی تواند از میان گزاره فرد به تنهایی و بدون اتکا به دولت می

این هویت . ا برای خود هویت بسازدشدن در اختیارش گذاشته و با انتخاب آنه جهانی

بودن، متغیربودن  هایی چون ترکیبی شدن، از ویژگی فرد ساخته با توجه به ویژگی جهانی

 .(Pruthi, 2006: 133؛ 103-102: 1384تاجیک،)بودن برخوردار است و موقتی

ها بسیار پهناور شده و هر فرد با  در عصر کنونی قلمرو روابط اجتماعی انسان
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ای در واقع فشردگی زمان و فضا، جامعه.های متعددی پیوند دارد ت و گروهاجتماعا

تر از جامعه سنتی و ملی فراهم کرده است که در آن مرزهای جغرافیایی فراتر و وسیع

در چنین شرایطی پیوند فرد دیگر نه فقط . آینددیگر بمانند گذشته با اهمیت بشمار نمی

-ی وسیع به فراخنای جهان نیز شکل میابا یک جامعه خاص، بلکه با جامعه

عبارتی دیگر، در  به .(Hall and Held,2003: 275؛ 1389:252محمدی، ؛ گل1388:72زارعی،)گیرد

عصر حاضر، اشخاص عالوه بر هویت ملی و فرهنگی خویش، هویتی جهانی را بر 

در جهان آنان را   بخشد و موقعیت گزینند که به آنان حس تعلق به فرهنگ جهانی می می

: 1387ادیبی و دیگران،)دهد تثبیت نموده و قالبی را برای زندگی در جهان متغییر ارائه می

117).  

های  شدن موجب افزایش هویت جهانی: »نویسد یان آرت شولت، در این ارتباط می

یک هویت دورگه حاصل چند گرایش گوناگون در . دورگه در میان مردم شده است

که هیچ نشانگر واحدی به تنهایی و به روشنی و پایداری  طوری مقیاسی بزرگ است، به

شدن گرایش به تشدید احساس خویشتن سیال و  جهانی... بر دیگران برتری ندارد 

ویژه در اشخاصی شده است که بخش زیادی از وقت خود را در فضاهای  چندپاره به

ده است، هویت افراد در جاهایی که زندگی بیشتر جهانی ش... گذارنند  فوق قلمروی می

. (226و  225: 1390شولت،)«شود و خود در دسترس همه قرار دارد کمتر مسلم فرض می

گیدنز معتقد است، در اثر دیالکتیک موجود بین امور محلی و جهانی، روابط اجتماعی و 

های اجتماعی را تحت  گیرند که زندگی روزمره و سنت های جدیدی شکل می هویت

گرفتن معنای جدیدی از خود برای افراد بشر  این امر به شکل. ندده تاثیر قرار می

به اعتقاد وی، . باشد می« سیاست انتخاب»یا « سیاست زندگی»انجامد و محصول آن  می

طرز بازتابی سازمان  ساختن خویش در محیطی است که به این سیاست، سیاست متحقق

هایی با مقیاس جهانی مرتبط  نظامو بدن فرد را با « خود»یافته است و این بازتابندگی 

پیتر برگر نیز بر این باور است که جامعه در حال تغییر و  .(الف-1378گیدنز،)سازد می
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به نظر . سازد های متنوع می تحول امروزی، فرد را ناگزیر به بازاندیشی و اتخاذ تصمیم

شود  د نیز میتنها معطوف به جهان بیرونی است، بلکه وارد ذهنیت فر وی، بازاندیشی نه

: نقل از به)شوند و طی این فرایند، جهان و خود فرد به موضوع آگاهی تبدیل می

 .(55-54: 1390بوستانی،

های اینترنت ها و قابلیتتوان گفت، ویژگی درباره نقش اینترنت در این زمینه می

عمالً سازد که در آن افراد ای از حوزه عمومی را فراهم میگیری نوع ویژهامکان شکل

های مختلف زندگی از جمله قادر خواهند بود تا بسیاری از مفاهیم مسلم در حوزه

را موضوعی جهت بحث و بازاندیشی قرار هویت ملی را به چالش گرفته و آن

 . (58: 1385گرگی،)دهند

 : گوید گیدنز می

ویژه  به  های نوین ارتباطی ها و فناوری در عصر کنونی با حضور رسانه»

ای در کیفیت زندگی روزمره پدید آمده  و اینترنت، تغییرات ریشه ماهواره

با ... های تجارب انسان نیز تاثیر گذاشته است  ترین جنبه که بر خصوصی

ویژه ارتباطات الکترونیکی، تداخل توسعه هویت  توسعه ارتباطات جمعی به

 های اجتماعی تا حد موازین و معیارهای جهانی و عام، بیش شخصی و نظام

 .(1377گیدنز، )«از پیش محسوس شده است

توان کسب آگاهی آوردن افراد به اینترنت را میطور کلی یکی از دالیل مهم روی به

های شخصی، یافتن الگوهای رفتاری، همانندسازی با در مورد خویشتن، تقویت ارزش

دی و مرتضایی فریزهن)یابی دانستارزشهای مورد اعتنای دیگران و در یک کالم هویت

-در اینترنت افراد با یک هویت واحد سروکار ندارند، بلکه در شاه. (77: 1393ادریسی،

ها به این مواجهه. گیردهایی صورت میبرند که در آن مرتب مواجههسر میراهی به

صورت مبادله الکترونیکی و راه شکل ساده و رویارویی چهره به چهره نیست، بلکه به

همچنین . شوندها به شکل غیرمعمولی به نمایش گذاشته میدور است و طی آن هویت

مراتب ارتباطی، افراد مجال بیشتری برای ارائه در اینترنت و در نتیجه تضعیف سلسله
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 .(114-113: 1384علمداری،معینی)کنندهویت موردنظر خویش جدای هویت ملی پیدا می

در . و به جهان پیوند بزندتواند فرد را از مکان خود او جدا کرده فضای مجازی می

یابی شکلی غیر یابی متکثری روبرو هستند و هویتنتیجه امروزه افراد با منابع هویت

 .(142: 1392پور و دیگران،عدلی)محلی و جهانی پیدا کرده است

بایست در اینجا به آن توجه داشت این است که میزان، مدت ای که مینکته اساسی

گذارد؛ به ینترنت، تاثیر زیادی بر هویت ملی کاربران برجای میو نوع مواجهه افراد با ا

این صورت که هرچه میزان و مدت مواجهه افراد با اینترنت باال رود و هرچه کاربران 

تر تلقی کنند، بیشتر از رابطه خود با اینترنت در جهت بازبینی محتوای مواجهه را واقعی

قادی عباسی)تاثیرپذیری آنها بیشتر خواهد شد برند و لذا احتمالهویت ملی خود بهره می

  .(83: 1390کاشانی،و خلیلی

 جویی قومی تشدید هویت شدن و اینترنت بر تاثیر جهانی. 6

ویژه گسترش  شدن فرهنگی، به با توجه به مباحث فراگیر مرتبط با جهانی

شود  می های نوین ارتباطی، در رویکردهای متعارف علوم اجتماعی، اغلب تصور فناوری

های فرهنگی و اجتماعی  گرایی شدن خاص رنگ که این فرایند موجب تحلیل و کم

اما با وجود بسیاری از تغییرات ناشی از فرایند مزبور در سراسر جهان، . خواهد شد

های فرهنگی و  گرایی یافتن خاص گر اهمیت های قومی و فرهنگی قرن بیستم، بیان بحران

 .(39: 1390مدپور،قادرزاده و اح)اجتماعی است

-سو با اشاعه ارزششدن از یکطور کلی بر این باور است که جهانی مقاله حاضر به

های قومی را تضعیف کند و از گراییها و خاصهای عام جهانی قادر است هویت

های قومی را تشدید نماید، که جوییها و هویتگراییتواند خاصسوی دیگر نیز می

های قومی در باشد و معتقد است که تقویت هویتنبه دوم میتمرکز این پژوهش بر ج

تواند هویت ملی جوامع متکثر و چند قومی را با چالش اساسی شدن میعصر جهانی

هویت قومی را در یک (. Taylor and Spencer,2004الف؛ -1390ر.ک: کریمی،)مواجه نماید
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وفاداری اعضای یک گروه قومی احساس تعهد، تعلق و »توان به معنای تعریف کلی می

نسبت به نمادها، باورها، ارزشها و ویژگیهای آن اجتماع قومی در نظر 

 .(412: الف-1388حاجیانی،)«گرفت

های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اندیشگی، و طور کلی، تحوالت نوین در ساحتبه

ما با توان گفت حدی است که میدر موضوع قومیت از نظر محتوا و شدت به... 

شدن فرصت سیاسی جدید و گفتمان نوین احیاء قومیت و هویت قومی در عصر جهانی

های ملی به اعتقاد گیدنز، تغییر مسیر قدرت دولت .(96: الف-1390کریمی،)مواجه هستیم

شود که های محلی باعث میها بر فرهنگشدن و کاهش کنترل آندر عصر جهانی

های محلی، احیا شده و سر دیدی از ناسیونالیسمی بومی و نوع ج(هاهویت)هافرهنگ

های محلی که تا دیروز استوارت هال نیز معتقد است، هویت. (263: 1392سلیمی،)برآورند

-آور خود را مطرح میامکان ابراز وجود نداشتند، امروز با سرعتی شگفت

 .(1383هال،)کنند

شدن، از آن عصر جهانیگرایی در های معتقد به گسترش قومطور کلی دیدگاهبه

دانند که در جریان پرشتاب برانگیز میلحاظ این فرایند را برای هویت ملی چالش

های دلیل افزایش هزینهشدن، حفظ و بازسازی هویت ملی توسط دولت بهفراگیر جهانی

. ای بسیار دشوار شده استهای حاشیههای مقاومت گروهاعمال قدرت و کاهش هزینه

-های قومحرکت ، رشد فناوری وسایل ارتباط جمعی، عامل مهمی در رشداز این منظر

 .(212-211: الف-1390احمدی،)شودگرایانه در نظر گرفته می

بایست در اینجا به آن توجه داشت این است که، وجود برخی  اما نکته مهمی که می

تِ عصر گیری از امکانا های قومی نسبت به بهره ها در تحریک گروه عوامل و زمینه

ها،  ترین آن باشند که از مهم شان مؤثر می  شدن در جهت تقویت هویت قومی جهانی

جانبه در مناطق  همه توسعه های توسعه و یا مسئله عدم وجود نابرابری در شاخص

 .باشد ها می های اساسی این گروه تامین نیازها و خواسته نشین و عدم قوم
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های قومی را در شدن، اقلیتعصر جهانی بطور کلی امکانات ارتباطی و اطالعاتی

جوامع قومی قادر خواهند ساخت تا توازن قدرت را در رقابت با دولت برخالف مسیر 

-های قومی میگروه. (142: 1390هاشمی،بنی)قبلی به پیش ببرند و آن را متحول سازند

ت مجازی، های موجود در اینترنت، با ایجاد اجتماعاگیری از ظرفیتتوانند ضمن بهره

امکان بازاندیشی، بازسازی و احیای مجدد هویت خویش را بیابند و عمال از طریق 

نمودن های قومی در سراسر جهان و یکپارچهها و اقلیتبرقراری ارتباط با دیگر گروه

های های ملی و جهانی به نیروی موثری در تغییر سیاستهای خود در عرصهخواسته

 .( 61-58: 1385گرگی،)هویتی مبدل گردند

گیری از امکانات فوق، هم فرهنگ، هویت و مطالبات خود را های قومی با بهرهگروه

ها و سازوکارهای نظارت بین المللی عمومی و خصوصی سازند و هم از اهرمجهانی می

ها ها برای دفاع از حقوق قومی و اعمال فشار علیه دولتبر حقوق اقوام و اقلیت

رسانی، تبلیغات و بخشی، اطالععالوه، این امکانات پتانسیل آگاهیهب. کننداستفاده می

ها را برای تقویت و دهد و ظرفیت آنهای قومی را افزایش میبسیج سیاسی گروه

یابند تا با های قومی این امکان را میگروه. دهدهای سیاسی ارتقا میگسترش پویش

ها و ها از محرومیتسطح آگاهی آن مخاطب قرار دادن نهادهای جامعه مدنی و افزایش

های قومی، به کمک آنان فشار مضاعفی علیه دولت برای های وارده بر اقلیتعدالتیبی

و با زیر سوال بردن  (95: الف–1390کریمی،)های خود اعمال کردهتحقق خواسته

های قومی نسبت به دولت و مشروعیت، اقتدار و کارکردهای دولت، وفاداری گروه

گروههای قومی فعال . (30: 1392مقدم،جعفری و کوثری جنیدی)ملی را تضعیف نمایند هویت

قومیتهای جدیدی را بدون اصرار بر -توانند دولتدر فضای مجازی، بطور کلی می

-گیری چندپارگی سیاسیوسیله موجب شکلهویت سرزمینی بوجود آورده و بدین

 .(1395پور،نظری و قلی)فرهنگی در کشور و بروز شکاف در هویت ملی شوند

شیوه  ها به سازی از جانب دولتتوان گفت که، دشوار شدن هویت در مجموع می
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یابی سنتی در نگاه افراد)جوانان( و ظهور شدن منبع هویتگشتن و نسبیگذشته، متزلزل

شدن و های قومی در نتیجه فرایند جهانی یابی جدید، و تقویت)رشد( هویتمنابع هویت

ویژه جوامع در حال توسعه را با  ظهور ابزارهایی همچون اینترنت، بسیاری از جوامع به

شود که فرد بحران هویت به وضعیتی گفته میمسئله بحران هویت مواجه نموده است. 

یا جامعه، هوشیاری و آگاهی الزم را نسبت به خود از دست بدهد و حالتی مردد و 

دهد که یک . در واقع این بحران هنگامی رخ می(24-23: 1381انی،)ربخود بگیردناپایدار به

ی عنوان تعاریف فیزیکی و روانشناسانهوچرا بهجامعه دریابد آنچه که تاکنون بی چون

پذیرش پذیرفته است، تحت شرایط جدید دیگر قابل« اشخود جمعی»

تر از منابع را جذابی هویتمنابع جدید  افراد ،. در چنین شرایطی(159: 1387)ربیعی،نیست

-رو در تصویر هویتی خویش دچار تردید و بحران هویت مییابند و از اینخویش می

  .شوند

ویژه در کشورهای در حال توسعه، با بحران امروزه اکثر مباحث مربوط به هویت، به

از بحران هویت  ،در این کشورها .شوندهای آمیخته شناخته میهویت یا تعامل هویت

-ها و بیتوان در شکاف نسلرا میشود که تبلور آنی در بین جوانان صحبت میعمیق

از خود مشاهده های نسل قبلها و نگرشتوجهی نسل جدید به ارزشتوجهی یا کم

شده از های ارتباطی فراملی و حجم باالی اطالعات ارائهتراکم رسانهبطور کلی . کرد

پذیری خود، بیشتر جوان در فرایند جامعههای ها موجب شده است که نسلسوی آن

تاثیر عوامل بیرون از فرهنگ ملی و سرزمینی خود قرار گیرند؛ یکی جهانی که تحت

اش در طبیعی است و ریشه در فرهنگ خودی دارد و دیگری جهانی مجازی که ریشه

-تیشه؛ مقصودی و 149: 1393جعفری و یزدانی و قبادی،)های بیرونی استها و هویتفرهنگ

خاطر و  شود که احساس تعلق رفته موجب می هم این موضوع روی. (20: 1388یار،

کارگیری امکانات همچنین به. شان کاهش یابد پایبندی جوانان نسبت به هویت ملی

های قومی در بسیاری از جوامع چندقومی، بر احساس وفاداری ارتباطی از سوی گروه
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اشته و بدین ترتیب آنان را با مسئله بحران هویت شان تاثیر گذآنان نسبت به هویت ملی

 .ملی مواجه ساخته است

 شدن  های هویت ملی ایران در عصر جهانی چالش. 7

های اخیر مربوط به هویت ملی شدن کمابیش در اکثر نوشتهادبیات مربوط به جهانی

. انددادهرا مورد بررسی قرار در ایران مطرح شده و پژوهشگران از ابعاد گوناگون آن

بایست ترین چالش فراروی هویت ملی ایران را مینظران بر این باورند که عمدهصاحب

 شدن و ملزومات و نیازهای برآمده از دل آن جستجو کرددر پدیده جهانی

 .(323و  209: الف-1390احمدی،)

گیری هویت ملی در ایران دو دیدگاه کلی وجود طور کلی در خصوص شکلبه

-ای متاخر و متاثر از ظهور دولتای معتقدند که هویت ملی در ایران، پدیدهعده: دارد

ای دیگر بر این باورند که های ملی در اروپای قرون هجدهم و نوزدهم است، و دسته

هایی از وجود مفهوم هویت توان نشانهدلیل قدمت تاریخی گسترده کشور ایران، میبه

عنوان یدگاه اخیر معتقد است که مفهوم ملت بهملی را در ایران باستان جستجو کرد؛ د

های ملی قرن نوزدهم در کشور ها قبل از دولتگیری هویت ملی، قرنشالوده شکل

این مقاله با دیدگاه دوم . (117-116: 1390آبادی،قاسمی و ابراهیم)ایران وجود داشته است

 .باشدنظر میهم

عنوان یک نقطه عطف در حیات در اینجا بدون غفلت از نقش تاریخی مشروطه به

ها شود، قرنعنوان هویت ملی ایران یاد میتوان گفت آنچه از آن تحتملت ایران، می

های بزرگ ایران وسیله امپراطوریهای ملی در اروپا، بهاز روی کار آمدن دولتپیش

ود، با باستان ایجاد شد و در فراخنای تاریخ ایران از ابتدا تاکنون و در راه پویایی خ

های دیگر آمیخته و توانسته است پایداری و پویایی خویش را ها و فرهنگهویت

؛ در واقع میتوان (118: 1388آبادی،ابراهیم)حفظ کرده و تداوم بخشد« ایرانیت»عنوان تحت

و انفعاالت و کشاکش تاریخی چند گفت هویت ملی ایران حاصل یک سلسله فعل 
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 .اش در آمده استمراحل و ادوار مختلف، به شکل کنونی هزار ساله است که با گذار از

: ک.ر)دار و تاریخی دانستتوان این هویت را مفهومی قدمتبراین اساس می

 .(smith , 2000؛ 1395؛ اشرف،1383الف؛ اسمیت،-1390و1382احمدی،

عنوان ملتی متمایز از دیگران طور کلی از گذشته دور، همواره خود را بهایرانیان به

. اند، که این مسئله حکایت از وجود نوعی آگاهی ملی در میان آنان داردمشخص ساخته

سرزمین ایران، تاریخ طوالنی و کهن، زبان فارسی، : این آگاهی بر مبنای عناصری چون

، فرهنگ غنی و پویا، میراث سیاسی و حکومت، (ویژه اسالم به)دین و اعتقادات مذهبی 

رفته موجب ایجاد همبستگی در میان همپدید آمده بود که روی... های ایرانی، و اسطوره

این عناصر در طول زمان تحوالت خاصی را طی نمودند و همواره به این . آنان شده بود

توان عناصر سازنده ها را میبراین اساس، آن. ساز خود ادامه دادندکارکرد همبستگی

-نشانه ترین ترین و مهم اصلی نیز حاضر فوق، در حال عناصر. هویت ملی ایران برشمرد

بودن یعنی شناخت ایرانیان از خود، متمایزکردن خود از های ایران و تعریف ایرانی

: الف-1390احمدی،)باشنددیگران و در نتیجه شناساندن ایران و ایرانی به جهان خارج می

-برجسته این مولفهامتیاز بطور کلی . (311: 1387؛ نصری،219: الف-1388؛ حاجیانی،380-379

شان عصرانامروز با نیاکان و نیز با همها آن است که موجب اشتراک و ارتباط ایرانیان

که از بنابراین، زمانی .گرددشان میشده و باعث دلبستگی آنان نسبت به هویت ملی

شود، منظور شناخت و آگاهی و احساس تعلق و هویت ملی ایرانی سخن گفته می

 . باشدیران به کشور، اجتماع ملی و عناصر سازنده آن میوفاداری مردم ا

نخستین پایگاه، : باشدرفته دارای سه پایگاه یا آبشخور میهمهویت ملی ایران روی 

دوم، دین اسالم است  نامند، پایگاهرا بعد ایرانی هویت ملی میایران باستان است که آن

ساز ایرانیان از آن تغذیه شده تکه در چهارده قرن اخیر بخش مهمی از عناصر هوی

رسد که نظر میطور بهاین. باشدپایگاه سوم مدرنیته یا فرهنگ معاصر می است، و

مند شده های مختلف بهرههای فوق به تناسب اهمیت در دورههویت ملی ایران از الیه
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 .(1386؛ رجایی،98: 1387گودرزی،)یافته است و پرورش

شدن مواجه ای، با فرایند جهانیهویت با چنین مشخصهاما نکته اینجاست که این 

زمان با کشورهای دیگر در کشور ایران همطور کلی  به. شده و از آن تاثیر پذیرفته است

های مختلف زندگی اعضای جامعه آن،  معرض تحول و دگرگونی قرار گرفته و ساحت

هویت و هویت  شدن دستخوش تحوالتی شده است که ساحت تاثیر فرایند جهانیتحت

  .باشدترین آنها میملی از جمله مهم

گرفته در عرصه جهانی، تصور و درک در پرتو تحوالت نوین صورت»

جدیدی از خود و دیگری در متن زندگی اجتماعی و فرهنگی ایرانیان سر 

های برآورد و امکان نوعی مهاجرت فکری و فیزیکی و تامل در جهان

 . (10: 1390آزاد ارمکی،)«فرهنگی مختلف فراهم شده است

گیری هویت جهانی به معنی مانند سایر نقاط جهان، شکلتوان چنین گفت که بهمی

گیری احساس تعلق فرد به نظام خودفهمی انسان ایرانی در چارچوب جهانی و شکل

عنوان جهانی و تعهد وی به مسائل جهانی است که در نتیجه آن، فرد ایرانی خود را به

 .(471: الف-1388حاجیانی،)نمایدامعه جهانی تعریف و تصور میعضوی از ج

گرایانه در هویت ترین زمینه برای گسترش روحیه و تمایالت جهاندر واقع مهم

-دلیل زمینهطور کلی بهبایست در منشا تاریخی آن دانست؛ جامعه ایرانی بهایرانی را می

موقعیت ارتباطی و شاهراه : باشدو میشدن را دارا بوده های ذیل استعداد و توان جهانی

بودن و نیز فضا و طبیعت متنوع جغرافیایی و تحرک چغرافیایی گسترده و پویای جهانی

های دیگر در ادوار مختلف؛ اقوام ایرانی؛ اشاعه مستمر عناصر فرهنگی ایران به سرزمین

 . (ب-1388جیانی،حا)گرایانه در شعر و ادبیات فارسی؛ و غیرهبودن رویکرد جهانبرجسته

بطور کلی با توجه به پویایی فرهنگ و هویت ایرانی و تحوالت اجتماعی و فرهنگی 

تری اند به درک جامعهای اخیر، مردم این کشور توانستهگرفته در ایران در دههصورت

-عوامل مختلفی موجب به. (103: 1390آزاد ارمکی،)از جهان و فرهنگ جهانی دست یابند
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های ارتباطی ترین آنها، وجود رسانهاند که یکی از مهمین شرایطی گشتهوجود آمدن چن

گیری سزایی در شکلباشد که نقش بهویژه اینترنت و استفاده از آنها میفراملی به

بایست به این نکته نیز هرچند می. اندتحوالت فکری و اجتماعی در جامعه ایران داشته

-های ارتباطی با معیارهای رایج در فرایند جهانیایران از حیث رسانه»توجه داشت که 

های اطالعاتی ، اما با تمامی اینها، رشد نسبی فناوری(175: 1384بشیریه،)«شدن فاصله دارد

-شهرام)شدن در ایران امروز استو ارتباطی در این کشور، نشانگر تاثیرگذاری جهانی

 (.392: 1386نیا،

ن برای پیوستن به خیل کشورهای متصل میالدی شروع حرکت ایرا 1990آغاز دهه 

و با پیشتازی مرکز تحقیقات  1993باشد و این کشور در سال های جهانی میبه شبکه

. (65: 1390کاشانی،قادی و خلیلیعباسی)فیزیک نظری و ریاضیات با اینترنت پیوند یافت

. هزار نفر بود 250کمتر از  1994شود شمار کاربران اینترنتی در ایران در سال گفته می

میلیون  5/3صورت دائم و میلیون ایرانی به 5/2بیش از  2004بر همین اساس در سال 

نزدیک  2008در سال . (389: 1386نیا،شهرام)صورت غیردائمی کاربر اینترنت بودندنفر به

همچنین . (66: 1390کاشانی،قادی و خلیلیعباسی)میلیون کاربر در ایران وجود داشت 5به 

دهد که ضریب نفوذ اینترنت در جدیدترین آمارها از استفاده کاربران ایرانی نشان می

میلیون نفر جمعیت در  75که ایران با طوریدرصد رسیده است، به 54ایران به نزدیک 

به نقل از خبرگزاری )میلیون نفر کاربر اینترنتی است 40، دارای حدود 1390اوایل دهه 

ان با داشتن این تعداد کاربر، مقام سیزدهم کاربران جهان را به خود ایر. (1393آبان  18مهر،

کشوری هست که کاربران اینترنتی زیادی دارند و در میان  20اختصاص داده و جزو 

 .(8: 1394میرمحمدی،)کشورهای غرب آسیا در رتبه اول کاربران قرار گرفته است

توان گفت که  دولت ایران می سازیبطورکلی درباره تاثیر اینترنت بر کارکرد هویت

ها و اجتماعات آنالین و سایتشمار وبرشد فزاینده کاربران اینترنتی و افزایش بی

ای را در شده در این زمینه، تحوالت عمدهمجازی و همچنین حجم وسیع مطالب مطرح
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صورت که گسترش اینترنت  های هویتی در ایران ایجاد کرده است؛ به اینتعیین سیاست

سازی توسط  استفاده روزافزون از آن از سوی کاربران ایرانی، توانسته بر کارایی هویتو 

ای در این زمینه مواجه سازد، بطوریکه  های اساسی دولت تاثیر گذاشته و آن را با چالش

تر، به ترویج و تحکیم  نظام سیاسی دیگر قادر نیست همچون گذشته و در محیطی امن

 .دازدهویت ملی مطلوب خویش بپر

عنوان یکی از سازوکارهای اصلی هماهنگی و نظارت اجتماعی برای  سازی به هویت

که این دولت  طوری دولت جمهوری اسالمی ایران از اهمیت زیادی برخوردار است، به

دهی کرده تا از این طریق پاسدار  سازی را سامان از ابتدای تاسیس، کوشید فرایند هویت

از فردای پیروزی دولت  در واقع این. ویش باشداجتماعی مطلوب خ-نظم سیاسی

نسبت به دوره پهلوی  تی کشورایجاد تحول در ساختار هوی صدددر  انقالب اسالمی،

ر نظر مؤلفه دینی با هویت اسالمی د اش را نیز سازی عنصر اصلی هویت و بر آمد

به آن،  ها و منابعی غیر از حکومت و نهادهای وابسته امروزه وجود مرجع اما. گرفت

سازی و  اند بر عرصه هویت همچون اینترنت و سایر وسایل ارتباطی نوین توانسته

گیری و تقویت ای را در شکلجویی در کشور تاثیر گذاشته و مرزهای تازه هویت

ویژه جوانان و برخی  های مختلف اجتماعی به ها و هویت گروهها، ارزشفرهنگخرده

در ادامه، چگونگی تاثیر اینترنت بر رویکرد  .رندوجود آو های قومی به اعضای گروه

 .گیرد هویتی دو گروه فوق مورد بررسی قرار می

تا  15)یکی از ابعاد تغییرات ساختاری در ایران، افزایش میزان جمعیت جوان ایران 

میلیون در  8بطوریکه جمعیت این گروه از . به بعد است 1370از ابتدای دهه ( سال 29

 1385میلیون در  25و نزدیک به  1375میلیون در  17ش از به بی 1365سال 

 50در حال حاضر نیز جمعیت جوان ، نزدیک . افزایش داشته است (181: 1390)سردارنیا،

 .دهد میلیونی کشور را تشکیل می 80درصد از جمعیت 

در میان جوانان ایرانی رواج یافت و  1370بطور کلی اینترنت در اواخر دهه  
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شده در مورد بسیاری از تحقیقات انجام. محبوبیت زیادی در بین آنان پیدا کردبالفاصله 

ای از کاربران اینترنت دهند که در حال حاضر اکثریت عمدهاینترنت در ایران، نشان می

توان گفت جوانان ایرانی به دلیل  می. (1387منتظرقائم و شاقاسمی،)در کشور، جوان هستند

این . کنند وانی است که تاثیر زیادی از اینترنت کسب میخصوصیات مربوط به دوره ج

کشور  رسانه نوین موجب شده است که ارتباطات و تعامالت جوانان در داخل و خارج

اینترنت در ایران برای اکثر کاربران جوان .»ای دچار تغییر و تحول گردد طور اساسیبه

ن داشتن تعامل با جهان امکا)دسترس های دوردست یا غیرقابلفرصت تجربه واقعیت

های معاصران دور از دسترس، تجربه عضوی از جهان بودن، تجربه خلق واقعیت

، که این مسئله بر (116: 1385ذکایی و خطیبی،)«را به ارمغان آورده( ...خود، و مخصوص به

 بر این اساس، . یابی آنان نیز تاثیر گذاشته استفرایند هویت

های متفاوتی نسبت به هویت ملی در گیرینسل جوان ایران حامل جهت»

که دلبستگی نسل جدید نسبت به طوریمقایسه با نسل گذشته گشت، به

-های هویت ملی ایران به اندازه دلبستگی نسل گذشته نمیبنیان

  .(309-308: 1390نصری،)«باشد

بیش  یابی نسل جوان ایرانی، توان گفت که تاثیر اینترنت در فرایند هویت در واقع می

در اینجا به تعدادی از تحقیقاتی که در زمینه تاثیر اینترنت بر . از سایر عوامل بوده است

 :گردداند اشاره می هویت جوانان ایرانی به انجام رسیده

شان این نکته را بیان  در تحقیقات(1387)و منتظرقائم و شاقاسمی( 1387)ربیعی

دیگر در معرض آثار هویتی ناشی از های  کنند که نسل سوم در ایران بیش از نسل می

. باشند و این مسئله موجب تضعیف هویت ملی در نزد آنان شده استاینترنت می

-شان به این نتیجه دست یافتند که زمانیدر مطالعه( 1387)کاشانیقادی و خلیلیعباسی

یزان که کاربران ساکن تهران در استفاده از اینترنت فعالیت و مشارکت بیشتری دارند، م

در پژوهش خود اینگونه ( 1392)پور و همکارانعدلی. یابدشان کاهش میهویت ملی
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بوک کنند که هرچه میزان استفاده و فعالیت کاربران جوان اصفهانی در فیسبیان می

در ( 1394)رضایی و همکاران. شودتر میکند، هویت ملی آنان ضعیفافزایش پیدا می

میزان استفاده جوانان همدان از اینترنت بیشتر شود،  تحقیقشان نشان دادند که هرچه

نیز در پژوهش ( 1394)و میرمحمدی. ابعاد مختلف هویت ملی آنان تضعیف خواهد شد

کنند، به ای که از اینترنت استفاده بیشتری میخود به این نتیجه رسید که جوانان تهرانی

 .یابندسمت گرایشات غیر سنتی و مدرن سوق می

توان گفت که تجربیات حاصل از حضور جوانان ایرانی در فضای رفته میهمروی

مجازی بسته به میزان عمق و وسعت حضور، تاحدودی موجب بازاندیشی در هویت 

یابی به هویتی های موجود در اذهان آنان شده و دستشدن فراروایتفردی و متزلزل

ذکایی و )فراهم آورده استشان رغم شرایط موجود در زندگی آنها برایمدرن را به

گرفته در عرصه  تاثیر تحوالت صورت  دیگر، تحت  عبارتی به. (117: 1385خطیبی،

ارتباطات جمعی و ابزارهای ارتباطی در کشور، بسترهای اولیه تغییرات هویتی در بخش 

سوی ایجاد یک هویت ترکیبی و  وجود آمده و آنان به توجهی از جوانان کشور به قابل

 .اند ق یافتهجدید سو

های قومی در ایران نیز  های هویتی گروه گونه که بیان شد، اینترنت بر نگرش همان

ای چندقومی دانست که اقوام آن، توان جامعهکشور ایران را می. تاثیر گذاشته است

ها و ها، ترکمن ها، کردها، لرها، بلوچآیند؛ آذریاش به حساب میبخش جدانشدنی

باشند که در طول تاریخ، نقش انکارناپذیری ی عمده قومی ایران میها ها از گروهعرب

؛ 127: الف-1390احمدی،) اند داشتهگیری و استمرار هویت ملی این کشور در شکل

-اما با تمامی اینها، جهانی (.1387قاجار،زاده و بهمنی؛ رمضان336-328: ب-1390کریمی،

های قومی ایران  هویتی برخی اعضای گروههای توانسته است بر گرایش( اینترنت)شدن

ها و امکانات این فرایند، در جهت گیری از فرصتآنها با بهره که طوری تاثیر بگذارد، به

البته این )اندجویی قومی برآمده و در این راستا دست به اقداماتی نیز زدهتشدید هویت
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  (.باشدطلبی از سوی آنان نمیمعنای تقاضای تجزیهمسئله به

طور کلی  بایست به آن توجه داشت این است که، به اما نکته مهمی که در اینجا می

گیری  های قومی ایران نسبت به بهره ها نیز در تحریک گروه وجود برخی عوامل و زمینه

ترین این عوامل،  باشند که مهم شان مؤثر می جهت تقویت هویت قومی از اینترنت در

جانبه در مناطق  وسعه و یا مسئله عدم توسعه همههای ت وجود نابرابری در شاخص

 .باشد نشین می قوم

جویی قتومی در  بر تقویت و تشدید هویت( اینترنت)در رابطه با تاثیر فضای مجازی

در پژوهش : ایران، تحقیقاتی صورت گرفته که در اینجا به تعدادی از آنها اشاره می شود

شتدن  شد که گسترش فراینتدهای جهتانی  این نتیجه حاصل ( 1385)نیا و همکارانحافظ

در قالب فناوری اطالعات، از یکسو هویت قومی دانشجویان را تقویت کرده و از سوی 

نشتان دادنتد کته    ( 1389)فکوهی و عیاری. دیگر هویت ملی آنان را تضعیف کرده است

انتد  حد و مرز فضای مجازی، مرزهای هویت قومی نه تنهتا از میتان نرفتته   در گستره بی

در پژوهشتی نشتان داد کته    ( 1390)حکیمتی . انتد بلکه امکان تجلی بسیار بیشتری یافته

ای در بازنمایی هویت کردها در جهان داشته و از ایتن راه  بوک توانسته نقش عمدهفیس

ستتاروخانی و . کترده استتت  فکتران کتترد و غیتتر کترد کمتتک  بته یتتافتن دوستتان و هتتم  

دست یافتند که اینترنت موجب تقویت هویت  شان به این نتیجهدر مطالعه( 139)رضایی

نیتز ایتن   ( 1392)در تحقیق کیانپور و همکتاران . قومی جوانان در شهر تهران شده است

ستان یتک   بوک برای معرفی خود بهدست آمد که کاربران ترک از امکانات فیسنتیجه به

 .کنندهویت قومی استفاده می

گرفته حاکی از آن  های آماری در برخی از تحقیقات صورت طور کلی هرچند داده به 

هتا،   امتروز در میتان تترکمن    جتویی قتومی در ایتران    است که بیشترین گرایش به هویت

هتا   هتا، لرهتا و آذری   ها و کردها و بیشترین گرایش به هویت ملی در میتان بلتوچ   عرب
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گونته بیتان کترد کته مطالبتات       توان این ، اما می(1387حاجیانی،: ک.برای نمونه ر)وجود دارد

طوریکه اغلتب بتر    های قومی تقریبا مشابه بوده، به الگ ها و وب سایت شده در وب مطرح

. توجته دارنتد  ... مواردی چون محرومیتت زدایتی، زبتان، متذهب و وطتن مشتترک، و       

ا و هت  ستایت  بایستت توجته داشتت کته حیطته توجته وب       همچنین به این نکته نیز متی 

شتود، بلکته نستبت بته بختش       های قومی تنها شامل بخش ایرانتی گتروه نمتی    الگ وب

 .گیرد غیرایرانی قومیت در کشورهای همسایه نیز ابراز عالقه صورت می

هتای سیاستی، اجتمتاعی،     بنتدی  ها و دستته  رغم برخی مرزبندی در حال حاضر علی 

مقوله هویتت قتومی بیشتتر     های قومی ایرانی، فرهنگی و تاریخی موجود در درون گروه

ها برای تقویت موجودیت گروه قتومی و حفتظ مرزبنتدی بیرونتی      در قالب انواع تالش

بتا  . انتد  ها و مناقشات درونی کمتر قابل مشاهده شود و چالش گروه با دیگران نمودار می

توان قومیت های ایرانی  توجه به تازگی نسبی پدیده اینترنت در ایران، به نوعی هنوز می

 (.105: 1390فکوهی و عیاری،)را در ابتدای مسیر ارتباطات مجازی خود در نظر گرفت

بایست در اینجا به آن اشتاره داشتت ایتن استت کته در میتان        اما نکته مهمی که می

گیری از امکانات اعضای گروههای قومی کشور، بسیاری از دانشجویان قومی نیز با بهره

هتای اخیتر و متتاثر از     در ستال  .انتد شتان برآمتده   اینترنت، در صدد تقویت هویت قومی

گرفته در محیط دانشگاهی ایران، موضوعات حساس و مهم در ستطوح   تحوالت صورت

هتای دانشتجویی از جملته دانشتجویان      محلی و قومی در کنار مسائل ملی در نزد گروه

ی دهد که جامعه دانشتجوی  ها، نشان می نتایج حاصل از پژوهش. قومی مطرح شده است

قومی کشور، از فناوری اطالعات و ارتباطات تاثیر پذیرفتته استت کته ایتن تاثیرپتذیری      

که در مواردی توانستته   ساز تقویت هویت قومی این طیف شد تا جایی طور کلی زمینه به

بایست به دو نکته توجه  البته در اینجا می. هویت ملی آنان را نیز به نوعی تضعیف نماید

 داشت؛  
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توان به همه دانشجویان قومی در  این مسئله را نمی نخست اینکه،»

ای و  های ناحیه های کشور تعمیم داد و دوم اینکه، ظهور گرایش دانشگاه

به مفهوم عدم پایبندی آنان به  قومی در نزد بسیاری از دانشجویان قومی،

 .(1385نیا و دیگران، حافظ)«همه بنیادهای هویت ملی ایران نیست

هتای فرهنگتی، اجتمتاعی و سیاستی      تتوجهی از فعالیتت   قابتل در حال حاضر بخش 

ای  ها و نشریات دانشتجویی  الگ ها، وب دانشجویان قومی کشور، حول فعالیت در سایت

آهنتگ، محتتوا و مضتامین ایتن     . شوند تمرکز یافته استت  که در فضای مجازی نمایه می

ته استتت هتتای آشتتکار و پنهتتان ختتود تتتا حتتدودی توانستت محافتتل دانشتتجویی در الیتته

های شناختی، عاطفی و کنشی و سطوح تعلقات جمعی دانشجویان قتومی را   گیری جهت

طور کلی از میان مطالبی کته در نشتریات    به. الشعاع قرار داده و آن را بازنمایی کند تحت

دانشجویی قومی به موضوع هویت ملی و قومی پرداخته شده است، مضامین و مطالتب  

ی بیشتر از نشانگان مربوط به هویتت ملتی بازنمتایی شتده     مرتبط با نشانگان هویت قوم

است، به طوری که نشانگان هویت قومی بیشتر از نشانگان هویت ملی در آنها انعکتاس  

های ملتی و قتومی در نتزد     زمان هویت براین، نسبت پایین انعکاس هم عالوه. یافته است

نوعی در تقابتل بتا هتم     بهدانشجویان قومی، موید این واقعیت است که دو هویت فوق، 

 .تعریف و هویت قومی در عرض هویت ملی و نه در طول آن تعریف شده است

ای کته در فضتای مجتازی بته انتشتار       نکته دیگر اینکه، نشریات دانشتجویی قتومی  

تری نسبت به نشریات مکتوب  گیری واگرایانه پردازند، جهت های هویتی خود می دیدگاه

ل، نشریاتی مانند ایرنجی باخیشی، ایشیق، ایرنجی، دان الدوز، برای مثا. دانشجویی دارند

های قومی با گرایشات و مطالبات افراطی،  ها و وبالگ گیری با سایت به دلیل ارتباط... و 

بعضتاً  . انتد  تری را به خود گرفته وسوی واگرایانه ها، سمت ها و وبالگ متاثر از این سایت

طلبانه مانند ستایت   هایی با گرایشات تجزیه ز سایتاین نشریات مطالب منتشره خود را ا

همچمنین  .(187: 1387خانلو، زاده و گنج حشمت)کنند دریافت می... تریبون، گاموخ، دورنا، و 
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توان به نشریات زیر نیز به عنوان نشریات دانشجویی قومی فعال در فضتای مجتازی    می

 .لی، دانشجویان ترکمن، و غیرهیو های دانشجویی هاوارد، وطن نشریه: کشور اشاره کرد

ای در ساختار مناسبات و ارتباطات قومی در در مجموع، امکانات اینترنتی دگرگونی 

های گیری نوع جدیدی از تعامالت گروهایران ایجاد کرده است که پیامد این امر، شکل

شان بوجود آورده های نوینی را در جهت تجلی هویت قومیباشد که فرصتقومی می

 .ستا

کارگیری اینترنت از سوی جوانان و نیز اعضای توان گفت که به رفته می هم روی

خاطر آنان های قومی در کشور، توانسته است بر روی احساس وفاداری و تعلقگروه

مسئله درصورت عدم توجه به آن از  شان تاثیر منفی بگذارد و ایننسبت به هویت ملی

 .بروز بحران هویت ملی و تضعیف آن بیانجامدتواند به سوی نظام سیاسی، می

 گیری و راهکارهانتیجه

شدن برای هویت ملی اختصاص های ناشی از جهانیاین مقاله به بررسی چالش

در  .داشت، ضمن اینکه نگاهی نیز به تاثیر این فرایند بر هویت ملی در ایران داشته است

گستر و یکپارچه،  ن فرایندی همهعنوا شدن بهگونه عنوان شد که، جهانی اینجا این

  های کارویژه نمودن توانسته است از طریق ابزارهایی چون اینترنت، با تضعیف

 ، وچندپارهو های فراملی  گیری هویت شکل کمک به ،های ملی سازی دولت هویت

خاطر و وفاداری اعضای  ، بر احساس تعلققومییا  فروملی های جویی  تقویت هویت

رو کشورها را با مسئله  شان تاثیر گذاشته و از این ع نسبت به هویت ملیبسیاری از جوام

در ادامه بیان شد که، کشور ایران نیز از این قاعده  .بحران هویت ملی مواجه نماید

شدن مواجه  های فرایند جهانی که هویت ملی آن هم با چالش طوری  مستثنی نبوده، به

 .گشته است

شدن یک واقعیت بیرونی و نیز ضرورتی تاریخی و جهانیبطور کلی با این باور که 

روی جهانیان قرار گرفته و ابعاد گوناگون زندگی انکار است که امروزه پیشغیرقابل
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توان مدعی شد که شناخت این بشری از جمله هویت ملی را تحت تاثیر قرار داده، می

لذا . باشدران ضروری میهای ناشی از آن، برای همه کشورها از جمله ایپدیده و چالش

گیری اندیشیدن در مورد آینده و الزامات آن، تعیین راهبردها و در نتیجه تصمیم

  .باشدروی دولت جمهوری اسالمی ایران میخردمندانه، بهترین راهکار پیش

داشت این است که با وجود تاثیر  اشارهجا به آن  در این بایست مینکته مهمی که 

ترین بازیگران ها همچنان اصلی شان، آن های ملی و کارکردهایشدن بر دولتجهانی

تواند دولت ایران می بر همین اساس،. شوندالمللی محسوب میهای داخلی و بینعرصه

های کارآمد و مناسب، به تحکیم هویت ملی با اتخاذ رویکردهای منطقی و سیاست

بروز بحران هویت ملی شدن پرداخته و از کشور و صیانت از آن در عصر جهانی

منظور در اینجا راهکارهایی جهت صیانت از هویت ملی همینبه .عمل آورد جلوگیری به

  :گرددارائه می

تواند خود را از فرایند مناسبات جهانی  در جهان کنونی، هیچ کشوری عمال نمی -

 بر این اساس،. منزوی سازد

-ید با اتخاذ استراتژیمجموعه نظام اجرایی و سیاستگذاری کالن کشور با»

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

صورت فعال تحوالت و روندهای جاری جهان و هدایت روشنگرانه، به

شدن با آن توام با عقالنیت، منطق و شناخت کامل از ابعاد مختلف جهانی

غیر از این، ، چراکه هرگونه برخوردی (1381میرمحمدی،)«مواجه شوند

در بر  اشناپذیری برای ایران و هویت ملیعوارض و پیامدهای جبران

 .خواهد داشت

-های مطلوب در مواجهه با چالش ای، از جمله راهبرخورداری از استراتژی رسانه - 

اش، یابی به اهداف هویتی کشور ایران برای دست. باشدشدن میهای هویتی جهانی

های ارتباطی جهانی متصل و در سایه حضور رقابتی، ه به شبکهای جز این ندارد کچاره

های ارتباطی همچون اینترنت را تا حدودی های جهانی، کانالفعال و موثر در عرصه
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ها در جهت معرفی، عرضه و اشاعه عناصر فرهنگی و هویتی  مدیریت نموده و از آن

( صدا و سیما)توسط رسانه ملیبایست عالوه بر این، اقداماتی نیز می. ایران بهره گیرد

-این رسانه می. برای جذب مخاطبان و حفظ و تقویت هویت ملی ایران انجام گیرد

گیری از کارشناسان و های خود، بهرهبایست با اتخاذ تدابیر ویژه و بازنگری در سیاست

-های هویت ملی در برنامهمتخصصین در زمینه هویت ملی و تاریخ، پرداختن به مولفه

 . موجبات دلبستگی و تقویت این هویت در جامعه را فراهم نماید... مختلف، و  های

بایست در زمینه تدوین بودن کشور ایران، دولت میبا توجه به چندقومی و متکثر - 

را سرلوحه کار خویش قرار « اش، سیاست وحدت در عین کثرتهای هویتیسیاست

 . دهد

و تقویت ( فرو ملی)های قومیهویتمعنای حفظ این سیاست بطور کلی به»

ها در ذیل مفهوم کالن هویت ملی و ارائه تعریفی فراگیر از  پیوند میان آن

تواند به انسجام و تقویت هویت ملی باشد که میملیت ایرانی می

  .(50-48: الف-1388حاجیانی،)«بیانجامد

و غیرمادی افراد  تاثیر نیازهای مادی تواند تحتکه هویت ملی می با توجه به این -

شدن نیازهای افراد ساکن در مناطق قومی رو برآوردهدچار شدت و ضعف گردد، از این

های به برابری توزیع ثروت و دسترسی به امکانات و فرصت (ایهای حاشیه استان)

ها به کشور و خاطر آنهای گوناگون کشور و تعلقتواند پیوندهای میان بخشملی، می

طلبی در میان اقوام جلوگیری وجب گشته و از پیدایش تحرکات جداییهویت ملی را م

 .(422-415و347-342: الف-1390احمدی،)نماید

مشارکت »های هویتی، توجه دولت به های دیگر مقابله با چالشاز جمله راه -

های قومی  ویژه جوانان و اعضای گروه های مختلف اجتماعی به گروه «تر و موثرترفعال

های  نمودن زمینه فراهم. باشد می... های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و در عرصه

همچنین با . انجامد می  مشارکت موثرتر جوانان، به دلبستگی آنان نسبت به هویت ملی
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توجه به پراکندگی اقوام ایرانی در سطح کشور و نیز پیوستگی جغرافیایی و فرهنگی 

های سیاسی، اجتماعی و رکت آنان در عرصهسوی مرزها، افزایش میزان مشا ها با آنآن

خاطر بیشتر های مختلف کشور و تعلقتواند موجب همگرایی بیشتر میان بخش، می...

 .ها نسبت به هویت ملی ایران شود آن

( ها دانشگاه)با توجه به اهمیت نقش نهادهای آموزش و پرورش و آموزش عالی  -

های آموزشی ها و سیاست ریزیبایست برنامه می در ترویج، احیاء و تقویت هویت ملی،

ای صورت گیرد که در نهایت موجب تعمیق آگاهی و گونهها به در این عرصه

های هویت ملی آموزان و دانشجویان ایرانی نسبت به مبانی و مولفه خاطر دانش تعلق

-ق برنامهتوان برای تقویت ابعاد هویت ملی از طریطور کلی موارد زیر را میبه .گردد

-تشریح هویت ملی ایران و مولفه: های درسی نظام آموزش و پرورش در نظر گرفت

های درسی، معرفی های سازنده آن در کتب درسی؛ حضور نمادهای ملی در کتاب

-ای که نقش مهمی در تحکیم وحدت ملی ایران داشتههای تاریخی، ملی و قومیچهره

ی درسی باید بتوانند بین سه فرهنگ ایران باستانی، هاعالوه بر این، برنامه. اند؛ و غیره

آموختگان به لحاظ که دانشطوریاسالمی و جهانی سازگاری و تعادل ایجاد کنند، به

ترین اقداماتی که در عرصه  همچنین برخی از مهم. شخصیتی واجد هویتی واحد شدند

 باشد:  بایست انجام گیرد بدین ترتیب می آموزش عالی می

ها؛ جلوگیری از رشد نهادهای  شدن دانشگاه ی از فرایند بومیجلوگیر»

شدن؛ افزایش بودجه پژوهشی  آموزش عالی در کشور برای پرهیز از بومی

های  های علمی مربوط به راه های علوم انسانی برای انجام پژوهش رشته

ریزی جهت تقویت آگاهی از هویت ملی در  افزایش وحدت ملی؛ برنامه

 .ب(-1390)احمدی،«شور، و غیرههای ک دانشگاه
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