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 روها و تهديدهای پیشتماعی مجازی و قومیت؛ فرصتهای اجشبکه

 *، دکتر تهمینه شاوردیحسین حیدری

 

 چکيده

هاي اجتماعي، تعامالت انساني را دستخوش تحولي  هاي نوين؛ بويژه اينترنت و شبکه ظهور فنّاوري
 بنيادي کرده است. در پژوهش حاضر، با استفاده از روش تحليل محتواي کيفي، ضـمن شناسـايي  

ها و تهديدهايي کـه اسـتفاده از ايـن     هاي اجتماعي، فرصت هاي قومي در شبکه ابعاد فعاليت گروه
تواند براي هويت و امنيت ملي به دنبال داشته باشد، بررسي شده است. اطالعات مورد  ها مي شبکه

 آوري شده است. نفر از صاحبنظران حوزه قوميت و رسانه جمع 20نياز از طريق مصاحبه با 
هـا، ضـمن    که کاربران قومي با فعاليت خـود در ايـن شـبکه    دهد هاي پژوهش نشان مي افتهي

گذارند. چنـان کـه حـاکم بـودن      بر ساير کاربران نيز تأثير مي اجتماعي، هاي تأثيرپذيري از شبکه
هـا  و ارزشمند بودن رفتارهاي دموکراتيک در اين شـبکه  هاي اجتماعي شبکهفااي دموکراتيک بر 

هاي تندرو يا در حاشيه ماندن آنها شده است. فراهم آمدن فااي تعامـل   ه يف عقايد گروباعث تلع
تـرين     هـاي فرهنگـي از مهـم    و گفتگوي بين قومي و وجود امکان شناخت متقابل و درک تفـاوت 

 هاي اجتماعي در حوزه قوميت است. هاي شبکه فرصت
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 مقدمه و طرح مسئله

هــاي ارتبــاطي و دسترســي بــش امکانــات جامعــش اطالعــاتي،  حضــور انســان در شــاهراه
اي روبش رو ساختش است. يکي از اين  هاي عمده را با دشواري و چالش  هاي سنتي هويت
 هـاي اجتمـاعي   ها، کش از اابال زيادي در جامعش امروزي برخوردار است، شـبکش  شاهراه

، بـش  هستند و اغلب کـاربران  ينترنتامروز ا يايادرت اول دني اجتماعهاي  است. شبکش
از  هـا، گروهـي   رسـانش  يـن . اکننـد  ياسـتفاده مـ   آنهـا مختلـف   يها از گونش ،روزانش طور
، 2وب  فناورانـش  هـاي  يـان هستند کش با اتکـا بـش بن   ينترنتبر ا يمبتن يکاربرد يها برنامش
   .کنند فراهم ميکاربران را  از سوي شده  يدتول ياو تبادل محتو يجادامکان ا

کـش افـراد    هسـتند هـايي   آنالين يا سـايت  شامل خدماتي اجتماعي مجازي ها شبکش
و بـا ديگـران بـش اشـتراک      کننـد  مـي هاي خـود را در آنهـا بيـان     مندي شو عالا ها ديدگاه
بـش  تواننـد از طريـ  آن    مـي کش کاربران  اند کردهايجاد  را فضايي، ها شبکشاين  گذارند. مي

فرصـتي بـراي   بـش   و پردازنـد خـود ب ها و موانع فضاي وااعي زنـدگي   جبران محدوديت
 هايشان دست يابند. تعامالت، ارتباطات و انتقال پيام

استقرار  ييتوانا برخي معتقدند. کند يم يفاا يدر ارتباطات مجاز يديکل ينقش هويت
است کش بـش   ينفرهنگ آنال هاي جنبش ينترو مستقل، از ارزشمند کالبدبدون  يتهو يک

. ايـن  هستند، جستجو کننـد  يگرد اي را کش بش گونش ها و روابطي نقش دهد يمردم اجازه م
سازي و آزادي عمل فرد در زمينش پذيرش هويـت   هاي هويتفضاها منابع هويت، امکان

ن جدا نبود و در جوامع سنتي، فضا از مکااند.  ديگري را بش نحو چشمگيري اف ايش داده
شـدن   اي خوردند، امـا در فراينـد شـبکش    زمان و فضا در بستر مکان بش يکديگر پيوند مي

هاي انـدرکنش و چهـره بـش چهـره در چـارچوب       از محدوديت ماعيجوامع، روابط اجت
محل و  ،هاي سنتي مکان محدود و معين، دگرگون شده و ويژگي هاي ينها و سرزم محل

 برهم زده است. سرزمين را در زمينش هويت
ـ ن رانيـ در جهـان، در ا  ياجتمـاع  هـاي  شبکشهم مان با گسترش  ـ اسـتفاده از ا   ي  ني

وجـود نـدارد،   از تعداد کـاربران   يقياگرچش آمار دا .ش استافتي يا گسترده دامنشها  شبکش
ها نفوذ اابل تـوجهي در ميـان کـاربران     دهد کش اين شبکش آثار و شواهد موجود نشان مي

                                                      

1. social network 
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انـد کـش سـعي دارنـد اهـداف،       هاي اومي يافتش لش، آن دستش از ااوام و گروهايراني؛ ازجم
هاي خود را در فضاي مجازي بازتاب دهند. هر چنـد آمـار    ها و دغدغش مطالبات، نگراني

بـوک و   تعداد کاربران ايراني فيح رسمي مشخصي در اين باره وجود ندارد، کارشناسان
 هـاي  شـبکش  يـان در مانـد.   يليـون بـرآورد کـرده   م 3و  10توييتر را بش ترتيب، در حـدود  

 (.  1391)سروش هفتگي،  عضو دارد يليونم 3کلوب حدود  ي ني  سايتداخل ياجتماع
حساسيت موضوع اوميت و امنيتي بودن اين مسئلش موجب شده است کـش بـش دليـل    

ـ اهاي موجود در پرداختن بش اين موضوعات،  محدوديت هـا بـش مکـاني بـراي      شـبکش  ني
اي و  هـاي حاشـيش   هاي گروه هاي اومي و مرک ي، تبادل نظر و طر  دغدغش گروه اجتماع

 ايران در منطقـش  مواعيت استراتژيک و ژکواستراتژيکاومي تبديل شوند. از طرف ديگر، 
اند، از  ااوام مختلفي کش حتي بخشي از آنها در آن سوي مرزهاي ملي وااع شدهوجود و 

لش اف وده و شناخت ابعاد مختلف و کارکردهاي ايـن  نظر سياسي و امنيتي بر اهميت مسئ
 ها را بيش از پيش ضروري ساختش است.شبکش

 اهداف پژوهش

 ياوم يها ااوام و گروه يبرا ياجتماع يها شبکش يکارکردهاشناخت  .1
 در حوزه اوميت ياجتماع يها کاربران شبکش يشناس سنخ .2

 و ملي ياوم يتبر هو يهاي اجتماع شبکش يرتأث .3

 يگرايي و واگرايي مل بر هم ياجتماع يها شبکش يرتأث .4
 در حوزه اوميت ياجتماع يها شبکش يدهايها و تهد فرصت .5

 ادبيات نظري

 هويت

بـش لحـاظ   شـناختي اابـل بحـث اسـت.      شـناختي و جامعـش   از دو ديـدگاه روان  1هويت
گـامي   وترين عامل پيشرفت شخصي در دوره نوجـواني   ايجاد هويت مهم ،شناسي روان

                                                      

1. identity 
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موفقيـت در   ،1حياتي در جهت نيل بش حياتي شادمانش و مولـد اسـت. از نظـر اريکسـون    
هــاي انســاني در دوران ب رگســالي بــش نحــوه  زنــدگي و دســتيابي بــش اهــداف و آرمــان

. گيرد صورت ميدر دوران نوجواني و جواني  يشتروابستش است کش ب ،گيري هويت شکل
ابـول   ها و هنجارهـاي مـورد   ها، باورها، داوري زشفرد در دوران نوجواني و جواني، ار

بـش   ،هـاي مناسـب  حل و پاسـخ  در جستجوي راه و نگرد با ترديد ميخانواده و جامعش را 
يند رشد رواني و اجتمـاعي در دوران کـودکي،   اآمي  فر پردازد. نتايج موفقيت کندوکاو مي

دهـد   گي بـش فـرد مـي   رواني و اجتماعي را در مراحل بعدي زند هاي امکان حل تعارض
 (.1387جاه و شکوري،  رفعت)

ي هـا  ، بـيش از ديـدگاه  2شناختي، نظريش کنش متقابل نمادين هاي جامعش ميان ديدگاه در
اسـار   گيري آن را مورد مطالعش و تحليل ارار داده اسـت. بـر   مسئلش هويت و شکل ديگر،

وابط متقابل با ديگران در جريان ر ،اين ديدگاه، معناها بش طور کلي و هويت بش طور خاص
 ،3ميـد جـورج هربـرت   د. هويت پاسخي است بش پرسش من کيستم؟ بش نظر نگير شکل مي

در تعامـل بـا ديگـران و در سـطح      ،شـمارد  هايي کش فرد براي خود برمـي  مجموعش ويژگي
گيرد. با يادگيري زبان و در مراحل مختلف اجتماعي شدن، هويت فرد يـا   جامعش شکل مي
 (.  1377ترجمش ثالثي،  ،4شود )ريت ر گيرد و ساختش مي ره خودش شکل ميتصور او دربا
در جريـان  « خـود »، چهره شاخص ديگر اين ديدگاه، معتقـد اسـت کـش    5کان مانفرد

گيـرد.   ديگران نسبت بش خود شـکل مـي  « هاي نگرش»تعامل اجتماعي و با دروني شدن 
اي  هي دارد. کان، خود، را مجموعـش ديگراني کش فرد با آنها تعامل يا بش نحوي از آنها آگا

 (.  1387دوران، بش نقل از کند ) ها و انتظارات ديگران تعريف مي از نگرش
تـوان بـش دو گـروه     را مـي « مـن کيسـتم  »هـاي پرسـش    کان بعدها دريافت کش پاسخ

شـود   هايي مربوط مي هاي اجماعي بش هويت تقسيم کرد. پاسخ 7اجماعي و نيمش 6اجماعي
طبقـش، جنسـيت و تعلـ  مـذهبي      اننـد ن آشکار است و شامل مـواردي م کش براي ديگرا

کـش در   گيـرد  را در بـر مـي  هـايي   آن دستش از پاسخ ،ماعيتاج هاي نيمش . اما پاسخشود  مي
شوند. مانند خوشـحالي يـا غمگينـي، بـدبيني يـا       تر تلقي مي تشخيص هويت خصوصي

                                                      

1. Erickson       2. symbolic interaction        3. George Herbert Mead 

4. Ritzer         5. Monfred Kohn           6. consensual 

7. semi consensual 
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هاي اجماعي و سـپح بـش    بش هويتاسار نظر کان، افراد ابتدا  بيني و نظير آن. بر ش خو
تـر از   تشخيص هويت اجماعي آسـان  ،احتمال بش کنند و اجماعي فکر مي هاي نيمش هويت

خودشـان را در تمـار بـا ديگـران      ،معمولبش طور اجماعي است زيرا افراد  هويت نيمش
 شناسند )همان(.  مي

اي درک و فهـم  ، معتقـد اسـت بـر   3و بارث 2با الهام از ميد، گافمن 1ريچارد جنکين 
شناسـي واحـد اسـتفاده     توان از يک الگـوي هويـت   هويت فردي و هويت اجتماعي، مي

است کش پيوستش با يکديگر « دروني»و « بيروني»کرد. در اين الگو، هويت داراي دو وجش 
را در  ويمبتني بر تفاوت و تماي  ميان افراد است و جايگـاه   ،اند. هويت فردي در تعامل

دهنده تشابهات است و بش تعريفـي   نشان ،هويت اجتماعي اماسازد  مايان ميها ن بندي رده
شـود.   کند، اطالق مـي  اسار تعل  بش يک گروه يا رده اجتماعي از خودش مي کش فرد بر

گيـرد.   هاي اجتماعي فرد تأثير مـي  با اين حال هويت فردي بش شدت از هويت يا هويت
از هويـت  ويت و زندگي اجتماعي جريان دارد. تعاملي دوسويش ميان ه ،بش اعتقاد جنکين 

در جريان زندگي اجتمـاعي   ،شرط الزم براي زندگي اجتماعي است و از سوي ديگر ،سويي
 (.  1381ترجمش ياراحمدي،  شود )جنکين ، کند و بازسازي مي گيرد، تغيير مي شکل مي
اهي فـرد  و هويـت را آگـ   کند ميکيد أهويت ت يلبر نقش فرد در تشک 4گيدن  آنتوني
در ايـن  بش برداشـت کـان    ،داند. برداشتي کش گيدن  از هويت دارد مي« خودش»نسبت بش 
هويـت  هم ابعاد اجتماعي و هـم ابعـاد فـردي     ،ن ديک است. در اين برداشت خصوص

گيـري و بازسـازي    اما بر بعد فردي و نقش خود فرد در شـکل  گيرد مورد توجش ارار مي
 . گيـدن  بازانديشـي در  شـود  ميکيد بيشتري أت آنا و متغير پوي  جنبشيا با عبارتي، هويت 

در حـال تغييـر صـورت     و پيوسـتش  هـاي جديـد   هويت را کش در پرتو معيارهـا و ارزش 
ـ    ،گيرد مي هـاي اطالعـاتي، ارتباطـاتي و     ورياويژگي دوران جديد و نتيجـش گسـترش فنّ

 (.  1377ترجمش موفقيان، داند )گيدن ،  جهاني شدن ااتصادي و فرهنگي مي
ينـد  اهويت اجتماعي، نـوعي خودشناسـي در ارتبـاط بـا ديگـران اسـت. فر      بنابراين 

هـاي بنيـادي معطـوف بـش کيسـتي و       کش براي پرسش دهد سازي بش فرد امکان مي هويت
. دروااع، هويت از نيازهاي رواني انسـان  بيابدکننده  پاسخي مناسب و اانع ،چيستي خود
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دهـد تـا بـا ديگـران بـش       ي است کش بش فرد امکان مـي نياز هرگونش زندگي اجتماع و پيش
 صورتي معنادار و پايدار ارتباط برارار کند.  

 هويت ملي

و  کاسـت  ابيلـش،  مذهب، همچون سنتي، هايهويت از عبور معني بش ملي دولت تشکيل
 اسـار  بر را خود افراد اينکش جاي بش مرحلش، اين در. است ملي جديد هويت رسيدن بش

 بـا  خـاص،  ملتـي  بـش  تعلـ   اسـار  بـر  کننـد،  شناسايي يا نژادي، ايابيلش مذهبي، تعل 
. (49، ص 1377شوند )ايصـري،  مي شناسايي مشخص حکومتي نظام و معين جغرافياي

يکي از سطو  تعل  و وفاداري ملي است کـش بـش طـور عمـده بـر       1دروااع هويت ملي
اجتماع ب رگي بش نام ملـت  واحدي سياسي بش نام کشور انطباق دارد و اعضاي آن گروه، 

سازند کش در يک پهنش جغرافيايي، زير حاکميت سياسـي واحـد و مشخصـي اـرار     را مي
دارند و از طري  آن نسبت بش هم احسار همبستگي و اشتراک در گذشتش، حال و آينده 

 (.  152، ص 1389دارند )فکوهي، 
اـرن نـوزدهم بـش    اين مفهوم کش اساساً محصول دوران مدرن اروپاسـت و از اواخـر   
( 101، ص 1386کشورهاي جهان سوم و تازه استقالل يافتش، راه پيدا کرده است )علـم،  

کنـد. بنـابراين در ايـن مفهـوم،     هاي سياسي معاصر معني پيدا ميبنديو در االب تقسيم
سطح تعل  ملي بش طور عمده، معنايي سياسي و عقيدتي دارد کش در االـب يـک کشـور    

هاي خاص محلي و عـام فراملـي   ترين حلقش ارتباطي بين هويتو اصيل کندمعنا پيدا مي
ها، فراگيرترين  ( و بش دليل تأثير زياد آن در تمامي حوزه153، ص 1389است )فکوهي، 

 (.  344، ص 1383هاي اجتماعي است )حيدري،  سطح هويت در تمامي نظام
 في يکـي  لحاظ از کش بنابراين در تعريف هويت ملي پرسش اصلي اين است: افرادي

ـ  حاکم اوانين مشمول و ارار دارند خاص حکومتي نظام و سياسي جغرافياي يک در ر ب
داننـد و بـا آن تـا چـش انـدازه احسـار       هستند، خود را عضو کدام واحد سياسي مي آن

 (.55، ص 1377کنند؟ )ايصري، يگانگي مي

                                                      

1. national identity 
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 هويت قومي

 بـش  پاسـخگويي  بـراي  ي کنشـگران دايم و مستمر آگاهانش، تالش معناي بش را هويت اگر
 ايـن  هاي پاسخ کنيم، تلقي معرفي خودشان و شناسايي نحوه و کيستي يا چيستي پرسش
 و ها شيوه بش توانند مي گيرند و کنشگران مختلفي نشئت مي 1منابع از( کيستم؟ من) سؤال
 دخـو  تعريـف  بـراي  ترين منابع مهم اما. کنند اراکش و تعريف را خود متعددي هاي روش

 نيـ   و جامعـش  يـا  گـروه  يـک  فرهنگ جمعي اعضـاي  هاي ويژگي بر مشتمل ،2اجتماعي
 از طريـ   کنشـگران  فرهنگي، لحاظ از. اند کرده احاطش را فرد است کش مناسباتي و روابط
از  و کننـد  مي بندي طبقش 3مقولش خود را در يک جامعش، اعضاي مشترک يا جمعي فرهنگ

 را بـا  هايشـان  تفاوت و( گروه درون) گروه اعضاي ساير با هايشان را اين طري ، اشتراک
 کنند. مي مرزبندي و معين( گروه برون) ديگر هاي گروه و 4ديگران

اي، هـاي محلـش  بخشي از هويت اجتماعي افـراد اسـت کـش در کنـار هويـت      5هويت اومي
 گيـرد. هويـت اـومي، عنصـر بـارزي در ميـان      اي، نژادي، فرهنگي و جـ   آن اـرار مـي   منطقش
داننـد.   ها خود را بش اوم و تباري )خيالي يا وااعي( وابسـتش مـي   هاست و هر يک از انسان هويت

ها خود را بش يـک   معتقد است اگر ملت 6ضرورت اين انتساب تا حدي است کش آنتوني اسميت
 (.32، ص 1384پاشند )گودرزي، ريشش اومي وااعي يا خيالي وصل نکنند، فرو مي

 از بسياري در حتي آيد؛مي وجود بش اوميت هايمؤلفش متنوع ترکيب از اومي هويت
 بـين  بنابراين، در. شودمي اومي هويت نوعي ايجاد باعث متفاوت مؤلفش يک تنها موارد،
 يـک  هـر  اومي، گروه در هر با يکديگر تفاوت دارند و اوميت هايمؤلفش مختلف، ااوام
. مسـئلش  (1390 سـمي و همکـاران،  اا) هسـتند  متفـاوتي  اهميت درجش داراي هامؤلفش از

دهـد.  ها و عناصر هويـت اـومي تشـکيل مـي    محوري در تعريف هويت اومي را مؤلفش
 و رسـوم  و آداب مذهب، زبان، نظير فرهنگي هايشناسش بنياد بر را اومي بنابراين هويت
 يهـويت  هاياز جنبش برخي يا تمام با افراد آن از طري  کش کنندمي تعريف پيشينش تاريخي

 .(159 ، ص1381محمدي،  گل) يابندپيوند مي گروه يک
دهـي بـش ااـوام    اند و نقش آنهـا در هويـت   ها و عناصر ني  متنوعالبتش خود اين مؤلفش

                                                      

1. sources       2. social ego       3. category 

4. others        5. ethnic identity     6. Antony Smith 
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 اي مجموعش صورت بش گروه اوميتي يک عموماً معاصر اجتماعي علوم متفاوت است. در
...  و فرهنـگ  نژاد، تبار، زبان، ،منطقش کاست، فراش، دين، از برآمده هاي ويژگي و ها تنوع از

 آن بـر  و گيـرد  مي بر در را عناصر اين از يکي فقط تنهايي، بش ني  گاه کش شود مي تعريف
 شود. آنها مي از ترکيبي يابد و گاهي شامل انطباق مي

 هاي اجتماعي  شبکه

بـراي ارتبـاط ميـان افـراد      کـش  در دنياي مجـازي هسـتند   فضاهايي ،هاي اجتماعي شبکش
ميـان   و جمعـي  ارتباطات ايجاد د.ان آمده وجود بش دسترسي، سطو  گوناگون با تلف،مخ

 از هـا نظر و اطالعـات  تبـادل  رسـاني،  اطـالع  مجـازي،  اجتماعـات  تشـکيل  فـردي، 
 (. دروااـع شـبکش  1390)حکيمـي،   هسـتند  فضـاها  ايـن  کارکردهـاي  تـرين  شده شناختش
 مـرتبط  يکـديگر  بش ها وابستگي ي از طر کش است( افراد)هايي  گروه از متشکل اجتماعي

 دينـي  مسـاکل  حتـي  و مـادي  مسـاکل ، ها آرمان ،اهداف تواند مي ها وابستگي اين. اند شده
 متکـي  وابسـتش  افـراد  همچنين و ها وابستگي اين بش مي ان زيادي بش ني  ارتباط نوع. باشد
 هويـت  و يتشخصـ . دارنـد  بر هم متقابلي تأثير و شوند مي ارتباط اين وارد افراد. است
 از ني  تأثيرپذيري توجهي اابل مي ان بش، دارد تأثير با گروه ارتباط در کش طور همان  افراد
   .دهد مي نشان خود

 را اجتمـاعي  هـاي  کـنش  و ها مشارکت احتمال، اجتماعي هاي شبکش در افراد حضور
امکـان  ، باشد تر انبوه و بيشتر ها اين شبکش در اعضا و افراد پيوند هر چش. دهد مي اف ايش
. يافـت  مشترک ني  اف ايش خواهـد  و همسو حرکت، ها ديدگاه ن ديکي، تعامل، همراهي

 پيگيـري  را شخصـي  اهـداف  هـم  و سياسـي  اهـداف  هـم  افراد، اجتماعي شبکش يک در
 ضـمن . دارنـد  چندگانـش  تعـاملي  نيـ   ها سازمان و افراد ديگر با کنند و در عين حال، مي
 و هـا  سـازمان  دادن پيونـد  بـراي  اي وسـيلش  ماننـد ، شخصي هاي ارتباط و ها تمار، اينکش
 بـش  :از انـد  مجـازي عبـارت   اجتماعي هاي شبکش هاي ساير ويژگي. کنند مي عمل ها گروه

 اسـتناد ، مخاطبان هاي حلقش ،اعتماد، دوستي، دهي سازمان و کنندگي بسيج، گذاري اشتراک
 باز، پرستيژ، شدن دنبال  و کردن دنبال ، رحمانش بي نقد، گپ، بودن اي  چندرسانش، تعميم و

 ســرمايش اــدرت، دموکراتيــک ســاختار، ســرگرمي، بــودن جهــاني ، خردجمعــي، انتشـار 
 (.1389، پرور ضيايي) خالايت و ابتکار و اجتماعي تحرک، اجتماعي
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 صـفحات  و هـا  پروفايل توانند مي اجتماعي هاي شبکش در عضويت با اينترنتي کاربران
 تواننـد  مـي  کـاربران . باشـند  ارتباط در خود  دوستان با و بسازند نخودشا براي شخصي
 کننـد؛  پيدا جديدي دوستان بيابند و اجتماعي هاي شبکش در را اديمي آشنايان و دوستان
 دعـوت  اجتمـاعي  هـاي  شـبکش  بش پيوستن براي بش را فضا اين از خارج دوستان همچنين
 (.1388، فکوهي و عياري) کنند

 فرهنگي حولتفنّاوري و 

ورانش را کـش منجـر بـش ايجـاد و اختـراع      ادگرگوني فنّ( 2005) 1بش لحاظ تاريخي، کاستل 
سـال پـيش از    700با اختراع ب رگ حروف الفبا در يونان  است، شده« شاهراه اطالعاتي»

داند و معتقد است براي نخستين بار در تاريخ رسانش، اَبَرمتن يا فرازبـاني   ميالد مشابش مي
ديداري و شنيداري ارتباطـات انسـاني    هاي مکتوب، شفاهي،  است کش شيوه شکل گرفتش

نـام  « شـاهراه اطالعـاتي  »سازد. اين پديـده کـش    ، يکپارچش مينوعي نظامرا در چارچوب 
جهـاني،   ششبک سامانش ياسازي متن، تصوير و صدا در يک  بش دليل اابليت يکپارچش ،دارد

از آنجـا کـش    وبنيـادين سـاختش اسـت     هـاي  ماهيت ارتباطـات را دسـتخوش دگرگـوني   
هـاي   فرهنگ دارد، فرهنگ ني  بش تبع دگرگـوني بش دهي  اي در شکل کننده تعيينارتباطات نقش 

از  يکـي  ،در نظر کاسـتل   .گذراند هاي بنيادي ديگري را از سر مي جديد، دگرگوني ورانشافنّ
ني بـر آن، دگرگـوني   هاي اطالعات و ارتباطات نوين مبت ورياپيامدهاي مهم گسترش فنّ

هاي اطالعاتي، فرهنـگ نـويني    در اثر ايجاد و گسترش شاهراه ،هاست. از اين رو فرهنگ
 در حال ظهور است )همان(. 

ـ   هـاي گسـترده   کش بـر نـوآوري  « جامعش اطالعاتي»از  يتعريف 2وبستر فرانک   وريافنّ
ـ  ،در وهلـش نخسـت   ،دهد. بش نظر او بش دست مي ،اطالعات مبتني است   اثـر موفقيـت  ر ب

هـاي اطالعـاتي، تقريبـاً بـش      ورياعلمي در پردازش، ذخيره و انتقال اطالعات، کاربرد فنّ
هـا   رايانـش و غالب نقاط کره زمين گسترش يافتش و اسـتفاده از   عهمش گوشش و کنار جوام

بش توزيـع   کشهمگاني شده است. سپح تحول ديگري در زمينش مخابرات صورت گرفتش 
مـردم جهـان را هـر چـش بيشـتر در       ودر سطح جامعـش، منجـر شـده    گسترده اطالعات 

. بـش عبـارت   داده اسـت گيري از اطالعات اـرار   هاي اطالعاتي و در معرض بهره ب رگراه
                                                      

1. Castells       2. Frank Webster 
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هـاي موجـود در    رايانـش است کش  آن معني بششده است و اين  اي رايانشمخابرات،  ،ديگر
ند کش اکنون بش واوع پيوسـتش،  شوند. اين رو بش يکديگر متصل و مرتبط مي ،سراسر جهان

بـش   ،تـرين نقـاط دنيـا    دوردسـت  از ،اين امکان را بش افراد داده است کش با کمترين ه ينش
اينکش برق و مخابرات داشتش باشند، بش ب رگراه اطالعاتي دسترسي و در آن امکـان   شرط

. ه کردتوان مشاهد مختلف مي نقاطحضور داشتش باشند. آثار فرهنگي اين وضعيت را در 
هـاي متعـدد اينترنتـي، هـ اران رسـانش       هاي مختلف راديويي و تلوي يوني، سـايت   شبکش

هاي متنـوع، همگـي    هاي ديواري و تبليغاتي، مجالت و کتاب آگهي ت،جمعي و مطبوعا
شود،  محدود نمي اين موارددارند. اما تأثيرات  ياطالعات نشان از تأثيرات فرهنگي جامعش

خـوريم، آداب   يم، سبک آرايش مو و صـورت، غـذاهايي کـش مـي    پوش هايي کش مي لبار
است. فرهنگ معاصر بش شکلي عجيـب و   ترتيبهمين  بشمعاشرت و معماري منازل ني  

هاي ديگر را در خود نهفتـش دارد و   هاي ابل از خود و فرهنگ غريب، اطالعات و ارزش
 (.  1383 ترجمش اديمي،کند ) از آنها استفاده مي

ـ    ترين نظريـش  عنوان يکي از مهمبش  1هابرمار ـ   رپـردازان انتقـادي ب هـاي   ورياظهـور فنّ
کيد کرده است. بـش نظـر   أشدن ت  يند جهانيار فربثير آن أاطالعات ديجيتالي و ت ،اي ماهواره
هـاي   در عرصـش  اسـت،  ترين بعد جهـاني شـدن، جهـاني شـدن ااتصـاد      چش مهم وي، اگر

ها را بـش دنبـال    نوعي همساني در فرهنگ ،فرهنگي ني  گرايش بش توليدات فرهنگي خاص
هـاي   سـرزمين  مريکايي نش تنها خود را براداشتش است. وي معتقد است کش فرهنگ کااليي شده 

هــا را کمرنــگ و  کنــد بلکــش حتــي در غــرب نيــ  معنــادارترين تفــاوت دور تحميــل مــي
 (.  102 ص، 1384 ترجمش محمدي،هاي محلي را سست بنيان کرده است ) دارترين سنت ريشش

بـش   «2دگرگـوني سـاختاري حـوزه عمـومي    »هابرمار در اثر معروف خود با عنـوان  
داري پرداختـش و اظهـار کـرده کـش      عمـومي در جوامـع سـرمايش     چگونگي پيدايش حوزه

هـاي جمعـي و    رسـانش بـش ايـن ترتيـب،    اطالعات، هستش مرک ي حوزه عمومي است و 
. امـا در اواخـر سـده    انـد  ه نقش داشـتش نهادهاي اطالعاتي در ايجاد و گسترش اين حوز

شـدن حاکميـت    اطبـي   هاي ااتصـادي و يـک   گرايانش بنگاه هاي فايده بيستم، غلبش انديشش
سـازي، سـبب نـابودي     شدن ااتصاد و خصوصي  جهانيبش همراه المللي،  هاي بين ادرت

نتيجش، بخشي از اطالعات از دسترر عموم خارج شـده   . دره استشد« حوزه عمومي»
                                                      

1. Habermas       2. the structural transformation of the public sphere 
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اي در سطح جامعش رواج يافتش اسـت. هابرمـار، رفـع     نوعي فرهنگ کااليي شده توده و
بيند و  مي 2و تضعيف عقالنيت اب اري 1گرو گسترش عقالنيت ارتباطي اين معضل را در

حلي براي گسترش کـنش ارتبـاطي در سـطح جامعـش رواج      کند کش نظريش و راه سعي مي
گيرد و از  ش هويت و نگرش انساني شکل ميدهد چرا کش در مسير کنش ارتباطي است ک

اي  گيـرد و آنهـا را از نفـوذ فرهنـگ تـوده      شـدگي فاصـلش مـي    و مسخ نبود   حالت شي
 (.  1383 ترجمش اديمي، وبستر،بش نقل از آورد ) ساز بيرون مي يکسان

دگرگـوني بنيـاديني را در   هـاي اجتمـاعي،    و شـبکش هاي نوين ارتباطي  اوريظهور فنّ
ارتباطات انساني ايجاد کرده است. کاستل  معتقد است از آنجـا کـش انتقـال و    معامالت و 

هايي از عقايـد   گيرد، حوزه فرهنگ کش نظام جريان فرهنگ از طري  ارتباطات صورت مي
هاي بنيادين  جديد دستخوش دگرگوني هاي اوريفنّشود، با ظهور  و رفتارها را شامل مي

 .  (1380ترجمش چاووشيان، کاستل ، شود ) مي
گيري نوع جديد از تعـامالت انسـاني اسـت کـش ضـمن تمـاي  از        شکل ،مد اين امراپي

 بـراي هاي نويني را  عمل فرصتدر  ،اي ارتباط جمعيه الگوهاي ارتباطي مرسوم در رسانش
معتقـد اسـت جهـان     بـل  زمينـش، تجلي خود و هويت، بش وجود آورده اسـت. در همـين   

هاي آني و بـش   ظهور فرهنگ  شمار، منشا هم مان و بي مجازي و امکان براراري ارتباطات
شـده اسـت کـش در دوره محـدودي شـکل       اي السـاعش  هـاي خلـ    ظهور هويـت  ،دنبال آن

 .(1388)نورمحمدي،  روند هاي جديد بش سرعت از بين مي د و با ظهور هويتنگير مي

 تأثير فنّاوري بر هويت اجتماعی 

هر عصر ديگري ذهن انسان امروزي را بش خـود  در دوران معاصر، مسئلش هويت بيش از 
هـاي ارتبـاطي و دسترسـي او بـش امکانـات       مشغول کرده است. حضور انسان در شاهراه

اي  هـاي عمـده   هاي سنتي را با دشواري و چـالش  سازي جامعش اطالعاتي هويت و هويت
 (.65، ص 1390رو کرده است )نيازي و نصرآبادي،  روبش

هاي اجتمـاعي، شـرايطي متفـاوت از     ترونيکي حاکم بر شبکشهاي ارتباطات الک ويژگي
کند. سرعت عمل، ناشنار مانـدن   روابط حقيقي و رو در رو را براي کاربران آن فراهم مي

                                                      

1. communicative rationality       2. instrumental rationality        3. Bell 
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تواند فضاي يکسـان و مشـابهي را فـارز از ال امـات سـاختي )جنسـيتي،       و سيال بودن مي
ارب متفاوتي بـراي کـاربران آن   طبقاتي، اومي، نژادي و مکاني( فراهم سازد کش مستعد تج

است. تعامالت آزمايشي، کنجکاوانش و يا با نيت اف ايش ظرفيت شناختي، کاربران اينترنتـي  
توانـد رفتـار و تعـامالت آنهـا را در      کند کـش مـي   را با ذهنيت و گرايش جديدي تجهي  مي

تماعي آنهـا  دنياي حقيقي بش چالش بکشاند و تغييراتي را هر چند ج کي در ميدان عمل اج
هـا و    کنـد کـش افـراد نيازهـا، خواسـت      فراهم سازد. فضاي مجازي اين امکان را فراهم مـي 

بازانديشي در هويت خويش را تا درجاتي بش دنياي حقيقي خـود تسـري دهنـد و شـرايط     
اي را براي گفتگو، تفاهم و تعامل در دنياي مجـازي و حقيقـي فـراهم آورنـد. ذکـايي       تازه

تواند انگي ه بيشتري  طات الکترونيکي اينترنتي بش دليل رو در رو نبودن ميمعتقد است ارتبا
را براي کاربران آن در بازي با هويت، رفتارهاي آزمايشـي و اراکـش تصـويري غيـر وااعـي      

 (.1388فراهم سازد کش احتمال خطر شرمندگي در آن کمتر است )نورمحمدي، 

اسـت کـش در دسـترر     يسـاز  تيوه ييندي و برساختش نمادهاااي فر پديده ،هويت
کنـد کـش از منـابع     کننـدگاني نگـاه مـي    . اين نظريش، بش افراد بش چشـم مصـرف  ارار دارند

بسـازند. المـرو    يکنند تا بـراي خـود هـويتي مصـنوع     انتخاب ميرا نمادين، چي هايي 
 نـش يزم ،بـودن  يتعـامل  همچـون  ؛خاص ياه يژگيوبرخي بش واسطش هاي اجتماعي  شبکش

هاي اجتماعي، بش دليـل  چرا کش شبکش دهد آن روي مي ش برسازي هويت درمهمي است ک
انـد. دروااـع   هـا بنيـان نهـاده شـده    مکاني حاکم بر اينترنت، بر عالي  افـراد و گـروه  بي

هـاي   اند. يکي از بارزترين ويژگـي همگاني بنا شده  هاي اجتماعي بر پايش مشارکت شبکش
اجتمـاعي   هـاي  ت؛ بش اين معنا کش هويت در شبکشدانس« هويت»توان ها را مياين شبکش

فـرد بـا عضـويت در هـر شـبکش      رود.  مـي   تر شدن پيش مجازي بش سمت هر چش وااعي
کـالم،   تکـش  شود کش شامل برخـورد،  اجتماعي درگير نوع خاصي از فرهنگ ارتباطاتي مي

 (.1389پرور،  )ضيايي است ...تيپ شخصيتي و ظاهري و  اصطالحات مخصوص، رفتار،
 بـش  هـا وابسـتگي  از طريـ   کـش  اسـت ( افـراد )هايي گروه از متشکل اجتماعي شبکش
 حتـي  و مـادي  مساکل، ها آرمان ،اهداف تواند مي هاوابستگي اين. اندشده مرتبط يکديگر
 افـراد  همچنـين  و هـا وابسـتگي  اين بش بش مي ان زيادي ني  ارتباط نوع. باشد ديني مساکل
. دارنـد  بـر هـم   متقـابلي  تـأثير  و شـوند  مـي  ارتبـاط  ايـن  اردو افراد. است متکي وابستش
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 توجهي اابل مي ان بش، دارد تأثير گروه ارتباط در کش همان گونش افراد هويت و شخصيت
  .دهد مي نشان خود از ني  تأثيرپذيري
 ميـان  براي ارتباط کش هستند مجازي دنياي در فضاهايي، اجتماعي مجازي هاي شبکش

 و جمعـي  ارتباطات ايجاد. اند بش وجود آمده، دسترسي گوناگون سطو  با، مختلف افراد
از  نظرهـا  و اطالعـات  تبـادل ، رسـاني  اطـالع ، مجـازي  تشـکيل اجتماعـات  ، فردي ميان

هستند. در خصـوص مواجهـش افـراد بـا فضـاي       فضاها اين کارکردهاي ترين شده شناختش
 مطر  است:مجازي اجتماعي، سش ديدگاه هاي مجازي و شبکش

 عينـي،  سـاختاري  را اينترنـت جبرگرايـان فضـاي مجـازي و     جبرگرايـان.  اول، دسته
گيرد. از نظر مي در چارچوب آن شکل افراد ذهنيت کش کنند مي فرض متصلب و بيروني

  کند. مي تحميل آنها بر را جبري و دهد مي ارار خود سيطره در را کاربران آنان، اينترنت
 محـ   امکانات رشتش يک عنوان تنها بش را اينترنت ستشاين د گرايان. اراده دوم، دسته
  دانند. مي گرايي کررت رشد و اطالعات انبوه گردآوري براي فرد تواناسازي بش منظور
 يعنـي ؛ دارند بينابيني رويکرد ،است معروف تکنورئاليسم به آنها ديدگاه که سوم دسته

، گيرنـد  نمي ناديده را اينترنت فضاي مجازي و اوريفنّ شناختي هستي ابعاد اينکش عين در
 اينکـش  عـين  در، ديگـر  بيـان  بـش . بـود  نخواهد نهايي کننده تعيين اوريفنّ اين کش معتقدند
 توجـش  نيـ   کـاربران  عمل آزادي بش، گيرند مي نظر در را اينترنت هاي توانايي و ها ظرفيت

 (.1390کاشاني، خليلي اادري و  دارند )عباسي

 روش پژوهش

از روش تحليل محتواي کيفي براي دستيابي بش اهداف پژوهش اسـتفاده   پژوهشدر اين 
ها و اطالعات مورد نظر از فن مصاحبش بهره گرفتش شـده   شده است. براي گردآوري داده

نفر از صاحبنظران حوزه مطالعات اومي و رسانش است کـش   20است. نمونش آماري شامل 
د. بش اين صورت کش پح از انتخاب يکي ان گيري گلولش برفي انتخاب شده از طري  نمونش

از صاحبنظران حوزه اوميت و مصاحبش، از وي خواستش شده تا فرد ديگري را کش در اين 
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هـاي   زمينش صاحبنظر و داراي تخصص است، معرفـي کنـد. بـراي تعيـين تعـداد نمونـش      
 .  مصاحبش ني  از اشباع نظري بهره گرفتش شده است

 پژوهشي ها يافته

 درصد زن هستند. 30درصد پاسخگويان مرد و  70 شوندگان. هجنسيت مصاحب
اـرار   سال 30ـ40سني   درصد( در گروه60بيشتر پاسخگويان ) شوندگان. سن مصاحبه

دارند. جوان بودن اکرر متخصصان و صاحبنظران اين حوزه بـا توجـش بـش جديـد بـودن      
 رسد. هاي اجتماعي طبيعي بش نظر مي موضوع شبکش

بررسي تحصيالت پاسخگويان حاکي از آن اسـت   شوندگان. حبهسعح تحصيالت مصا
درصـد داراي تحصـيالت    35درصد از آنان داراي تحصيالت کارشناسـي ارشـد و   20کش 

 درصد ني  دانشجوي دکترا هستند.45دکترا هستند. 
دهـد   بررسي رشتش و تخصص پاسخگويان نشـان مـي   شوندگان. رشته تحصيلي مصاحبه

درصـد مطالعـات   15شناسـي،   آموختـش رشـتش جامعـش    ن دانـش درصـد از پاسـخگويا  40کش 
 درصد مديريت رسانش هستند.10درصد علوم سياسي و 10درصد ارتباطات، 25فرهنگي، 

نتايج بش دست آمده از مصـاحبش در خصـوص محورهـاي اصـلي شـناخت کارکردهـا و       
در شناسـي کـاربران اـومي فعـال      هـاي اجتمـاعي، سـنخ    هاي فعاليت اومي در شبکش ويژگي
هاي اجتماعي بر ميـ ان   هاي اومي در شبکش هاي اجتماعي، تأثير حضور و فعاليت گروه شبکش

و شدت احسار تعل  بش هويت ملـي و اـومي و تـأثير آن بـر همگرايـي ملـي و همچنـين        
 هاي اجتماعي در حوزه مساکل اومي بش شر  زير است: ها و تهديدهاي شبکش فرصت

 هاي قومي ماعي براي اقوام و گروههاي اجت کارکردهاي گوناگون شبکه

وجـش از   يـک تـوان بـش    يو چندجانبش هستند کش نمـ  يرفراگ بش ادري ياجتماع يها شبکش
اسـت   ياجتمـاع  يهـا  شبکش يتاز فعال يبخش ي،اوم يها يتآنها اشاره کرد. فعال يتفعال

. شـود  مـي  يسـر م يگـر د يهـا  يـت بلکش در االب فعال يردپذ يکش بش طور مج ا صورت نم
 چنـدان  يـا در سراسـر دن  کننـد،  فعاليت مـي  يبا موضوع اوم تنهاکش  ياجتماع يها کششب

                                                      

 يهـا تکـرار   شـونده  مصـاحبش  از جانـب ، مطالب و موارد اظهار شـده  16بعد از مصاحبش شماره  ينکشبا توجش بش ا. 1
 متواف شد. 20ر نمونش دها  شد انجام مصاحبش ياراکش نم يديبودند و اطالعات جد
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است،  يآنها اوم يها يتاز فعال يکيب رگ کش  ياجتماع يها شبکش عموماً يستند؛ن يرفراگ
 صـورت نـژاد   يابر عنصر زبان  يشبا تک ،معمولبش طور  يمحور اومدارند.  يشترينفوذ ب

 يـاي جغراف ماننـد  يرانده شـدن مـوارد   يشعامل بش حاش ي،اجتماع يها و شبکش يردپذ يم
اوم از  يکمعنادار هستند کش  ييمعمول در جابش طور ها  شبکش ينهستند. دروااع ا ياوم

و نـژاد مشـترک    زبان کش عموماً يگريخود پراکنده شده باشند و عامل د يبوم يايجغراف
 تلقي شود. يوندپ است، هم

هاي اجتماعي براي ااوام و گروه نشـان   کرد شبکشهاي پژوهش در خصوص کار يافتش
تـرين آنهـا    ها از کارکردهاي مختلفي براي ااوام برخوردارند کـش مهـم   دهد، اين شبکش مي

 اند از: عبارت
 يهـا  در شـبکش  يـت و فعال يتضـو ع الف( بازنمايي فرهنگي و طرح معالبات قـومي. 

و  ياجتمـاع  ياسـي، ت سمطالبـا  و يـت هو ييبازنمـا  يبـرا  يبش فرصت ي،مجاز ياجتماع
کش از مشـارکت   يجوامعدر  يژهشده است. بو يلتبد يااوام در جوامع چند اوم يفرهنگ
چنـدان   ي،در معـادالت ملـ  نيـ   و  يو اجتمـاع  ياسيس يها يريتدر مد ياوم يها گروه
شـود و   ينمـ  يدهشـن  ييآنهـا جـا   يصـدا  ،تـر  و از همش مهـم  يردگ ينم تصور ياستقبال
 ينپردازند. چنـ يها نمآنچندان بش  ي يونتلو و يود مطبوعات و رادمانن يجمع يها رسانش
 يـت خـود و هو  ييبرند کش ادرت بازنمايپناه م ييبش فضاها نشد يدهشن يبرا ييصداها
 .کند يتر م را آسان شان ارتباط و تعاملو  دهد يمبش آنها  شان را مطلوب يجمع

 يجبسـ امکان بـاالي  ، ها شبکش ينا يگردکارکرد  ب( افزايش توان و امکان بسيج قومي.
ها نقش بسيار زيـادي در ايجـاد    اين شبکش ،نمونش يبراهاست.  از طري  اين شبکش يمردم
داشتند و موجب شدند کش اين موضـوع  ورزاان  زدگان زل لش از زل لش يتحما يها ينکمپ
 پيدا کند. يجهان يابعاد

هـاي   ارکردهاي گوناگون شبکشيکي ديگر از ک هاي امنيتي براي افراد. ت( کاهش هزينه
هاي امنيتي براي کاربران است. با توجش بش حساسيت موضـوعات   اجتماعي کاهش ه ينش

هاي افـراد در ايـن    ترين فعاليت اومي و امنيتي بودن اين مسئلش، بش طور معمول، کوچک
يـت  هو شود. اما بش دليل امکان مخفي مانـدن  حوزه، با واکنش نيروهاي امنيتي مواجش مي

هاي فردي و امنيتـي،   و دسترسي نداشتن نيروهاي امنيتي بش آنان، ه ينشافراد فعال  اصلي
 يابد. ازجملش دستگيري و برخوردهاي اضايي بش شدت کاهش مي
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 هـاي  شـبکش  د( پيوند اعااي يک گروه قومي در نقـاط مختلـف جهـان بـا يکـديگر.     
جهـان  نقـاط مختلـف   در اـوم را   يـک مهاجران  ياند ارتباط منتوان يم يمجاز ياجتماع

ارتباطـات   يـن . اشوندجامعش غالب  يها د و مانع از ذوب آنها در فرهنگنمستحکم ساز
خصـوص   يـن در ا بـراي مرـال،  کنـد.   يتر مـ  مقاوم ياوميرغ يها آنان را در مقابل ارزش

بـش محـ     نکننـد. آنـا   يمهاجرت م يکامراکش بش  کرداشاره  ييکوبا انتوان بش مهاجر يم
و  يابنـد  ميهموطنان خود را  يرسا يمجاز ياجتماع يها شبکش ي از طر يکارمابش  يدنرس

 نـگ مسـئلش مـانع از ذوب آنهـا در فره    يـن ا .کننـد  يوب ارتباط برارار م ي با آنها از طر
 د.شو يم يکاييمرا

هاي  يکي از ديگر کارکردهاي شبکش هاي قومي. المللي کردن معالبات و خواسته و( بين
وميت، جهاني شدن مطالبات اـومي اسـت. کـاربران بـا اسـتفاده از      اجتماعي در حوزه ا

کنند و بـا عضـويت    هاي مختلف ارتباط برارار مي هاي اجتماعي با مراک  و سازمان شبکش
 سازند. ها را با مطالبات خود آشنا مي هاي مختلف، اعضاي اين شبکش ها و کلوپ در گروه

 يعانتقـال سـر  ها بش ارار زير اسـت:   شونده ساير کارکردهاي ذکر شده از سوي مصاحبش
، کـاربران  يربش سـا  ياوم يها فرهنگ و ارزش ، معرفيها رسانش يربا سا يسشدر مقااطالعات 

 يـان م يشـي اند ي، هـم اختصاصـ  يـا  يـر فراگ يها و صـفحات اجتمـاع   ، گروهها ينکمپ ايجاد
 يهـا  روهگـ  ينب و گفتگو  بحث يريگ شکليکديگر، آنان از  يفکر يها يتکاربران و حما

 . ي و ...درون اوم يها ارزش اومي، تقويتخل  محتوا بش زبان يک اوم،  مختلف

 هاي اجتماعي در حوزه قوميت شناسي کاربران شبکه سنخ

هاي اومي بوده است؛ اينکـش کـاربران    شناسي گروه از اهداف مقالش حاضر، سنخ ديگر يکي
کننـد.   ش اهـدافي را دنبـال مـي   هايي هسـتند و چـ   هاي اجتماعي از چش گروه اومي در شبکش
هاي سياسـي بـش ذهـن     کنيم، در بيشتر موارد فعاليت هاي اومي صحبت مي واتي ما از گروه

هـا   هاي اجتماعي کش در اين شبکش شود. در حالي کش اشر ب رگي از کاربران شبکشمتبادر مي
ازجملـش  فعاليت دارند، در اين گروه اابل جمع نيسـتند و اهـداف و نيازهـاي غيرسياسـي     
 کنند. نيازهاي اجتماعي، ادبي، هنري، فرهنگي و سرگرمي و تفريح و ... را دنبال مي

هـاي سياسـي بـش طـور معمـول، بـش دو روش        فعاليـت  هاي سياسـي.  الف( فعاليت
 شود.  هاي سياسي غيرتشکيالتي انجام مي هاي سياسي تشکيالتي و فعاليت فعاليت
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 يهـا  در شـبکش  هـاي اـومي تشـکيالتي    يالتي. فعاليـت تشـک سياسـي   هاي يتفعال. 1
 .يرندگ يبش خود م يجيو ترو يالتيتشک يا صبغش ي ن ياجتماع
هـايي   هاي سياسي غيرتشکيالتي فعاليت يالتي. فعاليتتشکيرغسياسي  هاي يتفعال. 2

هاي  هستند کش از سوي افراد شاخص و مرجع اومي و بش منظور طر  مطالبات و دغدغش
   گيرند. اومي انجام مي
هايي  هاي اجتماعي شامل طيف وسيعي از فعاليت فعاليت هاي اجتماعي. ب( فعاليت
هـاي اجتمـاعي، ب رگداشـت     ها و انجمـن  محيطي، تشکيل گروه هاي زيست مانند نگراني

شود کش در فضاي وااعي، امکان انجام آنها وجـود نـدارد    مفاخر و مشاهير اومي و ... مي
 يا بش شدت محدود است.

هـا ماننـد    شامل طيـف وسـيعي از فعاليـت    اي ادبي، هنري و فرهنگي.ه ت( فعاليت
نويسي، شعرسرايي، بـش   هاي آموزشي ازجملش آموزش زبان اومي، داستان برگ اري کالر

هاي کوتـاه از سـوي کـاربران، انتشـار نقـد شـعر،        گذاري اشعار جديد و داستان اشتراک
 شود. داستان و ... مي

هــاي مهـم ديگـري کــش سـهم ب رگــي از     عاليـت يکــي از ف د( سـرگرمي و تفـريح.  
هاي اجتماعي اسـت.   شود، بعد سرگرمي و تفريح شبکش هاي کاربران را شامل مي فعاليت

هـاي همفکـر    خود را با گروه  هاي تازه، زمان ها گاه با خل  فرصت کاربران در اين شبکش
ـ    ها محدود بش فضـاي مجـازي نمـي    کنند. اين فعاليت سپري مي داد آن در شـود بلکـش امت

   فضاي وااعي ني  اابل مشاهده است.

 و ملي يقوم يتبر هو ياجتماع هاي شبکه تأثير

هـاي اـومي در    تـأثير فعاليـت و حضـور گـروه    يکـي از محورهـاي مصـاحبش، ارزيـابي     
بنــدي نظرهــاي  و هويــت ملــي بــود. جمــع ياــوم يــتبــر هو ي،اجتمــاع هــاي شــبکش
 عمده در اين باره اابل تشخيص است:دهد کش سش رويکرد شوندگان نشان مي مصاحبش

گروهي معتقدند امکاناتي کش فضاي مجازي بـراي   الف( رويکرد تقويت هويت قومي.
شود. آنها اعتقاد دارند اين مسـئلش   کند بش تقويت هويت اومي منجر مي کاربران فراهم مي

 يعاجتمـا  يهـا  شـبکش  ياعضا ينکم در ب دست ـتر  يشب ي و تما يکبش تفک ،اطعبش طور 
هـر   ماننـد توانـد  يو مـ  کنـد  يد ميمدارانش را تشد اوم يها يتلق يت،و در نها ـانجامد   يم
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بـا   ياجتمـاع  هـاي  . شـبکش باشـد  گذارتأثير ي هاو بروز تما يتهو ينا يجاددر ا يا رسانش
رانـده شـده از نظـر     يشبـش حاشـ   يهـا  گـروه  يمدن تبش صداها و مطالبا يدنادرت بخش

 يـت و يـا  فعال يفضـا  فراهم کردنو توانمند ساختن آنها با  يو فرهنگ ياجتماع ياسي،س
را  يو تعل  و تعهد اوم يشگرا مو ه ياوم يهم آگاه ،ها ي ه  و انگيخل  و انتشار عال

 يـاي خـود را در دن  وااعـي  يـاي دن يازهايها مطالبات و ن يتاوم ،. دروااعاند کرده يدتشد
 گردانند. يبرم وااعي يايبش دندوباره و آن را  کنند يم يگيريپ مجازي

طرفداران اين رويکـرد   هاي فراگير و تاعيف هويت قومي. ب( رويکرد تقويت هويت
هاي اجتماعي يکي از اب ارهاي جهاني شدن هستند. هر چند ممکن است  معتقدند شبکش

هاي اومي رشد و تقويت شوند و در نهايت راهـي جـ  حـل     کش در کوتاه مدت، هويت
 ر و جهاني نداشتش باشـند. بـش عبـارت ديگـر، بـش دليـل آنکـش       هاي فراگي شدن در هويت

 يهـا  يـت بش حـل شـدن هو  و متقابل هستند،  يککراتواب ار دم نوعي ياجتماع يها شبکش
 .کنند يتر کمک م يو جهان يرترفراگ يها يتاومگرا درون هو

 معتقدان اين رويکرد بر اين باورند کش فعاليت افـراد در دنيـاي   گرا. ت( رويکرد نسبي
هـاي   مجازي، بازتابي از نيازهاي سرکوب شـده آنـان در دنيـاي وااعـي اسـت و شـبکش      

توانند باعث تقويت يا تضعيف هويت اومي يا ملي شـوند.   اجتماعي بش خودي خود نمي
هاي اجتمـاعي ارتبـاط نـدارد. ايـن مسـئلش       تقويت هويت اومي بش طور مستقيم بش شبکش

اي فراملي و برخورد  اي عمومي و منابع رسانشه ناشي از تحوالت جهاني، اف ايش آگاهي
ر در جامعـش  يـ چند سـالش اخ  يدانيم يمطالعات اجتماعنامناسب با ااوام در کشور است. 

ـ  يرانـي ااـوام ا  يـان م در ياـوم  يتبش هو يشو گرا ييگرا دهد کش اومينشان م يرانيا ش ب
 ير دوران جهـان کـش د  بش طور کامل با اين فرضيشموضوع  يناست. ا يافتش يششدت اف ا
امر  ينا ، در تضاد است.شوند يم معام ادغا يها يتخرد در هو يجمع يها يتشدن، هو

منـابع   يشاف ام، ااوا هاي يآگاه يشاز اف ا يناشهاي اجتماعي کش  نش بش دليل ظهور شبکش
 ياسـي، در امـور س  ي نادرستها ياستتداوم س ،...( و ينترنتا ،)ماهوارهي فرامل يا رسانش
و ايران و وجـود امکـان    يمستقر در جوامع چنداومااوام  يا و رسانش يفرهنگ ي،اجتماع

 .است يو مجاز ينترنتيا يدر فضاها يجمع يها يتهو يدادرت بازتولو 
هـاي اجتمـاعي در تقويـت هويـت اـومي تـأثير        هاي گذشتش، شبکش هر چند در سال

لبات ااوام در دنيـاي وااعـي   اند، اين مسئلش ناشي از برخورد نامناسب با مطا زيادي داشتش
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اـرار   ياـوم  يهـا  گـروه  ياردر اخت يرسم يفرهنگ يازاتامت اي کش بوده است. در جامعش
 ي،منـد  در بهره ي و بدون تبع يگانرا يو تعامل ياجتماع ياستقبال از فضاها گيرد،ينم

شـود.   يفضا ادرتمندتر مطر  مـ  يندر ا ياوم يها و اهداف و خواست يابد ميگسترش 
شـود و مطالبـات و عناصـر     يمنـع نمـ   يبـش زبـان مـادر    تنکـش خوانـدن و نوشـ    ييجا
 .کنديم يداو ... فرصت عرضش پ ياتو شعر و ادب يقياز موس يکننده اوم يتتقو

طرفداران اين رويکرد معتقدند چنانچش اين مسئلش با دات نظر و هوشـمندانش مـديريت   
ـ توان يمـ  ياجتماع يها شبکش»شود: تواند در نهايت بش تقويت هويت ملي منجر  شود، مي د ن

وارد  ينترنـت کـش ا  يتعامل از زمـان  يند. انااوام مختلف را بش وجود آور يانتعامل متقابل م
امکـان گسـترش ارتبـاط    « وب»نسـل دوم   ي،. بش عبـارت يافت يشاف ا ،شد« 2وب » مرحلش

 هـاي  شاند ارزتو يم ياتعامل پو ينداد. ا يشها را اف ا يتااشار مختلف بخصوص اوم يانم
افراد هر اـوم   يانم در صورتي کش همبستگي. کندکاربران منتقل  يربش سا يخوبش را ب ياوم

 کند.کمک  يمل يتهو يتتواند بش تقو يم ،شود يتهدا يبش خوب

 همگرايي و واگرايي مليبر  ياجتماع هاي تأثير شبکه

ـ  ياجتمـاع  هـاي  فعاليـت شـبکش  تأثير يکي از محورهاي ديگر مصاحبش،  همگرايـي و  ر ب
هاي صاحبنظران سش رويکـرد کـالن    بندي ديدگاه واگرايي بين ااوام مختلف بود. با جمع

 توان از هم تميي  داد: را بش شر  زير مي
طرفـداران ايـن رويکـرد، مسـئلش يـاد شـده را باعـث         الف( رويکرد تقويت واگرايي.

 يدر فضـا  يمـورد  يهـا  آنچـش از تجربـش  دانند. تضعيف همبستگي بين ااوام مختلف مي
آن دسـتش   ياردر اخت ،عرصش يناست کش گفتمان غالب در ا ينا آيديبش دست م بوک يحف

و  دهنـد يمـ  يحتـرج  يملـ  يـت خـود را بـر هو   ياـوم  يـت است کش هو ياز فعاالن اوم
در برابـر   .اسـت  ياـوم  يـت کننـده هو  يتتقو آنها طلبانشيتمدارانش و هو اوم هاي يتفعال
 .کننده يبتخر ياو  کنند يبرخورد م يخنر ني  يا يمل يتهو

معتقـدان بـش ايـن رويکـرد، تقويـت هويـت اـومي و         ب( رويکرد تقويت همگرايي.
داننـد و   هاي اجتمـاعي را تهديـدي عليـش هويـت ملـي نمـي       هاي اومي در شبکش فعاليت

هـا،   اوري و هدايت صحيح اين فعاليتهاي اين فنّ معتقدند در صورت استفاده از فرصت
 ومي و تعل  ملي در کشور اف ايش خواهد يافت.همگرايي ا
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هـا و   هاي افراد، دغدغش معتقدان بش اين رويکرد، ماهيت کنش .اييگر ت( رويکرد نسبي
تـرين عوامـل    ها را از مهم هاي اين گروه مطالبات آنها و نوع برخورد حکومت با خواستش
و  يفرهنگ ي،اجتماع يها ياستاگر سدانند.  همگرايي و واگرايي اومي در يک کشور مي

 مجـازي  يـاي دن ياـوم  يهـا  بـا خواسـتش   ياجتمـاع  يتو وااعوااعي  يايدر دن يا رسانش
مطالبات پاسخ دهد،  يننتواند بش پوشش حداال اوااعي  يايهمخوان و همنوا نباشد و دن

کـش   يردگ يشکل م يزمان يجامعش مل ي،. در جوامع چند اوميابد مي يشاف ا يمل ييواگرا
يـن  ا يردر غ يرد.شخص ارار گ يک يمل يتو هو يتتابع يمالک اصل يدحقوق شهرون

و  يـي در صـدد واگرا يـک   هـر  مختلف، ياوم يها متفاوت و گروه يها جامعش صورت،
نخواهنـد   يتيعنـا  يـر فراگ يملـ  معشو بش جا يندآ يها و مطالبات خود برم خواستش يگيريپ

توانـد   يو ... مـ  يـايي جغراف مذهب، منطقـش  يت،فارز از اوم يداشت. تنها شهروندمحور
ـ توان يمني   ياجتماع يها شبکش و بش اين ترتيب،هم کند ارا فر يمل ييهمگرا ينشزم د بـش  ن

 د.نامر کمک کن ينتحق  ا
مطـر    ياجتمـاع  يهـا  شـبکش در کـش   يا مسئلش يناولبش عقيده موافقان اين رويکرد، 

 يتـر  سـطو  خـاص   در يـت، هو ينا ني  ممکن است کش فرد است. گاه يتهو شود، مي
تواننـد بـش    هاي اجتماعي از يک طرف مـي  شبکشمطر  شود.  يو محل ياوم يتمانند هو

محلي براي گفتگو در خصوص مساکل بين اومي تبديل شوند و شناخت بيشتر ااـوام از  
 هاي فرهنگي و اف ايش تحمل يکديگر را اف ايش دهند و يکديگر، آشنايي آنها با تفاوت

بـش عنـوان    اـومي شـوند و   ييجو سلطشو  يتصبايجاد و تقويت عاز طرف ديگر، باعث 
 يـن د. با انبکاه يمل يتو انسجام هو ياز همبستگ ي،اوم يها يطلب ييتقابل و جدا أمنش

مناسب در سـطح   يها ياستبا ظرافت کنار آمد و تالش کرد با اتخاذ س يدبا متضادنقش 
حتـي  کش  يچيدهپ يبش معضل انيجر ينا يلاز تبد يمل يتهو هاي رزشا يتو با تقو يمل

 کند، جلوگيري شود. يدرا تهد يمل يتمنافع و امن ممکن است

 هاي اجتماعي در حوزه قوميت ها و تهديدهاي شبکه فرصت

در  ياجتمـاع  هـا و تهديـدهاي   آخرين محور مورد بررسي در اين مقالش، ارزيابي فرصت
و  ابـ ار يگر، دهاي  رسانش مانند بسياري از ياجتماعي ها شبکشي است. اوم يتحوزه هو

 يکارکردهاتوان  مي هاست کش از اين شبکش . بستش بش نوع استفاده کاربراناند وسيلش ارتباط
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هـا و تهديـدهاي عنـوان شـده از      ترين فرصـت  براي آنها متصور شد. مهم يمربت و منف
 هاي اجتماعي مجازي بش ارار زير است. سوي صاحبنظران در خصوص با شبکش

 ها فرصت

 هاي سياسي لف( فرصتا

 مکان بحث و گفتگو و اف ايش تعامل سازنده بين کاربرانافراهم آوردن 
 يو اجتماع يبش المرو فرهنگ يگانشب يها فرهنگ نفوذاز  يريو جلوگ يتعلقات اوم يشاف ا

 بـراي  يدر جوامـع چنـداوم   ياسـي و س ياجتمـاع  ي،فرهنگ يساختارهاآماده کردن 
 تغييرات اصالحيبش کمک 

 و عدالت و توسعش متوازن يتحق  شعار برابربش کمک 
 ياجتماع يها آن در شبکش يتو تقو يهمبستگارتقاي 

 شناخت نيازهاي وااعي ااوام و اادام براي پاسخگويي، کنترل و هدايت بش مواع آنها

 هاي فرهنگي ب( فرصت

 وباورهــا  ي،اــوم يهــا دغدغــش يــات،)زبــان، ادب ياــوم يتيهــو ينمادهــا يــتتقو
 ...( و ياوم يها اسطوره
 يالملليندر عرصش ب يو ادرت نرم فرهنگ يمل يها خرده فرهنگ يتتقو

 يو شفاف بش مطالبات اوم ي دا يع،سر ييو پاسخگو يشپا يکمک بش دولت برا
 ها موضوعات و دغدغش  يگيريپ يبرا يو فرهنگ ياجتماع ياسي،س يها ينکمپ يلتشک
 رافات در مساکل مختلفانتقادات و انح ،بش شبهات ييپاسخگو امکان
 هاي مخالف گيري فرهنگ گفتگو و اف ايش ادرت تحمل انديشش شکل

 هاي اجتماعي ت( فرصت

خلـ  و انتشـار    يفضـا  يجـاد بـا ا  ياـوم  يهـا  و کاهش تنش ياجتماع يترضا يشاف ا
 هاي مورد عالاش و محدود شده در جامعش و بازنمايي خود بـش صـورت دلخـواه    موضوع
 يـن تر شدن اعالم مواضع ا تر و بش روز با فعاالن شناختش شده و شفاف يريگ ارتباط امکان
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 همفکريو امکان  يرفتن فاصلش مکان ينب و از بازخوردها يافتدر همراه با ها، يتشخص
   دنيامختلف  ياز کشورها و شهرهاافراد يک اوم 

 يمجاز يروابط اجتماع يها بر اسار شبکش يروندر جهان ب يارتباطات وااع براراري امکان
 درون اومي و بين اومي  کاربران  ياجتماع يشسرما اف ايش
 مختلف يها يتاوم يانو تعامل م ارتباط
 ياتو تجرب يداتاخبار، تول ينآخر يگذار بش اشتراک امکان

 يو مراسم جهان وااع هايتفعال در خصوص يرسان اطالع
مکـان گسـترش و   کاربران و ا از سوي يمند عالاش يهاصفحات و گروه يجادامکان ا

 يگرکاربران د يانها در م گونش صفحات و گروه ينا يتمحبوب
 با همفکران يريو ارتباط گ ييگسترش ارتباطات و شناسا امکان

 تهديدها

 الف( تهديدهاي سياسي

و چـش   يچش در االب مجـاز  ياجتماعات اوم ،معمولبش طور  هاي قومي. تقويت عصبيت
 ياعضـا  يـان در م يشود و رو  جمع يمنجر م ياوم يها يبش همبستگ يوااع بش صورت
 ياجتمـاع  يهـا  در االـب شـبکش   ياـوم  يهـا  يتعصـب  ولي چنانچشکند.  يم يجادشبکش ا
ـ   را کـم  يملـ  يـت تواند هو يم يابد، يشاف ا  گـاه  سـازد.  ياـوم  يـت ثر از هوأرنـگ و مت

بش دليل مطالبي کش ممکن اسـت يـک سـويش و بـش حمايـت از      تواند  يم ياجتماعات اوم
 يهـا  يـت و شـکاف اوم  يباعـث اختالفـات اـوم   تي خاص مورد بحث ارار گيرد، اومي

 شود. يکديگرمختلف با 
و نامشخص اجازه هـر گونـش    يجعل هاي يتهو فعاليت با هويت جعلي و نامشخص.

 يـن مواضـع ا  و وجـود دارد  ينام کـاربر  ييرامکان تغ چرا کشدهند  يمرا بش خود  يتيفعال
بـش ايـن    .يسـت برخـوردار ن  يرياز ثبـات و نقدپـذ   ،خصنامش هاي يتهو بش دليلافراد 

مل و تفکـر  أبدون ت هاي واکنشو  يآن يرفتارها ،گردش اطالعات يباال ترتيب، سرعت
رفتن  ينها و برخوردها موجب از ب گونش کدورت ينگاه احتي و  يابد يگسترش م ي عم

با نـام مسـتعار    . امکان فعاليت مخفيشود يم يگروه هاي يريگ و جبهش يارتباطات وااع
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هـاي   شود کش مطالبات ااوام بش سمت تندروي سوق پيدا کند. همچنـين ه ينـش   باعث مي
هايشـان   يابد و در نتيجش، افراد بدون ترر از عوااب فعاليت احتمالي بش شدت کاهش مي

 پردازند.   خود، بش طر  مطالبات راديکال مي
 يهـا  در شـبکش  ياوم يها يتالفع يها يژگياز و يکي المللي شدن معالبات قومي. بين
صـداها   يـن بش ا يمل يجمع يها هاست. اگر رسانشيتفعال شدن اين يالملل ينب ي،اجتماع

پيـدا  بحـث و گفتگـو و    يـت اابل يمل يها در دورن مرزها توجش کنند، مساکل و خواستش
 يابد. مي يجهان يابعاد ،ها يتفعال ينا ياجتماع يها اما در شبکش کنند. مي

با توجش بـش   هاي بيگانه به قصد ايجاد تفرقه و هدايت معالبات قومي. ذ جريانامکان نفو
يافتش بـش درون   توانند با نفوذي سازمان هاي بيگانش مي هاي اجتماعي، گروه باز بودن شبکش

تواننـد بـش    هاي ااوام را هدايت کنند. حتي بش راحتي مي ها، مطالبات و خواستش اين شبکش
 :ها دامن ب نند و باعث تفراش و واگرايي آنها از يکديگر شوند اختالفات دروني اوميت

 شکاف دولت و ملت يدتشد

 در مناط  اومي يو اجتماع ياسيس يها تنش يشاف ا
 ياز دولت مل يو پارگ ييبش جدا يلاز مرک  و م ي گر يها يشو گرا يمل ييواگرا يدتشد

 ب( تهديدهاي فرهنگي

 سرعت باالي گردش اطالعات

 اط ااوام با فرهنگ مليتضعيف ارتب

 گسترش نفوذ فرهنگي کشورهاي خارجي بويژه کشورهاي همسايش  

 تضعيف نمادهاي ملي در مقابل نمادهاي اومي

 ت( تهديدهاي اجتماعي

 ياوم ينشدر زم يخاص يفکر يفگسترده با ط هاي بستش. ارتباط ان واي کاربران در گروه
باعـث  و  دهد مي يشرا اف ا ياجتماع يها گروه يگرتر شدن تعامالت با د رنگ احتمال کم

 شود. هاي اومي مي اي ولش شدن گروه
 ااوام مختلف ينب يو فرهنگ يوفاق اجتماع و يانسجام مل تضعيف
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اهداف در  يشبردپ يبرا ي بش دولت مرک يفشار اجتماع يجادو ا هاينکمپ يريگ شکل
 يحوزه مطالبات اوم

 ي اومي  نمادها يي  بازنمايز طرا ياوم ييگرا و احسار يسيسمرمانت يشاف ا

 گيري بحث و نتيجه

در  ي اجتمـاعي مجـازي  ها هاي گذشتش و بش دنبال آن شبکش ظهور پديده اينترنت در سال
هاي اجتماعي  رو کرده است. شبکش هاي اخير، روابط انساني را با تحول ب رگي روبش سال

هاي خـود را   مندي شو عالا اه ديدگاهکش افراد  هستندهايي  يا سايت نآنالي شامل خدمات
هـاي   عالوه بـر اشـخاص، گـروه    گذارند. و با ديگران بش اشتراک مي کنند ميدر آنها بيان 
هاي اـومي نيـ  حضـور چشـمگيري در      ها، نهادهاي غيردولتي و ...، گروه صنفي، کلوپ

ها دارند. در ايـن مقالـش تـالش شـده اسـت، تـا ضـمن بررسـي کارکردهـا و           اين شبکش
هـاي   هـا در حـوزه اوميـت    هاي اجتماعي مجازي، تأثير ايـن فعاليـت   هاي شبکش کارويژه

 ايراني در محورهاي زير مورد ارزيابي ارار گيرد:
 ي مجازي  اجتماع يها در شبکشفعال  يکاربران اومهاي  شناسي فعاليت سنخ

 هاي اومي بر واگرايي هويت ملي و هويت اومي تأثير فعاليت
ـ   فرصت هـاي سياسـي،    هـاي اجتمـاعي در حـوزه    ت در شـبکش ها و تهديـدهاي فعالي

 فرهنگي و اجتماعي

هاي اجتماعي، هـر يـک بـا اهـداف      دهد کش افراد و گروه هاي پژوهش نشان مي يافتش
هـا کارکردهـا و    کننـد. ايـن شـبکش    هاي اجتماعي فعاليـت مـي   اي در شبکش خاص و ويژه

 طـر   و فرهنگـي  زنمـايي هاي منحصر بش فردي براي هـر يـک از آنهـا دارد. با    کارويژه
افـراد،   بـراي  امنيتي هاي ه ينش اومي، کاهش بسيج امکان و توان اومي، اف ايش مطالبات
 و مطالبـات  شـدن  المللـي  بـين  جهـان،  مختلـف  نقـاط  در اومي گروه يک اعضاي پيوند

 و هـا  خواسـتش  هـويتي،  نمادهـاي  اومي، تـرويج  زبان بش محتوا اومي، خل  هاي خواستش
 هاي اجتماعي در حوزه اوميت است.   ترين کارکردهاي شبکش و ... از مهماومي  مطالبات

هـاي سياسـي    توان در چهار حوزه فعاليت هاي انجام شده در اين حوزه را مي فعاليت
هـاي   يالتي(، فعاليـت تشـک يرغسياسـي   هـاي  يـت فعاليالتي و تشـک سياسي  هاي يتفعال)

هـاي اجتمـاعي،    هـا و انجمـن   وهمحيطي، تشکيل گـر  هاي زيست اجتماعي )مانند نگراني
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هاي ادبي، هنري و فرهنگي )مانند برگ اري  ب رگداشت مفاخر و مشاهير اومي(، فعاليت
نويسـي، شعرسـرايي، بـش     هاي آموزشـي ازجملـش آمـوزش زبـان اـومي، داسـتان       کالر
هاي کوتاه از سـوي کـاربران، انتشـار نقـد شـعر و       گذاري اشعار جديد و داستان اشتراک

 بندي کرد. ... ( و سرگرمي و تفريحي طبقشداستان و 
 هـاي  شـبکش هـاي اـومي در    تـأثير فعاليـت و حضـور گـروه    صاحبنظران در ارزيابي 

نظر دارند. سش رويکرد عمـده در ايـن بـاره     و هويت ملي اتفاق ياوم يتبر هو ياجتماع
هـاي اجتمـاعي    هاي اومي در شبکش وجود دارد: گروهي معتقدند حضور و فعاليت گروه

ش تقويت هويت اومي و تضعيف هويت ملي منجر خواهد شد. گروهـي ديگـر اعتقـاد    ب
هـاي اجتمـاعي و محوريـت     دارند با توجش بش حاکم بودن فضاي دموکراتيـک در شـبکش  

هـا، در نهايـت باعـث تضـعيف هويـت اـومي و        هاي جهاني در آنها اين فعاليـت  ارزش
ني خواهد شد. دستش سـوم نيـ    هاي فراگير مانند هويت ملي و هويت جها تقويت هويت

داننـد.   هاي اجتماعي را بش خودي خود باعث تضعيف يا تقويت هويت اومي نمـي  شبکش
هـاي آنـان در    بش نظر اين گروه، فعاليت افراد در دنياي مجازي بازتابي از نيازها و دغدغش

دنياي وااعي است کش از نحوه برخورد حکومت مرکـ ي بـا ااـوام و تحـوالت جهـاني      
کننـده   هاي اجتماعي تنها منعکح کند. بش اين ترتيب، شبکش ط با اين حوزه تبعيت ميمرتب

 هاي اومي هستند. ها و مساکل مبتالبش گروه دغدغش
هـا   توانند فرصت هاي اجتماعي مجازي بش عنوان پديده جديد دنياي مجازي مي شبکش

باشـند. بنـا بـر    و تهديدهاي گوناگوني را در حوزه مناسبات اومي کشور در پـي داشـتش   
هـايي چـون فـراهم آوردن امکـان      توانند فرصـت  ها مي اظهارات صاحبنظران، اين شبکش

 يـت و تقوملـي   يهمبسـتگ بحث و گفتگو و اف ايش تعامل سازنده بين کاربران، ارتقاي 
، کمک بش شناخت نيازهاي وااعي ااوام، اادام براي پاسخگويي، کنترل و هـدايت بـش   آن

، هـاي مخـالف   فرهنگ گفتگو و افـ ايش اـدرت تحمـل انديشـش     گيري شکلمواع آنها، 
 يهـا  يـت اوم يـان و تعامـل م  اف ايش سرمايش اجتماعي درون اومي و بين اومي، ارتبـاط 

المللي شدن مطالبات اـومي،   هاي اومي، بين و تهديدهايي مانند تقويت عصبيت مختلف
البـات اـومي بـش سـمت     هاي بيگانش بش اصد ايجاد تفراش و هدايت مط امکان نفوذ جريان

در مناط  اومي و ... را بش  يو اجتماع ياسيس يش تنازعاتاف اهاي اومي و  تشديد تنش
 همراه داشتش باشند.
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اي هـاي اجتمـاعي پديـده   هويت اومي در شـبکش  کش دهدهاي پژوهش نشان مي يافتش
تحت تـأثير  هاي اجتماعي باشد بش اين معنا کش افراد تنها نيست کش تنها تحت تأثير شبکش

ها تضعيف يـا تقويـت   اين محيط ارارگيرند و هويت اومي آنان با فعاليت در اين شبکش
هاي اجتماعي، گاه بـا موضـوعات    ها بش عنوان بستري براي فعاليتشود؛ بلکش اين شبکش

پذيري از فضاي  ها ضمن تأثيراومي تأثيري دوسويش دارند. يعني افراد فعال در اين شبکش
ها و کاربران عضو آنها، با توليد محتوا بر ساير کاربران نيـ  تـأثير   ر شبکشعمومي حاکم ب

 دهند.  گذارند و آنان را تحت تأثير ارار ميمي
هـاي اجتمـاعي و   البتش بايد توجش داشت کش حاکم بودن فضاي دموکراتيک بر شـبکش 

ش کننـد  ها باعث شده است افراد تـال  ارزشمند بودن رفتارهاي دموکراتيک در اين شبکش
دوستانش از خود نشان دهند. اين مسـئلش   کش چهره و تصويري دموکراتيک، منطقي و انسان

طلبـان   ها و تج يش ايرانيست باعث بش حاشيش رانده شدن افراد تندرو و افراطي همچون پان
هاي تندرو از هر دو گروه، در بيشتر موااع، اومي شده است. بش همين دليل افراد و گروه

رسد کش کنند. بش نظر ميفعاليت ميها و هويت جعلي و غيروااعي در اين شبکشبا اسامي 
ها در دراز مدت ضمن کمک بش طـر  مطالبـات   حاکم بودن فضاي گفتگو در اين شبکش

هاي واگـرا بکاهـد و نقـش مـؤثري در     هاي اومي، از تندروي افراد و گروهمنطقي گروه
 تقويت هويت ملي ايفا کند.

بـديل و مـؤثري داشـتش باشـد،      تواند در اين بين نقـش بـي  ايي کش ميهيکي از رسانش
کننـد،  رسانش ملي است. با توجش بش اينکش مساکلي کش افراد در دنياي مجـازي مطـر  مـي   

توانـد بـا   رسـانش ملـي مـي   هاي آنها در دنياي وااعي اسـت،  تصويري از نيازها و دغدغش
مرتفـع سـازد و تهديـدهاي متصـور را بـش      اادامات زير برخي از نيازهاي ااوام ايراني را 

 فرصت تبديل کند.
 هاي اومي و محلي  هاي تلوي يوني بش زبانو سريال ساخت برنامش

 ساخت برنامش درباره مشاهير اومي ملي
هاي طبيعي و ... ااـوام و  هاي مستند براي معرفي آداب و رسوم، جاذبشساخت برنامش

 هاي محليمناط  مختلف کشور بش زبان
 هاي اوميهاي محلي بش زبانخش موسيقي و ترانشپ
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انعکار مشـکالت و مسـاکل منـاط  اـومي و پرهيـ  از اراکـش تصـوير نادرسـت از         
 مشکالت ااوام
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