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پیامدهای شبکههای اجتماعی مجازی (مطالعه موردی هويت ملی
و هويت قومی کردها)
عباس شفيعی نيا

1

چکیده
گسترش فزاينده فناوري هاي اطععاتی و ارتباطی در سال هاي اخي ر ،يي اب دي ري را در ادع اد
مختلفی تحت تاثير قرار داده است .يکی از يوزه هاي مهم زمينه فرهنگی و دحث هويت مل ی و
قومی است .از اين منظر ،گسترش فزاين ده فن اوريه اي اطعع اب و ارتباط اب و ش کلگي ري
«جامعه شبکهاي» منجر ده تحول و دگرگونی هويت خواهی چه در دعد ملی و چه در دعد ق ومی
در اغلب جوامع معاصر شده است که دارزترين مثال آن رشد خاص گرايی هاي قومی در جوام ع
چندقومی و يا رشد هويت خواهی هاي فراملی است .اين نوع از خاص گراي ی ق ومی ک ه گاه ا
خود را در اشکال ناسيوناليسم قومی و يا ملی گرايی دازتوليد می نمايد ،تحت تأثير فن آوري ه اي
نوين جهانی شده در پی مطرح کردن هر چه دييتر خود دراي رسيدن ده خواس ته ه اي س رکوب
شده خود در دوران مدرنيته است .منازعاب و کيمکش هاي ق ومی در کي ورهاي ليبرال ی مث ل
فرانسه ،کانادا و اسپانيا ،و کيورهاي کمونيستی مثل چين و درمه ،مناقياب ق ومی در کي ورهاي
سوسياليستی ساد مثل يوگسعوي و اتحاد جماهير ش وروي س اد  ،س ادمه منازع اب ق ومی در
کيورهاي اسعمی مثل پاکستان و يمن ،نيان م ی ده د ک ه درگي ري ه اي ق ومی ي
اپيدمي

مي کل

دوده که تمام قارههاي گيتی از آمريکاي شمالی تا اروپا و آسيا و اقيانوسيه را در درگرفته

است .از اين منظر ،هدف مطالعه ياضر تحليل پيام دهاي ش بکه ه اي مج ازي و گون ه شناس ی
هويتخواهی کردهاي ساکن ايران است.
روش انجام مطالعه ،توصيفی-تحليلی و دا استفاده از شيوه مطالعه اسنادي و کتادخانه اي است.
تحليل موضوع فوق در جامعه کردستان ايران نيان از آن دارد که در س ال ه اي اخي ر کرده ا از
شبکه هاي مجازي ده عنوان ادزاري دراي رشد خاص گرايی هويتی دهره درده ان د و از اي ن منظ ر،
رشد شبکه هاي مجازي در اين مناط ده نظر ده تضعيف هويت ملی و رشد هويتخواهی ق ومی
منجر می شود.

 -1دانيجوي دکتري جامعه شناسی سياسی دانيگاه تهران

واژگلللللاد کلیلللللدی :فض

اي مج

ازي ،هوي

ت مل

ی ،هوي

تق

ومی.
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درآمد و طرح مساله
امروزه کمتر کسی در اين گزاره ش

می کندکه جهان وارد عصرتازه اي ش ده اس ت ک ه نم اد آن

اهميت يافتن اطععاب است .دسياري از دانيمندان و صايب نظران علوم اجتماعی در اين داورند
که ترکيب و همگرايی فناوري هاي اطععاتی و ارتباطی و تجديد ساختار نظ ام س رمايه داري در
ده ه ه اي اخي ر م ا را وارد عص ر و جامع ه ت ازه اي ک رده اس ت ک ه داني ل د ل آن را جامع ه
فراصنعتی،1کاستلز جامعه شبکهاي 2و تادائو اومه سائو آنرا جامعه اطععاتی6ناميده است(قاس می،
 .)2 :1636گسترش فضاي اطععاتی و تنيده شدن تاروپود جهان ده وسيله اينترنت ،عم ع جه ان
را ده دهکده اي تبديل نموده و تبادل اطععاب را در لحظه فراهم ساخته است .در نور ديده شدن
زمان و مکان در فضاي مجازي همچون فيس دوک و ...داع ث ش ده اس ت ت ا يج م وس يعی از
اطععاب و درنامه هاي درون مرزي زمينه تمويت خاص گرايی در هويت محلی و تضعيف هويت
ملی را فراهم نمايد .فناوري ارتباطاب و وجه ميخص آن ،يعنی اينترنت در زم ان م ا ،تح ودب
دی سادمه را ده دنبال داشته اند؛ تا آن جا که د ه وج ه غال ب جه ان معاص ر تب ديل ش ده اس ت.
گسترش فزاينده فناوري اطععاب و ارتباطاب ،که مانوئل کاستلز از آن ده عن وان «جامع ه ش بکه
اي» ياد می کند ،منج ر د ه تح ول و دگرگ ونی در ادع اد مختل ف سياس ی ،امنيت ی ،اقتص ادي و
اجتماعی شده است .ويژگی هاي جامعه شبکه اي همچون اقتصاد اطعع اتی ،فرهن م مج ازي و
کاهش اهميت زمان و مکان در تعامعب اجتماعی ويژگی متمايزي ده هزاره سوم دخييده اس ت
که اصل دنيادين آن اهميت محوري فرد در عرصه فعاليت هاي اجتماعی ،سياس ی و اقتص ادي د ا
دهره گيري از ادزارهاي نوين ارتباطی و اطععاتی است .در چنين فضايی که دا عنوان فضاي سايبر
توصيف می شود ،مجموعه هايی از ارتباطاب درونی انسانها از طري کامپيوتر و مسائل مخادراتی
ددون در نظر گرفتن جغرافياي فيزيکی شکل می گيرد .ي

سيستم آن دي ن نمون ه اي از فض اي

سايبر است که کاردران آن می توانند از طري ايميل دا يکديگر ارتباط درقرار کنند.
درخعف فضاي واقعی ،در فضاي سايبر نياز ده جادجايیهاي فيزيکی نيست و کليه ي اعمال تنه ا
از طري فيردن کليدها يا يرکاب «ماوس» صورب می گيرد.
فناوري هاي نوين ارتباطی و اطععاتی موجب می ش ود ت ا اجتماع اب و هوي ت ه اي جدي دي
تيکيل شود .در جامعه اي که ده ارتباطاب مبتنی در صنعت چاپ ،تلويزيون و تلفن متکی اس ت،
1-Post-industrial society
2-Network Community
3-Information Society

شيوه توليد ده گونه اي است که هويت ها را ده صورب عاقل ،سودمند و خود دسنده در م ی آورد.
اما در جامعه اطععاتی ،جامعه اي که ارتباطاب الکتروني

سيطره دارد؛ ذهنيت ها و هوي ت ه اي

ناپايدار ،چند ديه و پراکنده ظهور می کند .مارک پاستر در «عصر دوم رسانه ها» تاکيد می کند در
دوره جديد که اينترنت و ارتباطاب الکتروني

در جامعه سيطره دارد ،اين داده ه ا و اطعع اب و

يا ده عبارب دقي کلمه ،اين اجتماعاب مجازي هستند که هويت افراد را می سازند .وسايل ن وين
اطععاتی و ارتباطی در اثر تغييراتی که در درداش ت ه اي دي ر ام روزي د ه وج ود م ی آورن د،
هويت ها را در وضعيت کامع تازه اي قرار می دهند که متفاوب و يتی مغ اير د ا گذش ته اس ت.
هويت در اجتماعاب مجازي جامعه اطععاتی در مسير فرامليتی شدن يرکت م ی کن د .در واق ع
ارتباطی که دا اتکا ده وسايل ارتباطی و اطععاتی جديد شکل می گيرد ،چي م ان دازي از فه م و
درک جديدي از ذهنيت را آشکار می سازد که در صورب دن دي ه اي گفت ار و عملک رد ک ه د ه
لحاظ تاريخی محسوس اند ،جان می گيرد .اين ارتباطاب راهگياي نگريستن ده انسان ده عن وان
پديده اي چند ديه ،تغييرپذير ،منفعل و تکه تکه است .پدي ده اي ک ه ش کل دادن خ ويش را د ه
گونه اي طرايی می کند که دا هرگونه تثبيت هويت می ستيزد.
جامعه اطععاتی مبين هويت دی ثباب ،تغييرپذير و منعطف انسان جديد است .در اين جامعه دسا
انسان هايی که دا همسايه ها ،هم محلی ها و هميهري ها و يتی هموطنان خ ود ايس اس قراد ت
نداشته ،اما دا فرد ديگري در اقصی نماط جهان ايساس ه ويتی يکس ان داش ته داش ند .د ر اي ن
اساس ،ده نظر می رسد ،هويت ملی در جامعه اطععاتی ده دلي ل ظه ور اجتماع اب مج ازي د ه
شدب تهديد می شود .در واقع در اجتماعاب مجازي معمود افراد يداقل در ي

چي ز اش تراک

دارند و آن ععي و منافعی است که آنها را دور هم جمع می کند .اين منافع که همان دسترس ی
ده اطععاب است ،هويت آنها را می سازند .هويت افراد در اجتماعاب مجازي «هويتی ديجيتال»
است .ديگر سرزمين ،زد ان د ومی و محل ی ،کي ور ،فرهن م مل ی و ن ژاد ،هوي ت اف راد را در
اجتماعاب مجازي تعيين نمیکنند ،دلکه منافع ممطعی ،محدود و در ي وزه موض وعاب مختل ف
افراد را دور هم جمع می کند و هويت آنها را می سازد.
هر چند امروزه فناوري هاي نوين تا يدود زي ادي جوام ع را د ه س وي ادغ ام فرهنگ ی س وق
می دهد اما همين فناوري اطععاب در درخی جوامع د ه وي ژه در داي ره قلم رو و نف وذ اق وام و
اقليت هاي مذهبی ،ده انکياف و دازتعريف فرهنم و هويت در يال زوال آن ان کم

ش ايانی

نموده است .در اين اساس ،ادزاره اي ن وين ارتباط اتی امکان اتی در اختي ار اقلي ت ه ا و اق وام
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ياشيه اي در جوامع ده ويژه جهان س وم ق رار م ی ده د ک ه از آن طري

درص دد د ازآفرينی و

دازساخت هويت قومی خويش و البته انکار هويت ملی درخواهند آمد.
کيور ايران جامعه اي چند فرهنگی و چند قومی است ک ه گس ترش روزاف زون ف ن آوري ه اي
ارتباطی ده ويژه تکنولوژي هاي يوزه فضاي مجازي می تواند موجباب همگرايی ي ا واگراي ی را
فراهم نمايد .چنين ده نظر می رسد که ايران ده رغم داشتن اقوام مختلف و ي

وايد جغرافي ايی

ميترک ،هنوز نتوانسته پس از گذر از خيزاب هاي مخرب تاريخی ده چنين تکاملی دست ياد د و
هنوز هويت قومی ارجحيت نامحسوس ی د ر هوي ت مل ی دارد(مظف ري .)163-163 :1632 ،د ا
توجه ده انمعب ارتباطاب و گسترش فناوري هاي نوين اطععاتی و ارتب اطی ،جامع ه و فرهن م
ايران نيز در يال تجرده کردن نوعی گذار اس ت ک ه داراي ويژگ ی ه اي خ اص خ ود د وده و
پيامدهاي متعددي نيز دراي فرهنم وهويت ايرانی ها ده دنبال دارد ،ده گونه اي که جوانان در اث ر
ارتباط نزدي

دا ععي و ظواهر جذاب رسانه اي ،ده مهاجرب ده سوي غرب ازي

طرف ،و دی

تفاوتی نسبتا شديد ده مسايل و ععي فرهنگی سنتی خود از طرف ديگر تمايل می يادند(س حادی
وآقاديم پوري .)163 :1633 ،در مورد هويت هاي قومی ده ويژه هويت قومی کردهاي س اکن در
ايران ،دا توجه ده يجم اطععاب ارايه شده از مجرا هاي مجازي متفاوب تاکيد در هوي ت ق ومی
در ساليان اخير درجستگی خاصی پيدا کرده است.
از اين منظر ،رسانه هاي نوين ارتباطی در سطوح مختلف موجب رشد آگاهی هاي فرهنگی خرده
گروه ها می شوند و آنها را ده جوامع مجازي در دل کيورهاي متبوع خود تب ديل م ی نماين د و
همين مسئله موجب فيار در ياکميت دولت ها می شود .اين پژوهش دنا ده اهميت موض وع ،د ه
دررسی تاثير فعاليت در شبکهه اي ن وين ارتب اطی د ر هوي تخ واهی ق ومی ک ردي د ه عن وان
تهديدکننده همبستگی ملی در مناط قومی می پردازد.

تعاريف مفاهیم نظری
فضای مجازی

1

زمانی که صحبت از فضاي مجازي ده ميان می آيد مردم اغلب ده کامپيوتر فکر می کنن د و اينک ه
ده اينترنت متصل است ،در ياليکه اين فمط دخش دسيار کوچکی از فض اي مج ازي را تي کيل
می دهد .از نگ اه ديوي د د ل فض اي مج ازي فم ط مجموع ه اي از س خت اف زار نيس ت ،دلک ه
1-Cyberspace

مجموعه اي از تعاريف نمادين است که شبکه اي از عمايد و داورها را در قالب داد و ستد دي ت

1

رد و ددل می کنند .فضاي مجازي در واقع ن امی اس ت ک ه تع داد زي ادي از کاردرده اي ام روز
فناوري هاي جديد ارتباطی را در در می گيرد .اين نام نخستين دار ده وسيله ويليام گيبسون در رمان
نورومانسر ادداع شد(هولمز .)2005 ،همانطور که کاترين هايلس نيان می دهد دي دگاه گيبس ون
خود ده خود ده وجود نيامده دود و دگرگونی هاي مبتنی در فناوري انجام شده در دهه ه اي 1360
و 1330نمش زيادي در ظهور اين اصطعح داشت(نمل شده در ويتاکر ،فلييی).
دهمان( )1631معتمد است فضاي مجازي ي

شبکه گسترده جهانی است که شبکه هاي مختل ف

رايانه اي در اندازه هاي متع دد و يت ی رايان ه ه اي شخص ی را د ا اس تفاده از س ختافزاره ا و
نرمافزارهاي گوناگون و دا قرارداد هاي ارتباطی ده يکديگر وصل می کند .فناوري هاي ارتب اط راه
دور اساس فضاي مجازي را تيکيل می دهند .هر چند درخی از اين فناوري ها مانن د تلگ راف و
تلفن در اوايل قرن نوزدهم اختراع شده دودند اما همهگير و ارزان شدن اين فناوري ها و دادرفتن
توان فنی آن ها که شرط اصلی ظهور فضاي مجازي است در چند سال اخير اتفاق افت اده اس ت.
ويتاکر در توضيح اين مسئله ده رويداد تاجگذاري ملکه انگلستان اشاره می کند که يدود ديس ت
ميليون نفر آن را از تلويزيون تماشا کردند .در يالی که تعداد تلويزيون ها در انگلستان تا قب ل از
چند ماه مانده ده مراسم  200000دستگاه درآورد می شد ،در اين چن د م اه تمريب ما هم ين تع داد
تلويزيون در انگلستان خريداري شد .رواج فناوري هاي ارتباطی در سال هاي دعد رفت ه رفت ه د ه
شکل گيري و ظهور فضاي مجازي منجر شد.کلمه فضاي مجازي(سايبر اسپيس) از درون کلمه
سايبرنتيکس که در سال  1313ده وسيله نوردرب وينر ادداع شده دود پديد آمد .سايبرنتيکس علم
نظريه کنترل است و در مورد سيستم ه اي پيچي ده د ه ک ار م ی رود .کلي ه سيس تم ه ايی ک ه د ا
روش هاي خودفرمايی اداره می شوند درواقع سيستم هاي سايبرنتيکی هستند.

 -2تعريف ديت:ده کوچ ترين وايد يافظه غيرقادل آدرسدهی که می تواند  0يا  1را در خود ذخيره کند ديت
گفته می شود .در يميمت ديت ي

وايد است که دا خاموش يا روشن شدن ي

هرگاه کليد روشن دود ديت محتوي ي
ساختار کامپيوتر دستگی دارد.

کليد ده وجود می آيد.در نتيجه

است و هرگاه خاموش دود محتوي صفر خواهد دود.و يا دالعکس که ده
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هويت در فضای مجازی
آيا فضاي مجازي در اين قرن که قرن انفجار اطععاب ناميده می شود ،ش رايطی را ف راهم آورده
است هويت هاي ملی و قومی در فضايی تعامل گونه همچون شبکه جهانی اينترنت ،دچار چالش
جدي شده و ده مرور ،اين هويت ها در مماد ل م وج عظ يم ادغ ام فرهن م غ رب ،ک م رن م و
دی فروغ گردند؟ در پاسخ د ه اي ن س وال دو دي دگاه متف اوب وج ود دارد .از دي دگاه گروه ی
ارتباطاب فزاينده و گسترش وسيع و ارزان فيبر نوري و رسوخ اينترنت در کنج خانه ها مردم ،د ه
مرور هويت هاي ملی و محلی تضعيف شده و گرايش ده هوي ت جدي دي ظه ور م ی کن د ک ه
انگاره هاي يکدستی ،محوريت آن را تيکيل می دهد(دوران.)16 :1632 ،
ديدگاهی ديگر معتمد است که اگر گسترش اطععاب و توسعه فضاي سايبر ،تا يدودي موج ب
افول مرز هاي ملی می شود و مردمان جهان را ده سوي فرهنگی ميترک س وق م ی ده د ،هم ين
فناوري موجب داز تعريف هويت هاي ملی و قومی شده است.کاستلز در اين د اره معتم د اس ت،
افول مرز هاي ملی و طلوع جنبش هاي ملیگرايی و در نتيجه آن ظهور و تمويت هويت هاي ملی
فرآيندي توامان اند .ددين معنا که اگر گسترش فزاينده اطععاب و رسوخ شبکه جه انی مج ازي
در تار و پود فرهنم ها و ملل مختلف ،موجب تضعيف هويت هاي ملی می شود ،از س وي ديگ ر
همان ملل و فرهنم ها دا استفاده از همين تکنولوژي ده دازتعريف هويت ملی خ ود و ت عش در
راستاي تمويت و پاسداشت انگاره هاي فرهنگی و هويتی خود می پردازند(دوران.)12 :1632 ،
درواقع اين امر مبرهن است که در پرتو گسترش فناوري اطععاب ،ده لحاظ فرهنگ ی ت ا ي دود
زيادي هويتهاي فردي و قومی و ملی متاثر از جهانی شدن است ،اما اين ده اين معنا نيست ک ه
افراد نسبت ده هويت هاي اکتسادی خود ،دی تفاوب داشند .دلکه دا استفاده از فضاي سايبر و ايجاد
سايت ها و ودعگ ها ده انکياف فرهنگی و دازخوانی هويتی خود می پردازند .تولد اي ن فن اوري
موجب شده تا کاردران آن ددون ترس و واهمه از افياي هويت شان ،در چت روم ها و ايميل ه ا
آزادانه دا ديگران دحث و گفتگو نمايند.
يکی از مهم ترين ويژگی هاي اينترنت که در ممودتی نظير مسائل قومی نمش قاد ل ت وجهی ايف ا
می کنند ،نظاربپذيري دسيار اندک آن است .ده ط وري ک ه در ممايس ه د ا س اير فن اوري ه اي
رسانه اي ،آزادي چيمگيري ده آن دخييده است .اين ويژگی می تواند ده تجلی صورب ه ايی از
ارتباط موثر داشد که در فضاي واقعی/غيرمجازي در مواردي ده ددي ل مختل ف دش وار ي ا غي ر

ممکن ده شمار می روند و ده همين علت گستره دس يار مح دودتري را دردرم ی گيرن د(فکوهی-
عياري.)2 :1631 ،

هويت ملی

1

هويت ده معناي چه دودن ،چه کسی دودن شناساندن ،يميمت و ماهيت چيزي اس ت و در پاس خ
چه کسی دودن و چگونه دودن مطرح می شود .هويت ملی ده مجموعه خصوصياب و ميخصاب
اساسی گروه گفته می شود که اعض اي گ روه را همانن د س اخته و آن ه ا را از س ايرين متم ايز
می س ازد(امينيان .)12 :1633 ،اس ميت معتم د اس ت هوي ت مل ی دازتولي د و دازتفس ير دائم ی
ارزش ها ،نهادها ،خاطراب و اسطوره ها و سنت هايی است که ميراث متمايز مل ته ا را تي کيل
می دهند و تيخيص هويت افراد دا آن الگو ،ميراث و يا عناصر فرهنگی امکانپذير است(ص ادق
زاده و منادي .)123 :1631 ،هويت ملی شکل غالب در دولت ملی ده يساب م ی آي د ک ه البت ه
عمدتما سياسی است و ده علت سياسی د ودن ،خ ود ني از د ه ايج اد الگوه اي ذهن ی و رفت اري
ميخص در غالب ايديولوژي ياکم دارد .اين هويت عمدتما دردرگيرنده ملتی اس ت ک ه در درون
سرزمين جغرافيايی ميخص دوده و داراي زدان و ي

ساختار ياکميت سياسی وايد م ی داش د.

اين گروه داراي سرنوشتی ميترک دوده و در جنبه هاي مختل ف فرهنگ ی ،اجتم اعی و سياس ی
داراي ميترکاب زيادي می داشد .اين نوع هويت ،عام ترين هويت در سطح مل ی اس ت و دي انگر
“ما”ي جمعی عام يا اجتماع جامعه اي در سطح جامعه يا کيوري است که دردرگيرنده هويت ه ا
و اجتماعاب محلی است .دنادراين هويت ملی زمانی شکل می گيرد که ملت ده معناي امروزي آن
شکل گرفته داشد(اشرف.)3 :1616 ،
ازديدگاه جامعه شناختی ،هويت ملی ده اين لحاظ اهميت دارد که يکی از عوام ل مه م انس جام
اجتماعی و سازگاري ملی در جامعه تلمی می گردد .در طول تاريخ ،هويت ملی و ده تعبير ديگ ر
مجموعه زدان ،فرهنم ،آداب و رسوم ،شعايردينی ،اسطوره ها و داستان هاي قومی در هر سرزمين
قداست و ارزش خاصی داشته و خاستگاه دروز و نمايش ددوري ها و پهل وانی ه ا درکي اکش
رويداد هاي سهمگين و خانمان سوز گيته است(يجازي.)10 :1635 ،

1-National identity

پيامد هاي شبکه هاي اجتماعی مجازي12 ...
هويت قومی

1

"قوميت ده ديدگاه ها و شيوه هاي عمل فرهنگی که اجتم اع معين ی از م ردم را متم ايز م ی کن د
اطعق می شود"(گيدنز .)230 :1611،قوميت يا هويت خواهی قومی مبتنی دردوگانگی ذهن ی م ا
آن ها است ،يعنی ي

دعد آن اين است که اعضاي قوم(درون قوم) خود را چط ور دبينن د و دع د

ديگر آن اين است که ديگران (درون قوم) اعضاي قوم را چطور دبينند .د دين جه ت گ روه ه اي
قومی همواره ده وسيلهي دو مجموعهي پويا اياطه میشوند .ي
است که سبب تثبيت و دوام ما دودن می شوند و ي

مجموع ه ني رو ه اي داخل ی

مجموعه نيروهاي ديرونی اس ت ک ه س بب

تيکيل و تعيين آن ها می شوند .در اين معنا همة نيروها عناصري که سبب تثبيت و دوام "مادودن
"می شوند ،جزء عناصر هويت قومی ده يساب می آيند(رينگر ده نمل از يوسفی.)51 :1636 ،

پیشینه پژوهش
گل محمدي( ،)1631در گزارش پژوهيی دا عنوان درآمدي نظ ري د ر جه انی ش دن و هوي ت
قومی ،ده دنبال ارائه ي

چارچوب مفهومی مناسب د راي دررس ی و درک ت أثير فرآين د جه انی

شدن در قوميت می داشد .از نظر نويسنده ،فرآيند جهانی شدن ده دو صورب زمينه ساز و تموي ت
کننده قوميت يا هويت قومی می شود نخس ت ،د ه ص ورب غيرمس تميم از طري

مخت ل ک ردن

کارويژه هاي هويت سازي و هويت دانی دولت .و دوم ،ده صورب مستميم از طري فراهم ک ردن
دستر ،امکان و ادزار مناسب دراي شکل گيري و تمويت هويت قومی .دسترها و امکان ه اي م ورد
نظر را می توان در دو مموله ي کلی جاي داد :دستر و زمين ه گفتم انی -فک ري و دس تر و زمين ه
ساختاري .منظور از دستر و زمينه گفتمانی -فکري اين است که فرآيند جهانی د ا متح ول ک ردن
ساختار هاي گفتمانی و فکري ،زمينه و شرايط مناسبی را دراي شکل گيري و تمويت هويت مل ی
فراهم می کند .منظور از دستر ساختاري ،عبارب است از شکل گيري شبکه هاي ارتب اطی جه انی
دسيار کار آمد و فن آوري هاي جديد ارتباطی که نه تنها ارتباطاب معمولی را ممکن ساخته ،دلک ه
ي

يوزه مجازي را نيز پديد آورده است که چندان سانسور پذير و نظارب پ ذير نيس ت و د ه

آسانی ممکن است ده عرصه اي دراي نمد و افياي عملکرد گفتم ان ه اي هوي ت س از مس لط و
دازسازي هويت ملی رسمی مبدل شود(گل محمدي ده نمل از قادرزاده.)1633 ،

1-Ethnic identity

کتاب جوان ،هويت و رسانة ديجيتالی ،شامل مجموعه ممادتی است ک ه در  203ص فحه توس ط
«ديويد داکينگهام» گردآوري شده است .اين کتاب در س ال 2003م ،توس ط انتي اراب «مؤسس ه
تکنولوژي ماساچوست» ده چاپ رسيده است ،کتاب ي ائز اهميت ی در دح ث پيي ينه ي تحمي
می داشد .ديويد داکينگهام استاد آموزش دانيگاه لندن و مؤسس و مدير «مرک ز مطالع ه کودک ان،
جوانان و رسانه» میداشد .چکيده و جوهرهي اصلی اثر اين است که پرورش جوان ان در دني ايی
مملو از رسانه هاي ديجيتالی ،در تصور آن ها از خودشان و ديگ ران چ ه ت أثيري م یگ ذارد؟ در
چنين شرايطی که آن ها هويت خودشان را از طري فن اوري ه اي ن وين تعري ف و د از تعري ف
میکنند ،اين موضوع چه تأثيري در تجردياب آنها ده عنوان ي
خريدار و يا ي

دانش آموز يا داني جو ،ش هروند،

عضو خانواده و جامعه دارد؟ نويسندگان ممادب ده اين موضوع می پردازند ک ه

چگونه جوانان از رسانه هاي ديجيتال دراي ارائة نظراب ،ايده ه ا و خعقي ت ه اي خ ود اس تفاده
می کنند و در شبکه هايی کوچ

و دزرگ ،محلی و جهانی ،يميمی يا مجازي ميارکت می کنن د.

اين نويسندگان ده تحمي در زمينة ظهور گونه ها و شکل هاي جديد فناوري هاي ن وين از جمل ه
پيام هاي کوتاه ،فوري و هم زمان در صفحه ه اي اينترنت ی ،ود عگ ه ا ،ش بکه ه اي اجتم اعی و
موضوعاتی که جوانان در مورد آن ها ده صورب آنعين دحث و گفتگو می کنن د ،م ی پردازن د .از
نظر نويسندگان ممادب اين نسل ،نسلی ديجيتالی دا فضا هايی د راي ارتباط اب گس ترده اس ت و
اين فضا ها اشکال جديدي از درخورد ها و ارتباطاب را ده وجود آوردهاند.
ادوتراب طالبی و ياور عيوضی در مماله اي تحت عنوان هويت طلبی قومی در فضاي مج ازي د ا
روش تحليل محت وا د ه دررس ی ک م و کي ف مس ئله هوي ت طلب ی ق ومی در فض اي مج ازي
پرداخته اند .در اين مماله مفهوم «هويت طلبی قومی» در روي طيف ی ک ه پ ايين ت رين س طح آن
«قوم گرايی» و دادترين سطح آن «پاکسازي قومی» می داشد ،دررس ی ش ده اس ت .نت ايج تحمي
نيان می دهد که دييترين مطالب ق ومی موج ود در فض اي مج ازي مرد وط د ه «ق ومم داري»
می داشد .اين مطالب در جهت داورسازي افکاري از قبيل ضديت ترک و فارس ،اس تعمار ترک ان
توسط يکومت فارسی ،تحريف تاريخ و جغرافيايی آذردايجان نوش ته ش ده اس ت .ي

درج ه

شديد تر از درجه ي«قوم مداري» ،درجه ي «ناسيوناليسم تجزيه طلبانه» می داشد ک ه د ا محوري ت
لزوم جدايی از سرزمين ايران و مستمل دودن مناط ترکني ين اي ران مط البی درج ش ده اس ت.
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محمود مبارکياهی در مماله اي ده دررسی هويت طلبی کرد ها در فضاي مجازي پرداخت ه اس ت.
وي يادآور شده است که فناوري هاي اطععاتی جديد موجب د ازتعريف و انکي اف فرهنگ ی و
هويتی ملل و اقوام شده است .نتايج اين تحمي ني ان م ی ده د ک ه فض اي مج ازي از لح اظ
هويتی ،داراي کارکردي دوگانه می داشد .از ي

سو دا گسترش انگاره هاي جهانی تم امی مل ل و

اقوام را ده سوي ادغام سوق می دهد و از سويی ديگر همين فضا ،ددون ه ي گون ه مح دوديتی،
امکان انکياف هويتی را در ميان اقوام و گروه هايی که در يال محو و ن ادودي فرهنگ ی هس تند
فراهم می سازد .دنادر اين فرض در فضاي مجازي ،در خعف فض اي واقع ی ک ه دخي ی از اف راد
جامعه ده دليل موقعيت هاي اجتماعی خاص ،ده نوعی اعتماد ده نفس دزم را در ادراز عمايد خود
از دست می دهند ،ده رايتی و دا هويت جديدي در فض اي مج ازي ظ اهر م ی ش وند ،و د دون
نگرانی از افياي هويت واقعی ،اهداف خود را دنبال می کنند .فرض اصلی اين پژوهش ده اثباب
می رسد که اقليت هاي فضايی ،هويت خود را ده دليل سيطره فرهنم غالب و اکثري ت داددس ت
در خطر نادودي و اضمحعل می دينند و امکان تمويت انگاره هاي فرهنگ ی و ه ويتی خ ود را در
فضاي واقعی نمی يادند ،فضاي مجازي دهترين مکان در راستاي تموي ت هوي ت ق ومی و اظه ار
مطالباتيان می داشد .نمونه دارز چنين پديده اي ،کرد ها می داشند که دا توجه ده موان ع متع دد در
عرصه دازخوانی و هويت طلبی خود در فضاي واقعی ،دا دهره گيري هوشمدانه از فض اي س ايبر،
ده صورب جدي پيگير هويت خواهی قومی خود را ده منصه ظهور رسانده اند.
سياوش قلیپور ( )1631در پايان نامه کارشناسی ارشد خود ده مطالعه رادطه دين جه انی ش دن و
هويت فرهنگی قوم ل

در مبناي پارادايم مطالعاب فرهنگی و ده وي ژه نظري اب اس توارب ه ال

پرداخته است .او نتيجه می گيرد که قوم ل

از ياشيه دودن خود ،آگاه هستند ده هم ين دلي ل د ا

مصرف محصودب فرهنگی دست ده مماومت می زنند.
مجنون آموسی ( )1631در پايان نامه کارشناسی ارشد خ ود د ه مطالع ه ت اثير جه انی ش دن د ر
ايساس تعل هويت قومی و ملی در ميان جوانان کرد شهر پيراني هر پرداخت ه اس ت .د ر اي ن
اساس معتمد است شرايط جهانی ش دن و رواج گس ترده رس انه ه اي ق ومی مانن د ش بکه ه اي
ماهواره اي موجب تمويت عناصر هويتی قوم کرد شامل زدان ،لباس ،وفاداري س رزمينی و مل ی-
گرايی قومی شده است ،ده طوري که کرد ها ده لحاظ هوي ت فرهنگ ی ،خ ود را د ا س اير اق وام
ايرانی ميترک می دانند؛ هر چند ميان هويت ايرانی و يوزه سياسی فاصلهگذاري ميخصی انجام
می دهند.

تحمي ديگري تحت عنوان تاثير جهانی شدن در هويت ملی توسط يافظ نيا و همک اران در د ين
دانيجويان دانيگاه هاي دولت ی ص ورب گرفت ه اس ت نت ايج ي اکی از آن اس ت ک ه گس ترش
فرآيند هاي جهانی شدن در قالب فناوري ه اي ن وين(فيس د وک و س اير ش بکه ه اي مج ازي)
زمينه ساز تمويت فرو ملی دانيجويان را فراهم آورده است(يافظ نيا و همکاران.)1635 ،
مماله اي تحت عنوان عوامل موثر در هويت جمعی غالب در نزد دانيجويان شاغل ده تحصيل در
دانيگاه هاي شهر سنندج توسط مريوم عبدالهی و درزو مروب ده انج ام رس يده اس ت .پرس ش
اصلی اين است که دانيجو در درجه اول دا کدام ي

از هويت هاي جمعی (قومی ،ملی ،جهانی)

خود را ده ديگران معرفی کرده و در درادر آن ايساس تعهد و تعل می کند؟ رادطه هويت جمعی
غالب در نزد دانيجويان دا گسترده شبکه روادط ،گروه مرجع ،پايگاه اقتص ادي اجتم اعی ،مي زان
آگاهی ،پنداشت از خود و جنسيت دانيجويان سنجيده شد .نتايج ياصل از تجزي ه و تحلي ل و
داده ها دي انگر آن اس ت ک ه هوي ت جمع ی غال ب در ن زد داني جويان هوي ت ق ومی د وده و
هويت هاي جهان وطنی و ملی ده ترتيب در اولويت هاي دعدي قرار دارند.
آذرنوش عياري در پايان نامه خود دا عنوان فعالترين گروه ه اي ق ومی در اينترن ت د ه دررس ی
گروه هاي قومی در ايران می پ ردازد .ايي ان در دررس ی خ ود آذري ه ا و ک رد ه ا را د ه عن وان
فعال ترين گروه هاي قومی در عرصه شبکه هاي مجازي معرفی می کند .آذري ها دخش مهم ی از
يضور خود را در اينترنت در قالب طرح مسائل سياس ی -اجتم اعی مختل ف د ه وي ژه مس ائل
مردوط ده هويت ،آرمان ه ا و مطالب اب ق ومی متجل ی م ی س ازند .در م ورد آذري ه ا يک ی از
زمينه هاي مناقيه درون قومی ده واسطه اختعف نظر پيرامون منيا اين گروه قومی تجلی می يادد
که در مواردي در قالب درخ ی جه تگي ري ه اي مي خص فرامل ی مي اهده و ثب ت گردي ده
است(عياري.)1631 ،
اينترنت و هويت در پنج هويت قومی و ايرانی( ،)1633ده وسيله فکوهی و عياري در پ نج گ روه
آذري ،دلوچ ،ترکمن ،عرب ،کرد ها و ميزان و چگونگی يضور و عملکرد اينترنت در مي ان اي ن
گروه هاي قومی و تاثير آن در هويت قومی آن ها انجام شده است .يافته ياکی از آن است ک ه در
گستره جهانی شدن ،مرز هاي هويت قومی نه تنها از ميان نرفته دلکه امکان تجلی دسيار د يش ت ر
شده ،زيرا اينترنت عرصه اي که انواع هويت هاي خرد را از سکوب و انزوا دي رون کي يده و د ه
آن ها مج ال ه ر چ ه د يش ت ر ش ناخته ش دن و ش ناختن را م ی ده د(فکوهی ،ناص ر.)1633 ،
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علی ساعی ،سعيد معيدفر ،محمدعلی خليلی اردکانی( ،)1631در مماله اي تح ت عن وان جه انی
شدن و تأثيرآن در هويت قومی و ملی مطالعهي کرد هاي سنندج ده دنب ال پاس خ د ه اي ن س وال
دودند که آيا نسبتی ميان روند جهانی شدن دا هويت ملی وهويت قومی در ميان کرد ه اي اي ران
وجود دارد يا خير؟ دراي پاسخ ده اين س ؤال از نظري ة رودن د رادرتس ون اس تفاده ش ده اس ت.
رادرتسون جهانی شدن را فيرده شدن جهان و تراکم آگاهی در جهان ده عنوان ي

ک ل تعري ف

می کند(رادرستون .)65 :1630 ،او دا توجه ده رويکرد فرهنگی اش ده جهانی شدن ،هم در تکث ر و
هم در نسبيت ،هم در تعامل(نه تمادل)و هم عام گرايی و خاص گرايی فرهنم ها و هويت ها تاکيد
دارد(رادرتسون.)32 :1636 ،رادرتسون تاثير جهانی شدن را در فرهنم محل ی و فرهن م جه انی
دررسی می کند و مدعی است دولت ها در عصر جهانی شدن قادر ده کنت رل افک ار و اي ده ه ايی
نيستند که از طري رسانه ه اي جدي د وارد کي ور م ی ش ود و اي ن خ ود داع ث رش د افک ار
محلیگرايی می شود(نش .)111 :1630 ،در اي ن پ ژوهش فرض يه اص لی ارتب اط مي ان مص رف
رسانه هاي جمعی جهانی شده(فضاي مجازي) و نوع هويت قومی است ک ه يافت ه ه اي تحمي
ددلت درآن دارد که افزايش مصرف رسانه هاي جهانی شده د ه تض عيف هوي ت مل ی و هوي ت
دولت ساز منجر شده است.

مبانی نظری
ارتباطات( )ITCو قوم گرايی
دعضی از محممان ارتباط اب را ع املی د راي همگراي ی مل ی و دعض ی ديگ ر آن را در راس تاي
واگرايی ارزيادی می کنند .هر چند طبيعی ده نظر می رسد که اطععاتی که مردم دريافت می کنن د
لزوما صحيح نبوده و افراد لزوما آن را نمی پذيرند .رس انه ه اي همگ انی د هوي ژه د راي پخ ش
اطععاب سياسی مهم هستند و در دييتر جوامع مهمت رين منب ع اي ن گون ه اطعع اب هس تند و
تلويزيون از همه آن ها مهم تر است(راش .)130 :1611 ،اما در هر يال آگاهی از طري ارتباطاب
پخش می شود .اين منبع ارتباطی ممکن است ناشی از گروه خودي و يا گروه غيرخ ودي داش د.
يکی از نظريه هاي که نمش ارتباطاب را دا ناسيوناليسم موثر می داند از آن کارل دوي

اس ت".او

ملت را ده عنوان جامعه اي ده هم پيوسته که داراي ارتباطاب اجتماعی است تعري ف م ی کن د و
معتمد است ،همان گونه که ارتباطاب از طرق مختلف نظي ر آگ اهی دادن ،نف وذ در دي دگاه ه ا و
تغيير ايستارها و طرز تلمی ها ،موجب دروز مل ی گراي ی و ک اهش مناقي اب ق ومی و ن ژادي و

فرهنگی شد ،ادامه اين روند موج ب همبس تگی و پيون د نزدي

ت ر در س طح جه ان خواه د

شد"(ممصودي.)132 :1630 ،
ممصودي از طرف م

کورم

نمل قول می کند که رسانه هاي همگانی اين ايساس را در اف راد

ده وجود می آورند که عضوي از جامعه کل و پديده دزرگت ري هس تند و د دين گون ه د ه اف راد
هويت می دخيد و در آن ها ايساسی از يگانگی ده وجود می آورند(ممصودي.)131 :1630 ،
از نظر واکرکانر هم ارتباطاب درون قومی و ميان قومی ،هر دو نمش مهمی در خل آگاهی قومی
ايفا می کنند.اين امر زمانی مهم تر خواهد دود که دول ت مرک زي در ص دد دس ط نف وذ فرهنگ ی
خويش در مناط قومی در آيد(سيد امامی.)251-256 :1613 ،ممصودي در تحمي تفصيلی خ ود
نظر يميد مودنا و اليزادت رودينسون را در مورد نمش رسانه در قومگرايی ي ادآور م ی ش ود .او
معتمد است پييرفت در ادزار هاي ارتباطی و يمل و نمل ،انزوا طلبی فرهنگی را کاهش می ده د.
پييرفت تکنولوژي دا افزايش آگاهی اقليت ها در قبال تمايزاب خود د ا س اير گ روه ه ا ،آگ اهی
فرهنگی آنان را افزايش داده است .فرد نسبت ده گروه هاي قومی وادسته د ه خ ود و ه م چن ين
نسبت ده کسانی که دا او هويت ميترکی دارند ،آگاهی ديش تري می ياد د .ارتباط اب ن ه تنه ا در
تحرک اجتماعی و فرآيند شکلگيري ملت دلکه در تمويت آگاهی قومی نيز نمش پر نف وذي ايف ا
می کند(ممصودي.)135 :1630 ،
ارتباطاب

جامعه قومی

شماتیک نظری نقش ارتباطات در قومگرايی

اطعع
رسانی و
آگاهی

کاهش انزواي

فرهنگی ،اطعع از
وضعيت خود

اطعع از
هويت
ميترک
قومی و

قومگرايی

البته اين نظر در صورتی درست است که منبع اطعع و اخبار فم ط در اختي ار دول ت ي اکم د ر
قوميت داشد .اما دا دسترسی اقوام ده اينترنت و شبکه هاي مجازي نوين جريان اول ممکن اس ت
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خنثی شود و رسانه هاي قومی که خارج از کنترل دولت هستند ،خود قوم گرايی را تيوي کنند.
يکی از کسانی که در اين رادطه تحمي کرده امير يسن پ ور م ی داش د .يس ن پ ور د ا تئ وري
ياکميت در آسمان 1ده تيريح نمش تکنولوژي ارتباط د ر ايي اء هوي ت ق ومی پرداخت ه اس ت.
رمانو2در مماله "تکنولوژي ارتباطی مدرن در دست ناسيوناليست ها؛ مطالعه موردي کرد ه ا" د ر
نمش ماهواره در ايياء قومی تاکيد می کند".فعاليت در پايه هويت قومی داع ث دس يج و سياس ی
شدن قوميت ده منظور دفاع از گروه می شود" (رومانو.)121 :2000 ،6
جهانی سازی 4و هويت خواهی قومی

5

در ارتباط دا پديده جهانی شدن ،رشد و گس ترش فن اوري ه اي اطعع اتی ارتب اطی د ر هوي ت
خواهی قومی رويکرد هاي نظري متفاوتی از سوي اندييمندان ارائه شده که در کل م ی ت وان در
سه رويکرد اساسی و متضاد را دسته دندي کرد:
الف :رويکرد اول کاهش منازعات قومی در چشم انداز توسعه فرهنگی– ارتباطی
اين رويکرد نويد دخش کاهش منازعاب قومی و محلی و فرآيند جهانی شدن است و در واق ع
اشاره دارد که دا يکسان سازي فرهنگی در س طح جه ان ،هوي ت ه اي محل ی رو د ه ک اهش
خواهند گذاشت ،ده عبارتی جهانی شدن و محصودب آن موجب کاهش ي ا تض عيف هوي ت
خواهی قومی می گردد .افرادي ه م چ ون ت ونيس ،اري
فوکوياما ،م

هادزد اوم ،ک ارل دوي  ،فرانس يس

کورم  ،ريچارد رايش و ...از جمله اندييمندان اين رويکرد محسوب می شوند

که دا مثبت خواندن نمش توسعه ارتباطاب در فرآيند جهانی شدن ،ک اهش مناقي اب محل ی و
قومی را نويد داده و جهانی شدن را ده گونه اي در درادر محلی شدن قرار می دهند .د ه عب ارتی
اندييمندان اين رويکرد معتمدند فناوري هاي ن وين اطعع اتی و ارتباط اتی زمين ه اس تمرار و
تمويت هويت ملی را فراهم می سازد و منازعاب قومی و فروملی را کاهش م ی دهد(دهي يار،
32 :1613؛ ممصودي132 :1631 ،؛ سجادپور.)10 :1631 ،

1-Governess in sky
2-Romano
3-Romano
4-Globalization
5-ethnic identity

ب:رويکرد دوم تنش های قومی در فرآيند توسعه سلط ملراوردات و مبلاد ت فرهنگلی–
ارتباطی
اندييمندان اين رويکرد در روند رو ده تزايد دحران هاي قومی و هوي ت خ واهی ه اي فرهنگ ی
خبر می ده د ،توس عه و اف زايش س طح م راوداب و مب اددب را زمين ه س از دس ط و گس ترش
آگاهی هاي قومی و فرهنگی و در نهايت خيزش قومی ارزيادی می کنند .اين امر تاکيد دارند که دا
گسترش فناوري ه اي اطعع اتی و ارتباط اتی زمين ه تموي ت هوي ت ه اي فرومل ی و تض عيف
هويت هاي ملی فراهم می گردد .هردرب دلومر ،مايکل دروان مانوئل کاس تلز ،رادرتس ون ،گي دنز،
هال و يميد مودنا معتمدند فناوري هاي اطععاتی و ارتباطاتی دا تضعيف دولت ملت و ش کاف
در هويت ملی دستر ساز دحران هاي فروملی و قومی هستند(ممصودي .)131 :1631 ،ده نظر هال،
هويت هاي محلی که تا ديروز امکان وجود نداشتند ،امروز دا سرعتی شگفت آور خ ود را مط رح
می کنند .ددين ترتيب ،اين قسم هويت ها تاريخ پنهان خودشان را داز م ی نماين د .از اي ن منظ ر،
قوميت جايگاه دزمی است که امکان سخن گفتن را د راي م ردن ف راهم م ی آورد(ه ال:1636 ،
.)251
کاستلز ،معتمد است يوزه فرهنم که نظام هايی از عمايد و رفتار ها را شامل م ی ش ود و س اخته
تاريخ می داشد ،دا ظهور تکنولوژي جديد دست خوش دگرگونی هاي دنيادين می گردد و ده دنبال
آن ساختار مناسباب و ارتباطاب انسانی نيز شکل جديدي ده خود می گيرد(کاستلز.)636 :1632 ،
ده اعتماد او دا اين که هويت منبع معنا دراي خود کنيگران است و ده دست خود آن ها از رهگذر
فرآيند فرديت دخييدن ساخته می شود دا اين يال ممکن است هويت ها از نهاد هاي مس لط ني ز
ناشی شوند.از نمطه نظر کاستلز يکی از مهمترين عواملی که در عص ر ياض ر د ر هوي ت(فردي،
جمعی ،ملی) اثرگذار است تحودب ناشی از فناوري هاي نوين اطععاتی و ارتباطاتی می داشد .او
معتمد است که فرآيند شکل گيري و انتيار اينترنت و شبکه هاي ارتباط کامپيوتري وادس ته د ه آن
در ردع قرن گذشته ساختار رسانه اي جدي دي را در معم اري ش بکه ،فرهن م ک اردران ش بکه و
الگو هاي واقعی ارتباطاب دراي همييه شکل داده است(کاستلز.)116 :1630 ،
او در نمش جايگاه اينترنت ده عنوان زير ساخت اساسی جامعه اي اطعع اتی تاکي د م ی کن د ک ه
ضمن ده کارگيري و اعمال قدرب در عصر جهانی شدن ،پويايی ها و پيچيدگی هاي آن را افزايش
می دهد و منجر ده پيدايش جامعه اي شبکه اي می گردد .ده نظر کاستلز فرآيند جهانی ش دن و د ه
تبع آن جامعه شبکه اي از دو جهت منجر ده تضعيف دولت -ملت و هوي ت مل ی م رتبط د ا آن
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می شود .هر چند در اين فرآيند دولت هاي ملی سلطه انحص اري خ ود د ر اد زار ه اي اجب ار و
همچنين تا يدودي نفوذ خود را يفظ خواهند نمود .اما از طرف ديگر دا جهانی شدن اقتص اد و
سرمايه ،دولت ها کنترل خود را در اقتصاد ملی تا يد زيادي از دس ت م ی دهن د .د ا گس ترش و
پييرفت رسانه هاي جمعی و ارتباطی ،فرهنم از ييطه دس ت ک اري و نف وذ دول ت ه ا خ ارج
می شود و دا شکل گيري اجتناب ناپذير شبکه ها و سازمان هاي جهانی و اتحادي ه ه اي منطم ه اي
دسياري از ييطه ها استمرار دولت و زمينه ها سياستگذاري داخلی و خ ارجی از مي ان م ی رود.از
طرف ديگر د ا درجس ته ش دن دس ياري هوي ت ه اي خ اص گرايان ه در داخ ل کي ور ،همانن د
هويت هاي قومی و مذهبی ،سلطه دولت و نمش آن در تعريف هوي ت مل ی د ه چ الش کي يده
می شود .هويت هاي مماومت و هويت هاي درنامه دار سيطره دولت را ک ه از طري

د ه ک ارگيري

سنت و در ساختن هويت ملی ميسر می شد د ه چ الش م ی کي ند .ت عش دول ت د راي ايي اي
ميروعيت قدرب خويش از طري نا متمرکز س اختن ق درب اجراي ی و پراکن ده س اختن آن در
سطوح محلی و منطمه اي داعث تمويت گرايش هاي گري ز از مرک ز م ی ش ود .کاس تلز گس ترش
دنياد گرايی دينی ،ناسيوناليسم ،هويت قومی و هويت سرزمينی را ده مثاده مهمت رين واک نش ه اي
خاصگرايانه ده فرآيند جهانی شدن می داند(کاستلز.)231-151 :1630 ،
دنادراين از نظر کاستلز سلطه فناوري هاي نوين از ي

س و زمين ه يکس ان س ازي و يکپ ارچگی

فرهنگی را فراهم ساخته و از سوي ديگ ر د ا آگ اهی دخي ی و تموي ت خودآگ اهی نس بت د ه
هويت هاي فروملی ،زمينه تمويت گرايش هاي گريز از مرکز را فراهم ساخته و هويت هاي ملی را
چالش هاي جدي مواجه ساخته و دستر ساز دحران هاي فروملی و قومی خواهن د شد(دهي يري،
.)21 :1613
گيدنز اعتماد دارد هويت چيزي نيست که در نتيجه تداوم کنش هاي اجتم اعی د ه ف رد تف وي
شده داشد دلکه چيزي است که فرد آن را ده طور تداوم و روزمره ايجاد کن د و در فعالي ت ه اي
دازتادی خويش مورد يمايت و پيتيبانی ق رار دهد(گي دنز .)31 :1631 ،از نظ ر او نف وذ و ت اثير
رويداد هاي دوردست در رخداد هاي نزدي تر ،همچنين خصوصی ترين هاي گوشه هاي خ ود م ا
ديش از پيش ده صورب پديده اي رايج و متعارف در می آيد .رسانه هاي ارتباط اب جمع ی نم ش
موثري در اين زمينه دارند(گيدنز .)20-13 :1635 ،اطععاب و افکاري ک ه رس انه ه ا در جامع ه
منتير می کنند فمط دازتادی از جهان اجتماعی نيست دلکه يک ی از عوام ل و ني رو ه اي م وثر در
شکل گيري جهان اجتماعی است .اين رس انه ه ا در دازانديي ی م درن نم ش مح وري دارن د و

گزينه هاي انتخاب ما را ميخص می کنند(گيدنز.)23 :1631 ،از جمله اين رسانه ها اينترنت است.
گيدنز اينترنت را قلب تپنده انمعب ارتباطی می داند و در اين داور است که دسترسی ده اينترنت و
شمار کاردران اينترنت در سراسر جهان سر د ه آس مان س ائيده و اي ن پدي ده در ي ال دگرگ ون
ساختن سيماي زندگی روزانه و سهولت يافتن جريان اطععاب درداره مردم و رويداد ها تا ام اکن
دوردست است چرا که اين امکان را ده افراد می دهد تا دا اف راد از گوش ه و کن ار جه ان تم اس
درقرار کنند اين تماس ي

نوع کنش الکترونيکی است که اي ن ک نش متماد ل الکترونيک ی غالب ا

آزادي دخش و توانبخش معرفی می شود چون مردم می توانند هويت هاي اينترنتی دلخواه خود را
دراي خويش خل کنند و آزاد تر از جا هاي ديگر سخن دگويند(گيدنز.)113-111 :1635 ،
ج:رويکرد سوم نظريه پردازی های متفاوت فرهنگی-ارتباطی در قبال کشمکش های قومی
اندييمندان اين رويکرد دا نگاهی واقع دينانه تر و ترکيبی ده تاثير تکنولوژي اطععاتی و ارتباطاتی
در هويت ملی ،در جنبه هاي تمويت کننده و تضعيف کننده تاکيد دارند .ديوي د ج ی.الکينس ،م
گرو از اندييمندانی هستند که د ر فرص ت ه ا و تهدي داب تکنول وژي ه اي اطعع اتی و ش يوه
تاثير گذاري اين فناوري ها در هويت مل ی را تي ريح م ی کنند(ممص ودي31 :1631 ،؛ دهي يري،
.)32 :1613

جمع بندی و نتیجه گیری
کدرد ها پس از عرب ها ،ف ارس ه ا و دت رک ه ا دزرگت رين دل وک ق ومی را درخاورميان ه تي کيل
داده اند(اولسون .)3 :2006 ،1دا وجود قدمت مسئله دار شدن نيانگر ه اي فرهنگ ی و ه ويتی در
نزد کدرد ها و نمود و ظهور آن ده شيوه هاي گوناگون ،رويداد ها و تحودب معاصر نظي ر ،تي ديد
و تعمي فن آوري هاي نوين ارتباطی و اطععاتی ،در هم تني دگی جه انی ،گس ترش ارزش ه اي
جهان شمول ،امکان دی پايان هويت سازي و تنوع هويتی(رادرتسون52 :1630 ،2؛ آلبرو: 1333 ،6
131-131؛ نش236-230 :1630 ،1؛ فيزرستون ،)3 :1330 ،5ده گسترش فزآينده ي ايس تگاه ه ا و
شبکه هاي تلويزيون ماهواره اي کدردي ،شکل گيري اجتماع اب مج ازي ق ومی د ا درون ماي ه ه ا
1-Olson
2-Robertson
3-AL brow
4-Nash
5-Featherstone
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مليت گرايانه(گيبرنو ،)253 :2001 ،1دين المللی ش دن مس ئله کد رد(وان دروينس ن ،)6 :1333 ،2و
تيديد روادط و مناسباب دين فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادي کدرد ها منجر ش ده اس ت(ايمدزاده،
 .)203 :1633رويداد ها و تحودب مذکور ،تغييراب شگرفی در عرصه مناسباب اجتماعی کدرد ه ا
در سطوح درون جامعه اي و فرا جامعه اي ده دنبال داشته و ده تبع آن نيز ادعاد و س طوح تعلم اب
جمعی کدرد ها را دستخوش دگرگونی ساخته است(قادرزاده .)1633 ،د ر اس اس نگ اه موج ود در
مناط قومی ،کرد ها از جمله اقوامی می داشند که در سه کيور ترکيه ،ايران ،سوريه يضور دارند
و در تعش می داشند تا دا فعاليت در فضاي مجازي ،امکان يفظ و ترويج انگاره ه اي ه ويتی و
فرهنگی خود را يفظ نمايند .دا مطرح شدن شبکه هاي اجتماعی فيس دوک و تويتر ،کردس تان از
جمله مناطمی است که افراد مختلف از جمله جوانان در سطحی وسيع دا کار گذاشتن تص اوير و
متون مختلف ده زدان کردي و ک ارکرد ه اي مختل ف فرهنگ ی ،سياس ی و اجتم اعی د ه دنب ال
د ازتعريف و انکي اف فرهنگ ی و ه ويتی خ ود م ی داشند(مبارکي اهی .)5 :1632 ،ع عوه د ر
سايت هاي متعدد که ده زدان کردي فعاليت دارند ،ود عگ نويس ان زي ادي در عرص ه ت رويج و
دازخوانی هويت کردي در فضاي سايبر ميغول فعاليتند .ععوه د ر اي ن ک اردران ک رد در چ ت
روم ها نيز دا تيکيل گروه هاي هم فکر در رادطه دا مسائل مختلف و محوريت هوي ت و فرهن م
کردي ده تبادل فکر و آرا می پردازند(مبارکياهی .)3 :1632 ،اندرسون می گويد که هويت ملی از
طري نماد ها و افسانه ها و نميه ها منتمل می شود .اگر وب س ايت ه اي ک ردي م ورد تحلي ل و
مياهده قرار گيرد نخستين يافته اي که ثب ت م ی گ ردد نم اد ه ا و ني انه ه اي کردس تان ،نمي ه
کردستان ،پرچم و رنم هاي ملی می داشد که در صفحاب سايت درجسته شده اس ت(م

ن ا لی ،

 .)2005عناوين تاريخی ،فرهنگی ،شخصيت هاي درجسته ،افسانه ها ،قهرمانان و مکان هاي ملی
در اغلب سايت هاي کردي وجود دارد.اين عناوين هم ضمن تحري

کاردران وب سايت ها دراي

شکل دادن موطن تاريخی خ ود ،در راس تاي ت رويج هوي ت خ واهی ق ومی ک ردي ني ز عم ل
می نمايند(سی اف.اندرسون.)1332 ،
در اساس تحميمی که توسط کاندان ،من درس و ه انگر در رادط ه هوي ت س ازي آنعين(مطالع ه
موردي کرد ها) صورب گرفته غالب يافته ها و محتواي آنعين کردي روي چن د مح ور متمرک ز
است:
1-Guibernau
2-Van Bruin Essen

 -1در اغلب سايت ها تاريخ ميترک ک رد ،جامع ه و سياس ت ،اددي اب ،مک ان ه اي ت اريخی و
شخصيت هايی ده تفصيل دحث شده اس ت .اطعع اب زمين ه اي در م ورد کي تار ه اي مختل ف
کرد(انفال ،يلبچه در دهه )1330ده طور گسترده پوشش داده شده است.
 -2کاردران ده تلويزيون و راديوي کردي در ديش تر سايت هاي اينترنتی دسترسی دارند.
 -6غالب محتواي اينترنت دراي تظاهراب ،کمپين دادخواس ت و فعالي ت ه اي سياس ی/فرهنگی
مانند سمينار ها و کنسرب هاي طرايی شده در مورد علت مساله کردس تان و ک رد م ی توان د در
جهان آنعين و آفعين يافت شود ،جذاب هستند.
چنين روندي ددون ترديد می تواند اثراب دسياري در جاي گذارد که از جمله می توان ده تضعيف
درخی از آداب و رسوم و مناس

اخعقی ،رفتاري و خانوادگی ت ا ف راهم آوردن ن وعی ذهني ت

ميترک "ماي" کرد ده عنوان اثراب ايتمالی گسترش فضاي مجازي اشاره نمود .در سنواب قب ل
شاهد ظهور دسياري از سايت ه ا ،ود عگ ه ا و ص فحاب يميم ی و گروه ی در ش بکه ه اي
اجتماعی دا موضوع و تمايعب قومگرايانه کردي يا مرتبط دا فرهنم و ت اريخ و اجتم اع ک ردي
دوده ايم .اگر پيشتر نوشتن دا زدان و شيوه نگارش کردي امري نام انوس جل وه م ی ک رد اين
تعداد ودعگ ها و سايت هاي کرد زدان افزايش يافته است .رشد دی رويه و البته د دون نظ ارب و
کنترل ناپذير استفاده از امکاناب فضاي مجازي دراي تمويت و تيوي خاص گرايی هاي قومی در
کردستان ددون ش

در تضعيف پيوند هاي کرد ها دا نيانه هاي هويت ملی منجر شده اس ت و در

موارد متعدد در مطالع اب مختل ف ک ه در رادط ه د ا وض عيت هوي ت خ واهی ک رد ه ا انج ام
پذيرفته است ،نتايج ياکی از اولويت هويت ق ومی در درج ه نخس ت و يت ی اولوي ت هوي ت
فراملی در هويت ملی نزد کرد هاي ساکن ايران است .اين يافته ها ،اهميت و يساسيت توج ه د ه
فضا هاي مجازي در مناط مختلف در جامعه ايران را نيان می دهد.

منابع و مآخذ
 .1علوي ،ايمد( )1630پيش زمينههاي جنبش هاي فعال شمال آفريما ،مجله چيمانداز اي ران ،ش ماره
.31
 .2اشرف ،ايمد( ،)1633دحران هويت ملی و قومی در ايران ،مجموع ه مم ادب اي ران :هوي ت ،ملي ت،
قوميت :مؤسسه تحميماب و توسعه علوم انسانی.

تاثيرو جايگاه قدرب فرهنگی در کنترل تروريسم33 ...
 .6ايمدي ،يميد(.)1613قوميت وقوم گرايی درايران ،ازافسانه تا واقعيت ،تهران ،نيرنی.
 .1صادق زاده ،رقيه و منادي ،مرتضی(.)1631جايگاه نماد هاي هويت ملی در کتاب هاي درس ی اددي اب
فارسی و تاريخ دوره متوسطه :رشته هاي علوم انسانی ،نوآوري هاي آموزشی.
 .5اديبی ،مهدي و همکاران(.)1631جهانی شدن فرهنم دا تاکيد د ر هوي ت اجتم اعی جوان ان اص فهان،
فصلنامه مطالعاب ملی ،65 ،سال نهم ،شماره.6
 .3ياجيانی ،ادراهيم ( ،) 1613مسئله ويدب قومی و الگوي سياست قومی در ايران ،نامه انجمن جامع ه
شناسی ايران ،شماره.6
 .1يسين در ،محمد عثمان و عبدالهی ،ناصر(.)1631گرايش دانيجويان دلوچ نسبت ده هويت ملی ،مجله
جامعه شناسی ايران ،دوره چهارم ،شماره.1
 .3فکوهی ،ناصر( « ،)1631شکل گيري هويتی و الگو هاي محلی ،ملی و جهانی» ،مجله جامع ه شناس ی
ايران ،شماره.1
 .3مارک پاستر ،عصر دوم رسانه ها ،ترجمه غعمحسين صالحيار ،تهران :موسسه ايران  ،1611ص.6
 .10مانوئل کاستلز ،عصر اطععاب :اقتصاد ،جامعه و فرهن م ،ترجم ه اي د عليملي ان و افي ين خاکب از،
(تهران :انتياراب طرح نو ،)1635 ،جلد اول ،چاپ پنجم ،ص.15
 .11قاسمی ،وييد( ،)1636تأثير شبکه اجتماعی ف يس د وک د ر هوي ت فرهنگ ی جوان ان شهراص فهان
(فصلنامه تحميماب فرهنگی ايران ،دوره هفتم ،شماره،1ص.)23-1
 .12عياري ،آذرنوش( ،)1631هويت قومی در اينترنت ،پايان نامه کارشناسی ارشد).
 .16رادرتسون ،رودند()1630جهانی شدن ،تئوري هاي اجتماعی و فرهنم جهانی ،ترجمه کمال پ وددي
تهران نير ثالث.
 .11گل محمدي ،ايمد()1636جهانی شدن ،فرهنم ،هويت ،رساله دکتري علوم سياسی دانيکده يموق
و علوم سياسی دانيگاه تهران.
 .15گيدنز ،آنتونی ()1611پيامدهاي مدرنيت ،ترجمه محسن ثعثی ،تهران مرکز.
 .13نش ،کيت()1630جامعه شناسی سياسی معاصر ،ترجمه محمد تمی دلفروز ،تهران کوير.
 .11معيدفر ،سعيد و خليلی اردکانی ،محمد علی و ساعی ،علی()1630جهانی شدن و تاثير آن د ر هوي ت
قومی و ملی ،مطالعه کردهاي سنندج ،فصلنامه دررسی مسائل اجتماعی ايران ،تادستان  ،32ص.112-31
 .13مبارکياهی ،محمود( ،)1632دررسی هويت طلب ی در فض اي مجازي(س ايبر)نمونه م وردي کردس تان،
فصلنامه زريبار ،شماره .31-36
 .13طالبی ،ادوتراب و عيوضی ،ياور ،1632 ،هويت طلبی قومی در فضاي مجازي ،فصلنامه درنامه ريزي رفاه
و توسعه اجتماعی ،شماره .13

