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        چکیده
 یاسـ یخود به تحـوالت س  یاجتماع يهاموضوع که شبکه نیصحبت در خصوص ا نکیا
ـ جامه عمل پوشانده، چنانکه در تحوالت ب يادیز ـ  یاسـالم  يداری  م،یکنـ یمشـاهده م  یعرب

منطقـه را   ریاخ يها انقالب ها و جنبش توان ینم دیبدون ترد. ستین تیچندان دور از واقع
 یالمللـ  نیبـ  يهـا  رسـانه . قرار داد یمورد بررس یجتماعا يهااز نقش رسانه و شبکه يجدا

ـ بر هو يریچه تأث ،يمجاز یاجتماع يهاشده و شبکه  ةو بهطـور خـاص حـوز   ( یملـ  تی
) digitaldivide(شـکاف دیجیتـال   سو کیداشته است؟ از  یرانیکاربران ا) زبان یفارس یتمدن

را سلب نمـوده، و از    آن يرگذاریتوان تأث شده،یالمللنیرسانه ب هیاطالعات از ناح عیدر توز
شـده اسـت    شده،یالمللنیبخش ب یآگاه يکارگزار يشدن مانع ازکارآمد یجهان گرسو،ید

 یحـوزه  نجـا یو در ا(مـادر   تیمنجر به بازگشت به هو لیمورد دوم خود، به دو دل نیکه ا
 یدو و چنـد دسـتگ   جـاد یدر جهت ا شدهیالمللنیرسانه ب ییو توانا شودیم) یفارس یتمدن
ـ ضرورت توجه بـه هو  یکیل،یدو دل نیرا از کار انداخته است، ا یو مل یتمدن مـادر و   تی

ـ اثبـات ا  يکـه بـرا  . است یو قوام ائتالف تمدن يریگضرورت شکل گر،ید دو مـورد از   نی
  صورت گرفته است یبوك و تلگرام آزمون سیف یاجتماع يهااعضا و شهروندان شبکه
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اجتمـاعی،   ۀشـبک  ،شده، هویـت تمـدنی   المللی عمومی جدید، رسانه بین ةحوز:ها واژهکلید
  .بوك، تلگرام فیس

  مقدمه .1
جهان درگیر به مناقشـات بـه هـم پیوسـته و پیچیـدة قـرن بیسـت و یکـم، کـه پرتـویی از           

همـراه پیشـرفت علـوم بـا آن قـرین و      تکنولولوژیک، بـه دهی نشدة هاي سازمانسویی ناهم
دهـی و  گر اصلی براي شـکل همبسته شده است، جهانی است که در آن، نه تنها دیگر کنش

الملل به معناي تجربی آن وجود ندارد، بلکه با بندي به معادالت سیاسی و روابط بینصورت
اصـول ایـن   . لملـل، مواجـه اسـت   ادر روابـط و محـیط بـین   ) گراناز منظر کنش(گراییهمه
گرفتـه تـا   ) الملـل گیري در روابط بینبه عنوان بازیگران در حال شکل(گرایی از مناطق  همه

به عنوان بازیگرانی که هنوز در کشاکش رها نکردن قـدرت بـه دیگـر کنشـگران     (ها دولت
یگران، انتزاعـی بـین بـاز    - در ایـن گیـرودار و درگیـري تجربـی    . گیـرد را در بر می) هستند
ها نیز به عنوان کنشگران و ریزکنشگرانی در حال خودنمایی هستند که، بد نیست به آن خرده
المللـی یـاد کنـیم؛ از    سازانی هر چند کوچک ولی تاثیرگذار در روابط و مناسبات بـین نقش

هـا و  هـا مثـل شـرکت   هاي خرده تمدنی و ملی مثـل اقـوام و سـایر زیرسیسـتم    جمله گروه
در این میان در کشـاکش نـامرئی   . ايمنطقههاي بینها و اتحادیهیتی و گروهموسسات چندمل

گران شاید بیراه نباشد اگر به نقش آگاهی، دانـش و توانمنـدي اطالعـاتی بـه     بین این کنش
فضـاي  . المللـی، یـاد کنـیم   ساز در معادالت سیاسی و بینگران نقشعنوان محرکی بر کنش

مناقشـه بـر سـاختار    کـه تـأثیري بـی   مجازي ضمن اینشده توسط این محرك بنديصورت
شـوند  که به عنوان کنشگران دیگر این محیط قلمداد مـی  - گذارد، بر مجموعه کارگزاران  می

. گـذارد نیـز تـأثیر مـی    - هـا  ها و قـوم گروهها، شبهاي، دولت،گروهگران منطقهاز جمله کنش
دوسویه اسـت کـه هـم بـا سـاختار       نقشی) آگاهی یا توانمندي(عبارتی نقش این محرك  به

  . درگیر است و هم با کارگزار
ي جمعـی  هاي اجتماعی و اهمیت یـافتن نقـش رسـانه   در عصرکنونی به دلیل پیچیدگی

هـاي فرهنگـی،   درایجاد روابط افقی و عمـودي در جوامـع، کـاربرد ایـن وسـایل در زمینـه      
گروهی با انعکاس اخبار و هاي رسانه. گیر شده استاقتصادي و سیاسی بیش از پیش چشم

از ) تلویزیـونی  –هاي رادیو از ناحیه رسانه(اطالعات مربوط به رویدادها و مسائل اجتماعی 
هـاي  از ناحیـه فضـاي مجـازي و رسـانه    (دهی و توانمندسازي مخاطبـان  یک سو و آگاهی

ها را نسبت آنبرقرار کرده و ) افقی(از سوي دیگر در واقع میان مردم ارتباط ) شدهالمللی بین
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هاي سـازوار بـا   گیريسازند، این کارکرد به خصوص در تصمیمبه مسائل یکدیگر مطلع می
تـوان از آن بـه   ها تا آن حد سودمند است کـه، مـی  هاي زندگی، براي مخاطبان رسانهبرنامه

آوري و انعکاس نظـرات،  ها قادرند با جمعچنین رسانههم. شریان حیات اجتماعی تعبیرکرد
کـاران امـور حکومـت و    انـدر تقادات و عقاید مردم و مسؤالن، ارتباط عمودي میان دستان

ایـن کـارکرد کـه مسـتقیماً بـه مشـارکت سیاسـی مـردم در جوامـع          . مردم را برقرار سازند
شود، اثر مستقیمی در افزایش یـا کـاهش مشـروعیت سیاسـی هیئـت      ساالر مربوط می مردم

  .مطرح شده، خواهد داشت حاکم، از طریق توجه به حل مشکالت
اندازهاي متفاوت در شناسایی مسایل کشور مـد نظـر قـرار    البته این مسئله، گاه از چشم

اندیشیدن، واکاوي و دیگرکاوي مسائل، گـاه  . گرفته است که، گاه ناشی از اذهان کنجکاوند
اي هـ متأثر از ایستارهاي نـاهمگون عقیـدتی و ارزشـی و در برخـی مـوارد متـأثر از تجربـه       

  .هاي گذشته داشته استآموزي از نارسایی در تجزیه و تحلیلگوناگون درس
چه در اینجا براي ما از اهمیت زیادي برخـوردار اسـت تـأثیر ایـن محـرك بـر       حال آن

تمدن ایرانی به عنوان یک موزائیک قـومیتی، در بردارنـدة   . کارگزاري تمدنی در ایران، است
فرهنگ تمدنی و ملی، که وجه مشترك همۀ اقوام ایرانی در کنار . هاي متعددي استقومیت

هاي خاص خـود  اي وجود دارند که داراي ویژگیاست، فرهنگ هاي محلی و قومی منطقه
هایی با فرهنگ اقوام مشـابه  هاي قومی در برخی  موارد مشابهتفرهنگاین خرده. باشندمی

سـویی  هاي ناهمتوانند زمینهوه میو به طور بالق)1389میرفردي، (. در کشورهاي دیگر دارند
حـال سـوال اصـلی پـژوهش حاضـر ایـن اسـت کـه؛         . با مرکز را از سوي خود ایجاد کنند

هاي اجتماعی مجازي، چه تأثیري بر هویت ملی و تمدنی  المللی شده و شبکههاي بین رسانه
مراد نظر ما چه کاربران ایرانی داشته است؟آن) ي تمدنی فارسی زبانطور خاص حوزهو به(

تنها عامل ایجـاد شـقاق   در پژوهش حاضر است اثبات این فرضیه است که؛ جهانی شدن نه
نشـده اسـت، بلکـه موجبـات     ) ي تمـدنی فارسـی زبـان   جا حوزهو در این(در هویت ملی 

بنابراین بخواهیم پژوهش خود را بر اساس . بازگشت به هویت مادر را نیز فراهم کرده است
به سطح تجربـی و عینـی یـا    ) کلی و مفهومی(وم اجتماعی از سطح نظر روش تحقیق در عل

شاخصی که . سازي کنیمشاخص ،بایست براي نظر یا مفهوم خودانضمامی حرکت دهیم می
المللی شـده و در  هاي بینبراي استفاده از جهانی شدن مورد استفاده قرار گرفته مقوله رسانه

مجازي و شاخصی که بـراي همبسـتگی تمـدنی و    هاي اجتماعی طور خاص شبکهجا بهاین
لحـاظ  بنابراین در صورتی کـه بـه  . ي فارسی زبان استملی در نظر گرفته شده است، حوزه
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شناختی و بر پایه تحلیل همبستگی نسبت این دو مقوله را مورد بررسی قرار خـواهیم  روش
ن موضوع کـه، شـکاف   بنابراین ضمن پذیرش ای. داد، تا توان تحلیل تحقیق حاضر باال رود

هـاي  دلیل عدم توازن در توزیع اطالعات بین نیروهاي مختلـف اجتمـاعی زمینـه   دیجیتال به
بـه  . کندوسیعی براي دگرخواهی هویتی و تأثیر بر زندگی همگونه سیاسی و ملی ایجاد نمی

جـا  یعنـی؛ جهـانی شـدن و در ایـن    (پردازش موضوع اصلی مقاله یعنی این نسبت سـنجی  
هاي اجتماعی، عامل بازگشت به هویت مادر و در این پـژوهش زیرسیسـتم   از شبکهاستفاده 
خواهیم پرداخت، تـا تحقیـق حاضـر را مسـلح بـه بعـد       ) ي فارسی زبان بوده استو حوزه

بنابراین پـژوهش حاضـر بعـد از تعریـف مفـاهیم بـه دو گفتـار        . تئوریک و انضمامی کنیم
  .شودمی  تقسیم

به نظریات فرهنگ و ارتباطات و تأثیر  جهانی شدن بـر  بخش نخست؛ ضمن نگاه کلی 
ي عمومی جدید را توضیح خواهد داد، و در گفتار دوم، به تأثیر رسـانه  ي حوزهها، پدیدهآن

) ي عمومی جدیـد در حوزه(المللی شده هاي اجتماعی و فضاهاي بینالمللی شده، شبکهبین
مـدنی و ملـی و خاصـه حـوزه و زیـر      اجتمـاعی و ت  –بر ایجاد شکاف در زندگی سیاسی 

هایی کـه بـر تحقیـق، هـم بـه دلیـل عـدم        به دلیل محدودیت - سیستم تمدنی فارسی زبان 
ي تمـدنی فارسـی زبـان را    گویی وجود دارد، حوزهحوصله مخاطب و هم پرهیز از پراکنده

در ایـن خصـوص و بـا توجـه بـه      . را توضـیح دهـد   - . دهیممورد مطالعه موردي قرار می
ي هاي تحقیق، تالش شده است تا از جامعه آماري، کاربران و شـهروندان شـبکه  ودیتمحد

طـور خـاص،   و به(تحقیقی در این زمینه (telegram)و تلگرام (facebook)اجتماعی فیس بوك 
  .داد  را توضیح خواهیمانجام شود، و در ادامه به تفصیل آن) در حوزه تمدنی فارسی زبان

  
 کلیات :گفتار اول.2

  )تعریف مفاهیم(شناسی مفهوم :باب نخست 1.2
جا چند مفهوم را مورد بررسی قرار خواهیم داد که اسـتفاده زیـادي در تحقیـق از آن    در این

  .خواهد شد و براي مخاطب معرِّف باشد که زاویه دید نگارنده چیست

  فرهنگ 1.1.2
کنـد، ولـی از   میاگرچه از فرهنگ صدها تعریف در دست است که هر یک افاده به مقصود 

ها تعریف ساده و نسبتا رسایی محمد عبدالجابري را بر می گزینیم؛ ایـن پژوهشـگر   میان آن
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اي ازخـاطرات، تصـورات،   فرهنـگ مجموعـه  «مراکشی در تعریف فرهنـگ معتقـد اسـت؛    
ها و کشفیاتی است که بـراي حفـظ جوامـع    ها، تعبیرها، نوآوريها، برداشتها، نشانه ارزش

اربرده می شوند، تا با یکدیگر یک امت و یا معادل آنرا بـا هـویتی تمـدنی و از    انسانی به ک
هاي دینامیـک داخلـی بـراي رسـیدن بـه یـک داد و سـتد تشـکیل         چهارچوبی از پیشرفت

 )1977الجابري، .(دهند

  ارتباطات 2.1.2
مل ارتباطات در تعریف کلی و جامع فراتر از نظام دو سویه مبادله اطالعات و معلومات شـا 

  .شودآوري، صنعت و فرهنگ نیز میمبادله کاال، افراد، فن
هـا،  هـاي گروهـی، مطبوعـات، مـاهواره    در این مفهوم وسـایل ارتبـاط جمعـی، رسـانه    

، پسـت تصـویري   هاي متعدد و متنوع پخش برنامهرسانی، کانالهاي اطالعکامپیوترها، شبکه
هاي تکنولوژیک هر لحظه بر ا پیشرفتدهند که ببخشی از کلیت ارتباطات راتشکیل می... و

  )75: 1376مقصودي، . (هاي کمی و کیفی آن، افزوده میشودتوانایی
حمید موالنا با اشاره به جنبه هاي دوگانه انسان و تکنولوژي در فرآیند ارتباطات معتقـد  

- هاي پیچیده ارتباطـات انسـانی، بـین   است؛ هیچ تحلیل ارتباطی بدون در نظر گرفتن شبکه
هـاي پـس از جنـگ جهـانی دوم ایـن      پذیر نیست و بر خالف سـال دي و گروهی امکانفر

 )29: 1371موالنا، .(کنندگرا بررسی میپروسه را به شکل یک کل هم

  (digital divide)شکاف دیجیتال 3.1.2
و  فنـاوري دیجیتـال  شکاف دیجیتال اصطالحی است در اشاره به فاصله بین مردمانی که به 

دسترسی موثري دارند با مردمانی که دسترسـی بسـیار محـدودي بـه ایـن       فناوري اطالعات
این عبارت شامل عدم تعادل در دسترسی فیزیکی . ها داشته یا اصال دسترسی ندارند فناوري

شـود، ماننـد عـدم تعـادل در داشـتن منـابع و مهـارت بـراي          نیز می) تکنولوژي( فناوريبه 
بـه عبـارت   . شـهروند دیجیتـال  دسترسی موثر و مفید به فناوري و محسوب شدن به عنوان 

به فناوري اطالعـات و   جامعهدیگر، شکاف دیجیتال یعنی دسترسی نابرابر برخی از اعضاي 
شـکاف دیجیتـال   . ارتبـاطی نزدیـک دارد   شکاف دانششکاف دیجیتال با مفهوم . ارتباطات

در یک جامعه، وجـود  عالوه بر وجود شکاف . باشد نژادو  درآمد، جنسیتتواند بر پایه  می



 ... موردي ۀمطالع(؛ هاي اجتماعی در هویت تمدنی کاربران ایرانی نقش شبکه110

 & shelhofer. (گوینـد  شکاف دیجیتال بین کشورهاي جهان را شکاف دیجیتال جهـانی مـی  

husing – 2002  ( 

  شده المللی رسانۀ بین 4.1.2
اي است که نگاه فرامرزي و فراملی به توزیع اطالعـات  شده رسانهالمللیمنظور از رسانه بین

ایـن  . کند و نه زاویه ملی و تمدنیللی معادالت را رصد میالمدارد و لذا از زاویه و نگاه بین
 ,google plus, facebook)  سازي آگاهی و اطالعات از سطوح خرد اطالعاتیرسانه در جریان

youtube , blog, telegram  …) را ) رسانیهاي اطالعهاي خبري و بنگاهرسانه(تا سطوح کالن
رسانه . باشندهاي سنّی میانه تمام اقشار و تمام گروهمخاطبان شاکله این رس. گیرددر بر می

گیـرد؛ نخسـت،   دهـی را در برمـی  هاي اطالعـاتی و آگـاهی  شده دو طیف از بنگاهالمللیبین
و دوم، ) یا اینترنت و همـان چیـزي کـه سـطوح خـرد اطالعـاتی خوانـدیم       (فضاي مجازي

  ).هاي خبردهیخاصه بنگاه(هاي رادیو تلویزیونی رسانه
  
هـاي   نگاهی کلی به نظریات فرهنگ و ارتباطات دربـاره بحـران   :باب دوم2.2

  عمومی جدید ةگیري حوز تمدنی و ملی و شکل
هایی از این دست که؛ پیشرفت تکنولوژیک در عرصه ارتباطـات، مبـادالت و انتقـال    پرسش
  پارچگی اجتماعی و ملی نقش داشته باشد؟تواند در یکها تا چه حد میفرهنگ

هـايِ گروهـی در تضـعیف    هاي تکنولوژیک در عرصه ارتباطات و رسانهپیشرفتنقش 
پیوندهاي سنتی از لحاظ قومی، نژادي، محلی، مذهبی و فرهنگ ملی و حتی تمدنی بـه چـه   

 نحو بوده است؟ 
انـد؟ آیـا   فرهنگی چه تاثیري بـر جـاي نهـاده    - هاي قومیآوري ارتباطی در وفاداريفن

هـا را در چهـارچوب   ها را تشدید کرده و یا ایـن وفـاداري  این گروه تمایالت گریز از مرکزِ
 وفاداريِ برزگترِ ملی و یک فرهنگ مشترك مستحیل کرده است؟

هـاي انجـام شـده در    پردازيبندي کلی از نظریهشده و جمعدر پاسخ به سؤاالت مطرح
رویکـرد عمـده   هـاي قـومی و ملـی و تمـدنی سـه      حوزه فرهنگ و ارتباطات درباره بحران

  :صورت بندي کرد

 ارتباطی - انداز توسعه فرهنگیچشمکاهش منازعات قومی در  :رویکرد اول 1.2.2
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اندیشمندانی نظیر فردینانـدو تـونیس،   . این رویکرد نویدبخش کاهش منازعات قومی است
کارل دویچ، گلیفورد گیرتز و مک کورمک، با مثبت خواندن نقش فرهنـگ و ارتباطـات در   

سازي، استقرارگرایی، وحدت ملی و تسریع روند توسعه بـر فرآینـد رو   ملت - دولت  فرایند
طور مثال نوعِ ارتباطات را موجب همگرایـی  و به. اندهاي قومی تاکید نمودهبه کاهش ستیزه

هـاي  دانند و در این باورنـد کـه نیازهـا و همکـاري    سیاسی میان جوامع و درون جوامع می
. معاصر در نهایت موجب همگرایی و وحـدت جهـانی خواهدشـد   متقابل جوامع در جهان 

دویچ،مشــارکت واحــدهاي سیاســی از طریــق نظــام ارتبــاطی را عامــلِ مــوثري در کســب 
گرایی و ارتباطات اجتماعی، تئوري ارتباطات و هاي سیاسی برشمرده و در کتاب ملی برتري

 .دهدگرایی را مورد دقت قرار میپیوند مستقیم آن با مفهوم ملی
طور مقدماتی مستلزم درك مسئله فرهنگ در مقابلـه بـا   و یا از نظر گیرتز ناسیونالیسم به

اي و رفتارهـایی اسـت کـه بـراي اعصـار      اي، منطقـه هاي متعدد نژادي قبیلهنهادها یا سمبل
تابعیت سیاسی جدیدي اسـت کـه تمـامی     ،عبارتی ناسیونالیستبه. اندوجود آمدهگذشته به

  .دهدمیخود را در مورد اینکه او چه کسی است و چه کسی نیست تغییر  نظرهاينقطه

هاي قـومی در فرآینـد عمـومی سـطح مـراودات و مبـادالت        تنش :رویکرد دوم 2.2.2
  ارتباطی - فرهنگی

بعضاً ازسـوي منتقـدان رویکـرد اول مطـرح شـده اسـت، بـر نـاتوانی         این رویکرد که 
قومی اشاره داشـته، بـرعکس معتقـد اسـت     تکنولوژي ارتباطی در حذف معادله عالئق 

فرهنگی و رشد و تقویت نیروهاي گریز  -انقالب ارتباطی موجب آگاهی  تمدنی قومی
هـاي قـومی و   درواقع رویکرد دوم از روند رو به تزایـد بحـران  . از مرکز گردیده است

 Mowlana and).دهدهاي فرهنگی در چهارچوب انقالب ارتباطات خبر می خواهی هویت

Robinsons, 1979: 48-63)   
پردازان این رویکردند که با تاکید بر این نقش و تاثیر هربرت بلومر و مایکل براون، نظریه

سـازي فرهنگـی،   ها براي یک سازمان فرهنگی، نفوذ هژمونی و شـبیه سویه دولتتالش یک
طات را، بیش تحمیل روابط ناظر بر فرهنگ و ارزش مازاد در مبادالت فرهنگی از کانال ارتبا

 .مارندش هاي قومی بر میاز ایجاد همگونی و همگرایی، موجب بروز بحران
و براي مثال حمید موالنا و الیزابت رابینسون در مقاله مشـترکی تحـت   در توضیح بیشتر 

منتشر نمودند بر این اندیشه تاکید کردنـد  1979عنوان بسیج قومی و تئوري ارتباطات که در 
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. هاي ارتباطی و حمل و نقل، انزواطلبیِ فرهنگـی را کـاهش داده اسـت   که پیشرفت در ابزار
ها در قبال تمایزات خودبا سـایر گروههـا،   هاي تکنولوژیک با افزایش آگاهی اقلیتپیشرفت

  )254و  25: 1374سید امامی، ( .آگاهی فرهنگی آنان را افزایش داده است

ــوم  3.2.2 ــرد س ــه :رویک ــردازي نظری ــاوت   پ ــاي متف ــیه ــال   - فرهنگ ــاطی در قب ارتب
  هاي قومی کشمکش

دهـی  ارتباطـات و قومیـت سـازمان    - این رویکرد را که بر مبادي و نتایج متفاوتی از فرهنگ
  .نظرهاي داریوش شایگان آغاز می کنیمشده است، با نقطه

هاي پر شده توسط فرهنگ جهانی و با تعمـق در روانشناسـی   شایگان با اشاره به حوزه
ها به اعتقادات و هویت گذشـته خـود نظیـر    ها، معتقد است؛ بازگشت انساننساناجتماعی ا

مردیها، (.هاستاي از ناتوانی و بیماري فرهنگ جهانی در حل مشکالت انسانقومیت، نشانه
1377  :10(  

پـردازان ایـن   الیـنکس از دیگـر نظریـه   . چنین ارنست گلنتر، آلن تورن و دیوید جـی هم
هـاي  هـاي نـوین ارتبـاطی نظیـر مـاهواره     رین فرد، از نقش تکنولوژيکه این آخ: رویکردند

المللی، پست تصویري، اینترنـت و اینتلسـت در   هاي تلویزیونی بینالمللی،کانالارتباطی بین
به باور وي از دیدگاه متعارف ظرف زمانی مهمترین . نویسدمی» قومیِ مجازي«خلق جوامع 

تر جوامع قـومی  محسوب می شود، یا به عبارت سادهعنصر الزم براي ساختن جوامع قومی 
که ساخت جوامع مجازي قومی محصول تکنولـوژيِ  شوند، حال آندر طول زمان ساخته می

او جوامعِ قومی را به سه دسته جوامع قومیِ . ارتباطی دوران کنونی جهان محسوب می شود
دانـد کـه   ی را جـوامعی مـی  او جوامع مجازي قوم. کندمتمرکز، پراکنده و مجازي تقسیم می

هـا و  وسیله تکنولوژي ارتباطی و با توجه به اشتراك در ایستارها، تصورات، عالیق، ارزش به
  (David. j. Elkins, 1997: 139-142) .گردندبه هم مرتبط می... 

تواننـد  قومی با افزایش توان و گستره فرامرزي مـی  هاي جدید مجازيتشکیل این گروه
هاي مستقر را به چالش طلبیده وحتـی جوامـع قـومی پراکنـده در     دولت حاکمیت و قدرت

ایـن دیـدگاه در حـوزه      (David. j. Elkins, 1997: 139-142).سطح جهان را متشـکل سـازند  
گروه هـاي مجـازي مـی تواننـد حـوزه هـاي تمـدنی را هـم         . تمدنی هم قابل استناد است

  .کنند  متشکل
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امـروزه در  . داننـد ا گوهر اصلی فراگرد ارتباط میشناسان معاصر، همدلی راغلب ارتباط
المللـی یـاري   که این دو ابزار ارتباطی به ایجاد همدلی در سطح ملی ، تمدنی و حتی بیناین
 - شـنیداري و دیـداري بـودن     - جـا حاضـر بـودن    همه. رسانند کمتر محل تردید استمی

ایـن دو  . ادیو و تلویزیون استهاي بارز رواسطگی آن از ویژگیارزانی و بی - شفاهی بودن
سـازي  بودن، وپیوسته همگنبخشسازي و شاديآگاه - هاي خبر رسانیعالوه بر ایفاي نقش

صحیح،ایجاد احساس تعلُّق اجتماعی را بر عهده دارند و حتی ثبـات سیاسـی و وحـدت و    
  .هاستت یا نادرست آنامنیت ملّی کشورها متأثر از عملکرد درس

بدیهی است ناکارآمدي این دو ابزار سترگ پیامدهایی واژگونـه  بـه بـار آورده و ثبـات     
  .پذیر خواهد داشتآسیببسیاسی و وحدت و امنیت ملی را 

هاي ارتبـاطیِ  گروهها و مردم یک کشور نسبت به تلویزیون و رادیو ودستگاه - اگر اقوام
را ناعادالنـه و  هـاي آن شده وپیـام اعتماد گروهی و جناحی بی - خود به دلیل سوگیري قومی

تخدیري بدانند، در آن صورت نظام سیاسی یکی از ابزارهاي مهم خود جهـت تاثیرگـذاري   
ها نفر از مردم را از دست خواهد داد که این خود تبعات بسیار عمیقی در وحدت بر میلیون

 .و ثبات آن نظام بر جاي خواهد گذارد
سیاسی و ثبـات   - دورکهایمی نظام اجتماعیشناسی هدر سنت جامع: ثبات رسانه، امنیت،

و کارکرد بهینه این نظام برآیند کارکرد متعـادل چهـار حـوزه فرهنـگ، سیاسـت، اقتصـاد و       
از این نظرگاه عملکرد گسترده رسانه و کارآمدي یا ناکارآمـدي آن بـه علـت    . اجتماع است

و تعادل سیستم سیاسـی را از   ارتباط و تاثیرگذاري با هر چهار حوزه به شکلی بدیهی ثبات
حتی اگر این رسانه صرفاً دستگاهی فرهنگی محسوب شود، مـدخلیت  . نمایدخود متاثر می

  .توان نادیده گرفت عملکردي عمده آن در موضوع امنیت ملی را به هیچ وجه نمی
شده از مصطَلَح اخیر هـم تناسـب   تاکید بر عنصر فرهنگی و امنیت ملی با تعریف عرضه

رد، از دیدگاه فرهنگی معناي روشن ومحـدود امنیـت ملـی، حفـظ مـردم یـک کشـور و        دا
تـر بـر   باشد و در معناي وسـیع ي فیزیکی و به معناي سنتی دفاع میسرزمین در مقابل حمله

هـاي بنیـادین یـک    حفظ منابع حیاتی سیاسی و اقتصادي و فقدان تهدید نسـبت بـه ارزش  
  )76: 1378کاظمی، . (گردددولت اطالق می

که از ثبات سیاسی تعابیر مختلفـی شـده   در خصوص ثبات سیاسی ابتدا باید اشاره کرد 
اي اند به گونههاي متفاوتی از آن را به دست دادههاي سیاسی گوناگون برداشتاست و نظام
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ثبـاتی و  آمیز عین بـی هاي اعتراضمشارکتمردان، هایی از قبیل نقد عملکرد دولتکه پدیده
  )128: 1377چیلکوت، . (دیگر از مصادیق ثبات سیاسی استدر برخی 

طرف و هاي مردمی از یکولی ثبات سیاسی در اصل ناظر بر وجود توازنی بین خواست
  .باشدي دولتی از طرفی دیگر میکار ویژه

هاي مردم پاسخ درخـور  اي نظام سیاسی حاکم بتواند به خواستهبه تعبیري در هر جامعه
بدهد و نظام مزبور مطابق با باور، عقاید و در یک کالم ایدئولوژيِ قابلِ قبولِ  ايوقانع کننده

منبـع  . (جامعه باشد و از جانب آن تایید گـردد، آن نظـام از ثبـات برخـوردار خواهـد بـود      
  )67: 1381اینترنتی، 

تضعیف هویت هاي فردي و گروهـی افراطـی و   . 1البته رسانه ضمن اینکه می تواند به 
تالش در بازنمایی تعریف مشـترك از منـافع و   . 2. و تقویت خط معقول رسانه اينامعقول 

بازنمـایی یـک جامعـه متکثـر و     . 4. معطوف کردن نگاه ها از برون به درون. 3. امنیت ملی
تخلیـه  . 6. ممانعت از شکل گیري و تقویت اپوزیسیون غیرقانونی و رادیکـال . 5. دموکرات

ه و تلطیف فضاي سیاسی وممانعت از بروز حرکت هـاي  اعتراض هاي نهفته در بطن جامع
تـالش در جهـت   . 8. جناح زدایی و تعرف تثبیـت مواضـعی کالمـی بـراي آن    . 7. رادیکال

فضـایی کـه در آن مـرز بـین حقیقـت و غیرحقیقـت       (جلوگیري از ایجاد فضـاي وانمـوده   
ي اصولی جلوگیري از ایجاد انشقاق ملی و مخدوش کردن ارزش ها. 9). مخدوش می شود

تقویـت  . 11. تعریـف و تثبیـت خـودي و دیگرهـاي کـاذب درونـی      . 10. انقالب و نظـام 
مقابله بـا  . 12. مشروعیت و حقانیت حکومت دینی به طور عام و والیت فقیه به طور خاص

) 1977الجـابري،  . (ژرف سازي و گسترش شکاف میان گفتمان ها بازیگران سیاسی جامعـه 
هایی را فراهم کند که طـی آن تمـامی مـوارد فـوق شـکل      ینهکمک کند، ضمنا می تواند زم

المللـی شـده را   حال با توجـه بـه ایـن موضـوع نگـاه رسـانه بـین       . عکس را به خود بگیرد
  .کنیممی  بررسی
  

همبسـتگی   )هـاي اجتمـاعی   شـبکه (شده  المللی بین ۀِتأثیر رسان :گفتار دوم.3
  تمدنی و ملی

گیـرد،  ت و بخـش دوم پـژوهش مـا را در برمـی    چه مراد نظر ما در پژوهش حاضـر اسـ  آن
فضاي سایبر و (ي مجازي شدهالمللیپرداختن به این مقوله است که، در ایران کارگزاري بین

رسانی که بر عهـده  با توجه به نقش اطالع) هاي اجتماعیالمللی شده و شبکههاي بینرسانه
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دلیل دهند، بهکه انجام می) هاصرف نظر از اهداف آن(دهی دارند و کارویژه مشخص آگاهی
این امر به دو دلیـل  . شوندهاي رسمی محسوب نمیغیر رسمی بودن، به عنوان بدیل رسانه

دلیل اینکه جامعه قومی در کشور ما از میزان باالي دسترسی و به طور اوالً به: شودمیسر نمی
اقشار و طبقـاتی خـاص    مند نیست و دسترسی از آنِ گروه وکامل به این جهان مجازي بهره

به عبارتی ما در ایران با پدیده شـکاف دیجیتـال در خصـوص دسترسـی بـه رسـانه       . است
کند نـه  بخشی که ایجاد میشدن با آگاهیثانیاً به این دلیل که جهانی. شده مواجهیمالمللی بین

ي اجتمـاعی   هـا سویی در اقوام، اقشار و شهروندان شـبکه تنها منجر به ایجاد نافرمانی و ناهم
هاي بیشتري براي همبستگی ملی و تمدنی را فراهم کرده است و در ایران نشده، بلکه زمینه

  .گرایی  و انسجام ملی و تمدنی شده استبخشی منجر به تشدید روند ملیاین آگاهی

  هاي مجازي؛ بازگشت به هویت مادر ها و ایجاد هویت شدن رسانه جهانی :رهیافت نخست
سومین رویداد بزرگ تاریخ جهان بـه عنـوان فروپاشـی فضـا و نفوذپـذیري       مارسل مرل از

مرزها یاد می کند و جان هرتز معتقد است که فرد، دیگر در قلمرو خود احساس هویـت و  
با دگرگون شدن و از بین رفتن معنا  و مفهوم زمـان   )213- 211هونتزینگر، (. کندامنیت نمی

هـاي در   تابعیـت . شد از بین رفته اسـت حائل شناخته می و مکان آنچه سابقاً با عنوان مرز و
اي در جهــان چــه بــه عنــوان شــهروندي جهــانی و شــهروند جامعــه شــبکههــم تنیــده؛ آن

) هـاي قـومی و ملـی   بـا خاسـتگاه  (شود از مجموعه فراقومی و فراملی شده مطرح می جهانی
دي تمدنی،  ملی و هاي شهروناي که حتی تغییر همه صورتبه گونه. دهی شده استشکل

این جهانی شـدن  . ها نخواهد شدقومی نیز منتهی به ایجاد یک جامعه عاري از این خاستگاه
اي را در گیري شـهروندي جهـانی فضـاهاي مجـازي و سـایبر و رسـانه      شهروندي و شکل

فرد در درون شبکه بدون مرز اینترنـت بـا هویـت قـومی خـود بـه عنـوان یـک         . گیردبرمی
البته میزان تاثیرگذاري شبکه اینترنتی و سایبر به مراتب بیشـتر  . شود تلقی میشهروند جهانی 
همـانطور  . تر بودن و درگیر بودن آن با فرد اسـت اي است علت آن شخصیاز شبکه رسانه

که گفته شد این از بین رفتن مرزها، حتی به از میان برداشتن تعلقات هویتی نیز منجر شـده  
هـاي  گیـري هویـت   فتن مرزهاي هویتی به نحـوي منجـر بـه شـکل    البته این از بین ر. است

شود و اذهان به یکدیگر نزدیـک  زمانی که فواصل کم می. جمعی وسیع نیز منجر شده است
گرایـی  نسـبت    همان چیزي که رابرتسـون . گیرد ها صورت میشوند سیال شدن هویتمی

ثابت نخواهد بود و نسبت میان ما به دورانی قدم خواهیم نهاد که هویت ها . نامدهویت می
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هـا دائمـاً دسـتخوش    هاي اجتماعی یـا ملیـت  افراد با گروههاي مرجع خواه شخص و گروه
منظور از دگرگونی همان چیزي است کـه مـا در صـدد     )1385آخوندي،  .(دگرگونی است

اظهار آن هستیم و آن چیزي نیست مگر؛ نگاه و توجه به هویت مادر؛ به عبارتی در جریـان  
شـده و هـویتی کـه توسـط     المللـی نش میان هویت نامنسجم ترویج شده توسط رسانه بینت

. تر خواهد بـود آید هویت مادر پرتوافشانرسانه ملی که مروج هویت مادر است به وجو می
پـردازد و  به این تعارض شخصیتی و هـویتی مـی  » سازي ادراکیناهم«لئوفستینگر در نظریه 

قـرار گرفـت و   ) یعنـی موقعیـت قبلـی   (موقعیت تعارض آمیـز  معتقد است که وقتی فرد در
هاي موجود ناسـازگار را مشـاهده کـرد در اینجـا بـه تعـارض هـویتی و         ها و هویتارزش

چـه  شـود و آن چه فضاي شخصیتی فرد قلمـداد مـی  رسد در کشاکش میان آنشخصیتی می
هویـت مـادر    سیالیت هویتی نامیده شده است و در جریان ایـن درگیـري فـرد بـه سـمت     

سـویی ملـی در پیگیـري    چه بـا عنـوان نـاهم   بنابراین و از این منظر آن. کندگرایش پیدا می
ها و اقشار ملـی در ایـران   شود در مورد اقوام، گروهشده پیگیري میالمللیاهداف رسانه بین

  )1389زاده ، قلی.(گیردصورت نمی
  

بوك  هویتی در فیس سویگی واکاوي میزان همبستگی تمدنی و ملی و هم. 4
  و تلگرام

با توجه به این مقوله تالش کـردیم تـا بـا واکـاوي جامعـه آمـاري و اعضـاء و شـهروندان         
ي در خصـوص حـوزه   ( telegram)و تلگـرام    (facebook)هاي اجتماعی فـیس بـوك    شبکه

در ایـن  . تـر سـازیم  هاي عینـی نزدیـک  تر و به دادهتمدنی فارسی زبان تحقیق خود را غنی
کـه قابلیـت عضـوگیري و اجتمـاعی شـدن را      (اجتماعی  هايخصوص از اعضاء این شبکه

پرسـش، پرسـیده شـده، تـا در خصـوص میـزان        10، که؛ جامعۀ آماري مـا هسـتند   )دارند
به نتایجی برسیم و بتوانیم فرضیه خـود را  ) ي فارسی زبانو حوزه(همبستگی تمدنی و ملی 

هاي اجتماعی مسـاوي بـا   شدن و استفاده از شبکه افزایش حجم جهانی«که عبارت است از 
را » شـود ي فارسی زبان و بازگشت به هویـت مـادر مـی   ضرورت توجه و ائتالف در حوزه

لـذا بـه دلیـل    . هاي آماري، اثبات کنیمثابت کنیم، تا این شقّ از فرضیه خودمان را از راه داده
ز کرده و صرفاً تحلیل نتایج به دست نامه در مقاله پرهیپرداختن به همین امر از طرح پرسش

  آمده را بررسی می کنیم؛ 
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کنیم؛ متغیـر نخسـت افـزایش سـطح و     جا مجددا دو متغیر خود را بازتعریف میدر این
در توضیح . سویگی تمدنی استمیزان جهانی شدن و متغیر دوم میزان همبستگی ملی یا هم

زمان، هاي بیاند از تکنولوژيیر عبارتهاي این متغمتغیر اول بایستی اشاره کرد که شاخص
هـاي  انقالب اطالعات، از بین رفتن زمان و زدوده شدن مکان، افزایش دامنه و حوزه شـبکه 

هـاي اجتمـاعی   جا به طور خاص ما به افزایش دامنه و حوزه شـبکه که در این... اجتماعی و
فضـاي نـت، صـرفاً دو مـورد     و به دلیل گستردگی آن از موبایل گرفته تا کل . کنیماشاره می

همچنین به این دلیل کـه جامعـه آمـاري معـرِّف مـا      . ایمفیس بوك و تلگرام را بررسی کرده
هاي اجتماعی هستند، بنابراین شاخص معرف ما براي جهانی شدن اعضا و شهروندان شبکه

و در خصوص متغیر دوم یعنـی میـزان همبسـتگی ملـی و همسـویگی      . شوندنیز قلمداد می
ي تمدنی در حوزه(ایم؛ نخست، توجه به هویت مادر تی تمدنی از دو شاخص بهره بردههوی

ي تمدنی تمدنی در حوزه –و دوم توجه به میزان و ضرورت ائتالف فرهنگی ) فارسی زبان
این ترتیب و در خصوص افزایش سطح جهانی شدن باید اظهـار داشـت از   به. فارسی زبان

ي اجتمـاعی اسـتفاده شـده، بـه دو     ق از شـهروندان شـبکه  اي که در تحقیـ گویه 10مجموع 
ایـم و شـاخص دوم   شاخص می رسیم، شاخص اول را توجـه بـه هویـت مـادر قـرار داده     

که از ترکیب پنج گویه اول شاخص توجـه بـه هویـت    . تمدنی –ضرورت ائتالف فرهنگی 
به دسـت   گویه دوم شاخص دوم یعنی توجه به ضرورت ائتالف تمدنی 5مادر و از ترکیب 

  .کنیمآمده است که در زیر نتایج به دست آمده را به تفصیل بیان می
قائـل بـه ایـن    ) فراوانـی  7(درصـد   7هاي قابل پذیرش ما، لذا به احتساب درصد پاسخ

اند که ضرورتی براي وجـود نگـاهی ملـی و تمـدنی وجـود نـدارد و تمـدن و ملیـت          بوده
ترکیـب شـود و   ) ر عصـر جهـانی شـدن   فضاي شکل گرفته د(بایست در فضاي جدید  می

شده  هاي ملی و تمدنی وجود ندارد و تمدن مسلط تمدن جهانیضرورتی براي تکیه بر مؤلفه
شود، قائل بودند که ضرورت نگاه به هویت مادر احساس می) فراوانی 70(درصد  70. است

لی بـراي  هـاي اصـ   ولی با این حال فضاي جهانی شدن را نیز باید به عنوان یکی از شاخص
عبارتی اینان نگاهی دوسویه نسبت بـه هویـت و   ترکیب این حوزه تمدنی مدنظر قرار داد به

ي تمدنی فارسی زبان و جهانی شدن دارند، یعنی ضمن توجه به هویـت مـادر لـزوم    حوزه
 23(درصـد   23و . گیرنـد  توجه به هویت در حالِ ایجاد جهانی شـدن را نیـز در نظـر مـی    

به تقدم هویت مادر بر هویت در حال جهانی شدن هستند و معتقدند کـه   نیز قائل) فراوانی
  .بایست بر ضرورت تکیه بر هویت مادر و زیر سیستم فارسی زبان آن باشدنگاه ما می
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) ي تمدنی فارسی زباندر زیر سیستم و حوزه(ضرورت نگاه تمدنی ): 1(جدول شماره 
  در بین شهروندان فیس بوك و تلگرام

  
 فراوانی درصد ارزش

 7 7 کم

 70 70 متوسط

 23 23 زیاد

 100 100 جمع کل

 
  
  
  
  
  
  
  

گویه دیگر بدست آمده است عبارت اسـت از ضـرورت    5شاخص دوم که از تر کیب 
هاي قابل پذیرش به احتساب درصد پاسخ. تمدنی در عصر جهانی شدن – ائتالف فرهنگی 

ي تمـدنی در حـوزه   – معتقد به عدم ضـرورت ائـتالف فرهنگـی    ) فراوانی 5(درصد  5ما، 
در ایـن   NGOتمدنی فارسی زبان بوده، و معتقد بودند که نیازي به وجـود هـیچ سـازمان و    

 72معـادل  (درصد  72ي تمدنی فارسی زبان نیست، زمینه و براي حل کردن و احیاي حوزه
قد بودند که ضمن حفظ الگوهاي جهانی شدن، ائـتالف فرهنگـی تمـدنی نیـز     معت) فراوانی

کـه  ي تمدنی فارسی زبان ضمن ایـن بایستی حفظ شود و فرهنگ و تمدن ایران و حوزه می
 23و. بایست خود را با شرایط در حال تغییر عصر ارتباطات وفـق دهـد  نقاط قوتی دارد، می

الگوهاي تمدنی و نیاز به ائتالف، بدون توجه بـه  معتقد به حفظ ) فراوانی 23معادل (درصد 
سویگی تمدنی و ضرورت ائتالف فرهنگی و قائل به تک. جهانی شدن و ملزومات آن بودند

  . اندهاي عصر پست مدرنیسم بودهتمدنی بدون توجه به شاخصه – 

7%

70%

23%
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ي تمدنی در زیرسیستم و حوزه(تمدنی  – ضرورت ائتالف فرهنگی ): 2(جدول شماره 
  هاي اجتماعی فیس بوك و تلگرامدر بین شهروندان شبکه) ی زبانفارس

  
 فراوانی درصد ارزش

 5 5 کم

 72 72 متوسط

 23 23 زیاد

 100 100 جمع کل

  
  

  
  
  
  
  
  

ي آمـاري  جا براي فهم بهتر، به صورت موضـوعی بـه دو پرسـش کـه از نمونـه     در این
نقاط توجه مـا بـراي اثبـات فرضـیه     پرسیده شده پرداخته و مفصال توضیح خواهیم داد که، 

آیا به نظر شما ضرورت دارد ایران براي تعریف «در پاسخ به این سؤال که . کدام یک هستند
هاي درصد شهروندان این شبکه 55» هویت و بازتعریف آن بر وحدت زبانی پافشاري کند؟

ي حـوزه  قائل به ضـرورت ایفـاي نقـش ایـران در بازسـازي     ) فراوانی 55معادل (اجتماعی 
به این دلیل کـه هـم قائـل بـه     ) فراوانی 45معادل (درصد  45اند، و تمدنی فارسی زبان بوده

ي تمدنی فارسی زبان نبوده انـد و هـم قائـل بـه بازسـازي      دخالت ایران در بازسازي حوزه
  .انداند، پاسخ منفی دادهي تمدنی نبودهحوزه

 ایران براي تعریف هویت و بـازتعریف آیا به نظر شما ضرورت دارد ): 3(جدول شماره 
 آن بر وحدت زبانی پافشاري کند؟

  
 فراوانی درصد ارزش

5%

72%

23%
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 55 55 آري

 45 45 خیر

 100 100 جمع کل

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ضـرورت ترکیـب فرهنـگ و    (تمدنی  - آیا ائتالف فرهنگی«و در پاسخ به این سؤال که 
 77»  مـادر ضـرورت دارد؟  در حوزه تمدنی فارسی زبان بـراي رسـیدن بـه هویـت     ) تمدن

قائـل بـه ائـتالف فرهنگـی     ) فراوانـی  77معادل (هاي اجتماعی درصد شهروندان این شبکه
درصـد   23و . انـد و به ضرورت آن تأکیـد داشـته  . اندتمدنی براي تقویت هویت مادر بوده

تمدنی براي رسیدن به هویت مادر  – فراوانی قائل به ضرورت ائتالف فرهنگی ) 23معادل (
تفاوت در این مقوله خود مؤید این امر اسـت کـه بسـترهاي جهـانی     . اندارسی زبان نبودهف

هاي اجتماعی چون فیس بوك و گوگل ریدر بر میزان شدن و بخصوص عضویت در شبکه
اي که بخش زیادي از نمونـه آمـاري قائـل بـه ضـرورت      سویی تمدنی نیفزوده به گونهناهم

 .سویگی هویتی هستندن به همهاي هویتی و رسیدتأکید بر بافت
در ) ضرورت ترکیب فرهنگ و تمـدن (تمدنی  - آیا ائتالف فرهنگی«): 4(جدول شماره 

  »  حوزه تمدنی فارسی زبان براي رسیدن به هویت مادر ضرورت دارد؟

55%

45%

0%
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آید هرچه سـطح و حجـم جهـانی شـدن افـزایش      طور که از تحلیل سؤاالت برمیهمان

ي تمدنی فارسـی زبـان تـأثیر مثبـت گذاشـته و موجـب       یابد، بر همبستگی ملی و حوزه می
توان ارائـه داد عبـارت   بنابراین تحلیلی که از این همبستگی دوسویه می. شودافزایش آن می

و افزایش حجم آگاهی هاي اجتماعی که؛ افزایش میزان و حجم استفاده از شبکهاست از این
. شودها منجر به افزایش همسویه حجم تعلقات ملی و تمدنی در ایران میکاربران این شبکه

  .و این خود مؤید فرضیه حاضر است
  

  عمومی جدید ةاجتماعی در حوز يها شکاف/ همبستگی ملی . 5
ان همبسـتگی  تواند بـر میـز  که استفاده از فضاي سایبر تا چه حد میچنین در توضیح اینهم

ي عمـومی و اجتمـاعی جدیـد دخیـل باشـد،      اجتماعی یا شکاف اجتماعی در حوزه – ملی 
بایستی اشاره کرد؛ اگر همان بسترهایی که توسط برخی از فعاالن در فضـاي سـایبر شـکل    

کـه  هاي عائـد خواهـد شـد، عـالوه بـر ایـن      گرفته مورد مطالعه قرار گیرد، نتایج و رهنمون
 – ها نیـز گـرد مطالبـات روشـن قـومی      هاي آنی است، همه فعالیتمعطوف به طیف خاص

گرایـی،  گیرد که کنشی معطـوف بـه هـدف قـوم    فرهنگی و یا اجتماعیِ خاصی صورت نمی
سـویی  در همین راستا پژوهشی در زمینه میزان مشارکت اقـوام و هـم  . باشد... گرایی و فرقه

77%

23%

0%
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نجـا بـه طـور گزینشـی از دو مبحـث      ها در فضاي سایبر صورت گرفته است که ما در ایآن
  . ها بهره خواهیم بردهاي مورد استفاده و میزان مشارکت در آنها و وبالگسایتوب

  
  
  

  ها سایت وب 1.5
بـه طـوري کـه    . هاي قومی با یکدیگر متفاوت اسـت هاي هر یک از گروهتعداد وب سایت

و کمتـرین آن بـه اعـراب    هـا و کردهـا   بیشترین تعداد موارد به دست آمده متعلق بـه آذري 
  .خوزستانی تعلق دارد

ها تحقیق موجود به این نتیجه رسـیده اسـت کـه    ها و استفاده از آندر مورد وب سایت
هـاي سیاسـی مواجـه شـد ولـی ظـاهراً       ها و ایدئولوژيگیرياگرچه می توان با انواع جهت

هاي اینترنتـی  بر یافته ها یکسان بوده و با استنادسایتمطالبات مطرح شده در اغلب این وب
هاي عمده هویت قـومی یعنـی زبـان مـذهب و     زدایی توجه بر شاخصاغلب بر محرومیت

فکوهی . (وطن مشترك و همچنین عموماً بر تشکیل دولتی با ساختار فدرالیستی توجه دارند
  .) 13- 11: 1388و عیاري، 

  
  ها وبالگ 2.5

کمتـرین  . ها و سـپس کردهـا اسـت   ذرينویسی جایگاه نخست در اختیار آدر زمینه وبالگ
هـا بـه   در مجموع بخـش اعظـم وبـالگ   . میزان مشارکت مربوط به اعراب خوزستانی است

هاي قومی تعلـق داشـته اسـت و در حـالی کـه زنـان نیـز        کرده گروهاقشار جوان و تحصیل
  .اندتري داشتهها حضور فعاالنهسایتمشخصا در این عرصه به نسبت وب

هاي قومی در راستاي مطالبـات و  هاي اینترنتی گروهترین فعالیتین و مهمیکی از بارزتر
ها شکل گرفته است که به نوعی عموما بر این مفهوم داللت دارند که هاي سیاسی آنچالش
گیرنـد کـه ایـن    اي در کشور در نظر مـی هاي قومی خود را به مثابه یک اقلیت حاشیهگروه

تبعیض عمدتا به صورت چالش بـا دولـت مرکـزي و     اي بودن محرومیت واحساس حاشیه
دهی اینترنتی به تحرکات سیاسـی مزبـور   سازي براي سازماندر واقع به صورت نوعی زمینه

  .شودنمایان می
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انـد ولـی   هاي قومی ایرانی در فضاي مجازي عالوه بر این که اعضاي یک قومیـت گروه
زیرا امروزه شـمار  . روندی نیز به شمار میدلیل پراکندگی شماري از آنان یک اجتماع فراملبه

. انـد ها به واسطه مهاجرت پناهندگی و یـا تبعیـد در سراسـر جهـان پراکنـداه     بسیاري از آن
هاي اینترنتی حاکی از آن است که علی رغم فواصل جغرافیایی زیاد بسیاري از اعضاي  یافته

د از پیوندهاي قومی خـویش  گروه هاي قومی مورد نظر ما در هر کجاي جهان که به سر برن
دست برنداشته اند و در پرتو امکانات ارتباطی نوین بـه ویـژه اینترنـت بـه صـورت هـاي       

: 1388فکـوهی و عیـاري،   . (برندمختلف با اعضاي گروه قومی خویش در ارتباط به سر می
11 -13(  

 شود هر چـه میـزان حـوزه و دامنـه جهـانی شـدن و      چه مطابق با آمار مشاهده میچنان
شود و کاربران بیشـتر در ایـن   هاي اجتماعی به عنوان شاخص آن، بیشتر میاستفاده از شبکه

در . کننـد عرصه وارد می شوند، بیشتر بر ضرورت نگاه و توجه به هویت مادر پافشاري می
طـور  بایستی اشاره کرد که؛ همـان خصوص فضاي فعال اینترنتی و فضاي هویت مجازي می

دو و ها مؤید این فرضیه هستند؛ میزان همسویگی هویتی بین اینالگها و وبسایتکه وب
تواند منبعث از این باشد که تعداد جامعـه  شهروندانشان و اعضایشان وجود ندارد و این می

هـایی بـوده   سایتها و وبالگي این جامعه محدود به وبآماري و حوزه و دامنه و گستره
دلیـل  . اي یا سایبريه خاصی داشته و نه جامعه شبکهها جامعاست که، فضاي هویتی در آن

و . طـور کلـی را  ایـم و نـه اجتمـاع ملـی بـه     که ما قومیت مجازي را بررسی کـرده دیگر این
بـه ایـن تعـارض    » سـازي ادراکـی  نـاهم «طور که اشاره شد لئوفستینگر نیز در نظریـه   همان

یعنـی  (وقعیـت تعـارض آمیـز   پردازد و معتقد است که وقتی فرد در مشخصیتی و هویتی می
هاي موجود ناسـازگار را مشـاهده کـرد، در    ها و هویتقرار گرفت و ارزش) موقعیت قبلی

چه فضاي شخصیتی فرد رسد، در کشاکش میان آنجا به تعارض هویتی و شخصیتی میاین
چه سیالیت هویتی نامیده شده، است و در جریان این درگیري فـرد بـه   شود و آنقلمداد می

سـویی ملـی، در   چه بـا عنـوان نـاهم   از این منظر آن. کندسمت هویت مادر گرایش پیدا می
ها شود، در مورد افراد، اقوام، گروهشده، مورد توجه واقع میالمللیپیگیري اهداف رسانه بین

  )1389زاده، قلی. (گیردو اقشار ملی در ایران صورت نمی

ــ (digital divide)شــکاف دیجیتــال :رهیافــت دوم  ۀرســان ۀدر توزیــع اطالعــات از ناحی
  شده المللی بین
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اشـاره  » شکاف آنالوگی«هاي دیجیتالی متفکران به وجود  و قبل از ورود رسانه 1990در دهه 
کردند و از این اصطالح وجود تمایز و تفاوت بر حسـب تولیـد محتـوا و دسترسـی بـه      می
  .کردندیو، تلویزیون و تلفن را مراد میهاي سنتی نظیر رادهاي رسانه آوري فن

افزون بر نابرابري در دسترسی و مصرف، نابرابري هاي ساختاري در تولیـد هـم وجـود    
همین امر موجب شد که رسانه هاي غربـی بـا   . داشت که هنوز هم به قوت خود باقی است

ز در زمینـه  تسلط بر برنامه هاي خبري، تلویزیونی و فیلم ها در سطح جهان به تاخت و تـا 
 )1389صدیق بناي، .(حفظ انحصار طلبی تکنولوژي ادامه دهند

اي کـه  به عنـوان رسـانه  ) شدهالمللیرسانه بین(مطرح شدن و مطرح کردن رسانه فراملی
شود؛ چرا که رسمیت و شناسـایی  دار خدمات عمومی باشد غالباً مورد توجه واقع نمیداعیه

. شـود هاي زیادي مواجـه شـده و مـی   می با چالشاین رسانه از سوي محافل عمومی و رس
همچنین رسانه فراملی به این دلیل که بافت سنتی و مرسوم فرهنـگ قـومی را مـورد توجـه     
قرار نداده و به سمت سکوالریسم حرکت کرده است مورد اقبال اقشار سـنتی در اقـوام کـه    

بـا ایـن   ) 1389موالنا، .(شودگیرند، واقع نمیالبته طیف وسیعی از جمعیت قومی را در برمی
اي قادر به اعمال آن است و نقشـی کـه در   اي که دنیاي رسانهرغم تاثیر گستردهحال و علی

ها بر اقشـاري کـه از   تواند داشته باشد، تاثیر آنهاي سیاسی، میگسترش ارتباطات و آگاهی
ومـات و  تري برخوردارند بیشتر است و در اقشـار بـا معل  سطح تحصیالت و معلومات بیش

و بر عکس رسـانه ملـی در   . تر استسطح تحصیالت کمتر تأثیرگذاري رسانه ملی گسترده
اقشاري که از سطح تحصیالت و معلومات کمتـري برخوردارنـد تـاثیر بیشـتري دارد و در     
اقشاري که سطح تحصیالت و معلومات بیشتري دارند کمتر است و در اینجـا ایـن افـراد و    

شده به مراتب المللیگردند و تاثیر رسانه بینیوي فراي بدیل رسمی میاقشار به دنبال آلترنات
  .در این طیف بیشتر است

که این گفته صادق است، باید اذعان داشت، بـا  در مورد فضاي سایبر نیز البته ضمن این
به تـدریج بخـش قابـل      وجودي که امروزه با گسترش وسایل ارتباطی جدید مانند اینترنت،

شـود  ز آگاهی سیاسی مردم در سراسر دنیا از این منبع اطالعاتی بزرگ تامین میاي امالحظه
اي طور گسـترده آید، رواج این چنین وسایلی در کشور ما هنوز بهو از این طریق بدست می

گـی  هاي اجتماعی در زندگی سیاسی نشده است و ایـن عـدم گسـترده   در اختیار تمام گروه
تري را ایجاد کرده اسـت، بـا ایـن وجـود مـا شـاهد       اهمگونتر و نموجبات تأثیرپذیري کم

بدیهی است که این روند در کشـور  . گسترش تدریجی استفاده از آن توسط کاربران هستیم
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در این میان دست اندرکاران و متولیان مربوط به سـاماندهی  . یابدما روز به روز گسترش می
اسـتفاده از ایـن رسـانه جدیـد و ارائـه       باید در قبالها و اطالعات سیاسی جامعه میآگاهی

  )135: 1382کریمی، .(اطالعات صحیح و کافی از این طریق به مخاطبان خود اقدام کنند
بخشـی بـه   ها در تامین نیازها و ضـروریات آگـاهی  یکی دیگر از علل ناکارآمدي رسانه

ند عمـودي  علت ناکارآمدي این فرآی. مخاطبان در ایران بحث انتقال عمودي اطالعات است
شده نگاه سلبی است بدین معنی که؛ چون کارویژه المللیانتقال اطالعات از ناحیه رسانه بین

آوري و انعکـاس  این است که؛ قـادر اسـت بـا جمـع    ) منظور رسانه رسمی است(ها رسانه
کاران امور حکومت اندرنظرات، انتقادات و عقاید مردم و مسوالن ارتباط عمودي میان دست

را برقرارسازند و چون به طریق اولی این کارکرد که مستقیماً بـه مشـارکت سیاسـی     و مردم
شود و اثر مستقیمی در افـزایش یـا کـاهش مشـروعیت سیاسـی      مردم در جوامع مربوط می

هیأت حاکم، از طریق توجه به حل مشکالت مطـرح شـده دارد در ایـران صـرفاً از طریـق      
شده که از یک طرف به انتقال عمـودي  المللیبین شود پس نقش رسانهرسانه ملی انجام می

شـود، بـه مراتـب    ورزد و از طرف دیگر مشارکت مردم را شامل نمـی اطالعات مبادرت می
نیز ) شدهالمللیاز ناحیه مردم در خصوص رسانه بین(این بعد حتی آثار سوءیی . کمتر است

  BBCهاي خبري مثـل  گونه شبکهشده، اینالمللیهاي خبري بینخاصه در مورد رسانه. دارد
بـه عبـارتی    - دهـی مواجـه هسـتند    مراتبی خبردهی و آگاهیبا ماهیت سلسله... و  CNNو 

که مـردم بـه طـور    عبارت دیگر و بنا به اثبات تجربی زمانیبه - رسانیماهیت عمودي اطالع
ات نقشی داشته توانند در جریان اطالعها درگیر نباشند و احساس کنند نمیمستقیم با رسانه

باشد تأثیر این رسانه تأثیري باشند و رسانه نمایندة مشکالت رفاهی ایشان به طور عینی نمی
  .به مراتب کمتر و حتی گاهی اوقات تأثیري سوء خواهد بود

اکنون در اکثر موارد جریان . اي مستمر و برابر بین هر دوطرف باشدارتباطات باید مبادله
این جریان نابرابر اطالعاتی، تأثیر . طرفه استفقی، عمودي و یکاطالعات به جاي حرکت ا
یعنی حـالتی کـه   » اضافه بار اطالعاتی«. دارد» اضافه بار اطالعاتی«سوء دیگري تحت عنوان 

چنان زیاد و سریع اسـت کـه شـهروند معمـولی بایـد بـراي جـذب آن،        ازدیاد اطالعات آن
و نتیجتاً احساس سرگردانی . اطالعات راجذب کردتوان این لذا نمی.  العاده تالش کند فوق

  )1388تابش، میرزایی. (و بیگانگی در فرد ایجاد می شود
  

  گیري نتیجه.6
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هـویتی، در بردارنـدة    - تمدن ایرانی به عنوان یک موزائیک قـومیتی  طور که گفته شد همان
، در عـین  ...هـا و  هاین اقوام، گـرو . متعددي است... هاي اجتماعی و ها، اقشار، گروهقومیت

المللـی شـده،   شده و از باال به پایینِ رسانه بـین ریزي سازماندهیتوانند با برنامهحالی که می
هـاي  تواننـد بـا ایجـاد مشـوق    سویی با مرکز را از سوي خود ایجاد کنند، میهاي ناهمزمینه

پژوهش حاضر بـه  ما در . دهیِ ملی، بسترهایی براي تقویت همبستگی ملی، نیز باشندآگاهی
هـاي  شده و شبکهالمللیدهی که از ناحیه رسانه بیناین مقوله پرداختیم که؛ در جریان آگاهی

المللـی  رسانه بین(شود، دو دلیل، عامل اصلی عدم موفقیت این رسانه اجتماعی، بازتولید می
. در ایجـاد همبسـتگی ملـی و اجتمـاعی در ایـران بـوده اسـت       ) هاي اجتماعیشده و شبکه

نخست، نقش و جایگاه جهانی شدن به عنوان عاملی بري بازگشت به هویت مادر کـه طـی   
هاي اجتماعی نظرسنجی به عمل آمد و نتایجی که در باال به آن اشاره آن از شهروندان شبکه

کنیم، مؤید این مطلب اسـت، و همچنـین   جا از توضیح مجدد صرف نظر میشد، که در این
است که؛ شواهد مؤید این قضیه در باال مفصالً .... سایت و و وبالگ فضاي سایبري و وب

و دوم شکاف دیجیتال که خود منبعث از شـکاف اطالعـاتی و شـکاف دسترسـی     . گفته شد
  . شونداست، مانع از ایجاد شکاف اجتماعی می

یابـد، بـر   طور که گفته شد؛ هرچه سطح و حجم جهانی شدن افزایش میبنابراین، همان
. شـود ي فارسی زبان تأثیر مثبت گذاشته و موجـب افـزایش آن مـی   ملی و حوزه همبستگی

کـه؛  تـوان ارائـه داد عبـارت اسـت از ایـن     بنابراین تحلیلی که از این همبستگی دوسویه می
هاي اجتماعی و افزایش حجم آگـاهی کـاربران ایـن    افزایش میزان و حجم استفاده از شبکه

و این خود . شودحجم تعلقات ملی و تمدنی در ایران میها منجر به افزایش همسویه شبکه
  .مؤید فرضیه حاضر است

  
  ها نوشت پی

ناگفته پیداست که مفاهیم متعددي از جمله هویـت ملـی، همبسـتگی ملـی، همسـویگی هـویتی،       .2
مورد استفاده قرار خواهـد  .... الین، تناقض تکنولوژیک و الین، هویت آفجهانی شدن هویت آن

دلیل عدم حوصله تحقیق و هم به دلیل پرهیـز  هم به(ا از توضیح، تحلیل و تفسیر آن، گرفت که م
دهیم که بیشـتر محـل   و صرفاً مفاهیمی را مورد استفاده قرار می. کنیماجتناب می) گوئیاز پراکنده

  .مناقشه در بین مخاطبان هست و از سوي دیگر نیاز به توضیح بیشتري دارد
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گیرند، نمونه آماري یـا حجـم   ري؛ افرادي هستند که در این مجموعه قرار میمنظور از جامعه آما. 3
جـا ذکـر ایـن نکتـه     در ایـن . گیرنـد نمونه؛ نمونۀ افرادي هستند که در این جامعه آماري قرار می

ضروري است که؛ مکانیسم انتخاب نمونه آماري در پژوهش حاضر مطـابق بـا روش تحقیـق در    
هـا  عبارت دیگر بـه صـورت تصـافی بـه کـاربران ایـن شـبکه       به علوم اجتماعی، تصادفی است،

که نشـان دهنـده هویـت هـر کـاربر باشـد و       (نامه ارائه شده و نه بر حسب شناخت قبلی  پرسش
  .شده استها ارائه ، بلکه بر مبناي تصادف به آن)کندهویت او را مشخص می
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