19

دوفص ــلنامۀ پژوهـ ـ ـشهای جامعهش ـ ـ ــناسی معاصـ ـ ـ ـ ــر
شاپای چاپی2476-6305 :؛ شاپای الکترونیکی2476-5643 :

321

سال  ،10شمارۀ  ،19پاییز و زمستان 1400

نقش رسانههای اجتماعی در آیندۀ هویتهای قومی ایرانی
فواد ظفرعبدالهزاده ،1محمدرضا رسولی ،2طهمورث شیری

3

شناسۀ دیجیتال (10.22084/CSR.2022.25099.2021 :)DOI

تاریخ دریافت ،1400/08/02 :تاریخ پذیرش1400/11/14 :
نوع مقاله :پژوهشی
صص321-346 :

چکیده

رســانههای اجتماعــی ،ماهیتــی جهانــی دارنــد ،از اینبــاب در مطالعــۀ حاضــر ،آنهــا در چارچــوب نظریههــای
جهانیشــدن مــورد تحلیــل قرارگرفتهانــد .دو رویکــرد کلــی درمــورد جهانیشــدن وجــود دارد؛ یــک رویکــرد معتقــد بــه
همگونــی کامــل جهــان اســت و رویکــردی دیگــر معتقــد بــه چنیــن شــدت و کیفیتــی نیســت .هــدف تحقیــق ،روشــن
ســاختن ایــن مهــم اســت کــه در آینــده ،رســانههای اجتماعــی در راســتای کدامیــک از ایــن دو رویکــرد در رابطــه بــا
هویتهــای قومــی ایرانــی تأثیرگذارتــر هســتند .روش پژوهــش ،دلفــی اســت و در راســتای ایــن روش ،بــا اســتفاده
از نمونهگیــری هدفمنــد 13 ،نفــر از اســتادان رشــتههای جامعهشناســی ،علــوم ارتباطــات اجتماعــی و مردمشناســی
در نمونــۀ پژوهــش قــرار گرفتهانــد .از اعضــای نمونــه ،مصاحبــۀ حضــوری صــورت گرفتــه و در دو مرحلــۀ جداگانــه،
ازطریــق ابــزار پرســشنامه ،آراء و دیدگاههــای آنهــا جمــعآوری شــده اســت .نتایــج پژوهــش گویــای آن اســت کــه
در آینــده ،هویتهــای قومــی ایرانــی ،تــداوم مییابــد و حتــی از امکانــات رســانههای اجتماعــی بــرای طــرح خــود در
ســطح جهانــی ،اســتفاده خواهنــد کــرد .رســانههای اجتماعــی ،ســبب همزیســتی فرهنگــی اقــوام ایرانــی بــا دیگــری
جهانــی خواهنــد شــد؛ درحالیکــه در ایجــاد هویتهــای قومــی جداییطلــب از دولت-ملــت بهدلیــل عوامــل سیاســی،
اقتصــادی و ...نقــش چندانــی نخواهنــد داشــت؛ بنابرایــن بــرای انســجام ملــی ،ضــروری اســت کــه سیاســت فرهنگــی
وحــدت در کثــرت اتخــاذ شــود .انگیــزۀ اقــوام از تولیــد محتــوای قومــی در رســانههای اجتماعــی ،تاحــدی بــه علــت
مقاومــت در برابــر فرهنــگ جهانــی اســت؛ امــا اینامــر ،مطلــق نیســت و آنهــا بــا انگیــزۀ لذتجویــی هــم از ایــن
رســانهها اســتفاده خواهنــد کــرد.

کلیــدواژگان :جهانیشــدن ،رســانههای اجتماعــی ،هویتهــای قومــی ایرانــی ،همزیســتی فرهنگــی ،جداییطلبــی
قومی.

 .1دانشــجوی دکتــری گــروه ارتباطــات و دانششناســی ،دانشــکدۀ ادبیــات ،علــوم انســانی و اجتماعــی ،دانشــگاه آزاد اســامی واحــد علــوم
و تحقیقــات تهــران ،تهــران ،ایــران.
 .2دانشــیار گــروه رســانه و فرهنــگ ،دانشــکدۀ علــوم ارتباطــات و مطالعــۀ رســانه ،دانشــگاه آزاد اســامی واحــد تهــران مرکــزی ،تهــران ،ایــران
(نویسندۀ مسئول)Email: Moh.Rasouli@ yahoo.com .
 .3دانشیار گروه جامعهشناسی ،دانشکدۀ علوم اجتماعی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران.
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 .1مقدمه
یکــی از مباحــث بحثبرانگیــز در علــوم اجتماعی ،هویت قومی اســت .شــماری از اندیشــمندان
کالســیک علــوم اجتماعــی بــر ایــن باورنــد کــه بــا فراگیــر شــدن هرچــه بیشــتر مدرنیتــه ،عناصــر
هویتبخشــی ،ماننــد :ملیــت ،قومیــت و مذهــب کمرنــگ میشــوند .برخــی اندیشــمندان
ســدۀ نوزدهــم میــادی ،بهویــژه فالســفه و جامعهشناســانی ماننــد «کانــت» و «مارکــس»
معتقدنــد کــه بــا گذشــت زمــان و تحــول جوامــع بشــری ،نقــش و تأثیــر فرهنگهــای مختلفــی
ماننــد قومیــت و ملیــت در زندگــی اجتماعــی کمرنگتــر شــده اســت .یــک جامعــۀ جهانــی بــدون
تمایــزات و شــکافهای اجتماعــی و فرهنگــی شــکل خواهــد گرفــت (ســاروخانی.)۳۹ :۱۳۷۸ ،
امــا بهنظــر میرســد کــه عناصــر هویتبخــش مذهبــی ،قومــی و ملــی همچنــان در جهــان
کنونــی ،بــه نقشآفرینــی میپردازنــد؛ هرچنــد قومیــت یــا مذهــب در اعــام وجــود هویــت افــراد
نقــش کلیــدی نداشــته باشــد ،امــا در عینحــال ،نمیتــوان وجــود آنهــا را نادیــده گرفــت و در
گوشـهوکنار جهــان ،همچنــان تنشهــای قومیتــی وجــود دارد؛ ماننــد مســأل ۀ کردهــا در ترکیــه.
در اینجــا ادعــا نمیشــود کــه پیشبینــی نظریهپــردازان کالســیک رد شــده اســت ،بلکــه
آنچــه موردنظــر اســت ،ایــن اســت کــه در جهــان کنونــی در عیــن تحقــق عقالنیــت همچنــان
برخــی از عناصــر هویتبخــش ســنتی وجــود دارنــد.
1
دربــار ۀ ایــن مهــم کــه در آینــده ،هویتهــای قومــی در چــه وضعیتــی ،قــرار خواهنــد گرفــت،
تردیدهایــی وجــود دارد .ازطرفــی ،تحقــق ایــن امــکان قابلتأمــل اســت کــه هویتهــای
قومــی رو بــه تضعیفشــدگی قــرار خواهنــد گرفــت و ازطــرف دیگــر ،ایــدۀ حفظشــدگی و
تــداوم هویتهــای قومــی در آینــده مطــرح اســت کــه جهــان از حیــث هویتهــای قومــی
بــه چــه سمتوســویی خواهــد رفــت و چــه تأثیراتــی بــر کشــورهایی نظیــر ایــران بــا تنــوع و
تعــدد هویتهــای قومــی بــاال خواهــد داشــت؛ امــا در ایــن رابطــه ،تأثیــر و نقــش رســانههای
اجتماعــی ،قابلتأمــل اســت.
رســانههای اجتماعــی 2کــه در بســتر اینترنــت و بهطــور مشــخص وب  ،۲طبقهبنــدی
میشــوند ،ماهیتــی جهانــی دارنــد و بهنظــر میرســد کــه بتــوان آنهــا را بهعنــوان بخشــی از
ماهیــت جهانیشــدن درنظــر گرفــت .ایــن رســانهها تعاملــی و فرامــرزی هســتند؛ بــه اینمعنــا
کــه در چارچــوب هیــچ ســرزمینی محــدود نمیشــوند و هــر فــردی در هــر کجــای کــرۀ زمیــن
میتوانــد از ایــن رســانهها اســتفاده و ازطریــق آنهــا بــه دریافــت ،تولیــد و بازنشــر محتــوا
بپــردازد .بــرای «لــوی» ( ،)۲۰۰۱اینترنــت رســانهای جهانشــمول و غیرکلیــت (تــام) گراســت
کــه قلمــرو جدیــدی از دانــش و معرفــت را تحتعنــوان «فضــای ســایبر» ایجــاد میکنــد .ایــن
رســانه بــه مــرور جایگزیــن رســانههای جمعــی میشــوند کــه دریافتکننــدگان آن تــودهوار و
منفعــل هســتند (مهــدیزاده.)۳۲۷ :۱۳۹۳ ،

ظفرعبدالهزاده و همکاران
آیندۀ هویتهای قومی ایرانی با توجه به رسانههای اجتماعی

بــا مــروری بــر منابــع مختلــف درمییابیــم کــه دربــارۀ ماهیــت یکسانســازکنندگی
جهانیشــدن ،3اجماعــی درمیــان صاحبنظــران ایــن حــوزه وجــود نــدارد .برخــی
نظریهپــردازان ،جهانیشــدن را عامــل یکسانســازی کامــل جوامــع میداننــد؛ بهگون ـهای کــه
تمــام فرهنگهــا تحتتأثیــر فرهنــگ غــرب ،تغییــر ماهیــت خواهنــد داد و مؤلفههــای هویتــی
و فرهنگــی خــود را بــه فراموشــی میســپارند .بــر ایناســاس ،منطــق حاکمبــر جهانیشــدن،
منطــق موجــود در نظــام ســرمایهداری غــرب اســت کــه در راســتای یکسانســازی تمــام جوامــع
عمــل خواهــد کــرد .پیشتــر بیــان شــد کــه برخــی نظریهپــردازان ،بهویــژه فرهنگپژوهــان
پایبنــد بــه رهیافــت امپریالیســم فرهنگــی ،تصویــری ســاده از وضــع فرهنــگ در جهــان معاصــر
عرضــه میکننــد .ازدیــدگاه آنهــا ،همــۀ جوامــع کموبیــش تحتتأثیــر فرآینــد جهانیشــدن
هســتند و بیشازپیــش در چارچــوب یــک نظــام جهانــی کــه زیــر ســلطۀ ســرمایهداری غــرب
اســت ،ادغــام میشــوند (گلمحمــدی.)۱۴۱ :۱۳۹۳ ،
بــا اینوجــود برخــی دیگــر از نظریهپــردازان اگرچــه بــه ماهیــت یکسانســازکنندگی
جهانیشــدن بــاور دارنــد ،در عینحــال بهوجــود تفاوتهــای فرهنگــی نیــز تأ کیــد میکننــد.
واضعــان ایندســته از نظریــات ،معتقدنــد کــه در جهانیشــدن ،طــرح یکسانشــدن کامــل
فرهنگــی جهــان ،ســاده کــردن مســأله اســت .در جهانیشــدن ،مجموعــهای از مؤلفههــای
فرهنگــی ،ماهیتــی عــام و جهانشــمول مییابنــد و مجموعـهای از مؤلفههــای فرهنگــی دیگــر
ماهیــت خــاص ،بومــی و محلــی خویــش را حفــظ خواهنــد کــرد و رابطـهای ویــژه میــان امــر عــام
و امــر خــاص پیــش خواهــد آمــد .برپایــۀ ایــن جنبــه از پیامدهــای فرآینــد جهانیشــدن و نقــد
رهیافــت امپریالیســم و همگونــی فرهنگــی ،شــماری از نظریهپــردازان و پژوهشــگران مدعــی
هســتند کــه فرآینــد جهانیشــدن رابطـهای جدیــد میــان امــر عــام و امــر خــاص برقــرار میکنــد .بــر
طبــق دیــدگاه آنهــا ،قلمــرو فرهنگــی جهــان معاصــر هــم دربــر گیرنــدۀ عامیــت و همگونســازی
و هــم دربــر گیرنــده خاصیــت و ناهمگونــی میباشــد (همــان .)۱۴۲ :در دوران جهانیشــدن،
فرهنگهــای ملــی و یــا قومــی اگرچــه بهماننــد گذشــته قــوی و پررونــق نیســتند؛ امــا بهگونـهای
در کنــار فرهنــگ جهانــی قــرار میگیرنــد .فرآینــد جهانیشــدن بســیاری از فرهنگهــا را در کنــار
هــم قــرار داده و آنهــا را وادار میکنــد در شــرایط جدیــدی کــه بــا تراکــم و تداخــل فضاهــای
فرهنگــی و بهویــژه حضــور قدرتمندانــۀ یــک فرهنــگ جهانــی ویژگــی مییابــد ،بــه حیــات
خــود ادامــه دهنــد؛ در ایــن حالــت ،یــا فرهنگهــا رو بــه خاصگرایــی میآورنــد یــا دادوســتدی
هرچنــد دشــوار و پــر تنــش (همــان.)۱۳۵ :
در اینمیــان ،مســألۀ هویتهــای قومــی کــه در درون دولت-ملتهــا در نواحــی مختلــف
جهــان زندگــی میکننــد ،قابلتأمــل اســت ،زیــرا در ابتــدا ایــن هویتهــا توســط ارادۀ معطــوف
بــه ملتســازی بــرای یکسانشــدن در فرهنگــی واحــد روب ـهرو بودهانــد« .اندرســن» بهدرســتی
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میگویــد« :تصــورات اجتماعــات ملــی» امــروزی از راه چــاپ کتــاب ،روزنامــه ،رادیــو و تلویزیــون
و بهخصــوص در مــدارس اشــاعه پیــدا کــرده اســت (اشــرف .)۳۵ :۱۴۰۰ ،پــس از ارادۀ معطــوف
بــه ادغــام اقــوام در هویــت ملــی و تضعیــف مؤلفههــای قومــی آنهــا ،پدیــدۀ جهانیشــدن،
شــدت مییابــد .بــا اینوجــود ،همانطورکــه قبــًا مطــرح شــد ،همــۀ صاحبنظــران معتقــد
بــه یکسانشــدن کامــل جهــان و از بیــن رفتــن تمــام تفاوتهــای فرهنگــی و هویتــی نیســتند.
بــا پیدایــش رســانههای تعاملــی ،بهنظــر میرســد کــه هویتهــای قومــی از امکانــات و ذات
ایــن رســانهها بــرای طــرح مؤلفههــای هویتــی و یــا بهعبارتــی فرهنــگ خــود اســتفاده کننــد.
نگاهــی کلــی بــه نحــوۀ حضــور و کنــش گروههــای قومــی در فضــای مجــازی ،نشــاندهندۀ آن
اســت کــه شــاخصها و نماگرهــای قومــی در اینترنــت نهتنهــا روبــه زوال ننهادهانــد ،بلکــه بــه
اشــکال گوناگــون در سراســر فضــای مجــازی حاضرنــد (نامــداری.)۲ :۱۳۹۷ ،
از ایــن بــاب ،هــدف پژوهــش حاضــر ،شناســایی نقــش رســانههای اجتماعــی در وضعیــت
آینــدۀ هویتهــای قومــی ایرانــی ازلحــاظ از بیــن رفتــن ایــن هویتهــا یــا تــداوم آنهــا در
حالتهــای مختلــف اســت.
همچنیــن بــا توجــه بــه مفاهیــم مطروحــه ،مســألۀ اصلــی پژوهــش حاضــر ،معطــوف
بــه پاســخگویی بــه ایــن اســتفهام قــرار میگیــرد کــه بــا توجــه بهنظریههــای مربــوط بــه
جهانیشــدن و نیــز ماهیــت رســانههای اجتماعــی ،ایــن رســانهها ،اســباب تــداوم هویتهــای
قومــی ایرانــی را فراهــم خواهنــد نمــود یــا ایــن هویتهــا در آینــده در یــک فرهنــگ جهانــی ،حــل
خواهنــد شــد.
معنــای مســتتر در پرســش مطروحــه ایــن اســت کــه هویتهــای قومــی ایرانــی از امکانــات
و ذات رســانههای اجتماعــی ،ماننــد تعاملــی بــودن و مشــارکتی بــودن در جهــت بازتولیــد
مؤلفههــای فرهنگــی و هویتــی خــود اســتفاده خواهنــد کــرد یــا مســألۀ هویتهــای قومــی
بهطــور ملموســی در ایــن رســانهها احســاس نخواهــد شــد .رســانههای اجتماعــی ممکــن
اســت ســبب تــداوم هویتهــای قومــی ایرانــی در طیفــی از حالتهــای مختلــف از همزیســتی
فرهنگــی تــا گرایــش بــه جداییطلبــی قومــی ،یــا منجــر بــه حلشــدن ایــن هویتهــا در یــک
فرهنــگ جهانــی شــوند .بهنظــر میرســد کــه منابــع کســب هویــت در جهــان کنونــی بهمراتــب،
بیشــتر از گذشــته شــدهاســت؛ و در اینراســتا ،محیــط رســانههای اجتماعــی ،محیطــی حداقــل
در ظاهــر ،کثرتگــرا باشــد.
ازجملــه مــوارد مــورد بحــث در مطالعــۀ حاضــر ،پیبــردن بــه ایــن موضــوع اســت کــه آیــا
هویتهــای قومیتــی ازمیــان منابــع مختلــف کســب هویــت ،بــر هویــت قومــی خویــش تأ کیــد
خواهنــد کــرد یــا منابــع هویــت بخــش دیگــر ،ماننــد :هویــت ملــی ،هویــت غربــی و جهانــی را
انتخــاب کننــد.

ظفرعبدالهزاده و همکاران
آیندۀ هویتهای قومی ایرانی با توجه به رسانههای اجتماعی

توجــه بــه انگیزههــای هویتهــای قومــی از تولیــد محتــوای قومــی ،حــس جداییطلبــی و
ایزولهشــدگی هویتهــای قومــی بــا توجــه بــه رســانههای اجتماعــی ازجملــه مســائلی اســت کــه
در رابطــه بــا مســألۀ اصلــی مطالعــه ،مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت.
 .2پیشینۀ پژوهش
در زمینـــۀ هویتهـــای قومـــی و اینترنـــت بهطـــور عـــام ،و رســـانههای اجتماعـــی بهطـــور
خ ــاص ،تحقیقات ــی چن ــد ص ــورت گرفت ــهاس ــت؛ هرچن ــد ای ــن تحقیق ــات ،معط ــوف ب ــه زم ــان
کنونــی و فاقــد رویکــرد آیندهپژوهانــه هســتند ،امــا چــون بــه اینترنــت و رســانههای اجتماعــی
در رابط ــه ب ــا هویته ــای قوم ــی پرداختهان ــد ،ط ــرح آنه ــا در ای ــن بخ ــش ،خال ــی از فای ــده
نخواه ــد ب ــود.
«مهــرداد نامــداری» در ســال  ،۱۳۹۷تحقیقــی را بــا عنــوان «تعامــل در شــبکههای مجــازی
و تأثیــر آن بــر هویــت قومــی ،مطالعــۀ مــوردی قــوم لــک» انجــام داده اســت .هــدف پژوهــش،
بررســی و شــناخت تأثیــر شــبکههای اجتماعــی بــر هویــت قــوم لــک میباشــد .روش پژوهــش،
روش پیمایشــی و از نمونهگیــری تصادفــی طبقـهای اســتفاده شــده اســت .یافتههــای تحقیــق
نشــان میدهــد کــه شــبکههای اجتماعــی مجــازی ،تأثیــر معنــاداری بــر هویــت قومــی دارنــد و
هــر دو ُبعــد هویــت قومــی ،یعنــی تفاخــر قومــی و ارتباطــات قومــی را تحتتأثیــر قــرار میدهــد.
یافتههــای تحقیــق همچنیــن نشــان میدهــد کــه هرچــه میــزان اســتفاده از شــبکههای
اجتماعــی توســط قــوم مذکــور بیشــتر شــود ،هویــت قومــی افــراد هــم قویتــر میشــود و میــزان
تعهــد و تعلــق بــه هویتهــای قومــی افزایــش مییابــد.
«تهمینــه شــاوردی» و «حســین حیــدری» در تحقیقــی بــا عنــوان «شــبکههای اجتماعــی
مجــازی و قومیــت ،فرصتهــا و تهدیدهــای پیــشرو» در ســال  ،۱۳۹۲پژوهشــی انجــام
دادهانــد؛ پژوهشــگران در پــی روشــن ســاختن ابعــاد گروههــای قومــی در شــبکههای اجتماعــی
و همچنیــن فرصتهایــی کــه اســتفاده از ایــن شــبکهها میتوانــد بــرای هویــت و امنیــت ملــی
بهدنبــال داشــته باشــد ،برآمدهانــد .روش پژوهــش در ایــن مطالعــه روش تحلیــل محتــوای
کیفــی بــوده اســت .یافتههــای تحقیــق گویــای آن اســت کــه بازنمایــی فرهنــگ و مطالبــات
قومــی ،افزایــش تــوان و امــکان بســیج قومــی ،پیونــد اعضــای قومــی در نقــاط مختلــف جهــان،
مهمتریــن کارکردهــای شــبکههای اجتماعــی در حــوزۀ قومیــت اســت.
ازجملــه مطالعــات دیگــری کــه در اینزمینــه انجــام شــده اســت ،مطالعــهای اســت
تحتعنــوان «جهانیشــدن ،اینترنــت ،هویــت قومــی مجــازی» کــه محققیــن آن «آذر
رشــتیانی» و «علــی احمــد باومنــد» هســتند ،در ســال  ۱۳۹۲منتشــر شــده اســت .روش پژوهــش،
روش پیمایــش و ابــزار جمــعآوری دادههــا ازطریــق مصاحبــۀ آنالیــن اســت .جامعــۀ آمــاری
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ُ
تحقیــق نیــز کاربــران کردزبــان شــبکۀ اجتماعــی فیسبــوک هســتند .محققــان بــه ایــن نتایــج
ُ
رســیدهاند کــه شــاخصهای قومــی در اینترنــت رو بــه زوال نیســتند .کردهــا از تمــام امکانــات
اینترنتــی بــرای طــرح دیدگاههــا ،مطالبــات ،معرفــی هویــت خــود و حفــظ آن ،اســتفاده
ُ
میکننــد .کردهــا صرفنظــر از آنکــه در کجــای دنیــا قــرار داشــته باشــند ،ازطریــق اینترنــت
بههــم متصــل میشــوند و اینترنــت نقــش انســجام بخشــیدن بــه آنهــا را ایفــا میکنــد .در
ُ
شــبکههای اجتماعــی ،هویــت کــردی وجهــۀ جهانی-محلــی پیــدا میکنــد .آنجــا کــه کاربــران
ُ
کــرد از ایــن رســانه بــرای تقویــت مؤلفههــای هویتــی خــود اســتفاده میکننــد ،وجهــۀ محلــی و
از آنجهــت جهانــی اســت کــه بــا اســتفاده از ایــن شــبکهها  ،فرصتــی پیــدا کردهانــد تــا هویــت و
تاریــخ خــود را در ســطح جهانــی روایــت کننــد.
«ســورین منتــی» و «ســند ا ج بــال روکیــچ» در مقالـهای تحــت عنــوان «متعلــق بــه فضاهــای
جغرافیایــی ،قومــی و اینترنــت» در کتــاب اینترنــت در زندگــی روزمــره در ســال ۲۰۰۲م .ازطریــق
روش پیمایــش در رابطــه بــا روابــط اجتماعــی آنالیــن و آفالیــن در جامعــۀ آمــاری شــامل هفــت
منطقــه از لسآنجلــس ،بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه تفاوتهــای قومــی در فضــای مجــازی
کمتــر مطــرح میشــود.
ً
بهطــور کلــی ،محققــان توانســتهاند بــا روشهــای عمدتــا پهنانگــر (ماننــد پیمایــش) در
ً
نمونههــای نســبتا وســیع ،بحــث تأثیــرات اینترنــت بــر قومیتهــا را مــورد تحلیــل قــرار دهنــد.
ً
بــا توجــه بــه عمــر نســبتا کوتــاه (اینترنــت بهطورکلــی) و رســانههای اجتماعــی نســبت بــه ســایر
رســانهها و همچنیــن فقــر نســبی منابــع و تحقیقــات داخلــی نســبت بــه ایــن رســانه بهویــژه
درمــورد اســتفادۀ اقــوام از ایــن رســانهها و تبعــات آن بــرای اقــوام ،تحقیقــات ارائــه شــده از
ســودمندی منحصربهفــردی برخــوردار هســتند.
ّ
ازنظــر روششناســی وجــه غالــب ایــن تحقیقــات ،کمــی و روش پیمایشــی اســت و ابــزار
آنهــا نیــز پرســشنامه میباشــد .روش پیمایــش بــا توجــه بــه اینکــه میتوانــد مشــکل
دسترســی بــه نمونههــای وســیع را برطــرف کنــد و ازنظــر مســائل آمــاری و تعمیمدهــی از قــدرت
باالیــی برخــوردار اســت ،میتوانــد مفیــد باشــد؛ امــا در رابطــه بــا همیــن موضوعــات میتــوان
از روشهــای کیفــی ،ماننــد مصاحبههــای عمیــق یــا مصاحبــه بــا نخبــگان و روشهــای
آیندهپژوهانــه ماننــد روش دلفــی نیــز اســتفاده کــرد.
 .3مرور نظری و چارچوب مفهومی پژوهش
 .1-3رسانههای اجتماعی
4
رســانههای اجتماعــی کــه بخشــی از رســانههای نویــن ارتباطــی و اطالعاتــی هســتند از
خصلــت مهــم تعاملیبــودن برخوردارنــد کــه رســانههای ارتبــاط جمعــی ماننــد تلویزیــون،
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فاقــد آن بودنــد .رســانههای اجتماعــی در بســتر اینترنــت و بــه علــت پیدایــش وب  ،۲پــا
بــه عرصــۀ وجــود گذاشــتند .در وب  ،۱ارتبــاط تعاملــی نیســت و ارتبــاط در محیــط اینترنــت
یــک ارتبــاط یکســویه بــود؛ امــا وب  ،۲بــه کاربــران ،امــکان میدهــد کــه بــه برقــراری ارتبــاط
دوســویه بپردازنــد و بــرای اولینبــار در تاریــخ رســانهها ،هــر شــهروند بتوانــد خــود بــه تولیــد و
نشــر محتــوای موردعالقــۀ خــود بپــردازد .فنــاوری رســانههای اجتماعــی ،شــکلهای بســیار
متفاوتــی دارنــد کــه ازجملــه میتــوان بــه ســایتهای شــبکههای اجتماعــی ،ماننــد :فیسبــوک
و توئیتــر ،وبال گهــا ،ویکیهــا ،ســایتهای بــه اشــترا کگذاری آنالیــن ویدئــو و عکــس (ماننــد
پینترســت) ،ســایتهای رتبهبنــدی و نشــانهگذاری اجتماعــی و ســایتهای گپزنــی متنــی و
ویدئویــی (ماننــد :اســکایپ) اشــاره کــرد (شــلدون.)۹ :۱۳۹۶ ،
ایندســته از رســانهها در بســتر اینترنــت تجلــی مییابنــد و ویژگیهــای رســانههای
نویــن ارتباطــی ،ماننــد تعاملیبــودن و تولیــد محتــوا توســط خــود مخاطبیــن (کاربرهــا) در
آن بــه بهتریــن شــکل صــورت میپذیــرد .آخریــن تغییــر در فنــاوری رســانه ،بهصــورت تغییــر
از رســانههای ارتبــاط جمعــی بــه رســانههای اجتماعــی میباشــد (مــاری .)35 :2019 ،البتــه
ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه بــا ورود رســانههای تعاملــی ،رســانههای ارتبــاط جمعــی
از بیــن نخواهنــد رفــت .گســترش رســانههای دیجیتــال و تعاملــی باعــث نشــده اســت کــه
ایــن رســانهها بهطورکلــی جایگزیــن رســانههای جمعــی ســنتی شــوند ،بلکــه ایــن رســانههای
جدیــد بــه شــیوههای مختلفــی رســانههای قدیمــی را تکمیــل میکننــد و بــا آنهــا بــه تعامــل
میپردازنــد (هــاروارد.)۱۲۲ :۱۳۹۹ ،
 .2-3هویت و هویتهای قومی
بـرای طـرح مفهـوم هویتهـای قومـی ابتـدا بایـد بـه طـرح مفهـوم هویـت پرداخـت .هویـت،
میتوانـد فـردی یـا اجتماعـی باشـد .هویـت فـردی ،شـامل ویژگیهـای ذاتـی و ویژگیهـای
اکتسـابی انحصـاری اسـت کـه انسـانها را از هـم متمایـز میکند .اما هویـت میتواند اجتماعی
باشـد؛ هویـت اجتماعـی بـه آندسـته از ویژگیهایـی اشـاره میکنـد کـه «مـا» یعنـی گـروه
خاصـی ماننـد :قـوم ،مذهـب ،ملـت ،و ...را از دیگـران متمایـز و بـا خـود همسـان میکننـد .در
همینرابطـه «زیمـل» ازجملـه جامعهشناسـانی اسـت کـه بـه اهمیـت تشـابه و تفـاوت در درک
جوامـع بشـری ،میپـردازد .اهمیـت عملـی انسـانها بـرای یکدیگـر بهوسـیلۀ هـم تشـابهات و
هـم تفاوتهـا درمیـان آنهـا تعییـن میشـود .تشـابه بهعنـوان واقعیـت یـا گرایـش بـه انـدازۀ
تفـاوت مهـم اسـت .در اشـکال متغیرتـر ،هـر دو اصـول مهـم هـر توسـعۀ درونـی و بیرونیانـد.
درواقـع ،تاریـخ فرهنـگ بشـر میتوانـد بهعنـوان تاریـخ کشـمکشها و تالشهای مسـالمتآمیز
بیـن هـر دو درک شـود (زیمـل۳۰ :۱۹۵۰ ،؛ بهنقـل از :جنکیـز.)۲۳ :1397 ،
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هویتهــای قومــی ،در چارچــوب هویتهــای اجتماعــی ،دســتهبندی میشــوند و معمــوًال
بــر جنبــۀ اکتســابیبودن مؤلفههــای تشــکیلدهندۀ آنهــا تأ کیــد میشــود .هویــت قومــی
خردتریــن و شــاید ملموستریــن ســطح تعلــق بــه فرهنــگ مشــترک اســت ،شــامل :ریشــهها
و تاریــخ مشــترک ،آداب و رســوم و زبــان مشــترک ،ســرزمین مشــترک وبهطورکلــی شــیوههای
زندگــی مشــترک بــرای گذرانــدن زندگــی روزانــه (فکوهــی۱۴۱ :۱۳۸۱ ،؛ بهنقــل از :توســلی و
ً
اصلزعیــم .)۸۰ :۱۳۹۰ ،درواقــع ،عمدتــا ویژگیهــای فرهنگــی مشــترک عامــل تمایزدهنــدۀ
گروههــای قومــی از ســایرین میباشــند و تمایــزات قومــی در اثــر آمــوزش ،بــه افــراد گــروه قومــی
یــاد داده میشــود .بخشهایــی از جمعیــت بهواســطۀ ســهیم بــودن در ویژگیهــای فرهنگــی
مشــترک کــه آنهــا را از دیگــران در آن جمعیــت جــدا میســازد ،گروههــای قومــی را تشــکیل
ً
میدهنــد .تفاوتهــای قومــی تمامــا فراگرفتــه میشــوند؛ هرچنــد گاهــی ممکــن اســت طبیعــی
ُ
بهنظــر برســند (گیدنــز ،)۳۰۹ :1383 ،یعنــی اگــر فــردی خــود را کــرد میدانــد ،ایــن تعلــق در
عالــم واقــع ،بیشــتر از آنکــه تحتتأثیــر نوعــی از نــژاد خــاص باشــد ،تحتتأثیــر فرهنــگ و
جامعهپذیــری خــاص اســت کــه فــرد در معــرض آن قــرار گرفتــه اســت و بــه اینواســطه خــود
میــان گروهــی از انســانها بــا
را متمایــز از ســایرین میدانــد .اصطــاح قومیــت ،بــر تمایــز
ِ
گروهــی دیگــر بهواســطۀ مؤلفههــای هویتبخــش ویــژهای داللــت دارد .اصطــاح قومیــت بــه
تفــاوت میــان گروههــای قومــی اشــاره دارد ،بهگون ـهای کــه اعضــای ایــن گروههــا بــر هویــت و
انحصــارات خــود بــر آن تأ کیــد دارنــد (بانکــس.)4 :2005 ،
 .3-3هویتهای قومی ایرانی و مسألۀ همگرایی با ملیت
ً
ایــران ســرزمینی اســت بــا تنــوع قومیتــی نســبتا زیــاد؛ اقــوام مختلــف در طــول تاریــخ در ایــن
حــوزۀ جغرافیایــی در کنــار یکدیگــر زندگــی کردهانــد ،در عیــن اینکــه هرکــدام از آنهــا از
ویژگیهــای خردهفرهنگــی خــود برخــوردار بودهانــد .مهمتریــن گروههــای قومــی در ایــران را
اقــوام :فــارس ،تــرک ،عــرب ،بلــوچ و ترکمــن ،تشــکیل میدهنــد (قاســمی و همــکاران:۱۳۹۰ ،
.)۷۷
درمــورد وجــود یــا عــدم وجــود همگرایــی اقــوام ایرانــی بــا ملیــت ،مناقشــاتی وجــود دارد.
براســاس برخــی از پژوهشهــا میــزان همگرایــی اقــوام بــا ملیــت در تمامــی اقــوام یکســان
نیســت و دارای نوســان اســت؛ بنابرایــن تحقیقــات انجامشــده در زمینــۀ ســنجش میــزان
تعلــق ملــی در بیــن اقــوام گوناگــون کشــور نشــان میدهــد کــه اگرچــه میــزان هویــت ملــی در
بیــن همــۀ اقــوام بــه یــک میــزان نبــوده و دارای مقــداری نوســان میباشــد ،ولــی در بیــن همــۀ
اقــوام ،قــوی و متوســط و بــاال میباشــد (همــان.)۷۵ :
ازســویی دیگــر ایــن مســأله نیــز قابلتوجــه اســت کــه نیروهــای گریــز از مرکــز در اقــوام ایرانــی
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بهویــژه در آندســته از اقــوام کــه در نواحــی مــرزی ســاکن هســتند ،وجــود دارد .بــه هــر روی،
همگرایــی یــا عــدم همگرایــی اقــوام ایرانــی بــا هویــت ملــی ،بحثــی مناقش ـهانگیز اســت .امــا
بهنظــر میرســد کــه مؤلفههایــی ماننــد زبــان مشــترک (زبــان معیــار) مذهــب و ...در پیونــد
اقــوام ایرانــی بــا ملیــت نقــش داشــتهاند؛ هرچنــد کــه درمــورد میــزان آن و مقــدار اســتحکام آن
نمیتــوان بهصــورت نظــری ،بــه صــدور حکــم پرداخــت.
 .4-3رویکردهای نظری متضاد ،نسبت به جهانیشدن
دو رویکــرد کلــی متضــاد نســبت بــه جهانیشــدن وجــود دارد .در یــک رویکــرد کــه معمــوًال
ایــن پدیــده را جهانیســازی نــام مینهنــد ،بــر ایــن نکتــه تأ کیــد میشــود کــه جهــان بهســمت
یکدســتی فرهنگــی و هویتــی مــیرود؛ و رویکــرد دیگــر کــه در عیــن اعتقــاد بــه گســترش
یکســانیها در جهانــی شــدن ،وجــود انــواع جدیــدی از صــور تفــاوت فرهنگــی و هویتــی کــه در
جهــان جهانیشــده تــداوم مییابــد را انــکار نمیکنــد.
در اینجــا تأ کیــد میشــود کــه اینترنــت و رســانههای اجتماعــی ،اینهمــان جهانیشــدن
و تنهــا عامــل جهانیشــدن درنظــر گرفتــه نمیشــوند ،بلکــه فقــط بهعنــوان رســانهای جهانــی
کــه بهعنــوان یــک متغیــر میتوانــد در جهانیشــدن نقــش داشــته باشــد ،مــورد بررســی قــرار
میگیــرد .از ایــنروی ،بحــث رســانههای اجتماعــی در درون رویکردهــای نظــری دربــارۀ
جهانیشدن قرار خواهد گرفت.
نظریــۀ امپریالیســم فرهنگــی ،داعی ـهدار ایــن تبییــن از وضعیــت جهانیشــدن اســت کــه
ً
تقریبــا تمامــی تفاوتهــای فرهنگــی و هویتــی در دل یــک فرهنــگ عــام جهانشــمول کــه
همــان فرهنــگ غــرب اســت ،حــل خواهنــد شــد .ایــن مــوج ،چنــان عظیــم و نیرومنــد اســت
کــه معمــوًال بــا مقاومتــی جــدی روب ـهرو نمیشــود .مقاومــت فرهنگهــا و خردهفرهنگهــای
خــاص موجــود در جوامــع مختلــف اغلــب بــا شکســت روبـهرو میشــوند و در برخــی مــوارد هــم
فرهنگهــای مختلــف بــدون هیــچ مقاومتــی در برابــر فرهنــگ جهانــی تســلیم میشــوند .حتــی
ضدفرهنگهــا و فرهنگهــای مقاومــت نیــز از مقابلــۀ مؤثــر و کارآمــد بــا امپریالیســم فرهنگــی
ناتــوان هســتند و دیــر یــا زود در فرهنــگ جهانــی ادغــام و یــا بــه حاشــیه رانــده میشــوند
(اســکلیر۳۰۲ :۱۹۹۸ ،؛ ݣݣبهنقــل از :گلمحمــدی.)۱۴۲ :۱۳۹۳ ،
شــدن جهــان -مینامنــد هــم
ایــن رویکــرد در راســتای مفهومــی کــه آنرا -آمریکایی
ِ
قابلتوجــه اســت .آمریکاییشــدن جهــان کــه برمبنــای گســترش فرهنــگ تــودهای در
جهــان قــرار دارد ،بــر یکسانســازی جهــان براســاس ارزشهــا و هنجارهــای ســطحی و تنزلــی
ً
نظــام اجتماعــی و اقتصــادی آمریــکا اســتوار اســت .فرهنــگ عامــۀ آمریــکا ظاهــرا تمــام عناصــر
نامطلــوب فرهنــگ تــودهای را دربــر دارد .از آنجــا کــه فرهنــگ تودهای به اعتقــاد عموم از تولید
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ً
و مصــرف انبــوه کا الهــا ناشــی شــده اســت ،تقریبــا میتــوان آمریــکا را مــام فرهنــگ تــودهای
دانســت؛ چــون جامعــه ایــن کشــور یــک جامعــۀ ســرمایهداری اســت کــه بــا ایــن فرآیندهــا در
ارتبــاط اســت .فرهنــگ تــودهای تــا آن حــد از جامعــۀ آمریــکا نشــأت گرفتــه اســت کــه اگــر ایــن
فرهنــگ یــک خطــر تلقــی شــود آنوقــت آمریکاییســازی نیــز بایــد یــک خطــر محســوب شــود
(اســتریناتی.)۴۷-۴۶ :۱۳۸۸ ،
براســاس ایــن رویکــرد نظــری ،تفاوتهــا ازمیــان میرونــد و جهــان یکســره در درون
فرهنــگ غربــی کــه متأثــر از منطــق نظــام ســرمایهداری اســت حــل خواهنــد شــد .میتــوان
بحــث رســانههای اجتماعــی را نیــز در درون ایــن نظریــه قــرار دارد ،بــه اینصــورت کــه ایــن
فناوریهــا نیــز چیــزی جــدا از منطــق نظــام ســرمایهداری بــرای یکسانســازی جوامــع و تســلط
ی و مشــارکتیبودن در ایــن رســانهها
هرچــه بیشــتر بــر آنهــا نیســتند و ویژگیهــای تعاملــ 
ظاهــری اســت و درواقــع نمیشــود از ایــن ویژگیهــا در برابــر ارادۀ معطــوف بــه یکسانســازی
جوامــع در جهانیشــدن ،اســتفادۀ مؤثــری انجــام گیــرد.
اما در جهانیشدن فرهنگ ،داعی ۀ صاحبنظران بر یکسانشدن فرهنگ تمامی نقاط
دنیا و حل یکسرۀ تفاوتها نیست .براساس این داعیه ،یکسانشدن یکسر ه جهان و از بین
رفتن تمامی تفاوتها ،ساده کردن مسأله است .جهانیشدن فرهنگی بدانمعنا نیست که
گرایش روزافزونی بهسوی یک فرهنگ جهانی یکپارچه واحد وجود دارد؛ یعنی عقیدهای
که با تز همگونشدن فرهنگی ازطریق غربیشدن ،که امروزه تعدادی از کشورها به آن
ً
مبتال هستند ،مرتبط میباشد .استدالل جهانیشدن فرهنگی اساسا این است که امروزه
بهواسطۀ رسانههای ارتباط جمعی و جریان مهاجرت انسانها و توریسم و ظهور «فرهنگ
سوم» کارکنان نهادهای اقتصادی و سیاسی جهانی ،بههم پیوستگی فرهنگی فزایندهای در
سراسر جهان بهوجود آمده است (نش .)۷۷ :1390 ،امروزه فرهنگها بههم پیوستگی دارند
و اینامر بهمعنای ادغام و حلشدگی در یک فرهنگ جهانی نیست.
در ایــن بیــن ازجملــه نظریههایــی کــه قابــل طــرح اســت ،نظریــۀ دیالکتیــک خــاص و عــام
اســت .در ایــن نظریــه تأ کیــد میشــود کــه میــان امــر خــاص و امــر عــام در جهانیشــدن یــک
رابطــۀ دیالکتیکــی وجــود دارد؛ بــه اینمعنــا کــه در جهانیشــدن در عیــن ایجــاد عامهــای
فرهنگــی جهانــی ،خاصهــای فرهنگــی بهگونــهای از قــدرت تــداوم برخــوردار میشــوند.
«رولــن رابرتســون» ،واضــع ایــن نظریــه و برجســتهترین نظریهپــرداز جهانیشــدن ،بخــش
عمــدهای از واکنشهــا و اندرکنشهــای فرهنگــی در جهــان معاصــر را سرچشــمه گرفتــه از
دیالکتیــک خــاص و عــام میدانــد .بهنظــر او نیروهــای ادغامگــر و همگونآفریــن ،مکمــل
نیروهــای تفــاوتزا هســتند و جدایــی ناپذیرنــد (رابرتســون۱۷۴ :۱۹۹۲ ،؛ بــه نقــل از:
گلمحمــدی.)۱۴۳ :۱۳۹۳ ،

ظفرعبدالهزاده و همکاران
آیندۀ هویتهای قومی ایرانی با توجه به رسانههای اجتماعی

رابرتســون ،معتقــد بــه همگونــی کامــل جهــان در جهانیشــدن نیســت؛ اگرچــه نیروهــای
همگونکننــده و تأثیــرات آنهــا را انــکار نمیکنــد .جهانیشــدن در درجــۀ نخســت پدیــدهای
فرهنگــی اســت؛ چراکــه بســتری بــرای جهانیشــدن فرهنگهــای خــاص و بومــی و
محلیشــدن عناصــر فرهنــگ جهانــی فراهــم میکنــد .از ایــنرو اســت کــه رابرتســون ،از
عامشــدن امــر خــاص و خاصشــدن امــر عــام ســخن میگویــد (بایــر۲۸ :۱۹۹۴ ،؛ بهنقــل از:
گلمحمــدی.)۱۴۳ :۱۳۹۳ ،
برمبنــای ایــن داعیــه ،فرهنگهــای خــاص ،ماننــد فرهنگهــای بومــی و محلــی
میتواننــد ازطریــق فرآینــد جهانیشــدن ،خــود را عــام کننــد؛ یعنــی خــود را جهانــی کننــد.
خاصهــای فرهنگــی ازطریــق توســل بــه ارزشهــای عــام جهانــی ،در صــدد تــداوم و توســعۀ
خــود برمیآینــد .در اینرابطــه میتــوان بــه برخــی از اقــوام اشــاره کــرد کــه وقتــی ازســوی
دولت-ملتهــا مــورد تبعیــض قــرار میگیرنــد ،بــه نهادهــای حقــوق بشــری مراجعــه میکننــد؛
حقــوق بشــر ،جهانــی و عــام اســت .اقلیتهایــی کــه بیواســطه مقامــات دولتــی خــود بــه
حقــوق جهانــی بشــر متوســل میشــوند تــا وضــع خــود را بهبــود بخشــند ،بومیانــی کــه میکوشــند
بــا توســل بــه ارزشهــای جهانــی و بهواســطۀ شــبکههای فراملــی ،حمایتهــای جهانــی بــرای
تقاضاهــای خــود کســب کننــد و زنانــی کــه مشــکالت زندگــی خــود را در قالــب اصــول فمینیســم
طــرح میکننــد؛ درواقــع در صــدد عــام کــردن امــر خــاص هســتند (آلبــرو۱۴۲ :۱۹۹۶ ،؛ بهنقــل
از :گلمحمــدی.)۱۴۴ :۱۳۹۳ ،
بازســازی کا الهــای فرهنگــی بهگون ـهای کــه در ســطح عــام یــا جهانــی ،مطــرح شــود نیــز
میتوانــد مصداقــی بــرای عــام کــردن امــر خــاص باشــد؛ مثــًا ،ممکــن اســت تران ـهای محلــی
بــا گویــش مازندرانــی بــا موســیقی پــاپ ،اجــرا شــود .عامکــردن امــر خــاص در ایــن نظریــه
بهمعنــای احیــای فرهنگهــای بســت ه ســنتی نیســت؛ بلکــه فرهنگهــای محلــی در وضعیتــی
متفــاوت کــه حاصــل تأثیــر و تأثــر بــا فرهنــگ جهانــی اســت قــرار میگیرنــد و خــود را عــام
میکننــد .البتــه احیــای امــر محلــی و خــاص و بازســازی شــدن تفــاوت و تنــوع ،بههیچوجــه
ً
صرفــا بهمعنــای احیــای فرهنگهــای محلــی و فضاهــای بســتۀ فرهنگــی نیســت .در ایــن
فرآینــد ،فرهنگهــای معیــن خــاص بــودن خــود را بــا بومــی و محلــی کــردن اشــکال فرهنگــی
فراملــی و جهانــی ،بازتولیــد میکننــد (اســمارت۱۴۴ :۱۹۹۳ ،؛ بهنقــل از :گلمحمــدی:۱۳۹۳ ،
 .)۱۴۵در خاصکــردن امــر عــام ،ایــن بحــث مطــرح میشــود کــه عناصــر فرهنگــی جهانــی
در بســترهای فرهنگهــای بومــی و محلــی ،مــورد فهــم و درک محلــی قــرار میگیرنــد .نــوع
دیگــری از دیالکتیــک عام/خــاص یــا جهانی/محلــی ،خاصکــردن امــر عــام یــا خاصکــردن
عامگرایــی اســت .خاصکــردن امــر عــام حکایــت از آن دارد کــه برخــاف نظــر پژوهشــگران
معتقــد بــه امپریالیســم فرهنگــی ،نشــانهها و عناصــر فرهنگــی بــه ســادگی منتقــل نمیشــوند و
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کا الهــای فرهنگــی فرهنگجهانــی معمــوًال رنگوبــوی بســترهای فرهنگــی خاصــی را کــه در
آنجــا مصــرف میشــوند بــه خــود میگیرنــد .درک و دریافــت فرهنگجهانــی بســترمند اســت
و در چارچــوب فرهنــگ خــاص دریافتکننــدۀ تعدیــل و تحــول مییابــد .درواقــع نمادهــای
فرهنگــی عــام بهواســطۀ تاریخهــای محلــی و بســترهای فرهنگــی خــاص ،پاالیــش میشــوند
(دالبــی۱۴۷ :۱۹۹۹ ،؛ بهنقــل از :گلمحمــدی.)۱۴۴ :۱۳۹۳ ،
بــرای مثــال :یــک امــر غربــی ،آنگونــه کــه توســط یــک کانادایــی فهــم و اجــرا میشــود،
توســط فــردی در چیــن فهــم و اجــرا نمیشــود .فرهنگهــای بومــی ،عناصــر فرهنگجهانــی را
در بســتر خــود معنــا میکننــد .در نظریــۀ دیالکتیــک خــاص و عــام ،اعتقــاد بــه یــک پلورالیســم
فرهنگــی در دوران جهانیشــدن وجــود دارد .فرهنگهــا در کنــار یکدیگــر قــرار میگیرنــد ،از
هــم متأثــر میشــوند ،امــا نابــود نمیشــوند .دیالکتیــک جهانی/محلــی حاکــی از آن اســت کــه
در جهــان معاصــر فــرد میتوانــد در رســتورانی در مســکو یــا توکیــو مکدوالنــد بخــورد ،بــدون
آنکــه بــه یــک آمریکایــی تبدیــل شــود (کومــار۱۹۴ :۱۹۹۵ ،؛ بهنقــل از :گلمحمــدی:۱۳۹۳ ،
.)۱۴۶
 .5-3مدل مفهومی از مناقشات نظری

شکل  .1مدل مفهومی

بــا توجــه بهنظریههــای مختلــف و متضــادی کــه در بــاب جهانیشــدن طــرح شــد و بــا توجــه بــه
ماهیــت جهانــی رســانههای اجتماعــی کــه در ایــن تحقیــق در دل نظریههــای جهانیشــدن
مــورد تحلیــل قــرار میگیرنــد ،انتظــار م ـیرود کــه یکــی از صــور موجــود در مــدل ذیــل در عالــم
واق ـعدر آینــده بهوقــوع بپیونــدد.

ظفرعبدالهزاده و همکاران
آیندۀ هویتهای قومی ایرانی با توجه به رسانههای اجتماعی

 .4روش پژوهش
روش پژوهش ،تابعی از هدف تحقیق است و از آنجا که این مطالعه در صدد تبیین پدیدهای
اجتماعـی در زمـان آینـده میباشـد ،از روش دلفـی (یکـی از روشهـای آیندهپژوهانـه) اسـتفاده
شـده اسـت .روش دلفـی ،روش ّ
کمـی و کیفـی اسـت ،ولـی بیشـتر محققـان آنرا یـک روش
کیفـی میداننـد؛ زیـرا همـواره بـر دادههـای میدانـی دسـت اول حاصـل از مصاحبـه تأ کیـد دارد.
بنابراین ،سـهم قضاوت ذهنی بیشـتر از قضاوت عینی و مبتنیبر آمار ،اسـناد و شـواهد خواهد
بـود (مسـعودی .)۲۰۰ :۱۳۹۳ ،در روش دلفـی بـر نظـرات نخبـگان موضوعـات مـورد تحقیـق،
تمرکـز میشـود .بدینترتیـب کـه چـون در مورد برخی موضوعات افرادی هسـتند کـه اطالعات،
دانش و یا تجربۀ بیشـتری از سـایرین دارند ،محقق ازطریق کسـب اطالعات از آنها به انجام
پژوهـش میپـردازد .در ایـن پژوهـش ابتـدا بـا نخبـگان ،مصاحبـه حضـوری انجـام شـده اسـت.
پـس از جمـعآوری پاسـخها ،ایدههـا مـورد تحلیـل و ارزیابـی قرارگرفتهانـد و ایدههـای مشـابه در
درون دسـتهبندیهای یکسـان قـرار داده شـدهاند .نتیجـۀ ایـن مرحلـه حصول  ۳۷ایده اسـت.
از  ۳۷ایدۀ بهدسـت آمده از مرحلۀ مصاحبۀ حضوری ۳۷ ،گویه سـاخته شـده اسـت که در یک
پرسـشنامه طیف لیکرت در اختیار نخبگان قرار داده شـده اسـت و از آنها خواسـته شـده که
میـزان موافقـت یـا مخالفـت خـود بـا هـر ایـده را بـرروی طیـف پنجگزینـهای اعلام نماینـد .پـس
از جمـعآوری دادههـا بـه محاسـبۀ میانگیـن آنهـا پرداختـه شـده اسـت .آندسـته از گویههـا که
میانگین آنها سـه و بیشـتر از آن بودهاند به مرحلۀ (راند) بعدی راهیافتهاند .حاصل محاسـبۀ
میانگیـن  ۳۷گویـۀ پرسـشنامه دور اول ،حصـول  ۲۱گویـه میباشـد کـه از ایـن  ۲۱گویـه دوبـاره
پرسـشنام ۀ لیکرتـی فراهمشـده اسـت و در اختیـار نخبـگان قـرار داده شـده تا میـزان موافقت و
مخالفـت خـود بـا آنهـا را اعلام نماینـد .دادههـای بهدسـت آمـده مـورد آزمونهـای آمـاریای
نظیـر :انحـراف اسـتاندارد ،میانگیـن ،نمـا ،ضریب چولگـی و میانه قرار گرفتهانـد؛ بهطور کلی در
دو رانـد ،پرسـشنامۀ طیـف لیکـرت بـه نخبـگان داده شـده اسـت.
 .1-4جامعه و نمونه
بــا توجــه بــه موضــوع و هــدف پژوهــش ،نــوع نمونهگیــری ،نمونهگیــری هدفمنــد اســت.
انتخــاب در نمونهگیــری بهخاطــر ماهیــت پژوهــش اســت و ایــن پژوهــش ،کیفــی اســت .بــر
اینمبنــا ابتــدا درمــورد اعضــای جامعــۀ نخبــگان تحقیــق شــده اســت و آندســته از نخبــگان
کــه تخصــص و میــزان مطالعــۀ آنهــا بــا موضــوع تحقیــق هماهنگــی دارد ،در نمونــه قــرار
گرفتهانــد .بــر ایناســاس  13نفــر از اســتادان جامعهشناســی ،علــوم ارتباطــات اجتماعــی و
انسانشناســی نمونــۀ تحقیــق را تشــکیل میدهنــد .اســامی و تخصــص اعضــای نمونــه در
جــدول  1آمــده اســت.
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جدول  .1اسامی و تخصص اعضای نمونه.

ردیف
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳

نام استاد
اسماعیل قدیمی
محمد سلطانیفر
غالمرضاجمشیدیها
زهرا اجاق
مهرداد عربستانی
سعید وصالی
امیدعلی مسعودی
مریم رفعتجاه
سمیه شالچی
عطاءاهلل ابطحی
زهرا حضرتی
غالمرضا آذری
امیرمسعود مظاهری

تخصص
علوم ارتباطات اجتماعی
علوم ارتباطات اجتماعی
جامعهشناس
مطالعات فرهنگی
انسانشناس
جامعهشناس
علوم ارتباطات اجتماعی
انسانشناس
جامعهشناس
علوم ارتباطات اجتماعی
جامعهشناس
علوم ارتباطات اجتماعی
جامعهشناس

 .5یافتههای پژوهش
در ایــن بخــش بــه تفســیر و توصیــف جــداول توزیــع درصــدی و آمارههــای توصیفــی پرداختــه
خواهــد شــد؛ ابتــدا تفســیر و توصیــف هــر جــدول میآیــد و ســپس هــر یــک از جــداول.
 .1-5تفسیر و توصیف جدول 2
 )1رســانههای اجتماعــی ،ســبب ابقــاء و تــداوم هویتهــای قومــی در وضعیــت جهانیشــدن
خواهنــد شــد .رســانههای اجتماعــی ،تعاملــی و مشــارکتی هســتند؛ بهگون ـهای کــه مخاطبــان
بــرای اولینبــار در طــول تاریــخ ،خــود میتواننــد بــه ابــراز موجودیــت فــردی و گروهــی خویــش
بپردازنــد .از ایــن رهگــذر ،رســانههای اجتماعــی بهعنــوان ابــزاری بــرای تــداوم اقــوام در
جهانیشــدن ،مورداســتفاده قــرار خواهــد گرفــت.
ردیــف  1جــدول درصــدی بیانگــر ایــن اســت کــه اکثــر پاســخگویان گزینــۀ موافقــم را
انتخــاب کردهانــد .میانگیــن  ،3/85ضریــب چولگــی  -1/605و انحــراف اســتاندارد 0/689
بیانگــر آســانی پاســخگویی و پراکندگــی پاییــن پاسخهاســت.

ظفرعبدالهزاده و همکاران
آیندۀ هویتهای قومی ایرانی با توجه به رسانههای اجتماعی

کمترین ارزش برای عدد  1و باالترین ارزش برای عدد  )76/9( 3است.
 )2در وضعیــت جهانیشــدن ،رســانههای اجتماعــی بهگون ـهای ســبب ایجــاد فرهنگهــا
و هویتهــای تلفیقــی خواهنــد شــد .در وضعیــت جهانیشــدن ،اقــوام نمیتواننــد جــدا از
فرهنــگ جهانــی زندگــی کننــد .آنهــا بخشهایــی از فرهنــگ جهانــی را در رفتــار و آ گاهــی
خــود دخیــل میکننــد و در عینحــال ،عقایــد ،باورهــا و رفتارهــای محلــی و قومــی خویــش را
هــم حفــظ خواهنــد نمــود؛ زیــرا ایــن رســانهها امــکان بازتولیــد و نشــر عناصــر فرهنگــی و هویتــی
را بــه آنهــا میدهــد.
ردیــف  2جــدول درصــدی بیانگــر ایــن اســت کــه اکثر پاسـخگویان گزینــۀ موافقــم را انتخاب
کردهانــد .میانگیــن  ،4/08ضریــب چولگــی  -0/53و انحــراف اســتاندارد  0/641بیانگــر آســانی
پاسـخگویی و پراکندگــی پاییــن پاسخهاســت.
کمترین ارزش برای عدد  1و  2و باالترین ارزش برای عدد  )61/5( 4است.
 )3رســانههای اجتماعــی ،ســبب همزیســتی فرهنگــی اقــوام ایرانــی بــا فرهنــگ جهانــی
خواهنــد شــد .بهواســطۀ حضــور اقــوام در رســانههای اجتماعــی ،اقــوام بــا فرهنــگ ســایر ملــل
آشــنایی پیــدا میکننــد و بــا توجــه بــه ماهیــت کثرتگرایانــۀ ایــن تکنولوژ یهــا ،ظرفیــت
تحمــل دیگــری جهانــی در آنهــا افزایــش مییابــد؛ هرچنــد کــه ایــن رســانهها بــه تنهایــی بــرای
تحقــق ایــن امــر کافــی نیســتنند.
ردیــف  3جــدول درصــدی بیانگــر ایــن اســت کــه اکثــر پاســخگویان گزینــۀ موافقــم را
انتخــاب کردهانــد .میانگیــن  ،3/77ضریــب چولگــی  0/451و انحــراف اســتاندارد 0/439
بیانگــر آســانی پاســخگویی و پراکندگــی پاییــن پاسخهاســت.
کمترین ارزش برای عدد  2 ،1و  5باالترین ارزش برای عدد  )61/5( 4است.
 )4رســانههای اجتماعــی در ایجــاد همزیســتی فرهنگــی اقــوام ایرانــی بــا فرهنــگ
جهانــی ،نقــش محــوری نخواهنــد داشــت و ایــن امــر نیازمنــد نهادســازیهای مدنــی و ایجــاد
فعالیتهــای اجتماعــی خواهــد بــود .رســانههای جریــان اصلــی ،ماننــد رادیــو و تلویزیــون و
نظــام آموزشــی کشــور و ســایر نهادهــای مربوطــه ،بایــد در کنــار رســانههای اجتماعــی ،تســاهل
و مــدارای فرهنگــی را آمــوزش دهنــد و ایــن تســاهل را در اقــوام ایرانــی «نهادینــه» یــا بــه تعبیــری
«درونــی» کننــد.
ردیــف  4جــدول درصــدی بیانگــر ایــن اســت کــه اکثــر پاســخگویان گزینــۀ موافقــم را
انتخــاب کردهانــد .میانگیــن  ،3/15ضریــب چولگــی  -0/342و انحــراف اســتاندارد 0/899
بیانگــر آســانی پاســخگویی و پراکندگــی پاییــن پاسخهاســت.
کمترین ارزش برای عدد 1و  5و باالترین ارزش برای عدد  )46/2( 4است.
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جدول  .2جدول توزیع درصدی و آمارههای توصیفی.
ردیف
1
2
3
4

گزاره
تداوم هویتهای قومی در وضعیت جهانی شدن به
واسطه رسانههای اجتماعی در آینده
تلفیقی شدن فرهنگها در وضعیت جهانی شدن
بهواسطۀ رسانههای اجتماعی در آینده
همزیستی فرهنگی اقوام ایرانی با فرهنگ جهانی
بهواسطۀ رسانههای اجتماعی در آینده
عدم نقش محوری رسانههای اجتماعی در همزیستی
فرهنگی اقوام با فرهنگ جهانی در آینده

بسیار
موافقم

موافقم

بینظرم

مخالفم

کامالً

انحراف

مخالفم

استاندارد

میانگین

نما

ضریب
چولگی

میانه

7/7

76/9

7/7

7/7

0

0/689

3/85

4

-1/605

4

23/1

61/5

15/4

-

-

0/641

4/08

4

-0/53

4

0

76/9

23/1

0

0

0/439

3/77

4

-1/451

4

0

46/2

23/1

30/8

0

0/899

3/15

4

-0/342

3

 .2-5تفسیر و توصیف جدول 3
 )5نقــش رســانههای اجتماعــی در ایجــاد همزیســتی فرهنگــی اقــوام ایرانــی بــا فرهنــگ
جهانــی ،منــوط و مربــوط بــه قدرتهــای سیاســی ملــی و منطق ـهای خواهــد بــود؛ چنانچــه
قدرتهــای سیاســی ملــی و منطق ـهای عنصــر ســتیزهجویی را در اقــوام ایرانــی اشــاعه دهنــد،
رســانههای اجتماعــی ممکــن اســت بهعنــوان عاملــی بــرای تشــدید اینامــر بــهکار گرفتــه
شــوند.
ردیــف  5جــدول درصــدی بیانگــر ایــن اســت کــه اکثر پاسـخگویان گزینــۀ موافقــم را انتخاب
کردهانــد .میانگیــن  ،3/77ضریــب چولگــی 19
 0/065و انحــراف اســتاندارد  0/599بیانگــر آســانی
پاسـخگویی و پراکندگــی پاییــن پاسخهاســت.
کمترین ارزش برای عدد 2و  1و باالترین ارزش برای عدد  )61/5( 4است.
 )6بهواســطۀ رســانههای اجتماعــی ،میــان فرهنــگ اقــوام ایرانــی بــا فرهنــگ ملــی،
همزیســتی فرهنگــی ایجــاد خواهــد شــد .ماهیــت تکنولوژیــک رســانههای اجتماعــی براســاس
تکثــر و تنــوع آراء و عقایــد اســت .عقایــد مختلــف در ایــن فضــا امــکان ظهــور و بــروز پیــدا
میکننــد ،در نتیجــه ظرفیــت تحمــل دیگــری در نــزد اقــوام ایرانــی افزایــش مییابــد؛ هرچنــد
کــه رســانههای اجتماعــی در اینزمینــه بــه تنهایــی کافــی نیســتند.
ردیــف  6جــدول درصــدی بیانگــر ایــن اســت کــه اکثــر پاســخگویان گزینــۀ موافقــم را
انتخــاب کردهانــد .میانگیــن  ،3/23ضریــب چولگــی  - 0/498و انحــراف اســتاندارد 0/832
بیانگــر آســانی پاســخگویی و پراکندگــی پاییــن پاسخهاســت.
کمترین ارزش برای عدد 1و  5و باالترین ارزش برای عدد  )46/2( 4است.
 )7در ایــران اســتفاده از واژۀ دولــت ملــت بهدلیــل عــدم تحقــق پیششــرطهای تاریخــی،
فرهنگــی ،سیاســی و اجتماعــی نادرســت اســت و در شــرایطی میــان اقــوام ایرانــی بــا فرهنــگ
ملــی همزیســتی بهواســطۀ رســانههای اجتماعــی بهوجــود خواهــد آمــد کــه پیششــرطهای
دموکراســی ،جامعــۀ مدنــی و آزادی بیــان محقــق شــده باشــد .دولت-ملــت در مفهــوم مــدرن
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آن ،پدیــدهای غربــی اســت کــه در خاورمیانــه از پیشــینۀ چندانــی برخــوردار نیســت؛ بنابرایــن تــا
تحقــق پارامترهــای آن ،رســانههای اجتماعــی بهتنهایــی نمیتواننــد در همزیســتی فرهنگــی
مؤثــر باشــند.
ردیــف  7جــدول درصــدی بیانگــر ایــن اســت کــه اکثــر پاس ـخگویان گزینــۀ کامــًا موافقــم و
موافقــم را انتخــاب کردهانــد .میانگیــن  ،3/85ضریــب چولگــی  -1/232و انحــراف اســتاندارد
 1/144بیانگــر آســانی پاس ـخگویی و پراکندگــی پاییــن پاسخهاســت.
کمترین ارزش برای عدد  2و باالترین ارزش برای عدد  4و  )3/85( 5است.
جدول توزیع درصدی و آمارههای توصیفی ()2

جدول  .3جدول توزیع درصدی و آمارههای توصیفی.
ردیف
5

6

7

گزاره
نقششر انش ن هش ا تما ش عی دا تیجش د ه زیسششای
فرهنگی تقوتم تیرتنی ب فرهنگ مه نی ،مربششوط بش
قداته ا نی نی ملی و منطق تا خوتهد بود
تیج د ه زیسششای فرهنگششی میش م تقششوتم تیرتنششی بش
فرهنگ ملی ب وتنطۀ ان ن ه ا تما عی دا آینده
ن دانت بودم تناف ده تز وتژه دولت-ملت دا تیششرتم
ب دلیل عدم تحقق پیرشرطه ا نی نی ،تما عی
و ت ایخی و ه چنین زم نی میش م تقششوتم تیرتنششی بش
فرهنششگ ملششی ه زیسششای تیجش د خوتهششد شششد ش
پیرشرطه ا دمو رتتیک تحققی فا ب شد

بسیار
موافقم

موافقم

بینظرم

مخالفم

کامالً

انحراف

مخالفم

استاندارد

میانگین

نما

ضریب
چولگی

میانه

7/7

61/5

30/8

0

0

0/599

3/77

4

0/065

4

0

46/2

30/8

23/1

0

0/832

3/23

4

-0/498

3

30/8

30/8

23/1

0

7/7

1/144

3/85

4

-1/232

4

 .3-5تفسیر و توصیف جدول 4
 )8نقــش رســانههای اجتماعــی در ایجــاد هویتهــای قومــی ایرانــی جداییطلــب محــدود
خواهــد بــود .تحقــق و تشــدید جداییطلبــی قومــی نهفقــط بهدلیــل نقــش ایــن رســانهها،
بلکــه متأثــر از عوامــل سیاســی ،اقتصــادی و اجتماعــی خواهــد بــود.
ردیــف  8جــدول درصــدی بیانگــر ایــن اســت کــه اکثــر پاســخگویان گزینــۀ مخالفــم را
انتخــاب کردهانــد .میانگیــن  ،2/46ضریــب چولگــی  0/175و انحــراف اســتاندارد 0/519
ً 23
نســبتا پاییــن پاسخهاســت.
بیانگــر آســانی پاســخگویی و پراکندگــی
کمترین ارزش برای عدد  4 ،5و  1و باالترین ارزش برای عدد  )53/8( 2است.
 )9چنانچــه حکومــت مرکــزی نســبت بــه اقــوام ایرانــی دســت بــه رفتــار تبعیضآمیــز بزنــد،
رســانههای اجتماعــی بهعنــوان عاملــی مضاعــف در ایجــاد هویتهــای قومــی جداییطلــب
نقشآفرینــی خواهنــد کــرد .رســانههای اجتماعــی شــرط کافــی بــرای جداییطلبــی نخواهنــد
بــود ،بلکــه ایــن رســانهها در صــورت وجــود تبعیــض ،گرایــش بــه جداییطلبــی را تشــدید
خواهنــد کــرد؛ یعنــی بهعنــوان ابــزاری بــرای تحقــق پدیــدۀ مــورد بحــث در بخشهایــی از
اقــوام مورداســتفاده قــرار خواهنــد گرفــت.
ردیــف  9جــدول درصــدی بیانگــر ایــن اســت کــه اکثــر پاســخگویان گزینــۀ موافقــم را
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انتخــاب کردهانــد .میانگیــن  ،3/77ضریــب چولگــی  -1/156و انحــراف اســتاندارد 0/725
ً
بیانگــر آســانی پاســخگویی و پراکندگــی نســبتا پاییــن پاسخهاســت.
کمترین ارزش برای عدد  1و باالترین ارزش برای عدد  )69/2(4است.
 )10رســانههای اجتماعــی در آینــده میتواننــد ســبب بازاندیشــی در برخــی از ســنن قومــی
در ایــران بشــوند .در وضعیــت جهانیشــدن ،اقــوام ایرانــی بــا فرهنــگ ســایر ملــل در رســانهها
ازجملــه در رســانههای اجتماعــی آشــنا میشــوند .ایــن آشــنایی میتوانــد برخــی از ســنتها را
نــزد اقــوام ایرانــی زیــر ســؤال ببــرد و یــا در تغییــر آنهــا مؤثــر باشــد؛ امــا ایــن رســانهها بهتنهایــی
نمیتواننــد چنیــن امــری را تحقــق بخشــند.
ردیــف  10جــدول درصــدی بیانگــر ایــن اســت کــه اکثــر پاســخگویان گزینــۀ موافقــم را
انتخــاب کردهانــد .میانگیــن  ،4/15ضریــب چولگــی  1/143و انحــراف اســتاندارد 0/555
ً
بیانگــر آســانی پاســخگویی و پراکندگــی نســبتا پاییــن پاسخهاســت.
کمترین ارزش برای عدد  1و  2و باالترین ارزش برای عدد  )69/2(4است.
 )11رسوم و اعتقاداتی در اقوام ایرانی وجود دارد که ریشهای و عمیق هستند و بازاندیشی
درمــورد آنهــا ،بهواســطۀ رســانههای اجتماعــی محــدود خواهــد بــود .ایــن بازاندیشــی تنهــا در
ســطح و در ظواهــر اقــوام رخ خواهــد داد .برخــی از رســوم و اعتقــادات آنچنــان عمیــق هســتند
کــه بــه ســادگی تغییــر نمیکننــد و ممکــن اســت اســتفاده اقــوام از رســانههای اجتماعــی فقــط
یکســری ازرفتــار ظاهــری اقــوام را تغییــر دهــد؛ ماننــد :لبــاس پوشــیدن ،ســبک زندگــی و ...امــا
آنهــا در عمــق رفتــار و اعتقــاد بومــی و قومــی باقیبماننــد.
ردیــف  11جــدول درصــدی بیانگــر ایــن اســت کــه اکثــر پاســخگویان گزینــۀ موافقــم را
انتخــاب کردهانــد .میانگیــن  ،3/31ضریــب چولگــی  -0/705و انحــراف اســتاندارد 0/855
ً
بیانگــر آســانی پاســخگویی و پراکندگــی نســبتا پاییــن پاسخهاســت.
کمترین ارزش برای عدد  1و  5و باالترین ارزش برای عدد  )53/8(4است.
جدول  .4جدول توزیع درصدی و آمارههای توصیفی.
ردیف
8

9

10
11

بسیار

گزاره

موافقم
در تیجااهد

محدود بودن نقش رسااهن هااها تماعااه
هویتهها قوم مدتی طلب
در صورت ومود رفاهر تبعیضآمیز حکومت نسبت با
تقوتم ،رسهن هها تماعه در حکم همل مضه ف در
تیجهد هویتهها قوم مدتی طلب ،نقش تیفه خوتهند
کرد
رسهن هها تماعااه در آیناادب ساابب به تندیشا در
برخ ت سنن تقوتم تیرتن خوتهند شد
برخ ت سنن و ت اقهدتت در تقااوتم تیرتنا ریشا تا
هساند و به تندیش در آنهه با وتسا ۀ رسااهن هااها
تماعه  ،محدود خوتهد بود

موافقم

بینظرم

مخالفم

کامالً

انحراف

مخالفم

استاندارد

میانگین

نما

ضریب
چولگی

میانه

0

0

46/2

53/8

0

0/519

2/46

2

0/175

2

7/7

69/2

15/4

7/7

-

0/725

3/77

4

-1/156

4

23/1

69/2

7/7

-

0/555

4/15

4

0/143

4

-

53/8

23/1

-

0/855

3/31

4

-0/705

4

23/1
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 .4-5تفسیر و توصیف جدول 5
 )12اقــوام ایرانــی از تولیــد محتــوای قومــی در رســانههای اجتماعــی ،انگیــزهای بــرای مقاومــت
در برابــر فرهنــگ جهانــی نخواهنــد داشــت .اقــوام در ایــن رســانهها بیشــتر در پــی تعامــل بــا
دیگــری جهانــی هســتند تــا مقاومــت؛ اگرچــه اینامــر مطلــق نیســت .اقــوام ایرانــی آنچــه از
دیگــری جهانــی را مفیــد مییابنــد ،در آ گاهــی خــود دخیــل میکننــد.
ردیــف  12جــدول درصــدی بیانگــر ایــن اســت کــه اکثــر پاســخگویان گزینــۀ مخالفــم را
انتخــاب کردهانــد .میانگیــن  ،2/62ضریــب چولگــی  0/849و انحــراف اســتاندارد 0/769
ً
بیانگــر آســانی پاســخگویی و پراکندگــی نســبتا پاییــن پاسخهاســت.
کمترین ارزش برای عدد  1و  5و باالترین ارزش برای عدد  )53/8( 2است.
 )13اقــوام ایرانــی هــم از روی آ گاهــی و بــرای مقاومــت در برابــر فرهنــگ جهانــی بــه تولیــد
محتــوای بومــی در رســانههای اجتماعــی میپردازنــد و هــم از روی جنبههــای ناآ گاهانــه و
ً
صرفــا بــرای آرامشبخشــی کــه اینامــر بســتگی بــه زمینههــای اجتماعــی ،سیاســی و اقتصــادی
اقــوام خواهــد داشــت .اگــر اقــوام ایرانــی حسکننــد کــه هویــت قومــی آنهــا مــورد تهدیــد و
تمســخر قــرار میگیــرد از آن در رســانههای اجتماعــی دفــاع میکننــد؛ در غیــر اینصــورت،
ً
صرفــا بــرای تفریــح از ایــن رســانهها اســتفاده میکننــد.
ردیــف  13جــدول درصــدی بیانگــر ایــن اســت کــه اکثــر پاســخگویان گزینــۀ موافقــم را
انتخــاب کردهانــد .میانگیــن  ،3/54ضریــب چولگــی  -1/413و انحــراف اســتاندارد 0/776
بیانگــر آســانی پاســخگویی و پراکندگــی پاییــن پاسخهاســت.
کمترین ارزش برای عدد  1و  5و باالترین ارزش برای عدد  )69/2(4است.
 )14رســانههای اجتماعــی میتواننــد در اســتحکام مؤلفههــای هویتــی اقــوام ایرانــی در
آینــده مؤثــر باشــند .بیــان و بازنشــر محتــوای قومــی در رســانههای اجتماعــی ،ســبب میشــود
کــه عناصــر هویتــی قومــی اســتحکام یابــد.
ردیــف  14جــدول درصــدی بیانگــر ایــن اســت کــه اکثــر پاســخگویان گزینــۀ موافقــم را
جدول  .5جدول توزیع درصدی و آمارههای توصیفی.
ردیف
12

13

14

گزاره
عدم وجود انگیزه در اقوام از تولید محتوای قووومد در
رسانههای اجتماعد
جهاند
فرهنگ
ورای مقاومووت در
واهد و بو
برابروی آگو
مقاومتهمدراز ر
برای ایراند
اقوام
برابر فرهنگ جهوواند بووه تولیوود محتوووای قووومد در
رسانههای اجتموواعد خوانوود درداخووت و هووم از روی
جنبۀ ناآگاهانه و برای آرامشبخشد
رسانههای اجتماعد در استحکام مؤلفووههووای قووومد
اقوام ایراند در آینده مؤثر خواهند بود

بسیار
موافقم

موافقم

بینظرم

مخالفم

کامالً

انحراف

مخالفم

استاندارد

میانگین

نما

ضریب
چولگی

میانه

-

15/4

30/8

53/8

-

0/749

2/62

2

0/849

2

-

69/2

15/4

15/4

-

0/776

3/54

4

-1/413

4

7/7

76/9

7/7

7/7

-

0/689

3/85

4

-1/605

4
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انتخــاب کردهانــد .میانگیــن  ،3/85ضریــب چولگــی  -1/605و انحــراف اســتاندارد 0/689
بیانگــر آســانی پاســخگویی و پراکندگــی پاییــن پاسخهاســت.
کمترین ارزش برای عدد  1و باالترین ارزش برای عدد  )76/9(4است.
 .5-5تفسیر و توصیف جدول 6
 )15رســانههای اجتماعــی در صورتــی میتواننــد ســبب اســتحکام مؤلفههــای هویتــی اقــوام
ایرانــی بشــوند کــه فعالیــن قوم ـیای بــرای ایجــاد اســتحکام در آینــده وجــود داشــته باشــند.
رســانههای اجتماعــی فقــط یــک ابــزار هســتند و اینکــه در اســتحکام مؤلفههــای هویتــی
قومــی مؤثــر باشــند یــا نــه ،بســتگی بــه رفتــار کاربــران آنهــا دارد؛ بنابرایــن بایــد در عالــم واقــع،
فعالیــن قومــی بــه نشــر و بازتولیــد محتــوای قومــی در ایــن رســانهها بپردازنــد.
ردیــف  15جــدول درصــدی بیانگــر ایــن اســت کــه اکثــر پاســخگویان گزینــۀ موافقــم را
انتخــاب کردهانــد .میانگیــن  ،3/92ضریــب چولگــی  0/262و انحــراف اســتاندارد 0/494
بیانگــر آســانی پاســخگویی و پراکندگــی پاییــن پاسخهاســت.
کمترین ارزش برای عدد  1و 2و باالترین ارزش برای عدد  )76/9(4است.
 )16اســتحکام مؤلفههــای هویتــی اقــوام بهواســطۀ رســانههای اجتماعــی ،مشــروط بــه
درک حاکمیــت از فضــای جدیــد خواهــد بــود ،بــه اینمعنــا کــه حاکمیــت بایــد تغییــر فضــا
بهوســیلۀ ایــن رســانهها را در سیاسـتهای فرهنگــی خــود اعمــال کنــد؛ یعنــی ســرعت اینترنــت
افزایشیابــد ،اینترنــت بــه روســتاها و مناطــق دور افتــاده انتقــال پیــدا کنــد .سیاســتهای
ایجابــی جایگزیــن سیاســتهای ســلبی شــود تــا اقــوام ایرانــی در وضعیــت جهانیشــدن،
امــکان بیشــتری بــرای بیــان «خــود» داشــته باشــند.
ردیــف  16جــدول درصــدی بیانگــر ایــن اســت کــه اکثــر پاســخگویان گزینــۀ موافقــم را
انتخــاب کردهانــد .میانگیــن  ،3/77ضریــب چولگــی  0/650و انحــراف اســتاندارد 0/599
بیانگــر آســانی پاســخگویی و پراکندگــی پاییــن پاسخهاســت.
کمترین ارزش برای عدد  1و  2و باالترین ارزش برای عدد  )61/5( 4است.
 )17رســانههای اجتماعــی میتواننــد در اســتحکام برخــی از مؤلفههــای هویتــی اقــوام
در آینــده مؤثــر باشــند ،امــا اقــوام بنابــر ضروریــات اجتماعــی و اقتصــادی ،ناگزیــر بــه ایجــاد
تغییراتــی در هویــت و فرهنــگ خــود هســتند کــه درنهایــت فرهنــگ آنهــا را بهســمت فرهنگــی
تلفیقــی خواهــد بــرد .آندســته از آداب و رســوم ،عقایــد و رفتارهــا کــه متناســب بــا روح زمانــه
نیســتند و کارکــرد مفیــد خــود را ازدســت دادهانــد ،بهتدریــج از بیــن خواهنــد رفــت و رســانههای
اجتماعــی در اســتحکام آنهــا نقشــی نخواهنــد داشــت.
ردیــف  17جــدول درصــدی بیانگــر ایــن اســت کــه اکثــر پاســخگویان گزینــۀ موافقــم را
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انتخــاب کردهانــد .میانگیــن  ،3/69ضریــب چولگــی  0/946و انحــراف اســتاندارد 0/480
بیانگــر آســانی پاســخگویی و پراکندگــی پاییــن پاسخهاســت.
کمترین ارزش برای عدد  2 ،1و  5و باالترین ارزش برای عدد  )69/2( 4است.
جدول  .6جدول توزیع درصدی و آمارههای توصیفی.
ردیف

گزاره

بسیار
موافقم

موافقم

بینظرم

مخالفم

کامالً

انحراف

مخالفم

استاندارد

میانگین

نما

ضریب
چولگی

میانه

در صووتر کووف و الین قووت ای بوویای احووم ا
ؤلففهای قت وجتد داشو مف باشو  ،رحووا فهووای
تا حبب احم ا ؤلففهای قت
اجمماع
اقتا اییا بشت

7/7

76/9

15/4

-

-

0/494

3/92

4

0/262

4

16

احم ا ؤلففهای هتیم اقتا اییا و بفواحو ۀ
رحا فهای اجمماع  ،شیوط بووف درح کاکمیو ا
ضای ج ی ختاه بتد

7/7

61/5

30/8

-

-

0/599

3/77

4

0/65

4

17

تا در احم ا بیخو ا
رحا فهای اجمماع
ؤلففهای قت اقتا اییا در آی ه و ؤثی باشو ،
ا ا اقتا ب ابی ضیوریات اجمماع و اقمصادی جبتر
بف ایجاد بیخ ا غیییات در آنها باش کووف در
شتد
های یه گشان لفیق

-

15

69/2

30/8

-

-

0/480

3/69

4

0/946

4

 .6بحث و نتیجهگیری
بهطورکلــی ،یافتههــای تحقیــق نزدیــک بــه نظریــۀ دیالکتیــک خــاص و عــام اســت ،امــا
نظریــۀ امپریالیســم فرهنگــی درمــورد رســانههای اجتماعــی نمیتوانــد از قــدرت تبیینکنندگــی
چندانی برخوردار باشــد؛ زیرا تفاوتها حفظ خواهند شــد و حتی امر عام در بســتر خاصهای
فرهنگــی ،فهــم و بومــی میشــود .نظریــۀ امپریالیســم فرهنگــی ،روابــط پیچیــدهای را کــه در
35ــا جهانیشــدن وجــود دارد ،بــه ســادگی مــورد
مباحــث فرهنگــی و هویتــی جوامــع در رابطــه ب
تبییــن قــرار میدهــد و همینامــر را در رابطــه بــا بحــث رســانههای اجتماعــی در حــوزۀ مفاهیــم
موردنظــر در ایــن مطالعــه ،میتــوان مــورد تأمــل قــرار داد .هویتهــای قومــی ایرانــی ،آنگونــه
کــه نظریــۀ امپریالیســم فرهنگــی مدعــی اســت ،در یــک فرهنــگ جهانــی حــل نخواهنــد شــد؛
بلکــه چنانکــه نظریــۀ دیالکتیــک خــاص و عــام میگویــد خاصهــا از امــکان عامکــردن
خــود بهرهمنــد خواهنــد شــد و عامهــا در ســطح جهــان گســترده میشــوند و حتــی عامهــا در
بســتر شــرایط و زمینههــای محیطــی درک خواهنــد شــد .از ایــنروی میتــوان مدعــی شــد
کــه اســتفاده از رســانههای اجتماعــی بــرای اقــوام وضعیتــی دوگانــه ایجــاد خواهــد کــرد .ذات
فنــاوری رســانههای اجتماعــی مبتنیبــر تکثــر و تعــدد آراء و عقایــد اســت و ایــن درســت برخالف
رســانههای ارتبــاط جمعــی اســت کــه از امکانــات یکدستســازی افــکار ،عقایــد و رفتارهــا
برخــوردار هســتند .از اینمنظــر ،اگــر نتوانیــم بگوییــم تحقــق امپریالیســم فرهنگــی در محیــط
رســانههای اجتماعــی غیرممکــن اســت ،میتــوان گفــت اینامــر بســیار بعیــد بهنظــر میرســد.
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اقــوام ایرانــی بهواســطۀ امکاناتــی کــه رســانههای اجتماعــی در اختیارشــان قراردادهانــد
و خواســت و میــل طــرح منیتشــان ،در فضــای عمومــی بــه طــرح :فرهنــگ ،خواســتهها،
دغدغههــا و مشکالتشــان خواهنــد پرداخــت؛ همچنیــن حتــی از رهگــذر اســتفاده از
رســانههای اجتماعــی میتواننــد امــر جهانــی (عامهــای فرهنگــی) را بومــی کننــد .فرهنگهــا
تاحــدی تلفیقــی شــدهاند .تأثیرپذیــری از ســایر فرهنگهــا در وضعیــت جهانیشــدن ،امــری
بدیهــی اســت و ایــن درحالــی اســت کــه رســانههای اجتماعــی هــم از عناصــر جهانیشــدن
هســتند ،امــا ایــن رســانهها برخــاف نظریــۀ امپریالیســتم فرهنگــی کــه ادغــام جوامــع در یــک
کل منســجم را بهســادگی تبییــن میکنــد ،ماهیــت و کارکــردی دوگانــه دارنــد و ماننــد یــک
شمشــیر دولبــه هســتند کــه ماحصــل اینامــر در برخــی از مــوارد بــه تلفیقیشــدن فرهنگهــا
میانجامــد؛ مثــًا در یــک پســت اینســتاگرامی کــه در هشــتم مــارس کــه «روز جهانــی زن» اســت
ُ
(نشــانی از جهانیشــدن) یــک ســلبرتی ایرانــی کــه متعلــق بــه قــوم کــرد اســت عکســی از دختران
ُ
کــرد بــا لباسهــای کامــًا محلــی را در پیــج اینســتاگرامی خــود بــه اشــتراک میگــذارد و روز زن را
تبریــک میگویــد .در اینجــا نوعــی همزیســتی فرهنگــی ایجــاد شــدهاســت تــا همگونــی کامــل
فرهنگــی؛ بــا اینوجــود اقــوام در معــرض جهانیشــدن هــم قــرار خواهنــد گرفــت و برخــی از
عامهــا در آنهــا تأثیــر خواهــد گذاشــت .هویتهــای قومــی در شــبکههای ارتباطــی مجــازی
بــه برقــراری ارتبــاط بــا یکدیگــر خواهنــد پرداخــت و ســبب تحکیــم خاصهــای هویتــی خویــش
میشــوند و در اینجــا نوعــی از ارتباطــات مســتقیم غیرفیریکــی ایجــاد خواهــد شــد کــه افــراد
هویتهــای قومــی ،اگرچــه ممکــن اســت از نظــر مکانــی و فیزیکــی از یکدیگــر دور باشــند یــا
حتــی در کشــورهای مختلــف زندگــی کننــد ،امــا میتواننــد در لحظــه بــا هــم تعامــل داشــته
باشــند.
در محیــط رســانههای اجتماعــی ،اقــوام ایرانــی بــا دیگــری جهانــی در حالتــی از تســاهل و
مــدارا بــه ســر خواهنــد بــرد و در عیــن حفــظ فرهنــگ خویــش ،بخشهایــی از فرهنــگ جهانــی
را فــرا خواهنــد گرفــت .رســانههایاجتماعی ،کثرتگــرا هســتند؛ بــه اینمعنــا کــه بهدلیــل
ماهیــت تعاملــی و مشــارکتیای کــه دارنــد ،کاربــران بــا عقایــد و نظــرات متفــاوت و متکثــر
در آنهــا بــه تولیــد و بازتولیــد محتــوا میپردازنــد .محیــط رســانههای اجتماعــی ،محیطــی
دموکراتیــک اســت و طــرح مطالبــات از نــوع نــرم و گفتمانــی میباشــد؛ بنابرایــن بــا دیگــری
جهانــی ،همزیســتی فرهنگــی وجــود خواهــد داشــت .در محیــط رســانههای اجتماعــی ،اقــوام
کمتــر بــه یکدیگــر توهیــن میکننــد؛ زیــرا در فضــای آنالیــن ،رفتــار آدمــی مــورد قضــاوت و نظارت
ســایرین قــرار میگیــرد .هویــت در جامعــۀ ایــران ،ماننــد یــک رنگینکمــان اســت؛ زیبایــی
رنگینکمــان در تکثــر رنگهــای آن اســت و اینامــر بهخوبــی در رســانههای اجتماعــی متبلــور
شــده اســت .البتــه بــرای تحقــق همزیســتی عمیــق و ریشـهای اقــوام ایرانــی بــا دیگــری جهانــی،
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فقــط رســانههای اجتماعــی کافــی نخواهنــد بــود ،بلکــه میبایــد ســایر ســازمانها و نهادهــا
اقدامــات شایســتهای را اعمــال کننــد .نظــام آموزشــی بایــد بــه دانشآمــوزان و دانشــجوها
تحمــل دیگریهــای قومــی و مذهبــی را آمــوزش دهــد؛ بــه اینترتیــب کــه اصل فرهنگــی تفاوت
و تســاهل ،درونــی بشــود و رســانههای جریــان اصلــی نیــز میبایــد آمــوزش تفــاوت و تســاهل را
ســرلوحۀ فعالیتهــای فرهنگــی خــود قــرار دهنــد؛ همچنیــن نقــش قدرتهــای سیاســی ملــی
و منطق ـهای نیــز در تحقــق همزیســتی فرهنگــی مؤثــر خواهــد بــود .ایــن قدرتهــا میتواننــد
همزیســتی را تســهیل کننــد یــا مخــل آن شــوند .قدرتهــای سیاســی ملــی و منطقــهای
میتواننــد گرایشهــای ســتیزهجویانه در اقــوام را بهواســطۀ انجــام اقداماتــی خصمانــه
تشــدید کننــد و اگــر دولــت مرکــزی اقدامــات مناســبی انجــام ندهــد ،اینامــر بــرای امنیــت ملــی
میتوانــد ایجــاد خطــر کنــد؛ بهعبــارت دیگــر ،رســانههای اجتماعــی بهخودیخــود باعــث
ایجــاد همزیســتی نمیشــوند ،بلکــه متغیرهــای دیگــری در تحقــق همزیســتی دخیــل هســتند.
رســانههای اجتماعــی در ایجــاد هویتهــای قومــی جداییطلــب از دولت-ملــت نقــش
چندانــی نخواهنــد داشــت؛ بلکــه عواملــی فراتــر از رســانههای اجتماعــی ،ماننــد بازنمایــی
غلــط اقــوام در رســانههای رســمی ،دیدهنشــدگی اقــوام در رســانههای رســمی ،تبعیضهــای
اقتصــادی ،اجتماعــی وسیاســی از دالیــل عمــدهای خواهنــد بــود کــه ســبب ایجــاد پدیــدۀ
مذکــور در بخشهایــی از اقــوام خواهنــد شــد؛ چنانچــه ،طــوری رفتــار شــود کــه برخــی از اقــوام
احســاس کننــد کــه ســایرین از برخورداریهــای مــادی و معنــوی بیشــتری متنفــع میشــوند،
گرایــش بــه جداییطلبــی در آنهــا ایجــاد خواهــد شــد و در اینجــا رســانههای اجتماعــی فقــط
عامــل مضاعــف خواهنــد بــود.
رســانهها بخشــی از فرآینــد مدرنیزاســیون هســتند و رســانههای اجتماعــی نیــز از اینامــر
مســتثنی نیســتند؛ بنابرایــن رســانههای اجتماعــی ســبب ایجــاد بازاندیشــی در بخشهایــی از
عقایــد و رفتارهــای هویتهــای قومــی خواهنــد شــد ،امــا ایــن بهمعنــای از بیــن رفتــن فرهنــگ
و هویــت قومــی آنهــا نخواهــد بــود ،بلکــه آندســته از عقایــد و رفتارهایــی کــه غلــط هســتند
و بــا مقتضیــات زمانــه ســازگاری ندارنــد از بیــن خواهــد رفــت؛ البتــه ذکــر ایــن مهــم ضــروری
اســت کــه رســانههای اجتماعــی فقــط یکــی از ابزارهــای بازاندیشــی هســتند و ســایر نهادهــا
ماننــد نظــام آموزشــی و رســانههای جریــان اصلــی نیــز بایــد در اینامــر تالشهــای هدفمنــد
انجــام دهنــد .بــا اینوجــود ،ســنن و اعتقاداتــی وجــود دارنــد کــه ریش ـهای و عمیــق هســتند
و بهســادگی مــورد بازاندیشــی قــرار نخواهنــد گرفــت؛ بــه هــر جهــت بازاندیشــی و تحقــق آن در
کوتاهمــدت و بــدون برنامهریــزی انجــام نمیپذیــرد.
تولیــد محتــوای قومــی توســط اقــوام ایرانــی در رســانههای اجتماعــی ،بــدون وجــود انگیــزۀ
مقاومتــی در برابــر فرهنــگ جهانــی نخواهــد بــود و اینامــر مطلــق نمیباشــد؛ بــه اینمعنــا کــه
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اقــوام هــم از روی مقاومــت در برابــر فرهنــگ جهانــی بــه تولیــد محتــوای بومــی در رســانههای
ً
اجتماعــی خواهنــد پرداخــت و هــم اســتفادۀ آنهــا از رســانههای اجتماعــی ،صرفــا جهــت
آرامــش بخشــی و تفریــح خواهــد بــود .یکــی از کارکردهــای رســانهها تفریــح و گریــز از واقعیــت
اســت کــه اقــوام ایرانــی هــم ماننــد ســایر کاربــران ایرانــی ایــن رســانهها بــا چنیــن انگیــزهای از
ایــن تکنولوژ یهــا اســتفاده میکننــد .امــا ایــن همــۀ ماجــرا نیســت؛ در جاییکــه اقــوام ایرانــی
احســاس کننــد کــه فرهنــگ و هویتشــان رو بــه تضعیفشــدگی بهواســطۀ فرهنــگ جهانــی
قــرار خواهــد گرفــت ،بــا انگیــزۀ مقاومــت در برابــر فرهنــگ جهانــی بــه تولیــد محتــوای قومــی
خواهنــد پرداخــت.
اقــوام ایرانــی بهواســطۀ رســانههای اجتماعــی در آینــده میتواننــد مؤلفههــای هویتــی
خویــش ،ماننــد :زبــان ،گویــش ،هنرهــا ،آداب و رســوم ،ادبیــات و موســیقی خــود را اســتحکام
ببخشــند؛ امــا رســانههای اجتماعــی ،فقــط یــک ابــزار هســتند و نحــوۀ اســتفاده از ایــن ابــزار
اســت کــه مهــم میباشــد .اینکــه رســانههای اجتماعــی در آینــده میتواننــد بــه اســتحکام
مؤلفههــای هویتــی اقــوام ایرانــی منجــر شــوند بســتگی بــه نحــوۀ اســتفادۀ اقــوام از ایــن
رســانهها و وجــود فعــاالن قوم ـیای (کــه برایشــان ،امــر اســتحکام ایــن مؤلفههــا مهــم باشــد)
برمیگــردد .همچنیــن اینامــر نیازمنــد درک واقعبینانــه حاکمیــت از فضــای جدیــد کــه
بهواســطۀ رســانههای اجتماعــی حــادث شــده اســت و اتخــاذ سیاسـتهای فرهنگــی مناســب
اســت .بهجــای تأ کیــد بــر یکسانســازی مطلــق فرهنگــی بایــد بــر سیاســت فرهنگــی وحــدت در
کثــرت تأ کیــد شــود؛ زیــرا جامعــۀ ایــران حداقــل ازنظــر قومــی کــه در ایــن مطالعــه مدنظــر اســت،
جامعــهای متکثــر میباشــد و نادیــده گرفتهشــدن اقــوام توســط رســانههای جریــان اصلــی،
امــری خطرنــاک اســت .اقــوام ایرانــی بایــد احســاس کننــد کــه جزئــی از یــک کل هســتند و
ایــن کل ،کشــور ایــران اســت؛ اگرچــه اقــوام ایرانــی نســبت بــه ایرانــی بــودن خــود دارای ِعــرق
هســتند و کشــور خــود را دوســت دارنــد ،امــا اگــر احســاسکنند کــه دیــده نمیشــوند ،حداقــل
بخشهایــی از آنهــا بهســمت گریــز از مرکــز ســوق داده خواهنــد شــد و ایــن حالــت در شــرایطی
کــه رســانههای تعاملــی پــا بــه عرصــۀ وجــود گذاشــتهاند ،بیشــتر میتوانــد ایجــاد خطــر کنــد؛
زیــرا ایــن رســانهها بــا توجــه بــه ویژگیهــای تکنولوژیکــی خــود کــه مخاطبــان (کاربــران) را
قدرتمنــد میکننــد ،میتواننــد جنبههــای بســیج قومــی ،حــس مقاومتطلبــی قومــی و ایجــاد
هماهنگــی میــان اعضــای اقــوام کــه ازنظــر مکانــی از هــم دور هســتند را فراهــم کننــد و در
نابســامانیهای قومــی و کشــوری نقــش ایفــا کننــد.
از امکانــات رســانههای اجتماعــی میتــوان در راســتای حفــظ و تــداوم هویتهــا قومــی
ایرانــی اســتفاده کــرد یــا از ایــن رســانهها در راســتای ادغــام هویتهــا و فرهنگهــای بومــی در
فرهنــگ جهانــی بهــره گرفــت؛ بنابــر ایــن در راســتای حفــظ و تــداوم اقــوام بهتــر اســت کــه ابتــدا

345

ظفرعبدالهزاده و همکاران
آیندۀ هویتهای قومی ایرانی با توجه به رسانههای اجتماعی

ســواد رســانهای اقــوام را افزایــش داد تــا اوًال در محیــط رســانههای اجتماعــی کمتــر تحتتأثیــر
فرهنگهــای بیگانــه قــرار بگیرنــد؛ یعنــی در عیــن اســتفاده از محتــوای جهانــی ایــن رســانهها
و مطلعشــدن از عناصــر فرهنگــی ســایر کشــورها و ملتهــا دچــار از خودبیگانگــی فرهنگــی
نشــوند و بتواننــد خــوب را از بــد و صحیــح را از ناصحیــح تشــخیص دهنــد .ســواد رســانهای
ً
بــا توجــه بــه قدرتمنــد ســاختن مخاطبــان میتوانــد ایــن وظیفــۀ مهــم را انجــام دهــد .ثانیــا
بــا اعتمادبهنفــس و افتخــار بــه بیــان هویــت قومــی خویــش و مؤلفههــای تشــکیلدهندۀ آن
بپردازنــد؛ بــهاینمعنــا کــه از ابــراز ویژگیهــا و عناصــر فرهنــگ قومــی خــود نهتنهــا شــرمنده
نباشــند؛ بلکــه بــا افتخــار بــه بیــان و معرفــی و حتــی ترویــج آنهــا بپردازنــد .ازســویی دیگــر ،الزم
اســت ســرعت اینترنــت افزایشیابــد و مناطــق محــروم و دورافتــاده نیــز از اینترنــت برخــوردار
شــوند تــا اقــوام بیشــتر بتواننــد بــه بیــان و بازتولیــد خویشــتن خویــش بپردازنــد .اینامــر بــه
شــرایط زیرســاختی تکنولــوژی مربــوط میشــود و امیــد اســت کــه تغییــرات موردنیــاز حاصــل
شــود .در عصــر جهانیشــدن راه مقابلــه بــا یکدستســازی فرهنگــی و هویتــی ،نــه اتخــاذ
رویکردهــای ســلبی ،بلکــه رویآوردن بــه رویکردهــای ایجابــی اســت تــا بتــوان خــود و فرهنــگ
خــود را در ســطح جهانــی بیــان و معرفــی کــرد و در دیالکتیــک خــاص و عــام ،حرفــی بــرای گفتــن
داشــت.
پینوشتها
1. Ethnic identities
2. Social media
3. Globalization
4. New media
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