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 چکیده

کارهایی ی راهو ارائههویت ملی ایران برای  شدن و فضای مجازیفرایند جهانی ناشی از هایبررسی چالش ،رسالههدف این      

بر  شدنعنوان ابزار جهانیبه ازی، بررسی بازتاب تاثیرات فضای مجعبارتی هدف پژوهشباشد. بهیم هاچالش جهت مقابله با آن

شدن و فضای هانیعنوان متغیر وابسته و ج، هویت ملی ایران بهجادر این .باشدمی نگی صیانت از این هویتو چگوهویت ملی ایران 

شدن و تاثیر جهانیبررسی  منظوربه تحقیق در این .اندمتغیر مستقل درنظر گرفته شده عنوانها نیز بههای ناشی از آنمجازی و چالش

 هایدیدگاهاز  ارکان هویت ملی ایران مربوط به در بحث ،آنتونی گیدنز و استوارت هال هایاز نظریه هویت ملی فضای مجازی بر

هویت ملی در ی دهندهشکلعنوان یکی از ارکان )به نیز در رابطه با چگونگی مواجهه با مدرنیته و حسین بشیریه و فرهنگ رجایی

ی هاروشبوده و  لحاظ نوع پژوهش، کاربردیپژوهش حاضر به بهره برده شده است. از دیدگاه محمد عابد الجابری ایران(

 باشد.می «کمی»و « تبیین علی»، «تحلیلی-توصیفی» در آن نیز شدهرفتهگکاربه

های علوم گران رشتهمندان و پژوهشحاضر به یکی از محورهای اصلی مطالعه اندیشطورکلی موضوع هویت ملی درحالبه     

اصلی  انسانی ازجمله علوم سیاسی تبدیل شده است. هویت ملی عاملی مهم در ایجاد وحدت و همبستگی ملی در جامعه و از مفاهیم

امنیت و ثبات در جوامع دارد. این مسئله درکنار تاثیرات  اجتماعی بوده و ارتباط عمیقی نیز با مقوله –دهنده به نظم سیاسی مشروعیت

شدن و فضای مجازی بر هویت ملی در ایران همچون سایر جوامع، انجام تحقیق درباره هویت ملی را انکارناپذیر فرایند جهانی

 وضوعبه م نسبت توجه محققان ی که موجبعوامل مختلف ازمیان امروزه ،این پژوهشباور به میت ساخته است.ضروری و حائزاه

د که تاثیرات خو باشدشدن، فرایندی منسجم و یکپارچه میجهانی .باشدمی بقیه از ترمهمشدن نقش فرایند جهانی، اندی شدهملهویت 

ای هگیری هویتشکل اتموجب سوتوانسته است ازیکاین فرایند  شان داده است.ن مختلف ازجمله هویت ملی هایرا در عرصه

با  در جوامع مختلف راکه این مسئله هویت ملی  کند را تقویت )قومی(فروملیهای دیگر هویتازسویو  را فراهم نمایدفراملی 

اتی از خود برجای تاثیر توانسته است چنینی مختلفی ازطریق ابزارها شدنجهانیجاست که نکته این .چالش مواجه ساخته است

اثیرات اساسی آن در عصر گستردگی و فراگیربودن فضای مجازی و تطورکلی به باشد.ها میترین آناز مهم بگذارد که فضای مجازی

راملی و های فهای ملی یعنی هویتشدنِ الگوهای هویتی دیگری غیر از هویتگیری، تقویت و برجسته، موجب شکلشدنجهانی

ها درمیان سطوح هویتی مذکور و شکاف و های فروملی و درنتیجه، ایجاد تزلزل در تعیین و انتخاب ترجیحات و اولویتهویت

 لی در بسیاری از جوامع گشته است.تعارض هویتی و تضعیف هویت م

 و ساختارهاون ندارند و این تاثیر باتوجه به شدن و فضای مجازی تاثیر یکسانی بر جوامع گوناگکه جهانی داشتشاره ا باید البته     

یافته برخوردار نبوده های مناسب و توسعهکه از ساختارها و ظرفیت اساس کشورهاییبراین باشد.متفاوت می ها،های داخلی آنظرفیت

شدن و فضای مجازی جهانیاز های ناشی چالش تر در معرضبیشد، ها دارنو سلبی به این پدیده نگاهی بدبینانهشان سیاسی نظامو 

 ند. گیرهویت ملی قرار می در عرصه

های ناشی از فرایند امروزه با چالش هویت تاریخی و کهن نیز عنوانهویت ملی ایران بهاست که  آن جااین در این مهمنکته      

و ویایی، تداوم پ توانسته اشطوالنی یختار طولدر  ، هویتی است کههویت ملی ایران .مواجه شده است شدن و فضای مجازیجهانی



 

 ز

دو بُعد اول،  که ،تشکیل شده است ایران باستان، اسالم و مدرنیته الیه یا بُعد اصلیِ سه  از هویتکند. این خویش را حفظ  موجودیت

های هویت کهای گونههب توان کشوری چندقومی یا دارای تنوع قومی دانستایران را می ،براینعالوه باشند.میتر تر و اصیلقدیمی

میان هویت ملی و هویت قومی درطول تاریخ ایران، تعارض و  طورکلیبهوجود دارد.  این سرزمین قومی متعددی در ذیل هویت ملی

بسیاری در شرایط کنونی،  جا آن است کهمسئله اساسی در این صورت توامان ایجاد شده بودند.ناسازگاری وجود نداشته و این دو به

 اند.هویت ملی خود قرار گرفته ی اساسی پیرامونهاشدن و فضای مجازی، درمعرض پرسشی مواجهه با جهانیمردم ایران درنتیجه از

شان از مردم ایران در زندگی روزمره حاضر بسیاریکه درحال ندای آندهندهایران نشانی امروزِ عهجامهای واقعیتدیگر، عبارتیبه

شان های آنان در رابطه با هویت ملیموجب دگرگونی و تحول در نگرش اند که همین مسئلهای مذکور قرار گرفتههپدیده تاثیرتحت

  شده است.

شان هویت ملی ترِابعاد اصیلآنان نسبت به  گرایشتوانسته است بر سو ازیک ،کاربران ایرانی ازسوی فضای مجازیکارگیری به     

دیگر ملی و هویت جهانی بیفزاید و ازسوی ها نسبت به بُعد مدرن هویتبر گرایش آن گذاشته و اثیر منفیت یعنی ایرانیت و اسالمیت

خاطر آنان نسبت به بر احساس تعلقشان شده و های قومی نسبت به هویت قومیموجب افزایش گرایش شمار زیادی از اعضای گروه

 تواند به تضعیفمی درنهایت ،و تحوالت هویتی فوق در کشور وضعیت استمرار ،دهنگارنبه اعتقاد  تاثیر منفی بگذارد. شانهویت ملی

های مطلوب و کارآمد ازسوی دولت سیاست و اجرای ، تدویناین مسئله بیانجامد.هویت ملی ایران  های ایرانی و اسالمی وارزش

 ضروری ساخته است.را  ایران جمهوری اسالمی

های تر تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته و برای سنجش تاثیر فضای مجازی بر نگرشو مطلوب یجهت فهم عین پژوهش،این  در     

نامه بهره برده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل از روش پیمایشی و تکنیک پرسش اعضای جامعه ایران نسبت به هویت ملی

های تلگرامی و اینستاگرامی و ها ازطریق کانالترسی به آنی آنالین است که دسنامهدهندگان به پرسشنفر از پاسخ 812

 Googleفرمز )-افزار برخط گوگلی آنالین با نرمنامههای پیمایش ازطریق طراحی پرسشداده الکترونیک صورت گرفت.پست

Formsها در صورت که، دادهاین. بههای آماری استفاده شده استای از روشها از مجموعهمنظور تحلیل دادهاند. به( گردآوری شده

ای از ( منتقل گشتند. بخش عمدهSPSSاس پی اس اس ) افزار( وارد شده و سپس برای تحلیل به نرمExcelافزار اکسل )ابتدا در نرم

های مختلف همبستگی انجام شدند. همچنین برای بینش ( و آزمونGoodness of Fitهای نیکویی برازش )ها با آزمونتحلیل

 and Spearman'sکندال تائو و اسپیرمن )  های همبستگی( و ضریبχ2های کای دو )ها، آزمونتر نسبت به ماهیت دادهیشب

Kendall's tau) بندی کلی دادهگشا بودند. برای جمعراه( ها نیز از تحلیل عاملیConfirmatory Factor Analysis استفاده )

 شد.

ی هویت ملی فضای مجازی برا شدن وفرایند جهانی ساسی کههای ارغم چالشعلیاین باور است که بر  تحقیق حاضرطورکلی به     

ها پرداخته و چالشآن  ، به مقابله باذیلهای تواند با اتخاذ تدابیر و سیاستدولت جمهوری اسالمی می، اندایران ایجاد نموده

تدابیر و این  صیانت نماید؛ کشور هویت ملی از شان افزوده ویت ملیوجامعه ایران نسبت به کلیت هاعضای بر گرایش وسیله بدین

شی در قبال ارکان اتخاذ نگاه گزینعدم، های آنگیری از فرصتو بهره شدنی منطقی با فرایند جهانیمواجهه :ها عبارتند ازسیاست

های نمودن زمینهیت زندگی افراد جامعه، فراهمکارگیری سیاست وحدت در کثرت در زمینه اقوام، ارتقای کیف، بههویت ملی ایران



 

 ح

و اتخاذ راهبرد های آموزشی های هویتی مناسب در نظامتر اعضای جامعه، تدوین و اجرای سیاستفعاالنه اجتماعی-سیاسی مشارکت

 از امکانات فضای مجازی.گیری ای منطقی و بهرهرسانه

 .قومی هویت ،فراملی)مدرن( هویتازی، شدن، فضای مججهانی هویت ملی ایران،ها: واژهکلید
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     . طرح مسأله 7

 و ایرانهویت ملی  شدن و فضای مجازی برایهای ناشی از فرایند جهانیچالش بررسی ،الههدف این رس     

تاب تاثیرات فضای ، بررسی بازپژوهش هدف عبارتیبه. باشدمی هاچالش جهت مقابله با آن کارهاییی راهارائه

 استدالل جااین درباشد. می یتصیانت از این هوبر هویت ملی ایران و چگونگی  شدنعنوان ابزار جهانیبه مجازی

های اساسی مواجه را با چالشهویت ملی ایران ، ای مجازیطریق فضازتوانسته است شدن جهانیاین است که 

و  شدن و فضای مجازیجهانی متغیر وابسته وعنوان بهی ایران هویت مل ،حاضر در تحقیقاساس براین .نماید

 .درنظر گرفته شده است متغیر مستقلعنوان نیز به هاهای ناشی از آنچالش

 در اروپای عصر مدرن و حوالت سیاسی و اجتماعی عمیقمحصول ت هویت ملی مباحث پیرامونطورکلی به     

از نیمه  این مفهوم باشد.بعد از جنگ جهانی دوم میدر مقطع زمانی فرایند استعمارزدایی در کشورهای جهان سوم 

به یکی از محورهای اصلی  حاضرو درحالشد « خصیصه ملی»و « وخویخلق»بیستم جایگزین مفاهیم  دوم قرن

هویت ملی است. های علوم انسانی ازجمله علوم سیاسی تبدیل شده گران رشتهمندان و پژوهشاندیش مطالعه

در ایجاد وحدت و  ع، سیاست و فرهنگ دارد، عاملی مهماجتما هایای که در حوزهکنندهدلیل نقش تعیینبه

 ازطرفی .شوداعی محسوب میاجتم –دهنده به نظم سیاسی مفاهیم اصلی مشروعیت عه و ازهمبستگی ملی در جام

 جوامع دارد.در امنیت و ثبات  با مقوله یعمیق این مفهوم ارتباط

 ،حوزه نظامی برکه عالوهطوریبه به خود گرفته است نسبت به گذشته تریمعنای فراخ امروزه مفهوم امنیت     

معنای حفظ هویت نگی بهان، امنیت فرهمیشود که دراینو ... را نیز شامل می اجتماعی، فرهنگی، سیاسی هایحوزه

های بنیادینی است که بقای یک هویت ملی و معنای حفاظت از ارزشامنیت فرهنگی به .باشدجامعه میملی 

شود که دولت بتواند از هویت ملی کشور محافظت کند اعتالی آن ابتنا بر آن دارد. امنیت فرهنگی زمانی حاصل می

ای منظر هویت ملی نقطهازاینهای سازگار با این هویت توانا باشد. سازی ارزشیبردن فرایند درونو در پیش
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های تواند به بحراناساس پیدایش بحران در عرصه هویت ملی میبراین کانونی برای بقا و قدرت ملی است.

های نگی نظامامنیت فرهطورکلی به دیگری نظیر بحران وحدت و یکپارچگی و بحران ثبات نظام سیاسی بیانجامد.

معنا که گفتمان فرهنگی مردم با گفتمان فرهنگی ها است. بدینسیاسی مستلزم بازتولید گفتمان فرهنگی حاکم بر آن

ه امنیت فرهنگی یعنی تداوم حس افراد ب ،دولت سازگار باشد و مردم آن را درونی ساخته باشند. در معنایی کلی

ی در مناسبات میان گارهای فرهنگی، عدم ناسازهویتآمیز خردهلمتزیستی مسااجتماعی موجود، هم-نظام فرهنگی

 –هویتی حاکم، عدم اضطراب درخصوص پایداری سبک زیستی اجتماعی -جامعه و افراد با الگوهای فرهنگی

رسومی که و، اخالقیات و آدابمذهب ،باورهاها، ویتی و آسودگی درخصوص تداوم ارزشفرهنگی مسلط، ثبات ه

گردد دادهایی پدیدار میها و رختاثیر بحراناست؛ بنابراین ناامنی هویتی تحت فظ همبستگی اجتماعیمعطوف به ح

های شود و به گسستفرهنگی و هویتی میکه ضمن اثرگذاری بر بسیاری از افراد متوجه بقا و موجودیت پایدار 

داد یا روندی که اثری ورد. هر رخآپدید می خصوص منابع هویتی را، اضطراب درانجامد و درنتیجههویتی می

فرهنگ و هایی که به کشور .تی استتهدید هوی ،گر بر الگوهای سنتی و پایدار فرهنگ و هویت داشته باشدویران

م دارند و های روزمره مردهای جاری و عادتهند تمایل زیادی برای تداوم رویهدهویت خویش ارزش حیاتی می

های روزمره ها و رویهبه این شدت و حدت به عادت حکومتی . بنابراین وقتیشمارندآن را هدف غایی خود می

دچار اضطراب و احساس ناامنی کند و ت و وقفه را نیز تهدید قلمداد میترین گسس، کوچکمتعهد است

تدریج به طورکلیبهبیند. ها میها و رویهبندی عمیق به این عادترا در پایزیرا امنیت خود  ،شودشناختی میهستی

یابد، اثرگذاری آراء و عقاید ناشی از آن الگوها که نفوذ الگوهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه افزایش می

یابد، که ها و راهبردهای سیاسی و فرهنگی موجود فزونی میبردن ارزششود و درنتیجه، میزان زیرسئوالبیشتر می

طلبیدن حاکمیت دولت و انسجام اجتماعی را درپی مبارزهبه این امر ایجاد شکاف میان مردم و حکومت و

حاضر پدیده این پژوهش، درحال(. از دیدگاه 1394؛ خسروی، 1397و گرشاسبی،  دارد)ر.ک: کریمی مله

های را با چالشالگوهای سنتی و پایدار هویتی در جوامع مختلف ترین عاملی است که توانسته مشدن، مهجهانی

  .ازداساسی مواجه س

گرفتن شده است که شتابهویت ملی موضوع  بهدر سطح جهانی مسائل مختلفی باعث توجه طورکلی امروزه به     

سه -دودر یژه وبه) بعدای است که از نیمه قرن بیستم بهپدیده شدنجهانی. باشدترین آنها میشدن مهمفرایند جهانی

 کهطوریبه ،بگذارداثیر تدر جوامع مختلف  بشریندگی ز های گوناگونرصهع برتوانسته است  (دهه اخیر

خود  یده و به حیاتبه زندگی خویش معنا و مفهوم بخش ،بدون توجه به آنتواند ای نمیهیچ جامعهحاضر درحال
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 ،حاضر تحقیق باشد.هویت ملی میحوزه  شدن تاثیر پذیرفته است،هانیهایی که از جادامه دهد؛ یکی از عرصه

های تدریج تاثیرات خود را در حوزهداند که بهمی ی منسجم و یکپارچهمثابه یک پروسه یا فرایندرا به شدنجهانی

سو موجب شدن توانسته است ازیک، جهانیازمنظر این پژوهش. دهدداده و می نشان ازجمله هویت ملیمختلف

را تقویت نماید که این مسئله هویت های فروملی)قومی( دیگر هویتهای فراملی گردد و ازسویگیری هویتشکل

 ازطریق ی مذکورپدیده جا آن است که،در این نکته مهم ملی را در جوامع مختلف با چالش مواجه ساخته است.

، که معرض بازتعریف دوباره قرار دهدرا در آنرا درنوردیده و  هویت ملی توانسته است قلمروی ابزارهای مختلف

 رود.شمار میبه هاترین آناز مهم های اجتماعی تلفن همراه(ره، اینترنت و شبکهماهوا )شامل: فضای مجازی

این  ندارد و بر جوامع گوناگون تاثیر یکسانیشدن جهانیکه  است به آن توجه داشت این که باید اینکته     

 روازاین د.باشت می، متفاوهای داخلی کشورهاساختارهای سیاسی و اجتماعی و ظرفیتباتوجه به  تاثیرگذاری

های ناشی از فرایند تر با چالشبیش، برخوردار نیستند یافتههای مناسب و توسعهجوامعی که از ساختارها و ظرفیت

 شوند.مختلف ازجمله هویت ملی مواجه می هایدر زمینه شدنجهانی

را  مجازی ار اطالعات در فضایتکنولوژی اطالعات و ارتباطات و تسهیل مبادالت و انتشتوسعه طورکلی به     

ی ضای مجازی و توسعهدلیل رشد و گسترش فامروزه به. برشمرد شدنترین دالیل پیشرفت جهانیاز مهمتوان می

ای به درک تازه در جوامع مختلف ها و جوامع مختلف، شمار زیادی از افرادگسترش روابط میان گروه ارتباطات و

ه ی حاکم بر آن جوامع از هویت و هویت ملی متفاوت است ککه با تعاریف گذشته اندبودن خود رسیدهکسیاز چه

موجب شده است  ی مجازیفضا گسترش کشورها شده است. از هایی در بسیاریموجب بروز نگرانی این مسئله

تر شود و گستردهتر و که منابع معرفتی و عوامل تاثیرگذار بر هویت ملی در جوامع مختلف نسبت به گذشته، متنوع

های اخیر ها و تغییراتی در عرصه هویت ملیِ جوامع گشته است. پژوهشجودآمدن دگرگونیبههمین مسئله باعث 

ها در زمینه انتقال های آنو قابلیت های ارتباطی مجازیرسانهای را به نقش در حوزه فضای مجازی، توجه ویژه

توان درباره نمی حاضراند. درواقع درحالکردهتماعی معطوف های اجو گروهد یابی افراها و فرایند هویتارزش

 اره نکرد.اش ناشی از آن و تحوالت و تاثیراتفضای مجازی  املکرد اما به ع بحث در جوامع مختلف هویت

های خود موجب بروز تحوالت و موضوعات ت که با کارکردها و ویژگیاس فضای مجازی واقعیت نوظهوری     

و روابط و  واقعی تاثیر گذاشته حاضر در جوامع هایکردایجاد جوامع مجازی بر فرایندها و روی باو  جدیدی شده

 های ارتباطی مجازیه به واسطه رسانهک شرایط فرهنگی و اجتماعی جدیدی است. تعامالت نوینی را شکل داده

جا که افراد از آناست.  اشتهها در جوامع مختلف تاثیر گذهای انسانهای مختلف کنشاند بر جنبهآمده پدید
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 کمتر احتیاج به نزدیکی فیزیکی و ،کنندری با یکدیگر برقرار میای غیرفیزیکی و فکها رابطهازطریق این رسانه

بدون مرزِ مجازی توانسته است  ارتباطات گونهاین. ط و تعامل با یکدیگر دارندجهت برقراری ارتبا جغرافیایی

نی و مبا خود جوامع مختلف نسبت به هویت ملیهای افراد ت در نگرشموجب بروز تغییرات و تحوال

 شناخت و بررسی ،جوامع را با مسئله بحران هویت ملی مواجه سازد. این مسئله ی آن هویت گشته ودهندهشکل

 .  سازدحائز اهمیت میضروری و را بر عرصه هویت ملی فضای مجازی و تاثیرات آن  پیرامون

تضعیف هویت ملی  موجب یش توانسته استبا کارکردها که فضای مجازیند گر آنبیان تجربیات و مطالعات      

ها و تاثیرات مثبتی که در رغم فرصتفضای مجازی علی است که . نکته مهم ایندر بسیاری از جوامع شده است

 مخاطرات و ،تهوی عرصه ویژهها بهآن عرصه درلکن  ،گذاردبرجای می های مختلف ازجمله هویتعرصه

 پژوهش،این  از نگاه وجب تضعیف هویت ملیِ جوامع گردد.تواند مآفریند که مینیز می تهدیدات اساسی

های عرصه کند که درصدق می ییکشورها دسته از بیشتر برای آن ،تهدیدآمیزگشتنِ فضای مجازی برای هویت ملی

 الت،شان با تحوتکلیفو ار خویش قرار نداده را سرلوحه ک گرایانههای واقعسیاست المللیداخلی و بین

برخوردی سلبی و تقابلی با  و فضای مجازی مشخص نشدهو  شدنجهانی فرایند از ناشی ها و الزاماتدگرگونی

فضای مجازی برای  کردنجلوهدر تهدیدآمیزتوان را می های داخلیزمینهعوامل و وجود  ،اساسبراین ها دارند.آن

  .دانست مؤثر هویت ملی جوامع

لحاظ نظری بیشتر از مفروضات رهیافت فرهنگ شدن، بهطرفدارن دیدگاه تضعیف هویت ملی در عصر جهانی     

کرد، رشد و گسترش فضای مجازی طبق این رویبرند. برشدن زمان و مکان سود میویژه بحث فشردهجهانی به

همین موضوع  ی شده ودر سطح جهانمدرن  هنگفر و فراگیرشدن جوامعفرهنگی  و تاثیرپذیری نزدیکیموجب 

این است که، گستردگی و  سخن اصلی پژوهش ردد.گمی های ملیهایی برای هویتموجب ایجاد چالش

شدنِ گیری، تقویت و برجستهموجب شکلشدن، در عصر جهانی ن فضای مجازی و تاثیرات اساسی آنفراگیربود

های فروملی)قومی( و های فراملی)مدرن( و هویتی یعنی هویتهای ملالگوهای هویتی دیگری غیر از هویت

تی مذکور و شکاف و تعارض میان سطوح هوی ها درو انتخاب ترجیحات و اولویتدرنتیجه، ایجاد تزلزل در تعیین 

گیری به شکل بایست، میار اینکندر. البته ر بسیاری از جوامع گشته استتضعیف هویت ملی د هویتی و

کوشند می که جوامع نیز اشاره کردفضای مجازی در شماری از شدن و جهانیبرابر تاثیرات اومت درهای مقهویت

ئله، در چارچوب موضوعی این د. بررسی این مساحیاء کنن ها راو آنکرده های بومی خود دفاع ها و ارزشاز هویت

 گیرد.قرار نمی تحقیق
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امروزه با  عنوان یک هویت تاریخی و کهن نیزایران بههویت ملی است که  آنجا در ایناساسی نکته      

ند گرفتن فرایهای اخیر و با شتابدر دههمواجه شده است.  شدن و فضای مجازیهای ناشی از فرایند جهانیچالش

اساسی در زمینه  یهادرمعرض پرسش آنانبسیاری از ، ی ایرانیان با آن و فضای مجازیشدن و مواجههجهانی

را تجربه  لحاظ معرفتی وضعیتیحاضر بهای که درحالگونهبه ،اندخود قرار گرفتههویت ملی  یستی وکیستی و چ

  .اندند که پیش از این تجربه نکردهکنمی

باشد: الیه اول، ایران باستان؛ الیه دوم، می لی ایران دارای سه الیه یا رُکناز نگاه پژوهش حاضر، هویت م     

 ها شکل گرفته است.آنی هستند که هویت ملی ایران در بطن مدرنیته. این سه الیه، بسترهایاسالم؛ و الیه سوم، 

عرضِ دو ُبعد دیگر هویت ملی ایران یعنی ایرانیت و است که نگارنده، مدرنیته را هم ضروری البته بیان این نکته

ر پژوهش حاضر، منظور از هویت ملی ایران، طورکلی دداند. بهتر میتر و بنیادیاسالمیت ندانسته و این دو را اصیل

و اندیشگی است که در سیر تحول تاریخی به اجتماع  ها، مبانی و آثار مادی، زیستی، فرهنگیای از نشانهمجموعه

است و مقصود از هویت ملی ایرانیان نیز  این اجتماع از جوامع دیگر شده و موجب تمایز دادهی ایران شکل مل

 باشد.ی آن میدهندهخاطر مردم ایران نسبت به کشور، اجتماع ملی و مبانی و عناصر شکلساس تعلقآگاهی و اح

 حاضرکه درحال دهندمی امروزِ ایران نشان یجامعه هایواقعیت ، درکنارسایر تحقیقات و نتایج تحقیق حاضر     

ای، های ماهوارهفضای مجازی شامل شبکه تاثیرتحت تاحد زیادی شاناز مردم ایران در زندگی روزمره بسیاری

ی هار نگرشموجب دگرگونی و تحول د اند و همین موضوعاجتماعیِ تلفن همراه، قرار گرفته هایاینترنتی و شبکه

رفتن بسیاری از فضای مجازی در ایران، موجب ازبینرشد و گسترش  شده است. شانآنان نسبت به هویت ملی

های زندگی جدید، تکثر های زندگی و پیدایش سبکسو و تغییر شدید شیوهنی ازیکهای زمانی و مکامحدودیت

دیگر شده است. فضای مجازی برای ایرانیان فرصت ها، و رشد توقعات و انتظارات ازسوینمادها، تغییر ذائقه

های متفاوتی را گیریدسترس را به ارمغان آورده، که همین موضوع، جهتهای دوردست یا غیرقابلتجربه واقعیت

بستگی بسیاری از توان گفت دلکه میطوریشان در مقایسه با گذشته موجب شده است، بهنسبت به هویت ملی

یافتن است. تجربیات حاصل از حضور در کاهش یافته و یا درحال کاهش تر هویت ملیآنان نسبت به مبانی قدیمی

شدن دودی موجب بازاندیشی در هویت فردی و متزلزلفضای مجازی بسته به میزان عمق و وسعت حضور، تاح

شان فراهم آورده است. تعارض یابی به هویتی جهانی را برایهای موجود در اذهان ایرانیان شده و دستفراروایت

شود تا سایر تعلقات فرهنگ و مبانی دینی و ایرانی با بخشی از عناصر فرهنگ و شیوه زندگی غربی باعث می
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تر هویتی تر از قبل به عناصر قدیمیییر یابد و افراد برای کسب معنا که عنصر اصلی هویت است کمهویتی فرد تغ

 صر غربی و مدرن هویت، معنا کنند.خود یعنی ایرانیت و اسالمیت متوسل شوند و بیشتر خود را برمبنای عن

اند. کشور پذیرفته زی تاثیر زیادیمروزه از فضای مجاهای قومی ایرانی نیز ازجمله اقشاری هستند که اگروه     

ی حائزاهمیت نکته آیند.حساب میاش بهکه اقوام آن، بخش جدانشدنیای چندقومی دانست توان جامعهایران را می

میان هویت ملی و هویت قومی در طول تاریخ ایران، تعارض و ناسازگاری وجود نداشته و این دو  است که این

از  شمار زیادی فضای مجازی توانسته است گرایشامروزه ، هااین وجود اند. اما باهصورت توامان ایجاد شدبه

 گیری ازبا بهره طورکلی این افرادبه. شان تضعیف نمایدیت ملیهوکلیت را نسبت به  ایرانی های قومیاعضای گروه

بینی این است که پیش. اندهبرآمد خود ضرر هویت ملیبه شانقومی جهت تقویت هویتامکانات فضای مجازی، در

مسئله مطالبات هویتی قومی بیش از گذشته در  با توجه گسترش فضای مجازی و افزایش دسترسی به آن در ایران،

های سیاسی، رخ خواهد نمود و تراکم چنین مطالباتی در کنار تداوم نابرابری اجتماعی کشور - سیاسی هایساحت

و  تواند به سیاسیمینشینِ کشور، نیافتگی بسیاری از مناطق قومو توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موجود

ارتباطات در ابتدای مسیر  بایستمی ها رااین گروه حاضرشود. البته درحالمنجر های قومی گروهشدن رادیکالیزه

  نظر گرفت.مجازی خود در

های ها و پشتوانهبه میزان حمایت ماعی و فرهنگیکه دوام و بقای هر پدیده اجت کهطورکلی باتوجه به اینبه     

مردمی وابسته است بنابراین استمرار، پویایی و بقای هویت ملی یک جامعه نیز ارتباط اساسی با میزان گرایش و 

رو ی آن دارد و ازایندهندههای شکلخاطر و حمایت اعضای آن جامعه نسبت به هویت ملی و مبانی و مؤلفهتعلق

باتوجه به این مطلب، استمرار  موجبات تضعیف هویت ملی جامعه را فراهم خواهد کرد.ین گرایش، تضعیف ا

 عضای قومی و غیرقومیِ جامعهبیشتر گرایش او تضعیف هرچه امروز والت هویتی موجود در ایرانِروندها و تح

یت ملی ایران بیانجامد. تواند به تضعیف هومیشان، درنهایت تر و کلیت هویت ملینسبت به مبانی قدیمی

از فردای پیروزی انقالب اسالمی،  که داشته باشیم شود که درنظرتر مییشضوع زمانی بحساسیت و اهمیت این مو

ترین کارکردهای دولت سازی و ترویج و تقویت بُعد اسالمیِ هویت ملی ایران، یکی از مهمی هویتمسئله

عنوان یکی از سازوکارهای اصلی هماهنگی و به این کارویژه به ارههمو جمهوری اسالمی بوده و این نظام سیاسی

طورکلی موارد فوق، به اجتماعی مطلوبِ خویش، توجه داشته است.-نظارت اجتماعی و ایجاد نظم سیاسی

 چندبرابر کردهمنظور مقابله با چالش های فوق بهرا  های مناسب ازسوی دولت مذکورستضرورت اتخاذ سیا

 است.
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بوده و  شدن خود بخشی از مدرنیتهجا که فرایند جهانیکه از آن جا این سئوال مطرح شوددر این مکن استم     

توان های هویت ملی ایران نام برده شده، بنابراین چگونه میعنوان یکی از الیهدر تحقیق حاضر نیز از مدرنیته به

ی غربی در سطح جامعه را چالشی برای هویت ها و الگوهای فرهنگشدن یعنی گسترش ارزشپیامدهای جهانی

ملی ایران دانست؛ در پاسخ، ادعای نگارنده این است که اگرچه مدرنیته، یکی از ابعاد هویت ملی ایران را تشکیل 

در سطح جامعه نسبت به سایر ابعاد آن یعنی ایرانیت و  های این بُعدشاخصه شدنِطورکلی با غالبدهد، اما بهمی

یابد و این مسئله درکُل، شان کاهش میویژه بُعد اسالمی هویت ملیگرایش افراد نسبت به ابعاد اخیر بهاسالمیت، 

گشتنِ هریک از ابعاد دیگر نیز چنین گونه که درصورت غالبموجب تضعیف هویت کالن ملی خواهد شد؛ همان

بودنِ هویت ملی ایالیهدگاه نگارنده درباره سهتواند با دیاتفاقی خواهد افتاد. بنابراین مسئله اصلی این پژوهش، نمی

 ایران در تعارض باشد. 

ردن و بارورک تاثیر فضای مجازی بر هویت ملی کاربران ایرانی ترو مطلوب جهت فهم عینی ،حاضردر پژوهش      

جا که از آن و شوداستفاده می و تکنیک پرسشنامهتحقیق، از روش پیمایشی  هایها و فرضیهو مستندنمودن ایده

جامعه آماری پذیر نبوده است، بنابراین های هویتی تمامی اعضای جامعه ایران مقدور و امکانامکان بررسی نگرش

 . محدودی انتخاب گشت

ور جلوگیری از تضعیف منظروی هویت ملی ایران و بهپیش هایباتوجه به چالش منظر این تحقیقطورکلی ازبه     

ارآمد، به مقابله با های منطقی، مناسب و کبایست با اتخاذ تدابیر و سیاستمی ری اسالمیدولت جمهو، این هویت

هویت بستگی بیشتر اعضای جامعه را نسبت به مبانی قدیمی و کلیت پرداخته و موجبات دل های ذکرشدهچالش

  .ایران فراهم نماید ملی

 کنند،هایی که ایجاد میای مجازی در کنار چالشدن و فضشباور است که فرایند جهانی بر این نگارنده     

شدن و فضای قی جهانییح و منطشناخت صح دهند که درصورتروی جوامع قرار میرا نیز پیش هاییفرصت

رت است که صوتنها دراین غلبه نمایند. هابه نفع خویش بهره برده و بر چالش هایرصتفآن از  توانندمیمجازی، 

شدن داشته نباید هراسی برای ورود به فرایند جهانی هادولت .صیانت از هویت ملی پرداخت ت وتقوی توان بهمی

ی نیز برای جدید طور فعاالنه با آن مواجه شوند. این فرایند، امکاناتت بهبایسجای برخورد انفعالی، میباشد و به

ازسوی  گذاری آگاهانه و عقالنییاستریزی و سبرنامه ی موفقیت در آن نیزو الزمه بازیگری فراهم ساخته است

بایست باتوجه به می ایران نیز در شرایط کنونی دولت جمهوری اسالمی ،مهم باشد. باتوجه به اینمی نظام سیاسی

طورکلی برخورد منطقی و به ها مهیا نماید.شدن، خود را برای مواجهه با آنها و تهدیدهای فرایند جهانیفرصت
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شود که این پدیده امتداد مدرنیته بوده جا ناشی میعنوان واقعیتی انکارناپذیر، از آنشدن بهیضرورت توجه به جهان

شدن، باشد. بنابراین با انکار جهانیی هویت ملی ایران میدهندهکه مدرنیته نیز خود یکی از ارکان اصلی شکلو این

 گیرد. درواقع یکی از ابعاد این هویت مورد انکار قرار می

مختلف  اگر جوامع دآمیز داشت بلکهصرفاً تهدی نگاهینباید گونه که بیان شد، هماننیز فضای مجازی  در مورد     

 کهشند یا اینرا داشته بافضای مجازی  ها و امکاناتاز فرصت مناسب گیریشرایط و توانایی بهره ازجمله ایران،

 به فرصت تواندمیی مجازی فضا صورت باشد، در آنکل گرفته در جامعه ش کارگیری از این فضاهای بهسازوکار

و معرفی و ترویج مبانی این  هاهویت ملی دربرابر چالشاز  توان به صیانتکه ازطریق آن میطوریبهشود تبدیل 

، هویتیهای آن در عرصه و ظرفیتی فضای مجازی فهم صحیح و آسیب شناسانه با طورکلی. بهپرداخت هویت

تقویت  اقدام کرد و از امکانات آن درجهت فضای مجازیزمینه  های مناسب هویتی درگذاریتوان به سیاستمی

 بهره برد.هویت ملی ایران 

های بر چالش حاضر، که تحقیقجااشت این است که از آنجا به آن اشاره دبایست در اینای که مینکته     

خودداری ها فرصت بنابراین از پرداختن تفصیلی به باشدمتمرکز می شدن و فضای مجازی برای هویت ملیجهانی

ها در جهت تقویت هویت گیری از آنو چگونگی بهره ها، به این فرصتفصل آخر هایی ازو تنها در قسمت کرده

 شود.میاشاره  ایران ملی

با له مقاب جهت دولت جمهوری اسالمی شدن و فضای مجازی،جهانی یهاگیری از فرصتبهرهعالوه بر      

 هویت ملی ایران، به حفظ کشور ها و ذخایر تمدنی و فرهنگیاشتهبا اتکاء به د بایستهای هویتی میچالش

رو اش دارد، ازاینشدن نیاز به توجه به همه ابعاد هویتیایران، متاثر از جو و شرایط جهانی ی امروزبپردازد. جامعه

عد ایرانی، اسالمی و که در آن، جایگاه هر سه بُطوریرائه گردد، بهبایست تعریفی فراگیرتر از هویت ملی ایران امی

و  به تدوینبایست میهای داخلی نیز در دیگر عرصه دولت مذکورمنطقی، مشخص گردد. همچنین طورمدرن به

 و کارآمد بپردازد. های مناسباجرای سیاست

ر برابر از هویت ملی ایران د صیانت یبه چگونگ پژوهش حاضر درست است که که،این دیگر مهمنکته      

فرایند  هایتوان از امکانات و فرصتیمعنا نیست که نماینپردازد، اما این بهمی شدنهای عصر جهانیچالش

سخن این است  بهره جست. المللیهای بیندر عرصه معرفی هویت ملی ایران برای فضای مجازیو شدن جهانی

ادامه دهد که از توانایی و ظرفیت  حاضراستمرار و پویایی خود در عصر تواند به ای میکه آن ملیت و هویت ملی

یی برای ارائه هاها و داشتهحرفالمللی و برای سایر جوامع ملی بین هایشدن نیز برخوردار بوده و در عرصهجهانی


