
 

  

 

 

©  

 

Foad Zafar Abdollahzadeh1, Mohammadreza Rasouli2, Tahmures Shiri3

 

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ



https://dx.doi.org/10.22035/jicr.2021.2646.3062
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0


 

 

 

Iranian Cultural Research  

Vol. 13 
Issue 4 

Winter 2021 

  

.



 

 

Abstract 

 

 

Iranian Cultural Research  

 



 

 

 

Iranian Cultural Research  

Vol. 13 
Issue 4 

Winter 2021 

  

 

 

.

 
 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

https://jnoe.ut.ac.ir/article_14916_ccb2011d380a882d551c0e46252c3c72.pdf?lang=en
https://jnoe.ut.ac.ir/article_14916_ccb2011d380a882d551c0e46252c3c72.pdf?lang=en
https://jnoe.ut.ac.ir/article_14916_ccb2011d380a882d551c0e46252c3c72.pdf?lang=en
https://jnoe.ut.ac.ir/article_14916_ccb2011d380a882d551c0e46252c3c72.pdf?lang=en
https://www.amazon.com/Ethnicity-Anthropological-Constructions-Marcus-Banks/dp/0415078016
https://www.amazon.com/Ethnicity-Anthropological-Constructions-Marcus-Banks/dp/0415078016
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/3455970
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/3455970
https://qjss.atu.ac.ir/article_886_5398826b22594c44ad5c0fc66108e953.pdf
https://qjss.atu.ac.ir/article_886_5398826b22594c44ad5c0fc66108e953.pdf
https://qjss.atu.ac.ir/article_886_5398826b22594c44ad5c0fc66108e953.pdf
https://qjss.atu.ac.ir/article_886_5398826b22594c44ad5c0fc66108e953.pdf
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/699064
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/699064
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/242456
http://cr.iribresearch.ir/article_23563.html?lang=en
http://cr.iribresearch.ir/article_23563.html?lang=en
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/4888144
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/4888144
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/3214979
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/3214979
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/540049
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/540049
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/540049
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/540049
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9780470774298
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9780470774298
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9780470774298
https://www.routledge.com/Social-Media-and-Public-Relations-Fake-Friends-and-Powerful-Publics/Motion-Heath-Leitch/p/book/9780367278984
https://www.routledge.com/Social-Media-and-Public-Relations-Fake-Friends-and-Powerful-Publics/Motion-Heath-Leitch/p/book/9780367278984
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1084259/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%87%d9%88%db%8c%d8%aa-%d9%82%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-28-18-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1390
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1084259/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%87%d9%88%db%8c%d8%aa-%d9%82%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-28-18-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1390
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1084259/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%87%d9%88%db%8c%d8%aa-%d9%82%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-28-18-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1390
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/601283
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/601283


  1399  زمستان   ، 52  پیاپی ، 471-751  (، 4) 13  ایران،   فرهنگی  تحقیقات  فصلنامه 

 هوایهویت  هوایچالش  و  اجتمواعی  هایرسواهه  .(1399)  طهموور    شیری،  و  محمدرضا؛  رسولی،  ظفر؛  زاده،ظفرعبداله
   .471-751 ،(4)13 ،ایران فرهنگی  تحقیقات فصلنامه .ایران در قومی

 شاپا: 2008-1847   

     .آزاد است         هویسندگان / دسترسی به متن کامل مقاله براساس قواهین کریتیو کاماهز   ©

 قومی در ایران  هایهای هویت های اجتماعی و چالش رسانه 
 

 3، طهمورث شیری 2، محمدرضارسولی* 1زاده فؤاد ظفرعبداله
  11/09/1399پذیرش:    ؛07/06/1399دریافت: 

 
 چکیده

قومی را از حیطٔه منطقه و مّلت به عرصٔه جهاهی کشوواهده   های های اجتماعی، چالش ماهیت جهاهی رساهه 
کنوود. دو رویدوورد  شدن، تحلیوول می های جهاهی ها را در چارچوب هظریه است. مطالعه حاضر، این چالش 

شدن وجود دارد: یک رویدرد معتقوود بووه هم وووهی کاموول جهووان اسووت؛ و  عمده در رابطه با پدیدٔه جهاهی 
و کیفیتی قائل هیست. هوودت تحقیووو، روشوون سووااتن ایوون اموور اسووت کووه  رویدرد دی ر، به چنین شّدت 

های قومی ایراهووی، در اهطبووا  بووا  عنوان ابزارهای ارتباطی جهاهی در رابطه با هویت های اجتماعی به رساهه 
اجتموواعی،  علوم ارتباطووات   استاد   11اهد. برای هیل به هدت مذکور با  کدام یک از این دو رویدرد عمل کرده 

  10کیووودا  افووزار مد  ها با استفاده از هوورم شناسی مصاحبٔه عمیو صورت گرفته و داده شناسی و جامعه مردم 
  های اجتماعی وضعیتی دوگاهه ایجاد کوورده اهد. هتایج گویای آن است که عملدرد رساهه وتحلیل شده تجزیه 

هووا از  سوواز تیریرپووذیری آن بب سو به حفظ هویت اقوام ایراهی اهجامیده؛ و از سوی دی وور، سوو است: از یک 
های اجتماعی، همزیستی فرهن ی اقوام با دی ری جهاهی  است. به سخن دی ر، رساهه   فرهنگ جهاهی شده 

هووای قووومی  های اجتماعی در ایجاد چووالش طلب، رساهه کنند. در مورد اقوام جدایی و ملّیت را تقویت می 
سایر عوامل اجتماعی و سیاسی است. در ههایت، اه یووزٔه  کنند و این موضوع متیرر از  هقش چنداهی ایفا همی 

هووای اجتموواعی،  اقوام ایراهی برای مقاومت در برابر ملّیت و فرهنگ جهاهی محدود است؛ هر چنوود رسوواهه 
 دهد. این قابلیت را به آهها می 

 طلبی قومی ایراهی، همزیستی فرهن ی، جدایی  قومی های اجتماعی، هویت های شدن، رساهه جهاهی  : ها کلیدواژه 
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 . مقدمه1
جهان امروز تردیدهایی وجود دارد. از یک سووو، بووه های قومی در  در مورد وضعیت هویت 

هووای های قومی در معوورت تهدیوود هسووتند؛ و از سوووی دی وور، گرایشرسد هویت هظر می 
تیمل است. همود این ایووده را در های قومی توسط برای از اقوام تاحدی قابلبازیابی هویت 

تیمل است این ه که قابلتوان مشاهده کرد. آهچطلبی قومی می های استقاللبرای از جنبش
هووای متعووددی اسووت، از حیوو  طور مشخص ایران، که دارای قومیت است که جهان، و به

رود.سویی می وهای قومی به چه سمت هویت 
هایی تعاملی هستند. در این محوویط مخاطووب  های هوین ارتباطی و اطالعاتی رساهه رساهه 

طور مسووتقی   بنابراین، دگرگوهی محیط ارتباطی بووه  تواهد به تولید، اهتقال و هشر پیام بپردازد. می 
گووذارد. دگرگوووهی بنیووادین در عرصووه  بر اشدال ساات معنا و بر تولید روابط قدرت تیریر مووی 

اهوود.  ای« هامیده اهجامیووده اسووت کووه آن را تاودارتبوواطی توووده   ارتباطات، به ظهور وضووعیتی 
هووای ارتبووا   عنوان پای وواه سی  به های بی معنای کاربرد اینترهت و شبده ای به اودارتباطی توده 

کننوودگان متعووددی دسترسووی دارد و  ای است؛ زیرا به دریافت دیجیتال است. این ارتبا ، توده 
هووا  شده به پیرامون ما و سراسر جهان فرسووتاده و پیام پایاهی از اطالعات دیجیتالی های بی شبده 

رتبووا  از هوووع اودارتبوواطی اسووت؛ زیوورا  کنوود. ایوون ا را از بسیاری به بسیاری دی ر منتقوول می 
کننوودٔه پیووام،  کنوود. اهتخوواب دریافت گیووری می فرستنده به ااتیار اود دربارٔه تولید پیام تصمی  

گیری  شووود. همچنووین، بووازپ  شده است؛ یعنی توسط اود فرستنده، هدایت می اودهدایت 
دریافت و هیووز آهچووه  عوودم های ارتباطی اودگزیووده اسووت؛ یعنووی دریافووت یووا ها از شبده پیام 

 (. 14،  1393،  1هدایت و کنترل است )کاستلز شود توسط فرد گیرهده قابل دریافت می 
عنوان رسوود کووه بتوووان آههووا را بووههای اجتماعی ماهیتی جهاهی دارهد و به هظر می رساهه

ها فرامرزی هستند و در چووارچوب شدن در هظر گرفت. این رساههبخشی از ماهیت جهاهی 
ها تواهد از این رساههشوهد. هر فردی در هر کجای کرٔه زمین می سرزمینی محدود همی   هیچ

شوومول و ای جهووان استفاده کرده و به دریافت و تولیوود اطالعووات بپووردازد. اینترهووت رسوواهه
گراست که قلمرو جدیدی از داهش و معرفت را با عنوووان فیووای سووایبر ایجوواد تام/غیرکلیت 

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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های قومی و  رسانه 

 های ... چالش 

های جمعووی های این رساهه این است کووه جووای زین رسوواههترین جنبهکند. یدی از مه می 
 (327، 1393زاده،وار و منفعل هستند )مهدیکنندگان تودهاست که در آن، دریافت 

هظران این حوزه اجماعی وجووود  شدن، در میان صاحب سازی جهاهی در مورد ماهیت یدسان 
ای  گوهووه داهنوود به سازی کامل جوامع مووی عامل یدسان شدن را  پردازان، جهاهی هدارد. برای هظریه 

هووای هووویتی و  تیریر فرهنگ غرب، تغییوور ماهیووت اواهنوود داد و م لفووه ها تحت که تمام فرهنگ 
شوودن، منطووو  سپارهد. بر ایوون اسوواس، منطووو حوواک  بوور جهاهی فرهن ی اود را به فراموشی می 

سازی تمام جوامع عمل اواهوود کوورد.  داری غرب است که در راه یدسان موجود در هظام سرمایه 
پژوهووان پایبنوود بووه رهیافووت امپریالیسوو   ویژه فرهنووگ پردازان بووه تر بیان شد که برای هظریه پیش 

کنند. از دیوودگاه آههووا هموؤه  فرهن ی، تصویری ساده از وضع فرهنگ در جهان معاصر عرضه می 
یش در چووارچوب یووک هظووام  پوو از شوودن هسووتند و بیش تیریر فرایند جهاهی بیش تحت و جوامع ک  

 (. 141،  1393محمدی، شوهد )گل داری غرب است، ادغام می جهاهی، که زیر سلطٔه سرمایه 
شدن باور دارهد، اما سازی جهاهی پردازان، اگرچه به ماهیت یدسان برای دی ر از هظریه

، هاریههظ  کنند. واضعان این دسته ازهای فرهن ی هیز اشاره می حال، به وجود تفاوت عیندر
کردن مسئله شدن کامل فرهن ی جهان، سادهشدن، طرح یدسان معتقد هستند که در جهاهی 

شوومول هووای فرهن ووی، موواهیتی عووام و جهووان م لفهای از  شدن، مجموعهاست. در جهاهی 
ماهیت ااص، بومی و محّلی اویش را حفظ اواهنوود کوورد و ای دی ر  یابند و مجموعهمی 

اواهد آمد. بر پایه این جنبووه از پیاموودهای   وجودبهای میان امر عام و امر ااص  رابطٔه ویژه 
پردازان و شدن و هقد رهیافت امپریالیس  و هم وهی فرهن ی، شماری از هظریهفرایند جهاهی 

ای جدید میان امر عام و اموور اوواص شدن رابطهپژوهش ران مدعی هستند که فرایند جهاهی 
گاه آهها، قلمرو فرهن ووی جهووان معاصوور، هوو  در برگیرهوودٔه عامیووت و کند. از دیدبرقرار می 

 (.142، 1393محمدی، سازی است و ه  دربرگیرهده ااصیت و هاهم وهی )گلهم ون 
های مّلی و یا قووومی ماهنوود گذشووته قوووی و پرروهووو  شدن، اگرچه فرهنگ جهاهی در دوران 

شوودن، بسوویاری از  اهد. فراینوود جهوواهی قرار گرفته ای در کنار فرهنگ جهاهی  گوهه اما به   هیستند، 
آورهوود  گرایی می ها یا رو به ااص دهد. در این حالت، فرهنگ ها را در کنار ه  قرار می فرهنگ 

 (. 135،  1393محمدی،  شود )گل یا دادوستدی هرچند دشوار و پر تنش بین آهها ایجاد می 
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و در هواحی مختلف جهان زهوودگی ها  ملت ومسئلٔه هویت در اقوامی که در درون دولت 
سازی برای ها توسط ارادٔه معطوت به ملت تیمل است؛ زیرا در ابتدا این هویت کنند، قابلمی 

شدن، با فرهن ی جهوواهی اهد و با گسترش جهاهی بوده روشدن در فرهن ی واحد روبهیدسان 
هظووران معتقوود بووه صوواحب   همووهٔ طورکووه رکوور شوود،  اهد. بووا ایوون وجووود، همووان مواجه شده

 های فرهن ی و هویتی هیستند.شدن کامل جهان و از بین رفتن تمام تفاوت یدسان 
دهنوود. در مفاهیمی ماهند مذهب، فرهنگ و زبان رات هویووت اجتموواعی را شوودل مووی 

ای و مذهبی وجه غالووب هویووت افووراد را های قومی، قبیلهدوران پیشاهاسیوهالیست، هویت 
 سازی هویتی بر مبنای ملّیت همراه بود. دست گرایی، با یکمّلی  دادهد. پیدایشتشدیل می 

در مراحل پیش از تبدیل هاسیوهالیس  به گفتمان مسّلط، ال وی غالب سازماهدٔه فیووای 
ها و ههادهووای اجتموواعی در فیوواهای اجتماعی ال وی محّلی بود. همه روابط، اهوودرکنش

شد. بنابراین، فرهنگ و هویت هیز با سرزمین مند تولید و بازتولید می اجتماعی محّلی مدان 
های سیاسی فرامحّلی، ماهند ها و سازمان محلی، پیوهدی تن اتنگ داشت و با وجود فرهنگ

ها عمدتًا با تاریخ و فرهنگ سرزمین محّلی اود های بزرگ، اهسان ادیان جهاهی و امپراتوری
طور کاموول تغییوور کوورد. فیوواهای شدن هاسیوهالیس  بهیافتند. این وضع با مسّلطهویت می 

بیش فرو پاشید، فرهنگ تمّلی« شد، و قلمرو سرزمینی فرهنگ و هویت ومحّلی فرهنگ ک 
  (.133، 1393محمدی،به میزان زیادی گسترش یافت )گل

ت محوودود دهندٔه هویت، به عناصر هویت شدن، عناصر شدلدر عصر جهاهی  ساز ملیووّ
بخش جهوواهی کووه موواهیتی فراموورزی دارهوود هیووز از عناصوور هویووت شوهد؛ بلده عناصر همی 
شوودن وضووعیت را دگرگووون کوورده و . فرایند جهاهی روهدشمار می دهندٔه هویت اهسان بهقوام

وید ، هاسیوهالیسوو  های پایاهی قرن بیست  و آغاز سدٔه بیست توان گفت در دههجرئت می به
 (. 135، 1393محمدی،هیست )گل سازساز و هویت وجه تنها منبع فرهنگبه هیچ

ای کووه در  هووای قووومی هووای اجتموواعی، هویووت و مشارکتی رساهه   با توجه به ماهیت تعاملی   
تواهند با زبان یا گویش قومی اود به تولید محتوا بپردازهد و  کنند، می درون یک کشور زهدگی می 

  بیان مطالبات اود، اقدام کنند. های محّلی یا  تراهه   به هشر و اشاعٔه فرهنگ بومی، ماهند پخش 
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  های قومی های اجتماعی در وضعیت کنوهی هویت هدت مقالٔه حاضر شناسایی هقش رساهه 
هووای  های مختلف اسووت. رسوواهه ها یا تداوم آهها در حالت لحاظ از بین رفتن این هویت ایراهی به 

در جهووت اسووتحالٔه ایوون  اهوود یووا های قومی ایراهی را فراه  هموووده اجتماعی اسباب تداوم هویت 
اهد؟ این پرسش اصلی تحقیو حاضر است که  آفرینی کرده ها در یک فرهنگ جهاهی هقش هویت 

های اجتموواعی بووه  شدن و ماهیت تعاملی رساهه های مطروحه در مبح  جهاهی با توجه به هظریه 
یراهووی از  هووای قووومی ا معنای پنهان در پرسش فو  این است که آیا هویت   شود. آن پاسخ داده می 

های  بودن در جهت بازتولید م لفووه های اجتماعی، همچون تعاملی رساهه   های امداهات و ویژگی 
طور ملموووس در ایوون  هووای قووومی بووه کنند یووا مسووئله هویت فرهن ی و هویتی اود، استفاده می 

در طیفووی از    ووو   هووای قووومی ایراهووی های اجتماعی به هویت شود؟ آیا رساهه ها منعد  همی رساهه 
بخشند یووا  را قوام می   ووو   طلبی قومی های مختلف از همزیستی فرهن ی تا گرایش به جدایی حالت 
 کنند؟ ها در یک فرهنگ جهاهی، کمک می شدن این هویت به حل 

مراتب، بیشتر از گذشته است و رسد که منابع کسب هویت در جهان کنوهی بهبه هظر می 
حاک  بر آن،حداقل در ظاهر، محیط مناسبی   های اجتماعی به دلیل پلورالیس محیط رساهه

هووای قووومیتی از میووان منووابع برای شناسایی این منابع کسب هویووت اسووت. ایندووه هویووت 
کید می  بخووش دی وور کنند یا منابع هویت مختلف کسب هویت، بر هویت قومی اویش تی

رد کننوود، از جملووه مووواماهند هویت مّلی، هویت غربی و یا هویت جهاهی را اهتخوواب مووی 
های قومی در تولید محتوووای های هویت موردبح  در مطالعه حاضر است. توجه به اه یزه 

های ها، توجه به هقش و کووارکرد رسوواههشدگی این هویت طلبی و ایزولهبومی، ح  جدایی 
 شود.اجتماعی، از جمله مواردی است که در رابطه با س ال اصلی مطالعه، بررسی می 

 
 . پیشینٔه تحقیق2

طور اوواص، های اجتموواعی بووهطور عووام و رسوواهههای قومی و اینترهت بووهزمینه هویت در  
 شود:تحقیقاتی صورت گرفته است که به برای از آهها اشاره می 

( در پژوهش اود با عنوان تتیریر استفاده از اینترهووت 1390قادی )ساروااهی و رضایی 
تیریرات استفاده از اینترهت در هویت قومی « 18-28در هویت قومی؛ مورد مطالعه جواهان 
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اهد. در این تحقیو، که از روش پیمایش استفاده شووده اسووت، تعووداد افووراد را شناسایی کرده
سووال شووهر تهووران اسووت. محققووان بووه ایوون هتیجووه   28-18هفر از کاربران بین    384هموهه  
نوود دارای تعّلقووات قووومی کناهد که کاربران قومی هرچه بیشتر از اینترهت استفاده مووی رسیده

 شوهد.بیشتری می 
های اجتماعی مجازی و (، در پژوهش اود با عنوان تشبده1392شاوردی و حیدری )

هووای قووومی در کردن ابعوواد گووروهرو« در پووی روشوونها و تهدیدهای پوویشقومیت؛ فرصت 
ی هویت تواهد براها می که استفاده از این شبدههایی های اجتماعی و همچنین فرصت شبده

ی بووه تحقیووو در ایوون مطالعووه روش اهوود. روش دهبال داشووته باشوود، برآمدهو امنیووت ملووّ
هووای تحقیووو گویووای آن اسووت کووه بازهمووایی فرهنووگ و محتوای کیفی است. یافتووهتحلیل

مطالبات قومی، افزایش توان و امدان بسیج قومی، پیوهد اعیای قووومی در هقووا  مختلووف 
 های اجتماعی در حوزٔه قومیت است.دهترین کارکردهای شبجهان، مه 

ای با عنوان تمتعلو به فیاهای جغرافیایی، قومی ( در مقاله2002ج بال روکیچ )سند ا
و اینترهت« و با استفاده از روش پیمایش در رابطه با روابووط اجتموواعی آهالیوون و آفالیوون در 

اهوود. اهجووام داده  آهجل  اسووت، تحقیقووی جامعٔه آماری اود، که شامل هفت منطقه از ل 
 شود.های قومی در فیای مجازی کمتر مطرح می هتایج تحقیو آهها هشان داد که تفاوت 

های هسووبتًا های عمدتًا پهناه ر )ماهند پیمایش( در هموههاهد با روش پژوهش ران تواهسته
ه ها را تحلیل کنند. بووا توجووه بووه عموور تقریبووًا کوتوواوسیع، بح  تیریرات اینترهت بر قومیت 

ها، و ااص، در مقایسووه بووا سووایر رسوواههطورهای اجتماعی بووهعام، و رساههطوراینترهت به
ویژه در مووورد هووا، بووههمچنین فقر هسبی منابع و تحقیقات داالی در رابطووه بووا ایوون رسوواهه

هووای مووذکور و تبعووات آن، تحقیقووات ارائووه شووده از سووودمندی اسووتفاده اقوووام از رسوواهه
 دار هستند.فردی براورمنحصربه

هامووه شناسی، وجه غالب این تحقیقات، کّمی و پیمایشی است و از پرسشاز هظر روش 
تواهوود مشوودل دسترسووی بووه عنوان ابزار تحقیو اسووتفاده شووده اسووت. روش پیمووایش مووی به

دهووی از قوودرت بووا یی های وسیع را برطرت کنوود و از هظوور مسووائل آموواری و تعمووی هموهه
هووای کیفووی برای تحقیقی با ماهیت تحقیو حاضر بهتر اسووت از روش براوردار است. اما  
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پژوهاهووه ماهنوود های آیندههای عمیو و یا مصاحبه با هخب ان و همچنین روش ماهند مصاحبه
 روش دلفی هیز استفاده کرد.

 
 . مبانی نظری3

ت، باید به طرح مفهوم هویت پرداات. هویهای قومی ابتدا  برای پردااتن به مفهوم هویت 
های های منحصر به هر فرد از ویژگی تواهد فردی یا اجتماعی باشد. هویت فردی، ویژگی می 

هووایی گیرد. هویت اجتموواعی بووه آن دسووته از ویژگی های اکتسابی را دربرمی راتی تا ویژگی 
شود که گروهی ااص، ماهند افراد یک قوم، پیروان یک مذهب، یک مّلت و... را اطال  می 

 کند. ایز و با اود همسان می از دی ران متم
شناساهی است کووه بووه اهمیووت تشووابه و تفوواوت در در  جوامووع زیمل از جمله جامعه

 گوید: پردازد. او می بشری، می 
شووود. ها در میان آههووا تعیووین میوسیلٔه تشابهات و تفاوتها برای یددی ر بهاهمیت عملی اهسان

 تفاوت مه  است. در اشدال متغّیرتر، هر دو اصول مهوو  عنوان واقعیت یا گرایش به اهدازهٔ تشابه به
ها و عنوان تاریخ کشوومدشتواهد بهاهد. در واقع، تاریخ فرهنگ بشر میهر توسعٔه دروهی و بیروهی

 (.23، 1397از جندینز، هقل؛ به30، 1950آمیز بین هر دو در  شود )زیمل،های مسالمتتالش 

هووا را های فرهن ی مشتر ، که آن بودن در ویژگی  واسطٔه سهیهایی از جمعیت بهبخش
هووا دهند. قومیت های قومی را تشدیل می کند، گروههای آن جمعیت جدا می از دی ر بخش

بودن شوهد و معموووً  بوور جنبوؤه اکتسووابی بندی می های اجتماعی دستهدر چارچوب هویت 
کید می های تشدیلم لفه هووای اهسوواهی   وبوور، ایوون گروهشود. به اعتقاد ماکدهندٔه آهها تی

های تواهوود شووباهت دارای باورهای رهنی به اجداد مشتر  هستند؛ بوواوری کووه دلیوول آن می 
فیزیدی، شباهت در رسوم، حافظه و ااطرات مشووترکی باشوود کووه در کوووت و سوودوهت بووا 

د یددی ر داشته اهد. تعلو به یک گروه اویشوواوهدی متفوواوت اسووت و در گووروه اایوور تعهووّ
 (.235، 139۶، 1عی بسیار بیشتری بین اعیا وجود دارد )برتون اجتما

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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های قومی از یددی ر اسووت. افووراد های فرهن ی مشتر  عامل تمایزدهندٔه گروهویژگی  
شوووهد؛ های قومی تمامووًا فراگرفتووه می تتفاوت   گیرهد:های قومی، این تمایزات را فرامی گروه

(. یعنی اگوور فووردی 309، 1383برسند« )گیدهز، هرچند گاهی ممدن است طبیعی به هظر 
تیریر هژادی اوواص باشوود، داهد، این تعّلو در عال  واقع، بیشتر از آهده تحت اود را ُکرد می 

پذیری ااص است که فرد در معرت آن قرار گرفتووه اسووت و متیرر از فرهنگ و هوعی جامعه
قومیت، بر تمووایز میووان گروهووی از داهد. اصطالح  واسطه اود را از سایرین متمایز می اینبه

بخووش ویووژه د لووت دارد. ایوون اصووطالح های هویت واسطٔه م لفهها با گروه دی ر بهاهسان 
هووا بوور هویووت و ای که اعیای این گروهگوهههای قومی است؛ بهمتیّمن تفاوت میان گروه

کید دارهد )کوهن،  اهحصار   (.4، 2005از باهد ، هقل؛ به19۶9اود بر آن تی
 های قومی ایرانی و مسئله همگرایی با ملیت. هویت3-1

های فرهن ی ااص ایران سرزمینی است با تنوع قومیتی هسبتًا زیاد. اقوام مختلف، با ویژگی 
اهوود. اود در طول تاریخ در ایوون حوووزٔه جغرافیووایی پهنوواور در کنووار یدوودی ر زهوودگی کرده

رس، توور ، عوورب، بلوووت و توورکمن، تشوودیل های قومی در ایران را اقوووام فوواترین گروهمه 
 (.77، 1390دهند )قاسمی، اورشیدی و حیدری، می 

ای اسووت. هتووایج  هم رایی یا عدم هم رایی اقوام ایراهی با هویت مّلی، موضوووع مووورد مناقشووه 
دهد میزان این هم رایی در اقوام ایراهی یدسان هیست و دارای هوسووان  ها هشان می برآمده از پژوهش 

است: تتحقیقات اهجام شده در زمینه سنجش میزان تعلو مّلی در بین اقوام گوهوواگون کشووور هشووان  
دهد که اگرچه میزان هویت مّلی در بین همه اقوام به یک میووزان هبوووده و دارای مقووداری هوسووان  می 
 (. 75،  1390باشد، ولی در بین همه اقوام قوی، متوسط و یا با  است« )همان،  می 

دسووته از اقوووام کووه در هووواحی ویژه در آن های گریز از مرکز در اقوام ایراهی، بهوجود هیرو
 تیمل دی ری در میزان تعّلو مّلی این اقوام است.مرزی ساکن هستند، موضوع قابل

هم رایی اقوام ایراهی اجماع هظری وجود هدارد. روی، دراصوص هم رایی یا عدمهربه
ماهند زبان مشتر  )زبووان معیووار(، مووذهب و... در پیوهوود   هایی رسد که م لفهاما به هظر می 

اهد؛ هرچنوود کووه در مووورد میووزان آن و مقوودار اسووتحدام آن اقوام ایراهی با ملّیت هقش داشته
 توان به صورت هظری به صدور حد  پرداات.همی 
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 های اجتماعی. رسانه3-2

هووای هوووین ارتبوواطی و رسوواهه، کووه بخشووی از  1های اجتموواعی بودن رساههاصلت تعاملی 
های ارتبا  جمعی، ماهند تلویزیون، که فاقد این ها را از رساههاطالعاتی هستند، این رساهه

دهد کووه بووه های اجتماعی به کاربران این امدان را می کند. رساههویژگی هستند، متمایز می 
وهوود بتواهوود بووه ها، هر شهررساههبار در تاریخ  برقراری ارتبا  دوسویه بپردازهد و برای اولین

های اجتماعی تولید و هشر محتوای مورد عالقٔه اود بپردازد. شناات مفهوم اصطالح رساهه
پژوهان و مربیان روابط عمومی، ضروری و گسترش این تدنولوژی برای متخصصان، داهش

طور دائوو  هووای اجتموواعی بووهها، اصووطالح رسوواههدلیل تغییرات مداوم در فناوریاست. به
 (.3، 201۶باید تالش کرد )موشن، ه  و لیچ، تغییر است و برای فه  آن می درحال

 شدن های متضاد در باره جهانی. نظریه3-3

شدن وجود دارد. در یک رویدرد که معموً  دو رویدرد کلی متیاد در رابطه با پدیدٔه جهاهی 
کید می گیرد، سازی هام می در منطو آن، پدیدٔه مذکور جهاهی  شود که جهان به بر این هدته تی

رود. رویدوورد دی وور، در عووین اعتقوواد بووه گسووترش سمت یددستی فرهن ی و هووویتی مووی 
شدن وجود اهواع جدیدی از صووور تفوواوت فرهن ووی و هووویتی کووه در ها در جهاهی یدساهی 

 کند. یابد، را اهدار همی شده تداوم می جهان جهاهی 
فشووارد امووا هظریوؤه شدن پای می یددستی جهان در جهاهی   هظریٔه امپریالیس  فرهن ی بر

دیالدتیک ااص و عام به چنین شدت و کیفیتی معتقد هیست. مبحوو  اینترهووت و بووه تبووع، 
گیوورد. ایوون شوودن قوورار مووی های اجتماعی در درون رویدردهای هظری دربارٔه جهوواهی رساهه

شدن هقش داشته باشوود، پروسٔه جهاهی تواهد در  عنوان یک متغیر که می رساهٔه جهاهی تنها به
 شدن یا تنها عامل آن.همان جهاهی عنوان اینشود هه بهبررسی می 

 . نظریٔه امپریالیسم فرهنگی3-3-1

شوودن اسووت کووه تقریبووًا دار این تبیین از وضووعیت جهوواهی هظریٔه امپریالیس  فرهن ی، داعیه
شمول، که همان فرهنووگ جهان های فرهن ی و هویتی در دل یک فرهنگ عام  تمامی تفاوت 

غرب است، حل اواهند شد. این موج چنان عظی  و هیرومند است که معموً  با مقوواومتی 
 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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 های اوواص موجووود در جوامووعفرهنگها و اردهشود. مقاومت فرهنگرو همی جدی روبه
های مختلف بدون شوهد و در برای موارد ه  فرهنگرو می مختلف اغلب با شدست روبه

هووای هووا و فرهنووگشوهد. حتی ضدفرهنگتسلی  می   اومتی در برابر فرهنگ جهاهی هیچ مق
مقاومت هیز از مقابلٔه م رر و کارآمد با امپریالیس  فرهن ی هوواتوان هسووتند و دیوور یووا زود در 

از هقل؛ بووه302،  1998شوووهد )اسوودلیر،  فرهنگ جهاهی ادغام و یووا بووه حاشوویه راهووده مووی 
 (.142، 1393محمدی، گل

توجووه هامند، هیووز قابلشدن جهان می رویدرد در راستای مفهومی که آن را امریدایی   این
ای قوورار دارد، بوور شوودن جهووان، کووه بوور مبنووای گسووترش فرهنووگ تووودهاسووت. آمریدووایی 

هووا و هنجارهووای سووطحی و تنّزلووی هظووام اجتموواعی و سازی جهان بر اساس ارزشیدسان 
امریدا ظاهرًا تمووام عناصوور هووامطلوب فرهنووگ اقتصادی امریدا استوار است. فرهنگ عامه  

  ای را در بردارد:توده
اسووت، تقریبووًا ای به اعتقاد عموم از تولید و مصرت اهبوه کا ها هاشی شدهجا که فرهنگ تودهاز آن

داری ای داهست؛ چون جامعٔه ایوون کشووور یووک جامعوؤه سوورمایهامریدا را مام فرهنگ توده  توانمی
حوود از جامعوؤه امریدووا هشووئت ای تووا آنیندها در ارتبووا  اسووت. فرهنووگ تووودهاست که با این فرا

سووازی هیووز بایوود یووک اطوور وقت امریداییاست که اگر این فرهنگ یک اطر تلقی شود آنگرفته
 (.4۶–47، 1388محسوب شود )استریناتی،  

درون فرهنگ روهد و جهان یدسره در  ها از میان می بر اساس این رویدرد هظری، تفاوت 
های اجتموواعی شود. بح  رساههداری است، حل می غربی، که متیرر از منطو هظام سرمایه

توان در چارچوب این رویدرد هظووری مووورد تیموول قوورار داد. در چووارچوب همووین را هیز می 
هووا صورت که این فناوریاینهای اجتماعی هیز پرداات؛ بهتوان به بح  رساههرویدرد می 

ها سازی جوامع و تسّلط هرچه بیشتر بر آن داری برای یدسان دا از منطو سرمایههیز چیزی ج 
هووا ظوواهری هسووتند و در واقووع های تعاملی و مشارکتی بودن در ایوون رسوواهههیستند. ویژگی 

شوودن، سووازی جوامووع در جهوواهی ها در برابر ارادٔه معطوت به یدسان شود از این ویژگی همی 
 طور م رر استفاده کرد.به
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 .  نظریٔه دیالکتیک خاص و عام2-3-3

شدن فرهنگ تمامی هقا  دهیووا و  هظران بر یدسان تمامی صاحب داعیهٔ   شدن فرهنگ، در جهاهی 
جهان و از بووین رفووتن  شدن یدسرهٔ ها هیست. بر اساس این رویدرد، یدسان حل یدسرٔه تفاوت 

طرح اسووت،  هایی که قابل جمله هظریه کردن مسئله است. در این بین، از  ها ساده تمامی تفاوت 
شود که میان امر ااص و امر عام  هظریه دیالدتیک ااص و عام است. در این هظریه تیکید می 

شوودن در عووین  شدن، یک رابطٔه دیالدتیدی وجود دارد. به این معنووا کووه در جهوواهی در جهاهی 
تووداوم براوووردار    ای از قوودرت گوهووه هووای فرهن ووی به های فرهن ی جهاهی، ااص ایجاد عام 

شدن و واضع هظریٔه دیالدتیووک اوواص و عووام،  پرداز جهاهی ، هظریه 1شوهد. رولن رابرتسون می 
های فرهن ی در جهان معاصوور را سرچشوومه گرفتووه از  ها و اهدرکنش ای از واکنش بخش عمده 

های  آفرین، مدمل هیرو گر و هم ون داهد. به هظر او، هیروهای ادغام دیالدتیک ااص و عام می 
 (. 143،  1393محمدی،  هقل از: گل هاپذیرهد )به زا هستند و جدایی تفاوت 

ی می های ااص ماهند فرهنگبر مبنای این داعیه، فرهنگ تواهنوود از های بووومی و محلووّ
های فرهن ی از طریو توّسل به شدن، اود را عام و جهاهی کنند. ااصطریو فرایند جهاهی 

توووان بووه آیند. در ایوون رابطووه می وم و توسعٔه اود بر می های عام جهاهی، در صدد تداارزش
گیرهوود، بووه ها مورد تبعوویق قوورار می ملت –برای از اقوام اشاره کرد که وقتی از سوی دولت 

هووایی کووه کنند. حقو  بشر، جهاهی و عام اسووت. اقلیت های حقو  بشری مراجعه می ههاد
شوهد تا وضع اود را بهبووود توّسل می واسطٔه مقامات دولتی اود به حقو  جهاهی بشر م بی 

ی، واسطٔه شبدههای جهاهی و بهکوشند با توّسل به ارزشبخشند؛ بومیاهی که می  های فراملووّ
های اود کسب کنند؛ و زهاهی که مشدالت زهدگی اود را های جهاهی برای تقاضاحمایت 

ااص هستند )آلبرو، کردن امر کنند؛ در واقع در صدد عامدر قالب اصول فمینیس  طرح می 
 (.1393، 1393 محمدی،از گلهقل؛ به142، 199۶

تواهوود طرح در سووطع عووام یووا جهوواهی، می ای قابوولگوهووهبازسازی کا های فرهن ی به
توان از اجرای یک تراهٔه محّلی با عنوان مثال، می کردن امر ااص باشد. بهمصداقی برای عام

کردن اموور اوواص در ایوون هظریووه گویش مازهدراهی در سبک موسیقی پاپ اشاره کوورد. عووام
 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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ای محّلی در وضعیتی متفاوت کووه  ه های بستٔه سنتی هیست؛ بلده فرهنگ معنای احیاء فرهنگ به 
 کنند: گیرهد و اود را عام می حاصل تیریرگذازی و تیریرپذیری از فرهنگ جهاهی است، قرار می 

معنای احیووای وجووه صوورفًا بووهالبته احیای امر محّلی و ااص و بازسازی تفاوت و تنوع، بووه هوویچ
بودن های معین اوواصفرایند، فرهنگ های محّلی و فیاهای بسته فرهن ی هیست. در این  فرهنگ 

ی و جهوواهی، بازتولیوود موویاود را با بومی و محّلی کننوود )اسوومارت، کردن اشدال فرهن ی فراملووّ
 (.145، 1393محمدی، از گلهقل؛ به144، 1993

شووود کووه عناصوور فرهن ووی جهوواهی در کردن امر عام، ایوون بحوو  مطوورح می در ااص
شوووهد. هوووع دی ووری از دیالدتیووک فهوو  و در  مووی های بومی و محلووی،  بسترهای فرهنگ

گرایووی اسووت. کردن عووامکردن اموور عووام یووا اوواصعام/اوواص یووا جهوواهی/محلی، اوواص
کردن امر عام حدایت از آن دارد که براالت هظر پژوهش ران معتقد بووه امپریالیسوو  ااص

 ی فرهنووگ فرهن  شوهد و کا هایسادگی منتقل همی ها و عناصر فرهن ی بهفرهن ی، هشاهه
شوهد به اود جا مصرت می وبوی بسترهای فرهن ی ااصی را که در آن جهاهی معموً  رهگ

گیرهد. در  و دریافت فرهنگ جهوواهی بسووترمند اسووت و درچووارچوب فرهنووگ اوواص می 
هووای واسووطٔه تاریخیابد. در واقع همادهای فرهن ی عام بووهکننده تعدیل و تحّول می دریافت 

از: هقل؛ بووه147،  1999شوووهد )دالبووی،  هن ووی اوواص، پووا یش می محّلی و بسووترهای فر
  (.144، 1393محمدی، گل

کننوود. هظریووه های بومی، عناصوور فرهنووگ جهوواهی را در بسووتر اووود، معنووا می فرهنگ
شوودن اسووت. دیالدتیک ااص و عام معتقد به وجود پلورالیس  فرهن ووی در دوران جهوواهی 

شوووهد. شوووهد، امووا هووابود همی گیرهوود، از هوو  متوویرر می می ها در کنار یددی ر قوورار  فرهنگ
تواهد در رستوراهی در تدیالدتیک جهاهی/محّلی حاکی از آن است در جهان معاصر فرد می 

کووه بووه یووک امریدووایی تبوودیل شووود« )کومووار، دو هد بخورد، بدون آن مسدو یا توکیو مک
 (.14۶، 1393محمدی، از: گلهقل؛ به194، 1995

شوودن و هیووز ماهیووت جهوواهی شووده دراصوووص جهاهی هووای مطرح ه بووه هظریووهبا توجوو 
شوودن جووای دارهوود، موودل هووای جهاهی های اجتماعی که در این تحقیو در دل هظریهرساهه

 شود.(، ارائه می 1مفهومی به شرح شدل شماره )
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 . مدل مفهومی مناقشات هظری1شدل 

 
وقوع های متصور در مدل مفهومی فووو  بووهرود در عال  واقع، یدی از حالت اهتظار می 

شناسووی شده و هوع روش مفروضات هظری مطروحپیوسته باشد که تحقیو حاضر با توجه به  
 اود در صدد پاسخ ویی به آن است.

 
 . روش پژوهش4

روش پژوهش، تابع هدت تحقیو است. در این تحقیو برای پی بردن به عمو پدیدٔه تحقیو، از  
است. در همین راستا، روش مصوواحبٔه عمیووو بووا هخب ووان آشوونا بووه  روش کیفی استفاده شده  

عنوان استراتژی کلی یا از  موضوع تحقیو، برگزیده شده است. پژوهش ران مصاحبه عمیو را به 
کند )مارشووال  ها استفاده می آوری داده های جمع عنوان یدی از روش جود به میان چند روش مو 

گیری هظری، با یازده اسووتاد  به این منظور، با استفاده از هموهه   (. 111-112،  138۶،  1من و راس 
شناسی و علوم ارتباطات اجتماعی، مصاحبٔه عمیووو اهجووام شووده اسووت:  شناسی، جامعه مردم 

هظری، محقو برای دستیابی به مقووو ت عینووی، کووه مبووّین هظریووه باشووند، بووه  گیری تدر هموهه 
 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 

.  

های رساهه
 اجتماعی

از بین رفتن 
یت  های قومیهو

 

 تداوم 
یت  های قومیهو

 

همزیستی 
 فرهن ی

طلبی جدایی
 قومی

 یا این احتمال وجود دارد 

 یا این احتمال وجود دارد 
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گیری در ایوون روش، اشووباع هظووری  یووافتن هموهووه زهوود. مووال  پایان ها دست می اهتخاب هموهه 
(.  100–101، 1384از: ابارری و میالهووی، هقل ؛ به 1999مقو ت است« )استراس و کاربین،  
ها مشابه یددی ر و تدووراری  یابد که پاسخ ماهی ااتمه می بر این اساس، مصاحبه با هخب ان، ز 

استفاده شده اسووت. بووه    10کیودا  افزار مد  ها از هرم وتحلیل داده شوهد. همچنین برای تجزیه 
های موورتبط بووا  افزار پیاده شده و پ  از تفدیک داده ها بر روی هرم این ترتیب که ابتدا مصاحبه 
بندی از  ها پردااته و هتایج در قالب اوشه وتحلیل آن تجزیه   ها، به موضوع تحقیو از سایر داده 

مقو ت و زیرمقو ت و روابط آهها ارائه شده است. این پژوهش، راتًا کیفووی اسووت امووا بوورای  
 تدقیو بیشتر، فراواهی و درصد مقو ت در چارچوب منطو تحقیقات کیفی ارائه شده است. 

 
 های تحقیق. یافته5

شود هایی به همایش گذاشته می صاحبه با هخب ان در قالب اوشهدر این بخش، ماحصل م 
که متشدل از مقو ت و مفاهی  مرتبط با آههاست و برای تدقیو بیشتر از جووداول فراواهووی و 
درصد مفاهی  هر یک از مقو ت استفاده شده است. در ههایت ترسی  روابط میان مقو ت 

 شود.و تفسیر آن ارائه می 
 

 
 ربطشدن و مفاهیم ذینمای کلی از مقوله حفظ هویت اقوام/جهانی. 2شکل 
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 شدن . فراوانی و درصد مفاهیم مقوله حفظ هویت اقوام/جهانی1جدول 

 شدنحفظ هویت اقوام/جهانی فراوانی درصد
84/3 1 هقش توسعٔه ارتباطات برقوام اقوام  
84/3 1 ابزارهای تحدی  هویتعنوان یدی از  های اجتماعی بهرساهه
92/2۶ 7 های اجتماعیکارکرد دوگاهٔه رساهه
84/3 1 جویی قومیمجالی برای هویت
های قومیبازتولید م لفه ۶ 07/23
84/3 1 های اجتماعیهای ماکرو با رساههتقابل رساهه
84/3 1 اودیابی به روز هویتی اقوام
84/3 1 هبودن حوزه اینترهت  امپریالیستی
84/3 1  های اجتماعی به اقوامدهندگی شبدههقش قوام
 قدرتمندشدن مخاطب 1 84/3
84/3 1 کردن هنرهای جدیدبومی
84/3 1  های اجتماعی در تغییر هویتهاتواهی رساهه
 تحدی  پیوهدهای دروهی اقوام 1 84/3
۶9/7 2  تحدی  هویت قومی

100 2۶ جمع

های قومی« بووا و سپ  تبازتولید م لفه  92/2۶های« اجتماعی با  تکارکرد دوگاهٔه رساهه
دارای با ترین درصد هسووتند و مفوواهی    ۶9/7و پ  از آن تحدی  هویت قومی با    07/23

های اجتماعی وضعیتی دوگاهه معنا که رساههدی ر از ارزش یدساهی براوردار هستند. بدین
سو سبب حفظ و تحدووی  هویووت قووومی آههووا اهد؛ یعنی از یکایراهی ایجاد کردهبرای اقوام  

 اهد.های فرهنگ جهاهی، آهها را از اود متیرر کردهشده و از سوی دی ر در برای از جنبه

 
 ربطنمای کلی از مقوله همزیستی فرهنگی اقوام با فرهنگ جهانی و مفاهیم ذی .3شکل 
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 . فراوانی و درصد مفاهیم مقولٔه همزیستی اقوام با فرهنگ جهانی 2جدول 

فراوانی درصد  همزیستی فرهنگی اقوام با فرهنگ جهانی  
 شدن مطالبات قومیدموکراتیزه  1 33/8
 جویاهه با دی ری جهاهیمسالمترابطٔه فعال و  1 33/8
 های اجتماعیتساهل و مدارا در رساهه 3 25/0
33/8 1  های اجتماعیارتبا  مستقی  و غیرفیزیدی در رساهه
 های اجتماعی برای همزیستی با فرهنگ جهاهیهاکافی بودن رساهه 1 33/8
 اجتماعیهای  همزیستی فرهن ی به واسطه استفاده از رساهه 1 33/8
 ها در عین حفظ فرهنگ اودآگاهی از سایر فرهنگ 1 33/8
 همزیستی فراسرزمینی 1 33/8
 تیریر غنای فرهن ی بر همزیستی   1 33/8
 هایی از فرهنگ جهاهیپذیرش و رد بخش 1 33/8

100 12  جمع

 
سووایر دارای بیشترین درصد اسووت و  25/0های اجتماعی« با تتساهل و مدارا در رساهه

دهندٔه وجود همزیستی فرهن ووی مفاهی  از ارزش یدسان براوردارهد. مفاهی  مذکور هشان 
های اجتموواعی فقووط یدووی از باشند. اما رساهههای اجتماعی با دی ری جهاهی می در رساهه

 ابزارهای تحقو همزیستی هستند.
 

 ربط. نمای کلی از مقوله همزیستی اقوام با ملّیت و مفاهیم ذی4شکل 
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 . فراوانی و درصد مقولٔه همزیستی اقوام با ملیت 3جدول 

همزیستی اقوام با ملیت فراوانی درصد
جویی مدهی در فیای آهالینمطالبه 3 33/33
وجود همزیستی میان اقوام در تاریخ ایران 1 11/11
11/11 های اجتماعیهویت ره ین کماهی در رساهه 1

22/22 های اجتماعی در جهت ایجاد همزیستی با ملیتبودن رساهههاکافی 2
11/11 های اجتماعیواسطٔه استفاده از رساهههمزیستی با ملّیت به 1
11/11 تیکید اقوام بر اشتراکات ملی  1

100  جمع 9

را به اود ااتصاص داده اسووت   33/33 ین  جویی مدهی« در فیای آن مفهوم تمطالبه
ت« بووا بودن رساههآن تهاکافی و پ  از   های اجتماعی در جهووت ایجوواد همزیسووتی بووا ملیووّ

است و مابقی مفاهی  از ارزش برابووری، براوووردار هسووتند. در فیووای درصد آمده  22/22
که حالت اصماهه به اود ب یوورد، آهالین پردااتن به طرح مطالبات اقوام ایراهی بیشتر از آن 

ای سووبب همزیسووتی گوهههای اجتماعی بهابراین، رساههشود. بنبه شدلی مدهی، مطرح می 
های اجتماعی بوورای ایجوواد همزیسووتی اهد. اما با این وجود، رساههاقوام ایراهی با ملّیت شده

تنهایی کافی هیستند و ههادهای دی ر باید در این زمینه اقدامات میان اقوام ایراهی با ملیت، به
  زم را اهجام دهند.

 
 ربططلبی قومی و مفاهیم ذیهای اجتماعی بر جدایینمای کلی از مقوله نقش محدود رسانه. 5شکل 
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 طلبی قومی های اجتماعی بر جدایی. فراوانی و درصد مقولٔه نقش محدود رسانه4جدول 

فراوانی درصد  طلبی قومیهای اجتماعی بر جدایینقش رسانه
4/0  ملیبازهمایی هادرست اقوام در رساهٔه   1

1۶/0  های رسمیشدگی اقوام در رساههعدم دیده 4
 طلبی قومیهای اجتماعی در جداییبرتری عواملی فراتر از رساهه 9 3۶/0
12/0 3  سازی در ایران  ضعف ملت

4/0 1  وری از فیای مجازیضعف حاکمیت در بهره 
4/0 1  تیریر مشدالت اقتصادی بر احساسات ضد ملی 
4/0  سازی مبتنی بر اجبار در ایرانملت-دولت 1
 طلبی  های اجتماعی در مورد جداییکارکرد دوگاهٔه رساهه 1 4/0
 های گریز از مرکز های اجتمایی در مورد ایجاد گرایشکارکرد دوگاهٔه شبده 1 4/0
 سازی  یدسانهای  عدم تفو  سیاست 2 8/0
 طلبیهای اجتماعی بر جداییعدم تیریر رساهه 1 4/0

 جمع 25 100

 3۶/0طلبووی قووومی« بووا  های اجتماعی در جدایی مفهوم تبرتری عواملی فراتر از رساهه
درصد و پ  از   1۶/0های رسمی« با  شدگی اقوام در رساههدرصد و سپ  مفهوم تعدم دیده

اهوود و بیشترین درصدها را به اود ااتصاص داده  12/0  سازی در ایران« باآن تضعف ملت 
هایی مابقی مفاهی  تقریبًا از ارزش برابر براوردار هستند و این بدان معناست اگر در بخش

های طلبی وجود دارد دلیوول اصوولی آن رسوواهههایی برای جدایی های قومی گرایشاز هویت 
 باشند.جتماعی در تحقو آن دایل می های ااجتماعی هیستند بلده عواملی اارج از رساهه

 ربط. نمای کلی از مقوله بازاندیشی در اقوام و مفاهیم ذی6شکل 



 

 

 فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران 
 

 
 

165 
های قومی و  رسانه 

 های ... چالش 

. فراوانی و درصد مفاهیم مقوله بازاندیشی در اقوام 5جدول 

فراوانی درصد بازاندیشی در اقوام
 مسخ فرهنگ دی ری شدن 1 09/9
09/9 1  ابزارهای بازاهدیشیعنوان یدی از  های اجتماعی بهرساهه
 های اجتماعی در باز اهدیشیتیریر گفت وهای افقی در رساهه 1 09/9
ها  شدن فرهنگتیریر بازاهدیشی بر تلفیقی 1 09/9
09/9 1 های تبلیغاتیشدن حبابشدسته
18/18 2 واسطٔه بازاهدیشی  تیعیف تعصبات به
 ایجاد بازاهدیشیهای اجتماعی بر  هاکافی بودن رساهه 1 09/9

 تحقو بازاهدیشی در آگاهی اقوام   1 4/0
 های گریز از مرکز های اجتمایی در مورد ایجاد گرایشکارکرد دوگاهٔه شبده 1 09/9
 های اجتماعیایجاد بازاهدیشی به واسطه سرچینگ در شبده 1 09/9

 جمع 11 100

 
بووا ترین درصوود را بووه اووود   18/18واسطٔه بازاهدیشی« با  مفهوم تتیعیف تعصبات به

های اجتموواعی رساهه ااتصاص داده است و مابقی مفاهی  از ارزش برابر براوردار هستند.
 در بازاهدیشی در زمینٔه تعصبات قومی م رر هستند هر چند که تنها عامل این امر هیستند.

 مقاومت در برابر فرهنگ جهانی رنگ اقوام درجهت . نمای کلی از مقوله انگیزه کم7شکل 
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 رنگ اقوام در جهت مقاومت در برابر فرهنگ جهانی . فراوانی و درصد مفاهیم مقولٔه انگیزهٔ کم6جدول 

رنگ اقوام درجهت مقاومت در برابر فرهنگ جهانیانگیزه کم فراوانی درصد
5/12  وجود اودآگاهی در برابر فرهنگ جهاهی 1

های اجتماعیمقاومت در رساههوجود قابلیت   2 25/0
 شدنمقاومت در برابر جهاهی 1 5/12
 ای  زم برای مقاومت در برابر فرهنگ جهاهیعدم وجود سواد رساهه 1 5/12
5/12 عدم مقاومت در برابر مواهب جهاهی 1
5/12  های اجتماعیستیزی در شبدهمحدود بودن فرهنگ جهان 1
5/12 شدنبرابر جهاهیعدم مقاومت در  1

 جمع 8 100

 
با ترین مقوودار را بووه   25/0های اجتماعی« با  مفهوم توجود قابلیت مقاومت در رساهه

اموور هشووان  اود ااتصاص داده است و مابقی مفاهی  از ارزش برابر براوردار هستند. ایوون
کوواربران های اجتماعی قابلیت مقاومووت در برابوور فرهنووگ جهوواهی را بووه  دهد که رساههمی 
 دهند؛ اما در ایران اه یزه کاربران برای چنین مقاومتی محدود است.می 

 

 
 رنگ اقوام در جهت مقاومت در برابر ملیت . نمای کلی از مقولٔه انگیزه کم8شکل 



 

 

 فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران 
 

 
 

167 
های قومی و  رسانه 

 های ... چالش 

 رنگ اقوام در جهت مقاومت در برابر ملیت (. فراوانی و درصد مفاهیم مقولٔه انگیزه کم7جدول شمارهٔ )

درصد  رنگ اقوام در جهت مقاومت در برابرملیتانگیزه کم فراوانی
33/8 1  اودآگاهی محدود در برای از اقوام
 تحدی  تعلقات قومی از طریو احیای هوستالژی 1 33/8
33/8  های گریز از مرکز در اقواممحدودبودن گرایش 1
های اجتماعی تدّثرگرا بودن رات شبده 1 33/8
۶۶/1۶ 2  محدود بودن میزان مقاومت اقوام در برابر ملیت
33/8 1  ستیزی در اقوام  محدودبودن ملت
25/0 3  عدم مقاومت در برابر ملیت

100  جمع 10

 
و پوو  از ان مفهوووم تمحوودودبودن  25/0مفهوم تعدم مقاومت اقوام در برابر ملّیت« با 

اهد و با ترین میزان را به اود ااتصاص داده  ۶۶/1۶میزان مقاومت اقوام در برابر ملّیت« با  
رهووگ اقوووام ایراهووی در گوور مقاومووت کوو مابقی مفاهی  دارای ارزش برابر هسووتند کووه بیووان 

 های اجتماعی در برابر ملّیت است.رساهه
 

 
 . نمای کلی از وضعیت و روابط میان مقوالت 9شکل 
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 . تفسیر روابط بین مقوالت5-1

طور کننوود دو حالووت، بووههای اجتموواعی اسووتفاده می اقوام ایراهووی از رسوواههدر وضعیتی که 
های مووذکور، اسووباب واسطٔه اسووتفاده از رسوواههداده است. از طرفی این اقوام بههمزمان رخ 
های اجتموواعی، بووه آههووا مجووال و اهد. رسوواهههای هویتی اویش را فراه  کردهتداوم م لفه

کید فیای عمومی به طرح منّیت، اواستهامداهی داده است که در   ها و مطالبات مدهی و تی
ردی وسوویع که پیشهای اویشتن اویش بپردازهد؛ امداهی بر م لفه تر و در چنین سطع و بوود

دلیل رات تدنولوژیک اود، کاربران را های اجتماعی بهبرای آهها وجود هداشته است. رساهه
، که مبتنی 1های پخش وسیعجتماعی براالت رساهههای اکنند. محیط رساههمند می قدرت 

هایی مشابه از منبع محدود برای مخاطبان هامحوودود، پراکنووده و هوواهم ن بووه بر ارسال پیام
های اجتموواعی، مبتنووی بوور ها بووود، هیسووت. محوویط رسوواههسازی و هم نی آن قصد یدسان 

نووده و هوواهم ن اسووت. وجو، بازهشر اطالعات و تولید اطالعات توسط کاربران پراکجست 
همین رسد و بههظر می های اجتماعی امری طبیعی بهوجود تدّثر و تعدد آراء در محیط رساهه

پردازان مارکسیسووت موودعی هسووتند، کووه هظریووهگوهههای اجتموواعی، آن دلیل محیط رسوواهه
 محیطی امپریالیستی هیست.

سووادگی تغییوور به  هویت، ریشه در تاریخ و فرهنووگ یووک ملووت دارد؛ بنووابراین، هویووت 
های قومی از سایر اقوووام، ملوول و های اجتماعی ممدن است آگاهی هویت کند. رساهههمی 

ها تغییرات اساسی ایجاد کنند. اگوور تواهند در این هویت ها را افزایش دهند، اما همی فرهنگ
های توان موودعی شوود کووه تنهووا عاموول آن رسوواههه  تغییر هویتی بخواهد روی بدهد، همی 

عنوان یک عامل در کنار سایر عوامل های اجتماعی بهماعی اواهند بود. حتی اگر رساههاجت
بتواهند هقشی در تغییر هویت داشته باشند، این روهوود بسوویار کنوود اواهوود بووود. در شوورایط 

حاضوور حالتصووّور هیسووت؛ زیوورا، بوورای مثووال، درصووورت عینووی قابلکنوهی چنین امری به
توووان موودعی کنند و همی شان همچنان با زبان مادری صحبت می های قومی در منازل اقلیت 

 های هویتی آهها حذت شده است.شد که سایر م لفه

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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دهند که هنرهای جهوواهی را های اجتماعی حتی به کاربران قومی این امدان را می رساهه
در قالب بومی و محّلی در بیاورهد و به کمک ایوون تدنولوووژی بووه پخووش هنرهووای تلفیقووی 

های اجتماعی که از این طریووو، دازهد ماهند اجرای موسیقی پاپ با زبان محّلی در شبدهبپر
شود. همچنین در وضعیت کنوووهی، تقووابلی میووان ها فراه  می اسباب تداوم زبان مادری آن 

های ماکرو در سطع جهوواهی بووه های اجتماعی وجود دارد. رساهههای ماکرو و رساههرساهه
های اجتموواعی مواجووه هسووتند کووه ن ی بوووده و بووا مقاومووت رسوواههسازی فره دهبال یدسان 

تواهند به تولیوود محتوووا بپردازهوود. اگرچووه در ها می هایی ماهند اقوام از طریو آن فرهنگارده
توووان هظرهووایی وجووود دارد، امووا حووداقل می مورد سطع، حج  و کمیت این تقابل ااتالت

های اجتموواعی و همچنووین لوژیووک رسوواههتدنو دلیل راتگفت که ظرفیت چنین تقابلی بووه
های اجتموواعی بووه تووداوم و حفووظ رو، رسوواههایوونهووای قووومی وجووود دارد. ازطلبی هویووت 
دلیل ماهیت های اجتماعی بهاهد. از طرفی دی ر، رساهههای قومی ایراهی کمک کردههویت 

را فووراه   جهاهی و فرامرزی اود، اسووباب توویریر پووذیرفتن اقوووام ایراهووی از فرهنووگ جهوواهی 
از آهده در پیروی از مباهی و اصول فدری و اهدیشٔه فرهنووگ   اهد و این تیریرپذیری بیشهموده

کند. بوورای مثووال، های ظاهری اود را همایان می روی از پدیدهغرب متبلور باشد، در دهباله
ت کاربران ایراهی عمدتًا با زبووان اه لیسووی آشوونا هیسووتند و آهچووه از فیووای مجووازی دریافوو 

شود که در براووی موووارد ماهنوود کنند، مبتنی بر تصویر است تا اهدیشه. این امر سبب می می 
های های هویتی عمدتًا در چارچوب شااصهکه، در م لفهحالی اهسان غربی رفتار کنند، در

های که در مبح  بازاهدیشی به آن پردااته شد، رسوواههطوراهد. همان قومی اود باقی ماهده
هووای آفرین هستند. فرهنووگهای هویتی هیز هقشر بازاهدیشی در برای از م لفهاجتماعی د

اهوود، در اسوواس که در امووور ظوواهری از فرهنووگ جهوواهی متوویرر شوودهقومی ایراهی، درحالی 
 اهد.ماهده شده باقی حفظ

های تیریرپذیری اقوام ایراهی از فرهنگ جهاهی سبب شده است که ایوون اقوووام در رسوواهه
ها سر ببرهد. اقوام از سایر فرهنگو مدارا به  اجتماعی، با دی ری جهاهی در حالتی از تساهل

دلیل وجووود رابطوؤه فعووال و کنند و ایوون اموور بووهیابند؛ اما هویت اود را حفظ می آگاهی می 
هایی از فرهنووگ دهد. در این وضعیت اقوام بخشجویاهه با دی ری جهاهی رخ می مسالمت 
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های اجتموواعی، راتووًا رسوواهه کنند. محیطهایی از آن را رد می گیرهد و بخشمی   جهاهی را فرا
هووای سوووی موودارا بیشووتر از حالووت دادن کوواربران بهمحیطی اسووت کووه در آن، وزهوؤه سووو 

های اجتماعی، یک محیط گفتموواهی و هوورم گرایاهه و عنادورزاهه است. محیط رساههپرااش
ها عیووو هسووتند. ماهنوود شوهد که در این رسوواههرت می است؛ زیرا افراد توسط سایرینی هظا

شوووهد. اقوووام در عووین حفووظ اویشووتن های اجتموواعی تشوودیل می هایی که در شبدهگروه
یابنوود را تووا حوودودی در آگوواهی اووویش دایوول چه از دی ری جهاهی مفید می اویش، آن 

هووایی در ایوون التکنند. همچنین اقوام با ملّیت در تیادی جدی قرار هدارهد و اگوور ااتمی 
های اجتموواعی ماهنوود اورد، عمدتًا به عووواملی فراتوور از عملدوورد رسوواههزمینه به چش  می 

شوودگی آههووا در دیدههای اقتصادی و عدمها، محرومیت آمیز دولت رفتارهای غلط و تبعیق 
 ،دلیل دارا بودن ماهیت گفتماهی های اجتماعی بهگردد. فیای رساهههای رسمی برمی رساهه

های اجتموواعی فقووط یووک دهند. رسوواههاقوام ایراهی را به همزیستی بیشتر با ملّیت، وفو می 
های اجتماعی بوورای تحقووو عامل در کنار سایر عوامل هستند و تیکید صرت بر هقش رساهه

دلیل عوودم همزیستی اقوام چه با فرهنگ جهاهی و چه با ملّیت درست هیست. اقوام ایراهی به
ای کافی و فقدان اه یزٔه قوی، مقاومت معنووادار و مهمووی در برابوور د رساههبراوداری از سوا

هووا در دهنوود و حیووور آن فرهنووگ جهوواهی و همچنووین فرهنووگ ملووی، از اووود هشووان همی 
های های اجتماعی بیشتر برای برقراری تعامل و بیان اویشتن اویش اسووت. رسوواههرساهه

های فرایند مدرهیزاسیون هستند و باع  بازاهدیشی ها، از ابزاراجتماعی هیز ماهند سایر رساهه
زدایی، بیشتر در رابطووه شوهد. البته تعصب در برای از اعتقادات و رفتارهای اقوام ایراهی می 

شده در ایوون کیفیووت گیرد و ماهیت بازاهدیشی محقوبا عادات و رفتارهای غلط صورت می 
 رهنگ اقوام را از بین ببرد.در سطحی هبوده است که در کلیت، باورها، عقاید و ف

 
 گیری. بحث و نتیجه6

هظریوؤه   به هظریوؤه دیالدتیووک اوواص و عووام، هزدیووک اسووت و  های تحقیوکلی، یافتهطوربه
کنندگی چنووداهی تواهد از قدرت تبیینهای اجتماعی همی امپریالیس  فرهن ی در مورد رساهه

اهد و حتی اموور عووام در بسووتر فرهن ی حفظ شدههای هویتی و  براوردار باشد؛ زیرا تفاوت 
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ای فرهن ی، فه  و بومی شده است. هظریه امپریالیس  فرهن ی، روابووط پیچیووده  هایااص
سادگی مورد شدن وجود دارد را بهکه در مباح  فرهن ی و هویتی جوامع در رابطه با جهاهی 

فرد اووود براوووردار حصووربههای تاریخی و فرهن ی مندهد. جوامع از ویژگی تبیین قرار می 
کووه طورهستند و استحالٔه آهها در یک فرهنگ مشتر  جهاهی، دور از واقعیت است. همووان 

منوود کردن اووود بهرههووا از امدووان عووامکنوود، ااصهظریٔه دیالدتیک ااص و عام تبیین می 
هووا در بسووتر شوورایط و شوووهد و حتووی عامهووا در سووطع جهووان گسووترده می شوووهد و عاممی 

های توان مدعی شوود کووه اسووتفاده از رسوواههرو، می اینشوهد. ازهای محیطی در  می هزمین
های اجتموواعی، در اجتماعی برای اقوام وضعیتی دوگاهه ایجاد کرده اسووت. فنوواوری رسوواهه

رات اود تدّثر و تعّدد آراء و عقاید را جووای داده اسووت و ایوون درسووت بووراالت اصوولت 
سازی افدار، عقاید و رفتارهووا سبب بروز پدیدٔه یددست   های ارتبا  جمعی است کهرساهه

های اجتموواعی سازی در محیط رساههشوهدبنابراین، تحقو امپریالیس  فرهن ی و جهاهی می 
واسووطٔه رسوود. اقوووام ایراهووی بهاگر ه ویی  که غیرممدن است، اما بسوویار بعیوود بووه هظوور می 

شان در ااتیار آهها قرار ها و منّیت استهدر راستای طرح او  های اجتماعی امداهاتی که رساهه
اود   ها و مشدالتها، دغدغهداده است، در فیای عمومی به طرح فرهنگ و بیان اواسته

تواهنوود اموور جهوواهی های اجتموواعی می پردازهد. همچنووین از ره ووذر اسووتفاده از رسوواههمی 
. بوورای مثووال، در یووک اهدها تا حدی تلفیقی شوودههای فرهن ی( را بومی کنند. فرهنگ)عام

شوودن( یووک پست اینستاگرامی در هشت  مارس  که روز جهاهی زن است )هشاهی از جهاهی 
سلبرتی ایراهی که متعلو به قوم ُکرد است، عدسی از داتران کرد را با پوشش کردی در پیج 

جووا، هوووعی همزیسووتی گوید. دراینکند و روز زن را تبریک می اینستاگرامی اود منتشر می 
 هن ی ایجاد شده است تا هم وهی کامل فرهن ی.فر

تیریر قوورار گوورفتن اقوووام از فرهنووگ های اجتماعی در تحت از سوی دی ر، محیط رساهه
اهد؛ اما این امر بیشتر از آهده در اصول فدری، فلسفی و معرفتی اقوووام جهاهی ه  م رر بوده

ند هوع لباس پوشیدن، سبک رخ دهد در تظاهرات بیروهی آهها محقو شده است. مواردی ماه
زهدگی و... اما این تیریرات در حّدی هبوده است که اساس زهدگی فرهن ی اقوووام را دگرگووون 

ها در مورد آهها اهد و برای از عامشدن قرار گرفتهکند. با این وجود، اقوام در معرت جهاهی 
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ازی بووه برقووراری های ارتباطی مجوو های قومی ایراهی در شبدهتحقو پیدا کرده است. هویت 
شوهد. در واقووع، های هویتی اویش می پردازهد و سبب تحدی  ااصارتبا  با یددی ر می 

هووای قووومی اگرچووه هوعی ارتبا  مستقی  غیرفیزیدی بین آهها ایجاد شده است. افراد هویت 
تواهند در لحظه از هر جای جهان، بووا ممدن است از هظر فیزیدی از ه  دور باشند، اما می 

 در تعامل باشند.ه  
های اجتماعی، اقوام ایراهی با دی ووری جهوواهی در حووالتی از تسوواهل و در محیط رساهه

هووایی از فرهنووگ جهوواهی را فوورا برهد و در عین حفظ فرهنگ اویش، بخشمدارا به سر می 
های اجتماعی، محیطی دموکراتیک است و طوورح مطالبووات از هوووع گیرهد. محیط رساههمی 

است. بنابراین، با دی ری جهاهی همزیستی فرهن ی وجووود دارد. در محوویط هرم و گفتماهی  
کنند؛ زیرا در فیووای آهالیوون، رفتووار های اجتماعی، اقوام کمتر به یددی ر توهین می رساهه

گیوورد. هویووت در جامعوؤه ایووران ماهنوود یووک افراد مورد قیاوت و هظارت سووایرین قوورار می 
ر رهگ  کمووان کمان است و زیبووایی ره ینره ین اوبی در هووا اسووت و ایوون اموور بووهدر تدثووّ
های اجتماعی متبلور شده است. البته برای تحقو همزیسووتی اقوووام بووا ملیووت، فقووط رساهه
ای ها و ههادها اقدامات شایستهباید سایر سازمان های اجتماعی کافی هیستند بلده می رساهه

 را اعمال کنند.
ملت هقش چنداهی  –طلب از دولت ومی جدایی های ق های اجتماعی در ایجاد هویت رساهه 

های  های اجتماعی ماهنوود بازهمووایی غلووط اقوووام در رسوواهه هدارهد؛ بلده عواملی فراتر از رساهه 
هووای اقتصووادی و اجتموواعی و... از  های رسوومی، تبعیق اقوام در رسوواهه  هشدگی رسمی، دیده 
شوووهد.  ایی از اقوووام می هوو ای هسووتند کووه سووبب ایجوواد پدیوودٔه مووذکور در بخش د یل عمده 

اهد  های اقوام شووده هایی از عقاید و رفتار های اجتماعی سبب ایجاد بازاهدیشی در بخش رساهه 
دسووته از عقایوود و  معنای از بین رفتن فرهنووگ و هویووت قووومی آههووا هیسووت بلدووه آن اما این به 

ود. البتووه رکوور ایوون  ر رفتارهایی که غلط هستند و با مقتییات زماهه سازگاری هدارهد از بین می 
 باشند. های اجتماعی فقط یدی از ابزارهای بازاهدیشی می مه  ضروری است که رساهه 

کید بر یدسان در ایران به سازی مطلو فرهن ی باید بر سیاست فرهن ی وحوودت جای تی
های جریووان اصوولی اطرهووا  شدن اقوام توسووط رسوواههگرفتهدر کثرت تیکید شود و هادیده
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ر  هسووتند و کشووور اووود را وام ایراهی هسبت به ایراهی است. اگرچه اق بووودن اووود دارای عووت
هایی از آهها به سمت شوهد، حداقل بخشدوست دارهد؛ اما اگر احساس کنند که دیده همی 

های تعوواملی پووا بووه گریز از مرکز سو  داده اواهند شد. این حالت در شرایطی کووه رسوواهه
های اجتماعی یووک امدووان واهد ایجاد اطر کند. رساههتاهد، بیشتر می عرصٔه وجود گذاشته

های قووومی ایراهووی اسووتفاده توان در راستای حفظ و تداوم هویت هستند که از این امدان می 
 های بومی در فرهنگ جهاهی به کار گرفت. ها و فرهنگکرد یا آهها را در جهت ادغام هویت 

ای آهها را افزایش داد تا در واد رساههبرای حفظ و تداوم هویت اقوام ایراهی، بهتر است س
هف  و افتخووار بووه بووههای اجتماعی امدان تولید محتوا داشته باشند و با اعتمادمحیط رساهه

  دهنده آن بپردازهد.های تشدیلبیان هویت قومی اویش و م لفه
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