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 چکیده 

فرد در جهان امروز، خاستتگاه مهمتي از رت ر  و هها و جايگاه منحصر بسبب ويژگي فضای سايبر، به

تغييرا  اجتماعي را با خود به همراه دارد. با گسترش اينترنت و انقالب اطالعا ، نقش فضای ستايبر 

ناپذيری تب يل ش ه ن وارعيت اجتناببه چنا کشورهاکالن  مقياسها و نيز در انسان ۀدر زيست هر روز

 ۀاست که گريز و گزيری برای آن متصور نيست. با توجه به چنين اهميتي و نيز به سبب ارزش فزاينت 

انجام  ملي هويتفضای سايبر بر  ريتأثبررسي پژوهش حاضر با ه ف ، کشور بقا و دوامدر ملي  هويت

 مقتاط  تحصتيال  تیميلتيز دانشتجويان نفتر ا 34 ، شتامل. شرکت کنن گان در پژوهشش ه است

، تربيت م رس و تهران هایدانشگاهجغرافيای سياسي در  ةرشت )کارشناسي ارش  و دکتری تخصصي(

و بتا  انتخاب شت ن ای و تصادفي سيستماتيک گيری خوشهروش نمونه بر اساسکه  هستن  خوارزمي

ملتي در  هويتت ۀها دربتار، نگرش آن«کيو» شناسيروش ةو بر پاي نيمه ساختاريافته ةاستفاده از مصاحب

زبتان  شتاخ سته ملي در اين پژوهش در چارچوب  هويتمفهوم . سنجي ه ش ه است فضای سايبر

و از  کتاربردیاز لحتا  هت ف ، حاضتر پژوهشبررسي ش ه است.  تعلق سرزمينيو  تاريخ ملي ،ملي

شاخ  زبان و تتاريخ که  دارد آن زشان ان نتايج اين پژوهش، .استاز نوع پ ي ارشناسي  ،لحا  روش

فضای ستايبر افتزايش و شتاخ  تعلتق سترزميني بته دليتل « تعاملي و ارتباطي»ملي به دليل ويژگي 

زبتان و  احساس تعلق بته با اين حال، افزايش ی فضای سايبر، کاهش داشته است.سازمرزخاصيت بي

بنتابراين، پ ي ارشناستي ؛ نامطلوب استتتاريخ ملي از لحا  اعتبار اسناد و م ارک موجود در اينترنت، 
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پيون  ها و آموزش و پرورش نامطلوب، ده  که فق ان زيرساختهويت ملي در فضای سايبر نشان مي

 کرده است. را با گسست مواجههای مختلف ميان نسلهويت ملي  فتمانی گهافضا

 .، جغرافيای سياسيپ ي ارشناسي اينترنت،، ملي هويت ،سايبر: هاهژواکلید

 مقدمه

فراتتر از تتوان احساستمان  تتاده  مي تنارضي که امیان» ؛تنارض جالب توجهي است، 1فضای سايبر

های عظيمي که مرزهای جغرافيتايي و شبیه (. 2003:3Friedman,)«ببينيم، بشنويم، لمس کنيم و بنگريم

هتا ريم زن گي همه ملتبه ح شینن  و از فراز اين سياره، امواج صوتي و تصويری راسياسي را در هم مي

ي و ملتبر زبتان، ادبيتا ، هويتت  فضای سايبر .ای فرهنگي را هم کمرنگ نموده استگاه مرزه که بردمي

فرهنتگ را نمتود معنتوی رشت  و  گذار بوده و اگر چون گروهتي از متفیترانريتأثديگر ابعاد زن گي بشر 

-Vali )استت بتوده متثثرراستتا  کته اينترنتت در ايتن گفتتبتاز هتم بايت   ،تصور کردپيشرفت جامعه 

,2016:103Nejad& Mirfardi.)ل تینولتويی معتق  است که پس از انقالب ارتباطتا  و اتصتا 2گي نز

ای از جهتان توان در يک چشم به هم زدن، در هر زمان با هرکستي و هتر نقطتهمي ،هاای به رايانهماهواره

-Giddens,2001:61) دهت های زن گي ما را تغيير مياين ارتباط آني، بسياری از جنبه .ارتباط برررار کرد

ای است که شاي  بتتوان بته آن گونههب فضای سايبر،ها در هويت اطا ، انتقال عواطف، آموزش و(. ارتب62

هيچ کامپيوتری برتر از کتامپيوتر ديگتری نيستت و هتيچ  ،يعني در اين شبیه» ؛داد «طبقهبي ةجامع»عنوان 

به معنای ديگر در ايتن فضتا همته  (.Levin &  Barody,2000:6) «ديگر نيست فردی هم بهتر از فردی

-فشارها و معضال  معطوف به اذهان متي ةب ون حضور فيزيیي، هم شود و نهايتاًچيز مجازی فرض مي

يک جهان ج ي ، يتک »( به تعريف اريیسون استناد نموده و فضای سايبر را 3449) 3گردد. آنچنان که ري 

تعريتف  ،(Reid,2009:13)« وجود آمت ههکه به وسيله کامپيوترها و خطوط ارتباطي جهان ب جهان موازی

 .کن مي

هويت ملي نيز از مسائل بسيار حساس و استراتژيک در هر کشوری است و بنيادهای ملي و فرهنگتي 

 ة، همسازد. با ظهور اينترنت و فضای سايبر( را برميار سياسي در يک سرزمين مشخ  )کشوريک ساخت

ان . برختي از ايتن گذران ها  خوشاين  و ناخوشاين  را از سرارکان هويت با ررار گرفتن در اين فضا تغيير

                                                 
1 Cyber 

2 Giddens  

3 Reid 
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های اصتلي فرهنتگ سياستي يتک خورد که با کليت و پايههايي پيون  ميها و شاخ تغييرا ، به حوزه

ای گفتتاری )زبتان( اشتاره کترد. هتر ها و نمادهتوان به هنجارها، ارزشکشور پيون  دارد. از اين گزاره مي

کشوری به فراخور فرهنگ و جغرافيای تاريخي خود از اين سه شاخ  هويتي برخوردار بوده و با گتذار 

بتا  مستتقيمييک ملت را تشیيل داده است. اين سه شاخ ، ارتبتاط  ةمايررون و اعصار، شاکله و زيست

دنبتال خواهت  ه ملتي را بت امنيتتر در آن، تغيير در دارد و از اين روی، آشیار است که تغيي« ملي هويت»

 امنيتت ةفضای سايبر در جهان امروز و برجستگي مسئل ۀداشت. پژوهش حاضر، با توجه به اهميت فزاين 

 هويتت ملتيفضای سايبر )با تاکي  بر اينترنت( بتر  ريتأثبه بررسي  ذهني يک ملت،-اتمسفر فیری ةبه مثاب

تحقيق حاضر اين است کته مفهتوم هويتت ملتي در فضتای ستايبر چته  پرسش بنيادی. ش ه استانجام 

در اين پتژوهش در چتارچوب تغييترا  هويت ملي مفهوم ياب ؟ تغييراتي را از نظر معنايي و کارکردی مي

 بررسي ش ه است تاريخ ملي و تعلق سرزميني ،زبان ملي فرهنگي و با سه زيرشاخ 

 پژوهش نظری-چارچوب مفهومی

 فضای سایبر

فضای گسترده، مثثر و نافذی است که شود، فضای سايبر که در فارسي فضای مجازی هم خوان ه مي 

برد. ايتن اصتطال  های بشری راه يافته است و نيزگاهي انسان را به جهاني ديگر ميامور و فعاليت ةهم در

هتای شتبیه توسط ويليام گيبسون رمان نويس، اب اع گردي  برای تشتري   فضتای اطالعتاتي کته توستط

حتال ه آنچه تتا بتاز متفاو   کامالً ، سايبر، فضايي استفضای» (.Shaw,2008:89) ايجاد ش  کامپيوتری

های توان  انسانمي جسمي و مالي ، چنان است که گاهي يک انسان بسيار ضعيف از نظرميابودهدرگير آن 

نها را از مسيری به مستير ديگتر بسيار ديگری را در عرض م   بسيار کوتاهي غافلگير کن  و سرنوشت آ

يا مرتبط به توان  امری مجازی فضای سايبر با اين رويیرد، ديگر نمي(. Hosseini,2004:11) «سوق ده 

و  گترددادال  فرهنگي در آن مهيا متيتباست که وارعيتي عيني چرا که اين فضا  رلمرو خيال تصور شود؛

را بته چتالش  ي و هتويتييا ، رسوم و ديگر ابعاد فرهنگتوان  موضوعاتي چون هويت، دين، زبان، ادبمي

هايي از ارتباطا  درونتي فضای سايبر در معنا به مجموعهاز اين روی،  (.Levin,2003:146-147) بیش 

روی  طبيعتيظر گرفتن جغرافيتای از طريق کامپيوتر و مسائل مخابراتي ب ون در نشود که گفته ميها انسان

توانن  از طريق ی از فضای سايبر است که کاربران آن ميانمونه (،On Line) ين. يک سيستم آن الده مي

های فيزيیي ايميل با يی يگر ارتباط بر ررار کنن . بر خالف فضای وارعي، در فضای سايبر نياز به جابجايي
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فضای ی، از اين رو (.Suler,2008:36گيرد )صور  مي ريق فشردن کلي هااعمال فقط از ط نيست و کليه

ها را از طريق کامپيوترهتای داده الیترونيیي، های الیترومغناطيسي وطيف ةوسيلهسايبر رلمرويي است که ب

همتان  2994 ةکن . ايتن فضتا از دهتهای فيزيیي مرتبط، ذخيره، تع يل و مبادله ميو زيرساخت ایشبیه

 (.Mahdavi & Akbari,2007:19) اينترنت خوان ه ش 

کنت . امیان ارتباط افراد با يی يگر را آسان متيبستر يا به تعبيری، همان اينترنت است،  کهفضای سايبر 

 پذيرد:های زير انجام ميهايي که به صور ارتباط

يک پيتام متنتي ستاده يتا همتراه بتا   توانالیترونيیي است که مي ةالف( پست الیترونيک، همان نام

و يیي از فراگيرترين ابزار اينترنت  و يا گرافيیي باش  های ديگر شامل اطالعا  صوتي، تصويریفايل

در حال تب يل ش ن بته بخشتي از فرهنتگ . پست الیترونيیي يا ايميل (Hosseini,2004:24) است

 بشر است. 

های خبری، تخته سياه يا تابلوی اعالنا  اينترنت است که افراد در يک موضوع مشتابه بتا ب( گروه

 .(Hosseini,2004:25) پردازن نظرا  مي و يی يگر به تبادل اطالعا 

(. 2003:149Levin,) استتگفت گو از طريق اينترنتت برای مشترک  يمیان ،1اينترنتي ةج( میالم

ها، جستجوی میالما  و ارتباطا  اوليته بتا ديگتران ش ن از طريق چت روم (آن الينبرخط )انگيزه 

 کنن .استفاده مي 2زنيهای گپافراد اغلب از اسامي مستعار در اتاق .است

، سيستمي است که يک کاربر، تمايل خود را از طريق آن با افراد خاصتي کته کتاربر 3د( آی سي کيو

 سازد. آگاه مي ،است با آنها چتمايل به 

تواننت  هتا متيکته گتروه افزارکنفترانس ويت ئويي همزمتاننترمه( تلفن اينترنتي و وي ئو کنفرانس، 

 .(Peris et. al,2002:43-51) ي وتصويری داشته باشن همزمان صوتهای مالرا 

 های تبادل اطالعا  بين کامپيوترهتای از راه دورترين میانيسم، يیي از ر يمي4و( تابلوهای اعالنا 

 (.Hosseini,2004:26-27) است

                                                 
1 IRC)Internet Relay Chat) 

2 Chat rooms 

3 ICQ (I seek you) 

4 Bulletin Boards 
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استتفاده از و ابزارهای مربوط به آن که با  1جهاني، شامل ابزارهای بررراری ارتباط و وبابزارهای انتشار

 ,Hick et. al) رابتل دسترستي هستتن  ،نماينت های کامپيوتری که کتاربرد وب را مجتاز متيهمان برنامه

( 3443) 2کلمتن حستاب آورد.توان جزء ابزار انتشار پيام و يا ارتباطي بهرا هم مي اه(. وبالگ2006:110

ای از استراق سم  کته های تازهی سياستريزتوانن  کمیي باشن  برای پيها ميکن  که وبالگاست الل مي

ای از دموکراستي مت رن و های استتراق ستم  پيشترفتهتوانن  پستمي هاآندر آن هرکسي ص ايي دارد. 

شتتود يمتتمنتتابعي از تغذيتته بتترای نتتوعي از دموکراستتي باشتتن  کتته در آن حستتاب هرکستتي محاستتبه 

(Coleman,2005:247ارتباط از طريق اينترنت اگر چه دا .)هايي است که ر ر مسلم هتر رای مح وديت

 بتر استاس نظتر والتتر .شتودکاسته مي هايتاوری از اين مح ودنرش  اين ف با توسعه و ،رودچه پيش مي

زيترا ايتن ارتبتاط کتامپيوتری و  ؛توان  بيش از ح  خصوصي شود( ارتباط کامپيوتری بين افراد مي3420)

هتای به تعامال  چهره به چهره سنتي دارد. در مقايسه با مورعيت فرستادن پيام فواي  ارتباطي زيادی نسبت

زيتادی  از امیانتا  اينترنتي،پيام  ۀفرستن  ،ياب کالمي کاهش ميغير چهره به چهره معمول که تع اد عالئم

 & Stone) منت  استتبهترهخود  ۀگسترش و تصحي  سخن خودش و يا تسهيل سخنراني برگزي  برای

Pennebaker,2014:183.) 

 ر فضاو تغیی بریفضای سا

ها را دستخوش دگرگوني ساخت و بته دنبتال آن در های ج ي ، دنيای رسانهتینولويی 2994 ةدر ده

ای شیل گرفت که رلمرو ارتباط الیترونيیي را به کل زن گي از خانه تا کار، سيستم چن  رسانه 2994دهه 

رش داد. اين سيستم تغييرا  اساسي ايجتاد خواهت  از م رسه تا بيمارستان و از تفريحا  تا مسافر  گست

 و اطالعتا  (. عصرTawaf,2002:31) ها نامعلوم استبر زن گي انسان آن پيام های شماری ازنمود که 

 بقتای تت اوم و حیومتي را بر آن داشت تا بترای استتمرار هایرييم و سياسي هاینظام ارتباطا ، انقالب

و ب ين ترتيب در مباني خود تع يل نموده و در اکثر موارد  استفاده را ببرن ای ح اکثر انهخويش از توان رس

و  خبتری، متاهواره هتایشتبیه راديويي تا هایايستگاه از هارسانه سعي بر تصاحب ص  در ص ی ر ر 

و  آورده پ يت  ستنتي جوامت  در را شت ي ی بنيادی تغييرا  اطالعاتي و ارتباطي فناوری ان .اينترنت نموده

 شاي . (Hafezenia,2013:69) است  هش ج ي ی بينيجهان ايجاد و انساني تم ن دگرگوني در به نجرم

                                                 
1 www(world wide web) 

2 Coleman  
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 اجتمتاعي سياستي و حيتا  در تغيير ايجاد حيث از که گرفت نتوان سراغ حاضر عصر در را تحولي هيچ

 ,Gharebeygi) کنت  برابتری اطالعا  ةزمين در م رن هایوریابرآوردن فن سر از حاصل تحول با انسان

 آن، در که سازد مب ل کوچک ایدهی ه هب را جهان است توانسته فضای سايبر م د به عصر اين .(2013:3

 ۀتغييتر در شتيو .(Mir Ismaili, 2008:103) استت جتاری اجتمتاعي و سياسي از مناسبا  ایتازه نوع

وده است و اين خود نه تنهتا ستبب کشورها را دگرگون نم ها، نهادها و نهايتاًارتباطا ، روابط ميان سازمان

( معتقت  استت 3440)1مراتب را هم به چالش کشتي ه استت. آتتنبلیه رعايت سلسله ،کاهش بورکراسي

 نگاری به عنوان يک شغل يا تجار  در تقابل استتمحور روزنامهاينترنت با سلسله مراتب، تصورا  نخبه

(Atton,2004:24). توليت ، ةدر عرص آنها منفي و مثبت تأثيرا  ها،هرسان عملیرد وجوه ترينمهم از يیي 

 زنت گي هتا دررسانه و ارتباطا  نقش سبب همين به است.سازی و هويت سياسي ر ر  اعمال و توزي 

 و سياست هایحوزه محققان توجه ديرباز مورد از دموکراسيگسترش  و سياسي توسعه در ويژه به سياسي،

 که است نقشي پ ي ه اين به سياسي علوم پژوهشگران روزافزون توجه عوامل از يیي ت.اس بوده ارتباطا 

 بته سياستي مشتارکت و دموکراستي تقويتت و رشت  در تواننت مي گسترجهان نمایتار و اينترنت ةشبی

 ،بتودن تعتاملي چتون هتاييويژگي دليل به توانايي اين اشن .ب داشته مختلف جوام  در نو کامالً ييهاوهيش

 نظير جمعي سنتي یهارسانه از را آن که است اينترنت ةشبی نبودن متمرکز بودن و فراگير ارتباط، همزماني

توان بته ها مي(. البته از اين ويژگيMinavand,2006:121) سازدمي متمايز تلويزيون و راديو و مطبوعا 

مستائل  ز نتام بترد.های ديگر چون ارتصادی، اجتماعي و فرهنگي نيعنوان عامل تغيير، در بسياری از زمينه

-هويت ملي تعلق دارن ، در فضای سايبر دستخوش تغييراتتي متي ۀارزشي و نمادهای ملي نيز که به حوز

 شون .

 2هویت ملی

هويت از ضمير غايتب مفترد متذکر   ۀشناسي، وايای عربي است. از نظرگاه ريشههويت يا الهويه، وايه

معتادل (. Zahed,2005130ا صتفت استت )مشتق ش ه است و به معنای يیي شت ن موصتوف بت« هو»

برگرفتته شت ه استت. از « همان، يیسان و همستان»به معنای  idem ةاز ريش Identityانگليسي اين وايه، 

چنتين  .(Gharebeygi, 2013:6) انت دانستته« اينهمتاني»همين روی، شماری معادل فارسي ايتن وايه را 
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ون خود دارد و آنچه در بيرون به عنوان يتک پ يت ه تعبيری ب ين خاطر است که شخ  ميان آنچه در در

به تعبيری ديگر، هويت، به معنای پن اشت نستبتاً پايت ار اد. يشود، همساني و عينيت مييا پ ي ار ظاهر مي

شود که از طريق تعامال  اجتمتاعي های ديگر تعريف ميفرد از کيستي و چيستي خود در ارتباط با گروه

(. Abdollahi. & Hosseinbeer, 2002:107يابت  )ش ن تیتوين متيين  اجتماعييگران در فرافرد با د

 & Najjar Nahavandiتتتوان بتته دو نتتوع فتتردی و جمعتتي تقستتيم کتترد )هويتتت را متتي

Ghorbanalizadeh,2014:3 .) هاى هويتت جمعتى، هويتت ملتى استت کته ترين بخشيیى از جام

 Abdi) آي هاى اجتماعى به شمار ميدر تمامى نظام ترين سط  هويتفراگيرترين و در عين حال مشروع

& Lotfi, 2008:54). وجتود دارد کته بتا « مقياس ملي هويت»هويت ملي يا  ۀگوني درباراهای گوننظريه

 ۀعمت ه دربتار ةنظريتچهار توان به شناسي و جغرافيا، ميهای علوم سياسي، جامعهبن ی آنها در حوزهدسته

 هويت ملي دست يافت؛

اين نظريه، هويت رون ی تیويني و تاريخي دارد و هر ملتي به فراختور  ةکالسيک؛ بر پاي ةينظر .2

زن  که در گذار زمان به بخشي از هايي دست ميوضعيت تاريخي و جغرافيايي خود، به مجموعه کنش

پتردازان در ايتن حتوزه، يیتي از نظريته، 1آنتوني اسميتشود. موجوديت و هستي آن ملت تب يل مي

کته دانت  هايي ميها، نمادها و سنتها، اسطورهيت ملي را بازتولي  و بازتفسير م اوم الگوها، ارزشهو

کن . از نظرگاه اسميت، تشخ  هر فرد به عنوان يتک انستان های ديگر متمايز مييک ملت را از ملت

 (.Smith, 2004:25پذيرد )های تاريخي و فرهنگي صور  ميدارای هويت، با استناد به ميراث

شناستاني کته عمومتاً بته میاتتب فیتری هتای برختي جامعتهساخت  م رن؛ بنابر گفتته ةنظري .3

نيتز شتناخته  3«گرايتانمت رن»و  2«م رنيزاسيون»های ديگری همچون و با نام مارکسيستي تعلق دارن 

 ها بترای افتزايش ارتت ار و حاکميتتها بر مردم است. دولت، هويت ملي حاصل تفوق دولتشودمي

 ای پرورش دهنت  تتا بته مشتروعيتگونهکنن  تا ذهنيت افراد را بهخود، ار ام به آفرينش مفاهيمي مي

شناسان پسامارکسيستت در ايتن حتوزه، بتر ايتن دانان و انسانجغرافي ،از جمله حیومت منجر شود.

از  افتزاری متوستل شتود. يیتيباورن  که حیومت برای افزايش مشروعيت خود باي  به رت ر  نترم
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ختود يتاری  وعيت و حاکميترها با استفاده از آن به مشمهمترين و کاراترين عنصرهايي که حیومت

ها خن ديگر، حیومتهای حیومتي است. به سها با خواسترسانن ، همسان کردن نمادها و ارزشمي

يتک فرهنتگ   ةرا بته مثابت کنن  و با تبليغا  گستترده، آنها و الگوها را خلق ميای از ارزشمجموعه

های مت رن کته بتا اين نظريه، چنين روشي در ميان حیومت ةکنن . بر پايارزشي در جامعه نهادينه مي

کنن ، بسيار مت اول استت. هويتت ملتي در ايتن نظريته، های مشروعيت دست و پنجه گرم ميبحران

 .(Abdi & Lotfi, 2008:55) بخشي ن به خود استحیومت برای مشروعيت ۀبخشي از پروي

ساخت م رن دارد، با ايتن تفتاو  کته  ةهايي با نظري؛ اين نظريه شباهت1گراييبرساخت ةنظري .2

دانت . بته ديگتر ستخن، از نظتر ای صترفاً سياستي متيهای تاريخي را پ يت هالگوهای کهن و ميراث

از ستوی توانن  وارعيت تاريخي داشته باشن ، امتا همتواره های کهن ميگرايان، نمادها و اسطورهم رن

گرايان، هويت ملتي، مجموعته نمادهتا و شون ؛ اما از نظر برساختدهي خاصي ميها جهتحیومت

 ها شیل بگيرد.ساختار غيرمادی حیومت تا« شودجعل مي»ها هايي است که از سوی دولتارزش

ارتبتاس از پ ي ارشناستي هتای موجتود و ؛ اين نظريه که تلفيقي از نظريته2پ ي ارشناسي ةنظري .0

وجتود تتاريخي و اهميتت  حاضر است. ايتن نظريته، ةرويیرد اب اعي نگارن گان مقالهوسرل است، 

تتوان هويتت ملتي را ايتن نظريته، نمتي ة. همچنتين، برپايتکنت تلقي ميانیارناش ني  هويت را امری

هويتت بتا سته عنصتر  ةتاريخيت مسئلکه موجوديتي ثانوی يا روساخت در نظر گرفت؛ بلیه از آنجا 

پ ي ار  عينتي يتا ذهنيتت » ةهويت ملي را به مثاببايست کشور و سرزمين گره خورده است، ميملت، 

و  يک ملت در درازای تاريخ به شمار آورد که با استفاده از آن، از سترزمين و کشتور ختود ةتجس يافت

ي ملت، کشتور بنيادهای اين نظريه با تیيه بر سه عنصر زيربناي «.کنن های نياکان خود پاسباني ميميراث

و سرزمين شیل گرفته است. با توجه به سه عنصر ياد ش ه، احساس تعلق به يک سترزمين بتا گتذار 

آورد که با بازتولي  خواست و آرزوی خود به يک ميهايي همسان و همراستا پ ي  تاريخي خود، گروه

کالسيک  ةي با نظريپ ي ارشناسي در همسنج ةيابن . وجه تمايز نظريکشور مشترک يا ميهن، دست مي

بررستي  گيرد و امیانساز و مخرب هويت را نادي ه ميهای غيريتکالسيک، جنبه ةآن است که نظري

 ةنظر نگارن گان پژوهش حاضر، در نظري ةکن . برپايفضائي و يیپارچه را در مقطعي از زمان فراهم نمي
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يتا عينيتت  2ای را در فضتا تجست من ی که مفتاهيم استطورهو مناسبا  رابطه 1به فضائيّتکالسيک، 

 3 یهتاو فاکت را با سويه ای را عينيت بخشي ه و آنبخش ، توجه نش ه است. آنچه مفاهيم اسطورهمي

حاکميت پيوسته ساخته است، وجود يک فضا است که آغاز و انجام يک شبیه را در دست گرفته و به 

ای از مناستبا ، کالب بنت ی مفتاهيم ردن شتبیهکن  و با پ يت  آويک بستر و میاني پويا عمل مي ةمثاب

شود، تنها برآم ه نامي ه مي« ملت کهن» سازد. آنچه در نظريا  اسميت با عنوانای را ممین مياسطوره

هايي است که به صور  م اوم و يی ست در تاريخ جريان داشته است؛ در و سرچشمه گرفته از آئين

شتود. های ملي مشتاه ه متينيز در رون  هويت 4ن گسستپ ي ارشناسي، دورا ةصورتي که در نظري

را بتر تیتوين هتايي بيرونتي و ر رتمنت  راه کته پ يت ه دارددوران گسست، به رون ی از زمان اشاره 

 ةتوان به مثابپژوهش حاضر، فضای سايبر را مي ةبا توجه به زمينبن د. ي و طبيعي هويت ملي ميت ريج

ي مردمان يک سرزمين نسبت به هويت ملي آنهتا رلمت اد کترد. در تیوين و خودآگاه« گسست»يک 

هويتت ملتي استت. ايتن رونت  بيشتتر در  ۀچنين گسستي به معنای وارد ش ن عناصر سوم بته پيیتر

ده  که بسترهای میمل فضای سايبر در آن وجود ن ارد و پرداخت به هويت ملي نيز فضاهايي رخ مي

از اين روی، بررسي هويت ملي ايتران در  شود.ي ه گرفته ميدر نهادهايي همانن  آموزش و پرورش ناد

توان  ابعاد گسست و کاستي در هويت ملي ايتران را پ ي ارشناسي، مي ةاز نظري استفادهفضای سايبر با 

  آشیار کن .

 پژوهش شناسیروش

و هتا از جملته نظريته ،شناستيي است. پ ي ارسيک پژوهش کيفي از نوع پ ي ارشنا ،پژوهش حاضر

گرايتي گرايانه )پوزيتويستي( شیل گرفت. روش اثبا های اثبا هايي است که در مخالفت با روشروش

هتايي را معتبتر و علمتي هتا، تنهتا دانتشگتزاره« تجربي بودن»، «رابليت تعميم»، «پذيریآزمون»با تاکي  بر 

شي در اين نظريه نيز بتر رويیردهای پژوه ۀهای ياد ش ه بگنجن . عم دانست که در چارچوب ويژگيمي

ای، پ ي ارشناستي بتر نش بته چنتين شتيوهاضتي رترار داشتت. در واکتعلومي همچون فيزيک و ري ةپاي
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صترف از  ۀجتای استتفادها تاکي  دارد و بهگزاره« شهودی بودن -ذهني»و « موردی بودن»، «تفسيرپذيری»

بتا ارتبتاس از ايتن  (.Kashti Aray, 2008:92)پردازد های کيفي و تفسيری ميهای کمي به روشروش

هويتت  ۀهويت ملي، اين پژوهش با رويیرد پ ي ارشناستي دربتار ۀنظريه و ترکيب نظريا  موجود دربار

انجتام شت ه  1نيمه استان ارد )نيمه ساختاريافته(گردآوری اطالعا  از طريق مصاحبه ملي انجام ش ه است. 

 ،ای که باي  پيگيری شتودل و حوزهبا تمرکز بر مسائه ها در يک راهنمای مصاحبدر اين روش سوال. است

 ,Hooman) هتا بته فراينت  مصتاحبه و پاستخ هتر فترد بستتگي داردگردد. توالي پرسشنامهگنجان ه مي

انجام گرفته است.  3«کيو شناسيروش» ةهای پ ي ارشناسانه، اين پژوهش بر پاياز ميان روش (.2006:114

آن تحليتل  های فرد استت کته پايتهها و دي گاهها، نگرانيدرک ارزش نا برایکيو ابزاری توا شناسيروش

پايته ايتن الگوهتا  بتر سازد و آماری است تا ذهنيت افراد را کشف کن  و الگوها و اشتراک نظرها را آشیار

ه ها ارائتذهنيت کشف نش ه آن شناسايي نموده و ساختاری برای  ،که دارای رفتار مشترک هستنرا افرادی 

در  قيتتحق هتایروش ريبا ستا ويروش ک يتفاو  اصل. (Ahmadiyan &Eslami, 2013:121) نماي 

و از تحليتل افتراد،  شتون يمت ليتافتراد تحل ،رهتايمتغ به جای اين روشاست که در  نيدر ا انساني علوم

-های پژوهش کيفي و کمتي متياين روش را پيون  روش .آي دست ميهايي بهها و زيرشاخ شاخ 

در  .پذيردمختلف صور  مي اشیالبن ی فرآين  مطالعه کيو به طبقه (.Hosseini et. al, 2011:73) دانن 

مراحتل تعريتف ايتن در ادامته، که  ای به شر  زير استفاده ش ه استمرحله 3پژوهش جاری از فرآين ی 

 ,Ahmadiyan &Eslami) گيتردمتورد بررستي رترار متي هتا در پتژوهش حاضترشت ه و انجتام آن

2013:121): 

هتای ديت گاه از اعتقتادا  و یامجموعتهکيو: برای شروع بايستي  هایگزارهمجموعه  ساخت الف(

 گردآوری نمود. اين مجموعه مورد مطالعه وجود دارد گوناگوني که درباره موضوع پژوهش در جامعه

مراجعته ، وا يا تحقيقا  ربليش ه و از مناب  گوناگون مانن  مصاحبه، تحليل محته نامي  2«گفتمانفضای»

رطعتا  موستيقي کته در خصتو   و های گوناگون و حتي عیس، فيلميا اخبار رسانه هابه روزنامه

  (.Khoshgoyan Fard, 2007:13) دستيابي است موضوع پژوهش وجود داشته باش ، رابل
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گيتری از نتهبترای نمو انجام ش ه بر اساس روش کيتو،های کنن گان: پژوهشمشارکت ابب( انتخ

کوچتک و گلچتين شت ه  آمتاری هتایبنابراين نمونته .ستطراحي ش ه ا دنيای افیار و ذهنيت افراد

ها است. آن تر از تع ادمهم وناگوني افرادگو  (Khoshgoyan Fard, 2007:33) انتخاب خواهن  ش 

 داننت يو کتافي متيبن ی کرا برای يک پژوهش دسته نفر 34تا  34کنن گان نيز در مورد تع اد مشارکت

(Ten Klooster et. al,2008:19.) 

 کيتو را بتا روش توزيت  هتایگزارهکنن گان مجموعه : در اين مرحله مشارکتهاج( گردآوری داده

 (. Hosseini et. al, 2011:19) کنن اجباری مرتب مي

 توستط هتای کيتوبنت ی گتزارهدستته ستازی وپس از مرتب همبستگي و تحليل عاملي: تحليلد( 

متورد روش تحليتل عتاملي با استفاده از و ش ه  گردآوری ،کنن گان، اطالعا  به دست آم همشارکت

مختلتف  یهتاگروهافتراد در مفاهيم يا ، سپس با توجه به بارهای عاملي. گيرن پردازش آماری ررار مي

 شون . دسته بن ی مي

هتايي کته بته گتزاره در روش اولت. و روش برای اين منظور پيشنهاد ش ه استها: ده( تفسير عامل

ان ، توجه ش ه و بر اساس آن بته امتيازهای باال يا پايين گرفته کنن گان تحت يک عاملتوسط مشارکت

کن  تا ذهنيت افراد تحت اين عامل را شناستايي کمک مي پژوهشگربه و  شودتفسير عامل پرداخته مي

ای برای کمتک بته پژوهشتگر در م افزارهای رايانهنر روش ديگر استفاده از محاسبا  کمي ودر کن . 

 را هتالمتها برای هر يتک از عاامتياز عاملي عبار  . در اين روش بايستياستها کشف ذهنيت عامل

  (.Hosseini et. al, 2011:39)کرد محاسبه 

ای و گيتری خوشتهروش نمونته بتر استاسآماری است کته  ةنمون 34از ، متشیل پژوهش حاضر

يستماتيک از ميتان دانشتجويان مقطت  تحصتيال  تیميلتي )کارشناستي ارشت  و دکتتری تصادفي س

انتختاب  2293در سال  ن، تربيت م رس و خوارزمياری سياسي در سه دانشگاه تهتخصصي( جغرافيا

کنن ه به لحا  جنس، ستن، محتل زنت گي، حرفته، و گترايش نفر مشارکت 34 آمار توصيفي .ان ش ه

 ه است.آم  2 سياسي در ج ول

 مشارکت کنندگان یتوصیفآمار  -1جدول
 تعداد گرایش سیاسی تعداد حرفه تعداد محل زندگی تعداد سن تعداد جنس

 22 اصولگرا 3 دولتي 9 تهراناستان  3 33تا  33 33 مرد
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 33 زن

 04 34تا  33
)شرري و  آذربايجان
 و کردستان غربي(

 23 طلباصال  3 آزاد 3

 04 )بيیار( دانشجو 22 ساير 3 23تا  34
 34 گراملي

 3 هيچی ام

 

هتای آن در فضتای ستابير هويت ملتي و زيرشتاخه ۀاز آنجا که در پژوهش حاضر، تغييرا  پ ي  آم 

های تحقيق در سه فضای تهتران، آذربايجتان )شترري و نمونه )محل زن گي( اهميت داشت، توزي  میاني

گرايتي فزاينت ه در های رتوم . با توجه به امیان فعال بودن گرايشبن ی شغربي( و کردستان و ساير دسته

های استراتژيک آذربايجان )شرري و غربي( و کردستان، اهميت بيشتری به ايتن دو استتان داده شت . استان

آن بتر  ريتتأث، مشخ  ش ن نوع گرايش سياسي دانشجويان و 2های ج ول ، ه ف ديگر از دادههمچنين

گترا، اصتول ةهتای سياستي در چهتار دستتبا هويت ملي بود. به همين سبب، گرايشهای مرتبط گرايش

  بن ی ش .ک ام دستهگرا و هيچطلب، ملياصال 

 ،زبتان ملتي مفهوم هويت ملي در اين پژوهش در چارچوب تغييرا  فرهنگي و بتا سته زيرشتاخ 

ط به هويت ملتي را نشتان داده وبهای مر( گزاره3ج ول )تاريخ ملي و تعلق سرزميني بررسي ش ه است. 

 است.

 کیو شناسیهویت ملی بر اساس روش هایگزاره -2جدول 

 دست آوردتاريخ ايران به ۀتوان اطالعا  مفي ی درباردر اينترنت مي 2

 های تاريخي ملت ايران را افزايش دادتوان آگاهياينترنت و ضريب نفوذ آن، مي ةبا افزايش دامن 3

2 
توانت  در نيافتگي است و اينترنت ميتفاوتي مردم نسبت به تاريخ ملي، از جمله عوامل توسعهينا آگاهي و ب

 نيافتگي مفي  باش حل اين توسعه

 ايرانيان است ةزبان فارسي، زبان ملي ايران و متعلق به هم 0

 شون رسي مياينترنت فضايي را فراهم کرده است که در آن اصطالحا  خارجي فراواني وارد زبان فا  3

 های فارسي آن استکشش و رسايي اصطالحا  اينترنتي در فضاهايي مانن  چت روم، بيشتر از معادل 1

 زبان فارسي، توانمن ی الزم برای تب يل به يک زبان روزمرۀ اينترنت در ايران را ن ارد 2

 ت وجود داردهای عمومي و معتبر دربارۀ زبان فارسي در اينترنآگاهي  9

 کنمبيش از آنیه در فضای اينترنت به دنبال تاريخ ايران باشم، مطالب مربوط به روميت خودم را دنبال مي 9

 در اينترنت، ابت ا مطالب مربوط به هويت ملي و سپس هويت فروملي مهم است  24

 ارتباطا  گسترده در اينترنت، تعلق به ايران را در من کمرنگ کرده است  22
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 احساس تعلق به ايران بيش از احساس تعلق به زادگاه محلي خودم است 23

 ام را در اينترنت )وبالگ و وبسايت( منتشر کنم تا زادگاه ملي دهم مطالب مربوط به زادگاه محليترجي  مي 22

 گرايي امری بيهوده استفضای سايبر ثابت کرده است که تعلق به وطن در چارچوب ملي  20

 های بارز و رابل ربول اينترنت استوطني )انترناسيوناليسم( يیي از نشانهانجه 23

 

 

 2جدول ادامه 

 کاستي عم ۀ کشور ايران، بيش از آنیه مربوط به مسائل هويت ملي باش ، ارتصادی است 21

 برده است  سثالفضای سايبر و ارتباطا  ناشي از آن، افتخار به گذشته را زير  22

 توان مطالب معتبری دربارۀ تاريخ و زبان ملي يافتی فارسي، ميهاها و وبسايتدر وبالگ 29

 های ملي عمل کرده استتر از گرايشگرايانه در فضای اينترنت بسيار بيشتر و موفقهای رومگرايش 29

 ان مسئوالن در ايران از اينترنت در راستای افزايش هويت ملي استفادۀ مطلوب کرده 34

 

يک توزي  نسبتاً نرمال از موافقت  ، دهه فضای گفتمان اين پژوهش را تشیيل ميباال ک ۀگزار 34برای 

های ش  که گزارهکنن گان خواسته ميحال بايستي از مشارکت .(2  )شیل شبن ی ( رتبه9مخالفت ) ( تا2)

ا زيتاد بتود، هتاز آنجا که تع اد گزاره توزي  کنن .در نمودار مخالفت  و ميزان موافقت اساسنمونه کيو را بر

نظتر، مختالف( تقستيم کننت  و ستپس )موافق، بي خواسته ش  که عبارا  را به سه دسته کليافراد ابت ا از 

 در نمودار فوق ار ام نماين . هاگزاره کردنگرفت تا نسبت به مرتب ها ررار مياختيار آن نمودار کيو در
 

 
 کیو نمودار -1شکل 

(Ahmadiyan &Eslami, 2013) 
 

 مفهومهای هممفاهیم ساده شده در دسته -3جدول 

 مفاهیم ردیف

 تغيير هويت 2
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 تغيير زبان 3

 نا آگاهي تاريخي 2

 های روميگرايش 0

 بودنتضعيف ايراني 3

 ایاعتبار رسانه 1

 

 3جدول ادامه 
 مفاهیم ردیف

 گرايي غير وارعيملي 2

 تحريف تاريخ 9

 راييگوطنجهان 9

 گراييمحلي 24

 کلما  انگليسي به زبان فارسي نفوذ 22

 عاريه گرفتن اصطالحا  اينترنتي 23

 

 تجزیه و تحلیل و هایافته

های چرخشي در پژوهش ماتريس عامل ش ه،: با توجه به توضيحا  دادهکنن گانت بن ی مشارکگروه

کنن گان در موضتوع تحقيتق هنيت مشارکتگروه( متفاو  از ذعامل ) 2 بيانگر شناخت (،3شیل حاضر )

در گيرد کته در گروهي ررار مي شاخ مقايسه ش ه و هر  ،عامل شناسايي ش ه 2در افرادبار عاملي  است.

عامل( از بيشترين تا کمترين مق ار، گروه )سازی بارهای عاملي در هر با مرتب. بار عاملي بزرگتری دارد آن

در حقيقتت موجتب  و ان ،بيشتری ررار گرفته مورد موافقت يا مخالفت های مشترکي که در هر گروهگزاره

 .(0ج ول ) گردد، شناسايي مياستتشخي  تمايز در ذهنيت افراد 
 

 هاهای موافقت و مخالفت عاملترین گزینهمهم -4جدول 
 (-مخالفت )های بیشترین گزاره +(موافقت )های بیشترین گزاره 

 30 22 39 29 22 32 0 3 2عامل 

 23 20 39 9 29 1 34 29 3عامل 

 22 34 29 0 29 22 24 2 2عامل 
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  سه شاخ  ياد ش ه را با توجه به بار عاملي آنها، اينگونه توصيف کرد؛ توانيمبه طور کلي 

کننت گان را بته ختود اختصتا  داده، از کل مشارکت %33 : در اين گروه کهعامل نخست -فال

درصت  از  3درصت  از شترکت کننت گان از استتان تهتران،  23 .ل استتستا 39 برابر با ميانگين سني

بته لحتا  گترايش  انت .های کشور بتودهآذربايجان )شرري و غربي( و کردستان و باري از ديگر استان

بن ی سياستي جتای دانسته و باري افراد خود را در هيچ گروه طلبسياسي، بيشتر افراد خود را اصال 

ن ارنت   وضعيت هويت ملي در فضای اينترنتتگروه، نگاهي رضايتمن انه نسبت به ان . افراد اين ن اده

 (.30-و  39-و  0+)

ميانگين  ،داده است یاز کل مشارکت کنن گان را در خود جا %22: در اين گروه که عامل دوم-ب

 1های آذربايجان و کردستتان، درص  از استان 22از لحا  تقسيما  کشوری،  .سال است 29 آن سني

 33به لحتا  گترايش سياستي عنتوان شت ه،  های کشور هستن .درص  از تهران و باري از ديگر استان

طلب هستن . اين افتراد وضتعيت گرا، و مابقي اصال درص  ملي 34خود را اصولگرا دانسته، و  درص 

 ننت يبنمتيآل های خود منطبق و آن را با اي ه دانن های هويت ملي در اينترنت را مطلوب نميشاخ 

 (. 29+دانن  )را نيز ناممین مي ( و رسي ن به وض  مطلوب1+)

ت کننت گان را بته ختود اختصتا  داده، از کل شترکدرص   29 : در اين گروه کهعامل سوم-ج

-درص  اصال  24درص  از آنان هيچ گرايش سياسي ن اشتن ،  34باش . ميسال  02 آنهاميانگين سني 

-درصت  از استتان 29از لحا  پراکنش جغرافيايي،  ان .گرا بودهابقي مليدرص  اصولگرا و م 39طلب، 

های کشور بودن . وضعيت تاريخ و زبان ملي از نظتر های آذربايجان و کردستان و مابقي از ديگر استان

(، 3جت ول ) ها در اينترنت نامطلوب و وضعيت تعلق سرزميني نيز متوستط ارزيتابي شت ه استت.آن

فضای گفتماني هويت ملي در فضای سايبر را بر اساس سه زيرشاخ  زبان ملتي،  بن ی مفاهيمسط 

 ده .و تعلق سرزميني نشان مي تاريخ ملي
 

 پدیدارشناسی هویت ملی در فضای سایبر -5جدول 

 مقیاس بنیادی اول مقیاسمفاهیم  دوم مقیاس مفاهیم سوم مقیاس مفاهیم ردیف

ش ن تعلق  رنگکم فضای ب ون مرز اينترنت 2
 به کشور

 هويت  ملي تعلق سرزميني
 گراييوطنجهان 3
-کاهش حس ملي مرززدايي 2

 فردگرايي 0 گرايي
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 گراييمحلي 3
 ترکيسمپانتسري   1

نبود مناب  دست اول 
 تاريخي

 تاريخ ملي نا آگاهي تاريخي

 کرديسمپانتسهيل  2

 اعتماد جمعيکاهش  9

 روش ناکارام آموزش و پ 9

 های مليگسست افزايش 24 فق ان آموزش تاريخ

 ایتوده جامعه 22

 5جدول ادامه 
 مقیاس بنیادی اول مقیاسمفاهیم  دوم مقیاس مفاهیم سوم مقیاس مفاهیم ردیف

 فق ان آموزش تاريخ آموزیاشتياق به تاريخ کاهش 23

 نا آگاهي تاريخي

 تاريخ ملي

 شیاف روميتيتسري   22

 ون اليسم تاريخي

 گراييفرره 20

 های مذهبيتنش 23

21 
ارجحيت هويت اي ئولوييک بر هويت 

 ملي

 رطگرايي مفباستان 22

چيرگي تاريخ محلي  گراييمحلي 29
 کاهش پيوستگي ملي 29 بر تاريخ ملي

 سازیتاريخ 34

 گراييافزايش روم

 سازی آگاهانهتاريخ

 های منفعلساخت توده 32

 خواههای ج اييجنبش 33

 طلبي ه ايت ش هتجزيه 32

 هويت جعلي 30

 تحريف تاريخ

 دروغ 33

 لق هويت ج ي خ 31
 کاری ش ههويت دست 32

 تاثيرا  منفي روحي 39

 تاثيرا  منفي رفتاری 39

 تاثيرا  منفي فیری 24
 ير( فضای فرهنگيباز ش ن )تغي 22

افزايش هويت 
 فروملي

 تعلق به کشور تغيير الگوهای 23

ارجحيت دهستان و شهرستان و استان به  22
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 کشور
 اتحاد و اعتماد صرفاً رومي 20

 گسستگي اجتماعي
 اي ئولويی اشاعه 23

 نفوذ کلما  انگليسي به زبان فارسي 21
 زبان ملي

 حا  اينترنتيعاريه گرفتن اصطال 22

 

 

 
 

 گیرینتیجه

ابعاد زيست انسان نفوذ کنت   ةظهور و گسترش اينترنت، توانسته است در هم واسطههفضای سايبر که ب

ها را درنوردد، دارای تاثيراتي در سط  ملتي و استتراتژيک استت کته در کنتار تستهيال  و مقياس ةو هم

توان  تغييراتي را در فرهنگ غالتب يتک ملتت پ يت  ميمزايای بسيار فراوان و تحسين برانگيز آن، گهگاه 

هر ملتي، در گذار به فضای مجازی از تاثيرا   ۀهای تشیيل دهن يیي از بنيادها و پايه ةبه مثاب امنيتآورد. 

بتا سته پ ي ارشناسي هويت ملي در فضای سايبر  ،شود. در اين پژوهشمثبت و منفي زيادی برخوردار مي

کته  دارد آن شتان ازن نتتايج ايتن پتژوهش،. ش  بررسي« ريخ ملي و تعلق سرزمينيزبان ملي، تا»شاخ  

فضتای ستايبر افتزايش و شتاخ  تعلتق « تعاملي و ارتبتاطي»شاخ  زبان و تاريخ ملي به دليل ويژگي 

، 3 ۀهای ج ول شمارهمچنانیه داده سرزميني به دليل خاصيت بي مرزی فضای سايبر، کاهش داشته است.

-جهتان»مهمترين تاثيرا  ناخوشاين  فضای سايبر بتر هويتت ملتي در مفتاهيمي همچتون  ده نشان مي

گرايي مفتروط و در گرايي، باستانگرايي، اولويت شهرستان و استان نسبت به کشور، رومگرايي، محليوطن

م يتاد يابت . مفتاهيتبلور مي« گرايي مفرط و عاريت گرفتن اصطالحا  زبان انگليسيمقابل آن، اي ئولويی

رترار دهنت . از  ريتتأثتوانن  سه شاخ  زبان ملي، تاريخ ملي و تعلقا  سرزميني را تحت ش ه، هريک مي

توان  به عنوان س ی در برابتر سوی، افزايش فضاهای گفتماني و حجم اطالعا  آزاد در دسترس، ميديگر

و مطالب مرتبط با زبتان و تتاريخ با اين حال، اعتبار و وثوق م ارک آثار ناخوشاين  فضای سايبر عمل کن . 

هتای بستيار بتاال و به متوازا  استتفاده از ظرفيتت، از اين روبخش نيست. ملي در فضای سايبر، رضايت

فضتای ستايبر نيتز هماننت  . پرداخته شودسازی و خودآگاهي ملي نيز يرفباي  به برانگيز اينترنت، ستايش

گيرد و الزامتا  و های بلن م   مورد استفاده ررار ميستراتژیو ا ها، ب ون پشتوانهشماری ديگر از فناوری

يتا فرهنگتي  تتأخرايجتاد سبب ای چنين شيوهشود. فرهنگي آن پس از آن اجرا مي-های هويتيضرور 
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رست  نظتر متيسازد. بتههايي مواجه ميرا با چالشخودآگاهي ملي شود و هويت و مي« فرهنگ ديررس»

تاريخ، زبان و هويت ملي در فضای سايبر همراه با آموزش و پترورش  ۀبر دربارتقويت اسناد و م ارک معت

 دوام و بقای ملي باش .عمومي در فضای وارعي، يک استراتژی مهم و حياتي برای 
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