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  ياريآذرنوش ع

  ، دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران يکارشناس ارشد انسان شناس
 

    :دهيچک
نترنت و يق دو مقوله ايدر تلف يپژوهش يها ن گامياز نخست يکيعنوان  به ١٣٨٤در سال ن مقاله در هنگام آغاز پژوهش يا

به همين جهت اين مقاله از يك رويكرد انسانشناسانه استفاده مي كند تا مسائل هويتي    شد يمحسوب م رانيا ت دريقوم
با ر يبه عنوان جامعه مورد مطالعه ناگز يبه علت انتخاب چند گروه قوممقاله اين .  داينترنتي را به طور تركيبي تحليل كن

بر مطالعات مشابه در کشور فراهم  يياتا مبن استپرداخته  يمجاز يمزبور در فضا يها عملکرد گروه يبه چگونگ يکل ينگاه
 يتيفرد خود موقع همنحصر ب يها يژگيو يبه واسطه برخ وگستر  جهان يکيالکترونک رسانه ي مثابه  نترنت بهيده ايپد . دآي

ن ين ايتر از مهم  .د آورده استيپد يشناس انسان يژه برايو يا به وجود آورده که خود حوزه يروابط انسان يخاص را برا
 يندهايفرااز سراسر جهان،  يرنتنتيحضور کاربران ادليل  هاست که ب يامکان خلق فضاها و اجتماعات مجاز ،ها يژگيو

نترنت، ياستفاده از ا براي يضروراز امکانات  يدر صورت برخوردارواقع  در . نديآ يد ميپدها ن در آ يريچشمگ يفرهنگ/ياجتماع
ت ياز قابل طور بالقوه هبک ي حضور دارند که هر ها و با اهداف گوناگون شکلطه به ين حيدر ا يمتنوعار يبس يها افراد و گروه

، بلوچ، يآذر( يرانيا يجماعت قوم پنجدر  تيمقوله قوم ،مقالهن يدر ا . برخوردارند يشناخت انسان يا ل شدن به سوژهيتبد
پرداخته  آنها ينترنتيعملکرد ا مطالعهشناسانه به  انسان يبا نگاهتا  است شده يمد نظر قرار گرفته و سع) عرب و کردترکمن، 

که از است ران يچون ا ييدر کشورهاژه يو هو ب يکنوندر جهان  يقومت مسائل ياهم ،نشين گزيا لين داليتر از مهم يکي  .شود
 يبقا يبرا يک شرط اساسيبه مثابه  ياز به انسجام و وحدت ملين حال نيبوده و در ع يگرا و چندقوم کثرت ينيرباز سرزميد
   .آمده است ميآن به شمار  ياسيس

 

 .  يران، مطالعات قوميا يشناس ، قوميمجاز ينترنت، فضايک، ايبرنتيس يشناس انسان :ها هد واژيکل
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 :طرح مسالهمقدمه و 
لسون، يتام( شدن به لحاظ فرهنگي ويژه جهاني شدن به با توجه به مباحث بسيار فراگير مرتبط با فرايند جهاني

شود که اين فرايند  اغلب چنين تصور مي) ١٩٩٦و  ١٩٩٠آپادوراي،  ،ب؛١٣٨٤، ي؛ فکوه١٣٨٢گ نيوري؛ د١٣٨١
سخن گفتن از .  هاي فرهنگي مختلف خواهد شد گرايي سرانجام موجب به تحليل رفتن و کمرنگ شدن خاص

سراسر جهان،  آينده امري دشوار است ولي عليرغم بسياري از تغييرات قابل توجه ناشي از فرايند مزبور در
هاي فرهنگي نه  گرايي شدن بسياري از انواع خاص هاي کنوني حاکي از آنند که در همين زمينه جهاني واقعيت

گيرند که از آن جمله  اند بلکه حتي به نوعي بيش از پيش مورد تاکيد قرار مي فقط از ميان نرفته يا کمرنگ نشده
البته در اين .  )١٩٩١؛ التوش، ١٩٨٣؛ لويت، ١٩٩٩اسميت، (دتوان به مقوله قوميت و هويت قومي اشاره کر مي

خصوص نظرات و داليل بسيار متنوعي ارائه شده است که در اين مقاله کوتاه مجال پرداختن به تمام آنها وجود 
 . ندارد

عنوان  ه بهويژه اينترنت، هموار هاي ارتباطي مدرن و به هاي مربوطه فنآوري در هر حال در بسياري از ديدگاه
درباره پديده .  اند شدن و شبيه بودگي فرهنگي حاصل از آن در نظر گرفته شده روند جهاني عواملي در تسريع

هايي نظير نوشته حاضر و صرفا با نگاهي گذرا به جريانات موجود در حيطه  اينترنت حتي بدون مراجعه به نوشته
هاي فرهنگي نيز عملکرد قابل توجهي  گرايي ويت خاصتوان دريافت که اينترنت در تق اينترنت به سرعت مي
محيطي که از يک سو به واسطه ماهيت .  توان آن را داراي نقشي دوگانه در نظر گرفت داشته و بنابراين مي

کند و از سوي ديگر در بطن خود  گستر و بالقوه همگاني خود به تقويت ساختارهاي جهاني کمک مي جهان
؛ برگر، ٢٠٠٠؛ لچنر و همكاران، ١٩٩٩؛ ماترال، ١٩٩١ريتزر، ( سازد پذير مي ها را امکان گرايي فعاليت انواع خاص

١٩٦٦.( 
کنند،  هاي اينترنت که در مقوالتي نظير مسائل قومي نقش قابل توجهي ايفا مي ترين ويژگي يکي از مهم

اي آزادي چشمگيري به آن  هاي رسانه ه با ساير فنآوريکه در مقايس طوري به.  پذيري بسيار اندک آن است نظارت
غيرمجازي در /هايي از ارتباط موثر باشد که در فضاي واقعي تواند در تجلي صورت اين ويژگي مي.  بخشيده است

روند و به همين علت گستره بسيار محدودتري را در  مواردي به داليل مختلف دشوار يا غيرممکن به شمار مي
طور خالصه فضاي مجازي قادر است با ايجاد حس امنيت و آزادي بيشتر، عالوه بر جلب مشارکت   به  .گيرند برمي

در اين راستا مثال در موضوعاتي نظير .  ها نيز بيفزايد هاي افراد و گروه ارتباطي بيشتر بر صراحت عملکرد و پيام
هاي ملي متبوع  ويژه نسبت به دولت ي بههاي قومي ـ که عموما فارغ از رويکردهاي تند مخالف و انتقاد چالش

 . ها در اين حيطه و استفاده از امکانات آن بينجامد تواند به فعاليت بيشتر اين گروه خود نيستند ـ مي
بايد اين  طلبند و تري مي هاي اينترنتي به داليل متعدد احتياط افزون با اين همه بايد توجه داشت که پژوهش

نگر خودداري كند و هم اطالعات و نتايج  ها، احکام و قوانين جامع م از صدور تحليلکار طوري انجام شود که ه
هاي موجود در جهان تعامالت واقعي و ملموس اجتماعي،  فرهنگي و سياسي را مخدوش يا  حاصل از واقعيت

مجازي را به لحاظ توان افراد حاضر و فعال در فضاي  يکي از داليل اين امر آن است که لزوما نمي.  واژگون نسازد
زيرا عالوه بر .   در نظر گرفت) مثال در اينجا گروه قومي(نگرش و آراء، نماينده کامل تمامي اعضاي يک گروه 
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ناپذيري اندک حاکم بر آن،  عدم امکان دسترسي برابر به اينترنت در ميان همه اقشار جامعه، به دليل نظارت
تحريف مسائل مختلف در اينترنت وجود دارد بدون آنکه محقق قادر  نمايي و يا نمايي، بزرگ امکان هرگونه کوچک

 . به ارزيابي کافي آنها باشد
مساله قوميت در .  هايي نظير تحقيق حاضر شوند با اين همه مسائلي از اين دست نبايد مانع از انجام پژوهش

 ياحمد(است وجه قرار داشتهايران با توجه به پيشينه تاريخي طوالني آن همواره به جهات گوناگون مورد ت
بايد توجه داشت که با وجود زيرساختار فرهنگي کمابيش مشابه موجود در ايران که در ).   ١٣٦٧؛ ادموندز ١٣٧٨

اساسا مفهومي سياسي و » مليت«است، مفهوم   طول هزاران سال همزيستي اقوام گوناگون با يکديگر پديد آمده
رو ضمن توجه به  از اين).  ١٩٩٩آمسل، ؛ ١٩٩٩اسميت،  ؛١٣٨٣ت، ياسم( رود مربوط به قرون متاخر به شمار مي

طور تطبيقي به مطالعه هر دو سطح  بايد همزمان و به شدن و نظاير آن تاثيرات فرايندهايي چون مدرنيته، جهاني
سطوح خردتر زيرا بدون توجه به .  محلي و هم هويت ملي پرداخت/عمده هويتي در کشور يعني هم هويت قومي

هاي معتبر و قابل اتکاء در  تر جامعه هستند، دستيابي به تحليل تر و ملموس که به نوعي نشانگر سطوح واقعي
 . هاي گوناگون اجتماعي کامل نخواهد بود زمينه

ا ميزان و چگونگي حضور و عملکرد اينترنتي آنه مطالعههاي  ايراني، به  در اين نوشته با تکيه بر شماري از قوميت
 .شود در راستاي حفظ و تقويت هويت قومي خويشتن پرداخته مي

 
 شناسي و مشکالت پژوهش جامعه مورد مطالعه، روش

در .  کردو  عرب خوزستاني، ترکمن، بلوچ، آذريجامعه مورد مطالعه ما عبارت است از پنج گروه قومي 
خواه ساکن ايران يا (نخست ايراني بودن   .اند هاي قومي مزبور دو ويژگي اصلي مد نظر قرار داشته انتخاب گروه

هاي مورد نظر که به لحاظ مليت غيرايراني به  هايي از قوميت ، بدين معني که بخش يا بخش)خارج از کشور
تنها در ارتباط با بخش ايراني مد نظر ) هاي جمهوري آذربايجان و غيره مثال کردهاي عراقي، آذري(روند  شمار مي

بدين معني که با استناد به سوابق و .  ژگي ديگر برخورداري از نوعي پيشينه مشابه بوده استوي.  اند قرار داشته
هايي  هاي مزبور به لحاظ عملکردي در ادواري از تاريخ گروه هايي، قوميت مستندات تاريخي عليرغم تفاوت

 .روند سياسي و اصطالحا مرکزگريز به شمار مي
هاي  عات موجود در آن، با استفاده از موتور جستجوي گوگل نمونهبه دليل گستردگي زياد اينترنت و اطال

از سويي نيز به .  اند هاي مزبور مورد مشاهده قرار گرفته هاي هر يک از گروه ها و وبالگ سايت متعددي از وب
هاي گفتگوي قومي صرفا به موارد موجود در حيطه ياهو مسنجر  تعامل اجتماعي موجود در اتاق مطالعهمنظور 

در عين حال بسياري مطالب و مباحث پراکنده مرتبط با موضوع اعم از فرهنگي، سياسي، .  استناد شده است
 .اند اند در اين پژوهش استفاده شده اقتصادي و غيره که مفيد به نظر رسيده

اردي و در مو) فارسي(زبان مورد استناد در اين تحقيق براي کاربردپذير و ممکن شدن آن صرفا به زبان ملي 
اند که تمام يا  قرار گرفته مطالعههايي مورد  بنابراين عمدتا نمونه.  اندک نيز زبان انگليسي محدود شده است

بديهي است که اين محدوديت زباني به نوبه خود موجب شده .  اند قسمتي از آنها به زبان فارسي در دسترس بوده
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، اما اين نقصان در مطالعات بعدي که درباره هر زبان به تا بخش مهمي از اطالعات قابل دسترس از نظر دور بماند
 . طور مستقل انجام بگيرد قابل جبران است

به خودي خود دانست که در ارتباط با » گروه قومي«توان  نظر به کليت نسبي اين پژوهش، متغير اصلي آن را مي
عليرغم ماهيت کلي کار که .  استوطن مد نظر قرار گرفته /هويتي عمده يعني زبان، مذهب و قلمرو سه شاخص

هايي چون جنسيت، سن، قشربندي  شود، سعي شده است تا مولفه مانع از پرداختن به بسياري از جزئيات مي
اي  مقايسه مطالعهدر عين حال تا حدي نيز به .  اجتماعي و نظاير آن نيز در حد مقدورات مد نظر قرار گيرند

هاي احتمالي در نحوه عملکرد  همچنين تفاوت.  ايم ابل آنان پرداختههاي قومي و ارتباطات متق عملکرد گروه
ها و  ها، وبالگ سايت گانه مورد مطالعه، يعني وب هاي مجازي سه هاي قومي در هر يک از انواع حيطه گروه
 . اند هاي گفتگو نيز مورد توجه قرار گرفته اتاق

شديد اعمال شده در » فيلترينگ«ترين آنها مساله  از مهميکي .  هاي فراواني مواجه بوده است اين کار با دشواري
همچنين .  دوره گردآوري اطالعات بوده که عمال دسترسي به بخش مهمي از اطالعات را غيرممکن ساخته بود

بايد توجه داشت که اساسا انتخاب از ميان يک انبوه عظيم، متنوع و در عين حال ناپايدار و کمابيش غيرقابل 
از سوي ديگر عالوه .  رود هاي کار در اين حيطه به شمار مي عات موجود در اينترنت خود از دشواريارزيابي اطال

ها و هکرهاي  بر تاثيرات فرسايشي حاصل از کند بودن خطوط اينترنتي و ازدحام شديد آنها بر کار، انواع ويروس
ايجاد ) آوري شده هايي از اطالعات جمع گاه به قيمت نابودي بخش(اينترنتي نيز بارها مشکالتي در روند پژوهش 

 . نمودند
روش گردآوري اطالعات تصادفي نبوده و سعي شده تا حد مقدور از تمامي موارد قابل دسترسي و مناسب موجود 

گانه مورد نظر از  هاي قومي پنج هاي به دست آمده در مورد گروه نمونه.  در آرشيو موضوعي گوگل استفاده شود
اي قابل مالحظه در اين زمينه مالحظه  اند و در مواردي تفاوتي فاحش و فاصله ست و يکسان نبودهد نظر تعداد يک

دست آمده متعلق به گروه قومي عرب خوزستاني و بيشترين آن متعلق  براي مثال کمترين اطالعات به.  شود مي
سط موتور جستجوي گوگل اين هاي معرفي شده تو هاي قومي آذري و کرد هستند که با استناد به آيتم به گروه

تفاوت به مساله فيلترينگ اعمال شده از سوي شرکت مخابرات ارتباط چنداني ندارد و بيشتر به ميزان مشارکت 
هاي قومي در فضاي مجازي ارتباط دارد که اين امر نيز خود تابع عوامل متعددي نظير ميزان  هر يک از گروه

 . ضاي گروه قومي و غيره استدسترسي به امکانات اينترنتي، تعداد اع
هاي مزبور تمرکز دارد و  هاي گفتگوي قوميت ها و اتاق ها، وبالگ سايت طور کلي اين نوشته بر مطالعه کيفي وب به

ها به لحاظ موضوعي و محتوايي،  تفکيک نمونه: اند که عبارتند از نتايج حاصله مبتني بر چند محور عمده بوده
گانه در زمينه چگونگي عملکرد مجازي يک  هاي مجازي سه ي موجود ميان حيطهها ها و تفاوت شباهت مطالعه

 مطالعههاي قومي از نظر عملکرد مجازي،  هاي موجود ميان گروه ها و تفاوت شباهت مطالعهگروه قومي، 
 . هايي که در سطور پيشين مورد اشاره قرار گرفتند هاي هويت قومي و مولفه شاخص

 
 يت و قوميتاينترنت، هوكنش و واكنش نظري ميان : مباني نظري
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اند و چارچوب نظري اين مقاله، مبتني  ت و قوميت، سه مفهومي هستند كه در اين مقاله مورد توجهاينترنت، هوي
رو، پيش از توضيح چارچوب نظري اين مقاله، اين سه مفهوم را با عنوان مفاهيم اصلي  از اين.  بر اين مفاهيم است
 .دهيم پژوهش توضيح مي

 
 ي پژوهش آنها برادي كردن برسازي و كارو همف

هاي مختلفي همچون تاريخ،  اند که مولفه ت نقطه نظرات فراواني ارائه شدهدر خصوص مفهوم هوي :هويت
اما .  )١٩٧٨فل، جتا ؛١٩٩٦ون، ا؛ بر٢٠٠٠بايرون،  ؛١٩٩٦البل، ( سياست، اقتصاد و غيره در آنها محوريت دارند

اي هويت  شت رابطهطور کلي در اغلب تعاريف مربوط، خواه در ارتباط با هويت فردي و جمعي عمدتا بر سر به
گيرد امکان تعلق  همچنين يکي از مواردي که در بسياري از تعاريف مربوط مورد تاکيد قرار مي.  تاکيد شده است

هاي مختلف با يکديگر و  به سطوح مختلف هويتي در افراد و به تعبيري امکان همپوشاني و تداخل هويت
هاي گوناگون است که به پيچيدگي بيشتر  موقعيت همچنين مساله برتري هر يک از سطوح هويتي مختلف در

هاي  از اين ديد سخن گفتن از قوميت نيز امري دشوار است زيرا گروه.  مباحث مربوط به هويت منجر شده است
.  گيرند جاي مي» هاي گنگ مجموعه«در مقوله » برتون«هاي قومي با استناد به  اجتماعي مختلف از جمله گروه

بندي کرد  توان همواره در اين يا آن زيرمجموعه طبقه که هر يک از عناصر آنها را نميهايي  يعني مجموعه
 ). ٢٣: ١٣٨٠برتون،(

طور کلي  شود به طور محوري مد نظر قرار داشته است که برخالف آنچه گاهي اظهار مي در اين نوشته اين امر به
  در همين راستا هويت.  ال متمايز نيستندهايي متجانس، يکدست و کام هاي به اصطالح اقليت، موجوديت گروه

قلمروي /واسطه مشارکت در فضا خالص يا ايستا نيست و تحت شرايط جديد و يا به  قومي نيز لزوما هويتي
 . نهند ها از آنها تاثير گرفته و متقابال بر آنها تاثير مي اجتماعي با ديگر فرهنگ

هاي مختلفي بر مبناي متغيرهاي گوناگوني  تعاريف و نظريه »قوميت«با توجه به پيچيدگي مفهومي واژه  :قوميت
اي بسيار  که نوشته حاضر خالصه نظر به اين.  )١٩٩٣، ١٩٥٩؛ اريكسن، ١٩٩٩جيل، ( اند از اين مفهوم ارائه شده

رود صرفا به ذکر يکي دو نمونه از انواع تعاريف ارائه شده در اين زمينه  کوچک از يک رساله مفصل به شمار مي
ترين خصوصيات يک  فکوهي با توجه به تعاريف مختلفي که در زمينه قوميت موجود است مهم.  شود اکتفا مي

قوم را نياکان مشترک، سرزمين مشترک، زبان مشترک، فضاهاي مشترک زيستي، رسوم و آداب مشترک، 
که ما نيز ) ٢٣٥: ١٣٨٠فکوهي در برتون، (نمايد  هاي مشترک، احساس تعلق به يک گروه واحد معرفي مي ارزش

 . ايم عمدتا به اين تعريف متکي بوده
هاي  توان گفت که قوميت يکي از صورت طور کلي با استناد به تعاريف و نظريات مختلف از واژه قوميت مي به

اي که بر مبناي  سازماندهي.  در اجتماعات بشري است» ديگري«در مقابل » خود«دهي و معنابخشي به  سازمان
ها، هنجارها، باورهاي مشترک و ساير معيارهايي که تمامي اعضاي آن گروه  رمزهايي همچون سنت قواعد يا

دهنده ايستا  هاي پيوند گيرد و اين قواعد و چارچوب نوعي به آن مقيد و متعهد بوده يا بايد باشند صورت مي به
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ت تضعيف يا تخريب حس يکپارچگي، آنکه الزاما موجبا توانند در درون گروه دچار تغيير گردند بي نبوده و مي
  .تعلق و هويت جمعي گروه پديد آيد

شناسي  اينترنت نيز ماهيتا چيزي بيش از يک رسانه جمعي جهان گستر نيست ولي از ديدگاه انسان: اينترنت
ن واسطه تحليل رفت نکته اينجاست که به.  عمدتا به لحاظ انواع تعامالت اجتماعي موجود در آن مورد توجه است

هاي ناشي از فواصل  مکان فيزيکي در اينترنت، اجتماعات مجازي تابع بسياري از محدوديت/عامل جغرافيا
اي از ارتباطات اجتماعي را پديد آورند که تاکنون  جغرافيايي نبوده و از اين لحاظ قادرند دامنه بسيار گسترده

راک ديگري نظير زبان، مذهب، جنسيت، مشابه آن وجود نداشته است و تا حد بسيار زيادتري بر نقاط اشت
 . هاي تخصصي و غيره سرايت يافته اند هاي سياسي، رشته ديدگاه

 
 اينترنت، هويت و هويت قومي

ويژه  همانگونه که هويت زندگي واقعي افراد در چگونگي استفاده آنان از اينترنت بسيار موثر است، اينترنت و به
هاي افراد تاثير گذارد و تغييراتي  قابال قادر است تحت شرايطي بر هويتمشارکت در اجتماعات مجازي آن نيز مت

رسد که انواع جريان هاي هويتي موجود در اينترنت اغلب بازتاب  نظر مي در هر حال به.  در آن ايجاد نمايد
ر در عنوان عاملي موث اينترنت از اين قابليت برخوردار است که به.  مستقيم واقعيات جهان بيروني باشند

شدن مورد  گرايي و جهاني واسطه فرايندهاي ملي هايي که به داليل گوناگون از جمله به يکپارچگي و تقويت هويت
جويانه  هاي هويت ها و چالش از اين ديد در واقع انواع مطالبات، آرمان.  اند، مفيد واقع گردد تهديد واقع شده

منظور حفظ، تقويت و گسترش  کانات بالقوه اينترنت، بهبا شناخت روزافزون ام) از جمله قوميت(جهان واقعي 
 .اند که شواهد اينترنتي فراواني بر آن داللت دارد بيشتر خود به اين حيطه راه گشوده

توانند فعاليت  که از يک منظر کلي مي هاي قومي عالوه بر اين ها و توليدات مجازي گروه هر تقدير فعاليت  به
طور نسبي نشانگر ميزان  اي جهان نوين منعکس نمايند، به هاي رسانه درون سيستم اجتماعات قومي مختلف را در

هايي است که به داليل مختلف به دور از اجتماع قومي خود  ويژه در مورد گروه تعلقات و گرايشات هويتي آنها به
مرويي غيرفيزيکي و به هاي مختلف پراکنده در نقاط مختلف جهان را در قل اينترنت اعضاي قوميت. برند به سر مي

در اين معني عليرغم آنکه از ديرباز مفهوم قوميت با مفهوم وطن .  پيوندد مکاني به يکديگر مي عبارتي در نوعي بي
تواند بدون شرايط همزيستي نيز وجود داشته باشد و بنابراين به نظر  مشترک همراه بوده است، هويت قومي مي

 . ت به فقدان هويت قومي انجاميده باشدرسد که فقدان قلمرو در اينترن نمي
 

 برقراري رابطه منطقي ميان قوميت و اينترنت: چارچوب نظري
واسطه  هاي مورد نظر ما به قوميت.  ساختار يافته است» اينترنت«و » قوميت«اين نوشته اساسا بر پايه دو مقوله 

ها و تحرکات سياسي مرکزگريز خود در در ادوار مختلف تاريخ در مقايسه با ساير  گيري شباهت در برخي جهت
در اين پژوهش با استناد به جريانات جهان .  قومي ايراني از ماهيتي کمابيش متفاوت برخوردارند  يها گروه

ها و عملکرد  محور، اين فرض دنبال شده است که بخشي از ديدگاه واقعي و نيز با اتکاء به نوعي رويکرد تاريخ
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و در پي آن به جهان مجازي  يافته تاريخي آنان نسبت به جايگاه قومي خويش کماکان در جهان واقعي استمرار
کننده و  رود آنان نيز از يک سو با برخي فرايندهاي دگرگون اين در حالي است که انتظار مي.  انتقال يافته است

هاي  شدن درگير باشند و از سويي با شماري از سنت سازنده حاصل از فرايندهايي چون مدرنيته و جهاني شبيه
چالش قومي به دو سوي معطوف خواهد بود، يکي به سوي بيرون و ديگري به سوي  در اين معني،.  قومي خويش

تواند رابطه معناداري با ميزان و جهت تغييرات احتمالي  درون که ارزيابي نسبي هر يک از اين دو گرايش مي
 .ايجاد شده در گروه و مفهوم هويت جمعي داشته باشد

واسطه  شدن اينترنت به بنا شده است که در زمينه جهاني در مجموع رويکرد نظري ما بر اين فرض اوليه
هاي  گرايي تواند به تقويت خاص برخورداري از پتانسيل دسترسي برابر، سلسله مراتب کمتر و تمرکززدايي مي

هاي کالني  اند کمک کرده و پديده هاي سنتي تشکيل يافته ها که عموما بر محور مولفه اي چون قوميت فرهنگي
توان  طور کلي آيا مي رسد اين است که به اما پرسشي که به ذهن مي.  شدن را تضعيف نمايد نيهمچون جها

گرايي در اينترنت را در سطحي خاص متوقف نمود يا به عبارتي متوقف شده تلقي کرد؟ به  فرايند تقويت خاص
هاي  ر تصريح و اثبات تفاوتهايي که د تر چه دليلي وجود دارد که پتانسيل اينترنت در تقويت تالش تعبير دقيق

 گيرند در حيطه مرزهاي بيروني قوميت محصور گشته به درون آن راهي نداشته باشد؟   قومي صورت مي
رسد که هر چند اينترنت در مجموع در رشد و تقويت هويت قومي در کليت آن موثر  نظر مي در واقع چنين به

ها و انشعابات دروني يک گروه قومي را نيز در  ها، مرزبندي يهطور بالقوه قادر است ال بوده است، ولي همچنين به
واسطه درآميختگي عناصر قومي با عناصر ساختارهاي  تر ساخته و تقويت نمايد، و حتي به جاي خود برجسته

از اين ديد اين احتمال وجود .  هاي دروني جديدي نيز در گروه ايجاد نمايد تر بيروني، انشعابات و صورت گسترده
هاي قومي از طريق وارد ساختن آنها در  تر ساختن اعضاي گروه واسطه پراکنده ارد که در طول زمان اينترنت يا بهد

.  ساختارهاي گروهي مختلف و متفاوت موجود در عرصه مجازي تا حدي به تضعيف ساختارهاي قوميت بينجامد
شود تا حدي متفاوت  ه اينترنت مشاهده مياکنون در عرص يا مفهومي جديد از قوميت ايجاد كند که با آنچه هم

ز بوده ين يگريو د يان فرهنگ خوديمتقابل م  مطالعهدر  يد فرهنگيات جدين امر توجه ما به نظريدر ا. باشد
 )١٩٩٣؛ كيث و پايل، ١٩٨٦كليفورد، . (است

 
 پرسش هاي تحقيق

ر در چه راستايي و با چه اهدافي انجام هاي قومي مورد نظر در اين پژوهش در فضاي مجازي بيشت حضور گروه -
 شود؟ آيا پيشينه تاريخي آنها در چگونگي عملکرد اينترنتي آنان موثر است؟ مي

هاي مزبور به يک اندازه است؟ ميزان تعلق  مندي به نمايش و حفظ هويت قومي در ميان گروه آيا ميزان عالقه -
 هاي قومي چگونه است؟ جهاني در اين گروه/ملي/به  سطوح مختلف هويتي محلي

هاي گفتگو به يک  ها و اتاق ها، وبالگ سايت هاي مختلف مجازي مورد نظر ما يعني وب آيا تعلق قومي در حيطه - 
 يابد؟ اندازه نمود مي
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گانه فوق در اين  هاي مجازي سه هاي مزبور در فضاي مجازي چگونه است و آيا در حيطه ارتباطات ميان گروه -
 شود؟  اهده ميخصوص تفاوتي مش

هاي دروني  گرايي زمان با تقويت و انسجام بخشيدن به ساختارهاي کلي قوميت در تقويت خاص آيا اينترنت هم -
 هاي دروني نيز موثر است يا خير؟  در يک گروه قومي و افزايش مرزبندي

 
 محتوايي/هاي مجازي قومي از نظر موضوعي کلياتي پيرامون حيطه: هاي پژوهش يافته
ه نهايي انتخاب از ميان حدود ششصد مورد قابل دسترسي از مجراي فيلترينگ و ساير موانع بازدارنده، نتيج

هاي پراکنده و چندين اتاق  سايت، وبالگ، مقاله و برخي مطالب و نوشته سيصد و چهل و پنج مورد شامل وب
درصد به گروه  ٥/١١ن ارقام، از اين تعداد پس از روند كرد.  گفتگوي قومي در محيط ياهو مسنجر بوده است

درصد به گروه قومي  ٥/٣١درصد به ترکمن و حدود  ٥/١٤درصد به کرد،  ٥/٢٦درصد به بلوچ،  ٥/١٥قومي عرب، 
درصد  ٨٠اين در حالي است که از اين ميان با توجه به گزينش مجدد انجام شده در حدود .  آذري تعلق دارند

درصد از  ٤٥درصد از ترکمن و  ٥٥درصد از کرد،  ٤٠د از بلوچ، درص ٥٠مطالب مربوط به گروه قومي عرب، 
ها مورد توجه قرار  مطالعهشكل مطالب، مقاالت و اشارات پراکنده در اينجا و آنجا بوده است که در  آذري به

.  اند هاي قومي مزبور بوده الزم به ذکر است که از اين تعداد بخش اندکي نيز به زبان انگليسي يا زبان.  اند گرفته
توان به  ها از شمار بسيار اندکي برخوردارند مي ها و وبالگ سايت هاي گفتگو که در مقايسه با وب نظر از اتاق صرف

هاي عمومي، خبري، آموزشي، تبليغاتي و غيره دست يافت که غالبا نموداري از تعلقات  ها و وبالگ سايت انواع وب
مجددا الزم به ذکر است که اين .  به مقوله سياست قومي هستند قومي بسيار باال ولي رويکردهاي مختلفي نسبت

هاي قومي در حوزه مجازي تمرکز دارد و  نوشته بر تجليات قومي مبتني بر عملکرد آشکار تعدادي از اعضاي گروه
 . تواند به هيچ روي به کل جامعه مزبور عموميت داده شود نتايج اين رساله نمي

 
 ها سايت وب)الف

فهرستي از وب سايت ها در انتهاي مقاله (هاي قومي با يکديگر متفاوت است هاي هر يک از گروه سايت تعداد وب
ها و کردها و کمترين آن به عرب  که بيشترين تعداد موارد به دست آمده متعلق به آذري طوري به).  ده است‚آ

تر، عمدتا بر  برخي مسائل عمومي با اين همه اغلب موارد يافته شده ضمن پرداختن به.  خوزستاني تعلق دارد
ها و  گيري توان با انواع جهت اگرچه مي.  اند هاي مربوطه محوريت يافته  مقوله سياست و هويت قومي و چالش

ها يکسان بوده و با  سايت هاي سياسي مواجه شد ولي ظاهرا مطالبات مطرح شده در اغلب اين وب ايدئولوژي
هاي عمده هويت قومي يعني زبان، مذهب  زدايي، توجه بر شاخص لب بر محروميتهاي اينترنتي اغ استناد بر يافته

و همچنين ) که ميزان تاکيد بر هريک از آنها از قوميتي به قوميت ديگر کمابيش متفاوت است(و وطن مشترک 
با انتقاداتي توان  ضمن پرداختن به مسائل فوق بعضا مي. عموما بر تشکيل دولتي با ساختار فدراليستي توجه دارند

هاي  شود تا عرصه رسد بدين ترتيب سعي مي نظر مي هاي قومي نيز مواجه شد که به نسبت به شماري از سنت
 . تضعيف کننده قوميت و هويت قومي هم از درون و هم از بيرون مد نظر قرار گيرند
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هايي به لحاظ ميزان  تفاوت گيرد و با ها فقط بخش ايراني گروه را در بر نمي سايت در عين حال حيطه توجه وب
هاي قومي مزبور با بخش غيرايراني قوميت خويش در  هاي همه گروه سايت فرهنگي، در وب/تعلقات سياسي

توان دريافت که  ها مي سايت همچنين از طريق وب.  گردد کشورهاي همسايه احساس تعلق آشکار ابراز مي
اين در حالي است که اساسا مسائل .  هايي مد نظر قرار دارد ارتباطات و توجهات ميان گروهي قومي نيز با تفاوت

ظاهرا کمتر مورد ...) به جز کشورهاي متبوع قوميت يکسان، مثال عراق، ترکيه و (مربوط به ساير نقاط جهان 
هاي قومي را با در نظر گرفتن مالحظاتي  سايت توان حيطه فعاليت وب گيرد و بدين ترتيب مي توجه قرار مي

 . گرا در نظر گرفت اي درون حيطهکمابيش 
اي الکترونيکي و  عنوان نشريه اي آنها به بايد از جنبه رسانه ها را بيشتر سايت رسد که وب نظر مي اساسا چنين به

ها بيشتر  سايت رسد که وب نظر مي همچنين به. هاي مجازي قومي در نظر گرفت تر فعاليت به منزله نمودار رسمي
تر و خردتر تعامل اجتماعي در  گويي و آرماني يک گروه قومي هستند تا سطوح عموميکننده سطوح ال منعکس

توان گفت که  ها مي سايت هاي کلي انجام شده در شمارگان مراجعين وب در هر صورت با ارزيابي.  حوزه مجازي
آنکه تا حد زيادي  ها از مخاطبين بسيار بيشتري برخوردارند و به همين دليل عليرغم آنها در مقايسه با وبالگ

توانند در معرفي، حفظ و تقويت هويت قومي و  گيرند مي خارج از حيطه تعامل اجتماعي مجازي قرار مي
توجهي از  که در شمار قابل در هر حال با توجه به اين.  هاي مربوط به آن  بسيار نافذ و فراگير باشند چالش

شود  استفاده مي) هاي ديگر و گاه زبان(ي و نيز زبان انگليسي ها عالوه بر زبان قومي خود، از زبان فارس سايت وب
 .توان به اين مساله پي برد که جلب مخاطبين عام در اين حيطه از اهميت بااليي برخوردار است مي

 
 ها وبالگ) ب

ها ها و سپس کرد نويسي از جهت تعداد، جايگاه نخست در اختيار آذري رسد که در زمينه وبالگ نظر مي چنين به
ترين ميزان مشارکت مربوط به گروه عرب خوزستاني است که در واقع تنها به يک نمونه از وبالگ آنان  کم.  باشد

ها عمدتا با حضور   سايت ها نيز عليرغم تنوع موضوعي فراوان آنها، همچون وب در مجموع در وبالگ. دست يافتيم
شويم که بسته به گروه  جات مختلف مواجه ميهاي هويتي به در چشمگير تعلقات قومي و به تبع آن شاخص

 . رسد نظر مي قومي ميزان تاکيد بر آن متفاوت به
هاي قومي تعلق دارد و اين  ها به قشر جوان و تحصيلکرده گروه توان گفت که بخش اعظم وبالگ در مجموع مي

 . تري دارند ها حضور فعاالنه سايت در حالي است که زنان نيز مشخصا در اين عرصه به نسبت وب
تري را در زمينه قوميت در برابر ما  توانند عرصه تعاملي عيني ها مي ها، وبالگ سايت در واقع در مقايسه با وب

خاطر امکان اوليه اظهارنظر  تر آنهاست و از جهت ديگر به خاطر ماهيت شخصي اين امر از يک جهت به. بگشايند
، )ها نيز وجود دارد سايت البته اين امکان در برخي وب(ن است مستقيم خوانندگان وبالگ بر مطالب مندرج در آ

توان با آراء و نظرات  نمايند ولي در نهايت مي اگرچه در واقع خوانندگان در موارد اندکي به اين کار اقدام مي
 . ويژه موضوعات قومي مواجه شد ها پيرامون مسائل مختلف به گوناگوني در بخش نظرات وبالگ
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نويسي از مفهوم واقعي اوليه و به عبارتي ماهيت شخصي خود دور شده و کامال  ز مقوله وبالگدر مواردي ني
هاي مستتر در پس گزينش مطالب مزبور،  جز ديدگاه که به طوري به.  گيرد اي ارجاعي و اقتباسي به خود مي جنبه

رسد که  نظر مي هاي تحقيق چنين به هبا استناد به يافت.  شود در آنها اثر و نشاني از نويسنده وبالگ مشاهده نمي
 . تري دارند تر و زنده شخصي شوند که ماهيت هايي عرضه مي بيشترين نظرات ديگران در وبالگ

 
 هاي گفتگو اتاق )ج 
اين در .  شود هاي گفتگوي قومي در محيط ياهو مسنجر اظهار نظر دشوارتر مي علت محدوديت تعداد اتاق به

ها نيز همچون هر چيز ديگر در حوزه اينترنت کامال ناپايدارند و ممکن است ظرف  اقحالي است که اساسا اين ات
طور کلي گروه قومي آذري و کرد در اين عرصه بسيار فعال هستند و  به.  روز ساخته و روز ديگر حذف شوند يک

.  اند اري شدهگذ هر يک چندين اتاق گفتگوي مختلف در اختيار دارند که گاهي با اسامي شهرهاي مختلف نام
براي گروه قومي عرب خوزستاني و ترکمن اتاق گفتگوي مستقلي به دست نيامد و به همين دليل در اين بخش 

سايت ياهو مسنجر امکان  ١٣٨٤الزم به ذکر است که حدودا از پاييز .  (ايم با محدوديت بيشتري مواجه شده
هاي گفتگوي مزبور  ده است و به همين دليل اتاقهاي گفتگوي خصوصي را از کاربران خود سلب کر ايجاد اتاق

هاي گفتگو، بايد توجه داشت که ميزان  طور کلي و نه فقط در مورد اتاق به). اند همگي از حوزه مجازي حذف شده
طور  دسترسي به امکانات اينترنتي و همچنين تعداد اعضاي يک گروه قومي در کنار شماري عوامل ديگر، به

 . شارکت آنان در اينترنت نقش داردمستقيم در ميزان م
خورد و بيشتر شاهد  هاي مشاهده شده تفاوت چنداني ميان حضور زنان و مردان به چشم نمي طور کلي در اتاق به

دست  ها را به هاي آذري و کردي که بيشترين يافته اي ميان اتاق با مقايسه.  فعاليت قشر جوان در آنها هستيم
هاي آذري  در بيشتر اتاق.  بسيار متفاوت است) واسطه تعلق زباني ويژه به به(قات قومي دهند ميزان نمايش تعل مي

که در  شود حال آن که کمتر بر تعلقات قومي تکيه شده، گفتگوها نيز بيشتر به زبان فارسي انجام مي عالوه بر اين
تا جايي که محدوديت زباني .  ردهاي کردي چنين نيست و تاکيد فراواني بر استفاده از زبان کردي وجود دا اتاق

ها و  هاي گفتگوي قومي ياهو مسنجر در مقايسه با وب سايت رسد که اتاق به ما امکان داده است چنين به نظر مي
اند تا بر مبناي تقويت و  يابي شکل گرفته ها بيشتر بر مبناي سرگرمي و گذران اوقات فراغت و دوست وبالگ

ها   ها و وبالگ سايت گونه که در وب کم مساله سياست و هويت قومي بداننمايش هويت قومي مشترک و دست 
 . مطرح است در اينجا مد نظر قرار ندارد

توان با حضور اعضايي از يک گروه قومي غيرايراني در اتاق گفتگوي قوميت ايراني مشابه مواجه شد که  بعضا مي
).  مثال حضور اکراد سليمانيه در اتاق گفتگوي مهاباد(ت هاي کردي بسيار مشهود اس ويژه در مورد اتاق اين امر به

دهند زيرا تعامل  ترين حيطه فعاليت مجازي افراد را تشکيل مي ترين و زنده هاي گفتگو عيني طور کلي اتاق به
 .شود الين انجام مي صورت آن اجتماعي افراد در آنها به
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 هاي دروني قشربندي و تفاوت: ظ درونيگروه قومي به لحا: ها و ارتباطات قومي رويکردها، کنش
هاي  هاي بشري عليرغم برخي مرزبندي بندي هاي مختلف گروه عنوان يکي از گونه هاي قومي به طور کلي گروه به

هاي جداگانه و يا  گيرد، از درون فاقد محدوده مي هاي هويتي خاصي صورت واسطه شاخص مشخص بيروني که به
عبارت ديگر هر گروه قومي از جهاتي موجوديتي واحد و همگون و از جهاتي نيز  به.  مرزهاي جداکننده نيستند

اين .  آنکه ضرورتا اين تکثر به يکپارچگي گروه آسيب وارد سازد رود، بي موجوديتي متکثر و ناهمگون به شمار مي
... حصيلي و هاي مختلفي از شيوه معيشت، طبقه اجتماعي و اقتصادي، درجه ت دستي دروني در حوزه عدم يک

تواند به تاثيرات متفاوتي در نحوه تعامل  هاي سياسي و نظاير آن قابل مشاهده است و مي بندي گرفته تا گروه
 . گروهي اعضاي آن بينجامد درون گروهي و برون

اقشاري بوده است که در اين  مطالعههاي قومي در اينترنت  هاي مطالعه عملکرد گروه در اين مقاله يکي از زمينه
اند، و نتايج حاکي از آن است که متغيرهاي  عرصه مشارکت مستقيم داشته و يا به نوعي مورد اشاره قرار گرفته
گانه  هاي مجازي سه هاي قومي و هم در حيطه مختلفي نظير جنسيت، سن، تحصيالت و غيره هم در ميان گروه

مي نکات مطرح شده در اين بخش و الزم به يادآوري است که تما.  دهند هايي را نشان مي کمابيش تفاوت
دست آمده در مورد هر يک از  ها و اطالعات به هاي پيشين بر پايه توجه به عدم توازن در تعداد نمونه بخش
 . هاي قومي استوار گشته است گروه

در يک نگاه کلي فضاي مجازي قومي عمدتا فضايي مردانه بوده و زنان فعاليت محدودتري در آن دارند که اين 
هاي قومي مختلف متفاوت است و بيشترين ميزان مشارکت زنان در حيطه مجازي به  نيز خود در ميان گروه

همچنين .  تعلق دارد) که بيشترين توليدات اينترنتي قومي را نيز در اختيار دارند(هاي قومي آذري و کرد  گروه
بدين معني که کمترين ميزان حضور و .  ردهايي وجود دا گانه نيز از اين لحاظ تفاوت هاي مجازي سه ميان حيطه

نظر  ضمنا به.  هاي گفتگو تعلق دارد ها و اتاق ها بوده و بيشترين آن به وبالگ سايت مشارکت مستقيم زنان در وب
تري چون وبالگ، زنان عليرغم برخورداري از تعلقات قومي مستحکم و مشخص، به  رسد که در عرصه شخصي مي

ويژه مسائل مربوط  تر و به سياسي پرداخته و بيشتر به موضوعات عمومي ه مسائل و چالشمراتب کمتر از مردان ب
 . به زنان گرايش دارند
تر و  تر اينترنت به سمت سطوح ارتباطي هاي رسمي رسد که هر چه از محيط نظر مي در مجموع چنين به

طور محسوسي  هاي مجازي به اليتکنيم احتمال مشاهده مشارکت مستقيم زنان در فع تر آن حرکت مي غيررسمي
ها بيش از عملکرد مستقيم زنان با اشاراتي که به مسائل مختلف  سايت که در وب در حالي.  يابد افزايش مي

 . شود مواجه هستيم مربوط به آنان مي
که اغلب اطالعات شخصي کاربران پنهان  عليرغم آن.  توان مطالبي بيان كرد در مورد سن کاربران نيز مي

توان گفت که بخش مهمي از کاربران اينترنتي يک گروه قومي را افراد  شود بر مبناي شواهدي مي داشته مي گاهن
هاي  جوانان عليرغم تعلقات قومي محکم خود، در مورد اتخاذ برخي ديدگاه.  دهند جوان و ميانسال تشکيل مي

برخوردارند، بدين معني که بسياري از آنها هاي پيشين خود  هايي با نسل سنتي نسبت به مقوله قوميت از تفاوت
گرايي و  هاي هويتي مهم نظير زبان و مذهب، تلفيقي از قوم هاي گروه و شماري از مولفه عليرغم پافشاري بر آرمان
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ويژه در مورد عملکرد مجازي افراد  گذارند که اين امر به گرايي را در تجليات مجازي خود به نمايش مي جهان
 . از کشور بارزتر استساکن در خارج 

هاي قومي  ايم در ميان گروه هاي فضاي مجازي قادر به تشخيص بوده همچنين تا جايي که با توجه به محدوديت
هاي مجازي از اين  شود و اين در حالي است که ظاهرا حيطه مختلف تفاوت معناداري به لحاظ سني مشاهده نمي

هاي گفتگو مشاهده  ها و اتاق حضور جوانان در عرصه وبالگ هايي دارند بدين معني که بيشترين جهت تفاوت
 . شود مي

 
 هاي فرهنگي  عناصر و شاخص
هاي قومي اين گرايش وجود  رسد که در اغلب تجليات مجازي گروه شده به نظر مي مطالعههاي  با استناد به نمونه

هاي دروني گروه  برخي تفاوت دست معرفي شود و به اين دليل دارد که قوميت خودي به عنوان موجوديتي يک
تر دروني کمتر  هاي کوچک توان چنين پنداشت که تفاوت در اين معني يا مي.  گيرند ندرت مورد اشاره قرار مي به

هستند و يا برعکس هرگونه تاکيد بر آنها ممکن  اجتماعي گروه قومي/ها و مطالبات سياسي قادر به تاثير بر آرمان
در همين راستا اصوال نگاه انتقادي به عناصر فرهنگي خودي نيز .  ت خلل وارد سازداست به نوعي در اين تمامي

به تعبير بهتر فضاي مجازي بيشتر عرصه تجلي تماميت گروه قومي .  يابد به ميزان اندکي در اينترنت تجلي مي
 .رسد و نه محلي براي انتقاد از موجوديت آن به نظر مي

هاي قومي از  واسطه ماهيت ارتباطي و اعتقادي خود در چالش مذهب که به برخي عناصر فرهنگي مانند زبان و
قابليت بسيار بااليي براي تبديل شدن به يک شاخص هويتي تعيين کننده برخوردارند و در نتيجه در ايجاد و 

و  تر شده هاي بنيادين گروه قومي نقش مهمي بر عهده دارند در تجليات مجازي قومي برجسته تقويت مرزبندي
هاي قومي  از اين لحاظ بين گروه.  گيرند هاي دروني احتمالي آنها کمتر مورد اشاره قرار مي در مقابل برخي تفاوت

مثال در .  دهند هايي با يکديگر نشان مي هاي مجازي تفاوت شود ولي حيطه تفاوت چنداني مشاهده نمي
روند تاکيد بر تماميت گروه  تر به شمار مي انيتر و از ديدي آرم تر، غيرشخصي هايي رسمي ها که حيطه سايت وب

هاي فرهنگي  در هر حال بايد توجه داشت که نوع نگرش تاريخي بر شاخص.  رسد نظر مي ها به مشهودتر از وبالگ
بعضا (هاي مربوط نيز به درجاتي  تواند در آرمان مي) مثال ريشه يک زبان يا منشاء يک قوميت(عمده هويت قومي 

) مثال سني و شيعه بودن(همچنين تفاوت عملي در شاخصي مانند مذهب .  يدتفاوت ايجاد نما) بسيار بنيادين
اي از  الزم به ذکر است که هرجا سخن و نشانه.  هاي اعضاي يک گروه قومي موثر باشد تواند در آرمان نيز مي

قومي باشند زدايي  هاي حاکي از تعلقات قومي مواردي که دال بر هويت قوميت در ميان باشد، در مقايسه با نمونه
 . اند  بسيار اندک

  
 سياست

هاي سياسي آنها  هاي قومي در راستاي مطالبات و چالش هاي اينترنتي گروه ترين فعاليت يکي از بارزترين و مهم
مثابه يک اقليت  هاي قومي خود را به نوعي عموما بر اين مفهوم داللت دارند که گروه شکل گرفته است که به
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صورت چالش  اي بودن، محروميت و تبعيض عمدتا به گيرند که اين احساس حاشيه نظر مياي در کشور در  حاشيه
دهي اينترنتي به تحرکات سياسي مزبور  سازي براي سازمان صورت نوعي زمينه با دولت مرکزي و در واقع به

ين راستا در هم).  ١٩٩٩تايسه، ؛ الف ١٣٨٤، ي؛ فکوه١٣٨٣، يملي؛ اوزکر١٣٦٧ ،ادموندز( دشو نمايان مي
هاي سياسي  ها و ايدئولوژي هاي دروني مبتني بر ديدگاه بندي اينترنت محل مناسيي براي نمايش برخي تقسيم

سازد که در مواردي در کنار يکديگر و در  مختلف يا به عبارتي انشعابات و احزاب سياسي مختلف فراهم مي
 .رسند مواردي نيز در تقابل با يکديگر به نظر مي

 
 صورت فراملي بستگي و تعامل درون گروهي بهاحساس وا

دليل پراکندگي شماري از  اند ولي به که اعضاي يک قوميت هاي قومي ايراني در فضاي مجازي عالوه بر اين گروه
واسطه مهاجرت، پناهندگي و يا  زيرا امروزه شمار بسياري از آنها به.  روند آنان يک اجتماع فراملي نيز به شمار مي

هاي اينترنتي حاکي از آنند که عليرغم فواصل جغرافيايي زياد، بسياري  يافته.  اند سراسر جهان پراکندهتبعيد در 
مورد نظر ما در هر کجاي جهان که به سر برند از پيوندهاي قومي خويش دست  هاي قومي از اعضاي گروه

اي مختلف با اعضاي گروه قومي خويش ه ويژه اينترنت به صورت اند و در پرتو امکانات ارتباطي نوين به برنداشته
 . برند در ارتباط به سر مي

هاي قومي  عنوان نقاط انقطاع کاملي ميان اعضاي گروه توان به از سوي ديگر مرزهاي سياسي ملي را نيز نمي
 هاي قومي ايراني تعلقات فراملي نسبت در ميان گروه.  ايراني و غيرايراني تابع کشورهاي همسايه در نظر گرفت

احساس وابستگي نسبت به . هاي خود در کشورهاي همسايه کامال مشهود و مورد تاکيد است قومي به هم
يابد؛ ممکن است صرفا بر تصور  هاي مختلفي نمود مي ها و اندازه هاي تابع ساير کشورها به شکل قومي هم

که نافي  آن شته باشد بييکپارچگي فرهنگي و يا نوعي احساس نوستالژيک نسبت به تاريخي مشترک اتکاء دا
طلبانه به خود گيرد  از سوي ديگر ممکن است اين تعلقات تا بدانجا پيش رود که صورتي الحاق.  هويت ملي باشد

هاي آن کمتر قابل  طور کلي نمونه هايي وجود دارد ولي به هاي قومي از اين لحاظ تفاوت که اگرچه در ميان گروه
 . اند مشاهده

هاي  قومي  ها در نمايش وابستگي گروه ها و وبالگ سايت رسد كه وب نظر مي جازي نيز بههاي م در مورد حيطه
ميان  ترين تفاوت عمده.  هاي غيرايراني خود از عملکرد کمابيش يکساني برخوردارند قومي نسبت به هم

ضا حاوي مباحث تر خود، بع ها به لحاظ ماهيت شخصي ها در اين زمينه اين است که وبالگ ها و وبالگ سايت وب
 . اند تري در اين زمينه تر و عاطفي و مضامين نوستالژيک

 
 هاي قومي  ارتباط ميان گروه: گروه قومي به لحاظ بيروني

هاي مشترک  واسطه مناسبات مستقيم و برخي فعاليت هاي قومي ممکن است هم به ارتباط اينترنتي ميان گروه
طور کلي  به.  به مسائل يکديگر و اقدام به معرفي و نشر آنها  نسبتگيرد و هم از طريق بذل توجه و عالقه  صورت

بيشتر نوعي ارتباط قومي را  توان اين ارتباطات و توجهات ميان مشترک مي رسد که به لحاظ آرمان نظر مي به
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 رسد تابعيت ملي در اين توجهات و ارتباطات دخالت داشته نظر مي به.  معطوف به ائتالف سياسي تلقي نمود
ديگر در انطباق با حيطه  هاي قومي با يک باشد بدين معني که در بيشتر مواقع حيطه توجه و بعضا همکاري گروه

هاي اندکي از توجه يک گروه قومي به اتباع غيرايراني  تابعيت ملي مشترک يعني ايراني بودن آنهاست، و نشانه
. الف سياسي مبتني بر مطالبات مشترک صحه نهدتواند بر ائت گروه قومي ديگر وجود دارد که اين امر نيز مي

هاي  شود، ظاهرا وجود شاخص هاي قومي مشاهده مي هايي بين گروه که از اين لحاظ تفاوت طور کلي ضمن اين به
 .  توانند نقش مهمي در افزايش توجه ميان قومي ايفا نمايند مي) مثال زبان(فرهنگي مشترک 

بدين معني که در سطوحي که قوميت را بيشتر به .  اند نظر با هم متفاوتهاي مجازي مختلف نيز از اين  حيطه
تمايل به ) ها سايت وب(تر برخوردارند  دهند و يا به نوعي از رويکردي آرماني لحاظ اهداف سياسي مد نظر قرار مي

ان قومي هاي مختلف قومي بيشتر است و به همين دليل در آنها بر مناسبات و همکاري مي سازي گروه سو هم
که اساسا کمتر به مسائل  هاي گفتگو ضمن اين ها و اتاق است که در وبالگ اين در حالي  .شود تاکيد بيشتري مي

شويم که گاهي  هاي مختلفي نيز در اين زمينه مواجه مي شود، با ايده هاي قومي ديگر توجه مي مربوط به گروه
اين موضوع در نمونه .  ا يکديگر نيز اشاراتي دارندهاي قومي مزبور ب حتي بر برخي مناقشات تاريخي گروه

 .شده مشاهده نشد مطالعههاي  سايت وب
ها که عملکردي به مراتب  ها مخاطب جهاني عمال بيشتر مورد توجه قرار دارد و در وبالگ سايت وبهمچنين در 

هاي گفتگو  است که در اتاق يندرت قابل مشاهده است، و اين در حال تر دارند چنين تالشي بسيار به گرايانه درون
 .شود اي از چنين توجهي مشاهده نمي چه به لحاظ کالمي چه به  لحاظ عملي نشانه

 
 هاي قومي و مساله ملي گروه) ب

با تمرکز دولتي  هاي قومي به حوزه سياست و چالش گونه که گفته شد بيشترين تجليات مجازي گروه همان
رسد که  نظر مي در مجموع به.  اند نيز اغلب در همين راستا شکل گرفته قومي مربوط است و حتي ارتباطات ميان

زدايي و حفظ حقوق قومي، مباحث مربوط به فدراليسم قومي به نوعي  نظر از مسائل مربوط به محروميت صرف
مي هاي قو روند و از اين نظر تفاوت خاصي ميان گروه فراگيرترين موارد مطرح شده در فضاي مجازي به شمار مي

 . شود ديده نمي
شود و آنها عموما بر  ها تنوع کمي در قبال مقوله مليت و دولت ملي ديده مي سايت از سوي ديگر در وب

تر بوده و از انواع  ها از اين نظر متنوع وبالگ.  خودمختاري قوميت در قالب دولتي فدراليستي تاکيد دارند
 . گيرند نيستي را در برميايرا هاي پان طلبانه تا ديدگاه هاي جدايي ديدگاه

 
 هاي قومي هاي هويتي و عملکرد اينترنتي گروه شاخص

 مذهب) الف
شود و تفاوت  کننده هويت قومي شناخته مي هاي مهم تعيين بخش، يکي از شاخص عنوان عاملي انسجام مذهب به

گران، آنان را از يکديگر هاي مهم ميان گروه قومي و دي عنوان يکي از مرزبندي تواند به مذهبي در جاي خود مي
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اند که  هاي قومي مزبور در بسياري از موارد نشانگر آن هاي گروه ها و وبالگ سايت وب مطالعه.  متمايز سازد
عنوان يکي از عوامل مهم در ايجاد احساس ناديده گرفته شدن،  تواند به تفاوت مذهبي با مذهب رسمي کشور مي

انده شدن در اقليت مذهبي مزبور عمل نمايد و اين امر در حيطه توجهي واقع شدن و به حاشيه ر مورد کم
اين تفاوت مذهبي نه فقط به لحاظ تمايز ميان گروه و افراد خارج از گروه .  مجازي نيز به روشني متجلي شود

د مثال در مور.  کننده باشد تواند در روابط دروني و چگونگي عملکرد مجازي تعيين صورت دروني نيز مي بلکه به
طور قابل  اجتماعي مجازي كردهاي کرمانشاهي که شيعه هستند به/گروه قومي کرد عملکرد و رويکرد سياسي
گران يکندال و د: داز جمله بهيدرباره قوم کرد نگاه کن( رسد نظر مي توجهي با عملکرد كردهاي سني متفاوت به

  ).١٩٩١حسن پور،  ؛١٣٨٠ ،؛ مک داول١٣٧٠
 

 زبان) ب
زيرا به .  رود مي برانگيزترين شاخص هويتي مطرح شده در حيطه مجازي قومي به شمار  حثنوعي ب زبان به

قومي و  تري را در ميان گروه تر و قاطع لحاظ تنوع بيشتر خود، در مقايسه با مذهب قادر است مرزهاي روشن
ص هويتي توجه معطوف منزله يک شاخ هاي قومي به درجات مختلفي به مقوله زبان به گروه. ديگران ايجاد نمايد

: د از جمله بهينگاه کن يدرباره قوم آذر( شود ها مشاهده مي بيشترين ميزان توجه به زبان در نزد آذري.  دارند مي
: د بهيگاه کنندر باره بلوج ها و عرب ها از جمله ( ها و کمترين آن در ميان بلوچ) ١٣٨٢ ،کوب ي؛ ج١٣٧٦ ،ئتيه

 ). ١٣٨٤م، ي؛ ق١٣٧٤م، کاظ؛ پور١٣٨٠ ،ي؛ مالزه١٣٨٣، يسلطان
ها به لحاظ ميزان تاکيد بر شاخص زبان تفاوت قابل توجهي با يکديگر ندارند،  ها و وبالگ سايت از سوي ديگر، وب
بدين معني که اوال زبان را عمدتا .  دارند تري در اين زمينه ارائه مي ها نقطه نظرات قالبي سايت ولي در واقع وب

در .  هاي موجود نسبت به آن هستند که کمتر نشانگر تنوع ديدگاه يرند و ديگر آنگ در تماميت آن در نظر مي
شويم و هم با انواع  ها بيشتر مواجه مي ها و گويش ها هم با سطوح مختلف دروني يک زبان يعني لهجه وبالگ
 . اند هاي مربوط شکل گرفته هايي که در خصوص زبان و نقش آن در هويت قومي و چالش ديدگاه

 
 سرزمين مشترک /وطن) ج

زيستي و مجاورت بر  هاي تعيين هويت قومي که متضمن مفهوم هم ترين شاخص عنوان يکي از مهم اين شاخص به
ها و  که با توجه به شمار فراوان پراکندگي در صورتي.  شود يک عرصه جغرافيايي خاص است در نظر گرفته مي

توان چنين  طور کلي مي به.  چون گذشته آسان نيستهاي قومي در حال حاضر سخن گفتن از آن هم مهاجرت
اظهار نمود که مقوله وطن اهميت پيشين خود را در مباحث قومي به هيچ روي از دست نداده و کامال مورد 

 . گيرد تاکيد قرار مي
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 گيري نتيجه
دن، مرزهاي هويت ش حدومرز مجازي و در زمينه جهاني اند که در گستره بي هاي اينترنتي ما حاکي از آن يافته

اي است که انواع  اند زيرا اينترنت عرصه اند بلکه امکان تجلي بسيار بيشتري يافته قومي نه فقط از ميان نرفته
هاي خرد را از سکوت و انزوا بيرون کشيده و به آنها مجال هرچه بيشتر شناخته شدن و شناختن را  هويت

ر عام در چالشي دوجانبه، از يک سو با مليت و از سوي ديگر با طو مفهوم قوميت بهظاهرا در حال حاضر   .دهد مي
اين در حالي .  اند شدن قرار گرفته است که هر يک به شکلي بر مرزهاي هويتي آن خدشه وارد ساخته جهاني

توان از تاثيرات هر  با اين همه نمي.  شدن قرار گرفته است است که مليت نيز به خودي خود در چالش با جهاني
 . مثابه موجوديتي بالتغيير در نظر گرفت پديده مزبور بر قوميت نيز غافل بود و آن را بهدو 

هاي قومي و تجليات صرفا فرهنگي آنان قائل شويم،  اگر تمايزي ميان تجليات سياسي، اجتماعي، فرهنگي گروه
، حفظ و استمرار ها براي نمايش کم از نظر سياسي بيشترين تالش رسد که دست نظر مي در واقع چنين به

گيرد که نخست درباره مفهوم هويت قومي خود از ذهنيتي  بخشيدن به هويت قومي در سطوحي صورت مي
تري در اين خصوص دارند و در عين حال تالش در اين راستا را به  تر برخوردارند، امکان بيان آزادانه ساختار يافته

نظران و فعاالن سياسي نيستند هرچند از  فراد لزوما صاحبالبته اين ا.  دانند داليل مختلف ضروري و موجه مي
 . نظرات آنان متاثر گشته باشند

هاي قومي مواجهيم که عليرغم همپوشاني نسبي بر  در مجموع کمابيش با دو گونه از تجليات مجازي براي گروه
ها،  سايت در مقايسه با وب.  رود توان الگويي ناميد و ديگري بيشتر عملي به شمار مي  يکديگر، يکي را بيشتر مي

هاي گفتگو بيشتر به لحاظ عملي قابل توجهند تا به  ويژه اتاق ها و به تري همچون وبالگ مراتب شخصي سطوح به
 . لحاظ الگويي

شدن به انواع  مطابق با رويکرد نظري اين نوشته اينترنت به منزله فضايي از درون متناقض در متن جهاني
منزله  هاي قومي در اينترنت به از يک نگاه کلي گروه.  دهد ي مجال رشد و شکوفايي ميهاي فرهنگ گرايي خاص

هاي  ها و مرزبندي توان با برخي تفاوت تر مي شوند، اما در نگاهي دقيق موجوديتي منسجم و يکپارچه نمايان مي
و همچنين به ياري اينترنت دروني آنها به لحاظ فرهنگي، سياسي و غيره مواجه شد که برخي از آنها در اينترنت 

 . يابند تجلي بيشتري مي
طور بالقوه اين موقعيت را  هاي موجود در درون يک گروه قومي  به سازي انواع ديدگاه در واقع معرفي و برجسته

هاي احتمالي گوناگون آشنا شوند و بنابراين بيش از  فراهم ساخته است تا اعضاي گروه بيش از پيش با گزينه
اند که اکنون از راه اينترنت  شواهد اينترنتي حاکي از آن.  هاي مزبور دست به انتخاب بزنند ان گزينهپيش از مي

هاي  هاي مختلفي در همه زمينه بندي کم به عضويت مجازي گروه توان دست کمابيش به سادگي مي
منطقا هرچه . دارندهايي در جهان بيروني  فرهنگي،اجتماعي،سياسي و غيره درآمد که برخي از آنها پايگاه

هاي مربوط بيشتر تقويت خواهند شد، ولي مشخص  مخاطبين و هواداران يک گروه فرضي افزايش يابند مرزبندي
نمايي در  که قصد هر گونه بزرگ بدون آن.  انجامند است که تمامي آنها به ايجاد انشعاب جدي در گروه قومي نمي

واسطه اينترنت ديده  گاه تاکيدي بر معرفي و تقويت قوميت بهتوان ادعا نمود که هر ميان باشد به جرات مي
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هايي نيز مواجه شد که بر مبناي رويکردهاي قومي مختلفي شکل  بندي توان به نوعي با دسته شود، مي مي
واسطه آرمان کلي خود که بر يکپارچگي، اعتالء و احتماال خودمختاري گروه قومي  برخي از انشعابات به.  اند گرفته

از اين منظر تجلي .  طور بالقوه قادر به اتحاد با يکديگر هستند و تناقض چنداني با يکديگر ندارند مرکز است، بهمت
تر و رشد هر يک از اين انشعابات در اينترنت نقش چنداني در تضعيف تماميت گروه قومي ندارد، ولي  افزون

است عليرغم تعلقات قومي از اهداف و مسيرهاي تمامي انشعابات قادر به همزيستي با يکديگر نيستند و ممکن 
.  زداي قومي نيز قابل مشاهده است هايي از جريانات هويت است که نشانه اين در حالي.  متناقضي برخوردار باشند

الزم به .  ها لزوما بار سياسي ندارند و ممکن است تنها صورتي فرهنگي داشته باشند بندي در هر حال، اين دسته
هاي متداخل وجود دارد  مند بودن فضاي مجازي به سادگي امکان انواع عضويت ست که به لحاظ شبکهيادآوري ا

هاي دروني يک  بندي در واقع تداخل تقسيم.  شود هاي قومي نيز مشاهده مي و اين مساله به نوعي در مورد گروه
ممکن است قادر به ايجاد اي مجازي نيز  هاي بيروني آن در جهان شبکه ها و موقعيت گروه قومي و تماس

  .شناسيم باشند چه از گروه قومي مي هايي نسبتا متفاوت با آن هويت
هاي سياسي،  بندي ها و دسته توان گفت که در حال حاضر عليرغم برخي مرزبندي بندي کلي مي در يک جمع

ها  ر قالب انواع کوششهاي قومي، مقوله هويت قومي بيشتر د اجتماعي،  فرهنگي و تاريخي موجود در درون گروه
ها و مناقشات  شود و چالش براي تقويت موجوديت گروه قومي و حفظ مرزبندي بيروني گروه با ديگران نمودار مي

توان  نوعي هنوز مي با توجه به تازگي نسبي پديده اينترنت در کشور ما به.  اند دروني کمتر قابل مشاهده
تر شدن  رسد که با گسترده به نظر مي.  اطات مجازي خود در نظر گرفتهاي ايراني را در ابتداي مسير ارتي قوميت

اي که در  گرايانه هاي قوم   زمان با رشد فعاليت هاي قومي از اينترنت ممکن است هم حضور و استفاده اعضاي گروه
هاي  زدا و ضدقومي و يا صورت حال حاضر نيز صورتي غالب دارند، هريک از انواع رويکردهاي خنثي، هويت

از اين ديد شايد با افزايش ميزان مخاطب و افزايش امکان انتخاب و .  تدريج گسترش يابند تلفيقي قوميت نيز به
بنابراين .  هاي گوناگون لزوما تصوير کنوني قوميت بارزترين صورت تجلي آن در اينترنت نباشد دسترسي به گزينه

ويت قومي در مفهوم کلي آن کامال موثر و مثمرثمر باشد، تواند در تقويت ه توان گفت که هرچند اينترنت مي مي
ها همچنين ممکن است در طول زمان به  گرايي واسطه پتانسيل غيرقابل انکار آن در تقويت انواع خاص ولي به

مطالعات بعدي در اين زمينه ميزان و .  تري بينجامد رشد برخي انشعابات کوچک و گسترش رويکردهاي متنوع
در هر صورت اين پرسش نيز ناگزير مطرح .  هاي قومي اينترنتي را نشان خواهند داد ليتجهت حرکت فعا

هاي واقعي افراد تاثيرگذار است و يا بر آنها منطبق است؟ اين  شود که اساسا اين امر تا چه اندازه بر هويت مي
 . شكل تطبيقي در درون و خارج از حوزه اينترنت مطالعه شود نيز بايد به موضوع
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