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کلیدواژهها :شبکهاجتماعی ،بازنمایی هویت ایرانی ،توئیتر ،ذاتانگاری ،خودتحقیری ،گفتمان
حسرت.

مقدمه

«متنفرمازاينجمله"ايرانیا »...
توئیتیازنامکاربريفرياد .

عصرجديد،عصررسانههااست.دورهايکهباسرعتغیرقابلتصورپیشرفتتکنولوژي
همراه شده و جهانی نو برساختهاست .اين تحول گسترده در عرصه ارتباطات ،آغازگر
الگووارهاينويندرعصرماشدهاست.رشدروزافزونفناوريهايارتباطینوينوتوجهو

دستآمده
هايبه 

اقبالمردمبهآنها،اهمیتبازخوردمناسبواستفادهدرخورازفرصت

رادوچندانمیکند(مقدسزادهوصفاهیه.)6930،انسانامروزازاستفادهازفناوريهاي
جديدگزيرينداردوتجلیاينفناوريهادرشبکههاياجتماعی6توانسته الگويزندگی
مردمراتغییردهد(الطافی.)6931،ازهمینرواستکهپژوهشگرانپنجرهايجديدبه
سويوجهديگريازانسانمعاصررابازيافتهاندوکشفرابطهمیانفناوريهايارتباطی
با ساحتهاي مختلف زندگی بشر ،به يکی از دغدغههاي آنها بدل شدهاست
(يزدخواستی،عدلیپوروکیخايی .)6931،
رشدرسانههاي جديد و باألخصشبکههاياجتماعی ،تمرکززدايی ومرززدايیرا
بههمراه داشتهاست .رفتار کاربران در شبکههاي اجتماعی ،میتواند نمايی مینیاتوري از
رفتار آنها در جهان واقع باشد .انسانها درشبکههاي اجتماعی هويتهاي جديدي پیدا
کرده و گاهی هويت حقیقی خود را پشت نقاب حسابهاي کاربري پنهان میکنند.
دسترسیمردمبهشبکههاياجتماعیوگسترشفزايندهآنها،تکنولوژيرابهبخشیاز
استوشخصیتوهويتافرادرابهسمتوسوي

نیازهاياساسیانسانامروزتبديلکرده
آنچهجهانیشدننامیدهمیشود،سوقمیدهد(رستمیوهاشمی6930،؛باستانیوزمان،
 .)6931

1. Social network
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کنشهاي زبانی کاربران شبکههاي اجتماعی ،با توجه به پنهان ماندن هويت اصلی
آنهامیتواندبازتابمنوياتدرونیوحقیقیشانباشد.ازهمینرواستکهمطالعهاين

کنشهايزبانیارزشواهمیتبیشتريپیدامیکند.عمومیتداشتنشبکهها،پنهانماندن
هويتواقعیافراد،فیلتربودنشبکههاياجتماعیچونتوئیتر،6تأثیرگذاريچنینشبکه
اجتماعی را دوچندان میکند (بیگدلی و بیگدلی )6930 ،و با کمرنگشدن فرايند
دروازهبانیاطالعات،هويتهايجديداحیامیشوند(فاضلی،سلطانیفروعباسی.)6930،

هابهمثابهکنشهايیزبانیناآگاهانهکهدرفضايیامنوعاريازيک
مطالعهاينهويت 
نیروي مستقیم کنترلکننده شکل میگیرند میتواند در درک هويتسازي ايرانیان و
بازتعريفآنچهمابهايرانیتازآنيادمیکنیمکمککند.درچنینفضايیاستکهفرد
امکانفکريآنرامی يابدکهبهخودبیانديشدوموازنهمیانخودوديگريرابرهمبزند،
ازهويتخودآگاهشودوساختارهويتیخودرابازتعريفکند(پارتازيانوهمکاران،
 .)6931دغدغه اينکه ايرانیان خود را چگونه میبینند ،ساختار هويتی خود را چگونه
تعريفمیکنندوتصوير ايرانیتدرآينهايچونتوئیترچگونهمنعکسمیشود،مسئله
اصلیپژوهشحاضراست.دريافتچنینتصويريازايرانیان،بدونايجادفضايیخالیاز
خودسانسوريوبدونتوسلبهشبکههاياجتماعیچونتوئیترامکانپذيرنیست .
در مورد اهمیت و ضرورت چنین پژوهشی میتوان به هويت انسانی در چارچوب
رسانهها و شبکههاي اجتماعی اشاره کرد .اين ضرورت برخاسته از اهمیت بررسی
است.بهزعممعینیعلمداري(،)6910جامعهاطالعاتی

رسانههاياجتماعیدردورهکنونی
جديديدرحالشکلگیرياستکهبااقتضائاتجهانیپیشمیرود.انساناحاطهشده
توسط اينترنت ،دربند رسانههاي اجتماعی و فضاي مجازي است .او آنچه را که اين
رسانههامیخواهندوبازتابمیدهندمیبیندومیشنود.اوخودرادربازتعريفرسانهها
میشناسد و تعريف میکند .تعريف انسان از خود ،دغدغه هويت و کیستی انسان را

پررنگترمیکند.دغدغهايتاريخیکهدرعصرجديدبهرسانههاوشبکههاياجتماعی
نیز راه پیدا کردهاست .نگاه به هويت ملی در چارچوب ابزار اطالعاتی مدرن ،میتواند
1.Twitter
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دريچهاينوينبهسمتهويتانسانمعاصرايرانیبگشايد.شناختنقاطضعفوقوت
هويتايرانیکهدرخاللنظراتوابرازعقیدهکاربرانشکلمیگیرد،میتواندمارادر
شناخت خود جمعیمان ياري کرده و دستيار ما در برطرفکردن نقاط ضعف و
تقويتکردن نقاط قوت شود .عالوه بر آن ،عدم بررسی همهجانبه شبکههاي اجتماعی،
عدمشناختکنشهايکاربرانفضاياينترنتیوعدمتحلیلنگاهجوانان -کهمهمترين
جامعههدفشبکههاياجتماعیهستند،-جامعهرادچاربحرانهايغیرقابلجبرانمیکند
(حاجیانی6931،؛ذوالقدروقاسمزادهعراقی .)6931،
معنابیشازهرچیزتوسطزبانبرساختهمیشودوتوسطزبانانتقالمیيابد.زبان
وظیفهداردکهازطريقواژگان،معنارادرذهنمخاطبشکلدهدورسانههااينکاررا
تسهیلمی کنند.پژوهشحاضر،بهبازنمودانگارههويتايرانیدرنگاهايرانیانودرقالب
زبان فارسی میپردازد .بهعبارتديگر ،اين تحقیق ،با بررسی گفتههاي ايرانیان در شبکه
اجتماعی توئیتر درباره انگاره ايرانیت و ايرانی ،میکوشد تا اين مفهوم را از زاويه ديد
کاربرانفارسیزبانايرانیمنعکسکند.بازنمايیهويتايرانیدررسانهايکهيکیاز
نمادهاي شبکههاي اجتماعی تلقی میشود ،هدف اصلی پژوهش حاضر است .بازتاب
خصايصايرانیاناززبانخودشانمیتوانددريچهايجديدومستندبرانگارههايعلمی
براي بازتعريف هويت ايرانی در اختیار ما قرار دهد .بهعبارت دقیقتر ،پرسش پژوهش
حاضررامیتوانبهشکلزيربازگويینمود :

کاربران ایرانی شبکه اجتماعی توئیتر در توئیتهای خود ،چگونه و با چه
مؤلفههایی انگاره هویت ایرانی را در قالب زبان فارسی بازنمایی میکنند؟
پیشینه نظری
«توامبهگروهخارجیايیکهمیگنايرانیابهدردنخورنپیوستی»؟ 
توئیتیازنامکاربريمرگان 
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مثابهامريحیاتیدرجوامعامروزشناختهمیشودوبهدلیل شرايطخاص


مسئلههويتبه
جهانیومحلیدرهمآمیختگیهويتها،بهلحاظنظرينیزدچارتحوالتگوناگونشده

است.تاکنونتعاريفمتعددي ازهويتارائه شده است .هويتاز تقابلوتشابهنشات
میگیرد.جنکینز() 6916براساسهمیندومفهومبهتعريفهويتمیپردازدوهويترا
داشتنباهمنوعانوتفاوتداشتنباغیرهمنوعانمیداند.هويتاز" چه

ناشیازشباهت
شده،متمايزشدنودرعینحال

کسیهستی"ناشیمیشودوازنیازطبیعیانسانبهشناخته
دريکطبقهقرارگرفتنمايهمیگیرد.حستعلقداشتنبهيکامرخارجیياداخلیيک
نیاز طبیعی انسان است .انسان از زمانی که زندگی خود را آغاز میکند و "من" را
عبارتديگر"،من" فقطدر


دهد.به
میشناسدآنرادرتقابلبامفهوم"ديگري" قرارمی

تقابل با "ديگري" تعريف میشود .هويت انسان بهطور عمده به دو صورت فردي و
اجتماعی تعريف میشود .هويت فردي ويژگیهاي شخصیتی يک فرد است .هويت
اجتماعیياملیامادامنهگستردهتريدارد.اسمیت)6919(6معتقداستکههويتملیدر
نتیجه بازتعريف مشترک الگوها ،ارزشها ،نمادها ،خاطرات ،اسطورهها و غیره شکل
میگیرد و میراث متمايز ملتها را تشکیل میدهد و وجهتمايز يک ملت با ملتی ديگر

است.هويتملیپايهواساسانواعهويتهااست.هويتملیتعارضهايهويتفرديرا
دهدوباتکیهبراشتراکاتافرادآنهاراذيليکچترواحدمتحدمیکند.

کاهشمی
هويتملی،محصولخردجمعیاست.ازجملهعناصرهويتملیمیتوانبهنمادهايملی،
سنتها،خاطرات،دستاوردهاوتجاربملیاشارهکرد(اسمیت.)6336،هويت،چیستیو
ماهیتخويشتننه فقطدرظرففرديخويش،بلکهدرظرفجمعیخوداست.همان

چیزيکهشريعتیازآنبهعنوانمن"ما"يادمیکند .
در نگرشپساساختارگرايانه،معنادر حالشدناست ودر نتیجه هويتنیز بهمثابه
معنايجمعیوفردي انسان،سیالاست.هويتدرايننگاه،ماهیتیبیثبات،چندپارهو
چندگانه دارد .همانطور که احمدي ( )6939نیز در معماي مدرنیته میگويد خويشتن
افتدوازاينروبهقولهايدگرهموارهبیخانهاست.در

مدرنهرگزدرمکانخودجانمی
1.Smith
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اينپژوهش،هويتاززاويهپساساختارگرايیبررسیمیشودوبرايهويتذاتیسیالو
چندوجهیقائلاست .
انسان در نگاه پساساختارگرايانه ،سازنده هويت جمعی يا فردي خويش است .در
همینچارچوب،انسانازطريقابزارهايگوناگون،هويتخودرابازنمايیمیکندويکی
ازاينابزارها،رسانهاست.آدمی،تکههايجورچینهويتیخودرادرچارچوبرسانه
کنارهممیچیندويکهويتجمعیراشکلمیدهد(زارعپور .)6931،
بازنمايیرسانهاي« 6ساختیاستکهرسانههايجمعیازجنبههايمختلفواقعیت
مثل افراد ،مکانها ،اشیا ،هويتهاي فرهنگی و ديگر مفاهیم مجرد ايجاد میکنند»
(احمدي.) 13:6910،بازنمايیيکیازمفاهیماساسیدرمطالعاتمربوطبهرسانهاست.
بازنمايیهمچونفیلترياستکهازطريقآن،رسانههاواقعیترامنعکسمیکنند.البته
بازنمايی انعکاس صرف نیست و در خالل آن ،معنا بهتدريج شکل میگیرد و واقعیت
همچون جورچینی شکل میگیرد .رسانههاي جمعی ،تصويري از جنبههاي مختلف
واقعیتهايانتزاعیوملموسارائهمیدهندومعناهايجديدبهاينتصويرمیافزايند.اين
تصويرمیتواندگفتاري،نوشتاريوياسمعی-بصريباشد .
بازنمايی رسانهاي اهمیت بسیاري در بازتعريف هويت افراد و گروههاي اجتماعی
داردومردمازطريقبازنمايیرسانهايزندگیخودراتفسیرکردهوبهآنمعنامیبخشند
(راودراد،منتظرقائموسرکاراتی.)6913،برکول،)6331( 1بازنمايیراعمدتاًباسیاست
وايدئولوژيگرهمیزندوابرازوعینیکردنروابطازطريقرسانههارادرشکلگیري
هويتفرديوجمعیمؤثرمیداند .
ايشدنجوامعوتأثیرگذاريروزافزونرسانههاياجتماعیدر


باشروعفرآيندرسانه
تحوالت فرهنگی و اجتماعی ،شبکههاي اجتماعی به بسترهاي مهمی براي بازنمايی
هويتها و شناخت ويژگیها و ابعاد اين بازنمايی تبديل شدند .شبکههاي اجتماعی
وبسايتهايی هستند که امکان اشتراکگذاري اطالعات را به کاربران خود میدهند.

1.Media Representation
2.Breakwell, G.
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مهديزاده ( )6919در برشمردن ويژگیهاي شبکههاي اجتماعی به تعاملیبودن آنها و
ارتباطدوسويهبهعنوانمهمترينامکانرسانههاينوينيادمیکند.شبکههاياجتماعیدر
دهههاي اخیر ،بخش اعظم استفاده کاربران از اينترنت را به خود اختصاص دادهاند .با
اوجگیري اقبال به شبکههاي مجازي ،انحصار مبادله اطالعات که در اختیار قدرتهاي

بزرگسیاسی-اقتصاديبودهاست،درهممیشکند،فراروايتها6درساحتهايمختلف
زيرسؤالمیروندومفهومحقیقت،تکهتکهوماهیتهويت،سیالوچندبعديمیشود .
توئیتر بهعنوان يکی از مهمترين شبکههاي اجتماعی تأثیرگذار در سطح کالن
سیاسی-اجتماعی بستر مناسبی براي به اشتراکگذاري افکار و عقايد براي مردم فراهم
کردهاست.اينشبکهاجتماعیکهدرسال 1660توسطجکدورسیتأسیسشدهاست،
امکان گذاشتنپیام(توئیتکردن) بامحدوديت 116کلمه بهازاي هرتوئیت بهکاربر
میدهد و بسیاري از خبرگزاريها و افراد مشهور دنیا آن را بهعنوان معتبرترين وسیله

ارتباطیمیدانند(نگهبان.)6930،درايران،فیلتربودناينشبکه،ارائهآماردقیقازتعداد
کاربرانرابسیارمشکلمیکند (کرمانیوآتشزر.)6930،دراهمیتتوئیتروشبکههاي
اجتماعی همین بس که ترامپ که موازنه قدرت در سطح جهانی را به هم ريختهبود،
انتخاب خود بهعنوان رئیسجمهور را مرهون توئیتر میدانست (سلیمی و وهابپور،
 .)6933تعداد کاربر باال ،عمومیبودن ،بهروز بودن مباحث ،ايجاد محتواي مشارکتی و
تعاملی ،سرعت انتشار بسیار زياد ،قابلیت ريتوئیت ،1محدوديت متن ،قابلیت ايجاد
هشتگ  9و ايجاد بستري براي ابراز آزاد عقیده ،از جمله مزاياي توئیتر هستند و رشد
فرهنگچندصدايی،چندقطبیشدنانديشههاوروايتهاوتکثربخشیبهفرهنگوانديشه
ازجملهتأثیراتمهمتوئیتردرجامعهامروزهستند(موسوي.)6913،توجهبهاينمزايا،
لزوم مطالعه شبکههاي اجتماعی را افزايش میدهد .پژوهش حاضر ،عالوه بر داليل
فوقالذکر ،در انتخاب توئیتر بهعنوان منبع دادهها ،بهطور مشخص به نصرتی و برومند

بهاينترتیبکههمهافراد
کند.آنهابازبودنحسابکاربريدرتوئیتر -

()6931استنادمی
1.Meta-narratives
2.Retweet
3.Hashtag
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میتوانندبهنوشتههاييککاربردسترسیداشتهباشند-ومحدوديتاستفادهازکلمات-
کهکارتحلیلراسادهتر،عملیوعملیاتیترمیکندوصراحتکالمکاربراندراظهارنظر
مهمترينداليلدرانتخابتوئیترمیدانند .
راافزايشمیدهد–را 


پیشینه پژوهشهای مرتبط
پژوهشهايانجامگرفتهدراينحوزهرامیتوانبهفراخورمتغیرهمراهشدهباشبکههاي
اجتماعی دستهبندي نمود .بخشی از پژوهشهايی که در حوزه شبکههاي اجتماعی
اجتماعیوتعییننقشآنهادريکساحتبیرونیو

شده،برتجزيهوتحلیلدادههاي

انجام
قابلمشاهدهمتمرکزاست.بهطورمثال،اينپژوهشهامیتوانندباتحلیلدادهها،کنشهايا
ناآرامیهايسیاسیراپیشبینیياتحلیلکند.کارلیسلهوپتون()1669بااستفادهازيک
مدل خاص ،مشارکت سیاسی کاربران فیسبوک را بررسی کردهاند و قابلیتهاي اين
شبکه براي فعالیتهاي سیاسی را تحلیل نمودهاند .وُچشزک و اسمیت ( )1669استفاده
جوانان ايرانی از رسانههاي جديد در حوادث سال  6911را بررسی کردهاند .فدرمن
()1661درکتاب خود باعنوان گفتمانهاي ايدئولوژي وهويت:شبکههاياجتماعی و
اعتراضات انتخابات ايران ،راههاي برساخت هويت ايرانی در برهه حوادث  6911و
بومیسازي شبکههاياجتماعی بهخصوص توئیتردربحران انتخابات راتحلیل وبررسی
کردهاست .
دربخشديگريازپژوهشها،بهرابطهمتغیرهويتوشبکههاياجتماعیپرداخته
شدهاست .پژوهشگران اين حوزه ،شبکههاي اجتماعی را بهمثابه عواملی بیرونی که بر
هويتتأثیرمثبت يامنفیمیگذارند،درنظر گرفتهاند .البتهمسئله هويت و اينترنت ذيل
فرايند جهانیشدن نیز قرار میگیرد و پژوهشهاي اين حوزه نیز بیارتباط با پژوهش
اشارهکرد.آنها

پیشرونیست.ازمیاناينپژوهشهامیتوانبهفکوهیوعیاري()6911
در پژوهش خود به اين باور رسیدهاند که در گستره بیحدومرز اينترنت و در فرايند
جهانیشدن ،استفاده از اينترنت نهتنها هويتهاي قومی ايران را تضعیف نکرده ،بلکه
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محملی براي تجلی بیشتر هويتها شدهاست .رستمی ،جمیلیاسکويی ،نشاط و فرقانی
( )6930در پژوهشی به تأثیر شبکههاي اجتماعی بر فرهنگ و باورهاي دينی کاربران
اصفهانی پرداختهاند .آنها با ابزار پرسشنامه به اين نتیجه رسیدند که مؤلفههاي کاربري
شبکههاي اجتماعی مانند مدتزمان استفاده ،نوع استفاده ،نوع شبکهاجتماعی ،انگیزه و
هدف کاربران بهصورت معناداري بر هويت دينی آنها تأثیر میگذارند .پیش از آنها،
معماريانی و حسنزاده ( )6936در تحقیقی تأثیر اينترنت و ماهواره بر هويت دينی
بودندونتايجآنهانیزازتأثیرمعناداراينترنتبر هويت

دانشآموزانمتوسطهاولپرداخته
حکايتداشت.درپژوهشیمشابه،بخشیتلیابی،هاشمیوسلطانیفر()6930بهتأثیراتو
پیامدهاي منفی شبکههاي اجتماعی بر هويتاجتماعی کاربران پرداختهاند .عبداللهیان
()6910انواعآسیبهاياينترنتیرابررسیکردهونقشآنهادرتغییراتهويتیدرايران
راتحلیلکردهاست .
در ادامه پژوهشهايی که به هويت و شبکههاي اجتماعی میپردازند و همراستا با
پژوهشحاضر،معینیعلمداري()6910هويتمدرنراهيافتهبهفضايمجازيراهمچون
منشوريمتکثرمیداند.بههمیندلیلاستکهافرادازيکهويتبهظاهريکسان(مانند
هايمتفاوتیدارندوآنرابهشکلهايگوناگونمیبینند.

هويتملیايرانیان)برداشت
نصرتیوبرومند()6931هويتايرانیمنعکسشدهدرتوئیتهايکاربرانراازنمادهاي
داند.آنهامعتقدندکههويتکاربرانجوانکهدر

واژگانیکهاستفادهمیکنند،متأثرمی
نتیجهکنشهاياشتراکی شکلگرفتهاست،درفضايمجازيدستخوشتغییرمیشودو
اين تغییر در زبان ضدگفتمانی آنها منعکس میشود .کاربران توئیتر با استفاده از
دشواژهها6درتوئیتهايخودهويتیجديدومشترکراشکلمیدهندوآنرادرمقابل
نیروها و گفتمان مسلط جامعه قرار میدهند .توئیتر بهزعم آنها با توجه به امکاناتی که
دارد،نمونهبارزازسپهرعمومیبهحسابمیآيدوتغییرهويتیکاربراندربروززبانیدر
توئیتر،آشکاراست .
هايیکهادايآنهادريکفرهنگوقومخاصپسنديدهنیست .
.6تابو،واژه 
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ودردستهآخر،بهعنواننمونهبهپژوهشفیاضوشیرازي()1669اشارهمیشودکه

به رابطه رسانه و بازنمايی هويت ايرانیان میپردازد .آنها در يک بازه  66ساله ،نحوه
بازنمايی ايران و ايرانی در رسانههاي دنیا (مشخصاً روزنامه تايم و نیوزويک) را مطالعه
کردهاندومعتقدندکهبازنمايیهويتايرانیدررسانههايخارجیلزوماًبرواقعیتمنطبق
نیست .هويت ايرانی در نگاه رسانههاي غربی بازتعريف میشود و هر ايرانی که با
فراروايتهايسیاسیوفلسفیغربیهمگاممیشود،ايرانیخوبقلمدادمیشود.

روش پژوهش
پژوهش حاضر در چارچوب هويت اجتماعی و رابطه آن با زبان و بهمنظور تحلیل
هاياصلیکهايرانیانخودراباآنهامیشناسند،ازتوئیتهايکاربرانايرانیدر

مؤلفه
توئیتراستفادهکردهاست.اينپژوهشماهیتیتوصیفی-تحلیلیداردودرتحلیلدادههااز
روشتحلیلموضوعی،ياتماتیک 6بهرهبرده است.تحلیلموضوعیکهبامعادلتحلیل
مضمونی نیز شناخته میشود ،از پرکاربردترين روشهاي تحلیل دادههاي کیفی است
(امرسون،فرتزوشاو.1)6331،دراينتحلیل،طبقهبنديدادههاوالگويابیدروندادهايو
هايمشابهدرمتون،آنهارا

بروندادهاياهمیتپیدامیکندوبامشخصکردنويژگی
مقايسهکردهوساختارمعنايیوصوريآنهاراکشفمیکند.البتهبايددرنظرداشتکه

متنها معناي ثابتی ندارند و مخاطب میتواند خوانشهاي متفاوتی از آنها داشتهباشد
(عاملی .)6931،
بهمنظور پاسخگويی به پرسش پژوهش ،تعداد  0666توئیت با استفاده از اتصال به

APIتوئیتروازطريقنرمافزاربرنامهنويسیآماريRباهشتگ#ايرانی_ها#،ايرانیاو#
ايرانیدربهمنواسفندماه6931ازتوئیتراستخراجشد.همینکلیدواژههادرمتنتوئیتها
نیز بررسی شده و توئیتهاي مربوط به آنها نیز استخراج شدند .هشتگها نمايههايی
قرارداديهستندکهبهکاربرانامکانمیدهندبهصورتدرونمتنیبهجستجويواژگان
1.Thematic analysis
2.Emerson, Fretz & Shaw
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موردنظر خود بپردازند .کلیدواژهها اما عامتر هستند و از درون متن استخراج میشوند.
هشتگهاوکلیدواژههايمذکوردريکبرهه 06روزهوهر 66روزيکباراستخراج
شد.بهدلیلشرايطنرمافزاريامکاندانلودتوئیتهادربازهزمانیگستردهتروجودنداشت
وانتخابباززمانی66روزهجزومحدوديتهايپژوهشبهشمارمیآيد.طبعاًپژوهشگران
به توئیتهايی که به داليل خاصی اصطالحاً داغ يا ترند میشوند ،بیتوجه بوده و
واکنشهاي آنیکاربرانرا ناديده گرفتهاند.درعوضتوئیتهايیکهبهنظرمیرسیده
حاوينظراتباثباتتريدرموردهويتايرانیهستندمدنظرقرارگرفتهاست .
بنابراين،توئیتهايیکههشتگياکلیدواژهموردنظرراداشتند،دانلودشدهوپساز
هاوبهمنظوررسیدنبهالگوهايهويتی،توئیتهايیبامضامینیمشخصدر

مطالعهتوئیت
دستهبنديهايمشابهقرارگرفتندوبعدازدستهبنديمحتوايی،درمجموع 1116توئیتبا
موضوعپژوهشمرتبطشناختهشد.توئیتهايیکهحاويمعیارموردنظر(داشتنکلمهيا
هشتگ مربوط به ايرانیت) بودند ،اما مستقیماً اطالعاتی در مورد بازنگري هويت ايرانی
بهدست نمیدادند حذف شدند .بهاينترتیب ،تحلیل نهايی بر اين توئیتها انجام شد و
نهايتاً3بنمايه/مضمونشکلگرفت .
بهمنظور سنجش پايايی پژوهش ،توئیتها توسط دو نفر از پژوهشگران دخیل

بهصورت جداگانه دراين تحقیقبررسی شد ودستهبنديهاي انجامشده بهصورتمجزا

اينترتیب دستهبنديهاي مشترک بهعنوان مالک در نظر گرفتهشد.
شکل گرفت و به 
تاطمینانازروايیمحتوايیدستهبندينهايیمضامین،دوتنازاعضايهیات

همچنینجه
علمی دانشگاه و صاحبنظر در حوزه جامعهشناسی زبان و گفتمانشناسی نیز
دستهبنديهاينهايیرامطالعهکردهوبرخیتوئیتهاحذفويادردستههايديگريقرار
گرفتند .

تحلیل دادهها
دراينبخش،مضامیناستخراجشدهومقولههايیکهدرهريکقرارمیگیرند،بهصورت
مجزاوبهتفصیلموردبحثوبررسیقرارمیگیرد.همانطورکهدرجدول6آمدهاست،
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مضامین تعمیم رفتارهاي روزمره ،ديگري محوري ،عاملیتگرايی ،قربانیانگاري،
مثبتانديشی ،تحقیر هويت ايرانی و گريز از خود بهترتیب 3 ،مضمون استخراجشده از
توئیتهايکاربرانهستند.هرمضمون،شاملمقولههايیاستکهبهترتیبتعدادتوئیت
موردتحلیلوبررسیقرارمیگیرد .
جدول  .9عناوین مضمونها ،تعداد توئیت مربوط به آنها و آمار تفصیلی توئیتها
تعداد

درصد نسبت

توئیت

به کل

ديگريمحوري 


 010

 60.16

گريزازخود 

 601

 0.16

عاملیتگرايی 


 960

 66.10

قربانیانگاري 


 166

 3.33

 6601

 06.01

مضامین

تعداد

درصد نسبت به

توئیت

کل مضمون

 10

 1.09

 190

 10.39

نژادپرستی 

 36

 16.69

جداسازي 

 96

 3.60

تنوعزبانی 

 01

 66.13

رياکاري 

 11

 60.63

چاپلوسی 

 61

 66.36

خودبزرگبینی 


 16

 96.90

رذالت 

 31

 01.10

خودمداري 

 36

 13.06

فرصتطلبی 


 61

 0.36

تنبلی 

 99

 66.31

بیعملی 


 31

 19.19

حافظهکوتاه 

 61

 0.36

احساسیبودن 

 60

 9.31

سیاست(عامل) 

 03

 11.11

بدبختی 

 613

33.66

سیاست(قربانی) 

 01

 16.3

شکلظاهري

 661

3.13

عاداتغذايی 

 90

 9.93

خلقیاتروزمره

 009

 01.09

مقولهها
مهاجرت 
تحقیردربرابر

تعمیمرفتارهاي
روزمره 

ديگري 
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منفی 
خلقیاتروزمره

 691

 61.33

فضولی 

 01

 0.11

فحاشی 

 96

 1.11

امرجنسی 

 01

 9.31

ويژگیهايمثبت 


 09

 10.11

نقدخودزنی 

 616

 16

تاريخپرشکوه 

 13

 19.31

توانايیذهنی 

 16

01.30

دينوخرافات 

 01

 13.61

ناسزابهايرانیان 

 01

 13.61

خنثی 

مثبتانديشی 


تحقیرهويت
ايرانی 

 106

 3.9

 633

 0.10

در جدول فوق ،تعداد و درصد هرکدام از مضامین نسبت بهکل توئیتهاي بررسیشده
نشان داده شده است .هر مضمون شامل مقولههايی است که بهصورت جزئی جورچین
هويتی را کامل میکنند .اين مقولهها انگاره ايرانیت را بهشکل روشنتري بهطور
هانسبتبهکلتوئیتهايهر

درمیآورند.درجدول،6تعدادودرصدهرکدامازمقوله
مضمون نیز محاسبه شده است .اين مضمونهاي استخراجشده از متن ،توئیتها را با
يکديگرمقايسهمیکند.اينمضمونهايتکرارشوندهدرگفتمانکاربرانتوئیترفارسی،
مؤلفههايهويتايرانیراتشکیلمیدهند.برايناساس،مضمونتعمیمرفتارهايروزمره
 06/01درصد از توئیتها را به خود  اختصاص داده و بیشترين تکرار را در میان ساير
مضامیندارااستوکمترينتعدادتوئیتهادرمضمونگريزازخودجايگرفتهاست.بر
اين اساس بهطورکلی در میان تمام مقولههاي مشخص شده ،به ترتیب خلقیات روزمره
منفی ،تحقیر در برابر ديگري ،بدبختی ،خلقیات روزمره خنثی و نقد خودزنی بیشترين
توئیتها را به خود اختصاص دادهاند .هچنین به ترتیب ،مقولههاي حافظهکوتاه،
بودنکمترينتعدادتوئیتوجودداشتهاست .


طلبیواحساسی

فرصت
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تعمیم رفتارهای روزمره
پرتکرارترين مضمون در مجموعهي توئیتهاي بررسیشده مضمون «تعمیم رفتارهاي
روزمره» است .در اين مضمون ،نگارنده «خود ايرانی» را منتشر در رفتارهاي روزمرهاي
هايزيستهخويشبهدستآوردهاست.هويتايرانیدراينجابا

میبیندکهدرپیتجربه

ايازرفتارهايکوچکیشناختهمیشودکهانسانايرانیدرزندگیروزمرهخود


مجموعه
انجاممیدهدوديگرانباآنمواجهمیشوند .

رفتارهاي روزمره معرف هويت ايرانی بازنمايیشده در اين مجموعه ،داراي دو
ويژگیاساسیاند:اوالًبهتمامايرانیانيا-درتعداداندکیازموارد-بهجمعیتکثیرياز

آنانتعمیمپیدامیکنند.ثانیاًاينرفتارهايتکراريوعمدتاًبهلحاظارزشیمنفی،ذاتی

انسانايرانیدرنظرگرفتهمیشوند .

درمقولهپرتکرارتعمیمروزمرهمنفی،مجموعهايازويژگیهاوياخلقیاتمنفی

شود.کاربريبانتیجهگیرياز

نهفتهدررفتارهايروزمرهوياتجاربزيستهايرانیانبیانمی
يکتجربهکاريمینويسد :

«يکیازجاهايیکهفهمیدمماايرانیابايدزوربااليسرمونباشهآزمايشگاه
بود.تامنبودمهمهجاهمیشهتمیزبودوهمهرعايتمیکردنکهتمیزکنن،دو

ماهبعداينکهتمومشدماومدمديدمجايردمحلولواسیدهمهيمیزعزيزمرو

پرکرده ».

شخصیتیتصويرمیشودکهتنهابازور واجبارتنبهرعايت

دراينجا«خودايرانی»
نظموقواعدحاکممی دهد.درکناراينمقوله،تعدادکمتريازمتوننیزبازنمايیخنثیاز

رفتارهاي ايرانی دارند .به اين معنا که در جريان تجارب شخصی و زندگی روزمره
رفتارهايیبهشخصیتايرانینسبتدادهمیشودکهبهلحاظبارارزشیخنثیهستند.ا.
هايغیررسمیافرادونحوهرفتاردرجمعهايشخصیوهمچنین

اينويژگیهاازپوشش
عالقهافرادبهدخالتدرامورزندگیعاديديگرانتاادعاهايگزافهراشاملمیشود.

مثال،کاربريبااشارهبهبرخیادعاهايپرتکراردرزبانعامهمینويسد:

به 
عنوان
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«ايرانیاسهنقطهمشترکدارن 
  همشون موهاشون لخت بوده از يه سنی به بعد همینجوري يهويیموهاشونفرشده.
همشوندرسشونخیلیخوببودهولیحسکردنکاسببهتريمیشن  باباي همشون ي ملکی داشته که آگه نفروخته بود االن واسه هفتپشتشونبسبود»

درمقوالتديگر اينمضمون،برخیامورعاديزندگیروزمرهايرانیانجزئیاز
هويت آنها بازنمايی میشوند .بهطورکلی ،بخش مهمی از توئیتهاي اين مضمون به
ويژگی هايمشترکظاهري ايرانی،عاداتغذايی ورفتارهايمرتبط با امرجنسیاشاره

داشتهاند.سهتوئیتزيرنمونههايیازتوئیتهايمربوطبهاينمقوالتهستند :

«دلیل اينکه اکثر ايرانیا دماغاشون گندهاس رو پیدا کردم ،از اجدادمون
هستن »):
درموردنزديکشدنبهزنهابیگانه

«مردايرانیکالًباکانسپت consent
ست ».
«ازهرچیزيکهپرژکنتونسهشامپوبسازه،ايرانیاازشترشیساختن »...

دراينتوئیتهاايرانیانحتیدرداشتنبرخیويژگیهايظاهريوعاداتغذايی،
يکپارچهويکنواختبازنمايیمیشوند .

در نهايت ،بخش ديگري از توئیتها به برخی خلقیات منفی در زندگی شخصی
اشارهدارند.بهطورخاص،دوويژگیفضولیوفحاشیبهعنوانويژگیمشترکايرانیاندر
ايهبهقواعدزندگیايرانیمینويسد :

اينمقوالتبازنمايیمیشود.کاربريباکن

«عالوهبراينکهزندگیخصوصیمنبهخودممربوطه؛ 
زندگیخصوصیشماهاهمبهمنمربوطه؛
قانونزندگیايرانیا!» 
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محوریت انگاره "دیگری"
هايبررسیشده،محوريتديگريدربازنمايیهويتايرانیکامالًآشکاراست.

درتوئیت
کاربرانفارسیزباندرذيلاينمضمون،ايرانیانرامتناسببامقايسهباديگريياواکنش
طورکلیمجموعه توئیتهادرپنجدستهقرار


کنند.به

هادربرابرديگري،توصیفمی

آن
گیرندکهبهترتیبتعدادعبارتانداز:تحقیردربرابرديگري،نژادپرستی،تنوعزبانی،


می
جرت.میتواننتیجهگرفتکهدرمقولهاولايرانیاندرمقايسهباديگري

جداسازيومها
تحقیرمیشوند،درمقولهدوم،واکنشايرانیاندربرابرديگرينقدوتوصیفمیشود،در
شوند،درمقولهچهارم،شاخصههايتمايزمیان

مقولهسوم،ديگريهايزبانیبرساختهمی
ايرانی و غیرايرانی بازنمايی میشود و در نهايت ،در مقوله مهاجرت ،گفتمان
ديگريخواهی حاکم است و مهاجرت به آغوش ديگر ملل بهعنوان ويژگی يا نقطه

مشترکايرانیانبازنمايیمیشود .

پربسامدترينمقولهدر توجهبه مسئلهديگري در بازنمايی هويت ايرانی،تحقیردر
برابر ديگران است .در اين مقوله کاربران به اشکال متفاوت و در زمینههاي مختلف به
بیانديگردربرساخت
پردازند.به 


مقايسهايرانیانباديگرمللوتحقیرآناندراينمقايسهمی
هويتايرانیبهمثابهمیدانموازنهمیانخودوديگري(پارتازيانوهمکاران)6931،برتري

و سنگینی با ديگري است و اين خودِ ايرانی است که بهمثابه يک سوژه فروتر شناخته
گونهتصويرمیکند :

میشود.برهمیناساسيکیازکاربرانوضعیتايرانیانرااين

«اينموضوعبحثکوچیکیهستکهنشونمیدهايرانیاچقدرنفهمهستن.
هرجورحسابمیکنمفهموشعورايرانیاازکلدنیاپايینتره» .


هايذيلاينمضمون،نژادپرستیوخودبرتربینیرابهعنوان

بخشديگريازتوئیت
شمارند.کاربريدرهمینحوزهمینويسد :


شاخصههويتايرانیبرمی
«اينجوريتربیتشديم،جوريکهفکرکنیمازهمهبهتريم!همینهمشکل
تربیتیماکهخارجازکشورهمخیلیازايرانیاهنوزتوتوهمکهفکرمیکنن از
بقیهبهترن!اينفرهنگوتربیتغلطکیدرستمیشه؟»
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استکهکاربرانبهانگارهايرانینسبتمیدهند.

دراينبخش،نژادپرستیخصلتی 

درمیانتوئیتهايمطالعهشده،موضعنژادپرستانهايرانیاننسبتبهاعراببیشترينبسامدرا
داشتهاست .
تنوعزبانیوخلقديگريهايزبانیبودهاستکه

مسئلهبعديموردتوجهکاربران ،
از دو جنبه قابل بررسی است :از يک سو عدم پذيرش انگاره ديگري زبانی موردنقد
قرارگرفته و بهنوعی از تمامیتخواهی زبانی ايرانیان انتقاد میشود و اين تمامیتخواهی
عنوانبخشیازهويتايرانیبازنمايیمیشود.ازسويی ديگر،ديگريزبانیبرساخته


به
شده و مورد تأکید کاربران فارسیزبان قرار میگیرد .بهبیانديگر اين جنبه بر اتصال
غیرقابلانکار زبان فارسی با هويت ايرانی تأکید دارند .بهعنوان مثالی از توئیتهاي

مینويسد :
منتشرشدهدراينمقوله،کاربريبااشارهبهديدگاههايزبانیايرانیان 

ترازاينحرفان.اينهامیگنازگواهیتولدتابرگ


هايمانفهم
هم 
وطن
« 
فوتهمهايرانیافقطبايدبهفارسینوشتهبشه.تازهيهتستبسندگیفارسیهماز
بچههاي غیرفارس میگیرن و آگه طفل  1ساله نتونه فارسی رو در حد فلوئنت

استثنايیوعقبماندهذهنی» 

صحبتکنه،میفرستنشمدرسهکودکان

دراينمقولهبیشترينتأکیدبرهويتزبانیايرانیانوشاخصههايآنوجودداردو

بهصورتکلیدوگفتمانتنوعزبانیوتمامیتخواهیدرتقابلبايکديگرقرارمیگیرند .

کمترينتعدادتوئیتدراينمضموندردومقولهجداسازيومهاجرتقراردارد.
در بخشی از توئیتها رويکرد جداسازي قومی-ملی حاکم است .براين اساس کاربران
گروهياقشرياجماعتیرابهعنوانديگريايرانی

تالشدارندتابانوعی«ديگريسازي»
ديگرايرانینبودنرابهآنهانسبتدهند.ازاينمنظرهويتايرانیو

معرفیکنندوبه 
بیان

ايرانیبود ن چیزي بیشتر از ملیت است و اختالفات عمدتاً سیاسی و يا تفاوت در عقايد

تواندايرانیبودنراازگروهیسلبکند.


می
هابهمهاجرتايرانیانپرداختهاند.دراينمقوله

درمقولهپايانینیزبخشیازتوئیت
گفتمانحاکم،گفتمانديگريخواهیوتمايلبهمهاجرتاست.دراينتوئیتهامیزان
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نامطلوببودنوضعیتجامعهايرانباافزايشپذيرشمهاجرتايرانیاندرخارجازکشور
عنواننمونهکاربريدرذيلاينمقولهمینويسد :


رابطهمستقیمدارد.به
«لکلکهاچونمیتوننمهاجرتکننشاخصامیدبهزندگیشوندوبرابر
ايرانیااعالمشده» 

عاملیتگرایی
عاملیت گرايینوعیازبازنمايیوضعیتاستکهدرآنبرمسئولیتوعاملیتخودافراد

درشکلدادنبهشرايطحاضر تأکید میشود؛بنابراين،توئیتهايیدر ذيل اين مضمون

قرارمیگیرندکهنسبتهايیبهخودِايرانیمیدهندکهآنانرانسبتبهوضعیتخود،

بیانديگر،نسبتهايیهمچونخودمداري،
دهد.به 


جايگاهعاملقرارمی
کشورياجامعهدر
فرصتطلبی،تنبلیوغیرههمهبهنقش«انسانايرانی»درساختشرايطیکهدرآنقرار

گرفته و يا ديگران را در آن قرار داده ،میپردازد .آنچه در اين مضمون از هويت ملی
برساخته میشود ،مجموعهايازخلقیاتمنفیاست که از ديدگاهکاربرانتوئیتر ،علت
وضعیتنامطلوب«مايايرانی»بودهاست .
به لحاظ کمّی در اين مضمون بیشترين تأکید ( 13/06درصد از کل توئیتهاي
مضمون)برمقوله«خودمداري»ايرانیانبودهاست.خودمداريدرتوئیتهابیشتربرمسائلی
همچون خودخواهی ،فردگرايی ،واگرايی ،عدم توانايی کار جمعی و عدم اتحاد اشاره
مثالکاربريدرهمینمضمونمینويسد :

کند.به 
عنوان


می
«ولی بزرگترين مشکل خودمونیم .واگراترين جماعتی که من ديدم
خودمونیم.چیزيبهاسماتحادتويوجودايرانیهانیست» .


در مرتبه بعدي مقوله بیعملی ،پرتکرارترين محتوا در اين مضمون است .در اين
مقولهبیعملی درکناربیغیرتی و غرزنیبهعنوانخصلت شاخص ايرانی بیان میشود.

نمونهاينمتوندرتوئیتزيرديدهمیشود :

«ما ايرانیا فقط لب و دهنیم ،موقع عمل که میشه میخوايم تا میتونیم
عيهراهدرروپیدامیکنیم» .

بارمونوبندازيمروشدوشيکیديگهياسري
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بخش مهم ديگري از توئیتهاي ذيل اين مضمون ،نقد سیاسی را همراه با
میآمیزند .به اين معنا که با بیان نقد سیاسی و يا اشاره به
عاملیتگرايی اجتماعی درهم 

وضعیتنامطلوبدرحوزهسیاسی-اجتماعی،بهنقش«مايايرانی»درخلقياتشديدآن
کیدمیکنند :

تأ
خوامباديدسیاسیخرابشکنمامانگاهماايرانیهابهمسائلکالن

« ...
نمی
هم همینطوره ...از اول سال تا آخر سال هزار جور اشتباه میکنیم و آخرش
میگیمچرامملکتمادرستنمیشه» 

مثالديگريازاينمقوله،توهمتوطئهايرانیبهعنوانيکويژگیبارزهويت

به 
عنوان

ايرانی در نظر گرفته میشود و بر تأثیر آن در حذف نیروهاي سیاسی پرداخته میشود.
يادمیکند(آبراهامیان،

رويکرديکهآبراهامیانازآنباعنوان«پارانويدسیاستدرايران»
.)1:6911بهعنواننمونه،میتوانبهاينتوئیتاشارهکرد :
همهجايدنیادارندرموردمحتويحرفايندخترحرفمیزنن،بعدما
« 
اومديمگیرداديمبهاکتوفرماظهارنظرش!اينیکهمیبینینيهدخترنوجوون
هستورفتارشکامالًمنطبقباسنش!خاموجوگیر!ولیتويیکهپختهايببین
پشتحرفشچیه!البتهنهبراساستئوريهايتوطئهکهماايرانیااستادشیم»


درکناراينبیعملیوانتقاداتسیاسی،بخشديگريازتوئیتهادلیلوضعیت
نابسامانحاضرياوضعیتکلیحاکمرادرخصلتهاياخلقیاتخاصايرانیانمیداند.در
طلبی،حافظهکوتاهواحساسیبودنبیشترينتکراررادر


ايندستهخلقیات،تنبلی،فرصت
ند.کاربريباتأکیدبرخصلتتنبلیايرانیانمینويسد :

هاداشتها

میانتوئیت
«خصلتايرانیامفتخوريه.مردمیتنپرور،پرادعاوطبقفرمايشسعدي
کهخودشهمازقماشماست:طبلغازيهستیمبلندآوازومیانتهی» 
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قربانیانگاری
قربانیانگاري»قرار

بخشديگريازتوئیتهايموردبررسیدراينپژوهش،ذيلگفتمان«
میگیرند.دراينگفتمان،هويتايرانیوخودِايرانیبهعنوانيکقربانیتصويرمیشود

کهدر جبر وضعیت حاکم براو يا برکلیتجامعه و کشورقرارگرفته است و سوژهاي
قربانیدراينمیاناست.
دو مقوله اصلی در اين مضمون قرار گرفتهاند .مهمترين و پرتکرارترين مقوله،
ازآنقربانیبودندرامرسیاسیبیشترينتکرارراداشتهاست.


بدبختیايرانیانبودهوپس
دربازنمايیخودايرانیذيلمفهومبدبختی،مشکالتومسائلنامطلوبحاکمبر
جامعه،بهآنچه«بدبختی»موجوددرذاتايرانوايرانیاست،ربطدادهمیشود.کاربري
بامقايسهوضعیتايرانیانباکشورهايديگرمینويسد:

« نگرانیوحسرتتوماايرانیاانگارذاتیشده.ياواسهيهآيندهموهومبهدر
کنیم،ياتوحسرتگذشتهخاکستريحال


کوبیموحالروزهرمارمی

وديوارمی
کنیم...حالضدحالیداريمماحالیته؟»


خودمونواطرافیانرونفلهمی

دراينمقولههررفتارجزئیمیتواندنمايانگروضعیتکلیحاکمبرکلیتجامعه

ايرانی باشد .در اين وضعیت کلی نیز ،خودِ ايرانی کمتر نقش عاملیت دارد و نوعی
تقديرگرايی بر رويکرد متون بررسیشده حاکم است؛ بنابراين اوالً وضعیت حال حاضر
بتوصیفشدهوباواژگانیچون«بدبختی»«،بیچارگی»«،ناامیدي»

ايرانوايرانیاننامطلو
و...توصیفمیشودوثانیاًآنچهوضعیتحاکمراساخته«بختبد»«،تقديرنامناسب»و...

استونقشخودِايرانی،نقشقربانیاينبختوتقديربازنمايیمیشود.
درمقولهدومتعدادکمتريازتوئیتهاخلقسوژه قربانیازخودِايرانیدرمقوله
پیشینرامتمرکزبرامورسیاسینشانمیدهند.دراينمقولهارتباطمستقیمیمیانوضعیت

کلیحاکمبرفردايرانیباامورسیاسیبرقرارمیشود.دراينمقوله،خودِايرانیسوژهاي
اختیاردرتغییروضعیتنامطلوبسیاسیتصويرمیشودودربرخیموارد«،ديگري»


بی
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استکهمیتواندحقايرانیانرامطالبهودريافتکند.کاربريوضعیتايرانیانبرايرشد
فرديرااينگونهتصويرمیکند:

«داستان ما ايرانیها شده کلیشه ،موقعیت شغلی خوب؟؟؟ ثروت؟؟؟ همه
اينهابستگیبهژنتداره»

نتیجه نگاه قربانیانگار نسبت به خودِ ايرانی آن است که از سويی نوعی «انفعال
توجیهشده»نسبتبهوضعیتحاکمدرمیانکاربرانشبکهاجتماعیبهعنوانويژگیايرانی
نشان داده شود و از سوي ديگر برخی نیز اشتیاق خروج از اين وضعیت قربانیشده را
ويژگیمشترکايرانیانمیدانند .


مثبتاندیشی
بخشی از پیامها/توئیتهاي مطالعه شده در اين پژوهش ،برخالف عمده مطالب،
گیريونگرشمثبتیبههويتايرانیداشتهاند.دراينمضمونسهمقولهاصلیجاي


جهت
گیرد:درمقولهاولويژگیهايمثبتبهخودِايرانینسبتدادهمیشودودرمقولهدوم


می
بهعنواننماد
تحقیرِخودنقدمیشودودرنهايت،درمقولهسوم،از«تاريخباشکوهايرانیان» 
هويتملیاستفادهمیشود .
بخشی از توئیتها ويژگیهاي مثبت انسان ايرانی را برمیشمرند و انسان ايرانی را
داراي خصايصی ذاتی میدانند که هم بهخوديخود و هم در مقايسه با ديگر ملتها
ينمونهکاربريمینويسد :

ارزشمندتروبرتراست.برا

«خدايشدمشونگرمچقدماپشتهموايمیسیمدممونگرمبايدتوتاريخ
بمونهحرکتومردانگیايرانیا»...

نوازي،غیرت،توسعهيافتگی،ديگردوستیو...


هايیهمچونوفاداري،مهمان

ويژگی
ديگريمیتوانبهتوئیت

شود.بهعنواننمونه 

دراينمضمونازخودِايرانیبازنمايیمی
زيراشارهکرد :
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«اينجا سانفرانسیسکو امريکاست و اين سنگها رو مردم مهربون و نايس روي
خانمانهاکنارخونهشوننخوابن.فقطيکلحظهمقايسهکنیدبا


روهاگذاشتنتابی

پیاده
روحیهکمککردنودستمحتاجگرفتنماايرانیا.حاالاونابايد#خودتحقیريکننديا

ما؟!!!» 
درمضموندوم،بیشازرويکردايجابینسبتبههويتوخودايرانی،رويکردي
سلبیاتخاذشدهونگرشخودتحقیرکنندهنقدوياردمیشودودرکنارآن،گاهیبه

ويژگیهاي هويت ايرانینیزاشاره میشود .دراين ديدگاه ،کاربرمحتواي تولیدشده يا

يافتهيديگريدر
کندوياهويتثابتوتعمیم 


يافتهايرانیرانقدمی

ابتوتعمیم
هويتث
عنواننمونهکاربريمینويسد :

مقابلبرساختخودتحقیرکنندهارائهمیدهد.به

«چون متن شما تعريف از يک سرويس خدماتی در ايران هستش ،در
دنیايمجازي کسی ازش تعريف نمیکنه و ترجیح میدن نبینن؛ امروز فقط از
ايرانما،سیاهیهاوتباهیهارونشونمیدنوبهمونالقامیکنندماايرانیهااز
همهدنیابیچارهترودرماندهتريموهیچچیزخوبیهمنداريم» 

بهصورت کلی بخش مهمی از توئیتهاي اين مضمون با عبارت «خودتحقیري»

رويکرد تحقیرکننده هويت ايرانی را نقد يا رد کردهاند .اين عبارت در شبکه اجتماعی
بهصورت گستردهتري توسط کاربران فارسیزبان در مضامین انتقادي نسبت به برساخت
تحقیرآمیزنسبتبه خودِ ايرانیاستفاده میشود نمونهي اينمسئله رادرتوئیت يکیاز
کاربرانبهشکلزيرمیتوانمشاهدهکرد :

«باور کنید خیلی از دخترهاي خارجی هم مراسم در سالن مجلل و کلی
مهمونوبريزوبپاشدارن!چراهررفتاريکهبهنظرتونغلطهروروشبرچسب
میزنینکهفقطايرانیهاانجاممیدن؟» 

مقولهيديگر در اينمضمون نیز بهتاريخ باشکوه ايرانیاشارهدارد .دراينمقوله
نیموردتأکیدقرارمیگیردونوعی«گفتمانحسرت»برتوئیتهاي

گذشتهپرافتخارايرا
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منتشرشده غالب است .البته نوع ديگري از توئیتها نیز بر اتصال امروز با اين «تاريخ
عنوانمثالکاربريمینويسد :
کنند.به 


ونمادهايآنتأکیدمی
پرشکوه»
«ما به ايرانی بودنمان افتخار میکنیم ،امیدوارم بتوانیم نمادها و آيینهاي
ايرانیواسالمیکشورراچنانهنرمندانهوبهدورازهرگونهحاشیهپاسبداريم
کهزينتبخشکشورمانايرانباشد.شبيلدايشماهممبارک ».

درعینحال،اينمضموناوالًبهلحاظکمیدرصدمحدوديازمحتوايتولیدشده

درخصوص هويت ايرانی را شامل میشود ( 3/9درصد از مجموع کل توئیتها) و ثانیاً
همچنانديگريمحوريدرآنبارزاستوعمدتاًخودايرانیراباديگري-اغلبغربی-

شرقشناسیوارونه»جاللالعظم
میسنجد؛بنابراين،چنینرويکرديبهمختصاتمفهوم« 

نزديک میشود .از منظر وي «واکنشی بودن ،اسطورهساز بودن ،غیرتاريخی بودن و
سنگشرقشناسیِتحقیرکنندههويتهايملی

شناسیوارونه»هم

هستیشناختیبودنِشرق

است(جاللالعظم .)6933،


تحقیر هویت ایرانی
نوع خاصی از محتواهاي تولیدشده حول محور هويت ايرانی ،با تحقیر شديد «انگارهي
هادراينمضمونجايمیگیرد.دريکمقوله

متمايزمیشود.سهمقولهازتوئیت

ايرانی»
محتوايفحاشیوتوهینبهايرانیانتولیدمیشود.درمقولهديگرايرانیانبهلحاظتوانايی
گرايیويژگیبارزايرانیانمعرفیمیشود .


شوندودرمقولهسومخرافه

ذهنیتحقیرمی
يرانیقرارمیگیرندوايرانیان

برخیازتوئیتهايمطالعهشدهدراوجتحقیرهويتا
هايمشابهيادمیکنند.دراينمواردکمترويژگیخاصیبهايرانیان

رابافحاشیوصفت
نسبت داده میشود و بیشتر شخصیت ايرانی با الفاظ رکیک ياد میشود .بهعنوان نمونه
کاربريمینويسد :

«خدايا به حق همین شب عزيز تمام ايرانیها را عقیم و نازا بفرما ،الهی
آمین!» 
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آنچهدرمحتوايپسزمینهتماماينتوئیتهانماياناست،مجموعهرذائلیاستکه

درهويتايرانیوجودداردوويژگیذاتیوغیرقابلتغییراوست .
دربخشديگريازتوئیتهاهويتايرانیازمنظرتوانايیذهنیبازنمايیمیشود.
بخشی توئیتهاي  منتشرشده در اين مقوله بیشتر در واکنش به ديدگاه عامیانه «باهوشی
ايرانیان»نوشتهشدهاست .
در ديگر مقوله ،وجه دينی هويت ايرانی تحقیر میشود و خرافهگرايی بهعنوان
خصلتدينداريايرانیبازنمايیمیشود.بهعنواننمونهمیتوانبهتوئیتکنايهآمیزيکی

ازکاربراناشارهکرد :
ازاونجاکههمهيکارايايرانیااصولیه،دينستیزيشونمخیلیدقیقومنظم

«
و اليهاليهاست .اصالًهم به ترس و خرافات تهنشین شده تووجودشون ربطی
نداره ».

بهطورکلیدراينمضموننوعخاصیازخودتحقیري6حاکماستکهباپشیمانیاز

هويتايرانیخودهمراهشدهاست.دربسیاريازتوئیتهاياينمضمونخودِايرانیبه
شودويااينکهازکلايرانیانبا


هانشاندادهمی
شیوهاياغراقشدهدارايبدترينويژگی

الفاظرکیکيادمیشود .


گریز از خود
هايمطالعهشده،تعداديازتوئیتها ذيلمفهوم«گريزازخود» قرار

درمجموعه توئیت
میگیرند .از ديد کاربران ،ايرانیان داراي خصلتهايی هستند که ويژگی مشترک آنها

دوريازخودواقعیاستوآنچهنیستندرانمايشمیدهند.دراينديدگاهانسانايرانی

براساس شرايطی که در آن قرار میگیرد تغییر شکل و وضعیت میدهد .مجموعهاي از
عنوانجزئیازهويتايرانیانبازنمايیمیشوندکهبهترتیب

خصلتهادراينمضمونبه
انداز:رذالت،خودبزرگبینی،رياکاريوچاپلوسی .


تعدادعبارت
1. Self-humiliation
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پرتکرارترينمقولهدراينمضمون،مقولهرذالتاست.آنچهدراينمقولهباعنوان
«رذالت» مشخص میشود به معناي مجموعهاي از ويژگیهاي منفی است که نشانه آن
بینیناپذيري در رفتارها ،عدم توانايی در شناخت شخصیت واقعی انسانها و بروز
پیش 

رفتارهايفردگرايانه،ديگرستیزانهوآسیبزنندهاست.درمجموعهاينرذائليکنقطه

مشترکوجودداردکهبراساسآنازديدگاهکاربراننمیتوانشخصیتواقعیانسان

دادهشدهکهگاهیبا
ايرانیرا شناختوانجامرفتارهاينامطلوبِمتعارضباخودِنمايش 
هايادمیشود،ويژگیانسانايرانیاست.کاربري

مفاهیمیمشابهرفتارهاي«خائنانه»ازآن
درهمینخصوصمینويسد :

ايرانیها برخالف آنچه خودمان از خودمان تعريف میکنیم اصالً اهل
« 
شجاعتنیستندبههمینخاطرهرازچندگاهیکهشجاعیازملتبرمیخیزد

نشناسترينمردمدنیاهستیم،بهراحتی


کنند،نمک

خودملتسرشرازيرآبمی
به همديگر دروغ میگويیم و تهمت میزنیم ،خیانت به همديگر را افتخار
میدانیم» 


در مقوله بعدي ويژگی خودبزرگبینی ايرانیان مورد تأکید قرار گرفته است .نکته
مهم در مجموعه اين توئیتها آن است که اکثريت آنها اين خودبزرگبینی را نه در
رفتارهاي فردي ايرانیان بلکه بهعنوان يک خصلت جمعی که در شخصیت تمام ايرانیان
بروز دارد ،بازنمايی میکنند .برخی از اين ويژگیها رفتارهايی چون مقايسه خود با
«ديگري»  و فرودست پنداشتن ديگران توسط ايرانیان و برخی ديگر به برداشت آنان از
بافرهنگبودن»« ،فرهنگ غنی» و غیره نقد وارد میکنند.

باهوشبودن»« ،

خود ،مانند «
گونهبازنمايیمیکند :

بهعنواننمونهکاربريباارائهنگاهیازبیرون«،منشايرانی» 
رااين

«ازايرانبیايیدبیرونببینیدايننارسیسیمماايرانیهاروکشته.فکرمیکنیم
برترين و باهوشترين مردم دنیايیم ،ناسا مال ما است و آمريکا را ايرانیا اداره
میکنندوچشمديدهیچمهاجرياپناهجويديگريرانهتنهادرکشورخودمون
نداريم،تويکشورديگرانهمنداريم.آدمايمنفعتجووازخودراضی ».
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بهعنوان ويژگیهاي خودِ ايرانی
در نهايت ،دو ويژگی «رياکاري» و «چاپلوسی»  
شوند.بهزعمکاربراناينرفتارهافراترازرفتارهاي


توسطکاربرانتوئیترفارسیبیانمی
اند.کاربريباريشهيابیهمین


نوعیخصلتجمعیوملیتبديلشده
شخصیهستندوبه
هاومقايسهمینويسد :


ويژگی
قبولمیکنمکهبچهروازسنپايینچطورباربیاريچیمیشه،ولیخوب

«
کشورهاياسکانديناويآدماشمثايرانیارياکارنیستن،يعنیکاريروازروي
وفريببدهانجامنمیدن،همهاشهمیننکهمیبینی ».

اينکهبخوادکسیر

نتیجهگیری
«يه تحلیل میدانیه؛ نمیدونم علمی روش کار شده يا نه ،اما عموماً ايرانیا
بینوايرادگیرنکهفکرمیکنمريشهفرهنگی-تربیتیازقديمداشتهباشه» .


منفی
توئیتیازکاربريبهناممحمد 

هر قوم يا ملتی چیزي نیست جز آن تصويري که خود از خويشتن در ذهن دارد و جز
الگويی که میکوشد تا به آن دستيابد و اين الگو را در هر زمان ،افسانهها ،دينها،
فلسفههاوبهطورکلیجهانبینیهايآنقومتعیینمیکند(افروغ.)6933،نشانههايیکه
جهان ما را میسازند ،در زبان نیز متبلور میشوند و يک ساخت اجتماعی ديگر به نام
هويتراشکلمیدهند.بهاينترتیب،گويشورانبااستفادهاززبان،هويتخودرابازنمايی
میکنند .
شبکههاياجتماعیبهمنزلهيکیازنمودهايفناوريهايجديد،هممیتوانندبخشی
ازهويتانسانمعاصرراشکلدهندوهممیتوانندآنرامنعکسکنندوهمچونآينهاي
خودفردي/جمعیمارابهمابازشناسانند.شبکههاياجتماعی بهدلیلعمومیتيافتندر
جغرافیايیدرونوبرونمرزيوعدموجودنظارت

میانکاربران،دربرگرفتنگسترهوسیع
و کنترل دولتی (بیگدلی و بیگدلی ،)6930 ،محمل مناسبی براي اظهارنظر هستند .اين
پژوهش،بهبررسیوتحلیلنظراتمردمدربارههويتايرانیدرتوئیترمیپردازد.هويت
ملی،احساستعلقمردمبهسرزمینبزرگترودرمحدودهايخاصاستومقولهحفظ
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هويت ايرانی/ملی ،يکی از دغدغههاي اصلی دستاندرکاران علومانسانی است
(هاشمیزاده،دالورومظفري)6930،؛بنابراين،بازنمايیرسانهايانگارههويتايرانیاز
اهمیتويژهايبرخورداراست.بهعبارتسادهتر،مابراياينکهبدانیمچهکسیهستیم،
بايدبدانیمکهخودمانراچگونهبازتعريفمیکنیموبرايکسباينآگاهی،چهمحملی
بهترازشبکههاياجتماعیکهقیدوبندهاومالحظاتوتعارفاتايرانیدرآنبهحداقل
میرسد،میتوانيافت؟ 
بستهبودنشرايطتعامالتاجتماعیواصطالحاًنداشتنتريبون،شبکههاياجتماعی
اينترتیبمرزهاي
است.به 

رابهمحملیبرايعقدهگشايیوابرازعقايدشخصیبدلساخته
مرسوم فرهنگی درهم نورديده میشود و افراد پشت نقاب حساب کاربري شبکههاي
اجتماعی نهتنها از هويت خود تهی میشوند ،بلکه در برساخت زبانی هويت مشترک
تلیابی،هاشمیوسلطانیفر.)6930،همانطورکهدر


کنند(بخشی
ايرانیاننیزنقشايفامی
پژوهشنصرتیوبرومند()6931نیزآمدهاست،آزاديابرازعقايددرشبکههاياجتماعی
سبب میشود که مرزهاي زبانی جامعه محافظهکار ايرانی برداشتهشده و مردم با
آرامشخاطر بیشتري مفاهیمی که حتی خالف گفتمان رسمی کشور است را به زبان
بیاورند.ازهمینرواستکهوکاربرانبدوننگرانیازعواقباظهارنظر،عقايدخودرادر
موردانگارههويتايرانیابرازکنند .
دراينپژوهش،بااستنادبهدادههايحاصلازتوئیتربهبازنمايیانگارههويتايرانی
پرداختهشد.هرتوئیتمیتواندبهمثابهيکمتنمستقل،تکههايکوچکیازيکجورچین
بزرگتر را شکلدهد .توئیتها بدون داشتن يک ساختار منسجم ،به يکديگر
اضافهمیشوند و يک فراروايت را توصیف میکنند؛ بنابراين ،تجسد زبانی انديشههاي
متکثر و تجربیات سیال ،تکهتکه و چندوجهی کاربران ايرانی در توئیتها ،میتواند
به صورتيککل،نگاهونگرشايرانیانرابهمفهوممستقلیچونايرانیتشکلدادهو
دريچهاي بهسوي بازسازي انگاره ايرانی باز کند .افراد مختلف با تجربههاي زيستی
متفاوت،دريککنشجمعیناخوداگاه،باتوئیتهايهمسويامتعارضخود،روايتیاز
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هويت ايرانی بهدست میدهند که با تکثر خود ،بهخوبی چهلتکه بودن انسان ايرانی را
منعکسمیکند.
فیلتر بودن توئیتر و هويتهاي پنهان افراد اين امکان را به آنها میدهد که
محدوديتهايسیاسی،اخالقی،دينیراکنارگذاشتهوبیپردهتروبیمحاباتردرموردهر
موضوعی سخن بگويند .بههمیندلیل حجم زيادي از دشواژهها براي خطاب قراردادن
ايرانیان و تعريف شاکله هويتی آنها در توئیتها استفاده شدهاست .فکوهی و عیاري
()6911يکیازمهمترينويژگیهاياينترنترانظارتپذيريبسیاراندکآنمیدانند.
بهعبارتديگر،فضايمجازياحساسآزاديودرعینحالامنیتبیشتريبرايکاربرانش
فراهممیکندوصراحتعملکردهاوپیامهاراافزايشمیدهد .آيکاک)6331( 6آزادي
بیحدوحصردراينترنترامانعیبرايدخالتدولتدرنهادينهکردنعقالنیتسیاسیدر

میانکاربرانقلمدادمیکند.درفضايسیاستزدهايران،توئیتهااغلببارخوردهايیبه
مسائلروزسیاسی-اجتماعیاست.توئیتهايايرانیانیکهبهخودمیانديشندوبانگاهبه
خود،بهدنبالهويتغالبايرانیانهستند،اغلبرنگوبويسیاسیدارد.اگرچهبررسی
کمیوآماريردپايسیاستدربازنمايیهويتايرانیاندرتوئیترجزومتغیرهايپژوهش
حاضرنبود،اماايننقشسیاستدرتوئیتهامشهودبود.ايرانیانداخلياخارجازايران،با
هويتهاي فردي جعلی يا واقعی در فضاي مجازي امکان ابراز عقیده را پیدا کرده و
بیپردهشاخصههاياخالقیورفتاريخودرابیانمیکنند.

يککليکپارچهتمامعیار

درشبکهاجتماعیتوئیتر،ازسويی«ايرانیبازنمايیشده»
است که از ويژگیهاي کلی و کالن تا کوچکترين رفتارهاي زندگی روزمره کامالً
ساختی شیءمانند و ثابت دارد و از سويی ديگر نشاندهنده آن است که اين سوژه در
تمامی رفتارها و ساحات زندگی افراد ويژگیهاي مشخصی دارد و سوژهاي همهجايی
بیانديگر استفاده بیشازحد از اينترنت و افزايش ساعات کار با اينترنت و
است .به 
هويتجويی ،باعث میشود که کاربران بهصورت افراطی ،فعالیتهاي شکلگرفته در
فضاهاي مجازي را بهکل جامعه تعمیمدهند و هويتايرانی در چارچوب جهان موازي
1.Aycock, A.
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اينترنتراقضاوتکنند.همانطورکهعبدالهیان()6910اشارهمیکند،استفادهازفضاي
منديجديديکیازآنهااست .

مجازيمیتواندآسیبهايمتعدديداشتهباشدکههويت
گونهاي استکهاز يکسو
همچنین بهطورکلی مواجههکاربران باهويت ايرانی به 
هايآنراسرکوبمیکندوازسويديگر«خودِ


کندوداشته

هويتايرانیراتحقیرمی
راشخصیتیتحقیرشدهبازنمايیمیکند.اينگفتماندرشبکهاجتماعیتوئیتربا

ايرانی»
هشتک/عبارت «خودتحقیري» موردنقد قرار میگیرد .ويژگی ديگر حاکم بر بازنمايی
هويت ملی نوعی يأس از وضعیت حال حاضر و عدم وجود امید نسبت به تغییر آن و
همچنینبرتربینی«ديگري»نسبتبهخودوجوددارد .
نتايجپژوهشحاضرهمراستابابرخیتحقیقاتیاستکهدراينحوزهانجامگرفته
است .بهطور مثال ،همراستا با مقوله گريز خود ،در پیمايش ملی ارزشها و نگرشهاي
ايرانیان 00/1درصدازپاسخگوياندورويیوتظاهرو 00/9درصدتملقوچاپلوسیرا
هاياخالقیمردمايراندانستهاند (ارزشهاونگرشهاي

«زياد»و«خیلیزياد»ازويژگی
ايرانیان )6931 ،و يا از ديدگاه قاضیمرادي ،خودمداري ايرانیان در دوران معاصر به
هايمنفعتطلبانه

خصیصهايغالب" تبديلشدهاست.ويخودمداريرادرنتیجهکنش

"
و مصلحتجويانه انسان ايرانی معاصر میداند (قاضیمرادي .)6913 ،جوادييگانه در
«پیمايشتنبلیدرايران»میانگینمیزانتنبلیدرتهرانراباعدد 03/1دردامنه 6تا666
چراعقبماندهايم؟»

دهد(جوادييگانه.)6913،ايزديدرکتاب«


(حداکثرتنبلی)نشانمی
تجسس و دخالت در همه کارها را ويژگی ايرانیان و از عوامل عقبماندگی میداند
(ايزدي .)31 :6911 ،درپژوهش فراستخواه ( )6930که در حوزه خلقیات ايرانیان انجام
گرفته است نیز ،ضعف فرهنگ کار جمعی و فعالیت مشترک گروهی در مرتبه اول و
خودمداري در مرتبه پنجم مشکالت محوري خلقیات ايرانی قرار گرفته است .نتايج
پژوهش با نظرات غیرايرانیانی که با خلقیات ايرانیها آشنا هستند نیز تعارضی ندارد.
پرورودنبالداللبازيو


کاره،هوس
بهعنواننمونه،شاردنساکنانايرانآنروزگاررا« 
بی

کندوپوالک،آسودهطلبیراويژگیايرانیاندرشرايطعادي

بختوتقدير»معرفیمی
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دانسته است (ذکر شده در کريمی .)6936 ،رضايی و غالمزاده ( )6933نیز رگههايی از
خودمحوري و فردگرايی در سطح متوسط را در شبکههاي اجتماعی مجازي ايرانیان
مشاهده کردهاند .اخوان کاظمی ( )6910از قول مصطفی ملکیان ،پیشداوري،
شخصیتپرستی،تلقینپذيري،جزمیتوجمودوتقلیدراازويژگیهايايرانیانوداليل

افتادگیآنهامیداند.

عقب



يکیازمسائلیکهاشارهبهآندرتحلیلدادههاازاهمیتويژهايبرخورداراست،
احتیاط در تعمیمپذيري پژوهشهايی که در حوزه شبکههاي اجتماعی انجام میشود.
درواقع ،تعمیم نتايج حاصل از نگاه کاربران يک شبکهاجتماعی خاص به تمام مردم
میتواندباعثتحريفحقايقشود.عدمامکاندسترسیبهاينترنتوفیلتربودنتوئیتر،

تعمیمپذيريرامشکلوتحلیلنتايجرادشوارترمیکند .
پژوهش حاضر با رويکردي توصیفی به شاخصههاي بازنمايی شده انگاره هويت
ايرانی در میان کاربران ايرانی پرداخته است .براساس نتايج اين پژوهش کاربران ايرانی
هاوخصلتهاي

عمدتاًرويکرديمنفینسبت به«خودِ ايرانی» داشته وآنرا باويژگی
متعدديمشخصمیکنندکهاکثراًدارايبارارزشیمنفیاست.انگارههويتايرانیدر
میانکاربرانتوئیترفارسیهمبهلحاظجايگاهفعلیاينشبکهاجتماعیدرمیانکاربرانو
تأثیرات اجتماعی آن و هم به لحاظ نحوه بازنمايی متنمحور و بدون امکان شناسايی،
میتواند چشماندازي متفاوت از نگرش بخشهاي مختلف جامعه نسبت به هويت خود،

هايپنهانوياکمتربیانشدهنسبتبهخودِايرانیدرجامعهرانشان


ايجادکندونگرش
دهد .
برايپژوهشهايبعديمیتوانبهمقايسهنگرشمردانوزناننسبتبههويتايرانی
درتوئیترپرداختهشود.همچنین،مصاحبهوتماسباافراديکهتوئیتهايبیشترينسبتبه
ايرانیان داشتهاند ،نیز میتواند زواياي پنهان نگرشها را آشکار ساخته و تبیین نوع نگاه
توئیتکنندگانراممکنسازد.
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