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آن  یها مولفه یو بازشناس یرانیا تیانگاره هو ییبازنما

 ترییتو یدر شبکه اجتماع

 .رانیا خراسان رضوی، ،مشهد، مشهد یدانشگاه فردوس یگروه زبان شناس فرد  یدیاحسان مج

 

  گل یابیکام هیعط
و علوم  اتیدانشکده ادب ،یو گروه زبان شناس یفارس اتیگروه زبان و ادب

 .رانیا خراسان رضوی، ،مشهد یدانشگاه فردوس یانسان
 

 .رانیا خراسان رضوی، ،مشهد یدانشگاه فردوس یگروه علوم اجتماع فرد یدیمج نیام
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گفتمان  ،یریخودتحق ،یانگار ذات تر،یتوئ ،یرانیا تیهو ییبازنما ،اجتماعیشبکه :ها واژهکلید

 .حسرت

 مقدمه 

«ايرانیا..."متنفرمازاينجمله»
توئیتیازنامکاربريفرياد.

تصورپیشرفتتکنولوژيايکهباسرعتغیرقابلهااست.دورهعصرجديد،عصررسانه

برساخته نو جهانی و شده همراه تحول اين آغازگراست. ارتباطات، عرصه در گسترده

هايارتباطینوينوتوجهواست.رشدروزافزونفناورياينويندرعصرماشدهالگوواره

آمدهدستهايبهها،اهمیتبازخوردمناسبواستفادهدرخورازفرصتاقبالمردمبهآن

انسانامروزاز6930زادهوصفاهیه،کند)مقدسرادوچندانمی هاياستفادهازفناوري(.

الگويزندگیتوانسته6هاياجتماعیهادرشبکهجديدگزيرينداردوتجلیاينفناوري

 تغییردهد)الطافی، ازهمینرواستکهپژوهشگرانپنجره6931مردمرا ايجديدبه(.

بازيافته تباطیهاياراندوکشفرابطهمیانفناوريسويوجهديگريازانسانمعاصررا

ساحت دغدغهبا از يکی به بشر، زندگی مختلف آنهاي شدههاي بدل استها

(.6931پوروکیخايی،)يزدخواستی،عدلی

باألخصشبکهرشدرسانه مرززدايیراهايجديدو تمرکززدايیو هاياجتماعی،

داشتهبه شبکههمراه در کاربران رفتار میاست. اجتماعی، مینیهاي نمايی ازتواند اتوري

آن انسانرفتار باشد. واقع جهان در درشبکهها هايجديديپیداهاياجتماعیهويتها

حساب نقاب پشت را خود حقیقی هويت گاهی و میکرده پنهان کاربري کنند.هاي

بهبخشیازهاياجتماعیوگسترشفزايندهآندسترسیمردمبهشبکه ها،تکنولوژيرا

وسوياستوشخصیتوهويتافرادرابهسمتامروزتبديلکردهنیازهاياساسیانسان

؛باستانیوزمان،6930دهد)رستمیوهاشمی،شود،سوقمیشدننامیدهمیآنچهجهانی

6931.)
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ماندنهويتاصلیهايزبانیکاربرانشبکهکنش پنهان به توجه با هاياجتماعی،

شانباشد.ازهمینرواستکهمطالعهاينحقیقیتواندبازتابمنوياتدرونیوهامیآن

ها،پنهانماندنداشتنشبکهکند.عمومیتهايزبانیارزشواهمیتبیشتريپیدامیکنش

فیلتربودنشبکه تأثیرگذاريچنینشبکه6هاياجتماعیچونتوئیترهويتواقعیافراد، ،

می دوچندان را اجتماعی بیگدلی، و )بیگدلی 6930کند کم( با فرايندرنگو شدن

(.6930فروعباسی،شوند)فاضلی،سلطانیهايجديداحیامیبانیاطالعات،هويتدروازه

بهمطالعهاينهويت هايیزبانیناآگاهانهکهدرفضايیامنوعاريازيکمثابهکنشها

کنترل مستقیم مینیروي شکل میکننده هويتگیرند درک در ايرانتواند وسازي یان

کنیمکمککند.درچنینفضايیاستکهفردبازتعريفآنچهمابهايرانیتازآنيادمی

بزند،يابدکهبهخودبیانديشدوموازنهمیانخودوديگريرابرهمامکانفکريآنرامی

 بازتعريفکند)پارتازيانوهمکاران،ازهويتخودآگاه هويتیخودرا شودوساختار

د6931 میاينغدغه(. چگونه را خود ايرانیان چگونهکه را خود هويتی ساختار بینند،

ايرانیتدرآينهتعريفمی مسئلهايچونتوئیترچگونهمنعکسمیکنندوتصوير شود،

اصلیپژوهشحاضراست.دريافتچنینتصويريازايرانیان،بدونايجادفضايیخالیاز

پذيرنیست.هاياجتماعیچونتوئیترامکانهخودسانسوريوبدونتوسلبهشبک

اهمیتوضرورتچنینپژوهشیمی مورد چارچوبدر هويتانسانیدر به توان

شبکهرسانه و ها اشاره اجتماعی بررسیهاي اهمیت از برخاسته ضرورت اين کرد.

اطالعاتی(،جامعه6910علمداري)زعممعینیاست.بههاياجتماعیدردورهکنونیرسانه

اقتضائاتجهانیپیشمیجديديدرحالشکل با انساناحاطهگیرياستکه شدهرود.

در اينترنت، رسانهتوسط اينبند که را آنچه او است. مجازي فضاي و اجتماعی هاي

هاشنود.اوخودرادربازتعريفرسانهبیندومیدهندمیخواهندوبازتابمیهامیرسانه

می و راتعريفمیشناسد انسان کیستی و هويت دغدغه خود، از انسان تعريف کند.

هاياجتماعیهاوشبکهايتاريخیکهدرعصرجديدبهرسانهکند.دغدغهترمیپررنگ

کرده پیدا راه مینیز اطالعاتیمدرن، چارچوبابزار هويتملیدر به نگاه توانداست.
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شناختنقاطضعفوقوتاينوينبهسمتهويتانسانمعادريچه صرايرانیبگشايد.

تواندمارادرگیرد،میهويتايرانیکهدرخاللنظراتوابرازعقیدهکاربرانشکلمی

جمعی خود دستشناخت و کرده ياري برطرفمان در ما ويار ضعف نقاط کردن

بررسیهمهتقويت عدم آن، بر عالوه نقاطقوتشود. شبکهکردن جتماعی،هاياجانبه

ترينکهمهم-هايکاربرانفضاياينترنتیوعدمتحلیلنگاهجوانانعدمشناختکنش

کندهايغیرقابلجبرانمی،جامعهرادچاربحران-هاياجتماعیهستندجامعههدفشبکه

(.6931زادهعراقی،؛ذوالقدروقاسم6931)حاجیانی،

بیشازهرچیزتوسطزبانبرساختهمی زبانشودوتوسطزبانانتقالمیمعنا يابد.

هااينکاررادهدورسانهوظیفهداردکهازطريقواژگان،معنارادرذهنمخاطبشکل

کنند.پژوهشحاضر،بهبازنمودانگارههويتايرانیدرنگاهايرانیانودرقالبتسهیلمی

فارسیمی بهزبان بررعبارتپردازد. با اينتحقیق، شبکهسیگفتهديگر، در هايايرانیان

می ايرانی، ايرانیتو انگاره درباره توئیتر ديداجتماعی زاويه از را مفهوم اين تا کوشد

بازنمايیهويتايرانیدررسانه ايکهيکیازکاربرانفارسیزبانايرانیمنعکسکند.

شبکه مینمادهاي تلقی اجتماعی هاي است. پژوهشحاضر اصلی هدف بازتابشود،

هايعلمیايجديدومستندبرانگارهتوانددريچهخصايصايرانیاناززبانخودشانمی

به دهد. قرار ما اختیار در بازتعريفهويتايرانی پرسشپژوهشعبارتدقیقبراي تر،

توانبهشکلزيربازگويینمود:حاضررامی

د، چگونه و با چه های خوکاربران ایرانی شبکه اجتماعی توئیتر در توئیت

 کنند؟هایی انگاره هویت ایرانی را در قالب زبان فارسی بازنمایی میمؤلفه

 پیشینه نظری
؟«توامبهگروهخارجیايیکهمیگنايرانیابهدردنخورنپیوستی»

توئیتیازنامکاربريمرگان
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شرايطخاصشودوبهدلیلمثابهامريحیاتیدرجوامعامروزشناختهمیمسئلههويتبه

ها،بهلحاظنظرينیزدچارتحوالتگوناگونشدهآمیختگیهويتجهانیومحلیدرهم

نشات تشابه تقابلو هويتاز است. شده هويتارائه تاکنونتعاريفمتعددياز است.

پردازدوهويترا(براساسهمیندومفهومبهتعريفهويتمی6916گیرد.جنکینز)می

چه"داند.هويتازنوعانمینوعانوتفاوتداشتنباغیرهمداشتنباهمناشیازشباهت

حالشده،متمايزشدنودرعینشودوازنیازطبیعیانسانبهشناختهناشیمی"کسیهستی

گیرد.حستعلقداشتنبهيکامرخارجیياداخلیيکدريکطبقهقرارگرفتنمايهمی

انسان است. انسان طبیعی مینیاز آغاز را خود زندگی که زمانی از و را"من"کند

بهقرارمی"ديگري"شناسدآنرادرتقابلبامفهوممی فقطدر"من"ديگر،عبارتدهد.

 با بهتعريفمی"ديگري"تقابل انسان هويت وشود. فردي صورت دو به عمده طور

می تعريف ويژگیاجتماعی فردي هويت فردشود. يک شخصیتی هويتهاي است.

(معتقداستکههويتملیدر6919)6تريدارد.اسمیتاجتماعیياملیامادامنهگسترده

ارزش الگوها، مشترک بازتعريف اسطورهنتیجه خاطرات، نمادها، شکلها، غیره و ها

ملتمی میراثمتمايز و تشکیلمیگیرد را وجهها و ملتیديگردهد يکملتبا تمايز

هايهويتفرديراتعارضهااست.هويتملیملیپايهواساسانواعهويتاست.هويت

براشتراکاتافرادآنکاهشمی تکیه با ذيليکچترواحدمتحدمیدهدو را کند.ها

هايملی،توانبهنمادملیمیملی،محصولخردجمعیاست.ازجملهعناصرهويتهويت

(.هويت،چیستیو6336کرد)اسمیت،بملیاشارهها،خاطرات،دستاوردهاوتجارسنت

همانماهیتخويشتننه بلکهدرظرفجمعیخوداست. فقطدرظرففرديخويش،

کند.يادمی"ما"عنوانمنچیزيکهشريعتیازآنبه

به هويتنیز نتیجه در حالشدناستو در معنا نگرشپساساختارگرايانه، مثابهدر

هويتدرايننگاه،ماهیتیبیمعنايجمعیوفردي سیالاست. ثبات،چندپارهوانسان،

همان دارد. )چندگانه احمدي که می6939طور مدرنیته معماي در نیز خويشتن( گويد

خانهاست.درروبهقولهايدگرهموارهبیافتدوازاينمدرنهرگزدرمکانخودجانمی
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شودوبرايهويتذاتیسیالويیبررسیمیاينپژوهش،هويتاززاويهپساساختارگرا

چندوجهیقائلاست.

در فرديخويشاست. يا هويتجمعی سازنده پساساختارگرايانه، نگاه در انسان

کندويکیهمینچارچوب،انسانازطريقابزارهايگوناگون،هويتخودرابازنمايیمی

 رسانه اينابزارها، تکهاز آدمی، درچارچوبرسانههايجورچیناست. هويتیخودرا

(.6931پور،دهد)زارعچیندويکهويتجمعیراشکلمیکنارهممی

هايمختلفواقعیتهايجمعیازجنبهساختیاستکهرسانه»6ايبازنمايیرسانه

مکان افراد، هويتمثل اشیا، میها، ايجاد مجرد مفاهیم ديگر و فرهنگی «کنندهاي

(.بازنمايیيکیازمفاهیماساسیدرمطالعاتمربوطبهرسانهاست.6910:13)احمدي،

منعکسمیبازنمايیهمچونفیلترياستکهازطريقآن،رسانه واقعیترا البتهها کنند.

به معنا آن، خالل در انعکاسصرفنیستو میبازنمايی واقعیتتدريجشکل و گیرد

می شکل جورچینی رسانههمچون جنبههايگیرد. از تصويري مختلفجمعی، هاي

افزايند.ايندهندومعناهايجديدبهاينتصويرمیهايانتزاعیوملموسارائهمیواقعیت

بصريباشد.-تواندگفتاري،نوشتاريوياسمعیتصويرمی

رسانه گروهبازنمايی و بازتعريفهويتافراد در اهمیتبسیاري اجتماعیاي هاي

بخشندايزندگیخودراتفسیرکردهوبهآنمعنامیطريقبازنمايیرسانهداردومردماز

باسیاست6331)1ول(.برک6913)راودراد،منتظرقائموسرکاراتی، (،بازنمايیراعمدتاً

گیريهارادرشکلزندوابرازوعینیکردنروابطازطريقرسانهوايدئولوژيگرهمی

داند.میهويتفرديوجمعیمؤثر

هاياجتماعیدرايشدنجوامعوتأثیرگذاريروزافزونرسانهباشروعفرآيندرسانه

شبکه اجتماعی، و فرهنگی بازنمايیتحوالت براي مهمی بسترهاي به اجتماعی هاي

ويژگیهويت شناخت و شبکهها شدند. تبديل بازنمايی اين ابعاد و اجتماعیها هاي

سايتوب که هستند اشتراکهايی میامکان خود کاربران به اطالعاترا دهند.گذاري

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.Media Representation 

2.Breakwell, G. 
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)مهدي ويژگی6919زاده برشمردن در تعاملیهايشبکه( به آنهاياجتماعی وبودن ها

هاياجتماعیدرکند.شبکههاينوينيادمیترينامکانرسانهعنوانمهمارتباطدوسويهبه

دهه کاربران استفاده بخشاعظم اخیر، اختصاصدادههاي خود به اينترنترا بااز اند.

شبکهاوج به قدرتگیرياقبال اختیار در اطالعاتکه مبادله انحصار هايهايمجازي،

هايمختلفدرساحت6هاشکند،فراروايتاست،درهممیاقتصاديبوده-بزرگسیاسی

شود.چندبعديمیتکهوماهیتهويت،سیالوروندومفهومحقیقت،تکهزيرسؤالمی

به مهمتوئیتر از يکی شبکهعنوان کالنترين سطح در تأثیرگذار اجتماعی هاي

اشتراک-سیاسی به براي مناسبی بستر فراهماجتماعی مردم براي عقايد و افکار گذاري

است،توسطجکدورسیتأسیسشده1660اينشبکهاجتماعیکهدرسالاست.کرده

 محدوديتامکانگذاشتنپیام با کاربر116)توئیتکردن( توئیتبه ازايهر به کلمه

خبرگزاريمی از بسیاري و بهدهد را آن دنیا مشهور افراد و وسیلهها معتبرترين عنوان

(.درايران،فیلتربودناينشبکه،ارائهآماردقیقازتعداد6930دانند)نگهبان،ارتباطیمی

هايوشبکه(.دراهمیتتوئیتر6930زر،)کرمانیوآتشکندکاربرانرابسیارمشکلمی

ريخته هم به را جهانی سطح قدرتدر موازنه ترامپکه بسکه همین بود،اجتماعی

به خود رئیسانتخاب میعنوان توئیتر مرهون را وهابجمهور و )سلیمی پور،دانست

عمومی6933 باال، کاربر تعداد به(. مباحث،بودن، بودن وروز مشارکتی محتواي ايجاد

ري قابلیت زياد، بسیار انتشار سرعت ايجاد1توئیتتعاملی، قابلیت متن، محدوديت ،

رشد9هشتگ و هستند توئیتر مزاياي جمله از عقیده، آزاد ابراز براي بستري ايجاد و

هاوتکثربخشیبهفرهنگوانديشههاوروايتشدنانديشهفرهنگچندصدايی،چندقطبی

ا تأثیراتمهمتوئیتردرجامعهامروزهستند)موسوي، توجهبهاينمزايا،6913زجمله .)

شبکه مطالعه میلزوم افزايش را اجتماعی داليلهاي بر عالوه حاضر، پژوهش دهد.

بهفوق توئیتر انتخاب در دادهالذکر، منبع بهعنوان برومندها، و نصرتی مشخصبه طور

ترتیبکههمهافراداينبه-هابازبودنحسابکاربريدرتوئیترکند.آن(استنادمی6931)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.Meta-narratives 

2.Retweet 

3.Hashtag 
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-ومحدوديتاستفادهازکلمات-باشندهاييککاربردسترسیداشتهتوانندبهنوشتهمی

کندوصراحتکالمکاربراندراظهارنظرترمیتر،عملیوعملیاتیکهکارتحلیلراساده

دانند.ترينداليلدرانتخابتوئیترمیمهمرا–دهدراافزايشمی



 های مرتبطپیشینه پژوهش

میهايانجامپژوهش را شبکهتوانبهفراخورمتغیرهمراهگرفتهدراينحوزه با هايشده

دسته پژوهشاجتماعی از بخشی نمود. شبکهبندي حوزه در که اجتماعیهايی هاي

هادريکساحتبیرونیواجتماعیوتعییننقشآنهايوتحلیلدادهشده،برتجزيهانجام

هاياها،کنشتوانندباتحلیلدادههامیطورمثال،اينپژوهشمشاهدهمتمرکزاست.بهقابل

(بااستفادهازيک1669بینیياتحلیلکند.کارلیسلهوپتون)هايسیاسیراپیشناآرامی

فیس کاربران مشارکتسیاسی خاص، کردهبوکمدل بررسی قابلیترا و ايناند هاي

فعالیت براي نمودهشبکه تحلیل را اسمیت)هايسیاسی وُچشزکو استفاده1669اند. )

رسانه از ايرانی جوانان سال حوادث در جديد کرده6911هاي بررسی فدرمنرا اند.

عنوانگفتما1661) با درکتابخود شبکهن( تماعیوهاياجهايايدئولوژيوهويت:

راه ايران، انتخابات اعتراضات حوادث برهه در ايرانی هويت برساخت و6911هاي

بررسیهاياجتماعیبهسازيشبکهبومی تحلیلو انتخاباترا بحران خصوصتوئیتردر

است.کرده

هاياجتماعیپرداختهها،بهرابطهمتغیرهويتوشبکهدربخشديگريازپژوهش

شده شبکهاست. حوزه، اين بهپژوهشگران را اجتماعی بیرونیهاي عواملی برمثابه که

منفیمی مثبتيا درهويتتأثیر اينترنتذيلنظرگرفتهگذارند، هويتو مسئله البته اند.

جهانی میفرايند قرار نیز پژوهششدن و بیگیرد نیز حوزه اين پژوهشهاي با ارتباط

هااشارهکرد.آن(6911توانبهفکوهیوعیاري)هامیپژوهشرونیست.ازمیاناينپیش

رسیده باور اين به پژوهشخود بیدر گستره در که فراينداند در و اينترنت حدومرز

نهجهانی اينترنت از استفاده هويتشدن، بلکهتنها نکرده، تضعیف را ايران قومی هاي
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هويت بیشتر تجلی براي شدهمحملی رها جمیلیاست. فرقانیستمی، و نشاط اسکويی،

شبکه6930) تأثیر به پژوهشی در کاربران( دينی باورهاي فرهنگو بر اجتماعی هاي

آناصفهانیپرداخته مؤلفهاند. که رسیدند نتیجه اين به پرسشنامه ابزار با هايکاربريها

مدتشبکه مانند اجتماعی شبکههاي نوع استفاده، نوع استفاده، وزمان انگیزه اجتماعی،

به هويتدينیآنهدفکاربران میصورتمعناداريبر تأثیر آنها پیشاز ها،گذارند.

حسن و )معماريانی دينی6936زاده هويت بر ماهواره و اينترنت تأثیر تحقیقی در )

هويتهانیزازتأثیرمعناداراينترنتبربودندونتايجآنآموزانمتوسطهاولپرداختهدانش

(بهتأثیراتو6930فر)حکايتداشت.درپژوهشیمشابه،بخشیتلیابی،هاشمیوسلطانی

شبکه منفی هويتپیامدهاي بر اجتماعی پرداختههاي کاربران عبداللهیاناجتماعی اند.

هادرتغییراتهويتیدرايرانهاياينترنتیرابررسیکردهونقشآن(انواعآسیب6910)

است.کردهراتحلیل

پژوهش ادامه شبکهدر هويتو به باهاياجتماعیمیهايیکه همراستا و پردازند

يافتهبهفضايمجازيراهمچون(هويتمدرنراه6910علمداري)پژوهشحاضر،معینی

بهمنشوريمتکثرمی ازيکهويتبهداند. افراد ظاهريکسان)مانندهمیندلیلاستکه

برداشتهويتملی بهشکلايرانیان( بینند.هايگوناگونمیهايمتفاوتیدارندوآنرا

هايکاربرانراازنمادهايشدهدرتوئیت(هويتايرانیمنعکس6931نصرتیوبرومند)

هامعتقدندکههويتکاربرانجوانکهدرداند.آنکنند،متأثرمیواژگانیکهاستفادهمی

شودوخوشتغییرمیاست،درفضايمجازيدستشکلگرفتههاياشتراکینتیجهکنش

آن ضدگفتمانی زبان در تغییر میاين منعکس ازها استفاده با توئیتر کاربران شود.

دهندوآنرادرمقابلهايخودهويتیجديدومشترکراشکلمیدرتوئیت6هادشواژه

می قرار گفتمانمسلطجامعه و توئیترنیروها امکاناتیکهزعمآنبهدهند. به توجه با ها

آيدوتغییرهويتیکاربراندربروززبانیدرحسابمیدارد،نمونهبارزازسپهرعمومیبه

توئیتر،آشکاراست.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

.کهادايآنهادريکفرهنگوقومخاصپسنديدهنیستهايیتابو،واژه.6
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شودکه(اشارهمی1669عنواننمونهبهپژوهشفیاضوشیرازي)ودردستهآخر،به

هويتايرانیان بازنمايی و رسانه رابطه آنمیبه پردازد. يکبازه در نحوه66ها ساله،

رسانه ايرانیدر و مطالعهبازنمايیايران را نیوزويک( و تايم روزنامه )مشخصاً هايدنیا

هايخارجیلزوماًبرواقعیتمنطبقاندومعتقدندکهبازنمايیهويتايرانیدررسانهکرده

رسانه نگاه در ايرانی هويت بازنیست. غربی میهاي باتعريف که ايرانی هر و شود

 شود.شود،ايرانیخوبقلمدادمیهايسیاسیوفلسفیغربیهمگاممیفراروايت

 روش پژوهش

به و زبان با آن رابطه و اجتماعی هويت چارچوب در حاضر تحلیلپژوهش منظور

آنمؤلفه با ايرانیانخودرا میهاياصلیکه ازتوئیتها کاربرانايرانیدرهايشناسند،

هاازتحلیلیداردودرتحلیلداده-است.اينپژوهشماهیتیتوصیفیتوئیتراستفادهکرده

تماتیک يا تحلیلموضوعیکهبامعادلتحلیلبهرهبرده6روشتحلیلموضوعی، است.

می شناخته نیز روشمضمونی پرکاربردترين از دادهشود، تحلیل استهاي کیفی هاي

ايودادههاوالگويابیدرونبنديداده.دراينتحلیل،طبقه1(6331سون،فرتزوشاو،)امر

میدادهبرون آنکندوبامشخصکردنويژگیاياهمیتپیدا راهايمشابهدرمتون، ها

کند.البتهبايددرنظرداشتکههاراکشفمیمقايسهکردهوساختارمعنايیوصوريآن

متن میها مخاطب و ندارند ثابتی خوانشمعناي آنتواند از متفاوتی داشتههاي باشدها

(.6931)عاملی،

به تعداد پرسشپژوهش، پاسخگويیبه به0666منظور اتصال از استفاده توئیتبا

APIنويسیآماريافزاربرنامهتوئیتروازطريقنرمRايرانیاو#ها،_ايرانی#باهشتگ#

هاهادرمتنتوئیتازتوئیتراستخراجشد.همینکلیدواژه6931دربهمنواسفندماهايرانی

توئیت و شده بررسی آننیز به مربوط هشتگهاي شدند. استخراج نیز نمايهها هايیها

متنیبهجستجويواژگانصورتدروندهندبهقرارداديهستندکهبهکاربرانامکانمی
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2.Emerson, Fretz & Shaw 
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بپردازندمورد خود کلیدواژهنظر عام. اما استخراجمیها متن درون از و هستند شوند.تر

وکلیدواژههشتگ هر06هايمذکوردريکبرههها و باراستخراجروزيک66روزه

تروجودنداشتهادربازهزمانیگستردهافزاريامکاندانلودتوئیتشد.بهدلیلشرايطنرم

آيد.طبعاًپژوهشگرانشمارمیهايپژوهشبهدوديتروزهجزومح66وانتخابباززمانی

توئیت میبه ترند يا داغ اصطالحاً خاصی داليل به که بیهايی وشوند، بوده توجه

گرفتهواکنش ناديده درعوضتوئیتهايآنیکاربرانرا میاند. نظر به رسیدههايیکه

است.مدنظرقرارگرفتهتريدرموردهويتايرانیهستندحاوينظراتباثبات

هايیکههشتگياکلیدواژهموردنظرراداشتند،دانلودشدهوپسازبنابراين،توئیت

هايیبامضامینیمشخصدرهايهويتی،توئیتمنظوررسیدنبهالگوهاوبهمطالعهتوئیت

توئیتبا1116بنديمحتوايی،درمجموعهايمشابهقرارگرفتندوبعدازدستهبنديدسته

توئیتموضوعپژوهشمرتبطشناخته هايیکهحاويمعیارموردنظر)داشتنکلمهياشد.

بازنگريهويتايرانی مورد اطالعاتیدر مستقیماً اما بودند، ايرانیت( هشتگمربوطبه

بهدستنمیبه حذفشدند. اينايندادند بر نهايی تحلیل وتوئیتترتیب، شد انجام ها

گرفت.مايه/مضمونشکلبن3نهايتاً

توئیتبه پژوهش، پايايی سنجش دخیلمنظور پژوهشگران از نفر دو توسط ها

دستهبه اينتحقیقبررسیشدو در بههايانجامبنديصورتجداگانه صورتمجزاشده

به و گرفت دستهاينشکل بهبنديترتیب مشترک درهاي مالک گرفتهعنوان شد.نظر

بندينهايیمضامین،دوتنازاعضايهیاتتاطمینانازروايیمحتوايیدستههمچنینجه

صاحب و دانشگاه جامعهعلمی حوزه در گفتماننظر و زبان نیزشناسی شناسی

هايديگريقرارهاحذفويادردستههاينهايیرامطالعهکردهوبرخیتوئیتبنديدسته

گرفتند.

 ها تحلیل داده

صورتگیرند،بههايیکهدرهريکقرارمیشدهومقولهمضامیناستخراجدراينبخش،

است،آمده6طورکهدرجدولگیرد.همانتفصیلموردبحثوبررسیقرارمیمجزاوبه
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عاملیت محوري، ديگري روزمره، رفتارهاي تعمیم قربانیمضامین انگاري،گرايی،

امثبت گريز هويتايرانیو تحقیر بهانديشی، خود ز استخراج3ترتیب، ازمضمون شده

شاملمقولهتوئیت هرمضمون، توئیتهايیاستکهبههايکاربرانهستند. ترتیبتعداد

گیرد.موردتحلیلوبررسیقرارمی

 هاها و آمار تفصیلی توئیت ها، تعداد توئیت مربوط به آن. عناوین مضمون9جدول 

 مضامین
تعداد 

 توئیت

درصد نسبت 

 به کل
 ها مقوله

تعداد 

 توئیت

درصد نسبت به 

 کل مضمون

01060.16محوريديگري

101.09مهاجرت

تحقیردربرابر

ديگري
19010.39

3616.69نژادپرستی

963.60جداسازي

0166.13تنوعزبانی

6010.16گريزازخود

1160.63رياکاري

6166.36چاپلوسی

1696.90بینیخودبزرگ

3101.10رذالت

96066.10گرايیعاملیت

3613.06خودمداري

610.36طلبیفرصت

9966.31تنبلی

3119.19عملیبی

610.36حافظهکوتاه

609.31احساسیبودن

0311.11سیاست)عامل(

1663.33انگاريقربانی
 61333.66بدبختی

0116.3سیاست)قربانی(

تعمیمرفتارهاي

روزمره
660106.01

 6613.13 شکلظاهري

909.93عاداتغذايی

00901.09خلقیاتروزمره
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مضامیننسبتبه از هرکدام درصد و تعداد فوق، جدول شدههايبررسیکلتوئیتدر

 است. شده داده مقولهنشان شامل مضمون بههر صورتجزئیجورچینهايیاستکه

می کامل را اينهويتی مقولهکنند. ايرانیت انگاره بهها روشنرا بهشکل طورتري

درجدولدرمی تعدادودرصدهرکدامازمقوله6آورند. نسبتبه، هايهرکلتوئیتها

 نیز مضمونمضمون اين است. شده استخراجمحاسبه توئیتهاي متن، از باشده را ها

اينمضمونيکديگرمقايسهمی هايتکرارشوندهدرگفتمانکاربرانتوئیترفارسی،کند.

دهند.برايناساس،مضمونتعمیمرفتارهايروزمرههايهويتايرانیراتشکیلمیمؤلفه

توئیت01/06 از خوددرصد به را سايرها میان در را تکرار بیشترين و اختصاصداده

هادرمضمونگريزازخودجايگرفتهاست.برمضامیندارااستوکمترينتعدادتوئیت

اساسبه مقولهاين تمام میان ترتیبخلقیاتروزمرهطورکلیدر به هايمشخصشده،

 و خنثی خلقیاتروزمره بدبختی، ديگري، برابر در تحقیر بیشترينمنفی، خودزنی نقد

دادهتوئیت اختصاص خود به را مقولهها ترتیب، به هچنین حافظهاند. کوتاه،هاي

وجودداشتهاست.بودنکمترينتعدادتوئیتطلبیواحساسیفرصت

 

منفی

خلقیاتروزمره

خنثی
69161.33

010.11فضولی

961.11فحاشی

019.31امرجنسی

1063.9انديشیمثبت

0910.11هايمثبتويژگی

61616نقدخودزنی

1319.31تاريخپرشکوه

تحقیرهويت

ايرانی
6330.10

 1601.30توانايیذهنی

0113.61دينوخرافات

0113.61ناسزابهايرانیان
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 روزمره رفتارهای تعمیم

مجموعه در مضمون توئیتپرتکرارترين بررسیي هاي مضمون رفتارهاي»شده تعمیم

«روزمره نگارنده اينمضمون، در ايرانی»است. خود رفتارهايروزمره« در منتشر ايرا

جابادستآوردهاست.هويتايرانیدراينهايزيستهخويشبهبیندکهدرپیتجربهمی

شودکهانسانايرانیدرزندگیروزمرهخودايازرفتارهايکوچکیشناختهمیمجموعه

شوند.آنمواجهمیدهدوديگرانباانجاممی

بازنمايی ايرانی هويت معرف روزمره دورفتارهاي داراي مجموعه، اين در شده

بهتمامايرانیانياويژگیاساسی بهجمعیتکثیرياز-درتعداداندکیازموارد-اند:اوالً

می بهآنانتعمیمپیدا اينرفتارهايتکراريوعمدتاً ثانیاً کنند. ذاتیلحاظارزشیمنفی،

شوند.انسانايرانیدرنظرگرفتهمی

خلقیاتمنفیايازويژگیدرمقولهپرتکرارتعمیمروزمرهمنفی،مجموعه ويا ها

گیريازشود.کاربريبانتیجهنهفتهدررفتارهايروزمرهوياتجاربزيستهايرانیانبیانمی

نويسد:يکتجربهکاريمی
ايرانیابايدزوربااليسرمونباشهآزمايشگاهيکیازجاهايیکهفهمیدمما»

کردنکهتمیزکنن،دوبود.تامنبودمهمهجاهمیشهتمیزبودوهمهرعايتمی
يمیزعزيزمروماهبعداينکهتمومشدماومدمديدمجايردمحلولواسیدهمه

«پرکرده.

واجبارتنبهرعايتشودکهتنهابازورشخصیتیتصويرمی«خودايرانی»دراينجا

دهد.درکناراينمقوله،تعدادکمتريازمتوننیزبازنمايیخنثیازنظموقواعدحاکممی

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

ارفتارهايیبهشخصیتايرانینسبتدادهمی .شودکهبهلحاظبارارزشیخنثیهستند.

هايشخصیوهمچنینهايغیررسمیافرادونحوهرفتاردرجمعهاازپوششاينويژگی

شاملمی ادعاهايگزافهرا شود.عالقهافرادبهدخالتدرامورزندگیعاديديگرانتا

 نويسد:مثال،کاربريبااشارهبهبرخیادعاهايپرتکراردرزبانعامهمیعنوانبه
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شترکدارنايرانیاسهنقطهم»
يهويی- همینجوري بعد به سنی يه از بوده لخت موهاشون همشون

 موهاشونفرشده.

 همشوندرسشونخیلیخوببودهولیحسکردنکاسببهتريمیشن-

هفت- واسه االن بود نفروخته آگه که داشته ملکی ي همشون باباي
 «پشتشونبسبود

برخیامورعاديز اينمضمون، ايرانیانجزئیازدرمقوالتديگر ندگیروزمره

آن میهويت بازنمايی بهها توئیتشوند. از بخشمهمی بهطورکلی، مضمون اين هاي

امرجنسیاشارهويژگی رفتارهايمرتبطبا عاداتغذايیو هايمشترکظاهريايرانی،

هايمربوطبهاينمقوالتهستند:هايیازتوئیتاند.سهتوئیتزيرنمونهداشته

گنده» دماغاشون ايرانیا اکثر اينکه اجدادموندلیل از کردم، پیدا اسرو
«هستن:(
باکانسپت» هابیگانهدرموردنزديکشدنبهزنconsentمردايرانیکالً
«ست.

«ازهرچیزيکهپرژکنتونسهشامپوبسازه،ايرانیاازشترشیساختن...»

هايظاهريوعاداتغذايی،یويژگیهاايرانیانحتیدرداشتنبرخدراينتوئیت

شوند.يکپارچهويکنواختبازنمايیمی

توئیت از بخشديگري نهايت، شخصیدر زندگی در خلقیاتمنفی برخی به ها

عنوانويژگیمشترکايرانیاندرخاص،دوويژگیفضولیوفحاشیبهطوراشارهدارند.به

نويسد:ايهبهقواعدزندگیايرانیمیشود.کاربريباکناينمقوالتبازنمايیمی

کهزندگیخصوصیمنبهخودممربوطه؛عالوهبراين»
 زندگیخصوصیشماهاهمبهمنمربوطه؛

«قانونزندگیايرانیا!
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 "دیگری" انگاره محوریت

شده،محوريتديگريدربازنمايیهويتايرانیکامالًآشکاراست.هايبررسیدرتوئیت

زباندرذيلاينمضمون،ايرانیانرامتناسببامقايسهباديگريياواکنشفارسیکاربران

توصیفمیآن دربرابرديگري، بهها درپنجدستهقرارتوئیتطورکلیمجموعهکنند. ها

انداز:تحقیردربرابرديگري،نژادپرستی،تنوعزبانی،گیرندکهبهترتیبتعدادعبارتمی

تواننتیجهگرفتکهدرمقولهاولايرانیاندرمقايسهباديگريجرت.میجداسازيومها

شود،درشوند،درمقولهدوم،واکنشايرانیاندربرابرديگرينقدوتوصیفمیتحقیرمی

هايتمايزمیانشوند،درمقولهچهارم،شاخصههايزبانیبرساختهمیمقولهسوم،ديگري

بازنما غیرايرانی و میايرانی گفتمانيی مهاجرت، مقوله در نهايت، در و شود

بهديگري ملل ديگر آغوش به مهاجرت و است حاکم نقطهخواهی يا ويژگی عنوان

شود.مشترکايرانیانبازنمايیمی

تحقیردر بازنمايیهويتايرانی، ديگريدر مسئله به توجه در پربسامدترينمقوله

کا مقوله اين در است. ديگران زمینهبرابر در متفاوتو اشکال به هايمختلفبهربران

ديگردربرساختبیانپردازند.بهمقايسهايرانیانباديگرمللوتحقیرآناندراينمقايسهمی

(برتري6931مثابهمیدانموازنهمیانخودوديگري)پارتازيانوهمکاران،هويتايرانیبه

اي اينخودِ ديگرياستو با سنگینی بهو شناختهرانیاستکه فروتر يکسوژه مثابه

کند:گونهتصويرمیشود.برهمیناساسيکیازکاربرانوضعیتايرانیانرااينمی
اينموضوعبحثکوچیکیهستکهنشونمیدهايرانیاچقدرنفهمهستن.»

«.کنمفهموشعورايرانیاازکلدنیاپايینترههرجورحسابمی

بهوئیتبخشديگريازت عنوانهايذيلاينمضمون،نژادپرستیوخودبرتربینیرا

نويسد:شمارند.کاربريدرهمینحوزهمیشاخصههويتايرانیبرمی

همینهمشکل» اينجوريتربیتشديم،جوريکهفکرکنیمازهمهبهتريم!
ازتربیتیماکهخارجازکشورهمخیلیازايرانیاهنوزتوتوهمکهفکرمیکنن

 «بقیهبهترن!اينفرهنگوتربیتغلطکیدرستمیشه؟
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دهند.استکهکاربرانبهانگارهايرانینسبتمیدراينبخش،نژادپرستیخصلتی

شده،موضعنژادپرستانهايرانیاننسبتبهاعراببیشترينبسامدراهايمطالعهدرمیانتوئیت

داشتهاست.

هايزبانیبودهاستکهتنوعزبانیوخلقديگريمسئلهبعديموردتوجهکاربران،

قابل جنبه دو موردنقداز زبانی ديگري انگاره پذيرش عدم يکسو از است: بررسی

به و تمامیتقرارگرفته مینوعیاز انتقاد اينتمامیتخواهیزبانیايرانیان و خواهیشود

ازسويیعنوانبخشیازهويتايرانیبازنمايیمیبه ديگريزبانیبرساختهشود. ديگر،

فارسی کاربران تأکید مورد و میشده قرار بهزبان اتصالبیانگیرد. بر جنبه اين ديگر

بهغیرقابل دارند. تأکید ايرانی هويت با فارسی زبان توئیتانکار از مثالی هايعنوان

نويسد:میهايزبانیايرانیانمنتشرشدهدراينمقوله،کاربريبااشارهبهديدگاه
اينهايمانفهموطنهم» هامیگنازگواهیتولدتابرگترازاينحرفان.

فوتهمهايرانیافقطبايدبهفارسینوشتهبشه.تازهيهتستبسندگیفارسیهماز
بچه طفل آگه و غیرفارسمیگیرن فلوئنت1هاي حد در فارسیرو نتونه ساله

«ماندهذهنیاستثنايیوعقبصحبتکنه،میفرستنشمدرسهکودکان

هايآنوجودداردودراينمقولهبیشترينتأکیدبرهويتزبانیايرانیانوشاخصه

گیرند.خواهیدرتقابلبايکديگرقرارمیزبانیوتمامیتصورتکلیدوگفتمانتنوعبه

د.کمترينتعدادتوئیتدراينمضموندردومقولهجداسازيومهاجرتقراردار

توئیت از بخشی قومیدر جداسازي رويکرد اساسکاربران-ها براين است. ملیحاکم

نوعی با به«سازيديگري»تالشدارندتا عنوانديگريايرانیگروهياقشرياجماعتیرا

هانسبتدهند.ازاينمنظرهويتايرانیوديگرايرانینبودنرابهآنبیانمعرفیکنندوبه

عقايدبودايرانی تفاوتدر يا سیاسیو اختالفاتعمدتاً ملیتاستو از چیزيبیشتر ن

 بودنراازگروهیسلبکند.تواندايرانیمی

بهمهاجرتايرانیانپرداختهدرمقولهپايانینیزبخشیازتوئیت دراينمقولهها اند.

گفتمانديگري دراينتگفتمانحاکم، میزانوئیتخواهیوتمايلبهمهاجرتاست. ها
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نامطلوببودنوضعیتجامعهايرانباافزايشپذيرشمهاجرتايرانیاندرخارجازکشور

نويسد:عنواننمونهکاربريدرذيلاينمقولهمیرابطهمستقیمدارد.به

هاچونمیتوننمهاجرتکننشاخصامیدبهزندگیشوندوبرابرلکلک»
«ايرانیااعالمشده

 گرایی عاملیت

گرايینوعیازبازنمايیوضعیتاستکهدرآنبرمسئولیتوعاملیتخودافرادعاملیت

تأکیدمیدرشکل شرايطحاضر توئیتدادنبه بنابراين، ذيلاينمضمونشود؛ هايیدر

نسبتقرارمی ايرانیمیگیرندکه نسبتبهوضعیتخود،هايیبهخودِ آنانرا دهندکه

هايیهمچونخودمداري،ديگر،نسبتبیاندهد.بهجايگاهعاملقرارمیکشورياجامعهدر

درساختشرايطیکهدرآنقرار«انسانايرانی»طلبی،تنبلیوغیرههمهبهنقشفرصت

می داده، قرار آن در ديگرانرا يا و هويتملیگرفته از اينمضمون در آنچه پردازد.

می مجموعهبرساخته علتايازخلقیشود، کاربرانتوئیتر، ديدگاه از اتمنفیاستکه

بودهاست.«مايايرانی»وضعیتنامطلوب

( تأکید بیشترين مضمون اين در کمّی لحاظ توئیت06/13به کل از هايدرصد

هابیشتربرمسائلیايرانیانبودهاست.خودمداريدرتوئیت«خودمداري»مضمون(برمقوله

فردگراي خودخواهی، اشارههمچون اتحاد عدم جمعیو توانايیکار عدم واگرايی، ی،

نويسد:مثالکاربريدرهمینمضمونمیعنوانکند.بهمی
بزرگ» ديدمولی من که جماعتی واگراترين خودمونیم. مشکل ترين

«.هانیستخودمونیم.چیزيبهاسماتحادتويوجودايرانی

بی مقوله بعدي مرتبه پرتکرارتريندر اينعملی، در است. مضمون اين در محتوا

بی بیمقوله کنار غرزنیبهعملیدر شود.عنوانخصلتشاخصايرانیبیانمیغیرتیو

شود:نمونهاينمتوندرتوئیتزيرديدهمی

می» میشه که عمل موقع دهنیم، و لب فقط ايرانیا میما تا تونیمخوايم
«.کنیمعيهراهدرروپیدامیبارمونوبندازيمروشدوشيکیديگهياسري
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توئیت از ديگري مهم بابخش همراه را سیاسی نقد مضمون، اين ذيل هاي

بهمیگرايیاجتماعیدرهمعاملیت اشاره يا سیاسیو نقد بیان با که اينمعنا به آمیزند.

درخلقياتشديدآن«مايايرانی»اجتماعی،بهنقش-وضعیتنامطلوبدرحوزهسیاسی

کنند:کیدمیتأ

هابهمسائلکالنخوامباديدسیاسیخرابشکنمامانگاهماايرانینمی»...
همین میهم اشتباه جور هزار سال آخر تا سال اول از آخرشطوره... و کنیم

«میگیمچرامملکتمادرستنمیشه

بارزهويتعنوانيکويژگیمثالديگريازاينمقوله،توهمتوطئهايرانیبهعنوانبه

می گرفته نظر میايرانیدر حذفنیروهايسیاسیپرداخته در آن تأثیر بر و شود.شود

کند)آبراهامیان،يادمی«پارانويدسیاستدرايران»رويکرديکهآبراهامیانازآنباعنوان

توانبهاينتوئیتاشارهکرد:عنواننمونه،می(.به6911:1
بعدماجايدنیادارندرمهمه» وردمحتويحرفايندخترحرفمیزنن،

اينیکهمیبینینيهدخترنوجوون اومديمگیرداديمبهاکتوفرماظهارنظرش!
منطبقباسنش!خاموجوگیر!ولیتويیکهپخته ايببینهستورفتارشکامالً

 «هايتوطئهکهماايرانیااستادشیمپشتحرفشچیه!البتهنهبراساستئوري

هادلیلوضعیتعملیوانتقاداتسیاسی،بخشديگريازتوئیتدرکناراينبی

داند.درهاياخلقیاتخاصايرانیانمینابسامانحاضرياوضعیتکلیحاکمرادرخصلت

بودنبیشترينتکراررادرطلبی،حافظهکوتاهواحساسیايندستهخلقیات،تنبلی،فرصت

نويسد:ند.کاربريباتأکیدبرخصلتتنبلیايرانیانمیاهاداشتهمیانتوئیت

خصلتايرانیامفتخوريه.مردمیتنپرور،پرادعاوطبقفرمايشسعدي»
«کهخودشهمازقماشماست:طبلغازيهستیمبلندآوازومیانتهی
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 انگاری قربانی

قرار«انگاريقربانی»هايموردبررسیدراينپژوهش،ذيلگفتمانبخشديگريازتوئیت

ايرانیبهمی شودعنوانيکقربانیتصويرمیگیرند.دراينگفتمان،هويتايرانیوخودِ

سوژه استو قرارگرفته کشور و برکلیتجامعه يا او جبروضعیتحاکمبر در ايکه

 قربانیدراينمیاناست.

گرفته قرار مضمون اين در اصلی مقوله مهمدو واند. مقوله،ترين پرتکرارترين

 بودندرامرسیاسیبیشترينتکرارراداشتهاست.ازآنقربانیبدبختیايرانیانبودهوپس

مشکالتومسائلنامطلوبحاکمبر بدبختی، ايرانیذيلمفهوم بازنمايیخود در

شود.کاربريموجوددرذاتايرانوايرانیاست،ربطدادهمی«بدبختی»جامعه،بهآنچه

 نويسد:بامقايسهوضعیتايرانیانباکشورهايديگرمی

نگرانیوحسرتتوماايرانیاانگارذاتیشده.ياواسهيهآيندهموهومبهدر»
حسرتگذشتهخاکستريحالکنیم،ياتوکوبیموحالروزهرمارمیوديوارمی

 «الیته؟حالیداريمماحکنیم...حالضدخودمونواطرافیانرونفلهمی

تواندنمايانگروضعیتکلیحاکمبرکلیتجامعهدراينمقولههررفتارجزئیمی

نوعی و دارد عاملیت نقش کمتر ايرانی خودِ نیز، کلی وضعیت اين در باشد. ايرانی

بررسی متون رويکرد وضعیتحالحاضرتقديرگرايیبر بنابرايناوالً حاکماست؛ شده

«ناامیدي»،«بیچارگی»،«بدبختی»شدهوباواژگانیچونبتوصیفايرانوايرانیاننامطلو

و...«تقديرنامناسب»،«بختبد»شودوثانیاًآنچهوضعیتحاکمراساختهو...توصیفمی

 شود.استونقشخودِايرانی،نقشقربانیاينبختوتقديربازنمايیمی

توئیت تعدادکمترياز خلقسوژهدرمقولهدوم ايرانیدرمقولهها قربانیازخودِ

دهند.دراينمقولهارتباطمستقیمیمیانوضعیتپیشینرامتمرکزبرامورسیاسینشانمی

ايشود.دراينمقوله،خودِايرانیسوژهکلیحاکمبرفردايرانیباامورسیاسیبرقرارمی

«ديگري»ربرخیموارد،شودوداختیاردرتغییروضعیتنامطلوبسیاسیتصويرمیبی
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تواندحقايرانیانرامطالبهودريافتکند.کاربريوضعیتايرانیانبرايرشداستکهمی

 کند:گونهتصويرمیفرديرااين

ايرانی» ما همهداستان ثروت؟؟؟ موقعیتشغلیخوب؟؟؟ کلیشه، شده ها
 «هابستگیبهژنتدارهاين

قربانی نگاه بهنتیجه نسبت انگار نوعی سويی از استکه آن ايرانی انفعال»خودِ

عنوانويژگیايرانینسبتبهوضعیتحاکمدرمیانکاربرانشبکهاجتماعیبه«شدهتوجیه

اينوضعیتقربانی از خروج اشتیاق نیز برخی سويديگر از و شود داده رانشان شده

دانند.ويژگیمشترکايرانیانمی

 اندیشی مثبت

پیام از مطالب،ها/توئیتبخشی عمده برخالف پژوهش، اين در شده مطالعه هاي

اند.دراينمضمونسهمقولهاصلیجايگیريونگرشمثبتیبههويتايرانیداشتهجهت

شودودرمقولهدومهايمثبتبهخودِايرانینسبتدادهمیگیرد:درمقولهاولويژگیمی

عنواننمادبه«تاريخباشکوهايرانیان»مقولهسوم،ازشودودرنهايت،درتحقیرِخودنقدمی

شود.هويتملیاستفادهمی

توئیت ويژگیبخشیاز برمیها ايرانیرا ايرانیراهايمثبتانسان انسان و شمرند

می ذاتی خصايصی بهداراي هم که ملتخوديدانند ديگر با مقايسه در هم و هاخود

نويسد:ينمونهکاربريمیتروبرتراست.براارزشمند
خدايشدمشونگرمچقدماپشتهموايمیسیمدممونگرمبايدتوتاريخ»

 «بمونهحرکتومردانگیايرانیا...

يافتگی،ديگردوستیو...نوازي،غیرت،توسعههايیهمچونوفاداري،مهمانويژگی

ايرانیبازنمايیمی بهدراينمضمونازخودِ توانبهتوئیتديگريمیعنواننمونهشود.

کرد:زيراشاره
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سنگ» اين و امريکاست سانفرانسیسکو روياينجا نايس و مهربون مردم رو ها

بیپیاده کنارخونهخانمانروهاگذاشتنتا فقطيکلحظهمقايسهکنیدباها شوننخوابن.

حقیريکنندياخودت#کردنودستمحتاجگرفتنماايرانیا.حاالاونابايدروحیهکمک

«ما؟!!!

رويکردي بیشازرويکردايجابینسبتبههويتوخودايرانی، درمضموندوم،

شودودرکنارآن،گاهیبهسلبیاتخاذشدهونگرشخودتحقیرکنندهنقدوياردمی

میويژگی اشاره ياهايهويتايرانینیز کاربرمحتوايتولیدشده اينديدگاه، در شود.

يديگريدريافتهکندوياهويتثابتوتعمیميافتهايرانیرانقدمیابتوتعمیمهويتث

نويسد:عنواننمونهکاربريمیدهد.بهمقابلبرساختخودتحقیرکنندهارائهمی

در» هستش، ايران در خدماتی سرويس يک از تعريف شما متن چون
ازشتعريفنمیدنیاي میمجازيکسی ترجیح و کنه فقطازدن امروز نبینن؛

هاازکنندماايرانیدنوبهمونالقامیهارونشونمیهاوتباهیايرانما،سیاهی
«تريموهیچچیزخوبیهمنداريمترودرماندههمهدنیابیچاره

توئیتبه از مهمی بخش کلی صورت عبارت با مضمون اين «خودتحقیري»هاي

هويتايرانی تحقیرکننده کردهرويکرد رد يا نقد اجتماعیرا شبکه عبارتدر اين اند.

برساختتريتوسطکاربرانفارسیصورتگستردهبه مضامینانتقادينسبتبه زباندر

می ايرانیاستفاده خودِ نسبتبه نمونهتحقیرآمیز توئیتيکیازشود در را ياينمسئله

توانمشاهدهکرد:کاربرانبهشکلزيرمی
کنید» کلیباور و سالنمجلل در مراسم دخترهايخارجیهم خیلیاز

مهمونوبريزوبپاشدارن!چراهررفتاريکهبهنظرتونغلطهروروشبرچسب
«هاانجاممیدن؟میزنینکهفقطايرانی

ايرانیاشارهمقوله تاريخباشکوه به نیز اينمضمون در اينمقولهيديگر در دارد.

هايبرتوئیت«گفتمانحسرت»گیردونوعینیموردتأکیدقرارمیگذشتهپرافتخارايرا
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توئیت از ديگري نوع البته غالباست. منتشرشده اين با امروز اتصال بر نیز تاريخ»ها

نويسد:مثالکاربريمیعنوانکنند.بهونمادهايآنتأکیدمی«پرشکوه

می» افتخار بودنمان ايرانی به بما امیدوارم نمادکنیم، آيینتوانیم و هايها
دورازهرگونهحاشیهپاسبداريمايرانیواسالمیکشورراچنانهنرمندانهوبه

«بخشکشورمانايرانباشد.شبيلدايشماهممبارک.کهزينت

بهلحاظکمیدرصدمحدوديازمحتوايتولیدشدهدرعین اينمضموناوالً حال،

شاملمی )درخصوصهويتايرانیرا مجموعکلتوئیت9/3شود از ثانیاًدرصد و ها(

-اغلبغربی-محوريدرآنبارزاستوعمدتاًخودايرانیراباديگريهمچنانديگري

جاللالعظم«شناسیوارونهشرق»سنجد؛بنابراين،چنینرويکرديبهمختصاتمفهوممی

می نزديک وي منظر از اسطوره»شود. بودن، بودنواکنشی وساز بودن غیرتاريخی ،

هايملیشناسیِتحقیرکنندههويتسنگشرقهم«شناسیوارونهشناختیبودنِشرقهستی

(.6933العظم،است)جالل

 ایرانی هویت تحقیر

 شديد تحقیر با هويتايرانی، محور حول محتواهايتولیدشده يانگاره»نوعخاصیاز

گیرد.دريکمقولههادراينمضمونجايمیشود.سهمقولهازتوئیتمتمايزمی«ايرانی

شود.درمقولهديگرايرانیانبهلحاظتوانايیمحتوايفحاشیوتوهینبهايرانیانتولیدمی

شود.گرايیويژگیبارزايرانیانمعرفیمیشوندودرمقولهسومخرافهذهنیتحقیرمی

گیرندوايرانیانيرانیقرارمیهايمطالعهشدهدراوجتحقیرهويتابرخیازتوئیت

کنند.دراينمواردکمترويژگیخاصیبهايرانیانهايمشابهيادمیرابافحاشیوصفت

می مینسبتداده الفاظرکیکياد با شخصیتايرانی بیشتر و بهشود نمونهشود. عنوان

نويسد:کاربريمی
ايرانی» تمام شبعزيز همین حق به خدايا را الهیها بفرما، نازا و عقیم
«آمین!
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هانماياناست،مجموعهرذائلیاستکهزمینهتماماينتوئیتآنچهدرمحتوايپس

تغییراوست.درهويتايرانیوجودداردوويژگیذاتیوغیرقابل

هويتايرانیازمنظرتوانايیذهنیبازنمايیمیدربخشديگريازتوئیت شود.ها

توئیت هايبخشی عامیانه ديدگاه واکنشبه در بیشتر مقوله اين در باهوشی»منتشرشده

نوشتهشدهاست.«ايرانیان

می تحقیر ايرانی هويت دينی وجه مقوله، ديگر خرافهدر و بهشود عنوانگرايی

بهخصلتدينداريايرانیبازنمايیمی آمیزيکیتوانبهتوئیتکنايهعنواننمونهمیشود.

شارهکرد:ازکاربرانا
يکارايايرانیااصولیه،دينستیزيشونمخیلیدقیقومنظمازاونجاکههمه»
اليه و خرافاتتهااليه ترسو به هم اصالً ربطیست. تووجودشون نشینشده
«نداره.

حاکماستکهباپشیمانیاز6طورکلیدراينمضموننوعخاصیازخودتحقیريبه

ايرانیبهشدهاست.دربسیاريازتوئیتهويتايرانیخودهمراه هاياينمضمونخودِ

کهازکلايرانیانباشودويااينهانشاندادهمیشدهدارايبدترينويژگیاياغراقشیوه

شود.الفاظرکیکيادمی

 خود از گریز

توئیت مجموعه توئیتهايمطالعهدر تعدادياز ذيلمفهومشده، ازخود»ها گريز ارقر«

ايرانیاندارايخصلتمی کاربران، ديد از ويژگیمشترکآنگیرند. که هاهايیهستند

نمايشمی دهند.دراينديدگاهانسانايرانیدوريازخودواقعیاستوآنچهنیستندرا

می قرار آن در وضعیتمیبراساسشرايطیکه شکلو تغییر مجموعهگیرد ايازدهد.

شوندکهبهترتیبعنوانجزئیازهويتايرانیانبازنمايیمینبههادراينمضموخصلت

بینی،رياکاريوچاپلوسی.انداز:رذالت،خودبزرگتعدادعبارت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Self-humiliation 
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پرتکرارترينمقولهدراينمضمون،مقولهرذالتاست.آنچهدراينمقولهباعنوان

رذالت» معنايمجموعهمشخصمی« به ويژگیشود از ااي منفی آنهاي نشانه ستکه

انسانبینیپیش شناختشخصیتواقعی در توانايی عدم رفتارها، در بروزناپذيري و ها

ديگرستیزانهوآسیب اينرذائليکنقطهرفتارهايفردگرايانه، درمجموعه است. زننده

توانشخصیتواقعیانسانمشترکوجودداردکهبراساسآنازديدگاهکاربراننمی

نمايشايرانیرا متعارضباخودِ شدهکهگاهیبادادهشناختوانجامرفتارهاينامطلوبِ

شود،ويژگیانسانايرانیاست.کاربريهايادمیازآن«خائنانه»مفاهیمیمشابهرفتارهاي

نويسد:درهمینخصوصمی
تعريفمیايرانی» خودمان از خودمان برخالفآنچه اهلها اصالً کنیم

ازچندگاهیکهشجاعیازملتبرمی خیزدشجاعتنیستندبههمینخاطرهر
ترينمردمدنیاهستیم،بهراحتینشناسکنند،نمکخودملتسرشرازيرآبمی

می دروغ همديگر میبه تهمت و همدگويیم به خیانت افتخارزنیم، را يگر
«دانیممی

بعديويژگیخودبزرگ مقوله نکتهدر است. گرفته قرار تأکید بینیايرانیانمورد

توئیت اين مجموعه در اکثريتآنمهم استکه آن اينخودبزرگها درها نه را بینی

به بلکه ايرانیانرفتارهايفرديايرانیان شخصیتتمام در عنوانيکخصلتجمعیکه

د میبروز بازنمايی ويژگیارد، اين از برخی باکنند. خود مقايسه چون رفتارهايی ها

ديگري» از« برداشتآنان به برخیديگر و توسطايرانیان ديگران فرودستپنداشتن و

 مانند «بودنباهوش»خود، «بودنبافرهنگ»، غنی»، فرهنگ می« وارد نقد غیره کنند.و

کند:گونهبازنمايیمیرااين«منشايرانی»نگاهیازبیرون،عنواننمونهکاربريباارائهبه
کنیمهاروکشته.فکرمیازايرانبیايیدبیرونببینیدايننارسیسیمماايرانی»

باهوش و ادارهبرترين ايرانیا را آمريکا استو ما مال ناسا دنیايیم، مردم ترين
تنهادرکشورخودمونيرانهجويديگرکنندوچشمديدهیچمهاجرياپناهمی

«جووازخودراضی.نداريم،تويکشورديگرانهمنداريم.آدمايمنفعت



 9911زمستان |  46شمارة |سال ششم  |های نوين  مطالعات رسانه  فصلنامه | 66

 ويژگی دو نهايت، رياکاري»در » چاپلوسی»و ويژگیبه« ايرانیعنوان خودِ هاي

بهتوسطکاربرانتوئیترفارسیبیانمی فراترازرفتارهايشوند. زعمکاربراناينرفتارها

يابیهمیناند.کاربريباريشهنوعیخصلتجمعیوملیتبديلشدههستندوبهشخصی

نويسد:هاومقايسهمیويژگی

کنمکهبچهروازسنپايینچطورباربیاريچیمیشه،ولیخوبقبولمی»
کشورهاياسکانديناويآدماشمثايرانیارياکارنیستن،يعنیکاريروازروي

«بینی.اشهمیننکهمیوفريببدهانجامنمیدن،همهکهبخوادکسیراين

 گیری نتیجه
نمی» میدانیه؛ تحلیل ايرانیايه عموماً اما نه، يا شده علمیروشکار دونم
«.تربیتیازقديمداشتهباشه-کنمريشهفرهنگیبینوايرادگیرنکهفکرمیمنفی

توئیتیازکاربريبهناممحمد

ملتیچیزي يا قوم آنهر جزنیستجز و ذهندارد خويشتندر از خود تصويريکه

می که دستالگويی آن به تا افسانهکوشد زمان، هر در را الگو اين و دينيابد ها،ها،

وبهفلسفه تعیینمیبینیکلیجهانطورها هايآنقوم نشانه6933کند)افروغ، کههايی(.

می را ما متبجهان نیز زبان در میسازند، ناملور به يکساختاجتماعیديگر و شوند

ترتیب،گويشورانبااستفادهاززبان،هويتخودرابازنمايیايندهند.بههويتراشکلمی

کنند.می

توانندبخشیهايجديد،هممیمنزلهيکیازنمودهايفناوريهاياجتماعیبهشبکه

ايتوانندآنرامنعکسکنندوهمچونآينهدهندوهممیازهويتانسانمعاصرراشکل

شبکه بازشناسانند. ما به را جمعیما يافتندربهدلیلعمومیتهاياجتماعیخودفردي/

مرزيوعدموجودنظارتجغرافیايیدرونوبرونمیانکاربران،دربرگرفتنگسترهوسیع

 بیگدلی، و )بیگدلی دولتی کنترل 6930و براي مناسبی محمل اين(، هستند. اظهارنظر

پردازد.هويتپژوهش،بهبررسیوتحلیلنظراتمردمدربارههويتايرانیدرتوئیترمی

ايخاصاستومقولهحفظترودرمحدودهملی،احساستعلقمردمبهسرزمینبزرگ
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دغدغه از يکی ايرانی/ملی، دستهويت اصلی علومهاي استاندرکاران انسانی

ايانگارههويتايرانیاز(؛بنابراين،بازنمايیرسانه6930دالورومظفري،زاده،)هاشمی

بهاهمیتويژه براياينعبارتسادهايبرخورداراست. ما کهبدانیمچهکسیهستیم،تر،

کنیموبرايکسباينآگاهی،چهمحملیبايدبدانیمکهخودمانراچگونهبازتعريفمی

شبکه قیدهاياجتماعبهتراز تعارفاتايرانیدرآنبهبندویکه ومالحظاتو حداقلها

توانيافت؟رسد،میمی

شبکهبسته نداشتنتريبون، هاياجتماعیبودنشرايطتعامالتاجتماعیواصطالحاً

ترتیبمرزهايايناست.بهگشايیوابرازعقايدشخصیبدلساختهرابهمحملیبرايعقده

درهم فرهنگی میمرسوم شبکهنورديده کاربري حساب نقاب پشت افراد و هايشود

نه میاجتماعی تهی هويتخود از مشترکتنها هويت زبانی برساخت در بلکه شوند،

طورکهدر(.همان6930فر،تلیابی،هاشمیوسلطانیکنند)بخشیايرانیاننیزنقشايفامی

هاياجتماعیزاديابرازعقايددرشبکهاست،آ(نیزآمده6931پژوهشنصرتیوبرومند)

می محافظهسبب جامعه زبانی مرزهاي که برداشتهشود ايرانی باکار مردم و شده

زبانآرامش به را است کشور رسمی خالفگفتمان حتی که مفاهیمی بیشتري خاطر

درادررواستکهوکاربرانبدوننگرانیازعواقباظهارنظر،عقايدخوبیاورند.ازهمین

ايرانیابرازکنند.موردانگارههويت

هايحاصلازتوئیتربهبازنمايیانگارههويتايرانیدراينپژوهش،بااستنادبهداده

هايکوچکیازيکجورچینمثابهيکمتنمستقل،تکهتواندبههرتوئیتمیشد.پرداخته

شکلبزرگ را توئیتتر دهد. ساختار يک داشتن بدون يکديگرها به منسجم،

توصیفمیمیاضافه را يکفراروايت و انديشهشوند زبانی تجسد بنابراين، هايکنند؛

تکه سیال، تجربیات و توئیتمتکثر در ايرانی کاربران چندوجهی و میتکه تواندها،

صورتيککل،نگاهونگرشايرانیانرابهمفهوممستقلیچونايرانیتشکلدادهوبه

بهدريچه تجربهاي با مختلف افراد کند. باز ايرانی انگاره بازسازي زيستیسوي هاي

هايهمسويامتعارضخود،روايتیازمتفاوت،دريککنشجمعیناخوداگاه،باتوئیت
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بهدستمیهويتايرانیبه خود، تکثر با که ايرانیراخوبیچهلدهند انسان بودن تکه

 کند.منعکسمی

 بودن هويتفیلتر و آنتوئیتر به را امکان اين افراد پنهان میهاي کهها دهد

محاباتردرموردهرتروبیپردههايسیاسی،اخالقی،دينیراکنارگذاشتهوبیمحدوديت

به بگويند. سخن دشواژههمینموضوعی از زيادي حجم قراردادندلیل خطاب براي ها

آن هويتی تعريفشاکله و دايرانیان توئیتها شدهر استفاده عیاريها و فکوهی است.

يکیازمهم6911) نظارتترينويژگی( دانند.پذيريبسیاراندکآنمیهاياينترنترا

حالامنیتبیشتريبرايکاربرانشديگر،فضايمجازياحساسآزاديودرعینعبارتبه

(آزادي6331)6آيکاکدهد.هاراافزايشمیکندوصراحتعملکردهاوپیامفراهممی

کردنعقالنیتسیاسیدرحدوحصردراينترنترامانعیبرايدخالتدولتدرنهادينهبی

هايیبههااغلببارخوردزدهايران،توئیتکند.درفضايسیاستمیانکاربرانقلمدادمی

انگاهبهانديشندوبهايايرانیانیکهبهخودمیاجتماعیاست.توئیت-مسائلروزسیاسی

خود،بهدنبالهويتغالبايرانیانهستند،اغلبرنگوبويسیاسیدارد.اگرچهبررسی

کمیوآماريردپايسیاستدربازنمايیهويتايرانیاندرتوئیترجزومتغیرهايپژوهش

هامشهودبود.ايرانیانداخلياخارجازايران،باحاضرنبود،اماايننقشسیاستدرتوئیت

وهويت کرده پیدا را عقیده ابراز امکان مجازي فضاي در واقعی يا جعلی فردي هاي

 کنند.هاياخالقیورفتاريخودرابیانمیپردهشاخصهبی

عیاريککليکپارچهتمام«شدهايرانیبازنمايی»درشبکهاجتماعیتوئیتر،ازسويی

ويژگی از کوچکاستکه تا کالن و کلی هاي کامالًترين روزمره زندگی رفتارهاي

نشان سويیديگر از و ثابتدارد و درساختیشیءمانند اينسوژه استکه آن دهنده

ويژگی افراد ساحاتزندگی و رفتارها سوژهتمامی و دارد همههايمشخصی جايیاي

به بیشبیاناست. استفاده وازديگر اينترنت با کار ساعات افزايش و اينترنت از حد

میهويت باعث بهجويی، کاربران که فعالیتشود افراطی، شکلصورت درهاي گرفته

به را مجازي تعمیمفضاهاي جامعه هويتکل و موازيدهند جهان چارچوب در ايرانی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.Aycock, A. 
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کند،استفادهازفضاي(اشارهمی6910طورکهعبدالهیان)اينترنتراقضاوتکنند.همان

هااست.منديجديديکیازآنباشدکههويتتعدديداشتههايمتواندآسیبمجازيمی

هويتايرانیبههمچنینبه با کاربران ازيکگونهطورکلیمواجهه سواياستکه

خودِ»کندوازسويديگرهايآنراسرکوبمیکندوداشتههويتايرانیراتحقیرمی

ايرانی بازنمايیمی« شخصیتیتحقیرشده اينگفرا باکند. اجتماعیتوئیتر تماندرشبکه

 خودتحقیري»هشتک/عبارت می« قرار بازنمايیموردنقد بر حاکم ديگر ويژگی گیرد.

و آن تغییر نسبتبه امید وجود عدم و حاضر وضعیتحال يأساز نوعی هويتملی

نسبتبهخودوجوددارد.«ديگري»همچنینبرتربینی

برخیت حقیقاتیاستکهدراينحوزهانجامگرفتهنتايجپژوهشحاضرهمراستابا

به پیمايشملیارزشاست. در خود، گريز مقوله با همراستا مثال، نگرشطور و هايها

درصدتملقوچاپلوسیرا9/00درصدازپاسخگوياندورويیوتظاهرو1/00ايرانیان

هايهاونگرش)ارزشاندهاياخالقیمردمايراندانستهازويژگی«خیلیزياد»و«زياد»

 قاضی6931ايرانیان، ديدگاه از يا و به( معاصر دوران در ايرانیان خودمداري مرادي،

طلبانههايمنفعتتبديلشدهاست.ويخودمداريرادرنتیجهکنش"ايغالبخصیصه"

مصلحت میو معاصر ايرانی انسان )قاضیجويانه داند جوادي6913مرادي، در(. يگانه

باعدد«مايشتنبلیدرايرانپی» 666تا6دردامنه1/03میانگینمیزانتنبلیدرتهرانرا

«ايم؟چراعقبمانده»(.ايزديدرکتاب6913يگانه،دهد)جوادي)حداکثرتنبلی(نشانمی

عقب عوامل از و ايرانیان ويژگی را کارها همه در دخالت میتجسسو داندماندگی

 6911)ايزدي، :31( پژوهشفراستخواه در انجام6930(. خلقیاتايرانیان حوزه در که )

وگرفته اول مرتبه در فعالیتمشترکگروهی و جمعی ضعففرهنگکار استنیز،

نتايج است. گرفته قرار ايرانی خلقیات محوري مشکالت پنجم مرتبه در خودمداري

ايرانی خلقیات با که غیرايرانیانی نظرات با آپژوهش ندارد.ها تعارضی نیز هستند شنا

بازيوپرورودنبالداللکاره،هوسبی»عنواننمونه،شاردنساکنانايرانآنروزگاررابه

طلبیراويژگیايرانیاندرشرايطعاديکندوپوالک،آسودهمعرفیمی«بختوتقدير
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 کريمی، در شده است)ذکر )6936دانسته غالمزاده رضايیو نی6933(. رگه( هايیازز

شبکه در را متوسط سطح در فردگرايی و ايرانیانخودمحوري مجازي اجتماعی هاي

کرده )مشاهده کاظمی اخوان پیش6910اند. ملکیان، مصطفی قول از داوري،(

هايايرانیانوداليلپذيري،جزمیتوجمودوتقلیدراازويژگیپرستی،تلقینشخصیت

داند.هامیافتادگیآنعقب

ايبرخورداراست،هاازاهمیتويژهيکیازمسائلیکهاشارهبهآندرتحلیلداده

تعمیم در پژوهشاحتیاط شبکهپذيري حوزه در که میهايی انجام اجتماعی شود.هاي

يکشبکه کاربران نگاه از حاصل نتايج تعمیم مردمدرواقع، تمام به خاص اجتماعی

اينترنتوفیلتربودنتوئیتر،تواندباعثتحريفحقايمی امکاندسترسیبه عدم قشود.

کند.پذيريرامشکلوتحلیلنتايجرادشوارترمیتعمیم

شاخصه به توصیفی رويکردي با هويتپژوهشحاضر انگاره شده بازنمايی هاي

ايرانی پژوهشکاربران اين براساسنتايج است. پرداخته ايرانی کاربران میان ايرانیدر

 رويکرديمنفینسبتبه ايرانی»عمدتاً خودِ ويژگی« با آنرا و وخصلتداشته هايها

انگارههويتايرانیدرمتعدديمشخصمی دارايبارارزشیمنفیاست. کنندکهاکثراً

میانکاربرانتوئیترفارسیهمبهلحاظجايگاهفعلیاينشبکهاجتماعیدرمیانکاربرانو

متنتأثیراتاجتماع بازنمايی نحوه لحاظ به هم و آن شناسايی،ی امکان بدون و محور

نگرشبخشتواندچشممی هويتخود،اندازيمتفاوتاز نسبتبه هايمختلفجامعه

نشانهايپنهانوياکمتربیانايجادکندونگرش ايرانیدرجامعهرا شدهنسبتبهخودِ

دهد.

ايرانیمقايسهنگرشمردانوزناننسبتبههويتتوانبههايبعديمیبرايپژوهش

هايبیشترينسبتبهشود.همچنین،مصاحبهوتماسباافراديکهتوئیتدرتوئیترپرداخته

داشته میايرانیان نیز نگرشاند، زوايايپنهان نگاهتواند تبییننوع و ساخته آشکار را ها

 کنندگانراممکنسازد.توئیت
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«.توئیپلماسی؛بازنمايیسیاستخارجیايراندرتوئیتر»(.6933پور،پیمان.)سلیمی،حسنووهاب
.00-60.661هاينوين.سالچهارم،شمارهمطالعاترسانهفصلنامه

( هادي. 6931الطافی، هايمجازيبرسبکزندگیتأثیرشبکه»(. اينترنتیجامعه«. شناسانپايگاه

جوان.

تهران:دانشگاهتهران،هايتحقیقدرمطالعاتفرهنگیورسانه.روش(.6931عاملی،سعیدرضا.)

مؤسسهانتشارات.

)عبدالل حمید. 6910هیان، بازتعريفآسیبنوع»(. و درشناسی هويتی تغییرات و اينترنتی هاي
.691-9.610و1مطالعاتفرهنگیوارتباطات.شماره«.ايران

نعمت سلطانیفاضلی، و حجتاهلل عباسی، و محمد )فر، 6930اهلل. کارکردهايمزيت»(. و ها
برايگروهشبکه اجتماعی تروريسهاي تیهاي مطالعاترسانه«. سالفصلنامه هاينوين.

.6-61.96سوم،شماره

( مقصود 6930فراستخواه، زمینه(. ايرانیان؛ اجتماعیخلقیاتايرانیما نشرنی.کاويتاريخیو .

تهران.

( ناصروعیاري،آذرنوش. اينترنتوهويتدرپنحهويتقومیايرانی»(.6911فکوهی، مجله«.

.6.شماره0ورهجهانیرسانه.د

)قاضی حسن 6913مرادي، رساله(. ايرانیان؛ خودمداري پیرامون اجتماعیدر روانشناسی در اي
نشراختران.تهران.مردمايران.

«.نگاريوتوئیتردرايران؛يکمطالعهاکتشافیروزنامه»(.6930زر،علی.)کرمانی،حسینوآتش
.13-11.10جامعه.فرهنگورسانه.شماره

«.هايشرقشناسانهايرانشناسیغربیازموريهتافولرمطالعهتطبیقیسويه»(.6936کريمی،علی)
.11(.9)61فصلنامهمطالعاتملی.

تأثیراينترنتوماهوارهبرهويتدينیوملیدانش»(.6936زاده،زهرا)معماريانی،زهرهوحسن
هاياجتماعینوپديد.لیفضايمجازيوآسیبنخستینکنگرهم«.آموزانمقطعمتوسطه

.https://civilica.com/doc/268420تهران.

)معینی جهانگیر. 6910علمداري، تأثیرهويتیاينترنت»(. فصلنامهمطالعاتملی.«.هويتومجاز:

.663-0.610،سالششم.شماره10شماره
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)مقدس هاجر صفاهیه، حسنو 6930زاده، رسانه»(. آسیبسواد آگاهیاز هايهايشبکهايو
.91-11.صص9سالدوازدهم.ش.ايمطالعاترسانه«.اجتماعی

تهران:شرکتنشربهینهفراگیر.قدرتاجتماعیموبايل.(.6913الدين.)موسوي،کمال

.9سالپانزدهم.شماره.فصلنامهرسانه«.اينترنتوتوسعهسیاسی»(.6919زاده،سیدمحمد)مهدي

( باقر ساروخانی، و داود 6936میرمحمدي، ايران،»(. در تحوالتهويتملی فضايمجازيو
.0سالسیزدهم.شماره..فصلنامهمطالعاتملی«مطالعهمورديشهرتهران

روح )نصرتی، تهمتن. برومند، و 6931اهلل پیام»(. محتواي شکلتحلیل و توئیتري گیريهاي
.36-666.صص10اتفرهنگیوارتباطات.شمارهمطالع«.هايضدگفتمانیهويت

( علی. 6930نگهبان، پیاممدل»(. متن اساس بر اجتماعی شبکه کاربران احساسات هايسازي
توئیتر اجتماعی شبکه کاري: مورد فارسی. کارشناسیپايان«. صنعتینامه دانشگاه ارشد.

ارومیه.

حسن و مختار )نوري، صادق. محمدي، و علی 6930پور، به»(. هويتملی امربازنمايی عنوان
مجموعه در ايرانسیاسی اسالمی جمهوري تلويزيون تاريخی هاي .» شماره 33رسانه.

 .10-1ترويجی(.ص-)علمی

)هاشمی افسانه مظفري، و علی دالور، سیدرضا؛ 6930زاده، بازنمايی»(. سینما؛ و هويتايرانی
.11-661.صص03مطالعاتملی.شمارهفصلنامه«.هويتايرانیدرفیلممادر

حوزهعمومیوگفتگودرفضاي»(.6931پور،صمد،کیخايی،الهام.)يزدخواستی،بهجت،عدلی
شبکه شبکهمجازي تأثیر )بررسی اجتماعی میانهاي گفتگوي بر اجتماعی هاي

.6931.بهار16ارتباطات.سالچهاردهم،شماره-مطالعاتفرهنگ«.ها(فرهنگ
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