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 چکیده 

های اجتماعی مجازی با در شبکه فرهنگی -قومیهدف این پژوهش ارائه مدل همدلی 

شناسی کیفی مبتنی بر نظریهه رویکرد انسجام ملی است. برای دستیابی به این هدف ازروش

ین اسهتفاده شهد. گیری از رویکرد سیستماتیک استراوس وکورببا بهره ها وبرخاسته از داده

 ،ادامههدر گیری نظهری وسهاختاریافته بها اسهتفاده از نمونهههای نیمههدر این راستا مصاحبه

تعهداد  .نظران مرتبط بها مووهوا انجهام گرفهتصاحب برفی با کارشناسان وتکنیک گلوله

مصهاحبه..  ۰۳رسهد تتعهداد بها به مرحلهه اشهباا ها تا زمانی ادامه پیدا کرد که پاسخنمونه

های اجتمهاعی مجهازی بها رویکهرد در شبکهفرهنگی -قومیهمدلی »، اصلی تحقیق پدیده

ههای اجتمهاعی شبکه درفرهنگی -قومینام گرفت. شرایط علی ایجاد همدلی « انسجام ملی

خودآگهاهی، ابتکهار اجتمهاعی، عهدالت  سلامت اجتماعی، آموزش و»ند از امجازی عبارت

ای شهامل عوامل بسهتر یها زمینهه«. مداریقوم زیستی وقومی، اتحاد ملی، کثرت گرایی، هم
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گهر عوامل مداخله و« ی قومیهاهای قومی، تشخص قومی وارزشنگرشری قومی، گکنش»

، «فرهنگهیداخلات میانم های قومی وآموزش فرهنگی، نمادسازی، مدیریت تفاوت»شامل 

شمردن تنهوا صتفر» از دیدگاه مشارکت کنندگان پژوهش شناسایی شدند. راهبردها شامل

حتهوا، نمهایش قهومی، م توسهعه، تولیهد محصهول و قومی، احیای حقوق اقوام، عهدالت و

پیامهدهای » پیامهدها شهامل است.« تربیت گیری از تعالیم دینی وآموزش وبرندسازی، بهره

ها، احسهاس ایجاد سهلامت اجتمهاعی، مشهارکت په،یری، شهناخت اسه وره حاوی مثبت

پیامهدهای منفهی همچنهین  امنیت ملهی وتوسهعه اقتصهادی و یارتقاعدالت، انسجام ملی، 

پیامدهای حاصهل از  عنوانبه «واگرایی ملی کاهش انسجام ملی، تهدید امنیت ملی وحاوی 

های اجتماعی مجازی با رویکرد انسجام ملی در قالب مدل در شبکهفرهنگی -قومیهمدلی 

 .شد بنیاد تبیینپارادایمی نظریه داده

  .های اجتماعی مجازی، انسجام ملی، شبکهفرهنگی-قومی ،همدلیمدل  :هاواژهکلید

 مقدمه  .1

هریهک از ایهن  است. دینی گوناگون های قومی، زبانی وایران سرزمینی دربرگیرنده گروه

خود را دارند که جهدا  جامعه بان ویژهو زهای، ترکمن وعرب، فرهنگ ویژه گروههها، بگروه

رک زبانان، آذربایجهان قهومی ایرانهی کهرد، ت ومی غیرایرانی مهاجر ترک.از فرهنگ وزبان تق

گهونی گونهه غیر ایرانی بها همهه های این اقوام ایرانی وها بوده است. فرهنگبلوچ ومانند آن

 هها واجتماعی طولانی در سرزمین ایهران در برخهی وجهوه قرابت-همزیستی تاریخی دلیلبه

همبستگی فرهنگی و  هامیان مردم آن کند وبه یکدیگر نزدیک می ها رااشتراکاتی دارند که آن

یک ساختار اجتماعی،  ۀمثابای بهها در هر اندازهآورد. این شبکهباور وآرمان جمعی پدید می

 جوامع وه . با توسعکنندتعاملات میان فردی درگیر می ای از ارتباطات ودر مجموعه افراد را

نتایج حاصهل  وامع گوناگون، ساختارهای این جوامع وج عات وترش ارتباطات در اجتماگس

 ، ص.۸۰۱۱گی سوق پیهدا کهرد تعهاملی، یدسوی پیچبه و از این ساختارها نیز دگرگون شد

۵۲.. 
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هها های اجتماعی هستند که چگونگی راب ه و مناسبات آنقومیت و ملیت از انواا هویت

تبع ام اجتماعی، وحدت و وفاق ملی و بهثری بر همبستگی و انسجؤبا یکدیگر نقش مهم و م

.. در شهرای ی کهه مهردم ۸۰۱۳یوسهفی،  آن ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی دارد تچلپهی و

کننهد ها و اجتماعاتی تعریف میای خودشان را در قالب گروهجوامع مختلف به طور فزاینده

این مسئله است  نشانگرتاریخ ایران ، .۸۳۵: ۸۰۱۰که هم فروملی و هم فراملی هستند تمیلر، 

 اند وانسهجام وملتی دغدغه حفظ وحدت ملی وتمامیت اروی داشته که ایرانیان از هرقوم و

این پیوسهتگی راز بقهای  ؛وحدت همواره محور پیوستگی نژادی وتاریخی ایرانیان بوده است

 ، ص.۸۰۱۱نجات کشور درمقابل هجوم واشغال بیگانگهان اسهت تصهالحی امیهری،  ایران و

هایی اقوام زیاد در ترکیب جمعیتی خود، ناگزیر است سیاستدلیل داشتن به کشور ایران ..۲۳

شود؛ زیرا اکثر اقوام موجهود در ایهران روی ها توجه میرا در پیش بگیرد که درآن به قومیت

 نبهودقومان خویش در کشورهای همسایه هسهتند و در صهورت مرز همنقشه جغرافیایی، هم

هها از طهرف هها، باعهج جه،ب آنرشناسهانه بهه مووهوا و مسهائل قومیتنگاه علمی و کا

 شود.ا از مرکز میهکشورهای همسایه و درنتیجه واگرایی آن

ها، اههداف سهازمان محرکی برای پیشهبرد در عصر حاور، ارتباطات عاملی بسیار قوی و

را به شکلی مؤثر  تواند این ارتباطاتها، احزاب وجوامع است. یکی از ابزارهایی که میگروه

.. امهروزه توسهعه ۰۵ ، ص.۸۰۳۱های اجتماعی مجازی است تتقی پهور، شبکه، توسعه دهد

های جدیهد ایهن فنهاوری از قبیهل ویژه پدیهدههای اطلاعاتی و ارتباطی، بهروزافزون فناوری

اسهت  گ،اشهتههای اجتماعی، ماهواره، اینترنت و... تهثثیر شهگرفی بهر زنهدگی مهردم شبکه

 ایآن هم نه در گسهتره ؛.. در فضای سایبر همه بر هم مرتبط و تثثیر گ،ارند۸۰۳۸، تخضری

ی بیکران که ههی  حهد و مهرزی نهدارد تجلهالی فراههانی، یمحدود و مشخص، بلکه در دنیا

رنهگ و بهوی  کی دلیل داشتنهای اجتماعی بهموفقیت و محبوبیت روزافزون شبکه ..۸۰۱۱

های اجتمهاعی مجهازی بهر .. از طرفهی تهثثیر شهبکه۱۲ ، ص.۸۰۱۱اجتماعی است تآلهوین، 

اساسهی  فرهنگ، زندگی اقوام مختلف کشورها بر کسی پوشیده نیست. یکی ازعوامل مههم و



 هجدهمسال                علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد      مجلّۀ                         091

 

. همدلی، استهای اجتماعی مجازی شبکه ،ایجاد همدلی قومی وفرهنگی در جوامع امروزی

ن و داشتن تمایل کمک به ای از حالات عاطفی از جمله مراقبت از دیگراشامل طیف گسترده

باشهد تههودگز و  دادنهیکه کمتر تفاوتی بین خهود و دیگهری تشهخیصایگونه؛ بههاستآن

توانایی برای ورود به جهان دیگری کهه در درجهه  عنوانبه. را ۸۳۱۸. راجرز ت۵۳۳۸، ۸کلین

می مفهوهمدلی  د.کنشود، معرفی میهایت به درک او محقق میدرناول در س ح احساسی و 

های فرهنگهی دسهت هایی به ارتباط آن بها فرهنهگ و زمینههاما پژوهش ؛شناختی استروان

 .اندیافته

که درحالی ؛دار استاداد تفاوت همدلی از لحاظ زمینه فرهنگی معن. نشان ۸۳۳۸ابراهیم ت

های فرهنگی افراد و نه زمینه فرهنگی متفاوت را در همدلی . تفاوت۸۳۳۲ت ۵مائو و یائو ،سو

فرهنگهی، -گیری توانش همدلانه قومیهای اندازههرحال تاکنون همه مقیاسؤثر دانستند. بهم

و  ۰انگواند تدو متغیر همدلی فکری و احساسات همدلانه و ارتباط آن دو را مدنظر قرار داده

ههای فرهنگی نیهز براسهاس ویژگی-.. همانند همدلی، توانش همدلانه قومی۵۳۳۰تهمکاران 

 عوامل اجتماعی متفاوت است .دموگرافیک و 

بررسهی  همدلی بین بعضهی از اقهوام، م العهه واحساس  و نبودتوجه به این مشکلات  با

 وات در شناسهایی امکانه تواندمی فرهنگی-قومیهای اجتماعی در ایجاد همدلی نقش شبکه

نجهر مبزارهای ایجادکننده همدلی میان اقوام ایرانی، به حفظ هویت وتقویهت انسهجام ملهی ا

مجهازی  های اجتماعیآفرینی شبکهدلیل پرداختن به نقشانجام این پژوهش بهرو ؛ ازاینشود

از  توانهدتقویهت انسهجام ملهی مهی و تعمیق همبسهتگی اقهوام و فرهنگی-قومیدر همدلی 

شهد تهاکنون تحقیقهی  مشهخصکه با بررسی تحقیقات پیشین اچر ؛ورورت برخوردار باشد

های اجتمهاعی مجهازی بها رویکهرد فرهنگی در شبکه-لی قومیجامع برای تدوین مدل همد

بیشتر بهرای جامعهه ، شدههای انجاماکثر پژوهش و است انسجام ملی در کشور انجام نگرفته

                                                            
1. Hodges & Klein 

2. Sue, Yau & Mao 

3. Wang 
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بنهابراین کمهی  ؛اسهت شدهبررسی  آماری خاص یا یک یا چند قومیت خاص به شیوه کمی

های اجتمهاعی یرات شهبکهثثته په،یرنااین مسئله و نقش انکارربارۀ تحقیقات و منابع علمی د

از دلایهل  ،ای در کشهورهای ملی و من قههتنش و هاگرایی در ایجاد بحرانمجازی بر قومیت

 .استمهم پرداختن به آن 

 در فرهنگهی -قهومیارائه مدل همدلی  هدف اصلی پژوهش ،شدهبا توجه به م الب بیان

 اهداف فرعی پهژوهشدنبال آن و به است رویکرد انسجام ملی های اجتماعی مجازی باشبکه

  از: اندعبارت

نیل به  برایهای اجتماعی مجازی در شبکهفرهنگی -قومیشناسایی شرایط علی همدلی -

 ؛انسجام ملی

-قهومیهای اجتمهاعی مجهازی در ایجهاد همهدلی شبکه گر درشناسایی عوامل مداخله-

 ؛با رویکرد انسجام ملیفرهنگی 

های اجتمهاعی در شهبکهفرهنگهی -قهومیای همهدلی یا زمینه شناسایی عوامل بسترساز-

 .مجازی با رویکرد انسجام ملی

 ری تحقیق ظمبانی ن .2

 همدلی . 1. 2

ههای هیجان همدلی به معنای دیدن دنیا از زاویه دید دیگران، توانایی عاطفی برای تجربه

توانهایی  ،بیانی دیگر به ؛های اشخاص دیگر استتوانایی شناختی برای فهم هیجان دیگران و

همدلی  ..۸۰۳۵ ،اکبری هی به حالات ذهنی دیگران است تعلیدپاسخ انسان برای شناسایی و

 رسهیم وایهن شهناخت بیشهترمهارتی است که از طریق آن به شناخت بیشتری از دیگری می

شههود. ایجههاد راب ههه عمیههق میههان انسههانها در ایجههاد فضههای باعههج تفههاهم میههان طههرفین می

 بخش برای تعامل انسانی بسیار مؤثر است.آرامش

همهدلی،  .م با تعصب اسهت أگرفته توهای از پیش شکلاساس همدلی، کنارنهادن نگرش

 ؛ولی همگرایی الزاماً به معنهای همهدلی نیسهت ،همگرایی است ترین س ح صمیمیت وعالی
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گر شهدت علاقهه همهدی بلکه همدلی س حی بالاتر از همگرایی است که در نتیجهه عشهق و

شود. عوامهل همهدلی کپارچه میی جامعه منسجم و و رسدها به حداقل میکدورت یابد ومی

 ..۸۰۳۱ ،احساس است تحیدریان معنای آن و  اندمعنوی مبتنی های عاطفی وبر ارزش

ای از حالات عهاطفی ازجملهه مراقبهت از دیگهران و داشهتن همدلی شامل طیف گسترده

ای که کمتر تفاوتی بین خود و دیگری قابل تشخیص باشد ه گونهب ؛استهتمایل کمک به آن

به معنای  ۵«امپاتیا». در زبان انگلیسی همدلی در اصل از واژه یونانی ۵۳۳۸، ۸تهودگز و کلین

این مفههوم . .۵۳۸۸، ۰های یک نفر دیگر وجود دارد تاکلوندواکنش به که نسبت است دیدی

ههای معناست و در پژوهشهم ۱همدردی و ۲ترحم ،۱شفقت که باایگونهبهدارد؛  ابهام زیادی

،  ۱ایشناسی توسعهمختلف ممکن است به یک معنا به کار گرفته شود. واژه همدلی، در روان

تلههام  ۳. و حتههی در علههوم عصههبی۸۳۱۱، ۱روان شناسههی اجتمههاعی تایزنبههرل و میلههر

تهرین یکهی از مهم . به مفاهیم مختلهف بهه کهار بهرده شهده اسهت.۵۳۳۱، ۸۳،باتسون،دسلی

ههای اجتمهاعی اسهت تجولیهق و رفتارهای حمهایتی از جامعهه و گروه ،کارکردهای همدلی

 ..۵۳۳۱، ۸۸فارینگتون

های و شامل درک و پ،یرش تفاوتاست راتر از همدلی عمومی ففرهنگی -قومیهمدلی 

ش ناشهی از ارز ۸۵اقوام دیگر است و نوعی پاسخ، حس و درک عمیق و دوسویه و هافرهنگ

اتحهاد، وفهاق، همراههی،  .دشهوکه اغلب شهامل تبهادل فرهنگهی مهیاست و انتظار همدلانه 

                                                            
1. Hodges & Klein 

2. Empatheia 

3. Eklund 

4. Compassion 

5. Pity 

6. Sympathy 

7. Developmental Psychology 

8. Eisenberg & Miller 

9. Neuroscience 

10. Lamm..Batson&Deseli 

11. Jollille & Farrington 

12. Mutuality 
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ههای فرهنهگ ههای بهین اقهوام وپه،یرش تفهاوت و احساس یگانگی رنگی وهمفکری، یک

 ..۰۱۱ ، ص.۸۰۳۱گویند تامانی، میفرهنگی -قومیدلی هم مختلف یک جامعه را

 انسجام ملی. 2. 2

دهندۀ یک نظام سیاسهی همبستگی میان اجزای تشکیل اهنگی وانسجام ملی به معنای هم

 افهزایش وهریب وحهدت و امنیهت ملهی اسهت. ههای اقتهدار ویکی از مؤلفه اجتماعی و و

 را ههای مناسهبیشهود و زمینههداخلی می خارجی و هایهمبستگی ملی باعج کاهش تهدید

 ..۱۲، ص. ۸۰۳۰، تحیدری وحیدریکند پیشرفت کشور فراهم می برای توسعه و

 تعهدات مشهترک اجتمهاعی و از طریقانسجام ملی موقعیتی است که در آن افراد جامعه 

دانکن میشل انسجام ملهی را .. ۸۱۳، ص. ۸۳۱۸اند تمیشل، فرهنگی به یکدیگر پیوند خورده

وابستگی متقابهل  ،هنجارهای مشترک و هاداند: تعهد افراد جامعه به ارزشدارای سه بعد می

 احساس هویت جمعی مشترک. ؛است ناشی از منافع مشترککه  امعه به یکدیگرافراد ج

 های اجتماعی شبکه.  3. 2

از طریق روابط  دانست کهیی هایا سازمان ای از افرادمجموعهتوان اجتماعی را می شبکه

اجتماعی مانند دوستی، همکار بودن یا تبادل اطلاعات با یکدیگر مرتبط شوند؛ بدین ترتیب، 

کند یا پیوندهای است که اجتماعی، الگویی ارتباطی است که مردم را به هم متصل می شبکه

ای  هبا ظهور فناوری ..۱، ص. ۸۰۱۱ تافتاده، کندهایی از مردم مرتبط میگروه با افراد را

نوا جدیدی از  ای اجتماعی به زندگی افراد،هخصوص اینترنت و ورود شبکههب مدرن و

این  رواقع،. دشوددی شکل گرفته است که از آن به ارتباطات مجازی تعبیر میفرروابط بین

برپایه مشارکت همگانی بنا  سازی اجتماعیدر قالب شبکه فردیارتباطات مجازی بین

تبادل  رسانی،اطلاا تشکیل اجتماعات مجازی، فردی،میان ایجاد ارتباطات جمعی و اند.شده

، ۸۰۳۱ ،یودربیک تساروخانیست کارکردهای این فضاها ینتراز شناختهها نظر اطلاعات و

کند های اجتماعی، الگویی از روابط است که کنشگران را به هم متصل می. شبکه.۰۰۸ص. 

 .. ۸۱۳، ص. ۸۰۱۱پور، تشارا
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 تنوع فرهنگی در ایران. 4. 2

سهازمان  تنوا فرهنگی در کنار تنوا زیستی پخش از میراث مشترک بشری است و بر این اساس 

ربارۀ توسعه پایدار یونسکو در کنوانسیون ، د۵۳۳۵ملل متحد در اعلامیه زوهانسبورل در سپتامبر سال 

. یونسهکو تنهوا فرهنگهی و اسهت از تنوا فرهنگهی حمایهت کهرده ۵۳۳۲اکتبر سال  ۵۸مصوب در 

دگی، های زنههای عمهل، بیهان احسهاس، سهبکهای فرهنگی را به معنای وجود الگوهها، شهیوهبیان

های اجتماعی در درون مرزهای جغرافیایی یهک کشهور دانسهته های ارزشی متنوا در میان گروهنظام

 ..۸۳۵ ، ص.۸۰۱۱است که به طور طبیعی با یکدیگر همزیستی و تعامل دارند تبرتون، 

یها حتهی زبهانی  آن را به تنهوا قهومی، مه،هبی دبرای بررسی تنوا فرهنگی در ایران نبای

ههای منظهور از حوزه .ههای فرهنگهی توجهه داشهتمفههوم حوزه بهکه باید بل ؛کردمحدود 

. ۱۳ ، ص.۸۰۱۲های فرهنگی مشابه دارند تبتین و بلهال، مجموعه فرهنگی مناطقی است که

بهه  دبایه ،بهرای مثهال؛ تر و خردتر از سه ح قومیهت اسهتو بنابراین س ح آن بسیار جزئی

ایههن خههود مشههتمل بههر طیههف وسههیعی ای توجههه داشههت کههه هههای محلههی و من قهههفرهنگ

 ۸۵۳۳گروه فرهنگی و حدود  ۸۵۲ در ایالات متحده ،برای مثال ؛شودهای محلی میازفرهنگ

خهورد گروه زبانی اصلی به چشم می چهارراد ایرانی حداقل فم،هب وجود دارد یا در میان ا

روستای نزدیک  های فرهنگی در میان دوتوان حتی به تفاوت.. در اینجا می۸۰۱۱تهوشمند، 

حسهب بهرآوردی کهه بربهر ایهن مبنها و ؛ گویند، توجه کردبه هم که به دو گویش سخن می

ههای گروه ،ارائه کهرده اسهت ۸۰۰۱تا  ۸۰۰۰های جغرافیایی ارتش طی ساله آرا در اداررزم

فارسهی، ترکهی، -لکهی، عربهی-کهردی-کردی، فارس-متنوا زبانی، قومی، دینی مثل ترکمن

من قه ترکیبی مه،هبی را  ۰۳شود یا حدود من قه فرهنگی می ۱۳که مشتمل بر  غیرهتالشی و 

 ..۸۰۱۱در ایران وجود دارد. تهوشمند،  ،شودشامل می

را با قوم وملت مترادف میداندومنظور وی اتنوا فرهنگی ناشهی از فرهنگ  ،ویل کیملیکا

ر فرهنگ را کلیت در در حالی است که ادوارد تایلو این ؛وجود اقلیت های قومی وملی است

انسهان  هرگونه توانایی رسوم و و داند که باورها، هنر، اخلاقیات، قانون، آدابای میهم تافته
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معیهار سه  ،الهی نیز در بررسی تنوا فرهنگی در ایرانامان ..۸۳۳۰، ۸گیرد تنورسمی را در بر

سهته اسهت کهه البتهه دیهن دان ۳زبهان و  ۸۳قهوم،  ۵۵ها را مشتمل بر دین آن و تربیت، زبان

 ..۵۳، ص. ۸۰۱۳ کدام دارای انشعابات متعدد هستند تامان الهی،هر

کامهل بهه مفههوم  طور جهامع وهشده نشان داد که تاکنون ببررسی پیشینه تحقیقات انجام

 در های اجتماعی با رویکرد انسجام ملی با جامعیهت مهدنظردر شبکهفرهنگی -قومیهمدلی 

 زیادیبنیاد پرداخته نشده است. بخش از روش کیفی با رویکرد دادهبا استفاده  ،تحقیق حاور

که اکثر طوریهب اند؛کردهم العه  خرد از تحقیقات موجود این مفهوم را با رویکردی جزئی و

مثال  رایب؛ اندکرده یند تمرکزااین فر دهندهتشکیلاین تحقیقات بر شناسایی برخی از عناصر 

 خهانیکی واند: شود. این پژوهشگران این م العات را انجام دادهیاشاره م تحقیقات داخلیبه 

های اجتمهاعی طراحی الگهوی کارکردههای متنهوا شهبکه». پژوهشی با عنوان ۸۰۳۱زندیه ت

. پژوهشهی بها ۸۰۳۱، روشندل ارب هانی و مولهایی ت«فرهنگی قومیمجازی در ارتباطات میان

های اجتمهاعی ههای شهبکهاستفاده از ظرفیت هویت ملی جوانان با ارائه مدل تقویت»عنوان 

–تحلیلی بر توانایی همدلی قومی»با عنوان  ی. پژوهش۸۰۳۱شریفی و خوشنویسان ت ،«داخلی

بررسهی »عنهوان  . پژوهشی بها۸۰۳۱تمرجانی شفیعی و ،، ایمانی«شهر تهراندر کلانفرهنگی 

یمانیهان مفهرد ا رقاوی و، رهب«ها با مشتریانکارکنان هتل فرهنگی-قومیهای همدلی مهارت

هدف با « های اجتماعی مجازی بر روی هویت ملیثیرات شبکهثت». پژوهشی با عنوان ۸۰۳۱ت

های اجتماعی بر هویت ملی دانشجویان کید بر شبکهثتبیین تثثیر فضای مجازی با ت شناخت و

 از م العههه تههثثیر اسههتفاده»بهها عنههوان  پژوهشههی. ۸۰۳۱سههاعی ت دانشههگاه شههیراز، کرمههانی و

 ا ههدف بررسهیب «های تهرانهویت قومی دانشجویان دانشگاه های شبکه اجتماعی برسایت

.  ۸۰۳۱آسهتا ت و ، احمهدی پهوریسیاسه های اجتماعی در تحولهات اجتمهاعی ونقش شبکه

. ۸۰۳۱مهری ت و« گردشگری در مناطق مرزی توسعه پایدار انسجام ملی و»ای با عنوان مقاله

 . «یاقوام درهمبستگی مل نقش»تحقیقی با عنوان 

                                                            
1. Nevers 
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 مراق و ،.، گلدمن۵۳۸۳ت ۸راچل .، بنت و۵۳۸۳ت وان دوسن ،در بخش تحقیقات خارجی

راسهول و  و .۵۳۸۱ت  ۱سهولوراو  .، رود ری گهاز۵۳۸۱ت ۰.، بال سی و کلبی۵۳۸۳ت ۵دادونا

 . در۸۰۱۱عیهاری ت فکهوهی و  اند.تحقیقاتی در این حوزه انجام دادهنیز . ۵۳۸۸ت ۲اندرسون

ههای آذری، پنج هویت قهومی ایرانهی یعنهی هویت هویت در پژوهشی به م العه اینترنت و

شهدن موجهب کهه جههانی نتایح نشان داداند. کرد پرداخته بلوچ، ترکمن، عرب خوزستانی و

. در ۸۰۱۲شده است. سیدامامی ت های جدیدگیری مجدد مرزبندیشکل شدن مرزها وشکسته

به این نتیجه رسهیده اسهت کهه تنهوا « های هویتاز منظر سیاست قومیت»عنوان  باای مقاله

شهرایط خاصهی  درتوانند های قومی میقومی در ایران همچنان ماندگار خواهد بود و تفاوت

حیدری  ،پورهای واگرا قرار گیرند. احمدیدر خدمت بسیج احساسات گروهی وخلق هویت

و هویت قومی در ایهران جههت امنیهت تحلیل قومیت »عنوان  با پژوهشی. ۸۰۱۳ت موصلو و

ترین عواملی کهه در صهورت به این نتیجه رسیده است که از مهمانجام داده است. او « پایدار

په،یری امنیهت تواند از طرف اقوام مختلف باعج تهدید و آسیبغفلت حکومت مرکزی می

ها با یکهدیگر، ین در کشورهای همسایه و راب ه آنیآملی کشور م رح شود، وجود اقوام هم

 غیره است. دخالت عوامل بیگانه و موقعیت مرزی اقوام و

 فرهنگهی -قهومیهمدلی  برایکامل  دنبال ارائه مدلی جامع وبنابراین در تحقیق حاور به

های اجتماعی با رویکرد انسجام ملی هستیم که تمام ابعاد وجوانهب ایهن حهوزه را در شبکه

 پوشش دهد.

 

 

                                                            
1. Bennett & Rochell 

2. Goldma, Meddaugh, & Daddona,  

3. Bagci & Çelebi 

4  . Rodríguez- Hidalgo & Solera 

5. Rasals &Andersson 
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 روش تحقیق  .3

ای تگراندد تئوری. انجهام شهده یق با استفاده از روش تحقیق کیفی، نظریه زمینهاین تحق

رویکهرد  بهافرهنگهی -قومیهای اجتماعی مجازی بر ایجاد همدلی ثیرات شبکهثزیرا ت ؛است

انسجام ملی مشخص نیست. تحقیق حاور از حیج نتیجه، در زمره تحقیقات کاربردی قهرار 

های ر شهبکهدفرهنگهی -قهومیدنبهال ایجهاد همهدلی دل بهزیرا از طریق طراحی م ؛گیردمی

تحقیقهات  و. به لحاظ هدف ایهن تحقیهق جهزاستاجتماعی مجازی با رویکرد انسجام ملی 

به سه دلیهل ذیهل  است.اکتشافی است و بر این مبنا استراتژی تحقیق از نوا مصاحبه میدانی 

گیری نظهری گیری، نمونهوش نمونهر-۵ ،بنیاد تبعیت کرده استاین تحقیق از راهبرد داده-۸

های ارتباطات، رسهانه و نظران در حوزهاساتید و صاحب، کنندگان در تحقیقمشارکت .است

نظران از بین مدیران و کارشناسان خبره، اساتید صاحب -۰ و هستندشناسی فرهنگ و جامعه

یت رسهانه، علهوم شناسی، علوم سیاسی، مدیریت فرهنگی، مدیرهای جامعهدانشگاه در رشته

و رسانه انتخاب  ITن ارتباطات، اهای اجتماعی مجازی و متخصصارتباطات، فعالان در شبکه

افهراد انتخهابی حتمهاً -۸از:  انهدرتاعبهکنندگان معیارهای اصلی در انتخاب مشارکت .شدند

مهاعی های اجتقهومی، شهبکهویژه ارتباطات بینهب ،اقوام دربارۀتجربه فعالیت علمی یا عملی 

 افراد حداکثر تمایز، از نظر حوزه فعالیهت، نهوا فعالیهت و-۵ ؛نسجام ملی داشتندا مجازی و

ا سه وح مختلهف اجتمهاعی ر ها، میزان پایبندی به تقیهدات دینهی، سهن وحضور در حوزه

تجربیهات -۱ ؛افراد با کمال میل حاور به همکاری و بیان تجربیهات خهود بودنهد-۰ داشتند؛

نفهر از  ۸۲شهونده، نفهر مصهاحبه ۰۳از میهان  از موووا مهدنظر داشهتند.متفاوت و متنوعی 

فهارس انتخهاب شهدند. از  بقیه از نظران اقوام کرد، لر، آذری، بلوچ، عرب، ترکمن وصاحب

مسهئولیت بودند و نوعی با اقوام مرتبط میان کارشناسان و مدیران کسانی انتخاب شدند که به

گیرنهده تصهمیمدر راب ه بها اقهوام  و نداستانی داشت لی وسیاسی، امنیتی واجرایی در س ح م

نفر متخصص در حوزه رسهانه، فرهنهگ و ارتباطهات  ۸۱ م،کور،کنندگان بودند. از مشارکت

نفهر از  ۱نظهر بودنهد. همچنهین احبصه و نداین زمینهه فعالیهت داشهت انتخاب شدند که در
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اقهوام در سه ح  زمینهۀ قیقهاتی درتح لیفهات وثاساتید خبره دانشگاهی که ت ناسان وشجامعه

 انتظهامی کهه در منهاطق قهومی و نفر از مدیران سیاسی، امنیتی، اجرایهی و ۱ داشتند وکشور 

. شدندانتخاب  ،م،اهب داشتند از نزدیک ارتباط مستقیم با اقوام و و ندم،هبی مسئولیت داشت

بهرای اطمینهان، بهه اشهباا نظهری رسهید و  امسهیدر تحقیق حاور محقق تا پایان مصاحبه 

مصاحبه آخر به دسهت نیامهد. سه مصاحبه ادامه یافت که مقوله جدیدی از  ۰۰ها تا مصاحبه

های کدگ،اری باز، محهوری و گزینشهی اسهتفاده و تحلیل اطلاعات از روش منظور تجزیهبه

 در اختیهار دوبهارهسهازی ها پس از پیادههبها، مصاحبررسی اعتبار و استحکام داده برایشد. 

گانه تحلیل در این تحقیق در شهکل مراحل سه ،طورکلیبه. بازبینی قرار گرفترای خبرگان ب

بنیهاد، انسجام لازم برای توسعه نظریه داده ،منعکس شده است. در ادامه این رویه کد گ،اری

های اجتماعی فراهم شهد. در ایهن مرحلهه، مهاتریس شهرطی منظور تبیین همدلی در شبکهبه

تحلیلهی بهرای -عنوان یک ابزار کمکهیه. نیز ب۸۳۳۱وسط استراوس وکوربین تپیشنهادشده ت

در فرهنگهی -قهومیایجهاد همهدلی  شرایط مرتبط با فراینهد تجمیع سلسله تسهیل بررسی و

 ۸. در شهکل شهدا با راهبردها کنش/واکهنش اسهتفاده هآن کردنطمرتب های اجتماعی وشبکه

  مراحل کلی انجام تحقیق بیان شده است.

 
 گانه تحلیلمراحل سه -1شکل 
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 های تحقیق یافته .4

شده است. در  کنندگان در پژوهش بیانشناختی شرکتتخصوصیات جمعی ۸در جدول 

تحصهیلی، قومیهت و سهمت  جنسیت، میزان تحصیلات، رشته جدول اطلاعات مربوط به این

 شده است.  ذکرشغلی 
 

 ر پژوهشکنندگان دشناختی شرکتخصوصیات جمعیت -1 جدول

  شغل قومیت رشته تحصیلی تحصیلات میزان جنس ردیف

 های اجتماعیپژوهشگر در زمینه شبکه وعلمی تئهی عضو فارس مدیریت رسانه دکتری مرد ۸

 لر مدیریت فرهنگی دکتری مرد ۵
 پژوهشگر در زمینه مباحج فرهنگی و وعلمی تئهی عضو

 انسجام ملی

 فارس شناسیجامعه دکتری مرد ۰
پژوهشگر در زمینه  علمی وتئهی دانشکده، عضو ئیسر

 جامعه شناسی

 فارس فیزیک ارشدکارشناسی مرد ۱
 انجام م العات های مرزی، قومی، م،هبی واستان استاندار

 شناسیمقو

 های اجتماعیپژوهشگر در زمینه شبکه وعلمی تئهی عضو فارس علوم ارتباطات دکتری مرد ۲

 های اجتماعیپژوهشگر در زمینه شبکه وعلمی تئهی عضو آذری رسانهمدیریت  دکتری مرد ۱

 فارس علوم ارتباطات دکتری زن ۱
لف چندین کتاب در زمینه ؤپژوهشگر وم وعلمی تئهی عضو

 های اجتماعیشبکه

 پژوهشگر در زمینه هم افزایی فرهنگی وعلمی تئهی عضو بختیاری مدیریت فرهنگی دکتری مرد ۱

 فارس علوم سیاسی دکتری زن ۳
پژوهشگر در زمینه قوم شناسی وانسجام  وعلمی تئهی عضو

 ملی

 پژوهشگر در زمینه همدلی اقوام وعلمی تئهی عضو فارس مدیریت فرهنگی دکتری مرد ۸۳

 آذری کتابداری دکتری مرد ۸۸
 علمی وئتهی منابع علمی دانشگاه، عضو رسانی ومدیر اطلاا

 یپژوهشگر در زمینه قوم آذر

 لک علوم سیاسی دکتری مرد ۸۵
 داشتن م،هبی و-رماندار مناطق قومیف و معاون استاندار

 لیفاتی در زمینه اقوامثت

 های اجتماعیپژوهشگر در زمینه شبکه وعلمی تئهی عضو عرب شناسیجامعه دکتری مرد ۸۰

 پژوهشگر درمباحج اقوام وعلمی تئهی عضو کرد پرستاری دکتری زن ۸۱



 هجدهمسال                علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد      مجلّۀ                         211

 

  شغل قومیت رشته تحصیلی تحصیلات میزان جنس ردیف

 های قوم نشینسازمان صدا وسیمای استان رئیس بلوچ شناسیجامعه دکتری مرد ۸۲

 آمار دکتری مرد ۸۱
کرد واهل 

 تسنن
 پژوهشگر مباحج قومی م،هبی وعلمی تئهی عضو

 نظر در زمینه مباحج امنیت ملیصاحب بختیاری امنیت ملی ارشدکارشناسی مرد ۸۱

 در زمینه مباحج فرهنگی اقوام ایرانی محقق خبرنگار و لر مدیریت رسانه دکتری زن ۸۱

 پژوهشگر سازمان صدا وسیما وعلمی تئهی عضو فارس شناسیجامعه دکتری زن ۸۳

 فارس تحصیلات حوزوی ۱س ح  مرد ۵۳
های اجتماعی پژوهشگر آسیب مدرس حوزه ودانشگاه و

 فضای مجازی

 های اجتماعیمینه شبکهپژوهشگر در ز وعلمی تئهی عضو آذری شناسیجامعه دکتری مرد ۵۸

 فارس جغرافیای سیاسی دکتری مرد ۵۵
امنیتی استانداری استانهای -معاونت سیاسی مدرس دانشگاه و

 قومی

 های اجتماعیپژوهشگر در زمینه شبکه وعلمی تئهی عضو ترکمن علوم ارتباطات دکتری زن ۵۰

 یپژوهشگر امنیت وعلمی تئهی عضو فارس امنیت ملی دکتری مرد ۵۱

 استادیار جغرافیای سیاسی  فارس جغرافیای سیاسی دکتری مرد ۵۲

 کارشناس مسائل امنیتی بلوچ علوم سیاسی ارشدکارشناسی مرد ۵۱

 کرد IT دکتری زن ۵۱
های دربارۀ شبکهنظر صاحب استاد فناوری اطلاعات و

 اجتماعی مجازی

 فارس جغرافیای سیاسی دکتری زن ۵۱
 ی سیاسی دانشگاه، نویسنده ودانشجوی دکتری جغرافیا

 محقق

 مسائل اعراب پژوهشگر روزنامه نگار، نویسنده و عرب شناسیقوم دکتری مرد ۵۳

 علمی تئعضو هی ترک پرستاری ارشدکارشناسی زن ۰۳
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 های اجتماعی مجازی با رویکرد انسجام ملیدر شبکهفرهنگی -قومیمدل همدلی  -2شکل 
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های اجتماعی مجازی با رویکرد در شبکه فرهنگی-قومیفرایند همدلی  یمی کدگذاری:مدل پارادا -3شکل 

 انسجام ملی

 

های اجتمهاعی مجهازی بها رویکهرد در شهبکهفرهنگهی -قهومیمدل همدلی ، ۵ در شکل

فراینهد همهدلی  مهدل پهارادایمی کدگه،اری:، ۰انسجام ملی نشان داده شده است. در شکل 

تماعی مجازی با رویکرد انسجام ملی نمایش داده شده است. های اجدر شبکهفرهنگی -قومی

های اجتمهاعی در شبکهفرهنگی -قومیمدل پارادایمی کدگ،اری: فرایند همدلی ، ۱در شکل 
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شهرایط  ،شودطورکه مشاهده مینمایش داده شده است. همان مجازی با رویکرد انسجام ملی

محهوری  یهاگهر و مقولههیط مداخلههشده است. شرامنجر های محوری علی به ایجاد مقوله

ای و پیامهدها و درنهایت از راهبردهای شکل گرفته شرایط زمینههشده  سبب ایجاد راهبردها

 استخراج شده است. 

 

 

 های اجتماعی مجازی با رویکرد انسجام ملیدر شبکهفرهنگی -قومیمدل همدلی  -4 شکل
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 ههایالؤس در ادامه به ،۱، ۰، ۵ هایدر شکل های تولیدشده در این پژوهشبراساس مدل

 . داده شده است شده در این تحقیق پاسخم رح
نیل بهه انسهجام  برایهای اجتماعی مجازی در شبکه فرهنگی -قومیشرایط علی همدلی 

 ند؟املی کدام

مایهه اصهلی تسهلامت اجتمهاعی، درون ۱نتایج م العه حاور نشان داد که شرایط علی از 

 گرایهی، همزیسهتی وملی، کثرت اجتماعی، عدالت قومی، اتحاد بتکارودآگاهی، اخ آموزش و

مرحلهه  کننهدگان دراین پژوهش براساس دیدگاه مشارکت در مداری. تشکیل شده است.قوم

 بهرایهای اجتماعی مجازی در شبکهفرهنگی -قومیشرایط علی همدلی  ،کدگ،اری گزینشی

 نیل به انسجام ملی است.

بها  فرهنگهی -قهومیهای اجتماعی مجازی در ایجهاد همهدلی کهشب گر درعوامل مداخله

 ند؟ارویکرد انسجام ملی کدام

مایهه اصهلی تآمهوزش درون ۱گهر از نتایج م العه حاور نشهان داد کهه عوامهل مداخلهه

فرهنگهی. تشهکیل شهده های فرهنگی و مداخلات بهینفرهنگی، نمادسازی، مدیریت تفاوت

 است.

ازجمله مواردی بهود کهه از  آموزش رسمی وآموزش پنهان هایآموزش فرهنگی: مقوله-

 شود.آموزش فرهنگی میشامل کنندگان مشارکت دیدگاه تعدادی از

 بازخوانی تاریخی است. سازی وهای اس ورهنمادسازی: شامل مقوله-

زدایی، حساسیت فرهنگهی، مداخلهه سیاسهی، تنش های فرهنگی: شاملمدیریت تفاوت-

 پ،یری است.زایی و تحریک،یری، تنشسازی، تکثرپیکسان

گرایهی تفکهر فرهنهگ گرایهی ورهنهگف های چنهدفرهنگی: شهامل مقولههمداخلات بین-

 شود.می

های اجتماعی مجازی با رویکرد انسجام در شبکهفرهنگی -قومیاز همدلی سعوامل بستر

 ند؟املی کدام
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کهه از عوامهل  اسهت قهومیگوی میهانوگفت کنشگری قومی: شامل همزیستی قومی و-

 .ای شناخته شدزمینه
است پ،یری تنوا و قومی، اشتراکات میانفرهنگی-قومیهای قومی: شامل حقوق نگرش-

 ای شناخته شد.که از دیگر عوامل زمینه

 .استسواد فرهنگی  های هویت قومی وتشخص قومی: شامل مقوله-

 ومی است.های عدالت قومی و رهبری قهای قومی: شامل مقولهارزش-

 فرهنگهی -قهومیهای اجتماعی مجازی در ایجاد همدلی های تراهبردهای. شبکهاسترتژی

 ند؟انیل به انسجام ملی کدام برای

همراه مایه اصلی هستند که در زیر بهدرون ۱ها، دارای عنوان مضمون در یافتهراهبردها به

نظران کهه در اسهتخراج بکنندگان و صهاحهای متن مصهاحبه بها مشهارکتتعدادی از نمونه

 ، آمده است. شده های پژوهش استفادهیافته

فرصت دانستن تنوا قومی و فرهنگی: تنوا قومی و فرهنگی شامل پ،یرش تنوا، تعدیل -

مناسک اقهوام  و گیری از شعائربهره به اقوام ودار معضل نگاه مجهول و نبودقومی، فرهنگی، 

یکی از همنشهینی و همزیسهتی اقهوام یعه ایرانی مهوزاجام ،کنندگانیدگاه مشارکتد است. از

توجه به اقوام و مسهائل مربهوط بهه  .گوناگون در قالب ملتی واحد و کشوری یکپارچه است

قومیهت  سهئلهمدربهارۀ و هر تهدیدی  استعنوان نق ه قوت و سرمایه ملی مهم هها بقومیت

گونهه کهه ومیهت در ایهران همهانرود. مسئله قمار میه شتهدیدی برای منافع و امنیت ملی ب

مورد علاقه و توجه دشمنان داخلی و خارجی نیهز  ،یزان و مدیران کشور استرظر برنامهدنم

چراکه وعف و تحلیل هر نق ه قوتی یک نق ه وهعف و تهدیهدی اسهت کهه  ؛ستابوده و 

ور منظهههای اخیهر عوامهل خهارجی بهویژه در دههههرو از دیرباز بازاین است؛متوجه کشور 

ریهزی و برنامهه ،ای داخلهی در ایهرانهایجاد بحران و چالش برایجویی از علایق قومی بهره

 اند.ای را انجام دادهاقدامات م،بوحانه
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احترام به حقوق اقوام: احترام به حقوق اقوام شامل رعایت حقوق شهروندی، اشتراکات -

می است. احترام به حقوق اقوام به قومی، استفاده از توانمندی اقوام و توجه به هویت قومیان

دهد و حقهوق همهه یکسهان تلقهی معنی این است که تمامی اقوام را در یک ردیف قرار می

 شود.می

ثهروت و عهدالت  ،توسعه قومی بهه توزیهع عادلانهه قهدرت توسعه: عدالت و عدالت و-

 شود.ای وپرهیز از تمرکز گرایی گفته میای، توسعه متوازن من قهرسانه

های اقوام و تولید توانمندیدربارۀ ست از تولید محتوا ا توا: عبارتمح تولید محصول و-

 محصول فرهنگی و اشتراکات قومی.

سهازی نقهاط تبلیغات و بازاریابی: تبلیغات و بازاریهابی شهامل نمهایش قهومی، برجسته-

 های قومیتی است.مشترک، معرفی میراث ملموس و ناملموس و جشنواره

های اقوام به سایر مردم ایران شناساندن ویژگی ،می: اولین اتفاقی که باید بیفتدنمایش قو-

نواز اسهت تها یعنی با این ابزارها باید بشناسانیم که مثلاً قوم لر دست و دلباز و مهمان ؛است

 خهان زنهد وکردن چهرهای ملی اقوام ستارخان، کهریمها را بشناسند. یا م رحسایر اقوام آن

 غیره.

 شناسی، توسعه گردشگری قهومی وسازی، اس ورهندسازی: برندسازی شامل برجستهبر-

 پ،یری است.ی اقوام و رقابتمل

ای و معرفی اقوام با برنامه مدون عدالت و توسعه: عدالت و توسعه شامل عدالت رسانه-

 است.

یم دینی، برادری بین اقوام براساس تعال گیری از تعالیم دینی: شامل تقویت اخوت وبهره-

کننهدگان بخش دینی از نظر مشارکتسوابق وحدت بخش بزرگان دینی وهای وحدتدیدگاه

 است.

ای و افهزایش دانهش و آگهاهی آموزش و تربیت: آموزش و تربیت شامل سهواد رسهانه-

. دامنه ایهن اختیهار از صهرف زمهان شوداست. فناوری سبب افزایش قدرت اختیار انسان می
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استفاده از فناوری تا بازدید از محتوای خام گسترده اسهت. در صهورتی کهه  مازاد فرد در اثر

. کنهدای از آن ابهزار توانهد اسهتفاده بهینههنمی ،کاربر نتواند امکانات ابزار نوین را درک کند

کنتهرل کمتهری بهر  مسلم است که ،دانندهمچنین والدینی که نحوه استفاده از فناوری را نمی

های اجتمهاعی ه این خود سهبب اسهتفاده نامناسهب از محتهوای شهبکهفرزندان خود دارند ک

 شود.می

در  فرهنگهی-قومیارائه مدل همدلی  درکارگیری راهبردهای مؤثر هپیامدهای حاصل از ب

 ند؟اهای اجتماعی با رویکرد انسجام ملی کدامشبکه

  دارند.مایه اصلی درون ۱ عنوان مضمونپیامدها به

لامت اجتماعی عبارت است از نتیجه همهدلی، ایجهاد همبسهتگی و سلامت اجتماعی: س-

اسهت « سلامت اجتماعی» کارگیری راهبردهاهازجمله پیامدهای مثبت ب کارکردهای اجتماعی.

بخشی، اعتماد ها، تفاهم و وحدتهای ایجاد همبستگی، ایجاد وفاق در ارزشکه شامل مؤلفه

 .است سرمایه اجتماعی یاجتماعی وارتقا

مشارکت مدنی، تحکهیم پیونهد اقهوام و  یپ،یری: مشارکت پ،یری شامل ارتقاارکتمش-

 شود.احساس هویت و تعلق می

 های ملی وها: شناخت قومی با تقویت نمادهای قومی و شناسایی چهرهشناخت اس وره-

 کند. ای اقوام معنا پیدا میهدینی وآشنایی با توانمندی

افزایهی، تقویهت هم یتعهد و احساس مسئولیت، ارتقادوستی، میهن شامل :انسجام ملی-

 پ،یری و ایجاد هم سرنوشتی است.نشاط اجتماعی، مشارکت مدنی و جامعه

 اعتمهادی امنیت ملی: شامل تفاهم و وحدت ملی، حفظ سرمایه اجتماعی، ارتقهای ارتقا-

 منیت در مرزهای قومی است.ا اجتماعی، کاهش مناقشات قومی و

معیشت اقوام، رشد اقتصادی در مناطق قهومی ومه،هبی،  ی: شامل ارتقاتوسعه اقتصادی-

گ،اری در منهاطق قهومی، پیامهدهای مثبهت در منهاطق قهومی و سهرمایه وکهارافزایش کسب

 شود.میاقتصادی 
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 عریهف وبهر تکننهدگان یافتگی از مفاهیمی هستند که مشهارکتتوسعه توسعه اقتصادی و

و رسهیدن بهه  داننهدمییهافتگی شرط لازم توسعه اقتصادی راشد ر ،رندنظر دامعانی آن اتفاق

یکههی از لههوازم  .داننههدغیههرممکن میرا شههارکت فعههال اقههوام م توسههعه بههدون همبسههتگی و

ویهژه هاثربخش همه افراد جامعهه به را توجه به مشارگت فعال و دنیای جدید ریزی دربرنامه

 اند.هاقوام در ابعاد مختلف توسعه اقتصادی را لازم دانست

کاهش انسجام: انشقاق و جدایی، کاهش اعتماد اجتماعی و کهاهش سهرمایه اجتمهاعی، -

 بخشند.کاهش انسجام را معنا می

طلبی، تهدید هویت ملی و تشدید اقدامات اپوزسیون، افهزایش تهدید امنیت ملی: تجزیه-

 ت نسهبی رانشین، تهدیدات امنیت ملی ومحرومیشدن مرزهای قومناامن های قومی وجنبش

 همراه دارد. به

 هاگیری و پیشنهادتیجهن .5

 گیریتیجه. ن1. 5

گرایی، چالشی است دهد که امروزه قومیتها در این پژوهش نشان میطورکلی بررسیهب

عهاملی  عنوانبههو کهرده اسهت ویژه کشورهای جهان سوم را همواره تهدید هکه بشریت و ب

قدرتمنهدان و کشهورهای سهودجو قهرار  استفادهه، سوءویانجنیل به اهداف سل ه برایمؤثر 

های خهونین قهومیتی در عصهر جنگ ها وایجاد بحران ،استفاده. از نتایج این سوءگرفته است

حاور در کشورهای جهان سوم است. از سوی دیگر با توجه به شرایط خاص کشور ایران از 

ها و منازعات قهومی تولید شکاف رایبشدن زمینه و بستر لازم نظر داشتن تنوا قومی، فراهم

های مختلف، دشهمنان ایهران کارآمدی و کارایی مسئولان در حوزه نبود و همچنین در کشور

 بها و کننهدرا پیگیهری می سهرعت اووهاا داخلهیبهبا ظرافت و  هستند،که مترصد فرصت 

ای را و قبیلهه آمیز قومیهای منازعهتحریک و ترغیب حرکت فرایندکارگیری ابزار مناسب هب

 با ایجاد موجی از احساسات و عواطف سرخورده قهومی بهر هاکنند. سپس آنمیدهی جهت



 201                       ...      ياجتماع یهادر شبكه فرهنگي -قومي يارائه مدل همدل                                دومشمارة 

 

کننهد؛ ایهن در حهالی اسهت کهه یجرا ما های مدون خود راو برنامه شوندمیگرده آن سوار 

ولهی در صهورت  ،ها برای ملت و هویت ملهی یهک کشهور تهدیهد نیسهتندقومیت ،دانیممی

هها، فرصهت ل مشکلات و پاسخگویی به م البات مشهروا و قهانونی قومیتح به توجهیبی

تواند به تقویهت هویهت ملهی شود و فرصت تنوا قومی که میاستفاده دشمن فراهم میسوء

 شود.منتهی شود، به تهدید و چالشی بس خ رناک تبدیل می

ههای یتبها اسهتفاده از ظرف فرهنگهی-قهومیبرای ارائه مدلی در زمینهه تقویهت همهدلی 

ای و ارائه راهبرد برای رسیدن به زمینه و به بررسی شرایط علی، های اجتماعی مجازیشبکه

شامل ایجهاد همهدلی فرهنگی -قومیمقوله محوری همدلی  ،در این پژوهشنتایج پرداختیم. 

ابزار تقویت انسهجام ملهی شناسهایی  عنوانبههای اجتماعی مجازی در شبکهفرهنگی -قومی

های اجتمهاعی در شهبکهفرهنگهی -قهومیدستیابی به مدل همهدلی ن پژوهش، ایهدف  .بود

های توجه به اینکه عوامل دیگهری در کنهار شهبکه اما با ،مجازی با رویکرد انسجام ملی بود

نقهش  بهر ابعهاد ونقهش دارنهد، علهاوهفرهنگهی -قهومیاجتماعی مجازی در ایجاد همهدلی 

لهه عوامهل حهاکمیتی، مردمهی، اجتمهاعی، عوامهل ازجم سهایر ،های اجتماعی مجهازیشبکه

ملهی در خصهوص ایجهاد همهدلی  اقتصادی، فرهنگی، م،هبی، قانونی، تهاریخی، سیاسهی و

 به دست آمد. نیز فرهنگی -قومی

ابعهاد مختلهف همهدلی ارائهه  به تعریف وهمگی های خود کنندگان در مصاحبهمشارکت

نقش همدلی  بودن ذاتی ایرانیان ومدلهمدلی را به معنای درک شرایط دیگران، ه و ندپرداخت

یهان ، بفرهنگهی-قهومیو از شرایط علی ایجاد همهدلی  نددر ایجاد همبستگی وانسجام دانست

 همچنهین آمهوزش و .تقویت جامعه مهدنی دانسهتند های اقوام، مشارکت سیاسی وتوانمندی

 .یط علی دانستندربیت از دیگر شرات آموزش و ودآگاهی را در ایجاد ارتباطات میان قومی وخ

هها آندیگر شراط علهی شهناختند.  از نشاط اجتماعی را یارتقا و بودن تنوا قومیذاتیها آن

 وسهعه متهوازن، تسههیلات وتدالت در برخورد با اقهوام، ع رعایت انصاف و را عدالت قومی

 مین معیشت اقوام، رعایت حقوق شهروندی، توجه به حقوق اقوام در قانون اساسی، پیونهدثت
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. پیونهد اشهتراکات فرهنگهی دانستندفرهنگی، توجه به منافع مشترک اقوام را از شرایط علی 

شهرایط علهی  وبهود کهه جهزی توجه به منافع مشترک ازجمله کدهای شامل پیوند فرهنگی و

. اتحاد ملی ازجمله شرایط علی است که شهامل اسهتفاده م لهوب از فضهای شدندمحسوب 

رسوم مشترک، دفاا ملی، مام میهن، آثهار  ها، آداب ومادر زبان عنوانهمجازی، زبان فارسی ب

ملهی،  گرایهی، نمادههای مشهترک دینهی، آیینهی وملی ملموس، ملیت وغیر سنتی ملموس و

. شهودمیهها فرهنگحفظ خهرده مگرایی وه هویت ملی وی دوستی، ارتقاتقویت حس وطن

آمهده از آن شهامل دسهتهکدهای بهگرایی از موارد مهم دیگر شرایط علی ذکر شد که کثرت

های مثبت اقوام، حفظ سهرمایه اجتمهاعی، تبهادل افزایی، نسبیت فرهنگی، پ،یرش دیدگاههم

همزیسهتی مهورد دیگهر  .شهودپ،یرش اقهوام مهی فرهنگی، تقویت همگرایی قومی، آزادی و

ود. توجهه بهه تنهوا قهومی اقهوام به شده بود که شامل زندگی جمعی، پ،یرش اقوام وم رح

محهوری، که شهامل قهومبود فرهنگی -قومیمداری از دیگر شرایط علی همدلی همچنین قوم

  نگاه ابزاری استعمار به اقوام بود. نگاه جنسیتی و نبودواگرایی قومی، 

های اجتماعی مجهازی در شبکه فرهنگی-قومیای ایجاد همدلی شرایط بسترساز یا زمینه

مفههوم  بهود. قهومیوی میهانوگهگفت مزیستی قومی وکنشگری قومی شامل ه :ند ازاعبارت

ی په،یری کهدهاینوات قومی و، اشتراکات میانفرهنگی-قومیی قومی شامل حقوق هانگرش

وادفرهنگی، سه دست آمهد. تشهخص قهومی، هویهت قهومی وه ها ببود که در طول مصاحبه

ده از آمهدسهتهملهه کهدهای بهجرهبهری قهومی از های قومی شامل عدالت قهومی وارزش

های در شهبکه فرهنگهی-قهومیای همهدلی که از عوامهل بسترسهاز یها زمینهه دها بومصاحبه

  .استاجتماعی با رویکرد انسجام ملی 

های اجتمهاعی مجهازی بها در شهبکه فرهنگهی-قومیگر در ایجاد همدلی شرایط مداخله

آموزش  و آموزش فرهنگی شامل آموزش رسمی .دست آمده گونه بانسجام ملی این ردرویک

ههای فرهنگهی بازخوانی تاریخی، مهدیریت تفهاوت سازی وپنهان، نمادسازی شامل اس وره

 سهازی، تکثرپه،یری وحساسهیت فرهنگهی، مداخلهه سیاسهی، یکسهان زدایهی وشامل تهنش
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ها بهود. همچنهین مهداخلات آمهده در طهول مصهاحبهدسهتهزایهی ازجملهه کهدهای بهتنش

عنوان هرایی از مواردی بوده است که بگتفکر فرهنگ یی وگرافرهنگی شامل چند فرهنگمیان

های اجتمهاعی مجهازی مهؤثر در شهبکهفرهنگهی -قهومیگر در ایجاد همدلی عوامل مداخله

  اند.بوده

های اجتمهاعی در شهبکه فرهنگهی-قهومیایجهاد همهدلی  برایهای تراهبردها. استراتژی

شمردن تنوا ش تنوا قومی شامل فرصتپ،یر و مفاهیم حاویمجازی با رویکرد انسجام ملی 

ههای به اقوام، توجه به تنوا زبانی واحتهرام بهه تفهاوتدار معضل نگاه مجهول و نبودقومی، 

توسعه شامل کدهای رعایهت عهدالت  های اقوام، عدالت وفرهنگی اقوام، توجه به توانمندی

نهد. همچنهین تولیهد ای بودتوسعه متهوازن من قهه قدرت و وانصاف، توزیع عادلانه ثروت و

ابی، برندسهازی، یهتبلیغهات، بازار ههای اقهوام، ترفیهع وتوانمنهدی دربهارۀمحتوا  محصول و

منظهور گیری از تعهالیم دینهی بههبهره های اقوام وپتانسیل ها وپ،یری درباره توانمندیرقابت

ه ها بهبهاند که در طول مصهاحودهی ببرادری بین تمامی اقوام ازجمله کدهای تقویت اخوت و

 .نددست آمد

ایجهاد همهدلی شهامل ایجهاد اند از: عبارتکارگیری راهبردها هپیامدهای مثبت ناشی از ب

مشارکت، تحکهیم پیونهد  یپ،یری شامل ارتقامشارکت، سلامت اجتماعی و ایجاد همبستگی

شناسهایی  پردازی شهامل تقویهت نمادههای قهومی واس وره، تعلق احساس هویت و اقوام و

حهس ی ایجاد انسجام ملی شامل ارتقا ،متوازن جانبه وها، عدالت قومی با توسعه هماس وره

وفهاق،  امنیت ملی شامل تفاهم، وحهدت وی ارتقا ،مشارکت مدنی ،افزاییهم دوستی ومیهن

افزایش نشاط اجتمهاعی، رونهق اقتصهادی  اعتماد اجتماعی و یحفظ سرمایه اجتماعی، ارتقا

رشد اقتصادی در  و وکارنشین، ارتقای فضای کسبی مناطق قومووعیت معیشت یشامل ارتقا

 نشین.مناطق قوم

نهد از: کهاهش انشدن راهبردها در ابعهاد مختلهف عبهارتپیامدهای منفی ناشی از اجرایی

ناقشهات بهین قهومی، کهاهش اعتمهاد م جهدایی، افهزایش چهالش و انشقاق و شامل انسجام
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واگرایهی  ؛کشمکش بهین قهومی ت قومی، تهدید وافزایش عصبیشامل قوم گرایی  ؛اجتماعی

 ؛اگرایی، افزایش خاصیت گریز از مرکز اقوام، احساس محرومیت نسهبیو ایجاد شامل قومی:

های قومی، مرزهای قومی، افزایش جنبشدر امنیت نبود طلبی، تجزیه شامل تهدید امنیت ملی

 هویت قومی. ویت ملی، افزایش تعلق وه کاهش تعلق و

شده و رفهع کارکردههای منفهی و اسهتفاده از های عنوانبرای برخورد با چالشدرنهایت 

های اجتماعی از طریق بستر شبکهفرهنگی -قومیکارکردهای مثبت، در جهت تقویت همدلی 

 زیر مشخص شد. هایراهبردها، پیشنهاد

 کاربردی  پیشنهادات. 2. 5

 حاکمیت  هایو سیاست ریزیبرنامه. 1. 2. 5

ههای اجتمهاعی مجهازی و ارائهه سهازنده شهبکه متفاوت و هایها و نظرهپ،یرش سلیق-

 ؛های صحیح برای ایجاد وحدت و انسجام ملی در س ح جامعهمعیارها و ملاک

جلهوگیری از نهزاا  سهنی و دینی بین شیعه وات اکشتراویژه ات اقوام بهاکشتراکید بر ثت-

 ؛کید بر وحدت کلمهثبین شیعه وسنی با ت

هههای مختلههف قههومی از طریههق ریههزی در جهههت جلههب اعتمههاد گههروهامهههتلههاش و برن 

ها، گ،اریها، سیاستگیریدادن واقعی اقوام در تصمیمعملکردهای بهینه مدیریتی و مشارکت

و تدوین ووابط، مقهررات،  ها NGOها و امور اجرایی از طریق تشکیل شوراها وریزیبرنامه

 ؛تبطها و قوانین مرنامهآیین

های اجتماعی مجازی و سایر فضای بهینه برای اظهارنظرهای قومی از طریق شبکهایجاد -

فرهنگهی،  ههایسهوی تشهکلهای قومی بهههای گروهی غیردولتی و نیز هدایت گروهرسانه

های های اجتماعی و در راسهتای ههدفمشارکت در امور و فعالیت برایاجتماعی و سیاسی 

 ؛ن در س ح کشوربرنامه توسعه انسانی پایدار و موزو

ای قهومی، فرهنگهی، ههگسترش حسن تفاهم فرهنگی و اجتماعی بین گروه برایتلاش -

 اجتماعی، سیاسی و اقتصادی از طریق اعمال مدیریت فراگروهی و فراقومی.
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جمعهی، پیونهدهای مشهترک تهاریخی  بیان خاطرات تاریخی، حافظهه برایریزی برنامه-

 ؛نمود پیدا کند نماد و ای اجتماعی مجازیهشبکه صورت برجسته درهایرانی ب

شناسی و های اجتماعی مجازی با موووا قومهای فرهنگی در شبکهاندازی کارگروهراه-

 ؛ای اقوامهمعرفی ویژگی

 ایجاد فضای بهینه برای اظهارنظرهای قهومی از طریهق گسهترش نشهریات تخصصهی و-

ای هسوی تشکلای قومی بههیت گروهنیز هدا های گروهی غیردولتی وسایر رسانه عمومی و

ههای اجتمهاعی در راسهتای عالیهتف مشارکت در امهور و برایسیاسی  فرهنگی، اجتماعی و

 ؛موزون در س ح کشور اهداف برنامه توسعه انسانی پایدار و

ارچوب قانون اساسی و قوانین مصهوب هاحترام به حقوق فردی و اجتماعی اقوام در چ-

 ا از سوی مدیریت جامعه؛هو تعهد به اجرای آن

ثر ؤمه حتواههای غنهی وم نظران اقوام در جهت تولید محصول وکارشناسان وصاحب از-

 ه شود؛اقوام کمک گرفت دربارۀ

توانهد در دسهتور کهار ههای اقهوام میمحتهوا بها محوریهت توانمنهدی تولید محصول و-

 ؛های اجتماعی مجازی قرار گیردهای شبکهفعالیت

های سهایر رسهانه های اجتماعی مجهازی وشبکه قومی در های محلی وناستفاده از زبا-

ها در کنار زبان فارسی با توجه بهه اصهل دانشگاه ها در مدارس وجمعی وتدریس ادبیات آن

 ؛قانون اساسی ۸۲

های اجتماعی مجازی را بهه توان استفاده از شبکهشده میکارگیری راهبردهای ارائهبا به-

های متعهار  در ایجهاد و سهبب همگرایهی مؤلفههکرد هدفمند مدیریت  صورت کانالیزه و

 شد؛فرهنگی -قومیهمدلی 

شدن هویهت در فضهای مجهازی ایجاد تمایز بین هویت واقعی و مجازی ناشی از فردی-

 .شودرفع  دبایهای زیادی دارد که میدرنتیجه هویت ملی مجازی و واقعی نیز تفاوت ؛است
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 های اجتماعی مجازی هنجهارمحور مهؤثراد تثثیرگ،ار در شبکهحضور اندیشمندان و افر-

هها در گه،ار و تهرویج آنبدین صورت که با تعریف هنجارها توسط مراجهع سیاسهت است؛

 توان این امر را ارتقا بخشید.می ۸های اجتماعی توسط افراد تثثیرگ،ارس ح شبکه

ی باشد که تمام اقهوام ایهران اگونههای اجتماعی مجازی باید بهگ،اری در شبکهسیاست-

توانند ماننهد دیگهر اقهوام از تمهام در تمام نقاط کشورمان این احساس را داشته باشند که می

 امکانات کشور استفاده کنند.

 صورت مشهود وهصورت مساوی در س ح جامعه بحقوق شهروندی برای تمام افراد به-

 وجود داشته باشد؛ ملموس

صورت عینی هی، اجتماعی، فرهنگی در تمامی نواحی کشور باقتصاد از بسط محرومیت-

 شود.  جلوگیری نشینمناطق قومی ویژه درملموس به و

 ارتقای شفافیت.  2. 2. 5

از بین بهردن دوگهانگی در فضهای مجهازی و واقعهی  ،یکی از اهداف اصلی این راهبرد 

دههد فضای مجهازی ر  مینشدن فرد در شفافیت و شناخته نبوددلیل است. این دوگانگی به

. با ارتقای شودارائه اطلاعات کاربری خلاف واقع باعج ایجاد انشقاق بین اقوام می دلیلکه به

تهوان اطلاعات هویتی کهاربر می دریافت مختلف مثل هایروشافراد از  ۵شفافیت و شناسایی

 .گام برداشت فرهنگی-قومیدر راستای از بین بردن انشقاق وایجاد همدلی 

ههای شهبکه اعتماد به حاکمیت، شهبکه ملهی و اعتماد اقوام به یکدیگر وی رتقاا ظورمنهب

رسهانی قهوی طلهااا و شود محتوای غنی اقوام اقدام تولید محصول و ، برایاجتماعی داخلی

تها  شودریزی های اجتماعی مجازی داخلی طوری برنامهشبکه برایصورت پ،یرد. همچنین 

 .کنندارائه  هاهای خود را در این شبکهتوانمندی و باشند ماد داشتهها اعته آنبهمه اقوام 

 

                                                            
1. Influencers 

2. Authentication 
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 . پیشنهادهای پژوهشی3. 5

در راسهتای ایهن م العهه   ینهدهههای آپهژوهشدادن انجهام منظورپیشنهادهای پژوهشی به

 اند از:عبارت

یهز چهارمز. ن و بنیهاد تروش گیلهزرشود با استفاده از سایر رویکردهای دادهپیشنهاد می-

 ؛نتایج با پژوهش حاور مقایسه شود و انجام شود پژوهش متناظر

شهود  و نشهین عملیهاتی های قومشود راهبردهای این مدل در یکی از استانپیشنهاد می-

 شود؛طور عملی بررسی هنتایج ب

های اجتماعی مجهازی بهر ایجهاد همهدلی بررسی آثار شبکه م العات کمی و دادنانجام-

 سودمند است؛مقایسه با نتایج این پژوهش  وفرهنگی -قومی

صهحیح در  های دقیق وگ،اریتدوین سیاستبرای ناسی شقوم شناسی وم العات ایران-

 ها گسترش پیدا کند.قومیت ها وفرهنگجهت تحکیم هویت ملی ایرانی، با ویژگی خرده
 

 نامهکتاب

.. انسجام ملی وتوسعه پایدارگردشگری درمناطق مرزی؛ نمونهه ۸۰۳۱ت آستا، ی. ، واحمدی پور، ز. .۸

، همهدلی هشتمین کنگره انجمن ژئوپلتیک ایهرانشده در مقاله ارائهموردی استان آذربایجان غربی، 

 ایرانی: انسجام واقتدار ملی، دانشگاه کردستان، سنندج.اقوام 

انتشهارات پژوهشهکده . تهران: جم.متر مظاهری، .مت تغییری اجتماعی و توسعه.. ۸۰۱۱ت ل. ،آلوین .۵

 .م العات راهبردی

 .شناسهی.. بررسی علل گونه گونی قومی در ایران از دیدگاه انسهان۸۰۱۳ت .س، امان اللهی بهاروند .۰

 .۰۱-۸۰، .۳ت۰، فصلنامه م العات ملی 

لی همایش همد شده در. مقاله ارائهنقش همدلی اقوام ایرانی در مشارکت سیاسی.. ۸۰۳۱ت .م ،امانی .۱
 .تهران، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، اقتدار ملی اقوام ایرانی، انسجام و
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