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دریافت1399/06/07 :؛ پذیرش1399/09/11 :

چکیده

ّ
ٔ
ٔ
عرصه جهاهی کشوواهده
حیطه منطقه و ملت به
ماهیت جهاهی رساهههای اجتماعی ،چالشهای قومی را از
است .مطالعه حاضر ،این چالشها را در چارچوب هظریههای جهاهیشدن ،تحلیوول میکنوود .دو رویدوورد
عمده در رابطه با ٔ
پدیده جهاهیشدن وجود دارد :یک رویدرد معتقوود بووه هم وووهی کاموول جهووان اسووت؛ و
ّ
رویدرد دی ر ،به چنین شدت و کیفیتی قائل هیست .هوودت تحقیووو ،روشوون سووااتن ایوون اموور اسووت کووه
رساهههای اجتماعی بهعنوان ابزارهای ارتباطی جهاهی در رابطه با هویتهای قومی ایراهووی ،در اهطبووا بووا
کدام یک از این دو رویدرد عمل کردهاهد .برای هیل به هدت مذکور با  11استاد علوم ارتباطوواتاجتموواعی،
ٔ
مصاحبه عمیو صورت گرفته و دادهها با استفاده از هوورمافوزار مد کیووودا 10
مردمشناسی و جامعهشناسی
تجزیهوتحلیل شدهاهد .هتایج گویای آن است که عملدرد رساهههای اجتماعی وضعیتی دوگاهه ایجاد کوورده
است :از یکسو به حفظ هویت اقوام ایراهی اهجامیده؛ و از سوی دی وور ،سوببسوواز تیریرپووذیری آنهووا از
فرهنگ جهاهی شده است .به سخن دی ر ،رساهههای اجتماعی ،همزیستی فرهن ی اقوام با دی ری جهاهی
و ّ
ملیت را تقویت میکنند .در مورد اقوام جداییطلب ،رساهههای اجتماعی در ایجاد چووالشهووای قووومی
هقش چنداهی ایفا همیکنند و این موضوع متیرر از سایر عوامل اجتماعی و سیاسی است .در ههایت ،اه یو ٔ
وزه
اقوام ایراهی برای مقاومت در برابر ّ
ملیت و فرهنگ جهاهی محدود است؛ هر چنوود رسوواهههووای اجتموواعی،
این قابلیت را به آهها میدهد.
کلیدواژهها :جهاهیشدن ،رساهههایاجتماعی ،هویتهای قومی ایراهی ،همزیستی فرهن ی ،جداییطلبی قومی
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 .1گروه علوم ارتباطات اجتماعی ،داهش اه آزاد اسالمی ،واحدعلوم و تحقیقات ،تهران ،ایران
 .2گروه علوم ارتباطات اجتماعی ،داهش اه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکز ،تهران ،ایران (هویسنده مسئول)


 .3گروه جامعهشناسی ،داهش اه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکز ،تهران ،ایران

 .1مقدمه

در مورد وضعیت هویتهای قومی در جهان امروز تردیدهایی وجود دارد .از یک سووو ،بووه
هظر میرسد هویتهای قومی در معوورت تهدیوود هسووتند؛ و از سوووی دی وور ،گرایشهووای
بازیابی هویتهای قومی توسط برای از اقوام تاحدی قابلتیمل است .همود این ایووده را در
برای از جنبشهای استقاللطلبی قومی میتوان مشاهده کرد .آهچه که قابلتیمل است این
است که جهان ،و بهطور مشخص ایران ،که دارای قومیتهووای متعووددی اسووت ،از حیو
هویتهای قومی به چه سمتوسویی میرود.
رساهههای هوین ارتباطی و اطالعاتی رساهههایی تعاملی هستند .در این محوویط مخاطووب
میتواهد به تولید ،اهتقال و هشر پیام بپردازد .بنابراین ،دگرگوهی محیط ارتباطی بووهطور مسووتقی
بر اشدال ساات معنا و بر تولید روابط قدرت تیریر موویگووذارد .دگرگوووهی بنیووادین در عرصووه
ارتباطات ،به ظهور وضووعیتی اهجامیووده اسووت کووه آن را تاودارتبوواطی تووودهای» هامیدهاهوود.
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اودارتباطی تودهای بهمعنای کاربرد اینترهت و شبدههای بیسی بهعنوان پای وواههووای ارتبووا
دیجیتال است .این ارتبا  ،تودهای است؛ زیرا به دریافتکننوودگان متعووددی دسترسووی دارد و
شبدههای بیپایاهی از اطالعات دیجیتالیشده به پیرامون ما و سراسر جهان فرسووتاده و پیامهووا
را از بسیاری به بسیاری دی ر منتقوول میکنوود .ایوون ارتبووا از هوووع اودارتبوواطی اسووت؛ زیورا
درباره تولید پیام تصمی گیووری میکنوود .اهتخوواب دریافتکننو ٔ
ٔ
وده پیووام،
فرستنده به ااتیار اود
اودهدایتشده است؛ یعنی توسط اود فرستنده ،هدایت میشووود .همچنووین ،بووازپ گیری
پیامها از شبدههای ارتباطی اودگزیووده اسووت؛ یعنووی دریافووت یووا عوودمدریافت و هیووز آهچووه
دریافت میشود توسط فرد گیرهده قابلهدایت و کنترل است (کاستلز.)14 ،1393 ،1

رساهههای اجتماعی ماهیتی جهاهی دارهد و به هظر میرسوود کووه بتوووان آههووا را بووهعنوان
بخشی از ماهیت جهاهیشدن در هظر گرفت .این رساههها فرامرزی هستند و در چووارچوب
هیچ سرزمینی محدود همیشوهد .هر فردی در هر کجای ٔ
کره زمین میتواهد از این رساههها
استفاده کرده و به دریافت و تولیوود اطالعووات بپووردازد .اینترهووت رسوواههای جهووانشوومول و
غیرکلیت/تامگراست که قلمرو جدیدی از داهش و معرفت را با عنوووان فیووای سووایبر ایجوواد
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

میکند .یدی از مه ترین جنبههای این رساهه این است کووه جووای زین رسوواهههای جمعووی
است که در آن ،دریافتکنندگان تودهوار و منفعل هستند (مهدیزاده)327 ،1393،
در مورد ماهیت یدسانسازی جهاهیشدن ،در میان صاحبهظران این حوزه اجماعی وجووود
هدارد .برای هظریهپردازان ،جهاهیشدن را عامل یدسانسازی کامل جوامع موویداهنوود بهگوهووهای
که تمام فرهنگها تحتتیریر فرهنگ غرب ،تغییوور ماهیووت اواهنوود داد و م لفووههووای هووویتی و
فرهن ی اود را به فراموشی میسپارهد .بر ایوون اسوواس ،منطووو حوواک بوور جهاهیشوودن ،منطووو
موجود در هظام سرمایهداری غرب است که در راه یدسانسازی تمام جوامع عمل اواهوود کوورد.
پیشتر بیان شد که برای هظریهپردازان بووهویژه فرهنووگپژوهووان پایبنوود بووه رهیافووت امپریالیسو

فرهن ی ،تصویری ساده از وضع فرهنگ در جهان معاصر عرضه میکنند .از دیوودگاه آههووا همو ٔوه

جوامع ک وبیش تحتتیریر فرایند جهاهیشوودن هسووتند و بیشازپویش در چووارچوب یووک هظووام
جهاهی ،که زیر ٔ
سلطه سرمایهداری غرب است ،ادغام میشوهد (گلمحمدی.)141 ،1393 ،
برای دی ر از هظریهپردازان ،اگرچه به ماهیت یدسانسازی جهاهیشدن باور دارهد ،اما
درعینحال ،به وجود تفاوتهای فرهن ی هیز اشاره میکنند .واضعان این دسته از هظریهها،
معتقد هستند که در جهاهیشدن ،طرح یدسانشدن کامل فرهن ی جهان ،سادهکردن مسئله
است .در جهاهیشدن ،مجموعهای از م لفههووای فرهن ووی ،موواهیتی عووام و جهووانشوومول
ّ
مییابند و مجموعهای دی ر ماهیت ااص ،بومی و محلی اویش را حفظ اواهنوود کوورد و
ر ٔ
ابطه ویژهای میان امر عام و امر ااص بهوجود اواهد آمد .بر پایه این جنبووه از پیاموودهای
فرایند جهاهیشدن و هقد رهیافت امپریالیس و هم وهی فرهن ی ،شماری از هظریهپردازان و
پژوهش ران مدعی هستند که فرایند جهاهیشدن رابطهای جدید میان امر عام و اموور اوواص
برقرار میکند .از دیدگاه آهها ،قلمرو فرهن ووی جهووان معاصوور ،هو در برگیرهو ٔ
وده عامیووت و
هم ونسازی است و ه دربرگیرهده ااصیت و هاهم وهی (گلمحمدی.)142 ،1393 ،
ّ
در دوران جهاهیشدن ،اگرچه فرهنگهای ملی و یا قووومی ماهنوود گذشووته قوووی و پرروهووو
هیستند ،اما بهگوههای در کنار فرهنگ جهاهی قرار گرفتهاهد .فراینوود جهوواهیشوودن ،بسوویاری از
فرهنگها را در کنار ه قرار میدهد .در این حالت ،فرهنگها یا رو به ااصگرایی میآورهوود
یا دادوستدی هرچند دشوار و پر تنش بین آهها ایجاد میشود (گلمحمدی.)135 ،1393 ،
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ٔ
مسئله هویت در اقوامی که در درون دولتوملتها و در هواحی مختلف جهان زهوودگی
میکنند ،قابلتیمل است؛ زیرا در ابتدا این هویتها توسط ار ٔ
اده معطوت به ملتسازی برای
یدسانشدن در فرهن ی واحد روبهرو بودهاهد و با گسترش جهاهیشدن ،با فرهن ی جهوواهی
مواجه شدهاهد .بووا ایوون وجووود ،همووانطورکووه رکوور شوود ،همو ٔوه صوواحبهظوران معتقوود بووه
یدسانشدن کامل جهان و از بین رفتن تمام تفاوتهای فرهن ی و هویتی هیستند.
مفاهیمی ماهند مذهب ،فرهنگ و زبان رات هویووت اجتموواعی را شوودل موویدهنوود .در
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دوران پیشاهاسیوهالیست ،هویتهای قومی ،قبیلهای و مذهبی وجه غالووب هویووت افوراد را
تشدیل میدادهد .پیدایش ّملیگرایی ،با یکدستسازی هویتی بر مبنای ّ
ملیت همراه بود.
ّ
ٔ
سازماهده فیووای
در مراحل پیش از تبدیل هاسیوهالیس به گفتمان مسلط ،ال وی غالب
ّ
اجتماعی ال وی محلی بود .همه روابط ،اهوودرکنشها و ههادهووای اجتموواعی در فیوواهای
ّ
اجتماعی محلی مدانمند تولید و بازتولید میشد .بنابراین ،فرهنگ و هویت هیز با سرزمین
ّ
محلی ،پیوهدی تن اتنگ داشت و با وجود فرهنگها و سازمانهای سیاسی فرامحلی ،ماهند
ّ
ً
ادیان جهاهی و امپراتوریهای بزرگ ،اهسانها عمدتا با تاریخ و فرهنگ سرزمین محلی اود
ّ
هویت مییافتند .این وضع با مسلطشدن هاسیوهالیس بهطور کاموول تغییوور کوورد .فیوواهای
ّ
ّ
محلی فرهنگ ک وبیش فرو پاشید ،فرهنگ تملی» شد ،و قلمرو سرزمینی فرهنگ و هویت
به میزان زیادی گسترش یافت (گلمحمدی.)133 ،1393،
دهنده هویت ،به عناصر هویتساز ّ
در عصر جهاهیشدن ،عناصر شدل ٔ
ملیوت محوودود
همیشوهد؛ بلده عناصر هویووتبخش جهوواهی کووه موواهیتی فراموورزی دارهوود هیووز از عناصوور
قوام ٔ
دهنده هویت اهسان بهشمار میروهد .فرایند جهاهیشوودن وضووعیت را دگرگووون کوورده و

بهجرئت میتوان گفت در دهههای پایاهی قرن بیست و آغاز ٔ
سده بیستوید  ،هاسیوهالیسو
به هیچوجه تنها منبع فرهنگساز و هویتساز هیست (گلمحمدی.)135 ،1393،

با توجه به ماهیت تعاملی و مشارکتی رساهههووای اجتموواعی ،هویووتهووای قووومیای کووه در
درون یک کشور زهدگی میکنند ،میتواهند با زبان یا گویش قومی اود به تولید محتوا بپردازهد و
ّ
ٔ
اشاعه فرهنگ بومی ،ماهند پخش تراهههای محلی یا بیان مطالبات اود ،اقدام کنند.
به هشر و

هدت ٔ
مقاله حاضر شناسایی هقش رساهههای اجتماعی در وضعیت کنوهی هویتهای قومی
ایراهی بهلحاظ از بین رفتن این هویتها یا تداوم آهها در حالتهای مختلف اسووت .رسوواهههووای
اجتماعی اسباب تداوم هویتهای قومی ایراهی را فراه همووودهاهوود یووا در جهووت اسو ٔ
وتحاله ایوون
هویتها در یک فرهنگ جهاهی هقشآفرینی کردهاهد؟ این پرسش اصلی تحقیو حاضر است که
با توجه به هظریههای مطروحه در مبح جهاهیشدن و ماهیت تعاملی رساهههای اجتموواعی بووه
آن پاسخ داده میشود .معنای پنهان در پرسش فو این است که آیا هویتهووای قووومی ایراهووی از
امداهات و ویژگیهای رساهههای اجتماعی ،همچون تعاملیبودن در جهت بازتولید م لفووههای
فرهن ی و هویتی اود ،استفاده میکنند یووا مسووئله هویتهووای قووومی بووهطور ملموووس در ایوون
رساههها منعد همیشود؟ آیا رساهههای اجتماعی به هویتهووای قووومی ایراهووی ووو در طیفووی از
حالتهای مختلف از همزیستی فرهن ی تا گرایش به جداییطلبی قومی ووو را قوام میبخشند یووا
به حلشدن این هویتها در یک فرهنگ جهاهی ،کمک میکنند؟
به هظر میرسد که منابع کسب هویت در جهان کنوهی بهمراتب ،بیشتر از گذشته است و
محیط رساهههای اجتماعی به دلیل پلورالیس حاک بر آن،حداقل در ظاهر ،محیط مناسبی
برای شناسایی این منابع کسب هویووت اسووت .ایندووه هویووتهووای قووومیتی از میووان منووابع
مختلف کسب هویت ،بر هویت قومی اویش تیکید میکنند یا منابع هویتبخووش دی وور
ّ
ماهند هویت ملی ،هویت غربی و یا هویت جهاهی را اهتخوواب موویکننوود ،از جملووه موووارد
موردبح در مطالعه حاضر است .توجه به اه یزههای هویتهای قومی در تولید محتوووای
بومی ،ح جداییطلبی و ایزولهشدگی این هویتها ،توجه به هقش و کووارکرد رسوواهههای
اجتماعی ،از جمله مواردی است که در رابطه با س ال اصلی مطالعه ،بررسی میشود.
ٔ
پیشینه تحقیق
.2

در زمینه هویتهای قومی و اینترهت بووهطور عووام و رسوواهههای اجتموواعی بووهطور اوواص،
تحقیقاتی صورت گرفته است که به برای از آهها اشاره میشود:
ساروااهی و رضاییقادی ( )1390در پژوهش اود با عنوان تتیریر استفاده از اینترهووت
در هویت قومی؛ مورد مطالعه جواهان  »18-28تیریرات استفاده از اینترهت در هویت قومی
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را شناسایی کردهاهد .در این تحقیو ،که از روش پیمایش استفاده شووده اسووت ،تعووداد افوراد
هموهه  384هفر از کاربران بین  28-18سووال شووهر تهوران اسووت .محققووان بووه ایوون هتیجووه
ّ
رسیدهاهد که کاربران قومی هرچه بیشتر از اینترهت استفاده موویکننوود دارای تعلقووات قووومی
بیشتری میشوهد.
شاوردی و حیدری ( ،)1392در پژوهش اود با عنوان تشبدههای اجتماعی مجازی و
قومیت؛ فرصتها و تهدیدهای پوویشرو» در پووی روشوونکردن ابعوواد گووروههووای قووومی در
شبدههای اجتماعی و همچنین فرصتهاییکه استفاده از این شبدهها میتواهد برای هویت
ّ
و امنیووت ملووی بووهدهبال داشووته باشوود ،برآمدهاهوود .روشتحقیووو در ایوون مطالعووه روش
تحلیلمحتوای کیفی است .یافتووههووای تحقیووو گویووای آن اسووت کووه بازهمووایی فرهنووگ و
مطالبات قومی ،افزایش توان و امدان بسیج قومی ،پیوهد اعیای قووومی در هقووا مختلووف
جهان ،مه ترین کارکردهای شبدههای اجتماعی در ٔ
حوزه قومیت است.
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سند اج بال روکیچ ( )2002در مقالهای با عنوان تمتعلو به فیاهای جغرافیایی ،قومی
و اینترهت» و با استفاده از روش پیمایش در رابطه با روابووط اجتموواعی آهالیوون و آفالیوون در
ٔ
جامعه آماری اود ،که شامل هفت منطقه از ل آهجل اسووت ،تحقیقووی اهجووام دادهاهوود.
هتایج تحقیو آهها هشان داد که تفاوتهای قومی در فیای مجازی کمتر مطرح میشود.
ً
ً
پژوهش ران تواهستهاهد با روشهای عمدتا پهناه ر (ماهند پیمایش) در هموهههای هسووبتا
ً
وسیع ،بح تیریرات اینترهت بر قومیتها را تحلیل کنند .بووا توجووه بووه عموور تقریبووا کوتوواه
اینترهت بهطورعام ،و رساهههای اجتماعی بووهطورااص ،در مقایسووه بووا سووایر رسوواههها ،و
همچنین فقر هسبی منابع و تحقیقات داالی در رابطووه بووا ایوون رسوواهههووا ،بووهویژه در مووورد
اسووتفاده اقوووام از رسوواهههووای مووذکور و تبعووات آن ،تحقیقووات ارائووه شووده از سووودمندی
منحصربهفردی براوردار هستند.

از هظر روششناسی ،وجه غالب این تحقیقاتّ ،
کمی و پیمایشی است و از پرسشهامووه

بهعنوان ابزار تحقیو اسووتفاده شووده اسووت .روش پیمووایش موویتواهوود مشوودل دسترسووی بووه
هموهههای وسیع را برطرت کنوود و از هظوور مسووائل آموواری و تعمووی دهووی از قوودرت بووا یی
براوردار است .اما برای تحقیقی با ماهیت تحقیو حاضر بهتر اسووت از روشهووای کیفووی

ماهند مصاحبههای عمیو و یا مصاحبه با هخب ان و همچنین روشهای آیندهپژوهاهووه ماهنوود
روش دلفی هیز استفاده کرد.
 .3مبانی نظری

برای پردااتن به مفهوم هویتهای قومی ابتدا باید به طرح مفهوم هویت پرداات .هویت،
میتواهد فردی یا اجتماعی باشد .هویت فردی ،ویژگیهای منحصر به هر فرد از ویژگیهای
راتی تا ویژگیهای اکتسابی را دربرمیگیرد .هویت اجتموواعی بووه آن دسووته از ویژگیهووایی
ّ
اطال میشود که گروهی ااص ،ماهند افراد یک قوم ،پیروان یک مذهب ،یک ملت و ...را
از دی ران متمایز و با اود همسان میکند.
زیمل از جمله جامعهشناساهی است کووه بووه اهمیووت تشووابه و تفوواوت در در جوامووع
بشری ،میپردازد .او میگوید:
اهمیت عملی اهسانها برای یددی ر به ٔ
وسیله تشابهات و تفاوتها در میان آههووا تعیووین میشووود.
اهدازه تفاوت مه است .در اشدال ّ
تشابه بهعنوان واقعیت یا گرایش به ٔ
متغیرتر ،هر دو اصول مهو
ٔ
توسعه دروهی و بیروهیاهد .در واقع ،تاریخ فرهنگ بشر میتواهد بهعنوان تاریخ کشوومدشها و
هر
تالشهای مسالمتآمیز بین هر دو در شود (زیمل30 ،1950،؛ بههقلاز جندینز.)23 ،1397 ،

ٔ
واسطه سهی بودن در ویژگیهای فرهن ی مشتر  ،که آنهووا را
بخشهایی از جمعیت به
از دی ر بخشهای آن جمعیت جدا میکند ،گروههای قومی را تشدیل میدهند .قومیتهووا
ً
در چارچوب هویتهای اجتماعی دستهبندی میشوهد و معمووو بوور جنبو ٔوه اکتسووابیبودن
م لفههای تشدیل ٔ
دهنده آهها تیکید میشود .به اعتقاد ماک

وبوور ،ایوون گروههووای اهسوواهی

دارای باورهای رهنی به اجداد مشتر هستند؛ بوواوری کووه دلیوول آن میتواهوود شووباهتهای
فیزیدی ،شباهت در رسوم ،حافظه و ااطرات مشووترکی باشوود کووه در کوووت و سوودوهت بووا
یددی ر داشتهاهد .تعلو به یک گروه اویشوواوهدی متفوواوت اسووت و در گووروه اایوور ّ
تعهود
اجتماعی بسیار بیشتری بین اعیا وجود دارد (برتون.)235 ،139۶ ،1
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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ٔ
تمایزدهنده گروههای قومی از یددی ر اسووت .افوراد
ویژگیهای فرهن ی مشتر عامل
ً
گروههای قومی ،این تمایزات را فرامیگیرهد :تتفاوتهای قومی تمامووا فراگرفتووه میشوووهد؛
هرچند گاهی ممدن است طبیعی به هظر برسند» (گیدهز .)309 ،1383 ،یعنی اگوور فووردی
ّ
ُ
اود را کرد میداهد ،این تعلو در عال واقع ،بیشتر از آهده تحتتیریر هژادی اوواص باشوود،
متیرر از فرهنگ و هوعی جامعهپذیری ااص است که فرد در معرت آن قرار گرفتووه اسووت و
بهاینواسطه اود را از سایرین متمایز میداهد .اصطالح قومیت ،بر تمووایز میووان گروهووی از
ٔ
واسطه م لفههای هویتبخووش ویووژه د لووت دارد .ایوون اصووطالح
اهسانها با گروه دی ر به
ّ
متیمن تفاوت میان گروههای قومی است؛ بهگوههای که اعیای این گروههووا بوور هویووت و

اهحصار اود بر آن تیکید دارهد (کوهن19۶9 ،؛ بههقلاز باهد .)4 ،2005 ،
 .3-1هویتهای قومی ایرانی و مسئله همگرایی با ملیت
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ً
ایران سرزمینی است با تنوع قومیتی هسبتا زیاد .اقوام مختلف ،با ویژگیهای فرهن ی ااص
اود در طول تاریخ در ایوون حو ٔ
ووزه جغرافیووایی پهنوواور در کنووار یدوودی ر زهوودگی کردهاهوود.
مه ترین گروههای قومی در ایران را اقوووام فووارس ،توور  ،عوورب ،بلوووت و توورکمن ،تشوودیل
میدهند (قاسمی ،اورشیدی و حیدری.)77 ،1390 ،
ّ
هم رایی یا عدم هم رایی اقوام ایراهی با هویت ملی ،موضوووع مووورد مناقشووهای اسووت .هتووایج
برآمده از پژوهشها هشان میدهد میزان این هم رایی در اقوام ایراهی یدسان هیست و دارای هوسووان
ّ
است :تتحقیقات اهجام شده در زمینه سنجش میزان تعلو ملی در بین اقوام گوهوواگون کشووور هشووان
ّ
میدهد که اگرچه میزان هویت ملی در بین همه اقوام به یک میوزان هبوووده و دارای مقووداری هوسووان
میباشد ،ولی در بین همه اقوام قوی ،متوسط و یا با است» (همان.)75 ،1390 ،
وجود هیروهای گریز از مرکز در اقوام ایراهی ،بهویژه در آندسووته از اقوووام کووه در هووواحی
ّ ّ
مرزی ساکن هستند ،موضوع قابلتیمل دی ری در میزان تعلو ملی این اقوام است.
بههرروی ،دراصوص هم رایی یا عدمهم رایی اقوام ایراهی اجماع هظری وجود هدارد.

اما به هظر میرسد که م لفههایی ماهند زبان مشتر (زبووان معیووار) ،مووذهب و ...در پیوهوود
اقوام ایراهی با ّ
ملیت هقش داشتهاهد؛ هرچنوود کووه در مووورد میوزان آن و مقوودار اسووتحدام آن
همیتوان به صورت هظری به صدور حد پرداات.

 .3-2رسانههای اجتماعی

اصلت تعاملیبودن رساهههای اجتموواعی ،1کووه بخشووی از رسوواهههووای هوووین ارتبوواطی و
اطالعاتی هستند ،این رساههها را از رساهه های ارتبا جمعی ،ماهند تلویزیون ،که فاقد این
ویژگی هستند ،متمایز میکند .رساهههای اجتماعی به کاربران این امدان را میدهد کووه بووه
برقراری ارتبا دوسویه بپردازهد و برای اولینبار در تاریخ رساههها ،هر شهروهوود بتواهوود بووه
ٔ
عالقه اود بپردازد .شناات مفهوم اصطالح رساهههای اجتماعی
تولید و هشر محتوای مورد
و گسترش این تدنولوژی برای متخصصان ،داهشپژوهان و مربیان روابط عمومی ،ضروری
است .بهدلیل تغییرات مداوم در فناوریها ،اصووطالح رسوواهههووای اجتموواعی بووهطور دائو
درحالتغییر است و برای فه آن میباید تالش کرد (موشن ،ه و لیچ.)3 ،201۶ ،
 .3-3نظریههای متضاد در باره جهانیشدن

ً

دو رویدرد کلی متیاد در رابطه با ٔ
پدیده جهاهیشدن وجود دارد .در یک رویدرد که معمو
ٔ
پدیده مذکور جهاهیسازی هام میگیرد ،بر این هدته تیکید میشود که جهان به
در منطو آن،
سمت یددستی فرهن ی و هووویتی موویرود .رویدوورد دی وور ،در عووین اعتقوواد بووه گسووترش

یدساهیها در جهاهیشدن وجود اهواع جدیدی از صووور تفوواوت فرهن ووی و هووویتی کووه در
جهان جهاهیشده تداوم مییابد ،را اهدار همیکند.
هظریه امپریالیس فرهن ی بر یددستی جهان در جهاهیشدن پای میفشووارد امووا هظریووهٔ
ٔ
دیالدتیک ااص و عام به چنین شدت و کیفیتی معتقد هیست .مبحو اینترهووت و بووه تبووع،
ٔ
درباره جهوواهیشوودن قورار موویگیوورد .ایوون
رساهههای اجتماعی در درون رویدردهای هظری
ٔ
ٔ
رساهه جهاهی تنها بهعنوان یک متغیر که میتواهد در پروسه جهاهیشدن هقش داشته باشوود،
بررسی میشود هه بهعنوان اینهمان جهاهیشدن یا تنها عامل آن.

ٔ
نظریه امپریالیسم فرهنگی
.3-3-1

ً
ٔ
هظریه امپریالیس فرهن ی ،داعیهدار این تبیین از وضووعیت جهوواهیشوودن اسووت کووه تقریبووا

تمامی تفاوتهای فرهن ی و هویتی در دل یک فرهنگ عام جهانشمول ،که همان فرهنووگ
ً
غرب است ،حل اواهند شد .این موج چنان عظی و هیرومند است که معمو با مقوواومتی
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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جدی روبهرو همیشود .مقاومت فرهنگها و اردهفرهنگهای اوواص موجووود در جوامووع
مختلف اغلب با شدست روبهرو میشوهد و در برای موارد ه فرهنگهای مختلف بدون
هیچ مقاومتی در برابر فرهنگ جهاهی تسلی میشوهد .حتی ضدفرهنگهووا و فرهنووگهووای
ٔ
مقابله م رر و کارآمد با امپریالیس فرهن ی هوواتوان هسووتند و دیوور یووا زود در
مقاومت هیز از
فرهنگ جهاهی ادغام و یووا بووه حاشوویه راهووده موویشوووهد (اسوودلیر302 ،1998 ،؛ بووههقلاز
گلمحمدی.)142 ،1393 ،
این رویدرد در راستای مفهومی که آن را امریداییشدن جهان میهامند ،هیووز قابلتوجووه
اسووت .آمریدوواییشوودن جهووان ،کووه بوور مبنووای گسووترش فرهنووگ تووودهای ق ورار دارد ،بوور
یدسانسازی جهان بر اساس ارزشهووا و هنجارهووای سووطحی و ّ
تنزلووی هظووام اجتموواعی و
ً
اقتصادی امریدا استوار است .فرهنگ عامه امریدا ظاهرا تمووام عناصوور هووامطلوب فرهنووگ
تودهای را در بردارد:
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ً
از آنجا که فرهنگ تودهای به اعتقاد عموم از تولید و مصرت اهبوه کا ها هاشی شدهاسووت ،تقریبووا
ٔ
جامعه ایوون کشووور یووک جامعو ٔوه سوورمایهداری
میتوان امریدا را مام فرهنگ تودهای داهست؛ چون
ٔ
است که با این فرایندها در ارتبووا اسووت .فرهنووگ تووودهای تووا آنحوود از جامعووه امریدووا هشووئت
گرفتهاست که اگر این فرهنگ یک اطر تلقی شود آنوقت امریداییسووازی هیووز بایوود یووک اطوور
محسوب شود (استریناتی.)4۶–47 ،1388 ،

بر اساس این رویدرد هظری ،تفاوتها از میان میروهد و جهان یدسره در درون فرهنگ
غربی ،که متیرر از منطو هظام سرمایهداری است ،حل میشود .بح رساهههای اجتموواعی
را هیز میتوان در چارچوب این رویدرد هظووری مووورد تیموول قورار داد .در چووارچوب همووین
رویدرد میتوان به بح رساهههای اجتماعی هیز پرداات؛ بهاینصورت که این فناوریهووا
ّ
هیز چیزی جدا از منطو سرمایهداری برای یدسانسازی جوامع و تسلط هرچه بیشتر بر آنها
هیستند .ویژگیهای تعاملی و مشارکتی بودن در ایوون رسوواهههووا ظوواهری هسووتند و در واقووع
همیشود از این ویژگیها در برابر ار ٔ
اده معطوت به یدسانسووازی جوامووع در جهوواهیشوودن،
بهطور م رر استفاده کرد.

ٔ
نظریه دیالکتیک خاص و عام
.2-3-3

در جهاهیشدن فرهنگٔ ،
داعیه تمامی صاحبهظران بر یدسانشدن فرهنگ تمامی هقا دهیووا و
ٔ
ٔ
یدسره جهان و از بووین رفووتن
یدسره تفاوتها هیست .بر اساس این رویدرد ،یدسانشدن
حل

تمامی تفاوتها سادهکردن مسئله است .در این بین ،از جمله هظریههایی که قابلطرح اسووت،
هظریه دیالدتیک ااص و عام است .در این هظریه تیکید میشود که میان امر ااص و امر عام
در جهاهیشدن ،یک ر ٔ
ابطه دیالدتیدی وجود دارد .به این معنووا کووه در جهوواهیشوودن در عووین
ایجاد عامهای فرهن ی جهاهی ،ااصهووای فرهن ووی بهگوهووهای از قوودرت تووداوم براوووردار
ٔ
هظریه دیالدتیووک اوواص و عووام،
میشوهد .رولن رابرتسون ،1هظریهپرداز جهاهیشدن و واضع
بخش عمدهای از واکنشها و اهدرکنشهای فرهن ی در جهان معاصوور را سرچشوومه گرفتووه از
دیالدتیک ااص و عام میداهد .به هظر او ،هیروهای ادغامگر و هم ونآفرین ،مدمل هیروهای
تفاوتزا هستند و جداییهاپذیرهد (بههقل از :گلمحمدی.)143 ،1393 ،
ّ
بر مبنای این داعیه ،فرهنگهای ااص ماهند فرهنگهای بووومی و محلوی میتواهنوود از
طریو فرایند جهاهیشدن ،اود را عام و جهاهی کنند .ااصهای فرهن ی از طریو ّ
توسل به
ٔ
توسعه اود بر میآیند .در ایوون رابطووه میتوووان بووه
ارزشهای عام جهاهی ،در صدد تداوم و
برای از اقوام اشاره کرد که وقتی از سوی دولت–ملتها مورد تبعوویق قورار میگیرهوود ،بووه
ههادهای حقو بشری مراجعه میکنند .حقو بشر ،جهاهی و عام اسووت .اقلیتهووایی کووه
ٔ
واسطه مقامات دولتی اود به حقو جهاهی بشر م ّ
توسل میشوهد تا وضع اود را بهبووود
بی
ّ
ٔ
بخشند؛ بومیاهی که میکوشند با ّ
واسطه شبدههای فراملوی،
توسل به ارزشهای جهاهی و به
حمایتهای جهاهی برای تقاضاهای اود کسب کنند؛ و زهاهی که مشدالت زهدگی اود را
در قالب اصول فمینیس طرح میکنند؛ در واقع در صدد عامکردن امر ااص هستند (آلبرو،
142 ،199۶؛ بههقلاز گلمحمدی.)1393 ،1393 ،
بازسازی کا های فرهن ی بهگوهووهای قابوولطرح در سووطع عووام یووا جهوواهی ،میتواهوود
ٔ ّ
اهه محلی با
مصداقی برای عامکردن امر ااص باشد .بهعنوان مثال ،میتوان از اجرای یک تر
گویش مازهدراهی در سبک موسیقی پاپ اشاره کوورد .عووامکردن اموور اوواص در ایوون هظریووه
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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ّ
بهمعنای احیاء فرهنگهای ٔ
بسته سنتی هیست؛ بلده فرهنگهای محلی در وضعیتی متفاوت کووه
حاصل تیریرگذازی و تیریرپذیری از فرهنگ جهاهی است ،قرار میگیرهد و اود را عام میکنند:

ّ
ً
البته احیای امر محلی و ااص و بازسازی تفاوت و تنوع ،بووه هوویچوجووه صوورفا بووهمعنای احیووای
ّ
فرهنگهای محلی و فیاهای بسته فرهن ی هیست .در این فرایند ،فرهنگهای معین اوواصبودن
ّ
ّ
اود را با بومی و محلیکردن اشدال فرهن ی فراملوی و جهوواهی ،بازتولیوود موویکننوود (اسوومارت،
144 ،1993؛ بههقلاز گلمحمدی.)145 ،1393 ،

در ااصکردن امر عام ،ایوون بحو مطوورح میشووود کووه عناصوور فرهن ووی جهوواهی در
بسترهای فرهنگهای بومی و محلووی ،فهو و در موویشوووهد .هوووع دی ووری از دیالدتیووک
عام/اوواص یووا جهوواهی/محلی ،اوواصکردن اموور عووام یووا اوواصکردن عووامگرایووی اسووت.
ااص کردن امر عام حدایت از آن دارد که براالت هظر پژوهش ران معتقد بووه امپریالیسو
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فرهن ی ،هشاههها و عناصر فرهن ی بهسادگی منتقل همیشوهد و کا های فرهن ی فرهنووگ
ً
جهاهی معمو رهگوبوی بسترهای فرهن ی ااصی را که در آنجا مصرت میشوهد به اود
میگیرهد .در و دریافت فرهنگ جهوواهی بسووترمند اسووت و درچووارچوب فرهنووگ اوواص
تحول مییابد .در واقع همادهای فرهن ی عام بووهواسو ٔ
دریافتکننده تعدیل و ّ
وطه تاریخهووای
ّ
محلی و بسووترهای فرهن ووی اوواص ،پووا یش میشوووهد (دالبووی147 ،1999 ،؛ بووههقلاز:
گلمحمدی.)144 ،1393 ،
فرهنگ های بومی ،عناصوور فرهنووگ جهوواهی را در بسووتر اووود ،معنووا میکننوود .هظریووه
دیالدتیک ااص و عام معتقد به وجود پلورالیس فرهن ووی در دوران جهوواهیشوودن اسووت.
فرهنگها در کنار یددی ر قورار میگیرهوود ،از هو متوویرر میشوووهد ،امووا هووابود همیشوووهد.
ّ
تدیالدتیک جهاهی/محلی حاکی از آن است در جهان معاصر فرد میتواهد در رستوراهی در
مسدو یا توکیو مکدو هد بخورد ،بدون آنکووه بووه یووک امریدووایی تبوودیل شووود» (کومووار،
194 ،1995؛ بههقلاز :گلمحمدی.)14۶ ،1393 ،
با توجوه بووه هظریووههووای مطرحشووده دراصوووص جهاهیشوودن و هیووز ماهیووت جهوواهی
رساهههای اجتماعی که در این تحقیو در دل هظریههووای جهاهیشوودن جووای دارهوود ،موودل
مفهومی به شرح شدل شماره ( ،)1ارائه میشود.

از بین رفتن
هو یتهای قومی

یا این احتمال وجود دارد

رساهههای

همزیستی

اجتماعی

فرهن ی
تداوم

یا این احتمال وجود دارد

هو یتهای قومی
جداییطلبی
قومی

شدل  .1مدل مفهومی مناقشات هظری

اهتظار میرود در عال واقع ،یدی از حالتهای متصور در مدل مفهومی فووو بووهوقوع
پیوسته باشد که تحقیو حاضر با توجه به مفروضات هظری مطروحشده و هوع روششناسووی
اود در صدد پاسخ ویی به آن است.
 .4روش پژوهش

روش پژوهش ،تابع هدت تحقیو است .در این تحقیو برای پی بردن به عمو ٔ
پدیده تحقیو ،از
روش کیفی استفاده شده است .در همین راستا ،روش مصو ٔ
واحبه عمیووو بووا هخب ووان آشوونا بووه
موضوع تحقیو ،برگزیده شده است .پژوهش ران مصاحبه عمیو را بهعنوان استراتژی کلی یا از
میان چند روش موجود بهعنوان یدی از روشهای جمعآوری دادهها استفاده میکند (مارشووال

و راسمن .)111-112 ،138۶ ،1به این منظور ،با استفاده از هموههگیری هظری ،با یازده اسووتاد
ٔ
مصاحبه عمیووو اهجووام شووده اسووت:
مردمشناسی ،جامعهشناسی و علوم ارتباطات اجتماعی،

تدر هموههگیری هظری ،محقو برای دستیابی به مقووو ت عینووی ،کووه مبو ّوین هظریووه باشووند ،بووه
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

.
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اهتخاب هموههها دست میزهوود .مووال پایانیووافتن هموهووهگیری در ایوون روش ،اشووباع هظووری
مقو ت است» (استراس و کاربین1999 ،؛ بههقلاز :ابارری و میالهووی.)100–101 ،1384 ،
بر این اساس ،مصاحبه با هخب ان ،زماهی ااتمه مییابد که پاسخها مشابه یددی ر و تدوراری
شوهد .همچنین برای تجزیهوتحلیل دادهها از هرمافزار مد کیودا  10استفاده شده اسووت .بووه
این ترتیب که ابتدا مصاحبهها بر روی هرمافزار پیاده شده و پ از تفدیک دادههای موورتبط بووا
موضوع تحقیو از سایر دادهها ،به تجزیهوتحلیل آنها پردااته و هتایج در قالب اوشهبندی از
ً
مقو ت و زیرمقو ت و روابط آهها ارائه شده است .این پژوهش ،راتا کیفووی اسووت امووا بورای
تدقیو بیشتر ،فراواهی و درصد مقو ت در چارچوب منطو تحقیقات کیفی ارائه شده است.
 .5یافتههای تحقیق

در این بخش ،ماحصل مصاحبه با هخب ان در قالب اوشههایی به همایش گذاشته میشود
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که متشدل از مقو ت و مفاهی مرتبط با آههاست و برای تدقیو بیشتر از جووداول فراواهووی و
درصد مفاهی هر یک از مقو ت استفاده شده است .در ههایت ترسی روابط میان مقو ت
و تفسیر آن ارائه میشود.

شکل  .2نمای کلی از مقوله حفظ هویت اقوام/جهانیشدن و مفاهیم ذیربط

جدول  .1فراوانی و درصد مفاهیم مقوله حفظ هویت اقوام/جهانیشدن
حفظ هویت اقوام/جهانیشدن
ٔ
توسعه ارتباطات برقوام اقوام
هقش
رساهههای اجتماعی بهعنوان یدی از ابزارهای تحدی هویت
ٔ
دوگاهه رساهههای اجتماعی
کارکرد
مجالی برای هویتجویی قومی
بازتولید م لفههای قومی
تقابل رساهههای ماکرو با رساهههای اجتماعی
اودیابی به روز هویتی اقوام
امپریالیستیهبودن حوزه اینترهت
هقش قوامدهندگی شبدههای اجتماعی به اقوام
قدرتمندشدن مخاطب
بومیکردن هنرهای جدید
هاتواهی رساهههای اجتماعی در تغییر هویت
تحدی پیوهدهای دروهی اقوام
تحدی هویت قومی
جمع

فراوانی
1
1
7
1
۶
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2۶

درصد
3/84
3/84
2۶/92
3/84
23/07
3/84
3/84
3/84
3/84
3/84
3/84
3/84
3/84
7/۶9
100

ٔ
دوگاهه رساهههای» اجتماعی با  2۶/92و سپ تبازتولید م لفههای قومی» بووا
تکارکرد
 23/07و پ از آن تحدی هویت قومی با  7/۶9دارای با ترین درصد هسووتند و مفوواهی
دی ر از ارزش یدساهی براوردار هستند .بدینمعنا که رساهههای اجتماعی وضعیتی دوگاهه
برای اقوام ایراهی ایجاد کردهاهد؛ یعنی از یکسو سبب حفظ و تحدووی هویووت قووومی آههووا
شده و از سوی دی ر در برای از جنبههای فرهنگ جهاهی ،آهها را از اود متیرر کردهاهد.

شکل  .3نمای کلی از مقوله همزیستی فرهنگی اقوام با فرهنگ جهانی و مفاهیم ذیربط
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ٔ
مقوله همزیستی اقوام با فرهنگ جهانی
جدول  .2فراوانی و درصد مفاهیم
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همزیستی فرهنگی اقوام با فرهنگ جهانی

فراوانی

درصد

دموکراتیزهشدن مطالبات قومی
ر ٔ
ابطه فعال و مسالمتجویاهه با دی ری جهاهی

1

8/33

1

8/33

تساهل و مدارا در رساهههای اجتماعی

3

0/25

ارتبا مستقی و غیرفیزیدی در رساهههای اجتماعی

1

8/33

هاکافی بودن رساهههای اجتماعی برای همزیستی با فرهنگ جهاهی

1

8/33

همزیستی فرهن ی به واسطه استفاده از رساهههای اجتماعی

1

8/33

آگاهی از سایر فرهنگها در عین حفظ فرهنگ اود

1

8/33

همزیستی فراسرزمینی

1

8/33

تیریر غنای فرهن ی بر همزیستی

1

8/33

پذیرش و رد بخشهایی از فرهنگ جهاهی

1

8/33

جمع

12

100

تتساهل و مدارا در رساهههای اجتماعی» با  0/25دارای بیشترین درصد اسووت و سووایر
مفاهی از ارزش یدسان براوردارهد .مفاهی مذکور هشان ٔ
دهنده وجود همزیستی فرهن ووی
در رساهههای اجتماعی با دی ری جهاهی میباشند .اما رساهههای اجتموواعی فقووط یدووی از
ابزارهای تحقو همزیستی هستند.

شکل  .4نمای کلی از مقوله همزیستی اقوام با ّ
ملیت و مفاهیم ذیربط

ٔ
مقوله همزیستی اقوام با ملیت
جدول  .3فراوانی و درصد
همزیستی اقوام با ملیت

فراوانی

درصد

مطالبهجویی مدهی در فیای آهالین

3

33/33

وجود همزیستی میان اقوام در تاریخ ایران

1

11/11

هویت ره ین کماهی در رساهههای اجتماعی

1

11/11

هاکافیبودن رساهههای اجتماعی در جهت ایجاد همزیستی با ملیت
ٔ
همزیستی با ّ
واسطه استفاده از رساهههای اجتماعی
ملیت به

2

22/22

1

11/11

تیکید اقوام بر اشتراکات ملی

1

11/11

جمع

9

100

مفهوم تمطالبهجویی مدهی» در فیای آن ین  33/33را به اود ااتصاص داده اسووت
و پ از آن تهاکافیبودن رساهههای اجتماعی در جهووت ایجوواد همزیسووتی بووا ّ
ملیوت» بووا
 22/22درصد آمده است و مابقی مفاهی از ارزش برابووری ،براوووردار هسووتند .در فیووای
آهالین پردااتن به طرح مطالبات اقوام ایراهی بیشتر از آنکه حالت اصماهه به اود ب یوورد،
به شدلی مدهی ،مطرح میشود .بنابراین ،رساهههای اجتماعی بهگوههای سووبب همزیسووتی
اقوام ایراهی با ّ
ملیت شدهاهد .اما با این وجود ،رساهههای اجتماعی بورای ایجوواد همزیسووتی
میان اقوام ایراهی با ملیت ،بهتنهایی کافی هیستند و ههادهای دی ر باید در این زمینه اقدامات
زم را اهجام دهند.

شکل  .5نمای کلی از مقوله نقش محدود رسانههای اجتماعی بر جداییطلبی قومی و مفاهیم ذیربط
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ٔ
مقوله نقش محدود رسانههای اجتماعی بر جداییطلبی قومی
جدول  .4فراوانی و درصد
نقش رسانههای اجتماعی بر جداییطلبی قومی
ٔ
رساهه ملی
بازهمایی هادرست اقوام در
عدم دیدهشدگی اقوام در رساهههای رسمی
برتری عواملی فراتر از رساهههای اجتماعی در جداییطلبی قومی
ضعف ملتسازی در ایران
ضعف حاکمیت در بهرهوری از فیای مجازی
تیریر مشدالت اقتصادی بر احساسات ضد ملی
دولت-ملتسازی مبتنی بر اجبار در ایران
ٔ
دوگاهه رساهههای اجتماعی در مورد جداییطلبی
کارکرد
ٔ
کارکرد دوگاهه شبدههای اجتمایی در مورد ایجاد گرایشهای گریز از مرکز
عدم تفو سیاستهای یدسانسازی
عدم تیریر رساهههای اجتماعی بر جداییطلبی
جمع

فراوانی
1
4
9
3
1
1
1
1
1
2
1
25

درصد
0/4
0/1۶
0/3۶
0/12
0/4
0/4
0/4
0/4
0/4
0/8
0/4
100

مفهوم تبرتری عواملی فراتر از رساهههای اجتماعی در جداییطلبووی قووومی» بووا 0/3۶
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درصد و سپ مفهوم تعدم دیدهشدگی اقوام در رساهههای رسمی» با  0/1۶درصد و پ از
آن تضعف ملتسازی در ایران» با  0/12بیشترین درصدها را به اود ااتصاص دادهاهوود و
ً
مابقی مفاهی تقریبا از ارزش برابر براوردار هستند و این بدان معناست اگر در بخشهایی
از هویتهای قومی گرایشهایی برای جداییطلبی وجود دارد دلیوول اصوولی آن رسوواهههای
اجتماعی هیستند بلده عواملی اارج از رساهههای اجتماعی در تحقو آن دایل میباشند.

شکل  .6نمای کلی از مقوله بازاندیشی در اقوام و مفاهیم ذیربط

جدول  .5فراوانی و درصد مفاهیم مقوله بازاندیشی در اقوام
بازاندیشی در اقوام
مسخ فرهنگ دی ری شدن
رساهههای اجتماعی بهعنوان یدی از ابزارهای بازاهدیشی
تیریر گفت وهای افقی در رساهههای اجتماعی در باز اهدیشی
تیریر بازاهدیشی بر تلفیقیشدن فرهنگها
شدستهشدن حبابهای تبلیغاتی
ٔ
واسطه بازاهدیشی
تیعیف تعصبات به
هاکافی بودن رساهههای اجتماعی بر ایجاد بازاهدیشی
تحقو بازاهدیشی در آگاهی اقوام
ٔ
دوگاهه شبدههای اجتمایی در مورد ایجاد گرایشهای گریز از مرکز
کارکرد
ایجاد بازاهدیشی به واسطه سرچینگ در شبدههای اجتماعی
جمع

فراوانی
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
11

درصد
9/09
9/09
9/09
9/09
9/09
18/18
9/09
0/4
9/09
9/09
100

ٔ
واسطه بازاهدیشی» با  18/18بووا ترین درصوود را بووه اووود
مفهوم تتیعیف تعصبات به
ااتصاص داده است و مابقی مفاهی از ارزش برابر براوردار هستند .رساهههای اجتموواعی
در بازاهدیشی در ٔ
زمینه تعصبات قومی م رر هستند هر چند که تنها عامل این امر هیستند.

شکل  .7نمای کلی از مقوله انگیزه کمرنگ اقوام درجهت مقاومت در برابر فرهنگ جهانی
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ٔ
مقوله انگیزهٔ کمرنگ اقوام در جهت مقاومت در برابر فرهنگ جهانی
جدول  .6فراوانی و درصد مفاهیم
انگیزه کمرنگ اقوام درجهت مقاومت در برابر فرهنگ جهانی
وجود اودآگاهی در برابر فرهنگ جهاهی
وجود قابلیت مقاومت در رساهههای اجتماعی
مقاومت در برابر جهاهیشدن
عدم وجود سواد رساههای زم برای مقاومت در برابر فرهنگ جهاهی
عدم مقاومت در برابر مواهب جهاهی
محدود بودن فرهنگ جهانستیزی در شبدههای اجتماعی
عدم مقاومت در برابر جهاهیشدن
جمع

فراوانی
1
2
1
1
1
1
1
8

درصد
12/5
0/25
12/5
12/5
12/5
12/5
12/5
100

مفهوم توجود قابلیت مقاومت در رساهههای اجتماعی» با  0/25با ترین مقوودار را بووه
اود ااتصاص داده است و مابقی مفاهی از ارزش برابر براوردار هستند .ایوون اموور هشووان
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ٔ
مقوله انگیزه کمرنگ اقوام در جهت مقاومت در برابر ملیت
شکل  .8نمای کلی از

ٔ
مقوله انگیزه کمرنگ اقوام در جهت مقاومت در برابر ملیت
جدول شمارهٔ ( .)7فراوانی و درصد مفاهیم
انگیزه کمرنگ اقوام در جهت مقاومت در برابرملیت
اودآگاهی محدود در برای از اقوام
تحدی تعلقات قومی از طریو احیای هوستالژی
محدودبودن گرایشهای گریز از مرکز در اقوام
ّ
تدثرگرا بودن رات شبدههای اجتماعی
محدود بودن میزان مقاومت اقوام در برابر ملیت
محدودبودن ملتستیزی در اقوام
عدم مقاومت در برابر ملیت
جمع

فراوانی
1
1
1
1
2
1
3
10

درصد
8/33
8/33
8/33
8/33
1۶/۶۶
8/33
0/25
100

مفهوم تعدم مقاومت اقوام در برابر ّ
ملیت» با  0/25و پو از ان مفهوووم تمحوودودبودن
میزان مقاومت اقوام در برابر ّ
ملیت» با  1۶/۶۶با ترین میزان را به اود ااتصاص دادهاهد و
مابقی مفاهی دارای ارزش برابر هسووتند کووه بیووانگوور مقاومووت کو رهووگ اقوووام ایراهووی در
رساهههای اجتماعی در برابر ّ
ملیت است.
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شکل  .9نمای کلی از وضعیت و روابط میان مقوالت

 .5-1تفسیر روابط بین مقوالت

در وضعیتی که اقوام ایراهووی از رسوواهههای اجتموواعی اسووتفاده میکننوود دو حالووت ،بووهطور
ٔ
واسطه اسووتفاده از رسوواهههای مووذکور ،اسووباب
همزمان رخداده است .از طرفی این اقوام به
تداوم م لفههای هویتی اویش را فراه کردهاهد .رسوواهههای اجتموواعی ،بووه آههووا مجووال و
امداهی داده است که در فیای عمومی به طرح ّ
منیت ،اواستهها و مطالبات مدهی و تیکید
بر م لفههای اویشتن اویش بپردازهد؛ امداهیکه پیشتر و در چنین سطع و دبوردی وسوویع

برای آهها وجود هداشته است .رساهههای اجتماعی بهدلیل رات تدنولوژیک اود ،کاربران را

قدرتمند میکنند .محیط رساهههای اجتماعی براالت رساهههای پخش وسیع ،1که مبتنی
بر ارسال پیام هایی مشابه از منبع محدود برای مخاطبان هامحوودود ،پراکنووده و هوواهم ن بووه
قصد یدسانسازی و هم نی آنها بووود ،هیسووت .محوویط رسوواهههای اجتموواعی ،مبتنووی بوور
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جستوجو ،بازهشر اطالعات و تولید اطالعات توسط کاربران پراکنووده و هوواهم ن اسووت.
ّ
وجود تدثر و تعدد آراء در محیط رساهههای اجتماعی امری طبیعی بههظر میرسد و بههمین
دلیل محیط رسوواهههای اجتموواعی ،آنگوههکووه هظریووهپردازان مارکسیسووت موودعی هسووتند،
محیطی امپریالیستی هیست.
هویت ،ریشه در تاریخ و فرهنووگ یووک ملووت دارد؛ بنووابراین ،هویووت بهسووادگی تغییوور
همیکند .رساهههای اجتماعی ممدن است آگاهی هویتهای قومی از سایر اقوووام ،ملوول و
فرهنگها را افزایش دهند ،اما همیتواهند در این هویتها تغییرات اساسی ایجاد کنند .اگوور
ه تغییر هویتی بخواهد روی بدهد ،همیتوان موودعی شوود کووه تنهووا عاموول آن رسوواهههای
اجتماعی اواهند بود .حتی اگر رساهههای اجتماعی بهعنوان یک عامل در کنار سایر عوامل
بتواهند هقشی در تغییر هویت داشته باشند ،این روهوود بسوویار کنوود اواهوود بووود .در شورایط
کنوهی چنین امری بهصووورت عینووی قابلتصو ّوور هیسووت؛ زیورا ،بورای مثووال ،درحالحاضوور
اقلیتهای قومی در منازلشان همچنان با زبان مادری صحبت میکنند و همیتوووان موودعی
شد که سایر م لفههای هویتی آهها حذت شده است.
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

رساهه های اجتماعی حتی به کاربران قومی این امدان را میدهند که هنرهای جهوواهی را
ّ
در قالب بومی و محلی در بیاورهد و به کمک ایوون تدنولوووژی بووه پخووش هنرهووای تلفیقووی
ّ
بپردازهد ماهند اجرای موسیقی پاپ با زبان محلی در شبدههای اجتماعی که از این طریووو،
اسباب تداوم زبان مادری آنها فراه میشود .همچنین در وضعیت کنوووهی ،تقووابلی میووان
رساهههای ماکرو و رساهههای اجتماعی وجود دارد .رساهههای ماکرو در سطع جهوواهی بووه
دهبال یدسانسازی فرهن ی بوووده و بووا مقاومووت رسوواهههای اجتموواعی مواجووه هسووتند کووه
اردهفرهنگهایی ماهند اقوام از طریو آنها میتواهند به تولیوود محتوووا بپردازهوود .اگرچووه در
مورد سطع ،حج و کمیت این تقابل ااتالتهظرهووایی وجووود دارد ،امووا حووداقل میتوووان
گفت که ظرفیت چنین تقابلی بووهدلیل رات تدنولوژیووک رسوواهههای اجتموواعی و همچنووین
هویووتطلبیهووای قووومی وجووود دارد .ازایوونرو ،رسوواهههای اجتموواعی بووه تووداوم و حفووظ
هویتهای قومی ایراهی کمک کردهاهد .از طرفی دی ر ،رساهههای اجتماعی بهدلیل ماهیت
جهاهی و فرامرزی اود ،اسووباب توویریر پووذیرفتن اقوووام ایراهووی از فرهنووگ جهوواهی را فوراه
ٔ
اهدیشه فرهنووگ
همودهاهد و این تیریرپذیری بیش از آهده در پیروی از مباهی و اصول فدری و
غرب متبلور باشد ،در دهبالهروی از پدیدههای ظاهری اود را همایان میکند .بورای مثووال،
ً
کاربران ایراهی عمدتا با زبووان اه لیسووی آشوونا هیسووتند و آهچووه از فیووای مجووازی دریافوت
میکنند ،مبتنی بر تصویر است تا اهدیشه .این امر سبب میشود که در براووی موووارد ماهنوود
ً
اهسان غربی رفتار کنند ،درحالیکه ،در م لفههای هویتی عمدتا در چارچوب شااصههای
قومی اود باقی ماهدهاهد .همانطور که در مبح بازاهدیشی به آن پردااته شد ،رسوواهههای
اجتماعی در بازاهدیشی در برای از م لفههای هویتی هیز هقشآفرین هستند .فرهنووگهووای
قومی ایراهی ،درحالیکه در امووور ظوواهری از فرهنووگ جهوواهی متوویرر شوودهاهوود ،در اسوواس
حفظشده باقی ماهدهاهد.
تیریرپذیری اقوام ایراهی از فرهنگ جهاهی سبب شده است که ایوون اقوووام در رسوواهههای
اجتماعی ،با دی ری جهاهی در حالتی از تساهل و مدارا بهسر ببرهد .اقوام از سایر فرهنگها
آگاهی مییابند؛ اما هویت اود را حفظ میکنند و ایوون اموور بووهدلیل وجووود رابطو ٔوه فعووال و
مسالمتجویاهه با دی ری جهاهی رخ میدهد .در این وضعیت اقوام بخشهایی از فرهنووگ
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ً
جهاهی را فرا میگیرهد و بخشهایی از آن را رد میکنند .محیط رسوواهههای اجتموواعی ،راتووا
محیطی اسووت کووه در آن ،وزهو ٔوه سووو دادن کوواربران بهسوووی موودارا بیشووتر از حالووتهووای
پرااشگرایاهه و عنادورزاهه است .محیط رساهههای اجتماعی ،یک محیط گفتموواهی و هوورم
است؛ زیرا افراد توسط سایرینی هظارت میشوهد که در این رسوواههها عیووو هسووتند .ماهنوود
گروههایی که در شبدههای اجتموواعی تشوودیل میشوووهد .اقوووام در عووین حفووظ اویشووتن
اویش ،آنچه از دی ری جهاهی مفید مییابنوود را تووا حوودودی در آگوواهی اووویش دایوول
میکنند .همچنین اقوام با ّ
ملیت در تیادی جدی قرار هدارهد و اگوور ااتالتهووایی در ایوون
ً
زمینه به چش میاورد ،عمدتا به عووواملی فراتوور از عملدوورد رسوواهههای اجتموواعی ماهنوود
رفتارهای غلط و تبعیقآمیز دولتها ،محرومیتهای اقتصادی و عدمدیدهشوودگی آههووا در
رساهههای رسمی برمیگردد .فیای رساهههای اجتماعی بهدلیل دارا بودن ماهیت گفتماهی،
اقوام ایراهی را به همزیستی بیشتر با ّ
ملیت ،وفو میدهند .رسوواهههای اجتموواعی فقووط یووک
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عامل در کنار سایر عوامل هستند و تیکید صرت بر هقش رساهههای اجتماعی بورای تحقووو
همزیستی اقوام چه با فرهنگ جهاهی و چه با ّ
ملیت درست هیست .اقوام ایراهی بهدلیل عوودم
براوداری از سواد رساههای کافی و فقدان اه ٔ
یزه قوی ،مقاومت معنووادار و مهمووی در برابوور

فرهنووگ جهوواهی و همچنووین فرهنووگ ملووی ،از اووود هشووان همیدهنوود و حیووور آنهووا در
رساهه های اجتماعی بیشتر برای برقراری تعامل و بیان اویشتن اویش اسووت .رسوواهههای
اجتماعی هیز ماهند سایر رساههها ،از ابزارهای فرایند مدرهیزاسیون هستند و باع بازاهدیشی
در برای از اعتقادات و رفتارهای اقوام ایراهی میشوهد .البته تعصبزدایی ،بیشتر در رابطووه
با عادات و رفتارهای غلط صورت میگیرد و ماهیت بازاهدیشی محقوشده در ایوون کیفیووت
در سطحی هبوده است که در کلیت ،باورها ،عقاید و فرهنگ اقوام را از بین ببرد.
 .6بحث و نتیجهگیری

بهطورکلی ،یافتههای تحقیو به هظریو ٔوه دیالدتیووک اوواص و عووام ،هزدیووک اسووت و هظریو ٔوه
امپریالیس فرهن ی در مورد رساهههای اجتماعی همیتواهد از قدرت تبیینکنندگی چنووداهی
براوردار باشد؛ زیرا تفاوتهای هویتی و فرهن ی حفظ شدهاهد و حتی اموور عووام در بسووتر

ااصهای فرهن ی ،فه و بومی شده است .هظریه امپریالیس فرهن ی ،روابووط پیچیوودهای
که در مباح فرهن ی و هویتی جوامع در رابطه با جهاهیشدن وجود دارد را بهسادگی مورد
تبیین قرار میدهد .جوامع از ویژگیهای تاریخی و فرهن ی منحصووربهفرد اووود براوووردار
ٔ
استحاله آهها در یک فرهنگ مشتر جهاهی ،دور از واقعیت است .همووانطورکووه
هستند و
ٔ
هظریه دیالدتیک ااص و عام تبیین میکنوود ،ااصهووا از امدووان عووامکردن اووود بهرهمنوود
میشوووهد و عامهووا در سووطع جهووان گسووترده میشوووهد و حتووی عامهووا در بسووتر شورایط و
زمینههای محیطی در میشوهد .ازاینرو ،میتوان مدعی شوود کووه اسووتفاده از رسوواهههای
اجتماعی برای اقوام وضعیتی دوگاهه ایجاد کرده اسووت .فنوواوری رسوواهههای اجتموواعی ،در
ّ
ّ
رات اود تدثر و تعدد آراء و عقاید را جووای داده اسووت و ایوون درسووت بووراالت اصوولت
ٔ
پدیده یددستسازی افدار ،عقاید و رفتارهووا
رساهههای ارتبا جمعی است که سبب بروز
میشوهدبنابراین ،تحقو امپریالیس فرهن ی و جهاهیسازی در محیط رساهههای اجتموواعی
اگر ه ویی که غیرممدن است ،اما بسوویار بعیوود بووه هظوور میرسوود .اقوووام ایراهووی بهواسو ٔ
وطه

امداهاتی که رساهههای اجتماعی در راستای طرح اواستهها و ّ
منیتشان در ااتیار آهها قرار
داده است ،در فیای عمومی به طرح فرهنگ و بیان اواستهها ،دغدغهها و مشدالت اود

میپردازهد .همچنووین از ره ووذر اسووتفاده از رسوواهههای اجتموواعی میتواهنوود اموور جهوواهی
(عامهای فرهن ی) را بومی کنند .فرهنگها تا حدی تلفیقی شوودهاهد .بورای مثووال ،در یووک
پست اینستاگرامی در هشت مارس که روز جهاهی زن است (هشاهی از جهاهیشوودن) یووک
ُ
سلبرتی ایراهی که متعلو به قوم کرد است ،عدسی از داتران کرد را با پوشش کردی در پیج
اینستاگرامی اود منتشر میکند و روز زن را تبریک میگوید .دراینجووا ،هوووعی همزیسووتی
فرهن ی ایجاد شده است تا هم وهی کامل فرهن ی.
از سوی دی ر ،محیط رساهههای اجتماعی در تحتتیریر قورار گوورفتن اقوووام از فرهنووگ
جهاهی ه م رر بوده اهد؛ اما این امر بیشتر از آهده در اصول فدری ،فلسفی و معرفتی اقوووام
رخ دهد در تظاهرات بیروهی آهها محقو شده است .مواردی ماهند هوع لباس پوشیدن ،سبک
ّ
زهدگی و ...اما این تیریرات در حدی هبوده است که اساس زهدگی فرهن ی اقوووام را دگرگووون
کند .با این وجود ،اقوام در معرت جهاهیشدن قرار گرفتهاهد و برای از عامها در مورد آهها
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تحقو پیدا کرده است .هویتهای قومی ایراهی در شبدههای ارتباطی مجوازی بووه برقوراری
ارتبا با یددی ر میپردازهد و سبب تحدی ااصهای هویتی اویش میشوهد .در واقووع،
هوعی ارتبا مستقی غیرفیزیدی بین آهها ایجاد شده است .افراد هویتهووای قووومی اگرچووه
ممدن است از هظر فیزیدی از ه دور باشند ،اما میتواهند در لحظه از هر جای جهان ،بووا
ه در تعامل باشند.
در محیط رساهه های اجتماعی ،اقوام ایراهی با دی ووری جهوواهی در حووالتی از تسوواهل و
مدارا به سر میبرهد و در عین حفظ فرهنگ اویش ،بخشهووایی از فرهنووگ جهوواهی را فورا
میگیرهد .محیط رساهه های اجتماعی ،محیطی دموکراتیک است و طوورح مطالبووات از هوووع
هرم و گفتماهی است .بنابراین ،با دی ری جهاهی همزیستی فرهن ی وجووود دارد .در محوویط

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

172

دوره  ،13شماره 4
زمستان 1399
پیاپی52

رساهههای اجتماعی ،اقوام کمتر به یددی ر توهین میکنند؛ زیرا در فیووای آهالیوون ،رفتووار
افراد مورد قیاوت و هظارت سووایرین قورار میگیوورد .هویووت در جامعو ٔوه ایوران ماهنوود یووک
ّ
ره ینکمان است و زیبووایی ره ینکمووان در تدثور رهگهووا اسووت و ایوون اموور بووهاوبی در
رساهه های اجتماعی متبلور شده است .البته برای تحقو همزیسووتی اقوووام بووا ملیووت ،فقووط
رساهههای اجتماعی کافی هیستند بلده میباید سایر سازمانها و ههادها اقدامات شایستهای
را اعمال کنند.
رساهههای اجتماعی در ایجاد هویتهای قومی جداییطلب از دولت–ملت هقش چنداهی
هدارهد؛ بلده عواملی فراتر از رساهههای اجتماعی ماهنوود بازهمووایی غلووط اقوووام در رسوواهههای
رسمی ،دیدههشدگی اقوام در رسوواهههای رسوومی ،تبعیقهووای اقتصووادی و اجتموواعی و ...از
د یل عمدهای هسووتند کووه سووبب ایجوواد پدیو ٔ
وده مووذکور در بخشهوایی از اقوووام میشوووهد.
رساهههای اجتماعی سبب ایجاد بازاهدیشی در بخشهایی از عقاید و رفتارهای اقوام شوودهاهد
اما این بهمعنای از بین رفتن فرهنووگ و هویووت قووومی آههووا هیسووت بلدووه آندسووته از عقایوود و
رفتارهایی که غلط هستند و با مقتییات زماهه سازگاری هدارهد از بین میرود .البتووه رکوور ایوون
مه ضروری است که رساهههای اجتماعی فقط یدی از ابزارهای بازاهدیشی میباشند.
در ایران بهجای تیکید بر یدسانسازی مطلو فرهن ی باید بر سیاست فرهن ی وحوودت
در کثرت تیکید شود و هادیدهگرفتهشدن اقوام توسووط رسوواهههای جریووان اصوولی اطرهووا

است .اگرچه اقوام ایراهی هسبت به ایراهیبووودن اووود دارای تعور هسووتند و کشووور اووود را

دوست دارهد؛ اما اگر احساس کنند که دیده همیشوهد ،حداقل بخشهایی از آهها به سمت

گریز از مرکز سو داده اواهند شد .این حالت در شرایطی کووه رسوواهههای تعوواملی پووا بووه
ٔ
عرصه وجود گذاشتهاهد ،بیشتر میتواهد ایجاد اطر کند .رساهههای اجتماعی یووک امدووان
هستند که از این امدان میتوان در راستای حفظ و تداوم هویتهای قووومی ایراهووی اسووتفاده
کرد یا آهها را در جهت ادغام هویتها و فرهنگهای بومی در فرهنگ جهاهی به کار گرفت.
برای حفظ و تداوم هویت اقوام ایراهی ،بهتر است سواد رساههای آهها را افزایش داد تا در
محیط رساهههای اجتماعی امدان تولید محتوا داشته باشند و با اعتمادبووههف و افتخووار بووه
بیان هویت قومی اویش و م لفههای تشدیلدهنده آن بپردازهد.
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