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 هچكید
يرينه دسابقه ك و مشتری هازمرد جو، ويخيرتاو فرهنگي ی بتهااقرن اليلي همچودبه ان تهرو كابل 

در ند. ده اكرار با هم برقررا خوبي ت تعامالك، مشترن باو زفرهنگي ه يژوبه و جتماعي ، اسیاسيت تباطاار
دو بین ی فرهنگي قوی گفتگوهای ست كه منجر به شكلگیرابرجسته ر بسیاك نقش فرهنگ مشترن ين میاا

از بیش آن نچه خأل آما است اشته اگوها تأثیرگذوين گفتی اشكلگیردر مل مختلفي است. عوه اشدر كشو
را جتماعي اندگي زمختلف ی ست كه عرصههازی اجتماعي مجای اخالي شبكههای جاد ميشوس حساابیش 
ين شبكهها ان ابرركای باالاد تعدزی و جتماعي مجای اشبكههاد ژگي منحصر به فريوست. ده اكرد خواز متأثر 

ان كه فقدی مراست. اساختهوری پايتخت ضردو فرهنگي ت تقويت تعامالرا در ها ده از آنستفار اكشودر دو 
از  دهستفاابا ر ين نوشتا،اينابنابرد. ميشوس حسات ابه شدن فغانستاان و ايرافرهنگي ی گوهاوگفتآن در 
ان برركای باالر غم حضورعليا ست كه چراين پرسش ابه پاسخ ن سیدد رصددی در سناای و اكتابخانهروش 

ين خأل ان اچه طريقي ميتود؟ و از ميشوس حساافرهنگي ی گفتگوهاآن در خأل زی مجای فضار در كشودو 
از بیشتر ده فاستز در انیاورت و ضرس حسام اكه عدد ميشول ستدالب اچورين چهاد؟ در اكران جبررا 

ن جريادر ين شبكهها اتوجه كافي به د نبو، مینزسردو فرهنگي ن فعالن میازی در جتماعي مجای اشبكهها
ده از ستفام افغانستاني منجر به عدو اني ايران ابرركازی مجات صفحاوت متفای محتوو فرهنگي ی گفتگوها

ست تا آن اهش بروين پژ، ايناست. بنابره افرهنگي شدن میای گفتگوهاش گسترو جهت تقويت ار در بزاين ا
ر كشودو فرهنگي ی گوهاوگفتزی در مجای خالي فضاهای نه به كمك تقويت جارانگازه ابا نگاهي سا
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 مقدمه

دی منحصربه فری يژگيهاوبا ات ين تغییراكه  ستاگي ربزت گر تحوالرهنظاوز مری انیاد

ين از است كه دهاكرد خواز متأثر را ندگي بشر د زبعااتمامي د يازعمق و سرعت ن همچو

ينترنت به ر اظهود. ميشود يا »زیجتماعي مجای اشبكهها«و »ينترنتا «مگرگونيها با ناد

ه ندره زبادوجديد ی وهاگفتگرا در سانهها رنقش ، خیری اهالسادر تمند رسانه قدان رعنو

و فرصتها و شته تآوری داشد حیررخیر ی اهالسادر سانه ربه مثابه يك و ست اساخته

فرهنگي و سیاسي ی پیامدهار و ثان آين میادر است. د آورده اجووبه ری را بسیای تهديدها

موضوعیت يافته و همیت انیز زی جتماعي مجای اشبكههاه يژوبحث به رد موی هاوریفنا

ه يژوتباطي بهار-طالعاتيانوين ی هاوریتوسعه فناو شد ل رنبادكه به ای .به گونهستا

ين اهستیم. دی عاو قعي ی وانیار دكنازی در مجاو جديد ی نیاديش يك اشاهد پید، ينترنتا

ارد قعي تأثیر ميگذی وانیادهم بر دارد، نیز د را خوص مخصور جديد كه ساختازی مجای نیاد

ری از بسیا، حركتیمی آن در به سون كه شتاباه يندن در آبيگماد. ذيرتأثیر ميپاز آن هم و 

 هد گرفتاخوار قرزی مجای نیاو دينترنت اندگي ما تحت تأثیر ی زهازهحوو ها دنها

 (.2٤9:1٣9٣ر،)عليپو

ينترنت اپرتالطم س قیانوندار اسكا social network)جتماعي)ی اشبكههان، ين میادر ا

زی بان جهاای سانهت رالدمعادر ساسي انقش زی يي مجااگرعتماجاهستند. شبكههايي كه با 

يي اهمگروری، شد فناو رجتماعي شكل مييابد ی ابسته به ساختهازی مجای ميكنند. فضا

شته وت دامتفای هاوندادبرن جتماعي گوناگوايط اشرآن در به ط مسائل مربوای و سانهر

د يجااين شبكهها اايي كه گرگونيهاز د(. يكي 196: 1٣9٧ان،يگردی و دباآست)نجفا

ی شبكهها،يگرف دطراز ملتهاست. ن میات مناسباو بط اردادن رواتحت تأثیر قر،نددهاكر

و شته داعمومي ر فكااعمیقي بر ذ نفود خود منحصر به فری يژگيهاوبا زی جتماعي مجاا

ين ، ايناطالعاتي تعريف كند. بنابری اسانههاربین د در خوای خوبي بره نسته جايگااتو
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هايي ینااتوو سانه رتأثیر د و عملكراز تي ومتفاه يندت، آتباطاارعرصه ده در گسترت تحوال

ت و تباطادر ارنقالبي ل اتحوری آن را ست كه بسیااگرگوني دين اهد. دمين نشارا ها آن

مینه چنین تغییر زنچه كه آنند. قطعا اميخووزی مرامع اندگي جودر زيمي جديد رادپاوع مشر

ی هاوردستاده،دجد برجستگي كررا وايخ رتااز ين برهه آورده و اپديد  ف راشگرل تحوو 

 (. 1٣8٠:59،ند)كاستلزا-تباطيار-طالعاتيا

شنايي ن آمكااكه ل آن مثاام و اينستاگرام،اتلگرك،مانند فیسبوزی جتماعي مجای اشبكهها

 تتباطاآورد، در ارهم ميافررا قومیت مختلف ن و بازمختلف با ی فرهنگهااد از فرا

 دی وباآنجفدارد)يي اسزبههمیت ابینفرهنگي 

در تباطي و ارطالعاتي ی اهاوریفناه يندافزش گستر، (.همچنین19٧: 1٣9٧ان،يگرد

ار فرهنگي تحت تأثیر قرو جتماعي ،امختلف سیاسيد بعای را در ابشرت خیر حیای اهالسا

تباطي ی ارسانههارند. اگشتهاز آن ها نیز متأثر ركشون فرهنگي میای هاردست كه برخودادها

ت تحوالو تغییر را در مهمي ه و عصر حاضر نقش عمدزی در جتماعي مجای اشبكههاه يژوبه 

هنما ،رامعاصرت تحوالری از سايل منشأ بسیاوين و اند ه داربرعهدده گسترت تباطاد اريجاو ا

(. ٤: 1٣89زاده،حمانيرميشوند)ب محسون جهات در تحوالو ها نجرياه كنندلكنترو 

تاثیر م و مفهواز تي ومتفار بسیااز نداچشم،هستیمآن حاضر شاهد ل حادرمیقي كه عت تحوال

ی هاواریمید،اگیر شدنشافرن مااز زينترنت اترسیم ميكند. زی را جتماعي مجای اين شبكههاا

ت تباطادر ارنوين ای گر مرحلهزغاآند است تا بتود آوردهاجووبه ان نديشمندد انزدی را ياز

كه ی آن منهگیرون دافزش روزاگسترل عین حادر مع مختلف باشد. اجودر ها ننساابین 

كند. ه همیتتر جلواكم روز به روز تي فاصله مكاني ربه عباو فیا امؤلفه جغره موجب شد

ها واریمیداين ايش اصلي پیداعامل ی آنمحتول كنتردر لتها دونايي نسبي اتوم با عداه همر

 ست.ده ابو

ن از يكسان بازهمه از مهمتر و تمدني و يخي رتاك مشتری هازلیل مردبه ان تهرو  كابل
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متعلق به د را خور كشودو ين اكه ای ند به گونهدبوهای يژوفرهنگي ت مناسباز دارای يرباد

و يني ،دبانيی زبتهااسطه همین قرواپايتخت به دو ين انند. داميك تمدني مشتری فیااجغر

رد نچه بیشتر به چشم ميخوآما اند دار رتتجاد وقتصا،اسیاستدهای در بط گسترروايخي رتا

مین زسرن دو فرهنگي میای سلسله گفتگوهای ست كه منجر به شكلگیرابط فرهنگي روا

نشدني اما جدر ابسیای هاودفرازو گر فرتپايتخت حكیادو بط فرهنگي روايخ رست. تاهاشد

دی يای زهااديدو رومل است. عوز امری سودر دوعمیق فرهنگي ی علقههان از ست كه نشاا

چه و ند هابط شدرواهايي كه منجر به تیرگي آنست. چه اشته اثرگذت اتباطاارين ايخ ربر تا

ی يژگيهاوحاضر با ی نیادر دنق بخشیدند. ر روكشوت دو ثي كه بر سلسله مناسباادحو

ها ركشوت تعامالزی جتماعي مجای اشبكههام با نای تمندرقدار بزر اظهودش و منحصر به فر

جتماعي ی اها-شبكهده از ستفان اجهادر چنین تحوالتي د جووست.اساخته د خواز متأثر را 

فرهنگها تبديل و ها رشنايي بیشتر كشوای آبراری بزابه و ست دهاگیر كرافرر بسیازی را مجا

 ست.ه اشد

توجه د خوی گفتگوهادر فرهنگي مينامند ت نچه مشتركاآغم رعلين فغانستاان و ايرا

ر را كشودو فرهنگي ت مناسباآن در خالي ی جاو ند اشتهاتمند ندرقدار بزاين اني به اچند

ی شبكههاده از ستفاامین زسردو بین در ست كه احالي درين د. اكرس حساان اميتوت بهشد

جتماعي ی اين شبكههااباالست.ر فرهنگي بسیان فعالان و ندوبین شهرزی جتماعي مجاا

ر كشودو  بینفرهنگين میات تباطاارت تقويو تعمیق ای همیتي برانند منبع با اميتوزی مجا

ر بسیار كشوت دو تباطاآن در ارخالي ی جاو ست هاماندل مغفون كه تاكنوی مراباشد. 

ين شبكهها اخالي ی يي جااهستیم كه به چرآن پي ر در ين نوشتا،در اينابنابرد. ميشوس حساا

پر را ين خأل ری انگازهانظريه ساده از ستفاابا و يم دازبپرر كشودو فرهنگي ی گفتگوهادر 

 كنیم.
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 زيجتماعي مجاي اشبكهها

بط رواحاكم بر از روح كه خالي زی را مجات تباطای از ارجديدع نوت، تباطاب ارنقالا

ی متكثرو سیع ن ونیكي مخاطباولكتری اسانههارست. د آورده اجوو-ست بهاجتماعي اقعي وا

چنین در عرضه ميكنند. ن به مخاطبارا ين دنماای حیث محتواز ند كه مجموعههايي دار

نیكي منتقل ولكتری اسطههاواطريق از فرهنگها همه د و شكل ميگیرزی مجای يطي فضااشر

ی (. شبكهها11: 1٣89نزاده،حمارميكنند)ا پیدزهای معاني تان مكان و مازمفاهیم و ميشوند 

ه به جامعرا جتماعي هستند كه بیشترين شباهت ی اسانههاای از رگونهزی جتماعي مجاا

ين شبكهها اهند. دمياد را فراز اني اوافرر با شماط تبااری اربرقرن مكاد ابه فرو ند دارنسانيا

جتماعي ت اتقويت تعامالش و گسترد،يجااجهت در جتماعي ی اهارساختاوتعامل ی پايهها

با زی جتماعي مجای ا(. شبكهها٧٤: 1٣9٧،خجیر،هستند)خانیكيزی مجای فضادر 

باعث ت خدماو ظرفیتها دهای از منه گستردن دابون دارا همچوی يژگيهارداری از وبرخو

دی از يار زبه حجم بسیان ساآسترسي دست. فرصت ه اجامعهجهاني شددر عمیقي ت تحوال

ای بران برربین همه كادر بر ابرده ستفان امكات و اتباطاارسريع ر بسیااری برقرت و طالعاا

اری ثرگذذ و انسته نفواتو،يش هستندافزابه رو  ئماًداني كهابرركاای برت آن مكاناده از استفاا

 قم بزند.رها ای آنبررا تحوالتي د و باال ببراد فراندگي د را در زخو

ل فعار حضوو فعالیت فرهنگي و كت رمینه مشاد زيجااين شبكهها ايگر ی ديژگيهااز و

ز با يك جامعهان به عنوزی مجای نهاست. شبكههاآبین ی گفتگوهاو مدني ی هادنهادم و مر

ند احاكمیت ميتوده از ستفا، اگفتگوی فضادن بوز بات،طالعار آزاد انتشاايژگي وبا ای سانهو ر

ست اين شبكهها ممكن د. افرهنگي شوی تقويت گفتگوهای و شكلگیرای برای مقدمه

جتماعي ی اهم كند. شبكههاافرآن را بسط و تقويت و تقويت گفتگو ی مینههازساسيترين ا

نسبت به ی بیشتری فرهنگي نقشهای تقويت گفتگوهاو توسعه و  كت فرهنگيرمشاای بر

ی فعالیتهادر طلب ان داوكنشگرر حضوی هاهنگیزاين شبكهها ايفا ميكند. اجمعي ی سانههار
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نمندتر افرهنگي توی فعالیتهام نجارا در افرهنگي ی هادنهاو هد ديش ميافزرا افرهنگي 

 زد.ميسا

 

 رينگازهابه نظریه سا نگاهي

نش و داها رهنجا،همیت عقايداست كه بر الملل ابط بینروايك رمطالعه تئوری نگاازهسا

شكل را منافع و جتماعي يا فرهنگي تأكید مينمايد كه به ترتیب هويت ن ايك جهاد يجادر ا

ست امعتقد و ند دافهم سیاست ميای بری كلیدرا مل عقیدتي اعوری نگازهاساری هد. تئودمي

فهم ون لتها بدر دوفتارميكند. فهم ا معني پیدك مشترری ك متن هنجايدر لتها تنها ر دوفتار

 (.1٣9٣:25٤،نیست)میركوششدرك قابل ك مشترری متن هنجاآن 

د. ميشود يجاافرهنگي ت تعامالو ها رلتها توسط هنجادومعتقدند كه منافع ران نگازهاسا

دم بط مردن روانه كريدنهادر هويتها و ها رنايي هنجااتوندادن نشاری نگاازهصلي ساف اهد

ها رجي كشورسیاست خاو بط در رواهنیتها و ذموضع فرهنگ ح با طرری نگازهاست. ساا

ضعف نظريه سنتي ظ نقااز مناسب ده ستفاالیل دبه و فرهنگ ری تأكید بر عامل ساختاو 

ری تئودر پرسشها باشد. ی پاسخگوارد موری از بسیادر نسته ايي تواقعگرو وائالیسم ر

يفا ميكند. اسیاست جهاني در تقش مهمي دم فرهنگ مرو ها رهنجاو هويتها ی رنگازهاسا

ين ابه ری نگازهاساد. ميشود يجاافرهنگي ت تعامالو ها رلتها توسط هنجادومنافع 

ن میادر ينه دبط نهارواند با اميتودم جتماعي مری اهارهنجاو كه چگونه هويتها دازد ميپر

ن ها نشارهمیت هنجاو اعايت ربه ران نگاا-زهتاكید سا(. 15:1٣82ن،ياديابد)هاش نها گسترآ

ی منبع هويتهاو منشا و باشند ز نند هويتسااميتوك مشتری هارفتارست كه اين ه اهندد

 (.1٤5ئیسي:رجتماعي تلقي شوند)ا

ماندهي زساو سرشت را جامعه رد مودر قعیتها واترين دیبنیان يااگردیما، نتونظر از 

گاهي ر آساختاو سرشت را صل اترين دیبنیان يااحالیكه معناگرردنند. داميدی مای هاونیر
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ه وی يدگاس دسااست. همچنین بر اشناخت و ها رهنگاايع زتوی نند كه به معناداجتماعي ميا

ی نها معناآبه و عمل ميكنند دی بستر منابع ماان هستند كه به عنوك شناختي مشترر ين ساختاا

ری نگازهالیه سال اوصو، اينا(.بنابر٣26: 1٣8٤زاده،رهند)مشیدنساني مياكنش ای برزم را ال

يي الملل نوعي تقلیلگرايانه به سیاست بیناگردیمای تك بعده ست كه نگاار استواصل اين ابر 

ست بلكه اشكل نگرفته دی مات تعامالس ساالتها تنها بر دوبط بین در رواكه است. چرا

نبايد سیاست ران نگازهانظر سا ند. بههاسیله هويتها تعريف شدوبه ری فتای رلگوهاا

دی در صرفا ماب چورچهادر عقاليي ی هارفتات و رحد يك سلسله تعامالرا در لملل ابین

شكل ه منافع ملي تثبیت شدس ساالتها صرفاً بر ت دوتعامالا يرداد. زلملل تقلیل ابینح سطو

ی شهاو ارزطريق هويتها ری از فتای رلگوانوعي رت به صون مال زطودر بلكه ، ستانگرفته 

ين ه اهندندها نشارهمیت هنجاو اعايت ربه ران نگازهاتأكید ساد. هي ميشون دجتماعي ساماا

جتماعي تلقي ی امنبع هويتهاو منشأ و باشد ز ند هويتسااميتوك مشتری هارفتارست كها

و ملي م نسجال انبادجتماعي به ی اشهاو ارزها رهنجای لويتبنداولتها با دوقع درواند. دگر

 جامعه ميباشند.ك در مشتر تلقي

ك مشتری هاورباو ها ههدفايددشكل ميی را جتماعي بشرر انچه كه ساختاآ ه،يدگادين از ا

 »منافع«و  »هويت«ست كه ك امشتری هاورين بااطريق دی، و از مای هاونه نیرو ست ا

 (.256: 1٣9٣،يد.)میركوششآ-ميد جووبه ان يگرزبا

تأكید ان يگرزجتماعي باابر هويت ران نگازهاسا،منافعدر هويتها ی تبیین شكلگیرای بر

منافع نیز به نوبه داده و شكل آن را منافع ،لتدوهويت ،ميكندن نت بیاونگونه كه و آند دار

منافع تلقي س ساو اپايه ،هويتهارو،ين آورد.از ا-ميد جووبه ی آن را هارفتاو ركنشها د،خو

در كت رسیله مشاوبه د را خورد موه در ژيويك نقش ر نتظاو اهويت  ،يگرزباو ميشوند 

يك از درون ست كه ای ابطهی رامراتا ذاهويت ،نتونظر از كسب ميكند. ك معاني مشتر

لت از دوجتماعي اتا ذايد. هر هويتي يك تعريف آپديد ميص جتماعي خااساختيافته ی نیاد
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د خورد مودر  جمعير لتها به طودوكه دارد يشه رهايي هيدگادر دجه نخست در درست كه ا

لت دوهر آورد. ميد جووبهرا جتماعي ی انیار دنچه كه ساختادر آسپس و ند ی داريگرو د

ست است كه ممكن د ايك نهاری يادعه جويانه باشد.خوزجويانه يا مناری ست همكااممكن 

 شي نیست.رناه از آشدد يجاايژگي وما يك ،اشته باشدد داجووشي رناآيط اشردر 

ندگي جهاني ن در زنسار احضوزواری جتماعي بینش ساری انگازهاسا،نقطه نظر فلسفياز 

ی يگرد و دخواز ما ی درك شكلگیردر ها هيدانقش آن ساسي ی اهادهميكند. شالوح مطررا 

هاني ذالايك بعد تقلیل ناپذير بینروی جتماعي ری انگاا-زهميباشد. سارج خان بر جهاوه عال

ن و جهاه در سنجیدام قدايك م نجاای ابردم مر تمايلو ظرفیت ار دارد:قرن نسااتعامل از 

جتماعي يا حقايقي كه بستگي به اگشت به حقايق زبادر ين ظرفیت آن. ابخشي به م مفهو

ی گفتگوهای دارد. بشری هانمازبه ساز نوعا نیاو هد دبه خوبي پاسخ ميدارد فق بشر اتو

ری ئه شد توسط تئوارا جتماعيامهمترين حقايق از يكي از ند اها ميتورفرهنگي بین كشو

منافع و عا ميكنند كه نه تنها هويت ران ادنگازهاجمعي.سای هاببرند:هويتد سوری نگازهاسا

از ناشي ی يگری دهاهآليداها آنبلكه د جتماعي ساخته ميشور ابه طوان يگرزبا

ی صلي گفتگوهای ايژگيهاازوند. يكي ارميگذاك شترابه دم را فرهنگي مری يتهادموجو

در لمللي باشد. اسطح بینع در تنو،درك و جمعي صلحی ند ساخت هويتهااميتوفرهنگي 

بسته به هويت جمعي پذيرفته واها رفتاو رمنافع ،هارهنجا،هاران،ارزشنگازهاساه گااردو

نه رانگازهاست نگاهي ساه امدآفلسفه يونسكو اف و هددر اكه ای ست. نكتههاشد

 هند،در ذميشو زغااد آفراهن در ذنجايي كه جنگها ازا«ست:ا

ی شكلگیردر فرهنگي ی نتیجه گفتگوهاد.در صلح ساخته شوع از فادست كه بايد دم امر

 د.هند نموايفا خواهويتها نقش و ها هيدا
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 نفغانستاان و ایرافرهنگي ي گفتگوها

يفا كند. به اها ربین كشوت تعامالدر نگتر رنسته نقش پرافرهنگ تو، خیری اهالسادر 

ی در نگتررنقش پر، باشدردار برخوی بیشترو تر یقوی ظرفیتهااز كه ری كه كشوای گونه

ر و فتارست كه آن افرهنگي ی ساسي نظريههاض اپیش فردارد. ها ربین كشوت تعامال

از متأثر ان يگردبا ط تبااری اربرقردر جتماعي ی اپويال و ندگي فعان در زنسای اكنشها

و ها رلملل با توجه به هنجااجامعه بینر دست. ايش فرهنگي اگرو جتماعي ابط ی روالگوهاا

ست يافت. دها رتفاهم بین كشواز ني اوافری مینههازبه ان جهاني ميتوك مشتری هاارزش

از تر ارستور ايد چه بسا بسیاآميد جووفرهنگي به ی طريق گفتگوهااز كه دی عتمای افضا

د. ها ميشورشوبط بین كه رواتسهیلكنندز و مینهساده و زسیاسي بودی و قتصاابط روا

به ر يك كشوی هاو ارزشفرهنگها دن ئه نمواراطريق از ها رفرهنگي بین كشوی گفتگوها

از تر ابجذو تر نساآن آخصوصي كه نتايج فهم ت تباطاارجهت تقويت در يگر ن دمادمر

و بايد با تأثیر را فرهنگي ی همیت گفتگوهارت و انیز ميباشد. قدر سیاسي كشوی هاهيدا

د. يابي كرر ارزكشون دو مادمرن سمي میارغیرو يپلماتیك و دبط سیاسي ر روااری آن دثرگذا

مستحكمي ی ير بناو زيرين زقطعا به سطح دد گرر ماندگاو عمیق ات، ين تأثیرامنه داهرجا كه 

و ساير بخشها در بط ش رواگسترای فرهنگي بری ين سیماان از اكه ميتود تبديل ميشو

میز آفرهنگي منجر به حل مسالمتی گفتگوهاش گسترو يت تقود. كرده ستفاابط رواتعمیق 

به ف طردو هرای با بیشترين نفع بررا ني زچانهرت قدد و ميشور كشودو بین ت ختالفاا

 آورد.مين مغاار

ست. هرچند ايخ قابل يافت رتای تا عمقهاان يرن و افغانستان افرهنگي میات مشتركا

ن نان آمیارا ييهايي اجدو خطكشيها  یندگي بشری زپهلوهان شده پیچیدن و مازگذشت 

را ها از آنفراز فرهنگ ده يستاو اساختن چتر بلند و دورشتن دابران ما تواست دادهاشكل 

منطقه هستیم در با منافع معین ا جدر كشودو سیاسي ما ی فیااجغرظ به لحاوزه مراست. اشتهاند
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ی هالسام تمار در كشودو ين اناپذير نكتمای پیوستگيهاو پیوندها د جوولي به سبب و

يم. اشتهدابا هم ای پیوستهتمناسباو بط ، رواسیاسيی هالجنجان از حتي متأثر شدو يي اجد

ر را كشون دو نخبگاو مینه تعامل و زست امهم ی و جدر بسیار كشودو بین ن بات زكااشترا

ند اردني با يكديگر اواشباهت فرر كشودم دو هن مرر در ذموجوی هارهسطوو اهم ميكند افر

ی در حتي بينظیرو كمنظیر ی باالر يك سطح بسیات در مشتركاو يشهها ربحث در ما و 

 (.9: 1٣99روزی،يم)نوار دارقرر كشودو بط فرهنگي روا

نتیجه ، باشددی مای هارساختاد عملكرل نكه محصواز آبیشتر ن فغانستاان و ايرابط روا

ی هارهسطوو اها دنماو ها منا،هارهنگا،ايخرتان،بازست.ايخي رتاو عمیق فرهنگي ی بسترها

يرساختها زين است.دهاكرد يجار اكشودو بین را در ير ساخت فرهنگي يكساني ك زمشتر

ی هاامجراز تر افررا پاد و بعد فرهنگي عمیقي شكل بگیرر در كشودوبط رواكه ه منجر شد

ل ا حاند تدندگي ميكرزحد واير يك چتر زكه ری گااز روزپايتخت دو ين ارد. اسمي بگذر

چرخه ، ستاساخته اهم جدك را از هويتي مشترن ين تمدافیايي اساختگي جغری هازكه مر

به را تي ومتفای هاهچهری و شكلهاو ست ه امتوقف نشده هیچگان فرهنگيشای گفتگوها

ص فرهنگي به خصوی تقويت گفتگوهای و گیراوجشاهد ، حاضرل حادر ست. اگرفتهد خو

ی هاهنمايشگااری برگزب و كتادل تبا،ستيی دونجمنهاایل هستیم. تشكن نشگاهیادابین در 

ني ايرن ابین نويسندگاه در يژوپايتخت بهدو ضعیت از وسفرنامههايي و شتها دداياب و كتا

كه عالقهمند به ادی فرر اشمان،ين میادر است. دهاتقويت كررا فرهنگي ی ند گفتگوهارو

ل حادر ست. ايش گرفته افز، استاكابل ص از به خصور كشودو پايتخت از يك دنزه مشاهد

 ست.اگرفتهد به خودی سیر صعور كشودو فرهنگي ی ند گفتگوهارو ،حاضر
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 ركشوت دو مناسبال در مغفوه پدید،جتماعيي اشبكهها

توسط زی مجازی ين فضاسااند. هاشدزی نیز مجات تباطای ارمینههاو زها امجر ،بسترهان كنوا

ی فضا«ن،ست. گیبسوی اسايبرو جتماعي ی است كه شبكههاده استفااقابل و ست هاشدد يجااينترنت ا

طالعاتي امنابع و ها ننسااست: هاشدار يانهها پديدل راتصااز انست كه داتخیلي ميی فضاهازی را مجا

د و كررتخیلي نیست. بلكه كاو نه اشاعری يك فضازی مجای يگر فضادما ا »صل ميكند.وبه هم را 

قعي ت وامناسبازی در مجای هد. فضاهادشكل ميرا حقیقي ت مناسباو ت حقیقدارد و قعي واپیامد 

وت، آن را به گونههايي متفاو هند دشكل ميرا قعي بشر ت واحقیقت مناسباو ند اربشر تاثیرگذ
ه يندرت در آبحث قد،يناميكند. بنابرن گرگودفاصله ن و مان را از زمارحتي تصوو ميكند زی سازبا

معنا و اللت ،دشناسي-نشانه،هويتهاد. هد بواخوزی مجای فضاهات درباطاتارمديريت د و يجاابحث 

ای كه برر همانطون نسااهد گرفت. اخورت صوزی مجای فضاهات طبق مناسبات طالعای استهبندو د
كه ز دارد نیز نیان كنو،اكندزی فرهنگساو شت هزينه ز داقعي نیای وامینههاو زبستر ت در تباطاار
و چالشها ت تباطااركه ن كند. چنازی فرهنگساو هزينه زی مجای فضاهات در تباطاای اربر

و نیز چالشها زی مجای فضاهادر شت: داقعي ی وامینههاو زبسترها د را در خوی فرصتها

زی مجای مديريت فضاهارت و مها،نشدابه ز نیاارد ين مواشت. همه داهد اخود را خوی فرصتها

 (.1٣99،)يسنا دارد

های يژوموضوعیت و همیت اند كه اتباطيارنوين ی هاآوردهفراز زی جتماعي مجای اشبكهها
و فرهنگ ع،جتمااساحت در ين شبكهها اثربخش ی اهادكرركاو ند. باتوجه به نقش دار

ل و شتيست نامعقواگذوفر شبكههايناتوجه به م عدو نگاشتن هايددنا،سیاست
ر كشوت دو تأمین مناسبادر  همالي كه متاسفانه(.:ا92: 1٣92ان،يگرو دستي اخودناپذير)يزانجبر

ل همین حادر ست. اگرفتهرت صوك فرهنگي مشتری هاو ارزشيخ رهمسايه با تاور،همبانبازهم
ن فغانستاان و ايران اندوشهرن میازی در جتماعي مجای اشبكههااز چشمگیر ده ستفاان اباتوجه بر میز

ش و عمومي هیچگونه تالر افكاجهتبخشي به در ين شبكهها دن ابوار ثرگذاهمچنین باتوجه به و 

شناسايي و فرهنگي ی مر گفتگوهازی در اجتماعي مجای اشبكههاده از ستفار ابه منظوی منددسوام قدا

 ست.انپذيرفتهرت فرهنگي صوت مشتركات و مناسبا

ساختن شناخت ده فتااجادرني اناتوو فرهنگي ت ساسي ضعف مناسبای اعاملهااز يكي  ًحتماالا

ی سانههاص رلخصواعلي،سانههاه رشدی يزربرنامهو وجهي به فعالیت منظم بيت ،همديگرل از معقو
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نقیصه ر كشودو فرهنگي ی گفتگوهان مواپیرزی جتماعي مجای اشبكههادر برنامه م جديد باشد.عد

ه نحودر نند است ميتودين از اسانههايي ك در رمشتری ست كه قابلیتهااحالي درين است. ی اجد

(. 1٠2: 1٣91،كوهيو مؤثرترين عامل باشد)بشیر و ترين ذپرنفو ،عمومي فرهنگدر گرگوني و دتغییر 
ی تسريع گفتگوهاو مر تقويت در امهم و صلي ن اجتماعي حامالی اشبكههاان برركان ين میادر ا

دن غالب نموو عمومي ر فكااهي دجهتان در بررين كااند. رومير به شمازی مجای فضادر فرهنگي 

ان برركای باالان ين همه باتوجه به میزاند. با دارساسي انقش ،امعهجدر مشخص و معین ی يتهاروا

ن باه زيژوسیع فرهنگي بهت وكااشتراشتن ن و دافغانستاان و ايرر اكشودو هر در جتماعي ی اشبكهها

د جور وكشودو ين اجتماعي ی اشبكههاان برركان میار فكادل اتباو يي اكمترين همگرك،يخ مشتررتاو 
سي رفان با،زسانهرين اكه زی دارد مجاك سانه مشترريك ن فغانستاان و ايراست كه احالي درين دارد.ا

ين اما مهم است. اخیلي مهم زی مجای فضاهادر بطه ت و راتباطاای اربرك مشترن بازشتن داست. ا
دو بین ك در سانه مشتررين د اجووبال،عین حاد. دركرده ستفااچگونه بايد ن بازسانه از رست كه ا

 ست.انگ رپرر بسیازی جتماعي مجای اخالي شبكههای جان چناهمر كشو

ت تباطاو ارفرهنگي ت مناسباار در شبكه تأثیرگذك مشترن باده از زستفاانستیم با اما نتو متاسفانه

ت تباطااريم كه زبساان يرن،افغانستار اكشودو بین ك يم يك تلويزين مشتراسنتهانتوز كنیم. هنود يجاا

ی فضاهازی در تباطي مجاای ارگرچه مجرد. اسانه تأمین شورين اطريق ز اما زی مجاو فرهنگي 

رد موزی در مجای طريق فضاهااز ما ت تباطاارما است ن ابا،زسانها و رين مجرايم كه زی را دارمجا
جتماعي به ان اپايین بین كابره نگاع نوی و توجه جدم مر هم عداين الیل دست. هاقع نشدواتوجه 

زی مجای فضاهاده از ستفاز انیاورت و يگر ضرف دطراز ست. ر اكشودو  فرهنگين فعالص خصو
ست. ه انشدس حسااكامل ر به طوز هنور كشودو فرهنگي بین ی تعمیق گفتگوهاو تقويت ای بر

در بااليي  قابلیتونايي اتواز ند داركه دی يژگيها منحصر به فرولیل دبه زی جتماعي مجای اشبكهها

يتها ودكه بیشترين محدای كمهزينهن و ساآند. مسیر رداربرخور كشوان دو ربرشنايي بهتر كاد و آيجاا

جتماعي ی اتشكیل شبكههای در جدی هاامقدان افقدرد و ين موت در ابیاادپیشینه م عددارد. برميرا 
به ز نیام عدو گاهي م آعدن از نشاد دارد( جوومي اتلگری هاوهگرود محدرت هرچند به صوك)مشتر

ر حمل كولهبااز جتماعي ی اشبكههادن عاجز بوو پايین ه نگاع نود دارد. جووهايي تشكیل چنین شبكه

 هد.دمين نشاد را خوزی جتماعي مجای اهمین شبكههاد نبودر فرهنگي 
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و جتماعي مهم ی اشبكههاان برربه مانند كازی جتماعي مجای اشبكههای محتو، يگرف دطراز 

ين اقعي مؤثر باشند. واضع وهي دشكلدر نند اميتوزی مجات صفحای محتو هستند.ارزش با
جتماعي ت اصفحادر جا يافته ت گر مطالبااجتماعي هستند. ی اصلي مسیر شبكههاار اسكاندت محتويا

ها حامل مپیای كه محتوان منعطف باشند يا برعكس به هرمیزو نديشانه ايگر،ديانهاهمگر

مر اند همین دامتأثر ميگررا معه جادر مسلط د يكرروماهیت ،تشتت باشدر و نزجات،انفر،يياگروا

، يگررت دست.به عباافرهنگي ی گفتگوهازی در جتماعي مجای اشبكههاان صلي فقدااليل از ديكي 

ن ماندل اليل مغفواز دند. يكي وتافغانستاني خیلي متفاو اني ايران ابرركازی مجات صفحای محتو
ان برركازی مجای شبكههادر پیامي وت تفار كشودو بط زی در رواجتماعي مجای اشبكههاده از ستفاا

يي هرچه بیشتر ابر جدر كشوان دو برركازی مجات صفحای شباهت محتوم ست. عداپايتخت دو 

ی ين ناهماهنگي منجر به تقويت خأل شبكههااست. ودهافزايكديگر از مین زسردو ين ان ابرركا

يي اهمگرو به بستر گفتگو ن مستعد تبديل شده بالقود، توجه شوآن گر به اكه ی مراست ه اشدزی مجا
بدبینانه ه نگان و فغانستاابه ان يراستانه جامعه ودفره نگا،ين بیندر است.ر اكشون دو فرهنگي میا

شناخت پايین به از ست كه ناشي اشته افرهنگي نیز تأثیرگذی بر گفتگوهاان يراها نسبت به نفغاا

تقويت زی جتماعي مجای اشبكهها كه توسطای -ست. مسئلهن افغانستاان از ايراجامعه ص در خصو

و شناخت بیشتر ای برزی بسترسا،هيد-گاهيآجهت زی در مجاك مشتری شبكههاد نبود. ميشو
 ست.ودهافزاند روين ابر تقويت ر كشودو قیق بین و دموثق ر خباانشر ای پايگاهي بر

بط روا ری ازست بسیااختهانداحمت زبه را ها ركه تمامي كشون جهای آن در همهگیرو نا وكر
ين اسايه در ها ركشواد و فرابین ت تباطاارست. ده اكرد خواز متأثر را فرهنگي دی و قتصا،اسیاسي

ا به پیدرا توجه بشر ،يتودين محداست. هاشدری بسیای يتهاودمنجر به محده نداناخووس يرو
زی جاجتماعي می است. شبكههادهاكران چنده دومدآضعیت پیشار از وفرای هايي جديد بردن راهكر

ين ه اجايگاو نقش ،يط كنونياشردر لیل ديتهاست. به همین ودين محدای دورزدن اخوبي برار بزا
غنیمت را نیز فرصت ن فغانستاان و ايرر اكشودو فرهنگي ی ست. گفتگوهاه انگ شدرپرر شبكهها بسیا

اوم های اجتماعي برای تد-متوسل به شبكهوس يروين ن امادر زشدگي اجدان جبرای برده و شمر

فعالیت هايشان شده است. بنابراين،دوره كرونا شروع توجه جدی به جايگاه شبكه های اجتماعي 
 مجازی در گفتگوهای فرهنگي بین دو كشور است.
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 های اجتماعی مجازی در گفتگوهای میان فرهنگی ایران و افغانستانجای خالی شبکه

 

 راهكارها
-تئوری سازه انگاری به نقش مهم هويت ها، هنجارها و فرهنگ در تعامالت میان كشورها مي

فرهنگي منافع دولت ها شكل مي گیرد. هدف اصلي سازه پردازد. توسط همین هنجارها و تعامالت 

انگاری چگونگي هويت ها و هنجارهای اجتماعي مردم در روابط نهادينه میان آنهاست.تأكید سازه 

انگاران به نقش پررنگ هنجارها نشان از اين امر است كه رفتارهای مشترك مي توانند هويت ساز 

كه برای نیل به اين هدف ابزارهای نوين و نقش آنها بسیار باشند و منبع هويت های اجتماعي شوند. 

برجسته است. سازه انگاری با توجه به آنچه در باال گفته شد از طريق رسانه ها و شبكه های اجتماعي 
مجازی به تقويت فرهنگ و هويت مشترك و رفتارهای نهادينه شده بین دو كشور ايران و افغانستان 

ن ارتباطي به خاطر ويژگي های منحصر به فردشان،اهرمي مناسب در جهت مي پردازد. ابزارهای نوي

 تحقق خواسته های نظريه سازه انگاری است.

بنابراين، فقدان حضور شبكه های اجتماعي مجازی در دو كشور ايران و افغانستان با وجود پیشینه 
تئوری سازه انگاری  بلند تاريخي و فرهنگي با ساخت هنجارها و هويت های مشترك از طريق اصول

پر خواهد شد. اين دو به دلیل مختصات منحصر به فرد خود مي توانند نقش تكمیل كننده يكديگر 
را ايفا كنند. شبكه های اجتماعي مجازی ابزار مناسبي در جهت تقويت ارزش ها و هنجاری مشترك 

ه مناسب و درخور به بین دو كشور در گفتگوهای بین فرهنگي است كه طبیعتا نتیجه اين امر توج
 اين شبكه ها در گفتگوهای فرهنگي است.

 


