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جهانی سازی با مرززدایی و حذف چینه های تاریخی، کران های جغرافیایی 
خود را توسعه داده و با تشدید شکاف های طبقاتی، نژادی، جنسیتی، مذهبی، 
قومی، جغرافیایی دایره جدیدی از منازعات و تضادها را در جوامع ایجاد کرده 
است. دال مرکزی جهانی سازی فضای مجازی و جامعه شبکه ای است. دوگانه 
جهانی سازی و محلی سازی به رغم تضاد شدیدی که به ظاهر با یکدیگر دارند 
در یک کنش پارادوکسیکال در فضای دوم یا فضای مجازی از سرناچاری 
با یکدیگر همنشین شده اند. هر دو بر یکدیگر اثر می گذارند و از هم تأثیر 
می پذیرند. هرگونه تغییر در کران های جهانی سازی، آثارش در محلی سازی 
نمایان می شود و این دوگانه پارادوکس نما، به عنوان دو اقلیم جغرافیایی جزئی 
و کلی، سایه به سایه هم به پیش می روند. انگار حیات آن ها در هم تنیده شده 
است. بیراهه نیست که اذعان شود بین جهانی سازی و محلی سازی بر خالف 

تضاد ظاهری آن ها نوعی همبستگی وجود دارد.
گروهی از نظریه پردازان بر این باور هستند که جهانی سازی به ویژه در بستر 
فضای مجازی با سرعت ساز و کارهای محلی و حاکمیت ملی را تضعیف 
کرده است. این احساس خطر، موجب افزایش تالطم بازیگران اجتماعی 
نوظهور در فضای مجازی شده است. جامعه شبکه ای فرصتی برای احیای 
هویت قومیت ها، پاره فرهنگ ها، پیروان مذاهب و مسلک ها، احزاب و گروه ها 
ایجاد کرده تا از حذف اجتماعی و حاشیه نشینی هر چند به ظاهر بگریزند. 
چالش های جدیدی بر فراز این شکاف ها سربرآورده است و مقابل دیدگان 
برنامه ریزان و سیاستمداران قرار گرفته است. هر چقدر غلظت جهانی سازی 
تشدید می شود، آتش فشانی از خشم هویت های به حاشیه رانده شده، فوران و 

انرژی مضاعفی را برای بر ساختن هویت رها می کنند.
کنشگری سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بر بال فضای مجازی و به ویژه جامعه 
شبکه ای موجب شده است، که گروه های به حاشیه رانده شده و صداهای 
دامنه  و  برآمده  خویشتن  ظرفیت  احیای  و  شناسایی  صدد  در  خاموش 

جغرافیایی فعالیت ها و منازعات خود را توسعه دهند. 
ذات جهانی سازی تهاجم و به چالش کشیدن هویت های سیاسی، فرهنگی 
و اجتماعی در گستره ملی و محلی است. از این رو هویت هایی که خود را در 
معرض این موج ویرانگر حس می کنند، برای ادامه حیات و توسعه مقیاس 
جغرافیایی بازیگری و گسترش جلوه های مقاومت، چاره ای جز بازمهندسی 
ساختار تشکیالتی در فضای وب نیافته اند. این گزاره تعبیر دیگری برای همان 
معنایی است که بر اساس تحلیل مانوئل کاستلز، گروه های مقاومت برای 

برساختن هویت، کنشگری را به فضای مجازی انتقال داده اند.

 هویت سازی 
در جامعه شبکه ای
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هویت های شکل گرفته بر بستر وب، چرخ لنگری برای ایجاد خودمثبت 
پنداری و احساس موجودیت است. بدون احیای این هویت ها، احساس وجود 
معنا نداشته و هر فرد و گروه فاقد هویت به شدت آسیب پذیر، ایزوله و به 

حاشیه رانده خواهد شد. 
از این رو در دو دهه اخیر با توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات، به ویژه ظهور 
رسانه های اجتماعی افراد در هویت های متنوع و متکثر خود را سازماندهی 
می کنند تا از انزوا رهایی یابند. رسانه های اجتماعی نیز با ایجاد بستر ساماندهی 
شهروندان و سازماندهی آن ها در گروه های مختلف، فرصتی را برای دیده شدن 

و شنیده شدن صداهای خاموش مهیا کرده اند.
با ایجاد بازار مکاره ای از هویت های گوناگون در فضای وب، سپهر جدیدی از 
کنشگری سیاسی و اجتماعی شکل گرفته است. تضاد منافع هویت های شکل 
گرفته در فضای دوم، دستور کارهای جدید و چالش های نوپدیدی را روی 

دستان برنامه ریزان و سیاست گذاران قرار داده است.
جامعه شبکه ای، نسل جدیدی از جنبش های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی 
را رونمایی کرده است. جنبش های موسوم به بهار عربی، جنبش اشغال وال 
استریت، جنبش استقالل طلبی کاتالونیا، انقالب های رنگی و همچنین ظهور 

نسل جدید گروه های دهشت افکن یا تروریسم از جمله آنان است.
نسل اول و دوم گروه تروریستی القاعده با کنشگری در فضای مجازی پر و 
بال گرفت. نسل سوم آن ها گروه تروریستی دولت اسالمی موسوم به داعش با 
بارانداز بخش عظیمی از کنش های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی 
بر بستر وب و استفاده از فناوری های نوین، به گفته بودریار قدرت خود را در 

بی نهایت ضرب کرده است.
گروه های تروریستی هویت یافته در بستر وب، پروسه جهانی سازی را مسبب 
بسیاری از رنج ها و مصایب خود می دانند. از این رو حمله به نمادهای اصلی 
جهانی سازی همچون برج های دوقلوی سازمان تجارت جهانی را به عنوان 
شاهکار عملیات تروریستی خود قلمداد کرده و در شیپور جنگ با جامعه 

سرمایه داری اطالعاتی نواخته اند.
در حیطه حاکمیت های ملی نیز پاره فرهنگ و قومیت ها و پیروان ادیان و مذاهب 
و مرام ها و مسلک ها و البته گروه های سیاسی و اجتماعی با فشرده کردن صفوف 

خود در رسانه های اجتماعی، چالش های جدیدی را ایجاد کرده اند. 
با  است.  انجام شده  پیام  بازار  و  رسانه ها  بازار  در  تمرکززدایی گسترده ای 
ادغام های عمودی بازارها، صنایع و کسب و کارهای رسانه ای و ادغام افقی 
فرایندهای کاری، امکانات تولید و انتشار پیام در اختیار همه کنشگران فردی 
و اجتماعی قرار گرفته است. قدرت ارتباطات در مقیاس جهانی و محلی خود 

را به رخ همگان کشیده است.
در سپهر جدید رسانه ای، بسیاری از نظریه های سنتی ارتباطات و رسانه 
کارکردهای خود را از دست داده اند و فضای جدید به شدت نیازمند نظریه 
سازی، بازمهندسی نظریه ها، و تعیین راهبردها برای حرکت در مسیرهای 
کم خطر و هزینه است. محور این نظریه ها باید بر کاربرانی استوار باشد،که 
با برخوردار شدن از سواد رسانه ای و سواد دیجیتال بتوانند زندگی خود را 

با جلوه های فناوری پیوند زده و از دریایی مواج به ساحل امن هدایت کنند.



شماره 39
اسفند 96

7



شماره 39
اسفند 96

8


