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برساختگی فرهنگ و هویت ملی در عصر جهانی شدن

دکتر سيد مهدی ساداتی نژاد1، ناهيد قمريان 2

چکیده
هويت ملی يکی از عالی   ترين سطوح هويتی برای هر فردی است که به لحاظ سلسله مراتبی 
برتر از ساير سطوح هويتی )هويت فردی و هويت اجتماعی( قرار گرفته وعواملی مانند 
تاريخ، فرهنگ، فضا، زمان، دين ...  در ساخته شدن آن نقش دارند. از ميان منابع تشکيل 
دهنده هويت ملی، فرهنگ از مهمترين عوامل آن است به طوری که هنگامی فرد در مقابل 
به  که  می   داند  کشوری  به  متعلق  را  خود  بگيرد،  قرار  خود  ملی  هويت  چيستی  از  سوال 
با فشردگی فضا و زمان، شکل   گيری  اما در عصر جهانی شدن و  آن تعلق فرهنگی دارد. 
فرهنگ   های مجازی، توسعه و گسترش رسانه ها و ابزارهای اطالعاتی بحث فرهنگ و هويت 
ملی وارد فاز جديدی شده است. برخالف گذشته، امروزه رسانه   ها و شبکه   های اطالعاتی 
و ارتباطی يکی از منابع اصلی شکل   دهنده به فرهنگ و به تبع آن هويت ملی افراد شده اند. 
ديگر اهميت فضا و زمان کمرنگ شده و به دنبال آن افراد تجربه های جديدی از چندگانگی 
فرهنگی و هويتی را تجربه می کنند. در اين نوشتار ما بر اساس مفهوم جامعه شبکه   ای مانوئل 
استدالل خواهيم  اين مفروض  بر  نيز مفهوم هويت چهل تکه داريوش شايگان  کاستلز و 
نمود که: فرهنگ و هويت ملی در عصر کنونی يك برساخته فرهنگی اجتماعی است. اکنون 
هويت ملی  به مانند گذشته برترين شکل هويت فرد نيست و تنها يکی از منابع هويتی فرد 
در کنار ديگر منابع هويتی است که از فضای جهانی شده و جوامع اطالعاتی کنونی تغذيه 
می کنند. در راستای مفرض خود بر اساس مفهوم “جامعه شبکه ای” مانوئل کاستلز و “هويت 
چهل تکه” داريوش شايگان بر اين ايده استدالل خواهيم کرد که در جوامع شبکه ای شده 
کنونی با توجه به دسترسی آسان و آگاهی همگان از فرهنگ های مختلف، هويت افراد چهل 
تکه شده و ديگر هويت های يکدست و منسجم نداريم. هر اندازه که هويت و فرهنگ افراد 
متکثرتر شود، هويت ملی نيز به معنای متعارف آن دچار چالش شده و ديگر سخن از هويت 

ملی اصيل امری تاريخی است.
 

واژگان کلیدی: هويت ملی، جهانی شدن، جامعه شبکه ای، هويت چهل تکه، فرهنگ

											 Msadatinejad@yahoo.com	         استاديار گروه علوم سياسی دانشگاه تهران	1-
 nghamaryan@gmail.com 	2- دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سياسی دانشگاه تهران
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مقدمه 
نسبتًا  دارد که در طول زمان  نمادها وجود  معانی و  از  در همه    جوامع مجموعه   ای 
تاريخ،  در  می دهد  اجازه  جامعه  يا  گروه  يك  اعضای  به  و  است  ثابت  و  پيوسته 
سرزمين و ساير عوامل فرهنگی- اجتماعی نظير زبان، مذهب، آداب و رسوم، سنن 
و نهادهای اجتماعی سهيم و مشترک باشند تا از اين طريق بتوانند خود را به عنوان 
يك مجموعه به هم پيوسته و واحد تلقی نمايند. از اين مجموعه با نام “هويت ملی”  
ياد می شود که به عنوان يکی از عالی   ترين سطوح هويتی افراد موجب شناسايی افراد 
از  و  جامعه   پذيری  روند  در  ملی  هويت  می   شود.  يکديگر  از  مختلف  سرزمين   های 
مجاری سنتی مانند خانواده، سرزمين، تاريخ، مذهب، نظام قدرت و... شکل می گرفت 
و معنابخش به زندگی افراد بود. اما امروزه پديده ای رخ داده که به دليل گستردگی آن 
تمامی حوزه های زندگی افراد از جمله فرهنگ و هويت ملی را دستخوش دگرگونی 
و تحول نموده است. اين روند که از آن با عنوان “جهانی شدن” ياد می   شود، در قالب 
گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات، منجر به تشديد يکپارچگی و در هم تنيدگی 
مناسبات گسترده در ابعاد و سطوح مختلف )اقتصادی، فرهنگی، سياسی و...( ميان 
کنش   گران اجتماعی شده است و موجب شده که فرهنگ ها و هويت های گوناگون 
در ارتباط با يکديگر قرار بگيرند. در اين فضای جديد افراد با استفاده از فناوری های 
که  آنچه  بر  افزون  هويت هايی  و  فرهنگ ها  دارای  ارتباطی  رسانه های  و  اطالعاتی 
تاکنون داشته اند، شوند به عبارتی افراد دست به گزينش   گری و ساختن هويت خود 

می   زنند. 
 اين مقاله درصدد بررسی اين فرضيه خواهد بود که: فرهنگ و هويت ملی در عصر 
کنونی يك برساخته فرهنگی اجتماعی است. فرهنگ و هويت ملی  ديگر به مانند 
گذشته برترين شکل هويت فرد نيست و تنها يکی از منابع هويتی فرد در کنار ديگر 
تغذيه می   کنند. در جامعه  از فضای جهانی شده و جوامع شبکه ای  که  است  منابع 
شبکه ای  با توجه به دسترسی آسان و آگاهی همگان از فرهنگ های مختلف، هويت 
افراد چهل تکه شده و ديگر هويت های يکدست و منسجم نداريم و هر اندازه که 
هويت و فرهنگ افراد متکثرتر شود هويت ملی نيز به معنای متعارف آن دچار چالش 

شده و ديگر سخن از هويت ملی اصيل امری تاريخی است. 
شدن(  کنونی)جهانی  عصر  در  ملی  هويت  و  فرهنگ  که  معتقديم  اساس  اين  بر 
تاريخی و  از گذشته     ميراثی که  انحصاراً  نه  اجتماعی است  برساخته فرهنگیـ  يك 
فرهنگی)فرهنگ به معنای آداب و رسومی که از گذشته به افراد رسيده است( يك 
قوم يا ملت خاص به جا مانده و اکنون باعث تمايز و تفاخر افراد و ملت   ها باشد. 
“هويت  و  کاستلز  مانوئل  “جامعه    شبکه   ای”  مفهوم  دو  مذکور  فرضيه  بررسی  برای 
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چهل تکه” داريوش شايگان، که هر دو در قالب جهانی شدن مطرح شده اند را، به 
کار می   گيريم.  

الزم به ذکر است که رويکرد اين نوشتار به موضوع مورد بحث، رويکردی توصيفیـ 
از  استفاده  با  داده   ها  و  است  اسنادی  نيز  داده ها  گردآوری  روش  می باشد.  تحليلی 
شده   اند.    جمع   آوری  اينترنتی  تخصصی  سايت   های  و  تخصصی  مجالت  کتاب   ها، 
در ابتدا به بررسی و تعريف مفاهيم اساسی اين نوشتار، جهانی شدن و هويت، می   پردازيم. 
سپس با بررسی دو مفهوم جامعه شبکه   ای و هويت چهل تکه، چارچوب نظری مد 
نظر را تشريح و ارتباط منطقی آن را با موضوع پژوهش عنوان می   کنيم و در نهايت به 
موضوع اصلی که همان جهانی شدن و برساختگی هويت ملی است، خواهيم پرداخت.

تمهیدات نظری

جهانی شدن هویت
در  در  را  انسان ها  زندگی  حوزه های  کليه  امروزه  که  است  پديده ای  شدن  جهانی 
نورديده است. فرايند پيچيده   ای است که ابتدا در عرصه اقتصاد رخ داد اما به سرعت 
هر  امروزه  کرد.   پيدا  تسری  و...  سياست  ارتباطات،  فرهنگ،  ديگر  عرصه   های  به 
انديشمندی از دريچه نگاه خود به تعريف اين فرايند پيچيده می   پردازد. رابرتسون 
جهانی شدن را دو فرايند همزمان عام   گرايی و خاص   گرايی  می   داند. به اعتقاد رابرتسون 
هم بايد به خاص و تفاوت و هم بايد به عام و انسجام توجه کامل نمائيم. ما شاهد و 
شرکت کننده در يك فرايند عظيم دو وجهی هستيم که همزمان عام گردانيدن خاص 
و خاص گردانيدن عام است )رابرتسون، 1385 :213(. اين امر هم در عرصه فرهنگ  

و هم در حوزه هويت ملی تاثير قابل مشاهده ای را بر جای گذاشته است.
واقعيت های  تبيين  برای  مفهومی  چارچوب  يك  سو  يك  از  شدن  جهانی  چه  اگر 
جاری جهان است و از سوی ديگر بيان   گر نوعی جهان   بينی و انديشيدن درباره جهان 
به عنوان يك منظومه کالن به هم پيوسته )کاظمی، 1380(، اما همين فرايند ثبات، 
محدوديت و يکپارچگی جوامع را بر هم زده و جامعه همبسته و متحد را به يك 
فضای اجتماعی نفوذپذير و پاره پاره تبديل می   کند. امروزه جامعه، نظام   های اجتماعی 
اجتماعی  شبکه   های  واسطه  به  که  است  پديده ای  بلکه  نمی باشد  معين  و  محدود 
فضايی همپوش و متقاطع ساخته می شود )گل محمدی، 1381(. اين امر سبب شده 
عده ای از انديشمندان از جهانی شدن با ويژگی متراکم شدن زمان و فضا ياد کنند. به 
طوری که هاروی جهانی شدن را مترادف با پسامدرنيبته انعطاف پذير دانسته که در 
بردارنده شدت يافتن تراکم و فشردگی زمانی- فضايی است. به عقيده هاروی زندگی 
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اجتماعی تا حدی سرعت گرفته که فضا کاهش يافته يا به کلی از بين رفته است، به 
طوری که ما اين وضعيت را در مورد انتقال و دريافت فوری انديشه ها در سراسر 
در  )هاروی1، 1989: 241(.  ماهواره ای شاهد هستيم  ارتباطات  از  استفاده  با  جهان 
راستای اين نگاه به جهانی شدن، گيدنز نيز معتقد است جهاني شدن، در هم تنيدگي 
با تار و پود موضعي يا محلي  رويدادها و روابط اجتماعي سرزمين   هاي دوردست 
جوامع ديگر است؛ پديده   اي که مي   توان آن را نوعي تالقي حاضر و غايب دانست 
)گيدنز ، 1378: 42(، يا پديده ای که زمان-مکان )تاريخ و جغرافيا( را سريع   تر منتقل 
نيز  هايدگر2  انديشمندان،  اين  از  پيش  وجود  اين  با   .)140  :1379 می   کند)گيدنز، 
محو فاصله   های زمانی و مکانی را از ويژگی جوامع معاصر دانسته  و می   گويد: همه 
فاصله   های زمانی و فضايی آب می   روند و آدمی يك شبه به جاهايی می   رسد که پيشتر 
مسافرت به آنها ماه   ها طول می کشيد )هايدگر، 1971(. امروزه انقالب اطالعات و 
جهانی شدن سبب دسترسی بيشتر به اطالعات و درک و فهم اهميت آن شده است. 
در حوزه اطالعات نيز جهانی شدن به مثابه تسهيل جريان اطالعات بر فراز مرزها 
يا بی توجه به مرزها در نظر گرفته می شود )نايير3، 2003(. مانوئل کاستلز با اشاره 
به عصر اطالعات، جهانی شدن را ظهور نوعی جامعه شبکه ای می   داند که در ادامه 
حرکت سرمايه   داری، پهنه اقتصاد، جامعه و فرهنگ را در بر می   گيرد )کاستلز، ج اول، 

.)1380
مالکوم واترز4 در رابطه با مفهوم جهاني شدن مي   گويد: جهاني شدن فرايندي است که 
منجر به ضعيف شدن قيدها و مرزهاي جغرافيايي و اجتماعي و قراردادهاي فرهنگي 
پيدا  بيشتري  آگاهي  مرزها  اين ضعيف شدن  به  نسبت  مردم  که  به حيثي  مي   شود. 

مي کنند )واترز، 2000(.
در نهايت بايد گفت که تعاريف عرضه شده از جهاني شدن دارای تنوع چشم گيری 
می   باشند: »فشردگي جهان«، »وابسته تر شدن بخش   هاي مختلف جهان«، »ادغام همه 
و  تاثيرگذاري  گسترده  »پهناورترشدن  جهاني«،  گسترده اي  در  اقتصادي  جنبه هاي 
تاثيرپذيري کنش هاي اجتماعي«، »کاهش هزينه هاي تحميل شده توسط فضا و مکان« 
... . البته در اين گونه تعاريف و مفهوم بندي هاي متنوع و متفاوت، محورها و عناصر 

مشترکي را هم مي توان شناسايي کرد )آرچر5، 1991: 1(.
1-Harvey 
2-Heidegger	
3-Nayyer 
4-waters 
5-Archer 
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هویت 
هويت را مي   توان از زاويه دو مقوله    شناختن و شناساندن مورد بحث قرار داد. هويت 
در واقع متضمن دو عمل شناخت خويشتن از يك سو و شناساندن خويش به ديگران 
از سوي ديگر است. بر اين اساس هويت را مي   توان بنيادهايي دانست که براساس 
آن انسان خويشتن را مي   شناسد و بر همان اساس خويش را به ديگران مي   شناساند 
و خود را از ديگران در سطوح گوناگون متمايز مي   کند. با توجه به اين نکته، هويت 
– يعني عمل شناخت خود و شناساندن خود – متضمن وجود ديگري نيز هست، 
اين عمل به ايجاد نوعي تفاوت گذاري و دگرگونه سازي نيز نيازمند است )احمدي،  
1383: 3(، اين تفاوت   گذاری در تعامالت فردی و اجتماعی رخ می   دهد. به گونه ای 
که شناسايی و تعريف خويشتن که همواره نوعی برساختن محسوب می   شود، هرگز 
به تمامی از چگونگی شناخته شدن توسط ديگران جدا نيست. فرايند معناسازی و 
هويت   يابی بر اساس يك ويژگی فرهنگی يا مجموعه به هم پيوسته   ای از ويژگی   های 
فرهنگی صورت می   گيرد. در واقع فهم معنای کليدواژه هويت بدون در نظر گرفتن 

مفهوم ديگری  غير ممکن است.
 از ديد جامعه شناسان، هويت   يابی فرايندی است که مدام در معرض بازسازی است 
و عوامل اين بازسازی به لحاظ اجتماعی، تاريخی و فرهنگی متفاوت   اند )رفعت جاه، 
1383: 3(. به لحاظ سنتی سه عامل مهم در ساختن هويت نقش اساسی دارند که 
با ممکن کردن  تنها  نه  از مکان )فضا(، زمان، و فرهنگ. مکان و سرزمين  عبارتند 
مرزبندی   های عينی به واسطه ويژگی   های جغرافيايی مانند رودخانه، رشته کوه، دريا... 
نياز به تمايز اجتماعی را برآورده می   کند، بلکه با تقويت مرزهای طبيعی، اجتماعی 
و فرهنگی هويت سازی را آسان   تر ساخته و به تأمين انسجام و همبستگی اجتماعی 
که احساس تعلق داشتن به جمع را ممکن می   کند معطوف است. فضا نيز ديگر عامل 
ارتباط تنگانگ است. که بر اساس آن انسان   ها در  با مکان در  هويت   ساز است که 
زمان   های مختلف هويت   های مختلفی را بر می   گزينند. در جامعه سنتی فضا کاماًل زير 
سلطه و وابسته به مکان بود. حتی زمان نيز در ارتباط با فضا معنا پيدا می   کرد. در 
چنين جوامعی فضا از مکان جدا نبود و زمان و فضا در بستر مکان به يکديگر پيوند 
می خوردند )گل محمدی، 1386:  232-230(. لذا هويت   سازی افراد با توجه به دو 

مقوله فضا و زمان شکل می   گرفت و تدوام می   يافت.
عالوه بر اين دو مقوله، مقوله مهم و بنيادی ديگر هويت   ساز، فرهنگ می باشد. فرهنگ 
مجموعه ای مبهم از مفروضات اساسی و ارزش ها، جهت   گيری   های زندگی، اعتقادات، 
سياست   ها، روش   ها و کنوانسيون   های رفتاری است که بين يك گروه از مردم مشترک 
بوده و بر رفتار هر يك از اعضای گروه و تفسير آنها از معنای رفتار ديگری تأثيرگذار 
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است )اسپنسر1، 2008: 18(. ادگار شاين2  فرهنگ را چنين تعريف می کند: »الگويی 
از مفروضات اساسی که يك گروه اجتماعی )گروه، سازمان و جامعه( برای حل دو 
مسئله بنيادين تطابق با محيط بيرونی )شيوه ادامه بقا( و ايجاد انسجام درونی )شيوه 
در کنار هم ماندن( خلق، کشف و يا ايجاد کرده است. اين الگو در مسير تداوم اين 
گروه عمل کرده و به عنوان شيوه درست ادراک، تفکر، احساس و رفتار به نسل بعد 
انتقال می يابد. البته اين الگوها نيز در رويارويی با مشکالت آموخته می شوند )شاين، 
1992: 12(. گاهی از فرهنگ به عنوان بهترين چيزی که در جهان شناخته شده و 

درباره آن سخن گفته می شود، و يا تاريخ روح بشر نام برده می شود. 
اگر چه فرهنگ به عنوان يك مفهوم انسان شناسی مدرن مورد استعمال قرار می گيرد  
اما به تمامی الگوهای يکپارچه رفتار انسانی و به صورت غيرقابل مقياسی گسترده تر 
نياموختنی است،  از آنچه که صرفًا غريزی و  بيان گسترده آن اشاره دارد. فراتر  از 
اعمال  الگوهای  می باشد. حتی  است، حاکم  ما  به  مرتبط  که  هر چيزی  بر  فرهنگ 
غريزی و تمايالت طبيعی ما متاثر از فرهنگ است )فاروق3، 2004: 85(. با اين وجود 
فرهنگ پديده ای اکتسابی، انتقال پذير، پويا و آموختنی است. اگر در گذشته فرهنگ 
تنها گرده خورده با مفهوم تاريخ و سرزمين بود امروز فرهنگ با زمان معنا می يابد، 
لذا ديگر نمی توان فرهنگ را صرفا از يك بعد تاريخی نگريست )هرناندز و ماير، 
1378(.  افراد با ارجاع به عناصر فرهنگی خاص خود که وابسته به فضا و زمان نيز 
می   باشد هويت خويش را کسب می   کنند. به عبارتی فرهنگ با ايجاد تفاوت ميان فرد 
و ديگری)خودی و غير( توانايی معنابخشی به زندگی فرد و شکل دهی به هويت 
فرايند  از  تعاريف کالسيك هويت عبارت است  اينرو در  از  بود.  دارا  به خوبی  را 
معناسازی بر اساس يك ويژگی فرهنگی يا مجموعه به هم پيوسته ای از ويژگی های 
فرهنگی که بر منابع معنايی ديگر اولويت داده می شود)کاستلز، ج دوم، 1380: 22(. 
هويت منبع معنا برای خود کنش گران است و به دست خود آنها از رهگذر فرايند 
فرديت بخشيدن ساخته می شود) کاستلز، ج دوم، 1380: 23(. براي فهم دقيق هويت 
الزم است يك طبقه بندي از هويت ارائه دهيم. در اين طبقه بندي، هويت را به سه 
اليه هويت شخصي، هويت اجتماعي و هويت ملي تقسيم مي   کنيم و به تعريف هر 
قسم مي پردازيم تا مفهوم هويت ملي را باز شناخته و به صورت شفاف به کار بريم.

1-Spenser 
2-Schein 
3-Faroq 
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هویت فردی
نام،  با شکل،  بنيادي ترين و نخستين سطح هويت، هويت فردي است. هويت فرد 
باورها و ساير ويژگي هاي شخصي و ظاهري تعريف مي شود. اين وجه از هويت با 
هويت جمع ارتباط و وابستگي تنگاتنگي دارد )نقي زاده، 1384 :254(. اين شناخت 
بنابراين هويت  است.  و جنسيت  با خانواده  رابطه  براساس  از خويش  فرد  ابتدايي 
فردي به رابطه ميان فرد با خانواده و خويشاوندان و در درجه دوم به جنسيت خود بر 
مي   گردد. بدين ترتيب هويت شخصي از گوناگوني برخوردار نيست و فرد تنها داراي 
يك هويت خانوادگي و يك هويت جنسي )مرد يا زن( است )احمدي، 1383: 8(.   

هویت اجتماعی)جمعی(
اشتراکات  و  سوابق  اعتقادات،  باورها،  به  توجه  با  ملت(  اجتماعی)جامعه،  هويت 
تعريف  دين  و  فرهنگ  نژاد،  ها،  آرمان  زمان،  و  مکان  به  تعلق  و  اهليت  تاريخي، 
مي   شود )نقي زاده، 1384:254(. اين نوع هويت در برخي تقسيم بندي   ها در برگيرنده 

هويت همساالن، هويت خانوادگي و هويت ملي نيز مي شود.

هویت ملي  
محتوای مفهومی هويت ملی آن قدر بزرگ و بی قاعده است که از يك تعريف دقيق 
و صريح سرباز می زند. همان طور که مفاهيمی مانند ملت، آگاهی ملی، شخصيت 
ملی، حس ملی، يا ذهن ملی را مورد استفاده قرار می   دهيم، اين مفاهيم توسط برخی 
از نويسندگان مترادف با هويت ملی درک می شود )ساسکی1، 2004(. هويت ملي 
از ويژگي منحصر به فردي  عالي   ترين سطح هويتي هر فرد بشري است و معموالً 
برخوردار است. اين نوع رابطه هويتي که برخي آن را هويت محوري نيز ناميده اند، 
به لحاظ سلسله مراتبي باالتر از ساير سطوح هويتي قرار مي   گيرد. هويت ملي از تعلق 
فرد به يك سرزمين و دولت ملي و يا به عبارتي به کشور خاصي سرچشمه مي گيرد، 
و معموالً افراد داراي يك هويت ملي بيشتر نيستند. اگر در برخي از کشورها پديده   اي 
چون تابعيت دوگانه )مضاعف( پذيرفته شده است و شخص به تناسب خود را براي 
مثال هندي يا امريکايي مي خواند، در نهايت براي خود هويت واحدي را نيز در نظر 
مي   گيرد يعني چنانچه در برابر اين پرسش قرار گيرد که هويت ملي راستين و نخستين 
او چيست، خود را متعلق به کشوري مي   داند که به آن تعلق فرهنگي، خانوادگي و 
سرزميني دارد )احمدي، 1383: 9(. به عبارت دقيق تر همان   طور که ريچارد چنکينز2 
مي   گويد: هويت ملي ريشه در احساس تعلق به طايفه و تيره و قبيله و ايل و قوم 

1-sasaki 
2-Richard Jenkins 
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دارد. اعضاي يك طبقه که نياي مشترک دارند در سرزمين معين زيست مي   کنند، هم 
زبان اند، آداب و رسوم مشترک دارند و با يکديگر در زمينه هاي اقتصادي همکاري 
دارند. رهبران مشترک دارند و براي دفاع از منافع طايفه مي   جنگند. معموالً داراي نام 

معين و هويت جمعي هستند )جنکينز، 1381 :534 (.
اسميت1 نيز هويت ملی را به طور ويژه ای به عنوان بازتوليد مداوم و پايدار الگوی 
ارزش ها، نمادها، خاطرات، اسطوره ها و سنت های شکل دهنده به ميراث خاص ملت      ها 
و هويت افراد می داند که با ارزش   ها، نمادها، خاطرات، اسطوره   ها و سنت هايشان در 
ارتباط است)اسميت، 2001: 21-30(. از اينرو هويت ملي، معناسازي انسان بر مبناي 
جغرافيايي  و  سياسي  تاريخي،  فرهنگي،  ويژگي   هاي  از  پيوسته  هم  به  مجموعه   اي 
است که طي آن افراد درچارچوب عضويت در جامعه سياسي در قبال آن احساس 
همبستگي، تعهد و وفاداري مي   يابند)زهيري، 1384: 30(. لذا هويت يك امر رابطه 
ای است: هويت مشترک يك اجتماع در ابتدا توسط فرصت هايی برای متمايز کردن 
خودش از ديگر اجتماعات شکل گرفته است. تمامی هويت ها در درون يك سيستم 
روابط اجتماعی و نياز به شناسايی متقابل ديگران شاخته شده است. بنابراين هويت 
نه به عنوان يك چيز بلکه به عنوان يك سيستم رابطه ای و بازنمايی در نظر گرفته 

می شود )ساسکی، 2004(.

جامعه شبکه اي  
ارتباط  امکان  و  سرمايه   ها  و  داده   ها  اطالعات،  آني  انتقال  شدن  جهانی  عصر  در    
از ميان برداشته و نظم  افراد در نقاط مختلف عماًل فواصل زماني را  همزمان ميان 
طبيعي دوران قديم چارچوب   هاي مکانيکي جهان صنعتي را به کلي دگرگون ساخته 
)کاستلز، ج 1 ،1380: 16(، و به اين صورت جامعه جديدی شکل گرفته است. در 
الکترونيکي  ارتباطات  بر  ارتباطي جديد که  تکنولوژي   هاي  با ظهور  عصر جديد و 
مبتني است، مختصات نويسي به لحاظ فرهنگي به جامعه نو حکمفرما شده است. از 
جمله اين مختصات ظهور چيزي به نام جامعه شبکه   اي است که در آن مفاهيم سنتي 
و آشنايي چون »هويت «، »فرديت«، »دولت«، »اقتدار« و ... ، ردا و کسوت جديدي به 
تن کرده و از جهاتي با قرينه   هاي سابق خود تفاوت دارند. در اثر سه  فرايند انقالب 
اطالعات، تجديد ساختار سرمايه داري و اقتصاد متکي به برنامه ريزي و نهضت هاي 
فرهنگي دهه 1960 و 1970 نظير طرفداري از محيط زيست و جامعه زنان، جامعه 
جهاني به نحو بي سابقه اي به هم دوخته و شبکه   اي شده است )کاستلز، ج 2، 1380: 
16-17(. در اين جامعه شبکه   اي شده کليه ساختارها و فعاليت   هاي اجتماعي پيرامون 

1-Smith 
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شبکه هاي اطالعاتي الکترونيکي پردازش شده   اند. در جامعه شبکه   اي، افراد و جوامع 
درون قالب هاي تازه، هويت هاي تازه اي مي   گيرند و در اين ميان تعاريف تازه اي از 
انسان عرضه مي   شود و در عين حال خود اين شبکه تحت تاثير ديناميسم داخلي 
دست   خوش تغييرات دائمي و در نتيجه ايجاد الگوهاي جديد زيست وحيات در 
نقاط مختلف مي شود. ويژگي هايي که جامعه شبکه اي دارد سبب شده معنا و مفهوم 
اقتصاد اطالعاتي،  از:  اين ويژگي ها عبارتند  زندگي در هزاره سوم دگرگون شود. 
اقتصاد جهاني، فعاليت هاي شبکه اي، تحول و چگونگي انجام کار و ساختار اشتغال، 
ظهور قطب هاي متقابل، فرهنگ  مجاز واقعی، سياست بر بال رسانه، زمان بي زمان 

و فضاي جريان ها )کاستلز، ج دوم، 1380: 17(.
 از نگاه کاستلز در سرتاسر تاريخ فرهنگ   ها را مردمي که مکان و زمان مشترکي 
را  آن  تجربه  و  قدرت  توليد،  روابط  که  شرايطي  تحت  آورده اند.  پديد  داشته اند، 
تحميل  براي  که  مردمي  است.  داده  تغيير  را  آن  مردم  طرح هاي  و  کرده  تعيين 
ارزش   ها و هدف   هاي خود بر اجتماع با يکديگر به جنگ مي   پرداختند. به اين ترتيب 
صورت   بندي مکاني و زماني نقشي حياتي در معناي هر فرهنگ و در تکامل متفاوت 
گذاشتن  کنار  يمن  به  جديدي  فرهنگ  اطالعاتي،  پارادايم  در  اما  داشته   اند.  آنها 
مکان ها و نابودي زمان به دست فضاي جريان ها و زمان بي زمان پديدار شده است: 
فرهنگ مجاز واقعي )کاستلز، ج دوم، 1380: 433(. به عبارتي پيش از اين معموالً 
وجود  بيان  براي  فرهنگي  نمادهاي  مثابه  به   ... نگاه  باور،  برخورد،  گويش،  نوع 
مشترک يا متفاوت بود. اما امروزه واسطه   هاي الکترونيك، ارتباط با مخاطب   ها را 
کاماًل دگرگون نموده   اند. افزايش کمي، تحول کيفي و نهايتًا تغيير گسترده در شيوه 
انتقال و دريافت پيام باعث رونق فرهنگ هاي مجازي شده است. رايانه ها و ساير 
حساسه   هاي الکترونيك، تعادل عاطفي و ديداري افراد را تحت شعاع قرار داده اند 
)نصري، 1381: 145(. بنابراين اين فرهنگ جديد، فرهنگي نيست که از طريق آداب 
و رسوم خانوادگي، قبيله   گي و يا حتي ملي به انسان منتقل شده باشد. امري است 

که در زمان حاضر با استفاده از برخوردهاي اطالعاتي و فرهنگي ساخته مي   شود.
 در جامعه نوظهور )شبکه اي( تفکر فرهنگي دستخوش تحوالت شگرفي مي   شود. 
در اين قلمرو الگوهاي مشابه شبکه اي شدن و انعطاف پذيري و ارتباطات نمادين 
زودگذر، حول و حوش يك نظام منسجم رسانه اي الکترونيکي و به طور مشخص 
اينترنت به وجود مي   آيد. تجليات فرهنگي از همه نوع، به طور فزاينده   اي به وسيله 
طرفه  يك  هايي  رسانه  جديد،  رسانه   هاي  مي   گيرد.  شکل  الکترونيکي  فضاي  اين 
و غير متمايز توسط تعدادی کانال محدود نخواهند بود. رسانه   ها به طور شگفت 
انگيزي از يکديگر متمايز خواهند بود و پيغام ها و برنامه هاي هدفداري را براي 
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بخش   هاي متنوع مخاطبان و خلق وخوهاي متفاوت مي   فرستند )مددپور، 1383: 147(. 
بر اين اساس فرهنگ عصر اطالعات در چارچوب انتقال نمادها به وسيله واسطه   هاي 
به  متکثر  و  متعدد  اطالعات  حاوي  مجازي  فضاي  اين  مي   گيرد.  شکل  الکترونيك 
صورت بخشي از واقعيت اجتماعي عصر جديد در مي   آيد و فضاي اصلي تعامل هاي 
معرفتي را کم و بيش در اختيار مي   گيرد )کاستلز، ج 1، 1380 :17-16(. در اين فضای 
جديد افراد با گزينش نمادهايی از فرهنگ های مختلف که به صورت مجازی دريافت 
از هويت  تبع  به  نهايت و  کرده اند دست به ساختن هويت فردی خويش زده و در 
فردی چند گانه ای که کسب کرده اند هويت ملی نيز شکل نوينی به خود می گيرد. که 
متشکل از پاره هايی از فرهنگ خودی و غير می باشد که در همزيستی و به گونه ای 

تعادل می باشند.

هویت چهل تکه 
داريوش شايگان انديشمند ايراني و فيلسوف فرهنگ، مفهوم هويت چهل تکه را براي 
توصيف انسان در جوامع جديد به کار مي برد. به باور شايگان، اين سخن از اري دلوکا1 
که مي گويد: “هر يك از ما جمعيتي را درون خود نهان دارد”)شايگان، 1380: 13(، 
بيانگر وضعيت انسان امروزي است که ديگر نمي   تواند وجود خود را در محدوده   ی 
يك هويت معين حفظ کند. انسان امروز از لحاظ هويت دچار آسيب پذيري است زيرا 
هويت ديگر مجموعه   اي يك دست از ارزش هاي ثابت ومطمئن نيست. در دنياي امروز 
هويت افراد ديگر درون مرزهاي ملي دچار انحصار نيست، بلکه از آن فراتر رفته و 
شايد بتوان گفت نه تنها در سطح منطقه يا قاره بلکه به کل کره زمين گسترده شده 
ابزارهاي اطالعاتي و آگاهي مضاعف خود، از جمعيت  به ياري  انسان مدرن  است. 
درون خود و تصاوير متفاوت آن   ها، آگاه مي شود و اين تصاوير گونا   گون شبکه اي از 
»آرلکن«  مانند  را  ما  لباس چهل تکه  پارچه هزار رنگ  ارتباط   هاي ظريف مي   تنند و 
مي   سازند )شايگان، 1380: 135-134(. به باور شايگان انسان از اين افراد درون خود، 
فرهنگ ها و افکار و عقايد آنها را نيز کسب مي کند و صاحب يك هويت جديد مي شود. 
بي شك چندگانگي فرهنگي و آميزش اقوام، اختالط افکار و دورگه بودن ما را براي 
تصاحب يك هويت مرکب آماده مي   کند اين امر در تقابل با هويت به مفهوم کالسيك 
و يا حتي متداول آن قرار مي   گيرد. زيرا در هويت کالسيك که هويتي يك دست تلقي 
مي   شود، هر هويت ضرورتًا مانع و نافي ديگري است، اما در هويت امروزي، هويت 
عامل و نتيجه گونه   اي آميختگي زباني و نژادي است. يعني هويت “ريزوم وار “ است 
)شايگان، 1380: 136(. هويت ريزوم   وار از طريق داشتن يك رابطه عمودي با گذشته و 

1-Erri De Luca 
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متعلقاتش شکل نمي   گيرد، بلکه هويت هاي مرکب امروزي در سطح افقي و در ارتباط 
با هويت ها و فرهنگ هاي ديگر ساخته مي شود. مفهوم ريزوم وار شايگان به خوبي 
ارتباط دارد با مفهوم ارتباط و تفکر ارتباطي، که در عصر جهاني شدن و با گسترش 

وسايل ارتباط جمعي و تکنولوژيکي قابل فهم و تحليل است.
مراد از چهل تکه در تفکر شايگان آن است که فضاهاي مختلف و ناهمگوني که از 
لحاظ تاريخي و معرفت شناختي وجود ما را ساخته اند در سطح واحدي قرار ندارند. 
هر اقليتي معرف يك سطح آگاهي است. گويي ما در نتيجه فرايندي که ترک آن آسان 
نيست، همه اعصار تاريخ بشريت را به صورت درهم آميخته در خود گرد آورده   ايم. 
البته اين سطوح، حياتي بالقوه دارند و تنها به هنگام ارتباط فعليت مي   يابند. اما از آنجا 
که ما در دنيايي با سطوح مختلف باز نمايي زندگی می   کنيم و قالب هاي شناختي که 
اين سطوح را در خود گرفته اند بسيار گونه   گونند، تجلي آنها تنها به صورت اختالط 

امکان پذير است )شايگان، 1380: 155(. 
از ديد شايگان اکنون فضاهاي سازنده ي ما، فضاهايي متنوع و ناهمگون   اند، ما ديگر 
ريشه   اي واحد نداريم که تك و تنها در سرزميني خاص فرو رفته باشد ما ريزوم   هايي 
هستيم در ارتباط با ديگران، با فرهنگ   ها، جهان   ها و آگاهي   هاي گوناگون. به عبارتي 
به هم  از تکه هاي  بافته شدنيم، مجموعه   هايي شکل  همه ما چهل تکه   هايي در حال 
چسبيده، تکه هايي که ارتباط ميان آن ها در سطح افقي بسيار راحت تر از سطح عمودي 
انجام مي شود )شايگان، 1380: 153(.  جهاني شدن و فضاي زمان ها اين امر را تشديد 
با ريشه فرهنگي و تاريخي شکل دهنده  افراد  ارتباط  کرده و ديگر مانند گذشته که 
و  افراد  با  افقي  روابط  بلکه  نيست.  ساز  هويت  امر  اين  امروزه  بود،  وي  هويت  به 
فرهنگ هاي ديگر از طريق فضاهاي مجازي هويت بخش افراد شده است. فرد از هر 
هويت و هر فرهنگي عناصري را مي گيرد، ديگر هويت اصيل و يکپارچه اي وجود 
ندارد بلکه هويت   ها چهل تکه شده اند. اگر چه هويت ها به هم برخورد مي کنند اما 
همديگر را نفي نمي   کنند و با آهنگ تند تبادل   ها به هم مي   آميزند، انسان   ها متعدد و 

متکثر مي   شوند هم شمن هست هم ليبرال، هم تکنوکرات و هم جادوگر.

جهانی شدن و برساختگی هویت ملی
جهان ما و زندگی ما توسط دو روند متضاد جهانی شدن و هويت شکل گرفته است 
)کاستلز، ج1،1380:1(. بر طبق تعاريف کالسيك از هويت گفته شد که فضا، زمان 
از عوامل سازنده هويت به طور عام و هويت ملی به طور خاص است.  و فرهنگ 
با اين حال فرهنگ به عنوان مهم   ترين رکن سازنده هويت در نظر گرفته می   شود که 
با گذشته تاريخي انسان ارتباط تنگاتنگي دارد. اما امروزه تحوالت عظيمی در قالب 
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جهانی شدن و پست مدرنيته رخ داده که سبب شده فرهنگ در قالب-هاي جديدي 
شکل گيرد و به هويت افراد شکل دهد. به عبارت دقيق   تر، پست مدرنيته و جهانی 
در  )برهانی و راسول1، 1999(.  اند  لرزه در آورده  به  را  بنيان   های نظم هويتی  شدن 
طی تحوالت جديد جهانی که مقوله   هايی نظير تنوع و تکثر اهميت يافته اند، هويت به 
يکی از متغيرهای اصلی جهان امروز بدل شده است و به نوعی در حال دگرديسی به 
الگوهای تازه   ای است )خانيکی، 1383: 286(. گسترش وسايل ارتباطی و عرضه کننده 
فرهنگ ها و خرده فرهنگ های متنوع و متفاوت ظرفيت و توانايی جديدی را به افراد 
برای شکل دهی به هويت خويش، بخشيده که در منابع جامعه شناختی گاه از آن به 
بازتابی و ظرفيت   های  بين هويت   های  اکنون  ياد می   شود.  برساخته  يا  بازتابی  هويت 
جديد برای شکل دهی به هويت )مانند ارتباطات و جامعه شبکه   ای...( ارتباط معناداری 
وجود دارد. بدين گونه که ويژگی   های جامعه شبکه   ای واسطه   ای برای افزايش نقش 
بازتابی هويت در چارچوب هويت چهل تکه، شده است. اين امر بدان معناست که 
اکنون افراد آسان   تر می   توانند هويت   های فردی و جمعی خود را بازسازی کرده و از 
نو بسازند. البته اين بازسازی صرفًا به اراده افراد منوط نيست، بلکه رويدادهايی مانند 

جهانی شدن نيز در آن موثرند )معينی، 1384: 85(. 
تعبير مي شود  فرهنگ   هاي سنتي  به فشردگي زمان و مکان  از آن  جهاني شدن که 
را در معرض تهديد قرار داده و موجب اشاعه ارزش ها، هنجارها و فرهنگ جهاني 
می   شود. هم   چنين در اين فرايند هويت   هاي ديگري مانند هويت   هاي قومي، هويت   هاي 
امر  اين  مي   يابند.  معرفي خود  براي  مجالي  و...  زيست   گرايان  محيط  نيز  و  فمنيستي 
سبب تغييرات شگرفي در عرصه   هاي مختلف، از جمله در گونه   هاي جمعي هويت 
چه  اگر  است.  شده  هويت،  سطح  فراگيرترين  عنوان  به  ملي  هويت  جمله  از  افراد 
هويت به طور نزديکی با مليت مرتبط است و تجربه هم فرهنگ شدن با ديگر کشور   ها 
اما جهانی شدن به عنوان يك  باشد،  اکثر مردم آماده آن  و ملت   ها چيزی نيست که 
نيروی تمرکز زدا به ويژه در ميان هويت های ملی در نظر گرفته می شود )وسلوکی2، 
2002(. که می تواند تاثيرات دو   سويه   ای را بر هويت ملی برجای بگذارد. به طور کلی 
جهانی شدن فرايندی متمايز کننده و در عين حال همگون ساز است که از يك سو 
با پذيرش ارزش پاره فرهنگ   ها و توانايی   های محلی، جهان را به سوی کثرت گرايی 
فرهنگی سوق می دهد و به اين ترتيب زمينه را برای طرح هويت   های قومی در بستر 
جهانی فراهم می کند، و از سوی ديگر با برجسته کردن يك فرهنگ جهانی، فرهنگ   ها 
و هويت   های ملی و محلی را متاثر می سازد )مردانی گيوی، 1381:111(. شيوه عمل 

1-Brehony and Rassool 
2-Vesaloki 
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اين فرايند نيز با انقالب اطالعات و تشکيل جوامع شبکه   ای تسهيل شده است. درون 
جامعه شبکه   اي انتقال آني اطالعات و داده   ها و نيز امکان برقراري رابطه ميان افراد در 
فرهنگ هاي مختلف عماًل فواصل زماني را از بين برده و فرهنگ جديدي شکل گرفته 
که از طريق آداب و رسوم خانوادگي، قبيله   گي و يا حتي ملي به انسان منتقل نمی   شود، 
بلکه امري است که در زمانه حاضر و با استفاده از برخوردهاي اطالعاتي و فرهنگي 
ساخته مي شود. هويت ملي نيز چنين سرنوشتي را دارد. در واقع کنش گران به ويژه 
در جوامع معاصر يك هويت يکپارچه که تنها برگرفته از يك اجتماع، قويت يا مليت 
واحد باشد، ندارند بلکه آن ها مي   کوشند همچون بريکولورها  آنچه را مي پسندند، از 
اجتماعات، قوميت   ها و مليت   هاي مختلف جمع کنند و درون خود ترکيبي خاص از 
آن ها به وجود آورند. اين امر به ويژه با انقالب رسانه ها و نقش مهمي که رسانه هاي 
نوين در ارتباطات اجتماعي بازي مي   کنند، تسريع شده است. اينترنت و فضاي مجازي 
از سويي سبب شده است که نوعي همگرايي و حفظ هويت در اجتماعات پراکنده 
داخل و خارج از هريك از دولت ـ ملت ها به وجود آيد، از سوی ديگر به ايجاد نوعي 
بريکوالژ فرهنگي نيز مدد رسانده است. به بيان ديگر رسانه هاي نوين در قالب جامعه 
شبکه اي از سويي به تقويت و ارتقاي وحدت و يکپارچگي هويت ها و از سوي ديگر 
به چندپارگي و تنوع يافتگي آنان کمك کرده   اند )کوثري، 1383 :139(. همان گونه که 
جان تامپسون1  استدالل می   کند رسانه   ها شيوه   های جديدی از عموميت  ايجاد می   کنند 
که به موجب آن اخبار و تصاويری که ارائه می شوند نمی توانند به طور کامل تحت 
کنترل گروه های حاکم، خواه شرکت ها و خواه دولت ها، قرار گيرند. بنابراين، آن ها اين 
امکان را فراهم می   کنند که عقايد حاشيه   ای نيز گوش شنوايی بيابند و مخاطبانی پيدا 
کنند )نش، 1389: 124(. افراد متاثر از اين رسانه ها و در چارچوب های فرهنگ سازی 
مبادله  مدرن  دنيای  در  زيادی  اطالعات  اکنون  می   کنند.  عمل  می دهند،  ارائه  آنها  که 
می   شود که بازتاب اين اطالعات در زندگی، شالوده هويت فردی را می   سازد )گيدنز، 
1379: 62(. اما ديگر درون ساختار جامعه شبکه   ای عامالن )افراد و گروه ها( انفعالی 
کمك  آن  تجديد  و  بازسازی  و  شکل   گيری  به  خود  اعمال  با  بلکه  نمی   کنند.  عمل 
می   نمايند. بدين   سان در ساختن شالوده هويت خود دارای سهم و نقش می   شوند. درون 
چنين ساختار مبتنی بر اطالعات و سيطره ارتباطات الکترونيکی، شاهد ظهور و به متن 
آمدن ذهنيت   ها و هويت   های چند اليه، پراکنده و گاه ناپايدار هستيم. از ويژگی های 
عصر ارتباطات، الکترونيك و استفاده از رسانه   های مجازی اين است که افراد می   توانند 
در گروه   های فرهنگی و هويتی مختلف و حتی متضاد با هويت ملی خود حضور يابند. 
و به سبب اينکه در فضای مجازی مراتب قدرت وجود ندارد لذا فرديت فرد حفظ 

1-John Burton Thompson 
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افراد  قدرت گزينش   گری و شکل   گيری هويت  که  واقعی  برخالف جهان  و  می   شود 
متأثر از عواملی مانند جبر زمانی و مکانی، فرهنگ، حکومت، عرف و... محدود شده، 
در فضای مجازی)جامعه شبکه ای( اين مرزهای محدود   کننده وجود نداشته و افراد در 
مقياس جهانی با انتخاب های فراوانی جهت شکل دادن به هويت فردی و ملی خويش 
روبه رو هستند. لذا در جوامع شبکه ای امروزه تکثر و تنوع مجاری ارتباطی و قدرت 
انتخاب افراد در کانال   ها و شبکه   های ارتباطی موجب می   شود تا مخاطبان تکه   تکه و 

پاره   پاره شوند )دانش،1391(. 
و  انسانی  تعامالت  فرد،  هويت  شکل   گيری  برای  ابتدايی  و  مهم  عامل  باوجودی   که 
اجتماعی   ای می   باشد که طی آنها فرد به تعريف هويت خود می پردازد، اما در عصر 
جوامع شبکه ای در امر هويت يابی تغييرات اساسی ايجاد شده است. به سبب انتقال 
و جريان فرهنگ از طريق ارتباطات، حوزه فرهنگ که نظام   هايی از عقايد و رفتارها را 
شامل می   شود با ظهور فناوری جديد دستخوش دگرگونی بنيادين می   شود )سليمانی 
در  تغيير  سبب  معنايی  نظام   های  و  فرهنگ  حوزه  در  دگرگونی  اين   .)1389 بشلی، 
ساختار مناسبات اجتماعی شده، در نتيجه ما شاهد شکل   گيری نوع جديدی از تعامالت 
مجازی انسان   ها می-باشيم که فرصت ايجاد هويت   های جديد و گاه چندگانه را به 
آسانی در اختيار افراد قرار می   دهد. به   عبارت دقيق   تر جهانی شدن در عرصه فرهنگ به 
منطقه زدايی فرهنگی می   انجامد، يعنی وابستگی فرهنگی به محل، منطقه و سرزمين را 
از ميان بر می   دارد )تاملينسون1، 1381: 10 (.  در اين حين هويت   ها با يکديگر برخورد 
مي   کنند اما همديگر را نفي نمي   کنند و با ضرباهنگ تند تبادل   ها به هم مي   آميزند. بنابراين 
انسان   ها متعدد و متکثر مي   شوند يعني هم شمن هست هم ليبرال، هم تکنوکرات و 
هم جادوگر )شايگان،1380( و آدمي دست به گزينش هر يك از اين شخصيت   هاي 
دروني خويش زده و از اين طريق هويت جديد و چهل تکه   اي برمی   سازد،که شايگان 
نيز در شکل  از عوامل فرافرهنگي  به آن معتقد است: يك مجموعه اي  در استدالل 
گيري هويت ما دخيل اند، ميراثي داريم که سرچشمه آن خارج از چارچوب فرهنگي 
ما است ...  ما با کسب شناخت هايي که از منابع گوناگون نشات مي گيرد به وجودمان 

غنا مي   بخشيم )شايگان، 1380: 108(، بنابراين هويت حقيقي نوعي آفرينش است. 
در روند تبادل اطالعات، آگاهی و هويت   ها نه تنها فرهنگ   های گوناگون در دسترس 
افراد قرار می   گيرد بلکه دنياها و مرجع   های اجتماعی آن   ها هم افزون می   شود. بنابراين 
اندک بودن مرجع   های اجتماعی در جوامع سنتی که نياز هويتی انسان را به آسانی تامين 
می   کرد از بين می   رود و فرد ناگزير می   شود با واحدهای اجتماعی بزرگ و کوچك 
مختلفی هويت   يابی کند. لذا ارتباط مستقيم بين جهانی شدن و هويت به طور عام و 
1-Tomlinson 
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هويت ملی به طور خاص برقرار است به نحوی که هيچ کس قادر نيست از تحوالت 
ناشی از جهانی شدن مصون بماند، چون خود مفهوم منفعلی نيست که صرفاً تحت 
تاثير محيط بيرونی واقع شود، بلکه افراد ضمن ساختن و پرداختن هويت خويش از 
محيط جهانی و محلی خود بهره می   گيرند )بی نا، 1391(. در واقع انسان فارغ از قيد و 
بندهای سنت و طبيعت دارای آزادی و استقالل عمل قابل مالحظه   ای می   باشد و بايد 
در فضای اجتماعی بسيار پهناور، دنيا و هويت خود را بسازد )گيدنز1، 1994: 7(. با اين 
اوصاف نه تنها فرهنگ، تاريخ و بستگی   های زمانی و مکانی حس هويت ملی افراد را 
برمی   انگيزد، بلکه نفوذپذيری مرزها و محو فاصله   های زمانی و مکانی همراه با انفجار 
اطالعات و آگاهی از انواع فرهنگ   ها و پاره پاره شدن هويت فردی به   عنوان زير بنای 
هويت ملی افراد، هويت ملی فرد را بر می   سازد. بنابراين يك جامعه بی   قلمرو ايجاد 
با وجود  ملی شده   اند.  بازتابيده سبب شکل   گيری هويت  آگاهی   های  آن  در  که  شده 
اينکه به لحاط سنتی انسانها تمايل دارند تابع هويت و فرهنگی باشند که به جامعه ای 
خاص تعلق داشته باشد، اما در دنيای امروز فارغ از تعلق به ويژگی   های هويتی خاص، 
بسياری از ما خواسته يا ناخواسته تحت تأثبر انتخاب شيوه های زندگی خود از بازار 
بزرگ فرهنگی نيز هستيم )فکوهی، 1384(. به ميزانی که زندگی اجتماعی در معرض 
سبك   های مختلف، مکان   ها، مسافرت   های بين المللی و تصاوير شبکه   های جهانی و 
سيستم   های ارتباطی قرار می-گيرد، به همان اندازه نيز هويت   ها از زمان، مکان، تاريخ 
و سنت فاصله بيشتری پيدا کرده و آزادانه تر عمل می کنند. ما با انواع هويت   ها روبرو 
هستيم که احتمال انتخاب هريك برای ما وجود دارد )مردانی گيوی،1389(. واقعيت 
عصر ما آن است که ديگر در هيچ کشوری نمی توان از فرهنگ و هويت اصيل و ملی 
و از سنت پيشين، همچون واقعيت   هايی دست نخورده و تام و تمام سخن گفت، زيرا 
فرهنگ و سنت در رابطه با مدرنيته متحول می شوند)يزدانی و مروتی، 1390: 17(. 
از آنجا که فرهنگ ملی بيشتر در معرض تاثيرات خارجی قرار می   گيرد حفظ هويت 
به صورت دست   نخورده از هر زمان ديگری دشوارتر می   شود. اما بسيار بعيد به نظر 
به طور  زياد  احتمال  به  بلکه  کند  نابود  را  ملی  می   رسد که جهانی شدن هويت   های 
همزمان هويت   های جديد محلی و سياره   ای را پديد می   آورد )مردانی گيوی، 1389(. 
از  يا هويت ملی  اين حال درون جوامع شبکه   ای و در عصر اطالعات فرهنگ و  با 
نيز نيستند، به گونه   ای ديگر آرايش می يابند و به  اما به مانند گذشته  بين نمی   روند 
پديده جديد و متفاوتی تبديل می شوند که يك پا در گذشته سنتی و تاريخ و سرزمين 
خود دارند و يك پا در عناصر فرهنگی ساير هويت   ها که توسط رسانه ها به آنها ارائه 
شده است. اين فرهنگ و هويت ملی جديد که يك برساخته اجتماعی است ترکيبی 

1-Giddens	
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از عناصر سنتی هويت و عناصری که متاثر از مدرنيته و ديگر فرهنگ ها و هويت ها 
کسب و ساخته شده است. 

بی شك از اين پس اشکال جديدتری از هويت آشکار خواهند شد که متعلق به عصر 
جهانی شدن هستند. مهم در اين ميان حفظ سطوح مختلف هويت شهروندان در تعامل 

سازنده با جهان بيرون و استفاده از فرصت   های جهانی از جمله فن 
آوری   های ارتباطی و اطالعاتی است نه ستيزه جويی و مفابله با آن )يزدانی و مروتی، 
1390: 20(. بدين معنی که ارتباطات الکترونيك محيطی را برای افراد ايجاد می   کند که 
فرد در آن به صورت ناشناخته و گمنام به معرفی خود و فرهنگ و هويت ملی خود 
می پردازد و می تواند عضو اجتماعاتی شود که تاکنون هيچگاه فرصت مشارکت در 
آن   ها را نداشته است و می تواند هويت های ديگری از مليت های ديگر را که با عاليق 
و ساليق خويش متناسب می   بيند کسب کند و به نوعی از مرزهای ملی خود فراتر 
ملی،  نفوذپذيرتر شدن مرزهای  با  استدالل می   کند  استوارت هال  رود. همانگونه که 
حدو مرزهای هويتی در هم می   ريزد و سلطه بالمنازع فرهنگ و هويت ملی مخدوش 

می   شود )هال1، 1996: 299(. 

نتیجه گیری
نظر  مد  عنوان جنبشی  به  را  پيشين، جهانی شدن  در سطور  عنوان شده  مباحث  در 
قرار داديم که در طی آن ايده جامعه شناختی کالسيك درباره جامعه به عنوان نظامی 
منسجم، تبديل به ديدگاهی می   شود که حول چگونگی نظم   يابی زندگی اجتماعی در 
راستای زمان و مکان تمرکز يافته است. اين ويژگی   های زمانی و مکانی که از کاهش 
فاصله   ها و کوتاه شدن زمان ناشی می   شود، از موثرترين جنبه   های جهانی شدن است 
با استفاده از دو مفهوم جامعه شبکه اي و هويت  اثر می   گذارد. ما  که بر هويت ملی 
فرهنگ   ها  جهاني،  عصر  شده ي  شبکه   اي  جامعه  در  که  نموديم  استدالل  تکه  چهل 
بصورت مجازي و با استفاده از تکنولوژي   هاي اطالعاتي که مرزهاي همه   ي جوامع را 
در نورديده است ساخته مي   شود، ديگر فرهنگ   هاي کهن و باستاني هر سرزمين، تنها 
فرهنگ حاکم بر آن سرزمين خاص نيست بلکه به يمن فضاها و رسانه های مجازی 
به فراسوی سرزمين خويش راه يافته است. رسانه ها افراد را در معرض فرهنگ   هاي 
تنوعات  از  آگاهي  با کسب  ميان  اين  در  فرد  و  قرار مي   دهند  متضاد  گاه  و  متفاوت 
فرهنگي دست به انتخاب زده و مجموعه   اي از فرهنگ ها و نمادهاي فرهنگي متفاوت 
را در خود گرد هم مي   آورد. هويت ملي افراد نيز که يکي از مهمترين عوامل ساخته 
شدن آن در طول تاريخ، فرهنگ، زمان و مکان بوده، اکنون با تحوالتي که در جوامع 

1-Hall 
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جامعه  مفهوم  اساس  بر  را  هويتی  تحول  اين  است.  شده  تحول  دچار  افتاده  اتفاق 
شبکه ای و هويت چهل تکه عنوان کرديم.

بر اساس فرضيه برساختگی هويت ملی در چارچوب    جامعه شبکه   ای و هويت   های 
در  ارتباطی  و  اطالعاتی  نوين  فرايندهای  که  کرديم  استدالل  ايده  اين  بر  تکه  چهل 
جوامع شبکه   ای زمينه   ی استقرار و تقويت هويت   های فروملی و گاه به حاشيه رانده 
و  ارتباطی  شبکه   های  يمن  به  هويت   ها  گونه  اين  می   کند.  فراهم  را  شده  فراموش  و 
دنيا  از سراسر  افراد  به جهانيان عرضه می   کنند،  و  معرفی  را  اطالعاتی جهانی، خود 
و با انواع هويت های ملی، فروملی و فراملی با آن   ها آشنا شده و به فراخور ميل و 
هماهنگی آن با شيوه زيست خود دست به گزينش   گری زده و تمامی يا پاره   هايی از 
اين هويت   ها را اخذ می   کنند. به گونه   ای که هويت ملی نه تنها از بين نمی   رود بلکه 
در همزيستی با ديگر فرهنگ   های ملی به حيات خويش ادامه داده و فرد ردای هويت 
چهل تکه ای مرکب از فرهنگ و هويت های متفاوت و متنوع به تن می کند. به اين 
نتيجه رسيديم که شبکه های ارتباطی و اطالعاتی جديد با ايفای نقش ميانجی گرايانه 
دادن  افراد،  انتخاب  قدرت  افزايش  مختلف،  های  فرهنگ  و  هويت   ها  و  افراد  ميان 
اطالعات و آگاهی از فرهنگ ها و هويت های مختلف به افراد جوامع در ساخته شدن 
هويت ملی نقش اساسی داشته و سبب ظهور افرادی با هويت های چهل تکه می شود. 
اينك ما شاهد انسان چهل تکه اي هستيم که ديگر به يك فرهنگ و هويت خاص تعلق 
ندارد، بلکه چندهويتي شده است. چون انسان خود با کسب آگاهي از فرهنگ ها و 
هويت هاي مختلف عناصري از آنان را جذب مي کند و هويت جديد براي خود به 
وجود مي آورد، معتقديم که فرهنگ و هويت جديد، اموري بر ساخته هستند نه به 
مانند هويت ابا و اجدادي، تحميلي باشد. هويت ملی هم چنان وجود خواهد داشت و 
از بين نمی رود، اما با هويت های ديگر ترکيب می شود. همان   گونه که داريوش شايگان 
مي   گويد: در عصر حاضر فرهنگ هاي مختلف با يکديگر ارتباط برقرار کرده و در هم 

آميخته اند و تقدير آدميان نيز پذيرش اين درهم آميختگي است. 
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