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تاریخ دریافت1331/3/11:
تاریخ پذیرش1331/1/11 :
چکیده
با توجه به تأثیرات گسترده و ژرفی که پدیده نوظهور اینترنت در زیست فردی و اجتماعی بشر قرن بیست و یکمی برر جرای
گذاشته ،امروزه فهر بسریاری از مدرادجت جهران تیاترت ،فرانرص ،اقتاراد و اجتمرا  ،بردون در

نشرآ ن ریررممکن

مینماید .از امین رو ،پژواشررران و نویسرندگان در حروزهارای گونراگون دانرآ بشرری ،در براره اینترنرت و ترأثیر ن در
عرصهاای مختلف زندگی فردی و اجتماعی در حال نظریهپردازی و ایدهتازی استند .در این میران ،ترأثیر ایرن فنراوری برر
ظهور و رواج اشکال نوین تدامالت اجتماعی بین گروه اای مختلف یک جامده و در درون نها از اامیت باجیی برخروردار
اتت .گروهاای قومی در کشوراای گوناگون؛ از جمله گروهاایی استند کره برا بهررهگیرری از فارای مزرازی اینترنرت و
امکانات گوناگون فراا

مده در اینگونه فاااا به اشکال نوین کنآ و تدامل در درون خرود و برا گرروهارای دیررر روی

وردهاند .در این مشاله کوشآ خوااد شد تا ضمن تبیین چرایی اتتشبال این گرروهارا ،از کرنآارا و تدرامالت اینترنتری ،از
یک تو به فرصتاا و امکانات و از توی دیرر ،بره تهدیرداا و چرالآارای ن ،برا مورور قررار دادن اصرول اویرت ملری،
امبستری ملی و حاکمیت ملی کشور بپردازی .
واژههای کلیدی :اینترنت ،فضای مجازی ،اجتماعات مجازی ،گروههای قومی ،کنشها و تعامالت قومی
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مقدمه

امروزه دگرگونی ژرفی که در فناوریهای اطالعاتی -ارتباطی رخ نموده ،موجب

تغییبر در

پارادایم فناوری ،از فناوری صنعتی به فناوری اطالعاتی شده است؛ تا آنجا کبه شباید بتبوان
گفت شبکههای الکترونیک رایانهای ،مهمترین زیرساخت و نیبروی پویبای جهبان جهبانی
شدۀ ما هستند .در آغاز قرن بیست و یکم ،فناوریهای اطالعات و ارتباطبات ()1ICTs؛ ببه
ویژه اینترنت به عنوان بارزترین نمود آنها ،چنان پیشرفت کبرده و رواج یافتبهانبد کبه ببه
نحوی بارز و چشمگیر در زندگی فردی و اجتماعی انسان امروزی نقبشآفرینبی مبیکننبد.
بسیاری معتقدند که اینترنت به عاملی همهجا حاضبر در ارتباطبات جهبان قبرن  21تببدی
خواهد شد .این فناوری جوان بهطور مستقیم و غیرمستقیم بر تمام عرصههای حیات فبردی
و جمعی انسان تأثیر گذاشته و بهویژه در حال دگرگبونی عرصبههبای اجتمباعی ،سیاسبی،
فرهنگی ،اقتصادی ،هویت و تعامالت اجتماعی است .با توجه ببه ایبن دگرگبونی غیرقابب
انکار است که میتوان گفت برای درک آنچه در عصر اطالعات در دنیای کنونی پیرامون مبا
در حال رخ دادن است ،نمیتوان آثبار گسبترده و ژرف فنباوریهبای اطالعباتی؛ ببهویبژه
اینترنت را نادیده گرفت.
نخستین مسألۀ مورد بررسی ما در ایبن مقالبه ،تبداوم و بازتولیبد عنصبر قومیبت و
هویت قومی در فضا و ساختار رسانهای جدید اینترنت -بنیبان اسبت .قومیبت (همچنانکبه
مذه

و سنت) ،چند موج همگونساز را با بقا و تداوم پشت سر گذاشته و نشبان داده کبه

پایندهتر از آن است که نویددهندگان اعصار نوین زندگی بشر ،سراسیمه و گاه خوشبینانبه،
در آغاز هر تحول بزرگی نوید میدهند .موج اول نویدها برای پایان عصر قومیت ،همزمبان
بود با هژمونیک شدن فزایندۀ گفتمان روشنگری در قرن هیجدهم و نوزدهم ،که ببر اثبر آن

1. Information and Communication Technologies
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مسألۀ قومیت و هویت قومی ببه مااببۀ «باورهبای نادرسبت دورانهبای منسبوخ و جوامب
بدوی» ،یا «اسطورههای غیرعقالنی» ،و یا در بهترین حالت به عنوان «آرمانهبای تأسب آور
ذهنهایی که قادر نبودند به دریافت هویت و مقام انسبانیت خبویش نا ب شبوند» ،مبردود
اعالم میشد ( .)Poster, 1998: 184جنبش روشنگری ببهزودی توسب متفکرانبی ،چبون:
روسو و مارکس که ابعاد تاریک روشنگری و مدرنیته را آشکار میکردند ،مورد انتقاد واقب
شد؛ اما این بار جنبش سوسیالیسم بود که با گسترش شتابان خود در قرن نبوزدهم و اوایب
قرن بیستم ،پرچمدار سخن گفتن از زوال قومیت و هویت قومی شد و در مقاب  ،بر هویبت
طبقاتی و اصالت زیربنای اقتصادی بر روبناهای فرهنگی (که قومیبت ببهمااببۀ یبک هویبت
برساخته و مصداق آگاهی کاذب از جملۀ آنها بود) تأکید کرد؛ اما دو جنگ جهانی ویرانگبر
در نیمۀ نخست قرن بیستم ،عدهای را بر آن داشت که قرن بیستم نه عصر «خروج انسبان از
نابالغی خودخواستۀ خویش» (چنانکه فالسفۀ عصر روشنگری پنداشبته بودنبد) و نبه حتبی
عصر غلبۀ شکافهای طبقاتی؛ بلکه بیش از هرچیز عصر ناسیونالیسم دولتمحور اسبت .و
باالخره آخرین موج نویددهندگان زوال قومیت از نیمۀ دوم قرن بیستم ،همزمان با گسترش
اندیشه و فرایند جهانیشدن ظهور کردند .بسیاری جهانیشدن را فراگردی یکپارچهکننبده و
همسانساز میدیدند که بهزودی تفاوت را به تباریخ مبیسبپارد و قومیبت را ببا مفباهیمی،
چون :هویت جهانی ،انسان جهانی ،شهروند جهانی ،انسان جهان -وطن و جهان بدون مبرز
جایگزین میکند؛ اما بهزودی آشکار شد که همسانسازی جهانی شدن ،فرایندی سبرکوبگر
نیز هست ،و بدین ترتی  ،مفاهیمی چون جنبشهای همبستگی ،هویت مقاومبت ،فرهنبگ
مقاومت ،قومیتمحوری ،محلیگرایی ،بومیگرایی و مانند آن سربرآوردند که نشان از تداوم
عالیق و تعلقات پیشاعصر جهانیشدن بهمنزلۀ ببرج و باروهبای دفباعی مردمبان سبرکوب
شده ،در شرای اوج جهانی شدن داشت؛ شرایطی که در آن« ،دنیا و زنبدگی مبا ببه دسبت
جریانهای متضاد جهانی شدن و هویبت شبک مبیگیبرد( ».کاسبتلز )11 :1333 ،ببه ایبن
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ترتی  ،قومیت و هویتیابی قومی ،که از چهار موجی که گمان میرفبت پایبان آن را نویبد
میدهند ،به سالمت گذر کرده ،امروزه خود را در فضبای مجبازی ارتباطبات اینترنتبی ،ببه
ماابۀ جدیدترین و پرنفوذترین وجه جهان جهانیشدۀ ما ،بازتولید کرده است؛ و ایبن همبان
مسألهای است که ما در اینجا قصد داریم برخی از ابعاد آن را به کوتاهی واکاویم.
برخی از ویژگیهای منحصر به فرد اینترنت ،که در ادامه ببه بررسبی آنهبا خبواهیم
پرداخت ،در مقایسه با اشکال رسانهای پیشین ،باعث شده تا افبراد و گبروههبای اجتمباعی
مختل

با افکار و عقاید ،سنتها ،آداب و رسوم ،زبان ،مذه

و به طور کلی ،هویبتهبای

متفاوت بتوانند از این فضاهای جدید؛ از جملبه وبسبایتهبا ،وببال هبا ،چبترومهبا یبا
اتاقهای گفتوگو ،شبکههای اجتماعی ،گروههای مجازی و دیگر امکانات فبراهم شبده در
فضای سایبر به منظور دستیابی به اهداف خود؛ ببهویبژه صبدادار کبردن خبود و تقویبت
هویتهای مقاومت در مقاب امواج همگونساز عصر جهانیشدن بهره گیرند؛ در حالی کبه
برخی معتقدند شبیهبودگی فرهنگی ناشی از جهانی شدن ،گروههای فرهنگی محلی و خبرد
را تحت نفوذ خود درآورده و به تعبیری در خود ح میکند؛ ولی شبواهد موجبود چبه در
جهان واقعی و بهویژه در جهان مجازی بر عکس این امر داللبت دارنبد؛ ببه ایبن معنبا کبه
امروزه مقوله قومیت و هویت قبومی از اهمیبت و نمایبانی خاصبی برخبوردار شبده و ببه
روشنی میتوان با نمودهای آشکار آن در فضای مجازی نیز مواجه گردید.
نگاهی کلی به نحوه حضور و کنش گروههای قومی در فضای مجازی نشباندهنبده
آن است که شاخصها و نماگرهای قومی در اینترنت نه تنها رو به زوال ننهادهاند؛ بلکبه ببه
اشکال گوناگون در سراسر فضای مجازی حاضرند .این حضور را در عناوین انتخاب شبده
برای پایگاههای اینترنتی ،در نمادها ،عکسها و نوشتههایی که بر هویت قومی نگارنده خود
گواهی میدهند ،اسامی و آدرسهای انتخاب شبده ببرای وببال هبا ،آدرسهبای ایمیب و
گروههای اینترنتی ،راه اندازی اتاقهای گفتوگو ،گروهها و یا صفحات شبکههای اجتماعی

کنشها و تعامالت قومی در فضای مجازی :فرصتها و چالشها5 /

مربوط به یک قوم خاص ،ترجیح در استفاده از زبانهای قومی و محلی در نگبارش برخبی
متون و نیز ارتباطات درونقومی رایج در چترومها ،شبکههای اجتماعی مجازی و بسیاری
موارد دیگر بهوضوح میتوان مشاهده نمود.
با توجه به مقدمه باال ،در این مقاله در پی پاسبخگبویی ببه دو پرسبش هسبتیم :اول
اینکه «چرا اینترنت ببا اینکبه یبک فنباوری بسبیار جدیبد اسبت ،توانسبته چنبین جایگباه
برجستهای در کنشها و تعامالت درونگروهی و بینگروهی جوام امبروز؛ ببهویبژه ببرای
گروههای قومی بهدست آورد؟ به عبارت دیگر ،چه ویژگیها و تمایزاتی ارتباطات مجبازی
اینترنتی را چنین جذاب نموده و نقش بارزی برای اینترنت در تعامالت قومی جهان امبروز
رقم زده است؟» پرسش دومی که خواهیم کوشید بدان پاسخ دهیم ،این است که «کنشها و
تعامالت مجازی اقوام از طریق امکانات گوناگون فضای سایبر ،چه فرصتها و چالشهایی
را برای یک ملت -دولت ،انسجام فرهنگی -سیاسی و حاکمیت ملی آن ایجاد میکنبد؟» در
پاسخ به این پرسشها ،به دنبال آزمون این فرضیهایم کبه «برخبی از ویژگبیهبای سباختار
متمایز ارتباطات اینترنتی؛ از جمله نظارتپذیری اندک ،تعاملی بودن ،انعطافپذیری هویتی،
ارزانی نسبی و بیمکانی و بیزمانی ،به تمایز آن از ساختارهای رسانهای پیشین منجبر شبده
و فضای مساعد و مطلوبی را برای شک گیری انواع فعالیبتهبای مجبازی؛ ببهویبژه ببرای
قومیتها فراهم نموده است .از سوی دیگر ،کنشها و تعامالت مجبازی گبروههبای قبومی
پدیدهای ژانوسی و متناقضنماست که برخبی از فرصبتهبا و تهدیبدها را همزمبان ببرای
جامعه ملی به همراه میآورد» .در این میان با مدیریت صبحیح و هوشبمندانه کبه ناشبی از
شناخت دقیق و همهجانبه این پدیدههای نوظهور است ،میتوان از فرصتهبای ببه ارمغبان
آمده حداکار بهرهبرداری را در راستای وحدت و انسجام ملی و فرهنگی -سیاسی ببه عمب
آورد و در مقاب چالشها و تهدیدهایی را که اغل

در راستای ایجباد شبکاف و تفرقبه در
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جامعه ملی ،شکاف در هویت یکپارچه ملی و تضی

حاکمیت ملت-دولت عم مبیکننبد،

به حداق رسانده ،حتی به فرصت تبدی کرد.
 -1اینترنت و ویژگیهای آن

نتایج پژوهشهای انجام شده درباره تجلی هویت قومی در فضای رسانهای به نبام اینترنبت
که از مهمترین نمودها و در واق  ،ابزارهای جهانی شدن و یا جهبانیسبازی اسبت ،تأمب
برانگیز است .یک جستجوی ساده در یکی از موتورهای جستجوی اینترنتی ،مبا را ببه ایبن
واقعیت رهنمون خواهد کرد که اینترنت که از یک سو بهواسطه ماهیت جهانگستر و بالقوه
همگانی خود ،دارای پتانسی باالیی در تقویت ساختارهای عام جهانی و ترویج مشابهتهبا
و یکساننگریهای فرهنگی و نگرشی است؛ از سوی دیگر ،در تقویت خباصگرایبیهبای
فرهنگی نیز عملکرد قاب توجهی داشته است .انبوع وبسبایتهبا ،وببال هبا ،گبروههبای
مجازی و اتاقهای گفتگوی متعلق به یک قومیت خاص و یا بهطور کلیتر گبروههبایی کبه
به نوعی در جستجوی هبویتی مشبابه و متفاوتنبد ،نشبان از آن دارد کبه اینترنبت ،فضبایی
قدرتمند برای ابراز هویت یا فرایندهایی است که از آن به «هویتیبابی» یبا «همانندسبازی»
تعبیر میشود .چرا اینترنت توانسته نقشی چنین برجسته را در کنش ،تجلبی و تعامب انبواع
گروههای اجتماعی؛ از جمله قومیتها در فضای مجازی ایفا کند؟ در پاسخ به این پرسبش،
چنین بهنظر میرسد که پنج ویژگی متمایزساز کلیدی ،اینترنبت را ببهعنبوان کارآمبدترین و
کاربردیترین رسانۀ جهان امروز در راستای اهداف گروههای قومی مطرح مینماید:
الف) نظارتپذیری کمتر و احساس امنیتت و آاایی ییتتتر :فرهنت

مهمترین ویژگیهای اینترنت که بهویژه در مقوالتی نظیر مسا

ودیمتتتاری :یکبی از

قومی نقبش قابب تبوجهی

ایفا میکند ،نظارتپذیری بسیار اندک آن است؛ بهطوری که در مقایسه با سایر فناوریهبای
رسانهای ،آزادی چشمگیری به آن بخشبیده اسبت .چنانکبه کاسبتلز در جدیبدترین اثبرش
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استدالل میکند ،ساختار نامتمرکز اینترنت که او آن را از جملۀ «فناوریهای آزاد» مبیدانبد،
در پیوند با نوعی از فرهنگ است که آن را «فرهنگ خودمختاری» مینامد .از نظر او:
خودمختاری اشاره دارد به ظرفیت یک کنشگر اجتماعی برای تبدیی شدی بده
سوژه ،از طریق تعریف کنش خود پیرامو برنامههای ساختهشیه بهطور مستق
از نهادهای جامعه براسدا

ارز هدا و مندافآ

کنشدگر اجتماعیسکاسدت ،

)331 :3131

اینترنت پلتفورم ارتباطی مورد نیاز برای ترجمۀ فرهنبگ آزادی ببه امعمبال خودمختباری را
فراهم مبیکنبد؛ زیبرا توانبایی ارتبباط خودمختبار ،شببکهبنبدی و ایجباد معنبای مسبتق ،
بهاشتراکگذاری این معنا و سازماندهی مستق را به شهروندان میدهد.
این ویژگی میتواند بهویژه در تجلی صورتهایی از ارتباط مؤثر باشد که در فضبای
غیرمجازی /واقعی به دالی مختل

دشوار یا غیرممکن بهشمار میروند .فضای خودمختبار

اینترنت با ایجاد احساس امنیت و آزادی بیشتر ،افزون بر جل

مشارکت ارتباطی ببیشتبر،

بر صراحت عملکرد و پیامهای افراد و گبروههبا مبیافزایبد و تبأثیری مسبتقیم ببر تقویبت
مکانیزمهای خودامبرازی 1فردی و گروهی دارد .ساختار نسبتاً آزاد و خودمختار اینترنبت ،در
موضوعهایی همچون چالشهای قبومی کبه عمومباً فبار از رویکردهبای تنبد مخبال

و

انتقادی؛ بهویژه نسبت به دولتهای ملی متبوع خود نیستند ،میتواند به فعالیت بیشبتر ایبن
گروهها در این حیطه و استفاده از امکانات آن بینجامد(ر.ک :فکوهی و عیاری.)1333 ،
رسانههای نوین از جمله اینترنت ،شیوههای جدیدی از عمومیت ایجاد میکننبد کبه
بر اثر آن اخبار و تصاویری که ارا ه مبیشبوند ،نمبیتواننبد ببه طبور کامب تحبت کنتبرل
گروههای حاکم ،خواه شرکتها و خواه دولتها قرار گیرند .بنبابراین ،آنهبا ایبن امکبان را

1. self-expression
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فراهم میکنند که عقاید حاشیهای نیز گوش شنوایی بیابند و مخاطبانی پیدا کنند .با توجه به
این قابلیت است که داگالس کلنر ( )1331استدالل میکند که رسانههایی نظیر تولید فیلم و
ویدیو ،رادیوی محلی و صفحه آگهیهای رایانه؛ ببهویبژه ببرای چیبزی کبه آن را فعالیبت
رسانهای رادیکال 1مینامند ،مناسبند(نش .)121 :1331 ،کاستلز این قابلیت بینظیبر اینترنبت
در ایجاد فضای ارتباط آزاد را با استفاده از مفهوم «خودارتباطی تودهای »2مفهومبندی کبرده
است .از نظر او:
خودارتباطی تودهای؛ یعنی کاربرد اینترنت و شدبهههدای بدیسدی بده عندوا
پایگاههای ارتباط دیجیتالسکاست .)31 :3131 ،

ویژگی اساسی این نوع ارتباط عالوه بر تودهای بودن؛ یعنی شمولیت تمامی افراد حاشبیهای
و بیرون از دایرۀ قدرت تنها با داشبتن دسترسبی ببه اینترنبت ،دشبواری کنتبرل آن توسب
حکومتها و شرکتهاست .البتبه ،در اینترنبت هبم امکبان اعمبال نظبارت ،محبدودیت و
سانسور به اشکال مختل
آنارشیگونه آن موج

وجود دارد؛ ولی در مجموع شرای بسبیار انعطبافپبذیر ،بباز و
میشود افراد و گروهها اینترنت را بسبیار فعاالنبهتبر و ببا اطمینبان

خاطر بیشتر نسبت به هر رسانه دیگر برای اعمال فرایندهای ضدقدرت به کار گیرند.
ب) تعاملی یدین :3قدرت واقعی اینترنت و ویژگیای که آن را از رسانههای سنتیتر متمبایز
میکند ،پتانسی آن برای تعاملی بودن است .تعاملی بودن مفهومی است که با فنباوریهبای
ارتباطی جدید در پیوند است .ویلیامز و همکارانش مبینویسبند« :تعباملی ببودن ببه میبزان
کنترل شرکتکنندگان بر فرایند ارتباطی و توانایی تغییر نقبشهبای آنهبا در یبک گفتگبوی

1. Radical Media Activism

2. mass self-communication
3. Interactivity

کنشها و تعامالت قومی در فضای مجازی :فرصتها و چالشها1 /

دوطرفه اشاره دارد» ( .)Williams, 1988:10از نظر کیوسیس کبه کوشبیده تعریفبی جبام ،
سنتزگونه و چندجانبه از تعاملی بودن ارا ه دهد:
تعام ی بود به می انی اشاره دارد که یک فناوری اطالعاتی میتوانی یک محیط
رسانهای شیه 3ایجاد کنی که در

مشارکتکننیگا میتواننی ه بدهصدورت

هم ما و ه غیرهم ما ارتباط برقرار کننیسچه به صورت یهی به یهی ،یهی
به بسیاری و یا بسیاری به بسیاری) و در تبادالت دوسویۀ پیام مشارکت جوینی
س.)Kiousis, 2002: 379

تعاملی بودن در ادبیات سنتی و نوین ارتباطات دستکم برای توصی

دو وضبعیت ببهکبار

رفته است:
 -1تعاملی بودن بهماابۀ ویژگی و کارکرد خود رسانه (در اینجا تعاملی بودن ناشی
از قابلیتهای فنی و عینی یک رسانه است)؛
 -2تعاملی بودن بهماابۀ ویژگیای که به ادراک یا برداشت مشبارکت کننبدگان در
فراینببد ارتببباط بسببتگی دارد(در ایببن برداشببت آنچببه مهببم اسببت ،درک کنشببگر یببا
مشارکتکننده از ساختار ارتباط است).
اما هر کدام از این دو منظر را در نظر بگیریم ،آنچه ثابت است ،این است که توانایی
دریافتکنندۀ پیام برای پاسخگویی به فرستندۀ پیام ،عنصر کانونی مفهوم تعاملیبودن اسبت.
با درنظرگرفتن این عنصر کانونی ،بهنظر میرسد بتوانیم بگوییم تعاملیبودن بیش از هر چیز
ویژگی ساختار کانال ارتباطی است که عم ارتباط از طریق آن رخ میدهد؛ زیرا حتی اگبر
تعری

روانشناختی مبتنی بر برداشت مشارکتکننده را بپبذیریم ،درک کنشبگر از سباختار

1. mediated environment
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در خأل رخ نمیدهد؛ بلکه در ارتباط مستقیم با امکانات و محدودیتهایی است که ساختار
برای او فراهم میکند.
در ساختار تعاملی اینترنت ،هر کاربر بهطور بالقوه قادر ببه ایجباد پیبام و ارسبال آن
برای شمار فراوانی از افراد دیگر است .این در حالی اسبت کبه رسبانههبای جمعبی دیگبر
همچون رادیو و تلویزیون ،روزنامه و ...غالبا یکسویه بوده و براساس یک نظم باال به پایین
یک طرفه ،به انتقال اطالعات میپردازند .از این منظر ،اینترنت بیش از هر رسانه دیگر ،یبک
رسانه جمعی 1بهشمار میرود؛ زیرا هرکاربر نه تنها دریافتکننده اطالعات است؛ بلکه خود
میتواند منب تولید ،پردازش و انتقال اطالعات نیز باشد(عیاری .)13-12: 1331،در اینترنت
افراد صرفا در رده تولیدکننده یا مصرفکننده قرار نمیگیرند؛ بلکه میتوانند هر دو نقبش را
همزمان داشته باشند .در اینترنت سلسله مرات

ارتباطی ضعی

میشود و همراه با آن ،فبرد

مجال بیشتری برای ارا ه هویت مورد نظر خود پیدا میکند .ارتباط نیز دوسویه ببوده ،جبای
گوینده و مخاط

پیوسبته عبو

مبیشبود .از ایبن لحبا  ،اینترنبت انقالببی در صبنعت

ارتباطات ایجاد کرد .فراتر از آن ،اینترنت یک ابرمتن 2است که در آن متنهبای مختلب

ببه

هم پیوستگی دارند و بین آنها ارتباط برقرار میشود .تعباملیببودن اببرمتن ببه آن خصبلت
گفتوشنودی میدهد؛ زیرا در اببرمتن تأکیبد اصبلی ببر ارتبباط اسبت ،نبه کبنش (معینبی
علمداری.)111-113 :1331 ،
قابلیت تعاملیبودن ،اینترنت را به فضایی گفتمانی متشک از گفتمانهای متفباوت و
بعضاً رقی

تبدی میکند که در این فضا گفتمانهبای مرببوط ببه گبروههبای حاشبیهای و

خاموش نیز به متن آمده و یک محی گفتوگویی واقعی؛ اما در فضای مجبازی ببهوجبود

1. Mass Media
2. Hypertext

کنشها و تعامالت قومی در فضای مجازی :فرصتها و چالشها99 /

میآورد .دوسویگی اینترنت آن را به رسانهای بس مهمتر از وسیله صرف انتقبال اطالعبات
تبدی میکند و رواب بین شهروندان ،احزاب ،رسبانههبای جمعبی ،گبروههبای فرهنگبی،
سازمانهای مدنی و غیرحکومتی را تقویت و تحکیم نموده ،موان متعارف ببرای مشبارکت
سیاسی و مدنی افراد و گروهها را تا اندازه قاب توجهی از میان برمیدارد(منتظبر قبا م1331،

 .)233:در چنین ساختاری است که هویت قومی فضایی برای عملیات بازنمایی خبود مبی-
یابد و فرصت پیدا میکند تا در گفتگویی وارد شود که پیش از این در آن تنها نقش شنونده
را داشت.
ج) رهایی اا قید مکان و امان :تکنولوژی اطالعاتی فضا و فاصله را تا حدود زیادی از میان
برداشته است .در سده نخست هزاره پیش رو ،ما شاهد آن چیبزی خبواهیم ببود کبه آن را
«مر

یا زوال فاصله» خواندهاند .با خلق اجتماعات مجازی دارای مناف و عالیق مشترک-

که برخی آنها را جوام انتخاب یا قبای ذوقی و تفننی نامیدهاند -پیرامون گرههای سباختار
بیمکان اینترنت ،مرزهای فیزیکی محلهها و محبدودیت ناشبی از موقعیبتهبای شبغلی و
تجاری رفتهرفته از بین میروند (صدوقی .)13: 1331،اینترنت به سب

ویژگیهای جهبانی

و شبکهای بودن ،مرزها را درنوردیده و تمامی افراد در هر جای دنیا مبیتواننبد ببه فضبای
مجازی دسترسی داشته ،به تولید اطالعات بپردازند ،که این امر به حذف فاصلهها انجامیبده
است .از بین رفتن فاصله مکانی و افزایش بیسابقۀ توان انسانها برای مبادلبه و مبراوده ببا
یکدیگر -که حفظ و گسترش همزبانی و همدلی بین آنها را ممکن میکند -فرایند و برآیند
هویتیابی جمعی افراد را دگرگون کرده و گروهها و جماعتهای مجازی دور از هبم؛ امبا
در دسترس را پدید آورده است (منتظر قا م.)231: 1331،
عالوه بر بیمکانی ،بیزمبانی یبا زمبانزدایبی نیبز از ویژگبیهبای منحصبر ببهفبرد
تکنولوژی ارتباطی نوین است .کاربر اینترنتی هر زمان و به هر میزان که بخواهد ،مبیتوانبد
از این رسانه استفاده کرده و به جستجوی اطالعات یبا تولیبد اطالعبات و محتبوا بپبردازد.
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محدودیت زمانی در استفاده از اینترنت و محتوای آن وجود ندارد .برای آگاهی از اطالعات
موجود در یک وبسایت یا وبال

خاص ضرورتی ندارد که کاربر در یک زمان مشبخص

به اینترنت متص شود .معموال دادههای موجود در این گونه فضاها تا مدت قاب توجهی در
آرشیو مطال

قرار میگیرند .سرعت انتقال اطالعات از مکانی به مکان دیگبر ببا اسبتفاده از

اینترنت به راستی زمان و مکان را به تسخیر انسبان درآورده اسبت .ببیزمبانی و ببیمکبانی
ارتباطببات مجببازی آثببار متعببددی را بببر تعببامالت مجببازی برجببای مببیگببذارد .در پرتببو
تکنولوژیهای اطالعاتی -ارتباطی پیشرفته ،جهان فرهنگی ما بهشدت سیال و متحرک شبده
و بهویژه ارتباط میان «فرهنگ» و «مکان» (تعلق نوع خاصی از فرهنگ به ساکنان یک مکبان
خاص) اگرچه از میان نرفته؛ ولی بهشدت تضعی

شده است .به سب

تحلی رفبتن عامب

جغرافیا و مکان فیزیکی در اینترنت ،اجتماعات مجبازی تباب بسبیاری از محبدودیتهبای
ناشی از فواص جغرافیایی نبوده و از این لحا قادرند دامنه بسیار گسبتردهای از ارتباطبات
اجتماعی را پدید آورند که تا کنون مشابه آن وجود نداشته است.
مبنای تعام و ارتباط در جهان مجازی ،تجم فیزیکی در یک مکان خاص و زمبان
معین نیست؛ بلکه نقاط اشتراک دیگری ،چون :زببان ،مبذه  ،جنسبیت ،نگبرش سیاسبی،
آرمانهای مشترک ،رشتههای تخصصی و در مورد موضوع ما قومیت ،انگیزه اصبلی چنبین
تعامالتی خواهد بود .ویژگی بیمکانی تعام مجازی میتواند گروههبای قبومی پراکنبده در
سراسر جهان را در یک نامکان مجازی گبرد هبم آورده و بنبابراین ،رابطبه ببین پراکنبدگی
مکانی و فرسایش هویتی را خنای و یا حداق تضعی

کنبد .ببر اثبر ایبن تعبامالت نبوین،

مفهوم قومیت ،دیگر با مفهوم وطن مشترک همراه نیست و هویبت قبومی مبیتوانبد ببدون
شرای همزیستی مکانی نیز وجود داشته باشد .در این معنبا ،مبا شباهد اهمیبت روزافبزون
فضای جریانها در برابر فضای مکانها هستیم .بنابراین ،قومیت بهطور روزافزونبی از یبک

کنشها و تعامالت قومی در فضای مجازی :فرصتها و چالشها93 /

مفهوم در پیوند با مکان ،به مفهومی در پیوند با جریانهای هبویتی مجبازی تببدی خواهبد
شد.
ی) انعطافپذیری هدیتی :در جهان مجازی اینترنت و به سب

قابلیتهای آن ،افراد نبه تنهبا

در موقعیتهای مجازی گوناگون «خود»های متفاوتی را اختیار میکنند؛ بلکه قادر به اختیبار
کردن هویتهای جدیدی آن طور که خود دوست دارنبد نیبز هسبتند .مطالعبات پیمایشبی
نشان داده که کاربران اینترنتی تمای دارند از این قابلیت استفاده و برای خبود هویبتهبای
جدیدی را پایهریزی کنند .گافمن بر این باور است کبه یبک فبرد وقتبی در موقعیبتهبای
گوناگون اجتماعی قرار میگیرد ،سعی میکند «خود»های متناس

ببا موقعیبت مبوردنظر را

انتخاب کند و نقش آن خود را بهطور احسن اجرا نماید .این امر دقیقا ماننبد عملکبرد یبک
بازیگر تئاتر است که نقش شخصیتهای متفاوت را در یک تئباتر و یبا تئاترهبای مختلب
بازی میکند (رشید صوفی .)1 :1331 ،دیدگاه گافمن در مورد جهان واقعی نیز تا حبدودی
صدق میکند؛ هر چند اختیار و اجرای خودها و هویتهای متفاوت در جهان واقعی دشوار
و دارای محدودیت زیادی است؛ اما در یک اتاق گفتگو(چت روم) ،یک مرد میتواند خبود
را یک زن ،یک سفیدپوست خود را یک سیاهپوست و یک فرد فقیر خبود را یبک ثروتمنبد
معرفی کرده و با این هویتهای جدید ضمن تعام با دیگران و طرح آرمانها ،خواستهها و
انتقادات خود ،از پیامدهای منفی احتمالی آن نیز تا حدودی آسوده خباطر باشبد .در واقب ،
شاید بتوان گفت که تأثیر فضای مجازی بر هویت به تفکیک دو نبوع هویبت ببه اصبطالح
آفالین و آنالین منجر میگردد .در تعری

این دو نوع هویت مبیتبوان گفبت کبه هویبت

آفالین در واق معادل هویت واقعی و عینی ماست که ببهوسبیله عبواملی کبه کنتبرل آنهبا
سخت و یا از اختیار انسان خارج است؛ از قبی  :نبژاد ،طبقبه ،محب تولبد ،شبغ و سبطح
تحصیالت تعیین میشود؛ اما در مقاب  ،هویت آنالین بسیار انعطافپذیرتر است و منظور از
آن هویتی اجتماعی است که کاربران اینترنتی در اجتماعبات مجبازی اینترنبت ببرای خبود
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پایهریزی میکنند .افراد با استفاده از هویتهای آنالین آزاد هستند که خود را آن گونبه کبه
دوست دارند ،بازتعری

کنند.

فضای مجازی اینترنت باعث حذف جسمیت فبرد و ایبن آزادی موجب

تجربیبات

متعددی میشود؛ بهطوری که فرد میتواند هویتهایی را ایجاد کند که هبی گباه در جهبان
واقعی قادر نبوده است آنها را تجربه کند .این خودهای متکار داللت بر هویتهای مبوقتی،
سیال و ساخته شدهای دارد که در فضای مجازی قادر به ظهور و ببروز هسبتند .در فضبای
مجازی افراد از خصیصه «گمنامی» 1برخوردارند و این گمنامی به آنبان آزادی بیشبتری مبی
دهد و فرد با استفاده از این ویژگی و توسعۀ هویتهای خود ،به کس

تجاربی مبیپبردازد

که در زندگی واقعی امکان تجربه کبردن آنهبا ببرایش فبراهم نیسبت .ببدین ترتیب  ،فبرد
نمیتواند زندگی واقعی را برتر از زندگی مجازی بداند؛ بلکه به نوعی میان زندگی واقعی و
زندگی مجازی خود توازن برقرار میکند و آن دو را همسبان مبیپنبدارد .آزادی برآمبده از
گمنامی تعامالت اینترنتی ،میتواند به شناخت ابعاد ناشناخته و گاه پنهان وجبود فبرد و در
نهایت ،به بروز این ابعاد منتهی شود .همچنین ،فرد میتواند خود را آن گونه که مای اسبت
معرفی کند و نقشهای بسیار متفاوت و گاه متناقض ببا زنبدگی واقعبیاش بپبذیرد(قادی و
کاشانی.)12-11 :1333،
افراد در جهان مجازی نه تنها قادرند هویت و یا خود متفباوتی داشبته باشبند؛ بلکبه
قادرند در یک لحظه دارای چندین هویت باشند و نیز چندین فرد(ماال یک گروه) میتوانند
با استفاده از یک هویت یکسان در جهان مجازی به تعام بپردازند .با توجه به ایبن قابلیبت
افراد و گروهها صرفنظر از نژاد ،رنگ پوست ،مذه  ،قومیت ،فقیر یا غنی ببودن و دیگبر
تفاوتها و تمایزات اعتباری و ساختگی میتوانند ایدههای خود را مطبرح کبرده و صبدای

1. Anonymity
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خود را به گوش جهانیان برسانند .چنین فضایی نوعی دموکراسی به همراه خود دارد که در
آن هر کس صرفنظر از تمایزات و تفاوتهای اعتباری ،قابلیت صدادار شدن پیدا میکند و
امکان بحث با هر کس و هر طرز تفکبری وجبود دارد .ویژگبی انعطبافپبذیری هبویتی و
گمنامی هویتی با رهایش کاربر از همه محبدودیتهبا و تابوهبا ،ممنوعیبتهبای عرفبی و
قانونی و بهطور کلبی سباختارزدایی از فضبا ،ویژگبی احسباس امنیبت و آزادی در فضبای
مجازی را که پیشتر اشاره کردیم ،نیز تقویت میکند.
ذ) اراانی نسبی ارتباطات اینترنتی :رسانههای سنتی مانند رادیو و تلویزیون همگی بهوسبیله
سازمانهای بزرگی اداره میشوند که به بودجههای مالی بسیار کالنی نیاز دارند .ابزار مبورد
نیاز این رسانهها بسیار گران و پرهزینه است و تنها دولتها یا سازمانهای بزر

و یا افبراد

بسیار قدرتمند قادر به تأمین مخارج این سازمانها هستند .بنابراین ،بسبیاری از گبروههبای
اجتماعی بنا به دالی گوناگون ،قادر به تأمین هزینههای باالی ایبن سبازمانهبای رسبانهای
نیستند و در نتیجه ،امکان بازنمایی خود را از دسبت مبیدهنبد (منتظرقبا م و تاتبار1331 ،
 .)221:این در حالی است که امروزه هزینه راهاندازی یک وبسبایت کبه از قابلیبت بباالی
چندرسانهای 1بودن نیز برخوردار است ،چنبدین براببر کمتبر از حتبی راهانبدازی و انتشبار
روزنامه است .این تفاوت هزینهها هنگامی آشکارتر میشود که هزینبه هنگفبت مبورد نیباز
برای راهاندازی یک ایستگاه رادیویی یا تلویزیونی را با ایجباد رایگبان وببال  ،چبتروم و
گروه اینترنتی مقایسه کنیم.
با توجه به سرسامآور بودن هزینهها و محدودیتهای متعدد دیگر برای راهانبدازی و
مدیریت رسانههایی ،چون :رادیو ،تلویزیون و نشریات چاپی ،این رسانههبا هبر چبه بیشبتر
حالتی الیگارشیک و یکطرفه و مبتنی بر مناف گروهی محدود کبه در جهبان سبرمایهداری،

1. Multimedia
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اغل

صاحبان صنای و غولهای رسانهای و تجباری هسبتند ،پیبدا کبردهانبد و بنبابر ایبن،

معموال بهطور مستقیم یبا غیرمسبتقیم تحبت کنتبرلهبای سیاسبی قبرار داشبته و حتبی در
کشورهای مدعی پلورالیسبم رسبانهای و دموکراسبی غرببی ،تحبت کنتبرل سبرمایهداران و
وابستگان آنها و در راستای ترویج اید ولوژی سرمایهداری حباکم قبرار گرفتبهانبد .ایبن در
حالی است که ارزان و کمهزینه بودن بازنمایی فرهنگی -هویتی و انتقال اطالعات و صداها
بهواسطه اینترنت ،این امکان را برای گروههای خاموش ،حاشیهای ،اقلیتها و بهطبور کلبی
گروههای محرومتر؛ بهویژه به لحا اقتصادی ،فراهم میکند تا صبدای خبود را ببا حبداق
هزینهها به گوش دیگران برسانند .به مجموعه پنج موردی باال میتوان موارد دیگری چبون:
فقدان سلسله مرات

و سازماندهی متصل

در اینترنت ،تنوع دادهها و دیبدگاههبای مطبرح

شده ،تمرکززدایی ،و بسیاری خصوصیات دیگر را نیز افزود .خصوصبیاتی کبه در مجمبوع
اینترنت را به یک رسانه بیبدی برای صدادار شدن گروههای خاموش ،ایجباد هویبتهبای
متنوع و طرح مسا

و مشکالت و آرمانهای این گروهها و بهویژه قومیتهبا تببدی کبرده

است .در نتیجه این امکانات فراهم آمده در فضای مجازی ،قومیتها و نیز سایر گبروههبای
موجود در جامعه ،اینترنت را جایگاهی مناس

برای ارتبباط ،کبنش 1و همکبنش (تعامب )

2

یافته ،فضای کنشی-تعاملی گستردهای در فضای مجازی بهوجود میآورند.
 -2کنشها و تعامالت قدمی یر اینترنت :فرصتها و چالشها

با تأم در سیر تحول جوام بشری تا سالهای پایانی قرن بیسبتم ،مشبخص مبیشبود کبه
«وقای تاریخساز» عموما همراه با بروز «ناامنیهای کالن» بودهاند .به عبارت دیگر ،هرآنچبه

1. Action
2. Interaction
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نقطه عزیمت بهشمار آمده و به دگرگونی گسترده و عمیقی در زندگی بشبری منجبر شبده،
حام برخی از نااَمنیها یا به عبارت بهتر ،پیامدهای ناخواسته نیز بوده اسبت و از ایبن رو،
پس از هر تحولی ،تالش برای رسیدن ببه وضبعیت اَمبن ،اولویبت نخسبت سیاسبتهبای
واحدهای سیاسی مختل

را تشکی میدهد .چنین به نظر میرسد که مقوله جهانیشبدن و

نیز زیرساختها و نمودهای آن؛ از جمله :انقالب اطالعاتی ،گسترش رسبانههبا و ببهویبژه
گسترش ارتباطات شبکهای اینترنتی نیز از این حکم کلی مستانا نیست و انسبان در آغبازین
سالهای هزاره سوم ،تحول تازهای را میآزماید که تا پبیش از ایبن ببیسبابقه ببوده اسبت،
چنانکه میتوان گفت« :جهان گستری بهسان شمشیر دو دم عم میکند :هبم آزاد مبیکنبد،
هم سرکوب ،گرد میآورد و یکپارچه میسازد؛ اما در عین حال میشکافد و سلسله مراتب
تازهای را پدید میآورد( ».رجایی11: 1331،؛ بهنق از :افتخاری.)13: 1331،
در این پژوهش ،حیطه آسی شناسی و فرصتشناسی ما متمرکز بر شناخت تهدیدها
و فرصتهای فعالیتهای مجازی اقوام ،شام تعبامالت درونقبومی و ببینقبومی و سبایر
نمودها و تجلیات قومی؛ ازجمله پدیده قومگرایی اینترنتی یا قومگرایی آنالین است .از آنجا
که تهدیدها و فرصتها جنبه نسبی دارند؛ یعنی آنچه برای عدهای یا گروهی فرصت اسبت،
ممکن است در همان لحظه و به همان شک برای عدهای یبا گروهبی دیگبر جنببه تهدیبد
داشته باشد؛ بنابراین ،ما ناچار خواهیم بود که با تصریح یبک امبر مطلبوب یبا یبک ارزش
پذیرفته و مفرو

 ،به شناخت این تهدیدها و فرصتها بپردازیم .ارزشهایی چون انسبجام

و همبستگی ملی ،هویت ملی و حاکمیت ملی ،همان ارزشهای مطلوبی هسبتند کبه مبا ببا
توجه به آنها به شناخت فرصبتهبا و چبالشهبای فعالیبتهبای قبومی مجبازی خبواهیم
پرداخت .با تکیه بر چنین ارزشهایی میتوان مهمترین فرصتهبا و تهدیبدهای ایبن نبوع
کنشها و تعامالت را چنین برشمرد:
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الف) فرصتها:
 -1آگاهی اا تقاضاها و حمایتهای قدمی یر نتیجه گسترش حداه عمتدمی و هوتدر ااتکا

جدید متارکت سیاسی :آگاهی از تقاضاها ،مشکالت ،مطالبات و نیازمنبدیهبای گبروههبا،
منزلتها و طبقات مختل

ساکن در چهارچوب مرزهای سرزمینی یک نظام سیاسبی و نیبز

حمایتهای آنها (بهماابه دروندادهای نظام) و تالش در پاسخگویی مناس

و بموق به ایبن

تقاضاها و حمایتها (به ماابه بروندادهای نظام) ،شرط الزم بقا و سالمت هر نظبام سیاسبی
است .در جامعهشناسی سیاسی مدرن گفته میشود کارکرد اساسبی بیبان منباف و تقاضباها
معموالً توس احزاب و گروههای سیاسی و بهطور کلی آنچه بدان «جامعه مبدنی» 1اطبالق
میشود ،صورت میگیرد .به عقیده برخی از صاحبنظران حوزه رسانهها ،امروزه رسانههبای
مختل

و از جمله ارتباطات شبکهای اینترنتی ،حوزه عمومی جدیدی را فراهم نمودهاند که

افراد و گروههای مختل

قادرند در آن آزادانه به طبرح تقاضباها و حمایبتهبای خبود ببا

صراحت و شفافیت هر چه بیشبتر بپردازنبد .حبوزه عمبومی عنصبری اساسبی در سبازمان
سیاسی -اجتماعی است؛ زیرا عرصهای است که مبردم ببهمااببۀ شبهروندان گبردهم آمبده،
دیدگاههای مستق خود را به منظور تأثیرگذاری در نهادهای سیاسبی جامعبه مفصب بنبدی
میکنند .از نظر مانو

کاستلز 2امروزه حوزه عمومی بهماابه عرصه بحبث و گفتگبو دربباره

موضوعهای عمومی ،از سطح ملی به سطح جهانی انتقال یافته و بهطور فزاینبدهای پیرامبون
شبکههای ارتباط جهانی بنا شده است .امروزه رسانه در جامعه صنعتی ببه بخبش مهمبی از
حوزه عمومی تبدی شده است .کاستلز استدالل میکند که اگر شببکههبای ارتبباطی از هبر
نوعی ،حوزه عمومی را شک میدهند ،پس جامعه ما؛ یعنی جامعۀ شببکهای ،3ببیش از هبر

1. Civil Society
2. Manuel Castells
3. Network Society
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شک تاریخی دیگر سازمان ،حوزه عمبومیاش را ببر مبنبای شببکههبای ارتبباط رسبانهای
سازمان میدهد .در عصر دیجیتال ،این شبکههای ارتباط رسانهای هم شام انواع گونباگون
رسانههای تودهای و هم اینترنت و شبکههای ارتباط بیسیم میشبود(Castells, 2008: 78-
.)79

گروههای قومی معموال از این حوزه عمومی فراهمآمده پیرامون شبکههبای ارتبباطی
اینترنتی بهمنظور طرح چالشها و محرومیتهای سیاسی ،اقتصبادی ،فرهنگبی و مشبکالت
اجتماعی خود ،طرح انتظارات خود به عنوان بخشی از شبهروندان جامعبه ملبی ،انتقباد از
سیاستها و عملکردهای جباری و مبواردی از ایبن قبیب اسبتفاده مبیکننبد .ایبن قابلیبت
ارتباطات شبکهای فرصتی بینظیر را برای هستههای تصمیمگیری نظام سیاسی کشور ایجباد
میکند تا با آگاهی بیواسطه ،ارزان و سری از ایبن تقاضباها و پاسبخ مناسب
ضمن تأمین بقا و سالمت نظام سیاسی کشور ،با جل

و مقتضبی،

رضبایت و حمایبت ایبن گبروههبا،

مشروعیت سیاسی خود را افزایش دهند.
اینترنت بهماابه یک حوزه عمومی با قابلیتهای بینظیر خود ،دگرگونی ژرفی نیز در
اشکال مشارکت سیاسی ایجاد کرده که صاحبنظران از آن با عنوان ظهور اشبکال جدیبد یبا
پستمدرن مشارکت سیاسی در مقاب تضبعی

اشبکال سبنتی آن یباد مبیکننبد .اینترنبت،

شهروندان را توانا کرده است که برای طرح انتقادات و اعتراضات خود به جبای توسب ببه
اشکال نامتعارف مشارکت سیاسی ،همچون :اعتراضات خیابانی ،راهپیمباییهبای تبودهای و
تجمعات که معموال دربردارنده درجهای از خشبونت اسبت ،از طریبق امضبای طومارهبای
اینترنتی ،طرح نظرسنجیهای آنالین ،ارسبال و دریافبت ایمیب هبای اعتراضبی ،تجمعبات
مجازی ،بهراهانداختن توفانهای تویتری ،ترندینگ یبا جریبانسبازی مجبازی ،راهانبدازی و
مشارکت در کمپینهای اینترنت -بنیان و سایر اشکال ممکن به طرح تقاضاها و اعتراضبات
خود بهشیوهای بسبیار مسبالمتآمیبز و در عبین حبال کارآمبد مببادرت ورزنبد( Stoolle,
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 .)2005:250-251از جمله مصادیق مشارکت و درگیرشبدگی سیاسبی ببرخ در اینترنبت
میتوان از ارسال پیام نگار(ایمیب ) ببه مقامبات حکبومتی ،فعباالن سیاسبی و سبازمانهبای
بینالمللی غیردولتی؛ عضویت در انجمنها ،احزاب و گبروههبای سیاسبی آنالیبن؛ نوشبتن
مقاله و یادداشت در وبسایتها؛ طراحبی وبسبایت و وببال هبای سیاسبی شخصبی و
گروهی؛ امضای طومارها؛ شرکت در تریبونهای بحث آنالین؛ شبرکت در نظرسبنجیهبای
اینترنتی؛ رأیدهی اینترنتی؛ سازماندهی اعتراضات ،پیونددادن فعاالن سیاسی در زمینبه یبک
موضوع سیاسی -اجتماعی خاص و ارتباطات دوسویه با مقامات حکومتی و فعاالن سیاسبی
نام برد(سردارنیا 211 :1333،؛ در مبورد تبأثیر اینترنبت ببر مشبارکت سیاسبی و تحبول آن
همچنین نک .)Polat, 2005: 435-459:قابلیتهای اینترنت در گسبترش حبوزه عمبومی و
فرصتسازی برای اشکال نوین مشارکت سیاسی ،در کلیت مسأله که عبارت است از طبرح
مسالمتآمیز و آزادانه انتقادهبا ،تقاضباها و همچنبین ،حمایبتهبا ببا اسبتفاده از فضباهای
مشارکت و درگیرشدگی مدنی ایجاد شده توسب فنباوری نبوین ،در یبک نظبام مردمبی و
پاسخگو که آمادگی الزم برای بهرهگیری حبداکاری از ایبن فضبای نبوین را داشبته باشبد،
بیشتر یک فرصت تلقی میشود؛ هرچند نظامهای سیاسی بسته و غیرپاسخگو ممکن است
آن را بهعنوان یک چالش و یک مسألۀ امنیتی تلقی کنند.
 -2تقدیت سرمایه اجتماعی گروههای قدمی و یتهتبت آن کتج جامعته ملتی :دربباره مفهبوم
سرمایه اجتماعی ،1تعریفی واحد ،مشخص و همهپذیر وجود ندارد .پیر بوردیو 2در مقالبهای
با عنوان اشکال سرمایه مینویسد:

1. Social Capital
2. Pierre Bourdieu

کنشها و تعامالت قومی در فضای مجازی :فرصتها و چالشها29 /
سرمایۀ اجتماعی عبارت است از مجمدو مندابآ باللعد یدا بدالقوی ناشدی از
بهرهمنیی از شبههای بادوام از روابط ک و بیش نهادینهای که مبتنی بر شنایی
یا شناخت متقاب است؛ یا به عبارت دیگر ،مجمو منابآ ناشی از عضدویت در
یک گروه که برای هر یک از اعضایش پشدتوانهای از سدرمایۀ مشدتر

فدراه

میکنیس.)Bourdieu, 1986

جیمز کلمن ،1سرمایه اجتماعی را مجموعهای از مناب تعری
خانواده یا یک سازمان اجتماعی) وجود دارد و موج

میکند کبه در گروه(همچبون

تسبهی شبک گیبری اعمبال اعضبا

میشود .از دید رابرت پوتنام ،2سرمایه اجتماعی به سبه مؤلفبه از زنبدگی اجتمباعی؛ یعنبی
شبکهها ،هنجارها و اعتماد باز میگردد که به اعضا امکان تعقیب

بهتبر اهبداف مشبترک را

میدهد .از دید فوکویاما 3سرمایه اجتماعی را بهسادگی میتوان به عنوان مجموعه معینبی از
هنجارها یا ارزشهای غیررسمی مشترک بین اعضای یک گروه که آنان را قادر به همکاری
با یکدیگر میکند ،تعری

کرد(مستقیمی و واسعیزاده .)231-231 :1333 ،از قدر مشبترک

این تعری ها میتوان دریافت که منظور از سرمایۀ اجتماعی ،امالک ،داراییهای شخصی یبا
پول نیست؛ بلکه منظور آن چیزی است که باعث میشود این اشیای محسبوس در زنبدگی
روزمره مردم بیشتر به حساب بیایند؛ یعنی حسن نیت ،دوستی ،حس همدردی و مبراودات
اجتمبباعی بببین گروهببی از افببراد یببا خببانوادههببا کببه یببک واحببد اجتمبباعی را تشببکی
میدهند( .)Hanifan, 1961:130-131به عبارت دیگر ،مفهوم سرمایه اجتماعی ،نشاندهنبده
این است که چگونه ساختار اجتماعی یک گروه میتواند به عنوان منبعبی نیبروبخش ببرای
افراد آن گروه عم کند(شارعپور .)112: 1331،با در نظر گبرفتن ایبن توضبیحات مختصبر
1. James Coleman
2. Robert Putnam
3. Fukuyama
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پیرامون مفهوم سرمایه اجتماعی ،برخی از محققان معتقدند که تعامالت اینترنتی ببه افبزایش
سرمایه اجتماعی منجر میشود .ولمنت معتقد است اینترنت ببا ایجباد اشبکال نبو تعامب و
افزایش رواب خارج از شبکه ،فراهم آوردن فضای مالقات برای افراد دارای عالیق مشترک
و غلبه بر محدودیتهای زمبان و مکبان ،تبرویج گفتگبوی آزاد و دموکراتیبک در جوامب
اینترنتببی ،تقویببت اقببدام دسببتهجمعببی و جببز آن ،ببه تجدیببد حیببات اجتمبباع مببیانجامببد
( .)Wellment, 2001: 438کاتز و رایس نیز معتقدند که اینترنت ببه جبای اینکبه تعبامالت
اجتماعی را کاهش دهد ،باعث افزایش آنها شده ،به نوع جدیدی از سرمایه اجتماعی منجبر
شده است .لیونگ و لی نیز بر این نقش اینترنت تأکید دارند و معتقدند ببا تکیبه ببر ارتبباط
مفهومی که پوتنام بین «مشارکت اجتماعی»« ،سرمایه اجتماعی» و «کیفیبت زنبدگی» برقبرار
میکند ،تحقیقات گستردهتر نشان دادهاند که استفاده زیاد از شببکه رایانبهای و اینترنبت ببه
طرز چشمگیری بر شک گیری سرمایه اجتماعی تأثیر میگذارد .این امر در دو سبطح عمب
می کند :در سطح بین گروهی که سرمایه اجتماعی بین افبراد یبک گبروه بباال مبیرود و در
سطح دوم سرمایه اجتماعی در ک جامعه افزیش مبییاببد؛ زیبرا هنگبامی کبه گبروههبای
مختل

یک جامعه احساس برابری نمایند ،اطمینان و اعتماد بیشبتری ببین آنهبا ببه وجبود

خواهد آمد و با یکدیگر پیوندهای بیشتری برقرار کرده؛ در جهت اهداف «ک جامعبه» گبام
برخواهند داشت (منتظرقا م و تاتار .)232-231 :1331،شایان ذکر است که در زمینبه تبأثیر
اینترنت و ارتباطات مجازی بر سرمایه اجتماعی دیبدگاههبای دیگبری نیبز وجبود دارد کبه
بعضی از آنها دقیقا در مقاب آنچه در بباال اشباره کبردیم ،قبرار مبیگیرنبد (در ایبن زمینبه
نک.)Wellment, 2001: 436-455 :
 -3احساس یرایری ،تأثیرگذاری و رضایت ذهنتی :در اینترنبت احسباس خبوب و مابتبی از
توانمندی سیاسی برای کنشگران فراهم میشود؛ زیرا شهروندان احساس میکنند آزادانبهتبر
میتوانند وارد عرصه سیاسی شوند .اینترنبت ببه مفهبوم و حبس مشبارکت و تأثیرگبذاری

کنشها و تعامالت قومی در فضای مجازی :فرصتها و چالشها23 /

بازیگران دستکم به دو دلی قوت میبخشد :اول اینکه مبردم احسباس مبیکننبد ببیش از
شیوههای ارتباط سنتی وارد بازی میشبوند و دوم اینکبه اینترنبت ببه سبازمان ،تشبک یبا
گروهی که آن را به کار گرفته است ،احساس یک عام کارآمد و قدرتمند را میبخشد کبه
قادر است در محی زندگیاش تأثیرگذار باشد (مهدی زاده .)1 :1333 ،اسبتفاده از اینترنبت
با افزایش احساس امنیت ،آزادی شخصی و تأثیرگذاری ،مردم را قدرتمند میکند و ایبنهبا
همان احساساتی هستند که تأثیری مابت بر بهزیستی شخصی دارند .این تأثیر بهویبژه ببرای
افراد با درآمد پایینتر و اقلیتهای بهدور مانده از دایرههای قدرت و زنان مابت است.
بهنظر میرسی قیرتمنیی ،خودمختاری و معاشرتپذیری ف ونی یافته ،ارتبداط
تنگاتنگی با عم هرد شبههبنیی میاوم در اینترنت داردسکاست .)331 :3131 ،

اهمیت این احساسات ذهنی در مورد اقوام وقتی بیشتر آشکار میشود که بدانیم معمبوال در
اغل

جوام  ،اقلیتهای قومی یا مذهبی همواره به صورت ناخودآگاه یبک نبوع احسباس

ذهنی نادیده گرفتبه شبدن ،محبروم واقب شبدن ،مبورد تبعبیض واقب شبدن و نباتوانی از
تأثیرگذاری بر روندهای مسل را با خود به همراه دارند .اینترنت با ویژگیهایی که پیش از
این اشاره کردیم ،توانایی آن را دارد که بهماابۀ ساختاری منعط

و نسبتاً آزاد ،بازنماییهای

بهحاشیه رانده شدۀ گروههای قومی را به مرکز آورد .در چنین وضعیتی ،کنشها و تعامالت
اینترنتی گروههای قومی ،احساس صدا داشتن ،شنیده شدن و تأثیرگذار ببودن را جبایگزین
کرده ،موجد نوعی رضایت ذهنی فردی و جمعی میگردد که این احساس نیز به نوبه خبود
با تضعی

تمایالت رادیکالِ واگرایانبه ناشبی از احسباس نارضبایتی و تبعبیض ،مبدیریت

سیاسی در جوام چندقومی و چند فرهنگی را آسان کرده ،ثبات سیاسی و آرامش اجتماعی
را برای جامعه ملی به ارمغان میآورد.
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 -4امکان یقای میراثهای غنی فرهنگی و هتدیتی یتدمی و ملتی یر عتیس فرستایش تع تبات

قدمی -قبیله ای :ببه گفتبه کاسبتلز ،جهبان آینبده صبحنه کبارزار دو قبدرت معتببر اسبت:
جهانیشدن و هویت .از نظر وی:
هویت مقاومت 3به دست کنشگرانی ایجاد میشود که در اوضا و احدوال یدا
شرایطی قرار دارنی که از طرف منطق س طه بیارز

دانسته میشونی و یدا دا

ننگ بر نها زده میشود .از همین روی ،سنگرهایی برای مقاومت و بقا بر اسا

اصول متلاوت و یا متضاد با اصول مورد حمایت نهادهای جامعه سداخته مدی-

شودسکاست .)41 :3113،

کاستلز در «عصر اطالعات» ،ظهور هویت مقاومت و عوام و انگیزههبای آن را ببه تفصبی
توضیح میدهد .از نظر وی:
وقتی جها ب رگتر از

میشدود کده بتدوا

را کنتدرل کدرد ،کنشدگرا

اجتماعی درصید برمی ینی تا دوباره جها را به حی و اندیازه قابد دسترسدی
خود تههتهه کننی .وقتی شبههها زما و مها را محو میکننی ،مردم خود را به
جاهایی متص می کننی و حافظه تاریخی خود را به یاری میخواننی .از نجایی
که فراینیهای س طه جیییی که مردم در برابرشا واکنش نشا مدیدهندی ،در
جریا اطالعات تجس مییابی ،بناسازی خودمختداری بدهناچدار بدا اتهدا بدر
جریا های معهو

اطالعات صورت می پذیرد .خیا ،م ت ،خانواده و اجتما ،

قوانینی به دست می دهنی که خیشه ناپذیر است و براسا

مدی تدوا ع یده

فرهنگ مجاز واقعی اقیام به ضیحم ه کردسهما ).

1. Resistance Identity

کنشها و تعامالت قومی در فضای مجازی :فرصتها و چالشها25 /

این که شک گیری هویت مقاومت برای دولت ملی یک چالش اسبت یبا یبک فرصبت ،ببه
سطح تعری

این هویت (به صورت هویت ملی و یا قومی) بسبتگی دارد .اگبر گبروههبای

قومی موجود در یک جامعه بر اثر تعام نزدیکتر با گروههبای فرامبرزی و در واکبنش ببه
امواج جهانی شدن و شبیهسازی جهانی متجلی در اینترنت ،بر هویت یکپارچبه ملبی خبود
تأکید نموده ،خود را متعهد به یک کلیت یکپارچه به نام ملت و کشور بدانند ،موهبتی ببرای
تقویت وحدت و انسجام ملی آن جامعه و بقای میراث بومی آن خواهد بود .در عبین حبال
فضای مجازی با قابلیت بیمکانی خود این امکبان را نیبز ببه اقبوام مبیدهبد کبه از آن در
راستای سازماندهی دیاسپورای 1خبود در یبک اجتمباع مجبازی بهبره ببرده و ببا غلببه ببر
فاصلههای فیزیکی یک هویت مقاومت قومی برای خود تعریب

نماینبد .در ایبن صبورت،

میزان تهدید این هویتهای جدید برای هویت ملی به میزان واگرایی آنهبا بسبتگی خواهبد
داشت .البته ،هویت مقاومتی که در سطح قومیبت تعریب
سلطۀ ملی تعری

شبود و دیگبریِ خبود را منطبق

کند ،قطعا عنصری واگرایانه خواهد بود؛ اما اگر بخواهیم ریشهایتر نگباه

کنیم ،باید بگوییم که آنچه تهدید است ،وجود این منطق سلطه و بیعدالتیها و تبعیضهای
بنیادین ناشی از آن است .اگر هویت مقاومت قوم -محور یک تهدید است ،ایبن تهدیبد در
فرایند سلطۀ ناعادالنه ریشه دارد .بنابراین ،آنچه تهدید واقعی انسبجام ملبی اسبت ،سبلطه،
تبعیض ،بیعدالتی ،انکار فرهنگی ،تحمیب همسبانی فرهنگبی -نگرشبی ،انحصبار و عبدم
شمولیت است و نه واکنش طبیعی به آن در قال

هویتهای مقاومت .ویژگی اساسبی یبک

مدیریت ملی عقالنی و دموکراتیک آن اسبت کبه ببه جبای مقابلبه ببا تهدیبدات در سبطح
پدیدههای تهدیدزا ،میکوشبد در سبطح سباختارها و فراینبدهای موجبد ایبن پدیبدههبای
تهدیدزا با آنها مقابله کند.

1. Diaspora
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کنشها و تعامالت مجازی اقوام ،عالوه بر ایجاد امکان بقای فرهنگ و هویت بومی،
از طریق برخی مکانیسمها و امکانبات فبراهم آمبده در ایبن نبوع تعبامالت ،ببه فرسبایش
تعصبات تفرقهآمیز قومی -قبیلهای نیز منجر میشود .از جمله این امکانات فضبای مجبازی
امکان عضویتهای متداخ  1در اجتماعات مجبازی اسبت .مفهبوم عضبویت متبداخ ببر
عضویت فرد در گروهها و اجتماعات متکار و متفباوت در زمبان واحبد اشباره دارد؛ ببرای
ماال ،یک کا ربر متعلق به قومیت آذری و مذه

تشی در فضای مجازی امکان عضبویت و

حضور در گروهها و اجتماعات آنالین قومیت کبرد و مبذه

تسبنن را خواهبد داشبت و

ممکن است همین شخص در عین حال عضو کلوپ دانشجویان دانشگاه اصفهان بوده و در
شبکههای اجتماعی چندین دوست اینترنتی فارس یا ترکمن یا بلوچ داشته باشد .ایبنگونبه
ارتباطات بین گروهی مجازی این قابلیت را دارد که با ایجاد امکان تعام بین اقوام ،مذاه ،
زبانها و ساکنان مناطق مختل

جغرافیایی ،یک فضای تساه و تعام سبازنده ببه وجبود

آورده ،قدرت همپذیری و تحم افراد و گروهها را افزایش دهد.
کنارهم قرارگرفتن فرهنگهای خاص ،ذاتباوری و مطلقگرایی فرهنگی را به
شدت متزلزل میسازد .اعتقاد به این امر که هی گونه معیار فرافرهنگی برای ارزیابی
فرهنگها وجود ندارد ،زمینه را برای نسبیشدن فرهنگها فراهم میسازد و تصور سنتی از
فرهنگ و قومیت چونان امر مطلق و فراتاریخی بی اعتبار میشود .به این دلی است که گی
روشه معتقد است در جامعهشناسی معاصر عموما نسبیگرایی بیشتر مورد توجه قرار گرفته
است(روشه .) 33 :1331،ابزارهای جدید اطالعاتی و ارتباطاتی با آگاهی و شناخت از
فرهنگهای دیگر ،زمینه همکاری و نزدیکی فرهنگی را فراهم میکنند .این ابزارهای جدید
با تبادل معانی و مفاهیم بسیاری از کجفهمیها و تابوها را میشکنند و با تقویت فرهنگ

1. Overlapping Memberships
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تساه و انعطافپذیری نسبت به دیگر گروههای فرهنگی موجود در یک کشور ،نوعی
دگرپذیری منجر به همبستگی را در جوام ملی گسترش خواهند داد.
ب) چالشها و تودیدها

 -1اکاف ییجیتالی و مسأله یسترسی :هرچند اینترنت بهگونهای منحصر بهفرد ،امکان ببالقوه
دسترسی به اطالعات ،عضویت در اجتماعات مجازی و تعام در فضاهای جدید را فبراهم
ساخته است؛ اما این امر به معنای دسترسی واقعی و عملی همگبانی ببه آن نیسبت .عوامب
متعددی ،همچون :مح سکونت ،طبقه اجتماعی -اقتصبادی ،میبزان تحصبیالت و بسبیاری
عوام دیگر در ایجاد میزان دسترسی افراد و گروهها ببه اینترنبت مؤثرنبد .در سبطح ملبی،
شکاف بین شهر و روستا ،فقیر و غنی ،و باسواد و بیسواد ،در میزان دسترسی ببه اینترنبت
بهوضوح مؤثرند .این عوام به بروز یک شکاف یا نابرابری منجر میگردند که ریشبه آن را
باید در نابرابریهای مختل

موجود در جهان مبا جسبتجو کبرد .در مطالعبات مرببوط ببه

اینترنت از این پدیده با عنوان «اختالف طبقاتی دیجیتالی» یا «شکاف دیجیتبالی» 1یباد مبی-
شود.
شکاف دیجیتال اصطالحی است در اشاره به فاصبله ببین مردمبانی کبه ببه فنباوری
دیجیتال و فناوری اطالعات دسترسی مؤثری دارند ،با مردمانی که دسترسی بسیار محدودی
به این فناوریها داشته یا اصال دسترسی ندارند .این عبارت شام عدم تعبادل در دسترسبی
فیزیکی به فناوری نیز میشود؛ مانند عدم تعادل در داشتن مناب و مهبارت ببرای دسترسبی
مؤثر و مفید به فناوری و محسوب شدن بهعنوان شهروند دیجیتال .بهعبارت دیگر ،شبکاف
دیجیتال؛ یعنی دسترسی نابرابر برخی از اعضای جامعه ببه فنباوری اطالعبات و ارتباطبات.

1. Digital Divide
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شکاف دیجیتال با مفهوم شکاف دانش ارتباطی نزدیک دارد و میتوانبد ببر پایبه جنسبیت،
درآمد و نژاد باشد .عالوه بر وجود شکاف در یبک جامعبه ،وجبود شبکاف دیجیتبال ببین
کشببورهای جهببان را شببکاف دیجیتببال جهببانی مببیگوینببد( Wikipedia, The Free

)Encyclopedia: Digital Divide؛ برای ماال ،در حالی که قیمبت یبک رایانبه ببه انبدازه
هشت سال دستمزد یک بنگالدشی است ،یک امریکایی معمولی میتواند با یک ماه حقبوق
خود آن را خریداری کند .میزان دسترسی به شبکه جهانی اینترنت در بین کشورهای جهبان
از این نیز نابرابرتر است .خالصه اینکه کسانی که از شبکههبای ارتباطبات جهبانی اسبتفاده
میکنند ،در اقلیت هستند(شولت .)312: 2111 ،در نتیجه این دو سطح شکاف دیجیتالی ،در
جهان امروز وضعیتی پیش آمده که تنها اقلیتی از مردم که عمدتا از نظر اجتمباعی وضبعیت
ممتایزتری دارند ،از دستگاههای نمابر و ارتباطات اینترنتی استفاده میکنند.
با توجه به جدی و واقعی بودن شکاف دیجیتالی؛ بهویژه در جوامب جهبان سبومی،
بهرهمندی از کلیه فرصتهای یاد شده در گرو برطرف کردن و یا کاهش این شکاف اسبت.
در غیر این صورت ،ماال تقاضاها یا حمایتهای طرح شده از جان

گبروههبای قبومی ،از

آنجا که نمیتوان افراد حاضر و فعال در دنیای مجازی را نماینده تمامی اعضای یبک گبروه
قومی در نظر گرفت ،تنها بیانگر تمایالت بخشبی از ایبن گبروههبا خواهبد ببود .بنبابراین،
چنانچه هنگام استخراج و تحلی این تقاضاها و حمایتها به مسأله شکاف دیجیتالی توجبه
نشود ،به احتمال زیاد بر اثر پدیده شکاف دیجیتال درونگروهی ،صدای بخشی از جامعه یا
گروهها به عنبوان صبدای تمبامی آنهبا تلقبی شبده و بنبابراین ،برونبدادهای نظبام سیاسبی
پاسخگوی انتظارات و تقاضاهای واقعی این گروهها یا جوام نخواهد بود .همچنین ،ممکن
است در یک جامعه مسأله شکاف دیجیتال بین گروهی رخ نماید؛ ببه ایبن معنبا کبه میبزان
دسترسی یک گروه قومی فاصله قاب توجهی با گروه دیگر داشته باشد .در این صبورت نیبز
اینترنت نهتنها نمیتواند فرصبت هبایی چبون احسباس براببری و رضبایت ذهنبی اقبوام و
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فرسایش تعصبات سطح فروملی را فراهم نماید؛ بلکه میتوانبد ببه افبزایش نبابرابریهبا و
تعصبات ناشی از تسل تک صدایی نیز دامن بزند.
گذشته از بحث شکاف دیجیتال بین گروههای قومی یک جامعه یبا در درون آنهبا،
بروز شکاف دیجیتالی بین کشورها نیز تباثیرات زیبادی در تجبارت الکترونیبک ،اقتصباد و
آموزش آنها خواهد داشت .حاص این امر ،عقب افتبادگی کشبورهای در حبال توسبعه در
علوم و فناوری و افزایش بیش از پیش فاصله آنان از جوام توسعه یافتبه و مرکبز خواهبد
بود .عمیقتر شدن این شکاف ببه معنبای افبزایش فاصبله اقتصبادی ،سیاسبی ،اجتمباعی و
فرهنگی ببین کشورهاسبت کبه نتیجبه آن ،تحمیب کاالهبا و تولیبدات فرهنگبی صباحبان
تکنولوژی جدید برای سست کردن باورها ،سنتها ،فرهنگها و ارزشهبای کشبورهای در
حال توسعه و ترویج گرایشهای قومگرایانه و تجزیهطلبانبه در ایبن کشورهاسبت .سسبت
شدن باورها و ارزشهای این جوام نیبز ببهنوببه خبود نبوعی اسبتامار فرهنگبی ،بحبران
بیهویتی نس جوان و یأس ،خودکمبینبی و افسبردگی در سبطح ایبن جوامب را ببهدنببال
خواهد داشت(برای آشنایی بیشتر با بحث شکاف دیجیتبال و ابعباد آن ر.ک :مبریم نبورا ی
نژاد.)1332،
 -2پدیده ایطانساای ییسفرهنگی :1تکنولوژیهای نوین ارتباطی گباهی ببهعنبوان اببزاری
برای شیطانسازی بینفرهنگی استفاده میشوند .شیطانسازی ببینفرهنگبی یکبی از موانب
عمده بر سر راه گفتگو و همزیستی مسالمتآمیز فرهنگهاست .مفهوم «شبیطانسبازی» ببه
روشهای بسیاری بهکار گرفته شده است؛ اما صرفنظر از جایگاههای مختل

کاربرد ایبن

مفهوم میتوان گفت که شیطانسازی بینفرهنگی زمانی انجبام مبیشبود کبه اعضبای یبک
فرهنگ ،اعضای فرهنگ دیگر را به یک روش دستهجمعبی شبیطانسبازی کننبد .بنبابراین،

1. Intercultural Demonization

 / 31فصلنامه تحقیقات سیاسی بینالمللی شماره 22تابستان 9315

هرچند شیطانسازی میتواند یک شک فردی داشته باشد؛ امبا زمبانی کبه افبراد ببهعنبوان
اعضای فرهنگ دستهجمعی خود درک شوند ،آن گباه ایبن تضباد دیگبر یبک تضباد فبردی
نخواهد بود .شیطانسازی بینفرهنگی در یک گفتمان به این دلی خطرناک اسبت کبه یبک
ویژگی خطرناک و یکدست را به ک اعضای یک فرهنگ تعمیم میدهد و هر امکانی برای
قضاوت منصفانه را از بین میبرد (شاقاسمی .)1 :1333 ،برخی مطالعات انجام شده نشان از
وجود پدیدۀ شیطانسازی بینفرهنگی در برخی از فعالیتهای مجازی اقوام ایرانی؛ بهویبژه
در حوزه وبال ها دارد .در برخی از وبال های متعلق به اقوام گوناگون ایبران ،تخریب

و

چهرهنمایی منفی از اقوام دیگر صورت میگیرد که قطعا دارای آثار مابتبی ببر همبسبتگی و
وفاق ملی در کشور نخواهد بود .با وجود این ،شایان ذکر اسبت کبه پدیبده شبیطانسبازی
بینفرهنگی معضلی جدی؛ اما نادر بوده و اقوام ایرانی در مجمبوع از قبدرت هبمپبذیری و
همبستگی باالیی برخوردار بوده و هسبتند .ببه نظبر مبیرسبد کبه وجبود مببانی مشبترک
درخورتوجه در بین اقوام ایرانی که از جمله آنها میتوان به تاریخ دیبرین مشبترک اشباره
کرد ،تأثیر قاب توجهی در تعام وفاقآمیز اقوام ایرانی حتی در فضای مجازی داشبته اسبت.
بههرحال ،پدیده شیطانسازی بینفرهنگی یکی از چالشهای ببالقوه و در مبواردی بالفعب
کنش ها و تعامالت مجازی اقبوام اسبت کبه شبناخت آن ببرای مبدیریت سیاسبی جوامب
چندفرهنگی در عصر اطالعات ضروری مینماید..
 -3اکاف یر هدیت ملی ،تضعیف حاکمیت ملی و اکنندگی الگدی ملت -یولت :تأثیری که
اینترنت برای حاکمیت سیاسی دولتها ،کنترل دولتها بر فضا و قلمرو کشور و توانایی
دولت ها برای وض و اجرای قوانین مستق برای اداره جامعه دارد ،عمدتاً از طریق فراهم
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ساختن زمینۀ رشد جوام مجازی است(یعقوبی .)12: 1333 ،رینگولد 1جوام مجازی را
چنین تعری

میکند:

جوامآ مجازی عبارتنی از گرده ییهای اجتماعی که روی ندت ظداهر مدی-
4

شونی .این جوامآ مجازی حاص تشدهی شدبهههدایی از روابدط شخصدی و
اجتماعی در فضای سایبر 1توسط افراد هستنی.

به عبارت دیگر ،جوام مجازی گردآمدگیهای اجتماعی الکترونیکی هسبتند کبه هبر کجبا
افراد به شبکههای الکترونیکی دسترسی داشته باشند ،ببرای اهبداف متعبدد کوتباهمبدت یبا
بلندمدت در هر حوزهای اعم از سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی روی شبکهها ایجاد
میکنند(صدوقی.)121-113: 1331 ،
جوام قومی مجازی 1نیز به جوامعی اطالق میگردد که ببهوسبیله تکنولبوژیهبای
ارتباطی و با توجه به اشتراک در ایستارها ،تصبورات ،عالیبق و ارزشهبای قبومی ببه هبم
مرتب میگردند .از جمله آثار اجتماعات قومی مجازی و اجتماعات مجبازی ببهطبور کلبی
پدیدهای است که میتوان از آن با عنوان «برهم ریختن شالوده ملی هویتهبا» یباد کبرد .در
واق  ،این اجتماعات این امکان را برای شهروندان فراهم مبیکننبد کبه ببا مراجعبی غیبر از
دولتهای ملی هویتیابی کنند .بنابراین ،شهروندی (یعنبی تابعیبت دولتبی خباص) دیگبر
تعیینکننده اینکه «ما» از نظر سیاسی چگونه تعری

میشود ،نیست .در عصر جهانی شبدن،

تقویت هویتخواهی قومی نه با اتکا به سرزمین؛ بلکه به صورت فضایی بروز مبیکنبد .در
چنین شرایطی همه افرادی که خود را متعلق به یک قوم مبیداننبد ،در هبر جبای دنیبا کبه

1. Rheingold
2. Community Aggregations
3. Cyber Space
4. Ethnic Virtual Communities
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باشند ،از طریق شبکههای الکترونیکی به هبم متصب شبده و گبروههبای قبومی جهبانی را
تشکی میدهند .این گروهها به صورت سازمانهای غیردولتی 1ظهبور یافتبه و ببا انتخباب
رهبری یا رهبران دولت -قومیتهای 2جدیدی را بدون اصرار بر هویت سرزمینی بهوجبود
میآورند(یعقوبی .)113: 1333 ،تشکی این جوام به جابهجایی بسترهای منازعه از قلمبرو
جغرافیایی به فضای مجازی منجر شده ،با تشبدید ناسیونالیسبم قبومی و تأکیبد ببر هویبت
قومی در مقاب هویت ملی و شهروندی جهانی ،موج

چنبدپارگی سیاسبی -فرهنگبی در

کشور میشوند .تشدید بومیگرایی و هویتخواهی قومی افراطی موج

شکنندگی الگبوی

ملت -دولت و شکاف در هویت ملی میشود.
عالوه بر مسأله چالش هویتی ،جوام مجازی ممکن است حاکمیت و کنترل دولت
بر فضا و قلمرو کشور را نیز به چالش بطلبند .نداشتن تجلی فیزیکی و تمای بسیاری از
این جوام به فعالیتهای سیاسی و امکان ورود آنها به درون قلمرو حاکمیت هر کشوری
بهدور از چشمان مراق

دولتها ،باعث شده کنترل و مراقبت دولت بر فضا و مرزهای

کشور تحلی برود .البته ،همه جوام مجازی به فعالیتهای ضددولتی و تخریبی مشغول
نیستند؛ اما آنها این قابلیت را دارند که بهدور از نظارت ،اجازه و کنترل دولتها فعالیت
کنند .این یکی از پیامدهای گریزناپذیر شبکه است و هرجا شبکه هست ،اینها نیز هستند.
از آنجا که این جوام ضرورتا شک و ساختار فیزیکی در جهان واقعی ندارند ،احتیاج به
ت جلیات نهادی قدرت سیاسی مانند شناسایی رسمی و اجازه دولت نیز ندارند .تأسیس
چنین جوامعی ارزان و آسان است و این باعث میشود که بتوان برای هر هدفی آنها را
ساخت و بعد از مدتی از بین برد یا بازسازی کرد(صدوقی .)111-121: 1331،به این

1. NGO
2. Ethno-states
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ترتی  ،این جوام امکان هرگونه اقدام ضدّامنیتی و ضدّحاکمیتی را یافته ،چالشی عمیق را
برای حکومت ملی ایجاد میکنند.
بر اثر ارتباطات مجازی گروههای فروملی این امکان را مییابند که پیوندهای فراملی
و حتی بینالمللی با گروه های دیگر برقرار و از مداخله و وساطت دولت جلوگیری کنند.
در واق  ،در نتیجه فناوری نوین اقوام این امکان را یافتهاند که رواب
رواب

فراملی را در کنار

بینالمللی تقویت کنند .بینالمللی جایی است که دولت -ملتها با یکدیگر تعام

میکنند؛ در حالی که فراملی جایی است که گروههای دیگر تعام میکنند ،خواه دولتها
دوست داشته باشند یا نسبت به این تعامالت بیمی

باشند .فراملی جایی است که

مشکالت و مسا لی وجود دارد که گروهها در درون دولتهای مختل

در آن شریک و

سهیم هستند؛ جایی که فرایندها یا ساختارها بهطور افقی دولتها را دور میزنند (گیبینز و
ریمر .)121-112 :1331،همچنین ،بسیاری معتقدند فناوریهای جدید اطالعاتی و
ارتباطاتی بهعنوان ابزار غربیسازی جهانی هستند که با هدف یکسانسازی و غربیسازی
در نهایت تضعی

دولت -ملتها و شک گیری نوعی منازعه بین خاصگرایی (فرهنگ و

ارزشهای ملی و بومی) و عامگرایی (فرهنگ وارزشهای آمریکایی و غربی) را به همراه
خواهند داشت (برای ماال ،ن.ک :التوش.)1313 ،
البته ،در بحث آسی شناسی ارتباطات شبکهای و تهدیدها و فرصبتهبایی کبه ایبن
نوع ارتباطات میتواند برای امنیت ملی کشور ایجاد کند ،نکبات بسبیار زیبادی قابب ذکبر
است که در اینجا به دلی این که بحث ما بر بررسی تهدیدهای کنشهبا و تعبامالت قبومی
مجازی متمرکز است و نه ارتباطات شبکهای؛ به طور کلی ،فرصت ذکبر آن نیسبت .پدیبده
قوم گرایی آنالین هرچند ممکن است تهدیداتی از قبی آنچه برشمردیم به همبراه آورد؛ امبا
معموالً چهرهای بسیار مدنی و مسالمتآمیز به خود گرفته ،تنها در شک های افراطی آن می
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تواند به قومگرایی افراطی و چندپارگی سیاسی ،اجتماعی و فرهنگبی منجبر شبود کبه ایبن
آسی ها نیز در صورت مدیرت صحیح در طوالنی مدت قاب تقلی است.
ستس پایانی

اینترنت بهماابه رسانهای با ویژگیهای منحصبر ببهفبرد ،پبس از ورود ببه هبر جامعبه ایبن
پتانسی را داراست که شرای زیست فردی ،سیاسی ،فرهنگی ،اقتصبادی و اجتمباعی را در
معر

دگرگونی بزرگی قرار دهد .ویژگیهبایی ،چبون :نظبارتپبذیری انبدک ،تعباملی و

دوسویه بودن ،رهایی از قید مکبان و زمبان ،توانبایی اسبتفاده از هویبتهبای غیرواقعبی و
گمنامی هویتی ،ارزانی نسبی دسترسی و برخی ویژگیهای دیگر ،اینترنبت را ببه رسبانهای
بیبدی و همگانی تبدی کرده که افراد و گروههای مختل ؛ بهویژه گروههبای قبومی آن را
فضببای مسبباعدی بببرای بسببیاری از کببنشهببا و تعببامالت خببود خواهنببد یافببت .اقببوام از
فرصتهای فراهم آمده در فضاهای مجازی بهمنظور ایجاد هویتهبای مقاومبت در مقابب
امواج شبیهساز و همگونکننده جهانیشدن فرهنگی از یک سو و طرح چالشها ،مشبکالت
و تقاضاهای سیاسی -فرهنگی خود از سوی دیگر بهرهمند میشوند.
کنشها و تعامالت مجازی اقوام در اشکال گونباگون ،پدیبدهای دووجهبی و بعضبا
چندوجهی 1و یک چالش -فرصت پیچیده بوده که تفکیک بین ابعباد ماببت و منفبی آن در
عین دشواری ،مقدمه شناخت همهجانبه و مدیریت صحیح آن است .امکان طرح تقاضباها و
چالشهای گروههای قومی در فضای برابر و بهدور از محدودیت مجازی که همچبون یبک
حوزه عمومی و یک جامعه مدنی کارآمد عم مبیکنبد ،فرصبت ببینظیبری را در اختیبار
نهادهای تصمیمگیرنده کشور میگذارد تا با شناخت آسی ها و نقاط ضع

عملکبرد خبود

1. Multidimensional

کنشها و تعامالت قومی در فضای مجازی :فرصتها و چالشها35 /

از یک سو و انتظارات و تقاضاهای اقوام از سوی دیگر ،در راستای پاسخگویی مناسب
تقاضاها ،جل

رضایت و کس

ببه

حمایتهای این بخش از شبهروندان خبود گبام برداشبته،

وحدت و انسجام ملی کشور را تضمین کننبد .افبزایش پیونبدها و اعتمباد درونگروهبی و
بینگروهی و در نتیجه ،افزایش سرمایه اجتماعی ک جامعه ،احساس صبدا داشبتن ،شبنیده
شدن و توانمندی و در نتیجه احساس رضایت ذهنبی ،فرسبایش تعصببات و دیبدگاههبای
افراطی جزمگونه در عین بقای میراث ارزشمند و پسندیده قومی و ملی که میتوان از آن به
تکارگرایی مدنی 1یاد کرد و خود شرط اساسی همزیستی مسبالمتآمیبز و تبوأم ببا احتبرم
متقاب اقوام است ،از دیگر فرصتهای ایجاد شده در نتیجه کنشهبا و تعبامالت قبومی در
فضای مجازی اینترنت است .در مقاب مسأله شکاف دیجیتالی و پیامدهای آن ،شیطانسازی
بینفرهنگی اقوام و گروهها از یکدیگر ،تضعی

حاکمیت دولت بر فضا و قلمرو کشبور در

نتیجه پدیده اجتماعات مجازی ،چندپارگی سیاسی -فرهنگی و شکاف در هویبت ملبی ،از
مهمترین چالشهای مطرح شده در نتیجه قومگرایی اینترنتی و فعالیت شبکهای بهطور کلبی
است .البته ،بسیاری از این چالشها ،از جمله مسا لی که ارتباطبات شببکهای ببرای امنیبت
ملی کشور ایجاد میکنند ،ناشی از فعالیت گروههای خباص اسبت و بنبابراین ،در بررسبی
چالشهای مطرح شده بهوسیله اینترنت و نحوه برخورد با آنها باید بین فعالیت این گروهها
و گروههای قومی که معموال به شبک مسبالمتآمیزتبر و مبدنیتبری ببه کبار خبود ادامبه
میدهند ،تفکیک قا

شد.

در مجموع ،اینترنت با تمام ویژگیها و خصوصیاتش ،و کنشها و تعامالت قومی
اینترنتی با تمام پیامدهای مابت و منفی که میتواند درپی داشته باشد ،اکنون به یک واقعیت
اجتماعی در بسیاری از جوام و از جمله جامعه ایرانِ امروزِ ما تبدی شده است .تأکید بر

1. Civil Pluralism
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اشتراکات تاریخی ،سرزمینی و فرهنگی؛ استفاده حداکاری از ظرفیتهای دین و دینباوری
به ماابه نقطۀ وحدت تمام اقوام ایرانی ،تالش برای رف محرومیتها و تبعیضها در ابعاد
مختل

آن؛ و به طور کلی ،تقویت عوام وحدتآفرین و همگراکننده در مقاب تضعی

عوام تفرقهانگیز و واگراکننده ،پرهیز از امنیتیسازی و در عو
مدیریت سیاسی دموکراتیک ،خطوط کلی مدیریت مناس

 ،تقویت مکانیسمهای

جامعه چندفرهنگیای چون

ایران است که آثار مابت آن در تعامالت مجازی نیز مؤثر خواهد بود .تنها باید بهیاد داشت
که بهرهبرداری حداکاری از فرصتها و تقلی چالشها ،نیازمند مدیریتی هوشمندانه و
روزآمد است که با منطق نرمافزاری رسانهای چون اینترنت سازگاری داشته باشد .با

جمالتی گویا و مفید از دوبه بحث را به پایان میبریم؛ آنجا که در کتاب سنت و توسعه
مینویسد:
ارتباطات ،همچو شمشیری دودم است؛ ه

میتوانی به م تسازی

کمک کنی و ه میتوانی به پیهره م ی صیمه ب نی و در صورتی که از
در مقاب ه با کهنهپرستی و تیرهانییشی استلاده شود ،از خود کارایی
فراوا نشا خواهی داد .گرچه میتوانی اتحاد و انسجام ایجاد کنی؛ ولی
قادر به وسعت بخشیی و عمیقکرد شهافهای اجتماعی ه هست؛
ه میتوانی بشارتدهنیه توسعه باشی ،ه بذر اییئولوژی ضیّتوسعه را
بپراکنیس.)Dube, 1994: 201-212

کنشها و تعامالت قومی در فضای مجازی :فرصتها و چالشها32 /
پینداتها

 -1این عبارت ،نخستین جملۀ ایمانو

کانت در مقالۀ بسیار معروف اوست با نام

«روشنگری چیست؟»؛ آ نجا که او در تعری

روشنگری میگوید« :روشنگری ،خروج انسان

از نابالغی خودخواستۀ خویش است.)Kant, 1784(»...
 -2هویتیابی یا همانندسازی( )Identificationمفهومی فرویدی است؛ به معنای فرایندی
روانشناختی که طی آن فرد ویژگی خاصی را در یک فرد یا گروه ادراک میکند و
میکوشد خود را با آن همانند کند .همانندسازی همچنین برای اشاره به تمای به افزایش
دادن احساس ارزشمند بودن ،از طریق متص کردن خود به یک شخص ،گروه ،یا سازمانی
که مهم بهحساب میآید ،بهکار میرود .در روانشناسی فرویدی ،این مکانیسم نقشی اساسی
در تشکی گروه ایفا میکند .تشکی گروه براساس یک ویژگی مشترک بین اعضا(ماالً در
مورد بحث ما ،مقولۀ قومیت) یکی از مکانیسمهای متنوع همانندسازی یا هویتیابی است
که توس رسانههای نوین تسهی شده است.
 -3البته ،دریافت و بازنمایی فرد از خود برخ (آنالین)ش پیامدهایی بر چگونگی دریافت
و بازنمایی او از خود آفالینش دارد تا آنجا که استدالل میشود هرچه استفاده از رسانههای
اجتماعی برخ گسترش یابد ،تفکیک بین این دو نوع خود یا هویت مبهمتر میشود(برای
بحای مفص تر در این باره نک.)Hongladarom, 2011 :
 -1برای آشنایی با یک دیدگاه مخال

در این زمینه ،که استدالل میکند اینترنت نه تنها

باعث فرسایش تعصبات نمیشود؛ بلکه آنها را تشدید کرده ،به «قطبیشدگی سیاسی»
میانجامد ،نک.Farrel, 2012 :
 -1نمونه بارز چنین سیاستی را میتوان در طول دودهه گذشته در جنوب سودان مالحظه
نمود که سرانجام تحت این فشارها ،دولت سودان در ژانویه  2111مجبور به پذیرش تجزیه
ناحیه جنوبی این کشور شد.
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 -2برای مطالعه بیشتر درباره پدیده شیطانسازی بینفرهنگی و نمونههایی از آن در
وبال های فارسی نک :شاقاسمی 1333 ،و .Shaghasemi & Tafazzoli, 2009

کنشها و تعامالت قومی در فضای مجازی :فرصتها و چالشها31 /
منای

افتخاری ،اصغر  .)1331(.ناامنی جهانی ،بررسی چهره دوم جهانی شدن .تهران :پژوهشکده
مطالعات راهبردی.
روشه ،گی  .)1331(.تغییرات اجتماعی .ترجمه منصور وثوقی ،تهران :نی.

سردارنیا ،خلی  .)1333(.تأثیر اینترنت بر درگیرشدگی مدنی شهروندان .فصلنامه پبژوهش-
های ارتباطی ،سال شانزدهم ،ش(1پیاپی :)11صص.211-133

شارعپور ،محمود  .)1331(.فرسایش سرمایه اجتماعی و پیامدهای آن .نامبه انجمبن جامعبه
شناسی ایران ،ش :3صص.112-111
شاقاسمی ،احسبان  .)1333(.یبک تیپولبوژی از وببال هبای پبان ترکیسبتی فارسبی ،در:
http://www.esmatlyintercultural.blogfa.com/post-53.aspx

شولت ،یان آرت  .)1332(.نگباهی موشبکافانه ببر پدیبده جهبانی شبدن ،ترجمبه مسبعود
کرباسیان ،تهران :انتشارات علمی و فرهنگی ،چاپ دوم.
صدوقی ،مرادعلی  .)1331(.تکنولوژی اطالعاتی و حاکمیت ملبی ،تهبران :دفتبر مطالعبات
سیاسی و بینالمللی.
صوفی ،محمدرشید  .)1331(.هویتهای جدید واقعی و مجازی :مطالعبه کباربران اینترنتبی
دانشبببجو ببببا جنسبببیت و قومیبببت متفببباوت .مجلبببه جهبببانی رسبببانه ،ش ،2
درhttp://gmi.ut.ac.ir/maghale.aspx?id=37 :

عباسی قادی ،مجتبی و خلیلی کاشانی ،مرتضی .)1333(.تأثیر اینترنت بر هویت ملی ،تهران:
پژوهشکده مطالعات راهبردی.

عیاری ،آذرنوش  .)1331(.هویت قومی در اینترنت(بررسبی عملکبرد اینترنتبی گبروههبای
قومی آذری ،بلوچ ،ترکمن ،عرب خوزسبتانی و کبرد) ،پایباننامبه کارشناسبی ارشبد،
تهران :دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.

 / 41فصلنامه تحقیقات سیاسی بینالمللی شماره 22تابستان 9315

فکوهی ،ناصر و عیاری ،آذرنوش  .)1333(.اینترنت و هویت در پنج هویبت قبومی ایرانبی.

مجله جهانی
کاستلز ،مانو

رسانه ،ش  ،1درhttp://gmi.ut.ac.ir/maghale.aspx?id=61:

 .)1333(.عصر اطالعات؛ اقتصاد ،جامعه و فرهنگ ،ترجمه احمد علیقلیان و

حسن چاوشیان ،جلد دوم ،چاپ ششم (چاپ اول ،)1331 :تهران :طرحنو.
کاستلز ،مانو

 .)1333(.شبکههای خشم و امید :جنبشهای اجتمباعی در عصبر اینترنبت،

ترجمۀ مجتبی قلیپور ،تهران :نشر مرکز.
گیبینز ،جان.آر و ریمر ،بو  .)1331(.سیاست پست مدرنیته ،ترجمه منصور انصاری ،تهبران:
گام نو.
التوش ،سرژ  .)1313(.غربیسازی جهان ،ترجمه امیر رضایی ،تهران :قصیده.
مستقیمی ،بهرام و واسعیزاده ،نسیم سادات  .)1333(.فناوری اطالعات و سرمایه اجتمباعی
در عرصه بینالمللی .فصلنامه سیاست ،دوره ،11ش :1صص.233-213

معینی علمداری ،جهانگیر  .)1331(.هویت و مجاز :تأثیر هویتی اینترنت .فصلنامه مطالعبات
ملی ،دوره  :)1(21صص.121-111
منتظرقا م ،مهدی و تاتار ،عبدالعزیز  1331(.پاییز و زمستان) .اینترنت ،سبرمایه اجتمباعی و
گروههای خباموش .فصبلنامه انجمبن ایرانبی مطالعبات فرهنگبی و ارتباطبات:)1(1 ،
صص.211-223
منتظرقا م ،مهدی .)1331(.دموکراسی دیجیتالی و حکومت الکترونیکی :سیاست و حکومت
در عصر تکنولوژیهای اطالعاتی و ارتبباطی( . )ICTsنامبه علبوم اجتمباعی ،ش :13
صص.213-221
مهبببدیزاده ،سبببیدمحمد .)2113(.اینترنبببت و ارتباطبببات سیاسبببی ،در دسبببترس در:
http://www.hamshahritraining.ir/news-2870.aspx

49 / فرصتها و چالشها:کنشها و تعامالت قومی در فضای مجازی

 ترجمبه، قبدرت، سیاست، جهانی شدن: جامعه شناسی سیاسی معاصر.)1331(.  کیت،نش
. کویر: تهران،محمدتقی دلفروز
: در،2  ش، مجلببه جهببانی رسببانه. شببکاف دیجیتببالی.)1332(.  مببریم،نببورا ی نببژاد
/http://gmi.ut.ac.ir

- اطالعبات سیاسبی. تأثیر جهانی شدن فرهنگ بر هویت ملبی.)1333(.  مهدیه،یعقوبیپور
.121-111 صص:1  و3  ش، سال بیست و چهارم،اقتصادی
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