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چكيده
در افق چشم انداز بیست ساله »ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و 
فناوری در سطح منطقه، با هویت اسالمی و انقالبی، الهام بخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده 

و مؤثر در روابط بین الملل...« )سند چشم انداز بیست ساله(
از  برخورداری  ایرانی اسالمی، ضرورت  فرهنگ  تقویت  بر  ملی کشور  توسعه  مهم ترین سند  در 
فناوری های اطالعاتی و ارتباطات سازنده بین المللی به عنوان شاخصه های قدرت و توان ملی به 
وضوح تأکید شده است. به ویژه آنکه تحوالت پرشتاب فناوری های اطالعاتی در عصر جدید، عالوه بر 
ابعاد فنی و دانشی آن، تأثیرات فرهنگی اجتماعی عمیقی را در جامعه اطالعاتی امروز به دنبال داشته 
و زمینه ارتباطات وسیع بین فرهنگی جوامع را فراهم کرده است. ظهور فناوری های نوین اطالعات 
و ارتباطات، ازسویی امکان بروز هویت های واگرای منطقه ای را فراهم کرده و از سوی دیگر، نوعی 
هم گرایی جهانی را در عرصه فرهنگ و هویت در پی داشته است. در این میان، دانشگاه ها به لحاظ 
نقش های متنوع علمی، فناوری و فرهنگی خود در هدایت و تربیت مهم ترین سرمایه های انسانی و 
آینده ساز جامعه، از جایگاه ویژه ای در تحقق اهداف چشم انداز توسعه برخوردارند. در این مطالعه، به 
روش نظری تحلیلی، با واکاوی دیدگاه های موجود در زمینه هویت فرهنگی و جامعه اطالعاتی، ضمن 
مروری بر روند تشکیل هویت های بنیادین در گذار از جامعه صنعتی به جامعه اطالعاتی، به بررسی 
تغییر هویت های برخاسته در شبکه ها و نقش دانشگاه ها در این باره پرداخته شده و چهارچوب مفهومی 

حاصل از ارتباط سه مقوله هویت فرهنگی، جامعه اطالعاتی و دانشگاه ارائه شده است.
واژگان كلیدی: آموزش عالی، جامعه اطالعاتی، دانشگاه، رسالت، هویت فرهنگی.
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مقدمه
تأثیر عمیق فناوری اطالعات بر ارکان گوناگون زندگی بشر، او را در عصر جدیدی وارد ساخته 
که عصر اطالعات نام دارد و کاربردهای وسیع این فناوری های نوظهور، پیدایش و توسعه نوع 
جدیدی از جامعه تحت عنوان جامعه اطالعاتی را سبب گردیده است )علیدوستی و باقری، 
1386(. گاه سرعت تغییرات ناشی از فناوری اطالعات و ارتباطات، ابعاد زندگی انسان ها را 
چنان جسورانه تحت تأثیر خود قرار داده است که برخی صاحب نظران نظیر گیدنز1 معتقدند این 
دینامیک مدرنیته، به نوعی لیاقت ما را در تغییر زندگی به مبارزه طلبیده و آرامش و خوشی های ما 
را به هم ریخته است تا آنجا که به ما اجازه نمی دهد چیزهای زیادی را برای مدت طوالنی بدیهی 
و ثابت انگاریم )استونز، 1379(. در جهانی این گونه بی ثبات و دستخوش تغییرات حیرت انگیز 
و گاه مهارنشدنی، مردم بار دگر با گرایشی نوین، حول محور هویت های بنیادین جمعی نظیر 
هویت های ملی، دینی و فرهنگی گرد هم آمده اند و در دنیایی که ثروت، قدرت و رسانه ها، 

جریانی جهانی دارند، هویت، منبع اصلی معنای اجتماعی را تشکیل داده است.
گرایش به جست وجوی این معنا مقوله تازه ای نبوده و کاوش برای بازیابی هویت، از 
سپیده دمان جامعه بشری همواره سرچشمه معنا برای انسان ها بوده است )کاستلز، 1386: 29(، 
اما در فرایند جدید تحوالت جهانی و اجتماعی که مقوله هایی نظیر تنوع و تکثر اهمیت یافته اند، 
هویت به یکی از متغیرهای اصلی جهان امروز بدل شده است و به نوعی در حال دگردیسی 
به الگوهای تازه ای است  )خانیکی، 1383: 286(. برخی حتی معتقدند عصر نوین در آستانه 
رنسانسی معنوی قرار گرفته است و نوعی نوزایی در معنا و اندیشه در حال تسخیر جهان است 
و این همان انقالبی است که در مسیر چگونگی تفکر و دیدگاه های ما اتفاق می افتد و پژواک 
آن، هویت های جمعی به ویژه هویت فرهنگی را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد )قورچیان، 
1383: 126(. در چشم اندازهای جهانی، تحوالت فناوری در عرصه های ارتباطی مانند رایانه ها، 
ماهواره ها، اینترنت و رسانه های جدید، چالش گشوده شدن هم زمان امکان هویت یابی واگرای 
محلی و منطقه ای از یک سو و رواج ارزش های جهان شمول و هم گرا در فرایند جهانی شدن 
اخیر،  تحوالت  دنبال  به   .)285  :1383 )خانیکی،  است  داشته  دنبال  به  دیگر  سوی  از  را 
صاحب نظران از دیدگاه های مختلف و گاه متضاد، تأثیرات جامعه اطالعاتی و فناوری های 
اطالعات و ارتباطات بر فرهنگ، تمدن و هویت ملل را بررسی کرده و از دیدگاه فرصت یا 
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تهدید به آن پرداخته اند. مروری بر تحقیقات درباره مقوله هویت فرهنگی در کشورمان، به ویژه 
در دانشگاه ها نشان داده است که بحران هایی چون احساس ناامیدی، از خود بیگانگی فرهنگی 
و بحران هویت، امیدبستن به قدرت های بیگانه، کاهش هویت های دینی و ملی و تمایل به 
الگوپذیری از خارج از کشور از جمله آسیب های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه های امروز در 
کشور شناخته می شود )محسنی، 1383: 13( که از ابعاد گوناگون، به ویژه از بعد برنامه ریزی 

فرهنگی بسیار درخور تأمل است.
حال این سؤال مهم مطرح است که در جامعه اطالعاتی امروز و در عصر خالقان سناریوهای 
جهانی فرهنگ و هویت چه باید کرد و نقش دانشگاه ها در شکل گیری هویت فرهنگی چیست؟ 
این سؤال از آنجا ناشی می شود که دانشگاه ها، عالوه بر کانون تولید و انتقال دانش و اطالعات 
علمی، مهم ترین کانون های فرهنگ سازی و انتقال ارزش های فرهنگی و هویتی اند. مهم تر آنکه 
دانشگاه ها با طیفی از نیروی انسانی جامعه در ارتباط اند که از سویی، در اوج آرمان خواهی و 
جست وجوی هویت و معنا است و از سوی دیگر به لحاظ جوانی و نشاط، انباشتی از نیرو را 
در خود نهفته دارد. با توجه به اهمیت مسئله، مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیرات جامعه 
اطالعاتی و فناوری های نوین بر مقوله هویت فرهنگی و بیان نقش دانشگاه ها و مراکز آموزش 

عالی در هدایت این فرایند انجام شده است.
در همین رابطه پرسش های زیر مطرح است:

1. خاستگاه و نحوه شکل گیری هویت فرهنگی در جوامع چیست؟
2. پارادایم های حاکم بر جامعه اطالعاتی چیست؟

3. فناوری اطالعات و ارتباطات، چه تأثیراتی بر جامعه اطالعاتی گذاشته است؟
4. در جامعه اطالعاتی، فناوری های نوین ارتباطی بر هویت فرهنگی جوامع چه تأثیری 

خواهند داشت؟
5. ضرورت توجه به هویت فرهنگی در جامعه اطالعاتی چیست؟

6. نقش دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در هدایت و مدیریت مقوله هویت فرهنگی چه 
خواهد بود؟

برای پاسخ به این سؤاالت، از روش نظری تحلیلی استفاده شد و با مطالعه متون کتابخانه ای 
و واکاوی دیدگاه های مرتبط با هویت فرهنگی، جامعه اطالعاتی و نقش دانشگاه ها در برقراری 
ارتباط بین آنها، چهارچوب مفهومی برخاسته از تحلیل و استنتاج دیدگاه ها ارائه شده است. 
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در بررسی سه گانه هویت، جامعه اطالعاتی و دانشگاه، ابتدا نحوه شکل گیری و تکامل جوامع 
با تأکید بر دیدگاه مانوئل کاستلز ارائه  در بستر زمان و برخاسته شدن هویت های شبکه ای 
گردیده است و بر اساس چهارچوب مفهومی به دست آمده، جایگاه دانشگاه و مراکز آموزش 
عالی در هدایت و جهت دهی به هویت فرهنگی نشان داده شده است. با توجه به آنکه جامعه 
اطالعاتی و فناوری های نوین، ارتباط تنگاتنگی با مفاهیم جهانی شدن و پست مدرنیسم نیز 
دارند و به تعبیری، دو مفهوم اخیر از پیامدهای بارز جامعه اطالعاتی محسوب می گردند، برخی 

دیدگاه های مطرح شده در این باره نیز بررسی شده است.

هویت
مجموعه  یا  فرهنگی  ویژگی  اساس  بر  معناسازی  فرایند  مفهوم  به  هویت  کاستلز،  به زعم 
به هم پیوسته ای از ویژگی های فرهنگی است که بر منابع معنایی دیگر ارجحیت داده می شود 
)کاستلز، 1385: 23(. هویت، احساسی درونی است که انسان سعی دارد با نمادها و نشانه هایی 
گروهی خاص  در  آگاهانه  را  هویت خود  که  دارد  تمایل  انسانی  هر  بخشد.  تحقق  را  آن 
جست وجو کند. تمایل انسان ها برای جست وجوی هویت های جمعی منجر می شود که گاه 
حتی چندین هویت مختلف را بپذیرد. چنانکه تعلق هم زمان به خانواده، دین، قومیت، ملیت 

و تمدن می تواند در هویت هر انسانی با هم سازش داشته باشند )گل محمدی، 1381: 91(.
انسان ها تمایل دارند تابع هویت و فرهنگی باشند که به جامعه ای خاص تعلق داشته باشد؛ 
اما در دنیای امروز، اگرچه ما متعلق به وی ژگی های هویتی خاص خود هستیم، بسیاری از ما 
خواسته یا نا خواسته، تحت تأثیر انتخاب شیوه های زندگی خود از بازار بزرگ فرهنگی نیز 
هستیم. نتیجه این امر، تناقض عمیقی است که امروز بیشتر ما را در دنیای متصل به هم از طریق 

رسانه ها و فناوری های اطالعات با آن روبه رو می کند )فکوهی، 1384(.

فرهنگ
فرهنگ در اغلب تئوری های ارتباط اجتماعی، مفهومی مبهم و متغیر است. کروبر و کلوکهن1 
در سال 1952، نزدیک به سیصد تعریف از فرهنگ را ثبت کرده اند و از آن زمان تاکنون نیز 
تعداد این تعاریف بیشتر شده است )کوی،2 1378: 29(. این مفهوم به واقع نظامی نمادین شامل 
1. Kroeber & Kluckhohn
2. le Than khoi
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مجموعه ای از ادراکات، شناخت و فهم است که نه تنها به کار تعریف و تشخیص ساختارهای 
تمدنی و اجتماعی می آید بلکه عامل بازتولید بخش عمده ای از تمدن بشری، یعنی آداب و 

رسوم و جهان بینی است )تیلور،1 1920(.
انسان شناسان کالسیک، فرهنگ را در معنای وسیع سبک زندگی تعریف می کنند. پارسونز 
فرهنگ را به مثابه اندیشه ها و ارزش ها تلقی می نماید. اولسون نیز فرهنگ را در 4 عنصر باورها، 
ارزش ها، هنجارها و تکنولوژی معنا می کند )چلپی، 1386: 54(. در مجموع، واکاوی اجتماعی، 
نظرات مختلف نشان می دهد. جوهره اصلی فرهنگ، اندیشه و معرفت است. در تعریفی کلی 
می توان گفت فرهنگ، مجموعه ای از نمادها، باورها، ارزش ها، ارتباطات گفتمانی، شاخص ها و 
تمثال هایی معرفی می شود که به طور مشترک در بین اعضای جامعه وجود داشته و ماهیتی مشترک 
و تعلق بین آنها را باعث می شود )مورا،2 2008( و به مثابه زیربنا و چهارچوب محکمی است که 
جوامع انسانی را از یکدیگر متمایز می نماید )ریاضی، 1379(. فرهنگ، عالوه برآنکه بستر عالیق و 
فهم مشترک را در بین افراد جامعه فراهم می کند، محملی برای روابط ذهنی و فکری و جهت یابی، 
تنظیم و هماهنگی اعمال و روابط و مناسبات بین انسان ها در جامعه است )چلپی، 1378(. در 
بستر فرهنگ، افراد جامعه خود را باز می شناسند. فرهنگ، مجموعه ای از عوامل اجتماعی نظیر 
زبان، مذهب، هنر، سیاست و رسوم را در دل خود جای داده است که در واقع، سرشت طبیعت 
ثانوی آدمی را به وجود می آورد که در عین حال، مستقل از خود آنها نیست )بری،3 1387: 118(. 
ارتباطات فرهنگی نیز از زمینه های اجتماعی فرهنگی و آگاهی های یک ملت سرچشمه می گیرد. 
درک ما از فرهنگ، تحوالت اجتماعی، جامعه اطالعاتی و نقش آنها در تعریف هویت فرهنگی 
مباحث قابل طرح در این باره اند )رحمتی، 1382: 73(. فرهنگ رابطه عمیقی نیز با هویت دارد. 

مفهوم عجین شده ای که از آن به هویت فرهنگی تعبیر می شود.

هویت فرهنگی
اساساً جامعه از طریق جست وجوی هویت و فرهنگ بازشناخته می شود، شخصیت می گیرد و 
درک معنای جدید از حقیقت را باز می نماید )نل،4 2008: 3( و مفهوم هویت فرهنگی را خلق 
می کند. هویت فرهنگی، نمادهای آشکار و پنهانی است که مردمان سعی می کنند با حفظ و 

1. Tylor 
2. Mora
3. Barry
4. Nel
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نمایاندن آنها خود را از سایر جوامع باز شناسند. هویت فرهنگی، مهم ترین عامل وحدت قلبی 
یک جامعه است و آن قدر ریشه دار و عمیق است که غالباً ناخودآگاه بوده و افراد جامعه بدون 

آگاهی و هوشیاری بدان وابسته و پایبند هستند )ستاری، 1380: 109(.
گاهی نیز تعامالت بین افراد و گروه ها، تولید هنجارهای جدید می نماید و زمینه گسترش 
حوزه عمل، اخالق و افق هنجاری اعضای جامعه را فراهم می کند و در نهایت، به تعمیم و 
توسعه وابستگی اعضا و تعهدات درونی آنها نسبت به یکدیگر در نظام فرهنگی جامعه منجر 

می شود )چلپی، 1386: 27(.

منشأ ظهور هویت های جمعی
اساساً همه هویت ها برخاسته می شوند؛ اما مسئله این است که چگونه؟ از چه چیزی؟ توسط 
چه کسی ؟ و به چه منظوری؟. به عقیده کاستلز، هویت های اجتماعی بر اساس منشأ و خاستگاه 
برنامه ای  و هویت های  مقاومت  مشروعیت بخش، هویت های  دسته هویت های  به سه  آنها 
دسته بندی می شود. هویت نوع اول، با منطق سلطه ارتباط دارد. از درون حکومت ها ایجاد 
می شود و زمینه را برای ظهور جامعه مدنی آماده می سازد؛ اما بر اساس یک قانون شناخته شده 
در حوزه تطور اجتماعی همواره تالش برای تحمیل سلطه، به بروز مقاومت منجر می شود و بر 
همین مبنا، به تدریج هویت های بنیادین مقاوم در قالب هویت های جمعی دینی، فرهنگی، ملی 
و منطقه ای به میان می آیند. این نوع هویت که ناشی از نوعی احساس طرد و کنار گذاشتگی 
است، به ایجاد جماعت های با گرایش خاص منجر می شود. سومین نوع هویت نیز به سبب 
ظهور کنشگران اجتماعی ایجاد می شود که از آنان به سوژه اجتماعی یاد می شود. اینها در واقع 

به برنامه ریزی برای ساختن هویت های تازه اقدام می کنند )کاستلز، 1385: 23(.
خاستگاه هویت در عصر مدرنیته )صنعتی(، جامعه مدنی و حکومت سلطه بود، درحالی که 
از مقاومت فرهنگ ها در مقابل  بیشتر متأثر  هویت در عصر پست مدرن و جامعه شبکه ای 
سلطه حاکم بر جامعه شبکه ای است که در مقابل کم رنگ شدن هویت خود ایستادگی می کنند 
)کاستلز، 1385: 26-24(؛ اما برای برساختن هویت ها، از مواد و مصالحی مانند تاریخ، جغرافیا، 
زیست شناسی، نهادها، خاطرات جمعی، رؤیاهای شخصی، دستگاه ها و جهاز قدرت و وحی 
و الهامات دینی استفاده می شود و افراد، گروه های اجتماعی و جوامع، تمامی این مواد خام را 
می پرورانند و معنای آنها را مطابق با الزامات اجتماعی و فرهنگی که ریشه در ساخت و بافت 

اجتماعی و چهارچوب زمانی و مکانی آنها دارند، از نو تنظیم می کنند )کاستلز، 1385: 24(.
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در جامعه شبکه ای، همه عناصر فرهنگی همچون تعلق به خدا، ملیت، خانواده، اجتماع و 
فرهنگ با اتکا بر جریان های معکوس اطالعاتی شکل گرفته و تقویت می شود. این مفاهیم، 
قوانین و اصولی را تشکیل می دهند که سرمدی و ازلی اند و در مقابل فرهنگ های بیگانه به راحتی 
تغییر نمی کنند. این امکان نیز وجود دارد که در دل جماعت های شبکه ای، کارگزاران و کنشگران 
تغییرات اجتماعی هم به میان آیند و به شکل برنامه ریزی شده و هدفمند شکل جدیدی از هویت 
را در جامعه به وجود آورند. کاستلز معتقد است با توجه به افزایش آگاهی های جمعی ناشی 
از گسترش رسانه ها و کم رنگ شدن دولت ها، هویت های مشروعیت بخش که حاصل حاکمیت 
نهادهای دولتی هستند، کم رنگ تر و در مقابل، هویت های مقاوم و برنامه ای سهم بیشتری از 
هویت سازی را در جامعه شبکه ای خواهند داشت )کاستلز،1385 : 89-88(. در جوامع شبکه ای، 
افراد متعلق به پیشینه های متنوع و گاه متضاد فرهنگی و تاریخی در ارتباطات سهیم می شوند 
)محسنی، 1386: 134(. در این نوع از جامعه، طبیعت این بار در قالب های خاص فرهنگی خلق، 
احیا و بازسازی می شود. در چنین دورانی است که روشن فکران و حامالن فرهنگی می توانند 

نقش اساسی در خلق و ایجاد جهانی انسانی تر و عادالنه تر ایفا نمایند )کاستلز، 1385: 24(.

جامعه اطالعاتی
تاریخ جوامع انسانی تاکنون 3 موج یا انقالب عمده را پشت سر نهاده است. موج اول، انقالب 
کشاورزی بود که ساختار تغذیه بشر را متحول نمود. موج دوم یا عصر مدرنیته، حاصل انقالب 
صنعتی است که ساختار تولید انرژی را متحول ساخته است و موج سوم، انقالب اطالعاتی 
است که از طریق دگرگون ساختن، پردازش و نگهداری اطالعات، جامعه را متحول ساخته 
و آگاهی را در جامعه افزایش داده است. رسانه های نوین ارتباطی، به ویژه اینترنت، از طریق 
کاهش اهمیت زمان و مکان و توسعه آگاهی ها، عصر نوینی را به وجود آورده اند. عصر جدیدی 

که از آن به پست مدرن نیز یاد می شود )خطیبی، 1384؛ گرگی 1385(.
مفهوم جامعه اطالعاتی اولین بار، طی دهه های 1970و1980 ظهور نمود و به سرعت رواج 
پیدا کرد. این مفهوم، منشأ و زادگاه وسیعی دارد و ناشران و مروجان آن از دانشمندان و مؤلفان 
دانشگاهی گرفته تا پرفروش ترین نویسندگان صاحب نام را شامل می شوند. برجسته ترین این 
افراد در اولین گروه نویسندگان، ماسودا1 بود. او مرحله گذار نهایی به سوی نقطه ای که در آن 
تولید ارزش های اطالعاتی به نیروی سازنده توسعه اجتماع بدل خواهد شد را درک کرد. ویلیام 
1. Masuda 
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مارتین1 نیز در زمره اولین افرادی بود که موضوع جامعه اطالعاتی را مطرح کرد. مارتین اعتقاد 
داشت جامعه اطالعاتی، جامعه ای است که در آن کیفیت زندگی و دورنمای تغییرات اجتماعی 
و توسعه اقتصادی به گونه ای فزاینده و محسوس به اطالعات و بهره برداری از آن بستگی دارد و 
همه ابعاد زندگی انسان به گونه ای از پیشرفت اطالعات و توسعه دانش و فناوری های اطالعاتی 
تأثیر می پذیرد. به زعم وی، اصطالح جامعه اطالعاتی، همچنین بازگوکننده توسعه تکنولوژی های 

نوین اطالعاتی و تمدید سازمان جامعه، پیرامون جریان اطالعات است )مارتین، 1995: 2(.
استقرار جامعه مبتنی بر اطالعات در عصر جدید، سبب ایجاد تغییر و تحوالت عمیقی در 
عرصه های مختلف زندگی انسان ها شده است و زمینه های اجتماعی، فرهنگی و زیستی را با 
مظاهر تازه ای مواجه ساخته است. سیستم های اطالعاتی پیچیده، وقایع و رویدادهای مجازی، 
شاهراه های ارتباطی و هم زمانی حضور در همه جا، بازتعریفی از جامعه اطالعاتی نوین را ارائه 

می دهد )نل و کروز،2 2008: 3(.
جامعه اطالعاتی همواره با عنصری نمادین همراه است که ویژگی بارز آن است و آن، 
اطالعات است که نقش جادویی را در جامعه امروز ایفا می کند. جامعه ای که در آن، استدالل 
و تفاهم، بیش از آنکه مبتنی بر قدرت و ماده گرایی باشد، بر محتوا و احساسات استقرار یافته 

است )محسنی، 1386: 18(.
واژه جامعه اطالعاتی و مفاهیم شبیه آن نظیر عصر اطالعات، جامعه شبکه ای و اقتصاد 
دانش، در مجموع جامعه ای را توصیف می کند که برای انجام فعالیت های آن وابستگی زیادی 
به کاربرد تکنولوژی اطالعات وجود دارد و در یک کالم، تمدید حیات جامعه، پیرامون جریان 

اطالعات است )محسنی، 1386: 17(.

ماهيت فناوری اطالعات و تأثيرات آن بر جامعه اطالعاتی
فناوری اطالعات به مجموعه ای از وسایل و تجهیزات، نرم افزارها و به طور کلی، خدمات و 
محصوالتی اطالق می شود که بستر اولیه تولید، توزیع و اثربخشی انواع مختلف اطالعات را در 

بر می گیرد )محسنی، 1386: 59(.
در خصوص ماهیت فناوری اطالعات و ارتباطات بر جامعه اطالعاتی، دیدگاه های متفاوتی 

وجود دارد که در مجموع در سه رویکرد دسته بندی می شود:

1. Martin
2. Nel & Kroeze 
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• فناوری چون امری طبیعی وخنثی؛
• فناوری چون امری فرهنگی و تک ارزشی؛

• فناوری چون امری طبیعی و فرهنگی و چندارزشی.
در مفهوم اول، فناوری صرفاً به عنوان ابزاری در کنار سایر ابزارها برای پیشبرد اهداف 
استفاده می شود. در تعریف دوم نوعی رابطه دوجانبه فرهنگ و فناوری وجود دارد. در این 
تعریف، فناوری به لحاظ ارزشی خنثی نبوده و در چهارچوب های فرهنگی معنا می شود و 
نه تنها در مقام مصرف و به کارگیری بلکه در مقام تولید و پدیدآورندگی نیز به آن نگاه می شود؛ 
اما در تعریف سوم، فناوری چیزی بیش از یک ابزار بوده و ریشه عمیقی در طبیعت و اندیشه 
آدمی دارد و تأثیرات مخرب یا سازنده آن ناشی از منطق ذاتی آن نبوده بلکه نتیجه تهی شدن 
یا بارورشدن از خصیصه چندارزشی ای است که در ورای آن نهفته است )بالش، 1387: 19(.

دبورا تونگ1 در این باره معتقد است، رسانه ها و فناوری های اطالعاتی، خنثی و بی طرف 
نبوده و همانند هر فناوری دیگر، نگرش ها، پیش داوری ها و تعصبات کسانی که آنها را طراحی 
کرده اند، در این فناوری ها نهفته است. افکار و عقاید، ارزش ها، نگرش ها، دانش و اقدامات 
ارتباطی حاکمان شبکه، عمدتاً بر ساختار، سیستم و فرهنگ غالب بر آن تأثیر دارد و این تصور 
که شبکه های اطالعاتی یک پایگاه، برابر و گشوده در مقابل همه صداهاست، از واقعیت امروز 

بسیار دور است )بوسالوئیس،2 1385: 136(.
وبستر3 )2002( یکی از منقدان مفهوم جامعه اطالعاتی، تأثیرات فناوری اطالعات بر جامعه را در 
5 دسته تکنولوژیک، اقتصادی، شغلی، فضایی و فرهنگی تقسیم بندی می کند. در این میان، تأثیرات 

فرهنگی فناوری اطالعات و ارتباطات از مهم ترین و ملموس ترین تأثیرات محسوب می شود.
اگر قدری تأمل کنیم، خواهیم دید که ما همواره در محیطی از رسانه ها زندگی می کنیم و 
بیشترین محرک های نمادین ما رسانه ها هستند که ارتباطات ما را شکل می دهند )کاستلز، 1385: 
391(. این ارتباطات، نقش تعیین کننده ای در شکل دهی فرهنگ دارند. چنانکه پستمن )1372( 
می گوید: »ما واقعیت را آن گونه که هست نمی بینیم بلکه به گونه ای درک می کنیم که زبان هایمان 
می نمایانند. زبان های ما، رسانه های ما هستند و رسانه های ما، استعاره های ما و استعاره های ما، 

فرهنگ ما را می آفرینند«.

1. Deborah Tong
2. Boosalis
3. Webster
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از آنجا که انتقال و جریان یافتن فرهنگ از طریق ارتباطات انجام می شود، فرهنگ ها، یعنی نظام 
عقاید و رفتار ما که ساخته تاریخ اند، با فناوری های جدید دستخوش تغییرات و دگرگونی های 
بنیادین می شوند و این امر، با گذشت زمان تشدید می شود )کاستلز، 1385: 383(. به لحاظ 
معنایی، همه فناوری ها ضمن ماهیت فنی آن، مفهومی عام نیز دارد که به نوعی ریشه در بنیانی 
فناوری  )عاملی، 1383(.  دارد  تمدن یک جامعه  فرهنگ و  قومیت،  مثل  مهم تر  بزرگ تر و 
اطالعات و ارتباطات در عصر جدید، ابعاد وسیعی از تحوالت و تغییرات را در حوزه ها و 
نهادهای گوناگون به وجود آورده است و به زعم مارکس، فناوری ها حتی کیفیت رابطه های 

انسانی و اجتماعات را نیز تعیین می کند )پستمن،1 1372: 30(.
در سفر  از دریچه جامعه شبکه ای  فرهنگ ها  و  ارزش ها  اطالعات،  تصاویر،  اندیشه ها، 
جهانی اند. اینها همگی از مرزهای ملی عبور می کنند و بخش های مختلف دنیا را در مقیاسی 
بی سابقه و با سرعتی غیرقابل تصور با یکدیگر مرتبط می سازند و زندگی مردمان در گوشه و 
کنار دنیا را به نوعی به واسطه جریان اطالعات به یکدیگر پیوند می دهند )محسنی، 1386: 
137(. تأثیر فناوری اطالعات بر گستره زندگی انسان تا آنجاست که از آن حتی به عنوان عامل 

هستی بخش یاد می شود )فلوریدی، 2007(.

تغييرات پارادایمی در جامعه نوین اطالعاتی
تغییر پارادایمی در عصر حاضر را می توان به عنوان گذار از تکنولوژی مبتنی بر دروندادهای 
ماده و انرژی به دروندادهای اطالعاتی تعریف کرد. افزایش غیر عادی اطالعات در گردش، 
شتاب در همگرایی فرهنگها از طریق تبادل وسیع و سریع اطالعات، تشکیل خرده فرهنگ های 
از  افراد  قلمرو خصوصی  به  اطالعات  تهاجم  و  جغرافیایی،  مرزهای  فراسوی  در  مجازی 
جمله تأثیرات مشهود این فناوری بر فرهنگ به شمار می روند. تأکید اقتصادی و اجتماعی بر 
اطالعات، فرهنگ جدیدی را شکل داده که نقش سیاسی و اجتماعی رسانه در آن افزایش یافته، 
محدودیت های زمان و مکان کم رنگ تر و موجب نمادپردازی در حقیقتی جهانی شده است 

)Kellerman 2000 نقل از علیدوستی و باقری 1386(.
الف( زمان و مكان از دست رفته، تاریخ و جغرافيای نوین

تاریخ و جغرافیا، دو عنصر اساسی فرهنگ محسوب می شوند. تاریخ، پیشینه و قدمت رویدادهای 
1. Postman 
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فرهنگ ساز و هویت یک جامعه را تشکیل می دهد و جغرافیا، تعلقات مکانی را یادآور می شود 
که برخی آن را به سرزمین مادری تعبیر می کنند )رحمتی، 1382: 66(؛ اما تغییرات پارادایمی 
حاکم بر جامعه اطالعاتی و گذرگاه های شبکه ای، تغییراتی بنیادین در این دو را باعث گردیده 
و تعابیر جدیدی از این دو مفهوم را ارائه داده است. در جامعه شبکه ای، مفاهیم زمان و مکان، 
معانی تازه ای پیدا کرده است که با معانی سنتی آن در جوامع پیشین تفاوت دارد. انتقال آنی 
اطالعات، داده ها و سرمایه ها و امکان ارتباط هم زمان میان انسان ها در نقاط مختلف، عماًل 
فواصل زمانی را از میان برداشته و وقوع رویدادها را در دل تاریخ با سرعتی شگرف متحول 
کرده، نظم طبیعی دوران قدیم را دگرگون ساخته است. اطالعات فوری در سرتاسر زمان، به 
همراه گزارش های زنده ای که از اقصی نقاط جهان ارسال می شود، رخدادهای اجتماعی و 

جلوه های فرهنگی را قرابت زمانی بس بی سابقه ای بخشیده است )کاستلز، 1385: 531(.
مکان نیز به نوبه خود، با مفهوم دسترسی یا عدم دسترسی به اطالعات و ابزار انتقال و 
پردازش آن ارتباط پیدا کرده است. به این اعتبار، حضور در مکان، معنای تازه ای به خود گرفته 
اتفاق می افتد  است. چنانکه حضور در اجتماعات شبکه ای اکنون کاماًل مستقل از جغرافیا 
)کاستلز، 1385: 18-17(. بزرگراه های اطالعاتی از نظر اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی فضاهای 
مرزهای  بدون  تازه، فضاهای  عناصر  با  ایجاد می کنند. فضاهایی  انسان ها  برای  را  جدیدی 
جغرافیایی و سیاسی و باالخره این شرایط تصویری نوین از انسان همه جا حاضر را به دست 

می دهد )محسنی، 1386: 13(.
برخی معتقدند نوعی هوشمندی سرعت یافته در فناوری های نوین اطالعاتی و ارتباطی 
از سوی دیگر، مکان و  از یک سو، عامل زمان را کم رنگ و  ارتباطات  منجر شده است که 
از موقعیت  ارتباط سرعت یافته و برخوردار  چسبیدگی به جغرافیا را مبهم می سازد. نوعی 
بی مکانی که از عمق، برد، توجه و تمرکز ارتباطات واقعی برخوردار نیست )عاملی، 1383(، اما 

نوع جدیدی از ارتباطات را بنا نهاده است که از آن به واقعیت مجازی یاد می شود.
ب( اندیشه هم جواری در عين تنوع و تكثر

وضعیت ارتباطات در عصر جدید، متضمن هم جواری اندیشه هاست و نزدیکی جهانی را به 
دنبال داشته است. چیزی که دیوید هاروی آن را فشردگی زمانی مکانی خوانده است. منظور از 
این هم جواری، کم شدن فاصله ها از طریق انتقال اطالعات و ارتباطات نوین رسانه ای در جامعه 

اطالعاتی حاضر است )تاملینسون،11381: 14-15(.

1. Tomlinson 
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ارتباطات دو سویه و کمتر سانسورشده و گمنامی در  برقراری  ارتباطات،  تمرکززدایی 
فضای مجازی شبکه ای، امکان شکل گیری ویژه ای از اجتماعات را فراهم می سازد که در آن، 
افراد با تجربیاتی مواجه می شوند که معموالً در چرخه زندگی واقعی خود تجربه نکرده اند و از 
رهگذر آن، با تبادل تجربیات و به چالش کشانیدن بسیاری از مفاهیم و تعابیر زندگی و بازپرسی 
متقابل با دیگران به تجربه های جدیدی دست می یابند. در این رابطه، ضمن مکان زدایی از 
روابط اجتماعی، افق های فرهنگی جوامع به سوی آداب و رسوم و سبک های گوناگون زندگی 
باز شده و درک جدیدی از جهان به عنوان بافت اجتماعی فرهنگی و اخالقی ایجاد گردیده 
است )گرگی، 1385؛ بالش، 1387: 37(. هانرز1 )1987( معتقد است، فناوری های اطالعاتی با 
نزدیک کردن انسان ها از دل شبکه ها، جهان را به شکل اتحادیه جهانی درآورده و مجالی برای 
تعامل و تبادل فرهنگی به وجود آورده اند )بوسالوییس، 1385: 71(. از سوی دیگر، در سایه 
تحوالت ارتباطی، عصر تازه ای پدید آمده است که در آن تنوع و تکثر فرهنگی و فکری فزونی 
یافته و در سطوح گسترده، شیوه های مونولوگ )ارتباط یک طرفه( به دیالوگ )ارتباط دوطرفه( 
و امکان گفت وگوی نزدیک تر بین مردمانی از فرهنگ های مختلف فراهم شده است )خانیکی، 

1383: 284؛ کر،2 2000: 287-286(.
شبکه ها با انبوهی از اطالعات و شیوه های ارتباطی که در اختیار ما می گذارند، به ما امکان 
می دهند که هویت هایی منعطف تر از گذشته داشته باشیم. به این ترتیب، گستره های جدیدی از 
معنا را در زندگی ما پدید می آورند )دریفوس، 1383: 4(. ریچارد رورتی3 )1982( در این باره 
معتقد است در عصر پست مدرنیسم، مفهوم گسترده ای از هم بستگی گروهی به میان می آید. 
هم بستگی گروهی در اینجا به معنای وحدت و یکپارچگی به یکبارة افراد جامعه به مفهوم ساده 
کلمه نیست بلکه این این گونه هم بستگی، با کثرت گرایی جمع می شود. به عبارت دیگر، همین 
که گروه های مختلف با قبول اختالف و تعدد مواضع خود به گفتوگو روی می آورند، نوعی 

رابطه انسانی و هم بستگی اجتماعی گروهی به وجود می آید.
ج( عصر پست مدرن در جست وجوی معنا

برخی معتقدند که هنوز عصر مدرنیسم پایان نیافته است، اما تغییر پارادایم های حاکم بر جامعه، 
فضای عصر حاضر را به سوی پست مدرنیسم فرا می خواند. ابهام، تردید، تکثر، تنوع و وارونگی 
از ویژگی های عصر جدید است و در طول دهه های اخیر، فناوری اطالعات و ارتباطات به 
1. Hannrez
2. Kerr 
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عنوان مهم ترین عامل قدرت در این تغییرات شمرده می شوند. انواع گوناگونی از فناوری های 
نوظهور در مدت کوتاهی، به سرعت پیرامون ما را فرا گرفته اند که برخی از آن، به میهمان 
ناخوانده تعبیر می کنند. پست مدرنیسم را عصر همزیستی و انطباق با عصر رسانه ها می نامند و 
از بسیاری جهات، فناوری های اطالعاتی ویژگی و شاخص تعیین کننده آن به شمار می روند. 
نل و کروز1 )2008( معتقدند فناوری اطالعات در عصر پست مدرنیسم، مجازی بودن و فراغت 

از زمان و فضا، تأثیرات زیادی بر فرهنگ و هویت می گذارند.
کالیوبک2 )1974( معتقد است با وجود آنکه تصور می شود پست مدرنیسم، پایان متافیزیک، 
هستی شناسی و معرفت شناسی است، نوشته ها و افکار این دوره، پر از مفروضات عمومی در 

مورد فرهنگ، هویت، معانی و ارزش ها خواهد بود )فرمهینی، 1383: 60(.
جهان بگلو در کتاب مدرنیته دموكراسی و روشن فکران، ویژگی های مهم عصر جدید 
را شکست ایده پیشرفت و فرجام گرایی تاریخی و نقد مفهوم عالم گرایی فرهنگ غرب و 
اهمیت یافتن مفهوم هویت فرهنگی بر می شمرد )جهانبگلو، 1388؛ فرمهینی، 1383: 17-18(.

کاستلز )1385( معتقد است بنیادگرایی دینی و توجه به معنا و ارزش ها و به ویژه دین و 
مذهب، مهم ترین منابع هویت ساز در جوامع شبکه ای خواهد بود. این بنیادگرایی در واقع نوعی 
معناسازی برای برساخت هویت گمشده ای است که خود برگرفته از باالترین منبع معنا یعنی 

وحی است )کاستلز، 1385: 30–29(.
در عصر پست مدرنیسم شرایط دائم چهره عوض می کند و اساساً بی ثباتی و دگرگونی های 
پرشتاب، ویژگی بارز آن محسوب می شود. نسبی بودن حقیقت، نبود هرگونه واقعیت نهایی، 
شک اندیشی و تکثرگرایی، وارونگی و جست وجوی معنا محتوایی هستند که در جهان مملو از 

رسانه ها در حال تغییر و شکل گیری است.
د( سرزمين های بدون مرز، دهكده های جهانی

جهانی شدن به تعبیر ساده، به پدیده ارتباطات روزافزون بین المللی و نفوذ فرهنگ های گوناگون 
پدیده  تاکنون،  بیستم  قرن  پایانی  از سال های  می شود.  گفته  قومی  و  ملی  مرزهای  میان  از 
جهانی شدن از حوزه فناوری جدا نبوده است )محسنی، 1386: 47(. این پدیده، محدود به 
قرن اخیر نیست، اما همه اشکال یکپارچگی جهانی به نوعی ماهیت اطالعاتی و دانشی دارند. 
قرن ها پیش، جریان اندیشه ها به شکل بیانیه، گفتار، متن، کتاب و مطبوعات مطرح بوده است 

1. Nel & Kroeze
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و نوشتار، به ویژه چاپ، سبب به وجود آمدن وسیله انتقال فراجامعه ای و فرااجتماعی به شکل 
بین المللی و بین تمدنی گردید؛ یعنی، وسیله ای در مقیاس جهانی برای انتقال و اشاعه عقاید 
نیز شبکه های  اندیشه های دینی، فرهنگی، فلسفی وغیره )محسنی، 1386: 139(. امروزه  و 
اطالعاتی این امکان را به افراد می دهد که با تبادل تجربیات و به چالش کشانیدن بسیاری از 
مفاهیم و تعابیر زندگی و بازپرسی متقابل، به تجربه های جدید دست یابند و با مکان زدایی از 
روابط اجتماعی، افق های فرهنگی را به روی دنیایی دیگر باز نموده و درک جدید از جهان به 
عنوان بافت اجتماعی، فرهنگی و اخالقی را فراهم نماید )خطیبی، 1384(. باور بر این است 
که فرایندهای دگرگون ساز عظیم دوران ما را نمی توان به درستی درک کرد؛ مگر از از دریچه 
واژگان فرهنگی. زیرا دگرگونی های عصر جدید، تجربه های ما را تغییر می دهند و بر درک ما 
از مفهوم فرهنگ تأثیر می گذارند )تاملینسون، 1381: 13(. فرهنگ بدون تردید، مهم ترین جزء 
جهانی شدن است، زیرا از طریق فرهنگ است که تفاهم مشترک توسعه می یابد. صرف نظر از 
اینکه جهانی شدن از چه طریق حاصل شود، در نهایت نتیجه ای که از تفاهم و درک متقابل 
سمبل ها و نمادها حاصل می شود، ناشی از نیروی فرهنگ است )محسنی، 1386: 138(. در 
این میان، هویت و فرهنگ ما در عرصه جهانی شدن رابطه مستقیم و متقابلی با هم دارند و به 
همین دلیل، تمهیدات فرهنگی در عرصه جهانی شدن، گاه زمینه ساز بحران هویت در جوامع 
مختلف می شود که یکی از پیچیده ترین چالش های امنیتی است؛ اما این امر نگران کننده نیست 
بلکه نیازمند مدیریت و تفکر است. فرهنگ سازی، مستلزم سرمایه گذاری معنوی نیرومندی 
است. وجود فرهنگ مشترک به ایجاد پیوندهای هم بستگی میان اعضای اجتماع کمک می کند 
و به آن اجازه می دهد تا اجتماع خود را متمایز نمایند. از سوی دیگر، افرادی که وارد فضای 
یک فرهنگ می شوند، با تزریق برخی نمادها، ارزش ها و باورها به دنیای درون خود و تلقی 
آنها به عنوان جزئی از خود، وجود خویشتن را سرشار از فرهنگ جدید احساس می کنند. 
فرهنگ مشترک باعث ایجاد هم بستگی می شود که از آگاهی افراد در شکل گیری گروهی که 
عضو می شوند، ناشی می شود. هر جامعه ای بر اساس امکانات و فرصت های تاریخی خود، 
اجزا و عناصر فرهنگ خود و دیگران را درک می کند. در فرایند جهانی نیز در سایه تعامل بین 
فرهنگی تفکرات، ارزش ها، نمادها، باورها و نمادها عرضه می شوند، اما در این فضای دو سویه، 
تنها تهاجم و تحمیل فرهنگ ها حکم فرما نیست و نمی توان پذیرفت که جهانی شدن الزاماً به 

همگونی فرهنگی تبدیل خواهد شد )گل محمدی، 1381: 91(.
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تأثير فناوری اطالعات بر هویت فرهنگی، فرصت یا تهدید؟
دیدگاه های مختلفی درباره تأثیرات جامعه شبکه ای بر هویت فرهنگی و تعامل ناشی از نزدیکی 
تمدن ها وجود دارد که جنبه های مختلف این امر را از منطق سلطه یا تعامل یا به تعبیری، 

گفت وگو تحلیل کرده اند. در ادامه، برخی از این دیدگاه ها بیان شده است:
1. دیدگاه برخورد تمدن ها، حاکميت فرهنگی

هانتینگتون1 )1993( ارائه دهنده ایده برخورد تمدن ها، تمدن را دارای موجودیتی فرهنگی می داند 
و در دو دسته نمادها شامل عناصر عینی نظیر تاریخ، مذهب، زبان و سنن و آداب و رسوم و نیز 
وابستگی ها، تعلقات و قرابت های ذهنی انسان ها تعریف می کند. او فرجام جهان را نتیجه درگیری 
و برخورد میان گسل هفت یا هشت تمدن بزرگ دنیا می داند که اغلب آنها ناشی از عناصر هویتی 
و فرهنگی و به ویژه عامل مذهب اند. او معتقد است مهم ترین سبب این درگیری ها، ارتقای سطح 
آگاهی های جهانی ناشی از گسترش فناوری های اطالعاتی و حل شدن خرده فرهنگ های در دل 
فرهنگ های بزرگ است. هانتینگتون با لحن هشداردهنده ای، غرب و به ویژه امریکا را مخاطب 
قرار می دهد و معتقد است اگرچه این کشورها در ابتدا، در جایگاه حاکمیت قدرت و ناشی از 
دراختیارداشتن رسانه ها، حرکت چرخ جهانی سازی فرهنگی را در دست دارند، با گسترش و 
توسعه روز افزون همین فناوری در همه جهان، به نوعی قربانی ابزار ساخته خود خواهند شد. 
نتیجه این فرایند، بازگشت به خویشتن در نتیجه افزایش آگاهی های جهانی خواهند بود که در 

این رابطه، به موج اسالم گرایی رو به افزایش در در غرب اشاره می کند.
امپراتوری و ارتباطات توسعه، کاربرد وسیع رسانه ها و  نیز در کتاب  اینیس2 )1972( 
فناوری های نوین را با پیدایش و سقوط امپراتوری ها مرتبط می داند. وی معتقد است ساختار 
حاکم بر سیستم های اطالعاتی، حاوی برخی تعصب ها و جانب داری هاست و فناوری هایی 
نظیر اینترنت، با از بین بردن روابط قدرت پیشین، شکل جدیدی از قدرت و حاکمیت فرهنگی 
را ایجاد می کنند که از طریق توانایی خود در استفاده و کنترل رسانه ها، گفتمان های نوینی را در 

عرصه فرهنگ و هویت به وجود خواهند آورد )بوسالوئیس، 1385: 191(.
تاملینسون )1991( در این باره معتقد است ازآنجاکه امروزه، انسان ها بیش از آنکه با هم 
ارتباط داشته باشند، با ابزار سروکار دارند، این امر بر ماهیت ارتباطات انسانی تأثیر گذاشته 
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و صاحبان رسانه ها و فناوری های اطالعاتی به نوعی امپریالیسم فرهنگی را از دل شبکه ها بر 
فرهنگ ها حاکم می نمایند )شمشیری، 1383(.

بلتران1 )1987( امپریالیسم فرهنگی حاصل از اینترنت و دیگر رسانه ها را فرایندی واقعی 
از نفوذ اجتماعی می داند که از طریق آن، یک کشور مجموعه باورها، ارزش ها، دانش ها و 
تحمیل  دیگر  کشورهای  بر  را  زندگی اش  شیوه های  تمامی  نیز  و  رفتاری خود  هنجارهای 

می نماید )بوسالوئیس، 1385: 67(.
مانوئل کاستلز )1385( در این باره معتقد است پیدایش نظام نوین ارتباطات الکترونیک که 
عرصه آن نظام جهانی است و ویژگی آن یکپارچه سازی همه رسانه های ارتباطی و تعامل بالقوه 
آن، در حال تغییر و واژگونی فرهنگ هاست و بنیادگرایی دینی، ملی گرایی فرهنگی و گرایش به 
جماعت های منطقه ای، روی هم رفته واکنش های تدافعی به پدیده جهانی شدن و جامعه شبکه ای 
هستند که می خواهند خودمختاری و آزادی سازمان ها و نظام های ارتباطی موجود در زندگی 

مردم را مضمحل و کم رنگ نمایند )کاستلز، 1385: 87(.
به اعتقاد ژاک برلور2 )1992( نیز جهانی شدن دچار تناقض شده است. اگرچه تفکر دهکده 
جهانی به نظر زیبا می رسد، اگر رقابت اصل محور فعالیت ها، استراتژی ها و دیدگاه ها باشد، 
تردیدی نیست که برخی از چالش های فرهنگی امروز در آینده تشدید می شوند؛ زیرا سناریوی 

دنیای جهانی سناریوی برندگان است )محسنی، 1386: 48(.
2. دیدگاه گفت وگوی تمدن ها، تعامل فرهنگی

برخی  بر شبکه ها گفت وگو می کنند،  فرهنگ های حاکم  تسلط  از  که  دیدگاه هایی  کنار  در 
نیز هم جواری و تعامل بین فرهنگ های مختلف را زمینه ای برای رشد آگاهی ها می دانند و 
تقویت هویت فرهنگی حاصل از گسترش دانش را فرجام نهایی تبادالت فرهنگی می پندارند. 
نظریه  نمود،  بیان  را  فرهنگی  تعامل  ایده  به روشنی  این باره  در  که  نظریه ای  بارزترین  شاید 
گفت وگوی تمدن هاست. در این رویکرد، گفت وگوی تمدن ها تحرکی نو برای جلوگیری 
با  تمدنی جهانی  تحقق  برای  مساعد  زمینه ای  فراهم آوردن  و  فرهنگی  بیانیه های  از سیطره 
مشارکت همه تمدن هاست. گرایش به همکاری ها و هم گرایی های منطقه ای، نقد فراگیر روند 
جهانی سازی، افزایش اعتماد به نفس در جوامع در حال توسعه، تحول در برداشت های نظری، 
1. beltran
2. Jacques Berleur 
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رشد گرایش های تفاهم آمیز دولت ها و تمایل روزافزون به اعتدال و تفاهم جهانی و بین المللی، 
حاکی از جدی بودن نقش گفت وگوی تمدن ها در چشم انداز آتی جهان و اهمیت آن در کاهش 

تنش های بین المللی و سیاسی است )خاتمی، 1380(.
اپادوری1 )1994( جهانی شدن را رویدادی می بیند که از طریق پیوندها و گسست های 
ناشی از مسائل فنی، رسانه ای و مسلکی رخ می دهد. به زعم وی انسان ها، فناوری، انگاره ها، 
اخالقیات، ایدئولوژی ها وغیره مداوم در سراسر جهان جاری و در حال حرکت هستند و این، 

همان پدیده جهانی شدِن در حال شکل گیری است )بوسالوییس، 1385: 71(.
به اعتقاد هانرز )1994(، فناوری های اطالعاتی از جمله اینتر نت، جهان را به شکل یک اتحادیه 

جهانی و مجالی برای تعامل و تبادل فرهنگی بوجود آورده است )بوسالوئیس، 1385: 71(.
رونالد رابرتسون2 )1380( در این رابطه معتقد است همه فرهنگ ها همسو با تجدد در 
عصر نوین اند، اما در عین جست وجو و بازاندیشی در هویت های اصیل خود به نوعی در 
شاهراه جهانی شدن نیز گام نهاده اند. اساساً درک رابرتسون از یکپارچگی جهانی درباره بافتی 
است که به گونه ای فزاینده، مناسبات اجتماعی را تعیین می نماید و در عین حال، مبنای سنجشی 
است که عامالن اجتماعی، موجودیت، کنش ها و هویت خود را بیش از پیش با آن می سنجند. 
در واقع، مدل یکپارچگی رابرتسون فرایند بی دردسر ادغام جوامع نیست بلکه مدلی است 
که در آن به لحاظ افزایش آگاهی های جهانی و توسعه شناخت و بینش جوامع نسبت به 
یکدیگر، تفاوت های اجتماعی و فرهنگی تأکید می شوند )رابرتسون، 1380(. به نظر گیدنز هم، 
جهانی شدن با همه ریشه داشتنش در تجدد غربی، چیزی بیش از گسترش نهادهای غربی در 

اکناف جهان است که در آن سایر فرهنگ ها پایمال شود )رابرتسون، 1381: 23(.
نلسون ماندال، با اشاره به روند سریع تغییرات در گستره جهانی، از آن به مثابه پدیده ای 
یگانه در تاریخ تحوالت بشری یاد می کند: »چندین دهه قبل افکار عمومی، نسبت به تحوالت 
قلمروی ملی خود نیز اطالع چندانی نداشتند، چه رسد به جهان پیرامونشان؛ اما از رهگذر 
انقالب اطالعات وگسترش رسانه های جمعی، این وضعیت تغییر یافته و شاهد شکل گیری 
و فشار افکار عمومی در گستره جهانی هستیم که به بسیاری از سیاست های ملی و منطقه ای 

جهت می بخشد«.

1.  Appadurai 
2.  Roland Robertson 
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کوفی عنان، دبیر کل سابق سازمان ملل، نیز در این باره اعتقاد داشت:
»ما در سازمان ملل معتقدیم که فناوری اطالعات و ارتباطات، بخش دموکراسی پروری دارد 
که می تواند در تالش برای برقراری صلح و پیشرفت مؤثر باشد. کمیت و کیفیت اطالعات 
در دسترس، همه روزه و در همه کشورها رو به افزایش است و شهروندان جهانی دسترسی 
بیشتری به اطالعات دارند و این گستره اطالعات، حقایق را به صورت آشکارتری در برابر 
دولت ها قرار می دهد« )رحمتی، 1382: 76–75(. نکته مشترک در همه دیدگاه های خوش بینانه 
به جهانی شدن آن است که همه آنها به نوعی مؤید تأثیر توزیع اطالعات و افزایش آگاهی های 

جمعی به عنوان کلید اصلی عدالت، صلح و پیشرفت جهانی است.

چشم انداز جامعه اطالعاتی در کشور و نقش دانشگاه ها در هویت فرهنگی
در چشم انداز بیست ساله کشور آمده است: »ایران سال 1404، کشوری است توسعه یافته با 
جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسالمی و انقالبی، الهام بخش 

در جهان اسالم و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل« )سند چشم انداز بیست ساله(.
ایرانی اسالمی،  فرهنگ  و  هویت  بر  به وضوح  کشور،  ملی  توسعه  سند  مهم ترین  در 
از فناوری های اطالعاتی و داشتن تعامل سازنده در روابط بین الملل به عنوان  برخورداری 
شاخصه های قدرت و توان ملی تأکید شده است. تأملی بر بیانات روشنگرانه مقام معظم رهبری 
در سیاست های الحاقی برنامه پنجم توسعه نیز نشان می دهد، بین محورهای یادشده، بر توجه 
به مهندسی فرهنگی به عنوان بنیادی ترین محور توسعه و استفاده بهینه از فناوری های اطالعاتی 
و ارتباطی برای تحقق اهداف فرهنگی و ابزار دستیابی به آرمان های کشور تأکید شده است. از 
پنج محور یادشده در سند چشم انداز توسعه، چهار محور به روشنی به ضرورت تقویت هویت 
و فرهنگ ایرانی اسالمی و بازشناسی هویت های ملی و دینی در عین توسعه همکاری ها و 

روابط بین المللی اشاره داشته اند.
عباراتی چون: تقویت هویت ملی جوانان متناسب با آرمان های انقالب اسالمی، تقویت 
همکاری های دوجانبه منطقه ای و بین المللی، بهره گیری از روابط بین المللی برای افزایش توان 
ملی، تالش برای هم گرایی بیشتر میان کشورهای اسالمی، تالش مشترک برای ایجاد مناسبات 
تأمین عدالت،  با هدف  منطقه ای و جهانی  فرهنگی  اقتصادی، سیاسی و  نظامات جدید  و 
صلح و امنیت جهان، حضور فعال و هدفمند در سازمان های بین المللی و منطقه ای و تالش 
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برای ایجاد تحول در رویه های موجود بر اساس ارزش های اسالمی، تقویت تعامل فرهنگی، 
حقوقی، سیاسی و اقتصادی با جهان به ویژه حوزه تمدن اسالمی ایرانی، تقویت هویت اسالمی 
و ایرانی ایرانیان خارج از کشور و کمک به ترویج خط و زبان فارسی در میان آنان، تقویت 
زیرساخت های انسجام و هم بستگی ملی برای پیشگیری و مقابله با عوامل بروزگسست های 
هویتی، اجتماعی، فرهنگی و اعتقادی وغیره مواردی هستند که در سند چشم انداز توسعه 
ایران ضرورت اهتمام به مقوله هویت را در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی یادآور می شوند 

)سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه...(.
پیرامونی عصر حاضر،  تغییرات  از  فراوان  تأثیرپذیری  دلیل  به  دانشگاه ها  میان،  این  در 
تفکر و  قالب  تنها در  آنها  به  مناسب  پاسخ گویی  نوینی را تجربه می نمایند که  چالش های 
اطالعاتی و  امکان پذیر است.از آن جمله، ظهور جامعه  اندیشمندانه  و  برنامه ریزی صحیح 
تأثیرات فناوری های نوین، دریچه جدیدی را به مقوله هویت فرهنگی گشوده است، تا آنجا که 
بسیاری معتقدند حتی صورت بندی های قدرت در جوامع، بیش از ابعاد سیاسی و اقتصادی آن، 

به نحو روزافزونی در قالب های فرهنگی تبلور یافته است )خانیکی، 1383: 286(.
فرایند جهانی شدن از ناحیه شبکه های به هم متصل و فضای جریان ها، تأثیرات زیادی را پذیرفته 
است و پژواک های این تغییر و تحوالت، هویت فرهنگی را تحت تأثیر خود قرار داده است؛ اما 
به رغم همه این تضادها و آشفتگی های هویتی، حرکت کلی این مسیر حکایت از گرایشی فزاینده 
به جست وجوی معنا دارد. چنانکه بسیاری بر این اعتقادند که قرن جدید، در آستانه رنسانس معنوی 

عظیمی قرار گرفته است که مسیر اندیشه های ما را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
در عرصه تغییر و تحوالت جهانی، وضعیت کشورمان ایران از جهات بسیاری، به ویژه 
از ابعاد فرهنگی درخور تأمل است. ایران به لحاظ برخورداری از پیشینه غنی ملی و دینی از 
جایگاه ویژه فرهنگی برخوردار است. در گذشتة این مرز و بوم، عناصر ارزشمند و پرافتخار 
ملی، به بلندای تاریخ بر تارک فرهنگ و تمدن ملل می درخشند و سابقه پرافتخار اسالمی آن، 
تعلقات و ریشه های فرهنگی مردمان این سرزمین را با وجود همه تفاوت ها و تنوعات قومی و 
زبانی به یکدیگر پیوند داده است. در زمان معاصر نیز کشورمان از ابعاد هویت و فرهنگ تغییر 
و تحوالت بسیاری را در عرصه جهانی آزموده است. دو پدیده عمده که می توان در دهه های 
اخیر بدان اشاره داشت، وقوع انقالب اسالمی و بعد از آن دفاع مقدس است که به رغم صورت 
و ظاهر سخت آن، ماهیت و خاستگاهی ارزشی و بنیادی دارند و هر دوی این رویدادها، منشأ 
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و الهام بخش بسیاری از حرکت های ارزشی و فرهنگی در دیگر نقاط جهان بوده اند و با توجه 
به تحوالت جامعه اطالعاتی و نقش دانشگاه ها در این رابطه قابل بررسی و تعمق اند.

در سه دهه گذشته، وقوع انقالب اسالمی مهم ترین پدیده تأثیرگذار فرهنگی ارزشی در 
منطقه محسوب می شود. در دهه اول و در فاصله کوتاهی بعد از انقالب، وقوع جنگ تحمیلی 
و دفاع مقدس به عنوان نماد مقاومت و ایستادگی باورهای یک ملت، هم بین کشورهای منطقه 

و هم در سطح وسیع تر جهانی تأثیرات زیادی را به دنبال داشت.
دهه دوم انقالب مصادف بود با پایان جنگ و آرامش نسبی بعد از آن. در این فاصله، 
فرصتی فراهم شد که این بار تحرک دیگری در قالب توسعه فرهنگی و علمی و گسترش 
دانشگاه ها به عنوان مراکز فرهنگ ساز و نیز افزایش فعالیت های هنری و تولیدات فرهنگی به 
منظور استقرار پایه ها و پیش نیازهای توسعه کشور مهیا شود. دهه سوم انقالب نیز هم زمان بود 
با تغییر و تحوالت وسیعی که در عرصه فناوری اطالعات و ارتباطات و گسترش رسانه های 
جهانی چون رایانه ها، ماهواره ها، اینترنت وغیره در کشور روی داد. ویژگی خاص این دوره از 
این جهت مهم است که شکل گیری جامعه اطالعاتی و فراهم شدن امکان نزدیکی و مجاورت 
فرهنگی و ترویج ارزش های جهان شمول از دل رایانه ها توسط صاحبان رسانه، از سویی ما 
را به جهانی شدن فرا می خواند و از سوی دیگر، رشد آگاهی های جمعی و موج هویت یابی 
و شناخت خویشتن امکان تقویت فرهنگ های منطقه ای و ملی را فراهم آورده است و هویت 
فرهنگی ما در وضعیتی دوگانه و تناقضی آمیز قرار گرفته است. آیا روشن فکران و عامالن 
فرهنگی جامعه تدابیر الزم را برای مواجهه با تحوالت جدید جامعه اطالعاتی و تأمین نیازهای 

فرهنگی و هویتی جامعه اندیشیده اند؟
پروفسور معتمدنژاد )1371( با تأکید بر این نکته که در برنامه های توسعه ملی ارتباطات 
توسعه و توسعه ارتباطات، الزم و ملزوم یکدیگرند، بر لزوم برنامه ریزی های ویژه برای پیشرفت 
و گسترش توأمان این دو تأکید می نماید. به زعم او، نهادهای آگاهی بخش نظیر دانشگاه ها و 
رسانه های عمومی سبب بیداری افکار عمومی و جلب توجه هرچه بیشتر مردم به بهبود شرایط 
زندگی دسته جمعی می گردد و عالقه آنان را به مشارکت و کمک به پیشرفت برنامه های توسعه 

در سطح ملی و حفظ استقالل کشور در سطح بین المللی خواهد شد )معتمدنژاد، 1373: 8(.
امروز بیش از هر چیز، ضرورت مدیریت فرهنگی در جامعه احساس می شود و مهم ترین 
نهادی که می تواند تولیت این مهم را بر عهده بگیرد، نهاد دانشگاه است. اگر دانشگاه نتواند 
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هم راستا با ورود فرهنگ های بیرونی فرهنگ سازی کند، پژواک های این تغییرات، هویت های 
درونی را تحت تأثیر قرار داده و منفعل خواهد کرد. هسته مرکزی این تهاجم، نسل جوان است 
که ممکن است در مقابل تبلیغات فرهنگ های بیرونی و ناآگاهی از ذخایر غنی فرهنگ ملی و 
دینی دچار خودکم بینی و از خو دبیگانگی شود و جای این پرسش همچنان باقی است که نسل 
جوان، به ویژه دانشجویان تا چه اندازه از پیشینه، ذخایر علمی و ارزشی و اسطوره های ملی و 
دینی خود آگاهی دارند؟ و جایگاه دانشگاه و آموزش عالی در این باره کجاست؟. آنچه مسلم 
است امروزه دانشگاه دیگر تنها نهادی محلی و ملی نیست بلکه نهادی اجتماعی و بسیار بانفوذ 
و پیچیده است که در متن مبادالت فرهنگی و ارتباطات بین المللی حضوری فعال و اثرگذار 
داشته است )لیاقت دار و خورسندی، 1383: 428( و تحقق جایگاه اول قدرت در سطح منطقه، 
حفظ هویت ملی و دینی، الهام بخش بودن در جهان اسالم با تعامل سازنده و مؤثر در روابط 
بین المل وغیره، نیازمند تفکر و دوراندیشی دانشگاه در جهت دهی به مقوله فرهنگ و بازتاب 
ذخایر ارزشی و ایرانی اسالمی به جهانی است که امروزه دروازه های ورود آن به روی همه 

جوامع گشوده شده است.
رئوفی )1374(، نقش های دانشگاه در تقویت و توسعه فرهنگ در جامعه را در قلمروهای 

ذیل بر می شمرد:
1. دسترسی به فرهنگ؛

2. آموزش و پروراندن فرهنگ و هنر؛
3. ارتقای خالقیت و نوآوری؛

4. تشویق فرهنگ عامه و فرهنگ سنتی؛
5. تقویت هویت فرهنگی؛

6. ارتقای مبادالت فرهنگی؛
7. حفظ میراث فرهنگی؛

8. توسعه نگرش های قطعی در باب فرهنگ.
با گسترش روزافزون وسایل ارتباط جمعی، ضرورت ارتباطات صحیح و مبتنی بر شناخت 
متقابل فرهنگ ها و ملت ها، امروزه بیش از هر زمان دیگر احساس می شود؛ زیرا با افزایش سرعت 
انتقال اطالعات، گاه امکان بروز سوء تفاهم ها بیشتر شده است و چنانکه کشورها به روش صحیح 
میراث و دستاوردهای علمی و فناوری امروز خود را بیان نکنند و خود در صدد کسب اطالعات 
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صحیح از محیط علمی بین المللی برنیایند، زیان های فراوانی خواهند دید. تاریخ نشان دهنده این 
واقعیت است که کشورها، پس از آنکه شاهد تحوالت اساسی ساختارهای اجتماعی و سیاسی 
خود می شوند، بیش از پیش به روابط فرهنگی و علمی توجه نشان می دهند تا دیدگاه های خود 
را به جهان معرفی نمایند. در طول تاریخ، بسیاری از اختالف ها و جنگ ها ناشی از سوء تفاهم ها 
و عدم شناخت ملت ها از هم بوده است. این در حالی است که روابط علمی و فرهنگی، عامل 

بسیار مهمی در کاهش تشنج در روابط کشورها بوده است )شرقی، 1388: 10(.
دانشگاه به لحاظ در بر داشتن جامعه نخبگان، در فرهنگ سازی و تقویت باورهای ملی 
باید در بستر فرهنگی  تأثیرگذار است. هر جامعه ای برای رسیدن به توسعه  و دینی بسیار 
خود رشد کند. مالحظاتی که در سیاست گذاری های فرهنگی آموزش عالی مورد توجه قرار 
می گیرد، بیش از هر چیز باید بر بازشناسی فرهنگ ایرانی و اسالمی باشد. همچنین از بین بردن 
گسست فرهنگی بین آرمان های فرهنگی و واقعیت های فرهنگی جامعه، بازشناسی ارزش های 
ملی و دینی، تأکید بر هویت ملی با ارائه تصویر صحیحی از نمادهای ملی و مذهبی، شناختن 
و بازنمایی افتخارات ملی و مذهبی به عنوان اسطوره ها و الگوهای نمادین و توسعه روابط 

بین المللی در ایجاد روابط دوسویه و مبتنی بر دانش از جمله این موارد است.

نتيجه گيری
در طول تاریخ و نیز در دنیای امروز، همواره بیشتر مشکالت و چالش های بین تمدن ها از نوع 
تضاد، اختالفات و سلیقه های ناهمگن فرهنگی بوده است که شاید ریشه عمده این مسائل در 
مطلق نگری و تمامیت خواهی است که ناشی از فقدان آگاهی و شناخت بین ما و دیگران بوده 
است. طی دوران گذشته، آگاهی های جمعی بیش از هر چیز متأثر از انتخاب و گزینش تنها 
بخشی از اطالعات بود که توسط حاکمان اعمال می گردید و این فاصله را فزونی می بخشید؛ 
اما امروزه به واسطه فناوری های نوین اطالعات و ارتباطات و از میان برداشتن فاصله بین ما و 
دیگران، درک جدیدی از وقایع و رویدادها حادث شده است. این فناوری ها خود ساخته دست 
بشرند، اما شاید تمایز آنها با دیگر ساخته های بشر در آن باشد که با از میان برداشتن دو حائل 
زمان و مکان و هم جواری انسان ها در کنار یکدیگر، آنها را به نوعی به طبیعت و سرشت واقعی 
خود نزدیک نموده تا این بار جست وجوی هویت از دل جریان همیشه در گردش اطالعات بر 
شبکه ها اتفاق می افتد. با وجود تالش های حاکمان سلطه برای تأثیرگذاری و جهت دهی به این 
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رسانه ها و دیدگاه برخی منتقدان درباره برخورد تمدن ها که به نوعی منطق سلطه را به تصویر 
می کشند، شکل گیری شبکه های اطالعاتی شرایطی را فراهم نموده که به همان اندازه که می توان 
انتظار داشت صورت های قومی، زبانی، دینی و ارزشی دیگران به ما انتقال یابد، می توان انتظار 
داشت فرهنگ ها و باورهای ارزشی ما نیز در دل شبکه ها جریان پیدا کند و به جای برخورد و 
تضاد تمدن ها در گسل بین تفاوت های فرهنگی، امیدوار باشیم که گفتمان تمدن ها در مرز فطرت 

مشترک همه انسان ها و فارغ از همه قراردادهای سیاسی و جغرافیایی به وقوع بپیوندد.
در عصری که در آن زندگی می کنیم، بیش از هر زمان دیگر، نیاز به نمایاندن هویت ها و 
تأیید و تصدیق آن توسط دیگران در درون شبکه ها وجود دارد که از آن می توان به عنوان 
نیرویی بنیادین برای شناخت جهان و شناساندن خود به دیگران بهره جست؛ اما ازآنجاکه 
ماهیت جهانی که در حال شکل گیری است، از نوع فرهنگی است، بانیان و حامالن فرهنگ نیز 
بیشترین سهم و نقش را در این تحوالت ایفا می کنند. به زعم صاحب نظرانی چون کاستلز، در 
عصر شبکه ها دیگر عمر هویت های مشروعیت بخش ناشی از صاحبان قدرت پایان یافته است 
و با ظهور جامعه اطالعاتی و افزایش آگاهی های اجتماعی و نیز تبدیل ارتباطات یک سویه به 
دو سویه، شکل های دیگری از هویت فرهنگی در حال شکل گیری است. نحوه شکل گیری انواع 

هویت و خاستگاه آنها را می توان در چهارچوب مفهومی ذیل خالصه کرد:

 

 

 ارتباطات

 زیاد

 یک سویه دوسویه 

ها
ي 

اه
آگ

 

 کم

 هویت مقاوم هویت برنامه اي 

 هویت مشروعیت بخش هویت مسخ شده 

3 2 

4 1 

شکل شماره 1. چارچوب مفهومی روند شکل گیری هویت فرهنگی در جوامع
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طبق این مدل مفهومی که برخاسته از روند شکل گیری جوامع از دیدگاه مانوئل کاستلز 
)1385( است، در مرحله اول یعنی زمانی که اطالعات و آگاهی های اجتماعی کم و ارتباطات 
یک سویه است، هویت های برخاسته غالباً از نوع هویت های مشروعیت بخش است که از سوی 
نهادهای مدنی و حاکمان جامعه و با رویکرد سلطه بین مردم شکل گرفته و تقویت می شود. در 
این قسمت، ازآنجاکه راه های ارتباطی محدود و یک سویه و میزان اطالعات عموم جامعه کم 
است، این منطق سلطه« است که میزان و حد پاالیش اطالعات را تعیین می کند. این نوع جوامع 
غالباً مراحل ابتدایی شکل گیری را می گذرانند و به دنبال برقراری نظم و هم گرایی عمومی اند.

در مرحله دوم، به رغم تالش صاحبان قدرت برای اعمال نظم قالبی، با افزایش تدریجی 
آگاهی های اجتماعی، نوعی مقاومت ناشی از احساس نابرابری و طردشدگی در مقابل قدرت های 
سلطه در بین مردم به وجود می آید که به تقابل میان آنان و حاکمان می انجامد و گاه مظاهری 
چون خشونت نیز می تواند به دنبال داشته باشد. این مرحله، خاستگاه هویت مقاومتی است که 
ناشی از آزادی خواهی، تبعیض ستیزی، استقالل و اعتراض به ارتباطات یک سویه، در مقابل 
منطق سلطه است )کاستلز، 1385(. مصادیقی چون ملی گرایی مبتنی بر قومیت، بنیادگرایی دینی 
و جمعیت های متکی به احزاب و قلمروها که ساختار سلطه را واژگون می سازند، نمونه هایی از 
تقابل هویت های جمعی مستقل در مقابل هم گرایی محض صاحبان قدرت است؛ اما اگر مسیر 
هویت یابی، تنها در همین نقطه قطع شود و رهبران و عامالن فرهنگی جامعه وارد عمل نشوند، 

شاید تنها در حد یک مقاومت به فرجام نرسیده باقی بماند.
در مرحله سوم از روند تکامل جوامع، با گسترش شبکه های اجتماعی، امکان ارتباطات 
برداشته شدن محدودیت های مکانی و  میان  از  با  فراهم می شود و  بین فرهنگی  دو سویه و 
دسترسی به اطالعات، آگاهی های جمعی افزایش می یابد و با توزیع اطالعات به عنوان عنصر 
اصلی قدرت در جامعه، به تدریج سهم تأثیرگذاری یک سویه حاکمان کم رنگ تر می شود. این 
مرحله، با حضور به موقع و هدفمند رهبران و برنامه ریزان فرهنگی و روشن فکران جامعه 
نقش بسیار مهمی را در هدایت و جهت دهی به حرکت های جمعی در پی دارد؛ اما باوجود 
گسترش روابط شبکه ای و شکل گیری اجتماعات در دل جامعه اطالعاتی الزم است که افراد و 
گروه ها نسبت به عناصر فرهنگی خود آگاهی داشته باشند و بتوانند ضمن برقراری ارتباطات 
میان فرهنگی با سایر ملل، هویت خود را از میان جوامع دیگر باز شناسند و در این بازار رقابت 
فرهنگی، کاالهای خود را نیز عرضه نمایند. در این مرحله، اگر خودباوری، اعتماد به نفس و 
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آگاهی از داشته های فرهنگی به اندازه کافی وجود نداشته باشد، این امکان وجود دارد که به رغم 
بازبودن راه های ارتباطی و هم جواری اندیشه ها، نتیجه کار صرفاً به انتقال یک سویه فرهنگ و 
پذیرش منفعالنه فرهنگ های بیرونی منجر شود. برای فرهنگ هایی که نتوانند عناصر تاریخی، 
نمادها، باورها و ارزش های خود را باز شناسند، نوعی احساس ازخودبیگانگی و مسخ فرهنگی 
و قبول بی چون و چرای افکار، باورها و ارزش های دیگران به وجود می آید که نوعی بحران 

هویت را در مرحله آخر در پی خواهد داشت.
طی این مسیر، مرحله سوم بهترین مجالی است که روشن فکران و راهبران فرهنگی جامعه 
باید از آن استفاده کنند و با برنامه ریزی هدفمند، آحاد جامعه را در بازیابی هویت فرهنگی خود 
یاری دهند. کاستلز معتقد است روشن فکران باید ابزارهای الزم برای خلق هویت های برنامه ای 
بهینه را فراهم آورند. این هویت ها زمانی به منصه ظهور می رسند که کنشگران اجتماعی بتوانند 
با استفاده از مصالح فرهنگی، هویت های جدید بسازند که موقعیت آنها را در جامعه تعریف 
کنند )کاستلز، 1385: 25(. در این رابطه، دانشگاه به لحاظ جایگاه علمی و فرهنگی خود نقش 
بسیار مهمی را در هدایت صحیح این روند و بازشناسی فرصت ها ایفا می کند. یکی از ابزارهای 
مهم در این باره، شناخت ویژگی های جامعه اطالعاتی و تأثیر فناوری های اطالعاتی برای مقابله 

با چالش های پیش روی دانشگاه هاست )دستجردی، 1383: 39(.
استفاده از مبادالت مؤسسه ها و مراکز آموزش عالی می تواند به توسعه فرهنگ ملی کشورها 
کمک کند )شرقی، 1388: 15( اما از سوی دیگر، نزدیکی و مبادالت فرهنگی بین کشورها 
تعارض جهانی شدن با سنت ها و ارزش های بومی و امکان تقلید کورکورانه از ارزش ها و 
الگوهای وارداتی را نیز به همراه دارد. بهترین گزینه تعامل دوسویه و خلق مفاهیم و ارزش های 

نو از درون سنن و باورهای بومی است )بزرگمهری، 1383(.
امروزه، جهاِن شبکه ای شهروندانی را درون خود جای داده است که هم شهروند مناطقی 
هستند که به لحاظ مکانی در آن زندگی می کنند، هم عضوی از یک جامعه جهانی بی مکان 
هستند. به عقیده برخی، جامعه اطالعاتی برای بشریت، امکان دسترسی گسترده به اطالعات 
و دستیابی آزادانه به اندیشه دیگران برای درک متقابل فرهنگ ها و تمدن ها را به وجود آورده 
است و به زعم برخی دیگر، در ورای فناوری های اطالعاتی و رسانه ها، توطئه ای جهانی در 
حال شکل گیری است که تالش می کند با حاکمیت بر رسانه ها، قانون جنگل را بر جهان مسلط 
سازد، جهانی که در آن جایی برای فرهنگ ها و ارزش ها و آرمان های معنوی وجود ندارد. 
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هریک از این دو دیدگاه در جای خود شایسته تأمل است. بی تردید، جامعه اطالعاتی نیز 
همچون هر پدیده دیگر دارای تهدیدها و فرصت های متعدد و متنوعی است که رمز بقای این 
جامعه به هم پیوسته، توان دگرگونی و سازگاری با پیشرفت های نوین است. ورود فرهنگ های 
بیگانه از دل جریان های شبکه ای را چه تهاجم بنامیم و چه تعامل، نیازمند پاسخی خردمندانه 
از سوی متفکران و صاحبان علم است و مطمئناً بی تفاوت گذشتن از کنار همه رویدادهایی 
که در این جامعه بی انتها اتفاق می افتد، جریان پرشتاب این مسیر جهانی را متوقف نخواهد 
کرد. در همین رابطه، دانشگاه نقشی اساسی در توسعه و اعتالی فرهنگی جامعه، غنابخشی 
به فرهنگ عمومی برای رشد و توسعه فرهنگ علمی، حفظ، انتقال و بازاندیشی سنت ها و 
میراث فرهنگی گذشته و تجدیدحیات جامعه ایفا کند و بنیان های فرهنگی جامعه را استحکام 
می بخشد. بدین ترتیب، زمینه مناسب برای پاسداری آگاهانه و منطقی از فرهنگ خودی و 
برخورد هوشیارانه و اندیشمندانه با فرهنگ بیگانه را فراهم آورد. طبیعی است که نایل آمدن به 
این مقصود، باید با شیوه های خاصی پیگیری شود. از جمله راهکارهایی که می توان در این باره 

بر شمرد، شامل موارد ذیل است:
• شناسایی، بررسی و معرفی آثار و مفاخر علمی، فرهنگی و هنری ایرانی اسالمی کشور

جامعه ما، به ویژه نسل جوان و دانشجویان، بیش از هر زمان دیگر، نیازمند بازیابی هویت و 
شخصیت فرهنگی فراموش شده ملی و مذهبی جامعه ایرانی است و تالش برای بازیابی این 

هویت، نیازمند برنامه ریزی های اساسی در آموزش های عمومی و عالی است.
•  ایجاد زمينه مناسب برای تحول در الگوسازی  فرهنگی جامعه

دانشگاه ها وظیفه بسیار مهمی در زمینه معرفی الگوهای فرهنگی جامعه دارند؛ اما واقعیت های 
موجود در کشور نشانگر آن است که متأسفانه دانشگاه ها در این زمینه چندان موفق نبوده اند؛ 
به  به ویژه جوانان شاغل  الگوپذیری جوانان،  امر  ایجاد جاذبه در  برای  بنابراین، الزم است 
تحصیل، تحولی بنیادی در الگوسازی فرهنگی جامعه به عمل آید. جامعه دانشگاهی ما بیش از 
هر چیز نیازمند معرفی الگوهای واقعی علمی و فرهنگی است تا حس خودباوری را در جوانان 

و به ویژه دانشجویان بپروراند.
•  شناخت و ارزیابی فرهنگ سایر ملل جهان و ایجاد تعامالت فرهنگی

باید اذعان کرد که نسل جوان امروز، نه تنها شناخت عمیق و همه جانبه ای از متون کهن، نوابغ 
و بزرگان علم و فرهنگ و هنر سرزمینمان ندارند بلکه آگاهی کافي از فرهنگ  دیگر کشورها 
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نیز ندارند. لذا، بر دانشگاه های ماست که در جهت شناسایی علوم، فناوری، تاریخ و اشتراکات 
فرهنگی اقوام مختلف برنامه ریزی کنند و در جهت مشارکت مؤثر در مباحثات بین المللی، رفع 
معضالت و بحران های دنیای معاصر، گفت وگوی مؤثر بین فرهنگی و اشاعه ارزش های الهی، 
نجات جامعه بشری از فلسفه های مادی و تالش در برقراری پیوند با سایر دانشگاه های دنیا، 
ایجاد فضای مناسب در محیط های دانشگاهی برای طرح آزادانه افکار بین المللی و تضارب آرا 

و اندیشه ها و نیز گفت وگوی بین مکاتب و تمدن های مختلف، گام های اساسی بردارند.
 • ایجاد و توسعه اجتماعات علمی و فرهنگی مشترک دانشجویان و اساتيد

علم و دانش با ویژگی فرازمانی و فرامکانی آن بستر مناسبی برای رسیدن به فهم مشترک 
بین المللی و بین فرهنگی است. دانشگاه عالوه بر آنکه تولیدکننده علم و دانش و فرهنگ است 
و به سبب داشتن عناصر انسانی فرهیخته، رسانه فرهنگی نیز هست. تاریخ نشان داده است که 
به رغم تفاوت ها و حتی تضادهای سیاسی و حاکمیت دولت ها، در تعیین روابط میان ملت ها، 
عالمان و فرهیختگان، همواره از دریچه علم، روزنه ای به بیرون و ارتباط با سایر جوامع گشوده 
است. لذا، دانشگاه ها و حوزه آموزش عالی با افزایش تعامالت و ارتباطات بین المللی، زمینه 
تعامل دوسویه و نزدیکی اندیشه ها و ایجاد فرصتی برای بازشناسی فرهنگ ها را فراهم می کند. 
تبادل استاد و دانشجو، برگزاری همایش ها و جشنواره های علمی و فرهنگی دانشجویی و 
توسعه همکاری های علمی و تحقیقاتی مشترک، در ایجاد هم افزایی فکری، علمی و فرهنگی 

مؤثر است.
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