
فریبرز بیات

دنیای آینده چگونه خواهد بود؟ چه نیروهایی این دنیای جدید 
را شکل می دهند؟ رسانه ها در شکل دهی به دنیای آینده چه نقش 
و ســهمی دارند؟ آثار و پیامدهای اجتماعی این روند چیســت؟ 
آیا جامعة آینده در پرتو فناوری های رســانه ای به ســمت کاهش 
نابرابر ی هــا و برقراري عدالت اجتماعی حرکت می کند یا برعکس، 
فناوری های جدید به تشدید و تحکیم نابرابری ها کمک می کنند؟ 
برای پاسخ به این سؤال ها قبل از هر چیز الزم است کمی به عقب 
برگردیم تا بدانیم ما در چه فضایی زندگی می کنیم و رســانه های 

نوین چه تغییر و تحوالتی را در جامعه به وجود آورده و می آورند.
جوامع در ســیر تحولشان مراحلی را پشت سر گذاشته اند. آنچه 
که امروزه از آن به عنوان »عصر اطالعات« نام برده می شود، اعصار 
و دوره های دیگری را پشت ســر خود دارد. هر کدام از این عصرها، 
ارزش های مقوم و ســرمایه و رســانة ویژة خود را دارند. در عصر 
برده داری ارزش اصلی،  نیروی کار فیزیکی و بدنی انســان اســت. 
در عصر فئودالیته، زمین کشــاورزی سرمایة اصلی است. در عصر 
صنعت این سرمایه و فناوری است که حرف اول را می زند و ارزش 
غالب است. اما در عصر جدید، دانش و اطالعات سرمایة اصلی است 
و به دلیل نقش رســانه ها در تولید، توزیع و نشر و پخش دانش و 

اطالعات،  رسانه ها جایگاه و نقشی اساسی در این عصر دارند.
آلن تورن، جامعه شناس برجستة فرانسوی، معتقد است چالش 
اصلی در جوامع، »مابعد صنعتی« نه بر ســر تولید کاال که بر سر 
کنترل رسانه ها و دستگاه های فرهنگی است که دانش و اطالعات 
را به عنــوان منبع جدید قدرت تولید می کنند. در جامعة صنعتی، 
مبارزة اصلی بین کارگر و ســرمایه دار بر سر کنترل تولید بود، اما 
در جوامع مابعد صنعتی مبارزة اصلی بر ســر تاریخمندی اســت. 
تاریخمندی از دیدگاه تورن یعنی شــناخت فرایندها و پیامدهای 
جامعة مدرن که از طریق علوم، رسانه ها و نشریات صورت می گیرد. 

از دیدگاه تورن، جنبش های جدید اجتماعی که او از آن ها به عنوان 
جنبــش مقاومت یاد می کند، حول چنین چالشــی و در تالش و 
مبارزه برای به دست گرفتن کنترل تولید اطالعات شکل می گیرند.
در مــورد آثار و پیامدهای عصر جدید و نقش و کارکرد اطالعات 
در زمینه های اجتماعی، دو دیدگاه کامالً  متفاوت وجود دارد. برخی 
معتقدند جامعة اطالعاتی ماهیت مناسبات نابرابر اجتماعی را تغییر 
نمی دهد و فقط ابزار و شــکل آن تغییر می کند. دارندگان زمین، 
سرمایه و فناوری به دارندگان اطالعات و رسانه ها تبدیل می شوند. 
امــا در مقابل گروهی دیگر معتقدند در عصــر ارتباطات و جامعة 
اطالعاتی ماهیت مناســبات اجتماعی به طور کلی تغییر می کند و 
دگرگون می شود، چرا که اطالعات به عنوان منبع و منشأ قدرت در 
دنیای جدید برخالف زمین و ســرمایه دچار کمیابی و محدودیت 
نیست و به وفور و فراوان وجود دارد. عالوه بر این، امکان و فرصت 
دسترسی به اطالعات نیز برخالف زمین و سرمایه برای بسیاری از 
مردم فراهم اســت. اطالعات و دانش مرز نمی شناسد و کمتر قابل 
کنترل است. همچنین، توســعة آموزش و رسانه ها نیز هم امکان 
توزیع و نشر گستردة اطالعات را فراهم آورده و هم دسترسی همة 
گروه های اجتماعی را به اطالعات راحت تر و ســریع تر کرده است. 
این وضعیت فرصت برابر فعالیت، مشارکت در حوزه های اقتصادی،  
اجتماعی، فرهنگی و نیز سیاسی، و کسب قدرت را تا حدود زیادی 

برای اقشار و طبقات مختلف اجتماعی فراهم آورده است.
امانوئل کاستلر نظریة »جامعة شــبکه ای« خود را بر چنین 
مبنایی تدوین کرده اســت. در جامعة شــبکه ای، روابط رسانه ای 
که تغذیه کنندة فرهنگ و افکار عمومی اســت، »شبکة رسانه ها« 
را تشــکیل می دهد؛ شــبکه ای که نقاط اتصال آن تلویزیون های 
ماهواره ای، گروه های خبری، استودیوهای تولید فیلم و برنامه های 
ســرگرمی، مراکز رایانه ای، اینترنت و شــبکه های اجتماعی است. 

جامعۀ اطالعاتی و 
پویش های فرهنگی

سرمقـــــــــــــــــــــاله
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نمی دهد و فقط ابزار و شــکل آن تغییر می کند. دارندگان زمین، 
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نظریة »جامعة شــبکه ای« خود را بر چنین 
مبنایی تدوین کرده اســت. در جامعة شــبکه ای، روابط رسانه ای 
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قــدرت نوین در عالئــم، اطالعات و تصاویر نهفته اســت. جوامع 
نهادهــای خود را حول این عالئم و اطالعات ســازمان می دهند و 
مردم نیز بر محور آن ها زندگی خود را می سازند و درباره رفتارهای 
خود تصمیم می گیرند. قرارگاه این قدرت جدید ذهن مردم است. 
به همین دلیل است که در عصر اطالعات قدرت در آن واحد حاضر، 
مشهود و نیز پراکنده و منتشر است. هر کس یا هر چیز که بتواند 
برندة نبردی باشــد که بر سر تصاحب و تســخیر اذهان مردم در 
می گیرد، حاکم خواهد شــد. زیرا هیــچ آالت و ادوات نیرومند و 
بی روحــی نمی تواند با اذهانی رقابت کند کــه حول محور قدرت 

شبکه های انعطاف پذیر بسیج شده اند.
آلبرتو ملوچی نیــز جامعة فراصنعتــی را جامعه ای پیچیده ، 
متمایز و متکثر می داند که ریشة این پیچیدگی »اطالعات« است. 
او عقیــده دارد در این جامعه امور معیشــتی و روزمرة مردم هم 
»اطالعاتی« است. بدین معنا که کسب وکار، تولید، تجارت، توزیع 
و مصــرف کاالها هم با »نشــانه های اطالعاتی« که مردم از وجود 
آن ها از طریق رســانه ها، مطلع می شوند، انجام می گیرد. از دیدگاه 

ملوچی، با وجودی که این جامعه به شــدت با اطالعات هدایت و 
کنترل می شود، ولی تسلط بر منابع اطالعاتی به وسیلة یک نفر یا 

یک نهاد ممکن نیست.
در جامعة اطالعاتی، اگرچه همه چیز به وســیلة اطالعات کنترل 
و هدایت می شود، اما خود اطالعات به  دلیل سیالیت و پراکندگی 
در اذهان و شــبکه ها غیرقابل کنترل است. جریان سیال اطالعات 
قدرت بازاندیشــی افراد را در جامعه به شــدت افزایش می دهد و 

هویت افراد پیوسته و مداوم در معرض تغییر قرار دارد.
به طــور کلی در عصر جدید و جامعة اطالعاتی، از یک ســو تمام 
عرصه های زندگی مردم به وســیلة اطالعات به کنترل درآمده و از 
طرف دیگر، تعداد افراد آگاه، ماهر و آشنا با پیچیدگی ها بیشتر شده 
اســت. به همین دلیل تن به کنترل نمی دهند و جامعه پیوسته با 

جنبش ها و پویش های فرهنگیـ  اجتماعی مواجه است.
مســئلة هویت، پویش های فرهنگی و هویتی، و نقش رســانه ها 
به عنوان یکی از متغیرهای مهم و ساختاری در این زمینه، موضوع 
مشــترک بخش عمده ای از مطالب،  مباحــث و گفت وگوهای این 
شماره از »فصلنامة رشد آموزش علوم اجتماعی« است. با توجه به 
اینکه چنین مسائلی از جمله چالش های اساسی پیش روی جامعه 
و نسل نوجوان و جوان ماست، از معلمان و دبیران علوم اجتماعی 
دعوت می کنیم، ضمن تأمــل در این مباحث با مطالب و مقاالت، 
تجربیات و نقد و نظرات خود مجلة رشــد آموزش علوم اجتماعی 
را در شــکافتن و باز کردن ابعاد و زوایای مختلف این بحث، به ویژه 
در فضای فرهنگی ـ اجتماعی جامعة ایران، یاری و همراهی کنند.
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