تمدن نوین اسالمی بر بستر رسانه تمدنی
گذار از رسانههای دولت محور
محمد بابایی1

چکیده
مطالعات تاریخ رسانه نشان داده است ،رسانهها صرف نرر از نو و شاکل آنهاا و مادرن یاا
سنتی بودن ،این قابلیت را دارند که در هرگونه حرکات و تحاول اجتمااعی از جملاه پیشارانهاا
باشند .این مقاله به بررسی الزامات سااختاری و محتاوایی رساانه هاب در زمیناهساازی و هاب در
چشبانداز تمدن نوین اسالمی میپردازد .مقاله تالش میکند به این پرسش اصلی پاسخ دهد کاه
اگر قرار است رسانهها در زمینهسازی تحقق تمدن نوین اسالمی پیشران و یااریگر باشاند از نرار
ساختاری و محتوایی از کدام ویژگیها باید برخوردار باشند؟ از آنجا که ناو و عملکارد رساانه در
مقیاس محلی با نو و عملکرد آن در مقیاس ملی و در اینجا تمدنی متفاوت است انترار مایرود
نو و عملکرد رسانه در مقیاس تمدن نوین اسالمی نیز در تراز چنین تمادنی عمال کناد .طارح
مفهوم"رسانههای تمدنی"از یک سو و تبیین ویژگایهاای آن نریار برخاوردار باودن از رویکارد
تماادنی ،حرکاات در مساایر وحاادت آفریناای در عااین کثاارت ،توحیاادگرایی ،عاادالت محااوری،
2

پیشرفتگرایی ،نفی سلطه و....به لحاظ محتوایی و نیز طرح مفهوم«عصبیت رسانهای» از ساوی
دیگر بر مبنای خصلتهایی همچون همگرایی ،یاریگری و نیز تعلق خاطر رسانهای فراگیار و....بار
پایه اصول و مبانی اعتقادی به جای منافع رسانهای ،گروهی ،ملی ،منطقاهای ،نَسَابی ،طایفاهای و
قومیتی،مهبترین یافتههای این مقالاه اسات .مقالاه بارای گاردآوری دادههاای پاژوهش از روش
اسنادی و نیز برای تحلیل داده از رویکرد توصیفی ˚ تحلیلی بهره گرفته است.
واژگان للیدی :عصبیت رسانهای ،رسانههای تمدنی ،تمدن نوین اسالمی ،بین االذهانی

 -1استادیار گرو علوم سیاسی دانشگا خوارزمی mohammadbabaei@Khu.ac.ir:
Mbabaee48@gmail.com
 -2بکارگیری دو مفهوم رسانههای تمدنی و عصبیت رسانهای برای اولین بوار و از نووآوری هوای مقالوه
است.
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مقدمه
ایده اصلی این مقاله مبتنی بر چند پایش فارض اسات .اول اگار تمادن را مجماو
داشتهها و اندوختههای مادی و معنوی بشر بدانیب ،این معنای تمدن گاه وجه غالب قومی
3

و خُرد دارد و گاه وجه غالب کالن و جهانی ساکولسایی این دوگاانگی ماهیات تمادن را
"نوعی پارادوکس" میداند که سعی میکناد آن را برطارف کناد .در نرار او از یاک ساو،
تمدن به موجودیت هایِ عریمی اشاره دارد که شاملِ مجموعه هایِ کاالنِ دیگاری ،ماننادِ
ملتها و جامعهها ،میشود .توین بی  -نویسنده مجموعه تااریخ تمادن نیاز هنگاامی کاه
تمدن را به عنوانِ واحدهایِ مناسب تحلیلِ تاریخ به کار میبرد ،این معنا را در نرار دارد و
برهمین اساس نیز بیست و شش تمادن را باهعناوانِ واحادهایِ تحلیال در طاولِ تااریخ
برمیشمرد .از دیگر سو ،تمدن به معنایِ رفتارِ«متمدنانه» یا شاخصِ«متمادن» ،در ساطحِ
تحلیلیِ خرد نیز به کار میرود ،یعنی برایِ اشاره به رفتارِ انسانیِ خاص .ساکولساایی البتاه
با مقایسه این کاربرد از اصطالحِ تمدن با اصطالحِ«جامعهپذیر» ،بیان میکند که این معناا
از تمدن صرفاً در سطح فردی کاربرد ندارد(ساکولسایی .)59 :1395،آنچه در مقاله حاضار
مد نرر است البته هر دو معنا اما با تأکید بر وجه کالن آن است .به نرر میرسد این وجاه
از معنی تمدن میان نرریه پردازان اولیه تمدنی محبوبیت بیشتری داشاته اسات .بااودن

4

معتقد بود امیل دورکیب و مارسل موس نیز تمدن را اینگونه میدیدند .بناابر ایان از نگااه
او«تمدن از محیطی اخالقی تشکیل میشود که تعداد مشخصی از ملتهاا را در دل خاود
جااا داده اساات .طااوری کااه هاار فرهن ا ملاایای صاارفا ساابک معیناای از کاال واحااد را
بسازد»(.باودن)47 :1395،
دوم اینکه برخالف معدودی ،اغلب تعاریف از تمدن وجه هنجاری دارند  -تأکیاد بار
مدنیت ،کسب خوی شهری ،دوری از خشونت ،رعایت آداب معاشارت ،حرکات باه ساوی
آفرینشگری ،خلق آثار ماندگار و فاخر و(..ساکولساایی 62 :1395 ،و ابااذری-22 :1381 ،
 .)20از این نگاه هیچ تمدنی و از جمله آنچه در اینجا مد نرر است یعنای تمادن اساالمی
نیز برکنار از این نگاه و خصلت نیست .نتیجه این گزاره یعنی عموم تمدنهای پایش روی
3- Arpad Szakolczai
4- Bert Bawden
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ما بی شک مطلوبتر از تمدنهای گذشته در نرر گرفته شدهاند.شاید به تعبیار اشاتراوس
این امر ناشی از ذهنیت دوانگار بشری است .اینکه ذهن آدمی متاأثر از اساطورههاای تاه
نشین شده در ناخودآگاه ،جهان را همواره براساس نوعی دولیت فهاب مایکناد .باه گفتاه
5

بازوِل نیز "وقتی از تمدن به معنای مرحلهای باالتر از رشد بشری یاد میشاود ،برداشاتی
مورد توافق وجود داشته و هنوز هب دارد که تمدن را از مرحله پایینتر جدا میکند و اسب
آن را معموال بربریسب و گاهی هب فرهن میگذارد(.تیریاکیان)132 :1395 ،
سوم و آخر اینکه تمدن از هر وجهی نگریسته شود تبیین آن برکنار از نقش فنااوری
نخواهد بود .در این میان فناوریهاای رساانهای در معناای مرساوم و اماروزی آن نقشای
برجسته در پیشبَرندگی و پیشرانی تمدنها داشته و بخشی جدانشدنی از تحوالت تمادنی
بودهاند .فناوریها نه فقط در پیشرفت تمدنها که در ایجااد و تغییار و تحاول آنهاا تاأثیر
داشته اند .به جهت اتکاء مقاله حاضر بر نکته اخیر ،برخای مصاادیق و مساتندات آن را در
آراء پژوهشگران مرور میکنیب.
نقش رسانهها در بحوال بمدنی
نویسندگان کتاب"تاریخ اجتماعی رسانهها از گوتنبرگ تاا اینترنات" از پژوهشاگران
فرهن و تاریخ میخواهند به نقش رسانهها و ارتباطات جمعای در هار مقطعای از تااریخ
توجه کنند":ارتباطات را جدی بگیرند هب نرریهی ارتباطات و هب فناوریاههاای ارتبااطی
6

را"( .)16 :1391هرولد آدامز اینیس کانادایی (  ،)1894-1952نیز که از نگاهی تااریخی
به اهمیت رسانهها در جهان باستان پرداخته است در سیر تاریخی مطالعهاش در ماییاباد
که تمدنهای متعدد ،رسانههای ویژه خود را ایجاد میکنناد و ایان رساانههاا باه ویاژه از
جهت نو سازمانها و یا انحصار و عدم انحصار ابزارهای قدرت ،وضعیتی خاص بر تمدنها

5- Boswell
6- Harold Innis
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تحمیاال ماایکننااد (بریگااز و باارک .)20-21 :1391 ،بااه تاادریج بااا توسااعه ارتبااا
الکتریکی(اخترا تلگراف در قرن نوزدهب) احساس تغییرات سریع گسترش مییابد .بحاث
اصلی در اینجا البته چگونگی ،ماهیت و علل آن بود "مثال اینکه آیا بهرهگیری از رسانه باه
ویژه رسانههای جدیدتر مانند تلویزیون جامعهها را نابود میکنند یا اینکه شاکل ناوینی از
8

جامعه خلاق مایکنناد کاه در آن مجااورت مکاانی اهمیات کمتاری دارد؟"(امیرپاور و
بهرامیان" .) 59 :1392،جین چپمن" در مطالعه مبسو تاریخ تحوالت رسانه بر آن است
که تکنولوژیهای عصر آغاز مدرن ،نقا مختلف جهاان را باه هاب نزدیاکتار کردناد باه
گونهای که کره زمین را به مکانی کوچکتر تبادیل نمودناد(چاپمن )13 :1392 ،چاپمن
ریشههای تمدن فعلی به ویژه وضعیت جهانی سازی کنونی رساانههاا را نیاز در تحاوالت
اجتماعی قرن نوزدهب جستجو میکند(ریشه یابی صنعت سینما در فرهنا بصاری قارن
نوزدهب و نیز قدمت رادیو و بینالمللی شدن صنعت رسانه در سالهای پایش از  1914در
بریتانیا) .او میگوید خاستگاه قرن نوزدهمی بینالمللی شدن ،بستر را برای"جهانی شدن"
معاصر از طریق سه فرایند فراهب کرد -1.شرو فعالیت برخی صنایع رسانهای مانند رادیو،
تلویزیون ،سینما و موسیقی ،به عنوان صنایع جهانی  -2رشد منطقهای و سراسری برخای
صنایع رسانهای مانند روزنامهها اما جهانی شدن آنها فقط بعد از توسعه رویکردهای مادرن
کسب و کار و به مدد تکنولوژی های جدیاد  -3پیشاگامی شارو تفکار جهاانی شادن از
سوی برخی صنایع .مانند جولیوس رویتر که پیش از پیدایش تلگراف از کبوتر برای انتقال
اطالعات تجاری میان مرزهای کشورها استفاده میکرد (.چپمن .)14-15 :1392 ،آنچه از
 -7مراد اینیس ،از واژ "رسانهها" ،موادی بودند که برای برقراری ارتباط به کار میرفتند ،از همین رو او
به بیان تفاو

میان مواد به نسبت با دوام همچون چرم ،گل و سنگ با محصوال

به نسبت ناپایدار مانند

پاپیروس و کاغذ پرداخت( بریگز و برک ،1391 ،ص .)20
 -8دیدگا های اولیه در این بار متعلق است به گوستاولوبون (  )1841 -1931جامعه شوناس فرانسووی
که یکی از مهمترین اثرا

شکل گیری رسانهها را ایجاد " انبو خلق " مویدانسوت و نیوز گابریول توارد

( ) 1843-1904دیگر جامعه شناس فرانسوی که نتیجه گسترش رسانهها را شکل گیری " همگوان" یوا
عامه ای تلقی کرد که اعضای آن الزامی به در کنارهم بودن نداشتند(.امیرپور و بهرامیوان ،1392 ،ص ص
)51-60
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نرر چپمن مهب است فنااوریهاایی اسات کاه ضامن دارا باودن کارکردهاای رساانهای،
توانستهاند افزون بر توسعه قلمرو اطال رسانی خود ،تأثیرات الزم را بر جوامع و ملتهاا از
جهت ایجاد تغییرات الزم در سبک زندگی و نیز نحاوه تفکار ایجااد کنناد .یکای از نقاا
عطف در این خصوص البته نقش رسانه در زمیناه ساازی وقاو انقاالب فرانساه در ساال
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 1798بود(چپمن .)33-37 :1392 ،بعدها هربرت مارشال مک لوهان نیز عامال اساسای
تحوالت تاریخی و اجتماعی را نرامهای ارتباطی و نو فناوریهای رسانه دانست .باه نرار
او ،نرام ارتباطی ،تعیین کنندهی محتوای پیام است و اساساا "رساانه ،پیاام اسات"(ماک
لوهان .)5 :1377 ،از نرر مک لوهان فناوریهای ارتباطی(از حروف الفبا تا رایانه ها) عامل
اصلی تغییرات اجتماعی و روانی به خصوص در سبک زنادگی انساان(نو رفتاار فاردی و
جمعی ،تغییر و جابجایی یا سکون و بی تحرکی و)...است(مک لوهان :1377 ،ص ص 3-4
) و ضمن تأکید بر نقش خاص حواس انسانی در ایجاد ،تکامل و تزلازل اناوا ارتباطاات و
همچنین تأثیر قاطع وسایل ارتباطی در تحوالت اجتماعی تاریخ بشر ،تاریخ حیاات بشاری
را مبتنی بر نو فناوری ارتباا جمعای باه ساه دوره متماایز فرهنا شافاهی ،چااپی و
الکترونیکی تفکیک میکند .دوره اول را"عصر ارتباطات شفاهی" (کهکشان شفاهی) ،دوره
دوم را عصر"ارتباطات چااپی»" (کهکشاان گاوتنبرگ ) و دوره ساوم را "عصار ارتباطاات
الکترونی"(کهکشان مارکنی) نامگذاری میکناد( محسانیان راد :1384 ،جلاداول ) .ماک
لوهان عامل اصلی مفهوم مرکزی خود یعنی دهکده جهانی را نیاز فنااوریهاای رساانهای
وصف میکند (مک لوهان .) 172 :1377 ،برخی نویسندگان به همین دلیل اینیس و مک
لوهان را تنها افرادی دانستهاند که سرگذشت رسانههای جمعای را باا رویکارد جبرگرایای
10

فناورانه در تاریخ تمدن انسانی مرکزیت دادند( راجرز )787 ،1387 ،اما این رویکرد نیاز
با نقدهای جدی مواجه شد .از جمله تک عاملی بودن تحلیل تحوالت جامعه و بیتاوجهی
به تحوالت فرهن  ،ضعف در استدالل ،پویایی نداشاتن نرریاه و صارف اتکاا باه شاواهد

9- Herbert Marshal McLuhan
10- Technological Determinism
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تاریخی(رشیدپور .)6-15 :1390 ،این در حالی است کاه پایش از ماک لوهاان ،زیگموناد
فروید آلمانی نیز در تبیین تمدنها همین دید را مطرح کرده بود.
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در خصوص نقش رسانه در دوران معاصر و مدرنیته نیز جاان تامپساون

12

باه نقاش

13

آنهااا در کاااالییسااازی اشااکال و صااور نمااادین و تضااعیف اقتاادار دیناای تأکیااد
میکند( )Thampson,1995: 52-63او ظهور صنایع رسانهای را باه عناوان پایاههاای
جدید قدرت نمادین ،فرایندی مایداناد کاه ساابقهی آن باه نیماهی دوم قارن پاانزدهب
بازمیگردد دورهای کاه در طای آن تکنیاکهاای چااپ در سراسار مراکاز شاهری اروپاا
گسترش یافت .او حتی تضعیف اقتدار دینی کلیسا و ظهور و گساترش اصاالحات ماذهبی
در غرب را بی تأثیر از صنعت چاپ نمی داناد( .)Thampson,1995:51-52تامپساون
همچنین رسانهها را از عوامل ظهور و تکامل مدرنیته ،بسط و گساترش اقتصااد و تجاارت
سرمایهداری ،شکلگیری نراام دولات ˚ ملات ،تقویات جهاانیساازی ،توساعهی فرایناد
معناسازی و شکلگیری هویت شخصی مدرن و صورتبندی اشکال جدید تعامل اجتماعی
˚ شبه تعامل رسانهای ،تعامل از دور و تعامل پاسخگویانه از دور

14

تلقای مایکناد(-173

 .)Thampson,1995:149تافلر -از برجستهترین پیشگویان معاصر نیز در کتاب "ماوج
سوم" ضمن اشاره به نشانههای تغییر ،بی ثباتی و فاجعه در جهان کنونی از غروب تمادن
صنعتی و طلو تمدنی نوین خبر میدهد و پس از مرور ماوج اول و دوم حیاات بشاری و
 -11فروید در کتاب " تمدن و مالمت های آن " میگوید ":آدمی با هور ابوزار ،اعضوای خوود را کامول
میکند -هم اعضای حرکتی و هم اعضای حسی -محودودیت کواربرد آن را کواهش مویدهود .موتورهوا
نیروی غول آسایی را در اختیار او میگذارند که میتواند از آنها همانطور که از ماهیچوه هوایش اسوتفاد
میکند درهمه جهت استفاد کند .با وجود کشتی و هواپیما دیگر نه آب میتواند مانع حرکت او بشوود و
نه هوا .او با عینک ضعف عدسی چشم اش را جبران میکند با دوربین به مکان های دوردست مینگرد و
با میکروسکوپ بر محدودیت بینایی اش که شبکیه به او تحمیل میکند چیر میشوود" ( فرویود:1382 ،
.)51
12- john Thampson
13- Commodification
14- Responsive Action in Distant
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ویژگی های اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و الزامات فناورانه آنها ،موج ساوم تحاول زنادگی
بشر را توام با تحوالتی توصیف میکند کاه محوریات آن فنااوریهاای اطالعااتی و البتاه
فناوریهای رسانهای است .در نگاه او یک بمب اطالعاتی در میان ما منفجر شاده اسات و
ترکش هایی از تصاویر بر سر و روی ما باریدن گرفته که با ضربت خود ادراک و رفتارمان را
در زندگی خصوصی از بنیاد دگرگون ساخته است .در انتقال از سپهر اطالعااتی ماوج دوم
به سپهر اطالعاتی موج سوم -که مانند امواج قبلی با مقاومت مواجاه خواهاد شاد ،روح و
روانمان نیز دگرگون میشود"( تافلر .)215 :1373 ،اگر موج دوم(به واساطه فنااوریهاای
مکانیکی ) قدرت عضالنی ما را افزایش داد ،موج سوم(به واسطه فنااوریهاای اطالعااتی )
قدرت مغز و تفکر و تصمیبگیری ما را افزایش داده است .در موج سوم تغییر جهان از نگاه
تحلیلی ،مجموعه نگر است نوعی جامعهگرایی و کلگرایی  -برخالف موج دوم که فردگارا
بود .در چنین شرایطی جامعه روز به روز متنو تر و گروه گروهتر میشود و نیازهای فردی
و محلی مهبتر میشوند(غیرتودهای شدن رسانهها) .جامعاه جدیاد احتمااًال باه دور یاک
شبکه شکل خواهد گرفت نه به صورت سلسله مراتبی از نهادهای جدید بلکه همه نهادهاا
درکنار هب خواهند بود .در خصوص تأثیر تحوالت فناوری بر فرایند قدرت نیز تافلر بار آن
است که اولین اصل در نرامهای سیاسی جدید ،برخالف موج دوم که حکومت اکثریت در
نرر بود ،قدرت اقلیت است .در جامعه قدیب ،اقلیتها فاقد قدرت اساتراتژیک الزم ،جهات
درهب شکستن نرام اجتما بودند ولی در جامعه امروز که همه اقلیت هساتند دیگار ایان
امر صادق نیست .از نرر تافلر تغییر تمدنی اخیر جایی است که غیر تودهای شدن رسانهها
رخ میهد و لذا ارسال پیام و تصاویر انبوه و متکثر به جامعه ،سبب شکلگیری ذهان غیار
توده ای خواهد شده است .یعنی به واسطه تشدید و تقویت فردیت افاراد ،ضارورت انتقاال
اطالعات سریع و گسترده بیش از پیش است چون تکثر و افزایش تناو در جامعاه و نیاز
سرعت تغییرات ،واکنش مناسب خود را نیاز دارد و این مستلزم کسب اطالعات در لحراه
است( تافلر .)231-232 :1373 ،جریان دیگری که در بطان ماوج ساوم هماین وضاع را
تشدید کرده است کاهش استفاده مردم از رسانههای فراگیر و تودهای چاپی و الکترونیکای
و روی آوری آنها به ساوی رساانه هاای کاوچکتر ،محلایتار ،غیرچااپی غیرالکترونیاک و
شخصیتر و آنالین به ویژه از اواسط دهه  1970تاکنون اسات(تاافلر.)219-229 :1373 ،
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به نرر میرسد با برداشتی که تافلر از این تحول دارد امروزه شاهد نوعی وحدت ( فردیت)
در کثرت( هویت یابی جمعی ) در جوامع دستخوش این دگرگونیها هستیب.
کاستلز نیز با همین منطق از تحول پارادایمی در جهاان ساخن مایگویاد .او انگااره
فناوری اطالعات را چارچوب جدید فهب و مطالعه تحوالت نو میداند که به مانناد مقااطع
مهب تحول حیات بشری مرکزیت آن را نه کشااوزی ،صانعت و کارخاناه کاه اطالعاات و
بکارگیری آن شکل میدهد .پارادایب فنااوری اطالعاات دارای چناد ویژگای اسات کاه در
نهایت جامعه اطالعاتی را شکل میدهد :اطالعات ماده خام آن اسات تاأثیرات آن فراگیار
است ،بر منطق شبکه سازی استوار است و شبکه صورت بندی اجتمااعی جامعاه را شاکل
میدهد و انعطافپذیر است .کاستلز عمدهترین دغدغه چنین جوامعی را در نهایات کساب
هویت(فردی ،جمعای ،دینای ،قاومی ،تااریخی و )...مایداناد .در واقاع جواماع شابکهای
جریانهایی مانند قدرت و هویت ،تجربه و فرهن را در ارتباطات شبکهای میدانناد .ایان
یعنی غلبه جریانهای قدرت و قدرتیابی بر قدرت جریاانهاا .کاساتلز مهابتارین بساتر
ارتباطی در جوامع شبکهای را شکلگیری ابر متنهای شنیداری ˚ تصویری بیان میکناد.
اینها قدرتهایی هستند که در ساختار و زبان رسانهها نهفته هساتند .باه ایان ترتیاب از
نرر کاستلز در عصر اطالعات و جامعه شبکهای ،استقالل فرهن در برابر بنیانهای مادی
تجربه قرار دارد .مهبترین بسترشکلگیری قدرت در این جوامع ،شابکههاای اجتمااعی و
افکار عمومی است  .لذا یکی از مهبترین عرصههای درگیری جوامع نیز تساخیر ایانگوناه
فضاها به ویژه افکار عمومی است .از نرر کاستلز قدرت همان ظرفیت سااختاری باازیگران
اجتماعی است که خواسته خود را بر دیگر کنشاگران اجتمااعی تحمیال مایکنناد .ضاد
قدرت نیز همان ظرفیت بازیگران اجتماعی بر پایه مقاومت در برابار رواباط قادرت نهایناه
شده است .پس امروزه هب قدرت و هب ضد قدرت در یک چارچوب فناوراناه جدیاد عمال
میکنند .از این رو باید به نرریههایی روی آورد که معطوف به تغییر شکل رابطه قادرت و
ضد آن در اثر پیدایش روندهای جدید رسانهای هستند .در این نرریه و فرضیههاا عناصار
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جدید رسانهای اهمیت یافتهاند و عناصری نیز از صحنه خارج شادهاناد (.کاساتلز:1393 ،
)743-768

15

برآیند آنچه گفته شد َآن است که تحوالت اجتماعی همپای تحوالت فنااوری پایش
میروند .در این میان تحوالت رسانهای نیز متاأثر از تعامال باا تحاوالت اجتمااعی پایش
 -15در مجموووع مطالعووا

پژوهشووگران ازجملووه تهرانیووان  ،1392کاسووتلز  ،1380تووافلر 1387و ،1394

وبستر ،1380گیدنز ،1380نای  1387نشان داد است که رسانهها در تحوال

پیش رو چند خصیصه بارز

دارند:
 -تشکیال

رسانهای گسترد  :نظامی فراگیر ،جامع ،و گسترد کامالً مسلط بر حیا

 -گسترش اینترنت  :حجم باالی اطالعا

به صور

انسان است؛

متن ،تصویر ،صو  ،و عدد و رقم با هور درجوه از

کمیت و کیفیت و محتوای فرهنگی ،بدون محدودیت و فارغ از مرزهای سیاسی ،در زمانی بسویار کوتوا
انتقال داد میشود.
 وضعی ترکیبی :ترکیبی از فنآوریهای اطالعاتی و ارتباطی ،رایانه ،دورنگار ،چاپگر ،ویودئو ،مواهوار ،تلویزیون ،و جز آن.
 دو سویه بودن  :خارج شدن مخاطب از وضعیتی منفعل؛ و مشارکت او به طور مؤثر در فرایند ارتباط پویایی :امکان پذیر شدن ارتباط از هرجا ،بوا هورکس ،و در هرحوال ( توافلر1370 ،؛ کاسوتلز 1393 ،و1380؛ پاکدهی)1373 ،
براساس پیش بینی های این پژوهشگران در چنین تمدنی مدیریت ،هدایت و یوا دسوتکم اثرگوذاری بور
بخشی از افکار عمومی در اختیار رسانهها و دانش و گسوترش داد هوای اطالعواتی نیوز محورک اصولی
خالقیت یا آفرینشگری خواهد بود.پژوهشگری که بیش از دیگران برای تشریح وتبیین خصولت فناورانوه
تمدن آیند کوشش نمود مانوئل کاستلز است .او محورجامعه شبکه ای آیند را قدر
آن می داند .آنچه در جامعه شبکه ای کاستلز از هر چیز مهم تراست قدر
قدر

و فرآینود تولیود

و معنای آن اسوت .از نظور او

در وهله اول از طریق معناسازی در ذهن انسان و به کمک فرآیندهای ارتباطی ای اعمال میشوود

که در شبکه های چند رسانهای جهانی ˚ محلی با رویکرد ارتباط جمعی خودانگیز اجرایوی مویشوود .در
وهله بعد نیز شبکه های ارتباطا

چند رسانهای به اتفاق هم بر پیام هایی که منتقول مویکننود " قودر

شبکه ای " اعمال میکنند( کاستلز )743-745 ،1393 ،فرآیند معناسازی نیز در بسوتر فرهنگوی همزموان
محلی و جهانی صور

میگیرد که وجه بارز آن تکرر باالاست .از جمله تکرر سیاسی ،تکرور اقتصوادی و

تکرر فرهنگی( رجایی.)127-134 :1379 ،
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میروند و بر آن تأثیر هب میگذارند .در سالهای اخیر این تأثیرگذاری رسانهها بر تحوالت
اجتماعی متأثر از سرعت تغییرات فناوری ،مشهودتر اسات .تحاوالتی از ایان دسات البتاه
توجهات را به تدریج به رابطه رسانه و قدرت اجتماعی معطوف ساخت .تازهترین تحاول در
این باره نیز گسترش رسانههای اجتمااعی در شاکل پیاام رساانهاای موباایلی باه مثاباه
بارزترین مصداق این فرایند است.
نکته دیگر آنکه غالبا نگاه به نقش رسانهها در تحوالت اجتماعی بار بساتر واحادهای
سیاسی در قالب دولت ملی مفهومسازی شدهاند .این نرریهها بر آن بودند تاا ناو تعامال
دولت در معنای  Stateرا با فناوری به ویژه فناوریهای رسانهای تبیین کنند .ما در اینجاا
عموم این نرریهها را دولت محور مینامیب .اما بروز فناوریهای جدیاد از یاک ساو و نیاز
دگرگونی در واقعیت و قدرت واحدهای سیاسی ملای در برابار شاکلگیاری اناوا جدیاد
هویتهای سیاسی در قالب هویتهای فراملای ،منطقاهای و فرامنطقاهای و در تاازهتارین
شکل خود یعنی تالش برای بازسازی هویتهای تمدنی ،ضرورت باازنگری در نرریاههاای
رسانهای مبتنی بر چارچوب دولت را بیش از پیش کرده است.
آستانه بغییر در نظریههای رسانهای
در یک معنا شاید بتوانیب چهره مؤثر در نرریهپردازیهای رسانهای با رویکارد دولات
16

˚ محور را دنیس مک کوایل بدانیب .دولت  -محوری

17

کب و بیش جان مایه نرریههای

رسانهای بوده که تاکنون متأثر از مک کوایل و همفکران او تدوین شده و گساترش یافتاه
است .اگر دولت را در معنای وبری در نرر بگیریب(برخودار از انحصار مشرو اعماال زور )،
 -16دنیس مک کوایل به تازگی و در تاریخ هشتم تیر  1396برابر بوا 29ژوئون  2017در گذشوت .وجوه
غالب نظریههای ارتباطی ارائه شد توسط وی به ویژ آنچه به عنوان نظریوههوای هنجواری مطورح کورد
معطو
به تحوال

به دولت بود .او در کتابی که در سال  2005منتشر و در سال  2010تجدید چاب شد ،با توجوه
جدید در فناوری های رسانهای ،بخشی از دیدگا های خود را در راستای گسوترش فنواروی

های مبتنی بر وب بازنگری کرد .نک به :
Theory.Sage

Communication

Mass

McQuail's

Mcquail, Denis.(2010).
Publications.
17- State- oriented
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درمییابیب عموم نرریههای رسانهای چه نرریههای متعارف و چه نرریاههاای انتقاادی و
نیز نرریه رسانههای جدید در شکل رساانههاای اجتمااعی ،تاا حاد زیاادی معطاوف باه
موجودیتی به نام دولتاند .در این میان نرریههای اولیه تبیین کننده عملکرد رسانهها کاه
عموما در قالب نرریههای هنجاری تدوین شدهاند هویت خود را در نسبت باا دولات و بار
بستری تعریف کردهاند که در آن سلطه دولت بر رسانه مشهود است و لذا هویت رسانه نیز
در نساابت بااا دولاات تعریااف ماایشااود(Siebert, ،McQuail,2010:183-212
Hallin ،Altschull,1984 297-299،Peterson, & Schramm, 1963:1-10
.)and Mancini,2004: 21-45
آنچه اینجا از"نگرش دولت" مد نرر داریب تعریف ،تبیین ،هدایت و گسترش ایدههاا
و پدیدهها و از جمله نرریهها از نگاه دولت است .جیمز اساکات در کتااب "دیادن مانناد
دولت " ویژگیهای چنین نگاهی را  -در قالب دولت مدرن ،اینگونه برمایشامرد :سالطه
نرب اجتماعی یا مهندسی اجتماعی ،سادهسازی موضوعات پیچیده ،ایادلولوژی فارا ناوگرا
که تمایالت جامعه را تعیین میکند ،و دولت اقتدارگرا کاه سابب اقادام بارای تحقاق آن
تمایالت میگردد (،) scatt,1998:5-2حاکمیت نرب رسمی در برابر نرمی غیر رسامی،
تقلیلگرایی( ) scatt,1998:7غلبه منطق سودانگارانه و حاکمیات گفتماان دوانگاار(14
 .)scatt,1998:به نرر میرسد منرور اسکات از چنین دولتی ،ماهیت مسلطی بود کاه از
اواخر قرن  19خود را به شکل دولت سازمانیافته در اروپا نشان داد .دولت در این شارایط
خود را موظف به مداخله در همه امور و اخذ اطالعات از همه بخشهای جامعه میدانست
تا با استفاده از اطالعات دقیق همه اجزاء جامعه به ویژه سرمایهداری ،جامعه ،دموکراسی و
علب و داناش را مهندسای مایکارد و لاذا ابزارهاای چناین مادیریتی را نیاز باه صاورت
سازماندهی شده گسترش میداد(بشیریه )50-63 :1379 ،اماا اسکات توضیح میدهد کاه
از میان ضعفها و اشکاالت متعدد این نو مدیریت مبتنی بار مهندسای اجتمااعی ،آنچاه
مهبتر است به تعبیر او "نابینایی"

18

دولت است .از نگاه او دولت مدرن قادر به دیدن وجه

وجه محلی جامعه نیست .وجه محلی بخشی از جامعه را شامل میگردد کاه در آن داناش
غیر رسمی شکل میگیرد و گسترش مییابد و باه کاار مایرود .دولات باه علات منطاق
18- Blind
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سودانگارانه خود ،توان تمرکز بر موضوعات و عرصههای غیر سودآور از نگاه خاود را نادارد
فلذا به علت بی توجهی به این دانش محلی ،در نهایت در جهت تخریب جامعه از یک ساو
و ناخواسته نیز سبب برانگیختن نیروهای مقاومت از دل این دانش (جامعه مدنی مقاوم در
برابر دانش رسمی) از سوی دیگر میگردد .از نرر اسکات دانش محلای دانشای اسات کاه
امکان آموزش آن به سادگی در مدارس و دانشگاهها ممکن نیسات .فراگیاری ایان داناش
مستلزم تالش و عمل در میدان و فراگیری توام با شرایط غیر اساتاندارد و متحاول اسات.
دولت حسب منطق دوانگار خود این بخش را از مدیریت کالن را باه کنااری ماینهاد .در
حالیکه دولت مدرن برای موفقیت در نیل به اهداف ناگزیر از توجه به این بخش باا هادف
بهرهگیاری از ظرفیاتهاای آن و نیاز ممانعات از شاکلگیاری نیروهاای مقاومات اسات
( )scatt,1998:311-34اما با طرح مسأله احیاء تمدنی و الزامات آن در جهان ،در چناد
دهه اخیر و نیز در چند سال گذشته در ایران ،به نرر میرسد در نرر گرفتن مفهوم تمدن
به مثابه واحد تحلیل از جانب برخی تحلیلگران ،مساتلزم شاکلگیاری ساایرمؤلفههاا در
قواره و طرازی تمدنی است .یکی از این مؤلفهها رساانه اسات .رساانههاای تعریاف شاده
متعارف در چارچوب واحدهای سیاسی ( دولتها) کنونی قادر به تحقق برنامهها ،اهاداف و
راهبردهای مورد نرر برای یک نرام تمدنی نوین نخواهند بود .الزم اسات در ایان زمیناه
ایدهپردازی نو صورت گیرد .چنین ایدهای البته ریشه در داللتهایی دارد که در اداماه باه
آنها میپردازیب .

نگاه دین به رسانه
نخستین داللت(مبنای نرری) که از دیدگاه مقاله حمایت میکند نگاه دین اسالم به
رسانه است .برخی پژوهشگران این موضو را از نگاه کالمی دین بررسی کاردهاناد .از ایان
نگاه ،فعالیت رسانهای به "امر رسانهای" و "امر تمدنی" تبدیل میشود.
اشاره شد که از نگاه فروید و مک لوهان فناوری و از جمله فنااوری رساانهای امتاداد
تواناییهای انسان است .فناوری رسانهای نیز از این نرر امتداد وجاودی انساان اسات .باه
عبارتی رسانه و کار رسانهای بعدی از ابعاد وجاودی انساان اسات .از نگااه کالمای نتیجاه
پذیرش این گزاره آن است که کار رسانهای در واقع "فعلی انساانی" اسات .ماهیات عمال
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رسانهای ماهیتی انسانی است چون انسان باا امتاداد ابعاادی از وجاودش آنهاا را متجلای
میسازد .از این رو شکلگیری هویت انسان رسانهای هاب بخشای از انساانشناسای تلقای
میگردد .از آنجا که در دین اسالم سنجش اعمال نیز مبتنی بر سنجش نیت هاست ،پاس
افعال انسانی مسبوق به انگیزه و معطوف به هدف است و این انگیزه و نیاز اهاداف انساان
باورمند ریشه در باورهای او دارد .بنابراین ارسال پیام از طریق رساانه هاب شاامل هماین
حکب است .یعنی عملی انسانی که با معیار انگیزه و اهداف مورد سنجش قرار مایگیارد .از
این نرر عمل رسانهای در منروماه دیان اساالم ،در نهایات عملای انساانی و نیاتمناد و
انگیزشاای اساات کااه هماننااد سااایر اعمااال او پذیرفتااه شااده و قاباال مطالعااه و بررساای
است(.مبلغی .)5-12 :1393 ،با چنین مبنایی برای پذیرش عمل رسانهای به مثابه عملای
انسانی که فرد در قبال آن مانند سایر اعمالش مسئولیت دارد و در برابار آن پاسخگوسات،
میتوان به تدوین نرریه هنجاری رسانهای از نگاه دین اسالم نیز اقدام کرد .نرریاهای کاه
چارچوب فعالیت ،اهداف و غایات و نیز حدود آن در قالب امر و نهی امور و افعال واجاب و
حرام و مستحب و مکروه و مباح قابل استخراج اسات(مبلغی .)9 :1393 ،چناین نگرشای
البته واقعیتی به معنای کنش رسانهای را به مثابه بخشی از فعل وجودی انسان مایپاذیرد
و برای آن دیدگاه خاص( نرریه ) قایل است .لذا از این نرار فضاا بارای نرریاهپاردازی و
مطالعه رسانه و کنش رسانهای مبتنی بر نگاه اسالم فراهب است .لذا مطالعه رسانه بر بستر
تمدن نوین اسالمی نیز از این نگاه ممکن و میسر است .رسانه از نگااه تمادنی در اساالم،
امری علیحده و مجزا از انسان نیست .ایجااد تمادن ناوین اساالمی نیاز مساتلزم بررسای
جدیتر این وجه از آن است" .امر رسانهای" در این نگاه ،به امری تمدنی تبدیل میشاود.
امری که در تراز تمدنی و فراتر از امر دولتی در مفهوم متعارف آن قرار مایگیارد .در نرار
گرفتن رسانه در چنین جایگاهی مستلزم فرایندهایی است که در ادامه به آن میپردازیب.
گذار از دولت محوری به بمدن محوری
مبنای بحث در اینجا میزان استقالل یا وابستگی رسانه اسات .دربااره اساتقالل و یاا
وابستگی رسانه ،دو دیدگاه مطرح است .اول دیدگاه استقاللی که رسانه را مستقل از دیگار
عوامل اجتماعی و نیروی محرکی مستقل میداند که بر جامعه تاأثیر مایگاذارد .دیادگاه
دوم اما رسانه را وابسته میداند و در این بین بیشترین وابستگی را نیز به نراام سیاسای و
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دولتها دارد .عموم دیدگاههای موجود در منابع و کتب نیاز باه دالیلای از جملاه سالطه
پذیری رسانهها در برابر دولت ،دیدگاه دوم را پذیرفتهاند(.مک کوایل)439 ،1385 ،
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با این حال اکنون دالیلی در دست است که نشان میدهد میتوان این وضع را تغییر
داد .مرکزیت بیشتر رسانهها در جامعه اطالعاتی جدید از یک سو به تغییرات فنااوری و از
سوی دیگر تغییرات راهبردی در سطح واحد تحلیال نراام باینالملال مرباو مایشاود.
دیدگاههای مانولل کاستلز در نرریه ارتباطات خود انگیختاه و ارالاه نرریاهای ارتبااطی از
قدرت (کاستلز ،)a741-748 :1393 ،و نیز قرار گرفتن رساانههاای اینترنتای در خادمت
جنبشهای اجتماعی(کاستلز )b10-11 :1393 ،تا حد زیاادی متاأثر از هماین تحاوالت
بنیادیناند که قلمرو عملکرد و تأثیرگذاری رساانههاا را فراتار از قلمارو کنتارل دولاتهاا
توصیف و تبیین میکنند .در این نگرشهاا ،عملکارد رساانههاا فراتار از محادودیتهاای
متعارف در چارچوب مرزهای ملی یک واحد سیاسی تعریف شادهاناد .کاساتلز در تبیاین
علل بروز جنیشهای اجتماعی شمال آفریقا در سال  2011میگوید "فقط فقر یاا بحاران
افتصادی یا فقدان دموکراسی نبود که این شاورشهاای چناد وجهای را ایجااد کرد....اماا
عمدتا و در درجه اول ،احساس حقارت ناشی از بدبینی و خود بینی صاحبان قدرت اعاب از
قدرت مالی ،سیاسی یا فرهنگی بود که مردمان را گردهب آورد تا ترس را به خشب و خشب
را به امید برای انساانیت بهتار تبادیل کنناد (.کاساتلز )b10 :1393 ،کاساتلز هار چناد
صاحبان قدرت در جغرافیای ملی را هدف این جنبشها مایداناد اماا باه نرار مایرساد

 -19نظریههای هنجاری (لیبرال ،اقتدارگرا ،مسئولیت اجتماعی ،رسوانههوای شووروی ،توسوعه گورا و در
نهایت مشارکتی) مهمترین مصداق این دست نظریهها بودند که از سوی مک کوایل شکل نهوایی یافتنود.
همچنین ویلبرشرام ،سیبر

و همکارانش ،هربر

آلتشول و حتوی نظریوه پوردازان رسوانههوای خودمت

عمومی  -که بر ترسیم خطی فرضی بین رسانهها و دولت تاکید دارد ( اتکینسون و رابووی-52 :1384 ،
 )27و رویکردها و نظریههای انتقادی رسانه مانند دیدگا بن باکدیگیان (  )75 -88 :1385و نیوز دیودگا
های معمول تر متاثر از رویکردهوای مارکسیسوتی ماننود دیودگا هوای پسوانوگرایان ،پساسواختارگران و
فمینیست ها ( مهدی زاد  )287-318،1393،با همین رویکرد یعنی دولت محوری به دسته بندی و تبیوین
نظریههای ارتباطی اقدام کردند.
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هبزمان به ورای محدودههای جغرافیایی نیز نرری دارد .چه اصالیتارین زمیناه و بساتر
برای گسترش جنبشهای یاد شده را رسانههای مبتنی بر اینترنت معرفی مایکناد":ایان
جنبشها برمبنای شبکههای اجتماعی اینترنتی به وجود آمدند و در جهاانی از ارتباطاات
بی سیب سرایت یافتند .اینترنت فضای خود مختاری برای مبادله اطالعاات و باه اشاتراک
گذاشتن احساسات جمعی خشب و امید خلق کرده است" (کاستلز )b11 :1393 ،او با این
دیدگاه در واقع نگاه پژوهشگران را به امکان تحلیل رسانه فراتر از مرزهای جغرافیایی ملی
متوجه ساخته است.
تبیینهایی از این دست به ما کمک میکنند تا تبیینی فراملی از عملکرد رسانههاای
جدید را لحاظ کنیب .در این معنا هرچند میتوان هناوز باه تحلیالهاای دولات محاور از
رسانه های متعارف ادامه داد اما واقعیاات بیرونای و نیاز تحلیالهاای پژوهشاگران نشاان
میدهند دورهای تازه در تبیین رسانههای جمعی به ویژه باا عملیااتی شادن رساانههاای
مبتنی بر وب آغاز شده است .الزم به گفتن است که کاستلز به طور مشخص به رساانه در
طرا ز تمدنی اشاره نکرده است .نگاه او معطوف به کارکردهای رسانه در طراز جهانی اسات.
با این حال گذار وی نیز از رسانههای دولت محور ،گواهی بر استدالل مقاله اسات .در ایان
نگاه امر رسانهای به طور کامل متأثر از سلطه دولات در معناای متعاارف نیسات .باا ایان
نگرش آنچه از بستر کنش رسانهای در نرر داریب ،گسترهای بین بستر متعارف دولت ملای
از یک سو و بستر فرا دولتای و جهاانی از ساوی دیگار اسات .باه عباارتی رساانه تمادنی
رسانهای است که به لحاظ مرزهای جغرافیایی در فضاایی میاان حاکمیات ملای و فضاای
نرام جهانی عمل میکند .یک فضای بینابینی جغرافیایی و عینی .نیاز به بیان نیسات کاه
رویکرد مقاله حاضر از این نرر هنجاری است .رسانهای که قارار اسات کاارکرد خاصای در
قبال پدیدههای تمدنی دارا باشد و در چارچوبی معین به هنجارهایی مشخص توجه نشاان
دهد .چه یک نرام تمدنی نیز هویتها را فراتار از مرزهاای ملای اماا محادودتر از نراام
جهانی تعریف میکند .آنچه در شکلگیری تمدنهای نوین اساالمی نیاز ماد نرار اسات
هویتی گسترده از دولت – ملتها و کوچکتر و محدودتر از نرام جهانی با هویتی جهاانی
است .در چنین شرایطی صرف نرر از ویژگیهای شکلی یاد شده ،رسانه تمدنی نمیتواناد
بدون خصلت محتوایی تعریف شود .به نرر میرسد آنچاه ایان تماایز را از نرار محتاوایی
ایجاد میکند تعلق خاطر رسانه به تعهدات تمدنی معطوف به آن است .ما این تعلق خاطر
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را با مفهوم"عصبیت" ابنخلدون بیان میکنیب .به زعب ما این مفهوم با توجه به ریشههای
شرقی آن برای بیان آنچه در اینجا برای روح حاکب بر رسانه در نرر داریب ،از مفاهیب دیگر
گویاتر است .پیشتر در این باره سخن خواهیب گفت.
احیاء نظریه هنجاری در حوزه روابط بینالملل
سومین داللت مورد نرر مقاله ،تقویت نگاه هنجاری در نرریههای بینالمللای اسات.
این امر متعاقب سلطه نرریههای انتقادی صورت گرفت .به لحاظ تاریخی نرریاه انتقاادی
نخستین بار از سوی مؤسسه تحقیقات اجتماعی دانشگاه فرانکفاورت در دهاه  1980و در
نقد سرمایهداری و در سطح روابط بینالملل نیز در واکنش به سلطه دیدگاههای نوواقعگرا
و نولیبرالیسب (مبتنی بر پروژه روشنگری،خردگرایی) مطرح شاد(قوام .)192 :1384،نقاد
روشنگری و عقلگرایی در روابط بینالملل خاود را عمادتا باه شاکل نقاد سااختار نراام
بینالملل مبتنی بر زور و نیز نقد دولت محوری و بی نرمی و آشوب برخاسته از آن نشاان
داد .رابرت کاکس نخستین بار نرریه انتقادی را وارد روابط بینالملل کارد .ایان نرریاه از
چهار زاویه ساخت نرام بینالملل را مورد نقد قرار داد -1 :بحاثهاای فارا نرری(معرفات
شناسی و هستی شناسی)  -2نقد جریان اصلی در روابط باینالملال  -3توضایح بادیل از
روابط بینالملل -4امکان تحول در نراام و رواباط موجاود( مشایرزاده .)220 :1384 ،دو
محور اخیر به ویاژه باه فهاب بهتار موضاو مقالاه کماک مایکناد .کااکس تاالش کارد
نرریهپردازی انتقادی در توضیح روابط بینالملل را وجهی جامعه شناختی  -تاریخی بدهد
و از این رو با استفاده از روش ساختاری – تاریخی ،ریشههای تاریخی وضع کناونی رواباط
بینالملل را نمایان سازد .او در روش خود برخالف جریان اصلی کاه باه دولات و سااختار
داخلی آن توجهی ندارد ساخت تااریخی را مبتنای بار رابطاه متقابال ساه ساطح شاامل
سازماندهی تولید ،اشکال دولت و نربهاای جهاانی بررسای مایکناد و بار آن اسات کاه
هژمونی بینالمللی نیز ریشه در هژمونی داخلی دارد که در مرحلاه اول طبقاات اجتمااعی
مساالط آن را شااکل دادن اد و سااپس بسااط یافاات و باار کشااورهای پیرامااونی نیااز تااأثیر
گذاشت(مشیرزاده.)220 :1384 ،
بسط نرریه انتقادی در بطن خود به معنای احیاء مجدد دیدگاههای هنجاری سانتی
در نرام بینالملل بود .از نگاه هنجاری سیاست بین الملل در برگیرنده موضاوعات اساسای
هنجاری است که بشر در زندگی خود با آنها مواجه است موضوعاتی مانند نراب ،جنا و
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صلح ،عدالت و بیعدالتی ،حقوق بشر ،مداخله در حاکمیت دولتها ،حفظ محایط ،و البتاه
اخالق .نرریه هنجاری به این موضو میپردازد که فرد به عنوان یک شهروند(یا به عناوان
حکومت ،یا به عنوان ملت و جامعهای از دولتها) چه بایساتی انجاام دهاد هادف تئاوری
هنجاری نشاان دادن جایگااه اخالقای نهادهاا در برابار یکادیگر اسات(.قاسامی:1388 ،
 )171نرریه هنجاری روابط بینالملل در برابر تأکید پوزیتیویساتهاا بار"هساتهاا" ،باا
«بایدها» و آنچه "باید باشد" ،جهان چگونه باید نرب یابد و انتخااب هاای ارزشای توساط
تصمیبگیران سروکار دارد (.زرگر .)7 :1386 ،در تبیین اینکه رویکرد هنجااری چگوناه باا
روابط بینالملل مواجه میشود رابرت کاکس دو نو مواجهه را مشخص میکند -1 :نرریه
پردازی برای حل مشکل که در آن جهاان آنگوناه کاه هسات باا مناسابات اجتمااعی و
قدرت ،و نیز نهادهایی که این مناسبات را سازمان میدهند ،بدیهی تصور میشود و هادف
آن است که ضمن با برخورد مؤثر با علل مشکالت ،این مناسابات و نهادهاا بادون تالطاب
جریان و فعالیت داشاته باشاند -2.نرریاه انتقاادی کاه در آن محقاق باا بهارهگیاری از
مؤلفههای هنجاری ،از جهان موجود فاصله و نرب موجود را باه پرساش مایگیارد و نگااه
نهادها و مناسبات اجتماعی و قدرت را بدیهی نمایداناد(کاکس .)40-42 :1386،کااکس
خود این رویکرد را تبیین نرام جهانی به کار گرفته است .او با همین نگاه انتقاادی تمادن
را نوعی "تناسب یا تناظر میان شرایط مادی از یک سو و معانی بینا ذهنی" از سوی دیگر
تعریف میکند .این تعریف ،بیانگر آن است کاه از نرار کااکس چشابانادازهای متعاددی
نسبت به جهان ،و فهب های متفاوتی در مورد سرشت جهان ،و برداشاتهاای متفااوتی در
مورد واقعیت وجود دارد .در نتیجه تمدنهای مختلف "واقعیتهای" متفاوتی دارند و ایان
واقعیتها هستند که مستمراً در طول تاریخ متحول میشوند و تغییر پیدا مایکنناد .ایان
برخالف رویکرد متعارف و غالب ،به معنای پذیرش تناو دیادگاههاای معرفاتشناسای و
هستیشناسی است .به این ترتیب ،شناخت برای نرریهپردازان انتقادی در حاوزه معرفات
اجتماعی و انسانی نمی تواند منحصر به شناخت فنی باشد .بلکه در این میاان معناا نقاش
تعیین کنندهای دارد .لذا پدیده های اجتماعی ،تاریخی و منحصر باه فارد هساتند و معناا
دارند و این معنا نیز به شاکل تااریخی و اجتمااعی سااخته شاده است(قاسامی: 1388 ،
)170
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در جمعبندی این بخش میتوان گفت محور اصلی در دیادگاه هنجااری متااخر باه
نرام بینالملل ،متکی بر شکلگیری معناست و به گفتاه کااکس بار محاور "بینااذهنی"
شکل میگیرد که میان بازیگران نرام بینالملل به اشتراک گذاشته شده است .ایان معناا
امری تاریخی و برساخته است و از دورهای به دوران دیگر تحاول ماییاباد .در ایان میاان
آنچه برای درک نرام بینالملل از ساوی محقاق هنجاارگرا اهمیات دارد ناه سااختارهای
رؤیت پذیر و عینی ،که فهب درست از معناای بینااذهنیای اسات کاه سااختارهای بعضاا
رؤیت ناپذیر را نیز متناظر با آن شکل داده است .از ایان رو محقاق الزم اسات در مطالعاه
خود این مهب را در نرر بیاورد که در تبیین نرام بینالملل ساختهای معناایی متعاددی
وجود دارند که دالب در تحولاند و برای فهب آنها باید باه وجاوه تااریخی و معناایی توجاه
کرد .این ساخت های معنایی متعدد خود را باه شاکل هویات هاایی متکثار ملای نمایاان
میسازند که به گفته کاکس در یک فرایند تاریخی با شرایط مادی جهانی به تناساب و یاا
تناظری مطلوب اما برساخته نایل میشوند .در واقع از نرار کااکس سااخت جهاانی خاود
برگرفته از هویتهای متکثر کوچکتر است که نباید در تبیین و تحلیل از نرار دور بماناد.
به نرر میرسد این رویکارد در درجاه اول امکاان پاذیرش هویاتهاای متکثار در نراام
بینالملل و در درجه دوم شکلگیری هویتهای تمدنی را منطقیتر میساازد .بار هماین
اساس نیز میتوان گفت شکلگیری هویتهای متکثر معنایی و بیناالذهانی میان جواماع
مختلف سبب ایجاد هویتهایی بعضا گستردهتر از مرزهای ملی به شکل هویتهای تمدنی
میگردد .پذیرش و تبیین این تحول مستلزم پذیرش سطح تحلیل متفاوت در تراز تمادن
است.
سطح بحلیل بمدنی
اندیشمندان بسیاری تاکنون تمدن را به عنوان سطح تحلیال تحاوالت اجتمااعی در
نرر گرفتهاند.

20

این نو مطالعاات از نرار هاویتی و نیاز جغرافیاایی تحاوالت تمادنی را

 -20از جمله آنها آرنولد توین بی در اثر  12جلدی "مطالعه تاریخ" ،ویل دورانت در مجموعه 11جلدی
"تاریخ تمدن" ،پیتریم سوروکین در کتاب چهار جلدی "پویایی اجتماعی و فرهنگوی" ،اسووالد اشوپنگلر
درکتاب "سقوط غرب" ،فوکوتساوا یوکیشی درکتاب "نظریه تمدن در قرن  ،"19نوبر

الیاس در کتاب
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گسااتردهتاارین سااطح تحااوالت اجتماااعی (هااانتینگتن )47 ،1374 ،و مفهااوم تماادن را
مناسبترین واحد مطالعه برای تاریخ (ساوروکین )141 ،1377 ،دانساتهاناد .از هماین رو
هانتینگتن متعاقب افرادی چون توین بی اماا باا رویکاردی متفااوت ،مطالعاات آیناده بار
مبنای واحد تمدنی را روشی مؤثر در شناخت تحوالت پیش رو دانسته است (.هاانتینگتن،
 .)237-254 ،1380پاایش از هااانتینگتن برنااارد لااولیس مااورخ و مستشاارق آمریکااایی
نخستین بار از برخورد تمدنها سخن گفت و در این سطح به تحلیال رویادادها پرداخات.
21

اما در جهان اسالم شاید ابنخلادون تنهاا فاردی باود کاه نخساتین باار باه صاورتی

"روشمند" به تبیین وضعیت تمادنی اساالم پرداخات .هناری کیساینجر نیاز باه مانناد
هانتینگتن معتقد است در دنیای بعد از جن سرد شش قدرت برتر خواهناد باود کاه در
واقع درون پنج تمدن بزرگ هستند .براساس فرضیه او منبع اصلی برخورد در جهان نوین،
اساسا نه ایدلولوژیک و نه اقتصادی است بلکه شکافهای عمیاق میاان افاراد بشار ،شاکل
فرهنگی ( و تمدنی ) خواهد داشت( امیری.)23 :1374 ،
منرور از سطح تحلیل تمدنی در اینجا ،در نرر گرفتن تمدن به مثابه واحاد تحلیال
اجتماعی در سطح ملی و فراملی است .پژوهشگران برای تحلیل نرام بینالملل چند سطح
تحلیل را برشمردهاند :فردی ،نهادی یا فروملی ،ملی ،فراملی یا منطقهای و نرام بینالملل.
اما تحلیل تمدنی در تعریفی اولیه شامل فرایندی میشود که محقاق باا باه کاارگیری آن
تالش میکند پدیدهها و مؤلفههای نرام بینالملال را از ایان زاویاه ببیناد ،معناا بدهاد و
"فرایند متمدن شدن" ،الوین تافلر در کتاب های "موج سوم و شوک آیند " ،برنارد لوئیس در تقریبا اکرر
آثارش ،ساموئل هانتینگتن در کتاب" برخورد تمدن ها" و البته ابنخلدون در کتاب "مقدمه".
 -21لوئیس در سپتامبر  1990در مقاله ای با نام " ریشه های خشونت در اسالم " ضمن مروری بر نقاط
عطف تعامل اسالم و مسیحیت ،در بخشی از مقاله پس از اشار به اعتراض گسترد مسلمانان پاکستان به
انتشار کتاب سلمان رشدی در سال 1989و نیوز فتووای اموام خمینوی ( ر ) موینویسود  " :اکنوون بایود
مشخص باشد که ما با وضعیت و جنبشی فزایند از موضوعا

و سیاست ها و دولت هوایی کوه آنهوا را

ترغیب میکنند مواجهیم .این وضعیت چیزی کمتر از یک "برخورد تمدن ها" نیست ˚ امری شواید غیور
عقالنی؛ اما بی شک واکنشی تاریخی از سوی یک رقیب قدیمی برضد میراث یهودی ˚ مسیحی ماست"
(.)lewis,1990:60
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تجریه و تحلیل کند .بدیهی است این رویکرد بیش از هر چیاز در برابار دو رویکارد غالاب
کنونی یعنی سطح ملی و سطح تحلیل نرام بینالملل قرار میگیرد .به این معنا که ساطح
تحلیل تمدنی سطحی را فراتر از دولت هاا و در عاین حاال پایش از ساطح تحلیال نراام
بینالملل شامل میشود .آنگونه که از دیدگاه کاکس برمیآمد در سطح تحلیل تمدنی ناه
فقط مرزهای و محدودههای فضایی و جغرافیایی که ،معنا و تولیاد معناا نیاز مهاب اسات.
شاید رویکرد منطقهگرایی لیک و مورگان به درک بهتر این مسأله کمک کند .آنها با ارالاه
رویکرد تحلیل منطقهای از نرام بینالملل و با شاخص امنیتی ،شاش منطقاه(و ناه هماه
مناطق) اصالی و مهاب شاامل آمریکاای التاین ،کشاورهای اتحااد شاوروی پیشین،آسایا
پاسیفیک ،خاورمیانه ،آفریقا و آسیاسی جنو ب شرقی را برای تحلیل نراام باینالملال بار
میشمرند (.لیک و مورگان . )35 :1392 ،لیک و مورگان برای تحلیل این مناطق باه ساه
دیدگاه موجود اشاره میکنند .اول دیدگاهی کاه ماهیات ایان منااطق را جادای از نراام
بینالملل نمیداند و دولت ها در هر شارایطی ،رفتااری یکساان دارناد و باه هماین دلیال
مناطق هر چند کوچکتر از نرامهای جهانی هستند اما همانند آنها میباشند .منطقه یک
اصطالح است و واجد هیچ معنا و مفهاوم تحلیلای خااص و جداگاناه نیسات و مایتاوان
نرریههای تحلیلی هریک را برای دیگری هب به کار برد مانند منطقاه خاورمیاناه .دیادگاه
دوم اما هر منطقه را منحصر به فرد در نرر میگیرد .مثال خاورمیانه یا هار منطقاه دیگار
شبیه هیچ جای دیگری نیست .و آنچه کاه در اینجاا کاارا یاا نااموفق اسات بازتاابهاا و
پیامدهای محدودی بارای درک و فهاب منااطق دیگار دارد .لاذا هار تبیینای بایاد ویاژه
منطقهای خاص باشد .چون مفروضهها ،متغیرها و گزارههای مناسب در یک منطقاه وقتای
که درمنطقه دگر به کار میروند نا مرتبط یا اشتباه هستند .اما سومین رویکرد تقریبا حاد
واسط دیگر رویکردهاست .بر اساس این رویکرد تطبیقی ،مناطق بار رفتاار کشاورها تاأثیر
میگذارند و سطح تحلیل جداگانهای تشکیل میدهند و از نرر ویژگیهاا هاب باا یکادیگر
فرق میکنند اما نه براساس متغیرها بلکه از نرر ارزش و اهمیت هریاک از آنهاا .بناابراین
درحالی که خاورمیانه ،شرق آسیا یا امریکای التین به یک صورت قابل تحلیل هساتند اماا
آنها به طور قابل مالحرهای از نرر ویژگیهاا و خصیصاههاای مربوطاه باا یکادیگر فارق
میکنند .یک منطقه ممکن است از نرر ساختاری دو قطبی دیگری یک قطبای و ساومی
جند قطبی باشد( لیک و مورگان .)23-25 :1392 ،با اقتباس از این دستهبندی مایتاوان
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مسامحتا سطح تحلیل تمدنی را حد واسط تحلیل دولت محور و تحلیال نراام جهاانی در
نرر گرفت .یعنی نوعی نرب که میان نرب دولت  -محور و نرب مبتنای بار سااخت نراام
جهانی.این نرب بر پایه ارزشها و انگاارههاایی خااص و متفااوت از دو نراب دیگار ایجااد
میشود و تداوم مییابد .در این بین ممکن است با دو نراب دیگار مشاابهتهاایی داشاته
باشد که دارد اما ماهیت و نگرش و البته نرریه خاص خود را برای تحلیل داراست.
سطح تحلیل تمدنی مورد نرر در اینجا واجد ویژگیهای زیر است
خاصگرایی فرهنگی در برابر عامگرایی ایقتصادی
در سطح تحلیل تمدنی تأکیاد بار درک ماهیات مرکاب هویات تمادنی متشاکل از
هویتهای متکثر است .در این رویکرد به نقش هر یک از ملتهاا در شاکلگیاری تمادن
توجه بیشتری میشود .رونالد رابرتساون نویسانده کتااب " جهاانی شادن  :تئاوریهاای
اجتماعی و فرهن جهانی " با طرح ضرورت ایجاد جامعه شناسی جهانی در برابار جامعاه
شناسیهای ملی ،مهبترین واحدهای تحلیل با نگاه جامعه شاناختی را تمادنهاا معرفای
میکند و با این کار تالش میکند مطالعه تمدنی را به حاوزه مطالعاات علاوم اجتمااعی و
انسانی باز گرداند .از نرر او و برخالف نرریهپردازان جهانی شدن ،در نرار گارفتن فرایناد
جهانی شدن به مثابه یک کل واحد( عام گرایی ) مستلزم درک ساطحی دیگار از تحلیال
یعنی خاصگرایی( تأکید بر هویتهای ملی و سپس هویتهای تمدنی) است .رابرتسون به
طور مشخص با نقد نگاه صرفا اقتصادی والرشتاین به نراام جهاانی تصاریح مایکناد کاه
پرداختن به تمایزات تمدنی با توجه باه تااریخ آنهاا( فهاب جهاان باه عناوان یاک کال و
برداشتهای آنان از شیوه مشارکت تمدنها و جوامع در عرصه جهانی) ضاروری اسات .او
در واقع بر نقش فرهن و خصوصیات ملی و تمدنی و نیاز شایوه مشاارکت تمادنهاا در
نرریه نرام جهانی تأکید میکند .از نگاه او نرریاه نراام جهانی(والرشاتاینی) نمایتواناد
بدون توجه به گوناگونیهای موجود در آن به خوبی فهب شود و تنها این وضع است که به
تمدنها امکان میدهد تا هب از نرر تاریخی و هب در نگاه به وضاع کناونیشاان ،در ماتن
زمینههای وراتمدنی هویت خود بازشناسایی کنند( رابرتسون :1382 ،فصل هاای هفاتب و
هشتب)
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نگاه بمدنی بطبیقی
دیدگاه زمینهساز دیگر در این باره نگاه انتقادی ادوارد تیریاکیان باا عناوان "تحلیال
تمدنی تطبیقی" است  .از نرر تیریاکیاان "تحلیال نراام جهاانی" از نگااه والرشاتاینی و
22

"تحلیل جهانی سازی" مدلهایی مهاب بارای فراینادهای باین "فراجامعاهای" فاراهب
میکند .اما این فرایند بین جامعهای لزوما فرایند یا سطح جهانی شدن و یاا نراام جهاانی
نیست (جهان به مثابه یک کل آنگونه که والرشتاین میگفت) .بلکه تحلیل تمدنی پایش
انگارهای را قبول میکند که بر مبنای آن واقعیت کالن اجتماعی ˚ فرهنگی جهاانی خاود
دارای مقسوم علیههای جمعیای بزرگتر از دولت ˚ ملت و کوچکتر از کال یکپارچاه امار
اجتماعی ˚ فرهنگی در جهان است و این یعنی تحلیل تمادن .تیریاکیاان.)145 ،1395 ،
وجه تطبیقی در اینجا معطوف به تمایز شکلگیری تمدن دست کب میان اروپاا باا آسایا و
افریقاست .تمدن در آسیا و افریقا زودتر از اروپا حرکت خود را آغاز کارد اماا اروپاا دیرتار،
ولی زودتر به شکل نهایی خود رسید .تمایز در نو نگاه به طبیعت باود .در خاارج از اروپاا
محقق باید تأثیر کنشهای محیطی بیرونی بر انسان را مطالعاه کناد ولای در اروپاا علال
تعیااین کننااده"صاانعت و فعالیااتهااای فکااری" انسااان اساات (تیریاکیااان.)136 :1395،
بنیادگذاران رویکرد تطبیقی در جامعه شناسی تمدن افرادی همچون ماکس ویار ،پیتاریب
سوروکین ،امیل دورکیب ،نوربرت الیااس و در ساالهاای اخیار نیاز ساامولل هاانتینگتن
هستند .نگاه تطبیقی به تمدن بر آن است نمونههایی از تمادن بیارون اروپاا را بیاباد کاه
قابلیت الگودهی و رقابت با تمدن غربی را در بطن خاود دارا باشاد .جناوب شارق آسایا و
پیشرفتهای درخشان فرهنگی و صنعتی ببرهای آن و نیز تمادن اساالمی و کنفوسایوس
به ویژه در وجه فرهنگی نمونههایی از این دست هستند .آنچه در این نگااه محوریات دارد
لحاظ کردن امور تمدنی در مدیریت مشترک امور انسانی است .لذا بدیهی اسات کاه نگااه
اروپا محوری و غیریت ساز تیریاکیان در اینجا مورد تأیید نیست .در نگاه تطبیقی سهب هر
فرهنگی در تمدنهای جهانی محفوظ است و نگاه استیالطلب در این بین جایی ندارد.

22- Trans-societal

بمدن نوین اسالمی بر بستر رسانه بمدنی گذار از رسانههای دولت محو.ر111 //

هویتهای ملی؛ عامل بحول آفرین
اشاره شد که از جمله موضوعات مورد توجه نرریه انتقادی آن بود که دریاباد چارا و
چگونه دولتها به عنوان کانونی اصلی وفاداری و به عنوان یک نرام سرزمینی که دیگاران
را از شمول خود حذف میکند شکل گرفت و تا چه حد امکان تحول در آن است .کااکس
نیز هدف اصلی مطالعات بینالمللی را زمینهسازی ایجاد جهانی متنو و کثرتگرا میداناد
و برای رسیدن به این هدف بر این موارد تأکید میکند :مطالعه تمادنهاا ،جامعاه مادنی،
سپهر زیستی و انسجام اجتماعی که از این میان مطالعه تمادنهاا و جامعاه مادنی و نیاز
انسجام اجتماعی برای بحث ما حالز اهمیت است .کاکس مطالعه تمدنها را از جهت لازوم
فهب و حفظ تنوعات انسانی مهب میداند .منرور از جامعه مدنی از نیز حوزهای مساتقل از
دولت و قدرت اقتصادی است که به دنبال اعمال کنترل بر ایان دو اسات و عرصاه رقابات
نیروهای اجتماعی محسوب میشود .گرامشی و پیروانش بر شکلگیری یک جامعاه مادنی
در سطح جهانی که ناشی از فراملی شدن نیروهای اجتماعی و نهادهای فراملای خصوصای
و عمومی است تأکید میکنند .انسجام اجتماعی نیز از طریق تقویت نهادهای جامعه مدنی
ایجاد میشود(مشیرزاده .)223-236 :1384 ،به نرر میرساد نکتاه اصالی در اینجاا ایان
است که انسجام اجتماعی ،عنصری است که ابنخلادون هاب از آن باه عناوان عصابیت و
ماکیاولی به عنوان فضیلت یاد میکرد .ویژگی بارز چناین وضاعیتی از نگااه کااکس غلباه
"اخالق مسئولیت" است که در برابر اخالق صدقهای قارار مایگیارد .باه بیاان لینکلیتار
( )1997حاکمیت اخالق مسئولیت زمینهساز شکلگیری نرام جهانی سیاسی میشود که
از دولت فراتر میرود و از همه سوژههای انسانی حمایت میکند ،منافع فاردی را کمرنا
میکند و گسترش سخاوت بشری فراتر از مرزهای دولتی معطوف به همه جهاان را بسات
میدهد .از نرر او این وضعیت سبب شکلگیری اجتما بشریت میشاود کاه در آن هماه
مردم وفادری اولیه خود را معطوفش میسازند(مشیرزاده )219 :1384 ،کاکس در واقاع از
لزوم شکل گیری هژمونی متقابال نراام باینالمللای ساخن مایگویاد اماا چاون امکاان
شکلگیری آن را خود نیز بعید میداند شکلگیری آن را در داخل جوامع جستجو میکند
نه در سطح بینالملل .به این ترتیب که ایجاد تغییر در نرب بینالملل از طریق بلوکهاای
تاریخی جدید در سطح ملی امکان پذیر است(سیف زاده)450 :1386 ،
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نگرش هابر ماس نیز به عنوان چهره شاخص نرریه انتقادی وجهی دیگر از بحاث ماا
را حمایت میکند .او در چارچوب رویکرد انتقادی با طرح مفهوم "زیست جهان" متشاکل
از تفاسیر و تجارب جمعای و مشاترک میاان افاراد باه مثاباه عرصاه ای پیشااتاملی

23

را

ظرفیتی میداند برای نهاد سازی با هدف حمایات بیشاتر از زنادگی و ارتباطاات روزماره
مردم بایکدیگر .قصد هابرماس از تأکید بر خصلت پیشاتاملی این جهاان تأکیاد بار وجاود
تعدد و تفاوتهای فرهنگی است که با یکدیگر زیست متعامالنه دارند و در عین حال هنوز
آلوده به ساختارهای مسلط و هژمونی نرام جهانی نشدهاند .او این عرصه را نه اقتصاادی و
سیاسی که فرهنگی – ارتباطی میداند .آنچه این دیادگاه هابرمااس را بارای دیادگاه ماا
معنادار میکند نگاه به این عرصه به مثابه فرصتی ماقبل نرام جهاانی و عقالنیات ابازاری
حاکب است که در آن افراد و ملت ها قادرند بنا به مقتضیات ان را شکل دهناد .هابرمااس
حراست از این عرصه را نیز بر عهده نهادهای برخاسته از همین جهان میداند (سیف زاده،
)449 :1386
عصبیت ابنخلدونی ،بنیادی برای نظم بمدنی
اشاره شد که مطالعات روابط بینالملل به ویژه از ده هشتاد شاهد توجهی دوبااره باه
نرریه دولت بوده است .پژوهشگران در این گرایش همچناین در کناار وجاوه باینالمللای

دولت به ابعاد اجتماعی و نحوه ارتباطش با جامعه توجه کردند.

24

مهبتارین ویژگای ایان

بازگشت انکار شیوه مسلط نگاه به دولت و متقاابال در نرار گارفتن جنباههاای اجتمااعی
دولت به ویژه ارتبا آن با جامعه مدنی اسات .از ایان نرار رابارت کااکس باا فارارفتن از
مفهوم جغرافیایی دولت و توجه به رابطه شکل دولت با سااختارهای گساترده فرهنگای و
23- pre-reflective
 -24بحری خوب از موافقان و مخالقان این دیدگا در منابع زیر آمد است :
- Bringing the State Back In(1985) .Edited by Peter B. Evans, Dietrich
Ruesschemeyer, Theda Skocpol. Cambridge University Press.
- Bringing the State Back In, Kicking the State Back Out�Reconstructing the
Identity of the Discipline of International Relations? By: JOHN M. HOBSON.
Journal of the Nordic International Studies Association Vol. 37(4): 437˚ 444.
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اقتصادی و خارج کردن آن از مفهومی واحد و مجرد ،از پیشگامان این تغییر گرایش است.
موضو اصلی در برداشت کاکس از روابط بینالملل این است که دولتها دارای شکلهاای
گوناگون تاریخی هستند ،و دارای ابزارهای مختلف اجرایای ،تنرایب ،اجباار و همگرایای و
همچنین برخوردار از بلوکبندی تاریخی کاه محتواهاا و محادودیتهاای عمال دولات را
مشخص میسازد .دیدگاه کاکس تصویری از یک دولت دارای استقالل را نشان میدهد که
از یکسو تحت تأثیر نیروهای اجتماعی داخلی (بلوکبندی تاریخی) است و از ساوی دیگار
تحت تأثیر نرام جهانی قرار دارد .او مینویسد :دولتها در عمل خویش دارای انادازهای از
استقالل هستند...اما این استقالل توسط شرایط داخلی و خاارجی محادود مایگاردد .باه
عبارت دیگر دولت استقالل خود را درون ساختاری اعمال مینمایاد کاه توساط تااریخش
ساخته شده است .جنبه داخلی این ساختار مربو به بلوکبندی تاریخی دولت مایشاود.
جنبه خارجی آن از یک سو به شیوه محدود شدن انتخاب های دولات باه وسایله شارایط
نرامی و مالی جهانی و از سوی دیگر به میزان نفوذ نیروهاای طبقااتی خاارج از مرزهاای
دولت بر بلوک بندی تاریخی آن مربو میشود(مشیرزاده.)218-219 ،1383 ،جیمز روزنا
این نگاه کاکس را وجهی از تبیین حکمرانی بدون حکمران در سیاست جهانی میداند کاه
بر مبتنی بر نوعی"بیناالذهانی" است .از نرر او کاکس بر اساس نوشتههاای ابانخلادون
چارچوبی را برای ساختارشکنی هستی شناختی زمان "حالِ در حال گذر"

25

تهیاه کارده

است که به درک فراتاریخی و پدیدارشناختی نربها ،نهادهاا و سااختار کماک مایکناد(.
)Rosenau,1992, 26
کاکس در توضیح اینکه چرا از چارچوب فکری ابنخلدون برای تبیین نراام جهاانی
بهره میگیرد با اشاره به سیالیت بینادهای هستی شناختی نرام جهانی ،به مشاابهت دوره
و زمانه ابنخلدون با وضع کنونی تأکید میکناد .ابانخلادون از حیاات و دگرگاونیهاا و
واگرایی و انحطا ساختارهای سیاسی و اجتماعی دوران خود در برابر گذشتهِ باشکوه و باا
ثبات ،آگاه و در صدد بود با فهب منطق آن از میان رویدادهای تاریخی ،رهنمودهایی بارای
عمل بیابد .کاکس مایگویاد ناو عمکارد او مایتواناد بارای دوران ماا نیاز ماؤثر باشاد
( )Cox,1992, 136چون مدل تفکر ابنخلدون برای تبیاین نراب جهاانی کناونی از دو
25- Passing Present
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جهت سودمند است  :اول فهب تمدن اسالمی امروز در کناار تمادن غربای ،دوم ترسایب و
تحقق نرب جهانی آینده( .)Cox,1992, 147هر چند کااکس نیاز باه مساامحه مساأله
ابنخلدون را دولت برمیشمرد اما بر آن است که از میان مراحل اصلیای که ابانخلادون
برای حیات تمدنها برمیشمرد(ظهور ،بلاوغ و انحطاا ) دولات فقاط مرحلاه بلاوغ آن را
شامل میگردد .از نرر کاکس اینکه ابنخلدون تاالش مایکناد ماهیات تحاول دولات را
اینگونه درک کند مانند تالش امروز اندیشمندان برای فهب نرب پساوستفالی است و ایان
خود شباهت مضاعف کار او با کار معاصران است.)Cox,1992, 148 (.
کاکس با اشاره به نقش پیامبر در جامعه اسالمی از نگاه ابانخلادون ،مفهاوم نباوت
( )Prophesyرا به دیگر مفهوم بنیادی او یعنی "عصبیت" پیوند میزند .عصبیت مفهاوم
26

پر مناقشهای است که بعضا از سوی برخی مانند فرانتز روزنتال اما نارساا باه" احسااس
27

گروهی " معنا شده است .اما از نررکاکس عصابیت شاکلی از همبساتگی هماهنا

باا

گااذار از ساااخت باای طبقااه بااه ساااختار طبقااهای اساات .بااه نراار او عصاابیت نااوعی از
بیناالذهانی

28

است هب معطوف به بنیادگذاری دولت و جزلی خالق بارای دوران بحرانای

توسعه کنونی( .) Cox,1992, 153باه گفتاه کااکس اساالم باا توجاه باه اتکااء آن بار
وحدانیت ،با ایجاد بنیادی اعتقادی و ایدلولوژیک سبب شاکلگیاری چناین روحیاهای در
میان طوایف و قبایل شده است .به عبارتی وحادت سیاسای قبیلاه از یاک ساو ریشاه در
باورمندی به وحدانیت و از سوی دیگر روحیه وحدت و همبستگی قبیله دارد کاه یکادیگر
را تقویت میکنند(  .)Cox,1992, 154بنابر این در چارچوب ذهنی ابنخلدون عصبیت
به مثابه بیناالذهانی شر ضروری برای ایجاد شکلی برتر از هستی جمعای یعنای دولات
است .و نیز وحدانیت توام با آن ،نیروی بالقوه کامل برای بنیادگذاری نرمی جهانی اسات.
از نرر کاکس عصبیت ابنخلدونی در واقاع باه مثاباه بنیااد سااختارهای سیاسای دولات
است( )Cox,1992, 155و لذا آنچه را ابنخلدون به صراحت نمیگویاد اماا مایتاوان از
کالم او استنبا کرد امکام وجود گزینههایی از جهانهای بیناالذهانی اسات کاه قادرناد
26- Franz Rosenthal
27- group feeling
28- intersubjectivity
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بدون از دست دادن منطق درونی و پویایی خود و بدون آنکه یکی با اتکاء به عصبیت خود
برای جذب دیگران و سلطه بر آنها تالش کند همزیستی داشته باشند و این همان امکاان
ایجاد دنیایی پساهژمونیک در آستانه قرن بیست و یکب است(.)Cox,1992, 159
کاکس در پایان نوشتهای درباره ابنخلدون به امکاان ایجااد کاالن جواماع متماایز،
پررونق هر یک با انسجام و همبستگی خاص خود میپردازد که بر بیناد ناوعی همزیساتی
فرا ˚ بیناالذهانی( )supra-intersubjectivityقرار دارند .این بیناالذهانی برتر نااگزیر
از تأمین اصول همزیستی بدون سازش ضروری تفاوتها در هادف اسات .همچناین بایاد
میزانی از هماهنگی مدارهای کالن جوامع متفااوت را فاراهب کناد .از نرار او ایان فارا ˚
بین االذهانی مدلی برای آینده است که در آن تمایزات به سوی وحدتی نوین در شکل یک
هژمونی جهانی جدید ادغام میشوند(.)Cox,1992, 159
آنچه تا اینجا گفته شد تبیین زمینههای استدالل بارای مباحاث بعادی اسات .ایان
زمینهها بیانگر شاخصهایی هستند که قرار است چارچوبهای امار رساانهای را در قالاب
عملکردهای رسانه در تراز تمدن و در اینجا در تراز تمدن اسالمی شکل بدهناد .در واقاع،
امر رسانهای به مثابه امری وجودی"شخصیت تمدنی "

29

خصلتهایی را داراسات کاه آن

را از آنچه تاکنون بوده متفاوت میکند .از این رو ضروری است مجموعاههاای درگیار امار
رسانه در تراز تمدنی نگاه خود را با شرایط نوین منطبق کنند.
رسانه بمدنی؛ ویزگیها و جهتگیریها
برآیند شاخصهای عملکرد رسانه در بستر تمدنی بر اساس آنچه تاکنون گفتاه شاد
اجماال مواردی از این دست است :نگاه به امر رساانهای باه مثاباه اماری وجاودی ،تعامال
فراملی با دیگر ملیتهای واقع در یاک تمادن ،توجاه باه معناساازی مشاترک ،تقویات و
حمایت از تنو و تکثر هویتهای فرهنگی در بساتر تمادن ،ابتنااء بار بنیادهاای وحادت
بخش تمدنی ،در نرر گرفتن پیشینه تنوعاات فرهنگای ،برناماهریازی بارای شاکلگیاری
 - 29نگارند در مقاله ای دیگر مفهوم شخصیت تمدنی را و بایسته های آن را تبیین کرد است .نک به :
رسانهها و تمدن نوین اسالمی ؛ از گفتمان سازی توا کمپوین( پوویش) فراگیور رسوانهای  .در  :مجموعوه
مقاال

نخستین هفته علمی تمدن نوین اسالمی .اسفند .1394
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بیناالذهانی تمدنی و زمینهسازی برای ایجاد هژمونی جدید تمدنی فارغ از یکدست سازی
و معطوف به آرمان تمدن .ادامه مقاله با تبیین مفهوم رسانه تمادنی و عصابیت رساانهای
بیشتر به این موضو میپردازد.
یقلمرو جغرافیایی رسانه بمدنی
منطق تاریخی در تحلیل رویدادها ،فرایندی تاریخی را بارای تحاوالت بیاان ترسایب
میکند .پژوهشگران نیز در مطالعه تحوالت رسانه از نگاه فنی بر این نررند که رسانهها در
جغرافیای زمانی و مکانی خاص ظهور یافتهاند و لذا تعامالتی متناسب با شارایط محیطای
در پیش گرفتهاند .بر اساس همین منطق میتوان تکامل رسانهها همپای تحول دولتها را
ترسیب کرد:
دولتهای محلی :رسانههای محلی(رسانه با پوشاش محادود جغرافیاایی ˚
فروملی )
دولتهای ملی  :رسانههای ملی(رسانههای معطوف به مرزهای سرزمینی )
موجودیتهای منطقهای و فرامنطقهای متاأثر از همگرایایهاای سیاسای-
هویتی  :رسانه هاای منطقاهای(شابکههاای تلویزیاونی و یاا اتحادیاههاای
رسانهای با پوشش منطقهای و فرامنطقهای )
نرام جهانی :رسانههای جهانی(سازمانهاای رساانهای باا ظرفیات تولیاد و
پخش جهانی تلویزیونهای ماهوارهای و البته اینترنت و رسانههای مبتنای
بر وب ).
به نرر میرسد در این میان جای رسانههای تمدنی خالی است .
استدالل ما در اینجا ریشه در دیدگاهی دارد که معتقد است تمدنها مناسابتتارین
واحدهای تحلیل در مطالعاات متاأخر باه ویاژه در حاوزه جهاانی شادن هساتند .برخای
نویسندگان سه نسل اندیشمندان علوم اجتماعی که تمدن را به متأخرترین ساطح تحلیال
اجتماعی تبدیل کردند شناسایی میکنند .در نسل اول افرادی چون ماکس وبار باا بحاث
درباره ویژگیهای مدرنیته غربی و دروکیب با بحث درباره امکان تحاول جامعاه از انساجام
مکانیکی به انسجام ارگانیکی آنهب در تمدن غربی قرار دارناد .نسال دوم را افارادی مانناد
پیتریب سوروکین و مطالعات او درباره تمدن غارب و زیار سااختهاای آن و نیاز ناوربرت
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الیاس و مطالعاتش درباره فرایند تمدنی شدن و ارتباا آن باا موضاو خشاونت تشاکیل
میدهند .اما درنسل سوم نر ریاه پردازانای مانناد آیزنشاتات و هاانتینگتن باه پیشابرد و
انسجام بیشتر این سطح تحلیال توجاه کردناد .آیزنشاتات باا مطالعاه دربااره مسایرهای
چندگانه مدرنیته و نقد دو گانه مدرنیتاه در غارب و سانت در منااطق غیار غربای ،و نیاز
هانتینگتن با مطالعه درباره نرب آینده جهان که شامل نرب تمدنی هب میشد(و بی نرمی
آن نیز ریشه در مواجهات تمدنی داشات) توانساتند در قطعیات نرابهاا و تعاارضهاای
ایدلولوژیک نرب مبتنی بر تضاد دولت ˚ ملتها تردیاد وارد کناد(تیریاکیان-46 :1395 ،
 .)139از این نرر آنها ضمن تغییر سطح تحلیل ،نگاه متفاوتی را هب به ماهیت تعاامالت و
نیز تعارضات بسط دادند .از نگاه آنها پس از عباور از ساطح تحلیال منطقاهای و پایش از
پرداختن به سطح تحلیل جهانی( ه مثابه یک کل واحاد) از ساطح تحلیال تمادنی نبایاد
غفلت کرد .این سطح از تحلیل بیانگر وجود رویهها و جریانهایی است که خود مایتواناد
بر فرایندهای جهانی تأثیرگذار باشد .لذا شکلگیری نرام جهانی مطلوب درگارو شاناخت
جریانهای اصلی در سطح تمدنهاست .بدیهی است این سطح تحلیل طیفی از جریاانهاا
را از سیاسی ˚ هویتی گرفته تا اقتصادی ،فرهنگی ،دینی و ایدلولوژیک در بر میگیرد.
یقلمرو مهنایی رسانه بمدنی
مقصود در اینجا ماهیت عملکرد رسانه و محدوده معنایی آن در رویکرد تمدنی است.
تمدنها در طول تاریخ امری مجرد و بدون تأثیرپذیری نبودند .تأثیر وتأثر تمادنی نیاز باه
علت ماهیت غالب فرهنگی آن عموما امری تدریجی ،فراینادی باوده و باه شاکل طبیعای
تحقق مییافته است .در این معنا اجبار و تحمیل در تعامالت تمدنی چندان نتیجه بخاش
نبوده است .آر.جی.کالینگوود فیلسوف انگلیسی زماانی در ابتادای دهاه  1940در تعریاف
تمدن به سه مؤلفه تمدن اقتصادی ،تمدن اجتماعی و تمدن حقوقی اشااره کارده باود .او
بازار را قلمرو تمدن اقتصادی دانست اما نه در معنای صرف جستجوی پول(که البتاه جازو
آنهب بود) بلکه "جستجوی متمدنانه ثروت" تعبیر نمود .از نرر او ایان هادف از دو مسایر
محقق میشود .اول مبادله متمدنانه یعنی بدون اجبار و سلطه دوم تولید متمدناناه یعنای
تولید تخصصی و مبتنی بر اندیشه ورزی(به نقل از باودن باودن .)49 :1395 ،او در توضیح
دو مؤلفه دیگر تمدن برهمین سیاق نیز بر لزوم توجه به قوانین و اصولی مانند نبود اجباار
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و سلطه ،تفکر و اقنا  ،کنش جمعی ،انصاف ،عدالت ،اخاالق ،و قاانون(در هماه وجاوه آن)
تأکید میکند.
به همین سیاق شانیت کار رسانه در تراز تمدن ،توجه به اصاول و قاوانین و الزاماات
بنیادینی است که سبب تسهیل حرکت تمدن میگردد و مانع آن نمیشود .از این نگاه ناه
فقط هدف کار رسانه در تراز تمدن باید متمدنانه باشد بلکه شیوههای نیل به آن نیاز بایاد
متمدنانه در نرر گرفته شود .شاید بتوان با کمک تعابیر وباری آن را "رساانه معطاوف باه
تمدن" توصیف نمود .کالینگوود در همان سخنرانی تأکید کرد :تمدن فرایندی است بارای
نزدیک شدن به وضع ایده آل" (به نقل از باودن .)50 :1395 ،عملکرد رسانههاا در عرصاه
تمدنی یعنی تالش برای نیل به وضعیت ایدهآل .وضعیت ایدهآل تمدن متناسب با ماهیات
هر تمدنی قابل تعریف است اما در اینجا به معنای توانمندساازی جمعای باه منراور اداره
خود تحت نرامی از قوانین و قواعد معین است .با این وصف ،رساانه تمادنی ،معطاوف باه
الزامات تمدنی در چارچوبهای مشخص است .الزاماتی که نه فقط در غایات ،در شیوهها و
راهبردها و نیز مبتنی بر چارچوبهای محتوایی معاین نمایاان مایگاردد .کاار رساانهای
متمدنانه ،معطوف به غایات و آرمانهای متمدنانه مبتنی بر واقعیات موجاود اسات .حتای
مالحرات روزمرگی آن نیز توأم با دغدغه غایات تمدنی شانیت مییاباد .بادیهی اسات در
مسیر نیل به تمدن نوین اسالمی ،رسانهای متمدنانه است که مبتنی بر شاخصهایی باشد
که تاکنون از سوی نرریهپردازان و پژوهشگران برای برنامهریازی و کاار رساانهای تادوین
شده است .مواردی مانند کنشپذیری جمعی و تعامل ،انصاف ،عدالت ،امید ،اخالق ،آگاهی
بخشی ،اقنا و قانون و مانند آنها.
عصبیت؛ روح حالم بر رسانه بمدنی
از نگاه این مقاله اصلیترین وجه کار رسانه تمدنی در تراز تمدن ناوین اساالمی،غلبه
عصبیت بر آن است .این مفهوم نیازمند توضیح است .ابنخلدون متفکار مسالمان تونسای
قاارن هشااتب ،بااا اباادا مفهااوم "عصاابیت" در واقااع نزدیااکتاارین مفهااوم را باارای درک
پویاییهای قدرت در فرایندهای حکمرانی سرزمینهای اسالمی به ویاژه در شامال افریقاا
اراله کرد .به تدریج اندیشمندانی در سرزمینهای اسالمی و غربی با پی باردن باه اهمیات
کلیدی این مفهوم در درک تطورات جوامع اسالمی ،به ارالاه تعاابیر خاود از ایان مفهاوم
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محوری پرداختند .ابن خلدون در کتاب مقدمه تعریفای واضاح و روشان از عصابیت ارالاه
نکرده است بلکه به صورت تدریجی و در روندی تکااملی هار باار وجاوهی از ایان مفهاوم
کلیدی را تبیین کرده است .در کنار اشارات متعددی که ابنخلدون به این مفهوم میکناد
و نیز تعابیر سایر شارحان ابنخلدون میتوان گفت آنچه محوریت دارد قرابات ،پیوساتگی
و رابطه تنگاتن این مفهوم با عنصر قدرت و ساخت قدرت است" :ریاست جز باه وسایله
قدرت و غلبه به دست نمیآید و غلبه هب چنانکه یاد کاردیب تنهاا از راه عصابیت حاصال
میشود"(مقدمه .)249 ،صرف نرر از تعابیر متعددی که از این مفهاوم شاده اسات

30

باه

نرر میرسد آنچه در کتاب "فرهن علوم اجتماعی" در این باره آماده اسات باه معناای
مورد نرر ما درباره عصبیت رسانهای نزدیک تار باشاد .در ایان کتااب معناای ماورد نرار
ابنخلدون از عصبیت چنین است :
عصبیت پیوند و همبستگی بین انسانهاست ،این همبستگی در معنای خاص ناشای
از خویشاوندی است و بر نسب متکی است اما در معنای عام هر نو پیوند ناشی از ملک و
عقیده را در بر میگیرد.
عصبیت میتواند در همه جا وجود داشته باشد اما به زعاب ابانخلادون ایان قبایال
بدوی و روستانشینان هستند که عصبیت آنها قویتر است( ساورخانی.)337 :1367 ،

 -30تعابیر متعدد از عصبیت را میتووان در ایون منوابع مطالعوه کورد :طباطبوایی ،سوید جوواد()13799
ابنخلدون و علوم اجتماعی  .تهران  :نشری نی ؛ آزاد ارمکی ،تقی ( . )1374اندیشه اجتماعی مسلمین .
تهران  :انتشارا

سروش؛ روزنتال ،اروین.آی  .جی (  .)1394اندیشه سیاسی اسالم در سد های میانی .

تهران  :نشر قومس .شیخ ،محمد علی (  . )1372پژوهشوی در اندیشوه ابونخلودون  .تهوران  :انتشوارا
دانشگا شهید بهشتی؛ ایوال ،کوست (  . )1363جهان بینی این خلدون  .ترجمه مجید مظفوری  .تهوران :
شرکت سهامی انتشار؛ مهدی ،محسن ( .)1372فلسفه تاریخ ابنخلدون  .ترجمه مجید مسعودی  .تهران :
انتشارا

انقالب اسالمی ؛حسین ،طه (  )1382فلسفه اجتماعی ابنخلدون  .ترجمه امیر هوشنگ دانایی .

تهران  :موسسه انتشارا

نگا ؛ صادقی فسایی ،سهیال(  )1379بررسی جامعوه شوناختی تئووری نحطواط

ابنخلدون  .تهران  :انتشارا

میرکبیر؛ اطهری ،سیدحسین (  )1378کالبد شکافی زوال و انحطاط سیاسی

از دیدگا ابنخلدون و ماکیاولی  .تهران  :انتشارا

بقعه.
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آنگونه که ساروخانی بیان میکند عصبیت همبستگی بین افاراد اسات و در معناای
عام هر نو همبستگی ناشی از ملک و عقیده را شاامل مایشاود .همچناین در هماه جاا
می تواند وجود داشته باشد .پس محدود به زمان و مکان و یا کنش خاصی از انسان نیست.
بشیریه هب در کتاب "انقالب و بسیج سیاسی"عصبیت را مرتبط با قدرت سیاسی میداناد
که ریشه آن در همسبتگی جمعی است " :عصبیت اراده جمعی معطوف باه قادرت اسات
که مبتنی بر نوعی از همبستگی است که قوت و زوال دولتها باه قاوت و زوال آن بساته
است" ( بشیریه .)108 :1372 ،این برداشت نیز به منرور خود ابنخلدون نزدیاک اسات.
چه ابنخلدون نیز عصبیت را امری ثابت نمیداند بلکه با قوت و ضاعف آن ،دارنادگان آن
نیز دچار قوت و ضعف میشوند (شیخ )106 :1371 ،به عبارتی برهههاایی از تااریخ یاک
ملت که شاهد اوج آن هستیب حاصل مراقبت از عصبیت است و بارعکس دروههاای زوال
نشانه غفلت و پاسداری نکردن از این عنصر حیاتی است .و البته از نگاه ابنخلدون بادیهی
است دولت اگر مشتمل بر گروههایی باشد که عصبیت متفاوت دارند از تجاانس و یگاانکی
کب بهره خواهد بود و دچار اغتشااش خواهاد شد(شایخ .)106 : 1371 ،از منرار مطالعاه
حاضر به نرر میرسد مسامحتا تعبیر ناسیونالیسب نیز مقصود را برساند .یعنی عصبیت باه
مثابه عامل وحدت بخش و متحد کنندهای است که از لحاظ روانی و تااریخی افاراد را باه
هب پیوند میزند و باعاث یکادلی و یکرنگای آنهاا مایگاردد .زیارا کاارکرد ناسیونالیساب
وحدت گرا جز این نیسات کاه افاراد را در رسایدن باه هادف مقدرشاان متحاد و یکادل
سازد(.رسایی به نقل از اطهری )77 :1378 :عصبیت به مثابه عامل وحدت بخش همزماان
میتواند عاملی برای آنچه ابن خلدون "عمران" مینامد باشد .یکی از تمایزات بزرگ انسان
بر جانوران دیگر ،همکاری است یعنی باهب سکومت گزیادن و بااهب کاارکردن و نیازهاای
یکدیگر را با کار عمومی برآوردن .معنی عمران همین است (مقدمه  )77 :محسان مهادی
همین معنا را مد نرر دارد و در این باره عصبیت را علت نخستین دگرگونیها وجنابشهاا
پس از شکلگیری عمران میداند که دولت نیز به واسطه آن قاوام و دوام میاباد .عصابیت
در این تعبیر نخستین سببی است که پایداری شیوه زندگی ،رساوم و قاوانین یاک گاروه
اجتماعی را تعیین میکند(.مهادی )328-330 :1373 ،ناصایف نصاار از دیگار شاارحان
اندیشه ابنخلدون نیز عصبیت را وجه همبستگی اجتمااعی مایداناد":اهمیات هبساتگی
اجتماعی نسبی (عصبیت) در اندیشه ابنخلدون بی چون و چراست" (به نقال از اطهاری،
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 .)77-78 :1378طه حسین عصبیت را در نرر ابنخلادون جاوهر اصالی قبیلاه و عامال
تشکیل دولت و دگرگونیهای آن میداند(حسین 113 :1382 ،و )127و در عین حال بار
آن است که از نگاه ابنخلدون عصبیت در کنار عامل "فضلیت" میتواند کاار ویاژه خااص
خود را محقق کند .در واقع فضایل و اخالقیات شر ضروری برای بقاء اجتما است .ایان
اخالقیات که بنیاد آن در دین است ناه ویژگای رهباران ،کاه ویژگای افاراد اجتماا نیاز
هست(.حسین .)127 :1382 ،برخی پژوهشگران هب آن را هماهنگی سرزمینهای دولتای
و همکاری افراد معنی کردهاند که اماروزه معنای انساجام اجتمااعی و رواج گروهای از آن
مستفاد میشود(.شیخ .)103 : 1371 ،عصبیت از ریشه عصبه باه معنای خویشاان پادری
است ولی ابنخلدون آن را در معنی وسیعتر به کار برده و آن را مهابتارین عامال تبیاین
تحوالت اجتماعی میگرداند .نوعی اشتراک اعضای دولت در کارها و همسودی و همفکری
آنان ( شیخ :1371 ،ص  .)104مراد ابنخلدون از اشتراک نسب(عصبیت) مفهاوم محادود
همخونی نیست بلکه آن را بر هب سوگندی و هب پیمانی نیز شامل میگرداند(.شیخ1371،
 .)105 :باید دانست که در چنین فرهنگی برخی افراد متعلاق باه یاک نساب در خانادان
دیگری داخل میشوند و این امر از راه خویشاوندی یا هب سوگندی(حلف) یا هاب پیماانی
(والء) ممکن است روی دهد(.شیخ )105 : 1371 ،در این موارد در نتیجه تعمیب عصابیت
جامعه بر افراد تازه وارد آسایش افراد تازه وارد تأمین میشود .در نهایت اینکاه عصابیت از
نگاه ابنخلدون وجه دینی هب دارد .یعنی هر دعوتی که باید به وسیله آن عماوم ماردم را
هبرأی کرد ،ناچار باید متکی به عصبیت است(شیخ .)107 :1371 ،با این تعبیار عصابیت
از نگاه ابنخلدون امری جدای از دین و دینداری نیست و همپای آن تغییر میکند .تغییار
در دینداری البتاه سابب تغییار در عصابیت خواهاد شاد و برعکس(شایخ.)1371:108 ،
عصبیت در کنار دینداری در نگاه ابنخلدون از اصلیتارین عوامال تاداوم و ثباات جواماع
است و غفلت از آن نیز سبب تضعیف قدرت عصبیت و نیز قدرت دولت خواهاد شاد .کاار
رسانهای در تراز تمدن اساالمی نیاز خاارج از ایان چاارچوب معناا نادارد .کاار رساانهای
متمدنانه در اینجا امری است که سبب همبستگی و پیوناد میاان هابکیشاان مبتنای بار
دینداری و بنیادهای مشترک اعتقادی بشود .روح عصبیت متوجه گستره وسیع مخاطباان
نه فقط در جغرافیای گسترده هبکیشان ،که در قلمرو معنا نیز معطوف به معانی ،غایاات و
وجوه متمدنانه ای که در تراز تمدن نوین اسالمی تعریف شده است .در چنین بستری امار
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رسانهای امری گسترده از حدود دولتهای ملی و البته محدودتر از نرام جهاانی اسات .در
همه این وجوه و مراحل نیز غایت اصلی رسانه ،حفاظ و تقویات روح همبساتگی و پیوناد
میان فرهن های متکثر در راستای نیل به غایاتی فراگیر و در برگیرنده است .بدیهی است
عصبیت رسانهای متوجه انسانهایی است که این روح را در خاود و کانشهاای رساانهای
خود متجسب ساختهاند و از این رو آفات آن نیز همان آفاتی است کاه ابانخلادون آنهاا را
سبب زوال تمدنها و آغاز سیر نزولی آن برشمرده است.
وجوه عصبیت رسانهای
رابرت کاکس درباره فهب تحول و تداول دورههای تاریخی نیز به ابنخلادون اساتناد
میکند .او تالش ابنخلدون برای درک ماهیات و کناه حاوادث دوران خاود را در مفهاوم
درک "منطق درونی"

31

حوادث بیان کند .کااکس درک تحاوالت اجتمااعی و تمادنی در

منطق ابنخلدونی را منو به درک تغییرات ذهنی مشترک میان افراد مایداناد .باه ایان
صورت که افراد براساس درک بیناالذهانی مشترکی که از دگرگونیهای محیطی به دست
میآورند ناگزیر از مواجهه با آن از طریق ایجاد تغییرات عینی در شکل نهادها و کنشهای
جمعی هستند .کاکس این فرایند را در نهایت سبب تحکیب و تداوم چیزی میداند کاه آن
را "همبستگی اجتماعی"

32

مینامند( .) Leysens,2008, 43-44از این نرر مهبتارین

وظیفه مورخ نیز تشخیص تصاویر ذهنی مشترکی است که افاراد براسااس آن کانشهاای
خود را شکل میدهند .به عبارتی دریافت وحدت ذهن و عین در برههای خاص از تاریخ (
.)Leysens,2008, 43-44براین اساس رسانه تمادنی باا ویژگایهاایی کاه ذکار شاد،
برخوردار از عصبیت رسانهای است .برای فهب بهتر این مفهاوم آن را در دو ساطح تبیاین
میکنیب.
 عصبیت درون رساانهای  :منراور همگرایای هدفمناد میاان بخاشهاای ساازمانرسانهای در یک فرایند رسانهای است .نوعی خودآگاهی تاک تاک کاارگزاران رساانهای از

31- Internal Logoc
32- Social Cohision
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رسانه ،امر رسانهای ،سازوکار ،اهداف و عملکردهاای آن .باه تعبیار لوسای کونا
خودآگاهی در شکل "همگرایی"

34

33

ایان

از سطح رهبری سازمان تاا کلیاه کاارگزاران گساترده

است .در این فرایند حضور و فعالیت نیروهای مختلف و متکثر مفروض اسات .اماا هماین
جریانات در فرایندی همگرا به سوی غایات تعیین شده سازمان رسانهای عملکردهای خود
را همسو میکنند .بدیهی است همگرایی در چنین سطحی بر بستر اینترنت و رساانههاای
جدید صورت میگیرد که ریشه در تحوالت فناوری رسانهای دارد) .(kung,2008:97در
چنین سازمانهایی خالقیت و توانایی سازمانیِ تطبیق با دگرگونیها مبتنای بار شاناخت،
امری مفروض است( kung,2008:161).
 عصبیت برون رسانهایی :پیام معطوف به هماهن سازی عناصر تمدنی با یکدیگر ازجمله همسو سازی تمام فرهن های متنو موجود در گستره تمدن .در اینجا هادف کاار
رسانهای ایجاد بیناالذهانی بر پایاه عناصار مشاترک از جملاه دیان و نیاز آمااده ساازی
گفتمانی برای انطباق با دگرگاونی هاای اجتمااعی اسات .نتیجاه ایان فرایناد همبساتگی
اجتماعی مورد نرر کاکس است .عصبیت رسانه در شکل بیرونی باه تعبیار تاافلر تشاکیل
دهنده بایگانی گستردهای از تصاویر و ذهنیات مشترک انسانی اسات .هادف ایان بایگاانی
تمدنیِ تصاویر ،همسانسازی رفتار مورد نیاز یک نرام تمدنی است .این تصاویر و انگارههاا
با توجه به تنوعات فرهنگی الزم است دالب تغییر کنند و انطباق یابند اگر این کاار صاورت
نگیرد فرایند تمدنسازی در وجه رسانه ،از واقعیت دور میگاردد و عصابیت رساانهای باه
واسطه از دست دادن امکان پاسخگویی متناسب ،قدرت عمل را از دست خواهد داد(تاافلر،
 .)218 :1373نکته قابل ذکر در اینجا تأکید کون بر وجه تفسیری در تادوین اساتراتژی
مدیریت رسانهای است .کون با تأکید بر استراتژی تفسیری بجای اساتراتژی عقالنی(کاه
همواره در پی منطق عقالنی و متعارف است) توجهات را به جزلیاات و ویژگایهاا و البتاه
معانی متنو فرهنگی در زیست تمدنی معطوف میکناد(این هماان معناای ماورد تأکیاد
جیمز اسکات در کتاب "دیدن مانند دولت" اسات) .چناین اساتراتژی رساانهای در کناار
همگرا بودن ،خواهان زیست متعامل نیز هست) ).kung,2008:161تاالش دارد مبتنای
33- Lucy kung
34- convergence
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بر بیناالذهانی شکل گرفته بر پایه وجوه مشترک از جمله دین ،تفاوتها را باه ماانعی در
راه نیل به غایات تمدنی تبدیل نکناد .امار رساانهای در چناین بساتری ،اماری بنیاادی،
زمینهساز ،فراگیر ،متعامل ،معنایاب و تسهیلگر خواهد بود.

بمدن نوین اسالمی بر بستر رسانه بمدنی گذار از رسانههای دولت محو.ر125 //

نتیجه گیری
مبانی و استداللهای مطرح شده در اینجا بیانگر ضرورت تغییر از رویکرد رسانههاای
دولت محور به رسانههای تمدنی است .بر اساس آنچه گفته شد وجوه تمایز اصالی رساانه
تمدنی با شکلهای متعارف در دو خصلت اساسای اسات  .اول :کانش در ساطح تمادنی
شامل مدیریت و رهبری ،هدفگذاری و غایتمندی تمدنی و نیز تدوین راهبردهای فراملی و
تمدنی .دوم :روح حاکب بر رسانه یا همان عصبیت رسانهای که الزم اسات باا شایوههاای
عملیاتی نیز اجرایی و مستمرا تقویت واحیاء گردد .عصبیت رسانهای به مثابه مزاج (شایخ،
 )1371:106رسانهای در فضایی رقابتی به تعامل میپاردازد .الزماه تاداوم حیاات کانش
رسانه تمدنی حفظ عصبیت رسانه با خصلتهایی است که درمتن به آنها اشااره شاد .ایان
ضروت بازسازی و احیاء مستمر ،ریشه در باور ابنخلادون باه تغییارات مساتمر جواماع و
دولت دارد که در تبیین دورهای او از تحوالت نمایان میشود .از این رو موفقیات ساازمان
رسانه در تمدن نوین اسالمی و حفظ عصبیت آن در گرو احیاء و ممانعات از خماودی آن
است.
تمدن نوین اسالمی از نرر محتوایی خود را فارغ از محدودیتهاای سااخت سیاسای
تعریف میکند تا به تراز تمدنی نایل آید .در این بین مؤلفههایی از ساخت سیاسی ملای را
که همسو با غایت تمدنی است حفظ میکند و مابقی را که به مانع تبدیل مایشاوند رهاا
میکند .رسانه تمدنی چشب به غایات تمدنی دوختاه اسات و در کناار تعاامالت متعاارف،
"پیوست تمدنی" را در نرار دارد .رساانه تمادنی از نرار ساازمانی ،مبتنای بار عصابیت
رسانهای از نرر مدیریت و رهبری ،خالق و نوآور از نرر استراتژی همگرا از نرار محتاوا
معناساز از نرر پیاام ،تولیاد کنناده گفتماان بایناالذهاانی و از نرار غایاات مبتنای بار
مشترکات تنوعات فرهنگی و بنیاد های اعتقادی دینی است.
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تهران  :موسسه فرهنگی منادی تربیت .
مشیرزاده،حمیرا(.)1384تحول در نرریههای روابط بینالملل .تهران  :سمت.
مک لوهان ،مارشال(  . )1377بارای درک رساانههاا  .ترجماه ساعید آذری  .تهاران :مرکاز
تحقیقات ،مطالعات و سنجش برنامه ای صداوسیما.
مالعباسی ،محمد ودیگران (  )1395راه ناهموار تمدن .تهران  :ترجمان علوم انسانی .
مهدی زاده ،سیدمحمد(  .)1389نرریههای رسانه ،اندیشههای رایج و دیدگاههاای انتقاادی.
انتشارات همشهری.
مهدی ،محسن ( .)1372فلسفه تاریخ ابنخلدون .ترجمه مجید مسعودی .تهاران  :انتشاارات
انقالب اسالمی
 نای ،جوزف اس(  .)1378قدرت در عصر اطالعات از واقع گرایی تا جهانی شادن .ترجماهسعید میرترابی  .تهران  :انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
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