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مقدمه

تالش براي ارائۀ چشماندازهاي جايگزين در هرکدام از رشتههاي علوم انساني و
اجتماعي نيازمند مبنايي است که سوگيري و عدم بيطرفي نظريههاي علوم انساني و
اجتماعي بهطور کلي ،و نظريههاي موجود در آن رشته را بهطور خاص توجيه کند .اين
مبنا ميان همۀ کساني که منتقدِ بيطرفي و عدم سوگيري نظريههاي علمي هستند،
مشترک نيست و يا دستکم از منظرهاي مختلفي اين انتقاد صورت گرفته است .در
ادبيات منتقدان عينيّت علمي ،بررسي فرانظريهها 1يا به تعبيري بررسي پيشفرضها و
مباني فلسفي ماقبلنظريِ هرکدام از نظريهها ،از جايگاه خاصي برخوردار بوده و عدم
ي
ي هر نظريه را بهصورت ملموس با ارائه پيشفرضهاي مختلفِ فرانظر ِ
بيطرفيِ فلسف ِ
مابعدالطبيعي،2

جهانشناختي،3

منطقي،4

هستيشناختي،5

معرفتشناختي،6

روششناختي( 7روشها و فنوني که براي مطالعۀ جهان به کار گرفته ميشوند و طبعاً
همراه با تأمالت فلسفي در باب مباني آنها) ،اَکسيولوژيک ،8رويهشناختي،9
علتشناختي (در رابطه با علتهايي که مبناي جهان قرار گرفتهاند) ،aetiological
اخالقي 10و زيباييشناختي 11نشان ميدهد .البته در رابطه با پيشفرضهاي مذکور بايد
گفت که همۀ اين پيشفرضها در همۀ مباحث فرانظري مطرح نميشوند و بهطور
معمول گزينههايي از آنها مانند هستيشناختي ،معرفتشناختي و اَکسيولوژيک مورد
بررسي قرار ميگيرند.
ارتباطات نيز ازآنجاکه در محدودة علوم انساني و اجتماعي قرار دارد ،از چند
جهت بايد در معرض تحليلهاي فرانظري قرار گيرد :از يک جهت ،هنگامي که
پژوهشگران ميخواهند از الگوواره (پارادايم)هاي مسلط و غالب آن فاصله گرفته و
چشماندازهاي جايگزين ديگري را مطابق با بومهاي جغرافيايي (براي مثال ،چشمانداز
آسيايي) يا مکاتب فلسفي ارائه دهند ،نيازمند مطرح کردن ادبياتي هستند که توسط آن،
پيشفرضهاي فلسفي و غيرفلسفي ماقبلِنظري الگووارههاي موجود و همچنين،
چشمانداز ارائهشده توسط خود را ارائه کنند .از جهت ديگر ،مسئلهاي که مربوط به
داخل ارتباطات بوده و از آن به عنوان هويت رشته ارتباطات نام برده ميشود ،و
همچنين ،ضرورت ارائۀ يک طبقهبندي درست از تنوع نظريههاي ارتباطي ،برخي را بر
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آن داشته است تا به مباحث فرانظريه و چشماندازهاي فرانظري در ارتباطات توجه
کنند .بنابراين ،از آن جهت که دغدغۀ ارائۀ چشماندازي بومي از ارتباطات نيازمند
شناخت ادبيات توليدشده در مباحثي است که الگووارة غالب و جريان مسلط را به نقد
کشيده و چشماندازهاي ديگري را ارائه داده است ،در اين نوشتار ،ادبيات
چشماندازهاي فرانظري به ارتباطات بررسي ميگردد و آنها بهطور عمده در
پيشفرضهاي فرانظريِ هستيشناختي ،معرفتشناختي ،اَکسيولوژيک و تا اندازهاي
ايدئولوژيک ارائه ميشود.
 .8چشماندازهاي فرانظري به ارتباطات

ميتوان مطالعاتي را که به مباحث فرانظري ارتباطات پرداختهاند ،بهطور کلي به دو نوع
تقسيم کرد :نخست ،مطالعاتي که براي ارائۀ يک تقسيمبندي درست و کارا از نظريههاي
ارتباطي و نيز بهمنظور هويتبخشي به سنتها و رويکردهاي فلسفي موجود در
نظريهها به بررسي پيشفرضهاي نظري مذکور پرداخته و به تحليلي فرانظري از
نظريات متنوع ارتباطات اهتمام ورزيدهاند و دوم ،مطالعاتي که در جهت يک فرانظريه و
چشمانداز متناسب با يک بوم جغرافيايي ،به ارائۀ يک فرانظريۀ ارتباطي متناسب با آن
بوم خاصّ پرداختهاند .در رابطه با نوع اول ،يک رهيافت هستيشناختي-
معرفتشناختي-ايدئولوژيک به نظريههاي ارتباطات ،يک تحليل فرانظري عامّ از
ت سه
نظريههاي ارتباطات ،رهيافت سنتهاي هفتگانه در مطالعۀ ارتباطات ،و رهياف ِ
چشمانداز فرانظريِ عيني ،تفسيري و انتقادي مورد بحث قرار خواهند گرفت و در
رابطه با نوع دوم نيز چشمانداز آسيايي فرانظريۀ ارتباطات بررسي خواهد شد.
 .8-8رهيافتي هستيشناختي ،معرفتشناختي و ايدئولوژيک به نظريههاي ارتباطات

ناستاسيا 12و راکاو 13با بررسي انتقادي شيوههاي طبقهبندي نظريههاي ارتباطات ،مطرح
ميکنند که رهيافتهاي سنتي طبقهبندي (بر اساس ترتيب زماني پيشرفت نظريهها،
دامنه مبادي نظريهها ،حوزههاي فرعي مطالعه ،و يا بر اساس اجزاي يک تعريف دروني
شده از ارتباطات) زمينههاي عميقت ِر موجود براي گرد هم آوردن و يا متفاوت کردن
نظريهها از همديگر را که داليل قويتري براي گروهبندي آنها هستند ،مورد توجه قرار
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ندادهاند .آنها سپس مفهومي فلسفي براي طبقهبندي نظريههاي ارتباطات پيشنهاد
ميدهند که به عنوان معيارهايي براي گذاشتن مطالعات در کنار همديگر و يا جدا از
يکديگر ،دربرگيرنده نظريهاي براي بودن (هستيشناسي) ،نظريهاي براي معرفت
(معرفتشناسي) ،و نظريهاي از قدرت (ايدئولوژي) است .مطالعه آنها ارائه مختصري
از جريانات مشخص شده هستيشناختي ،معرفتشناختي ،و ايدئولوژيک را فراهم کرده
و نشان ميدهد که نظريههاي ارتباطات ميتواند از طريق اين چارچوب تحليل شود
).(Nastasia & Rakow, 2004, p.1
ناستاسيا و راکاو عنوان ميکنند «نظريهپردازان ارتباطي اکنون بهطور مشترک توافق
دارند که الزم است نظريهها را در خوشههاي پارادايمها گروهبندي کرد .اغلب
متخصصان رشته به عنوان يک اصل اذعان دارند که پارادايمهاي مختلف گرامرهاي
(ريختشناسيها ،نحوها ،معنيشناسيها و کاربستشناسيهاي) جايگزين و مختلف و
نيز فلسفههاي مختلفي را براي مفهومپردازي موضوعات ارتباطات ارائه ميدهند ».آنها
از روبرت کريک
فراگفتمان

14

)(Craig, 1999, p.120

نقل ميکنند که متخصصان بدون يک

يا «يک ماتريس رشتهاي ديالوگي -ديالکتيکي ،15يک دستگاهي

از پيشفرضهاي مقبولِ همگان (اگرچه هميشه قابل اعتراض) هستند که بتواند
استدالل و بحث زايا را در پهنه سنتهاي مختلف نظريه ارتباطات ميسور سازد»
).(Nastasia & Rakow, 2004, p.4
در اين مطالعه تحليل ايدئولوژيک اينگونه تعريف ميشود که «هدف آن مشخص
کردن مراکز و حواشي قدرت براي فاش ساختن است ،اينکه در نظريهاي که تحت
پژوهش است ،چه چيزي به عنوان جايگاه قانون ،هنجار و اقتدار محسوب ميشود ،يا
اينکه چرا محافظت از تغيير جايگاهِ توصيه ميشود» ).(Eagleton, 1991
در اين مطالعه پس از بررسي انواع هستيشناسيها ،معرفتشناسيها و
ي
ايدئولوژيها ،پيشفرضهاي سهگانه مذکور در پنج فرانظريه و چشمانداز فلسف ِ
معقولگرايي (راسيوناليسم) ،کارکردگرايي ،نقدگرايي ،تفسيرگرايي و پسامدرنيسم و در
حوزههايي از نظريههاي ارتباطات که بر مبناي اين فرانظريهها و در دامن آنها شکل
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گرفتهاند مشخّص ميشوند .اين موارد بهطور خالصه در سه جدولي که در پي ميآيند
جاي گرفتهاند.
جدول  .8انواع هستيشناسيها

نوع جهان

حالت واقعيت

نوع هستيشناسي

جهان ذات

تنها واقعي

ايدئاليسم

ذات+هستي

هر دو ،واقعي

واقعگرايي

تنها واقعي
شيء يا موضوع معرفت تنها

نامگرايي

جهان هستي

نامگرايي شيئگرا (مادهگرايي) ،يا

واقعي ،يا

نامگرايي ذهنگرا

شناساي تنها واقعي

سوليپسيسم ]فرضيهاى که معتقد است نفس
وَهمِ هيچ چيز
جهان
کلنگرانه

واقعي

انسان چيزى جز خود وتغييرات حاصله
درنفس خود را نمىشناسد ،نفسگرايى[

همه چيز واقعي

نسبيگرايي

)(Nastasia & Rakow, 2004, p.16
جدول  .2انواع معرفتشناسيها

موضوع معرفت

ابزار معرفت

نوع معرفتشناسي

واقعيت مابعدالطبيعي

ذهن ،خرد

معقولگرايي (راسيوناليسم)

واقعيت (بيروني) طبيعي

حواسّ ،ادراک

تجربهگرايي

ارزشها/منافع متضا ّد

قضاوت انتقادي

ديالکتيک مادهگرايانه

جهان دروني

تجربه انساني

انسانگرايي (اومانيسم)

هيچ چيز ،نه شکگرايي
همه چيز ،انسان

بودن
De/ Re-constructivism
)(Nastasia & Rakow, 2004, p.18
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جدول  .5انواع ايدئولوژيها

هنجار

نظم

نوع ايدئولوژي

قانون= جهانشمول

جبري

مطلق

قوانين= معتبر

محفوظ

نخبهگرا

قوانين= قابل تغيير

اصالح شده

کثرتگرا

قوانين= جعلي (مزوّرانه)

تغيير کرده

انقالبي

قوانين= اتميزه شده

انکار شده

آنارشيست

قوانين= فراگيرنده

به چالش کشيده شده

پساايدئولوژيک

)(Nastasia & Rakow, 2004, p.21
جدول .9نمايي کلي از موضعهاي اصلي هستيشناختي ،معرفتشناختي ،و ايدئولوژيک در
نظريههاي ارتباطات
مکاتب فکري در
مطالعات
ارتباطات

معقولگرايي

بالغت کالسيک،
ساختارگرايي،
نظريههاي
اطالعات/نظام

هستيشناسي
مطالعه چه بودن؟

معرفتشناسي
مطالعه چگونگي حصول
معرفت؟

ايدئولوژي
مطالعه چگونگي قدرت؟

معقولگرايي

مطلقگرايي

ايدئاليسم

انسان ميتواند همه چيزهاي

قانون قهري است.

(واقعيت= جهان ذات)

واقعي را بداند.

نظم از پيش نهاده شده

جهان يک الگوي

انسان از طريق استفاده از

است و نميتواند مورد

جهانشمول است.

ذهن ،بهطور عقالني معرفت

پرسش قرار گيرد.

سنت :افالطون ،کانت

حاصل ميکند.

سنت :انديشه کالسيک

سنت :دکارت

غربي

واقعگرايي

کارکردگرايي

اثباتگرايي،
انسانشناسي
ساختارگرا

(جهان ذات و جهان

تجربهگرايي

هستي)

انسان تنها ميتواند حقايق

نخبهگرايانه

جهان از الگوهايي تشکيل

جزئي را بداند.

قوانين معتبراند.

شده است که از جهان

انسان از طريق حواسّ و

نظم بايد حفظ شود.

بيروني ظاهر ميشوند.

بهصورت تجربي ميداند.

سنت :روشنگري

سنت :ارسطو ،کنت

سنت :الک ،برکلي ،هيوم
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نامگرايي شيئگرا
(مادهگرايي)

نقدگرايي

مکتب
فرانکفورت،
اقتصاد سياسي

(واقعيت :جهان هستي؛
موضوع معرفتِ تنها
واقعي)
جهان بهگونهاي ناحقيقي
ظاهر ميشود.
سنت :مارکس ،انگلس

ديالکتيک مادهگرا
انسان حقيقت را از طريق
فرار از دروغها و نادرستيها/
هويتبخشي به عاليق پنهان
شده به دست ميآورد.
انسان توسط قضاوت انتقادي

انقالب
قوانين فريب آميزاند.
نظم بايد تغيير يابد
سنت :مارکسيسم

معرفت به دست ميآورد.
انسانگرايي
انسان از طريق تفسيرهاي

نامگرايي ذهنگرايانه

تفسيرگرايي

تعاملگرايي،

(واقعيت= جهان هستي؛

بالغت تفسيري،

فاعل شناسايِ تنها واقعي)

مطالعات فرهنگي

جهان پديدار ميشود.
سنت :شوپنهاور ،نيچه

اگزيستانسيال (وجودي)
معرفت حاصل ميکند.
انسان از طريق تجربه معرفت
حاصل ميکند
( syncretismيا تلفيق
عقايد مختلف).

کثرتگرايي
قوانين توسط انسانها
ساخته شدهاند.
نظم بايد مورد بحث قرار
گيرد.

سنت :هرمنوتيک/پديدار
شناسي /پراگماتيسم
سوليپسيسم (نفسگرايي)/
نسبيگرايي
(واقعيت هيچ جا نيست/
بالغت پسامدرن،

پسامدرنيسم

پساساختارگرايي،
پسااستعمارگراي،
مطالعات
فمينيستي

هرجاست)
جهان نسخهاي است که
بيش از يک بار روي آن
نوشته شده است.

شکاکيّتDe/ Re- /
constructivism
انسان هيچ چيز نميداند/
انسان چيزهايي از واقعيتها
را که خود آنها را ساخته
است ميداند.
انسانها بهرهاي از معرفت

هرج و
مرج/پساايدئولوژي
قوانين دروني شدهاند
قوانين اتميزه /فراگير
شدهاند.
نظم بايد مستمرّا به چالش

(دوآليسمها) اجتناب

ندارند (have no means
of
) / Knowledgeانسانها از

فکري خودمان نيز بايد

ميشود؛

طريق آنچيزي که خود

مورد پرسش واقع شود.

(ذهني-واقعي ،شيئ-فاعل

هستند معرفت حاصل

سنتها :چندگانه

از دوگانهانگاريها

شناسا)
ميکنند.
)(Nastasia & Rakow, 2004, p.28

کشيده شود ،حتي سيستم
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 .2تحليلي فرانظري از مسائل نظريه ارتباطات

باورز 16و براداک 17در مطالعه خود ( ،)1982تحليلي فرانظري از مسائل نظريه ارتباطات
ارائه کردهاند که در ضمن آن ،مواضع مقابلِ هم را در قالب تعدادي گزاره تحت عنوان
اَکسيولوژي 18و مسائلي مانند قصديت 19در تعريف ارتباط مورد بحث قرار دادهاند.
اگزيومها :آگزيوم در مطالعه مذکور به معناي باورهاي کلي است که بهطور
گستردهاي شايعاند .آنها ميگويند که فرانظريهورزها برخي از اگزيومها را ميتوانند
تحت عناويني چون «کنش» در مقابل «حرکت»« ،اثباتگرايي» در مقابل «پديدارشناسي»،
يا «رفتارگرايي» در مقابل «ساختگرايي» دستهبندي کنند ).(Bowers & Bradac, 1982, p.1
دست آخر خود شماري از اگزيومها را در دستههاي دوتاييِ رقيبِ هم بر شمرده و
مورد بحث قرار ميدهند:
-1الف .ارتباطات انتقال و دريافت اطالعات است؛ مسئله اصلي کساني که قائل به
اين گزاره هستند ،اطالعات است و معنا و قصد در درجه دوم قرار دارند.
-1ب .ارتباطات ساخت معناست؛ اين ايده بهطور تلويحي در ارتباطات مطرح
ميشد اما بهطور صريح توسط بارنلوند 20در مقاله معروف «به سوي معني فلسفهمحور
ارتباطات» 21در سال  1962مطرح گرديد .در اينجا دريافتکننده ،ادراککننده در نظر
گرفته ميشود و گفته ميشود که رفتارها يا مصنوعات رفتاري در ذهن ادراکشونده
معنا توليد ميکند .مسئله فقط اين نيست که اطالعات منتقل شود يا خير ،بلکه کيفيت
آن ميتواند تغيير کند .اما معناي معنا خود يکي از پيچيدهترين مسائل است.
-2الف .ارتباطات يک رفتار فردي است؛ اين بيشتر مربوط به رفتارگراها و
پوزيتيويسم منطقي است .آنها ارتباطات را زنجيرههايي از محرکهاي کالمي و غير
کالمي و پاسخهاي همزمان ميدانند .تحقيقات اقناعي 22اوليه بر اين متمرکز بود.
-2ب .ارتباطات رابطه ميان رفتارهاي دو فرد تعاملکننده است؛ اين امر بر
روانشناسي گشتالتي متکي است .ارتباطات بيش از مجموع محرکها و پاسخهاي افراد
است .ارتباطات الگوي برايند رفتارهاي دوطرفه است.
-3الف .ارتباط انساني منحصر به فرد است؛ استفاده از نمادها جنبه مهمي از
انسانيت انسان است و اين فقط انسان است که اين توانايي را دارد.
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-3ب .ارتباط انساني شکلي از ارتباط حيواني است؛ رفتار نمادين محصول مغز
است و ميتواند در ساير حيوانات همچون دلفينها نيز وجود داشته باشد.
-4الف .ارتباطات ،فرايندي است که از لحاط زماني نامحدود و برگشتناپذير
است.
-4ب .ارتباطات ايستاست؛ االن کسي اين موضع را ندارد اما دانشمندان برخي
مواقع به داشتن چنين ديدگاهي متهم ميشوند.
-5الف .ارتباطات در زمينه اتفاق ميافتد.
-5ب .ارتباطات در زمينه اتفاق نميافتد.
-6الف .انسان نميتواند ارتباط برقرار نکند؛ ادراک رفتار توسط ديگري که
باعث ايجاد معنا ميشود ارتباطات را شکل ميدهد .اين ديدگاه تفسيري و
مخاطبمحور است.
-6ب .انسان ميتواند ارتباط برقرار نکند؛ اين ديدگاه قصديت ارتباطگر را براي
ارتباط مهم ميداند.
-7الف .ارتباطات يک نيروي همهجا حاضر و قوي در جامعه است؛ ارتباطات
است که فرد و جامعه را شکل ميدهد .بيان قوي :ارتباطات ،جامعه يا فرهنگ يا سازمان
است.
-7ب .ارتباطات يکي از چندين نيرو و نيروي نسبتاً ضعيفي است؛ ديدگاههايي
مثل دترمينيسم اقتصادي که چيزهاي ديگر را اصل ميگيرد ،اين موضع را دارند
).(Bowers & Bradac, 1982, pp.1-5
مسائل تعريف :اين دو پژوهشگر پس از بيان اَگزيومها به مسائل موجود در
تعريف ارتباط پرداخته و مسئله قصديت را مورد توجه قرار ميدهند؛ قصديت برخي
مواقع مفروض گرفته ميشود .اکنون اکثراً قصديت را شرط ارتباط ميدانند و عمدتاً آن
را آگاهي دانستهاند .اما اين دو معنا براي قصديت قابل جدايي است:
الف -فردي قصد ميکند که رفتار  xرا انجام دهد (من نميخواستم اين را بگويم).
ب -فردي قصد ميکند که انجام رفتار  xمنجر به هدف يا خروجي yگردد (قصدم
اين نبود که از آنچه گفتم اين برداشت را داشته باشي).
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عمده نظريهپردازان هر دو مفهوم را براي قصديت در نظر گرفتهاند .نظريهپردازا ِن
محرک -پاسخ و تعاملي و سيستمي قصديت را براي ارتباط چندان مهم نميدانند.
نظريهپردازان محرک -پاسخ اين اشکال را ميگيرند که قصديت قابل اندازهگيري نيست
و فقط خود فرستنده است که آن را ميداند .از يک منظرِ سيستمي و تراکنشي

23

کوچکترين واحد تحليل در ارتباطات ،تعامل ارتباطي است .معتقدان به آگزيوم
 6الف اعتقاد داشتند که هر رفتاري در موقعيت تعاملي رفتاري ارتباطي است .ميلر
)(Miller, 1966, p.92

معتقد است که سنجش قصديت بسيار غامض و قابليّت اتکاي

ميان-ذهني 24کافي است؛ اگر  Aو Bتوافق کنند ،پس همان درست است.
براي حل اين مشکالت ،دانشمندان ارتباطات از «قصديت» به اسناد قصديت

25

گذار کردند .بدينترتيب بر خالف ديدگاه سنتي اکنون به جاي تمرکز انحصاري بر منبع
پيام ،بر معناي پيام در نزد ديگران تمرکز ميشود .همانطور که دارنل

)(Darnel, 1971

پيشنهاد ميکند اين امر زمينهساز جايگزيني ساخت گزينه اسنادي 26به جاي ساخت
معنا 27ميشود که در اينجا «گزينه» معناي قصديت را در خود دارد.
رفتار نمادين ،مسئله ديگري است که در اينجا به آن توجه ميشود ،و آن را در
معناي عام کلمه ميتوان هر چيزي دانست که توسط فرد ديگري تفسير ميشود
) .(Bowers & Bradac, 1982, pp.7-9البته باورز و براداک خود «قصديت» را شرط ارتباط
نميدانند چون از نظر آنها در اين صورت خيلي از پديدههايي که براي ارتباطپژوهان
جالب است ،از قلم ميافتد.
 .5کريگ و هفت سنت مطالعه ارتباطات

کتاب کريگ و مولر ( )Craig & Muller, 2007از جمله مطالعات موجود در ارتباطات
است که به مقوله فرانظريه توجه کرده و نيز تالش نموده است تا با تعيين هفت سنت
از مطالعه ارتباطات ،چشماندازي نزديک به فرانظري به ارتباطات را ارائه کند .در اين
مطالعه سنّتهاي بالغي ،نشانهشناختي ،پديدارشناختي ،فرمانشناختي ،28اجتماعي-
روانشناختي ،اجتماعي -فرهنگي و انتقادي در مطالعه ارتباطات و نحوه نظريهپردازي
شدن ارتباط در آنها مورد بحث قرار گرفته است .جدول زير خالصهاي از ابعاد
نظريهپردازي شدن ارتباطات در اين سنتها را معرفي ميکند.
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جدول  .9هفت سنت مطالعه ارتباطات و ابعاد نظريهپردازي شدن ارتباطات در آنها
اجتماعي-
روانشناختي

اجتماعي-
فرهنگي

انتقادي

(باز)توليد نظم
اجتماعي

تأمل گفتماني

ايدئولوژي
هژمونيک؛
موقعيت گفتاري
تحريفشده

بالغي

نشانهشناختي

پديدارشناختي

فرمانشناختي

ارتباط
نظريهپردازي
شده است ،به
مثابه:

هنر کاربردي
گفتمان

واسطهگري (داللت)
ميان ذهني توسط
نشانهها

تجربه
ديگربودگي؛
گفتگو

پردازش اطالعات

بيان ،کنش متقابل و
تأثير

مسائل ارتباطات
نظريهپردازي
شدهاند ،به مثابه:

آشوب اجتماعي
نيازمند شَور و
قضاوت جمعي
است

عدم فهم شکاف
ميان ديدگاههاي
سوبژکتيو

نبود ،يا ناکامي در
حفظ روابط
انساني درست

اختالل؛ اضافهبار؛ يک
کارکرد بد يا اشکال و
گير در سيستم

موقعيت نيازمند
دستکاري علتهاي
رفتار براي به دست
آوردن نتايج مورد نظر

تعارض؛
ازخودبيگانگي؛
اختالف؛ شکست
هماهنگي

واژگان
فراگفتماني مانند:

هنر ،روش،
ارتباطگر ،مخاطب،
راهبرد ،امر معمول،
منطق ،احساس

نشانه ،نماد ،شمايل،
نمايه ،معني ،مدلول،
رمز ،زبان ،رسانه،
فهم (بدفهمي)

تجربه ،خود و
ديگري ،گفتگو،
صداقت (درستي)،
گشودگي

منبع ،دريافتکننده،
عالمت ،اطالعات
(،)informa-tion
اختالل ،بازخورد،
تکرار ،شبکه ،عملکرد

رفتار ،متغير ،تأثير،
شخصيت ،احساس،
ادراک ،شناخت،
نگرش ،کنش متقابل

جامعه ،ساختار،
کاربست ،آيين ،نقش،
اجتماعي کردن،
فرهنگ ،هويت،
هم-ساختن (co-
)construction

ايدئولوژي،
ديالکتيک،
سرکوب ،پيدايش
آگاهي ،مقاومت،
رهايي

پذيرفتني است
هنگامي که به
امور معمول
فراگفتماني
متوسل ميشود،
مانند:

قدرت کلمات؛
ارزش قضاوت
آگاهانه؛ قابليت
پيشرفت کاربست

فهميدن نيازمند
زبان مشترک است؛
خطر هميشگي سوء
ارتباط

همه به تماس
انساني نيازمندند،
بايد با ديگران به
مثابه اشخاص
رفتار کنند ،به
تفاوتها احترام
بگذارند ،دنبال
زمينه مشترک
باشند

اين همانيِ ذهن و
مغز؛ ارزش اطالعات و
منطق؛ نظامهاي
پيچيده قابل
پيشبينياند

ارتباطات منعکسکننده
شخصيت است؛ باورها
و احساسات به
قضاوتها سوگيري
ميدهند؛ در گروهها
مردم بر روي همديگر
تأثير ميگذارند

فرد محصولي از
جامعه است؛ هر
جامعه فرهنگ متمايز
خود را دارد؛
کنشهاي اجتماعي
تأثيراتي غيرعمدي
دارند.

خود ابقاي ِ
ي
قدرت و ثروت؛
ارزشهايآزادي
 ،برابري و خرد؛
بحث توليد
آگاهي و بينش
ميکند

جالب توجه
است ،هنگامي
که امور عموميِ
فراگفتماني را به
چالش ميکشد،
مانند:

کلمات به تنهايي
کنش نيستند؛ نمود
واقعيت نيست؛
سبک ،جوهر نيست؛
عقيده حقيقت
نيست

کلمات معاني
درستي دارند و
بازنمود افکاراند؛
رمزها و رسانهها
مجراهاي خنثي
نيستند

ارتباط مهارت
است؛ کلمه ،چيز
نيست؛ واقعيتها
عينياند و
ارزشها ذهنياند

انسانها و ماشينها با
هم متفاوتاند؛
احساس منطقي نيست؛
نظم خطي علت و
معلول

انسانها موجوداتي
عقالنياند؛ ما نسبت به
ذهنهاي خود معرفت
حاصل ميکنيم؛ ما
نسبت به آنچه که
ميبينيم معرفت حاصل
ميکنيم.

عامل فردي و
مسئوليت؛ اين هماني
مطلق خود؛ طبيقي
بودن نظم اجتماعي

)(Craig& Muller, 2007, pp.33-37

طبيعي بودن و
عقالني بودن نظم
اجتماعي سنتي؛
عينيت دانش و
فناوري
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 .9گريفين و سه چشمانداز عيني ،تفسيري و انتقادي

گريفين فرانظريه را نظريۀ درباره نظريه و رهيافتهاي به نظريه تعبير کرده و سه
چشمانداز فرانظري را توضيح ميدهد :عيني ،تفسيري و انتقادي .وي براي هر کدام از
اين چشماندازها سه مؤلفه هستيشناختي ،معرفتشناختي و ارزششناختي را مشخص
ميکند ).(Griffin, 2006, chap.2-3
.8-9رهيافت عيني به نظريه

ي
اين رهيافت ،اين پيشفرض را دارد که حقيقت واحد است و از طريق مشاهده حس ِ
بدون جهتگيري قابل دسترسي است؛ نظريهپردازان عيني معتقد به يافتن روابط
علّي -معلولي تبيينکننده و پيشبينيکننده هستند .پيشفرضهاي يک رهيافت عيني
از اين قرارند:
هستيشناختي :باور به يک واقعيت عيني و قابل مشاهده (موضع واقعگرايانه)؛
پديدهها مستقل از فهم و نظريههاي ما درباره آنها ،وجود دارند؛ رفتار انساني به علت
نيروهايي که بيرون از هشياري افراد است ،اتفاق ميافتد؛ رفتار پاسخي به محرک است.
معرفتشناختي :ديدن چيزي است که ما دريافت ميکنيم؛ نظريهپردازان عيني يک
واقعيت بيزمان «آنجا ،بيرون» ميبينند که ميتواند به طريقي بدون سوگيري مشاهده
شود؛ جستجو براي مراکز معرفت ،به جهت پيدا کردن تبيينهاي علي براي
قاعدهمنديهاي مشاهده شده در جهان اجتماعي؛ رابطه علّي را ميتوان به بهترين نحو
يافت ،اگر جدايي کاملي ميان محقق و يک موضوع وجود داشته باشد.
اَکسيولوژيک :نظريهپردازان عيني ارزش بااليي را براي عينيتي که مستقل از
جهتگيريهاي ناشي از تعهدات ايدئولوژيک باشد قرار ميدهند؛ بنابراين ،بايد
ارزشهاي يک محقق را از تحقيق او جدا کرد.
هدف نظريه :براي تبيين و يا يافتن قاعدهمنديهاي جهان اجتماعي.
روشهاي تحقيق :نوعا کمّي؛ دادههاي ثبت شده در قالبي عددي؛ تمرکز بر روي
روشهاي کمّي از تأکيد عينيگرايان بر تجربهگرايي و عينيّت (براي مثال) پيمايشها،
تجربهها ،تحليل آماري ناشي ميشود.
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.2-9رويکرد تفسيري به نظريه

پژوهشگران در اين رابطه دغدغه دارند که ما چگونه جهانهاي معنايي را از طريق
تعامل ميسازيم؛ پژوهشگران تفسيري عالقهمند به اين هستند که «شخص ديگري
بودن» در يک زمان و مکان مشخص چگونه است؛ آنها چند شباهت انسانپرستانه را
پيشفرض ميگيرند .قومنگاران ،تفسيري هستند؛ هدف آنها اين است که يک فرهنگ
خاص را در يک زمان خاص فهم کنند؛ هيچ يافتۀ قابل تعميمي نيست که بتواند تمام
فرهنگها را در بر بگيرد .انواع ديگر دانشوري تفسيري شامل تحليل بالغي و
هرمنوتيک است ،که بايد با تفسير متون و نظامهاي معني کار کنند .پيشفرضهاي يک
رويکرد تفسيري از اين قرار است.
هستيشناسي :دانشوران تفسيري اين پيشفرض را دارند که طبيعتِ رفتار بودني/
ارتباطي 29به اراده آزاد برميگردد؛ ما واقعيتهاي خودمان را ميسازيم؛ انتخاب به قصد
و نيت آگاهانه ما بر ميگردد« .واقعيتهاي اجتماعي به شکل ساختهاي چندگانه
ذهني ،اجتماعي-تجربيْ بنيان ،بومي و به خصوص ،و از جهت قالب و محتوايشان
وابسته به اشخاصي که آنها را دارند ،وجود دارند» ).(Guba, 1990
معرفتشناسي :دانشوران تفسيري اظهار ميکنند که حقيقت ،ارتباطِ به لحاظ
اجتماعي ساخت شده است؛ معرفت را بايد هميشه از يک منظر به خصوص نگاه کرد؛
حقيقت ذهني است -عينيت يک اسطوره است.
اَکسيولوژي :دانشوران تفسيري ،آن شکل از پژوهشگري را که طيف انتخاب آزاد
را گسترش داده و فهم را افزايش ميدهند ،ارزشمند ميدانند؛ آنها بر اين باورند که
ارزشها را نميتوان جدا از پژوهشگري دانست.
هدف نظريه :نظريه يک راهنماي تفسيري است براي کمک به فهم و معناگشايي
رويدادهاي ارتباطيِ منحصربهفرد؛ دانشوران تفسيري بهدنبال اثبات نظريه نيستند بلکه
در عوض ،بهدنبال توسعۀ نظريه از طريق مشاهده و تعامل دقيق هستند.
روش :اصوال کيفي است (براي مثال) تحليل متني ،قومنگاري ،مصاحبههاي عميق،
مشاهده مشارکتي.
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.5-9رهيافت انتقادي به نظريه

نظريهپردازان انتقادي احساس مسؤليتي نه تنها براي بازنمايي جهان اجتماعي (چنانکه
پژوهشگران تفسيري ممکن است اينگونه باشند) بلکه براي کار به مثابه عواملي فعال
جهت اصالح و تغيير راديکال ،ميکنند .بسياري از دانشوران انتقادي يک رهيافت
تفسيري انسانگرايانهتر در فعاليت دانشي و پژوهشي خود اتخاذ ميکنند ،اما
همه تفسيريها انتقادي نيستند (منظور انسانشناسان است) .رهيافت انتقادي با
مکتب فرانکفورت شناخته ميشود که به همين خاطر در اينجا معرفي مختصري از آن
صورت ميگيرد.
مکتب فرانکفورت( :ريشه رهيافت انتقادي) دانشوراني که از مؤسسه تحقيقات
اجتماعي در فرانکفورت آلمان

30

بيرون آمدند (ماکس هورکهايمر ،تئودور آدورنو،

هربرت مارکوزه ،والتر بنيامين ،اريک فروم) همگي به تحليل انتقادي وضعيت جاري
اجتماعي متعهد بودند و نيز به ايجاد جايگزينهاي هنجاري که بتواند مردم را براي
تعالي بخشيدن به موقعيتهاي ناخوشايندشان از طريق فکر و کنش انتقادي توانا سازد.
آنها براي رسيدن به اين هدف مبادرت به سفري از رويه انقالبي کردند( 31نظريه
کاربردي رهاييبخش) ،که شامل اين موارد ميشد :خودآگاهي انتقادي از موضوعات
تاريخي در يک نبرد (فرايند آگاه شدن از منابع سلطهاي که بر انديشيدن ما نفوذ دارند)،
آزادسازي از طريق گفتمان (فراهم کردن فضايي آزاد و محفوظ در برابر پليديِ فرهنگ
و قدرت اقتصادي) .بنابراين ،آنها بهدنبال ساختن يک نيروي اخالقي از خود
نظريه بودند که بهسوي رهايي انسان عمل کند .پيشفرضهاي يک رهيافت انتقادي از
اين قرار است.
هستيشناسي :دانشوران انتقادي قائل به تمايزي ميان جامعه و طبيعت هستند که به
موجب آن ،جامعه اينگونه فهميده ميشود که به لحاظ اجتماعي ساخته شده است،
درحاليکه طبيعت اينگونه نيست (هرمنوتيک مضاعف .)32موضع هستيشناختي آنها
به بهترين نحو توسط نظريه ساختاردهي 33آنتوني گيدنر ارائه شده است :پيوند اجتماعي
را بايد در چارچوب دو مقوله ساختار و يا عامل به شمار آورد .ساختارها ،قواعد،
هنجارها ،و باورهايي هستند که به جهان اجتماعي تشخص ميبخشند .عامل ،رفتار و
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تعامل انسانهاست .رابطه ميان ساختارها و عاملها دوگانگي ساختار 34ناميده ميشود.
ساختارها توسط عاملهاي انساني توليد ميشوند اما اين ساختارها تعامل ما را هدايت
ميکنند و اغلب توسط آن تعامل بازتوليد ميشوند .ما از طريق عامل خود ميتوانيم
همچنين ساختارهاي جديدي را توليد کنيم که سطوح متفاوتي از تأثير را بر تعامل
نهايي خواهند داشت .ميان ساختار و عامل رابطه ديالکتيک برقرار است.
معرفتشناسي :دانشوران انتقادي معرفت را به مثابه فرايندي از خود-تأملي (خود-
انعکاسي) ميبينند که از طريق آن بتوان محدوديتها و مقتضيات تاريخي را آشکار
کرد؛ معرفت به تغيير و رهاييبخشي کمک ميکند (همينطور معرفت ميتواند به عنوان
منبعي از قدرت و غلبه استفاده شود).
اَکسيولوژي :دانشوران انتقادي بر اين باوراند که نبايد ارزشها را از فعاليت دانشي
و پژوهشي جدا کرد؛ نظريهپرداز مسئوليتي براي ايجاد تحول و رهايي بخشي دارد.
هدف نظريه :نظريه يک ابزار رهاييبخش است؛ و ازآنجاکه الزم است به قدرت و
سرکوب ايدئولوژيک بپردازد ،بايد براي مسائل جهان واقعي به کار گرفته شود
(رويّه.)35
.9-9يک بررسي ديگر از فرانظريه انتقادي

در اينجا معرفي فاشز 36و ساندوال )2008( 37از پيشفرضهاي فرانظريه انتقادي که در
مطالعه آنها از فهم گروهي از دانشجويان ارتباطات از نقدگرايي 38و مقايسه مفهوم نقد
در سه فلسفه اثباتگرايي ،پسامدرنيسم و انتقادي آمده است ،ميتواند به فهم بيشتر اين
پيشفرضها کمک کند:
معرفتشناسي انتقادي -واقعگرايي ديالکتيک :که توسط انسانها در کار دانشگاهي
توصيف ،تحليل و تا اندازهاي متحول ميشود جهان مادي اصل ديده ميشود .تحليلها
بهگونهاي هدايت ميشوند که با مشخص کردن تضادهايي که در قلب پيشرفت واقع
ميشوند ،بهدنبال ذات هستي اجتماعي باشند .نظريه انتقادي پديدههاي اجتماعي را
مبتني بر خرد ابزاري تحليل نميکند ،يعني اين نظريه .1 :با اين پيشفرض عمل ميکند
که پديدهها علت و معلولهاي خطي ندارند ،بلکه متعارض و متضاد ،باز و پويا هستند
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و پتانسيلهاي پيشرفت مشخّصي را در خود حمل ميکنند و همچنين بايد در اشکال
پيچيدهاي ادراک شوند؛  .2مبتني بر اين بينش عمل ميکند که واقعيت بايد بهعنوان
چيزي ادراک شود که نه صِرفاً داراي فرصتها و نه صِرفا داراي خطرهاست بلکه
گرايشهاي متضادي دارد که ظرفيتهاي مثبت و منفياي را که توسط عمل اجتماعي
انسان تشخيص داده و سرکوب ميشود ،در يک زمان وضع يا تحميل ميکند .تحليل
ديالکتيک در اين زمينه ،به معني انديشه پويا و پيچيده ،واقعگرايي ،تحليلي از
وضعيتهاي ممکنِ واقعي ،و ديالکتيکي از بدبيني و خوشبيني است .در يک تحليل
ديالکتيک ،پديدهها در چارچوب ديالکتيک عامل و ساختارها ،عدم استمرار و استمرار،
يکي و بسيار ،بالقوه و بالفعل بودن ،جهاني و محلي ،مجازي و واقعي ،بدبيني و
خوشبيني ،ذات و هستي ،و غيره تحليل ميشود (.)Fuchs & Sandoval, 2008, pp.113-114
هستيشناسي انتقادي -مادهگرايي :نظريه انتقادي ذاتا ماديگراست ،بهگونهاي که با
ت از پيش تعيينشدة اجتماعي،
پديدهها و مسائل ،نه به عنوان ايدههاي مطلق و پيشرف ِ
بلکه در چارچوب توزيع منابع و تنازعات اجتماعي برخورد ميکند .واقعيت در
چارچوبهاي مالکيت ،دارايي خصوصي ،توزيع منابع ،تنازعات اجتماعي ،قدرت،
کنترل منابع ،بهرهبرداري ،و سلطه ديده ميشود .در چنين کوششي ،ايدة بازواقعيت
بخشيدهشدة طبقه از اهميت مرکزي برخوردار است (

Fuchs & Sandoval, 2008,

.)cf. Fuchs, 2008
ارائه دادن يک تحليل ماديگرايانه نيز به معني درک جامعه به مثابه نفيي بودن

39

است؛ به معني مشخص کردن آنتاگونيسمها (تضادهاي دروني) است؛ به معني نگاه
انداختن به گرايشات متضادي است که به خود همان پديده مربوط ميشوند ....تحليل
جامعه به تضاد به معني احتساب آن به مثابه نظامي پوياست زيرا تضادها سبب پيشرفت
و حرکت ماده ميشوند .به منظور پرداختن به نفيي بودن جامعه معاصر و پتانسيل آن،
پژوهش مستلزم عطف جهتگيري خود بهسوي کليّت است (

Fuchs & Sandoval,

.)2008, p.114
40

ارزششناسي -نفيِ منفي  :تمام رهيافتهاي انتقادي از يک يا چند جهت ،موضع
طبقات و يا افراد سرکوبشده و يا بهرهکشيشده را اتخاد کرده و اينگونه قضاوت
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ميکنند که ساختارهاي سرکوب و بهرهکشي ،به هزينه ديگران به طبقات مشخصي سود
ميبخشد و اين ساختارها بايد توسط مبارزات اجتماعي دگرگون شوند .اين ديدگاه
شکلي از ذهنيگرايي را برمينهد .نظريه انتقادي ساختارهاي اجتماعي را بهگونهاي که
هستند نميپذيرد ،به جامعه بهگونهاي که هست عالقهمند نيست بلکه به جامعه
بهگونهاي که ميتواند باشد و ميتواند بشود عالقهمند است .اين نظريه ايدئولوژيهايي
را که ادعا ميکنند نميتوان چيزي را تغيير داد ساختشکني ميکند و ضدگرايشهاي
بالقوّه و حالتهاي جايگزيني از پيشرفت را نشان ميدهد ....بُعد ارزششناختي يا
اَکسيولوژيک نقد يک وجه مشترک ميان نظريه و رويه سياسي است (

& Fuchs

.)Sandoval, 2008, p.114
 .3بهسوي يک فرانظريه جايگزين براي ارتباطات انساني؛ چشماندازي آسيايي

همانطور که پس از مقدمه گفته شد ،يک نوع از مطالعات فرانظري در ارتباطات،
تالشهايي است که در راستاي ارائه يک چشمانداز و فرانظريه آسيايي از ارتباطات
صورت گرفته است .اين تالشها تحت عنوان کلي «رهيافتهاي آسيايي به ارتباطات
انساني» قرار دارند که ميتوان در کتابشناسي مياک 41و شِن )2003( 42از اين نوع
مطالعات ،نمايي کلي از آنها را مشاهده کرد .کارهاي يوشيتاکا مياک 43در اين ميان،
ادبيات قابل توجهي را در زمينه فرانظريه آسيايي ارتباطات انساني فراهم آورده است که
بهطور خالصه و با اقتباس از شماري چند از مقاالت وي در اينجا معرفي ميشود.
برخي از مفاهيم و دغدغههاي مهم مياک در کارهاي وي ،آسيا-مرکزي ،44غربي
زدايي ،45و اصالت زمينههاي آسيايي 46در نظريهپردازي ارتباطات انساني هستند .البته
بايد در نظر داشت که توجه مياک در بررسيها و فرانظريهورزي خود بهطور عمده و
اصلي معطوف به ژاپن ،چين و هند و فرهنگها و فلسفههاي اين جغرافياست.
يک فرانظريه يا يک پارادايم ،ادراک و يا نحوه دريافتي است که شامل يک
چندگونگي از نظريهها ميشود؛ از اين رهگذر ،فرانظريه به ما اجازه ميدهد تا
تفسيرهاي بهتر ،فهمهاي غنيتر ،و بيانهاي مؤثرتري از معني اهداف و کنشهاي
متقابل انساني را به دست بياوريم .يک فرانظريه ،مشخصه و محتواي نظريهها را پيش
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روي مينهد؛ با تعيين اينکه يک نظريه چه چيزي را بايد تبيين کند ...و چه ابزار تحليلي
براي آشکار کردن و بنيان گذاشتن مفاهيم مورد نياز است ...بنابراين يک فرانظريه ،توليد
تصميم است به جاي کشف ،و توسط نظريههايي که با آن هماهنگ هستند توجيه
ميشود (.)Miike, 2003, p.39; cf. Asante, 1998, p.45
مياک يک پژوهشگري آسيا-مرکز در ارتباطات را اينگونه تعريف ميکند :يک
نظام نظري يا يک مکتب فکري در ارتباطات که مفاهيم ،اصول موضوعه ،و منابع آن يا
در خرد انباشتي سنتهاي متنوع فرهنگي آسيايي ريشه دارد و يا از آن ناشي شده است
).(Miike, 2002, p.2
يک پژوهشگري آسيا-مرکز در ارتباطات به سادگي ،يک بدنه دانشي ،چه نظري و
چه تجربي درباره نظامهاي فرهنگي آسيايي از ارتباطات نيست ).(Miike, 2002, pp.2-3
پژوهشگري آسيا-مرکز در ارتباطات دربرگيرنده تنوع آسياست و به معني تقويت يک
مفهوم يکپارچهانگارانه از آسيا نيست

)2002, p.2

 .(Miike,براي تکميل پژوهشگري

غربي و آمريکايي ارتباطات است نه ردّ آن ).(Miike, 2002, p.4
در سراسر قرن  ،20حوزه مطالعه ارتباطات بهطور يک طرفه تحت تسلط نظريه و
پژوهش اروپا -مرکزِ انسان -محور ،فردگرايانه ،کارايي -محور و اثباتگرا بوده است
(2002, p.1; cf. Ishii, 2001

 .)Miike,طبعا براي آسياييها غربيزدايي در نظريههاي

ارتباطات بدون تالش در جهت تحقق آسيا-مرکزي در اين نظريهها ممکن نيست.
بهطور خالصه مياک نقش آسيا -مرکزي در غربيزدايي نظريههاي ارتباطات را اينگونه
بيان ميکند« :چرخش آسيا -مرکز در مطالعات ارتباطي نظريه و پژوهش کنوني را در
پنج جنبه ،غربيزدايي و متحول ميکند )1( .دانشي نظري توليد ميکند که هماهنگ با
گفتمان ارتباطي آسيايي باشد )2( ،بر روي چندگانگي و پيچيدگي تجربه ارتباطي
آسيايي متمرکز ميشود )3( ،گفتمان ارتباطي آسيايي را بهنحو قابل انعطافي تشکيل داده
و بهنحو انتقادي آن را متحول ميکند )4( ،نظريهپردازي ميکند که چگونه وجوه
جهانشمول علم انساني در خاصبودگيهاي فرهنگي آسيايي بيان و فهميده ميشوند ،و
( )5سوگيريهاي اروپا -مرکز رد نظريه و پژوهش را نقد کرده و به محققان کمک
ميکند تا بر وابستگي دانشگاهي فائق آيند» ).(Miike, 2010, p.5
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به نظر مياک نظريهپردازي درباره آسيا ،مساوي با نظريهپردازي از چشمانداز
آسيايي نيست .ميتوان مردم و پديدههاي آسيايي را بدون رجوع به زبانها ،مذاهب/
فلسفهها ،و تاريخهايشان مورد توجه قرار داد و ارزيابي کرد .اما اگر بخواهيم جهان
آسيايي را از دريچه چشمان آسياييان ببينيم ،چنين جهتگيري فکري از بنيان نادرست
است چرا که آنها به زبانهاي آسيايي ميانديشند و صحبت ميکنند ،به مذاهب/
فلسفههاي آسيايي باور دارند ،و براي زيستن در تجربههاي آسيايي مبارزه
ميکنند .بنابراين ،به منظور فهم و پاس داشتن انديشه و کنش آسيايي ،بايد عامل بودن
آسياييها را در زمينههاي زباني ،مذهبي /فلسفي ،و تاريخي مورد اکتشاف قرار داد
)2003, pp.39-40

 .(Miike,به باور مياک امپرياليسم فکري اروپايي که منتج به کنار

گذاشتن غير اروپاييها شده است ،بهطور فزايندهاي در سالهاي اخير به چالش کشيده
شده و رشته ارتباطات نيز نميتواند از اين حرکت فکري ميان رشتهاي فرار کند
).(Miike, 2003, p.40

فرانظريه ارتباطيِ آسيا-مرکزي بر روي قرار دادن ارزشها و

آرمانهاي فرهنگي آسيايي در مرکز تحقيق به جهت ديدن پديدههاي ارتباطي آسيايي از
منظر آسياييها به عنوان سوژه و نه ابژه تأکيد ميکند .اين فرانظريۀ جايگزين که
ميکوشد تا دانشوري و پژوهش ارتباطات را بهسوي برجسته کردن عامليّت آسياييها
در زمينه فرهنگي رهنمون شود ،زبانهاي روزمره آسيايي ،سنتهاي مذهبي-فلسفي
آسيايي ،و تجربههاي تاريخي آسيايي را به مثابه منابع حياتي در توليد نظريهها و
هدايت پژوهش تلقي ميکند .مياک در مقاله خود فرانظريه آسيايي ارتباطات را با قيد
کردن اهداف پژوهشي ،ابعاد محتوايي ،و مالحظات روششناختي آن به جلو ميبرد
).(Miike, 2003, p.39
.8-3اهداف پژوهش آسيا-مرکز

او در اينجا به اين سؤال ميپردازد که در دانشوريِ آسيا-مرکز ارتباطات ،چرا و براي
چه هدفي بايد توليد دانش صورت بگيرد .وي در پاسخ پنج هدف را ذکر ميکند)1( :
براي نقّادي مطالعات اروپا-مرکز از رفتارهاي ارتباطي آسياييها؛ ( )2براي حفاظت از
ارزشهاي فرهنگي و حاالت ارتباطي آسياييها؛ ( )3براي کشف آزادسازي روحي از
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طريق ارتباطات؛ ( )4براي نمايش دادن نگاههاي متعدد از هماهنگي ميان روابط پيچيده؛
و ( )5براي آزمودن مسائل و ملزومات ارتباطات (ميان)فرهنگي که از دريچه چشمان
آسياييان ديده شدهاند .اين اهداف پژوهشي مترابط و همبسته براي پيشبرد نظاممند
دانش آسيا-مرکز از ارتباطات انساني طراحي شدهاند ).(Miike, 2003, p.40
.2-3ابعاد محتوايي پژوهش آسيا-مرکز

فرانظريه آسيايي ارتباطات بر نگاه به فرهنگهاي آسيايي به مثابه منابع مرکزي در
نظريهپردازي ،و نه به مثابه اهداف پيراموني در پژوهش تأکيد ميکند .مياک در اين
قسمت بحث ميکند که در پژوهش و فعاليت علمي آسيا-مرکز ارتباطات چه نوعي از
دانش بايد دنبال شده و نظريهپردازي شود .به اين منظور سه بعد محتوايي که از نظر او
در تحقيق از دانش آسيا-مرکز از ارتباطات انساني اساسي است ،عنوان ميشود)1( :
مفاهيم در زبانهاي روزمره آسيايي؛ نظريهپردازان ارتباطات آسيا-مرکز بايد مفاهيم
زبانهاي روزمره آسيايي را به منظور مالحظه دوباره و مفهومپردازي دوباره ماهيت
ارتباطات انساني اکتشاف کنند )2( ،اصول سنتهاي مذهبي-فلسفي آسيايي؛
انديشمندان ارتباطات آسيا-مرکز بايد اصول کنش متقابل را از سنتهاي مذهبي-فلسفي
آسيايي استخراج و مدلهاي جدياي از ارتباط را مطرح کنند )3( ،کشمکشهاي
تجربههاي تاريخي آسيايي؛ تاريخدانان ارتباطات آسيا-مرکز بايد در تالشهاي
خود براي غنيسازي بنيانهاي نظري مسائل ،اخالق و توانشِ ارتباطات انساني،
به کشمکشهاي تجربههاي تاريخي آسيايي توجه الزم را معطوف دارند
).(Miike, 2003, pp.49-46
.5-3مالحظات روششناختي پژوهش آسيا -مرکز

بدون به چالش کشيدن پيشفرضهاي روششناختي اروپا-مرکز ،نظريهپردازي حقيقي
از چشمانداز آسيا-مرکز امکان ندارد .برخي از دانشوران آسيايي درباره سوگيريهاي
فرهنگي پيشفرضهاي نظري اروپا -مرکز نطقهاي آتشين ميکنند اما هنوز از مورد
پرسش قرار دادن پيشفرضهاي روششناختي اروپا -مرکز ناکام ماندهاند .با اين وجود،
آنچنان معنيدار نيست که بهدنبال ساخت نظريههاي ارتباطي آسيا-مرکزي باشيم که
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براي مشروعيت يافتن ،در نهايت در مقابل جهانبيني پژوهشي اروپا-مرکز آزموده
شوند .چرا که روششناسان اروپا -مرکز ميتوانند نظريههاي آسيا -مرکز را کنار
بگذارند و رد کنند ،بدون توجه به اينکه اين نظريهها تا چه اندازه معنيدار و مفيد
هستند ،زيرا اين نظريهها با روش آنها براي داشتن اعتبار نظري تطبيق نميکند.
بنابراين ،روشهايي که براي ساختن نظريههاي آسيا-مرکز استفاده ميشوند نيز بايد
خود آسيا-مرکز باشند ).(Miike, 2003, p.51
سه مسئله روششناختي در رابطه با اينکه در پژوهش آسيا-مرکز ارتباطي ،چگونه
بايد دنبال دانش بود )1( :مسئله دادهها و شواهد؛ ( )2مسئله اعتبار و فايدهبخشي؛ ()3
مسئله مشاهدهپذيري و عدم مشاهدهپذيري .اين مسائل مالحظات «اوليه» آسيا-مرکز
هستند و بهترتيب خود را با عينيگرايي ،تجربهگرايي ،و مادهگرايي اروپا -مرکز درگير
ميکنند ) .(Miike, 2003, pp.51-52آسيا-مرکزي نه يک آسياگرايي سلطهطلب است و نه
يک نسخه قوممدارانه از اروپامرکزي ،و جهانبيني آسيايي را بهمثابه تنها قالب
جهانشمول ارجاع مطرح نميکند.
مياک ميگويد در مطالعه او سه درونمايه مرکزي پديدار شده است که به نظر
ميرسد بهطور ويژهاي در بنيان گذاشتن يک پارادايم آسيا-مرکز از نظريه ارتباطي کمک
کنند )1( :رابطهاي بودن )2( ،دوراني بودن ،و ( )3هماهنگي .(Miike, 2002, p.2) 47مياک
متأثر از اين سه درونمايه اساسي ،سه پيشفرض فلسفي هستيشناختي ،معرفتشناختي،
و اَکسيولوژيک 48را براي مدلهاي شرقي از فرهنگ و ارتباطات قيد ميکند

(Miike,

).2002, p.5
پيشفرض هستيشناختي پارادايم آسيا-مرکز ارتباطات اين است که همه کس و
همه چيز در پهنه مکان و زمان مترابط و همبستهاند .اين گزاره در مقابل فردگرايي قرار
دارد که در آن ،خودِ مستقل تصوير است ،و روابطِ وابسته به يکديگر پس زمينهاند.
معناي آسيايي خود در شبکه روابط انساني از معناي اِگو ،49بسيار ريشهمندتر است
).(Miike, 2002, p.6
اين پيشفرض هستيشناختي بهطور طبيعي به يک پيشفرض معرفتشناختي
ديگر راه ميبرد :همه چيز و همه کس در رابطه با يکديگر معنيدار ميشوند .فالسفه
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هندي ميآموزند که ازآنجاکه همه اشياء ،رويدادها و پديدارها و بودها در
سطح هستيشناختي با همديگر اتحاد دارند ،آنها تنها در نسبت با يکديگر است که
ميتوانند بهطور معنيداري فهميده شوند .همينطور در معرفتشناسي چيني باور بر اين
است که معرفت اصيل از تعامل و رابطه متقابل ميان ذهن فردي و جهان منتج ميشود
).(Miike, 2002, p.7
پيشفرض اَکسيولوژيک اين پارادايم اين است که هماهنگي و سازگاري براي
بقاي هرکسي و هرچيزي حياتي است .اين هارموني شرقي با کنترل غربي بسيار متمايز
است .براي مثال غربيها در رابطه طبيعت و فنآوري ميخواهند آنها را کنترل کنند در
حاليکه شرقيها ميخواهند به روابط هماهنگ و هارمونيکي با آنها برسند .جهان در
ذهن بسياري از غربيها مادي است تا معنوي ،و بايد به نفع انسان مورد بهرهبرداري
قرار گيرد .در مقابل ،در جهانبيني آسياييها ،انسان قابل تفکيک از محيط نيست
).(Miike, 2002, pp.7-8
.9-3پيشفرضهاي ارتباطي آسيا-مرکز

مياک همچنين تعدادي از پيشفرضهاي آسيا-مرکز را براي ارتباط ذکر ميکند که از
اين جملهاند )1( :ارتباط در زمينههايي 50از روابط چندگانه در پهنه مکان و زمان اتفاق
ميافتد؛ نگاهي به اغلب مدلهاي اروپا-مرکزِ ارتباط انساني آشکار ميسازد که
مفهومپردازي زمينههاي ارتباطات عميق و صريح نيست

)2002, p.8

)2( .(Miike,

ارتباطگر به لحاظ ادراکي و رفتاري ،در زمينههاي مختلف و متنوع هم فعال است و هم
منفعل .ادراک و رفتار ارتباطگر از روابطاش با چيزهايي که او را احاطه کردهاند از
جمله زمينههاي ارتباطي مستقل نيست .ازاينرو متخصصان ارتباطي نميتوانند عامل
انساني را در فرايندهاي ارتباطي مستقل از مالحظه کامل زمينههاي ارتباطي چندگانه،
مشخص و تحليل کنند

)2002, p.10

 )3( .(Miike,سازگاري و تطابق دو طرفه در

فرايندهاي ارتباطي هماهنگ ،از اهميت مرکزي برخوردار است .محققين آسيايي
ارتباطات ميتوانند توجه خود را معطوف به تاريخهاي غني آسيا کرده و بينشهايي را
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نسبت به راههاي تکميلي سازگاري متقابل بهسوي ارتباطات هماهنگ به دست آورند
).(Miike, 2002, pp.11-14
جمعبندي

در اين مقاله تالش شد تا اين واقعيت روشن شود که هر جهتگيري فلسفي و يا به
تعبيري هر پارادايم ،دستگاهي از پيشفرضهاي فرانظري شامل پيشفرضهاي
هستيشناختي ،معرفتشناختي ،ايدئولوژيک ،اَکسيولوژيک و غيره دارد که فرانظريه آن
را تشکيل مي دهند .همينطور تالش بر اين بود تا اين امر از منظر توضيح چشماندازهاي
ص انتقادي و
فرانظري معقول گرايي ،کارکردگرايي ،تفسيرگرايي ،نقد گرايي يا بهطور خا ّ
پسامدرنيسم و نيز چشمانداز فرانظري آسيا-مرکز و غربي-زدايي از نظريه ارتباطات
محقق شود .براي کساني که بهدنبال نظريهپردازي ارتباطي در بوم معرفتي خود هستند،
شناخت چشم اندازهاي فرانظري به ارتباطات مي تواند اين الهام بخشي را داشته باشد
که چنين کساني بايد نظريهپردازي را با شناخت کافي از فرانظريه يا فرانظريه هاي بوم
معرفتي خود آغاز کنند .البته در اين راستا بايد توجه داشت که پيش فرض هاي
فرانظري مي توانند بيشتر از انواعي که در اين مقاله به آن ها توجه شد باشند که بهطور
مثال انسان شناسي فلسفيِ هر بوم معرفتي خاص و پيش فرض هاي انسان شناختي که
آن انسان شناسي فلسفي مي تواند ارائه دهد در نظريهپردازي از ارتباطات انساني از
اهميت بسيار قابل توجهي بر خوردارند.
يادداشتها
1. metatheories
2. metaphysical
3. cosmological
4. logical
5. ontological
6. epistemological
7. methodological
8. axiological
9. praxiological
10. ethical
11. aesthetic
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12. Diana Iulia Nastasia
13. Lana F. Rakow
14. metadiscourse
15. dialogical-dialectical disciplinary matrix
16. Bowers
17. Bradac
18. axiology
19. intentionality
20. D. C. Barnlund
21 Toward meaning centered philosophy of communication
22. persuasion
23. transactional
24. intersubjective reliability
25. attribution of intention
26. construct of attributed choice
27. construct of meaning
28. cybernetic
29. being/communication behavior
30. Institute for Social Research in Frankfurt
31. revolutionary praxis
32. double hermeneutic
33. Structuration
34. duality of structure
35. praxis
36. Fuchs
37. Sandoval
38. criticism
39. negativity
40. negating the negative
41. Miike
42 .Chen
43. Yoshitaka
44. Acia-centericity
45. dewesternizing
46. Asian contexts
47. harmony
48. axiological
49. ego
50. Contextes
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