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راهنماي نگارش مقاالت
از نويسندگان محترم ،تقاضا ميشود از ارسال مقاالتي كه مطابق شيوهنامه نيست ،خودداري فرمايند؛ صرفاً مقاالتي در نوبت ارزيابي
قرار ميگيرند كه مطابق شيوهنامه نگاشته شوند.
 .1ارجاع منابع و مآخذ ،در متن مقاله در پايان نقل قول يا موضوع استفادهشده داخل پرانتز به شكل زير آورده شود:
 .1-1منابع فارسي( :نام خانوادگي مؤلّف ،سال نشر ،جلد ،صفحه)؛ مثال( :حسيني ،6731 ،ج ،2ص.)37
 .2-1منابع التين( :صفحه ،جلد ،سال نشر ،نام خانوادگي مؤلّف)؛ مثال.)Plantinga, 1998, p.71( :
 تكرار ارجاع يا اسناد مثل بار اول بيان شود و از کاربرد کلمات همان ،پيشين و )Ibid,…( ...خودداري شود. چنانچه از نويسندهاي در يك سال بيش از يك اثر انتشار يافته باشد ،با ذکر حروف الفبا پس از سال انتشار ،از يكديگر متمايز شوند. . 2تمام توضيحات اضافي و همچنين ،معادل انگليسي اسامي خاص يا اصطالحات(در صورت لزوم) با عنووان «يادداشو هوا» ،در انتهواي موتن مقالوه
آورده شود (ارجاع و اسناد در يادداش ها مثل متن مقاله ،روش درونمتني (بند )6خواهد بود).
 .3در پايان مقاله ،فهرس الفبايي منابع فارسي و التين(کتابنامه) به صورت زير ارائه شود(ابتدا منابع فارسي و عربي و سپس منابع التين):
كتاب :نام خانوادگي و نام نويسنده (تاريخ چاپ) ،نام کتاب ،نام مترجم ،محلّ انتشار :نام ناشر ،شمارۀ چاپ ،جلد.
مثال :هارتناك ،يوستوس ( ،)6736ويتگنشتاين ،ترجمۀ منوچهر بزرگمهر ،تهران :انتشارات خوارزمي.
Nozick, Robert (1981), Philosophical Explanations, Oxford: Oxford University Press.

مقاله مندرج در مجالت :نام خانوادگي و نام نويسنده (سال انتشار)« ،عنوان مقاله» ،نام نشريه ،دوره نشريه ،شماره نشريه.
مثال :موحّد ،ضياء (« ،)6731تمايزات مبنايي منطق قديم و جديد» ،فصلنامۀ مفيد ،دوره سوم ،ش .61
Shapiro, Stewart (2002), "Incompleteness and Inconsistency", Mind, vol. 111.

مقاله مندرج در مجموعه مقاالت يا دايرةالمعارفها :نامخانوادگي و نام نويسونده (تواريخ چواپ)« :عنووان مقالوه» ،نوام کتواب (ايتاليوك) ،نوام
ويراستار ،محل انتشار :نام ناشر ،شماره چاپ ،شماره جلد.
مثال :محمود بينا مطلق (« ،)6732فلسفه زبان در کراتيل افالطون» ،در مجموعه مقاالت همايش جهاني حكيم مالصدرا ،تهران :بنياد حكم
اسالمي صدرا ،جلد هفتم.
Rickman, H.P. (1972), "Dilthey", in The Encyclopedia of Philosophy, Paul Edwards (ed), New York: Macmillan
Publishing Company.

 .4چكيده بايد بين  211تا  231واژه باشد که دربردارندۀ عنوان ،موضوع مقاله ،روش تحقيق ،مهمترين نتايج و فهرستي از واژگان کليدي (بين  3تا
 3واژه) اس
گردد.

و در ذيل آن ،رتبه دانشگاهي ،دانشگاه محل خدم  ،آدرس دانشگاه و پس الكترونيكي نويسنده (ترجيحاً ايميول دانشوگاهي) قيود

 .5ترجمۀ انگليسي عنوان مقاله ،چكيده و کليدواژهها همراه مقاله ارسال گردد.
 .6مقالووه در کا ووذ  A4بوووا رعايوو

فنووواي مناسوو

در حاشوويههوووا و ميووان سوووطرها ،در محووي

ورد  ،2113مووتن مقالوووه بووا قلوووم BLotus13

(التين  (TimesNewRoman10و يادداش ها و کتابنامه ( BLotus12التين  (TimesNewRoman10حروفچيني شود.
 .7عناوين (تيترها) با روش شمارهگذاري عددي و ترتي اعداد در عناوين فرعي مثل حروف از راس

به چپ تنظيم شود.

 .8حجم مقاله ،از  1111کلمه کمتر و از  0111کلمه بيشتر نباشد.
 .9نويسندۀ مقاله موظف اس

همراه با مقاله ،کاربرگ امناءشدۀ تعهد نسب

به عدم چاپ مقاله در هيچ مجلوۀ داخلوي و خوارجي و همچنوين عودم

ارسال همزمان آن به ساير مجالت را ارسال نمايد .نمونه کاربرگ تعهد در سامانۀ الكترونيكي دوفصلنامه موجود اس .
 .11مقاله ارسالي نبايد همزمان به ساير مجالّت فرستاده شده باشد.
« .11دوفصلنامه دين و ارتباطات» ،در اصالح و ويرايش مقاله آزاد اس .
كليه حقوق مادي و معنوي براي « دوفصلنامه دين و ارتباطات » محفوظ است و آن دسته از نويسندگان محترمي كه در صدد انتشار مقاله منتشرشدۀ
خود در اين مجله ،در مجموعه مقاالت ،يا بخشي از يك كتاب هستند ،الزم است با ارائه درخواست كتبي ،موافقت مجله را اخذ نمايند.
جهت تسريع در پذيرش مقاالت ،نويسندگان محترم ميتوانند مقاالت خود را به نشانيهاي زير ارسال نمايند.
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همبستگي فرهنگي ،هويت و امت اسالمي
هادی اسماعيلي



چکيده

در اين مقاله با شرح سه نوع هويت اجتماعي ،سياسي و فرهنگي به تحليل رابطه
همبستگي با هريک از اين سه نوع هويت همپوشان پرداخته شده است .تبيين تمايز
مفهومي ميان همبستگي فرهنگي با ساير انواع همبستگيها براي پرهيز از ايهام
مفهومي در سياستگذاري هدف اصلي اين نوشته است .همبستگي فرهنگي به
معناي احساس تعلق مشترک ناشي از تالش براي حفظ مؤلفهها و عوامل هويت
فرهنگي تعريف شده است .در پايان بهعنوان يک مصداق از تمايزگذاري ميان انواع
همبستگيها به مفهوم «امت» در رويکرد اسالمي و نقش هويت و همبستگي
فرهنگي حتي در غياب انواع ديگر هويت و همبستگي اشاره شده است.
واژگان کليدی

هويت ،همبستگي فرهنگي ،همبستگي اجتماعي ،همبستگي ملي ،امت
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مقدمه

هويتهاي متکثرِ گروهها و جوامع هميشه حاوي شباهتهايي درون خود و تمايزاتي از
سايرين بودهاند .اين تشابهها از يک طرف يکساني و وفاقي را ميان اين گروهها به
وجود ميآورد و از طرف ديگر حدود روابط آنها را با سايرين روشن ميسازد .آنچه
که هميشه براي اين گروهها ميتواند بهعنوان نگراني اصلي به شمار آيد ،مسئله حفظ
تشابهها و مرزهاي تعيينکننده روابط ايشان است .اين نگراني موجب شده تا
هويتهاي متکثر در تالش براي حفظ موجوديت خود به تقويت همبستگي درون
خويش اقدام نمايند .با اين توضيح ،همبستگي الزمه حفظ و تداوم هويتهاست .از
جمله هويتهاي مورد توجه ،هويتهاي جمعي اسالمي

هستند.

هويتهاي جمعي اسالمي داراي کثرت و تنوعاند و ميتوان گروهها ،نژادها،
قوميتها و مليتهاي مختلف و متکثري را در اين ميان شاهد بود .پيشنهاد اسالم براي
برونرفت از اختالفات ميان جوامع مسلمان -که اين اختالف نيز زاييده کثرت و تنوع
اين جوامع است -ايجاد همبستگي فرهنگي ميان جوامع اسالمي است که در قالب
مفهوم امت متبلور ميشود .اين مفهوم که عالوه بر دين اسالم در اديان الهي ديگر نيز
قابل مشاهده است بر همبستگي ميان اين جمعهاي متنوع بر اساس مؤلفههاي مشترک
تأکيد ميکند .بايد اين توضيح را نيز يادآور شد که مفهوم همبستگي فرهنگي -تا آنجا
که محقق بررسي کرده است -تا به حال داراي تبيين دقيق و علمي نبوده است؛
ازاينرو ،ميبايست براي روشن شدن بحث در قدم اول به تبيين دقيق آن پرداخت.
براي ارائه اين تعريف بايد مواردي را روشن کرد :اوالً اينکه گونههاي مختلف هويتي
نيازمند همبستگيهاي خاص خود هستند؛ ثانياً اينکه همبستگي فرهنگي مفهومي است
در عرض ساير انواع همبستگي و ثالثاً اينکه اين همبستگي ناشي از هويت خاص خود
است .نکته آخر نيز آن است که در صورت تضعيف همبستگي فرهنگي ،ساير اقسام
مذکور از همبستگي هم زايل خواهد شد .به عبارت ديگر تداوم هريک از انواع مذکور
از همبستگي به مبنايي نياز دارد .ادعايي که در اينجا مطرح ميشود اين است که اين
مبناي مورد نياز همان همبستگي فرهنگي است .با اين توضيحات ،سؤال اصلي مقاله آن
است که ازآنجاکه همبستگي اساس حفظ موجوديت و هويت جوامع اسالمي است و
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بدون وجود آن ميتوان زوال امت اسالمي را پيشبيني نمود پس در صورت وجود
هويتهاي متکثر و جمعهاي متنوع مسلمان چگونه ميتوان به يک همبستگي(امت)
دست يافت؟ اگر پاسخ اين سؤال در اين فرضيه نهفته باشد که بايد به همبستگي
فرهنگي پرداخت؛ در اين صورت ،براي يافتن پاسخ آن الزم است سؤال ديگري را
مطرح نمود که همبستگي فرهنگي چيست (مؤلفهها و کارکردهاي آن کداماند)؟
 .8هويت و همبستگي اجتماعي

هويت اجتماعي به معناي شناخت خود به مثابه موجودي اجتماعي است .افراد در
فرايندهاي اجتماعي به تصاويري از خود دست مييابند که مبناي هويت اجتماعي
ايشان را صورت ميدهد .هويت اجتماعي «به شيوههايي که بهواسطه آنها افراد و
جماعتها در روابط اجتماعي خود از افراد و جماعتهاي ديگر متمايز ميشوند»،
توجه دارد (جنکينز ،1831 ،ص .)7هويت اجتماعي انسان را ميتوان در دو سطح فردي
و جمعي تعريف نمود .سطح نخست به جريان اجتماعي شدن فرد توجه ميکند و
سطح دوم از شکلگيري گروههاي اجتماعي بر اساس آگاهي از منافع مشترک گزارش
ميدهد.
شکلگيري هويت اجتماعي فردي در فرايند جامعهپذيري محقق ميشود .افراد در
روابط اجتماعي خويش از تصوير خود نزد ديگران آگاه ميشوند و با اين تصوير نظامي
از معاني را در باب خويشتن شکل ميدهند و از انتظارات ديگران از خود آگاه
ميشوند .اين تعبير را ميتوان بهنحو دقيقتر در خود آينه سان چارلز هورتون کولي
بازشناخت .از نظر کولي افراد در اجتماع و در يک رابطه ديالکتيکي به تعريف خويشتن
نايل ميشوند؛ ازاينرو ،آگاهي فرد از خود بازتاب تصور ديگران از اوست .فرد از
برداشت ديگري نسبت به خود آگاه ميشود و از اين طريق موقعيت اجتماعي خويش
را باز ميشناسد .کولي براي اين «خود آينه سان» سه عنصر اصلي قائل است؛ «نخست؛
ظاهر ما به چشم ديگري چگونه مينمايد ،دوم؛ داوري او درباره ظاهر ما چيست و
سرانجام؛ چه احساسي از خود براي ما پديد ميآيد( »...کوزر ،1837 ،ص .)014همين
تصور هربرت ميد را برآن داشت تا تکوين خود را بدون تصور جامعه امري ناممکن
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بداند .از نظر او شخصيت فرد به يک سامان اجتماعي مرتبط است .اين سامان اجتماعي
نتيجه روابط متقابل افراد است و از اين روابط متقابل الگوهاي رفتاري تثبيت شدهاي به
دست ميآيند .اين الگوهاي رفتاري تثبيت شده انتظارات از فرد را سازماندهي ميکنند
و در اين صورت هويت اجتماعي او را ميسازند .ميد در اينجا از اداهاي معنادار سخن
ميراند که طي آن فرد در واکنش به ديگري بر اساس نمادهايي عمل ميکند که در اين
الگوهاي رفتاري تثبيت شده ايجاد شدهاند .به نظر ميد اين نمادها ميتوانند «در فرد
همان واکنشي را ايجاد کنند که او خود در ديگري برميانگيزد و به دليل همين واکنش
است که او ميتواند رفتار بعدي خودش را تحت نظارت خود داشته باشد» (

Mead,

 .)1934, p.1مرحله نهايي شکلگيري هويت اجتماعي از نظر ميد هنگامي است که فرد
بتواند به ديگري تعميم يافته برسد .در اين تعبير فرد ميتواند انتظارات ديگران از خود
و انتظارات ديگران را از يکديگر در چارچوب سازماني نظاممند فهم کند .اين مفهوم از
طرف ميد به ما در درک هويت جمعي کمک خواهد نمود.
هريک از دستههاي اجتماعي شباهتهايي را درون خود دارند که اتفاقا همين
شباهتها ،تفاوتهايي را با ديگران ايجاد ميکنند .آنچه که موجب شکلگيري هويت
جمعي است ،شناختي مشترک از اين شباهتهاست .اين شناخت مشترک در نتيجه
روابط ميان افراد به دست ميآيد .جنکينز با بيان اين حقيقت معتقد است «هويت
گروهي محصول تعريف دروني از جماعت است .در خالل روابطمان با ديگرانِ
برجسته باعث برانگيختن شناسايي شباهت و تفاوت ميشويم و در اين ميان موجب
ايجاد هويت گروهي ميگرديم» (جنکينز ،1831 ،ص .)104برخي معتقدند اين
دستهبندي اجتماعي ميتواند دو نتيجه اساسي در پي داشته باشد؛ «اول اينکه محيط
اجتماعي را ،از طريق مجهز نمودن فرد با معاني نظاممند جهت تعريف ديگران ،تقسيم
ميکند ....دوم اينکه دستهبندي اجتماعي فرد را قادر ميسازد تا خود را در محيط
اجتماعي جاي دهد يا تعريف نمايد» ).(Ashforth & Male, 1989, p.20
معالوصف نبايد از اين نکته غافل بود که صرف دستهبندي افراد ،آنها را به يک
گروه جمعي تبديل نميکند .در حقيقت شکلگيري هويت جمعي به چيزي بيش از
دستهبندي اجتماعي افراد نيازمند است.
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هر گروه اجتماعي حدودي دارد که بر اساس آنها تعريف شده و از گروههاي
ديگر متمايز ميشود .همبستگي اجتماعي نتيجه اين هويت جمعي است که حدود و
ثغور گروه را تعيين ميکند .انديشمندان علوم اجتماعي همبستگي اجتماعي را بر مبناي
روابطي اجتماعي توصيف ميکنند که در آنها احساس تعلق گروهي و منافع نقش
عمده را ايفا ميکنند .همبستگي اجتماعي از نظر ايشان زماني شکل مييابد که اشتراک
منافع ،اشتراک در ارزشها و اشتراک در مفاهيم ايجاد شوند .در اين سطح منافع مشترک
اعضا بهعنوان يکي از عوامل اصلي ،همبستگي اجتماعي ميان ايشان را صورت
ميدهد .در نتيجه ميتوان از نوعي «توافق جمعي ،مجموعهاي از اصول و قواعد
اجتماعي و تعامل ميان افراد» سخن راند که آنها را با يکديگر همبسته ميسازد (چلبي،
 ،1871ص.)17
صورت کارکردي همبستگي اجتماعي گونهاي است که صرفا بر اساس منافع و در
قالب تقسيمبنديهاي ساختاري محقق ميشود .مارکس اين تعبير را در مفهوم طبقه
خويش جاي ميدهد .از نظر او طبقه زماني شکل ميگيرد که افراد يک رده 1نسبت به

منافع خويش احساس خطر کنند .در اين صورت نوعي آگاهي از مصلحت مشترک
براي ايشان به وجود ميآيد که سبب شکلگيري شبکهاي از روابط اجتماعي تعاملي
ميان ايشان خواهد شد (مارکس به نقل از کوزر ،1837 ،ص .)31عالوه بر منفعت
مشترک ،تقسيم کار و منابع ،وابستگي اعضاي جامعه را به يکديگر بيشتر خواهد نمود.
در نتيجه همبستگي اجتماعي تحت تأثير وجود منافع مشترک و شبکههاي روابط
اجتماعي مبتني بر آن (پيتر بال به نقل از توسلي ،1831 ،ص ،)011تقسيم منابع و
تخصصي شدن روند کار (پارک به نقل از کوزر ،1837 ،ص ،)073نهادينه شدن روابط
متقابل افراد و هنجارها و قواعد حاکم بر اين روابط (زيمل به نقل از کوزر،1837 ،
ص )153و با هدف حفظ هويت اجتماعي محقق ميشود .همبستگي اجتماعي را
ميتوان داراي دو صورت کمي -يعني مشارکت بيشتر بهواسطۀ صرف زمان و هزينه
بيشتر -و کيفي -به معناي همبستگي محض -دانست (دورين و فرارو،1831 ،
ص .)111شرط دوام آن نيز تعيين دقيق قواعد رفتار و شدت عالقههاي اجتماعي است
(دورکيم ،1851 ،صص 173و.)138
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 .7هويت و همبستگي سياسي

شکلگيري دولت -ملتها فضايي سرزميني را فراهم ميآورد که در آن تأکيد بر هويت
ملي مشترک عاملي براي تداوم حيات نظام سياسي به شمار ميآيد .در چنين شرايطي
تالش براي يافتن ريشههاي اشتراک هويتي در چارچوب ملي موجب شد به
صورتهاي قلمرويِ فرهنگ ملي توجه شود تا از اين طريق اشتراک هويتي بر مبناي
قلمرو ،سرزمين و دولت واحد محقق گردد .به نظر فنويک تشکيل مفهوم دولت -ملت
نتيجه قرارداد وستفاليا در  1103بود که در آن اصل استقالل کشورها و نيز استقالل
مذهبي و سياسي به همراه تساوي در نظام بينالملل به رسميت شناخته شد (فنويک به
نقل از اسمعيلي و احمدزاده ،1837 ،ص .)55در تحليل مفهوم ملت ،ميتوان آن را
متعلق به دو سنت فکري خواند .دسته نخست در چارچوب فکري انديشه غرب اروپا
جاي دارد .دومين دسته نيز تعريفي از هويت ملي است که در شرق اروپا و آسيا مورد
توجه قرار گرفته است .مفهوم ملت در ادبيات غرب اروپا در برگيرنده عناصري از قبيل
«قلمرو تاريخي ،اجتماع سياسي -قانوني ،برابري قانوني -سياسي اعضا و ايدئولوژي و
فرهنگ مشترک» است .اما در مقابل ،مفهوم ملت در ادبيات شرق اروپا و آسيا مؤلفههاي
ديگري را در خود جاي ميدهد« .نسب و روابط نسلي از پيشمفروض؛ بسيج عمومي
مردم؛ زبانها ،ارزشها و سنتهاي بومي» عناصر مفهوم قومي از ملت هستند

(Smith,

) .1991, p.10-11آنتوني اسميت اين عناصر را با يکديگر تلفيق نمود و به پنج ويژگي از
مفهوم ملت دست يافت:
 محدوديت سرزميني جمعيتهاي فرهنگي جدا از هم در سرزمين خودشان؛ وجود اسطورههاي اصيل و حافظههاي تاريخي مشترک متعلق به اجتماع؛ ربط مشترک ميان فرهنگ تودهاي همسان شده؛ تقسيم قلمروي کار ،همراه با پويايي همه اعضا و امکان مالکيت منابع براي همهاعضاي سرزميني؛
 برخورداري همه اعضاي يک سيستم متحد از حقوق و وظايف قانوني مشترکتحت قوانين و نهادهاي مشترک ).(Smith, 1992, p.60
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با اين توضيح بايد مفهوم ملت را وابسته به قلمروي سرزميني خاص و اشتراک در
ارزشهاي فرهنگي ملي و قوانين و منابع به شمار آورد .مراد از فرهنگ ملي ويژگيهاي
گروه بزرگي از افراد است که داراي سابقه و تجارب مشترک هستند .با اين توضيح
پسوند ملي از اين جهت است که «ويژگي يک جامعه از ساير اشکال فرهنگ بازشناخته
شود»

)et al., 1998, p.607

 .(Doneyاين مفهوم به معناي «گروهي از مردم است که

تصور تعلق به يک اجتماع گسترده را ...در خود پروراندهاند .اين تصور بهطور
خودجوش و در شکل گسترده و همگاني معموال وجود ندارد و بايد ايجاد شود»
(سيدامامي ،1877 ،ص.)14
هويت سياسي در اين صورت هويتي است برگرفته از قلمرو سرزميني مشترک با
ارزشها و نمادهاي فرهنگي ملي همسان؛ دولت نيز نماينده اين هويت سياسي و
پاسدار آن خواهد بود .وظيفه اصلي دولت حفظ اين هويت سياسي است که در قالب
ايجاد و تقويت همبستگي نمود مييابد.
همبستگي سياسي تالشي است بهمنظور حفظ موجوديت سياسي قلمرو سرزميني،
انگيزهاي که دولت را بر آن ميدارد تا در پي ايجاد و تقويت همبستگي سياسي باشد
وجود تعارضها و مخالفتهايي است که ميتوان درون يک واحد سياسي يافت .دليل
اصلي اين تعارضها وجود خردهفرهنگها درون فرهنگ غالب است .در حالت کلي
«خردهفرهنگها را بايد زير مجموعهاي از فرهنگ غالب و يا به عبارت ديگر فرهنگ
غالب درون يکي از گروههاي اجتماعي دانست که در مجموعه بزرگتري از يک
فرهنگ غالب قرار ميگيرند و با آن داراي تضاد نيستند» (ريوير ،1831 ،ص .)154اما
هنگامي که اين خردهفرهنگها احساس عدالت در توزيع و دسترسي به منابع نکنند،
تضاد با دولت به وجود خواهد آمد .در اين صورت دولت الزم است راهکارهايي را
براي ايجاد سازش ميان تمام گروههاي درون واحد سياسي فراهم نمايد .در اينجا
«غرض همساز کردن منافع مورد نزاع است تا از اين رهگذر مبارزه پايان پذيرد.
برقراري سازش يکي از وظايف اساسي سياست است» (دوورژه ،1871 ،ص .)818در
نتيجه اين سازش «مردمي که ممکن است بهلحاظ سرزميني يا فرهنگي از يکديگر جدا
باشند تحت حکومتي مرکزي کنار يکديگر جاي ميگيرند» ) .(Schudson, 1994, p.22اما
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در صورتي که تعارض ادامه يابد فضاي واحد سياسي به قطبي شدن مبتال خواهد شد.
قطبي شدن به معناي «متقاعد شدن نسبت به درستي يک جنبش و نادرستي طرف
مقابل» است ).(Hirsch, 1986, p.380
شکلگيري تعارض با دولت هميشه به دليل احساس بيعدالتي نيست بلکه گاه
خردهفرهنگها و خرده گروههاي سياسي ممکن است بدون احساس بيعدالتي دست به
مخالفت و ناسازگاري بزنند .در اين صورت دولت ميتواند از طريق به کارگيري اجبار،
همبستگي و همگوني مورد نياز را تأمين کند .موريس دوورژه از چهار وسيله الزم براي
دولت بهمنظور ايجاد همبستگي سخن ميراند .از نظر او دولت «با تعيين قواعد و
آيينها ،با سازماندهي به خدمات جمعي و اداره کلي جامعه ،با تأمين آموزش و پرورش
شهروندان و سرانجام ،با به کارگيري اجبار در مورد گردنکشان» زمينه الزم براي ايجاد
همبستگي و همگوني را فراهم ميکند (دوورژه ،1871 ،ص .)878با اين توضيح هدف
از همبستگي سياسي حفظ هويت سياسي و ملي است .هريک از وسايل مذکور نيز
ثبات و همبستگي قلمرو سرزميني را فراهم ميکنند و از قطبي شدن فضاي سياسي
جامعه جلوگيري مينمايند.
 .5هويت و همبستگي فرهنگي

براي تبيين رابطه ميان هويت و همبستگي فرهنگي الزم است در قدم اول به
رويکردهاي معنامحور براي تعريف فرهنگ توجه کنيم .در رويکرد معنامحور بيش از
هر چيز قواعد کلي حاکم بر رفتارهاي انسان مورد توجه قرار ميگيرد و به شبکهاي از
معاني موجود در پس رفتارهاي انسان بهعنوان عنصر اصلي شکلدهنده به فرهنگ
عنايت ميشود .درعينحال ،به اين نکته نيز بايد توجه داشت که «فرهنگ نامي است
براي ردهاي از چيزها و رويدادها که اساس وجود آن به کاربردن نمادها (سمبولها)
است» (آشوري ،1857 ،ص .)78در اين صورت فرهنگ را بايد نظامي از معاني تعريف
کرد که دو وصف اشتراک و تمايز را در قالب رفتارها و نمادها به وجود ميآورد.
عنصر اشتراک به وجود معاني و ارزشها و نمادهاي يکسانِ پذيرفته شده در يک
جمع خاص اشاره دارد که در اين صورت انسجام دروني را موجب ميشود .فرهنگ
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«آن بخشي از ايدهها ،احساسات ،رفتارها و نتايج حاصل از اين رفتارهاست که
فراگرفته شده و در بين مردم مشترکند»

)2007, p.3

 .(Eller,اشتراک فرهنگي در يک

گروه خاص را ميتوان در صورتهاي عيني فرهنگ بازشناخت .منظور از صورتهاي
عيني ،نمادهايي است که شيوه تفکر و احساس و عمل را نشان ميدهند .سبک زندگي
افراد ،رفتارها ،آيينها و اموري از اين قبيل نمادها و صورتهاي عيني هستند و معاني
فرهنگي مشترک را نشان ميدهند .گيرتز از اين صورتهاي عيني به مدلهايي از چيزي
و مدلهايي براي چيزي تعبير ميکند[« .در مدلهاي از چيزي] آنچه که مورد توجه قرار
ميگيرد کاربرد ساختار نمادهاست تا اينکه آنها را با نظامي غير نمادين و از پيشبنيان
شده منطبق کنيم؛ همانگونه که با ايجاد نظريه هيدروليک يا ساخت يک فلوچارت
متوجه ميشويم سدها چگونه کار ميکنند[ ...در مدلهاي براي چيزي] آنچه که مورد
توجه قرار ميگيرد کاربرد سيستمهاي غير نمادين برحسب روابطي است که در
نظامهاي نمادين بيان ميشود؛ همانگونه که سدي را بر طبق توضيحاتي که در هر
نظريه هيدروليک تشريح شده ...ميسازيم» ) .(Geertz, 1973, p.93نمادها در فرهنگ هم
مدلهايي از چيزي هستند که به ما در شناخت وقايع فرهنگي کمک ميکنند و هم
مدلهايي براي چيزي که رفتارهاي فرهنگي را آموزش ميدهند.
صورت نمادين فرهنگ در تعبيري دقيقتر همان کنشهايي است که کارکرد
نشانهاي مييابند .همين امر است که انسانشناسان را برانگيخته تا به رويکرد تفسيري
در شناخت معاني رفتاري روي آورند و معتقد باشند هر رفتاري در چارچوب معناي
جمعي خاص خود قابل بازتفسير است؛ اين امرخصيصه تمايزآفريني فرهنگ را نشان
ميدهد .ويژگي تمايزآفريني فرهنگها در درجه نخست ناظر به تفاوت جوامع انساني
از جوامع غير انساني است .تمايز انسان از حيوان به محدود نبودن او به طبيعت
بازميگردد؛ «حيوانات در ارتباط با طبيعت معموال راه حلهاي ثابت و مشخصي دارند
ولي انسان از روشها و راه حلهاي گوناگون بهره ميگيرد» (پهلوان ،1833 ،ص.)73
سطح واالتر به تفاوت جوامع انساني از يکديگر توجه دارد؛ «مردم در چگونه کار کردن،
چگونه خوردن ،چگونه پوشيدن ،چگونه سازماندهي کردن روابط خانوادگي و اموري از
اين دست متفاوتاند .فرهنگ ميتواند نامي براي صحبت کردن در مورد اين تفاوتها
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بهعنوان الگويي جامع باشد» ) .(Hinnels, 2005, p.500واکنش افراد در برابر موقعيتهاي
مختلف متفاوت است .تداوم اين واکنشها صورتهايي پايدار را ميآفريند که باعث
شکلگيري روشهاي رفتاري خاص ميشوند .اين روشهاي رفتاري در هر جامعهاي
متمايز خواهد بود .چنين روشهاي رفتاري خاص را ميتوان فرهنگ خاص هر جامعه
به شمار آورد .در اين صورت هر اشتراک معنايي ،تمايزي را در پي دارد که برخاسته از
نظامهاي معاني و نمادها و صورتهاي عيني ناشي از اين نظامهاست .با اين توضيح
ميتوان در اين بخش به تعريفي جامع از فرهنگ توجه کرد .فرهنگ «نظامي از ارزشها
و هنجارهاست که ميان گروهي از مردم مشترکاند و هنگامي که با يکديگر هستند
طرحي را براي زندگي کردن در اختيار ميگذارند»

)1997, p.67

(Hill,؛ اين طرح

ساختاري را ميآفريند که ميتوان آن را «درون و بهواسطۀ سنتها -احساسات،
انگيزههاي کنش ،صورتهاي زبان ،اشتياقها ،روابط بين فردي ،تصورات ،ايدهها و
ايدئالها» بازشناخت ).(Rodriguez & Fortier, 2007, p.8
بر اساس تعريف ارائهشده از فرهنگ ميتوان به اين حقيقت دست يافت که
شيوههاي مشترک تفکر و زندگي کردن خميرمايه هويت فرهنگي را شکل ميدهند .در
هريک از اين شيوههاي مشترک انديشه ،عواملي حضور دارند که به تحقق و تبلور اين
شيوهها کمک ميکنند .مفهوم هويت فرهنگي برساخته مجموع اين شيوهها و عوامل
آنهاست .تعبير دقيقتر اين بيان را ميتوان در گفتار پير بورديو يافت .وي ارزشها،
هنجارها و کاالهاي مادي توليد شده توسط يک جمع را در قالب سرمايه فرهنگي
تعريف ميکند .به نظر بورديو اين مفهوم در سه شکل عينيتيافته ،شيءشده و
نهادينهشده جاي ميگيرد .منظور از شکل نخست «توانايي يا مهارتي است که از حامل
آن جدا نميشود» .صورت شيء شده آن نيز زماني است که «اشياء خودشان ممکن
است کارکرد سرمايه فرهنگي را داشته باشند» .وجه نهادينهشدۀ سرمايۀ فرهنگي هم
مربوط به جوامعي است که «نظام آموزش رسمي» را دارا هستند
)& Lareau, 2010, p.103

(Bourdieu in:

 .Weiningerدر اين صورت افراد داراي مهارتهاي يکسان،

افراد داراي اشياءِ با بار فرهنگي يکسان -همانند بهرهمندي از متون فلسفي يا هنري -و
افراد داراي مدارک تحصيلي يکسان از فرهنگي مشترک بهرهمند هستند.
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هويت فرهنگي همچنين ميتواند دستاورد ثروتي جمعي نيز به شمار آيد .اين
ثروت جمعي در نگاه تاملينسون «بهعنوان ثروتي از بين نرفته ،يک ميراث [و] بهعنوان
دستاورد اسکان طوالني مدتي است که در امتداد با گذشته است»

(Tomlinson, 2003,

) .p.269ميتوان اين ثروت جمعي را حافظهاي به شمار آورد که ويژگيهاي فرهنگي
هر اجتماع را در خود جاي ميدهد .در فضاي حافظه فرهنگي هويتهاي فرهنگي
مشترک صورتبندي ميشوند .مفهوم حافظه فرهنگي اشاره به سوابقي دارد که در طول
تاريخ نگه داشته شدهاند و ميتوان آنها را از طريق منابع تاريخي بازشناخت .حافظه
فرهنگي تالش ميکند تا «حافظه (گذشته امروزي شده) ،فرهنگ و گروه (جامعه) را به
يکديگر مرتبط سازد» ) .(Assmann and Czaplicka, 1995, p.129براي شکلگيري حافظه
فرهنگي به عناصري توجه نشان داده شده است .روايت 8و سنت دو عنصر اصلي براي

صورتبندي حافظه فرهنگي به شمار ميآيند .روايتها شيوههاي تفکر را تبيين
مينمايند و واقعيت را قابل فهم ميسازند .در اين صورت بايد از قدرت شکلدهندگي
روايتها سخن راند؛ «آنها خود گروه را تشريح ميکنند ،کنشها و خواستههاي آن را
مشروع ميسازند ،و معياري مهم براي افراد غير عضو فراهم ميکنند تا هويت فرهنگي
گروه را بشناسند» ) .(Hinchman and Hinchman, 1997, p.235در کنار روايتها ،سنت
نيز به حافظه فرهنگي قوام ميبخشد .سنتها در برگيرنده تجارب فردي و جمعي
هستند که سينه به سينه به نسلها منتقل ميشوند .سنتها را ميتوان درون

«دريافتهاي صريح و ضمني ،اسطورهها ،داستانها[ 0و] حاالت عاطفي» بازيافت
).(Rodriguez and Fortier, 2007, p.8
دين هم در کنار حافظه فرهنگي از جمله عوامل تشکيل هويت فرهنگي است .در
انديشههاي اجتماعي کارکردهاي مختلفي براي دين در نظر گرفته شده است .برخي از
اين کارکردها در ايجاد هويت فرهنگي مشترک نقش اساسي دارند .دين ميتواند براي
افراد نظام عقيدتي مشترکي را به وجود آورد تا از اين راه هويت فرهنگي مشترک تحقق
يابد .کارکرد اين نظام عقيدتي ،معنابخشي به واقعيتهاست که بهواسطۀ قاعدهمند کردن
مفاهيم عام هستي صورت ميگيرد .برايناساس ،ميتوان از معرفتي ديني سخن راند که
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«منبعي از معاني غايي است؛ عناصر فرهنگي و اجتماعي متنوع را به يکديگر پيوند
ميزند و هويت و همبستگي را فراهم مينمايد.(Williams, 2005, p. 98) »...
عالوه بر دين ،زبان نيز نقش محوري در ايجاد هويت فرهنگي مشترک بازي
ميکند .در حقيقت زبان مشترک اجتماع زبان واحد را صورت ميدهد که در آن
گروهي از افراد در يک نظام معنايي يکسان ميانديشند .زبان را بايد ظرفي دانست که از
طريق آن مفاهيم ،آداب و سنن گذشتگان به نسلهاي متوالي ميرسد .از نظر اگوست
کنت زبان مشترک مبناي هويت مشترکي است که به همبستگي ميانجامد .به عقيده او
«زبان ظرفي است که انديشه نسلهاي پيشين و فرهنگ نياکاني در آن ذخيره ميشود .ما
با مشارکت در يک جهان زباني در واقع بخشي از يک اجتماع زباني هستيم» (کوزر،
 ،1837ص.)88
بهاينترتيب ،مفهوم هويت فرهنگي نتيجه تعامل چهار مؤلفه اصلي زبان ،دين،
حافظه فرهنگي و سرمايه فرهنگي است .هريک از اين چهار عنصر اساسي داراي
مؤلفههايي هستند که در کنار يکديگر اجتماع فرهنگي مشترک را به وجود ميآورند.
حافظه فرهنگي روايتها و سنتهاي مشترکي را خلق ميکند تا از اين طريق اجتماعي
به هم پيوسته فراهم شود .دين نيز بهواسطۀ نظام معرفتي قاعدهمند خود و در قالب
مناسک و رفتارهاي ديني نمادهايي را ميآفريند که هويت فرهنگي را به وجود
ميآورند .زبان نيز بهواسطۀ ايجاد جهان زباني فضايي را براي تفاهم و ايجاد هويت
مشترک ميسر ميکند .و دست آخر سرمايه فرهنگي ،زمينه اشتراک در ميدان اجتماعي را
فراهم ميسازد .ازاينرو ،ميتوان فصل مميز هويت فرهنگي از هويت اجتماعي را
معناسازيهايي دانست که ويژگيهاي فرهنگي و نه فعاليتهاي اجتماعي را براي افراد
و گروهها صورت ميدهند .اين خصيصههاي فرهنگي به افراد کمک ميکنند تا به درک
مشترکي از خويشتن دست يابند و آن را مبناي هويت فرهنگي واحد قرار دهند.
همانگونه که هويت اجتماعي ميتواند مبناي همبستگي اجتماعي را محقق سازد و
هويت سياسي ،همبستگي ملي را بيافريند هويت فرهنگي نيز ميتواند به همبستگي
فرهنگي منجر شود .هويت فرهنگي مشترک که ناشي از سرمايه فرهنگي ،حافظه
فرهنگي مشترک و زبان و دين قلمداد شد ،موجب ميشود در زمينه مفاهيم ارزشي و
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هنجارهاي حاکم بر روابط ميان افراد و جهانبيني آنها نوعي وحدت و يکساني به
دست آيد که ميتوان از آن به همبستگي فرهنگي تعبير نمود .همانگونه که پيش از اين
هم اشاره نموديم ،آگاهي از هويت مشترک همبستگي را ايجاد ميکند .در نتيجه
همبستگي فرهنگي يا وحدت نمادين «بين کنشگران بر پايه ...وفاق حول نمادهاي
توصيفي و هستيشناختي ،ارزشهاي مشترک يا وفاق حول نمادهاي مربوط به ايجاد
نظم رفتاري در جامعه» به وجود ميآيد (افروغ ،1873 ،ص .)101بر اساس مقدماتي که
ارائه نموديم ميتوان همبستگي فرهنگي را به معناي تعلق ناشي از تالش براي حفظ
هويت فرهنگي مشترکي دانست که افراد طي روند جامعهپذيري به دست ميآورند .در
اين روند افراد از ارزشهاي مشترک آگاه ميشوند و با انطباق ارزشهاي خود با گروه
به تشابه و سازگاري ميرسند؛ بروز اين تشابه در قالب نمادهاي مشترک است و نتيجه
اين اشتراک ارزشي تنظيم هنجاري روابط بين واحدهاست .به اينترتيب آگاهي،
ارزشهاي مشترک ،نمادهاي مشترک و نظم هنجاري نمودهاي همبستگي فرهنگي را
صورت ميدهند.
 .1همبستگي و تعارض

هريک از اقسام سه گانه همبستگي ميتوانند در معرض تهديد قرار گيرند .در هريک از
اين سه قسم ميزان خاصي از تنوع پذيرفته ميشود اما در صورتي که اين تنوعها خطري
را براي همبستگي به وجود آورند طرد خواهند شد.
در سطح اجتماعي ،بيتعهدي نسبت به اهداف و هنجارهاي پذيرفته شده عامل
اصلي تضعيف همبستگي تلقي ميشود .به نظر گروهي از انديشمندان تعهد و علقه
اجتماعي دو عنصر اصلي تشکيلدهنده اجتماع هستند زيرا «از ترکيب تعهد نسبت به
اهداف جمعي با علقه در تنسيق اجتماعي ،هنجاري قانوني پديد ميآيد( »...چلبي،
 ،1875ص .)71پس همبستگي اجتماعي نتيجه تعهد به اهداف جمعي است و
هنجارهاي حاکم بر روابط افراد را تعيين ميکند .در نتيجه «همبستگي گروهي با تنظيم
رفتار افراد باعث نظم اجتماعي ميشود و بدينترتيب فرصتهاي آنها را براي دست
زدن به رفتارهايي ضد اجتماعي محدود ميسازد» (دورين و فرارو ،1831 ،ص .)11اما
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هنگامي که احساس تعهد نسبت به اهداف جمعي تضعيف شود – صرف نظر از اينکه
به چه دليل اين بيتعهدي به دست ميآيد -هنجارهاي پيشين ،قدرت خود را براي
نظارت بر افراد از دست ميدهند .اين امر «ميتواند زمينهساز تضاد هنجاري و تضاد
ارزشي باشد ...در وضعيت تضاد هنجاري براي بعضي امور اجتماعي دو هنجار يا دو
مجموعه هنجار متضاد وجود دارند» (چلبي ،1875 ،ص .)110با بروز تضاد هنجاري
ميتوان شاهد شکلگيري بيسازماني اجتماعي بود .در حالت بيسازماني اجتماعي
اهداف متقاطع افراد در تداخل با يکديگر قرار ميگيرند بدون اينکه از سوي نظام
اجتماعي کنترلي براي عدم تداخل صورت گيرد .در نتيجه چنين حالتي «ارتباط
اجتماعي ميان اعضاي [نظام اجتماعي] حداقل همبستگي اجتماعي را ...حفظ نميکند»
(مرتون ،1835 ،صص 51و  .)50با اين توضيح ،همبستگي اجتماعي زماني به خطر
ميافتد که تعهد نسبت به اهداف جمعي کمرنگ شود .برايناساس ،به جهت حفظ اين
همبستگي ،وظيفه نظام اجتماعي حفظ و تقويت تمامي شرايطي است که اين احساس
تعهد را به وجود ميآورند.
در همبستگي سياسي هدف اصلي حفظ هويت ملي است .در اين مورد گفته شد
که قدرت حاکم از عوامل مختلفي براي ايجاد سازش ميان نيروهاي مختلف سياسي
بهره ميگيرد .يکي از اين عوامل به کارگيري اجبار عليه گردنکشان است .گردنکشان
هنگامي که تن به سازش نميدهند ،دولت به استفاده از خشونت بهمنظور فرو نشاندن
ناهمگوني اقدام ميکند .هنگامي که اختالفهاي سياسي به تضاد منجر شوند همبستگي
ملي با خطر مواجه ميشود .اين تضادها خود را در قالب جنبشهاي سياسي نشان
ميدهند .جنبشها خود ميتوانند مقدمات انقالب سياسي را فراهم نمايند .جنبشها و
رويدادهاي اوليه «پيش از تغيير ناگهاني خشن که معموال با انقالب همراه است ،پديد
ميآيد» (راش ،1877 ،ص .)184دولت مرکزي در صورت تداوم مشروعيت خود
ميتواند با اين جنبشها مقابله کند اما در غير اين صورت اين جنبشها موجبات
تضعيف آن را فراهم خواهند نمود .از نظر باتامور جنبشها اگر قادر باشند «با زير سؤال
قرار دادن مشروعيت نظام سياسي موجود ...شرايط قبلي الزم براي تغيير خطمشي يا
رژيم را فراهم ميکنند» (باتامور ،1813 ،ص .)51هرگونه فعاليت درون واحدهاي
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سياسي مادامي که تضاد بر سر اصل حکومت نباشد ،مجاز خواهد بود اما اگر
مشروعيت دولت مرکزي به خطر افتاد ،اين فعاليتها در تضاد با همبستگي سياسي
قلمداد ميشوند.
همبستگي فرهنگي نيز ميتواند در معرض تهديد قرار گيرد .همانگونه که در
همبستگي سياسي بيان نموديم تنوع فرهنگي به خودي خود عاملي براي تضعيف
همبستگي فرهنگي به شمار نميآيد زيرا ميتوان اين تنوع را از طريق ارزشها و
نمادهاي مشترک متحد نمود .اما زماني که تنوع ارزشي به حدي برسد که هيچگونه
اشتراک ارزشي و نمادي در ميان نباشد ،تضعيف همبستگي محقق شده است .نتيجه
طبيعي عدم همبستگي فرهنگي وجود جمعي پاره پاره است که از فرهنگ مشترک
بيبهرهاند .حاصل عدم همبستگي فرهنگي در يک جمع ،اختالل در نمادهاست يعني
«ضعف در احساسات ،پنداشتها ،رموز و اصول مشترک» (چلبي ،1875 ،ص .)185به
تعبير روشنتر در صورت نبود همبستگي فرهنگي اختالل در نمادها حاصل ميشود و
اين امر مقدمهاي براي فراموشي هويت فرهنگي مشترک و در نتيجه اختالل در نظام
اجتماعي ميگردد.
جدول شماره 8
نوع همبستگي

تعارض

بيتعهدي نسبت به اهداف جمعي
همبستگي اجتماعي

تضاد هنجاري
بيسازماني اجتماعي
تضاد سياسي

همبستگي سياسي

همبستگي فرهنگي

جنبشهاي سياسي
تهديد مشروعيت دولت
نبود فرهنگ جمعي
اختالل نمادي
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« .3امت» نمودی از همبستگي فرهنگي

در پايان اين مقاله سعي داريم با بهرهگيري از مفهوم امت نمونهاي از همبستگي فرهنگي
را در سطح فراملي توصيف نماييم .اگر بخواهيم از دريچه همبستگي فرهنگي به اين
مفهوم توجه کنيم بايد بهدنبال عوامل شکلدهنده آن باشيم .مهمترين عامل که سبب
ميشود اين همبستگي عليرغم مرزها و مليتهاي مختلف محقق شود فطرت واحدي
است که بر همه انسانها حکم ميراند .به تعبير ديگر «تکيهگاه روح جمعى ،روح فردى
و به عبارت ديگر فطرت انسانى انسان است و چون انسان نوع واحد است ،جامعههاى
انسانى نيز ذات و طبيعت و ماهيت يگانه دارند» (مطهري ،1871 ،جلد دوم ،ص.)857
در ديدگاه اسالمي اساسا نبايد با ايجاد حد و مرزهاي جغرافيايي طبيعت يگانه
انسانها فراموش شود و به انشعاب جوامع انساني از يکديگر بينجامد .شکلگيري
مرزهاي ملي نتيجه اختالفهايي است که به حسب امکانات قومي و ارضي در جهان
وجود دارد و وجود اين اختالفها به منشعب شدن گروههاي انساني انجاميده است.
ستيز جدي با مليگرايي در نوشتههاي مفسر بزرگ عالمه طباطبايي که از سرآمدان
انديشه اجتماعي شيعي معاصر است به صراحت به چشم ميخورد؛ او معتقد است
انشعابهايي که بر مبناي وطنهاي مختلف به وجود آمده «امت انساني را به وحدت
درون جامعه خودشان سوق ميدهد بهگونهاي که اين جامعه را از ساير اجتماعات ملي
جدا ميسازد .در اين صورت واحدي [ملي] جدا از ساير واحدها خواهد شد و انسانيت
از وحدت ساقط ميشود و به تفرقه مبتال ميگردد ...از اين جهت است که اسالم اين
انشعابات را ملغي کرد» (طباطبايي ،1811 ،جلد چهارم ،ص .)115اسالم ازآنجاکه به
وجود خداي يگانه معتقد است پس لزوماً ديني است که مخاطب خويش را همه
انسانها ميداند و در اين صورت ديني جهاني است که حد و مرزهاي جغرافيايي
نميتوانند براي آن محدوديت ايجاد نمايد (آرنولد ،1853 ،ص .)11در قرآن کريم به
جاي تأکيد بر اختالفهاي سرزميني و مزيتهاي نژادي و قبيلهاي به اصل وحدت ميان
انسانها توجه نشان داده شده و به تمسک به مفاهيم ديني بهعنوان مالک اتحاد توجه
شده است.

5
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مفهوم امت در جهان اسالم ،از نظر متفکران غير مسلمان در پي جنبشهاي
مسلمانان باز توليد شد .کاستلز مفهوم امت را نوعي هويت فرهنگي دانسته و صرفاً آن
را با جنبشهاي بينادگرايي مسلمانان پيوند زده است (کاستلز ،1834 ،جلد دوم،
ص .)13از نظر گروهي ديگر از انديشمندان مفهوم امت رويکردي سياسي قلمداد
ميشود که از سوي اصالحطلبان مسلمان و در تقابل با سياستهاي استعماري
غرب اتخاذ شده است .سيد جمالالدين اسد آبادي بهعنوان اولين منادي امت اسالمي
در دوران جديد تالش کرد تا تفکر انتقادي مسلمين را احيا نمايد« .برنامه سياسياي
که بر حسب آن ،اين نکته [يعني احياي تکفر انتقادي مسلمين] مورد توجه قرار
گرفت تحت لواي پان اسالميسم و مفاهيم مورد توجهي از قبيل امت »...اجرا شد
).(Hall & Jackson, 2007, p. 141
دانشمندان مسلمان و رهبران جنبشهاي اسالمي ،امت را به معناي همبستگي
مبتني بر هويت مشترک جوامع اسالمي دانستهاند .شريعتي با قرار دادن اين مفهوم در
برابر مفاهيمي مانند طبقه ،قبيله ،قوم و ...معتقد است امت عبارت است از «جامعه
انسانياي که همه افرادي که در يک هدف مشترکاند گرد هم آمدهاند تا بر اساس يک
رهبري مشترک بهسوي ايدئال خويش حرکت کنند» .چنين جامعهاي تنها مختص اسالم
است که در آن هم جهت مشخص شده و هم راهبري به معناي امام براي آن تعيين شده
است که بهسوي اين جهت هدايت ميکند .زندگي در اين جامعه بر پايه تعهد و
مسئوليت است و مسئوليت امام بنا گذاردن سياستهاي حکومتداري بر اساس
پيشرفت و تکامل است (شريعتي ،1857 ،صص.)08-87
استاد مطهري اين مفهوم را به معناي اتحاد جوامع مسلمان بر اساس اشتراکها و
ارزشهاي واحدي ميداند که لزوماً به حذف تفاوتهاي مذهبي بين مسلمين منجر
نميشود .اين برداشت از امت به نظر او راهبردي براي حرکتهاي اصالحي در جوامع
اسالمي است (مطهري ،1871 ،جلد  ،11صص.)01-84
امام خميني(ره) مفهوم امت اسالمي را با مفهوم اخوت پيوند ميزنند و در يک
شبکه معنايي ،مبناي تشکيل چنين مفهومي را رابطه برادرانهاي ميدانند که در ادبيات
اسالمي بر آن تأکيد شده است .اين رابطه برادري محدود به مرزهاي جغرافيايي نيست

77

دين و ارتباطات ،سال شانزدهم ،شمارة اول و دوم (پياپي 53و  ،)53بهار-تابستان و پاييز-زمستان 8511

و مسلمانان در تمام دنيا به دليل وجود باورهاي مشترک با يکديگر روابط برادرانه
دارند .نتيجه چنين روابطي را ايشان به دست آوردن قدرت در برابر سياستهاي
استعماري ميدانند (موسوي خميني ،1873 ،ج ،18صص 181و  .)000ايمان بهعنوان
ارزش مشترک هويت فرهنگي مسلمانان ،هنجار مشترکِ التزام به وحدت را به وجود
ميآورد .ايمان و تقوا سبب ميشوند تا اجتماع مسلمانان از اجتماع دوران جاهلي تمايز
پيدا کند .برادري هم نتيجه ايمان و تقواست و «اساس آن تمسک به حبلاهلل يعني ميثاق
و روش و دين اوست و نه صرف تجمع بر هر تصور ديگري» (قطب ،1011 ،ج،1
ص .)001به همين دليل است که معارف اسالمي مسلمانان را از هرگونه تفرقه بر حذر
داشته و رويکردهاي انزواطلبانه را رفتاري غيرالهي برميشمارند .اميرالمؤمنين علي(ع)

تفرقه را عامل نفوذ شيطان در جامعه اسالمي معرفي ميکنند 1.در کنار ايمان بهعنوان
ارزشي مشترک بايد به مناسک و رفتارهاي ديني نيز بهعنوان عامل ديگري که همبستگي
جوامع اسالمي را تقويت ميکند ،توجه نمود« .نه تنها تمرکز بر باورها بلکه بر آيينها يا
مناسک باعث وحدت اجتماع مؤمنان و مهمتر از آن نمادپردازي دخيل در اين فعاليتها
ميشود» (دورکيم به نقل از دورين و فرارو ،1831 ،ص .)11ازاينرو ،بايد به کعبه و
مراسم حج بهعنوان عوامل بهوجودآورنده و تقويتکننده همبستگي فرهنگي ميان
مسلمانان اشاره کرد .اين نمادها و آيينهاي مشترک بهعنوان بخشهايي از مؤلفههاي
هويت فرهنگي مسلمانان ساختاري را شکل ميدهند که در آن تأکيد بر اشتراکها به
تقويت هويتهاي مشترک و تمايز مسلمين از غير ايشان ميانجامد؛ همانگونه که
بيتوجهي به اشتراکها به تضعيف همبستگي خواهد انجاميد.
نمود صورتهاي نابههنجار در اين همبستگي زماني است که مرزهاي اين تمايز
کمرنگ شوند؛ در اين صورت با نوعي اختالل در نمادها و فروپاشي فرهنگي رو به رو
ميشويم که اساس اين همبستگي را با بحران مواجه ميکند .اين بحران ميتواند در
قالب تعارضها و کشمکشهاي ميان جوامع اسالمي و همچنين در سلطهپذيريهاي
اين جوامع در برابر جوامع غير مسلمان بروز پيدا کند .اين گوناگوني در امت اسالمي
بيش از هر چيز بهدليل نوعي بيتعادلي و بيانسجامي ميان جوامع مسلمان است .اگر
چه نبايد وجود خردهفرهنگهايي (چون سلفيه) را که تمايلي براي ايجاد همبستگي
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فرهنگي ميان تمام جوامع اسالمي ندارند ،درون جوامع اسالمي انکار نمود در مقابل،
تأکيد بيشتر بر اشتراکها ميتواند موجبات تمايز بيشتر جامعه اسالمي را از ساير جوامع
در اليههاي عينيتر حيات اجتماعي فراهم کند .بهگونهاي که برخي متفکران مسلمان
سعي کردهاند مفهوم امت اسالمي را الگويي بدانند که جنبههاي مختلف زندگي
مسلمانان تحت تأثير آن قرار ميگيرند .بهعنوان نمونه برخي از متفکران مسلمان در
حوزه علوم ارتباطات سعي نمودهاند تا مسئوليت اجتماعي روزنامهنگاران را در جامعه
اسالمي بر مبناي مفهوم الگوي امت اسالمي تفسير نمايند .در اين ميان نظر موالنا اين
است که اگر امت حول ارزش تقوي و حاکميت خداوند بر مردم شکل ميگيرد پس
افراد بايد معيارهاي جامعه خويش را مطابق با تعاليم قرآن و سنت به وجود آورند و در
طرحريزي جامعه ديني با آزادي و اراده خويش نقش داشته باشند .در اين ميان
مطبوعات اسالمي نيز بايد «با فرهنگ اسالمي کامالً آشنا بوده و با [عالقه] به مسائل
واقعي جامعه يا امت بزرگ اسالمي توجه داشته باشد» (موالنا ،1831 ،ص.)111
بنابراين ،مفهوم امت اسالمي را ميتوان عامل تمايزبخش جامعه اسالمي به شمار آورد
بهگونهاي که تحقق آن و تأکيد بر اشتراکهاي موجود در آن به تقويت هويت فرهنگي
مسلمانان و دوري ايشان از غير مسلمانان کمک مينمايد.
نتيجهگيری

همانگونه که در مقدمه مقاله آمده بود براي رسيدن به پاسخ سؤال اصلي الزم است
ابتدا سؤال ديگري جواب داده شود .آن پرسش اين بود که همبستگي فرهنگي چيست
و داراي چه مؤلفههايي ميباشد؟
آنگونه که توضيح داده شد همبستگي فرهنگي از جنس احساس تعلقي دانسته
است که مجموعهاي از افراد به گروه خود دارند .چنين احساس تعلقي برخاسته از
شناخت نسبت به هويت فرهنگي حاکم بر اين گروه است و از طريق روند
جامعهپذيري به دست ميآيد .در طي اين روند افراد از ارزشهاي مشترک خويش آگاه
ميشوند و با انطباق ارزشها و خواستهاي خود با ارزشها و خواستهاي گروه به
يک تشابه دست مييابند .نمود چنين تشابهي در نمادهاي مشترک است و نتيجه آن نيز
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تنظيم هنجاري روابط بين افراد و واحدهاست .با اين توضيح احساس تعلق جمعي،
ارزشهاي مشترک ،نمادهاي مشترک و نظم هنجاري مؤلفههاي همبستگي فرهنگي را
شکل ميدهند.
اما در پاسخ به سؤال نخست بايد گفت حافظه فرهنگي ،زبان و دين خاص امت
اسالمي عناصر شکلدهنده هويت فرهنگي خاص اين امت هستند .آگاهي نسبت به اين
عناصر و منابع شناختي موجب ميشود که امت اسالمي شرايط کنوني خويش را
بشناسد و براي اين شرايط برنامهريزي داشته باشد .همانگونه که آگاهي نسبت به اين
عناصر و منابع شناختي براي امت اسالمي زمينه را جهت ترسيم موقعيت آتي ايشان
ميسر ميسازد .اين امت با تکيه بر تعاليم ديني و حافظه فرهنگي خويش سعي در
گسترش مرزهاي جغرافيايي دين خويش مينمايد و تالش ميکند زمينه را براي
شکلگيري حکومت اسالمي فراگير آماده سازد .هر چند در اين بين برخي گروههاي
مسلمان ارتجاعي -مانند سلفيه -تمايلي براي تشکيل فضاي گفتماني مشترک و
شکلگيري امت واحده ندارند اما با وعده مستقيم الهي آينده جهان از آن بندگان صالح
خدا خواهد

بود.

اين هويت فرهنگي مشترک موجب ميشود در زمينه مفاهيم ارزشي و هنجارهاي
حاکم بر روابط ميان مسلمانان و جهانبيني آنها نوعي وحدت و يکساني به دست آيد
که ميتوان از اين يکساني و احساس تعلق به آن به همبستگي فرهنگي امت اسالمي
تعبير نمود .همبستگي فرهنگي امت اسالمي به معناي احساس تعلق ناشي از تالش
براي حفظ هويت فرهنگي مشترکي است که مسلمانان طي روند جامعهپذيري به دست
ميآورند .در اين روند افراد مسلمان از ارزشهاي مشترک آگاه ميشوند و با انطباق
ارزشهاي خود با گروه بزرگتر مسلمانان به تشابه و سازگاري ميرسند؛ بروز اين تشابه
در قالب نمادهاي مشترک (مانند سبکهاي زندگي مشابه ،فعاليتهاي مناسکي تا
حدودي يکسان و )...است و نتيجه اين اشتراک ارزشي ،تنظيم هنجاري روابط بين
واحدها (مانند تأکيد بر مساوات و برادري ،نفي سلطه غير مسلمان ،تأکيد بر حمايت از
جامعه اسالمي و )...است .اما الزمه رسيدن به اين نوع از همبستگي فرهنگي تأکيد بر
نمادها ،ارزشهاي مشترک و بهرهمندي از احساس تعلق جمعي است.
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يادداشتها
 .1اين مقاله مستخرج از پاياننامۀ کارشناسيارشد نويسنده ،با راهنمايي دکتر مهدوي کني
است.
 .1اصطالح رده را از ريچارد جنکينز به امانت گرفتهايم.

ِ ِ
ِ ِ
يعا َوال تَ َف َّرقُوا ( »...آلعمران.)148:
َ « .5و ْاعتَص ُموا ِبَْب ِل اللَّه ََج ً

3. narrative
4. stories

ِ ِِ
ِ
اعب ُد ِ
ون» (انبياء.)11:
«إ َّن َهذه أ َُّمتُ ُك ْم أ َُّمةً َواح َدةً َوأَنَا َربُّ ُك ْم فَ ْ ُ

ِ ِِ
ِ
اح َد ًة وأَنَا ربُّ ُكم فَاتَّ ُق ِ
ون» (مؤمنون.)51:
« َوإ َّن َهذه أ َُّمتُ ُك ْم أ َُّمةً َو َ َ ْ
 ...« .1اياااکم والفاارق ۀ فااان الشاااذ ماان الناااس للشاايطان کم اا ان الشاااذ ماان الغاانم للااذئب»
(نهجالبالغه ،خطبه .)117
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دﯾﻦ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ﺳﺎل ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ،ﺷﻤﺎرة اول و دوم )ﭘﯿﺎﭘﯽ 35و  ، (36ﺑﻬﺎر-ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﯾﯿﺰ-زﻣﺴﺘﺎن  ،1388ﺻﺺ 62-29

ﭘﯿﺎم ﻣﺨﻔﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي آن در ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ
ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد رﻣﻀﺎﻧﯽ

1



ﭼﮑﯿﺪه

در ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻫﺮ آﻧﭽﻪ از ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺑﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪه در ﻓﺮاﮔﺮد ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد
را ﭘﯿﺎم ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﯿﺎم در ﻗﺎﻟﺐﻫﺎ و اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ و در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺠﻠﯽ
ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .در ﯾﮏ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪي ﮐﻼن ﭘﯿﺎمﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ادراك را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻮدآﮔﺎه
و ﻏﯿﺮﺧﻮدآﮔﺎه دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي ﮐﺮد .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﭘﯿﺎمﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از آﺳﺘﺎﻧﻪ درك ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﺧﻮدآﮔﺎه ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﭘﯿﺎمﻫﺎي ﻣﺨﻔﯽ ﯾﺎ ﻓﺮوآﺳﺘﺎﻧﻪاي ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ .ادﺑﯿﺎت
اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﯿﺎمﻫﺎي ﻓﺮوآﺳﺘﺎﻧﻪاي از ﻋﻠﻢ روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺸﺌﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﯿﺎمﻫﺎ
در ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺣﺎﻟﺖ اﻏﻤﺎء و ﯾﺎ ﻫﯿﭙﻨﻮﺗﯿﺰم ﺑﺮاي آﻣﻮزش ﭘﻨﻬﺎن ﯾﺎ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و اﻣﺮوزه ﺗﺤﺖ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺎم اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ﯾﮑﯽ از ﻗﺎﻟﺐﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﻓﯿﻠﻢ و ﺑﺎ ﺣﻮزه ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻋﻤﺪﺗﺎً ﮐﻮدك و
ﻧﻮﺟﻮان اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ را در ﺧﻮد ﺟﺎي داده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﯿﺎمﻫﺎي ﻓﺮوآﺳﺘﺎﻧﻪاي در ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺗﺒﻌﺎت اﺳﺘﻔﺎده از
آن را از دﯾﺪﮔﺎه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺗﺠﺎري و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪي

ﭘﯿﺎم ﻣﺨﻔﯽ ،ﭘﯿﺎم ﻓﺮوآﺳﺘﺎﻧﻪاي ،ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ،ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﭘﻨﻬﺎن

 داﻧﺸﺠﻮي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع(
mj.ramezani@gmail.com
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مقدمه

از زمان پيدايش و رواج تلويزيون ،بررسي تأثير محتواهای تلويزيون به خصوص بر
روی كودكان يكي از دغدغههای محققان در حوزههای مختلف علوم انساني بهويژه
علوم ارتباطات و روانشناسي بوده و تحقيقات زيادی در اين زمينه انجام شده است.
تحوالت اخير در شكل رسانهها و روی كار آمدن وسايل و امكانات جديدی كه استفاده
از آنها بسيار آسان است و مهارت خاصي نياز ندارد ،بهرهگيری كودكان از رسانهها را
توسعه و گسترش داده است .از آن جمله امكانات ويدئويي است كه محتواهای در
دسترس كودكان را افزايش داده و موجب شده است كه كودكان وقت زيادی را صرف
تماشای انواع فيلمها كنند .امروزه يكي از داراييهای كودكان كيفهای «لوح فشرده»
(سيدی) است كه از انواع فيلمها و برنامههای كودكان و بهويژه انواع فيلمهای
پويانمايي پُر است و ديگر كمتر كودكي پيدا ميشود كه بخشي از وقت روزانه خود را
با اين فيلمها سپری نكند.
ويلبر شرام عقيده دارد كه يادگيری از طريق تلويزيون ،اغلب امری تصادفي است؛
يعني فرد هنگام تماشای تلويزيون بهمنظور سرگرمي و تفريح ،بدون آن كه در پي كسب
معلومات باشد ،مطالبي را ناخودآگاه ميآموزد (شرام و ديگران ،5731 ،ص .)553يكي
از محبوبترين برنامههای كودكان فيلمهای پويانمايي (انيميشن) هستند و سيستم
نمايش و سرگرمي خانگي اين امكان را فراهم آورده است كه در تمام دنيا ،كودكان
بارها و بارها اين فيلمها را ببينند .در ايران ،در طبقهبندی انواع محتواهای نوارهای
ويدئويي ،يكي از مهمترين و پرطرفدارترين محتواها برنامههای كودكان اعم از فيلم و
پويانمايي است .سبك پويانماييها در حالت كلي بيان پيامها به اشكال سادهتر و
جذابتر است و با توجه به تكيه اصلي به فانتزی بودن ،مخاطبان كودك را بيش از
سايرين جذب ميكنند .در ميان پيامهای ظاهری و آشكار اين پويانماييها ،بعضا
پيامهايي نيز وجود دارند كه از آستانه ادراك مخاطبان پايينتر هستند .اين پيامها با
تكنيكهای متفاوتي بهگونهای طراحي ميشوند كه مخاطبان با نگاه ساده نتوانند متوجه
آن شوند ،بلكه صرفا آن پيام در ذهن يا ضمير ناخودآگاه آنها نقش ببندد .در اين مقاله

پيام مخفي و كاربردهاي آن در پويانمايي 58

سعي ميشود بررسي شود آيا اين فن در پويانماييها مورد استفاده قرار ميگيرد و آيا
پيامهای منتقلشده از آن ،مغاير با آموزههای ديني هستند يا خير؟
 .8تعاريف
 .8-8پويانمايي (انيميشن)
2

پويانمايي معادل كلمه «انيميشن» از ريشه يوناني « ،»animaمعادلهای فارسي ،اعم از
«پويانمايي»« ،جانبخشي» و «متحركسازی» در نظر گرفته شده است كه به اعتقاد
بعضي از كارشناسان معادلهای مناسبي برای معنای كامل انيميشن نيستند .انيميشن از
واژههای سينمايي است كه دامنه استفاده آن بسيار وسيعتر از معاني معادل آن در زبان
فارسي است .جانبخشي و متحركسازی اصوالً جزئي از هنر انيميشن محسوب
ميشود .انيميشن به موقعيت جاندار شدن يا دارای حيات شدن تعبير شده است
( .)wordnetweb.princeton.edu, 2011در ساير تعاريف به فن بودن انيميشن تأكيد شده
است .از جمله انيميشن را فن عكاسي نقاشيهای پي در پي و يا موقعيتهای عروسك
و يا مدل برای ايجاد توهم حركت در زماني كه بهعنوان يك فيلم دنبالهدار نشان داده
ميشود ،تعريف ميكنند (.)Britannica, 2011
تمايل به متحركسازی و جانانگاری در مصنوعات بشری ،در گام اول به تقليد
ظاهر موجود زنده و در گام بعدی ،به ايجاد قوای حركتي و زندگي منجر شده است.
شايد از نقش ديواره غارها ،از گاوهايي كه پاهای متعددی داشتهاند تا حركت را القا
كنند ،و اسباب بازیهای كودكان همچون «توماتروپ» -كه با استفاده از اصل پايداری
ديد ،دايرهای چرخان با دو تصوير در دو روی آن بود -گرفته تا فانوس خيال -كه از
امتزاج تصاوير برای ايجاد پنداره حركتي استفاه ميكرد -همگي پارههايي از اين تمايل
در تاريخ هستند .يكي از نخستين نمونههای تصوير متحرك را ميتوان مربوط به 7333
سال پيش از ميالد در شهر سوخته دانست كه نشان ميدهد هنرمندی از ساكنان شهر
سوخته امكان تخيل حركت يك بز را فراهم كرده است« .اين نقش ،قديميترين ايده
مردمان باستان برای ارائه تصوير متحرك و به تعبير امروزی پويانمايي است» (محسنيان
راد ،5731 ،ص.)162
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شكل گسترشيافته تصاوير جام
پويانمايي به هر نوع اثر سينمايي گفته ميشود كه به روش تك فريم با استفاده از
نقاشي و عروسك يا اشياء و مواد مختلف نظير آن ساخته شده باشد .آنچه از تعابير
«سنتي» پويانمايي فهميده ميشود ،اين است كه پويانمايي اثری با مخاطب كودك و
بهعنوان پركننده اوقات فراغت يا ذائقه آنان است .در حالي كه توسعه جهاني
جشنوارههای پويانمايي امروزه مشمول سياستهای روشنفكرانه گروهها از جمله كانال
چهار بريتانيا نيز ميشود

(1998, p.3

 .)Wells,دايرۀالمعارف بريتانيكا 7در مدخل

« »animationدر مقالهای از كهر 1اينگونه مينويسد :پويانمايي هنر ساخت اجسام
بيجان است كه به نظر متحرك ميرسند .پويانمايي هنر تحرك آني است كه زمان

طوالني قبل از فيلم بوده است .نخستين تاريخچه ثبتشده انيماتور پوگماليون 1اسطوره
يوناني و رومي است؛ مجسمهسازی كه شكل زني را ساخت كه بسيار كامل بود و
عاشقش شد و به ونوس [خدای يوناني] التماس كرد به او زندگي ببخشد .برخي از
همان موضوعات سحر و جادو و رمز و راز هنوز هم فيلم پويانماييای پرطرفدار روز
هستند كه با امكانات ابتدايي و طاقتفرسا ساخته شدهاند و اغلب احساسات دوران

كودكي را يادآور ميشوند و بار احساسي ناشي از داستانهای ملي 6را دارند.

سابقه متحركسازی به دوره رنسانس (عصر طاليي اروپا يعني دوران بعد از قرون
وسطي) باز ميگردد كه در نقاشيهای ثبت شده وضعيتهای متفاوتي از حركت
شخص در تصاوير ترسيم شده است كه نشاندهندة تمايل به جانبخشي و
حركتبخشي نقاشي است .همچنين از ميان اشعار و ادبيات بهجای مانده از شعرای
ايران زمين از زمان خيام پديدهای موسوم به فانوس خيال نيز رواج داشته كه به نوعي
با متحركسازی در ارتباط بوده است ،اما از كم و كيف دقيق آن مستندات بسيار اندكي
در دست است (محسنيان راد ،5731 ،صص.)131-167
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پويانمايي به معني امروزين خود در صنعت سينما چنان با پيدايش عكاسي و
سينما آميخته است كه ناگزير ،ابتدا بايد از وادی اين دو هنر عبور كنيم .آنچه مسلم
است عنصر اصلي تصاوير متحرك ،عامل فيزيولوژيكي «پايداری ديد» است .به عبارت
ديگر ،اگر تصوير جسمي از مقابل ديدگان ما عبور كند ،شبكه چشم قادر است اين
تصوير را تا مدتي حفظ كند .بنابراين ،با ظهور تصوير بعدی در مدت حفظ ،دو تصوير
در هم آميخته ميشوند و اگر تصاوير پياپي و منظم از يك حركت با شرايط فوق از
مقابل چشمان ما بگذرند ،اين تصاوير و اشياء ،حركت را القا خواهند كرد (

Solomon,

.)1989, pp.8-9

زئوتروپ 3اختراعي است كه در سال  533بعد از ميالد به وسيله چينيها ابداع

شده و وسيلهای است كه تصوير متحركي از نقاشيها را خلق ميكند .اين وسيله با
آويختن كاغذی موماندود و نقاشيشده بر روی المپي باعث ميشود بر اثر حرارت و
نور ايجاد شده و حركت دادن صفحه كاغذی ،برخي اشكال متحرك به نظر برسند .اين
وسيله در سال  5371بوسيله ويليام گئورگ هورنر 3به شكل مدرنتری تبديل شد .بدين

شكل كه حاوی سيلندری بود كه شكافهای عمودی در اطراف داشت .در لبه داخلي
سيلندر ،يك مجموعه تصوير قرار دارد كه پشت به شكافها قرار دارند .وقتي سيلندر
شروع به چرخيدن كند ،با نگاه كردن از شكافها توهم حركت ايجاد ميشود .هيچ كس
فكر نميكرد كه اين وسيله كوچك آغازی برای تولد پويانمايي در دنيا باشد

( Solomon,

.)1989, pp.11-14

يكي از دستگاههای اوليه محبوب ديگر پراكسينواسكوپ 9است؛ دستگاهي مانند

زئوتروپ 53كه به آن آيينههايي در بخش داخلي اضافه شده بود كه اين سرعت توالي
تصاوير را بيشتر و در نتيجه توهم حركت را بيشتر ميكرد .اين دستگاه به وسيله
دانشمند فرانسوی رينالد 55در سال  5333ساخته شد .كم كم اين دستگاه توسعه داده

شد به اين صورت كه پراكسينواسكوپ بزرگتری ساخته شد كه روی پرده افكنده

ميشد و با نام تئاتر اپتيك 52شناخته ميشد (.)Solomon, 1989, pp.14-16

ظهور دوربين متحرك و پروژكتور توسط اديسون و ديگران اولين ابزارهای
كاربردی ساخت پويانمايي بودند.
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بهترتيب از چپ به راست- praxinoscope– phenakistoscope :

zoetrope

فانوس خيال 57نيز يكي از پيشنيازهای پروژكتورهای امروزی است كه شامل
نقاشي با روغن شفاف و يك المپ ساده است كه وقتي با هم در يك اتاق تاريك قرار

ميگرفتند ،تصوير بزرگتری در سطح صاف نمايش داده ميشد (ويكيپديا ،51بازيابي
.)5739/7/51
وسايل و تجهيزات مختلف پويانمايي به مرور تكميل گشته كه ذكر تمامي آنها در
اين مختصر ضروری به نظر نميرسد .آنچه بيشتر برای ما اهميت دارد سبكهای
حاصله از نتايج استفاده از اين ابزار و محتوای توليد شده است كه نقش بسزايي در
درك مفهوم ما از پويانمايي و پيامهای آن دارد.
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 .9-8پيام

ديويد برلو پيام را «يك توليد عملي و فيزيكي از منبع رمزگذار» تعريف ميكند .برلو
ميگويد وقتي ما صحبت ميكنيم ،كالم ،يك پيام است ،همانطور كه نوشته ما ،نقاشي
ما ،اشارهای كه ميكنيم ،حركت بازوان ما ،حالتي كه در صورت ما ديده ميشود ،همه
اينها پيام هستند (محسنيان راد ،5731 ،ص.)539
حداقل سه عامل يا سازه در پيام وجود دارد :يك .رمز يا كدهای پيام؛ دو .محتوای
پيام و سه .نحوه ارائه پيام ....تفكيك پيام به سه عنصر بهصورت مستقيم در آثار ديگر
دانشمندان ارتباطات نيز آمده است .مثال آندرش ،استاس و بوستروم بدون اينكه اين سه
عنصر را به دقت برلو توضيح دهند ،تأثير عناصر پيام را روی يكديگر مطرح كردهاند و
مينويسند ممكن است در مواردی برخي از اين عناصر بهگونه نامرتبي دارای
برتریهايي شوند .مثال صدای دلپذير /نحوه ارائه /ممكن است بر عناصر ديگر ،تأثير
بيشتری داشته باشند (محسنيان راد ،5731 ،ص.)593
رمزها (كدها) و نشانهها در پيام :كد عبارت است از هر گروه از نمادها كه بتوانند
به شيوهای ساخته شوند كه برای برخي از افراد به اصطالح معنيدار باشد .سوسور
ميگويد :از قديم ميان دو دسته از عاليم تفكيك قائل ميشدند؛ يكي عالئمي كه در
آنها نشانه با معني ربط دارد كه به زبان يوناني به آن «آيكون» ميگفتند و قصدشان آن
دسته از عالئم بود كه رابطهای بين شكل و معني آن وجود داشت (محسنيان راد،5731 ،
ص.)592
نشانهها را به سه دسته ميتوان تقسيم كرد .نشانههای طبيعي (عالئم) ،نشانههای
تصويری و نشانههای قراردادی .نشانههای طبيعي نشانهای است كه ميان صورت و
مفهوم آن رابطه همجواری يا تماس است .مثل رابطه ميان دود و آتش ،رابطه ميان جای
پا و رونده .نشانه تصويری نشانهای است كه ميان صورت و مفهوم آن شباهتي عيني و
تقليدی است .مثل نقش مار كه بر خود مار داللت ميكند .نشانه وضعي يا قراردادی نيز
نشانهای است كه ميان صورت و مفهوم آن نه شباهت عيني است ونه رابطه همجواری،
بلكه رابطهای است قراردادی نه ذاتي و خود به خودی (محسنيان راد ،5731 ،ص.)591
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محتوای پيام :برلو محتوای پيام را چنين تعريف ميكند :مطالب درون پيام كه به
وسيله منبع برای بيان هدف او انتخاب شده است (محسنيان راد ،5731 ،ص .)223در
مورد فيلمهای سينمايي ،وقتي چنين نظريهای مطرح ميشود كه در يك فيلم 513
دقيقهای در همان  53دقيقه اول است كه بايد چارچوب فيلم را برای بيننده مشخص
كرد تا بتوان توجه تماشاگر را جلب كرد ،نظريهای است كه بر مبنای ساخت مناسب
برای قطعات يا عناصر محتوا در پيام شكل گرفته است (محسنيان راد ،5731 ،ص.)227
نحوه ارائه پيام :نحوه ارائه پيام عبارت است از تصميمهايي كه منبع ارتباط برای
انتخاب و تنظيم و ترتيب كدها و محتوا ميگيرد (محسنيان راد ،5731 ،ص.)227
با آنچه درباره كدهای پيام ،محتوای پيام و نحوه ارائه پيام گفته شد ،ميتوان به اين
نكته پرداخت كه تركيب اين سه ميتواند طيف بسيار وسيعي از پيامهای گوناگون را به
وجود آورد (محسنيان راد ،5731 ،ص.)273
 .5-8پيام مخفي

رسانهها اعم از سينما ،پويانمايي ،ماهواره و ...از روشهای مختلفي برای متقاعدسازی و
تغيير در نگرش افراد استفاده ميكنند .اما انسانها در مقابل هر پيامي پاسخ مثبت
نميدهند و در مقابل پيامها مقاومت ميكنند .هرچند رسانهها بهسبب قدرتي كه در
متقاعدسازی و ارسال پيامهای اقناعي دارند توانستهاند موفقيت نسبي در اين امر كسب
كنند و تا حدی بر مخاطبانشان تأثير بگذارند و نگرش افراد را آن طور كه ميخواهند
هدايت كنند .يكي از روشهايي كه رسانه از آن استفاده ميكند تا به وسيله آن نگرش
افراد را تغيير دهد ،قرار دادن پيام مخفي در برنامههای خود است.
پيام مخفي هرگونه سيگنال يا پيامي است كه در يك پيام رسانهای ديگر جاسازی
شده باشد و اطالعاتي را كه پنهان از سطح درك و توجه مخاطب است به او منتقل كند
( .)Herbert, 1958, p.102ضمير خودآگاه انسان توانايي تشخيص اينگونه پيامها را ندارد
اما اين پيامها در موقعيتهای خاص ميتوانند بر ضمير نيمه خودآگاه و از همه مهمتر
بر ضمير ناخودآگاه تأثيرگذار باشند و متعاقبا ميتوانند در آينده تأثيرات منفي يا مثبتي
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بر افكار ،رفتار ،اعمال ،نگرش ،عقائد و ارزشهای فرد داشته باشند .كاربرد پيام مخفي
را ميتوان بيشتر در سينما ،پويانمايي و تبليغات تجاری مشاهده كرد.
كلمه « »subliminalبه معني «پايينتر از  »limenاست (آستانه احساس) .اين كلمه از
يك كلمه التين گرفته شده است كه شامل دو بخش

sub

به معنای زير و

limen

به

معنای آستانه است (ويكيپديا.)5733/9/1 ،
پيام پنهان در تعريفي ديگر تركيبي است از پيامهای فروآستانهای و فوق
كه برای استفاده در گيرندههای تلويزيون خلق ميشوند كه امكان كنترل كامل رفتار
بينندگان را ميدهد .يك ويدئو ،ورودیهای كيبورد ،كارتهای حافظه ،پيامك و...
توسط كاربران برای انتقال پيام استفاده ميشوند و درعينحال ،تمام اينها حاوی
پيامهای پنهان نيز هستند (.)Harmes, 1999, p.68
دليل استفاده از تبليغات پنهان را برخي ايجاد ميل و انگيزه و برخي تبديل كردن به
يك كليشه در ذهن كه محو نخواهد شد ،ميدانند .جملهای در اين زمينه از مارك

تواين 56مشهور است كه يك دروغ خوب نيمي از كره زمين را ميپيمايد در حالي كه
يك حرف راست هنوز پا را در چكمهاش نكرده.
شيوههاي ارسال پيامهاي نهفته
الف .ديداري

يك تبليغ بازرگاني معموال برای آشنايي مردم با يك محصول جديد طراحي ميشود و
نقش پيامهای نهفته در تبليغات اين است كه اين آشنايي را با دعوت به خريد محصول
بهعنوان انتخاب اول توام ميكند.
روشهای استفاده از پيامهای مخفي بهصورت ديداری عبارتند از:
قرار دادن تصوير در تصوير؛
استفاده از اشكال مختلف و جاسازی آنها در تصاوير.
در موارد يافت شده در تبليغات بازرگاني و پويانمايي ،اين اشكال معموال در مورد
سكس ،قدرت يا مرگ هستند .قرار گرفتن تصوير در تصوير به تكنيك تك فريم نيز
مشهور است كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت .تكنيك دوم نيز به ويژه به دليل
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ساخته شدن كليه اجزا در كنار هم و همزمان در پويانماييها و تبليغات چاپي كاربرد
بيشتری دارد.
ب .شنيداري

«بك ماسكينگ» ،يك نوع تكنيك شنيداری است كه شامل صداهايي است كه بهصورت
ضمني در يك آهنگ پخش ميشوند و پيامهايي را توليد ميكنند كه ضميرناخودآگاه ما

نميتواند آن پيامها را درك كند .گری گيرينوالد 53مبلغ اصولگرای مسيحي مدعي است
كه اينگونه پيامها بهصورت نهفته قابل شنيدن هستند و ميتوانند شنونده را به سمت
موسيقي

راك،

سكس

و

مصرف

مواد

مخدر

سوق

دهند

(.)www.subliminalmessages.com
پيامهای نهفته در برخي موسيقيها نيز استفاده ميشوند .در دهه  ،5993دو مرد
جوان بهسبب خودزني با تفنگ كشته شدند .خانوادههای اين دو جوان يكي از
گروههای موسيقي راك به نام «جوداس پريست» 53را در اين موضوع مقصر ميدانستند.

خانوادهها مدعي بودند كه پيامهای نهفته در آهنگ «بهتر از من بهتر با تو» 59شنوندگان
را تشويق به انجام اين كار ميكند .اين موضوع به دادگاه كشيده شد و خانوادهها
درخواست غرامت  6ميليون دالری كردند .نتيجه قضاوت قاضي دادگاه اين بود كه
پيامهای نهفته در آهنگ وجود دارد ولي خانوادهها هيچگونه سند علمي دال بر اينكه
اين آهنگ باعث خودكشي آن دو جوان شده است ،ندارند (.)Egermann, 2006, pp.2-5
 .9چارچوب نظري

نخستين نظريهای كه پيرامون دامنه اثرات رسانههای عمومي فرمولبندی شده است

«نظريه گلوله» 23است ،كه از آن با اسامي ديگری ،مانند نظريه سوزن تزريقي يا نظريه
كمربند انتقال ،نيز ياد ميشود .چفي 25و ديگر بانيان اين نظريه بر اين باورند كه پيامهای

ارتباط جمعي بر همه مخاطباني كه در معرض آنها قرار ميگيرند ،اثرات قوی و
كمابيش يكساني دارند (سورين و تانكارد .)5733 ،پژوهشهای اوليه در باب رسانه
مبتني بر ايده تأثيرات مستقيم و تزريق زيرپوستي مفاهيم رسانههای جمعي است كه
مبنای آن مدل انتقاليای بود كه بر پايه مدل مشهور توسعه ارتباطاتِ شانون و ويوور

پيام مخفي و كاربردهاي آن در پويانمايي 52

( )5919شكل گرفت؛ او به طرز سادهای ارتباطات را بهعنوان انتقال پيام از فرستنده به
گيرنده توصيف كرد .در اين نگاه ،فرستنده پيام يا توليدكننده محتوا دارای
قدرت ميباشد و از مخاطب بهعنوان دريافتكننده منفعل اطالعات تعبير شده است
(.)Newbold and others, 2002, p.25

22

با وجود اين ،برخي شواهد پژوهشي (برای مثال كاتز ) نشان دادهاند كه انسان به
مثابه موجودی انتخابگر و پردازشكننده اطالعات و برخوردار از عقل سليم است .به
باور آنان همين امر ،دامنه تأثير رسانهها بر او را محدود ميسازد يا به تعبير روانشناسان
(برای مثال بارون )27آدمي بر اساس تجارب گذشته و نظام باورهای خود ،تصميم

ميگيرد كه خود را در معرض چه نوع اطالعاتي قرار دهد .به همين دليل ،او رسانهای
را برميگزيند كه پيامها و اطالعات منتشره از طريق آن با نظام معنايي و باورهای او
همخواني بيشتری داشته باشد.
در تقابل با ديدگاه گلوله ،ديدگاه نظری ديگری فرمولبندی و ارائه شده است كه

از آن تحت عنوان «اثرات محدود رسانهها »21ياد ميشود .جوزف كالپر در اثری تحت
عنوان «اثرات ارتباط جمعي» به تشريح اين الگوی نظری پرداخته است .به باور كالپر
نخست اينكه وسايل ارتباط جمعي بهصورت مستقيم بر مخاطبان تأثير نميگذارند ،بلكه
اثرهای خود را از طريق عوامل واسطهای بر جای مينهند .دوم اينكه ،عوامل واسطهای
رسانه را تبديل به يك عامل ثانويه و نه يك عامل علَي ،ميسازد.
بر اساس نظر متوليان ديدگاه «اثرات محدود» ،رسانهها تأثيرات ناچيزی بر مخاطبان
خود بر جای ميگذارند؛ همين اثرات محدود نيز زماني نمايان خواهند شد كه مخاطبان
خواهان آن باشند .كالپر اينگونه نتيجهگيری كرد كه «ارتباطات جمعي» بهطور عادی
دليل ضروری و كافي برای اثرگذاری بر مخاطب نيست .نتايج مطالعات او در
عوض نشان داد كه نقش رسانههای جمعي بيشتر برای استحكام بخشيدن به
نگرشهای موجود است تا اينكه بخواهد آنها را تغيير داده يا نگرش جديدی بيافريند
(.)Newbold and others, 2002, p.31
سومين نظريه مربوط به اثرات رسانهها «نظريه كاشت» است .فرمولبندی اين

نظريه ،حاصل تحقيقات گستردهای است كه گربنر 21و ديگران پيرامون اثرات تلويزيون
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انجام دادند .به باور گربنر و همكارانش ،تلويزيون با نفوذ فراگير در بين خانوادهها
مبادرت به كاشت جهانبيني ،نقشها و ارزشهای رايج در ذهن آنان مينمايد .به رغم
بانيان و حاميان نظريه كاشت ،تلويزيون بيش از هر رسانه ديگری انديشهها ،سبك
زندگي و روابط درون و برون فردی افراد جامعه را شكل ميدهد؛ چون اين رسانه بيش
از رسانههای ديگر در زندگي روزمره مردم حضور دارد (عبداهللخاني ،5739 ،ص.)51
رويكرد ديگری كه تأثير رسانههای جمعي را محدود ميداند ،ديدگاه تكثرگرايانه
درباره جامعه است كه در دهه  5913پديدار شد و در دهه  5963بين مردم عموميت
يافت .فرض حاميان تكثرگرايي اين بود كه جامعه دارای مراكز قدرت خيلي متفاوتي
است كه از طريق «نيرویهای متقابل» ،بهصورت يك عامل بازدارنده طبيعي و
متعادلكننده عمل مينمايد

(and others, 2002, p.31

 .)Newboldاز منظر ديدگاههای

تكثرگرايانه ،قدرت رسانه محدود و مشروط به نظر ميرسد .قدرتي كه بوسيله طيف
وسيعي از عاملها تعديل ميگردد (.)Newbold and others, 2002, p.32
بااينهمه ،اين واقعيت آشكار شده است كه تلويزيون به تنهايي قادر به ايجاد
نظرات ،نگرشها ،احساسات و باورهای ثابت در مخاطبان نيست ،بلكه تأثيرات
تلويزيون توسط متغيرها و عوامل ديگر تعديل يا تشديد ميشود .ليكن شواهد زيادی
وجود دارد (برای مثال پول )26كه نشان ميدهد تأثير تلويزيون در كاشت نظرات و

ديدگاهها ،در اقشار پايين جامعه بيش از اقشار متوسط و باالی جامعه است .ناگفته
پيداست كه اين تفاوت ناشي از عوامل متنوع و متعددی است .اما در اين بين ،نقش
عامل «دسترسي به ساير منابع اطالعات» در اقشار متوسط و باالی جامعه ،برجستهتر از
ساير عوامل به نظر ميرسد (عبداهلل خاني ،5739 ،ص.)51
جايگاه مفاهيم ديني در ذهنيت مخاطبان كودک و نوجوان

از ابتدای پيدايش رسانهها ،دين همواره حضوری مستقيم يا غير مستقيم در آنها داشته
است .اولين كتابهايي كه چاپ شدند ،كتابهای ديني بودند ()Soukup, 2002, p.2؛ و
هنگامي كه رسانههای الكترونيكي به عرصه آمدند ،همواره محتواهای ديني را در خود
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متبلور كردند .يكي از داليل اصلي اين رابطه ،ديني بودن بيشتر جوامع در دورههای
گذشته بود كه رابطه رسانهها را با دين بسيار طبيعي و عادی جلوه ميداد.
با گذشت زمان و حركت جوامع به سوی مباني ارزشي غير ديني و انسانمدارانه
در كنار ارزشهای ديني ،رسانهها نيز رابطه دوگانهای با دين پيدا كردند .برخي بدون
توجه و اشاره به ارزشهای ديني ،با پيگيری اصول و ارزشهای انسانمدارانه و قوانين
اجتماعي ناشي از پيشرفتهای علمي در حوزههای مختلف ،ارتباط برقرار كردند و
برخي ديگر نيز كماكان و با توجه به اوضاع جديد با روشهای متفاوتي به بازسازی و
بازنمايي ارزشهای ديني پرداختند ،اما اين بار به شيوهای كه كمتر هدف حمله و انكار
ديگران قرار گيرند (.)Soukup, 2002, p.5
درعينحال ،بر اثر گسترش شهرنشيني ،رشد جمعيت ،رفاه نسبي و رسانههای
تودهای فرهنگ عامهپسند به وجود آمد و رشد كرد .محصوالت هنری اين فرهنگ
بهلحاظ كميت از محصوالت هنری فرهنگ خواص افزون شد و موفق شد با جمعيت
كثيری از مخاطبان ارتباط برقرار كند .همانطور كه اعضای مكتب فرانكفورت نيز تأكيد
كردهاند ،هنر سينما در قلب فرهنگ مردمپسند ميباشد و بيشترين نزديكي را با آن دارد
(.)Hoover, 2002, pp.1-6
در بعد مفاهيم ديني اسكافيلد بر آن است كه اثر رسانهها فراتر از انتقال صرف
محتوای فرهنگ مردم پسند است .به گفته وی رسانهها برای جوانان چيزی شبيه دين
پديد ميآورند .به ديگر بيان ،جوانان كه از سازمانها و فضاهای رسمي دين گريزان
شدهاند ،معبد خود را در رسانههای جمعي ميجويند .اين عملكرد شبه ديني رسانههای
جمعي ،بهويژه تلويزيون ،اعمال و مناسك خاصي را شبيه اعمال و مناسك ديني پديد
ميآورد .رسانهها زمينه فرهنگي را به وجود ميآورند كه در آن اعمال مذهبي بازتاب
ميشود ( .)Soukup, 2002, pp.5-6اين رسانهها وقت مردم را تسخير كردهاند و تصاوير
و مفاهيمي را ايجاد ميكنند كه دنيای آنها را تعريف ميكند ،و حوزههای مورد توجه
را مهم ميسازند و آنها را در جامعه جاسازی ميكنند .بنابراين دينشناساني كه در پي
تبليغ دين و روشنسازی ابهامهای آن در ميان مردم هستند ،ميتوانند از رسانهها به
بهترين وجه استفاده كنند .اما اين استفاده نميتواند خام و مستقيم باشد؛ برعكس الزم
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است مقتضيات ،ويژگيها و كاركردهای رسانهها بهخوبي شناخته شود و مفاهيم ديني
برای رسيدن به مردمي كه بيشترين وقت خود را با اين رسانهها صرف ميكنند ،به
شيوههای مناسب درون آنها گنجانده شود .آشنايي مذهبيها به شيوههای جديد
رسانهای تأثيری مهم در رسانهای كردن دين دارد .در غير اين صورت اين رسانهها
هستند كه صرف نظر از خواست آگاهانه رهبران ديني ،چگونگي و نوع آگاهي ديني را
در بين مردم تعيين ميكنند.
 .5استفاده از پيام مخفي
 .8-5پيشينه بهكارگيري پيام مخفي در رسانهها

اسكريپچر 23كتاب «روانشناسي نوين» 23را در سال  5393چاپ كرد و در آن مباني و

اصول پيامهای نهفته را تشريح كرد .در سال  ،5933نايت دونلپ 29پروفسور روانشناس
آمريكايي «ساية نامحسوسي» را از روی اشياء با سرعت بسيار زيادی عبور داد و از

روش خطای حسيِ مولر ليِر 73استفاده كرد كه در اين روش از دو خط كه هر دو طرف
آنها فِلِش دارد استفاده شده و باعث ايجاد خطای ديد در تشخيص طول اين دو خط
ميشود .دونلپ ادعا كرد كه آن سايه بهصورت نهفته بر تشخيص طول خطها تأثيرگذار
بوده است (.)www.subliminalmessages.com
اگر چه اين نتايج مورد قبول محافل علمي قرار نگرفت اما يك روانشناس

آمريكايي به نام هری لوی هالينگورس 75در كتابي كه پيرامون تبليغات نوشت به اين
مطلب اشاره كرد كه شركتهای تبليغاتي از پيامهای نهفته در تبليغات بهره ميبرند.
در طول جنگ جهاني اول استفاده از دستگاه محركنما

72

به سربازان آموخته

ميشد تا به وسيله آن بتوانند هواپيماهای دشمن را شناسايي كنند .اين وسيله برای
تصويربرداری و ترسيم از اجسامي استفاده ميشود كه حركت بسيار سريعي دارند.
امروزه از اين دستگاه برای افزايش سرعت خواندن مطالب يا امتحان بينايي استفاده
ميشود (.)Herbert, 1958, p.104

77

در سال  5913جيمز ويكاری مدعي شد كه حركت سريع چند پيام بازرگاني بر
روی پرده سينما باعث شده كه مردم شهر لي در ايالت نيوجرسي محصوالت خوراكي و
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نوشيدني بيشتری خريداری كنند .ويكاری عبارت تبليغات نهفته را وضع كرد و شركت
«سابليمينال پروجيكشن» 71را بر اساس تحقيقات شش هفتهایاش پايهگذاری كرد .او

مدعي بود كه در طول پخش فيلم «پيكنيك» ،71از دستگاه محركنما برای ثبت كلمات
«كوكاكوال بنوش» و «اگر گرسنهای پف فيل بخور» استفاده و مشاهده كرده است كه
اين كلمات در فواصل  1ثانيهای و بهمدت  5/733صدم ثانيه بر روی پرده سينما
عبور كردهاند .ويكاری تأكيد كرد كه در طول اين آزمايش ،فروش پففيل و
نوشابه در ايالت نيوجرسي بهترتيب  13/3و  53/5درصد افزايش داشته است
(.)www.subliminalmessages.com
ونس پاكارد

76

در كتابش با عنوان «مشوقهای پنهان»

73

از ادعاهای ويكاری

حمايت كرد كه موجب اعتراض مردم شد و همچنين باعث شد كه برخي دولتها و
فرقهها از اين روش برای كسب سود بيشتر استفاده كنند .متعاقباً استفاده از پيامهای
نهفته در اياالت متحده و استراليا ممنوع شد .همچنين اين موضوع در سال  5913به
تصويب شبكههای آمريكايي و شورای ملي مجريان تلويزيون رسيد .در سال  ،5937در
تبليغات بازرگاني يك بازی با نام «هوسكر دو» 73در آمريكا و كانادا پيام «اين را بخر» را
به سرعت از صفحه تلويزيون ميگذرانده است .در همان سال ،ويلسون برايان كي 79در

كتابش با عنوان «اغوای پنهان» 13ادعا كرده است كه فنوني كه از پيامهای نهفته استفاده
ميكنند در تبليغات بازرگاني به وفور يافت ميشوند .نگرانيهای عمومي باعث شد كه
 FCCجلسهای را در  5931برای بررسي اين موضوع برگزار كند .نتيجه اين جلسه اين
بود كه

FCC

تبليغاتي كه از اينگونه پيامها استفاده ميكنند را مغاير ساليق مردم و

فريبنده اعالم كرد .بعد از پخش تبليغات بازی «هوسكر دو» در كانادا ،دولت اين كشور
نيز پخش اينگونه تبليغات را ممنوع اعالم كرد (.)Karremans, 2005, p.792

در سال  ،5931دكتر جو استيوسي 15در جلسه مركز موسيقي والدين اظهار داشت:

پيامهای موجود در موسيقيها بهويژه موسيقي هِوی متال بهصورت ضمني يا نهفته
منتقل ميشوند .گاهي اوقات آهنگهايي كه به سختي قابل شنيدن هستند با آهنگهايي
با صدای بلندتر تلفيق ميشوند و فقط ضمير نيمه خودآگاه انسان ميتواند اين آهنگها
و پيام موجود در آنها را بشنود و ضمير خودآگاه ما قادر به شنيدن آن نيست .گاهي
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اين پيامها قابل شنيدن هستند ولي بهصورت ضمني كه به اين پروسه «بك ماسكينگ»

12

ميگويند .در بيانات استيوسي اين مطلب بيان شده است كه برخي پيامها بهصورت
ضمني به شنونده منتقل ميشوند .زماني كه به پيام بيارزشي كه «آشكارا» توسط يك
آهنگ منتقل ميشود گوش ميدهيم بهطور همزمان در معرض پيامي قرار ميگيريم كه
بهصورت «ضمني» منتقل ميشود (به عبارت ديگر ،ما كلمات شاعرانهای را آشكارا
ميشنويم و بهطور همزمان كلماتي ديگر در ضمن آن كلمات به ما منتقل ميشود).
برخي كارشناسان بر اين عقيدهاند كه همزمان با دريافت مفاهيم آشكار توسط ضمير
خودآگاه ،ضمير ناخودآگاه ما بهطور همزمان در حال رمزگشايي پيام نهفته است.
براساس تحقيقات سازمان ملل متحد ،مفاهيم فرهنگي نهفته در اينگونه تبليغات ،تهديد
بزرگي برای حقوق بشر در سرتاسر جهان به شمار ميآيد (.)Karremans, 2005, p.798
يافتههای بعدی اثبات كرد كه اينگونه پيامها هميشه تأثير مثبتي ندارند بلكه گاه تأثيرات
منفيای بر افراد دارند.
 .9-5پيامهاي نهفته در تبليغات تجاري

سوق دادن افراد به خريد ،آخرين وظيفة تبليغ ميباشد و البته وظيفه آساني نيست .با
استفاده از پژوهشهايي كه در زمينة ارتباطات انجام شده است ،اكنون مشخص شده
است كه مشتريان بالقوه ،بايد عالوه بر اينكه آگاه شوند كه جای كاال و نقش آن در
زندگي روزمره آنها چيست ،بلكه بايد نمايندگان فروش شركت ،كاال را حضوری
عرضه كرده و به تشريح آن بپردازند و مشتری بالقوه بتواند كاال و عملكردش را از
نزديك ببيند ( .)Moore, 1982, p.38محتوای تبليغ بايد بتواند واژههايي را ارايه كند كه
افراد هنگام صحبت كردن با ديگران دربارة آن كاال ،استفاده كنند (.)Moore, 1982, p.47
لذا بحث استفاده از متدهای گوناگون برای القای پيام و يا پيامهای چند وجهي كه

امكان فريب 17نگاه را داشته باشند ،مطرح ميشود (.)Packard, 1957

تبليغات همگاني با انتشار كتاب «مشوقهای پنهان» نوشته ونس پاكارد در سال
 5913آغاز شد .اگر چه پاكارد از عبارت «تبليغات نهفته» استفاده نكرد اما بسياری از
تكنيكهای جديدِ بازاريابي كه از عوامل محرك بهره ميبرند را در اين كتاب تشريح
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كرد؛ همان تكنيكهايي كه بعد از جنگ جهاني دوم در بازار آمريكا برای فروش كاالها
به كار گرفته شد .تبليغاتي كه بر آرزوها ،ترسها ،گناهان و محركهای جنسيِ
مصرفكننده تمركز ميكنند تا آنها را متقاعد به خريد كاالهايي كنند كه هيچگاه به
آنها نيازی نداشته و ندارند .فروشندگان كه توانسته بودند بر قلب و فكر
مصرفكنندگان تسلط پيدا كنند بعد از مدت كوتاهي دسترسي به جيب و پول
مصرفكنندگان را هم سهلالوصول يافتند (.)Brean, 1958, p.114

ويلسون برايان كي 11كتابهايي تحت عنوان «اغوای پنهان» و «بهرهوری جنسي

رسانه» 11نوشت كه در اين دو كتاب ادعا ميكند عوامل و نمادهای جنسيِ نهفته معموالً
در جهت اغفال مصرفكننده به كار گرفته ميشوند .يكي از مشهورترين ادعاهای آقای
كي اين است كه كلمه سكس در كاالها و تبليغات جاسازی شدهاند (.)Key, 1974
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برای مثال او ادعا ميكند كه كلمه سكس بر روی بيسكويتهای «ريتز» چاپ

شده و در يكي از پيامهای بازرگاني شركت « »GINمتعلق به آقای گيلبي 13در بين
قالبهای يخِ يك نوشيدني جاسازی شده است .بر اساس نظريه آقای كي كلمات
جاسازی شده بهصورت آگاهانه به خريدار منتقل نميشوند بلكه ناخودآگاه به او منتقل
ميشود و با تحريك غريزه جنسي فرد باعث ميشود كه او تمايل بيشتری برای خريد
كاالی مورد نظر پيدا كند (.)Lee & Johnson, 1999, p.95

( Gin ritz crackerاستفاده از حروف  S E Xدر پوستر)
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در  5993شركت پپسي طرح قوطي يكي از محصوالتش را از رده خارج كرد به
اين دليل كه شخصي به اين نكته اعتراض داشت كه شركت پپسي قوطيهای محصولش
را به نحوی طراحي كرده است كه وقتي  6بسته از آن در سوپر ماركت روی هم قرار
ميگيرند كلمه «سكس» از بين طراحيِ بهظاهر تصادفي قوطيها نمايان ميشود .منتقدان
مدعي شدند كه خطوط آبي و قرمز روی قوطيها بهصورت تصادفي طراحي نشدهاند
بلكه طراحي آنها كامالً آگاهانه انجام گرفته است (.)Lee & Johnson, 1999, p.99

جوهان كارمانس 13بيان ميكند كه پيامهای نهفته زماني ميتوانند مؤثر باشند كه
مرتبط با هدف آن تبليغ بازرگاني باشند .كارمانس مطالعاتي را حول اين موضوع انجام
داد كه آيا پيام نهفتهای كه در نام تجاری يك نوشيدني وجود دارد ميتواند بر انتخاب
آن اثرگذار باشد يا نه و آيا اين تأثير ميتواند احساس تشنگي فرد را افزايش يا كاهش
دهد .او در تحقيقاتش بهدنبال كشف اين موضوع بود كه آيا نوشته يا عكس خاصي كه
بر روی محصولي چاپ شده ميتواند بر آشنايي فرد با محصول مورد نظر تأثيرگذار
باشد يا نه .نيمي از شركتكنندگان از نوشيدني كه با اسم ليپتون آيس( 19اين كلمه به

كرات و با سرعت  21ميليثانيه از صفحه مانيتور رد ميشد) به آنها معرفي شده بود
خوردند اما نيمه ديگر توجهي به آن نوشته نكردند .او به اين نتيجه رسيد كه آن نام
تجاری باعث شد كه آن دسته از شركتكنندگان كه تشنه بودند ،درخواست نوشيدنيِ
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ليپتون آيس كنند و آن دسته كه تشنه نبودند ،تحث تأثير پيام نهفته قرار نگيرند به اين
دليل كه نيازی به خوردن آن نوشيدني نداشتند (.)www.subliminalmessages.com
محركهايي كه بهصورت ناخودآگاه عمل ميكنند در رفتار و احساسات انسانها
تغييراتي را ايجاد ميكنند .اين موضوع از طريق يك تبليغ تصويری آشكار شد كه در
اين تبليغ  1نوع نوشيدني به نمايش گذاشته شد .عبارت «شما بخريد» در جايي از
تصوير بهصورت ضمني جاسازی شده بود .اين تحقيق بهمنظور آزمايشِ تأثير تبليغات
بر فروش نوشيدني تنظيم شده بود .قبل از انجام آزمايش اين فرصت به شركتكنندگان
داده شد تا پيام نهفته در تصوير را پيدا كنند ولي هيچ كدام از آنها نتوانستند آن را
بيابند .بعد از انجام تحقيق اين مطلب مشخص شد كه  33درصد شركتكنندگان
بهصورت ناخودآگاه پيام را دريافت كردهاند و همان شرابي را انتخاب كردند كه پيام در
تصوير آن نهفته شده بود .اگر چه يك پيام نهفته ميتواند اطالعات زيادی را منتقل كند
ولي ضمير ناخودآگاه انسان توانايي درك تعداد محدودی از كلمات و يا يك
تصوير خاص را دارد .اگرچه يك كلمه يا يك تصوير ميتواند دريافت شود اما
جزئيات همان كلمه يا تصوير ميتوانند تغييرات مهمي در رفتار مخاطب ايجاد كنند
(.)www.subliminalmessages.com
پيامهای بازرگاني پنهان

13

در اياالت متحده و چند كشور ديگر نظير كانادا،

انگلستان و استراليا ممنوع شده است (.)Johar, 2006, pp.139-149
 .5-5پيام مخفي در سينما

اساس سينما ،بر پديدهای است كه كشف آن در  5331ميالدی ،منتهي به اختراع سينما
شد .نام اين پديده« ،تأثرات نوری» است؛ به اينترتيب كه اگر در هر ثانيه 21 ،تك

عكس كه مشابه يك اساليد است و به آن فريم 15ميگويند ،از جلوی لنز دوربين
نمايش فيلم بگذرد ،و با يك تدبير فني ،پس از نمايش اولين فريم ،يك صفحه سياه،
فقط به مدت حدود  3/32ثانيه ،جلوی لنز را بگيرد و پس از آن ،فريم بعدی نشان داده
شود ،چشم انسان قادر به تشخيص آن صفحات سياه  3/32ثانيهای نخواهد شد و در
نتيجه به جای  21فريم مجزا ،حركت را خواهد ديد (محسنيان راد ،5731 ،ص.)5531
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حدود  33سال پس از آن كشف ،يعني در دهه  ،5913آمريكاييها كشف كردند كه
اگر در ميان  21فريم ،يك فريم را حذف و فريم نامربوط ديگری بگذارند ،بيننده آن را
خواهد ديد؛ اما متوجه نخواهد شد .برای آزمايش ،فقط يك تك فريم شيشه
پپسيكواليي كه روی آن ،به دليل خنك بودن محتوا ،بخار آب نشسته بود ،در ميانه يك
فيلم سينمايي  93دقيقهای كه از 529هزار تك فريم تشكيل شده بود ،جای داده شد.
البته در انتخاب تك فريم دقت شد و اين تك فريم در صحنهای نشست كه هنرپيشه در
صحرای داغي در حال حركت بود .نتيجه آزمايش ،همه را شگفت زده كرد .درحاليكه
هيچ يك از تماشاگران فيلم متوجه تك فريم نبودند ،در تنفس ميان دو حلقه فيلم (در
آن روزگار هنوز برخي از سينماها فقط يك آپارات نمايش داشتند و در فاصله تعويض
فيلم اعالم آنتراكت ميشد) همه بهنحو غير عادی مشغول نوشيدن پپسيكوال در بوفه
سينما شدند .اين همان است كه به آن تبليغات بازرگاني پنهان ميگويند و به فارسي
بهصورت تبليغات فراآگاهانه ،نامرئي يا فروآستانهای ترجمه شده است (محسنيان راد،
 ،5731صص.)5363-5366
هاليوود از اين اكتشاف در فيلمهای مختلفي استفاده كرده است .از جمله در فيلم

«بدون دخترم هرگز» 12نيز ما شاهد اين تك فريم هستيم .حوزه نمايش تك فريم آن جا
بود كه شب فرار ،بتي برای كسب اجازه از خواهر شوهرش برای خريد مختصری از
بيرون ،به اتاق او مراجعه ميكند .آنها در حال تماشای آغاز اخبار تلويزيون بودند كه
رزمندگان اسالم را همراه با موزيك محكم نظامي و تصوير امام نشان ميداد (اين
تصوير را ميتوان هم اكنون نيز از طريق اينترنت ،در نمايش نمونه  16كيلوبايتي فيلم
در سايت كمپاني مترو گلدين ماير ديد .).خواهر شوهر بتي در آن لحظه ،آنقدر
مجذوب تلويزيون و تصوير امام در آن بود كه با گفتن زود برگردی ،به بتي اجازه
خروج ميدهد .بتي درحاليكه دست مهتاب را در دست گرفته ،در تاريكي شب ،با
اضطراب و ضمناً نفرت ،از پلههای حياط پايين ميآيد .موزيكي وهمانگيز بر متن
صحنه جاری است .در همين لحظه است كه تك فريم تصوير امام در ذهن مخاطب
مينشنيد .اين تك فريم تا سه مرتبه تكرار ميشود .اكنون نيز اگر به وبگاه شركت
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مترو گلدين ماير مراجعه كنيد ،خواهيد ديد كه اولين كليدواژه موضوعي كه برای اين

فيلم ثبت شده ،انقالب اسالمي است (محسنيان راد ،5731 ،صص.)5369 – 5363
 .3آموزش و يادگيري پنهان

يكي از كاربردهای پيامهای مخفي را استفاده در يادگيری پنهان يا نهفته ميدانند .بهرغم
نظر برخي از صاحبنظران ،ما ميتوانيم محركهايي را ثبت كنيم كه از ادراك آنها آگاه
نميشويم (اتكينسون ،5731 ،ص .)732در واقع ميتوانيم به نوعي يادگيری معتقد
باشيم كه آگاهانه نيست و كنشگر بدون اطالع و آگاهي خود به ثبت و ضبط محركها
اقدام ميكند .اينگونه يادگيری را كه يادگيری پنهان نام دارد ،ميتوان به شرح زير
تعريف كرد:
يادگيری كه در عمل آشكار نيست ،ولي خود را در عمل بعدی ضمن يك فعاليت
آشكار ميسازد (شعارینژاد ،5761 ،ص .)273از آن جا كه هرگونه يادگيری ،آثار خود
را در نگرشها و رفتارهای افراد نمايان ميسازد؛ نقش يادگيری پنهان در شكلگيری و
حيات خارجي و ذهني فرد ،اهميت مييابد 17.در اين فضا اين احتمال وجود خواهد
داشت كه اقدام به بروز رفتارهايي كنيم ،يا حب و بغضهايي را در خود پرورش دهيم
كه در حاق واقع در تبيين علل و چرايي شكلگيری آنها ،دليل و توجيه خاصي در
دست نداريم.
چنين نگاهي به فضای ارتباطات ،توجه به عنصر آگاهي يا نبود آگاهي در گيرنده
پيام ميباشد .گيرنده پيام ميتواند نسبت به محتوای پيام ارتباطي و حتي نسبت به
دريافت پيام ناآگاه باشد .همين استدالل را ميتوان نسبت به فرستنده پيام نيز تسری داد.
فرستنده پيام احتماال غير از متن موردنظر خويش ،بسياری حاالت و شرايط را نيز به
اطالع مخاطب ميرساند .انتقال ناآگاهانه و غيرمقصود ،برخي دادهها از مبداء فرستنده
پيام را آموزش پنهان نام مينهيم.
اصوال آگاهي يا ناآگاهي گيرنده يا فرستنده يك پيام ارتباطي ،تأثيری در ارسال يا
دريافت پيام ندارد و ميتوان احتمال داد كه در مواردی ،بدون اطالع فرستنده يا گيرنده
پيام و يا هر دو ،برخي پيامها در اختيار گيرندگان قرار گيرد .در يك تقسيم كلي و از
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حيث آگاهي يا ناآگاهي فرستنده يا گيرنده به محتوای پيام ،ميتوان چهار حالت متفاوت
را از يكديگر بازشناسي و تفكيك كرد .فرستنده پيام ممكن است نسبت به محتوای پيام
خويش آگاه يا ناآگاه باشد.گيرنده پيام نيز ميتواند همين وضعيت را داشته باشد .از
تركيب اين حاالت با يكديگر ،چهار حالت از يكديگر متمايز ميگردد كه در جدول
ذيل مورد اشاره قرار گرفته است.
تفكيك وجوه گوناگون ارسال و دريافت پيام از حيث آگاهي يا ناآگاهي فرستنده و
گيرنده به محتوای پيام ارتباطي:
رديف

فرستنده

گيرنده

5

آگاه

آگاه

2

آگاه

ناآگاه

7

ناآگاه

آگاه

1

ناآگاه

ناآگاه

دومين و چهارمين حالت را ميتوانيم حاالتي بدانيم كه به علت ناآگاهي گيرنده از
محتوای پيام ،يادگيری پنهان ايجاد شده است و در موارد سوم و چهارم با آموزش پنهان
مواجهيم .با اين وصف در حالت سوم ،آگاهي و رشد گيرنده مانع از تأثير آموزشهای
پنهان در گيرنده پيام خواهد شد.
ناآگاهي گيرنده يا مخاطب پيام ارتباطي از محتوای پيام ،به بروز رفتارهايي
ميانجامد كه وی آگاهي چنداني نسبت به آنها ندارد ،ازاينرو ،كنشگر بدون آگاهي و
وقوف نسبت به آن چه ميداند ،حب و بغضهايي را سازمان ميدهد و رفتارهايي
ميكند كه داليل چندان متقني برای بروز اين رفتارها ،در خويش نمييابد.
ناآگاهي فرستنده پيام ارتباطي به محتوای پيام نيز ،احتماالً به نتايجي در مخاطب
ميانجامد كه مورد نظر و خواست فرستنده نبوده است؛ مثال اگر يك نظام تبليغاتي،
عليرغم اصرارهای مكرر و روزافزونش بر بروز رفتارهايي خاص در مخاطبان ،رفتارها
و واكنشهايي در جهت مخالف خواست خود مشاهده ميكند ،بايد به اين نكته توجه
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كند كه شايد در كنار پيامهای آشكار و از قبل تعيينشدهای كه در اختيار مخاطب قرار
داده است ،برخي پيامهای مخفي نيز ارسال كرده و از اين طريق ،ناخواسته مخاطبان را
به رفتارهايي برخالف آن چه انتظار دارد تشويق كرده باشد .در ادبيات ارتباطشناسي به
اين پديده اختالل يا خطای در انتقال پيام نيز گفته ميشود .در مدل شنن و ويوور،
اختالل را وابسته به شبكه يا پيام دانستهاند و توضيح مىدهند كه اختالل ممكن است
يك قطع صداى راديوئي ،يك محرك نامربوط در خواندن يا شنيدن ،در بيان صحبت
ديگرى پريدن يا صداى نارسائى تلفن

(1949, pp.5-6

 )Schannon,باشد .شنن مسئله

اختالل را به اينترتيب مطرح مىكند كه در هر سيستم ارتباطى بهويژه نوع مكانيكى آن
تمايلى براى نوعى تغيير شكل و كجي ،اشتباه و ايجاد حشو و زوايد وجود دارد؛ اين
تغيير شكل و كجى روى صحت و دقت عالئم ارسالى تأثير مىگذارد .ممكن است
ميزان اين عامل اختالل را محاسبه و براساس حساب احتماالت متوجه شد كه تحت
چه شرايطى فرستادن پيام كماختالل ممكن مىشود.
 .3ادراک پيام مخفي

آيا پيامهای مخفي قابل درك برای مخاطبان هستند؟ اين سؤالي اساسي است كه برای
اثبات يا رد آن بايستي از روش آزمايشي استفاده كرد .در اين مقاله نتيجه يك نمونه
آزمايش انجام شده را ارائه ميكنيم.
يك آزمايش توسط
UBMS

Blake Eddy, Lauren Reed, Matt Harris

دانشجويان دانشگاه

آمريكا در سال  2333انجام شده است .آنها برای سنجش ادراك يك پيام

مخفي ،سعي كردند به يك سؤال پاسخ دهند« .آيا اين ترسناك نيست كه فكر كنيم
شخصي ميتواند كلمه يا تصويری را بر ما القا كند و بر عمل يا اينكه چه چيزی بخريم
اثر بگذارد؟» 11در مقدمه آزمايش ذكر شده است كه «اين پروژه برای اثبات اين مطلب

است كه آيا اين انديشه ترسناك حقيقت دارد يا فقط يك خيال در ذهن ماست ».در
ادامه مراحل زير توسط اين سه نفر انجام شده است:

فرضيه آزمايش :اگر يك فيلم با يك سری از پيامهای مخفي كه پيشنهاد ميكنند
خميازه بكشيم پخش شود ،پس بينندهها بايد خميازه بكشند.
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روش:
شركتكنندگان را  71نفر از دانشآموزان بين سنين  51تا  53سال كه نيمي از آنها
مرد و نيمي ديگر زن هستند ،تشكيل ميدهند.
فيلم  6دقيقهای برای دانشآموزان نشان داده شد كه حاوی تصويری از يك روباه
در حال خميازه كشيدن است كه هر  73ثانيه به مدت  7ثانيه ظاهر ميشد .ما خميازه
كشيدن را امتحان ميكنيم زيرا خميازه كشيدن يك رفتار كامالً مسری است و همچنين
يك رفتار معمولي عمومي است.
دانشآموزان را در مورد خميازه كشيدنشان در طول فيلم مشاهده ميكرديم.
از دانشآموزان خواستيم تا يك پرسشنامه را پر كنند كه بفهميم آيا آنها توانستهاند
پيام مخفي را درك كنند يا نه.

تصوير روباه در حال خميازه كشيدن

دو پرسشي كه از دانشآموزان سؤال شده بود عبارتند از:
آيا شما پيام را ديديد؟ چه چيزی بود؟
 51نفر پاسخ دادند كه ديدهاند و  25نفر گفتند كه متوجه نشدهاند .اما در ميان 51
نفر نيز پاسخ اشتباهي درباره پيامي كه فهميده بودند دادند.
آيا ميدانيد پيام مخفي چيست؟
 9نفر اعالم كردند كه ميدانند و  26نفر گفتند كه نميدانند.
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نتيجه:
هيچيك از شركتكنندگان پاسخ درست به پيام مخفي ندادند .در حقيقت حتي
كسي كه دربرابر خميازه كشيدن مقاومت كند نيز مشاهده نشد.
صفر درصد از شركتكنندگان از ميان  71نفر معتقد بودند كه پيام مخفي مورد نظر
را ديدهاند.
Response to the message in the movie

35
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response

تحليل و نتيجهگيري

فرضيه ما با دادههايمان اثبات نشد و هيچ كس پاسخ صحيحي نداد .كسي نسبت به
تصوير خميازه و خميازه كشيدن واكنشي نشان نداد .از نظر ما پيام فروآستانهای تأثيری
ندارد.
بررسي آزمايش

دو ايراد روشي و محتوايي به آزمايش انجام شده وارد است .اين آزمايش بهدنبال
سنجش تأثير يك تصوير بر رفتار فيزيولوژيك از انسان بود .اين رابطه الزامآور نيست.
يعني صرف ديدن تصوير با حالت خميازه آنهم از يك حيوان و نه انسان نميتواند
اثباتكننده تأثير حتي در شرايط پيام آشكار باشد .همچنين نبايد توقع تأثير سريع از پيام
مخفي نيز داشت .در آزمايش در مورد زمان و مكان انجام آزمايش توضيحي داده نشده
است .اينكه دانشآموزان از پخش فيلم در وسط كالس درس خوشحال بودند و آيا اين
پخش فيلم در اول روز بوده يا ميان روز و در موقع خستگي يا عدم خستگي ،همگي
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متغيرهای كنترلنشدهای هستند كه صحت آزمايش را برای اين موضوع زير سؤال
ميبرند.
 .3پيامهاي نهفته پويانماييها

تعداد زيادی از فيلمهای پويانمايي شامل پيامهای مخفي است .عدة زيادی بر اين
باورند كه اولين بار يكي از طراحان پويانمايي شركت ديزني از اين روش استفاده كرده
است .اين طراح از اين موضوع ناراحت بود كه والت ديزني نام او و ساير طراحان را
در پايان فيلم قرار نميدهد .يكي از اولين مثالها برای تأييد اين موضوع را ميتوان در

مجموعه فيلمهای كوتاه «تفريحات گوفي» 11يافت ،در اين مجموعه نام بسياری از
شخصيتها ،عوامل و هنرمنداني كه اين فيلم را ساختهاند ،در داخل فيلم قرار گرفته
است .اما بعدها اين فن در والتديزني فراگير شد و بستری شد برای گسترش
روحگرايي ،سكس ،شيطانپرستي و مسائل انحرافي ديگر.
در اينجا يادآور ميشود كه عدهای هنوز وجود چنين تكنيكي را انكار ميكنند و به
آزمايشهای انجام شده ايراداتي را وارد ميدانند .مثالهای كه در ذيل متن آمده است
تاييدی بر اين مدعاست كه پويانماييهای والت ديزني حاوی پيامهای فروآستانهای هم
از نوع ديداری و هم شنيداری است:

نمونه  :5نجاتدهندگان :16در دو قسمت (فريم) فيلم ميتوان نمونهای از مدل

برهنگي (باالتنه لخت) را يافت .اين دو مدل در صحنهای از فيلم هستند كه برنارد و
بيانسا درحاليكه بر روی آلباتروس (نوعي مرغ دريايي) نشستهاند ،در ارتفاع كم در
شهر پرواز ميكنند.
نمونه  :2پری دريايي كوچك :در مبحث ادبياتِ شهوانيِ نهفته در فيلمهای كمپاني
ديزني ميتوان پيام نهفته در فيلم پری دريايي كوچك را مثال زد .به نظر بسياری از
مردم ،برجي كه در پوستر فيلم نمايش داده ميشود ،شبيه آلت تناسلي مرد است .با
اينكه بايد در اين اثر هنری تغييراتي صورت ميگرفت اما هرگز چنين كاری نشد و در
نتيجه آن اثر با همان پيام جنسيِ نه خيلي نهفته در فيلم استفاده شد.
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همچنين در اين صحنه از اين پويانمايي اريك و اورساال در مراسم ازدواج
روبهروی كشيش حاضر شدهاند ،در حالي كه كشيش مسيحي از نظر جنسي تحريك
شده است.

نمونه  :7شير شاه :خيليها اين كارتون را يكي از كثيفترين و خشنترين
پويانماييهای ديزني ميدانند .موزيك بكار رفته در اين فيلم موزيكي است شيطاني كه
خيلي از بچهها بهسبب موزيك فيلم در مقابل صفحه نمايش خشكشان ميزند .در يكي
از صحنهها كه سيمبا شاهد مرگ پدرش است ،كلمة

SEX

باالی سرش تشكيل ميشود (ويكيپديا.)5733/1/56 ،13

برای چند لحظه در ابرهای
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نمونه  :1عالءالدين :اگر قسمتي از فيلم را كه عالءالدين روی تخت دراز كشيده
است را با حركت آهسته ببينيم متوجه ميشويم كه عالءالدين ميگويد« :بچههای خوب
لباسهاتون رو دربياريد»13؛ اما اين جمله خيلي سريع گفته ميشود بهطوری كه شنونده
مستقيماً متوجه آن نميشود (يكي از تكنيكهای پيام مخفي اين است كه كلمات با
سرعت زياد گفته شود ،بهطوری كه مخاطب آگاهانه متوجه آن نشود).
نمونه  :1راجر خرگوشه :يكي ديگر از نكات نهفته جنسي در فيلمهای ديزني ،در
بخشي از اين فيلم قابل مشاهده است .در صحنهای كه خرگوش جسيكا به بيرون از
تاكسي ميپرد ،عبارت « 19»Basic Instinctبه معني «غرايز پايهای» قابل مشاهده است.
همچنين در لحظهای بسيار كوتاه تصوير موجود در قاب عكس باالی سر موشها را
عريان به تصوير ميكشد.
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در ادامه خرگوش جسيكا در مدت كمتر از يك ثانيه بدون لباس زير ديده ميشود.

نمونه  :6مورچهكش :63در صحنهای كه مادربزرگ با سشوار قصد دارد مهاجمان
بيگانه را فراری دهد ،نكتة مهمي وجود دارد .طرح لباس او دارای بشقاب پرنده و دو
سيارة زحل و مشتری ،خورشيد و يك ستاره است .اين طرح در واقع مربوط به عقايد
شيطانپرستي و برگرفته از مصر باستان است كه در هنگام تقارن اين سيارهها با ستاره،
شيطان دوباره ظهور ميكند .در فيلمهای موميايي  ،2پايان دوران 65و نظاير آنها به اين
بحث بهخوبي اشاره شده است.
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نكتة ديگر نشانهای است كه بر روی صندلي حك شده است و بهصورت واضحي
ديده ميشود .اين عالمت «گونيا و پرگار» عالمت تثبيتشدة لژ فراماسونری است.
چشمي كه بر روی پرگار قرار دارد ،چشم جهانبين است و اشاره به جامعاالطراف
بودن اهداف لژ و رصد كردن جهاني دارد .در همين صحنه كه عالمت در پويانمايي
ديده ميشود ،پيرزن بالفاصله دوربين مخصوصي را كه توانايي بزرگنمايي مانند
ميكروسكوپ دارد ،برميدارد و با آن ميتواند اتفاقات را رصد كند كه در واقع اشارهای
است به همان چشم تعبيه شده در نماد فراماسونری كه در باالی يك هرم قرار دارد.
همانگونه كه مشاهده ميشود در نمونههای اخير عمده پيامهای پنهان شامل
مسائل تحريك جنسي و مضامين غيراخالقي است .اين پيامهای مغاير آموزههای ديني
با توجه به تاريخچه پيام پنهان كه در آن به اثربخشي آنها اذعان شده بود ،ميتواند
نتايج نگرانكنندهای را در مخاطبان داشته باشد.
جمعبندي

تبليغات نهفته تكنيكي است كه مصرفكنندگان را ناآگاهانه در معرض تصاوير
چاپشده روی محصوالت ،عالمات تجاری يا ساير محركهای بازاريابي (تبليغاتي)
قرار ميدهند .عدهای بر اين باورند كه وقتي مصرفكننده در معرض محركهای
تبليغاتي نهفته قرار ميگيرد ،اطالعاتي كه در ضمير ناخودآگاه قرار دارد ،رمزگشايي
ميشود و بر اساس آن اطالعات كاال را خريداری ميكند؛ حتي اگر با محركهای
ارتباطي و عملكرد آنها آشنايي نداشته باشد .هرچند استفاده از روش پيامهای
فروآستانهای يا پنهان ،موضوعي است كه عمدتاً در تبليغات تجاری به آن پرداخته
ميشود ،اما باتوجه به مثالهای ذكرشده ،استفاده گسترده از آن بهويژه در پويانماييها
نيز قابل مشاهده است .با توجه به مطالعات ميداني اندكي كه در خصوص تأثيرگذاری
اين شيوه بر روی مخاطبان انجام شده ،به نظر ميرسد بهطور قطع نميتوان اثرگذاری
آن را بهويژه در بلندمدت انكار و يا اثبات كرد .اما به هر حال هر پيامي كه از سوی
فرستنده ارسال ميشود و گيرنده نيز آن را دريافت ميكند ،دارای معانيای در ذهن
گيرنده خواهد بود .اگر مدل منبع معني دكتر محسنيان راد ( )5731بهعنوان يكي از
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مدلهای فراگرد ارتباطات در نظر گرفته شود ،اين فرايند را ميتوان اينگونه تعريف
كرد كه معنايي را فرستنده در ابتدا برای پيام خود در نظر ميگيرد .اين معنا را
رمزگذاریای ميكند كه مطمئن است گيرنده قادر به رمزگشايي ساده آن نخواهد بود.
سرانجام ،آن را در شبكهای بهعنوان رسانه فيلم قرار ميدهد .مخاطب نيز پس از
رمزگذاری با درصدی از خطا معاني را دريافت ميكند .پس اصل دريافت پيام قابل
انكار نيست .با توجه به مباحث مطرح شده نيز ميتوانيم اطمينان حاصل كنيم كه ذهن
اين پيامها را شناسايي ميكند .در پيامهای فريب دريافت بيشتر از پيامهای پنهان حاصل
ميشود .اما مخاطب از بيان پيام دريافت شده بهلحاظ اينكه حساسيت الزم را در او
بالفعل برانگيخته نساخته عاجز است.
درحاليكه در خانواده ،نهادهای اجتماعي -ديني و رسانههای رسمي آموزههای
ديني تبليغ ميشوند همزمان پيامهايي متضاد با آنها در قالب پويانمايي نظير نمونههايي
كه در اين مقاله مثال زده شد ،در معرض ديد كودكان قرار دارد .اين شناخت دوگانه
نهايتا ممكن است به بيتفاوتي در عمل به احكام ديني و يا ايجاد شبهات جدی منجر
شود كه خود در حد يك پژوهش مستقل قابل بررسي است.
اما از اين تكنيك ميتوان در راستای ارسال پيامهای مثبت نيز بهرهبرداری كرد.
مثال برای تثبيت كلمات خاصي كه سالها در مورد آنها فضاسازی منفي از سوی
رسانهها انجام شده كه برای تبديل آن به بار مثبت ميتوان از پيام مخفي استفاده كرد .در
مواقعي نيز برای ارسال پيامهايي كه قصد نداريم سانسور شود و يا مخاطب خاصي
دارد از اين روش استفاده ميشود.
يادداشتها
 .1اين مقاله مستخرج از پاياننامة كارشناسي ارشد نويسنده ،به راهنمايي دكتر محسنيان راد است.
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5. Pygmalion
6. folktales
7. Zoetrope
8. William George Horner
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9. Praxinoscope
10. zoetrope
11. Charles-Emile Reynaud
12. Theatre Optique
13. magic lantern
14. en.wikipedia.org/wiki/Magic_lantern
15. supraliminal
16. Mark Twain
17. Gary Greenwald
18. Judas Priest
19. Better by You, Better Than Me
20. Ball theory
21. Chaffe
22. Katz
23. Baron
24. Media limited effect
25. George Gerbner
26. Paul
27. E. W Scripture
28. The New Psychology
29. Knight Dunlap
30. Müller-Lyer
31. Harry Levi Hollingworth
32. tachistoscope
33. James Vicary
34. Subliminal Projection
35. Picnic
36. Vance Packard
37. The Hidden Persuaders
38. Hūsker Dū
39. Wilson Bryan Key
40. Subliminal Seduction
41. Joe Stuessy
42. backmasking
43. Seductive messages
44. Wilson Bryan Key
45. Media Sexploitation
46. Ritz
47. Gilbey
48. Johan Karremans
49. LiptonIce
50. subliminal advertising
51. frame
52. Not without my daughter

33

پيام مخفي و كاربردهاي آن در پويانمايي 38

 .17برخي از صاحبنظران مانند فرويد ،از طريق بهرهگيری از تجربهها و آموختههای پنهان
انساني ،اقدام به تأسيس برخي نظريهها در حوزه روانشناسي كردهاند .بديهي است نگاه
اين مقاله لزوماً منطبق با نظريههای يادشده نيست .اين نظريهها ،بيش از هر چيز ،در مقام
ارائة چارچوبي برای تبيين شخصيت انسان (در حوزه روانشناسي شخصيت) هستند و به
همين روی از ساختي جزمگرا و جبری برخوردارند .در مقابل مفهوم «يادگيری پنهان» تنها
در مقام ارائه يك نظريه يادگيری (در حوزه روانشناسي يادگيری) ميباشد و اصوال از
ساختي جبرگرا برخوردار نيست.
54. Isn’t it scary to think that a person could flash a word or image and influence our
?actions or even what we buy
55. Goofy Sports
56. THE RESCUERS
57. http://en.wikipedia.org/wiki/The_Lion_King
58. Good teenager put off your clothes.
59. Erotic suspense film name. starring Sharon Stone and Michael Douglas:
)(IMDB.com, 15/9/2011
60. Ant Bully. 2006
61. End of Days
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مقدمه

فرهنگ چه بهمنزلۀ یك کل منسجم و چه بهصورت پدیدهها و واقعیتهای متعدد،
متنوع و مستقل فرهنگی و درعینحال ،مرتبط با یکدیگر اصیلترین واقعیت اجتماعی
است که تحت تأثیر واقعیتهای دیگر شکل میگیرد و تحول مییابد .یکی از این
واقعیتها که فرهنگ را بهشدت تحت تأثیر قرار میدهد ،قدرت سیاسی یا دولت است؛
هرچند عوامل چندی همچون رفاه مادی ،عدالت اجتماعی ،دین و مذهب ،شرایط
تاریخی و ...در رشد و تعالی هر جامعه یا رکود و واپسماندگی آن نقش دارند.
امروزه گذشته از حرکت طبیعی و خودجوش موجود در حیات فرهنگی بخش
وسیعی از تالشها و فعالیتهای فرهنگی بر اساس برنامهریزیها و سیاستگذاریهای
حکومت و بازوی اجرایی آن «دولت» صورت میگیرد (وحید ،2831 ،ص.)251
حکومتها هم بهلحاظ تبلیغ آرمانها و هدفهای ایدئولوژی رسمی و هم بهلحاظ
ضرورت دست یافتن به هدفها و مقاصد سیاسی خویش و هم بنا به کارکردهای
جدیدی که پیدا کردهاند و انتظاراتی که در دوران حاضر به وجود آوردهاند ،برنامهریزی،
اجرا ،کنترل و نظارت بر فعالیتهای فرهنگی را بر عهده میگیرند و در این جهت نقش
و مسئولیتی آگاهانه میپذیرند و در مجموع ،تأثیری چشمگیر ایجاد میکنند.
انقالب اسالمی ایران به رهبری حضرت امام خمینی(ره) اساساً انقالبی فرهنگی
بوده است؛ زیرا جهتگیری اصلی آن تشکیل حکومت اسالمی و رسیدن به فرهنگ
مطلوب اسالمی در جامعه در همۀ ارکان و اجزا بوده است .با پیروزی انقالب اسالمی و
تشکیل نظام جمهوری اسالمی ایران ،این رویکرد در طراحی نظام و سازمانهای آن
بهویژه سازمانها و نهادهای فرهنگی نمودار شده است ،بهگونهای که منجر به تشکیل
نهادهای جدیدی در این عرصه ،بازتعریف رسالتها ،مأموریتها و ساختار برخی
سازمانهای بهارثرسیده از قبل و حفظ برخی سازمانهای دیگر شد.
عصر جهانی شدن که با شکلگیری فرهنگ جدید جهانی و درنوردیدن مرزهای
فرهنگ بومی و ملی همراه است ،چالشهای متعددی را برای فرهنگ اسالمی ایران
ایجاد کرده است .شاید پدیدة تهاجم و ناتوی فرهنگی که در سالهای اخیر بهویژه از
زبان مسئوالن نظام جمهوری اسالمی بهکرات شنیده شده ،گویای همین واقعیت است.
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پس از گذشت سه دهه از انقالب اسالمی ،آسیبشناسی سازمانهای فرهنگی
کشور ،نشان میدهد در حوزة سازمانی پراکندگی دستگاههای فرهنگی ،موازیکاری،
تداخل وظایف سازمانی ،ابهام در روابط بین سازمانی ،عدم تدقیق نقش و جایگاه
حکومت در امر فرهنگ از جمله چالشهای موجود است؛ شاید بتوان علت اصلی
بروز این چالشها را نبود دیدگاه مشخصی در زمینۀ نقش و جایگاه حکومت در
فرهنگ دانست.
قابل توجه است که به اعتقاد بیشتر دانشمندان و متفکران ،فرهنگ و هویت ملی با
تشکیل سیستم دولتهای ملی ،نقش مهمتری در سیاست کالن کشور پیدا کرده است.
تحوالت ناخواسته در ارزشهای فرهنگی و آداب و سنن ملی ،بهویژه اگر ناشی از
رواج فرهنگ بیگانه و خارج از کنترل برنامهریزان و سیاستگذاران باشد ،میتواند
بهنوعی گسستگی اجتماعی و سیاسی منجر شود.
اما سؤال مطرح در این زمینه این است که اساساً نقش حکومت در فرهنگ
چیست؟ و چه تأثیری در شکلگیری ساختار فرهنگ و سازمانهای فرهنگی و رشد و
توسعه آن میتواند داشته باشد؟
سید مهدی الوانی در مقالۀ خود با عنوان «جایگاه فرهنگ در ساختار کالن کشور»
معتقد است :در ساختار کالن کشور ادارة امور فرهنگی جامعه بر اساس سازماندهی
وظیفهای است که مشکالت چندی از جمله مشکالت سیاستگذاری را ایجاد کرده و
بر این عقیده است که شکل فعلی ادارة امور فرهنگی توجیه چندانی برای استمرار در
شرایط کنونی ندارد (الوانی ،2835 ،ص.)3
عماد افروغ در مقالهای با اشاره به اصول مختلف قانون اساسی در بعد فرهنگ
میگوید« :هرچند اصول مربوط به حقوق ملت بهگونهای غیرمستقیم داللت بر فرهنگ
دارد ،لکن میتوانست نگاه قانون اساسی نسبت به فرهنگ صریحتر و گستردهتر باشد و
عالوه بر قید اسالمی و قانونی حاکم بر بسیاری از اصول ،یك روند نیز حاکی از هویت
فرهنگی و وظایف دولت در قبال حراست از این هویت از یکسو و تصریح حیات
فرهنگی و ایجاد امکانات فرهنگی عادالنه ،از سوی دیگر باشد» (افروغ ،2831 ،ص.)5
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این تحقیق در پی آن است تا بر اساس دیدگاه امام خامنهای ،بهعنوان باالترین
سیاستگذار کشور ،به تبیین رابطۀ مطلوب حکومت و فرهنگ در جمهوری اسالمی
ایران بپردازد و جایگاه باالترین نهاد سیاستگذاری فرهنگی کشور ،یعنی شورای عالی
انقالب فرهنگی را متناسب با آن بازخوانی و بازتعریف نماید.
 .8مفهوم سياست

کلمه قدیمی و فرانسوی «پلیس» 2در قرن شانزدهم و برای اشاره کلی به «دولت» 1و
سرانجام به «پالیسی»( 8سیاستگذاری) ،وارد فرهنگ انگلیسی شد .در پایان قرن
هیجدهم ،این کلمه معنای مدرن و محدودتری پیدا کرد« :پلیس» (شهربانی) هر شهر
کوچك توسط دو پاسبان اداره میشود.
زمانی که بریتانیاییهای انگلیسیزبان ،واژة «پالیسی» (سیاستگذاری) را بهجای
واژة «پلیس» ابداع نمودند ،فرانسویها واژة « »politiqueرا برای اشاره همزمان ،هم به

«سیاست» 4و هم به «سیاستگذاری» ،5به کار بردند (بهطور مشابه ،کلمه « »Politikدر
آلمان مورد استفاده قرار گرفت) ،ضمن اینکه در فرانسه ،شکل مذکر آن -'le politique'-
اشاره به سیاستهای رسمیشده دارد ،درحالیکه شکل مؤنث آن

politique'-

 -'laبه

علم سیاست و سیاستگذاری اشاره میکند .بسیار قابل توجه است که بدل اخیر
فرانسویِ « »policyبهجای « »policingبه ریشۀ یونان باستانی « ،»policeبه معنای یك
شهر مستقل ،بازمیگردد (اشپینگلر ،2831 ،ص.)88
در لغت فارسی سیاست به معنای پاس داشتنِ مُلك ،حکم راندن بر رعیت،
مردمداری ،حکومت ،ریاست ،داوری ،تدبیر ،اصالح امور خلق ،اداره کردن کارهای
مملکت و مراقبت امور خارجی و داخلی است (دهخدا ،2838 ،ص .)21115معنای
اصطالحی سیاست ،پیچیده و دشوار است؛ ازاینرو ،تعاریف متعددی از آن به دست
دادهاند؛ از جمله گفتهاند :سیاست یعنی هنر استفاده از امکانات ،حکومت کردن بر
انسانها ،مبارزه برای قدرت ،توزیع آمرانۀ ارزشها ،علم قدرت ،علم به زیر سلطه
آوردن ،علم به اطاعت واداشتن افراد جامعه ،علم حکومت بر کشور ،فنّ و عمل
حکومت بر جوامع انسانی .از این تعاریف متعدد میتوان دریافت که برخی سیاست را
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آن سان که باید باشد ،تعریف میکنند ،و برخی دیگر ،آن سان که هست .البته ،اختالف
موجود به این حقیقت برمیگردد که اصوالً سیاست همانند دیگر پدیدهها ،دو چهره
دارد .موریس دوورژه ،6استاد علم سیاست دانشگاه پاریس ،دراینباره میگوید :سیاست

همانند زائوس ،خدای یونانیان باستان ،دو چهره دارد :از یك سو ،ابزار تسلط برخی از
طبقات بر طبقات دیگر است ،و از سوی دیگر ،وسیلهای برای نیل به نوعی همگونی و
نظم اجتماعی بهمنظور تأمین مصلحت عمومی است .بدین روی ،برخی تعاریف چهرة
زیبایی و برخی دیگر ،چهرهای زشت را از سیاست به تصویر میکشند؛ برای مثال،

مكآیور 3میگوید« :سیاست ...به ما میآموزد چه کسی میبرد؟ چه میبرد؟ کجا
میبرد؟ چگونه میبرد؟ و چرا میبرد؟» (آیور ،2841 ،ص .)164امام خمینی(ره) هم
سیاست را در دو عرصۀ نیکیها و بدیها به کار برده است؛ از جمله« ،آمد یك نفر از
اشخاصی که میل ندارم اسمش را ببرم ،گفت :آقا ،سیاست عبارت است از دروغ گفتن،
خدعه ،فریب ،نیرنگ و خالصه پدرسوختگی است و آن را شما برای ما بگذارید....
گفتم از اول ما وارد این سیاست که شما میگویید ،نبودهایم» (امام خمینی(ره) ،صحیفه
امام ،ج ،2ص.)161
نتیجه اینکه سیاست چون چاقو ،یك ابزار است؛ آنچه آن را مفید یا مضر میکند،
ایدئولوژی و فرهنگی است که آن را به کار میبرد .فرهنگ اسالمی بر خالف فرهنگ
غربی ،چون بر خدمت خلق تأکید دارد ،سیاست را ابزاری برای خدمت میداند.
 .8-8سياست فرهنگي

سیاست فرهنگی از جمله مفاهیم تازهای است که از حدود چهار دهه پیش ،در
کشورهای جهان به آن توجه شده است .نگاه به فرهنگ بهعنوان یکی از زمینههای
اصلی توسعه ،و پی بردن به امکان مدیریت فرهنگی برای تغییر در عناصر فرهنگی و
دستیابی به اهداف از پیش تعیینشده ،بستر مناسبی را برای شکلگیری مفهوم سیاست
فرهنگی به وجود آورده است.
در نگاهی بسیار اجمالی و گذرا ،میتوان گفت که سیاست فرهنگی ،نوعی توافق
رسمی و اتفاقنظر مسئوالن و متصدیان امور در تشخیص ،تعیین ،و تدوین مهمترین
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اصول و اولویتهای الزم و ضروری در فعالیتهای فرهنگی است .میتوان گفت که
واژة سیاست فرهنگی 3بهطور عام بر ارزشها و اصولی که موجودات اجتماعی را در

مسائل فرهنگی هدایت و راهنمایی میکند ،اطالق میشود .پدیدآورنده و حافظ فرهنگ
بشری مردماند .اما این نقش اساسی گاهی میتواند بهصورت حرکات نامنظم،
ناهماهنگ و پراکنده و گاهی کامالً منظم ،منسجم ،برنامهریزیشده و هدایتیافته باشد.
به نظر میرسد در بیشتر تعاریف برجسته از فرهنگ ،آن را در ارتباط با مردم
تعریف میکنند .بدین ترتیب سیاست فرهنگی در ارتباط با مردم و حرکت جمعی آنها
نیز معنادار است .هرگاه مردم در تعامل جمعی فرهنگی از یکدیگر دور شدند ،انسان
نتوانسته از بنیۀ عقالنی جمعی خود در جهت رسیدن به کمال مطلوب بهرهبرداری
حداکثری کند .در واقع ،تعامالت جمعی مبتنی بر هدف ،در عموم مردم و اجتماع که
مرتبط با سیاست فرهنگی است ،بهقدری مهم است که حضرت امام خمینی(ره) در این
زمینه میفرمایند« :اگر انسانها در کلمه مبارکۀ «اهلل» مجتمع شدند و همه بتها را
شکستند ،به همۀ مقصدهای عالی میرسند ....ما تجربه کردهایم ...که آن وقت که توجه
به خدای تبارک و تعالی مجتمعاً نداشتیم ،ولو یکییکی هم داشتیم ،نتوانستیم کاری
انجام بدهیم( »...صحیفه امام ،2833 ،ج ،24ص .)254از طرف دیگر ،با توجه به افزایش
نقش نیروی اجتماعی فرهنگ در جهان امروز در مقایسه با گذشته ضرورت هماهنگی و
همسویی صاحبنظران ،کارشناسان و برنامهریزان هر کشور با نیازهای فرهنگی جامعه
نیز بیشتر احساس میشود .جامعۀ بالنده و رشدیافته جامعهای است که بتواند نیازهای
فرهنگی خویش را در رهگذر حیات و حرکت اجتماعی بازشناخته ،از تظاهرات و
تمایالت کاذب یا گذرا جدا کند و قدرت پاسخگویی به این نیازها و بهرهگیری از آنها
را در جهت رشد و کمال معنوی و مادی دارا باشد .شرط الزم برای تحقق چنین
مطلوبی آن است که در هر کشور زمامداران اصولگرا و واقعنگر بتوانند بهمنظور
همراهی با جریان عظیم و عمیق و اصیل فرهنگ در جامعه ،از دریای عظیم اراده و
ایمان معنوی و الهی مردم حداکثر بهره را برده ،بهطور هماهنگ و همسو سیاستگذاری
و برنامهریزی کرده ،اهم محورهای الزم برای این حرکت را تشخیص داده است و
تعیین کنند.
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سیاست فرهنگی در این جهت و در این مسیر است که تدوین میشود .سیاست
فرهنگی در حقیقت همان توافق رسمی و اتفاقنظر مسئوالن و متصدیان امور در
تشخیص ،تدوین و تعیین مهمترین اصول و اولویتهای الزمالرعایه در حرکت فرهنگی
است .سیاست فرهنگی را میتوان اصول راهنمای کارگزاران فرهنگی و مجموعه عالئم
و نشانههایی دانست که مسیر حرکت را نشان میدهد؛ به عبارت دیگر ،نوعی
دستورالعمل فرهنگی است که روشنگر حرکت است و مجموعهای از اولویتها ،اصول
و فروع یك حرکت فرهنگی را «رسمیت» میدهد.
«هرگاه در یك زمینۀ مشخص فرهنگی مداخلۀ دولت مطرح شود ،میتوان از
سیاست فرهنگی حرف زد ،اعم از اینکه خوب یا بد باشد ،و یا اینکه
سنجیده یا عجوالنه به شمار آید .بدیهی است در این زمینه حداقل یك سؤال

قابل طرح است و آن منطقی بودن مداخله است .هوگ دو وارین 1از
روشنفکران متمایل به مطالعات فرهنگی در فرانسه در کتاب فرهنگ دیگران
این اندیشه را مطرح کرده است که فرهنگ نیازمند یك نظم تازه است و باید
بر پایۀ اصل «مبادله در حالت تساوی» ،و «اولویت دادن بیشتر به فرهنگ در
مقایسه با اقتصاد» صورت گیرد تا به تعبیر او امکان «اوتوپی» مورد نظر ،یعنی
«توسعه فرهنگی» فراهم شود» (محسنی ،2836 ،ص.)833
از گذشتههای دور ،حکومتها بهلزوم در اختیار داشتن وضعیت فرهنگی مطلوب
در جوامع تحت حاکمیت خویش و بروز رفتارهای اجتماعی خاص و متناسب
با الگوهای مطلوب سیاسی و مذهبی موجود ،از سوی افراد آن جوامع آگاه بودهاند.
این بدان معناست که ملل مختلف ،از گذشته ،سیاستهای فرهنگی ضمنی یا
صریح داشتهاند.
در واقع و به زبان ساده ،سیاستهای فرهنگی ،مجموعه تصمیمات کالن و
چارچوبهای قانونی خاصی است که حکومتها برای حفظ و استقرار اوضاع
فرهنگی -اجتماعی مطلوب و مناسب در جامعه اتخاذ میکنند.
مطالعات و تحقیقات انجامشده راجع به کشورهای مختلف جهان حاکی از آن
است که بسیاری از کشورها دارای سیاست فرهنگ صریح (مدون) یا نیمهصریح هستند،
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درحالیکه معدود کشورهایی هم هستند که دارای سیاستهای فرهنگی کامالً ضمنی
(نانوشته) میباشند .البته گفتنی است سطح ،ساختار ،رویکرد و اهداف این سیاستها
(در کشورهای مختلف) دارای اشتراکات و افتراقات متعددی است (ملکی ،روزنامه
قدس 13 ،تیر .)2833
سیاست فرهنگی بعضی اوقات بهصورت آشکار از طریق یك فرایند تعریفشده
توسط یك سازمان متولی این امر تعیین میگردد؛ بهعنوان نمونه ،یك وزارت فرهنگی و
یا یك سازمان هنری ممکن است سیاستی تصویب کند که دربردارندة اهداف و اصول
عملی آن سازمان در مناطق مختلف باشد .اما بااینهمه ،در اغلب موارد سیاست
فرهنگی بهطور رسمی تعریف نمیشود .بنابراین ،میتوان سیاستگذاری فرهنگی را
اتخاذ سیاستهایی جامع و فراگیر دانست که موجب پویایی و نیز هماهنگی دستگاهها،
مؤسسات ،نهادها ،گروهها و حتی اشخاص فرهنگی میگردد ،تعریف نمود.
سیاستگذاری فرهنگی با همۀ مسائل عمده و اصلی جامعه ارتباط پیدا میکند:
طبقهبندی اقتصادی ،روابط قومی ،روابط بینالمللی ،فناوری ،آموزش و پرورش و
توسعۀ اجتماعی.
سیاستگذاری فرهنگی هم یك محصول و هم یك فرایند است؛ چارچوبی برای
وضع قوانین و تصمیمسازیها که توسط روابط اجتماعی و ارزشها قابل درک است.
سیاستگذاری فرهنگی ،فینفسه ،مجموعهای از قوانین یا توصیهها نیست بلکه
نگرشی نسبت به روابط پیچیده و ناپایدار است؛ شیوهای برای اندیشیدن درباره مسائل،
و مجموعۀ ابزاری برای تغییر سریع آینده است.
 .9-8سياست فرهنگي و مهندسي فرهنگي

سیاست فرهنگی در قالب مفاهیمی بسیار گوناگون مورد توجه برنامهریزان بوده و از
مباحث نوینی در رابطه با آنکه در طول دهۀ اخیر در کشورهای صنعتی مطرح گردیده
است ،مفهوم «مهندسی فرهنگی» است.
«مهندسی فرهنگ» به عبارت ساده در نظر گرفتن و تدبیر فرهنگ ملی بهعنوان یك
انتظام و منظومه منسجم است؛ بهگونهای که تمام اجزا و ارکان فرهنگ در تالزم منطقی
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با یکدیگر ،انتظار ما از یك مجموعه منظم و هدفمند را برآورده نماید و به اهداف
متعالی جامعه رهنمون گردد .هنگامی که صحبت از انسجام میشود ،عوامل پیرامونی
مؤثر بر تحوالت فرهنگی نیز باید مورد توجه قرار گیرند که ما آن را حوزه
«مهندسی فرهنگی» مینامیم .به بیان دقیقتر ،مهندسی فرهنگی عبارت از لحاظ کردن
مؤلفهها و دیدگاههای فرهنگی بر حوزههای پیرامونی فرهنگ است و در نتیجه ،تفاوت
مهندسی فرهنگ و مهندسی فرهنگی ،به حوزههای مورد بحث آن دو مربوط میشود؛
اولی درون مجموعۀ فرهنگ ملی و دیگری پیرامون آن را در حوزه تدبیر و معماری
خویش قرار داده است.
مهندسی فرهنگ تبیینکنندة راهبردهای هدایت موضوعات اساسی و اصالح
وضعیت فرهنگی نهادهای ایجادکنندة جامعه است؛ به همین سبب تفاوت دیگر آن با
مهندسی فرهنگی به معیارهای اندازهگیری موفقیت آنها بازمیگردد؛ چنانکه نتایج
اِعمال مهندسی فرهنگ بهشدت کیفی ،و کمیناشدنی است .مقام معظم رهبری نیز برای
اینکه مهندسی فرهنگی کشور از چارچوب و نظم و انتظام خاصی در روند اجرایی
برخوردار گردد و این حرکت مهم دچار تشتّت و بیبرنامگی نشده و نگاهی جامعنگر
در اطراف آن ایجاد شود ،خواستار مهندسی فرهنگ قبل از مهندسی فرهنگی شدند:
«برای مهندسی فرهنگی کشور باید فرهنگ مهندسیشدهای که بر اساس آن میخواهد
کشور مهندسی شود ،معیّن گردد .بنابراین ،جایگاهی که وظیفۀ مهندسی فرهنگی کشور
را بر عهده دارد ،باید نخست مهندسی فرهنگ انجام دهد ....عالوهبراین ،غیر از
سیاستگذاری به آن معنا (تعیین سیاستهای پیشرو و مهندسی فرهنگی کشور) ،کار
دیگر شورا مهندسی فرهنگ کشور است» (امام خامنهای ،دیدار با اعضای شورای عالی
انقالب فرهنگی.)2832 ،
ایشان بحث مهندسی فرهنگ را نهتنها جزو تکالیف مهم شورای عالی انقالب
فرهنگی دانستهاند بلکه این مهم را جزو اولویتهای شورا و نیز از ضروریات قلمداد
نمودهاند« :یکی از مهمترین تکالیف ما در درجۀ اوّل مهندسی فرهنگ کشور است؛
یعنی مشخص کنیم که حرکت عظیم درونزا و صیرورتبخش و کیفیتبخشی که
اسمش فرهنگ است و در درون انسانها و جامعه به وجود میآید ،چگونه باید باشد؟
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مجموعهای الزم است که این را تصویر کند و بعد مثل دست محافظی هوای این
فرهنگ را داشته باشد» (امام خامنهای ،دیدار با اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی،
 )2838و در همین ارتباط فرمودند« :مهندسی فرهنگ و مهندسی و مدیریت فرهنگی
دارای اهمیت و ضرورت و امکانپذیری است» (امام خامنهای ،دیدار با اعضای شورای
عالی انقالب فرهنگی.)2831 ،
مهندسی فرهنگی ازآنجاکه یك رشته کاربردی شمرده میشود ،طیف گستردة
پدیدههای فرهنگی را در نظام فرهنگی خالصه میکند؛ بهطور خالصه میتوان این
پدیدهها را مرکب از چهار بخش به این شرح دانست:
 پدیدآورندگان فرهنگی ،یعنی :نویسندگان ،هنرمندان ،شاعران ،کارگردانان و...؛ مخاطبان ،یعنی مخاطبان حرفهای ،مخاطبان معمولی ،تودة مردم ،مصرفکنندگانکاالهای فرهنگی ،و...؛
 تصمیمگیران ،یعنی دولت و سازمانهای دولتی ،سازمانهای مالی ،بانكها،مؤسسات بزرگ اقتصادی ،تولیدکنندگان ،و...؛
 واسطهها ،یعنی منتقدان ،روزنامهنگاران ،روشنفکران و...؛«پدیدآورندگان فرهنگی» در مرکز نظام فرهنگی قرار دارند؛ زیرا از طریق آنان
است که آثار ،اندیشهها ،مدها و ...اشاعه مییابد .انرژی و روحیه نیز از آنان ناشی
میشود .وقت ،امکان و عالقه باید از سوی مخاطبان ارائه شود .تصمیمگیرندگان ،پول،
کار ،و وسائل را عرضه میکنند و در نهایت ،واسطهها ،نقد ،تخیل ،رؤیا و اندیشه را در
حیطۀ فرهنگ به حرکت درمیآورند.
عوامل مهندسی فرهنگی اعم از آنها که در بخش دولتی فعال هستند و یا در
بخش خصوصی (بهرغم اهمیتی که این بخش دارد ،معموالً کمتر از آنان صحبت
میشود) در واحدهای مختلف تولید فرهنگی که در جامعه گسترده است ،فعالیت دارند.
در بحث از مهندسی فرهنگی دو جنبهای که در طول سالهای اخیر مورد بحث قرار
گرفته است ،عبارتاند از :تأسیسات فرهنگی و نیز واقعههای فرهنگی .در ردیف
مهمترین استراتژیهایی که مهندسان فرهنگی در طول دهۀ اخیر برای این رشته ذکر
کردهاند ،از میان بردن عدم تساویهای فرهنگی از جنبۀ بخشهای مختلف فعالیتهای
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فرهنگی از نظر موضوعی ،و نیز منطقهای و جغرافیایی (شهر ،روستا ،مرکز شهر،
شهرهای اقماری) است تا بتوان خدمات را به میزان متناسب برای نیازهای فرهنگی در
سطوح مختلف عرضه کرد (محسنی ،2836 ،صص.)831-833
 .5-8فرهنگ و قدرت

بحث از سیاستگذاری فرهنگی در خأل اتفاق نمیافتد .مسائل مربوط به قدرت و
حکومت قسمت اعظم سیاستگذاریهای فرهنگی را تشکیل میدهند.
«بنت میگوید :مفهوم دولتی بودن بر آن دسته از فرایندهای قاعدهمندی
اجتماعی تأکید دارد که چندان در مقابل و علیه افراد نیست و از شیوههای
خودبازاندیشانه اجراء ،قابلیتهای اخالقی و جنبشهای اجتماعی تشکیل
شده است .در این قرائت ،فرهنگ از طریق دولتی بودن قابل درک است؛
زیرا روابط فرهنگ و قدرت که نشاندهنده خصایص نمونهای جوامع مدرن
است ،به بهترین شکل در پرتو جنبههایی فهمیدنی میشود که در حال حاضر
حوزة فرهنگ بهطور روزافزونی بهصورت دولتی سازمان یافته و برساخته
میشود» (بارکر ،2833 ،ص.)361
به نظر بنت ،فرهنگ در فناوریهای فرهنگی که به زندگی اجتماعی و اعمال
انسانی سازمان و شکل میدهند ،گیرافتاده است و بهمثابه بخشی از آنها کار میکند.
فناوری فرهنگی بخشی از دستگاه ساختارهای نهادی و سازمانی است که پیکربندیهای
خاصی از قدرت-دانش تولید میکند .فرهنگ تنها موضوع بازنماییها و آگاهی نیست
بلکه موضوع اعمال نهادی و روندهای مدیریتی نیز قرار گرفته است .قلمروهایی از
فرهنگ و دولتی بودن که بنت اغلب بدانها ارجاع میدهد ،آموزش و پرورش و موزهها
هستند (بارکر ،2833 ،ص.)361
 .6-8نقش دولت در فرهنگ

هنگام بررسی تجربۀ سیاستگذاری فرهنگی کشورها در یك نگاه کلی دو شیوه
عملکرد را میتوان متمایز نمود )2 :نظارت و حمایت و  )1تصدیگری.
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شیوة نخست که اکنون شیوة غالب است دوگونه مداخله دولتی و یا دو نوع دولت
را پیش رو میگذارد :مداخله حداکثر و مداخله حداقل ،دولت حداکثر و دولت
حداقل .نمونۀ کالسیك دولت حداکثر دولت فرانسه است و تجلی دولت حداقل را
در دولت ایاالت متحده آمریکا میتوان یافت .در ایران سیر تحوالت اجتماعی،
فرهنگی و تجربۀ بهدستآمده از کنشهای دولتی در دهههای  2861و  2831سبب
تغییر اساسی در نگرش درباره نقش و جایگاه دولت در عرصۀ فرهنگ بوده است
(وحید ،2831 ،ص.)25
دولت دارای مهمترین جایگاه در بین دیگر قدرتهای جامعه است؛ زیرا عناصر
نظمبخشی امور و تأمین امنیت و نظام اقتصادی در دست اوست؛ ازاینرو ،میتوان
گفت که نقش دولت در عرصۀ اجتماع و بهویژه در عرصۀ فرهنگ با توجه به آنکه
مفهوم فرهنگ دارای گسترهای به وسعت تمام نهادها و افراد جامعه است ،دارای
محدودیت است .بااینحال ،چنانکه ذکر شد ،نقش اصلی را ایفا میکند .این نقش بسته
به رویکرد فرهنگی موجود در دستگاههای دولتی میتواند متفاوت باشد.
 .8-6-8ديدگاه مارکسيستي

در این دیدگاه فرهنگ بهعنوان نهادی برخاسته از نهاد اقتصاد دانسته میشود .بهعبارتی،
فرهنگ را شکلهایی از ساختار برتر جامعه میپندارد.
چرا که از دیدگاه مارکسیستی ،فرهنگ ،محصول ایدئولوژی جامعه بوده که توسط
طبقۀ حاکم تولید و منتشر میشود .لذا برای فهم فرهنگ ،الزم است که فهم منافع طبقه
حاکم و در نهایت روابط تولید و زیربنای اقتصادی آن جامعه را شناخت.
بنابراین ،ازآنجاکه «طبق نظر مارکس تولیدکنندگان کاال ،تولیدکنندگان فرهنگ نیز
هستند ،فرهنگ به دست سرمایهداران بزرگی تولید میشود که در حوزة صنعتی ،مالی و
تجاری مسلط هستند .تنها آن دسته از فرآوردههای فرهنگی جا میافتند و تداوم مییابند
که با منافع و عالیق آن طبقه هماهنگ باشند .بنابراین ،فرهنگ تابع بازار است .فرهنگ
خصلت تعیینکنندهای در نظام سرمایهداری مدرن ندارد بلکه بهوسیلۀ منافع و سلطۀ
طبقۀ حاکم تعیین میشود؛ یعنی همواره خصلتی روبنایی دارد» (بشیریه ،2831 ،ص.)11
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نقش دولت در عرصۀ فرهنگی نقش تمامعیار و همهجانبه است؛ زیرا طبقه مسلط
که بهعنوان دولت محسوب میشود ،تعیینکنندة فرهنگ و تداوم بخشنده آن است .اما
خصلت بازاری و صنعتی بودن فرهنگ با توجه به جنبههای معنوی فرهنگ از این
دیدگاه دچار چالش میشود؛ زیرا که ایدئولوژی و فرهنگ در هر جامعهای رو به
نابودی میرود .از این دیدگاه با مرگ تولید فرهنگی آزاد مواجه میشویم؛ زیرا حرف
نخست را بازار میزند و همه چیز در گروه باالترین سود خواهد بود که در این مفهوم
فرهنگ معنای ذاتی خود را از دست میدهد و مانند کاالیی به حساب میآید.
اما در دیدگاه مارکسیستی -لنینیستی با توجه به آنکه ادارة امور باید در هدایت و
مسیر برنامهریزان وفادار به ایدئولوژی مارکسیستی باشد ،لذا تصمیمگیری در حوزة
فرهنگ بهصورت متمرکز بر عهده این هیأت از برنامهریزان است؛ زیرا دولت به معنای
اصلی کلمه در مارکسیسم مورد نکوهش است و شورای حکومتی مسئول برنامهریزی و
تصمیمگیری اجتماعی است.
 .9-6-8ديدگاه نئومارکسيستي

این دیدگاه که برآمده از مکتب فرانکفورت است ،فرهنگ را بهعنوان یکی از عوامل
اصلی در کنترل اجتماعی و جلوگیری از دگرگونی اساسی میشناسند .آنها جوهرة
سرمایهداری را در کنترل اجتماعی و عدم دگرگونی بنیادین میبینند و لذا اشکال و
فرآوردههای فرهنگی یکی از عوامل اصلی تضمین تداوم سلطۀ اقتصادی و سیاسی و
ایدئولوژیك سرمایه هستند .در این دیدگاه زندگی فرهنگی افراد جامعه بهشدت تحت
تأثیر صنعت فرهنگی است که توسط سرمایهداری ایجاد شده است.
در دیدگاه نئومارکسیستی ،مردم و استفادهکنندگان از فرهنگ همچون «تودهای
بیتمییز و منفعل هستند و قدرت تشخیص ندارند» (بشیریه ،2831 ،ص.)16
ازاینرو ،در این دیدگاه نیز این طبقه مسلط جامعه است که هژمونی فرهنگی خود
را جهت تسلط بر طبقات پایین و دستیابی به اجماع و وفاق عمومی از طریق کسب
رضایت و ترغیب آنها به پذیرش ارزشهای اخالقی ،سیاسی و فرهنگی میگستراند.
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آنتونیو گرامشی 21،بهعنوان یك نئومارکسیست ،با طرح اینکه فرهنگ تودهای ،یك
فرهنگ چند سلطه و فرهنگ مقاومت است ،آن را در مقابل فرهنگ مسلط قرار داده و
بیان میدارد که هژمونی فرهنگی طبقه مسلط که میتوان آن را بهعنوان دولت محسوب
کرد -اگرچه دولت از دیدگاه مارکسیستی ابزاری در دست طبقه مسلط است -از این
طریق به چالش کشیده میشود .در مجموع ،باید گفت که دیدگاه نئومارکسیستی نقش
دولت را در عرص .فرهنگ ازاینرو حائز اهمیت میداند که جهت کسب اجماع
عمومی ،برای پیروی طبقات پایین از طبقه مسلط برای دولت دارای نقش حیاتی است
و کنترل اجتماعی از طریق کسب و ایجاد همین اجماع عمومی صورت میگیرد.
 .5-6-8ديدگاه ساختارگرايي -کارکردگرايي

این دیدگاه جامعه را یك نظام کنشی دارای چهار جزء و بهعبارتی چهار نظام میداند؛
یکی از این نظامها ،نظام فرهنگی است که عبارتاند از« :ادغام و اجتماعی شدن افراد
در جامعه ،یعنی یکپارچگی کامل جامعه» (بیلینگتون ،2831 ،ص.)86
در این دیدگاه فرهنگ بهمثابه شیوه زندگی محسوب میشود .چنانکه کنشهای
افراد و رفتارهای آنان در یك جامعه بر اساس فرهنگ آن جامعه شکل میگیرد و اگر
فرهنگ جامعهای شناخته شود ،رفتارهای افراد آن جامعه قابل پیشبینی خواهد بود .تی

اس الیوت 22در تعریف فرهنگ میگوید« :فرهنگ شامل تمامی فعالیتها و عالیق
مشخصۀ مردم است» (الیوت ،2835 ،ص.)82
اما در این دیدگاه بر این امر تأکید دارند که هدف از این فعالیتها و شیوههای
زندگی رسیدن به کمال مطلوب است .اما برای رسیدن به این کمال مطلوب باید
هماهنگی و کنترل کردن و تضمین اینکه نفوذ بهترین باید مسلط شود و همچنین باید
تضمینکنندگان فرهنگی برای «اتفاق آرای ارزشها» حفظ شود .نیاز به وجود دولت
یا نخبه یا طبقهای که این امر را بر عهده بگیرد ،الزامی است« :بدون وجود نظم
نمیتواند جامعهای وجود داشته باشد و بدون جامعه تکامل انسانی امکانپذیر نیست»
(بیلینگتون ،2831 ،ص.)41
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ازاینرو ،در دیدگاه ساختارگرایی -کارکردگرایی نیاز به دولت یا ضامن حفظ
فرهنگ بسیار حیاتی جلوه میدهد و نکتۀ قابل ذکر آن است که در اینجا دولت وسیلۀ
حفظ فرهنگ ،و نه تولیدکننده فرهنگ ،است.
 .6-6-8ديدگاه محافظهکارانه

محافظهکاران میان فرهنگ اصیل و فرهنگ تودهای تمایز قائل هستند و علت پیدایش
فرهنگ تودهای را وجود مردمساالری (دموکراسی) بیان میکنند .به نظر آنها
«دموکراسی به واسطۀ یکسانسازی و تسطیح امتیازات اجتماعی نقش عمدهای
در پیدایش جامعه تودهای داشته است .دموکراسی ،ارزشها و فرهنگ همه گروهها و
طبقات را همسنگ میشمارد و در نهایت ،به یکسانسازی افکار و توقعات عموم
منجر میشود و استبداد فکر و سلیقه اکثریت تعدادی از مردم را میپذیرد»
(بشیریه ،2831 ،ص.)46
از دیدگاه محافظهکارانه ،فرهنگ اصیل برآمده از پیوندهای جماعت سنتی بوده و
ناشی از واقعیتهای اجتماعی که «بازتاب تجربه واقعی مردم» است ،میباشد و نقش
دولت ،رسانهها و بازرگانان در آن بسیار پایین است .اما فرهنگ تودهای،
«فرهنگ دستکاریشده» است که نتیجه گره خوردن با تجارت است .ازاینرو ،دولت،
بازرگانان و رسانهها بهعنوان تولیدکنندگان کاالها و ارزشهای فرهنگی تودهای نقش
اصلی را ایفا میکنند.
در این دیدگاه دولت برای اینکه اعمال کنترل بر جامعه داشته باشد ،باید به ذوق و
سلیقۀ فرهنگی آنها توجه کند و لذا دولت نیز جذب فرهنگ تودهای میشود .ماتیو
آرنولد 21معتقد است که فرهنگ اصیل در دست اقلیت نخبه جامعه است که این اقلیت

در جایی که مردمساالری حرف اول را میزند ،ناکام خواهد بود .دولت نیز در
مردمساالری وظیفهای جز همراهی ندارد .اما گسترش مردمساالری و افزایش آن در
حوزههای فرهنگ و سیاست باعث شده است که «دولت نیرومند در خدمت فرهنگ» با
نخبگانی که در خود دارد ،نتواند کاری از پیش ببرد (بشیریه ،2831 ،ص.)51
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ناگفته پیداست که دیدگاه محافظهکارانه بر اهمیت حضور دولت قدرتمند در
عرصۀ فرهنگ جهت جلوگیری از ابتذال و به هرج و مرج کشیده شدن فرهنگ تأکید
فراوان دارد؛ چنانکه معتقدند« :فرهنگ ،نیازمند پشتوانه قدرت است که از گسترش
عادت آشوبگرانه و خالی از فرهنگ جلوگیری کند» (بشیریه ،2831 ،ص.)51
اگرچه گفته شده که دولت و صاحبان قدرت باید حامی فرهنگ اصیل باشند؛ اما
این نیز بیان شد که آنها برای تحکیم قدرت خود و کنترل تودهها ،با ذوق و سلیقههای
تودهها همراهی کرده و گاه حتی به آنها دامن میزنند.
 .3-6-8ديدگاه پستمدرنيستي

در دیدگاه پستمدرنیستی همۀ روابط اجتماعی موجود در واقعیات اجتماعی انعکاس
گفتمان همان عصر و زمان هستند .شیوة زندگی هر جامعهای تحت تأثیر گفتمان آن
دوره شکل مییابد .از نظر پستمدرنها گفتمانها همان فرهنگ هستند« .از دیدگاه
پستمدرنها رسانهها و فرهنگ (به تعبیری گفتمان) صورتبخش و شکلدهندة
همۀ اشکال روابط و کردارهای اجتماعی هستند؛ برداشت ما از خودمان ،جهان،
جامعه و «واقعیت» بهطور کلی ،محصول چارچوبهای فرهنگی است» (بشیریه،
 ،2831صص.)14-18
در این دیدگاه رسانههای گروهی دارای نقش مؤثری در آفرینش تصویری از

واقعیات یا به تعبیر ژان بودریار« 28وانمایی و شبیهسازی» از واقعیات است و بهعبارتی،
«آنچه که ما دربارة واقعیتها میدانیم ،همان است که در تصورات رسانهای ساخته
میشود» (بشیریه ،2831 ،ص.)13
نظریهپردازان پست -مدرنیست اگرچه فرهنگ دوران پست -مدرنیسم را فرهنگ
کاالیی و مصرفی توصیف میکنند و آنها را دارای ویژگیهای خاص خود میدانند،
ولی بااینحال ،این فرهنگ تودهای را همانند محافظهکاران فرهنگی منحط به حساب
نمیآورند بلکه آن را در سطح هنر دوران پست -مدرنیسم باال میآورند .دیدگاه پست-
مدرنیسم ،فرهنگ دوران مدرنیسم را فرهنگی وابسته به دولت سرمایهداری و بورژوازی
تشریح میکند و آن را فرهنگی مسلط میداند که تنها به درد ارضای ذوق حاکم
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میخورد .لذا فرهنگ پست -مدرنیستی ،که فرهنگی مستقل و برخاسته از مردم بوده و
دخالت قدرتی در آن دیده نمیشود ،شکل نوینی پیدا کرده است.
با توجه به مطالب بیانشده ،دولت در دیدگاه پست -مدرنیستی جایگاهی برای
اعمال قدرت بر فرهنگ ندارد؛ اما اگر دولتی توانایی آن را داشته باشد که رسانههای
گروهی را در انحصار خود درآورد و گفتمانی را در جامعه تبلیغ کند که با خواستههای
دولتیان قرابت داشته باشد ،آنگاه باید گفت که دولت نقش اساسی را ایفاء میکند« .اما
دراینباره باید به دیدگاه میشل فوکو نیز در مورد قدرت اشاره کرد که معتقد است
قدرت چیزی فراتر از دولت و حکومت است و لذا قدرت در هر جایی میتواند
حضور داشته باشد و در جایی دیگر میافزاید که «قدرت از طریق گفتمان عمل
میکند و گفتمانها همواره ریشه در قدرت دارند .قدرت مولد دانش است .هیچ
رابطۀ قدرتی وجود ندارد ،مگر آنکه با تشکیل حوزهای از دانش همراه باشد و هیچ
دانشی وجود ندارد ،مگر آنکه درعینحال ،متضمن و موجد روابط قدرت باشد»
(بشیریه  ،2831ص.)11
ازاینرو ،باید گفت که در دیدگاه پست -مدرن اگر قدرت حکومت توانایی آن را
داشته باشد که گفتمان و فرهنگ عصر خود را تأمین کند ،میتواند بر جامعه و دیگران
حکومت کند .لذا نقش دولت در این دیدگاه ،مانند نقشی است که یك رسانه گروهی
میتواند ایفاء کند .این امر بستگی به توانایی و قدرت دولت در ایجاد ارزشها،
تصورات ،نمادها و به تعبیری «وانمایی و شبیهسازی» از واقعیات دارد.
 .9رابطة حکومت و فرهنگ در جامعة اسالمي
 .8-9اسالم؛ آييني جامع

از دیدگاه الهی ،برای زندگی اجتماعی انسان هدفی وجود دارد و آن این است که
انسانها در سایۀ زندگی اجتماعی رشد کنند و به هدف انسانی خودشان نزدیكتر
شوند« .بر اساس بینش الهی و بهخصوص بیاناتی که حضرت امام(ره) و علمای دیگر،
در آستانۀ انقالب و پس از انقالب ،به مردم ارائه کردند و ما را با معارف اسالمی بیشتر
آشنا کردند ،این مطلب برای جامعۀ ما روشن شده که هدف نهایی انسان «قرب به خدا»
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است و این نهایت کمالِ انسانی است .زندگی اجتماعی وسیلهای است برای اینکه این
هدف هرچه بیشتر و بهتر برای انسان فراهم بشود» (مصباح یزدی ،2831 ،ص.)164
پس هدف از زندگی اجتماعی تأمین مصالح «مادی و دنیوی» و «معنوی و اخروی»
همۀ انسانهاست و چون این هدف تمامی انسانهاست ،پس همه انسانها در این
زندگی حق دارند .فراهم کردن زمینههای امنیت ،آسایش و تأمین رفاه و نیازمندیهای
مادی نیز مقدمهای برای رسیدن به آن هدف نهایی است که تکامل انسان و تقرب به
خدای متعال میباشد.
«انسان موجودی چندبُعدی است که دارای الیهها و بعدهای گوناگون است
و این مجموعه انسان را تشکیل میدهد .بنابراین ،تکامل همۀ ابعاد تکامل
حقیقی انسان را تشکیل میدهد ،نه فقط تکامل مادی ،تکامل صنعتی ،تکامل
اجتماعی و رفاه اقتصادی....
حکومت اسالمی باید قانونی را به اجرا گذارد که همۀ ابعاد وجود
انسان را فراگیرد و بتواند مصالح انسان را در همۀ ابعاد تأمین کند و این جز
در سایۀ اسالم عملی نمیشود؛ برای اینکه چنین قانونی احتیاج به آگاهی
کامل از همۀ جوانب وجود انسان دارد.
غیر از احاطۀ کامل بر همۀ ابعاد وجود انسان ،نکتۀ مهمتر برای
قانونگذار این است که بتواند خود را از خواستههای شخصی و گروهی
خالی سازد و مصالح جامعه را بر مصالح فرد ،گروه یا جناحی که به آن
وابسته است ،مقدم بدارد و این کار هرکسی نیست؛ انسان بسیار وارستهای
میخواهد» (مصباح یزدی ،2831 ،صص.)163-165
اسالم آیینی جامع است که همۀ ابعاد وجود انسان و همۀ شئون ظاهری و معنوی
زندگی بشر را در نظر گرفته است .مانند مکاتب اخالقی و فلسفی نیست که فقط چند
عدد کتاب و چند نفر شاگرد تحویل جامعه داده باشد .در واقع اسالم ،نظامی نوین و
طرز تفکری جدید و تشکیالتی تازه به وجود آورد .در عین مکتبی اخالقی و تهذیبی
بودن ،نظامی اجتماعی و سیاسی است .اسالم معنی را در ماده ،باطن را در ظاهر ،آخرت
را در دنیا و سرانجام مغز را در پوست و هسته را در پوسته نگهداری میکند».
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 .9-9بُعد فرهنگي ،مهمترين جنبه انسان و جامعه

«قرآن انسانها را ،علیرغم عوامل اختالفانگیز و تمایزها و تفاوتهای
گوناگونی که بین آنها حکمفرماست ،مجموعهای همگرا و همگون و
متشکل ،و چون کاروانی منسجم و در حال حرکت به سوی مقصدی واحد،
تلقی میکند؛ او را به یك سازماندهی فراگیر دعوت میکند و این حالت را
کیفیت نخستین جامعۀ بشری و شکل مطلوب و معقول آیندة بشر میداند»
(عمید زنجانی ،2836 ،صص.)221-222
بر اساس مبانی اسالمی ،بعد فرهنگی مهمترین بعد جامعۀ انسانی محسوب
میشود .در قرآن کریم ،هدایت و رشد فرهنگی ،هدف بعثت انبیاء بیان شده است:
كَما أَرْسَلْنا فيكُمْ رَسُوالً مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آياتِنا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ
وَيُعَلِّمُكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

14

وَلَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسى بِآياتِنا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ

15

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلىَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيهِْمْ ءَايَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كاَنُواْ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَالٍ مُّبِين
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هُوَ الَّذي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُوالً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ
وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفي ضَاللٍ مُبين

17

به همین دلیل است که مقام معظم رهبری عالوه بر تشبیه «فرهنگ» به «هوا»،
دولت و حکومت را در زمینۀ هدایت فرهنگی مردم موظف میدانند.

23

رابطة حکومت و فرهنگ از منظر اسالم

«هدایت جهان هستی با حکمت و قدرت الیزال خداوندی جزئی از
مجموعه تعالیم توحیدی قرآن است و در این راستا هدایت انسان و
رهبری وی بهسوی سعادت مطلوبش در تمامی ابعاد و بخشهای زندگی او
توسط انبیاء که از طرف خداوند حکیم و علیم و قدیر برانگیخته میشوند،
انجام میگیرد.
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امامت و رهبری انسان بهدلیل پیچیدگی آفرینش انسان و مسائل مربوط
به هدایت و سعادت او ،جز از طریق گزینش الهی امکانپذیر نیست .این
برگزیدگان الهی هستند که کاروان امت بشری را سازمان میدهند و بهطور
حکیمانه آن را بهسوی سعادت حقیقیاش راهبری میکنند» (عمید زنجانی،
 ،2836ص.)221
«حکم راندن و حاکمیت در جامعه بشری ،حقی است الهی که از
ربوبیت و هدایت خداوندی ناشی میگردد و جز او و کسانی که از جانب
وی مجازند ،حق حکومت و زمامداری مردم را ندارند .این مسئولیت خطیر
را خداوند بر عهدة انبیاء نهاده که از خصلت عصمت برخوردار میباشند.
انتخاب مردم نیز وقتی از مشروعیت الهی برخوردار خواهد بود که در
چارچوب همان صفات و شرایطی باشند که از پیش تعیینشده است» (عمید
زنجانی ،2836 ،ص.)221
حکومت اسالمی بهعنوان متصدی امور مردم از جمله امور فرهنگی ،مشروعیت
خود را از ولی فقیه که منصوب عام امام معصوم(ع) است ،دریافت میکند .امام
خمینی(ره) در همین زمینه میفرمایند« :اگر با امر خدا نباشد ،رئیس جمهور با نصب
فقیه نباشد ،غیرمشروع است .وقتى غیرمشروع شد ،طاغوت است؛ اطاعت او اطاعت
طاغوت است» (صحیفه امام ،2833 ،ج ،21ص .)112بنابراین ،حکومت اسالمی به
نمایندگی از ولی فقیه تصدی امور فرهنگی مردم را نیز بر عهده دارد.
از جنبۀ دیگر ،هدایت و رشد فکری و فرهنگی وظیفۀ ذاتی حکومت اسالمی
است؛ حضرت علی(ع) هدایت و رشد فرهنگی را یکی از حقوق امت بر امام و رهبر
جامعه میدانند:
«أيّها الناس! انّ لي عليكم حقّاً ،ولكم عليّ حقّ :فأمّا حقّكم عليّ فالنّصيحة لكم ،وتوفير
فيئكم عليكم ،وتعليمكم كي ال تجهلوا ،وتأديبكم كما تعلموا» (نهج البالغه ،خطبه .)84
حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) در این عبارت چهار حق را برای امت برمیشمارد
که بر عهدة امام و رهبر جامعۀ اسالمی است:
 .2همواره خیرخواه شما باشم و بر اساس مصلحت شما گام بردارم؛
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 .1در تأمین رفاه و آسایش زندگی مادی شما و توسعۀ اقتصادی و رشد بهرهوری
تالش کنم؛
 .8امر آموزش شما آن چنان باشد که نادانی و بیعلمی در میان شما باقی نماند؛
 .4فراهم آوردن زمینۀ رشد و تربیت بهگونهای که شایسته شماست و آنچنانکه
خود بدانیم و آگاه به رشد خویش باشیم ،به سر حد کمال علم و آگاهی برسید.
ميزان دخالت حکومت در حوزة فرهنگ

«تعاون و مشارکت همگانی ،خصلت تفکیكناپذیر زندگی اجتماعی است؛
ولی قرآن با اضافه کردن دو عنصر «برّ» و «تقوا» آن را تکمیل و در حقیقت،
بازسازی کرده است؛ «برّ» هر نوع کاری است که بهنحوی برای فرد یا جامعه
مفید است و «تقوا» آن حالتی است که انسان را به خدا نزدیكتر و رابطۀ
انسان را با دیگران خالصانه و پاک میگرداند» (عمید زنجانی،2836 ،
ص.)211
مسائل و فعالیتهای فرهنگی ،بارزترین قلمرو این اصل بازسازیشده است و بر
اساس آن باید هر مسلمانی در هر نوع فعالیت فرهنگی که در قالب «برّ» و «تقوا»
میگنجد ،مشارکت و تعاون داشته باشد.
«همچنین ،نقش هر مسلمان در تعیین سرنوشت جامعهاش و بازتابی که
اعمال دیگران در سرنوشت او دارد و تعهدی که باید در پذیرش
مسئولیتهای اجتماعی داشته باشد ،ایجاب میکند که وی ناظر و مراقب
همۀ اموری باشد که در اطراف او و در جامعهاش اتفاق میافتد.
این اصل را قرآن تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر ،جزئی از
فرائض اجتماعی قرار داده و یکی از مبانی اندیشۀ سیاسی و ارکان حیات
سیاسی مسلمانان تلقی کرده است» (عمید زنجانی ،2836 ،صص.)225-224
این اصل قرآنی موجب شده است که فعالیتهای فرهنگی ،جزئی جداناشدنی از
مجموعه تالشهای زندگی اجتماعی هر مسلمان باشد و او را در تعیین سرنوشت
جامعه شریك سازد.
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بنابراین ،میتوان اینگونه نتیجه گرفت که فعالیتهای فرهنگی باید از درون مردم
و متن جامعه بجوشد و صورت گیرد و حکومت وظیفهای مدیریتی و نظارتی ،با
بهرهگیری از همۀ قابلیتها و ظرفیتهای موجود در جامعه و به تحرک واداشتن همۀ
ابزارها دارد.
نقش حکومت در فرهنگ از منظر امام خامنهای

مقام معظم رهبری بهعنوان ولیّ فقیه زمان ،حکومت را دارای مسئولیت در امور فرهنگی
جامعه میدانند؛ ایشان در تاریخ  1شهریور  33خطاب به هیئت دولت میفرمایند:
«مقولۀ فرهنگ ،بسیار مقولۀ مهمى است؛ همانطور که بارها گفتیم ،مثل
هوایى است که انسان در آن تنفس میکند .همه -بزرگ ،کوچك ،باال ،پایین،
قشرهاى مختلف ،مسئول ،غیرمسئول -در فضا تنفس میکنند .این فضا را
درست کنید ،تا همه سالم تنفس کنند» (امام خامنهای ،دیدار با اعضای
شورای عالی انقالب فرهنگی.)2833 ،
ایشان در دیدار با اعضای هیئت دولت در شهریور سال  31نیز میفرمایند:
«آیا ما بهعنوان دولت اسالمى میتوانیم هدایتِ فرهنگى جامعۀ خودمان را
رها کنیم؟ قطعاً نه ،جزو وظائف ماست .حاال مخالفین ،معترضین حرفهایى
میزنند ،نقد میکنند ،گاهى مسخره میکنند ،گاهى اهانت میکنند ،بکنند؛ ما
که نمیتوانیم تکلیف الهى را با این چیزها فراموش کنیم .ما وظیفه داریم
مردم خودمان را هدایت بکنیم؛ هدایت .ریاست در جامعۀ اسالمى ،ریاست
مادى محض و صرف نیست؛ ادارة امور زندگى مردم است ،همراه با هدایت.
تا آنجایى که میتوانیم ،باید راه هدایت مردم را باز کنیم و مردم را هدایت
کنیم .خیلى از ابزارهاى هدایت در اختیار دستگاههاى حکومتى است؛ حاال
یك نمونهاش صدا و سیماست و نمونههاى فراوان دیگر هم دارد؛ یك نمونه
وزارت ارشاد است ،یك نمونه وزارت علوم است ،یك نمونه وزارت
آموزش و پرورش است؛ اینها همه دستگاههاى خدماتىِ هدایتى است .ما از
اینها چگونه استفاده میکنیم؟ باید در جهتى حرکت کنیم که مردم متدین
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بار بیایند ،متدین عمل بکنند ،به مبانى دینى معتقد بشوند ،عمالً پایبند بشوند؛
جهتگیرى ما در همۀ زمینهها باید این باشد».
همچنین فرمودهاند:
«نمیشود گفت دولت به ایمان مردم کاری ندارد؛ نه مدتی این فکر را ترویج
کردند؛ اما این غلط است .دولت وظیفه دارد .چهطور وزارت بهداشت با
داروفروشهای مصنوعی ناصرخسرو مبارزه میکند .اما وزارت ارشاد با
مخدرفروشهای فرهنگی مبارزه نکند؟ با سمپراکنان فرهنگی مبارزه نکند؟
این وظیفۀ دولت است» (امام خامنهای ،دیدار با اعضای هیئت دولت،
.)2833
مديريت فرهنگي

در بیانی از امام خامنهای ،فرهنگ و مدیریت فرهنگی به سه عرصه تقسیم شده است:
«اول ،در عرصۀ تصمیمهای کالن کشور است؛ یعنی فرهنگ بهعنوان
جهتدهندة به تصمیمات کالن کشور -حتی تصمیمهای اقتصادی ،سیاسی،
مدیریتی و یا در تولید -نقش دارد .وقتی ما میخواهیم ساختمان بسازیم و
شهرسازی کنیم ،در واقع با این کار داریم فرهنگی را ترویج میکنیم ،یا تولید
میکنیم ،یا اشاعه میدهیم .وقتی تولید اقتصادی هم میکنیم ،در واقع داریم
از این طریق فرهنگی را تولید میکنیم ،یا اشاعه میدهیم ،یا اجرا میکنیم.
اگر در سیاست خارجی مذاکرهای میکنیم و تصمیمی میگیریم ،عیناً همین
معنا وجود دارد .بنابراین ،فرهنگ مثل روحی است که در کالبد همۀ
فعالیتهای گوناگون کالن کشوری حضور و جریان دارد .فرهنگی که باید
در تولید ،خدمات ،ساختمانسازی ،کشاورزی ،صنعت ،سیاست خارجی و
تصمیمات امنیتی رعایت شود و حدود را معین و جهت را مشخص کند،
چیست؟ این باید در اینجا معین شود» (امام خامنهای 16 ،آذر .)32
«دوم ،فرهنگ بهعنوان شکلدهندة به ذهن و رفتار عمومی جامعه است.
حرکت جامعه بر اساس فرهنگ آن جامعه است .اندیشیدن و تصمیمگیری
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جامعه بر اساس فرهنگی است که بر ذهن آنها حاکم است .دولت و دستگاه
حکومت نمیتواند از این واقعیتِ به این اهمیت ،خود را کنار نگهدارد .وقتی
مردم در خانواده و ازدواج و کسب و لباس پوشیدن و حرف زدن و تعامل
اجتماعیشان در واقع دارند با یك فرهنگ حرکت میکنند ،...دولت و
مجموعۀ حکومت نمیتواند خود را از این موضوع بر کنار بدارد و بگوید
باالخره فرهنگی وجود دارد و مردم به چیزی فکر میکنند؛ نه ،ما مسئولیت
داریم این فرهنگ را بشناسیم؛ اگر ناصواب است ،آن را تصحیح کنیم؛ اگر
ضعیف است ،آن را تقویت کنیم؛ اگر در آن نفوذی هست ،...دست نفوذی را
قطع کنیم؛ بنابراین ،فرهنگ بهعنوان شکلدهندة به ذهن و رفتار عمومی
جامعه هم یکی از میدانهای اساسی است» (امام خامنهای 16 ،آذر .)32
«عرصۀ سوم ،فرهنگ بهعنوان سیاستهای کالن آموزشی و علمیِ
دستگاههای موظف دولت است؛ یعنی آموزش و پرورش و آموزش عالی و
بهداشت و درمان .دستگاههای موظف دولت باالخره باید سیاستهای کالن
آموزشی و علمیشان را از مرکزی بگیرند؛ این مرکز ،این شوراست .درست
است که آموزش و پرورش خودش یك مجمع مشورتی دارد ،ولی او کار
دیگری میکند و نزدیك به اجراست؛ اما این دورتر از اجراست؛ کالنتر و
وسیعتر نگاه میکند .وزارت علوم و بهداشت و درمان بهشدت به این شورا
احتیاج دارند» (امام خامنهای 16 ،آذر .)32
ضرورت مديريت فرهنگي

ایشان در بیانی به تشریح ضرورت مدیریت فرهنگی جامعه میپردازند:
«مدیریت فرهنگی در جامعه ،امری الزم و البته ممکن است .مدیریت
فرهنگی ،در مقابل هرج و مرج فرهنگی است؛ به معنای استبداد و به معنای
تحمیل نیست ،به معنای بد رایج در میان ما نیست ،یعنی نباید حمل بر این
معانی بشود» (امام خامنهای 25 ،دی .)33
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تعريف مديريت فرهنگي

مدیریت فرهنگی از منظر رهبر معظم انقالب اسالمی ،اینگونه تعریف شده است:
«مدیریت فرهنگی ،یعنی این که دستگاه عاقلۀ کشور -دستگاه مدیر و مدبرة
کشور -برای فرهنگ کشور ،قراری بگذارد ،ضابطهای وضع بکند و خطکشی
و قاعده و قانونگذاری بکند .معنایش این است .نباید این جور باشد که در
امر فرهنگ یك کشور -برخالف مسائل دیگر -هیچگونه نظارتی ،اشرافی،
مدیریتی و تدبیری وجود نداشته باشد» (امام خامنهای 25 ،دی .)33
بیانات فوق عالوه بر تعریف حدود فرهنگ ،به تبیین رابطۀ حکومت و فرهنگ نیز
میپردازد .امری که نوع رابطه و میزان دخالت حکومت در فرهنگ را در جمهوری
اسالمی ایران تشریح میکند.
مقام معظم رهبری نیز در سخنرانی خود در دیدار با اعضای شورای عالی انقالب
فرهنگی (در  12دی  )2831در این خصوص فرمودهاند:
«نه میشود فرهنگ را در جامعه رها کرد که هرچه پیش آمد ،پیش بیاید ،نه
میشود آنطور سختگیریهای غلطی را که نه ممکن است نه مفید ،الگو قرار
داد» (امام خامنهای ،دیدار با اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی.)2831 ،
همچنین ایشان میفرمایند:
«آنچه در مقولۀ فرهنگ بر عهدة حکومت است ،عبارت است از نظارت
هوشمندانه ،متفکرانه ،آگاهانه ،مراقبت از هرزهروی نیروها و هرزهرویی
علف هرزهها ،هدایت جامعه بهسمت درست ،کمك به رشد و ترقی فرهنگی
افراد جامعه.
ما نه معتقد به ولنگاری و رهاسازی هستیم ،که به هرجومرج
خواهد انجامید ،نه معتقد به سختگیری شدید؛ اما معتقد به نظارت،
مدیریت ،دقت در برنامهریزی و شناخت درست از واقعیات هستیم»
(امام خامنهای 18 ،دی .)31
رهبر معظم انقالب اسالمی پس از تبیین نوع و میزان رابطۀ حکومت و فرهنگ به
ساختار سازمانی آن در مجموعۀ نظام جمهوری اسالمی ایران میپردازند و ضمن تأکید
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بر ایجاد تمرکز در تصمیمگیریهای کالن فرهنگی کشور ،شورای عالی انقالب فرهنگی
را بهعنوان مرکز عالی تصمیمگیری فرهنگی و ستاد مرکزی مدیریت فرهنگی کشور
تعریف کردهاند.
ضرورت تمرکز تصميمگيری در مديريت فرهنگي

اساساً وحدت مدیریت در حوزة فرهنگ که این تحقیق در پی تبیین الزامات آن است،
به معنای تمرکز در تصمیمگیریهای راهبردی در حوزة فرهنگ است که از تشتت
تصمیمگیریهای راهبردی حوزة فرهنگ جلوگیری میکند .موضوعی که رهبر معظم
انقالب اسالمی ضمن تأکید بر آن ،به وظایف آن نیز اشاره مینمایند:
« ...در چنین وضعی ،مدیریت فرهنگی الزم است .به تعبیری که من در آن
نوشته آوردم ،واقعاً یك ستاد مرکزی فرهنگی الزم است .باید کسانی بنشینند
و فکر کنند ...یك تمرکز مورد نظر است .یك مدیریت متمرکز و
هدایتکننده الزم است .این مرکز باید نسبت به همۀ دستگاههای مسئول در
زمینههای فرهنگی کشور ،نقش هدایتکننده و تغذیهکننده داشته باشد.
تفکرات صحیح و فکر درست ،جریانات فرهنگ صحیح را کمك و هدایت
کند .آن کسانی را که واقعاً محتاج دستگیری و هدایت هستند ،دستگیری و
هدایت کند .آن جایی که دشمن برنامهریزی کرده است ،آن را بفهمد و عالج
فرهنگی -نه عالج سیاسی و بهطریق اولی نه عالج پلیسی -کند» (امام
خامنهای 11 ،آذر.)35
«علیایحال ،آن چیزی که مورد نظر است ،این است که مرکزی وجود
داشته باشد که مسائل و مشکالت و معضالت فرهنگی جامعه را -اعم از
آنچه که مربوط به دانشگاه و مدرسه و دستگاههای دولتی ،فرهنگی ،رسمی
و علمی است و آنچه دایرة وسیعتری دارد و مربوط به فرهنگ عمومی
کشور است -نگاه کند؛ اولویتهای فرهنگی را در مقاطع خاص پیدا کند»
(امام خامنهای 11 ،آذر .)35
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مرکز وحدت مديريت در حوزة فرهنگ

امام خامنهای ،شورای عالی انقالب فرهنگی را بهعنوان تنها مرکز عالی تصمیمگیریهای
راهبردی حوزة فرهنگ و سیاستگذاری کالن فرهنگی کشور میدانند:
«مرکز مدیریت فرهنگی هم شورای عالی انقالب فرهنگی است؛ یعنی
عالیترین مرکزش اینجاست؛ اگرچه بیشك وزارت ارشاد و وزارتهای
آموزشی ،مثل وزارت آموزش عالی ،وزارت بهداشت و وزارت آموزش و
پرورش بخشی از این مدیریت فرهنگی را بهنحوی در اختیار دارند -سازمان
تبلیغات اسالمی هم همینطور -لیکن همۀ اینها اینجا جمعاند و اینجا مرکز
سیاستگذاری است» (امام خامنهای 25 ،دی .)33
در همین راستا ،مقام معظم رهبری در سال  34و در دیدار با اعضای شورای عالی
انقالب فرهنگی ،فرمودند:
«گفتیم اینجا «قرارگاه اصلى» است ،عقبۀ شما هم دبیرخانه و ملحقات
دبیرخانه است و شوراهاى اقمارى و شوراى معین و کمیتههاى کارشناسى و
جمعهاى دیگرى که هستند؛ خطوط مقدّم اجرایى شما هم وزارت آموزش و
پرورش ،وزارت آموزش عالى ،وزارت ارشاد و دستگاههاى مختلف هستند»
(امام خامنهای.)2834 ،
«یك متولی و یك مرکز میخواهد تا ...با یك فکر کالن ،با یك نگاه
برتر و باالتر از همۀ جریانهای فرهنگی در داخل کشور ،ببیند حقیقت
فرهنگی و عنصر فرهنگی چگونه و با چه کیفیتی باید باشد؛ به کدام سمت
باید برود و کجاهایش ایراد دارد؛ و از سوی دیگر ،مراقبت کند که این کارها
انجام بگیرد .این مرکز را ما تعریف کردیم :شورای عالی انقالب فرهنگی»
(امام خامنهای.)2838 ،
جمعبندی

در مجموع ،میتوان گفت با توجه به بیانات امام خامنهای و بر اساس آموزههای دین
مبین اسالم ،حکومت نقش کلیدی و مهمی در کنترل و هدایت فرهنگی و مدیریت
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فرهنگ جامعه بر عهده دارد و ضروری است حکومت اسالمی و دولت جمهوری
اسالمی ایران نسبت به این وظیفۀ خطیر خود حساسیت بیشتری نشان دهد.
از دیگر سو رسیدن به نظارت هوشمندانه ،متفکرانه ،آگاهانه ،مراقبت از هرزروی
نیروها و هرزرویی علف هرزهها ،هدایت جامعه بهسمت درست ،کمك به رشد و ترقّی
فرهنگی افراد جامعه که از جمله وظایف حکومت در رابطه فرهنگ میباشد نیازمند
وحدت در جهت تصمیمگیریهای کالن فرهنگی کشور است و این وحدت فرماندهی
و تمرکز در تصمیمگیریهای راهبردی حوزة فرهنگ در نظام جمهوری اسالمی ایران از
وظایف ذاتی و مورد انتظار شورای عالی انقالب فرهنگی است که امید است در مباحث
بعدی با تفصیل بیشتری بدان پرداخته شود.
يادداشتها
1. police
2. government
3. policy
4. politics
5. policymaking
6. Maurice Duverger
7. Mac Iver
8. cultural policy
9. H. de Varine
10. Antonio Gramsci
11. T. S. Eliot
12. Matthew Arnold
13. Jean Baudrillard

 .24همانگونه (که با تغییر قبله ،نعمت خود را بر شما کامل کردیم )،رسولى از خودتان در
میان شما فرستادیم تا آیات ما را بر شما بخواند و شما را پاک کند و به شما ،کتاب و
حکمت بیاموزد و آنچه را نمىدانستید ،به شما یاد دهد (بقره.)252:
 .25ما موسى را با آیات خود فرستادیم (و دستور دادیم ):قومت را از ظلمات به نور بیرون
آر! (ابراهیم.)5:
 .26خداوند بر مؤمنان منت نهاد [نعمت بزرگى بخشید] هنگامى که در میان آنها ،پیامبرى
از خودشان برانگیخت که آیات او را بر آنها بخواند ،و آنها را پاک کند و کتاب و
حکمت بیاموزد هرچند پیش از آن ،در گمراهى آشکارى بودند (آلعمران.)264:
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 .23و کسى است که در میان جمعیت درسنخوانده رسولى از خودشان برانگیخت که
آیاتش را بر آنها مىخواند و آنها را تزکیه مىکند و به آنان کتاب (قرآن) و حکمت
مىآموزد ،هرچند پیش از آن در گمراهى آشکارى بودند! (جمعه.)1:
« .23فرهنگ مثل هواست که انسان وقتى که این هوا را استنشاق کرد ،با هوایى که استنشاق
کرده و با آن جانى که گرفته ،مىتواند دو قدم بردارد و جلو برود؛ بقیۀ کارها همه
برخاستۀ از آنچیزى است که شما استنشاق کردهاید .اگر چنانچه یك جایى ،هواى
مسمومى تزریق بشود ،نتیجهاى که در اندامها دیده خواهد شد ،تابع آن مسمومیتى است
که در این هواست .اگر فضا را با دود یا مخدرى تخدیر کنند ،وقتى شما آن را استنشاق
کردید ،رفتار شما متناسب با آن چیزى خواهد شد که استنشاق کردهاید؛ فرهنگ یك
چنین حالتى دارد» ( 4شهریور  ،36دیدار اعضای هیئت دولت).

کتابنامه
اشپینگلر ( ،)2831فلسفۀ سیاست ،ترجمه هدایتاهلل فروهر ،تهران :بینا.
افروغ ،عماد ( ،)2831فرهنگشناسی و حقوق فرهنگی ،تهران :مؤسسه فرهنگ و دانش.
الوانی ،سید مهدی ( ،)2835مدیریت عمومی ،تهران :نشر نی.
بارکر ( ،)2833مطالعات فرهنگی (نظریه و عملکرد) ،ترجمه ابراهیمعلی کنی ،تهران:
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
برگزیده آثار (در قلمرو نقد ادبی) ( ،)2835با مقدمه و تحقیق در شرح احوال و نقد و ارزیابی
آثار تی .اس .الیوت ،تهران :علمی.
بشیریه ،حسین ( ،)2831نظریههای فرهنگ در قرن بیستم ،تهران :مؤسسه فرهنگی آیندهپویان.
حسینی خامنهای ،سیدعلی ( ،)2833صهبا ،نرمافزار مجموعه بیانات مقام معظم رهبری ،تهران:
مؤسسه جهادی.
خمینی(ره) ،امام روحاهلل ( ،)2833صحیفه امام خمینی(ره) ،تهران ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار
امام خمینی(ره).
دهخدا ،علیاکبر ( ،)2838واژهنامه دهخدا ،تهران :انتشارات مؤسسه لغتنامه دهخدا.
روزاموند ،بیلینگتون ( ،)2831فرهنگ و جامعه :جامعهشناسی فرهنگ ،ترجمه فریبا عزبدفتری،
تهران :قطره.
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شورای عالی انقالب فرهنگی ( ،)2831آشنایی با شورای عالی انقالب فرهنگی ،تهران :شورای
عالی انقالب فرهنگی ،دبیرخانه.
عمید زنجانی ،عباسعلی ( ،)2836انقالب اسالمی و ریشههای آن ،تهران :کتاب طوبی.
کوش ،دنی ( ،)2832مفهوم فرهنگ در علوم اجتماعی ،ترجمه فریدون وحیدا ،تهران :سروش.
محسنی ،منوچهر ( ،)2836بررسی در جامعهشناسی فرهنگی ایران ،تهران :پژوهشگاه فرهنگ،
هنر و ارتباطات.
معین ،محمد ( ،)2831فرهنگ لغت فارسی معین ،تهران :فرهنگ ماهرخ.
مك آیور و رابرت موریسن ( ،)2841جامعه و حکومت ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
ملکی ( 13تیر  ،)2833روزنامه قدس.

وحید ،مجید (« ،)2831از سیاستگذاری تا سیاستگذاری فرهنگی» ،از مجموعه مقاالت
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چشماندازهاي فرانظري به ارتباطات


ابراهيم فياض



محسن بدره
چکيده

رفتن بهسوي ارائۀ چشماندازهاي جايگزين و نو در علم ارتباطات و فراهم آوردن
زمينۀ الزم براي نظريهپردازي بومي نيازمند شناخت پيشفرضهاي ماقبلِنظري
جريانهاي غالب و مسلطِ نظريههاست که از آنها به عنوان پيشفرضهاي فرانظري
ياد ميشود .هر جهتگيري فلسفي و يا به تعبيري هر الگوواره ،دستگاهي از اين
پيشفرضهاي فرانظري شامل پيشفرضهاي هستيشناختي ،معرفتشناختي،
ايدئولوژيک ،اَکسيولوژيک و غيره دارد که فرانظريۀ آن را تشکيل ميدهند .با تحليل
فرانظري نظريهها و مسائل ارتباطات فرانظريههاي مختلفي ديده ميشود که
ازاينميان ،ميتوان معقولگرايي ،کارکردگرايي ،تفسيرگرايي ،نقدگرايي يا بهطور
خاصّ انتقادي و پسامدرنيسم را نام برد .هرکدام از اين فرانظريهها جهتگيريهاي
خاص خود را به حوزههاي مختلف مربوطه در نظريههاي ارتباطات بخشيدهاند.
عالوهبراين ،رويکردهاي فلسفي ،گونهاي از تحليل فرانظري نيز وجود دارد که
بهدنبال فراهم آوردن يک چشمانداز فرانظري آسيا-مرکز و غربي-زدايي از نظريۀ
ارتباطات است.
واژگان کليدي

ارتباطات ،فلسفه ارتباطات ،فرانظريههاي ارتباطات ،سنتهاي مطالعه ارتباطات

 استاديار گروه انسانشناسي دانشکدة علوم اجتماعي دانشگاه تهران


کارشناس ارشد معارف اسالمي و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)

efayaz@ut.ac.ir
Badreh@isu.ac.ir
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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
بيطرفيِ فلسفيِ هر نظريه را بهصورت ملموس با ارائه پيشفرضهاي مختلفِ فرانظريِ

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
نظريههاي ارتباطات ،رهيافت سنتهاي هفتگانه در مطالعۀ ارتباطات ،و رهيافتِ سه
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 عميقترِ 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
15

يا «يک ماتريس رشتهاي ديالوگي -ديالکتيکي  ،يک 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
ايدئولوژيها ،پيشفرضهاي سهگانه مذکور در پنج فرانظريه و چشمانداز فلسفيِ
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

انسان چيزى جز خود وتغييرات حاصله

واقعي

درنفس خود را نمىشناسد ،نفسگرايى[
جهان
کلنگرانه

نسبيگرايي

همه چيز واقعي

)(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 متضادّ

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 .نظريهپردازانِ
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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 .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

اين رهيافت ،اين پيشفرض را دارد که حقيقت واحد است و از طريق مشاهده حسيِ
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
دانشوري تفسيري شامل تحليل بالغي و
ِ
فرهنگها را در بر بگيرد .انواع ديگر
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
پديدهها و مسائل ،نه به عنوان ايدههاي مطلق و پيشرفتِ از پيش تعيينشدة اجتماعي،
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 (
.)2008, p.114

Fuchs & Sandoval,

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

882

دين و ارتباطات ،سال شانزدهم ،شمارة اول و دوم (پياپي 53و  ،)53بهار-تابستان و پاييز-زمستان 8511

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
فرانظري معقول گرايي ،کارکردگرايي ،تفسيرگرايي ،نقد گرايي يا بهطور خاصّ انتقادي و
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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گونهشناسي مخاطبان و وظايف رسانهها؛ رويکردي اسالمي


محمدحسين شاهآبادي
چکيده

از دهة  0391و همزمان با پيشرفت و گسترش وسائل ارتباطجمعي ،تحقيقات در
اين حوزه آغاز شد و عناصر اصلي آن علم به دست آمد كه بهطور خالصه
عبارتاند از :تحليل كنترل؛ تحليل محتوي؛ تحليل وسيلة ارتباطي؛ تحليل مخاطب و
تحليل تأثيرات رسانهها بر مخاطبان (معتمدنژاد ،0931 ،ص .)01بنابراين ،براي
رسيدن به الگوي جامع در علوم ارتباطات اجتماعي ،بايد تكتك اين عناصر را
بررسي كرد و براي هريك ،مدل مناسبي ارائه نمود .البته بايد توجه داشت كه
بهسبب تنوع جوامع و فرهنگها ،الگوهاي مربوط به هركدام از آنها نيز با هم
متفاوت است و اين تفاوت در نتيجهگيريها مؤثر خواهد بود .ازاينرو ،اين مقاله
قصد دارد «تحليل مخاطب» را بهعنوان مهمترين عنصر اين علم (محسنيانراد،
 ،0913ص ،)913با نگاهي بومي و براساس ارزشهاي اسالمي بررسي كند و تعيين
نمايد كه رسانهها در جامعة اسالمي چگونه بايد به مخاطبان خود نگاه كنند و آنها
را طبقهبندي نمايند؛ چرا كه وجود اختالفات معنايي و بدفهميها موجب شده است
كه از مخاطب ،انواع و اقسام طبقهبنديها با رويكردهاي مختلف پديد آيد كه گاه
ممكن است نارس يا گمراهكننده باشد .اين مطالعه با روش كتابخانهاي مخاطبان
جهاني را براي يك رسانة اسالمي مورد تحليل قرار داده و با برگزيدن معيار «ايمان
و عمل صالح» در نتيجة آن به هشت طبقه از مخاطبان دست يافته است .سپس،
تفاوت جامعة مؤمنان را با جامعة غيرمؤمنان برشمرده و مسير هريك را مشخص
كرده است .در نهايت ،نيز نسبت خود رسانة اسالمي با مخاطب ،تعيين شده است
كه براساس آن ،نحوۀ تعامل رسانه نسبت به هر دسته از مخاطبان معلوم ميگردد.
واژگان کليدي

گونهشناسي مخاطب ،رسانه ،اسالم ،جامعة مؤمنان ،جامعة غيرمؤمنان

 دانشجوي كارشناسي ارشد رشتة معارف اسالمي و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)
mh.shahabady@gmail.com
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مقدمه

همزمان با رشد رسانههاي جمعي بهعنوان يكي از مهمترين پديدههاي جهان معاصر،
مفهوم «مخاطب» جايگاه خاصي پيدا كرد و كانون توجه دانشمندان علم ارتباطات را به
خود جلب نمود تا آنجاكه بهتدريج ،يكي از شاخههاي پژوهشهاي ارتباطي را به خود
اختصاص داد و نظرية جديد «ارتباطات مخاطبمحور» را به ارمغان آورد
(ميرسعيدقاضي ،0930 ،ص .)3در اين مطالعات عالوه بر بررسي نقش و جايگاه
مخاطب ،به طبقهبندي مخاطبان پرداخته ميشود كه براساس معيارها و نظريههاي
مختلفي صورت ميپذيرد و طبيعتاً به نتايج متفاوتي دست مييابد.
اين تنوع اگرچه خود محصول نظريههاي پيشين است ،ميتواند ثمرات جديدي را
حاصل نمايد .ازاينرو ،الزم است كه رسانههاي اسالمي نيز براي رسيدن به اهداف
خود ،ابتدا «مخاطب» را مفهومشناسي كنند و پس از آن ،طبقهبندي مورد نظر خود را
ارائه دهند .بنابراين ،سؤال اصلي پژوهش حاضر چنين خواهد بود كه اوالً معيار اسالم،
براي طبقهبندي مخاطبان رسانه چيست؟ ثانياً ،براساس اين معيار ،مخاطبان رسانه به چه
طبقههايي تقسيم ميشوند؟ و ثالثاً ،رسانه در برابر هر طبقه ،چه وظايفي دارد؟
براي پاسخ به اين سؤاالت ،ابتدا مفهوم «مخاطب» بررسي ميشود و سپس نگاه
اسالم به اين مفهوم و معيار آن براي طبقهبندي مخاطبان رسانهها كه «ايمان و عمل
صالح» است ،تبيين ميگردد .آنگاه براساس اين معيار ،جامعة انساني به دو
گروه «جامعة مؤمنان» و «جامعة غيرمؤمنان» تقسيم ميشود .در نهايت نيز اين جوامع
در هشت طبقة اصلي قرار ميگيرند و نسبت رسانه و نحوۀ تعامل آن با هر طبقه
معلوم ميگردد.
 .8چارچوب مفهومي

مطالعات و تحقيقات در زمينة ارتباطات جمعي كه از سالهاي پس از جنگ جهاني دوم
در جهان معمول گرديدهاند ،معموالً در دو جهت دنبال ميشوند و بهتبع ،دو مكتب را
به وجود ميآورند:
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نخستين مكتب به تأثير پيامهاي ارتباطي در جوامع توجه دارد و بر اين اساس
وضع ادارهكنندگان و همكاران وسائل ارتباطي ،محتواي پيامهاي ارتباطي،
استفادهكنندگان پيامها و آثار اجتماعي پيامها را مورد مطالعه قرار ميدهند .اين مكتب
به مكتب «جامعهشناسي ارتباطات» معروف است و بهوسيلة «هارولدالسول» 0دانشمند
آمريكايي پايهگذاري شده است.
مكتب ديگر كه به مكتب «تحولانگيزي ارتباطات» شهرت يافته است ،براي وسائل
ارتباطي در جريان دگرگونيهاي جوامع انساني نقش بسيار مؤثر و تعيينكننده قائل

است« .هربرت مارشان مكلوهان» 2كانادايي در رأس طرفداران اين مكتب قرار دارد
(معتمدنژاد ،0931 ،صص.)00-01
ازآنجاكه موضوع مقالة حاضر «گونهشناسي مخاطبان رسانهها از نگاه اسالم» است
و بيشتر از اينكه به خود رسانه و تأثير آن بپردازد ،مخاطبان و استفادهكنندگان آن را
بررسي ميكند ،جايگاه اين بحث در بين مباحث مكتب «جامعهشناسي ارتباطات» قرار
ميگيرد .ازاينرو ،الزم است كه در ادامه ،ابتدا مفهوم «مخاطب» بررسي شود و سپس،
نگاه اسالم به اين مفهوم ارائه گردد.
 .8-8مروري بر مفهوم «مخاطب»

تعريف واژۀ «مخاطب» عليرغم كاربرد عاميانهاش كه به نظر ساده و قابل فهم ميآيد،
كاري بسيار سخت و شايد ناممكن است تا آنجاكه دانشمندان علوم اجتماعي براي
تبيين اين لغت از «تاريخ» آن مدد ميگيرند و از شيوههاي متفاوت و متداخل بهره
ميجويند (مككوايل ،0932 ،ص .)1تحقيقات نشان ميدهد كه سابقة مفهوم مخاطب
به حدود دو هزار سال پيش و در زمان اجراي تئاتر و موسيقي عمومي و نيز در
مسابقات و نمايشهاي دوران باستان بازميگردد كه بهعنوان «گروهي از تماشاگرانِ
وقايع ماهيتاً سكوالر» شناخته ميشدند و داراي «رسوم ،قواعد و انتظارات خاص نسبت
به زمان ،مكان و محتوا» بودند (مككوايل ،0932 ،ص.)3
مارشال مكلوهان ،با رويكردي ارتباطي ،ادوار مختلف تاريخي را به كهكشانهاي
سهگانه تقسيم كرده و به اقتضاي هريك مخاطب را تعريف نموده است :ابتدا كهكشان
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شفاهي (دورۀ پيش از چاپ) است كه ساكنان آن در دنيايي كوچك و با حد و مرز
شنوايي ميزيستهاند .سپس ،كهكشان گوتنبرگ (دورۀ چاپ و رسانههاي مكتوب) است
كه دنياي علي و معلولي به همراه فرضيههاي ثابت و معلوم را براي ساكنانش به ارمغان
آورده بود .در نهايت نيز كهكشان ماركني (سالهاي پس از اختراع راديو) است كه
ساكنان آن در مقابل تلويزيون و در كنار راديو زندگي ميكنند (سيدآبادي،0933 ،
صص.)23-23
ظهور مخاطبان رسانههاي جمعي عمدتاً با پيدايش و گسترش كتابهاي چاپي
آغاز شد (كهكشان گوتنبرگ)؛ زيرا چاپ كتاب ،امكان ارتباط مؤثر با مخاطبان در
مكانها و زمانهاي مختلف را فراهم آورد .تعريف مخاطب پيش از آن (كهكشان
شفاهي) محدود به زمان و مكان معيني بود و خصلت جمعي نيافته بود .رشد روزنامهها
و نشريات ادواري در قرن هجدهم و گسترش صنعت چاپ در قرن نوزدهم ،تحوالت
مهمي در تعريف مخاطب در دوران كهكشان ماركني پديد آورد.
در دهة آخر قرن نوزدهم و دهههاي آخر قرن بيستم بهسبب استقبال از سينما و

راديو ،مفاهيمي همچون وسايل ارتباط انبوه يا وسايل ارتباط جمعي 9و آنگاه جامعة

انبوه ،1فرهنگ انبوه ،3مخاطبان انبوه 1و انسان انبوه 3ساخته شدند تا بتوانند توصيف و
تحليلي از استقبال غيرقابل پيشبيني از رسانههاي جمعي ارائه دهند (ميرسعيدقاضي،
 ،0930صص .)03-03در طول زمان معاني ديگري به مفهوم مخاطب افزوده شد كه
اوج آن در زمان گسترش سرمايهداري و موضوعات مربوط به بازاريابي و مديريت بازار
بود ،بهطوري كه عبارتهايي چون «گيرنده»« ،طرف گفتگو»« ،بازار» يا «مشتري» نيز
بهعنوان معادل «مخاطب» به كار گرفته شد (پارساپژوه ،0931 ،ص)3؛ براي نمونه ،در
بسياري از منابع علوم اجتماعي و ارتباطي ميتوان مفهوم مخاطب را در بحث «اقتصاد
رسانهاي» مطالعه كرد (ميرسيدقاضي ،0930 ،ص.)23
دانشمندان به نظرية «مخاطبان بهعنوان بازار» و يا «بازار مصرف» دو نقد مهم وارد
كردهاند :اول اينكه مخاطبان را ساده ،منفعل ،يكسان و احساسي (بدون استفاده از عقل)
دانسته و دوم آنكه زمينههاي اجتماعي و فرهنگي و نيز تفاوتهاي فردي را در دريافت
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خروجيهاي رسانهاي در نظر نگرفته است .ازاينرو ،سه نظرية جديد پيرامون مخاطبان
وسايل ارتباطجمعي مطرح شده است:

الف) نظرية استفاده و رضامندي :3در اين نظريه مخاطب با آگاهي كامل ،هدفمند و

باانگيزه خروجي خاص رسانة مورد نظر خود را انتخاب ميكند و نياز معيني را ارضا
مينمايد .انگيزۀ پيدايش اين خواست و تقاضا را بايد در بستر زمينههاي تربيتي،
اجتماعي و فرهنگي وي جستجو كرد.

ب) نظرية تحليل دريافتها :3توجه به برداشتها و معاني ،مهمترين نكتة اين

نظريه است كه بر مبناي آن ،مخاطبان توليدكنندگان معنا هستند ،نه مصرفكنندگان
منفعل؛ زيرا در ارتباطات معنا منتقل نميشود بلكه نمادي كه نمايندۀ آن معناست ،منتقل
ميشود و مخاطبان پيام ،آن را براساس معنايي كه در ذهن دارند و شرايط اجتماعي و
فرهنگي خاص خود تحليل و تفسير ميكنند.

ج) نظرية رسانهها در زندگي روزمره :01طرفداران اين نظريه در پي يافتن پاسخ به

اين پرسش هستند كه «مردم چگونه با رسانهها زندگي ميكنند» .به قول ديويد مورلي،
قبل از آنكه سؤال كنيم مخاطبان چه استنباطها و برداشتهايي از پيامهاي رسانههاي
جمعي دارند ،بايد به اين پرسش پاسخ داد كه چرا يك رسانة خاص را در يك زمان
معين انتخاب ميكنيم؟ مورلي با مطالعهاي كه در لندن انجام داد ،نشان داد كه علت زنان
و مردان از تماشاي تلويزيون متفاوت است (ميرسيدقاضي ،0930 ،صص.)20-03
در يك تقسيمبندي ديگر ،مخاطبان رسانهها در سه رويكرد از پژوهشهاي ارتباطي
معرفي ميشوند:
الف) رويكرد تأثيرات پرقدرت (پس از جنگ جهاني اول تا پايان جنگ جهاني
دوم) :در اين مرحله ،پيشفرض پژوهشگران تأثير بسيار نيرومند رسانههاي جمعي بود
و اگرچه مخاطب در آن حضور داشت ،اما بسيار منفعل و پذيرنده بود .نظريههايي مثل
«گلولة جادويي» يا «تزريقي» براساس اين پندار تدوين شده بود كه پيام رسانهها مثل
گلولهاي جادويي به مخاطب اصابت كرده و در او تغييرات موردنظر فرستنده را ايجاد
ميكند (شكرخواه ،0931 ،ص.)31
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ب) رويكرد تأثيرات كمشدت (از پايان جنگ جهاني دوم تا دهة هفتاد قرن
نوزدهم) :براساس اين رويكرد ،مخاطب موجودي آگاه و هوشمند تعريف ميشود و
نظريههايي مثل «مخاطب سرسخت» كه بر فعال بودن مخاطبان تأكيد دارد ،محصول اين
دوره است (سيدآبادي ،0933 ،ص.)92
ج) رويكرد اثرگرا :با ورود دو رسانة تصويري يعني سينما و بهويژه تلويزيون،
تحولي شگفت در مفهوم مخاطب ايجاد شد كه بهموجب آن ،رويكرد تأثيرات پرقدرت
دوباره رونق گرفت (ويندال ،0931 ،ص .)923اين مرحله مدت زيادي دوام نياورد و
پس از دهة شصت ،هر دو رويكرد مبتني بر تأثيرات پرقدرت و محدود ،رونق خود را
از دست دادند و «اثر» در كانون توجه پژوهشهاي ارتباط جمعي قرار گرفت« :بعد از
دهة شصت هر دو رويكرد مبتني بر تأثيرات پرقدرت و كمشدت از رونق ميافتد و
دنياي ارتباطات ميگويد ما اصال با تأثير سر و كار نداريم ،نه با نوع قدرتمند و نه با
شكل محدود آن؛ و آنچه وجود دارد و ما با آن سر و كار داريم« ،اثر» است»
(شكرخواه ،0931 ،ص.)31
 .2-8مفهوم مخاطب از نگاه اسالم

مروري بر تحوالت مفهوم مخاطب ،ضرورت مطالعة اين مفهوم را از نگاه اسالم تبيين
ميكند؛ زيرا اوالً ،تغيير و تحول در تعريف اين مفهوم بسيار زياد بوده و هنوز به نتيجة
واحدي نرسيده است ،و ثانياً ،به اذعان دانشمندان علوم ارتباطات ،تحوالت امروز
رسانههاي جمعي در جهان چون ماهواره ،ويدئو و اينترنت ،بار ديگر مفهوم مخاطب را
در مطالعات ارتباطي تغيير خواهد داد (سيدآبادي ،0933 ،ص)99؛ ازاينرو ،به نظر
ميرسد كه براي «گونهشناسي مخاطبان رسانهها از نگاه اسالم» بايد تعريفي جامع و
مانع از مفهوم مخاطب با رويكرد اسالمي به دست آيد كه نسبت به هر بحث ديگري
اولويت دارد .براي اين منظور از يك تقسيمبندي سادۀ منطقي بايد بهره جست كه در آن
انواع ارتباطات را به چهارگروه تقسيم ميكنند .اين گروهها عبارتاند از :ارتباط انسان
با خداوند ،ارتباط با ساير انسانها ،ارتباط با خود و ارتباط با طبيعت .استاد شهيد
مطهري ضمن برشمردن اين دستهبندي چهارگانه ،پنج حوزه از روابط انسانها با
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يكديگر را نيز به آن ميافزايند كه ذيل همان دستة دوم (ارتباط با ساير انسانها)
گنجانده ميشود و در اصل سخن خللي وارد نميكند (مطهري ،آشنايي با علوم
اسالمي ،0933 ،9ص .021به نقل از :آشنا ،0933 ،ص.)003
شايد بتوان با تكيه بر اين مبنا ،تعريفي ابتدايي از مخاطب ارائه كرد؛ بهاينترتيب،
«مخاطب همان كسي است كه انسان با او رابطه برقرار ميكند (و او را مورد خطاب
قرار دهد)» ،خواه آن مخاطب خود انسان باشد ،يا ساير انسانها ،يا طبيعت و يا حتي
خدا .ناگفته پيداست كه اين تعريف ،اگرچه بسيار ساده و بسيط است ولي زندهكنندۀ
بخشي از ارزشهاي مغفولمانده در علوم غربي است؛ بهويژه زماني كه تكملة
دانشمندان اسالمي به آن تقسيمبندي ابتدايي لحاظ شود كه در آن صورت خيلي بهتر و
دقيقتر اين مطلب روشن خواهد شد؛ زيرا آنان در نگاه اسالمي« ،رابطة اجتماعي
انسانها» بهصورت صرف را نميپذيرند و معتقدند كه اين رابطه بايد با «لحاظ روح
پرستش» باشد (آشنا ،0933 ،ص )003و به زبان سادهتر ،بايد با حضور خداوند صورت
گيرد؛ يعني نميتوان نوعي از روابط اجتماعي را در نظر گرفت كه خدا در آن حاضر
نباشد .حال ،اينكه انسانها از اين حضور غفلت ميكنند يا خود را به تغافل ميزنند،
مسئلة ديگري است.
اين رويكرد را ميتوان تعميم داد و حضور خدا را در دو رابطة ديگر -يعني رابطة
با خود و طبيعت -نيز در نظر گرفت .در اين صورت تنها رابطة مستقيم ،رابطة انسان با
خدا -و به تعبير اسالمي رابطة عبد و مولي -خواهد بود كه ساير ارتباطات را سامان
ميدهد .بنابراين ،نتيجة تعريف نيز چنين خواهد شد كه «مخاطب همان كسي است كه
انسان در حضور خدا با او رابطه برقرار ميكند» .تأكيد بر اين حضور را ميتوان در اين
آيه مشاهده كرد« :أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ ما يَکُونُ مِنْ نَجْوى
ثَالثَةٍ إِالَّ هُوَ رابِعُهُمْ وَال خَمْسَةٍ إِالَّ هُوَ سادِسُهُمْ وَال أَدْنى مِنْ ذلِکَ وَال أَکْثَرَ إِالَّ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ
ما کانُوا» (مجادله)3:؛ يعني آيا ندانستهاى كه خدا آنچه را در آسمانها و آنچه را در
زمين است مىداند؟ هيچ رازى ميان سه تن روى نمىدهد مگر اينكه او چهارمين
آنهاست ،و نه ميان پنج تن مگر اينكه او ششمين آنهاست ،و نه كمتر از اين تعداد و
نه بيشتر از آن ،مگر اينكه هركجا باشند ،او با آنها و از رازشان آگاه است.
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با استفاده از اين نتيجه ميتوان «مخاطب رسانه» را نيز براساس انديشة اسالمي
تعريف كرد .اگرچه خود رسانه -به معناي اعم -و رسانة اسالمي -به معناي اخص -نيز
نيازمند بررسي و تعريف است ،اما از معناي اجمالي آن استفاده كرده و مخاطب رسانه
را افرادي تعريف ميكنيم كه «رسانه در حضور خدا با آنها ارتباط برقرار ميكند» .الزم
به ذكر است كه اين مقاله قصد ندارد دستاورد بشر از مفاهيم را كه در طول تاريخ و با
تجربه حاصل شده است ،كنار بزند بلكه ميخواهد به مهمترين عنصر زندگي انسان
يعني «خداوند» تأكيد كند و غفلت بشريت را از اين حقيقت بزرگ بزدايد .پس ميتوان
تكتك تعاريف پديدآمده در اين تاريخ دو هزارساله را مورد نقد و ارزيابي قرار داد و
بهترين آنها را برگزيد .اما آنچه هدف اين نوشتار را تأمين ميكرد ،همان بود كه ذكر
شد.
 .2معيار گونهشناسي مخاطبان رسانهها از نگاه اسالم

بعد از تعريف مخاطب با رويكرد اسالمي ،مسئلة اصلي مقاله يعني «گونهشناسي
مخاطبان رسانهها از نگاه اسالم» مطرح ميشود كه به اذعان دانشمندان علوم اجتماعي و
ارتباطي ،امري مهم اما مشكل است .اين دانشمندان دستهبندي مخاطبان را پايهاي
ميدانند كه موفقيت يا شكست تالشهاي پيشگيرانه ،بر آن بنا ميشود (پارساپژوه،
 ،0931ص .)03اما از طرف ديگر ،آنقدر اين كار را مشكل ميدانند كه به گفتة برخي،
انجام چنين كاري بيشتر يك هنر است تا يك علم (پارساپژوه ،0931 ،ص .)23علت
عمدۀ سختي دستهبندي مخاطبان ،وجود متغيرهاي فراوان؛ از جمعيتي گرفته تا سني،
انگيزشي ،رفتاري ،موقعيتي ،دانشي و ...است و طبيعي است كه براي چنين متغيرهاي
پيچيدهاي ،نتوان دستورالعمل سادهاي ارائه كرد .بنابراين ،ميتوان حدس زد كه بسياري
از طبقهبنديها و دستهبنديهاي موجود و مورد استفاده در رسانهها ،تكبعدي و
غيركاربردي باشند؛ زيرا بسياري از ابعاد انساني در نظر آنها مغفول مانده است.
براي مثال ،بسياري از رسانهها مخاطب خود را براساس گروه سني (خردسال،
كودك ،نوجوان ،جوان و بزرگسال) طبقهبندي ميكنند و برنامههاي خود را با اين نگاه
توليد مينمايند .اما بايد توجه داشت كه در همة اين گروههاي سني ،تفاوت جنسيت
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خيلي مؤثر است كه متأسفانه به آن توجه نشده است؛ براي مثال ،مجموعهاي را در نظر
بگيريد كه براي گروه سني نوجوان ( 00تا  03سال) ساخته شده و در آن قصد دارد
رابطة صحيح نوجوان با خانواده و بهويژه ،والدين را مورد تأكيد قرار دهد .اگر اين
مجموعه را دو مخاطب همسن -مثالً 01ساله -يكي دختر و يكي پسر ببينند ،با توجه به
اينكه پسر در دوران بلوغ قرار دارد و از سن بلوغ دختر چندسال گذشته است؛ نيازهاي
روحي آنها و نوع رفتارهاي آنها متفاوت است و در نتيجه ،در بايستههاي رفتاري
آنها نميتوان يك حكم ثابت صادر كرد .عالوه بر اينكه اساساً نوع تعامل دختر با مادر
يا پدر ،با نوع تعامل پسر با آنها فرق ميكند .پس ضروري است كه دستهبندي جنسي
نيز همراه با دستهبندي سني لحاظ شود .به همين ترتيب ،ميتوان ساير متغيرها را مورد
بررسي قرار داد كه البته اين كار از هدف مقالة حاضر خارج است.
تذكر اين نكته نيز ضروري است كه در منابع موجود ،شيوههاي دستهبندي مخاطب
بر دو مبنا صورت ميپذيرد .يكي براساس «مشكل» مخاطبان كه خود به دو رويكرد
«مرحلهاي» و «نگرشي -رفتاري» تقسيم ميشود؛ و ديگري براساس «ويژگيهاي
عمومي» مخاطبان ،مثل ويژگيهاي جغرافيايي ،جمعيتي ،فرهنگي -اجتماعي ،بهداشتي،
رواننگارانه ،سبك زندگي و ...آنگاه بر مبناي هركدام از اين ويژگيها ساير متغيرها را
وارد ميكنند و به اين ترتيب جدول طويلي از انواع دستهها را ارائه مينمايند
(پارساپژوه ،0931 ،ص.)93
مقالة حاضر نيز اين نگاه را ميپذيرد و منطقي ميداند كه نتوان تنها به يك معيار
بسنده كرد ،اما درعينحال ،معتقد است كه ميتوان اصليترين معيار را به دست آورد و
ساير متغيرها را براساس آن سنجيد .تفاوت كار اين نوشتار در يافتن آن معيار اصلي و
ايجاد رابطة آن با ساير عناصر است .با توجه به توضيحات گذشته ،اين معيار ميان
آموزههاي اسالم به دست خواهد آمد؛ زيرا اين دين ادعاي فرازماني و فرامكاني دارد،
يعني مدعي است كه به زمان و مكان خاصي محدود نيست و براي انسانها در هر
شرايط و موقعيتي برنامه دارد (مطهري ،0913 ،صص.)03-3
اگر نظر اسالم از ميان انديشههاي متفكران اسالمي بررسي شود ،نتيجه آن خواهد
شد كه آنان در يك تقسيمبندي مشهور ،دين را به سه دستة عمدۀ عقايد ،احكام و
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اخالق تقسيم ميكنند و ميزان دينداري افراد را با اين سه معيار محك ميزنند .استدالل
اين گروه نيز روايت پيامبر اعظم(ص) است كه ميفرمايند« :انما العلم ثالثة :آية محکمة،
أو فريضة عادلة ،أو سنة قائمة و ما خالهن فهو فضل»( 02كليني ،0913 ،ج ،0ص.)92
حضرت امام خميني(ره) در شرح اين روايت ميفرمايند :بدان كه آية محكمه عبارت
است از علوم عقليه و عقايد حقه و معارف الهيه؛ و فريضة عادله هم عبارت است از
علم اخالق و تصفية قلوب ،و سنت قائمه عبارت است از علم ظاهر و علوم آداب قالبيه
(امام خميني ،0911 ،ج ،2ص)11؛ پس ميتوان نتيجه گرفت كه با اين نگاه ،شاخص
ديني براي طبقهبندي مخاطبان را بايد از اين محورها پيدا كرد .مطالعه در آثار حكماي
اسالمي قديم و همچنين دانشمندان علم اخالق جديد ،نشان ميدهد كه اين بزرگان از
ميان آن سه مورد اخالق ،احكام و عقايد تأكيد بيشتري بر اخالق داشتهاند( .مكارم
شيرازي ،0913 ،صص.)3-3
اما مطالعات نشان ميدهد كه منابع دست اول اين نظر را تأييد نميكند .اين منابع
عبارتاند از :عقل و نقل .آيتاهلل جوادي آملي اين موضوع را اينگونه تبيين مينمايند:
«معرفت دين خدا گاهي با عقل است و گاهي با نقل كه مقابل هماند و هر دو از
رهاورد وحي حكايت ميكنند و هر دو درصدد مطالبياند كه اصل آن را پيامبر (ص)
معصومانه تلقي فرمود و به جامعة بشري ابالغ كرد» (جوادي آملي ،0931 ،ص.)12
مروري بر آيات قرآن كريم -كه مهمترين منبع اسالمي است -نشان ميدهد كه تأكيد
كالم وحي بر چيزي به نام «اخالق» يا مشتقات آن خيلي كم است .شايد در قرآن تنها
جايي كه از چنين عبارتي استفاده شده است ،آية  11سورۀ قلم باشد كه خطاب به
پيامبر اعظم(ص) ميفرمايد« :إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظيمٍ» يعني اي پيامبر ،بهراستى كه تو
خلق و خويى نيكو و واال دارى.
در احاديث و روايات معصومان (ع) نيز اگرچه از اين عبارت استفاده شده و
مشهورترين آن هم روايت پيامبر اعظم(ص) است كه فرمودند« :اني بعثت التمم مكارم
االخالق» (مستدركالوسائل ،ج ،00ص)033؛ اما باز هم تأكيد بر «اخالق» حجم زيادي
از اين روايات را به خود اختصاص نداده است .البته در بسياري از كتب روايي ،بابي
براي «حسن خلق» وجود دارد ،اما اين بدان معنا نيست كه اخالق معيار اصلي
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ارزشگذاري باشد .اين مطلب را از بعد عقلي نيز ميتوان دريافت؛ زيرا گروهي اخالق
را «ملكات نفساني» مثل صبر ،شجاعت ،عزت و ...تعريف ميكنند (ديلمي،0933 ،
ص )03كه در اين صورت نيز ميبينيم بسياري از مواردي كه جزو ملكات نفساني
محسوب نميشوند -مثل خوشبرخوردي ،يتيمنوازي و -...و آنها را «ملكات رفتاري»
ميناميم ،در آن تعريف نميگنجد .گروهي نيز معيار را ملكات رفتاري قرار دادهاند و از
ملكات نفساني غفلت ورزيدهاند كه خطاي آنها هم ناگفته پيداست .با اين بيان و با
استناد به كتب تفسيري ،ميتوان اخالق را در قرآن و روايات نيز بررسي كرد و به اين
نتيجه رسيد كه معيار اصلي اسالم ،نميتواند اخالق باشد (رك .عالمه طباطبايي،0931 ،
ج ،03ص.)103-103
حقيقت اين است كه در مكتب وحي يك ديدگاه ارزشي حاكم است كه در آن
ديدگاه نه ملكات نفساني اصالت دارد و نه ملكات رفتاري؛ بلكه اصالت با «ايمان و
عمل صالح» است؛ يعني ممكن است كه فردي در يك خصلت اخالقي -كه در ادبيات
روزمرۀ ما بسيار مهم دانسته ميشود -ضعيف باشد ،ولي چون به خداوند ايمان دارد و
در راه اصالح آن ضعف تالش ميكند ،بسيار برتر از فرد ديگري باشد كه آن نقصان را
ندارد ،ولي از ايمان هم بهرهاي نبرده است .اگر با همين رويكرد به اين كه ميفرمايد:
«يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَأُنْثى وَجَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَقَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ
اللَّهِ أَتْقاکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَليمٌ خَبيرٌ» (حجرات ،09)09:بنگريد ،خواهيد ديد كه در اين آيه به
انواع تفاوتهاي انسانها -از جنسيت گرفته تا نژاد و نسب -اشاره فرموده ،اما آن
تفاوتها را جز نشانهاي براي شناخت مردم از يكديگر ندانسته است .در مقابل ،معيار
برتري انسانها را تقوي دانسته و فرموده است« :إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ» كه وقتي به
مجموع آيات و روايات مراجعه شود ،معلوم ميگردد كه منظور از تقوي همان ايمان و
عمل صالح است .عالمة طباطبايي ذيل آية  2سورۀ بقره ميفرمايند« :متقين عبارتاند از:
مؤمنان ،چون تقوا از اوصاف خاصة طبقة معينى از مؤمنان نيست ،و اينطور نيست كه
تقوا صفت مرتبهاى از مراتب ايمان باشد ،كه دارندگان مرتبة پايينتر ،مؤمن بىتقوا
باشند ،و در نتيجه ،تقوا مانند احسان ،اخبات و خلوص ،يكى از مقامات ايمان باشد،
بلكه صفتى است كه با تمامى مراتب ايمان جمع ميشود ،مگر آنكه ايمان ،ايمان واقعى
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نباشد» (عالمه طباطبايي ،0931 ،ج ،0ص)13؛ پس ميتوان چنين نتيجه گرفت كه معيار
برتري انسانها «ايمان و عمل صالح» است و بايد در طبقهبندي انسانها در جامعه -و
حتي رسانهها -از اين معيار بهره برد.
نكتة مهم ،ذكر توأمان «ايمان و عمل صالح» است كه اين نيز از بيان قرآن به دست

ميآيد .در قرآن كريم بيش از  31بار ايمان و عمل صالح با هم ذكر شده است 01كه
نشان ميدهد در نگاه قرآني عمل صالح بدون ايمان ،يا ايمان بدون عمل صالح ناقص و
گاهي بيارزش است .عالمه طباطبايي با استناد به آية  91-23سورۀ كهف 03چنين

ميگويند« :چون در آيه ،عقاب ،اثر ظلم و در مقابلش ثواب ،اثر ايمان و عمل صالح
ناميده شده؛ ما از آن چنين استفاده مىكنيم كه ايمان بهتنهايى و بدون عمل صالح ثواب
ندارد بلكه چهبسا آيه اشعار داشته باشد بر اينكه ايمان بدون عمل ظلم هم است»
(عالمه طباطبايي ،0931 ،ج ،09ص)122؛ ازاينرو ،مقاله حاضر با محور قرار دادن اين
معيار قرآني ،يعني «ايمان و عمل صالح» به طبقهبندي مخاطبان رسانهها ميپردازد.
 .5گونهشناسي مخاطبان رسانهها از نگاه اسالم

در يك حصر عقلي ميتوان انسانها را به دو گروه تقسيم كرد :گروهي كه ايمان به
ايشان عرضه شده است و گروهي كه اصالً با اين مفهوم مواجه نشدهاند .گروه اخير در
اصطالح قرآن «مستضعفان» ناميده ميشوند .گروه اول نيز به دو دسته قابل تقسيماند:
آنان كه ايمان را پذيرفتهاند و «مؤمن» يا «مسلمان» خطاب ميشوند؛ و آنان كه به ايمان
پشت كردهاند و «غيرمؤمن» خوانده ميشوند .ازآنجاكه برخي از غيرمؤمنان ممكن است
براي سوءاستفاده از موقعيت مؤمنان ،خود را شبيه آنان كنند و در ظاهر خود را مؤمن
معرفي نمايند ،قرآن اين گروه را از ساير غيرمؤمنان متمايز ساخته و آنهايي را كه هم
در ظاهر و هم در باطن بيايماناند« ،كافر» ،و آناني را كه بهظاهر مؤمن ولي باطناً
غيرمؤمن هستند« ،منافق» مينامد .بنابراين ،ميتوان گفت كه مخاطبپژوهشي قرآن
كريم ما را به چهار گروه مؤمن ،مستضعف ،منافق و كافر رهنمون ميسازد.
الزم به ذكر است كه در تعابير ديني ،بين «مسلمان» و «مؤمن» فرقهايي هست و
بنا بر بسياري از آيات و روايات« ،مسلمان» عامتر از «مؤمن» است .در اين مقاله،
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بهسبب تأكيد بر معيار «ايمان» ،از كلمة «مؤمن» استفاده شده است كه لزوم اين كاربرد
در بسياري از احكام بعدي مورد توجه قرار خواهد گرفت.
مؤمنان
مستضعفان
منافقان
كافران
شکل شماره  .8طبقهبندي جامعة جهاني براساس معيار «ايمان»

اما اين تقسيمبندي خيلي كلي است و نيازمند تفصيل بيشتري است؛ زيرا براساس
همان معيار ايمان -نه مؤمنان همه مثل هماند و نه غيرمؤمنان؛ و هركدام داراي صفات و
ويژگيهاي خاص خود هستند كه ميتوان براساس آن ويژگيها ،تقسيمبندي موجود را
جزئيتر و دقيقتر كرد .اين كار در دو بخش انجام ميشود:
 .8-5بخش اول :جامعة مؤمنان

گرچه رابطة افراد در جامعة مؤمنان به حكم آية «إِنَّمَا الْمؤمنونَ إِخْوَةٌ» 01برادرانه است؛
اما مهمتر از اين رابطه كه بهنوعي ميتوان آن را «افقي» دانست (زيرا روابط كامالً متقابل
و مساوي است)؛ نوعي رابطة ديگر وجود دارد كه به «رابطة واليي» تعبير ميشود و
برخالف قبلي از جنس روابط «عمودي» است .مؤيد اين مطلب آية «إِنَّما وَلِيُّکُمُ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَالَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّالةَ وَيُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَهُمْ راکِعُونَ» (مائده 03)33:است

كه لزوم ارتباط واليي را تبيين ميكند 03.بنابراين ،دو ركن اصلي جامعة اسالمي عبارت

است از« :ولي و مردم» يا «امام و امت» 03.امت نيز به دو گروه «عالم» و «متعلم» تقسيم
ميشود؛ چرا كه طبق برخي روايات ،مردم از سه دستة عالم ،متعلم (يا دوستدار اهل
علم) و خاشاك روي آب خارج نيستند (كليني ،0913 ،ج ،0ص ،10روايت )2كه منظور
از خاشاك روي آب ،مردمي هستند كه نه عالماند و نه متعلم؛ ازاينرو ،هر روز به
گروهي متمايل ميشوند و به جهتي ميروند .وقتي اين روايات با روايتهاي ديگر
جمع ميشوند ،معلوم ميگردد كه عالم و متعلم ،در جامعة مؤمنان معني مييابد و اهل
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بيت(ع) غيرمؤمنان را در اين دو گروه جاي نميدهند (رك .كليني ،0913 ،ج ،0ص،10
روايت.)1
از طرف ديگر ،با توجه به صفاتي كه از عالم و متعلم برميشمرند ،معلوم ميشود
كه مالك فقط «دانستن مجموعهاي از مطالب» نيست بلكه خصوصياتي چون تقوا،
تواضع ،عمل به علم ،فهم نسبت به علم ،خويشتنداري ،خاموشي و ...در تشكيل
شخصيت عالم نقش بسزايي دارد 21و چنانچه در روايت اميرالمؤمنين(ع) آمده است،

عالمي كه چنين صفاتي نداشته باشد ،هيچ خيري ندارد (اصول كافي ،ج ،0ص،10
روايت)9؛ ازآنجاكه يكي از مهمترين وظيفة علما «تعليم» است (كليني ،0913 ،ج،0
ص )30و بحث تعليم رويكرد ارتباطاتي بيشتري دارد ،ميتوان اين طبقه را «معلم» نيز
ناميد .در مقابل ،طبقة «متعلم» نيز وظايفي دارد كه «پيروي آگانه» 20را ميتوان مهمترين
آنها دانست (كليني ،0913 ،ج ،0ص ،10روايت.)0
در انتهاي اين بحث بايد به گروه ديگري كه ملحق به جامعة مؤمنان هستند نيز
اشاره كرد .آنان كساني هستند كه اگرچه در جامعة مؤمنان قرار دارند ،اما بهطور
ناآگاهانه و جاهالنه بهجاي خدمت به مؤمنان ،به غيرمؤمنان كمك ميكنند و در راه
مؤمنان سنگاندازي مينمايند .اين گروه بهظاهر در طبقة «متعلم» قرار ميگيرند ،ولي
ممكن است در ميان «عالمان بيخير» نيز ديده شوند؛ غافل از اينكه كار آنها از جنس
كار منافقان است .چه اينكه منافقان هم افرادي بودند كه در داخل مؤمنان فعاليت
ميكردند ،اما اهدافشان از جنس اهداف غيرمؤمنان

بود.

با اين توضيح اين گروه جاهل را نميتوان جزو منافقان دانست؛ زيرا اگرچه در
عمل صالح بسيار ضعيف هستند و دچار اعمال ناصالح و دشمنشادكن ميشوند ،اما به
خداوند ايمان دارند و خود را از منافقان مبرا ميدانند .به همين جهت و بهسبب اينكه
اعمال مضر آنها عامدانه نيست ،در طبقهاي بين «متعلمان» و «مستضعفان» قرار داده
ميشوند تا اگر اعمال خود را اصالح كردند ،به گروه متعلم ملحق شوند و اگر اصالح
نكردند و بديهايشان ايمانشان را هم متزلزل نمود ،از مستضعفان عبور كنند و به
منافقان بپيوندند.
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امام (ولي)
عالم (معلم)
متعلم
دوستان جاهل
مستضعفان
منافقان
كافران
شکل شماره  .2طبقهبندي دروني جامعة مؤمنان

 .2-5بخش دوم :جامعة غيرمؤمنان

عالوه بر تقسيمبندي جامعة غيرمؤمنان به دو گروه «كافر» و «منافق» ،طبقهبندي ديگري
در فقه اسالمي وجود دارد كه به ارتباط آنها با مؤمنان ميپردازد .برايناساس،
غيرمؤمنان يا با مؤمنان دشمني و جنگ دارند كه در اين صورت ،آنان را «حربي»
ميخوانند و يا به حكومت اسالمي «جزيه» ميدهند و «ذمي» ناميده ميشوند (وجداني
فخر ،0931 ،ج ،3صص .)11-23ازآنجاكه در تقسيمبنديهاي فقهاي اسالمي
تفاوتهايي وجود دارد كه در آنها انواع ديگري از كافران (مانند كافر معاهد) را نيز بر
شمردهاند (قشقاوي ،0933 ،ص ،)213مقاله حاضر براساس يك حصر عقلي ،كفار را در
دو دستة «حربي» و «غيرحربي» قرار ميدهد تا بتواند وظيفة رسانة اسالمي را براي
همگي آنها تبيين نمايد .الزم به ذكر است كه در ادبيات ديني ،معموالً امر به جهاد ،در
برابر سردمداران كافران حربي ،يا به تعبير قرآن «ائمة كفر» صادر ميشود« :وَإِنْ نَکَثُوا
أَيْمانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا في دينِکُمْ فَقاتِلُوا أَئِمَّةَ الْکُفْرِ إِنَّهُمْ ال أَيْمانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ»
(توبه22)02:؛ به حكم اين آيه «ائمة كفر» در طبقهاي جداگانه قرار ميگيرند.

نوع ديگري از طبقهبندي براساس «پيروي» است كه بر مبناي آن غيرمؤمنان به دو
گروه «پيرويكننده» و «پيرويشونده» تقسيم ميشوند (رك .بقره .)011:اين طبقهبندي
به دو طبقة «عالم» و «متعلم» در جامعة مؤمنان بسيار شبيه است ،اما تفاوت آنها در دو
اصل مهم است :اول آنكه در جامعة مؤمنان معيارِ تبعيت« ،حق» است ،ولي در جامعة
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مؤمنان پيروي از «باطل» صورت ميگيرد؛ ثانياً ،پيروي مؤمنان از علما« ،آگاهانه» و
پيروي غيرمؤمنان از عالمانشان «ناآگاهانه» است .چنانچه امام صادق(ع) در زير آية
«اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ» (توبه ،29)90:ميفرمايند« :به خدا سوگند
كه علما و راهبان مردم را به عبادت خويش نخواندند و اگر هم مىخواندند ،آنها
نمىپذيرفتند؛ ولى حرام خدا را براى آنها حالل و حاللش را حرام كردند؛ بنابراين،
آنها ندانسته و نفهميده عبادت ايشان كردند» (كليني ،0913 ،ج ،0ص ،13روايت)0؛ با
تأمل بر اين سه نوع دستهبندي از جامعة غيرمؤمنان («منافق ،كافر»؛ «حربي ،غيرحربي» و
«پيرويكننده ،پيرويشوند») ميتوان آنها را با هم تركيب كرد و به سه گروه زير رسيد:
 .0بزرگان كافران (ائمة كفر) ،حربي ،پيرويشونده؛
 .2منافق ،حربي ،پيرويشونده
 .9عموم كافران ،غيرحربي ،پيرويكننده.
امام (ولي)
عالم (معلم)
متعلم
دوستان جاهل
مستضعفان
عموم كافران (غيرحربي،
پيرويكننده)
منافقان (حربي ،پيرويشونده)
ائمة كفر (حربي ،پيرويشونده)
شکل شماره  .5طبقهبندي دروني جامعة غيرمؤمنان
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 .4تفاوت جامعة مؤمنان با جامعة غيرمؤمنان
 .8-4واليت

قرآن كريم در سورۀ توبه بهنوعي رابطه در جامعة مؤمنان اشاره ميكند و آن را با همين
رابطه در ميان غيرمؤمنان مقايسه مينمايد .در اين سوره ابتدا رابطة منافقان را شرح
ميدهد و ميفرمايد« :الْمُنافِقُونَ وَالْمُنافِقاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ» (توبه 21)13:و بعد دربارۀ
مؤمنان ميفرمايد« :وَالْمومنونَ وَالْمومناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ» (توبه 23)30:كه مقايسة اين
دو اهميت حضور ولي را در جامعة مؤمنان بهخوبي تبيين ميكند.

21

در سورۀ

محمد(ص) نيز به اين نكته تصريح بيشتري ميشود ،آنجا كه ميفرمايد« :ذلِکَ بِأَنَّ اللَّهَ
مَوْلَى الَّذينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْکافِرينَ ال مَوْلى لَهُمْ» (محمد(ص) 23)00:كه اگر اين آيه را در
آية« :اللَّهُ وَلِيُّ الَّذينَ آمَنُوا ...وَالَّذينَ کَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ» (بقره)233:

23

بگذاريم،

ميبينيم كافران تحت واليت «طاغوت» هستند ،ولي خداوند اين واليت را اصالً واليت
نميداند .به همين دليل هم ميفرمايد« :أَنَّ الْکافِرينَ ال مَوْلى لَهُمْ» .بنابراين ،در جامعة
مؤمنان «ولي» و در جامعة غيرمؤمنان «ائمة كفر» جامعه را هدايت ميكنند ،اگرچه ممكن
است در ظاهر بروز نيابد .به همين دليل ميتوان آنان را «طاغوت» ناميد.
 .2-4پيروي آگاهانه و ناآگانه

چنانچه در بخش قبل آمد ،مهمترين تفاوت دو گروه «پيرويكننده» و «پيرويشونده» در
جامعة غيرمؤمنان با دو گروه «عالم» و «متعلم» در جامعة مؤمنان ،نوع پيروي است؛ زيرا
غيرمؤمنان بهطور ناآگاهانه حرف رهبانيان را ميپذيرفتند ،اما تقليد و تبعيت در جامعة
مؤمنان با آگاهي و در حيطة اوامر الهي است.
 .5-4هدف

قرآن كريم در يك بيان كلي ،هدف نهايي هر موجودي را بازگشت بهسوي خداوند
ميداند و در اين امر هيچ استثنايي قائل نميشود« :وَإِلَى اللَّهِ الْمَصيرُ» (آل عمران،23)23:
اما در چگونگي اين بازگشت ،انسانها و جوامع بشري را مختار قرار داده است تا به
انتخاب خود يكي از دو مسير هدايت يا ضاللت را بپيمايند« :إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبيلَ إِمَّا شاکِراً
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وَإِمَّا کَفُوراً» (انسان91)9:؛ به اين ترتيب كه انسانها را به دو بعد عالي و داني يا به تعبير
ديگر ،به دو بعد انساني يا حيواني مجهز نمود و فرمود :آن كه در كشاكش اين دو قسم،
بعد انساني را غلبه دهد و تقوا پيشه كند ،در قيامت نعمت بهشت الهي -و باالتر از آن-
نعمت رضوان الهي را انتخاب كرده است (توبه )013:و كسي كه بعد حيواني را اصل
قرار دهد ،چون حيوانها و بلكه بدتر از حيوانها خواهد بود (فرقان )11:و در قيامت به
عذاب الهي دچار خواهد شد (توبه 013:و محمد )23:و به پستترين درجة ممكن
خواهد رسيد( .تين( )3:رك .مطهري ،آزادي معنوي ،0933 ،صص.)11-0
بنابراين ،ميتوان هركدام از جوامع مؤمنان و غيرمؤمنان را در حركت بهسوي دو
هدف مجزا و متقابل تصور كرد كه يكي بهشت و رضوان الهي را نشان كرده و ديگري
بهسوي حيوانيت و عذاب قيامت ميشتابد .قرآن اين دو هدف را با دو تعبير «حق» و
«باطل» معرفي ميكند« :الَّذينَ کَفَرُوا اتَّبَعُوا الْباطِلَ وَأَنَّ الَّذينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ» 90و
حق را پيروز ،و باطل را نابودشدني ميخواند« :جاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْباطِلُ إِنَّ الْباطِلَ كانَ

زَهُوقاً» (اسرا .92)30:در بخش قبل نيز توضيح داديم يكي از مهمترين تفاوتهاي دو
جامعه در پيروي آنان است .به اين ترتيب كه مؤمنان از حق ،و غيرمؤمنان از باطل
پيروي ميكنند .در شكل شماره  1تفاوت جامعه مؤمنان و غيرمؤمنان از نظر هدف ،با
پيكانهايي نمايش داده شده است .به اين ترتيب كه پيكان جامعة مؤمنان بهسوي باال (به
نشانة حق (بهشت و رضوان الهي ،انسانيت)) و پيكان جامعة غيرمؤمنان بهسوي پايين
(به نشانة باطل (جهنم و عذاب الهي ،حيوانيت)) قرار گرفته است.
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حق (بهشت و رضوان الهي ،انسانيت)

امام (ولي)
عالم (معلم)
متعلم
دوستان جاهل
مستضعفان
عموم كافران (غيرحربي-
پيرويكننده)
منافقان
ائمة كفر (طاغوت)

باطل (جهنم و عذاب الهي -حيوانيت)
شکل شماره  .4حرکت هرکدام از جوامع مؤمنان و غيرمؤمنان بهسمت هدف مخصوص خود

 .3نسبت رسانة اسالمي و مخاطب

تا اينجا براساس معيار الهي -يعني ايمان و عمل صالح -افراد بشر به دو گروه عمدۀ
مؤمنان و غيرمؤمنان طبقهبندي شدند .بر همين مبنا رسانهها را نيز ميتوان به دو دستة
مؤمنان و غيرمؤمنان ،يا الهي و غيرالهي تقسيم كرد ،با اين توضيح كه هدف رسانههاي
مؤمنان رسيدن به حق -يعني به كمال رساندن انسانيت انسانها و نائل شدن به بهشت
برين و رضوان الهي -و هدف رسانههاي غيرمؤمنان غرق شدن در باطل ،پروراندن
حيوانيت و در نتيجه ،دچار شدن به غضب الهي

است.
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وقتي هريك از جوامع مؤمنان و غيرمؤمنان رسانة مخصوص به خود را دارند ،بايد
ديد نسبت رسانه در هر يك به چه ترتيبي است .در اين رابطه ميتوان از نظريههاي
هنجاري رسانهها بهره جست .اين نظريهها ترسيم رابطة دولت ،رسانه و جامعه را بر
عهده دارند و انتظارات دولت از رسانهها ،ضوابط و شرايط حاكم بر آنها و توقعات
مربوط به نقش اجتماعي رسانهها را در جوامع گوناگون مورد بررسي قرار ميدهند
(آشنا ،0933 ،ص .)013محققان با تقسيم مكاتب به سه مكتب «الهي -جامعهگرا»،
«مادي -فردگرا» و «مادي -جامعهگرا» ،نقش اجتماعي رسانه ،پيامآفرينان و وسيلة
پيامرساني را تحليل ميكنند كه بهموجب آن رسانه در مكتب الهي -جامعهگرا (جامعة
مؤمنان) دانشگاه است و وظيفة «تعليم» دارد (آشنا ،0931 ،ص)210؛ يعني در طبقة دوم
«عالم (معلم)» قرار ميگيرد.
 .3تعامل رسانة اسالمي با هريك از طبقات

بهطوركلي ،ميتوان گفت كه بناي اسالم در ارتباطات و بهويژه ،تعليم و تبليغ بر «قول
حسن» (بقره« ،)39:حكمت»« ،موعظة حسنه» و «جدال احسن» (نحل )023:است .اما
اين مبنا براي هركدام از طبقات هشتگانه ،شيوۀ مخصوص به خود را ميطلبد كه در اين
بخش به آن اشاره ميشود:
 .1امام (ولي) :اگرچه طبقة «واليت» در جامعة مؤمنان و در هر زمان تنها يك
عنصر دارد ،اما ميتوان گفت كه مهمترين طبقه در اين تقسيمبندي همان «امام» يا «ولي»
است كه همة امور تحت واليت او قرار ميگيرد (كليني ،0913 ،ج ،0صص.)239-230
رسانة جامعة مؤمنان نيز بايد كامالً تحت فرمان ولي باشد و اهداف ،راهبردها و
برنامههاي خود را با انديشههاي وي تطبيق دهد .بنابراين ،تعيين رئيس رسانه از سوي
ولي ،امري ضروري است تا اين مهم صورت پذيرد.
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البته رسانه نيز ميتواند كمك شاياني به ولي بكند؛ زيرا سه كار اصلي رسانه
عبارتاند از :وظايف خبري و آموزشي ،وظايف راهنمايي و رهبري و وظايف تفريحي
و تبليغي (معتمدنژاد ،0939 ،صص .)09-9از بين اين موارد ،كاركرد خبري و آموزشي
يكي از مهمترين اموري است كه ميتواند به كمك ولي بيايد؛ بهاينترتيب ،رسانه با
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انعكاس اخبار صحيح ،به او كمك ميكند تا تحليل درستي از شرايط داشته باشد و بر
مبناي آن سياستهاي جامعه را تعيين نمايد .اگرچه دايرۀ اطالعاتي ولي به رسانههاي
جامعة مؤمنان محدود نميشود ،اما اين رسانهها ميتوانند بخش عظيمي از آن را بر
عهده بگيرند .بهعالوه ،وظيفة راهنمايي و رهبري يكي از مهمترين شئون ولي است كه
بهوسيلة رسانهها بسيار بهتر و مؤثرتر صورت ميپذيرد و از اين جهت رسانهها
ميتوانند بازوي قدرتمندي براي ولي باشند.
 .2عالم (معلم) :در بخش قبل استدالل كرديم كه رسانه خود در طبقة عالم (معلم)
قرار دارد و ازاينرو رابطهاي افقي با اعضاي اين طبقه خواهد داشت .اين نتيجه بدان
معناست كه علما بايد مهمترين پيامآفرينان رسانة جامعة مؤمنان باشند و رسانه هم بايد
خود را بهطور مرتب در تعامل با آنان قرار دهد .بنابراين ،رويكرد «هنرمندمحور» در
رسانه زماني پذيرفته است كه هنرمندان خود از طبقة عالمان باشند وگرنه هنرمند
غيرعالم -به معناي دقيقي كه براي عالم ذكر شد -در رسانه جايي ندارد.
 .3متعلم :طبق ديدگاه اسالمي از نظريههاي هنجاري رسانهها ،وظيفة رسانه در
جامعة مؤمنان (الهي -جامعهگرا) براساس «امر به معروف و نهي از منكر» تعريف
ميشود (آشنا ،0931 ،ص .)210گرچه اين ديدگاه اطالق دارد ،به نظر ميرسد كه امر به
معروف و نهي از منكر براي طبقة «متعلم» و «دوستان جاهل» اهميت بيشتري داشته
باشد؛ زيرا اين دو گروه براي رسيدن به اهداف عالي ،نيازمند كمك بيشتري هستند و
رسانه با نشان دادن معروف و منكر ،و نيز امر به نيكيها و نهي از بديها ،ميتواند
كمك بسزايي به آنها بكند.
 .4دوستان جاهل :تفاوت وظيفة رسانه در برابر طبقة «متعلم» و «دوستان جاهل»
در نوع بهرهگيري از كاركردهاست .طبقة «متعلم» بر اين اساس با رسانه ارتباط بر قرار
ميكند كه «تعلم» را از وظايف مهم خود ميداند و از اين جهت به كاركرد آموزشي و
خبري ،بيش از تفريح و سرگرمي بها ميدهد .اما دوستان جاهل بهسبب آنكه هنوز
نتوانستهاند جامعة مؤمنان را بهخوبي بشناسند و جايگاه خود را در آن بيابند ،به
سرگرمي بيش از ديگران ميپردازند و به همين دليل رسانه بايد با استفاده از همين
كاركردها ،آنان را امر به معروف و نهي كند .اين مطلب دو نتيجه را در پي دارد :اول
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آنكه حتي برنامههاي سرگرمي نيز بايد جهت مؤمنانه داشته باشند ،طوري كه دوستان
جاهل را بهسوي طبقة متعلم ،و طبقة متعلم را بهسوي طبقة عالم رشد دهد؛ دوم آنكه
رسانه ميتواند با تعيين كميت و كيفيت هريك از كاركردها ،رشد جامعه را مديريت
كند .بهاينترتيب ،اقبال جامعه را از سرگرمي به خبر و آموزش (بنا بر اهميت تعلم)
هدايت نمايد.
 .5مستضعفان :اگرچه قرآن به حكم آية «وَ آخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَ
إِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَ اللَّهُ عَليمٌ حَکيمٌ» (توبه ،91)011:فرجام كار مستضعفان را به خداوند
سپرده و بهاينترتيب ،امكان قضاوت دربارۀ آنها را از انسانها گرفته است ،اما اين
سبب نميشود كه جامعة مؤمنان نتواند وظيفة رسانة خود را در برابر آنان تشخيص دهد
و از ايشان غافل شود .به نظر ميرسد كه مهمترين دليل وجود اين گروه در عصر
حاضر كه به عصر ارتباطات مشهور است ،هجمة تبليغات غيرمؤمنان باشد ،طوري كه
طبقة مستضعف يا از جامعة مؤمنان و ويژگيهاي آن چيزي نميدانند ،و يا همراه با
ذهنيتي منفي از آن آگاهي مييابند ،طوري كه هرگز ميل قلبي به آن پيدا نميكنند .رسانة
مؤمنان عالوه بر رساندن حقيقت به اين گروه -طوري كه با ذهنيت مثبت به آن روي
بياورند -بايد با رسانة غيرمؤمنان مبارزه كند و تأثير آن را خنثي نمايد (اين مطلب در
سه بند بعدي روشنتر خواهد شد) .البته رسانة مؤمنان هيچگاه نميخواهد مخاطب
خود را فريب دهد يا كاري كند كه مخاطب بدون اختيار به جامعة مؤمنان بپيوندد بلكه
حقيقت را در مقابل او ميگذارد تا با اختيار آن را بپذيرد يا رد كند.
 .6عموم مردم كافر :چنانچه در توضيح اين طبقه آمد ،مهمترين ويژگي عموم
مردم كافر «پيروي كوركورانه» است .با اينكه افراد اين گروه مسير خود را «انتخاب»
كردهاند ،از اين جهت مورد مؤاخذه قرار ميگيرند (اعراف ،)93:اما ميتوان ادعا كرد كه
بنا بر فطرت الهي ،اگر حقيقت -با تمام ويژگيهاي مثبت آن -در اختيار اين گروه قرار
بگيرد و تسلط مستكبران از آنان برداشته شود ،عدۀ بسياري از آنان به جامعة مؤمنان
جذب ميشوند .معني اين بيان آن است كه درصد زيادي از اين افراد ،اگرچه ظاهراً در
طبقة «عموم مردم كافر» به حساب ميآيند ،ولي در واقع در همان گروه «مستضعفان»
قرار دارند و ازاينرو ،وظيفة رسانه در قبال آنها شبيه همان مرحلة قبلي است با اين
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تفاوت كه اينان بهسبب آميختگي با ساير كافران ،بر فطرت پاك خود اليهاي از زنگار
پوشاندهاند و به همين دليل كمي سرسختتر شدهاند (رك .شمس )01:طبيعي است كه
رسانة مؤمنانه در اصالح اين گروه وظيفة دشوارتري خواهد داشت؛ زيرا عالوه بر
نمايش دادن زيباييهاي جامعة مؤمنان ،بايد زشتي كفر و ناپاكي نفاق را به ايشان نشان
دهد تا بهتدريج زنگار قلبي خود را بزدايند و بهسوي جامعة مؤمنان هدايت شوند.
 .7منافقان :به استناد سخن عالمه طباطبايي ذيل آية  09سورۀ مباركة توبه ،دو طبقة
«منافقان» و «ائمة كفر» از حكم «قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً» (بقره 93)39:تخصيص ميخورند و
بايد با آنان طور ديگري برخورد كرد (عالمه طباطبايي ،0931 ،ج ،3ص .)991ازآنجاكه
ويژگي مهم منافقان تفاوت ظاهر و باطن است -يعني در ظاهر خود را مؤمن نشان
ميدهند ولي در باطن كافر هستند (آلعمران -)013:بنابراين ،رسانه موظف است كه
اين باطن ناپاك را نشان دهد تا نتوانند ضد مؤمنان توطئه كنند و مستضعفان و جاهالن
را گمراه نمايند .بهترين راهكار براي اين امر «روشنگري» است ،بهطوري كه مردم خود
به اين نتيجه برسند ،نه اينكه رسانه بخواهد با شور شعار به افراد برچسب «منافق» بزند
بلكه روشنگري ،آنچنان شفافسازي ميكند كه ديگر كسي نتواند چهرۀ منافقانه داشته
باشد و بايد انتخاب كند كه يا از مؤمنان باشد يا از كافران.
 .8ائمة كفر :دومين گروهي كه از حكم كلي «قول حسن» مستثني ميشوند ،ائمة
كفر هستند .همان كساني كه عالوه بر گمراهي خود ،ديگران را نيز گمراه ميكنند و به
اين وسيله از سرعت رشد مؤمنان ميكاهند .بنا بر تصريح قرآن كريم ،بايد با اين گروه
مبارزه كرد تا از بين بروند (توبه .)02:ازآنجاكه در جهان امروز ،كفر و استكبار در ظاهر
فرق كرده و در عرصة ارتباطات گسترش يافته است ،بنابراين ،جنگ با آنان نيز بايد با
ابزار متناسب خودش باشد؛ ازاينرو ،رسانة مؤمنان بيشترين وظيفه را دارد .اين رسانه
عالوه بر خنثيسازي تأثير رسانههاي غيرمؤمنان ،موظف است كه حقيقت مؤمنانه را
آنچنان ابالغ كند كه انسانها بتوانند با اختيار خود ،راه خويش را انتخاب نمايند.
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ازآنجاكه هدف اين مقاله گونهشناسي مخاطبان رسانهها از نظر اسالم بود ،ابتدا مفهوم
«مخاطب» بررسي شد و سپس ،نگاه اسالم به اين مفهوم و معيار آن براي طبقهبندي كه
همان ايمان و عمل صالح بود ،تبيين گشت .سپس ،تفاوت جوامع مؤمنان و غيرمؤمنان
برشمرده شد و براساس آن هشت طبقه از مخاطبان معرفي شدند كه عبارتاند از :امام
(ولي)؛ عالم (معلم)؛ متعلم؛ دوستان جاهل؛ مستضعفان؛ عموم كافرين (غيرحربي-
پيرويكننده)؛ منافقان و ائمة كفر (طاغوت) .آنگاه به تبيين نسبت رسانة اسالمي و
مخاطب پرداخته و در نهايت ،نحوۀ تعامل اين رسانه با طبقات مذكور تحليل شد كه
خالصة آن چنين است:
بنا بر اصل «قول حسن» بايد همة طبقات را بهسوي كمال هدايت كرد .اين كار
نسبت به ولي با تبعيت از او و اطالعرساني صحيح صورت ميگيرد .نسبت به عالمان با
تعامل دوطرفه (افقي) انجام ميشود .طبقة متعلم و دوستان جاهل با «امر به معروف و
نهي از منكر» هدايت ميشوند و مستضعفان و عموم كافران ،بهوسيلة رساندن حقيقت و
مبارزه با رسانههاي غيرمؤمنان ،در شرايط صحيح انتخاب قرار ميگيرند .اما دو طبقة
آخر از قائدۀ كلي استثنا ميشوند؛ بهاينترتيب ،چهرۀ مزورانة منافقان بايد تبيين شود و
با ائمة كفر تا زمان نابودي كامل مبارزه گردد.
آنچه گذشت ،سياستهاي كلي بود كه رسانة مؤمنان بايد در مقابل مخاطبان خود
به كار بندد .حال الزم است كه آيندگان براساس اين معيار و طبقهبندي ،برنامهريزيهاي
بعدي را انجام دهند.
يادداشتها
1. Harold D. Lasswell
2. Herbett Marshall Mcluhan
3. mass media
4. mass society
5. mass culture
6. mass audience
7. mass man
8. uses and gratifications
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9. receptiion analysis
10. The Media in Everyday Life

 .00ترجمة همة آيات برمبناي تفسير شريف «الميزان» است كه توسط آقاي صفوي نوشته شده
است.
 .02ترجمه :همانا علم منحصر است به سه چيز :آية محكمه ،يا فريضة عادله يا سنت قائمه
(نشانة استوار ،يا واجب راست ،يا سنت پابرجا) و غير از اينها زيادت است.
 .09ترجمه :اى مردم ،ما شما را از يك مرد و يك زن (آدم و حوا) آفريديم؛ بنابراين ،هيچ تيره
و قبيلهاى در آفرينش بر ديگرى برترى ندارد؛ ما شما را بهصورت تيرههاى گوناگون و
قبيلههاى مختلف قرار داديم تا يكديگر را بشناسيد ،نه آنكه به نژادپرستى روى آوريد و به
نژاد و تيره خود افتخار كنيد و هر ملّتى خود را از ديگر ملّتها گرامىتر بداند؛ به يقين
گرامىترين شما نزد خدا با تقواترين شماست .خداست كه معيار برترى انسانها را معين
مىكند؛ زيرا او به حقايق امور دانا و آگاه است.
 .01برخي از اين آيات عبارتاند از :بقره 32 ،12 ،23:و 233؛ آلعمران33:؛ نساء 022 ،33:و
039؛ مائده 13 ،3:و 39؛ اعراف12:؛ يونس 1:و 3؛ هود 00:و 29؛ رعد23:؛ ابراهيم29:؛
كهف 33 ،91:و 013؛ مريم 11:و 31؛ طه 32 ،33:و 002؛ انبيا31:؛ حج 31 ،29 ،01:و 31؛
نور33:؛ فرقان30 ،31:؛ شعرا223:؛ قصص 13:و 31؛ عنكبوت 3 ،3:و 33؛ روم 03:و 13؛
لقمان3:؛ سجده03:؛ سبا 1:و 93؛ فاطر3:؛ ص 21:و 23؛ غافر 11:و 33؛ فصلت3:؛
شوري 29 ،22:و 21؛ جاثيه 20:و 91؛ محمد 2:و 02؛ فتح23:؛ تغابن3:؛ طالق00:؛
انشقاق23:؛ بروج00:؛ تين1:؛ بينه 3:و عصر.9:
 .03متن آيات« :وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّکمُ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَکْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا
أَحَاطَ بهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَاءٍ کاَلْمُهْلِ يَشْوِى الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا
* إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَالً».
به آنان بگو :حق از جانب پروردگار شماست .پس هركه بخواهد ايمان بياورد و هركه
بخواهد كافر شود ،ولى بدانند كه ما براى ستمكاران آتشى آماده كردهايم كه سراپردهاش آنان
را احاطه كرده است ،و اگر يارى بطلبند ،با آبى مانند مس ذوبشده كه چهرهها را
مىگدازد ،به فريادشان مىرسند .بدنوشيدنىاى است آن آب و بدتكيهگاهى است آن آتش
( )23بهيقين ،كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كردهاند ،پاداششان را بهطور كامل
مىدهيم؛ زيرا ما پاداش كسى را كه كار نيكو كند ،تباه نمىكنيم (.)91
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 .01حجرات :01:همة مومنان -چه آنان كه با يكديگر در ستيزند و چه غيرآنان -جز اين نيستند
كه با يكديگر برادرند.
 .03جز اين نيست كه عهدهدار امور شما مؤمنان ،خدا و پيامبر(ص) او و كسانىاند كه ايمان
آوردهاند ،همانان كه نماز برپا مىدارند و در حال ركوع زكات مىدهند.
 .03در بسياري از آيات و روايات ،و نيز مباحث عقلي و اعتقادي ،نوع انتخاب ولي معين
گشته است كه خوانندۀ محترم را به آن منابع ارجاع ميدهيم.
 .03براي تبيين مفهوم امت در جامعة مؤمنين و بررسي تفاوت آن با توده؛ رك .آشنا،0931 ،
ص.210
 .21براي مطالعة بيشتر ،رك .اصول كافي ،ج ،0صص ،13-11باب صفت علماء و اصول كافي،
ج ،0ص ،11باب حق عالم.
 .20اهميت «پيروي آگاهانه» در جامعة مؤمنان ،با بررسي «پيروي ناآگانه» در جامعة غيرمؤمنان
بهتر معلوم ميشود.
 .22و اگر گروهى از مشركان پيمانهاى خود را كه بر آنها سوگند ياد كردهاند ،پس از آنكه بر
آن عهد بستند ،شكستند و دربارۀ دين شما زبان به بدگويى گشودند ،آنان پيشوايان كفر به
شمار مىآيند و شما بايد با پيشوايان كفر پيكار كنيد؛ زيرا آنان را هيچ پيمانى نيست ،باشد
كه از پيمانشكنى دست بردارند.
 .29يهوديان و مسيحيان از آن روى كه بىهيچ قيد و شرطى از عالمان و راهبان خود اطاعت
كردند ،آنها را بهمنزلة پروردگار و معبود خويش شمردند و براى خدا ربوبيتى قائل نشدند.
 .21مردان و زنان منافق همه در داشتن صفات ناپسند و ارتكاب كارهاى ناروا مانند يكديگرند.
 .23امّا مردان و زنان با ايمان بر يكديگر واليت دارند.
 .21تذكر اين نكته نيز الزم است كه طبق عقايد محكم اسالمي ،واليت مؤمنين با خداوند است
كه او اين حق را به پيامبر و سپس امام معصوم(ع) ميدهد« :إِنَّما وَلِيُّکُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذينَ
آمَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّالةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعُونَ»؛ در زمان غيبت امام معصوم(عج) نيز
ولي ،مجتهد جامعالشرايطي است كه با سازوكار اسالمي انتخاب ميشود و نيابت امام غايب
را بر عهده ميگيرد (مصباحيزدي ،0913 ،ص.)031
 .23اين (يارى دادن مؤمنان و كيفر كردن كافران) بدان جهت است كه خدا ولىّ و سرپرست
كسانى است كه ايمان آوردهاند ،ولى كافران را هيچ كمك كار و سرپرستى نيست.
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 .23خداوند سرپرست كسانى است كه ايمان آوردهاند .آنان را از تاريكىها بيرون مىبَرد و
بهسوى روشنايى (شناخت معارف و اطاعت از خدا) هدايت مىكند و كسانى كه كفر
ورزيدهاند ،سرپرستانشان طاغوتهايند كه آنان را از نور (فطرت خداشناسى) به در مىبرند.
 .23و بازگشت همگان بهسوى اوست.
 .91همانا ما راه درست را به او نشان داديم و اوست كه يا سپاس مىگزارد و يا ناسپاسى پيشه
مىكند.
 .90محمد(ص) :كافران از باطل پيروى كرده و مؤمنان از حق -كه از ناحيه پروردگارشان
است -پيروى نمودهاند.
 .92حق پديدار شد و باطل نابود گشت .آرى ،باطل نابودشدنى است.
 .99اين مطلب پس از تجديدنظر در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران اصالح شد و البته با
اعتراضهايي مواجه گرديد .به همين جهت در اينجا به آن اشاره شد تا اشتباه نظرياتي كه
«رسانة خصوصي بدون نظارت ولي جامعة مؤمنان» را ترويج ميكند ،معلوم شود .براي
اطالع بيشتر رك .قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ،اصل .033
 .91و از باديهنشينان مسلمان گروهى هستند كه نه موجب قطعى براى عذابشان هست ،نه
سببى براى آمرزش آنان؛ فرجام كارشان موقوف به فرمان خداست ،يا آنان را عذاب مىكند
و يا با آمرزش خود به آنان روى مىآورد و آنان را مىبخشد ،و خدا دانا و حكيم است و
براساس علم و حكمتش با آنان رفتار خواهد كرد.
 .93با مردم -چه مؤمنان و چه كافران -با خوشزبانى سخن بگوييد.
کتابنامه
قرآن كريم.
آشنا ،حسامالدين (« ،)0933الگوي هنجاري مطلوب براي رسانههاي جديد اسالمي» ،تعامل
دين و ارتباطات ،بشير ،حسن ،تهران :پژوهشكدۀ مطالعات فرهنگي و اجتماعي با همكاري
مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق(ع).
آشنا ،حسامالدين و رضي ،حسين (« ،)0931بازنگري نظريههاي هنجاري رسانهها و ارائة
ديدگاهي اسالمي» ،فصلنامة پژوهشي دانشگاه امام صادق (ع) ،شمارۀ چهارم ،تابستان.
امام خميني ،سيد روح اهلل ( ،)0911اربعين حديث ،قزوين :طه.
پارساپژوه ،سپيده ( ،)0931تحليل مخاطب ،تهران :انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.
جوادي آملي ،عبداهلل ( ،)0931منزلت عقل در هندسة معرفت ديني ،قم :اسراء.
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ديلمي ،احمد ( ،)0933اخالق اسالمي ،قم :معارف.
ساروخاني ،باقر ( ،)0913جامعهشناسي ارتباطات ،تهران :اطالعات.
سيدآبادي ،علياصغر ( ،)0933عبور از مخاطبشناسي سنتي ،تهران :نشر فرهنگها.
شكرخواه ،يونس (« ،)0931مخاطبشناسي ادبيات كودك» ،كتاب ماه كودك و نوجوان ،ش،32
بهمن.
طباطبايي ،عالمه محمدحسين ( ،)0931تفسير الميزان ،ترجمه :موسوى همدانى ،سيد محمد
باقر ،قم :دفتر انتشارات اسالمى جامعهى مدرسين حوزه علميه قم.
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ( ،)0931تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.
قشقاوي ،هادي (« ،)0933آيين دادرسي اسالمي در مورد غير مسلمانان» ،فقه اهل بيت ،ش،13
بهار.
كليني ،محمدبنيعقوب ( ،)0913اصول كافي ،تهران :دارالكتب االسالمية.
محسنيانراد ،مهدي ( ،)0913ارتباطشناسي :ارتباطات انساني (ميانفردي ،گروهي ،گروهي،
جمعي) ،تهران :سروش.
مصباحيزدي ،محمد تقي ( ،)0913حكومت اسالمي و واليت فقيه ،تهران :سازمان تبليغات
اسالمي.
مطهري ،مرتضي (-0933الف) ،آشنايي با علوم اسالمي ،9تهران :صدرا.
مطهري ،مرتضي (-0933ب) ،آزادي معنوي ،تهران :صدرا.
مطهري ،مرتضي ( ،)0913اسالم و مقتضيات زمان ،تهران :صدرا.
معتمدنژاد ،كاظم ( ،)0931روش تحقيق در محتواي مطبوعات ،تهران :دانشكدۀ علوم ارتباط
اجتماعي.
معتمدنژاد ،كاظم ( ،)0939وسايل ارتباط جمعي ،تهران :دانشگاه عالمه طباطبايي.
مكارم شيرازي ،ناصر ( ،)0913زندگي در پرتو اخالق ،قم :نسل جوان.
مككوايل ،دنيس ( ،)0932مخاطبشناسي ،ترجمه دكتر مهدي منتظرقائم ،تهران :وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمي.
ميرسعيدقاضي ،علي ( ،)0930مخاطبشناسي و افكارسنجي در رسانههاي جمعي ،تهران :آن.
نورى ،حسين بن محمد تقى (0113ق) ،مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ،قم :مؤسسه
آلالبيت(ع).
وجداني فخر ،قدرتاهلل ( ،)0931الجواهرالفخرية في شرح الروضة البهية ،قم :سماء قلم.
ويندال ،سون ( ،)0931كاربرد نظريههاي ارتباطات :مقدمهاي بر ارتباطات برنامهريزيشده،
ترجمه :دهقان ،عليرضا ،تهران :مركز مطالعات و تحقيقات رسانهها.
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شخصيتشناسي معاويه در کالم اميرالمؤمنين علي(ع)


حسن بشير

محمد جانيپور



چکيده

آنچه تاکنون در حوزه مطالعات تاریخ اسالم و حوادث دوران حکومت
امیرالمومنین(ع) مطرح شده ،بیشتر تبیین تاریخی حوادث بوده که موجب شده است
بسیاری از جوانب فرهنگی و اجتماعی آنها مغفول مانده و تنها به گزارش شرح
حال از روند وقایع اکتفا شود .به نظر میرسد آنچه امروزه میتواند راهگشای فهم
بسیاری از وقایع آن دوران باشد ،تبیین دیدگاهها و مبانی نظری آن حضرت(ع) از
خالل کالم و گفتار ایشان است؛ زیرا زبان آدمی ،معرّف شخصیت اوست و
بهواسطۀ فهم گفتمان هر شخص و چینش منطقی کلمات او در کنار همدیگر و
تحلیل محتوای آنهاست که میتوان به درکی جامع از دیدگاههای آن فرد دست
یافت و همچنین ،با نگاهی کلی به منطق حاکم بر مجموعۀ باقیمانده از کلمات
ایشان و تحلیل محتوای آنها ،امکان بازسازی یک سامانه کامل و تصویرپردازی از
نگاه آن حضرت(ع) به وجود میآید .به عبارت دیگر ،با تأملی دقیق و چینش
منطقی کلمات و جمالت ،سخنان یا نوشتههای افراد و تحلیل محتوای کیفی آنها
میتوان تا اندازة زیادی به اعماق اندیشههای آنان آگاهی یافت .این مقاله بهدنبال
این است که با بررسی مضامین نامههای مبادلهشده بین حضرت علی(ع) و معاویه
در دوران کوتاه حکومت حضرت(ع) به روش تحلیل محتوا ،به نگاهی جامع در
مورد مبانی سیاسی ،فکری ،عقیدتی و اخالقی معاویه از نگاه حضرت علی(ع)
دست پیدا کنیم.
واژگان کليدی

امیرالمومنین علی(ع) ،نهجالبالغه ،معاویه ،مکاتبات ،تحلیل محتوا
 دانشیار دانشکده فرهنگ و ارتباطات ،دانشگاه امام صادق(ع)

 دانشجوی دکتری قرآن و حدیث دانشکدة الهیات ،دانشگاه امام صادق(ع)

bashir@isu.ac.ir
janipoor@isu.ac.ir
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مقدمه

گرچه بسیاری از پژوهشگران حوزة مطالعات تاریخ اسالم و تاریخ تشیع کوشیدهاند به
بازشناسی وقایع تاریخی دوران حکومت امیرالمؤمنین(ع) و شخصیتشناسی دشمنان
ایشان بپردازند ،لیکن آنچه تاکنون مطرح شده ،بیشتر تبیین تاریخی حوادث همراه با
غلبه نگاه تاریخنگاری به آنها بوده است.
به نظر میرسد آنچه امروزه میتواند راهگشای فهم بسیاری از وقایع آن دوران
باشد ،تبیین دیدگاهها و مبانی نظری آن حضرت(ع) از خالل کالم ایشان است؛ زیرا
بهواسطۀ فهم گفتمان هر شخص و چینش منطقی کلمات او در کنار همدیگر و تحلیل
محتوای آنها ،میتوان تا اندازة زیادی به درکی جامع از دیدگاههای آن فرد در رابطه با
وقایع عصر او دست یافت؛ چنانکه خود حضرت امیرالمؤمنین(ع) نیز بر این مسئله
تأکید دارند« :تَکَلَّمُوا تُعْرَفُوا فَإِنَّ الْمَرْءَ مَخْبُوءٌ تَحْتَ لِسَانِهِ» (نهجالبالغه ،حکمت )293؛
سخن بگویید تا شناخته شوید؛ زیرا انسان در زیر زبان خود پنهان است.
«بنیامیه» که در کالم حضرت(ع) از آنان تعبیر به «قاسطین» شده ،از جمله
مهمترین و اثرگذارترین مخالفان حکومت حق بودهاند که اقدامات آنان ،پیامدها و آثار
اثرگذاری در تاریخ اسالم داشته است و همانطور که حضرت(ع) نیز میفرمایند خطر
آنان ،بیشتر از دیگر جریانهای مخالف حکومت علوی بوده است« :أَلَا وَ إِنَّ أَخْوَفَ الْفِتَنِ
عِنْدِي عَلَيْكُمْ فِتْنَةُ بَنِي أُمَيَّةَ فَإِنَّهَا فِتْنَةٌ عَمْيَاءُ مُظْلِمَةٌ عَمَّتْ خُطَّتُهَا» (همان ،خطبه )92؛ آگاه
باشید! ترسناكترین فتنهها براى شما از نظر من فتنه بنىامیه است ،فتنهاى است کور ،و
ظلمانى که حکومتش همهجا فراگیر شده است.
از هنگام بیعت عمومی مردم با حضرت امیرالمؤمنین(ع) تا اتمام جنگ صفین،
نامههاى متعددى میان امام(ع) و معاویه رد و بدل شده که براساس تحقیقات صورت
گرفته و مطالعۀ کتب تاریخی تعداد آنها به  23نامه میرسد ،درحالیکه سید رضى در
نهجالبالغه تنها  61نامه از امام(ع) به معاویه را نقل کرده است که البته بسیاری از آنها
در حقیقت تلفیقی از یک نامه بوده و در مواردی هم چندین نامه بهصورت واحد در
نهجالبالغه درج شده است .هرچند در این مقاله مجال ذکر کلیه نامههای حضرت(ع) و
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معاویه نیست؛ لکن تا حد امکان سعی شده است نتایج و نکات مهم آنها به تفکیک
مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار بگیرد.
در این میان تالش میشود با بررسی مضامین بهکاررفته در نامههای حضرت
علی(ع) نسبت به معاویه ،به نوعی به کالبدشکافی شخصیت معاویه پرداخته و مبانی
فکری ،عقیدتی و سیاسی او را براساس کالم حضرت تحلیل نماییم.
 .8اهميت پژوهش

در رابطه با کلمات امیرالمؤمنین(ع) و کتاب شریف «نهجالبالغه» سخن بسیار گفته شده
و کتب و مقاالت متعددی نیز نوشته شده است ولیکن تاکنون تحقیقی در زمینۀ تبیین
مبانی و دیدگاههای آن حضرت پیرامون یک واقعه یا شخصیت خاص و از خالل
مکاتبات ایشان با رویکرد تحلیل محتوا و در قالب یک مقاله علمی صورت نپذیرفته
است؛ بهعالوه ،اینکه کلمات و نامههای آن حضرت(ع) خطاب به معاویه و پاسخهای
معاویه به ایشان در کتب مختلف بهصورت پراکنده و در قالب بررسی گزارشهای
تاریخی ذکر شده و از تبیین ساختار کلی این نامهها و کشف مبانی فکری و عقیدتی دو
طرف در رابطه با یکدیگر و همچنین جنگ صفین ،سخنی به میان نیامده است.
نکتۀ مهم این مقاله در این است که برخالف کتب تاریخی و یا شرححالنگاری که
تنها از کلمات حضرت(ع) برای استنادات تاریخی استفاده میکنند ،در پی این است که
از رویکرد تاریخی چشمپوشی کرده و صرفاً به تحلیل محتوای آنچه حضرت علی(ع)
در آن زمان خطاب به معاویه ،شامیان و مسئلۀ جنگ صفین بیان فرمودهاند ،بپردازد و از
خالل آن ،دیدگاهها و مبانی ایشان را استخراج نماید.
همچنین ،ازآنجاکه این کلمات ،نوشتههای یک فرد عادی نبوده و از معصوم(ع)
صادر شده است ،میتوان از تحلیل محتوای آنها به اصول و مبانی دست یافت که
راهگشای حاکمان و حکومت اسالمی در برخورد با حوادثی مشابه باشد؛ زیرا کالم
معصوم(ع) در واقع تبیینکنندة سنت رسول اکرم(ص) و تفسیر قرآن کریم است
(معارف ،6232 ،ص.)92
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بنابراین ،هدف از این تحقیق را میتوان تبیینی کلنگرانه و ساختاری از دیدگاههای
حضرت(ع) و مبانی فکری ایشان در رابطه با شخصیت معاویه و بهطور کل مخالفان
حکومت حق دانست چرا که با تأملی انتزاعی و چینش منطقی کلمات یک فرد در کنار
همدیگر و تحلیل محتوای آنها میتوان به اعماق اندیشههای او آگاهی یافت.
 .2روش پژوهش

با رشد جامعه انسانی و توسعه علوم و تکنولوژی ،انسان به محدودیت روشهای
پژوهش اولیه در علوم اجتماعی و علوم انسانی پی برده و با تأمل بسیار روشهای
نوینی را ابداع کرد تا بتواند در عرصه پژوهشهای شناخت روابط انسانی و فرهنگی از
پایایی و روایی بیشتری برخوردار باشد.
روش پژوهش علمی عبارت است از« :مجموعهای از قواعد ،ابزار و راههای معتبر
و نظامیافته برای بررسی واقعیتها ،کشف مجهوالت و دستیابی به راه حل مشکالت»
(عزتی ،6231 ،ص.)611
یکی از مهمترین روشهای شناسایی و جمعآوری دادهها (اطالعات) که با توجه
به موضوع ،شرایط و هدف این تحقیق کاربرد بیشتری برای محققان داشته است ،روش
بررسی اسناد است که از طریق اسناد مکتوب نظیر انتشارات عمومی ،نسخههای
محدود ،اسناد کمیاب و نقشهها ،و اسناد غیرمکتوب نظیر عکسها ،فیلمها ،آثار هنری به
جامانده از گذشتگان صورت میگیرد (کریپندورف ،6233 ،ص.)23
در این پژوهش که بهدنبال پاسخگویی به نتایج اصلی و نهفته برخاسته از مکاتبات

امیرالمؤمنین(ع) و معاویه است ،از روش «تحلیل محتوا» 6استفاده شده که روشی

پژوهشی و علمی برای تفسیر «متن» 3است که تشریح میگردد.

لورنس باردن در کتاب خود با عنوان «تحلیل محتوا» اشاره میکند که «تحلیل
محتوا در حقیقت فن پژوهش عینی ،اصولی و کمّی بهمنظور تفسیر و تحلیل محتواست
و تفکر بنیادی تحلیل محتوا عبارت است از :قرار دادن اجزای یک متن (کلمات،
جمالت ،بندها و مانند آن برحسب واحدهایی که انتخاب میشوند) در مقوالتی که از
پیش تعیینشدهاند» (باردن ،6233 ،ص.)39
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در حقیقت ،تحلیل محتوا در رابطه با متنی معنی پیدا میکند که آن متن برای انتقال
پیام و مفاهیمی نوشته شده باشد و دارای ماهیتی مشخص باشد؛ لذا تحلیل محتوا در
مورد کلمات عامیانهای که دارای مفاهیم ساده بدیهی و مشخصی هستند ،به کار
نمیرود .پیامهایی که توسط متن منتقل میشود ،میتواند دارای معانی مختلفی باشد؛ لذا
بهواسطۀ تحلیل محتوا باید معنای اصلی آن پیام را بازشناخت .روش بازشناسی و تحلیل
این پیامها بهصورت نظاممند بوده و از قوانین و دستورات مشخصی تبعیت میکنند ،لذا
آشنا شدن با روش تحلیل محتوا نیز ضروری است (هولستی ،6232 ،ص.)31
«تحلیل محتوا روشی بسیار تجربی است که به نوع گفتاری که بررسی میگردد و
نوع تفسیری که مورد نظر است ،بستگی دارد .از تحلیل محتوا بهجز چند الگوی پایهای
که آنهم بعضی اوقات بهسختی قابل جابهجا کردن است ،چیزی وجود ندارد و باید
متناسب با هر زمینه و هدفی که تحقیق در آن صورت میگیرد ،هر دفعه یا تقریباً تمام
دفعات ابداع شود .به عبارتی دیگر ،تحلیل محتوا مجموعهای از فنون تحلیل ارتباطات
است و یک وسیله نیست بلکه گسترهای از ابزارهاست که در حوزههای وسیعی قابل
انطباق است» (باردن ،6233 ،ص.)23
زمینههای اصلی کاربرد این روش عبارتاند از :شناخت موضوع و جوانب آن،
شناسایی نظریهها ،شناسایی مطالعات و تحقیقات پیشین در این زمینه ،جمعآوری
اطالعات و انتخاب و تدوین الگوی تحلیلی (عزتی ،6231 ،صص.)362-363
تحلیل محتوا باید پیشبینیکننده چیزی باشد که اساساً قابل مشاهده است و به
تصمیمگیری و مفهومسازی آن بخش از واقعیت که به تحلیل گذاشته شده است ،کمک
کند لذا هر تحلیل محتوایی باید در رابطه با محتوای خاص خودش انجام شود و
برحسب آن توجیه شود .همچنین ،تمام نظریههای مربوط به معنا ،از جمله نظریههای
نمادین در رابطه با تحلیل محتوا هستند (کریپندورف ،6233 ،ص.)33
به عبارتی دیگر ،تحلیل محتوا روشی است که بهمنظور «دستیابی به ویژگیهای
مختلف پیام ،دیدگاهها و اندیشههای صادرکنندة پیام ،علل صدور و آثار پیام ،برای
تجزیه و تحلیل عینی و منتظمِ پیامهای مختلفی که از طریق گوناگون مبادله میشود ،به
کار میرود .تحلیل محتوای متن تاریخچه بسیار قدیمی دارد .با استفاده از این روش
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برای اولینبار کتب و متون مذهبی را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدادند .در سال
6933م مجموعه اشعار شاعری ناشناس تحت عنوان سرودهای صهیون بررسی
میگردد؛ زیرا از پاالیش دولتی مصون بوده و منجر به تضعیف روحانیت ارتدوکس
کلیسای دولتی میشود .اهمیت این تحلیل بر سر خطرناك بودن یا نبودن مضمون این
اشعار است .از این جهت تحلیلی از مضامین مختلف مذهبی ،ارزش و کیفیت پیدایش
مطلوب یا نامطلوب بودن و همینطور پیچیدگی سبک آنها انجام شد» (فیروزان،
 ،6213ص.)3
بهتدریج تحلیل محتوا بهصورت یک روش تحقیقی درآمد و با آغاز قرن 33م.
پژوهشگران زیادی به این روش روی آوردند؛ از جمله مطالعات گستردهای در مورد
رسانههای گروهی در جنگ جهانی دوم انجام گرفت .شایعات ،رسواییهای مالی ،نوع
فرهنگ و سیاست داخلی یک کشور و مسائل دیگری که در رسانههای جمعی بازتاب
دارد ،زمینۀ تحقیق دانشمندان و پژوهشگران علوم ارتباطات را از آغاز قرن  33به بعد به
خود اختصاص داده است (همان ،ص.)3
گوناگونی کاربرد تحلیل محتوا خواه از لحاظ نوع رسانه ،مانند روزنامه ،کتاب،
خطبه ،سرود ،فیلم و غیره و خواه از لحاظ موضوع پژوهش ،همچون نظرها ،ارزشها،
سبکها ،تشخیصها و غیره و خواه از لحاظ زمینههای علمی ،چون جامعهشناسی،
مردمشناسی ،روانشناسی ،روانپزشکی ،سیاست ،ادبیات و غیره بسیار است؛ اما بهترین
روش برای نشان دادن مناسبترین کاربرد تحلیل محتوا ،مقایسه این روش با دیگر
روشهای تحقیق در علوم اجتماعی است (چوبینه ،6233 ،ص.)31
السول ،عمدهترین کاربرد تحلیل محتوا را ،مطالعه ارتباطات بهمنظور پاسخ دادن
به این سؤال قدیمی تحقیق در ارتباطات میداند که «چه کسی؟ چه چیزی را؟ به چه
کسی؟ چرا؟ چگونه؟ و با چه تأثیری؟ میگوید» (باردن ،6233 ،ص.)26
 .8-2چگونگي اجرای روش پژوهش

پس از مطالعه انواع فنون روش تحلیل محتوا که در منابع مختلف پیرامون آن بحث شده
است ،در نهایت فن تحلیل محتوای مضمونی براساس واحد جمالت و بهصورت کمّی
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و بر مبنای کلمات کلیدی و کلیدواژگان اصلی و فرعی بهعنوان روش تحقیق برای این
مقاله انتخاب شد .به عبارت دیگر ،ابتدا با نگاه به کلید واژگان کلیدی هر نامه ،مفاهیم
اولیه تشکیلدهنده مضامین و نقاط متمرکز استخراج میشوند که هم بیانگر کلیت
فضای حاکم بر مکتوبات ،و هم راهنمای چگونگی انتخاب گزارههاست.
در مرحله دوم ،با درج نامهها در جداول تحلیل محتوا به استخراج جهتگیریها و
نقاط متمرکز هر کدام از جمالت تقطیع شده پرداختهایم که از رهاورد آن بالغ بر 133
مضمون استخراج شده است .فرایند تبدیل جمالت به گزارهها و مضامین و استخراج
جهتگیریها و نقاط متمرکز هر متن و چگونگی یافتن مقوالت و نتایج حاصل که
همان روش تحلیل محتوای این مقاله ،به شرح ذیل است:
 .6شمارش کلمات هرکدام از نامههای طرفین و درج در جداول مخصوص؛
 .3یافتن کلمات اصلی هر نامه و فراوانی آنها براساس کلیدواژگان مشخص .الزم
به ذکر است که در ابتدا همۀ نامهها مطالعه شده و سپس بر آن اساس کلید واژگانی
برای یافتن کلمات کلیدی نامهها انتخاب شده است.
 .2تجزیه کامل عناصر تشکیلدهندة جمله و تقطیع جمالت در جداول به همراه
ترجمه .منظور از جمله ،عبارتی خبری است که دارای معنی کامل و تمام است و
بهصورت مستقل مفهومی واحد را بیان میکند.
 .1یافتن ارتباط میان عناصر جزئی جمله جهت یافتن موضوع اصلی و جهتگیری
آن .منظور از عناصر جزئی همان موضوعات فرعی مطرحشده در نامه میباشند که
هرچند بهصورت مستقل بهصورت جمله محسوب نمیشوند ولیکن تشکیلدهنده
مفهوم جمله هستند.
 .3تبدیل عناصر مرتبط در یک جمله به گزارهها و مضامین جهت یافتن موضوعات
فرعی و نقاط متمرکز متن.
 .1طرح سؤاالت و نکات قابل توجه متن در یادداشت نظری تحقیق؛ منظور
تحلیلهای توصیفی است که هرچند در قالب جداول تحلیل محتوا نمیگنجد ولیکن در
هنگام نتیجهگیری استفاده میشوند.
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 .3بررسی مجدد کلیه جمالت و مضامین آنها بهمنظور یافتن جهتگیری و عنوان
کلی نامه.
 .3مقولهبندی مضامین و موضوعات فرعی مشترك در نامهها.
 .9تحلیل توصیفی نامهها براساس نتایج حاصل از تحلیلهای کمّی در قالب جداول
و نمودار.
 .63مدلسازی و ارائۀ نظریه براساس نتایج تحقیق.
در حقیقت ،این امور دهگانه ،روش تحقیق و عملکرد محققان در این مقاله را
نشان میدهد که در ابتدای کار و پس از مطالعه روش تحقیق بهاجمال مشخص شده و
در طول تحقیق نیز بهتفصیل تبیین شده است.
همچنین ،منظور از محتوا نیز متون سازمانیافته و اندوختهشده مربوط به یک
موضوع واحد است که گروهی از حقایق ،مفاهیم ،تعمیمها ،اصول و نظریههای مشابه را
شامل میشود (چوبینه ،6233 ،ص.)13
در این تحقیق ،محتوا به معنای متون نوشتاری و مکتوباتی است که میان حضرت
امیرالمؤمنین(ع) و معاویه از ابتدای بیعت عمومی مردم با حضرت و آغاز حکومت
ایشان در سال  21هـ.ق تا پایان جنگ صفین و درخواست حضرت(ع) برای آزادی
اسرای جنگی ،نوشته و مبادله شده است و اکنون نیز در منابع تاریخی موجود است.
 .2-2جداول تحليل محتوا

همانطور که میدانیم ،روش بازشناسی و تحلیل محتوای متون ،بهصورت نظاممند است
و از قوانین و دستورات مشخصی تبعیت میکند؛ لذا آشنا شدن با این فنون در روش
تحلیل محتوا بسیار ضروری است (دانایی فرد و همکاران ،6232 ،ص .)29در این
قسمت عناوین درجشده در جداول تحلیل محتوا برای تبیین بیشتر روش تحقیق با
توضیحاتی عینی تعریف میشود.
 .8-2-2محتوا

منظور از محتوا در این جداول ،متون سازمانیافته و اندوختهشده مربوط به یک موضوع
واحد است که گروهی از حقایق ،مفاهیم ،تعمیمها ،اصول و نظریههای مشابه را شامل
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میشود (داناییفرد ،6232 ،ص .)12در این تحقیق محتوا به معنای متون نوشتاری و
مکتوباتی است که میان حضرت امیر(ع) و معاویه از ابتدای بیعت عمومی مردم با
حضرت(ع) و آغاز حکومت ایشان در سال  21هـ.ق تا پایان جنگ صفین و درخواست
حضرت برای آزادی اسرای جنگی ،نوشته و مبادله شده است و اکنون نیز در منابع
تاریخی موجود است.
 .2-2-2جهتگيری محتوا

تعیین «جهتگیری» 2محتوا و استخراج موضوعات اصلی عبارت است از عمل
طبقهبندی عناصر سازنده یک مجموعه از طریق تشخیص تفاوتهای آنها و سپس
گروهبندی دوباره براساس معیارهای تعیینشده قبلی برحسب نوع و شباهت عناصر .از
طرفی برای اینکه این موضوعات تعیینشده معتبر و قابل استناد باشد ،الزم است از
قواعد و اصولی تبعیت کنند و بر مبنای آنها استخراج و تنظیم شوند .لزوم رعایت این
قواعد موجب میشود تا حد امکان مراحل بعدی و نتایج حاصل از تحقیق از روایی و
پایایی باالیی برخوردار باشد .بر طبق این قواعد موضوعات اصلی باید دارای
ویژگیهای زیر باشند:


متناسب با محتوای ارائهشده است و روح کلی آن محتوا و یا گروه محتوایی را

بیان کند.


جامع باشند؛ یعنی در انتخاب موضوع باید تمام متن مورد استفاده قرار گیرد و

نهتنها بخش خاصی از آن.


موضوعات انتخابی باید منطبق با هدف و نوع محتوا باشند.



موضوعات انتخابی باید عناوین کلی باشند و تا حد امکان بهاختصار و عام

بیان شوند (باردن ،6233 ،ص.)23
 .5-2-2نقاط تمرکز محتوا

«نقاط تمرکز» متن 1یا مضامین در حقیقت موضوعاتی هستند که محقق به کمک آنها
تصورات اجتماعی یا قضاوتهای گویندگان را بر مبنای تحلیل پارهای از عناصر
تشکیلدهنده متن آشکار میکند .در واقع ،فرض ما بر این است که همبستگیهای
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مضامین ،اطالعاتی دربارة ساختارهای ذهنی و ایدئولوژیکی یا افکار و ایدهها و
دیدگاههای پنهان گوینده را در اختیار محقق قرار میدهد (زکی ،6233 ،ص.)36
چینش نقاط تمرکز استخراجشده از متن ،سعی میکند تا نظم نهفته در محتوا را
آشکار کند و یا به کمک مدلی انتزاعی که محقق آن را ساخته است ،به گفتار ،ساخت
داده و آن را قابل فهم کند (کیوی و کامپنهود ،6236 ،ص.)333-333
در استخراج و تعیین موضوعات فرعی باید نکات زیر را مدنظر داشت:


دقیق و با رعایت کلیه نکات بیانشده در متن باشند؛ بدین معنا که در انتخاب

موضوعات فرعی باید بهگونهای عمل شود که در صورت نبود متن ،هر خوانندهای
بتواند از ترکیب آن موضوعات ،به محتوای متن اصلی دسترسی پیدا کرده و حتی بتواند
آن متن را بازسازی نماید.


همگن و یکپارچه باشند؛ بدین معنا که همدیگر را از لحاظ معنایی تکمیل کنند

و از لحاظ ساختاری نیز جمله خبری یا انشایی باشند.


انحصاری باشند ،لذا یک عنصر محتوا نمیتواند در دو مقوله بهاتفاق به کار رود.



عینی باشند ،یعنی تحلیلگران مختلف باید همگی به یک برداشت و نتیجه واحد

برسند .رعایت این نکته موجب میشود که فن تحلیل محتوا از برداشتهای شخصی و
فردی فاصله گرفته و هرچه بیشتر براساس مالكها و ضوابط علمی مسیر خود را طی
کند (زکی ،6233 ،ص.)36
 .4-2-2کدگذاری محتوا

«کدگذاری» 3در تحلیل محتوا براساس تعریف مفهومی و تعریف عملیاتی متغیرها
صورت میگیرد .برای مثال ،در فن تحلیل محتوای به کار گرفتهشده در تحقیق حاضر
به این دلیل که در استخراج نتایج و مدلهای نهایی الزم است منابع و دادههای
استفادهشده برای ساخت آن مدل بیان شود ،لذا این کدگذاری برای موضوعات فرعی
انجام شده و در حقیقت ،بیانگر مسیر طی شده برای رسیدن به نتیجه و منبع آن هستند
(هولستی ،6232 ،ص.)13
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در کدگذاری جداول تحلیل محتوای این مقاله بهگونهای عمل شده است که در هر
مرحله از مسیر تحلیل محتوا ،با نگاهی اجمالی به کدهای شناسه هر موضوع ،میتوان به
سند و منبع آن دست یافت .حرف

A

در این کدگذاری بیانگر مکتوبات حضرت

علی(ع) و حرف  Mبیانگر مکتوبات معاویه است .دو عدد وسط نیز شماره نامه و عدد
سمت راست هر کد نیز شماره موضوع فرعی استخراجشده از محتوای کالم است.
 .5تحليل محتوای کمّي مکاتبات

همانطور که گفته شد ،بهمنظور دستیابی به شخصیت واقعی معاویه از دید حضرت
علی(ع) ،الزم است ابتدا با بررسی فراوانی کلمات و پرداختن به کلید واژگان اصلی و
فرعی نامهها ،به تحلیل محتوای کلمات و نتایج حاصل از آنها و سپس ،به تحلیل
محتوای جمالت و موضوعات اصلی و فرعی استخراجشده از آنها پرداخت.
به همین منظور پیش از ورود به مباحث آماری ،جداول و نمودارهای حاصل از
آن ،ذکر این نکته ضروری است که میدانیم کمّیت ،کاشف از اهمیت نیست ،اما
میتواند رویکردهای مهم یک موضوع را تبیین نماید؛ برای مثال ،آنچه در کالم حضرت
علی(ع) خطاب به معاویه بسیار مشاهده میشود ،توصیه حضرت مبنی بر ترك دنیا و
دنیاگرایی و طمع نسبت به مطامع دنیوی است .این مطلب میتواند ما را به این نتیجه
رهنمون سازد که حضرت علی(ع) ،یکی از مشکالت اساسی معاویه را دنیاپرستی او
میداند که حضرت نیز در بخشی از کالم خود بدان بهصراحت اشاره میکنند.
اکنون جای این سؤال است که اگر به دالیل مختلفی آن متن و نامهای که حضرت
بهصراحت مشکل بزرگ معاویه را دنیاپرستی وی میداند ،در دسترس نبود ،از چه طرق
دیگری این امکان وجود داشت که به تحلیل درستی از شخصیت معاویه از دیدگاه
امیرالمؤمنین(ع) دست یافت؟
بدون شک باید گفت تأکید بر یک مطلب و تکرار آن به دفعات میتواند خود
بیانگر این باشد که این موضوع برای گوینده کالم بسیار مهم است و گوینده سعی دارد
به انحاء مختلف اهمیت این موضوع را بیان کند.
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در این رابطه باید گفت که با پیشفرض قرار دادن اینکه حضرت علی(ع) از جمله
فصحا و ادبای عصر خود بوده و کلمات ایشان بهترین مدعا بر این مطلب است ،لذا از
اطاله کالم و زیادهگویی پرهیز کرده و با کلماتی مختصر و کوتاه و درعینحال ،بلیغ،
دریایی از معانی را برای مخاطب خود گشودهاند؛ چنانکه خود حضرت(ع) نیز در یکی
از نامههای خود به معاویه اشاره میکنند« :فَإِنَ فِي القُولِ سِعَةٌ وَلَنً يُعَذِرً مِثًلَكَ فِيًما طَمَّحَ
إِلَيًهِ الًرِجًالَ» (ابن قتیبه ،6233 ،ج ،6ص)636؛ در سخن من چنان آزاداندیشى است که
مردانى همانند تو توانایى رسیدن به آن را ندارند و تو توانایی مجادله کالمی با فصیحی
همچون من را نداری.
بنابراین ،باید گفت که آنچه در این مقاله و در قالب جداول و نمودارهای کمّی
بیان شده است ،میتواند بیانگر میزان اهمیت آن موضوع برای گوینده کالم باشد که
بهتناسب شرایط و مخاطب بیان شده است .ازاینرو ،نتیجهگیری براساس باالترین
فراوانی ،امری بسیار ساده و درعینحال ،دقیق خواهد بود.
 .8-5مقايسه فراواني کلمات

از جمله نکات بسیار قابل توجه و مهمی که از خالل تحلیل محتوای کمّی مکاتبات
میان حضرت علی(ع) و معاویه حاصل شد ،کثرت فراوانی کلمات حضرت(ع) در
مکاتباتشان با معاویه است که این رقم حدود  2برابر بیشتر از کلمات معاویه است .این
مطلب نشان میدهد که حضرت(ع) بر این جریان نامهنگاری و هدایت معاویه تأکید
بیشتری داشته و وقت بیشتری را نیز صرف این امر مهم کردهاند.
فراوانی کلمات امیرالمؤمنین(ع) در حدود  %31و فراوانی کلمات معاویه در حدود
 %31است .این مطلب نشان میدهد چه میزان حضرت(ع) به امر نامهنگاری اهتمام
داشتند و علیرغم مشکالت و مسائل فراوان در دوران کوتاه حکومت خود ،نهتنها برای
معاویه بلکه برای بسیاری از حاکمان منصوب از طرف عثمان و همچنین والیانی که
خود برای شهرها تعیین میکردند ،نامههای مفصلی نوشتهاند که همه ،بیانگر نوع نگاه
آیندهنگرانه حضرت(ع) است.
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نکته قابل ذکر اینکه بهمنظور تعیین کلید واژگان اصلی برای شمارش و درج در
جداول مربوط ،در مرحله اول با تعیین مجموعهای از کلیدواژگان فرعی بهکاررفته در
متن نامهها ،یکی از مهمترین و اصلیترین آنها بهعنوان کلیدواژه اصلی انتخاب و مورد
شمارش قرار گرفته که مالك در شمارش این کلمات ،ذکر صریح آنها در متن و به
عبارت دیگر« ،نص» بوده است.
همچنین ،ممکن است در نگاه اول برای خواننده این اشتباه پیش آید که چه
ارتباطی بین برخی از کلمات کلیدواژگان فرعی و اصلی وجود دارد؛ برای مثال ،در
جدول زیر کلماتی همچون امامت و حکومت در زیر واژه بیعت درج شدهاند ،هرچند
که در حوزه مباحث کالمی و اعتقادی ارتباطی با همدیگر ندارند ،درحالیکه در متن و
بافت نامهها ،این کلمات کامالً در ارتباط با همدیگر هستند؛ برای نمونه ،در جدول
شماره ( )6کلیدواژگان انتخابی بیان شده است.
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جدول  .8فراواني کليدواژگان
رديف

.6

بیعت

.2

خلفا

.3

جامعه
اسالمی

.3

مخالفین
حکومت

.9

پیامبر اسالم

خالفت ،امامت،
حکومت

رديف

کليدواژگان
اصلي

کليدواژگان
فرعي

کليدواژگان
اصلي

.3

بنیهاشم

ابابکر ،عمر،
عثمان ،خلیفه،

کليدواژگان فرعي

بنیهاشم ،اهل بیت،
خاندان پیامبر
قتل عثمان ،قاتالن

.1

قتل عثمان

خلفا

عثمان ،محاکمه
قاتالن عثمان

شوری،
مهاجران و
انصار ،راه
مؤمنان ،اهل
حجاز و شام،
مردم ،قریش

.1

قرآن

خروج از بیعت،
طلحه ،زبیر،
عایشه،
پیمانشکنان،
جنگ ،جنگ

.3

بنیامیه

قرآن ،آیات قرآن،
کتاب خدا

بنیامیه ،طلقا،
خاندان معاویه ،پدر
و مادر معاویه

جمل
نام پیامبر(ص)،

.66

مباحث
اخالقی

سنت پیامبر،
مبین احکام دین

.63

دنیا و آخرت،
تقوا ،زهد،
پرهیز از
دنیاطلبی ،حسد،
شیطان

.63

نام معاویه

مباحث
اعتقادی

نام و لقبهای
معاویه

دین ،اسالم ،ایمان و
کفر ،حق و باطل،
رضایت الهی
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 .4تحليل محتوای کيفي و استخراج مقولهها

در این قسمت با ذکر مضامین و یا به عبارتی ،همان موضوعات فرعی که حضرت
علی(ع) و معاویه در خالل نامههای خود در رابطه با موضوعات واحد مطرح کردهاند،
سعی میگردد به یک مقولهبندی از آنها دست یافت که این مقولهبندی میتواند کمک
بسیار بزرگی برای ساخت مدلهای نهایی در رابطه با هرکدام از موضوعات مطرحشده
باشد .الزم به ذکر است که این مقوالت با رویکرد مدلسازی استخراج شده و باید
دارای ویژگیها و معیارهای خاصی باشند.
همچنین ،الزم به ذکر است که در این قسمت ،تنها به ذکر مقوله نصایح
حضرت علی(ع) به معاویه پرداخته شده است؛ زیرا این مبحث در ادامه به جهت تبیین
ماهیت کلی این مکاتبات ،نقش و کارکرد ویژهای برای دست یافتن به نتایج اصلی این
تحقیق دارد.
در واقع ،علت پرداختن به مقوله نصایح این است که اوالً این مقوله بیشترین
فراوانی را در کالم حضرت امیر(ع) داشته که خود این امر نشاندهندة تأکید زیاد
حضرت(ع) بر این موضوع است و ثانیاً ،به این دلیل که در جداول تحلیل محتوا بهکلی
همۀ نصایح تحت یک عنوان واحد درج شدهاند و به ابعاد مختلف آن پرداخته نشده
است و ثالثاً ،اینکه حضرت(ع) بهترین راه کار و پاسخ در برابر یاوهگوییها و
سرکشیهای معاویه را نصیحت به وی دانستهاند ،لذا شایسته است در این بخش بیشتر
به آن پرداخته شود و ابعاد پنهان و مختلف آن شناسایی گردد.
جدول شماره  3مقولهبندی نصایح حضرت(ع) به معاویه را که از خالل جداول
تحلیل محتوای اولیه مکاتبات استخراج شده است ،بیان میکند:
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جدول شماره  .2نصايح مطرحشده در کالم حضرت علي(ع)
رديف

.6

.3

.2

نقاط تمرکز

توصیه به معاویه برای عبادت
خداوند
پرهیز دادن معاویه از سخنان
بیهوده و هزل
توصیه به معاویه برای مطالعه
زندگی پیشینیان و سرگذشت آنان

مقولهها

کد شناسه

 A-04-6؛ A-17-6

 A-04-2؛  A-04-7؛  A-04-8؛

A-

 04-9؛  A-10-31؛  A-10-33؛

A-

 10-35؛

A-10-34

 A-08-2؛

A-08-31

 A-08-1؛  A-08-3؛  A-08-4؛

A-

 08-5؛  A-08-6؛  A-08-13؛

A-

.1

توصیه به معاویه برای پرهیز از
دنیاگرایی

 A-08-17؛  A-08-18؛  A-08-23؛
 A-09-13؛  A-09-16؛  A-09-31؛
 A-09-32؛  A-09-1؛  A-09-2؛
 A-09-4؛  A-09-3؛  A-17-6؛

A-

 17-7؛  A-17-15؛  A-17-16؛

A-

 18-3؛  A-18-14؛
.3

.1

توصیه به معاویه برای ترك
پیروی از هوا و هوس و شیطان

A-18-17

 A-08-19؛  A-08-22؛  A-08-32؛
 A-09-12؛  A-15-7؛  A-17-14؛
 A-18-13؛

A-18-15

توصیه به معاویه برای تقوا و

 A-09-9؛  A-09-10؛  A-09-11؛

خداترسی

 A-08-21؛  A-08-20؛  A-09-14؛

نصایح اخالقی

 08-14؛  A-08-15؛  A-08-16؛
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رديف

کد شناسه

نقاط تمرکز

 A-09-29؛  A-09-30؛
.3
.3

توصیه به معاویه برای ترس از

واقعی و باطلگرایی اوست

مقولهها

A-10-26

A-18-16

معاد و مرگ
مشکل اصلی معاویه عدم ایمان
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 A-08-69؛  A-17-5؛

A-17-4

حضرت معتقد است معاویه حق
.9

را میداند ،لکن آن را کتمان

 A-10-30؛

A-10-28

میکند
توصیه به معاویه برای عدم

توصیه به معاویه برای ایمان به
.66

خداوند و پیامبر و کتاب آسمانی
و والیت اهل بیت(ع) از فرزندان
ابراهیم(ع)

.63

توصیه به معاویه برای پرهیز از
ستم و باطلگرایی

 A-13-192؛  A-13-194؛

A-13-

 193؛  A-13-199؛  A-13-204؛
 A-13-205؛  A-13-214؛

نصایح اعتقادی

 .63اختالط حق و باطل برای فریب
مردم

 A-10-27؛

A-10-32

A-10-

38

 A-17-2؛

A-17-3

نقض پیمان معاویه ،موجب حبط
.62

اعمال وی است

؛

A-13-196

و حکومتی

با مسلمانان و حفظ اتحاد ملت

 A-08-25؛  A-10-42؛

A-13-195

نصایح سیاسی

توصیه به معاویه برای همراهی
.61

A-13-200
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رديف

نقاط تمرکز

تهدید معاویه به جنگ در صورت
.63

دشمنی با حضرت(ع) و عدم
بیعت

مقولهها

کد شناسه

 A-05-25؛  A-05-26؛  A-08-24؛
 A-10-37؛

A-10-41

پرهیز دادن معاویه از توجه به
.61

امکانات و سپاهیان ،خدعه،

 A-04-1؛

A-05-31

نیرنگ و فریب افکار عمومی
نصیحت به معاویه که جایگاه
.63

خودش را در مورد خالفت

 A-08-7؛

A-10-19

مسلمانان بداند
.63
.69

معاویه شایسته خالفت نیست
عقل به برتری خاندان بنیهاشم
بر خاندان بنیامیه حکم میکند

 A-08-8؛  A-08-9؛  A-08-10؛
A-10-22

 A-10-10؛

A-10-21

توجه به کتاب خدا و سنت
 .33پیامبر(ص) شایستگی حضرت(ع)
را اثبات میکند
.36
.33
.32
.31

توصیه به معاویه برای پرهیز از
جنگطلبی
جنگ با مخالفان مؤمنان یک
دستور الهی است
توصیه به معاویه برای ترك
خونخواهی عثمان
توصیه به معاویه برای آزادی اسرا

A-10-40

A-10-39

 A-05-27؛  A-10-45؛
 A-15-8؛

A-18-21

A-17-8

A-18-20
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رديف

.33

نقاط تمرکز

علت دشمنی معاویه ،حسادت او
به اهل بیت(ع) است

کد شناسه

 A-13-197؛

A-13-203

هیچگونه برتری ندارند
توصیه به معاویه برای ترك
 .33دشمنی و پذیرفتن حق حاکمیت
اهل بیت

 A-13-213؛

A-13-206

اطاعت از انبیاء الهی و فرزندان
.33

ایشان (اهل بیت) بر همگان

 A-13-207؛

A-13-208

واجب است
.39
.23

.22

پذیرش بیعت با حضرت(ع)

 A-10-43؛  A-05-24؛  A-10-44؛

موجب رستگاری و سعادت است

A-10-46

نصیحت به معاویه تنها بهدلیل

A-09-6

رسالت شرعی حضرت(ع) است
نصایح حضرت(ع) به معاویه یک

A-09-7

آگاهی حضرت(ع) به عدم

A-09-8

امانت الهی است که باید ادا شود
پذیرش نصایح توسط معاویه

 .21حضرت(ع) علت تأخیر در جنگ

A-08-68

کردن معاویه

.23

بهدلیل منافع شخصی بوده است

علت تأکید حضرت بر نصیحت

.26

اسالم آوردن و کفر معاویه هر دو

 A-13-201؛

A-13-202

توصیه به ترك حسادت و دشمنی با اهل بیت پیامبر

.31

به کسانی (خلفا) است که

مقولهها

A-13-198

معاویه بهدلیل حسادت به اهل
بیت(ع) ،بهدنبال برتری بخشیدن

833
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رديف

نقاط تمرکز

مقولهها

کد شناسه

را امید به ایمان آوردن و اصالح
معاویه میداند
.23
.21

خواسته حضرت(ع) برای معاویه
سالمت و عافیت است
پیشبینی حضرت(ع) از آینده
نگونبخت معاویه

A-05-23

 A-08-33؛  A-09-5؛

A-09-15

همانطور که مشاهده میشود ،حضرت امیر(ع) نصایح متعددی به معاویه داشتهاند،
لیکن با نگاهی اجمالی به جدول استنادات این نصایح و همچنین ،نمودار شماره ()3
این مطلب مشخص میشود که آنچه برای حضرت بسیار مهم بوده است ،مسئلۀ نصایح
اخالقی بوده و تقریباً  %13از نصایح حضرت(ع) را به خود اختصاص داده است.

نمودار شماره  .8نصايح مطرحشده در کالم حضرت علي(ع)

دقت در این مسئله محقق را بر آن داشت تا بیشتر در رابطه با شخصیت معاویه در
کالم حضرت امیر(ع) مطالعه کرده و براساس آنچه حضرت از معاویه بیان داشتهاند ،به
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نوعی کالبدشکافی شخصیت معاویه بپردازد که نتیجۀ آن ،نتایج شخصیتشناسی معاویه
است که به همین مناسبت بدان پرداخته میشود.
حضرت علی(ع) در خالل مباحث و مکتوبات خود با معاویه ،به دو بخش مهم
توجه ویژه داشته و این دو بخش را با تمامی جزئیات و توضیحات در کالم خود بیان
کردهاند که شاید بتوان گفت آنچه برای قضاوت آیندگان در رابطه با یک حادثۀ
تاریخی ،مهم و عبرتآموز است ،همین دو بخش است که حضرت(ع) در کالم خود
بیان کردهاند:

• ریشهها و علل شکلگیری حادثه؛

• شخصیت فرماندهان و رهبران حادثه.
به همین منظور در این قسمت از مباحث بهدنبال این هستیم که با تحلیلی کیفی از
آنچه تاکنون بهصورت کمّی انجام شده است ،به این سؤاالت پاسخ داده شود که
حضرت ریشهها و علل اصلی وقوع این اختالف و حادثه را در چه عواملی میدانسته و
شخصیت معاویه را بهعنوان قطب فکری مخالفان حکومت چگونه توصیف و تحلیل
کردهاند؟
براساس آنچه به نظر میرسد حضرت امیر(ع) ،ریشههای اصلی شکلگیری جنگ
صفین را که در حقیقت ناشی از مخالفت معاویه با حضرت علی(ع) است ،سه عامل
اساسی میدانند که بهترتیب عبارتاند از:


اعتقادات نادرست و عدم ایمان واقعی معاویه به خداوند ،پیامبر(ص) و اهل

بیت(ع)؛


حکومتخواهی؛



و طمع و دنیاپرستی معاویه؛

که موجب شده با اهل بیت پیامبر(ص) و مقام ایشان به حسادت برخیزد و تمام
تالش خود را برای ابقای در حکومت شام و در دست داشتن اموال بیتالمال مسلمین
داشته باشد.
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 .3شخصيت معاويه در کالم حضرت علي(ع)

طی حکومت چندساله حضرت علی(ع) تمامی دشمنان اسالم نقاب از چهره کریه
خویش افکندند و با تمام توان رویاروی آیینه حق و حقیقت و وصی به حق رسول
اهلل(ص) ایستادند .ناکثین با به وجود آوردن جنگ جمل ،قاسطین با نبرد صفین و
مارقین در جنگ نهروان همه کینهها ،حسدها ،دنیاطلبیها و کجفهمیها را آشکار
نمودند.
واقعه صفین با فاصلۀ کوتاهی از جنگ جمل در سال 23ق .اتفاق افتاد و گروههای
زیادی در آن شرکت داشتند؛ از جمله اشرافی که در زمان خلیفه سوم اموال زیادی
بهناحق تصاحب نموده بودند ،از ترس اینکه حضرت(ع) آنها را به بیتالمال برگرداند،
با معاویه همدست شدند.
عدة دیگر کسانی که ایمان قلبی به وحی نداشتند و منتظر فرصت بودند تا ضربه
خود را بر پیکر اسالم فرود آورند ،مانند معاویه که از طلقاء (آزادشدگان) بود .دسته
دیگر بزرگان بعضی از اقوام و قبایل بودند که قدرت و ریاست آنها با اجرای سنت
پیامبر توسط حضرت امیر(ع) رنگ میباخت .کسانی هم که در غزوات و سریهها
خویشان خود را به شمشیر حضرت علی(ع) از دست داده بودند ،به انگیزة جاهلی
انتقامجویی در این نبرد شرکت جستند.
واقعیت این است که به منظور شناسایی انگیزههای واقعی هر جنگی ،ابتدا الزم
است که به شناسایی شخصیت فرماندهان و بررسی دقیق و عمیق رفتار و گفتار هرکدام
از دو طرف پرداخته و بهواسطۀ روش تحلیل محتوای کالم ،به انگیزههای واقعی آنان
دست پیدا کرد.
شواهد تاریخی از جمله گفتارها و مراسالتی که پیش از آغاز جنگ و حتی بعد از
آن بین دو طرف رد و بدل میشد ،بهخوبی پرده از نیرنگ و دورویی سردمداران لشکر
شام برمیدارد و روشن میسازد که معاویه و خواص دربارش با آگاهی و علم به
حقانیت حضرت علی(ع) نهتنها چارة خویش ،یعنی ادعای خونخواهی عثمان برای
فریب مردم و فراهم آوردن لشکر تمسک جستند و خود نیز در مواردی به این امر
اعتراف نمودند.
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مطلب دیگری که بر معاویه و سردارانش بلکه بر مردم نیز پوشیده نبود ،رفتار و
کردار سنتشکنانه خلیفۀ سوم بود که همین امر منجر به قتل وی شد .نظری گذرا به
اموال برجایمانده از خلیفه سوم ،خویشان ،نزدیکان و فرمانروایانش ،تقسیم ناعادالنه
بیتالمال ،بذل و بخششها و انتصابهای غیرعادالنه موجب شده بود دنیاپرستان ،تاب
و تحمل عدالت علی(ع) را نداشته باشند .بنابراین ،بسیاری از لشکریان صفین نه به
انگیزة خونخواهی عثمان بلکه برای حفظ اموالی که به غارت برده و مقامی که کسب
کرده بودند ،در مقابل عدالت علی(ع) صف کشیدند.
پس در واقع ،باید گفت نبرد لشکر شام در صفین نه به انگیزة خونخواهی عثمان
بلکه به انگیزههای مختلف اتفاق افتاد .چنانکه اشاره کردیم ،برخی با تبلیغات معاویه به
انگیزة خونخواهی خویشانی که در صدر اسالم به شمشیر حضرت علی(ع) از دست
داده بودند ،با تعصبی جاهلی به میدان آمده بودند .برخی دیگر ترس از این داشتند که
حضرت(ع) چنانکه فرموده بود ،اموال بهغارترفتۀ بیتالمال در زمان عثمان را که
اکنون از اموال شخصی آنها محسوب میشد ،مسترد گرداند .برخی دیگر نیز جاه و
مقام خویش را از دست میدادند و گروه دیگر کسانی بودند که به تطمیع معاویه با وی
همراه شده و جهالت چشمشان را به روی حقیقت بسته بود و فریب سخنان واهی
معاویه مبنی بر کشته شدن مظلومانۀ عثمان (در ظاهر) و قیام برای خوانخواهی وی را
خورده بودند.
از جمله ویژگیهای رفتاری معاویه این است که وی فردی نیرنگباز و معاند بود
و به همین دلیل ،توانست از جهالت و نادانی مردم جامعه خود استفاده کند و با عَلَم
کردن پیراهن عثمان ،لشکر انبوهی ضد وصی بهحق پیامبر اکرم(ص) فراهم آورد.
در رابطه با شخصیت معاویه در کالم حضرت علی(ع) نکتۀ بسیار مهم ،جدایی
مشکالت عقیدتی معاویه از رفتار و اخالق وی است .حضرت علی(ع) با توجه به این
مسئله که ریشه مشکالت رفتاری هر فردی در اخالق و ریشۀ مباحث اخالقی نیز،
مسائل اعتقادی است ،لذا در کنار نصایح اخالقی ،رفتاری ،سیاسی و حکومتی به
معاویه ،بخشی را نیز به نصایح اعتقادی پرداختهاند و در حقیقت ریشه کلیه مشکالت
معاویه را ،عدم اعتقاد صحیح و ایمان واقعی او به خداوند و پیامبر اسالم(ص) میدانند.
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امام على(ع) در مکاتبات خود معاویه را با چند ویژگى توصیف مىکند که موارد
برجسته آن عبارت است از:
 .8-3فرصتطلبى

از دیدگاه امام على(ع) اسالم خاندان ابىسفیان فرصتطلبانه بـود .آنان هیچگاه از
صمیم قلب بـه اسالم نپـیوستند بـلکه از اقتدار و شکوه اسالم در هراس شده ،ابـراز
مسـلمانی کردند .حـضرت(ع) در جـواب یکی از نامههای معاویه چنین نوشتند« :فَإِنَّا
كُنَّا نَحْنُ وَأَنْتُمْ ،عَلى مَا ذَكَرْتَ ،مِنَ األُلْفَةِ وَالْجَمَاعَةِ ،فَفَرَّقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَمْسِ أَنَّا آمَنَّا وَكَفَرْتُمْ،
وَالْيَوْمَ أَنَّا اسْتَقَمْنَا وَفُتِنْتُمْ .وَمَا أَسْلَمَ مُسْلِمُكُمْ إِلَّا كُرْهاً ،وَبَعْدَ أَنْ كَانَ أَنْفُ اإلِسْلَامِ كُلُّهُ لِرَسُولِ
اللَّهِ(ص)» (ابنقتیبه ،6233 ،ج ،6ص636؛ موسوی ،6231 ،ص313؛ سید رضی ،بیتا،
نامه 11؛ ثقفى کوفى ،6232 ،ص633؛ یزدى ،6232 ،ص91؛ طبری ،6233 ،ج،3
ص)13؛ چنانکه گفتى ،ما و شما پـیش از اسالم دوست و بـا هم بـودیم ،اما آنچه
دیروز از هم جدامان کرد ،این بود که ما ایمان آوردیم و شما کفر ورزیدید .امروز هم ما
استـوار ایسـتـادهایم و شما بـه فتـنه گرویدهاید .هیچیک از مسـلمانان قـوم شـما جـز
بـه اکراه اسـالم نیاوردهاند ،آنهم پس از آنکه بزرگان عرب در بـرابـر رسولاهلل(ص)
تسلیم شده و در حزب او درآمدند.
 .2-3کبر و خودپرستى

این رذیله ،ریشۀ بسیارى از انحرافات از جمله مقابله با حق است ،چنانکه راز سقوط
ابلیس از قرب حق ،کبر او بـود .خداوند او را امر به سجده در برابر آدم کرد« :أَبى
وَاسْتَكْبَرَ وَكانَ مِنَ الْكافِرين» (بقره)21:؛ اما او امتناع کرد و کبر ورزید و از کافران شد.
بیماری خودپرستی و کبر گاه پیامد مبارزه با ذات مقدس ربوبی را دارد ،آنچنانکه
نمرود و فرعون به این بیماری مبتال شدند و گاه پیامد مقابله با انبیای الهی را داشته
است .نگاهی اجمالی به مخالفان انبیاء انسان را به این باور میرساند که از عمدهترین
عوامل مخالفت با انبیاء« ،کبر» بوده است .مشرکان با به رخ کشیدن مال و ثروت خود و
هوادارانشان خود را برتر و انبیاء را حقیر میشمردند و منطقشان این بود که« :نَحْنُ أَكْثَرُ
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أَمْواالً وَأَوْالداً وَما نَحْنُ بِمُعَذَّبين» (سباء ،)23:اموال و فرزندان ما بیشتر است (و این نشانه
عالقه خداوند به ماست) و ما هرگز مجازات نخواهیم شد.
از دیدگاه امام علی(ع) معاویه مبتالی به این رذیله است ،چنانکه در نامهای به
عمروعاص در رابطه با معاویه چنین مینویسد« :الَ تُجَارِينَ مُعاويهَ فِيِ باطِلِه فَأِنَ مُعاوِيةَ
غَمَصُ النَاسِ وَسَفَهَ الحَقَ» (خویی ،6233 ،ج ،63ص)693؛ با معاویه شریک و همدم در
باطلش مشو! زیرا که معاویه مردم را تحقیر کرده و حق را خوار شمرده است.
در واقع ،کبر معاویه بهحدی بود که حتی مورد اعتراض عمر نیز قرار میگرفت .در
سال یازدهم هجرت که عمر به شام سفر کرد ،معاویه با حالت متکبرانه پادشاهی به
استقبال او آمد .عمر گفت« :هذا کسری العرب» (او کسرای عرب است) و هنگامی که با
او خلوت کرد ،به این رفتارش اعتراض نمود و گفت بااینهمه ،گرفتار و محرومی که
بر در خانهات صف کشیدهاند؛ چرا این چنین در بین مردم حرکت میکنی؟
معاویه چنین پاسخ داد :جاسوسان دشمن ما یعنی رومیان در این مکان فراواناند و
من با این شوکت و سلطنت میخواهم عزت و قدرت مسلمین را به رخ آنان بکشم.
عمر گفت :نیرنگ خوبی است که عیب تو را میپوشاند (حسینى شیرازى ،بیتا،
ص.)633
این حالت متکبرانه در واقع ،آغاز خالفت معاویه بود که پس از آن با استحکام پایه
خالفت خود دقیقاً نظام پادشاهی را احیاء کرد.
 .5-3انحرافطلبي

یکی از ابزارها و حربههای رهبران و پیشوایان باطلگرا و دعوتکننده بهسمت جهنم و
عذاب الهی ،استفاده از آیات قرآن و تحریف و تأویل آن بهمنظور دستیابی بهمنافع
شخصی و گمراهی مردم است .حضرت علی(ع) در چندین مورد به این ویژگی معاویه
که بهدنبال انحراف و تحریف در دین و تأویل به باطل آیات قرآن است ،اشاره میکند و
در نامهای به معاویه میفرمایند« :وَقَدْ أَرْدَيْتَ جيالً مِنَ النَّاسِ كَثيراً ،خَدَعْتَهُمْ بِغَيِّكَ،
وَأَلْقَيْتَهُمْ في مَوْجِ بَحْرِكَ ،تَغْشَاهُمُ الظُّلُمَاتُ ،وَتَتَلَاطَمُ بِهِمُ الشُّبُهَاتُ .فَجَارُوا عَنْ وِجْهَتِهِمْ،
وَنَكَصُوا عَلى أَعْقَابِهِمْ ،وَتَوَلَّوْا عَلى أَدْبَارِهِمْ ،وَعَوَّلُوا عَلى أَحْسَابِهِمْ» (حسینی خطیب،6213 ،
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ج ،2ص231؛ ابنابی الحدید ،6233 ،ج ،61ص621؛ سید رضی ،نامه23؛ موسوی،
 ،6231ص323؛ بحرانی ،ج ،3ص)663؛ بـسیارى از مردم را بـه گمراهى خویش فریب
دادى و بـه تـبـاهى افـکـندى و بـه امواج نفـاق خـود سـپـردى؛ ظلمت گمراهى آنان
را فراگرفت و در تالطم شبـههها گرفتار آمدند و از راه راست خود دور گشتند و
چونان کسى که بر روى پاشنه خود بچرخد ،به عقب بـازگردیدند و بـار دیگر ،بـه
نیاکان خویش متکى شدند و بـر آنها بالیدند.
معناى این سخـن موال این است که معاویه عامل ارتـجـاع امت بـه ارزشهاى
جاهلى شده و در حکومت طوالنى خود بر شام با فریبکارى ،امت اسالم را از اصالتها
و ارزشهاى اسالمى جدا کرده است.
 .4-3استفاده ابزارى از مقدسات

از شیوههاى رذالتآمیز دشمنان در طول تاریخ ،استـفاده ابـزارى از تقدسات بوده است.
معاویه که در قرآنستیزى دست طوالنی دارد ،با بـه نیزه کردن قرآن آسیب جدى به
اردوگاه امام على(ع) زد .البته زمینه این آسیب ،نادانى و حماقت برخى از یاران
حضرت(ع) بود و لیکن وقتى شیطنت دشمن با حماقت و بىتوجهى برخى بـهظاهر
خودىها همراه شد ،سرانجامی جز حکمیت و انزواى حق نخواهد داشت.
امام(ع) پس از فتنه تحکیم و قرآن به نیزه کردن شامیان در نامهاى به معاویه
نوشت« :وَأَرَاكَ قَدْ دَعَوْتَنَا إِلى حُکْمِ الْقُرْآنِ ،وَلَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّکَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِهِ ،وَلَا حُکْمَهُ
تُریدُ» (ابومخنف ،6132 ،ص192؛ ابنعبد ربه ،6133 ،ج ،3ص333؛ دینوری،6236 ،
ص696؛ نهجالسعاده فی مستدرك نهجالبالغه ،ج ،1ص313؛ ابنکثیر الدمشقى،6133 ،
ص333؛ کوفی ،6239 ،ج ،2ص693؛ مجلسی ،6163 ،ج ،23ص323؛ سید رضی ،نامه
)13؛ تو مرا بـه حکم قرآن دعوت کردى ،درحالىکه اهل قرآن نیستـى و حکم او را
نمىخواهى.
در حقیقت ،معاویه دشـمنى بود که بیشترین بـحرانها را بـراى حکومت حضرت
امیر(ع) آفرید .او هم بـرپاکنندة جنگ صفین بـود و هم بـرپـاکنندة جنگ نهروان و هم
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در تحریک آتشافروزان جنگ جمل نقش داشت .وی بـا حجم عظیمى از تـبـلیغات
دروغین و بـهاصطالح جنگ روانى مردم شام را کانون دشمنى اهل بیت(ع) ساخت.
این حجم عظیم تبـلیغاتـى آنچنان مؤثر بـود که بـىچونوچرا دروغهاى دستگاه
خالفت شام پذیرفته مىشد و هر انحرافى مورد قبـول قرار مىگرفت تـاآنجاکه سب
امام على(ع) همانند یک عبـادت تـلقى مىشود که به تعبیر بالذری در
«انساب االشراف» ،کودکان بر آن سنت متولد شده و بزرگان بر آن روش مىمردند.
در یک کالم هر آنچـه امروز اسـتـکبـار جـهانى ضد اسـالم بـه کار مىگیرد ،نمونهاى
از آن را مىتوان در سیرة معاویه ضد امام على(ع) دید .به عبارت دیگر ،شاید بتوان
بیانات حضرت(ع) در رابطه با ویژگیهای شخصیت معاویه را در قالب نمودار شماره
( )2بیان نمود:
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نمودار شماره  .5ويژگيهای شخصيتي معاويه در کالم اميرالمومنين(ع)

جمعبندی

نفس استفاده از روش تحلیل محتوا در رابطه با متون روایی همچون کلمات
معصومان(ع) خود از جمله مهمترین نتایج این تحقیق است؛ لکن دیگر نتایج این
تحقیق را که در حقیقت بخشی از یافتههای این مقاله است ،چنین میتوان بیان داشت:
 .6هدف از بعثت انبیا(ع) ،ارشاد خلق و هدایت آنها بهسوى حق است و کالم
امیرالمؤمنین(ع) نیز چون دربردارندة تمام مقاصد و اهداف شریعت است ،و هیچ
کالمى ،جامعیّت سخنان امام(ع) را ندارد ،بنابراین بیانات آن بزرگوار جلوهاى از کالم
خدا و پرتویى از گفتار رسول خدا(ص) است .به همین دلیل در تمام آنچه از سخنان
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آن امام همام(ع) تحلیل شده است ،میتوان این روح کلی را دریافت کرد ،بهگونهاى که
به ادعای ابنمیثم (شارح نهجالبالغه) حتّى یک جمله در غیر این منظور از آن حضرت
یافت نشده و تماماً سخنان ایشان رنگ و نمودى از کالم خدا دارد و درعینحال ،داراى
بوى خوش کالم پیغمبر(ص) نیز است.
 .2از جمله نکات بسیار قابل توجه و مهم در تحلیل محتوای مکاتبات حضرت
امیرالمؤمنین(ع) و معاویه ،کثرت فراوانی کلمات حضرت در مکاتباتشان با معاویه است
که این رقم حدود  2برابر بیشتر از کلمات معاویه است .این مطلب نشان میدهد که
حضرت(ع) بر این جریان نامهنگاری ،تبلیغ و هدایت معاویه تأکید بیشتری داشته و
وقت بیشتری را نیز صرف این امر مهم کردهاند.
 .1از جمله مهمترین موضوعات مطرحشده در نامههای حضرت علی(ع) خطاب
به معاویه ،مسئله سابقۀ دشمنی بنیامیه با اسالم و اشاره به حوادث تاریخ صدر اسالم
است .در همین راستا حضرت(ع) بهترین راهکاری که برای این جریان و هدایت
معاویه به کار گرفتند ،توصیه و نصیحتهای اخالقی به معاویه برای ترك
طمع ،دنیاطلبی و هوی و هوس و همچنین ،پرهیز از حسادت نسبت به مقام اهل
بیت(ع) است.
این امر بدین دلیل است که معاویه بیشرمانه در موارد بیشماری به مذمت
حضرت(ع) پرداخته و اتهاماتی را به ایشان نسبت داده است که البته حضرت(ع) نیز در
هر نامه بهصورت سلسلهوار به پاسخگویی در رابطه با اتهامات واردشده پرداختهاند.
 .3حضرت(ع) در خالل مباحث خود بهصورت مستقیم به موضوع جنگ صفین
نپرداختهاند ،لکن در رابطه با شخصیت معاویه و علل دشمنی و مخالفت او با اهل
بیت(ع) و بیعت عمومی مردم مسائلی را بیان کردهاند که براساس مدل منطقی تحلیل
یک جنگ ،شامل دو موضوع «ریشهها و علل شکلگیری جنگ» و «شخصیت
فرماندهان» میشود که از اهمیت واالیی به جهت تحلیل یک واقعه نظامی برخوردار
است .این موضوع در واقع کلیدیترین مبحث در این مقاله است که بهدنبال تبیین
دیدگاه حضرت(ع) در رابطه با شخصیت معاویه است.
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 .1حضرت امیرالمؤمنین(ع) ،ریشههای اصلی شکلگیری جنگ صفین که ناشی از
مخالفت معاویه با حضرت(ع) است ،سه عامل اساسی میدانند که بهترتیب عبارتاند
از« :اعتقادات نادرست و عدم ایمان واقعی معاویه به خداوند ،پیامبر(ص) و اهل
بیت(ع)»« ،حکومتخواهی» و «طمع و دنیاپرستی» معاویه که موجب شده با اهل بیت
پیامبر(ص) و مقام ایشان به حسادت برخیزد و تمام تالش خود را برای ابقای در
حکومت شام و در دست داشتن اموال بیتالمال مسلمین داشته باشد.
 .3در رابطه با شخصیت معاویه در کالم حضرت علی(ع) نکتۀ بسیار مهم ،تفکیک
مشکالت عقیدتی معاویه از رفتار و اخالق وی است .حضرت علی(ع) با توجه به این
مسئله که ریشه مشکالت رفتاری هر فردی در اخالق ،و ریشۀ مباحث اخالقی نیز،
مسائل اعتقادی است ،در کنار نصایح اخالقی ،رفتاری ،سیاسی و حکومتی به معاویه،
بخشی را نیز به نصایح اعتقادی پرداخته و در حقیقت ریشه کلیه مشکالت معاویه را،
عدم اعتقاد صحیح و ایمان واقعی او به خداوند و پیامبر اسالم(ص) میدانند.
امام على(ع) در مکاتبات خود ،معاویه را با چند ویژگى توصیف مىکند که موارد
برجستۀ آن ،عبارت است از :فرصتطلبى؛ کبر و خودپرستى؛ انحرافطلبی و استفاده
ابزارى از مقدسات.
يادداشتها
1. content analysis
2. text
3. direction
4. attention
5. coding

کتابنامه

قرآن کریم.
نهجالبالغه ،نسخه صبحی صالح ،قم :انتشارات مؤسسه دارالهجره ،بیتا.
ابنابىالحدید ،عزالدین ابوحامد ( ،)6233جلوه تاریخ در شرح نهجالبالغه ،ترجمۀ محمود
مهدوى دامغانى ،تهران :نشر نى.
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ابنأثیر ،عز الدین أبو الحسن على بن ابى الکرم ( ،)6236الکامل فی التاریخ ،ترجمه ابوالقاسم
حالت و عباس خلیلى ،تهران :مؤسسه مطبوعاتى علمى.
ابنعبد ربه ،ابوعمر احمد بن محمد (6133ق) ،العقد الفرید ،تصحییح احمد امین و ابراهیم
االنباری ،قاهره.
ابنکثیر الدمشقى ،أبوالفداء اسماعیل بن عمر (6133ق) ،،البداية و النهاية ،بیروت :دار الفکر.
ابومخنف ازدی ،لوط بن یحیی (6132ق ،).الجمل و صفین و النهروان ،با تصحیحِ حسن حمید
سنید ،لندن :مؤسسۀ داراالسالم ،چاپ اول.
انصاریان ،على ( ،)6211شرح نهج البالغۀ المقتطف من بحار األنوار ،مصحح مرتضى حاجعلى
فرد ،تهران :سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى.
باردن ،لورنس ( ،)6233تحلیل محتوا ،ترجمه ملیحه آشتیانی و محمد یمنی دوزی ،تهران:
انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
بحرانى ،على بن میثم ( ،)6233شرح نهجالبالغه ،مترجم قربانعلى محمدى مقدم و على
اصغرنوایى یحیى زاده ،مشهد :بنیاد پژوهشهاى اسالمى آستان قدس رضوى.
ثقفى کوفى ،ابو اسحاق ابراهیم بن محمد ( ،)6232الغارات ،ترجمه عزیز اهلل عطاردى ،تهران:
انتشارات عطارد.
چوبینه ،مهدی ( ،)6233طرح مطالعاتی راهنمای برنامه درسی ،تهران :سازمان پژوهش و
برنامهریزی آموزشی.
حسینى خطیب ،سید عبد الزهراء ( ،)6213مصادر نهجالبالغة و أسانيده ،بیروت :دار الزهراء.
حسینى شیرازى ،سید محمد (بیتا) ،توضيح نهج البالغة ،تهران :دارتراث الشیعۀ.
خوئى ،میرزا حبیب اهلل هاشمى ( ،)6233منهاج البراعة في شرح نهجالبالغة ،مصحح سید ابراهیم
میانجى ،تهران :مکتبۀ االسالمیۀ.

دانایی فرد ،حسن؛ الوانی ،سید مهدی؛ آذر ،عادل ( ،)6232روششناسی پژوهش کیفی در
مدیریت :رویکردی جامع .تهران :انتشارات صفار اشراقی.
ابن قتیبۀ ،عبداهلل بن مسلم ( ،)6233اإلمامة و السياسة المعروف بتاريخ الخلفاء ،ترجمه سید ناصر
طباطبایى ،تهران :ققنوس.
دینورى ،ابو حنیفه احمد بن داود ( ،)6236اخبار الطوال ،ترجمه محمود مهدوى دامغانى،
تهران :نشر نى ،چ چهارم.
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زکی ،محمدعلی (« ،)6233تحلیل محتوای گرایشهای پژوهشی در مجالت علمی تخصصی
مدیریت» ،فصلنامه دانش مدیریت( ،زمستان .)6233
سید رضی ،محمدبنحسین (6233ش) ،نهجالبالغه؛ ترجمه جعفر شهیدی ،تهران :انتشارات و
آموزش انقالب اسالمی.
طبرى ،محمد بن جریر ( ،)6233تاریخ طبرى؛ تاریخ االمم و الملوك ،ترجمه ابو القاسم پاینده،
تهران :اساطیر ،چ پنجم.
عزتی ،مرتضی ( ،)6231روش تحقیق در علوم اجتماعی ،چاپ اول ،تهران :مؤسسه تحقیقات
اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس.
فیروزان ،توفیق ( ،)6213روش تحلیل محتوا ،تهران :انتشارات آگاه.
کریپندورف ،کلوس ( ،)6233مبانی روش شناسی تحلیل محتوا ،ترجمه هوشنگ نائینی ،تهران:
انتشارات روش.
ابن اعثم کوفی ( ،)6239الفتوح (فتوحات امام علی در پنج سال حکومت) ،ترجمه احمد
روحانی ،تهران :انتشارات دارالهدی.
کیوی ،ریمون و کامپنهود ،لوك وان ( ،)6236روش تحقیق در علوم اجتماعی ،ترجمه
عبدالحسین نیک گهر ،تهران :انتشارات توتیا ،چاپ ششم.
مجلسى ،محمد باقر (6163ق) ،بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمةاألطهار(ع) ،تهران :دار
الکتب اإلسالمیۀ.
محمودى ،محمد باقر( ،)6231نهج السعادة في مستدرك نهجالبالغة ،مصحح عزیز آل طالب،
تهران :سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى.
معارف ،مجید ( ،)6232تاریخ حدیث شیعه ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ دوم.،
موسوی ،سید صادق ( ،)6231تمام نهجالبالغة ،تهران :موسسه امام صاحب الزمان.
هولستی ،اُل.آر ( ،)6232تحلیل محتوا در علوم اجتماعی و انسانی ،ترجمه نادر ساالرزاده
امیری ،تهران :انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی.

یزدى ،عالمه محمد حسن بن محمد ابراهیم ( ،)6232سیف الواعظین و الذاکرین
(تاریخ تفصیلى جنگهاى جمل ،صفین و نهروان) ،تحقیق و نگارش مهدى احمدى ،قم:
انتشارات ثقلین.

فراخوان مقالۀ علمي-پژوهشي
قابل توجه اساتيد ،پژوهشگران و دانشجويان حوزۀ دين ،فرهنگ و ارتباطات:
دوفصلنامۀ دين و ارتباطات ،آمادگي خود را نسبت به دريافت ،ارزيابي و پذيرش مقاالت علمي در حوزههاي موضوعي و
مطالعاتي زير اعالم ميدارد:
الف -دين و فرهنگ و ارتباطات

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

مطالعات میانرشتهای دین و فرهنگ و ارتباطات بهصورت عام و موردی با رویکرد نظری و عملی
مطالعات سازمانهای فرهنگی و ارتباطی اسالمی
مطالعات میانرشتهای دین و فرهنگ و ارتباطات در حوزههای هنری و آموزشی
سیاستگذاری ،برنامهریزی و مدیریت در حوزۀ دین و فرهنگ و ارتباطات
اخالق و فرهنگ و ارتباطات
حقوق و فرهنگ و ارتباطات
دین ،مهدویت ،پیشرفت ،توسعه ،جهانیسازی و آیندهنگری

ب -دين و فرهنگ

.1
.2
.3
.4
.5
.6

دین و فرهنگ از دیدگاه فلسفی ،اخالقی ،اجتماعی و تاریخی
دین و فرهنگ در سطح فردی و جمعی
دین و فرهنگ و جامعه :ساختارها ،نهادها و سازمانها
دین در حوزه فرهنگ عمومی ،عامه ،خردهفرهنگها ،قومیتها ،اقلیتها و سبک زندگی
دین ،تهاجم فرهنگی و بحران هویت
فرهنگ و تمدن اسالمی

ج -دين و ارتباطات

.7
.8
.9
.11
.11
.12
.13
.14
.15

مطالعات میانرشتهای دین و ارتباطات بهطور عام و بهصورت موردی
ارتباطات اسالمی با رویکردهای نظری و عملی از منظر قرآنی و روایی
ارتباطات شیعی از نظر ساختاری ،رفتاری و کارکردی
ارتباطات اسالمی و رویکردهای سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی در جوامع مسلمان
ارتباطات و بیداری اسالمی
ارتباطات اسالمی و دیپلماسی عمومی و رسانهای
دین و ارتباطات با رویکردهای درونفردی ،میانفردی ،میانگروهی ،جمعی و سازمانی
دین و ارتباطات بینالملل ،منطقهای ،میانفرهنگی و جهانی
دین و فضای مجازی

نکات

.1
.2
.3
.4

برای دوفصلنامه ،وجود رویکرد میانرشتهای دین و حوزۀ فرهنگ و ارتباطات الزم و ضروری
است.
مطالعات اسالمی در اولویت است.
مقاالت از نظر «سطح مطالعه» میتوانند نظری ،راهبردی و کاربردی باشند.
مقاالت در سطح علمی -پژوهشی و با تأکید بر مطالعات موردی باشند.

نويسندگان محترم ضمن مراجعه به سامانۀ الکترونيکي دوفصلنامه به آدرس زير ،ثبت نام و مقاله ارسال نمايند .شايان ذکر است
ارسال مقاله صرفاً از اين طريق امکانپذير است:
http://ertebatat.journals.isu.ac.ir
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Depicting Mu'aviah's Character in Imam Ali's Discourse

Hassan Bashir
Mahammad Janipur
The scope of study on the history of Islam in general and Imam
Ali's rule in particular has typically been restricted to a description
of events, a fact which has resulted in neglecting most of the social
and cultural dimensions occurred during that period of time. What
can now be done to initiate a better understanding of those events is
the explanation for Imam's outlook and theoretical principles
through his discourse, since language proclaims the man; and by
analyzing a person's words one can reach a comprehensive view of
his ideas. Also, by considering the overall logic behind the
available sayings of Imam and their analysis, it is possible to
reconstruct a whole corpus of Imam's thought. This article seeks to
make a survey of the content of Imam Ali's exchanged letters with
Mu'aviah in the course of Imam's short rule, for the purpose of
achieving a comprehensive view of Mu'aviah's political,
intellectual, ideological and ethical principles.
Keywords: Imam Ali (p. b. u. h), Nahj-ol-balaqa, Mu'aviah, letters,
content analysis.
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Typology of Audiences and the Media Duty according to Islam
Mohammad Hossein Shahabadi
From early 1930s and side by side with the mass media expansion,
research activities in this field started. The basic principles of this
science are: control analysis, content analysis, media analysis,
audience analysis, and the analysis of media impact on the
audiences (Mo'tamednejad, 1356, P.14).
It is necessary, therefore, to examine all these factors one by one to
obtain a comprehensive model in social communication sciences,
meanwhile, it should be noticed that due to social and cultural
diversity, the model of each factor is different from the other, a
difference which puts its effect on the results, the article is thus
intending to center on "audience analysis" as the most important
factor in this science as the most important factor in this science
(Mohsenian Rad, 1369, P. 367) and elaborate on it based on a local
perspective and by relying on Islamic values to determine the way
the media should look on their audiences and categorize them. The
reason is that some misunderstandings have led to erroneous
classifications.
This study with the use of library research has examined
international audiences for an Islamic media, and by adopting
"faith and good deeds" as a criterion, it has obtained eight classes
of audiences. It has then depicted differences among the believers
and non-believers and has determined each of these groups' trends.
Finally, the relation of the Islamic media itself with the audience
has been discussed and the manner of interacting with each
audience group has been explained.
Keywords: typology of audiences, media, Islam, believers,
non-believers
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Meta-theoretical Perspectives of Communication
Ebrahim Fayyaz
Mohsen Badreh
To offer new and substitute perspectives in communication science
and provide appropriate grounds for domestic theorization require
the knowledge of pre-theoretical presuppositions of predominant
theoretical trends, known as meta theoretical presuppositions.
Every philosophical trend or every paradigm constitutes a system
of these meta-theoretical presuppositions including ontological,
epistemological, ideological and axiological presuppositions. By a
meta-theoretical analysis of theories and communication problems,
we come across some meta-theories, namely rationalism,
functionalism,
exegeticism,
criticism
and
especially
postmodernism. Each of these meta-theories has offered their own
trends to various pertinent fields of communication theories.
Besides these philosophical approaches, there exists a form of
meta-theoretical analysis that aims at providing an Asian-centered
meta-theoretical
perspective
and
"de-westernizing"
the
communication theory.
Keywords: communication, philosophy of communication, metatheories of communication, traditions of communication studies
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Defining the Desirable State and Culture Relationship in the
Islamic Republic of Iran
Mohammad Hadi Homayoon



Hamed Foroozan
One of the strategic issues that has a remarkable influence on the
quality and direction of general cultural policies in the Islamic
Republic of Iran is the role and size of relationship between the
state and culture. To recognize this, the article surveys the Supreme
Leader's views (as the highest authority) in this regard and after
explaining the relation between politics and culture, it specifically
refers to the status and role of the Higher Council for Cultural
Revolution in the Iranian system. Thus by defining the central
place of the HCCR, it brings into focus the institution's central role
as the governing agent for policy making orientation and
supervision in the field of culture.
Keywords: politics and culture, state and culture, cultural policy,
The Supreme Leader, the Higher Council for Cultural
Revolution.
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Hidden Message and its Functions in Animation
Mohammad Javad Ramazani
"Message" is generally defined as what is imparted from the sender
to the receiver in the communication process; this is performed
through a variety of forms by different media. One general
classification is dividing the messages info those understood
consciously and those which are understood unconsciously, in this
sense messages lower than the audience's conscious threshold are
technically called hidden or subliminal messages, which are
functionally rooted in psychology. While in the past they were
mostly practiced in hypnosis for latent learning, they now make a
common feature of media such as the cinema including animation
which often addresses children and the young in their early teens.
This article deals with this process and its consequences from legal
and commercial points of view.
Keywords: hidden message, subliminal message, animation, latent
learning.
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Cultural Solidarity, Identity and the Islamic Ummah
Hadi Esma'eeli
The article explains three kinds of identity, namely social, political
and cultural. Then it examines the existing solidarity among these
three overlapping identities. The aim is to define the conceptual
distinction between cultural solidarity and other kinds of solidarity
in order to avoid a conceptual ambiguity in policy-making. By
cultural solidarity we mean the shared sense of belonging as the
result of attempting to maintain the components and factors of
cultural identity. One example is the distinct forms of identity
embodied in the concept of Ummah as understood by the Islamic
approach and the role of identity and cultural solidarity even in the
absence of other identities and solidarities.
Keyword: identity, cultural solidarity, social solidarity, national
solidarity, Ummah
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