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شاوصهایی نظیر باال رمرن سرع .انرقال یا سهول .در برقراری ارتباط نخواهد بود پدیدهای که بهویژه
رسانههای مدرن ،عمالً حرک .به
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سم .امن تمدنی اسالمی و ایرانی را با چالشهایی مواجه کرده است .ایتن جسترار در پتی طتر ایتن
پرسش اس .که جمهوری اسالمی ایران در این شرایط و در مسیر حرک .و ایجاد تمدن نوین ،چه بایتد
بکند ،و تالش نموده تا ا طرین تحلیل مضمون آثار علمی و مکروب صتاح نظتران ایتن حتو ه ،چنتد
راهبرد ارتباطی پیشینی را برای نزدیک شدن به این آرمان ارائه نماید تا حکمرانی رسانهای کشور با اتخاذ
و اجرایی کردن این راهبردها ،برهم ننده نظم ارتباطی نظام سلطه و محقتنکننتده ارتباطتات تمتدنستا
اسالمی باشد بروی راهبردهای پیشنهادی مانند «نفی ب.بودگی مناوریهای نوین ارتباطی» جنبتۀ ستلبی
دارند ،و بروی دیگر همچون «تنظی مگری همگرای نظام رسانهای»« ،تقویت .مهتارت هتای شتنیداری» و
«مبنا قرار دادن انسانشناسی بهجای منطن ریاضی در ارتباطات» جنبۀ ایجابی دارند
کليدواژهها :راهبردهای ارتباطی؛ نظام رسانهای؛ تمدن نوین اسالمی ایرانی؛ همگرایی رسانهها؛ ارتباطات
تمدنسا ؛ تنظیمگری همگرا
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مقدمه
تفاوت محوری نگاه تاریخی موحدین با نگاه فلسفه ماا ی تااریخ ،ر چیسا ی مراحا تکاما
تاریخ نهف ه است .نگرشهای ما هگرایی ،کمال تاریخ را ر تکام معیشت ما ی و ال ذاذ بیشا ر از
زندگی ما ی میبینند ،اما ر نگاه ینی ،به اندازه ای که جامعه به سمت قرب الهی حرکت میکند،
زمینه تقرب به خداوند نیز بیش ر تحقق مییابد و به همان میزان ،تااریخ باه کماال خاو نز یاکتار
میشو  .ر این یدگاه ،کمال تاریخ ،تحقق عالی تقرب به خداوند است« .پیدایش بس ر تقارب باه
سوی خدا ،موجب سیر تاریخ به سوی کمال است که این تقارب نیاز تنهاا از طریاق سرساااری باه
سرپرس ی اولیای الهی (ع) ممکن است؛ لاذا هرچاه جامعاه جهاانی قابلیات بیشا ری بارای پاذیرش
والیت الهی پیدا کند ،به کمال خو نز یکتر خواهد شد» (میرباقری)301 :3131 ،؛ بنابراین ،معیارِ
تکام تاریخ ،پیچیدهتر شدن تمدن و حیاات ماا ی انساان هاا نیسات و کماال آن باا تکاما ابازار
اق صا ی شک نمیگیر  .ر نگاه توحیدی ،پیدایی ابزار صنع ی مانند بیا و گااوآهن و یاا تبادی
گاوآهن باه تراک ور و ...حرکت تکاملی تاریخ محسوب نمیشو .
ازهمینرو مالک حقیقی تکام و پیشارفت نظاا ارتبااطی نیاز لزوماا بهباو مؤلفاههاایی نظیار
سرعت ان قال پیا یا سهولت ر برقراری ارتباط نیست .بلکه معیار باید بس رسازی برای تقرب فر ی
و اج ماعی به سوی خداوند باشد که یکی از چالشهای اصالی نظاا ارتبااطی جمهاوری اساالمی
ایران ر هههای اخیر است.
این تعارض ،مخ ص جوامع مذهبی نظیر کشور ماست کاه از یاکساو باه نباال خداماداری و
ین اری است و از سوی یگر ،نمیخواهد و نمیتواند رسانه هایی مانناد تلویزیاون و رساانههاای
اج ماعی را از زندگی حذف کند .رسانههای غربی چاون گرف اار ایان تعاارض نیسا ند ،باه راح ای
توانس ه اند قالب های جذابی برای نمایش انواع موضوعات ر برنامه های رسانه ای بیابند؛ بنابراین ر
جس جوی پاسخ و ح این تعارض نمیتاوان روی باه غارب آور  ،چراکاه چناین مسااللی مب الباه
جوامعی چون ماست و ر هیچ یک از اعصار تاریخی و ر میان هیچیک از اقوا یگر بدی ندار
(آوینی 3118 ،ب .)13 :به عبارتی نمیتوان با صِرف تجرباهنگااری و یاا وا گارف ن از مادلهاای
ارتباطی غربی ،مدل مطلوبی را برای نظا ارتباطی کشور برگزید و عین آن را اجرا کر  ،بلکه بایاد
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نظا ارتباطی تمدنساز ناوینی را طراحای و ایجاا کار کاه جامعاه را باه ساوی تمادنی کاه ذیا
حکومت حضرت ولیعصر (عج) شک میگیر  ،حرکت هد.
الب ه یدگاههای م فاوتی رباره مفهو «ارتباط» وجو ار  .افرا ی مانند تئو ورسون و ازگو
بر ان قال اطالعات ،عقاید و ...ر ارتباط تأکید ارند .ر مقاب نیز ،کسانی مانند گربنر 3نیز به تعام
اج ماعی از طریق «پیاا هاا» ر ارتبااط مع قاد اسات (ماک کوایا و وینادال .)1 :3188 ،تعااریف
مخ لف از مفهو ارتباط ،بازتاب تحول تاریخی ر نظریه و عما ارتباطاات اسات کاه از تعریاف
خطی ،ان قالی و مکانیکی به تعریف ا راکی ا اش راکی وسویه روی آور ه اسات (ماک کوایا و
ویندال .)8 :3188 ،یکی از عل آن ،ظهور فناوریهای ارتباط تعاملی 2است که ر پی آن راجرز

1

( )3381به جای «منبع» و «گیرنده» ،از واژه «مشارکتکنناده» اسا فا ه مایکناد .نظیار ایان تماایز را
«جیمز کری )3311( »4نیز ار ؛ او ارتباط را از یاکساو «ان قاال» و از ساوی یگار ناوعی «آیاین»
برمیشمر  .اندیشۀ اصلی ارتباط ان قالی« ،ان قال پیا ها بهمنظور نظارت» است ،اما ر ارتباط آیینی،1
ارتباط نه به مثابه پراکندن پیا ر فضا بلکه ر حکم نگهداری جامعه ر زمان است؛ یعنی هدف نه
رساندن اطالعات که «نمایانادن افکاار مشا رک» اسات (وینادال و همکااران .)31 :3131 ،نوشا ار
پیش رو نیز ارتباط را ان قال خطی و ریاضیوار اطالعات نمیپنادار  ،بلکاه آن را فرآینادی آیینای
می اند که «شام ساخ ار مش رکی از الگوهای تعام اج ماعی و الگوهای معنایی اج ماعی اسات»
(اسالمی تنها.)3138 ،
رسانهها و ابزارهای ارتباطی ر پیدایش تفکر نو ،بازتولید آن ،فرهنگسازی و ارالاه الگوهاای
رف اری نقشی محوری ارند .چرخه این فرآیند کامال پویاسات؛ یعنای هار تمادن ر سایر تکاوینی
خویش ،به مرور رسانههای م ناظر با خو را ایجا و ذی فرهنگ خو ش بهینه میکناد؛ لاذا وق ای
تمدنی به نقطۀ اوج خو نز یک میشو  ،رسانههای آن نیز باید ر ایدهآلترین حالت ممکن قارار
گیرند .عالوه بر مرحلۀ پیدایش ،ر رشد ،تثبیت و گس رش تمادن ،رساانه و ارتباطاات ،نقاش موتاور
محرکه را ایفا میکنند .این نقش فقط محدو به «واساطۀ» ان قاال پیاا باو نِ رساانههاا و «بس رساازی»

1. George Gerbner
2.Interactive Communication Technology
3. Rogers
4. James Eugene Carrey
5. Ritual Approach
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)

13

راهبردهای ارتباطی برای تحقق تمدن نوین اسالمی ایرانی

فرآیندهای ارتباطی برای ان قال پیا نیست ،بلکه صِرف ورو رسانهها و الگوهاای ارتبااطی تمادن باه
جوامع یگر ،زمینهساز تحوالت فرهنگی و ح ی فکری ر آن جوامع خواهد شد؛ یعنی اگرچه مح وا
و معنا و مفاهیم ر وبدل شده به واسطۀ رسانهها بسیار مؤثر هس ند ،اما ر مرحلاۀ رشاد ،تثبیات و بساط
تمدن به جوامع یگر ،پیا اصلی همان پیوست تمدنی رساانههاا و فرآینادهای ارتبااطی اسات کاه باه
مح وای ر وبدل شده جهت می هد و فرهنگ و جهانبینی جواماع یگار را باه ساوی جهاتگیاری
تمدنی خو هدایت خواهد کر .
بنابراین ،شک گیری و تقویت هر تمدنی ،مس لز ایجا و تقویت فرآیندهای ارتباطی م ناساب
و اتخاذ ،گزینش یا اخ راع رسانههایی است که ماهی اا باا ریشاههاای فکاری و فرهنگای آن تمادن
همسو باشند؛ یعنی ر آن جامعه باید ارتباطات و رسانههایی پای کار بیایند کاه الزاماات بیرونای و
اق ضالات اج ماعی اس فا ه از آن هاا ،ر راسا ای تقویات فرهناگ و تفکار حااکم بار آن تمادن و
تسهی گر رف ارهای اج مااعی باشاد .چراکاه تارویج و گسا رش تفکار ر جامعاه ،فقاط از طریاق
برقراری ارتباطات امکانپذیر است .به عبارتی رسانهها و فرآیندهای ارتباطی ،شابیه تااروپو قاالی
هس ند که اساسا بدون آن ها امکان ظهور و بروز نقشهاای قاالی مقادور نخواهاد باو ؛ یعنای اگار
جامعهای ب واند نظا ارتباطی و رسانههای ویژۀ خو را به رس ی اخ اراع یاا گازینش کناد ،موتاور
محرکۀ تمدنسازی ر آن جامعه روشن خواهد شد وگرناه طای کار ن مسایر تمادنساازی بادون
انرژی پیشرانِ این موتور محرکه ،بسیار کند خواهد بو .
ما ر این مقاله ،ریشه تمادن را ر نیازهاای طبیعای بشار مای انایم .نیازهاایی مانناد خاوراک،
پوشاک ،مسکن و ارتباطات انسانی که تمدنها برای برطرف کار ن ایان نیازهاا ایجاا مایشاوند.
عالوه بر نیازهای طبیعی و فطری انسانها ،نوع تفکر حاکم بر جامعه و عقاید ،ارزشهاا و باورهاای
م أثر از آن نیز شبکهای از نیازهای ثانویه را به وجو میآورند که تعیاینکنناده جهات تمادنی آن
جامعه هس ند .بهطورکلی میتوان گفت که تمدنها ،پاساخ جامعاه باه نیازهاای فار ی و اج مااعی
هس ند .وق ی تفکری خاص ر یک جامعه حاکم شو و فرهنگ م ناسب با خو را به وجو آور ،
بهمحض آنکه ر رف ار فر ی افرا آن جامعه نمو پیادا کناد ،وار الیاۀ تمادنی شاده اسات .اگار
رف ارهای فر ی تبدی به حرک ی جمعی و منجر به تولیاد ابازار ،سااخ ار و قواعاد اج مااعی بارای

10

سال اول | شماره دوم | تابستان 2012

نشریه تمدن پژوهی

تسهی آن رف ارها شوند ،آنگاه میتوان گفت که تمدنی خااص بار اساار فرهنگای کاه ریشاه ر
تلقی خاصی از عالم و آ

ار شک گرف ه است.

بهعنوان مثال ،بررسیهای تاریخی نشان می هد که ایرانیان ر سالهای ور ،به جهت ارزشای
که برای طبیعت قال بو هاند ،همواره تالش کر هاند تا خو را با آن هماهنگ کنناد و باهصاورت
طبیعی از مواهب آن بهرهمند گر ند .بهعنوان نمونهای از این هماهنگی با طبیعت میتاوان باه حفار
قناتها که مب نی بر منطق اس فا ه از مسیر طبیعی آبهای زیرزمینی بو ه است ،اشاره کار  .اماا ر
نقطۀ مقاب  ،تفکر غربی بدون توجه به قواعد طبیعت ،با روحیۀ اس یال و غلبه بر آن و بدون توجه به
آسیبهای جبرانناپذیری که به طبیعت وار میکند ،بهجای آنکه خانههاا و شاهرها را ر اطاراف
رو خانهها بنا کند ،با ایجا سدها و لولهکشیهای گس ر ه ،تالش نمو ه تا مسایر طبیعای آبهاا را
مطابق با می خو تغییر هد و به سمت شهرهای خو هدایت کند .ر واقع ر هر و این شیوههاا،
جوامع به نبال رفع نیاز به آب هس ند ،اما مبنای فکری و فرهنگیِ پاساخی کاه باه ایان نیازهاا ا ه
میشو  ،م فاوت است.
حال این سؤال مطرح میشو که جمهوری اسالمی ایاران بارای پاساخ باه نیازهاای ارتبااطی و
رسانهای جامعه ،چه راهبر ها و سیاستهایی را بایاد اتخااذ کناد تاا مقادمات شاک گیاری جامعاۀ
تمدنسازِ اسالمی فراهم آید و بیش ازپیش قرب الهی ر ساحات فر ی و اج مااعی م جلای شاو
نک ه حالز اهمیت آنکه این مقاله ر پی بیان وضعیت مطلوب عرصه ارتباطاات و رساانه ر وران
اس قرار و تحقق تمدن اسالمی نیست ،بلکه به نبال راهبر ها و سیاستهای ارتباطی پیشینی است تا
ر وضعیت کنونی حاکمیت تمدن ما ی نظا سلطه بر جهان ،به به رین شک ممکن و با ساماندهی
نظا ارتباطی و رسانهای ،زمینههای حرکت ر مسیر آن الگوی مطلوب ،بیشازپیش فراهم شو .

پیشینه تحقیق
طیف گس ر ه ای از تحقیقات ر زمینه اهمیت تحقق تمدن نوین اساالمی ایرانای و راهبر هاا و
راهکارهای فرهنگی و رسانه ای به چشم میخاور لایکن هایچیاک باه نقاش راهبار ی ارتباطاات
تمدن ساز که مور تأکید این مقاله است ،اشاره ای نکر ه اند که نوآوری و بادیع باو ن موضاوع را
نمایان میکند .بهعبارت یگر ،گرچه ر آثار م عد پژوهشگران این عرصه ،ویژگایهاا و الزاماات
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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رسانه یا نظا ارتباطی ر «شرایط مطلوب و محقَّق جامعه یا تمدن اسالمی» به بحا

گذاشا ه شاده

است اما ویژگیها و الزامات ارتباطات جمعی و نظا رساانهای جامعاه مسالمان ر شارایط کناونی
( وران تسلط تمدن ما ی) با هدف نقشآفرینی ر مسیر تمدنساازی اساالمی کم ار ماور توجاه
بو ه است.
عبدالملکی و همکاران ( )3131ر مقاله «نظریه گذار تمدنی به مثابه راهبر ی برای تحقق تمادن
نوین اسالمی با تأکید بر بیداری اسالمی» که به روش تحلی گف مان و تحلی الیهای علتها انجا
شده ،نشان می هند گذر از وضعیت کنونی مس لز نگاه تمدنی به جهاان و توجاه باه وگاناههاای
مخ لااف وجااو انسااان و تعااا ل ر زیساات مااا ی و معنااوی اساات .ذخااایر طبیعاای ،موقعیاات
ژلواس راتژیک ،سرزمین ،جمعیت ،علم و تکنولوژی و ...مؤلفههای ما ی و سختافزاری تمدنساز
هس ند .مؤلفه معنوی یا نر افزاری تمدنساز هم شام ارتباط با خالق ،ارتباط اج ماعی با همنوعاان،
سیس مها و نظا ها (ا اری ،آموزشای ،حقاوقی و )...هسا ند .جماعبنادی اینکاه بار اساار یادگاه
رهبری ،ترکیب موزون و انباش گی رونی الیههای تمدن با راهبر بیداری اسالمی-ایرانای امکاان
تحقق تمدن نوین اسالمی ر قواره ایرانی را فراهم مینماید.
بابایی ( )3131ر مقاله «تمدنسازی بر بس ر رسانه؛ بررسی نقش رساانه ر زمیناهساازی تحقاق
تمدن نوین اسالمی با تأکید بر گف مانسازی و پویش فراگیر رسانهای» ،به ضرورت برناماهریازی و
اقدا رسانهای ر و سطح اشاره میکند )3 :مح وایی (گف مانسازی) ر و الیه مخاطب اخلی و
مخاطب بیرونی با تکنیکهایی نظیر انگارهسازی ،تعیین س ور کار ،مدیریت افکاار عماومی ،و )2
ساخ اری (ایجا کماین رسانهای فراگیر) با راهبر هایی چون پیش ازی ر ابداع فناوریهای رساانه
ای ،حرکت به سوی مشارکت مؤثر ر جریانسازی فکریا فرهنگی منطقهای و فرامنطقهای ،ایفای
نقش مؤثر ر تولید و تبا ل اطالعات ،معرفی و تبیین مؤلفههای تمدن نوین اسالمی.
غفاری هشجی و ناصرخاکی ( )3134ر مقاله «مؤلفهها و راهبر های تحقق تمدن نوین اسالمی
از منظر تمدن گرایان» ،بدون توجه به راهبر ارتباطاات ،مؤلفاه هاای تمادن ناوین اساالمی از منظار
م فکران تمدنگرا را به و س ه حقیقی (سبک زندگی و شبکه روابط اج مااعی مب نای بار تعاالیم
اسالمی) و مؤلفههای ابزاری (اب کارات ،ابزارها ،نها ها ،اق دار سیاسی و بینالمللی) تقسیم میکند.
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ر این منظر راهبر های اساسی تحقق تمدن نوین اسالمی عبارت اند از :قرآنمحوری ،علمگرایای،
اسالمیسازی معرفت و جهانگرایی.
بهمنی ( )3134ر مقاله «راهبر ها و راهکارهای فرهنگی تحقق تمدن زمینه ساز» ،به این ماوار
اشاره میکند :ایجا و ارتقای خو آگااهی تمادنی ،تقویات و تارویج معاارف باه صاورت جاامع،
فراگیر کر ن امید و اع ما به نفس نسبت به احیای تمدن اساالمی ،گسا رش و ارتقاای «ساعه صادر
اسالمی» .بر اسار یاف ههای این پژوهش« ،سعه صدر» سبب تحقق ،حفظ و گسا رش «تمادن ناوین
اسالمی» میشو ؛ زیرا از یک سو ،زمینه مساعد برای طرح و نقد آرای گوناگون فراهم میشاو و
از سویی ،صاحبان اندیشه را برای حضور ر جامعه تشویق و امیدوار میکند.
اخوان کاظمی ( )3118نیز ر مقاله «راهبر هاای اعا الی تمادن و فرهناگ اساالمی و تضامین
امنیت فرهنگی» ،ضمن شرح بحرانهای تمدنی و فرهنگی غارب ،باه توضایح راهبر هاای اعا الی
تمدن و فرهناگ اساالمی مایپار از و باا اع قاا باه عملای باو ن ایان راهبر هاا و بیاان نظریاات
ستاندرکاران و صاحبنظاران کشاور ،توفیقاات موجاو ر باه ثمار رسااندن آن هاا را کاافی و
قانعکننده نمی اند و پرهیز از هرگونه برخور شعاری و ان زاعی و اج ناب از شا اب و نقدناپاذیری
را برای اع الی تمدن و فرهنگ ضروری میشمار .

روش تحقیق
این مقاله با رویکر کیفی و روش پژوهش اسنا ی یا ک ابخانه ای تدوین شاده اسات؛ یعنای باا
مراجعه به آثار شاخص و مک وب صاحب نظران و کارشناسان حوزه تمدن و رسانه ،اعم از ک ااب،
مقاله ،یا اشت ،مصاحبه های من شر شده و ...ا ه های الز برای تحلی گر آوری شد .لکن بارای
تحلی

ا ه ها و گزارش الگوهاای موجاو ر م اون کاه ر نهایات راهبر هاای تحقاق ارتباطاات

تمدنساز اسالمی را صورتبندی میکند ،از روش تحلی ماضمون اس فا ه شد.
تحلی مضمون ،روشی برای شناخت ،تحلی و گزارش الگوهاای موجاو ر ا ه هاای کیفای
است .این روش ،فرایندی بارای تحلیا

ا ه هاای م نای اسات و ا ه هاای پراکناده و م ناوع را باه

ا ههایی غنی و تفصیلی تبدی مایکناد (باراون و کاالرک .)2001 ،3ر تحلیا مضامون ،واحاد
1. Braun & Clarke
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تحلی بیش ر از یک کلمه یا اصطالح است و به بافت ا ه ها و نکاات ظریاف آن هاا ،بیشا ر توجاه
میشو  .همچنین ،تحلی مضمون از شمارش کلمات و عباراتِ آشکار ،فراتر میرو و بر شاناخت
و توضیح ایده های صریح و ضمنی تمرکز میکند .ساس ،از کدهای مضامین اصالی بارای تحلیا
عمیقتر ا هها اس فا ه میشو (نِیمی و همکاران.)2001 ،3
ر مقاله حاضر برای تحلی

ا ه ها چهار مرحلاۀ  .3اسا خراج ا ه هاا از م اون و آثاار و ایجاا

کدهای اولیه .2 ،شناخت مضامین و ترسیم شبکه مضاامین .1 ،تحلیا شابکه مضاامین و  .4تادوین
گزارش ر نظر گرف ه شد که ر ا امه به تحلی و تبیین مهم تارین ایان مضاامین ر آثاار شااخص
صاحبنظاران و کارشناساان حاوزه رساانه و تمادن مایپار ازیم کاه ر واقاع راهبر هاای تحقاق
ارتباطات تمدنساز اسالمی را ر اخ یار قرار می هند.

تحلیل یافتهها
با بررسی و تحلی مضامین آثار و م ون علمی صاحب نظران حوزه تمدن و رسانه ،یاف ه های این
پژوهش ر  8س ه طبقهبندی شدهاند که ر ذی به توضیح آنها میپر ازیم.

 -1نفی بتبودگی فناوریهای نوین ارتباطی
رسانههای غربی از طرفی با تبلیغات گس ر ه پیراماون اینکاه غارب مایتواناد باا اتکاا بار تاوان
تکنولوژیک خو «بهش ی زمینی» را برای جهانیان محقق کند و از طرف یگار باا تحقیار تااریخ و
تمدنهای پیشین و سرکوب اع ما به نفس تاریخی ملتها نسبت به تواناییهای بالقوۀ آن هاا ،عماال
فناوریهای جدید را همچون ب ی که برای توسعه و پیشرفت راهی جز تمسک به آن وجو نادار ،
به جهانیان عرضه مینمایند .این بتبو گیِ فناوریهای نوین ح ی به بشر اجازه نمی هاد باه راهای
جز تمسک به فناوری برای رفع نیازهای خو فکر کند ،چه برسد به آنکه بخواهد طرحی از تمادن
یگر را ر ذهن باروراند.
فناوریهای ارتباطی ،با تغییر ساخ ار عالیق و اندیشههای بشر و همچناین رواباط انساانهاا ،باه
جامعه و اج ماع معنای یگری میبخشند .ح ی زمینهها و فضای رشد تفکر ،اندیشه و افکار عمومی
نیز م أثر از ظهور فناوریها چار تحول میشو و با تحمی شک معین و خاصای ر باهکاارگیری
1. Namey
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عق و هوش ،به تعریف و توصیف خو از هوشمندی و خر منادی مایپار از و ناوع ویاژهای از
مفهو و مح وا را طلب میکند تا اشکال جدیدی از حقیقات و شایوۀ اظهاار حقاایق را ارالاه هاد
(پُس من.)302 :318 ،
بنابراین اگر «عالَمِ یک جامعه»؛ یعنی تلقی آن جامعه از آ و هس ی (چگونگی و مبدأ پیدایش
عالم ،رسالت بشر ،سرانجا کار و )...تغییر نکند ،نمیشو آن جامعه را با توصیه و تحکم تغییر ا .
غرب برای جوامع غرب ز ه ،عالَمی را به وجو آور ه و عق و قلب آن ها را به طرفی کشانده کاه
مق ضای تحقّق آن عالم ،پذیرف ن تما و کمال غرب اسات .ر واقاع غارب گرایای سا ورالعم و
بخشنامه نیست ،بلکه حضور یک نحوه زندگی ر عق و قلب جوامع غربز ه است .اگر بخواهیم
از غرب و لواز آن رها شویم و جامعه خو را از ایان تاوهمم بازر
راهنمایی کنیم ،باید با تفکر و تأم

تااریخی ،باه ساوی حقیقات

ر غرب و عالَم غربی و با تفکر و تأم

ر توحید و عالَم ینی،

این تغییر را عملی سازیم (طاهرزا ه.)332 :3131 ،
برای گذر حکیمانه و نه ش اب ز ه از فرهنگ غرب ،باید بتبو گی فناوریهای ارتباطیِ آن را
نفی کر  .الب ه پشت کر ن به فناوری ،نوعی توقف و ارتجاع است؛ لاذا الز اسات اوال افاق نظاا
اج ماعی کشور مشخص شو و ثانیا با رویکر ی توحیدی و جایگزینی تدریجی فنااوری مناساب،
برای گذار از فرهنگ غربی و فناوری های آن برنامه ریزی شو وگرنه یا مأیور مای شاویم و فکار
میکنیم سبک زندگی غربی با سرنوشت ما گره خور ه است و یا خو را ر جهان منزوی میکنیم
و از آن افقی که باید مر جهان را بدان عوت کنیم ،بازمی مانیم .ر ن یجه باید فناوری موجو را
ر حکم ضرورت باذیریم تا ب وان ر برابر سیطرهجویی فرهناگ غربای پایادار بماانیم و از هسا ی
خو پاسداری کنیم .اگرچه روح ایمانی ما از ورو به چنین فضایی که همۀ همت خو را ر عاالم
ما ه مصرف میکند ،کراهت ار (طاهرزا ه.)31 :3181 ،
از آسیب ها و معضالت جدی جهان اسال ر حاوزۀ ارتباطاات و رساانه هماین «بات باو گی» ِ
رسانهها و فناوریهای ارتباطی نوین است که منجر به سیطرۀ آن هاا بار زماان و مکاان و بار روح و
روان مسلمان امروز شده است .بت بو گی رسانهها باع

شده است اوال ارتباطاتمان با یگار ابعاا

هس ی و طبیعت ،به محاق رو و آ می تما اه ما خو را به ابزارها معطوف کند و از ابزار صِرف،
هدفی مطلق بساز و تمامی حیات و هس ی خو را با همان هدف که وسیله ای بیش نیست ،تعریف
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و ترسیم نماید .ر این نگاه ،نظا و ارزشهای توحیدی و هویت انسانِ مسلمان اخ الل پیدا میکند.
زندگی از صبغۀ الهی تهی شده و به رنگ آیفون  -به مثابه خدایگان جدید -رمیآید .بت بو گی،
نه ر ذات فناوریهای ارتباطاتی ،بلکاه ر ارا ه هاای ضاعیف و ر رک و تحلیا معیاوب ماا از
فناوری هاست و ن یجه بتساخ گیهایی است که خو ر زندگی آن را رقام مایزنایم؛ هار میازان
انسانِ مسلمانِ امروز ضعیف تر میشو  ،بت فناوری بر او مسلط تر و امکان رهایی از «سلطۀ آیفاون»
شوارتر میشو (موالنا)3131 ،؛ زیرا تمدن غرب رصد ایجا هرچه بیش ر نیازهای کاذب است
و همواره نیازهای تولیدشده بیش ر از آنهایی است که میتواند برآور ه کند .گذران زندگی انسان
بدون چیزهایی که وجو نداشت و هرگز به فکرش هم خطور نمیکر  ،شوار نبو  .ولای اکناون،
برعکس ،با نداش ن آن ها رنج میبر و آن ها را از ضاروریات زنادگی مای اناد؛ لاذا بارای فاراهم
کر ن و رضایت ما ی به هر وسیله ای م وس میشو  .الب ه هرچه بیش ر پاول اشا ه باشاد بااز هام
بیش ر می خواهد ،چون نیازهای تازهای برای او ایجا میشو و این تمای شدید به رفاع نیازهاا ،باه
تنها هدف زندگی او تبدی شده است (گنون.)318 :3183 ،
فرهنگ مدرنی ه« ،فناوری» را تنها راه رفع نیازهای بشر معرفی میکند و تلقی انسان مدرن را بار
این اس وار کر ه است که برآور ه شدن نیازها ،ر گرو ایجا فناوریهای جدید است؛ بنابراین ،باا
ایجا نیازهای جدید و نوین کر ن فناوری ها بر بقای خو میافزاید و سلطه خو را بر یگران تحمی
میکند .برای برونرفت از این سلطه باید سه رویکر اساسی را سرلوحۀ خو قرار هیم:
 گزینش مفیدترین ابزار ارتباطی بهجای جدیدترین آنها
 مقد انس ن ارتباطات توسعه بر توسعه ارتباطات



پرهیز از تولید مح وای رسانهای که خو

ر خدمت بتوارگی فناوریهاست.

ر تغییر رویکر از اش نِ «جدیدترین ابزار» به «مفیادترین ابازار» ،منظاور از مفیادترین ابازار،
تناسب آن با فرهنگ ینی و مسیر رشد و تقرب به رگاه الهی است ،ر واقع مفید بو ن را اهداف
تمدنی تعیین میکنند وگرنه ذات تکنولوژی بهگونهای نیست که ر جایی بایس د و به وضع موجو
قانع باشد .توجه به جدیدترین فناوریها بدون تعریف مشاخص از هادف ،ناوعی غارب ز گای باه
همراه ار که زمینه ساز حضور زندگی غربای ر هماه مناسابات زنادگی خواهاد شاد .وق ای هار
فناوری را صرفا با رویکر توسعۀ ارتباطات و بادون تفکار و صارفا بارای رفاع نیازهاای سااخ گی
81
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پذیرف یم ،عمال آن فناوری ،هدفِ فرهنگیِ خاصِ خو را بر زندگی ما تحمی مای کناد ،رواباط و
مناسبات ما را شک می هد و از این طریق ،سلطه فناوریهای غربی ا امه خواهد اشت.
بنابراین برای گذار از فرهنگ ارتباطی غرب به سوی ارتباطات اسالمی ،باید توجه ویاژهای باه
«نیازهای ارتباطاتی» جامعه اشت و ر گزینش و اس فا ه از فناوریهاای ارتبااطی ،بادون اصاالت
ا ن به نیازهای تصنعی و با مقد انس ن ارتباطات توسعه ،م وجه فرهنگ پنهان و روح حااکم بار
آن ابزارها بو و نسبت به ابزارها و فنااوریهاای رساانهای کاه فرهناگ ینای و ملای ماا را مخ ا
میکنند ،حساسیت نشان ا تا آفات ارتباطات مدرن نمایان شو  .الب ه انزوا و فرار از فنااوریهاای
ارتباطاتیِ غربی چاره کار نیست ،بلکه باید «ارتباطات توسعه» را مقد بر «توسعه ارتباطات» بدانیم و
قب از ورو فناوریهای جدیاد ،باا جهات ا ن باه نیازهاای ارتباطااتی جامعاه و بس رساازیهاای
فرهنگی پیشینی ،شرایط را برای ورو ایمنتر فناوریهاای ناوین فاراهم کنایم تاا شااهد کامتارین
اخ الل فرهنگی باشیم.
ر واقع اگر میپنداریم که زما رسانهها و فناوریهای ارتباطی را ر ست اریم و میتاوانیم
صرفا با توسعۀ ارتباطات آن ها را به هر راهی که میخواهیم ببریم ،باید بدانیم که آن ها زماا اماور
خو را به ست انسانی که فارغ از تفکر و تأم باشد ،نمی هند .آنها فر ی را که مواجهۀ آگاهانه
ندار  ،به نبال خو میبرند و او را ر این خیال باقی میگذارند کاه او هماه کااره و هماه چیاز ان
است و رسانه ر اخ یار اوست .این پندار غالب و شایع که فناوری مال ماست و ما اخ یاار اریام و
میتوانیم هر اس فا های و مطلوبترین اس فا هها را از آن کنیم و از مفاسد آن نیز پرهیز کنیم ،یکی
از آثار و صورت های غفلت از وضعی است که ما ر آن به سر میبریم .این وضع میتواناد وضاع
خوبی باشد ،به شرط آنکه ما نسبت به شأن و مقا انسانی خاو و نسابت باه حقیقات عاالم هسا ی،
تذکر مداو اش ه باشیم ( اوری ار کانی.)321 :3133 ،
همچنین ر کنار ان خاب مفیدترین ابزار و مقد انس ن ارتباطات توسعه ،باید توجه ویژهای باه
مح واهای رسانهای نیز اش ه باشیم .گاهی مح وای تولید یا بازنشر شده توسط رسانهها ،خواهناخواه
پیا بت وارگی فناوریها را به مخاطب من ق میکند که ح ی تحلی مح وای بسایاری از تولیادات
بومی نیز موعد همین موضوع است .ایجا سازوکار عملی و قیق نظارت کیفی قب از تولید ،حاین
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تولید و پس از تولید بر تولیدات رسانه های رسمی و نظارت و ارزیابی پسینی مح اوای رساانه هاای
غیررسمی ،میتواند تا حدو زیا ی ر مدیریت صحیح انگاره بتوارگی فناوریها مؤثر باشد.

 -2مبنا قرار دادن انسانشناسی بهجای منطق ریاضی در ارتباطات
ر ارتباطات مدرن ،به جای آنکه انسان شناسی پایۀ انش ارتباطاات قارار گیار  ،ریاضایات بار
ارتباطااات انسااانی س ایطره ار  .ریاض ای نم ایتوانااد ارتباطااات انسااان بااا انسااان را سااامان هااد و
سازمان هی روابط انسانی تنها از عهده فلسفه و علمالنفس اج ماعی برمایآیاد .ماا امیکاه محایط
ارتباطی انسان فهم نشو  ،تأثیر ارتباطات مدرن بر تمدن اسالمی و بار جهاان اساال رک نخواهاد
شد .اگر به لحاظ فلسفی ،هس یشناخ ی و همین طور انساان شناسای ،نادانیم عاالَم ارتباطاات چیسات،
فرایند آن کدا است ،ارتباط بین انسان با انسان ،انسان و خدا ،انسان و طبیعت ،انساان و تکنولاوژی و
ر نهایت انسان و خو  3چگونه است و این روابط پنجگانه ر چه روندی صورتبنادی شاده و نظاا
ارتباط انسانی را به وجو میآورند ،نمیتوانیم آن را به رس ی فهم و نقد کنیم و ر مور «فرصت» یا
«تهدید» بو ن آن ر جهان اسال اوری نماییم .تمرکز منِ م فکر مسلمان ر مور بنیا های ارتباطات
ر جهان امروز ،باید بر پایه جهان بینی اسالمی و فرهنگ ینی برای ترمیم پایه هاای سسات ارتباطاات
مدرن باشد که ر ن یجۀ بیتوجهی به همین زیرساخت ها ،نوعی از ارتباطاات کاریکااتوری ر جهاان
امروز حاکم شده است (موالنا.)3131 ،
به لی انباشت فناوری و ضعف انسان مدرن ر مواجهه با جهان فناوری و فرهناگ برآماده از
آن ،کار از ست انسان مسلمانِ مؤمن خارج شده است .ر این وضعیت اساسا بنبس ی وجو ندار
و نیازی هم به اعجاز نیست .آنچه میتواند ما مسلمانان و ح ی جامعه بشری را از وضعیت بحرانی به
سمت روشنی هدایت کند ،بازگشت به اسال است .نمونۀ بارز بازگشت حقیقی و تحول جهانی ر
نظا مناسبات انسانی ،حرکت اما خمینی (ره) ر انقالب اسالمی است .اماا (ره) باا طارح نظریاۀ
والیتفقیه ،نظا ارتباطی انسانبنیانی را بنا نها ه که ر نظا های غیرانسانیِ ارتباطات بشری تر یدها
و تَرَک های بسیاری به وجو آور که باید بر این مسایر تحفاظ کار و آن را باه سارانجا رسااند
(موالنا.)3131 ،

1. Self
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رهبر معظم انقالب (مدظله) نیز تحول ر سینما و تلویزیون را بدون اصاالح پایاه هاای معرف ای
علو انسانی غربی امکانپذیر نمای انناد (آیاتاهلل خامناهای .)3133 ،ساینمایی کاه مایخواهاد ر
خدمت اسال باشد ،باید با فاصله گرف ن از منطق ریاضی و مبنا قرار ا ن رویکر هس یشناساانه و
انسانشناسانه ،خطاب خو ش را به فطرت الهی انسان بازگر اند (آوینی ،)211 :3183 ،نه اینکاه باا
نگاه کمیتگرای غربی به تحلی و بررسی ارتباطات انسانی بار از و مثال بارای سانجش عملکار
رسانهها ،صرفا به آمار کمی مخاطبان و کاربران و یا مدت مصرف رسانهای آن ها بسنده کند ،بلکه
باید با گریز از یکسانپنداری همه مخاطبین ،توجه به کیفیت و هویتهای انسانی را نیز مالک قرار
هیم.

 -3تکیۀ رسانهها بر حقایق عالم هستتی و تعتدیل خیتالپتردا ی و تحریتک
عواطف
یکی از اهر های تمدن غرب برای اعمال فشاار بر سایر فرهنگ ها ،تکیه بر خیاالپار ازیهاای
ما ی از طریق هنر ،رسانه و ارتباطات است .غرب تالش میکند با تحریک افراطی قوه خیال ،بشار
را رگیر ظواهر ما ی و فانی کند تا ر ن یجۀ آن خیالپر ازیها ،اکثار انساانهاا را از حقاایق نیاا
غاف کند.
به لی سازگاری طبیعتِ قوۀ خیال با فرافکنی و بازیگری و گرایش ذاتی و شدید رسانههاا باه
خیالپر ازی ،مهار این قوه برای بشر امروز کاری بسیار شوار است .ارتباطات نوین و فناوریهاای
رسانه ای بهگونهای تما ساحات زندگی بشر را به تسخیر خاو رآور هاناد کاه امکاان فراغات از
تحریکات خیال از سوی آنها تقریبا غیرممکن شده است.
حکیمان مسلمان با شناخت قیق این قوه و طبیعت آن ،مؤثرترین شیوه هاای حکمای و فلسافی
تربیت و مهار قوۀ خیال را پیشنها ا ه اند .ابنسینا و راه را نشان می هد :یکی ،رگیری قوۀ خیال
با قوای ظاهری یعنی حوار پنجگانه و یگری ،سار ن عنان خیال به ست سلطان قوای نفس (قوۀ
عاقله) .تفکر ،به انسان تمرکز می هد و نفس را به وحدت میکشاند و این قیقا نقطۀ مقاب خیاالی
است که غذایش کثرت است .بدین ترتیب ،قوۀ خیال از خیالپر ازیهای بیهاو ه باازمیماناد و از
آن میتوان برای کشف حقایق نیا بهره بر (ترکمان و پورسینا.)11 :3131 ،
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بنابراین یکی از راهبر های ارتباطی تحقق تمدن نوین اسالمی ،تکیۀ رسانهها بار تحریاک قاوۀ
عاقلۀ مخاطب یا کاربر است .بهگونهای که تفکار او را برانگیزانناد و ذهان و اندیشاهاش را رگیار
حقایق عالم کنناد .بشار اماروز باه سابب نگااه اومانیسا ی ،هماواره چاار سار رگمی و اضاطراب
روزافزون است و گمان میکند با افراط ر کسب این لذتهای ما ی و تمسک به سارگرمیهاای
جدیدتر میتواند بر این پریشانی رونی غلبه کند .رسانهها نیز پِی به این اضطرارِ مخاطبان بار ه اناد و
به بهانههای مخ لف ،با سوار شدن بر قوۀ خیالِ آنها و با خیالپر ازیهای گوناگون ،آنها را سارگر
میسازند.
حال آنکه رسانههای وران تمدنسازی ،نباید همچون فرهنگ غربی ،کمند خویش را بار قاوۀ
خیال مخاطبان و کاربران قرار هند ،بلکه باید ضمن اس فا ه از شیوههای هنرمندانه برای به اش راک
گذاری پیا  ،قوۀ عاقلۀ ریافتکنندگان را به مشارکت فعاالنه ر رمزگشایی محرکهای رسانهای
فراخوانند .اگرچاه خیاالپار ازی ر پر اخاتهاای رساانهای اماری اج ناابناپاذیر اسات ،اماا ر
ارتباطات تمدنساز باید با رعایت اع دال ،تفکر و تعق را مبنا قرار ا تا قوۀ خیال نیاز ر خادمت
شهو و کشف حقایق نیا قرار گیر .
عالوه بر خیال پر ازی ،عد اع دال ر تحریک عواطف و هیجاناات مخاطاب نیاز مایتواناد ماانعی
برای تفکر و تعق او باشد .طبق نظریات روانشناسای ،بارای فار ی کاه از لحااظ هیجاانی تحریاک
میشو  ،آشکارترین جنبه هیجان« ،احسار» است .به وضوح میتوان ریافت که از طریق تحریک
عاطفه و برانگیخ ن احساسی خاص ،بروز رف اری ویژه ماور ان ظاار اسات .الب اه اگرچاه تحریاک
عاطفه میتواند من هی به رف ار شو  ،اما اثربخشی آن از لحظه تحریک تا باروز رف اار ،ساریع ،ولای
کم وا خواهد بو ؛ بنابراین ،با توجه به تفااوت و روناد «تفکار و تعقا » و «تحریاک هیجاانی»؛
صرف اس فا ه از شیوه تحریک عاطفه به منظور تقویت معرفت ینی ،عماال مخاطاب را باه حاشایۀ
ین خواهد کشاند و همان خواهد شد که به آن ین عوامانه میگویند (محسنیان را )18 :3181 ،؛
لذا ر راهبر های ارتباطی تمدنساز ،عالوه بر تفکر و تعق  ،باید به جنبههاای عااطفی و احساسای
مخاطبان و کاربران نیز توجه اشت ،اما با رعایت اع دال ر تحریک و باهکاارگیری آن هاا و مبناا
قرار ا ن تفکر و تعق  ،بهگونهای که نهتنها هیچکدا مانع یگری نباشند ،بلکه مکم یکدیگر ر
معرفتشناسی و تسهی گر رف ارهای ینیِ فر ی و اج ماعی شوند .پس باید بهطور ماداو مار را
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به خو آگاهی و برقراریِ ارتباطِ رونفر ی (ارتباط انسان با خو ) که پدیدهای شبیه تفکار اسات،
تحریک کنیم تا به مرور زمان ،به لی اس حاله ر مواجهه با رسانههای نوین ،نسبت به حقایق عاالم
هس ی چار غفلت نشوند.

 -4اصالت ندادن به جذابیت
مصرفکنندگان رسانهای ناخو آگاه بخش اعظم وجو خویش را تسلیم رسانه مایکنناد و ر
آن مس غرق میشوند .با این اس غراق چار نوعی غفلت از خویش میگر ند که حسن و قبح آن را
باید با توجه به شرایط و ن ایج پیا های رسانهای ارزیاابی کار  .اگرچاه ایان غفلات آنای ماالز باا
زندگی بشری است و بهطور کام نمیتوان از آن پرهیز کر  ،اما پایان این سیرِ اسا غراق رساانهای
به نوعی خو آگاهی من هی میشو که اگر ماهی ی کمال طلبانه اش ه باشد ،میتواند همه ترر هاا و
خشم ها و هیجانات و کشاکش های عصبی پیا های رسانهای را ر خاو هضام کناد ،ر غیار ایان
صورت ،مصرف پیا های رسانهای که منافی آزا ی و عق بشر و مانع کمال اوست ،خسرانی است
که جبرانش بهسخ ی ممکن است (آوینی 3118 ،الف.)44 :
اگر رسانهها با اس فا ه از جذابیتهای کاذب ،فعالیتهای خو را بر ضاعف هاای روحای بشار
(عواطف ساطحی و مب اذل ،تمایا باه جلاوه فروشای و خو نماایی ،تمایا باه فارار از مواجهاه باا
شااواریهااا و واقعی اات ،تمای ا بااه تساالیم ر براباار قاادرت ،غرای از شااهوانی ،اسااراف ،افااراط ر
لذتجویی و )...م کی کنند ،این صفات مذمو ر وجو بشر رشد و او را از اع دال انسانی خاارج
خواهند کر  .اگر جذابیت اصالت پیدا کند ،رسانهها مجموعه ای خواهند شد از وقایع ،شخصیت ها
و حرکات هیس ریکی که برای تماشاگر هرگز فرص ی برای تعق و تفکر باقی نمیگذارند .ر واقع
آنچه مذمو است ،نه مطلق جذابیت که اصالت ا ن بدان است .چهبسا ر نظا ارتباطااتی جامعاه،
ایجا جذابیت رسانهای اگر با قید و شرطهای مشخصی همراه شو  ،نه تنها ساد راه کماال نخواهاد
شد ،بلکه ر پیمو ن مسیر شکوفاییِ فطرت به مخاطب کمک خواهد کر .
جذابیت ر رسانه ضرورتی است که نمیتوان نسبت به آن بیاع نا بو  .اما رعین حال بایاد باه
این اص توجه اشت که اصالت ا ن به «ضعفهای بشری» مجاز نیست .جاذابیت نبایاد «هادف»
قرار گرف ه و آزا ی انسان و عق و اخ یار او محکو جذابیتهاای تکنیکای قارار گیار  .اع ناا باه
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نیازهای انسان برای ایجا جاذبه نباید به ممانعت از سلوک او به سوی کمال وجاو خاویش منجار
شو (آوینی 3118 ،ب.)40 :
این مهم ،اصال به معنی ضدیت ین با عنصر جذابیت نیست .چون رسانۀ فاقد جذابیت را اساسا
نمیتوان رسانه نامید .اما باید توجه اشت ر تولید جذابیتهایی که موجب لذت مصرف رسانهای
میشو  ،قیو ی وجو ار ؛ ر ایجا جذابیتها نباید از ضاعفهاای بشاریِ مخاطباان و کااربران
رسانه سوءاس فا ه کر  ،بلکه باید آنها را انسانهایی عاق و صاحباخ یار بدانیم و عنصر جذابیت
را بهگونهای به نیازهای فطریِ الهی آنها معطوف کنیم که ر اثر اس غراق رساانهای ،چاار ناوعی
خو آگاهی ینی شوند که هدایتگر آنها ر مسیر کمال انسانی باشد؛ بناابراین ،ر رساانه ینای
جذابیت بهخو یخو اصالت ندار  ،بلکه جذابیت وسیلهای برای تحقق هدفی مهمتار اسات یعنای
تسهی گری ر سیر و سلوک مصرفکنندگان رسانه ر مسیر کمال انسانی و هدایتگری آن ها به
سوی قرب الهی.

 -5تقویت مهارتهای شنیداری
ر غرب ،تالش وافری برای جایگزینی زبان تصویری با زبان کالمی مشاهده میشو تا ب واناد
نمایشی کر ن امور را تسریع کند .امری که امروزه با گس رش رسانههای نوین محقق شده اسات و
میتوان آن ها را ارتباطی مب نی بر نمایش و تصویر انست که الما بشر را باه یادن و یاده شادن
عوت میکند .با گذشت زمان ،نس رسانه ای و آسیب پذیرتر ر برابر رسانه شک خواهد گرفت.
هه پنجاهی سینماز ه ،هه شصا ی تلویزیاون ز ه و هاه هف اا ی م اأثر از رساانه هاای نوظهاور و
این رنت است .هه هش ا یها و نو یها هم با شبکه های اج ماعی رشد میکنند و ما ر طاول ایان
سالها از منظر ماهیت ارتباطات ،سیاست تربی ی رست و مشخصی برای این نس هاا نداشا ه ایام و
اکنون نیز نداریم .رصورتی که بر اسار سیاست تربی ی از همان اب دا باید «شانیدن و گاوش ا ن»
را به آن ها یا هیم ،چون نس جدید اصال نمیتواند بشنو چه برسد باه آنکاه بخواهاد عاالوه بار
شنیدن ،به آموزهها گوش فرا هد (ناظمی قرهباغ.)3133 ،
گوش ا ن فرایندی فعال برای معنابخشی به پیا شافاهی یگاران اسات« .فرایناد فعاال» یعنای
گوش ا ن پدیده ای خو کار نیست و باید آگاهانه و با قت باشد .نک ه مهم یگار اینکاه گاوش
ا ن فقط شنیدن یا ریافت ورو یها نیست .بلکه خلق معنی از آن چیازی اسات کاه مایشانویم.
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گوش ا ن مؤثر یعنی گوش ا ن هدفمند و رسیدن به آن معنی که گوینده تمایا

ار آن را باه

شنونده بفهماناد؛ یعنای کماک باه تجلای معنای ر گیرناده پیاا  ،مشاابه معنای ماور نظر فرسا نده
(محسنیان را .)382 :3131 ،
باورهای غلطی رباره گوش ا ن وجو ار کاه بار اساار هماین باورهاا ،ر آماوزش هاای
رسمی و غیررسمی کشور بارای آماوخ ن مهاارتهاای گاوش ا ن ،تاالش هاای جادی مشااهده
نمیشو  .ح ی گاه مسیرهای برعکس ر حال طی شدن است و ر سنین کو کی ،اس فا ه از فایلم
و تصاویر مبنای اصلی آموزش قرار میگیر ؛ یعنی از همان سنین اب دایی ،با ایجا اع یا بصری ر
کو کان ،عمال امکان آموخ ن مهارتهای شانیداری ،باه مثاباه مهاارتهاای پایاهای ر ارتباطاات
بینافر ی ،از آنها سلب میشو  .بدیهی است که نس جدید عالقهای به گوش ا ن نداش ه باشد و
بهجای ارتباطات رو ررو ،بازیهای رایانهای ،شبکههای اج مااعی و تماشاای فایلم و پویانماایی را
ترجیح هد.
پس باید با سیاستگذاری و برنامهریزیهای قیق آموزشای و علمای ،از هماان سانین اب ادایی
بهویژه ر مهدهای کو ک ،پیش بس انی و مقاطع اب دایی ،ر کنار مهارت های خواندن و نوشا ن،
تمرکزی ویژه بر آموزش مهارتهای گف اری ،شنیداری و رک پیا های شفاهی صاورت پاذیر .
برای مثال میتوان به موار ی اشاره کر :
 آگاهیبخشی به والدین برای اصالح رژیم مصرف رساانهای 3خاانوا ه باهمنظاور پررناگ
کر ن رسانهها و مح واهای صوتی
 ارتقای مهارت گف گوی بینافر ی و تالش خانوا هها برای ایجا محیط وس انه میان خاو
و فرزندان و گفتوشنو های جذاب خانوا گی
 بازنگری ر شیوههای آموزشی و ماهیت ارتباطی ک ب رسی
 بازنگری ر شیوههای آموزشای مهادها و پایش بسا انیهاا ،شاک گیاری نهضات تولیاد
مح وای صوتیِ بهروز و جذاب و...
« 1اصال رژیم مصرف رسانهای» ا پایههای آمو شهای سواد رسانهای ،چند مؤلفته دارد :محرتوای مرناست

بتا رده ستنی،

سالم .محروا و پیام ،مدیری .میزان مصرف رسانه ،قرار داشرن رسانههای مخرلف در هرم مصرف و که تمرکز اصلی مقالته
بر دو مؤلفۀ آور اس.؛ یعنی باید عالوه بر تلویزیون ،با یهای رایانهای ،شبکههای اجرماعی و میزان قابتل تتوجهی محرتوای
صوتی نیز مصرف شود که وود این موضوع نیا مند حمای.های ویژۀ دولری و بخش وصوصی دارد
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)

88

راهبردهای ارتباطی برای تحقق تمدن نوین اسالمی ایرانی

 -6تسهیل ارتباطات میانفردی

1

«شیوه ارتباطی» افرا ر جامعه ینی از مهم ترین ابعا سبک زندگیِ اساالمی اسات .بازتولیاد،
رشد و تعالی فرهنگِ هر جامعه  ،نیازمند تعام و تضارب رون آن جامعه است و آنچاه بسا ر ایان
تعام را فراهم میکند ،ارتباطات و به ویژه ارتباطات انسانیِ حضوری و رو رروی افرا آن جامعاه
است (مهدیزا ه )22 :3134 ،که «ارتباطات میانفر ی» نامیده میشو .
«ارتباطات میانفر ی» ،تعام ِ «گزینشی»« ،نظا مند»« ،منحصربهفر » و «روبه پیشرف ی» اسات کاه
سازندۀ شناخت طرفین از یکدیگر و موجب خلق معانی مش رک ر بین آن ها میشاو « .گزینشای»
است ،چون فقط با عده اندکی ارتباط میانفر ی عمیق برقارار مایکنایم و عموماا ساایر ارتباطاات
سطحی هس ند« .نظا مند» است ،چون شرایط ،زمان ،فرهنگ ،پیشینه شخصی و ...بر معنای آن تأثیر
میگذارند« ،منحصربه فر » است ،چون این روابط فراتر از نقشهای اج ماعی است و افرا بیبدی
هس ند« .روبه پیشرفت» است ،چون بهتدریج کام و عمیقتر میشو  .روابط زوجین ،فرزندپروری،
روابط تربی ی معلم و شاگر  ،وس یهای نوجوانان و جوانان ،ارتباطات میانفار ی ر محایطهاای
سازمانی از جمله بخشهای مهم زندگیِ بشر هس ند که ارتباطات میانفر یِ قاعدهمند و کارآمادی
را میطلبند .ر نگاه کالنتر ،ارتباطات میانفر یِ مناسب ر میان اعضای جامعه ،فرهنگ عمومی،
انسجا و هویت جمعی ،همدلی ،محبت و تعاون را ر آن جامعه ارتقا میبخشد (وجادانی:3138 ،
.)321
«ارتباطات میانفر ی» باالترین کیفیت ،بیشا رین عماق و پایادارترین تأثیرگاذاری ارتبااطی را
اراست که مناسبترین بس ر ارتباطی برای ایجا  ،تقویت یا تغییار تفکارات و اع قاا ات باه شامار
میرو  .همچنین برای پاسخ حقیقی به نیازهاای عااطفی ،فرآینادهای عمیاق تربی ای و آموزشای و
بسیاری از حوزههای فکری ،فرهنگی و ح ی تمدنی ،ر کنار سایر گونههای ارتباطی ،مهم تارین و
کارآمدترین نوع ارتبااط است که رهبر معظم انقالب (مدظلهالعالی) نیز مکررا ر بیانات خویش به
آن اشاره نمو هاند« :وسای ارتباط جمعی امروز ،این رنت ،شبکه های اج ماعی و بقیۀ چیزها رسات
است که خیلی فراگیر است ،لکن نگاه روبرو و چشام رچشام و احساار حضاور و شانیدن نفَاس
گوینده و مخاطب چیز یگر است .اج ماع ،ور هم جمع شدن ،یک چیز یگر است .ممکن است
1. Interpersonal Communication
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چند صد هزار نفر یک حرفی را ،یک پیامی را ر این رنت یا با پیامک بگیرند ،اما ایان خیلای فارق
میکند با اینکه همین چند صد هزار نفر یکجا جمع شوند ،یک نفر با آن هاا حارف بزناد ،صاحبت
کند .این نگاه کر نِ رو ررو تأثیر فوقالعا ه یگری ار » (آیتاهلل خامنهای« .)3134 ،این فقط ر
اج ماعات ما تجلی ار  .الب ه ر ک اسال ر نمازهای جمعه و امثال اینهاا هسات ،لکان ر باین
شیعه ،بروز و ظهور بیش ری ار  .مجالس روضه خوانی ،مجالس وعظ و خطابه ،مجالس گونااگون
خیلی چیزهای مهمای اسات؛ ایان هاا را سات کام نبایاد گرفات ،هام از فضاای مجاازی و هام از
صداوسیما مؤثرتر است ،من ها خب ایرهاش محادو اسات .اگار چنانچاه ایان سلساله عظایم ،ایان
تشکیالت عظیم خوب کار کند و ر همه جا کار کند ،تأثیراتش بر همه این ها فالق خواهاد آماد و
میتوانید شما این مخاطب را به معنای واقعی کلمه مصونیت ببخشید و میتوانید او را ر مقاب این
میکروب ها و این ویرور هایی که به طور الم به طرف کشاور و نظاا سارازیر مایشاو  ،واکساینه
کنید» (آیت اهلل خامنهای« .)3131 ،من به منبر خیلی عقیده ار  .امروز این رنت ،مااهواره ،تلویزیاون
و ابزارهای گوناگون ارتباطى فراوان هست ،اما هیچ کدا از این ها منبر نیست .منبار یعنای روبارو و
نفسبهنفس حرف ز ن .این تأثیر مشخص و مم ازی ار کاه ر هایچکادا از شایوههاای یگار،
وجو ندار  ...باید آن را هنرمندانه ا ا کر تا ب واند اثر ببخشد» (آیتاهلل خامنهای.)3184 ،
امروزه ر شرایطی که ارتباطات رو رروی انسانها بااه کم ارین میازان خاو ر طاول تااریخ
رسیده است و به لی غلبۀ فناوری غرب ،با ایجا توهمی از رضایت ارتباطی ،تغییرات گسا ر های
ر سبک ارتباطات جامعه رخ ا ه و شاهد حضور انبوه انسانهای تنهاا ر شابکههاای اج مااعی و
گروههای مجازی هس یم ،ر تحقق تمدن اسالمی ،باید هر امکان سن ی یا جدیدی را که به تقویت
ارتباطات حضوری و میانفر ی ر چارچوب ارزشهاای اساالمی و هنجارهاای اج مااعی جامعاه
کمک میکند ،فعال کر که به چند نمونه اشاره میشو :
 آموزش مهارتهای ارتباطی اعضای خانوا ه و روابط خویشاوندی
 بها ا ن به گروه همساالن ر مدارر و محالت و طراحی الگوهای جدید گذران اوقاات
فراغت
 ایجا سازوکار الز برای محوریت مسجد برای رسیدگی باه مشاکالت و مساال مار و
محله
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 تسهی و ترویج برپایی روضههای خانگی و محلهای ر برابر هیئتهاای بازر
سبب اصی و عمیق بو ن ارتباطات میانفر ی ر آن ها ،گاه از هیئتهاای بازر

(زیارا باه
شاهری

جنبه تربی ی و تحولی بیش ری ارند).

 -7تنظیمگری «همگرای» نظام رسانهای
شااروع هاار تحااول ارتباااطی مس ا لز بااازنگری وضااع موجااو و تحااول ر نظااا رسااانهای و
م ناسب سازی آن با وضعیت مطلاوب یعنای تحقاق رساانه تمادنسااز اسات .هرچناد ایان مهام ر
کوتاهمدت میسر نخواهد شد ،اما با بررسی الگوهای ارتباطی سایر کشورها مایتاوان باا گازینش و
اتخاذ ایدههای موفق و بومیسازی آن ها با فرهنگ ایرانی اسالمی ،از رسانههای نوگرا به نفع تمدن
نوین اسالمی بهرهمند شد.
بررسی تجارب جهانی نشان می هد که با تغییرات سریع و پیچیادۀ حاوزه ارتباطاات و رساانه،
رویکر ولتها از تصدیگری به تنظیمگری و اعمال حاکمیات ملای بارای تنظایم فعالیاتهاا ر
عرصه های گوناگون تغییر یاف ه است که ر ن یجۀ آن ،نقش نها های تنظیم گر بسیار برجسا ه شاده
است (اسماعیلیان و نااظمی .)321 :3131 ،فنااوریهاای جدیاد ،موجاب کمرناگ شادن مرزهاای
خدماتِ حوزه فناوری اطالعات ،خدمات مخابراتی و خدمات رسانهای شده است .این ا غا مرزها
که ناشی از فناوریهاای ناوین ارتبااطی اسات ،همگرایای نامیاده مایشاو و زمیناه را بارای ورو
بازیگران جدید به فضای رسانههای صوتی تصویری فراهم میآور  .ر کشور ماا ،باه لیا تعاد
نها های سیاستگذار و ناظر ،این امر چالشهایی را برای سیاستگذاری و مقرراتگذاری رساانه
ایجا کر ه است و نیازمند رویکر ی نوین ،یکاارچه و منسجم به سیاستگذاری یا وضع مقاررات
و به نبال آن ،سازوکارهای تسهی گری و نظارتی قوی است (ناظمی و اسماعیلیان.)331 :3134 ،
ر م ون علمی ،تنظیم مقررات را با سه رویکر توصیف کر هاند )3 :تنظیم مقاررات ر قالاب
مجموعهای از احکا و فرمانهای الزا آور )2 ،تنظیم مقررات ر حکم مداخله تعمادی حاکمیات
چه با احکا و فرمانها و چه با بس رسازی و تساهی گاری ،و  )1تنظایم مقاررات باه منزلاه هرگوناه
مداخله اق صا ی و اج ماعی و همه سازوکارهایی را که بر رف ارها اثرگذارند.
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تعاریف نشان می هند که تنظیم مقررات هماواره ر مفهاو باز ارنادگی ،سالب و ممنوعیات
عبور از خاط قرمزهاا کااربر نادار  ،بلکاه باه شاک مداخلاه و باه منظاور بس رساازی ،حمایات و
تسهی گری نیز به کار میرو (اسماعیلیان و ناظمی.)310 :3131 ،
بسیاری از کشورها توانس هاند خو را با تغییرات جدید فناوری و تحوالت ارتباطی هماهنگ و
شیوه جدیدی را برای حکمرانی رسانهای خو اتخااذ کنناد ( OFCOMر انگلسا ان FCC ،ر
ایاالت م حده آمریکا KCC ،ر کره جنوبی و ،)...اما ر کشاور ماا ،باهرغام تحاوالت شاگرف،
همچنان رساناهها با شیوههای پیشین و باه صاورت مادیریتهاای جزیارهگاون ا اره مایشاوند کاه
مشکالت و مسال مخ لفی را به نبال اش ه است 3.برای مثال ،میتوان به اخ الفاات گسا ر ه باین
سازمانهاا و نها هاای مخ لاف ،نارساایی ر مادیریت افکاار عماومی اخا  ،بازنماایی و روایات
نا رست از ایران ر خارج و ناتوانی نظا رسانهای ر مواجهاه باا سارویسهاای رساانهای فراملای
اشاره کر  .سؤال اینکه آیا شیوه اعمال حاکمیت جمهوری اسالمی ر عرصه رسانهها ،همگاا باا
تحوالت رسانه ای م ناسب سازی شده است و هم زمان با یگر تحوالت حکمرانای ر زمیناههاای
اق صا ی و علمی و اج ماعی ،آیا نیازمند تحول و نوآوری و روزآمدی شیوه حکمرانای ر عرصاه
رسانه ها نیس یم با توجه به تحول و تغییرات گس ر ه ر عرصه ارتباطات و رساانه ،باهویاژه همگارا
شدن حوزههای مخ لف رسانهای ،به نظر میرسد طراحی و ایجا «نها جامع و مس ق تنظیمگاری
همگرای رسانهای» یکی از ایدههای ممکن برای ساماندهی نظا رسانهای و راهبر ارتباطی مؤثر ر
تحقق تمدن نوین اسالمی باشد.
الب ه با توجه به حضور ذینفعان مخ لف ر نظاا رساانهای کشاور و لحااظ برخای مالحظاات
حاکمی ی ،طراحی این نظا تنظیمگری همگرا حساسیتهای ویژهای ار  .اما این نگرانایهاا نبایاد
منجر به انفعال و بای عملای شاو و یار یاا زو نااگزیر از باازنگری ر شایوۀ حکمرانای رساانهای
جمهوری اسالمی ایران هس یم .ر غیر این صورت ،سخن از تحقق «رسانه تمادنسااز اساالمی» یاا
«ارتباطات تمدنساز اسالمی» صرفا کارکر ی شعاری ار و ر عم  ،این ارتباطات و رساانههاای
مدرن هس ند که همچنان قواعد و الزامات تمدنی خو را بر جامعه تحمی خواهند کر .
 1سا مان تنظیم مقررات صوت و تصویر مراگیر (ساترا) ،شوراهای عالی و سا مانهای مشابه ماهیرتاً نهتاد تنظتیمگتر همگترا
نیسرند و تنها بخشی ا نظام رسانهای را پوشش میدهند و به لحاظ قانونی نیز برووردار ا اوریارات نهادهای مشابه در ستایر
کشورها نیسرند
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 -8همگرا کردن ارتباطات سنتی و مدرن
با توجه به حاکمیت تمدن غرب ،هنوز به این تصور که تمدن اسالمی به چه شکلی باید باشاد،
نرسیدهایم .اکنون هرچقدر فکر کنیم که با چه وسیلهای به خانه برویم ،جز ماشینِ ساواری ،م ارو و
وسای حم ونق عمومی چیزی به ذهن ما نمی آید؛ لاذا مجباوریم باا ایان تمادن تعاما کنایم تاا
آرا آرا به راهکارهای تحقق اهداف ینی بیندیشیم (طاهرزا ه.)218 :3183 ،
اگر رسانهها به سه س ۀ سن ی (مساجد ،مدارر علو ینای ،تعزیاه ،روضاهخاوانی و ،)...صانع ی
(ک اب ،را یو و تلویزیون) و نوین (رسانههای این رنت پایه) تقسیم شوند ،به همین سیاق ارتباطاات نیاز
به سه گونه «سن ی»« ،صنع ی» و «نوین» قاب تقسیم است .یکی از ضروریات گاذار از فرهناگ مدرنی اه
به فرهنگ اسالمی ،ایجا تعام و همگرایی میان این ارتباطات «سن ی» و «مادرن» اسات .رهبار معظام
انقالب(مدظله العالی) نیز ضمن تأکید بر ارتباطات سن ی ،نسبت باه بهارهگیاری از ارتباطاات مادرن
تصریح ارند« :فضای مجازی یک ابزار است .ابزار بسیار کارآمد برای اینکه شما ب وانید پیام ان را
به اقصی نقاط نیا برسانید ،به گوش همه برسانید» (آیتاهلل خامنهای.)3131 ،
ر منطق انقالب اسالمی ،بهرهگیری توأمان از ارتباطات سن ی و مدرن توصیه شده است و باید
نظامی «پویا» و «م عام » و سازوکار روشنی برای تعام و همگرایی میان آن ها ایجا کر  .پویا بدین
معنا که ر شرایط گوناگون اج ماعی و ر موقعیتها و رویاروییهای جهانی و ملی ،رسانههای سن ی
و مدرن باید ب وانند م ناسب باا رساالت هاای تعریاف شاده بارای آن هاا ،هام ر کارکر هاا و هام ر
تکنیک ها  ،تغییراتی پدید آورند و خو را با شرایط جدید تطبیق هند .م عام نیز ناظر به همکاری باا
همدیگر است .قاب پذیرش نیست که رسانه هاایی مانناد را یاو ،تلویزیاون و رساانههاای اج مااعی ر
شرایطی کامال مجزا از حوزه های ارتباطی یگر فعالیت کنند .اوال باید هم زیس ی رساانه هاای سان ی و
مدرن را به رسمیت شناخت و مقدمات همافزایی آن ها را فراهم کر  .ثانیا باید پذیرفت که هریاک از
آنها ارای مزیتها و محدو یتهای نسبی هس ند .مزیت نسبی رسانههاای مادرن ر اطاالعرساانی،
آگاهیبخشی ،سرگرمی و پر کر ن اوقات فراغت است .اما مزیت نسبی رسانه های سن ی ،ر کارکر
ارشا ی و آموزشی آنها نهف ه است.
رسانه های سن ی ،محدو یت تعدا مخاطبان ،مکان و زمان برای تولید و ان شاار پیاا ارناد .ر
مقاب  ،رسانه های اج ماعی و تلویزیون ،ر تأثیرگذاری و تغییر گارایش هاا و رف ارهاای مخاطباان،
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به ویژه ر حوزۀ ین که ابعا عمیق تری ار  ،با محدو یت های جدی روبرو هس ند .ر ارتباطاات
سن ی ،این تأثیرگذاری بسیار زیا است که از آن نوعی انسانسازی و یان ار کار ن مار ان ظاار
میرو  .ر ارتباطات مدرن ،این ان ظار کمرنگ است و ر نهایت ،میتواند زمینه ای مناساب بارای
این تغییرات پدید آور (باهنر.)10 :3181 ،
بیتوجهی به تفاوت فر و مح وا و کارکر م فاوت ارتباطات سن ی و مدرن موجب شده است
تا امروزه شاهد آسیبهای جدی از جمله عرفی شادن یان ر تلویزیاون و شابکههاای اج مااعی
باشیم .آسیبهایی که موجب میشاو تعاامالت ناهتنهاا منجار باه همگرایای نشاو  ،بلکاه چاهبساا
تضا هایی مبنایی ر عم به وجو آور  .قطعا ین با مقوله «تفریح و سرگرمی» مخاالف نیسات و
اخ الف اصلی آن با تمدن غرب ،ر نحوه پاسخ هی به این نیاز است؛ بهگونهای که لغو و غفلتزا
نباشد .قدرت عمده ارتباطات مدرن ر این است که به جای باز کر ن ریچۀ «مغز» مخاطاب بارای
ورو و پر ازش تصورات ان زاعی و اندیشیدن ،ریچۀ «قلب» او را بر روی «شخصیت»ها میگشاید
(پُس من.)211 :3188 ،
ارتباطات سن ی و ارتباطات مدرن با همافزایی و همکاری باید طوری عم کنناد کاه از عهاده
س یابی به اهداف ارتباطی انقالب اسالمی برآیناد .ر چناین شارایطی اسات کاه جامعاه باه رشاد
فرهنگی میرسد .تما مؤلفه های فرهنگی ایران حول اصول اسالمی اسات؛ لاذا ارتباطاات سان ی و
مدرن بر مبنای اصول اسالمی باید بهگونهای تنظیم شوند که بهطور همگرا و مکم

ر یک جهات

حرکت کنند .چیزی که امکان آن با انقالب  11فراهم آمده است و امروزه باید آن را عملی کنایم
(باهنر .)38 :3182 ،الزمۀ عملی شدن این تعام نیز ،طراحی الگویی است که رسانههای مخ لف را
ر مدلی همگرا تنظیمگری 3کند.

نتیجهگیری
همان گونه که اشاره شد ،شک گیری و تقویت هر تمدنی ،مس لز ایجا و تقویات فرآینادهای
ارتباطی م ناسب و اتخاذ ،گزینش یا اخ راع رساانههاایی اسات کاه ماهی اا باا ریشاههاای فکاری و
 1منظور ا تنظیمگری صرماً جنبههای سلبی آن نیس ،.امرو ه جنبههای ایجابی ،حمایری و تستهیل گتری نقتش پررنتگ تتری
دارند
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فرهنگی آن تمدن همسو باشند؛ یعنی ر آن جامعه باید ارتباطات و رسانههایی برجسا ه شاوند کاه
الزامات بیرونی و اق ضالات اج ماعی اس فا ه از آنها ،ر راس ای تقویت فرهنگ و تفکر حاکم بار
آن تمدن و تسهی گر رف ارهای اج ماعی م ناسب با آنها باشد .از طرفی یگر ،با توجه به اینکه ر
نگاه ینی مالک حقیقی تکام و پیشرفت نظا ارتباطاتی ،لزوما بهبو مؤلفههایی از قبیا سارعت
ان قال پیا یا ساهولت ر برقاراری ارتبااط نیسات ،بلکاه معیاار ،بس رساازی بارای تقارب فار ی و
اج ماعی به سوی خداوند است؛ بنابراین باید ساخ ار ا اره رسانهها و نوع نگاه به ارتباطات و اساسا
ماهیت نظا ارتباطاتی حاکم بر جامعۀ ما به تدریج چار تحاوالتی عمیاق شاو تاا م ناساب باا افاق
تمدنی انقالب اسالمی ،تسهی گر تحقق مؤلفههای تمدن نوین اسالمی شوند .برای این منظاور ،ر
این پژوهش به و راهبر کالن که جنبۀ سلبی ارند و شش راهبر که جنباۀ ایجاابی ارناد اشااره
شده است که بهصورت مخ صر میتوان آنها را ر قالب جدول زیر اراله کر :
جدول  .3راهبر های تحقق ارتباطات تمدنساز اسالمی
راهبردهای تحقن ارتباطات تمدنسا اسالمی
نفی ب.بودگی مناوریهای نوین ارتباطی

سلبی

اصال .ندادن به جذابی.
مبنا قرار دادن انسانشناسی بهجای منطن ریاضی در ارتباطات
تکیۀ رسانهها بر حقاین عالم هسری و تعدیل ویالپردا ی و تحریم عواطف

ایجابی

تقوی .مهارتهای شنیداری
تسهیل ارتباطات میانمردی
تنظیمگری «همگرای» نظام رسانهای
همگرا کردن ارتباطات سنری و مدرن
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