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نقش رسانه  در زمینه سازی تحقق تمدن نوین اسالمی
گیر رسانه ای( کید بر گفتمان سازی و پویش فرا )با تأ

حممد بابایی

چکیده 
یــن  یــین و تأثیرگــذاری رســانه ها در حرکــت بــه ســوی تقــق متــدن نو مطالعــه چگونگــی نقش آفر
ــه مــدل و چهارچــویب اســت کــه رســانه ها  ــه اســت. هــدف، دســتیایب ب اســالمی موضــوع ایــن مقال
یــن اســالمی حرکــت  بتواننــد براســاس آن بــه شــکیل ســازنده در مســیر زمینه ســازی ظهــور متــدن نو
یــن  کننــد. بــه طــور مشــخص ایــن مســئله کــه »رســانه ها در زمینه ســازی، پیشــبرد و ظهــور ʾمتــدن نو
اســالمی چــه کارکردهــایی می تواننــد داشــته باشــند؟« پرســیش اســت کــه مقالــه حاضــر درصــدد یافــتخ 
پاســخ آن اســت. برای پاســخ به این پرســش از روش اســنادی برای گردآوری داده ها اســتفاده شــده 
یــن  یکــرد تلیــیلـ  توصیــی بــه کار گرفتــه شــده اســت. مهم تر اســت. مهچنــیخ بــرای تلیــل داده هــا، رو

یــزی و اقــدام رســانه ای در دو ســطح  اســت:  یافته هــای ایــن بــرریس شــامل ضــرورت برنامه ر
اطــب داخــیل( و فرامــرزی )بــرای  1. حمتــوایی؛ »گفتمان ســازی«: در دو الیــه درون مــرزی )بــرای حمخ
یــن اســالمی )بــا تکنیک هــایی مثــل  اطــب بیــروین( بــر اســاس شــاخص هایی در تــراز متــدن نو حمخ

یــت افــکار عمومــی درون و برون مــرزی(. کار، مدیر انگاره ســازی، تعیــیخ دســتور 
ابــداع  در  پیشــتازی  چــون  راهبردهــایی  بــا  گیــر«:  فرا رســانه ای  کمپــیخ  ــاد  »احیج ســاختاری؛   .2  
یان ســازی فکــریـ  فرهنگی منطقه ای  فّناوری هــای رســانه ای، حرکــت بــه ســوی مشــارکت مؤثــر در جر
و فرامنطقــه ای، فعالیــت مؤثــر هــم در تولیــد و هــم در تبــادل اطالعــات، معــریف و تبیــیخ مؤلفه هــای 
ــرایی، عدالت طلــیب، ســبک  یت گ ــوی، معنو ــن اســالمی )کارآمــدی، قــدرت مــادی و معن ی متــدن نو

زندگــی، اخالق مــداری و...(.

واژگان کلیدی:  متدن نوین اسالمی، رسانه ها، گفتمان سازی، پویش رسانه ای 
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مقدمه 
کــه تاکنــون، بــرای مفهــوم بدیــع »متــدن« بیــان شــده اســت،1 در  یــف متعــددی  گذشــته از تعار
ین ســطح تــوالت  یــیت، گســترده تر دســته بندی تــوالت اجتماعــی، تــوالت متــدین را بــه حلــاظ هو
ــخ  ی ــرای تار ین واحــد مطالعــه ب اجتماعــی )هانتینگتــون، 1374، 47( و مفهــوم متــدن را مناســب تر
، 1377ش، 141( دانســته اند؛ ازمهــیخ رو برخــی نیــز مطالعــات آینــده بــر مبنــای واحــد متدین  )ســوروکیخ
را رویش مؤثــر بــرای شــناخت تــوالت پیــش رو به مشــار آورده انــد. )هانتینگتــون، 1380ش، 237 
ـ 254(. در چنــیخ شــرایطی، شــاید از به کارگیــری ابزارهــای مطالعــه دگرگوین هــای اجتماعــی بــرای 
 بــر ایــن مؤلفه هــا 

ً
یــزی نباشــد. در مطالعــه دگرگوین هــای اجتماعــی، عمومــا ایــن نــوع تــوالت نیــز گر

یژگی هــا، جهــت تغییــر و  کیــد می شــود: علــل و عوامــل دگرگــوین، شــرایط تغییــر، کارگــزاران تغییــر، و تأ
نیــز فراینــد دگرگــوین و پیامدهــای آن )روشــه، 1370ش، 29(. امــروزه از مجلــه الزامــات تبیــیخ تــوالت 
اجتماعــی ــــ در کنــار شــناخت عوامــل تغییــر ماننــد فّناوری هــای نــو، شــرایط تغییــر ماننــد مقاومت هــا 
ــا اســتقبال کنندگان از آن  ــزاران تغییــر ماننــد واردکننــدگان ایده هــای تغییــر ی ــز کارگ و مســاعدت ها و نی
ـــ شــناخت نقــش »رســانه های مجعــی« )mass media( اســت. مفهــوم رســانه های  )مهــان، 29ـ  30(ـ 
مجعــی را بایــد از مفهــوم ارتباطــات مجعــی فهمیــد. ارتبــاط یــا ارتباطــات مجعــی معــادیل اســت کــه در 
متــون فــاریس بــرای »mass communication« بــه کار گرفتــه می شــود. هرچنــد هنــوز برخــی از 
پژوهشــگران پیشکســوت ایــراین علــوم ارتباطــات ماننــد دکتــر محیــد موالنــا، دربــاره دقیــق یــا صحیــح 
بــودن ایــن معــادل تردیــد دارنــد )او در مقدمــه ای کــه بر کتاب ارتباط شــنایس دکتر حمســنیان راد نوشــته 
اســت بــه ایــن موضــوع اشــاره می کنــد(، به هرحــال معــادل یادشــده در بســیاری از متــون فــاریس بــه 
یــف ایــن واژه نیــز البتــه مهاننــد معــادل فــاریس آن، مهچنــان  مهــیخ شــکل اســتفاده شــده اســت. تعر
حمــل حبــث اســت. دکتــر حمســنیان راد در کتــاب »ارتباط شــنایس« پــس از آنکــه حــدود 30 صفحــه از 
تلــف واژه »ارتبــاط« و »ارتباطات«  یف حمخ کتــاب )صفحــات 39 تــا 69( را بــه ارائــه، بــرریس و نقــد تعار
ــوم  ــراین عل ــراین و غیرای تلــف اســتادان و پژوهشــگران ای یــف حمخ ، تعار اختصــاص داده و در ایــن بــیخ

یــن گنابــادی، هتــران،  1. از مجلــه نــک: ابن خلــدون، عبدالرمحــن، مقدمــه ابن خلــدون، ج 1، ترمجــه حممــد پرو
انتشــارات علمــی و فرهنگــی، 1388ش، ص 71؛ کالو، شــپرد یب، ظهــور و ســقوط متــدن، ترمجــه حممــود 
یــخ متــدن، هتــران، کهیــان، 1387ش، ج 1،  طلوعــی، انتشــارات بــدر، 1370ش، ص 21؛ لــوکاس، هنــری، تار
یــا، هتــران، امیرکبیــر، 1376ش، ص 48؛  یــخ متــدن، ترمجــه حممدحســیخ آر ریس تار یــن یب، آرنولــد، بــر ص 16؛  تو
، ج 1، هتــران، انتشــارات علمــی و فرهنگــی، 1376ش،  یــخ متــدن، مشــرق گاهــواره زمــیخ یــل، تار دورانــت، و
یــز مرزبــان، انتشــارات دانــش، 1357ش، ص 3؛ یوکیچی،  صــص 6-5؛ لینتــون، رالــف، ســیر متــدن، ترمجــه پرو

یــه متــدن، ترمجــه چنگیــز هپلــوان، هتــران، امیرکبیــر، 1379ش، ص 11. فوکوتســاوا، نظر
32. هپلوان، فرهنگ شنایس، ص 18

یخ فرهنگ و متدن اسالمی، صص 43ـ  42. 33. جان امحدی، تار
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ــه  یــف ایــن واژه منــوط ب یــف »ارتبــاط مجعــی« گفتــه اســت: تعر ــاره تعر ارتباطــات را نقــد کــرده، درب
یــی جامــع و مانــع از واژه »ارتبــاط« اســت و تهنــا پــس از آن می تــوان »ارتباطــات  دســت یافــتخ بــه تعر
گــرد  یــف وی از »ارتبــاط« چنــیخ آمــده اســت: »فرا یــف کــرد. در صفحــه 57 کتــاب، تعر مجعــی« را تعر
انتقــال پیــام از ســوی فرســتنده بــرای گیرنــده، مشــروط بــر آنکــه در گیرنــده پیــام، مشــاهبت معــین بــا 
یســنده ســپس در چنــد صفحــه بعــد ــــ صفحــه 66 ــــ   ــاد شــود«. نو معــین مــورد نظــر فرســتنده پیــام احیج
یــف مهــیخ  یــح کــرده اســت: »بــرای ارتبــاط مجعــی نیــز تعر یــف »ارتبــاط مجعــی« چنــیخ تصر دربــاره تعر
اســت، فقــط بــه جــای گیرنــده پیــام بایــد گیرنــدگان پیــام نوشــت« )1382ش(. بــه نظــر می رســد بــر 
ــرایی   ماهیــیت حمج

ً
یــف کــرد. می دانــمی کــه رســانه اساســا مهــیخ قیــاس بتــوان رســانه های مجعــی را نیــز تعر

و واســطه ای دارد؛ بنابرایــن هــر وســیله، ابــزار، نشــانه، معنــا و مفهومــی کــه بتوانــد پیامــی را از ســوی 
ــه گیرنــده منتقــل کنــد، در مشــول مفهــوم رســانه قــرار می گیــرد. از ایــن نظــر، فّناوری هــایی  فرســتنده ب
یــن مبتــین بــر وب، در صــورت داشــتخ چنــیخ کارکــردی،  یــون و نیــز فّناوری هــای نو یز ماننــد رادیــو و تلو
رســانه به مشــار می آینــد. بــه مهــیخ نســبت نیــز فّناوری هــایی کــه امــروزه می تواننــد پیامی مشــخص را به 
یــف البتــه هــم رســانه های  اطبــان منتقــل کننــد رســانه مجعــی نامیــده می شــوند. ایــن تعر انبوهــی از حمخ

یــن اینترنــیت را دربرمی گیــرد. ســنیت، هــم رســانه های الکترونیکــی و هــم رســانه های نو
تاکنــون نقــش رســانه ها در تــوالت اجتماعــی بــه شــکل های گوناگــون بــرریس شــده، امــا نقــش آهنــا 
گاهانــه و هدمفنــد آهنــا در  یــن بــرای تأثیرگــذاری آ در تــوالت متــدین و چگونگــی طراحــی الگــویی نو
تــوالت متــدین آینــده، موضوعــی اســت کــه کمتــر بــه شــکل مســتقمی حمــل حبــث و بــرریس قــرار گرفتــه 
اســت. بــا توجــه بــه مهــیخ کاســیت، در ایــن مقالــه تــالش شــده اســت کارکــرد رســانه های مجعــی در 
ین نــوع تــوالت اجتماعــی، یعــین تــول متــدین و بــه  زمینه ســازی بــرای حرکــت بــه مســت گســترده تر

یــن اســالمی، بــرریس شــود. طــور خــاص متــدن نو

روش تحقیق 
ــات و  ــری از مطالع ــه شــد، اســنادی و هبره گی ــه گفت ــه ک ــه آن گون ــن مقال ــای ای ــردآوری داده ه روش گ
یافته هــای مرتبطــی اســت کــه تاکنــون منتشــر شــده اند و در دســترس قــرار دارنــد. مهچنیخ بــا هبره گیری 
یکــرد توصیــی ـ تلیــیل هــم مفاهــمی و پدیده هــا توصیــف شــده و هــم بــا در کنــار هــم قــرار دادن  از رو
ل، اســتنباط و انتــزاع بــه ارائه متایزات، مشــاهبت ها  داده هــا و هبره گیــری از تکنیک هــایی ماننــد اســتدال
و در هنایت مفهوم ســازی و دســته بندی داده ها، برداشــت ها و یافته های مطالعه اقدام شــده اســت .
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طرح مسئله 
بــا گســترش روزافــزون نقــش رســانه ها در زندگــی عمومــی جوامــع امــروزی شــاید دیگــر نتــوان بــدون در 
یگــز و بــرک در  یــین بــه تبییــین جامــع از تــوالت اجتماعــی دســت یافــت. بر نظــر گرفــتخ ایــن نقش آفر
یــخ اجتماعــی رســانه ها از گوتنبــرگ تــا اینترنــت«، بــر ضــرورت توجــه پژوهشــگران فرهنــگ  کتــاب »تار
کیــد می کننــد: »ارتباطــات  یــخ تأ یــخ بــه نقــش رســانه ها و ارتباطــات مجعــی در هــر مقطعــی از تار و تار
یــه ارتباطــات و هــم فّناوری هــای ارتباطــی را« )1391ش، 16(. هرولــد آدامــز  را جــدی بگیرنــد؛ هــم نظر
ــی بــه امهیــت رســانه ها در  حیخ ــز از نگاهــی تار ــادایی )harold innis( )1894 ـ 1952م( نی اینیــس کان
ــی مطالعــه خــود )از بــرریس نقــش کاغــذ تــا  حیخ جهــان باســتان اشــاره کــرده اســت. او در تــداوم ســیر تار
یــه رســانه های ارتباطــی از دوران  یــخ تطبیــی امپراتوری هــا« از زاو یــخ روزنامه نــگاری و بــرریس »تار تار
ــاد  یــژه خــود را احیج یافــت کــه متدن هــای متعــدد، رســانه های و آشــور و مصــر باســتان تــا زمــان حاضــر( در
یت خــاص را بــر متدن هــا، مثــاًل از جهــت نوع ســازماهنا یا احنصــار و عدم  می کننــد و ایــن رســانه ها تــوال
یکی  یــج بــا توســعه ارتبــاط الکتر احنصــار ابزارهــای قــدرت، تمیــل می ســازند2 )مهــان، 20ـ  21(. به تدر
یع گســترش یافــت. حبــث اصــیل البتــه  )اختــراع تلگــراف در قــرن نوزدهــم(، احســاس تغییــرات ســر
یــژه رســانه های جدیدتــر  چگونگــی، ماهیــت و علــل آن بــود؛ »مثــاًل اینکــه آیــا هبره گیــری از رســانه، به و
یــین از جامعــه را پدیــد مــی آورد3 کــه  یــون، جامعه هــا را نابــود می کنــد یــا اینکــه شــکل نو یز ماننــد تلو
پــور و هبرامیــان، 1392ش، 59(. جــیخ چپمــن  ــاورت مــکاین امهیــت کمتــری دارد؟« )امیر در آن حمج
یــخ تــوالت رســانه، بــر آن اســت کــه متــون معاصــر ســده  در مطالعــه مبســوط خــود در حــوزه تار
تلــف جهــان را بــه هــم  نوزدهــم میــالدی نشــان داده انــد کــه فّناوری هــای عصــر آغــاز مــدرن، نقــاط حمخ
نزدیک تــر کردنــد، بــه گونــه ای کــه کــره زمــیخ را بــه حنو فزاینــده ای به مکاین کوچک تر تبدیــل منودند. او 
می افزایــد: تــا آغــاز ســده بیســم میــالدی راه آهــن، تلگــراف، دســتگاه چــاپ گــردیش )روتیتیــو(، تلفــن، 
یــر و ماشــیخ چــاپ لینوتایــپ مهــه ایهنــا، هــم بــر ماهیــت و ارائه حمتــوا و هم بر ادامه ســرعت  ماشــیخ تر
یشــه های  ــر گذاشــتند )چپمــن، 1392ش، 13(. او حــیت ر ــان تأثی ــال اطالعــات در سراســر جه انتق
یــژه وضعیــت جهاین ســازی کنــوین رســانه ها را نیــز در تــوالت رســانه ای قــرن نوزدهــم  متــدن فعــیل، به و
یشــه های فرهنــگ  یــد: »پیدایــش ســینما از خاســتگاه ها و ر یــد؛ بــرای مثــال او می گو میــالدی می جو

2. مــراد اینیــس از واژه »رســانه ها«، مــوادی بودنــد کــه بــرای برقــراری ارتبــاط بــه کار می رفتنــد؛ ازمهــیخ رو 
ــدار، ماننــد  ــه نســبت ناپای ــادوام، مهچــون چــرم، گل و ســنگ، و حمصــوالت ب  ب

ً
او تفــاوت میــان مــواد نســبتا

یگــز و بــرک، 1391ش،  20. پاپیــروس و کاغــذ، را بیــان کــرد. رک: بر
3. دیدگاه هــای اولیــه دراین بــاره متعلــق اســت بــه گوســتاولوبون )1841 ـ 1931م(، جامعه شــناس فرانســوی، 
یــل تــارد )1843ـ  1904م(،  ــاد »انبــوه خلــق« می دانســت و نیــز گابر یــن اثــر شــکل گیری رســانه ها را احیج کــه مهم تر
دیگــر جامعه شــناس فرانســوی، کــه نتیجــه گســترش رســانه ها را شــکل گیری »مهــگان« یــا عامــه ای تلــی کــرد 

پــور و هبرامیــان، 1392ش، 51ـ  60. کــه اعضــای آن الزامــی بــه در کنارهــم بــودن نداشــتند. رک: امیر
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بصــری قــرن نوزدهــم منشــعب شــده اســت. قدمــت رادیــو و بیخ امللــیل شــدن صنعــت رســانه بــه بیــش 
یتانیــا در 1904م افشــانده  یــون مهــگاین در بر یز ــش رادیــو ـ تلو از 1914م می رســد؛ چــون بذرهــای پخ
ســتیخ بار مســئولیت اولــیخ ارتباطــات یب ســمی  شــد«. از نظــر چپمــن، حــیت زمــاین کــه وزارت پســت حنخ
را ــــ کــه بســط نظــام تلگــراف تلــی می شــد ــــ برعهــده گرفــت، هنــوز تــا »عصــر طــالیی« رادیــو و رشــد 
یــح می کنــد کــه خاســتگاه قــرن نوزدمهــی  یــون راه درازی در پیــش بــود )مهــان، 14(. او تصر یز تلو

یــر، بســتر را بــرای »جهــاین شــدن« معاصــر فراهــم کــرد: یــق ســه فراینــد ز بیخ امللــیل شــدن، از طر
یــون، ســینما و موســیی، به عنوان صنایــع جهاین، فعال  یز 1. برخــی صنــاع رســانه ای ماننــد رادیــو، تلو

شدند؛ 
 از 

ً
2. برخــی صنایــع رســانه ای ماننــد روزنامه هــا بــه صــورت منطقــه ای و سراســری رشــد کردنــد و صرفــا

یکردهــای مــدرن کســب وکار و بــه مــدد فّناوری هــای جدیــد جهــاین شــدند؛ یــق توســعه رو طر
یتــر کــه پیــش از  3. در برخــی صنایــع، تفکــر جهــاین شــدن خیــیل زودتــر آغــاز شــد؛ ماننــد جولیــوس رو
ــاری میــان مرزهــای کشــورها اســتفاده می کــرد.  پیدایــش تلگــراف، از کبوتــر بــرای انتقــال اطالعــات تج

)مهــان، 14 ـ 15(. 
ــه از نظــر چپمــن مهــم اســت فّناوری هــایی اســت کــه ضمــن دارا بــودن  کارکردهــای  بــه نظــر می رســد آحنچ
ت هــا 

ّ
رســانه ای، توانســته اند افــزون بــر توســعه قلمــرو اطالع رســاین خــود، تأثیــر الزم را بــر جوامــع و مل

ــاد کننــد. البتــه یکــی از مقاطــع  ــاد تغییــرات الزم در ســبک زندگــی و نیــز حنــوه تفکــر احیج از جهــت احیج
حســاس و مهــم در ایــن زمینــه، نقــش رســانه در زمینه ســازی وقــوع انقــالب فرانســه در ســال 1798م 

اســت )مهــان، 33 ـ 37(.
بعدهــا از نگاهــی افراطی تــر، هربــرت مارشــال مــك لوهــان )herbert marshal mcLuhan( نیــز 
ــی و اجتماعــی را نظام هــای ارتباطــی و نــوع رســانه در انتقــال پیــام  حیخ عامــل اســایس تــوالت تار
دانســت. بــه نظــر او، عامــل اول، یعــین نظــام ارتباطــی، تعییخ کننــده عامــل دوم، یعــین حمتــوای پیــام، 
یــه خــود را در یــك مجلــه چنــیخ بیــان کــرده اســت: رســانه،  پیــام اســت  اســت. او مبــاین اســایس نظر
)مهــدی زاده، 1389ش، 57(. از نظــر مــک لوهــان، فّناوری هــای ارتباطــی )از حروف الفبا تا رایانه ها( 
یــژه در ســبک زندگــی انســان )نــوع رفتــار فــردی و مجعــی، تغییر  عامــل اصــیل تغییــرات اجتماعــی، به و
ــد  کی ــی و...( اســت )راجــرز، 1378ش، 790 ـ 791(. او ضمــن تأ ــا ســکون و یب ترک و جابه جــایی ی
ــاد، تکامــل و تزلــزل انــواع ارتباطــات و مهچنــیخ تأثیــر قاطــع  بــر نقــش خــاص حــواس انســاین در احیج
یــخ بشــر، ســه دوره متمایــز حیــات بشــری را مبتــین بــر ســه  وســایل ارتباطــی در تــوالت اجتماعــی تار
یــن ســه نــوع فرهنــگ شــفاهی، چــایپ و الکتــروین از یکدیگــر  نــوع وســایل ارتبــاط مجعــی تــت عناو
تفکیــک کــرده اســت. بــر ایــن اســاس، دوره اول را »عصــر ارتباطــات شــفاهی« )کهکشــان شــفاهی(، 
دوره دوم را عصر »ارتباطات چایپ« )کهکشان گوتنبرگ( و دوره سوم را »عصر ارتباطات الکتروین« 
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)کهکشــان مارکــین( نامیــده اســت )حمســنیان راد، 1384ش، جلــداول( 
یکــرد  اینیــس و مــک لوهــان را تهنــا کســاین دانســته اند کــه سرگذشــت رســانه های مجعــی را بــا رو
یــت دادنــد  یــخ متــدن انســاین مرکز جبرگــرایی فّناورانــه )technological determinism( در تار
 بــودن تلیــل تــوالت جامعــه 

ّ
یکــرد نیــز بــه دلیــل تک عامــیل )راجــرز، 1387ش، 787(، امــا ایــن رو

یــه و صــرف اتــکا بــه  یــایی نداشــتخ نظر ل، پو و یب توجهــی بــه تــوالت فرهنــگ، ضعــف در اســتدال
ــا نقدهــای جــدی مواجــه شــده اســت )رشــیدپور، 1390ش، 6 ـ 15(.  ــی ب حیخ شــواهد تار

بــاره نقــش رســانه در دوران معاصــر و دنیــای مدرنیتــه نیــز جان تامپســون بــه نقــش آهنــا  در  در
»کاالیی ســازی« اشــکال و صــور منادیــن و تضعیــف اقتــدار دیــین اشــاره کــرده اســت. او ظهــور صنایــع 
رســانه ای را بــه عنــوان پایه هــای جدیــد قــدرت منادیــن،  فراینــدی می دانــد کــه ســابقه آن بــه نیمــه دوم 
ــا  پ ــز شــهری ارو ک ــاز می گــردد؛ دوره ای کــه طــی آن، تکنیك هــای چــاپ در سراســر مرا قــرن پانزدهــم ب
گســترش یافــت. او حــیت تضعیــف اقتــدار دیــین کلیســا و ظهــور و گســترش اصالحــات مذهــیب در 
ــه صنعــت چــاپ  ــد: »کلیســا در ســاهلای اولی ی ــد و می گو ــر از صنعــت چــاپ منی دان غــرب را یب تأثی
به شــدت از تولیــد شــیوه های جدیــد تکثیــر متــون محایــت می کــرد«. وی در اظهــار نظــری وســیع کــه 
ــه،  بســط و  ــد، »رســانه ها را از عوامــل ظهــور و تکامــل مدرنیت ــه هــم می آی ــه نظــر تقلیل گرایان ــه ب البت
یــت جهاین ســازی،   ــت، تقو

ّ
ــارت ســرمایه داری، شــکل گیری نظــام دولــت ـ مل گســترش اقتصــاد و تج

یت شــخیص مدرن و صورت بندی اشــکال جدید تعامل  توســعه فرایند معناســازی و شــکل گیری هو
اجتماعــی« )مهــدی زاده، 1389ش، 203 ـ 208( معــریف می کنــد. 

ــه اینیــس، مــک لوهــان و تامپســون و دیگــراین کــه اظهارنظــری مشــابه  ــوع انتقــاد ب انتقادهــایی از ن
ــه نقــش عوامــل غیرفــیّن در تــوالت اجتماعــی جوامــع،  ــی ب حیج داشــته اند ســبب عطــف توجــه تدر
یــژه در مطالعــات مربــوط بــه توســعه، شــد. ایــن گونــه بــود کــه بــرریس نقــش رســانه ها در تــوالت  به و

ــژه در کشــورهای درحال توســعه، امهیــت یافــت. ی اجتماعــی، ماننــد توســعه، به و

رسانه ها و الگوی توسعه 
ی مستقل برای فّناوری و وسایل ارتباط مجعی در توالت متدین جوامع  با وجود انتقاد به نقش تارحیخ
انســاین، بــا طــرح گفتمــان توســعه در دولهتــای تــازه به استقالل رســیده متعاقــب پایــان جنــگ جهــاین 
دوم، بــار دیگــر ایــن مباحــث در ایــن کشــورها جــان گرفــت. ایــن کشــورها، در برابــر آرمان هــای خــود، با 
پیش تعییخ شده برای توسعه مواجه شدند که در برخی از آهنا، نقش رسانه های مجعی  الگوهایی از
یژه به ســبک غرب، برجســته شــده  یع حرکت به مست توســعه و پیشــرفت، به و در زمینه ســازی و تســر
 

ّ
بــود. در ایــن الگوهــا، ارتباطــات و وســایل ارتباطــی جدیــد، نــه فقــط شــاخصه ای مهــم در توســعه میل
به مشار می آمدند، بلکه هم زمان، از عوامل مؤثر در موفقیت برنامه های توسعه نیز انگاشته می شدند.
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مطالعات اولیه 
 نــگاه مثبــت بــه نقــش رســانه ها و ارتباطــات بــود. دراین بــاره پیــش 

ً
ــا یکــرد ایــن مطالعــات عمدت رو

از هــر چیــز، پژوهش هــا و مطالعــات حمققــان و متخصصــان غــریب و نیــز جهان ســومی و بعــیض از 
یژه یونســکو، امهیــت دارد. صــرف نظــر از مطالعــات و تقیقــات مشــهور  ســازمان های بیخ امللــیل و به و
یــکایی در دهه هــای 1950 و 1960م، دربــاره کاربــرد ارتباطــات بــرای »نوســازی جوامــع«  پژوهشــگران امر
یــر، 1369ش(، بیشــتر پژوهش هــایی کــه در  درحال توســعه و »نشــر نوآوری هــا« در ایــن جوامــع )گن ز
مهــیخ دوره یــا پــس از آن، به دســت حمققــان جهان ســومی دربــاره کاربــرد ارتباطــات در خدمت توســعه 
ــام شــد، زمینه هــای توســعه روســتایی، گســترش ســوادآموزی و آمــوزش عمومــی و کنتــرل مجعیــت و  احنج

تنظــمی خانــواده را در بــر گرفته انــد )رشــیدپور، 1348ش؛ معتمدنــژاد، 1384ش، 7 ـ 37(.4

مطالعات انتقادی
با گذر زمان و آشــکار شــدن نتایج ناامیدکننده نوســازی و دســتورالعمل های خطی آن در کشــورهای 
کــه ایــن  کردنــد  توســعه نیافته، از اواســط دهــه 1970م، منتقــدان مطالعــات اولیــه چنــیخ مطــرح 
یــایی قائــل نیســت و بــا تلیــیل انفعــایل، بــه  یکردهــا بــرای کشــورهای توســعه نیافته اصالــت و پو رو
عوامــل و مؤلفه هــای داخــیل ایــن کشــورها اعتنــایی نــدارد و بنابرایــن عامــل توســعه را مدل بیــروین و از 
یــکایی،  بیــرون می دانــد )ســوی، 1388ش، فصلهــای اول و دوم(؛ از ایــن رو الهیــو کاتــز، اندیشــمند امر
یــان ارتبــاط دو مرحلــه ای  یــیش دربــاره جر ربــه مهــکاری خــود بــا پــل الزارســفلد اطر بــا هبره گیــری از تج
یــون در تــوالت کشــورهایی مانند  یز اطــب، بــه پژوهــش دربــاره نقــش تلو ارتباطــات و نیــز شــناخت حمخ
یــه، پــرو، ســنگال، ســنگاپور، تانزانیــا و تایلنــد دســت  یــل، قبــرس، اندونــزی، نیجر زایــر، برز ایــران، احلج
زد. پژوهش هــای الهیــو کاتــز و مهــکاران او دراین بــاره در ســال 1977م، بــه صــورت کتــایب بــا عنــوان 
یون در جهان ســوم: وعده ها و عملکردها« منتشــر شــد. این کتاب، کوشــیش بود برای  یز »رادیو ـ تلو
یــت فرهنگــی« آهنــا،  یــژه »اصالــت  فرهنگــی« و »هو امهیــت دادن بــه ابعــاد فرهنگــی ایــن جوامــع و به و
کــه در تقیقــات اوایــل دهــه 1950م و گــزارش هنــایی  آن در مــورد کشــورهای خاورمیانــه در کتــاب گــذر 

یکــرد نیــز دربــاره نقــش رســانه ها در  4. بــه نوشــته معتمدنــژاد، در مهــیخ ســال ها، اولــیخ مطالعــات بــا مهــیخ رو
یــر اشــاره کــرد کــه از اوایــل  دهــه  ــام شــد. از میــان ایــن مطالعــات می تــوان بــه کتاب هــای ز توســعه ایــران نیــز احنج

یه هــای غــریب »نوســازی« نوشــته شــدند: 1960م تــا اوایــل دهــه 1970م، در اوج گســترش نظر
یــکایی، نوســازی ایــران نوشــته دکتــر امــیخ بنــایی )پژوهشــگر ایــراین   گــذر از جامعــه ســنیت نوشــته دانیــل لرنــر آمر
ــق  ــدر )حمق ــارد باین ــم لئون ــه قل ــوین ب ــه در حــال دگرگ ــک جامع ــران: توســعه ســیایس در ی ــکا(، ای ی ــمی امر مق
گروه هــا، طبقه هــا و نوســازی، نوشــته جیمــز بیــل  یــکایی در حــوزه جوامــع خاورمیانــه( و سیاســت ایــران:  امر

یــکایی(. )1384ش، 6 ـ 8(. )حمقــق ایران شــناس امر
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از جامعــه ســنیت، بــه آن توجــه نشــده بــود. درواقــع کتــاب جدیــد الهیــو کاتــز درصــدد ارائــه »الگــوی 
ــود  ــد ب ــا اوضــاع و احــوال جدی ــه  جــای »الگــوی واحــد نوســازی« و نوعــی مهســازی ب ــاوب« ب متن
)معتمدنــژاد، 1384ش، 9(. یافته هــای ایــن پژوهــش در مــواردی توانســت برخــی قابلیهتــای فّنــاوری 

را در برخــی حوزه هــای خــاص کشــورهای در حال توســعه بــه منایــش گــذارد.

کارکرد های رسانه   در تحوالت اجتماعی 
یدادهــای   وســایل ارتبــاط مجعــی را پیگیــری و گــردآوری اطالعــات حــوادث و رو

ّ
هرچنــد کارکــرد کیل

 و انتقــال آهنــا بــه مــردم بــدون در نظــر گرفتخ سلســله مراتــب گروهی دانســته اند )دادگران، 
ّ

 و فرامــیل
ّ

مــیل
ســتیخ بار هارولــد  1383ش، 119(، طبقه بنــدی دقیــق نقــش اجتماعــی رســانه های مجعــی را حنخ
ــرد ارتباطــات  ــه »ســاخت و کارک ــکایی، در ســال 1948م مطــرح منــود. او در مقال ی الســول، حمقــق امر
ــاد و توســعه مهبســتگهیای  در جامعــه«، ســه نقــش اســایس نظــارت بــر حمیــط )نقــش خبــری(، احیج
اجتماعــی )نقــش تشــرحیی( و انتقــال میــراث فرهنگــی )نقــش آمــوزیش( بــرای وســایل ارتبــاط مجعــی 
ــاد ســرگرمی )ســاروخاین، 1383ش،  یــکایی، احیج ــز رایــت، حمقــق امر در نظــر گرفــت.5 پــس از او چارل
ــی( بــه ایــن کارکردهــا اضافــه کردنــد )مــک  23 ـ 24( و دیگــران نیــز  »بســیج« )نقــش تبلیغــی و تروحیج
کوایــل، 1383ش، 58(. بــا وجــود ایــن، بــه نظــر می رســد رســانه های مجعــی می تواننــد بــرای تقــق 
تــوالت اجتماعــی کارکردهــای خــایص داشــته باشــند. رشــیدپور در ســال 1348ش، در مجع بنــدی 
ربه هــای هبره گیــری از  بــاره تج لــه تقیقــات روزنامه نــگاری یونســکو در یت کــه در حمج موعــه مقــاال حمج
وســایل ارتباطــی و خبــری در توســعه اقتصــادی و پیــکار بــا یب ســوادی، درکشــورهای درحال توســعه 
انتشــار یافتنــد، نقــش و کارکردهــای وســایل ارتبــاط مجعــی در تــوالت این جوامع را دســته بندی کرده 
یــک از ایــن ســه وظیفــه  اســت. از نظــر او، وســایل ارتبــاط مجعــی ســه وظیفــه مهــم دارنــد کــه ذیــل هر

ــام دهنــد: می تواننــد کارکردهــایی را احنج

یر  1. وسایل ارتباط مجعی در نقش ناظر و نگهبان؛ شامل موارد ز
اطبان؛  1ـ1. گسترش افق دید حمخ

2ـ1. جلب توجهات به موضوعات خاص؛ 
یج مطالبه گری و بیشترخواهی؛ 3ـ1. ترو

4ـ1. فراهم سازی حمیط و زمینه های مناسب برای تغییر )رشیدپور، 1348ش، 208ـ  213(.
ــاد شــود«. از  بــال روکیــج )1966م( بــر آن اســت کــه »بــرای تغییــر نگــرش بایــد تغییــری در زمینــه احیج

5.  ایــن مقالــه، کــه دکتــر غالمرضــا آذری آن را ترمجــه کــرد، در  ســال 1383 در کتــاب اندیشــه های بنیادیــن 
یــر نظــر دکتــر باقــر ســاروخاین )صــص 57 ـ 83( از انتشــارات خجســته چــاپ شــد. علــم ارتباطــات ز
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نظــر او، پیام هــای رســانه بایــد بتواننــد ســازمان یــا ســاختاری را تغییــر دهنــد کــه عقیــده بــر آن بنــا شــده 
اســت )مــرادی و افراســیایب، 1392ش، 18(. در واقــع رســانه های مجعــی بــا فراهــم ســاختخ اطالعــات 
مــورد نیــاز مــردم بــرای توســعه، گســترش افق هــای نگــریش مــردم، توجــه دادن افــکار عمومــی به برخی 
تلــف، در هنایــت فضــای مناســیب را  مســائل خــاص و نیــز دامــن زدن بــه بیشــترخواهی در وجــوه حمخ

فراهــم می کننــد کــه در بســتر آن می تــوان رشــد و پیشــرفت را هدایــت کــرد. 

یر: 2. وسایل ارتباط مجعی در نقش عامل تصممی؛ شامل موارد ز
1ـ2. تأثیــر غیرمســتقمی بــر شــیوه فکــر و روش هــای عمــل )بــرای توضیــح بیشــتر رک: دفلــور، 1383ش، 

581 ـ 585؛ مــک کوایــل، 1385ش، 355(؛
2ـ2.  تغذیه فکری رهبران عقاید )برای توضیح بیشــتر رک: الزارســفلد، برلســون و گودت، 1382ش، 

و نیز مرادی و افراسیایب، 1392ش، 81(؛ 
یش به افراد و موضوعات و نیز زمینه سازی برای مباحثه و گفت وگو درباره موضوعات  3ـ2.  اعتبارحبخ

مهم جامعه؛ 
یت ضوابط و معیارهای اجتماعی؛  4ـ2.  تقو

یت و پرورش عالئق و متایالت مناســب و مطلوب )رشــیدپور، 1348ش،  5ـ2.  بسترســازی برای تقو
225ـ  231(. 

3. وسایل ارتباط مجعی در نقش معلم )کارکرد آموزیش(: 
ــردی، خانوادگــی و اجتماعــی  ــیّن، ف اجــرای برنامه هــای آمــوزیش دریس و هبداشــیت، مهارت هــای ف
ــر باشــد. بدهیــی  ه هــا و... می توانــد مؤث یــر، اســالید، جــزوات و کتاحبچ و... کــه بــه شــکل فیلــم، تصو
ــام دهنــد کــه معلــم، مــدرس و آمــوزگار در  اســت زمــاین رســانه ها می تواننــد ایــن کارکــرد را کامــل احنج

اختیــار نباشــد یــا بــه هــر علــیت، هبره گیــری از آهنــا ممکــن نباشــد )مهــان، 237 ـ 250(.
بــه گفتــه پژوهشــگران، ادبیــات تولیدشــده بــرای یــاری رســاندن بــه  جوامــع درحال توســعه بــه واســطه 
هبره گیــری از رســانه ها،  بــه روایــیت از پژوهــش و فعالیت هــای ارتباطــی تبدیــل شــد کــه از آن بــا عنــوان 
»ارتباطــات توســعه« نــام بــرده شــده اســت )ملــکات و اســتیوز، 1382ش، 13(، امــا مطالعات دقیق تر 
بعــدی مشــاری از حمققــان از مجلــه فراتلیــل 211 مقالــه علمــی منتشرشــده حــد فاصــل ســال های 
1997 تــا 2007م، بــا موضــوع ارتباطــات و توســعه از ســوی هشــت حمقــق، نشــان داد امــروزه مطالعــات 
»ارتباطــات و توســعه«  کم رنــگ شــده و جــای خــود را بــه »فّنــاوری و توســعه« داده اســت. بــه 
یــن ارتباطــی و  ــر نقــش فّناوری هــای نو ــر نقــش رســانه ها، ب عبــارت دیگــر، بــه جــای تکیــه صــرف ب
ــا مهــیخ نگــرش  ــون ب ــرادی و افراســیایب، 1392ش، 273 ـ 297(. اکن ــد می شــود )م کی اطالعــایت تأ
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یســت.  می تــوان بــه نقــش فّنــاوری، از مجلــه فّناوری هــای رســانه ای، در افــی دورتــر نگر

فّناوری رسانه و تمدن آینده  
بــا چنــیخ مالحظــایت بــه نظــر می رســد تــوالت آینــده، کــه می توانــد خــود را در قالــب متدن هــای 
یژگی هــا،  یــن منایــان ســازد، ماهیــت متفــاویت بــا تــوالت گذشــته خواهــد داشــت. در کنــار برخــی و نو
کــه در متدن هــای آینــده، »فّناوری هــای نــو« نقــش بســزایی  پژوهش هــای اخیــر بیانگــر آن اســت 
خواهنــد داشــت )کاســتلز، 1393ش؛ هترانیــان، 1392ش؛ تافلــر، 1393ش؛ رجــایی، 1379ش؛ 
یژگــی  ــش مهمــی از ایــن و وبســتر، 1382ش؛ دانیــل بــل بــه نقــل از رجــایی، 1379ش(. یب تردیــد حبخ
فّناورانــه خــود را بــه صــورت فّناوری هــای رســانه ای نشــان خواهــد داد. بــه گفتــه ژاک ایلــول، عملکرد 
یژگی هــای اســتمرار، ثبــات و پایــداری  ــاد حمیطــی بــا و رســانه ها و مهاهنگ ســازی میــان آهنــا ســبب احیج
ــاد می کنــد )بــه نقــل از  شــده اســت کــه میــان فــرد و نیازهــای جامعــه فّناورانــه پیونــدی ضــروری احیج
رجــایی، 1379ش، 115(. جامعــه اطالعــایت آینــده در واقــع نقــش اصــیل را به رســانه ها ســپرده اســت. 
یــف می کننــد )مهــان، 117(. رســانه های جهــان نیــز متأثــر از  رســانه ها حلــن گفتمــان را تعیــیخ و آن را تعر
 ،)integration( مهگــرایی ،)digitalization( یتایل ســازی ســه گرایــش فعالیــت خواهنــد کــرد: دحیج
و کوچک ســازی )miniaturization( )هترانیــان، 1392ش، 188(. نیــاز بــه گفــتخ نیســت کــه بنیــاد 

چنــیخ جامعــه ای بــر »شــبکه جهــاین« اســت کــه از ســال 1989م )1368ش( شــکل گرفــت.

ماهیت فّناورانه تمدن های آینده 
یکم، در جایــگاه پیشــگو یــا  کــه در نیمــه دوم قــرن بیســم و اوایــل قــرن بیســت و اغلــب افــرادی 
یژگــی متدن هــا را در آینــده،  یــن و آینده پــژوه، خصلت هــای کالن متــدن آینــده را ترســمی کرده انــد، مهم تر
وجــه شــبکه ای و ارتباطــیـ  اطالعــایت آن مبتــین بــر فّناوری هــای رایانه ای توصیــف کرده اند )هترانیان، 
گیدنــز، 1380ش؛  کاســتلز، 1380ش؛ تافلــر، 1387ش و 1393ش؛ وبســتر، 1380ش؛  1392ش؛ 
یــر  یژگی هــای ز نــای، 1387ش(. براســاس دیــدگاه آهنــا، ایــن متــدن پیش بیین شــده، از نظــر فــیّن، و

را دارد:
 

1. تشــکیالت رســانه ای گســترده: نظامی فراگیر، جامع، و گســترده که کاماًل مســلط بر حیات انســان 
است؛

یــر، صــوت، و عــدد و رقــم بــا هر  ، تصو 2. گســترش اینترنــت: حجــم بــاالی اطالعــات بــه صــورت مــتخ
درجــه از کمّیــت و کیفیــت و حمتــوای فرهنگــی، بــدون حمدودیــت و فــارغ از مرزهــای ســیایس، در زماین 

بســیار کوتاه انتقال داده می شــود؛
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یدئــو،  3. وضعــی ترکیــیب: ترکیــیب از فّناوری هــای اطالعــایت و ارتباطــی، رایانــه، دورنــگار، چاپگــر، و
یــون و...؛ یز ماهــواره، تلو

اطــب از وضعیــیت منفعــل و مشــارکت او بــه  طــور مؤثــر در فراینــد  یه بــودن: خــارج شــدن حمخ 4. دو ســو
ارتبــاط؛ 

یــایی: امکان پذیــر شــدن ارتبــاط از هرجــا، بــا هرکــس و در هــر حــال )تافلــر، 1370ش؛ کاســتلز،  5. پو
1393ش و 1380ش؛ حســیین پاکدهــی، 1373ش(.

کــم  یــت، هدایــت یــا دســت  براســاس پیش بیین هــای ایــن پژوهشــگران، در چنــیخ متــدین، مدیر
ــیش از افــکار عمومــی در اختیــار رســانه ها و دانــش و گســترش داده هــای اطالعــایت  اثرگــذاری بــر حبخ
ینش گــری خواهــد بــود )تافلــر، 1393ش(. پژوهش گــری کــه بیــش از  نیــز حمــرك اصــیل خالقیــت یــا آفر
یح و تبیــیخ خصلــت فّناورانــه متــدن آینــده کوشــش منــوده مانوئــل کاســتلز اســت. او  دیگــران بــرای تشــر

حمــور جامعــه شــبکه ای آینــده را قــدرت و فرآینــد تولیــد آن می دانــد.
ــه در جامعــه شــبکه ای کاســتلز امهیــت بیشــتری دارد قــدرت و معنــای آن اســت. از نظــر او، قــدرت  آحنچ
ــه کمــک آن دســته از فرآیندهــای ارتباطــی  ــق معناســازی در ذهــن انســان و ب ی ــه اول از  طر در وهل
یکــرد ارتبــاط مجعــی خودانگیــز  اعمــال می شــود کــه در شــبکه های چندرســانه ای جهــاین ـ حمــیل بــا رو
اجــرایی می گردنــد. در وهلــه بعــد نیــز شــبکه های ارتباطــات چندرســانه ای بــه اتفــاق هــم بــر پیام هــایی 
کــه منتقــل می کننــد »قــدرت شــبکه ای« اعمــال می مناینــد )کاســتلز، 1393ش، 743 ـ 745(. فرآینــد 
معناســازی نیــز در بســتر فرهنگــِی هم زمــان حمــیل و جهــاین صــورت مــی گیــرد کــه وجــه بــارز آن تکثــر 
باالســت؛ از مجلــه تکثــر ســیایس، تکثــر اقتصــادی و تکثــر فرهنگــی )رجــایی، 1379ش، 127ـ  134(. بــا 
ایــن دو مقدمــه می تــوان گفــت کــه قــدرت در شــبکه های ارتباطــی و مالــکان شــرکیت آنــان هنتــه اســت. 

یژگــی مهــم بــرای ایــن جامعــه بــه حلــاظ حمتــوایی و فــیّن در نظــر می گیــرد: کاســتلز دو و
1. تــداوم دروازه بــاین: بــه ایــن معنــا کــه قــدرت در چنــیخ شــبکه ای رهــا نیســت و بــه راحــیت در اختیــار 
مهــگان نیــز قــرار منی گیــرد. قــدرت شــبکه ای متشــکل از ظرفیــت اجــازه دادن از ســوی مســئوالن هــر 
یــق روش هــای دروارزه بــاین اســت.  شــبکه بــه یــک رســانه یــا یــک پیــام بــرای ورود بــه شــبکه از طر
کاســتلز ایــن فراینــد را »دروازه بــاین گره هــا« )gatekeeping the nods( یــا »دروازه بــاین پیام هــا« 

ــد )کاســتلز، 1393ش، 746 ـ 747(. می خوان
یــز حضــور دارنــد که درباره عملکردهای شــبکه  یــزان: در هــر شــبکه، چنــد برنامه ر 2. حضــور ابربرنامه ر
یــزان، خــود یــک شــبکه را شــکل می دهنــد. برنامه هــای مدون شــده  تصمــمی می گیرنــد. ایــن برنامه ر
یــزی را  یردســت آهنــا تبدیــل می شــود. کاســتلز ایــن ســطح برنامه ر بــه ســوژه های افــراد و ســطوح ز
موعــه ای »مرمــوز« آن را طراحــی می کنــد  یــزی« )meta programming( می نامــد کــه حمج »ابربرنامه ر

)کاســتلز، 1393ش، 748 ـ 749(.  
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نقش آفرینی رسانه در تحوالت تمدنی آینده 
ــرای تــوالت آینــده )متــدین(  ــه وســیله رســانه ب ــاوری، بسترســازی ب ــا شــرایط ســلطه فّن در جوامــع ب

ــق شــود: یکــرد کالن حمق ــا دو رو ــد ب می توان
1. گفتمان سازی رسانه ای به حلاظ حمتوایی؛ 

.)
ّ

 و فرامیل
ّ

2. کمپیخ رسانه ای فراگیر، منسجم و هدمفند )حمیل، میل

1. گفتمان سازی رسانه ای
اطب؛  ســت، تأثیــر کم وبیــش رســانه بــر حمخ  تأثیــر و نفــوذ رســانه ها را می تــوان در دو ســطح تبیــیخ کــرد: حنخ
ــه تاکنــون دربــاره نوســانات تأثیــر رســانه گفتــه شــد )از تأثیر قدرمتند رســانه ها تا تأثیر حمــدود(؛  ماننــد آحنچ
دوم، ســطحی اســت کــه نقــش رســانه ها را در چهارچــوب ســاختارهای قــدرت اجتماعــی، فرهنگــی، 
ــرای درک نقــش رســانه ها بایــد از  ــا اقتصــادی جامعــه در نظــر می گیــرد. در ایــن ســطح، ب ســیایس ی
یــک  ســو، ســاختارها و تدابیــر هنفتــه در پیام هــای رســانه و حنــوه ارتبــاط آهنــا بــا هنادهــای اجتماعــی 
اطبــان بــرریس گــردد )ون دایــک،  یــه و تلیــل شــوند و از ســوی دیگــر، ارتبــاط ایــن پیام هــا بــا حمخ ز تج
در پالتــز، 1380ش، 10(. ســطح تلیــل دوم مســتلزم پذیــرش ایــن معناســت کــه رســانه ها ایــن قابلیــت 
اطبــان را تــا حــدی تــت تأثیــر قــرار دهنــد یــا هدایــت کننــد، امــا بــر اعمــال آهنــا  را دارنــد کــه ذهــن حمخ
 منادیــن و اقناعــی اســت و از 

ً
تأثیــر مســتقیمی ندارنــد. بــه عبــارت دیگــر، قــدرت رســانه ها عمومــا

یــق بازمنایی هــای ذهین هدمفنــد صورت  یــق هدایــت مقاصــد، برنامه هــا و عقایــد بــا هبره گیــری از طر طر
می گیــرد. ون دایــک ایــن شــیوه تلیــل قــدرت رســانه ها را مبتــین بــر چهارچــوب »تلیــل گفتمــان« 
توصیــف می کنــد )ون دایــک در پالتــز، 1380ش، 10 ـ 11(. گاه ممکــن اســت گفتمــان را در معنــای 
 تــر، زبــان گفتــاری یــا شــیوه ســخن 

ّ
لغــوی شــکیل از کاربــرد زبــان، مثــاَل یــک ســخنراین، یــا حــیت کیل

گفــتخ بدانــمی. در ایــن معنــا، گفتمــان شــکیل از کاربــرد زبــان اســت کــه البتــه در تمکیــل وجــه تلیــیل آن 
بایــد مؤلفه هــای اســایس دیگــری ماننــد اینکــه چــه کــیس، چگونــه، چــرا و چــه وقــت بــه کاربــرد زبــان 
روی مــی آرود را بــه آن اضافــه کنــمی. بــا افــزودن ایــن مؤلفه هــا در حقیقــت وجهــی مهــم از ایــن مفهــوم، 
یعــین وجــه کاربــردی آن، را برجســته تر کــرده امی. بدهیــی اســت وجــه کاربــردی گفتمــان مهــان وجــه 
ارتباطــی آن، یعــین اســتفاده بــرای بیــان احساســات و اندیشه هاســت )ون دایــک، 1382ش، 16 ـ 
17(. بــا اتــکا بــه مهــیخ معنــا از گفتمــان می تــوان گفــت کــه گفتمــان، افــزون بــر ظاهــر و بیــان کلمــات و 
عبــارات و مجــالت، شــامل مبــاین کلمــات و مفروضــات کــیس کــه آهنــا را بیــان می کنــد نیــز می شــود 
گــر بــر مبنــای نــگاه تأســییس میشــل فوکــو بــه گفتمــان، بپذیــرمی گفتمان هــا تولیدکننــده  )مهــان، 16(. ا
هیــای دیگــر هســتند و در هــر مقطعــی گفتمــاین متفــاوت می توانــد وجــود داشــته باشــد این  معنــای چیز
ــاد شــود. )فرقــاین،  ــرای شکســت گفتمــاین دیگــر احیج ــد ب ــرم کــه هــر گفتمــاین می توان ــد بپذی ــز بای را نی
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1382ش، 63(. در ایــن معنــا، گفتمــان مفهومــی اســت کــه از آن بــرای شــرح شــبکه ای از رفتارهــا، 
ــاره  موعــه ای از ایده هــا درب ــا حمج ــه وســیله آن، باورهــای معــیخ ی ــا ب ــد ت پندارهــا و گزاره هــا هبــره می برن
شــند تــا بدیــن شــکل بــه آن انگاره هــا،  یــك مفهــوم یــا موضوعــی خــاص را بیــان کننــد و اســتمرار حبخ
صــورت طبیعــی دهنــد و بــه عنــوان »نظرهــای پذیرفتــین« معــریف مناینــد )ماتســون، 1392ش، 11(. 
زمــاین کــه در ســطح ارتباطــات مجعــی، از »نظرهــای پذیرفتــین« ســخن بــه میــان می آیــد، قرابــیت 
جــدی بــا مباحــث دیدگاه هــای عامــه مــردم در افــکار عمومــی بــه ذهــن متبــادر می گــردد. چنــیخ به نظر 
یــج آهنــا در جامعــه، در واقــع حاصــل و نتیجــه  می رســد طبیعی ســازی برخــی دیدگاه هــای خــاص و ترو
ــیش از  یــژه و خــاص خــود اســت. پژوهشــگران حبخ گفتمان ســازی اســت کــه برخــوردار از ســاخهتای و
وظیفــه اصــیل طبیعی ســازی و شــکل دهی بــه گفتمــان عمومــی در قالــب افــکار عمومــی را برعهــده 

رســانه های مجعــی توصیــف کرده انــد.

گفتمان و افکار عمومی 
ــکار  ــرا اف ی ــد؛ ز ــب جامعــه می دانن ــه ای از گفتماهنــای غال ــود و برگرفت  من

ً
ــا ــز عموم ــی را نی ــکار عموم اف

ــش چشــمگیری از جامعــه دربــاره موضوعــی خــاص در بــازه  یــایب حبخ عمومــی را نظــر، روش و یــا ارز
ــیش، 1379ش، 480(؛ البتــه بــا تغییــر شــرایط ممکــن اســت  یــف کرده انــد )آقاحبخ زمــاین مشــخص تعر
از افــکار عمومــی منســجم و متحــد چیــزی بــایق منانــد )الزار، 1392ش، 13(.  یکــی از عوامــل اصــیل 
ــا پیــش از   ت

ً
ــی رســانه ها هســتند6 )کتــیب، 1376ش(. اساســا ــکار عموم ــر شــکل دهی اف ــذار ب تأثیرگ

پــور و  گســترش رســانه های مجعــی، افــکار عمومــی بــه شــکل گســترده امــروزی مطــرح نبــود )امیر
هبرامیــان، 1392ش، 50 ـ 60(. بــا وجــود برخــی انتقادهــا، از مجلــه از ســوی هابرمــاس، بــه نقــش 
افــکار عمومــی )نقیــب زاده، 1388ش، 229(، رســانه ها هنــوز  منحرف کننــده رســانه ها در قبــال 
اطبــان  می تواننــد بــا هبره گیــری از شــیوه های مناســب تأثیرگــذاری و نیــز القــای پیــام، افــکار عمــوم حمخ
را بــه ســوی برخــی موضوعــات هدایــت کننــد و فضــایی عمومــی مناســیب نیــز بــرای آن مهیــا ســازند. از 
مجلــه روش هــای رســانه ای در ایــن زمینــه، »چهارچوب ســازی« )framing( اســت. در ایــن نــگاه، 
ــه و ادراك واقعیــت  چهارچوب هــا،  ســاختار های شــناخیت اســایس و بنیادیــین هســتند کــه حنــوه ارائ
را تعیــیخ و بــه فــرد کمــك می کننــد بتوانــد دنیــای اطــراف خــود را تفســیر کنــد. گیلتــیخ )Giltin(، آهنــا 
یه هــای معــیخ و ثابــیت توصیــف می کنــد کــه  هنادهــا و ســازمان های متعــدد )از مجلــه رســانه ها(  را رو
ــاد  کیــد، حــذف یــا سانســور، بــه احیج ینش گــری، تأ بــا هبره گیــری از آهنــا و روش هــایی ماننــد تفســیر، گز

یــره ای از وقایــع متناســب و متــوایل، وجــود فضــای مناســب، انطبــاق افــکار  6. وجــود یــک واقعــه مرکــزی یــا زحنج
یین مستقمی مردم  عمومی با الگوهای فرهنگ عمومی، پاسخگو بودن افکار عمومی به نیاز جامعه، نقش آفر
از مجلــه عوامــل دیگــر مؤثــر بــر شــکل گیری و هدایــت افــکار عمومــی برمشــرده شــده اند )کتــیب، 1376ش، 33(.
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گفتمــان مــورد نظــر خــود دســت می زننــد )De Veerse & Others, 2005, pp. 53-54(. در ایــن 
یــد بــه »چــه« فکــر کننــد.  اطبــان بگو یــه ای دیگــر، تأثیــر رســانه را در ایــن می دانــد کــه بــه حمخ زمینــه نظر
یــه، بــر آن اســت کــه رســانه ها حــیت می تواننــد »چگونــه« فکــر  دیــدگاه پیش گفتــه برخــالف ایــن نظر
اطــب تمیــل کننــد. آهنــا بــرای ایــن کار از تکنیکهــایی  پیش ســاخته بــر حمخ کــردن را نیــز در چهارچــویب از
ینــش واژگان، اســتعاره ها، کنایه هــا، متثیل هــا و... نیــز هبــره می گیرنــد )مهــدی زاده، 1398ش،  ماننــد گز
یزی شــده،  یــر واقعیت هــا در فرآینــدی برنامه ر 183(. رســانه بــا چهارچوب ســازی اطالعــات و تصاو
یــج قضاوت هــای ارزیش، کســب، اعطــا و مهچنــیخ  به وجودآورنــده واقعیــیت اجتماعــی می شــود. ترو
ســلب مشــروعیت و محایت از اشــخاص یا موضوعات خاص، تأثیرگذاری و مهچنیخ تغییر موضوع 
تلــف جامعــه از مجلــه کارکردهــای چهارچوب ســازی  و مســائل گوناگــون و نیــز تأثیــر بــر ســاختارهای حمخ
رســانه ای اســت)Cissel, 2012, pp 68-69)  . بدهیــی اســت ایــن روزهــا بــا افزایــش منابــع ورودی 
اطبــان از ســوی دیگــر، ایــن دیــدگاه نیــز بــا  گاهــی و دانــش حمخ اطالعــات از یک ســو، و افزایــش میــزان آ

ــواه مواجــه شــده اســت.  نقــد جــدی از نظــر تأثیرگــذاری دحلخ
گاهــی  ین ســهم را در آ بــا وجــود یافته هــای پژوهــیش کــه نشــان می دهــد رســانه ها گاه می تواننــد بیشــتر
مــردم از جامعــه داشــته باشــند )الزار، 1392ش، 82(، نبایــد از نظــر دور داشــت گفتمــاین کــه رســانه ها 
ــاد کننــد فقــط یکــی از گفتمان هــا در کنــار ســایر گفتمان هــای موجــود اســت. پژوهشــگران  می تواننــد احیج

نقــش رســانه ها را در گفتمان ســازی در ســه الیــه تبیــیخ می کننــد:
ــاد حرکــت و تغییــر: گفتمــان رســانه ای قــدریت اســت کــه از  یــری گفتمــان رســانه در احیج 1. نقــش تر
یــق به کارگیــری زبــان هنادینــه می شــود )ماتســون، 1392ش، 11(. ایــن مهــان نقــش اطالع رســاین و  طر
ادکننده  فضاســازی اســت کــه ممکــن اســت وجــه تبلیغــی هــم به خود بگیــرد و منی تواند مغایر مبــاین احیج

آن باشــد )فیلیــپ، 1381ش، 161(. 
یك آن مربوط است. 2. نقش اقناعی گفتمان رسانه که به انسجام منطی، دروین و ایدئولوژ

3. نقــس احســایس گفتمــان رســانه بــا برانگیختخ احساســات؛ که بــرای پذیرش ســاختارهای جدید 
زمینه ســازی می  کند )خجســته، 1381ش، 30(.

یــج دهــد منطبق  در ادامــه، ایــن نقش هــای رســانه ای بــر حمتــوای خــایص کــه رســانه می توانــد آن را ترو
شــده است.

گفتمان سازی رسانه ای برای تمدن نوین اسالمی 
موعــه ای از پیام هــا و تفاســیری را عمومــی می ســازند کــه برگرفتــه  رســانه ها در نقــش گفتمان ســاز، حمج
از ســاختارهای شــکل دهنده و موافــق باشــند. ایــن پیام هــا بــا هــدف تولیــد معنــا گســترش می یابنــد. 
ــه از متــدن اســالمی در اینجــا مــورد نظــر اســت متــدین اســت  کــه از یک ســو، اراده اهلــی در تــول  آحنچ
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ْغــِرُب« )بقــره، 115(( و از ســوی دیگــر، معــاد بــه مثابــه میعــاد حتمــی  َ ْشــِرُق َوالْ َ آن نقــش دارد )»َوِلِّ الْ
 اِل اَلصیــر« )آل عمــران، 28((. در ایــن میــان نیــز 

َ
شــد )»وِایل یت، بــه تــوالت آن معنــا می حبخ بشــر

ــْت ِمــْن َقْبِلُکــْم ُســَ�خٌ 
َ
یــاًل« )اســرا، 77(؛ »َقــْد َخل و ْ ِتنا تَ ــُد ِلُســّنَ جِ

َ
عناصــری مهچــون ســ�خ اهلــی )»ال ت

ُبــوِر  َقــْد َکَتْبنــا یِف الّزَ
َ
« )آل عمــران، 137(؛ »َو ل بــیخَ َکّذِ ُ ْرِض َفاْنُظــروا َکْیــَف کاَن عاِقَبــُة الْ

َ ْ
َفســیُروا یِف ال

ــوَن« )انبیــاء، 105((، پیامبــران و آموزه هــای آهنــا،  احِلُ ْرَض َیِرُثــا ِعبــاِدَی الّصَ
َ ْ
ّنَ ال

َ
ْکــِر أ ِمــْن َبْعــِد الّذِ

یــزاَن ِلَیُقوَم 
ْ
ِکتاَب َو امل

ْ
نا َمَعُهــُم ال

ْ
ْنَزل

َ
نــاِت َو أ َبّیِ

ْ
نا ِبال

َ
نا ُرُســل

ْ
ْرَســل

َ
َقْد أ

َ
یــژه پیامبــر دیــن مبــیخ اســالم )»ل به و

ــُر  ِقْســِط«، )حدیــد، 25(( و نیــز اعمــال و کــردار انســان براســاس آن آموزه هــا )»ِإّنَ اَل ال ُیَغّیِ
ْ
ــاُس ِبال الّنَ

ْنُفِســِهْم« )رعــد، 11(( در سرنوشــت متــدن اثــر قطعــی دارنــد. برخــی منابــع نیــز 
َ
ــُروا مــا ِبأ مــا ِبَقــْوٍم َحــیّتَ ُیَغّیِ

بــه صــورت امجــال مــواردی ماننــد اصالحگــری، مردمی بــودن، نوگــرایی، انعطاف پذیــری، اتــکا بــه ِخرد 
مجعــی، تأثیــر و تأثــر در ســطح جهــاین، آرمان گــرایی، تقیــد بــه اصــول و امهیــت جایــگاه رهبــری را در 
میــی  یــن اســالمی برمشرده انــد )مسســار، مسســار و کر یژگی هــای مهــم متــدن نو یــن جهــاین از و شــرایط نو
یژگی هــای کالن متــدن اســالمی کــه به امجــال بــه آهنــا اشــاره  ، 1394ش، 22 ـ 35(. بــا عنایــت بــه و
شــد، عمــده پیام هــا )حمورهــا(یی کــه رســانه ها می تواننــد در ایــن عرصــه، یعــین زمینه ســازی تقــق 

یــر اســت: یــج کننــد مــوارد ز یــن اســالمی، براســاس الگــوی مــورد اشــاره، ترو متــدن نو

1. مرحله اطالع رسانی؛ رسانه های ترغیبی7
یرســازی ذهــین،  ــاد زمینه هــای فکــری و تصو ــیش عمومــی، بــا هــدف احیج گاهی حبخ ایــن مرحلــه شــامل آ

7. عنــوان رســانه های ترغیــیب و نیــز دو عنــوان رســانه ای بعــدی )رســانه های اقناعگــر و رســانه های مشــارکیت( 
ــاط و  ــرای ارتب ــرک ســه روش را ب ــرده ام. کوئی ــاس ک ــده« اقتب ــخ آین ی ــه »تار ــرک در مقال را از باجــان جــی کوئی
ید:  گفت وگــوی آینــده بــا زمــان حــال توصیــف می کنــد. اول بــه صورت ترغیــب. در این روش آینده بــه ما می گو
امیــان خــود را حفــظ کنیــد، چشــم خــود را بــه روی مشــکالت امــروز ببندیــد، مســائل بــد وجــود دارند، امــا آینده 
خــوب و آشــنا بــه زودی از راه می رســد و مهــه کارهــا را درســت می کنــد. در ایــن روش، رســانه ها بــه رســانه های 
ترغیــیب تبدیــل می شــوند. دومــیخ روش بــه رمسیــت شــناختخ آینــده، غیب گــویی اســت  کــه بــه صــورت نوشــتار 
ــن روش بیــش از  ــده اســت. ای یــالت آین ســمات، افســانه های علمــی و دیگــر تخ و حــاوی پیش بیین هــا، تج
یــخ ثبــت  ــه را در تار آنکــه مــا را بــه چیــزی ترغیبــت کنــد کــه بایــد به دســت آورمی، بــه رویش اســتوار جزئیــات آحنچ
یح می کنــد. ســومیخ روش آینــده، آیــیخ مشــارکت اســت. در  ــد، تشــر ــه خــود تقــق می یاب می شــود و خــود ب
بــور باشــمی بــه آن ترغیــب شــومی. مبــادا کــه بیــش از انــدازه بــه فاجعــه  ایــن حالــت، آینــده چیــزی نیســت کــه حمج
ســم یابــد، امــا چیــزی اســت کــه مــا  اطرامفــان توجــه کنــمی. موجــودی اهلــی هــم نیســت کــه در برابــر چشــمامنان تج
پــایی آن فراخوانــده می شــومی. از مــا دعــوت می شــود کــه در بــازی آینــده  بــه عنــوان شــرکت کنندگان واقعــی بــه بر
ــواه خــود را بــه کمــک شــیوه های دلــی، بازی هــای رایانــه ای، ســنجش  شــرکت کنــمی و در آن بــازی، آینــده دحلخ

یــزی بســازمی )کوئیــرک در کــری، 1376ش، 281 ـ 289(. افــکار و برنامه ر
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بــه منظــور جلــب و هدایــت افــکار عمومــی بــه ایــن موضــوع اســت. ایــن مرحلــه البتــه می توانــد وجــه 
ــر اطالع رســاین، رســانه درصــدد تکــرار و  ــزون ب ــز شــامل شــود؛ یعــین اف ــزی پیــام را نی ی و تبلیغــی و تج
یژگهیــای مطلــوب وضــع مــورد نظــر  کیــد بــر و انتقــال گســترده پیــام نیــز برآیــد. در ایــن معنــا، پیامهــا بــا تأ
می تواننــد منتشــر و بازنشــر شــوند. از نــگاه تلیــل گفتمــاین، اولــیخ ســطح تلیــل گفتمــان »توصیــف« 
اســت. در ایــن ســطح، تلیلگــر توجــه خــود را بــر واژگان، ســاختارهای حنــوی و ســاختار مــتخ متمرکــز و 
یــن تولیــدات  مــتخ را جــدا از زمینــه و شــرایط تلیــل می کنــد؛ ازایــن رو توجــه بــه ایــن مؤلفه هــا، در تدو
رســانه ای، در ایــن مرحلــه الزم و ضــروری اســت )فرقــاین، 1392ش، 95 ـ 96(. از ســویی، براســاس 
یژگهیــا و  ــان و ــوان از می ــوین برمی مشــرد، می ت ــان کن ــده در زم ــل حضــور آین ــرک از عل ــه کوئی منطــی ک
یــن اســالمی، حمورهــای ذیــل را بــه منظــور گفتمان ســازی  مؤلفه هــای احصاشــده بــرای متــدن نو
رســانه ای در ایــن مرحلــه مناســب به مشــار آورد. گفتــین اســت رســانه نیــز در ایــن مرحلــه بــه »رســانه 
تلــف، بــرای مثــال خبــری، منایــیش،  ــش و ترغیــیب« تبدیــل می شــود و پیامهــا در قالهبــای حمخ گاهی حبخ آ

اطــب ارائــه می شــوند. موعه ســازی و...، بــا هــدف ترغیــب بــه حمخ یامنــایی، حمج پو
حمورهای مناسب برای گفتمان سازی رسانه ای عبارت اند از: 

یج باورمندی و حفظ امیان جامعه به مباین پذیرفته شده؛ 1. ترو
2. تأیید و ابرام بر صحت و درسیت امیان جامعه؛

3. پذیرش چالشهای کنوین به مثابه واقعیهتای جامعه اسالمی؛ 
یش به آینده ای مطلوب و مثبت که می تواند سبب کاهش چالشها شود؛  4. امیدحبخ

5. بازگویی گفتمان امید در چهارچوب دین اسالم؛ 
6. معنا و مفهوم امید به آینده مورد نظر اسالم؛  

7. شیوهها و ابزارهای حفظ امید به آینده؛ 
هبا و مباین وضع مطلوب مورد نظر اسالم؛  8. چهارچو

9. ترسمی وضع مطلوب در چهارچوب اسالم به مثابه متدین نو؛
ین اسالمی؛  10. چیسیت آینده متدن نو

ین اسالمی؛  یژگهیای عمومی متدن نو 11. و
ین اسالمی؛  12. مطلوبیت حرکت به مست متدن نو

ین اسالمی و... . 13. شاکله های اصیل متدن نو

2. مرحله تعمیقی و اقناعی؛ رسانه های اقناعگر
گوســتالوبون، فیلســوف، مــورخ و اندیشــمند فرانســوی )1841 ـ 1931م(، افــکار عمومــی را دارای دو 
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ــش نامتغیــر )افــکار و عقاید بنیادین و ســازنده اصــیل فرهنگ جامعه(  ســت، حبخ الیــه می دانــد: الیــه حنخ
یــان آرام رود، طــی ســاهلا و قــرون، افــکار و عقایــد جامعــه را می ســازد؛ الیــه دوم،  اســت کــه مهاننــد جر
ــاد و حمــو می شــوند  یه هــا و افــکاری را شــامل می شــود کــه مــدام احیج ــش متغیــر اســت. ایــن الیــه، نظر حبخ
گــر  پــور و هبرامیــان، 1392ش، 53(. ا و تغییــرات آهنــا بیشــتر در ســطح و کمتــر در ماهیــت اســت )امیر
بــه تــأیس از گوســتالوبون، مــا نیــز افــکار عمومــی را دو الیــه ای بدانــمی، بایــد بپذیــرمی عمــده عملکــرد 
ــش دوم افــکار  رســانه، در مرحلــه اول گفتمان ســازی رســانه ای )مرحلــه اطالع رســاین(، شــامل حبخ
یــن، هــم توجــه آن را جلــب کــرد و  ــیش کــه بایــد بــا تکنیکهــای رســانه ای نو عمومــی اســت؛ یعــین حبخ
ــش از افــکار عمومــی نیســت.  هــم آن را هدایــت منــود، امــا در مرحلــه تعمیــی، متــام کار رســانه ایــن حبخ
ــکار عمومــی، کاری  ــه اف ــدگاری عوامــل شــکل دهنده ب ــه مان ــا توجــه ب ــه، رســانه ها، ب ــن مرحل در ای
ــزون  ــه، اف ــن مرحل ــه مهــیخ علــت، رســانه ها در ای ــد )گی روشــه، 1370ش(؛ ب ــد در پیــش دارن زمامنن
بــر تبلیــغ و اطالع رســاین، بایــد بــه فراینــد اقنــاع نیــز توجــه کننــد؛ یعــین رســانه، بــا تــالش صادقانــه 
اطــب  اطبــان بــه پذیــرش موضــوع، بــه شــیوه ای مناســب اطالعــات را بــه حمخ ــاب ســاختخ حمخ بــرای حمج
انتقــال دهــد )متــویل، 1384ش، 73(. در اینجــا نیــز براســاس الگــوی کوئیــرک از نــوع حضــور آینــده 
در زمــان کنــوین، رســانه ها بــه شــکیل جدی تــر و اســتوارتر جزئیــات وضعیــیت را کــه در آینــده قــرار 
اســت بــه وقــوع بپیونــدد بیــان می کننــد؛ بنابرایــن نــگاه و روشــهای رســانه، در ایــن مرحلــه بــا مرحلــه 
هیا، توجــه جــدی بــه مؤلفه هــایی ماننــد تناظــر کالم بــا  پیشــیخ تفــاوت پیــدا می کنــد و در برنامه ســاز
معنــا، انســجام حمتــوایی و نیــز تعامــل ســاختار مــتخ بــا زمینه هــای اجتماعــی و گفتمــان غالــب در تولیــد 
پیامهای رســانه ای ضروری اســت )فرقاین، 1392ش، 96 ـ 97(؛ هرچند درعمل، رســانه ها به علت 
یر از عملکــردی ترکییب )مرحله اول  اطبــان در چنیخ مرحله ای، ناگز غیرممکــن بــودن تفکیــک دقیــق حمخ
یــن اســالمی  و دوم( هســتند. رســانه های اقناعــی، در ایــن مرحلــه، حمورهــایی را در خصــوص متــدن نو

یــن آهنــا اشــاره شــده اســت:  تبیــیخ می کننــد کــه در ادامــه بــه عمده تر
1. تبییخ بنیادهای فکری؛ 

2. چرایی حرکت به مست آن؛  
3. خصلهتای آرماین؛  

4. عوامل معیخ و زمینه ساز؛  
؛ 

ّ
5. چالشهای فکری و عمیل

بگان و رهبران در این حرکت؛ 6. نقش سه گانه مردم، حنخ
7. جایگاه و نقش حموری ایران در حرکت؛  

بگان(؛  یژه حنخ 8. نقش مهگراساز سایر کشورهای جهان اسالم )مردم و به و
کــز مطالعــایت و نیــز  یــین هنادهــای تولیــد دانــش و فرهنــگ در ایــران و جهــان اســالم )مرا  9. نقش آفر
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دانشــگاههای جهــان اســالم( و... .

3. مرحله ترویجیـ  فراخوانی؛ رسانه های مشارکتی 
ــش از دو مرحلــه یــا دو ســطح قبــیل اســت.  ورود رســانه بــه چنــیخ مرحلــه ای مســتلزم گــذار رضایت حبخ
اگرچــه دربــاره دو مرحلــه قبــل چنــیخ بــه نظــر آمــد کــه رســانه می توانــد هم زمــان دو ســطح عملکــرد 
 و نیــز مبــاین نظــری مرتبــط بیانگــر آن اســت کــه رســانه ها بــا اتــکای 

ّ
ربه هــای عمــیل را پیــش ببــرد، تج

بــه یافته هــای دو مرحلــه قبــیل می تواننــد در ایــن مرحلــه، عملکــرد مطلــویب داشــته باشــند. در اینجــا 
ین« دارد؛ بنابرایــن در ایــن  نیــز براســاس الگــوی کوئیــرک، رســانه ماهیــیت »مشــارکیت و مشــارکت آفر
ــاد   در احیج

ّ
اطبــان بــه مشــارکت عمــیل یــن اســالمی چشــم اندازی اســت کــه عامــه حمخ مرحلــه، متــدن نو

اطبــان در ایــن مرحلــه مــورد توجــه اســت.  آن دعــوت می شــوند. برانگیخــتخ انگیزه هــای مشــارکت حمخ
گیــر  اطبــان فرا یــج انگیزشــگری و از ســوی دیگــر، فراهــم کــردن زمینه هــای مشــارکت حمخ از یک ســو، ترو
یــن رســالت رســانه های مشــارکیت هســتند. عمــده  هتــا( جــزء اویل تر

ّ
گروه هــا، هنادهــا و مل )افــراد، 

حمورهــای مــورد نظــر رســانه در ایــن مرحلــه می توانــد شــامل ایــن مــوارد باشــد: 
1. برانگیختخ انگیزه های افراد و گروه ها برای مشارکت؛ 
2. معریف زمینه های مشارکت فردی، گروهی و مجعی؛ 

بگان و مسئوالن؛  3. معریف زمینه های مشارکت مردم، حنخ
؛ 

ّ
 و فرامیل

ّ
4. معریف حوزه های مشارکیت فرومیل

5. معریف زمینه های مشارکت هنادی )مطالعایت، آموزیش، دانشگاهی و...(؛ 
6. معریف زمینه های مشارکت سازماهنای مردم هناد؛

ین اسالمی؛ 7. بازمنایی مشارکهتای حمقق شده در حوزه متدن نو
و... .

بــر  ســت،  وهلــه حنخ در  رســانه ای  گفتمان ســازی  بــاال،  الگــوی ســه گانه  براســاس  و  اختصــار  بــه 
کیــد  یان تأ اطبــان، حامیــان و مشــارکت جو »عمومی ســازی« حمورهــای حمتــوایی و فکــری میــان حمخ
می کنــد. ایــن در حــایل اســت کــه شــیوه ارائــه در ایــن گونــه کنشــهای رســانه ای نیــز بــا امهیــت تلــی 
کید کرده اند  می شــود. ضمن در نظر داشــتخ یافته های پژوهشــگراین که بر حمدودیت تأثیر رســانه ها تأ
)الزارســفلد، برلســون و کالپر( به نظر می رســد برخی تکنیکها و شــیوه های بازمنایی پیامهای رســانه ای 
هبــای مفهومــی و گفتمــاین )مهــدی زاده، 1387ش، 15( در مرحلــه  یــق چهارچو یــا تولیــد معنــا، از طر
گفتمان ســازی مــورد توجــه بیشــتری قــرار دارد. از مجلــه آهنــا هبره گیــری از شــیوه های برجسته ســازی، 
بزرگ منــایی، دروازه بــاین خبــری، اســتحکام، صداقــت و انصــاف رســانه ای، تعیــیخ دســتورکار و تــداوم 

، انگاره ســازی و ادبیات ســازی اســت. ــازه زمــاین معــیخ رســانه ای آن در ب
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شــخصیت تمدنــی )Civilizational Personality(؛ عمده تریــن  حامــل ارتباطــی در 
تمــدن نویــن اســالمی 

می تــوان بــا اقتبــاس از نتایــج پژوهــش دانیــل لرنــر دربــاره فراینــد توســعه در شــش کشــور خاورمیانــه 
ــه در پایــان فراینــد »گفتمان ســازی«  یه، مصــر، لبنــان، اردن و ترکیــه( اذعــان کــرد آحنچ )ایــران، ســور
حمتــوایی، مهــم اســت هدایــت افــکار عمومــی به ســوی شــکل گیری شــخصییت مناســب با تــول متدین 
اســت. لرنــر در ایــن مطالعــه از »شــخصیت انتقــایل« )transitional personality( در فراینــد تــول 
خاورمیانــه نــام می بــرد. از نظــر او، هرچنــد شهرنشــیین، ســوادآموزی و توســعه وســایل ارتبــاط مجعــی 
ــه در  حاملهــای اصــیل فراینــد توســعه در ایــن کشــورهای خاورمیانــه ای، در دهــه 1950م بودنــد، آحنچ
ه کار لرنــر را در مطالعــه حاضر امهیت  ایــن میــان نقــش حمــوری داشــت »شــخصیت انتقــایل« بــود. آحنچ
شــد نــه کلیــت یافته هــای او، بلکــه مــدل پیمایــش اوســت. لرنــر در ایــن مطالعــه، کــه بــه گفتــه  می حبخ
ــه مــردم خاورمیانــه را متحــد می کنــد نــه  خــودش، پانــزده ســال طــول کشــید، بــا ایــن مفــروض کــه آحنچ
راه حلهای آهنا، بلکه مشکالتشــان اســت )1383ش، 79( درصدد شناســایی »شــخصیت متحرک 
و یــک دل« در میــان مــردم خاورمیانــه اســت. او اذعــان می کنــد کــه در غــرب، شــکل گیری شــخصیت 
متحــرک بــه معنــای تــرک و تغییــرایت بــود کــه ابتــدا بــا مســافرت و جابه جــایی ســرزمیین شــروع شــد و 
یــج بــه تغییــرات در شــیوه زندگــی و شــکل دادن بــه نیازهــای آن منهتی گردید. لرنر »یــک دیل« را  به تدر
نیــز مفهومــی می دانــد کــه براســاس آن، فــرد می کوشــد صفــات مثبــت مــد نظــرش را از دیگــران بگیــرد و 
یژگی چنیخ شــخصییت توانایی  صفــات مذمومــش را نیــز بــه دیگــران فرافکــین کند )مهــان، 85ـ  89(. و
بســیار وی در »مهــدیل« اســت. ژان کازنــو مفهــوم مهــدیل لرنــر را »تــوان انســان بــه اینکــه خــود را جــای 
دیگــری قــرار دهــد« توصیــف می کنــد کــه از نظــر لرنــر به شــدت متأثــر از وســایل ارتبــاط مجعــی اســت و 
موجبــات گســترش مشــارکت انســاهنا را در حیــات اجتماعــی فراهــم می کنــد )کازنــو، 1373ش، 214ـ  
320(. لرنــر دربــاره نقــش رســانه های مجعــی در شــکل گیری چنــیخ شــخصییت در خاورمیانه )برخالف 
یــون و ســینما  یز مســافرت در غــرب( توضیــح می دهــد کــه آمــدن رســانه های مجعــی مثــل رادیــو، تلو
باعــث می شــوند انســاهنا بــه ســفرهایی طــوالین و خیــایل برونــد و بــه نقاطــی ســربزنند کــه جســم آهنــا 
یــان تغییــرات را  واهــد کــرد. ایــن رســانه ها جر ــا را درک نکــرده اســت و شــاید هــم هیــچ گاه درک حنخ آحنج
یش هدمفند، خواســته انســاهنا را در جهات خایص هدایت می کنند  گاهی حبخ شــند و با آ شــدت می حبخ

)لرنــر، 1383ش، 95(؛ یعــین مهــان نقــش مطالبه گــری )رشــیدپور، 1348ش(.
یــن اســالمی، نیــز صــرف نظــر از مهــه ابعــاد و وجــوه  یــژه در جهــت متــدن نو ازایــن رو تــوالت متــدین، به و
خــود، بایــد در بلندمــدت و بــه صــورت هدمفنــد معطــوف بــه شــکل گیری شــخصییت باشــد کــه ظرفیت 
ین دارا باشــد. وجــوه چنــیخ شــخصییت، افــزون  یــن متــدین و انتقــال آن را بــه ســایر پذیــرش تغییــرات نو
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ــا تــوالت  جهــاین، مســتلزم برخــورداری از خصلهتــا و  ــر دربرداشــتخ ظرفیهتــای الزم و متناســب ب ب
یژگهیــای بــارز و ســازنده ای اســت کــه طــی قــرون متمــادی، در تــول متــدن اســالمی از ابتــدا تــا کنــون  و
یــف مفهــوم »شــخصیت متــدین« )کــه البتــه در حوصلــه  یــن و تعر یــن شــده اســت. تدو یــف و تدو تعر
ایــن مقالــه نیســت( چهارچــوب مهمــی را شــکل می دهــد کــه بــا اســتفاده از آن می تــوان گســترش نــوع 
خــایص از تــول را در کشــورهای اســالمی توجیــه و هدایــت کــرد. طــرح ایــن مســئله در مطالعه حاضر 
یــن و توصیــف وجــوه و ابعــاد آن در  می توانــد شــروعی باشــد بــرای مطالعــات بعــدی دراین بــاره و تدو
مطالعــات آینــده. در اینجــا بــه مهــیخ بســنده می شــود کــه یکــی از راه هــای تــالش بــرای گفتمان ســازی 
یژگهیــای خــاص  ــاد زمینه هــایی بــرای شــکل گیری چنــیخ شــخصییت بــا و یــج و احیج در قالــب ترســمی، ترو
 اســت. 

ّ
 و فرامــیل

ّ
یــن اســالمی، شــکل گیری و به کارگیــری نظــام جامــع رســانه ای حمــیل، مــیل متــدن نو

گیــر رســانه ای« مفهوم ســازی شــده اســت. نظــام جامــع رســانه ای در ایــن مطالعــه بــا تعبیــر »کمپــیخ فرا

کمپین رسانه ای فراگیر، منسجم و هدفمند
یــت  موعــه اقدامــات حمتــوایی، فــیّن و ســازماین بــا حمور گیــر در اینجــا »حمج منظــور از کمپــیخ رســانه ای فرا
رسانه هاســت کــه می توانــد بــه منظــور گفتمان ســازی رســانه ای حــول هــدف، موضــوع یــا وضعیــیت 
ــه بــیخ   و جهــاین از ســوی واحدهــای ســیایس صــورت بگیــرد«. آحنچ

ّ
، فرامــیل

ّ
خــاص در ســطح مــیل

 متکی بر رسانه هاســت( متایــز می گذارد 
ً
ایــن نــوع گفتمان ســازی و تبلیغــات ســیایس )کــه آن هــم عمدتــا

ــار اســت )خــرازی آذر، 1393ش، 17(.  ــر داده هــای مســتند و دارای اعتب یه کمپــیخ ب ابتنــای دوســو
 )آرمان گــرایی( 

ّ
 و فرامــیل

ّ
یشــه در اصــول و ارزشــهای واقعــی مــیل گیــر از یک ســو، ر کمپــیخ رســانه ای فرا

دارد و از ســوی دیگــر، بــر بســتر کالن »ارتباطــات اســتراتژیک« واحدهــای ســیایس قــرار گرفتــه اســت. 
مهچنــیخ چــون منی  توانــد مغایــر خط مشــهیای کالن و راهبــردی ارتباطــات راهبردی باشــد، بر واقعیهتا 

)واقع گــرایی( و حقایــق متکــی اســت.
موعــه عملکــرد، رفتــار، کــردار، بینــش و تعهــدات داخــیل و  گــر به امجــال ارتباطــات اســتراتژیک را »حمج ا
ســتیخ بار  بیخ امللــیل یــک کشــور در یــک فراینــد مشــخص بدانــمی« چنــیخ نگاهــی بــه ارتباطــات، حنخ
تلــف آن  توســط ناتــو در ســال 1993م، و بــا هــدف ارتقــای ســرعت و مهاهنگــی میــان واحدهــای حمخ
مطــرح شــد )روزنامــه شــرق، 1393/4/18ش(، امــا برخــی نیــز طــرح چنــیخ مفهومــی را بــه تــوالت 
یــایب مســتمر  یــایی و ارز ــا، 1393ش(. رهبــری واحــد، پو پــس از 11 ســپتامبر ارتبــاط می دهنــد )ذهان
کشــور، آینده گــرا بــودن و انســجام و  گفت وگوحمــوری، ترســمی درکــی عمیــق از  و بازطراحــی دامئ، 
یژگهیــای ارتباطــات اســتراتژیک برمشرده انــد )خــرازی آذر، 1393ش، 25 ـ 31(.  یــین را از و اعتبارآفر
یژگهیــایی کــه بــه آن اشــاره شــد منی توانــد  بدهیــی اســت کمپــیخ رســانه ای بــا نــگاه اســتراتژیک، بــا و
بــدون مشــارکت هنادهــای اصــیل واحــد ســیایس صورت گیرد؛ بنابراین مســتلزم مشــارکت و مهاهنگی 
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کلیــه مؤلفه هــا، از مجلــه انــواع رســانه ها در مهــه ســطوح، نیــز می شــود. 

سطوح کمپین رسانه ای فراگیر
یــن اســالمی می توانــد در ســه ســطح حمــیل  گیــر بــرای متــدن نو آرایــش ســازماین کمپــیخ رســانه ای فرا

 طراحــی شــود:
ّ

 و فرامــیل
ّ

(، مــیل
ّ

)فرومــیل
: در ایــن ســطح، رســانه هایی بــا بــرد حمــیل مــورد نظرنــد؛ ماننــد مطبوعــات، رادیــو و 

ّ
1. حمــیل یــا فرومــیل

یــت فرهنــگ  ــش حمــیل دارنــد. حــوزه عمــل رســانه های بومــی از یک ســو، تقو یوهنــایی کــه پخ یز تلو
 در مهــان ســطح حمــیل اســت. آهنــا در الگوســازی، اقنــاع 

ّ
بومــی و از ســوی دیگــر، تکــمی وفــاق مــیل

، در راســتای اهــداف راهبــردی و درواقــع بــه 
ّ

یــک و تبلیــغ ارزشــها و هنجارهــای مطلــوب مــیل ایدئولوژ
یژگهیــای بومی مناطــق عمل می کننــد )ســعادیت، 1387ش، 5(.  شــکل ترمجــان آرماهنــا، امــا مطابــق و
یــت  یــت هو ــاد و تقو بــرای ایــن رســانه ها کارکردهــایی برمشــرده شــده کــه عبــارت اســت از: کمــک بــه احیج
مشــترک حمــیل، دســتریس بــه اخبــار حمــیل، کمــک بــه توســعه مهه جانبــه حمــیل، کمــک بــه وحــدت 
 و متامیــت اریض کشــور )واعــظ زاده خطیــب، 1388ش، 17( و نیــز امــکان مشــارکت گروه هــای 

ّ
مــیل

یــت مؤلفه هــای قومــی، دیــین،  اجتماعــی در امــور عمومــی، محایــت از فرهنگهــای حاشــیه ای، تقو
یاهنــای حمــیل اســتقالل  زبــاین )طلوعــی، 1385ش، 112(. ایــن رســانه ها در بازمنــایی موضوعــات و جر
یــن اســالمی  بــاالیی دارنــد، امــا بــا قــرار گرفــتخ در آرایــش کمپیــین، برنامه هــا و گفتمان ســازی متــدن نو
ــگاه ارتباطــات اســتراتژیک  ــرد. از ن ــد ب ــر پیــش خواهن موعــه کالن ت ــک حمج ــیش از ی ــه شــکل حبخ را ب
برنامــه جامــع و کالن مبتــین بــر رهبــری واحــد، ایــن رســانه ها  حمورهــا و برنامه هــای متناســب بــا ظرفیت 
ــد ظرفیهتــا و موضوعــات و  ــد. رســانه های حمــیل قادرن ــن ســطح گفتمان ســازی می کنن خــود را در ای
یکــرد گفتمــان کالن رســانه ای تــت پوشــش قــرار دهنــد. بدهیــی اســت  هیای آن را بــا رو یان ســاز جر
هبــای عمــیل و حمتــوایی، در جوامعــی ماننــد ایــران، بایــد تــوأم بــا مالحظــات  عمــل در ایــن چهارچو
حمــیل مثــل پیشــینه، جغرافیــا، فرهنــگ، زبــان، اقــوام و ادیــان و ماننــد آن باشــد کــه البتــه پرداخــتخ بــه 

آهنــا در ارتباطــات اســتراتژیک، امــری پیش بیین شــده اســت.
یگی اســت. یک   مبتــین بر موقعیت دو ســو

ّ
یــف کمپــیخ رســانه ای در ســطح مــیل ــی: تعر  یــا میانج

ّ
2. مــیل

ســر ایــن طیــف، ســطح حمــیل اســت کــه در بــاال بــه آن اشــاره شــد و ســوی دیگــر، ســطح برون مــرزی 
یــف شــده اســت )گیــل و آدامز،  یگــری« )mediation( تعر اســت. کارکــرد رســانه در ایــن ســطح »میاحنج
ــی بــودن رســانه  شــهای اصــیل جامعــه. میاحنج ــاد گفتمــان عمومــی میــان حبخ 1384ش، 251(؛ یعــین احیج
کــره گرفتــه تــا کنتــرل یکی توســط دیگری.  تلــی دارد؛ از رابطــه مســتقمی فــرد بــا فــرد یــا از راه مذا معــاین حمخ
ربــه خارج  اطــب و تج یگــری رســانه برمشــرده اســت: بــیخ حمخ دنیــس مــک کوایــل ایــن ابعــاد را بــرای میاحنج
اطــب و  اطبــان، بــیخ حمخ تلــف، بــیخ حمخ اطــب و هنادهــا، بــیخ هنادهــا و گروه هــای حمخ از ادارک، بــیخ حمخ
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یگری رســانه مهچنیخ خود را به صورت واســطه گری  ادراک او )مک کوایل، 1385ش، 83(. میاحنج
شــهای پاییــین و بــاالیی )شــکل 1( جامعــه نشــان می دهــد. میــان حبخ

یگــری، کارکاردهــای راهبــردی را اجــرا می کننــد. مهچنــیخ براســاس   و میاحنج
ّ

رســانه ها در ســطح مــیل
هبای بنیادیــن می پردازند.  یــی کــه از ارتباطــات اســتراتژیک ارائــه شــد، بــه گفتمان ســازی چهارچو تعر
کــه حــدود و مرزهــای  هبــای بنیادیــن، دســتورالعملها و خط مشــهیایی اســت  منظــور از چهارچو
گفتمان ســازی را از یک ســو، و نیــز مؤلفه هــای بنیادیــن حمتــوایی آن را نیــز از دیگــر ســو، هــم بــرای 
، تبیــیخ می منایــد. بــه عبــارت دیگــر، رســانه ســطح 

ّ
رســانه های حمــیل و هــم بــرای رســانه های فرامــیل

یــن اســالمی را از شــکلهای  یــج خواهــد کــرد کــه از یک ســو، وجــوه متایــز متــدن نو  حمورهــایی را ترو
ّ

مــیل
یــت مؤلفه هــای حمتــوایی آن )در  احنــرایف آن برجسته ســازی می کنــد و از دیگــر ســو، ســبب تکــمی و تقو

ــش قبــیل اشــاره شــد( می شــود. حبخ

گیر شکل 1. سطوح کمپیخ رسانه ای فرا

 مســتلزم شــناخت 
ّ

 )منطقــه ای و جهــاین(: ورود بــه عرصــه فعالیــت رســانه ای در ســطح فرامــیل
ّ

3. فرامــیل
یــان بیخ امللــیل اطالعــات، از  آرایــش رســانه ای منطقــه ای و جهــاین اســت. نظــم غالــب فعــیل در جر
نظــر کشــورهای درحال توســعه، بــا انتقادهــای جــدی مواجــه اســت. آهنــا ســه مــدل بــرای توصیــف ایــن نظــم 

ارائــه کرده انــد:

ســتیخ مــدل، مــدل مرکــز ـ یالیســم« بــه حنخ یــه »ســاختاری امپر  پیرامــون اســت. در ایــن مــدل، کــه در قالــب نظر
ــش مرکــز )جوامــع حاکــم( و پیرامــون )جوامــع  وســیله یو هــان گالتونــگ مطــرح شــده اســت، جهــان بــه دو حبخ
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یداد هــای خبری مرکز، از ثقل بیشــتری در یژگــی دارد: 1. رو  وابســته بــه مرکــز( تقســمی می شــود. ایــن مــدل چهــار و
 رســانه های جهــان برخوردارنــد؛ 2. میــزان تبــادل خبــر میــان مرکــز و پیرامــون، بــا میــزان تبادل میان خــود ملل مرکز
یــادی دارد؛ 3. خبر هــای ملــل مرکــز، ســهم عمــده ای در رســانه های ملــل پیرامــون دارنــد، امــا ســهم  تفــاوت ز
ً
یبــا یــان خبــر در میــان ملــل پیرامون، ناچیز اســت خبر هــای پیرامــون، در رســانه های مرکــز کمتــر اســت؛ 4. تقر  جر

 وجــود نــدارد 
ً
)موالنــا، 1371ش، 41 ـ 42(.یــا اصــال

یــان خبــر عمــودی و گــردش اخبــار از مشــال  دومــیخ مــدل، مــدل مشــال ـ جنــوب اســت. در ایــن مــدل، جر
 )کشــور های صنعــیت( بــه جنــوب )کشــور های رو بــه توســعه( اســت. در مــدل مشــال ـ جنــوب هــم ماننــد مــدل
یــان خبــر از جنــوب بــه یــان خبــر بــیخ جنــوب ضعیــف و جر یــان خبــر بــیخ مشــال قــوی، جر  مرکــز ـ پیرامــون، جر
ــرود، حرکــت آن گــر خبــری از جنــوب بــه مشــال ب  مشــال، ضعیــف و ناحمســوس اســت. براســاس ایــن مــدل، ا
یداد های جنوب پــس از پــردازش در مشال،  درســت مثــل انتقــال مــواد خــام از جنــوب بــه مشــال اســت؛ یعــین رو
یــان خبر را که پــس از پردازش در کشــورهای ــش از جر  بــه نــام خبــر بــه جنوبهیــا عــودت داده می شــوند. ایــن حبخ

یــان مــدّور نــام هناده انــد )مهــان، 43(. مشــال، دوبــاره بــه کشــورهای جنــوب بازمی گــردد جر

 مــدل ســوم، مــدل مثلــی نــام دارد. مــدل مثلــی مشــال را بــه شــرق و غــرب تقســمی و ســپس هــر یــک را بــه جنوب
پولتیــک  بــه خبر هــای مناطــق ژئو

ً
 وصــل می کنــد. ایــن مــدل مبتــین بــر ایــن اســت کــه شــرق و غــرب، عمدتــا

 موردعالقــه خــود توجــه می کننــد، امــا ســهم عمــده خبر هــای خارجــی در رســانه  های جنــوب، متعلــق بــه
پــای غــریب نیــز پــای ثابــت پوشــش خبــری در گوشــه و کنــار  خبر هــای شــرق و غــرب اســت. افــزون بــر ایــن، ارو
یه ممکــن اســت دیگــر وجــود نداشــته.جهــان اســت   از نظــر پژوهشــگران ایــن مــدل، فرآینــد اطالعــات دوســو

باشــد )مهــان، 44(.

آن گونــه کــه اشــاره شــد، آرایــش رســانه ای کنــوین در جهــان با انتقادهــای جدی مواجه اســت. دیدگاه 
انتقادی، از مارکسیســم گرفته ــ در قالب اقتصاد ســیایس رســانه )اینگلس، 1377ش، 148 ـ 185(، 
 شــامل دیدگاه هــای تئــودور آدونــو و مکــس هورکهامیــر و هربــرت مارکــوزه 

ً
مکتــب فرانکفــورت عمدتــا

یلیامــز، 1386ش، 12(  یــه ســلطه یــا هژمــوین آنتونیــو گرامــیش )و )آذری، 1383ش، 17 ـ 18(، نظر
ــــ تــا دیدگاه هــای لیبرال تــر ماننــد مکتــب گالســکو )شــکرخواه، 1391ش، 177 ـ 178( و نیــز دیــدگاه 
یکردهــای اخالق حمــور )شــکرخواه، 1391ش، 187 ـ 193(،  کشــورهای درحال توســعه ــــ ماننــد رو
یکردهــای مشــارکیت، اجتماع حمــور یــا فرهنگ حمــور و توامنندســازی )ملــکات و اســتیوز، 1388ش،  رو
یان بیخ امللیل یک طرفه و عمودی رسانه ها هستند. برخی  470 ـ 504( ــ خواهان تغییر وضع فعیل جر
یاهنــای  یــژه در کشــورهای درحال توســعه، خواهــان برقــراری جر از ایــن دیدگاه هــای انتقــادی، به و
یــان عمــودی فعــیل هســتند )شــکرخواه، 1391ش،  رســانه ای افــی و بــه دور از تبعیــض بــه جــای جر

.)65
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براســاس مدهلــای یادشــده بــرای ایــن مطالعــه می تــوان گفــت کــه ســلطه خبــری مرکــز، مشــال یــا شــرق و 
یــف اخبــار پیشــرفت  فرهنگــی، اجتماعــی، اقتصــادی  غــرب ســبب نوعــی بایکــوت یــا دســت کــم تر
یــری از خشــونت و یب نظمــی دامئ در ایــن کشــورها  دنیــای درحال توســعه و هم زمــان ارائــه  تصو
می شــود. ناقض حقوق بشــر، غیرمنطی و بدوی نشــان دادن کشــورهای درحال توســعه و در مقابل، 
یــج زمینه هــای  حامــی حقــوق بشــر، منطــی و مــدرن نشــان دادن کشــورهای مشــال و صنعــیت به تدر
تمیــل و هنادینــه شــدن ایــن خصلهتــا در میــان افــکار عمومــی دنیــای درحال توســعه و شــکل گیری 
گفتمــان رســانه ای بــا مهــیخ حمتــوا را فراهــم خواهــد کــرد. ضــروری اســت مــدل کمپــیخ رســانه ای 
ــن مالحظــات و حمدودیهتــای آن، فضــای تنفــیس الزم را  ــتخ ای ــا در نظــر گرف ارائه شــده در اینجــا، ب
یــان غالــب، پیامهــای خــود را  بــرای خــود در ایــن بســتر فراهــم منایــد تــا بتوانــد ضمــن مقابلــه بــا ایــن جر
یــان اطالعــایت مســتقل در  اطــب منتقــل کنــد. ایــن اقــدام مســتلزم جر آن گونــه کــه در نظــر دارد، بــه حمخ
قالــب ترســمی آرایــش رســانه ای خــاص و هدمفنــد اســت. ادامــه مقالــه تــالیش بــرای تبیــیخ این مــدل در 

یــن اســالمی اســت. ســومیخ ســطح کمپــیخ رســانه ای معطــوف بــه متــدن نو

 برای متدن نوین اسالمی 
ّ

ین رسانه ای فرامیل یان مشارکیت ارتباطات؛ مدل جایگز جر

یــن اســالمی  بدهیــی اســت ابزارهــا و شــیوه های مــدیل کــه در اینجــا بــرای ترســمی چشــم انداز متــدن نو
یژگهیــای ایــن متــدن باشــد؛ بــه  طراحــی و پیشــهناد می شــود بایــد در چهارچــوب اصــول، غایــات و و
یــان  یه و عمــودی جر ایــن معنــا کــه از یک ســو بایــد در جهــت خنی ســازی تأثیــر ســاختار یک ســو
ابره کننــده پیامهــای مهســو بــا  اطالع رســاین مشــال )ســه مــدل یادشــده( عمــل کنــد و از ســوی دیگــر، حمخ
 نیــز در دو عرصــه بایــد طراحــی شــود: 

ّ
یــن اســالمی باشــد؛ بنابرایــن، مــدل بدیــل فرامــیل تقــق متــدن نو

1. محتوایی: تشکیل مرکز هدایت محتوایی
از  کارآمــد  موعــه ای  اتــاق فکــری متشــکل از حمج ایــن مرکــز  گفــت  یــایت می تــوان 

ّ
در توصیــی عمل

متخصصــان و کارشناســان حوزه هــای ضــروری اســت. بــا توجــه بــه ضــرورت حلــاظ کــردن جوانــب 
، منطقــه ای و فرامنطقــه ای(، ضــروری اســت مطالعــات حمتــوایی ایــن مرکــز به مثابــه 

ّ
حیــایت )مــیل

ــه شــود. ایــن  حــوزه ای میان رشــته ای )رســانه ای، ســیایس، فرهنگــی، اقتصــادی و...( در نظــر گرفت
موعــه کارآمــد فراینــدی را از ایده پــردازی و تولیــد حمتــوا )مفاهــمی، موضوعــات، طرحهــا و...( تــا  حمج
پــردازش شــکیل و رســانه ای )انــواع حمتــوا شــامل فیلــم، موســیی، خبــر، منایــش، مســتند و...( طراحــی 
یژگهیــای شــخصیت متــدین و اصــول فکــری  یــزی می کنــد. پیامهــای تولیدشــده نیــز مبتــین بــر و و برنامه ر
ــا نگاهــی بیخ رشــته ای  ســت، ب ــز در گام حنخ ــن مرک ــال ای ــرای مث ــود؛ ب ــن اســالمی خواهــد ب ی متــدن نو

یــر را بــرای تولیــد حمتــوا در نظــر گیــرد: می توانــد حمورهــای ز
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ـ باور به توحید و اختصاص حاکمیت مطلق به او؛ 
ـ اصل دعوت و فراخواین به زندگی مساملت آمیز؛ 

ـ آرمان نظام جهاین اسالم و شکل گیری امت واحده اسالمی؛ 
ـ کرامت و ارزش واالی انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خداوند؛

ـ تداوم مبارزه حق علیه ظلم و سم؛ 
ـ مبارزه با استکبار؛ 

ین اسالمی و... .  یژگهیای انسان تراز متدن نو ـ و
یــک را  یژگهیــای الزامــی هر یــن قالهبــای تولیــد حمتــوا و و در گام بعــدی، ایــن اتــاق فکــر می توانــد مؤثرتر
ین قالب و شــکل حمصوالت  نیــز بــرریس کنــد و راهکارهــایی بــرای تولیــد آن ارائــه کنــد؛ بــرای مثال، مؤثر
ســت )بــاور بــه توحیــد و اختصــاص حاکمیــت مطلــق بــه او(، در یــک  تولیدشــده در زمینــه حمــور حنخ
تلــف اســالمی، شــکیل از تولیــد حمتــوا خواهــد بــود کــه درعــیخ  عرصــه متــدین متشــکل از مذاهــب حمخ

اطبــان، واکنشــهای تقابــیل آهنــا را دامــن نزنــد. اثرگــذاری بــر گســتره وســیع حمخ

2. ساختاری 
ــه از ســاختار مــد نظــر اســت مــدیل از تعامــالت فراینــدی اســت میــان ســطوح چندگانــه کمپــیخ  آحنچ
ــا  یك قــرار دارد. مدهلــا در مرحلــه عملیــایت، در تعامــل ب ــر بســتر ارتباطــات اســترات ژ رســانه ای کــه ب
 

ّ
 )حمــیل( و فرامــیل

ّ
حمیــط عمــل می کننــد. کمپــیخ رســانه ای یادشــده نیــز در تعامــل بــا دو حمیــط فرومــیل

)منطقــه ای و فرامنطقــه ای( عمــل می کنــد. بــا توجــه بــه ملموس تــر بــودن حمیــط داخــیل در ایــن 
، الزم اســت آرایــش رســانه ای منطقــه ای و فرامنطقــه ای نیــز در ایــن طراحی در نظر گرفته شــود.  کمپــیخ
هیــای رســانه ای متنــوع اســت کــه بــه شــکیل  موعــه ای از فّناور منظــور از آرایــش رســانه ای در اینجــا حمج
، بــه گــردآوری، تولیــد و انتشــار  هم افــزا، در چهارچــویب مشــخص و معطــوف بــه چشــم اندازی معــیخ
یرســاخهتا و  ســت، ز ــد. آرایــش ســاختاری را در اینجــا از دو جهــت در نظــردارمی: حنخ حمتــوا می پردازن

دوم، ســازماندهی. 

1. زیرساختها 
یکــی بنیادیــن که بــرای راه انــدازی کمپیخ رســانه ای فراگیر  بــه معنــای امکانــات و تســهیالت فــیّن و فیز

الزم اســت و آرایــش رســانه ای بــر آن بنــا هنــاده می شــود. مانند: 
یژه فــاریس، عریب  ین اســالمی )به و ـ تولیــد ابزارهــای کار بــه زباهنــای مــورد نیــاز در جغرافیــای متــدن نو

و ســایر زباهنــای رایج(؛
یکرد نیازهای فرهنگی متدین؛  بارو

ّ
 و فرامیل

ّ
یرنظامهای اطالعایت پیوسته بومی، میل ـ تولید نظامها و ز
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 امن؛ 
ّ

 و فرامیل
ّ

ـ طراحی موتورهای جست وجوی میل
 امن؛

ّ
 و فرامیل

ّ
ـ طراحی رایانامه های میل

ین؛  هیای سخت و نرم نو ـ تولید فّناور
 )بــا رعایــت 

ّ
 و فرامــیل

ّ
ـ تســهیل امــکان تبــادل اطالعــات میــان مــردم و هنادهــا در ســطح حمــیل، مــیل

مالحظــات ارزیش و امنیــیت(؛
یــوین در ســطح  یز ـ تســهیل گســترش و افزایــش کیفیــت انتشــار پیــام در فرســتنده های رادیــویی و تلو

عــام )هــم دولــیت و هــم غیردولــیت(؛
، منطقــه ای و فرامنطقــه ای بــا مشــارکت واحدهــای 

ّ
ــاد شــهر یــا شــهرکهای رســانه ای مــیل ـ امــکان احیج

ســیایس در جغرافیــای متــدن اســالمی بــه منظــور تولیــد حمتواهــای رســانه ای مهســو )تولیــد حمصــوالت 
موعه های مناییش مشــترک با کشــورهای مهســو، مشــارکت  یکرد متدین، تولید حمج فاخر رســانه ای با رو

در منایــش تولیــدات رســانه ای کشــورهای مهســو و...(.
2. سازماندهی  

منظــور از ســازماندهی در اینجــا نــوع چینــش شــکیل و سلســله مراتــیب رســانه ها در ســطوح ســه گانه بــا 
یهتاســت. در ایــن میــان 

ّ
یکــرد متــدین اســت. بدهیــی اســت حرکهتــای متــدین مبتــین بــر مشــارکت مل رو

ــرای خــود جایگاهــی حمــوری  مجهــوری اســالمی ایــران، بــه عنــوان منــادی ایــن حرکــت، می توانــد ب
ربــه حاکمیــیت بیــش از ســه دهــه در مجهــوری اســالمی، ایــن جایــگاه  یــف منایــد. بــا توجــه بــه تج تعر

یــر تکــمی شــود: می توانــد بــا اقدامــات ز
ی  یت کیفیت تولیدات حمتوایی در ســطح متدین )تولید تدرحیج ـ پیشــگامی و افزایش ســهم خود و تقو

ین اســالمی دارند(؛ یــایب در ســطح جغرافیای متــدن نو یت کــه امــکان بازار حمصــوال
 و متــدین در تنظــمی قوانــیخ و مقــررات، 

ّ
ـ ایفــای نقــش در تأمــیخ مالحظــات فرهنگــی و منافــع مــیل

ربــه انباشــته خــود در  پروتکلهــا و... منطقــه ای و فرامنطقــه ای )مجهــوری اســالمی بــا توجــه بــه تج
کنــد(؛  نظام ســازی و قانون گــذاری می توانــد در ایــن خصــوص الگودهــی 

اد اتادیه های منطقه ای و فرامنطقه ای؛  ـ مشارکت در وضع و اجرای قوانیخ و مقررات، پروتکلها و احیج
 و... .

ّ
 و فرامیل

ّ
امع مرتبط میل یت و حضور چشمگیر در سازماهنا، حمج ـ عضو

با این توضیحات، آرایش رسانه ای متدین در سطح سوم می تواند این شکل را به خود بگیرد:
 با نگاه متدین )فعال شدن دیپلمایس رسانه ای (؛ 

ّ
ـ گسترش سطح ارتباطات و مهکاری فرامیل

یکــرد متــدین )میــان کشــورهای   بــا رو
ّ

ــاد اتادیه هــای رســانه ای منطقــه ای و فرامــیل ـ زمینه ســازی احیج
جغرافیــای متــدن اســالمی(؛

ـ فعال ســازی رســانه های غیرحاکمییت مهســو و زمینه ســازی برای نشــر تولیدات آهنا در کنار پوشــش 
رســانه های حاکمییت )نبود احنصار رســانه ای و امکان مشــارکت ســایر ســازماهنای رســانه ای(؛



3 مشـــاره  دوم،  ســال 
پاییز و زمستان 1394

۳۱

اطبان هدف(؛  )به حلاظ جغرافیا و نیز حمخ
ّ

 و فرامیل
ّ

ـ پوشش رسانه ای حداکثری میل
 برای انتقال امین پیام؛

ّ
 و فرامیل

ّ
ش ماهواره ای میل ـ هبره گیری از ظرفیت پخ

ـ هبره گیــری مناســب از ظرفیهتــا و بســترهای متنــوع پیام رســاین )رســانه های چــایپ، الکترونیکــی و 
(؛ 

ّ
 و فرامــیل

ّ
ــن حمــیل، مــیل آنالی

یــن قالــب رســانه ای خاص و شناخته شــده مکتــوب، رادیویی،  ـ برندســازی رســانه ای )طراحــی و تدو
یــوین یــا آنالین با اعتبــار فرامنطقه ای(؛ یز تلو

 بــا مهــکاری کشــورهای واقــع در 
ّ

 و فرامــیل
ّ

یرســاخهتای تولیــد حمتــوای مشــترک حمــیل، مــیل ــاد ز ـ احیج
جغرافیــای متــدن اســالمی؛ 

 به خدمات و حمتواهای تولیدشده و... .
ّ

اد پورتال )درگاه(های دستریس داخیل و فرامیل ـ احیج
یــن آرایــش رســانه ای بــه شــکل بیان شــده، طراحــی کالن  بنابرایــن، هــدف اصــیل طراحــی و تدو
ــه  ــذاری و انتقــال ب ــه اثرگ ــا مرحل ــدایی ت ــه ابت ــه حلــاظ شــکیل، از مرحل ــام، ب ــت پی ی ــردی مدیر و راهب
ــواه اســت. بــه حلــاظ حمتــوایی نیــز هــدف گفتمان ســازی و ترســمی  اطــب، در بســتری امیــن و دحلخ حمخ
یــن اســالمی، معطــوف بــه شــکل گیری »شــخصیت متــدین« خــاص  انگاره هــایی بنیادیــن از متــدن نو
یــن حامــل انگاره هــای  گــر نقــش مهم تر یــن اســالمی اســت؛ شــخصییت کــه قــرار اســت ایفا متــدن نو
یــن اســالمی در آینــده  باشــد. در واقــع دو الیــه اصــیل فراینــد رســانه ای در ایــن مطالعــه، یعــین  متــدن نو
یــن اســالمی  گیــر رســانه ای، هــم بــه انگاره ســازی از متــدن نو گفتمان ســازی رســانه ای و نیــز کمپــیخ فرا
اطبــان بــه منظــور  بــر پایــه مفاهــمی فکــری و نظــری معطــوف اســت و هــم بــه انتقــال ایــن داده هــا بــه حمخ
ــه تاکنــون مــورد نظــر بــوده اســت  یــر مشــایی کیل از آحنچ شــکل دهی شــخصیت متــدین مطلــوب. شــکل ز

ارائــه می کنــد:

نتیجه 
در  رســانه ها  رســانه مشــخص شــد  اول مطالعــات  مــوج  بــه  مربــوط  نظــری  مباحــث  براســاس 
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بــا  می تواننــد  بنابرایــن  نقش آفرین انــد؛  اجتماعــی  تــوالت  از  محایــت  و  هدایــت  زمینه ســازی، 
یــج آهنــا در جامعــه هــدف، کارکردهــایی از ایــن دســت از خــود  مفهوم ســازی و انگاره پــردازی و ترو
یــج مفاهــمی، انگاره ســازی وضعیــت  نشــان دهنــد: آمــوزش رفتــار و مهارهتــای الزم، مفهوم ســازی و ترو

اطبــان و نیــز افزایــش مطالبه گــری بــرای هببــود وضعیــت. مطلــوب، گســترش نگــرش حمخ
ـ برخــالف مــوج مطالعــات توســعه ای اول )دهــه 1950 تــا اوایــل دهــه 1960م(، کــه بــر نقــش پررنــگ 
کیــد می کــرد، مــوج دوم متأثــر از مطالعــات افــرادی مانند الزارســفلد و  رســانه ها در تــوالت اجتماعــی تأ
کالپــر دربــاره تأثیــر رســانه ها، نشــان داد  منی تــوان چنــدان بــه تأثیــر کامــل و تــام رســانه ها امیــد داشــت. 
رســانه ها در شــرایطی خــاص، تأثیــرایت خــاص دارنــد. بعدهــا مطالعــات موردی تــر و دقیق تــر نشــان 
داد رســانه ها در موضوعــات خــاص بــا شــرایط خــاص می تواننــد تأثیــرایت خــاص از خــود بــروز دهنــد.

یــژه  ـ برآینــد دو نتیجــه فــوق ضــرورت هبره گیــری هومشندانــه از رســانه ها را در تــوالت اجتماعــی، به و
تــوالت بلندمــدت، گوشــزد می کنــد. تــوالت متــدین یکــی از ایــن نــوع تــوالت بلندمــدت اســت. 
نقــش رســانه ها در ایــن میــان نیــز بینابیــین اســت؛ بــه ایــن معنا کــه نه می تــوان آن را کنار گذاشــت و نه 
یــن اســالمی را بــر دوش آن هنــاد. رســانه ها زمــاین موفق ترنــد  اینکــه مهــه بــار مســئولیت تقــق متــدن نو
موعــه، در کنــار ســایر عوامــل مؤثــر، بــه عنوان پیشــران و محایت کننده عمل کنند. کــه در قالــب یــک حمج

 در نگاهــی 
ً
ـ متأثــر از نــکات فــوق، زمینه ســازی رســانه ای در خصــوص متــدن اســالمی عمدتــا

موعــه ای در اینجــا از دو جهــت بــرریس شــد. از  ش تــر خواهــد بــود. ایــن نــگاه حمج موعــه ای اثرحبخ حمج
یــن  یک ســو، مهاهنگــی کالن و راهبــردی میــان مهــه عوامــل درگیــر در زمینه ســازی و تقــق متــدن نو
 ســیایس، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، رســانه ای، 

ّ
 و فرامیل

ّ
اســالمی )عوامــل فــردی، گروهــی، مــیل

موعــه رســانه ای کشــور، کــه گفتــه شــد در ســه  ــاوری و...(، از  ســوی دیگــر و بــه طــور خــاص حمج فّن
یکــردی متــدین عمــل می کننــد.  بــه صــورت انســجام یافته و مبتــین بــر رو

ّ
 و فرامــیل

ّ
ســاحت حمــیل، مــیل

کمپــیخ رســانه ای ســاختاری( معطــوف  ـ مــدل ارائه شــده در اینجــا )گفتمان ســازی حمتــوایی و نیــز 
یــن حامــل انگاره هــای متــدین تولیدشــده، یعــین »شــخصیت متــدین« اســت.  بــه شــکل گیری مهم تر
گونــه تــول  ام شــده نشــان می دهــد بــدون شــکل گیری شــخصیت مناســب در هــر  بررســهیای احنج
ــه ســوی نظــام  ــت ب ــرای حرک ــه ب ــه ک ــت. آن گون ــوب دســت یاف ــج مطل ــه نتای ــوان ب اجتماعــی منی ت
دموکراتیــک نیازمنــد شــکل گیری افــراد دموکــرات هســتمی؛ در اینجــا نیــز »شــخصیت متــدین« برخــوردار 

ــر اســت. ــه آهنــا اشــاره شــد( ضــروریت انکارناپذی ــه در مــتخ ب یژگی هــای متــدین اســالم )ک از و
ـ تعامــل بــا حمیــط در هــر مــدل یــا نظامــی پذیرفتــه اســت. ورودهیــای حمیطــی در صــورت ناســازگاری 
یژه در ســاحت آرایش  تــل ســازند. مــدل ارائه شــده در ایــن مطالعــه، به و می تواننــد فراینــد یادشــده را حمخ
، افــزون 

ّ
، معطــوف بــه مهــیخ چالــش اســت. آرایــش هومشندانــه رســانه ای فرامــیل

ّ
رســانه ای فرامــیل

بــر وجــه تأمیخ کنندگــی و زمینه ســازی، معطــوف بــه توانــایی انطباق یــایب و انطباق ســازی مؤلفه هــای 
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تل کننــده اســت. حمیطــی حمخ
ـ از نــگاه ادبیــات پژوهــیش نیــز بــرریس نقــش رســانه ها در تــوالت متــدین می توانــد بــه غنــای ادبیــات 
ایــن حــوزه کمــک منایــد. بــرریس نقــش رســانه ها در جایــگاه پیشــراهنای تــوالت متــدین اســالم 
یــت شــکل گیری »رســانه های متــدین اســالم« و  بــا نــگاه بــه آینــده می توانــد آغــاز مطالعــات بــا حمور
شــکل گیری انــگاره »شــخصیهتای متــدین اســالمی« باشــد. بدهیــی اســت در ایــن میــان، تکنیکهــای 

یــن در گفتمان ســازی مبتــین بــر آموزههــای دیــن اســالم نیــز مــد نظــر خواهــد بــود. نو
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