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رخـدادي  . بـود » 1رخداد ناب «اي از يك       در نيويورك رخ داد، نمونه     2001يازدهم سپتامبر   
نوعي نقص يا كمبـود در      : تر باشد   عميق  رانح نمودي از يك ب    يا  توانست نشانه   كه خود مي  

  . كشيدود را به رخ جهانيانمقياس جهاني، كه به اين شيوه تجلي كرد و حضور خ
، نظـري هاي علمي، عملـي و       ليلح، روند توليد مطالب و ت     واقعهاز همان فرداي اين     

 از ايـن  با گذشت هفت سال  وها، چگونگي و پيامدهاي اين واقعه آغاز شد         درباره ريشه 
 جهـان   ، سـپتامبر  11جهـان پـس از      : پديد آمـد  كم بر سر يك نكته اجماع        رخداد، دست 

  . عمل كردآن قواعد و نيازهاي براساست كه بايد آن را شناخت و ديگري اس
كتـاب اخيـر    . اند چيستي اين دنياي نو را تحليل كنند          مختلفي تالش كرده    پردازان  يه  نظر

ايـن  .  از تالشـي از ايـن دسـت اسـت           نيز برآمـده  » 2مطالبه فرهنگ «، با عنوان    »جيمز لول «
كـه بـا بازخوردهـاي    ،  ايـن اثـر   در،خـوزه   سـن مريكايي و استاد ارتباطات دانشگاه امحقق  

، تالش كرده است، نقـش و       هنسبت قابل توجهي نيز همراه بود     به  متفاوت و مثبت و منفي      
 مشخص سـازد و در نهايـت بـه ايـن پرسـش      ،نسبت رسانه و ارتباطات را با دنياي جديد       

لوب، كـه   به برقراري وضعيت مط    ،پاسخ دهد كه وضعيت كنوني ارتباطات در دنياي جديد        
  ؟تواند صلح پايدار يا توزيع متناسب رفاه باشد كمك خواهد كرد يا نه مي

هاي مشابهي كه در اين حـوزه نوشـته    كتاببا  در مقايسهشايد وجه مميزه اين كتاب     
 در اين نكته نهفته باشد كـه        )مانند آن ، فريد زكريا و     3 آثار آرتور كروكر   ازجمله (اند شده

پـرداز   دو نظريـه .  موضعي مثبت و اميدوارانه اسـت ،رسانهموضع لول نسبت به وضعيت    
توان نماينـده دو جريـان اصـلي انديـشه در             مي آنان نام برده شد   كه در باال از     را  ديگري  

يان فكـري راديكـال،      جر  عنوان نماينده   نست، كروكر به  باب رسانه در وضعيت كنوني دا     
ـ   ت خاطر آنچه بـه     رسانه را به  موقعيت كنوني    نامـد، در     مـي » مـرگ واقعيـت   «ار  بـع بودري

داند و فريد زكريا، از ديگر سو، موقعيت رسـانه را بـه سـبب         خدمت اهداف انساني نمي   
كند، اما جيمز لـول در ايـن          ناميده است، رد مي   » اي  دموكراتيزاسيون افراطي رسانه  «آنچه  

 رفاه و  دموكراسي، كننده ها را تقويت   كتاب، برخالف هر دو جريان، وضعيت فعلي رسانه       
فرض را بـه   داند و اثر خود را با اين هدف به رشته تحرير درآورده كه اين پيش    صلح مي 

  .لحاظ علمي و عقلي به اثبات برساند

                                                      
1. pure event     2. Culture- on- Demand     3. Arthur Croker 
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 ارائـه مطالـب در ايـن      به سنت مالوف، در ابتدا تصويري كلي از محتويـات و شـيوه            
  آن اثـر و نويـسنده    نيز نگاهي انتقادي به مدعاي     ،كتاب ارائه خواهيم كرد، و در قدم بعد       

  .انداختخواهيم 

  گويد؟ اثر چه مي

 مباني و خطوط كلـي اسـتدالل    كند  ميشود كه نويسنده تالش       اي آغاز مي    كتاب با مقدمه  
آغاز كتاب، به تبيـين شـكاف اطالعـاتي ميـان كـشورهاي             . خود را در آن منعكس سازد     

 آماري   ده با مقايسه  نويسن. يافته و كشورهاي در حال توسعه اختصاص يافته است          توسعه
كند به    تالش مي  هاي اطالعاتي در دو سر طيف توسعه در جهان،          ي اورفّنميان استفاده از    

عنوان نبايد از      وري اطالعات نيز به هيچ    امخاطب خود يادآوري كند كه حتي به لحاظ فّن        
پس از ذكر اين نكته، باقي مقدمه صـرف         . فلت كرد غشكاف ميان اين دو طيف كشورها       

پس از يـازدهم سـپتامبر      را  شود كه نويسنده خطوط اصلي موقعيت بحراني جهان            مي نآ
سـو   از ديد خود تصوير كند، از اينجاست كه به ناگزير بحث اين كتاب با سياست از يك      

خورد و نويـسنده ايـن نكتـه را بـراي             شناسي اجتماعي از سوي ديگر پيوند مي        و جريان 
هاي او در ايـن اثـر، معطـوف بـه             صلي بررسي سازد كه جهت ا     مخاطب خود آشكار مي   

به بيان ديگر، بـه     . اجتماعي است ـ   هاي فراگير سياسي    ، بر بحران    ثيرگذاري رسانه أميزان ت 
 وضعيت بحراني كنوني در جهان است، در حوزه           اين اثر، آنچه سرچشمه     گمان نويسنده 

نه بر اين بحـران،     ثير مثبت يا منفي رسا    أشود و براي سنجش هرگونه ت       سياست يافت مي  
  . شناسي سياسي سنجيد  جامعه ثيرات آن را بر حوزهأبايد ت

بخش پاياني مقدمه نيز، به بيان مجمل ديدگاه نويـسنده، مبنـي بـر اينكـه در نهايـت                   
تـر    هاي نوين ارتباطات به برقراري ثبات در وضـعيت جديـد و وضـعيت مطلـوب                 شيوه

  .كمك خواهد كرد، اختصاص يافته است
هـا متوجـه    همه چـشم  « عنوان آنكه قدمه، بحث اصلي كتاب در فصل نخست     با اين م  

شود، هدف اصـلي ايـن بخـش آن اسـت كـه بـه مخاطـب                   ، آغاز مي  است»  جهاني  عرصه
 و دليل اصلي بـسياري از تحـوالت و   أ، سرمنش»سازي  جهاني« شود چرا و چگونه      يادآوري

 پيوندي اساسي و ناگسـستني، بـا        »سازي جهاني «اينكهتغييرات در جهان امروز است و نيز        
بخشي، تبيين ويژگـي      سه بخش نخست اين فصل پنج     .  دارد  تغيير و تحول در دنياي رسانه     
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 كه هـر اتفـاقي در ابعـاد         نشان داده است   نويسنده    و  كنوني است   جهاني رخدادها در دوره   
 »شـده  يجهـان « هـم    ،عبـارت ديگـر    اي جهاني نيز دارد و به       دهد، ناگزير سويه    كالن رخ مي  
هـا   صورت بسيار خالصه، واكـنش   ، در بخش چهارم، نويسنده به»1ساز جهاني«است و هم    

ي غير اروپايي، يعني چين و منطقه خاورميانـه بررسـي             هاي جديد را در دو نمونه       به رسانه 
 نشان دهد يكي از ايـن دو  يتلويحطور  به قصد نويسنده در اين بخش آن است كه    .كند  مي
اي كـه كمـابيش بـه شكـست           تجربـه ) خاورميانـه ( موفق است و ديگري      اي  تجربه) چين(

  .انجاميده و براي تقويت آن بايد فكر ديگري كرد
 جهـاني    كه با رواج و تقويـت شـبكه   اي در بخش پاياني اين فصل نيز، انقالب رسانه  

  .باشد، توصيف شده است  مياينترنت در حال وقوع است
 اين فـصل  .ين مباني نظري و فلسفي كتاب دانستتوان تبي  اين كتاب را مي فصل دوم 

هايي است كه اسـتدالل اصـلي كتـاب را            واقع ايضاح ريشه   نام دارد، در  » بيان انساني «كه  
كنند، به همين دليل به گمان نگارنده متن حاضر، بـدون دقـت و ريزبينـي در                 تقويت مي 

نويسنده اثـر اسـت     توان به تصوير صحيحي از آنچه منظور نظر           اين بخش از كتاب، نمي    
كنـيم، بـه نظـر      خالصهوار فهرستگويد   اگر بخواهيم آنچه را او در اين فصل مي      .برد  پي
  :رسد موارد زير قابل ذكر باشد مي

 . از ديرباز، مورد احترام و ستايش بوده است، بشريعنوان يكي از حقوق  بهآزادي . 1

  . طبيعي بشر استهاي نيازازبيان، . 2
 .ساز شكوفايي و خالقيت است  و ارتباط با ديگران، زمينهبيان كردن خود. 3

هـايي از بيـان خـود، و         هاي جمعي، نمونـه      رسانه  جمله انواع مختلف ارتباطات، از   . 4
  . بيانگر هستنددخو

  .وهر بيان، دو عامل ترس و لذت استج. 5
  .بخشند ها در عصر كنوني قدرتي نمادين به مردم مي ارتباطات و رسانه. 6

شـود، از   هاي مختلف و متفاوت وارد مي  فوق، از راه ده براي اثبات شش گزينه  نويسن
بـراي  هـاي آن،   قول از ارسطو گرفته تا نگاهي به اينترنت و ويژگي  استناد به تاريخ و نقل    

دارد و آن را الگـويي فرهنگـي بـراي ارتبـاط      » كد باز «افزار    اي به نرم     لول نگاه ويژه   مثال

                                                      
1. globalizer 
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واقع بسترساز مدعايي هستند كه لـول قـصد     باال، در   شش گزاره . اندد  انساني در آينده مي   
  .اشاره خواهد شددر بخش نقد كتاب، به اين موضوع . دارد آن را اثبات كند

، لول نخستين ايده متمـايز      »1 شخصي  ابرفرهنگ«ريزي    ، يعني برنامه  فصل سوم اما در   
حي است كـه او بـه قرينـه         ابرفرهنگ شخصي، اصطال  . كند  را بيان مي   خود   و قابل توجه  

پرداز اقتـصادي و      ، نظريه 3، كه كنت بولدينگ   »2ابرفرهنگ جهاني «اصطالحي ديگر، يعني    
گونه كـه لـول      بولدينگ، آن مراد  . كشد  اجتماعي در دهه شصت ابداع كرده بود، پيش مي        

افزارهاي    كه با تسلط سخت    است فرهنگي   ،گويد، از اين اصطالح     در اين بخش به ما مي     
 جهـاني    بـر عرصـه   مانند آن هاي بزرگ، مراكز تفريحي و       يعني هتل خود،  روزگار،  نوين  

  . مسلط شده است
 در عـصر اطالعـات       اي را براي رسانه     جويد، تا كارويژه    لول از اين اصطالح سود مي     

بـراي هـر   » ابرفرهنـگ شخـصي  « امكـان ايجـاد   فراهم آوردن  اين كارويژه،    .طراحي كند 
توضيح و توصـيف ايـن ايـده، مجـالي در           . ر اجتماعي است  شهروند جهاني يا هر كنشگ    

 همين.  كه لول به اين فصل اختصاص داده است        آورد  فراهم مي اي    صفحه   حد همان سي  
گـشايد، افقـي نـو و      پـيش روي مخاطـب مـي    اشاره كرد افقي كه لول با اين ايـده  بايد  جا  

  .والت نظري فراوان باشد تحأرود در آينده منش سرشار از زواياي پنهان است كه گمان مي
اما اگر بخواهيم تبييني مجمل از اين ايده ارائه دهيم، بايد به اين نكته اشاره كنيم كـه              

دهد كـه اگرچـه       اي را مي    اي جديد، امكان خلق و بازتوليد فرهنگ شخصي         فضاي رسانه 
 فرهنگـي   از سـوي  ثر و هـدايت شـده       أ مت ، در عين حال   دارد،شخصي  جنبه  به تمام معنا    

تر بيـان     شايد بتوان با مثالي اين مفهوم را روشن       . ساز آن بوده است    ني است كه بستر   جها
قـرار    خـود   در اختيـار كـاربران     5ركـات  يا اُ  4 فليكر مانندهايي   سايت امكاني كه وب  : كرد
اسـت،  شخـصي    فرهنگـي    ايجـاد  امكاني بـراي بيـان خـود و          حال كه ، در عين    دهند  مي

هـويتي  داراي كه تمـام صـفحات كـاربران شخـصي را،     اي عام و متفاوت نيز دارد        سويه
هـاي    ريـزي بـراي ابرفرهنـگ       در اينجاست كه امكان برنامه    . سازد  همگون و يكپارچه مي   

ركات، شخصي و متفـاوت      اُ مانندسايتي    وب ان كاربر  هر صفحه . آيد  وجود مي  شخصي به 
                                                      

3. Kenneth Boulding 2. global supercultre 1. personal superculture 

 5. Orkut  4. Flicker 

1 
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در عين حـال    مرز و      در بستري جهاني، بدون    زيرااست، و در عين حال ابرفرهنگ است        
  دادن بـه صـفحه       كـاربر ايرانـي، در تنظـيم و شـكل          .گيـرد   داراي قواعد خاص شكل مي    

گيـرد و از سـوي     خود الگـو نمـي      هاي فرهنگي جامعه     از سرچشمه  شخصي خود، لزوماً  
 شخـصي خـود در       لـق صـفحه   خكند، او بـا        از يك الگوي جهاني نيز تبعيت نمي       ،ديگر

شود، كـه برگرفتـه     خاص خود نزديك مي   » گ شخصي ابرفرهن«ركات، يك قدم به خلق      اُ
  .از بستري جهاني و عام است

آيد كه درواقع دست او را براي نـشان دادن            اين ايده كليدي، آنجا به كمك نويسنده مي       
گذارد و از سـوي        باز مي  2 و شخص  1هاي ارتباطي نوين در خدمت به فرد        ياورفّنمحاسن  

هاي نوين را بـه    فنّاوريمدرن،  ي پست  تندروپردازان ريهنظسازد مانند  ديگر او را ناچار نمي   
  .امحاي فرديت يا پايان امر شخصي محكوم كند

 بنگـريم،   به همراه دارد  را  » رانش و كشش فرهنگ   « كه عنوان    فصل چهارم،  به   هرگاه
 مفهوم ابرفرهنگ شخصي، براي مجموعه آنچـه لـول در ايـن             ،به خوبي خواهيم دانست   

 فرهنگ  هاي   ويژگي ي از اين فصل به بررسي يك    .  مفيد است  ، داشته كتاب قصد بيانش را   
 معادل خـوبي  هرچند اين واژه،نامد،  مي» 3رانش و كشش«اختصاص دارد، كه لول آن را    

 پركاربرد است   اصطالحيدر زبان انگليسي،    اصطالح  اين   زيرا    انگليسي نيست  واژهبراي  
غ از اين نكته، لول اين اصـطالح را بـراي            فار به هر حال  هاي فراوان دارد، اما       كه استفاده 

سـو و    مختـار از يـك      خـود  4اره ميـان كنـشگر    وگيـرد كـه همـ       كار مـي   اشاره به تنشي به   
   .)81ص (شده، از سوي ديگر در جريان است » اجتماعي خود«

دانـد كـه در ذهـن مـا           ترتيب، او وجه رانشي فرهنگ را، به معناي وجهـي مـي            اين به
» كشـشي  « گذارد اما از ديگر سو، وجه       ثير مي أضور دارد و بر ما ت     نهادينه شده و در ما ح     

شـود، ارتبـاط برقـرار         يك كنشگر، در آن ظاهر مي        مثابه فرهنگ، وجهي است كه فرد، به     
فعـل و   «عبارت ديگر، لول     به. كند  صورت خالصه، عمل مي     گذارد و به    ثير مي أكند، ت   مي

ن عبارت براي مشخص ساختن هريـك از ايـن       نظر دارد و از اي     در فرهنگ را مد   » انفعال
  .كند دو استفاده مي

                                                      
3. push and pull 2. person 1. individual 

  4. agent 

1 
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اگر از اين زاويه به ارتباطات در عصر جديـد بنگـريم، چيـنش جديـدي را در ايـن                    
» فعل«يا رانش و    » انفعال« ارتباطات نيز به دو بخش         عرصه .عرصه تشخيص خواهيم داد   

لول در فصل چهارم    . هاي خاص خود را دارند     شود كه هريك ويژگي     يا كنش تقسيم مي   
كند با استقرار اين تفكيك و به پشتيباني آنچه پيش از اين مطرح كـرده،                 كتاب تالش مي  

  .به سرشت ارتباطات در عصر جديد تدقيق و تصحيح كندرا نگاه ما 
كـه بـه   فـصل پـنجم   را در » شـده  اسالم جهـاني « كه لول بحث منظور استهمين به  

ر جوامـع   دكنـد همـين الگـو را           او تـالش مـي     .كند  يهمين نام نيز ناميده شده، مطرح م      
ـ   آن   و با تفكيك فعل مسلمانان از انفعال       كار گيرد   نيز به اسالمي   ثير ارتباطـات را بـر      أان، ت

 يكي از   به هر حال  دانيم، بنيادگرايان اسالمي،      گونه كه مي   همان. دجدو بسن  هريك از اين  
 از  .انـد    فراواني را در دنيا برانگيخته     هاي  هاي تروريستي در جهان هستند كه نگراني        نحله

. شـود    نيز در بسياري از كشورهاي اسالمي ديـده نمـي           هاي حقوق بشر   ديگر سو، مالك  
هـاي نـوين     فّنـاوري در پي پاسخ دادن به آن است، ايـن اسـت كـه آيـا                وي  پرسشي كه   

  كنند، يا به تقويت آنها؟  كمك ميهاخطراين ارتباطي به رفع 
 حتـي اگـر   ،شود مي بنگريم، پاسخ مشخص    طور دقيق    شده را به   ح مطالب مطر  هرگاه

ها را تقويت كند، تقويت مباني مـدرن         در سطح كنش، ارتباطات عصر جديد، تروريست      
ايـن  . تر دارد و در جهت رفع اين خطرات است          ثيري بنيادين أدر سطح رانشي فرهنگ، ت    

  .كند  ميحاي است كه لول در كتاب خود تصري نخستين نتيجه
هـاي نـوين ارتبـاطي، بـر افـزايش           فّنـاوري ثير اينترنت، و    أ لول، به ت   فصل ششم، ر  د

 او از بررسـي مفـصلي كـه در ايـن فـصل ارائـه                .پردازد  شفافيت در عرصه اطالعات مي    
 از مـوارد   راهـاي اطالعـاتي   گيرد كه شفافيت، تمـام عرصـه   دهد، در نهايت نتيجه مي   مي

 پورنـوگرافي يـا آزار      اننـد رفته تا وجوه منفي م    هاي جنسي و نژادي گ      تبعيض انندمفيد م 
 ماننـد هـايي     اما به گمان او، نبايد شفافيت مفيد در عرصه        . شود  ميشامل  جنسي كودكان   

بـه  . هاي ممنوع يـا غيراخالقـي سـاخت    موارد نخست را فداي شفافيت نامطلوب عرصه      
ان، هـا در جهـ      گمان نويسنده اين كتـاب، شـفافيت حاصـل از وضـعيت كنـوني رسـانه               

توانــد بــه ســود برقــراري همزيــستي  بخــش اســت، قــدرتي كــه در نهايــت مــي قــدرت
  . ابناي بشر باشد جويانه آميز و آشتي مسالمت
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، لـول الگـويي را پـيش        » ارتباطات جهـاني    فضاهاي گشوده «در فصل هفتم با عنوان      
 ،ه را  اين نقـشه  .  راه وصول به موقعيت آرماني در وضعيت كنوني است          كشد كه نقشه    مي

  :ترتيب زير است شود كه به به هفت مرحله تقسيم مي
 .كه وضعيت كنوني ماست ـ   فرهنگي، صنعت و فراوانيفنّاوري. 1

 كه موقعيت بعدي است و ما اكنـون در آسـتانه            ـ  پذيري جهاني و شفافيت     مشاهده. 2
با آن مواجـه  ) كنون از زمان انتشار اثر تا( با اتفاقاتي كه در دو سال اخير  بويژهآن هستيم،   

 در  كـه  2 و يوتوب  1جاستين مانندهايي   سايت بوديم، اتفاقاتي از قبيل حضور پررنگ وب      
 .شود  شفافيت و اطالعات آني به الگوي مسلط تبديل ميهاآن

آميـز     كه اولين قدم در راه رسيدن به همزيستي مسالمت         ـ الگوهايي براي مشاركت  . 3
 .دنشو ميرا شامل هاي مختلف  رهنگريزي براي حضور فراگير ف  و برنامههستند

 كه مرحلـه شـكل گيـري يـك ابرفرهنـگ جمعـي        ـ آگاهي جهاني و باور عمومي    . 4
 .گيرد هاي شخصي شكل مي  ابرفرهنگ به با احترامواست، 

  .استاي مختلف ه  كه بينشي محصول گفتگو و تضارب آراي فرهنگـ حكمت جهاني. 5
  ثيرگـذاري بـر عرصـه   أهـا و نهادهـايي بـراي ت    شبكهدر آنها  كه  ـ هاي نهادي  كانال. 6

 .پردازند شده مي ثير كنشگران جهانيأ كردن ت جهاني، به كاناليزه

 را كـه  3 كه موقعيت نهايي است و نويسنده، كنـسرت اليـو ايـت     ـ  موقعيت آرماني . 7
 .كند  مطرح مي آن  عنوان نمونه   هنري تاريخ بشريت است، به ترين واقعه واقع پربيننده در

هـا و قرائنـي كـه     فصل هفتم كتاب، به تعريف هريك از ايـن مراحـل و ذكـر نمونـه      
  . مطرح كرد، اختصاص داردآنهاتوان براي اثبات  مي

 دو فـصل بعـدي بـه         و شـود    الگوي اصلي مورد نظر لول، تكميـل مـي         ترتيب  به اين 
فـصل   در   .ويي بـه مـشكالت احتمـالي اختـصاص دارد         گبرطرف كردن شبهات و پاسخ    

لـول بـا اسـتمداد از الگـوي تكـاملي           » گرايـي  ريهش  بنيادگرايي و جهان  «با عنوان    هشتم
كند سه نوع اصلي بنيادگرايي، يعنـي بنيـادگرايي يهـودي، بنيـادگرايي           داروين، تالش مي  

او در اين فـصل در  . بندي كند و بنيادگرايي اسالمي را تحليل و طبقه) مسيحي(مريكايي  ا
 و در نظر گرفتن الگـوي فـوق،    مختلفبا توجه به جهات   كند كه     اين جهت استدالل مي   

                                                      
1. Justin      2. Youtube      3. live eight 
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گرايـي،    شـهري  توان نتيجه گرفت انواع مختلف بنيادگرايي، در نهايت بـه نفـع جهـان               مي
  .گرايي خواهد بود شهري   و الگوي مسلط، الگوي جهانخواهند شدحذف 
قـام  نـام دارد، لـول در م      » برقـراري ارتبـاط در آينـده      « كـه    فصل نهم،  در   سرانجامو  

 اصلي او در ايـن تبيـين، دو الگـوي           دستاويزپاسخگويي به چگونگي اين رخداد است،       
اي   به گمان او ايـن دو ابزارهـاي اصـلي اسـتقرار همزيـستي             . است» اخالق«و  » تسامح«

  . كند بيني مي  تسلط آن را پيشويهستند كه 
 ارزيـابي  نسبت مفصل اين دو انگـاره، در نهايـت كتـاب خـود را بـا           بهاو با بررسي    

ان،  آن هاي متكثر  ها و فرهنگ    از سطح ممكن همكاري و تعامل ميان انسان        اي  بينانه  خوش
تواند مخاطب را به فكر        مي كند  كه او در پايان به آن اشاره مي       ي    ا  نكته. رساند  به پايان مي  

 او، بلكـه    خـود هـاي    گويد، بقاي يك نوع، در جهان، نـه محـصول كـنش             او مي . بيندازد
او كتاب را   . تك افراد، در جهت هم و در جهت بقاي نوع اوست            هاي تك  شمحصول كن 
ترين فعاليت نوع بـشر، يعنـي ارتباطـات،           رساند كه پيچيده    گيري به پايان مي     با اين نتيجه  

توان به بقاي نوع انـسان در ايـن دنيـاي پيچيـده و          است كه از طريق آن مي      اي  شيوهتنها  
  .د با استفاده از اين ابزار، بقاي خود را تضمين كندتوان متكثر اميد داشت و انسان مي

  در ترازوي نقد

تـوان دريافـت، ايـن اثـر، اثـري            خـوبي مـي     گونه كه از آنچه تاكنون گفتيم نيز بـه         همان
از ديگـر سـو، از   . و بم آن كار آساني نيست  زيرو سنجيدن  كندوكاوچندبعدي است كه    

 اسـت،   نظـري ي اخـص آن، بلكـه اثـري         آنجا كه اين كتاب، نه اثري پژوهشي بـه معنـا          
توان از ابعادي بسيار متنوع بـه   گشايد و مي اي را براي گفتگو با خود مي      هاي گسترده  افق

  .بحث و بررسي آن پرداخت
 چالشي و قابـل گفتگـو   قدر آنكه هريك از مباني و مدعيات اثر، اين است واقعيت هم   

آنچه در ادامـه ارائـه      . تر دشوار باشد   ققيهستند كه انتخاب يكي از ميان آنها براي بررسي د         
 طبيعـي اسـت كـه    .گذارد  منتخبي از زوايايي است كه اين اثر پيش روي ما مي     شود تنها   مي

 بينـشي   پديدآورنـده توانـد     خواندن كتاب، از سوي هريك از خوانندگان متن حاضـر، مـي           
اي كلـي اشـاره    تـه در بخش بررسي اين اثر، ابتـدا بـه نك   .  حتي كارآمدتر باشد   يامتفاوت و   
  .اي را مورد بررسي قرار خواهيم داد  و سپس چند نكته نظري و پايهخواهيم كرد
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  تغيير گفتماني؟: گردش راست به چپ

 ،ييبنـدي فعـاالن فرهنگـي بـه دو بخـش چـپ و راسـت، از سـو          اين نكته كـه تقـسيم     
 كـه   ن است اياما واقعيت   . ، قابل انكار نيست    است گريزناپذير و از سوي ديگر، غيردقيق     

گـرا     از فعاالن راسـت     گرا را   توان در نگاهي كلي، طيف انديشمندان چپ        حتي هنوز هم مي   
انديشي، جايگـاه    يا چپ  تشخيص داد و با مالك دوري و نزديكي به اصول و مباني راست            

  .هريك از انديشمندان را كمابيش در جغرافياي علوم انساني و اجتماعي مشخص كرد
كيـد بـر   أ اعتقاد و ت.گيرد قرار ميگرا   انديشمندان راست  در زمره ديدتر   بي جيمز لول نيز  

 تـالش   سـرانجام  مثبت و اميدوارانه به ارتباط انـساني و           كيد بر بازار و سرمايه، نگاه     أفرد، ت 
كنند جيمز لـول را در         مي  هايي هستند كه ما را قانع       مالك  سازي، همه   براي گسترش جهاني  

 هوشـمند ايـن    اما خواننده.  معناي مصطلح آن بدانيمبهگرايان  ستانديشان و را     راست  زمره
: كنـد  درنگ پرسشي ذهـن او را مـشغول مـي       نگرد، بي   كتاب، وقتي به پرسش اصلي اثر مي      

  »گرا مجاز است چنين پرسشي را مطرح كند؟ آيا به لحاظ فلسفي، انديشمند راست«
اگـر بـه سرچـشمه      . شـد  مفيـد با   زمينـه سازي در ايـن        توضيح و شفاف   اندكيشايد  

دو را رديابي كنيم، در نهايـت         اختالف اين  أمنش گرايي بنگريم و سر     گرايي و چپ    راست
رسيم كـه      مي 2 و هگل  1با اندكي اغماض به دو فيلسوف بزرگ تاريخ فلسفه، يعني كانت          

. كننـد    خود را به دومي منسوب مـي       ،گرايان   خود را به اولي و چپ      ،گرايان كنوني   راست
 فـرد، حقـوق او و صـورت     لهئ فيلسوف اول، يعني كانت، اولويـت دارد، مـس    يبراآنچه  

فيلسوف دوم، امر كلي، كـل و روح جمعـي اسـت    اهميت بنيادين براي  اما   .روابط است 
براي مثال بنگريد بـه كـافمن   (يابد  كردن صورت كانتي، تقرير مي  ركه از طريق محتوا و پ     

  ....)  و1995، مرتنز 1997
 .م تا پيش از وقـوع رخـداد يـازده سـپتامبر، پابرجـا و بـاقي بـود                  ك اين سنت، دست  

مين حقوق افراد و حفظ ثبـات  أگرا، ت  ايده اصلي در تفكر ليبرال و راست   ،عبارت ديگر     به
 در لبـاس متفكـران انتقـادي در         غلـب گرايـان كـه ا      در جامعه بود و از سوي ديگر، چپ       
 اصلي حركت بـشر،      به كل و جهت   يافتند با نگاهي      جوامع فلسفي و فرهنگي حضور مي     

  .پرداختند به توليد انديشه مي

                                                      
1. Kant        2. Hegel 
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شـود،    هايي كه امروزه از سوي متفكران ليبرال ديده مـي          ها و كنش    تالش   اما مجموعه 
 زكريا، رورتي، فوكوياما و جيمز لـول، نـه بـر            مانند اكنون متفكراني    .حكايتي ديگر دارد  

امعه و تلفيـق ميـان فـرد و جمـع         جهت كلي ج   براساس، كه   )فرم(مبناي حق و صورت     
كـشد،    پيش مـي  » ابرفرهنگ شخصي «عنوان     آنچه لول در اين كتاب، به      .گويند  سخن مي 

 آنچـه زكريـا در بـاب        ماننـد درسـت    ،نيـست گمان حاصـل نگـاه ليبـرال و فردگـرا             بي
  .گويد مي» آينده تروريسم«يا فوكوياما در باب » دموكراتيزاسيون اطالعاتي«

 ايـن  حبيش از آنكه پيش كشيدن الگويي جديـد باشـد، طـر           ن نقد،   هدف از نگارش اي   
بندي كهـن و       سپتامبر، صف   توان گفت واقعه يازده      آيا مي   كه پرسش از ارباب انديشه است    

در انديشه اجتمـاعي از ميـان بـرده         را   راست و چپ و نزاع ميان فرم و محتوا             شده  نهادينه
واقعه را  اين  گويند،    يشمندان و صاحبنظران مي   است؟ و اگر مطابق آنچه قريب به اتفاق اند        

توان گفت آنچه از ديرباز از سـوي       آيا مي  ،نه علت، بلكه معلول نظام اطالعاتي نوين بدانيم       
شد، اكنون پوست انداختـه و بـه مرحلـه            ناميده مي » خرأداري مت   نظام سرمايه «انديشان    چپ

انديـشي و     پچـ  راسـت و     آميـزي چـپ و      بلوع خود نزديك شده است؟ و آيا اين درهـم         
گرايـان ديـروزي، معلـول ناكارآمـدي ليبراليـسم و             انديـشي فـرم     گرايـي و مـصلحت      جمع

اگر پاسخ به ايـن پرسـش مثبـت باشـد، مـوج بزرگـي از             شود؟  نئوليبراليسم محسوب نمي  
قطع زمـان زيـادي خواهـد    طور   به خواهد آمد كه پاسخ به آنها         آن هاي ديگر در پي    پرسش

 ديگـري    از اين دست كه اين چـرخش گفتمـاني، چـه پيامـدهاي نظـري         هايي  پرسش .برد
 گفتمان ليبـرال اسـت    حخواهد داشت؟ يا اين پرسش مهم كه آيا اين تغيير، تغييري در سط            

تر اينكه اگر روزي چپ و راست به هم بياميزند، آنچه پـيش           يا در عمق آن؟ و از همه مهم       
  اي است؟  گيرد، چه انديشه  ميعنوان جايگزين قرار  روي اين تركيب جديد به

  طراز نو، انسان نو

كند، تالش براي بازتعريف تمام شئون ارتباطي انـسان در   آنچه لول در اين كتاب مطرح مي      
كنـد و هفـت     شش مبنايي كه او در فصل دوم آنها را تبيين و اثبات مـي              .عصر جديد است  

  ييراتـي بنيـادين در شـيوه     نهـد، متـضمن تغ      ، مـي    شده اي كه پيش روي جهان جهاني       مرحله
مانـد و شـايد    اما آنچه او از گفتن آن باز مي.  سوژه يا فاعل شناساست  مثابه ارتباط انسان، به 

  .هاي او در عصر جديد است زند، تعريف انسان و ويژگي به عمد از بررسي آن سرباز مي
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 را در حـد      كنـد رسـانه     سازي ، تالش مي     او، مشابه تمام انديشمندان معتقد به جهاني      
گي براي رسانه، نيازمند تبيـين       هاين ابزارگون .  نشان دهد   ابزاري براي بيان درونيات انسان    

تمسك نويسنده به فيلـسوف     . كند  اي است كه از اين ابزار استفاده مي         دقيق و فلسفي سوژه   
كـه در    پرسـشي    برنده  از ميان ،  2 داروين انند يا انديشمند كالسيكي م    1 آپيا انندشناسي م   و انسان 

عنوان وجوه مثبت گسترش نظـام    آنچه در كتاب به  با وجود همه     .كنيم نيست   اينجا مطرح مي  
 آن، بـه     شـدن   غيرقابل انكار است كـه رسـانه و جهـاني            ارتباطات جمعي ذكر شده، اين نكته     

سـت كـه    اپرسش ايـن . توليد نفرت و كينه، اين هيجان و انگيزه دروني بشر منجر شده است       
هاي ارتباطاتي، راهي ديگـر        فنّاوريسازي و     عصر جهاني  كند، در    كه لول مطرح مي    يآيا انسان 

تـر از     كند؟ آيا در اين عصر نو، انسان به حيـواني متمـدن             جويي خود پيدا مي      هبراي تخليه كين  
  شود؟  بينيم تبديل مي ايم و امروز مي كرده آنچه ديروز تجربه

  طلبانـه  گجنـ هـاي   ن هياهو و جنجـال جستار و كوششي كه بخواهد، در پشت اي       هر
هاي جهاني، از قبيل بحران فلسطين اشـغالي       روز در بحران   هايي كه هر   امروز و نيز خون   

اندازي اميدوارانـه ترسـيم كنـد،         شود، چشم   هاي دوگانه اياالت متحده ريخته مي      يا جنگ 
يسنده ايـن   عملي كه نو  . هاي وصول به آن را مشخص كند       بايد انسان نو را تعريف و راه      

، از قبيـل    3با توجه بـه نظـر فيلـسوفان متمايـل بـه هرمنوتيـك              .زند  كتاب، از آن سر باز مي     
ـ  پنـداري   يابي افراد، از طريق همـذات       ، اگر بپذيريم كه روند هويت     5 و گادامر  4ريكور ان بـا    آن

 جـدي   اين پرسـش  شوند،    هايي است كه در طول رشد خود با آن مواجه مي           مجموعه روايت 
هـايي متنـوع و متكثـر را بـه      هايي كه بدون فيلتر، روايت     كه آيا با وجود رسانه     شود مطرح مي 

اي بـر زنـدگي انـسان     هاي رسانه روايت   تسلط الگوي ريزبا وجودكنند و     مخاطب عرضه مي  
در اي اميـد داشـت؟    هـاي ذره  توان به مفيد بودن روند رو به رشـد رسـانه         معاصر، باز هم مي   

 در  6مدرن دهـه هـشتاد، ژيـل دلـوز           دوباره به آنچه فيلسوف پست     نگاهيبا  اينجا، شايد   
بـه پاسـخي    بتـوان   گفـت و مـرور انتقـادي دوبـاره آنهـا،               مي 7باب ساختارهاي ريزومي  

  .تر رسيد مشخص

                                                      
3. hermeneutic 2. Darwin 1. Appiah 

6. Gilles Deleuze 5. Gadamer 4. Richower 

  7. Rhizomic 

 1.  
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  شفافيت حداكثري، معناي حداقلي

 در باب سرشت رسانه در عـصر  ، از سوي ديگر  1سو و دانيل بل    آنچه ژان بودريار از يك    
در برابـر همـه آن چيـزي اسـت كـه           پاسخي     بي يالؤكنند، همچنان عالمت س     ينو بيان م  
  .اند اي مطرح كرده  به تعهد رسانهقائالن

گونه كه در مرور مطالب مربوط به فصل دوم بيان كرديم، جيمز لول، در فـصل               همان
او در  . كنـد   دوم كتاب، مباني نظري خود را مشخص و چهارچوب كارش را تعيـين مـي              

تـا اينجـا    . دانـد    را نمود و برآورنده نياز بشر به بيانگري مـي           به وضوح رسانه  اين فصل،   
شايد بتوان با او همداستان بود اما پس از آن، وقتي در سراسر كتاب، سخن از معنـاداري         

  .شود رو مي ههايي جدي روب ، با چالشديدگاهگويد، اين  رسانه مي
: هاي جدي بينـدازد  توي بر اين چالش پردشايد نگاهي به اينترنت در روزگار ما بتوان  

توان قايل بـه معنـا شـد؟ در         هاي شخصي و عمومي، آيا مي      در هياهوي پرآشوب وبالگ   
همين اتفاقات اخير و روزمره دنياي سياست و اجتماع، از قبيل انتفاضه كفش در عـراق،                

ـ تـوان قا    جمهوري اياالت متحده، مي    له انتخابات رياست  ئيا مس  اي،   ل بـه معنـاي رسـانه      ئ
  ؟ شد،مدنظر دارد كه جيمز لول گونه آن

ظهـور  » در سـايه اكثريـت خـاموش       « عنوان  با  خود بودريار در يكي از آثار شاخص     
انـد كـه هـر معنـا و           قدر متكثـر و نظـم نايافتـه        كند، كه آن    بيني مي   طبقه جديدي را پيش   

ه در  تكثر باورنكردني مطالب توليد شـد     . كنند  رخدادي را در خود جذب و مضمحل مي       
مورد موضوعات روز و شفافيت حداكثري، تمام جزئيات و شواهد موجود يـك رخـداد     

بـودن آن     تر، واقعي  سازد كه معنادار بودن و حتي در بياني راديكال          را به حدي شفاف مي    
  .گيرد الشعاع قرار مي تحت

جريانـات امـروز بـا آن، شـاهدي بـر ايـن             از   سپتامبر و برخورد برخـي        واقعه يازده 
هاي    فنّاوريبستري كه   دليل     كه به  گذرد   هنوز يك دهه از اين رخداد نمي       .يت است واقع

 و مـورد ترديـد قـرار گرفتـه     از نگـاه برخـي      ماجرااند، اصل     نوين ارتباطاتي فراهم كرده   
 سـرانجام  رخ دادن آن و  ايـن رويـداد، شـيوه   نكم ترديدهايي جدي در باب عامال      دست

  .ست مطرح شده اآنميزان عمدي بودن 

                                                      
1. Daniel Bell 
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هاي دوقلو، به لطـف       برج ريختن فرواي كه از نحوه       تصويربرداري دقيق و چندجانبه   
هـاي بـا      در اختيار عموم قرار گرفته اسـت، عكـس         اي  غيرحرفهها و فيلمبرداران      دوربين

  سـرانجام   و دهنـد   اهميت را نشان مي     ه ظاهر بي  كيفيت باورنكردني، كه برخي جزئيات ب     
 بـه شـهروندان      خـود  نظـر عمـومي و رسـاندن صـداي         اظهارتك افراد براي      توانايي تك 

ناميده شد، امـروزه    » رخداد ناب « از وقوع،    پسجهاني، باعث شده است، آنچه يك سال        
  .تبديل شود» معماگونه«و » قابل فهم غير«، »اي مشكوك واقعه«به 

بخـشي شـفافيت در فـصل         درباره قـدرت    را توان مدعاي جيمز لول     اينجاست كه مي  
كـه   را نيـز   وي در ايـن بـاب  ديدگاه و از سوي ديگر،    مورد ترديد قرار داد   ب،  ششم كتا 

ال و  ؤكند، بـه سـ      ها، به افزايش قدرت بيانگري افراد كمك مي         گسترش روزافزون رسانه  
اي   گونه تفسير كرد كـه اگرچـه در دنيـاي رسـانه            شايد بتوان اوضاع را اين    . چالش كشيد 
ن در فضاي جهـاني را دارد، از آنجـا كـه شـنيدن              گفت   هركس امكان سخن   امروز، تقريباً 

، به بـرآوردن    ها  ناشدني، محال است، گسترش رسانه      صداها در اين آشوب و تكثر تحمل      
  . كمكي نخواهد كرد،نياز بشر به بيانگري

 بندي جمع

هاي اين انديشمند غربي، صـدايي از جهـان            همه آنچه گفتيم، اين كتاب و انديشه       با وجود 
هـاي متكثـر و      آميز ميان فرهنگ    دعوت به تسامح و همزيستي مسالمت      ؛ صداي غرب است 

. شـود  هاي جمعي داده مي  نقش جديدي كه به ارتباطات و رسانه   متخاصم امروزي در سايه   
 همه اين واقعيـات،  با وجودگونه گفت كه  شايد بتوان همنوا با نويسنده در پايان كتاب، اين     

  . ت كه پيش روي بشر، براي بقاي نوع خود قرار دارداميد به تفاهم و گفتگو تنها راهي اس
 از است كه در شرق نيـز         رسد، نزديك به يك دهه      اين صدا كه از غرب به گوش مي       

ها كه زير نظر مـستقيم       المللي گفتگوي تمدن    سازمان بين .  برخاسته است  فرهنگيمجامع  
 اسـت و     ل شـده  هـا تـشكي      به پيـشنهاد مـسلمانان و شـرقي        ،كند  سازمان ملل فعاليت مي   

اكنون نيز دو تن از رهبران سياسي سابق كـشورهاي شـرقي، كـه نويـسنده كتـاب بـا           هم
اينجاست  .گويد، مديريت آن را بر عهده دارند        آنان سخن مي  در   تساهل   نبودمهري از     بي

كننـده و رونـد رو     واقعيات نگـران    همه با وجود گيرد؛    كه اميد اصلي و راستين شكل مي      
و ناتواني رسانه و ارتباطات نوين در تلطيف         ها، حضور مداوم تروريسم    به رشد درگيري  
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آميـز   هاي عصر نو، حضور نيروهايي در دو جبهـه كـه بـه همزيـستي مـسالمت       خشونت
  .تر باشد اي روشن بخش آينده تواند اميد  مي،انديشند مي

و از  ست كـه سـخني كـه از غـرب            ا  اين ،كيد كرد أاما آنچه در اين ميان بايد بر آن ت        
 نمونه شرقي آن كـه در ايـده گفتگـوي           انندرسد، درست م    طريق اين كتاب به گوش مي     

 تـر از آن    و ادبيـات نظـري، ضـعيف       ها منعكس شده است، هنوز به لحاظ پشتوانه        تمدن
.  غلبه كنـد   ،كوبند  ست كه بتواند با رقباي قوي و سرسخت خود، كه بر طبل نااميدي مي             ا

و درگير شدن و به نقد كشيدن آن از سوي صاحبنظران           مطالعه آثاري همچون اين كتاب      
  . تواند به تقويت اين نهال نوپا كمك كند و انديشمندان، مي



 


