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دانش ارتباطات و چالش هويت

ابراهيم فياض
مهدی يوسفي



چکيده

با گذشت بیش از نیم قرن از شروع مطالعات ارتباطي نوين ،اين دانش کماکان با
چالشها و مسائل هويتي روبهروست .چالشهايي که بهدلیل سیالیت بسیار زياد
رشته در دورههاي تاريخي مختلف در چارچوبها و ادبیات متفاوتي بازتولید شده
است .مطالعه نظاممند اين چالشها و فراهم آوردن چارچوبهاي نظري الزم براي
پاسخ به آنها اهمیتي حیاتي براي رشته ارتباطات دارد؛ درحاليکه چنین
چارچوبهايي هنوز شکل نگرفته و اين سؤاالت کمتر مورد توجه بوده است .مقاله
حاضر پس از بررسي دقیق ضرورتهاي پرداختن به مسائل هويتي مربوط به رشته
ارتباطات و نیز دشواريهاي چنین تحلیلهايي ،دو موضوع تمامیتخواهي علمي –
به معناي گستردگي بیش از اندازه حوزه موضوعي ارتباطات -و رشد رشته –
مختصات رشد فزاينده رشته و تبعات آن -را بهعنوان موضوعات محوري هويتي
براي رشته ارتباطات مورد بحث قرار ميدهد .نهايتاً تاريخنگاري دانش ارتباطات
(بهعنوان يکي از اجزاي اصلي هويت هر رشته دانشگاهي) مورد تمرکز قرار گرفته
و جريانهاي اصلي آن مشخص ميگردد .دستاورد اين مطالعه ،مورد توجه قرار
گرفتن هويت ارتباطات بهعنوان يک رشته دانشگاهي و روشن شدن مسائل اساسي
هويتي چالشبرانگیز آن است.
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مقدمه

از چه زماني و تحت کدام شرايط اجتماعي ،سیاسي و فرهنگي ارتباطات بهعنوان يک
دانش در دوره مدرن مطرح گرديد؟ کداميک از دستهبنديهاي علمي «رشته»« ،حوزه»
و ...به اين دانش قابل اطالق است؟ چه کساني بهعنوان بنیانگذاران اين رشته تلقي
ميشوند؟ آيا ارتباطات يک میانرشته است که ماهیت متفاوتي از ساير رشتههاي علوم
اجتماعي همچون جامعهشناسي ،روانشناسي و  ...دارد؟ آيا ارتباطات يک حوزه فکري
مستقل و متکي به خود است يا وجود آن وابسته به ساير رشتههاي دانشگاهي است؟
جايگاه دانش ارتباطات در فضاي دانشگاهي و دانشوري کنوني به چه نحو ميباشد؟
آيا ارتباطات ميتواند موضوع تأمالت فکري عمیق و بنیادين باشد؟

پاسخ به سؤاالتي از اين دست – که کماکان بهعنوان مسائل الينحل و

بحثبرانگیز براي دانش ارتباطات باقي مانده است -هويت رشته را مشخص ميسازند.
اين دانش از همان ابتداي شکلگیري با چالش هويت روبهرو بوده است .دونسباخ
(رئیس سابق «انجمن بینالمللي ارتباطات» 1و سر ويراستار «دائرهالمعارف بینالمللي
ارتباطات» )2به ياد ميآورد که وقتي در آلمان درخواست راهاندازي رشته «تحقیقات
مطبوعات» 3ارائه شد ،رئیس«انجمن جامعهشناسي آلمان» 4فرديناند تونیس 5در همايش
ساالنه انجمن در سال  1331گفت« :چرا ما به تحقیقات مطبوعات در داخل
جامعهشناسي نیازمنديم؟ ما به دانش مرغ و سگ داخل زيستشناسي نیاز نداريم»
( .)Donsbach, 2006, p.439دانش ارتباطات ،اکنون به هر میزان که رشد کرده باشد و در
هر جايگاهي قرار داشته باشد ،کماکان با مسائل و چالشهاي هويتي روبهروست ،به
اندازهاي که دونسباخ نتیجه ميگیرد «ارتباطات خالء هويت دارد يا اصالً هويت ندارد»
(.)Donsbach, 2006, pp.439-443
بر اين اساس ،دانش ارتباطات بیش از همه نیاز به «خودپژوهي» 6دارد .در اين
خودپژوهي به مسائلي پرداخته ميشود که به تعبیر «يان کرايب» و «تد بنتون» ،ميتوان
نام آن را «مسائل خودانديش» گذاشت .اين مسائل ،از بیرون به ارتباطپژوهان تحمیل
نميشوند بلکه مطابق ديدگاه عام کرايب و بنتون درباره فلسفه علوم اجتماعي ،اين
مسائل از درون موضوعهاي خودمان و در نتیجه مشکالت خاص و عدم توافقهاي
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عمیق که در آن موضوعات پیدا ميکنیم ،برميخیزند (کرايب و بنتون ،1336 ،ص.)13
هرچند تالشهايي در دهههاي  1331و  1331براي پرداختن به اين نوع سؤاالت گرديد
که شاخصترين آنها انتشار دو ويژهنامه تحت عنوان «جوش و خروش در رشته» 7در
«مجله ارتباطات» 3بود ،کماکان خأل چنین پژوهشهايي در میان دانشوران ارتباطات
احساس ميشود .پژوهشهاي بنیاديني که چیستي رشته را مشخص ساخته و مسیر
آينده آن را تعیین ميکنند.
ضرورتهای تحليل هويتي

تالش براي دستیابي به هويت علمي ،هم براي محققاني که با اصول موضوعه ،نظريهها
و قواعد تحقیق دست و پنجه نرم مي کنند ،و هم براي متنفذين در نهادهايي که صنعت
دانش را از طريق ارائه بودجههاي آموزش ،تحقیق و خدمات هدايت ميکنند ،موضوعي
حائز اهمیت است ( .)Gronbeck, 2005, p.243اين امر ،اهمیت عوامل بیروني (در کنار
عوامل دروني) در ضرورت پرداختن به مسائل هويتي را بیشازپیش ،آشکار ميسازد.
دونسباخ ،در سخنراني رياست خود در کنفرانس « 2115انجمن بینالمللي ارتباطات» ،به
اهمیت ضرورت هاي دروني و بیروني در پرداختن به هويت رشته اشاره ميکند
(.)Donsbach, 2006, pp.442-443
به لحاظ بیروني و خارج از حوزه ،به هنگام چانهزدن بر سر منابع ،اين مهم است
که وجود و رشد حوزه مطالعاتي خود را براي رؤسا و مسئولین دانشکدهها و دانشگاهها
توجیه کنیم .ارتباطات همیشه با دانشگاهها در کشورهاي مختلف در کشمکش است تا
وضعیت اداري مستقلي را درخواست کند .بخشهاي ما براي حفظ هويت متمايز و
پايدار نگهداشتن واحد مستقلي که يک محل رشتهاي براي پژوهشگراني که در
ارتباطات تعلیم يافتهاند فراهم آورد ،اغلب با بخشهاي جامعهشناسي ،علوم سیاسي يا
زبان شناسي در رقابتند .به لحاظ دروني نیز به هم پیوستگي و هويت براي کارکرد علم
ت پذيرفته شده است ،مهم ميباشد .اين انباشت تنها از طريق
که همانا انباشت معرف ِ
ارتباط در درون هر رشته دستيافتني است :ارتباط درباره نتايج و مذاکره (و نهايتاً
تصمیم) درباره پذيرش فرضیهها و نظريهها.
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نوردنسترنگ با اشاره به وضعیت چندگون و غیر نظاممند حاکم بر دانش
ارتباطات اظهار ميدارد که «اکنون زمان بازگشت به سؤالهاي اساسي است که برلسون،
شرام و سايرين در اواخر دهه  51مطرح کردهاند» ()Nordenstreng, 2007, p.212؛ (در
ادامه اظهارات برلسون و پاسخهاي شرام و ديگران به تفصیل مورد بررسي قرار خواهد
گرفت) .در واقع ،بهنوعي پرداختن به مسائل هويتي است که باعث احصاء دقیق اين
چالشها و فراهم آوردن پاسخهايي براي برونرفت از آنها ميگردد .به تعبیر لیتلجان
( ،)Littlejohn, 1982اين نوع تحلیلها هرگز نميتواند تصويري واضح و داراي انسجام
دروني از رشته ارائه دهد و بیش از اين که پاسخهاي جديدي فراهم آورد سؤاالت
جديدي برميانگیزاند .اما اين سؤاالت بسیار حیاتياند و تنها از چنین مطالعاتي حاصل
ميشوند.
دشواریهای تحليل هويتي

تحلیل وضعیت کلي رشته و هويت آن دشواريهايي به همراه دارد .اين دشواريها به
ماهیت رشته برميگردد .رشد حوزهها و زيرشاخهها از يک سو و گسترش رشته در
حوزه هاي جغرافیايي و فرهنگي مختلف (که با اخذ وجوهي از آن فرهنگ همراه بوده
است) باعث شده است که «ما (ارتباطپژوهان) ديگر خودمان هم رشته را بهخوبي،
نفهیم» ( .)Craig & Carlone, 1998, p.67مرزهاي رشته ارتباطات بهاندازهاي تیره و تار
و نیز گسترده است که تا به امروز توافق روشني وجود ندارد که اساساً چه نوع
مطالعاتي ،ارتباطات محسوب ميشوند.
اين عدم توافق تا حد زيادي به ابهام در خود مفهوم «ارتباطات» - 3بهعنوان
موضوع محوري اين دانش -مربوط ميشود .لیتلجان ،بهخوبي ،به اين دشواري
در تعريف مفهوم ارتباطات اشاره ميکند و خاطرنشان ميسازد که «تعريف گسترده
از ارتباطات باعث بيحد و مرزي آن و عدم امکان تحلیل و تعريف محدود
از آن باعث مشکل عدم شمول مطالعات ارتباطي در ارتباطات خواهد شد»
( .)Littlejohn, 1982, p.246آيا اساساً ميتوان حد و مرزي براي دانش ارتباطات قائل
شد؟ آيا بيحد و مرزي دانش ارتباطات لزوماً به معناي بيهويتي آن است؟
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مشخصه هاي ديگر مفهوم ارتباطات نیز در ايجاد اين دشواري مؤثرند .از آنجمله
نزديکي مفهوم ارتباطات به زندگي روزمره ماست بهنحوي که ما همه ارتباطگر هستیم.
چنین وضعیتي بهندرت براي دانش هاي ديگر متصور است که موضوع آن ،کنش يک
انسان (حتي کنش خود پژوهشگر و نظريهپرداز) باشد .موضوعات و مسائل ارتباطي نیز
مورد عالقه و توجه عامه است .اين امر باعث گسترش معرفت مبتني بر شعور عامه

11

درباره ارتباطات ميگردد که تحلیل فضاي دانشي را با دشواري روبهرو ميسازد .ماهیت
میانرشتهاي تحلیل وضعیت دانشي و هويتي رشته را بسیار دشوار ميسازد.
در دانش ارتباطات و در میان ارتباط پژوهان ،حتي در اين باره که چه چیزي علم
است و چه چیزي علم نیست ،توافق وجود ندارد .ارتباطات شامل هر دو نوع رويکرد
علوم اجتماعي 11و انساني 12ميباشد .13ارتباطات حتي تفکیک میان علوم انساني و
اجتماعي را به چالش ميکشد .گربنر اين دوگانگي را يک دوگانگي غلط ميداند
( .)Gerbner, 1983, p.361نظرسنجي انجمن بینالمللي ارتباطات نشان ميدهد که
معرفتشناسيهاي کامالً مختلفي در بین اعضاي آن وجود دارد.
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نمودار شماره  .9معرفتشناسيها در ميان اعضای انجمن بينالمللي ارتباطات

از اعضای انجمن بینالمللی ارتباطات سؤال شده است که خود را بیشتر به کدامیک از رویکردهای
معرفتشناختی زیر نزدیک میدانند
تا حدودی موافق
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)(Donsbach, 2006, p.441
تماميتخواهي علمي؟

بيشک ،طرح مسائل هويتي به نوعي تقابل میان ارتباطات بهعنوان يک رشته و ساير
رشتهها را پررنگ ميکند .زيرا رشتهها براي کسب مشروعیت مجبورند راه خود را از
بقیه جدا کنند ( .)Craig, 2003بااينحال ،کسب هويت رشتهاي به معني عدم استفاده از
دانشها و رشتههاي ديگر نیست .در جهاني که «پر است از منابع غني درباره
ارتباطات» ،اين رشته نبايد ادعا کند که مطالعه ارتباطات تنها و تنها در حوزه کاري آنها
قرار ميگیرد .پیترز در توصیف اين وضعیت اظهار ميدارد که «ارتباطات از مليگرايي
خود رنج ميبرد» و «بهدلیل خودمختاري نهادي ،حیات فکري خود را قرباني کرده
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است» .وي از مثال «ادعاي استقالل تايوان در برابر چین» براي توصیف نوع نگاه خود
استفاده ميکند (.)Peters, 2008, 141
به وجود آمدن چنین مشکلي براي رشته ،تا حد زيادي به تعريف عام از مفهوم
بنیادين رشته يعني ارتباطات برميگردد .پاکتچي ( )1331چنین تبیین عامي از ارتباطات
را بهخوبي ،توضیح ميدهد:
ارتباطات ،نسبت به هر آنچه انسان بیش از تحقّق تک ساحتي خودش دارد فراگیر
است .ما انسان را بهعنوان يک ساحت تلقي ميکنیم و هر جا که غیريتي در میان باشد،
در حوزه ارتباطات قرار ميگیرد .حتي در فرديترين سطح انساني نیز ميتوان فضايي
ارتباطي تعريف کرد .يعني اگر براي فرديت انسان هم يک فضاي دو ساحتي (مثالً
وجدان يا نفس اماره) در نظر بگیريم ،ارتباطات مفهومي معنادار خواهد بود.
با چنین تبیین عامي از ارتباطات ،اساساً نميتوان حد و مرزي براي آن قائل شد.
اگر ارتباطپژوهان معتقد باشند که «ارتباطات اساس ًا از مفهوم مرز فرار ميکند»
( ،)Comstock, 1983, p.43چه بسا خود را وارد چالشي سازند که پاکتچي ( )1331نام
آن را «تمامیتخواهي علمي» ميگذارد .نگراني مشابهي از سوي دونسباخ در مورد اين
معناي عام ارتباطات اظهار شده است« :ارتباطات بهعنوان يک موضوع ،بسیار گسترده
است .تقريباً همه چیز در زندگي شامل ارتباطات ميشود»؛ البته او خود میان
ارتباطي بودن و موضوع پژوهش بودن براي رشته ارتباطات تفکیک قائل ميشود« :بايد
در نظر داشته باشیم که هر چیزي که به واسطهاي با يکي از جنبههاي ارتباطات مربوط
است لزوماً تحقیق ارتباطي نیست» ( .)Donsbach, 2006, p.440در اين نوع نگاه،
ارتباطات يک «ابردانش» 14است .پاکتچي ،تمامیتخواهي را يک مرض مسري براي
رشتههاي علوم انساني و اجتماعي (و حتي برخي رشتههاي خارج از علوم اجتماعي
مانند فیزيک) ميداند که از میانههاي قرن بیستم بر برخي از علوم از جمله زبانشناسي،
فلسفه ،انسانشناسي ،روانشناسي عارض گرديده است.
پاکتچي با مرور نحوه برونرفت دانشهايي چون زبانشناسي و نشانهشناسي،
پیشنهادي براي خروج از اين معضل ارائه ميدهد .زماني که در حوزه زبانشناسي و
نشانهشناسي احساس شد که همه مرزها در هم شکسته است ،نشانهشناسان جديد اظهار

936

دين و ارتباطات ،سال هفدهم ،شمارة اول و دوم (پياپي  73و  ،)73بهار-تابستان و پاييز-زمستان 9731

داشتند که موضوع نشانهشناسي «مطالعه داللتها» است .در واقع ،آنها تمرکز خود را
بر مطالعه پويايي و کیفیت عمل نظامهاي داللتي قرار دادند تا نحوه تحقق نظامهاي
داللتي .بدون اين تفکیک بسیاري ديگر از دانشها نیز به مشکل دانش ارتباطات دچار
خواهند شد .بهعنوان مثال ،همواره مطرح ميگردد که موضوع دانش فلسفه ،وجود بما
هو وجود است ،ولي اگر وجود بهعنوان تحقق خارجي و مصاديقش موضوع علم
فلسفه باشد ،فلسفه بايد راجع به همة علوم صحبت بکند .بنابراين ارتباطات دانشي
است که در رابطه با سازوکارهاي ارتباطات صحبت ميکند نه تحققهاي خارجي آن
(پاکتچي .)1331 ،چنین ايدهاي براي دانش ارتباطات بسیار بديع و جالب توجه به نظر
ميرسد اما اين که اين ايده به چه میزان ميتواند مقبول ارتباطپژوهان قرار گیرد ،جاي
بحث و بررسي دارد .به نظر ميرسد دانش ارتباطات و دانشهاي نشانهشناسي 15و
زبانشناسي 16مشابهتهاي فراواني به لحاظ دانشي دارند که بررسي وضعیت انسجام در
اين رشتهها ،ميتواند براي رشته ارتباطات بسیار راهگشا باشد.
ارتباطات؛ رشتهای روبهرشد

يکي از مسائل مشترکي که در تحلیل وضعیت دانش ارتباطات در عمده مقاالت و کتب
به آن اشاره مي شود ،موضوع رشد و گسترش فزاينده رشته ارتباطات در کشورهاي
مختلف جهان است .هر چند نوردنسترنگ اظهار ميدارد که ارائه آمار دقیق در اين
زمینه بسیار دشوار است ،اما او بهعنوان يک حدس آگاهانه اين امر را مطرح ميسازد که
« به جز علوم رايانه و بیوپزشکي ،در طول پنجاه سال گذشته رشته ارتباطات بیش از هر
رشته ديگري رشد داشته است» ( .)Nordenstreng, 2007, p.211پیشتر ،کريگ و
کارلون اظهار داشتهاند که « رشته شاهد يک رشد انفجاري بوده است که در میان ساير
شاگردان دانشگاه مدرن تقريباً بينظیر بوده است» (.)Craig & Carlone, 1998, p.67
چنین رشدي نه تنها متوقف نشده است ،بلکه فزوني نیز يافته است .دونسباخ با تأکید
بر رشد انفجاري رشته شاخصهايي در زمینه نقش روزافزون رسانهها در زندگي
اجتماعي برميشمرد که بر مبناي آن ميتوان پیشبیني کرد که اين رشد ادامه خواهد
داشت (.)Donsbach, 2006, p.438
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بررسي وضعیت رشد رشته صرفاً به تحلیلهاي کیفي منحصر نميشود ،بلکه
برخي اطالعات آماري نیز در رابطه با رشد رشته ارائه گرديده است .نئندورف 17و
همکاران نشان ميدهند که با وجود عدم به رسمیتشناختن رشته ارتباطات از سوي
وزارت آموزش 13اياالت متحده تا دهه  ،1366اين رشته در سه دهه بعد از اين تاريخ
شاهد رشد  %534در تعداد مدارج دانشگاهي اعطايي بود .از میانه دهه ،1331
دانشگاههاي آمريکا بیش از  51111مدارج دانشگاهي ارتباطات در هر سال اعطا
ميکنند و ارتباطات هر سال در میان هشت رشته بزرگ ملي در پرورش دانشآموختگان
کارشناسي است ( Neuendorf et al., 2007, pp. 25 & 35به نقل ازKoivisto & :

 .)Thomas, 2008اين رشد منحصر به اياالت متحده نبوده و بلکه مربوط به دوره بعد
از جنگ جهاني دوم در بسیاري از کشورهاست .در ساير کشورهاي حوزه زباني
آنگلوفن (انگلیسي زبان) همچون استرالیا و انگلیس و حتي در کشورهاي خارج از
حوزه زباني آنگلوفن (مانند فرانسه) و نیز کشورهايي که سنت دانشگاهي در آنها بسیار
ال صادق است ( Koivisto & Thomas,
مستحکم است (مانند آلمان) نیز اين امر کام ً

.)2008, pp.15-16
نمودار شماره  .1رشد حوزه ارتباطات و رسانه در مقايسه با رشد ساير رشتههای علوم انساني
و تعداد کل دانشجويان در آلمان

()Koivisto & Thomas, 2008, p.16
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کيفيت رشد رشته

رشد انفجاري رشته را ميتوان تا حد زيادي در شمول و گستردگي بيحد و مرز خود
مفهوم ارتباطات ريشهيابي کرد .رشد دانشهاي متکي به مفاهیم عام (همچون
نشانهشناسي) را ميتوان از مشخصههاي دهههاي بعد از جنگ جهاني دوم دانست .در
اين میان ،توجه به نوع رشد دانش ارتباطات نیز نتايج جالبي به دست ميدهد .اين رشد
به عکس بسیاري از دانشها ،بیشتر افقي بوده است تا عمودي .بدين ترتیب که با
گذشت زمان و تغییر و تحوالت اجتماعي و فناورانه ،به تدريج حوزه مفهومي ارتباطات
و به تبع آن رشته ارتباطات گسترش مييافت .در واقع« ،ارتباطات بیشتر با بازتعريف و
گسترش موضوع اصلي خود رشد کرد تا انباشت کمي حول يک تعريف ثابت».
رشد نهادي اين رشته در اياالت متحده آمريکا« ،در چارچوب ساختار ثابتي از
موضوعات که حوزه را بهصورت يک موجوديت تغییرناپذير تشکیل ميداد ،نبود بلکه
موضوعات خود نمو کردند» .اين پتانسیل باالي خود مفهوم ارتباط بود که باعث

ميگرديد اين مفهوم بهعنوان يک سرموضوع قرار گیرد که جريانهاي مختلف حوزه –
حتي جريانهايي همچون روزنامهنگاري که از نام ارتباطات استفاده نميکردهاند -را زير
چتر خود قرار دهد (.)Koivisto & Thomas, 2008, pp.16 & 21
برخي صداهاي انتقادي در رابطه با نوع رشد رشته مطرح گرديده است .در اين
میان ،تحلیل نوردنسترنگ از وضعیت رشد رشته در اياالت متحده (در سال )1363
جالب توجه به نظر ميرسد .وي با تأکید بر اين که رشد در رشته «عموم ًا رشد در تعداد
است نه در کیفیت» ،تحقیقات ارتباطي را فرد مريضي ميبیند که اين بیماري نیز درمان
ندارد:
رشد فیزيکي خیلي زياد است و اسباببازيهاي بسیاري براي بازي با آن وجود
دارد .اما رشد فکري کم است .اين حوزه بر صحیح بودن در روشهاي تکنیکي متمرکز
شد با اين هزينه که در سطح مفهومي شکست بخورد .رشته پر از فنساالر است اما
مردهاي انديشه کم است .معدوم انديشمنداني چون شرام که کماکان عالقه اصلي خود
را به تحقیقات بیشتر فلسفي ارتباطات اختصاص دادهاند توسط انديشمندان بیشتر
علمگرا 13مورد تمسخر قرار ميگیرند (.)Nordenstreng, 1968, pp.1-4
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چنین نگراني حتي از سوي متفکرين خارج از مکتب انتقادي نیز اظهار گرديده
است .شرام ،با اشاره به اين که اين میزان رشد هم امیدبخش است و هم نگرانکننده،
تأکید ميکند که «ترازنامه کمي کم اهمیتتر از ترازنامه کیفي است» .او با انتقاد از
کیفیت مجالت ،جلسات و طرحهاي پژوهشي ،ارتباطپژوهان را بهدلیل پرداختن به
موضوعاتي که وي آنها را «بياهمیت» ميداند به چالش ميکشد .شرام نهايتاً نتیجه
ميگیرد که «نگراني اصلي ما دربارهي پیشرفت رشته از کیفیت است نه کمیت»
(.)Schramm, 1983, p.13
ارتباطپژوهان معاصر نیز نگراني مشابهي اظهار داشتهاند .بهعنوان مثال ،دونسباخ با
اشاره به پتانسیل و رسالت دانش ارتباطات براي کمک به مردم و جامعه ،ميگويد
«امروز در داخل الگوواره تحقیق تجربي به دورهاي رسیدهايم که سؤاالت ريز و جزئي
زياد شده و سؤاالت تحقیق مهم کم شده است .تحقیقات ،دقیق و بر مبناي روششناسي
معتبر است اما ارتباط (با مسائل و موضوعات مهم جامعه) و اهمیت آن کم شده است»
(.)Donsbach, 2006, pp.446-447
تبعات رشد رشته

چنین رشد گستردهاي ،يک سري تبعات هويتي براي رشته داشته است .از جمله اين
تبعات ،شکلگیري غیر نظاممند زيرشاخههاي دانش ارتباطات است ،بهنحوي که
«رسانههاي مختلف و جنبههاي مختلف ارتباطات بهعنوان زيرشاخههاي کمابیش
مستقل اين حوزه ظاهر شدند» .بهدلیل همین چندگوني است که نوردنسترنگ نتیجه
ميگیرد «اين تکثیر از منظر وسیع تاريخ علم به واقع مسئلهساز است» .وي ،همچنین
جايگزيني تحقیقات اجرايي( 21تحقیقات کاربردي تحت ادبیات نهادهاي موجود) به
جاي تحقیقات انتقادي 21را از ديگر تبعات اين رشد گسترده ميداند ،22با اين تبیین که
«ارتباطات ريشههاي خود را در رشتههاي بنیاديني چون روانشناسي ،جامعهشناسي و
علوم سیاسي رها ميکرد و رفته رفته به جنبههاي تجربي و کاربردي واقعیت وابستهتر
ميشد» (.)Nordenstreng, 2007, pp.211-212
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مروري بر وضعیت رشته نشان ميدهد که اين رشد انفجاري ،هزينههاي ديگري
نیز داشته است که در بيچارچوبي و عدم شفافیت خالصه ميشود .کريگ و
کارلون نتیجه ميگیرند که رشته چارچوب بيشکل يا شايد خطرناکي دارد
( .)Craig & Carlone, 1998, p.68برخي متفکرين آلماني از اين موضوع به «کمبود
شفافیت يا ناتواني در به دست آوردن پیمايشي جامع در تمام رشته» ياد کردهاند.
در واقع« ،بدون تعريف روشن مرزهاي رشتهاي ،موضوعات مورد مطالعه و
روشهاي تحقیق ،اين خطر وجود دارد که رشته به التقاطگرايي و اينور و آنور
رفتن با آخرين مدها دچار شود ،بدون آن که سکان راهنمايي داشته باشد
(.)Koivisto & Thomas, 2008, p.21
کريگ نیز به با اشاره به رشد گسترده دانش ارتباطات ،از برخي خطرات و تبعات
چنین رشدي اظهار نگراني ميکند« :نگراني از منابع ،تأکید بیش از حد بر آموزش
کاربردي دانشجويان دوره لیسانس که ميتواند پیشرفت تحقیقات قوي را فرونشاند و
خطر آمیخته شدن با منافع تجاري که لزوماً با اولويتهاي دانشگاهي و عقالني
همجهت نیستند» ( .)Craig, 2008گرونبک نیز با اشاره به آمار «مرکز ملي آمار
آموزشي» 23که نشان ميدهد در سال  2111بیش از  53111نفر در رشته ارتباطات در
آمريکا فارغالتحصیل شدهاند ،نتیجه ميگیرد که ارتباطات وارد البي سنگین جذب
بودجههاي آموزشي گرديده است (.)Gronbeck, 2005, p.243
تاريخنگاری رشته ارتباطات

تاريخچه شکل گیري هر رشته دانشگاهي ،بخش مهمي از هويت آن رشته را تشکیل
ميدهد« .اگر بخواهیم خیلي دقیق حرف بزنیم ،هیچ تاريخچهاي از پژوهش ارتباط
جمعي وجود ندارد» ( .)Cary, 1977, p.14درحاليکه بررسي تاريخچه رشته قسمت
قابل توجهي از ادبیات موجود در رشتههاي علمي مختلف را تشکیل ميدهد ،اما به نظر
ميرسد که ارتباط پژوهان عالقه زيادي به اين بخش ضروري از دانش خود ندارند.
پارک و پولي ،)Park, & Pooley, 2008, p.1( 24در کتاب «تاريخ پژوهش رسانهها و
ارتباطات :خاطرات مورد چالش»  -که ميتوان آن را اخیرترين اثر در حوزه تاريخ
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ارتباطات دانست -تاريخنگاري ارتباطات را در در مقايسه با ساير رشتههاي جديد،
ضعیف ارزيابي ميکنند .آنان تأکید ميکنند «پژوهشي نیست که گذشته رشته را بهعنوان
يک موضوع مطالعه جدي برگزيند».
در اين قسمت ،ضمن نگاه به موضوع تاريخ رشته ارتباطات بهعنوان يکي از
مسائل هويتي جدي اين دانش ،نگاهي جريانشناسانه و نقادانه به تاريخنگاريهاي
موجود خواهیم داشت .در اين چارچوب ،نخست مقاله معروف برنالد برلسون که از آن
به «اعالمیه مرگ رشته» تعبیر مي گردد ،مورد بررسي قرار خواهد گرفت .اين مقاله و
پاسخهاي ارتباطپژوهان به آن را مي توان جزو نخستین مباحث جدي در زمینه تاريخ
ارتباطات دانست که پايه بسیاري از بحث هاي بعدي را شکل داده است .اين تحلیل
نهايتاً با شناسايي يک جريان غالب و نیز مروري بر صداهاي رقیب در تاريخنگاري
ارتباطات خاتمه مييابد.
برلسون و نخستين تأمالت

مقاله برنارد برلسون با عنوان «وضعیت پژوهش ارتباطات»

25

در «فصلنامه افکار

عمومي» )Berlson, 1959( 26را ميتوان جزو نخستین تأمالت جدي درباره وضعیت
رشته ارتباطات دانست .برلسون در آن زمان ،رئیس «دفتر پژوهشهاي اجتماعي
کاربردي» 27در دانشگاه کلمبیا و استاد علوم رفتاري در دانشگاه شیکاگو بود که مقاله
خود را براساس سخنراني سال گذشتهاش در کنفرانس «انجمن پژوهش افکار عمومي
آمريکا» 23منتشر کرد .انتشار اين مقاله در راستاي بررسي پیشرفتهاي اتفاق افتاده در
حوزههاي تحقیقاتي و وضعیت فعلي آنها توسط فصلنامه افکار عمومي بوده است.
اين مقاله که در کتب و مقاالت بسیاري مورد اشاره قرار گرفته است ،يکي از
مقاالت هويتي مربوط به رشته است که بايد مورد دقت و توجه قرار گیرد .برلسون در
اين مقاله ،با بررسي پیشینه مطالعات ارتباطي ،يک پیشبیني از آينده رشته ارائه ميدهد.
وي ايدة اصلي مقاله را در همان ابتدا ميگويد« :تحقیقات ارتباطي در حال پژمرده شدن
است» ( .)Berlson, 1959, p.1همان جملهاي که باعث گرديد در محافل و مقاالت
ارتباطي از مقاله برلسون با عنوان «اعالمیه مرگ رشته» ياد کنند.
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برلسون ،شکلگیري تحقیقات مدرن ارتباطي در حدود  25سال گذشته (مقاله وي
در سال  1353منتشر شده است) را با رشد و توسعه دو نوع عاليق دانشگاهي و تجاري
مرتبط ميداند؛ عاليق دانشگاهي تا حد زيادي با سمینار «بنیاد راکفلر»

23

تهییج و

هماهنگ شد و عاليق تجاري نیز در پاسخ به نیاز راديو براي به اثبات رساندن مخاطبان
خود توسعه يافت ( .)Berlson, 1959, p.1وي در ادامه تحلیلي از گذشته دانش
ارتباطات ارائه ميدهد که بسیار مهم و اثرگذار ميباشد.
چهار پدر بنيانگذار

بر مبناي تحلیل برلسون ،در حدود  25سال گذشته چهار رويکرد اصلي (و شش
رويکرد فرعي) به تحقیقات ارتباطي وجود داشت .اين ايده مبناي نگاه «چهار پدر
بنیانگذار» براي رشته گرديد که توسط ويلبر شرام
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ترويج گرديده و جا افتاد و

بسیاري ديگر از ارتباطپژوهان از آن به «افسانه چهار پدر» 31ياد ميکنند.
برلسون اين چهار جريان را براساس طرفداران اصلي آن مشخص ميسازد:
 .1رويکرد سیاسي -السول .2 ،32رويکرد پیمايش نمونه -الزارسفلد .3 ،33رويکرد
گروههاي کوچک -لوين 34و  .4رويکرد آزمايشي -هاولند .35وي اينگونه ادامه ميدهد
که السول با عالقه خود به مالحضات اجتماعي -سیاسي گسترده يک خط فکري عالم
کبیري36را نمايندگي ميکرد .الزارسفلد و هاولند با عالقه به پاسخهاي فردي ،خط
فکري عالم صغیري 37را نمايندگي ميکردند و لوين با عالقه به گروههاي اجتماعي،
چیزي بین اين دو را نمايندگي ميکرد .میزان کار آنها و شیوة آن ،براساس مبناي
رشتهاي تعیین ميشد .علیرغم تفاوتهاي بسیار میان اين رويکردها ،برلسون اظهار
ميدارد که يافتههاي آنها شباهتهاي بسیاري به يکديگر داشت و در اين تحقیقات،
مسئله مشترک بر رويکرد و روش غالب گرديد (.)Berlson, 1959, pp.1-3
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جدول شماره  .9خطوط پژوهشي چهار مبدع در پژوهش ارتباطي
مبدع

السول
-اوايل دهه 03

الزاسفلد
اواخر دهه 03

لوين
اواخر دهه 03
هاولند
اوايل دهه 03

عناوين بيانگر

مبنا

رويکرد گسترده سیاسي-

پروپاگانداي
جهاني انقالبي

عالقه

علوم سیاسي

زبان سیاست

تاريخي
دغدغه درباره مسئله
قدرت

انتخاب مردم
پژوهش ارتباطي

روانشناسي
اجتماعي بهسمت

رأي دادن

جامعهشناسي

ارتباطات اجتماعي

روانشناسي تجربي

غیر رسمي (توسط

بهسمت روانشناسي

دانشجويان وي)

اجتماعي

ارتباطات و اقناع

روانشناسي تجربي

آزمايشهايي در

بهسمت روانشناسي

ارتباطات جمعي

اجتماعي

مسائل تجربي با دامنه
کوتاه خاص؛ عالقه به
پژوهش بازار
دغدغه مخاطب و تأثیر
روابط فردي در گروههاي
کوچک
دغدغه نفوذ و مسائل
ارتباطي مربوط به آن
تحلیل روانشناختي
تأثیرات

()Berlson, 1959, pp.2-3

تحلیل برلسون با برشمردن شش جريان فرعي ديگر (فرعي بودن اين جريانها
بهدلیل اثرگذاري کمتر آنها در دو دهه گذشته ميباشد) ادامه مييابد :رويکرد
اصالحگرا ،رويکرد تاريخي گسترده ،رويکرد روزنامهنگاري ،رويکرد رياضي ،رويکرد
روانشناختي -زباني و رويکرد روانپزشکي .با اين تبیین از گذشته ،برلسون تصريح
ميکند که ارتباطات ،گذشته برجستهاي داشته است ( ،)Berlson, 1959, p.5اما قضاوت
وي در مورد آينده رشته چندان امیدبخش نیست.
او در تحلیل خود از وضعیت فعلي ارتباطپژوهي اظهار ميدارد که «نوآوران اولیه
رشته در حال ترک اين رشته اند و ايده جديدي در اين حد و با اين قدرت تولیدي
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ظهور نميکند .گسترش رشته به مراکز جديد کم شده و يا متوقف گرديده است» .وي
شواهد ديگري نیز سامان ميدهد تا اين نتیجه را بگیرد که «ايدههاي بزرگي که
تحقیق ارتباطات را تا اندازهاي حیات بخشیده بودند تا حد زيادي کهنه شدهاند»
()Berlson, 1959, p.6؛ از جمله اين شواهد ،فوت لوين و تغییر عالقه سه پدر ديگر
دانش ارتباطات است .همچنین ،برلسون اشاره ميدارد که شاگردان اين چهار بنیانگذار
نیز هیچ تالش نطاممندي براي ادامه راه آنها انجام ندادهاند.
اکنون بیش از پنج دهه از پیشبیني برلسون درباره آينده رشته ميگذرد .چه بسا با
مالحظه وضعیت کنوني دانش ارتباطات ،قضاوت درباره درستي يا نادرستي
پیشبیني وي امر دشواري به نظر نرسد .اين قضاوتها محدود به وضعیت فعلي دانش
ارتباطات نميگردد .اين روزها ،پیشبینيهاي امیدوارکنندهاي در رابطه با آينده
دانش ارتباطات به گوش ميرسد« :ارتباطات يک رشته موفق باقي خواهد ماند»
(.)Donsbach, 2006, p.439
بااين حال ،مقاله برنالد برلسون حداقل از دو جهت حائز اهمیت است .نخست اين
که وي يک جمعبندي از گذشته دانش ارتباطات ارائه ميدهد که ميتوان آن را نخستین
(به لحاظ زماني) در نوع خود دانست .اين جمعبندي ،مبناي تحلیل جريان غالب رشته
در مورد تاريخ شکلگیري ارتباطات ميگردد که در ايده «چهار پدر بنیانگذار» خالصه
ميشود .ثانیاً ،پیشبیني وي درباره آينده رشته باعث ميگردد تا ارتباطپژوهان ،بیشتر در
مورد هويت رشته خود بینديشند و مقاالت و پاسخهايي در اين زمینه فراهم آورند.
نخستین سري اين پاسخها توسط ويلبر شرام ،ديويد رايزمن 33و ريموند بائر 33و در
همان شماره فصلنامه افکار عمومي و بالفاصله بعد از مقاله وي ارائه ميگردد.
پاسخها به برلسون

شرام ،با ناراحتي ضمني از اعالم مرگ رشته توسط برلسون و با ذکر نمونههايي از
عاليق و کارهاي خود و همکارانش به زباني کنايي اظهار ميدارد که «دکتر برلسون
عالئم هر چند کوچک حیات بر تن رشته را نديده است يا شايد مريض ديگري را
معاينه کرده است» ( .)Schramm et al. 1959, p.6شرام در اشاره به چهار رويکرد
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اصلي ذکر شده توسط برلسون ،براي نخستینبار اصطالح «پدر بنیانگذار» 41را به کار
ال
ميبرد و تعبیر مرد ن برلسون را به يک سري تغییر و تحوالت در حوزه روشي که کام ً
طبیعي است مربوط ميداند.
او در ادامه ارتباطات را يک حوزه 41ميداند و نه يک رشته( 42اختالف نظري که
بعدها به تفصیل مورد بررسي قرار خواهد گرفت) .حوزهاي که محققان از رشتههاي
مختلف با دادههاي خوبي وارد آن ميشوند و برميگردند .وي نهايتاً با ذکر سؤاالت
مهمي که ارتباط پژوهان بايد به آن پاسخ دهند ،حوزه ارتباطات را «زنده و فعال» ميداند
( .)Schramm et al. 1959, p.9با مالحظه دغدغههاي نهادي شرام ،ميتوان گفت
چنانچه وي اکنون زنده بود چه بسا قصاوت متفاوتي درباره حوزه يا رشته بودن دانش
ارتباطات ميداشت .نظرسنجي انجمن بینالمللي ارتباطات (که يکي از بزرگترين و
معتبرترين انجمنهاي رشته در سطح جهاني ميباشد) در سال  2115نشان ميدهد که
اغلب اعضاي آن آخرين مدرک دانشگاهي خود را در رشته ارتباطات گرفتهاند تا
رشتههاي ديگر .آيا ارتباطات کماکان يک حوزه است؟
نمودار شماره  .7آخرين مدرک دانشگاهي اعضای انجمن بينالمللي ارتباطات

()Donsbach, 2006, p.440
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با مالحظه پاسخهاي رايزمن و بائر به مقاله برلسون ميتوان اينگونه نتیجه گرفت
که هر سه پاسخدهنده خالءهاي ساختاري و هويتي در داخل رشته را ميپذيرند و سعي
در ارائه دلیل يا مثبت نشان دادن اين امر دارند .شرام موضوع حوزه بودن ارتباطات را
پیش ميکشد و اظهار ميدارد که به اين دلیل «نبايد انتظار داشته باشیم که مانند ساير
رشتهها ،يک نظريه واحد در رشته حاکم باشد» .رايزمن پا را فراتر مينهد و جذابیت
کار بر روي ارتباطات را «به ابهام و خأل ساختاري در آن» نسبت ميدهد .بائر نیز با
پذيرش اين امر ،ميگويد که مشخص نبودن چارچوبهاي رشته «به معني تحلیل رفتن
آن» نیست (.)Schramm et al. 1959, p.6-17
در مجموع بايد گفت کار برلسون به نسبت پاسخهاي ارئهشده منسجمتر و
دقیقتر به نظر ميرسد .چه بسا پاسخدهندگان زبان استعاري برگزيدند تا مانع از
دلسردي و ناامیدي ارتباطپژوهان گردند تا بلکه بتوانند در فعالیتها و تحلیلهاي بعدي
خود نادرستي پیشبیني برلسون را به شکل دقیقتري اثبات کنند .نگراني رايزمن در اين
زمینه جالب توجه است ،آنجا که اظهار ميدارد «با شنیدن صحبتهاي وي (برلسون)
اين خطر وجود داشت که دانشجوياني که پیش از اين از گسترده بودن بیش از اندازه
رشته عصباني هستند همین اعتماد کم خود را هم از دست بدهند» .نقدهاي ارائهشده
نیز عمدتاً بر نتیجهگیر ي وي درباره آينده رشته متمرکزند و در تالشند تا پیشبیني وي
را بدبینانه معرفي کنند .اما تحلیل وي از گذشته ارتباطات نیز کامالً جاي بحث و
بررسي دارد .اين در حالي است که شرام با اخذ تحلیل برلسون درباره گذشته رشته ،به
يکي از مروجان اصلي ديدگاه «چهار پدر بنیانگذار» تبديل ميشود.
چالش مطرح شده توسط برلسون به اندازهاي جدي بود که شرام بخشهاي
عمدهاي از مقاله خود را که بهعنوان طلیعه ويژهنامه «جوش و خروش در حوزه» مجله
ارتباطات قرار داده شده بود ،براي پاسخ به برلسون اختصاص داد .وي ميگويد :تحلیل
برلسون چندان هم دور از واقع نیست ،اما بايد گفت يک دورهاي از پژوهش ارتباطي
تمام شده است و نه همه آن .در واقع ،تغییري که برلسون احساس کرده است
عوضشدن ماهیت ارتباط پژوهان است .براي مدتي ،پژوهشگران با مباني رشتهاي
مختلف وارد ارتباطات شده و برميگشتند .حتي چهار پدر بنیانگذار رشته نیز اينگونه
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بودهاند .اما نسل جديد ارتباطپژوهان آمدند که بمانند نه اينکه ببینند و برگردند و
تأکیدات از رشتهها به مسائل بازگشت ( .)Schramm, 1983, pp.7-9در آن زمان
( )1333که بیش از دو دهه از پیشبیني برلسون ميگذشت و شواهد زيادي بر نادرستي
پیشبیني وي وجود داشت ،شرام اين فرصت را داشت که ديدگاههاي خود را به شکل
قويتر و دقیقتري مطرح سازد.
تاريخپژوهي ارتباطات و جريان غالب

در اين میان ،يک جريان غالب از تاريخ دانش ارتباطات قابل تشخیص است که در آن
«اورت راجرز» 43نقش کلیدي و اصلي را ايفا ميکند .آثار اصلي (دست اول) که از آن
بهعنوان جريان غالب تاريخ ارتباطات ياد ميشود ،غیر از کتاب معروف راجرز با عنوان
«تاريخ مطالعات ارتباطات :رويکردي شرححال نگارانه»( 44که در سال  1334منتشر
گرديد) ،45شامل مقالهاي با عنوان «ارتباطات و روزنامهنگاري از بلیر پدر تا شرام :يک
نسخه خطي»

46

(اين مقاله توسط راجرز و چفي در نشريه ويژه نگاشتهاي

روزنامهنگاري در سال  1334منتشر گرديد) و کتاب «آغاز مطالعات ارتباطي در آمريکا:
يک خاطره شخصي از ويلبر شرام» (که توسط چفي و راجرز در سال  1337منتشر
گرديد) ميباشد.
در غالب شدن اين جريان از تاريخ ارتباطات ،ميتوان هر دو عامل دروني و
بیروني را مؤثر دانست .به لحاظ دروني ،اهتمام واالي راجرز در پرداختن تفصیلي به
موضوع تاريخ ارتباطات و نیز ادبیات شیرين و خواندني وي در کتابش از يک سو ،و
قلت آثار در حوزه تاريخ ارتباطات (اين قلت شامل هر دو نوع آثار همسو با جريان
غالب و آثار جريان جايگزين ميشود) از سوي ديگر ،باعث گرديده است که نوع نگاه
راجرز به شکل گیري دانش ارتباطات غالب گرديده و در ساير آثار نیز تکرار گردد .به
لحاظ بیروني و با مالحظه ديدگاههاي جايگزين انتقادي به تاريخ شکلگیري دانش

ارتباطات ،همسويي نگاه راجرز با الگوواره غالب بر رشته – که توسط نهادهاي قدرت
پشتیباني ميشد -و چشمپوشي وي از برخي حقايق باعث گرديد که ديدگاه وي درباره
تاريخ ارتباطات تبلیغ و ترويج گرديده و بهعنوان جريان غالب جا بیفتد .غلبه اين
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جريان بهنحوي است که حتي گروهي از اساتید ارتباطات تصور ميکنند ،اين تلقي از
تاريخ شکل گیري رشته تنها تلقي موجود است .در هر حال ،هر چند غلبه نگاه راجرز
به تاريخ ارتباطات آن هم درباره رشتهاي که زمان زيادي از شکلگیري آن نميگذرد
بدون مالحظه عوامل بیروني به دشواري قابل توجیه به نظر ميرسد ،اما نبود
شواهد و اسناد دقیق در اين باره باعث گرديده است که اين گونه اظهارات از سوي
جريان غالب بهعنوان «نظريه توطئه» ديده شود که توسط گروهي «همیشه منتقد و
بدبین» اظهار ميگردد.
راجرز در تحلیل تاريخ ارتباطات ،افسانه چهار بنیانگذار را «سادهانگارانه» عنوان
کرده و آن را به چالش ميکشد .وي با تفکیک میان «پیشگامان» 47و بنیانگذاران ،سعي
در ارائه ديدگاهي دقیقتر مينمايد .وي تفاوت پیشگامان و بنیانگذاران را بدين نحو
بیان ميدارد« :بنیانگذاران بهطور رسمي در ارتباطات آموزش نديدهاند اما پژوهشهاي
ارتباطي را مديريت کرده و نسل نخست ارتباطپژوهان در رشته جديد را تربیت
نمودند ....پیشگامان ،مشارکتهاي فکري مهمي به مطالعه ارتباطات داشتند اما خود را
بهعنوان پژوهشگران ارتباطات معرفي نکردند و نیزبا تأسیس بخشها و  ...رشته را
نهادينه نکردند» ( .)Rogers, 1994, p.12براساس چنین معیاري است که وي
الزارسفلد ،السول ،هاولند و لوين را پیشگامان و شرام را بنیانگذار واقعي رشته ميداند.
او در تحلیل خود بیشتر بر ايدهها و انديشههايي که رشته را تحت تأثیر خود قرار
دادهاند تأکید مي کند .وي از میان انديشمندان اروپايي ،داروين و فرويد و نیز مکاتب
پائلوآلتو و انتقادي (با تأکید بر آراي مارکس) را براي تحلیل انتخاب کرده و از میان
دانشمندان آمريکايي به بررسي افکار و انديشههاي السول ،لیپمن ،الزارسفلد،
هاولند ،لوين ،وينر ،شانون و شرام پرداخته است .چنین تحلیلي ،عمدتاً متکي بر اين
نگاه است که رشته توسط ت عداد مشخص و قابل ذکري از محققان و پژوهشگران بنیان
نهاده شده است.
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نقدها از ديدگاه راجرز

گلندر ،43مهمترين چالش تحلیل راجرز از تاريخ ارتباطات را ،اجتناب وي از هر نوع
بحث عمیق در رابطه با اهداف غالب مطالعات ارتباطات ميداند .بنابراين کسي ميتواند
کتاب  576صفحه اي وي را بخواند بدون آن که تصوير روشني از داليل شکلگیري
پژوهشهاي ارتباطي در دهه هاي نخستین به دست آورد .او اهداف پشت پرده بسیاري
از تحقیقاتي که از آن اسم ميبرد را ذکر نميکند .گلندر ،راجرز را در اين بياطالع
گذاشتن هدفمند دانسته و خاطرنشان ميسازد «راجرز خواسته است تا خواننده را
نسبت به اين شرايط بي توجه نگه دارد با وجود آن که اين اطالعات براي وي هم از
طريق آرشیوهايي که وي مورد استفاده قرار داده و هم از طريق برخي منابع دست
دومي که وي به آن ارجاع ميدهد ،قابل دسترس بوده است» .وي همچنین ،روش وي
در برگزيني افراد و جريانها را احساسي و فاقد اعتبار علمي ميداند (.)Glander, 1996
به نظر نميرسد راجرز افسانه چهار بنیانگذار را زير سؤال برده است ،بلکه
همانگونه که بوکستون 43ميگويد ،تمام کاري که او کرده ،کم کردن چهار نفر به يک
نفر است .برخورد وي با ايدهها و انديشههاي پايهاي ارتباطات محل بحث و بررسي
است .برخي معتقدند که وي با اتخاذ ادبیاتي که بیشتر مناسب يک کتاب درآمد است تا
يک کتاب تحلیلي -علمي ،ايدهها و انديشههاي بزرگ را بسیار ساده مطرح ميکند
( .)Buxton, 1996اما مشکل عمده تحلیل وي ،جدا کردن اين ايدهها از بافتار گستردهتر
سیاسي و اجتماعي است .چیزي که رابینسون 51پس از توصیف وضعیت معماگونه
تاريخ ارتباطات ،آن را مشکل اصلي در اين زمینه ميداند (.)Robinson, 2008, p.158
دانشزور؛ تاريخنگاری جريان رقيب

«دانش زور» 51عنوان کتاب سیمپسون 52درباره شکلگیري دانش ارتباطات است که در
آثار و مقاالت مختلف بهعنوان نماينده جريان رقیب در مقابل جريان غالب تاريخ رشته
معرفي گرديده است .وي خود تأکید ميکند که اين کتاب «يک تاريخ جامع براي رشته
نبوده و صرفاً يک نگاه متفاوت به آن را ترسیم ميکند» (« .)Simpson, 1994, p.5دانش
زور» در واقع ،يک جامعهشناسي معرفت است که رابطة بین تولید دانشي يعني مفاهیم
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از پیش موجود درباره ارتباطات ،زور و شرايط اجتماعي و سیاسي آن دوران را مورد
بررسي قرار مي دهد .حسن بزرگ اثر سیمپسون ،تمرکز حوزه تحقیق و ارائه مستندات
فراوان براي گزارههاي مطرحشده است که عمالً موجب گرديده است نکات مطرح
شده در اين کتاب ،چندان مورد چالش واقع نشود .هر چند در مقايسه با کتاب راجرز،
صداي سیمپسون چندان در داخل رشته شنیده نشد.

53

سیمپسون با اشاره به کم توجهي به نقش پشتیبانان مالي اعم از دولتي و خصوصي
در شکل و ماهیت پژوهش ارتباطي ،تأکید ميکند که جريان غالب تاريخ ارتباطات رشد
رشته را از بافتار آن جدا کرده است و تنها از مباني ايدئولوژيک و کاربردي آن تملق
کرده است .او پژوهشگران را افراد جدايي نميبیند که دغدغه اصلي آنها تبیین علمي
کارکردهاي ارتباطات جمعي است بلکه تولیدکنندگان انديشه را بازيگراني در چارچوب
گستردهتر نهادهايي که در خدمت طرحهاي جهاني آمريکا بودهاند ،ميبیند .سیمپسون
نشان ميدهد که چگونه مطالعات صورت گرفته توسط آژانسهاي خصوصي و دولتي،
براي مخاطبان دانشگاهي بازپروري ميشد.
بوکستون ،براي نشان دادن تفاوت نگاه اين دو جريان در تاريخپژوهي ارتباطات،

رويکرد نمايندگان اين دو جريان در پرداختن به نقش شرام – فردي که هر دو بر
اهمیت وي در رشته تأکید ميکنند -را بهخوبي ،به تصوير ميکشد .راجرز مينويسد که
شرام براي  15ماه در «اداره آمار و اطالعات مربوط به موقعیتها و موضوعات
خاص»

54

و «اداره اطالعات جنگ»

55

کار ميکرده است .راجرز تأکید ميکند که

شرام درباره ارتباطات ،بیشتر متأثر از کار وي در اين مراکز بود و تصريح ميکند که
تالش هاي وي در اين مراکز ،او را به چرخه نخبگان تصمیمساز ملي
پیش برد و وي را برانگیخت که خود را دانشمند علوم اجتماعي بداند تا انساني
( .)Rogers, 1994, pp.14-15اما وي هیچوقت اين نتیجه روشن را نميگیرد که نظر
شرام درباره ارتباطات بسیار به مالحظات فکري و راهبردي آمريکا پیوند خورده باشد،
درحاليکه سیمپسون ميگويد« :نوشتههاي شرام در فاصله  ،1361-1345يک ديدگاه
صريحاً مانوي از جهان را ترسیم ميکند که آمريکاگرايي مشتاقانه وي را در مقابل ساير
رقبايش در داخل و خارج اياالت متحده قرار ميداد» (.)Simpson, 1994, p.107
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موالنا ( ) 1331نیز با اشاره به حمايت بنیاد فورد از اجراي برخي پروژههاي
پژوهشي در دانشگاههاي معتبر آمريکا در حوزه ارتباطات بینالملل ،سودمندي آنها
براي سیاستگذاران و تصمیمسازان آمريکايي را نشان ميدهد:
پروژهها و برنامههاي تحقیق در ارتباطات بینالملل بالفاصله پس از جنگ جهاني
دوم در دانشگاههايي هم چون هاروارد ،شیکاگو و کلمبیا به وفور وجود داشتند .يکي از
پروژههاي تحقیقاتي داراي اهمیت ويژه ،در «مرکز مطالعات بینالمللي»

56

«مؤسسه

فناوري ماساچوست» 57ترتیب داده شد .در سال  1352اين سؤال که چه چیزي افراد و
جوامع را تحريک کرده و تحت تأثیر قرار ميدهد« ،بنیاد فورد» 53را برانگیخت تا از
پروژههاي تحقیقاتي در ارتباطات بینالملل حمايت مالي کند .بنیاد فورد از ام.آي.تي
خواست تا کلمات ،ادراکات و افکاري را که بر نگرشهاي افراد نسبت به يکديگر تأثیر
ميگذارد ،مورد بررسي قرار دهد .با  375هزار دالري که توسط بنیاد مذکور به اين
پروژه اختصاص داده شده بود ،اين برنامه چهار ساله هدف خود را افزايش معرفت
علمي در اين حوزه قرار داد ،حال آنکه پژوهش را در مسیري هدايت ميکرد تا
محصول نهايي آن عالوه بر کمک به دانشمندان ،براي مسئولین حکومتي نیز در
فعالیتهاي مربوط به حفظ صلح و آگاهيبخشي به جامعه با مالحظه تنشهاي
روبهتزايد جنگ سرد ،سودمند باشد.
پیش از جنگ جهاني دوم ،مسائل مربوط به پروپاگاندا چندان در دانشگاهها مطرح
نبود ،اما جنگ رابطة بین دانشکدههاي علوم اجتماعي و حکومت را تا حد زيادي تغییر
داد .رفته رفته ،حکومت اياالت متحده آمريکا در پیشبرد اهداف سیاست خارجي دوران
جنگ خود ،بیشتر و بیشتر بر علوم اجتماعي تأکید کرد (.)Glander, 1996, p.374
نويسنده کتاب «دانش زور»  ،در ادامه از مراکز مهم مطالعات ارتباطي در اياالت
ال بهعنوان مالزمان عملي
متحده در دوران پس از جنگ صحبت ميکند که عم ً
برنامههاي جنگ رواني حکومت رشد کردند (:)Simpson, 1994, p.4

سالها پول حکومت – بارها بدون اطالع مردم -بیش از  75درصد بودجه «اداره

تحقیقات کاربردي اجتماعي»
اجتماعي بینالمللي»

61

53

پل الزارسفلد در دانشگاه کلمبیا« ،مؤسسه تحقیقات

«هادلي کانتريل»

61

در پرينستون ،برنامه «مرکز مطالعات
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بینالمللي»« 62اتیل دوسالوپول» 63در ام.آي.تي و مؤسسات مشابه را تأمین ميکرد ....در
کل ،بدون تزريق مرتب پول از طرف کارگزاريهاي نظامي ،اطالعاتي و تبلیغاتي اياالت
متحده به اين جريان اصلي ،امکان نداشت که پژوهش ارتباطي به شکلي که امروز
وجود دارد درآيد.
سیمپسون با ارائه شواهدي نشان ميدهد که درسالهاي  1345تا حداقل ،1361
پژوهشهاي جنگ رواني عمده و مهم بودهاند و در عین حال تمرکز مطالعاتي
ارتباطپژوهان نیز بر همین محور بوده است« .آژانسهاي نظامي ،اطالعاتي و تبلیغاتي
اياالت متحده از رهیافتي از مطالعه ارتباطات جمعي حمايت کرد که هم توصیفي از
چیستي ارتباطات به دست ميداد (دست کم تا جايي که به مأموريتهاي آن آژانسها
مربوط مي شد) و هم جعبه ابزاري براي آزمودن اين توصیف به شمار ميرفت .به بیان
ساده ،آنها ارتباطات جمعي را بهمثابه ابزاري براي اقناع گروههاي هدف و سلطه بر
آنها به شمار ميآوردند» ( .)Simpson, 1994, pp.5-6بدين ترتیب ،ارتباطات بهعنوان
«الگوواره سلطه» نظريهپردازي شد .الگووارهاي که موالنا ( )1331بازسازي آن را در
اشکال «مدرنیسم جديد»« ،64پسامدرنیسم»« ،65نومحافظهگرايي»

66

و «نولیبرالیسم»

67

شناسايي ميکند .وي بازسازي الگوواره غلبه را اينگونه توضیح ميدهد که زوال نظام
سوسیالیسم و ناقابلي بديلهاي ديگر ،يک نظام نوسازي شدة جهاني را فرا آورد که
مبتني بر اقتصاد لیبرال بود و در آن لیبرالیسم و سرمايهداري دوباره بهعنوان راهبرد
مطلوب رشد اقتصادي جار زده ميشدند.
اين نوع حمايتهاي ملي باعث «ايجاد شبکههايي از افراد موافق هم نیز گرديد که
کنترل بسیاري از جنبههاي انتشارات پژوهشي (دانشگاهي) ،رتبهبندي و تصمیمات
مربوط به اعطاي حق استادي دائمي را در دست داشتند» .اين امر در غلبه آنچه که
امروزه بهعنوان جريان غالب پژوهشهاي ارتباطي در دانشگاههاي آمريکا محسوب
ميشود بر جريانهاي رقیب ،مؤثر بوده است .عالوهبراين ،برخي از بخشهاي قدرتمند
حکومت مانند اف .بي.آي و ديگر آژانسهاي امنیتي داخلي به طريقي پرخاشجويانه
مفاهیم رقیب مرتبط با ارتباطات را منکوب کردند؛ بهويژه گرايشهاي تفکر انتقادي را
که از نظر آنها براندازانه محسوب ميشد (.)Simpson, 1994, pp.8-10
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يادداشتها

1. International Communication Association (ICA)
2. International Encyclopedia of Communication
3. Zeitungsforschung
4. German Sociological Association
5. Ferdinand Toennies
6. Soul- Researching
7. Ferment in The Field
3. Journal of Communication
3. Communication
11. Common Sense
11. Social Science
12. Humanities .
 اما به جهت.) متفاوت استhuman science( ) با علوم انسانيhumanities(  انسانیات.13
.» استفاده گرديده استhumanities« رواني ترجمه از معادل علوم انساني براي
14. Super Science
15. Semiotics
16. Linguistics
17. Neuendorf
13. Department of Education
13. Scientist
21. Administrative
21. Critical
 آدورنو نخستین کسي بود که رويکرد تجربي الزارسفلد را نقد کرده و آن را اجرايي.22
.نامید و اين رويکرد «استقرارمحور و کنترلکننده» را در مقابل پژوهش انتقادي قرار داد
 چند سال بعد و در پاسخ به آدورنو گفت که تحقیق تجربي مطمئناً ميتواند،الزارسفلد
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 البته اگر بتواند دادههاي صحیح و،انتقادي باشد شايد حتي بیشتر از غیر تجربي
.)445 ص،2116 ،قانعکنندهاي فراهم آورد (دونسباخ
23. National Center for Educational Statistics
24. Park &Pooley
25. The State of Communication Research
26. The Public Opinion Quarterly
27. Bureau of Applied Social Research
23. American Association for Public Opinion Research
23. Rockefeller Foundation
31. Wilbur Schramm
31. The Four Fathers Myth
32. Harold Lasswell
33. Paul Lazarsfeld
34. Kurt Lewin
35. Carl Hovland
36. Macrocosmic
37. Microcosmic
33. David Riesman
33. Raymond A. Bauer
41. Founding Father
41. Field
42. Discipline
43. Everett M. Rogers
44. A History of Communication Study: A Biographical Approach
. اين کتاب توسط دکتر غالمرضا آذري به فارسي ترجمه شده است.45
46. Communication and journalism from "Daddy" Bleyer to Wilbur Schramm: A
palimpsest
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47. forerunners
43. Glander
43. Buxton
51. Robinson
51. Science of Coercion
52. Christopher Simpson
 صرفاً بهدلیل کمتر شناخته شده بودن اين، تفصیل بیشتر کتاب سیمپسون در اين قسمت.53
.اثر در ايران ميباشد
54. Office of Facts and Figures (OFF)
55. Office of War Information (OWI)
56. Center for International Studies
57. Massachusetts Institute of Technology
53. Ford Foundation
53. Bureau of Applied Social Research
61. Institute for International Social Research
61. Hadley Cantril
62. Center for International Studies
63. Ithiel de Sola Pool
64. Neo modernism
65. Post modernism
66. Neo conservatism
67. Neo liberalism
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