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و ساخت هويت ملي  رسانه

∗ محمدتقي قزلسفلي

و علوم سياسي دانشگاه مازندران  استاديار دانشكده حقوق

)15/4/87: تاريخ تصويب–11/2/87: تاريخ دريافت(

:چكيده

و ظهور اولين اشكال رسانه ها ، اين فرض مورد سنجش قرار مي گيرد كه اصوالً بروز ي حاضر در نوشته

و (  و يوميه كتاب و نهادينه سازي هويت مدرن بوده است) مطبوعات ادواري . از جمله مهم ترين عوامل بسط

و اهميـت تنهـا يكـي از ايـن  با توجه به اشكال گوناگون رسانه ها، نگارنده موضوع مورد بررسي را به نقش

ا.ها يعني مطبوعات محدود خواهد كرد رسانه كه: جتناب ناپذير است اما در اين ارتباط بررسي چند مسأله اين

و احساس مشخصاً مدرن در چارچوب تعلـق بـه يـك ملـت، رابطـه  ي مـستقيمي بـا تشكيل اجتماعات ملي

ي كلي آنها داشته است و. توسعه و انواع آن، تعريف مفهوم هويت ملي بررسي مختصر شكل گيري مطبوعات

و تمهيد استدالل هايي چند در برابر اين فرض  ي عناصر آن كه چگونه گسترش مطبوعات بـه ايجـاد جامعـه

ي اين مسايل است  ي نظـري نيـز از ديـدگاه هـاي.مدرن مدد رسانده است، از جمله به منظور تمهيد پشتوانه

و پاول الزارسفلد استفاده خواهـد  متفكراني چون جان تامپسون، هابر ماس، بنديكت اندرسون، هارولد السول
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 مقدمه
و كيفي و تحول كمي مي رسد پيشرفت را»هارسانه«به نظر و توليد نمادين ، ماهيت مبادله

به شيوه و از يك سو پديداري. هايي برگشت ناپذير دگرگون كرده باشددر جهان معاصر عميقاً

ا ز اواخر قرن پانزدهم تا عصر كنوني كه با اينترنت اشكال جديد رسانه با پيدايش صنعت چاپ

ي اوج خود مي و گسترش اطالعات را به معناي كمي تغيير داده رسدبه نقطه نه تنها ماهيت ،

گيري جوامع مدرن، به است بلكه از حيث كيفي نيز به مثابه بخشي از روند جدايي ناپذير شكل

به زبان ساده تر اگر رسانه. نيز مدد رسانده است» ما بعد مدرن«باز توليد خاصيت سيال شرايط 

و مطبوعات با ي» جعل هويت مدرن«در چارچوب كتاب و جامعه از چنبره به گسست انسان

و نيز حاكميت كليسايي مدد رساند در عين و استبدادي انقيادهاي سنتي چون رژيم هاي كهن

به  . كامالً مدرن را افزايش دادبا ماهيت» رژيم ليبرال«بستر مناسبي جهت شكل دادن

كه به قول كليفورد گيرتز اساساً هرمنوتيكي است، در فضاي ضد ايدئولوژيكي جديد،

و اينترنت–"ايهاي رسانهپيام" به شكل متأخرتر، چون تلويزيون و يا  چه در قالب مطبوعات

در در واقع به بخشي از فرايند رو به گسترش از هويت–  جهت طلبي يا هويت سازي

شكل«در اين دگرش. اندتبديل شده» خودهاي جديد« به مناسبت گيري فضاي زيستو

و سيبرنتيكي مي ي آن به ابر انسان شدن توان پرسش هاي فلسفي مطرح ساخت وبه پشتوانه

و. فرا انسان تر شدن انديشيد و به مناسبت به دور از دل نگراني هاي عميقاً فلسفي مي توان اما

كه مقتضاي ورو به آنچه مي» جامعه هاي تله ماتيك«د يك» افراد«شود، گفته چه در مقام تابع

چه در مقام شهروند جهاني، نه تنها رسانه و ها را هم چون منبع اصلي آگاهي رژيم سياسي

به آگاهي دلخواه را نيز بر مي گزينندكنند بلكه مهمانتخاب مي واقعيت آن است. تر از آن تعلق

به زبان سياسي تر هويت ملي گفتههاكه رسانه كه  خود در جعل هويت مدرن يا آنچه

به بافت آفريني كردهشود نقشمي كه و اين امر تنها پس از شرايط خاص انقالب فرانسه بود اند

و امروزه در چارچوب» هويت ملي«و ساخت  خود» جامعه متكثر«در جهان كمك رسانيد

به قول فيلسوف ايراني به هويت نتيجه. بدل گشته است» هويت متحجر« داريوش شايگان خود

و فلسفي هم آن مي به دفاع از چندگانگي، جز گرايي سياسي، فرهنگي كه رسانه ها شود

و  به تعبير هرمنوتيكي امثال گادامر، طبيعي است طنين آواها، نشانه هاي تصويري و برخاسته

و ايده هاي گونا به همين شكل افكار و چه بسا صوتي و به يك آواي مركزي گون نمي تواند

و خاصيت  و اصالً چنين خواستي ديگر مشروعيت به يك ايدئولوژي مسلط فرو كاسته شود

كف داده است .خود را از

البته قصد نگارنده از پيش كشيدن چنين موضوعي دفاع ايجابي از قبول يا رد چنين

به هويت شرايطي نيست، يا حتي توضيح چگونگي گذار از شر ايط مبتني بر هويت مدرنيته اي
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 بلكه با يادآوري نقش تاريخي يكي از اين� هويت مبتني بر عدم تعين–سيال پسامدرن

و چرايي پديداري هويت ملي را با كاركردهاي– مطبوعات–ها رسانه  بر آن است تا چگونگي

.آن نشان دهد

ي مقاله از نو مورد تأكيد مياز بابت يادآوري فرضيه و گسترش رسانه قرار كه بروز ها گيرد

و در اين جا هويت اين  و در اين جا مطبوعات، عامل مؤثر در شكل دهي بر جامعه مدرن

و پيدايش. بوده است– هويت ملي–جامعه نگارنده ضمن اشاره به نقش تاريخي مطبوعات

ي پيام«و» پيام ساز«انواع آن به چگونگي ايفاي نقش تاريخي بر مبناي ماهيت  » انتقال دهنده

.ايشان در ارتباط با هويت ملي متمركز خواهد شد

ناگفته نماند متفكراني چون جان بي تامپسون، هابر ماس، بنديكت اندرسون، هارولد السول

و از جمله  و تعدادي ديگر در آثار خود نشان داده اند كه چگونه رسانه ها و پاول الزارسفلد

ي.ن شكل داده اندبه هويت مدر» مطبوعات« چنان كه گفته شد نگارنده تنها به بحث درباره

و.يكي از اين رسانه ها يعني مطبوعات خواهد پرداخت  ضرورت دارد پيش از بسط معنا

. كاركرد رسانه ها در بستر سازي هويت ملي،خود اين مفاهيم ايضاح شود

 چيستي هويت ملي
مي شود از» هويت«گفته شكل گيري هويت در جهان. ريشه دارد»ودخ«در ادراك فرد

و در بستر عرفي ، قوم يا ملت ها بودپس از رنسانس تحوالتي آگاهانه . گرايي براي فرد

و به طور طبيعي هويت ملي و آگاهي ملي گره خورده) يا مليت(به اين معنا با ناسيوناليسم

بيهويت ملي يكي از هويت. است و هاي و غالباً همبود  هويت شغلي، ديني،–همپوش شمار

و جنسيتي استقبيله هويت«اما در قالب ماهيت جهان مدرن. اي، زباني، سرزميني، طبقاتي

كه مي توان آن را هويت بنيادي خواند صص1383گرينفلد،(».ملي چيزي است  اين به)574–56.،

مي شوند به آن فرعي تلقي .آن معناست كه هويت هاي ديگر نسبت

مي» مليت«ي ديگر جوامع مدرن هم بر حسب تعريف از سو در نتيجه. شودشناسايي

كه مهمترين واحد زندگي سياسي در جهان مدرن است گره» دولت ملي«هويت ملي با مفهوم 

. خورده است

ترديد، سنت فكري انقالب فرانسه، سرچشمه يكي از مهم ترين برداشت هاي اصلي بي

مي هويت ملي، نه وحدت فرهنگي يا  زباني يا قومي، بلكه وحدت در سازمان سياسي دانسته

به يكي از انقالبيون فرانسوي كه گفته است. شود ملت، مجموعه افرادي«اين عبارت منتسب

مي برند به سر ص 1382علي بابايي،(»است كه تحت حكومت يك قانون  شاهدي بر چنين)551،

به معناي ناديده. مدعايي است گرفتن يا نبود هويت با قرائتي فرهنگي يا برداشت هاي اين البته
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چه به درستي هانس كوهن در كتاب كالسيك ايده.ي هويت نيستتر از مقولهجامع

يكي از نمودها براي)1994(ناسيوناليسم  كه چگونه مليت صرفاً مي دهد و«نشان كهن ترين

به معناي دقيقو هويت ملي فقط نام ديگر. بدوي ترين احساسات بوده است  ي براي هويتي

) (28»كلمه است Kohn, 1961 , pp.20 –  

كه به ساخت آگاهي اجتماعي مساعدت كرده چارچوب هويت بنيادي در جهان مدرن

كه بيشتر از او نام برده شد، ناسيوناليسم را روند. است همانا ايده ناسيوناليسم است كوهن

 سياسي مشترك تعريف كرد كه در عين حال يكپارچه سازي توده هاي مردم در يك قالب

و متمركز در سرزميني ويژه است ، اداري به نقل(حاكي از وجود يا شكل گيري حكومتي مدرن

ص  ، ، پيشين كه شكل گيري بنيان هويت جديد را.)568از گرينفلد  با تأييد اين حكم آنتوني اسميت

كه بخشي از آن سرز و همبستگي مبتني بر قانون بايد در زمينه اي وسيع تر ديد مين خاص

كه (Smith,1986, pp22– 25) جديد است و« اما اين واقعيت را نمي توان ناديده گرفت اوضاع

،(».احوالي كامالً سياسي هويت ملي را جعل كرده است ص 1383هيوود  هيوود خود شكل)152،

و فرانسه را تجسم مثال كالسيك چنين گيري هويت ملي در جوامعي چون بريتانيا، امريكا

» ناسيوناليسم يكپارچه«در اين جا هويت ملي در جهت آنچه شارل موراس. خواندجعلي مي

و به تكامل رسيده استمي لذا به اعتراف صاحب نظران،مي توان.خواند حركت كرده

رندهبه اعتقاد نگا.ناسيوناليسم را پر نفوذترين آيين سياسي جهان در اين دو سده تلقي كرد

و گسترش فناوري چاپ مهم و تمركز چنين خواسته اي كشف ترين عامل يا نياز براي تبيين

كه بعدها از زبان روسو  و فكر يا آنچه كه با قرائتي ماركسيستي به بروز آگاهي افكار«بود

به عبارت ديگر مجموعه نيروهاي تاريخي همزمان با ظهور. ناميده شده كمك كرد»يعموم

و امكا به تمايز بخشي هويت ملي از هويتچاپ هاي پيشينن نشر افكار، شرايط الزم را

چه بسا. فراهم كرد و گسترش سواد اين روند را تسريع كرد، كه رشد طبقات تاجر چنان

و خودي از مقوله ي ايمان، نهضت اصالح طلبي پروتستاني با زمينه سازي بر درك شخصي

، از آن به زايش فكر موجب رشد آگاهي ملي شده بود كه به بعد اين مطبوعات بودند  زمان

و هويت مدرن كمك مؤثري كردند از. ملي انقالب(1789به اين دليل طبيعي بود تا قبل

ي آگاهي دهي تالش مطبوعات اوليه در راستاي حكومت هاي جديد دنيوي در زمينه) فرانسه

كه. كردند مسير اشكال مختلف قدرت برخاستاز» هويت ملي«به اين ترتيب اگر ادعا شود

، قدرت نمادين مطبوعات در كنار نهادهاي  و از طريق حمايت آنها تكامل يافت در اينجا

ص 1379تامپسون،(» اجتماع مطلوب ملت«فرهنگي ديگر به اين روند يعني ساخت كمك)89،

.قابل توجهي كرده است
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س» ساخت اجتماع مطلوب«ي ايده ي هاياسي غربي، به در چارچوب انديشه ي پاياني سال

به تقويت قدرت خود در سرزمين مي گردد كه حاكمان جديد شروع هاي قرون وسطي باز

به اين ترتيب بر نظام ي هايي با يكپارچگي فزايندهمدعي حاكميت به خويش كردند تا

ا و مردم هماهنگي و در عين حال بين حاكميت و قضايي حكم برانند يجاد اقتصادي، مالياتي

افراد را به اين سمت» ملت سازي«چنين رويكردي از انسجام اساساً سياسي، به معناي. نمايند

كه با وفاداري شان از نظر سياسي  به خودشان بيشتر از لحاظ هويت ملي و سو هدايت كرد كه

و قبيلهتعريف مي كه سر منشأ اجتماع شد فكر كنند تا بر حسب ريشه هاي اجتماعي، قومي اي

يك. نها بودآ به قول جان مكنزي هويت ملي در اينجا آن حالت ذهني از آگاهي بود كه اعضاي

مي«گروه  نه ساكسوني، گاسكوني يا متعلق به يك ملت معين را انگليسي يا فرانسوي كرد

،(» نورثامبريايي و ديگران ص 1375مكنزي كه در سطح جهاني هويت ملي)218،  به اين ترتيب بود

ب كه امروزه اكثريت جمعيت مدرن ه نحوي فراگيرتر از هر هويت ديگري گسترش يافت چنان

. جهان هويت ملي دارند

و مطبوعات  چيستي رسانه
و احساس مشخصاً مدرن كه تشكيل اجتماعات ملي گفته شد فرض نوشته حاضر آن است

و توسعهدر چارچوب تعلق به يك ملت، رابطه و آشكار با رشد داشته»هارسانه«ياي مستقيم

پس. است و از طرق مختلف افراد جوامع پراكنده را قادر ساختند كه رسانه ها مجموعاً چنان

و سپس  ي هويت ملي راجعل و زبان ملي، مقوله و اعتقاد جديد از مشاركت در ساخت نمادها

كه هربرت. تثبيت نمايند اس–به اين ترتيب چنان به درستي گفته ت مارشان مك لوهان

و هويت ملي شدند ي ناسيوناليسم ، سازنده به عنوان شكل تأثير گذار رسانه ها مك(. مطبوعات

، ص 1377لوهان ،197(

به سه گروه يا دسته تقسيم كرده است (John Fiske) جان فيسك  نمايش: رسانه ها را
(Presentational)،تصويري ( Representatiional)و سرانجام مكانيك(Mechanical) . 

و حركات و بدن فردي است كه از زبان گفتاري رسانه هاي نمايشي شامل صدا، چهره

؛ رسانه هاي تصويري شامل همه  ي ارتباط رسانه است و در آن برقرار كننده استفاده مي كند

و چاپي  و مطبوعات(موارد نوشتاري و)كتاب هستند كه همگي وجودي مستقل از ...، عكس

و دستگاهارتباط گر دارند و رسانه هاي مكانيكي شامل تلفن، راديو، تلويزيون، فيلم فكس؛ هاي

،()هاي ديجيتالمثل اشكال كنوني رسانه(و مانند آن  ص 1377راش  با تأكيد بر نقش مؤثر)174،

ي سه دوره به رسانه ها در زندگي اجتماعي است كه متفكراني چون مك لوهان تاريخ بشر را

و مجزا تقسيم كرد به چهره ؛ دوران فرهنگ شفاهي از زماني كه ارتباطات شفاهي، چهره ه اند
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و گسترش كتاب.بي واسطه بود كه با چاپ دوران ارتباطات چاپي يا عصر كهكشان گوتنبرگ

ي ساخت كاغذ در  شد1268و سپس مطبوعات از نخستين كارخانه  در فابريانوي ايتاليا آغاز

ي مطبوعات در سده و سرانجام عصر ارتباطات. تداوم يافت19و18هايو با توسعه

كه رسانه و اينترنت را الكتروني يا دوران كهكشان ماركني، هايي چون راديو، تلويزيون، ماهواره

مي گيرد و يا رسانه.در بر )ايهاي چند شاخهاين رسانه ها به عنوان غير مكتوب Multimedia) 

ص. نيز مشهورند به  راحت گوياي اين واقعيت است كه وسايل ارتباط جمعيهمين تقسيم بندي
(Mass media)ي اعصار نوين بوده اند يا رسانه و پديد آورنده به اين«. ها، صرفاً كاتاليزور نبوده

بر"رسانه"ترتيب و حامل هاي زيادي را در  عبارت است از مجموعه وسايل ارتباطي است

،(»مي گيرد و محسني ص1381ساروخاني ،3(.

و به همين معنا آگاهي سياسي و تمام رسانه هاي ارتباط جمعي، مظهر ارتقاي تكنولوژيك

و از منظري انتقادي، رسانه. اجتماعي انسانند ميدر عين حال توان ها ابزاري بس نيرومندند كه

كه چاكوتين با استفاده از مفاهي. از آنان در راه خير يا شر يا تأثيري شگرف سود برد م چنان

، بر آن بود كه با رسانه مي توان تودهروانشناسي پاولوف هاي وسيع انسان را شرطي ساخت، ها

و در هر صحبت كه تمايل باشد هدايت نمود با. عاداتي تازه در آنان پديد آورد در بخش بعدي

و تأثير گذاري آن در ايجا د تمركز بر يكي ارز اين رسانه ها يعني مطبوعات از چگونگي پيدايي

.هويت مدرن سخن خواهيم گفت

ي مطبوعات در تاريخچه  تحوالت
مي شود، اما برخي اين كه تاريخ ارتباطات عصر نوين از اختراع چاپ آغاز با وجود آن

به حدود  و بر آنند صورت هر چند ابتدايي از نشر اخبار 2500تاريخ نگاري را  سال پيش برده

» آكتاديورناي قيصر«كه با عنوان» يوس سزارژول«و روم» كين يان«در چين عصر حكومت

از. معروف بود، وجود داشته است كه با استفاده با اين همه امكان نشر خبر زماني فراهم شد

هاي يك كتاب بدون توسل به زحمت فراوان ماشين چاپ امكان اينكه تعداد زيادي از نسخه

ودر آغاز سده. در دسترس قرار گيرد فراهم آمد كه جزوهي هفدهم هايبه دنبال كتاب بود

به  ها"معروف كه. ها پديد آمدو سپس روزنامه"گازت ترين برخي از كهن«به اين معنا

و مانند اينها مي ، بارگيري كشتي ها ي بازرگاني، كاالها دانند كه روزنامه ها آگاهي هايي درباره

، 1375ش برايد،(».به شمار مي آمد) مركانتليسم(خود خدمتي بزرگ به نظام سرمايه داري اوليه 

)48ص

 ابتدا در هلند شكل ابتدايي روزنامه معروف به 1607–9به اين ترتيب در حوالي

كورنتوها حتي خدمات بازرگاني، بخشي از وقايع اجتماعي. چاپ شد) (Curanto» كورانتو«
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مي دادند از نيز نمونهنشين در مناطق آلماني1609در سال. عصر خود را نيز پوشش هايي

به راه افتاد .كورانتوها

هاي پادشاهي انگلستان در فاصله كه هايي از گاهنامه نمونه1620– 1665ي سال ها را

ي دو سال قبل از اين در لندن نشريه. بود منتشر ساخت» آكسفورد گازت«مشهورترين آنها 

نشريات«در اواخر قرن هفدهم. هر از گاهي منتشر شده بود"دايلي"و نشريه» اينتليجنتسر«

و نقد مطالب را منعكس) (Periodicals»ادواري و اطالعات بلكه مسائل آموزشي نه فقط اخبار

 توسط بنيامين 1690 سپتامبر25ي واقعي تر روزنامه در تاريخ با اين همه گونه. مي كردند

به. هريس در بوستن اياالت متحد منتشر شد .رسيد نسخه نمي400بيش از تيراژ اين روزنامه

هادر طول همين و در مناطق شهري كه مسيرهاي بازرگاني اصلي هم بودند، چون سال

و برمن نخستين مراكز توليد روزنامه ايجاد شد هاي انتشار روزنامه«. كلن، فرانكفورت، آنتورپ

مي كرد كه دورتر از  ي دركي از دنياي رويدادها كمك به ايجاد تجربه محيط زيست فرد اوليه

و بالقوه بر آن تأثير مي گذاشت. بود ص 1279تامپسون،(».اما تا حدي با زندگي او ارتباط داشت ،

، در سال.)95  بود كه سرانجام اولين روزنامه منظم انگليسي با نام 1702با اين تجربه هاي اوليه

،( منتشر شد(Daily Courant) ديلي كوران ص 1383كين ،23(.

درپ  صاحب1789و سال هاي نزديك به انقالب1777س از انگلستان كشور فرانسه نيز

زيرا در حقيقت صاحب. بخش عمده از اين مطبوعات حالت خصوصي داشتند. روزنامه شد

و نويسنده در بسياري از روزنامه ها شخصي واحد بود با«. امتياز روزنامه روزنام نگاران خواه

و نيروي جلوه گر ساختن احتمال و يا حمله به خرافات ي دوران خود يا شرارت هاي زمامداران

مي كردند و خوشبختي عمومي با شهامت دفاع سرمقاله هاي تند آنان اولياي. كشيشان، از رفاه

و گاهي اوقات زندان، آنان را پس مي ، پيگرد و اينان نيز به توقيف مي گزيد مك(» دادندامور را

ص ، .)49برايد، پيشين

هادر شرايطي كه در بسياري از جوامع غربي اين و تحول در سال  ما شاهد چاپ

ها اصوالً انتشار هر براي مثال عثماني. مطبوعات هستيم، اوضاع ساير كشورها تعريفي نداشت

تا1727اي را به تركي، عربي را تا نوشته و  كه يك نوع روزنامه انتشار يافت اين1784 ممنوع

به.م داشتممنوعيت تداو و هم اخبار جامعه در كشور ژاپن نيز هر نشريه سياسي ممنوع بود

و.شدشدت سانسور مي و لذا هر نوع حشر چين هم در خدمت بوروكراسي خاندان منچو بود

جامعه ايران نيز در اين شرايط مساعد حال. نشري از جانب منتقدين زير ذره بين قرار داشت

مه1252 شيرازي در رمضان سال–ميرزا صالح» كاغذ اخبار«در ايران. نشر آزاد نبود  برابر

شد1837 و. منتشر كه در هند شد30هر چند ظاهراً مرآه االحوال مي  سال پيش از اين منتشر

مي، سابقه طبع فارسي را كمي عقب آن. بردتر كه پس از چند شماره نيز وقايع اتفاقيهپس از
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ابه نام روزنامه كه شرايط خاص سياست يراندولت عليه و چنان  تغيير نام يافت منتشر شد

. ايران بود، به سرعت هم حالت افراطي گرفت

به ويژه در هاتحول بعدي روزنامه ها و امريكا سال نشريات«ي پس از انقالب فرانسه

و ايجاد افكار عمومي، افكار اصالح طلبانه را تقويت مي توانست ضمن توسعه  حزبي بود كه

به سمت روزنامه. كند ) هزار نسخه50حدوداً(هاي داراي شمارگان انبوه با اين همه حركت

شد1816در همين راستا از سوي جنبش چارتيست ها سال اما در اين شرايط به جهت. شروع

كه در كل، روزنامه و قيمت آن نيز طبعاً گزاف بود آن و لذا10تا6ساالنه(ها كم تيراژ  دالر

مي. دالر در سال مي گرفت750ندي كه تنها كارم ، از آغاز سده نوزده ميالدي)شدمبلغ بااليي

شدروزنامه و با تيراژ فراوان منتشر به عبارت بهتر. هاي ارزان قيمت و چنان كه تحول اساسي

دي. بود1822جنبش مطبوعاتي ارزان قيمت مربوط به سال  كه بنيامين   (Benjamin Day) زماني

و به همراه آن براي اولين بار از پسران در (Sun) نامه سانروز به قيمت تنها يك سنت چاپ

و چهارراهخيابان و فروش آن استفاده كردها يك. ها براي توزيع اين روزنامه به سرعت تا تيراژ

. ميليون نيز رسيد

يي چون نيويورك، نشريات با تيراژ باال»نيويورك سان« سال پس از انتشار وسيع50تقريباً

و در اياالت(New York World) ورلد پي«متحده  (Liody ‘s Weekly Newspaper)»رپويكلي نيوز

به اوج رسانددر لندن پديده .ي توده اي شدن مطبوعات را

و19از اواخر قرن كه اخبار  ميالدي ما شاهد تحول ديگري در كار مطبوعات بوديم زماني

گ و محلي، و ماجراهاي عشقي مورد توجه قرار گرفتشايعات داغ .زارش انواع خشونت ها

و گسترش مطبوعات شد»پني پرس« اين شرايط به نشر در امريكا نيويورك هرالد،. منجر

در اروپا نيز اين نوع مطبوعات با عبارت. پوليترو هرست از جمله پني پرس ها بودند

هادر. انتشار يافتند(Pauper Press) مطبوعات فقرا ي منتهي به جنگ جهاني اول كه هويت سال

و ناسيوناليسم قبيله و سويي طلبي هاي ملي به سمت اي در اروپا تشديد مي شد مطبوعات

به همين مناسبت به عنوان  و و اجتماعي خارج شده كه ديگر از تنش واقعي سياسي رفتند

شد» مطبوعات زرد يا ژرناليسم زرد« م. از آنها ياد طبوعات كه چه بسا از رنگ زرد هم اين نوع

و در  ، اغراق آميز به درج گزارش هاي مهيج مي كردند عالقه مند براي تصاوير خود انتخاب

ي نوزدهم شيوه امريكايي. عين حال غير دقيق در مورد مسائل روز بودند در اواخر سده

نش. كشورهاي اروپايي را دربرگرفت اي،نشريات توده ريات كثيراالنتشار آخر باز در اين جا نيز

و پيشگام نشريات بولواري بودند و مجالت مصور پيشتاز .هفته

ي سده نوزدهم در ميان وسايل ارتباط جمعي، مطبوعات وسيله رسد تا نيمهبه نظر مي

و اصلي انتقال اطالعات بوده و كاربرد رسانه هاي ديگر چون تلفن، راديو اند، هر چند با اختراع



و ساخت هويت  329 مليرسانه

د آن) مطبوعات(ي نفوذ اين نوع رسانه امنهتلويزيون از تا حد قابل توجهي كم شد اما قدرت

كه دهه. هم چنان تأثير گذار بود  قرن بيستم را به عنوان دوران اوج تأثيرگذاري30و20يچنان

 در همين دوران بود كه نوعي از مطبوعات با عنوان مك كراكينگ. كنندمطبوعات ياد مي

)Muckraking (ازكه از نگاري در روزنامه سوي مك كلر رايج شد، با همراه انتشار همين نوع

به سمت طول دهه » نگاري سوپر ماركتيروزنامه«و» نگاري جازروزنامه«هاي بعدي قرن بيستم

و ها در قطعهاين نوع روزنامه. رفت و داستان هاي مهيج به اخبار و بيشتر ي كوچك

وارواح، زندگي موفق(باورنكردني از آنجا كه اين نوع. روي آوردند...)و رژيم الغري

ميمطبوعات در بخش صندوق سوپر ماركت كه. شد به اين نام معروف شدندها عرضه آنجايي

به نوع كيفيهدر كار مطالع به تقسيم بندي مطبوعات ، عالقه ي جامع شناختي مطبوعات اند

(Quality press) پسندو كمي يا عام (Popular press)در شرايطي كه مطبوعات عام. پيدا كردند

و هنري حركت مي و اخبار ورزشي به سمت حوادث كردند، هدف مطبوعات كيفي پسند

و اقتصادي يا روشنفكري بود . اساساً سياسي

كه جوامع پيچيده مياز نيمه دوم قرن بيستم، به همان نسبت و رسانه ها تر شدند، ارتباطات

به خود گرفتندي تشكيالتي جنبه از.و چند مايه كه از موضعي انتقادي بخش عمده اي چنان

و سياسي قدرت ها شدند به همين دليل مفهوم امپراتوري. مطبوعات حاصل منافع تجاري

و بيانكه ريشه در همان قدرت(Barons press) رسانه ها يا مطبوعات هاي مادي مطبوعات

و اقتصادي شدطبقه اي حاصل قدرت سياسي بنيامين دي، لرد بيو برك، لرد. داشت رايج

سياستمدار حال كمسلي، ويليام هرست، ژوزف پنكوك، مورداك، مكسول وسيلويو برلوسكني،

ي مطبوعات امروزه دامنه توسعه. اي هستندسازي رسانههاي آشنا در امپراتوريحاضر ايتاليا، نام

به تكنولوژي تسهيل كننده و فنابا عنايت كننده پيدا كردهي خيرهوري اينترنت توسعهي چاپ

مي. است  در عصر. آغاز شده است»هاعصر دوم رسانه«شودبه همين مناسبت گفته

و جهتسياست و پست مدرن نوع گيري مطبوعات دچار تغييراتي هاي چند گانگي فرهنگي

ت. خاص شدند به چنين وسعه اي بر آنند هر چند متفكراني چون ژان بودريار در نقد فرهنگي

به خصوصي«كه مطبوعات به همراه ديگر رسانه ها  ي زندگي ما را ترين جزئيات روند روزمره

و منبع تغذيه ميصورت علف چر ص 1377پاستر،»آورندي خود در و.)39،  اما از وجهي ايجابي

به مباحث تأثير گذار هابر ماس، بايستي گفت، همچنان براي اثبات حقاي و تأمل در با عنايت ق

به مطبوعات نياز داريم و سياسي كه جان كين در كتاب. تمام مسائل تاريخي ها رسانهلذا چنان

ما در آستانه ورود به عصر جديدي از سانسور« به درستي اذعان كرده است،و دمكراسي

ص 1383كين،(» دمكرات–؛ عصر لوياتان)براي مطبوعات هستيم(سياسي   چرا كه)114،

و اين خاصيت جامعه«ات همچون گذشته مطبوع مي شوند اي موي دماغ قدرت سياسي حاكم
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كه در ساختار تكنولوژي رسانهبا تمام تغيير نظرات عديده. پلوراليست است و از جمله اي ها

و عقايداند. مطبوعات رخ داده است امروزه عليرغم.اما آنها تأمين كننده اصلي جريان آزاد آراء

كافي است به فضاهاي.همچنان جايگاه مهمي در افكار عمومي دارند اي ديگر،رقباي رسانه 

و از جمله ايران در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري توجه نماييم .انتخاباتي كشورها

كه بخش بعدي نوشته ميچنان گذار بنيان گفت آنهااً توان موكدي حاضر نشان خواهد داد

و از اينهاي سياسي مدرن، هويت رژيم و ساير اجزاي حيات سياسي بوده اند رو تأمل در ملي

.طلبدكاركرد ايشان دقت عملي خاصي مي

و نظام اجتماعي  كاركرد رسانه
به ويژه جامعه و ماهيت تأثيرگذاري در مباحث نظري ، نقش و رسانه ها شناسي ارتباطات

و تلويزيون(هاي رسانهمجموعه ن) از مطبوعات تا راديو به بحث گذاشته شده در ظام اجتماعي

كه ارتباط اساسياگر اين عقيده. است ترين فرايند اجتماعيي علماي اجتماعي مفروض باشد

به ذهن خطور مي كند كه وسايل ارتباط جمعي در اين ميان  شدن است بالفاصله اين مسأله

مي كنند . نقشي اساسي ايفا

كه زمينهبراي مثال رويكردهاي مثبت به رسانه اي از ساز بخش عمدهها بر آن است

و مدرنيزاسيون تا عرصه و بلوغ تحوالت در مسير تمدن ي سياسي مشاركتي حاصل حضور

ها. رسانه ها از جمله مطبوعات بوده است و انتقادي نيز رسانه در عين حال رويكردهاي منفي

به عنوان مجراي گسترش فرهنگ توده اي، رواج نيازهاي كاذب و آنارشيسم اجتماعي تلقي را

مي. اندكرده توان در چارچوب كاركرد رسانه ها در نظام اجتماعي به اين مناسبت چند آموزه را

: بر شمرد 

اي.1 ي توده  (The mass Society approacbh) ديدگاه جامعه

) ديدگاه ماركسيستي.2 Marxist approach) 

  (Functional approach) ديدگاه كاركردي.3
 (The cultural approach) گاه فرهنگيديد.4
 (Critical Political Economic approach) ديدگاه اقتصاد سياسي انتقادي.5
 (Authoritarian approach) ديدگاه اقتدارگرا.6
 (Liberalist approach) ديدگاه ليبراليستي.7

مياز مباني نظري ديدگاه و ليبراليستي ت روشني از توان مستنداهاي كاركردي، فرهنگي

كه رسانه و تحول در جامعه در اثبات اين واقعيت يافت و به ويژه مطبوعات زمينه ساز رشد ها

و گسترش حوزه و ايجاد به همين مناسبت است كه والتر. اندي عمومي بودهمسير دمكراسي
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،(» مطبوعات را كتاب مقدس دموكراسي ناميد«ليپمن ص 1373به نقل از عالم م)369، وريسو

و اساساً دمكراسي و سهم دوورژه هم پيدايش نوسازي ها را متأثر از تالش مطبوعات دانسته

به خود اختصاص داده است ي عمده.)165– 160، صص 1349دوورژه،(قابل توجهي از آن را

و نقش مثبت رسانهديدگاه ي ليبراليستي ها متأثر از نظريههاي مطرح شده درباره كاركردها

كه تبار آن به سده.است مي17ي اين آموزه و حاصل تأمل نظري در چارچوب ميالدي رسيد

هاي غربي است، پيشگاماني چون ميلتون، جان الك، تام پين، جان استورات تحول دمكراسي

ي بيستم چون  به صاحب نظران مطرحي در سده ميل، مري ولستون كرافت در خود گرد آورده

و هابر ماس هارولد السول، مرتن، الز بي تامپسون، بنديكت اندرسون ارسفلد، ويلبر شرام، جان

و. رسدتا مارشال مك لوهان مي كه در ميان آموزه هاي مطرح شده با وجود اختالف نظرهايي

و عالمانه درباره و متفكران فوق وجود دارد، همگي با طرح مباحث بديع ي آزادي بيان

و نشر بر اين نكته توجه داده كه چگونه روندهاي فرهنگي پس از رنسانس پس از گسترش اند

و  به تمركز حاكميت هاي ملي، سكوالريسم سياسي ي مطبوعات صنعت چاپ با ايجاد حرفه

به. هاي ملي منتهي شده استگيري زباناجتماعي تا شكل و مطبوعات طور رسانه ها بطور كلي

و زايش رژيم  هاي مردمي سهم قابل توجهي اخص در شكل دهي به ماهيت واقعي مدرنيته

) kia , 1992, pp. 30 – 40, Barrat , 1992 , pp. 50 – 68 , Thompson , 1995:ك.ر ( اندداشته

ي هويت بخش در ملت سازي كاركردها
كه ملت به معناي» هويت ملي«شود گفته مي "از موقعي باب شد nation" رواج يافت يا 

 ,wallter) اين برداشت اوليه كه از سوي ولتر باگهوتبرخالف. معنايي واقعي پيدا كرد

Bagehot) اريك هابسباوم (E.J.Hobsbowm) كه سده به مثابه رواج يافته مبني بر اين ي نوزدهم

ص 1382: براي مثال هابسباوم(. است» عصر ملت سازي« هايي به سرزمين» ملت«اما اگر تعريف)9،

كه در آن افرادي با  و از اطالق شود و زباني خاص در كنار يكديگر قرار گرفته هويت قومي

به سده» ديگران« ، تبار ملت سازي مي متمايز شدند به عبارت ديگر ظهور. برد-هاي بيشتر ره

و سپس جامعه و توليد سوداگرانه به تغيير تحوالت اقتصادي معين نظام جديد مبادله ي مدرن

ي و تداركات از سده ب15جنگ مي گردد به قول مك كورميك، تمايز ملتبه بعد ها پيش از

و 1789از  كه چرا آنها بايد زير فرمان شاهان خويش زندگي كنند به عنوان دليل اين و  رخ داد

يك. تابع قوانين خود باشند از طريق عالئق اوليه مطبوعاتي توسعه يافت بر اين اساس

ي  ن15دگرگوني فرهنگي سيستماتيك از سده ضج كرد تا در قالب آن فرهنگ چاپ شروع به

هر چند. كمك كند» ملت مشخص«و انتشار اخبار به تمركزدهي ايدئولوژيك حول يك 

ي تجاري جديد در اوايل دوره–اي پيشرفت مطبوعات اوليه بخش ضروري اقتصاد مبادله
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به امكاني براي ملت –مدرن بود، اما مطبوعات با به دست آوردن پايگاه قدرت جديد
در همين حال كليسا نيز البته از توسعه هاي شيوه هاي جديد تكثير حمايت. سازي شدنددولت

و متون مذهبي استفاده مي كردند  كرد، چرا كه كشيش ها از چاپخانه ها براي چاپ ادعيه

)، ص 1378وينسنت ،337 (.

ي زبان ها ، شكل گيري هويت جديد از طريق توسعه ي محلي از نظر بنديكت اندرسون

چيزي بهتر از سرمايه داري زبان هاي. در اروپا بر حسب سرمايه داري چاپ انجام گرفته است

و نحوي. بندي نكرد-بومي را سرهم  زبان هاي چاپي را در درون محدوديت هاي دراماتيكي

و اين زبان ها از طريق بازار اشاعه يافتند ق در واقع از زبان چاپي يا چاپ شده از طري. آفريد

به عنوان اساس آگاهي ملي استفاده شد يكي از اختراعات. خلق ايده آل براي جماعت پنداري

به زبان هاي محلي براي قاطع در اينجا روزنامه كه تمام رويدادهاي جهاني را ها بودند

و كتاب بنيان گذار. ساختندجماعات ملي پنداري، منعكس مي ي»انسان جديد«پس مطبوعات

ميميشدند كه شخصاً و ي. انديشيدخواند اين مسأله از يك سو مبناي خوبي براي اشاعه

و تجزيه شد–ي مسيحيت يا نگاه ديني به ملت پروتستانيسم كه در سده. دولت با17ي چنان ،

مي گفتند، اين) با مفاهيم كليسايي(پايان كشاكش هاي ديني ي اروپاييان به آن سخن كه همه

و معاني و به امور شخصي يا وجداني فرو جهان يك دست مشترك آن مورد ترديد قرار گرفت

و سياسي، به گسترش نظام هايي (Laicisation) كاست، اما غير ديني كردن حيات اجتماعي

به عبارت ديگر عصر. كمك كرد) هاي سياسي جديد غير دينيحاكميت(ايدئولوژيك دنيوي 

خوتجدد از طريق مطبوعات با خصيصه جا»هاي اوليه ايدئولوژيماده«دي زميني به را

به عميق كه اساساً و در عين حال باال گرفتن هويتگذاشت همين. هاي ملي كمك كردتر شدن

مك:ك.ر(، بيرق انواع ناسيوناليسم را نيز برافراشت19و18هويت مدرن بود كه در سده هاي 

، ص 1381لين ،547 ،  اما از سوي ديگر، ذهنيت مدرن به واقعيت.)95–96، صص 1380و ستاري

به شكل پيدايش افراد تملك و حكومت جمهوري با سازي سرمايه داري جو، نظام حقوقي

ي روندي بود بخشي از اين ذهنيت مدرن از شرايطي پديد آمد يا نتيجه. شهروند هم مدد رساند

و قالب كتاب. رشد يافتكه زبان التين رو به افول گذاشت اما زبان هاي بومي اروپايي ها

به همين زباناولين گاهنامه و تقويت ها و اين فرصت مناسبي براي تحكيم ها استناد كرده

. ها بود ملت–دولت 

هاي دولت ملي در مواردي خاص فعاالنه مقامات سياسي اولين تشكل«به اعتقاد تامپسون

ب و يك زبان ملي خاص را ه عنوان زبان رسمي كشور از فرايند يكسان سازي طرفداري

در. پذيرفتند  فرانسواي اول با صدور فرماني زبان فرانسوي را زبان رسمي1539براي مثال

ص(».هاي فرانسه كرددادگاه ، ، پيشين به عنوان وسيله)88تامپسون ي پس از آن تسلط بر زبان ملي
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به بازار كار اهميتي روز افزون پيدا كرد و ماندگاري زبانبا اين حسا. دستيابي هايب تثبيت

و ارتقاي بعضي از اين زبان  ها به موقعيت زبان رسمي حكومت، ملي توسط چاپ

و مليشرطپيش اين. گرايي در جهان مدرن بوده اندهاي مهمي براي ظهور اشكال هويت ملي

مي گويد همگرايي سرمايه كه ت] اوليه[داري نظر اندرسون است و نوع زبان ها در فناوري چاپ

به فرسايش جامعه16و15اروپاي اواخر قرن  از منجر و ظهور اكثريتي ي مقدس مسيحي

و ذهنيت ملي شدند ».جوامع خيالي موعود شد كه بعدها پايگاه هايي براي تشكيل آگاهي
ص( ، )89پيشين

ي مركانتليستي سرمايه–در بستر اين نظم اجتماعي دگرگون داري سياسي كه در مرحله

و انقالبي خود را نمايان ساختند به سرعت قدرت نمادين ، مطبوعات يك. گشته بود آنها از

به تشكيل حاكميت هاي ملي رها از سيطره كليسا، خود را از قدرت  سو پس از مساعدت

و آگاهي به سمت مردم و در همين. دهي ايشان حركت كردندحكومت ها هم كنار كشيده

و نظريه پردازان شدند كه چارچوب مطبوعات بر ي اقتدار نويسندگان، انديشمندان  پا كننده

و انقالب هاي اجتماعي در سده هاي  شوند اما از سوي ديگر19و18منادي دمكراسي

و انتشار گزارش هاي خصوصي شامل اخبار مفصل راجع به به انتقال ژرناليسم سياسي،

به مجالس شاهانه، جنگ، مجالس زمان، گزارش هاي خصوصي شامل اخبار مف صل راجع

و تجارت خارجي عالقه نشان داد و نقل فلزات گرانبها تعامل اين. كشاورزي، ماليات، حمل

مي داد بلكه قشر جديدي از بوروزوازي  و سامان نه تنها هويت دولت مدرن را سر دو روند

ي اصلي عموم را شكل داد دانان، پزشكان، حقوق«. هم ظهور كرد كه به قول هابر ماس هسته

و پژوهشگران اجزاي اين قشر بندي جديد را شكل دادند ، دانشمندان ، 1384هابرماس،(»افسران

مي توانست 1695 تا 1690يهاسال با اين همه در فاصله)44–45صص كه سه حادثه

به ويژه و اقتصادي حكومت ها دستاوردهاي اوليه هويت سازي جديد باشد در ساخت سياسي

ابتدا تأسيس بانك: انگلستان رخ دادو تاثيرات مختلف آن در ديگر جوامع سرريز كرددر

و درآمد ملي داشت كه.انگليس كه نشان از اهميت ثروت دوم بر چيده شدن بساط سانسور

و سر انجام شكل گيري اولين  ي نويني در توسعه حوزه هاي عمومي محسوب مي شد مرحله

مي اي كه سياست دولت كابينه به نمايش به معناي دولت يا پيگردهاي سياسي مشخص را

ي نويسنده. گذاشت به نقش طبقه روزنامه نگار عنايت/ اين مجموعه تحوالت با اهميت دهي

چنان كه دانيل دفو. حاكمان را به بهره گيري بيشتر از آنها در جهت اهداف سياسي متمايل كرد

محنگار حرفهكه اولين روزنامه( مي شوداي هم در خدمت دفاع از آرمان هاي حزب) سوب

كه از سده. اين مسائل به تحوالت متناوب بعدي هم كمك كرد. وي برآمدند ي هجده اين روند

ي قبلي. در مطبوعات بود» انتقادي«به بعد هم رونق يافت اتخاذ رويكرد به عبارت بهتر رابطه
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و دولت انتقادي شد ي قرن.در مسير ساخت ملت، بين جامعه ،18به اين ترتيب از نيمه

و فصل نامه دو برابر شد و محافل بحث شكل خانهقهوه. فروش روزنامه، ماهنامه ها، سالن ها

و  و بالطبع احزاب، رژيم ها ، هويت هاي جديدتر و در دل اين فضاي عمومي پيش رو گرفت

. ساختارهاي ديگري نيز در اروپا پديد آمد

و غني تبديل مطبوعات سبب شدند سي و مرد، فقير ي شهروندان اعم از زن به مشغله است

به ساخت دولت. شود نه تنها ي–اين زمينه، و ايتاليا19 ملت هاي جديد در سده  مثل آلمان

و در مسير توسعه دموكراسي ها به داري، تجارت لغو برده« كمك كرد بلكه از بعدي انتقادي

به طبقه متو ، اعطاي حق رأي و لغو قانون غالت مدد رساندند برده ص(سط ، ، پيشين .)24كين

ي همگاني را دچار تحول» سازي جديدملت«مطبوعات، در روند و ساخت گستره مفهوم

و اين بار پس از پايان نقش اوليه آنها در استقالل حاكميت هاي جديد، آن را وارد عرصه كرده

و بيشتر اي كه ديگر كمترعرصه. اقتدار عمومي كردند  به قلمرو زندگي درباري عنايت داشت

كه از نظر قانوني داراي بر هويت دولت مدرن به مثابه فعاليت هاي نظام دولتي تمايل يافت

ي مشروع از خشونت بود و استفاده ، فضايي معناي مطبوعاتي. قلمروهاي تفكيك شده اجرايي

ا» اقتدار عمومي« صرار داشت در تعريف هويت ملي در روند دولت سازي مدرن آن بود كه

قلمروي وسيع تر از ساختار متصلب حاكميت شاه با فالن ذهنيت استبدادي است، هويت 

و زباني خاص، يك آگاهي عمومي تجربه شده از تاريخ  مدرن اكنون شامل هويت قومي

و بقاي آن هم مشروط به  كه دوام و فرهنگي بود و ديگر تعلقات اجتماعي مشترك، فرهنگ

به همين دليل بود كه به قول فردينان تونيس اصحاب مطبوعات. حاظ شدن همه اين امور بودل

در. به بعد تالش كردند دولت مدرن به اين قالب نزديك شود18از سده يعني پارلمان ها

و مذاكراتشان توسط آنها در اختيار همگان باشد  و نظر سنجي توده ها قرار گيرند معرض دقت

و منافع» وفاداري سياسي«،»مليت« سه عنصر شكل دهنده هويت مدرن، يعنيبه اين ترتيب

.وحدت بنيادين خود را دريافتند» مشترك سياسي

به عبارت. توانست مفهوم توسعه سياسي را در دل هويت ملي توضيح دهداين رويكرد مي

بههاي ساده اقتدارديگر مطبوعات نظام و سوي ايدهگراي اوليه را وادار مي ساختند تا ي سمت

و بروكراسي مدني حركت كنند به اين. حق رأي همگاني، احزاب سياسي، نظام نمايندگي

و تحول پذيري با شرايط ترتيب مطبوعات با گسترش ظرفيت نظامهاي سياسي در ابداع، تطبيق

و سرانجام در و رقابت و اشاعه هويت ملي ايجاد شده، افزايش روحيه مشاركت به تحكيم  روز

. كمك مؤثري كردند» گفتگو«تعابيري قرن بيستمي به امكان حل اختالفات از طريق
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ا و درك متأخر ز هويتمطبوعات
و چه در مقام نفي بر آييم نمي توان اين واقعيت را از اساس ناديده گرفت كه چه بپذيريم

و ساختاردر شرايط حاصل از عدم يقين ي جديد، هم نقش  رسانه ها هاي پسا مدرنيدر سده
و ناسيوناليسم دچار تغيير شده است و هم مباني امروزين مرتبط با هويت . دچار دگرگوني شده
و هويت ملي در آينه جهان امروز در مقابل چنان كه در اين مقال گذشت از يك طرف هويت

ي زندگي اجتماعي چالش حاصل از نقاط تقارب همچون افسون زدايي مفاهيم كالسيك از پهنه
و هويتي ن، گسترهمدر و تضادهاي حاصل از چندگانگي فرهنگي ي جديد قدرت تكنيك

مي. دنياي ما را بيش از پيش آشفته ساخته است به نظر كه و در اين شرايط رسد مراحل اصلي
و مي بايست از محصول آن هويت سازي مدرن نقش تاريخي هويت ملي رو به كهنگي گذاشته

در واقع. اعتقادي جديد سرباز كرده است–دي اليه هاي قومي شد در جوامع متعداستفاده مي
 مابعد ويژه دعاوي مكتب پسا ساختگرايي،به(ي متأخر بخش قابل توجهي از انديشه

و انواع راديكال فمينيسم و) استعمارگرايي و پراكندگي خود فهمي ها متمركز به اين تكثر
ي بر اساس بخشي از اين آموزه. ها شده استهويت مي شود سوژه از چندين سوژه ها گفته

و متعارض ساخته شده است ، ناخودآگاه فرد بيانگر. تو در تو مثالً بر طبق تحليل ژاك الكان
و تغيير پذير داردسوژه كه هويتي متكثر و.ي چند پاره اي است در واقع امر سوژه چند پاره

ه. هويت نيز چندگانه است كه هويت سازي و يكدست هم چون ماحصل كالم آن مگون
و در برخي موارد عبث تبديل شده است به كاري سخت بي شك چندگانگي هاي. گذشته
، بيشتر ايده هاي به ذهن» هويت مركب«فرهنگي، آميزش هاي حاصل از جهان شبكه اي را

و يا تحميل مي كند .متبادر كرده
و به مناسبت تبديل معنايي ي–با در نظر گرفتن آنچه در فوق  ساختي هويت گفتيم نكته

مي كنيم و در اينجا موكداً(ها به اين معنا كه رسانه. مهم ديگر را از جانب رسانه ها طرح
و ماهيت. هم چنان در زندگي امروزين به ايفاي نقش مشغولند) مطبوعات اتفاقاً همين نقش

كه در روند هويت سازي مدرن در سده حبود و كومت مدرن را هاي پيشين مفهوم ملت جديد
و در سده هاي هاي اجتماعي، گروههاي جديد در پس انقالبي بيستم با ابداع ملتبنا گذاشت

و امكان آنها در جهت ايدئولوژي خود بهره بردند، براي  به حكومت رسيده نيز از حضور تازه
 خود)به معناي مثبت(» هويت جعلي«مثال كشورهاي سوسياليست رسانه ها را در جهت تبليغ 

و فرهنگي مطابق با كمونيسم–مثل برنامه هاي سياسي از( اقتصادي مثل ساخت انسان تر
و حكومت برتر و گسترش) نوين و رسانه هاي در خدمت خود را ارج نهاده به كار گرفتند

به شيوه اي داري نيز از رسانهدرست بر همين سياق، سياستمداران كشورهاي سرمايه. دادند ها
و و كمك تأثير گذار در جهت حوائج نظام سرمايه داري مثل تبليغ فرآوردهنهادينه هاي ويژه

وبه ايجاد جامعه وبه اين ترتيب رسانه. استفاده كردند...ي مصرفي ها هم چنان تأثيرگذار
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ها. اي از نقش كالسيك البته يا چشم داشت متأخرندداراي بخش عمده از جمله اينكه رسانه
به فر مي كنندهم چنان و توده. ايند ساختن هويت كمك هاي ساكن آن اينكه جوامع امروزي

هم چنين. خواهند چه كسي باشند يا چه كسي بشوند از جمله اين مسائل مطروحه استمي
پي هويت سازي به فرايند معنارسانه ميها در و چند اليه جهان پيچيده. كننديابي هم كمك تر

و نيز حفظ مباني معناييو تودهلذا حاكمان كشورها. شودمي پي تحكيم جايگاه خود ها در
به نوعي زيباييبراي خود هستند، رسانه و تمايل توده ها شناسي ها در فضاي مصرفي شده

مي. زندگي در پي خواست لذت اند به چنين اصلي گردن بنهندحاكميت هاي موجود . بايست
و اين(ها همينطور رسانه به ساختمند شدن زندگي روزمره هم كمك) ترنتتلويزيون، مطبوعات

و بوريمر،(كنندمي ص 1381گيبينز يبه اين ترتيب آنها هم چنان خصوصيت يا وظيفه.)72،
و و روند آن و اين بدان معناست كه آنها در همه حال بر انديشه دروازباني را بر عهده دارند

مجامعه مي كنيم تأثير مي گذارند يا آنها. توانند در مسير خاصي هدايت كنندياي كه زندگي
چه چيز فكر كردن بسيار مؤثر باشندتوانند دربارهمي مي.ي هاي جامعه را توانند اولويتآنها هم

و فشارند بهتر است با دقت.تعيين كنند كه به شدت در معرض چالش پس دولت ها در فضايي
ي قدرت) رسانه( ارتباطاتي نظر حاصل از شرايط متأخر ذكر شده، برخورد حوزه با مقوله

كه امثال گيدنز گفته. را باز تعريف كنند ها مجدداً فرصت اند اين بدان معناست كه دولتچنان
و سازماندهي در جهت ترميم هويت ملي را يافته اند . بازسازي خود

به رسانهدولت و تعميق مباني هويتي هم چنان و به ويژه مطبها براي پاسداشت و ها وعات

هاي خود شود مگر آنها سياستكنند اما طبيعي است اين ممكن نميعناصر آن احساس نياز مي

و بي كه بخواهند اطالعاتي تراز اول و خواستهرا در مسيري قرار دهند هاي طرفانه از مردم

به دست آورند كه. جديدشان »ي سازماندهي مؤثر اجتماعي استنظارت روزمره، الزمه«چرا

،گي( ص 1383دنزدر وبستر ،95(.

و شناخته شده داراي مفهومي كه ساخته شده به معناي» اطالعاتي«دولت ملي از زماني

ي يابي از طريق انواع رسانههويت و شنيداري بوده است از اينروست كه مقوله هاي ديداري

خو. همواره مقوم بخش مدرنيته بوده است» هويت« د را هم چنان امروزه نيز اين خصيصه نقش

و(اما ديگر بر خالف عصر مدرن. حفظ كرده است به مفهوم تمايز هستي شناختي مدرنيته

مي) پسامدرن ي آنچه خود و پاسداشت همه - دولت ملي نمي تواند براي ساخت هويت ملي
ي عصر مدرن يعني خواست خواهد يا آن را بيشتر مي به الگوي تضعيف شده پسندد

باز  (Jeremy Bentham)به مفهومي جرميبنتهامي) نظارت فراگير() (Panopticom پاناپتيكوني

و اين از ديذگاه  و تعاملي است گردد چرا كه شرايط متكثر كنوني مستلزم نگاه كثرت گرا

و واال مي . طلبددولتمداريف روحيه اي خاص
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 نتيجه
كه مرحلهدر مقاله.1 و(ي پيدايش مطبوعاتي اوليهي حاضر تصريح شد  نخستين

كه. هاي قوي سياسي بوده استمبتني بر انگيزه)ايهي رسانترين وسيلهمهم اين بدان معناست

كه صورت كاملمطبوعات از دوره  تري گرفتند، اي كه پا به وجود داشتند تا زماني

به اشكال مختلف به آنها شرطپيش و و قوام هويت ملي را جدي گرفته . پرداختندهاي بروز

و امكان تثبيت رژيم سياسي از شكل و يكپارچه  گيري زبان واحد ملي، حاكميت منسجم

.ي اين دستاوردهاي با ارزش بوده اندجمله

هاي مدرن، بوروكراسي، حاكميت سرزميني از اينرو دوران مدرن، تجسم واقعي حكومت.2

ت عصر مدرن، صورت معنايي ناشي از هوي» ناسيوناليسم«يكدست بود اما به طور طبيعي 

و البته مطبوعات نيز چنين فرضي را تشديد كردند» سياسي«اساساً در حالي. داشت تا فرهنگي،

به چالش كشيده  كه در مفهوم متأخر از هويت در چارچوب پارادايم پست مدرني، اين مفاهيم

..شدند

و فهم شرايط كنوني.3 مي شويم كه مبتنيو» سياست جهاني«به اين ترتيب ما به درك ارد

و فشارهاي مختلف جهاني از ديگر  و گريز از مركز از يك سو بر عاليق كثرت خواهانه

ي سخت خود بيرون آمده باشد» ملت«لذا. سوست كه از پوسته هم چون نرم تني شده است

كه. هاي متعدد قرار گرفته استچرا كه در مقابل چالش به مفهوم» هويت ملي«نتيجه آن

به ويژه پذير شده است در اين شرايط بهترين امكان براي دولتسيك سخت آسيبكال هاي

كه هر آن با خطر جهت و قومي كه به هاي قومي مواجهگيريداراي كثرت زباني اند آن است

به شيوه هر جا خطر«هولدرلين جايي گفته بود. باز گردند» ركن چهارم دموكراسي«اي عقالني

كه مطبوعات دارند در قوام اهميت كنوني رسانه» جاستهست نجات هم همان  ها، اهميتي

و ترميم آسيبايده به طور خالصه آنها. هاي وارده بر جوامع دو چندان استي ساخت هويت

و خواستمي به همراه اين روند. ها در جامعه مؤثر باشندتوانند در نزديكي سليقه ها آنها

و انتقال اخبا مي رسانندمسئوليت بر تشريح و آگاهي توأم با عمل انساني مدد .ر وقايع

مي كنند.4 به افراد كمك. مطبوعات در شكل كنوني هم چنان نقش آموزشي خود را حفظ

به صورت جزيي از دنياي بزرگ به هم پيوسته در نظر مي كنند تا خود را در متن مسايل جهاني

و راديو. گيرند و/ مطبوعات و اينترنت ميتلويزيون ي توانند دامنه حتي تلفن هاي همراه،

و شنودهاي مربوط به خط و اجتماعي را پر رنگ سازندمشيگفت مي. هاي سياسي توانند آنها

و ضابطه و در صورت تمايل اين خواستهمعيارها و سياسي را تقويت كرده ها را هاي اجتماعي

ا ي واقعي حيات و سياسي نماينددر شكل يك جنبش اجتماعي پويا وارد عرصه آنها. جتماعي

م به ويژه در جوامع داراي زير ساخت. سازنديافق ديد را وسيع مي توانند پذير هاي آسيبآنها
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و رجوع چنين مشكالتي مددو تحريك كننده و سپس رفع به شناسايي و سياسي، ي اجتماعي

هاي رين حاميان حركتبه اين ترتيب شايسته است گفته شود، مطبوعات، هم چنان بهت. برسانند

و تحكيم كننده هويت جوامع خواهند بود .اصالحي
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