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چکیده
در کتـاب تخته پاره هـا، درآمـدى بـه فلسـفۀ ارتباطـات در زمینـۀ مبانـى نظـرى ارتباطـات بحث 
شـده و ضمـن ارائـۀ دیدگاه هـاى مهمى که در ایـن موضوع نـگارش یافته خود بـه تجزیه وتحلیل 
شده اسـت.  پرداختـه  ارتباطـات  فلسـفۀ  دربـارة  نویسـندگان  نظـر  درنهایـت  و  دیدگاه هـا  ایـن 
نویسـندگان پـس از تعریـف فلسـفۀ ارتباطـات در فصـل دوم هویـت نظـرى دانـش ارتباطـات 
را بیـان کرده انـد. ازآن جاکـه موضـوع رشـته بودن و نظـام دانشـگاهى بودن ارتباطـات در معـرض 
تردیدهایـى بوده اسـت؛ لـذا در فصـل سـوم بـه این موضـوع پرداخته شده اسـت. در فصـل چهارم 
فلسـفۀ ارتباطـات از منظـر فرانظریه بـودن و پیش فرض هـاى آن ارزیابـى شده اسـت. نویسـندگان 
در فصـل پنجـم و ششـم بـه چشـم اندازهاى فرانظریـۀ ارتباطـات و انسان شناسـى ارتباطـات 
پرداخته انـد و در فصـل هفتـم مشـخص کرده انـد که اگـر بخواهیم مدلـى براى فلسـفۀ ارتباطات 

از منظـرى اسـالمى ارائـه کنیـم، چگونـه چنیـن امـرى مى توانـد انجام شـود.

کلیدواژه
فلسفۀ ارتباطات، رشتگى، فرانظریه، هویت نظرى، انسان شناسى، فلسفۀ اسالمى ارتباطات.

کتـاب تخته پاره هـا، درآمـدى بـه فلسـفۀ ارتباطـات، یـک اثـر ارزشـمند از فلسـفه ورزى 
در کشـورمان محسـوب مى شـود. ازلحـاظ ویرایشـى دقـت خوبـى شده اسـت و اگـر قلـم 
نویسـندگان در برخـى قسـمت ها سـنگین اسـت، ناشـى از ماهیـت خـود بحـث اسـت 
(گرچـه همـان نیـز مى توانسـت روان تر شـود). این کتاب نشـان مى دهد که نویسـندگان 
بـراى تدویـن آن زحمـات بسـیارى کشـیده اند، ولـى متأسـفانه نـه طـرح جلد مناسـبى 
دارد و نـه جنـس جلـد مرغـوب اسـت. ایـن گلـه را بایـد از ناشـران کـرد کـه اگـر کارى 
سـترگ انجـام شـود، چـون مخاطب فـراوان ندارد یـا مخاطبـان آن خاص هسـتند نباید 
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بـراى کتـاب کـم بگذارنـد، به ویـژه کـه ناشـر آن یـک ناشـر دولتـى اسـت و این گونـه 
کم توجهى هـا در مقابـل فـروش آن قابل توجیـه نیسـت.

مباحثـى همچـون پرداختـن بـه فلسـفۀ بنیادیـن یـک موضـوع علمـى، کار سـختى 
اسـت کـه نویسـندگان را بـر آن مـى دارد کـه به جاى تألیف دسـت بـه ترجمۀ آثـار غربى 
بزننـد. این گونـه ترجمه هـا باعث مى شـود کـه اندیشـمندان جامعۀ ما یک دیـدگاه خاص 
مربـوط بـه آن کتـاِب ترجمه شـده را به عنـوان نظریـۀ غربـى در آن زمینـه تلقـى کنند و 
ایـن امـر خطاهـاى بزرگـى را به وجـود آورده اسـت: درك نگـرش گزینشـى بـراى تبیین 

فلسـفۀ یـک موضوع.
سـعى  مسـئله اى  چنیـن  از  پرهیـز  بـراى  نویسـندگان  کـه  مى دهـد  نشـان  کتـاب 
کرده انـد، بسـیارى از ادبیـات و پیشـینۀ ایـن مسـائل را در نگـرش غربـى آن بررسـى 
کننـد و درنهایـت خـود بـه تألیـف و تبییـن مجموعـۀ ایـن دیدگاه ها دسـت بزننـد. این 
موضـوع در جامعـۀ ترجمـه زدة مـا کارى مهم اسـت؛ زیرا باعث مى شـود قدم هاى بسـیار 
مفیـد و رو بـه جلویـى را در مسـیر تبییـن یـک موضـوع برداریـم. اگـر 20 سـال پیـش 
ترجمـۀ برخـى آثـار غربـى بـراى درك مواجهـۀ مـا با غـرب اهمیت داشـت، امـروزه این 
کار سـتم بـه جامعـۀ علمـى مـا محسـوب مى شـود، چـون سال هاسـت جامعۀ مـا از این 
مرحلـه عبـور کرده اسـت. مراحـل دیگـرى همچـون ترجمـه و تحشـیه، نقـد و ارزیابـى 
یـک دیـدگاه نیـز پشـت سـر گذاشـته شده اسـت. «تبییـن جامع نگـر و تنظیـم نگرش ها 
و تنقیـح دیدگاه هـا» نیـاز امـروز جامعـۀ ماسـت، گرچـه عـدة کمـى جرئـت مى کننـد 
در ایـن وادى قـدم بگذارنـد. یکـى از ویژگى هـاى ایـن کتـاب همیـن رویکـرد اسـت که 
زحمـت زیـادى را بـراى نویسـندگان داشته اسـت. ازطرف دیگـر، در جامعـۀ علمـى مـا 
کـه یکـى از دغدغه هـا شکسـتن یـوِغ تفکـِر غالـِب غربى اسـت، دسـت یافتن به نگرشـى 
بومـى و اسـالمى کارى بـس سـترگ اسـت کـه مى توانـد در بسـط تفکـر ایرانى  اسـالمى 
در جامعـۀ جهانـى به عنـوان تفکـرى بدیـل بـراى تفکـر غربـى (همچـون همـان مطلبى 

■ یوسفى، مهدى و محسن بدره. (1395)، تخته پاره ها، درآمدى 
به فلسفۀ ارتباطات، تهران، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و 

ارتباطات، 237 ص، 150 نسخه، 160000 ریال،
شابک: 978-600-7687-47-5

نقد ارتباطات
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کـه از آن به عنـوان نگـرش آسـیایى در ارتباطـات نـام  بـرده مى شـود) قدم هـاى خوبـى 
را بـردارد. ایـن کتـاب ازاین جهـت نیـز تـالش درخـور توجهـى کرده اسـت تـا بتوانـد به 
مدلـى در فلسـفۀ ارتباطـات بـا رویکـرد اسـالمى دسـت یابد؛ گرچـه در این مسـیر صرفاً 
توانسته اسـت برخـى دیدگاه هـاى معاصـر دربـارة علـم اسـالمى را بیـان کنـد و امـکان 
دسـت یافتن بـه فلسـفۀ ارتباطـات در نگـرش اسـالمى را متذکـر شده اسـت و براسـاس 
راه هایـى کـه بـراى تبییـن علـم، دینـى شـده، نشـان داده اسـت چـه نظریه هایـى دربارة 
علـم اسـالمى، بالقـوه قابلیـت درانداختن یک فلسـفۀ ارتباطـات با رویکرد اسـالمى دارند 
و ایـن امـر بایـد بـه  چه صـورت تحقق یابـد؟ اما تالش هـاى نویسـندگان فقـط مقدماتى 
را بـراى درانداختـن نظریـه اى ایرانى  اسـالمى تـدارك دیده انـد و نهایتاً خود بـه نظریه اى 

در ایـن زمینـه دسـت پیـدا نکرده انـد.
نویسـندگان بنابـر سـنت دیرینـۀ تدویـن یک علـم در جامعۀ مـا، ابتدا سـعى کرده اند 
تعریفـى مفهومـى از ارتباطـات ارائـه کننـد. البتـه در سـنت جدیـد غربى، اندیشـه ورزان 
ضرورتـى بـراى درگیرشـدن در این گونـه بحث هـاى هزارتـو نمى بیننـد و بـا تعریفـى 
اجمالـى و توافقـى سـعى مى کننـد، بیشـتر بـه مسـائلى کـه در آن علـم مواجه هسـتند، 
بپردازنـد. نویسـندگان سـعى کرده انـد، معنـاى فلسـفیدن را در فلسـفۀ ارتباطـات بیـان 
کننـد و از اصطـالح ابداعـى در میـان برخـى اندیشـمندان جامعـۀ مـا یعنـى «فلسـفۀ 
مضـاف» (ص 26) اسـتفاده کرده انـد و بنابـر تبییـن آن ها به بررسـى این معنـا بپردازند. 
درحالى کـه ایـن اصطـالح در سـنت فلسـفى غـرب چنـدان موردتوجـه نبوده اسـت و 
برخـى  دیـدگاه  براین اسـاس،  شده اسـت.  اسـتفاده  آن هـا  فلسـفى  دسـته بندى هاى  در 
اندیشـمندان جامعـۀ مـا را دربـارة بایسـته هاى فلسـفۀ مضـاف آورده اند کـه توصیه هایى 
از جانـب آن هاسـت و نمى توانـد به عنـوان مالك هـاى علمـى کـه مقبـول جامعـه علمـى 
و فلسـفى اسـت، قـرار گیـرد. در فعالیت هـاى بسـیارى کـه در این گونه فلسـفه پردازى ها 
در غـرب مى شـود، این گونـه مباحـث جـاى چندانى نـدارد. علـت آن مى تواند این باشـد 
کـه نگـرش برخـى از نویسـندگان مـا در تبییـن فلسـفى، بیشـتر موضوع محـور اسـت؛ 
درحالى کـه در غـرب بیشـتر ناظـر بـه مسـائلى بنیادینـى اسـت کـه در آن علـم به وجود 
مى آیـد؛ یعنـى تبییـن آن هـا «مسـئله محور» اسـت. گرچـه ضرورتـى نـدارد کـه مـا از 
سـنت غربـى در ایـن زمینـه پیـروى کنیـم، ولى ایـن امر باعث مى شـود کـه گفت وگوى 
بیـن نگـرش مـا و نگرش غربى با مشـکالت بسـیارى مواجه شـود. نویسـندگان کتاب در 
صفحـۀ 29 به خوبـى رویکـرد متفاوت خود را نسـبت به سـنت برخى نویسـندگان جامعۀ 
مـا نشـان داده انـد؛ آن جـا کـه گفته انـد: «در این فصل هـا پس از مـرور طیف وسـیعى از 
مقـاالت مرتبـط بـا ارتباطـات به منزلـۀ یک دانـش، دسـته اى از موضوعـات و دغدغه هاى 

مشـترك انتخـاب شـده و بحث مى شـود.»
نویسـندگان در فصـل اول، بـه بررسـى فلسـفۀ ارتباطـات به عنوان یک نظریۀ فلسـفى 

تخته پاره ها، درآمدی به فلسفۀ ارتباطات
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کـه نسـبت بـه سـایر نظریه هـا جنبـۀ فرانظریـه اى دارد پرداخته انـد و انـواع آن را از 
دیـدگاه غربـى بازنموده انـد.

دانش  نظرى  هویت  درخصوص  که  را  نظریاتى  به خوبى  نویسندگان  دوم،  فصل  در 
ارتباطات مطرح شده است، گردآورده اند و سعى کرده اند دیدگاه هاى متفاوتى که درخصوص 
اهمیت و ضرورت مسائل هویت علمى مطرح شده است پس از برشمردن دشوارى هاى آن 
مطرح کنند. گرچه برخى دیدگاه ها بیشتر ارتباطات را در یک نگاه تمامیت خواه علمى 
ارزیابى مى کنند، ولى جریان اساسى قلمداد نمى شوند. در این فصل دیدگاه هاى السول، 
الزارسفلد، لوین و هاولند دراین خصوص در اندیشۀ برلسون با هم مقایسه شده اند. در ادامه 
پاسخ هاى شرام و رایزمن به برلسون آمده است. پس ازآن به جریانى اشاره شده که براى 
تحلیل فلسفۀ ارتباطات از تاریخ پژوهى ارتباطات بهره مى گیرد و سپس نقدهاى وارد بر 
آن مطرح مى شود. در ادامه به جریان رو به  رشد رشتۀ ارتباطات و عوامل آن و کیفیت 
و تبعات این رشد پرداخته شده است. نویسندگان این فصل صرفاً دیدگاه هاى متفاوتى را 

پیش ِرو مى گذارند، ولى نظرى ارائه نمى دهد.
در فصل سـوم، ارتباطات را از حیث دیسـیپلین بودن یا رشـتۀ دانشـگاهى بودن تحلیل 
کرده انـد و از انـواع تحلیل هاى بین رشـته اى، فرارشـته اى و غیره، میان رشـته اى ارتباطات 
را تجزیه وتحلیـل مى کننـد و بـه ویژگى هاى میان رشـته اى دیـدن ارتباطـات مى پردازند. 
در ادامـه مـدل لیتـل جـان را مطـرح مى کننـد کـه ارتباطـات را متشـکل از فلسـفه، 
جامعه شناسـى، روان شناسـى و انسان شناسـى مى دانـد. سـپس دیـدگاه میان رشـته اى را 
از منظـر موالنـا مطـرح مى کنـد کـه علـوم دیگـرى را نیـز دربـر مى گیـرد. در ایـن فصل 
بخشـى نیـز بـه رشـته بودن ارتباطات در فلسـفۀ اسـالمى مى پردازد. نویسـندگان سـعى 
کرده انـد از مبحـث تعاریـف علوم و نسـبت علوم و وحـدت آن ها در دیدگاه اندیشـمندان 
اسـالمى بـه بررسـى رشـته بودن ارتباطـات بپردازنـد، درحالى کـه رشـته بودن یـک نظام 
فکـرى بـا تلقـى اى کـه اندیشـمندان مـا از علـم دارند، متفـاوت اسـت. رشـته بودن ناظر 
بـه نظـام آموزشـى و پژوهشـى در یـک موضـوع اسـت کـه در علـم کارکردگـراى جدید 
موردتوجـه  اسـت؛ درحالى کـه ایـن نـگاه در تفکـر اسـالمى مدنظر نیسـت؛ لـذا پرداختن 

بـه ایـن بحـث در سـنت علمى   اسـالمى چنـدان موّجـه به نظر نمى رسـد.
فصـل چهـارم بـه بررسـى فرانظریه هـا خصوصـاً ازحیـث روش هـاى متفـاوت علمـى 
پرداخته اسـت. گرچـه ایـن بحـث در قالب فلسـفۀ علـم به طور عـام قابل طرح اسـت، ولى 
ازحیـث ارتبـاط موضوعـى چنـدان ربطى بـه خـود ارتباطات نـدارد. در این فصـل 4 نوع 
روش علمـى اثبات گرایـى، هرمنوتیـک، انتقـادى و پسـامدرن بررسـى شـده و بـه تبیین 
ویژگى هـاى هریـک از ایـن روش هـا پرداختـه شده اسـت. انتظـار مى رفـت در ایـن فصل، 
ارتباطـات در قالـب ایـن 4 نـوع روش علمى تجزیه وتحلیل مى شـد تا مشـخص شـود چه 
تفاوت هایـى در ارتباطـات بیـن نگرش هـاى مختلفى کـه از این 4 روش متفاوت به دسـت 
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مى آیـد، وجـود دارد؛ ولـى ایـن فصـل تنها به مطلب فلسـفۀ علمـى پرداخته اسـت، بدون 
آن کـه آن را از منظـر ارتباطـات بیان کند.

در فصـل پنجـم، انواع چشـم اندازهایى کـه فرانظریۀ ارتباطات را بررسـى کرده نشـان 
داده شده اسـت. از آن میان رهیافت هاى هستى شـناختى، معرفت شـناختى و ایدئولوژیک 
بـه نظریه هـاى ارتباطـات بیشـتر واکاوى شده اسـت. در ادامـه جدول هایى آمده اسـت که 
ارائـه  ایدئولوژى هـا  و  معرفت شناسـى ها  و  هستى شناسـى ها  انـواع  از  راکاو  و  ناستاسـیا 
کرده انـد و ویژگى هـاى آ ن هـا را بیـان کرده انـد. در این فصل سـپس به تحلیـل فرانظریۀ 
ارتباطـات از دیـدگاه بـاورز و بـراداك پرداختـه شـده و اکسـیوم هایى را کـه ایـن دو 
بـراى فرانظریـۀ ارتباطـات درنظـر گفته انـد، یک به یـک برشـمرده شـده اند. در ایـن بیان 
نشـان مى دهنـد کـه 7 دسـته نـگاه متضـاد دربـارة ارتباطـات وجـود دارد کـه مى توانند 
در شـکل دهى به معنـاى ارتباطـات کمـک شـایانى کننـد. در ادامـه 7 سـنت مطالعـۀ 
ارتباطـات از دیـدگاه کریـگ آورده شده اسـت. سـپس نویسـندگان 3 چشـم انداز عینـى، 
تفسـیرى و انتقـادى را از دیـدگاه گریفیـن بررسـى کرده انـد. در انتهـا به سـنت متفاوت 
آسـیایى در بیـان چشـم انداز فرانظریـۀ ارتباطـات پرداخته اند و نشـان داده انـد که چگونه 
نظریـۀ غربـى دربـارة ارتباطات براى تبیین این دیدگاه در بسـتر آسـیایى ناکارآمد اسـت 
و درنتیجـه، چشـم انداز متمایـزى در این بـاره از منظـر آسـیایى ارائـه شده اسـت. در ایـن 
بخـش دیدگاه هـاى میکـه و شـن از آسـیامحورى کـه مبتنى بـر فرهنـگ چیـن، ژاپـن و 
هنـد اسـت ارائه شـده و سـپس ایـن نگـرش متمایـز ازحیث مالحظـات روش شـناختى، 

پیش فرض هـا و ابعـاد محتوایـى بررسـى شده اسـت.
گرچـه در ایـن فصل سـعى شده اسـت دیدگاه هاى عمده توصیف شـود، ولـى خواننده 
بـا مجموعـه اى از دیدگاه ها مواجه مى شـود و نویسـندگان بـه خواننده کمکـى نمى کنند 
تـا بتوانـد ایـن انـواع را تجزیه وتحلیـل کنـد و بـه نظـرى بـراى ادامۀ تالش هایش دسـت 
یابـد. نویسـندگان نیـز موضـع نهایـى خـود را در قبـال ایـن نگرش هـا مطـرح نکرده اند، 
گویـى خـود هنـوز در برگزیـدن دیدگاه هـا، بـه تحلیـل الزم نرسـیده اند. در ایـن فصـل 
جـاى داشـت کـه از مطالـب متنوِع مطرح شـده نیـز نتیجه گیـرى به عمل آید تـا خواننده 

از سـردرگمى در انـواع دیدگاه هـا رهایـى یابد.
فصـل ششـم بـه انسان شناسـى فلسـفى ارتباطـات اختصـاص دارد. ایـن فصـل نیـز به 
انـواع انسان شناسـى هاى فلسـفى مثـل باختیـن پرداخته اسـت. در ایـن فصـل نیـز جنبـۀ 
توصیفـى و گـردآورى بحـث قوى تـر اسـت و درنهایـت نیـز خواننـده درمیـان دیدگاه هاى 
متنـوع، متحیـر باقـى مى ماند. جا داشـت نویسـندگان جسـارت به خـرج مى دادنـد و خود 
بـه انتخـاب یـک نظریه در جمع بنـدى مطلـب مى پرداختند یـا حداقل بـه خواننده کمک 

مى کردنـد کـه بتوانـد بـا نقـد و بررسـى دیدگاه هـا، خود بـه یک دیـدگاه دسـت یابد.
فصـل هفتـم، نظریه پردازى نویسـندگان از ارتباطات اسـت که سـعى کرده اند فلسـفۀ 
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ارتباطـات را بـا رویکـردى اسـالمى بیـان کننـد. عنـوان فصـل چنـدان مناسـب نیسـت؛ 
زیـرا عنـوان، «فلسـفۀ اسـالمى ارتباطـات» ذکـر شده اسـت، درحالى که نـه در این فصل 
موضـوع ارتباطـات را در سـنت فلسـفۀ اسـالمى (کـه اصـًال ناظـر بـه مباحـث ارتباطـات 
نیسـت) بررسـى کرده انـد و نـه اسـالمیت نگرش فلسـفى خود را مسـتدل کرده انـد؛ زیرا 
نمى تـوان از یـک نگـرش ثابـت در نـگاه اسـالمى بـه ارتباطـات سـخن گفـت. بهتـر بود 
همان گونـه کـه در ابتـداى فصـل ذکـر شده اسـت، عنـوان فصـل، «نگرشـى اسـالمى بـه 
فلسـفۀ ارتباطـات» ذکـر مى شـد تـا معلـوم شـود مى تـوان نگرش هـاى مختلف اسـالمى 
بـه فلسـفۀ ارتباطات داشـت (همان گونه که نویسـندگان خـود در این فصل به آن اشـاره 
کرده اند). نویسـندگان در این فصل براى آن که به نگرشـى اسـالمى در فلسـفۀ ارتباطات 
برسـند، دو نـوع ارزیابـى را مدنظـر خود قـرار داده اند: الـف) پردازش نظـرى ارتباطات در 

سـنت هاى فکرى       فلسـفى اسـالمى؛ ب) فرانظریـه ورزى اسـالمى در ارتباطـات.
ازآن جاکـه بـراى به دسـت آوردن نظریـه اى اسـالمى بایـد نگـرش اسـالمى را بررسـى 
کـرد و ایـن نگـرش نیـز از جنبه هـاى مختلفـى موردتوجـه بوده اسـت؛ لـذا سـعى شـده 
کـه نگاه هـاى مختلفى که به دیدگاه اسـالمى مى شـود، برشـمرده شـود، سـپس بررسـى 
گـردد کـه چگونـه مى تـوان بـا هریـک از ایـن نگاه هـا از جنبـۀ اسـالمى بـه ارتباطـات 
توجـه کـرد؛ لـذا دیـدگاه اسـالمى به فلسـفه، عرفـان، فقـه، اصول فقـه، حدیـث، کالم و 
غیـره تقسـیم و سـعى شده اسـت، ارتباطـات از این منظر بررسـى شـود. ایـن منظرها در 
سـنت فکرى اسـالمى رواج داشته اسـت، ولى آیا این سـنت هاى فکرى بخشـى از اسـالم 
هسـتند؟ درسـت اسـت که در فضاى اسـالمى چنین اندیشـه هایى شـکل گرفته اند، ولى 
ضرورتـاً نمى تواننـد وجـه ممیزة نگرش اسـالمى و غیراسـالمى باشـند، چون بسـیارى از 
مطالبـى کـه در ایـن دانش هـا ذکـر شـده، فـارغ از اسـالمى یـا غیراسـالمى بودن مطـرح 
شده اسـت. اگرچـه مباحثـى در فلسـفۀ اسـالمى آمده اسـت، ولـى فلسـفى بودن آن هـا 
برخاسـته از تعمـق عقالنـى بشـرى اسـت؛ لـذا ایـن دانـش مى توانـد در بخـش زمینه ها 
بـا سـایر اندیشـه هاى غیراسـالمى گفت وگـو کند بـدون آن کـه اسـالمیت آن مانعى براى 
ایـن گفت وگـو باشـد. همان گونه که مشـاء و اشـراق و حکمـت متعالیه راه هـاى متمایزى 
را در سـنت فلسـفى اسـالمى دنبـال کرده اند، ولـى هیـچ گاه ازجهت اسـالمى نفى کنندة 
دیگـرى نیسـتند. فلسـفۀ اسـالمى، تعمق هـاى عقلى در موضوعـات عام اسـت، منتها این 
وارسـى ها در بسـتر اندیشـه و فرهنـگ اسـالمى رشـد کرده اسـت؛ یعنـى نسـبت فلسـفۀ 
اسـالمى (عرفـان اسـالمى) بـا نگـرش اسـالمى نسـبت عموم وخصـوص من وجه  اسـت و 

ضرورتـاً هرآن چـه از ایـن اندیشـه برآیـد اسـالمیت آن را تضمیـن نمى کند. 
احتمـاالً نویسـندگان بررسـى کرده انـد کـه آیـا فلسـفۀ ارتباطـات از منظـر اسـالمى 
مى تواند بخشـى جزئى از فلسـفۀ اسـالمى باشـد؟ فلسـفۀ اسـالمى در سـنت موجود آن 
بسـیار بنیادى تـر از آن اسـت کـه درصدد باشـد مسـائل تجربـى کارکردگرایانه را برسـى 
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کنـد. شـاید بخواهیـم بـا تکیه بر مبانى فلسـفۀ اسـالمى نظام هـاى فکرى را یکـى پس از 
دیگـرى بررسـى کنیـم تا به یـک نگاه خاص در فلسـفۀ ارتباطـات برسـیم. دراین صورت، 
کار بسـیار مفصلـى بایـد انجام شـود کـه ضرورتاً بسـیارى از مطالـب آن از ادبیات موجود 
در فلسـفۀ اسـالمى به دسـت نخواهـد آمـد و ایـن نظریه پردازى کارى بسـیار بعید اسـت.
در نـگاه دوم، نویسـندگان سـعى کرده انـد، فرانظریـه ورزى را در ارتباطـات از منظـر 
اسـالمى بررسـى کننـد و مشـخص سـازند که چه وجـه مشـخصى در فرانظریـه ورزى در 
نـگاه اسـالمى وجـود دارد کـه نظریه اى اسـالمى در فلسـفۀ ارتباطـات بایـد آن ویژگى ها 
را داشـته باشـد. آن هـا 3 سـاحت وجودشـناختى، انسان شـناختى و معرفت شـناختى را 
واکاوى کرده انـد و درصـدد بوده انـد کـه نشـان دهند در هریـک از این سـاحت ها دیدگاه 
اسـالمى چگونه اسـت؛ لـذا بـراى هریـک مشـخصه هایى را ذکـر کرده انـد کـه ویژگـى 
نگـرش اسـالمى در آن سـاحت باشـد. مطالـب ارزشـمندى را نیـز بیـان کرده انـد، ولـى 
بسـیارى از مشـخصه هایى کـه ذکـر شده اسـت در نگـرش غیراسـالمى یـا سـکوالر نیـز 
مبانـى تفکـر قـرار گرفته اسـت؛ مثل این کـه جهان هسـتى واقعیـت دارد (ص 197). این 
بیان ها برخاسـته از سـنت متفکران اسـالمى در مواجهـه با مبانى عقالنى وجود شـناختى 
یـا انسان شـناختى اسـت کـه لزوماً وابسـته به نگرش اسـالمى نیسـت؛ لذا مشـخصه هاى 
1، 6، 7، 8 در سـاحت وجودشـناختى مى تواند با نگرش اسـالمى و غیراسـالمى مشـترك 
باشـد. در سـاحت انسان شـناختى نیز مشـخصه هاى 4،7، 8، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 
18، 21، 22، 23 و تمامـى مشـخصه هاى معرفت شـناختى ویژگى هایـى عـام بوده اسـت 

کـه لزومـاً به نگرش اسـالمى ناظـر نیسـت (ص 202-3).
بسـیار مناسـب بـود نویسـندگان مشـخص مى کردنـد، کـدام ویژگى هـا در نگـرش 
اسـالمى وجـود دارد کـه تفـاوت معنـادارى را در فلسـفه ورزى بـراى نظریـۀ اسـالمى 
ارتباطـات مى توانـد ایجـاد کنـد و ایـن تأثیر چـه تفاوتى را بیـن نظریۀ اسـالمى و نظریۀ 
سـکوالر ایجـاد مى کنـد. بدیهى اسـت این مشـخصات بایـد به گونه اى باشـند کـه تفاوت 
نگـرش سـایر ادیـان الهـى با نگرش اسـالمى را نیز نشـان دهنـد. به نظر مى رسـد این راه 
دومـى کـه نویسـندگان برگزیده انـد، مى توانـد در ارائـۀ نظریـه اى اسـالمى نسـبت به راه 

اولـى کـه ذکر کـرده بودنـد، مفیدتـر و مؤثرتر باشـد.
براى این گونه نظریه پردازى، به نظریاتى که دربارة علم دینى گفته شده ، بیشتر نیاز 
است، نه مطالب فلسفى. اگر فرانظریه اى را در علم دینى انتخاب مى کردند و سعى داشتند 
برمبناى آن، راه به دست آوردن نظریه اى اسالمى را در علوم ارتباطات به دست دهند کارى 
بسیار ارزشمند بود. البته واضح است که به علت محدودیت هاى هر فرانظریۀ علم دینى، 
محدودیت ها  آن  دچار  نیز  ارتباطات  فلسفۀ  به  اسالمى  نگرش  دربارة  نظریه پردازى  این 
مى شد و در آینده با تضارب آراء در این زمینه خواهیم توانست به نظریه هایى دقیق تر از 

نگرش اسالمى به فلسفۀ ارتباطات دست پیدا کنیم.
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