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 مقدمه

از دیرباز وسایل ارتباطي زیادي براي تماس بین فردي و اجتماعي در جوامع بشري استفاده 

تعدادي دیگر همانند ها همانند زبان در زمره ابزارهاي طبیعي و  شده است كه تعدادي از آن

ها و نمادهاي گوناگون )صداي طبل، مشعل یا دود( جنبه قراردادي دارند. امروزه عالمات، نشانه

تري را به لحاظ مفهومي و عملیاتي در عرصه زیست انساني،  وسایل ارتباطي پهنه وسیع

اي كه  گیرند. در چنین شرایطي مسئلهبافتارهاي فرهنگي و ساختارهاي اجتماعي در برمي

هاي فرهنگي، علمي،  ها و حیطه فعالیت، تأثیرگذاري و كار ویژه ازپیش اهمیت دارد، رسانه بیش

رسانه امروزه اصطالحي است كه شامل طیف وسیعي از هاست. اجتماعي، سیاسي و امنیتي آن

ت، ها و مجال ها، روزنامه وسایل ارتباطي مدرن چون تلویزیون، سینما، ویدئو، رادیو، عکس، آگهي

ها، اغلب مجموعه  هاي كامپیوتري و اینترنت است. بسیاري از این شده، بازي موسیقي ضبط

ها به مخاطبان كثیري است  گذاري و دسترسي آن دهنده اثر شوند كه نشان رسانه نامیده مي

(Buckinghan,2003:1 .) رساني  ها بیشتر معطوف به حوزه اطالعرسانهدر ابتدا فعالیت و كاركرد

هاي رسمي بود، ولي با گذشت زمان،  ها و ارسال و دریافت پیغام راري ارتباطات میان دولتو برق

رسانه از وسایل ارتباط انسان با انسان فراتر رفته و به ارتباط انسان با ابزارهاي مصنوعي نیز 

هاي علمي، نیازهاي  تدریج و تحت تأثیر تغییر پارادایم یافته است. از این نظرگاه به گسترش

عیاري  انسان و وقوع رخدادهاي جدید، كار ویژه، عملکرد و نوع این وسایل دچار دگردیسي تمام

شد. این مسئله منجر به پدیدار شدن شرایطي شد كه امروزه در عرصه سیاست جهاني از آن 

شود. از سوي دیگر یکي از وجوه ثابت و غیرقابل  تحت عنوان پارادایم سیاست فرهنگي یاد مي

یافته در عرصه  هاي خودجوش یا سازمانفضاي سیاسي و زیستمان انسان، حركت بركندن از

ي اصلي نخبگان سیاسي و هااجتماعي است. این مسئله در دوران كنوني یکي از دغدغه

هاي اجتماعي تحت تأثیر مسائل مختلفي مانند فقر، تضاد، وضعیت سیاستگذاران است. جنبش

واسطه اینکه برخي رهبران و  گیرند. به بداد داخلي شکل مينا به سامان اقتصادي، سیاسي، است

كنند از ابزارهاي  شوند، لذا سعي مي هاي منتفع مي گیري و خیزش جنبش اقشار از شکل

ها باشد براي  كننده حركت جنبشپذیري داشته باشند و تسهیل مختلفي كه قابلیت دسترس

ها با توجه به گسترش  بگیرند. رسانه دهي روند تحوالت به سمت منابع مطلوب خود بهرهسوق

هاي اجتماعي كه در كمترین زمان  فزاینده وسایل الکترونیکي ارتباطي نظیر موبایل و شبکه

اي موازي با صورت لحظه گیرند به ممکن و با صرف هزینه اندک در اختیار كاربران قرار مي
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با ذهن باز و مستعد،  زیست بشریت هستند. زیست انساني نیز با رسانه عجین شده است و

اي هاي رسانهدار و غالباً منفعتي غول هاي ارزشي، جهتپذیراي خط فکري، القائات و دیدگاه

هاي نوین، در پارادایم سیاست  ویژه رسانه ها، به هستند؛ بنابراین بررسي نقش و جایگاه این رسانه

این پژوهش را به  هاي اجتماعي جدید، هدف اصليگیري و گسترش جنبش فرهنگي، بر شکل

هاي نوین بر تأثیرات فرهنگي رسانهشود كه دهد. لذا این سؤال مطرح مي خود اختصاص مي

  اند؟ هاي اجتماعي جدید كداممعنا و كنش جنبش

هاي تحلیلي است. داده -صورت توصیفي شده از نوع كیفي و به روش پژوهش به كار گرفته

شده و  برداري گردآوري اي و با استفاده از ابزار فیشپژوهش نیز با مراجعه به منابع كتابخانه

 اند. سپس مورد مداقه قرارگرفته

 تمهيدات نظری و مفهومی

 سياست فرهنگی

است كه عموماً از آن  9شناسي جدید، تغییر پارادایمي ي جامعههاي برجسته یکي از مشخصه

بود كه عمدتاً به شود. چرخش پسامدرن اصطالحي  تعبیر مي 9تحت عنوان چرخش پسامدرن

در كشور فرانسه  9169هاي اجتماعي و دانشجویي نوظهور در طول دهه  دنبال وقوع جنبش

هاي دانشجویي مه  عنوان عناصر اصلي جنبش مطرح شد كه در طي آن دانشجویان و كارگران به

ودند. هدف ها و ادارات را اشغال كرده و عمالً دولت فرانسه را فلج نم ها، كارخانه، دانشگاه9168

هاي جدید زندگي و بحث در مورد چگونگي پایان بخشیدن به  ها ترسیم شیوه اصلي این جنبش

، تجلي 9«گرا باشید و غیرممکن را طلب كنید واقع»انطباق با نظام بود كه در شعارهایي نظیر 

(. پارادایم نوظهور سیاست فرهنگي عمدتاً تحت تأثیر پدیده 99: 9911یافت )نش، مي

پارگي و متکثر  شاهد چند 1ها شدن قرار دارد كه عالوه بر كاهش قدرت دولت ـ ملت جهاني

گرایي و زوال مشاغل و  هاي جمعي و مصرف هاي زندگي، رشد رسانه ها و شیوه شدن ارزش

جوامع باثبات هستیم كه جملگي حکایت از آن دارد كه شکل و محتواي سیاست تحت تأثیر 

هاي جدیدي جهت بررسي مجدد و بازتعریف  ه و فرصتاین چرخش پارادایمي تغییریافت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Paradigm Shift 
2 Postmodern Turn 
3 Be Realistic – Demand The Impossible 
4 Nation States 
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ازنظر  9موضوعات كلیدي قدرت و سیاست فراهم گردیده است. در تعریف سیاست فرهنگي

عنوان یك  ترین معناي ممکن، آن را به ضمن پذیرش معاني فرهنگ در وسیع 9الكالو و موفه

ابزارهاي دیگر، یك نظم جدید زاده  گر در نظر گرفته كه از طریق آن، لزوماً همراه بانظام داللت

مثابه  شود. در واقع، در این تعریف فرهنگ به شود و نهایتاً تجربه و بررسي ميشده، بازتولید مي

شده  اي در نظر گرفته ویژه فعالیت هنري، فرهنگ عامیانه و رسانه آثار و كردارهاي متفکران و به

و ازآنجاكه خود  9«هر چیزي فرهنگي است» (. ازنظر الكالو و موفه،Williams.1976:80است )

واقعیت اجتماعي از سنخ گفتمان است، بنابراین همواره نظم اجتماعي از طریق فرهنگ ساخته 

مراتب از سایر ادوار  و بازتولید شده است. در عصر پسامدرنیته، دامنه شمول تغییرات فرهنگي به

 اجتماعي شکل داده است. بندي خاص تر بوده و این تغییرات به یك صورت گسترده

شناسي،  در توضیح مباني گفتمان سیاست فرهنگي، باید گفت كه در ضدیت با معرفت

جاي بررسي صدق  سیاست فرهنگي نسبت به بنیادهاي قطعي حقیقت و ارزش بدبین بوده و به

رت شدن دعاوي و پیوند یافتن آن دعاوي با چگونگي اعمال قد ي ساختهبه دنبال نحوه 1ها گزاره

نهایتي معنا، اگرچه برخي بر سیال و مبهم بودن معاني تأكید دارند، ولي بر  است. در نظریه بي

است و از این منظر، كار  6ومرج گونه و هرج 3بنیان چیز بي این عقیده هم نیستند كه همه

است. در مبحث مركزیت زدایي از جامعه،  1سیاست فرهنگي همین باثبات سازي نسبي

ت فرهنگي معتقدند كه ساختارهاي اجتماعي طي فرآیندهایي كه در مکان و طرفداران سیاس

شوند. هیچ نهاد مركزي و  اي علّي تعیین نمي گونه شوند و به گیرند، ساخته مي فضا صورت مي

هاي مختلف زندگي اجتماعي در موضعي ثابت حول آن  هیچ معنایي وجود ندارد كه جنبه

باید مركب از ساختارهایي محلي تلقي كرد كه در تعامل سازمان یابند؛ بنابراین جامعه را 

: 9911شوند؛ ولي همواره مستعد فروپاشي و تغییر هستند )نش،  مستقیم با یکدیگر تثبیت مي

هایي  ها و ساختارها پدیده (. در مبناي جوهر ستیزي پارادایم سیاست فرهنگي هویت36-39

خصوصي شده و وابسته به شرایط تاریخي به شوند كه در زمینه اجتماعي خاصي ساختهتلقي مي

نیستند كه  8«حقیقت مسلم زندگي»ها یك  هستند؛ همچنان كه فوكو معتقد است كه هویت

شده و به شرایط تاریخي خاصي  ها در ظرف جامعه ساخته جامعه باید آن را اداره كند، بلکه آن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1  Cultural Policy 
2  Ernesto Laclau And Chantal Mouffe 
3  Everything Is Cultural 
4  The Truth Of Propositions 
5  Without Foundation 
6  Chaos 
7  Relative Stabilization 
8 - The Real Truths Of Life 
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گفتمان سیاست  9بي باوري(. درنهایت، در مبحث نس993: 9919باشند )اردستاني، وابسته مي

فرهنگي، اشاره به این نکته ضروري است كه از این منظر هیچ ارزش و حقیقت جهاني و عامي 

شده باشد. به تعبیر ژان فرانسوا  وجود ندارد كه بین همه اعضاي جامعه مشترک و پذیرفته

پیشرفت  9ت مدرنفروپاشي ایمان به فراروای»توان  ، ویژگي زندگي اجتماعي معاصر را مي9لیوتار

(. این نسبي باوري روش شناسانه 31: 9911دانست )نش،« سوي یك جامعه بهتر عقل به

گونه كه هیچ روش عیني براي درک جهان  انجامد. همان آساني به نسبي باوري اخالقي مي به

گیري در مورد دو عقیده  وجود ندارد، به همین ترتیب، هیچ روش عیني نیز براي تصمیم

گیري كامالً به دیدگاهي بستگي دارد كه چنین  ود ندارد. از این نظرگاه تصمیممتعارض وج

 آمده است. برخوردي براساس آن پیش

 های جديد اجتماعی جنبش

انداز جدیدي در علم سیاست است؛  تبیین مختصات سیاست فرهنگي بیانگر ترسیم چشم

هادهاي سنتي دولت محدود اندازي كه در آن، علم سیاست برخالف ادوار گذشته كه در ن چشم

ها هاي اجتماعي خارج از كنترل دولت گردید، عمدتاً به فرآیندهاي ساختن زندگي و هویت مي

هاي علم سیاست تلقي  عنوان یگانه بازیگر عرصه انداز، دیگر دولت به كند. در این چشم توجه مي

دني، زندگي روزمره، ها و نهادهاي جامعه م هاي دیگر جامعه نظیر سازمان شود و مؤلفه نمي

توان موضوع  گیرند. در واقع مي روابط میان اشخاص و فرهنگ جهاني در كانون توجه قرار مي

دانست كه تغییر و تحوالت اجتماعي در  1هاي اجتماعي اصلي علم سیاست فرهنگي را جنبش

تو هاي جدیدي كه به تعبیر آلن تورن وآلبر ها قرار دارد. جنبش كانون توجه و تمركز آن

چرخیدند، مستقیماً  هاي گذشته كه عمدتاً بر حول نهضت كارگري مي ، برخالف جنبش3ملوچي

كنند و اساساً در چالش فرهنگي با  بر سر شرایط اجتماعي حق تعیین سرنوشت مبارزه مي

عنوان یك  قرار دارند. در این شرایط، انباشت و تراكم اطالعات به 6پساصنعتي منطق جامعه

شدت افزایش داده و فرآیندهاي  اندیشي افراد و جامعه را به ر جامعه معاصر، بازمنبع اساسي د

جهت،  (. ازاینTourain,1981:21اند ) اي تأثیر گذارده سابقه جهاني بر آگاهي فرد به شکل بي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1  Relativist 
2  JeanFrançois Lyotard 
3  Modern Metanarrative 
4  Social Movement 
5  Alain Touraine And Alberto Melucci 
6  Post Industrial 
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توجه دارند و حتي تولید و توزیع كاالهاي  9ها صنعتي قبل ازهر چیز به نشانه جوامع پسا

شود.  ها انجام مي کلي سمبلیك با واسطه طرح، آگهي، تبلیغات و رسانهاقتصادي نیز به ش

هاي گذشته، نه مبارزه بر سر منابع  هاي اجتماعي جدید برخالف جنبشبنابراین هدف جنبش

یابي به حقوق شهروندي، بلکه معطوف به دسترسي به اطالعات  تولید مالي، توزیع منابع یا دست

گنجند  ها عمدتاً در حوزه فرهنگ مي ست كه موضوع آنو بحث بر سر منابع سمبلیکي ا

(Melucci,1989: 203). 

از قدرت سیاسي، مشورت  9هاي اجتماعي خواستار تمركززدایي الزم به ذكر است كه جنبش

نفع در مورد موضوعات خاص، یا درخواست دادرسي علیه تصمیمات دولت با شهروندان ذي

سازند،  تنها خود را به دخالت در سیاست محدود نمي ها نه دولت هستند. بر همین اساس، آن

هاي  هایي نظیر رویه بلکه همواره درصدد تأثیرگذاري بر نحوه عملکرد نظام سیاسي، یعني حوزه

 9رسمي قدرت، نیز هستند. مانوئل كاستلز كارگیري نخبگان و تركیب غیر رسمي و نهادي، به

عدالتي بنیادین آن جامعه و  ریشه در بياي  هاي اجتماعي در هر جامعه معتقد است جنبش

ها دارند. وي معتقد است استثمار  عدالتي خواهانه انسان با این بي هاي عدالت آرمان وقفه تقابل بي

هاي  اقتصادي، فقر العالج، نابرابري غیرمنصفانه، سازمان سیاسي غیر دموكراتیك، دولت

رحمي پلیس،  کار فرهنگي، سانسور، بيسركوبگر، نظام قضایي ناعادالنه، بیگانه هراسي، ان

هاي شخصي، تجاوز به حوزه خصوصي، پیر  افروزي، تعصب مذهبي، نادیده گرفتن آزادي جنگ

(؛ در واقع 91: 9911هاي اجتماعي جدید هستند )كاستلز، ساالري و... عامل ظهور جنبش

هاي  ست فرهنگي، نقشهاي تغییر گفتماني منتج به بروز پارادایم سیا توان گفت یکي از پایه مي

هاي جدید  هاي جنبش گیري كنش ها در شکل ویژه تأثیر آنها به بخش رسانه ارتباطي و آگاهي

 اجتماعي است.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1  Bookmarks 
2  Decentralization 
3  Manuel Castells 
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 های نوين اجتماعی در پارادايم سياست فرهنگی ، ارتباط رسانه و جنبش1نمودار 

 منبع: نگارندگان

تماعي جهت ایفاي نقش در هاي اج ي واسط بین جنبشهاي نوین حلقه بنابراین رسانه

رو نیز در پي بررسي جایگاه و كاركرد  پژوهش پیش پارادایم سیاست فرهنگي هستند و

 هاي نوین در تغییر و تحوالت این پارادایم است. رسانه

 های نوين های رسانهويژگی

یت زدایي، ظرف هاي اجتماعي اینترنتي عالوه بر تمركز هاي ارتباطي نوین در بستر شبکه رسانه

فرد  هاي منحصربهاي بودن داراي برخي ویژگي پذیري، فرا متني، مجازي و شبکه باال، انعطاف

 ها شامل موارد زیراست:هست. این ویژگي
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 سرعت انتشار

هاي نوین ارتباطي اكنون به حدي پیشرفت  هاي ارتباطي از طریق رسانه سرعت پخش پیام 

یع را در همان لحظات وقوع پخش كنند و توانند چگونگي وقا كرده است كه این وسایل مي

طور غیرمستقیم در صحنه وقایع شركت دهند  شمار خود را از فواصل دور به كنندگان بي استفاده

هاي مجازي  گرفته در بستر شبکه هاي اجتماعي شکل (. نگاهي به جنبش961:9911)معتمدنژاد،

استریت و...  صر، جنبش والدر كشورهایي نظیر تونس، ایسلند، م 9998هاي  در فواصل سال

آمدن اجتماعي از گردهم  اي كه سبب محض روي دادن هرگونه حادثه بیانگر آن است كه به

ي ارتباطي از لحاظ سرعت انتشار شود، بهترین وسیله اي خاص مي شهروندان در زمینه مسئله

. به تعبیري اند هاي نوین ارتباطي ها و شهروندان حول آن موضوع، رسانه جهت انسجام گروه

هاي رادیو تلویزیوني، وارد عصر  امروزه از رهگذر اختراع تلفن، شبکه جهاني و پخش زنده برنامه

در حقیقت، شهروندان (. 999-999: 9981ایم )استیونسن، اي و فوري شده ارتباطات لحظه

شبکه  ها و كابل در یك ها، سیم اكنون از طریق فیبر نوري، ماهواره 9مك لوهان 9دهکده جهاني

اي نوین و همگرا، با همدیگر ارتباط برقرار  پیچیده و بدون كنترل مركزي و در یك محیط رسانه

هاي  سویه به مسیرهاي چندگانه پایگاه هاي اطالعات از مسیر خطي یك كنند. جریان مي

اند كه امکان ارتباطات مستقیم، دسترسي بیشتر به اطالعات، اشتراک  یافته اي تحول رسانه

(. در روزگاري 998:9919كنند )محمدي و بیچرانلو، ات و توسعه بیشتر و بهتر را فراهم مياطالع

هاي  صورت فردي و عمومي نشده بود و تحول فناوري هاي ارتباطي بدینكه هنوز وسعت شبکه

امروزه سرعت انتشار : »ارتباطي بدین گونه امروزي تکامل نیافته بود، مك لوهان معتقد بود كه

)مك «. گیرند طور همزمان صورت مي ها تقریباً به العمل ه نحوي است كه عمل و عکساطالعات ب

 (9:9911لوهان،

 مداومت انتشار

ها در دنیاي امروز است. در  هاي رسانه در انتشار پیام و اطالعات، یکي دیگر از خصلت 9مداومت

كنند و  فعالیت ميروز  واقع، وسایل مختلف ارتباط جمعي بدون انقطاع در تمام ساعات شبانه

هاي  گذارند. رسانه كنندگان مي هاي فراوان خود را در اختیار استفاده طور منظم و مداوم، پیام به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1  Global Village 
2  Herbert Marshal Mcluhan 
3  Continuance 
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ها و تصاویر ذهني و نمادها را با یکدیگر  اند و داده آمیخته پیوسته و درهم هم شدت به نوین به

ن توجه داشت این است كه اي كه باید بدا (؛ اما نکته939:9919كنند )ساروخاني، ردوبدل مي

هاي خبري  روز نیاز انسان را به استفاده از برنامه هاي ارتباطات جمعي، روزبه پیاپي بودن پیام

گردند، نیازهاي  تدریج كه نیازهاي خبري در جوامع معاصر ارضاء مي دهد؛ زیرا به افزایش مي

مثال، در جریان اعتراضات  نوانع (. به968:9911آیند )معتمدنژاد، اي در این زمینه پدید مي تازه

، در شرایطي كه كشور اوكراین 9999گرفته در كشور اوكراین در سال  هاي شکل و جنبش

هاي رسمي اعمال  هاي معترضین در رسانه سانسور بزرگي درباره انعکاس اعتراضات و انگیزه

ان اوكرایني، كرد، بهترین وسیله براي آگاهي دادن به افراد خارج از مرز و حتي شهروند مي

صورت مستقیم تحوالت  رسان اینترنتي بودند كه بدون وقفه و به هاي پیام ها و اپلیکیشن شبکه

بوک  دادند. بنا بر آمار موجود، نیمي از معترضین اوكرایني از طریق فیس اوكراین را پوشش مي

ا و مطالب ه ها، پست شدند و ظرف یك هفته از شروع ناآرامي از محل بعدي تظاهرات مطلع مي

میلیون  88بوک، توییتر و اینستاگرام به تعداد  هاي فیس هاي این كشور در شبکه درباره ناآرامي

هاي اجتماعي  كه جنبش (. لذا هنگامي19-63: 9911مورد رسید )كاستلز، 918هزار و 991و 

ریان رساني دقیق و مناسبي انجام نخواهد داد و ج كنند؛ غالباً اطالعها را تهدید ميدولت

كنند، تحت چنین شرایطي بهترین هاي مخالف را نیز با اختالل مواجه ميرساني رسانه اطالع

ي اجتماعي اي شده هاي شبکه شیوه جهت مداومت انتشار و دسترسي به اخبار و تحوالت، رسانه

ها دور از دسترس اطالعاتي و  هاي تولید خبر و ابزارهاي خبرپراكني آنخواهد بود كه كانون

 منیتي دولتمردان است.ا

 وسعت انتشار

اي شده و بدون مرز در جهان امروز، چهرۀ كار و زندگي و  هاي شبکه امان رسانه اگرچه هجوم بي

ها و حتي شیوۀ جنگ و صلح را در دنیا دگرگون ساخته است، اما این امر، سبب آشنایي

مختلف نیز شده است. هاي ارزشي در جوامع ها و نظامنوعي تداخل فرهنگ برخوردها و به

هایي از قبیل ماهواره، تلفن، كامپیوتر، رادیو و تلویزیون و نسل جدید این تکنولوژي تکنولوژي

ها گیرد، این امکان را براي انسان جانبه را در برمي هاي همههاي هوشمند با قابلیت كه گوشي

هاي الکترونیك با به كمك ابزارهاي جسمي و جغرافیایي، فراهم آورده كه باوجود جدایي

دیگر،  بیان محدودیتي در ارتباط قرار گیرند. به گونه نوعان خود در سراسر جهان بدون هیچ هم

هاي  شدن است و ارتباطات جهاني در پرتو رسانه سوي جهاني هاي امروزي سیر به خصلت رسانه
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ي دیگر، (. از سو989-989: 9919هاي قبل تسهیل شده است )دادگران، نوین نسبت به دوره

شمارند. در  مي 9انگارند، بیشتر آن را باورپذیر گویا مخاطبان هر چه منبع ارسال را دورتر مي

مشغولي باستاني بشر در امر ارتباطات بوده است؛ یعني مردم دنیا  واقع، زمان و فاصله، دو دل

اي مدرن این دو ه اند كه هر چه زودتر و از هر چه دورتر، خبر بگیرند و رسانه همواره آرزو داشته

توان چنین نتیجه گرفت كه  (. مي19:9989زاده، اند )قاضي اي را برآورده ساخته آرزوي اسطوره

هاي جدید، امروزه  ویژه ظهور رسانه تحت تأثیر تغییرات و رشد سریع ارتباطات و اطالعات، به

هاي  از برنامهمبادله صوت، تصویر و متون، ابعادي جهاني و فراملي یافته است و حتي بسیاري 

هاي خانگي نظیر دیش، آنتن و تلویزیون، از طریق  كننده اي و تلویزیوني افزون بر دریافت ماهواره

 (.99:9919شوند )محمدي، بیچرانلو، تلفن همراه هم از بستر اینترنت دریافت مي

 خودمختاری و غير حاکميتی بودن

اي  دولت، استقالل ارتباطات رسانه منظور حفظ و تقویت افشاي سوء كاركردها و مهار قدرت به

هاي عمومي  گرفته كه بحث از مركز سیستم سیاسي امري ضروري شده و این اعتقاد شکل

ها باشند. كاستلز معتقد است كه اینترنت پلتفورم ها نباید در گرو رضایت حکومتفضاي رسانه

خودمختاري فراهم  ارتباط سازماني مورد نیاز براي ترجمه فرهنگ آزادي را در جهت اعمال

كند. این به دلیل آن است كه فناوري اینترنت، تجسم بخش فرهنگ آزادي است و این  مي

عنوان یك شبکه ارتباط كامپیوتري نامتمركز طراحي  فناوري را دانشمندان و هکرها آگاهانه به

كند  شده از جانب هرگونه مركز فرماني مقاومت اند تا بتواند در مقابل كنترل اعمال كرده

كننده و تولیدكننده  ها كنترل ها، حاكمیت (. اگرچه در نسل اول رسانه913: 9911)كاستلز،

كننده و مبلغ  عنوان منعکس ها بههاي رسمي در سطح جامعه بودند و رسانه گفتمان

ها و در  كردند، در نسل نوین رسانه ها عمل مي هاي رسمي و مورد دلخواه حکومت ایدئولوژي

كنند كه از  ها بلکه شهروندان تعیین مي دستور كارهاي سیاسي را نه حکومت بستر اینترنت،

ها  كنند. نسل جدید رسانه هایي مستقل عمل مي شده و به شکل رسانه ها خارج نفوذ حاكمیت

هاي نسبتاً  ها را در جهت تأمین منافع خود كنار زده و باوجود هزینه گري حکومت نقش هدایت

، به تقویت پیوندهاي شهروندان و ایجاد حوزه عمومي مستقل و نیرومند رساني آزاد پایین اطالع

ویژه فضاي  شدن و به هاي بارز جهانيتوان گفت كه یکي از ویژگياند. همچنین مي منجر شده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1  Credible 
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 هاي جدید بر محوریت كاربران و حذفزدایي و تمركززدایي است. طراحي رسانهمجازي، مرز 

ها رنگ ببازد و  در این شبکه 9باني اطالعاتا فرآیند دروازههاي واسط موجب شده است ت حلقه

شود. انتشار  عرصه جدیدي براي احیاي هویت، فراروي بازیگران سیاسي و اجتماعي نمایان

بروز تعارضات در  ها به باني در این شبکهبدون محدودیت هرگونه اطالعات و فارغ از دروازه

 مسئله مهمي است كه باید به آن توجه شود.فضاي اجتماعي و سیاسي دامن زده و این 

 تعاملی بودن

رود كه امکان ایجاد  هاي نوین به كار مي اي از رسانه مفهومي است كه براي گونه 9تعاملي بودن 

كنند. چنین امکاني اكنون با دسترسي  ها را فراهم ميبین آن 9رابطه دو یا چند سویه و بازخورد

سویه جاي خود را به تعامل دوسویه و چند سویه بخشیده  یكشده و رابطه  به اینترنت فراهم

(. در واقع برخالف گذشته كه جریان اطالعات بیشتر روندي 989:9919است )بابایي، فهیمي فر،

سویه داشته، امروزه به دلیل رشد تکنولوژي ارتباطي، این روند حالت دوسویه به خود گرفته  یك

(. 99:9911همه شهروندان باالبرده است )شکرخواه، و درنتیجه زمینه رشد مشاركت را براي

كیفیت ارتباطات در  افزاري موجب تکامل افزاري و نرم هاي زیرساختي، سخت هاي حوزه پیشرفت

طرفه را در رسانه تغییر داده،  عرصه ارتباطات شده و این روند نه تنها وضعیت انتقال پیام یك

هاي نوین خود را در شکل  ، عبور نموده و رسانههاي متني هاي مبتني بر پیام بلکه از تعامل

و از توانایي انتقال پیام متني، صوتي و تصویري و   اي ـ تعاملي به رخ كشیده كامل چندرسانه

ها، فرایندها آن 1سازي اند. با ورود تدریجي هركدام از این امکانات و بهینه ویدئویي برخوردار شده

اي نوین دستخوش تغییر شده است )بابایي، فهیمي  رسانهو الگوهاي ارتباط كاربران در فضاي 

عنوان عرصه پیدایش رسانه نوین به  (. همچنین، سازوكارهاي تعاملي اینترنت، به919:9919فر،

مفهوم خاص آن، امکان تعامل و تبادل و اشتراک اطالعات دو و چندجانبه را در محیط سایبر از 

هاي  هاي مباحثه، اتاق ها، ایمیل، گروه ها، پادكست ها، ویکي طریق ابزارهایي همانند وبالگ

هاي ثبت پیام  هاي پستي، آر.اس.اس. سیستم وگو، لیست هاي گفت وگو )چت(، انجمن گفت

 هاي پیام فوري و...فراهم كرده است. )كامنت( و سیستم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1  Information Gateway 
2  Interactivity 
3  Feedback 
4  Optimization 
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 های نوين های رسانه کارکرد

( 9( نظارت بر محیط 9است:  ها ذكر كرده سه كاركرد عمده را براي رسانه 9السولهارولد 

( انتقال میراث اجتماعي از نسلي به نسل دیگر. در 9همبستگي اجتماعي در واكنش به محیط. 

كند )سورین،  به این سه كاركرد، عنصر سرگرمي را نیز اضافه مي 9همین رابطه سي. رایت میلز

شهروندان، با در اختیار هاي نوین، امروزه هر یك از  (. در بستر وجود رسانه139:9919تانکارد،

هزینه به  ترین زمان ممکن و ضمن دسترسي آسان و كم هاي هوشمند، در كوتاه داشتن گوشي

المللي  هاي كشوري و حتي بین مثابه یك كنشگر مؤثر در سیاست ي سرتاسري نت، بهشبکه

 ست:هاي نوین شامل موارد ذیل اترین كاركرد رسانه طوركلي مهم به كنند. ایفاي نقش مي

 کارکرد نظارتی

هاي اجتماعي و مدني، همواره از عوامل و عنوان یك نهاد تأثیرگذار در حوزه هاي جمعي به رسانه

رساني، آگاهي  متغیرهاي مهمي در بحث نظارت بر محیط و حراست از آن از طریق اطالع

ا داشتن نقش ه اند. به تعبیري عمده كاركرد رسانه بخشي و تحلیل، تفسیر و نقد رویدادها بوده

سازي ارتباطي و  باني( است. این كاركرد ضمن اینکه منجر به شفاف نظارتي و مراقبتي )دیده

ها در نظام سیاسي و اجتماعي  گریزي ها و قانون اطالعاتي و انتقاد از انحرافات و كژ كاري

و گردد، موجب اتخاذ و تقویت تصمیمات و عملکرد درست و استاندارد، اصالح اقدامات  مي

عنوان یك عامل  شود. مضاف اینکه به هاي مضر و مخرب و جلوگیري از فسادهاي اداري مي رویه

كند.  هاي اجتماعي عمل ميكننده بر تصمیمات و عملکرد دولت و سازمان كننده و نظارت كنترل

ساالر امروزي، نظارت مردم بهترین وسیله حفظ نظام از خطرات و مفاسد  هاي مردم در حکومت

است و یکي از ابزارهاي مهم در نظارت مردم بر زمامداران و نهادهاي اجتماعي و  سیاسي

توانند زبان گویاي آحاد ملت باشند. گسترش ها هستند كه مي سیاسي و اقتصادي، رسانه

ها و كژ ها سبب شده است كه نقایص، كاستيهاي اجتماعي و دسترسي شهروندان به آن شبکه

رعت در دنیاي مجازي منتشر و دولتمردان را به واكنش سریع در س رفتارهاي هیئت حاكمه به

ها از اصالح ایرادات مجاب كند. حتي در كشورهایي كه استانداردهاي دموكراسي در آن

مطلوبیت چنداني برخوردار نیست، این امر باعث پاسخگو شدن هیئت حاكمه شده است. 

دقیق بر اقدامات كارگزاران سیاسي و موقع، مستمر و  هاي نوین با نظارت بههمچنین رسانه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1  Harold Lasswell 
2  Charles Wright Mills 
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توجهي از میزان فساد حکومتي  رساني در این خصوص، قادر خواهند بود به نحو قابل اطالع

 هاي نوین( دشمن شماره یك فساد هست. رساني )رسانه بکاهند. لذا اطالع

 رسانی کارکرد اطالع

ردآوري اطالعات در مورد جویي و گ ها و كاركردي مهم وسایل ارتباط جمعي، پي یکي از نقش

ها به عموم مردم بدون در نظر گرفتن  حوادث و رویدادهاي ملي و فراملي و انتقال آن

طور گسترده در  هاي نوین به (. رسانه991:9919مراتب گروهي است )دادگران، سلسله

هاي فرهنگي جنبش، ایجاد  دهي، اشتراک فرآورده هاي اجتماعي براي آموزش، سازمان جنبش

(. ارتباط 986:9919،فر فهیمي اند )بابایي و ها مورداستفاده قرارگرفتهستگي و مانند آنهمب

گونه ارتباطات منبع  اجتماعي شده در عرصه عمومي فراتر از ارتباط بین فردي است و این

هاي اطالعاتي  براي كلیت جامعه است. دگرگوني مداوم فناوري 9«اجتماعي معنا»كلیدي تولید 

هاي زندگي اجتماعي را در حوزه هاي ارتباطي به همه تال، دسترسي رسانهدر عصر دیجی

واحد هم محلي و هم جهاني و هم عمومي و هم  اي كه براساس الگویي دائم التغییر درآن شبکه

دهد. مشخصه این فرآیند ساخت معنا، میزان زیادي از  شده است، گسترش مي سفارشي

معتقد است كه انفجار معنا و پارادوكس  9یلیپ هاموند(. ف99: 9911گوناگوني است )كاستلز 

هاي ارتباطي نوین هستند كه عالوه بر دسترسي سریع مخاطبان به  وفور، ویژگي عمده شبکه

هاي مختلف، ممکن است انبوه اطالعات  ها و برداشت اطالعات درباره یك موضوع، به علت روایت

 (.999: 9919)هاموند، اعتمادي مخاطبان نیز بینجامد به سردرگمي و بي

 کارکرد آموزشی

شده باشند و خواه نشده باشند،  ریزي هاي ارتباطي خواه براي كار آموزش طراحي و برنامه رسانه

ها فراهم آورندۀ  آموزند. رسانه پذیرند و مي ها تأثیر مي اند؛ زیرا مردم همواره از آن دهنده آموزش

ها یا توانند نگرش قیماً به كار گرفته شوند، ميها هستند و اگر مستدهندۀ ارزش دانش و شکل

هاي اي، بر عهدۀ نظام كه وظایف آموزشي ویژه هاي خاصي را توسعه دهند. هنگاميمهارت

هاي آموزش رسمي در  افتند كه نظام هایي مؤثر مي ها اغلب در زمینهارتباطي نهاده شود، آن

، 9زه با كاهش اعتماد عمومي به احزاب سیاسي( امرو999:9919اند )دادگران، تأثیر بوده ها بي آن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1  Social Meaning 
2  Philip Hammond 
3 - Political Parties 
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دهي و بسیج منابع شهروندان در راستاي استیفاي حقوق شهروندي یا  آموزش و سازمان

هاي كلي یك حکومت كه برخالف منافع یك گروه یا طبقه خاص است، با  مخالفت با سیاست

هاي اجتماعي از سال  بشهاي جن العمل گیرد. بررسي عکس هاي نوین انجام مي استفاده از رسانه

هاي ارتباطي نوین كه عمدتاً در  هاي غیررسمي شبکهتاكنون، بیانگر آن است كه آموزش 9998

دهي  هاي هماهنگ و سازماندهي اعتراضات، اعتصاب كنند، در سازمان بستر اینترنت فعالیت مي

 شوند. ها انجام مي شعارهاي نمادین معترضان، از رهگذر همین رسانه

هاي خاصي را در اختیار  هاي اجتماعي كه هدایت كانال ضي از موارد، كاربران شبکهدر بع

مشي و راهبري و دامن زدن به اعتصابات و  دارند، پا را از این فراتر گذاشته و با تعیین خط

هاي سیاسي مستقر، به  آمیز علیه نظام هاي خشونت همچنین در مواردي با ترویج روش

هاي هاي كانالتوان به فعالیت عنوان نمونه مي دهند. به ر آموزش ميشهروندان معترض یك كشو

اشاره  16ماه سال  هاي اجتماعي معاند نظام جمهوري اسالمي ایران در جریان حوادث دي شبکه

ساز جهت تخریب  هاي دست كرد كه در موارد متعددي آموزش ساخت كوكتل مولوتوف، بمب

مدافع نظام و... را به شهروندان معترض آموزش  هاي هاي ترور چهره اماكن دولتي، روش

هاي اجتماعي مخالف به مخاطبین  شده، شبکه دادند. در مواردي هم در جریان اتفاقات اشاره  مي

ي شعارنویسي، سرپیچي از قوانین جاري هاي مدني همچون نحوه هاي نافرماني خود آموزش

 دادند. ائه ميهاي خدماتي و نظایر آن را ار مانند عدم پرداخت قبض

  کارکرد هدايت و رهبری

ها در بیداري و ارشاد افکار عمومي، اكنون بر  نقش رهبري كننده وسایل ارتباطي و تأثیر آن

شود. مطبوعات در دو قرن  تدریج نیز بر اهمیت آن افزوده مي كس پوشیده نیست و به هیچ

ي ي مبارزهند و در میان معادلها خواهي ملل جهان تأثیر قاطعي داشته گذشته در مبارزات آزادي

حال در  (. بااین3:9911اند )معتمد نژاد، هاي برنده سیاسي بوده استبداد و دموكراسي، از سالح

و كنترل جریان اطالعات و اخبار ظاهر شده   جهان معاصر رسانه به مثابه ابزار مؤثري در هدایت

المللي و با   بین  طالعات در گسترۀمتمركز ا  است. كشورهاي قدرتمند با استفاده از مدیریت

گیري از این ابزار اثربخش در كنار امکانات ارتباطاتي كنترل از راه دور و مدیریت انواع  بهره

طور مؤثري در جوامع جهان نفوذ كرده و  دیداري، شنیداري، چاپي و اینترنتي، به  هاي رسانه

عنوان یك راهبرد  بخش به ین عنصر آگاهياز ا  اند با نظارت مستمر بر جریان اطالعات، توانسته

گیري از فناوري در حال رشد و  با بهره  ها رسانه  (. امروزه91:9981مؤثر بهره گیرند. )درودي،
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جا و  در همه  پذیري، حضور پذیري، اتصال تحرک، تبدیل  كنش پذیري،  گانه پیروي از اصول شش

قرار دهند  را تحت تأثیر خود توانند ذهن جهانیان  شدن، بیش از گذشته مي جهاني

 (.969:9988)عیوضي،

تصور نبود؛  هاي كالسیك، وجود جنبشي اجتماعي بدون رهبر قابل هاي جنبش در نظریه

هاي كالسیك را كمرنگ  ي جنبشبه بعد، این فرض مسلم نظریه 9998ولي تحوالت جهاني از 

ها، بسیج ، ایدئولوگ9999عنوان نمونه، در جریان تحوالت مصر در سال  ساخته است. به

هاي كالسیك وجود دارد، وجود  هاي جنبش ها یا مدیران، به معنا و تعریفي كه در تئوري كننده

هاي نوین اجتماعي نه از فعاالن سیاسي و تأثیرگذار، بلکه از  ندارند و مغزهاي متفکر جنبش

هاي نتظامي و سازمانهاي اآورند. در اینگونه مواقع دستگاه میان فعاالن اینترنتي سر برمي

اطالعاتي ـ امنیتي جهت حفظ امنیت و بازگرداندن اوضاع به حالت ثابت و همچنین مقابله با 

اي مواجه ها اخالل گران نظام عمومي با مشکالت عدیده زعم آن ثبات كننده یا به عناصر بي

است و از سوي دیگر  هاي نوین مشکل سو مقابله با منابع تولید پیام در رسانه هستند؛ زیرا از یك

سازد؛ چراكه هاي خبري و تولید پیام روبرو ميها را با چالش كشف كانون تعدد این منابع آن

هاي اجتماعي، ها و جنبشهایي كه غالباً از فواصل مکاني طوالني با كشور درگیر بحران رسانه

 كنند.ي پیام به كاربران خود مياقدام به راهبردي و تدوین و مخابره

 سازی ارکرد فرهنگک

ها به عوامل و كارگزارانى  در بسیاري از جوامع فرآیند تدریجي انتقال فرهنگ و نظام ارزش

ترین و تأثیرگذارترین این   جمعى ازجمله برجسته هاى نوین ارتباط  واگذارشده است. رسانه

  خش و منتشرها و محتواهایى كه پ جمعى با انتقال ارزش هاى ارتباط   عناصر هستند. رسانه

، ارتباطات و رفتارهاى  ها ، نگرش ، امیال دهى، هدایت و كنترل افکار، اطالعات جهت  به  كنند، مى

ها در حکم  (. در واقع، رسانه991:9919گمارند )فوالدي، افراد و نهادهاى اجتماعى همت مى

ه نسل دیگر و از ها و هنجارها از یك نسل ب دهنده فرهنگ، براي انتقال اطالعات، ارزش انتقال

ها از این راه با گسترش بنیان تجربه مشترک، واردها، كاربرد دارند. آن افراد جامعه به تازه

(. در همین رابطه نیل 139:9919دهند )سورین، تانکارد، انسجام اجتماعي را افزایش مي

بینیم  يبینیم، بلکه آن گونه م ما واقعیت را آن گونه كه هست نمي»معتقد است كه:  9پستمن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هاي ما و  هاي ما استعاره هاي ما هستند. رسانه هاي ما رسانهنمایانند و زبان هایمان ميكه زبان

هاي اجتماعي (. شبکه986:9989)كاستلز،« آفرینند هاي ما محتواي فرهنگ ما را مي استعاره

سو فرهنگ  امروزي برعهده دارند: از یك هايمجازي دو نقش اساسي را در تغییر سیاسي جامعه

دهند و از سوي دیگر، منبع تغذیه نخبگان جامعه با هدف نوآوري و ابداع توده را نشر مي

هاي اجتماعي مجازي حلقه اتصال محیط بزرگ یا جامعه كل با دیگر، شبکه عبارت هستند؛ به

اند كه ها چنان با یکدیگر پیوند خوردهشدن و مقوله رسانه محیط كوچك هستند. بحث جهاني

هاي اجتماعي مجازي، محال به ویژه شبکـهها و بهشدن بدون رسانهصور تجربه كردن جهانيت

هاي نوین ارتباط جمعي معموالً به  (. از سوي دیگر رسانه39: 9981رسد )رحمان زاده نظر مي

توانند نظام ارزشي  ها از طریق تکرار ميدو شکل تغییر تدریجي سبك زندگي و تثبیت ارزش

 (.91:9989شکل دهند. )طاهري، جوامع را

 سازی کارکرد سرگرم

هاي استراحت، سرگرمي و اوقات فراغت یکي از نیازهاي ضروري انسان امروزي است كه مقوله

هاي ناشي از زندگي دشوار ها و نگرانيزیر سلطۀ دائم تکنولوژي قرار دارد تا بتواند اضطراب

تر به كار و تالشي سازنده و سودمند بپردازد.  آمادهاي بهتر و  ماشیني را التیام بخشد و با روحیه

ترین ابزار تفریحي و سرگرمي افراد به شمار عنوان مهم در این میان، وسایل ارتباطي جمعي به

كننده، بر الگوي رفتاري اوقات فراغت  هاي سرگرم روند. این ابزارها با پخش و انتشار برنامه مي

از این طریق است كه فرد از تنهایي و زندگي سخت  كننده دارند و انسان اثراتي تعیین

(. در 996:9919كند )دادگران، یابد و با محیط بیروني تماس برقرار مي اش رهایي مي روزمره

رو در  كنند؛ ازاین ها برخورد ميطورمعمول با زمان فراغت انسان واقع، وسایل ارتباط جمعي به

، فراموشي لحظات دشوار زندگي و سرگرمي مواردي، باید موجبات جدایي موقت از واقعیت

-ها را فراهم سازند؛ بنابراین بخشي از كاركرد وسایل ارتباطي، صرفاً تفریح و تفنن انسانانسان

ي گذراندن اوقات هاست تا از آنان موجوداتي توانا و خالق براي كار به بار آورد. لیکن این نحوه

تواند به هر ترتیب موجبات  تباطي نباید و نه ميفراغت هم جنبه اخالقي دارد؛ زیرا وسیله ار

پذیرد، گذران زمان با  خندیدن و تفریح را فراهم سازد؛ زیرا فراغتي كه با این وسایل صورت مي

كننده،  (. البته غالباً این مطالب سرگرم991:9911استفاده از مقوالت فرهنگي است )ساروخاني،

ها رعایت  نیستند، حقیقي و عیني بودن آن كننده را دارا صفات و مشخصات مطالب آگاه

هاي  ها نیز اهمیت ندارند. در مقابل، جنبه شوند و سرعت انتشار و كامل و جامع بودن آن نمي
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ها مورد توجه آمیز آن احساس آمیز، زیبایي پرستي، عاشقانه، قهرمان صفتانه، یا خشونت

ست شامل اممکن  سرگرمياي ومحتوجود،  (. بااین99:9911باشند )معتمدنژاد، بیشتري مي

ما ؛ اشته باشدداقعي بوده و ریشه در زندگي وانساني رب اتجاه كنند ئهه و اراقعیت هم شدوا

 (.61:9919د )شومیکر، دي ریس،شو حي نمياقعي طري واهاادیدل رونتقامنظور ا معموالً به

 بخشیکارکرد هويت

هاي  و ارسال انبوهي از گفتمان هاي نوین در عصر حاضر مخاطبین خود را با تولید رسانه

كنند. در خیلي مواقع  اي، تصویري و صوتي، بمباران اطالعاتي و معنایي مي گفتاري، نشانه

ها  هایي كه از طریق همین رسانه بیني و نظام معنایي افراد نیز تحت تأثیر تجربههویت، جهان

کنولوژي، ساخت ابزارهاي آساي ت شود. با رشد برقگرفته و نهادینه مي كنند، شکل كسب مي

تر  ها در بین اقشار مختلف جامعه، آسان اي جدید سرعت گرفته و قابلیت دسترسي آن رسانه

هاي فردي و اجتماعي نیز  هاي جدید و تغییر هویت گیري فرهنگ شود. متعاقب آن، شکل مي

بخشي، احتماالً  عهاي جهاني، به علت تنو گیرد. در نظام نوین رسانه تحت تأثیر این روند قرار مي

ها به نظام جدید  هاي كامالً متفاوت جهاني خواهیم بود كه همۀ آن شاهد چندگانگي دهکده

كوشند تا هویت فرهنگي و قومي و ملي یا  ها وصل خواهند بود؛ اما همگي سخت مي رسانه

 (.381:9919سیاسي خود را حفظ كنند، یا ارتقاء بخشند )تافلر،

 گریکارکرد روايت

ها امتزاج پیدا كرده است. ولي  با فعالیت آن 9گريي روایتها مقولهاندام رسانه داي عرضاز ابت

موازات  هاي نوین بهكند. رسانههاي نوین صدق مياین مسئله بیشتر در خصوص رسانه

ي اند، راوي و سراینده ي خارجي پیدا نکردههایي كه هنوز جلوه سرایي در خصوص پدیده داستان

هاي زماني گذشته و آینده هستند. افکار عمومي نیز غالباً پذیراي این كار در بازهحوادث مهم 

ها قائل به شده از سوي رسانه باشند و جهت گزینش بهترین روایتِ ارائهها مي ي رسانه ویژه

هاي نوین در تولید معناي شوند. از این نظرگاه باید بیان داشت كه به میزاني كه رسانهقیاس مي

ها در  هاي آنتر و روایتي مخاطب پسند تر بهتر عمل كنند به همان میزان تالشدقیق

ي هدف خود نیز قرین موفقیت خواهد بود. امروزه افکار عمومي بیش از  تأثیرگذاري بر جامعه

ي ها و مواضع سیاستمداران و نخبگان قرار بگیرند، تحت سیطرهآنکه تحت تأثیر سخنراني
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موقع، روایت غالب را در نزد  رند كه با تولید محتواي مناسب و مخابره بهگیهایي قرار مي رسانه

گردانان  كنند. یکي از بازیگران اصلي و در واقع صحنهمخاطب، باورپذیر و سپس نهادینه مي

موازات  ها امروزه به هاي نوین هستند. رسانهها و... رسانه هاي اجتماعي، جنگ ها، جنبش بحران

بر این  9كنند. در همین رابطه جان آركیوال و دیوید رونفلد آفریني مي نقشها اقدام به  ارتش

ها را دارد، كسي است  ترین بمب هاي فردا برنده كسي نیست كه بزرگ در جنگ»اعتقادند كه: 

 (.Pisani,2010«. )را دارد 9كه بهترین روایت

 سازی کارکرد همگن

فظ اتفاق آراء، از طریق تقبیح انحرافات ، تقویت عادات اجتماعي و ح9كاركرد تحکیم همبستگي

گیرد. در حقیقت، كاركرد همبستگي ساز  اجتماعي و برجسته كردن افراد برگزیده، صورت مي

تواند جهت جلوگیري از تهدید ثبات اجتماعي به كار رود و بسیاري از مواقع افکار  ها مي رسانه

تگي وقتي به كژ كاركرد تبدیل دهي نماید. كاركرد همبسعمومي را كنترل، مدیریت و جهت

شود كه اقلیت راهي براي  رسد و دیدگاه اكثریت به حدي تقویت مي شود، نقد به حداقل مي

هاي  ها وظیفه اتصال قسمت رسانه (.139:9919كند )سورین، تانکارد، بیان عقاید خود پیدا نمي

ادي آن بر عهده تر فرهنگي، سیاسي و اقتص هاي بزرگ كوچكِ زندگي اجتماعي را به قسمت

نقش وسایل ارتباط جمعي، باعث از میان بردن انزواي (. به بیاني دیگر، 99:9981دارند )پیترز،

كند كه در نهایت به  ها احیاء مي شود و احساس اشتراک و همدردي با جامعه را در آن افراد مي

شود  مي ها هویت ملي آن 1سازيایجاد همبستگي میان افراد به صورت یك ملت و برجسته

 (.999:9919)دادگران،

ها و انتظارات تمامي ها، خواست در حقیقت وسایل ارتباط جمعي منجر به نزدیکي سلیقه

هاي جدا یا تك افتاده را موجب  شوند. خروج جوامع از عصر محدوده ساكنان یك جامعه مي

كنند. این  مي یاد« توده سازي»و بسیاري دیگر از این روند با عنوان  3گردند. ژان كازنو مي

آید، بدین معناست كه با ورود  اصطالح كه باري منفي دارد و روندي نامطلوب از آن بر مي

شوند و  هاي خاص و مجزا، ناپدید ميها، فرهنگجمعي به جامعه، خرده فرهنگ وسایل ارتباط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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از  هاپذیرند و در سبك زندگي، عالیق و خواست به نوعي تمامي ساكنان یك جامعه، تشابه مي

كنند  دهند، پیروي مي جمعي به آنان مي الگوهاي مشابهي كه وسایل ارتباط

ترین آثار  هاي انبوه، قوي (؛ اما نباید از این نکته نیز غافل شد كه رسانه998:9911)ساروخاني،

هاي مختلف اندكي وجود  هاي معدود و رسانهسازي خود را هنگامي داشتند كه تنها كانال همگن

رفته ایجاد  هم (. روي388:9919گیران حق انتخاب چنداني نداشتند )تافلر،این پیامداشت و بنابر

هاي  ها و بخصوص رسانه سازي همواره جزء یکي از كاركردهاي اساسي رسانه همبستگي و همگن

 نوین است.

 های اجتماعی نوين های نوين و جنبش رسانه

هاي  ل ارتباطي نوین بر جنبشي تأثیرگذاري وسایدر این بخش سعي بر آن است كه نحوه

ها و شود كه با عنایت به ویژگي اجتماعي نوین مورد مداقه قرار گیرد. لذا این سؤال مطرح مي

ها تأثیراتي از این نوع رسانههاي اجتماعي نوین چه  هاي نوین، جنبشكاركردهاي رسانه

 برشمرد:توان به شرح زیر  ترین این اثرات را مي طوركلي عمده پذیرند؟ به مي

 سازی شده ی شبكه تعامل چند سويه

ي هاي اجتماعي، رشد فزاینده هاي اجتماعي نوین بر جنبش ي رسانهازجمله تأثیرات برجسته

هاي جمعي است. ویژگي تعاملي بودن  ازپیش افراد در فعالیت تعامالت و مشاركت بیش

هاي متنوع به شکل  اي از موضوع روزه طیف گسترده هاي اجتماعي باعث شده كه همه شبکه

ها در مورد كارها و مسائلي است كه  ها مطرح شود. بخشي از موضوع آنالین در این شبکه

كاربران دوست دارند در زندگي واقعي خود و در آینده نزدیك انجام دهند. گاهي اوقات این 

ي منجر هاي سیاسي و اجتماع هاي بزرگي مانند مشاركت در پروژه توانند به فرصت ها مي موضوع

هاي ضد دولتي  توان در جریان حركت شوند. مصداق بارز این مشاركت سیاسي ـ اجتماعي را مي

ترین پیامدهاي اینترنت  (. یکي از مهم99:9919در كشورهاي عربي مشاهده كرد )كبریایي زاده،

اي جدیدي از تعامل میان كنشگران یك جنبش  گونه هاي اجتماعي، شکل دادن به در جنبش

تواند صداي رهبران و سطوح باالي جنبش را در  ضاي مجازي عالوه بر اینکه مياست. ف

تر و به جمعیت برساند، چگونگي تعامل میان رهبران و جمعیت  ترین زمان به سطوح پایین كوتاه

دهد كه  كند. اینترنت این فرصت را در اختیار جنبش قرار مي را نیز دچار تحوالتي چشمگیر مي

طرفه رهبران با جمعیت، رهبران و سازمان  تعارف از باال به پایین و یكعالوه بر رابطه م
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ها به  دهندگان نیز آراء و عقاید و تقاضاهاي سطوح پاییني جنبش و جمعیت را شنیده و با آن

گیري  (؛ بنابراین، شکل911-918: 9919تعاملي دوطرفه برسند )موثقي گیالني و عطار زاده،

گیر شدن و مشاركت هرچه بیشتر افراد در جریان مسائل مختلف و اجتماعات آنالین و توان در

 است. 9سازي شدهها از خصائص بارز تعامل شبکههمچنین همبستگي میان آن

 2بسيج منابع سازی وهماهنگ

منظور تحقق اهداف خود، به دلیل كمبود امکانات  هاي اجتماعي كالسیك در گذشته به جنبش 

ها با مشکالت  رساني به آن ن اعضاء و همچنین آموزش و اطالعویژه در جهت هماهنگي میا به

هاي اجتماعي نوین توانست در بسیار از موارد  اند؛ اما رشد و گسترش رسانه زیادي مواجه بوده

انگیز این ابزار جدید، این  ها كمك شایاني نماید. ازجمله توانایي شگفت در تأمین این نیازمندي

دهي  هاي اجتماعي، شهروندان عادي نیز قادر به اتصال و سازمان انهگیري از رساست كه با بهره

شوند و جهانیان را نسبت اعمال خودآگاه نمایند. همچنین وب  ها مي خود با كمترین هزینه

بوک، توییتر، یوتیوب، تلگرام، اینستاگرام و  هاي اجتماعي مانند فیس هاي رسانه سایت

ها شنیده  تا صداي افرادي كه در صورت نبود آن شوند هاي مختلف آنالین سبب مي وبالگ

وري از  (. در واقع، كاهش هزینه و افزایش بهرهRohr Lopes,2014:2شد، شنیده شود ) نمي

هاي  هاي اجتماعي و تلفن هاي اصلي شبکه هاي بسیج و هماهنگي، یکي از ویژگي ظرفیت

سایبر فرصت بسیار  (. همچنین ماهیت فرامرزي فضايCammaerts,2015:5هوشمند است )

شده، امکان به  بیني هاي نوظهور است كه باوجود دستیابي به اهداف پیش مغتنمي براي جنبش

توانند از هر  راحتي مي ها به رسد. جنبش ها به حداقل ممکن مي دام افتادن افراد و كنترل جنبش

ي شوند و حتي آنکه شناسایي جهان، اهداف خود را در فضاي مجازي تعقیب نمایند، بيگوشه

ها وجود دارد  در صورت شناسایي نیز، مشکالت اجرایي بسیاري جهت دستگیري و مجازات آن

 (.61:9919)غفاري،

 ها تا مقياس جهانی ارتقای سطح کنش

ها در سطح جهاني و  ها در عصر نوین، بعد و گسترۀ عملکرد آن هاي بارز رسانه یکي از ویژگي

را ها زتمامي مرطي تباتي و ارطالعاي اها وريفنامروزه فراسوي مرزهاي جغرافیایي است. ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1  Networked 
2  Resource Mobilization 
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مینۀ ، زسنتيي هازمردن كررنگ  مرز زدایي و كمین اند. ا كردهیي ززدامرن جهادرنوردیده و از 

 كند. )نورمحمدي، ميهم افراد را نیز فرو اسرمایه ، كاالتر  آزادانهتسهیل حركت هرچه 

ها و فعاالن داراي مركز و رأس نیستند و گروههاي اطالعاتي،  (. در واقع، فناوري913:9919

هاي توانند از هر نقطه اتصال وارد شبکه شوند و افکار عمومي جهاني را علیه رژیم سیاسي مي

اي زیاد است كه برخي از واژه تله  اندازه هاي نوین، بهاقتدارگرا بسیج كنند. اهمیت فناوري

آزادي را به  9هاي نوین، پادزهر نند؛ چراكه رسانهك یاد مي 9یا دموكراسي از راه دور 9دموكراسي

ها و اطالعات سیاسي و بیدارسازي  دهند و با انعکاس واقعیت چهارگوشه جهان اشاعه مي

 (998:9986توانند به دموكراسي در سطح جهان سرعت بخشند )سردار نیا، سیاسي، مي

ها دارد.  ي مکانافضاز همیتي بیشتر اها  نجریاي فضا، جتماعيي اها جنبشزه حودر 

ما شود، امينساني ناممکن اندگي یي از زجزهر سیاست همانند ها،  ي مکانفضاون بدهرچند، 

ترین عنصر هتعیینكنندها  ي جریانفضا، جتماعيهاي ا ویژه جنبش و بهفعالیت سیاسي زه حودر 

 و حوزه برساختن هویت استهمبستگي زه حو، گاهيزه آصلي جنبش یعني حوزه اسه حودر 

اند، از تجربیات  ها جهاني هستند و به سراسر جهان متصل (؛ چراكه آن89:9919)عسگرخاني،

گیرند و در واقع اغلب از این تجربیات براي مشاركت در بسیج خود الهام دیگران یاد مي

اي جهاني و مستمر در اینترنت دارند و گاهي جهت  ها مباحثه گیرند. عالوه بر این، آن مي

دهند  اي از فضاهاي محلي فراخوان مي زمان در شبکه ي جهاني مشترک و همها راهپیمایي

، سیاسي، جتماعيي اهارفتاركه ه طالعاتي نوین موجب شداوري ا(. فن988:9911)كاستلز،

طریق با یکدیگر ن از آن جهادر مختلف ر قشاو ایافته اي  منطقهق فود بعاامذهبي و فرهنگي 

 (11:9988)حاتمي،شوند مند  بهرهحمایت یکدیگر و ي همفکرده و از كرار برقرط تباار

 بسيج نيرو از سراسر جهان جذب و

خود را گسترش   ي فعالیتهاي اجتماعي به دنبال آن هستند تا در صورت امکان حوزه جنبش

تر از منطقه یا فضاي فعالیت دهند. این مسئله نیازمند جذب حامي یا حامیاني در سطحي وسیع

هاي ارتباطي نوین، هم ازنظر مرجعیت و هم ازنظر دسترسي،  ن خاطر رسانهها است. به همی آن

گیري  ها همچنین در فراهم آوردن منابع الزم براي شکل به شکلي فزاینده جهاني هستند. رسانه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1  The Democracy Trap 
2  Democracy From Distance 
3  Antipoison 
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هایي كه داراي تفکرات مشابه هستند، كمك جوامع معرفتي فراملي مهاجران و فعالیت

هايِ اجتماعي آنالین قادر  هاي جنبش دهنده  (. سازمان1:9981كنند )صباغي، توجهي مي قابل

ها كاربر دسترسي پیدا كنند؛ زیرا طور مستقیم به میلیون خواهند بود از طریق فضاي مجازي به

ها به دریافت عموم بستگي دارد و این موضوع یك ظرفیت و  هاي جنبش بسیاري از موفقیت

خ جامع به انتقاد، مواجهه با پوشش منفي و ارائه فرصت نه تنها براي دسترسي، بلکه براي پاس

روز، به هر  سایت خوب با طراحي زیبا و اطالعات به وچرا است. یك وب پیام خود بدون چون

كند )محمدي و  بخشد و دسترسي به مخاطب هدف را آسان مي جنبشي مشروعیت خاصي مي

دنظر و حتي عضوگیري از (. به همین خاطر حمایت جامعه مخاطبین مور993:9919بیچرانلو،

سیاسي جدید است. حال با توجه به  -هاي اجتماعي ها، ازجمله مسائل الزم در جنبش میان آن

تر با تأثیرگذاري بسیار بیشتر را با هزینه  اي بسیار گسترده اینکه فضاي مجازي امکانات رسانه

هاي اجتماعي نیز  جنبشبسیار ناچیز نسبت به دنیاي فیزیکي در اختیار همگان قرار داده است، 

اي به جلب حامي و جذب  هاي تبلیغاتيِ چندرسانه ها و ساخت انواع برنامه گیري از آن با بهره

 (.19:9919پردازند )غفاري، نیرو مي

 هاايجاد امنيت روانی و فيزيكی بيشتر برای اعضای جنبش

ت نسبت به هاي اجتماعي لزوم مصونیهاي اصلي رهبران و اعضاي جنبشیکي از دغدغه

هاي كوچك و فراگیري است كه جهت صدمات فیزیکي و رواني در شروع، ادامه و انتهاي حركت

هاي نظامي و امنیتي غالباً دهند. نگراني از ارعاب جدي دستگاهنیل به مقاصد خود تشکیل مي

هاي اعتراضي جلوگیري كرده است. به همین خاطر فعالیت در فضاي از بسیاري از حركت

ي در بسیاري از مواقع در شروع اعتراضات مطلوب و منطقي نخواهد بود. درخور توجه فیزیک

هاي  اي جدید نظیر تلگرام و اینستاگرام منجر به این شده كه جنبش هاي رسانه است كه شبکه

كننده اجتماعي ابتدا در سطح مجازي شکل بگیرند و سپس ادبیات جهت دهنده و تحریك

توجهي  شود. به موازات این مسئله كوچ تعداد قابل د نظر تولید ميزیادي حول محور مقصد مور

كنند كه امنیت  شود. این افراد فضاي مجازي را محیطي قلمداد مي از افراد به این فضا شروع مي

بخش بودن  دهد. پس از اطمینان نسبت به نتیجه ها مي بیشتري در راستاي ابراز عقیده به آن

ها غالباً با اتکا به كنند. این جنبشتحرک میداني و عملیاتي ميهاي فیزیکي اقدام به حركت

هایي را ها قرار داده است گروه هاي نوین در اختیار آنها و بسترهاي مناسبي كه رسانهپتانسیل

هاي فیزیکي ها و همچنین زمان و مکان حركتها، مرام نامه دهند و بسیاري از پیغام تشکیل مي
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شود. نکته دیگر اینکه اكثر افراد در فضاي مجازي با  ته اطالع داده ميهاي شکل گرفدر كانال

هاي نوین ارتباطي عالوه بر فرصت سازي كنند. رسانههاي مستعار و ناشناخته فعالیت ميهویت

هاي اطالعاتي، امنیتي و انتظامي هاي اجتماعي جدید، سازمان براي فعالیت و عضوگیري جنبش

زي مخالفان با چالش جدي مواجه ساخته است؛ چراكه به دلیل را جهت كنترل و محدودسا

هاي چالشگر گران نظم و گروه راحتي قادر به دستگیري اخالل ها به فعالیت مجازي آن

 باشند. نمي

 

 
های اجتماعی در پارادايم سياست  های نوين بر معنا و کنش جنبش ، چگونگی تأثير رسانه2نمودار 

 فرهنگی

 منبع: نگارندگان
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 گيری تيجهن

گذاري فرهنگي امــري پیچیده و چندالیه اســت و تحت شرایط سیاسي،  سیاست امروزه

توان مدعي شــد كه اقدامات  هاي اطالعاتي و ارتباطي دیگر نمياقتصادي و گســترش فناوري

گیرد و فارغ از اینکه چه نیت یا مقاصدي فرهنگي با هدایت و كنترل نهــادي واحد صورت مي

مانندي هســتند  ها داراي ویژگــي بي هاي فرهنگي نهفته باشد، این سیاستاي سیاســتدر ور

هاي فرهنگي هم داراي منطق دیگر، سیاست عبارت اند؛ به كه با مدرن شدن جوامع عجین شده

جویند.  مدرن هســتند و هم از وســایل و ابزارهاي مدرن براي پیشبرد مقاصدشان سود مي

جهان امروز، شناخت سیاست فرهنگي است؛ چراكه روندها و رویدادهاي  هايیکي از ضرورت

شوند و به  هاي نوین ارتباطي برساخته مي هاي رسانه سیاست جهاني از رهگذر ابداعات و كنش

یك از شهروندان دهکده جهاني نه یك كنشگر منفعل بلکه یك  هاي نوین، هر مدد تکنولوژي

توانند هریك از  گردند كه خود هركدام مي م تعریف ميو غالب در این پارادای كنشگر فعال

گیري از روش  این پژوهش با بهره تنهایي انجام دهند. هاي سنتي را به كاركردهاي رسانه

هاي نوین بر معنا اي درصدد پاسخ به این سؤال بود كه تأثیرات فرهنگي رسانهكتابخانه-اسنادي

توان گفت كه در پارادایم سیاست  پاسخ مي اند؟ در هاي اجتماعي جدید كدامو كنش جنبش

ها است و  دهي ترجیحات و هدایت افکار عمومي در دستان رسانه فرهنگي، ابزار كنترل، شکل

هاي نوین، بازتاب  ویژه رسانه ها به موضوعات عمده پارادایم در سطح جهاني، توسط رسانه

گذشته را با برقراري انحصارات تازه و انحصارات   جدید،  هاي رسانه  امروزهیابند.  اي مي گسترده

هاي متکثر را از یك گروه اجتماعي به گروه  هاي قدرت و نفوذ جدید پایمال كرده و سرچشمه

كنند، بلکه  اي ایجاد مي فقط مراكز قدرت تازه نه  جدید  هاي اند. رسانه دیگر منتقل نموده

هاي نو و  آفریننده درک و برداشت  كه  آورند مي  هاي فکري و ارتباطي نویني را به وجود شیوه

ها  این   آن، ازجمله سیاست، اقتصاد، فرهنگ و امثال  هاي زندگي و مظاهر اي در تمام زمینه ویژه

در پرتو گسترش وسایل ارتباطي نوین، مفاهیم و شکل سیاست جهاني تغییر محسوسي هستند. 

هاي نوین ضمن دارا بودن  انهپیدا نموده و الگوي جدیدي از سیاست ظهور یافته است. رس

هایي نظیر وسعت، سرعت و مداومت انتشار به همراه با خودمختاري، غیر حاكمیتي بودن ویژگي

رساني، آموزشي، هدایت و  و تعاملي بودن داراي كاركردهاي مهمي ازجمله نظارتي، اطالع

تند. همین سازي هس بخشي، روایتگري و همگنسازي، هویت سازي، سر گرم ، فرهنگ رهبري

ي هاي اجتماعي فراهم ساخته است كه با صرف هزینهها بستر مناسبي را براي جنبشویژگي
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كمتر و امنیت فیزیکي و رواني بیشتر تحركات خود را در جهت نیل به اهداف مطمح نظر شروع 

هاي اجتماعي نوین ارتباط تنگاتنگي وجود دارد.  هاي نوین و جنبش كنند. لذا میان رسانه

بسیج منابع، ارتقاي  سازي وسازي شده، هماهنگ ي شبکه ئلي ازجمله تعامل چند سویهمسا

بسیج نیرو از سراسر جهان و ایجاد امنیتِ رواني و  ها تا مقیاس جهاني، جذب و سطح كنش

هاي نوین در  هاي جدیدي است كه رسانه ها از زمره قابلیتفیزیکيِ بیشتر براي اعضاي جنبش

 جتماعي نوین قرار داده است.هاي ااختیار جنبش
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 ( رسانه9981استیونسن، نیك .) )هاي جدید و جامعه اطالعاتي: )شیلر، ویریلیو و فمینیسم سایبر. 

 .69. شمارۀ: 81ترجمه: پیروز ایزدي. فصلنامه رسانه. تابستان 

 ( بنیادهاي نظري علم سیاست9919اردستاني، علي .).تهران، نشر قومس ، 

 هاي نوین والگوهاي ارتباطي هاي رسانهویژگي(. »9919فر، سپیده )ود وفهیميبابایي، محم .»

 .16فصلنامه مطالعات ملي كتابداري و سازماندهي اطالعات. شمارۀ: 

 ترجمه: «. اندازها( ها و چشم ها در دنیاي امروز و فردا )چالش نقش رسانه»(، 9981ام ) پیترز، دوره

، 39شمارۀ:  .صصي صداي جمهوري اسالمي ایران. شهریورمحمدمهدي لیبي، ماهنامه علمي تخ

 سال هشتم.

 ( 9919تافلر، آلوین.) .جابجایي در قدرت دانایي و ثروت و خشونت در آستانۀ قرن بیست و یکم 

 ترجمۀ شهیندخت خوارزمي. چاپ اول. جلد دوم. تهران: مترجم.

 ( 9919حاجي محمدي، علي و بیچرانلو، عبداهلل.) چاپ اول. المللين و تحوالت بینهاي نوی رسانه .

 هاي اسالمي صداوسیما. نشرقم: مركز پژوهش

 ( جایگا9988حاتمي، محمدرضا« .)ت تحقیقاه «. فصلنامب با تأكید بر اینترنتعردر جهان سانه ه ر

 . شمارۀ چهارم.88المللي. زمستان  و بینسیاسي 

 8( 9919.. دادگران، سیدمحمد.) نوزدهم. نشر تهران: فیروزه.. چاپ مباني ارتباطات جمعي 

 ( 9981درودي، فریبرز« .)81، خرداد مجله كتاب ماه كلیات«. تأثیر رسانه در ساختار قدرت .

 .99شماره 

 ( 9981رحمان زاده، سیدعلي« .)هاي اجتماعي مجازي درعصرجهاني شدن كاركرد شبکه» ،

 9شدن، ش  فصلنامه مطالعات راهبردي جهاني

 ترجمه: علیرضا دهقان. چاپ هاي ارتباطات نظریه (.9919د، جیمز دبلیو )سورین، ورنرجي و تانکار .

 ششم. نشر موسسه انتشارات دانشگاه تهران.

 ( 9911ساروخاني، باقر.) ام.نشر تهران: اطالعات.. چاپ سيشناسي ارتباطات )اصول و مباني(جامعه 

 ( 9919ساروخاني، باقر.) چاپ اول. نشر ر جهان امروز(ها دشناسي نوین ارتباطات )رسانه جامعه .

 تهران: اطالعات.

 اطالعات فصلنامه «. اطالعاتي -هاي تازه ارتباطيآثار سیاسي فناوري(. »9986اهلل ) ، خلیلسردارنیا

 .916و  913. شمارۀ 86اسفندماه اقتصادي. بهمن و -سیاسي

 ( 9911شکرخواه، یونس.) تهران: انوشه . چاپ اول.هاي ارتباطي و جامعه اطالعاتي تکنولوژي. 
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 د بر موجوي تأثیرات ها ريتئو انتقال پیام(. 9919، پامال جي و دي ریس، استیفن )شومیکر

تهران: وزارت فرهنگ فخمي حسینعلي. زاده و ابلي زاشیر ، اردبياترجمۀ مجید سر سانه.محتواي ر

 ها.سانهریزي ر ت و برنامهفتر مطالعا، دسالميو ارشاد ا

 ( 9981صباغي، علي.) میشل كندي -. به اهتمام: جان گودريهاي اجتماعي شدن و جنبش نيجها- 

شدن، تهران: فخراكیا. چاپ  مایر زالد. ترجمه و گردآوري علي صباغي. مركز ملي مطالعات جهاني

 اول.

 ( 9988عیوضي، محمدرحیم« .)مجله مطالعات «. اي و مهندسي افکار عمومي مدیریت رسانه

 96. شماره 88تربیتي و روانشناسي، پاییز 

 هاي اجتماعي و نقش رسانه(. »9919؛ حالل خور، مهرداد )فاطمه، قرباني؛ بومحمد، اعسگرخاني

دي هبري راها هشو«. فصلنامه پژازآن هاي پس ژانویه مصر و بحران 93سازي در انقالب شبکه

 .99ره شما، 19پاییز م. سول سا، سیاست

 هاي  نقش رسانه(. »9919محمدرضا )، رزادهنجا؛ محمدصادق؛ دهقاني محمدآبادي، جالل، غفاري

مطالعات فصلنامه «. هاي اجتماعي در بیداري اسالمي، مطالعه موردي انقالب تونس مجازي و شبکه

 .9سال دوم. شماره ، 19و تابستان بیداري اسالمي. بهار 

 ( 9919فوالدي، محمد« .)بستان فصلنامه معرفت فلسفي. تا«. چیستي رسانه باتاكید بر رسانه دیني

 .96، سال نهم. شمارۀ: 19

 اعتنا به مرزهاتأملي در رسانه فراگیر ماهواره هجوم اطالعات بي(. »9989اكبر ) زاده، علي قاضي .»

 .99و  99. شماره 89هاي ارتباطي. تابستان و پاییز  فصلنامه پژوهش

 ( .9989كاستلز، مانوئل .))رجمه: حسن . تعصر اطالعات، اقتصاد جامعه و فرهنگ )قدرت هویت

 چاوشیان. انتشارات طرح نو. جلد دوم.

 ( 9911كاستلز، مانوئل .)ترجمه: هاي اجتماعي در عصر اینترنت هاي خشم و امید: جنبش شبکه .

 پور. چاپ دوم. تهران: مركز.مجتبي قلي

 93گیري تحوالت سیاسي و  هاي اجتماعي درشکل نقش شبکه(. »9919حسین )، .كبریایي زاده

. شماره 19روابط فرهنگي. مهر فصلنامه «. ركز بر امواج بیداري اسالمي در خاورمیانهفرهنگي با تم

92 

 96هاي  نقش و تأثیر فضاي مجازي بر جنبش(. »9919بهزاد )، عطار زاده؛ احمد، . موثقي گیالني

 912شماره ، 19پژوهشنامه علوم سیاسي. تابستان فصلنامه «. اجتماعي؛ مطالعه موردي مصر

 91ترجمه: سعید آذري. چاپ اول. تهران: مركز ها براي درک رسانه (.9911ن، مارشال ). مك لوها .

 اي صداوسیما.تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه

 98( 9911. معتمدنژاد، كاظم .)چاپ دهم. تهران: دانشگاه عالمه طباطبائي.وسایل ارتباط جمعي . 
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 91( 9911. نش، كیت )ترجمه شدن، سیاست، قدرت شناسي سیاسي معاصر: جهاني جامعه .

 محمدتقي دلفروز. تهران: كویر، چاپ سیزدهم

 99( 9919. نورمحمدي، مرتضي؛ محمدي، رقیه« .)هاي اجتماعي مجازي در انقالب  نقش شبکه

 192ر بها. شماره چهاردهم. لمللياسیاسي بینت فصلنامه تحقیقا«. مصر

 99( 9919. هاموند، فیلیپ.) ترجمه علیرضا آرزو، تهران، نشر ساقي.مدرنیته رسانه، جنگ، پست ، 
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