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ای در گذر زمان، موضوعی مهم و جدی های رسانهجایی و چرخشدگرگونی، جابه

و  های مستقل و آلترناتیو است. با رشدویژه برای رسانهبهها، برای علوم ارتباطات و رسانه

های یادشتتده به درو و بازتیری ا  نقش های دیجیتالی، رستتانهگستتترش شتتتابانا رستتانه

ردا جایی نقش و واروبهدارند. بررستتی جانیاز ستتوم نرن ونونی  یترشتتان در دههپیچیده

ها عبارت آن شتتوند وه اهمّهای گوناگونی را شتتامل میهای وهن و نوین، زمینهرستتانه

ارورد ، وشانساختاری بررستیها، استت از پرداختن به بستتر تاری ی دگردیستی رستانه

 [ 1ها.]بران و م اطبین رسانههای وارای و نیز گرایشانتصادا رسانه یمسئله

ادی، انتصهای چارچوبسویه بودن آن با ها و همبه بستتر تاری ی دگردیستی رستانه

تتاری ی در منتابد دی ر تا ودودی پرداخته شتتتده  یاجتمتاعی و تننولوییته هر دوره

های هرسان مثابه بدیلی در برابر بهآلترناتیو  یفیلی، به موضوع رسانه یدر نوشته [5]است.

 تنیدگیادرهمشتتود. )و بالطبد ندرت واوم( در ستترفصتتل ن ستتت پرداخته می 1واوم

وند، موضتوع سرفصل دوم است. در ای وه آن را تولید می«وارهرستانه و ستیستتما اندام»

 شود. ونونی پرداخته می یای در دورهادامه به روندهای مش ص رسانه

 ای دردنیق و جامدا دگرگونی رستتانهدر همین آغاز باید گفت وه روشتتن ستتاختن 

های بستتیار با توجه به ایده، موضتتوعی پیچیده و چندوجهی استتت. 11ستتوم نرن  یدهه

ات تر به موضوعتر و یرفدر این زمینه، جستارهای دی ری لازم است وه مش ص متنوع

ده یاندازها دچشمعزیمت مشتروی در  ینقطهنظری،  یافزون برآن، در عرصته بپردازند.

موضتوعاتی وه الزاما  پاستخ خود را در ب ن نظری ن واهند یافت، بلنه بسی  ؛شتودمین

 ونونی در زندگی و تاریخ یتر، نیتاز بته پراتیته مشتتت صتتتی برای گذر از مرولهبیش

با این توضیح، از ذور منرر ضرورت جستارهای  .شتودهای آلترناتیو اوستا  میرستانه

شتتود. این نوشتتته در های م تل  خودداری میصتتلدی ر در طول این نوشتتته و در ستترف
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وی اندازی به سبهترین والت، اشتاراتی برای درن  و اندیشته در این زمینه و شاید چشم

های واوم استتت وه ستتنت دیرین آزاد وننده و ملال آور رستتانهخستتتهرهایی از ب ته 

 اند. فنری و ن رش انتقادی را سترون ورده

 آلترناتیو  یرسانه
تر یشان ما را به دروی وانیهایهای آلترناتیو و ویژگین اهی به روند پیدایش رسانه

 وند. ای نزدیه میهای وانیی این سبه از فیالیت رسانهها و واستیاز ظرفیت

 زمینهپیش

جا، نای نیست. در ایهای آلترناتیو امر تازهرسانه یموضوع و ضرورت توجه به مسئله

د. با این شوها سهیم بوده، اشاره میدی وه ن ارنده در تنظیم یا نوشتن آنبه برخی از موار

های بستتیار مفیدی از ستتوی دی ر فیالانا ها یا ب نوه در همین دوره، مطمئنا  ایدهوید أت

 ینشریه»با انتشار پیشنهاد  1731ایا اجتماعی و ستیاستی مطرش شده است. در سال رستانه

[، بر 3«]آلترناتیو یرسانه»با  1711[ و ستپ  در سال 6«]مشتترو چ:  ولیات یه طرش

ازن ری های پیشرو و چ: بایستی تلاشی برای بشده بود وه از سوی رسانهوید أتاین ننته 

 ینشریه یها صورت گیرد. در دو بررسی موردی، دربارهای عمومی آندر سیاست رسانه

[ دو نمونه از 3( ]1733)استتفند  «نقد»اینترنتی  ی[ و صتتف ه1( ]1735)تابستتتان  «آرش»

های های اخیر در پاسخ به چالشای )آرش  چاپی و نقد اینترنتی( در سالهای رسانهتلاش

 های مستقل و آلترناتیو مورد بررسی نرار گرفت.  رسانه

دد. با ظهور گرای بازهم دورتر برمیهای آلترناتیو، به گذشتهتولدا رسانه ،با وجود این

شصت میلادی، سیستم واوم توانست  یید اجتماعی و اعتراضتی در دهههای وستجنبش

های بستیار، مهار امور ستیاسی جامیه را دوباره به دست ب یرد. هر رغم عقب نشتینیعلی

ویژه نسل جوان در همان اوان آغاز شده بود به، یانیاروپاچند، بیداری سیاسی و اجتماعی 

از جنبش ضتتدجن  ویتنام تا جنبش وقو   های م تل  اعتراضتتیو در ادامه به جنبش
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لمان، گیری اپوزیسیون خارج از پارمدنی و یا دانشتجویی، به شنوفایی رسیده بود؛ شنل

آید. این فرایند با تولد شتتصتتت و هفتاد میلادی به شتتمار می هایدستتتاورد مبارزات دهه

ین بتتا چن»در وشتتتورهتتای مت تتل  اروپتتای غربی و امرینتتا همراه بود. « چتت:ا نتو»

های آلترناتیو به وجود آمدند. واونشی وه با هفتاد، رستانه یهایی از آغاز دههزمینهپیش

آوردهای فرهن ی، ومانی از دستتتترن یناپوزیستتتیون خارج پارلمانی آغاز شتتتده بود، 

رستتانی به فیالین، هواداران و اطلاعاجتماعی و ستتیاستتی را با خود به همراه آورد... برای 

های نوین در بندیگروهوه موضتتتوعات  گتان دی ر، و نیز به دلیل اینچنین خواننتدهم

به  «انتشتتتارات از پایین»یافت، انبوهی از های واوم ناوافی و یا نانص انینا  میرستتانه

 [ 3«]وجود آمد وه نشریات آلترناتیو نیز نامیده شدند.

دچار  هاها گذشتتتته و نوع گزینش انستتتاناینته چنتدین دهته از تولتدا این رستتتانه

های های نوین افقتوجهی شتتده استتت. گذشتتته از آن، ظهور رستتانهنابلهای دگرگونی

های آلترناتیو گشوده است.  در چنین وضییتی است وه فقدانا رسانه دی ری برای رستانه

 شود. روشنی نمایان میبههای اجتماعی و طبقاتی باشند، هایی وه صدای جنبشیا رسانه

 زویژگی ها و نقاط ستی
رازونشیب سو با فهمهایشان، های آلترناتیو و نیز فرازونشیبگیری اولیه رستانهشتنل

را  ها روند گسترش خودها، بر بستر آنای استت وه رسانههای طبقاتی و اجتماعیجنبش

های زمان پاست ی هستتند به نارضتایتی از ستیستتم و م توای رسانههمونند و استتوار می

گویی به و آلترناتیو در این راستا رسالت تبیین وضییت و پاسخ های پیشتروواوم. رستانه

بها دادن به ومواری و ومتوجهی، بی یگیرند. در ستتتایههتا را بته عهتده میدشتتتواری

گریا های اخیر، هجوم و ستتتلطههای پیشتتترو در ستتتالوظای  و نقش رستتتانه گونهاین

به بار نشتتستتته استتت. های دستتت راستتتی، نژادپرستتت و فاشتتیستتت در ستتطح جهان بدیل

یرد ماند وه از ستوی چ: پاسخ ب عنوان امری عینی، منتظر نمیبهنارضتایتی از ستیستتم، 

ن گشتا، میدان چنیراهپیشترو و های بدیلبلنه در صتورت نبودا پاست ی روشتن از جانبا 
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 یارهشتتود. از نها و نژادپرستتتان تبدیل میستتربازگیری فاشتتیستتت یای به عرصتتهمبارزه

ی های دستتت راستتتپنبهپهلوانظاهرا  ظفرمندانه  یواروپا تا خاورمیانه و ایران، ریهامرینا 

 یدر زمینه همنشینی نیروهای پیشرو، های اخیر، فرجامی ناخواستته است از عقبدر دهه

 ای. سازماندهی و هم در زمینه رسانه

 ود همراه دارند.هایی ی انه را با خها و ایدههای آلترناتیو، ویژگینشتتتریات و رستتتانه

ها و فیلم و های جدیدا تولید، تلاش دارند وه نشریات، وتاببرای نمونه از طریق تننیه

جیتالی، های اینترنتی و دیهای رستتانهتری تهیه ونند. با توجه به پیشتترفتمستتتندات ارزان

به  یدستتترستت یدهند و هزینههمناران رستتانه انجام می یتولید م توا را با وار داوطلبانه

 هایهای سازمانی رسانهرستانند. موضتوعات، اهداف و شتنلمیها را تقریبا  به صتفر آن

وین را های نآلترناتیو چندگانه و غیرمتمروز استت. این امر هر چند از سویی تنوع و ایده

وه برای برجستتتته وردن یه یا چند را آورد، از ستتتوی دی ر اما تمروزی بته همراه می

 دهند. طح اجتماع و سراسری لازم است از دست میموضوع مروزی در س

وان تهای واوم را چنین میهای آلترناتیو با رستتتانههتا و تمایز رستتتانهبرخی ویژگی

 [ 3بندی ورد]دسته

واوم نرار دارد  تفاوت در  یآلترناتیو در مقابله با رستتانه یرستتانه .1

 ن اریدهیا روند تولید، انتشتتار و روزنامههای انتصتتادی، ستتازمانم توا، پایه

ید آن از توز یبیان مطبوعاتی و ن وه یمستقل و متنی به خود، همچنین شیوه

رسمی و واوم متمایز است. اهداف بالنسبه روشن طبقاتی و اجتماعی  یرسانه

واوم وه  یمقابل رستتانه یشتتود؛ در نقطهه دیده میدر تولید م توای رستتان

 وند. خود را در نقش دانای ول و ماورای طبقات اجتماعی میرفی می

ی های نوین اجتماعی، مرزبندتفاوت م توا  پیوند م توایی با جنبش .1

چنین تفاوت در موضتتتوعات و همهای واوم، دهی رستتتانهگزارشبتا روش 

 ر آنست.  ترویب عمومی مطالب، شاخص دی 
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آلترناتیو عبارت است از روینرد  یهای وار و تولید در رسانهروش .7

مراتبی مستتتطح. روش ستتتلستتتلهدهی افقی یا ودانل جمیی به روابط ستتتازمان

 «وارایی»گیری جمیی بوده و شتتتو ا وتارا خلتانتانته و داوطلبتانته بر تصتتتمیم

م توا در ستتازی آمادهبوریوایی اولویت دارد. شتتنل متفاوت  یستتودجویانه

 بینی و آشنار است. پیشبیرونی آن، نابل  یدرون مجموعه همناران و ارائه

درگیر  یای یتا آماتور  روند وار و نتایجی وه برای مجموعهورفته .4

ها «ایورفه»تر است. از فیالین آماتور به جای رسانه مهم« تولید»در وار دارد از 

های آلترناتیو با از رستتتانتهشتتتود. این امر در برخی در رستتتانته استتتتقبتال می

ای، در ونار آماتور، ترویب بستیار موفق و پیشرویی وارگیری عناصتر ورفهبه

تا  1333های ، آلمان، در ستتالtaz یدارد )نمونهاش عرضتته میرا به م اطبین

1311.) 

ن اری مستتتتقل در مقابله و طردا یورنالیستتتم مبتذل مدعیا روزنتامه .5

سازی و  اه نقادانه به مییارهای گزینش خبر، مفهومطبقاتی، ن یماوراطرفیا بی

های واوم، ازجمله م تصتات یورنالیستتم مستقل و های رایج در رستانهفرمت

 آلترناتیو است.  

مستتتتقل هستتتتند. « بازار»ها از انتصتتتادی  این رستتتانته یدر زمینته .6

 ا  رود. یا اساسهای واوم به شتمار میشتان غیرتجاری و مقابله با رستانهاهداف

هایی را منتشتتر شتتده آگهیونترلگیرند و یا به صتتورت م دود و آگهی نمی

وننتد وته عمتدتتا  با م توای وار و فیالیت آلترناتیو هماهن ی دارند. برای می

های های فرهن ی یا فیالیتنمونته در مواردی آگهی انتشتتتار وتتاب یتا برنامه

های ند هزینهشود وه بتوانپذیرفته می «آگهی»عنوان بهولنتیو نزدیه به رسانه 

ونند. در عین وال در برخی مین أتجتاری رستتتانته را تا ودودی از این طریق 
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های های فرهن ی یا فیالیتموارد با وجود نشتتتر آگهی انتشتتتار وتاب یا برنامه

 ونند. گونه پولی در مقابل دریافت نمیولنتیو هیچ

 هایبرخلاف رسانهنش ااطبم اندرواران رسانه و دست ینوع رابطه .3

ستتتویه را درهم یهالامنان دوستتتویه بوده و مرز ستتتنتی ارتبا  وتیستتتنتی، 

هتای اخیر بتا پیشتتترفت امنانات اینترنتی و شتتتننتد. این ویژگی در ستتتالمی

شتتدت و ندرت تقلید شتتده و برتری بههای واوم افزاری از ستتوی رستتانهنرم

 ش داده است. های آلترناتیو در این زمینه را واهرسانه

فروشتتی، امنانات شتت صتتی و یا تهواری از طریق ادامههای هزینه .1

 شود.های مالی برآورده میومه

ه های شتتبیه ببندیها و انتشتتارات وزبی و یا گروهمرزبندی با رستتانه .3

ای مستتتقل استتت وه چندین نیستتت. رستتانه« ارگان»آلترناتیو،  یوزب  رستتانه

توانند با آن همناری داشتتته باشتتند، رد نیز میهستتته، گروه، وزب یا افراد منف

افلا ها و م آن وه ویژگی مستتتتقل و انتقادی خود را وتی نستتتبت به گروهبی

 همنارش از دست بدهد. 

از  یآلترناتیو استتتت، ین یرستتتانه یهمزمتان وته استتتتقلتال پتایه .11

ن ایگوناگون استتتت.  یهاهینظر یامنان تلان دیآن تمه یولید یوتاروردهتا

و  های نظریاجتماعی با تفاوت یها و نیروهای پایهها پیوندگاها جنبشرستتتانه

پردازند. با هم به گفت و و همناری می نقد و انناع یهیسادر سیاسی هستند وه 

نظراتا میین  «ارگانی وه مروج و مبلغ» یستتتویتهیتهروینرد تته خطی و 

ه ب یو ستتیاستت ینظر یهااز تفاوت ای استتت و عملا استتت؛ فاند چنین توانایی

انی، ارگ ینظرانهخطی و تن ته. روینرد وندیم صتتتورت منانینی پرهیز
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دهد وه در آن، ای را شتاب میهای رسانهوروت به سمت شنل گیری وباب

های ووچه با م اطبینی ازنبل موافق، تنها پژواو نظرات خودشتتتان را جمد

 شنوند.بینند و میمی

ی از تیری  ول ی ات بالا و تمام تلاشتتتی وه برای ارائهرغم توضتتتیعلیبا این وال، 

شتتود، در هر دوره با توجه به تیییرات و دستتتاوردهای مبارزه، این آلترناتیو می یرستتانه

 شود. تیری  نیز تنامل یافته، یا دگرگون می

 

 رسانه و سازماندهی
ری وارگیهای ستتتازماندهی با چ ون ی دستتتترستتتی و به پیوندی روشهم تنیه بر

های نقش مهمی برای دریافت اهمیتا وضتتتورا نویا رستتتانههای ارتباطی، زیرستتتاختت

وند چه این یادداشتتتت برآن تمروز میآن[ 5های واوم دارد.]آلترناتیو در مقابل رستتانه

های ارتباطی آنهاست وه در عین وال ناظر بر زیرساخت ،هاپرداختن به وضتییت رستانه

 دهد. آن به دست می یبَرَندهپیشهای سیستمبازتابی از چ ون ی 

 وی: سیستم بازتابی از ساختار ارتباطی-قانون کان

ای توان با تفستتیری فیزینی وستتیلهعلوم ارتباطات، رستتانه را می دانشتت اهیدر متون 

های النترومیناطیستی(، یا با تفستیری سمیوتینی برای تصتور و ادراو )نظیر هوا، میدان

ها )نظیر زبان، صتتداها، اشتتارات و...( و یا با تفستتیری توستتط نشتتانه ای برای تفهیموستتیله

ن و یا هتای چاپی، رادیو، تلویزیوای برای تنثیر و توزید )نظیر رستتتانتهتننینی وستتتیلته

وند دیجیتالی...( تیری  ورد. چهارمین تیری ، رسانه را از منظری اجتماعی تیری  می

در  یو نهاد یاهیرو اندازیچشتتتم یرو نیاز ااجتماعی استتتت،  وه شتتتنلی از ارتبا 

استتت وه در مطالیات  یزیهمان چ میمولا  این تفستتیر چهارم، .ردیگیها در نظر مرستتانه

 یاجتماع یهاجنبه بر رایز شود،به آن مبذول میتوجه  نیشتتریعلوم ارتباطات ب یاجتماع
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شود، تر برجسته می[ آنچه در ن اهی برخاسته از علوم ارتباطات وم1.]دارد دیوارستانه ت

های تمها و ستیسدر پدیده «عنوان نوعی از ارتبا  اجتماعیبهرستانه »پیامدا در نظر گرفتن 

 یاستت. دیدن این پیوند میان ستیستم با رسانه در ووزه «ارتبا  اجتماعی»پیوستته به این 

 دی ری از علم به دلایلی دی ر مورد توجه نرار گرفت. 

ای توسط در مقاله 1361با زیرساخت ارتباطی، در آوریل پیوندی ستیستتم هم یایده

عنوان هبوی فیزیندان، ریاضتیدان و مت صص وامپیوتر مطرش شد وه بیدها -ملوین وان

نیوند )در ایم یرا طراو ستمیس هیوه  یهر سازمان»شتناخته شتد   1«وی-نانون وان»

تار آن وند وه ساخیم دیتول یناچار طروبه( یاطلاعات یهاستتمیست تربه مینای وستید جا

اش طراوی سیستم [ او در آغاز مقاله1]«.سازمان است یاز ساختار ارتباط ی ]یا بازتابی[وپ

 هی ش،متنوع یاجزامجموعا وه از را  یفنر تیآن نوع فیال»دهد  را چنین توضتتیح می

 جادیا مش ص برای تیچه فیال ؛دینام ستمیس هی یتوان طراویم آوردبه وجود میول 

به  ییگواسخپ یبرا پیشنهادی دهی بهشنلباشد، چه  نظامی بزرگ ستمیست هی تیاری 

 ستتتاننی یادیتا ود ز طور عمومبه، وامپیوتر یستتتینوبرنامه او ی، یچالش اجتماع هی

 [ 1«].هستند

 ها وها، یا ومیتههای اجتماعی مثل اوزاب، سازمانوارهها و انداموال اگر به ستیستم

 یادهشود به زبان سعلوم وامپیوتر را می ین اه ونیم؛ این نانون سترد در عرصه هاهستته

ند، آورهایی وه یه ستتیستتتم را به وجود میوارهها یا اندامبشتتری بیان ورد وه ستتازمان

 دهند. بایستتی توجه داشت وه تفسیرهایشتان را بازتاب میناچار ستاختارهای ارتباطیبه

خطی نابل تهها به صتتتورت زمینه یود دارد وه الزاما  در همهم تلفی از این نتانون وج

                                                      

  وی فیزیندان، ریاضتتیدان-ملوین وان  Conway's law  (Melvin Conway)وی -نانون وان 1

 Case Western وستتتترن رزرو  یو، در دانشتتت تتاه 1361و مت صتتتص وتتامپیوتر. او در ستتتال 

Reserve University  یهاستمیست یبرا هامجموعه یمدل نظر»تز دوترای ریاضتی خود را با عنوان 

 نوشت. « یمنطق
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یم آلترناتیو این است وه توجه داشته باش یمهم در ب ن رستانه یگستترش نیستت. ننته

های آلترناتیو به صتورت لاینفنی با سطح، ویفیت و نوع وه وضتور و اررگذاری رستانه

ی توان ستتنجید و بررستتدی ری نمیدهی آلترناتیو پیوند دارد. ینی را بدون آن ستتازمان

 ورد. 

 «؟چه باید کرد»ویکمی به بیستنگاه قرن 

 وی در علوم-علوم ارتباطات و همین طور به نانون وان دانشتتت اهیدر بتالا به متون 

به ، «با میزی سرد و نلبی گرم»وامپیوتر و تئوری ارتباطات ارجاع شتد تا در آغاز ب ن، 

دور است وه وسی را از نلم بهموضتوع ن اه شتود. با این وال، از صدانت و دنت علمی 

ی سراسری، واربست عملی و ترویبی فشرده از تئور ینشتریه یوه با طرش ایدهندازیم بی

نین ، ل هاسالآن های ن ست نرن بیستم نشان داد و ت قق ب شید. در ها را در سالرستانه

 یستتیاستتت و اجتماع در چند مقاله یرستتانه و تشتتنیلات در عرصتته پیوندیهم یدرباره

ه چون ارشمید  ونویسد. او همنظراتش را می «؟چه باید ورد» یویژه رستالهبهووتاه و 

نیلات و اهمیت تش «!ورد خواهم بلند جا از را نیزم د،یبده من به ییاتنانقطه»گفته بود  

ود  تزاریسم دریافته ب یفئودالی و زیر ستیطره یروستیه« تنان دادن»ستازماندهی را برای 

او از ضتترورت تشتتنیلات به « !داد خواهم تنان را روستتیه دهید، تشتتنیلات یه من به»

رستتد؛ به من یه رستتانه دهید، من تشتتنیلات را وول آن ستتازمان ضتترورت رستتانه می

را  نیلاتبرای آفرینش و دوام تشتتت« آغازین فیالیت ینقطه»خواهم داد! به همین جهت، 

بدون آن هرگونه »...بیند وه می« ستتیاستتی ستتراستتری یبه وجود آوردن یه روزنامه»

 [ 7«]ترویج و تبلیغ ناممنن است یجانبههمهاصولی و  مندانظامپیشبرد 

 دارد   سراسری واربردهای چند جانبه یبرای لنین، نشریه

راونده درون های پتنیدن تلاشدرهمپردازی سیاسی، با تنیه بر غلبه بر ضی  نظریه -

 سراسری، ییه نشریه
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انتقال تجربیات فیالین م لی به سایر عدمانداز م دود و م لی وه از غلبه بر چشتم -

 گیرد،ها سرچشمه میمناطق و ب ش

 واری،های پنهانت انتقال تجربیات مبارزه علیه پلی  و ضرورت

بر، تجربه، آموزش، افشتتتای وضتتتد بارور وردن جنبش پرولتری از طریق انتقال خ -

 و...  سامان انتصادی و سیاسینابه

 بیداری جنبش عمومی و تمام مردم،  -

 ای به یه جنبش سراسریم لی و منطقه یهای پراوندهو سترانجام تبدیل جنبش -

ارزاتی ای وه چنین مبها و تجربیات از وانال رستتانهها، جنبشاز طریق پیوند دادن فیالیت

 توان موارد پراهمیت دی ری نیز افزود. تند. به این ننات میم میرا دره

 یدهی یه نشریهها، او بر ضرورت شنلاین نیازها و ضرورت یبرای پاسخ به همه

شان زهمبارگذارد. تریبونی وه برای وارگران و تمامی مردم است تا ستراستری دست می

دهنده، روزنامه را نه فقط مروج و آگاهی تر دنبال ونند. او،را با پژواوی ی انه، گستتتترده

ه ستتراستتری و ینقش نشتتریه یداند. توضتتیح لنین دربارهده جمیی نیز میبلنه ستتازمان

عنوان زیرساخت ارتباطی و هماهن ی بههمچنین دروش را از نقش رستانه در تشتنیلات 

چه وه به ]موضتتتوع[ آخری آن»دهد، چنین استتتت  بین نیروهتای ستتتازمتان نشتتتان می

بستتت مقایستته ورد، وه در اطراف چوبتوان با یه گردد، ]نقش ستتازمانده را[ میبرمی

دهد، ستتاختمان را نشتتان می یشتتود؛ نقشتتهیه ستتاختمان در وال ستتاخته شتتدن بنا می

وند، به آنان ومه ته وارگران ستتتاختمان را آستتتان میتتهوآمتد و چرخش رفتت

شتتان را یافته دستتتاوردهای مشتتتروانستتازموند، تا تقستتیم وار ونند و از طریق وار می

 [7«]ببینند.

ی با جزئیات بیشتری بازگوی «؟چه باید ورد»نقش ستازمانده رستانه از ستوی لنین در 

ستتراستتری، به خودی خود، گامی برای  یاندازی نشتتریهراهشتتود. از نظر او، صتترف می

ا دنتی بدهی سازمان مست نمی است وه اعضایش با وار منظم به ووادث سیاسی شتنل
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های مناستتب برخورد ویژه توجه دارند و با ارزیابی درستتت از اهمیت این ووادث، روش

م این، فیالیت منظ آورد. علاوه برنیروها را فراهم میرر ؤمها و فیالیت پیشتتتاهنت  به آن

ای از نیروها را برای فیالیتی مداوم و منظم در ستتازی و انتشتتار نشتتریه، شتتبنهآمادهبرای 

دهد یای را شنل مبندیدهد. این شبنه، در واند آن است وانیندی ر نرار می ارتبا  با

ای از بنهای بر شوه یه وزب برای پیشتبرد جنبشی سراسری بدان نیاز دارد. چنین سازه

افی جدی و یاعضا تنیه دارد وه نادرند تشنیلاتی بزرگ، پهناور و چندجانبه، به اندازه

 ط به پیش ببرند.ترین شرایو چابه را در س ت

 برخی از نمودها و روندهای تجربی
شد،  ها اشارههای پیشتین به صتورت فشترده به آناینه با مقدماتی وه در سترفصتل

توان به هدف اصلی این نوشته پرداخت. از زمانا فروپاشی بلوو شر  تاونون، برخی می

د. ُافت و انداشتهنش ام اطبها و تمایلات توجهی بر وضتییت رستانهریرات نابلأتروندها 

 جایی بازهم بیشتتر سیاست به سوی راست،طبقاتی و جابه یافولا ستطح آگاهی و مبارزه

 تر به ندرت ستتیاستتی توستتطپردهمراتب ندرت ستترمایه و دستتترستتی بیستتلستتلهت نیم 

و افزوده های مستقل و آلترناتینیروهای فاشتیستی و دست راستی افراطی، بر اهمیت رسانه

مراتب سلسلهمراتب ندرتند. شنست ستلسلهای از های ندیم و جدید، ولقههاستت. رستان

مراتب ندرت در ول اجتماع گره خورده استتت و ستتلستتلهها با گستتستتت ندرت رستتانه

با  های واوم در نیا طبقاتی، میزان اررگذاری رسانه یتناستبا رشتد آگاهی و مبارزهبه

یابند. این ستت ن بدان مینا نیستتت وه می های خود راهای آلترناتیو، فرازونشتتیبرستتانه

 آلترناتیو علت و یعمومی و نقش رستتتانه یطبقاتی در عرصتتته یارتبتا  متابین مبارزه

 یهای مبارزهخطی استتتت. بلنته ندرت یا ضتتتی  در هریه از پهنهتتهمیلولی و یتا 

رت ا ندها رای(، وارآیی و میدان عمل سایر پهنهطبقاتی و اجتماعی )ازجمله نبرد رستانه

 واهد. ب شد و یا از توان آن میمی
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مبارزات طبقاتی و اجتماعی، به تشتتدیدا روندا  ینشتتینی در عرصتتهعقبشتتنستتت و 

 شان دامن زده وهایان صتار بیش از پیش منابد خبر و اطلاعات توستط واومان و رسانه

ای توسط هسازی فضای رسان«دمنراتیزه»اخیر نشان داد وه اتوپیای  یچند ستاله یتجربه

. روند شتنستن این اتوپیا توسط آمار و ارنام نبودهای اجتماعی نوین توهمی بیش رستانه

شود. در ادامه، ن ست به بررسی مییید أت، ودانل در آلمان و سوئی  نیز خرأمتهای سال

ها هرسانن ام اطبو تمایلات  هاگرایششتود، ستپ  ونونی پرداخته می یروندهای دوره

های اخیر بازبینی در دو وشتتتور آلمان و ستتتوئی  )با اشتتتاراتی به مورد ایران( در ستتتال

 شوند. می

 و پایان جنگ سرد رقومی سپهر
، ایفرهن  شفاهی نبیله هایعصربه بیان مارشال مه لوهان، بشر از آغاز تاونون، از 

ن، با مه لوها گذر ورده استتت.  گرچه النتریستتتهو  فرهن  چاپی، فرهن  نوشتتتاری

ارتباطات اشتتتاره ورد،  یجدیدی در عرصتتته یبه ظهور پدیده« جهانی یدهنده»طرش 

 یشتتصتتت تا اواخر دهه یجوانب این تیییرات برای او روشتتن نبود. از دهه یولی همه

شتتود. با اختراع نستتل ستتوم وامپیوترها، هشتتتاد میلادی گذار به ستتپهر رنومی آغاز می

صتناید ینتیه و فضتایی، شتاب رشد تننولویی و اطلاعات هر دم های بزرگ در جهش

ها، بیشتتتر به وضییت وال انداز رستانهچشتمونونی از  یچه در دورهآنشتد. تر میفزون

علوم ارتباطات بیشتر با  یونونی استت وه در عرصته یدوره-اشتاره دارد، شتناخت گاه

د. مهم شوو ارتباطات شناخته می یا عصر اطلاعات «سپهر رنومی»عناوین م تل  ازجمله 

 یدوره-زمانیا ستتتپهر رنومی، با برش زمانیا گاه یاستتتت وه توجه داشتتتته باشتتتیم دوره

 [   11پوشانی دارند. ]ن.و. جهانی ونونی، هم-تاری ی

پردازان ندم در راه توضتتتیح م تصتتتاتا پ  از مه لوهان، طی  وستتتییی از نظریه

ارل و .شتتوده چند فرضتتیه در این زمینه اشتتاره میگذاشتتتند. برای نمونه ب« عصتتر جدید»
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ها فقط والاهای در آینده، انسان»را میرفی ورد  « اطلاعاتی یجامیه» 1366اشتاین باخ در 

ها مادی بیشتر و انریی بیشتر در اختیار ن واهند داشت، بلنه بیش از همه اطلاعات ]به آن

ها هنوز نابل ردهای آن بر انستتانمطلد، م یطی استتت وه وارو یشتتود[. جامیهداده می

 [ 13«]بررسی نیست...

ن، از آن جمله ویریلیو اپردازهای وستتییی از جانب ستتایر نظریهدر همین زمینه ب ن

( و... ارائه شتده استت. ویریلیو سرعت گردش )دَوَران( اطلاعات را 1331(، بولز )1313)

فراتر از آن استت وه در چارچوب ب ن  ی[ گستتره3نامد.]وننده میعنوان متییر تییینبه

ن مهم، اما این است وه  در ای یونونی بتوان به تمام جوانب آن پرداخت. ننته ینوشتته

نود میلادی آغاز شتتده و تاونون در آن نرار داریم، اطلاعات،  یجدید وه از دهه یدوره

طبی با ناند. جهان دوتننولویی و مدیریت به نقا  ولیدی انتصتتتاد میاصتتتر تبدیل شتتتده

ی جهانی به سروردگ یفروپاشتی شتوروی و بلوو شتر  به پایان رسیده است و سرمایه

جهان استتت. این  یدارانهامرینایی در مستتیر شتتنل دادن نظم نوین ستترمایه یستترمایه

 ی[ در دهه3داری دارد.]سازی سرمایهها، ستمت و سوی نزدینی با روند جهانیچرخش

ه جهان نطبی بتهتری از تیییر توازن نوا از جهان نویم یعلانرن ونونی، گرایش و  مدو

 [11شود وه هنوز به یه روند با ربات تبدیل نشده است.]چندنطبی دیده می

ها و کاهش گوناگونی رسانهشدن انحصاریشدن و روند جهانی

 محتوایی 
ها و نظام ارزشتتتی )و وذف ستتتازی فرهن ستتتازی ستتترمایه، نیاز به جهانیجهانی

های وهن از های نوین و وهن دارد. ادغام رستتتانههای ناهم ن( از طریق رستتتانهفرهن 

ی، تلویزیون-های رادیوطریق تولید هم ن و ان صتتاری ستتینمایی، ان صتتارات و شتتبنه

ای زیادی هانتشارات پرتیرای توسط ان صارات بزرگ، در فازهای پیشین به ب ش ینبضه

مدد دنیای اینترنت بههای نوین وه رستتتانهاز اهتداف خود رستتتیتده بود. در فتاز جدید، 

ها را ای خود را دارنتد، در نقش خدای ان جدید برای نستتتل جوان، آنویژگی م تاوره
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های ووچه و ونند و در زنجیرهخود را مسخ و مدهوش مین ام اطبدهند، پرورش می

، هنوز ترنتای، در ایندهند. تیییر شنل و امنانات رسانهبه هم پیوند می« مجازی»بزرگ 

شتتتتاب بستتتیار دارد و هر از چندگاهی با اشتتتنال ارتباطی جدیدی در اینترنت به جذب 

 پردازند.م اطبین انبوه می

داری، روند های دی ر ستترمایهستتو با گستتترش روند رشتتد ان صتتارات در ووزههم

های واوم نشان از افزایش بیش از پیش نقش رسانه 11آغازین نرن  یتجربی در دو دهه

گر از [ با تضتتیی  ستتاختارهای ومایت4های مستتتقل و آلترناتیو دارد.]ر برابر رستتانهد

های مستقل و آلترناتیو، فیالیت بسیاری از صف ات اینترنتی، نشریات ووچه و... رستانه

 های واوم واهش جدیهای اررگذار به نسبت رسانهمتون  شتده و یا سهم نسبی رسانه

 یافته است. 

به  ایهای فارسی زبان نیز دیده می شود. ان صارات رسانهرستانه یپهنهاین روند در 

و هم از ستتتوی  «استتلامی جمهوری»های وابستتتته به زبان فارستتی، هم از ستتوی رستتانه

ند. هستتتتن ام اطبجذب برای های اروپایی، امرینایی، عربی و استتترائیل در تلاش دولت

 یونندهتنظیمدهی چندلایه و پیچیده وه ردا منابد اصلی مالی و های ولان، سازمانبودجه

 یهای برجستتتتههتا تا ود امنان نامیلوم بماند، از ویژگیستتتیتاستتتت و م توای برنتامته

 وینم است.  بیستدوم و )اینه( سوم نرن  یهای دههرسانه

 اتوپیای رسانه های اجتماعی
برهم خورد. اینته بستتتیاری از بتا ظهور اینترنتت، متدل متیتارف ارتبتاطی پیشتتتین 

 زمان دیداری، گفتاری وهای اینترنتی، نادرند ارتباطات همهتای ارتبتاطی در برنامهروش

دهی ونند. این تیییرات در را ستتازمان 7و یا ناهمزمان 1زمانیخیر أتیا با یه   1نوشتتتاری

                                                      

1 Facebook, Skype, Zoom, Paltalk, Chat 

1 Twitter 
7 E-Mail 



 ویکمی سوم قرن بیستی آلترناتیو در دههرسانه 06 
 

 نشتت رانو تر و انتقال پیام میانوستتیدن ام اطبمراول ن ستتتین خود، امید به دستتترستتی 

توجه و میناداری نابلهای اخیر، به صتتتورت با این وال در ستتتال .م تل  را بران ی ت

 یابد.های اجتماعی اصلی و نیز تبادل دیجیتالی افزایش میونترل و م دود وردن رسانه

ادنا وستتتو دستتتمتهای جستتتتجو، برای ونترل و برای مثتال تیییر منطق و ال وریتم

ها میینی از اطلتاعات استتتت. خطر تیییر منطقا ال وریتم یوتاربران بته ستتتمتت دستتتتته

وینم، برای رستتاندن گزینشتتی اخبار و م توا به بیستتتدوم نرن  یخصتتود در دههبه

بوو، گوگل و... وضتتتور یه ستتتانستتتور فرادولتی و برمبنای فی در توییتر، ن ام اطب

ل، چ: منابد مستقها را آشنارتر ورد. و مدیریت اصلی رسانهن امالنمالنیت ان صاری 

شوند. با ت میس تی یافبهگیرد، گوگل به وار می هایی وه مثلا و دگراندیش با ال وریتم

به  جوگر گوگلواین وال، این شتروت هیچ توضتیح مش صی برای منطق موتور جست

 وند. جهان بیرون از شروتش ارائه نمی

ناوش، وذف و یا به های اجتماعی بزرگ، در وجه اصلی و خطررفتار وذفیا رستانه

 واوم یها و افرادی است وه با مییارهای رسانهواشتیه راندن نظرات و م تواهای گروه

ه با واند در مقابلبهچ:،  یپردازند. اگر نوعی از اندیشتتتهو ستتتیستتتتم واوم به مقابله می

د. شوستانستور جهانی آشنار می یگاه چهرهداری و ستیستتم واوم برخیزد، آنسترمایه

اعی، های ارتجلین  در مورد دولتهای ارزشمند وینیتلخ و س ت افشاگری یتجربه

خصتود اسناد دولت امرینا نشان داد وه در چه زمان ووتاهی تمام ساروارهایی وه در به

ی ونندگان خارج شدند. ساروارهایمراجیهاینترنت این اخبار را منتشر وردند، از دسترسی 

دولت امرینا و ناتو نرار داشتند، از طریق بلووه وردن وه در وشورهای خارج از ونترل 

DNS  های اصتلی )سرورهای اصلی وه نام و آدر  صف ات اینترنتی را نابل دسترسی

برای مردم ساون وشورهای اروپای غربی و امرینا غیرنابل دسترسی شد.  ونند( عملا می

های «ترشتتننفیل»ران، بایستتتی این استتاونشتتبیه  در اروپا و امرینا، اوتمالا ن استتاونالبته، 

 وردند!بینی میپیشمناسب را در جایی برای خودشان 
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های به بهانه لین گذار وینیبنیانتنهایی وفایت ننرد؛ جولیان آستتانژ بهستتانستتور، 

م تل  ت تت تیقیتب نرار گرفتت و نهتایتتا  بته زنتدان دولتت ان لی  افتاد. بنابراین، از 

ن سدا های اجتماعی برای شنستهای اینترنتی و رسانهبینانه از ظرفیت رسانهخوشبرآورد 

رواربر های پهای واوم بایستی خودداری ورد. اغلب نریب به اتفا ا برنامهان صار رسانه

در  ای رسمی و واوم هستند و نه آلترناتیویدر چنین فضایی عملا  ب شی از سیستم رسانه

 برابر آن! 

 یندهونهای نوین گرچه ندمی به جلو هستند و م اطب )دریافتستانهعلاوه براین، ر

ین پیام( تبدیل شتتتود. اما نقشتتتی وه در ا یوننده )یا تولیدونندهخطابتواند به پیام( می

ای رد و بدل ماند، پیام و م توای آن است وه در چنین چارچوب رسانهمیان ناروشن می

 شود وه م توای واوم بر ارتباطات اینترنتیمیشتود. در این زمینه این فر  تقویت می

طور مشتتت ص بتته« ]پیتتام»ونونی نیز تتتابیی از ایتتدئولویی وتتاوم و بتتازتولیتتد انبوه 

اهداف طبقات واوم را در  یهای واوم است وه رودخانهتوسط رسانه«[ ضتداطلاعات»

 [5ونند.]های اجتماعی سرازیر میرسانه« ترهای ووچهچشمه»

 عیت کنونیو وض هاگزارش

های م تلفی در این زمینه هستتت وه براستتا  تیاری  و مییارهای متفاوتی پژوهش

اند. در اغلب این ای ونونی را گزارش داده[ روندهای رستتانه15 ,14 ,17 ,11 ,11 ,4]

ر ها دشتتتود  اینترنت و تلویزیون برندگان اصتتتلی رستتتانهها، یه روند دیده میگزارش

های چاپی، صوتی و رستانهن ام اطببزرگ  یمیان سته دستتههای اخیر هستتند. در ستال

 چاپی و سپ  صوتی و نیز افزایش یتصویری، روند روشنی از واهش سهم نسبی رسانه

 یتهزیاد از دو دس یهای تصویری با فاصلهشود. رسانههای تصویری دیده مینقش رسانه

دی ر نیز  های تجربیگزارش ترین نتایج وه باانتد. اینجتا بته عمومیدی ر پیشتتتی گرفتته

است وه آمار و ارنام، وضییت اروپای  گفتنیشود. خوانی دارد، اشاره میهمسویی و هم
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ها دهد، گرچه ممنن است ایدهویژه آلمان و ستوئی  را در این زمینه نشان میبهغربی و 

 شود. شان دادهزبانان نیز نفارسیای ایران یا هایی با نیازهای و تمایلات رسانهو همسویی

 جهان صوتی و تصویری -یکم

 های صوتی و تصویری، ادامه و گسترش خواهد یافت.زمان استفاده از رسانه مجموع

ی ویدئویی از هاروزانه از رستتانه یزمان استتتفادهت مین افزایش بالای ده درصتتد میزانا 

مت رو  ریتصتتو یتر از همه، م توا. مهمستتوی وارشتتناستتان م تل  بیان شتتده استتت

سهم خود را افزایش خواهد  («متن») یو خواندن یصوت هایبا ونار زدن رسانه( «ویدیو»)

های تصویری و واهش نقش ها نشان از افزایش نقش رسانهداد. مراجیه و مصترف رسانه

آماری سوئی   هایگزارشهای نوشتاری دارد. های صتوتی و بیش از همه رستانهرستانه

های چاپی در آلمان دو روند ین زمینته همستتتویی دارنتد. رستتتانه[ در ا15[ و آلمتان ]4]

ه اند، در والی وه سهم مراجیدهند  نقش نسبی نشریات واهش داشتهمتفاوت را نشان می

 [11و خواندن وتاب هم به شنل چاپی و هم به شنل دیجیتالی افزایش یافته است.]
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 ،یاپچ یهااستفاده از رسانه یسههم نسب رییتغ - 1نمودار 

[، ۲] سیدر سوئبالا  ۴۱۴۱به  ۴۱1۲از  ،یریو تصهو یصهوت

 [11پایین آلمان ]

  هاادغام رسانه -دوم

ها به ستتتوی ادغام هرچه ایی چندرستتتانهاز اوایل نرن ونونی آشتتتنار بود وه آینده

تنیده برعهده وظایفی درهمرود. تلویزیون، رادیو و اینترنت بیش از پیش بیشتتتتر پیش می

موازی از تلویزیون و اینترنت گستتتترش بیش از پیش  یگیرنتد. برای نمونه استتتتفادهمی
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پشتتت ستترگذاشتتته و به را دوران وودوی خود  1ی(جاراستتتریمین  ) یرستتانهیابد. می

های آمازون و نت فلین  نشان ر واربران وستید در ستطح جهانی دستترسی دارد. نمونه

ح تمام های امرینایی تقریبا  در سطهای رسانهصتار تولید م توا توسط بن اهگستترش ان 

ویدئو  یدهندهارائههای اصتتتلی وشتتتورهای جهان استتتت. نمودار زیر ستتتهم شتتتروت

[ یوتیوب، نت فلین  و آمازون 15دهد.]آلمان را نشان مین ام اطباستریمین  در میان 

نند. ورا در این زمینه به سوی خود جلب مین ام اطبترین ستهم از )پرایم ویدئو( بزرگ

در آلمان، موضتتوعاتی وه برای نمونه در یوتیوب بیشتتترین علانمندان را به ستتوی خود 

، مطالب آموزشی، ومدی و سرگرمی است. با ستیقیموونند به ترتیب اهمیت  جلب می

ی و لامتها در یوتیوب  مطالب مربو  به ستتتآلمانی یومی فاصتتتله گروه دوم مورد علانه

 بهداشت، تننیه و سیاست است. 

 

 
 دئویو یدهندهارائه یاصل یهاسههم شرکت - ۴نمودار 

 [11]آلمان نامخاطب انیدر م نگیمیاستر

ای وه شتاید برای پژوهشت ران رستانه و موضوعات اجتماعی در در این نوشتته ننته

ایران نابل بررستتتی جدی باشتتتد، این استتتت وه در طی چند ونترل آماری مراجیات به 

یوتیوب در ایران، واربران ایرانی اوثرا  به ترتیب اهمیت و درصتتد مراجیه در جستتتجوی 

 اند این ولمات و موضوعات بوده

                                                      

1 streaming media 
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 ترتیب آمار چنین بوده است  ( به1111) 1731مونه ولمات پرجستجو در سال برای ن

 ت سن  

 ت سن  داغ 

 ت گلشیفته 

 ت ممه گلشیفته 

بینندگان وانال یوتیوب در ایران، بر طبق آمار رستمی در سه ماه اخیر پائیز و زمستان 

لمتتات و ( بتته ترتیتتب اهمیتتت بتته دنبتتال این و1111تتتا فوریتته  1111)از دستتتامبر  1733

 اند  موضوعات بوده

 فیلم سوپر دوبله فارسی  -

های جنستتی مشتتیول استتت )در یه وانال یوتیوب فارستتی وه به انتشتتار شتتوخی -

 وننده( میلیون مراجیه 41فیلی با بیش از  یل ظه

دازد )در پروتانال دی ر یوتیوب فارستتتی وه به بازی وامپیوتری و ستتترگرمی می -

 وننده( میلیون مراجیه 35فیلی با بیش از  یل ظه

 .«رنص»و نیز موضوع  -

یابی این تمایل شدید و مینادار بینندگان ایرانی به موضوعات جنسی ستنجش و ریشه

 های دی ر دارد.و نیز بازی و سرگرمی نیاز به پژوهش یا پژوهش

 جایی و متحرکهجابقابل یهاافزایش استفاده از رسانه -سوم

آن از سترده گ یتلفن همراه و استفاده یهادست اهرشد غیرنابل تصور و بسیار سرید 

شود. تنوع و انیطاف از روندهای مهم و مینادار این دوره م سوب می رسانهعنوان یه به

ندسی ه تصاعدشده بر روی تلفن همراه نیز به همان نسبت، رشدی با نصبهای در برنامه

 یافته است. 
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ای و چندپارگی فراز و نشههیا انحصههارال اطلاعاتی و رسههانه -چهارم

 بازار

های پیشتتتین با ای، بستتتیاری از ونستتترنعط  تاری ی و انتصتتتادینقطهچون هر هم

هتا و بیضتتتا  افول مواجته شتتتده و همچنتان در میر  افول هستتتتند؛ همزمان اما چتالش

ستتتوی چندپارگی  ها بهونند. بازار رستتتانهان صتتتارات جدید وضتتتور خود را اعلام می

ونندگان رسانه. چندپارگی بازار، در مصرفبازار و هم در میانا  یرود، هم در عرصهمی

ای چارچوب ستیستم انتصادی و اجتماعی ونونی، منجر به دمنراتیزه شدن شرایط رسانه

های ها به رسانه، روند جذب آننام اطبشتود، بلنه در ارر ناروشنی پدیدآمده برای نمی

 های مستقل وچنین رسانههمگیرد و رنبای ووچه و صتلی یا واوم شدت میرستمی، ا

 دهند. آلترناتیو، بیش از پیش نقش خود را برای رساندن پیام و صدای دی ر از دست می

 تلویزیون همچنان وسیله سرگرمی خواهد بود -پنجم

 یسرگرم برایامهم  ایاستت و خواهد ماند. رستانه یاجتماع یرستانه هی ونیزیتلو

در برای این گروه سنی،  .ستتبه بالا ستال 41 افراد یبراویژه بهو  یستن یهاگروه یهمه

 یروزمره یخود را در زندگ  اهیهنوز جا استتتت و یستتترگرم یوستتتیله نیترواند مهم

ستتتال، پ  از  73تا  15های ستتتنی برای گروه .وفظ ورده استتتت شونندگانمصتتترف

این نسمت از پژوهش در وشورهای اروپایی، با  نه است.ترین رسااینترنت، تلویزیون مهم

سویی دارد. ای و تلویزیونی در ایران همهای ماهوارههای آماری در مورد رستانهستنجش

ونند، هایی وه فیلم، ستریال و یا موسیقی پ ش میبینندگان به شتبنه یبرای نمونه علانه

مهم  نبینندگان تلویزیو یو رسوم هنوز برا زبان آشتنار استت. رسمفارستیدر بینندگان 

ای برای سرگرمی خانواده و یا دوستان در م یط خانه ؛ برای آنان این رستانه وسیلهاستت

یش از پ شتتتتریب یو ت رو، وت یریپذانیطاف شیافزا بااونون  رود وتهبته شتتتمتار می

  .م بوبیت یافته است
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های سههنی، تلویزیون را گروه یهمه تقریباً - 3نمودار 

 آماری سوئیس( ی[ )جامعه۲دانند.]میسرگرمی  یوسیله

 ی غنی: تفاول خرمُهره و دُرّمحتوا -ششم

ترین وند. این ننته ینی از امیدب شچنان راه خود را باز میبیان و م توای غنی، هم

زیباشتتناسانه در ها مستمویت رغم ستالعلیهای آماری استت وه م اطب نتایج ستنجش

های واوم، به صورت آشناری به تولیداتی وه م توا و شنل تولید م توا توستط رسانه

توسط  ایونند. تولید چنین م صتولات رستتانهای دارند، توجه میبیان مستت نم و ورفه

از درون »زنند وه های آلترناتیو و مستتقل، آن ل ظات استثنائی و طلایی را رنم میرستانه

م سینما را افرادی ه یسهل و ممتند در زمینه ینمونه «...گل صتبح شتنوفدیمشتب تار، 

ها بیش از دو آورند. در برخی نظرسنجیچون ون لوچ و یا یان لوو گدار به وجود می

 [ 4ها دارند.]تری را از رسانهسوم افراد، انتظار م توای غنی
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 رادیو، چیزی بیش از موسیقی -هفتم

های علمی، برای نوجویی ییویراد توانتد موفق باشتتتد وهنی می، زمتاامروز یویراد

 مجریبه  ازیخوب ن یوی. رادجذاب باشتتد ییم توا در خدمتو  فرهن ی و یا ستتیاستتی

به بالا بیش از گروه  41های ستتنی گروهدارد.  یقیموستت نیب هایگزارش، اخبار و خوب

دهند. خدمات موستتتیقی ستتتال به رادیو و م توای آن علانه نشتتتان می 73تا  15ستتتنی 

علاوه  .رندیرا ب  ویراد یتوانند جاینم زین ندهیندارند و در آ ویراد یبرا یخطراستریمی، 

جدیدتر نظیر طلبند. امنانات چنتان موزیته روز را شتتتنونتدگتان از رادیو میهمبراین، 

زایش پذیری این رستتتانه را افانیطافرادیوی دیجیتتالی یتا رادیوی اینترنتی، م بوبیت و 

 داده است. 

های م لی و یا شتتهرها، نشتتان از وضتتور رادیوهای م لی م یطتجربیات آلمان در 

تند، های رادیویی بزرگ نادر به رنابت نیسآلترناتیو و یا مستتقل دارد وه گرچه با شتبنه

م اطب وستییی را به سوی خود جلب ونند. این رادیوها  یاند وه جامیهنادر شتده ولی

های چندفرهن ی، ضتتتدنژادپرستتتتانه و اند ان صتتتار خبر و تفستتتیر را با برنامهنادر شتتتده

ضتدفاشتیستتی، یا با م توای آموزش غیرمستقیم و جذاب، تا ودودی بشننند. برخی از 

ت را وول های متفاوای از فیالین م تل  با دیدگاهتوانستتته شتتبنه این ابتنارات میمولا 

 های رادیویی )بیضا  تلویزیونی( گرد هم بیاورند.فیالیت

ای برای کسهها اطلاعال و اینترنت، خود را به عنوان رسههانه -هشههتم

 همچنین تفریح تثبیت می کند

وند اول است. برای ر یستال، رسانه 73تا  15های جوان ستنی از اینترنت برای گروه

ای اخیر در هشتتتود. بررستتتیبینی میپیشآتی، افزایش بازهم بیشتتتتر مراجیه به اینترنت 

ونند. مید ییأتهای ندیم به سوی اینترنت را جایی بیش از پیش از رسانهآلمان، روند جابه

 [4،13شود وه این روندا جای زینی ادامه خواهد داشت.]بینی میپیش
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 های اجتماعیرسانه -نهم

 ایدر ستاختار رسانه یاجتماع یهانقش رستانه»خوانیم وه می هاگزارشاز  در ینی

نوان عبهها آن تیاستتت. اهم دهیرستت انیاونون به پا اولیه، تیاستتت، جذاب رییدر وال تی

 میخود را دوباره تنظ دیها بادر وال واهش است و آن یو سرگرم یعموم یرستانه هی

هایی تنظیم شده است. چرخش 1114[ گزارش برمبنای بازار ستوئی  و شرایط 3«]ونند.

شتتتوند  ستتتهم نستتتبی توییتر واهش یافته، ان صتتتار های اجتماعی دیده میمیان رستتتانه

و ن ابم اطتر از جمله واتزاپ و اینستتتتاگرام در واند بوو بتا خرید رنبای ووچهفی 

ه است. از سوی دی ر رنبای جدید، برای نمونه ها را در بازار خود ادغام وردمشتریان آن

در ستال اخیر از چین ینی از رنبای جدید استت. این روند در سوئی  و  1توو-،تیه

 شود.آلمان دیده می

 
 [۲های اجتماعی ]شبکهدلایل خروج از  -۲نمودار 

  

                                                      

1 TikTok 
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 رویکرد چندکاناله-دهم

 نترنتیشود. ا انجام ونیزیتلو قیوجه از طر نیبهتر تواند بهیمشتناستاندن یه چهره 

و  ندوردن چیز یا موضوعی میین هست «پیدا»هست وه دنبال ی نام اطب یرسانه برا نیبهتر

و و  همبستت ی گروهی یا شت صی  یوفادار جادیا یبرا ژهیبه و یاجتماع یهارستانه

 یهانهو رستتا نترنتیا، ونیزیتلو ،هامتفاوت رستتانه  یتوجه به وظا با مناستتب هستتتند.

 یصلههای چاپی فال اظ ومّی رسانه بهگرچه  هستتند.  ریندیمنمل  یاجتماعم تل  

اری ای و ویفی وتاب و نشریات ادوهای دیجیتالی دارند، لینن نقش پایهزیادی با رستانه

ای، های نوین دانست. به این مفهوم، روینرد چندرسانهنیز بایستتی منملا ستنتیا رسانهرا 

ن ام اطبدارد وه وضتتتور در ینی، الزاما  ویتد أتتهتای م تل  بر نقش منمتل رستتتانته

در ن ام اطبدهد. با توجه به چندپارگی گروه های ارتباطی دی ر را پوشتتتش نمیوتانال

 هایوانال یهای م تل ، برای یه پوشتتتش جامد، نیاز به استتتتفاده از همهمیان رستتتانه

 .وجود داردارتباطی همچنان 

 اندازچشم

 ؟شکل ممکن نیترعدم امکان در نابپارادکسِ اَبَررسانه: 

 روشنهای ارتباطی اشاره شد، در آغاز ب ن به همپیوندی ستازماندهی و زیرساخت

تر به هو به بیان سادن ام اطباستت وه این دو، برای رستاندن م توایی نظری و سیاسی به 

دهی به سیاسی و سازمان-ه، م توای نظریای وه رسانگانهسهآیند. در ها به وار میانسان

 -1 تصتتتویرای با یندی ر برنرار می ونند. آورنتد، این پتارامترها، تیامل زندهوجود می

 یطبقاتی را در چرخه ی، مبارزهیارتباط یهارساختیو ز یسازمانده ه،ینظر یوندیپهم

وه  هاییستیاستی، تئوری سازماندهی و نیز زیرساخت-ای م توای نظریسته عنصتر پایه

موند، گردش اطلاعات و بهگذارد. ونش وننتد، بته نمتایش میچنین اموری را م قق می

چه » این وه یوشاند. پرسش دربارهها میرسانه ی، جن  را به پهنهنام اطبسازی آگاه

چه »شتتود وه به پرستتش دی ری وصتتل می« ای ندرت را در دستتت دارد؟وستتی یا طبقه
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یا این وه چه وستتانی ابزارها، « ها و ارتباطات را در دستتت دارد؟ای رستتانهوستتی یا طبقه

 ها را در اختیار دارند؟سانهاطلاعات و دانش ضروری استفاده از این ر

ها، تولید و بازتولید ای وته متالنتان ندرت و رستتتانهرفتت از چنین چرختهبرونراه 

برند، از درون آن نیستتتت. منطقی وه امید چون و چرا به پیش میایدئولویی واوم را بی

ی ول اپیوسته دارد، هیچ راهی برهمبه یگانهستهای را از درون این به تیییر چنین چرخه

ی هاولراهو تمروز به  متنانضو فایق آمدن بر آن ندارد. ندیدن درستتتا این وضتتییتا 

 یا مبارزهای یموضیی و تدریجی برای ینی یا هر سه ولقه یینی تلاش برای تقابل رسانه

ای وه طبقات واوم دستتت بالا را در آن ای یا ستتازمانینظری با امنان ناوارآمد رستتانه

رستتد. ونشتت ران یا گروهی از ونشتت ران وه برای خود چنین ه نظر میدارند، ناممنن ب

شتوند وه سترانجام یا ستتر به عصیان میوار  1ستیزی ونند، وارد نبردی هدفی تنظیم می

ند. ووشتشتوند و در تنمیل و ت نیم آن میزنند و یا خودشتان تستلیم این چرخه میمی

 یشود وه اگر طبقات واوم سیطرهجا و درست در اینجا مطرش میبهبنابراین، پرستشتی 

ای به نفد وارگران، وچرای خود را دارند و در این عرصته نیز توازن نوای رسانهبی چون

رفت رونبجامیه نیست، آیا امید رست اری یا ن ام نومتر زومتنشتان یا به مفهوم وسید

 بست وجود دارد؟بناز این 

 

                                                      

ایستتت، او می ب .م نوم شتتد انیپایب یجازاتوه به م ونانی ریدر استتاط ینهرمانستتیستتیفو  یا ستتیزی    1 

چرخه تا  نی؛ و اباشد ریآن به اول مس دنیشاهد بازغلت ،نلهبه  دنیببرد و نبل از رس یارا تا نله یستن  بزرگ

 او ادامه داشت. یابد برا
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 [1ی ]ارتباط یهارساختیو ز یسازمانده ه،ینظر یوندیپهم -1تصویر 

ترین عاملی وه در این مجموعه در مروز توجه مهمگذر از این وضتتییت، با توجه به 

 یهایی وه در ستته ولقهپذیر و نطیی استتت. انستتانامنان –ها یینی انستتان -نرار دارد،

ر ای را دارند، دهای رستتانهای نقش تولیدوننده م توا و پیامم توایی، ستتازمانی و رستتانه

 ظاهربه یای نیز هستتتند. در این چرخهاین م صتتولات رستتانه یونندهعین وال مصتترف

خود  منقسم به طبقات، نقش یترین عنصرا آن هستند وه در جامیهها، ولیدیبسته، انسان

ش و نق« هاندرت رستتانه»ای وه ونند. در چرخهطبقاتی بیان می یزهرا با وضتتور در مبار

 «اََبررسانه»ها، با وایگان دهی مورد بررستی نرار دارد، نقش ولیدی انستانآن در ستازمان

از آن روی ضتروری است وه « اَبَررستانه»نرار گرفته استت. واربرد وایگان وید أتمورد 

تتاریخ در چتارچوب تتاری ی و  یوننتدهتییینهتا نقش خود را بته عنوان نیروی انستتتان

ها درو ونند و مقهور شرایط واوم هجوم ارتباطات و رستانه یاجتماعی میین در دوره

 نشوند. 
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 یوند وه جای اه انستتان را در فرایند پیچیدهومه می« اَبَررستتانه»پیشتتنهاد وایگان 

ترین ایاستتتت وه خود پایهای ، رستتتانه«اَبَررستتتانه»نظام ارتباطی جدید بهتر درو ونیم. 

ا ه)ستتتمانتیه(، رفتار، نشتتتانه -ولتام و مفاهیم  -شتتتنتل ارتبتاطتات را از طریق زبتان 

ا از های رایج و یآفریند. افزون برآن، نادر به وارانداختن ستتایر رستتانه)ستتمیوتیه( می

اانل تا ای است )لعنوان ابررسانه، تنها رسانهبهوردن( آنان است. انسان، وارانداختن )فلج

)یا « مپیا»اطلاعات(،   ی)یا تولیدوننده« پیام یآفریننده»زمان واضتتتر( وه هرچهار نقش 

 ب شد. پیام را در خویش وودت می یوننده( و دریافت1اطلاعات(، وامل  پیام )میانجی

هتتای تجربی نقش ، ینی از بهترین نمونتته1753تتتا  1755دوران انقلتتابی  یتجربتته

 یهای خبررسانی دی ر )ب وان رسانهمردم از وانال یابررستانه استت. از سویی، استفاده

روزنتامه ن اران و نیز وارمندان رادیو و  هتایاعتصتتتابآلترنتاتیو آن زمتان!( و ستتتپ  

وانیی ابررستتتانته را برای از وار انداختن تلویزیون ملی ایران از ستتتوی دی ر، وضتتتور 

های تبلییات رییم شتاه و نیز رستاندن اخبار و م توای آلترناتیو توسط روزنامه یتوپ انه

 یدهد. البته، در همان زمان امپریالیسم ان لی ، توپ انهاز ستانستور خارج شده نشان می

مرتجد و  هایدارودسته از خود، رادیو بی بی ستی را برای آلترناتیو ستاختن ایپروپاگاند

 ضدچ: به ومه ارتجاع داخلی فرستاد. 

 

 های آلترناتیورسانه یدهی آگاهانه و فعال شبکهسازمان
ت و نیمگرانتولیدات  یای دربارهیان لوو گدار وارگردان فرانسوی، در مصاوبه

الیوود و ر هدهد  اگخصود تولیدات استانلی ووبریه پاسخ میبههالیوود و  یپربیننده

نیز در  وند، منهای بزرگ چند صدمیلیون دلاری تولید میها و فیلماو )ووبریه( پرویه

                                                      

1 Mediator 
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آن فیلم  پایین تولید ونم وه پاستتخ یها بایستتتی چندصتتد فیلم با بودجهمقابل هر فیلم آن

 های ولان را در اختیار نداریم. )نقل از وافظه(پرهزینه باشد. چون ما آن بودجه

 تاری ی یویژه در دورهبههای آلترناتیو، های واوم و رستتانهبت رستتانهدر مورد رنا

شباهت پیدا ورده، این ایده و تیبیر یان لوو گدار را  جالوتونونی، وه به نبرد داوود و 

تنهایی هبهای آلترناتیو و مستقل، توان گستترش داد وه نشتریات و رسانهبه این شتنل می

ی های سازماندهزبان شانسی ندارند. در عو ، ایدهفارسیای در نبرد با ان صارات رسانه

ستتتازی به وار گرفته جهانیهای اعتراضتتتی علیه های اخیر در جنبشاز پایین وه در دهه

ای از وند وه از طریق ایجاد شبنههای آلترناتیو باز میشده، شان  دی ری را برای رسانه

ی آلترناتیو، وزن نسبی صدای مستقل و انتقادی را افزایش دهند و پیام خود را در هارسانه

شبنه  گیری و دوام چنینشر  شنلپیشدر میان ب ذارند. ن ام اطبتری با وستید یپهنه

استتتت.  «پلاتفرم باز»ستتتوی بهو وروت  «پلاتفرم بستتتته» یهایی، دوری از ایدهیا شتتتبنه

دی ر، از  تواند صداهایآلترناتیو، ته صدایی نیست و می یپذیرفتن این وه یه رسانه

های هم ن را در خود پژواو دهد. به جای رنابت و بستتتتن درها، باید به جمله رستتتانه

 «دگر»های همنتاری، همبستتتت ی و اوترام به نظرات وتی م ال  خود در طی  نظریه

 عملا پای بند باشد. 

 پیوندی )هیبرید(رویکرد 
های اههای امروز، ررستتتانه یبیات موفق پیشتتتین و پیچیدگی پدیدهبا ن اهی به تجر

 یهای آلترناتیو وجود دارند وه راه گذر و پیشتترفت شتتبنهترویبی بستتیاری برای رستتانه

 های رستتتیدن به این شتتتبنهونند. راههای نوینی باز میهای آلترناتیو را به ورانهرستتتانته

 شود، به امید فرصتی دی ر وهد آن اشتاره میبه چند موروار فهرستتبستیارند،  در اینجا 

یز ها پیوند و گسترش افقی و نتر توضیح داده شوند. ینی از راهتر و مشت صها، دنیقآن

د ای و ینپارچه، پیونرستتانهتهجای گستتترش بهای استتت وه های رستتانهعمودی شتبنه

 دهد.  های آلترناتیو را مورد توجه نرار میچندپارچه و رن ارن  رسانه
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 یهای رستتتانهشتتتود وه تجربیات و ایدهموفق دی ر در مواردی دیتده می یتجربته

نوال شتتتود. به همین مای و ولاستتتیه تنمیل میهای ورفهآلترناتیو با تجربیات رستتتانه

 اظ ونند از لهایی وه در رستتتانه وار میماتور، توجه به تنوع گروهای و آترویب ورفه

قط افزاید. این تنوع نه فها میستتنی، جنستتیتی، فرهن ی و... به شتتادابی و پویایی رستتانه

 گشاید، بلنه به پویایی آن از ل اظ م تواهایی جدید در تولید م توا در رسانه را میافق

بیشتر  یبینی این پویایی، جلب علانهپیشپیامد نابل ب شد. ها رشدی تصاعدی میو ایده

 نوجو را در پی خواهد داشت.  یم اطبین به رسانه

 راهی دیگر؟
ر بالا گونه وه دهمانتوان به راهنارهای دی ری نیز اندیشید. با این وال، شه میبی

 یهرودخان ولی دی ر برایراهنیز اشاره شد، گاهی لازم است منطق وار را وارونه ورد و 

های واوم و رسمی اندیشید، شاید از این طریق به ضرورت پر از دروغ جاری در رستانه

 صدای دی ر و نیز رسانه آلترناتیو به روشی دی ر پاسخ بدهد. 

 1111فوریه  15همایون ایوانی، 
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