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رسانهی آلترناتیو در دههی سوم قرن بیستویکم

دگرگونی ،جابهجایی و چرخشهای رسانهای در گذر زمان ،موضوعی مهم و جدی
برای علوم ارتباطات و رسانهها ،بهویژه برای رسانههای مستقل و آلترناتیو است .با رشد و
گستتترش شتتتابانا رستتانههای دیجیتالی ،رستتانههای یادشتتده به درو و بازتیری ا نقش
پیچیدهترشتتان در دههی ستتوم نرن ونونی نیاز دارند .بررستتی جابهجایی نقش و واروردا
رستتانههای وهن و نوین ،زمینههای گوناگونی را شتتامل میشتتوند وه اهمّ آنها عبارت
استت از پرداختن به بستتر تاری ی دگردیستی رستانهها ،بررستی ساختاریشان ،وارورد
مسئلهی انتصادا رسانهای و نیز گرایشهای واربران و م اطبین رسانهها]1[.
به بستتر تاری ی دگردیستی رستانهها و همسویه بودن آن با چارچوبهای انتصادی،
اجتمتاعی و تننولوییته هر دورهی تتاری ی در منتابد دی ر تا ودودی پرداخته شتتتده
است ]5[.در نوشتهی فیلی ،به موضوع رسانهی آلترناتیو به مثابه بدیلی در برابر رسانههای
واوم( 1و بالطبد ندرت واوم) در ستترفصتتل ن ستتت پرداخته میشتتود .درهمتنیدگیا
«رستانه و ستیستتما اندامواره»ای وه آن را تولید میوند ،موضتوع سرفصل دوم است .در
ادامه به روندهای مش ص رسانهای در دورهی ونونی پرداخته میشود.
در همین آغاز باید گفت وه روشتتن ستتاختن دنیق و جامدا دگرگونی رستتانهای در
دههی ستتوم نرن  ،11موضتتوعی پیچیده و چندوجهی استتت .با توجه به ایدههای بستتیار
متنوع در این زمینه ،جستارهای دی ری لازم است وه مش صتر و یرفتر به موضوعات
بپردازند .افزون برآن ،در عرصتهی نظری ،نقطهی عزیمت مشتروی در چشماندازها دیده
نمیشتود؛ موضتوعاتی وه الزاما پاستخ خود را در ب ن نظری ن واهند یافت ،بلنه بسی
بیشتر ،نیتاز بته پراتیته مشتتت صتتتی برای گذر از مرولهی ونونی در زندگی و تاریخ
رستانههای آلترناتیو اوستا

میشتود .با این توضیح ،از ذور منرر ضرورت جستارهای

دی ر در طول این نوشتتته و در ستترفصتتلهای م تل

خودداری میشتتود .این نوشتتته در
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بهترین والت ،اشتاراتی برای درن

و اندیشته در این زمینه و شاید چشماندازی به سوی

رهایی از ب ته خستتتهوننده و ملال آور رستتانههای واوم استتت وه ستتنت دیرین آزاد
فنری و ن رش انتقادی را سترون وردهاند.

رسانهی آلترناتیو
ن اهی به روند پیدایش رسانههای آلترناتیو و ویژگیهایشان ما را به دروی وانییتر
از ظرفیتها و واستیهای وانیی این سبه از فیالیت رسانهای نزدیه میوند.
پیشزمینه
موضوع و ضرورت توجه به مسئلهی رسانههای آلترناتیو امر تازهای نیست .در اینجا،
به برخی از مواردی وه ن ارنده در تنظیم یا نوشتن آنها سهیم بوده ،اشاره میشود .با این
تأوید وه در همین دوره ،مطمئنا ایدهها یا ب نهای بستتیار مفیدی از ستتوی دی ر فیالانا
رستانهایا اجتماعی و ستیاستی مطرش شده است .در سال  1731با انتشار پیشنهاد «نشریهی
مشتترو چ :ولیات یه طرش»[ ]6و ستپ

در سال  1711با «رسانهی آلترناتیو»[ ،]3بر

این ننته تأوید شده بود وه از سوی رسانههای پیشرو و چ :بایستی تلاشی برای بازن ری
در سیاست رسانهای عمومی آنها صورت گیرد .در دو بررسی موردی ،دربارهی نشریهی
«آرش» (تابستتتان  ]1[ )1735و صتتف هی اینترنتی «نقد» (استتفند  ]3[ )1733دو نمونه از
تلاشهای رسانهای (آرش چاپی و نقد اینترنتی) در سالهای اخیر در پاسخ به چالشهای
رسانههای مستقل و آلترناتیو مورد بررسی نرار گرفت.
با وجود این ،تولدا رسانههای آلترناتیو ،به گذشتهای بازهم دورتر برمیگردد .با ظهور
جنبشهای وستید اجتماعی و اعتراضتی در دههی شصت میلادی ،سیستم واوم توانست
علیرغم عقب نشتینی های بستیار ،مهار امور ستیاسی جامیه را دوباره به دست ب یرد .هر
چند ،بیداری سیاسی و اجتماعی اروپاییان ،بهویژه نسل جوان در همان اوان آغاز شده بود
و در ادامه به جنبشهای م تل

اعتراضتتی از جنبش ضتتدجن

ویتنام تا جنبش وقو
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مدنی و یا دانشتجویی ،به شنوفایی رسیده بود؛ شنلگیری اپوزیسیون خارج از پارلمان،
دستتتاورد مبارزات دهههای شتتصتتت و هفتاد میلادی به شتتمار میآید .این فرایند با تولد
«چ ت:ا نتو» در وشتتتورهتتای مت تتل

اروپتتای غربی و امرینتتا همراه بود« .بتتا چنین

پیشزمینههایی از آغاز دههی هفتاد ،رستانه های آلترناتیو به وجود آمدند .واونشی وه با
اپوزیستتتیون خارج پارلمانی آغاز شتتتده بود ،رن ینومانی از دستتتتآوردهای فرهن ی،
اجتماعی و ستتیاستتی را با خود به همراه آورد ...برای اطلاعرستتانی به فیالین ،هواداران و
همچنین خواننتدگتان دی ر ،و نیز به دلیل این وه موضتتتوعات گروهبندیهای نوین در
رستتانههای واوم ناوافی و یا نانص انینا

مییافت ،انبوهی از «انتشتتتارات از پایین» به

وجود آمد وه نشریات آلترناتیو نیز نامیده شدند]3[».
اینته چنتدین دهته از تولتدا این رستتتانهها گذشتتتته و نوع گزینش انستتتانها دچار
دگرگونیهای نابلتوجهی شتتده استتت .گذشتتته از آن ،ظهور رستتانههای نوین افقهای
دی ری برای رستانه های آلترناتیو گشوده است .در چنین وضییتی است وه فقدا ان رسانه
یا رسانههایی وه صدای جنبشهای اجتماعی و طبقاتی باشند ،بهروشنی نمایان میشود.

ویژگی ها و نقاط ستیز
شتنلگیری اولیه رستانههای آلترناتیو و نیز فرازونشیبهایشان ،همسو با فرازونشیب
جنبشهای طبقاتی و اجتماعیای استت وه رسانهها ،بر بستر آنها روند گسترش خود را
استتوار میونند و همزمان پاست ی هستتند به نارضتایتی از ستیستتم و م توای رسانههای
واوم .رستانههای پیشترو و آلترناتیو در این راستا رسالت تبیین وضییت و پاسخگویی به
دشتتتواریهتا را بته عهتده میگیرند .در ستتتایهی بیتوجهی ،ومواری و ومبها دادن به
اینگونه وظای

و نقش رستتتانههای پیشتتترو در ستتتالهای اخیر ،هجوم و ستتتلطهگریا

بدیلهای دستتت راستتتی ،نژادپرستتت و فاشتتیستتت در ستتطح جهان به بار نشتتستتته استتت.
نارضتایتی از ستیستتم ،بهعنوان امری عینی ،منتظر نمیماند وه از ستوی چ :پاسخ ب یرد
بلنه در صتورت نبودا پاست ی روشتن از جانبا بدیلهای پیشترو و راهگشتا ،میدان چنین
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مبارزهای به عرصتتهی ستتربازگیری فاشتتیستتتها و نژادپرستتتان تبدیل میشتتود .از نارهی
امرینا واروپا تا خاورمیانه و ایران ،ریهی ظاهرا ظفرمندانه پهلوانپنبههای دستتت راستتتی
در دهههای اخیر ،فرجامی ناخواستته است از عقبنشینی نیروهای پیشرو ،هم در زمینهی
سازماندهی و هم در زمینه رسانهای.
نشتتتریات و رستتتانههای آلترناتیو ،ویژگیها و ایدههایی ی انه را با خود همراه دارند.
برای نمونه از طریق تننیههای جدیدا تولید ،تلاش دارند وه نشریات ،وتابها و فیلم و
مستتتندات ارزانتری تهیه ونند .با توجه به پیشتترفتهای رستتانههای اینترنتی و دیجیتالی،
تولید م توا را با وار داوطلبانهی همناران رستتانه انجام میدهند و هزینهی دستتترس تی به
آنها را تقریبا به صتفر میرستانند .موضتوعات ،اهداف و شتنلهای سازمانی رسانههای
آلترناتیو چندگانه و غیرمتمروز استت .این امر هر چند از سویی تنوع و ایدههای نوین را
بته همراه میآورد ،از ستتتوی دی ر اما تمروزی را وه برای برجستتتته وردن یه یا چند
موضوع مروزی در سطح اجتماع و سراسری لازم است از دست میدهند.
برخی ویژگیهتا و تمایز رستتتانههای آلترناتیو با رستتتانههای واوم را چنین میتوان
دستهبندی ورد[]3
.1

رستتانهی آلترناتیو در مقابله با رستتانهی واوم نرار دارد تفاوت در

م توا ،پایههای انتصتتادی ،ستتازماندهیا روند تولید ،انتشتتار و روزنامهن اری
مستقل و متنی به خود ،همچنین شیوهی بیان مطبوعاتی و ن وهی توزید آن از
رسانهی رسمی و واوم متمایز است .اهداف بالنسبه روشن طبقاتی و اجتماعی
در تولید م توای رستتانه دیده میشتتود؛ در نقطهی مقابل رستتانهی واوم وه
خود را در نقش دانای ول و ماورای طبقات اجتماعی میرفی میوند.
.1

تفاوت م توا پیوند م توایی با جنبشهای نوین اجتماعی ،مرزبندی

بتا روش گزارشدهی رستتتانههای واوم ،همچنین تفاوت در موضتتتوعات و
ترویب عمومی مطالب ،شاخص دی ر آنست.
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.7

روشهای وار و تولید در رسانهی آلترناتیو عبارت است از روینرد

جمیی به روابط ستتتازماندهی افقی یا ودانل ستتتلستتتلهمراتبی مستتتطح .روش
تصتتتمیم گیری جمیی بوده و شتتتو ا وتارا خلتانتانته و داوطلبتانته بر «وارایی»
ستتودجویانهی بوریوایی اولویت دارد .شتتنل متفاوت آمادهستتازی م توا در
درون مجموعه همناران و ارائهی بیرونی آن ،نابل پیشبینی و آشنار است.
.4

ورفتهای یتا آماتور روند وار و نتایجی وه برای مجموعهی درگیر

در وار دارد از «تولید» رسانه مهمتر است .از فیالین آماتور به جای «ورفهای»ها
در رستتتانته استتتتقبتال میشتتتود .این امر در برخی از رستتتانتههای آلترناتیو با
بهوارگیری عناصتر ورفه ای ،در ونار آماتور ،ترویب بستیار موفق و پیشرویی
را به م اطبیناش عرضتته میدارد (نمونهی  ،tazآلمان ،در ستتالهای  1333تا
.)1311
.5

روزنتامهن اری مستتتتقل در مقابله و طردا یورنالیستتتم مبتذل مدعیا

بیطرفیا ماورای طبقاتی ،ن اه نقادانه به مییارهای گزینش خبر ،مفهومسازی و
فرمتهای رایج در رستانههای واوم ،ازجمله م تصتات یورنالیستتم مستقل و
آلترناتیو است.
.6

در زمینتهی انتصتتتادی این رستتتانتهها از «بازار» مستتتتقل هستتتتند.

اهدافشتان غیرتجاری و مقابله با رستانههای واوم به شتمار میرود .یا اساسا
آگهی نمیگیرند و یا به صتتورت م دود و ونترلشتتده آگهیهایی را منتشتتر
می وننتد وته عمتدتتا با م توای وار و فیالیت آلترناتیو هماهن ی دارند .برای
نمونته در مواردی آگهی انتشتتتار وتتاب یتا برنامههای فرهن ی یا فیالیتهای
ولنتیو نزدیه به رسانه بهعنوان «آگهی» پذیرفته میشود وه بتوانند هزینههای
جتاری رستتتانته را تا ودودی از این طریق تأمین ونند .در عین وال در برخی
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موارد با وجود نشتتتر آگهی انتشتتتار وتاب یا برنامههای فرهن ی یا فیالیتهای
ولنتیو هیچگونه پولی در مقابل دریافت نمیونند.
.3

نوع رابطهی دستاندرواران رسانه و م اطبانش برخلاف رسانههای

ستتتنتی ،وتیالامنان دوستتتویه بوده و مرز ستتتنتی ارتبا یهستتتویه را درهم
میشتتتننتد .این ویژگی در ستتتالهتای اخیر بتا پیشتتترفت امنانات اینترنتی و
نرمافزاری از ستتوی رستتانههای واوم بهشتتدت و ندرت تقلید شتتده و برتری
رسانههای آلترناتیو در این زمینه را واهش داده است.
.1

هزینههای ادامهواری از طریق تهفروشتتی ،امنانات شت صتتی و یا

ومههای مالی برآورده میشود.
.3

مرزبندی با رستتانهها و انتشتتارات وزبی و یا گروهبندیهای شتتبیه به

وزب رستتانهی آلترناتیو« ،ارگان» نیستتت .رستتانهای مستتتقل استتت وه چندین
هستتته ،گروه ،وزب یا افراد منفرد نیز میتوانند با آن همناری داشتتته باشتتند،
بی آن وه ویژگی مستتتتقل و انتقادی خود را وتی نستتتبت به گروهها و م افلا
همنارش از دست بدهد.
 .11همزمتان وته استتتتقلتال پتایهی رستتتانهی آلترناتیو استتتت ،ینی از
وتاروردهتای ولیدی آن تمهید امنان تلانی نظریههای گوناگون استتتت .این
رستتتانهها پیوندگاها جنبشها و نیروهای پایهی اجتماعی با تفاوتهای نظری و
سیاسی هستند وه در سایهی نقد و انناع با هم به گفت و و همناری میپردازند.
روینرد تته خطی و یتهستتتویتهی «ارگانی وه مروج و مبلغ» نظراتا میین
استتت؛ فاند چنین تواناییای استتت و عملا از تفاوتهای نظری و ستتیاستتی به
صتتتورت منانینی پرهیز میوند .روینرد تهخطی و تن

نظرانهی ارگانی،
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وروت به سمت شنل گیری وبابهای رسانهای را شتاب میدهد وه در آن،
جمد های ووچه با م اطبینی ازنبل موافق ،تنها پژواو نظرات خودشتتتان را
میبینند و میشنوند.
با این وال ،علیرغم توضتتتی ات بالا و تمام تلاشتتتی وه برای ارائهی تیری

ولی از

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

نیز تنامل یافته ،یا دگرگون میشود.

رسانه و سازماندهی
تنیه بر همپیوندی روشهای ستتتازماندهی با چ ون ی دستتتترستتتی و به وارگیری
زیرستتتاختتهای ارتباطی ،نقش مهمی برای دریافت اهمیتا وضتتتورا نویا رستتتانههای
آلترناتیو در مقابل رستتانههای واوم دارد ]5[.آنچه این یادداشتتتت برآن تمروز میوند
پرداختن به وضتییت رستانهها ،ناظر بر زیرساخت های ارتباطی آنهاست وه در عین وال
بازتابی از چ ون ی سیستمهای پیشبَرَندهی آن به دست میدهد.

قانون کان-وی :سیستم بازتابی از ساختار ارتباطی
در متون دانشت اهی علوم ارتباطات ،رستتانه را میتوان با تفستتیری فیزینی وستتیلهای
برای تصتور و ادراو (نظیر هوا ،میدان های النترومیناطیستی) ،یا با تفستیری سمیوتینی
وستتیلهای برای تفهیم توستتط نشتتانهها (نظیر زبان ،صتتداها ،اشتتارات و )...و یا با تفستتیری
تننینی وستتتیلتهای برای تنثیر و توزید (نظیر رستتتانتههتای چاپی ،رادیو ،تلویزیون و یا
دیجیتالی )...تیری
وه شتتتنلی از ارتبا

ورد .چهارمین تیری  ،رسانه را از منظری اجتماعی تیری

میوند

اجتماعی استتتت ،از این روی چشتتتماندازی رویهای و نهادی در

رستتانهها در نظر میگیرد .این تفستتیر چهارم ،میمولا همان چیزی استتت وه در مطالیات
اجتماعی علوم ارتباطات بیشتترین توجه به آن مبذول میشود ،زیرا بر جنبههای اجتماعی
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رستانه تاوید دارد ]1[.آنچه در ن اهی برخاسته از علوم ارتباطات ومتر برجسته میشود،
پیامدا در نظر گرفتن «رستانه بهعنوان نوعی از ارتبا اجتماعی» در پدیدهها و ستیستمهای
پیوستته به این «ارتبا اجتماعی» استت .دیدن این پیوند میان ستیستم با رسانه در ووزهی
دی ری از علم به دلایلی دی ر مورد توجه نرار گرفت.
ایدهی همپیوندی ستیستتم با زیرساخت ارتباطی ،در آوریل  1361در مقالهای توسط
ملوین وان -وی فیزیندان ،ریاضتیدان و مت صص وامپیوتر مطرش شد وه بیدها بهعنوان
«نانون وان-وی» 1شتناخته شتد «هر سازمانی وه یه سیستم را طراوی میوند (در این
جا به مینای وستیدتر ستیستتمهای اطلاعاتی) بهناچار طروی تولید میوند وه ساختار آن
وپی [یا بازتابی] از ساختار ارتباطی سازمان است ]1[».او در آغاز مقالهاش طراوی سیستم
را چنین توضتتیح میدهد «آن نوع فیالیت فنری را وه از مجموعا اجزای متنوعش ،یه
ول به وجود میآورد میتوان طراوی یه سیستم نامید؛ چه فیالیت مش ص برای ایجاد
تیاری

یه ستیستم بزرگ نظامی باشد ،چه شنلدهی به پیشنهادی برای پاسخگویی به

یه چالش اجتماعی ،و یا برنامهنویستتتی وامپیوتر ،بهطور عموم تا ود زیادی ینستتتان
هستند]1[».
وال اگر به ستیستمها و انداموارههای اجتماعی مثل اوزاب ،سازمانها ،یا ومیتهها و
هستتهها ن اه ونیم؛ این نانون سترد در عرصهی علوم وامپیوتر را میشود به زبان سادهی
بشتتری بیان ورد وه ستتازمانها یا انداموارههایی وه یه ستتیستتتم را به وجود میآورند،
بهناچار ستاختارهای ارتباطیشتان را بازتاب میدهند .بایستتی توجه داشت وه تفسیرهای
م تلفی از این نتانون وجود دارد وه الزاما در همهی زمینهها به صتتتورت تهخطی نابل
 1نانون وان-وی  (Melvin Conway) Conway's lawملوین وان-وی فیزیندان ،ریاضتتیدان
و مت صتتتص وتتامپیوتر .او در ستتتال  ،1361در دانشتتت تتاه وی

وستتتترن رزرو Case Western

 Reserve Universityتز دوترای ریاضتی خود را با عنوان «مدل نظری مجموعهها برای ستیستمهای
منطقی» نوشت.

01

رسانهی آلترناتیو در دههی سوم قرن بیستویکم

گستترش نیستت .ننتهی مهم در ب ن رستانهی آلترناتیو این است وه توجه داشته باشیم
وه وضتور و اررگذاری رستانه های آلترناتیو به صتورت لاینفنی با سطح ،ویفیت و نوع
ستتازماندهی آلترناتیو پیوند دارد .ینی را بدون آن دی ری نمیتوان ستتنجید و بررستتی
ورد.

نگاه قرن بیستویکمی به «چه باید کرد؟»
در بتالا به متون دانشتتت اهی علوم ارتباطات و همین طور به نانون وان-وی در علوم
وامپیوتر و تئوری ارتباطات ارجاع شتد تا در آغاز ب ن« ،با میزی سرد و نلبی گرم» ،به
موضتوع ن اه شتود .با این وال ،از صدانت و دنت علمی بهدور است وه وسی را از نلم
بیندازیم وه با طرش ایدهی نشتریهی سراسری ،واربست عملی و ترویبی فشرده از تئوری
رستانهها را در سال های ن ست نرن بیستم نشان داد و ت قق ب شید .در آن سالها  ،لنین
دربارهی همپیوندی رستتانه و تشتتنیلات در عرصتتهی ستتیاستتت و اجتماع در چند مقالهی
ووتاه و بهویژه رستالهی «چه باید ورد؟» نظراتش را مینویسد .او همچون ارشمید

وه

گفته بود «نقطهاتنایی به من بدهید ،زمین را از جا بلند خواهم ورد!» اهمیت تشنیلات و
ستازماندهی را برای «تنان دادن» روستیهی فئودالی و زیر ستیطرهی تزاریسم دریافته بود
«به من یه تشتتنیلات دهید ،روستتیه را تنان خواهم داد!» او از ضتترورت تشتتنیلات به
ضتترورت رستتانه میرستتد؛ به من یه رستتانه دهید ،من تشتتنیلات را وول آن ستتازمان
خواهم داد! به همین جهت« ،نقطهی آغازین فیالیت» برای آفرینش و دوام تشتتتنیلات را
«به وجود آوردن یه روزنامهی ستتیاستتی ستتراستتری» میبیند وه «...بدون آن هرگونه
پیشبرد نظاممندا اصولی و همهجانبهی ترویج و تبلیغ ناممنن است»[]7
برای لنین ،نشریهی سراسری واربردهای چند جانبه دارد
 -غلبه بر ضی

نظریهپردازی سیاسی ،با تنیه بر درهمتنیدن تلاشهای پراونده درون

یه نشریهی سراسری،
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 غلبه بر چشتمانداز م دود و م لی وه از عدمانتقال تجربیات فیالین م لی به سایرمناطق و ب شها سرچشمه میگیرد،
ت انتقال تجربیات مبارزه علیه پلی

و ضرورتهای پنهانواری،

 بارور وردن جنبش پرولتری از طریق انتقال خبر ،تجربه ،آموزش ،افشتتتای وضتتتدنابهسامان انتصادی و سیاسی و...
 بیداری جنبش عمومی و تمام مردم، و سترانجام تبدیل جنبشهای پراوندهی م لی و منطقهای به یه جنبش سراسریاز طریق پیوند دادن فیالیتها ،جنبشها و تجربیات از وانال رستتانهای وه چنین مبارزاتی
را درهم میتند .به این ننات میتوان موارد پراهمیت دی ری نیز افزود.
برای پاسخ به همهی این نیازها و ضرورتها ،او بر ضرورت شنلدهی یه نشریهی
ستراستری دست میگذارد .تریبونی وه برای وارگران و تمامی مردم است تا مبارزهشان
را با پژواوی ی انه ،گستتتتردهتر دنبال ونند .او ،روزنامه را نه فقط مروج و آگاهیدهنده،
بلنه ستتازمانده جمیی نیز میداند .توضتتیح لنین دربارهی نقش نشتتریهی ستتراستتری وه
همچنین دروش را از نقش رستانه در تشتنیلات بهعنوان زیرساخت ارتباطی و هماهن ی
بین نیروهتای ستتتازمتان نشتتتان میدهد ،چنین استتتت «آنچه وه به [موضتتتوع] آخری
برمیگردد[ ،نقش ستتازمانده را] میتوان با یه چوببستتت مقایستته ورد ،وه در اطراف
یه ستتاختمان در وال ستتاخته شتتدن بنا میشتتود؛ نقشتتهی ستتاختمان را نشتتان میدهد،
رفتتوآمتد و چرخش تتهته وارگران ستتتاختمان را آستتتان میوند ،به آنان ومه
میوند ،تا تقستتیم وار ونند و از طریق وار ستتازمانیافته دستتتاوردهای مشتتتروشتتان را
ببینند]7[».
نقش ستازمانده رستانه از ستوی لنین در «چه باید ورد؟» با جزئیات بیشتری بازگویی
میشتتود .از نظر او ،صتترف راهاندازی نشتتریهی ستتراستتری ،به خودی خود ،گامی برای
شتنل دهی سازمان مست نمی است وه اعضایش با وار منظم به ووادث سیاسی با دنتی
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ویژه توجه دارند و با ارزیابی درستتت از اهمیت این ووادث ،روشهای مناستتب برخورد
پیشتتتاهنت

به آنها و فیالیت مؤرر نیروها را فراهم میآورد .علاوه بر این ،فیالیت منظم

برای آمادهستتازی و انتشتتار نشتتریه ،شتتبنهای از نیروها را برای فیالیتی مداوم و منظم در
ارتبا با یندی ر نرار میدهد .این شبنه ،در واند آن است وانبندیای را شنل میدهد
وه یه وزب برای پیشتبرد جنبشی سراسری بدان نیاز دارد .چنین سازهای بر شبنهای از
اعضا تنیه دارد وه نادرند تشنیلاتی بزرگ ،پهناور و چندجانبه ،به اندازهی وافی جدی
و چابه را در س تترین شرایط به پیش ببرند.

برخی از نمودها و روندهای تجربی
اینه با مقدماتی وه در سترفصتلهای پیشتین به صتورت فشترده به آنها اشاره شد،
می توان به هدف اصلی این نوشته پرداخت .از زمانا فروپاشی بلوو شر تاونون ،برخی
روندها تأریرات نابلتوجهی بر وضتییت رستانهها و تمایلات م اطبانش داشتهاند .اُفت و
افولا ستطح آگاهی و مبارزهی طبقاتی و جابهجایی بازهم بیشتتر سیاست به سوی راست،
ت نیم ستتلستتلهمراتب ندرت ستترمایه و دستتترستتی بیپردهتر به ندرت ستتیاستتی توستتط
نیروهای فاشتیستی و دست راستی افراطی ،بر اهمیت رسانههای مستقل و آلترناتیو افزوده
استت .رستانههای ندیم و جدید ،ولقهای از ستلسلهمراتب ندرتند .شنست سلسلهمراتب
ندرت رستتانهها با گستتستتت ستتلستتلهمراتب ندرت در ول اجتماع گره خورده استتت و
بهتناستبا رشتد آگاهی و مبارزهی طبقاتی ،میزان اررگذاری رسانههای واوم در نیا

با

رستتانههای آلترناتیو ،فرازونشتتیبهای خود را مییابند .این ستت ن بدان مینا نیستتت وه
ارتبتا متابین مبارزهی طبقاتی در عرصتتتهی عمومی و نقش رستتتانهی آلترناتیو علت و
میلولی و یتا تتهخطی استتتت .بلنته ندرت یا ضتتتی

در هریه از پهنههای مبارزهی

طبقاتی و اجتماعی (ازجمله نبرد رستانهای) ،وارآیی و میدان عمل سایر پهنهها را ندرت
میب شد و یا از توان آن میواهد.
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شتتنستتت و عقبنشتتینی در عرصتتهی مبارزات طبقاتی و اجتماعی ،به تشتتدیدا روندا
ان صتار بیش از پیش منابد خبر و اطلاعات توستط واومان و رسانههایشان دامن زده و
تجربهی چند ستالهی اخیر نشان داد وه اتوپیای «دمنراتیزه»سازی فضای رسانهای توسط
رستانههای اجتماعی نوین توهمی بیش نبود .روند شتنستن این اتوپیا توسط آمار و ارنام
سالهای متأخر ،ودانل در آلمان و سوئی

نیز تأیید میشود .در ادامه ،ن ست به بررسی

روندهای دورهی ونونی پرداخته میشتود ،ستپ
در دو وشتتتور آلمان و ستتتوئی

گرایشها و تمایلات م اطبان رسانهها

(با اشتتتاراتی به مورد ایران) در ستتتالهای اخیر بازبینی

میشوند.

سپهر رقومی و پایان جنگ سرد
به بیان مارشال مه لوهان ،بشر از آغاز تاونون ،از عصرهای فرهن
نوشتتتاری ،فرهن

فرهن

شفاهی نبیلهای،

چاپی و النتریستتته گذر ورده استتت .گرچه مه لوهان ،با

طرش «دهندهی جهانی» به ظهور پدیدهی جدیدی در عرصتتتهی ارتباطات اشتتتاره ورد،
ولی همهی جوانب این تیییرات برای او روشتتن نبود .از دههی شتتصتتت تا اواخر دههی
هشتتتاد میلادی گذار به ستتپهر رنومی آغاز میشتتود .با اختراع نستتل ستتوم وامپیوترها،
جهشهای بزرگ در صتناید ینتیه و فضتایی ،شتاب رشد تننولویی و اطلاعات هر دم
فزونتر میشتد .آنچه در دورهی ونونی از چشتمانداز رستانهها ،بیشتتتر به وضییت وال
اشتاره دارد ،شتناخت گاه-دورهی ونونی استت وه در عرصتهی علوم ارتباطات بیشتر با
عناوین م تل

ازجمله «سپهر رنومی» یا عصر اطلاعات و ارتباطات شناخته میشود .مهم

استتتت وه توجه داشتتتته باشتتتیم دورهی زمانیا ستتتپهر رنومی ،با برش زمانیا گاه-دورهی
تاری ی-جهانی ونونی ،همپوشانی دارند[ .ن.و]11 .
پ

از مه لوهان ،طی

وستتتییی از نظریهپردازان ندم در راه توضتتتیح م تصتتتاتا

«عصتتر جدید» گذاشتتتند .برای نمونه به چند فرضتتیه در این زمینه اشتتاره میشتتود .وارل
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اشتاین باخ در « 1366جامیهی اطلاعاتی» را میرفی ورد «در آینده ،انسانها فقط والاهای
مادی بیشتر و انریی بیشتر در اختیار ن واهند داشت ،بلنه بیش از همه اطلاعات [به آنها
داده میشتتود] .جامیهی مطلد ،م یطی استتت وه واروردهای آن بر انستتانها هنوز نابل
بررسی نیست]13[»...
در همین زمینه ب نهای وستتییی از جانب ستتایر نظریهپردازان ،از آن جمله ویریلیو
( ،)1313بولز ( ) 1331و ...ارائه شتده استت .ویریلیو سرعت گردش (دَوَران) اطلاعات را
بهعنوان متییر تییینوننده مینامد ]3[.گستترهی ب ن فراتر از آن استت وه در چارچوب
نوشتتهی ونونی بتوان به تمام جوانب آن پرداخت .ننتهی مهم ،اما این است وه در این
دورهی جدید وه از دههی نود میلادی آغاز شتتده و تاونون در آن نرار داریم ،اطلاعات،
تننولویی و مدیریت به نقا ولیدی انتصتتتاد میاصتتتر تبدیل شتتتدهاند .جهان دونطبی با
فروپاشتی شتوروی و بلوو شتر به پایان رسیده است و سرمایهی جهانی به سروردگی
ستترمایهی امرینایی در مستتیر شتتنل دادن نظم نوین ستترمایهدارانهی جهان استتت .این
چرخشها ،ستمت و سوی نزدینی با روند جهانیسازی سرمایهداری دارد ]3[.در دههی
دوم نرن ونونی ،گرایش و علایم نویتری از تیییر توازن نوا از جهان تهنطبی به جهان
چندنطبی دیده می شود وه هنوز به یه روند با ربات تبدیل نشده است]11[.

جهانیشدن و روند انحصاریشدن رسانهها و کاهش گوناگونی
محتوایی
جهانیستتتازی ستتترمایه ،نیاز به جهانیستتتازی فرهن
فرهن

ها و نظام ارزشتتتی (و وذف

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

طریق تولید هم ن و ان صتتاری ستتینمایی ،ان صتتارات و شتتبنههای رادیو-تلویزیونی،
نبضهی انتشارات پرتیرای توسط ان صارات بزرگ ،در فازهای پیشین به ب شهای زیادی
از اهتداف خود رستتتیتده بود .در فتاز جدید ،رستتتانههای نوین وه بهمدد دنیای اینترنت
ویژگی م تاوره ای خود را دارنتد ،در نقش خدای ان جدید برای نستتتل جوان ،آنها را
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پرورش میدهند ،م اطبان خود را مسخ و مدهوش میونند و در زنجیرههای ووچه و
بزرگ «مجازی» به هم پیوند میدهند .تیییر شنل و امنانات رسانهای ،در اینترنت ،هنوز
شتتتتاب بستتتیار دارد و هر از چندگاهی با اشتتتنال ارتباطی جدیدی در اینترنت به جذب
م اطبین انبوه میپردازند.
همستتو با گستتترش روند رشتتد ان صتتارات در ووزههای دی ر ستترمایهداری ،روند
تجربی در دو دههی آغازین نرن  11نشان از افزایش بیش از پیش نقش رسانههای واوم
در برابر رستتانههای مستتتقل و آلترناتیو دارد ]4[.با تضتتیی

ستتاختارهای ومایتگر از

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

شتده و یا سهم نسبی رسانههای اررگذار به نسبت رسانه های واوم واهش جدی

یافته است.
این روند در پهنهی رستانههای فارسی زبان نیز دیده می شود .ان صارات رسانهای به
زبان فارستتی ،هم از ستتوی رستتانههای وابستتتته به «جمهوری استتلامی» و هم از ستتتوی
دولتهای اروپایی ،امرینایی ،عربی و استتترائیل در تلاش برای جذب م اطبان هستتتتند.
بودجههای ولان ،سازمان دهی چندلایه و پیچیده وه ردا منابد اصلی مالی و تنظیمونندهی
ستتتیتاستتتت و م توای برنتامتههتا تا ود امنان نامیلوم بماند ،از ویژگیهای برجستتتتهی
رسانههای دههی دوم و (اینه) سوم نرن بیستوینم است.

اتوپیای رسانه های اجتماعی
بتا ظهور اینترنتت ،متدل متیتارف ارتبتاطی پیشتتتین برهم خورد .اینته بستتتیاری از
روشهتای ارتبتاطی در برنامههای اینترنتی ،نادرند ارتباطات همزمان دیداری ،گفتاری و
نوشتتتاری 1یا با یه تأخیر زمانی 1و یا ناهمزمان 7را ستتازماندهی ونند .این تیییرات در
1 Facebook, Skype, Zoom, Paltalk, Chat
1 Twitter
7 E-Mail
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مراول ن ستتتین خود ،امید به دستتترستتی م اطبان وستتیدتر و انتقال پیام میان ونشتت ران
م تل

را بران ی ت .با این وال در ستتتالهای اخیر ،به صتتتورت نابلتوجه و میناداری

ونترل و م دود وردن رسانههای اجتماعی اصلی و نیز تبادل دیجیتالی افزایش مییابد.
برای مثتال تیییر منطق و ال وریتمهای جستتتتجو ،برای ونترل و ستتتمتوستتتو دادنا
وتاربران بته ستتتمتت دستتتتتهی میینی از اطلتاعات استتتت .خطر تیییر منطقا ال وریتمها
بهخصتتود در دههی دوم نرن بیستتتوینم ،برای رستتاندن گزینشتتی اخبار و م توا به
م اطبان در توییتر ،فی بوو ،گوگل و ...وضتتتور یه ستتتانستتتور فرادولتی و برمبنای
مالنیت ان صاری مالنان و مدیریت اصلی رسانهها را آشنارتر ورد .منابد مستقل ،چ:
و دگراندیش با ال وریتمهایی وه مثلا گوگل به وار میگیرد ،بهس تی یافت میشوند .با
این وال ،این شتروت هیچ توضتیح مش صی برای منطق موتور جستوجوگر گوگل به
جهان بیرون از شروتش ارائه نمیوند.
رفتار وذفیا رستانههای اجتماعی بزرگ ،در وجه اصلی و خطرناوش ،وذف و یا به
واشتیه راندن نظرات و م تواهای گروهها و افرادی است وه با مییارهای رسانهی واوم
و ستتتیستتتتم واوم به مقابله میپردازند .اگر نوعی از اندیشتتتهی چ ،:بهواند در مقابله با
سترمایهداری و ستیستتم واوم برخیزد ،آنگاه چهرهی ستانستور جهانی آشنار میشود.
تجربهی تلخ و س ت افشاگریهای ارزشمند وینیلین

در مورد دولتهای ارتجاعی،

به خصتود اسناد دولت امرینا نشان داد وه در چه زمان ووتاهی تمام ساروارهایی وه در
اینترنت این اخبار را منتشر وردند ،از دسترسی مراجیهونندگان خارج شدند .ساروارهایی
وه در وشورهای خارج از ونترل دولت امرینا و ناتو نرار داشتند ،از طریق بلووه وردن
 DNSهای اصتلی (سرورهای اصلی وه نام و آدر

صف ات اینترنتی را نابل دسترسی

میونند) عملا برای مردم ساون وشورهای اروپای غربی و امرینا غیرنابل دسترسی شد.
البته ،ستتاونان در اروپا و امرینا ،اوتمالا شتتبیه ستتاونان ایران ،بایستتتی «فیلترشتتنن»های
مناسب را در جایی برای خودشان پیشبینی میوردند!
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ستتانستتور ،بهتنهایی وفایت ننرد؛ جولیان آستتانژ بنیانگذار وینیلین
م تل

ت تت تیقیتب نرار گرفتت و نهتایتتا بته زنتدان دولتت ان لی

به بهانههای

افتاد .بنابراین ،از

برآورد خوشبینانه از ظرفیت رسانههای اینترنتی و رسانههای اجتماعی برای شنستن س اد
ان صار رسانه های واوم بایستی خودداری ورد .اغلب نریب به اتفا ا برنامههای پرواربر
در چنین فضایی عملا ب شی از سیستم رسانهای رسمی و واوم هستند و نه آلترناتیوی در
برابر آن!
علاوه براین ،رستانههای نوین گرچه ندمی به جلو هستند و م اطب (دریافتونندهی
پیام) میتواند به خطابوننده (یا تولیدونندهی پیام) تبدیل شتتتود .اما نقشتتتی وه در این
میان ناروشن میماند ،پیام و م توای آن است وه در چنین چارچوب رسانهای رد و بدل
میشتود .در این زمینه این فر

تقویت می شود وه م توای واوم بر ارتباطات اینترنتی

ونونی نیز تتتابیی از ایتتدئولویی وتتاوم و بتتازتولیتتد انبوه «پیتتام» [بتتهطور مشتتت ص
«ضتداطلاعات»] توسط رسانههای واوم است وه رودخانهی اهداف طبقات واوم را در
«چشمههای ووچهتر» رسانههای اجتماعی سرازیر میونند]5[.

گزارشها و وضعیت کنونی
پژوهش های م تلفی در این زمینه هستتت وه براستتا

تیاری

و مییارهای متفاوتی

[ ]15, 14, 17, 11, 11, 4روندهای رستتانهای ونونی را گزارش دادهاند .در اغلب این
گزارشها ،یه روند دیده میشتتتود اینترنت و تلویزیون برندگان اصتتتلی رستتتانهها در
ستالهای اخیر هستتند .در میان سته دستتهی بزرگ م اطبان رستانههای چاپی ،صوتی و
تصویری ،روند روشنی از واهش سهم نسبی رسانهی چاپی و سپ

صوتی و نیز افزایش

نقش رسانههای تصویری دیده میشود .رسانههای تصویری با فاصلهی زیاد از دو دستهی
دی ر پیشتتتی گرفتتهانتد .اینجتا بته عمومیترین نتایج وه با گزارشهای تجربی دی ر نیز
همسویی و همخوانی دارد ،اشاره میشود .گفتنی است وه آمار و ارنام ،وضییت اروپای

رسانهی آلترناتیو در دههی سوم قرن بیستویکم

غربی و بهویژه آلمان و ستوئی

را در این زمینه نشان میدهد ،گرچه ممنن است ایدهها

و همسوییهایی با نیازهای و تمایلات رسانهای ایران یا فارسیزبانان نیز نشان داده شود.
یکم -جهان صوتی و تصویری
مجموع زمان استفاده از رسانه های صوتی و تصویری ،ادامه و گسترش خواهد یافت.
ت مین افزایش بالای ده درصتتد میزانا زمان استتتفادهی روزانه از رستتانههای ویدئویی از
ستتوی وارشتتناستتان م تل

بیان شتتده استتت .مهمتر از همه ،م توای تصتتویر مت رو

(«ویدیو») با ونار زدن رسانههای صوتی و خواندنی («متن») سهم خود را افزایش خواهد
داد .مراجیه و مصترف رسانهها نشان از افزایش نقش رسانههای تصویری و واهش نقش
رستانههای صتوتی و بیش از همه رستانههای نوشتاری دارد .گزارشهای آماری سوئی
[ ]4و آلمتان [ ]15در این زمینته همستتتویی دارنتد .رستتتانههای چاپی در آلمان دو روند
متفاوت را نشان میدهند نقش نسبی نشریات واهش داشتهاند ،در والی وه سهم مراجیه
و خواندن وتاب هم به شنل چاپی و هم به شنل دیجیتالی افزایش یافته است]11[.
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نمودار  - 1تغییر سههم نسبی استفاده از رسانههای چاپی،
صهوتی و تصهویری ،از  ۴۱1۲به  ۴۱۴۱بالا در سوئیس [،]۲
پایین آلمان []11
دوم -ادغام رسانهها
از اوایل نرن ونونی آشتتتنار بود وه آیندهی چندرستتتانهایها به ستتتوی ادغام هرچه
بیشتتتتر پیش میرود .تلویزیون ،رادیو و اینترنت بیش از پیش وظایفی درهمتنیده برعهده
میگیرنتد .برای نمونه استتتتفادهی موازی از تلویزیون و اینترنت گستتتترش بیش از پیش
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مییابد .رستتانهی استتتریمین

(جاری) 1دوران وودوی خود را پشتتت ستترگذاشتتته و به
نشان ر

واربران وستید در ستطح جهانی دستترسی دارد .نمونههای آمازون و نت فلین

گستترش ان صتار تولید م توا توسط بن اههای رسانههای امرینایی تقریبا در سطح تمام
وشتتتورهای جهان استتتت .نمودار زیر ستتتهم شتتتروتهای اصتتتلی ارائهدهندهی ویدئو
استریمین

در میان م اطبان آلمان را نشان میدهد ]15[.یوتیوب ،نت فلین

و آمازون

(پرایم ویدئو) بزرگترین ستهم از م اطبان را در این زمینه به سوی خود جلب میونند.
در آلمان ،موضتتوعاتی وه برای نمونه در یوتیوب بیشتتترین علانمندان را به ستتوی خود
جلب میونند به ترتیب اهمیت موستیقی  ،مطالب آموزشی ،ومدی و سرگرمی است .با
ومی فاصتتتله گروه دوم مورد علانهی آلمانیها در یوتیوب مطالب مربو به ستتتلامتی و
بهداشت ،تننیه و سیاست است.

نمودار  - ۴سههم شرکتهای اصلی ارائهدهندهی ویدئو
استریمینگ در میان مخاطبان آلمان[]11
در این نوشتته ننته ای وه شتاید برای پژوهشت ران رستانه و موضوعات اجتماعی در
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
این ولمات و موضوعات بودهاند
1 streaming media
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برای نمونه ولمات پرجستجو در سال  )1111( 1731بهترتیب آمار چنین بوده است
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
( 1733از دستتتامبر  1111تتتا فوریتته  )1111بتته ترتیتتب اهمیتتت بتته دنبتتال این ولمتتات و
موضوعات بودهاند
 فیلم سوپر دوبله فارسی یه وانال یوتیوب فارستتی وه به انتشتتار شتتوخیهای جنستتی مشتتیول استتت (درل ظهی فیلی با بیش از  41میلیون مراجیهوننده)
 وتانال دی ر یوتیوب فارستتتی وه به بازی وامپیوتری و ستتترگرمی میپردازد (درل ظهی فیلی با بیش از  35میلیون مراجیهوننده)
 و نیز موضوع «رنص».ستنجش و ریشه یابی این تمایل شدید و مینادار بینندگان ایرانی به موضوعات جنسی
و نیز بازی و سرگرمی نیاز به پژوهش یا پژوهشهای دی ر دارد.
سوم -افزایش استفاده از رسانههای قابلجابهجایی و متحرک
رشد غیرنابل تصور و بسیار سرید دست اههای تلفن همراه و استفادهی گسترده از آن
بهعنوان یه رسانه از روندهای مهم و مینادار این دوره م سوب میشود .تنوع و انیطاف
در برنامههای نصب شده بر روی تلفن همراه نیز به همان نسبت ،رشدی با تصاعد هندسی
یافته است.
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چهارم -فراز و نشههیا انحصههارال اطلاعاتی و رسههانهای و چندپارگی
بازار
همچون هر نقطهعط

تاری ی و انتصتتتادیای ،بستتتیاری از ونستتترنهای پیشتتتین با

چتالش هتا و بیضتتتا افول مواجته شتتتده و همچنتان در میر

افول هستتتتند؛ همزمان اما

ان صتتتارات جدید وضتتتور خود را اعلام میونند .بازار رستتتانهها به ستتتوی چندپارگی
میرود ،هم در عرصهی بازار و هم در میانا مصرفونندگان رسانه .چندپارگی بازار ،در
چارچوب ستیستم انتصادی و اجتماعی ونونی ،منجر به دمنراتیزه شدن شرایط رسانهای
نمیشتود ،بلنه در ارر ناروشنی پدیدآمده برای م اطبان ،روند جذب آنها به رسانههای
رستمی ،اصتلی یا واوم شدت میگیرد و رنبای ووچه و همچنین رسانههای مستقل و
آلترناتیو ،بیش از پیش نقش خود را برای رساندن پیام و صدای دی ر از دست میدهند.
پنجم -تلویزیون همچنان وسیله سرگرمی خواهد بود
تلویزیون یه رستانهی اجتماعی استت و خواهد ماند .رستانهای مهم برایا سرگرمی
همهی گروههای ستنی و بهویژه برای افراد  41ستال به بالاستت .برای این گروه سنی ،در
واند مهمترین وستتتیلهی ستتترگرمی استتتت و هنوز جای اه خود را در زندگی روزمرهی
مصتتترفونندگانش وفظ ورده استتتت .برای گروههای ستتتنی  15تا  73ستتتال ،پ

از

اینترنت ،تلویزیون مهمترین رسانه است .این نسمت از پژوهش در وشورهای اروپایی ،با
ستنجشهای آماری در مورد رستانههای ماهوارهای و تلویزیونی در ایران همسویی دارد.
برای نمونه علانهی بینندگان به شتبنههایی وه فیلم ،ستریال و یا موسیقی پ ش میونند،
در بینندگان فارستیزبان آشتنار استت .رسم و رسوم هنوز برای بینندگان تلویزیون مهم
استت؛ برای آنان این رستانه وسیلهای برای سرگرمی خانواده و یا دوستان در م یط خانه
بته شتتتمتار میرود وته اونون با افزایش انیطافپذیری و ت رو ،وتی بیشتتتتر از پیش
م بوبیت یافته است.
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نمودار  - 3تقریباً همهی گروههای سههنی ،تلویزیون را
وسیلهی سرگرمی میدانند( ]۲[.جامعهی آماری سوئیس)
ششم -محتوای غنی :تفاول خرمُهره و دُرّ
بیان و م توای غنی ،همچنان راه خود را باز میوند .این ننته ینی از امیدب شترین
نتایج ستنجشهای آماری استت وه م اطب علیرغم ستالها مستمویت زیباشتتناسانه در
تولید م توا توستط رسانه های واوم ،به صورت آشناری به تولیداتی وه م توا و شنل
بیان مستت نم و ورفهای دارند ،توجه میونند .تولید چنین م صتولات رستتانهای توسط
رستانههای آلترناتیو و مستتقل ،آن ل ظات استثنائی و طلایی را رنم میزنند وه «از درون
شتب تار ،میشتنوفد گل صتبح »...نمونهی سهل و ممتند در زمینهی سینما را افرادی هم
چون ون لوچ و یا یان لوو گدار به وجود میآورند .در برخی نظرسنجیها بیش از دو
سوم افراد ،انتظار م توای غنیتری را از رسانهها دارند]4[.
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هفتم -رادیو ،چیزی بیش از موسیقی
رادیوی امروز ،زمتانی میتوانتد موفق باشتتتد وه رادیویی برای نوجوییهای علمی،
فرهن ی و یا ستتیاستتی و در خدمت م توایی جذاب باشتتد .رادیوی خوب نیاز به مجری
خوب ،اخبار و گزارشهای بین موستتیقی دارد .گروههای ستتنی  41به بالا بیش از گروه
ستتتنی  15تا  73ستتتال به رادیو و م توای آن علانه نشتتتان میدهند .خدمات موستتتیقی
استریمی ،خطری برای رادیو ندارند و در آینده نیز نمیتوانند جای رادیو را ب یرند .علاوه
براین ،همچنتان موزیته روز را شتتتنونتدگتان از رادیو میطلبند .امنانات جدیدتر نظیر
رادیوی دیجیتتالی یتا رادیوی اینترنتی ،م بوبیت و انیطافپذیری این رستتتانه را افزایش
داده است.
تجربیات آلمان در م یطهای م لی و یا شتتهرها ،نشتتان از وضتتور رادیوهای م لی
آلترناتیو و یا مستتقل دارد وه گرچه با شتبنههای رادیویی بزرگ نادر به رنابت نیستند،
ولی نادر شتدهاند وه جامیهی م اطب وستییی را به سوی خود جلب ونند .این رادیوها
نادر شتتتدهاند ان صتتتار خبر و تفستتتیر را با برنامههای چندفرهن ی ،ضتتتدنژادپرستتتتانه و
ضتدفاشتیستتی ،یا با م توای آموزش غیرمستقیم و جذاب ،تا ودودی بشننند .برخی از
این ابتنارات میمولا توانستتته شتتبنهای از فیالین م تل

با دیدگاههای متفاوت را وول

فیالیتهای رادیویی (بیضا تلویزیونی) گرد هم بیاورند.
هشههتم -اینترنت ،خود را به عنوان رسههانهای برای کسهها اطلاعال و
همچنین تفریح تثبیت می کند
اینترنت برای گروههای جوان ستنی از  15تا  73ستال ،رسانهی اول است .برای روند
آتی ،افزایش بازهم بیشتتتتر مراجیه به اینترنت پیشبینی میشتتتود .بررستتتیهای اخیر در
آلمان ،روند جابهجایی بیش از پیش از رسانههای ندیم به سوی اینترنت را تأیید میونند.
پیشبینی میشود وه این روندا جای زینی ادامه خواهد داشت]4،13[.
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نهم -رسانههای اجتماعی
در ینی از گزارشها میخوانیم وه «نقش رستانههای اجتماعی در ستاختار رسانهای
در وال تیییر استتت ،جذابیت اولیه ،اونون به پایان رستتیده استتت .اهمیت آنها بهعنوان
یه رستانهی عمومی و سرگرمی در وال واهش است و آنها باید خود را دوباره تنظیم
ونند ]3[».گزارش برمبنای بازار ستوئی

و شرایط  1114تنظیم شده است .چرخشهایی

میان رستتتانههای اجتماعی دیده میشتتتوند ستتتهم نستتتبی توییتر واهش یافته ،ان صتتتار
فی بوو بتا خرید رنبای ووچهتر از جمله واتزاپ و اینستتتتاگرام در واند م اطبان و
مشتریان آنها را در بازار خود ادغام ورده است .از سوی دی ر رنبای جدید ،برای نمونه
،تیه-توو 1در ستال اخیر از چین ینی از رنبای جدید استت .این روند در سوئی

و

آلمان دیده میشود.

نمودار  -۲دلایل خروج از شبکههای اجتماعی []۲

1 TikTok
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دهم-رویکرد چندکاناله
شتناستاندن یه چهره میتواند به بهترین وجه از طریق تلویزیون انجام شود .اینترنت
بهترین رسانه برای م اطبانی هست وه دنبال «پیدا» وردن چیز یا موضوعی میین هستند و
رستانههای اجتماعی به ویژه برای ایجاد وفاداری و و
مناستتب هستتتند .با توجه به وظای
م تل

همبستت ی گروهی یا شت صی

متفاوت رستتانهها ،تلویزیون ،اینترنت و رستتانههای

اجتماعی منمل یندی ر هستتند .گرچه به ل اظ ومّی رسانههای چاپی فاصلهی

زیادی با رستانههای دیجیتالی دارند ،لینن نقش پایهای و ویفی وتاب و نشریات ادواری
را نیز بایستتی منملا ستنتیا رسانه های نوین دانست .به این مفهوم ،روینرد چندرسانهای،
بر نقش منمتل رستتتانتههتای م تل

تتأویتد دارد وه وضتتتور در ینی ،الزاما م اطبان

وتانالهای ارتباطی دی ر را پوشتتتش نمیدهد .با توجه به چندپارگی گروه م اطبان در
میان رستتتانه های م تل  ،برای یه پوشتتتش جامد ،نیاز به استتتتفاده از همهی وانالهای
ارتباطی همچنان وجود دارد.

چشمانداز
پارادکسِ اَبَررسانه :عدم امکان در نابترین شکل ممکن؟
در آغاز ب ن به همپیوندی ستازماندهی و زیرساختهای ارتباطی اشاره شد ،روشن
استت وه این دو ،برای رستاندن م توایی نظری و سیاسی به م اطبان و به بیان سادهتر به
انسانها به وار میآیند .در سهگانهای وه رسانه ،م توای نظری-سیاسی و سازماندهی به
وجود میآورنتد ،این پتارامترها ،تیامل زندهای با یندی ر برنرار می ونند .تصتتتویر -1
همپیوندی نظریه ،سازماندهی و زیرساختهای ارتباطی ،مبارزهی طبقاتی را در چرخهی
سته عنصتر پایهای م توای نظری-ستیاستی ،تئوری سازماندهی و نیز زیرساختهایی وه
چنین اموری را م قق میوننتد ،بته نمتایش میگذارد .ونش بهموند ،گردش اطلاعات و
آگاهسازی م اطبان ،جن

را به پهنهی رسانهها میوشاند .پرسش دربارهی این وه «چه

وستتی یا طبقهای ندرت را در دستتت دارد؟» به پرستتش دی ری وصتتل میشتتود وه «چه
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وستتی یا طبقهای رستتانهها و ارتباطات را در دستتت دارد؟» یا این وه چه وستتانی ابزارها،
اطلاعات و دانش ضروری استفاده از این رسانهها را در اختیار دارند؟
راه برونرفتت از چنین چرختهای وته متالنتان ندرت و رستتتانهها ،تولید و بازتولید
ایدئولویی واوم را بیچون و چرا به پیش میبرند ،از درون آن نیستتتت .منطقی وه امید
به تیییر چنین چرخهای را از درون این ستهگانهی بههمپیوسته دارد ،هیچ راهی برای ول
و فایق آمدن بر آن ندارد .ندیدن درستتتا این وضتتییتا متنانض و تمروز به راهولهای
موضیی و تدریجی برای ینی یا هر سه ولقه یینی تلاش برای تقابل رسانهای یا مبارزهی
نظری با امنان ناوارآمد رستتانهای یا ستتازمانیای وه طبقات واوم دستتت بالا را در آن
دارند ،ناممنن به نظر میرستتد .ونشتت ران یا گروهی از ونشتت ران وه برای خود چنین
هدفی تنظیم میونند ،وارد نبردی ستیزی  1وار میشتوند وه سترانجام یا ستتر به عصیان
میزنند و یا خودشتان تستلیم این چرخه میشتوند و در تنمیل و ت نیم آن میووشتند.
بنابراین ،پرستشتی بهجا و درست در اینجا مطرش می شود وه اگر طبقات واوم سیطرهی
بی چون وچرای خود را دارند و در این عرصته نیز توازن نوای رسانهای به نفد وارگران،
زومتنشتان یا به مفهوم وسیدتر م نومان جامیه نیست ،آیا امید رست اری یا برونرفت
از این بنبست وجود دارد؟

 1ستتیستتیفو
ستن

یا ستتیزی

نهرمانی در استتاطیر یونان وه به مجازاتی بیپایان م نوم شتتد .او می بایستتت،

بزرگی را تا نلهای ببرد و نبل از رسیدن به نله ،شاهد بازغلتیدن آن به اول مسیر باشد؛ و این چرخه تا

ابد برای او ادامه داشت.
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تصویر  -1همپیوندی نظریه ،سازماندهی و زیرساختهای ارتباطی []1
گذر از این وضتتییت ،با توجه به مهمترین عاملی وه در این مجموعه در مروز توجه
نرار دارد -،یینی انستتانها – امنانپذیر و نطیی استتت .انستتانهایی وه در ستته ولقهی
م توایی ،ستتازمانی و رستتانهای نقش تولیدوننده م توا و پیامهای رستتانهای را دارند ،در
عین وال مصتترفونندهی این م صتتولات رستتانهای نیز هستتتند .در این چرخهی بهظاهر
بسته ،انسانها ،ولیدیترین عنصرا آن هستند وه در جامیهی منقسم به طبقات ،نقش خود
را با وضتتور در مبارزهی طبقاتی بیان میونند .در چرخهای وه «ندرت رستتانهها» و نقش
آن در ستازماندهی مورد بررستی نرار دارد ،نقش ولیدی انستانها ،با وایگان «اَبَررسانه»
مورد تأوید نرار گرفته استت .واربرد وایگان «اَبَررستانه» از آن روی ضتروری است وه
انستتتانهتا نقش خود را بته عنوان نیروی تییینوننتدهی تتاریخ در چتارچوب تتاری ی و
اجتماعی میین در دورهی هجوم ارتباطات و رستانهها درو ونند و مقهور شرایط واوم
نشوند.
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پیشتتنهاد وایگان «اَبَررستتانه» ومه میوند وه جای اه انستتان را در فرایند پیچیدهی
نظام ارتباطی جدید بهتر درو ونیم« .اَبَررستتتانه» ،رستتتانهای استتتت وه خود پایهایترین
شتتتنتل ارتبتاطتات را از طریق زبتان  -ولتام و مفاهیم ( -ستتتمانتیه) ،رفتار ،نشتتتانهها
(ستتمیوتیه) میآفریند .افزون برآن ،نادر به وارانداختن ستتایر رستتانههای رایج و یا از
وارانداختن (فلجوردن) آنان است .انسان ،بهعنوان ابررسانه ،تنها رسانهای است (لاانل تا
زمان واضتتتر) وه هرچهار نقش «آفرینندهی پیام» (یا تولیدونندهی اطلاعات)« ،پیام» (یا
اطلاعات) ،وامل پیام (میانجی )1و دریافتونندهی پیام را در خویش وودت میب شد.
تجربتتهی دوران انقلتتابی  1755تتتا  ،1753ینی از بهترین نمونتتههتتای تجربی نقش
ابررستانه استت .از سویی ،استفادهی مردم از وانالهای خبررسانی دی ر (ب وان رسانهی
آلترنتاتیو آن زمتان!) و ستتتپ

اعتصتتتابهتای روزنتامه ن اران و نیز وارمندان رادیو و

تلویزیون ملی ایران از ستتتوی دی ر ،وضتتتور وانیی ابررستتتانته را برای از وار انداختن
توپ انهی تبلییات رییم شتاه و نیز رستاندن اخبار و م توای آلترناتیو توسط روزنامههای
از ستانستور خارج شده نشان می دهد .البته ،در همان زمان امپریالیسم ان لی  ،توپ انهی
پروپاگاندای خود ،رادیو بی بی ستی را برای آلترناتیو ستاختن از دارودستههای مرتجد و
ضدچ :به ومه ارتجاع داخلی فرستاد.

سازماندهی آگاهانه و فعال شبکهی رسانههای آلترناتیو
یان لوو گدار وارگردان فرانسوی ،در مصاوبهای دربارهی تولیدات گراننیمت و
پربینندهی هالیوود و بهخصود تولیدات استانلی ووبریه پاسخ میدهد اگر هالیوود و
او (ووبریه) پرویهها و فیلمهای بزرگ چند صدمیلیون دلاری تولید میوند ،من نیز در

1 Mediator
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مقابل هر فیلم آنها بایستتتی چندصتتد فیلم با بودجهی پایین تولید ونم وه پاستتخ آن فیلم
پرهزینه باشد .چون ما آن بودجههای ولان را در اختیار نداریم( .نقل از وافظه)
در مورد رنابت رستتانههای واوم و رستتانههای آلترناتیو ،بهویژه در دورهی تاری ی
ونونی ،وه به نبرد داوود و جالوت شباهت پیدا ورده ،این ایده و تیبیر یان لوو گدار را
به این شتنل میتوان گستترش داد وه نشتریات و رسانههای آلترناتیو و مستقل ،بهتنهایی
در نبرد با ان صارات رسانهای فارسیزبان شانسی ندارند .در عو  ،ایدههای سازماندهی
از پایین وه در دهههای اخیر در جنبشهای اعتراضتتتی علیه جهانیستتتازی به وار گرفته
شده ،شان

دی ری را برای رسانههای آلترناتیو باز میوند وه از طریق ایجاد شبنهای از

رسانهها ی آلترناتیو ،وزن نسبی صدای مستقل و انتقادی را افزایش دهند و پیام خود را در
پهنهی وستیدتری با م اطبان در میان ب ذارند .پیششر شنلگیری و دوام چنین شبنه
یا شتتتبنههایی ،دوری از ایدهی «پلاتفرم بستتتته» و وروت بهستتتوی «پلاتفرم باز» استتتت.
پذیرفتن این وه یه رسانهی آلترناتیو ،ته صدایی نیست و میتواند صداهای دی ر ،از
جمله رستتتانه های هم ن را در خود پژواو دهد .به جای رنابت و بستتتتن درها ،باید به
همنتاری ،همبستتتت ی و اوترام به نظرات وتی م ال

خود در طی

نظریههای «دگر»

عملا پای بند باشد.

رویکرد پیوندی (هیبرید)
با ن اهی به تجربیات موفق پیشتتتین و پیچیدگی پدیدهی رستتتانههای امروز ،راههای
ترویبی بستتیاری برای رستتانه های آلترناتیو وجود دارند وه راه گذر و پیشتترفت شتتبنهی
رستتتانتههای آلترناتیو را به ورانههای نوینی باز میونند .راههای رستتتیدن به این شتتتبنه
بستیارند ،در اینجا فهرستتوار به چند مورد آن اشتاره میشود ،به امید فرصتی دی ر وه
آنها ،دنیقتر و مشت صتر توضیح داده شوند .ینی از راهها پیوند و گسترش افقی و نیز
عمودی شتبنههای رستتانهای استتت وه بهجای گستتترش تهرستتانهای و ینپارچه ،پیوند
چندپارچه و رن ارن

رسانههای آلترناتیو را مورد توجه نرار میدهد.
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تجربتهی موفق دی ر در مواردی دیتده میشتتتود وه تجربیات و ایدههای رستتتانهی
آلترناتیو با تجربیات رستتتانههای ورفهای و ولاستتتیه تنمیل میشتتتود .به همین منوال
ترویب ورفهای و آماتور ،توجه به تنوع گروههایی وه در رستتتانه وار میونند از ل اظ
ستتنی ،جنستتیتی ،فرهن ی و ...به شتتادابی و پویایی رستتانهها میافزاید .این تنوع نه فقط
افقهایی جدید در تولید م توا در رسانه را میگشاید ،بلنه به پویایی آن از ل اظ م توا
و ایدهها رشدی تصاعدی میب شد .پیامد نابل پیشبینی این پویایی ،جلب علانهی بیشتر
م اطبین به رسانهی نوجو را در پی خواهد داشت.

راهی دیگر؟
بیشه میتوان به راهنارهای دی ری نیز اندیشید .با این وال ،همانگونه وه در بالا
نیز اشاره شد ،گاهی لازم است منطق وار را وارونه ورد و راهولی دی ر برای رودخانهی
پر از دروغ جاری در رستانه های واوم و رسمی اندیشید ،شاید از این طریق به ضرورت
صدای دی ر و نیز رسانه آلترناتیو به روشی دی ر پاسخ بدهد.
همایون ایوانی 15 ،فوریه 1111
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