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  ةمقالو نقد  بررسي
  »دگرگوني سياست يا ضد سياست؟«

  *هادي آجيلي

  **رضا ذبيحي

  دهكيچ
گسترش وسيع اطالعات و ارتباطات در عصر حاضر زمينه را براي طـرح و بررسـي   

 ،در ايـن ميـان  . كنـد  مـي ارتباطي فـراهم  يل اوس ترين ياصل در حكم ها رسانه تر بيش
 ةدامنـ صـورتي كـه هـر روز بـر      بـه  ؛جديد نقش كانوني و محوري دارند يها رسانه

و جهـاني افـزوده    يا منطقـه  گونـاگون  يهـا  بحـران تحوالت و  در ها آنتأثيرگذاري 
 »دگرگوني سياست يا ضد سياست؟« ةمقالنقد و بررسي  در پيحاضر  ةمقال. شود يم

به چـاپ رسـيده   ) 2001( ياستو س يدجد يها رسانهكه در  است كسفوردااز بري 
گردانده ربه فارسي ب 1387در سال  كتاب مقاالت مجموعه همراهمقاله نيز  ينا .است

 را آن ةشـد  ترجمـه زبان اصـلي و   ةنسخهر دو نگارندگان  ،اين بر اساس. شده است
سـاختاري و    دروننقد  هاي با عنوان دو بخش درحاضر  ةمقال. اند كردهنقد و بررسي 

 ةحـوز بايد اذعان كرد كه  .پردازد يم مذكور ةمقالساختاري به بررسي و نقد  بروننقد 
است و امروزه  شده گيري تحوالت چشم خوش دستسياست  درتأثيرگذاري رسانه 

 ها دولتو ايجاد محدوديت براي  برد دموكراسي جديد و مجازي در پيش يها رسانه
اخير  يها سالتحوالت . دارند نقش مهمي گوناگون هاي ينهزمو نهادهاي مختلف در 

مجـازي   يا رسانه هاي يطمحأثير تا حدود زيادي تحت ت ها ياستسكه  دهد يمنشان 
  .شوند يمتعريف جديدي شامل هر روز  جديد يها رسانهو  اند گرفتهقرار 

سـاختاري، نقـد    درونرسانه، ضد سياسـت، دگرگـوني سياسـت، نقـد      :ها كليدواژه
  .ساختاري برون
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  مقدمه. 1
رفـت   كـه بـا عنايـت بـه پـيش      اند موضوع مهم و جذابي ،جديد يها رسانه يژهو به، ها رسانه

 .ندنيازمند تر بيشبررسي به سياست  در ها روزافزون تكنولوژي و ارتباطات و تأثيرگذاري آن
مـدرن   هاي ياستسكه  ني استگفت. استغالب عصر  ينادر زبان و گفتمان  ييرتغ شك، يب

غرب نيز در حال دگرگوني است و مسائلي نظير عدم قطعيت، جهاني شدن با عناوين و بـه  
 هاي جديد رسانه چنين تغيير ساختار هم ريختن طبقات اجتماعي و هم  هاي مختلف، به بهانه

ــداز الزامــات عصــر تغيير ــارةدر .ن ــرم ســختتعامــل  ب ــا و ن فرهنگــي و افزارهــاي  افزاره
بخشي از محيط  ها رفت يشپاين  گروهيك به باور  ؛دو نظر وجود دارد هاي رسانه تكنولوژي

 هاي ياستس همة )1996(امانوئل كاستلز به باور در حالي كه  ؛دهند زندگي ما را تشكيل مي
ـ ). 6: 1378، كسـفورد ا(كنند  هاي الكترونيك گذران مي ارچوب رسانههجديد در چ  تـر  يشپ

از  يتـر  مشـخص تعـاريف محـدود و   ) ويكـم  بيستنخست قرن  ةو اوايل ده 1990 ةده(
بـا   شدر كتـاب  )Lev Manovich( براي نمونـه لـو مـانوويچ   . جديد وجود داشت يها رسانه

جديد اين است كـه   يها رسانهمعتقد بود كه درك عمومي از  1يدجد يها زبان رسانهعنوان 
 بودوي بر اين باور . دگير يمجديد را  ةهرچه از طريق رايانه توليد و منتشر شود عنوان رسان

كـرد و تعـاملي    يبنـد  دستهجديد  يها رسانهذيل  توان يمكه تحوالت در بخش كامپيوتر را 
 دانسـت جديـد   يهـا  رسـانه خـاص   هـاي  يژگـي وبودن يـا فرارسـانه بـودن را بخشـي از     

)Manovich, 2001: 19-23.(  كـه   كنـد  يمـ يندي را تجربه ادنياي امروز فر ،ون دايكبه باور
، سرعت، وابستگي متقابل فناوري؛ عصري كه در آن خواند يموي آن را سرعت وحشتناك 

سزايي  هاينترنت اهميت ب فراينددر اين . همراه آورده است و در عين حال شكنندگي مفرط به
 ).Van Dijk, 1999: 75(دارد 

 يبـر  ةنگاشـت  2»ياست؟ضد س يا ياستس يدگرگون« ةو نقد مقال يحاضر به بررس ةمقال
كسفورد ا ياثر بر 4ياستو س يدجد يها رسانهكتاب . پردازد مي Barrie Axford(3(كسفورد ا

 آن      2001         در سـال  ) SAGE( سيجاست كه انتشارات ) Richard Huggins( ينزهاگ يچاردو ر
بابـك   ،انتشـار  از بعـد هفـت سـال    راكسفورد ا يبر ةكتاب و مقال ينا. رده استكچاپ  را
 يو اجتماع يمطالعات فرهنگ ةگرداند و پژوهشكدرب يبه زبان فارس 1387در سال  يگيدرب
 ،اسـت  ياسـي و ارتباطـات س  ياسيعلوم س يها كه مناسب رشته ،كتاب ينا. رساند چاپبه 
ـ . دارد يـد جد يهـا  و رسـانه  ياسـت س يـان و ارتبـاط م  اي يـه مباحـث پا  ةدر ارائ يسع  ةمقال

 ياست،رسانه و س ينةدر زم يكل يها داده ةارائ يندر ع »ياست؟ضد س يا ياستس يدگرگون«
 ،دليـل  ينبـه همـ   ؛اسـت  گونـاگون  هـاي  يسـنده مقاالت داخل كتاب از نو ياز معرف يشكل
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 ياسـت، س دررسانه  يرگذاريارتباط و تأث يو بررس يپرداز با مقدمه كوشد ميمقاله  يسندةنو
نشـان  را موضـوع   ينكتاب به ا يبعد يها فصل يسندگاننو يكل يكردو فرهنگ رو ،اقتصاد
چنـدان   ،آن يشـكل امـروز   بـه  ينترنتمانند ا ير،فراگ يا پژوهش رسانه يزمان ةمحدود. دهد
و  دهد يرا پوشش م يتانيابر فقط ياديتا حدود ز يزن يمكان ةو محدود ندارداز اعراب  يمحل

 ماننـد  يا رسـانه  ينقـش اصـل   يـرا ؛ زكند مي تر يعرا وس يمكان ةمحدود ينترنتا پرداختن به
 ةمقال ين؛ بنابرا)Dahlgren, 2009: 166(است  يجهان يعموم هايشكل دادن به فضا ينترنتا

و نقد منصفانه  يبررس يفيتك يارتقا يبرا. ذكرشده است ةمقال ينقد و بررس پي درحاضر 
 شـايان . انـد  كـرده  يواكاو راآن  ةشد و ترجمه يزبان اصل ةمقاله هر دو نسخ يننگارندگان ا
آن  ةو ترجمـ ) 2001( يسـي مقالـه بـه زبـان انگل    ينها از نشر ا كه سال ينا يلدل ذكر است به

از مـوارد مشـكل خواهـد     يا موارد سهل و در پاره يا گذشته است، نقد آن در پاره) 1387(
آثـار   ياسـت س در يـد جد يهـا  رسـانه  يرتـأث  بارةاثر در ينكه بعد از ا روي  ينسهل از ا. بود

 يتكه مسـئول  روي  ينها بهره برد و سخت از ا از آن توان يكه م استنگاشته شده  يمتعدد
دو بخش  يحاضر ط ةمقال. كند مي تر يشو منصفانه ب ينقد علم يمقاله را برا يننگارندگان ا
  .پردازد يكسفورد ما يبر ةمقال يبه بررس يارساخت و نقد برون يساختار نقد درون

  
  )بنايي( ساختاري دروننقد . 2

  بررسي تخصص نگارنده 1.2
 ياسـت س دررسـانه   يردرصـدد نشـان دادن تـأث    »ياست؟ضد س يا ياستس يدگرگون« ةمقال

نظـران در   كسفورد از جمله صـاحب ا يبر. آيد يم شماربه  يديموضوع نسبتاً جد كهاست 
 يدر دانشگاه استنفورد از جمله سـوابق و  تدريس و استو ارتباطات  ياسيعلوم س ةحوز
 شـدن  يجهـان ، )Axford et al., 2002( ياسـت س ينةدر زم يمتعدد يفاتكسفورد تألا. است

)Axford, 2011; Axford and Huggins, 2011( و مسائل اروپا ،)Axford et al., 2000(  دارد
 ياصـل واقعيـت ايـن اسـت كـه تخصـص      . تأليف كرده است ها رسانه بارةدرنيز و چند اثر 

 كردهاما كارهاي ارزشمندي در اين زمينه ارائه  ،رسانه و مسائل مرتبط با آن نيستكسفورد ا
نشـان   وضـوح  بـه كسـفورد  ابررسي آثار . هاست آن ةاز جمل جديد و سياست يها رسانهكه 
پـس  ، كسفوردااز  شدهمنتشر يها كتاب. استتخصصي وي  ةكه جهاني شدن حوز دهد يم

 فقـط بـراي وي   هـا  رسانهگواه اين است كه بحث  يخوب به ،جديد و سياست يها رسانهاز 
نگاشـتن مقالـه و ويراسـتاري اثـر بـه      شـايد   ،دليـل به همـين  . موردي بوده است اي مطالعه
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 پايـان وي در . كنـد كمـك  دانشجويان ارتباطات سياسي براي سهولت آشنايي در اين زمينه 
رسانه و سياسـت   ةكه كارهاي بعدي در حوز كند مينوعي به اين موضوع اشاره  بهمقاله نيز 

چنين بـا توجـه بـه     هم). 47: 1387، كسفوردا(بخشد  يمارزيابي آنان را در اين حوزه بهبود 
 ؛علمي يكـي از وجـوه بـارز اثـر اسـت      طرفي يببايد گفت كه  ،كسفورداعلمي بري  ةسابق
كـه   ضمن اين. كند نميمشاهده  اي دارانه جانبطوري كه خواننده با خواندن مقاله نكات  به

ـ در كتاب نيز مطابق با اصول علمي و  ذكرشدهو مصاديق  ها مثال  يدار امانـت و  طرفـي  يب
 ةكـه در زمينـ   پـردازد  يمـ خود به معرفـي آثـار پژوهشـگراني     ةدر مقالكسفورد ااما  ،است

 ةدر ميان يازده نويسـند  كه گفتتوان  مي جرئت به. اند وي يفرد همرسانه  ةتخصص حوز
 و استفن كولمن )Peter Dahlgren( پيتر دالگرنفقط  است معرفي كرده كسفورداكه  يديگر

)Stephen Coleman(  اند متخصصدر امور رسانه و ارتباطات.  
  
  بررسي تخصص مترجم 2.2
. گردانـده اسـت  ردربيگـي بـه فارسـي ب   بابك را  »دگرگوني سياست يا ضد سياست؟« ةمقال

طور جدي دنبال نكرده است، مترجم با  بهرا  ها رسانهكه پژوهش در  ،مقاله ةبرخالف نگارند
 بـر  .كوشيده اسـت ر تمركز پژوهشي در اين حوزه ب اش يعلم ةتوجه به تحصيالت و سابق

خـود  كـه   ،مقاله با توجه بـه تخصـص متـرجم    ةشد ترجمهمتن  ني استگفت ،اساسهمين 
و زماني مدير گـروه  دارد  ادكتر است و در اين زمينه علوم ارتباطات اجتماعي ةآموخت دانش

شـده اسـت و ايـن     انجـام  يـت موفقبا علوم سياسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرج بوده، 
اصـطالحات تخصصـي مـتن بـه معـادل      . اسـت  اثر مرهون تخصص و تحصيالت مترجم

 يتر متداولاصطالحات  بهتر بودگردانده شده است؛ گرچه در برخي موارد رتخصصي آن ب
  .شود يماشاره  ها آنكه در طول نقد حاضر به  رفتگ ميكار  را به

  
  بررسي نظم منطقي اثر 3.2

فصـل  (در اين مقالـه  كسفورد ا .كند را بررسي ميسياست  در ها رسانهاثر حاضر تأثير متغير 
 بررسـي و بـه   كنـد  مـي رسانه و سياست بحـث   ةكليت مباحث حوز دربارة ،)نخست كتاب

از كسفورد او  ندارد يارچوب نظري مدونهاين مقاله چ. پردازد يمقديم و جديد  يها رسانه
مدني و ارتباطات مباحـث   ةجامع .برد يمبرد بحث بهره  مباحث تئوريك مختلف براي پيش

همگي در اين مقالـه ذكـر    يرهو غ سميمدرن پستـ هويتي، جهاني شدن مدرنيسم و  فرهنگي
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و مشخص نيسـت كـه رويكـرد نگارنـده بـه مباحـث رويكـرد انتقـادي، رويكـرد           اند شده
  ).12- 9: همان(است  آليستي يدهايا  ،يانهگرا واقع

  :كسفوردابه باور 
كدام از  زيرا اوالً هيچ ؛چندبعدي، جبرگرايي تكنولوژيكي ديگر جايگاهي ندارد ةدر يك زمين

توان در كاربرد  نمي كه كنند و دوم اين اي نمي را رسانه ها فرهنگاثرات تكنولوژي، جوامع و 
تغيير رفتارهاي . ساني پيدا كرد مختلف، منطق شخصي و يك ينانآفر نقشتكنولوژي توسط 
. پـذيرد  اي دگرگـوني تـأثير مـي   هـ  كه محصول تكنولوژي باشد، از شيوه سياسي به جاي آن

اي بر تغيير  ديدگاه غالب بودن تكنولوژي رسانه ةكنند متعادلدگرگوني در واقع  ةشيو ةنظري
معني كه در عين   اي است؛ بدين يا برعكس غالب بودن، ضرورت تغيير بر تكنولوژي رسانه

هـاي   ارچوب رسـانه هـ نظـر كاسـتلز در فضـا يـا چ     بر اساسحال كه تمام مسائل سياسي 
  ).7: همان(مؤثرند ، اما عوامل ديگري نيز در اين تغييرات كنند يمالكترونيك گذران 

 زيـرا  ؛كـه اثـر كـار مـوفقي اسـت      استگفتني از نظر نظم و انسجام مقاله  ،طور كلي به
با عنايت به مباحث ذهنـي مطـرح    نگارنده .درصدد تبيين رابطه ميان رسانه و سياست است

نظـم   با وجـود ايـن،  . را برگزيده است هابه تكميل مقاله پرداخته است و سرتيتربراي خود 
 شودطور كلي حذف  بهاگر قسمتي از سرتيتر  براي مثالاست كه  يا گونه  بهمطالب اين مقاله 

. رود شـمار نمـي   بهو نقصي  كند ينمدر اين زمينه احساس  اي يكاستخواننده  رسد يمنظر  به
  .عنوان گسترده و محدوديت نگارش در صفحات معدود استعلت كلي اين امر 

  
  و استفاده از منابع شناسي روشنقد  4.2

ـ  ترين ياصلاز جمله  يشناس روش در اثـر حاضـر   . اسـت علمـي   هـاي كار ةاركان براي ارائ
 تـر  برجسـته انتقـادي   يشناس روشنگارنده نيست؛ گرچه وجه  نظر مدخاصي  يشناس روش
. اسـت  البغانتقادي در اين مقاله وجه  يشناس روشگفت كه  توان ينم ،با وجود اين ،است

  .نشده است انجامانتقادي نيز تمام و كمال  يشناس روشگرچه بايد اذعان داشت كه همين 
كتاب، مقاالت ( معتبردر بخش منابع و ارجاعات استفاده از منابع  يشناس روش ةدر حوز

تـا   1997 يها سالمنابع  هم عمدتاً  يده ارجاع ينا. در دستور كار نگارنده بوده است...) و 
بوده  خوان هم با عنوان بحث شده استفادهمنابع  تر بيش با وجود اين، .گيرد بر مي دررا  2000
. دالخطاب و مرجع نهايي بهره جوي عنوان فصل بهاز مطالب آن  كردهنوعي نگارنده سعي  و به
ساختاري مرتبط با منابع و ارجاعات ايـن اسـت كـه     دروننقد  بارةذكر ديگر در شايان ةنكت

ترين اشكال در اين زمينه بر مقاله  رعايت شده و كم يخوب بهامانت در استفاده از منابع در اثر 
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ارجاعات اين است كـه مقالـه بـر اسـاس فرمـت       ةينزم دريكي از نكات قوت . استوارد 
  .متني سامان يافته است خاص درون

كـه در   ياين است كه منابعكسفورد ا ةمقال ةشد ترجمه ةر نسخيكي از نقدهاي جدي ب
محـل ارجـاع    منزلـة  بـه يعني خوانندگان عمالً منبعي را  ؛است شدهحذف   مقاله آمده پايان
فارسـي   ةنسـخ . چه در متن اصلي آمده به فارسي برگردانده شده است آن فقطو  يابند ينم
 اما ارجاعات از متن اصـلي بـه فارسـي برگردانـده شـده      ،فوق عمالً فاقد منابع است ةمقال

 بـارة در تـر  بـيش نامعلوم است و براي كنكـاش   يزچ همه؛ در حالي كه براي خواننده است
ـ  بـاره   در ايـن ديگـر  از نكات منفـي  . است مقالهارجاعات نيازمند متن اصلي   ه نشـدن ارائ

سعي نگارنده بـراي   توان يمو علت اين امر را  استبراي عمده ارجاعات  ها هصفح ةشمار
در آن  تـر  بـيش  ةبـه مطالعـ  ) ارتباطات سياسي ةعمدتاً دانشجويان رشت(ترغيب خوانندگان 

پژوهشـي   هاي فعاليتبراي  برانگيز تأملكاري صفحه  كردن شمارةارائه ن و زمينه ذكر كرد
صـفحه   ةمترجم در درج صحيح شمار يدقت باره بي  در اين هاديگر انتقاد از .آيد يم شمار به

 25 ةبـراي مثـال در صـفح   . اسـت  شـده  ذكرصفحه  ةكه شماراست در معدود ارجاعاتي 
، در حالي كه در متن اصلي )57ص : 1998(بن باربر : شكل درج شده استه اين ارجاع ب

) 2ص : 1997و هـاگينز،  كسـفورد  ا(ارجاع  46 ةيا در صفح استذكر شده ) 7- 5: 1998(
 ),Axford and Huggins 2000 ;1997( صـحيح آن  ةدر حـالي كـه نحـو    شده اسـت؛ درج 
اين مشكل در . 2 ةنه صفح استبوده  2000و  1997 يها سالمراد نويسنده منابع  و است
  .شود ديده مينيز  ...و  46 ،31 يها صفحه
  
  ابزارهاي علمي كارگيري به ةنحو 5.2

است  كوشيده ،به تخصص و تحصيالت مرتبط با عنايت مترجم ه،مقال ةشد ترجمه ةدر نسخ
در برخـي   .و در اين زمينه موفق عمل كرده است سازي كند اصطالحات تخصصي را معادل

مانند استفاده از نام ميشل فوكـو   گرفت، ميكار  را به يتر متداولاصطالحات  بهتر بودموارد 
ـ   هـم  ).9و  8فحة ص(يا پوپوليسم  )25 فحةص(به جاي فوكالت  ه جـاي اسـتفاده از   چنـين ب

 »...رات يـ حداقل چند مورد از ايـن تغي « :بگويد بهتر بود» ...رات يحداقل چند تا از اين تغي«
طرز فكـر  «يا » حزبي ةنام مرام« ةاز واژ» ايدئولوگ حزبي«جاي استفاده از ه يا ب )27 فحةص(

ماننـد   ييهـا  واژهبهتـري را بـراي    يهـا  معـادل يـا  ) 28 فحةصـ ( كـرد  مـي اسـتفاده  » حزبي
  .گرفت ميكار  و غيره به» پايش استراتژيك«، »تطابق دوفاكتو«، »نوستالوژيك«
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 تأمل اثر، ذكـر درخور  يها ضعفصحيح اين اصطالحات تخصصي، از  ترجمةدر ميان 
كه براي طرز تلفظ  است نوشتپامعادل انگليسي اسامي اشخاص يا برخي اماكن در  نكردن

 )Neo-Tocquevillian( نئوتوكوئه ويليان از جمله؛ ودش يمامري ضروري تلقي  ها آنصحيح 
 )Arthur Koestler( ، آرتور كستلر12 در صفحة) George Balandier( ، جرج بلندير11 فحةصدر 

) Garrison Keillor story( ، داستان گريسون كيلور13 در صفحة) Tom Wolfe( و تام ولف
  .16 صفحةدر ) Nancy Fraser( نانسي فريزر و 15 در صفحة
كـه نيازمنـد توضـيحات     شـود  مشاهده مـي   واژه و اصطالحبسياري  در مقاله ،چنين هم
 ،)17 فحةصـ ( PSB هاي يستمدرن، )15 فحةص(داستان گريسون كيلور از جمله  ؛5استمترجم 
  .)37 فحةص(، الرا كرافت الهة جنسي و پرنسس دايانا )28 فحةص( CCTVنظارت 

و  ،طـرح بحـث مقـدماتي، نتيجـه     در زمينـة  ايـن مقالـه  يكي از نقدهاي جدي ديگر به 
ارائه نشده است و ورود بـه   گيري يجهنتدر اين مقاله عمالً مقدمه و . استنهايي  يبند جمع

رسـيد كـه    يبند جمعاين به  توان ينمو در نهايت  شود ميصورت تخصصي انجام  بهبحث 
  :ده استدر مقاله آم. سياست است يا ضد سياست ةكنند دگرگونرسانه 

هـاي   به تنوعي از فعاليـت  تواند يمبلكه  ؛و تازگي نيست نو شدنفقط به معني  جديد بودن
هـاي جديـد زيادانگـاري     آيا ما در تخمين ميزان نـو بـودن رسـانه   . قديمي نيز اطالق شود

گيـري از آن نيـز    هاي قديمي و بهـره  هاي جديد نيز تكامل رسانه ايم؟ در واقع رسانه نكرده
  ).22- 21: 1387، كسفوردا( قديميان استدار  وام

تعريـف محـدود و    جديـد  يهـا  رسـانه معني است كـه نگارنـده از     اين گزاره بدين
مختلفـي از   هـاي  يـف طجديد شـامل   يها رسانه اش ندارد و در ساخت ذهني مشخصي

  .شود يمرسانه 
، تهـي از  نيسـت  ارتبـاط  يها پرداخته و با اعداد و ارقام ب به موضوع رسانهكه  ،اين مقاله

براي بيان  رفت مي انتظاراز نگارنده . است و نقشه ،نمودار ،تمرين و آزمون، جدول، تصوير
  .بهره جويد از نمودارها و اشكال و سياست ها رسانهارتباط ميان 

  
  )مبنايي(ساختاري    بروننقد . 3

  تحليل و بررسي محتوايي اثر 1.3
جديد پرداخته شـده و باعـث    يها رسانههاي اخير از منظرهاي مختلفي به موضوع  در سال

هـاي   هـاي تحليلـي در علـوم انسـاني و پـژوهش      شده است متغيرهاي متعددي به شاخص
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 ةمخاطبـان امـري بـديهي اسـت، امـا نكتـ       در هـا  رسـانه تأثيرگـذاري  . سياسي افزوده شـود 
مخاطبان دارند كه هر روز بـر   درجديد تأثير شگرفي  يها رسانهاين است كه  تر برانگيز تأمل

هـاي جديـد و    هـاي موجـود در بـاب رسـانه     گفتمان .شود يمافزوده  اش دامنه و گستردگي
كـه تغييـرات اساسـي در دنيـاي      ايـن  ةدربـار . توان از هم مجزا كرد نمي يآسان بهسياست را 

  :سياست ناشي از چيست، سه نظر وجود دارد
هـاي جديـد،    است كه رسانه از اين اين نظر حاكي: تكنولوژيكي ةروند شيپموقعيت . 1

كننـد و اشـكال جديـد     هاي سياسي را بازسازي كـرده و مـي   ديجيتال، فضا و هويت ژهيو به
كنند كه البته ايـن تغييـرات    و جامعه را ايجاد مي ،هويت، اجتماع، قلمرو، حاكميت، فرهنگ

  ؛شود بينانه نگريسته مي با ديدي خوش
اقتصاد  يساز يتجار ةهاي جديد به اشاع يعني رسانه: هاي جديد ديدگاه منفي به رسانه. 2

پردازند و دارندگان اين ديـدگاه تغييـرات سياسـي حاصـل از      جهاني و تعديل فرهنگ مي
 ها سوءاستفادهها را ابزاري براي  و رسانه نامند يم »بيماري دموكراتيك«هاي جديد را  رسانه

رفـت   پـس  هاي ديجيتالي جديد منطق رسانهاز نظر آنان،  .دانند به سياست مي يده و شكل
هـا فضـاي    اين رسانه. مدني است ةجامع تر نيسنگو  تر كيدموكرات يها گفتماندادن انواع 

  ؛پردازند فرهنگي مي هاي هتجرب يساز سان همو به  كنند يمعمومي را مخدوش 
از . آورنـد  وجود مـي  به مرج و  هرجهنجاري و  يختگير هم بههاي جديد نوعي  رسانه. 3
كـه جـايگزين    ندارندهاي جديد هيچ منطق مستقل و هيچ پويايي فراگيري  رسانه ها آننظر 
  .شود شده تيتثبهاي  شيوه

  هاي جديد وجود دارد؟ رسانه ةدرباراي  چه چيزهاي تازه
نيسـت، بلكـه بـه    و تـازگي   نو شدنكه اشاره شد، جديد بودن فقط به معني  گونه همان

هـاي   آيا ما در تخمين ميزان نو بودن رسانه. شود ميهاي قديمي نيز اطالق  تنوعي از فعاليت
ايـم؟ در واقـع    هاي جديد را بيش از حد نگاشته ايم؟ آيا تأثير رسانه جديد زيادانگاري نكرده

ست ها قديمي دار نيز وام ها گيري از آن هاي قديمي و بهره هاي جديد نيز تكامل رسانه رسانه
زمـاني   يهـا  برههجديد در  يها رسانهكه طرح  دهد يماين موضوع نشان ). 22- 10: همان(

جديـد   يهـا  رسـانه طـرح موضـوع    ،اثر ةيعني به بيان نگارند ؛مختلف در حال تحول است
  .داردبستگي به مقتضيات زمان الجرم 
 كند ميكتاب تصور  ةعنوان مقاله خواننده پيش از مطالعاساس  بر ني استگفت ،چنين هم

اينترنتي و دنيـاي مجـازي يـا     هاي يتساچون  هم ،جديد يها رسانه ةكه اثر به بررسي رابط
در مقاله به تبيين و تفكيك كسفورد اكه  گونه هماندر حالي كه  ؛پردازد يمماهواره با سياست 
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محـدود   ذكرشـده بـه مـوارد    فقـط جديـد   يهـا  رسانه ،پردازد يمجديد و قديم  يها رسانه
  :بلكه از نظر وي ،شود نمي

چاپي ملي بود  يها رسانهو  يرسان اطالع هاي يستمسقديم عمدتاً بر اساس  يها رسانهسبك 
و طيف دسترسي محدود  شد يمكه تا حد زيادي به مالكيت، بودجه و قوانين دولتي مربوط 

  ).27- 26: همان( و مركزيت رسوم خدمات عمومي داشت

كـه جديـدتر    ي اسـت يها رسانه همةجديد  يها رسانهمقاله از  ةنويسندبنابراين منظور 
كـه بـا تكنولـوژي روز     ،تـر  يميقد يها رسانهيا  ماهوارهاينترنت و  ؛ از جملهاند شدهابداع 

اساسـاً  . الكترونيكـي  يهـا  روزنامـه چاپي به  يها روزنامهمانند تبديل شدن  ؛اند شدهجديد 
 ييهـا  رسـانه . گيرد بر مي را درپوشش مخاطبان  ةجديد محدود يها رسانه بهنگاه نگارنده 

دليل افزايش مخاطبان و  به، اما روند به شمار ميقديم  يها رسانهمانند تلويزيون و راديو از 
شـمار   بـه جديـد   يها رسانه وجز شدن  يجهانمردم جهان در عصر  همةدر دسترس بودن 

مطرح  رااجتماعي  يها رسانهاصطالح  بارت اد ،1990 ةحالي كه در اوايل ده در ؛روند مي
مبتنـي بـر    يهـا  تعامـل كه از  كند مي اشاره اجتماعي و دانش يها رسانهنوعي از  كه به كرد

 فنـاوري حـال حاضـر نقـش     در ).148: 1391، و ديگـران  يعبـداله (شود  يمرايانه ناشي 
، هـا  جنـبش برد اقـدامات،   ، رهبري و پيشيده سازمان، يانداز راهاطالعات و ارتباطات در 

 يهـا  رسانهاعتقاد بر اين است كه . انكارناپذير است يجمع دسته يها اعتراضو  ،ها حركت
و حتـي تبليغـات،    هـا  روزنامـه ، يا ماهواره، راديويي، يزيونيتلو يها شبكه از قبيل ،جمعي
شخصـي   يهـا  وبالگو  ها شبكهاعم از اينترنت،  ،ديجيتال يها رسانهچنين  و هم ها يهاعالم

ديـداري در بسـيج سياسـي، ترغيـب و تشـويق مـردم بـه شـركت در          يها ارتباطدر كنار 
بيـان  و  رسـاني  اطالع باها  رسانه ينا. كنند يمنقش مهمي ايفا  ها آن يده سازماناقدامات و 

 شـان در جامعـه و حـق و حقوق   شان ياسيو نقش س يفها و آگاه كردن مردم به وظا تجربه
بنابراين بايـد اذعـان    ؛)Howard et al., 2011: 23(كنند  ايفا مي در جامعه رييگ نقش چشم

بـا ايـن   . جديد در مقاله وجـود نـدارد   يها رسانهكه عمالً معنا و تعريف مشخصي از  كرد
ـ يا  نه در دوران انتشار كتابكه رسا ني استتوضيحات گفت ، تعريـف مشـخص و   تـر  يشپ

بـه بـاور   . كشد ميتصوير به با محيط مجازي را  يدرگيرمتمايزتري داشته است كه عمدتاً 
و افكـار   هـا  يـام پمنزلة پايگاه انتقال اطالعـات،   بهدر عصر حاضر  ها رسانه، )1997(لوبرانو 

صـورت حضـوري و فيزيكـي، بلكـه در محـيط       بـه البته نـه  ؛ يندآ يم شماربه  ها انسانبين 
  ).Lubrano, 1997: 151( يرحضوريمجازي و غ
ميان رسانه،  ،در دنياي امروزكه  اين است كه با وجود اينبه كتاب است ديگري كه  انتقاد
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چنين ارتبـاطي در  اما سياست، هويت شهروندان و دموكراسي ارتباط تنگاتنگي وجود دارد، 
  :كسفوردااز نظر . است نشدهمحتواي كلي اثر تجزيه و تحليل 

و  هـا  شكلفضاهاي اصلي سياست شوند، در دوراني كه هنوز به  يكنالكترو يها رسانهاگر 
و  يكـار  دسـت ، يختگـي ر درهـم بـراي   يا محدودههنجارهاي دوران مدرن چسبيده است، 

  ).17: 1387، كسفوردا( احتماالً هرج و مرج وجود دارد

. دارنـد  يا برجستهنقش  آن يريگ در شكل ها رسانههويت از جمله موضوعاتي است كه 
در زنـدگي دموكراتيـك از خـود     كننـدگان  شـركت  بايد است كه اي ه معناي آگاهيهويت ب

نـي  بـا دموكراسـي گفت   ششدن مباحث هويت در غرب و ارتبـاط  تر يچيدهپبا . داشته باشند
در بلكه  ،شهروندان با حقوق اساسي سياسي منزلة به فقط نهكه هويت شهروندان غربي  است
در واقـع  . شود يماساسي از فرهنگ مدني بازشناخته  اي عوامل سياسي قدرت و قطعه حكم
در آرايـش هويـت    هـا  رسـانه  ياهـ اثررسانه تجزيـه و تحليـل    پردازان يهنظراساسي  ةوظيف

 يا مطالعـه  نظـر  مـد  ةاما با وجودي كه مقال ؛)Dahlgren, 2009: 125-139( استشهروندان 
در شكل دادن به هويت شهروندان  ها رسانه، بررسي نقش ستبريتانيا ةجامع بارةموردي در
  .كل ناديده گرفته شده است سياست به ةبا حوز ها آنو ارتباط 

وسـيع   حجـم  .عنوان اثر محـل ترديـد قـرار گيـرد     شود مياين نقدهاي محتوايي باعث 
جديـد را بـه ذهـن     يها رسانهاز  يتر خاصاطالعات و ارتباطات در دنياي كنوني تعريف 

. اسـت  2014بـا سـال    2001از تفاوت فضا و مقتضيات سال  گرفته تئنشكه  كند ميمتبادر 
در  يكها، هر رسانه يها ظهور گونه يخط يردر س است و گفتني است عام» نو ةرسان« يرتعب

تلويزيـون  هشتاد ميالدي ة در ده. اند بودن برخوردار بوده» نو« يژگياز و شان يخيمقطع تار
 انقالبي توانست در ارتباطات دوسويهپس از مدتي  و شد يمنوين تلقي  ةرسان منزلة بهكابلي 

اينترنـت، ابعـادي بـه     يژهو به ،ديجيتالي يها رسانه ةاما استفاده از اين تعبير دربار ،ايجاد كند
 كند مياشاره  هايي يژگيوبلكه به  ؛شود ينمبودن » نو«خود گرفته است كه محدود به صفت 

در . اسـت  يا رسـانه آغاز دوراني جديد در حيـات   دهندة نشان ها رسانهروند تكاملي  دركه 
دسترسي كاربران را در هر زمان و  شان يتعاملدليل ماهيت  بهجديد  يها رسانهدنياي كنوني 

كنند  يمشده تجربه  را در مقياس كوچك و شخصي ها و كاربران آن دنكن مي يرپذ امكانمكان 
  :كند يماشاره  صراحت بهكسفورد ا ).54: 1390بابايي، (

ده سـال ديگـر و   . انـد  پرداختـه بسياري از مسائل اين كتاب فقط به برخي تحقيقات تجربـي  
هوشمند و بازسازي دموكراسي،  هاي يتكنولوژدانشجويان ارتباطات سياسي،  تر بيشبررسي 



 11   رضا ذبيحيو  هادي آجيلي

دسـت خواهـد داد يـا تنهـا حقـايق       بـه مجموعه اطالعات قابل اعتمادتري را براي ارزيـابي  
  ).47: 1387، كسفوردا( گيري كپي منتقدانه خواهد داشت در پيي براي توسعه تر بيش

بـا  كسـفورد  اكه نخست  دهد يممقاله نشان  ةاز نويسند ييها گزارهتطبيقي چنين  ةمقايس
بعـدتر و بـا ورود    يهـا  سـال است كـه در   نگاشتهتوجه به مقتضيات زمان خود مطالب را 

بـه چـالش كشـيده شـده      شنظرات جديدتر و گسترش ارتباطات تا حدود زيادي يها رسانه
ـ  هـاي  است و دوم لزوم اشراف داشتن به چنين موضـوع  زد  روز و تغييرپـذيري را گـوش   هب

و سياست نيازمند متخصصاني است كه  ها رسانه ةبررسي رابط دربارةيعني پژوهش  كند؛ مي
. باشـند  نظـر  صاحبنيز  يا رسانهمباحث  ةدر كنار اشراف داشتن به مباحث سياسي در زمين

رسانه  ةو پژوهش در حوز كند نميصدق كسفورد ابري  بارةاين موضوع تا حدود زيادي در
چنـين مـوردي را در مقايسـه بـا      تـوان  يم. رود شمار مي بهموردي  اي مطالعه فقطبراي وي 

آشنايي بـا  : بازسازيجمله  از ؛كردمشاهده  يخوب بهخود  زمان همو  سطح همبرخي از منابع 
ارتباط رسانه  ةنحو يخوب بهكه  ،لتر و ريچارد گروزينب جي ديويد نوشتة 6جديد يها رسانه

: رابـط انسـاني  چنـين   هـم  ).Bolter and Grusin, 2000( انـد  دادهبا مسائل اجتماعي را نشان 
كه  ،)Jef Raskin( جف راسكين نوشتة تعاملي هاي يستمسدستورالعمل جديد براي طراحي 

دهد  يمرا تحت پوشش قرار  ها رسانهمباحث  يخوب به ،است به چاپ رسيده 2000در سال 
)Raskin, 2000: 12-22.(  نامي نيـز   از نويسندگان صاحب يا برجسته يها كتابدر اين ميان

ايـن   ينتـر  مهـم يكـي از  . اند كردهتبيين  يخوب بهو سياست را  ها رسانه ةوجود دارد كه رابط
از مانوئل كاستلز  7)اقتصاد، جامعه و فرهنگ: عصر اطالعات: (يا شبكه ةظهور جامع ها كتاب
  ).Castells, 1996( استبه چاپ رسيده و بارها تجديد چاپ شده  1996كه در سال  است
  
  نوآوري علمي اثر 2.3

زماني خود نوعي  ةدر بره ؛استرسيده  چاپبه  2001در سال  نظر مد ةكه مقال با توجه به اين
  .جديد و ارتباطش پرداخته است يها رسانهكه به مسائل مرتبط با  رود شمار مي بهنوآوري 
امـا عمـده توجـه     بـااليي دارد؛ اهميت  جديد ةتن به مسائلي از اين دست در هزارپرداخ

چـه روشـن    آن. اند دهمانجديد مغفول  يها رسانهو  استنگارنده به مباحث پيشين و گذشته 
 يها رسانه ةيك مقاله به بخشي از رابط ةاست در محدود كوشيدهكه نگارنده  استاست اين 

مشخصـي   ةباالي مطالب در اين زمينه، محـدود دليل حجم  بهاما  ،جديد و سياست بپردازد
  .روست هپراكنده روب يها دادهو خواننده با حجم بااليي از  نكردهرا براي خود ترسيم 
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و سياست، هدف اين نيست كه اصل سياست زير سؤال برود  ها رسانهدر طرح موضوع 
در حـال حاضـر   . مـدني تغييـر يابـد    ةجامعـ  مانند، گفتمان مطرحي ها رسانهدليل ورود  بهو 

را دارند و  اصلي ةوظيف، اصلي مهم در دموكراسي در حكم ،مدني ةدر تحكيم جامع ها رسانه
ـ  . دهنـد  يممدني سمت و سو  ةبه جامع ها آنبا نگاهي ابزاري به  ها حكومت  ةوجـه منتقدان

بـا ذكـر نظـر سـاير      كوشـد  مـي در حالي كه وي . در اين زمينه برجسته استكسفورد ابري 
طـور   بـه  هـا  رسـانه اما در كل خواننده با وجه انتقـادي بـه    كند،خود را مبري  پردازان يهنظر

  :كسفوردابه باور ). 36: 1387، كسفوردا(شود  يمملموس درگير 
هـا را   ها و غيرخـودي  تواند تمايزات مرسوم بين خودي مي هاي جديد كيفيت تعاملي رسانه

هـاي جديـد در    ارزيابي جامع از مشـاركت رسـانه   يكبه هر حال، . تضعيف كند يخوب به
ود زيرا شواهد كافي براي اين امر وجـ  ؛ار مشاركتي و رقابت مدني سخت استتشكيل افك

بـر   يا كننـده  نـاتوان هاي جديد، اثـر   يك نگراني عمده اين است كه استفاده از رسانه. ندارد
گـوي  و سياست الكترونيـك و گفـت   ةايندسطح آگاهي و مشاركت سياسي دارد و ميزان فز

و  تـر  بـيش باعث فرديـت   هاي جديد چنين رسانه هم. اي در جهت فريب اذهان باشد شبكه
ارزش كـردن سياسـت دامـن     هاي جديد به بي در واقع رسانه. وندش تر مي ميل اجتماعي كم

  ).37- 34: همان( اند زده
  
  ها فرض پيشميزان تطابق مباني و  3.3

اما نگارنـده   ،انطباق محتوايي وجود دارد تا حد زياديكسفورد ا ةميان عنوان و فهرست مقال
در بسياري از موارد حد و مرز تعريف و منظور عملي خود از اصطالحات را معـين نكـرده   

  :كند ميبيان  صراحت بهوي . است
سياســت «، »پوپوليســم تجــاري«، »فرهنــگ ارتقــايي«، »يا رســانهفرهنــگ «عبــاراتي مثــل 

، يا بيـان  ها رسانهسياست توسط  »يده شكل«و البته  »مدرن پست هاي ياستس«، »تكنولوژي
اسـتفاده و درك ذهنـي و يـا هنجارهـاي      ةجـا هسـتند كـه بـه زمينـ      هموافقت و كاربرد ناب

  ).9: همان( گر بستگي دارند پژوهش

خواننـده را بـا    ،گونـاگون  پـردازان  يـه نظراز  متضـاد يـا متنـاقض    تر ي بيشها داده ةارائ
اينترنتـي را   هاي يتكنولوژجيمز اسلوين . كند ميرو  همتعدد روب هاي پرسشو  ها يسردرگم
ستدهاي اجتماعي، الگوهاي جديد وابستگي دوسـويه و   و سوي انواع نوين داد به يا دروازه
در حـالي كـه    ؛)11: همـان (اسـت  سياسي معرفـي كـرده    هاي يبازساز ةدوبار يها فرصت

  :گويد يمدر جاي ديگر كسفورد ا
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بـر سـطح    يا كننـده  نـاتوان هاي جديد، اثر  رسانه يك نگراني عمده اين است كه استفاده از
اي،  گوي شبكهو سياست الكترونيك و گفت ةشاركت سياسي دارد و ميزان فزايندآگاهي و م

و ميـل   تـر  بـيش هاي جديـد، باعـث فرديـت     چنين رسانه هم. در جهت فريب اذهان باشد
 انـد  سياست دامن زدهارزش كردن  هاي جديد به بي در واقع رسانه. شوند تر مي اجتماعي كم

  ).36: 1378، كسفوردا(

 ةاسـتفاد  سـوء جديد يـا   يها رسانهدر » منطق«نظر بلندير و بسياري ديگر اين است كه 
ي را تر بيشسياسي  يها گفتمانكارآمد سياست و  يها شكل، از آن مداران ياستس ةبدگمانان

  ).12: 1387، كسفوردا(است به انحطاط كشانده 
به شرطي كـه   ؛است مطلوبدر اين مقاله  ها فرض يشپ، سازواري محتوا و با وجود اين

 دربـارة  مقالـه هـم   يهـا  قسمتدر بسياري از . نخست نشر خوانده شود يها سالدر همان 
) تلويزيون و راديو و اينترنت( ها رسانهكه  اين از جمله ؛است شدهبسياري از بديهيات بحث 

در . اسـت  تـر  برانگيز تأملتأثيرگذاري تلويزيون  ميانر اين و د اند بودهبر مخاطبان تأثيرگذار 
معنـي    اين البتـه بـدين  . اند بودهخود نيازمند طرح و بحث  ةواقع بسياري از مباحث در زمان

نيز اشـاره   برانگيز اين اثر به نكاتي تأمل ؛نيست كه مقاله در حال حاضر خالي از فايده است
  .استاست كه در جاي خود ارزشمند  كرده

  
  ايراني ةامعميزان سازواري محتواي علمي اثر با نياز ج 4.3

قالب مباني و اصول ديني و اسالمي نگاشته نشده است و در برخي مـوارد   مقاله دراساساً 
تـأثير  دليـل بررسـي    بهواضح است كه . استمباني جمهوري اسالمي ايران  برخالفحتي 
اصـول و مبـاني دينـي و اسـالمي بحـث       دربارة كشورهاي غربي هاي ياستس در ها رسانه

  .نشده است
 يهـا  بـه صـورت  ضـد سياسـت    در حكمپوپوليسم ناآگاه  يريگ شكلدر  ها رسانهتأثير 
و انقـالب   اسـالم  يهـا  آمـوزه در حالي كه بـر اسـاس    ؛)8 فحةص(است  شدهنقد مختلف 

طـور كلـي    بـه . بردها فرض شـده اسـت   و راه ها ياستساسالمي، توجه به عوام در اولويت 
ايـن را   ةداعيـ كسفورد االبته  ؛اسالمي مشهود است ةغربي و جامع ةدر نگاه به جامع تفاوت

طور علنـي مبنـاي پـژوهش     بهجوامع سنخيت دارد و  همة هاي يژگيوبا  اش مقالهندارد كه 
 33، 28، 20، 19، 17، 14 هاي هبراي نمونه در صفح. كرده استبريتانيا اعالم  ةخود را جامع

موضوع مهم و  ،جديد يها رسانه يژهو به ،ها رسانه. شود ميخوبي مشاهده  اين موارد به 36و 
رفت روزافزون تكنولوژي و ارتباطات و تأثيرگذاري آنـان   كه با عنايت به پيش استجذابي 
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بـا توجـه بـه     شود يمنهاد  پيش. علوم سياسي خالي مانده است ةدر رشت شسياست جاي در
نقـش   هـا  رسـانه كه در آن  ،مختلف يها عرصهموج جديد ارتباطات و تعامالت جهاني در 

: از جمله، شوندعلوم سياسي تدوين  ةدر رشت ها رسانهمرتبط با  ييها سرفصلكانوني دارند، 
و  هـا  يخبرگـزار «، »دنيـاي مجـازي و سياسـت داخلـي و خـارجي     «، »و سياست ها رسانه«

  .»بزرگ يها قدرت
كه  اند شدهجديد و سياست نگاشته  يها رسانه ةمهمي در زمين يها كتابدر حال حاضر 

. ايراني برداشت ةنياز علمي جامع راستايبه زبان فارسي گامي بلند در  ها آن ترجمةبا  توان يم
كه در سال  ،از استفن كولمن و كارن رز 8و ما در گفتمان رسانه ها آن: و مردم ها رسانهاز جمله 

 ).Coleman and Ross, 2010( اسـت  رسـانده ــ ويلـي بـه چـاپ      انتشارات بلـك ول  2010
 از مايكـل اسـتام   9يدجد يها رسانه هاي ياستس، راديو و ها روزنامه: تجارت صداچنين  هم

)Michael Stamm( استده انكه انتشارات دانشگاه پنسيلوانيا به چاپ رس )Stamm, 2011.( 
كتـاب ارزشـمند    )Matthew Hindman( و هـاينمن يـ مت ةنوشـت  10يجيتالددموكراسي  نةافسا

 ).Hindman, 2008( اسـت ده انت دانشگاه پرينستون به چـاپ رسـ  اديگري است كه انتشار
علمـي و پژوهشـي در   هاي خألو  ها يكاستكه برخي از  اند همگي آثاري مذكور يها كتاب
 هـا  آندر  شـده  طـرح دهند و بـا عنايـت بـه مباحـث      ميجديد را پوشش  يها رسانه ةزمين
گـران داخلـي    دانشـجويان و پـژوهش   از طريـق براي طرح مباحث جديـدتر   اي زمينه يشپ
  .آيند مي شمار به

  
  گيري نتيجه .5

بـراي طـرح و بررسـي     را ينـه زمگسترش وسيع اطالعات و ارتباطات در عصـر حاضـر   
جديـد در   يهـا  رسانه. كند ميارتباطي فراهم  ةوسيل ترين ياصل در حكم ها رسانه تر بيش

 هـا  آنتأثيرگـذاري   ةصورتي كه هر روز بر دامن به ؛اين ميان نقش كانوني و محوري دارند
 يا اندازهبه  ها رسانه. شود يمو جهاني افزوده  يا نطقهممختلف  يها بحرانتحوالت و  در

بحراني بزرگ يـا از   ةاز تحول ساد توانند يمشان افزوده شده است كه  بر ميزان اثرگذاري
و ترديـدي در   اسـت  روشن چه آن. بزرگ موضوعي ساده و گذرا بسازند يتحول و اتفاق

اجتمـاعي،   گوناگون يها شبكهچون اينترنت،  جديد هم يها رسانهاين است كه  نيستآن 
همراه و غيره همگـي بـه گسـترش اطالعـات و      يها تلفن يافزار نرم گوناگون يها برنامه

سياست بـا تمـامي فرعيـات آن     درو ناخواسته تأثيري مستقيم  اند رساندهارتباطات ياري 
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 شـد ارزيـابي   بررسـي و جا  كه در اين »دگرگوني سياست يا ضد سياست؟« ةمقال. دارند
تحصـيلي ارتباطـات    ةشده براي كشـورهاي غربـي و دانشـجويان رشـت     محصول تدوين

ارتباط رسـانه   ةحاوي اطالعات ارزشمند در زمين با وجود اين، ؛استسياسي در بريتانيا 
 توان يمرا كسفورد ا ةمقال يها داده. و رسانه و اقتصاد است ،و سياست، رسانه و فرهنگ

، كـه  استعلمي عام و عمومي  يها دادهبخش اول مربوط به  كرد؛در دو بخش ارزيابي 
تخصصـي   يهـا  دادهو بخش دوم مربوط به مـوارد اختصاصـي و    ،شود يممفيد ارزيابي 

. مواجـه اسـت   گونـاگون متغيرهـاي   ةو رابط ها دادهدر اين بخش خواننده با انبوه . است
آن مقالـه   يها دادهبسياري از  ةبه مرور زمان از رده خارج شد و كاهش ارزش اطالعاتي

نگاه . ، اما نقد جدي در اين زمينه بر آن وارد نيستدهد يمرا در سطح پايين علمي قرار 
ماننـد   ،سياست و اركان آن درعمدتاً بدبينانه و انتقادي به رسانه براي تأثيرگذاري منفي 

طـور كلـي    بـه . دده يمقرار  يزبرانگ چالشمدني، اين مقاله را در معرض نقدهاي  ةجامع
سياست صـورت   درتأثيرگذاري رسانه  ةگيري در حوز كرد كه تحوالت چشم بايد اذعان

بـرد دموكراسـي و    جديد و مجازي نقش مهمي در پـيش  يها رسانهگرفته است و امروزه 
. گونـاگون دارنـد   هـاي  ينـه زمو نهادهـاي مختلـف در    هـا  دولـت ايجاد محدوديت براي 

تـا حـدود زيـادي تحـت تـأثير       هـا  ياسـت سكـه   دهـد  يمـ اخير نشان  يها سالتحوالت 
جديد هر روز تعريف جديدي را  يها رسانهو  اند گرفتهمجازي قرار  يا رسانه هاي يطمح

  .شوند يمشامل 
  
  ها نوشت پي
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