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چکیده

اين مقاله به بررسی ويژگیها و کارکردهای رسانههای کوچک در مقايسه با
رسانههای بزرگ (سنتی) میپردازد و نشان میدهد که ضمن شباهتهايی که بین
اين دو دسته از رسانهها وجود دارد ،تفاوتهای قابل مالحظهای از نظر ساختار و
کارکردهای اين رسانهها با رسانههای بزرگ وجود دارد .منظور از رسانههای
کوچک در اين مقاله آن دسته از رسانههايی است که با مدد فناوریهای نوين
ارتباطی و اطالعاتی از نظر سازمان تولید ،نحوۀ توزيع و مواجهه با مخاطب در
مقیاسهايی کوچک عمل میکنند .اين کوچکی نه تنها به آنها قابلیت تولید سريعتر
را داده است بلکه از فاصلۀ بین تولیدکننده و مخاطب نیز کاسته است و همزمان به
ايجاد تولیدکننده -مخاطب منجر شده است.
ژگ

کلیدی

رسانه ،رسانۀ کوچک ،فناوریهای نوين ارتباطی و اطالعاتی ،مخاطب

استاديار گروه ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
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قد ه

قرن بیستم عرصۀ جوالن رسانههايی چون روزنامه ،راديو ،تلويزيون و سینما بود .اين
رسانهها ( )Andersch, Staats, Bostrom, 1969در اندک مدتی به بخشی جدايیناپذير از
زندگی روزمرۀ مردم جهان تبديل شدند .در دهههای پايانی اين قرن رسانههای نوينی به
میدان آمدند که نه تنها رقبايی برای رسانههای سنتی محسوب شدند بلکه چشمانداز
نوينی را از نظر ساختار و کارکرد رسانهها گشودند .حضور اين رسانهها که در مقابل
رسانههای سنتی (حتی کهنه يا مرسوم) رسانههای نوين نامیده میشوند ،نه تنها منجر به
بازنگری در رسانههای کهنه شدند بلکه نیاز به مفاهیم و نظريهپردازی دربارۀ اين
رسانه ها را نیز ضروری ساختند .از ديگر سو ،همگرايی اين رسانهها با رسانههای
قديمی از نظر عملی ضرورت بازنگری در ساختار و کارکرد و از بعد نظری ضرورت
مدد جستن از مفاهیم و نظريههای نوين را ضروری ساخته است .به گفتۀ لیستر
( )Lister,2003يکی از معانی «نو بودن» در رسانههای نوين آن است که هنوز مفاهیم و
نظريههای ساخته و پرداختهای برای اين رسانهها وجود ندارد .تنها بخش بسیار کوچکی
از کتاب نظريۀ «ارتباط جمعی» مککويل

(2006

 )McQuail,به رسانههای نوين

اختصاص يافته است .محققان و نظريهپردازان ارتباطات (

Caldwell,2000, Dewdney

 )and Ride, 2006میکوشند تا بهسرعت خود را آماده مفهومپردازی و نظريهپردازی در
اين زمینه بکنند ،بااينحال ،سرعت تغییرات در خود اين رسانهها نیز بسیار است .برخی
از اين رسانهها (اينترنت و برخی از خدمات آن نظیر وبالگ ،راديو اينترنتی و پادکست)
را میتوان با مالحظاتی رسانههای جمعی محسوب کرد و دربارۀ برخی از آنها (تلفن
همراه) بهعنوان رسانۀ جمعی هنوز ترديد وجود دارد .بااينحال ،هنوز حتی در اين باره
نیز وفاقی وجود ندارد .آيا اينترنت يک رسانۀ بینشخصی و يا يک رسانه جمعی است؟
روشن است که اينترنت و برخی از خدمات آن (نظیر پست الکترونیک) گاه بهصورت
رسانهای بینشخصی عمل میکنند ،و در پارهای از موارد (نظیر وبنوشت (وبالگ))
بهعنوان رسانهای جمعی .از ديگر سو ،حالت های بینابین نیز وجود دارد؛ برای مثال،
تلفن همراه در برخی از موارد يک رسانۀ بینشخصی ،در برخی از موارد يک شبکۀ
بازخورد (برای مثال ،اظهارنظر دربارۀ يک برنامۀ تلويزيونی و يا راديويی) و در برخی
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از موارد يک رسانۀ جمعی است .اين ترکیب حتی در مورد موبالگها)Goggin, 2006( 2
از اين هم پیچیده تر است .موبالگ از برخی وجوه شبیه وبالگ ،از برخی وجوه شبیه
تلفن همراه و از برخی وجوه شبیه عکاسی است .اين مسئله حتی در مورد خدمات
مختلف اينترنت (اتاق گفتگو ،گروههای بحث ،پست الکترونیکی) نیز وجود دارد.
برخی از اين خدمات رسانههای بینشخصی ،برخی رسانههای جماعتی 1و برخی ديگر
رسانههای جمعیاند .در مورد بازیهای ويدئويی و رايانهای نیز چنین وضعی وجود
دارد .بازیهای رايانهای از سويی ،میتوانند يک رسانۀ جمعی محسوب شوند .اين
رسانه برای میلیونها نفر همزمان پیام مشترکی را ارسال میکنند .اما همانگونه که
نويسندگان متعددی اشاره کردهاند ،بازیها تنها به انتقال يک محتوای مشخص محدود
نمیشوند بلکه بازیها از طريق بازی کردن «ساخته میشوند» .بنابراين ،میتوان گفت
که برای هر بازيکن محتوا به شکل خاصی هويدا میشود .اين معنايی است که اين
نويسندگان از الدولوجی 3مدنظر داشتهاند .بنابراين ،تجربۀ هر بازيکن از بازی منحصر
به فرد است و با تجربۀ ديگران و حتی تجربۀ خود فرد در نوبتهای بعدی بازی
متفاوت خواهد بود.
دربارۀ بعضی از پديدههای ارتباطی حتی هنوز بهدرستی نمیتوان قضاوت کرد که
پديدهای که با آن روبه رو هستیم ،چیست؛ برای مثال ،وقتی فردی وارد مترو میشود و
بلوتوث تلفن همراه خود را روشن میکند و به دادوستد پروندهها با افراد ناآشنا در
فضای مترو يا واگونهای مسافران میپردازد ،چه اتفاقی افتاده و اسم اين پديده
چیست؟ شبکۀ ارتباطیای که در اين حالت به وجود میآيد ،نه شکل ارتباطات جمعی
و نه شکل ارتباطات بینفردی ،نه پايداری يک شبکه دوستی ،و نه جماعتی پراکنده و
اتفاقی را دارد .اين مورد و موارد مشابه بهوضوح ضرورت مفاهیم و نظريههای جديد را
ضروری میسازد.
همۀ اين پديدهها ما را متوجه پديدهای جديد در عرصۀ رسانهها می سازند.
پديدهای که میتوان آن را عصر رسانههای کوچک نامید .دربارۀ اينکه اين عصر چه
ويژگیهايی خواهد داشت ،هنوز نمیتوان بهدرستی قضاوت کرد .بااينحال ،نشانههايی
برای ظهور چنین عصری در دست است .آيا اين رسانهها جايگزين رسانههای سنتی يا
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بزرگ خواهند شد ،يا بهصورت مکملی برای آنها درخواهند آمد؟ پاسخ به اين پرسش
چندان ساده نیست .اما میتوان با صراحت بیشتری گفت که اين رسانهها دستکم به
دموکراتیزه کردن بیشتر فضای رسانهای در جوامع معاصر ياری میرسانند .از ديگر سو،
نقشهای سنتی تولیدکننده و مخاطب تا حدود زيادی در اين رسانهها تغییر کرده است.
بهطوریکه فرستنده و گیرنده (يا تولیدکننده و مخاطب) ترکیب شده و نقشی ترکیبی به
وجود آوردهاند.
در اين مقاله تالش شده است تا ضمن بررسی برخی از وجوه اين رسانهها از نظر
ساخت و کارکرد ،مقايسهای بین آنها و رسانههای سنتی (بزرگ) صورت گیرد و
سويههايی برای بررسی بیشتر مطرح گردد.
.8

ه کوچک چی ت؟

رسانههای مورد نظر در اين مقاله با نامهای مختلف نامیده شدهاند :رسانههای نوين،
رسانههای الکترونیکی ،رسانههای ديجیتالی و غیره .بااينحال ،نويسنده ترجیح میدهد
که آنها را رسانههای کوچک بنامد؛ زيرا میخواهد به وجوهی از اين رسانهها در تمايز
با رسانههای سنتی يا قديمی اشاره کند .البته تعبیر رسانۀ کوچک به هیچوجه با تعابیری
چون رسانۀ نوين يا رسانۀ الکترونیکی و ديجیتالی منافاتی ندارد؛ زيرا اين سه تعبیر
دربارۀ همۀ آنها مصداق دارد .بااينحال ،تعبیر رسانۀ کوچک در اينجا از همۀ آنها
رساتر و به مقصود نويسنده نزديکتر است .از نظر نويسنده ،وبالگ ،موبالگ،
میکروبالگ ،پادکست ،تلفن همراه ،راديو اينترنتی را میتوان رسانههای کوچک نامید.
اما اولین پرسشی که پیش میآيد آن است که چه معیارهايی برای تمايز میان رسانههای
بزرگ و کوچک وجود دارد.
درحقیقت ،نمیتوان بر اساس معیار واحدی میان رسانههای بزرگ و کوچک تمايز
گذاشت بلکه به مدد ترکیبی از معیارهاست که میتوان چنین تمايزی را قائل شد .ضمن
آنکه چنین تمايزی هم چندان قاطع و مطلق نیست .همۀ رسانههای قديمی (روزنامه،
کتاب ،راديو ،تلويزيون و سینما) را میتوان رسانههای بزرگ نامید .بر اساس چند معیار
میتوان اين رسانهها را بزرگ و رسانههای نوين را کوچک نامید« :مالکیت رسانهای»؛
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«سازمان تولید»؛ «سازمان پخش» و «مخاطبان» .مالکیت رسانههای بزرگ يا در اختیار
شرکتهای بزرگ اقتصادی و يا در اختیار دولتهاست .حالآنکه مالکیت رسانههای
کوچک در دست تودۀ مردم ،گروههای کوچک است که غالب ًا هدف آنها نه تجارت و
سود ،و نه قدرت و کنترل بر عموم مردم است .سازمان تولید رسانههای قديمی ،هم از
لحاظ فضای فیزيکی و هم از لحاظ کارکنان ،عموماً بزرگ است .سازمان پخش نیز در
رسانه های قديمی معموالً از نظر تجهیزات و دروازهبانان بزرگ است .سرانجام ،بايد به
مخاطبان اشاره کرد .طیف وسیع مخاطبان رسانههای سنتی يکی از داليل نامیدن آنها
بهعنوان رسانههای جمعی (تودهای) بوده است .البته ،همانگونه که (کازنو،2336 ،
ص )23بهدرستی میگويد ،جمعی يا تودهای نامیدن آنها تنها بهدلیل فراوانی مخاطبان
دريافتکننده پیام نیست بلکه در نحوۀ انتشار و پخش پیام نیز است .به همین دلیل ،او
ترجیح میدهد آنها را رسانههای انتشاری بنامد؛ زيرا پیام از آنها به سوی تودهای
بینام و نشان انتشار میيابد .برعکس ،رسانههای کوچک رسانههايی میباشند که از نظر
مالکیت ،سازمان تولید ،سازمان پخش و مخاطب کوچک میباشند.
در ادامه تالش می شود هريک از اين وجوه بیشتر بررسی شود و میان رسانههای
کوچک و بزرگ مقايسه گردد.
 .2لکیت
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اگرچه فناوریهای نوين هم در اختیار مالکان شرکتهای بزرگ چندملیتی میباشند و
از اين نظر تفاوت چندانی بین آنها و رسانههای سنتی وجود ندارد .بااينحال ،مالکیت
زيرساخت های ارتباطی و اطالعاتی که همچنان در دست شرکتهای چندملیتی
سرمايهدار است ،مانع از آن نیست که مالکیتی از نوع متفاوت در مورد رسانههای
کوچک وجود داشته باشد .به ديگر بیان ،آيا مالک راديوهای اينترنتی ،پادکستها،
موبالگها و میکروبالگها افراد پراکنده و بسیار جزء و يا شرکتهای بزرگ چندملیتی
میباشند؟ به عبارتی میتوان گفت که به دلیل مالکیت کل زيرساختهای ارتباطی و
بزرگراههای اطالعاتی مالک اصلی همۀ اين رسانههای کوچک نیز در اصل همان مالکان
و سهامداران شرکتهای بزرگ سرمايهداری میباشند .اما آيا تمام قضیه اين است؟ آيا
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نمیتوان گفت که ما در اينجا با مالکیتی ،دستکم متفاوت با مالکیت رسانههای بزرگ
مواجهیم؟ بهراستی مالک يک ايستگاه راديويی اينترنتی کیست؟ شرکتهای بزرگ
سرمايهداری و يا فرد يا گروهی که اين راديو را در اينترنت راه انداخته است؟ به نظر
نويسنده اگرچه صاحبان شرکتهای میزبان ،مالکان خدماتدهندههای اينترنتی
(آی.اس.بیها) میتوانند يک شبه همه راديوهای اينترنتی را برچینند و به حیات آنها
خاتمه دهند ،باز مالکیت راديوها از آن تولیدکنندگان آنهاست .چنین وضعی در مورد
وبالگها و پادکست ها نیز وجود دارد .اين وضع وقتی پای پول پرداختشده برای ثبت
آدرسها و فضای اينترنتی 4پیش میآيد ،باز هم معنادارتر میشود .درواقع ،وقتی پولی
پرداخت میشود ،قدرت مالکیت فردی قدری تقويت میگردد؛ زيرا فرد برای رسانۀ
کوچکی که برپا کرده ،هزينه پرداخته است؛ هرچند اين صاحبان شرکتها و
زيرساختهای اطالعاتی باشند که سرنوشت همۀ اين رسانهها را رقم بزنند .مالکیت
خرد که به میلیون ها نفر کاربر متعلق است ،شايد روندی در جهت عکس زنجیرهای
شدن ،به همپیوستگی و غولآسايی 5رسانهها باشد که در کشورهايی با اقتصاد بازار
مشاهده میشود .در اينجا ما با انبوهی از رسانههای خردهپا مواجهیم که هريک ادعای
خود را دارند.
 .3کثر
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با گسترش و خرد شدن مالکیت رسانهای ،بهسادگی اين امکان پیش میآيد که هر

گروهی صدای خود را به گوش ديگران برساند .از اين طريق ،نوعی تکثر رسانهای
پديد میآيد که عمالً از دهه  66به اين سو متوقف ماند و بهسرعت در مسیر عکس
خود (زنجیرهای شدن و انبوهسازی) پیش رفت .در اينجا ،اين امکان برای گروههای
اجتماعی خاموش (منتظرقائم و تاتار2364 ،؛  )Mitra, Watts, 2002نظیر اقلیتهای قومی
و نژادی ،احزاب سیاسی ،گروههای حاشیهای و جماعت پراکندهنشین (دياسپورا) ،اين
امکان را می يابند که حضور خود را اعالم کنند و صدای خود را به گوش ديگران
برسانند .ارزانی و سبکی سازمان تولید اين رسانهها از آنها ابزارهايی کارآمد برای
رساندن صدای گروههای مختلف اجتماعی از جمله گروههای خاموش میسازد.
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نويسندگان مختلف برای رسانههايی که کارکرد آنها با کارکرد رسانههای جمعی سنتی
متفاوت است ،از تعابیر مختلفی نظیر رسانههای قومی ،رسانههای جايگزين ،رسانههای
مبتنی بر همکاری ،0رسانههای مشارکتی 3نام بردهاند .بااينحال ،شايد يکی از تعابیر
مناسب اين باشد که رسانههای کوچک ،رسانۀ گروههای خاموش جامعه به شمار
می رود .از منظر نظريۀ بازاريابی ،در اينجا يک بازار گسترده پیام به وجود میآيد که از
انحصار رسانه های سنتی و بزرگ خارج شده است و به مخاطب بهعنوان فردی
گزينشگر امکان گردش و انتخاب در اين بازار را میدهد .سرانجام ،بايد گفت که
رسانههای کوچک از طريق ايجاد تکثر رسانهای امکان دموکراتیزه کردن بازار پیام را
فراهم آوردهاند.
 .4ظ م ولید :زهک (آ و )

یآیند

از نظر نظام تولید نیز تفاوتی جدی میان رسانههای بزرگ و رسانههای کوچک وجود
دارد .رسانههای بزرگ دارای نظامهای تولید بهنسبت بزرگی میباشند .هرچند ،اين
سازمانها به دلیل افزايش هزينهها ،از سويی ،و به میدان آمدن فناوریهای نوين
ارتباطی ،از ديگر سو ،به سمت کوچک شدن سوق يافتهاند .رسانهها را از نظر بزرگی
سازمان تولید میتوان به سه دسته «رسانههای بزرگ»« ،رسانههای متوسط» و «رسانههای
کوچک» تقسیم کرد (

2006, Dervin, 2006

 .)Deuze,سازمانهای بزرگ رسانهای

سازمانهايی می باشند که برای تولید محتوا نیاز به افراد ،سرمايۀ مالی ،تقسیمات اداری
سلسله مراتبی بزرگ ،و تجهیزات گسترده دارند .صدا و سیما نمونهای از سازمانهای
بزرگ رسانهای است که يادگار شکوه سازمانهای بزرگ رسانهای بهويژه در کشورهای
در حال توسعه و اقتدار دولت ملتها میباشند 6.اما اين سازمانهای رسانهای به دلیل
دو فرايند خصوصی شدن (قاعدهزدايی) و ظهور فناوریهای نوين ارتباطی روندی
معکوس در جهت کوچکتر شدن را پیمودند .ظهور شبکههای تلويزيونی نظیر الجزيره
نشان داد که سازمانهای رسانهای کوچک ،اما پويا و کارامد ،میتوانند بهخوبی از نظر
تولید محتوا با سازمانهای عريض و طويل رسانهای رقابت کنند .گذشته از آنکه در
بسیاری از کشورها نیز ديگر الگوهای بزرگ رسانهای دنبال نمیشوند .از ديگر سو،
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فعالیت بخش خصوصی از ديرباز (حتی در دوران راديوهای اف.ام ).بهطور وسیعی
سازمانهای رسانهای متوسط را تجربه کرده است .اما  ،رسانههای کوچک کار را حتی
از اين هم راحتتر کردهاند؛ رسانههای کوچک رسانههايی میباشند که با حداقل
سازمان (حتی يک نفر) می توانند به تولید محتوای مناسب بپردازند .تلفن همراه،
موبالگ ،وبالگ ،وبکست ،و پادکست از جمله رسانههايی میباشند که میتوانند با
حداقل سازمان تولید کار رسانهای خود را انجام دهند.
از ديگر سو ،خود تولیدکنندگان نیز ديگر همان تولیدکنندگان سنتی نیستند.
نخستین روندی که در اينجا ديده میشود ،حرکت از حرفهایگرايی به تازهکارگرايی
است .تولیدکنندگان رسانههای کوچک میلیونها تازهکارند که با اندک آموزشی (و حتی
گاه خودآموزی) به کار تولید میپردازند ،وسائل و تجهیزات ،و تولیدات آنها
غیرحرفهای است .ازاينرو ،ما به عصر تازهکارهای رسانهای و يا رسانههای تازهکار
نزديک میشويم .اگر به اين گفته مکلوهان

(2001, p.129

 )McLuhan,بازگرديم که

«رسانه پیام است» ،در اين صورت ،میتوان اين پرسش را مطرح ساخت که اين
رسانههای جديد چه پیامی دارند .آيا نظر مکلوهان مبنی بر اينکه اين رسانهها امتداد
حسهای ما میباشند ،برای توصیف اين رسانهها کافی است؟ رسانههای جديد گرم و
يا سردند؟ نخستین ويژگیای که تقسیمات مکلوهان را برهم میزند ،همگرايی ذاتی
رسانههای جديد است .آنها همزمان امتداد بیشتر حواس ما میباشند و همزمان هم
گرم و هم سردند .کهکشان جديدی که به تعبیر کستلز

(2001

 )Castells,وارد آن

شدهايم و وی آن را کهکشان اينترنتی مینامد ،تفاوتهای قابل مالحظهای با
کهکشانهای پیش از خود دارد.
تولیدات رسانههای کوچک و بزرگ از منظر ژانر ،شکل و زيباشناسی نیز
تفاوتهايی با هم دارند .درحالیکه رسانههای سنتی از ژانرهای مشخص در تولید
محتوای رسانه ای (در مطبوعات ،راديو ،تلويزيون ،عکاسی و سینما) پیروی میکنند ،اين
ژانرها در رسانههای کوچک يا حالتی آمیخته دارند و يا از ژانرهای سنتی پیروی
نمیکنند؛ برای مثال ،در وبالگها نشانههايی از استفاده از ژانرهای مختلف مطبوعاتی و
خاطرهنويسی ديده میشود .همین موضوع در پادکستها هم مشهود است .پادکستها
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گاه از ژانرهای مختلف راديويی (طنز ،خبر ،ورزشی) و گاه از ژانرهای جديد استفاده
میکنند .شکل و زيباشناسی اين تولیدات نیز از معیارهای تولیدات حرفهای پیروی
نمیکند .تولیدات رسانههای کوچک فرمهای نوظهوری دارند که هنوز شکل نهايی خود
را پیدا نکردهاند .زيباشناسی اين تولیدات نیز خاص خود آنهاست .بهطور خالصه،
تولیدات رسانههای کوچک از زبان رسانهای خاص خود استفاده میکنند .اين زبان ،گاه
فخیم و گاه ساده و مبتذل ،گاه رسمی و گاه خشک است .زبان رسانههای کوچک
ترکیبی از زبان رسانههای سنتی و بزرگ 0و زبان شخصی و خودآموخته برخاسته از
فرهنگ روزمرۀ مردم است.
از منظر خالقیت هم تفاوت قابل مالحظهای در اينجا ديده میشود .درحالیکه
رسانههای سنتی و بزرگ مبتنی بر تقسیم کاری موردی میباشند و ما با نوعی تقسیم
شدن تخصصها و زنجیرهای شدن تولید مواجهیم .در رسانههای کوچک همۀ کارها
می توانند توسط يک نفر يا تعداد محدودی از افراد انجام شوند .سازمان و سلسله
مراتب تولید عوض میشود و معموالً از الگوهای دايرهای پیروی میکند؛ همه به هم
دسترسی دارند ،روابط چهرهبه چهره دارند و بر کل کار اشراف دارند .افراد اندکی که
درگیر فرايند تولیدند ،نه تنها وادار میشوند که خالقیت بیشتری از خود نشان دهند
بلکه از هرچه دم دست دارند (پروندههای شخصی موسیقی ،عکس و فیلمهای شخصی
و تازهکار ،دستنوشتهها و خاطرههای شخصی و يا برداشتشده از اين سو و آن سو)
نیز برای تولید خود استفاده میکنند .ازاينرو ،ما با نوعی فرايند خالقانه بريکوالژ 26نیز
مواجهیم .در اين فرايند هر نوع تولید مستلزم به کارگیری خالقیت و امتزاج (بريکوله
کردن) عناصر موجود و دسترس (گو عناصری غیرحرفهای) است .سرانجام ،بايد به
فضا به عنوان عنصری مهم در تغییر شکل کار و محو شدن مرز بین محل کار و خانه
اشاره کرد .بیشتر رسانههای کوچک در فضای خانه تولید میشوند.
 .5ظ م خش :کوچک زیب ت

رسانههای کوچک نظامهای پخش سنتی را نیز تغییر دادهاند .نظامهای پخش سنتی
نظامهايی بزرگ (از نظر تجهیزات ،سازوکار ديوانساالری و کارکنان) هستند .حالآنکه
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رسانه های کوچک از تجهیزات ،سازوکار بوروکراتیک و کارکنان اندکی برخوردارند.
رسانههای کوچک میتوانند رقبايی چاالک برای نظامهای سنگین و کند پخش سنتی
باشند که در شرايط کنونی جهان بهسرعت انعطافپذيری خود را از دست دادهاند.
بیشتر تجهیزات بهکاررفته در رسانههای کوچک کاربرپسندند و اين امکان را به گسترۀ
وسیعی از کاربران میدهند که بهسادگی از اين تجهیزات برای تولید برنامههای خود
بهره ببرند .کارآموزی برای تولید با اين تجهیزات خیلی کوتاه است و فرد بهسرعت
تبديل به تولیدکنندهای تازهکار میشود .ساختارهای بوروکراتیک سنگین و کند از ديگر
مشکالت سازمانهای رسانهای بزرگ است .وجود قواعد دستوپاگیر اداری نه تنها
تولیدکنندگان رسانهای را بهتدريج محافظهکار میسازد بلکه روندهای تصمیمگیری
بوروکراتیک واکنش افراد را کند میکند .نظامهای رسمی و خشک رسانهای که همراه با
نوعی رابطه قدرت و سلطه آمیخته است نیز کار را در سازمانهای با سلسله مراتب
عمودی دشوار میسازد .سرانجام ،بايد به تفاوت کامالً آشکار در کارکنان اشاره کرد.
حداقل افرادی که برای يک سازمان پخش تلويزيونی مورد نیاز است ،از  26نفر کمتر
نخواهد بود .آنهم برای راهاندازی يک شبکه کوچک و به شرط کارآمدی اين افراد و
ديجیتالی بودن بخش عمدۀ تجهیزاتی که برای تولید مورد نیاز است .اين تعداد
در شبکه های راديويی کمتر است .ولی حتی برای گرداندن يک شبکه راديويی ساده
نیز حداقل به  5نفر افراد کارآمد نیاز است؛ حالآنکه اين تعداد به مراتب در
رسانه های کوچک کمتر است .گاه حتی با يک نفر هم میتوان يک رسانه کوچک را
راهاندازی کرد.
 .1ظ م خش حد  :فقط ر ی عده ی حد

نظامهای پخش گسترده (راديو و تلويزيون) و ديگررسانههای جمعی نظیر سینما و
مطبوعات با اندک تفاوتی در تاريخ ظهورشان ،بیش از هشت دهه است که بر زندگی
مخاطبان

(2003

 )Brooker,خود سايه افکندهاند .اين رسانهها همواره با تصويری از

«مخاطب حداکثر» زندگی کردهاند .رسانههای جمعی کوشیدهاند که تا آنجا که ممکن
است تعداد بیشتری از مخاطبان را جذب کنند .جذب مخاطبان هرچه بیشتر يکی از
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افتخارات رسانه های جمعی بوده است .به طوری که مشروعیت اين رسانهها همواره به
جذب مخاطبان بیشتر گره خورده است .دولتها برای رسانههايی پول خرج میکنند که
تعداد هرچه بیشتری از مردم را جذب کنند .ارقام بهدستآمده از گزارشهای نظرسنجی
مخاطبان برای ادامۀ کار شبکهها و برنامههای تولیدشده همواره حیاتی تلقی شده است.
به عبارتی میتوان گفت که «مخاطب حداکثری» تبديل به نوعی ايدئولوژی برای
رسانه های جمعی شده است .بر اساس اين ايدئولوژی سیاستمداران و يا صاحبان
سرمايه میخواهند که «حداکثر اثر» بر «حداکثر مخاطب» گذاشته شود .بنابراين ،تفاوتی
جوهری بین خواست صاحبان قدرت و سرمايه وجود ندارد؛ زيرا هر دو تلقی واحدی
از جامعه داشته و خواسته واحدی را دنبال میکردهاند .رسانهها برای صاحبان قدرت
«رضايتساز» 22و برای صاحبان ثروت «نیازساز» 21بوده است.
بااين حال ،به تدريج دستیابی به اين اکثريت نه ممکن و نه مطلوب بود .ناممکن
بودن دستیابی به اکثريت از آن رو بود که مردم در جوامع معاصر به تدريج به آگاهی در
برابر رسانه رسیدند و خود را بهصورت تام و تمام تسلیم آن نکردند .منتقدان
و روشنفکران سهم بسزايی در آگاهسازی مردم نسبت به تأثیرهای رسانه و مقاومسازی
آنان در برابر رسانه داشتند .از ديگر سو ،بازار ديگر اشباع شده بود و همۀ
کاالها را نمیشد به همه فروخت .بنابراين ،طبیعیترين راه قطعهقطعهسازی مخاطبان و
جدايی آنان بر اساس متغیرهايی چون سن و جنس بود .به اين طريق ،امکان فروش
کاالهای خاص به گروههای خاص امکانپذير بود .اين پديده را برخی از محققان
( )Wilson and Wilson, 1995چرخۀ ای.پی.اس 23.نامیدهاند .در حوزۀ پیامرسانی قدرت
هم به نحوی اين جدايی صورت گرفته است .اگرچه ،به آشکاری جدايی که در عرصۀ
بازار صورت گرفته ،نیست.
در پخش محدود ،اگرچه ،رسانهها به جمع محدودتری از مخاطبان رضايت
میدهند ،بااين حال ،سازوکار مواجهه با مخاطب در اساس دگرگون نشده است .باز هم
برای جمع فراوانی پیغام فرستاده میشود ،گرچه اين جمع کوچکتر از «توده» است.
حالآنکه در رسانههای کوچک ،فرض تودهای بودن يا حتی بخشی بودن مخاطب ديگر
مدنظر قرار نمیگیرد .در بسیاری از موارد مخاطبان اين رسانهها میتوانند تعداد اندکی
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از افراد باشند .به همین دلیل ،در پارهای از موارد اين رسانهها به رسانههای جماعتی
تبديل میشوند .در اين رسانهها نه تنها قطعهقطعه شدن مخاطبان پذيرفته شده است
بلکه با نوعی ذرهذره شدن (اتمیزه شدن) مخاطب نیز مواجهیم.
 .1خ طب  :ج

ر د

رسانههای کوچک آشکارا ابزاری برای ارتباط با مخاطباناند .هرچند ،اين مخاطبان
همانگونه که آمد ،می توانند چندان گسترده نباشند .البته تحت شرايطی خاص ،اين
رسانهها می توانند مخاطبان گسترده نیز پیدا کنند .وبالگ سرباز آمريکايی که از جنايات
سربازان آمريکايی هنگام اشغال عراق مینوشت ،مورد توجه جمع فراوانی از مخاطبان
قرار گرفت .بااينحال ،رسانه های کوچک در قیدوبند مخاطب زياد نیستند و آن را
شاخصی برای اهمیت خود نمیدانند .مواجهه مخاطبان با اين رسانهها نیز مبتنی بر
مفروضاتی متفاوت با رسانه های جمعی است .مواجهۀ مخاطبان با اين رسانهها سادهتر و
صمیمانهتر است .آنان اين رسانهها را بهعنوان ارگانهای قدرتهای سیاسی و يا ابزاری
برای فروش هرچه بیشتر کاالها نمیدانند .البته شواهدی میتوان يافت که حتی در اين
رسانههای کوچک نیز ردپای صاحبان قدرتهای سیاسی يا بازار ديده شود .موارد
بسیاری از وبالگها و پادکستهايی وجود دارند که بهنحوی از انحاء در خدمت قدرت
سیاسی و يا بازارند .در اين رسانه ها هم ردپای تفکرات و مواضع سیاسی حاکم ديده
میشود و هم به وفور تبلیغاتی که هدف آنها خدمت به بازار است .بااينحال ،اين
مسئله هنوز چندان گسترده نشده است که بتوان تمام اين رسانهها را بهعنوان ابزاری
برای خدمت به جهان قدرت و يا ثروت دانست.
صمیمیت و سادگی رسانههای کوچک ،البته اثر اين رسانهها را افزايش میدهد.
يکی از داليل افزايش اين اثر ،اعتمادی است که اين رسانهها ايجاد میکنند .تحقیقات
متعدد دربارۀ اتاقهای گفتگو (چترومها) نشان داده است که در اين فضاها بهسرعت
میان کاربرانی که يکديگر را نمیشناسند و در ابتدا برای هم ناشناساند ،اعتماد ايجاد
میشود .اين اعتماد زمینۀ اثرگذاری بیشتر اين رسانهها را فراهم میسازند .هرچند،
ممکن است اخبار ،اطالعات و داوریهای اين رسانهها چندان درست نباشد و از اين
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نظر تفاوتی با رسانههای بزرگ نداشته باشند .رسانههای کوچک هم میتوانند
ابزاری برای پروپاگاندا باشند ،اما اين پروپاگاندا بهنحوی ناملموستر و ظريفتر
صورت میگیرد و چندان توجه مخاطبان را برنمیانگیزد .همانگونه که فرنبک
( )Fernback, 2003میگويد ارتباطات در فضای اينترنت (اتاقهای گفتگو) بسیار شبیه
ارتباطات شفاهی و ارتباطات میانفردی است؛ زيرا بهرغم متن نوشتاری آنها گويی
آدمها با يکديگر چهرهبهچهره سخن میگويند .گرمی روابط در گفتگوی
شبهچهرهبهچهره دقیق ًا همان عاملی است که به اعتماد افراد در اين روابط منجر میشود.
ازاين رو ،فرنبک اين شفاهی بودن را شفاهیت ثانويه نامیده است .به دلیل همین اعتماد
است که روابط از دنیای مجازی بهسرعت به دنیای واقعی کشانده میشوند.
نکتۀ پايانی به رابطۀ تولیدکنندگان و مخاطبان بازمیگردد .مخاطبان رسانههای
کوچک رابطهای گردشی با يکديگر دارند .در لحظهای آنان تولیدکننده محتوای رسانهای
میباشند و در لحظۀ ديگر خود مخاطب رسانهای ديگرند .ازاينرو ،بهسادگی جای
تولیدکننده و مخاطب عوض میشود.
 .1عر

ع و ی:

ه حرف یز ند!

پرسش مهم اين است که آيا رسانههای کوچک میتوانند به گسترش عرصۀ
عمومی کمک کنند .به نظر هابرماس (هابرماس )2364 ،رسانههای سنتی (بهويژه
مطبوعات) نمیتوانند نقش سنتی خود را در گسترش عرصۀ عمومی ايفاء کنند؛ زيرا
اين رسانهها در خدمت بازار و قدرتهای حاکم درآمدهاند .پیدايش رسانههای نوين
( )Papacharissi, 2002, Anderson, 2003اين فرصت را فراهم ساخت تا تودۀ مردم به
گسترش گفتگو و عرصۀ عمومی کمک کنند .در اين رسانهها فضای مناسبی فراهم است
تا همۀ گروه ها و افراد بتوانند حرف و نظر خود را بیان کنند .رسانههای کوچک به
عنوان ابزاری در خدمت تودۀ مردم میتوانند «منطق گفتگويی» را دامن زنند و به
گسترش عرصۀ عمومی کمک کنند .بهاينترتیب ،میتوان گفت که رسانههای کوچک
میتوانند سپهر رسانهای را گسترش دهند و به دموکراتیزه کردن آن کمک کنند.
رسانههای نوين به تضعیف دروازهبانی در رسانههای سنتی ( )Poor, 2006نیز منجر شده
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است .البته ،در اينجا ،هم محدوديتهايی وجود دارد .اين فضا بهطور کامل از فضای
واقعی جدا نیست .ازاينرو ،بخشی از فرهنگ سیاسی در فضای واقعی ،همانگونه که
پاپاچاريسی ( )Papacharissi, 2002بهدرستی میگويد ،به فضای مجازی منتقل میشود.
بنابراين ،بايد انتظار همان دگمهای راسخ در فضای واقعی که گفتگو را مختل میکند ،را
در فضای مجازی نیز داشت.
بااينحال ،مسئلۀ اساسی اين است که آيا ذرهای شدن مخاطب که پیامد رسانههای
کوچک است ،میتواند گسترش عرصۀ عمومی را در پی داشته باشد؟ به نظر میرسد
که طبق يک ضربالمثل عامیانه که «وقتی همه حرف میزنند ،صدای کسی شنیده
نمیشود» ،میتوان گفت که فراوانی بینظیر رسانههای کوچک فضايی را فراهم آورده
است که همه در آن مشغول حرف زدناند ،بدون آنکه آماده شنیدن حرف ديگران
باشند! ازاينرو ،با آنکه ظهور رسانههای کوچک نور امیدی در فضای رسانهای مسلط
جوامع معاصرند ،به دلیل نوعی ذرهای کردن مخاطب (همه در حال حرف زدن)
بهسختی می توانند به گسترش عرصۀ عمومی کمک کنند .ارتباطات از طريق رسانههای
کوچک را میتوان با تعبیری احتیاطآمیز يک «ارتباط نقطهبهنقطه» نامید .در اين نوع
ارتباط ،عموماً هر فرد يا گروهی معطوف به فرد يا گروههای محدود ديگری ارتباط
برقرار می کند .اين الگوی ارتباط بیش از آنکه شبیه الگوی ارتباط جمعی باشد ،شبیه
نوعی ارتباط غیرجمعی 24است .در اينجا ما با نوعی ارتباط شبکهمانند مواجهیم که در
آن ،گرههای 25بسیاری در حال ارتباط با يکديگرند .اين تصوير بسیار شبیه به آن چیزی
است که کستلز ( )2361و ديگران آن را «جامعۀ شبکهای» نامیدهاند .در جامعۀ شبکهای
امکان پیدايش نوعی «ارتباطات مرکززدوده» کامالً وجود دارد.
در اين سپهر گستردۀ رسانهای تعیین اثری که رسانههای کوچک بر مخاطب
میگذارند ،بسیار دشوار است .تعدد منابع رسانهای که مخاطب از هريک از آنها چیزی
به دست میآورد ،ضمن آنکه گزينشگری مخاطب را تقويت میکند ،به نوعی
اعتبارکاهی از منابع رسانهای نیز منجر میشود .حال میتوان پرسید که در اين سپهر
متکثر رسانهای افراد تحت تأثیر کدام پیامها قرار میگیرند؟ بديهی است که در اينجا با
بازاری بسیار گسترده مواجهیم .از سويی رقابتی میان رسانههای بزرگ و کوچک وجود
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دارد و از ديگر سو ،میان خود رسانههای کوچک نیز رقابتی پنهان وجود دارد .در اين
شرايط به نظر میرسد که مخاطبان بیش از آنکه بهطور مستقیم تحت تأثیر پیام يک
رسانۀ خاص باشند ،بهنحوی «بینامتنی» معنای پیامهای دريافتی را درک میکنند .معنای
درک بینامتنی در اينجا آن است که افراد به درک معنای متون رسانهای مستقل از ديگر
متون رسانهای نمیپردازند بلکه در ارتباطی بینامتنی میان آنهاست که معنای متون
رسانهای درک میشود .ازاينرو ،رسانههای کوچک به درک معنای يکديگر و نیز
رسانههای بزرگ کمک میکنند.
 .1خ

ک کر
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نظام رسانهای رسانههای کوچک ،اگر بتوان آن را نوعی نظام رسانهای دانست ،برخالف
رسانههای بزرگ «غیرمتمرکز» است .اين نظام همانگونه که کستلز میگويد ،بیشتر شبیه
يک شبکه غیرمتمرکز است .ولی در مورد کارکردهای اين دو دسته رسانه ،بايد گفت که
شباهتها و تفاوتهايی در کار است .رسانههای کوچک شبیه با رسانههای بزرگ
میتوانند کارکردهای اطالعرسانی ،آگاهیبخشی ،سرگرمی ،ابرازخود و حتی همبستگی
اجتماعی داشته باشند .اما اين کارکردها را به شیوههايی متفاوت با رسانههای بزرگ
ايفاء میکنند .اطالعرسانی رسانههای کوچک جز در موارد نادر ،محدود است؛ زيرا
تولیدکنندگان اين رسانهها امکانات و ابزار گستردهای برای گردآوری اطالعات و اخبار
تازه ندارد و ازاينرو ،تنها اخبار و اطالعاتی را عرضه میکنند که بهنحوی در محیط دور
و بر آنها اتفاق میافتد .برخی از آنها تنها نوعی بازيافت يا به جرياناندازی مجدد
اخبار و اطالعات رسانههای بزرگ و يا رسانههای کوچکاند .يک تحقیق جالب توجه
(کوثری )2363 ،نشان میدهد که افراد در وبالگهای سیاسی بیشتر اخباری را مورد
بحث قرار میدهند که از تلويزيون شنیدهاند .حتی ساختارهای زبانی اين اخبار شباهت
زيادی با ساختارهای زبانی بهکاررفته در اخبار تلويزيونی دارد .ازاينرو ،در اين موارد
نه تنها نوعی انتشار اخبار و اطالعات از رسانههای بزرگ به سوی رسانههای کوچک
وجود دارد بلکه بهنحو عمیقتر نوعی «سرايت زبانی» 20نیز وجود دارد.
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در مورد آگاهیبخشی بايد گفت که رسانههای کوچک به مراتب بیش از
رسانههای بزرگ اين توان بالقوه را دارند که به آگاهیبخشی بپردازند .آنها بهندرت از
منافع قدرتهای مسلط و يا بازار دفاع میکنند و ازاينرو ابزاری مناسب برای
آگاهیبخشی به شمار میروند .اين کارکرد بهويژه برای گروههای به حاشیه راندهشده
اهمیت دارد .آنها میتوانند از وضعیت خود مطلع شوند و ديگران را از وضعیت خود
مطلع سازند .کارکرد سرگرمی رسانههای کوچک نیز قابل توجه است .مخاطبان
رسانههای کوچک صرف نظر از آن که چه میشنوند ،میبینند و يا میخوانند ،در
مراجعه به اين رسانهها نوعی سرگرمی را تجربه میکنند .در رسانههای وب -مبنا
وبگردی را تجربه میکنند که شبیه تجربۀ پرسهزنی مورد نظر بنیامین است .کاربران از
وبگردی صرفنظر از آنکه چه چیزی از آن به دست آورند ،لذت میبرند .سر زدن و
اطالع از رسانههای کوچک راهی برای ابرازخود نیز به شمار میرود .کاربران با بیان
اينکه وبالگهای خاص را میشناسند و به آنها سر میزنند ،به ابرازخود میپردازند.
چنین وضعیتی در مورد تلفن همراه ،موبالگ و پادکستها نیز وجود دارد .کاربران
جوان بهويژه در اين زمینه با بیان سرزدن و ديدن محتوای اين رسانهها به ابرازخود نزد
دوستانشان میپردازند .سرانجام ،بايد به کارکرد همبستگی اجتماعی رسانههای کوچک
پرداخت .رسانههای کوچک میتوانند همبستگی اجتماعی را در سطوح مختلف ،میان
تولیدکنندگان ،بین تولیدکنندگان و مخاطبان و میان مخاطبان تولید کند .بدون شک ،اين
همبستگی اجتماعی در سطح تودهای نخواهد بود بلکه از نوعی جماعتی است .اين
وجه از همبستگی جماعتی میتواند بهخوبی توسط اين رسانهها در جماعتهای
پراکندهنشین (داياسپورا) ايجاد شود.
در جدول شمارۀ  2وجوه مختلف رسانههای سنتی و کوچک را که پیش از اين
بررسی شد ،بهطور خالصه مقايسه شده است.
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رسانههای کوچک فضای رسانهای جوامع معاصر را دگرگون کردهاند .اين رسانهها از
برخی وجوه شبیه رسانههای بزرگ (سنتی) هستند .اما از برخی از وجوه (نظام تولید،
نظام پخش ،مواجهه با مخاطب و کارکردها) تفاوت قابل مالحظهای با اين رسانهها
دارند .رسانههای کوچک از يک نظام تولیدی ساده و انعطافپذير برخوردارند که در آن
تولید توسط تازهکاران رسانهای صورت میگیرد .از نظر نظام پخش نیز تفاوتهای قابل
مالحظهای بین اين دو نظام وجود دارد .نظام پخش رسانههای کوچک سبک و
بهصورت پخش محدود است .اگرچه ،در پارهای از موارد اين رسانهها مخاطبان تودهای
قابل مالحظهای پیدا میکنند ،در بیشتر موارد پخش برای گروه محدودی صورت
میگیرد .حضور تعداد قابل مالحظهای از کاربران که به کار تولید در رسانههای کوچک
مشغولاند ،به نوعی دموکراتیزه کردن سپهر رسانهای جوامع معاصر منجر میشوند.
ازاينرو ،میتوان گفت که رسانههای کوچک میتوانند در خدمت آرمان گفتگو و
گسترش عرصۀ عمومی در جوامع معاصر باشند .بااينحال ،ذرهای کردن مخاطبان که در
اثر تکثر بیش از حد اين رسانهها پیش میآيد ،از وجهی ديگر عرصه عمومی را تهديد
میکند .سرانجام ،بايد به اين نکته اشاره کرد که اگرچه برخی از کارکردهای رسانههای
کوچک شبیه رسانههای بزرگ است ،اما تفاوتهايی هم در اين خصوص مشاهده
میشود .رسانههای کوچک بیش از آنکه توان تولید اطالعات بهصورت منظم و منسجم
را داشته باشند ،میتوانند اطالعات دست اول گاه بسیار مهمی را فراهم سازند .کارکرد
سرگرمیسازی اين رسانهها قابل توجه است .بهويژه برای کسانی که پرسهزنی در
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فضای وب عالقهمندند و اين امر جذابیتی مسحورکننده برای آنان دارد ،رسانههای
کوچک میتوانند قابل توجه باشند .سرانجام ،رسانههای کوچک وسیلهای برای
انسجامبخشی به جماعاتی میباشند که از آنها استفاده میکنند.
ی

ت

 .2موبالگ ) (moblogبه وبالگهايی گفته میشود کهه بها عکاسهی از طريهق تلفهن همهراه
ساخته میشوند .موبالگها درست مثل وبالگها قالبهای از پیش تعیینشهدهای دارنهد
که میتوان از آنها برای آرايش عکسهای گرفتهشهده از طريهق تلفهن همهراه در مهورد
موضوعات مختلف استفاده کرد.
 .1پادکستها و راديوهای اينترنتی میتوانند بهخوبی نقش رسانههای جماعتی را ايفاء کنند.
از ديگر سو ،تاالرهای گفتگو و برخی از مودها ) (MUDsو مووها ) (MOOsنیهز چنهین
خاصیتی دارند.
« .3الدولوجی» از کلمه «الدوس» التین به معنای بازی گرفته شده است .اما ،منظهور از ايهن
واژه در بازیهای ويدئويی و رايانهای (در مقابل نراتولوژی يها روايتشناسهی) آن اسهت
که در اينجا روايت به جای آن که «نقل شود» ،از طريهق بهازیکردن و کشهف فضهاهای
مختلف بازی« ،ساخته میشود» .ازاينرو ،الدولوجی را میتوان «روايت از طريهق کشهف
فضا» تعريف کرد.
4. domain
5. media conglomeration
0. collaborative media
3. participatory media
 .6اين بزرگی حتی به داليلی که در اينجا فرصت پرداختن به آنها نیست ،طی يکی دو دهه
بعد از انقالب بزرگتر هم شده است؛ زيهرا صهدا و سهیما کوشهید کهه از طريهق تعهدد
شبکههای تلويزيونی و راديويی «تنوع» را به مخاطبان خود ارائه کنهد تها تنهوع در خهود
برنامهها.
 .0از اين مسئله با عنوان «سرايت زبانی» ياد شده است .همواره نهوعی سهرايت زبهانی بهین
رسانههای سنتی و بزرگ و رسانههای جديد وجود دارد.
26. Bricolage
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 .22اين تعبیهر را از نظريهه «تولیهد رضهايت» ( )manufacturing of consentچامسهکی وام
گرفتهام .به نظر چامسکی کار اصلی رسانههای جمعهی در بعهد سیاسهی ايجهاد رضهايت
نسبت به اقدامات حکومتهاست .سیاستمداران به ايهن حمايتهها و رضهايتها بهرای
دنبال کردن سیاست داخلی و سیاست خارجی خود بسیار نیازمندند.
 .21کار اصلی تبلیغات بازرگهانی و برنامهههای تجهاری ايجهاد نیهاز بهرای خريهد کاالهها و
خدمات تولیدشده توسط بازار است .اين نیازها فقط خوراک و پوشاک نیستند بلکه حتی
نیازهای جنسی و خشونت نیز به همین منظور تقويت میشوند.
 .23بنا بهر چرخهۀ «ای.پهی.اس» ) (EPSرسهانهها از سهه مرحلهه گذشهتهاند :يهک .مرحلهۀ
نخبهگرايانه )(elitist؛ دو .مرحلۀ مردمی شدن )(popular؛ سهه .مرحلهۀ تخصصهی شهدن
) .(specialistمرحله سوم به عبارتی به منزلۀ پخش محدود در خهدمات پخهش عمهومی
است.
24. non-mass communication
اين اصطالح نخستینبار توسط پژوهشگران شرکت ال.جی در خاورمیانه به کهار بهرده
شد .منظور از ارتباط غیرجمعی نوعی از ارتباط است که در آن هدف پیامرسانی به جمع
نیست بلکه پیام معطوف به گروههای کوچکی از مخاطبان فرستاده میشود .در اين طرح
هدف محققان آن بود که چگونه میتوانند با الگهوی ارتبهاط غیرجمعهی نیازهها و ذائقهه
مشتريان خود را بشناسند و مطابق خواست آنان رنگ و شکل و طراحی کاالهای خود را
تغییر دهند .ارتباط غیرجمعی در اسهاس شهبیه پخهش محهدود اسهت .امها بهرخالف آن
ارتباطی يکسويه نیست بلکه ارتباطی دوسويه است که در آن بهازخورد مخاطبهان بسهیار
مهم و سرنوشتساز است.
25. nodes
 .20منظور از سرايت زبانی ،سرايت ساختارهای زبهانی اسهت کهه بهرای پهردازش اخبهار و
اطالعات استفاده میگردد .ساختارهای زبانی به يک معنا نمودار شیوههای تفکهر دربهارۀ
وقايع و رخدادها میباشند .بنابراين ،سرايت ساختارهای زبانی همزمان نحوۀ تفکر دربارۀ
رخدادها را نیز منتقل میسازند.
ک ن ه
دیفلور ،ملوين و دنیس ،اورت ای .)2363( .شناخت
مرادی ،تهران :انتشارات دانشکده صدا و سیما.

رتباخطنخ

معین  .ترجمهۀ سهیروس

ک ر عو کوثری
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 ترجمۀ بهاقر سهاروخانی و منهوچهر.  مخمیهشاخس وسخیل رتباخط معی.)2336(  ژان،کازنو
. چاپ سوم. انتشارات اطالعات: تهران.محسنی
 ترجمۀ احد علیقلیان و افشهین. ظهوت مخمیۀ شاکهری:  عصر رطالعخ.)2361(  مانوئل،کستلز
. چاپ سوم. نشر طرح نو: تهران.خاکباز
.  مجله علنو رسانخس.» از تلويزيون به اينترنت: «سرايت زبان سیاسی.)2363(  مسعود،کوثری
.3  شماره،دانشکده علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد
 وخوشن دت نخم مخمینۀ:  دگرگوس سختتختی حنوۀ ععنوم.)2364(  يورگن،هابرماس
. نشر افکار: تهران. وتژوری
. ترجمۀ دکتر حسین بشیريه.  سقد دت حوۀ ععوم: یوتگن هخ رمخس.)2335(  رابرت،هوالب
. نشر نی:تهران
 مجله رسجعن.» «اينترنت و گروههای خاموش اجتماعی.)2364(  عزيز، مهدی و تاتاز،منتظرقائم
.4  شماره. فرهاگ و رتباخطخ
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