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  معرفي و نقد كتاب
  

  1 ديجيتاليةن، هويت و رسانواج
 

 و اينترنـت  كـه  دوره ايـن  در .ي اسـت  ا رسـانه  ارتباطـات  و ديجيتال دنياي امروز دنياي
 تر ايـن  قدقي عبارت به و ها داده و اطالعات در جامعه سيطره دارد، الكترونيك ارتباطات
 معـرض  در هـا  امـروزه هويـت  . سـازند  مي را افراد هويت كه هستند مجازي اجتماعات
اطالعات و  تكنولوژي از متأثر اجتماعي ساختارهاي. قرار دارند كامالً جديدي وضعيت

 عنـوان  بـه  انـسان  بـه  د كـه زنسا مي آشكار را ذهنيت از جديدي درك و ارتباطات، فهم
 و اطالعاتي ةجامع كه محصول ديجيتالي هويت. نگرد پذير مياليه و تغيير چند اي پديده

 و دهـد  مـي  قرار هدف را ارتباطي وسايل و  مخاطبان، كاربران؛است مجازي اجتماعات
 امـر ممكـن   و ايـن  دهد  تغيير ملي فرا هويت سمت به را هويت ملي آنهاكند  تالش مي

وجه اين است كه مخاطبان  قابل تةنكت. جامعه بينجامد اجتماعي انسجام كاهش به است
 پيدا اي شده تثبيت هويت هنوز  نوجوانان و جوانان هستند كهاغلبهاي ديجيتالي  رسانه
، بـا  بنابراين. گيري هويت آنها دارند ها تأثيرگذاري زيادي بر شكل و اين رسانه اند نكرده

 و   رسـانه  ةتوجه به اهميت موضوع به بررسي و نقد يكـي از جديـدترين آثـار در زمينـ                 
  .شود  پرداخته مي ديجيتاليةجوان، هويت و رسانهويت با عنوان 

  
  معرفي كتاب

 206در ، شـامل مجموعـه مقـاالتي اسـت كـه          ديجيتـالي ة  رسانهويت و   جوان،  كتاب  
، .م2008ايـن كتـاب در سـال        .  شـده اسـت    گردآوري 2»ديويد باكينگهام «توسط  صفحه  
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 ديويـد   .اپ رسـيده اسـت     بـه چـ    1»مؤسسه تكنولـوژي ماساچوسـت    «توسط انتشارات   
مركز مطالعه كودكان، جوانان و     «باكينگهام استاد آموزش دانشگاه لندن و مؤسس و مدير          

 اصلي اثر اين اسـت كـه پـرورش جوانـان در دنيـايي      ةچكيده و جوهر . باشد مي» رسانه
گـذارد؟    مي يتالي، بر تصور آنها از خودشان و ديگران چه تأثير         يهاي ديج  مملو از رسانه  

هـاي نـوين تعريـف و        فنـاوري آنها هويت خودشـان را از طريـق         نين شرايطي كه    در چ 
آموز يـا    كنند، اين موضوع چه تأثيري بر تجربيات آنها به عنوان يك دانش            بازتعريف مي 

ك عضو خانواده و جامعه دارد؟ ايـن كتـاب تبعـات و             يا  يدانشجو، شهروند، خريدار و     
هاي اجتماعي آنها را مـورد   وسط جوانان بر هويت   هاي ديجيتالي ت   نتايج استفاده از رسانه   

پردازند كه چگونه جوانان از      نويسندگان مقاالت به اين موضوع مي     . دهد بررسي قرار مي  
كننـد و در     هاي خود استفاده مي    ها و خالقيت    ايده ،نظراتائة  هاي ديجيتال براي ار    رسانه
ايـن  . كننـد   مشاركت مي  هايي كوچك و بزرگ، محلي و جهاني، حقيقي يا مجازي          شبكه

 جملـه  از   هاي نوين    فناوري هاي جديد  ها و شكل    ظهور گونه  ة به تحقيق در زمين    نويسندگان
هاي اجتمـاعي     شبكه ،ها هاي اينترنتي، وبالگ   زمان در صفحه   هاي كوتاه، فوري و هم     پيام

كننـد،   و موضوعاتي كه جوانان در مورد آنها بـه صـورت آناليـن بحـث و گفتگـو مـي                   
 اين نسل، نسلي ديجيتالي با فضاهايي براي ارتباطات       از نظر نويسندگان مقاالت     . دازندپر مي

  .اند وجود آورده ه اين فضاها اشكال جديدي از برخوردها و ارتباطات را ب است وگسترده
اولـين  . پـردازد  بخش اول به كليات مي    . كتاب حاضر از سه بخش تشكيل شده است       

هـاي   يفنـاور جوانـان و    :  كليدي و پـستي    ةي، صفح هاي تصور  هويت« اين بخش    ةمقال
 تحريـر   ة بـه رشـت    3»كلوديا ميچـل  « و   2»ساندرا وبر «نام دارد كه توسط     » اي جديد  رسانه

 معاصر، هويـت را بـه عنـوان         هاي  نظريهدر اين مقاله آمده است كه بيشتر        . درآمده است 
ـ            يند مي ايك فر  از ايـن   . ت باشـد  بينند، تا اينكه به صورت يك موضوع و يا برچسب ثاب

 اين مفهـوم سـيال      ؛منظر، هويت مفهومي نيست كه يك بار و براي هميشه تعريف شود           
ها و تنگناهاي بسياري     است و هميشه درهاي آن براي مذاكره باز است، اما با محدوديت           

. ي در تعريف ايـن هويـت سـيال دارنـد          ريابسهاي ديجيتالي نقش     رسانه. نيز روبروست 
هاي ديجيتالي، كه بـه آسـاني در دسـترس هـستند، ابزارهـا و                 رسانه براي بيشتر جوانان،  

هـاي   رسـانه . دهد قرار مي » مكان بي«كنند كه آنها را در يك فضاي         امكاناتي را فراهم مي   
ديجيتال توانايي خلق مفاهيم جديد و بـازتعريف مفـاهيم قـديمي را بـه كـاربران خـود               
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گيـرد، هـويتي كـه       لكتيكي شـكل مـي    بنابراين هويت جوانان در فـضاي ديـا       . بخشند مي
جوانان هويـت خـود را در ايـن فـضا و در             . اجتماعي است هم  زمان هم شخصي و      هم

تـوان گفـت      در مجموع مي  . سازند برند و دوباره مي    سازند، از بين مي    محيطي جهاني مي  
كليك كردن، پست كردن و فرستادن ايميل در فضاي ديجيتال، محـيط مناسـبي را بـراي        

  .)47-25صص (هاي ديالكتيكي فراهم كرده است  اين هويت
سـاختار، كـارگزار و جنـسيت در        :  خريـدار  )آناليـن (بـرخط   شهروندان  « دوم   ةمقال

 ةبه زعم نويسنده، لزوم تحقيق در زمين      . باشد  مي 1»ربكا ويلت «، به قلم    »مشاركت آنالين 
باشـد،   فـضا مـي   هاي آنالين جوانان، نه تنها به خاطر مشاركت فعال آنها در ايـن               هويت

. گيـرد  هـا در آنهـا شـكل مـي         چنين به خاطر ساختارهايي است كه اين فعاليـت         بلكه هم 
هـاي    فرهنگ خريداران آناليـن دريافتـه اسـت كـه محـيط            ةنويسنده با پژوهش در زمين    

شدت در حال رشد هستند و نوجوانان و جوانان، به عنـوان قـشرهايي كـه بـه                   آنالين به 
بـا تمركـز بـر      نويـسنده   . دف اصلي بازارهاي آنالين هـستند     شوند، ه  راحتي ترغيب مي  

گيرنـد   هاي آنالين دختران، دريافته است كه آنها بيشتر هدف اين بازارها قرار مي             فعاليت
دهـد كـه دختـران از        مطالعات وي نشان مـي    . شوند تر نيز جذب اين محيط مي      و راحت 

هـاي ديگـر و      ا و شخـصيت   ه فضاي آنالين براي آموزش و يادگيري، آشنايي با فرهنگ        
هـاي ديجيتـال ايـن امكـان را بـراي            رسانه. كنند دريافت احساسات رمانتيك استفاده مي    

 خود را به راحتي بيان كنند و خـود را        ةكنند كه احساسات ظريف زنان     دختران فراهم مي  
را ايجـاد   » شـهروند خريـدار   «ها مفهوم    اين رسانه . گونه كه دوست دارند، تصور كنند      آن
در ايـن   . انـد  اند، شهرونداني كه به خريداران هميشگي محيط مجازي تبـديل شـده            هكرد

به اين علت توليد كننده هستند كـه        . هستندو هم خريدار    مفهوم جوانان هم توليد كننده      
خود، كارگزاران فضاي ديجيتالي هـستند؛ و خريـدار هـستند، زيـرا هـدف توليـدات و                  

هاي دوگانه به ما كمك      جزيه و تحليل اين موقعيت    ت. گيرند هاي فرهنگي قرار مي    گفتمان
سازند و از طريـق تعـامالت        هاي خود را مي    كند تا دريابيم كه چگونه جوانان هويت       مي

  .)69-49صص (كنند  ها را دريافت مي آنالين خود، اين هويت
پژوهشي در مـورد معـضالت يـك        «باشد،   مي  اين بخش  ة سوم، كه آخرين مقال    ةمقال
، بـه قلـم     » بزرگـسالي جوانـان    ة جديد و ساختن آناليـن هويـت دور        يها يفناور: نسل

به زعم نويسنده براي فهم معضالت نسل جديـد ديجيتـالي،           . باشد  مي 2»سوزان هرينگ «
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، »جـوان ديجيتـالي   « بزرگـسالي    ةهاي ديجيتال در ساختن هويت دور      ويژه نقش رسانه   هب
در اين راستا، محققان بايد     . جام شود هاي جديد ان    جوان و رسانه   ةبايد تحقيقاتي در زمين   

هـاي آنهـا تحقيـق     هاي جديـد و قابليـت   يفناورجويي معنادار و مستمر   در مورد برتري  
دليل جديد ه ها براي جوانان ب  اين رسانهةتواند منجر به فهم جاذب كنند، كه اين مسئله مي  

هاي نـوين    فناوري از   و متفاوت بودن آنها شود، و نشانگر تمايل و تداوم آنها در استفاده            
 از  توانند كنند، هويتي را كه مي     ها پر مي   وقتي جوانان بيشتر وقت خود را با اين رسانه        . باشد

طريق خانواده، جامعه و يا محيط آموزشي واقعـي خـود دريافـت كننـد، از طريـق ايـن                    
ط رسند، هويت خـود را از محـي        اين افراد وقتي به سن بزرگسالي مي      . سازند ها مي  رسانه

به اين ترتيب، هويت آنهـا بـيش از آنكـه           . اند مجازي اخذ كرده و با محيط واقعي بيگانه       
اين موضوع  . ها فاصله دارد   واقعي باشد، ذهني و تصوري است و گاه با واقعيت فرسنگ          

  .)92-71صص ( بزرگسالي اين جوانان شود ةتواند منجر به معضالت فراواني در دور مي
 هاي پايگاه« اول ةعنوان مقال. موردي اختصاص يافته است بخش دوم اثر به مطالعات      

. باشـد   مـي  1»سوزانا استرن «، به قلم    »ابداع جوان آنالين  : هاي اكتشافي  توليدكننده، هويت 
اهميت حضور جوانان در فضاي آنالين و هويتي كـه در ايـن فـضا بـراي خـود خلـق                     

ه با تعدادي از جواناني كه       مصاحب درنويسنده  . كنند، در اين مقاله برجسته شده است       مي
محـيط  . كنند، بـه نتـايج متعـددي دسـت يافتـه اسـت             در فضاي آنالين مطلب توليد مي     

آنالين، محيطي مصنوعي و غيرواقعي بوده و جوانـان را از آمـوختن تجربـه در زنـدگي        
هـاي   كنند، از سـايت  جواناني كه در فضاي مجازي مطلب توليد مي    . سازد واقعي دور مي  
در . كنند براي ابراز وجود و شناساندن فرهنگ خود به ديگران استفاده مي          شخصي خود   

هـايي تـصوري خلـق       زمان هم براي خود و هم براي ديگران هويـت          اين شيوه، آنها هم   
 امـا طبيعـت مجـازي ايـن        ؛يند منحصر به فضاي آناليـن نيـست       ااگرچه اين فر  . كنند مي

در اين تجربه ما خـود را       . سازد ميرا برجسته و خاص      سازي در آن    هويت ةمحيط، تجرب 
. اي دارد  بينيم، پس ديگري در خلق اين هويت جديد جايگاه ويـژه            ديگران مي  ةاز دريچ 
تر براي دوره بزرگسالي خود نياز دارند،        ثبات اي كه جوانان به ساختن هويتي با       در دوره 

يـن ترتيـب آنهـا      بـه ا  . دهـد  تر را در اختيار آنها قـرار مـي         هايي آسان  فضاي آنالين شيوه  
هـاي   تجربياتي در ساختن هويت دوره بزرگسالي خود دارند، كه براي چند دهـه رسـانه           

  .)117-95صص (دار آن بودند  تر عهده قديمي
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هـاي اجتمـاعي در زنـدگي        نقـش شـبكه   : هاي اجتمـاعي   جوان و شبكه  « بعدي   ةمقال
ي اجتمـاعي آناليـن،     هـا  در چند سال اخير، شـبكه     . باشد  مي 1»دانا بويد «به قلم   » جوانان
توسط جوانان زيادي در اياالت متحده امريكا مـورد   » فيس بوك « و   2»ماي اسپيس «مانند  

نوجوانان و جوانان با ارتباط برقرار كردن با افراد ناآشـنا، روشـي             . اند استفاده قرار گرفته  
بدون حضور در اجتماع، راهي بـراي ارتبـاط بـا           . گزينند براي اجتماعي شدن خود برمي    

ادگيري قواعد جامعه به آزمون و خطا، پاداش و تنبيه، نيـاز دارد؛             يجامعه وجود ندارد و     
هاي اجتمـاعي راهـي عملـي بـراي اجتمـاعي شـدن نوجوانـان هـستند و بـه                     اما شبكه 

قواعد و هنجارهاي جامعه، با جوامع تصوري       .  در اين راه نيازي ندارند     نظريهاي   روش
هـا توسـط    هويت اجتماعي جوانان در اين شبكه. ندهاي اجتماعي متفاوت هست در شبكه 

. قواعد و هنجارهاي جامعـه    توسط  شود، و نه     حدودي ديگران تعريف مي    خودشان و تا  
 خصوصي خود هستند كمـك  ةمند به حفظ حوز ههاي اجتماعي به افرادي كه عالق   شبكه
 دارند، بـه  گونه كه دوست توانند خصوصيات خود را آن كند و در اين محيط افراد مي     مي

شـود و شـنيده      ها به نمايش گذاشـته مـي       هر چيزي كه در اين شبكه     . ديگران ارائه دهند  
ـ امـر    ايـن     و شود، قابل ديدن و شنيدن در همه جهان اسـت          مي  سـاختن هويـت     ةتجرب

  .)142-119صص (ترين فضاي ممكن است  نوجوانان و جوانان، در وسيع
 ارتباطي ةجوان، هويت و رسان: همراههويت و تلفن « اين بخش، ةعنوان آخرين مقال

بـه زعـم    .  تحرير درآمـده اسـت     ة به رشت  3»گيت استالد «كه توسط   باشد    مي» تلفن همراه 
اي،  اول اينكه هويت جوانان توسط رسانه. باشد  اين عنوان متضمن دو معني مي،نويسنده

سته است هويـت    دوم اينكه، اين رسانه توان    . گيرد به نام تلفن همراه، تحت تأثير قرار مي       
هـا را   تلفن همراه روابط بين دوسـتان و خـانواده  . بزرگساالن را نيز تحت تأثير قرار دهد   

هايي كه زندگي با تلفن همراه در اختيـار          تجربه. رده است كبه سرعت دستخوش تحول     
تلفن همراه يك ارزش نمادين براي      . بشر قرار داده است، بسيار زياد و متنوع بوده است         

 تنهــا بــه خــاطر امكانــات و تــسهيالت ايــن ارزش.  دارد آنننــدگان جــواناســتفاده ك
ر و ديگر   شگماينها،   ، بلكه ظاهر و نماي آن، اشكال مختلف زنگ         نيست تكنولوژيكي آن 

 تلفن همراه از طريق ضبط صداي خـود         ةدارندچنين    هم. هم اثرگذار هستند  امكانات آن   
 كامالً شخصي   ة تلفن همراه يك وسيل    .تواند هويت شخصي خود را ابراز كند       در آن، مي  

نويـسنده بـر مفهـوم اجتمـاعي تلفـن          . است كه امكانات چندين رسانه را در خود دارد        
                                                      
1. Danah Boyd      2. My Space    3. Gitte Stald 
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امروزه جوانـان   . انگيزاند  گروه را برمي   راين رسانه احساس تعلق ب    . همراه نيز تأكيد دارد   
م كنند كه احـساس همـراه بـودن بـا جمـع و محافظـت از حـري                  اي زندگي مي   در دوره 

 كـامالً شخـصي     اي  تلفن همراه در عين حال كه وسـيله       . ندخصوصي خود را توأمان دار    
شود كه جوانان همواره قادر به برقراري ارتباط بـا خـانواده، دوسـتان و                است، باعث مي  

 اين يك تجربه خاص از ساختن هويت اجتمـاعي بـراي جوانـان               و آشنايان خود باشند  
  .)164-143صص (است 

 اين بخش ةاولين مقال. باشد مي» آموختن«و آخرين بخش پژوهش عنوان بخش سوم 
نـام دارد كـه     » هـاي آينـده    هاي ديجيتـالي و قابليـت      فعاليت: سرگرمي كار سختي است   «

هاي متعددي از    اين مقاله حاوي مثال   .  تحرير درآمده است   ة به رشت  1»كرستن دروتنر «توسط  
هاي جديد و ديجيتـالي      از طريق رسانه  سازي نوجوانان و جوانان،      هاي ابتكاري هويت   روش
هـاي ديجيتـالي در      هـاي رسـانه     قابليت ةاست كه تحقيق در زمين    نظر  نويسنده بر اين    . است

ينـدهاي  افرآمـوزان بـا      هـاي شخـصي دانـش      فعاليـت ، زيـرا    مدارس امر بسيار مهمي است    
هـاي   با رسانه آموزان بيشتر اوقات فراغت خود را         دانش  و يادگيري آنها ارتباط نزديكي دارد    

. ها و قوانين جامعه به دور هـستند        در اين محيط آنها از محدوديت     . گذرانند ديجيتالي مي 
كنند، نقشي كه   اجتماعي نقش آموزشي براي جوانان ايفا مييها به عنوان نهاد اين رسانه

 ترين تفاوت ايـن دو در واقعـي بـودن      مهم. باشد با نقش آموزشي مدارس بسيار متفاوت مي      
  محيط مجازي   زيرا هاي ديجيتالي است   محيط مدارس و مجازي بودن محيط آموزشي رسانه       

توانند تجارب جديـدي     ميدر آن   كه  شود    آموزان محسوب مي    دانشفضايي جديد براي    
هـاي    مدارس، ياد دادن پيچيدگي    ةترين وظيف  مهم. از هويت خود و ديگران داشته باشند      

هـا و    هاي اين رسـانه     زعم نويسنده در آينده پيچيدگي     به. ها به نوجوانان است    اين رسانه 
 ، محققـان  ةسازي نوجوانان و جوانـان بيـشتر خواهـد شـد و وظيفـ              نقش آنها در هويت   

  .)184-167صص (باشد  ها مي  اين پيچيدگيخصوصردانديشي  شناخت و چاره
: هـاي ديجيتـالي، جامعـه و فرهنـگ         تركيب رسانه « كتاب   زآخرين مقاله اين بخش ا    

 3»آنجال بوكر «،  2»شلي گلدمن «، به قلم    »دگيري، هويت و عامليت در مشاركت جوانان      يا
هـاي   بـه زعـم نويـسندگان مقالـه، جوانـان از رسـانه            . باشـد   مي 4»مگان مك درموت  «و  

هرچند هم جوانان و . كنند  جامعه استفاده مي درديجيتالي براي اثبات و ابراز وجود خود        
كنند، اما اين موضـوع باعـث جـدايي ايـن دو              استفاده مي  ها هم بزرگساالن از اين رسانه    

                                                      
1. Kirsten Drotner      3. Angela Booker 
2. Shelly Goldman      4. Meghan McDermott 
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. هاي نوين متفاوت اسـت  فهم اين دو نسل از رسانه؛ زيرا   نسل از يكديگر نيز شده است     
هاي ديجيتـالي، ماننـد تلفـن همـراه و اينترنـت، فـضاهاي               هاي فرهنگي و رسانه    يفناور

فـضاها  تواننـد در آن      ن مـي  كنند؛ فضاهايي كه جوانا    مشاركتي را براي جوانان فراهم مي     
هـاي   يفنـاور در اينجا فرهنـگ و جامعـه، از طريـق    . نندكنقش كارگزارن هويتي را ايفا      

هاي همراه با آنها بـه جوانـان و          ها و فعاليت   يفناورتركيب اين   . شوند مدرن تعريف مي  
ق هويتي و فرهنگي خود به مشاركت معنـادار، بـا          يكند كه بنابر عال    بزرگساالن كمك مي  

هاي مدرن در ساختن  يفناوردر اين ميان، نقش . بپردازنداي دموكراتيك   شيوهبهديگران 
ترين مطلبي كه نويـسندگان      ، مهم  اين با وجود . تجارب هويتي جوانان بسيار بيشتر است     

  .)206-185صص (باشد  هاي نوين مي اين مقاله بر آن تأكيد دارند نقش بين نسلي رسانه
  

  نقد كتاب
  محتوايينقد 

باشد،  ، كه مشتمل بر سه بخش و هشت مقاله مي ديجيتاليةجوان، هويت و رسانكتاب 
هـاي   هاي نوين و هويت است و نويسندگان مقالـه          رسانه ةاز جمله آثار برجسته در زمين     

بـا  . باشند اي مي  موضوعات رسانه  ة صاحب نام و متخصص در زمين      اداناين كتاب از است   
  .باشد، كه در ادامه به آنها اشاره خواهد شد اثر وارد مينقدهايي نيز بر اين اين وجود 

هاي نوين، از ساليان پـيش در جوامـع     رسانهةواقعيت اين است كه مطالعات در زمين   
 ةشماري در اين حوزه به رشـت      ، در ايران آثار انگشت     اين با وجود .  آغاز شده است   غربي

باشـد كـه خاسـتگاه      ايـن   ل  تـرين دليـ    شايد مهـم  . تحرير درآمده و يا ترجمه شده است      
ها اغلـب بـا چنـدين     فناورياين و باشد   صنعتي مية كشورهاي پيشرفت  ،هاي نوين  رسانه

 بـا به همين دليل بسياري از مسائلي كـه         . اند سال تأخير وارد كشورهاي جهان سوم شده      
هاي نوين بر هويـت افـراد، بـراي          شود، به ويژه تأثير رسانه     ها وارد جوامع مي    اين رسانه 

با اين توضيحات بايد گفت كـه ايـن اثـر           . باشد اي جديد مي   اي مانند ايران مسئله    جامعه
نگاه خاصي به جوامع غربي و صنعتي، به ويژه اياالت متحده امريكا دارد و بـه جوامـع                   

  .اي نداشته است در حال توسعه اشاره
ختـه شـده    ي پردا نظرهاي   هاي اين اثر كمتر به بحث      نقد ديگر اين است كه در مقاله      

 را در زمينه هويـت مطـرح        نظري ياثر، مباحث گردآورندة  البته در ابتداي پژوهش،     . است
بـه  . هاي نوين، اشاره نشده اسـت      ويژه رسانه  ها به  ي رسانه نظركرده است؛ اما به مباحث      

در . كنـد  الگوي جديدي را در ارتباطات ارائـه مـي        » دگرگوني رسانه «نظريه  عنوان مثال،   
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 تغيير در گـردآوري و انتـشار دانـش و        1،»انقالب ديجيتالي «در  ه است كه    اين نظريه آمد  
را با اختراع چاپ بـه دسـت         توان آن    اطالعات، چنان عميق و چشمگير است كه تنها مي        

  . در قرن پانزدهم مقايسه كرد2»گوتنبرگ«
وري ديجيتالي با سرعت فراوان، بـه سـوي شـكلي از ارتباطـات چنـد بعـدي در                افن

هـاي   ند كنوني را با دگرگوني رسـانه      يا فر ةو اين شكل از ارتباطات، مقايس     حركت است   
. هاي قديمي، مبتني بر يك يا دو راه حسي بود          ك از رسانه  يهر  . كند  قديمي دشوارتر مي  

با بينايي، راديو با شنوايي و تلويزيون بـا شـنوايي و بينـايي، سـروكار دارد، امـا                     روزنامه
ندهاي ارتبـاطي  يابراي تلفيق تصوير، متن و صدا را در فر  تالي فرصتي   ي جديد ديج  ةرسان

شـود     ارتباطات ديجيتالي موجب ابداعاتي مـي     چنين    هم. كند  يك سويه و دوسويه فراهم مي     
ه  رخ دادكند، درست مانند آنچه كه در مورد تصاوير سه بعـدي             كه احساسات را متحول مي    

 بتجـار «كند كـه شـبيه بـه           ي تلفيق مي  ا  هاي ارتباطي را به شيوه      جديد، راه  ةرسان. است
  شـكل ، جديدةبه مفهوم واقعي، رسان. ماست» احساسي طبيعي و ارتباطات بدون واسطه 

  .)1( ماستةاي از خود طبيعي و روش عادي عملكرد و ارتباطات روزمر  يافته گسترش 
 گيري نوع جديدي از      پردازان جديد، مدعي ظهور و شكل        چنين، گروهي از نظريه    هم
اين عده معتقدنـد مـا اكنـون شـاهد ظهـور            . اند كه با گذشته كامالً متفاوت است       جامعه

پـردازان، بـا ظهـور و           در اين عصر كه از ديدگاه نظريـه        )2(.هستيم» ها   عصر دوم رسانه  «
هـاي جديـد ارتبـاطي       يفنـاور گيري نوع جديدي از جامعـه همـراه شـده، ادغـام              شكل

در اثـر چنـين ادغـامي،       .  اسـت  صـورت گرفتـه   ن و تلفـن     اي با رايانه، تلويزيـو       ماهواره
هاي فني جدي داشت، به وجود آمده          م قبلي كه محدوديت   نظااي براي      هاي تازه    جانشين

  .كنندگان به وجود آمده است كنندگان و مصرف  و نظامي مشترك از توليدكنندگان، توزيع
  )3(:شود جدول زير توجه هاي جديد به هاي سنتي با رسانه  تفاوت رسانهةبراي مشاهد

 هاي جديد رسانه هاي جمعي سنتي رسانه
خود را با بازارهاي    : محدوديت جغرافيايي 

ـ  جغرافيايي اي تطبيـق   ا مخاطبـان منطقـه   ي
 دهند؛ بازار مشخص مي

هـا و عاليـق       خـود را بـا نيازهـا، خواسـت        : شناسـند   فاصله نمي 
دهنـد؛   نظر از محل فيزيكي آنها تطبيق مي       كنندگان، صرف   مصرف

 موضوع مشخص

سلسله مراتب اخبار واطالعـات از طريـق        
 عمــودي متــشكل از    مراتــب سلــسله
ن متعدد، بـه    رابان خبري و ويراستا     دروازه

 رسد مخاطب مي

اين امكان وجود دارد كه اخبار واطالعات به صورت افقي : افقي
 هاي ديگر اي ها به غيرحرفه اي پخش شوند، از غيرحرفه

بازخوردها فـوري بـوده و در بـسياري از مواقـع مـورد              : تعاملينتشار اخبار و اطالعات    ا: جهت يك طرفه  

                                                      
1. Digital Revolution     2. Gutenberg 
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 بازخورد  زوكاراسعموماً يك طرفه است،     
 محدود است

شوند؛ بحث و گفتگو به جاي        سانسور يا دخل و تصرف واقع نمي      
 ها و نظرات متعلق به يك نفر مقاله

هـا بـه      روزنامه: زماني/ محدوديت مكاني 
و ) خـالء خبـري   (ي محدودند   لحاظ مكان 

 راديو و تلويزيون به لحاظ زماني

اطالعات بـه صـورت ديجيتـالي       : زماني كمتر / محدوديت مكاني 
امكان ذخيره حجـم    ) ها  هايپرتكست(ها    شوند؛ فوق متن    ذخيره مي 

ي روي هـم، فـراهم      »هـا   اليـه «بزرگي از اطالعات را به صورت       
 آورد مي

ــه ــدگان حرف ــه: اي گردانن ــ روزنام اران نگ
، »متخصصان« آموزش ديده، گزارشگران و   

هاي جمعي سنتي را تشكيل   كاركنان رسانه 
 دهند مي

هركسي كه حرفـي بـراي گفـتن    : اي غيرحرفه/ گردانندگان آماتور 
تواند آن را روي وب منتشر كند، حتي افـراد آمـاتور و               دارد، مي 
 اي غيرحرفه

هاي باالي تأسيس يك نشريه        هزينه: هزينه
ــا ايــست گاه راديــو و تلويزيــون، عامــل ي
 اي براي اغلب مردم است بازدارنده

در مقام مقايسه، هزينه چاپ و انتشار به صورت         : هاي پايين   هزينه
 الكترونيكي روي اينترنت بسيار كمتر است

هـاي    بـسياري از رسـانه    : عاليق عمـومي  
جمعي رايج، مخاطبان پرشـمار را هـدف        

پـسند    همههاي اند و از اين رو برنامه      گرفته
 كنند عرضه مي

/ هـاي مكـاني     هاي جديد، به دليـل محـدوديت        رسانه: گرا  مشتري
هاي شخصي   زماني كمتر و دغدغه كمتري كه به بازار دارد، عالقه         

 اي مدنظر دارند را به طور ريشه

اخبـار و اطالعـات در      : خطي بودن محتوا  
قالب يـك نظـم منطقـي خطـي سـازمان           

 تب خبرياند، رعايت سلسله مرا يافته

هـا   اخبار و اطالعات از طريق هايپرتكـست      : غيرخطي بودن محتوا  
شوند، نـه   شوند، از طريق عالقه و شهود دنبال مي به هم مرتبط مي 
 از طريق منطق

بازخوردها بـه صـورت نامـه و        : بازخورد
 در نتيجـه كنـد،      ؛رسد  تلفن به سردبير مي   

شـده، و ويـرايش شـده         پرزحمت، تعديل 
 مكاني/ انياست؛ محدوديت زم

 و  )E.Mail(» پست الكترونيكي «بازخوردها به صورت    : بازخورد
وگوهاي گروهي مستقيم منتقل شده و به طور نسبي سـاده و              گفت
زحمت هستند و اغلب از ويرايش و دخـل و تـصرف مـصون           كم
 مانند مي

نياز به جمـع    : هاي تبليغاتي   متكي به آگهي  
 كردن مخاطبان بيشتر براي صاحبان كاال و      
 خدمات به منظور رسيدن به درآمد بيشتر

هـا روز بـه روز افـزايش          ضمن اينكه آگهي  : منابع مالي گوناگون  
يابند، ديگر منابع تأمين مالي، امكان تهيـه مطالـب و محتـواي               مي

 دنآور متنوع را فراهم مي

ــاي رســمي  ــه نهاده ــستگي ب ــشتر : واب بي
هاي سنتي را تشكيالت بسيار بزرگ        رسانه

 كنند ي متمركز اداره ميبا ساختارها

ي نــوين، امكــان توليــد و انتــشار اخبــار و فنــاور: تمركززدايــي
 سازد جانبه فراهم مي اطالعات را به صورت وسيع و همه

محتواي مطالب برحـسب   : چارچوب ثابت 
شوند و    اي خاص، توليد و توزيع مي       رسانه

به طور نسبي، از نظر مكاني و زماني ثابت         
 هستند

مطالب و محتـوا بـه طـور مقـاوم تغييـر        : نعطافچارچوب قابل ا  
و مـورد تجديـدنظر قـرار        شـوند  و تصحيح مـي    يابند، به روز    مي
هـاي    اي، امكان ادغام فرم     امكانات چند رسانه   به عالوه، . گيرند  مي

 آورند ها را در يك برنامه فراهم مي مختلف رسانه

: هاي ژورناليـستي  دارزش خبري اسـتاندار   
ها و اخـالق سـنتي      محتوا براساس هنجار  
 شوند توليد و ارزيابي مي

انـد، هميـشه در       ها مـبهم    هنجارها و ارزش  : هاي تكويني داستاندار
اند، محتوا براساس محاسن و اعتبارشان توليـد و          گيري  حال شكل 

 شوند گذاري مي ارزش
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توان بر محتواي كتاب وارد نمود، نقد از موضع اختالفات طبقاتي             نقد ديگري كه مي   
 بدون شك جوانان طبقات مختلف تجربيات       .هاي ديجيتالي است    گيري از رسانه    هدر بهر 

هاي ديجيتـالي در سـاختن       نقش رسانه . هاي ديجيتالي دارند   متفاوتي در استفاده از رسانه    
هاي پيشيني افراد و     شود، بلكه آگاهي   هاي سني محدود نمي    هويت افراد، تنها به شاخص    

ها و برساخته شدن     اي در گرايش افراد به اين رسانه       مدهخاستگاه طبقاتي آنها نيز نقش ع     
  .هويت آنها دارد

هـاي ديجيتـالي بـر       نقد ديگر بر اين كتاب ناديده گرفتن ابعاد مختلـف تـأثيرات رسـانه             
تـوان بـه نقـش         مي مثال عنوان به .باشد ويژه جوانان مي   زندگي اجتماعي و سياسي مردم و به      

هر چند به   . هاي اخير در كشورهاي عربي اشاره كرد        البگيري انق   هاي نوين در شكل     رسانه
توان اين نقش را بـيش از         اي در اين كشورها نمي      هاي رسانه   دليل پيشرفته نبودن زيرساخت   
ـ با انيپا رد .را نيز ناديده گرفت    توان تأثيرات آن    حد پررنگ نشان داد، اما نمي       كـه  گفـت  دي

 نيچنـ  هـم  وي تـال يجيد و نينـو ي هـا  رسانه ةنيزم در پربار و ساختارمندي  اثر حاضر، كتاب
 جهـان ي  كـشورها  ازي  اريبـس  مبتالبـه  امروزه كهي  موضوع باشد؛ يم جواناني  تيهو مسائل
 يهـا  پـژوهش  و مطالعـات ي  راهگشا تواند يم مسئله نيا مختلف ابعاد شناخت. است شده

  .شود يم هيتوص وزهح نيا مندان هعالق به اثر نيا ةمطالع و ترجمه ليدل نيهم به. باشد ندهيآ
  

  نقد شكلي
با وجـود تخصـصي     . باشد  توان گفت كه كتاب فاقد نمايه مي        در مورد نقد شكلي اثر مي     

 مهم هويت و رسانه، نياز به قرار دادن نمايه         ةبودن اثر و قرار گرفتن موضوع آن در حوز        
  .شود در انتهاي كار براي غناي اثر احساس مي
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