
 

  
  
  
  

   ) بر بحران هويتدتأكيبا (  در عصر فراواقعيترسانه و بحران

  *محمدرضا تاجيكدكتر 

  چكيده

ها و حوادث و رفتارها و        ، به پديده  ها  واژهجستن از نمادها و       توانند با بهره   ها مي   رسانه
 و از رهگـذر انتقـال ايـن معنـي و            نند و معناي خاص خود را اعطا ك       اكردارها، محتو 

هـاي هـويتي،    ز گزند بحران بگذارند و او را ا  كننده تأثيري ژرف   ، بر فرد مصرف   امحتو
فرهنگي، معرفتي، ارزشي، سياسي و اجتماعي برهانند يـا در معـرض و مـسير چنـين                 

 از  يناپـذير   پايـان  هتوانند بازي بالقو    ها مي   به بيان ديگر، رسانه   . هايي قرار دهند    بحراني
آرامش و ثبات رواني، شخصيتي      و احساس    نظم جامعه گذاري كنند كه     ها را پايه    نشانه

  .تقويت يا تضعيف كندرا افراد   هويتيو
ـ ارتباطاتي امروز       در جهان اطالعاتي  (ها    در نوشتار حاضر، دوگانگي چهره و نقش رسانه       

، مـورد تأمـل و تعمـق        )و نيز، در جامعه متحول امروز ايراني و در عرصه بحران هويت           
كان ملـي و فراملـي      ها و راهبردهايي، اين ام      بيشتر قرار گرفته است و با پيشنهاد رهيافت       

هـا و   در عرصـه (هـاي متـوالي و وضـعي خـود      در مسير تدبير بحـران    ) رسانه(بديل    بي
  .قرار گرفته است) هاي گوناگون ساحت
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  مقدمه

 وطني و    يك نهاد مدني   انعنو   به،  رسانه. ستزبان گويا و غيرقابل كنترل عصر ما      ،  رسانه
ارتباط و تفاهم يا تزاحم ميـان شـهروندان واحـدهاي ملـي و              فعال   جهان وطني، واسطه  

ساز   باشد و هم زمينه    ، آرامش و امنيت   آور صلح  تواند پيام   هم مي  ،رو از اين . فراملي است 
 و  ارتبـاط  حامالن و عـامالن      عنوان   بهها    عصر حاضر، رسانه  در  . ، ناآرامي و بحران   جنگ
هـا    »جـان « وصل يا فصلتوانند در  بيش از هر بازيگر رسمي و غيررسمي ديگر مي      اطالع،

، شناسـند  نه مرز انساني مي ها، رسانه. نندكها نقش ايفا    » كردار«ها و   » رفتار«ها و   » دل«و  
، بـيش از هـر نهـاد        با اين حـال   . نه مرز جغرافيايي و نه مرز گفتماني، فرهنگي و تمدني         

 و شـرايط را     كنندآفرين رسوخ    بحرانزا و    نند به مناسبات و مالحظات تشنج     توا  ديگر مي 
 دليـل    بـه ها    افزون بر اين، رسانه   .  فراهم آورند  جامعه امن ملي و فراملي    براي تحقق يك    

گـذاري آنهـا در تحـوالت    تأثير بر وسعت و قابليت    تأكيدكه  ( خود   شناختي  بومخاصيت  
 تواننـد   مـي ، بلكـه     هستند تنها قادر به فضاسازي سريع     ، نه )سياسي جامعه دارد  ـ    اجتماعي
  .را دگرگون كنندهمه چيز 

گرفتـار  هايي   و نگاره هاي خيالي     بنابراين، در دنياي رسانه، گاه مردم در بازي صورت        
واقـع، آنـان در جهـاني از     در(ارتباطي با يك واقعيت خارجي ندارند   ترين  آيند كه كم    مي

هـا جـايگزين تجربـه        هـا و وانمـوده      د كه در آن انگاره    كنن  هاي خيالي زندگي مي     صورت
و گاه نيز، مردم با ورود خود بـه         ) اند  مصداق يا مدلول يك رويداد شده      ختمستقيم و شنا  
   .شوند ها آشنا مي يابند و با واقعيت ي مييهاي خيالي رها از چنبره صورت اي، دنياي رسانه

. باشـند  »وانمـوده «واننـد خـالق جهـاني    ت مـي ، سـازي  ها با انگاره   رسانهديگر،  بيان  به  
شـود     حقيقت با غيرحقيقت مخدوش مي      و جهاني كه در آن مرز واقعيت با غيرواقعيت       (
تواننـد بـه      مي همچنين .)شود  جلوه داده مي  ها هست   »  نيست«يا   »نيست«،  ها» هست«و  

هـا    انـسان   و افكار عمومي شكل دهند و احساسات عمومي را به غليان و هيجان بياورند            
ـ   ستيز و بحرانواقعيتي قرار دهند كه در آن به ـ  را در فضاي حاد     ؛رعكس بينديـشند يـا ب

 جهـان  در يـك     راهـا     واقعيتي بردارند و انسان   ـ    هاي وانموده و حاد     توانند پرده از جهان     مي
جهاني واگرا و پرچالش باشـند كـه در    توانند سازنده مي و همزيست و همگرا كنند   ،  واقعي

  . باشند»تدبير بحران«يا » بحران«ترتيب موجد  اين پا است؛ و بهه عليه همه بر جنگ هم،آن
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  بـه هم :  كاربردي دوگانه دارند،ها، همچنين از منظري ديگر و به اعتباري ديگر         رسانه
 هـم اطالعـات   ،هـاي گروهـي   رسـانه . »فعاليـت « يـك  عنوان  بهو هم » رسم« يك   عنوان
اي از دنيـاي اطـراف را در معـرض            اندازهاي تازه  كنند و چشم    دهند و هم سرگرم مي      مي

است كه بـه زنـدگي روزمـره    » رسم« يك  عنوان   بهها    اما كاربرد رسانه  . گذارند  ديد ما مي  
 فقط براي اطالع از خبرها نيست، بلكه براي دانستن        ،دهد؛ گوش دادن به اخبار      شكل مي 

صباني شـدن خواننـده    رسد، ع   موقع نمي  ساعت دقيق هم هست يا وقتي روزنامه صبح به        
 اطالع نيافتن از محتويات و مطالب آن نيست بلكه به ايـن دليـل اسـت        دليل     به ،روزنامه

، ترجمـه بليـغ،     1رايمـر  (دهـد    كل روال صبحانه خـوردن او را تغييـر مـي           ،كه نبودن آن  
شـود و او       امتداد هستي و وجود فرد تعريف مـي        عنوان   به در اين حالت، رسانه      ).1381

  . كند خود احساس مي خود را در رسانه و رسانه را درهمواره 

  ) واقعيتـ  حاد(رسانه و جهان وانموده 

مقـوالتي همچـون   هـا بـا    ط وثيق و تنگاتنگ رسـانه   ابتراكسي در   تر  ، كم عصر حاضر در  
تر درك خواهد شد كـه   اهميت اين رابطه زماني عميق. ترديد دارد» حقيقت«و  » واقعيت«

 كنـيم   زنـدگي مـي   فزاينـده   » ناي شـد     رسـانه  فرايند«در متن و بطن      امروزه ما در  ،  بدانيم
 بـه نحـوي   اي     از رهگذر آن، فرهنگ رسانه     كه )1381، ترجمه انصاري،    2رايمر و گيبينز  (

ها همواره     به فرهنگ الكترونيكي در حال تغيير است؛ رسانه        ،روزافزون، از فرهنگ چاپي   
 حال تجـاري شـدن و خـارج شـدن از            هاي فراملي و در   فراينددر مسير درگير شدن در      

ها، در سراشـيبي متمركـز شـدن در           قلمرو نظارت و كنترل دولتي هستند؛ مالكيت رسانه       
انـدركار   هـاي جديـد، دسـت       فّنـاوري ها قرار گرفته است؛       دست تعداد اندكي از شركت    
ند؛ خـصلت بينـامتني بـودن       هـست اي شـدن       رسـانه  فراينـد ايجاد دگرگوني و تحـول در       

هـاي   طور روزافزوني در مسير افزايش قرار گرفته است؛ رسـانه      همگاني نيز به   هاي  رسانه
ها به ارمغـان      واسطگي، تعامل و واكنش دوسويه را براي انسان        الكترونيك، نزديكي و بي   

هــاي جديــد، امكــان دسترســي بــه اطالعــات را بــراي شــهروندان،  انــد و رســانه آورده
آوري، انباشت و توزيـع اطالعـات را    اند، جمع دهساالران افزايش دا سياستمداران و ديوان 

                                                      
1. Rimer       2. Gibinz 
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هـا    ايـن رسـانه   . انـد  هاي زماني و مكاني را از بين بـرده          اند و محدوديت    سرعت بخشيده 
ي بر آن داشته باشـند و       اند كنترل بيشتر    كنندگان اطالعات امكان داده    همچنين به دريافت  

 تعامـل ميـان     كـه   د همچنان ان  فراهم آورده امكان قبض و بسط اطالعات را براي فرستنده         
  . اند پذير ساخته نيز امكانفرستنده و گيرنده اطالعات را 

اي شدن، انسان عصر حاضر ما را در آسـتانه            افزون بر تمامي اين دستاوردها، فرايند رسانه      
 1عصر و جهاني كه بـه تعبيـر بودريـار         : ورود به عصري ديگر و جهاني ديگر قرار داده است         

، »هـا   پيشگامي وانموده « مقاله   دربودريار،  .  وانموده يا حادـ واقعيت ناميد     جهان/ توان عصر   مي
ي اسـت كـه   ا گونـه  ها، تصاوير و بازنمودها در دنياي معاصر بـه         نشانه  سلطه گويد كه    مي به ما 

بنـابراين،  . مرجع و علل عيني ديگر وجود ندارند      » حقيقت«د، و   وش ميمحو     اساساًً   ،امر واقعي 
گاه بـا امـرِ واقـع قابـل تعـويض       اي بدون مرجع است كه هيچ    ، وانموده، نشانه  در نزد بودريار  

هـا يـا    سازي يعني ابعاد روشي وانموده     نيست، بلكه تنها با خودش قابل تعويض است و شبيه         
در اينجا ديگـر مـسئله بـازنمود        ). 1994بودريار،  (ارجاعي و بدون مرجع      نوعي بازنمايي غير  

تر از چيز بعـدي و نـه اسـتوارتر از     كم، نه واقعي ان نيست ـ دست در مي) ايدئولوژي(واقعيت 
آنچه در اينجا با آن مواجه هستيم، به قول معـروف، وانمـوده مرتبـه    . كند آنچه آن را جعل مي   

، 2بـاومن (» ـ بيش از حد وانمـوده اسـت   دوم يا ـ اگر از پيشوند محبوب بودريار استفاده كنيم 
اند و اشـيا هويـت        واقع محو شده    ها در    ديگر، در اينجا تقابل    به بيان ). 1384ترجمه چاوشيان،   

» تر از واقعـي  واقعي«واقعيت  . بريم  سر مي   ما در وضعيت فراواقعي به    . اند  خود را از دست داده    
است؛ از اين نظر كه ديگر در مقابل چيز ديگري كه برخالف خودش، سـاختگي، موهـوم يـا     

توانـد    ه چيز را فرو بلعيـده اسـت و هـر چيـزي مـي              واقعيت، هم . گيرد  خيالي باشد قرار نمي   
كه همسنگ همـان    (طور يكسان حق يا ناحق        ادعاي واقعيت كند و اين ادعا از جانب همه به         

  ). همان(باشد  مي) است
دهـد كـه منجـر بـه          دست مي  بهرا  ي  ا ي از مراحل تاريخي   ا او در اين جستار، چكيده    

در . اسـت » بازتاب يك واقعيت اساسي   «ه  در وهله نخست، نشان   . اند  ور شده زبوضعيت م 
ايـن شـايد    (» كنـد   د و تحريف مـي    نز مييك واقعيت اساسي را نقاب      «وهله دوم، نشانه    

غيـاب يـك    «ه  ندر وهله سوم، نشا   ). مرحله ايدئولوژي و آگاهي كاذب و ساختگي باشد       

                                                      
1. Baudrillard       2. Bawman 
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سـد و   ر  در وهله چهارم كه با آن دنياي معاصر فرا مي         و  » زند  واقعيت اساسي را نقاب مي    
ي ا حامل هيچ رابطه  «نشيني از آن داشت، نشانه        توان اميدي به فراروي يا واپس       ديگر نمي 

 يعنـي ورود بـه دنيـاي       ، و ايـن   با هرگونه واقعيت نيست؛ نشانه وانموده ناب خود است        
و »  اجتماعي رِپايان ام «است، بيانگر   » انفجار معنا «نتيجه اين امر كه همان      . »واقعيتـ    حاد

هـاي     بر نشانه  ،ها درست است    طور كلي درباره نشانه     سياسي است زيرا آنچه به     زوال امرِِ 
اي وجود ندارد كـه   ديگر هيچ مدلول اجتماعي ...  كند  طور خاص صدق مي    سياسي نيز به  

آنچه در تحليـل بودريـار اهميـت اساسـي          . )1994بودريار،   (به دال سياسي نيرو ببخشد    
  .شود و محاكات قائل مي» وانمايي«تمايزي است كه ميان ، دارد

ريزي شده و به اجـرا   چنان دقيق طرح  اي   نمايش رسانه  را فارس جنگ خليج ر،  بودريا
ايـن ايـده    .  اسـت  هـا رخ داده     توان گفت همچون ديگر جنگ       كه نمي  داند ي مي ا گذاشته

بـه معنـي    بلكه  .  يك جعل صرف بوده است     ،حاكي از اين نيست كه اين جنگ      بودريار،  
 فّنـاوري همـان  رو كـه    يـك وانمـايي اسـت، دقيقـاً از آن    فارس خليججنگ آن است كه   
عمل خـود آن    ، در   كرد  ي كه آن جنگ را همچون يك نمايش بازنمايي مي         ا بازتوليدكننده
 فـارغ از عواقـب       و شـده   جنگي كه بيشتر از بازنمودهاي خويش تشكيل      . جنگ نيز بود  

  .  نيستانساني هولناكش، ديگر جنگي واقعي به مفهوم قديم
، هـا  شايد گوياترين بخش تحليل بودريار از تأييد زوال معناي واقعيت در عصر وانموده      

هـاي    تكثير اسـطوره  «: شود   هولناك مطرح مي   يباشد كه همچون تاوان   » فزونش امر حقيقي  «
. )1994بودريـار،  (» هاي واقعيت، حقيقت، عينيـت و اصـالتي دسـت دوم     خاستگاه و نشانه  

ناپذير اسـت كـه موجـب تـشديد اشـتياق بـه امـور                 بطال  ا  تي حقيق همين وقوف بر امحا   
. شـود  ي مـي ا هاي تكثيركننده يـا وانمـوده   فنّاورييا وراي قلمروي    » واقعي«طبيعي، بدوي،   

هاي وانمايانه هرچـه نيرومنـدتر    تواند خود را از رهگذر كنش شگفت آنكه اين ميل تنها مي 
تواند همچون حقيقتـي       تنها مي  ،اي حقيقت بوده  دپآن باطلي كه پرورنده ر    . به بيان در آورد   

» شـدن   يا مـاهواره «در جـايي ديگـر، از       ،  بودريـار . گر شود   يا وانموده جلوه  » واقعي   ـ     حاد«
بـاز  ، گويد تا ايـن ايـده را مطـرح كنـد كـه جهـان همچـون بـدلي كامـل                 جهان سخن مي  

 نظامي نيز، تـا آنجـا       ايه  هاستعار. بندي شده و گرد خويش به گردش در آمده، است           سرهم
تواند تجسم كاملي از محـور مباحـث او باشـد،             رسد راهبرد نظامي مدرن مي      كه به نظر مي   

   .دامر واقعي تعبير كر» بازدارندگي«ِ جلوه و تكثير را بايد به نوعي  جهان: شوند مطرح مي
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ات اطالعـ جهاني اسـت كـه       /جهان وانموده، به اعتقاد بودريار، عصر      /بنابراين، عصر 
ــه ،آندر  ــشهرچ ــي در آن، تر  بي ــهو معن ــر  كمهرچ ــتت ــه  . اس ــحنه و آين ــر ص ديگ
 توليـد  عـصر . اند  جاي آنها، صفحه و شبكه قرار گرفته        وجود ندارند و به   ) دهنده بازتاب(

در وجـد   ،  واقع در.  داده است  هاها و بازخورد    جاي خود را به عصر پيوستگي     ،  و مصرف 
ـ   ناشي از ارتباط زندگي مي     و خلسه  .  زشـت و وقـيح اسـت   ،ونمـا  گونـه نـشو   ايـن . يمكن

. و فضاي عمومي ناپديد شـده اسـت       اند    كردهتبليغات با تهاجم خود همه چيز را مسخر         
از بين   ظريف، محدوده خصوصي نيز    به نحوي  ،همزمان با از دست رفتن فضاي عمومي      

. نـدارد پوشـيده وجـود     ) در نقطـه مقابـل آن     ( تماشايي يا    عنوان  بهديگر چيزي   . رود  مي
 به نحوي اما اينك اين تقابل     ،   بين بيروني و دروني وجود داشت      يزماني تفاوت مشخص  

هاي زندگاني ما زمينه خوراك مجـازي بـراي         فرايندترين     و خصوصي  شدهوقيحانه محو   
  ).1382  ترجمه تاجيك،،1ساراپ (ها شده است رسانه

واقعيت، ديگر نـه    . اند  هاي، درك ما را از فضا و زمان بازسازي كرد           كاركردهاي رسانه 
 ،كنـد  نتيجه تماس ما با جهان خارج، بلكه چيزي است كه صفحه تلويزيـون عرضـه مـي     

 زندگي ما نيز، در تلويزيـون       ،تلويزيون به جهان تبديل شده و در زندگي ما رسوخ كرده          
 از  ،در چنين فضايي، رسانه تبديل به پيام شـده اسـت، يعنـي اهميـت              . تحليل رفته است  

  . يام به شيوه رساندن آن انتقال يافته استمحتواي پ

  گي رسانه هروي دو

اين . بريم  سر مي   اي به   گويد، همه ما در محيطي رسانه       گونه كه بودريار مي     همانترديد،   بي
هـاي    وجـود آورده كـه غالـب جلـوه          اي را به    اي، بافت معنايي چند ساحتي      محيط رسانه 

 در حـوزه  . دهـد   ي در قلمرو خود جاي مي     گون  فرهنگي و سياسي را با همه تنوع و گونه        
هـاي    گيـرد، جلـوه     هاي نوين شكل مـي      كه از طريق رسانه   » ابرمتني«فرهنگي و در بافت     

كنند   يابند و يك محيط نمادين جديد ايجاد مي         گذشته، حال و آينده به يكديگر پيوند مي       
در  ).1383فرقـاني،    (شـود   كه در دنياي مجازي، به واقعيت محيط زندگي مـا بـدل مـي             

انـد،   هاي خود را از دسـت داده     ها و ارجاع    ها داللت    نشانه امروز كه در آن   وانموده  جهان  

                                                      
1. Sarap  



  75 ���� )با تأكيد بر بحران هويت(رسانه و بحران در عصر فراواقعيت 

بحراني و اساساً، مرز ميان آنچه بحران ناميـده          مرز ميان وضعيت بحراني و وضعيت غير      
، در ايـن فـضا  . شود، از بـين رفتـه اسـت     حراني تعريف مي  بشود و آنچه عادي و غير       مي

  . اند هاي غيرارجاعي و فاقد مرجع تبديل شده ها، به نوعي نشانه ا و فرصتهتهديد
 يـا     وانمـايي  .انـد   دهكـر    بازسـازي    از فـضا و زمـان       را  مـا   ، درك   اي  رسـانه هاي    كنش

تبـديل     پيـام  ودخبه  ،  )  ارتباط  يا ميانجي  ( رسانه.   است   توليد را گرفته    جاي،  همانندسازي
 جـستجو    آن تبليـغ و تـرويج     در شـيوه  بلكهي آن،  محتوا  شده است و اهميت پيام نه در      

 بيـشتر   هرچه   در آن  اطالعات  كه اند قرار داده   جهانيها ما را در   رو، رسانه  از اين .  شود  مي
و هـا     وانمـوده  كـردن جـا     بـه  جااندركار    دست هاآن.  استتر شده    كم  هرچه   در آن   و معني 
هـايي   ها و واقعيت واقعيتـ  شبه از  ر قالب تركيبي  هاي خود را د     پيام اند و   ها شده   واقعيت

ـ كن   مـي    را تكثيـر و گـزارش        ديگري  هريك  كه  و   خيـالي    صـورت    يـك   در نهايـت   و دن
  . كنند دهند، عرضه مي اي را شكل مي انگاره

سازي شـده،    توانند با آفرينش دنيايي شبيه      ميها    واقعيت كنوني، رسانه  ـ    در دنياي حاد  
 بحرانـي   تو بر قام  جلوه دهند   » هست«را  » نيست« و هر     »واقعي«را  » يغيرواقع «رهر ام 

امپرياليسم خبري در دنياي امروز، بـا       ). عكسرو ب (هستي بپوشانند    نيافته، جامه    كه تولد 
دهي به افكـار عمـومي       مند در ايجاد بحران، جهت     ، به شكلي نظام   فنّاورياتكا به قدرت    
اين نـوع   . كند   و رفتارهاي مورد نظر خود تالش مي       ها  گيري عقايد و گرايش     جهان و شكل  

 يـك   ها و صدور آنها، جهـان را در مـتن و بطـن              يسم، با توليد و بازتوليد انبوه نشانه      لامپريا
 ترجمـه   ،1اسميت(شناختي قرار داده است       شناختي و معرفت    ناامني يا بحران جهاني هستي    

  ).1364شيرواني، 
 ترمينولوژي گيدنز،   شناسي يا    از واژه  اي آزاد   هرهشناختي يا وجودي، با ب     بحران هستي 

طـور مـستقيم در حـوزه         تداوم در رويدادها، حتي آنهايي كـه بـه         نبودبر نوعي احساس    
شناختي، نشان از اخـتالل   بنابراين، بحران هستي. ادراك شخصي قرار ندارند، داللت دارد  

هـاي اجتمـاعي،    ام محيطو اغتشاش در عرصه نياز به اطمينان از تداوم هويت خود و دو         
هـا،    ها و منش    ها، با تغيير بينش     رسانه. وي و معنايي كنش در اطراف خود دارد       نمادي، مع 

هـاي فرهنگـي، معرفتـي و هـويتي جوامـع را لـرزان و متالشـي                   هدها و شالو    زيرساخت

                                                      
1. Smith 
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 ايستارها، هنجارهـا و انبوه از رهگذر توليد و بازتوليد مستمر     توانند    همچنين مي . كنند مي
كاذب و تزريق آنها به آحاد جامعه، اعـضاي جامعـه را در معـرض نـوعي                 هاي    و ارزش 

هـا از ايـن       افزون بر ايـن، رسـانه     . گمگشتگي و سرگشتگي هويتي و گفتماني قرار دهند       
هـاي متفـاوتي را كـه بخـش مهمـي از              استعداد و امكان برخوردارند كه گروهي از حـوزه        

كننـد،   كار دارد و آدميان در ميـان آنهـا حركـت مـي       سازماندهي زندگي روزمره با آنها سرو     
هايي تازه به يكـديگر مـرتبط         ها را به شيوه     بيش عمومي يا خصوصي كنند يا اين حوزه         كما

  . سازند و كانون توجه اصلي را در زندگي روزمره از يك حوزه به حوزه ديگر منتقل كنند
هـا    ر آن همه تلويزيون   تأثير فضاي مجازي جديد كه د       ، معتقد است تحت   1بيل گيتس 

ها به يك شبكه هوشمند جهاني مرتبط هـستند، ارتباطـات و رفتـار انـساني، در                   و رايانه 
هـا را شـكل    يعني وسايل ارتباطي هر عصر رفتار انسان      . نهايت در هم ادغام خواهند شد     

از . خواهند داد و در نهايت، تفاوتي با وسيله ارتباطي مورد نظـر مـشاهده نخواهـد شـد                 
اه بيل گيتس، در جريان اين تحول، انسان، خود قسمتي از وسـيله ارتبـاطي جديـد             ديدگ

 نيـز، رونـد تحـول    2هابرمـاس . خواهد شد بدون آنكه نام اجزاي نظـام جديـد را بدانـد            
ها و توليد اطالعات را در سده بيستم به سمت تقويت مـديريت افكـار و كـاهش                    رسانه

 داراي  ،هـا   د است محتواي اطالعاتي اين رسـانه      داند زيرا معتق    ظرفيت انديشه انتقادي مي   
هاي كـم اهميـت،       ماجراهاي پرتحرك، موضوع  : هاست  ترين سرگرمي   مخرج مشترك پست  

... سازي همه چيز و خالصه بزرگداشت سبك زندگي جديد           تحريك احساسات، شخصي  
يـزي   چ ،هاسـت   آنچه مدنظر اين رسـانه    ... و ناگزير، ناديده گرفتن كيفيت اطالعاتي مطلب        

  ). 1384فرقاني، (بيش از تسليم مخاطبان به آموزش اجبار ماليم در مصرف ماليم نيست 
بخشند كـه آنهـا را     اي نظم مي    گونه  ها را به     فرآورده ، از راه نمادها   ،هاي تبليغاتي   آگهي
 يـك شـيء در يـك مجموعـه قـرار            ،كنـد و در نتيجـه       هاي ديگر متمايز مـي      از فرآورده 

كننـده تـأثير      انتقال معني خود به هنگام مـصرف، بـر فـرد مـصرف            شيء از راه    . گيرد  مي
شـود كـه بـه        گـذاري مـي     ها پايـه    ناپذيري از نشانه    از اين راه بازي بالقوه پايان     . گذارد  مي

 سـاراپ (انگيـزد    بخشد و در فرد نوعي احـساس تخيـل از آزادي برمـي              اجتماع نظم مي  
  ).1382، ترجمه تاجيك

                                                      
1. Bill Gits       2. Habermahs 
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نيـز  » سـاز   هويـت «توانند    باشند، مي » سوز  هويت«توانند    ميگونه كه     ها همان   اما رسانه 
ننـده آن نيـز     كتواننـد تدبير    توانند توليدكننده بحران باشند، مـي       گونه كه مي    باشند و همان  

گويد، در كنار     هاي همگاني سخن مي     هاي رسانه   گيبينز، آنگاه كه از نقش    . جان آر . باشند
  :كند ها تأكيد مي ي اين رسانهسازي و معناساز ها، بر نقش هويت ساير نقش

 مثابـه شـيوه تبـادل       كنند و عمل آنها به      ها به فرايند ساختن هويت كمك مي        رسانه. 1
كننـد دربـاره ايـن     هاست كـه مـردم انگيـزه پيـدا مـي      از طريق رسانه. نظر فرهنگي است    

بـه بيـان ديگـر،     . خواهند چه كسي باشند يا چه كسي بشوند، فكـر كننـد             موضوع كه مي  
اي  ها، امكانـات ويـژه   به و مصرف كاالها و محصوالت زيباشناختي و فرهنگي رسانه     تجر

  .كند براي خودانديشي فراهم مي
كنند بيشتر ما بـراي معنـي كـردن جهـان بـه               ها به فرايند معنايابي كمك مي       رسانه. 2
ه كنند كه درباره چـ  آنها دستوركاري براي ما تعيين مي     . ايم  هاي همگاني متكي شده     رسانه

  .چيزي فكر كنيم
هـا جنبـه      در اسـتفاده مـردم از رسـانه       . بخـش هـستند     ها براي مـردم لـذت       رسانه. 3
به اين معنا كه ممكـن اسـت تماشـاي    . واسطه است اي نيز وجود دارد كه بي      جويانه  لذت

بخش باشد اما لذت با تـأخير هـم وجـود             برنامه تلويزيوني يا مطالعه كتاب خاصي لذت      
دهنـد كـه در مواقـع         ها موضوعاتي را در اختيار مردم قرار مي         كه رسانه دارد، به اين معنا     

هـا در نقطـه مـصرف متوقـف           لـذت رسـانه   . كنند  ديگر درباره آنها گفتگو و صحبت مي      
  .شود نمي
زنـدگي  . كننـد   مند شدن زنـدگي روزمـره كمـك مـي           ها همچنين به ساخت     رسانه. 4

عـادت بخـشيدن بـه زنـدگي اسـتفاده          ها براي     هاست و از رسانه     روزمره مبتني بر عادت   
مند كردن زنـدگي روزمـره ايـن اسـت كـه       ها در ساخت يك نقش مهم رسانه... شود   مي

مـردم در  . كننـد  هاي خصوصي و عمومي مختلف مردم را به يكـديگر مـرتبط مـي          حوزه
هـاي آن در محـل كـار بحـث       نشينند ولـي دربـاره برنامـه        منزل به تماشاي تلويزيون مي    

 حاضر هستند   ،هايي كه بين مردم وجود دارند       هاي همگاني در تمام حوزه      انهرس. كنند  مي
هـا را     تواننـد ايـن حـوزه       اما در عـين حـال مـي       . دهند  و موضوع گفتگوها را تشكيل مي     

 خـصوصي و برخـي عمـومي هـستند امـا بـا كمـك                ،هـا   برخي از حوزه  . دگرگون كنند 
  .  و برعكستر شوند توانند عمومي هاي خصوصي مي  حوزه،ها رسانه
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هاي متفـاوت زيـر    ها و ديدگاه توان با تأملي در نظريه  بازتاب اين دو چهره رسانه را مي      
هـا و تـسريع و تـسهيل مداخلـه يـا              ها در تشديد يا تحديد بحران       كه در مورد نقش رسانه    
، در توضيح اين دو چهـره       1مادلين آلبرايت . اند، مورد مطالعه قرار داد      پرهيز از آن ارائه شده    

هـاي   قابليت تلويزيون براي نمايش تصاوير گرافيكي درد و رنج و ظلم در اتـاق             «: گويد  مي
سـو، بـراي مداخلـه سـريع در      از يـك . نشيمن ما، فشار را از دو جهت افزايش داده اسـت        

المللي و از سوي ديگر، براي پرهيز از مداخله در مواقعي كه حوادث               خيز بين   مناطق بحران 
، 2در همين فضا، پتـروس غـالي      ). 1385امير انتخابي،   (» رود  پيش نمي مطابق طرح و برنامه     

.  ششمين عضو شـوراي امنيـت اسـت        3ان  .ان  . سي: كند  دبيركل سابق سازمان ملل، اظهار مي     
: دارد  داند و معترضـانه ابـراز مـي         ان درگير مي  . ان  .  نيز خود را در جنگي با سي       4بيل كلينتون 

انجـام  ) جنگ بوسني (ام را براي وارد شدن من به جنگ         هاي تلويزيوني بهترين اقد     گزارش
فشارهاي عمومي ناشـي  : كند ، مشاور امنيت ملي كلينتون، تصريح مي 5 آنتوني ليك  .دهند  مي

هاي بشردوستانه، عامل مهمـي       هاي مربوط به بحران     گيري  از تصاوير تلويزيوني، در تصميم    
 بـه سـومالي     1992 دسـامبر    9كـا در    ، درباره ورود نيروي دريايي امري     6جورج كنان . بودند
اين اقدام يك اشتباه وحشتناك در سياست خارجي امريكا بود، اقـدامي كـه بـه                : نويسد  مي

كـوهن  .  مورد پذيرش كنگره و افكـار عمـومي قـرار گرفتـه بـود              ،ها  واسطه پوشش رسانه  
هـا    تلويزيون قدرت خود را براي به حركـت درآوردن حكومـت  ،1990در دهه  : نويسد  مي
زده سومالي و ارائه يـك داسـتان تـصويري            تلويزيون با تمركز بر كودكان قحطي     . شان داد ن

هـا را وادار كـرد بـه     سفارش داده شده، آگاهي نهادهاي عمومي ملت را بسيج و حكومـت           
  ).1385امير انتخابي، (داليل بشردوستانه سياست مداخله را برگزينند 

  ايران؛ بحران هويت و رسانه

ترين و در     ، شايع )يا هويتي (وجودي   /شناختي هاي هستي   گفته شد، بحران  گونه كه    همان
هويت، مفهومي است كه دنياي     . هاي عصر وانموده هستند     ترين بحران   عين حال، مخرب  

. كنـد  شكال فرهنگي و روابط اجتماعي تركيب مي     ادروني يا شخصي را با فضاي جمعي        
                                                      

3. CNN 2. Petros Gali 1. Madeleine Albright 

6. George Kennan 5. Antoni link 4. Bill Clinton 

1.  
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ه واسـط    دهند و مـردم بـه        را شكل مي   ها، معناهايي كليدي هستند كه ذهنيت افراد        هويت
مـردم بـه    . شـوند   آنها نسبت به رويدادها و تحوالت محيط زنـدگي خـود حـساس مـي              

كوشـند   كـسي هـستند و سـپس مـي         گويند چـه     به خودشان مي   از همه تر    ديگران و مهم  
، 1هوالنـد  (رود  كنند هستند، انتظار مـي      كه تصور مي    كسي  اي رفتار كنند كه از آن       گونه به

و » در خـود «هاي دائمِ   شناسد، با ايستايي، ماندگاري و اقامت       هويت، حصار نمي   .)1998
 حـضور در     و پسندد  االرض و درنورديدن مرزها را سخت مي         طي ،بيگانه است » با خود «

نزد همگـان و برخـوردي از نـوع نزديـك و از سـر آشـنايي ديرينـه، در عـين دوري و                
  . بخشد و قراري پرنشاط و شاداب مي آرامش ه آن، ب»انديگر«بيگانگي با 

» سـازي   هويت « در مسير و معرض نوعي     آدميان كنوني،   جهان وانموده و حادـ واقعيت    در  
  نـشينند، بـه      آنـان مـي    واقعي» خود«هاي كاذبي كه جاي      »خود«توليد  : گيرند  قرار مي كاذب  
» زشـت «شان،   »ناهنجار«و  » هنجار«شان،   »بد«و  » خوب«انديشند و     براي ايشان مي   /جاي
هاي دنيـاي      وانموده، اساساً نشاندن شخصيت    ن جها كردكار. كنند  يشان را انشا مي    »زيبا«و  
به سخن ديگر، دنياي حادـ واقعيتـي،       . هاي حقيقي است    جاي شخصيت    به» والت ديسني «

هـاي   هـاي كـاذب جـايگزين هويـت     دنيايي كه در آن هويت. دنياي ماوراي واقعيت است  
هـاي ارتبـاطي و        توليـد و بازتوليـد نـشانه       صرچنين دنيـايي، خبـر از عـ       . شوند  واقعي مي 

  . دهد سازي آدميان مي ا و همگون و شبيهههنجاري، صدور آن
براندازي قـرار گرفتـه        در معرض و مسير چنين طوفان هويت      ،   امروز نيز  انسان ايراني 

بـازار جهـاني    «كـه در    پردازد    ميمصرف كاالهايي    فزاينده به    به نحوي ين انسان،   ا. است
هـايي    وقفه نشانه   زندگي او، در چنين شرايطي، در چرخش بي       . شوند  عرضه مي » ها  نشانه

؛ آن نوع هـويتي كـه    )هاي خبري   نشانه(افتد    شود كه بر آنچه در دنيا اتفاق مي         هدايت مي 
هـاي منزلـت و       نـشانه (؛ موقعيـت او     )هـاي دربـاره خـود       نشانه(او آرزو دارد بروز دهد      

هـاي   نـشانه (ند  هـست هـاي مـورد پـسند او در خـدمت آن            راضي كه ساختمان  ؛ اغ )اعتبار
  . داللت دارند)ها هاي روي ديوارها، ميزها و بوفه نشانه(ساليق زيباشناسي او   و)معمارانه

هايي از فرهنـگ    هاي متنوع اينترنتي، تجربه      پايگاههاي متعدد تلويزيوني و       امروزه، شبكه 
يراني آورده و از درون، انسان و جامعه ايرانـي را بـه چـالش               هاي انسان ا    مسلط را به خانه   

                                                      
1. Holland   
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تـأثير   شدت تحت اندازها و منظرهاي آنان را به  اند؛ چشم   اند؛ آرامش آنان را برهم زده       طلبيده
دار    آنـان را خدشـه     ط مـسل  قي صـد  مانـد؛ نظـام دانـايي و نظـا          هاي خود قرار داده     فرآورده

انـد و     ر آنان را با بحران ناكارآمدي مواجه سـاخته        اند؛ نظام سياسي و مديريتي حاكم ب        كرده
عنوان كساني كه در انقالب اطالعاتي و اقتصاد جهـاني سـهم چنـداني                 ميان آنان را به     فاصله

  . اند تر از گذشته، افزايش داده ندارند، با آناني كه در اين امور سهمي دارند، بيشتر و پرشتاب
عنـوان يكـي از        كاربردي، بـه   هاي چند   ا ميدان  ي 1ها  روم  در جامعه امروز ايراني، چت    

و فـراهم كـرده     كـاربران   بـراي   اينترنتي، شرايط جديـدي را      » هاي  ميدان«پرطرفدارترين  
هـا و هويـت جوانـان پديـد           هـا، ارزش    فرهنـگ   گيري خـرده    ي را در شكل   ا مرزهاي تازه 

 بــه ،هفزاينــد بــه نحــوي» 3خــانگي شــدن«و » 2ي شــدنا رســانه«دو فراينــد . انــد آورده
ي از فراغت جوانان در جامعه ايراني تبـديل         ا گذران بخش عمده  ي  كنندگان جد   توصيف
مــدهاي اســرعت ارتباطــات و ســيال بــودن آن، پي گمنــامي،). 1383ذكــايي،  (انــد شــده

بـر   يابي جوانـان ايرانـي در   ي براي روابط جنسيتي و الگوهاي ارتباطي و دوست       ا گسترده
ي از جوانـان  ا يت و جغرافيا، فضاي آزادي بـراي دسـته       تداخل طبقه با جنس   . ستا داشته

رنگ سـاخته   كمآنان هاي رايج جنسيتي و اجتماعي را در فرهنگ  پديد آورده و مرزبندي 
هاي چت، ضمن آنكه روابـط غيروابـسته بـه زمـان و             ارتباطات اينترنتي در محيط   . است
هـاي جوانـان    وياست، به محملي براي جستجو و ارضاي كنجكـا      را تقويت كرده    مكان  

هـاي    افزون بر اين، فضاي مجـازي و ديجيتـال اينترنـت، صـورت            . نيز تبديل شده است   
هـاي متـداول مـشاركت        هاي اظهـاري و عـاطفي را جـايگزين صـورت            جديد مشاركت 

هـاي مجـازي    سـرگرمي . جامعه ساخته است» حقيقي«هاي  سياسي و اجتماعي در عرصه  
هـاي    جتمـاعي، انـزوا و بريـدگي از مـشاركت         ي ا هـا  سـرمايه كـاهش    به   اغلباينترنتي،  

ي، ا هاي آشنا بـه اجتماعـات شـبكه         محسوس و عيني، تغيير روابط از اجتماعات و گروه        
هـا و     قطعـه شـدن افراطـي سـليقه        سوگيري جوانان به آمـوزش مـوزاييكي و نيـز قطعـه           

  ).1383ذكايي،  (دنانجام  مي4وارسازي ها و در نتيجه توده فرهنگ خرده

                                                      
3. multi-user-dungeons 2. mediatisation 1. chat rooms 

  4. massification  
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واحـد سـنجش افكـار       از سـوي     1377در سـال    اي كـه      مرحلـه   سنجي شش در يك نظر  
سيماي جمهوري اسـالمي ايـران،    و اي صدا   عمومي مركز تحقيقات، مطالعات و سنجش برنامه      

صـورت  ) نـيم   و  يك تا يـك مـاه  ه هريك به فاصل( سال به باالي شهر تهران 15از ميان افراد   
هـاي سـني، جنـسي و     ن تلويزيون در گـروه مخاطبا« پاسخ به اين پرسش كه براساسگرفت،  

هـاي   هاي گوناگون برنامه تحصيلي مختلف، به چه منظور، چگونه و با چه اولويتي از موضوع           
  ):1378مزحجي، (د دست آم مجموع اين نتايج بهدر ، »كنند تلويزيون استفاده مي

طبيعــت : ترتيـب اولويــت عبارتنــد از  هــاي مـورد عالقــه مخاطبــان بــه  زمينــه) الـف 
، علـوم مختلـف     )درصد 12(، ورزش   )درصد13(زيست    ، بهداشت و محيط   )درصد 6/21(
   . ...و)  درصد8(، تاريخ )درصد 9(، ادب و هنر )درصد 11(

كه جامعه آماري تحقيـق حاضـر را تحـت پوشـش            (سال   15ـ19در گروه سني    ) ب
 ورزشـي : ترتيـب عبارتنـد از      هـاي مـورد عالقـه نوجوانـان بـه           موضـوع ) دهـد   قرار مـي  

   .... و) درصد11(، تاريخي )درصد 15(، علمي )درصد27(
هـاي    هاي مورد عالقـه در موضـوع        ، زمينه )نوجوانان( سال   15ـ19در گروه سني    ) ج

، تـاريخ معاصـر ايـران       )درصـد  23(تـاريخ باسـتاني ايـران       : ترتيب عبارتند از    تاريخي، به 
   .... و) درصد 15(

ش افكـار عمـومي مركـز تحقيقـات،     واحـد سـنج  سوي از نتايج نظرسنجي ديگري كه   
 شـهر ايـران از      30هـاي مـردم        دربـاره خواسـته    اي صداوسـيما،    مطالعات و سنجش برنامه   

ترتيـب    هـاي مختلـف، بـه        در ميان موضوع    نشان داد   صورت گرفت،  هاي صداوسيما   برنامه
هـا مـورد     هاي ورزشي، تربيتي، اخبار و اجتماعي، بيش از سـاير موضـوع             اولويت، موضوع 

ميـان  و از دارنـد  هـاي تـاريخي قـرار     برنامـه آن پس از  . ندهست و عالقه پاسخگويان     توجه
بـا  نيـز  تـاريخ معاصـر ايـران    . اسـت هاي تاريخي، تاريخ باستاني ايران در اولويت          موضوع

  محمـدي  (اسـت بـوده    در رتبه پس از آن مورد توجـه و عالقـه مخاطبـان               ، زياد اي  هفاصل
  ).1378شكيبا، 

ظام اجتماعي، يكي ديگر از مقـدمات و مقومـات هويـت جمعـي               تعلق به ن   ساحسا
هاي تحقيقاتي بسياري، مؤيد ضعف اين احساس در ايرانيان و شـيوع نـوعي                يافته. است

طـور كلـي و احـساس         بيگـانگي اجتمـاعي بـه     . بيگانگي اجتماعي در ميـان آنـان اسـت        
آن  وسعت يافته كـه  اي عمق و ما به اندازهه طور مشخص، در جامع     هويتي تاريخي، به    بي
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وقتـي  :  معتقدنـد  2 و سـيمن   1دوركـيم . نگريـست »  اجتمـاعي  اي  مسئله«عنوان     بايد به را  
، اگر بيگانگي   شود دار مي   و معني تشريح  بيگانگي زياد باشد، در ارتباط با نظام اجتماعي،         

حـال، افـزايش ميـزان و     هـر   بـه . دهـد  نشان مـي  » شخصيتي«شكل     كم باشد، خود را به    
در جامعه مـا، رويـدادي      » هويتي تاريخي   بي«وز نوع خاصي از بيگانگي، يعني       وسعت بر 

  .  نظام اجتماعي تلقي شودتاست كه بايد نوعي اختالل در ساخ
 هويـت اجتمـاعي     ب، كـس  جامعه جوان ايراني  ها و نيازهاي ضروري       يكي از ويژگي  

 از طريق   شود كه نظام اجتماعي      اجتماعي نوجوانان، در صورتي كسب مي      تاست و هوي  
بـراي  را هـاي الزم   هاي گروهي و دولـت، زمينـه       نهادهاي واسط خانواده، مدرسه، رسانه    

 نـسبت بـه نظـام       آحـاد جامعـه   در اين صورت،    .  اجتماعي آنان فراهم كند    ت هوي بكس
 هاي آنـان  ، گرايشيطبيعطور  به اجتماعي خواهند كرد و تاجتماعي خود، احساس هوي  

 نمـادي    و )هنجـاري و رفتـاري    (، كنـشي    )تي و ارزشـي   شناخ(كه به سه سطح ايستاري        
 الگوها و هنجارهـاي نظـام اجتمـاعي شـكل خواهـد             براساس شود  تقسيم مي ) ظاهري(

  ). 1376، ترجمه كرمي و فنايي، 4 و شوميكر3اورت (گرفت
، آحـاد خـود  سازي كسب هويـت اجتمـاعي    حال اگر نظام اجتماعي، در فرايند زمينه    

اند الگوها و هنجارهاي نظام اجتماعي را بـراي آنـان سـاخته و            خوبي عمل نكند و نتو      به
هـويتي خواهنـد كـرد و در           نسبت به نظام اجتماعي خود احساس بـي        افراددروني كند،   

 كـه در فـضاي زنـدگي        ي اجتماعي از دست رفته، به منابع ديگر       تنتيجه براي جبران هوي   
هـاي ايـستاري،    رت، گرايشدر اين صو. آنها در دسترس است رجوع خواهند كرد  پيرامون  

  .  غربي شكل خواهد گرفتگكنشي و نمادي آنها نيز متناسب با الگوهاي فرهن
در طول يك هفتـه  ( آگهي تبليغاتي وسايل ارتباط جمعي ايران        2699تحليل محتواي   

درصد آنها مربوط به كاالهاي خارجي بوده اسـت،         24دهد كه     نشان مي ) 1371از آذرماه   
تند غربي  هاي    نيز آهنگ هاي راديو و تلويزيوني و سينما را          د آگهي درص 50متن  موسيقي  

ها، بيشتر مربوط به آسايش و    شده در اين آگهي     هاي تحريك   داده است، انگيزه    تشكيل مي 
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. ها مربوط به كاالهاي خانگي نيازمند به انرژي بوده اسـت       بيشترين آگهي  درآمد و كسب  
 مرفه و ثروتمند جامعـه    هطبقتنها  ها    رصد آگهي د 19رسد مخاطب     به نظر مي  ترتيب    اين  به

سـو و كاالهـاي    هاي قرار گرفتن آسودگي و ثـروت، از يـك          در مجموع، زمينه    و اند  بوده
تواند   ميآن  ه  كه نتيج (» هاي جامعه   گذاري  ها و ارزش    ارزش«خارجي، از سوي ديگر، در      

ر حـال تكـوين   ديادشـده  هاي  از طريق آگهي) هويت فرهنگ خودي باشد  توجهي به     بي
  ).1372راد،  محسنيان (است

سـيما در   و در گزارش تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسالمي پيرامون عملكرد صدا     
 فـيلم و سـريال از       900، حـدود    1371 تا   1363از سال   : هاي اخير چنين آمده است      سال
هـا   ايـن فـيلم  . اند خارجي بودهآنها  مورد 700هاي يك و دو پخش شده كه حدود         شبكه

در نتيجـه   اند و بسيار جذاب و پرنفوذ هستند،           با تكنيك باالي فني و هنري تهيه شده        هك
تـرين دوران      سـال گذشـته، در حـساس       8 يك نوجوان ايراني مسلمان در       توان گفت   مي

صـورت خيلـي ظريـف،         بوده است كه به    ييها  تأثير سريال  گيري شخصيتش، تحت    شكل
هاي كودك  در مورد برنامه  همچنين  . كنند  جه مي با ترديد موا  هاي الهي و معنوي را        ارزش

هاي پخـش شـده       ها و سريال    از مجموع فيلم  : يك تلويزيون، آمده است   ه  و نوجوان شبك  
درصد توليد داخل بوده؛ يعني روزي يك سـاعت         10درصد خارجي و    90براي كودكان،   

 1357 ترتيب، نوجواني كه در سـال      اين به. كارتون خارجي از تلويزيون پخش شده است      
 ساعت فقط فيلم و كـارتون       5000 سال، حدود    15 يعني   1372متولد شده است، تا سال      
 او  .اسـت عبارت ديگر، در اختيار فرهنگ غرب و شـرق بـوده              خارجي تماشا كرده و به    

بـه نقـل از    (عنـوان الگـو پذيرفتـه اسـت      با اشتياق تماشا كرده و به هايي را     چنين برنامه 
  ).1377اشرفي، 

ـ فرهنگي مؤثر بر      بررسي عوامل اجتماعي    منظور  بهكه  نيز  پيمايش ميداني   نتايج يك   
 عمـل آمـده    در تهران بـه   ) متال  رپ و هوي  (گرايش نوجوانان به الگوهاي فرهنگ غربي       

» ارزش بودن در جامعه  احساس بي «بيشترين و   » احساس بيزاري اجتماعي  «دهد    نشان مي 
 بـه  ر متظاهر و غيرمتظـاه ني دو گروه جواهويتي اجتماع كمترين سهم را در احساس بي 

مجمـوع نمـرات شـاخص احـساس بيـزاري          . اند  متال، داشته  الگوهاي غربي رپ و هوي    
 و انحـراف معيـار      6/24 بـا ميـانگين      2365، به مقدار    )متظاهر(اجتماعي براي گروه اول     

ارزش بودن در جامعـه بـراي گـروه اول، بـه       و مجموع نمرات شاخص احساس بي      7/7
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 در مقايسه با مجموع نمـرات شـاخص         3/5 و انحراف معيار     2/10 با ميانگين    984ر  مقدا
 و انحـراف    6/18 بـا ميـانگين      1785احساس بيزاري اجتماعي براي گروه دوم، به مقدار         

ارزش بودن در جامعه براي گروه دوم،          و مجموع نمرات شاخص احساس بي      6/9معيار  
بيشترين و كمتـرين سـهم   ه دهند  نشان7/4عيار  و انحراف م   3/8 با ميانگين    798به مقدار   

ايـن دو شـاخص و   ه بـا مقايـس  . ها در متغير مستقل در هر دو گـروه اسـت     اين شاخص 
شـود كـه در مجمـوع، ميـزان           هاي ديگر در دو گروه، ايـن نتيجـه حاصـل مـي              شاخص
همچنـين  . هويتي در گروه اول، نسبت به گروه دوم بيشتر است      هاي احساس بي    شاخص
 بـا  1807 مقادير آماري متغير مـستقل در گـروه اول كـه داراي مجمـوع نمـرات                  مقايسه

 با مقادير آماري متغير مستقل در گـروه دوم  ، است72/4 و انحراف معيار    82/18ميانگين  
 اسـت، نـشان     17/5 و انحـراف معيـار       3/15 با ميـانگين     1470كه داراي مجموع نمرات     

بت به نظام اجتماعي، در گـروه اول بيـشتر   هويتي اجتماعي نس   دهد ميزان احساس بي     مي
نـشان  نيـز   هـاي هـر مقايـسه         درصد براي آزمون ميـانگين    95ميزان اطمينان باالي    . است
دسـت   هـاي بـه     بنابراين، تفاوت . مردود است » ها   تفاوت  نبودن معنادار«دهد كه فرض      مي

  ).1377به نقل از اشرفي، (ت آمده از لحاظ آماري معنادار اس
  :دهد ين تحقيق نشان مينتايج كلي ا

هويتي اجتماعي نسبت به نظام اجتماعي در بين نوجوانان متظـاهر              بي س احسا نميزا. 1
  . متال، بيشتر از نوجوانان غيرمتظاهر به الگوهاي مزبور است   به الگوهاي غربي رپ و هوي

مـشاركت اجتمـاعي، تنهـايي      نبـود   ارزش بـودن در جامعـه،          احـساس بـي     ميزان. 2
، محدوديت بيش از حد و بيزاري اجتماعي نسبت به نظـام اجتمـاعي، در بـين                 اجتماعي

متـال، بيـشتر از نوجوانـان غيرمتظـاهر بـه              نوجوانان متظاهر به الگوي غربي رپ و هوي       
ارزش بـودن   در اين بين، احساس بيزاري اجتماعي و احساس بـي      . الگوهاي مزبور است  

در بين نوجوانـان هـر دو گـروه    را ن اهميت ترتيب بيشترين و كمترين ميزا     در جامعه، به  
 .متال دارا هستند متظاهر به الگوهاي غربي رپ و هوي

 گـرايش ايـستاري و كنـشي بـه الگوهـاي غربـي رپ و                بيابي در قال     هويت نميزا. 3
 . متال در بين نوجوانان متظاهر به الگوهاي مزبور بيشتر از نوجوانان غيرمتظاهر است هوي

متـال،   ي در قالب گرايش ايستاري به الگوهاي غربـي رپ و هـوي          ياب   هويت نميزا. 4
 در هـر دو گـروه متظـاهر و غيرمتظـاهر بـه          ،متـال   نسبت به گرايش كنشي رپ و هـوي       
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متـال در هـر    در اين بين، سهم شاخص ايستاري هوي  . الگوهاي غربي مزبور بيشتر است    
 .  بيشتر از سهم شاخص ايستاري رپ است،دو گروه

 رپ در بـين نوجوانـان متظـاهر بـه الگوهـاي غربـي رپ و                 ننمـادي هاي    ويژگي. 5
. متـال در بـين آنهاسـت     هـوي  نهاي نمادي   متال، با اختالف زيادي، بيشتر از ويژگي        هوي

متوسـط   طقا دارند نسبت به افرادي كه در منـ سكونتباال اطق  همچنين افرادي كه در من    
 پـايين،   سـاكن در منطقـه    راد  متوسط نسبت بـه افـ     ساكن در مناطق     و افراد    ساكن هستند 
 نبنابراين، به نسبت افزايش سطح زندگي، گرايش نمـادي        .  بيشتري دارند  نگرايش نمادي 

 و به تناسـب كـاهش سـطح زنـدگي،     يابد متال افزايش مي به الگوهاي غربي رپ و هوي     
 .كند گرايش نيز كاهش پيدا مياين 

مندي بـه   متال، ميزان عالقه در بين نوجوانان متظاهر به الگوهاي غربي رپ و هوي         . 6
درصـد از  27همچنـين  . منـدي بـه رپ اسـت    درصد بيشتر از ميزان عالقـه  13متال،    هوي

هـاي   كدام از گروه اند به هيچ نوجواناني كه متظاهر به الگوهاي مزبور هستند، اظهار داشته 
 درصد از نوجوانان غيرمتظـاهر بـه الگوهـاي     10 برعكس،. متال عالقه ندارند    رپ و هوي  

 .مند هستند ههاي غربي مزبور عالق اند كه به گروه متال، اظهار داشته غربي رپ و هوي

متـال، در تبيـين واريـانس        در بين نوجوانان متظاهر به الگوهاي غربي رپ و هوي         . 7
ترتيـب   هاي متغيـر مـستقل، بـه    متغير وابسته توسط متغير مستقل، بيشترين سهم شاخص       

. ارزش بودن در جامعه اسـت       جتماعي و احساس بي   هاي احساس تنهايي ا     براي شاخص 
هاي متغير مـستقل در تبيـين واريـانس ايـستاري رپ و               همچنين بيشترين سهم شاخص   

غربي اول، فقط براي شاخص احساس تنهايي اجتماعي         عنوان متغير وابسته    متال به   هوي
هـا در تبيـين واريـانس كنـشي رپ و             كـه بيـشترين سـهم ايـن شـاخص          است در حالي  

هـاي احـساس    ترتيـب بـراي شـاخص    فرعـي دوم، بـه   عنوان متغير وابـسته     متال به   ويه
 . ارزش بودن در جامعه و احساس تنهايي اجتماعي است بي

 مستقل در بين نوجوانـان غيرمتظـاهر        متغير وابسته توسط    يردر تبيين واريانس متغ   . 8
ـ     ،متـال   به الگوهاي غربي، سهم شاخص ايـستاري رپ و هـوي           ايـن  شي   از شـاخص كن

 .  بيشتر استالگوها

متـال، در تبيـين       در بين نوجوانـان غيرمتظـاهر بـه الگوهـاي غربـي رپ و هـوي               . 9
هـاي متغيـر مـستقل،        واريانس متغير وابسته توسط متغير مستقل، بيشترين سهم شاخص        
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هاي احـساس بيـزاري اجتمـاعي، احـساس تنهـايي اجتمـاعي و                ترتيب براي شاخص    به
هـاي متغيـر      همچنـين بيـشترين سـهم شـاخص       . تماعي است مشاركت اج نبود  احساس  

فرعـي اول،    عنوان متغيـر وابـسته       متال به   مستقل در تبيين واريانس ايستاري رپ و هوي       
هاي احساس بيـزاري اجتمـاعي و احـساس تنهـايي اجتمـاعي و               ترتيب براي شاخص    به

ا در  هـ   كه بيشترين سـهم ايـن شـاخص        در حالي . مشاركت اجتماعي است  نبود  احساس  
ترتيب بـراي     فرعي دوم، به   عنوان متغير وابسته     متال به   تبيين واريانس كنشي رپ و هوي     

 . هاي احساس تنهايي اجتماعي و احساس بيزاري اجتماعي است شاخص

 اجتمـاعي در قالـبِ      ت هويـ  سدرصدي سـهم تبيـين واريـانس احـسا        46ميزان  . 10
هويتي اجتمـاعي نـسبت      بي سااحسه  وسيل  متال به   گرايش به الگوهاي غربي رپ و هوي      

متـال    به نظام اجتماعي، در بين نوجواناني كه متظـاهر بـه الگوهـاي غربـي رپ و هـوي                  
درصدي اين ميزان در بين نوجوانان متظاهر به الگوهـاي          25نيستند، بسيار بيشتر از سهم      

هـا و متغيرهـاي نوجوانـان     همچنين، ميزان ضرايب تـأثير در كـل شـاخص      . استمزبور  
 .نيستندمتظاهر به الگوهاي غربي ي است كه به الگوهاي غربي، كمتر از نوجوانانمتظاهر 

 متغيـر   س واريـان  ن تبيـي  ندر گروه اول كه متظاهر به الگوهاي غربي هستند، ميزا         . 11
پـسرهاي ايـن    ه  دربار.  مستقل در بين دخترها بيشتر از پسرهاست       رمتغيه  وابسته به وسيل  

هـاي احـساس تنهـايي        ترتيب سهم شـاخص     قل، به هاي متغير مست    گروه در بين شاخص   
ه ارزش بودن در جامعه در تبيين واريانس متغيـر وابـسته، از همـ    اجتماعي و احساس بي  

ترتيـب بـراي      هـا، بـه     دخترها، بيشترين سهم اين شاخص    ه  دربار. ها بيشتر است    شاخص
 . هاي احساس بيزاري اجتماعي و احساس تنهايي اجتماعي است شاخص

 متغيـر  س واريـان ن تبيـي نوه دوم كه متظاهر به الگوهاي غربي نيستند، ميزا      در گر . 12
ه دربـار . مراتـب بيـشتر از دخترهـا اسـت           مستقل در بين پسرها به     يرمتغه  وسيل  وابسته به 

هـاي    ترتيـب، سـهم شـاخص       هاي متغير مـستقل، بـه       پسرهاي اين گروه در بين شاخص     
ارزش بـودن در      و احـساس بـي    احساس بيزاري اجتماعي، احـساس تنهـايي اجتمـاعي          

دخترهـاي  ه  دربار. ها بيشتر است    شاخصه   وابسته از هم   يرِ متغ س واريان نجامعه، در تبيي  
 بيـزاري   س تنهـايي اجتمـاعي و احـسا       سهاي احـسا    ترتيب، سهم شاخص    اين گروه، به  

 .ها بيشتر است شاخصه اجتماعي از هم

 مستقل در بين پسرهاي      متغير يلهوس   به ه وابست يرِ متغ س واريان ن تبيي نمقايسه ميزا . 13
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 درصـدي  54دهد سهم  متال نشان مي متظاهر و غيرمتظاهر به الگوهاي غربي رپ و هوي       
درصـدي ايـن ميـزان      14مراتب بيشتر از سـهم        پسرهاي غيرمتظاهر به الگوهاي غربي، به     

همين ميزان در بين دختـران متظـاهر بـه          . براي پسرهاي متظاهر به الگوهاي غربي است      
درصدي دختران غيرمتظـاهر    16درصد است، بيشتر از سهم      30وهاي غربي كه معادل     الگ

 . به الگوهاي غربي است

هاي متغيرِ وابـسته،   متال در بين شاخص  رپ و هوي  نهاي نمادي   شاخص ويژگي . 14
در . هويتي اجتماعي نسبت به نظـام اجتمـاعي دارد           بي سكمترين ميزان رابطه را با احسا     

 بيزاري  س تنهايي اجتماعي و احسا    سهاي احسا   ير مستقل، شاخص  هاي متغ   بين شاخص 
 نشـاخص نمـادي   ه   وابـست  ير متغ نس واريا نترتيب، بيشترين سهم را در تبيي       اجتماعي، به 

 س واريـان  ن تبيـي  نبين دختران و پسران متظاهر به الگوهاي غربي، ميزا        ه   در مقايس  :دندار
متـال    گوهاي غربـي رپ و هـوي       به ال  ن اجتماعي در قالب گرايش نمادي     ت هوي ساحسا

هويتي نسبت به نظـام اجتمـاعي در بـين دختـران بيـشتر از پـسران         بيساحساه وسيل  به
 بيزاري اجتماعي و احساس تنهـايي       سهاي احسا   در اين خصوص، سهم شاخص    . است

 تنهايي اجتماعي براي پـسران،  س احساصترتيب براي دختران و سهم شاخ   اجتماعي، به 
 .  متغير مستقل از همه بيشتر استهاي در ميان شاخص

 اجتمـاعي در قالـب گـرايش بـه الگوهـاي      ت هويس احسا س واريان ن تبيي نميزا. 15
 در ،هويتي اجتماعي نسبت به نظام اجتمـاعي   بيساحساه وسيل متال به غربي رپ و هوي 

صـد اطمينـان و ضـريب تـأثير معـادل            در  با ميزان صد   40687/0كه معادل      كل نوجوانان 
تحقيـق در حـد     ه  دهـد فرضـي     صد است، نـشان مـي      در  در سطح معناداري صد    63786/0

تـوان گفـت بـه ازاي هـر واحـد تغييـر در           عبارت ديگـر، مـي     به. بااليي تأييد شده است   
ـ          احساس بي   بهويتي اجتماعي نسبت به نظام اجتماعي، احساس هويت اجتماعي در قال

درصـد تغييـر    64تال به مقـدار     م  گرايش ايستاري و كنشي به الگوهاي غربي رپ و هوي         
درصد همبستگي و 40 تنهايي اجتماعي با     س احسا صترتيب شاخ   در اين بين، به   . كند  مي
ارزش    بـي  س احسا صدرصد همبستگي و شاخ   25 بيزاري اجتماعي با     س احسا صشاخ

 مستقل را در يرهاي متغ درصد همبستگي، بيشترين سهم از شاخص     23بودن در جامعه با     
 اجتمـاعي در قالـب گـرايش بـه الگوهـاي غربـي رپ و       ت هوي سحسا ا س واريان نتبيي

متـال نـسبت بـه      ايـستاري رپ و هـوي  صهمچنين، سـهم شـاخ   . متال دارا هستند    هوي



  56) 15(هاي ارتباطي   پژوهش���� 88

  

هـويتي اجتمـاعي       احساس بـي   از طريق پذيري    متال در تبيين     كنشي رپ و هوي    صشاخ
 . نسبت به نظام اجتماعي بيشتر است

 مستقل در بـين پـسرهاي   يرمتغه وسيل  وابسته به درصدي تبيين در متغير   63ميزان  . 16
درصـد تبيـين ايـن ميـزان در بـين           60متظاهر و غيرمتظاهر به الگوهاي غربي، بيـشتر از          

 يـر هـاي متغ  سـهم شـاخص  ه دربار. دختران متظاهر و غيرمتظاهر به الگوهاي غربي است 
اجتمـاعي،   تنهـايي    سهاي احـسا     وابسته، در بين پسران، شاخص     ير متغ نمستقل در تبيي  

 بيـزاري اجتمـاعي و در بـين دختـران،           سارزش بـودن در جامعـه و احـسا           بي ساحسا
بيـشترين  ترتيـب   بـه  بيزاري اجتمـاعي  س تنهايي اجتماعي و احسا  سهاي احسا   شاخص

 كنـشي رپ و     ص شاخ م وابسته، سه  يرهاي متغ    شاخص مسهه  دربار. سهم را دارا هستند   
 مـستقل، نـسبتاً بـراي دختـران و پـسران،            يـر تغ وابسته توسط م   ير متغ نمتال در تبيي    هوي

 .  ايستاري براي پسران كمي بيشتر از دختران استص شاخميكسان است اما سه

هاي ايـستاري و كنـشي بـه الگوهـاي غربـي رپ و               گرايش بيابي در قال    هويت. 17
 مااطور معنادار وجود دارد،       متال در بين دو گروه نوجوانان متظاهر و غيرمتظاهر، به           هوي
 . كدام داراي سهم متفاوتي هستند هر

هاي ايـستاري و كنـشي بـه الگوهـاي غربـي رپ و              يابي در قالب گرايش     هويت. 18
  . متال به نسبت جنس دختر و پسر متفاوت است هوي
 امروز، مـصرف كاالهـايي اسـت        ن هويتي در ايرا   ير علل و عوامل تغي     از يكيترديد،    بي

 هرچـه  )1385(پژوهش خطيبي هاي   يافتهبراساس. رسد عرضه ميبه كه در فضاي مجازي    
منـوط بـه توليـد و دسـتكاري     بـويژه  تـر باشـد،      اي  مصرف كاربر در فضاي مجازي حرفـه      

 شافـزاي . خواهـد بـود  بيـشتر   مدرن   تمصرف، ميزان دستيابي او به هوي     تنها    اطالعات و نه  
و چيـستي خـود،     از كيـستي    را  تدريج پنداشت كاربر جـوان ايرانـي           نمادين فرد، به   تقدر

در نهايـت،   كنـد و      مي او را دستخوش تحول      تديگران و جهان پيرامونش دگرگون و هوي      
  . شود  سيار، ناپايدار، بازانديشانه و متكثر در وي ميتنسبه گيري هويتي ب باعث شكل

هاي خاص خود، امكان ارائه خودهاي متعـدد و متفـاوت را        فضاي مجازي با ويژگي   
توانند به خود واقعي فـرد نزديـك يـا     خود يا خودهايي كه مي  . كند فراهم مي براي كاربر   

تـر   بديهي است هرچه خود واقعـي و مجـازي فـرد كـاربر شـبيه     . كامالً از آن دور باشند    
هـاي آن در زنـدگي روزمـره كـاربر، بيـشتر در         ها و جريان     فعاليت  و باشند، اين دو فضا   
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تري بر هويت كاربر و متعاقب آن سبك         تأثيرات بيش  ، و در نتيجه   شوند  مييكديگر ادغام   
كه هرچـه   كرد  بيان  به اين صورت    توان    فوق را مي  ه  يافترو،    از اين . گذارند  ميزندگي او   

 استفاده او از اسامي مـستعار        و تر  كاربر به هم شبيه   ه  شخصيت درون شبكه و بيرون شبك     
گونـاگون  هـاي مجـازي       در پناه شخـصيت   باشد و به ايفاي نقش كمتري       گوناگون كمتر   

  .شود بيشتر ميبه هويت مدرن او ، دستيابي بپردازد

  گيري نتيجه

  :آيد اين است كه دست مي هاي فوق به آنچه از گزاره
هاي قديمي توليـد و    هستند كه در آن، شيوه  نويني طراحان و معماران عصر   ها    رسانه. 1

طـات و اطالعـات،    ايـن دنيـاي ارتبا  .انـد  دادهمصرف جاي خود را به دنياي تازه ارتباطات     
. اسـت كـرده  ترين و موثرترين بازيگر صحنه جهاني معرفـي        خود، رسانه را برجسته    نوبه به

  فـضاي شـرايط ناپديـد شـدن       و  بـه تـسخير درآورده       چيز را     همه،   خود   با تهاجم   تبليغات
   خـصوصي   ، محدوده    عمومي   فضاي   رفتن   با از دست    همزمان.  را فراهم كرده است     عمومي

، )عمـومي / خـصوصي (هـايي نظيـر    دوگانـه   و  در مسير محو شدن قـرار گرفتـه اسـت          نيز
  . وجود ندارد)بيروني/ دروني( و  )واقعيت/ وانموده(، )پنهان/ آشكار(

بـه بيـان    . آفرينـي كننـد     مثابه چارچوبي براي سياسـت، نقـش        توانند به   ها مي   رسانه. 2
. شـوند   جـاري و سـاري مـي   هـا  ديگر، سياست و قدرت، در زمان ما، در فـضاي رسـانه   

كننده در فرهنگ و كردارهاي فرهنگي ايفـا كننـد و در ايـن          توانند نقشي تعيين    همچنين مي 
هـا در كنـار    رسـانه . هاي فرهنگي فراتر رونـد      دهنده پيام   عرصه، از حد رسانه و قالب انتقال      

از برداشت مـا    . دهنده روابط و كاركردهاي اجتماعي هستند       بخش و شكل   فرهنگ، صورت 
ــ فرهنگـي        اي هـاي رسـانه      محصول چارچوب  ،طور كلي   خود، جهان، جامعه و واقعيت به     

كننـده و    يابـد، تعريـف     هـا بازتـاب مـي       زبان و فرهنگي كه در عصر جديد در رسانه        . است
  .سازنده واقعيت و شيوه زندگي است

ـ        اي، تمام سياست نيست اما امروزه تمام سياست         سياست رسانه . 3 ق هـا بايـد از طري
هـا    ترتيب، منطق درونـي نظـام رسـانه         اين  به. گيري اثر بگذارند    ها بر فرايند تصميم     رسانه

هاي نوين الكترونيـك، چـارچوب اساسـي محتـوا، سـازمان، فراينـد و                 بخصوص رسانه 
  . دهد رهبري دنياي سياست امروز را تشكيل مي
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اند كه از طريق      هاي جديد، به خلق نوعي دموكراسي الكترونيك توفيق يافته          رسانه. 4
توانند ببينند، بشنوند، همزمان درباره رهبـران سياسـي خـود قـضاوت               آن، شهروندان مي  

هاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي       صورت الكترونيك در زمينه     هايشان را به    كنند و ديدگاه  
هـا، در عـين حـال، بـه خلـق توتاليتاريـسم               اما همين رسـانه   ) 1383فرقاني،  (ابراز كنند   
انــد و چــشم و گــوش  يــاري رســانده) از رهگــذر فّنــاوري مــستبدانه(ك نيــز الكترونيــ

  . اند شهروندان را به روي حقايق و وقايع بسته
هايي بالقوه بـراي توزيـع مجـدد          مثابه سيستم   ها و ارتباطات راه دور جديد، به        رسانه. 5

هاي   انهدوسويه بودن رس  . اند  قدرت سياسي و مناديان يك جمهوري الكترونيك جلوه كرده        
ها و تشكيالت مجـازي بـراي پيگيـري منـافع مـشترك، امكـان        جديد، امكان ايجاد انجمن 

انـدازهاي   توليد و انتشار اطالعات از سـوي شـهروندان، بـه چـالش كـشيده شـدن چـشم               
هايي هستند كه توانـايي الزم را   ها، از ويژگي ـ ملت   اي و رسمي و زوال هويت دولت        حرفه

  ).1383فرقاني، (دهند  هاي الكترونيك مي اي از دموكراسي به رسانه براي توسعه نوع تازه
» ايــدئولوژيكهــاي  ابــزار دولــت «مثابــه  فزاينــده بــهبــه نحــوي، صــنعت فرهنگــي. 6
» نيـروي طبيعـي   «بـراي بـسياري از مـردم، تلويزيـون نمايـانگر يـك              . كند  آفريني مي   نقش
 در حقيقـت  ون نمايش داده شود،     معنا كه هرچه روي صفحه تلويزي     ه اين   اي است، ب    افسانه

» نظـام طبيعـي جهـان   « بازتابي از ،عملدر  با اين نگرش، تلويزيون     . شود  موجود دانسته مي  
هاي گروهي، اعمـالي ارادي و تـابع      هاي رسانه   واقع، فعاليت   در كه  در حالي . شود  شمرده مي 

الف نظـر برخـي،   بنابراين، بـرخ . ها در خدمت آنند نظام ايدئولوژيكي هستند كه اين رسانه    
واقـع، ابـزار     شـوند، بلكـه در      تنها اداره خدمات عمومي محسوب نمي      هاي گروهي نه    رسانه

بـراي  هـر چيـز     ند؛ ابزاري كه در بسياري از كـشورها، بـيش از             هست اعمال كنترل بر مردم   
  ).1380يونسكو،  (گيرند  سياسي موجود مورد استفاده قرار ميـ تحكيم نظام اجتماعي

زننـده    توانند زخـم    گونه كه مي    ها همان   دهند رسانه   وق، همچنين نشان مي   هاي ف   گزاره
تواننـد ايجادكننـده بحـران        گونـه كـه مـي       آفرين نيز باشند و همان      توانند مرهم   باشند، مي 
 راهبـردي  نـوعي تـدبير       را مديريت بحران هرگاه  . توانند تدبيرگر آن نيز باشند      باشند، مي 

اي داخلي و خـارجي يـك بحـران مـورد تحليـل واقـع               ه   كه در فرايند آن، محيط     بدانيم
شـد همچنـين     خواهـد گـذاري     پايـه  راهبـردي  مـسير     و د، شـناخت الزم كـسب     وش مي

 را براي رسـيدن بـه اهـداف         سازان و تدبيرگران    تصميم كه   خواهد شد  خلق   راهبردهايي



  91 ���� )با تأكيد بر بحران هويت(رسانه و بحران در عصر فراواقعيت 

 را تـوان رسـانه   گـاه مـي   ، آنرسـاند  شده و تدبير شايسته و بايسته بحران ياري مـي          تعيين
آورنـده شـرايط الزم بـراي         بسترساز هرگونه تصميم و تدبير در ايـن عرصـه يـا فـراهم             

دانـست  حلي معقول براي برطرف كردن شرايط غيرعـادي          به راه  مديران بحران    دستيابي
  .شوندمين أهاي اساسي حفظ و ت اي كه منافع و ارزش گونه به

تعريـف مـشترك از منـافع و         نبـود : (سو، علل و عواملي نظير      ز يك ادر ايران امروز،    
اي ايران و تقليل و تحديد اين مفـاهيم در سـطح تمـايالت          امنيت ملي در خانواده رسانه    

كـدر بـودن مرزهـا و اصـول مترتـب بـر             (،  )يمواضع مطبوعـات  شفاف نبودن   (،  )جناحي
اي   تـوده جامعـه و عامالن ن ايفاي نقش يك حزب تمام و حامال(، )اي هاي رسانه  فعاليت

سياسـي و پـايين بـودن    ـ  هاي مطبوعاتي   بازي نبودن   مند نيافتگي، قاعده  توسعه(،  ) مدني يا
 ؛)هـاي قـانوني     يينارسـا  (؛)اي كنترلي درون رسـانه   ـ    فقدان نهاد نظارتي   (؛)آستانه تحمل 

؛ ) اپوزيسيونيستي ياها و انتقاد  هقانوني مناسب براي انعكاس نظر    ـ    فقدان مجاري نهادي  (
هـا و     و از سـوي ديگـر، خصيـصه       ) ا از سـوي دولتمـردان     هـ   نگرش ابزاري بـه رسـانه     (

اي   رسانه منزلت و تأثير فرا   ،  )2(شدن  هويتيـ    ، جهان )1( شدن اكولوژيكي: هايي همچون   شناسه
بويژه (ها    ، به بسياري از رسانه    )4( شدن   مشرب ديجيتال،  )3(شدن يفردشدن،      جناحييافتن،  
تحديـد نيـستند،     ئولوژيك قابل تعريف و   هايي كه در هيبت و هويت ابزار دولت ايد          رسانه

برخـورد غيراصـولي و احـساسي نهادهـاي         . انـد   زايي بااليي ارزانـي داشـته       استعداد بحران 
  .مراتب بيشتر كرده است ها نيز اين استعداد را به حكومتي با اين رسانه

هـاي امـروز جامعـه مـا، در كـل از         اما واقعيت يادشده، به اين معنا نيست كه رسـانه         
با اندكي تأمـل و تفحـص،    . برخوردار نيستند ) زدايي  بحران(عداد مهار يا تدبير بحران      است
ها را در تمامي تحـوالت ژرف و گـسترده اجتمـاعي و سياسـي      توان جاي پاي رسانه   مي

هـا، همچنـان از ايـن     ترديدي نيست كه اين رسانه  . پس از انقالب مشاهده و مطالعه كرد      
 سـاختارهاي ارزشـي و هنجـاري جامعـه مـا را      ،مـدت  زاستعداد برخوردارند كـه در درا   

هـا از جايگـاه       دهد كـه رسـانه      تجربه سه دهه اخير به نشان مي      . بسازند يا دگرگون كنند   
گيري ذهنـي، احـساسي، عـاطفي و          گيري افكار عمومي و سمت      رفيع و مؤثري در شكل    

 ،هـاي مـستقر     دولتنمايد كه      بسيار خردمندانه مي   ،رو  از اين . عقاليي جامعه برخوردارند  
هـاي موضـعي و    اي، آن را در مسير تدبير بحـران    جاي تزريق بحران به خانواده رسانه       به

  .متوالي جامعه هدايت كنند
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  نوشت پي

سياسـي در ايـران     ــ     ها در تحوالت اجتماعي    ثيرگذاري رسانه أكيد بر وسعت و قابليت ت     أاين شناسه ت  . 1
 . امروز دارد

ل دالي  به. اند سرعت، هويت، مقبوليت و مشروعيتي جهاني يافته  ايران امروز، به  ها در  بسياري از رسانه  . 2
امكـان  » جـا   همـه «در  هـا    ، رسـانه  )از قبيل اينترنت  (اي    رايانههاي گوناگون    فنّاوريمدد  سياسي و نيز به     

 .اند برخوردار شدهمصونيتي جهاني از و از اين رهگذر نيز اند  يافتهحضور 
هاي حقيقي يا حقوقي خاصي شـكل     پيرامون شخصيت  هعمدطور    بهها در جامعه امروز ايراني،       رسانه. 3

شخـصي، وظيفـه تـرويج گفتمـان سياسـي          نهـاد   مثابه   معمول به طور    بهها   به بيان ديگر، رسانه   . اند گرفته
 .ها را بر عهده دارند شخصيت

كمتـر مـشرب   . هـستند نمايي حوادث  كنمايي و كوچ هاي ما اهل افراط و تفريط و بزرگ       اكثر رسانه . 4
گونه كه بايـد و   توان يافت كه به حوادث آن اي را مي    توان يافت و كمتر مطبوعه      ا مي همتعادلي در ميان آن   

 .شايد بپردازد
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