
آیندة دنیای رســانه ها چگونه خواهد بــود؟ چه نیروهایی این 
دنیای جدید راشــکل می دهند و تفــاوت این نیروها با عوامل و 
نیروهای قبلی چیســت؟ این روند ها چه آثار و پیامدهایی برای 
رســانه ها در پی خواهند داشت؟ برای پاسخ به این سؤاالت قبل 
از هر چیز الزم می دانم کمی به عقب برگردم تا بدانیم ما در چه 
فضایی زندگی و تنفس می کنیم و رســانه های نوین چه تغییر و 

تحولی را در این فضا به وجود می آورند.

دانش و اطالعات سرمایة اصلی در عصر جدید
جوامع در سیر تحولشان مراحلی را پشت سرگذاشته اند. آنچه 
که امــروزه از آن به عنوان »عصر ارتباطات« نام برده می شــود، 
عصرها و دوره های دیگری را پشت سر خود دارد. هر کدام از این 
عصرها، ارزش های مقومی و سرمایه و رسانۀ ویژة خود را دارند. 
در عصر بــرده داری، ارزش اصلی، نیــروی کار فیزیکی و بدنی 
انسان است. در عصر فئودالیته، زمین و کشاورزی سرمایۀ اصلی 
است. در عصر صنعت این سرمایه و فناوری 
است که حرف اول را می زند و ارزِش غالب 
است. اما  در عصر جدید، دانش و اطالعات 
سرمایۀ اصلی است و به دلیل نقش رسانه ها 
در تولیــد، توزیع و نشــر و پخش دانش و 
اطالعات، رســانه ها جایگاه و نقشی اساسی 

در این عصر دارند.
در بحــث آینده نگری، نخســت  از منظر 
روش شناســی باید ببینیم در این عصر چه 
روندهایی شــکل گرفته اند تــا در پرتو آن 
بتوانیــم تصویری اجمالــی از دنیای آیندة 
رسانه ای را ترسیم کنیم. ببینیم که در این 
عصر جدید چه فرایندهایی در حوزة رســانه ها شکل گرفته اند و 
در پرتو آن ها ببینیم که آیندة ما چگونه خواهد بود. از نظر من، 
روندهای  موجود می توانند همۀ حوزه های ارتباطات و رسانه ها 
را تحت الشــعاع خود قرار دهنــد؛ از مدیریت، مالکیت، محتوا و 
سیاســت گذاری، تا مخاطب و ســازمان تولید، توزیع و انتشار و 

تبلیغ و کسب بازخورد و ارزیابی. 

دوازده روند کالن در حوزة رسانه ها
از چنین منظــری 12روند کالن را در عصــر جدید می توان 
بازشناســی کرد  که حوزة ارتباطات و رســانه ها با آن ها مواجه 
است. اولین روند »بین المللی شدن رسانه ها«ست. هم از نظر 
سخت افزاری و فناوری ها و ابزار های انتقال پیام و هم نرم افزاری 
و محتوا، رســانه ها در جهت بین المللی شدن حرکت می کنند. 
اگر اطراف خود را نگاه کنیم، می بینیم که شــبکه های رسانه ای 
فراگیر و بین المللی مختلفی ما را احاطه کرده اند؛ شبکه هایی که 
پیام ها و ارزش های خاصی را منتقل می کنند. بنابراین بین المللی 
شدن رسانه ها، چه از حیث سخت افزاری و چه از نظر نرم افزاری 
روندی اســت که در عصر ارتباطات به وجود آمده و خواه ناخواه 
همۀ حوزه های رســانه ها را تحت الشــعاع قرار داده است یا قرار 

خواهد داد.
دومین رونــد »تجاری شدن رسانه ها«ســت. اگر بخواهیم 
از منظر دیدگاه های انتقادی بــه این موضوع نگاه کنیم، هرچه 
جلوتر آمده ایم، رســانه ها از تولید محتــوای خالق و هنرمندانه 
به ســمت تجاری شــدن و تولید انبوه رفته انــد. یعنی بیش از 
آنکه به دنبال فرهنگ  و ارزش ها باشــند، به ســمت سودآوری 
بیشــتر حرکت کرده اند. دیدگاه های مختلف هم از جهت نظری 
و تئوریک به این موضوع  پرداخته اند که مشــخصاً دیدگاه های 
انتقادی، پیامد های آن را شــکل گیری جامعۀ توده وار می دانند 
که محصول تولید انبوه پیام ها و ارزش های خاصی اســت. از این 
منظر، افکار، هنــر و ارزش های خالقانه به مرور جای خود را به 
اندیشه های کلیشه ای و قالب های یک شکل و یکسان می دهند.

روند سوم، »خصوصی شــدن رسانه ها«ست. هرچه جلوتر 
آمده ایم،  دیده ایم که ازتعداد رسانه های عمومی، دولتی و وابسته 
به نهادهای عمومی کاســته می شــود و رسانه های خصوصی  و 
مستقل بیشــتری شکل می گیرند. رســانه های مستقل به این 
معنی، از یک ســو بــه تنوع و تعدد پیام ها، تکثــر آرا و آزادی و 
دمکراســی کمک می کنند و از ســوی دیگر، به تجاری شــدن 
رسانه ها می انجامند. در روندهای جدیدتر در این حوزه، رسانه ها 
کاماًل شــکل شــخصی به خود می گیرند. »روزنت ها« )نشریات 
الکترونیــک فارســی زبان در اینترنــت(، وبالگ هــا و اتاق های 

اله
مق

فریبرز بیات

آیندة دنیای رسانه ها چگونه خواهد بود؟ تغییرات و روندهای جدید، چه پیامدهایی برای رسانه ها و به تبع آن جامعه ای که به تسخیر 
رسانه ها در آمده است، در پی خواهند داشت؟ به نظر می رسد روندهای متناقض، رسانه ها و جهان آینده را با چالش های اساسی مواجه 
کرده اســت و عبور از این چالش ها نیازمند دانش روزآمد و خالقیت و هوشمندی است. این مقاله می کوشد روندهای جدید را به طور 

خالصه برای ما تبیین کند.

در عصر جدید، دانش و 
اطالعات سرمایة اصلی 

است و به دلیل نقش 
رسانه ها در تولید، توزیع 

و نشر و پخش دانش 
و اطالعات، رسانه ها 

جایگاهی اساسی در این 
عصر دارند

دانش روزآمد، خالقیت و هوشمندی

الزمۀ زندگی در جهانی رسانه ای شده 

کلیدواژه ها: عصر ارتباطات، روند رسانه ها، پیام دیجیتالی
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گفت وگو و چت روم ها، مصادیق شخصی سازی رسانه ها محسوب 
می شوند. 

روند چهارم، »تمرکز رسانه ای« است. شبکه های جهانی، مثاًل 
شرکت »تایم وارنر« یک تراست رسانه ای و بین المللی است. کاری 
که رابرت مرداک و »فاکس نیوز«، »ســی  ان ان« و »بی بی سی« 
می کننــد، نمودهایی از  این روند تمرکز رســانه ای اســت. این 
وضعیت می تواند روند تک صدایی و تمرکز را در جامعه و فضای 
رسانه ای حاکم کند؛ یعنی یک صدا و چندین جهان. البته برخی 
معتقدند، در کنار روند تمرکز رســانه ای روند تکثر رسانه ای هم 
شــکل می گیرد و فضایی برای احیای فرهنگ های بومی و ملی 
به وجود می آید. در همین زمینه »یونســکو« با نقد روند تمرکز 
رســانه ای، بر تکثر و تنوع فرهنگی و رســانه ای در جهان تأکید 
می کند و از ایــدة »یک جهان و چندین صدا« حمایت می کند. 
ولی آنچه قطعی اســت، اینکه یک روند تمرکز در حوزة رسانه ها 
دارد شــکل می گیرد. این روند در مشاغل رســانه ای، مدیریت 
رسانه ای، مالکیت رســانه ای و در سیاست گذاری رسانه ای تأثیر 

خود را گذاشته و نیز خواهد گذاشت. 
رونــد پنجــم »هم گرایی فناوری هــا و دیجیتالی کردن 
امور« است. برعکس دوره های قبل، پیام ها قابلیت تبدیل شدن 
دارنــد. یعنی متن به صدا و تصویر تبدیل می شــود و برعکس، 
چندرســانه ای ها و مالتی مدیــا مصداقــی از حالــت هم گرایی 
فناوری ها و دیجیتالی شــدن پیام در رسانه هاســت؛ اینکه شما 
در نقطــه ای تولید کنید و در نقطۀ دیگــری نتیجه را ببینید و 
نیز اینکه فرمت های متفــاوت و متنوع محتوایی را در کنار هم 
داشــته باشید. یعنی شــکل چاپی پیام در کنار شکل صوتی و 
تصویری آن، و نیز اشــکال ثابت در کنار اشکال متحرک فرم و 
محتوا حاصل هم گرایی فناوری ها و فناوری های جدید ارتباطی 

و اطالعاتی است.
روند ششــم، »تعاملی شدن رسانه ها«ســت. اگر در عصر 
قبل رســانه ها یکطرفه و یکسویه بودند و بیشتر حق با فرستندة 
اطالعات بود و گیرنده یا مخاطب کاماًل منفعل بود، االن ما شاهد 
پیدایش نوعی رســانه های تعاملی هستیم. با توجه به مقتضیات 
این عصر، اگر رســانه ای به ویژگی تعاملی خود توجه نکند مرگ 

خود را رقم خواهد زد. 
از این منظر هرچه جلوتر آمده ایم واژة مخاطب بی معنی تر شده 
اســت. یعنی دیگر طرف خطابی وجود ندارد. یک فرد هم زمان 
هم فرســتنده و هم گیرندة پیام اســت. به تعبیر دیگر، گیرنده 
منفعل نیست واین می تواند نوعی فضای مجازی عمومی را شکل 
 دهد. مشــابه آنچه که جامعه شناســانی چون یورگن هابرماس 
مطرح می کنند، فضای عمومی امکان تبادل، تعامل، گفت وگو و 
بحث را فراهم می کند. البته آسیب آن نیز این است که ارتباطات 
چهره به چهره و تعامــالت رودررو کاهش می یابند و این موضوع 

باعث کاهش سرمایۀ اجتماعی می شود.
روند هفتم، »افزایش کانال های ارتباطی« اســت. تحوالت 

فنی و فناورانه، به عنوان مشــخصۀ بارز این عصر، موجب شــده 
است که ابزارهای انتقال پیام و رسانه ها، متعدد و متکثر شوند و 
انواع کانال ها و ابزارهای تولید، انتقال و انتشار پیام شکل بگیرند؛ 
از انواع شــبکه های رادیویی و تلویزیونــی و ماهواره ای گرفته تا 
انــواع وب ســایت ها و روزنت ها، وبالگ ها و نیز انواع شــبکه ها، 

گروه ها و کانال های اجتماعی.
روند هشــتم »تحول در حوزة محتوا«ســت. چنین تحولی 
به افزایش حجم برنامه های ســرگرم کننده در مقابل برنامه های 
آموزشــی در محتوای اکثر رسانه ها منجر شده است. این نقش 
آن چنان عمده شده که نیل پستمن، در کتابی از آن به عنوان 
»زندگی در عیش و مردن در خوشــی« نام می برد. یعنی فضای 
فراغتی و ســرگرمی در رســانه ها غالب شده است . این رویکرد  
از یک ســو به کم رنگ شــدن تمایزات جمعیت شناختی سنی، 
جنســی و حتی طبقاتی بین مخاطبان منتهی شده است و  از 
ســوی دیگر، ســبک زندگی را به عنوان شاخص تفاوت و  تمایز 
مخاطبان و مصرف کنندگان رسانه ای برجسته کرده است. البته 
چنین وضعیتی در جوامع مختلف به تناســب درجات و مراتب 

توسعه رسانه و فرهنگی، شدت و ضعف دارد. 
روند نهم »افزایش قدرت انتخاب مخاطب« اســت. هرچه 
جلوتر آمده ایم، رسانه ها امکان انتخاب مخاطب را افزایش داده اند 
و قدرت گزینشــگری مخاطب را باال برده اند. اصوالً ادراک ما به 
نوعی گزینشگر شده است. این  موضوع پیامد رشد تفکر انتقادی 
مخاطب است. مخاطب در دنیای رسانه ای شدة جدید می تواند 
مقایســه  و نقد کند و به نوعی سواد رسانه ای مخاطبان باال رفته 
است. به طوری که به راحتی هر پیامی را قبول نمی کند و از آنجا 
که به منابع متعدد و متنوع دسترسی دارد و به راحتی می تواند 
پیام ها و اطالعات را با هم مقایسه، اعتبارسنجی و راستی آزمایی 

کند.
روند دهــم، »چهل تکه سازی« است. در عصر رسانه ای شده، 
محتوای رسانه ها به شکل گیری نوعی هویت های چهل تکه منجر 
شــده است. بر عکس آنچه که ما قباًل از آن به عنوان امپریالیسم 

15   رشد جوانه | شمارة ۵۷ | پاییز ۱۳۹۶ |



فرهنگی یاد می کردیم، که حاکی از قدرت برتر رسانه های غالب 
و یکدســتی و ســلطۀ جریان اصلی و جهانی بود، اکنون برخی 
مدعی اند، نوعی امپریالیسم معکوس وجود دارد. مثاًل روندی که 
در تولید فیلم در هند وجود دارد و بازار خیلی از کشورهای غربی 
را در دســت دارد، و یا روندی که در تولید موســیقی در برزیل 
و آرژانتین وجود دارد و کشــورهای دیگر را به ویژه کشــورهای 
توســعه یافته را تحت تأثیر قرار می دهد. اگر پیشتر به رسانه ها 
با دیدگاه امپریالیســم فرهنگی نگاه می شد، االن بیشتر از منظر 
مطالعات فرهنگی به آن ها نگاه می شود. در این روند جدید تنوع 
و گوناگونی و تکثر فرهنگی و رســانه ای بر یکدســتی، تمرکز و 
»کانفورمیســم« فرهنگی و رســانه ای غالب شده که نتیجۀ آن 

شکل گیری نوعی هویت چهل تکه و چندگانه است. 
یازدهمین روند، »ادغام شــرکت ها و مؤسسات رسانه ای 
و شکل گیری تراست ها و کارتل های رسانه« است. امروزه 
ما شــاهد هستیم که بنگاه های مطبوعاتی و نشریات، مؤسسات 
تبلیغاتی، خبرگزاری ها و شــبکه های رادیو 
تلویزیونــی و نیز شــبکه های اجتماعی در 
حال ادغام  با هم هستند. از رهگذار چنین 
ادغام هایــی قدرت اقتصادی و توان تولید و 
تنــوع تولیدات و نیز قدرت اثرگذاری آن ها 

افزایش یافته است.
روند دوازدهم، »مقررات زدایی« اســت. 
عصر ارتباطات نوعی مقررات زدایی را دامن 
می زند و شکل می دهد. این روند می کوشد 
امــکان فضایــی بــاز و آزاد بــرای تنفس 
فرهنگــی فراهــم کند. در همۀ کشــورها 
شرایط دسترسی به رسانه ها، فضای مجازی 
و اینترنت یکسان نیست. در بعضی کشورها 
اکثر مردم  از دسترســی بــه این فضاها و 
رسانه ها محروم اند، اما روند آینده، حاکی از 
عدم امکان کنترل رسانه ها و حذف بیشتر موانع و محدویت های 
بیرونی است. کنترل درونی نیز با افزایش قدرت انتخاب و گزینش 

و نیز افزایش سواد رسانه ای مخاطبان وجود خواهد داشت.

جهان آینده در تسخیر رسانه ها
به طور کلی این دوازده روند، آن چیزی است که دنیای آیندة ما 
را شکل می دهد. مشاغل رسانه ای، نحوة مالکیت وسیاست گذاری 
رســانه ای، محتوا و مخاطب، ســازمان تولید و توزیع و بازخورد 
وارزیابــی همه از ایــن 12 روند به طور جدی و اساســی تأثیر 
پذیرفته اند. از این روند ها به عنوان رســانه ای شدن نام می برند. 
رسانه ای شــدن در کنار جهانی شــدن، تجاری شدن و فردی 
شــدن، همۀ عرصه های زندگی را به تسخیر خود درآورده است؛ 
چــه بخواهیم و چه نخواهیم، چه موافق باشــیم و چه مخالف. 
به قول بودریار، ما در جهانی رســانه ای شــده زندگی می کنیم. 
جهانی که در آن به جای واقعیت، با فراواقعیت درگیر هســتیم. 

فراواقعیت ســاخته و پرداختۀ   رسانه هاست. جهان مجازی خلق 
شده توسط رسانه ها ما را محاصره کرده است.

رســانه از چنین منظــری دیگر نه یک ابــزار و فناوری، بلکه 
یک زبان اســت که با آن با هم سخن می گوییم و ارتباط برقرار 
می کنیم. یک فرهنگ است که در آن  زندگی و تنفس می کنیم. 
ما با رســانه متولد می شویم و با آن از دنیا می رویم. امروز مهم تر 
از اینکه بگوییم ما چه هســتیم، این اســت که بگوییم رسانه ها 
چگونه ما را بازنمایی می کنند. در این شــرایط گریزی از پیوند 
خوردن سرنوشــت همۀ جوامع در حوزه های مختلف سیاســی، 
اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با نقش و کارکرد رسانه ها نیست. 
اما رســانه ای شــدن تأثیری دوگانه دارد. از یک طرف ما شاهد 
نوعی روند یکدســتی، یک شــکلی و تمرکز هستیم و از طرف 
دیگر، شاهد نوعی خصوصی شدن، شخصی شدن و محلی شدن 

که اجازة رشد به خرده فرهنگ ها را می دهد. 
به طور کلی در ســطح کالن، رســانه ای شدن هم زمان دو نوع 
فرهنگ را ترویج می کند: هم نوعی تمرکز و یکدســتی را و هم 
نوعی تنــوع و تکثر را. این جهت گیری دوگانه را می توان در آن 
روندهایی که ترســیم شد پی گرفت و سویه های آن را در حوزة 
فعالیت های رســانه ای مشــخص کرد و براســاس آن به تدوین 

راهبرد رسانه ای در دنیای جدید اقدام کرد. 
در ســطح میانه در  رابطه با تأثیر رســانه ای شــدن بر آیندة 
روزنامه نگاری نیز ما شاهد شکل گیری روندی متناقض هستیم. 
بــه این معنا که رســانه ای شــدن در پرتــو فناوری های نوین 
ارتباطــی و اطالعاتی هم روزنامه نگاران را توانمند کرده اســت 
و هم شــهروندان را. در مورد روزنامه نگاران، منابع اطالعاتی  را 
به شــدت گسترش داده، بر ســرعت و کیفیت اطالعات افزوده، 
امکان جســت وجو و حفظ و نگهداری اطالعــات را باال برده، و 
به طور کلی روزنامه نگاری را غنا و عمق بخشیده و روزنامه نگاران 
را  توانمند ســاخته اســت. اما از ســوی دیگر، رسانه ای شدن 
شهروندان، مخاطبان و مصرف کنندگان تولیدات روزنامه نگاری 
را هم توانمند کرده اســت. روزنامه نگاری برای شــهروندان کم 
اطالع کار ساده ای است، اما اقناع شهروندانی که امروزه خودشان 
تا حدی متخصص اند و اطالعــات روزآمدی را لحظه به لحظه از 
نقاط مختلف جهان کســب می کنند، کار دشــواری است. این 
مخاطب، مخاطب 20-10 ســال قبل نیســت کــه با یک خبر 
تبش باال یا پایین برود. او مقایســه، تحلیل و استنتاج می کند. 
می کوشد ناگفته ها و نانوشته های رســانه ها را بخواند و ببینید. 
در واقع محتوای اصلی را مخاطب بازتولید می کند. این رسانه ها 
نیســتد که محتوا را به مخاطب می دهند، رسانه ها با نوشته ها و 
نانوشته هایشان مخاطب را به یک استنتاج جدید غیر از آنچه که 

گفته و نوشته اند، می رسانند.
در مجموع این روند های متناقض و پارادوکسیکال، هم جامعه 
و هم رســانه ها را با چالش های اساسی مواجه کرده است. عبور 
از این چالش ها نیازمند دانش روزآمد و خالقیت و هوشــمندی 

است.

رسانه ای شدن در کنار 
جهانی شدن، تجاری 
شدن و فردی شدن، 

همة عرصه های زندگی 
را به تسخیر خود 

درآورده است؛ ما در 
جهانی رسانه ای شده 

زندگی می کنیم. جهان 
مجازی خلق شده توسط 

رسانه ها ما را محاصره 
کرده است
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