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 دساات از فضاااهامونو مااا. میناادار حیبااراز دودمااون و تفاارا   یباارا یگاارید یمااا جااا
 تیاااهم تاا ،یدااانوادگ روابا  تااا گرفتاه  آدمااا باا 1ساامونیتوف سیفا رواباا  از م،یاداد
 از رو هماه اوناا. داشاتم شدن چاپ و نوشتن یآرزو که یمن یبرا مکتوب اتینشر

کاام ترین نااتم کمجااا،  نیتاار ساااده مااا. میااداد دساات  یرو باارا جااا نیتاار   نااهیهز   جااا، 
کرد  .میبودن انتخاب 
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 :«تنهایی»و « تماشایی»دو دنیای  ۀدر میان
 مقدمۀ دکتر هادی خانیکی

کاااه فنااااوری ساااال هاااای ناااوین ارتبااااطی انساااان و جامعاااه را باااه زنااادگی جدیااادی  هاسااات 
کمیت آ کشانده کیفیت و  که  اناد. فرهناگ،  هاای پیشاین متفااوت شاده ن از هر نظر با دورهاند 

گششاته  اجتماع، اقتصاد و سیاست در مقیاس های جهانی و محلی دیگر در امتداد رونادهای 
شااوند. تحااوالت عیناای در  رو ماای های روباا هااای تااازه نیسااتند و هاار زمااان، در هاار مکااان بااا جلااوه

د بااه عصاار اطالعااات و ارتباطااات و هااای مختلااف حیااات فااردی و اجتماااعی، یعناای ورو ساااحت
گسترش  کاه بایاد « ای شبکه ۀجامع»پیدایش و  شرای  ذهنای متفااوتی باه وجاود آورده اسات 

 آن را در یک چردش پارادایمی فهمید. 
کاه بارای شانادت واقعیات کارسااز  پارادایم یعنای انگااره، چاارچوب و مادل ذهنای  هاای ناو 

تااوان در چااارچوب  تغییاار را دیگاار نماای دااوش دساات ۀجهااان و جامعاا ۀاساات. تحااوالت فزاینااد
که متعلاق آن تحاوالت و تغییارات نیساتند. عصار اطالعاات و شاکل انگاره گیاری  هایی شنادت 
کنش ای، هندسه معرفتی جدیدی می شبکه ۀجامع که بتواند مفاهیم و  های انسانی  دواهد 

کنااد. بااه ایاان اعتبااار عرصااه ۀو اجتمااعی را در هماا امعااه و انسااانی در ج ،هااای زناادگی از نااو معناا 
کاه در براباارش امیاادها و بایم حاال شااکل گشااودگی هااا، فرصات گیاری اساات  هااا و  هااا و تهدیادها، 
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گشااودگی گرفتااه نا کاااوی و شاانادت  انااد و آن ااه پاایش روی آن هااای نااو قاارار  هاساات نیازمنااد وا
گسسااات بیشاااتر اسااات. دگرگاااونی هاااا و رنااادهای  اناااد، جریاااان آفااارین هاااا ماااداوم و پردامناااه و 

گششاته فاصاله مای کنناد و از مباانی و چاارچوب پیشاین را قطاع مای ۀتپیوس هم به گیرناد،  هاای 
 . کنند آورند و پژوهش طلب می دائما پرسش پیش می

انسااانی را  -هااای نااوین یااک سااوی ایاان جهااان اجتماااعی هااای ارتباااطی و رسااانه فناااوری
کلنار –اناد  کارده« تار تماشایی»و « تر دیدنی» گاالس  کاه دا گای دوباور« ییامار تماشاا» 1،آن اه   2و 
درون اسات، آن اه  ۀشاد گریز باه دنیاای فاردی ،دیگر آن ۀنامند. اما سوی می« نمایش ۀجامع»

کنااار هام»و « داود دوم» 3شاری ترکال گاناه و تنااق  ۀدواناد. ایاان رابطا مای« تنهاا در  آمیااز،  دو 
ی هاااا هاااای فناوراناااه بااارای رهاااایی از نااااامنی و نگرانااای انساااان را مجباااور باااه افااازایش وابساااتگی

کنااون از رسااانه-انساانی کاارده اساات. مااا ا هااا بیشااتر و از دااود  هااا و فناااوری هاا، شاابکه اجتماااعی 
عصاار  ۀهااای ارتباااطی انسااان و جامعاا کمتاار انتظااار داریاام و همااین مضاامون اصاالی سرگشااتگی

کاه پایاه و مبناای مطالعااتی از ایان دسات اسات، پایش از « ای شابکه ۀجامع»ارتباطات است. 
آراء بنیاااادین جهاااانی باااوده اسااات. حاااداقل ایااان موضاااوع و آثاااار و ایااان موضاااوع مطالعاااات و 

گرفات.  ۀتوان در آثار مهم محققاان و اندیشامندان برجسات های آن را می دامنه ارتباطاات پای 
کاسااتلز ای و  شاابکه ۀشااکل و مضاامون جامعاا ۀدربااار 6و بااری ولماان 5دایااک جااان ون 4،مانوئاال 

گفته های آن به لفهؤم  اند.  وضوح سخن 
کا اسات  ،یعنای ساادتارهای اجتمااعی ،هاا ای متشکل از شبکه شبکه ۀستلز، جامعاز نظر 

گساترش یابناد و نقااج شاادر جدیادی را درون داود  که مای توانناد بادون هایح محادودیتی 
هاای اقتصااد،  هاای مختلاف در عرصاه هاا، ابزارهاای مناسابی بارای فعالیات پشیرا شوند. شبکه
هااای اجتماااعی هسااتند و از  و حتاای سااازمان هااا هااا، قاادرت هااا، حکوماات کااار و حرفااه، شاارکت

ای در تالقاای سااه فرآینااد باازر   شاابکه ۀپویااایی و تااوان نااوآوری نامحاادودی بردوردارنااد. جامعاا
گیاری  شاکل»و  «سارمایه داری-بازسازی نظاام اقتصااد صانعتی»، «تحوالت فناورانه ارتباطی»
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در معااار   گیااارد و انساااان معاصااار را شاااکل مااای «هاااای جدیاااد اجتمااااعی و فرهنگااای جنااابش
 معناست.  ۀسرچشم ،هویت در این جامعه .دهد ای قرار می جویی تازه هویت

گونه ای ون شبکه ۀجامع که به  ای فزاینده روابا  داود را در  دایک، شکلی از جامعه است 
کاه باه جاای ارتباطاات چهاره باه چهاره و  دهاد، شابکه ای ساامان مای هاای رساانه شبکه هاایی 

گششننشین مستقیم می ، و «اطالعااتی ۀجامعا»شوند. او میان  دار می آنها را عهده ۀتد و نقش 
گونه« ای شبکه ۀجامع» که جامع تفاوت قائل است به  اطالعاتی را مبتنی بار جاوهر تغییار  ۀای 

هاااای فرآینااادهای  ای را متمرکاااز بااار اشاااکال ساااازمان شااابکه ۀفرآینااادهای اجتمااااعی و جامعااا
هااا در توزیااع و تغییاار قاادرت در جامعااه،  هدانااد. ون دایااک، بااا تبیااین نقااش شاابک اجتماااعی ماای

کاهش دسترسای باه آزادی و براباری و شاکل کردن انسان،  کم قدرت  هاای  گیاری ریساک دطر 
کاساتن از ناابرابری قبول را نیز یادآور می غیرقابل ۀفناوران گر چه در جای دود امکان  هاا  شود، ا

 کند.  می ها به سبب توزیع دانش و اطالعات را مطرح را هم از سوی شبکه
کاه توانساته دایاک، رساانه باه نظار ون اناد اماروز مختصاات زمااانی و  هاای دیجیتااال از آن رو 

که سرشات مکانی را تغییر دهند موفق به انجام یک انقالب ارتباطی شده دوگاناه  یاند، انقالبی 
ییار ثر از آن تغأدارد؛ از سویی زیربناای اجتمااعی جامعاه را تغییار داده و از ساوی دیگار داود متا

های نو  پرداز پیشین به جای تمرکز بر نقش رسانه گردیده است. بری ولمن، بردالف دو نظریه
هاای  های نوین در تحوالت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگای نقاش عاملیات وریاو فن

کند. از نظر ولمان، جهاان  تر می فردی و تغییر شکل و مضمون ارتباطات میان افراد را برجسته
کاه داود از جواماع متعادد شابکه ۀحاال میال باه انقاالب و جامعاکنونی در  ای  اطالعااتی اسات 

ای، دااود متشااکل از پیوناادهای ضااعیف ارتباااطی میااان  تشااکیل شااده اساات. جوامااع شاابکه
که با تقویت فناروانه آن پیوندها به تدریج به منظومه یعنای  ،گیار های منساجم و هماه افرادند 

هاای  د. باه تعبیار دیگار، از نظار ولمان باا تغییار وابساتگیشاون تبادیل مای ،هاا ای از شابکه شبکه
طااولی و ارتباطااات عمااودی بااه پیوناادهای هاام عاار  و ارتباطااات افقاای جامعااه تغییاار شااکل و 

مجاازی جدیادی را نمایاان -بنادی اجتمااعی هاا صاورت ای از شابکه دهاد و شابکه ماهیت مای
اطالعاتی بزر ،  ۀیک جامعای را در درون  شبکه ۀسازد. ولمن عامل اصلی پیدایش جامع می

هااای اجتماااعی، انقااالب  یعناای انقااالب شاابکه ،زمااان تنیاادگی سااه انقااالب هاام تاادادل و درهاام
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کاه موجاب هام داناد. انقاالب مای ،های همراه هوشمند اینترنت و انقالب تلفن افزایای و  هاایی 
گااشر گیاار شااده هااای همااه هااا و قابلیاات تشاادید ظرفیاات بااه شاادت و شااتاب  اانااد. نگاااهی حتاای 

که دائما به ارتباطات، جامعاه و دریافات افزارانه افزارانه و نرم حوالت سختت هاای انساان از  ای 
کاه هار چاه بیشاتر بایاد  دهاد، مادام ایان پیاام را مای پیرامونش شکل و محتوایی تازه مای دهاد 

گساترش و تعمیاق  ۀتار بایاد نوشات. زماان، زمانا دواند، هر چاه بهتار بایاد دیاد و هار چاه دقیاق
اطااات و مطالعاااات پردامنااه ارتبااااطی در سااطوح مختلااف نظاااری و تجرباای اسااات. دانااش ارتب
کناون یاک ضارورت در توساع هاا و پاژوهش آموزش توسعۀ علمای و نهایتاا یاک  ۀهاای ارتبااطی ا

کاوچکترین و در عاین حاال زیبااترین ضارورت ۀالزام بارای توساع هاا در  هاا و الازام ملای اسات. از 
هاااای  هاااا و رسااااله ناماااه ویاااژه پایاااان باااه ،دانشاااگاهیایااان فرآیناااد، توجاااه باااه انجاااام تحقیقاااات 

گر با انگیازه که ا منادی،  ساالمت و دقات تاام و تماام اساتادان و دانشاجویان  دانشجویی است 
 کند. روزی استقرار پیدا می های چنین نیاز به پیش رود پایه

کرمانی، محقاق  گرفته است. دکتر حسین  کتاب پیش رو در چنین زمینه و ذهنیتی شکل 
کااااه سااااال ن و سااااختجااااوا کنشااااگری رسااااانه هاساااات در عرصااااه کااااوش ارتباطااااات  ای و  هااااای 

کاار و مطالعا نگاری، دانش و تخصر علمی رسانه روزنامه داویش  ۀهاای اجتمااعی را موضاوع 
گامی ارزنده در این راه نهاده است.  کتاب پیش رو   قرار داده است، با نگارش 

ای در ایران هنوز در مراحال آغاازین  ۀ شبکههای اجتماعی و جامع رسانه ۀتحقیقات دربار
است و پردادتن به ابعاد مختلف آنها و بردورداری از جوانب الزم نظری و تجربی برای تبیین 

گشودن افاق کنونی ارتباطی و  گریزناپاشیر  درست مسائل  هاای راهگشاا باه ساوی آنهاا ضارورتی 
کتاااب  کاااربران رسااانه«ساارگردانی ۀجزیاار»اساات.  کااه بااه مطالعااات  اجتماااعی در ایااران هااای  ، 

کااه ماای توانااد درکاای نااو از  پردادتااه اساات، پژوهشاای ساااده و در عااین حااال چناادوجهی اساات 
کاربران آنها در ایران ارائه دهد.  رسانه  های اجتماعی و 

کرمانی از دوران تحصیل و فعالیت من با تالش آشنا هستم  او ای های رسانه های مختلف 
تاوئیتر، سیاسات و »ای او در دانشگاه تهران تحات عناوان دکتر ۀویژه در دالل داوری رسال هو ب

باه او اش باوده ام.  منادی و وساواس علمای گساترده، دغدغاه ۀشاهد مطالعا« جامعه در ایران
که با انجام پژوهش مطالعات رسانه ۀحوز هایی از این  های اجتماعی تسل  دارد و امید است 



 ۲  \  «تنهایی»و « تماشایی»در میانۀ دو دنیای 

 

ش و پااژوهش ارتباطااات بااه انجااام ی بزرگتاار در میاادان داناایهااا هااا و مساائولیت دساات، نقش
 ها را مسئلت دارم.  رساند. از دداوند بزر  برای وی توفیق و تداوم در مسیر این تالش

 
 هادی دانیکی

گروه ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی  استاد و مدیر 
 رئیس انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات

 ۳۱11مرداد 
 





 

 

 مقدمه

کتااب باه ایان سابا اینکه قصاد نادارم چاه  کاه تعریاف ؤدر مقدماه و چاه در سرتاسار ایان  ال 
دیگاار دارد  هااای  رسااانههااایی بااا انااواع  هااا یااا شااباهت اجتماااعی چیساات و چااه تفاااوت ۀرسااان

کتاااب، دربااار ،بپااردازم کااه ایاان  کوتاااه  یاساات الزم اساات بحثاا اجتماااعی های رسااانه ۀامااا ازآنجا
کتااب فاراهم شاود. یکای از  و فصال ورود به بحاث ۀباره داشته باشم تا زمین دراین هاای بعادی 

که ب کاه ایان شاوم ا اجتماعی نمای های  رسانهطور مفصل وارد بحث تعریف  هدالیلی  یان اسات 
کتااابی دربااار ؛ در ایااران اسااتهااا   آناجتماااعی و شاانادت نقااش  هااای  رسااانهاهمیاات  ۀکتاااب، 

کاه درکای مشاترک از مفهاوم  اعی داشاته باشایم بارای اجتما هاای  رساانهبنابراین همین انادازه 
کماااک مااای کاااه ایااان اصاااطالح را باااا دقااات زیااااد تعریاااف و  پیشااابرد بحاااث  کناااد و نیاااازی نیسااات 

کنیمها مرزبندی کوتااه د بنابراین؛ ی آن با مفاهیم دیگر را مشخر  ر این مقدمه ابتادا بحثای 
کرده در که قصد دارم سپس توضیح می ،حد رسیدن به فهم مشترک از این مفهوم ارائه   دهم 

کتاب چه   اجتماعی در ایران بگویم. های  رسانه ۀچیزی درباردر این 
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 اجتماعی های رسانهچیستی از  
و  1جمعای هاای  رساانهاجتماعی، بحث  یها  رسانه ۀدربار پژوهشد برای بردی شروع شای
کاه هاای  رساانهچناین  یگاشار  ناام ۀدرباار گرچاه. (2113)ون دایک و پوئل،  باشد ها  آنتعریف  ی 

نیز مباحث زیادی در جریاان باوده  2بنامیمسنتی  های رسانه را ها آندر حال حاضر  میتوان  یم
پیشااانهاد شاااده اسااات )بااارای آشااانایی بیشاااتر باااا ایااان  هاااا  آنو اصاااطالحات مختلفااای بااارای 

 زمانجمعی در  های  رسانهکلی،  یدر تعریف .(1384معتمدنژاد، . کر. ،ها بحثاصطالحات و 
، ، عماودیمرکزگارا، هیساو  کی ها آنکه ارتباج در  شوند یمشنادته  قدیمی ییها رسانهحاضر  
نیاااز توسااا   هاااا آنباااود و پیاااام  یا رساااانهبااازر   یها ساااازمانو در دسااات  شاااکل  کیااا، متمرکاااز

کوایاال،  شااد یماامخاطبااانی منفعاال مصاارف   اجتماااعی های رسااانه. در مقاباال، از (۵0۳0)مااک 
از  ازیان  یبا، ُدارد، متمرکزنااساویه، مشاارکتی، کاه تعااملی، دو شاود یمای یااد های رساانه مثابۀ به

 .(2111)کااپالن و هینلاین،  نیاز فعاال اسات هاا آنارتباطات سازمانی و افقی هستند و مخاطاب 
 3،شادگی یساینو  برناماهبار   اجتمااعی را مبتنای هاای  رسانه( نیز منطق 2113ون دایک و پوئل )

اجتمااااعی دیگااار از  هاااای  رساااانهدر  .دانناااد  یمااا 6شااادن یا  دادهو  5متصااال باااودن 4،محبوبیااات
 ( وضاع شاده2118)برناز،  7«کنناده مصرف-تولید»بلکه مفاهیمی مانند  شود  ینممخاطب یاد 

کافرادی  مانند بهکه بر نقش شهروندان  است محتاوا تولیاد و آن را  ،واحد  درآن  که  کند یم دیتأ
 هاای  رساانهجمعای باه  یها  رسانهاز  حرکت دربردی تغییری اساسی  هرچند. کنند یممصرف 

ک( 2115؛ لیوینااگ اسااتون، 2115امااا برداای دیگاار نیااز )پاپاچاریساای،  ،نناادیب  یماااجتماااعی   دیااتأ
هماواره اجتمااعی  ها رساانه، واقع درنیستند و  یا  تازه ۀپدیداجتماعی  های  رسانهکه  کنند یم

ک. اند   بوده اجتمااعی  هاای  ساانهردر اصاطالح « اجتماعی»این محققان در اینجا بر صفت  دیتأ
کااه  پرسااند  یماا هااا  آناساات.  ، دیگاار های رسااانهآیااا اسااتفاده از ایاان اصااطالح بااه ایاان معناساات 

 رونااد درو  انااد بودههمااواره اجتماااعی  هااا  رسااانهکااه  اساات یحااالاجتماااعی نیسااتندن ایاان در 
 

1. Mass Media 

کتاب است. های سنتی عمدتاً  منظورمان از رسانه .2  مطبوعات، رادیو و تلویزیون، سینما و 

3. Programmability 
4. Popularity  
5. Connectivity 
6. Datafication  
7. Produsage  



 1 \مقدمه 

 

کبنابراین ؛ اند کردهافراد نقش ایفا  یریپش  جامعه  هاای  رساانه زلۀمن به ها رسانهبر بردی از  دیتأ
دیگاار را از شاامول ایاان تعریااف دااار   هااای  رسااانه، یاولاا  قیطر بااه ونادرساات اساات اجتماااعی 

چگوناه  میکنا  یمااجتمااعی صاحبت  های رساانهوقتای از  پرسند یم ها  آنبراین،   . عالوهدکن یم
کاه بگاویی واقاع در ایاآبودن یاک رساانه را بسانجیمن   میزان اجتماعی میتوان یم م راهای هسات 

کباا ایان محققاان اساتن  تر  یاجتماعدیگر  ۀیک رسانه از رسان باا  ییهاا  پرساشبار چناین  دیاتأ
جدیاااد  های رساااانهاز  یا دساااتهاجتمااااعی بااارای اشااااره باااه  هاااای  رساااانهاساااتفاده از اصاااطالح 

 .اند  گرفته شکل 2.1که در بستر وب  اند  مخالف
بیاان  بااال یها دگاهیاد( باا رد  2115د )رو شاده اسات. بویا هاین دیدگاه البته با انتقاداتی روبا

 ،شناساانه دارناد  نگااهی زباان صارفاً اجتمااعی  های رساانه اصاطالح  باهاین محققاان که  کند یم
گرفتاه شاو هم اوناجتمااعی بایاد  های رساانهکه  درحالی از  یا  مجموعاهد ناه نمفهاوم در نظار 
کااه نگاااه بااه  یهااا  قساامت در ایاان اصااطالح « اجتماااعی»مختلااف اصااطالح. او معتقااد اساات 

کااه مااا را از درک  عنااوان  بااه« رسااانه»و  ،صاافت عنااوان  بااه  آن ااهموصااوف نگاااهی اشااتباه اساات 
 های رساانهکاه  دیاگو  یما. بویاد )هماان( کناد یمااجتمااعی نامیاد دور  ۀو بایسات رساان توان یم

کردارها و  یا مجموعهاجتماعی به  ز حبااب کاه پاس ا کناد یاشااره م هاایی  یدئولوژیااز ابزارها، 
که  1کام - دات کااف 2یدواژهکل در نقشظاهر شدند  باه  تواناد یاماا م ،یساتبرداوردار ن یاز دقت 

کنااد ای یمفهااوم یدادن بااه مرزهااا  شاانادت بسااتر و شااکل  هااای  یاااییدر پو یشااهکااه ر کمااک 
کاااه  واقاااع در. داد شاااکلرا  2.1وب  کاااهدارد  ای یو اجتمااااع یفنااا ی،تجاااار مهااام ایااان اسااات 
 و ارتباطااات اجتماااعی پااارادایم جدیااد در تعااامالت یریااگ  شااکل، ساارآغاز اجتماااعی های رسااانه
 های رساانهاصاطالح  ۀ( درباار2115. من با پشیرش دیدگاه بوید )(2117نیک،   )دسروی هستند

 .کنم یم( استفاده 2111کاپالن و هینلین ) یساز  مفهومآن از  تر  قیدقاجتماعی برای تعریف 
 

1. Dot-com bubble: ۳0ماایالدی بااود )در  ۵000تااا  ۳11۲ی  هااا اقتصااادی در دااالل سااال یکااام  حباااب-حباااب دات 
کشاورهای  وباه او  رساید(  ۲۳۱۵.۲۵ک باه با رسایدن شاادر نازد   ۵000مارس  طای آن بازارهاای باورس ساهام 

کااه از رشااد بخااش اینترناات و شاااشااان بو  صاانعتی دنیااا شاااهد رشااد سااریع ارزش مااالی های ماارتب  بااا آن  دااه دنااد 
گروه جدیدی از شرکتهای بر پای ،های این دوره شد. از مشخصه می ناشی کاه باه ۀتأسیس  طاورکلی   اینترنت بود 
گفته می-ها شرکت دات به آن  (.2114شد و در بسیاری موارد به شکست اقتصادی انجامید )لویناستن،  کام 

2. Buzzword  
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کااربر 2.1فکیک وب ( با ت2111کاپالن و هینلین ) اسااس  و بار 1و محتوای تولیدشده توسا  
کرده ، تعریفاای از رسااانههااا آن کااه  های اجتماااعی ارائااه   ها رسااانهدر شاانادت ایاان  توانااد یمااانااد 

کااااه را راه جدیاااادی می 2.1وب  هااااا  آنو روشاااانگر باشااااد.  کننااااده  کمااااک  ،آن پایااااۀ باااار داننااااد 
کااه کننااد میمتفاااوتی  ۀاسااتفاد 2نااتجهااانی اینتر ۀنویسااان و مخاطبااان از شاابک برنامه . راهاای 

د، بلکاه وشا  افاراد دااص تولیاد و منتشار نمای لهیوس به فق های اینترنتی دیگر  محتوا و برنامه
کاااربران در محیطاای مشااارکتی و مبتناای طور بااه تنظاایم و بااازآفرینی  ،باار همکاااری  دائاام توساا  
 2114بااار در سااال  تینباارای توصاایف ایاان محاای  تعاااملی، نخساا 2.1شااود. اصااطالح وب   ماای

هاای مختلاف اسات و   هاای شارکت  کاه نمااد آن، ساایت 1.1باردالف وب  واقع دراستفاده شد. 
کاااه ارتبااااج  2.1گیااارد، وب  طرفاااه شاااکل می   ارتبااااج در محااای  آن یاااک محیطااای تعااااملی باااود 

کاز دااص تولیاد نمای توسا  ساازمان صارفاً آورد و محتاوا   وجاود مای  را به دوطرفه ، شاد  ها یاا مرا
کااربر بلکاه  محتاوا باشااد. ایان نااوع محتااوا را  ۀدکنناادیتولتوانسات  در ایاان فضاای جدیااد میهاار 

کاربر می دشدهیتولمحتوای  کاپالن و هینلین )همان( می  توس   کاه وب   نامند.   در 2.1گویناد 
توساا   دشاادهیتولهای اجتماااعی اساات و محتااوای  و ایاادئولوژیک رسااانه 3، بنیااان فناایواقااع

که  هکاربر، تمام را برند. این محتاوا   های اجتماعی بهره می از رسانه ها آنبا کاربران هایی است 
گااای دارد:   ۀهای شااابک باشاااد )یااا الاقااال در سااایت شااده منتشااارعمااومی  صاااورت بااه( 1سااه ویژ
( باید میزانی از دالقیت در تولید 2 ؛ای از افراد منتخب در دسترس باشد(  اجتماعی برای عده

( بایسااااتی دااااار  از قواعااااد و 3 ؛کپاااای مطلباااای دیگاااار نباشااااد صاااارفاً و  باشااااد کاررفتااااه  بااااهآن 
و محتااوای  2.1اساااس تعریااف وب  باشااد. باار شااده دیااتولای و سااازمانی  هااای حرفااه  چااارچوب

کاربر،  دشدهیتول گروهای از برناماه رسانه ها آنتوس   بار اینترنات   های مبتنای های اجتماعی را 
که بر بنیان فنی و ایدئو تعریف می و امکاان دلاق و تباادل  اسات شاده بناا 2.1لوژیک وب کنند 

کاربران می که   کند. سازند را فراهم می محتواهایی 
عااد مربااوج بااه رسااانه و اساااس دو بُ  های اجتماااعی را باار کاااپالن و هینلااین )همااان( رسااانه

کرده ،کاااربر عااد مربااوج بااه رسااانه، حضااور اجتماعی/غنااای انااد. در بُ  بااه شااش دسااته تقساایم 
 

1. User Generated Content 
2. Word Wide Web 
3. Platform 
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کاربر، ای و  رسانه گری1ییدودنمادر بعد مربوج به  بندی در   قرار دارد. این دسته 2/دودافشا
 :جدول زیر آمده است

 
 (۵0۳0های اجتماعی )کاپالن و هینلین،  . انواع رسانه (1جدول )

 ای رسانه غنای/یحضور اجتماع 
 باال متوس  یینپا

گری/یینما دود  دودافشا
 

 یاجتماع ۀشبک های یتسا ها  وبال باال
 (فیسبوک)مثل 

  یمجاز یاهایدن
 (Second Life)مثل 

 یینپا
 یها پروژه

 یمشارکت
 (پدیا  یکی)مثل و 

 ییاجتماعات محتوا
 (یوتیوب)مانند  

 های  یباز یاهایدن
 یمجاز

 
، مثاال  عنوان  بهاست؛  شده  ارائههای اجتماعی  های دیگری نیز از انواع رسانه  بندی  طبقه
وری و  اساااس هاادف، مکااان، بنیااان فناای، ماادل بهااره ( اجتماعااات مجااازی را باار2114پااورتر )

کرده است. الساال ) سادتار تعامالت افراد طبقه  را بار« های اجتمااعی  شبکه»( نیز 2117بندی 
کاااارده اساااات.  3مبنااااا- بااااه دو نااااوع نمایااااه هااااا آناساااااس ساااابک  و زناااادگی مجااااازی تقساااایم 

( 2114( و وایت )2118(، اسپنس )2118یز توس  مسینجر و دیگران )های دیگری ن بندی طبقه
کاه  اناد. البتاه در اینجاا بایاد  قارار داده مادنظرهای اجتمااعی را  شابکه عمادتاً انجام شده است 

که شبکه کنم   ۀهای شابک بارای اشااره باه ساایت قیردقیغهای اجتماعی اصطالحی  مشخر 
کالن کلی عبارت است از مجموعهتر از آن دار  اجتماعی است و مفهومی  ای  د. شبکه در حالت 

 ۀها باشاااند، شااابک ایااان عناصااار انساااان کاااه  یهنگاااام( و 2111از روابااا  باااین عناصااار )آرسااانالت، 
کااه از  بنااابراین هاار فاارد در شاابکه؛ گیاارد اجتماااعی شااکل می های اجتماااعی مختلفاای قاارار دارد 

اجتمااعی،  ۀاماا ساایت شابک .اردگاش اثر می ها آنرواب  و سبک زندگی او ناشی شده است و بر 
کااه بااه افااراد اجااازه می« ادیاابن  وب» یسرویساا ای  ( در سیسااتم مشااخر، نمایااه1 :دهااد اساات 

کااه بااا  یفهرساات( 2عمااومی بسااازند؛  عمااومی یااا نیمااه کاااربرانی    بااهدر ارتباااج هسااتند را  هااا آناز 
گاردش  4(کااربران یاا )حتای دیگار هاا آن ۀروابطشاان را دیاده و در نمایا فهرست( 3 ؛آورند وجود

 

1. Self-presentation  
2. Self-disclosure 
3. Profile-based  

 است. یسندهاز نو یحتوض .4



کاربران رسانه 12  عی در ایرانهای اجتما / جزیرۀ سرگردانی: مطالعات 

 

گفات ساایت شابک می ،بناابراین؛ (2117کنند )بوید و الیسون،  دصالتی  الزامااً اجتمااعی  ۀتاوان 
 گونه نیست.  اجتماعی این ۀشبک که   یدرحال ،فنی دارد

هااا و تعریااف( و هم نااین جامعیاات   بناادی  بااودن طبقااه قیااردقیغ) مطلااببااه ایاان  باتوجااه
کاپالن و هینلین ) طبقه ک2111بندی  بنادی   های اجتمااعی را طبقاه ه با دقت بیشتری رساانه( 
کارد.  های رساانهتعریاف بارای اشااره باه این از  عمدتاً اند، من  کرده اجتمااعی اساتفاده داواهم 

در محاااور عماااودی جااادول  نخسااات آنکاااهبنااادی نیاااز دارای نواقصااای اسااات؛   البتاااه ایااان طبقاااه
گری( طبقییدودنما) به اینکه جدول در  باتوجه متوس  وجود ندارد و هم نین ۀ/دودافشا

کااه از   نمای هاای اجتمااعی جدیاادتر را در بار  اسات برداای از رساانه شاده  نیتادو 2111ساال  گیارد 
اند و بناابراین  در ایاران پرطرفادار شاده 1هاای فاوری تلفان هماراه   رسان  پیام دصوصاً  ها آنبین 

حضاااور  ازنظااارماااراه های فاااوری تلفااان ه رساااان بنااادی جاااای بگیرناااد. پیام  بایاااد در ایااان طبقاااه
کرماااانی و دیگاااران ) اجتماعی/غناااای رساااانه ( نشاااان 1335ای در ساااطح بااااالیی قااارار دارناااد. 

کااه پیااام انااد داده کاااربران قاارار می  کااه جامعیاات امکاناااتی  دهااد  رسااانی ماننااد تلگاارام در ادتیااار 
کااااااربران باااااه اساااااتفاده از آن تمایااااال بیشاااااتری داشاااااته باشاااااند و آن را بااااار  باعاااااث می شاااااود 

کاربر باا ارساال شاکلک، اساتیکر، صادا،  های دیگر ترجیح دهند. در این پیام  رسان  پیام رسان، 
کند و از این نظر، تلگرام نسبت به  یدوب  بهتواند احساس دود را  عکس و ... می  آن اهمنتقل 

کاااربران قاارار ماای پیام بااوده  توجااه  دردااورداد پیشاارفتی  رسااانی ماننااد یاااهو مساانجر در ادتیااار 
گری نیز در سطح متوس  قرار دارند.ییدودنما ازنظرها   رسان  پیام است. این چرا  /دودافشا

کااربر بتواناد در  اوالً که  کاه  کامال داود را نماایش  طور باه هاا آنمانند دنیاهای مجازی نیساتند 
کاه موجاب دودنماایی و   دهد و هم نین بردالف وبال  ها، دصالت تعااملی بیشاتری دارناد 

گری بیشااتری می  ۀهای شاابک ای ماننااد سااایت نمایااه هااا  رسااان  امیااپد. البتااه در ایاان شااو افشااا
کااربر در آن بتواناد اطالعاات زیاادی درباار کاه  داود بدهاد و از ایان نظار  ۀاجتماعی وجود ندارد 
اماااا باااردالف ساااایتی مانناااد  ،بیشاااتر شااابیه اجتماعاااات محتاااوایی )مانناااد یوتیاااوب( هساااتند

کااربر در جریاان تعاامالت داود باه ب گری داود مییوتیاوب،  همااین   پاردازد و باه ازنماایی و افشاا
ها،  رساان باراین پیام  گیارد. عاالوه دلیل در این محور یک طبقه باالتر از این اجتماعات قرار می

 

1. Instant Messaging Applications  
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 ازنظاااارنویساااای تااااوئیتر نیااااز بایااااد در ایاااان جاااادول جااااای بگیاااارد. تااااوئیتر    ال میکااااروب   ۀشاااابک
گری و حضاور اجتماعی/غناای رساانه چارا  ،در ساطح متوسا  اسات ای دودنمایی/دودافشا

 ۀبنابراین جدول شمار.گیرد تر و بیشتر در آن شکل می تعامالت راحت ،ها نسبت به وبال که 
 کنم. زیر اصالح و ارائه می شکلرا به  1

 
 یاجتماع یها. انواع رسانه2جدول 

 ای رسانه غنای/یحضور اجتماع 
 باال متوس  یینپا

گرییدودنما  ی/دودافشا
 

 ها وبال  باال
شبکه  های یتسا

 یاجتماع
 (یسبوک)مثل ف

 یمجاز یاهایدن
 )مثل

Second Life) 

 --- متوس 
 یها شبکه

 نویسی ال یکروب  م
 (یتر)مانند توئ

تلفن  یفور های رسان یامپ
 همراه

 )مانند تلگرام(

 یینپا
 یها پروژه

 یمشارکت
)مثل 

 (پدیا یکیو

 ییاجتماعات محتوا
 یمجاز های  یباز یاهایدن (یوتیوبند )مان

 
کااه چنااین جاادولی، در هاار حالاات، بااا تساااهل و تسااامح شااکل  البتااه بایااد توضاایح دهاام 

کااه  گیاارد می کااه نااهااای مختلفاای دار  های اجتماااعی نمونااه هریااک از رسااانهچاارا  . انااد متفاوتد 
گرام بااا فیساابوک یااا الیاان بااا تلگاارام در یااک دسااته قاارامثااال  عنااوان  بااه  ازنظاارر دارنااد امااا ، اینسااتا

گری و حضااور اجتماعی/غنااای رسااانه ای دارنااد،  هااای عمااده ای تفاوت دودنمایی/دودافشااا
بااارای اینکاااه قااادر باااه انجاااام تحقیقاااات مختلاااف باشااایم ایااان  مطلاااب باااه ایااان توجهماااا با ولاای
 پشیریم. بندی را می  طبقه

دیگاری نیاز  یها دگاهیادپایش داواهم رفات، اماا  یبناد  طبقاهاسااس ایان تعریاف و  من بار
 های رسااانهذیاال  ها رسااانه، ایاان تاار  یکلاا یاجتماااعی وجااود دارد. در دیاادگاه های رسااانه ۀدربااار

کتااب،  لیدل  به. شوند یمجدید تعریف و مطالعه    تیاکفااینکه بحث بااال در حاد اهاداف ایان 
 باااره  نیاادرابیشااتر  ۀبااه مطالعاا مناادان  عالقااهامااا  کاانم یماااز بحااث بیشااتر دااودداری  کنااد می
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کنند.2111( و لستر و دیگران )2114به فلو ) توانند  یم  ( مراجعه 

 کتاب ینا ۀدربار
. درمورد اند کردهزیادی از زندگی بشر را دستخوش تغییر  یها  حوزه ،اجتماعی های رسانه

کتاااب  یها فصاالدر ایااران، در  دصوصاااً  ها رسااانهاهمیاات ایاان   (فصاال اولویژه  بااه)مختلااف 
. ایان اهمیات، تحقیاق کانم  ینمارا در اینجاا تکارار  ها  آنبنابراین  ،ما کردهکامل صحبت  طور به

در  بر حوزه هایی چون فرهنگ، سیاسات و جامعاه را ها آنو اثرات  ها رسانهمصرف این  ۀدربار
کتااب نیاز هماین اسات. در وهلاکند یمایران ضروری  کنون اول ۀ. اولین دلیال نگاارش ایان   تاا
کناده اسات های هرساان ۀدرباار شاده  انجامتحقیقات  بناابراین، ؛ اجتمااعی در ایاران انادک و پرا

کااه بخواهااد بااه شاانادتی از ایاان  دشااواری  کااار بااادر ایااران برسااد  هااا آنو نقااش  ها رسااانهفااردی 
کتاب و مارور اغلاب تحقیقاات  ام کردهروست. من تالش  هروب  ۀدرباار شاده  انجاامبا نگارش این 

کنم. درمورد بردی از  دألاجتماعی، در حد توانم این  های رسانه اجتمااعی  های رساانهرا رفع 
، یاااهو هااا  وبااال ماننااد  شاادند می اسااتفاده، در ایااران هااا آنابتاادایی ظهااور  یهااا  سااالکااه در 

را  هاا پژوهشبناابراین، ایان ؛ اسات شامار  انگشت شده انجاممسنجر و اورکات تعداد تحقیقات 
کاهای رساانه درماورداماا  ام کاردهدر فصل اول مارور  وجاود  هاا آن ۀه تحقیقاات بیشاتری دربااری 

 .ام کردهرا تشریح  ها آندارد در فصل مربوطه 
کندگی تحقیقات   عالوه اجتماعی در ایران و ضاعف  های رسانه ۀدربار شده  انجامبراین، پرا
کاه بتاوان  شاود یمیا تحلیلی( مانع از این  یشنادت  روشنظری،  ازلحاظ  )چه  ها آنبسیاری از 

کاااری  یپارداز  هیاانظردر هاار حااوزه  ها رسااانهایاان نقااش  ۀدرباار کاارد. باارای اینکااه قااادر بااه چنااین 
کاه باا ومختلف در هر حاوزه وجا یها جنبهباشیم، باید تعداد زیادی تحقیق از  د داشاته باشاد 

 ؛اجتمااااعی در آن حاااوزه رساااید های رساااانهبتاااوان باااه الگاااوی مشخصااای از نقاااش  هاااا آن مااارور
کتاااب دربااارعالوه،  بااهناادارد.  کااه در حااال حاضاار وجااود یا مجموعااه  های رسااانه ۀنظریاا ۀایاان 

نظااری  یها دگاهیاادتااا در بخااش نظااری هاار فصاال،  ام کااردهتااالش  هرچنااداجتماااعی نیساات. 
کامال باه  یبناد  جماعاجتمااعی را  های رسانه ۀموجود دربار کانم از پاردادتن مفصال و  و مارور 

کتاااب قاارار اساات بیشااتر درام کااردهدااودداری  هاا آن اجتماااعی در  های رسااانه ببااا ، چااون ایاان 
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همااین دلیاال وقتاای از   اجتماااعی. بااه های رسااانهایااران باشااد نااه مباحااث نظااری مربااوج بااه 
کاه  ام شدهگشرا رد  یا اشاره، با ام کردهمرسوم در ارتباطات اجتماعی استفاده  یها هینظر چرا 

 دیگر وجود دارد. یها  کتابدر  ها آن ۀبحث مفصل دربار
کتاب به سه رس که نقش مهمی در  ۀاناین  اجتمااعی در ایاران -سیاسای یهاا حوزهاصلی 

 دصوصااً دیگاری،  های رسانهبه  توان یم. پردازد یمیعنی فیسبوک، تلگرام و توئیتر  اند داشته
گرام، نیز پردادت اما  کار حاضر قدم اول در ایان مسایر اسات باه ایان ساه  لیدل  بهاینستا اینکه 

کرده کاه در ایان  لیتعد و  جرحبعدی با  یها  شیرایودر  و امیدوارم ام رسانه بسنده  تحقیقااتی 
 ۀنیز فاراهم شاود. هم ناین، درباار ها رسانهاند، فضا برای پردادتن به دیگر نگارش ارائه شده
که با آن رساانه هام نیتر  مهمهر رسانه، بردی از  . ام کارده مطالعاهبساته هساتند را  متغیرهایی 

که هریک کرد  انجام  تواند یمدیگری نیز  ۀهر رسان مورداز این تحقیقات در در اینجا باید دقت 
اجتماعی و رابطه آن با مصرف تلگارام  ۀیا سرمای به بحث مشارکت سیاسی توان یم مثاًل شود. 

کاارد. در صاااورت انجاااام چناااین  گرفتاااه  شااکل یهاااا تیرواپرداداات یاااا  در فیسااابوک را مطالعاااه 
کاه  توان یمتحقیقاتی   های رساانهمشاارکت سیاسای و  ۀی از آن درباارفصال ماثاًل کتابی نگاشت 

 نداشاتن لیادل باهکه توضیح دادم، در حال حاضار  طور  هماناجتماعی در ایران باشد. منتها 
کاااری  گااام اول بااه مطالعاا؛ شاادنی نیسااتایاان تحقیقااات، انجااام چنااین  برداای از  ۀبنااابراین در 

عالوه بر اینکاه  کار نیا. ام هپردادتمصرف هریک از این سه رسانه  زمینۀمتغیرها در نیتر مهم
کااملی از مصارف سازد یم ها رابطهتبیین این  بهقادر ما را  اجتمااعی در  های رساانه، اطالعاات 
گششاته  ۀ، جوهرواقع در. دهد یم دست  بهایران  که طای ده ساال  کتاب تحقیقاتی است  این 
گون علمای یهاا  فصالنامهو در  ام دادهاجتماعی در ایران انجام  های رسانه ۀدربار منتشار  گوناا
کنون در  ام کااردههاار تحقیااق تااالش  ۀ. عااالوه باار ارائاااند شااده کااه تااا تااا تمااامی تحقیقااات ماارتب  
کااانم و هم ناااین در هااار بخاااش مفااااهیم نظاااری موجاااود را  شاااده منتشااارایاااران  اسااات را مااارور 

کاانم.  هباا بااه مشااارکت سیاساای و  فصاال سااوم از بخااش دوم، در مثااال  عنااوان  بااهادتصااار تعریااف 
 تاوان یمادر ایان قسامت را  شاده  مطارحنظاری  یها دگاهیاد. ام پردادتاهآن با فیسابوک  ۀطراب

 ام کاردهموجود دانست اماا از بحثای مفصال و جاامع داودداری  یها دگاهید نیتر  مهم ۀدالص
که  گفتم این طور  همانچرا  اجتماعی یاا مشاارکت سیاسای  های رسانهنظریه  ۀدربار کتاب که 
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 اند.در حد تحقق اهداف تحقیق معرفی شدهنیست و مفاهیم نظری 
کتااب حاضاار دربرگیرنادهماه  نیبااا کنون در  ییها هیاانظربردای از مفااهیم و  ۀ،  کاه تااا اسات 
( 2118نیاک ) مجیاد دساروی یها دگاهیاد، مثاال  عنوان باه. اند نشدهفارسی معرفی  یها کتاب
گفتماااان انتقاااادی  ۀدرباااار ( دربااااره 2112بویاااد ) یها دگاهیاااداجتمااااعی یاااا  های رساااانهتحلیااال 

کتااب معرفای   بارای اولاین یا شابکه یها همگان کتااب هاا  نیابار  . عاالوهشاوند یماباار در ایان   ،
که هریک  آغازی برای انجام تحقیقات دیگر باشاد  تواند یمشامل مفاهیم نظری زیادی است 

 .کنند استفادهاز آن و محققان و پژوهشگران 
کاه تحقیقاات د تر  مهم ۀنکت وسایع دارد و  یا گساترهاجتمااعی  های رساانه ۀربااراین است 
که تمام  توان ینمکتابی  عماًل  حاریم  ۀتحقیق دربار مثاًل . ردیبرگممکن را در یها حوزهنگاشت 

اجتماااعی.  های رسااانهوساایع اساات یااا بحااث هویاات و  یا حااوزه ها رسااانهدصوصاای در ایاان 
وسعه هستند و سرعت ایان روناد تغییر و ت حال دردائم  طور بهاجتماعی  های رسانههم نین 

که    منساو  تواناد یماآن، موضاوع تحقیاق  انتشاارنگاارش تحقیاق تاا  ۀفاصالدر به حدی است 
کاه هما کانم ینمابناابراین، ادعاا ؛ باشاد شده کتاابی جاامع اسات  کتااب،   های رساانه ۀکاه ایان 

کتااب  1،گیردیم بر درمتغیرهای مربوج را  ۀاجتماعی یا هم  ایان باودهبلکاه تاالش مان در ایان 
ک یها هینظرکه تا حد امکان تحقیقات و  است و بردی از تحقیقاات اساسای  نمموجود را مرور 
اجتمااعی در  های رساانهو بیشاتر از مصارف و نقاش  بهتار  چاهشانادتی دقیاق و هر تواناد یمکه 

کنم.  را ایران به ما بدهد کهارائه  کتاب ارائه شده ازآنجا که در این   یهاا  ساالاناد در تحقیقاتی 
گونی بهاااره  یهاااا روشو  ها هیااانظراناااد، از مختلاااف انجاااام شاااده . تمرکاااز مااان در برناااد یماااگوناااا

ی بود و ایان در  یها روشبر استفاده از  عمدتاً اول تحقیق  یها  سال مرباوج باه  های فصالکم 
کیفای  ماردم یهاا روشباه سامت اساتفاده از  رفتاه  رفتاهاماا  ؛فیسبوک مشخر است نگاراناه و 

که  راستا  هم، یشنادت   روشییر رفتم. این تغ شناسی علوم اجتماعی روش دربا تغییراتی است 
ااای، حاااداقل  یهاااا روشدر حاااال حاضااار اساااتفاده از  واقاااع درر  داده اسااات.  ، ییتنها باااهکم 

 

 درباااارۀ ال،مث عنوان باااه. آیاااد بااار( Handbook) راهنماااا یهاااا کتاب اااه ۀتواناااد از عهاااد یمااا عمااادتاً  یکاااار ینچنااا .1
 The SAGEیااا The SAGE Handbook of Social Media (2017) بااه تااوان می اجتماااعی های رسااانه

Handbook of Social Media Research Methods (2017) کرد مراجعه. 
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باشااد. بااه همااین دلیاال در تحقیقااات بعاادی، معتباار متضاامن رساایدن بااه نتااایج  توانااد ینماا
حیت داشته اسات منتهاا در تحقیقاات ادیار، تلفیاق کیفی برای من ارج یها روشاستفاده از 

گارایش،  ۀ. نتیجام دادهرا ترجیح  اعتمادتر  قابلمختلف برای رسیدن به نتایج  یها روش این 
که در فصل سوم  ها تیروا ۀ، در تحقیق دربارمثال  عنوان به  مشااهده  است شده ارائهدر توئیتر 
 .شود می

اول باااه  فصااالاسااات. در  شاااده مطالعاااه صااالفدر دو  بخاااش دومدر فیسااابوک ، تیااادرنها
ن بااا مشااارکت سیاساای در آ ۀو رابطاا ام در ایاان سااایت پردادتااه گرفتااه  شااکلاجتماااعی  ۀساارمای

 یشاانادت  جامعااهو  شناسااانه  روان یها جنبااهنیااز  فصاال چهااارم. در ام کااردهایااران را مطالعااه 
کاااربران ایرانای را مطالعااه  کنااار یکاادیگر  فصالدو . ایاان ام کاردهاساتفاده از فیساابوک در باین  در 

کامل و دقیق  تواند یم کااربران ایرانای باوده اسات باه ماا ارائاه  آن اه ازتصویری  فیسابوک بارای 
شادن ایان  ییجاا  هماه، ابتادا دالیال فصال پانج. در پاردازد یمابعادی باه تلگارام  بخاشدهد. 
کااارده ۀرساااان ی اجتمااااع های رساااانه ۀو ساااپس باااه بحثااای مهااام درباااار ام اجتمااااعی را مطالعاااه 

عمااومی  ۀنااوعی حااوز یریگ شااکلبااه  تواننااد یماااجتماااعی  های رسااانه ایااآ. اینکااه ام پردادتااه
ایرانای باوده  نگااران  روزناماهبینجامند یا دیر. برای انجام این تحقیق، تمرکز مان بار مباحثاات 

کاه دالیال آن در هماان  نیاز نقاش  بخاش چهاارم. در شاده اسات بحاث لیتفصا  باه فصالاست 
کنکاااش تااوئیتر در ایااران ر نویساای بااا  میکااروبال  ۀایاان رسااان ۀ، رابطاافصاال هفااتم. در ام کااردها 

 ببااا در هااا بحثبااه یکاای از جدیاادترین  ادامااه درو  ام کااردهدر ایااران را مطالعااه  ینگار روزنامااه
مسال   یهاا تیرواو  رنادیگ یمادر ایان رساانه چگوناه شاکل  ها تیروا. اینکه ام  پردادتهتوئیتر 
گااایوچاااه  کامااال از حضاااور  یها افتاااهی ۀعاااالوه بااار ارائااا هاااا بخشریاااک از ایااان دارناااد. ه ییهاااا یژ

سرمشاااقی بااارای  توانناااد یماااو نظاااری  یشااانادت روش ازنظاااراجتمااااعی در ایاااران،  های رساااانه
 اجتماعی باشند. های رسانه ۀمحققان برای تحقیق دربار

کتااااب سااارآغازی بااارای   های رساااانهجدیاااد از تحقیاااق در  یا دورهدر پایاااان امیااادوارم ایااان 
، محققااااان و مناااادان عالقهباااارای  مااااؤثرجتماااااعی در ایااااران باشااااد و بتوانااااد نقشاااای مفیااااد و ا

کتااب  یها  حوزهدانشجویان  کناد. هم ناین امیادوارم ایان  علمای بارای  یا ناهیزممرتب  ایفا 
 ۀجاااای اماااور واقاااع درباااار هبااا ها پنداشاااتهبااار حدسااایات و   مبتنااای یاظهارنظرهاااااجتنااااب از 

کناجتماعی  های رسانه کاه  دألو  دفراهم  گااهم  کناد. آ تحقیقات در این حوزه را تا حدی رفاع 
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کتاب،  که از تمامی  یها یکاست، نواقر و ادیز  احتمال بهویرایش نخست این  متعددی دارد 
به من در قالب نقاد یاا مکاتباات شخصای متاشکر  حتماً این نواقر را  کنم یمدوانندگان تقاضا 

کتاب از شوند. هم نین در مسیر انجام تحقیقات و  افاراد  یها ییراهنماو  ها تیحمانگارش 
کااه در تمااام طااول ماادت ام بااردهزیااادی بهااره  . در اینجااا الزم اساات از دکتاار حمیااد عبااداللهیان 

زیاادی بار روناد  ریتاأث هاا ییراهنمااو ایان  اناد کردهو دلساوزانه مارا راهنماایی  وقفاه  یبا متحصیل
کاانم. هم نااین  کااه فکااری و پژوهشاای ماان داشااته اساات تشااکر  بایااد از دکتاار هااادی دااانیکی 

 هاا تیحماتماام  داطر بهاست  یزدن  مثالانسانی بزرگوار، دانشمندی برجسته و اندیشمندی 
کانم. عاالوه ها  دادنو انگیزه  کااظمی   تشکر  بار  میرمساتقیغمهام و  یریتاأثباراین، دکتار عبااس 
 ایشاااناز کااه بااه همااین دلیاال  اند داشااتهسیسااتم شاانادتی و فکااری علماای ماان  یریگ شااکل

محتاارم انتشااارات لوگااوس و  ریمااد ،یاصااغر ساالطان یاز دکتاار علاا دیاابا ،نیااعااالوه باار اممنااونم. 
کااه باارا را متقباال شاادند و  یکتاااب زحمااات فرواناا نیااو انتشااار ا یساااز آماااده یهمکارانشااان 

ک تالش نیبدون ا د،یترد یب کتاب در  کنم شد یآماده نم یفعل تیفیها  بایاد  ،تیدرنها. تشکر 
که در  ان دوبم، مصطفی طیبی و علی آتشاز دوست کتااب  ییها بخشزر  فکاری  یهاا کمکاز 

ممناااون  هم ناااینداشاااته باشااام و  یا ژهیاااوو عملااای داااود را از مااان دریاااک نداشاااتند تشاااکر 
کااه  ،حسااینی بخشاای همساار عزیاازم، زهااره علاای ، صاابر، بردباااری و روحیااههااا تیحما هسااتم 

کتاب داشته یریگ شکلدر  نشدنیانکار نقشی   است. این 


