
مقدمه

نخستين كتابی كه اصطالح »مديالوژی« يا »رسانه شناسی« را در روی جلد خود آورد، اثری بود از ديويد آر. كاستيلو و ويليام اگينتون1 كه در 
سال 2016 در نيويورک منتشر شد. عنوان كتاب، رسانه شناسی: خوانش واقعيت در عصر تورم رسانه ها؛  نظرية سياسی  و فلسفة معاصر2 است. 
تورق 230 صفحه از كتاب مذكور مشخص می كند كه عنوان »مديالوژی« روی جلد، معّرف كتابی نيست كه انتظار خواننده را در دستيابی به 
»علم رسانه«3 برآورده كند و مقدمة كتاب هم نشان می دهد كه مقصود اصلی نويسندگان نيز برآوردن چنين انتظاری نبوده است. كتاب بر اين 
تمركز دارد كه انسان، وارد عصر »تورم رسانه ای« شده است و اشباع حاصل از اين تورم، سبب ايجاد بحران در نحوة ادراک ما از واقعيت های 
با  و  تورمی« آغاز مي شود  »مفهوم رسانه های  با سرفصل  است. كتاب  قرارگرفته  پرده  واقعيت در پس چندين  زيرا  پيرامونمان خواهد شد؛ 

.)Castillo, 2016: 1-5) امپراتوری تنهايی« پايان می پذيرد«
بيش از دو دهه قبل از انتشار رسانه شناسی در نيويورک، نخستين بار اصطالح »رسانه شناسی« را فيلسوف مشهور فرانسوی ـ رژی دبره4 ـ 
به كار برد و درواقع، آن را  ابداع كرد. او در البه الی صفحات كتاب خود با عنوان حيات و مرگ تصوير5، در معرفی مديالوژی، آن را مطالعة 
محققانه6 دربارة انتقال مفاهيم فرهنگي ـ چه از طريق زبان و چه به كمک تصوير ـ توصيف كردHorne, 1990: 347-351) 7(. تورق آن كتاب 

نيز نشان می دهد كه اگرچه بر پيام های تصويری تمركز كرده، اما، فاقد هر نوع مبحثی دربارة »علم رسانه« است.  
دركتاب حاضر، به كار بردن اصطالح »رسانه شناسی« برای عنوان كتاب، اقتباس از محتوای دو كتاب مذكور نيست، بلكه هدف خلق 
اثری در راستای »علم رسانه« و در امتداد »ارتباط شناسی«8 است. به عبارتی تقليد از مسيری است كه در حوزه های ديگر علوم، به ويژه پزشكی، 
نيز  اينجا  بيولوژی است يا »تيروئيدشناسی«9 شاخه ای از »غده شناسی«10 است،  سابقه ای طوالنی دارد. همان گونه كه فيزيولوژی، شاخه ای از 

»رسانه شناسی« شاخه ای از »ارتباط شناسی« است؛ بنابراين، می توان از تعريف ارتباط شناسی به تعريف رسانه شناسی دست يافت.  
جامع ترين تعريفی كه برای »ارتباط شناسی« يافته ام مربوط به فرهنگ لغات ارتباطات و مطالعات رسانه11 )1993( است  كه »ارتباط شناسی« 
را دانش مطالعة ماهيت12، فراگرد و نظام های معنايی مرتبط با همة انواع ارتباطات، در كليتی13 متشكل از زمان، فضا، منش14 و اوضاع و احوال15 

 .)Watson, 1993: 41) دانسته است

1.  هيچ يک از اين دو، تخصص حوزة رسانه ها را ندارند؛ ديويد آر. كاستيلو (David R. Castillo( منتقد فرهنگي و استاد زبان اسپانيولي در دانشگاه 
 Johns Hopkins) فيلسوف، منتقد ادبي و استاد دانشگاه جانز هاپكينز )William Egginton) و ويليام اگينتون )Buffalo University) بوفالو نيويورک

University( هستند.
2.  Medialogies: Reading Reality in the Age of Inflationary Media (Political Theory and Contemporary Philosophy)
3.  Media Science

Jules Regis Debray  .4: روزنامه نگار و فيلسوف فرانسوی، متولد 1940.
5.  Vie et mort de l’image (Life and Death of Image)
6.  scientifically

7.  رجوع كنيد به: مقالة »رسانه شناسی چيست؟«، روزنامة شرق، 24 خرداد 1384.
 Communicology: An Introduction to) 8.  اولين كتاب »ارتباط شناسی« در جهان در سال 1978 با عنوان ارتباط شناسی: مقدمه ای بر مطالعه ارتباطات
the Study of Communication( به قلم جوزف اِی. دويتو در نيويورک منتشر شد. بنا به اطالعات  موجود در سايت انجمن بين المللی »ارتباط شناسی« 
(communicology( مستقر در دانشگاه ايلينوی جنوبی، سوای ثبت كتاب دويتو، كتاب ايرانی ارتباط شناسی نگارنده نيز كه نخستين چاپ آن در سال 

1369 )1990( در ايران منتشر شد، به عنوان دومين كتاب منتشر شده در اين باره در جهان ثبت شده است.
9.  Thyroidology
10.  Endocrinology
11.  A Dictionary of Communication and Media Studies
12.  nature
13.  totality

14.  به كارگيری معادل »منش« برای personality به جای شخصيت به اين سبب است كه به نظر می رسد در منش، ظهور بيرونی، پويايی و به روزبودگی 
بيشتری می توان جستجو كرد.

15.  در اينجا، به كارگيری معادل »اوضاع و احوال« برای circumstances منطبق تر از شرايط و موقعيت است؛ زيرا بيش از اين دو معادل هر دو جنبة مادی 
و غيرمادی لحظة برقراری ارتباط را توصيف می كند و به نظر می رسد ناپايداری و گذرا بودن آن قوی تر از شرايط و موقعيت است. 



2رسانهشناسی

برای دستيابی به تعريف »رسانه شناسی«  از درون تعريف »ارتباط شناسی« الزم است گام به گام نكات مهم و جالب توجهی را دنبال كنيم: 
تا  بيشتر خصلت جريانی2 دارند  ارتباطی رسانه ای  بيشتر خصلت  فراگردی1 دارند، كنش های  ارتباط،   1. اگر همة گونه های ديگر 
فراگردی  )اگرچه رسانه های نوين كم و بيش توانسته اند مختصری خصلت فراگردی نيز به خود بگيرند(؛ بنابراين، بايد در تعريف رسانه شناسی، 

»جريان« و »فراگرد« را كنار هم قرار دهيم.
و  يک سويه  دومی،  و  پربازخورد3  و  دوسويه  اولی  كه  است  آن  در  جريانی  از  فراگردی  ماهيت  تمايز  مهم ترين  كه  آنجا  از    .2
كم بازخورد است، الزم است در تعريف رسانه شناسی، به هر دو خصلت اشاره كرد )در دهه های گذشته، ستون نامه های خوانندگاِن مطبوعات 
تالشی برای دستيابی به بازخورد در ارتباط رسانه ای بود، اما تعداد آن نامه ها به نسبت شمارگان آن  مطبوعات آن قدر ناچيز بود كه ارتباط 
روزنامه نمی توانست خصلت فراگردی بگيرد(. در عين حال، ديجيتالی شدن همة رسانه های قديم، ماهيت دوگانه ـ گاه  »كم بازخورد« و گاه 

»پربازخورد« ـ را بر همة رسانه ها حاكم كرد.4 
3. در تعريف رسانه شناسی، مقصود از »معنی« آن چيزی نيست كه برخی به خطاـ  مانند متوليان مطالعات فرهنگی و يا زبان شناسان ـ  آن 
را در كالم، متن و حتی البه الی سطور جستجو می كنند. آنچه جستجوگر آن هستند،  محتوا5 در پيام و مفهوم6 به عنوان صيد  شده از محتواست 
كه اولی را ارتباط گر، توليد و دومی را ارتباط گير، صيد می كند. معنی، آن گونه كه ديويد برلو7 در سال 1960 نوشت، در ارگانيسم جای دارد، 
نه در پيام؛ و اكنون پس از 60 سال آن چنان قطعيتی از اينكه معنی در پيام نيست، بلكه در مغز آدم هاست به دست آمده كه موضوع، به عنوان 
كتاب جديد )2018( و بسيار مهم معنی در مغز8 از سوی دانشگاه MIT منتشر شده است، كه با جزئيات ثابت می كند معنی ـ به همان تعبير علوم 

اجتماعی ـ به صورت مولكول های بزرگ پروتئين در هستک نورون ها يا سلول های نئوكورتكس مغز نشسته است! 
4. در تعريف ارتباط شناسی، حوزة عمل، »همة انواع ارتباطات« ذكر شده است، در  حالی كه در تعريف رسانه شناسی بايد آن را به  

»ارتباطات رسانه ای«9 محدود كرد.
5. ارتباطات رسانه ای از يک سو كاركرد10هايی دارد كه با ماهيت رسانه مرتبط است و از سوی ديگر، كاربرد11هايی دارد كه با اراده و 
نيازهای مخاطب مرتبط است، تمايز در اين حد پديده ای است كه در انواع ديگر ارتباطات وجود ندارد. تناسب ميان نيازهای مخاطب و منافع 

منابع قدرت و رابطة انواع منابع قدرت با رسانه ها به نمايندگی از مخاطبان نيز از حوزه های مطالعاتی دانش رسانه شناسی است. 
6. تفاوت ديگر ميان رسانه  شناسی با ارتباط  شناسی، كاركرد تقريباً عمومی و جهانی مخاطبان در تأمين سود برای رسانه هاست، سودی 
كه اكثراً با واحدهای پول اندازه گيری می شود، اگرچه واحد سنجش اين سود در نظام های مسلكی اغلب متفاوت با »پول« است، پديده ای كه 

در »ارتباط شناسی« تقريباً موضوعيت ندارد.  
7. توسعة فناوری های نوين رسانه ای و افزايش ميزان دسترسی جهانيان، ازجمله ايرانيان به اين فناوری ها و تنوع بی نظير محتوای در دسترس، 
جايگاه و نقش مخاطب را بيش از پيش افزايش داده است و همان طور كه گفته شد، امكان توليد پس  فرست منتهی به بازخورد او بسيار بيشتر از 

گذشته شده است. به همين دليل، الزم است در تعريف رسانه شناسی، مطالعة كنش های ارتباطی مخاطب نيز بخشی از حوزة مطالعه باشد. 
8. از آنجا كه محتوای رسانه ها، خصلت همه گيری، ماندگاری و اثرگذاری اجتماعِی بسيار بيشتری از محتوای ساير توليدات ارتباطی ـ  
ميان فردی، گروهی و عمومیـ   دارد، تاريخ يا پيشينة رسانه ها، چه از منظر نرم افزاری و چه سخت افزاری نيز بايد در رسانه شناسی مورد توجه قرار گيرد.
9. چون محور تمايز »ارتباط رسانه ای« با ساير انواع ارتباطات، محتوای چنين ارتباطی است، الزم است در تعريف رسانه شناسی، دو  

1.  process
2.  flow
3.  feedback

4.  آن چنان كه در برنامة تلويزيونی زندة »90« كانال سه سيمای جمهوری اسالمی، اغلب تعداد بازخوردها بيش از يک ميليون بود. حتی تعداد آن در آذر 
1392 به بيش از 6 ميليون رسيد. 

5.  content
6.  concept
7.  David Berlo
8.  Meaning in the Brain
9.  Media Communication
10.  function
11.  use



مقدمه3

نكتة عام ديگر مورد توجه قرار گيرد. نخست آنكه محتوای رسانه ای ـ به جز برخی استثناها ـ حاصل به كارگيری سبک های خاص و همچنين 
فناوری های1 خاص است. می دانيم عمومی ترين و در عين حال، ساده ترين محتوای رسانه ای، انتشار »خبر« است. توليد همين محتوای ساده، 
نيازمند آگاهی از سبک هايی است كه در كتاب های اصول روزنامه نگاری تدريس می شود ـ مانند تنظيم خبر به سبک هرم وارونه2 ـ و انتشار 
آن نيز به فناوری نياز دارد. چاپ، يكی از اين فناوری هاست، همان طور كه ابزارهای ديجيتالی كردن پيام نيز گونة جديدتر آن است. برای 
برخی از توليدات رسانه ای مانند نمايش نامه های راديويی و اكثر توليدات تلويزيونی، سينمايی و بازی های رايانه ای استفاده از سبک های توليد 
محتوا، بدون فناوری های خاص امكان پذير نيست. بنابراين، در رسانه شناسی، عماًل بايد به فناوری به عنوان امری متصل به محتوا3 نگريست و 

فناوری های توليدات محتوا و پخش آن ها را نيز  بخشی از حوزة مطالعات »رسانه شناسی« دانست.
10. در تعريف ارتباط شناسی، از »اوضاع و احوال«4 ياد می شود. در ارتباطات رسانه ای، پديده ای وسيع تر، ماندگارتر و پر اثرتر به نام 

»زمينه«5 وجود دارد كه دربرگيرندة »اوضاع و احوال« نيز هست. 
11. درنهايت، از ديگر تفاوت های تعريف رسانه شناسی در مقايسه با تعريف ارتباط شناسی، لزوم مطالعة تأثير ارتباطات رسانه ای است 
كه در ساير انواع ارتباطات، مقوله ای بيشتر خصوصی و كمتر عمومی است، در حالی كه در ارتباطات رسانه ای، »تأثير«، مقوله ای بسيار عمومی 

و ضمناً مطالعة آن حوزه ای بسيار دانش طلب است.  
به اين ترتيب، در كتاب حاضر، با رعايت موارد فوق، مقصود از »رسانه شناسی« به منزله شاخه ای از »ارتباط شناسی«، تعريف زير است:

»رسانه شناسی به عنوان شاخه ای از ارتباط شناسی، دانش مطالعة ماهيت، جريان و فراگرد نظام های معنايی مستقر در نئوكورتكس مغز 
انسان6 مرتبط با ارتباطات رسانه ای است كه دربرگيرندة كاركردها و كاربردهای آن در كليتی متشكل از پيشينه، فنون و فناوری های توليد 

محتوا و جابه جايی متن، در زمينة روابط متقابل منابع قدرت و مخاطبان و فرايند صيد مفهوم ارتباط گيران از محتوا تا تأثير است«. 
نخستين كتاب مستقل دربارة »وسايل ارتباط جمعی« را  مرحوم دكتر كاظم معتمدنژاد تأليف كرد. از آن تأليف، دو نسخه در اختيار 
دارم. يک نسخه حدود پنجاه سال پيش، با ورقة مومی مخصوصی به نام »استنسيل«، در شمارگان كم روی كاغذ كاهی تكثير می شد. اين 
جزوة قطور، مأخذ درسی اولين گروه دانشجويان رشتة روزنامه نگاری و راديو و تلويزيون دانشكدة علوم ارتباطات اجتماعی در سال 1346 
بود؛ دانشكده ای كه در جريان انقالب فرهنگی منحل شد. نسخة دوم، كتاب شكيلی است كه تاريخ 2535 شاهنشاهی را دارد و مربوط به 44 
سال پيش است. كتاب رنگ و رويش را از دست داده است، ولی امضای نويسنده و همچنين خطاب قرار دادن »دوست عزيز« به دانشجوی 
سابق مؤلفش، آن را به يک يادگاری خوب و يک يادآوری مهم در مسئوليتی تبديل كرد كه تمام هفت سال نگارش اين كتاب، بر چشمم 
نشسته بود. در شناسنامة آن كتاب، »جلد اول« ذكر شده است، اما متأسفانه به داليلی چند، هرگز جلد دومی منتشر نشد و فقط چند سال پس 

از انقالب، ويرايش دوم آن منتشر و چند بار نيز تجديد چاپ شد.
در فاصلة سال 1355 تاكنون، كتاب های متعددی به قلم همكاران متخصص و توانای بنده دربارة موضوعات مختلف مرتبط با رسانه ها، به 
صورت ترجمه يا تأليف منتشر شده است. كتاب های مباني كلي ارتباط جمعي7 )1381(، مبانی ارتباط جمعی8 )1381( و شناخت ارتباط جمعی9  

1.  اگرچه اصطالح »فناوری« معادل مناسبی برای تكنولوژی (technology( نيست، هايدگر توضيح می دهد كه تكنولوژی، شامل هر نوع »پديدآوردنی« يا 
»فراآوردنی« می شود كه شمول وسيعی اعم از صنعتی و فكری، هنری و از اين قبيل دارد ) هايدگر، 1373(، اما به دليل رواج آن، با همين نگاه استفاده شد.
2.  در سبک هرم وارونه (inverted pyramid( مهم ترين اطالعات در قالب پاسخ به سؤاالتی مانند چه كسی، چه موضوعی، چه زمانی، كجا و چرا در 

ابتدا ارائه می شود.
3.  همان گفتة مشهور مک لوهان كه رسانه پيام است. 

4.  circumstances
5.  زمينه (context( در ارتباط شناسی به دو دستة مادی (material( و غيرمادی (nonmaterial( تقسيم می شود )رجوع كنيد به: كتاب ارتباط شناسی 2، 
به ويژه صفحات 365، 366 و 621(.  در ارتباط رسانه ای، زمينه وسعتی بيشتر و ساختاری پيچيده تر از هر نوع ارتباطی دارد. بخش مادی آن شامل تمام 
زيرساخت های فنی و ابزارهای ارتباطی در دسترس و رايج در جامعه و بخش زمينة غيرمادی مشتمل بر ساختار سياسی ـ اجتماعی جامعه، تمام قوانين 

و قواعد نوشته و نانوشتة حاكم بر رسانه ها و از اين قبيل است.
6.  در فصل هجدهم، »نظام معنايی« به تفصيل توضيح داده شده است. 

7.  دكتر غالمرضا آذري و دكتر علي اكبر فرهنگي.
8.  دكتر محمد دادگران.

9.  ملوين دفلور، ترجمة سيروس مرادی )زير نظر دكتر ناصر باهنر(.
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بر  منتشر شده، تمركز  اخير  بيشتر كتاب هايی كه در دهه های  اما در  اين حوزه جای داد.  )1383(  را می توان در گروه كتاب های عمومی 
نظريه ها  ارتباط جمعی،1  نظرية  بر  درآمدی  همچون  ترجمه ای  كتاب های  سوای  آن ها،  ميان  در  است.  بوده  زمينه  اين  در  موضوعی خاص 
و پژوهش های ارتباط جمعی2 و نظريه های ارتباط جمعی3 و كتابی تأليفی از اينجانب با عنوان ارتباط جمعی و توسعة روستايی،  در بقيه به 
انجام  انتخاب را  نيز همين  نه مناسب تِر »رسانه« استفاده شده است )در كتاب حاضر  اما  جای  »ارتباط جمعی« از اصطالح خوش كاربردتر، 
اقتصاد رسانه ها،7 رسانه و دين،8  نظرية رسانه ها،9 شهر رسانه،10  بازنمايی،6  داده ام(؛ مانند رسانه ها و مدرنيته،4 رسانه ها و نمادها،5 رسانه ها و 
چندرسانه ای ها،11 راهبرد در فرهنگ و رسانه،12 آثار رسانه ای و جامعه،13 ارتباطات رسانه ای در عمل،14 تاريخ اجتماعی رسانه ها،15 رسانه ها و 

دين،16 درآمدی بر رسانه های نوين و فرهنگ های مجازی17 و كتاب شناسی رسانه.18 
شايد خالی بودن جای كتابی جامع دربارة ابعاد و مسائل مختلف جهانی و بومی رسانه ها موجب شد كه 17 تير 1394  پيشنهادی كتبی از 
مقامات سازمان »سمت« برای تأليف كتابی به منظور تأمين يک منبع درسی به روز دربارة وسايل ارتباط جمعی دريافت كردم. در اولين مالقات با 
مسئوالن سازمان مذكور، پيام نگارنده به آنان اين بود كه در فاصلة 37 سالة انتشار اولين كتاب دربارة وسايل ارتباط جمعی تا اين زمان، هيچ شاخه ای 
از علوم اجتماعی در سطح جهان به اندازة »وسايل ارتباط جمعی« دچار تحول، تغيير و حتی دگرگونی نشده و همين تغيير همراه با رويدادهايی گاه 
منحصر به فرد دربارة اين وسايل در ايران، سبب شده است كه چهرة كنش متقابل قدرت و وسايل مذكور در ايران، شرايط خاصی را طی كند 
كه به صورت آكادميک قلمی نشده است. بنابراين، نگارش اثری به روز كه بتواند به عنوان كتابی عام در اين حوزه، تمام تحوالت سخت افزاری و 
نرم افزاری »وسايل ارتباط جمعی« را چه در سطح جهان و چه در ايران پوشش دهد، مستلزم آن است كه در قالب يک طرح  پژوهشی تعريف شود تا 
بتوان برخی از كارها را به دستياران سپرد. آن مالقات به عقد قراردادی پژوهشی به مدت دو سال منتهی شد. آن روز هرگز فكر نمی كردم كتابی كه 

قرار است دو ساله تمام شود، به رغم امكان برخورداری از زحمات هشت دستيار،19 حدود هفت سال كار مستمر را به دنبال داشته باشد. 

1.  دنيس مک كوييل، ترجمة پرويز اجاللی.
2.  آلكسيس تن، ترجمة دكتر نعيم بديعی.

3.  استنلی جی باران، ترجمة تكتم نماينده جورابچی.   
4.  جان بی. تامپسون، ترجمة مسعود اوحدی.  

5.  ديويد اولسون، ترجمة محمود مهاجر. 
6.  دكتر سيدمحمد مهدی زاده.

7.  رابرت جی پيكارد، ترجمة داوود حيدری.
8.  دكتر حسن بشير.

9.  فرد اينكليس، ترجمة محمود حقيقت كاشانی.
10.  اسكات مک كواير، ترجمة علی بختيارزاده.

11.  آنه كرانی فرانسيس، ترجمة دكتر علی اصغر كيا.
12.  دكتر محمدمهدی انصاری و دكتر وحيد خاشعی.

13.  اليزابت ام. پرس، ترجمة دكتر مهدی منتظر قائم و احسان شاه قاسمی.
14.  مهدخت بروجردی علوی و علی فرقانی.

15.  ايسا بريگز،  ترجمة حسن نمک دوست تهرانی.
16.  دكتر ناصر باهنر.

17.  نايار پرامودكی، ترجمة دكتر سعيدرضا عاملی و گودرز ميرانی.
18.  زهرا نظری و احمد پيشگاه زاده.

19.  مقصود از دستيار، افراد گزينش شده ای از ميان برجسته ترين فارغ التحصيالنی بود كه اغلب پايان نامة كارشناسی ارشد خود را  طی ساليان مختلف 
با نگارنده گذرانده و يا در حال نگارش بودند. اگر بخواهم آنان را بر اساس ساعات كاری كه هر ماه ـ به منظور انجام دادن پرداخت ها ـ گزارش 
می كردند فهرست كنم،  به ترتيب، آقايان محمدعلی شاكری و اميد وطن دوست در جايگاه های اول و دوم قرار می گيرند. ) مواردی پيش می آمد كه 
اين دو به صورت شبانه روزی در خانة روستايی بنده در مشای دماوند كنارم بودند و با نهايت هم بستگی، عالقه و احساس مسئوليت،  بدون آنكه گذشت 
زمان را حس كنيم با هم كار می كرديم. اين همان شيوة معروف به »اوستا شاگردی« در گذشته های دور ايران بود كه نتايج كم نظيری را نيز در پی 
داشت(. در رتبه های بعدی، خانم الناز بلخاری، از دانشكدة ارتباطات دانشگاه عالمه، خانم مريم اسفندياری از دانشكدة ارتباطات دانشگاه  شانگهای 
جيائو تونگ  چين (Shanghai Jiao Tong University(، آقای كيا طاهری از دانشكدة ارتباطات دانشگاه عالمه، آقايان محمدحسن هاشم خانلو و 

اميررضا شيرازی از دانشكدة فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق )ع( و خانم پگاه احمدی از دانشكدة هنر دانشگاه تهران قرار دارند.
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در خالل دو سال اول، پس از  فيش برداری از منابع فارسی يا انگليسی، هر فيش در يک سلول برگه، در نرم افزار ايرانی ام آرپی1 ضبط 
می شد. اگر فيش از متن انگليسی استخراج شده بود، كوشش می  شد كه صيد مفهوم از محتوای انگليسی تا حد امكان با محتوای مورد نظر 
توليدكنندة اثر منطبق باشد. گاه اين كار برای يک فيش چندبندی، مستلزم چند ساعت كار بود. در اين مدت، برخی از فيش ها به داليل مختلف 
از چرخه خارج می شد. فيش هايی كه وارد نرم افزار شده بود، بازخوانی و ابتدا واژه هايی كه نيازمند ثبت معادل انگليسی آن بود، مشخص و 
سپس از متن اصلی، معادل فارسی استخراج و به رنگ قرمز، مقابل واژة فارسی داخل نرم افزار تايپ می شد. گاه نيز مواردی پيش می آمد كه 

اصطالحی به فارسی ابداع و بايد معادل انگليسی برای آن فراهم می شد. 
در متن فيش ها، هر قسمت  كه به پانويِس توضيحی احتياج داشت، با ماركر مشخص می شد كه به موقع پانويس آن نوشته شود. ضمن آنكه 

با معرفی يک بارة هر منبع در نرم افزار، از آن پس تمام فيش های استخراجی همان منبع، به طور خودكار، مشخصات منبع آن را دريافت می كرد.
 در مرحلة بعد، برای هر فيش، گزاره ای كه معرف محتوای فيش بود تدوين و در نرم افزار ثبت و سپس از هر گزاره »كليد گزاره ای« 
استخراج می شد. پس از آن، نرم افزار، كليد گزاره ها را به ترتيب حروف الفبا مرتب2 و امكان كدگذاری آن ها را فراهم می كرد. همين كدها 

در انتها مبنای محتوای 21 فصل كتاب  شد. 
اما دو سال كه تمام شد، هنوز راهی طوالنی باقی مانده بود. در آغاز سومين سال، دريافت پذيرش فرصت مطالعاتی شش ماهة نگارنده از 
 mass« دانشگاه كاليفرنياـ  شعبة سن ديه گو3ـ  اين امكان را فراهم كرد كه گاه با روزی هشت ساعت كار در شعب مختلف دانشگاه مذكور، به منابع روز
media« دسترسی يابم. روش كار اين گونه بود كه پس از شناسايی هر يک از كتاب های مناسب، چند ساعتی را با آن سر می كردم و بعد از مشخص 

كردن بخش های مورد نياز، مسير جاری برای پيروی از مقررات دانشگاه به منظور نسخه برداری از صفحات مشخص شدة خود را آغاز می نمودم.4
در بازگشت به ايران، كار فيش برداری ادامه يافت و گاه پيش می آمد كه بخش هايی از صفحات پی دی اف شده در مسير ترجمه حذف 
و قسمت هايی خالصه شود.گاهی هم به صفحات جديدی از همان كتاب نيازمند می شديم كه كمک های ديگرانی در امريكا و در رأس آن ها 

فرزندم، دكتر اميرحامد محسنيان راد،5 راهگشا بود. 
تا فروردين 1395، كار اصلی اينجانب و دستيارانم، فيش برداری از منابع فارسی و ترجمة فيش های تهيه شده از امريكا بود. سهمی از 
فيش های فارسی و انگليسی در ايران، از كتابخانه های داخلی، به ويژه كتابخانة دانشگاه امام صادق )ع(6 فراهم شد. در اين ميان، كمک های 

دوست ديرينه، آقای دكتر مهرداد نيكنام7 در شناسايی منابع مربوط به رسانه ها در ايران و گاه تأمين آن ها، جايگاهی خاص داشت. 
مرور كتاب های سال های اخير منتشر شده دربارة »mass media« نشان داد كه به دليل كاركردهای رسانه ای حاصل از شكل گيری انواع 
ابزارهای ثابت و متحرک شخصی مخصوص ديدن فيلم و انجام بازی های ويدئويی و توليد كتاب های ديجيتال الزم است كه برخالف سنت 
رايج در تأليف كتاب های »وسايل ارتباط جمعی« دهه های گذشته در ايران، فصولی را به كتاب )فصل چهارم(، سينما8 )فصل ششم( و بازی های 

1.  نام فارسي ام آرپي (.M.R.P( تا سال ها، مخفف »Mohsenian- Rad Program«  بود، اما پس از سرمايه گذاری وزارت علوم در انتشار عام نرم افزار و 
كتاب راهنمای آن، به درخواست نگارنده، عبارت »Multidisciplinary Research Package« برای آن انتخاب شد. اين نرم افزار كه حاصل 26 سال 
كار غيرمستمر نگارنده و تيمی قوی از متخصصان نگارش نرم افزار بود، پس از تأييد و دريافت شمارة ثبت )203871ـ1389/5/3( از شوراي عالي 
انفورماتيک،  وابسته به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، همچنين تأييديه و شمارة ثبت )0937488348ـ10ـ1389/6/29( از مركز 
اجتماعي وزارت علوم،  و  فرهنگي  مطالعات  پژوهشكدة  به همت  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  اطالعات و رسانه هاي ديجيتال وزارت  فناوري  توسعة 
تحقيقات و فناوري، به صورت  كتابی ـ راهنماي نرم افزار ام آرپي ـ همراه با لوح فشرده و قفل سخت افزاری در سال 1384 وارد بازار شد. پژوهشگران 

از اين نرم افزار عالوه بر كاربردهايی مشابه نرم افزار SPSS، پژوهش هايی با رويكرد كيفی، تركيبی (Mix( و تأليف را نيز انجام می دهند.
2. Sort
3. University of California, San Diego

4.  بر اساس مقررات حاكم بر دانشگاه های امريكا، هر عضو كتابخانه مجاز است در هر روز از هركتاب، فقط از تعداد صفحاتی محدود كپی بردارد. 
5.  استاد تمام برق و كامپيوتر دانشگاه كاليفرنيا، شعبة ريورسايد كه سوای كمبودهای آنچه از امريكا تهيه شده بود، منابع منتشر شده طی سال های 2015 

تا 2020 را نيز بعدها فراهم و ارسال كرد.
6.  نقش كتابدار ارجمند و متخصص، آقای عباس رجبی، در اين مورد بسيار مؤثر بود. آن چنان كه پيش می آمد گاهی كتاب های مورد نياز را از طريق 

روابط بين دانشگاهی تهيه می كردند. 
7.  عضو هيئت علمی بازنشستة كتابخانة ملی ايران.

8.  در سال های گذشته، سه نوبت اين فرصت پيش آمد كه در گفتگو با سرآمدان سينما )ازجمله آقايان كمال تبريزی در خالل جشنوارة سينمای آسياـ 
اقيانوسيه در شيراز، مجيد مجيدی در خالل حضور مشترک در بغداد و حبيب اهلل كاسه ساز كه به عنوان داور پايان نامه ای در دانشگاه حضور داشت( به 

آنان توضيح می دادم كه اگر منظر رايج در نگاه به سينما را از هنر به ارتباطات تبديل كنند، افق جديدی پيش روی آنان باز خواهد شد. 
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رايانه ای )فصل دهم( اختصاص دهم.  در اين ميان، هنگامی كه نگارش كتاب تمام شده و حتی دو سوم حجم كتاب ويرايش شده بود، به اين نتيجه 
رسيدم به داليلی كه در فصل مربوط آمده است، فصل جديدی را با عنوان »سواد رسانه ای« )فصل نوزدهم( بر كتاب بيفزايم. 

نگارش فصل چهارم )كتاب( از اين نظر تجربة تازه ای بود كه ضرورت داشت به نشركتاب به عنوان  فعاليت رسانه ای نگاه شود. همين امر 
سبب می شد كه هر فيش مرتبط با آن به تنظيم زنجيره ای از فيش های جديد منتهی شود، بدون اينكه طرح اوليه و دقيقی برای آن پيش بينی شده باشد. به 
همين دليل، در انتهای كار به كمک نرم افزار مورد استفاده، اين  فصل با چندين ساختار شكل گرفت و در مرحلة آخر، مناسب ترين ساختار انتخاب شد.  
فصل پنجم با عنوان »نشر مطبوعات«، مفصل ترين فصل كتاب است كه نگارش اول آن حدود شش ماه  و بازنويسی آن پس از سه سال 
به مدت سه ماه ادامه يافت؛ زيرا به تدريج، مشخص شد كه حيات مطبوعات در ايران، در مقايسه با همسانان خود در ديگر نقاط جهان،  تقريباً 
غم بارترين سرنوشت را طی كرده است. بنابراين، الزم بود گامی نظری برای كشف چرايی آن برداشته شود. در اين راستا، ضمن مقايسه های 
ايران به سه مقطع تقسيم و در هر مقطع يک يا چند  هم زمان زيست مطبوعات غرب و ايران در امتداد دوران 180 ساله، مدت مذكور در 
رويداد گزينشی و هدفمند انتخاب شد. سپس نحوة انعكاس رويدادهای مذكور هر بار در يک نشريه انتخابی از آن دوره به تصوير كشيده 
شد و هم زمان به گونه ای عمقی، اصل رويداد با جزئيات دنبال و از اين طريق، ميزان اختالف ميان واقعيت و انعكاس رسانه ای آن واقعيت به 
تصوير كشيده شد تا بدين ترتيب، امكان تفكر در باب چرايی اين فاصله فراهم شود. قطعاً ادامة اين شيوه از كندوكاو ازجانب پژوهشگران در 
آينده كمک خواهد كرد تا قبل از آنكه عمر مطبوعات كاغذی در جهان به آخر خط برسد، به اين پاسخ برسيم كه چرا چنين شديم و اگرچه 

می كرديم، چنين نمی شديم.
تعدادی از فيش های فارسی از محتوای گزارش های قطور پژوهشی شخصی استخراج می شد كه سال ها در قفسه های كتابخانه ام جای 
داشت و هرگز منتشر نشده بود. مبنای برخی از فصل ها كارهايی بود كه در سال های گذشته به آن رسيده بودم؛ مانند فصل »رسانه ها و شبكه های 
اجتماعی« كه بخشی از استخوان بندی آن را دو شبه نظريه1 تشكيل می دهد. اولی نخستين بار در نوامبر 2009 در كنفرانس انجمن ارتباطات جهانی 
(GCA( در بنگلور هندـ  با عنوان »سه نسل شبكه های اجتماعی«ـ  ارائه و بعدها نسخة فارسی آن در يكی از مجالت علمیـ  پژوهشی ايران و متعاقباً 
انگليسی آن در سال 2018 در يكی از مجالت ISI منتشر شد. دومی با عنوان  »اكوسيستم ارتباطی«2 كه در سال  2015 در بيرون از ايران و 

2017 در يک مجلة علمی ـ پژوهشی دانشگاه تهران، هر دو به زبان انگليسی انتشار يافت. 3  
نگارش فصل »تأثير رسانه ها بر رفتار مخاطبان« )فصل هجدهم( بيش از هر فصل ديگری زمان بر شد، زيرا محتوای فيش های آنكه تا 
سال 2018 جلو رفته بود، نشان می داد كه  به رغم گذشت 100 سال از اولين پژوهش های مربوط به تأثير رسانه ها هنوز الزم است باز هم تالش 

1.  اينكه چه موقع می توان به يک توليد محتوا، لقب »نظريه« را داد، مشابه مسيری است كه ماهی قرمزهای حوض های قديم طی می كردند. در دوران 
بچگی، هر سال شاهد بودم كه وقتی تخم ريزی ماهی های حوض انجام می شد، ما كوچک ترها هم می فهميديم كه بزرگ ترها آب حوض را فعاًل 
عوض نمی كنند. مدتی می گذشت تا چشمان كودكی من، وجود صدها موجود سياه ته سنجاقی بسيار كوچک را حس كند كه در آب وول می خورند. 
اما چند ماه بعد، اكثر آن ها می مردند و فقط چند تايی می ماندند كه محيط، قضاوت كرده بود كه بمانند. تصور می كنم در همه جای دنيا تولد اولية آنچه 
بعدها نظريه می شود نيز مشابه همان تولد ماهی های ته سنجاقی حوض است. در اين مسير، نه حمايت مراكز دولتی و كرسی های نظريه پردازی، ازجمله 
از نوع توليد انبوه ترويجی آن الزم است، نه مداخله هايی از اين قبيل. بقای يک نظريه را عبور موفق از محيط های علمی كوچک، متوسط و بزرگ 
تعيين می كند. بنابراين، بايد حرمت اصطالح »نظريه« و »نظريه پرداز« را نگاه داشت و اين گونه بی محابا از آن استفاده نكرد. به كارگيری شبه نظريه برای 

برخی از كارهای خود، نه يک تعارف، بلكه سنجش قد و باالی آن چيزی است كه شايستة همين اصطالح است، نه بيشتر.
2.  Communication Ecosystem 

3.  شبه نظرية »سه نسل شبكة اجتماعی« يک سال پس از ارائه در هندوستان، در مقاله  ای با عنوان »سه نسل شبكة اجتماعی، حضور هم زمان در كشورهای 
غيرپيشرفته: مورد ايران« در فصلنامة علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبايی منتشر شد )محسنيان راد، 1391: 37ـ74(. سال 2018 در كار مشترک با 
  Three Network Dynamics« دكتر بابک رحيمی، دانشيار دانشگاه كاليفرنيا )شعبة سن ديه گو(، ابعاد ديگری از نظرية مذكور  در مقاله ای با عنوان
in Iran: A Mc Luhanian Account« در شمارة 12 تابستان 2018 مجلة International Journal of Communication )دارای درجة ISI( منتشر شد. 
اين شبه نظريه در 11 تير 1397 در انجمن جامعه شناسی ايران، اجالس »بررسی و كندوكاو انسداد ارتباطات )فيلترينگ( بر كنش های مسالمت آميز و 
صلح جويانة كاربران شبكه های اجتماعی« نيز ارائه شد. شبه نظرية »اكوسيستم ارتباطی« نخستين بار در سال 2015 به زبان انگليسی در  شمارة سپتامبر 
Journal of Media and Communications از انتشارات انجمن جهانی علوم و فنون (Global Science and Technology Forum: GSTF( با عنوان 
 Communication Ecosystem Contexts: From Mass Audiences to Mass) »زمينه های اكوسيستم ارتباطی: از مخاطبان توده به پيام های توده« 
Messages( منتشر شد. ژانوية 2017 مجلة انگليسی زبان دانشگاه تهران (Journal of Cyberspace Policy Studies( در مقاله ای با عنوان »تأثير نابرابری 

جهانی در شبكه های اجتماعی« (The Impacts of Global Inequality in Social Networks(، هر دو شبه نظريه را منتشر كرد.
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كرد تا شايد بتوان به يک جمع بندی نسبی نزديک شد. اين گونه بود كه »نظريه و مدل منبع معنی« كه پا به پای دستاوردهای عصب شناسان و 
با اجرای پژوهش های ميدانی در ايران و پس از آن با سرپرستی نگارنده در شش كشور غربی دنبال شده بود، به كمک آمد. اين در شرايطی 
بود كه نظرية مذكور طی 42 سال گذشته، چهار ويرايش را پشت سر گذاشته، ولی هنوز متمركز بر ارتباطات ميان فردی بود. اما ويرايش پنجم 
بر اساس تمركز بر آخرين دستاوردهای عصب شناسان به ارتباطات رسانه ای معطوف شد كه حاصلش جمع بندی جديدی دربارة اين موضوع 
بود. بخشی از فصل هجدهم به نقد نگاه مطالعات فرهنگی به »معنی« اختصاص يافت كه حاصل آن توصيه هايی به استادان جوان و دانشجويان 
رشتة ارتباطات است كه مراقب باشند در استفادة افراطی از آبشخور مطالعات فرهنگی در پژوهش های مربوط به ارتباطات رسانه ای، از رشتة 

خودشان كه در تبيين پديده های مربوط به رسانه ها بسيار تواناتر است، دور نشوند.
نگارش آخرين فصل كتاب، با عنوان »آيندة رسانه ها« با ترديدهايی همراه بود. كتاب هايی وجود دارد كه بخشی از محتوای آن ها، 
به ظاهر، دربارة آيندة رسانه هاست؛ مانند كتاب 2018 آيندة بازاريابی در رسانه های اجتماعی1 كه در امريكا منتشر شده است، اما جستجوهای 
ما حاكی از آن بود كه هنوز كتاب مستقلی كه آيندة همة رسانه ها ـ اعم از قديم و جديد ـ را واقعاً پيش بينی كرده باشد وجود ندارد. به مقاالتی 
دست يافتيم كه تيتروار به اين موضوع پرداخته بودند، اما كليات آن نمی توانست جزئيات مورد نياز ما را تأمين كند، به طوری كه تعدادی 

از آنچه به دست آورده بوديم، كنار گذاشته شد. اما به تدريج، توانستيم در حد 28 صفحه، آن گونه كه الزم بود، فصل آخر را فراهم كنيم.  
از 21 فصل كتاب، هشت  فصل به بازی های رايانه ای، رسانه های اجتماعی، تلويزيون، راديو، سينما، مطبوعات، كتاب و پرده خوانی )به 
عنوان يكی از رسانه های پيش از قديم( اختصاص داشت كه كوشش شد ماهيت رسانه ای هر يک از آن ها با 19 شاخص، مورد »هم سنجی«2  
قرار گيرد؛ كاری كه در كتاب های مشابه خارجی نيز سابقه ندارد و می تواند به روابط عمومی ها و مؤسسات تبليغاتی در انتخاب رسانة مناسب 

برای اهداف خود كمک كند )مبنای طراحی شاخص های مذكور در انتهای فصل اول آمده است(.     
پازل  از  تا قطعاتی  تندخوانی كنيم  منابع فارسی، گاه مجبور می شديم تمام يک مجموعة قطور چندجلدی را  از  برای فيش برداری 
گمشدة يک موضوع كامل شود؛ برای مثال، برای نگارش فصل مطبوعات، مواردی بود كه ناچار می شديم تمام صفحات دورة 10 سالة يک 
نشرية دوران قاجار را ورق بزنيم، يادداشت برداريم و در انتها، با تلفيق يادداشت ها و خالصه كردن آن ها و اتصال به فيش های هم مضمون 
موجود در نرم افزار، به بخشی از واقعيت نزديک شويم. در همان ورق زدن ها بود كه با پديدة كم نظيری در سانسور قبل از انتشار مطبوعات 
مواجه شدم كه تصوير آن را با شمارة 9 در فصل  پنجم آوردم. حاصل اصلی نگارش فصل 234 صفحه ای مذكور كه در مدت آن 9 ماه،گاه 

روزی 10 ساعت كار را به دنبال داشت، ارائة شبه نظرية »روزنام نگاريفارسی« بود.  
به جز ثبت منابعی كه مستقيماً فيش از آنجا استخراج شده بود، الزم بود كه منابع درون متنی نيز آورده شود. در كتاب های جديدتر انگليسی  

ـ شايد به دليل نشر الكترونيک و درنتيجه، عدم ثبات شمارة صفحات  آن هاـ  شمارة صفحه ذكر نشده بود كه در اينجا نيز به همين منوال عمل شد. 
با پايان يافتن هر فصل، از افرادی گرامی تقاضا می شد كه به عنوان »جانشينان خوانندة كتاب« آن فصل را به دقت مطالعه نمايند. حاصل 
كار آنان سبب شد كه توان ارتباطی كتاب افزايش يابد. در اين مورد، بيشترين نقش را همسرم3 و آقای محمدعلی شاكری4 ايفا كردند كه 
تمام فصول  كتاب را با دقتی كم نظير مطالعه نمودند. برخی فصل ها پس از اين مطالعه، در سطحی تخصصی تر به گراميانی5 سپرده و تقاضا 
می شد تا مواردی را كه حس می كنند مبهم است و به بازنويسی يا توضيح بيشتر نياز دارد و يا پانويس توضيحی می طلبد  مشخص كنند. كمک 

پرمسئوليت آنان در ارتقای اين اثر نقش داشت. 
از ميان 21 فصل كتاب كه تمام مراحل فوق را طی كرده بود، كمک سه دوست و همكار گرامی سبب شد كه مطالعة قبل از چاپ سه 
فصل ازجانب آنان، به افزوده ای از ايشان منتهی شود و آن فصل ها ارتقا يابد: جناب آقای دكتر محمدمهدی فرقانی، فصل پنجم )مطبوعات(؛ 
سركار خانم دكتر اعظم راودراد، فصل ششم )سينما( و جناب آقای دكتر احسان شاه قاسمی، فصل هجدهم )تأثير پيام(. درمورد فصل اخير، 
سپاسگزار اجابت دعوت از همكار محترم دانشگاهی، جناب آقای دكتر نعمت اهلل فاضلی برای مطالعة قسمت هايی از فصل نوزدهم هستم كه 

1.  Social Media Marketing for the Future
2.  contrasting

3.  عاليه خانم از همان دورانی كه در دانشكده )دورة ليسانس سال های 1346 تا 1350 دانشكدة علوم ارتباطات اجتماعی( با هم هم كالسی بوديم، يار 
وفاداری بود كه در كارهای پژوهشی نيز مرا بسيار كمک می كرد.  

4.  دستيار ارشد من كه در هر سه مقطع ليسانس، فوق ليسانس و دكتری از بهترين و شاخص ترين دانشجويانم بوده است.
گيتی  خانم  سركار  اميری،  عابديان  فاطمه  خانم  سركار  عابدی،  حميد  آقای  كتابدار،  عليرضا  آقای  سعيدی،  ثابت  شهرزاد  خانم  سركار  به ترتيب،    .5

زمانی زاده و آقای مصطفی اسدزاده.
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مربوط به »نقد ديدگاه های مطالعات فرهنگی دربارة معنی از ديدگاه نظرية منبع معنی« است. 
از كمک ذی قيمت سه عصب شناس برجستة مقيم اياالت متحدة امريكا، خانم پروفسور دكتر جوليا لوبيمووا1، سركار خانم دكتر ماندانا 
زنديان و جناب آقای دكتر جاشوا برونيگ2 كه آنچه را در ويرايش جديد مدل منبع معنی در باب تأثير رسانه ها ارائه شده بود، مورد مطالعه 
قرار دادند و حاصل جلسة يک ساعتة خود را برای اينجانب ارسال كردند و همچنين اقدام مشابه استاد دكتر حسن عشايری از دانشگاه علوم 

پزشكی ايران سپاسگزارم.3 هر دو جمع بندی در جای خود در كتاب آمده است.
در  كه  آنانی  همچنين  و  برده شد  نام  آنان  از  مقدمه،  پانويس های  و  متن  در  كه  گراميانی  تمام  لطف  ز  ا پر  اگر زحمات  بی شک، 

پانويس های فصول نامشان آمده است نبود، اثر حاضر اين گونه به بار نمی نشست.
هنگامی كه نسخة اولية كتاب، تحويل ناشر شد و مراحل داوری را كه سنت سازمان »سمت« است با موفقيت طی كرد، شورای آن 
سازمان تصويب نمود كه سوای انتشار متن كتاب در سه جلد، يک خالصة تک جلدی به عنوان مأخذ اصلی تدريس از آن استخراج شود كه 

اجرای آن را سركار خانم نزهت اكبری فر4 به عهده گرفتند.
خرداد 1399، هنگامی كه نسخة اصلی كتاب، آمادة تبديل شدن به سه جلد قطع وزيری با 2200 صفحه بود، به جلسه ای به رياست آقای 
دكتر محمدرضا سعيدی، معاون نظارت علمی و فنی »سمت«، كه سپاسگزار مديريت شايستة ايشان در چاپ به موقع اثر هستم، دعوت شدم كه 
حاصل آن، اين تصميم مشترک بود كه برای كاهش قيمت كتاب، اثر حاضر به قطع رحلی و نسخة خالصه شدة آن در قطع وزيری منتشر شود.      
با تشكر ويژه ـ به داليل متعدد ـ از جناب آقای دكتر محمد ذبيحی، رئيس محترم سازمان »سمت«، مراتب سپاس خود را از تمام مديران و 
كاركنان آن سازمان كه در انتشار اين اثر مرا ياری كردند و همچنين دو ويرايشگر كتاب آقای محمد عزيزيان كه با دقت و حوصلة فراوان ماه ها همراهم 

بودند و سهم عمده ای از كتاب )فصول6 تا 21( را ويرايش كردند و همچنين آقای سلمان احمدوند كه ويرايشگر فصول 1 تا 5 بودند، ابراز می دارم. 
انسان ها را به كوتاه نويسی و كوتاه خوانی متمايل كرده است، چقدر  ابزارهای ارتباطی جديد  درخاتمه، نمی دانم در روزگاری كه 
احتمال دارد دانشجويان و دانش آموختگان ايرانی حوصله كنند، وقت بگذارند و به مطالعة اين كتاب حجيم روی آورند، اما اگر وقت بگذارند 
و بخوانند، شايد روزگاری اوضاع نابسامان رسانه های ايرانی كه ريشه ای 180 ساله دارد، بسامان شود.                                                                         
مهدیمحسنیانراد
شهريور1399
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