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خالصه کتاب رسانه های نوین :درآمدی انتقادی

مقدمه:
با توجه به سرعت پیشرفت تکنولوژی و ادعاها در مورد این که انقالبی رسیانه ای و تکنولوژییو روی داد
است نیاز به شناخت شیو های جدیدی از مطالعات رسانه ای است تا به تکنولوژی های نیوین پاسیب بدهید در
بیش از یو دهه گذشته کتاب "رسانه های نوین :درآمدی انتقادی" یک از متیو الی

دره هیای مربیو بیه

فضای مجازی در دانشگا های مخت ف دنیا بود است در بسیاری از کشورها و البتیه دانشیگا تایرا در اییرا
هستند که کتاب رسانه های نوین :گاه ناهماهنگ های هم بین آ ها دید م شود و کتاب روی طیف مو
لوها وی یامز اندک جابجا م شود درآمدی انتقادی در آ ها تدریس م شود بیش از  0011مقالیه کتیاب و
سندع م به این کتاب ارجاع داد اند و این آمار نشا م دهد که این کتاب در پژوهش فضای مجیازی تیاریر
زیادی داشته است این کتاب پنج بخش و پنج نویسند دارد؛ همانطور که انتظار می رود مطالعیه ایین کتیاب
نشا م دهد که کتاب حاضر تالش کرد است تولیف منصفانه و جامع از همه رویکردهای مطرح در حیوز
فضای مجازی بدهد ایین تولییف منصیفانه و جیام

ییزی اسیت کیه بیرای ف سیفه پیردازی و مامتیر از آ

سیاست گذاری در فضای مجازی ایران به آ نیاز داریم اگر ه را حل های که بایید بیرای فضیای مجیازی
ایران تایه شوند با هیچ زمینه دیگری در بخش های مخت ف جاا شبیه نیستند ترجمه این کتاب با رویکردی
متعادل انجام شد است یعن اگر ه مترجم تالش کرد است که واژ ها و الطالحات را به معیادل فارسی آ
برگرداند اما با توجه به پیچیدگ مطالب و اهمیت کاربرد واژ گاه اوقات از این رویکرد عقیب نشیین کیرد
است این کتاب :درآمدی انتقادی مقدمه ای جام بر فرهنگ تاریب تکنولوژی ها و نظریه های رسانه های نوین
است و به لورت ویژ برای دانشجویا نوشته شد است جنبه های را در نظر م گیرد که در آ "رسانه های
نوین" واقعاً نوین هستند کتاب که به وسی ه پنج استاد دانشیگا ریرب انگ سیتا نوشیته شید اسیت رویکیرد
مطالعات فرهنگ دارد؛ البته این رویکرد از آ نوع نیست که ریموندوی یامز دردهه های 0691و  0691برای ما
ترسیم کرد و در ایرا هم نسبتا محبوب است ریموند وی یامز که یک از بنیا گذارا مطالعات فرهنگی بیود
معتقد بود که آ

ه ما آ را ارر رسانه م دانیم در واق نتیجه کاربردی است که ما از رسانه داریم و نه یزی

دیگر طریقه استفاد از کتاب برای خوانندگا آ

توضیح داد شد است گسیتر مسیه ه ای کیه در لیفحات

معرف و بررس شد به خودی خود به معنای آ است که مطالب ناآشنای زیادی مطرح خواهند شد تا جیای
که ممکن بود است تالش شد از زبا بیش از حد فن بپرهیزد و هم در درو متن و هم در واژ نامیه انتایای
کتاب توضیحات برای مفاهیم به کار رفته ارائه شد است کتاب فوق توسط پژوهشگا فرهنگ هنر و ارتباطات
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سال  0061در  911لفحه مصور همرا با جدول و نمودار به اپ رسید است و شروع کتاب بیا سیخن ناشیر و
پیشگفتار سعید رضا عام

زندگ نامه نویسندگا و پیشگفتار ویرایش دوم در قالب پنج فصل تایه شد است:

-0رسانه های نوین و تکنولوژی های نوین  -2رسانه های نوین و فرهنگ دیداری -0شبکه هیا کیاربرا و ع یم
اقتصاد- 4رسانه های نوین در زندگ روزمر  -5فرهنگ مجازی :تکنولوژی طبیعت و فرهنگ
دفتر مطالعات و دانش سینمای با توجه به اهمیت این موضوع خالله ای از این کتاب را تایه کرد است
امیدواریم با انتشار دستاوردهای پژوهش بتوانیم در حوز فرهنگ و هنر ایرا و نیز پایگاه برای اندیشمندا و
دلسوزا این عرله ایجاد نماییم
*هدف کتاب :این است که به دانشجویا

ار وب مفاوم برای تفکر در مورد گستر ای از مسائ

مام

بدهد که در خالل دو دهه اندیشه در پسایندهای فرهنگ رسانه ای نوین ایجاد شد اند این کتاب پیش از هر
یز کتاب در مورد پرسش ها اید ها و بحث ها ی مسائل انتقادی است که پیدایش تکنولوژی های رسانه ای
نوین آناا را پدید آورد است در این کتاب استدالل های را در پشتیبان مواض مخت ف خواهید یافت و برخ
از مسائل مورد مناقشه را ارائه کرد که در این حوز نوپدید شای است نویسندگا این کتاب تعاد مشترک به
رویکرد هم ناشت به مطالعات رسانه های نوین دارند هرکدام از ما به لورت فردی معتقدیم که این حوز این
قدر پیچید است که جزء با ترکیب یا هم ناشت کرد دانش ها نم توا آ را تولیف کرد اما به لورت
دقیق تر حوز مورد مناقشه مطالعات رسانه های نوین را “تن یافته”* م نماید.

*تن یافته :این الطالح با اشار به این باور که دانش و تجربه انسان را نم توا از زیست شناس و بد انسان به لحاظ اجتماع موقعیت یافته جدا کیرد معمیوالً بیرای مقاب یه بیا فیرض هیا و
ادعاهای در مطالعه تکنولوژی های نوین به کار م رود که معتقدند اهمیت بد در حال کم شد است برای مثال این عقید وجود دارد که وق ت ما وارد واقعیت مجازی م شویم بد خود را جا
م گذاریم
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رویکرد ما به موضوع:
با توجه به اینکه مطالعات رسانه ای مثل هر حوز پژوهش دیگری با مشکالت دست به گریبا است در
مراحل اولیه مطالعه هر پدید نوی

خود پرسش از این که "مسائل یستند"بخش از حوز پژوهش است؛ در

مورد خود مسائل هم اتفاق نظر وجود ندارد مسه ه دقیقاً یست؟ ه پرسش های ارزش کارکرد دارند؟
ه اید های واقعاً مامند؟ در این کتاب با کنار هم قرار داد گستر ای از لداها و رشته های دانشگاه
تالش شد تا نقشه ای اولیه از این سرزمین و بحث های آ فراهم شود این کتاب از نظریه ها و ار وب های
نه فقط از مطالعات رسانه ها ب که همچنین از باور ما این است که این جامعیت تناا را آراز فام تغییرات
فرهنگ است که گفته م شود رسانه های نوین ایجاد کرد اند با اتخاذ این رویکرد تالش شد است که ما با
تغییرات تکنولوژیو و رسانه ای پیش برویم واز سرعت پیشرفت آ باز نمانیم باید در نظر داشت منتقدان
هستند که به لورت ریر انتقادی الرار دارند که هر یزی تغییر کرد است و یا آناای را فرض کنید که
تکنولوژی های دیجیتال را اموری م دانند که آ را آرما شاری پدید آورد اند و نمونه آ هرگز پیشتر وجود
نداشته است یا این جا هم کسان هستند که به سادگ همه نظرات انتقادی را رد م کنند و الرار دارند که
ابزارهای قدیم نظری در مواجاه با تغییرات گسترد تکنولوژیک ای که روی م دهند ناکارآمد هستند
*بعد تاریخی کتاب:
درگیر نشد با تاریب های تکنولوژی و رسانه های مورد بحث یو اشتبا مام است این طور نیست که یزهای
نو تاریب نداشته باشند ب که تناا کار پژوهش در مورد تاریخشا را دشوارتر م کنند زیرا مس ماً یزهای نو
ممکن است تاریب های نادید گرفته شد را بیرو بکشند تا به این پرسش پاسب بدهند که از کجا آمد اند باید
توجه داشته باشیم که تکنولوژی های رسانه ای "کانه" نیز زمان نو بود اند و برای مردم عصر خودشا

مثل

خود ما اهمیت زیادی داشته اند
*تاکید کتاب بر پرسش های وسیع تر از فرهنگ و تکنولوژی:
تفکر در مورد رابطه رسانه و تکنولوژی موضوع بزرگتر را مطرح م کند و بحث های را در مورد رابطه میا
فرهنگ و تکنولوژی پیش م کشد؛ مسه ه ای که دقیقاً در الطالح مثل " فرهنگ مجازی" هم مطرح
م شود به نظر مام م رسد که روش های برای ارزیاب میزا و شدت آ نوع از تغییرات داشته باشیم که
تکنولوژی های رسانه ای م توانند ایجاد کنند اگر آ طور که به نظر م رسد فرهنگ معالر عمیقاً در
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فرم های در حال تغییر تکنولوژیو ررق شد باشد پرسش مام این است که رسانه های نوین و تکنولوژی
تکنولوزی ها تا ه حد فرهنگ را تعیین م کنند که خود در آ هستند و

های ارتباط نوین و به طور ک

بر عکس باید پرسید که عوامل فرهنگ

تا ه حد استفاد و تجربه ما را از قدرت تکنولوژیو شکل م دهند

بخش  :0رسانه های نوین و تکنولوژی های نوین
در این بخش برخ پرسش های بنییادین در میورد رسیانه هیای نیوین مطیرح می شیود و تمیایزات در میورد
پدید های که تحت عنوا "رسانه های نوین" طبقه بندی م شوند نیز بیا م گردد تا باتر بتوا این حوز
مطالعه را مدیریت کرد برخ ویژگ های ال

را که معرف رسانه های نوین هستند نقشه بندی مورد بحث و

مثال زد شد است و پرسید م شود که "نوبودگ " رسانه های نیوین گونیه بیه شییو هیای مخت یف در
م شود همچنین بحث در مورد رسانه های نوین تاریب و گیونگ اهمییت داد بیه آنایا مفایوم مایم در
مطالعات فرهنگ تکنولوژی رسانه که تخیل تکنولوژیو است معرف شید و شیباهت هیای مییا شییو هیای
دریافت "رسانه های نوین" قب

در سد بیستم و پیشرفت های کنون به بحث گذاشته شد است

بخش  :8رسانه های نوین و فرهنگ دیداری
عکاس

فی م روای

و سینما ت ویزیو و ویدئو؛ هر کدام از این ها در جای خود به عنوا اموری دید

شد اند که ما را به سمت نگاه متفاوت از جاا هدایت م کند با توجه به تغییر سرشت دید به لحاظ
تاریخ

تاریب واقعیت مجازی رسانه های ررق کنند وسینمای دیجیتال رهگیری شد است همچنین بحث

در مورد واقعیت مجازی پسایندهای فرهنگ فصل مشتر

تاریخ

تکنولوژی های همانند ساز که از دهه 0691

به این سو در ع وم کامپیوتری توسعه یافتند و سنت های بسیار ریشه دار بازنمای دیداری ررب را مورد توجه
قرار داد است و مفاهیم بازنمای و همانند سازی به بحث گذاشته شد اند مسائل ال
عکاس

و فی م و سینما واق گرای

و سرشت بازنمای

جای خود را به کرداری دیگر یعن

برای نظریه های
همانند سازی

م دهد این مسائل را در زمینه انیمیشن کامپیوترساز ج و های ویژ و سینمای دیجیتال بررس م کند
بخش  :5شبکه ها ،کاربران و علم اقتصاد
آنچه امروز به نام اینترنت و به لورت خاص به نام شبکه م شناسیم تولید عوامل متعددی است به سخن دیگر
اینترنت به عنوا نتیجه عوامل حوادث عالیق تصادفات و تنش های بسیاری پا به هست نااد بنابراین باید
توسعه کنون آ را به عنوا محصول آ تنش ها دید؛ تنش های که در میا عوامل اقتصادی و تنظیم و
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کردارهای ارتباط دید م شوند دراین بخش بررس شد است همچنین با استفاد از ابزار اقتصاد سیاس
توسعه اینترنت به عنوا ارتباطات را مرور م کندکه طور توسعه رسانه های نوین تعام

تحت تاریر ورود

مناف تجاری به میدا قرار گرفته است به همین دلیل هدف آ نشا داد این است که قدر به فام رابطه
میا خالقیت انسان

قاب یت تکنولوژیو و امکا های ارائه شد به وسی ه بازارها نیاز است این بخش به لورت

انتقادی هم ذات پنداری میا او جاان شد را با تاکید بر واقعیت یو" شکاف دیجیتال" به عنوا روش برای
به الش کشید وجه تسمیه" وب گسترد " برای وب جاا گستر تح یل م کند استدالل نویسندگا این
است که نظریه اقتصادی " دم دراز  "Long Tailبه مثابه مدل نو و مام برای فام رسانه های شبکه ای پدید آمد
است که امکا های جدیدی برای کاربرا

وهم برای تولیدکنندگا ایجاد م کندکه به کردارهای جدید کسب

و کار در بازاریاب واقعیت مجازی مدیریت جماعت و تب یغات وب م انجامد خوانند با این پس زمینه آشنا
شد و م تواند خالله ای از سنت های ال

در مطالعه ارتباطات کامپیوتر را مطالعه کند و با نوع سرمایه

گذاری های شخص که اینترنت به ما م دهد آشنا شود این سرمایه گذاری ها را اکنو بیشتر با عنوا
" محتوای کاربرساز" م

فرم های

شناسند و این بخش برخ

که این انفجار تولیدات رسانه ای به خود

م گیرد مثل یوتیوب را بررس نمود است لحبت از حقوق مالکیت فکری تعیین کنند و تعیین شوند از
جم ه مواردی است که مطرح شد است ویژگ بنیادین اقتصاد سرمایه داری شیو ای است که این اقتصاد از
سیستم های مالکیت به خصوص مالکیت کاالها استفاد م کند حق مالکیت همه طرف ها را م زم به پذیرش
این م کند که حق " عقل س یم" است و هر جا الزم باشد دادگا از این حق حمایت م کند برای مثال
پخش کنندگا ت ویزیون م توانند مطالب خود را بدو تره از کپ کرد و پخش دوبار در مقیاه تجاری
به گستردگ هر ه بیشتر پخش کنند اگر ه کپ کاری خانگ همه روز روی م دهد و به لورت لریح
نقض قانو است اما پیگرد آ برای بیشتر مردم ناپذیرفتن است از دیگر رسانه های نوین موسیق است
که نم توا از آ نام برد و به روش های مصرف آ فکر نکرد
بخش  :4رسانه های نوین در زندگی روزمره
بررس کاربرد روزمر و بازی با رسانه های نوین مردم پسند به سرعت آشکار م شود که این تکنولوژی های
نوین نشانه ای از پایا زندگ و روابط روزمر نیستند؛ این طور نیست که "جاا واقع " را رها کرد و به سمت
فضای پر پیچ و خم یو فضای مجازی رفته باشیم ارر انقالب تکنولوژی رسانه های نوین ار ب نوع تغییر
شکل در زندگ روزمر و ساختارها و روابط را پیش فرض م گیرند که بر این تغییر استوار است :هویت
فردی؛ مصرف؛ پویای و سیاست تولید و جنسیت در خانواد ها شکل های خانوادگ دیگر؛ پیوندها میا امر
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جاان و امر بوم

در این بخش به مطالعه سرگرم های نوین مردم پسند و رسانه های ارتباط در زندگ

روزمر پرداخته است و بررس

م

کند که گونه م

توا در مورد فصل مشتر

میا تکنولوژی ها و

شبکه های رسانه های نوین با فضاها و روابط خانه نظریه پردازی کرد همچنین تالش م کند تا نشا دهد که
گونه "نوبودگ "رسانه های نوین را م توا در مواجاه آ ها با زما و فضای دیرپا تر خانه و خانواد فامید
در این بخش به موضوع بازی به عنوا پدید ای فرهنگ که کمتر بررس شد م پردازد کنار بازی های
ویدیوی و ت فن های موبایل فرهنگ روزمر را برای کودکا و بزرگساال تغییر داد اند فرهنگ گرایا معتقدند
روابط و محیط های روزمر سرشت رسانه های نوین را تشکیل داد اند همچنین برخ

شیو های مام

جایگزین برای تفکر در مورد بازی تجربه زندگ روزمر و بد به عنوا روش های مام فن فرهنگ برگرفته
از حوز جدید مطالعات رسانه ها ی نوین از جم ه ع م و تکنولوژی مطالعات بازی و مطالعات فرهنگ مجازی را
اجرا م کند
بخش  :3فرهنگ مجازی :تکنولوژی ،طبیعت و فرهنگ
برای این که نقش سایبرنتیو شناسا در ایجاد فام از روابط انسا  -ماشین را در
اساس در این تولیف از فرایند کنترل و ارتبا توجه کنیم -0 :بازخورد مثبت و منف

کنیم باید به سه الل
 -2محدودیت کنش

تولید م کند نه گزینه  -0اطالعات با پارازیت رابطه معکوه دارد
این بخشدر کل مطالب بخش های دیگر کتاب را استدالل م

کند از یو سو مامترین مشکل برای هر

مطالعه ای از تکنولوژی این است که گونه نقش را بفامیم که به وسی ه فرم کامالً فیزیک یو تکنولوژی در
شکل داد

به تاریب و فرهنگ ایفا م

شود از سوی دیگر گونه آ

فرهنگ تجربه م

شود برخ

استدالل های قدیم معتقد هستند رابطه میا تکنولوژی و فرهنگ تنگا تنگ تر از آ است که تصور م شود
برای نشا این امر سه دور در تاریب تکنولوژی در نظر گرفته شد  :مکانیک

بخار و سایبرنتیک ؛ و در مورد

تاریر عمیق و ساختار بخش هر کدام از این تکنولوژی بحث شد است در ناایت بخش پنج با توجه به مطالب و
استدالل های که در تمام طول کتاب ارائه شد کار خود را با دفاع از نوع واق گرای الزم برای فام تکنولوژی
در فرهنگ بر محور مفاوم ع یت به پایا م رساند

8

سازمان امور سینمایی و سمعی بصری
معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی

نشانی :تهران – میدان بهارستان  -وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
ساختمان سازمان امور سینمایی و سمعی بصری
تلفن92399983 :
تلفن:

4
9

.

11

