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  23/01/93  دريافت: تاريخ
  17/02/93  تاريخ پذيرش:

  اجتماعي؛  هاي شبكه
  چالش در تعريف افكار عمومي

  نوشتة
  ∗مجيد رضاييان

  
  چكيده

و با سويگي  يكدادن يك پديده كه تا پيش از اينترنت در قالب  هاي اجتماعي براي عموميتبرانگيختگي گروه
ستون اصلي شكل دادن افكار عمـومي بودنـد بـا     ها رسانهو  گرفتشده صورت مي سازماندهي از پيش تعيين

تغييراتي حاصل شد و كاربرد تعريف  )Public Opinion( “افكار عمومي”هاي اجتماعي در تعريف آمدن شبكه
  قبلي از ميان رفت.

مدن تري در مقايسه با امروز دارد. با آ ها از قضا تعريف روشنرسانه سويگي  يكعمومي در دوران افكار
ـ  ةمثاب به ــ لوهان، رسيدن به يك تعريف تازه از افكار عمومي اي مك جهان شيشه ك پديـده و امـروز يـك    ي

، دوسويگي و چندسويگي محور چـالش ايـن   سويگي يكهاي خاص خود را دارد. تفاوت  دشواري ــ فرايند
  يافت. هاي تازه براي اين تعريف دست توان به چارچوب تعريف است كه با عبور از آن مي

عمومي از زمان پيدايش تاكنون، تأثيرات وب يـك   شود با مروري بر تعاريف افكار در اين مقاله سعي مي
از روند اين تعريف در  اندازي  چشم، بر تغييرات اين تعاريف بررسي و 2عنوان وب  هاي اجتماعي به و شبكه
  ترسيم شود. 3وب  خصوص بهوب و  هاي  پيشرفت

  .، دوسويگي، چندسويگي، برانگيختگي و گشودگيسويگي  يكاجتماعي، هاي  شبكهمي، افكار عمو كليدواژه:

  بيان مسئله
مـدتي اسـت كـه موضـوع بحـث علـم ارتباطـات و         )attention(برانگيختگي يا جلـب توجـه   

افكار عمـومي ارزيـابي، روش و نظـر گروهـي     «ي ارتباط جمعي است. اگر بپذيريم كه ها رسانه
كه همگان به آن توجه دارند و در لحظـه معينـي بـين اقشـار مختلفـي از      اي  اجتماعي در مسئله
ـ  ) بـه 1373(مهرآرا، » پذيرند يابد و عامه مردم آن را مي جامعه عموميت مي تعريفـي جـامع    ةمثاب

يافتن  هاي اجتماعي و عموميت شود، نيك بايد تصريح كنيم كه سه عنصر توجه، گروه قلمداد مي
  آيند. شمار مي تعريف بهاصلي اين  ةيك پديده شاكل

____________________________ 
    majidr200@gmail.comر رسانه  گ نگاري و پژوهش دكتري روزنامه ∗
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اسـت؟ آيـا    در اين ميان برانگيختگي يا جلب توجه پيش و پس از اينترنت چه تفـاوتي كـرده  
است؟ اگـر پاسـخ مثبـت     اين تعريف را تحت تأثير قرار داده 2عنوان وب  اجتماعي بههاي  شبكه

  ه كرد؟ توان از افكار عمومي ارائ اي مياست ابعاد اين تغيير چيست و چه تعريف تازه
دادن يك پديده كه تا پـيش از   هاي اجتماعي براي عموميت به ديگر سخن، برانگيختگي گروه

هـا   رسـانه گرفـت و  شده صورت مي و با سازماندهي از پيش تعيين سويگي يكاينترنت در قالب 
اجتمـاعي چـه تغييراتـي حاصـل      هاي شبكهدادن افكار عمومي بودند با آمدن  ستون اصلي شكل

هايي است كه چالشي جـدي   ها پرسش كه كاربرد تعريف قبلي از ميان رفته باشد. اين است شده
انـد، در برابـر    اجتمـاعي بـر ايـن تعريـف نهـاده     هاي  شبكهدر تعريف افكار عمومي و نقشي كه 

هـا   ترديـد پاسـخ بـه ايـن پرسـش      اسـت. بـي   ارتباطات و رسانه، رخ نموده ةعرص گران پژوهش
اجتماعي با تعارف نوشونده افكار عمـومي تبيـين خواهـد     هاي شبكهبطه اي از را انداز تازه چشم

  گشايد.  كرد و نگاهي تازه در برابر ما مي

  مفاهيم افكار عمومي
مـيالدي   1744روسوي فرانسوي در سـال   ژاك بار ژان نخستين را “عموم”با  “افكار”تركيب واژه 

 “وجـدان عمـومي  ”، )Public Will( “عمـومي  ةاراد”مطرح كرد. روسو افكار عمـومي را معـادل   
)Public Conscience(  خواست عمومي”و“ )Public Demand( دانست.  مي  

در ذات اين  .)28: 1383گشت (پرايس،  ها بازمي اي بود كه به باورها و برداشت افكار، واژه
شد كه مظهـر حضـور    اي تلقي مي واژه )Public( است و عموم/ همگان واژه، نوعي نگرش نهفته

شـود، آن   وقتي درب يك مكان بـه روي همگـان گشـوده مـي    «جمعي است. به تعبير هابرماس، 
بنابراين به تعبير هابرماس در ذات اين واژه گشودگي معنـا دارد.  » شود. مكان همگاني قلمداد مي

  )30 :همان(
در معناي ذاتي معـادل تركيـب    “عمومي يا همگاني”با  “افكار”با اين توصيف تركيب واژگان 

 ةهاي تاريخي فلسف است. از اينجاست كه افكار عمومي در ريشه “گشودگي”و  “نگرش”واژگان 
نمايـد. افالطـون معتقـد بـود حاكمـان،       آتن در تركيب دو ديدگاه افالطون و ارسطو متفاوت مي

حاكمان پـس از حاكميـت    ةمظهر اراده مردم يا عموم هستند، اما ارسطو بر اين باور بود كه اراد
مردم كه ناشي از افكـار   ةشود و لذا همواره نهاد قدرت به نهاد اراد اراده مردمان جدا نمي نيز، از

  )30: همانعمومي است، وابسته است. (
افكار عمومي، ركـن ششـم قـدرت    «شايد به همين دليل، موريس دوورژه حق داشت بگويد: 

در اسـت تـا مسـتبدترين    ملي است و از آن به قدرت غالباً گمنام سياسي ياد كرد؛ قدرتي كه قـا 
ها را ولو در ظاهر به احترام در برابر خويش وادارد. امـروزه نيـز حكـومتي را در دنيـا      حكومت

دنبـال كسـب مشـروعيت از افكـار      نياز از افكار عمومي بدانـد و بـه   سراغ نداريم كه خود را بي
  )1386(دوورژه، » عمومي نباشد.



 

 

81 

كه
شب

 
مي

مو
ر ع

فكا
ف ا

عري
ر ت
ش د

چال
ي؛ 

ماع
اجت

ي 
ها

  

پيش از  ــبار معناي امروزي زماني كه نخستينبه  )Public opinion(اصطالح افكار عمومي 
ژاك نكه وزير دارايي لويي شانزدهم مطرح كرد، دليل آن به علت بازگو كـردن  ـ ـ انقالب فرانسه

بـه تعبيـر ژوديـت     .)31: 1383كار رفت (پرايس،  گذاران از بورس پاريس به رويگرداني سرمايه
ارتش، بـراي شـهر، بـراي     محافظ و بي و بي گنج الزار افكار عمومي قدرت ناپيدايي است كه بي

كند، انگار كه بر تخت نشسـته باشـد، جـايزه     دربار و حتي براي قصر پادشاهان، قانون وضع مي
  )1380دهد. (الزار،  ها را افزايش يا كاهش مي ها و آوازه گذارد و شهرت دهد، تاج بر سر مي مي

  تيهاي سنّ افكار عمومي و تعريف
الملل به تعريفي مشخص و  علم ارتباطات، علوم سياسي و روابط بين گران پژوهشگرچه تاكنون 

دهد كه افكار عمـومي در تعريـف    ها نشان مي اند؛ اما بررسي واحد از افكار عمومي دست نيافته
جنگ مهم  اول و دوم و پـس از آن تـا پـيش از    تا دو تي و پس از انقالب كبير فرانسه سنّ ةدور

  است: از تعريف را پشت سر گذاشته بروز اينترنت، سه دوره
 از تعريف فلسفي تا تعريف سياسي . 1
 از تعريف سياسي تا تعريف اجتماعي . 2
 اي از تعريف اجتماعي تا تعريف رسانه. 3

گيـري   شـكل  ةاي قلمداد شده كه دربـار  پيچيده ةاين سه دوران، افكار عمومي پديد ةدر هم
الملـل و   م ارتباطـات، علـوم سياسـي و روابـط بـين     آن، نظرات مختلفي از سوي دانشمندان علو

گيري افكـار عمـومي و    شكل ةها دربار است. فارغ از تفاوت نگاه روانشناسان اجتماعي ارائه شده
برد: تاريخ تحليلي علوم اجتمـاعي بـه     توان پي ظريف مي ةجا مانده از آن، به يك نكت تعاريف به

، قـدرت  )Environment(هاي محـيط   لفهؤمتأثر از م آموزد كه افكار عمومي در هر دوران، ما مي
)Power(  و مردم)People(اسـت. امـا در    اي رسيده ، دچار تغيير شده و ناخواسته به تعريف تازه

بـراي   “افكـار عمـومي  ”تـوان يافـت و آن اينكـه     اين سه دوران، يك وجه مشـترك را مـي   ةهم
نيازمند سازماندهي  )Popular belief( “مهباور عا”و رسيدن به يك  )Excitation( “برانگيختگي”

يافتن يـك بـاور    فرهنگي است كه قادر باشد هدف عموميت ـ سياسي و يا اجتماعي ةو يك اراد
تغيير و تحوالت  ةاز آغاز انقالب كبير فرانسه تا پيش از اينترنت، رسانه با هم» را بر دوش كشد.

شـدن ايـن تعريـف، نقشـي يگانـه ايفـا        وليت و نهادينـه ئولوژي، در ايفـاي ايـن مسـ   نهمپاي تك
هـا   رسـانه كه از طريق  “افكار عامه”با  )Multitude( “انبوه خلق” ةاست، زيرا در تفاوت واژ كرده

انبوه خلق،  ةاست، اين تفاوت فاحش وجود دارد كه در واژ به يك باور و نگرش همگاني منتهي شده
  اي هستيم.  دومي شاهد چنين خصيصه يافته وجود ندارد، اما در وحدت نگرش و باور عموميت

ي ارتباط جمعي خواهيم بود، زيرا در تعريف دوران ها رسانهترديد اين مزيت نسبي را مديون  بي
از  )Philosophical definition( “هاي فلسـفي  تعريف”اول از افالطون و ارسطو تا ماكياولي، شاهد 

سـت. در دوران دوم از ماكيـاولي تـا    ا افكار عمومي هستيم كه به تعاريف سياسـي منتهـي شـده   
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 “رنـگ اجتمـاعي  ”رسـيم كـه    روسو در انقالب كبير فرانسه به تعاريف افكار عمومي مي ژاك ژان
)Social paint( ي ارتباط ها رسانهگيري نقش  گيرند.  و در دوران سوم كه اوج خود مي اي به ويژه

ست، شاهد تعاريفي هستيم كه ا هاي جهاني اول و دوم پشت سر نهاده شده جمعي است و جنگ
  ) تأكيد دارد.Role of the Media( “ها رسانهنقش ”بيشتر به 

در يكي از آثارش ، دانشمند نامدار معاصر آلماني ،به اين ترتيب افرادي مانند يورگن هابرماس
گيـري افكـار عمـومي انسـان غالبـاً،       در شـكل «نويسد:  با عنوان انتقال ساختاري بخش عمومي مي

فناوري دارد و نتايج موقتي  ةه و ناظر مباحث تكراري است كه ريشه در بديهيات ساخته شدشنوند
ست. نتيجـه ايـن   ها رسانهدوام آن، بمباران مداوم افكار توسط توليدكنندگان از طريق تبليغات  و بي

  )66 :1387زاده،  (حائري» كنندگان است. تبليغات، به اسارت درآوردن مصرف
دارد. هال بازنمايي ايدئولوژي  با نامرا استوارت هال انگليسي در كتابش  همين نگاه انتقادي

خودي و دنيا دارنـد.   ةنقش مهمي در آفرينش و تقويت تصور ما از جامعها  رسانه«معتقد است: 
  » سازند. مند به وضع كنوني سياسي و اقتصادي مي مردم را موافق و عالقهها  رسانه

كنـد؛   مواره ادعا دارد مستقل از منافع دولتي و تجاري عمل مياي ه نظام رسانه«از ديد هال 
  )1386زاده،  (مهدي» اما اين ادعا نادرست است.

با همه وجوه تمـايزي كـه    ــ هاي پيش از تولد اينترنت از افكار عمومي بنابراين در تعريف
نقشي  “ندگان آنده رسانه و سازمان”توان رسيد كه  به اين نتيجه مي  ــ هر يك از يكديگر دارند

هـا از مخاطبـان و    اند؛ تـا جـايي كـه حتـي نظرسـنجي      جدي در تعريف افكار عمومي ايفا كرده
ارتباطات بـه نـوعي مطالعـه     ةشده علمي در عرص هاي شناخته گيري آن با روش سنجش و اندازه

  ي جمعي بر مخاطبان است.ها رسانهتأثيرات 
 هاي نوافكار عمومي و روند تغيير ةدهند عوامل تشكيل

هـاي متفـاوتي پيـدا كـرد و در      افكار عمومي در روند تاريخ علوم اجتماعي و ارتباطات، تعريف
شود  افكار عمومي كه سبب مي ةدهند تر شد، اما نيك بايد بدانيم عوامل تشكيل عين حال متكامل

دهـد كـه    در هر مقطعي تعريفي نو و تازه عرضه شود چيست؟ شناخت ايـن عوامـل نشـان مـي    
اسـت. بـراين    هايي برخوردار بـوده  مينه ز ات ايجاد شده در تعريف افكار عمومي از چه پستغيير

عمومي و آينه تغييرات اين تعريف در گذر  تعريف افكار ةدهند زير تشكيل ةگان اساس عوامل سه
  آيد: شمار مي تاريخ به

 قدرت. 1
 ها نهاد. 2
 ها  رسانه. 3

انگليسي، تعريف متفاوتي پيدا كرد. مورگنتا در  دان قدرت از نظر مورگنتا فيلسوف و حقوق
. او )Influence( “نفـوذ ”اين تعريف به جوهر قدرت توجه كرد. اين جـوهر چيـزي نبـود جـز     

ترديـد ايـن تعريـف     بـي  .)1382معتقد بود كه سياست يعني قدرت و قدرت يعني نفوذ (مقتدر، 
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ـ    ... كس،، ارتباطي، برعتوان از نگاه ارتباطاتي مينيز پلكاني را   ةمورد واكـاوي قـرار داد. از زاوي
شود با قدرت و قدرت همخوان با سياست قلمداد خواهد شد. به ديگـر   اين نگاه، نفوذ برابر مي

تر، دستش در سياست  تر، و هر كس قدرتش افزون سخن هر كس نفوذش بيشتر، قدرتش افزون
  باالتر است. 

قدرت است و البتـه ايـن نفـوذ، حتـي در     ، گوهر و جوهر “نفوذ”مورگنتا به ما آموخت كه 
ـ    تسـليحاتي قـوا خالصـه     ةدوران جنگ سرد، به تعبير افرادي چون فرد هاليـدي، تنهـا در موازن

اي از قـدرت   ميالدي، نفوذ در افكار عمومي، جوهر و پايـه  70و  60هاي  شد، بلكه در دهه نمي
  )1364ملي شناخته شد. (هاليدي، 

شناسان سياسـي كـه دسـتي در ارتباطـات نيـز       از ديدگاه جامعهدر اين ميان، نهادها و مردم 
نـام   مـوريس دوورژه اسـتاد صـاحب   اي يافـت.   دارند؛ در تعريف افكار عمومي جايگاه برجسته

و .» اسـت افكارعمومي قدرت غالباً گمنام سياسـي  « :شناس معتقد است دانشگاه سوربن و جامعه
ه استوار است و ششمين ركن قـدرت ملـي كـه    جاي پنج پايه بر شش پاي اركان قدرت ملي، به«

 )1343(سووي، » د.شو ميشناخته  آيد، افكار عمومي چشم نمي چندان در ظاهر به
دوورژه معتقـد اسـت كـه    محور باشد، نهادگراسـت. زيـرا    اين ديدگاه بيش از آنكه سياست

دسـت   هي كه براي بطبقات ها و گروه سو ميان افراد، پيكار سياسي در دو زمينه جريان دارد: از يك
كنند، و از سوي ديگر ميـان قـدرتي كـه     كردن يا زير نفوذگرفتن قدرت مبارزه مي تقسيم آوردن،

در اجتماعات بـزرگ، بـر ايـن     ... ورزند راند و شهرونداني كه در برابر آن مقاومت مي فرمان مي
رقابت ميان  د:ان هايي كه در درون جامعه كل تشكيل شده ض ميان گروهرتعا هاي فردي، تعارض
شـود.   مـي  افزوده نژادي و مسلكي، هاي طبقاتي، همچنين مبارزه ها و ملت ها، شهرستان ها، بخش

فرمانروايـان را در برابـر فرمـانبران و اعضـاي      شكل ديگر پيكار، شهروندان را در برابر قـدرت، 
بـارزه ميـان   ايـن م  دارد. مسـلماً  امـي اجتماعي را در برابر دستگاه قهـر اجتمـاعي بـه مخالفـت و    

سو و قدرت از سوي ديگر نيست، بلكه بين برخي از شهروندان است كه زمام  شهروندان از يك
 كنند. قدرت، هميشه بـه سـود گـروه،    دست دارند و برخي ديگر كه آن را تحمل مي قدرت را به

وطبقـات   ها ها، طايفه گروه ةوسيل گونه قدرت به پيكار با اين شود و اي اعمال مي طايفه و يا طبقه
  )1386(دوورژه، » .گردد رهبري مي خواهند جاي پيشينيان را بگيرند، ديگري كه مي

و  “مقبوليـت ”اي كه موريس دوورژه از نهـادگرايي و كشـمكش شـهروندان در قالـب      آيينه
آن است  ةدهند دهد، نشان بر سر كسب قدرت در مقابل ما قرار مي “پيكار مدني”و  “مشروعيت”

مـردان خالصـه    گـران سياسـي و دولـت    نها در رأس هرم يعني بر پايـه كـنش  كه افكار عمومي ت
بـر سـر كسـب     “تالش نهادگرايانه”هاي شهروندي و  شود، بلكه پيكارهاي مدني، كشمكش نمي

  كند. هاي ديگر نفوذ، افكار عمومي و يا ركن گمنام قدرت ملي را ثابت مي قدرت يكي از پايه
همواره دستي در  ــ ويژه در قرن نوزدهم و بيستم به ــي خود اما در روند تاريخ تكوينها  رسانه

هـاي   مندان و دستي در مطالبات عامه، يعنـي كشـمكش   گران سياسي و قدرت نشرأس هرم، يعني كُ
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تم سـ كـه در قـرن بي   ــ  ها رسانهاند. پر بيراه نيست اگر بگوييم  داشته ــ شهروندان و پيكارهاي مدني
تري از هـر دو   نقش پررنگ  ــ بر آن نهادند “ي ارتباط جمعيها رسانه”ژه پردازان ارتباطات، وا نظريه
  اند. عمومي داشته گيري تعريف افكار در شكل ــ نهاد قدرت و نهاد شهرونديـ ـنهاد 

بـه   “مطالبات افكار عمـومي ” ةدهند انتقالها  رسانهترين نكته اين است كه روزي  اما ظريف
يعنـي، شـهروندان و    “پايين هـرم ”، به “هاي رأس هرم قدرت هديدگا ةكنند تبيين”و  “رأس هرم”

انـد؟ تفـاوت ايـن كـاركرد از      اند؛ امروزه با آمدن اينترنت چه كاركردي پيدا كـرده  مخاطبان بوده
عنـوان يـك عامـل تأثيرگـذار در      به دوران وب چه تأثيري بر نقش رسانه بـه  سويگي يكدوران 

  است؟  تعريف افكار عمومي ايفا كرده
  ها در تعريف افكار عمومي  سويه و دو سويگي: بروز اولين چالش يك

  تري در مقايسه با امروز دارد.  از قضا تعريف روشن ها  رسانه سويگي  يكافكار عمومي در دوران 
ـ  بـه  ـــ  لوهان، رسيدن به يك تعريف تازه از افكار عمومي اي مك با آمدن جهان شيشه  ةمثاب

و  سـويگي   يـك هـاي خـاص خـود را دارد. تفـاوت      دشـواري ـ ـيك پديده و امروز يك فرايند
هاي تازه بـراي   توان به چارچوب دوسويگي محور چالش اين تعريف است كه با عبور از آن مي

  اين تعريف دست يافت. 
اي و تولد اينترنـت   جهان شيشه ةلوهان دربار بيني مارشال مك قدري به عقب برگرديم: پيش

   )McLuhan, 1994 (متني.  زماني و در هم مكاني، در هم هم با سه خصيصه همراه بود: در
فـارغ از   ـــ  رد كه مخاطبان در آن واحد و در هر مكانيك اين سه خصيصه به ما گوشزد مي

الين مبادله كنند و  ها را آن ها و پيام توانند با هم ارتباط برقرار كنند، متن مي ــ مرزهاي جغرافيايي
متن، صـوت و تصـوير را    ةگيرد كه ضمن ارتباط دوسوي صورت مي اي اين همه از طريق رسانه

  جا در خود جمع كند. يك
لوهان بر تعريف افكار عمومي بسيار گسترده بود. اين تعريف  اي مك تأثير تولد جهان شيشه

  ايجاد شود.  “اي افكار عمومي دوورژه”سبب شد كه يك چالش بزرگ در تعريف اصطالحاً 
لوهان نه تنها بر ديوار افكار عمومي ترك انداخت، بلكـه شـكافي    مك ماند كه مانند اين مي

تواننـد ادعـا كننـد     اي مي ي حرفهها رسانهتوان ادعا كرد  سختي مي آنچنان بزرگ ايجاد كرد كه به
خواهند بسيج كنند و يـا   چونان گذشته قادر خواهند بود، افكار عمومي را به سمت هدفي كه مي

سياسي قادر باشند مانند گذشته سياست را به موازات پنهان كـاري بـه    گران نشمندان و كُ قدرت
پيش ببرند. چنانچه بيداري در كشورهاي عربي از يك حادثه در تـونس و انعكـاس انفجـارآميز    

  ي رسمي.ها رسانهآن آغاز شد، نه از طريق  بوكي فيس

  لوهان: كدام رسانه، كدام افكار عمومي؟ نقد تئوري مك
اي در برابـر قـدرت دوسـويگي     ي رسمي و حرفـه ها رسانهكنيم كه  خوبي مشاهده مي بنابراين به

يكـي ديگـر از ايـن     )Wikileaks(ترين مقاومتي كنند. ويكي لـيكس   توانند كوچك اينترنت نمي
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داري مسـلط،   اي جهان در كنار قدرت امپرياليستي سـرمايه  ور رسانهتمصاديق است كه تمام امپرا
آن را از دست داد. البته از اين مصاديق در كشورهاي مشرق زمين نيز كم تاب مقاومت در برابر 

لوهـان يـا دهكـده     اي مـك  است. بنابراين يك واقعيت يعني وب، اينترنت و جهان شيشـه  رخ نداده
حال در معادالت تعريـف شـده    جهاني تافلر، جملگي از يك قدرت نوظهور خبر دادند كه در عين

شناسي تاكنون تعريف نشده بود. اين قدرت نوظهوري  ت و جامعهقدرت در سه علم حقوق، سياس
هاي آمدنش را شنيدند و بـه   صداي قدم نگاري  روزنامهبود كه تنها انديشمندان ارتباطات، رسانه و 

بودنـد ايـن    “تيزبـاور ”هـا كـه    بودند، از قافله عقب ماندند و آن “ديرباور”ها كه  دنيا خبر دادند، آن
  اند كه اين قافله، توقفي بر آن متصور نيست. ي دريافتند و نيك دريافتهدرست واقعيت را به

همـان   رسـانه ”لوهان نيز، با تئوري بزرگ او يعني  بيني مك به همين دليل بايد بدانيم ديگر پيش
  داد.  سر “رسانه، همان پيام است”توان سخن  است و ديگر نمي رفته به كنجي خزيده ، رفته“پيام است

شـود، فصـلي ديگـر از     لوهان شـناخته مـي   ضاي مجازي كه با نام مارشال مكاينك همان ف
رسـانه  ”كند تا جايي كـه تئـوري    لوهان را متفاوت مي ارتباطات را رقم خواهد زد و تئوري مك

لوهان بر اين باور بود كه وسـيله ارتبـاطي از دو    چهره عوض خواهد كرد. مك “همان پيام است
  پيام و تأثير پيام.  .2 و ود وسيله و تأثيرات آنخ .1 :قسمت تشكيل يافته است
و بـراي   انـد  كـرده لوهان، فقط به تأثير پيام توجـه   پردازان مخالف مك اكثر محققان و نظريه

 “پيـام ”را بيشـتر از   “تأثير وسيله ارتبـاطي ”لوهان  اند، اما مك تأثير وسيله، هيچ ارزشي قائل نشده
)Message( دهـد. ايـن    پيام است. اين وسيله است كه ما را تغيير مـي  وسيله«گويد:  دانسته و مي

 ة) اين به آن معنا اسـت كـه وسـيل   10: 1352 ،(رشيدپور» كند. وسيله است كه بر ما حكومت مي
ارتباطي بدون درنظر گرفتن پيام آن، بر جامعه و بر افكار يكايك مردم اثـر خواهـد داشـت. وي    

درسـتي   سسات علمـي را بـه  ؤوز هم اقبال عمومي مشده و شايد هن آنچه فراموش مي«گويد:  مي
حاضر است كه صرف نظر از پيام و يـا   ةارتباطي عصر و دور ةخود جلب نكرده و تأثير وسيل به

تر از آن رواني فرد فـرد مـردمِ    اي در خصوصيات اجتماعي و مهم محتواي خود، هر يك به گونه
  )14: 1352 ،(رشيدپور» اند. اي برجاي گذاشته اين قرن، اثرات قابل مالحظه

توان گفت، هنـوز   اجتماعي آيا ميهاي  شبكهاين تئوري را نيز شكست. االن با بروز  2وب 
  » رسانه، همان مخاطب است؟«يا بايد بگوييم » رسانه، همان پيام است؟«

  (نقد كاستلز)اي  افكار عمومي در جهان شيشه گري هدايتشكستن 
در سـال   بوك فيس راه اندازي شد. 2002در سال  feriendsterاجتماعي مدرن با نام  ةاولين شبك

مند در هاروارد پا به ميدان نهـاد و بعـدها بـا سـرعت      اجتماعي قدرت ةعنوان يك شبك به 2004
از آن نيز فراتر رفت  2006چشمگيري به مدارس، مراكز آموزشي و تجاري نفوذ كرد و در سال 

 ةتـرين شـبك   عنـوان بـزرگ   رح شد تا به امروز كه بهاجتماعيِ همگاني، مط ةعنوان يك شبك و به
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اي دنيا، براساس آمار سايت ه گاه بندي برترين وب شود. امروزه در رده اجتماعيِ دنيا، شناخته مي
  )1390زاده،  دوم قرار دارد. (كبريايي ةبوك در رد الكسا، فيس

دهنـد و   شـكيل مـي  اجتماعي، ريخت اجتماعي جوامـع مـا را ت   هاي شبكه« :كاستلز معتقد است
اي، تغييرات چشمگيري در عمليات و نتايج فرايندهاي توليد، تجربه، قـدرت و   گسترش منطق شبكه

اجتماعي ساختارهايي باز هستند كه  هاي  شبكه«كاستلز بر اين باور است كه » كنند. فرهنگ ايجاد مي
اخص جديدي را در درون توانند بدون هيچ نوع محدوديتي، گسترش يابند و افزون بر آن نقاط ش مي

خود، پذيرا شوند تا زماني كه اين نقاط، توانايي ارتباط در شبكه را داشته باشند، يا به عبارتي مادام كه 
كنند؛ بر ريخت  استفاده مي ــ ها يا اهداف كاركردي ها، ارزش در زمينه ــ از كدهاي ارتباطي مشترك

  )543ـ45، 1380استلز، (ك» اي دارند. اجتماعي جديد جوامع تأثير يگانه
دهنـد؟ واقعيـت آن اسـت كـه تئـوري       اي را در برابـر مـا قـرار مـي     اين دو نگاه چه آموزه

 “اي جهـان شـبكه  ”يا  2يا به ديگر سخن بر وب  “اي افكار عمومي در جهان شيشه گري هدايت”
)Network World(20و  19هـاي   شـود. در قـرن   خـورده محسـوب مـي    ، يك تئوري شكست ،

افكار عمومي تا آنجـا پـيش رفـت كـه در وزارت      گري هدايتزدند و  حرف اول را ميا ه رسانه
اندازي شد كـه كـار آن    راه “ديپلماسي عمومي” با ناماي  آمريكا، اداره ةامور خارجه اياالت متحد

هاي ديپلماسي سياست خارجي  و منطبق با نشانگاه ها  رسانهافكار عمومي از طريق  گري هدايت
  تعيين شده بود.كشور مقصد 

افكار عمومي، باقي  گري هدايتامروزه چه اندازه كاركرد اداراتي چون ديپلماسي عمومي با 
تواند واقعيت بيروني داشته باشد؟ كاستلز بـه يـك نكتـه بسـيار ظريـف اشـاره        است و مي مانده
ه نه تنها ريخـت جديـد جوامـع را تشـكيل مـي دهـد، بلكـ        “اي منطق شبكه”كند و آن اينكه  مي

تأثيرگـذاري  ”كشـاند و افـزون بـر آن     مـي  “پـايين هـرم  ”بـه   “رأس هـرم ”را از  “قدرت ةمعادل”
هـايي مشـترك، بـه     را در اراده و عزمي عمومي و با افكـار و خواسـته   “اي شده شهروندانِ شبكه

كننـد. ايـن درس    اي رسمي تلقي مـي  مراتب باالتر از تأثيرگذاري نهادهاي قدرت و نهادهاي رسانه
تـوان   كند كـه واقعيـت چيـز ديگـري اسـت: ديگـر نمـي        ز، ما را به مفهومي تازه رهنمون ميكاستل

ستانند؛ همـان شـهرونداني    اي مي اي به دليل قدرتي كه از منطق شبكه شهروندان را در جهان شيشه
  شد بر روي هدفي مشخص آنان را هدايت و متمركز ساخت.   تلقي كرد كه تا ديروز به سادگي مي

دهد، يك چالش بزرگ در تعريف رسمي و قـرن   واقعيتي كه كاستلز به ما نشان ميبنابراين 
 توان به راحتي از كنار آن گذشت. كند كه نمي بيستمي و حتي كنوني افكار عمومي ايجاد مي

  اجتماعي: پيام، رسانه يا مخاطب؟ هاي شبكه
انـد. ايـن نگـاه قـدري      تعبير شـده  “ي اجتماعيها رسانه”اجتماعي در فضاي سايبر به هاي  شبكه
تـوان بـه رسـانه     سـادگي نمـي   را بـه  “ارسال و دريافت پيام”آميز است؛ زيرا لزوماً هرگونه  اغراق

شـهروندان و مخاطبـان بـه يـك      ةنسبت داد يا آن را رسـانه دانسـت. حتـي اگـر بپـذيريم همـ      
تخصـص و  اي و در دايـره   شوند؛ همچنان رسانه از تعريفي حرفـه  تبديل شده و مي “وند شبكه”
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هـاي   شـبكه كند، اما از واقعيـت   ترديد اين تعريف، تغيير نمي شود و بي مهارت ژورناليزم ارزيابي مي
  ايم. اجتماعي، تأثيري جدي خواهد پذيرفت؛ چنانچه تا كنون شاهد اين تأثيرپذيري بوده

ـ  اجتمـاعي را بـه   ةبا اين وجود، آندرياس كاپالنو و مايكـل هيلـين، رسـان     ابزارهـاي ” ةمثاب
و  “توليد محتوا”استوار هستند و به كاربران دو امكان  2هاي تكنولوژي وب  كه بر بنيان “اينترنتي

  )149 :1391(عبداللهي،  كنند. دهند، تعريف مي مي “محتوا ةمبادل”
اند كه در فضاي سـايبر   ي اجتماعي تعبير شدهها رسانهاجتماعي به  هاي شبكهبر اين اساس، 

هـاي   كـاميونيتي  ،)Social Networks( اجتمـاعي  هـاي   شـبكه بندي هستند:  در هفت گونه قابل دسته
هـا   نوشـت  وب ،)Forums(گـو  و هـا يـا تاالرهـاي گفـت     فروم ،)Content Communities( محتوايي

)Weblogs(، ها  ويكي)Wikis(، ها  پادكست)Podcasts(، ها  ميكرو بالگ)Microblogging() .همان(  
اجتمـاعي از نظـر سـاختاري داراي     هـاي   شـبكه دهد كـه   شان ميها، ن بندي اين تقسيم ةهم
  هاي زير هستند:  قابليت

 1چندسويگي به جاي دوسويگي در مقايسه با وب . 1
 نمايش توليد محتوا. 2
 گذاشتن پيام اشتراك. 3
 مشاركت كردن در پيام ديگران. 4
 هاي پيام تشكيل كلوپ. 5
 هاي تصوير تشكيل كلوپ. 6
 ن پيامبه رأي گذاشت. 7

اسـت كـه در    “تعامـل ”و  “مبادلـه ”،“توليد”اين هفت ويژگي جداي از سه عنصر ساختاري 
اجتمـاعي و   هـاي   شبكهيا  2بينيم كه وب  هاي اينترنتي وجود داشت، اما مي يعني سايت 1وب 

، عناصر ساختاري ديگر بـه آن افـزوده   “ي اجتماعيها رسانه”آميز كاپالنو  حتي در تعريف اغراق
اسـت. شـايد    برداشته ــ در حد يك انقالب ــاي اينترنت، گامي به جلو ت و جهان شيشهاس شده

ي اجتمـاعي را مطـرح كـرد    هـا  رسـانه عنوان  90استاد دانشگاه ام. اي. تي كه در سال  “ادبارت”
)Capilanou & Bottler, 2010( كه در اصل همـان مخاطبـان   ــ ها  رسانهكرد اين  خود باور نمي

تا اين اندازه، جهان را تحت تأثير خـود قـرار دهنـد و مناسـبات اجتمـاعي،       ــ داي هستن شبكه
  معادالت قدرت و تعريف افكار عمومي را دچار دگرديسي عميقي كنند.

  گيري   نتيجه
  هاي پيشنهادي براي يك تعريف چارچوب

يف افكار عمومي، تغييرهاي تعر ةدارد تا دربار ارتباطات، ما را وا مي ةنو شونده در عرص تحوالت نوبه
پـيش و   ــوجود آمده بر سر راه تعريف افكار عمومي  هاي به ه كنيم و با شناسايي چالشئطرحي ارا

  :كنيمه ئاي را براي اين تعريف افكار عمومي ارا هاي تازه چارچوب ــ پس از اينترنت
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اده از جدي در تعريف افكار عمومي است كه در ذات خـود بـا اسـتف    ةنگاه هابرماس يك پاي. 1
هـاي   داند. مكان را ذات افكار عمومي مي )Opening( “گشودگي”هاي عمومي،  كاركرد مكان

 “آمـد  وهـم  هـم رفـت  ”تواننـد   عمومي، درب گشوده و بازي را به روي همگان دارند كه مي
پـذيرش  ”،“گشـودگي ”هاي عمومي است كـه افـزون بـر     داشته باشند. اين خصوصيت مكان

 گذارند. پيام را به نمايش مي “رفت و آمد”ا ي “مخاطب و برگشت مخاطب
براي افكار عمومي، واقعيت آن است كه وجه  “گشودگي”و  “عموم بودن”جداي از خاصيت . 2

 “آن گشودگي”شود،  و پراكنده، وقتي منسجم و بر روي يك هدف متمركز مي “افكار متكثر”
 سازد. اي را  به نام افكار عمومي مي ، واژه“اين انسجام”با 

افكار عمومي در سير تطـور تـاريخي خـود از فلسـفي بـه سياسـي و از        ةدهند عوامل تشكيل. 3
گانـه همچنـان    شود. اين سه قدرت، نهاد و رسانه خالصه مي ةگان سياسي به اجتماعي در سه

اي  اند، اما با آمـدن اينترنـت و جهـان شيشـه     آفرين بوده در تغيير تعريف افكار عمومي، نقش
اند، تا جايي كـه پيكارهـاي    كلي متحول شده و تغيير كرده هاد و هم رسانه، بهلوهان هم ن مك

اجتمـاعي، شـكل ديگـري    هـاي   شـبكه يا  2گيري وب  مدني نيز در جهان مجازي و با شكل
اي شـدن، شـهروندان در فضـاي     است. ريخت اجتماعي جوامع با منطق شـبكه  خود گرفته به

است، تا جايي كـه   و فرم، دچار تغيير اساسي كرده مجازي و عامل رسانه را توأمان در محتوا
 “اي ي ارتبـاط شـبكه  هـا  رسـانه ”، گاه تحت تأثير )Media( “ي ارتباط جمعيها رسانه”اينك 

)Media networking( هـاي تـونس و    افتند؛ نمونه گيرند و حتي به دنبال آنان راه مي قرار مي
ميانه كه هنوز ادامه دارد، گواه صادق قا و كشورهاي خاوريفرآتحوالت ناشي از آن در شمال 

 اين مدعاست.
شـود و نـاگزير    قلمـداد مـي   “رسانه، همان پيام است”لوهان مبني بر  پايان تئوري مك 2وب . 4

 گـري  هدايت. بنابراين “مخاطب، همان پيام است”اي را به ميان كشيد:  بايست تئوري تازه مي
اسـت و   ت كه با ترديد جدي مواجه شدهاي چندي اس متمركز افكار عمومي در جهان شيشه

افكـار  ”را جـايگزين   “اي شـده  افكـار شـبكه  ”اند  قادر شده “اجتماعيهاي  شبكه”جاي آن  به
 كنند. “يافته باور عموميت”يا  “عمومي

ه يك تعريف مـتقن  ئهمچنان ارا 2و وب  1وجود آمده در وب  گرچه با تأثيرها و تحوالت به. 5
برانگيختگـي  «تـوان گفـت كـه؛     رسد، اما مي نظر مي ار دشواري بهو واحد از افكار عمومي ك

يـافتن يـك پيـام در     يـا همـان عموميـت    “اي پيام شبكه”اي و  اي، خودگشودگي شبكه شبكه
ونـدان اسـت كـه از جهـان مجـازي بـه        گيري افكار عمومي شبكه اصلي شكل ةها، پاي شبكه

 »دهد. تأثير خود قرار مي يابد و آن را تحت شهروندان در جهان واقعي تسري مي
اين تعريف در مقايسه با تعريف سنتي از افكار عمومي ارائه شد كه بـا سـه عنصـر جلـب     

شـناختيم. در تعريـف    يافتن يك پديده مـي  هاي اجتماعي و عموميت توجه يا برانگيختگي، گروه
اعي در افكـار عمـومي، ارزيـابي روش و نظـرِ گروهـي اجتمـ      «تي از افكار عمومي آمده بود: سنّ



 

 

89 

كه
شب

 
مي

مو
ر ع

فكا
ف ا

عري
ر ت
ش د

چال
ي؛ 

ماع
اجت

ي 
ها

  

اي است كه همگان به آن توجه دارند و در لحظه معيني، بـين اقشـار مختلفـي از جامعـه،      مسئله
  »پذيرند. يابد و عامه مردم آن را مي عموميت مي

ـ ارا 5تي و تعريف پس از اينترنت از افكار عمومي كه در بنـد  تعريف سنّ. 6 ه شـد؛ ايـن نگـاه    ئ
 دهد: تطبيقي را در برابر ما قرار مي

  است.  اي تبديل شده تي، امروز به برانگيختگي شبكهتوجه و برانگيختگي در تعريف سنّ. الف
اجتمـاعي تغييـر    هـاي  شـبكه تي، امروز به خودگشـودگي  هاي اجتماعي در تعريف سنّ گروهب. 

  است. يافته
يافتن يـك پيـام    اي (يا عموميت تي، امروز به پيام شبكهيافتن يك پيام در تعريف سنّ عموميت ج.

  است.  ها) ارتقا يافته در شبكه
ي و كنيم، افزون بر تغيير و تكامل اين سه عامل در هر دو تعريـف سـنتّ   بنابراين مشاهده مي

اسـت و آن اينكـه    تغييـرات ديگـري رخ داده   ـــ  يا پيش و پس از اينترنت ــ نوين افكار عمومي
انـد.   ، تغيير كرده“وندان امروز بكهآفرينان امروز  يا شهروندان ديروز به ش مخاطبان ديروز به پيام”

اند. اگر تا ديروز تنها كـافي   تر ساخته اجتماعي، تعريف افكار عمومي را گسترده هاي شبكهحتي 
 “برانگيختگـي گـروه هـاي اجتمـاعي    ”و با توجه و  “يافتن عموميت”در قالب  “يك پيام”بود كه 

هـا،   يافتـه در شـبكه   پيامِ عموميت رسيد، امروزه همان مي “ارزيابي عمومي”گرفت و به  شكل مي
سويگي و نمـايش توأمـان مـتن و تصـوير      قابليت تعاملي دارد و نه تنها از دوسويگي كه از چند

  است. برخوردار شده
همـه   3اين تعريف را هم دگرگون خواهد سـاخت. زيـرا وب    2020در سال  3آمدن وب 

اجتماعي وب يك را بـه   هاي شبكهيا  2طور كه وب  كند و همان چيز را دچار تحول اساسي مي
 2اجتمـاعي يـا وب    هاي شبكهشدن  سال ديگر شاهد به حاشيه رانده 6حاشيه راندند تا كمتر از 
ارتباطات و ژورناليزم بايد تعريف ديگري از افكار  ةعرص گران پژوهشخواهيم بود. در آن زمان 

  ه دهند.  ئعمومي ارا

  

  منابع
، شـمارة اول و دوم،  هنر هشـتم  نامة ، ترجمة علي مير سعيد قاضي، فصل“وميافكار عم) ”1383پرايس، موريس (
  . 83بهار و تابستان 

، “شناسي بر فرايند افكار عمومي و نظرات انتقـادي آن  نگرشي جامعه”)، 1387دعلي؛ داوود نادمي (زاده، سي حائري
  . 10، فروردين، شمارة شناسي جامعهنشرية 

  ، ترجمة ابوالفضل قاضي، تهران، شركت انتشارات علمي و فرهنگي.علم سياستاصول )، 1386دوورژه، موريس (
  ، انتشارات سروش.لوهان هاي جيبي آقاي مك آيينه)، 1352پور، ابراهيم ( رشيد

  هاي جيبي، فرانكلين. ، تهران، كتابافكار عمومي و اثر آن در زندگي اجتماعي)، 1343سووي، آلفرد (

  عمومي الكترونيك به صورت شفاهي توسط نويسنده ارائه شده بود.مين همايش روابطهايي از اين مقاله در نه بخش
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هـاي اجتمـاعي    هاي نـوين در جنـبش   نقش رسانه”)، 1391ي؛ بابك اخوت پور (عبداللهي، رضا؛ محسن شورگشت
  .50، سال سيزدهم، تابستان، شمارة مطالعات فرهنگ ارتباطات، “استريت) (مطالعة موردي جنبش تسخير وال

د ، ترجمة احمد عليقليان و افشين خاكبـاز، جلـ  عصر اطالعات؛ اقتصاد، جامعه و فرهنگ)، 1380كاستلز، مانوئل (
  اول، تهران، طرح نو.

گيري تحوالت سياسي و فرهنگي بـا تمركـز بـر     هاي اجتماعي در شكل نقش شبكه”)، 1390زاده، حسين ( كبريايي
  .1، شمارة روابط فرهنگي، ماهنامة “امواج بيداري اسالمي در خاورميانه

  ، ترجمة مرتضي كتبي، تهران، ني.افكار عمومي)، 1380الزار، ژوديت (
  ، تهران، وزارت امور خارجه، موسسة چاپ و انتشارات.الملل عمومي حقوق بين)، 1382نگ (مقتدر، هوش

  ها. ، تهران، دفتر مطالعات و توسعه رسانهها و بازنمايي رسانه)، 1386زاده، محمد ( مهدي
  ، تهران، مهرداد.شناسي اجتماعي زمينة روان) 1373اكبر ( مهرآرا، علي

  ، ترجمة هرمز همايون پور، تهران، آگاه.مين جنگ سرد جهانيتكوين دو)، 1364هاليدي، فرد (
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