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گذاري  هاي اجتماعي در سياست بايسته
 اي جمهوري اسالمي رسانه

 

  
 

                                  نوشتة
0TP0Fوحيد خاشعي

* 
 
 

 چكيده 
ست. ا اي رسانهنگاري  اي از تجربيات گذشته، مصحلت عامه جامعه و آينده آميزهاي  رسانهگذاري  سياست
بايد به چگونگي و قابليت اجرا و عملياتي شدن يك سياست در جامعه نيز توجه داشته اي  رسانهگذار  سياست

در نظر گرفتن  ،كنند در بستر تاريخي، فرهنگي و اجتماعي معنا پيدا مي اي هاي رسانه سياستباشد. از آنجا كه 
 گذاري  سياستعصر و هر نسلي در  روان اجتماعي هر هاي ويژگي ،معرفتي و همچنين ،مختصات فكري

و تجربيات فرهنگي و اجتماعي خاصي كه دارند، براي  ها نسلبسيار اهميت دارد. توجه به  اي رسانه
 ،در واقع گذاري سياستبسيار حائز اهميت است. توجهات نسلي در  اي رسانهان گذار سياستسازان و  سياست

اجتماعي هر دوره در واقع  هاي شكافاست و توجه به ي گذار سياستهاي  موضوعتاريخي  ةنگاه به پيشين
 اي است.  مدنظر قرار دادن مقتضيات زماني و دوره

نسل  پنجمختلف حيات اجتماعي ايرانيان به هاي  نسلشناسي  حاضر با روش تحليل منطقي به گونه ةمقال
مختلف در هر يك هاي  نسلساختاري، نگرشي و رفتاري  هاي شكافبه تحليل انواع  ). ش 1400تا  1300(از 

كشور  اي رسانهان گذار سياستپرداخته است. چارچوب تحليل حاضر به اي  رسانهاز مقوالت سپهر فرهنگي و 
مدنظر  اي رسانهكمك خواهد كرد تا مقتضيات تاريخي، فكري و معرفتي هر دوره را در توليد محتوا و توزيع 

 قرار دهند.
 

ي ديداري و شنيداري و ها رسانه، نسل، شكاف اجتماعي، يا رسانهسپهر فرهنگي و  :كليدواژه

 .نوشتاري
 
 

____________________________ 
 vahid.khashei@gmail.com گذاري دانشگاه شهيد بهشتي دانشجوي دورة دكتري مديريت سياست  *
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 مقدمه 
هستند گذاري  سياستاي قابل  حوزه ها رسانههمواره اين پرسش اصلي مطرح بوده است كه آيا 

براي حفظ  تواند ميدولتي گذاري  سياستباشند.  ميگذاري  سياستغيرقابل هايي  حوزهيا اينكه 
مداخله كند. اما اي  رسانهدر نظام  ،گيرد مينگ و بوي سياسي به خود منافع مردم كه گاهي ر

و كنترل بر محتوا تا كجاست؟ آيا براي  گذاري  سياستو ميزان ها  رسانهدخالت دولت در  ةحيط
بايد سياست واحدي به كار برد؟ چگونه بايد كنترل سياسي  اي  رسانههاي  ها و بخش تمام حوزه

 اي  رسانه گذاري سياست(Howared, 2002: 45).  ومت حفظ كرد؟نهايي را بدون دخالت حك
در نيل ها  رسانهكه بر هدايت كالن  است و كالن عبارت از اصول و هنجارها و راهبردهايي كلي

هم روش و ابزار رسيدن به اي  رسانه گذاري سياستبه اهداف مشخص يك نظام حاكم است. 
از تجربيات گذشته،   اي آميزهاي  رسانه گذاري سياستلذا  ؛و هم راهبردهاشود  ميهدف را شامل 

بايد به چگونگي و اي  رسانهگذار  سياست. است اي رسانهنگاري  جامعه و آينده ةت عامحمصل
 :Hutchison, 1999) قابليت اجرا و عملياتي شدن يك سياست در جامعه نيز توجه داشته باشد

 ،كنند تاريخي، فرهنگي و اجتماعي معنا پيدا ميدر بستر  اي هاي رسانه سياستاز آنجا كه . (98
روان اجتماعي هر عصر و هر  هاي ويژگي ،معرفتي و همچنين ،در نظر گرفتن مختصات فكري

 بسيار اهميت دارد. اي  رسانهگذاري  سياستنسلي در 
توان  ميبراي ترسيم دقيق و واقعي فضاي فرهنگي و اجتماعي كشور به روش تحليل منطقي 

كه  است برش اول، يك برش افقي در طول تاريخ يك جامعه ؛جامعه داشت ةر عرصدو برش د
 است دهد و برش دوم، يك برش عمودي در يك مقطع تاريخي اجتماعي را شكل ميهاي  نسل
و برش ها)  شكافبرش عمودي ( ،به واقعدهد.  ميفرهنگي و اجتماعي را شكل هاي  شكافكه 

 هاي فرهنگي و اجتماعي يك كشور است.  قعيتعمق وا ةشناسانندها)  نسلافقي (
 

 فضاي فرهنگي كشور با توجه به برش افقي و عمودي
 
 
 
 
 
 
 

  ها) نسل. برش افقي (1

شكاف كاركردي 
شكاف اعتقادي  (ساختاري)

 (نگرشي و رفتاري)

 نسلي  شكاف

 نسل اول
1330-1310 

 نسل دوم
1350-1330 

 نسل سوم
1360-1350 

 نسل چهارم
1370-1360 

 نسل پنجم
1400-1370 

 شكاف هاي اجتماعي

 سپهر فرهنگي و رسانه اي  
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كه در زمان واحدي متولد  است به نظر آبر كرامبي و هيل، نسل عبارت از گروهي از افراد
 ،اند. بنابراين اين تجارب و منافع آگاههاي مشتركي دارند و به  گاهديدو تجارب، منافع و  اند شده
رغم اين مبناي  متفاوت باشند. با اين حال و بههاي  نسلگذار  پايه دنتوان ميسني هاي  گروه

فرهنگي و اجتماعي هاي  تفاوترد، كتوجه  اندببايد ها  نسل ةشناختي، آنچه در مسئل جمعيت
امي به عنوان نسل مورد توجه شناختي هنگ سني جمعيتهاي  گروهسني است. هاي  گروهاين 
هاي  گروهتوجهي نسبت به ديگر  فرهنگي و اجتماعي متمايز و قابلهاي  ويژگيكه  گيرند ميقرار 

و ها  ارزشتفاوت نسلي در اين منظر كه بيشتر به ). 26 :1386شفرز، ( سني داشته باشند
متمايزكننده مربوط  ساز يا يك واقعه و دوران تاريخي و سرنوشت ةفرهنگي يا تجربهاي  نگرش

، درست يا غلط در جاي خود بسيار حائز اهميت است. براي نشان دادن اختالفي كه شود مي
و گاه از  (Generation Gap) از شكاف نسلي ،دو نسل وجود داردهاي  نگرشو ها  ارزشميان 

قدر  آن ها نسلبين هاي  تفاوتبرند. زماني كه  نام مي (Generation Difference) تفاوت نسلي
نسلي در هاي  تفاوت. غفلت از شود ميشكاف نسلي تعبير  ، بهيابد د و عمق ميشو ميزياد 

از دست برود. اي  رسانههاي  بسياري از ظرافتشود  ميكشور سبب اي  هاي رسانه گذاري سياست
به عنوان فرصت و هم  تواند مينسلي كه بر همگان واضح و مبرهن است هم هاي  تفاوتوجود 

ها و يا شكاف نسلي نه تنها در  وان تهديد و چالش مد نظر قرار گيرد. لذا توجه به تفاوتبه عن
در رويكردها هايي  تفاوتگذاري عملي نيز به  سطح نظري مهم است بلكه بايد در سطح سياست

 منجر شود. اي  رسانهو راهكارهاي 
 

 نسل شناسي ايران معاصر 
ها و منافع  يكي تجربه«نسل داراي دو ويژگي كه در تعريف نسل گفته شد، يك  طور همان

بندي  به نسلتوان  مي ،بر اين اساس ».است آگاهي به تجارب و منافع مشترك« و »مشترك
شناختي نيست و تنها بر  بر اساس تحقيقات جمعيت زيرهاي مختلف پرداخت. نسل بندي  دوره

سخن گفتن  است. شناختي از تحوالت نسلي در قرن چهاردهم شمسي اساس دركي جامعه
صورت حدسي است.  به ،تحوالت نسلي با استنادات تاريخي و روندپژوهي و همچنين ةدربار
 :هاي زماني تقسيم كرد به دوره ريزصورت  بهتوان  ميايران معاصر را هاي  نسل

 

اصلي اين نسل  ةبدن 1330تا 1310هاي  ن سالامتولد ؛ نسل اول پدران انقالب اسالمي:اولنسل 
و از نظر  ،در دوران سكوت و فشار سياسي ،اين نسل از نظر سياسيدهند.  مييل را تشك

ايران و حكومت پهلوي دوم به دنيا آمده و رشد  ةاقتصادي در دوران پس از نوسازي اولي
. نسلي كه اوضاع و دنده ميسال را شكل  . اين نسل در اوايل انقالب اسالمي نسل مياناند كرده

سالي نزديك  قتصادي ايران پس از پهلوي اول را لمس كرده و در مياناحوال خراب سياسي و ا
هاي  تفاوت و دوران رونق اقتصادي را نيز تجربه كرده) 1357تا  1350هاي  به يك دهه (سال
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ه است. زيست جهان اين نسل، گفتمان مقاومت و مبارزه با نظام طاغوت را يدزندگي را د
باشند.  جتماعي سنتي در اين نسل بسيار پرنفوذ و اثر ميمرجع اهاي  گروهكرده است.  ايجاب مي

مذهبي سنتي خط مقدم هر حركت سياسي و اجتماعي در اين نسل هاي  گروهروحانيت شيعي، 
هاي مبارز و انقالبي را تشكيل  سالي رهبران اصلي جريان اين نسل در مياندهند.  ميرا شكل 

 د.نگير وري اسالمي از اين نسل منشأ ميرهبران و طراحان ساختارهاي اصلي جمه دهند. مي
 

ساختار محوري  1350تا  1330هاي  ن سالا: متولد؛ نسل دوم پدران انقالب اسالمينسل دوم
. اما در ندا . اين نسل تقريباً در دوران رفاه اقتصادي ايران به دنيا آمدهدنده مياين نسل را شكل 

هاي  فعال حضور داشتند. اولين نسل جبههصورت  انقالبي كه نسل قبل تدارك ديده بودند، به
در اين نسل، افراد با گرايشات ديني و  دهند. ميدفاع مقدس در پس فرداي انقالب را شكل 

هايي  انقالب نقش مهمي دارند چه در جريان ةهاي اولي د كه در سالنسياسي متفاوت وجود دار
ايي كه كوشيدند فرهنگ انقالبي ه شدند و چه در جريان )سيونياپوز( گروه مخالف كه تبديل به

و اسالمي را در كشور مستقر كنند. اين نسل فرهنگ ليبرال غرب را در دوران پهلوي تجربه 
داراي شور و  ،هاي انقالبي و اسالمي پيوسته بودند و در اوان انقالب نيز كه به جنبش ندا كرده

كشور بزدايند  ةولوژيك از چهركوشيدند مظاهر فرهنگ غرب را به دالئل ايدئ ند؛ا هيجان بااليي
هاي  ريزي كنند. اين نسل با راهنمايي و اساس يك فرهنگ انقالبي و اسالمي را در كشور پايه

 سال انقالب در تالش مستمر براي استقرار جمهوري اسالمي داشتند. نسل ميان
 

د اصلي اين امتدا 1360تا  1350هاي  ن سالامتولد ؛ نسل اول فرزندان انقالب اسالمي:نسل سوم
اين نسل در دوران رفاه پهلوي به دنيا آمده و در دوران خردسالي انقالب دهند.  مينسل را شكل 

و به علت  نداسالمي را تجربه كردند. اين نسل ظرفيت فراگيري تعليمات ديني و انقالبي را داشت
ي و اسالمي از اجتماعي در اوان انقالب گرايش به نهادهاي انقالبهاي  ارزشآماده بودن بستر 

ل يهاي اوا هاي علميه در اين نسل بسيار پررنگ بود. اين نسل در سال قبيل بسيج، سپاه و حوزه
. پس از جنگ اين نسل ندا هاي دفاع مقدس را شكل داده و نسل دوم جبهه ندانقالب رشد كرد

. نداقتصادي بود ةو شاهد دوران سازندگي و توسع نددر شرايط پساجنگي زندگي وارد شد
ها در شهرها  شرايط اجتماعي و فرهنگي كشور دگرگون شده بود و ديگر خبري از فضاي جبهه

. فضاي باز فرهنگي اين نسل را ندنيست و اين نسل به سختي دنبال معيشت و زندگي رفته بود
شهرها اين  ةدر مقايسه با فضاي اوان انقالب دچار يك شوك فرهنگي كرد. فضاي تغييريافت

را از  تندهاي  لذا آمادگي واكنش ،سازد ، سرخورده و مأيوس و گاه ناراضي مينسل را مبهوت
د. از يك سو فضاي جبهه و هستن. اين نسل شاهد دوقطبي شدن فرهنگ دهد ميخود نشان 

 . را شاهد هستند زده فضاي فرهنگي غرب ،هايش و از سوي ديگر جنگ و آرمان
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هاي  ديني و انقالبي به مثابه زيرساخت و هنجارهايها  ارزشنظام صدقي جامعه ناشي از 
نگرش به جهان و  ةزندگي خصوصي و عمومي، نحو ةنگرشي، گرايشي و رفتاري است. شيو

مراودات عمومي همچون لباس پوشيدن،  ةتحليل مسائل فرهنگي و اجتماعي، نحو ةجامعه، شيو
ب اسالمي به رهبري ثير است. با انقالأسخن گفتن و راه رفتن و غيره از اين نظام صدقي در ت

اي كه دين در تمام مناسبات رواني و  گونه هب ،شاهد تغيير نظام صدقي اجتماعي بوديم (ره) امام
اجتماعي توسط اين عامل تغيير اجتماعي دميده شد و  ةشد اجتماعي جامعه و هنجارهاي پذيرفته

گري و  شرافيا ةو حس و روحي پادشاهانپرستي و فرمانبري  پهلوي همچون شاههاي  ارزش
شكني و غيره با موج  كشورفروشي و پيمان ةگذراني، زورگويي و زورپرستي، روحي خوش

ناب هاي  ارزشدستخوش تغيير شد و  )تغييراتي انقالب اسالمي به دست امام خميني(ره
اجتماعي هاي  ارزشجايگزين آن شد. برخي از اين (ره)  اسالمي و انقالبي توسط گفتمان امام

از:  عبارت ،گفت در آن موقع به خلقيات اجتماعي ايرانيان تبديل شده بود توان ميكه 
استكبارستيزي، طرفداري از مظلوميت و احساس انزجار نسبت به ظلم، مالطفت با ملل زير 

طلبي  استقالل ةنفس ملي، همبستگي و مشاركت عمومي، روحي خودباوري و اعتمادبه سلطه، حس
 باوري طلبي در كنار دين پيشرفت ةي و ايثار اجتماعي، روحيپايدار ةتهاجمي، روحي ةو روحي

Pبود

1
P ) ،30 :1388خاشعي .( 

 ) اجتماعي به دست حضرت امام(رههاي  ارزشبا انقالب اسالمي كه كانون آن انقالب در 
واالي ديگري هم به نظام هاي  ارزش ،بود، روان اجتماعي مردم نيز تغيير كرد و با وقوع جنگ

هاي در آن مسير به  مردمي در انقالب و شهادتهاي  قيام  ظرفيتزوده شد. ارزشي جامعه اف
و ياران و  (ره) توسط امامها  ارزشهاي ناب ارزشي و انقالبي حامالن آن  همراه آموزش

مردم خود را در  ةدر سطوح مختلف اجتماعي شد و چون تود ها ارزش دميدنشاگردانش سبب 
ي به هنجار و رفتار ها ارزشديدند، خيلي سريع اين  ميا ه ارزشآن  ةواسط خطاب مستقيم و بي

روح و اميد مضاعفي گرفت و در ها  ارزششد. با شروع جنگ تحميلي اين  ايراني تبديل مي
ها  ارزششاهد افول  ،هاي بعد داد. اما پس از جنگ و در دهه دفاع مقدس خود را نشان مي ةچهر

ابتدا   ،ندي اتفاق افتادكُ ايم. اين افول هرچند كه به ودهجامعه و رفتار اجتماعي ايرانيان ب ةدر چهر
در رفتار اجتماعي خود را نشان داد.  ،در نگرش و گرايش و سپس ،و پس از آن ها ارزشدر 

 برخي از علل افول ارزشي جامعه در نسل سوم عبارت بودند از: 
 

اسالمي و انقالبي اي ه ارزش ها به هنجارهاي اجتماعي: فرايند نارسا و ناكام تبديل ارزش .1
به اعتقادات دروني و رفتار اجتماعي اكثريت  ،گذاري سنگيني رغم سرمايه بهاول انقالب  ةده

فرصت و مجال دروني  ،اول ةمردم تبديل نشد و تالطمات و تحوالت سريع و سنگين ده
 ها را گرفت. شدن آن
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اجتماعي هاي  ارزش زماني كه امعه:جهاي مسلط (نظام صدقي)  جايي ارزش هتغيير و جاب .2
و كند  ميند، همانند يك چسب عمل گردد و نهادينه ونگسترده و وسيع پذيرفته شطور  به

دوم هاي  نسلو هنجارها به ها  ارزشپردازند. در فرايند انتقال  مردم پيرامون آن به طواف مي
كه  شود ميو سوم انقالب نارسايي و انسدادهايي رخ داد و حتي در برخي موارد مشاهده 

 تواند  ميدر اين صورت ديگر ن ؛انقالبي خود استهاي  ارزشنسل انقالب در حال عبور از 
 نسل اول هادي و رساناي ارزش اجتماعي انقالب اسالمي باشد.

 هاي اجتماعي: هاي مرجع و حامالن اصلي ارزش كاهش مقبوليت و مشروعيت گروه .3
اجتماعي جامعه بود و امام  اي ارزشه ترين پايه كه دين و مذهب از قويطور  همان

به عنوان يك كارآفرين اجتماعي تغييرات ارزشي را در نهادهاي انقالبي نهادينه  )خميني(ره
اجتماعي حاصل از انقالب اسالمي بايد در نهادهايي هاي  ارزش يثبات و بقا و كرده بود

سپاه بسيج، نهادها . از جمله اين گذاشت ميكرد تا رد خويش را به جاي  رسوب مي
هاي علميه  پاسداران انقالب اسالمي، جهاد سازندگي، مساجد و تكاياي مذهبي و حوزه

شدند و  اجتماعي اسالم و انقالب محسوب ميهاي  ارزشكه بنيادهاي بازتوليد  است
تعامالت اجتماعي و سبب حل مسائل و  ةكنند شوند. اعتماد اجتماعي جزء تسهيل مي

مرجع اجتماعي سبب هاي  گروهتماد عمومي به مشكالت متقابل اجتماعي است. اع
. عدم اعتماد مردمي نشانگر نداشتن تلقي روشن شود ها مي گروهمشروعيت و مقبوليت اين 

مرجع همانند گذشته قدرت هاي  گروهديگران در روابط متقابل است.  ةو مطمئني از انگيز
 اجتماعي را ندارند.هاي  ارزشاجتماعي بازتوليد 

سازي و تهاجم فرهنگي غرب در  غربي  ،سازي جهاني :هاي  كاذب رزشبروز و ظهور ا .4
هاي  ستونپردازد.  كاذب ميهاي  ارزشهاي علمي و اجتماعي به توليد و نشر  تمام عرصه

كاذب در معرض تهديد قرار گرفته است. هاي  ارزشملي و هويتي ما در گذر توليد 
نخبگان به توليد و ترويج اين  ةيا ناآگاهانفرهنگي نظام و تبليغ آگاهانه  ةراهبردهاي استحال

اصيل اجتماعي انقالب اسالمي را ايجاد هاي  ارزشكاذب پرداخته و بستر افول هاي  ارزش
 كرده است.

گسترش شبهه نقش بسيار مخربي در  گسترش شبهات ديني در سطح عمومي جامعه: .5
ات ديني با شكني نظام ارزشي مسلط و تقليل گرايشات ارزشي دارد. شبه شالوده

زدايي و  هاي نظام صدقي جامعه به تقدس الگوبسياري از قواعد و  ةحصارشكني از چهر
در مناسبات و روابط اجتماعي دچار ها  ارزشنقش  ،و در نتيجهشود  ميعرفي شدن آن 

 .شود ميتزلزل و كم رنگي 
از  ؛ستاه ارزشهنجاري جامعه در گروي ابهام در  نا :گسترش ابتذال اخالقي و اجتماعي .6

ارزشي شدن جامعه  بي ،هنجاري و به تبع آننا ةآنجا كه ابتذال اخالقي و اجتماعي نشان
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و در شود  ميفرهنگ عمومي سبب به ابتذال كشاندن آن  ةاست. تهاجم فرهنگي در عرص
 ه،ها و در نتيج ها و گرايش با تغيير رفتار ارزشي اجتماعي شاهد نگرش ،اين صورت

 هد شد.اجتماعي خواهاي  ارزش
چندارزشي در برخي موارد سبب  چند ارزشي شدن (تكثر ارزشي) فضاي عمومي جامعه: .7

هاي  سياسي در دهه ةاقتصادي و توسع ةتوسعهاي  ارزش. شود ميتضاد ارزشي در جامعه 
ها   ارزشاول سبب شد و اين  ةدههاي  ارزشبعدي انقالب اسالمي به تعارض و تضاد با 

عمومي مردم، تعادل رواني جامعه را  ةرياي اجتماعي در عرص عالوه بر تزريق دوگانگي و
 ستها ارزشاي از فرايند تغيير  گفت تضاد ارزشي مرحلهتوان  ميلذا  .برد از بين نيز 

 ). 38 :1388خاشعي، (
 

اصلي  ةبدن 1370تا  1360هاي  ن سالامتولد ؛ نسل دوم فرزندان انقالب اسالمي:نسل چهارم
و نسلي كامالً خودي  ندا . اين نسل دقيقاً پس از انقالب به دنيا آمدهدنده مياين نسل را تشكيل 

اند و تحت تعليم  . اعضاي اين نسل در اين دوران به دنيا آمده و رشد كردهدنشو ميمحسوب 
. برخي از خصوصيات فرهنگي و اجتماعي اين ندا هاي آموزشي و تربيتي انقالب بوده دستگاه

 از: اند نسل عبارت
هاي فرهنگي ناشي از انقالب  ديني و انقالبي و فهم محدوديتهاي  ارزشي محدود با آشناي .1

 ؛اسالمي
 ؛هاي گروه همساالن همراهي با كانون ،ةدرك فضاهاي فرهنگي غير از مدرسه و در نتيج .2
هاي  رسانهويژه از طريق  هزينه به كاالهاي فرهنگي غرب به دسترسي آسان، سريع و كم .3

 ؛جمعي
گذاري  سرمايه ،هاي آنان و در نتيجه ها و توجه بيشتر والدين به خواسته وادهرفاه نسبي خان .4

 ؛)فرزندساالري ةپديد ايجاداين نسل (و مختلف و باالي والدين روي 
  ؛)سياسي ةو جريان اصالحات (توسع )اقتصادي ةدوران نوسازي اقتصادي (توسع ةتجرب .5
پروايي و  تن رودربايستي، بيهاي سياسي و اجتماعي باالي اين نسل و نداش خواسته .6

 ؛هايش خودسانسوري اين نسل در بيان خواسته
 ؛پيوند گسترده با فرهنگ جهاني به علت گشودگي فضاهاي فرهنگي .7
، چت، گپ ،هاي نوين ارتباطي و اطالعاتي از قبيل اينترنت استفاده وسيع از فناوري .8

 ؛معروف است نوشت ت و وبنسل اينترن بهاي كه اين نسل  گونه هب همراه تلفنو  نوشت بو
  ؛هاي آموزشي، هنري و دانشگاهي شركت و رقابت براي كالس .9

هاي  وزافزون كاالهاي فرهنگي جهاني از جمله رمان، فيلم، موسيقي و برنامهر ةاشاع .10
 ). 68 :1387اي (كوثري،  تلويزيوني ماهواره
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امتداد افرادي  1400تا  1370هاي  ن سالامتولد نسل سوم فرزندان انقالب اسالمي: نسل پنجم؛
، دريافت همراه تلفنهاي نوين ارتباطي همچون  . اعتياد به فناوريدنده مياين نسل را تشكيل 

بندي اجتماعي سبب شده كه اين نسل را  شبكه هاي پايگاههاي كوتاه طي شب و استفاده از  پيام
 از:  اند ن نسل عبارتفرهنگي و اجتماعي اي هاي  ويژگييك نسل ضد اجتماعي بدانند. برخي از 

اي  هاي رايانه هاي نوين ارتباطي و اطالعاتي همچون بازي رشد چشمگير استفاده از فناوري .1
  (Net generation) )اي كه به اين نسل، نسل شبكه (نت گونه به مجازيهاي  شبكهو 
 ؛گويند مينيز  (Digital natives) گويند. از جهت ديگر اين نسل را نيز نسل ديجيتال زده مي

والدين براي اين نسل و رقابت  گذشتةگذاري آموزشي بسيار زياد و بيش از نسل  سرمايه .2
 ؛باالي آموزشي اين نسل

اي،  ماهوارههاي  رسانهآشنايي بسيار باال و بدون واسطه با فرهنگ ليبرال جهان از طريق  .3
 ؛هاي هنري و ورزشي مجازي و مجلههاي  رسانه

هاي كاذب كه سبب تمايل باال به عوض كردن شغل و  يطلبي و بلندپرواز جاه ويژگي .4
 ؛شود مياشتغال كاذب و انحرافي در اين نسل 

هاي اتمي اين نسل كه به علت اشتغال شديد پدر و مادر  فروپاشي خانواده و خانواده ةتجرب .5
 ؛همساالنهاي  گروهو لذا گذران اوقات باالي اين نسل با  ستادر خارج از خانه 

كنندگان فعال و قهاري هستند كه نفوذ بااليي هم بر تصميمات  مصرف اعضاي اين نسل .6
هاي  بيش از هر نسل ديگري قوياً در معرض بازاريابي شركت و خريد والدينشان دارند

 ؛اند تجاري
 هاي  شبكهو اشتراك در  همراه تلفنشخصي،   نوشت شخصي، وب ةافراد اين نسل داراي رايان .7

 ؛مجازي همانند فيس بوك هستند
 دريافت اينترنتيمنظم به موسيقي و ساير محتواهاي مجازي از طريق طور  بهافراد اين نسل  .8

 ؛پردازند مي (Peer to Peer file sharing)گذاري  و يا به اشتراك
نداشتن وفاداري و وابستگي متقابل به  ،سبك زندگي جنسي و رمانتيك و همچنين ةتجرب .9

 ؛طرف مقابل در زندگي اين نسل بارز است
هاي  گروه ،هاي معنوي نوظهور و انحرافي و همچنين گرايش باالي اين نسل به جريان .10

 ). 73 :1387كوثري، ( مرجع اجتماعي سكوالر حائز اهميت است
 

 ها)  . برش عمودي (شكاف2
هاي اجتماعي از يكديگر جدا  هاي اجتماعي، به معيارها و مرزهايي داللت دارند كه گروه شكاف

هاي اجتماعي بيانگر  دهند. به عبارت ديگر، شكاف در تقابل با يكديگر قرار ميسازند و يا  مي
ها و كاركردهاي  خطوط تمايز و تعارضي است كه بر سر هنجارها و ايستارهاي اجتماعي، سويه

هاي  دهد. به بيان ديگر، شكاف هاي مختلف روياروي هم قرار مي اجتماعي و فرهنگي گروه
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شأن و منزلت، اقتدار و... ها،  ارزشازعه بر سر هنجارها، باورها، اجتماعي خطوط رقابت و من
شناسي سياسي اين است كه زندگي سياسي در هر كشوري  كلي جامعه ةاجتماعي هستند. قاعد

بندي آن  صورت ةهاي اجتماعي خاص آن كشور و نحو هاي گوناگون تحت شكاف به شيوه
اي سياسي  مايه كاف، زماني با چهره و درونگيرد. به اعتقاد ليپست، يك ش ها قرار مي شكاف

هاي ميان  ها و ستيزش هاي اجتماعي درك شفافي از اختالف كند كه برخي از گروه جلوه مي
نظام سياسي  ةند و اين تمايزها و اختالفات در عرصكنهاي اجتماعي حاصل  خود و ديگر گروه

  . (Manza & Brooks, 1999: 32) نهادينه شوند
اند و تا  دهكرهاي گوناگون اجتماعي تالش  تر شكاف علمي ةجتماعي براي مطالعانشمندان اد

 . دست يابندها  هاي جامع از اين شكاف شناسي به اعتبارهاي مختلف گونه
 كند: هاي سياسي را به چهار دسته تقسيم مي شكاف ورنون

بيانگر ناسازگاري  كه (socio-structural cleavages) هاي مرتبط با ساختار اجتماعي .  شكاف1
هاي  هاي مختلف اجتماعي هستند. به بيان ديگر، شكاف در منافع اقتصادي و اجتماعي گروه

ناپذير و پايدار در  هاي دگرگوني هايي هستند كه به مقتضاي برخي ويژگي ساختاري شكاف
هاي ساختاري  بنابراين، شكاف ؛همواره وجود دارند اند و انساني پديد آمده ةجامع

بشري  ةهايي هستند كه به مقتضاي وجود جامعه وجود دارند و ناشي از طبع جامع شكاف
 ؛هاي ساختاري هستند  هاي طبقاتي و شكاف جنسي از انواع شكاف هستند. شكاف

ها  ويتههاي مرتبط با ها و ناسازگاري كه بيانگر تفاوت (Trait cleavages) هاي خاص شكاف. 2
اين نوع  ةهاي نژادي، قومي، جنسي در زمر ستند. شكافها ه هاي اجتماعي گروه و موقعيت

  ؛ها هستند شكاف
قايد عها و  كه بيانگر ناسازگاري در ايدئولوژي (Attitudinal cleavages) هاي ايستاري شكاف. 3

 نــگرايي از جمله اي گرايي و تجزيه هاي مختلف اجتماعي هستند. شكاف ميان وحدت گروه
 ؛دشون ها محسوب مي نوع شكاف

كه بيانگر ناسازگاري در الگوهاي رفتار سياسي  (Behavioral cleavages)رفتاري هاي . شكاف4
هاي مختلف اجتماعي هستند. تفاوت رفتارهاي سياسي در ميان  در ميان افراد و گروه

بشيريه، ( هاست اي از اين نوع شكاف شاغالن بخش خصوصي و شاغالن بخش دولتي نمونه
1378: 99 .( 

  

هاي  انقالب ةچهار دسته شكاف سياسي اصلي (دو شكاف اول در مرحل (Rokkan) ركان
 ةانقالب صنعتي و يا مرحل ةسازي، و دو شكاف دوم در مرحل ملت ـ دولت ةملي يا مرحل

 كند:  شناسايي مي  را در جوامع معاصر اروپاي غربي) اند داري جديد، فعال شده گسترش سرمايه
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ها و جماعات  فرهنگ كاف ميان دولت مركزي با مناطق، خردهپيرامون (شـ . شكاف مركز 1
 ؛)پيراموني

 ؛)كليسا (شكاف ميان دستگاه سياسي و دستگاه مذهبي ـ. شكاف دولت 2
هاي  هاي اجتماعي شهري با اقتصاد و گروه روستا (شكاف ميان اقتصاد و گروه ـ. شكاف شهر3

 ؛)اجتماعي روستايي
  ). 123 :1381(داودي، ) دار و كارگر سرمايه. شكاف ميان سرمايه و كار (يا 4
 

. به اعتقاد اينان، شكاف اند دهكربندي  هاي اجتماعي را به دو نوع فعال و غيرفعال تقسيم شكاف
عمل و آگاهي سياسي تكوين يابد.  ،ها بندي آن گروه ةشود كه بر پاي اجتماعي وقتي فعال مي

هاي جديد در  بندي آن شاهد صف ةكه بر پاي شود هاي اجتماعي غيرفعال زماني فعال مي شكاف
گذر از وضعيت شكاف غيرفعال به وضعيت شكاف  ةبين نيروهاي سياسي در جامعه باشيم. نحو

بسيج اجتماعي بحث  موضوعاي است كه معموالً از آن در  فعال متضمن فرايندهاي پيچيده
  :شود. دو وضعيت در اين رابطه قابل تصور است مي

مانند  ؛ممكن است در آينده فعال شود ،در حال حاضر غيرفعال استشكافي كه يك. 
 ؛صنعتي هاي طبقاتي در جوامع نيمه شكاف

مانند  است؛ديگر اثربخشي خود را از دست داده  ،. شكافي كه در گذشته فعال بودهدو
  ). 21 :1373بشيريه، ( هاي مذهبي در جوامع صنعتي شكاف

 

هاي ايدئولوژيك و  هاي تاريخي و شكاف و شكاف (functional cleavage)هاي كاركردي شكاف
هاي كاركردي،  شناسان هستند. شكاف هاي اجتماعي مورد اشاره جامعه يا ارزشي، از ديگر شكاف

اي،  گردد كه پيرامون موضوعات و اختالفات صنفي، حرفه هايي اطالق مي به آن دسته از شكاف
تري براي تجميع منافع و  طرفين درگيري امكان بيش گيرند، از آنجا كه اقتصادي و نهادي شكل مي

بازي با حاصل جمع متغير پيروي  ةها از قاعد بينند (به عبارت ديگر، رقابت آن مصالحه مي
آميز و نهادمند، منجر خواهد شد.  به احتمال بيشتري به مشاركت و رقابت مسالمت ،كند) مي

هايي هستند كه ضرورت ساختاري ندارند بلكه حاصل سرگذشت  هاي تاريخي، شكاف شكاف
اي، قومي، زباني، نژادي، شكاف بين  هاي مذهبي، فرقه تاريخي هريك از جوامع هستند. شكاف

 ). 100 :1373(بشيريه،  شوند ها محسوب مي ن نوع شكافدين و دولت و... از جمله اي
 د:كربندي  زير طبقه ةهاي اجتماعي را به گون توان شكاف و اعتباري ديگر مي ديدگاهاز 

تركيب،  و  بندي صورت ةاز نظر شيو :(reinforcing cleavages)هاي متراكم شكاف .1
روي هم بار شوند كه به  هاي اجتماعي ممكن است يكديگر را تقويت كنند و يا بر شكاف
. به عبارت ديگر، وقتي چند شكاف همديگر را تقويت دنشو ميبندي متراكم شناخته  صورت

  ؛شود كنند، وضعيت شكاف متراكم حاصل مي 
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هاي جامعه ممكن است يكديگر را  شكاف: (crosscutting cleavages)هاي متقاطع شكاف .2
  ؛شوند ع ناميده ميهاي متقاط شكاف ،تضعيف كنند كه در اين صورت

هايي كه ناشي از اختالف بر سر  شكاف: (antagonistic cleavages)هاي تخاصمي شكاف .3
موضوعات هويتي، اعتقادي و ايدئولوژيك هستند، از آنجا كه طرفين درگير، حفظ منافع و 

ها  بينند (به عبارت ديگر، رقابت آن گاه موجوديت خود را در گروي حذف طرف ديگر مي
هاي  به احتمال زياد به مشاركت ،)كند بازي با حاصل جمع صفر تبعيت مي ةداز قاع

 ؛آميز و تخاصمي منجر خواهد شد خشونت
هاي اصلي  ويژه شكاف هاي اجتماعي و سياسي و به : هرچه شكافهاي غيرتخاصمي شكاف .4

از توازن بيشتر و پايدارتري (از لحاظ منابع قدرت و  )هاي مخالف (ميان دولت و گروه
هاي  هاي سياسي با احتمال بيشتري به سوي رقابت برخوردار باشند، كشمكش )قاومتم

 ). 202 :1383تاجيك، ( آفرين خواهند رفت آميز، نهادينه و ثبات مسالمت
 

توان جوامع  بندي كلي مي ها بسيار متفاوت است. در يك طبقه ساختار جوامع بر حسب شكاف
 د:كربندي  زير تقسيم ةگون ي اجتماعي در آنان، بهها را به اعتبار چگونگي حادث شدن شكاف

 
 

 هاي اجتماعي بندي جوامع به اعتبار چگونگي حادث شدن شكاف طبقه   1جدول 
 

 هاي  متقاطع شكاف هاي  متراكم شكاف تعداد شكاف/ صورت بندي شكاف
 شكافي متقاطع جامعه تك شكافي متراكم جامعه تك شكافي تك

 متقاطع چندشكافي جامعه متراكم يچندشكاف جامعه چندشكافي
 

. در اين هستندشكافي و باالتر قابل تقسيم  فعال به تكهاي  شكافجوامع بر حسب تعداد 
. جوامع دنشو ميبندي  ها حول يك شكاف و يا چند شكاف صورت ها و تفاوت جوامع تعارض

خوردارند و بر تكثرگرايي بيشترشكافي، از تكثر و وضعيت  چندشكافي نسبت به جوامع تك
ها  كنند، بر تعارض فعال در برابر يكديگر پيدا مي هاي شكافالبته بر اساس همپوشاني كه 

اي چند  فرانسه، جامعه ةمثال جامعطور  به ؛دهند ميها را كاهش  افزايند و يا اين تعارض مي
 اكثريتي مطلق به دست تواند ميسياسي نهاي  گروهاحزاب و  ،شكافي است و به همين دليل

 ). 7 :1389اميني، دهند ( ميآورند و ناچار دولت ائتالفي شكل 
 ةگيري يك پديد يا چند شكاف در بستر شكل ،اي كه چند شكاف فعال دارد در جامعه

ند. در نك فعال نيز فضاهاي متفاوتي ايجاد مي هاي شكافاجتماعي فعال است، نوع آرايش اين 
افزايي بر يكديگر را دارند كه به  كنند و اثر هم يكديگر را تقويت ميها  شكافبرخي مواقع اين 

طلب  ما كه شكاف چپ و راست (اصالح ةدر جامع ،مثال براي ؛متراكم گويندهاي  شكافها  آن
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راستا با  به لحاظ سياسي فعال است، اگر شكافي ديگر مانند طرفداري از غرب هم )گرا و اصول
گرايان فعال شود، به دليل آنكه شكاف قبلي  صولراستا با ا طلبان و يا مخالفت با غرب هم اصالح

يابد.  ها افزايش مي و سطح تضادها و تعارضگيرد  ميكند، شكاف متراكم شكل  را تشديد مي
ها شكاف  كنندگي در ارتباط با يكديگر دارند كه به آن آثار تضعيفها  شكافبرخي مواقع نيز 

  ). 7 :1389اميني، گويند ( ميمتقاطع 
هاي اجتماعي بايد به تنوعات جغرافيايي و تنوعات تاريخي توجه داشت.  افدر بررسي شك

هاي اجتماعي برحسب عوامل گوناگون  بندي شكاف صورت ةشماره و نحو ،كه نوع ابه اين معن
ديگر و از زماني به زمان ديگر در درون يك كشور ممكن است تغيير  ةاي به جامع از جامعه

امع وهايي كه ج با شكاف ،كند جوامع غربي را چندپاره مي هايي كه شكاف براي مثال، ؛كند
 د.ند، تفاوت دارنكن خاورميانه را چندپاره مي

 از:  اند اجتماعي در يك طبقه بندي جامع و مانع عبارت هاي شكافدر مجموع 
 

اي،  ايـن شـكاف پيرامـون موضـوعات و اختالفـات صـنفي، حرفـه        :هاي كاركردي شكاف .1
گيرد، از آنجا كه طرفين درگيري امكـان بيشـتري بـراي تجميـع      ياقتصادي و نهادي شكل م

بـازي بـا حاصـل جمـع متغيـر       ةلذا رقابت در اين شكاف از قاعد ؛بينند منافع و مصالحه مي
. در شـود  مـي كند. شكاف اقتصادي از جمله انواع مهم شكاف كاركردي محسوب  پيروي مي

روسـتا را   ـكارگر، شكاف شهرـ  ـارد پيرامون، شكاف سرمايه ـشكاف اقتصادي شكاف مركز
شاهد هستيم. ظهور و بروز شكاف كاركردي در ساختارهاي اجتمـاعي و نهادهـاي سياسـي    

 گذاري كرد. به شكاف ساختاري هم نام توان  ميشكاف كاركردي را لذا   است؛
. رقابت در ستاين شكاف در موضوعات هويتي، اعتقادي و ايدئولوژيك ا :شكاف عقيدتي .2

نژادي، قومي، هاي  شكافكند.  بازي با حاصل جمع صفر تبعيت مي ةاز قاعد اين شكاف
. ظهور و بروز اصلي شكاف عقيدتي ستتاريخي و جنسي از جمله انواع اين شكاف ا

 توان  ميلذا شكاف عقيدتي را  است؛ها و رفتارهاي اجتماعي  بيشتر در  ايستارها و نگرش
 رد.گذاري ك به شكاف نگرشي و رفتاري هم نام

 
 (Media and Cultural Sphere)اي  . سپهر فرهنگي و رسانه3

اي هستند كه بازار هدف محصوالت فرهنگي و  گسترده ةكنند هاي سني مختلف مصرف گروه
اي  دهند. مصرف كاالهاي فرهنگي و رسانه اي را تشكيل مي هاي رسانه ها و بنگاه اي شركت رسانه

 ها متصور نيست اي دارد كه زندگي بدون آن نهچنان نقش مهمي در سپهر فرهنگي و رسا
(Paterson, 2006: 57) . هاي  ها و نشانه فناوري ،ابزارها ةبه مجموع اي رسانهسپهر فرهنگي و

از قبيل  (Space-Media)رسانهـ  ، فضااي رسانه. در سپهر فرهنگي و شود ميمصرفي گفته 
زندگي  ةمحتواست و هم شيو ةدهند نه انتقالاي كه هم رسا هاي رايانه اينترنت، تلفن همراه، بازي
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، فيلم، رمان، موسيقي و يهاي آرايشي و پوشش سبكو تفكر، حاكم است. ورزش، 
دهند.  ميهاي مهمي از اين سپهر را تشكيل  نوين ارتباطي و اطالعاتي بخش هاي فناوري
اي،  هاي رايانه و بازي اههمر تلفننوين ارتباطي و اطالعاتي از قبيل اينترنت، ماهواره،  هاي فناوري

و به  اند نه تنها ابزارهايي براي گسترش فرهنگ هستند بلكه خود به مصارف جديد تبديل شده
از آن به توان  مياينترنت كه به درستي  .(Goggin, 2006: 47) شوند عنوان يك نشانه مصرف مي

آن منتقل شود. اينترنت نيست كه محتوا توسط اي  رسانهرسانه ياد كرد، تنها ـ  عنوان يك فضا
كنوني را تغيير داده است. فراتر از اين، هاي  نسلهاي ارتباطي را در ميان بخش وسيعي از  شيوه

هاي تفكر نسل كنوني را نيز دستخوش تغيير قرار داده است. در مورد  بايد متذكر شد كه شيوه
سريع در اين  هاي نوين ارتباطي نيز وضع به همين صورت است. تغييرات ساير فناوري

هاي  نسلها سبب تفاوت يا شكاف بين  ها و ميزان تغيير كاركرد آن استفاده آن ةها و نحو فناوري
 مختلف شده است. 

 
 اي گذاري رسانه . مالحظاتي براي سياست4

سازان و  و تجربيات فرهنگي و اجتماعي خاصي كه دارند، براي سياستها  نسلتوجه به 
در واقع نگاه به گذاري  سياستاهميت است. توجهات نسلي در گذاران بسيار حائز  ياستس

اجتماعي هر دوره در  هاي شكافاست و توجه به گذاري  سياستهاي  موضوعتاريخي  ةپيشين
 اي است.  واقع مدنظر قرار دادن مقتضيات زماني و دوره

 :رار دادنظر قورد م زيردر چارچوب  توان ميرا  اي رسانهـ  هاي اصلي سپهر فرهنگي لفهؤم
 

 اي هاي اصلي سپهر فرهنگي ـ رسانه مؤلفه  2جدول 
 

 اي  رسانه –انواع مولفه هاي سپهر فرهنگي  اي  محصوالت فرهنگي و رسانه مقوالت فرهنگي

نر
ه

P2  

 هنر نمايشي
سينما، تئاتر، تعزيه، حركات موزون، موسيقي (شامل 

 سازي، آوازي، سازي و آوازي)  موسيقي

 هنر صناعي
سازي و هر آنچه  ستي، هنرهاي تزييني، عروسكصنايع د

 مردم خاصيت استفاده دارد ةدر زندگي روزمر
 سازي، نگارگري، معماري، عكاسي، خطاطي نقاشي، مجسمه هنر تجسمي (تصويري). 

 ادبيات، شعر، داستان، رمان هنر ادبي

انه
رس

 

 هاي ديداري رسانه

تلويزيوني،  هاي هاي ديداري حقيقي و فيزيكي: شبكه رسانه
 اي هاي ماهواره شبكه
 هاي تصويري هاي ديداري مجازي: وبالگ رسانه

)(Photoblog هاي ويدئويي وبالگ(Videoblogs)  ،
 الكترونيكي هاي بلوتوث، بازي

 هاي شنيداري رسانه
نبرهاي مهاي شنيداري حقيقي و فيزيكي: راديو،  رسانه

 جمعه و جماعت و مساجد
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 هاي نوشت ري مجازي: وبهاي شنيدا رسانه
، (Podcasting)اينترنتي بالگ ، راديو (Audioblog)صوتي

  (MMS)پيامك صوتي

 هاي مكتوب رسانه

ليف و أ(شامل ت حقيقي و فيزيكي:كتاب نوشتاري هاي رسانه
 تصنيف، ترجمه، تصحيح متون)، روزنامه، مجله

 نوشت وبنوشت  مجازي: صفحات وب نوشتاري هاي  رسانه
ها،  آموزشي و پژوهشي، خبرگزاري هاي سايت )،(Textblogs)متني

  (SMS)پيامك
 
هاي سپهر فرهنگي بايد با در  لفهؤدر جمهوري اسالمي در هركدام از م اي رسانه هاي سياست .1

باشد. چنانچه اين تدقيق در ها)  نسلتاريخي ( ةاجتماعي در هر دورهاي  شكافنظر گرفتن 
اتخاذ شده هاي  سياستشاهد تناقضات فراواني در  ،نشود مالحظه اي گذاري رسانه سياست

 خواهيم بود.  اي رسانهدر سپهر فرهنگي و 
زيرا اين  ؛چهارم و پنجم هستندهاي  نسل اي رسانه گذاري سياستهدف هاي  گروهترين  مهم .2

اند. همين دو  گذشتههاي  نسلجويي و متمايز ساختن خود با  هستند كه در پي هويتها  نسل
شوند تا هويت خود را  اي نوين از سپهر فرهنگي متوسل مي لفهؤستند كه به هر منسل ه

فرهنگ  اي رسانهها محصوالت و خدمات  اي از آن بسازند. اموري نوين كه بخش عمده
هاي سنتي است. به  ها و ممنوعيت محدوديت نبودها  بارز آن  ويژگيليبرال غربي است كه 

هاي نوين ارتباطي و  شدن و گسترش فناوري ند جهانيفراي ةدليل تغييراتي كه در نتيج
 (Cultural resistance)مقاومت فرهنگي ةدامن ،رو از اين ؛اطالعاتي پديد آمده است

(Bourelieu, 1993: 45) .اخير بسيار هاي  نسللذا وضعيت   يابد. نسل جديد نيز گسترش مي
گذاري  سياستها در  يتر از سه نسل گذشته است و لحاظ كردن اين پيچيدگ پيچيده
ظريف هاي  تفاوتلذا در نظر گرفتن  (Weller, 2007: 120) كامالً ضروري استاي  رسانه

امري ضروري  اي هاي رسانه سياستاجتماعي در طراحي  هاي شكاف ،نسلي و همچنين
 است.

هايي از سپهر فرهنگي تمركز داشت كه سبك  بايد بر جنبه اي گذاري رسانه سياستدر  .3
 ،مثال يارب ؛دهد ميرا شكل  )هدف ةوزمره (شكاف اجتماعي + نوع نسلي جامعزندگي ر

راديو، منبرهاي هايي از قبيل  لفهؤنسل اول و دوم بر محور م اي رسانهسپهر فرهنگي و 
نسل سوم  اي  رسانهچرخد. سپهر فرهنگي و  كتاب و روزنامه ميجماعت و مساجد،  ،جمعه

، تئاتر، تعزيه، صنايع دستي، هنرهاي تزييني، ادبيات، شعر، سينماهايي از قبيل  لفهؤبر محور م
كتاب، روزنامه و مجله تشكيل يافته است. سپهر فرهنگي و هاي تلويزيوني،  شبكه ،داستان
اي،  هاي ماهواره موسيقي، نقاشي، رمان، شبكهچهارم و پنجم روي هاي  نسل اي رسانه
الكترونيكي،  هاي بازي توث،هاي ويدئويي، بلو نوشت هاي تصويري، وب نوشت وب
 نوشت  (وبنوشت  صفحات وبينترنتي، پيامك صوتي، ا هاي صوتي، راديو نوشت وب
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هاي مجازي و پيامك تمركز  هاي شبكه پايگاههاي آموزشي و پژوهشي،   پايگاهمتني)، 
 دارد.  

 هاي  شكافبا اهميت ديگري است.  ةاجتماعي در هر نسل مقولهاي  شكافتوجه به  .4
ها و رخدادهاي فرهنگي و اجتماعي يك  ها، پديده عي در تبيين و توضيح واقعيتاجتما

نقاط تفاوت و افتراق افراد و  ةكنند تعريف ،اجتماعي در واقع هاي شكافجامعه كاربرد دارد. 
ها و مطالبات  ها، خواسته ، ايدئولوژيها ارزش ةگوناگون در يك نسل دربارهاي  گروه

ي و جايگاه افراد در يك نسل است. روابط اجتماعي و تعامل اجتماع ةدار، طبق اولويت
هاي گوناگون جامعه در يك نسل با يكديگر، به ميزان قابل توجهي بر اساس اين  بخش

اجتماعي در هاي  تفاوتدر نظر گرفتن  ).5: 1389اميني، شود ( ميتنظيم و تعريف ها  شكاف
 .شود ميرا موجب  دقيقياي  رسانه هاي سياستسپهرهاي فرهنگي مختلف، 

 گذاري  سياستاجتماعي اگر در يك نسل متعدد، متراكم و تعميق شود،  هاي شكاف .5
 ،مثال براي ؛شود ميآن نسل بسيار پيچيده و مشكل  اي  رسانهدر سپهر فرهنگي و اي  رسانه

اجتماعي ايدئولوژيك و ديني هستيم. لذا هاي  شكافموسيقي شاهد  ةدر نسل پنجم در مقول
مثبتي را اتخاذ كنيم واال  هاي سياستآموزش، توليد و مصرف موسيقي در اين نسل  بايد در

شاهد از دست دادن بخش وسيعي از نسل پنجم انقالب در اين مقوله مهم هستيم. موسيقي 
انقالب، عنصري كليدي است كه اين نسل  ةنسل حاضر و آينداي  رسانهدر سپهر فرهنگي و 

متال و...   هاي غربي و مدرن مثل متال و بلك رخي از موسيقيبوابستگي زيادي به آن دارد. 
ها ضد معنويت هستند. موسيقي  نه تنها در خدمت معنويت سكوالر نيست بلكه اين موسيقي

هاي اقتصادي است تا   شركتدر دوران جديد، ابزاري براي جذب سرمايه و ثروت براي 
لذت بيشتر سوق دهد. در موسيقي نحوه و سبك زندگي مردم را تغيير و به سمت مصرف و 

گاه، هفت دستگاه عمده را  گاه، ماهور، نوا و راست پنج ايراني شور، همايون، چهارگاه، سه
هاي مختلفي  ها و نت ها، گوشه ها، نغمه  لحنها خود داراي  دهند كه اين دستگاه تشكيل مي

 زيربندي  اي دستهدار ،هاي مختلفي است هستند. اما موسيقي در غرب نيز كه داراي سبك
هاي هركدام  موسيقي براي نسل پنجم با در نظر گرفتن ظرافت گذاري سياستاست كه بايد 

 باشد.
شود.  اطالق ميهاي ميالدي  سدههاي رايج دوران  موسيقي كالسيك: به سبك موسيقيالف. 

 هاي سبك كالسيك هستند.  ترين موسيقدان بتهون، باخ و ... بزرگ
 جاز، موسيقي سياهان آمريكايي بوده است.  سبك جاز: موسيقيب. 
 سبك بلوز: اين موسيقي هم متعلق به بردگان و سياهان آمريكايي است. ت. 
پسند آمريكايي است كه در مقابل موسيقي كالسيك قرار دارد.  سبك پاپ: موسيقي عامهث. 

مايكل  گردد. برمي م.1950شعار موسيقي پاپ، پاپ براي همه است. اوج موسيقي پاپ به 
هستند.  .م80 ةنمايندگان موسيقي پاپ در ده) و مدونا (ملكه پاپ). جكسون (سلطان پاپ
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 م.2000موسيقي پاپ از سال  .ر خوانندگان موسيقي پاپ گرايش به فساد اخالقي دارندبيشت
 و مواد مخدر قرار گرفت. خدمت مسائل جنسي به بعد در 

به بعد و رقيب موسيقي پاپ است.  م.1950سال پسند آمريكايي از  سبك راك: موسيقي عامهج. 
نامند. اين موسيقي به يك جريان اجتماعي در آمريكا و  راك را موسيقي آنارشيزم نيز مي

جنگ ويتنام، تورم و بيكاري ضدغرب تبديل شد. موسيقي راك در ابتدا موسيقي اعتراضي 
فت و از دل موسيقي اما چندي نگذشت كه به انحراف و فساد گرايش يا ،در آمريكا بود

 راك متال در آمد. 
سبك متال: موسيقي متال سبك پيشرفته راك است. اين موسيقي، بسيار پرسر و صدا و ح. 

هاي  شود. حتي صداي خوانندگان نيز خشن است. موسيقي متال گونه خشن اجرا مي
متال نوع  كمتال بيرون آمد. بل هوي ،)مختلفي دارد. از دل موسيقي متال آمريكايي (متاليكا

همه چيز؛ ماهيت موسيقي  ضدديگري از متال است كه موسيقي اعتراضي است؛ اعتراض 
متال، متاليك،  متاليكا و بلك متال خشونت و ترس است. انواع موسيقي متال (بلك ،متال
منتهي شد.  مسائل جنسيخشونت اعتياد و  ،خودكشي ،جنايت ،به جرم) متال و... هوي
گرايي  جنس پرستي و هم متال از مروجان شيطان متاليكا و بلك ،هاي مختلف متال گروه

گردان امري  هاي متال، مصرف مواد مخدر و روان هستند. براي اجرا و شنيدن موسيقي
 ضروري است. 

هاست. موسيقي رپ  موسيقي محبوب آمريكايي ،هاپ يا رپ سبك رپ: موسيقي هيپخ. 
ها از  برخواست. رپ هم مانند ديگر موسيقي ها از سياهان آمريكايي همانند ديگر موسيقي

بندوباري، مواد  اما به فساد و خشونت، تجاوز، بي ،اعتراض سياهان و بردگان شروع شد
، فحش، توهين، دعوا، دزدي، شرارت و ... كشيده شد. موسيقي رپ مسائل جنسيمخدر، 
هم رواج يافت. ترين موسيقي غربي است كه متأسفانه در ايران  ترين و ضد اخالقي مخرب

ي و زيرزميني در برخي از پنهانصورت  رپ ايراني، تقليدي است از رپرهاي آمريكايي كه به
 ). 56 :1389خسروپناه، ( شود ها توليد و اجرا مي يميهمان

 

زيرزميني اين  ةهاي توليد شد رواج ادبيات خاص اين موسيقي در ميان نسل پنجم، انتشار آلبوم
افزارهايي كه  داشتن دانش اندك نوازندگان به دانش موسيقي، وجود نرم ها در اينترنت، موسيقي

 برايهاي خانگي  كند، استوديوهاي خانگي ضبط و داشتن دوربين به تنظيم موسيقي كمك مي
ها در نسل چهارم و پنجم  رقابت و دامن زدن اين نوع موسيقي ةها زمين انتشار اين نوع موسيقي

سازي  دولت به سمت جريانگذاري  سياستسيقي الزم است مو ةلذا در حوز ست؛اانقالب 
هاي غربي به  هاي اصيل اسالمي و ايراني باشد و با نقد گفتمان حاكم بر موسيقي موسيقي

 بازتوليد موسيقي اصيل هويتي بپردازد. 
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جديد انقالب بسيار متفاوت است. اين نسل بخش اعظم وقت هاي  اي نسل رسانهتمايالت  .6
، ها رسانهگذارد. از انواع  هاي نوين ارتباطي و اطالعاتي مي اده از فناوريخود را در استف

اي و  ماهوارههاي  شبكهديداري مخاطبان بسياري را در اين نسل دارد. استقبال از هاي  رسانه
كه فرزندخواندگان تلويزيون محسوب   طوري جديد بسيار باالست بههاي  نسلتلويزيوني در 

هاي آنان در تماشاي تلويزيون  هاي تلويزيوني اولويت  مجموعه شوند. ورزش، طنز و مي
نياز به افزايش كيفيت در اي  رسانههستند. در اين صورت و با وجود چنين تمايالت باالي 

فارسي زبان فيلم هاي  شبكه. گسترش شود ميشدت احساس  هاي تلويزيوني به توليد برنامه
داخلي را كاهش هاي  شبكهي از مخاطبان خارج از كشور، بخشهاي  شبكهدر  مجموعهو 

مخاطبان در  اي رسانهتوجه جدي به تمايالت اي  گذاري رسانه سياستداده است. لذا در 
بايد توجه  اي رسانهسازان  نظر قرار گيرد. سياستد ها بايد م كنار افزايش كيفيت توليد برنامه

و  نوشتاريهاي  رسانهر به هاي مختلف اجتماعي كمت داشته باشند كه نسل جديد با فاصله
 ديداري و شنيداري اقبال دارند.هاي  رسانهبيشتر به 

چهارم هاي  نسلدر مورد  اي هاي رسانه سياستهاي كيفي كه بايد در  ترين شاخص از مهم  .7
نظر قرار گيرد، ضريب نفوذ اجتماعي است. ضريب نفوذ اجتماعي به ميزان  دو پنجم بايد م

كه در افكار عمومي دارد. لذا توجه به شود  ميگفته  اي انهرسپوشش معرفتي يك محصول 
 ةآينده و پوشش جامع آن بسيار مهم است. در زمينهاي  نسلنياز مخاطب و افكار عمومي 

هاي مختلفي وجود دارد كه هركدام در محل خود قابل استفاده  بندي شناسي تقسيم مخاطب
جديد بايد  اي رسانههاي  شد كه فعاليتگوياي آن با تواند مي ريزبندي  است وليكن تقسيم

و تمامي انواع  3ايراني ديده شود ةهاي جديدي در خور مخاطبان جديد جامع در پوشش
 لحاظ كرد. اي  رسانههاي  ن را بايد در فعاليتامخاطب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

78 

 
ره 

شما
 / 

تم
يس

ل ب
سا

 /
4

 
  

 اي در ايران هاي رسانه شناسي فعاليت مخاطب   3جدول 
 

 رديف
 نوع مخاطبان

ه معرفت (با توجه به حيط
  ديني)

 طبقه ةشناس

 دينداران تحقيقي 1
اند. ممكن است افرادي كه در پذيرش عقايد دين خود تحقيق كرده

 در خانواده سنتي يا مدرن تربيت شده باشند.

 دينداران سنتي 2
اند. دست آورده هافرادي كه عقايد دين خود را به روش تقليدي ب

افراد متعصبي  د و عموماًانسنتي تربيت شده ةدر خانواد معموالً
 هستند.

 جوياندين 3
دين ترديد عقايد افرادي سرگردان كه در پذيرش يا عدم پذيرش 

 دارند.

 تفاوتانبي 4
اند و  افرادي به دور از فضاي ديني. در خانواده مدرن به دنيا آمده

وجود نيامده و خود نيز  هتاكنون شرايط آشنايي با دين برايشان ب
 اند.الش نكردهبراي تحقيق ت

 گريزاندين 5
شناسند ولي به داليلي همچون عملكرد بد افرادي كه دين را مي

 اند.گريزان شده متظاهران به دينداري، از دين

 ستيزاندين 6
جويي با دين  رغم شناخت دين به ستيزه بهمعدودي كه  ةعد

 ند. لمشغو
 

 گيري نتيجه
 برش يك اول، پرداخته شد. برش ي و اجتماعي جامعهفرهنگ ةعرص در در اين مقاله به دو برش

 يك دوم، برش ودهد  مي شكل را اجتماعيهاي  نسل كهاست  جامعه يك تاريخ طول در افقي
. دهد مي شكل را اجتماعي و فرهنگي هاي شكاف كه است تاريخي مقطع يك رد عمودي برش

 و فرهنگي هاي واقعيت عمق ةندشناسان )ها نسل( افقي برش و) ها شكاف( عمودي برش واقع به
آگاهي به « »ها و منافع مشترك تجربه«يك نسل داراي دو ويژگي  .است كشور يك اجتماعي

به بررسي پنج نسل تاريخي كشور پرداخته شد.  ،بر اين اساس ؛است» تجارب و منافع مشترك
مسي است. شناختي از تحوالت نسلي در قرن چهاردهم ش بندي بر اساس دركي جامعه اين نسل

كاركردي و  هاي شكافاجتماعي را در دو دسته  هاي شكافبندي  پس از آن در يك طبقه
جمهوري اسالمي به تأمالتي اي  رسانهشكاف عقيدتي تقسيم شد. سپس در سپهر فرهنگي و 

اجتماعي و تغييرات نسلي پرداخته  هاي  شكافبا مختصات  اي  رسانه گذاري سياست ةدربار
كه توجه به كند  ميجديدي را طلب اي  رسانهات ئرم و پنجم كشور اقتضاشد. نوع نسل چها

شايان اي  رسانههاي  و همچنين كيفيت فعاليتها  رسانهچنين مخاطبي در ضريب نفوذ اجتماعي 
 توجه است.
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 ها نوشت پي
 زيرنيد به منابع توا خلقيات ايراني در قبل و بعد از انقالب اسالمي مي ةبراي مطالعه و بررسي بيشتر دربار. 1

 مراجعه كنيد: 
 .8، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، ص توسعه و تضاد)، 1379( رفيع پور، فرامرز

 .، فروغي، تهرانخلقيات ما ايرانيان)، 1345( جمال زاده
 .27، شركت سهامي چاباك، ص در راه سياست و سرنوشت ايران)، 1357( كسروي، احمد

بندي هنرهاي اميد اسفندياري، انواع هنر احمد  گانة نادر ابراهيمي، دسته هنرهاي نه بندي تجميعي از اين تقسيم. 2
 داري و انواع هنر محمد رضا خاكي است. تميم

 اين تقسيم بندي در مباحثه با دوست گرامي آقاي دكتر لشكربلوكي به دست آمده است.. 3
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