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در این کوتاه، بر زمینه گفتگومندی و گفتوشنویی شبکه های اجتماعی 
تأکید کرده و همچنین از میکفرون  به منزله استعاره ای برای تک صدایی و 
مونولوگیسم استفاده و در برابر آن مفهوم ماکروفون را برای توصیف وضعیت 

دیالوگی و چندصدایی پیشنهاد می دهم.
نخست می بایست، در خصوص تمایز موفونی، هوموفونی و پلیوفونی بگویم تا 

سپس وضعیت ماکروفونی را متناظر با پلیوفونی معرفی کنم.
مونوفونی به معنای تک آوایی، هوموفونی به معنای هم آوایی و پلیوفونی به 

معنای چندآوایی است.
»میخائیل باختین« در کتاب »پرسش های نظریه ادبی داستایوفسکی« و 

سایر آثارش بر گفتگومندی یا دیالوگیسم تأکید می کند. 
همچنین باختین بر پولیوفونی  یا چندآوایی به جای هم آوایی یا هوموفونی 
و تک آوایی یا مونوفونی تأکید دارد. البته این چندآوایی می تواند متضمن 
نوعی هماهنگی توأم با دگرآوایی  باشد، که باختین مصداق آن را سقراط و 

رمان داستایوفسکی می داند.
برای فهم بهتر سه گانه مذکور، مثالی موسیقیایی بجاست. وقتی یک ملودی 
آن  به  که  است  مسلط  افقی  راستای  می شود،  اجرا  ساده ترین شکل  به 
مونوفونی می گویند. وقتی همین ملودی با آواز انسانی دیگر همراه شود، به 
آن هوموفونی گفته می شود. وقتی یک ملودی ترکیبی از ملودی های دیگر 

باشد، در این حالت پولیوفونیک شکل گرفته است. )احمدی، 1370: 99(
با توضیح مزبور، حال می توان در خصوص تقابل وضعیت میکروفونی یا 
تک گویانه با وضعیت گفتوشنویی و چندصدایی یا ماکروفونی سخن گفت. 

در تناظر و معادل با وضع ماکروفونی می توان پلیوفونی را قرار داد.
مشخص  طور  به  و  چندصدایی  بستر  اجتماعی،  شبکه های  چگونه  اما 

ماکروفونی است؟
شاید برای خواننده این پرسش مطرح شود که وقتی ما ابررسانه هایی مانند 
تلویزیون یا خبرگزاری را ماکرومدیا می نامیم، یا »میشل فوکو« ماکروفیزیک 
قدرت را در برابر میکروفیزیک قدرت می گذارد، چگونه می توان شبکه های 

پیش به سوی چندصدایی و دموکراسی

 شبکه های اجتماعی؛ 
جهش از میکروفون به ماکروفون

سرمقاله

محسن�سلگی��
دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشگاه عالمه طباطبایی 
soroushe@yahoo.com



شماره 34
مهر 96

6

اجتماعی و حضور افراد و شهروندان عادی را حضوری ماکروفون خواند؟
این کوتاه با عزل نظر از مقایسه دامنه و عمق تأثیرگذاری یا قدرت رسانه های 
غول پیکر یا رسمی با شبکه های اجتماعی که عرصه حضور شهروندان و 
رسانه شدن افراد است، صرفا از حیث چندصدایی بودن و گفتوشنویی بودن، 
معتقد است شبکه های اجتماعی به مراتب پیشروتر از رسانه های رسمی و 

سنتی هستند.
در این وضعیت امید می رود که فرهنگ مدارا، گفتوشنو و چندآوا یا چندصدا 
توسعه پیدا کند و در آن سو، فرهنگ تک گویانه یا مونولوگ که مشخصه 
استبداد است، رو به افول گذارد. استبداد معموال توأم با خشونت است. البته 
برخی خشونت را نه تک گویانه، که خاموش می دانند. از آن جمله »هانا 
آرنت«، سیاست را سخن ورزی یا بیان، و در عوض خشونت را پدیده ای 
ماقبل سیاسی، الل، گنگ و خاموش می داند؛ یعنی خشونت نه می شنود و 

نه سخن می گوید.
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