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شــاید بتــوان گفــت رســانه و تمــام متعلقــات بــه آن، 
ــد  از چنــان اهميتــی برخــوردار اســت کــه امــروزه می توان
پایه هــای حکومــت، سياســت، فرهنــگ، اقتصــاد و هرچيــز 
دیگــر را بــه لــرزه درآورد و در ایــن ميــان مدیریــت رســانه 
و حقــوق رســانه از موضوعاتــی اســت کــه بایــد به صــورت 
ــود کرســی های  ــزوم وج ــود. ل ــه ش ــه آن پرداخت ــّدی ب ج
ــی  ــه طراح ــواد اّولي ــن م ــی و تأمي ــی، جهت ده آزاداندیش
ــرای  ــع ب ــانه های مرج ــردن رس ــوا و مهياک ــد محت و تولي
مخاطبــان، از اهميــت ویــژه ای برخــوردار اســت؛ به گونــه ای 
ــن رســانه اســت کــه  ــی، ای ــی عصــر کنون کــه در حکمران
می توانــد مهياکننــدۀ بســياری از بســترها و تعميق دهنــدۀ 

عمده سياســت ها باشــد.
حقــوق رســانه یکــی از جدیدتریــن شــاخه های حقوقی 
ــن  ــون تعيي ــی چ ــائل مختلف ــه مس ــه در آن ب ــت، ک اس
چارچوب هــای مدیریــت رســانه، آزادی بيــان، جریــان 
ــارب و  ــی، تض ــانه، تکثرگرای ــتقالل رس ــات، اس آزاد اطالع
ــائل  ــی مس ــود و ازطرف ــه می ش ــانه پرداخت ــی رس نظام ده
ــف و  ــئوليت در آن تعری ــد مس ــوای موج ــا محت ــط ب مرتب

مشــخصات آن ترســيم می گــردد.
مدیریــت رســانۀ برآمــده از حقــوق، می توانــد بــه 
مســائل گوناگونــی در ایــن حــوزه پرداخته و مســئوليت های 
مدنی )اجتماعــی( و کيفــری را به خوبــی احصــاء و مفهــوم 

مدیریــت را در رســانه بــه ظهــور و بــروز برســاند.
ازطرفــی بــا پدیدارشــدن رســانه های نوظهــور بــر 
ــش و  ــی و چرخ ــی و اجتماع ــبکه های اطالعات ــتر ش بس
ــوان  ــوع، می ت ــدد و متن ــای متع ــتراک گذاری محتواه اش

انتظــار داشــت کــه مدیریت رســانه با ابعــاد جدیــدی روبه رو 
ــت های  ــت از سياس ــد تبعي ــه نيازمن ــن مواجه ــده و ای ش
کالن اجتماعــی اســت. شــاید ورود شــوراهای عالــی انقالب 
فرهنگــی و فضای مجــازی و همچنيــن تبييــن و تصویــب 
چشــم انداز بــرای ایــن عرصــه در مجمــع تشــخيص 
مصلحــت نظــام، بســتری را بــرای تدبيــر مدیریــت رســانه 
ایجــاد و ســاختاری را بــرای تشــخيص حــدود و اختيــارات 

قانونــی ایجــاد کنــد.
ازطرفــی بایــد عنایــت داشــت به علــت تکثرگرایــی در 
ــوق  ــانه و حق ــت رس ــی از مدیری ــام متنوع ــانه ها، اقس رس
رســانه های  اســت،  شناســایی  و  قابل تقســيم  رســانه 
ــيم بندی ها  ــن تقس ــه ای ــی ازجمل ــی و غيرخصوص خصوص
به شــمار مــی رود؛ هرچنــد کــه برخــی رســانه را بــه ملــی 
و غيرملــی نيــز تقســيم نموده انــد، امــا آنچــه مهــم اســت 
نقطــۀ اشــتراک فی مابيــن ایــن رسانه هاســت و آن همــان 
قــدرت نفــوذ و هنجارســازی و فرهنگ ســازی ميــان 
آن هاســت کــه ایــن امــر باعــث پرداختــن بــه ابعــاد پنهــان 

ــردد. ــانه می گ ــکار رس و آش
درهرحــال در عصــری کــه بــا رســانه های ُخــرد و کالن 
ــر  ــا ب ــق م ــد موجــب توف ــه می توان ــه هســتيم، آنچ مواج
ــوای پایش نشــده و تطبيق داده نشــده  ــوذ گســترده محت نف
بــا هنجارهــای اجتماعــی، سياســی و شــرعی گــردد، همان 
ــای  ــج اصــول و چارچوب ه ــت مدیریت رســانه و تروی تقوی
ــا همــکاری  ــد اســت ب ــی اســت کــه امي قاعده منــد حقوق
و همراهــی صاحبــان ِخــرد، بــه نتيجــۀ مطلــوب رهنمــون 

گــردد.
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