
آتى راديكال چشم/ای تحليل ريشه انداز
ای در فضای رسانه

*حيدري حامد حاجي

 چكيده
و تيپ دنبال جمع اين مقاله، به و نظریع در باره تحليل ريشههای متنو سازی ديدگاه بندی ای

در پايان سده بيستم، برخى» انقالب ارتباطات«پس از وقوع. آينده حيات سايبر انسان است
و انهدام گمــان مى ســاز كارهــای بردنــد، تكنولــوژی ارتباطــات، آغــاز فروپاشــى اجتمــاعى

و حتى اصل انسانيت است تمدن و الگـویئهبنا به تاريخ تحليلـى ارا. ساز اتحاد انسانى شـده
ها، رنـگ گونه قضاوت توان تصور كرد كه در آينده، اين نظری مرورشده در اين مقاله، مى

و بشر بار ديگر از ظرفيت حائل خود برای تبديل تهديدها بـه  امروز خود را خواهند باخت،
و ايـن، نحـوی تكـرار روح آغـاز قـرن اسـت؛ اميـدواری. فرصت اسـتفاده خواهـد كـرد ها

مى هايى كه جای نااميدیزیسا ظرفيت .گيرند ها را
و مالحظات روشى، در مجمـوع، را26ما در اين گفتار، پس از طرح مقدمه تيـپ ديـدگاه

و آينده در مورد ظرفيت آن نگری ها، پيامدها دو ها درباره حيات سايبر مرور كرده، ها را بـه
به«دسته بزرگ  بهتعـ«و» شـهر منفـى مثابـه آرمان تحليل اينترنـت مثابـه ديل تحليـل اينترنـت

و در نهايت با يك جمع تقسيم كرده» شهر منفى آرمان شناسـى بندی درباره تالش جامعه ايم
.ايم تر نوشتار را به پايان برده ای اخالقى ها برای ساختن آينده داشتن انسان برای فعال نگاه

ها كليدواژه

و اينترنت ها، پسا انسان زندگى ديجيتالى، خود افشاگری، گجت .گرايى، مصلحان اجتماعى
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 طرح مبحث

و فعـاالن فرهنگـى كـه بـا آينده فضای نوين سايبر، واكـنش اوليـه نظريـهدر قبال فضـای پردازان

 Castells: 1979, 2009, Virilio: 2000, 2006):ك.ر( بـوده اسـت»نگرانـى«اند، فرهنگى پيشين مأنوس بوده

فض ولى، پس از آن و هوشـمند معلـوم شـد، مشـخص خواهـد كه منطق آينده اين ای تعاملى

و هـای اخالقـى بـرای گسـتردن ريشـه شد كه اگر اين فضـا، در اسـتمرار تالش های انسـانى

آن تاريخى خويش قرار گيرد، مى و پـس از كـه ايـن تواند يك ظرفيـت مثبـت تلقـى شـود؛

م در های محكـ های حـائز ريشـه ها معلوم شد، مسجل خواهد گرديـد كـه شخصـيت ظرفيت

و اگــر ايــن ظرفيت هــا معلــوم شــود، معنــا، نبايــد از مواجهــه بــا ســپهر جديــد نگــران باشــند

روست كه برای يك بنيادگرای از اين. دار، فرصتى تاريخى خواهند يافت های ريشه فرهنگ

، فرهنگ آنالين، يك فرصت تاريخى برای گستردن فكری اسـت كـه نگـاهى7 ابراهيمى

.شمول داشته است جهان

از به پيشين جامعهتجر شناسى در تحليل نهادهای اجتماعى، حاوی اين نكته بوده كه بايـد

و بدبينى كامل به نهادهای اجتماعى پرهيز كرد؛ زمانى، ماكس وبر، پس از وقوع خوش بينى

و تار از جـنس، بوروكراسى را فرجامى»انقالب مديريت« بـرای تمـدن» قفـس آهنـين«تيره

ــوان انســان در اســتفاده از)Weber, 1978(بشــری انگاشــت  ــوم شــد كــه ت ــى بعــدها معل ، ول

های مثبت بوروكراسى برای بهبود تبعات آن، بيش از آن بود كه در بدو امر بـه نظـر ظرفيت

.رسيد مى

و پس از مى» انقالب ارتباطات«وقوع اكنون،  تكنولـوژی بردنـد، در پايان سده بيستم، برخـى گمـان

و انهدامارتباطات، آغاز فروپاشى اج و حتـى اصـل انسـانيت ساز اتحاد انسـانى ساز كارهای تمدن تماعى

. Gibson, 1985, 1988, 1987, 1996, Hemmingway, 2007, Van Loon, 2008, 2006 Baudrillard)(اسـت

ها، رنـگ امـروزين خـود را خواهنـد گونـه قضـاوت توان تصور كرد كـه در آينـده، اين مى

ظ و بشر بار ديگر از رفيت حائل خود برای تبديل تهديدها به فرصت استفاده خواهـد باخت،

.اين، نحوی تكرار روح آغاز قرن است. كرد

سؤال اين است كه تا چه حـد آگاهانـه يـا ناخودآگـاه نـاظر دگرگـونى وسـيع ناشـى از

و ارتباطات، در تجربه روزمره زنـدگى  و سايبر حاصل از تكنولوژی اطالعات فضای تعاملى

.پردازد اين مقاله به اين پرسشمىخود هستيم؟ 
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»روشى«و» نظری«چهارچوب مرجع

كنند دو ديدگاه رقيب در علوم انسانى، رسالت علوم انسانى را به دو شيوه متفاوت تفسير مى

)Sherratt, 2006: 9-10(،دو؛ در اين تحليل ديدگاه اول، آن طرز تلقى است كه در چـارچوب

و  مى»حلقـه وينـى«پوزيتيويسـم سبك پوزيتيويسم اگوست كنتـى و مـدعى شـناخته شـوند

و علوم طبيعى هستند آن. فقدان تمايز اصولى بين علوم انسانى هـا، وظيفـه از اين قرار، از نظر

و اعمـال كنتـرل بـر علوم انسانى مانند علوم طبيعـى، توانمندسـاختن در پيش بينـى رويـدادها

.)57-56: 1372فروند،(هاست آن

ك مىه سبك متمايز فلسفه علوم انسانى قارهديدگاه دوم، سـازد، معتقـد اسـت كـه ای را

و بـه انسان به تبع، اخالقـى اسـت كـه عنوان موضوع علوم انسـانى، دارای يـك عنصـر ارادی

در.)57-56: همـان(ترين وجه مميز انسان اسـت مهم هـر نـوع ادعـای شـناخت انسـان، بـدون

از ايـن ديـدگاه، اصـل ايـن. نيسـت» شناسـى نعش«نظرگرفتن اين عنصر، چيزی جز ادعـای 

و علوم طبيعـى، بـه در دعوی كه رسالت علوم انسانى طور يكسـان، توانمندسـاختن دانشـمند

آن پيش و اعمال كنترل بـر » شناسـى نعش«هاسـت، سـطح علـوم انسـانى را بـه بينى رويدادها

.)Foucault, 2003: 166(دهد تقليل مى

به مطرح هست؛ يكى اين در اين ديدگاه اخير، دو ادعا و كه علوم انسانى سان علـوم فنـى

و كنترل بينى پيش و ثانيـاً،» شناسى نعش«كننده، در واقع، علوم انسانى نيست، بلكه گر اسـت؛

.هم نيست» اخالقى«و» مطلوب«وجود داشته باشد، اگر چنين علمى 

و يك اراده تا جايى مفيد است كه يك انس» شناسى نعش«كه، اوالً توضيح اين ان بزرگ

جن«سترگ يا بر عكس، يك انسان  و ديـو«، يـا»زده مجنون يا رغم مسـيری، بـه»زده ديوانـه

و قاعده»طبيعـى«لحاظ كـه بــه مى، نرمــال و در مســير تــاريخ منـد تلقــى شـود، گــام برنـدارد

و اگر چنين كند، علوم انسانى به فايـده، تنها بـى، نـه»شناسـى نعش«مثابه چرخش ايجاد نكند،

به های شكوهمند يا ديو چراكه اراده؛كننده خواهد بود بلكه گمراه مثابه استثناءهای زدگان را

مى به كنار مى1دو سر منحنى گاوس و امـا تـاريخ. كوشد قوانين طبيعى كشـف كنـد گذارد

و راسـت، منحنـى ها، اين نيم رغم طبيعت، در دنيای انسان نشان داده است كه به درصد چـپ

 
1. Gauss Curve; Karl Friedrich Gauss (1777-1855). 
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مى هستند كه قواعـد عمـل انسـان گاوس درآن. كننـد های معمـولى يـا طبيعـى را تعيـين هـا

مى های حساس تاريخى، چرخش نقطه آن هايى در تاريخ پديد هـا، افـراد آورند كـه پـس از

آن معمولى در صفحه بازی ترسيم مى شده از سوی در واقـع، دنيـای انسـانى،. كننـد ها بـازی

.ها از واقعيت هاست، بيش دنيای جدال اراده

به ثانياً اين و كنتـرل، تأسـيس مثابه علوم طبيعى، كه بـا هـدف پيش كه، علوم انسانى، بـين

در واقع، اين نوع از علـم، آشـكارا، ادعـای. شود، اگر ساخته شود، هم غير اخالقى است مى

و به-استبدادی ده مثابه يك دانش فنى، خود را در خدمت، بـه بندكشـيدن ارا فاشيستى دارد،

مى اخالقى انسان به. آورد ها در طور ذاتى يك سازه ضداخالقى است؛ چراكـه چنين علمى،

يك دانشمند پوزيتيو، با هر هيـأتى، در واقـع، تمـايز. خواهد اراده اخالقى را به بند كشد مى

و به همان ميزان كه غيراخالقى چندانى با سياست مدار بودن يك سياسـت مدار مستبد ندارد،

مىمستبد،  ، اصـل بـديهى اخـالق»اراده«رسد، اين دانشمند نيز با به بندكشيدن بديهى به نظر

و خود به زبان خود، خويشتن را اخالق را به چالش مى مى طلبد .كند ستيز معرفى

و علوم طبيعـى پس، بنا بر اين استدالالت، ديدگاه دوم در مورد نسبت ميان علوم انسانى

و هست، اصرار دارد كه اصل علوم انسانى در ارادهكه منظور نظر اين مقاله هم  شناسى است

و كنتـرل نيسـت رسالت اين شناخت هم پيش پـس، وظيفـه علـوم انسـانى چيسـت؟ بـه. بينى

های علوم انسـانى چـه خواهـد بـود؟ پاسـخ، بـاز بـه كليـدواژه عبارت ديگر، مراد از كاوش

مى» اراده« ت اين. گردد معطوف و الهامكه، علوم انسانى، بـرای و توانمندسـازی جهيـز بخشـى

مى ها، برای رقـم انسان» اراده« منظـور از علـوم. شـوند زدن بـه يـك تـاريخ متفـاوت سـاخته

و حذف اراده، بلكه رمق هايى اسـت كـه بـه بخشيدن بـه اراده انسـان انسانى، نه به بندكشيدن

آن روندهای طبيعى رضايت داده و در متن را اند . راننـد بـه پـيشمى ها زندگى روزمره خود

.ها، برای ترسيم آينده است به اراده» بخشى الهام«،منظور از علوم انسانى

و علـوم انسـانى كـه بـه شـيوه فنـى سـاخته از يك زاويه ديد ديگر، بـرای علـوم طبيعـى

و آينده، مهم مى و در واقـع،» گذشته«ترين زمان، زمان شود، در دوگانه زمان گذشته اسـت،

مى، مبنا»گذشته« از بررسى گذشته، قواعـدی بـه. شودی اصلى برای ساختن دانش محسوب

مى دست مى ولى در ديـدگاه ديگـری. توان از آن برای به بندكشيدن آينده بهره برد آيد كه

و علوم طبيعى قايل است، مهم ترين زمان، آينـده اسـت؛ كه تفاوت بنيادين ميان علوم انسانى
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ر مى قــمچراكــه تــوان اراده، خــود را در  كنيم، پــس هــر كــاری مــى. دهــد زدن آينــده نشــان

و منظـور از ساخت  بخشـى بـه زمـان وسـاز علـوم انسـانى، الهام بايد برای آينده انجـام دهـيم

.آينده است

بخشى به آينده با چه روشى انجام خواهـد حال، پرسش بعد اين خواهد بود كه اين الهام

و ماكس وبر به اين  و هـای ايـده پرسش، ما را به ساختن تيپشد؟ پاسخ گئورگ زيمل، آل

و بخش اسـطوره هـای الهـام های راديكال، چيـزی شـبيه چهره تيپ. دهد راديكال سوق مى ها

مى هـا، نمـودن شـيوه رمان هستند كه هدف از ساختن آن تـوان هايى اسـت كـه از آن طـرق

و تاريخ را به شيوه خالقانه هـا ها، رمان عه اسطورههدف مردم از مطال. تری ابداع كرد زندگى

و راهگشاسـت،و مشاهده آثار هنری، دريافت الهام هايى برای ساخت يك زندگى متفاوت

هـای مـؤثری هايى كـه نهايتـاً الهام وساز تيپو رسالت علوم انسانى هم، همين است؛ ساخت

.برای ساخت تاريخ به بار آورد

و استعمال شناخته های مختلِف ها در علوم انسانى به شيوه وساز تيپ ساخت در شـده شـده

و های تجربى در مورد نمونـه از انباشت داده. شود علوم انسانى انجام مى های انسـانى متمـايز

و تأمل متفاوت، تا فراتحليل ديدگاه سـازی ما در اين مقاله، به تيپ. ها در مورد يك پديده ها

و تأمل ديــدگاه  ايبر فضــا صــورت گرفتــه ايــم كــه در مــورد ســ هــای انبــوهى روی آورده ها

و ايـده گشـايى هايى برای راه است، به اين هدف، كه زمينه آل در ايـن ميـدان های راديكـال

.فراهم آوريم

شـدن وقـوع يـك محـيط زيسـت انسـانى رسد كه از زمان به رسـميت شناخته به نظر مى

ری متعـددی های نظـ، ديدگاه)Gibson, 1985(عنوان سايبرفضا توسط ويليام گيبسون جديد به

شـناختى، آن هـم ساخته شده است، به نحوی كـه مـواد اوليـه الزم بـرای يـك كـاوش تيپ

و ايـده ای كه بتواند الهام گونه به دهى بـه آينـده را سـبب شـد، آل بـرای شـكل های راديكال

های مطرح در ايـن زمينـه دعوی بررسى تمام ديدگاه،البته ما در اين مقاله. فراهم آمده است

و ايده مان، يعنى تدارك الهام يم، اما با توجه به مقصود تصريح شدهرا ندار آل های راديكال

هـر. ها داشـته باشـيم ترين اين ديدگاه ای، مروری به مهم انداز آتى فضای رسانه درباره چشم

و تنها از بابت الهامى مى نوع تحقيقى در اين زمينه كامل نيست، توانـد كه به گشـودن آينـده

!همين. تواند فقط مفيد ارزيابى شود ببخشد، مى
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بينـى گـويى ايـن موازنـه نيسـت، بلكـه پيش گر اجتماعى در اين ميان، پيش وظيفه تحليل

و انفعـال، بـه های مختلف در شكل ميزان تأثير مؤلفه+ نقش  منظور دهى به روندهای اين فعل

.ساز انسانى است تاريخ+ داشتن عامل اخالقى فعال نگاه

و ماشين مركب از انسان(ها ها، در دنيای سيستم ندن انسانما با فعال ، چيزی با عنوان)ها ها

هم« مى» نوايى روح مى امكان گسترش در شبكه را ای بـرای های تازه تواند پايه يابد، كه اين،

های كـه اصـوالً در پيشـينه» روح همنـوايى«.)Van Loon, 2008: 142-143(اعتماد ايجـاد كنـد 

های جغرافيايى خود به بركـت فضـای های بزرگ كه اكنون از موقعيت تمدنتاريخى ژرف 

مى ای فراتر رفته شديداً رسانه مع اند، بهتر ريشه تواند در ابزارهای تكنيكـى الوصفمى گيرد،

و بال بيش از پيشى بيابند مىآن.ارتباطات نوين، پر تواند اين رونـد را تحـت تـأثير قـرار چه

م كنندگان در فضـای اجتمـاعى نـوين اسـت، تـا بتوانـد غنـای شـاركتدهد، توانمندسـازی

و به اين فضـا رنـگو بـويى اخالقـى ببخشـد بـا وجـود. فرهنگى در اين فضا را تأمين كند،

های تعاملى كه همگى منبعث از الگـوی وبـالگ هسـتند، كـاربران مختلـف از منـابع پايگاه

و نيروهـایه توانند در تعامل با يكديگر، مهارت گوناگون، مى و باالتر ببرنـد ای خود را باال

و فرهنگ را فعال نمايند مىآن. مختلفى برای تحول در زندگى را چه توان اين وضع خـالق

و مستمر در خالقيت تبديل كند، مهارت .های اخالقى است به يك وضع پايدار

 تاريخ تحليلى انقالب آنالين

ق در ابلسرعت باالی ارتباط اينترنتـى در كنـار كـاهش مالحظـه هزينـه اتصـال، عامـل مهـم

، اتصال به اينترنت عمـدتاً، از 2003تا سال 1990در ابتدا، از اواسط دهه. انقالب آنالين بود

معنا بـود اين سرعت اتصال به عالوه هزينه، بدان.و يك خط تلفن بود) dial-up(طريق مودم

و ارسا و تنها برای دريافت مىكه اينترنت، در درجه اول البتـه ايـن هـم.شدل ايميل استفاده

مى در قياس با رويدادهای پيشين تاريخ جامعه انسانى، گونه نه ای انقالب محسوب شد، ولى

و حتـىبرای. چندان و تصويری عمًال ناممكن بود مبادلـه اطالعـات بيشتر كاربران، تعامل صوتى

.اتور دوم پابرجای بوداين وضع، در ايران تا زمان ظهور اپر.1متنى، ناممكن بود

و يانـگو تاريخ تاريخ تحليلى رسانه، شامل اسامى.1 - ها، برداشت آزادی هستند از فصل ششم از سيلويا كمبى
.Cambié and Ooi, 2009: 99-116: مای اوی



آت چشم يكالراد/ای يشهريلتحل  149یا رسانهیدر فضاىانداز

و هزينـه، از سـال رو بـه تخفيـف گـذارد، ولـى 2003هر چند در جهان، مشكل سرعت

و اين دشـواری در اروپـا از سـال  مشكل پهنای باند در سراسر جهان يك دشواری باقى ماند

و بـه اسـتثنای ژاپـن،. شدن گذاشت رو به مرتفع 2006 حتى در سرتاسر آسيا از جملـه چـين

 2007و 2006های نای باند هنوز هم يك مسأله است با ايـن وجـود، حـوالى سـالمشكل په

موضـوع،. ها از اينترنت، شكل پيشتازی به خود گرفت توان گفت، استقبال ايرانى بود كه مى

 ...بود» وبالگ«

های اجتمـاعى، بـه سـرعت، ظهور رسانه. های اجتماعى بود، طليعه ظهور رسانه»وبالگ«

و زيست اجتماعى جديد، ابعـاد خـود را نشـانو انجمنهای خبری گروه ها را متشكل كرد،

گستر، محققان امريكايى از طريق اينترنت داخلى وزرت جهان»وب«البته قبل از توسعه. داد

و گسـترده آن بـود كـه» وبـالگ«دفاع امريكا با هم ارتباط داشـتند، ولـى  شـكل اجتمـاعى

دن 2006تدريج از سال به .يا، تداول يافتبه بعد در

های اجتماعى كه بر مبنای الگوی وبالگ توسعه يافت، سلسله مراتب از باال بـه در رسانه

و روابط رسمى  مى با يك جست. گذارد تأثيری به جای نمى پايين توان افراد وجوی آنالين،

و ديگران هم مى .توانند شما را بجويند را پيدا كرد

و گفتگوی بال در. درنگ ميان اعضا ميسر شده استاز آن بيش، ارتباط تسـهيل ارتبـاط

و مهارتى را بسيار تقليل داده است اين مقياس، نابرابری های فنى بـه توانمندی. های آموزشى

مى اشتراك گذاشته مى و جزئيات برای بسيار از مردم آشكار گـردد؛ البتـه، ايـن بـدان شوند

.اقسام نابرابری تسكين يافت معنى نيست كه همه چيز برابر شد، ولى بسياری از

هال، شروع به نوشتن آنالين در مورد زنـدگى، يك بالگر به نام جاستين 1994در سال

و به اشتراك و. ها نمود گذاری كامنت خود او دانشجوی كالج اسوارتمور در پنسيلوانيا بـود

جزئيـات او در وبالگ خود در مـورد. كرد در كنار تحصيل، در يك مجله، كارآموزی مى

و روابط جنسى خود با شركای مختلف نوشت پدر الكلى: اش، از جمله زندگى .اش

و معمـولى چنين، وبالگ پايه اين ای برای شـيوه نـوينى از نوشـتن شـد؛ نوشـتن روزمـره

و نامتعـارفى از ارتبـاط انسـان وبالگ. راجع به خود . ها را تشـكيل داد نويسى، ساخت نـوين

مىقالب وبالگ، برای اين من و مناسب به نظر در ظور بسيار ساده و انتشـار هـر مطلـب رسيد

و افكـار خـود را بـه وبالگ. عرض چند دقيقه ميسر بود نويس با خوانندگان خـود، زنـدگى
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و افكاری كـه شـايد چنـدان سـنجيده نباشـند اشتراك مى از. گذارد؛ زندگى  مخاطبـان هـم

كننـده، بـا خواننـدگان مختلفـى بازديد يك فـرد بـا روزی ده هـزار. تنوع بسيار برخوردارند

و خيلـى ای با مخاطبـان حرفـه های حرفه در واقع، نوشته. كند صحبت مى ای بـه زيـر آمدنـد

.معمولى شدند

، يك تحول بزرگ بودند؛ چرا كـه بـه Qikو بعد YouTubeگيری، شكل2005در سال

مى. تر بود گذاری تصوير از متن معمولى هم آسان اشتراك توانستند ويدئويى را كـه بـا افراد

. مخصوص به خـود بـه نمـايش گذارنـد» كانال«تلفن همراه خود تهيه كرده بودند، در يك 

هـای تصـويری، خواهـان انگار كه ايـن قرارگاه. هم نكته جالبى است» كانال«انتخاب عنوان

.های تلويزيونى تخصصى بودند جايگزينى شبكه

ر كه، همان نتيجه آن و كتاب كـرد، سـپس، طور كه وبالگ، وزنوشت را جايگزين مقاله

YouTube و بعدQik تر ساخته است های تصويری، ارتباط را سهلو بعد هم ساير قرارگاه.

و سـهل، شـيو  و گسـترش»ای يابى شـبكه شـريك«با اين امكانات گسـترده پديـد آمـد

ب مى-بسيار آسان توليد محتوا-يك فرد را در اين شيوه. يافت ه كسى تشبيه كـرد كـه توان

و در عين حـال، مـدام از صـدر بـه زيـر در مركز صحنه در حال اجرای يك سخنرانى اسـت

و با مخاطبان مانند نشسـت پـس از سـخنرانى گفـت مى مى آيد و سـپس بـه صـدر وگو كنـد

مى. گردد بازمى و جالـب اين او مدام اين كار را انجام كـه مخاطبـان نيـز بـه نوبـه خـود دهـد

آن همه، هم در صدر محفل. ين كار هستندمشغول هم و هم در كف و های متعدد هستند ها،

مى تر اين باز جالب توانـد كه، هر كس، هر وقت كه بحث را در يـك محفـل جالـب يافـت،

مى مخاطبينى را كه مى و مند به بحـث هسـتند را بـه صـحنه بحـث داند كه آنان عالقه شناسد

.احضار كند

های همراه به وب دوستانه تبديل شدند، از لحاظ ای، زمانى كه تلفن اين ابزار چند رسانه

و تبادل محتوا را به نحوی بى و سرعت تكامل يافتند سابقه ميسـرتر سـاختند، عملكرد، هزينه

، فـيس بـوك، 2007چنين بود كه در سـال اين.و به بخش الينفكى از زندگى تبديل كردند

بهشبكه اجتماعى كه برای دانشجويان بود های شـبكه. سوی عموم مردم باز كرد، راه خود را

 كننـد تـا در سراسـر فضـای فيزيكـى ارتبـاط اجتماعى مانند فـيس بـوك، بـه مـا كمـك مى

.برقرار كنيم
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های اجتمـاعى، افـراد مختلـف از سراسـر پس، يك تحول مهم ديگر آن است كه شبكه

و زبان ساده تصوير يا و پـا شكسـته، دنيا را از طريق ابزارهای آنالين زبان غير مادری دست

ای از ايـن ارتباطـات فراملـى از جـنس در ابتدا بخش عمـده. سازد به خوبى به هم متصل مى

بـود، ولـى بـه سـرعت، اهميـت روابـط معمـولى، فزونـى وكار يا از سنخ ارتباط علمى كسب

از جهـانى اند ها يك چشمآن.تدريج، ارتباطات از جنس فرهنگ عامه فايق آمدندبه. گرفت

راو طيف متنوعى از ديدگاه و تفكـرات فلسـفى ها در زمينـه هنـر، فرهنـگو جامعـه، علـم

و بدين گــردهم مى بى،ســان نيمــه عمــر دانــش آينــد، ــه شــيوه ــد ای كــاهشمى ســابقه ب . ياب

ايـن.)Jha, 2001: 141(های اساسـى پـيش آمـد دگرگونى» متخصص«ترتيب، در مفهوم بدين

 ...مه دارندتحوالت، همچنان ادا

 شهر منفى مثابه آرمان اينترنت به

بر.1تيپ يك»رسانه«اينترنت، عالوه .هم هست» بازار انباشت محتوا«،
مى ای از ارتباطات رسانه معموالً اينترنت را نسل تازه كنند؛ ولى، معمـاری اينترنـت، مند تلقى

چيـزی بـيش از يـك اينترنـت،. توان آن را فقط يك رسـانه دانسـت به نحوی است كه نمى

، اينترنـت، موجـب)Poster, 1988(تر، ملهم از مارك پاستر در يك تحليل عميق. رسانه است

مى» نوشــتن«ی توســعه و و. شــود شــده نوشــتن در اينترنــت، بــيش از نوشــتن معمــولى

مى»نويسنده«ی عمل غيرالكترونيك، مكتوب را از محدوده عالوه، بـه. سـازد ای واحـد دور

مىاينترنت،  و مالحظـه دهـد، چـون سـياليت قابل هم تحركى تازه به نوشته ای در فضـا دارد،

و گسـترش اسـت هم، ماندگاری را به نوشته مى اينترنـت،. افزايد؛ چون در زمان، قابل حفظ

.ای است كه آرشيو خود را در خود دارد رسانه

بههعموماً، اينترنت را همچون رسان. البته، اينترنت، يك رسانه هم هست مثابه های پيشين،

مى/ فرستندگان به گيرنده/ انتقال متقابل پيام از فرستنده كنند، ولى اينترنـت گيرندگان تلقى

.بخشى از اينترنت اين هست. فقط اين نيست

و بدل. است1»بازار انباشت محتوا«پس، اينترنت، در اساس، يك از اطالعـات رد شـده،
 
1. content caching market. 
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مى بين نمى و انباشت مى گردند، روند وو در آينـده تواننـد توسـط كـاربران، مـورد مقايسـه

و در قضاوت راجع به پيام . های جديد، مورد اسـتفاده واقـع شـوند ارزيابى مجدد قرار گيرند

های پيشـين، ماننـد راديـو، های مبتنى بر بستر شـبكه را همچـون رسـانه توان محيط پس، نمى

و  خأل...تلويزيون، روزنامه، .تصور كرد، انتقال پيام در

رفتـه رسـانى در اينترنـت، رفته پيام» محـيط«رو بسيار مهـم اسـت كـه فهم اين نكته از آن

مى متراكم مى تر و به نقطه اشباع و در اين شرايط است كه مخاطبان برای استفاده گردد رسد

و انتخــاب هزينــه تصــميم«هــا، بايــد از پيام را بــين روايت» گيری هــای مختلــف در اينترنــت

انتقـال» های مورد اعتماد اينترنتـى كانال«در چنين شرايطى است كه چيزهايى شبيه. دازندبپر

به عبارت ديگر، افراد از سر اجتناب از سرسام منابع اطالعات متعـدد. يابد پيام، ضرورت مى

از در اينترنت، ترجيح مى و اطالعـات مـورد نيـاز خـود را دهند به منابع مأنوس مراجعه كنند

ب آن .ه دست آورندها

»گيری در انتخاب منابع مورد اعتماد اينترنت تصميم«فرآيند كلى.2تيپ
رحمـان سرشـت،:ك.ر(گيری در مـورد مراحـل تصـميم1ملهم از ديدگاه هربرت سايمون

:پنج مرحله به شرح زير دارد» گيری در اينترنت تصميم«، فرآيند كلى)182: 1379

مىوجوگری يا تجسـس، وقتـ فعاليت جست.1 هـا شـود كـه دادهى بـرای كـاربر معلـوم

مى آن و روايت قدر كه بـه نظـر در رسـد روشـن نيسـتند هـای مختلفـى از هـر پديـده

مى. اينترنت هست شـود كـه دريابـد، بنا بر اين، بخشى از ذهن كاربر، مصـروف ايـن

وجوی بيشـتر در اينترنـت بايـد كدام وجوه از يـك روايـت اينترنتـى را بـرای جسـت

 كند؛انتخاب 

و تحليل داده.2 و تجزيه  های مختلف از منابع گوناگون؛ اكتشاف، پردازش

 احصا در مورد هر يك از وجوه روايت اينترنتى؛ گزينش يكى از چند داده قابل.3

و تلفيق داده آشتى.4 شده در يك مجموعه متحد كه روايت اينترنتـى های گزينش دادن

و تعديل كند؛  را به نحوی منطقى جرح

1. Herbert Alexander Simon (1916-2001). 
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م.5 و مكرر در برخى اطالعات جمعتجديدنظر شده در مـورد وجـوهى كـه آوری جدد

در درك روايـت آينـد تـا شـايد در نهايـت انسـجامى های ديگر جـور در نمى با داده

.اينترنتى فراهم شود

تر از آن اسـت كـه در نظـر اول بـه ذهـن تسلسل وقوع اين مراحل در عمل بسيار پيچيده

مى. كند خطور مى بـ هر مرحله . گيری پيچيـده باشـد رای خـود، يـك فرآينـد تصـميمتوانـد

و مشـكالت جزيى و هـر ممكن است مشكالت در هر مرحله، منجـر بـه مسـائل تـری شـوند

و گزينش خود را بطلبد مسأله جزئى، اقدامات جست درآوردن به اجـرا. وجوگری، طراحى

مى تصميم به توان فرآينـد تصـميم ها را نيز كـاربر اينترنـت، بـا رو، از ايـن. شـمار آورد گيری

مى مجموعه و مشكالتى مواجـه گيری نيـاز دارنـد شـود كـه بـه انبـوهى تصـميم ای از مسائل

به عنوان نمونهبه( .)Thompson, 1995: 210-219: ای از اين نحو استدالل بنگريد

در» سرسام اطالعاتى«وقوع.3تيپ و در نتيجه غالب كاربران، سر خـود را
.برند برف فرو مى

در» گيری هزينـه تصـميم«كه با انباشـت فزاينـده اطالعـات در شـبكه،ر حالىد كـاربران

مى انتخاب ميان روايت و وقتى ايـن هزينـه از حـد معينـى بـاالتر های مختلف بسيار باال رود،

های متفاوتى واكنش نشـان خواهنـد داد؛ در مراحـل آغـازين رود، كاربران اينترنت به شيوه

و در مق گيری بـه ايـن حـد از پيچيـدگى مفـرط برسـد، غالـب طعى كه تصميماين آشفتگى

ها فقط معدود موارد نسبتاً مربوطى كه در هـرآن. برند كاربران، سر خود را در برف فرو مى

مى برای تصميمرا گنجد زمان در ذهنشان مى های آنـان، تصميم. دهند گيری مطمح نظر قرار

كا با يافتن تيزترين سوزن در پشته و فقـط يـافتن سـوزنى را كـه در های و كاری ندارند ه سر

.دهند حد كفايت تصوری برای دوختن تيز باشد، مد نظر قرار مى

به از اين وجو بـرای راضى هستند، بـدون جسـت» حد كفايت تصوری«رو، كاربرانى كه

ــا حســابحل احصــای كليــه راه های ســر انگشــتى ســاده، در مــورد هــای قابــل ارزشــيابى، ب

مىه روايت را فـدای» حـداكثر اطمينـان«كـاربران دسـتيابى بـه. گيرنـد ای اينترنتـى تصـميم

.كنندمى» اطمينان كافى تصوری«

و بفهميم كه كاربر، اين تصميمات را، وقتى كه به اشباع رسيدند، خب؛ بايد تصور كنيم



 1395تابستان، اول، شماره چهارمسال 154

و فضـای دهـد؟ وقتـى اينترنـت، بـه منبـع اصـلى آگاهى چگونه صورت مى هـا تبـديل شـود

بهاين به ترنت نيز نه عنوان يك مخزن اطالعات انباشـته، عنوان يك لوله انتقال اطالعات، بلكه

و ريسـك» اطمينان كافى تصوری«به حد اشباع برسد،  باری بـه خـود شكل بسـيار نـامطمئن

مى مى و كـه بودريـار تأكيـد دارد، ايـن چنان. را دامـن بزنـد تواند مخاطرات عظيمـى گيرد،

و نهايتـاً هويـت برقـرار نسبتى برمىمخاطره عظيم از  و مصـرف و تبليـغ خيزد كه ميان رسانه

.)Baudrillard, 1998: 99-121, 191, Lane, 2000: 39-43(شود مى

توان تصور كرد كه كاربران اينترنت، پس از يك دوران خلسه ابتـدايى كـه بنابراين، مى

به در آن از اطمينان كامل صرف نظر مى ای بـه های چنين زنـدگى ريسككنند، در واكنش

مى اطمينان كامل روی مى و كوشند كنترل خـود را بـر حـوادث اطـراف خـود را بـاز آورند

و تهديـدهای مخربـى دارد كـه رسيدن مردم به چنين تصميمى،. بيابند بستگى بـه رويـدادها

آن بيشتر انسان .ها را در خود حس خواهند كرد ها احساس لزوم كنترل

گيری در اختيار خواهد بود؟ ملهـم از هربـرت هايى برای تصميم چه شيوه با اين حساب،

آن سايمون در پاسخ به اين سؤال، مى هـا را بـه توان قائل به وجود دو گروه تصميم شـد كـه

نـاميممى» ريزی غيرقابـل برنامـه«يـا» بـدون برنامـه«و» شـده ريزی برنامه«: های ترتيب تصميم

ــان( ــت، رحم ــن رده.)184: 1379سرش ــای تصميم اي ــه ه ــازی، مانع را س ــى و طيف ــتند الجمع نيس

يك مى و در سـوی ديگـر آن، های كـامًال برنامـه سوی آن تصـميم سازند كه در ريزی شـده

بى تصــميم مى های كــامًال و تكرارپــذير يــا تصــميم. گيرنــد برنامــه قــرار های عــادی، جــاری

ــيش طراحــى هايى كــه در چارچوب تصــميم ــايى مشــخصو از پ مى ه شــوند، شــده اتخــاذ

به ريزی های برنامه تصميم مى شده شـدن موضـوع ايـن الزم نيست با هر بار مطرح. آيند شمار

و نوبه. ها، تصميم جديدی گرفته شود تصميم و موضوع مقوالت جديد هايى كـه در يـك نو

آن چارچوب شناخته ر هـای معمـول را بـه كـا هـا روش شده نگنجند، يا نتوان برای مقابلـه بـا

بى بست، ضرورت اتخاذ تصميم بودن موضوع يـا سابقهبى. برنامه را ايجاب خواهند كرد های

بى توان علت نياز به تصميم دشواری خاص مسأله را مى هـر چـه بـه پـيش. برنامه دانست های

مى مى مى. شـود رويم، شمار اين دست تصميمات، بيشتر كوشـند تـا سـطح كـاربران شـبكه،

نو شـونده، در سـطحى پـايين تنظـيم كننـد تـا قبال شرايط مستمراً نوبـههوشياری خود را در 

.بتوانند به زندگى معمول خود ادامه دهند
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به.4تيپ به عوامل مختلفى» های مورد اعتماد اينترنتى كانال«ميزان اقبال
 بستگى خواهند داشت

ــه عهــده ممكــن اســت، يــك كــاربر، انجــام اغلــب تصــميم  ها در محــيط اينترنــت را ب

و دچار زيان تصميم های در آينـده، شـيوه. ناپـذير شـود هـای جبران های بدون برنامه بگذارد

بـه ايـن جهـت،. گو نخواهنـد بـود های بـدون برنامـه، پاسـخ مرسوم در رويارويى با تصـميم

ــا اغلــب تصــميم ــد ت ــد ســعى كنن ــت، باي مى كــاربران اينترن به هايى را كــه ــد صــورت توانن

و بـديند، برنامـهشده درآورنـ ريزی برنامه هـای مـورد اعتمـاد كانال«ترتيب، بـه ريزی كننـد

مى» اينترنتى از.)Thompson, 1995: 210-219(برنـد پنـاه هـای مـورد اعتمـاد كانال«بـا اسـتمداد

دار های برنامـه ريزی، به تصـميم، تبديل بسياری از تصميمات پيچيده غيرقابل برنامه»اينترنتى

قر. گردد ممكن مى ناپذير خواهند شد؛ هـر چنـد كـه ها، اجتناب ار، پيدايش اين كانالاز اين

و تصميم،ها خود آن و نفوذ به آگاهى های مخاطبان را توسـط منـابع گيری امكان دستكاری

و ضداجتماعى افزايش خواهند داد .ناآشنا

هـای تخصصـى اينترنتـى كـه ها يـا پايگاه مانند خبرگزاری(آن طور كه از شواهد امروز

مى تدريج جای روزنامه به و مجالت مأنوس مردم را مى) گيرنـد ها آيـد، احتمـاالً، ميـزان بـر

(بـه عوامـل مختلفـى بسـتگى خواهنـد داشـت» های مورد اعتماد اينترنتـى كانال«اقبال به  :1(

و ســابقه كانــال؛ اســتمرار ارائــه)3(شــده؛ های روايتــى ارائه ميــزان انســجام بســته)2(پيشــينه

و تكميـل بسـته)4(منسجم در طول زمان؛ های روايت شـده بـا سـاير های روايتـى ارائه تأييد

و تكميـل بسـته)5(ها؛ بسته همراهـى)6(هـای ملمـوس عينـى؛ های روايتـى بـا واقعيت تأييد

و نهادهای معتبر اطالع چهره و معتبرتـر شـواهد)7(رسانى نسبتاً مطمئن؛ ها ارائه هر چه بيشتر

 لحاظ توليـد محتـوای مطلـوب بـه)9(های معرفتـى مخاطبـان؛ زمينـه با پيش انطباق)8(مثبته؛ 

و ميزبانى گسترده منابع اطالعـات تحقيق)10(فنى؛ و اقتباس شـده بـا ويـرايش اختصاصـى،

آن... اموری  .مانند

و در اوج 2003تواند به مردم اعتمـاد ببخشـد؟ در سـال در عصر اينترنت، چه كسى مى ،

ر عصــر شبيه در ســانهســازی ها، وقتــى آغــاز نبــرد غــرب عليــه تروريســم اعــالم شــد، مــردم

با وجود افشای انبـوه. كه واقعاً يك دشمن واقعى وجود داشت، ترديد داشتند باوركردن اين

و دولت های مـالى در شـبكه، اعتمـاد بـه شـركت اطالعات واقعى يا شـايعات رسـوايى هـا ها
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به. دشوار شده است های مرجع، ماننـد دانشـگاهيان، هنرمنـدان، گروهدر همين حال، اعتماد

و  و كمتر شده است... ورزشكاران، رجال متنفذ، و خانواده نيز اهميت سـابق. كمتر دوستان

و شـبكه را در شبكه روابط افراد از دست داده آن های حرفـه انـد انـد؛ هـا را گرفته ای، جـای

مى های حرفـه شبكه رو ای بـه اقتضـای كـار پديـد و مىآينـد ماننـد ابـط در همـان محـدوده

)Baudrillard, 1981/ 1983: 1-6, 26-29; Lane, 2000: 83-87(.

 خودتخريبى اعتماد در اينترنت.5تيپ
زند، اين است كه در شـبكه، يك رويداد ديگر كه ضربات كاری به اعتماد در شبكه مى

و اخبار خوب چندان اخبار بد، بيش از اخبار خوب منتشر مى و بـه سـادگى نمىشوند، پايند

مى لكه و سـريع در اينترنت، اظهارات مغرضانه، آسان. شوند دار مى تر و بـه تر مطـرح شـوند،

.اينترنت، از اين بابت، جای ناجوری است. گردند سهولت، فراگير مى

مى.، شركت مايكروسافت، با يك چالش مواجـه شـد2007در سال رسـيد كـه بـه نظـر

و ويرايش، دربـاره يكـى از برنامـهپـديا يك مقاله در ويكى هـای های كـاربردی، اطالعـات

شد كه به ايـن غـول تكنولـوژی مشكوكى توسط يك يا گروهى از كاربران آزاد اعمال مى

مى مقاالت ويكى.زد ضربه مى و بـه پديا، توانند توسـط هـر كسـى بـا دسترسـى بـه اينترنـت

و سپس، همه آن را ببينند؛تغ» ويرايش اين صفحه«سادگى با كليك بر روی لينك  يير يابند،

كم البته الگوی ويكى مى پديا، و وبيش در همـه جـای شـبكه مشـاهده و ايـن، اعتمـاد شـود،

.طلبد اتكاء به منابع اطالعات مستقر در شبكه را به چالش مى

و همچنــين پايگاه و پــر مخاطــب، و در مــورد تاالرهــای گفتگــوی مشــهور هــای خبــری

مىتحليلى نيز مسائل و نحوی ترديد پذيرفتهى از سنخ اعتماد مطرح بـه. شده حاكم است شود

آن نظر مى ايـن تصـور. پذيرنـد ها در مقابل پيشنهادهای پشتيبانى مالى بسيار انحراف رسد كه

در های بزرگ، كاربرانى را برای نفوذ به فوريوم وبيش هست كه شركت كم ها بـه اسـتخدام

تح مى نتيجه اين است كه مردم اطمينـان دارنـد كـه.ت كنترل درآورندآورند تا اين منابع را

و رنگمى شركت را ها در شبكه، بيش از آن چه واقعاً هستند، آب و هر چند كه ايـن يابند،

و نفـوذ بـه داخـل توان در خارج از شبكه هم مشاهده كرد، ولـى اين مى كـه ايـن دسـتكاری

و بـهشبكه هم راه پيدا كـرده اسـت، خبـری بـدی بـرای  تبع، بـى اعتمـادی كـاربران اسـت،
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شدن گفتگوهای آفالين در ارتباطـات يك نكته ديگر، طوالنى. گسترش بيشتری يافته است

و بالعكس است كه پيچيدگى بيشتری به بى مى اعتمادی آنالين .دهد ها

موقعيـت جغرافيـايى«، در كنـار»منـافع مشـترك«و» اعتقادات مشـترك«اعتماد، توسط

مىتع» مشترك و اكنون، شيرازه ريف و. ها گسيخته اسـت های اين اشتراك شود، اعتقـادات

و منـابع كسـب اطالعـات نسـل اداركات از منافع، بر پايـه اطالعـات شـكل مى و گيرنـد، ها

كه گروهـى از مـردم، هنـوز بـه در حالى. های مختلف مردم، بسيار متفاوت شده است گروه

كت: مانند منابع قديمى،  و آنالين، های رسـمى برخـى ديگـر بـه رسـانه. اند اب وابسـتهروزنامه

و خبرگزاری روزنامه: مانند مى های رسمى ها و البته بسياری ديگر، تمام آنالين، مراجعه كنند

و ويكـــى آنالين هـــا، شـــبكه هـــا، انجمن وقـــت در وبالگ هـــا اطالعـــات های اجتمـــاعى

مى عمومى های اشـتراك عقايـد كمرنـگقلطور طبيعى در اين شرايط، حدابه. كنند كسب

و جريان مى .دار روی نخواهند داد های فكری ريشه شوند

)Hau(» هاو«آشفتگى در روابط متكى بر اعتماد؛.6تيپ
اصوالً روابط متكى بر اعتماد، تا حد زيادی مستلزم تأكيد قوی بر روابـط تـوأم بـا تعهـد

س در تحليــل روابــط مارســل مــو. حضــوری اســت مشــترك اســت، كــه مســتلزم قــدری هم

مى) Hau(» هـاو«مثابـه امـری كلـى، بـه ايـن عنصـر اعتمـادبرانگيز، اجتماعى به كنـد اطـالق

)Mauss, 1924\ 2002: 114(.،و»هاو«بر اين مبنا ، حاوی نحوی شرم حضـور يـا احسـاس ديـن

و متقــابًال هديـه مـديونى اســت كـه بــه خــوبى در مناسـك هديــه گرفتن خــود را نشــان دادن

و حال در مورد همه مبادالت اجتمـاعى صـادق اسـتده مى افـراد، يـك.د؛ البته، اين حس

مى ناظر بى و جبری را مدنظر قرار دهند كـه بـر روابـط آنـان نظـارت دارد كـه طرف بيرونى

شده را تالفى نكنند، نظارت او، ايشان را با عـذاب وجـدان كـه همـان نـاظر اگر هديه گرفته

.سازد درونى باشد، مواجه مى

و اعتمـادزا در كنـار از اين قرار، اعتماد، معموالً بايد در يك هم حضـوری نسـبتاً پايـدار

و نسبت اتفاقى و با چند ارتباط ها، بـا حضوریهم. يك فنجان چای اتفاق بيفتد، نه در شبكه

و تحريك حس ناظر بيرونى، پايه مى ايجاد، تكرار سازند كه بشود بـا هايى برای اعتمادهايى

و تمدنها آن و پيوسته و برنامه مشترك مى. سازی را آغاز كـرد كار در اعتمـاد، تنهـا توانـد
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و موقعيت در دنيـای. های مختلف سـاخته شـود طول زمان، از طريق عمل سازگار در مقاطع

واقعى، كسى كه شاهد رفتار اصيلى است كـه در طـول زمـان اسـتمرار دارد، بيشـتر احتمـال 

و هــای انســانى در دنيــای اينترنــت، بــه رتباطا. دارد كــه اعتمــاد بــورزد  طور معمــول مســتمر

.پيوسته نيست

بى.7تيپ و سلب اعتماد تحمل اجباری تنش عصبى،  آبرويى
آن هــای ورود بــه فضــای رســانه يكــى از چالش . هاســت های اجتمــاعى، ماهيــت تعــاملى

و بدين و مهيای جرح .تعديل استترتيب است كه فرهنگ آنالين، برای هر كسى گشوده

به البته، اگر گفتگوها در رسانه و بـرای های اجتماعى و طى مكالمات دو طرفه طور فعال

و در چارچوب و های اخالقى، قواعد به رسميت ايجاد رابطه متعهد باشد، و احتـرام شناسـى،

مى های اجتماعى فرصتى برای افراد خوش آداب صورت گيرد، رسانه شـوند، فكر محسـوب

اجتماعى يك منبع برای تـنش عصـبى های چنين نباشد كه اغلب هم نيست، رسانهيناولى، اگر 

بىو از آن مهم و سلب اعتمـاد اسـت تر، منبعى برای در.)Van Loon, 2008: 140-144(آبرويى

و تهـاجمى شـده اسـت، اين شرايط است كه هر نوع تمايـل بـه تـرك فضـايى كـه هتاكانـه

مى عنوان تمايل به سمت انفعال به مى. شودو استبداد تعبير شـوند بنابراين، گاه مـردم مجبـور

و كه به رغم وضع معمول روابط انسانى، روابط آزاردهنده را تحمل كنند تا مـتهم بـه انفعـال

.استبداد نشوند

 دنيای ديجيتال، تمام وقت شده.8تيپ
و اگـر بتوانـد بـا رسانه برای گسـترش دسترسـى انسان و»اعتمـاد«هاسـت هـای اقعيت، بـا

و اگـر چنـين نشـد، بـه اجتماعى تلفيق شود، آن گاه رسانه فرصتى برای تمـدن خواهـد بـود

مى تعميق تك در تاريخ فرهنگى ملل، ظرفيت. انجامد افتادگى روزافزون افراد های متفـاوتى

آف برقراری ارتباط ميان دو جهان آن و مى الين و. كننـد الين فـراهم دسترسـى بـه اينترنـت

يك هـای فرهنگـى ملت های اجتماعى، تغييراتـى در ايـن ظرفيت رسانه و تـوان هـا از سـوی،

مى فرديت ــا كنــد؛ تــوان مشــاركت هــا از ســوی ديگــر، ايجــاد ــارويى ب ــرای روي كنندگان ب

و شركت در بحث مؤلفه و بـدين های فرهنگى ترتيب، ايـن احتمـال ها، فزونـى بسـيار گرفتـه
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ن شود كه مؤلفه ايجاد مى .توانند كار خود را درست انجام دهندهای فرهنگى

های روزانه، مصـروف پـرداختن در حال حاضر، برای بسياری از ما، بخش اعظم فعاليت

و تصـويری: شود؛ كارهايى مانند به منابع ديجيتال آنالين مى و صوتى گفتگوی برخط متنى

و پاسخ در شبكه و بررسى و دريافت پيامك، دريافت دن به آخـريندا های اجتماعى، ارسال

و سرگرمى ايميل های اجتماعى، خريد اينترنتـى، كنتـرل اينترنتـى مندرج در شبكه ها، تفريح

حساب بانكى، خريد از طريق پايانه ديجيتال، تماس با همراه، كسب خبـر از منـابع اينترنتـى، 

مى وجوی آخرين گجت گردی، جست وب تـر توانند زنـدگى ديجيتـال مـا را غليظ هايى كه

وقـت شـده اسـتو حتى در مورد برخى از ما، اين مشغوليت بـه دنيـای ديجيتـال، تمام كنند

)Thompson, 2003: 257, Robins, 2003: 236(.مـا. ايم وقت ديجيتال شده بله، بسياری از ما تمام

و شبكه جهانى وب، همه. هستيم» در دسترس«روز در هر دقيقه از شبانه و اينترنت جا حاضـر

و همچنين شركت در انتخابات رفته، پيگيری رفته. استضروری گشته  ها هم بـه های قضايى

.شكل آنالين درخواهد آمد

و و سياسـى و فرهنگى در هر مؤلفه از زيست اجتماعى همه مردم، اعم از نهادهای مدنى

و ديجيتال وجود دارد كه اتصال آن را با شـبكه  اقتصادی، الاقل يك عامل نيرومند تكنيكى

بـا. های اجتمـاعى، عامـل ديجيتـال وجـه غالـب دارد درباره اغلب اين مؤلفه. كندمى برقرار

و شـبكه ظهور رسانه در های اجتماعى های آناليـن كـه توسـط صـدها ميليـون نفـر از مـردم

. آمـدن هسـتند شوند، اين رفتارهای آنالين به سرعت در حـال فايق سراسر جهان استفاده مى

ت آن مىها سراسر زندگى ما را مى سخير و فرهنگ مستقلى به كنند لحاظ تـاريخى، سازند كه

و اتكاء كاملى به تجربه پيشين مدنى ملت بى و ناپخته است .ها ندارد سابقه

 های مأنوس تاريخى های آنالين از شيوه خروج فرهنگ رسانه.9تيپ
ان،های آنالين فرهنگ رسانه سـانى چگونه فرهنگى است؟ فرهنگى كه در آن، ارتباطات

و در عـين از شكل متعارف تاريخى خود، ناگهان فاصله زيادی پيدا مى كند، به شكل نـوين

مى حال كارآمدی در مى و اجتماع خاص خود را ايجاد كند؛ چگونه فرهنگو اجتمـاع آيد

و  انسانى خواهد بود؟ مزيت درك فرهنگ آنالين، اين اسـت كـه مـا را بـه فضـای تعـاملى

و ملـى بـه ناچـار، بـر يـك كه فرهنگ در حالى. كندمى منتقل) سايبر(هوشمند  هـای محلـى
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و هوشـمند و) سـايبر(موقعيت جغرافيـايى پايبنـد هسـتند، فضـای تعـاملى ارتباطـات انسـانى

مى ماشينى را ورای محدوديت يـك مزيـت.)Cochrane and Pain, 2005: 4-43(كنند ها برقرار

و مشاركت در اين فرهنگ، آن اسـت  كـه، محصـوالت فرهنگـى، اختراعـات، ديگر درك

مى ماشــين و ماشــينى بــه شــكل شــركای كــنش در و ســاير محصــوالت انســانى و ها، آينــد

مى ارتباطات انسانى را طنين تاريخى گسترده مى. بخشـند ای » مـتن«رسـد كـه ولـى، بـه نظـر

و بـا ايـن همـه، بـه بعضـى نهادهـا كـه وقـف اينترنت به هر كس يـا هـيچ كس تعلـق نـدارد

راتجس و به اين ترتيب، قـدرت آن نهادهـا وجوی اطالعات در اينترنت هستند، تعلق دارد؛

در. كند تقويت مى و گـاهى هـراس خـود را مردم از حضور اين دست نهادها، اطالع دارنـد

مى يك نظرسنجى اعالم مى  چرا؟. دهند كنند؛ با اين حال، به افشای اطالعات خود ادامه

و غيـره، مردم با استفاده از تلف ن همراه، مبادالت خودكار بانكى، رزرو از طريق اينترنت

.)Foucault, 1977: 170; Thompson, 1995: 132-148(كنند مدام در نظارت به خود مشاركت مى

مى اينترنت، نمادهای تعيين هويت شخصى را به هم پيوند مى و فرد، ناگـاه در يابـد كـه دهد

در خود افشاگری و های ذره ذره او و آنجـای اينترنـت بـا يكـديگر پيونـد يافتـه اسـت اينجا

و خصوصــى زنــدگى او را در اختيــار ديگــران قــرار های عمــومى تصــوير كــاملى از حيطــه

و از همـه ها، صميميت ها، مطايبه ها، معاشقه سوابق اظهار نظرها، دوستى. دهد مى ها، خريدها،

و همچنين، ساير مبادالت، همگ تر، جست مهم مىوجوها، طوری گيرنـد، بـهى كنار هم قـرار

و هـا، خصـلت توان تصـويری از عادت كه مى و عقايـد فـرد را در اختيـار ديگـران » همـه«ها

به.)Phillips, Joshua and Ryan: 2014( ديگران قرار دهد صـورت هر يك از افراد، در اينترنت

و از اين قرار، گستره خود افشاگری و متفرق هستند؛ ب متكثر و بـازه چشمشان نمىشان آيـد،

مى ای به پرونده فراموش جزئيات تازه ها، تبديل بـه رايانه. كنند ناشدنى خود در شبكه، اضافه

و وارسى هايى برای ايجاد هويت ماشين« ای از استيضـاح شـوند؛ گونـهمى» هايى قابل بازيابى

و تعـديل حال، اين پرونده افشاگر، در عين. الكترونيكى سراسری در جريان است قابل جرح

و نمىو اصالح هم نيست؛ تنها مى تـوان چيـزی را از آن پـاك توان بـه آن چيزهـايى افـزود

نظارت در شرايط فعلى، بين يك شـخص منفـرد قابـل شناسـايى بـا همـان شـخصدر. كرد

و بــا تكثيــر هويت موقعيــت بعــدی فــرق مى از هــا، شخصــيت گــذارد های اينترنتــى را

جد شخصيت مىهای واقعى ها را مجدداً به هـم حال، به وقتش اين هويت سازد، اما، در عينا
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طور خودكـار كنتـرل يـا بـا ای را بـه هـر بـار كامپيوترهـای دور از هـم، سـابقه. زند پيوند مى

مى سابقه و كامل ای ديگر مقايسه مى كنند، اين پرونده كامل از تر و اغلب مردم امروز، شود،

و به  مىاين وضع غافل هستند آينـد؛ روزی خواهـد آمـد كـه از نوشـتن سهولت با آن كنـار

.آزادانه بسياری از سخنان در متن شبكه نادم خواهند شد

و سواد رسانه.10تيپ  ای خودسانسورشده تغافل عمدی
و هر چـهی بيشتر از فناوری هرچه زندگى روزمره با استفاده های الكترونيكى، پيش رود

هـا، كمتـر يش، بيشتر جانشين تجربه شـوند، كـار ايـن فناوریی نما رويدادهای روی صفحه

و مردم با نگاه مشكوك كمتری به آن خواهند نگريست ها در اينآن. محسوس خواهد بود

به.)476-501: 1391پـاتر،(كننـد فضای جديد، خيلـى چيـزی را پنهـان نمى شـدت در شـرايط

هـای اطالعـاتى هـدايت هماننـد جريانو» عادی فوق«شده، افراد به فراخور رمزهای ديجيتال

مى مى و خــود را جزيــى از آن بــه حســاب حتــى افــراد، بــه نحــوی مجــذوب. آورنــد شــوند

آن مى ها در جـايى جمـع گردند كه احتمال اين را كه تحت نظر باشند، يا اطالعات پراكنده

ــود را  ــه«ش ــوهم فناوران مى»ت ــى ــد تلق ــون،(كنن مت.)62-63: 1384لي ــى ــه در وجه ــاقض آنچ  ن

مى مى يـك ديـدگاه،. كنـد توان گفت، اين است كه دو ديدگاه متفاوت اين وضع را توجيه

و نگـاه ديگـر، نگـاه كسـى نگاه كاربر است كه دنبال اطالعـات كـاربردی خـود مى  گـردد

و مى را است كه فعًال اطالعات درون شبكه برای او موضوعيت نـدارد خواهـد يـك كـاربر

.رديابى كند

ربر، كامًال مجذوب اطالعات كاربردی شـود، از ايـن امكـان كـه از نحـو  وقتى يك كا

مى بـرداری كنـد، چشم حركت او در شبكه، كسى با نگاه ديگری بهره و علـت پوشـى  كنـد

به اين ناديـده  بـرای. جهان مسـتقل اسـت مثابـه يـك زيسـت انگاری، جذبـه خـود اطالعـات

در ايـن حـال،. است كه مشهود اسـت چه مشهود است، تمام چيزی اين كاربر مجذوب، آن

و وهم، محـو مى مى. گـردد تفاوت بين واقعيت  پديدارشناسـى«تـوان نحـوی ايـن تحليـل را

.نام نهاد1»امر سايبر

1. Phenomenology of “the Cyber”. 
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مى افق های كامپيوتری های داده توان بر حسب زبان پايگاه های نوين نظارت در شبكه را

هـای داده ركت فعـال در تكميـل پايگاهمجدداً تنظيم كرد؛ در واقـع، افـراد در راسـتای مشـا

ــا اطــالع از اين و گــاه هــم ب  كــه رصــد پراكنــده، بــدون آن كــه خــود دقيقــاً متوجــه باشــند

مى مى و پازل شوند، دست به خودافشاگری گسترده را زنند های يـك نظـام نظـارتى بـزرگ

.كنند كامل مى

و محو هويت.11تيپ  سرعت

بهينترين تغييراتى كه ماش يكى از اصلى و ماشين ها به طور كلى طور اخص بـه های سايبر

مى بار مى و اين سرعت، از تـوان هضـم آورند، اساساً در سرعتى نهفته است كه ايجاد كنند؛

و زمانى سـازنده حضـور واقعـى مـا ماشين.و جذب ما بيشتر است ها، عناصر مختلف فضايى

ر در دنيا را تغيير مى و در نتيجه، رابطه ما مىدهند، و بـه يـك رابطـها با جهان بـه هـم ريزنـد

مى بدل مى1»دورادور« و آن نيز به نوبه خود، غنای تجربه معقول نزد ما را يـك. كاهـد كنند

روسـت وار امـروز اساسـاً از اين بار اخالقى در جامعـه تـوده ديدگاه آن است كه وضع اسف

)Virilio, 1994: 7; James, 2007: 48(.

و شتاب انتقا و ارتباطات، كه توسط فناوریسرعت های مدرن فـراهم شـده،ل اطالعات

مى رفتن حضور صميمى منجر به از دست و ملمـوس زنـدگى . گـرددو كاهش تجربه مجسم

به زندگى به حركتى مداوم، بدل مى و حضور ما در جهان » حضور مجازی«مثابه نحوی شود

بـبه» سرعت«اصل مقوله. خواهد بود و هـويتى، بـهعنوان يك دشواری در القوه نهـادی ويژه

شد تأمالت آنتونى گيدنز، ملهم از تاريخ اضطراب مارتين  .)19: 1384گيـدنز،(هايدگر مطرح

و ســريع بــه حــد از ديــدگاه آنتــونى گيــدنز، ويژگــى مهــم جوامــع مــدرن، تحــول الينقطــع

با»Modernity«از اين ديدگاه،. است2»ازجاكندگى« مى، همسان»تجدد«، اصوالً . شـود تلقى

هـای اساسـى مـدرنيت بازتاب اين وضع، در سطح هويـت شخصـى، ايـن اسـت كـه ويژگى

و تجربه،رغم زندگى در فضای سنت به و سرعت، تحوالت مسـتمر ی زندگى توأم با شتاب

1. Teletopological. 

2. disembedding. 
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و سبك زنـدگى بسـيار وسـواس پى عميق و بـا تـأمالت درپـى كـه مـدام عملكردهـای آميز

و فردی را مورد باز مىاجتماعى و جـوهر آن را متحـول انديشى قـرار و مـدام ماهيـت دهـد

چه در اين فرآيند بسيار اهميت دارد، تحوالتى است كـه بـه دليـل ايـن سـرعتآن. سازد مى

و ماهيتى نامتعين پيدا كرده است و مكان پديد آمده است در نتيجه،. فراوان، در جوهر زمان

و زمينه كنش و در يـك چـارچوب زمـانى ته شـدهی محلـى گسـيخ های اجتماعى از متن اند

.)Giddens, 1990: 10-17, 36-45(اند فضايى نامحدود شناور گرديده

كند كه انقالب مانوئل اوليون كستلز، در استمرار اين خط فكری، اين ايده را تقويت مى

و پيچيده ای كـرده اسـت كـه در آن، ارتباطات، انقالب فراگير شهرنشينى را وارد فاز جديد

طور كـه در شـهر، در واقع، همان.)Castells, 1999: 229-306(رعت انتقال، نكته اصلى استس

مى جامعه به شكل شبكه در مى و افراد به نقاط تقاطع خطوط يا وب تبـديل شـوند، ايـن آيد

مى وضع در شبكه طور كه فـرد بـا انتقـال از روسـتا بـه شـهر، همان. شود های ارتباطى تشديد

مى مندی ضمن بهره و به عضوی از پايگاه از چابكى بيشتر، هويت خود را از دست و دهد هـا

مى موقعيت و اجتماعى تقليل يابد، با عضويت در اجتماع مجازی در عين حفـظ های فضايى

و به مجموعـه عضويت در شهر، به ای طور مضاعف، شخصاً به رسميت شناخته نخواهد شد،

يا های شبكه از خصلت ای ترتيب، در يـك جامعـه عميقـاً شـبكه بـدين. فـتای تقليل خواهد

.)Castells, 2009: 71-167(شود شده، هويت به يك معضل تبديل مى

 های رقيب رقابت عمدتاً نافرجام هويت.12تيپ
و2»هويــت مقاومــت«،1»بخش هويــت مشــروعيت«بــرای عــالج ايــن معضــل، هويــت«،

و تا حـدی نافرجـام3»دار برنامه بـه بـاور.)Castells, 2009: xxvi(بـوده اسـت، سه تدبير مستمر

و پـس از آنكـه انقالب مانوئل كستلز، پس از آنكـه هويت هـای هـای سـنتى رنـگ باختنـد،

را بخش جـای هويت های سياسى يا مشروعيت مدرن، شوری برانگيختند، هويت هـای سـنتى

.)Castells, 2009: 8(های هويت سنتى بدل شدند ها به نيرومندترين جايگزينآن. گرفتند

1. legitimizing identity. 
2. resistance identity. 
3. project identity. 
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و سـاير ای، بيشترين تأثير خود را در بنگاه اما، ازآنجا كه جامعۀ شبكه های اقتصادی نهاد

هـای اقتصـادی، ها تحت نفـوذ بنگاه های اقتصادی ماندند، دولت نهادهای اجتماعى، دستگاه

و اين ضربه هولناكى بـه هويـت مردمـى  و زودگذر از آب درآمدند،  بـود كـه بنـای متزلزل

هايى گذاشته بودنـد كـه اكنـون بـا بحـران مشـروعيت مواجـه شـده هويت خود را بر دولت

و بنگاه شركت. بودند هـا، تر در عملكـرد دولت های اقتصـادی از طريـق مداخلـه گسـترده ها

و ايـن علتـى ها در عمل به تعهدات خود به رأی توانمندی آن دهندگان را به چالش طلبيدند،

و شوق فراوانشد برای سرشكستگى كسا و هويت خود را با هويت دولت،نى كه با شور هـا

و پرسپوليسـى احزاب مربوط به آن بودن بـود ها گره زده بودند؛ اين، چيزی ماننـد اسـتقاللى

)Castells, 2009: 19-27, 69-70(.

خوانى باخته ديدنـد، شـروع بـه مخـالف چنين هويت سياسى خود را رنگ افرادی كه اين

و بـا اين. ها تقريباً بـا هـر چيـزی مخـالف شـدندآن. كردند چنـين خـود را در هـر شـرايطى

هرچند كه ايـن ليـگ كـه اسـتراتژی بـين. دادند آمدورفت هر حكومتى با پيروزی جلوه مى

توان اين استراتژی را مدت زيادی ادامه داد؛ چراكـه يـك هويـت يدی هوشمندانه بود، نمى

د مىمقاومتى، تأثيرات روانى ويرانگری گذشت، وصفش را بـيش از پـيش بـه تنهـايىر فرد

.)Castells, 2009: 70(» تو انسان نيستى«تحملى برای االصول اين وضع قابل كشاند على مى

از نظر مانوئل كستلز، فرجام بد سرسام هويت مقاومتى، پايـان نهـايى سرسـام بسـياری از

هم های امـــروز اســـت، ولـــى در مـــورد گونـــه انســـان  چـــون بنيادگرايـــان های معـــدودی

هويـت«های فرهنگى يا اجتماعات قومى، از يك امكـان هـويتى بـه نـام دينى، ناسيوناليست

تـرين ايـن، پرفروغ. شدن است برخوردارند، كه محتوای آن، واكنشى عليه جهانى» دار برنامه

و تنهـا بـرای بخشـى از مـردم جهـان وجـود دارد  امكان هويتى است كه در شـرايط جديـد،

)Castells, 2009: 69-70(.

و بروز شكاف نسلى.13تيپ  سرعت
و تكنولوژی، انقضای نسلى با سرعت بيشتری رخ مى . دهـد با اين شتاب جابجايى دانش

و علمـى از همواره توان افراد برای انطباق با تغيير تكنيكـى و پـس حيطـه سـنى معينـى دارد

و سـپس مجبـور عبور افراد از يك حيطه سنى، افراد به زندگى با ثبات نسـبى بيشـتر متمايـل
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مى. شوند مى و تعـارض ميـان نسـل جـوان كـه توان پيش از اين قرار، بينى كرد كـه شـكاف

و انرژی انطباق با نوآوری و نسـل اصوالً توان و تكنولـوژی را دارد، های ديگـر، های دانـش

كـه درست در حالى عنوان نمونه،به.)Thompson, 1995: 210-219(يابد بيش از پيش فزونى مى

هنوز از نسل قبل، كسانى هستند كه مطالعه كتاب كاغذی را بـه كتـاب الكترونيـك تـرجيح 

و در حالى كه تازه برخى دارند بـه كتـاب الكترونيـك مـنقش بـر صـفحه مـانيتور مى دهند،

به عادت مى به كنند، برخى جوانان  عنوان پلتفرم تمام كارهـا طور كامل خود را با تلفن همراه

و رفتار هر سه نسل متمايز برای يكديگر عجيب است خوانى انطباق داده از جمله كتاب .اند

مى برخـى گزارش. ها نيز از اين حيث رو به افزايش است فاصله بين ملت دهنـد هـا نشـان

به. های اجتماعى است كه چين، بازاری پيشرو برای رسانه لحاظ محتوا هـم حـائز اين شكاف

آس. اهميت است عمدتاً تمركز بر محتـوای شخصـى اسـت، در حـالى كـه در ايـاالت،يادر

و اروپا بحث و متحده امريكا ها بين موضوعات مـرتبط بـا مسـائل فرهنگـى، سـبك زنـدگى

.)Thompson, 1995: 251-253(مسائل سياسى توزيع شده است 

 پديده خود افشاگری اينترنتى.14تيپ
و تجار رنگ كم ی اينترنـت، محـيط شـبكه را رنـگو بـوی شدن كاركردهای اقتصادی

و مشحون از روابط خصوصـى بخشـيده اسـت شـدن ويژه بـا دشوار ايـن وضـع، بـه. تفريحى

و غلبـه جامعـه تـوده برقراری روابط صميمى  ای، تشـديد هـم در دنيای واقعى به دليل ظهور

شخ. گردد مى و اينترنت، افرادی را به وجود آورده اسـت كـه خواهـان بهبـود زنـدگى صـى

بـرای.)Van Loon, 2008: 120-123(اجتماعى خويش از طريق عرضه خـود در شـبكه هسـتند 

هـر چنـد. وبيش معرفى كـرد برقراری ارتباط با ديگران، در محيط اينترنت، بايد خود را كم

به كه اين معرفـى، در اغلـب مـوارد، مى شـدن تـدريج، بـا فراگير توانـد واقعـى نباشـد، ولـى

كا شناسنامه از های مهمـى بـوك، ارائـه جنبـه ربری مانند اكانت گوگل يـا اكانـت فيسهای

مى خويشتن واقعى اجتناب .گردد ناپذير

رو وانگهى، افراد بايد مزيت هايى واقعـى از خـود را بـرای برقـراری ارتبـاط بـا ديگـران

و بـدين و قابـل، بـه نظـر برسـند ترتيب، كنند، تا در عمـل، بـرای برقـراری ارتبـاط، جـذاب

افشـا خواهنـد-به دسـت خـود-وجوهى ديگر از اطالعات واقعى زيست خود را در شبكه 
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و نتيجه نهايى آن .كنيم اطالق مى1»خودافشاگری اينترنتى«كرد؛ به اين فرآيند

های آناليـن، اغلـب بـرای يابى ويژه، در جريـان دوسـت افراد حاضر در محيط شبكه، بـه

ازل اوليـه رابطـه، مرتكـب سـطح گسـتردهرسيدن به سطح مطلوب صميميت طـى مراحـ ای

هدف از اين خودافشاگری گسترده،.)Litan and Wallison, 2000: 72(شوند خودافشاگری مى

به كاهش قابل و عدم قطعيت مضاعفى است كه هم دو مالحظه عدم اطمينان طور طبيعى بـين

به،نفر كه تازه با هم آشنا شدند و هم در ارتباط اينترنتى احسـاس طور غيرطبيعى وجود دارد

را فشــار ايــن دو نــوع عــدم قطعيــت، افــراد را وامــى. شــود مى دارد تــا ميــزان خودافشــاگری

و مشهور صورت ابتدا، خودافشاگری در پايگاه. در نظر بگيرند» گسترده« های اينترنتى معتبر

آن مى و اغلب، خودافشـاگری بـرای كسـانى كـه شـخص خودافشـاگر،  هـا را خـوب پذيرد

مى مى مى ولى، ايـن اطالعـات محـدود نمى.شود شناسد، انجام و هـای توانـد بـه روش مانـد

.)Stalla-Bourdillon, 2014: 7-8(مختلف مورد دسترسى ديگران قرار گيرد 

هم يابى فرآيند دوست و چنين، تنشـى بـين های آنالين، نياز به حدودی از صداقت هست

آن. وجـود دارد» خـود واقعـى«در كنار ارائه»آل خود ايده«ارائه  و در عمـل، چـه در نتيجـه

كم» خـود واقعـى«اين است كه شخص، نه تنها،افتد اتفاق مى وبـيش صـادقانه بيـان خـود را

و سمت دارد، بلكه آرمان مى مى ها ايـن. كند وسوی حركت خود در جهان واقعى را نيز افشا

ــه را مى ــوان خودافشــاگری دوگان ــانى+خودافشــاگری واقعــى«ت ــام» خودافشــاگری آرم ن

منظور افـزايش درك بـه. كـه خودافشـاگری، اغلـب، متقابـل اسـت نكته ديگر اين. گذاشت

و درك شــباهت و بــه رسميت متقابــل شــناختن فــرد در حــال خودافشــاگری تــا بــه ها

مى» خودافشاگری متقابل«خودافشاگری خود ادامه دهد، افراد ديگر هم به  ايـن. شوند وادار

و مضــاعف، آســيب،های چنداليــه خودافشــاگری ميــزان از ــه متعــدد طور پذير عــاطفى را ب

ها، در فضــاهای گونــاگون توســط مخاطبــان ای افــزوده اســت؛ ايــن خودافشــاگری فزاينــده

مى مختلف مالحظه مى و از آن تعبيرهای گوناگونى صـورت گيـرد، كـه ايـن تعبيرهـا، شود

اينترنت بـه يكـى از منـابع عمـده تـنش امروز،. اغلب مساعد نظر شخص خودافشاگر نيست

و عاطفى تبديل شده است .عصبى

1. Internet Self-Disclosure. 
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 شدن انسان آلوده»گجت«.15تيپ
به»اينترنـت«در برداشت متعارفى ما، فنّاوری اطالعاتى موسوم بـه منزلـۀ عـاملى، اغلـب،

مى»بيرونى« يم،كن مـى شود كه ما همچون هر ابزار ديگر، از آن به نحو خودانگيختـه اسـتفاده ظاهر

آن نه به و به سـمت و حواس ما نفوذ كرده باشد صورت چيزی كه در عمق زندگى روزمره

به. هـای خـود انطبـاق داده باشـد های مـا را بـا روش رفته باشد كه حتى بينش مثابـه اينترنـت،

و گونه)هايدگر به قول مارتين(1»گشتل«نحوی  ، به استمرار يا پروتز حواس ما تبديل شده است

.)Heidegger, 1977; Van Loon, 2008: 41-42(اسـتل خـود را بـه مـا تزريـق كـردهخـاص تأمـ

ای ظـاهر شـده اسـت كـه در جريـان آن، افـراد بـر وفـق ترتيب، زندگى شخصى تـازه بدين

و افشا مى .كنند درخواست شبكه، خود را وانمود

و حاً، كــه اصــطال...ابزارهــايى ماننــد گوشــى ســايبر، عينــك هوشــمند، ســاعت ســايبر،

مى انداز آتى فضای زيست رسانه نام دارند، چشم) Gadget(» گجت« و ايـن، ای ما را سازند،

درآن. ای از تلفيـق تـازه انسـان بـا جهـان اسـت تنها يك آينده فنى نيست، بلكـه، گونـه چـه

آن دهد، چشم زيست اجتماعى سايبر روی مى يـا» گجـت«اندازی است كـه ايـن روزهـا بـه

مى ای تلفيق رسـانه های چند همگرايى اندازی كـه در آن، گوينـد؛ يعنـى چشـم شـده بـا بـدن

و ارتباطـات همـراه، كـامًال بـا هـم در يـك قالـب رسانه های ديداری، شنيداری، اجتمـاعى،

و پيوسته به انسان تلفيق مى .گردند چابكو همراه

پيتر اثر،»كارآگاه گجت«، خيلى از ما را به ياد شخصيت كارتونى مشهور»گجت«واژه

مى ساو مى در و ايـن شخصـيت كـارتونى، توانـد برداشـت دقيقـى در مـورد ماهيـت اندازد،

انداز آتى دنيای تكنولوژی سـايبر بـه مـا ببخشـد؛ ابزارهـايى كـه كارآگـاه ها يا چشم گجت

و آن احضـار ) Go-Go-Gadget(» گجـت- بـرو-بـرو«هـا را بـا گفـتن هميشه همـراه داشـت

فصـل( 1983/1361، مجموعـه تلويزيـونى پويانمـايى، محصـول»گجت«كارآگاه. كرد مى

بى)اول و پــا چلفتــى، بى، در مــورد يــك كارآگــاه دســت و ــه فكــر از اعتناســت كــه ب ويژه

و كارتون شخصيت كارآگاه كلوزو از سری فيلم . های پلنگ صورتى اقتباس شده است ها

» گجـت«هايى كـه چنـيننرسد ايـن اسـت كـه انسـا نكته اول كه در بدو امر، به نظر مى

1. Ge-stell. 
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مى شوند، بسياری از مهارت مى و متعارف خـود را از دسـت » پنـى«ولـى،. دهنـد های انسانى

)Pennyخـواهرزاده)ترين واحـد پـول آنگلوساكسـون اسـت؛ كه معنای لفظى آن كوچك ،

لپ»گجت«كم سن و سـاعت هوشـمندی كـه بـر روی، كه با استفاده از يك كتاب، تـاپ

ج » كـالو«های دكتـر نما را بر عهـده دارد، قـادر بـه شكسـتن دسيسـه ام جهاندست او نقش

؛ كه معنای لفظـى آن Brain(» برين«است؛ البته پنى، اين كارها را با كمك سگ خود به نام

مى)مغز است و در انجام بسياری كارهـا، مـاهر اسـت،، كه بيش از يك سگ معمولى فهمد

در مواجه با دشـمنش، دكتـر» گجت«های كارآگاهيتپنى، عامل اصلى موفق. دهد انجام مى

و مـدام دنبــال او مــى» كـالو« ترتيب، بــدين. های وی را بگيــرد رود تـا جلــوی آسـيب اســت

و»پـول/پنى«،»شده با بدن ماشين تلفيق/گجت« ، در يـك فعاليـت خـانوادگى»مغـز/بـرين«،

مى1980معمول دهه » خـانواده+ مغـز+ پول+ماشين متحد با بدن«كنند؛، مشكالت را حل

؛ كه معنای لفظـى آن چنگـال Claw(» كالو«در مقابل، دكتر. سازند يك الگوی مثبت را مى

و حماقـت اسـتM.A.D-Mad(در رأس سازمان) است قـرار)؛ كه معنای لفظـى آن جنـون

ای بصری بر روی صفحه رايانه خود، همه چيز را تحت نظارت دارد دارد كه هميشه به شيوه

هم ريباً هميشه دنبال تسلط، از بينو تق و های با ارزش است؛ چنين، سرقت چيز بردن امكانات

های ديگری مانند اتومبيل گجت هم هستند كه مانند خود گجـت، تنهـا يـك البته شخصيت

و خصـلت توده ماشينى صرف محسوب نمى و خوی شوند، بلكه شكلى از تلفيق ميان ماشين

و وأم بـا اقتباستـ(آينـد انسانى بـه حسـاب مى  Go-Go Gadget; theهـايى آزاد از پايگـاه فنـاوری مـا

Original Inspector Gadget Fan Site - Since 1997(.های بـديع، پردازی مجموع ايـن شخصـيت

ــم ــك چش ــال ي ــرو در س ــوده 1983/1361انداز پيش ــا ب ــك م ــده تكنولوژي ــورد آين  در م

بينــى اهميــت دارد، پيش 1983/1361در ســال» گجــت«ســازی چــه در شخصيتآن. اســت

و تصويری از روابط انسانى است كـه در سـايه پديدآمـدن چنـين انسـانى بـه» انسان گجتى«

.آيد وجود مى

و به نظـر گوهر انسان، وی را وا مى دارد تا خود را با امكانات محيطى خويش تلفيق كند

كه مى مى» گجت«رسد ر. كند در اين راستا حركت مى سـانهتا آنجا كه بـه شـود، ها مربـوط

چهره در زمـان بـه دارد تا ارتبـاط بصـری خـود را بـا ارتبـاط چهره اين گوهر، انسان را وا مى

و بالدرنگ، بياميزد و-ابتدا كه رسانه پديد آمد، در اين اتحاد زمـانى. واقعى فضـايى، خلـل
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د و و بـا فاصله ايجاد كرد، امروزه، اين فاصله در برخـى مقـاطع از بـين رفتـه اسـت ر آينـده

،»ها در همـه حيطـه«پيشرفت قطعى تكنولوژی ارتباطـات، شـرايطى پديـد خواهـد آمـد كـه

.تر به نظر خواهد رسيد مند از ارتباط معمولى واقعى ارتباط رسانه

آن»پيشرفت قطعى تكنولوژی ارتباطات«گوييم، اين كه مى هم، از اكنون اين روست كه

تـر جلـوه دهـد، رخ داده مند را از ارتباط معمـولى واقعى پيشرفت در حدی كه ارتباط رسانه

صـورت فراگيـر در اختيـار كـاربران عـادی قـرار نگرفتـه است، ولى تكنولوژی آن، هنوز به

و به زودی قرار خواهد گرفت ها كه اين سطح از تكنولوژی عملياتى در برخى حيطه. است،

و به نمونه، ديدن يك مسـابقه فوتبـال طورو فراگير شده، تأثير خود را به جای گذارده است

در مهم كه با پنجاه دوربين، صدها فريم در ثانيـه پوشـش داده مى شـود را از تجربـه حضـور

.تر ساخته است استاديوم واقعى

و نكته دوم اين آن»گجـت«ها بـه كه، پس از تبديل رسـانه در همين رابطه ارتبـاط«گـاه،

عبارت بـه.)Poster, 1988: 121(»ر بـه نظـر خواهـد رسـيدتـ مند از ارتباط معمولى واقعى رسانه

شـده بـا بـدن، ماننـد مند تلفيق مند، در مقايسه با ارتباط رسانه ديگر، ارتباط معمولى غيررسانه

با ارتباط دو كم و ها، حواس ما را بسيار تقويـت در واقع، رسانه. عينك است بينا بدون عينك

به مى و وقتى بتوانند كامًال آن» گجت« كنند تـر را رقـم گـاه ارتبـاطى واقعى مـا بـدل شـوند،

.خواهند زد

آن با اين ميزان از تلفيق رسانه و تبديل به ها با حواس انسان ، پيوندهای انسانى»گجت«ها

مى به وساطت رسانه، رفته كم رفته به ارتباط بالدرنگ بـدل و كـم آگـاهى در مـورد شـوند،

كه رسانه را محو مى اند، بـه امتـداد شده» همراه«های ارتباطى كه امروز دستگاهكنند، طوری

و تـوان مـا بـدل مى و تـوش و بهره حواس پيـدا» دسـتىدم«بـرداری مـا از آن، وجـه گـردد،

 طور كه يك نجار از چكـش، يـا يـك تايپيسـت از كيبـورد، بـدون تصـوری كند، همان مى

و در واقــع، دســت خــود را بــا جــدا از آن، اســتفاده مى چكــش يــا كيبــورد،» گجــت«كنــد

مى تلفيق .يابد شده

يكى از نتايج اين وضع، آن است كه ما بـيش از پـيش، موضـع محتاطانـه خـود در قبـال

مى تكنولوژی رسانه در واقع، ما اين احتمال را ناديـده خـواهيم گرفـت. دهيم ای را از دست

ا . رتباط مـا باشـندكه ممكن است اشخاص ثالثى در يك مسافت بسيار دور، طرف ناخواسته
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و بى مى در واقع، ارتباط ما با رسانه، به سمت سادگى آن تكلفى سوق كه در واقع يابد، بدون

بى امر، رسانه ساده و بـه1»ای سـواد رسـانه«در نتيجه، اهميـت تـرويج. تر شده باشد تكلف تر

مى نحو روز ال مالكيت های اعم شود؛ چراكه مردم درك متعارفى خود از شيوه افزونى بيشتر

ها دادن سـتم های طبيعى جلـوه ها، شيوه ها در آگاهى كاری رسانه ها بر اطالعات، دست رسانه

و هـای كاربسـت رسـانه ها، توزيع نابرابر مهارت عدالتىو بى مى... ها، در. دهنـد را از دسـت

و جـزء از سـواد عمـومى ای بـه بخـش مهمـى واقع، امروزه، بايد سـواد رسـانه تبـديل شـود

ها بـه به كودكان آموزش داده شود تا هم مهارت كـاربرد رسـانه الزامى های عمومى مهارت

و هـم درك انتقـادی از رسـانه نحو عادالنه ها گسـترش يابـد، تـا افـراد بـه تری توزيـع شـود

مى چه رسانه سهولت، هر آن .دهند را نپذيرند ها به خوردشان

 برآمدن پساانسان.16تيپ
وجو غم برخـى كـه هنـوز مسـيرهای بهبـود را در فضـای سـايبر جسـتر پل ويريليو، بـه

رفـت هـای برون رفت از بحـران مـديريت، راه های تصوری برون شيوه: كنند، معتقد است مى

-Virilio, 1994(واقعــى نيســتند  كــه هــايى، وابســته اســت بــر اينحل فــرض چنــين راه.)2007

مىهايى با انسانيت نفوذناپذير، از ابزارها انسان كنند كه هسـته نفوذناپـذيری ارتباطى استفاده

مى. انسانيت آنها خللى يابد ماشـين. شود به باور ويريليو، انسان با ابزار ارتباطى خويش تلفيق

مى بر انسان تأثير مى و او را بين به يك نوع شديد تبديل . كند گذارد

آن ايـن مــنش، ايــده . شــود گفتــه مى2»ىگراي پساانســان«ای اســت كــه از زمــان هــيچ بــه

از پساانسان گرايى داير بر اين اعتقاد است كه تلفيق انسان با زندگى خـويشو ابزارهـای آن

و ارگانيسم مى او يك مجموعه در واقع، ما با نـوع جديـدی مواجـه. آورد ها شديد به وجود

.)Van Loon, 2008: 42, 95-100(هستيم؛ 

و روابط صميم.17تيپ و اجتماع ىزوال سنت
ايــن. آورد بار بــه دنبــال مــى ای از شــرايط ناكجاآبــاد منفــى فاجعــه ايــن موضــوع، گونــه

 
1. Media Literacy. 
2. Post-humanism. 
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و عمر به جـای زمـان،» زمان مرده است«ناكجاآباد منفى، حاوی اين جوهر است كه در آن

در؛ نحوی حركت بى)Virilio, 1991: 59-62(شود با سرعت تعريف مى تـوان.»برهوت«پايان

و فرارفتن از جه مىعبور و فرمت جهان را نامأنوس سازد، طوری كه انرژی ان واقعى، حجم

نو شـونده ها بـه جـای هـر كـار ديگـر، صـرف دركو انطبـاق بـا شـرايط نوبـه حياتى انسان

و حاصل اين زيست دست. گردد مى و غريـب وجـوه مختلـف و فشرده، تلفيق عجيـب پاچه

و مـردم در ايـن ناكجاآبـاد،. ناسازگار زندگى خواهد بـود و اجتمـاع و تجربـه بـرای سـنت

.)Van Loon, 2008: 42; Heidegger, 1977: 11(روابط صميمى، ارزشى قايل نيستند 

و اقرار به موقتى.18تيپ ای برای بودن ادراك؛ ايده تقليل عمدی دقت ادراك
»فيلم«درك 

و ايماژگون گمشده بعدی، بينايى انسانى است؛ مجازی  شدن تجربـه، آفتـى اسـت سازی

نسـبت تجربـه اينترنتـى بـا. انـدازد ساز انسان را در ايـن شـرايط از نفـسمى كه انرژی تمدن

و فيلم است يـك مجسـمه يـا. تجربيات واقعى ما، مانند نسبت يك مجسمه يا تابلوی نقاشى

و مى توانـد مـورد تأمـل نقاشى، يك شكل پايدار است كه در طول زمان شـكل ثـابتى دارد

مىا ولى شيوه. واقع شود آيد، كامًال متفاوت است؛ چراكه نحـویی كه فيلم در آن به چشم

و نسـخ. های نوری اسـت جنبش سريع سلول بيننـده فـيلم، حسـى از تـداوم را از يـك گـذر

و در نتيجه،  و نسخ تصوير ديگر، .كند را دركمى» توهم جنبش«تصوير به گذر

در در تئوری فيلم، فرض بر اين است كه محرك حافظـه بـرای چنـد صـد های ديـداری

آن ميلى ثانيه ذخيره مى و پس از مى شوند، مى. شوند ها، ناپديد شـود كـه اين وقفـه، موجـب

از بـدين. فواصل تاريك بين تصاوير فـيلم، رؤيـت نشـوند ترتيب، سـاختار عـادات كلـى مـا

و پــذيرش ادراك متحــول مى و تأمــل كمتــر شــود، طــوری كــه درك فــيلم مســتلزم دقــت

.)Virilio, 1991: 41-74(است» ادراك بودن موقتى«

و.19تيپ و گمخورشيد درونى تلويزيون انسان شدن تلقى متعارف مانيتور
»زمان«از 

و چـرخ. زمان است،تر مهم ولى، گمشد نكته آن است كه سينما كه خود فرزند ماشين
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و رايانه نيز در ورطه نمايش مل و تلويزيون كه فرزند سينماست هم از تلويزيونو المپ است

ــا آفتــابى درونــى كــار مى و شــب كــاذب پــر اســت، ب و زنــدگى مخاطبــان را از روز كننــد

مى. نمايند مى و راستين را و شب كاذب و1»اپتيك منفعـل«توان در عبارات تفاوت اين روز

شـود تصـور كـرد،مى.)James, 2007: 58; Virilio, 2000: 56(سازی كرد مفهوم2»اپتيك فعال«

مىكسان و تلويزيون تنها را گـم» زمان ملمـوس«گذارند،ى كه خود را در يك اتاق با رايانه

و رفته مى به رفته سازگاری خود را با ديگران در محيط كنند از» همزمانى ملموس«های الزم

آن. دهند دست مى و تقويم دارند، ولى البته در» سـاعت ملمـوس«ها ساعت نقـش متمـايزی

.ى ما داردتنظيم حيات انسان

و فزونى سوء.20تيپ ها تفاهم پروتز بينايى فردی

و مكان به مى نيزتبع زمان، مفهوم فضا و بعد مـانيتور، وقتـى. ريزد به هم سينما، تلويزيون

مى مجهز به ارتباطات ماهواره از شوند، به نوع تـازه ای بالدرنگو گسترده بـدل» پنجـره«ای

و ساخت مى ب شوند، مىوساز فضا را و HD ،Full HDبـه SDاگر تبديل تصاوير. ريزنده هم

4K آن مى را هم در نظر بگيريم، .شود گاه رسانه به بهترين پنجره خانه تبديل

مى» پنجره«تأثير اين توسـط گاليلـه 1609توان با اثر اختـراع تلسـكوپ در سـال نوين را

و عجيـب چيزهای بسـيار دوردسـت، تعيين؛مقايسه كرد پـيش چشـم مـردم نمـودار،كننـده

و اين مى مى شود، .توانند اين همه را ببينند بار همه مردم

» پروتـز بينـايى«پيداست، مردم به نحوی ) tele vision(ويزيون+طور كه از واژه تله همان

.)”McLuhan, 1964: “Understanding Media; The Extensions of Man( اند يا استمرار حواس مجهـز شـده

آنشود مى چـه در ايـن تصور كرد كه مردم امـروز، ماننـد مـردم سـده هفـدهم، بـر حسـب

مى بينند، برنامـه تلسكوپ جديد مى و نهادهـای زنـدگى خـود را بازسـازی كننـد، منتهـى ها

مشكل اين است كه آن سـوی ايـن تلسـكوپ، شـىء واحـدی نيسـت كـه بـه مـردم جهـت 

مى. مشتركى ببخشد تفاهم در سـايه اسـتفاده از ايـنن سوءشود تصور كرد كه ميزا در نتيجه،
 
1. passive optics. 

2. active optics. 
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و گروه رسانه آن ها ميان مردم مى های مختلف مى ها به قدری فزونى رود تا ما را بـا گيرد كه

.نحوی فروپاشى اجتماعى مواجه گرداند

 های ادراكى درك مصنوعى به دليل استفاده از ماشين.21تيپ
و مست فرجام همه دگرگونى و تغيير عميق . مر در درك افراد از خودشان استها، تحول

مى های تلويزيونى يا بازی رايانه كه ما به تماشای برنامه هنگامى در پردازيم، بـه ای طور حـتم،

مى اشكال جديد از خود و حضـور مجـازی تبـديل» زمان غيرواقعـى«. شويم شناسايى درگير

مى های بينايى از همه نوع اند به حالت غالب تجربه كه با ماشين شده و هـر نـوع اشـباع شـود

مى ادراك از موقعيت واقعى را تحت .دهد الشعاع قرار

و معمـوالً ايـن حـس مسلماً برای وجود اجتماع، نيـاز بـه نحـوی حـس مشـترك هسـت

تحقق است، ايـن در حـالى مشترك در سايه زمان واقعى در يك تاريخ مشترك واقعى قابل

مى اين ظرفيت،است كه تكنولوژی نوين اطالعات و نـابود مـا بـه تعـداد. كنـد هـا را متفـرق

و تركيب انتخاب و افـراد بـا سـاختن تركيب» درك مصنوعى«ای، های رسانه ها هـای داريـم

های مصنوعى متفـاوت ايجـاد خواسته يا ناخواسته، درك،ای برای خود فرد رسانه منحصر به

مى مى .)Van Loon, 2008: 102-128(گردد كنند كه باعث افتراق آنان از ديگران

 شهر منفى مثابه آرمان تعديل تحليل اينترنت به

وبـيش در طـول تـاريخ نهادهای اجتماعى، همان سـازوكارهای رفتـاری هسـتند كـه كم

و به واقعيت مى استمرار يافته شـوند؛ نهادهـای اجتمـاعى، های بالنسبه مستقل از افـراد تبـديل

مى انســان ــد ــاريخِ ها را توانمن ــا ت و متمــدن خــود را بســازند؛ هــر چنــد كــه متمــا كننــد ت يز

مى هايى نيز برای انسان محدوديت بر ايـن اسـاس،.)Giddens, 1993: 2-3, 133(آورند ها به بار

و ناتوان كننـده بررسى كامل هر نهاد اجتماعى، متوقف بر بررسى هـر دو فـاز توانمندكننـده

مى. است مىنگـريم، آن را سـاختا امروزه، خوب كه به اينترنـت يـابيم؛ يـك ری دو وجهـى

و يك خواهم انكار كنم كه اين دو بخش برابـر كننده؛ البته نمى وجه ناتوان وجه، توانمندساز

و حتى نمى مى خواهم بگويم كه اينترنت، همان نيستند تواند به فرصـت قدر كه تهديد است،

مى. هم بدل شود ی معرفـى خواهم تأكيد كنم كـه هنـوز كوشـش چنـدانى بـرا از اين بيش،
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.وجوه توانمندساز اينترنت كه نافى زيست سالم اجتماعى انسان نباشد، صورت نگرفته است

آيد كه ژوست فن لـون كليد مؤثر در اين تلقى جامع، با طرح مفهوم مؤثری به دست مى

(Van Loon: 3-131) مى» پسااومانيسم«، ملهم از نيچه، به آن در. كند اطالق بر مبنای اين تلقى،

دل خت رسانهشنا و ريشه مشغولى به جذب ها، عالوه بر در شدن دوانيدن فرهنگـى تـن انسـان

و چشمى رسانه مى ها به شكل گوش و راديو، امتداد پيدا كنند، بايـد عكـس كه در تلويزيون

مى آن را نيز مد نظر آوريم؛ يعنى، رسانه و نحـو بـودن او را تغييـر ها نيز در انسان نفوذ كننـد

ر مى و سانهدهند؛ های تكنولوژيك، نحوی از انكشاف تكنيكى را برای تن انسان»گجت«ها

مى فراهم مى و اين، به مفهوم تغييـر گسـترده آورند كه تن انسان را به انطباق با خود وا دارد،

نيز هست؛ يعنى، انسان اندرويدی با انسان آی او اسى يا انسـان مايكروسـافتى» انسان«مفهوم 

و رو و تركيـب منحصـر بـه فـردی از حـواس را در خـودمتفاوت اسـت و خلقيـات ،حيـات

آن. دهند سازمان مى از اين قرار، با نحوی از اومانيته جديـد مـواجهيم كـه ماهيـت جـوهری

و اكنون بايد در مورد فعال بودن آن، به شيوه بودن يا منفعل مورد دستكاری قرار گرفته است

.خاص خودش داوری كرد

ك های جديد، نيازمند حـس نيرومنـدی نسـبت بـهه برای درك اومانيتهلون، معتقد است

آن ريشه و)Van Loon, 2008: 95, 99-101(هـا هسـتيم های تـاريخى ؛ برآمـدن عصـر ديجيتـال

ايـن نقطـه عطـف، عمـدتاً عبـارت از چرخشـى. فضای سايبر، يك نقطه عطف تاريخى بود

و ماده است تا در حالى. بنيادی در رابطه رسانه ظهور رسانه الكترونيكـى، رسـانه همـواره كه

و فضـا را ايجـاب مى و بندهای زمان كـرد، اكنـون، ايـن حاوی صورتى از ماده بود، كه قيد

و سـپس، بـا ظهـور. را از دست داده است	موضوع تا حدود زيادی اهميت خود با تلگـراف

بى رسانه مى های بـه آدمـى) مندیانمك(كردند، حيث مكانى سيم از امواج راديويى استفاده

و گيرنـده، اسـتقالل به اين. سرعت تغيير يافت ترتيب، رسانه از رابطه مكـانى ميـان فرسـتنده

.بيشتری يافت

گذاشـتن ها بـه دسـت دهـيم كـه بـا كنار بنا به برداشـت لـون، مـا بايـد تحليلـى از رسـانه

مقابـل، بـاو در ) Vitruvian Manاشـاره بـه طـرح مشـهور(ای داوينچى-محوريت جسمانى

و شـبكه تأكيد بر مفهوم انسان به ای، سرشـت بنيـادی ديجيتـال يـا عنوان موجـودی چنـدپاره

و جوهر انسانى هنـوز هـم. را به رسميت شناسد يافتن پيكر انسانای استمرار رسانه البته جسم



آت چشم يكالراد/ای يشهريلتحل  175یا رسانهیدر فضاىانداز

آن»شده آدمىای هستى شبكه«اهميت دارد، اما اگر بناست سرشت را را بشناسيم، مجبـوريم

بايد بـا تـرك ايـده اومانيتـه جسـمانى. زدودگى انسان تحليل كنيمر پيوند نزديك با جسمد

هـای عنوان تركيب را بـه» امـر سـايبر جديـد«های مختلف، گونه)Vitruvian Man(داوينچى 

تن متفاوتى از تن و و خـود را بـرای مواجهـه بـا يافتگى زدودگى انسان به رسـميت بشناسـيم

آ دنيايى پيچيده و پيچيده رسانه، شبكه. ماده كنيمتر مى های فشرده آورد كه فقط بـر ای پديد

آن شالوده زمانى مى و ايـن شـبكه توان و ها را پايدار كرد ها غالبـاً قـادر نيسـتند يكپـارچگى

و قالب خود .را حفظ كنند سازگاری شكل

سه،تلقى من از تقرير ژوست فن لون ،»مهـارت«و» كاربسـت«،»ماده«گانه اين است كه

هـای بـه كـار بـرد كـه تكنولوژی» امر سايبر جديـد«توان با سهولت نسبى برای درك را مى

آن رسانه و سنتز و فعاليت های ديجيتال كم های فرهنگى ها با روابط اجتماعى وبيش حـول را

مى ماده رسانه ديجيتـال الكترونيـك و ايـن، نـوعى ارتبـاط معلـوم اسـت كـه شـباهت كنـد؛

ها يـا نقـاط دستگاه عصبى مركزی بدن انسـان دارد، بـا ايـن تفـاوت كـه سـيناپسبسياری به 

عنوان امـور بـه» مهـارت«و» كاربست«. يابند اتصال عصبى به خارج از بدن انسان استمرار مى

و  عنوان امر بيرونى بدون يك مرز دقيق؛ مشـخصو ثابـت، در حـال تعامـلبه» ماده«درونى

مى»سـيناپس«ديجيتـال كـه بـر اسـاس منطـق ارتباطـات الكترونيـك. هستند كننـد، هـا كـار

ــبكه مى ــد ش ــط توانن ــى هايى از رواب ــن آدم ــه در آن، ت ــد ك ــاد كنن ــه عصــب را ايج های ب

و تا حدی هـم تـنی شكل دهنده انتقال . زدوده تبـديل شـود های زندگى سيستميك گسترده

ك»كاربست«و» ماده«واسطه سرشت پيونددهنده اين نوع سنتز، به مى ار خود، . كنـد را آغـاز

به ای فرضى باقى نمى پديده،سنتز مى» سـايبركردن واقعيـت«صورت ماند، بلكه . يابـد تحقـق

مى» مهارت«اين روند، سرانجام، در يابـد كـه از ايـن طريـق مـا بـا نظـم مجـازی مـا بازتـاب

و بدين نوظهوری مأنوس مى بـه منصـه being-in-thereترتيب شيوه نوينى از حضور يـا شويم

.رسد ظهور مى

 شكوفايى بى سابقه در تمدن انسانى.22تيپ
مى در يك و اقتصادی شـكل طرز گيـرد، بـه سو، دنيايى كه در خالل جريانات اطالعاتى

مى سابقه بى و توانـد اگـر درسـت مـورد اسـتفاده واقـع شـود، شـكوفايى ای كارآمدتر است
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ولى در سوی ديگر، اگر برخورد مـا بـا آن، ای در تمدن انسانى هم به وجود آورد؛ سابقه بى

ای روياروی خواهيم بود كه بيش از پيش، با شتاب شده نباشد، با جامعه به قدر كافى حساب

ايم را به جـان خريـده1»های انفورماتيك چرنوبيل«و خطرات» ديوار اصابت خواهد كرد«به 

)Virilio 2005: 18; James, 2007: 116(.

در تصور كه ظهور جامعه شبكهاز اين قرار، اين ای را خطری كامل عيار تلقى كنـيم، يـا

توانـد در وضـع كنـونى، موازنـه نيروهـای اجتمـاعى مقابل، شيفته تام اين فضـا گـرديم، نمى

بنـابر قاعـده، اينترنـت. اين مسأله، نيازمند موشكافى بيشتری است. مفهوم مناسبى داشته باشد

و هم قابليت های توانمند ظرفيت مانند هر نهاد اجتماعى ديگر، هم كننـده هـای محدود كننده

ــاز آن  ــوه توانمندس ــا وج ــيد ت و كوش ــود ــايز نم ــم متم ــه را از ه ــن دو حيط ــد اي و باي  دارد

.تقويت گردد

 های جديد اطالعاتی فناوری كاربرد كنترل شده.23تيپ
در دفـاع از كـاربرد نقش مهمـىكه هواداری از تنظيم اينترنت از جمله تنظيم قضايى هستند

مى شــد  فناوری كنترل پــذيرفتن تكنولــوژی اطالعــات،. كنــد هــای جديــد اطالعــات بــازی

و كوشش برای قراردادن آن در يك مسير اجتماعى مثمـر ثمـر، به عنوان يك نهاد اجتماعى

و مĤالً به مفهوم» گذاشتن احترام«و» شناختن به رسميت«گام اول در  به اين تكنولوژی است،

مىتأ و صـرفاً كيد بر اين نكته است كه اين تكنولوژی تواند در خـدمت جامعـه قـرار گيـرد،

.های واگرا ندارد سويه

 های آموزگار ماشين.24تيپ

و احترام در همين چارچوب، كسانى هستند كه با به رسميت گذاشتن به وجوه مثبـت شناختن

ــات، مى ــوژی اطالع آن تكنول ــد ــه خواهن ــا را ب ــين«ه ــارهای ماش ــد» آموزگ ــديل كنن از. تب

تواند به جای دنيای بازی، در يـك جـايگزين بهتـر،مى،روست كه تكنولوژی اطالعات اين

و فرهيخته هـا از آمـوزش عمـومىآن. تر به جامعه باز كنـد راه خود را از مسيرهای آموزشى
 
1. Informatic Chernobyl. 
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مى مادام مى. كننـد العمـر بـه كمـك تكنولـوژی ارتبـاطى دفـاع از ايـن ديـدگاه نظـام توانـد

و بيشـتر انعطاف آموزشى كه كمتر سركوب و گر، كمتـر انضـباطى و بيشـتر اثـربخش پـذير

 ,Müller and Froidevaux, 2003, Stacey and Stacey( عادالنه باشد، جانبدارانه هـواداری كنـدبيشتر 

.)Illich, 1973: 32-44، 1386؛ درودی، 2004

 كاربردهای دينى.25تيپ
ــه اينترنــت در جامعــه مــا نشــان داد كــهو بــه همــين ترتيــب، تج » كاربردهــای دينــى«رب

های حـوزه علميـه طلبـه. تری ببخشد تواند به آن رنگو بوی مثبت تكنولوژی ارتباطات، مى

بــرداری از امكانــات تكنولــوژی قــم، يكــى از نخســتين قشــرهای اجتمــاعى بودنــد كــه بهره

هـا، بـاآن. آغـاز كردنـد PC XTى های شخصـ های رايانه ارتباطات را در قالب نخستين نسل

انفورماتيـك قدر توانمند شد كه بـر شـورای عـالى بعداً آنكه» نور«مندی از مؤسسه پيشرو بهره

.)1384سميعى،(چيره گرديد، توانستند الگوی مثبتى از كاربری اينترنت را فراهم كنند 

 گيری نتيجه

و حساس مصلحان و پيوسته مىاينترنت، به شرط حضور مؤثر بـرای تواند، اهرمـى اجتماعى

هم باشد؛ به سمت چيـزی كـه شـايد بتـوان بـه آن عنـوان» انقالب تكاملى اجتماعى«پيشبرد 

و حسـاس مصـلحان» شهر مثبت ارتباطات آرمان« ناميد؛ البته به شرط حضـور مـؤثر، پيوسـته

حان شـهر ارتبـاط، بسـته بـه شـكل مشـاركت مصـل اين آرمان. اجتماعى در اين فضای جديد

و اجتماعى، مشاركت مى...كنندگان معمـولى، سياسـتمداران، فعـاالن اقتصـادی، توانـد بـه،

يك سمت ضــد«ســوی وســوهای مختلفــى ميــل كنــد، امــا ايــن ظرفيــت را هــم دارد كــه بــه

.)James, 2007: 104(گسيل شود» سازی ليبرال جهانى

، كـه بـرای)234-179: 1388حيـدری، حاجى(از آنتـونى گيـدنز» جاگنات«ملهم از استعاره

توان دركى از آينده اينترنـت بـه دسـت تحليل وضع مدرنيت متأخر، طراحى شده است، مى

به. داد و فضـايى،گيری زمانى تبع آن، فاصله آنتونى گيدنز، عقيده دارد كه شدت بازانديشى

كه تريلى با باری بسيار سنگين با يك ابرآن مقايسه كه ناك ساخته است جهانى شتاب است

توان بـا دقـت تريلى را نمى آينده اين. كند در يك شيب تند با سرعت بسيار باال حركت مى
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وسـوی هـای كـف خيابـان، سمت تريلى، زاويۀ جـاده، ريگ حركات راننده. پيشگويى كرد

و انبوهى از عوامـل تأثيرگـذار از  و نوع بارها، باد تايرها، ورزش باد، خاطرات راننده، جنس

و نظر بـه سـرعت غيرقابـل، جهت حركت آينده اين اين دست تريلى را تعيين خواهند كرد

كننده غالب آينـده اينترنـت يك از اين عوامل را تعيين توان هيچ تريلى، پيشاپيش نمى كنترل

و نـواختن ضـربات متـوالى بـه. دانست آنچه اهميت دارد، فعاليت مستمر كنشـگران انسـانى

س پيكره اين  در يك موقعيت كامًال مناسـب، تـأثير يـك. است) جاگنات(نگين تريلى بسيار

 بنـابراين، آنتـونى گيـدنز. تواند چنـدين برابـر تـأثير راننـده باشـدمى،ريزه كف جاده سنگ

و متحول تمايل دارد تا رسـالت جامعه شـونده، شناسـى را بـيش از پـيش يـك دنيـای جديـد

و فعال كنها سازی انسان تشويق اكتيويسم و اينترنتـىدمعرفى ؛ ايـن اسـت كـه آينـده سـايبر

مى انسان و اين است كمكى كه علم جامعه ها را مى سازد تواند به ساختن يك دنيـای شناسى

.تر بنمايد هوشمند انسانى
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