
 

 های جدید ارتباطی و تأثیر آن بر آموزششناسی رسانههویت
 لوهانهای سرد و گرم مکمفاهیم دینی در چارچوب ایده رسانه

 2)ایران( محمدرضا برزویی، دکتر 1)ایران( بردیا عطاران: نویسندگان
 21/07/1397: پذیرش                           28/06/1396: دریافت

 چكیده
ها در زندگی روزمره، فهم کالن نظری نسبت به رسانهبا توجه به اهيمت زیاد رسانه

 -یمجاز یجدید در بستر فضا یهارسانه کند، که در این ميانت پيدا میمياه ها
 و کنکاش دارد. یقابليت بررس یو کابرد یمختلف نظر یاز منظرها -مانند اینترنت

که هویت  پاسخ به این پرسش است یدر پ یتوصيف -یاین پژوهش با روش تحليل
-رسانه لوهان،های سرد و گرم مکو بر مبنای ایده رسانه جدید چيست یهارسانه

که تأثير چنين و این ؟گرم شوند یایسرد محسوب م یهاجدید ارتباطی، رسانه یها
تدا به همين دليل پژوهش حاضر، اببههویتی بر آموزش معارف دینی چيست؟ 

مهم آن را جدا کرده است؛ سپس با  هایو خصلت تعریف فضای مجازی پرداخته
ی در حوزه که از مباحث کاربرد لوهان های سرد و گرم مکهتوجه به ایده رسان

دارد، استفاده نموده تا  و نيز رویکرد فرهنگی و فلسفی های ارتباطی استنظریه
له در مرحله مقا لوهان وجود نداشته را تحليل کند.فضای مجازی که در عصر مک

 یهاها را به رسانهکه آن از سرد و گرم دست یافته یجدید اول به وضع اصطالحات
ت صورمجازی را بهفضای کند؛ در مرحله دوم نيز یم یواضح و غامض نامگذار

  یهابه پنج مرحله رسانه یبندطيفی تحليل کرده و در طيف

                                                           
 ،صادق امام دانشگاه ارتباطات، و فرهنگ و اسالمی معارف گروه ارشد کارشناسی دانشجوی .1

 brattaran@gmail.com،  ایران تهران،
، ایران تهران، ،صادق امام دانشگاه ارتباطات، و فرهنگ و اسالمی معارف دانشکده استادیار .2

borzooie@gmail.com 
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 یابد، و در مرحله سومیمایه، معتدل، پرمایه و گرم و غامض دست مسرد و واضح، کم
هویت آميخته فضای  -این پژوهش یماهيت اکتشافو در ادامه تحقيقات خود به

جدید  یهادر انتهای پژوهش نيز جایگاه رسانه کند.یو آن را تبيين م پرداخته -مجازی
با  شده است. یهای سرد و واضح معرفبر اساس طيف بيان شده، نزدیك به رسانه

 علت نزدیکی به ابعاد، محققين معتقدند مفاهيم دینی بهبندیتوجه به این تقسيم
 فتی و آموختنی، ظرفيت محدودی برای مطرح شدن در فضای مجازی دارند.معر

یتواژگان کلیدی:  های جدید ارتباطی، شناسی رسانهآموزش مفاهيم دینی، هو
 لوهانهای سرد و گرم مکرسانه

 مقدمه
های در حوزه 1های فضای مجازیروز بر گستره فعاليتعصر حاضر که روز بهبا توجه به

داری، پيشخوان دولت، ود؛ از خرید وسائل اساسی تا بانکشافزوده میمختلف زندگی 
دهد که فضای همگی نوید این مسئله را می 2ءمجازی و حتی اینترنت اشياهای آموزش

و در صورت عدم وجود  ،دهدهای آتی بزرگترین صنعت جهانی را شکل میمجازی تا دهه
 ای جز خسران نخواهيم داشت.جهنتي ،های الزم برای ورود در این عرصهاستراتژی

 ها دو عصر جداگانه در نظر گرفته است: رسانه یبرا -از صاحبنظران این حوزه -3دیوید هلمز
 4ی؛جمع یهاعصر رسانه .1

توان به شود، مینيز گفته میپخش  یهاکه عصر رسانه عصرهای این از ویژگی
 موارد زیر اشاره کرد:

                                                           
1. Internet Addiction 

2. Internet of Things (IOT) 

3. David Holmes 

4. Mass Media 
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 ؛متمرکز بودن -
 ؛سویهرتباطات یكا -
 ؛وارمشارکت کنندگان تجزیه شده و توده -
گاهأت -  ی.جمع یثير و نفوذ آ

 شود:زیر تقسيم میبه دو دوره  -خود -این عصر
 ؛و رودررو یشفاه یهارسانه -
 ی.ابا خصوصيات توده یجمع یهارسانه -
 .(عصر اینترنت) 1دیجيتال یهاعصر رسانه .2

 ی زیر است:هایشامل ویژگ نيزعصر این 
 ؛متمرکز غير -
 ؛اطات دوسویهارتب -
 ؛حفظ فردیت مشارکت کننده -
  2.یتجربه فرد ثير و نفوذأت -
راه تعبير دیگر سومين دوره را بهدومين عصر و به ،جدید یهارسانهطور کلی به

ارتباطات  هر دو یهستند که مزایا یایها وسيله ارتباطگونه رسانهاین؛ انداختند
 معایب آن را ندارند. اما؛ را دارا هستند یجمع یهاو رسانه یفردميان

را به  یبخواهند پيام خاص یبا یکدیگر وقت یگيرارتباط یافراد برا بر این اساس،
محدود  -در یك زمان خاص -یکدیگر برسانند الزم نيست جهت ارتباط با یك نفر

محدودیت به عموم و توده مردمبه یرساندن محتوای یبرا چنين الزم نيستهم ؛باشند
 3انتشار داد. یرا نيز جمع یتوان ارتباط شخصیم بلکه شد؛محدود  یعیك ارتباط جم

                                                           
1. Digital Media 

 .309 ، ص.1391 زاده،مهدی .2
 .Crosbie, 1998نقل از: ؛ به29-31، صص. 1395 ،ی اصفهانیکوه ودعوتی  البرزی .3
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جدید را  یهارسانه یاصل یهایخصوصيات و ویژگ ،منابع مختلفبا رجوع به
 کرد: ترسيمتوان یزیر م صورتبه

 های جدید: ویژگی رسانه1نمودار 

 
 حطرا -1لوهانمکمارشال این پژوهش قصد دارد فضای مجازی را از نگاه 

 3سرد و گرم یهاو بر اساس ایده رسانه ،مورد بررسی قرار دهد -2جهانی دهکده مفهوم
 نماید. یجدید را بر اساس این ایده واکاو یهاظرفيت رسانه ،که مطرح کرده است

                                                           
1. Herbert Marshall McLuhan 

2. Global Village 

3. Hot and Cool Media Theory (HCMT) 
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 که اگر فهم درستی از ماهيت فضای مجازی ،در این راستا باید به این مسئله اشاره کرد
در بررسی کارکردها و هنجارهای  د،نداشته باش وجودکه اهميت آن اشاره شد 

 تحليلی درست نخواهيم رسيد. ای مانند فضای مجازی بهرسانه
 ،قرار گيرد -اینترنتویژه به -هادر نتيجه اقدامات باید بر اساس فهم کلی از رسانه

 یواکاوو در ادامه به پرداخته شده، یمجاز یفضا یمعرفدر ابتدا به پژوهشکه در این 
 شود،یکه مطرح م یجدید در طيف جدید یهاسرد و گرم و جایگاه رسانه یهارسانه

 خواهيم پرداخت.

 ت پژوهشاِل ؤ س
 :این است که پژوهش یئوال اصلس

های جدید چيست و آیا بر مبنای ایده رسانه یهاماهيت و ظرفيت رسانه -
 شوند یا گرم؟یسرد محسوب م ،جدید ارتباطی یهالوهان، رسانهمک

، به این سؤال مندمج در پاسخ پرسش اول نيز ر پی این کنکاش به این پرسشد
 شود که:پرداخته می

 ؟ثيرگذار استأاین هویت بر آموزش معارف دینی ت آیا -

 روش پژوهش
و از نظر ماهيت است،  یکاربرد -نظری حاضر از نظر هدف، یك تحقيق پژوهش

 شود. یم یتلق یاکتشاف -ییک تحقيق توصيف
 یای و سندپژوهاطالعات، از روش کتابخانه یگردآور منظوربهمقاله در این 

 گيری و جامعه آماری ندارد.نمونهروش  ؛ لذااستفاده شده است
گيری از با بهره که ،بوده توصيفی -روش تجزیه و تحليل اطالعات نيز تحليلی

هشی، پژو -لوهان، مقاالت علمیاز مك شده منتشر یآثار علم -ویژهبه -هاکتاب
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به  قرار گرفته تا یبررس یصورت علم، موضوع مورد بحث بهسایر آثارو  هاهرسال
 . یازیده شوددست ی علم یهاینوآور

 مبانی نظری پژوهش
 فضای مجازی .1
، یمجاز یفضامعتقد است  -2«اطالعات عصر» گانهنویسنده سه -1کاستلزمانوئل 

؛ به این نحو که قرار دارد هانمکا که مياناست  یداالن و راهروی ؛ بلکهمکان نيست
گردش  یمجاز یتوانيد در فضایکه در محل خود اقامت دارید، م یحال شما در

توانيد یاما م ؛کنندیم یزندگ یدیگر یهامالقات کنيد که در مکانرا  یکرده و مردم
 خودتان باشيد. یدر جهان ذهن یمجاز یبا استفاده از فضا

یک  جهان معتقد است دهکده جهانیدن مفهوم چنين با زیر سؤال براو هم
؛ متفاوت استهای شخصی است که بلکه یک شبکه جهانی از کومه ؛دهکده نيست

اتصال کند که این کار از طریق جوامع جهانی تبدیل میاینترنت جوامع محلی را به چون
  گيرد.های متفاوت فراوان صورت میاطالعات فرامتنی با داده و به موتورهای جستجوگر

در آن  که هر روز  یفضای ؛ذهن است یفرافضا و فضا ینوع یمجاز یفضاچنين، هم
 3.کنيمیم دیگر مالقات  یهایها و زمانها و مکانو با مردمان و اندیشه ،زنيمیعمل مدست به

ساختار، تاریخ و فرهنگ  کهسایبر یک جامعه دیگر است  یفضابر این اساس، 
 پردازند،یتعامل با یکدیگر مکه در این فضا به یافراد یهافعاليت هرا دارد؛ البت خاص خود

 دهند،یدهند؛ گروه تشکيل میانجام م یواقع یاست که در فضا یمشابه تمام کارهای
 کنند.یتبادل اطالعات م و پذیرندیعضو م

                                                           
1. Manuel Castells 

2. Information Age 

 .47 ، ص.1384 اینس، و کاستلز .3
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سایبر توانسته است  یفراگير، فضا یعصر اطالعات و گسترش خطوط ارتباطدر 
 1.باز کند یارتباط یسنت یدر فضا خود را یجا

بلکه  ؛حد و مرز نيستینامشخص و ب یاحيطه یمجاز یچنين فضاهم
              معين  یهابسته و متشکل از مؤلفهکه ، است تعریف شده -کامالً  -یفضای

با جهان  یفرد در حریم خصوص -موارد یدر بسيار -این فضادر  2است. و مشخص
؛ فرد با فرد دیگر فراهم شده است مياناین ارتباط  ، کهکندیر مارتباط برقرا یمجاز

 رایانهواسطه بهو یا فرد  یو در تنهای یارتباطات در یک موقعيت خصوصنوع این اما 
 یعبارت، هدایت و کنترل یا بهیخصيصه خودفرمان؛ هر چند گيردیصورت م

 کند.یشویق مرا ت یبر کاربر نيز این حریم خصوص یمجاز یفضا یفرمانروای
 ینوعن کامل در اطراف انسان که بهسایبر با هدف ایجاد یک جها یفضابنابراین، 

که فرد از  یحریم؛ را فراهم کند، ایجاد شده است یامکان ورود به حریم خصوص
روزمره  یزندگ یعمل بيشتر یشود و با احساس آزادیرها م یاجتماع یهنجارها

 3.کندیخود را دنبال م
 های جدید عبارتند از: خصوصيت اصلی رسانهضيحات، با این تو

 تعداد نامشخصی از افراد ارسال شود.طور همزمان بهتواند بههای افراد شخصی میپيام .1
 هستند.هر کدام از مردم دارای سهم مشترک متقابلی بر کنترل آن محتوا  .2
 هاینهفردی و رساای هستند که مزایای هر دوی ارتباطات ميانوسيله ارتباطی .3

 4ها را ندارند.ولی معایب آن ؛جمعی را دارا هستند

                                                           
 .19-20 ، ص.1388 ،جزنی خانی .1
 .18 ، ص.1380 ،ميردامادی .2
 .16 ، ص.1383 ،عاملی .3
 .30-31 صص. ،1395، اصفهانی کوهی ودعوتی  البرزی .4
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 سویه بودن،بدون وجود داشتن مانعی فراهم شده است.امکان دو .4
های ارتباط رسانه ،1لوهاندر کهکشان مکبيان این نکته نيز الزم است که 

درون نظام ویژگی تعاملی نتيجه انتقال به ؛سویه بود نه تعاملیجمعی یک
 .باشدای میارتباطات و مبتنی بر تعامل شبکه نظام جدید است که شيوه ایچندرسانه

گرا است که قلمرو شمول و غير کليتای جهانرسانه ،اینترنتطور کلی به
 ترینیکی از مهم؛ لذا کندعنوان فضای سایبر ایجاد می باجدیدی از دانش و معرفت را 

 های جمعی که در آن دریافت کنندگانهای این رسانه این است که جایگزین رسانهجنبه
 شود.می ،وار و منفعل بودندتوده

رتقا سویه بودن اسویه بودن به دوا از حالت یکرسانه ر ،2تعاملی بودنبنابراین 
ای زیرا تولد فضای مجازی عرصه جدیدی برای فعاليت مخاطبان رسانه ؛دهدمی

 .ه استایجاد کرد
 ؛ بلکهمخاطبان تنها دریافت کننده نبودند -اینک -نيزجدید اینترنت  در رسانه

 ؛ها در نظر گرفته شوداند تا عنوان جدید کاربر برای آنقدرت توليد و ارسال پيام پيدا کرده
 3ها هستند.توليد کننده و مصرف کننده پيام -زمانمه -در این فضا کاربران

 مك لوهان های سرد و گرمایده رسانه .2
لوهان و تأثيراتش، د بحث، آشنایی اجمالی با مکهای مورپيش از بررسی رسانه

 رسد.نظر میالزم به
 :بيان کرده استزیر ثيرگذارش را در چهار کتاب أت یهالوهان ایدهمک

 ؛«شناخت انسان چاپی 4:ن گوتنبرگکهکشا» .1

                                                           
1. McLuhan Galaxy 

2. Interactive 
 .32 ص. ،1395، اصفهانی کوهی ودعوتی  البرزی .3

4. The Gutenberg Galaxy 
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 1؛«هادرک رسانه» .2
 2؛«رسانه پيام است» .3
 .3«جنگ و صلح در دهکده جهانی» .4

بخش  ،الهام گرفته بود 4جمالت مشهورش از مارکسها و در برخی نوشتهکه  او
 بنا گذاشت. -5اینيس هارولد -استادشهای خود را بر مبنای عقاید عمده نظریه

خود را  هایهان این است که او در زمانی نظریلوهیکی از دالیل اهميت مک
 ،ودندبایم اثرات محدود در اوج قدرت گرایانه و پارادهای فرهنگکه نگرش ،اعالم کرد

 نوشت.و عليه آن می در همين فضااما گرایان درگير بود، که کمتر با فرهنگبا این نيزو اینيس 
 او 6که آن را شگرد ،کردیشيوه خاص خود تحليل ملوهان بهمكطور کلی به

 یاهر رسانه ،تتراد یبر مبنا 8؛گویدیم 7«تتراد»به این کارش  اوخود  ، که البتهدننامیم
 ال قابل تحليل است: ؤچهار س یبر مبنا
 کند؟یرا در یك فرهنگ تقویت م یچه چيز .1
 کند؟یچه چيزي را تضعيف م .2
 کند؟یکه در گذشته تضعيف شده را احيا م یچه چيز .3
 کند؟ یرا برعکس م یرسد، چه روندیرسانه به حدود توان بالقوه خود م یوقت .4

                                                           
1. Understanding Media 

2. The Medium Is the Massage 

3. War and Peace in the Global Village 

4. Karl Marx 

5. Harold Adams Innis 

6. Modus Operand 

7. Tetrad 
 .1391 لون،ون .8
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 آید، دو معنا از آن یم ميانسخن از رسانه به در ارتباطات یوقتاز طرف دیگر، 
 رسد:یبه ذهن م

که مناسب انتقال از  یعالمات ؛تغيير شکل پيام یو ماد یروش یا ابزار فن .1
 .معين هستند ییك مجرا

به هوا، کاغذ یا کالم انسان که  به طور مثال ؛مئانتقال عال یواسطه ماد .2
ع شود و همه از انوایم هستند، رسانه اطالق مئانتقال عال یواسط ماد

 1روند.یار مشمهب یماد یهارسانه

 ها را نيز به دو دسته گرم و سردها بلکه جوامع ميزبان رسانهتنها رسانهمک لوهان نه
گاه برای فرهنگ و معنی ،کندتقسيم می  شود.ل میئقاهای مخاطب نيز اهميت و ناخودآ

 نویسد:او درباره علت نامگذاری وسایل سرد و گرم می
فالن موضوع گرایش سرد دارد، منظورمان فالن شخص نسبت بهگویيم وقتی می

 چنان نسبت به آن احساس عالقه و تعهدآن -شوداین است که چنان با آن یکی می
 ل شد. ئتوان قافاصله و تفاوتی نمی ،او و موضوع ميانکه گاهی اوقات  -کندمی

 -ر فرهنگ عامهزیرا د ؛کار گرفتمطور متفاوت بهمن دو صنعت گرم و سرد را به
 شود.ده میکار برها بهسرد و گرم برخالف معانی ظاهری آن -خصوص بين جوانانبه

ای است که تنها یکی از حواس پنجگانه را وسيله ارتباطی گرم از نظر او وسيله
یک چيز در مقابل  شودگفته میوقتی  ؛ لذاگيردکار میدر نهایت تکامل و قدرت به

این است که تمام  کند، مقصودوضوح خود را آشکار مینهایت تکامل و ، حواس
بگذارد  ها نباید چيزی از خود مایهو حس در برخورد با آن ،شودجزئيات آن دیده می

 یا خأل موجود را پر کند.

                                                           
 .141 ص. ،1384 ،و آدامز گيل .1
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دخالت و همکاری بيشتری از  -ضرورتاً  -وسيله ارتباطی سرددر نقطه دیگر، 
یا گيرنده پيام در مقابل وسيله در حالی که مخاطب  ؛کندحواس مخاطب طلب می

 رسد. نياز است و همکاری او به حداقل میاز این دخالت بی ،ارتباطی گرم
 -هنگام شنيدن رادیوبه ؛ چرا کهرادیو یک وسيله ارتباطی گرم استعنوان مثال؛ به

 . اوشوددر آن غرق می -به اصطالح -و ،سپارددست آن میخود را به -شنونده
     گامی که رادیو به بازار کشورهای اروپایی و آمریکایی سرازیر شد هن معتقد است

بر ضد اثرات  آمریکاو مورد استفاده وسيع قرار گرفت، تنها دو کشور انگلستان و 
  ،ناگهانی و تکان دهنده آن واکسن مصونيت زده بودند

طول  لوهان واقعيت تأثير وسایل ارتباطی بر فرهنگ و تمدن بشری دربه عقيده مک
 -همواره -زیرا علمای سياسی و اجتماعی است؛ مانده سال گذشته از نظرها دور 3500

 اند.جو کردهدا از وسيله در متن و محتوا جستتأثيرات شخصی و اجتماعی این وسایل را ج
ای آمریکایی و سرد از زبان محاوره اصطالح گرمبيان این نکته الزم است، که 

 که فهميدن و لذت بردناست پردازی سرد تمایز ميان لطيفهای به و اشاره ،گرفته شده
          دليل صراحتهای گرم که بهو نکته ته است،از آن احتياج به قدرت تخيل داش

  پيام کامل بوده یدارا -یهمگ -هارسانهگونه این 1؛و وضوحشان نيازی به تخيل ندارند
 رسانند.میاقل تفسير شخص از موضوع را به حدو امکان استنتاج و 

 سرد و گرم یهااقسام رسانه .3
 عبارتند از: ها، این رسانهبيان شدسرد  یهارسانه یکه برا یها و معيارهاییبر اساس ویژگ

 ؛تلویزیون -
 ؛تلفن -
 ؛کاریکاتور -

                                                           
 .45-46 ، صص.1364 کازنو، .1
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 ؛سمينار -
است  یکه مراد، همان خط یتصویر یهانوشته؛ هاي ایدئو گرافيكهنوشت -

 .کندیم بيان مقصود ،که با عالئم و تصاویر
 .مانند سنگ و لوح ؛سنگين و سخت یهارسانه -
افراد، چون شنونده  یگفتارها و گفتگوها؛ جلسات بحث و گفتگو یا گفتار -

     شده توسط مخاطب بيفزاید را بر اطالعات داده یاطالعات زیاد  باید
 .درك کندرا تا آن

 ر، هاي مصوداستان -
 انسان.  کالم -

 عبارتند از: رمگ یهارسانهدر نقطه مقابل، 
 ؛رادیو -
 ؛کتاب -
 ؛عکس -
 ؛مطبوعات -
 ؛ضبط صوت -
 .سينما -

است  معتقد بر تناقض ميان سينما و تلویزیون لوهان ضمن تکيهمكالبته 
کند؛ بر خالف یو تخيل درك م یرا بدون بازساز یر سينمایمخاطب، تصوی

اشاگر شود تمیو باعث م ،کار گرفتههتلویزیون که قدرت تخيل و ابداع مخاطب را ب
 1در ساختن و پرداختن برنامه، فعاالنه شرکت کند.

                                                           
 .107-115صص.  ،1354 رشيدپور، .1



 73/  دینی مفاهیم آموزش بر آن تأثیر و ارتباطی جدید هایرسانه شناسیهویت

 سرد و گرم یهارسانهجایگزینی اصطالحی  یبرا یپیشنهاد .4
 نسبت به گرم و سرد -در ادبيات فارسی -رسدنظر می، بهشده بيانبا توجه به توضيحات 

های بر این باور بوده که رسانه کهشود؛ چه ایناشتباهی دیده می لوهاناز نگاه مک
 ها را در نظرهای صادر شده از رسانهگرم سبب افزایش تخيل و تفکر برای تعميق پيام

 های سرد که تمامی حرف خود را با رویکردی آشکار بر خالف رسانهاست؛ داشته 
 کنند. و واضح بيان می

دو  ،گرم های سرد وشود برای فهم بهتر از نظریه رسانهپيشنهاد می بنابراین،
 ادل رسانهاستفاده کرد که مع ،دارند مخاطبين در برا که بهترین تبادر را برای ای رواژه

توان مظهر گرمترین رسانه رادیو را می ودانست،  رسانه غامض توانمی گرم را
که بدون هيچ مانع  معرفی کرد، واضحرسانه معادل و رسانه سرد را  دانست؛ غامض

 کند.عرضه می ،و محظوری تمام پيام را به مخاطب

 یشناسی فضای مجاز هویت
 ای فضای مجازیماهیت چندرسانه .1

ها را امتداد حواس لوهان که رسانهمک دیدگاهبرای تحليل فضای مجازی با توجه به 
ا که چر در نظر گرفت؛ 1فضای مجازی را یک چندرسانهالزم است داند، انسانی می

 شود.میامتداد حواس انسانی منجر فضای مجازی از چندین بعد به
 :لوهان معتقد استمک

های موجود در فضای مجازی ارتباط برقرار بين شبکه است که که بزرگراهی -اینترنت
    افزارهای مخصوصی و با فراهم آوردن نرم ،ای استرسانهچندیک پدیده  -کندمی

  2سازی شده را منتشر کنند.های شبيهدهد عکس و صدا و متنکاربران اجازه میبه

                                                           
1. Multimedia 

2. Malmir and Others, 2013, p. 259. 
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 :نویسدمیچنين هم
شود که در ای در محيط تلقی میدر نظر گرفته شود که اینترنت یک چند رسانه

بسيار طبيعی است که گسترش و سالمت  ؛ پسگيردار میريان قیدسترس آمریکا
  2.گيردصورت می 1عمومی بر اساس ارتباطات برخط

 :دیگر معتقدندمحققين  ،عالوه بر این
نت و فضای اما اینتر ؛چند حس انسان سروکار دارد اطی بابرخی از ابزار ارتب

کند و هر چيزی از صوت، همه حواس انسان را درگير خود می -تقریباً  -مجازی
   تواند مخاطب می ؛ لذات و تصویر متحرک در آن وجود داردمتن، تصویر ثاب

 .محتوای خود را در هر قالبی پيدا کند ،با یک جستجوی ساده
 دليل دارابه يط جدیدای دارد. این محرسانهو فضای مجازی ماهيتی چند اینترنتاز این رو 

 همين سبب؛ بهمعماری خاص خود را دارد -های دیگرمثل همه رسانه -بودن این شرایط
 شود.مجازی بازتعریف و معماری می جهان واقعی تحت شرایطی خاص در جهان

ک رسانه بلکه یک جازی را نه یتوان فضای ممی ،با توجه به این مسئله
 رسانه خواند.چند

نگاه متفاوت دو توان با می -در یک قالب کلی -فضای مجازی را چنين،هم
که از مجموع شبکه شدن ، مورد بررسی قرار دادابزاری  -صرفاً  -و یتکنولوژیک

 آید دست میچندین رایانه به
 : شودآن گفته میطور که در تعریف همان

هم  به یارتباط یهاکامپيوترها که از طریق زیرساخت از یجهان یاعنوان شبکه
و اشکال گوناگون تعامل ميان کنشگران دور از هم را تسهيل  ،اندمتصل شده

 .هاستو شبکه هاجا مجموع همه آن گرهسایبر در این یفضا؛ سازندیم
                                                           
1. Online 

2. Mcfarlane and Other, 2005, p. 62. 
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 توان از حيث تعاریف و ماهيتای بودن فضای مجازی را میدر نتيجه چندرسانه
که اگر فضای مجازی از نگاه ؛ چرا ضای مجازی نيز مورد نقد و بررسی قرار دادف

 لوهانو همه چيز به تعبير مک ،عينی است -کامالً  -گرفته شودآن در نظر  یتکنولوژیک
سادگی برای مخاطب ها همه چيز را بهبا کدنویسی توانکند که میسرد جلوه می
نيز ها  است که حتی فضای صفر و یک فضایی ،در آن سوی طيفرد؛ خود ترجمه ک

     ها چگونه تخيل است که داده -سراسر -یعنی فضای مجازی ؛قابل تصور نيست
 د؟ نهای الکترونيک جابجا شودستگاه ميانو به چه شکل 

    ای یک چندرسانه، مجازی را با استفاده از تعاریفش فضای توانیمبنابراین 
 .تلقی شود یک رسانه -اً صرف -کهدر نظر گرفت؛ نه این

 تحلیل فضای مجازی با نگاه طیفی .2
توان و نمی ،گيردجایی که نسلی پس از رسانه تلویزیون قرار میفضای مجازی از آن

به همين سبب باید  ،است ایبلکه یک چندرسانه ؛یک رسانه دانست -صرفاً  -آن را
 صورت طيفی تحليل کرد.آن را به

 کرد،که فضای مجازی را در زمينه خود آن بحث  منظور از نگاه طيفی آن است
ها کدام ببينيم از هر کدام از رسانه ؛ به عنوان مثال،عنوان یک رسانه مستقلنه به

 تر است.و یا از لحاظ زمانی از کدام رسانه متقدم ،ویژگی را اخذ کرده است
ی های نسبی فضای مجازبندی و مزیتباید به طبقه ابتدا برای این منظور،

 :پردازدجدول زیر به این مسئله می ، کهخود پرداختاز قبل های نسبت به رسانه
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 هاسایر رسانههای نسبی فضای مجازی نسبت به: مزیت1جدول 
 مثال هاسایر رسانهمزیت نسبت به

یئتر، یوتيوب، اینستاگرام شبکه اجتماعی  اسکایپ، تلگرام، وایبر، تو
 لتاویستا، یاهو، آگوگل موتورهای جستجو

 های مالی انجام تراکنش
 و خرید و فروش

  ها،خدمات الکترونيک بانک
 هاهای مالی شرکتدرگاه

 سیمانند اسنپ و تپ یهایمپ، شرکتگوگل های هوشمندنقشه
 گوگل ترنسليت گرهاهای گویا و ترجمهترجمه
 http://khamenei.ir هاو وبالگ هاسایتوب

 کلش های تحت وببازی
 یاهو مسنجر 1هارومچت

 فضای مجازی یک رسانه آمیخته .3
 ایرسانهکه فضای مجازی عالوه بر بعد چندبر این باورند  پژوهشاین  نویسندگان

خود جای دهد و مانند یک بستر برای تمامی  ها را درکه توانسته است تمامی رسانه
ای دیگر دارد و آن مميزاتی است که برای خود ایجاد کرده ها عمل کند، جنبهرسانه
 .نامگذاری شده است 2فضای مجازی آميختگیکه  ،است

گرفته ها در نظر سایر رسانهاگر مميزات فضای مجازی نسبت بهرسد نظر میبه
 صورت زیر بيان کرد:را به آن  متمایز یهایتوان ویژگمی شود،

 ؛تعاملی بودن .1
 ؛نای شدرسانهچند .2
 ؛ترسی دائمقابليت دس .3
 ؛آنی بودن و سرعت باال .4

                                                           
1. Chat Room 

2. Mix Media 

http://khamenei.ir/
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 ؛سيال بودن .5
 1.سازیشخصی .۶

که که عالوه بر آن ،توان با مثالی تعریف رسانه آميخته را آن دانستدر نتيجه می
ذوب کردن  بلکه با ؛کندطور مجزا در خود حمل میفضای مجازی چندین رسانه را به

ویژگی و اثربخشی  نحوی که؛ بهکندمیليد آلياژی جدید تو ،های مختلف در خودرسانه
 .ث برده استربه ا را هاییکه از هر رسانه ویژگیبا این ،ها داردرسانه متفاوتی با سایر

 ای و آمیختگیهای چندرسانهفضای مجازی با توجه به ویژگی .4
های مختلف که توانسته است ظرفيترسد فضای مجازی عالوه بر اینبه نظر می

 طور بالقوهها را بهظرفيت هر یک از رسانهتواند می ،ا در خود جمع کندها ررسانه
اما این با ماهيت فضای مجازی که تعامل در آن حرف اول را  ؛در خود داشته باشد

به همين سبب باید در تحليل بين دو طيف  ؛متفاوت است -اندکی -زندمی
رسانه واضح عنوان بهدر این طيف فضای مجازی  که -غامض وهای واضح رسانه

 :شودارائه میبرای این مسئله دو دليل  -شودگرفته مییا سرد در نظر 
     ؛تخيل در فرد شکل بگيرد -حداقل -شودتعاملی بودن یک رسانه باعث می .1

 شود.ها محو میها و تخيلتفکر ،هاچرا که در تعامل با فضای مجازی تمامی دشواری
که با توجه به این ؛داندهای سرد مینهلوهان کالم انسانی را از رسامک .2

هایش تعاملی بودن است و فضای ترین ویژگیکالم انسانی از مهم
  سازی فضای مجازی مشابهدر با تمامی امکانات خود سعی نيز مجازی 

توان از این اماره برای تحليل به همين سبب می ،و فضای واقعی دارد
 فضای مجازی بهره برد.

                                                           
 .32-35 صص. ،1395 ،اصفهانی کوهی ودعوتی  البرزی .1
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 -غامض -سمت رسانه گرمبه -واضح -سردی طيفی که از رسانه در نتيجه بر رو
 گرفت؛ای ميان معتدل و سرد در نظر توان نقطهفضای مجازی را می کند،حرکت می

     همين سبب به ،های گرم را در خود داردهای هر یک از رسانهچرا که ظرفيت
این نقطه را  رسدمیظر نکه به؛ بلحساب آوردرا یک رسانه سرد مطلق به آنتوان نمی
 گذاری کرد.نام «مایهکم»نام توان بهمی

ترین رسانه است که در ها کالم انسانی معتدلنگاری رسانهبا توجه به این طيف
و فضای مجازی  ،گيردنقطه تعادل سردی یا وضوح و گرمی یا غامض بودن قرار می

 نقطه تعادل برسد.بندد تا بهمیهای پيش روی خود به کار نيز تمام تالش خود را در نسل
مثال هاپير مارکت  ،توان برای فضای مجازی در نظر گرفتبهترین مثالی که می

در خود جای داده  متنوعهای مختلفی را از اصناف که مغازهکه عالوه بر این ،است
گونه فضای مجازی نيز این ؛ای نيز در کنار خود دارداما هویت جداگانه ؛است
مع کند هویت های مختلف را دور خویش جکه توانسته رسانهه بر آنعالو ،است

 جدیدی نيز دارد که تعامل است.
های فضای مجازی را با هر کدام از ویژگی منظور درک بهتر مسئله، الزم استبه

 لوهان تطبيق کرد.های سرد و گرم مکایده رسانه
 ی فضای مجازیهاهای سرد و گرم با ویژگی: تطبیق ایده رسانه2جدول 

های ویژگی
 فضای مجازی

تطبیق با ایده رسانه سرد 
 و گرم

 علت تطبیق

 سخن گفتن انسان رسانه سرد تلقی کردن رسانه سرد تعاملی بودن
 مانند روزنامه و کتاب و رادیو گرمهای تر به رسانهشبيه قابليت دسترسی دائم

 تر به شبيه آنی بودن
 های سردرسانه

 و نزدیکتر الم انسان مانند تلفن و ک
 های سرد قدیمرسانه به

 مانند تلفن،کالم انسان و تلویزیون های سردبه رسانه نزدیکتر سرعت باال
 ترین مورد به کالم انسانیمشابه رسانه سرد سازیشخصی
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 گرمها از سرد به بندی رسانه: طیف2نمودار 

 
 ،مایه تلقی کردیک رسانه کمتوان فضای مجازی را می ،بندیبا توجه به این طيف

 واقع شده است. -لوهاناز نگاه مک -های معتدل و رسانه سردکه بين رسانه

 هاآن بر آموزش ثیرأسرد و گرم و ترسانه  .5
 ، رهبران انقالب با توجه1356-57های در سالایران همزمان با تغيير فضای سياسی 

 -رهبر این انقالبژیم و اعتماد کامل به فضای باز سياسی، آمادگی ذهن مردم برای تغيير ربه
سوی استفاده از به هاکارگيری رسانهنوع و نحوه به با تغيير تاکتيک در -امام خمينی

 کارگيریبه و هاانند رادیو، مطبوعات، اعالميههم -های سردهمزمان با رسانه -های گرمرسانه
 -های گرم دارندهایی که رسانهو توانستند با توجه به ویژگی هنوارهای کاست روی آورد

کارگيری قدرت به درو عدم نياز  ها کارگيری حداقل مشارکت مردم در تفهيم پيامیعنی به
 1روند پيروزی انقالب تسریع بخشند.به -تحليل و تخيل توسط مخاطب برای فهم پيام

 دیگر، کار گرفتن محتوای یک وسيله ارتباطید بهرکلوهان فکر میمکدر این ميان، 
 :؛ لذا معتقد بوددهدای میبه آن مطالب حالت مسخره
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 -در تلویزیون -اندهای سينمایی که خاص محيطی دیگر تهيه شدهنمایش فيلم
شود که جا ناشی میثير مضحک از اینأاین ت ،دهدای میها حالت مسخرهبه آن

 .دگيریمی -تلویزیون -را در فرمی دیگر -سينما -متفاوتیک فرم 
آميز ها را تقليد مسخره و اغراقدتان هست وقتی سينما نوپا بود مردم فيلمیا

 محتوای وسيله ارتباطی جدید انتقال زندگی عادی مردم به؛ ناميدندزندگی می
 1از همه چيز کمدی مسخره ساخته بود.

 ثير فرم بر محتواأگوید تطور که مک لوهان میهمان: توان این چنين برداشت کردمی
نيازمند  -معنای خاصبه -طور نيز مفاهيم انقالبی و دینیهمان ،است واضح
چرا که  ؛تر استهای گرم این مسئله نزدیکخاصی است که به رسانه هایقالب

 نيازمند تفکر و تخيل و تحليل بيشتری است.

 گیرینتیجه
      ها از امکانات، فرصت یمجموعه کامل یحاو -مثل اینترنت -جدید یهاسانهر

ها نگاه یکی از رویکردهای تحليل و بررسی رسانه ؛بالقوه است یهاو ظرفيت
 2توان مکتب تورنتوو یکی از بزرگترین مکاتب را می ،هاستتکنولوژیک به آن

 .بازشناختلوهان مارشال مک توان توسطرا میدانست که این مکتب 
که رسانه را  تاسبه رسانه  نگاه فلسفی آن ،های این مکتبترین ویژگیاز مهم

 ندارد:پمیلوهان چنان که مک؛ همشماردامتداد حواس انسان می
چرخ مثل  دارد؛از انسان قرار  یدر امتداد عضو یا حس ی،زندگ در یاهر وسيله

 نيز هر وسيله یدر زمينه وسایل ارتباط ،امتداد پوست بدندر لباس  یا در امتداد پا
          رادیو  یا امتداد چشمدر خط ل ؛ مثاز حواس انسان است یدر امتداد یک

                                                           
 .35 ص. ،1367 چيان،تهران .1

2. Toronto School 
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راع است که با ابداع یا اخت یلوهان به اميد شرایطمکی؛ لذا امتداد شنوایدر 
نگيرد و موجبات بر هم  یحواس سخت بر حواس دیگر پيش، دیگر ییا وسایلوسيله 
 1نشود. ینظم و تعادل در حيات انسان خوردن

ها نگاهی فرهنگی به رسانهلوهان ه مکدر تکميل این مطالب، باید اضافه کرد ک
 د.  داودش مورد تحليل قرار میو آن را در بستر مکان و زمان خ شت،دا

ها را کنترل رسانه یکه چه کسبه این یچندان اهميت -اینيس -استادشبر خالف  او
نسبت به چنين، هم 2؛نداشت ،کندیحکومت م یبر دهکده جهان یکند و یا چه کسیم

 خوشبين بود. ،ارمغان خواهند آوردبه انسان یبرا ینوین ارتباط یهایکه فناور یاآینده
 -لوهانمك یمعتقدند آراها آن بودند؛ چرا که لوهان مخالفبا مك یمنتقدان فرهنگالبته 

 یکمتر تمایل داشت به اقتصاد سياس؛ چون او اینيس است ییك انحراف از آرا -تنها
 کرد.یسرشت رسانه را به سرشت انسان متصل م بيشترو ، ها توجه کندرسانه

 -یا موتورمترجم  -عنوان یك ابزار واسطهرا به یینيس سوگيرمدل ادر نقطه مقابل، 
از جریان  یناش یاجتماع یهایبندرا به صف یکه جهان طبيع ،گرفتیدر نظر م

 کرد.یوصل م ،تعيين کننده تاریخند یهاثروت، دانش و قدرت که همان جریان
 پيچيده، متفرق و متنوع -چنانآن -لوهان متعقد بود احساسات و جسم انسانمك

  3.مانند انباشت ثروت، دانش و زور فروکاست یها را به امورتوان آنیکه نم ،است
 -ویژگی اصلی آن ارائه و تبيين فضای مجازی و بررسیپس از  پژوهشاین 

آن را در فضای ادبيات فارسی  ،انلوهمکسرد و گرم  با تقریر نظریه -تعاملی بودن
، رسانه سردجای رسانه واضح به ارائه داد:ای جدید از آن و پيشنهاد ترجمه ،نقد کرد

  جای رسانه گرم.و رسانه غامض به
                                                           

 .43 ص. ،1377 ساروخانی، .1
2. Baran and Davis, 2011. 

3. Loon, 2008. 
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یک  هابر خالف سایر رسانهفضای مجازی  در ادامه، این نتيجه حاصل شد که
جز هکه ب استا در آميختگی آن هوجه مميز آن با سایر رسانه است، که ایرسانهچند

وع که این موض ،ویژگی آميختگی دارد -خود -هاویژگی بستر بودن برای سایر رسانه
 هویتی جدید به آن بخشيده است.

 ؛نباید فضای مجازی را در یکی از دو دسته سرد و گرم جای داد ،بر این اساس
آن را  ویس که یک گيردها قرار میبلکه فضای مجازی بر روی یک طيف از رسانه

 -غامض -های گرمو سوی دیگر را رسانه ،دهدتشکيل می -واضح -های سردرسانه
ای که نقطه فضای مجازی بر روی این طيف در کهدهند؛ مضافًا اینشکل می

 .استگيرد که به رسانه سرد نزدیکتر قرار می شود،ناميده میمایه های کمرسانه
جو ها جستی این پژوهش را در فهم بهتر کارکردهای رسانهتوان ثمره عملمی ،در مجموع

ها به سمت گرم هر چه رسانه 1،دهدطور که تحقيقات گذشته نشان میچرا که همان کرد؛
توانند در عرصه تغييرات ها رشد کرده و میارزشی آن -های آموزشیکنند ویژگیميل می

های که با خراشقرار دارند های سرد هرسان در نقطه مقابل، ؛آفرینی کنندایدئولوژیک نقش
 شود.ها استفاده میسرگرم کننده از آن -بيشتر -هایسطحی در بعد نگرشی و یا جنبه

 ؛لوهان دانستها از دیدگاه مکتوان در فهم کلی از رسانهدليل این نتایج را می
 کندیخود توليد م یهای بعدهایی که در نسلرسد فضای مجازی و ظرفيتنظر میبه

افزارهایی که سعی در نزدیک کردن و یا حتی برداشتن فاصله افزارها و سختو نرم
 .تر این فضا در تکاپو هستندبين فضای مجازی و حقيقی وجود دارد در تغيير هر چه سریع

ویژگی  در تأملتوان انتظار داشت با می -این پژوهش نتایجبا توجه به  -طور کلیبه
         هویتی متکثر از خود  دبتواناین فضا  ،مجازی وجود داردآميختگی که در فضای 

 قابل بروز و ظهور خواهد بود. ،بگذارد که هم در طيف کم مایه و هم پرمایهنمایش به

                                                           
 .1390 باهنر،. ك. ر .1
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 همه جایلزوم تفکر و توجه به آن در که با توجه به ماهيت مفاهيم دینی از طرف دیگر و 
ای که هر چقدر رسانه دانستتوان می ،معتبر اشاره شده است آثاراسناد دینی و 

گونه که همان -بپردازدبيشتر کاربرد آن را دارد به انتقال محتوای دینی  ،تر باشدگرم
 هایدینی و سنت اسالمی بر اساس رسانههای تمامی حرکت -دهدقرائن نيز نشان می

 1.ایران مانند انقالب اسالمیاست؛ مکتوب و یا گرم پيش رفته 
مفاهيم دینی در بستر فضای مجازی ظرفيت کمتری برای بروز و ظهور  نابراین،ب

های صریح دینی مانند جا به گزارهمنظور از مفاهيم دینی در این؛ البته خود دارند
 مثلمفاهيمی  کهایناشاره دارد نه های فقهی گزاره وخداشناسی و توحيد، معاد 

 مراد باشد. پاکدامنی و امانتداری، صداقت
          آموزش معارف  ،ای فضای مجازیجه به ظرفيت چندرسانهبا تو کهایانی ایننکته پ

 هایبندی ارائه شده ناظر به جنبهبلکه این جمع ؛دنها ندارهای دینی تفاوتی با سایر رسانهو آموزه
ری و تحليل به آن اشاره در ادبيات نظ -در این پژوهش -اختصاصی فضای مجازی است که

        آموزش معارف دینی را  های گرم ظرفيتگونه که رسانهنتيجه هماندر ؛ رفته است
 وجود دارد.نيز فضای مجازی ظرفيت انتقال معارف با توجه به این خصيصه  ند،در خود دار
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