هویتشناسی رسانه های جدید ارتباطی و تأثیر آن بر آموزش
مفاهیم دینی در چارچوب ایده رسانههای سرد و گرم مکلوهان
نویسندگان :بردیا عطاران ،1دکتر محمدرضا برزویی

دریافت1396/06/28 :

2

پذیرش1397/07/21 :

چكیده
با توجه به اهيمت زیاد رسانهها در زندگی روزمره ،فهم کالن نظری نسبت به رسانهها
اهميت پيدا میکند ،که در این ميان رسانههای جدید در بستر فضای مجازی -مانند اینترنت-
از منظرهای مختلف نظری و کابردی قابليت بررسی و کنکاش دارد.
این پژوهش با روش تحليلی -توصيفی در پی پاسخ به این پرسش است
که هویت رسانههای جدید چيست و بر مبنای ایده رسانههای سرد و گرم مکلوهان،
رسانههای جدید ارتباطی ،رسانههای سرد محسوب میشوند یا گرم؟ و اینکه تأثير
چنين ه ویتی بر آموزش معارف دینی چيست؟
بههمين دليل پژوهش حاضر ،ابتدا به تعریف فضای مجازی پرداخته و خصلتهای
مهم آن را جدا کرده است؛ سپس با توجه به ایده رسانههای سرد و گرم مکلوهان
که از مباحث کاربردی در حوزه نظریههای ارتباطی است و نيز رویکرد فرهنگی و فلسفی
دارد ،استفاده نموده تا فضای مجازی که در عصر مکلوهان وجود نداشته را تحليل کند.
مقا له در مرحله اول به وضع اصطالحات جدیدی از سرد و گرم دست یافته،
که آنها را به رسانههای واضح و غامض نامگذاری میکند؛ در مرحله دوم نيز
فضای مجازی را بهصورت طيفی تحليل کرده و در طيفبندی به پنج مرحله رسانههای
سرد و واضح ،کممایه ،معتدل ،پرمایه و گرم و غامض دست مییابد ،و در مرحله سوم
.1دانشپژوهکارشناسیارشدمعارفاسالمیوفرهنگوارتباطات،دانشگاهامامصادق brattaran@gmail.com ،
 .2عضو هيئت علمی دانشگاه امام صادق borzooie@gmail.com ،
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و در ادامه تحقيقات خود به ماهيت اکتشافی این پژوهش -هویت آميخته فضای
مجازی -پرداخته و آن را تبيين میکند.
در انتهای پژوهش نيز جایگاه رسانههای جدید بر اساس طيف بيان شده،
نزدیك به رسانههای سرد و واضح معرفی شده است.
با توجه به این تقسيمبندی ،محققين معتقدند مفاهيم دینی بهعلت نزدیکی به ابعاد
معرفتی و آموختنی ،ظرفيت محدودی برای مطرح شدن در فضای مجازی دارند.
واژگان کلیدی :آموزش مفاهيم دینی ،هویتشناسی رسانههای جدید ارتباطی،
رسانههای سرد و گرم مکلوهان

مقدمه
با توجه بهعصر حاضر که روز بهروز بر گستره فعاليتهای فضای مجازی 1در حوزههای
مختلف زندگی افزوده میشود؛ از خرید وسائل اساسی تا بانکداری ،پيشخوان دولت،
آموزشهای مجازی و حتی اینترنت اشياء 2همگی نو ید این مسئله را میدهد که فضای
مجازی تا دهههای آتی بزرگترین صنعت جهانی را شکل میدهد ،و در صورت عدم وجود
استراتژیهای الزم برای ورود در این عرصه ،نتيجهای جز خسران نخواهيم داشت.
دیوید هلمز -3از صاحبنظران این حوزه -برای رسانهها دو عصر جداگانه در نظر گرفته است:
.1

عصر رسانههای جمعی؛4

از ویژگیهای این عصر که عصر رسانههای پخش نيز گفته میشود ،میتوان به
موارد زیر اشاره کرد:
1. Internet Addiction
)2. Internet of Things (IOT
3. David Holmes
4. Mass Media
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-

متمرکز بودن؛

-

ارتباطات یكسویه؛

-

مشارکت کنندگان تجزیه شده و تودهوار؛

-

تأثير و نفوذ آگاهی جمعی.

این عصر -خود -به دو دوره زیر تقسيم میشود:
-

رسانههای شفاهی و رودررو؛

-

رسانههای جمعی با خصوصيات تودهای.

 .2عصر رسانههای دیجيتال( 1عصر اینترنت).
این عصر نيز شامل ویژگیهای زیر است:
-

غير متمرکز؛

-

ارتباطات دوسویه؛

-

حفظ فردیت مشارکت کننده؛

-

تأ ثير و نفوذ تجربه فردی2.

بهطور کلی رسانههای جدید ،دومين عصر و به تعبير دیگر سومين دوره را بهراه
انداختند؛ اینگونه رسانهها وسيله ارتباطیای هستند که مزایای هر دو ارتباطات
ميانفردی و رسانههای جمعی را دارا هستند؛ اما معایب آن را ندارند.
بر این اساس ،افراد برای ارتباطگيری با یکدیگر وقتی بخواهند پيام خاصی را به
یکدیگر برسانند الزم نيست جهت ارتباط با یك نفر -در یك زمان خاص -محدود
باشند؛ همچنين الزم نيست برای رساندن محتوایی بهعموم و توده مردم بهمحدودیت
یك ارتباط جمعی محدود شد؛ بلکه میتوان ارتباط شخصی را نيز جمعی انتشار داد3.

1. Digital Media
 .2مهدیزاده ،1391 ،ص.309 .
 .3البرزی دعوتی و کوهی اصفهانی ،1395 ،صص29-31 .؛ بهنقل از.Crosbie, 1998 :
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با رجوع بهمنابع مختلف ،خصوصيات و ویژگیهای اصلی رسانههای جدید را
بهصورت زیر میتوان ترسيم کرد:
نمودار  :1ویژگی رسانههای جدید

این پژوهش قصد دارد فضای مجازی را از نگاه مارشال مکلوهان -1طراح
مفهوم دهکده

جهانی -2مورد بررسی قرار دهد ،و بر اساس ایده رسانههای سرد و گرم3

که مطرح کرده است ،ظرفيت رسانههای جدید را بر اساس این ایده واکاوی نماید.

1. Herbert Marshall McLuhan
2. Global Village
)3. Hot and Cool Media Theory (HCMT
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در این راستا باید به این مسئله اشاره کرد ،که اگر فهم درستی از ماهيت فضای مجازی
که اهميت آن اشاره شد وجود نداشته باشد ،در بررسی کارکردها و هنجارهای
رسانه ای مانند فضای مجازی به تحليلی درست نخواهيم رسيد.
در نتيجه اقدامات باید بر اساس فهم کلی از رسانهها -بهویژه اینترنت -قرار گيرد،
که در این پژوهش در ابتدا بهمعرفی فضای مجازی پرداخته شده ،و در ادامه بهواکاوی
رسانههای سرد و گرم و جایگاه رسانههای جدید در طيف جدیدی که مطرح میشود،
خواهيم پرداخت.

سؤاِلت پژوهش
سئوال اصلی پژوهش این است که:
 ماهيت و ظرفيت رسانههای جدید چيست و آیا بر مبنای ایده رسانههایمکلوهان ،رسانههای جدید ارتباطی ،سرد محسوب میشوند یا گرم؟
در پی این کنکاش به این پرسش  ،به این سؤال مندمج در پاسخ پرسش اول نيز
پرداخته میشود که:
 -آیا این هویت بر آموزش معارف دینی تأثيرگذار است؟

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف ،یك تحقيق نظری -کاربردی است ،و از نظر ماهيت
یک تحقيق توصيفی -اکتشافی تلقی میشود.
در این مقاله بهمنظور گردآوری اطالعات ،از روش کتابخانهای و سندپژوهی
استفاده شده است؛ لذا روش نمونهگيری و جامعه آماری ندارد.
روش تجزیه و تحليل اطالعات نيز تحليلی -توصيفی بوده ،که با بهرهگيری از
کتابها -بهویژه -آثار علمی منتشر شده از مكلوهان ،مقاالت علمی -پژوهشی،
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رسالهها و سایر آثار ،موضوع مورد بحث بهصورت علمی بررسی قرار گرفته تا به
نوآوریهای علمی دست یازیده شود.

مبانی نظری پژوهش
 .1فضای مجازی
مانوئل کاستلز -1نویسنده سهگانه «عصر اطالعات» -2معتقد است فضای مجازی،
مکان نيست؛ بلکه داالن و راهرویی است که ميان مکانها قرار دارد؛ به این نحو که
شما در حالی که در محل خود اقامت دارید ،میتوانيد در فضای مجازی گردش
کرده و مردمی را مالقات کنيد که در مکانهای دیگری زندگی میکنند؛ اما میتوانيد
با استفاده از فضای مجازی در جهان ذهنی خودتان باشيد.
او هم چنين با زیر سؤال بردن مفهوم دهکده جهانی معتقد است جهان یک
دهکده نيست؛ بلکه یک شبکه جهانی از کومههای شخصی است که متفاوت است؛
چون اینترنت جوامع محلی را بهجوامع جهانی تبدیل میکند که این کار از طریق اتصال
به موتورهای جستجوگر و اطالعات فرامتنی با دادههای متفاوت فراوان صورت میگيرد.
همچنين ،فضای مجازی نوعی فرافضا و فضای ذهن است؛ فضایی که هر روز در آن
دست بهعمل میزنيم ،و با مردمان و اندیشهها و مکانها و زمانهایی دیگر مالقات

میکنيم3.

بر این اساس ،فضای سایبر یک جامعه دیگر است که ساختار ،تاریخ و فرهنگ
خاص خود را دارد؛ البته فعاليتهای افرادی که در این فضا بهتعامل با یکدیگر میپردازند،
مشابه تمام کارهایی است که در فضای واقعی انجام میدهند؛ گروه تشکيل میدهند،
عضو میپذیرند و تبادل اطالعات میکنند.
1. Manuel Castells
2. Information Age
 .3کاستلز و اینس ،1384 ،ص.47 .
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در عصر اطالعات و گسترش خطوط ارتباطی فراگير ،فضای سایبر توانسته است
جای

خود را در فضای سنتی ارتباطی باز کند1.

همچنين فضای مجازی حيطهای نامشخص و بیحد و مرز نيست؛ بلکه
ً
فضایی -کامال -تعریف شده است ،که بسته و متشکل از مؤلفههای معين
و مشخص است 2.در این فضا -در بسياری موارد -فرد در حریم خصوصی با جهان
مجازی ارتباط برقرار میکند ،که این ارتباط ميان فرد با فرد دیگر فراهم شده است؛
اما این نوع ارتباطات در یک موقعيت خصوصی و در تنهایی فرد و یا بهواسطه رایانه
صورت میگيرد؛ هر چند خصيصه خودفرمانی ،هدایت و کنترل یا بهعبارتی
فرمانروایی فضای مجازی بر کاربر نيز این حریم خصوصی را تشویق میکند.
بنابراین ،فضای سایبر با هدف ایجاد یک جهان کامل در اطراف انسان که بهنوعی
امکان ورود به حریم خصوصی را فراهم کند ،ایجاد شده است؛ حریمی که فرد از
هنجارهای اجتماعی رها میشود و با احساس آزادی عمل بيشتری زندگی روزمره
خود را دنبال میکند3.

با این توضيحات ،خصوصيت اصلی رسانههای جدید عبارتند از:
 .1پيامهای افراد شخصی میتواند بهطور همزمان بهتعداد نامشخصی از افراد ارسال شود.
 .2هر کدام از مردم دارای سهم مشترک متقابلی بر کنترل آن محتوا هستند.
 .3وسيله ارتباطیای هستند که مزایای هر دوی ارتباطات ميانفردی و رسانههای
جمعی را دارا هستند؛ ولی معایب آنها را ندارند4.

 .1خانی جزنی ،1388 ،ص.19-20 .
 .2ميردامادی ،1380 ،ص.18 .
 .3عاملی ،1383 ،ص.16 .
 .4البرزی دعوتی و کوهی اصفهانی  ،1395،صص.30-31 .
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 .4امکان دو سویه بودن،بدون وجود داشتن مانعی فراهم شده است.
بيان این نکته نيز الزم است که در کهکشان مکلوهان ،1رسانههای ارتباط
جمعی یکسویه بود نه تعاملی؛ ویژگی تعاملی نتيجه انتقال بهدرون نظام
چندرسانهای است که شيوه نظام جدید ارتباطات و مبتنی بر تعامل شبکهای میباشد.
بهطور کلی اینترنت ،رسانهای جهانشمول و غير کليتگرا است که قلمرو
جدیدی از دانش و معرفت را با عنوان فضای سایبر ایجاد میکند؛ لذا یکی از مهمترین
جنبههای این رسانه این است که جایگزین رسانههای جمعی که در آن دریافت کنندگان
تودهوار و منفعل بودند ،میشود.
بنابراین تعاملی بودن ،2رسانه را از حالت یکسویه بودن به دوسویه بودن ارتقا
میدهد؛ زیرا تولد فضای مجازی عرصه جدیدی برای فعاليت مخاطبان رسانهای
ایجاد کرده است.
در رسانه جدید اینترنت نيز -اینک -مخاطبان تنها دریافت کننده نبودند؛ بلکه
قدرت توليد و ارسال پيام پيدا کردهاند تا عنوان جدید کاربر برای آنها در نظر گرفته شود؛
در این فضا کاربران -همزمان-

توليد کننده و مصرف کننده پيامها هستند3.

 .2ایده رسانههای سرد و گرم مك لوهان
پيش از بررسی رسانه های مورد بحث ،آشنایی اجمالی با مکلوهان و تأثيراتش،
الزم بهنظر میرسد.
مکلوهان ایدههای تأ ثيرگذارش را در چهار کتاب زیر بيان کرده است:
« .1کهکشان گوتنبرگ 4:شناخت انسان چاپی»؛
1. McLuhan Galaxy
2. Interactive
 .3البرزی دعوتی و کوهی اصفهانی  ،1395،ص.32 .
4. The Gutenberg Galaxy
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.2

«درک رسانهها»؛1

.3

« رسانه پيام است»؛2

 « .4جنگ و صلح در دهکده جهانی».3
او که در برخی نوشتهها و جمالت مشهورش از مارکس 4الهام گرفته بود ،بخش
عمده نظریه های خود را بر مبنای عقاید استادش -هارولد اینيس -5بنا گذاشت.
یکی از دالیل اهميت مکلوهان این است که او در زمانی نظریههای خود را
اعالم کرد ،که نگرشهای فرهنگگرایانه و پارادایم اثرات محدود در اوج قدرت بودند،
و اینيس نيز با اینکه کمتر با فرهنگگرایان درگير بود ،اما در همين فضا و عليه آن مینوشت.
بهطور کلی مكلوهان بهشيوه خاص خود تحليل میکرد ،که آن را شگرد 6او
مینامند ،که البته خود او به این کارش «تتراد» 7میگوید؛ 8بر مبنای تتراد ،هر رسانهای
بر مبنای چهار سؤال قابل تحليل است:
 .1چه چيزی را در یك فرهنگ تقویت میکند؟
 .2چه چيزي را تضعيف میکند؟
 .3چه چيزی که در گذشته تضعيف شده را احيا میکند؟
 .4وقتی رسانه به حدود توان بالقوه خود میرسد ،چه روندی را برعکس میکند؟

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
 .8ونلون.1391 ،
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از طرف دیگر ،وقتی در ارتباطات سخن از رسانه بهميان می آید ،دو معنا از آن
به ذهن میرسد:
 .1روش یا ابزار فنی و مادی تغيير شکل پيام؛ عالماتی که مناسب انتقال از
یك مجرای معين هستند.
 .2واسطه مادی انتقال عالئم؛ به طور مثال به هوا ،کاغذ یا کالم انسان که
واسط مادی انتقال عالئم هستند ،رسانه اطالق می شود و همه از انواع
رسانههای مادی بهشمار می روند1.

مک لوهان نهتنها رسانهها بلکه جوامع ميزبان رسانهها را نيز به دو دسته گرم و سرد
تقسيم میکند ،و ناخودآگاه برای فرهنگ و معنیهای مخاطب نيز اهميت قائل میشود.
او درباره علت نامگذاری وسایل سرد و گرم مینویسد:
وقتی میگویيم فالن شخص نسبت به فالن موضوع گرایش سرد دارد ،منظورمان
این است که چنان با آن یکی میشود -آنچنان نسبت به آن احساس عالقه و تعهد
میکند -که گاهی اوقات ميان او و موضوع ،فاصله و تفاوتی نمیتوان قائل شد.
من دو صنعت گرم و سرد را بهطور متفاوت بهکار گرفتم؛ زیرا در فرهنگ عامه-
بهخصوص بين جوانان -سرد و گرم برخالف معانی ظاهری آنها بهکار برده میشود.

وسيله ارتباطی گرم از نظر او وسيله ای است که تنها یکی از حواس پنجگانه را
در نهایت تکامل و قدرت بهکار میگيرد؛ لذا وقتی گفته میشود یک چيز در مقابل
حواس ،نهایت تکامل و وضوح خود را آشکار میکند ،مقصود این است که تمام
جزئيات آن دیده میشود ،و حس در برخورد با آنها نباید چيزی از خود مایه بگذارد
یا خأل موجود را پر کند.

 .1گيل و آدامز ،1384 ،ص.141 .
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ً
در نقطه دیگر ،وسيله ارتباطی سرد -ضرورتا -دخالت و همکاری بيشتری از
حواس مخاطب طلب میکند؛ در حالی که مخاطب یا گيرنده پيام در مقابل وسيله
ارتباطی گرم ،از این دخالت بی نياز است و همکاری او به حداقل میرسد.
بهعنوان مثال؛ رادیو یک وسيله ارتباطی گرم است؛ چرا که بههنگام شنيدن رادیو-
شنونده -خود را بهدست آن میسپارد ،و -به اصطالح -در آن غرق میشود .او
معتقد است هنگامی که رادیو به بازار کشورهای اروپایی و آمریکایی سرازیر شد
و مورد استفاده وسيع قرار گرفت ،تنها دو کشور انگلستان و آمریکا بر ضد اثرات
ناگهانی و تکان دهنده آن واکسن مصونيت زده بودند،
به عقيده مکلوهان واقعيت تأثير وسایل ارتباطی بر فرهنگ و تمدن بشری در طول
 3500سال گذشته از نظرها دور مانده است؛ زیرا علمای سياسی و اجتماعی -همواره-
تأثيرات شخصی و اجتماعی این وسایل را جدا از وسيله در متن و محتوا جستجو کردهاند.
بيان این نکته الزم است ،که اصطالح گرم و سرد از زبان محاورهای آمریکایی
گرفته شده ،و اشاره ای به تمایز ميان لطيفهپردازی سرد است که فهميدن و لذت بردن
از آن احتياج به قدرت تخيل داشته است ،و نکتههای گرم که بهدليل صراحت
و وضوحشان نيازی به تخيل ندارند؛ 1اینگونه رسانهها -همگی -دارای پيام کامل بوده
و امکان استنتاج و تفسير شخص از موضوع را به حداقل میرسانند.
 .3اقسام رسانههای سرد و گرم
بر اساس ویژگیها و معيارهایی که برای رسانههای سرد بيان شد ،این رسانهها عبارتند از:
 تلویزیون؛ تلفن؛ کاریکاتور؛ .1کازنو ،1364 ،صص.45-46 .
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 سمينار؛ نوشته هاي ایدئو گرافيك؛ نوشتههای تصویری که مراد ،همان خطی استکه با عالئم و تصاویر ،بيان مقصود میکند.
 رسانههای سنگين و سخت؛ مانند سنگ و لوح. جلسات بحث و گفتگو یا گفتار؛ گفتارها و گفتگوهای افراد ،چون شنوندهباید اطالعات زیادی را بر اطالعات داده شده توسط مخاطب بيفزاید
تا آنرا درك کند.
 داستانهاي مصور، کالم انسان.در نقطه مقابل ،رسانههای گرم عبارتند از:
 رادیو؛ کتاب؛ عکس؛ مطبوعات؛ ضبط صوت؛ سينما.البته مك لوهان ضمن تکيه بر تناقض ميان سينما و تلویزیون معتقد است
مخاطب ،تصویر سينمایی را بدون بازسازی و تخيل درك میکند؛ بر خالف
تلویزیون که قدرت تخيل و ابداع مخاطب را بهکار گرفته ،و باعث میشود تماشاگر
در ساختن و پرداختن برنامه ،فعاالنه شرکت کند1.

 .1رشيدپور ،1354 ،صص.107-115 .
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 .4پیشنهادی برای جایگزینی اصطالحی رسانههای سرد و گرم
با توجه به توضيحات بيان شده ،بهنظر میرسد -در ادبيات فارسی -نسبت به گرم و سرد
از نگاه مکلوهان اشتباهی دیده میشود؛ چه اینکه بر این باور بوده که رسانههای
گرم سبب افزایش تخيل و تفکر برای تعميق پيامهای صادر شده از رسانهها را در نظر
داشته است؛ بر خالف رسانه های سرد که تمامی حرف خود را با رویکردی آشکار
و واضح بيان میکنند.
بنابراین ،پيشنهاد می شود برای فهم بهتر از نظریه رسانههای سرد و گرم ،دو
واژه ای را که بهترین تبادر را برای مخاطبين در بر دارند ،استفاده کرد که معادل رسانه
گرم را میتوان رسانه غامض دانست ،و رادیو را می توان مظهر گرمترین رسانه
غامض دانست؛ و رسانه سرد را معادل رسانه واضح معرفی کرد ،که بدون هيچ مانع
و محظوری تمام پيام را به مخاطب ،عرضه میکند.

هویتشناسی فضای مجاز ی
 .1ماهیت چندرسانهای فضای مجازی
برای تحليل فضای مجازی با توجه به دیدگاه مکلوهان که رسانهها را امتداد حواس
انسانی میداند ،الزم است فضای مجازی را یک چندرسانه 1در نظر گرفت؛ چرا که
فضای مجازی از چندین بعد به امتداد حواس انسانی منجر میشود.
مکلوهان معتقد است:
اینترنت -که بزرگراهی است که بين شبکههای موجود در فضای مجازی ارتباط برقرار
میکند -یک پدیده چندرسانهای است ،و با فراهم آوردن نرمافزارهای مخصوصی
بهکاربران اجازه میدهد عکس و صدا و متنهای شبيهسازی شده را منتشر کنند2.

1. Multimedia
2. Malmir and Others, 2013, p. 259.
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همچنين مینویسد:
در نظر گرفته شود که اینترنت یک چند رسانهای در محيط تلقی میشود که در
دسترس آمریکایيان قرار میگيرد؛ پس بسيار طبيعی است که گسترش و سالمت
عمومی بر اساس ارتباطات برخط 1صورت میگيرد2.

عالوه بر این ،محققين دیگر معتقدند:
برخی از ابزار ارتب اطی با چند حس انسان سروکار دارد؛ اما اینترنت و فضای
ً
مجازی -تقریبا -همه حواس انسان را درگير خود می کند و هر چيزی از صوت،
متن ،تصویر ثابت و تصویر متحرک در آن وجود دارد؛ لذا مخاطب میتواند
با یک جستجوی ساده ،محتوای خود را در هر قالبی پيدا کند.
از این رو اینترنت و فضای مجازی ماهيتی چندرسانهای دارد .این محيط جدید بهدليل دارا
بودن این شرایط -مثل همه رسانههای دیگر -معماری خاص خود را دارد؛ بههمين سبب
جهان واقعی تحت شرایطی خاص در جهان مجازی بازتعریف و معماری میشود.

با توجه به این مسئله ،میتوان فضای م جازی را نه یک رسانه بلکه یک
چندرسانه خواند.
همچنين ،فضای مجازی را -در یک قالب کلی -میتوان با دو نگاه متفاوت
ً
تکنولوژیکی و -صرفا -ابزاری مورد بررسی قرار داد ،که از مجموع شبکه شدن
چندین رایانه بهدست میآید
همانطور که در تعریف آن گفته میشود:
عنوان شبکهای جهانی از کامپيوترها که از طریق زیرساختهای ارتباطی به هم
متصل شدهاند ،و اشکال گوناگون تعامل ميان کنشگران دور از هم را تسهيل
میسازند؛ فضای سایبر در اینجا مجموع همه آن گرهها و شبکههاست.
1. Online
2. Mcfarlane and Other, 2005, p. 62.
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در نتيجه چندرسانهای بودن فضای مجازی را میتوان از حيث تعاریف و ماهيت
فضای مجازی نيز مورد نقد و بررسی قرار داد؛ چرا که اگر فضای مجازی از نگاه
ً
تکنولوژیکی آن در نظر گرفته شود -کامال -عينی است ،و همه چيز به تعبير مکلوهان
سرد جلوه میکند که میتوان با کدنویسیها همه چيز را بهسادگی برای مخاطب
خود ترجمه کرد؛ در آن سوی طيف ،فضایی است که حتی فضای صفر و یکها نيز
قابل تصور نيست؛ یعنی فضای مجازی -سراسر -تخيل است که دادهها چگونه
و به چه شکل ميان دستگاه های الکترونيک جابجا شوند؟
بنابراین میتوان فضای مجازی را با استفاده از تعاریفش ،یک چندرسانهای
ً
در نظر گرفت؛ نه اینکه -صرفا -یک رسانه تلقی شود.
 .2تحلیل فضای مجازی با نگاه طیفی
فضای مجازی از آن جایی که نسلی پس از رسانه تلویزیون قرار میگيرد ،و نمیتوان
ً
آن را -صرفا -یک رسانه دانست؛ بلکه یک چندرسانهای است ،به همين سبب باید
آن را بهصورت طيفی تحليل کرد.
منظور از نگاه طيفی آن است که فضای مجازی را در زمينه خود آن بحث کرد،
نه بهعنوان یک رسانه مستقل؛ به عنوان مثال ،ببينيم از هر کدام از رسانهها کدام
ویژگی را اخذ کرده است ،و یا از لحاظ زمانی از کدام رسانه متقدمتر است.
برای این منظور ،ابتدا باید به طبقهبندی و مزیتهای نسبی فضای مجازی
نسبت به رسانههای قبل از خود پرداخت ،که جدول زیر به این مسئله میپردازد:
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جدول  :1مزیتهای نسبی فضای مجازی نسبت بهسایر رسانهها
مزیت نسبت بهسایر رسانهها

مثال

شبکه اجتماعی

تلگرام ،وایبر ،تویئتر ،یوتيوب ،اینستاگرام ،اسکایپ

موتورهای جستجو

گوگل ،یاهو ،آلتاویستا

انجام تراکنشهای مالی

خدمات الکترونيک بانکها،

و خرید و فروش

درگاههای مالی شرکتها

نقشههای هوشمند

گوگلمپ ،شرکتهایی مانند اسنپ و تپسی

ترجمههای گویا و ترجمهگرها

گوگل ترنسليت

وبسایتها و وبالگها

http://khamenei.ir

بازیهای تحت وب

کلش

چترومها

1

یاهو مسنجر

 .3فضای مجازی یک رسانه آمیخته
نویسندگان این پژوهش بر این باورند که فضای مجازی عالوه بر بعد چندرسانهای
که توانسته است تمامی رسانهها را در خود جای دهد و مانند یک بستر برای تمامی
رسانهها عمل کند ،جنبه ای دیگر دارد و آن مميزاتی است که برای خود ایجاد کرده
است ،که آميختگی فضای مجازی 2نامگذاری شده است.
بهنظر میرسد اگر مميزات فضای مجازی نسبت بهسایر رسانهها در نظر گرفته
شود ،میتوان ویژگیهای متمایز آن را به صورت زیر بيان کرد:
 .1تعاملی بودن؛
 .2چندرسانهای شدن؛
 .3قابليت دسترسی دائم؛
 .4آنی بودن و سرعت باال؛
1. Chat Room
2. Mix Media
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 .5سيال بودن؛
.۶

شخصیسازی1.

در نتيجه میتوان با مثالی تعریف رسانه آميخته را آن دانست ،که عالوه بر آنکه
فضای مجازی چندین رسانه را بهطور مجزا در خود حمل میکند؛ بلکه با ذوب کردن
رسانههای مختلف در خود ،آلياژی جدید توليد میکند؛ بهنحوی که ویژگی و اثربخشی
متفاوتی با سایر رسانهها دارد ،با اینکه از هر رسانه ویژگیهایی را به ارث برده است.
 .4فضای مجازی با توجه به ویژگیهای چندرسانهای و آمیختگی
به نظر می رسد فضای مجازی عالوه بر این که توانسته است ظرفيتهای مختلف
رسانه ها را در خود جمع کند ،میتواند ظرفيت هر یک از رسانهها را بهطور بالقوه
در خود داشته باشد؛ اما این با ماهيت فض ای مجازی که تعامل در آن حرف اول را
میزند -اندکی -متفاوت است؛ به همين سبب باید در تحليل بين دو طيف
رسانههای واضح و غامض -که در این طيف فضای مجازی بهعنوان رسانه واضح
یا سرد در نظر گرفته میشود -برای این مسئله دو دليل ارائه میشود:
 .1تعاملی بودن یک رسانه باعث میشود -حداقل -تخيل در فرد شکل بگيرد؛
چرا که در تعامل با فضای مجازی تمامی دشواریها ،تفکرها و تخيلها محو میشود.
 .2مک لوهان کالم انسانی را از رسانههای سرد میداند؛ با توجه به اینکه
کالم انسانی از مهمترین ویژگی هایش تعاملی بودن است و فضای
مجازی نيز با تمامی امکانات خود سعی در مشابهسازی فضای مجازی
و فضای واقعی دارد ،به همين سبب می توان از این اماره برای تحليل
فضای مجازی بهره برد.
 .1البرزی دعوتی و کوهی اصفهانی ،1395 ،صص.32-35 .

)78( / PURE LIFE, Vol.5. No.14, (Dhu al-Hijjah 1439. Shahrivar 1397. September 2018

در نتيجه بر روی طيفی که از رسانه سرد -واضح -بهسمت رسانه گرم -غامض-
حرکت میکند ،فضای مجازی را میتوان نقطهای ميان معتدل و سرد در نظر گرفت؛
چرا که ظرفيتهای هر یک از رسانههای گرم را در خود دارد ،بههمين سبب
نمیتوان آن را یک رسانه سرد مطلق بهحساب آورد؛ بلکه بهنظر میرسد این نقطه را
میتوان بهنام «کممایه» نامگذاری کرد.
با توجه به این طيفنگاری رسانهها کالم انسانی معتدل ترین رسانه است که در
نقطه تعادل سردی یا وضوح و گرمی یا غامض بودن قرار میگيرد ،و فضای مجازی
نيز تمام تالش خود را در نسلهای پيش روی خود به کار میبندد تا بهنقطه تعادل برسد.
بهترین مثالی که می توان برای فضای مجازی در نظر گرفت ،مثال هاپير مارکت
است ،که عالوه بر اینکه مغازههای مختلفی را از اصناف متنوع در خود جای داده
است؛ اما هویت جداگانه ای نيز در کنار خود دارد؛ فضای مجازی نيز اینگونه
است ،عالوه بر آنکه توانسته رسانههای مختلف را دور خویش جمع کند هویت
جدیدی نيز دارد که تعامل است.
بهمنظور درک بهتر مسئله ،الزم است هر کدام از ویژگیهای فضای مجازی را با
ایده رسانههای سرد و گرم مکلوهان تطبيق کرد.
جدول  :2تطبیق ایده رسانه های سرد و گرم با ویژگیهای فضای مجازی
علت تطبیق

ویژگیهای

تطبیق با ایده رسانه سرد

فضای مجازی

و گرم

تعاملی بودن

رسانه سرد

رسانه سرد تلقی کردن سخن گفتن انسان

قابليت دسترسی دائم

شبيهتر به رسانههای گرم

مانند روزنامه و کتاب و رادیو

آنی بودن

شبيهتر به

مانند تلفن و کالم انسان و نزدیکتر

رسانههای سرد

به رسانههای سرد قدیم

سرعت باال

نزدیکتر به رسانههای سرد

مانند تلفن،کالم انسان و تلو یزیون

شخصیسازی

رسانه سرد

مشابهترین مورد به کالم انسانی
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نمودار  :2طیفبندی رسانهها از سرد به گرم

با توجه به این طيفبندی ،فضای مجازی را میتوان یک رسانه کممایه تلقی کرد،
که بين رسانههای معتدل و رسانه سرد -از نگاه مکلوهان -واقع شده است.
 .5رسانه سرد و گرم و تأثیر آن بر آموزشها
همزمان با تغيير فضای سياسی ایران در سالهای  ،1356-57رهبران انقالب با توجه
بهفضای باز سياسی ،آمادگی ذهن مردم برای تغيير رژیم و اعتماد کامل به رهبر این انقالب-
امام خمينی  -با تغيير تاکتيک در نوع و نحوه بهکارگيری رسانهها بهسوی استفاده از
رسانههای گرم -همزمان با رسانههای سرد -همانند رادیو ،مطبوعات ،اعالميهها و بهکارگيری
نوارهای کاست روی آورده و توانستند با توجه به ویژگیهایی که رسانههای گرم دارند-
یعنی بهکارگيری حداقل مشارکت مردم در تفهيم پيامها و عدم نياز در بهکارگيری قدرت
تحليل و تخيل توسط مخاطب برای فهم پيام -بهروند پيروزی انقالب تسریع بخشند1.

در این ميان ،مکلوهان فکر میکرد بهکار گرفتن محتوای یک وسيله ارتباطی دیگر،
به آن مطالب حالت مسخرهای میدهد؛ لذا معتقد بود:
 .1نواختی مقدم و ميرزانژاد ،1392 ،ص.214 .
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نمایش فيلم های سينمایی که خاص محيطی دیگر تهيه شدهاند -در تلویزیون-
به آنها حالت مسخرهای میدهد ،این تأثير مضحک از اینجا ناشی میشود که
یک فرم متفاوت -سينما -را در فرمی دیگر -تلویزیون -میگيرید.
یادتان هست وقتی سينما نوپا بود مردم فيلمها را تقليد مسخره و اغراقآميز
زندگی میناميدند؛ انتقال زندگی عادی مردم به محتوای وسيله ارتباطی جدید
از همه چيز کمدی مسخره ساخته بود1.

میتوان این چنين برداشت کرد :همانطور که مک لوهان میگوید تأثير فرم بر محتوا
واضح است ،همان طور نيز مفاهيم انقالبی و دینی -به معنای خاص -نيازمند
قالبهای خاصی است که به رسانههای گرم این مسئله نزدیکتر است؛ چرا که
نيازمند تفکر و تخيل و تحليل بيشتری است.

نتیجهگیری
رسانههای جدید -مثل اینترنت -حاوی مجموعه کاملی از امکانات ،فرصتها
و ظرفيتهای بالقوه است؛ یکی از رویکردهای تحليل و بررسی رسانهها نگاه
تکنولوژیک به آنهاست ،و یکی از بزرگتر ین مکاتب را میتوان مکتب

تورنتو2

دانست که این مکتب را میتوان توسط مارشال مکلوهان بازشناخت.
از مهمترین ویژگیهای این مکتب ،نگاه فلسفی آن به رسانه است که رسانه را
امتداد حواس انسان میشمارد؛ همچنان که مکلوهان میپندارد:
هر وسيلهای در زندگی ،در امتداد عضو یا حسی از انسان قرار دارد؛ مثل چرخ
در امتداد پا یا لباس در امتداد پوست بدن ،در زمينه وسایل ارتباطی نيز هر وسيله
در امتداد یکی از حواس انسان است؛ مثل خط در امتداد چشم یا رادیو
 .1تهرانچيان ،1367 ،ص.35 .
2. Toronto School
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در امتداد شنوایی؛ لذا مکلوهان به اميد شرایطی است که با ابداع یا اختراع
وسيله یا وسایلی دیگر ،حواس سخت بر حواس دیگر پيشی نگيرد و موجبات بر هم
خوردن

نظم و تعادل در حيات انسانی نشود1.

در تکميل این مطالب ،باید اضافه کرد که مکلوهان به رسانهها نگاهی فرهنگی
داشت ،و آن را در بستر مکان و زمان خودش مورد تحليل قرار میداد.
او بر خالف استادش -اینيس -چندان اهميتی به اینکه چه کسی رسانهها را کنترل
میکند و یا چه کسی بر دهکده جهانی حکومت میکند ،نداشت؛ 2همچنين ،نسبت به
آیندهای که فناوریهای نوین ارتباطی برای انسان بهارمغان خواهند آورد ،خوشبين بود.
البته منتقدان فرهنگی با مكلوهان مخالف بودند؛ چرا که آنها معتقدند آرای مكلوهان-
تنها -یك انحراف از آرای اینيس است؛ چون او کمتر تمایل داشت به اقتصاد سياسی
رسانهها توجه کند ،و بيشتر سرشت رسانه را به سرشت انسان متصل میکرد.
در نقطه مقابل ،مدل اینيس سوگيری را بهعنوان یك ابزار واسطه -مترجم یا موتور-
در نظر میگرفت ،که جهان طبيعی را به صفبندیهای اجتماعی ناشی از جریان
ثروت ،دانش و قدرت که همان جریانهای تعيين کننده تاریخند ،وصل میکرد.
مكلوهان متعقد بود احساسات و جسم انسان -آنچنان -پيچيده ،متفرق و متنوع
است ،که نمیتوان آنها را به اموری

مانند انباشت ثروت ،دانش و زور فروکاست3.

این پژوهش پس از بررسی فضای مجازی و ارائه و تبيين ویژگی اصلی آن-
تعاملی بودن -با تقریر نظریه سرد و گرم مکلوهان ،آن را در فضای ادبيات فارسی
نقد کرد ،و پيشنهاد ترجمهای جدید از آن ارائه داد :رسانه واضح بهجای رسانه سرد،
و رسانه غامض بهجای رسانه گرم.
 .1ساروخانی ،1377 ،ص.43 .
2. Baran and Davis, 2011.
3. Loon, 2008.

)82( / PURE LIFE, Vol.5. No.14, (Dhu al-Hijjah 1439. Shahrivar 1397. September 2018

در ادامه ،این نتيجه حاصل شد که فضای مجازی بر خالف سایر رسانهها یک
چندرسانهای است ،که وجه مميز آن با سایر رسانهها در آميختگی آن است که بهجز
ویژگی بستر بودن برای سایر رسانهها -خود -ویژگی آميختگی دارد ،که این موضوع
هوی تی جدید به آن بخشيده است.
بر این اساس ،نباید فضای مجازی را در یکی از دو دسته سرد و گرم جای داد؛
بلکه فضای مجازی بر روی یک طيف از رسانهها قرار میگيرد که یک سوی آن را
رسانههای سرد -واضح -تشکيل میدهد ،و سوی دیگر را رسانههای گرم -غامض-
ً
شکل میدهند؛ مضافا اینکه فضای مجازی بر روی این طيف در نقطهای که
رسانههای کممایه ناميده میشود ،قرار می گيرد که به رسانه سرد نزدیکتر است.
در مجموع ،میتوان ثمره عملی این پژوهش را در فهم بهتر کارکردهای رسانهها جستجو
کرد؛ چرا که همانطور که تحقيقات گذشته نشان میدهد 1،هر چه رسانهها به سمت گرم
ميل میکنند ویژگیهای آموزشی -ارزشی آنها رشد کرده و میتوانند در عرصه تغييرات
ایدئولوژیک نقشآفرینی کنند؛ در نقطه مقابل ،رسانههای سرد قرار دارند که با خراشهای
سطحی در بعد نگرشی و یا جنبههای -بيشتر -سرگرم کننده از آنها استفاده میشود.
دليل این نتایج را می توان در فهم کلی از رسانهها از دیدگاه مکلوهان دانست؛
بهنظر میرسد فضای مجازی و ظرفيتهایی که در نسلهای بعدی خود توليد میکند
و نرمافزارها و سخت افزارهایی که سعی در نزدیک کردن و یا حتی برداشتن فاصله
بين فضای مجازی و حقيقی وجود دارد در تغيير هر چه سریعتر این فضا در تکاپو هستند.
بهطور کلی -با توجه به نتایج این پژوهش -میتوان انتظار داشت با تأمل در ویژگی
آميختگی که در فضای مجازی وجود دارد ،این فضا بتواند هویتی متکثر از خود
بهنمایش بگذارد که هم در طيف کم مایه و هم پرمایه ،قابل بروز و ظهور خواهد بود.
 .1ر .ك .باهنر.1390 ،
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از طرف دیگر و با توجه به ماهيت مفاهيم دینی که لزوم تفکر و توجه به آن در همه جای
اسناد دینی و آثار معتبر اشاره شده است ،میتوان دانست که هر چقدر رسانهای
گرمتر باشد ،بيشتر کاربرد آن را دارد به انتقال محتوای دینی بپردازد -همانگونه که
قرائن نيز نشان میدهد -تمامی حرکتهای دینی و سنت اسالمی بر اساس رسانههای
مکتوب و یا گرم پيش رفته است؛

مانند انقالب اسالمی ایران1.

بنابراین ،مفاهيم دینی در بستر فضای مجازی ظرفيت کمتری برای بروز و ظهور
خود دارند؛ البته منظور از مفاهيم دینی در اینجا به گزارههای صریح دینی مانند
خداشناسی و توحيد ،معاد و گزارههای فقهی اشاره دارد نه اینکه مفاهيمی مثل
صداقت ،پاکدامنی و امانتداری مراد باشد.
نکته پایانی اینکه با توجه به ظرفيت چندرسانهای فضای مجازی ،آموزش معارف
و آموزههای دینی تفاوتی با سایر رسانهها ندارند؛ بلکه این جمعبندی ارائه شده ناظر به جنبههای
اختصاصی فضای مجازی است که -در این پژوهش -در ادبيات نظری و تحليل به آن اشاره
رفته است؛ در نتيجه همانگونه که رسانههای گرم ظرفيت آموزش معارف دینی را
در خود دارند ،با توجه به این خصيصه فضای مجازی ظرفيت انتقال معارف نيز وجود دارد.
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