
 

  171ـ187/ 1388 پاييز/ )59 پياپي (3شماره / سال شانزدهم/ هاي ارتباطي فصلنامه پژوهش

Quarterly Journal of Communication Research, 2009, Vol. 16, No. 3 (59), 171-187  
  
 

  »1هاي جديد فهم رسانه: هاي ديجيتالي فرهنگ«نگاهي به كتاب 

  ���� زاده مهدي نجف، ** استن مارتين روي، *گلن كريبر

  

  

  

  

  

  

  گشايش

از نوجـواني بـه جـواني را سـپري          اغلب كساني كه در دهه هفتـاد مـيالدي دوره گـذار             
كنند كـه     با ديگران به اين نكته اشاره مي       تجربيات خود    ، هنگام در ميان گذاشتن    اند  كرده

                                                      
1. Digital Cultures: Understanding New Media 
* Glen Creeber ** Royston Martin 

  Email:mehdinajaf@yahoo.com                                                                       دكتراي علوم سياسي����
  4/7/88: پذيرش نهايي            10/4/88: تجديدنظر            24/1/88: تاريخ دريافت

 



  1388 پاييز)/ 59پياپي  (3ماره ش/ سال شانزدهم/ هاي ارتباطي  پژوهش���� 172

  

اي از اين تغييـر   بخش عمده. تغيير يافته است» هيكبار«اند دنيا به     شاهد بوده  در اين دوره  
  .ته استسترگ به واسطه ابزارهاي جديدي است كه در زندگي انسان كاربرد ياف

» 1ويـزر «رابطه ميان ابزارهاي جديد ارتباطي و انسان به حـدي اسـت كـه بـه گفتـه                   
عرصـه زيـادي از   . بـدون ايـن ابـزار مجـسم كـرد     تـوان   نمـي  را هـا   انسانامروز  زندگي  
 طي سـه دهـه       عمده، به طور ثر از ابزارهاي ديجيتالي است كه       أ مت ،هاي روزانه ما   فعاليت

  . اند  گذشته شكل گرفته
هاي خصوصي يا اجتماعي خود با وسايلي سـروكار داريـم كـه              در عرصه فعاليت  ما  

از باركد درج شده بر پـشت يـك         .  ادامه زندگي ممكن نيست    در هاحتي تصور نبودن آن   
ـ           ؛ از گفتگـو در يـك فـضاي    2داجعبه مداد رنگي تا گوش دادن به يك موسيقي در آي پ

وير ديجيتالي از دايناسور در سـينما   پول از بانك و از تماشاي يك تص دريافتمجازي تا   
   .تا جستجوي يك خبر در گوگل

گيرد بلكـه فراتـر از       نمي  تنها حوزه ابزارهاي زندگي مدرن را دربر       فنّاورانه،تغييرات  
 كـه    گونـه   همان. كند  مينسبت به دنياي پيرامون دستخوش تغيير و تحول         را   فهم ما    ،آن

 شــناختي، ســي، اجتمــاعي، فـردي، زيبــايي هــا نتـايج سيا  رســانه«گويـد    مــي3مـك لوهــان 
 و هيچ كجا از زندگي ما       اند   در زندگي ما به بار آورده      شماري  بياختي و اخالقي    نش روان

   ».اند ثير باقي نگذاشتهأ بي تغيير و بي ت،را دست نخورده
هاي جديد بر زندگي مدرن مـستلزم آن اسـت            ثيرات شگرف رسانه  أچنين دركي از ت   

 يك بار ديگر رابطه ميـان انـسان و رسـانه            ،5 و اپيستمولوژيك  4وژيك از منظري آنتول   كه
هاي جديد بـا مـا       دهيم و آنچه رسانه    هاي جديد انجام مي     آنچه ما با رسانه    .تعريف شود 

. دارد بسياري از مباحث دانشگاهي است كه در غرب جريـان           شروع نقطهدهند   انجام مي 
هاي جديد نيست بلكه       متحول رسانه   ماهيت درگذرنده و   ،موضوع اصلي در اين مباحث    

 كـه   گونـه برنـد آيـا آن    انسان را به كدام سو مي،ها بيشتر اين پرسش است كه اين رسانه     
 وهـدف متلـون و هزارتـو شـده            انـسان وارد دنيـاي بـي       ،گوينـد   گرايان افراطي مي   چپ

گرايـان قائـل بـه        كه راسـت    گونه خودآگاهي خود را از دست داده است؛ يا برعكس آن         
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گشايند تا شايد انـسان   هاي جديدي را مي ها افق  رسانه ،گويند اي جهاني شدن مي   ه  يهنظر
  .آزادي و رفاه بيشتري را در قرن جديد تجربه كند

 كه مجموعه مقاالتي از نويسندگان متخصص در حـوزه          هاي ديجيتالي،   فرهنگكتاب  
 ،ته كـه رسـانه جديـد       راهي ميانه را برگزيده و با درك اين نك         ،هاي ديجيتال است    رسانه

 تصويري نـو از  ،ثيرات متقابل اين دو   أ با كاوش در ت    ،كند فهمي جديد از دنيا را طلب مي      
  . پديد آورده استناميده شده، » فرهنگ ديجيتال« نام آنچه به

 و سـپس بـا نگـاهي        شـود   مـي ي اصلي كتاب معرفـي      ادر اين نوشتار، نخست محتو    
  مباحث دانشگاهي  پژوهشي نويسندگان اثر از منظر    هاي   ترين يافته   برخي از مهم   ،انتقادي

  .كشيده خواهد شدبه چالش 

  گويد؟ اثر چه مي

 در حـوزه رسـانه تحقيـق    هعمد به طور مجموعه مقاالتي از نويسندگاني است كه       ،كتاب
 از ديد يك متخصص به معرفـي يكـي از           ، آن است كه هر فصل     اثراهميت اين   . كنند مي

بر زنـدگي   را  فرهنگي و اجتماعي آنها      ي،فنثيرات  أداخته و ت  اي پر   ابزارهاي جديد رسانه  
يك از اين ابزارها نيـز در ادامـه هـر           مطالعه موردي درباره هر   . كرده است  بررسي   مدرن

   .فصل ارائه شده است
 ، را جديـد بنـاميم     يهـاي  دهد اينكـه چـه رسـانه       نويسنده در مقدمه كتاب توضيح مي     

را  ديجيتال   پايهمفهوم  اگر  همچنان كه   . اند د بوده ها روزي جدي    همه رسانه . روشن نيست 
بـه  . اند هزار سال پيش صفر را اختراع كرده ها چهار  نايلكه باب بدانيم  بايد    در نظر بگيريم،  
هـاي روي غارهـا را ابـزار          مفهوم رسانه نيز روشن نيـست اگـر نـشانه          ،گفته ويراستاران 

   .گردد هزار سال قبل برمي   رسانه به ده،ارتباط بدانيم
هاي جديـد را      بحث، تصميم گرفتند واژه رسانه    شروع  نويسندگان كتاب براي يافتن نقطه      

ايـن واژه، بـه تغييـرات قدرتمنـدي در ارتباطـات            . كـار برنـد     به عنوان مصطلح امروز آن بـه      
هاي ديجيتـالي معـروف     ميالدي، به عنوان فنّاوري80شود كه طي دهه  الكترونيكي مربوط مي  

توانـد     وجود اغتشاشات مفهـومي كـه در ايـن مفـاهيم نهفتـه اسـت و حتـي مـي                    با. اند  شده
انگيز باشد، نويسندگان از اين مفهوم به عنـوان چـارچوب عمـومي و قابـل دسـترس                   مجادله

  .اند  جستهشوند، سود محور شناخته مي حول آنچه امروزه به عنوان مسائل رسانه
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هاي جديد را بر اساس فرهنگ       رسانه ،بعد از اين مفهوم قراردادي، نويسندگان كتاب      
 ديجيتالي  هاي  از طريق رايانه  دانند كه    هاي ارتباطي مي   فنّاوري همه توليدات    ،1ويكي پديا 

،  80 از دهـه     پـيش نـالوگ   آخـالف ابزارهـاي      هاي جديـد بـر      اين رسانه  .م مربوطند  ه به
  . اي و قابل اتصال به همديگر هستند شبكه

به دنبال ترسيم يك وجه از      تنها   ،دهند كه اين كتاب    نويسندگان در مقدمه توضيح مي    
ـ       هاي متفاوت درباره رسانه     ايده ، بلكه هاي جديد نيست   اين رسانه  ثير أهـاي متفـاوت و ت

. شـود  غاز مي آ بحث اصلي كتاب     ،با اين مقدمه  . كند  بر فرهنگ جوامع بررسي مي     ها را آن
 بـا  ،نويـسنده . ار گرفته اسـت هاي جديد در فصل اول مورد مطالعه قر       ي رسانه نظرزمينه  

هاي جديـد      براي مطالعه رسانه   نظري مشخصي چوب   اين استدالل كه هيچ روش يا چار      
اي از   را از به خـدمت گـرفتن مجموعـه         وجود ندارد، معتقد است كه اين مسئله نبايد ما        

 به گذشته   وي با نگاهي  . اي كنوني بازدارد   هاي مشخص براي فهم عصر رسانه      چارچوب
 را در   آن و سـپس جايگـاه        كند  تحليل رسانه را بررسي    در زمينه مدرنيسم  كند   تالش مي 

 مورد ارزيـابي  ي جديدنظرهاي   به مثابه زمينه،م و پساساختارگرايي  يسمدرن گفتمان پست 
 فهم سنتي   ، مدرنيته به عنوان عرصه گفتماني انقالب صنعتي       ،به گمان نويسنده   .قرار دهد 

علمـي  به صـورت     و تالش كرد تا جهان را         مواجه كرد  با ترديد خدامحوري از جهان را     
ـ           .يا شبه علمي توضيح دهد     ثيرات شـگرف   أبنابراين قرن بيستم شاهد پيـشرفت بـود و ت

 دنيـاي  نيـز نـسبت بـه   هايي   ترديد،صنعتي شدن بر زندگي بشري نمايان شد اما همزمان      
هـاي   شنوديبراي درگذشـتن از ناخـ  .  شكل گرفت،روح و سردي كه نمايان شده بود  بي

 نقش هنرمندان به عنوان يك خود تبعيدي كه قادر است هنر و جهان پيرامونش               ،مدرنيته
 اين بود كـه دنيـايي را كـه پـشت چهـره              آن مهم تلقي شد و هدف اصلي        ،را تغيير دهد  

مزور و ناخوشايند فرهنگ روزمره مدرنيته يعني سـينما و مجلـه و تلويزيـون و طنـز و                   
  . كند آشكار،غيره پنهان است

ـ « مدل   ،اين در گفتمان مدرنيته    بنابر  . رسـانه غلبـه داشـت      نظريـه  بـر    »ثير محـوري  أت
نها آها به     كه رسانه  هستنددفاع    دي منفعل و بي   افرا ،ميساي مدرن   رسانه هينظرمخاطبان در   

 و ساختارگرايان تـداوم يافـت   از طريق بعدها   نظريهاين  .  به چه چيز نياز دارند     گويند مي

                                                      
1. Wikipedia 
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 مباحـث  ، اگرچـه منفعالنـه بـود   نظريه اين ،از اين لحاظ. درسياوج  به   60  و 50در دهه   
گـاهي  آساختارگرايان كه تا حدودي به قدرت دانش و          . زيادي را موجب شد    دانشگاهي

شـناختي    روان عقيدتي، ساختارهاي   از طريق  افراد   همهكردند    استدالل مي  ،معترف بودند 
  .گيرند شكل مي ، بر آن دارنداندكي كه كنترل اي و زباني

ال قـرار   ؤه مورد سـ   ت مدرني هاي  نظريه بسياري از    ،صنعتي اما با وارد شدن به دوره پسا      
 ذهنيـت مـا را      ، پـساساختارگرايي معـروف شـده      عنوان اين گفتمان جديد كه با       .گرفتند
 از سـوي  ،شد كـه معنـاي خـاص     تصور ميپيش از اين  .  تغيير داده است   ها   رسانه درباره
شود اما پـساساختارگرايي از معـاني متعـدد        يك متن ساخته و پرداخته مي     كننده در    توليد

 از طريـق  معنـا در يـك محـصول و    ،در ايـن ذهنيـت  . گويد نهفته در يك متن سخن مي  
ـ   گـشايي مـي    كننـده رمـز     مـصرف  راشود بلكه معاني متعـدد       كننده رمزدار نمي   توليد . دكن

بـر اسـاس   . دنشـو  متمركـز مـي  مطالعات كنوني نه بر روي رسانه كه بـر روي مخاطـب          
يت تنها از طريق زبان و گفتمان شـناخته    ع واق ،گرايان ساختار ها و پسا   مدرن استدالل پست 

  . خود وجود ندارد  به خودي،)گفتند ها مي چنان كه مدرنيست  نآ(شود و هيچ معنايي  مي
ـ    هاي انقالبي مدرنيته در حوزه رسانه نيز تأثير         اعتمادي به پروژه    بي  وده اسـت، در   گذار ب

عامـه   مدرن فرهنگ شد اما پست ها رد مي مدرنيسم، رسانه به عنوان ابزار يكسان كردن توده   
ايـن بـه آن معناسـت كـه     . دارد را به واسطه رد كردن هر گونه واقعيت جهاني گرامـي مـي          

  .  داردكار  و  متني، پيوندي و خود انعكاسي سر مدرن با مفاهيمي همچون بينا شناسي پست زيبا
هـم   اقعيت را بـراي مـا در      و   ها با ساخت فضايي مجازي، گستره واقعيت و غير         رسانه
بـه  را   واقعـي    يهاي جديـد دنيـا      نهاتوان از چشم رس    اند و بنابراين ديگر نمي     فرو ريخته 

هاي منتـشر   ها امكاني را براي خلق هويت  رسانه،در دنياي جديد   .ها ديد  شيوه مدرنيست 
 مـشاركت در  بـا انـد   اند و هر فرد را مجبور سـاخته   وردهآ پديد   يافته و فردي در كل دنيا     

هـاي سـخت و    مانند هويـت در دنياي مجازي هويت .   تعريفي از خود ارائه كند    ،امور دنيا 
  .تواند حتي گاه متناقض نيز باشد يكسويه مدرنيسم نيست بلكه چندگانه است و مي

 تبـديل  2كنـي  هاي سخن جمع   ه را به رسان   1پراكني هاي سخن   سيال بودن هويت، بنگاه   
گانـه فرهنگـي و در حـال          مفاهيمي مانند فرهنگ و ملت در دنياي چند        زيرا. كرده است 

                                                      
1. broadcasting         2. narrowcasting 
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گانـه مخاطـب در يـك محـيط چنـد       فعاليت چنـد . تغيير كنوني به هم فشرده شده است   
در ژورناليــسم . اي جديــد شــده اســت  شــدن فــضاي رســانهمردمــي باعــث ،اي رســانه

 نقش  ، به جاي   بنابراين رسانه در دنياي جديد      و  رسانه است   هر مخاطب يك   ،شهروندي
  . داشته باشدهاي منفي نيز  جنبه ممكن است هر چندكند   مثبت ايفا مينقشمنفي 

  شـايد  به غير سياسي شدن افراد كمك كند وتواند ميگويند اين وضعيت   بسياري مي 
 دنيـاي بـه     نيز معتقدنـد   برخي   .ديگر نتوان ماهيت قدرت و تفوق را در روابط نشان داد          

 مرزي ميان تفريح و واقعيت باقي نگذاشته و خـود آگـاهي را   ،شدت مجازي شده امروز   
 قهرمانان را به فروشندگان سيگار و شراب تنزل داده و طبقات پيـشرو              .از بين برده است   
  . كنندگان كاالها رسانده است انقالبي را به تبليغ

ي از  هـاي جديـد بـه نـوع جديـد          د كه رسـانه   كن نويسنده در پايان فصل استدالل مي     
.  تا جهان كنوني رسـانه را بـر اسـاس آن فهـم كنـيم               ند انتقادي نيازمند  نظريه و فراروش  

 شـماري از    ، با تحليل زيباشناختي ديجيتـالي     ،نويسنده در مطالعه موردي مربوط به فصل      
  .شمارد مختصات ديجيتالي جهان معاصر را برمي

فـصل  .  خاصي اختصاص يافتـه اسـت  فنّاوري به ، فصل هرنظري، از اين مقدمه    پس
نويـسنده  . شود دوم با تشريح شبكه جهاني اينترنت و مطالعه موردي ويكي پديا آغاز مي            

ـ            ،در اين فصل   ن بـر   آثيرات  أ در پي توضيح چگونگي كاركرد شبكه جهاني اينترنـت و ت
 مختـصات اصـلي     ، به اي از ساخت اولين شبكه اينترنت      خچهي با مرور تار   وجامعه است   
 نمايش رايانه دهد كه چگونه يك فرد در مقابل صفحه           توضيح مي  پردازد و   اين شبكه مي  
داند و بـراي مقـصود خـود     او اينترنت را دنياي مجازي مي . شود  اطالعات مي وارد دنيايي از    

دهـد كـه چگونـه اينترنـت           توضيح مي  واژهگويد اين     جويد و مي    از فرهنگ مجازي سود مي    
شـود كـه اينترنـت كـاربران را از           گفته مـي   .گيرد  دهد يا از آن تأثير مي        شكل مي  فرهنگ را 

دهد كه   اي مجازي را شكل مي      شبكه ،كند و در عوض    هاي واقعي و فردي رها مي      هويت
 فرصـت   ترتيـب     ايـن   بـه گذارند و    هاي خود را به اشتراك مي      ها و هويت    ايده در آن افراد  

سويه طه اينترنت و اجتماع دو    ين راب بنابرا. ود بسازند هاي جديدي براي خ    يابند هويت  مي
هـاي جديـد اجتمـاعي و همچنـين          ابزاري براي درك و دريافـت حـوزه       اينترنت  . است

رو، هم مرزگشا اسـت و هـم          از اين .  است محيطي براي دست يازيدن به كارهاي جديد      
  . هم ابزاري براي همگرايي استاي براي واگرايي  هم وسيله،افزامرز



  177 ���� نقد كتاب

 

  وضعيت بينامتني، تجربيات ما راتغيير داده، رابطه ميان واقعيـت و خيـال را از بـين                 اين
كننده به كاربر و ماشين بخشيده و حـوزه همگـاني را فـردي و حـوزه         برده، ظرفيتي متصل  

كننـده و توليدكننـده    رسانه در اين معنا واسط ميان مـصرف       . فردي را همگاني ساخته است    
نويسنده در ادامه، با ذكـر تاريخچـه        . ه از همه براي همه است     اي دوسوي   نيست بلكه تجربه  

المعـارفي آزاد   ةترين پروژه تشريك مساعي در جهان، آن را دائر          ويكي پديا به عنوان بزرگ    
وي با ذكر اين واقعيـت كـه تـا سـال            . توانند آن را حك و اصالح كنند        داند كه همه مي     مي

ان داشته است، به برخي انتقادها نسبت به ايـن     زب 250 ميليون مقاله به     6، ويكي پديا    2007
به گفته نويسنده، ويكـي پـديا تجـسمي واقعـي از حـوزه همگـاني                . گويد  شبكه پاسخ مي  

ويكي پديا يكي از ابزارهايي اسـت       . دارد  ها نفر را به بحث وا مي        هابرماس است كه ميليون   
  . داشتكه تأثيرات مهمي بر انواع هنر موسيقي جامعه و ارتباطات خواهد

فصل سوم به تلويزيون ديجيتالي، بـا مطالعـه مـوردي سـاخت اخبـار ايـن تلويزيـون                    
نويسنده در اين فصل، با مرور تاريخچه ساخت تلويزيـون ديجيتـال        . اختصاص يافته است  
تفـرق و  : كند كه دو رشته رسانه جهاني را بـه هـم پيونـد داده اسـت            به اين نكته اشاره مي    

تال از رايانه تا اينترنـت، تلفـن و تلويزيـون و همگرايـي ايـن                هاي ديجي   چندگونگي رسانه 
به گفتـه نويـسنده، ايـن هـر دو در توسـعه تلويزيـون               . ها از طريق انقالب ديجيتالي      رسانه

هاي ديجيتـال مـرز ميـان توليـد و        نويسنده معتقد است تلويزيون   . ديجيتالي مهم بوده است   
عه موردي به تهيـه اخبـار تلويزيـوني در عـصر            نويسنده در مطال  . اند  دريافت را از بين برده    

 اسـت   1ترين مشخصه آن، خلق مفهومي به نام شهروند خبرنگار          پردازد كه مهم    ديجيتال مي 
دست خود مانند دوربين موبايل در توليد و توزيـع خبـر شـركت                كه از طريق ابزارهاي دم    

اي از    هاين وضعيت در عين حال ايـن مـشكل را موجـب شـده كـه عرصـه گـسترد                   . دارد
  .هاي جهاني شكل گرفته است اي در تلويزيون هاي ضعيف خبرنگاران غير حرفه عكس
 متن و مطالعه موردي را به سينماي ديجيتال و داستان جنـگ سـتارگان      ،فصل چهارم  

 كـه ورقـه   زمـاني نويسنده با مرور تاريخچه سينما معتقد اسـت از          .اختصاص داده است  
 لـي  راه زيـاد و    ،سينما فرم ديجيتال گرفت   در  مه چيز    ه زماني كه يد كشف شد تا     يسلولو

  بـه  ، در فيلمبـرداري   رايانـه ترين نتايج استفاده از      يكي از مهم  . سريعي پيموده شده است   

                                                      
1. citizen journalist 
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هم خوردن تعادل ميان مرحله قبل و بعد از فيلمبرداري است به نحوي كه بيشترين كـار               
 محـوري بـر     1قبل كه لوكيشن   بر عكس     گيرد؛  بر روي اثر بعد از فيلمبرداري صورت مي       

نويسنده در . گرفت  سينما حاكم بود و حجم عمده كار با فيلمبرداري سر صحنه پايان مي            
ــايي  ــا تمــايز زيب ــه ب ــل از دهــه   ادام ــد ن مــيآ و بعــد از 80شــناختي ســينماي قب  :گوي

اي قبل بر اساس حضور بازيگر در لوكيشن و بازي هنرمندانـه بـود              مشناختي سين  زيبايي
ـ        آ عكس نيز به     اي  رايانهون مرحله خلق    اما اكن   ، مثـال  راين اضافه شده است چنان كـه ب

نويـسنده بـا    . تصنعي و ديجيتـالي اسـت     » گالدياتور« در فيلم    ،ديوماحضور مردم در است   
هـاي   دهد كـه چگونـه ايـن فـيلم از ابـزار            مطالعه اپيزود دوم جنگ ستارگان توضيح مي      

  .برده استمكن سود هاي عجيب و نام ديجيتال براي خلق صحنه
» 2بيـو شـوك   «ويي با مطالعه مـوردي بـازي        ئ ويد اي و   هاي رايانه   فصل پنجم به بازي   

هـا و    هـاي تـاريخي و فرهنگـي رشـد ايـن بـازي             در اين فصل به ريـشه      .پرداخته است 
 نويـسنده  .شـود   اشاره مـي ندا  هها را به وجود آورد     هاي علمي كه اين بازي     همچنين طرح 
 طي جنـگ جهـاني دوم بـا         ها  فنّاوري مانند اغلب    اي  رايانههاي   بازي يارتقا معتقد است 

 اي  رايانـه هـاي    در حقيقـت بـازي    . مسابقه فـضايي ميـان امريكـا و روسـيه ممكـن شـد             
همچـون فـيلم كـه از       . نـد هاي جنگ مجازي ميان دو كـشور بود        سازي همه ابزاري   شبيه

 اي  رايانـه هـاي     بازي ،دهاي خاص خود را پرورش دا      مد و رهيافت  آمطالعات فرهنگي بر  
انـد امـا      دسـت داشـته    آنهـا ها در     از رشته  و بسياري  اند  مدهآنيز از ميان ديگر مطالعات بر     

  .اند خود شكل داده را ها تكنيك
 مهم و جالبند اما     ،ها از اين لحاظ كه اثري خيالي هستند         بازي ،از منظر مطالعات ادبي   

 آنهـا بنابراين شايد نتـوان     . گو نيستند  د و قصه  انتها هستن  ها بي  گويند اين بازي   منتقدان مي 
 ايـن   كـاربر  ،عكس بيننـده يـا شـنونده        بر زيرارا مانند فيلم و قصه مورد مطالعه قرار داد          

 اولـين   گيـري   نويسنده داستان شـكل ، در مطالعه موردي.شود ها خود وارد بازي مي    بازي
  . كند كننده را بازگو مي ويي شليكئ ويد بازي

سـازي موسـيقي ديجيتـال       ري توزيـع و تـصو     ، به چگـونگي سـاخت     ،در فصل ششم  
تمايز ميان موسيقي قديم و جديد را شايد بتوان بر اساس حركت از              .پرداخته شده است  

                                                      
1. location          2. Bioshock 
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بـا طـرح ايـن      نويـسنده   . اجراي زنده به خلق يك دنياي صداي مصنوعي توصيف كـرد          
 سـود رسـانده   اين هنر ي  شناخت  زبيايي ي به ارتقا  ، به موسيقي  فنّاوريورود  آيا   كه   پرسش

هـاي    نظر از جنبه    صرف كند  اظهار مي  شده است؟    آنيا بر عكس موجب زيان و خسران        
جمله آواز و دور شدن از مكتـب    موسيقي از انواع  ها در     ايجاد افكت   به  فنّاوريهنري كه   
 از منظـر دريافـت و توزيـع ابزارهـاي     ، شـد منجـر  60 و   50هـاي     در سال  بويژهاستادي  
، هاي متنوع   از موسيقي  تصادفيتسهيل استفاده    بقاي بيشتر و   كيفيت بهتر صدا،   به ،جديد

  .كمك شده استعكس كاركرد مكانيكي نوارها  بر
كنـيم    زندگي مـي  موسيقي وفور    از يي ما در دنيا   ، از نظر موسيقيايي   ،به گمان نويسنده  

آزادي . شـود  برده مـي  سود  1الين  موسيقي آن  در آن، هم از موسيقي آرشيوي و هم از        كه  
اسـت   باعث شـده  ، كه به گفته برخي از منتقدان ي اطالعات فراوان  وموسيقي در اينترنت    
 جـاي را    ،كننـدگان شـود     مـصرف  تها و ذهنيا   ها و ايده    قرباني نام  ،بحث اصلي موسيقي  

تنـگ كـرده اسـت امـا        همراهند   2وعي نوستالوژي با ن هاي قديمي موسيقي كه       ابزار ايبر
هـاي قـديمي      هم اين موسـيقي    ،ون عصر ديجيتال است و به هر حال       بايد دانست كه اكن   

  .دنده هاي قديمي به حيات خود ادامه مي ند و هم ارزشنما باقي مي
پـردازد كـه بـا سـاخت          پاد مي   در ادامه، نويسنده به چگونگي ساخت و پرداخت آي        

ولتي مـدياي   گرفته تا تلفن همراه، امكان اسـتفاده از يـك مـ   4 از واكمن  3ابزارهاي پرتابل 
قابل همراهي براي افراد فراهم آمده و اين وسيله، حوزه خصوصي را با حـوزه عمـومي                 

  . يكي كرده و نقشي فرسايشي در دومي ايفا كرده است
هـاي    ها به مباحـث و نگرانـي        كز خود را از دنياي واقعي رسانه        هاي بعدي، تمر    فصل

ل هفتم، پـس از بررسـي موضـوعات         در فص . اند  هاي جديد تغيير داده     اخير درباره رسانه  
هـاي   بسيج مخاطبان و تعاماالت ميان آنان، از تغيير سـيماي هويـت شخـصي بـه شـبكه         

  . سخن رفته است7 و ماي اسپيس6 و يوتيوب5بوك  فيساجتماعي مانند

                                                      
3. portable 2. nostalgy 1. online 

6. Youtube 5. Facebook 4. walkman 

  7. My space 
 1.  
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 به جاي اصطالح معـروف وسـايل        1گري  نويسنده با استفاده از عنوان ارتباطات كوچ      
2پرتابل

 تجربيـات مـا را بـه سـمت ارتباطـات      ،جيتـالي ارتباطـاتي  گويـد اسـباب دي   مـي  
 همواره شخـصي نيـست بلكـه بـه          .1:  كه سه مشخصه دارد    اند  نه هدايت كرده  ياگرا وچك

ن آ مـداوم    ي ظرفيت ابزارهاي ارتباطي بـراي ارتقـا       .2. شود  مربوط مي حوزه عمومي نيز    
هويتي كـاربران از  بندي خود  اظهاري و مفصل   خود .3 .وار فراهم است   به صورت سلسله  

دهـد    نويسنده توضيح مـي    بويژه ،خصوص مشخصه سوم   در. ن ميسر شده است   آطريق  
.  شـده اسـت    پذير  سازي فردي امكان    شخصي كردن رسانه، هويت    عالقه به كه با افزايش    

دهـد موسـيقي مـورد عالقـه       به شخص اجازه مـي  ،هاي جديد  فردي شدن از طريق ابزار    
هاي رايـويي را      و نقش ايستگاه   تنظيم كند ورد نظر خود را     مفهرست   ،خود را دانلود كند   

 شخصي شدن رسانه در فرهنگ ديجيتالي به اين معناست          ،به گفته نويسنده  . بي اثر سازد  
نمايـشي    و خـود   3يابي د منجر به نوعي خود هويت     اپ  آيكه فرهنگ ديجيتال از موبايل تا       

هاي شخصي قابل دسترس     لبومآت   ساخ هنگامها چه    مردم از طريق اين ابزار    . شده است 
 در حـال سـاخت جديـدي از هويـت     ،هـاي مجـازي    معرفي خود در شبكه  هنگامو چه   
  .هستند

 مـورد   4با عنوان شـكاف ديجيتـالي     را   موضوع مهم ديگري     ،نويسنده در فصل هشتم   
، نابرابري در جهان ديجيتـال نيـز   گذشته جهان همانندگويد   ميي و.دهد بررسي قرار مي  

 ، امكان دسترسـي بـه     موضوع اين است كه همچون بسياري از منابع كمياب        . دوجود دار 
وي از چنـد شـكاف      . است براي همگان يكسان و عادالنه فراهم نشده      هاي جديد    رسانه

اي، زبـان، محتـواي       سطح سـواد رسـانه     ، عالوه بر ميزان استفاده    وگويد    عمده سخن مي  
 .كننـد  يـن شـكاف را تقويـت مـي      كـه ا  شـمرد     ي مـي   از ديگـر عـوامل      را شبكه و هزينـه   

هـاي    استفاده از ابـزار    هستند كه بر امكان   هايي   جمله شكاف  هاي جغرافيايي نيز از    شكاف
 شـكاف   موجـب هاي اجتماعي نيـز بـه همـين منـوال            شكاف .گذارند  تأثير مي ديجيتالي  

  . دنشو ديجيتالي مي
از ايـن    يعني شكاف ميان كساني كـه        ؛دموكراتيك است شكاف    مشهور ديگر  شكاف

                                                      
3. self identification 2. portable advices 1. nomadic communications 

  4. digital divided 
 1.  
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برند و كساني كه از      اركت سياسي و اجتماعي سود مي     مشها به عنوان ابزاري براي       رسانه
 عنوان ابزاري بـراي فعاليـت اجتمـاعي و          هيچ يك به   محرومند يا قادر به استفاده از        آنها

 ايـن شـكاف را   ،ها در يك رابطه چندگانه لفهؤ جالب است كه همه اين م      .سياسي نيستند 
كمتـر از مـردان و    شـمال، زنـان    مردم  مردمان جنوب كمتر از    براي مثال،  .كنند تقويت مي 

طبقات پايين دست كمتر از طبقات بـاال از اينترنـت و ديگـر وسـايل ارتبـاطي جديـد بهـره                      
  .گيرند مي

ان حوزه فعاليت   و به عن  ،گيري حوزه همگاني    مرور تاريخ شكل   پس از  ،در فصل نهم  
 كـه اينترنـت و ديگـر        كنـد   رسـش را مطـرح مـي      اين پ  نويسنده   ،ميان فرديت و سياست   

مبتنـي بـر    و  توانند در ايجـاد فـضاي همگـاني مطلـوب            هاي ارتباطي تا چه حد مي      ابزار
 وفـاداري  ، قـانون و مـسئوليت  عـدالت،  ، آزادي اطالعات،زادي بيانآتعامل دموكراتيك،   

نظر    صرف كند،  آنگاه استدالل مي   د؟ن با خشونت نقش داشته باش      و مخالفت  ملي و جهاني  
ها، مانند امكان دسترسي، هزينه و غيـره، اينترنـت گـشودگي بيـشتري              از برخي محدوديت  

اي قـادر اسـت بـا رفـع      آورد زيـرا هـر كـس از هـر نقطـه      براي حوزه همگاني فراهم مـي    
  . هاي سنتي، وارد حوزه همگاني بشود و سخن بگويد محدوديت

ـ   همه مـي ن در آكند كه     ايجاد مي  1 پلوراليستي ياينترت فضاي   مزاحمـت  دونتواننـد ب
 ضـعف   ،هزينه زيـاد  : دارددر اين راه وجود     اما موانعي نيز     ،بيان كنند  و ايده خود را      نظر

 . اينترنـت نهايـت  افراد در فـضاي بـي   2اي شدن  ذره،تر در اتصال به شبكه و از همه مهم     
ـ  آن اينترنت فارغ ار رونـدهاي سياسـي و اجتمـاعي جوامـع نيـست و از                  ،بنابراين ثير أ ت

  .پذيرد مي
 نويسنده  ، الكترونيكي در هاييتي پرداخته    گيري  يأ موردي كه به ر    اي   مطالعه بر اساس 
 سياسي و   نظامماندگي   ها و عقب   ساخت  مشكالت در زير   با وجود برخي  دهد   توضيح مي 

 به روند دموكراسي در ايـن كـشور كمـك            توانست اجتماعي هاييتي، ديجيتالي شدن آرا    
 اسـت،   اي  رايانـه  هـاي   تـر از بايـت     شده شناخته   3هاي زيرزميني  ه النه در كشوري ك  . دنك

، بـسيار    روند دموكراسي الكترونيك را بـه پـيش بردنـد          چگونه مردم   دانستن اين امر كه   
  .اهميت دارد

                                                      
1. pluralisty         2. atomization        3. burrow 
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ويراستاران با بازگشت به مفهوم     . رسد ينده به پايان مي   آ نگاهي به    با  كتاب فصل دهم 
ينـده  آ بـه مطالعـه رونـدهاي احتمـالي در     ، زنـدگي بـشر  ثيرات متقابل رسانه بر   أاصلي ت 

هـا بـر زنـدگي         مثبت و منفـي رسـانه      تأثيراتترين   پردازند و با بررسي برخي از مهم       مي
 در  فنّاورانه بشر و ابزار      در حال حاضر   برند كه   كتاب را با اين پرسش به پايان مي        ،مدرن

اي، اسـتفاده     ميان ابزارهاي رسانه   تقرب: واقعيت اين است  . چه مناسبتي با هم قرار دارند     
اليـن؛    خريد و فروش آن    وهاي الكترونيكي    همگاني از اينترنت و شبكه    و  بسيار گسترده   

 ابزارهاي ارتباطي چيـست؟ انقـالب    يمرحله بعد در ارتقا   :  چيز ديگري است   پرسشاما  
ي جديـد  هـا  شود؟ آيا به همين سرعت پايان عصر رسـانه  ديجيتالي به كدام مرحله وارد مي 

  آغاز شده است؟

  در ترازوي نقد

 دربـاره موضـوعات مختلـف       هاي گوناگون   ديدگاهبحث درباره كتابي كه از      شروع  نقطه  
همچنـان كـه نويـسندگان مقـاالت در         .يـد آ  تشكيل شده چندان هم آسان به دست نمـي        

نگـاري دربـاره     ايـده نـوعي  اين كتاب بيشتر   ،دهند   كتاب توضيح مي   هاي مختلف   قسمت
 بـا وجـود  . انـد   محيط پيرامون ما را تغييـر داده     ،هاي جديدي است كه به زعم آنان        رسانه
 در مباحث بهتر است رهيافتي را كه نويـسندگان بـراي            نظريهاي     براي يافتن نشانه   اين،

 هـايي   پرسشجويي كنيم و سپس بر اساس آن          پي ،اند  هاي جديد به كار گرفته      فهم رسانه 
داده نشده يـا جـواب درخـور نبـوده         به آنها   كتاب پاسخي   را مطرح سازيم كه يا در اين        

  . است
كند كه مـا      اين ايده را بيشتر تقويت مي      ، نويسندگان كتاب  پژوهشينگاهي به سوابق    

 نـه  ،كـار داريـم     تخصصي دربـاره ابزارهـاي ديجيتـالي جديـد سـرو           يبا مجموعه مقاالت  
كيـد قـرار گرفتـه      أمـورد ت  آنچه هست بيش از آنچه بايد باشد در كتـاب           «. پردازي نظريه
 . هنجاري درباره رسانه متمايز ساخته اسـت       هاي  ديدگاهو همين امر آن را از ارائه        » است

 بايد آن را بازتـابي از مبـاحثي   ، نظري كتاب را مورد خوانش قرار دهيم       ديدگاهاما اگر از    
  از يـك دوره طـوالني از  پـس  ،ثر از جهاني شـدن فرهنـگ   أمتبه نحوي عميق    بدانيم كه   

در پاسخ به تغييـرات سـترگ ناشـي از جهـاني            . هستندتسلط دو گفتمان چپ و راست       
 نسل جديدي از متفكران غربي به ظهور رسـيدند كـه جهـان را كمتـر از دريچـه                    ،شدن
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. گرايي بيشتري در طرح انديـشه و ايـده خـود برخوردارنـد     نگرند و از نسبي   مي عقيدتي
 بـه نظريـات     ،م اوليه را دنبال كنـيم     سماركسيم و   ساگر بخواهيم مسيري دوگانه از مدرني     

هاي بيـشتري نـسبت بـه         شباهت ترديد  بيرسيم كه    م مي سمدرني پساساختارگرايي و پست  
» 1ديويـد هـاروي  «گويي دنيا با فشردگي زمان و مكـان، بـه گفتـه       . هم تا ريشه خود دارند    

زديـك سـاخته   هاي مسلط و متفاوت قرن بيستم را در آستانه قرن جديـد بـه هـم ن        گفتمان
  . است 

پـذير اسـت و    دنيايي خطر» 2بك« به گفته ،بريم دنياي جديدي كه ما در آن به سر مي      
.  بايـد متنـوع و همگـاني باشـد    ،شـود   كه به ايـن خطـرات داده مـي       هم بنابراين پاسخي 

هـا بـر    ثيرات منفي و مثبـت رسـانه  أ از چنين منظري به ت   ،نويسندگان كتاب مورد بررسي   
اند اما فضاي سيال ناشي از جهاني شـدن ارتباطـات             نگريسته ات انساني   فرهنگ و ارتباط  

سويه رسانه و جامعه نيـز مـاهيتي سـيال بـه       ثيرات دوأسبب شده است سخن گفتن از ت    
هـاي   ترين پرسـش   رسد كتاب به برخي از مهم       به نظر مي   ديدگاهياز چنين   . خود بگيرد 

 بـه برخـي از ايـن    ،در ادامـه . ه اسـت خور نداد   فرهنگ جهاني در حال تغيير پاسخي در      
  .شود نماي انسان و رسانه اشاره مي ترين دقايق فرهنگ ديجيتالي و رابطه تناقض مهم

  جهاني شدن از باال يا پايين؟

 و جهاني   4 بايد ميان دو روند جهاني شدن از پايين        ،گويد مي» 3ريچارد فالك « كه   گونه  آن
ز بـاال بيـشتر بـا انتـشار سـرمايه، گـسترش       جهـاني شـدن ا    .  تميز قايل شد   5شدن از باال  

 جهـاني شـدن از      ،بـرعكس . شـود   ارتباطي و از بين رفتن مرزها تعريف مي        هاي  فنّاوري
هـاي جديـد اسـت و امكـان تجلـي            خلق هويـت   ثر از ذهن گشودگي انسان و     أپايين مت 
نويـسندگان كتـاب    . آورد  را در گستره جهاني فـراهم مـي        هاي محلي     ها و هويت    فرهنگ

هـاي جديـد      به مختصات و نقش رسانه     ها  اند از دريچه هر دوي اين تعريف       ش كرده تال
يابي انسان در متني گسترش يافتـه        توجه نشان دهند اما تنها سخن گفتن از امكان هويت         

وارد شدن بـه ابعـاد پيچيـده جهـاني شـدن از پـايين               . اي كافي نيست    از ابزارهاي رسانه  
                                                      

3. Richard Falk 2. Beck 1. David Harvey 

5. globalization from above 4. globalization from below 
 1.  
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خلق . تري مورد كنكاش قرار گيرند       به نحو شايسته   مستلزم آن است كه روندهاي هويتي     
 در جهان   كند آيا   پرسش را مطرح مي   ي، سيال، درگذرنده و بي ثبات اين        ئهاي جز  هويت

 آدمي تنهاست يا توانـسته اسـت در         ، معتقد بودند  ها  اگزيستانسياليستجديد همچنان كه    
 احـساس مـشتركي از      انـد بـه    وردهآهاي جديد امكان گفتگو را فـراهم         مجالي كه رسانه  

 از آن روي اهميـت دارد كـه هنـوز           پرسـش ايـن   . زيست در جهاني واحد دسـت يابـد       
. دسـت نيامـده اسـت    بههاي روشني از قرار انسان سرگشته در دنياي متحول امروز      نشانه

كنـد امـا عـوض        انـسان تغييـر مـي      پرسش اين است كه   شناسانه به اين     يك پاسخ هستي  
هـاي   فهم خود را نسبت به دنيا تغيير دهـد امـا بـر محـدوديت              تواند   انسان مي . شود  نمي

هاي جديد انسان      سخن گفتن از اين مسئله كه رسانه        بنابراين. تواند غلبه كند   انساني نمي 
اين موضوع ما را بـه طـرح پرسـشي ديگـر            .  شايد درست نباشد   اند،  تر كرده   را اجتماعي 
  . سازد رهنمون مي

  شده؟ اي ذرهانسان اجتماعي شده يا 

   حـوزه همگـاني مـورد نظـر    ،هـاي جديـد    است كه رسانه  شدهكيد  أبارها در اين كتاب ت    
 حوزه ميـان عرصـه فـردي و         ،حوزه همگاني در اين معنا    . اند  را گسترش داده   1ماس هابر

 معيارهـاي   ترديـد   بـي . سياسي است كه آدميان درباره خود و اجتماع به گفتگو مشغولند          
هـاي جديـد وجـود دارد امـا       رسانهگيري  بهرهدگي انسان باترشدن زن سادهفراواني براي   

شـدگي انـسان     شفاف به اين مسئله كـه در سـايه ايـن تـسهيل             به طور اين موضوع ما را     
شناسـانه همـواره در دو       انسان از منظري هستي   . كند  رهنمون نمي  ،تر شده است    اجتماعي

هـاي    ت و تـالش   كـرده اسـ    حوزه خصوصي و اجتماعي عاليق خاص خود را دنبال مي         
ـ  كـم  دسـت  با شكـست و  ، براي بسط يكي و محو ديگري     عقيدتي رو بـوده   ه كنـدي روب
 هميشه به منزلـه اجتمـاعي       ،هاي جديد  از اين لحاظ امكان گفتگو در محيط رسانه       . است

  .شدن انسان نيست
امكان مفاهمه در جهان زيـست جديـد را    هابرماس  به گفته درست است كه اينترنت     

 ارتباطـات چهـره   ،هاي جديـد   فنّاوريدانيم كه در سايه       است اما همه ما مي    ورده  آفراهم  

                                                      
1. Habermas  
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به چهره كاهش يافته و دنياي مجازي جاي خود را به فضاي واقعي خـانوادگي مـدني و        
. انـد  ها در فضايي بي نهايت رها شده       اينترنت انسان  ، با در عصر جديد  . شهري داده است  

 فردگرايانـه بـوده اسـت يـا     بيـشتر  كتـاب  رسيد آياپتوان   ميمقايسهاز اين منظر در مقام   
 فـضايي بـراي خلـق       ،كننـد كـه اينترنـت      اينترنت؟ نويسندگان اين كتـاب اسـتدالل مـي        

 موجودي رهـا     در همان حال كه در خانه نشسته،       كاربر اينترنتي . هاي فردي است   هويت
هـايي   ت چنين خـصل ،به عنوان ابزاري قديمينيز كتاب . شده در فضايي بي نهايت است     

هـاي فـردي يـا         گفتگـو كتاب همواره ابـزاري مهـم بـراي ايجـاد           . را در خود نهفته دارد    
اين شايد از اين لحاظ نيز ماهيـت انـساني در تمايـل              بنابر. هاي دروني بوده است     واگويه

هاي   به هر دو سوي فردي شدن و اجتماعي شدن تغيير نكرده و نبايد درباره نقش رسانه               
  .  انساني اغراق كردجديد بيش از ظرفيت

   و رفاهآزادي در جستجوي

 ،ها حـول همـين دو        و همه ايدئولوژي   اند   دو مرام هميشگي انسان بوده     ، و عدالت  آزادي
هـاي   شـود كـه رسـانه     در اين كتاب گفتـه مـي  ، نگاهي خوشبينانه  با. اند  بندي شده  مفصل

 تحـت تـأثير   . انـد   كمك كرده آزادي  جديد بيش از گذشته انسان را در رسيدن به رفاه و            
در را  رونـدهاي دموكراتيـك   يافتـه و  آزادي بيـان رشـدي شـتابان      ،هاي ارتباطي    فنّاوري

تري را در جوامـع موجـب شـده            نمو عادالنه  همچنان كه بسياري از كشورها سبب شده      
 در كتـابي بـا      1 زكـي  ليـدي . اما اين ممكن است يك پيشداوري خوشبينانه باشـد        . ستا

استفاده از حروف كوچك انگليسي در عنوان كتاب عمـدي          ( »2عناجهاني بدون م  «عنوان  
كنـد كـه انـسان دچـار         استدالل مي ) كند  است و كوچك بودن دنياي امروز را تداعي مي        

مندي و معناي جهان حقير خود شده و مفاهيم بزرگ بـراي معنـادهي بـه           شك در غايت  
توان گفـت    يتي چگونه مي  در چنين وضع  . اند  روندهاي انساني و حتي طبيعي از بين رفته       

 رونـدهاي بـي عـدالتي در    ازتر شده است؟ همچنان كـه آگـاهي     نزديكآزادي  انسان به   
 موضـوع   ناست و بنابراين همي      ترين نتايج جهاني شدن رسانه      يكي از مهم   ،جهان امروز 

هـا بـه نحـو         رسـانه  ،افـزون بـر ايـن     . تـر سـاخته اسـت       ينده بـدبين  آانسان را نسبت به     

                                                      
1. Laidy Zaki       2. a world without meaning 
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. انـد  واقعيتـي سـاخته     قربـاني دنيـاي حـاد      ،قعيـت را بـه تعبيـر بودريـار         وا ،چشمگيري
 بيش از پيش انـسان را دچـار معنـازدايي      ،ها در اين دنياي حاد واقعيتي       سرگشتگي نشانه 

هاي جديد انسان را بـه دو دلمـشغولي اصـلي             ساخته و بنابراين شايد نتوان گفت رسانه      
 مانندهايي   قابل بررسي است كه اگرچه رسانه      اين مسئله    بويژه. اند  تر ساخته   خود نزديك 

 ايـن وضـعيت بـه سـلطه         ،انـد   انـسان فـراهم سـاخته      اياينترنت آزادي عمل بيشتري بر    
راهي بـراي   هنوز  ها     رسانه ،به تعبير ديگر  . هاي جديد پايان نداده است      ها بر رسانه    دولت

. انـد   يافتـه   را ن اثر آن  كرد   د براي كم  دمفرهاي متع  هر چند اند     پيدا نكرده  فرار از سانسور  
 به همـان سـياق بـستن مرزهـا هنـوز            ،المللي ترين بازيگران بين   ها به عنوان اصلي    دولت
هـاي    رسانه اما از سوي ديگر،.توانند جريان اينترنت را تحت كنترل خود داشته باشند     مي

ش از   كنترل اطالعات بـي     سر رباند و بنابراين جنگ       خود را توليد كرده    نيز پادزهر جديد  
  .جريان است پيش در

  ها تقارب نظريه

م واكنشي نسبت   سمدرني  پست ،كنند همچنان كه ويراستاران كتاب در فصل اول اشاره مي        
 براي پاسـخگويي بـه جايگـاه    ، اجتماعي است كه در گفتمان مدرنيتههاي  نظريهبه اغلب   

ـ  ترين شكست نظريـه    مهم. ه است انسان در دنياي مدرن ساخته و پرداخته شد        ردازي بـا   پ
 ايـن ايـده كـه       بـويژه  جديد ارتبـاطي در گفتمـان چـپ رخ داد و             هاي  فنّاوريگسترش  

 مـورد  ،كننـد  داري براي گسترش فرهنگ مصرفي عمل مي       ها به عنوان ابزار سرمايه      رسانه
هـا و افـول    شناسي كه موجب انكسار در گفتمـان      نظريات جديد زبان  . ترديد قرار گرفت  

ن ميان نقش اساسي ايفا كرد اما بايد توجه داشت كه مـرگ              در اي  ،هاي بزرگ شد    روايت
شـمول   گيـري هـر گونـه نظريـه جهـان           شمـشيري دو لبـه اسـت و شـكل          ،ها  فراروايت

اي جديـد     م بيش از آنكه نظريـه     سمدرني  پست ،بنابراين. داند  مدرن را غير ممكن مي     پست
خواهـد دربـاره     كه مي كارانه به گفتمان مدرنيته است و محققي را           واكنشي محافظه  ،باشد

گرايانـه   ثيرات رسانه جديد در فرهنگ و ارتباطات انساني كاوش كند، در فضايي نسبي          أت
هـاي جديـد را       گرايي به هر حال ممكن است گفتمان       اين نسبي  .گذارد و شكاك فرو مي   

بندي مفاهيم قراردادي با فضايي سيال و گذرنـده سـوق دهـد و همچنـان كـه                   به مفصل 
 هميـشه  بـراي  هـا  نظريهها و   تقارب انديشه،م است سر عرصه پسامدرني  طبيعت زندگي د  
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 پايـان   ،انگيز باشـد امـا بـه هـر حـال           شايد اين موضوع جالب و وسوسه     . خير بيفتد أبه ت 
 اصـلي كتـاب    پرسـش  ايـن    ،بنـابراين . آورد  ها سرگشتگي را نيز به ارمغان مـي         فراروايت

كدام نظريـه نـو بـراي فهـم كـاركرد           همچنان بي پاسخ مانده است كه نويسندگان منتظر         
  اي بود؟  بايد منتظر چنين نظريهيا اساساًآهاي جديد هستند و  رسانه

  بندي جمع

 بيش از آنكه جستجويي براي يافتن نقاط ضـعف          ، كه در باال ارائه شد     هايي  پرسشطرح  
اه غاز ر آپردازي درباره دنياي نو در        روشنگر اين ايده اساسي است كه نظريه       ،كتاب باشد 

 بايـد در ايـن   يهـاي بـسيار    چـالش ،ها قرار دارد و براي دستيابي به فهم جديد از رسانه       
  . حوزه صورت گيرد

براي بسياري از كساني كه با مفاهيم اصلي رسانه در گفتمان مدرنيته آشنايي دارند و               
 ،انـد   مـده آهـاي دور و نزديـك گرفتـار          هاي علمـي سـال       در اسطوره چارچوب   احياناًيا  

رسـانه بـه همـان    .  آورد   پيش چشم  هاي جديدتري را    نگرشتواند    اين كتاب مي   خواندن
هـاي قـديمي       نظريهرو است كه با      ههاي بنياديني روب     ميزان كه رشد كرده است با پرسش      

اين كتاب از آنجا كه به معرفي طيف متعـددي از ابزارهـاي   .  پاسخ گفت  هانآتوان به     نمي
ثيري كه بـر    أ در فهم مختصات اين وسايل جديد و ت        مك  دست ،پردازد  اي جديد مي    رسانه

تواند  مياين،  با وجود   . د راهگشاست ند به جاي بگذار   نتوان زندگي جمعي و فردي ما مي     
 مبهـوت ميـان     ،نسبت به انديشمنداني تلقي شود كـه در بخـش ديگـري از دنيـا              هشدار  
اگر يكـي از مختـصات      . اند مدرنيته باقي مانده   هاي پست   انديشي مدرنيته و خيالبافي    ساده
تواند از آن سود جويـد،   آن است كه هر كس در هر كجا مي  » فراگيري«هاي جديد     رسانه

. هـاي جديـد در دنيـاي غـرب بـي معناسـت       انتظار براي ساخته و پرداخته شدن نظريـه       
 نـد، پـرورده خـود بود     هاي ارتبـاطي زمينـه      ثر از نظريه  أهاي مدرنيته كه مت     خالف رسانه  بر

تواننـد از   هستند و همچنـان كـه افـراد مـي    » پرورده جهان«مدرن    زندگي پست  هاي  رسانه
جملـه در كـشور مـا ايـران            انديشمندان در هر كجـا و از آن        آيند به سخن در   آنهاطريق  

 ،اي  با ميل به برانگيختن چنين ايـده      .  باشند كننده   جديد كمك  نظريتوانند در ساخت     مي
يكم را بـه     و تري از رسانه و انسان در قرن بيست        عاندازهاي وسي  تواند چشم   اين كتاب مي  

  .دكنخوانندگان خود ارائه 



 

  
  


