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  دانشـــــگاه فــرهنـــگیان
  تخصصی - فصلنامه علمی 

  اجتماعی صیانت فرهنگی و سرمایه
  1400بهار  - شماره یک - سال اول

  1400تاریخ چاپ: بهار

 و فردي هايزمینه در اینترنتی هايرسانه منفی تأثیرات بررسی
 پدیدارشناسی و شناسی عصب ازدیدگاه فرهنگی

 1پوریا آئینی 16/02/1400تاریخ دریافت:

    12/03/1400تاریخ پذیرش: 

   دهیچک
 و کنندیم دیتول یاجتماع اثرات که هستند ییهادهیپد نیترمهم از یکی هارسانه
 دادنشکل در یاساس ینقش فاگریا و هاانسان روزمره یزندگ از ریناپذییجدا یبخش

 رسانه نقش ،یاجتماع مطالعات در ندارد امکان و هستند ما فرهنگ و یزندگسبک به
 به دهند،یم تقالان را ییمحتوا چه نکهیا از نظر صرف هارسانه. گرفت دهیناد را

 ،یعبارت به. شوندیم منجر یاسیس و یاجتماع ،یفرهنگ خاص يهايصورتبند
 ،یارتباط يرسانه کی. گذاردیم ریتأث فرهنگ آن يمحتوا بر فرهنگ انتقال يوهیش
 يبرا آن يهایژگیو يمطالعه و دارد زمان و مکان در دانش انتشار بر یمهم ریتأث

 مانند نترنت،یا همچون يادهیپد. است يضرور یفرهنگ طیمح بر رشیتأث یابیارز
 داشته همراه به خود با –توأمان صورت به– ییدهایتهد و هافرصت ها،رسانه ریسا

 خاص لیتحل و اندستهینگر موضوع به يمنظر از کی هر مختلف شمندانیاند و باشد
 و یمنف راتیأثت از مختصر یگزارش کندیم تالش مقاله نیا. اندداده ارائه را خود

 یکی. دهد ارائه یلیتحل چهارچوب دو در و منظر دو از ،ینترنتیا يهارسانه مخرب
 هیتک با ،یدارشناختیپد ای یفلسف نگاه از گرید دو و ،یشناختعصب راتیتأث منظر از
  .اریبودر ژان اتینظر بر
  اریبودر فرهنگ، ،یاجتماع يها شبکه رسانه، نترنت،یا  :هادواژهیکل
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  همقدم

اي درهم تنیده است. مردم کنیم که به شکل فزایندهامروزه در جهانی زندگی می
گر رویدادهاي نسبتاً یکسانی هستند و از شرق تا غرب عالم در سراسر گیتی نظاره

ترین هاي رایج استفاده کنند. اصلیها و موسیقیتوانند به راحتی از اخبار، فیلممی
هاي جدید است. ولوژي ارتباطات و رسانهعامل چنین رویدادي، پیشرفت تکن

اند. بسیاري عصر حاضر را ها ما را احاطه کردهامروزه رسانه) 305: 1395(گیدنز، 
» عصر دیجیتال«یا » عصر اطالعات«نامند. گاه نیز به آن می» هاعصر رسانه«

 ) در تصور عموم مردم و اندیشمندان، رسانه به عنوان1397ویلیامز، »(گویند.می
شود؛ مانند تلویزیون، رادیو، تعریف می» اي وسیع از وسایل ارتباط جمعیمجموعه«

: 1389اي و البته اینترنت. (باکینگهام، هاي رایانهها و مجالت، بازيسینما، روزنامه
ها را وسایلی خنثی و صرفاً ) بسیاري از تعاریف و نظریات کالسیک، رسانه30

گیرند و به عبارتی مطالعات در خصوص نظر می اي براي انتقال محتوا دروسیله
هستند. در قرن بیستم، » پیام و محتوا«برند که صرفاً ناظر به رسانه را به سمتی می

پرداز کانادایی، افقی جدید در مطالعات رسانه گشود و از لوهان، نظریهمارشال مک
او این است:  ي رسانه نظر افکند. شعار معروفنظرگاهی پدیدارشناسانه به مقوله

جامعه بسی بیشتر از محتواي «این عبارت به طور خالصه یعنی ». رسانه، پیام است«
) او رسانه را به 305: 1395(گیدنز، » گیردها قرار میپیام، تحت تأثیر نوع رسانه

کند و معتقد است تمدنِ مدرن حاصل عنوان امتداد فنّیِ حواس انسان تعریف می
زاده، اند. (مهديي تمدنها سازندهنسان است. لذا رسانهامتداد و گسترش حواس ا

1389 :27(  
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هاي ارتباطی و عامل اساسیِ تحوالت تاریخی و اجتماعی را نظام«لوهان مک
داند. به نظر او عامل اول یعنی نظام ارتباطی، تعیین نوع رسانه در انتقال پیام می

) او اشکال و مراحل زندگی 25 همان:»(ي  عامل دوم یعنی محتواي پیام است.کننده
هاي ارتباطی به وجود آمده را به سه اجتماعی، با توجه به تحوالتی که در نظام

شوند و ها به صورت شفاهی منتقل میکند: مرحله اول، پیامي کلی تقسیم میمرحله
حس شنوایی غالب است و فرد خود را در گروه اجتماعی خودش یعنی قبیله ادغام 

شود. در مرحله دوم با اختراع ماشین چاپ، حس غالب به بینایی منتقل میکند. می
در این دوره، ارتباطات دیگر حالت رودرو و صمیمانه ندارد و در مجاري ارتباطی 

گیرد. این نوع از ارتباط، باعث جدایی انسان جدید یعنی کتاب و مطبوعات شکل می
ي وسایل ها به وسیلهست که پیامي سوم جایی اشود. مرحلهاز محیط پیرامونش می

یابد. در ي بیانِ شفاهی اعتبار میشوند و دوباره شیوهارتباطی الکترونیکی منتقل می
این بار این اتفاق در  اي، با این تفاوت کهاین مرحله در واقع رجعتی به نظام قبیله

به طور لوهان ) مراحل مورد اشاره مک26 :است. (همانرخ دادهاي جهانی گستره
  خالصه در جدول زیر آمده است:

  زمانی يبرهه  مسلط يرسانه  ارتباطی يوسیله  دوره

  م 1500قبل از   گفتار/صدا  شفاهی  ايقبیله

  م 1900-1500  چاپ  مکانیکی  قبیله زدایی

اي قبیله
  شدن مجدد

  م 1900بعد از   رادیو و تلویزیون  الکترونیکی

به  35: 2007(الفی،   
  نقل از همان)
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ي آید، او معتقد بود هر وقت رسانهلوهان برمیمانطور که از آراي مکه
شوند که کند، مردم طبیعتاً اسیر اطالعات (محتواي رسانه) میجدیدي ظهور می

آورد. اما شاید عجیب باشد که بدانیم فنّاوريِ رسانه اغلب پشت رسانه با خودش می
 -ها، سرگرمی، آموزش و گفتگومستند -شود محتوایی که از طریق آن ارائه می

کنند، در شود. وقتی مردم در باب خوبی یا بدي تأثیرات رسانه بحث میناپدید می
ي ذات رسانه و نظام ارتباطی. (کار، واقع بر سر محتوا کشمکش دارند، نه درباره

رونق شد، اما در تا حدودي کم 1970ي لوهان گرچه در دهه) نظریات مک17: 1392
ها افتاد. (ویلیامز، مجدداً بر سر زبان» جهانی شدن«گیري بحث و با اوج 1990ي دهه

پردازان مطالعات رسانه هاي او تأثیرات زیادي بر روي نظریه) اندیشه86: 1397
مدرن است. یکی از این اندیشمندان، ژان بودریار، متفکر مشهور و متنفذ پستداشته 

عنوان یکی از محورهاي اصلی این  است که به نظریاتش در خصوص رسانه، به
  شد.مقاله، پرداخته خواهد 

  طرح مسئله

کنند هایی هستند که اثرات اجتماعی تولید میترین پدیدهها یکی از مهمرسانه
ها و ایفاگر نقشی اساسی در ناپذیر از زندگی روزمره انسانو بخشی جدایی

دارد در مطالعات اجتماعی، زندگی و فرهنگ ما هستند و امکان ندادن به سبکشکل
) در طول سالیان، محققان از زوایاي 14: 1397نقش رسانه را نادیده گرفت. (ویلیامز، 

ي این پدیده آشنا شوند. مقوالتی همچون اند با ابعاد پیچیدهگوناگون سعی داشته
ي ها بر مخاطبان دستمایههاي رسانهگویند، مخاطبان و تأثیر گفتهها، آنچه میرسانه

است. گروهی از محققان نیز افزون بر مخاطبان و تأثیري که بر تحقیقات فراوانی بوده
اند. ي پیام نیز تحقیق کردهها و نهادهاي تولیدکنندهي آدمماند، دربارهها به جا میآن
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همان) »(ها نیز موضوع تحقیق محققان دیگري بوده استمحتواي پیام و ذات رسانه
کننده در تکنولوژي ارتباطات و ظهور اینترنت، پیچیدگی ي خیرههاامروزه با پیشرفت

ها بیشتر هم شده است. تا حدود سی سال پیش، بسترهاي مختلف و وسعت رسانه
، رادیو، سینما و... تا حدود زیادي از یکدیگر مستقل بودند اي ، مانند روزنامهرسانه

ها باشیم. (گیدنز، نواع رسانهتنیدگی ااما امروزه اینترنت باعث شده تا شاهد درهم
هاي ي اجتماعی دیگر، با نظرات و تحلیل) اینترنت نیز همچون پدیده305: 1395

گوناگونی مواجه بوده است. از یک سو کسانی هستند که اینترنت را در امتداد تعامل 
ها از یکدیگر دانند و معتقدند اینترنت باعث شده تا جدایی انسانچهره به چهره می

تر کرده است. در مقابل هاي مکانی و زمانی را کوچکتر باشد و فاصلهبل تحملقا
ها را به خود اند که اینترنت بخش زیادي از وقت انسانگروهی هم بر این عقیده

کنند. اختصاص داده است و افراد وقت کمتري را صرف در کنار هم بودنشان می
) 315تر شوند. (همان: و منزوي ها از هم دورترشود تا آدمهمین امر باعث می

ي نظریات انتقادي نسبت به رسانه، با اینکه میزان قابل توجهی از این نظریات درباره
هاي رسانه«باشند؛ اما هستند متفکرینی که معتقدند در واقع نظریات ناظر به محتوا می

وجود یا ارتباط جمعی را نباید صرفاً ضمیمه یا مکمل روابط اجتماعیِ از پیش م
مجراهایی خنثی که کاالهاي نمادین را انتقال میدهند، در نظر گرفت. بلکه برعکس، 

هاي عمل و تعامل مردم با یکدیگر تلقی کرد. ها را باید تأثیرگذار بر شیوهرسانه
هاي خاص دهند، به صورتبندينظر از اینکه چه محتوایی را انتقال می ها صرفرسانه

ي انتقال فرهنگ بر شوند. به عبارتی، شیوهاسی منجر میفرهنگی، اجتماعی و سی
) این نوع نگاه به رسانه 21: 1389زاده، (مهدي» گذارد.محتواي آن فرهنگ تأثیر می

اینیس در لوهان و هارولد اینیس است. هاي کسانی چون مارشال مکمرهون ایده
یت ارتباطات در ي  اهمهدف من، بحث درباره«نویسد: کتاب سوگیري ارتباطات می
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ي ارتباطی، تأثیر مهمی بر انتشار هاي فرهنگی است. یک رسانهظهور و افول ویژگی
هاي آن براي ارزیابی تأثیرش بر ي ویژگیدانش در مکان و زمان دارد و مطالعه

  )58: 1377(اینیس، » محیط فرهنگی ضروري است.

ها، و در کل ایر نهاي همچون اینترنت، مانند سایر رساطبیعی است که پدیده
با خود به همراه  –به صورت توأمان  –ها و تهدیدهایی هاي اجتماعی، فرصتپدیده

اند و تحلیل داشته باشد و اندیشمندان مختلف هر یک از منظري به موضوع نگریسته
کند گزارشی مختصر از تأثیرات منفی اند. این مقاله تالش میخاص خود را ارائه داده

هاي اینترنتی، از دو منظر و در دو چهارچوب تحلیلی ارائه دهد. یکی نهو مخرّب رسا
شناختی، و دو دیگر از نگاه فلسفی یا پدیدارشناختی، با تکیه از منظر تأثیرات عصب
  بر نظریات ژان بودریار.

  روش

شود. در پژوهش به طور کلی به دو نوع کمی و کیفی تقسیم می
ها با استفاده ها و جامعهها در نمونهو روابط آنهاي کمی، متغیرهاي تحقیق پژوهش

هاي کیفی، محقق با معانی، گیرد. اما در پژوهشاز ارقام و آمار مورد ارزیابی قرار می
هاي کیفی درك ها سروکار دارد. هدف پژوهشمفاهیم، خصوصیات و توصیف پدیده

معلولی  -لّی هاي کمی تعیین روابط عهاي اجتماعی است و هدف از پژوهشپدیده
هاي تفسیري از تر و در پی توصیفهاي کیفی قابل انعطافاست. به طور کلی روش

تحلیلی این است که محقق دخالتی در  -ها هستند. از ویژگی تحقیق توصیفی پدیده
کند و آنچه که وجود ها را کنترل نمیموقعیت، وضعیت و نقش متغیرها ندارد و آن

ترین مبنا و معیار در تجزیه و تحلیل کیفی مشخصاً مکند. مهدارد را توصیف می
ها محقق با استفاده از عقل و عقل، منطق، تفکر و استدالل است. در این نوع پژوهش
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هاي مشخص، اسناد و مدارك و اطالعات را مورد بررسی و تجزیه و تفکر و استدالل
) بنابر 1396، دهد تا به حقیقت و واقعیت دست یابد. (حافظ نیاتحلیل قرار می
 -توانیم بیان کنیم که پژوهش حاضر از نوع کیفی و به شیوه توصیفی مطلب فوق می
  تحلیلی است.

  شناختی مغزتأثیرات اینترنت بر ساختار عصب

نویسد: )، نویسندة امریکایی حوزه فناوري و ارتباطات، می1392نیکالس کار(
ذره ظرفیت تمرکز و تعمق مرا رهکند این است که ذاینترنت میبه نظر من کاري که«

خورد. چه آنالین باشم و چه نباشم. ذهنم اکنون توقّع دارد که اطالعات را به آن می
کند، یعنی به شکل جریان سریعی از ذرات، جذب کند. اینترنت توزیع میاي که شیوه

طح اسکی در سکردم اما اکنون فقط با جتزمانی من در دریاي واژگان غواصی می
گوید کند، میاو در عین اینکه به مواهب اینترنت اعتراف می» این دریا حرکت میکنم.

به دست آمده » ذهنِ خطیِ متین، دقیق و متمرکز«این مواهب به قیمت از دست رفتنِ 
خواهد اطالعات را حریصانه، منقطع، در ) ذهن جدید می31است. (همان: 

فت کند. اما چرا اینترنت با انسان چنین مدت و اغلب به صورت توأمان دریاکوتاه
شناختی جدید مراجعه کرده هاي عصباین سؤال به یافتهکند؟ کار براي پاسخ بهمی

گیرد. به روایت او، نتایج علمی جدید در خصوص ساختار مغز و ها مدد میو از آن
 دهد برخالف باورهاي قدیمی، ساختار مغز در بزرگسالی هم دچارذهن، نشان می

هاي مختلف انسان به وجود شود. این تغییرات در اثر فعالیتتغییرات زیادي می
کنند و هاي مغز ما عمالً در اثر استفاده رشد میسلول«آیند. به عبارت دیگر، می

روند. بنابراین شوند و از بین میاستفاده بمانند فرسوده میشوند و اگر بیبزرگتر می
» گذارد.عملی تأثیري دائمی بر بافت عصبی می تواند اینطور باشد که هرمی

(Young&Doubt, 1951) 
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این شکل بود که مغز را مانند یک ماشین تصور قدیمی از ساختار مغز به 
گرفت که از قسمت هاي مختلفی ساخته شده است. هر کدام از مکانیکی در نظر می

انی که بالغ نشده است، ي خاصی بر عهده دارند. مغز انسان تا زمها وظیفهاین قسمت
در حال رشد و تغییر است اما وقتی به بزرگسالی رسید دیگر امکان تغییر یافتن 

ها ندارد. این تصورات در قرن بیستم به چالش کشیده شدند. در این سال
آور مغز بشر تري از پیچیدگی حیرتشناسان به شناخت کاملشناسان و روانعصب«

ي ما حدود صد میلیارد سلول عصبی دند که در جمجمهها کشف کردست یافتند. آن
شود و در ها از چند دهم میلیمتر شروع میبا اشکال متفاوت وجود دارد و طول آن

رسد. هر عصب نوعاً چند دنتریت(اما فقط یک بلندترین هایشان به چند فوت می
ي سیناپسی توانند چندین شاخه و پایانهها میها و آکسونآکسون) دارد، و دنتریت

کند داشته باشند. یک سلول عصبی معمولی حدود هزاران اتصال سیناپسی برقرار می
ها میلیارد رسد. میلیونهاي عصبی به صد برابر هم میو این رقم در برخی سلول
زنند مان را به هم پیوند میهاي عصبیي ما هستند سلّولسیناپسی که داخل جمجمه

هاي مختلفی، که هنوز برایمان سازند که به شیوهیی میاي ضخیم از مدارهاو توده
) نتایج 49: 1392کار، »(دهد.اند، به افکار، احساسات و هویت ما شکل میناشناخته
» بسیار انعطاف پذیر«کند که مغز انسان شناسان مختلف ثابت میهاي عصبآزمایش

مغز میمون انجام داد، ها و است. مثالً مایکل مرزنیچ با تحقیقاتی که بر روي عصب
دریافت که میزان واکنش مغز میمون به لمس شدن قسمتی خاص از بدنش به طور 

 ,Merzenich&Goodman) یابد.شود و کاهش میمستمر، دچار تغییر می

این نتایج کامالً در تضاد با «گوید: خود مرزنیچ در خصوص تحقیقاتش می (1979
اي هستند متشکّل از هاي حسی مجموعهاین باور رایج  قرار دارد که سیستم

 (Schwartz&Begley, 2003) ».هایی که در یک مدار به هم متّصلنددستگاه
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ها، آزمایش اریک کندل بر روي اعصاب ي دیگر این دسته از پژوهشنمونه
اعضاي تنفسی حلزون است. کندل کشف کرد که اگر دستگاه تنفسی آپلیسیا(نوعی 

یلی مالیم لمس کند، این عضو سریعاً و به شکل غیر حلزون دریایی) را حتی خ
کند و دیگر شود. اما بعد از چند بار تکرار این کار، حیوان عادت میارادي جمع می

سیناپس «گیرد: کند. کندل از مشاهداتش چنین نتیجه میتوجهی به لمس شدنش نمی
پایداري در قدرتشان  توانند بعد از آموزشی نسبتاً کوتاه، دچار تغییرات بزرگ وها می
شناس و رئیس مرکز مغز و شناخت راماچاندران، عصب(Kandel, 2006) » بشوند.

ي رانندگی در دانشگاه کالیفرنیا آزمایش جالبی را روي نوجوانی که در یک حادثه
) او در این آزمایش 65: 1392بود، انجام داد. (کار،  دست چپش را از دست داده

هاي مغز نوجوان در فرایند سازماندهی مجدد بود، سلّولي نقشه«متوجه شد که 
 ,Blakesley) » شدندعصبی براي کاربردهاي جدید از نو به کار گرفته می

دهند افرادي که به هر متعدد دیگري هم وجود دارند که نشان می هايآزمایش(1992
ت با اند، دستگاه عصبی بدن قادر اسدلیل دچار نقص در بخشی از بدنشان شده

تمرین هاي مناسب، خود را با وضعیت جدید وفق دهد و خود را از نو ساماندهی 
کند. اما پژوهشگران با یک سؤال دیگر روبرو شدند و آن اینکه آیا مغز فقط در 
شرایط بحرانی قادر به چنین کاري است یا در وضعیت سالمت و عادي بدن هم 

شناسی دست به انجام دهد؟ بازهم متخصصین عصبچنین کاري انجام می
شناسی پزشکی در  مؤسسه ي عصبهایی زدند که مارك هلت، رئیس شعبهپژهش

ما فهمیدیم که انعطاف  عصبی نه تنها «نویسد: ملی بهداشت(همان) در گزارشی می
دهد و ما از این راه است که خودمان ممکن است، بلکه اتفاقی است که دائماً رخ می

هاي جدید را آموزیم و مهارتکنیم، حقایق جدید را میار میرا با شرایط متغیر سازگ
رخ » عملی«هاي این اتفاق نه تنها در مورد فعالیت(Hallett, 2005) » گیریم.فرا می



 

 
 

 178   | اینترنت، رسانه، شبکه هاي اجتماعی، فرهنگ، بودریار

هم چنین » ذهنی«هاي دهند، بلکه بر اساس تحقیقات انجام شده، فعالیتمی
هایی که غزِ آنخصوصیتی دارند. پاسکوال لئون با انجام آزمایشی متوجه شد م

ها را روي کیبورد هایی که نتاند و آنهاي موسیقی را فقط در ذهنشان نواختهنُت
اند. یعنی تخیالت انسان هم مانند اند، به یک اندازه دچار تغییرات شدهتمرین کرده

 ,Leone) هاي فیزیکی و عملی بر روي ساختار ذهن تأثیرگذار است. فعالیت

2005)  

ریزي و ساماندهی کند ونه مغز قادر است خود را از نو برنامهاینکه چرا و چگ
توان به طور ساده گفت که ) اما می60: 1392به طور کامل مشخص نیست. (کار، 

این اتفاقات ناشی از یک سري فعل و انفعاالت شیمیایی است که در دستگاه عصبی 
خواه –کنیم ا تجربه میدهیم یا حسی رهر بار که کاري را انجام می«افتد. اتفاق می

شوند. اگر هاي عصبی مغز ما فعال میاي از سلّولمجموعه –جسمی باشد یا ذهنی
اي عصبی سیناپسی، هاي عصبی مجاور باشند، از طریق تبادل پیام رسانهاین سلّول

پیوندند. با تکرار این کار، پیوندهاي مثل آمینواسید گلوماتیک، به یکدیگر می
شوند. این حالت از دو طریق انجام تر میها بیشتر و قويصبسیناپتیک بین ع

ایی با غلظت بیشتر، شود، یا از طریق تغییرات فیزیولوژیک مثل انتشار پیام رسانهمی
هاي هاي عصبی جدید یا از طریق رشد پایانهو تغییرات آناتومیک مثل تولید سلّول

د. همچنین ممکن است که هاي موجوها و دنتریتسیناپسی جدید بر روي آکسون
ي تغییرات فیزیولوژیک یا پیوندهاي سیناپسی در واکنش به تجربیاتی که نتیجه

آموزیم در آناتومیک هستند تضعیف شوند. چیزهایی که در طول زندگی می
شوند. پیوندهاي سلولی درون مغز ما که دائماً در حال تغییر هستند جایگیر می

ل به هم مسیرهاي حیاتی واقعی ذهن ما را شکل هاي عصبی متصي سلّولزنجیره
  )61(همان: » دهند.می
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پذیري مغز انسان فرصت آید این است که این انعطافحال بحثی که پیش می
هاي فراوانی شناسی در ضمن اینکه زمینههاي جدید علم عصباست یا تهدید؟ یافته

ته است، اما از طرفی هاي درمان بیماران پیش روي متخصصان گذاشبراي یافتن راه
است. فرد مبتال به بیماري هایی مثل هم وجود موارد تهدیدآمیزي را نمایان کرده

کند اش تمرکز میهاي بیماريافسردگی یا اختالالت وسواسی، ناخواسته روي نشانه
اش حک شود بیماري تعمیق شود و بیشتر در مدارهاي عصبیو همین امر باعث می

عتیادها نیز با تثبیت شدن برخی مسیرهاي خاص در مغز عمالً بسیاري از ا«شوند. 
) یک بعد دیگر این است که انعطاف پذیري ذهن در 74(همان: » شوند.تشدید می

دهند اي هم هست. آزمایش ها نشان میکنار نکات مثبت، حاوي نکات منفی
دید و هاي فیزیکی و ذهنی خاص مدارهاي جتواند با فعالیتهمانطور که مغز می

توجهی و عدم توانند بعد از مدتی بیقوي بسازد، همین مدارها در عین حال می
مان را به کار هاي ذهنیاگر مهارت« نویسد: استفاده تضعیف یا نابود شوند. دویج می

ها نیز به ي مغزي این مهارتکنیم، بلکه نقشهها را فراموش مینگیریم، ما نه فقط آن
 » اند.هاي قبلی شدهشود که جایگزین مهارتایی تبدیل میهي مغزي مهارتنقشه

(Doidge, 2007)ي اندازهمان بههاي قبلیاینجاست که ممکن است مهارت و نکته
هاي جدید با ارزش و حتی ارزشمندتر باشند. در اینجاست که انعطاف مهارت

  )75: 1392شود. (کار، پذیري مغز موجب زوال فکري می

پردازیم به تأثیر اینترنت بر ساختار ه داده شد، حال میبا توضیحاتی ک
ها و نه بسته به ذات آن –ها هاي مغز انسان. همانطور که قبال گفته شد، رسانهعصب

ها در کنند. انسانایجاد میها تغییرات قابل توجه در زندگی انسان –محتوایشان 
گیرند. طبیعتاً ها قرار مینمواجهه با اَشکال مختلف رسانه، تحت تأثیر مقتضیات آ

اش با تفاوت هست میان برخورد انسان با روزنامه و برخوردش با تلویزیون، مواجهه
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فرد دارند که هاي منحصربهفیلم و ارتباطش با رادیو. اینها هر کدام یک سري ویژگی
کشانند. دیدیم که چهاچوب ها میانسان را خواه ناخواه به انطباق با آن

ها با شرایط مختلف در ی هم مؤید این گزاره است و وفق یافتن انسانشناختعصب
عصر «این چهاچوب به خوبی قابل تحلیل و تبیین است. حال در عصر حاضر که 

  کند؟است، اینترنت با انسان چه می» اینترنت

اي در هایی که قبل از آن وجود داشتند و اکنون به گونهاینترنت  با اکثر رسانه
است. اینترنت » دوسویه بودن«اند، یک فرق اساسی دارد و آن ضم شدهاینترنت ه

امروزه ابزاري است براي ارسال پیام، تجارت و بازرگانی، جستجوي اطالعات، 
) همین موضوع 169انتشار تصاویر و موسیقی، اطالع از آخرین اخبار و... . (همان: 

ها باشد. زمانی که ما رسانه باعث شده تا سطحِ تماس ما با آن بسیار بیشتر از سایر
در  کنیم بسیار زیاد شده است و روز به روز هم بیشتر خواهد شد.صرف اینترنت می

یابد، زمانی است که ما مقابل، چیزي که با گسترش استفاده از اینترنت کاهش می
این معنی نیست که این به  ) البته173کنیم. (همان: صرف خواندن مطالب مکتوب می

این معنی است که روند؛ بلکه به ترش اینترنت، سایر انواع رسانه از بین میبا گس
کند. اینترنت ضمن انحالل قالب هاي دیگر را در خودش جذب میاینترنت، رسانه

هایی به محتویات آن تزریق، و این »هایپرلینک«ها در خود، فیزیکی این رسانه
ي محتویات ها را در محاصرهو آن کندمحتویات را به قطعات جستجوپذیر تقسیم می

دهد. تمامی این تغییرات، شکل، محتوا، هاي دیگري که جذب کرده قرار میرسانه
) تحقیقات 177دهد. (همان: ها را هم تغییر میي کاربرد، تجربه و حتی درك آنشیوه

شوند، بلکه ها نیستند که تحریک میکه در مطالعه کردن فقط چشم نشان داده
مطالعه اساسا فعالیتی «دیگر مانند المسه نیز در درك مفاهیم نقش دارند.  حواسی

ي یک حرکتیِ ماده–ي حسیچند حسی است و نوعی ارتباط حیاتی بین تجربه
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این  (Mangen, 2008) کتاب مکتوب و پردازش ذهنی محتواي متن وجود دارد. 
ي تاب به صفحهي کي خواندن مطالب از روي صفحهبدین معناست که وقتی شیوه

کند بلکه بر شود، فقط روش و جهت خواندن را عوض نمینمایش رایانه منتقل می
شویم کنیم و میزان عمقی که در آن غرق میمیزان توجهی که ما صرف آن مطلب می

اي ما را متحول نیز تأثیرگذار است. عالوه بر این، اینترنت الگوي مصرف رسانه
شود، وقتی دسترسی به اطالعات آسان می«گوید: وون میکند. همانطور که تایلر کمی

 ,Cowen) » دهیم.ما اغلب به اطالعاتی کوتاه، خوشایند و چندپاره عالقه نشان می

اي در صفحات خاکستري هایی که مقاالت چند هزار کلمهامروزه دیگر رسانه(2009
شند تا هرچه کوها براي جذب مخاطب میچندان طرفدار ندارد و ازاین رو رسانه

توانند جذابیت هاي بصري و گرافیکی ایجاد کنند و مطالبی خالصه و کوتاه ارائه می
  (Schererm, 2002) تر شود. ي محتوا براي مخاطب راحتدهند تا مشاهده

کنیم: از منظر اکنون یک بار دیگر سؤال این بخش از مقاله را مرور می
ها تحقیقی که گذارد؟ دهذهن ما می شناختی، اینترنت چه تأثیري بر مغز وعصب

شناسان، کارشناسان آموزش و طراحان وب انجام عصب -شناسان، زیست روان
شویم کند که وقتی آنالین هستیم، وارد محیطی میگیري را تأیید میاند این نتیجهداده

زده و غیر متمرکز و یادیگري سطحی پا ي سرسري، تفکر شتابکه در آن مطالعه
اي ي عمیق، آن نوع از تفکر نیست که فناوري جدید رسانهرند. مطالعهگیمی

) مسأله این نیست که ما از 230: 1392تشویقش کند یا بابتش پاداشی دهد. (کار، 
ي اصلی در این کنیم، بلکه مسألهاینترنت به صورت منظم و بیمارگونه استفاده می

کند اي را ایجاد میناختی و حسیهاي شاینترنت دقیقا همان نوع از محرك«است که 
که معلوم شده است منجر به  –تکرار شونده، حاد و شدید، تعاملی و اعتیاد آور –

شوند. به استثناي حروف تغییرات فوري و عمیق مدارها و کارکردهاي مغز ما می
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ي ذهن است که الفبا و سیستم اعداد، اینترنت قدرتمندترین فناوريِ تغییردهنده
ي (همان) اینترنت به واسطه» است.ي عموم قرار گرفتهورد استفادهتاکنون م
هاي اش و همچنین خصلت تعاملی بودنش، نسبت به رسانههاي روانشناختیجذابیت

ي اقشار است، اما جذابیت اینترنت متوجه همه تر است. گرچهدیگر بسیار جذاب
کنند. ي اینترنتی سیر میجوانان و نوجوانان به مراتب بیشتر از دیگران در فضاها

شناس سوئدي، در خصوص چرایی و چگونگی (همان) تورکل کلینگبرگ، عصب
نوع بشر خواستار اطالعات بیشتر، تأثیرات بیشتر «نویسد: اینترنت میاقبال عمومی به

خواستار شرایطی هستیم که مستلزم انجام دادن «ها ما انسان» و پیچیدگی بیشتر است.
هستند یا شرایطی که در آن بار اطالعاتی بیش از حد توانمان بر  چند کار همزمان
اینترنت در آن واحد حواس انسان چرا که  (Kingberg, 2009)» دوشمان بگذارد.

ها را بر سر او کند و رگباري از اطالعات و نشانهرا به چندین موضوع جلب می
  ریزد.می

این معنی است شود، بهبیشتر میهنگامی که استفاده از اینترنت به شکل فزاینده 
کنیم؛ هاي کوتاه میکه ما به جاي خواندن کتاب، وقت بیشتري را صرف خواند متن

و به جاي تفکر عمیق و آرام، ذهن خود را بیشتر درگیر گشت و گزار در صفحات 
کنیم. در این جاست که گري اسمال، استاد روان درمانی رنگارنگ اینترنتی می

گسترش ناگهانی فناوري دیجیتالی نه فقط روش زندگی «گوید: رنیا میدانشگاه کالیف
) وقتی که به 1392(کار، » دهد.و ارتباطات ما، بلکه مغز ما را فوراً و عمیقاً تغییر می

هاي هوشمند و موتورهاي جستجو و... استفاده ها و گوشیطور مستمر از رایانه
غز تقویت و مسیرهاي قدیمی به تدریج مسیرهاي عصبی جدید در م«میکنیم، 

او و همکارانش هنگامی  (Small&Vorgan, 2008)شوند. می» تضعیف و محو
بردن به تأثیر استفاده از اینترنت بر مغز طراحی و اجرا کردند  که آزمایشی را براي پی
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پنج ساعت حضور در اینترنت، مدارهاي مغزي کاربران آماتور را «متوجه شدند که 
اگر مغز ما در برابر یک «کند که سمال سپس این سؤال را مطرح میا». تغییر داد

ساعت آنالین بودن در روز چنین حساس است، اگر بیش از این آنالین باشیم، چه 
  (همان) »اتفاقی خواهد افتاد؟

ي دیگر در خصوص تأثیرات اینترنت بر روي مغز، بحث کارکرد یک مسأله
ونگی ارتباطشان با یکدیگر است. جان هاي کوتاه مدت و بلندمدت و چگحافظه

ي کامالً مختلف را مغز ما دو نوع حافظه«نویسد: سوئر، روان درمانگر استرالیایی می
ي کوتاه مدت. ما ي بلند مدت و حافظهاست: حافظهدر خودش جاي داده 

داریم که ي کوتاه مدت نگاه میمان را در حافظهها، احساسات و افکار آنیبرداشت
ي جهان ي چیزهایی که ما دربارهآن اغلب فقط چند ثانیه است. در مقابل، همه عمر

شوند که ي بلندمدت ما ذخیره میدر حافظه –آگاهانه یا ناآگاهانه  –ایم آموخته
توانند تا چند روز، چند سال یا حتی یک عمر در مغز ما باقی بمانند. نوع خاصی می

نام دارد و در انتقال » ي کاريحافظه« ي کوتاه مدت وجود دارد کهاز حافظه
ي اطالعاتی ما نقش گیري خزانهي بلندمدت و از این رو در شکلاطالعات به حافظه

ي خاص شکل ي کاري عمالً محتویات آگاهی ما را در هر لحظهدارد. حافظه
ي بلندمدت صرفاً شد که حافظهها تصور میتا مدت (Sweller, 1999)» دهد.می

هاي دانشمندان نشان داد که سازي اطالعات است اما کاوشن براي ذخیرهیک مخز
) این 244: 1392ي بلندمدت در حقیقت مرکز درك و فهم ماست. (کار، حافظه

حافظه نه تنها اطالعات، بلکه الگوهاي سازماندهی شده از مفاهیم و اطالعات 
گوید: همان) سوئلر میکند. (در خود ذخیره می» وارهطرح«پراکنده را تحت عنوان 

ي زمانی هایی است که در یک دورهوارهقدرت فکري ما عمدتاً ناشی از طرح«
مان ي تخصصیایم... اگر ما قادر به شناخت مفاهیم در حوزهطوالنی کسب کرده
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 ,Sweller) »هاي این مفاهیم را در اختیار داریم.وارههستیم براي این است که طرح

1999)  

مدت ي کوتاهي بلندمدت که ظرفیت بسیار زیادي دارد، حافظهبرخالف حافظه
واحد اطالعاتی را » هفت به عالوه یا منهاي دو«ظرفیت کم و محدودي دارد و فقط 

عمق هوش ما در گرو توانایی براي انتقال ) «244کند. (کار: در خود ذخیره می
مفهومی است.  هايوارهها در طرحي بلندمدت و تنیدن آناطالعات از حافظه
کند گلوگاه مهمی را ي بلندمدت وصل میي کاري را به حافظهگذرگاهی که حافظه

کند که اگر این شکل عمل میهمان) این گلوگاه به»(دهد.نیز در مغز شکل می
ي کاري دریافت جریانی آهسته، مستمر و نظام مند از اطالعات را از طرف حافظه

ي بلندمدت انتقال دهد تا در آنجا به مناسب به حافظه ها را به طورتواند آنکند، می
ي هاي پایداري تبدیل شوند. اما اگر حجم اطالعات دریافتیِ حافظهوارهطرح
مدت بیشتر از ظرفیت آن، و ترکیبی از مقوالت مختلف باشد، آنگاه ظرف کوتاه

معنی داري را  این گلوگاه قادر نخواهد بود اطالعاتکند و کاري سرریز میيحافظه
ایست از اطالعات شود، ملغمهي بلند مدت منتقل کند. آنچه که دریافت میبه حافظه

بنابراین توانایی ما براي یادگیري مختل «شوند. واره تبدیل نمیگوناگون که به طرح
ماند... آزمایش ها حاکی از این است که وقتی شود و شناخت ما، سطحی باقی میمی

رسیم، تشخیص اطالعات مرتبط و مان میيي کارنتهایی حافظهي ابه محدوده
جداکردنشان از اطالعات نامرتبط، تشخیص عالمت از صداي مزاحم، دشوارتر 

  )246(همان: » شویمهاي اطالعاتی میي بی فکر دادهشود. ما مصرف کنندهمی

ي دانیم و دیگردانش بر دو نوع است؛ یکی آنکه ما خودمان موضوعی را می
ي آن موضوع به دست آوریم. دانیم در کجا باید اطالعاتی دربارهآنکه می

(Boswell, 1889)  است اینترنت این امکان را براي ما فراهم کرده درست است که
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ي هر موضوعی دست پیدا کنیم و تا در کسري از ثانیه به انبوهی از اطالعات درباره
اما از طرفی دانش نوع اول را نابود کرده در واقع ما را نوع دوم دانش غنی کرده، 

توانایی درك عمیق یک موضوع، ساختن «است. این دانش عبارت است از: 
اي غنی و ویژه از ارتباطات در ذهنمان که به شکل گیري هوشی منحصر به مجموعه

این دلیل که هر اطالعاتی را به ) مردم به 276: 1392(کار، » شود.فرد منتهی می
توانند با یک جستجوي ساده در اینترنت بیایند، پس دیگر مطالب کمی را راحتی می
ي بلند سپارند. بر خالف تصور رایج، هر چه بیشتر از حافظهي خودشان میبه حافظه

اش بیشتر مان استفاده کنیم و آن را درگیر به یاد سپردن اطالعات کنیم، تواناییمدت
کند. (همان) این ظه را هم تضعیف میخواهد شد. بنابراین اینترنت قدرت حاف

توان جامعه و مباحث فرهنگی تعمیم دهیم، می» ي عمومیحافظه«مبحث را اگر به 
» اطالعات جهانی«فرهنگ فراتر از مجموعه چیزهایی است که گوگل «گفت: 

نامد. فرهنگ فراتر از چیزي است که بتوان آن را به کدهاي دوتایی تقلیل داد و می
ود کرد. فرهنگ براي اینکه زنده و پویا بماند باید در ذهن اعضاي هر روي وب آپل

شود، فرهنگ ي ما به منابع بیرونی متصل مینسل مرتباً نوسازي شود. وقتی حافظه
  )378(همان: » شود.پژمرده می

  پدیدارشناسی رسانه از نگاه بودریار

ان بودریار است. این ي رسانه، ژپردازان معاصر در عرصهیکی از پرنفوذترین نظریه
لوهان است. هاي مارشال مکمدرن عمیقاً متأثر از اندیشهفیلسوف فرانسويِ پست

ها الزم است هاي بودریار و براي درك آن) در مواجهه با اندیشه350: 1395(گیدنز، 
  هاي ساختارگرایی و پساساختارگرایی آشنا شویم.ابتدا با دیدگاه
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هاي ظاهري ي سخت و پنهان در پسِ پدیدهستهساختارگرایی قائل به وجود ه
شناسی سعی دارد با هاي فرهنگی و ارتباطی است که از طریق نشانهاز جمله پدیده

ي سخت به عنوان هاي ظاهري، به فهم آن هستهشناخت و تحلیل عالئم و نشانه
هدف ): «1386ي سیدمن () به گفته99: 1389زاده، پی ببرد. (مهدي» ساختژرف«
اختارگرایی، کشف ساختارهاي عمیقی است که به جهان بشري نظم و انسجام س

باور مرکزي ساختارگرایی آن است که مناسبات اجتماعی تنها از لحاظ » بخشند.می
بینی هستند. در وراي این سطحِ گیج کننده، ظاهري پیچیده، آشفته و غیر قابل پیش

ها را هر باید به عمق رفت و آنسازوکارهایی مولّد وجود دارد که براي درك ظوا
) با وجود اینکه ساختارگرایی از مارکسیسم، فرویدیسم و 1383شناخت. (اسمیت، 

شناسی کُنت و دورکیم متأثر بوده است، اما منشأ اصلی این مکتب فکري به جامعه
) 101: 1389زاده، گردد. (مهديشناسی برمیآراي فردینان دو سوسور در زبان

ها، این تصور را که زبان ي نظامی از نشانهتصویر کشیدن زبان به منزله سوسور با به«
ي واقعیت است، کنار گذاشت و در عوض به طور ساده و سرراست بازتاب دهنده

کند. این نظام، استدالل کرد که زبان در درون نظام مربوط به خودش عمل می
ي نیست. معناي یک نشانهي معناست. به عبارتی، معنا امري طبیعی و ذاتی سازنده

شناسی ها بستگی دارد. او این رهیافت را نشانهي آن با سایر نشانهزبانی به رابطه
شناسی به نقل از همان) زبان 2007(الفی، » هاستي نشانهنامید که به معنی مطالعه

یا لفظ و معنا استوار است. » مدلول«و » دال«ي ي تفکیک دو مقولهسوسور بر پایه
دال، و صورت ذهنی » درخت«) به عنوان مثال واژه یا تصویرِ 216: 1386دمن، (سی

هاي زبانی در حقیقت شود. نشانهیا مفهوم درخت به عنوان مدلول در نظر گرفته می
ي ذاتی وجود ندارد بلکه ترکیبی از دال و مدلول اند. میان دال و مدلول هیچ رابطه
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» درخت«در همین مثال اخیر، صورت واژگانی  ها دلبخواهانه است. مثالي آنرابطه
  هیچ چیز ذاتی ندارد که به خود درخت ارتباطی طبیعی داشته باشد. (همان)

سوسور، معتقدند که یک دال » داللت«ي پساساختارگرایان ضمن تأیید رابطه
ي بین دال و مدلول از تواند به دو یا چند مدلول داللت کند. در اینجا رابطهواحد می

) به عنوان 1392پذیرد. (پاینده، نیز تأثیر می» گفتمانی«روابط اجتماعی و مناسبات 
» توالت آقایان«تواند داراي دو مفهوم یا مدلول باشد: می» درِ توالت«مثال دالی مانند 

باعث شد براي یک دال، بیش از یک » جنسیت«پس در اینجا ». توالت بانوان«و 
ها کامالً غیر از منظر پساساختارگرایی، معانی و داللت مدلول داشته باشیم. همچنین

کنند و ها را توصیف میاند که دالهاي اجتماعیقطعی و شناوراند. در حقیقت عرف
شمول و ابدي نیست. پساساختارگرایی از نظر ها قطعی، جهانلذا معناي آن

نیسم مشترك مدرگرایی، با پستشناسیِ ضدماهیت باورانه و میل به نسبیمعرفت
ي هاي پساساختارگرایانه را از حوزهکند دیدگاهاست. در این میان، بودریار سعی می

  ها تسرّي دهد. (همان)ي رسانهزبان به حوزه

ها به عنوان این شرح است که او کارکرد رسانهي نظریات بودریار بهخالصه
مدرن، عصر پستکند و معتقد است در بازتاب دهندة واقعیات بیرونی را رد می

آورند. او روند تغییر ارتباط را به وجود می» حاد واقعیت«یا » فرا واقعیت«ها رسانه
کند: مرحله اول، هاي واقعی را به چهار مرحله تقسیم میاي با پدیدهتصاویر رسانه
ي دوم، تصاویر در نقش اند. مرحلهي مستقیم واقعیتاي بازتاب دهندهتصاویر رسانه

شوند. در مرحه سوم نمایانگر عدم حضور واقیت شد و در اقعیت ظاهر مینقاب و
تصاویر هیچ ارتباطی با واقعیت ندارند. (ویلیامز،  –یعنی عصر حاضر–ي آخر مرحله
 کند:) اینگونه مطرح می149: 2007) این دسته بندي را با اندکی تفاوت، الفی(1397
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  توصیف  نوع  ي وانمایی)ي(مرتبهمرحله

  ي اولهمرحل
هایی که شبیه داللت(نشانه

  چیزهاي واقعی است)

واقعیت از طریق بازنمایی 
ها و شود. مانند نقشهساخته می

  هانقاشی

  ي دوممرحله
هایی ها به نشانهبازتولید(نشانه

که شبیه چیزهاي واقعی است، 
  کنند.اشاره می

ي بازنمایی واقعیت(مرحله
هاي ي تکنولوژياول) به وسیله

شود. کانیکی بازتولید میم
  مانند عکاسی و فیلم

  ي سوممرحله

ها چیزهاي وانمایی(نشانه
کنند، واقعی را بازنمایی نمی

ي ماسک غیبت بلکه به مثابه
  کنند.)واقعیت عمل می

بین واقعیت و بازنمایی ارتباط 
وجود ندارد. در عوض، ما با 

  فراواقعیت سروکار داریم.

  

ي سوم، هیچ ارتباطی فوق آمده است، وانماییِ مرحله همانطور که در جدول
با واقعیت ندارد اما از اظهارِ این غیبت و عدم حضور، هیچ ابایی ندارد و آن را 

شده است که بودریار سازي فرا واقعیت، پیامد تصور و تخیلِ شبیه«کند. مخفی نمی
کند، بلکه واقعیت را انکار نمی هاسازينامد. شبیهها میها یا وانماییسازيآن را شبیه

کند. یا به عبارتی، مرز بین تصویر تمایز بین تصویر و دیگر مراتب تجربه را محو می
) به نظر بودریار، دیگر 279: 1389زاده، مهدي»(سازد.و واقعیت را مخدوش می

ها در واقع جزیی از دنیاي مرزي میان واقعیت و تصویر وجود ندارد و تصویر رسانه
ي بودریار، ) به عقیده350: 1395شود. (گیدنز، را واقعی است و از آن جدا نمیف

اي است از رفتار که آمیزه» واقعیتفوق«اند به نام ها واقعیت جدیدي را آفریدهرسانه
سازند؛ تصاویري که واقعیت را تصاویر میاي. دنیاي فوقهاي رسانهمردم و پیام
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واقعیت «اي بر اند و لذا هیچ تکیهوجود آمده خودشان هم از تصاویر دیگري به
این اصل ارجاعِ «گوید: ندارند. (همان) خود بودریار در یک سخنرانی می» بیرونی

ي آن شک کرد، همان راهبردي که بر طبق آن تصاویر تصاویر است که باید درباره
کنند که از میدهند و چیزي را تکثیر همیشه ظاهراً به اشیاء دنیاي واقعی ارجاع می

لحاظ منطقی و زمانی مقدم بر خودشان است. این اصل ابداً صحیح نیست... تصاویر 
گیرند که ترکیب منطقی و علت و معلولیِ امر واقعی و تا آنجا بر امر واقعی پیشی می

) معکوس شدنِ بازتولید امرِ واقعی 95: 1384(وارد، » کند.بازتولید آن را معکوس می
گرفت، است که برخالف گذشته که بازنمایی بر اساس واقعیت شکل می این معنیبه 

دهد. مثال به جاي اینکه اکنون فضاي واقعی است که خود را با بازنمایی تطبیق می
سازند. یک نقاشی را از روي یک عمارت بکشند، عمارتی را از روي یک تصویر می

  )1392(پایدار، 

این است که ما با حجم وسیعی از نتیجه گیري بودریار از بحث وانمایی 
فهمیم. اغلب تصاویري که ما ها نمیها مواجهیم که هیچ چیز از آنتصاویر و نشانه

اند. ما غرق در اند و فاقد چیزي براي فهمیدنگونهها روبرو هستیم همینامروزه با آن
هایی که نهکنند. عالئم و نشاهاییم که هیچ یک بر چیزي داللت نمیاقیانوسی از نشانه

اند. بخشند، اما فاقد معنا و مفهومشوند و لذتاند، تجربه میقابل نمایش و رؤیت
ها در اشباع فضاهاي عمومی و بودریار، قدرت رسانه) «379: 1380(وبستر، 

سازي (وانمایی)هاي مشمئزکننده را پورنوگرافی اطالعات و خصوصی با شبیه
: 2007به نقل از الفی،  1985بودریار، »(مد.ناارتباطات، یا سرخوشی ارتباطات می

آورند و حس و هاي جدید به زندگی ما هجوم می) به زعم بودریار، رسانه150
سازند. بودریار معتقد است تولید و دانیم، آشفته میادراك ما را از دانستنِ آنچه می
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ه انفجار معنا به اي، جهان را به تاالر آینه بدل کرده و بي انبوه تصاویر رسانهاشاعه
  )299: 1389زاده، درون منتهی شده است. (مهدي

ها، با پیام هاي متضاد را در ي بودریار، هنگامی که انبوهی از نشانهبه گفته
ها در کنار هم چیده هاي خبري، تفریحی، مستند، گزارش، فیلم و ... در رسانهبرنامه

ها ي صرف نشانهبه مصرف کننده ي کلی دارد و آن اینکه ما راشوند، یک نتیجهمی
هاي توان گفت درست است که ما نشانه) بنابراین می1394کند. (بودریار، تبدیل می

اي که ما دریافت ها با آن معنیکنیم، اما معنی نشانهها دریافت میزیادي را از رسانه
ي مصرف ما میرد و تنها چیزي که براایم فرق دارد. در واقع معنا در اینجا میکرده
بریم. در این زمان هایی که اتفاقاً از مصرفشان لذت میماند، نشانه است. نشانهمی

هاي ساختگی وجود ندارد. هاي واقعی و صحنهاست که دیگر فرقی میان صحنه
ها در یک جنگ خونین، با تصاویر یک فیلم تصاویر واقعی از کشته شدنِ انسان

) ما با طیف وسیعی از مسائل متنوع و 1389هیزکار، سینمایی اکشن تفاوتی ندارد. (پر
دهیم. فهرست ها نمیشویم که اهمیت چندانی به آنروبرو می» امور در واقع مهم«

ي ما گیرد که طبیعتاً همهبلندي از انواع و اقسام مسائل مختلف در مقابل ما قرار می
ها، به دغدغه ي این مسائل نداریم. بلکه هرکس با توجهتعلق خاطري به همه

از این رو، گاه «کند. ها و عالیقش، تنها نسبت به بعضی از این مسائل توجه میتجربه
ي پیام هاي متنوع و مسلسل را در شکل یک پیام بازرگانی و براي لذت بصري همه

ي جدید از دیدگاه بودریار نه تنها رسانه» بینیم و نه براي درك پیام آشکار آن.آن می
دهد بلکه او را به دنیاي ي بیشتر جهان را به او نمیاس و مشاهدهامکانات تم

کند. (همان) در خصوص کشاند و او را از جهان واقعی دورتر میفراواقعیت می
مرگ معنا این نکته هم قابل ذکر است که وقتی حجم زیادي از رمزگان قابل مصرف 

رمزهاي فراوان، متنوع آورد، آن وقت هضم در مدت زمان اندکی به انسان هجوم می
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هنوز پیام هاي سابق جذب «پذیر نیست؛ و گاه پیچیده و متعارض براي انسان امکان
ي این امر، عقب افتادن از معانی، نشده، پیام هاي جدید از راه رسیده است. نتیجه

 (همان)» ها و بسنده کردن به ظاهر رمزها خواهد بود.رهاسازي آن
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  گیرينتیجه

اي براي بشر العادهاي، و به طور خاص اینترنت، امکان فوقابزارهاي رسانه
ها غیر ممکن است؛ از این است. امروزه زیست انسانی بدون در نظر داشتن رسانه

اي عمومی بوده که نتایج فردي آن رو، تجربۀ زیستن با رسانه و در کنار رسانه، تجربه
تواند و باید جایگاه خود در جهان را در براي هر شخص متفاوت است و هر فرد می

حال به قول ) با این 15: 1398ها بازخوانی کند. (محمدي و حمیدیان، پیوند با رسانه
بخشیم اما ابتدا ما به ابزارهایمان شکل می): «1967کارشناس رسانه ( جان کالکین،

از نوع  این گفته در واقع تعبیریست» دهند.ها به ما شکل میبعد از مدتی آن
اي را به یعنی انسان به مثابه سوژه، ساختارِ رسانه». ساختار«و » سوژه«ي مواجهه

گیرد. سخن گفتن از آورد، ولی در ادامه خودش تحت تأثیر آن قرار میوجود می
سوژه، سخن گفتن از انسان است. سخن گفتن از انسانی که به واسطۀ آگاهی، به 

ند در آن جایگاه میل بورزد و کنش اجتماعی، جایگاهی دست خواهد یافت تا بتوا
سیاسی و فرهنگی داشته باشد. اعتالي آگاهی و توانایی اثرگذاري و تغییر محیط، 
مهمترین شاخص سوژه است. سوژة شناسا به واسطۀ آگاهی و اندیشه، هستی خود 
را درك خواهد کرد و خواهد توانست روند زندگی را در دست خودش داشته باشد. 

تواند به کمک فانتزي، انقالبی باشد. این نوع دآگاه او ناخودآگاهی است که میناخو
شوند. (محمدي و هاي جدید مضمحل میهاي رسانهخموسوژة انسانی در پیچ

) امر فانتزي و تخیل در خلق سوژگی انسان بسیار مهم است. 15: 1398حمیدیان، 
زند. بخش بزرگی از ابداع ع میدر واقع سوژه کسی است که دست به آفرینش و ابدا

هاي نوین، تخیل بسیار گیرد؛ ولی امروزه با وجود رسانهنیز در تخیل فرد شکل می
هاي ذهنی به معناي کاهش ضعیف شده است. (همان) تضعیف تخیل و اندیشه

اند و لذا بیشتر هاي واقعی و اجتماعی است. تخیل و مطالعه با هم همنشینکنش
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ها و سیاسی در جوامعی شکل گرفته که میزان مطالعه در آنهاي اجتماعی کنش
هاي جدید درصد بیشتر بوده است. (همان) با وجود اینکه قبل از اختراع انواع رسانه

هاي اجتماعی و سیاسی بیشتر ها و کنشافراد باسواد کمتر از زمان کنونی بود، جنبش
ها واگذار أمل و تخیل به آنها، هم تپیوست. گویی با تولد این رسانهبه وقوع می

نشینند و هاي اینترنتی میها وتغییرات اجتماعی. افراد پاي رسانهشده و هم جنبش
مانند. (همان) شرکت تایمز میرو، منتظر تحوالت اجتماعی و سیاسی بازیگران می

تحقیقی انجام داد که بر حسب نتایج آن،  1990تایمز، در سال آنجلسناشر لس
هاي دیگر، اطالعات کمتري کایی در پنجاه سال اخیر، در مقایسه با نسلجوانان آمری

دهند. بر حسب نتایج این تحقیق، از مسائل عمومی دارند و اهمیت کمتري به آن می
گیر شوند. عصر اطالعات در واقع موجب شده است عامۀ مردم نا مطلع و کناره

  )16: 1392(سورین و تانکارد، 

هاي اینترنتی چرا و چگونه ي جدید و خصوصا رسانههااین سؤال که رسانه
گذارند، از ابعاد گوناگونی قابل بحث و بررسی چنین اثرات مهمی از خود برجاي می

است. هر نوع پژوهشی دربارة ماهیت و ساختار و اثر رسانه، مستلزم نوعی 
نان ها از چگرایی و محدود کردن دامنۀ پژوهش است؛ چرا که امروزه رسانهتقلیل

تواند لُب مطلب تنوع و گستردگی در شکل و محتوا برخوردارند که هیچ پژوهشینمی
ها بیان کند. (همان) لذا نگارنده نیز در این مقاله سعی داشت با را دربارة رسانه

محدود کردن دامنۀ تحقیق به نظریات فارغ از محتوا و صرفا ناظر به ذات رسانه، و از 
شناختی(فیزیولوژیکی) و پدیدارشناختی(فلسفی) به عصب آن میان انتخاب دو دیدگاه

هاي اینترنتی بپردازد. واضح است که در همین محدوده بررسی اثرات مخرب رسانه
  نیز سخن براي گفتن بسیار بیش از متن حاضر است.
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در پایان الزم به تأکید است که در این شکی نیست که اینترنت امکانات بسیار 
است ولی یک رسانه در هرجایی که قوت بخیشده، آن دیه دادهاي به بشر هگسترده

هاي منفی یک ). قطعاً پرداختن به جنبه1377لوهان، است. (مکرا تضعیف هم کرده
پدیده اجتماعی و فرهنگی، به معناي بدبینی یا نفی کلیت آن نیست، بلکه کمکی 

  نگري نسبت به آن.است به جامع
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