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سخــــنآغازیــن

َ
ب ــا هم ــۀ دش ــواریها و ظرافتهایش ،ش ــیرینترین کار عالم «تربیت» اس ــت و
مهمترین بستر تربیت« ،خانواده» .خانواده ا گر «خانواده» باشد ،تربیت شیرین
نط ــور که م ــا نفس میکش ــیم ،در خان ــواده هم تربیت
یش ــود و طبیع ــی .هما 
م 
میشویم؛ بیآنکه به آن فکر کنیم و بدانیم چه میشود.
تمرک ــز ما ب ــر تربیت و تعلیم اس ــت ،آنهم ب ــا رویکرد اس ــامی و عقالنی و با
محوریت مهارتآموزی به خانوادهها .ازاینرو طرح «مهرسـ ــتان» را پایهریزی
ِ
کردی ــم تا در پیمودن این مس ــیر مقدس ،بتوانیم منظ ــم و هدفمند و برنامهدار
پیش برویم« .مهرسـتان» فقط مخفف «محصوالت هنریرسانهای» نیست؛
بلکه اسممکانی است برای آموختن مهرورزی در خانه و گرمابخشی به کانون
خانواده.
از بی ــن همۀ را هه ــای ممکن ،با «یار مهرب ــان» به یاری خانواد هه ــا آمدهایم؛ با
نسل بشر را معلموار پرورده و فروتنانه با ذهن
همان آشنای پرسخاوتی که صدها ِ
و ضمیرشان در هم تنیده است.

بله ،با کتاب آمدهایم و بر این باوریم که با همۀ تنوع ابزارهای دیجیتال و گرایش

جنونآمیز انس ــان امروز به آنها ،هیچچیز جای کتاب را نمیگیرد! خوش ــبختانه
این یار مهربان ،همچنان گنجینۀ سرشاری بهشمار میرود که پاسخگوی نیازهای
رنگارنگ مخاطبانش است.
خیر زمینمان ــدهای بودهایم که حضورم ــان در این عرصه را معنا
بهدنب ــال کار ِ

ـرانجام صدها نفرس ــاعت
ببخش ــد و جریان ــی پوی ــا و اثری مانا بهجای گذارد .س ـ
ِ
محور «مهرسـ ــتان» انجامید که یکی از
پایش و پویش ،به معماری طرح خانواده ِ

میوههایش ا کنون در دستان شماست.

مش ــتاقانه منتظری ــم تا ب ــا دریافت دیدگاههای ش ــما س ــروران عزیز ب ــه آدرس   
  mehr@mehrestan.irبیش از پیش مرهون مهربانیهایتان گردیم.
بر آس ــتان جانانی س ـ ِـر س ــپاس فرود میآوریم که توفیق ،رفیق طریقمان کرد

ت ــا دورۀ امانتدادهش ــده در مزرع ــۀ دنیا را ب ــه خوشـ ـهچینی از خرمن ارباب و
اصحاب فرهنگ و اندیش ــه بگذرانیم و آنگاه با لطف ــی دوچندان ،ما را وامدار
فضل بیکرانش کرد تا در طرح پربرکت «مهرسـتان» بتوانیم بابت تولید و ترویج
تک
محصوالت ــی فرهنگی و تربیتی ،م ــدال افتخار بر گ ــردن بیاویزیم .از تکبه ِ
گام مسیر را همشانۀ ما شدند،
سروران ارجمندی که ذرهپروری کردند وگامبه ِ

بهرسم ادب ،خاضعانه سپاسگزاریم.

مـݠهـرسـتان         

اینجا خانۀ شماست

درآمد
پدران و مادران عزیز،
ام ــروزه ا گ ــر بهرهمندی از فضای مج ــازی در خانواده ب هص ــورت صحیح مدیریت
نش ــود ،ای ــن فض ــا همچون س ــیالب توفن ــدهای خواهد ش ــد ک ــه همهچی ــز را در
س ــر راه خود وی ــران میکند؛ درحالیکه ا گر این س ــیالب خروش ــان به مس ــیرهای
ازپیشتعیی 
نش ــده «هدایت» و «مدیریت» شود تا زمینهای حاصلخیز را آبیاری
کند ،به شکوفایی بذرهای نهفته در زمین منجر میشود .ارتباط با فضای مجازی
در خانواده ا گر با مدیریت اخالقی و هدایت عقالنی توأم و هدفمند شود ،میتواند
به ارتقای دانش و آ گاهی تکتک اعضای خانواده کمک کند.
بای ــد دانس ــت که اس ــتفادۀ نابج ــا از این فض ــا بهاندازۀ اس ــتفادۀ نابج ــا از مواد
دارویی خطرنا ک است .همانگونه که ا گر دارو با مدیریت مصرف نشود ،بهجای
درمانگری ،آسیبزایی میکند ،حضور در فضای مجازی نیز ا گر بهدرستی مدیریت
نش ــود و انس ــان َبردۀ اطالعات موجود در این فضا ش ــود ،ب ــه جهلی خطرنا کتر
ً
یش ــود؛ زیرا ام ــروزه تعری ــف جهل ،صرفا «نداش ــتن
یس ــوادی دچ ــار م 
از جه ــل ب 
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اطالعات» نیس ــت ،بلکه «داش ــتن اطالعات غلط» یا «پردازشنکردن درس ــت
اطالعات» نیز نوعی جهل بهشمار میرود.

1

.

چیز پیش
•ســـیالب خروشان فضای مجازی ا گر هدایت و مدیریت نشود ،هر ِ
رویش را ویران خواهد ساخت
ته ــای ارتباط ــی آس ــان ،متن ــوع و جذابی ب ــرای کاربران
ازآنجا ک ــه اینترن ــت فرص 
خود فراهم میآورد ،الزم اس ــت که تمامی اعضای خان ــواده (والدین و فرزندان)
درخصوص قدرت و نفوذ این فناوری هوشیار و آ گاه باشند.
ام ــروزه با حض ــور اینترنت در فضای خان ــواده ،بهوضوح تغیی ــرات درخورتوجه
و بس ــیار تأملبرانگیزی را در س ــبک زندگی خانوادهها مش ــاهده میکنی ــم .در کنار
ته ــا و امتیازهای مثبت و مفی ـ ِـد فناوریهای ارتباطی و رس ــانههای مدرن،
قابلی 
در صورت آش ــنانبودن و همچنین مدیریت نا کارآمد ،این فناوریها ممکن است
آسیبهای انکارناپذیر و جبرانناپذیری را بهدنبال داشته باشند؛ لذا آ گاهسازی و
کس ــب دانش و اطالعات الزم در راستای استفادۀ صحیح و بهینه از فناوریهای
م ــدرن ،بهمنظور پیش ــگیری از آس ــیبها و تهدیدها و ارتقای س ــامت جس ــمی،
روحی ،روانی و حفظ امنیت ،افزایش بهرهوری و کارایی در امور فردی و اجتماعی
خانوادهها نیازی ضروری و بسیار مهم تلقی میشود.
این نوش ــتار مطال ــب مهم و کاربردی برای والدین درب ــارۀ «مدیریت مصرف در
 .1کیت ای.شرودر ،کلیدهای همراهی و مراقبت از نوجوانان در اینترنت ،ص.19
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نه ــا بتوانند در مواجهه با فض ــای مجازی و پدیدۀ
فض ــای مج ــازی» دربردارد تا آ 
اینترنت در خانواده ،ضمن بهرهمندش ــدن از فرصتها و مزایای انکارناپذیر آن ،از
آفات ،تهدیدها و خطرهای احتمالی ناش ــی از سوءاستفادۀ فرزندان از این پدیده
پیش ــگیری نمایند .پدران و م ــادران در این کتاب خواهن ــد آموخت که چگونه بر
ته ــای فرزن ــدان خود در فض ــای مجازی نظارت داش ــته باش ــند و آنها را
فعالی 
راهنمایی کنند.
در راس ــتای مدیریت صحیح این فضا توسط والدین ،ابتدا تالش خواهیم کرد
گامبهگام با فرصتها و آس ــیبهای این فضا آشنا ش ــویم و در ادامه ،راهکارهای
اس ــتفادۀ بهتر و مفیدتر از این فضا را ارائ ــه دهیم؛ بنابراین در فصل اول به مطالبی
دربارۀ فضای مجازی و جایگاه آن در زندگی امروز خواهیم پرداخت .در فصل دوم
فرصتها و تهدیدهای فضای مجازی را بررسی میکنیم و فصل سوم و پایانی را به
مدیریت فضای مجازی در خانواده ،نحوۀ تعامل با فرزندان در مواجهه با فضای
مج ــازی باتوجهبه مقطع س ــنی آنان و زمان الزم برای حض ــور در فضای مجازی و
راهنماهای ایمنی اینترنت در خانواده اختصاص میدهیم.

.

«داشتن اطالعات نادرست»
•جهل فقط نداشتن اطالعات نیست؛
ِ
نکردن درست اطالعات» هم نوعی جهل است
یا «پردازش
ِ
در پایان ،ذکر دو نکته ضروری بهنظر میرسد:
نکتۀ اول :در سرتاس ــر این کتاب از اصطالح «فضای مجازی» اس ــتفاده ش ــده
13

که همان بس ــتر اینترنت و شبکههای اجتماعی است .در حال حاضر متخصصان
علم ارتباطات و جامعهشناس ــان از واژههای جایگزین دیگری اس ــتفاده میکنند،
ازجمله «زندگی دوم»« ،فضای سایبر» و...؛ ولی بهدلیل مأنوسبودن ذهن ا کثر
مخاطبان با این واژه ،در کتاب حاضر از آن استفاده شده است؛ زیرا متخصصان بر
این عقیده هستند که امروزه بستر اینترنت ،فضا و عالمی َمجازی و دسترسناپذیر
ً
نیس ــت ،بلکه اتفاقا عین واقعیت اس ــت؛ واقعیتی که هریک از ما ساعتهایی از
وقتمان را در آن میگذرانیم یا به عبارتی بهتر ،در این فضا زندگی و تنفس میکنیم.
نکت ــۀ دوم :ا گرچ ــه مطال ــب ای ــن کت ــاب ب ــرای ا کث ــر مخاطب ــان مفید اس ــت،
یش ــود ،بیش ــتر برای آن دس ــته از پدر و
راهکارهایی که در آن به والدین توصیه م 
مادرانی است که فرزندان زیر  14سال دارند؛ زیرا ما بر این اعتقاد هستیم که ا گر تا
تربیتی بهرهمندی صحیح از این فضا را در وجود فرزندانمان
زیر  14سال ریشههای ِ
نهادینه کنیم ،در س ــنین باالتر نیز آنها توانمندی مواجهۀ هوشمندانه با این فضا

را خواهن ــد داش ــت .بهاینترتیب ا گر طوفانی وزیدن گرفت ،ممکن اس ــت گاهی
شاخهها را درهم بشکند؛ اما ریشهها محکم و استوار خواهند ماند.
امید اس ــت ای ــن مجموعه با ارائ ــۀ راهکاره ــای الزم در ح ــوزۀ مدیریت فضای
مجازی در خانواده ،گامی مؤثر در این مسیر بردارد.
تکیه بر خداست و توفیق از اوست.
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فصـــل اول :فضای مجـــازی و جایــــݡگاه آن
در زندݡگی امروز
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دریچهای به مباحث این فصل
 .1استفاده از اینترنت چه تغییراتی در سبک زندگی و هویت ایرانی ما
ایجاد کرده است؟
 .2رس ــانههای جدید در مقایسه با رسانههای سنتی چه ویژگیهای
منحصربهفردیدارند؟
 .3دالیل گرایش نوجوانان و جوانان به فضای مجازی چیست؟
 .4تأثیرات حضور در فضای مجازی بر زنان ایرانی چه بوده است؟
 .5مناس ــبات و س ــبک زندگ ــی خانواد هه ــای ایران ــی متأث ــر از فضای
مجازی چه تغییراتی یافته است؟
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مقدمه
لش ــدن ب ــه ش ــبکۀ اینترن ــت و ب ــا اس ــتفاده از کامپیوتر یا
ام ــروزه هم ــۀ ما با متص 
تلفن همراه به زندگی خود سروس ــامان میدهیم .رش ــد و گس ــترش رسانههای
دیجیتال ــی و الکترونیک ــی و افزای ــش کاربرد آنه ــا در تمام ابع ــاد زندگی روزمره،
از فعالیته ــای بانک ــی ،مث ــل پرداخ ــت قبضه ــای آب ،ب ــرق ،گاز ،تلف ــن،
خریدوفروش اینترنتی و آموزش از راه دور گرفته تا آشپزی و کارهای جزئی درون
خانه و دریافت اطالعات دربارۀ چاقی ،الغری ،اطالعات پزشکی و ،...فرایند
دیجیتالیش ــدن را گس ــترش داده اس ــت و در ح ــال تغیی ــردادن س ــبک زندگی
ماس ــت .برای مثال در آموزش ،دانشآموزان و دانش ــجویان متقاضی استفادۀ
هرچه بیش ــتر از تکنولوژیهای آموزش ــی دیجیتالی هس ــتند و کالسهای بدون
تصوی ــر و صدا و ب ــدون کاربرد پاورپوینت (فایلهای نوش ــتاری به همراه تصویر
یا صوت) برای آنها ماللآور یا بهتر است بگوییم تحملناپذیر شده است .در
آش ــپزخانهها نیز سالهاس ــت که ما کروویو و ماشین لباسشویی و دیگر وسایل
به برنامهها و دستورهای ازپیشتعیینشدۀ دیجیتالی برای انجام فعالیتهای
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خود مجهز شدهاند و دیگر نیازی به تنظیم دستی آنها نیست .دربارۀ بانکها و
سازمانهای دیگر نیز داستان به همین منوال است.
نه ــای همراه بی ــش از هر اب ــزار دیگر ،فن ــاوری دیجیتال را ب ــه زندگی
ش ــاید تلف 
روزمرۀ ما وارد کرده اس ــت .کافی است یک روز تلفن همراه ما قطع یا به هر دلیلی
یش ــویم و چ ــون مادری که
از دس ــترس ما خارج ش ــود ،دچار احس ــاس غریبی م 
ُ
ُ
فرزندش را گم کرده یا فردی که در جزیرهای گم ش ــده اس ــت ،احساس تنهایی و
غربت میکنیم .این احساسی است که درنتیجۀ خروج از مدار دنیای دیجیتال به
ما دست میدهد.

1

سبک زندگی مجازی
در گذش ــته ،س ــنتها و آدابورس ــوم نقش مهم و تعیینکنندهای در زندگی افراد
داش ــتند .افراد مجبور بودند فقط از آدابورس ــوم اجداد خود پیروی کنند و کمتر
میتوانستند تغییری در این رسوم ایجاد کنند .در خیلی از عرصهها ،آدابورسوم
تعیی ــن میکردند که افراد چگونه زندگی کنند و خ ــود فرد چندان قدرت انتخابی
نداش ــت؛ اما امروزه افراد نس ــبت به گذشته قدرت انتخاب بیشتری درخصوص
شیوۀ زندگی خود دارند.
به نظر ش ــما چه عواملی س ــبب م 
یش ــود افراد قدرت انتخاب بیشتری نسبت
ً
به گذش ــته داشته باش ــند؟ قطعا یکی از عوامل رسانهها هستند .رسانهها گسترۀ
 .1نعمتاهلل فاضلی« ،دیجیتالیشدن به سبک ایرانی و ایرانیشدن به سبک دیجیتال» ،فصلنامۀ رسانه ،س،17
ش ،3ش پیاپی  ،67ص .64
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وس ــیعی از س ــبکهای زندگی را به ما عرضه میکنند ،مانند انواع غذاهای دنیا و
نه ــا ،الگوهایی برای چیدم ــان منزل ،انواع و اقس ــام نامها برای
آم ــوزش پخت آ 
نامگذاری فرزندان ،شیوههای فرزندپروری ،نحوۀ خرید و مصرفکردن کاالها و. ...

.

•هرچه پیش آید را خوشامد نگوییم
و هر داده ،اطالعات و پیامی را به درون ذهنمان راه ندهیم

یادگرفت ــن نوعی آش ــپزی یا ورزش فقط آموزش نیس ــت؛ همین یادگیری بر س ــبک
زندگی شما اثر میگذارد .شاید شما عالقهمند به آشپزی باشید و با جستوجو در
ش ــبکههای اجتماعی با یک غذای ایتالیایی ،چینی و ...آشنا شوید .پس از طبخ
ً
این غذا و احتماال رضایت از آن ،عالقهمند خواهید ش ــد غذایی دیگر آن کش ــور
را نیز بیاموزید .ش ــاید در جستوجوی یک غذای دیگر ،یک قطعه موسیقی این
ً
کش ــور توجه ش ــما را جلب کند .احتماال عالقهمند میشوید بدانید خود مردم آن
کشور کدام غذاهای محلی خود را دوست دارند.
غذاها ،موس ــیقی و لباس ریش ــه در آداب و س ــنن هر کش ــوری دارند .درواقع،
ش ــما با یادگیری ی ــک مهارت آش ــپزی ناخودآ گاه با آداب و س ــنن و ش ــیوۀ زندگی
یک کش ــور دیگر آشنا میشوید و انتخاب و مصرف هرکدام از آنها در زندگی شما
یش ــود س ــبک زندگی ش ــما تغییر کند و ش ــکل تازهای به خود بگیرد .این
باعث م 
تغییر خودبهخود مثبت یا منفی نیس ــت ،بلکه بس ــتگی به نوع نگرش و اس ــتفادۀ
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ش ــما دارد 1.بهاینترتیب در فضای مجازی ما با سبکهای زندگی گونا گونی آشنا
میشویم که برخی را میپسندیم و بهکار میگیریم و برخی را طرد میکنیم.
فضای مجازی افزون بر اینکه بس ــتر آموزش س ــبکهای مختلف زندگی است،
خود نیز سبک زندگی جدیدی را ایجاد کرده که تا پیشازاین سابقه نداشته است.
برای مثال ،تابهحال چند بار بهخاطر حضور در شبکهای اجتماعی تا دیروقت بیدار
ً
بودهاید و احتماال فردا صبح خوابآلود در محل کار یا تحصیلتان حاضر شدهاید؟
گاهی این شبکهها ،ساعات برنامههای زندگی ما را تعیین میکنند .خیلی وقتها،
س ــاعت ش ــامخوردنمان را با برنامۀ تلویزیونی خاصی تنظیم میکنیم که در حین
تماش ــای آن ،ش ــام را ص ــرف کنیم .در فضای مج ــازی نیز همین اتف ــاق میافتد.
بس ــیاری از کارهایم ــان را باتوج هب ــه ب ــودن یا نبودن در ش ــبکهها تنظی ــم میکنیم
ی ــا اصطالحاتی از این ش ــبکهها بـ ـهکار میبریم که وقت ــی پدرب ــزرگ و مادربزرگمان
میشنوند ،فکر میکنند با زبان بیگانهای با آنها صحبت میکنیم.

2

تغییر در هویت ایرانی
مفهوم «هویت ایرانی» در مقایس ــه با گذش ــته تفاوتهایی پیدا کرده و متناسب
با اوضاع جدید ،اش ــکال تازهای از آن ظهور و بروز یافته اس ــت .در حال حاضر ،ما
مختلف تغذیه،
هر روز در معرض آ گاهیها و ش ــناختهای تازهای در زمینههای
ِ
بهداش ــت ،درمان ،مس ــکن ،پرورش فرزند ،اشتغال ،پوش ــش و لباس ،آموزش و
 .1نعمتاهلل فاضلی ،تجربۀ تجدد :رویکردی انسانشناختی به امروزیشدن فرهنگ ایرانی ،ص.83
 .2اسماعیل رمضانی ،مژگان فراهانی و عاطفه نوریراد ،شبکۀ اجتماعی (سواد رسانهای  ،)5صص .23-22
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ً
پرورش و دیگر موضوعات زندگی هس ــتیم .این فرایند تدریجا باعث تغییر س ــبک
یش ــود .نهتنها س ــبک زندگی به
زندگی و درنتیجه تغییر عادتها و روحیات ما م 
سبک دیجیتال در حال تغییر است ،بلکه الیههای عمیقتری از فرهنگ و هویت
ایرانی در معرض دیجیتالیشدن است.
ً
در گذشته ،ایرانیان مانند دیگر ملتها عمدتا بهصورت رودررو با یکدیگر ارتباط
داشتند و ازطریق فرایندهای ارتباط مستقیم و چهرهبهچهره نیازهای خود را تأمین
میکردن ــد و زندگی خود را س ــامان میدادند .فعالیتهای اقتصادی ،سیاس ــی،
ً
اجتماعی و فرهنگی عمدتا با تکیه بر روابط چهرهبهچهره و با دو یا عدهای از افراد
ش ــکل میگرفت .برای مثال ،روابط بین دختران و پسران ،سرگرمیهای فرزندان،
ارائه و ارس ــال پیام و انتقال دانش ،مبادلۀ احساس ــات ،خریدوفروش ،مسابقه و
رقاب ــت و تمام اش ــکال دیگ ـ ِـر روابط اجتماعی مس ــتلزم گون هه ــای مختلف روابط

چهرهبهچه ــره بود؛ اما با ورود رس ــانهها و تکنولوژی کامپیوتری و دیجیتال ،الگوی
سنتی چهرهبهچهره به روابط رسانهای و اینترنتی تغییر کرد.
روابط ِ

این تغییر در الگوی روابط بر نوع و چگونگی هویت و فرهنگ تمام جوامع ازجمله

جامعۀ ایران تأثیر گذاش ــته اس ــت .در الگوی س ــنتی و روابط چهرهبهچهره ،حجم
ارتباط بس ــیار محدودتر و از نظر ّکمی ک 
مش ــمارتر بود؛ زیرا هرکس فقط در محدودۀ
خویشاوندان ،آشنایان و افرادی که اطراف او بودند ،امکان مراوده داشت؛ اما بر
اس ــاس الگوی جدیدی که با حضور افراد در فضای مجازی بهوجود آمده است،
روابط اجتماعی با واس ــطۀ ابزارهای رس ــانهای و دیجیتالی توسعه یافته است .در

21

دلم جای دیݡگرست

ای ــن اوضاع ،فرد نهتنها با نزدیکان و آش ــنایان خود ،بلکه با هر کس دیگری در هر
لک ــردن پیام و گپوگف ــت دارد و درنتیجه ،حجم
گوش ــه از جه ــان ،امکان ردوبد 
ارتباط افراد بهشدت گسترش یافته است.
مجموعۀ این عوامل باعث میشود شهروند ایرانی اینبار نه ازطریق روابط گرم
چهرهبهچهره ،بلکه ازطریق روابط باواسطۀ صنایع رسانهای فنی مانند اینترنت به
شکلدادن و بازتعریف خود بپردازد.

1

رسانههای جدید و مشارکت مخاطبان
در گذشته افراد اندک و محدودی در رادیو و تلویزیون با عنوان نویسنده ،کارگردان،
تهیهکنن ــده ،بازیگر ،مج ــری ،تصویربردار ،صداب ــردار و ...به تولید فیلم ،س ــریال،
انیمیشن ،برنامۀ خبری ،مستند و برنامههای سرگرمی و تفریحی میپرداختند یا در
مطبوعات بهعنوان فرستندگان پیام به تولید خبر ،مقاله ،گزارش ،مصاحبه ،عکس
و ...اش ــتغال داش ــتند .این عدۀ محدود پیامهای خ ــود را برای جمعیت کثیری
از دریافتکنن ــدگان و مصرفکنن ــدگان خود (مخاطبان یا گیرندگان پیام) ارس ــال
میکردند؛ اما امروزه در بستر فضای مجازی ،تولیدکنندگان و فرستندگان بسیاری با
مصرفکنندگان و گیرندگان بسیاری ارتباط دارند .برای مثال در حال حاضر ،زمانی
که در نقطهای از شهر حادثهای اتفاق بیفتد ،شما و بسیاری از حاضران در صحنه
میتوانید بیدرنگ فیلمی از این حادثه تهیه کنید و به همراه اطالعات آن ،برای
 .1نعمتاهلل فاضلی« ،دیجیتالیشدن به سبک ایرانی و ایرانیشدن به سبک دیجیتال» ،فصلنامۀ رسانه ،س ،17
ش ،3ش پیاپی 67ص .42
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عدۀ کثیری از دوس ــتان و آش ــنایان خود بفرستید یا حتی با قراردادن آن در فضای
مجازی ،افرادی را در آن سوی کره زمین از این حادثه باخبر کنید.

.

•رســـانههای جدید مخاطبان منفعل و تســـلیمپذیر را بـــه مخاطبانی فعال،
پرسشگر و منتقد تبدیل کردهاند
ً
مخاطب ــان ام ــروزی دائما با اضاف هش ــدن رس ــانههای جدید به گس ــترۀ امکانات
موجود ،سعی میکنند از آنها بهرهمند شوند .در عصر حاضر ،خود مردم براساس
مناف ــع ،عالیق یا هویت مش ــترک میتوانند مخاطبان جدید و متفاوت بس ــازند.
صنایع و منابع رس ــانهای ب هص ــورت یکجانبه «مخاطبان» را فق ــط در قالب بازار
مصرفکننده یا عامۀ مردم تعریف نمیکنند .تمایز بین فرستنده و گیرنده بهراحتی
گذش ــته نیست .امروز گیرندۀ پیام نیز میتواند فرستندۀ پیام باشد؛ خود شما هم
میتوانید یک رس ــانه باشید و به تولید و ارس ــال پیام بپردازید .دیگر نیازی نیست
مخاط ــب در نق ــش ش ــنونده ،مصرفکننده ،گیرن ــده یا هدف منفع ــل ،کرخت و
تسلی 
م پیامها باشد .ا گر مخاطب امروزی ،هدفمند و آ گاهانه با پیامها و تولیدات
رس ــانهای مواجه ش ــود ،میتواند هریک از این نقشها را فعاالنهتر برعهده بگیرد
و جسـ ـتوجوگر ،پرسشگر ،مشورتخواه ،منتقد ،پاس ــخگو و فعال باشد .بدون
یت ــوان انقالبی عظیم در نقش
تردی ــد چنین تغییری ،آنهم پ ــس از یک قرن را م 
مخاطباننامید.

1

 .1محمد سلطانیفر ،روابط عمومی در فضای مجازی ،ص .18
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ارتباط نویسنده و مخاطب در رسانههای الکترونیکی ،دیگر ارتباطی یکطرفه،
سرد و از باال به پایین نیست؛ بلکه ارتباطی دوطرفه ،صمیمی و تعاملی است .به
عبارت بهتر ،مش ــارکت مخاطبان در تولید ،توزیع و انتش ــار پیام جایگاه آنها را در
چرخۀ ارتباط ارتقاء بخش ــیده اس ــت .رس ــانههای مجازی رابطۀ تولیدکنندۀ پیام
مس ــلط و مصرفکنندۀ منفعل را ب ــه رابطۀ آزاد ،فعال و متقابل بدل کرده اس ــت.
مخاط ــب در اینگون ــه رس ــانهها میتواند ب هس ــرعت و س ــهولت پ ــس از خواندن
مطال ــب ،آنچه در نظ ــر دارد ازطریق پی ــام الکترونیکی به نویس ــندگان پیام منتقل
کند .او حتی بهراحتی میتواند در رس ــانههای جدید و مشارکتی ،در زمرۀ اعضای
تحریریه و تولیدکنندگان پیام باش ــد؛ چون م ــرز میان مخاطب و تولیدکنندۀ محتوا
بسیار کمرنگ و اغلب تشخیصناپذیر شده است.
مدل س ــنتی پیام اینگونه بود که فقط یک منبع برای حقیقت وجود داش ــت و
اف ــراد مح ــدودی آن را تولید و توزیع میکردند؛ ام ــا در مدل جدید ،منابع متعدد و
متنوعی برای آ گاهی از حقایق وجود دارد و ما خودمان با جستوجو و رصدکردن،
دس ــت به گزین ــش و انتخاب میزنیم .همانگونه که ش ــما هم ب ــرای پیبردن به
درستی یا نادرستی خبری ،بهتر است آن را از منابع مختلف و معتبر پیگیری کنید و
در پایان ،خودتان با قضاوت شخصی درخصوص قبول یا رد آن تصمیم بگیرید.

1

ّ
پیام مسلط
•رسانههای مجازی رابطۀ تولیدکنندۀ ِ
و مصرفکنندۀ منفعل را به رابطهای آزاد ،فعال و متقابل تبدیل کرده است

.

 .1طاهره ساعدی.http://hamshahrionline.ir/details/192868/Communication/internetMediaxhi ،
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مخاطبانی با تابعیت فراملی
ش ــیوههای جدید اطالعرس ــانی در دنیای جدید باعث افزایش سطح اطالعات
و آ گاهی مردم ش ــده اس ــت و بهدنبال آن ،انسانها بهواسطۀ اوضاع جدید تغییر
کردهان ــد .اطالعاتی که در عصر دوم رس ــانهها (ظهور بس ــترهای الکترونیکی مثل
ً
یش ــوند ،غالبا مخاطب ــان فرامل ــی و بینالمللی دارند.
اینترن ــت) تولید و عرضه م 
انسانهای بیشماری با «دیگران» و «غریبهها» ارتباط دارند و اطالعات ردوبدل
میکنن ــد؛ به همی ــن دلیل ،این ش ــیوۀ اطالعرس ــانی ،فرهنگ خاص ــی (جهانی و
غرب ــی) را ترویج میکند و مخاطبان (مصرفکنندگان) ب هم ــرور بیشازآنکه خود را
متعلق به قوم ،فرهنگ و کش ــور خاصی بدانند ،خود را انس ــانی با تابعیت جهانی
و بینالمللی خواهند نامید .مخاطبان رس ــانههای جدید با وجود فاصلۀ فیزیکی
بسیار ،میتوانند به یکدیگر بسیار نزدیک شوند.
ارتباطات جدیدی که متأثر از فضای مجازی شکل میگیرند ،دنیاهای کوچکی
را بهوجود میآورند که در آنها ،افراد جدا از دیگران هستند و هیچکس نمیتواند
ب ــدون موافقت صریح آن افراد ،از آنان اطالعات و دانش ــی بهدس ــت بیاورد .در
ای ــن رواب ــط ،ف ــرد در گمنامی خود س ــیر میکن ــد و در قالب ی ــک «ذره» در نقابی
پنهان ،تفکر ،اندیشه ،ارزشها ،اعتقادات و باورهای خود را از «دیگری» مخفی
نگه میدارد.
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