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 توضیح مترجم

 

 
ترین از برجسته ،(، نویسندۀ کتاب حاضرGiovanni Sartoriجووانی سارتوری )

محققان علوم سیاسی عصر ماست. تاکنون بیش از ده دکترای افتخاری به وی 
( شد، Principe de Asturiasبرندۀ جایزۀ معتبر ) 2005اهداء شده است و در سال 

در  1946آید. او که در سال ثابۀ جایزۀ نوبل در علوم اجتماعی بحساب میکه به م
التحصیل شد، اکنون استاد رشتۀ علوم سیاسی از دانشگاه فلورانس ایتالیا فارغ

 هایدانشگاه در در علوم انسانی، (Albert Schweitzerکرسی آلبرت شوایتزر )
علوم سیاسی دانشگاه  نیویورک، و استاد صاحب کرسی در دانشکدۀ و کولومبیا

و آکادمی ملی  عضو آکادمی هنرها و علوم آمریکا همچنینو افلورانس است، 
در ایتالیا  1603ای در سال . آکادمی ملی لینچهاست ( در ایتالیاLinceiای )لینچه

تأسیس شده و از قدیمیترین آکادمیهای علوم در اروپاست. امروز نیز مرکز آن در 
ارتباط بین محققین و  ای ایجاد برخورد وکادمی لینچهرم قرار دارد. هدف آ

 دانشمندان جهان در جهت پیشرفت علوم است.
مقاله  Corriere della Sera) ) کوریر دال سراسارتوری در روزنامۀ ایتالیایی 

نویسد، و به عنوان یکی از معتبرترین صاحبنظران در مورد سیاست ایتالیا و می
از سی و پنج عنوان، به  ترشود. کتابهای او؛ بیشمیالملل شناخته سیاست بین

از هگل با عنوان  1954بیش از سی زبان ترجمه شده است. اولین کتاب وی در 
 شد.منتشر  تا مارکس

در سری انتشاریافته ( Homo Videns) گرانسان نظارهترجمۀ حاضر از کتاب 
در واقع از روی و  ،2010، سال(Terza La« )الترزا»کتابهای اقتصادی انتشارات 

اولین چاپ این کتاب در . ستا دوازدهمین چاپ کتاب، به فارسی ترجمه شده
توان به برای شناخت بیشتر سارتوری و آثارش می .صورت گرفته است 1997سال 

 .وی مراجعه کرد سایت رسمی

 1393 ،فلورانسـ  مهدی اسالمی
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 تازه چاپ بر سخنی
 

 
 باقی تغییر بدون( دوم چاپ) 1998 الس (، متن1999سال) چاپ این در

 دادم ترجیح بنابرین. بماند بود، باقی که همچنان است بهتر اصلی کتاب. ماندمی
 همان در کتاب این. بگنجانم پیوست چند در را خود بحث تعمیق و گسترش

 سفر به ناچار مرا اسپانیولی زبان به آن ترجمۀ. گرفت قرار توجه مورد بسیار هنگام
 رفتم؛ برای التین آمریکای به ماه یک حدود مادرید از پس و کرد یدمادر به

 داده ترتیب کتاب همین مورد در که سخنرانیهایی و مناظره چندین در شرکت
 اما، برای. داشت همراه به ای تازه هایهاید و ها انگیزه خود، برایم این که. بود شده
 ساخته است متنی گرهنظار انسان که بگویم باشد، باید روشن چیز همه که این

 مطرح نو هایایده اینرو از ، و«قوی» فرضیۀ یک بر امروزی، مبتنی گفتار شده، به
 این به. کندمی نیز بلکه، شاید، تقویت. کندنمی نفی آنرا اصل پیوستها در شده
هستیم،  ژنتیکی جهش یک شرف در ما فرضیه؛ که این که هستم متقاعد دلیل

 .است درست
 .س. ج

 1999  فلورانس، آوریل
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 دوم چاپ بر سخنی
 
 

در ویرایش دوم کتاب بیش از پیش نقطۀ مرکزی بحث خود را گسترش 
)فقیرتر و ضعیفتر( در دستگاه  ایدادم: این که تلویزیون اساساً تغییری ریشه

کند. منتقدین این فرضیۀ ( ایجاد میhomo sapiens)شناخت انسان خردورز 
و "قبالً دیده شده"، "یستاصیل ن"به نوعی غیرمستقیم آنرا نفی کردند:  بنیادی،

هایشان برایم مفید واقعاً؟ کجا؟ پیدا کردن آن نویسندگان و استناد به نوشته و و ...
کند. در انتظار نتیجۀ این پرسشها، این سؤال خواهد بود، و این نظریه را تقویت می

اه است؟ اصیل است یا نه؟ و آیا این درست ماند که آیا نظریۀ من اشتبباقی می
گرفته با ویدئو، موجودی بدون ظرفیت درک انتزاعی، درک  است که انسان شکل
 مفهومی، خواهد شد؟

ام. ولی اینها انتقادات صوری است و گرائی نیز شدهطبعاً، متهم به فاجعه
تعارف آنرا بیان رود، بایستی بی تأثیری بر من ندارد. اگر مسائل و امور بد پیش می

کرد. البته شاید من کمی آنرا پررنگ کرده باشم. ولی اگر چنین است، برای 
خواهم پیشگوئی من، خود نابودگر باشد، به اندازۀ کافی سیاه باشد اینست که می

که بترساند، و به یافتن راه حل هدایت کند. و این واقعیت که چاپ اول این کتاب 
د، باعث امیدواری است. شاید به این معنی است کوچک چنین به سرعت نایاب ش

 که زنگ خطر زده شده، که اهمیت مسئله احساس شده است.
 ج. س.

 1998 نیویورک، ژانویه
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 پیشگفتار
 

 ؟دهیدنمی خدا به راجع کتاب مردم به چرا ـ
 ؛دهیمنمی آنها به را اتللو که دلیل همان به ـ
 پیش، سال صد خدای به راجع هستند، کهنه 
 .امروز خدای دربارۀ نه 
 .ندکنمی تغییر که خدا اما ـ
 .چرا انسانها، ولی، ـ

 1932، نو قشنگ دنیای ،هاکسلی آلدوس
 

 با فرایندی. هستیم سریع و یافته تکامل ایهچندرسان انقالبهای بطن در
اما،  مجازی(، که شخصی، فضای یها، رایانه"تارنما" اینترنت) متعدد هایخهشا

 دور از نظاره و دیدن: کنندمی مشترک، بیان مخرج یک در را خود اصلی مشخصۀ
(tele-vedereو ،) تصویری ـ زیست بدینسان (video-vivere  )[متن این تمام در 

شود، می دیده برآن تصاویر که است آمده الکترونیکی صفحۀ کلی معنای به ویدئو
 روی بر بحث کتاب این در اما.[. م. آن نظایر ون، ویدئو،کامپیوتر، وتلویزی از اعم

 در ویدئو که اینست بنیادی نظریۀ و بحث اصلی هستۀ شده، و متمرکز تلویزیون
 انسان نوشتاری، به فرهنگ (؛ محصولsapiens l'homo) خردورز انسان تبدیل حال

 نقش از و شودـمی فتعری قربانی کلمۀ با که ـ است( homo videns) گرنظاره
 بر چه حال این در ولی. شودمی داده نشان چیزها همۀ. شودمی دور خود اصلی

 بیشترند(؟ به هم بسیار که) است دادن نشان غیرقابل که آیدمی چیزهایی آن سر
 را جمعی ارتباط وسائل کسی چه که آنیم دلمشغول ما که حالی در ترتیب این

 اختیار از که خود، است بر و خود ابزار، در خود که نیستیم کند، متوجهمی کنترل
 .است گریخته ما

 و ناقص دهد، یا، اطالعاتمی رواج را خشونت تلویزیون که شودمی شکایت 
 هابرماس که چنان) واپسگراست فرهنگی نظر که، از این یا دهد، ومی نادرست

sJürgen Habermaولی. تاس واقعیت این .(نوشت عمومی افکار نقد و تاریخ ، در 
 حال در( tele-vedere) دور از نظاره این که است مسئله این فهم مهمتر قعیتوا
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 امروز به تا که است بنیادی و اصلی این، نکتۀ. است انسان ماهیت کردن دگرگون
 کافی باندازۀ که حالی در. است شده توجهی بی آن به عمیق و جدی نحوی به هم

 نحیف هایشانه بر اکنون هم کنیم، ازمی زندگی آن در که جهانی که است روشن
 نوع از کامالً جدید ایگونه: کندمی تکیه video-bambino) ) "کودک ـ ویدئو" 

 آن از پیش ـ تلویزیون دستگاه مقابل ـ دور از دیدن نظام با یافته انسانی، پرورش
 . باشد فراگرفته را نوشتن و خواندن که

 تصویر، یعنی نقش تقدم نگرانی، به با من کتاب این اول بخش در ینبنابر
 برد، خواهممی فهمیدن بدون دیدن به ره قابلِ فهمیدن،که بر قابلِ دیدن چیرگی
 بعبارت سیاست، و ویدئوـ سپس که است بنیادی فرضیۀ همین پایۀ بر و. پرداخت

 مسیر این در اما. داد خواهم قرار بررسی مورد را تلویزیون سیاسی قدرت دیگر
 کودک، و ـ ویدئو رشد ماند، بر خواهد متمرکز کودک تربیتی پرورش بر من توجه

 یا دانسته مقدار چه که این عمومی، و افکار آموزش فرآیندهای بر اینرو از
 شکاکترین. نگذرد یا بگذرد تواندمی جمعی هایرسانه کانالهای طریق دانستنی، از

شناس فیلسوف و جامعه] (Baudrillard Jean) الردبائودریجان  اینمورد در شخص
 تبدیل انرژی به را( توده) رمجِِ آنکه اطالعات، بجای": نوشت که است فرانسوی[
 وسائل با قیاس در ـ تلویزیون قطع بطور. "کندمی تولید بیشتری کند، جرم

 فهمیدن و دهد، دانستنمی انتقال آنچه از بیشتر ـ(رادیو تا) خود از پیش ارتباطی
کنم، می حمله گرنظاره انسان به اگر من: بگویم روشن بگذارید. کندمی تخریب را

 بخوبی. کنم کُند متوقف، یا را ایچندرسانه دوران خواهمنمی. ندارم توهمی هیچ
تلویزیون،  بر مرفه، عالوه کشورهای ساکنان اکثریت نزدیک آیندۀ در که دانممی
 تحول این. داشت خواهند خانه در نیز اینترنت با مرتبط کوچک کامپیوتر یک

 آدمی سقوط باعث که آنجا تا است؛ اما، مفید نهایت، مفید رد اجتناب، و غیرقابل
. باشد وقت کشتن فقط که زیستی در نشود، سقوط غیرمفید زندگی ورطۀ به

 را والدین بتوانم امیدوارم ولی. کنم متوقف را اجتناب غیرقابل ندارم بنابرین، انتظار
 بیشتر که سانمبتر آمد، آنقدر خواهد آنها کودک ویدئوـ سر بر آنچه مورد در

 و نادرست تربیت و تعلیم نظام از مدرسه امیدوارم. کنند مسئولیت احساس
 دارم ایمدرسه به امید بنابرین شود، و کرده، خالص سقوط آن در که ایپوسیده

 به امید نیز. برخیزد آن علیه مبارزه اندیشگی، به ـ پسا  به کمک بجای که
 مبارزۀ هم گذشته، اگر آن از و. دارم بهتر تلویزیون یک نهایت در بهتر، و نشریات

 گولیلمو چنانکه. ندارد اهمیتی آغاز، باشد، برایم خورده، در شکست ایمن، مبارزه
است،  الزم اتمام به امید شروع، نه برای": گفتمی( Guglielmo d'Orange) اورنج

 .[م. عنیم به ترجمه] ".کوشش اولین در اتمام به نیاز نه
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 خردورز انسان ـ1
 
 

 کتاب درگرای سوئدی[ طبیعتپزشک ]( Linneo Carlos ) لینئوکارلوس 
 خردورز فیزیولوژیک، انسان دید از: نویسدمی 1758سال در ،طبیعت بندیطبقه
 از ایگونه انسان نژاد که) پستانداران میان در را آن که ندارد خاصی ویژگی هیچ

 نمادین ظرفیت سازدمی گانهی را خردورز انسان آنچه. سازد بفرد منحصر( آنست
 تعریف در[ آلمانی فیلسوف( ]Ernest Cassirer) کاسیرر اِرِنست. اوست( سمبولیک)

 :گویدمی "سمبولیک حیوان" بعنوان انسان
 نمادین او جهان کند، بلکهنمی زندگی صرفاً فیزیکی جهان یک در انسان 

 بافت این لفمخت هایهرشت]...[  مذهب و زبان، اسطوره، هنر. هست نیز
 را بافت تجربه، این در و تفکر در انسان پیشرفت هر]...[  هستند نمادین
 به را خود ارزش منطقی حیوان بعنوان انسان تعریف]...[  کندمی تقویت

 تعریف این که فهمید توانمی راحتی به ولی]...[  نداده دست از هیچوجه
 زبان فهومی، یکم زبان پهلوی به پهلو زیرا. است کلیت یک از بخشی

 شاعرانه تخیل زبان علمی و منطقی زبان کنار در. دارد وجود احساسی
 و احساسات بیانگر نظرات، بلکه یا افکار بیانگر نه زبان ابتدا در. دارد وجود

  (47-49. ؛ صص1948 ) است بوده عواطف
 اَشکال همۀ( animal symbolicum) سمبولیک حیوان بنابرین، اصطالح 
 طریق از بشر ابنای نمادین ظرفیت و. شودمی شامل را انسان نگیفره زندگی
 برای "دار معنی" عالئم و اصوات ترکیب مدد ارتباط، به برقراری توانائی زبان؛ با
 گوئیم، ومی سخن "زبانها" از ما امروزه. شودمی داده مفهوم، توضیح یک انتقال

 مثال، زبان عنوان به: نیست مهکل و واژه آنها اصلی عنصر که زبانهائی از بنابرین
 معنی به ترجمه همه اینها اما. غیره تجسمی، احساسات، و سینما، هنرهای

 تشخص نمادین حیوان بعنوان را انسان که بنیادی و ایپایه زبان زیرا. هستند
 یک انسان: بگوئیم باید پس. ما گفتن سخن است، زبان "واژه ـ زبان" بخشیده

 "خودِ خویش با مکالمه در پیوسته" که سخنور انحیو سخنگوست، یک حیوان

https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Linneo
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 از دیگری گونۀ هر را، اساساً، از وی که است ویژگی این و . (47سیرر،صا)ک است
 .1سازدمی متمایز زنده موجودات

 بلی، ولی. کنندمی برقرار ارتباط خود زبان با نیز حیوانات گویندمی بعضیها  
. دهدمی انتقال را عالئمی سری یک نهات زبان، باصطالح، حیوانات. بیشتر، نه

 با خود، و از تواندمی که است زبانی دارای انسان که آنست بنیادی بسیار تفاوت
 ارتباط، بلکه فقط نه. کندمی تعمق گویدمی آنچه روی انسان. گوید سخن خود
 زبان با و زبان نمادین، در حیوان بعنوان انسان مشخصات نیز، از شناخت و تفکر
 تفکر برای و. 2هست نیز تفکر ابزار ارتباط، که وسیلۀ فقط نه زبان. شودمی تهساخ

 بخواند تواندنمی که ازین ولی کند فکر تواندنابینا، می یک. نیست دیدن به نیازی
 برخوردار کمتر نوشتاری دانشهای حمایت از که این از نیز وااست،  مشکل دچار

حقیقت،  در. بیندکند، نمیمی فکر آن به را آنچه که بابت این از نه است، ولی
 افکار: بیناست که آن بیند، حتینمی کندمی فکر آنها به که را چیزهائی هیچکس

 به شفاهی ارتباط از گذار کنند، ومی رشد نوشتار با تمدنها. نیستند "دیدن قابل"
  .دهدمی توسعه را تمدن یک که است شده نوشته کلمات
 .داشت بنیان شفاهی انتقال بر وسیع بطور جوامع همۀ چاپ، فرهنگ ابداع تا

 کاتبان توسط دستی صورت به نوشتاری متون که زمانی تاو  تاریخ، طول  در
 خواندن، و. کرد صحبت "خواندمی که انسانی" از تواننمی شد، هنوزمی تکثیر
 صخوا به متعلق بود پانزدهم، امتیازی قرن پایان داشتن، تا خواندن برای چیزی
 واقع، داد، درمی افزایش بسرعت را خود دانش که خردمند انسان. معدود بسیار
 . است( Gutenberg) گوتنبرگ انسان

 سالهای بین گوتنبرگ توسط شده چاپ مقدس کتاب که است درست
 آن اما. داشت( ناچیز ما برای امروزه) نسخه 200 برابر شمارگانی 1455 تا1452
 با بنابرین. بود یافته انجام تکنولوژیک جهش. ودب چاپ تجدید قابل نسخه 200

 قرار همگان دسترس در فرهنگ  نوشتاری انتقال و ارتباط که است گوتنبرگ
 .گیردمی

....................................................... 
 بر": کندمی اشاره انسان و حیوان بین متفاوتی ناپیوستگی به، 1990در سال   ،(Gehlen) گهلنـ 1

 خالف بر ماند؛ درستمی ندارد، پنهان زیست برای حیاتی اهمیت آنچه ،ادراکی نظر از]...[  ،حیوان
تحریک،  امواج معرض در عوض، انسان در]...[  ،مخالف دشمن، طعمه، جنس وجود عالئم مثل اموری

 تربنیادی کاسیرر نیزبا ـ نمادین دید من بنظر ولی. است درست هم بلی، این ".است ادراکات از انباشتی
 .هستند یکدیگر مکمل دو، دیدهای این که تذکر این با. است گهلن فرهنگی ـ شناختی انسان دید از
 این از کردم، و ، مطرح23-26، صص. 1979 ،(La politica) سیاست کتاب در آنرا که نظریه ایست ـ2

 .است کلمات توسط و کلماتدر دهش ساخته "عالئم و اطالعات مجموعۀ" تفکر که امکرده حمایت یهنظر
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 از گذار در ـ آن اوج نقطۀ بود، و پیوسته اما چاپی، آهسته بازتولید پیشرفت
. 3"روزنامه"شد؛ می چاپ روز هر بود، که اینشریه ـ نوزدهم به هجدهم قرن

 آوریفن پیشرفتهای از جدید چرخۀ یک ببعد نوزدهم قرن اواسط همزمان، از
 گراهام الکساندر) تلفن ، سپس]ساموئل مورس[ تلگراف اول، اختراع ؛شد شروع

 بالفصل ارتباطات دوران و شد میان برداشته از هافاصله اختراع دو این با(. بل
 .شد شروع( آنی)

 اضافه جدید عنصر یک خود رادیو .کرد کمترباز هم  را هافاصلهرادیو،  اختراع
 نیرومند رسانۀ اولین یوراد. شد پخش هاخانه همۀ در آسانی به صداها: کرد

. دهدنمی قرار تأثیر تحت را انسان نمادین طبیعت که ایرسانه است؛ اما ارتباطات
. است کلمه کند، بامی پخش را چه هر گوید، همیشهمی "سخن" رادیو که آنجا از

 اساسی عناصر ـ هماهنگ بنوعی ـ کتاب، روزنامه، تلفن، رادیو، همه بنابرین
 .شناختی، هستند زبان اساس جمعی، بر ارتباط

 حادث "تلویزیون" و "تلویزور" ورود بیستم، با قرن نیمۀ گسل، در و برش
، است، (tele) "دور از دیدن"کند، می بیان اسم خود که تلویزیون، چنان .4شد

 قابل عام بینندۀ ای، برایفاصله هر از و کجا هر را، از دیدن قابل چیزهای یعنی
 که معنی این است، به ارجح گفتن سخن بر یزیون، دیدنتلو در. کندمی دیدن
 توضیح را است، تصویر تصویر خدمت است، در گوینده، ثانوی محیط، یا صدای

 یک است، نه بیننده حیوان یک بیشتر بیننده که شودمی آن نتیجه. دهدمی
 آیدمی حساب به بیشتر دهندمی نشان تصاویر آنچه بیننده برای .سمبلیک حیوان

 زیرا است؛ حرکت جهت بنیادی این، واژگونی و. شده گفته کلمات دارد، تا وزن و
 کند، نظارهمی دور و جدا حیوان از را خردورز نمادین، انسان ظرفیت که حالی در

 از ایزیرگونه خردورز انسان که ، آنهائیخود اجدادی توانائیهای به را کردن، وی
 .کندمی آنهاست، مجدداً نزدیک

 
 
 

.......................................................... 
 به سطر که ریزی؛حروف ماشین اختراع از قبل بود؛ تا دستی حروفچینی شود، با روزنامه، توجه حتی ـ3

 گرفته کار به 1884 سال در تنها (، کهlinotype) درکمی آماده چاپ برای و ختریمی را حروف سطر
 .ساخت ممکن را( دست با کلمه 1400 با مقایسه در) ساعت هر در کلمه 6000 زدن امکان و. شد

ـ  تِلِه رابطۀ دهد نشان که آنست برای( مترادف) یکدیگر جای به "تلویزور" و "تلویزیون" از استفاده ـ4
 را او و شودمی بیننده ـ تِلِه وارد ویزور ـ تِلِهتوان گفت که می. است وابسته بسیار بینندهـ  تِلِه و ویزور

  [م. .امبرده بکار مترادف را واژه دو فارسی ۀترجم در. ]کندمی شکلبی و تسخیر
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 آوریفن پیشرفت ـ2
 
 

 مخالفت مورد شد، وگاهی ترس موجب آغاز آوری، درفن پیشرفت هرگونه  
 ساختار تغییر دلیل به نوآوری هر پذیرش که نیست ذکر به الزم. گرفت قرار

 .کنیم عمومی را مفهوم این باید نه و توانیممی نه ما اما. است عادی، مشکل
بود؛  تاریخی، ماشین گرفت، بطور قرار مخالفت مورد همه از بیشتر که اختراعی
 . صنعتی آالتماشین

 امکان که شدمی گفته کرد؛ زیرا ایجاد عظیم هراسی خود، پیدایش با صنعت
 حقیقت این و بود حقیقت  اما. نشد چنین قرن دو برای. بردمی بین از را کار

 با. بود وحشتناک صنعتی انقالب نخستین انسانی هزینۀ که ماندمی باقی همیشه
 داشته که زیادی بسیار مزایای وجود با بود، و ناپذیرتوقف ماشین که وجودی

 در. کندمی مطرح را واقعی مسائلی ماشینی تمدن از انتقاد نیز امروزه است، حتی
 ایعمده اشکال با ارتباطات پیشرفت و چاپ صنعتی، اختراع بانقال با مقایسه
 همراه 5امیدبخش هایپیشبینی و تشویق با نشد، برعکس، تقریباً همیشه مواجه

 به( گذارممی معلق را تلویزیون مورد) روزنامه، تلگراف، تلفن، رادیو ظهور. بود
 فرهنگ، مورد و اطالعات، نظریات انتشار با رابطه در سالم "پیشرفت" عنوان

 . 6گرفت قرار همه استقبال
 

......................................... 
 کتاب وفور ادیب، که دارم، یک یاد به را( Squarciafico) اسکوارچافیکو لفمخا صدای چند بین در ـ5

 زمان آن در. کندمی تضعیف را ذهن و حافظه که بود معتقد نداشت، زیرا دوست را چاپ امکان از ناشی
 .گیردمی بخود واقعیت رنگ آرامی به امروز نکرد، اما جلب را کسی توجه

 نوزده قرن اوایل و هجده قرن اواخر در محقانه، زیرا آنهم. کرد شک بتوان نشریات مورد در شاید ـ6
 ریاست دوران پایان در( Thomas Jefferson) جفرسون توماس. بودند "پاره ورق" بواقع آنها از بسیاری

شود، می دیده هاروزنامه در آنچه از چیز هیچ به": نوشت خود دوستان از یکی آمریکا، به در اشجمهوری
. "گرددمی شود، شک برانگیز وارد ایآلوده ابزار چنین در وقتی نیز حقیقت حتی. کرد اعتماد تواننمی

باشد،  داشته را نشریه واقعی ارزش که اطالعاتی محتوای هیچ "سازشایعه" باصطالح نیز، نشریات امروز
 .ندارند
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 محتوا نبود، بلکه وسائل و ابزارها خود متوجۀ نگرانی و مفهوم، اعتراض این به
 تکرار ـ مقاومت این از مشخصی مورد .شدمی نگرانی باعث که بود آنها کارکرد و

بزرگ،  المعارفهانتشار، دائر مورد موضوع بلکه اطالعات انتشار خود کنم؛ نهمی
  .ودب

شد،  منتشر 1751سال در آن اول جلد (، کهDiderot) دیدرو المعارفهدائر
 تضعیف و دین بردن بین از برای پنهان ای استهتوطئ که استدالل این با ابتدا

 کلیسا ممنوعۀ کتابهای فهرست در 1759 سال در سپس. شد اقتداردولت، ممنوع
 که کاتولیکهائی همۀ وازدهم،د کلمنت پاپ فتوای موجب آغاز، به در. گرفت قرار

 یک اختیار در سوزاندن برای آنرا بایستداشتند، می اختیار در آنرا از اینسخه
 این هزینۀ و ابعاد و تکفیر این علیرغم اما. تکفیر: مربوطه بگذارند؛ مجازات کشیش

 حروفچینی جلد، با 28در )1789 تا 1751سالهای بین مزبور المعارفهکار، دائر
 چاپ دوران، به آن برای عظیم نسخه، رقمی 24000 حدود شمارگانی با و دستی(

 نباید که این و. است ناپذیرتوقف ذهنی روشنگری پیشرفت که کرد ثابت و. رسید
 منتقل پیام محتوای با را ارتباط وسائل کند؛ ومی منتقل که پیامی با را وسیله

 دوران بنابرین و المعارفهائرچاپ، د وسیلۀ بدون: اینست نکته گیریم؛ شده، اشتباه
 .نداشتیم را "روشنگری"

 قابل هراس آوریفن پیشرفت که زمانی حتی. بازگردیم وسیله بررسی به
 به که نتایجی و اثرات پیشبینی برای ایزمینه اختراعی نیاورد، هر بار به توجهی
 آوریفن پیشرفت که ندارد واقعیت این. کردمی ایجاد داشت خواهد دنبال

 این اما(. برعکس شاید) شد بارفاجعه عواقب و نتایج پیشبینی باعث رتباطاتا
 افتاد اتفاق آنچه که عنیی کردیم، این نادرست پیشبینی اغلب که دارد واقعیت
 .بود پیشبینی غیرقابل
 هشدار پیش از هیچکس که ایمسئله. بیفکنیم تلگراف اختراع پروندۀ به نگاهی

 کسانی ارتباطات، به کنترل با رابطه در انحصاری، قدرتی تلگراف که بود نداد، این
 در واقع در. کردندمی اقدام تلگراف سیمهای نصب به هااولین بعنوان که دادمی

 اولین) آسوشیتدپرس تلگراف(، و خدمات انحصار) "یونیون وسترن" متحده ایاالت
 و نشریات مطالب که بود اتحاد این شدند؛ و طبیعتاً، متحد اری(، سریعاً، وخبرگز
 خبرها کدام کردمی معین که بود آسوشیتدپرس کرد، زیرامی تعیین را هاروزنامه

 که جائی به را خبر آن بینظیر سرعتی با یونیون وسترن شوند، و مخابره توانندمی
 تلفن ورود با غیرمنتظره بطور و خود به مسئله، خود این. رساندبایست، میمی
 کس هر با کاربران تک تک دادمی اجازه که سیمی ؛ ولیسیم یک هم باز: شد حل

 عوارض نیز رادیو. بگیرد بخواهد، ارتباط که مورد هر در بخواهد، و که دیگری
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 ما روزمرۀ زندگی به موسیقی کردن داشت، مثالً وارد اینشده پیشبینی ثانوی
 (. فوتبال مثل "توصیف قابل" ورزشهای توسعۀ بر عالوه)

 قرن نیمۀ در تلویزیون پیدایش از قبل تا: بحث مورد نکتۀ لتلویزیون؟ حا و
 العادهفوق توانستیممی: بود شده تقویت جهت دو در انسان "دیدن"بیستم، 
 با) ببینیم را دوردستها توانستیممی میکروسکوپ(، و با) کنیم بزرگ را کوچکها

شود،  دیده چیز همه داد اجازه اما، تلویزیون(. تلسکوپ آن، با از بیش یا دوربین، و
 به جا، تقریباً همه جا، و هر دیدنیها، از: برویم آنها دیدار به باشد الزم که آن بدون

 آوریفن پیشرفت دهه، با چند طی. نبود کافی این تازه. شدند هاخانه وارد رایگان
. سرآمد هم تلویزیون عصر ـ اندگفته بدینسان گرفتیم، و قرار 7سیبرنتیک عصر در
 "ایچندرسانه" عصر آنرا که کنیممی گذر کرده، یا گذر ایتازه عصر به عواق در

 تلویزیون و بسیارند هاپیداست، رسانه نیز اسمش از که چنان آن در اند، کهنامیده
 و) کامپیوتر زیرا. است جدید، کامپیوتر حاکم .نیست 8چندرسانگی این ملکۀ دیگر

 را تصویر و تنهاکلمه، صوت نه( هاهرسان تمامی کردن "دیجیتالی" آن دنبال به
 واقعیت واقعیت، یا شبه "دیدنیهای" به را آدمی همچنین کند؛ بلکهمی یکپارچه

 . کندمی راهبری مجازی، نیز
 آن بر بایست که مهمی نکتۀ. نکنیم مطرح یکباره و یکجا را بسیار اما، نکات

 .است متفاوت گروه، بسیار دو این بحث مورد دیدنیهای که آنست کرد تکیه
 فیلمبرداری و کند؛ عکاسیمی ارائه را واقعی چیزهای تصاویر مشاهدۀ تلویزیون
( خالصه بطور) سیبرنتیک کامپیوتر عوض در. است واقعی و موجود چیزهای

 . گذاردمی مشاهده به را تخیلی تصاویر
 خلق ویدئو در که است غیرواقعیت شده، یک نامیده مجازی واقعیت آنچه

 نامحدود، ایمجازی، شبیه سازی، بگونه دنیای. دارد واقعیت ویدئو در فقط شده، و
 . نیست واقعی حقیقت در دهد؛ ولیمی گسترش را واقعی امکانات

 
............................................ 

، 1948سال  در) شد ابداع( Norbert Wiener) وینر نوربرت توسط( cibernetica) سیبرنتیک اصطالح ـ7
 به سیبرنتیکِ وینر: که این خالصه بطور(. ماشین در و حیوان در ارتباط و کنترل عنوان با کتابی در
 بعد، در و دهدمی ماشین به ماشین که آن نیز دهد، ومی ماشین به انسان که "فرمان پیامهای"

فرمان،  از رمنظو است؛ ولی "فرمان هنر" کلمه لغوی معنای. شودمی انسان، خالصه بازگشت، به
 بکار رفته "شناسیفرمان" ۀدر فارسی واژ] .است الکترونیک ماشینهای در کنترل و فرمان مدارهای

 م.[ .است
 یک در تصویر و بیان، صدا کالم، نوشته، و آوریکردن، جمع مفهومی، یکپارچه دید چندرسانگی، از از منظور ـ 8

 .است واحد رسانۀ
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  کودک ـ ویدئو ـ3

 

 
 . است دیدن طریق از اطالعات گیریعطف، بنابرین، شکل نقطۀ  

 "دور از دیدن" با هم من ازینرو. شودمی شروع تلویزیون با دگرگونی این
 ها، هرچهنظاره ویدئوـ انواع همۀ مجازی تلویزیون، گسترش از بعد. کنممی شروع

 ینا(. سایبری گذار و گشت و اینترنت: کتاب همین هفتم بخش.: نگ) دباش که
 بافت از را ارتباطات بنیادی، ماهیت بطور بار؛ و اولین برای که است تلویزیون

 تفاوت این. کرد منتقل تصویری بافت به( رادیوئی پخش یا شده چاپ) کلمه
 آنچه آنست، در معنی همه، در دارد، است، آنچه "نماد" یک کلمه. یستبنیاد

 که را زبانی باشد، اگر جودمو شرایط شود؛ اگرمی مفهوم کلمه. سازدمی مفهوم
 اینشانه یا صدا، صوت یک تنها اینصورت غیر بشناسیم، در است متعلق آن به کلمه

 و شودمی دیده بصری سادۀ و خالص تصویر، بازنمائیدر برعکس، . است نامعین
چینی،  به تصویر. نباشی کور کند، کافیستمی کفایت چشم آن دیدن بس؛ برای
 پس، واضح .بس و شودمی دیده: کنممی تکرار. شودنمی دهدی انگلیسی عربی، یا

 ارتباطی وسائل سادۀ گسترش و ادامه صرفاً همچون تواندنمی تلویزیون که است
 و تازه ماجرائی به تلویزیون با. شود گرفته نظر در است داشته وجود ازآن پیش که

چیز،  هر از بیش نیست؛ "آن بر اضافه" یک تلویزیون. شویممی وارد اساساً جدید
 جهان، و تاکنون. زندمی هم رب را دیدن و فهمیدن رابطۀ که است جایگزینی
 شود، ومی داده نشان گفتن(؛ اکنون یا نوشتن با) شدمی جهان، روایت رویدادهای

 ظاهر ویدئو روی که است تصاویری با رابطه در تقریباً فقط آنها( توضیح) نقل
 ایجاد حال در تلویزیون که اینست اشنتیجه ،شدبا درست این اگر اما .شودمی
 است. تلویزیون نه فقط خردورز انسان ماهیت در دگردیسیک استحاله، ی یک

است،  "شناسیانسان" وسیلۀ ،است 9آموزشوسیلۀ  ه همزمان،کبل، ارتباطی ۀوسیل
 . کندمی ایجاد را بشر ابنای از تازه نوعی ،انسان از جدیدی گونۀ که است ایرسانه

.............................................. 
 Werner، )جاگر ورنر. کودک پرورش و تربیت و تعلیم ،معنی وسیعترین به ،یونانی لغت paidèia ـ9

Gager)،  کندمی تعریف "انسان شدۀ کسب اطالعات" را لغت مفهوم خود کالسیک بررسی در 1946در. 
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 آن بر کتاب تمام که ای، استفرضیه ددهیمی ترجیح اگر این، نظریه، یا
 که است واقعیت این نظریه این پایۀ. گردمبرمی آن به طبعاً مکرر و شده استوار

 که آن از نشینند؛ پیشمی تلویزیون تماشای به ساعتها و ساعتها ما کودکان
 . 10باشند گرفته فرا را نوشتن و خواندن

 مورد این برای دیگر،مسئلۀ هر از امر، بیش این چرا که است برانگیز سؤال
 بزرگی، او در و عادت دادهخشونت  به را کودک (گویندمی) که گیردمی قرار انتقاد

 اینجا زیرا "است برانگیز سؤال" گویممی من .11کندمی خشن فردیتبدیل به  را
 استدالل این اما. کندمی پنهان را آن اصل شده و کل جایگزین مسئله از جزئی

 بعنوان را خشونت ولی کندنمی درک بیندمی را آنچه سال سه زیر ککود یک که
 کند، بیشکمی "جذب" خود بالغ زندگی در ،برنده شاید و انگیز،هیجان مدل یک

 .دارد واقعیت
 که کلی، آنست مهمتر، و کنیم؟ واقعیت خشونت به محدود را آن چرا ولی
( آورکسالت مدرسۀ از کننده، پیشسرگرم مدرسۀ) اشمدرسه اولین که کودکی

 از، را خود اطالعاتی نقش، قالب اولین که است نمادینی است؛ حیوانِ تلویزیون
 . گیردمی شده متمرکز دیدن و نظاره تماماً بر که جهانی تصاویر

 مسئله از جزئی فقط خشونت زمینۀگفتم، پیش که چنان پرورش این در
 بیند، بدونمی را آنچه همۀ است؛ اسفنج یک مثل کودک که اینست مسئله. است

 از و. کندمی جذب و ثبت( ندارد تفکیک قدرت هنوز که این به توجه با) تفکیک
 یابد،می تنزل خواندنمی که انسانی گرفته، به شکل دیدن با که دیگر، کودکی سوی

 تمام برای ویدئوئی بازیهای عامل به تبدیل ویدئو از بدینسان، اغلب، تخدیرشده و
 .ودشمی عمر

 
 

.......................................................... 
 روشن را تلویزیون بار اولین که اوست هم و) شودمی بچه مراقب و نگهدارنده جانشین تلویزیون ـ10
 برای تلویزیون هایبرنامه دیدن، حتی به شروع سالگی سه مثالً در کودک ترتیب باین و( کندمی

 کودکان از درصد پنج و (، نودISTAT) ایتالیا آمار سازمان اخیر بررسیهای اساس بر. کندمی بزرگساالن،
. کنندمی تماشا روز، تلویزیون تقریباً هر ـ نفر میلیون نیم و تقریباً چهار ـ سال ده و سه بین ایتالیایی

 و ساعت دو مدت به سال هفت و چهار بین سنین در ایتالیایی کودکان که دهدمی نشان دیگر هایداده
 تماشای به( رسدمی روز در ساعت شش تا پنج به حتی که درصدی نوزده احتساب با) روز در نیم

 که کودکانی برای روز در ساعت سه به متوسط بطور متحده ایاالت میزان، در این. نشینندمی تلویزیون
 .یابدمی سال، افزایش هدوازد تا شش بین هایبچه برای ساعت پنج روند، ونمی مدرسه به هنوز
 و قتل هزار ده سالیانه متحده ایاالت تلویزیون، در آمریکائی، بدون پروفسور یک محاسبات طبق ـ11

حتماً  تأثیری چنین ولی خورم؛نمی سوگند محاسبه این مورد در. بود خواهد کمتر تجاوز هزار هفتصد
 . دارد وجود
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 غیرقانونی آدمهای اغل، همچون]...[، مشمدرسه، دولت بالغ دنیای در جوانها
 هم سرعت به که]...[  دهندمی گوش درسها به تنبلی با مدرسه در. کنندمی سر
 قهرمانان پوسترهای با خود اتاق در]...[  خوانندنمی روزنامه. کنندمی فراموش آنرا

 ند، درشومی مشغول خود هایبرنامه تماشای به و شده پنهان شانعالقه مورد
 تا شوندمی بیدار هنگام شب فقط. روندمی راه خود موزیک شنیدن رقغ خیابان

 احساس ازدحام، و ناشی سرمستی که وقتی تا ؛بازیابند دیسکوتک در را همدیگر
12دهد دست آنان به رقصنده واحد تودۀ یک به تعلق هیجان

. 

 با که دهم، کودکی دست به کودک ـ ویدئو از بهتری تعریف چگونه دانمنمی 
 شد؟ باالخره، به خواهد بالغ هرگز کودک این آیا. است یافته پرورش نظاره ـ ئووید

 منتقل دانش و خواندن به زندگی، نسبت همیشه، در که بالغی ولی. نوعی، بلی
 آنها به بزرگی در که محرکهائی. ماندمی کور و رک نوشتاری فرهنگ توسط شده
 ویدئوـ بنابرین و. بود واهندخ تصویری ـ صوتی داد، تقریباً همگی خواهد پاسخ

 نظر از است فردی سالگی سی در. کرد نخواهد رشد بیشتر حدی یک از کودک
آمبرا پیامی از  ؛"چرندی فرهنگ؛ چه": پیام با یافتهپرورش و ضعیف فرهنگی

 از بزرگی بخشبرای مدتی  که ایاعجوبه کودک/  Ambra Angioliniآنجولینی )
 دلیل، بالغیهمین  به و( داشت نگه زنده را تعطیل ایروزه تلویزیونی هایبرنامه
 .فرهنگی بضاعتیکم به محکوم عمر همۀ برای است

 شناختیجامعه ـی شناسنانسا معنی است؛ در معنی دو دارای فرهنگ واژۀ 
 حیوان انسان، یک اگر. کندمی زیست خود خاص فرهنگی حوزۀ در انسانی هر آن،

ارزشها،  از مرتبطی بافت در که اینست اشبیعیط هست، نتیجۀ است، که نمادین
 این در. سازندمی را فرهنگ که کندمی زیست و، خالصه، نمادهائی باورها، مفاهیم

 این در و. است فرهنگ دارای نیز بیسواد یا بدوی عمومی، انسان سادۀ مفهوم
 جوانی فرهنگ و تصویر فراغت، فرهنگ فرهنگ امروزه، مثالً از که است مفهوم
 با فرد یک: است "دانستن" با مترادف همچنین فرهنگ اما. گوئیممی سخن

 این در. است مطلع بهرحال و کندمی داند، مطالعهمی که است کسی فرهنگ
 این و. نادانان دارد، نه تعلق "دانایان" به فرهنگ ،ارزشگذار و محدود مفهوم
 از یا و "فرهنگییب فرهنگ" از( تناقضی هیچ بی) دهدمی اجازه که است مفهوم
 .شود گفته فرهنگی سخن فقر و ضعف

.................................................. 
 داده توضیح (Allan Bloom) بلوم آلن توسط ظرافت با راک موسیقی و نوجوانی فرهنگ میان پیوند ـ12

 و فیزیکی تماسمشترک،  احساسداشتن  بودن، تصور هم با ساسحا راکموسیقی  با": است شده
 . "دارد کالم از واالتر مفهومی کنندمی فکر که است زیرلبی زمزمۀ
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 (:Mc Luhan / Fiore) به گفتۀ مک لوهان و فیوره که است درست این 
 اندپذیرفته تأثیر هائیرسانه ماهیت ارتباطات، از محتوای از بیش همیشه جوامع"

 توسط شده جذب آوریفن یک با، الفالًمث. کنندمی ممکن را ارتباطات این که
، باز هم به که نیست درست این ولی. "خود نفوذ خاصیت طریق از...  است کودک

 و ی شدنشدن، تخصص شاخه شاخه روند مروج مطبوعات و الفبا"گفتۀ آنها: 
 هماهنگی و وحدت ایجاد الکترونیک تکنولوژی که حالی ، دراست بوده هافاصله

 از نشانی فوق مالحظات از هیچیک. 13باشد درست آن عکس شاید، بر. "کندمی
 .ندارد نوشتاری فرهنگ بر تصویری ـ صوتی فرهنگ برتری
 فرهنگ که کند، اینستمی خودستایی، ترویج جدید، با فرهنگ که پیامی 

 فرهنگ که حالی گراست(، درنخبه) دهدمی پوشش را معدودی نفرات نوشتاری
 ماهیت نه بسیارـ یا معدود ـ کاربران عدادت اما. است همگانی تصویری ـ صوتی

 برای فرهنگ یک هزینۀ اگر و. آنرا ارزشهای نه و دهدمی تغییر را فرهنگ یک
 نظر خود، از بنوبۀ زیرفرهنگ، که به باشد فرهنگ درجۀ نزول معنی همه، به
 زیان فقط عملیات این حاصل است، پس،( فرهنگی جهل) "بیفرهنگی"کیفی، 

آیا ما است؟  همگان از بخشی بودن دانا از بهتر همگان بودن جاهل آیا. است
 از بیش معلم نداند؟ خالصه، اگر هیچکس، هیچ آن در که خواهیممی را فرهنگی

نخبه  نکند استدالل چنین که کسی برسانیم؛ و قتل به را معلم پس بداند شاگرد
 .ندارد منطق که است کسی به متعلق منطق این ولی. گراست

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

............................................... 
 ـ تجزیه در قدرتمند ابزاری کردن دیجیتالی زیرا. رسدمی ی دیجیتالیپیامکها وقتی بخصوص ـ13

 گذار و گشت و ، اینترنتهمین کتاب هفت بخش.: نگ) کندمی خرد را چیز همه بواقع که است ترکیب
 او برای. ندارد کند، وجود "اتکاء" آن بر که واقعیت یک دیگر یتالیدیج فرهنگ با انسانی برای (.سایبری

 شود. اختیار گونه هزاران به دلخواه، و ای، بهتازه ترکیب د ووش دستکاری تواندمی ایمجموعه هر
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 پسرفتها و پیشرفتها ـ4
 

 
 پیشرفت تعریف، یک بر تکنولوژیک، بنا توسعۀ هر که اینست فرض ما برای 
 بخودی. داریم نظر در پیشرفت از ما که آنچه به دارد بستگی این. نه و بله. است

لزوماً  ولی. باشد داشته خود با افزایشی که است "رفتن جلو" یک فقط خود، رشد
 در گفت توانمی نیز سرطانی غدۀ یک مورد در حتی. نیست مثبت افزایش این

 است، بیماری بد یابدمی افزایش آنچه حالت این در است؛ و رشد یا پیشرفت حال
 به اشاره در ولی. است منفی پیشرفت موارد، مفهوم از بسیاری بنابرین، در. است

 هنوز روشنگری، و دوران برای. دارد مثبت بار پیشرفت تاریخ، مفهوم در پیشرفت
 بهبود بهتر، پس، یک مدنیت، افزایش رشد معنی به ما، پیشرفت برای امروزههم 
 شود، اینمی اعالم پیشرفت یک بعنوان تلویزیون تراعاخ که هنگامی و. است
 .است "خوب" رشد یک که، پس دارد خود بطن در را معنی

گوئیم، نمی سخن( آن رشد از) تلویزیون پیشرفت از ما اینجا کنید که توجه
 که بهترشدنی: اخطار دومین. کند ایجاد پیشرفت که است تلویزیونی از سخن بلکه
 ،شدن گسترش، بزرگ یک نیست؛ فقط شدن بهتر خود یبخود باشد کمیت فقط

گیر، بیماریِ همه یک پیشرفت. است دیگر چیزیو در هرحال،  ،بیشتر دربرگیری
 پس. کند کمک رشد به که نیست بیماری، گسترشی آن بیشتر گسترش یعنی

 اساسی، یا رشد با همراه ی، اگرکمّ افزایش یک که آنست اخطاراین  از منظور
 معنی به لزوماً کمّی افزایش دیگر بعبارت. کندنمی بهتر را چیزی دنباش ذاتی

 که حالی در. ارزشمند، نیست و مثبت جهت در پیشرفتی کیفی، یعنی پیشرفت
 حوزۀ در که یعنی) گیرد انجام کمیت افزایش بدون تواندمی کیفی پیشرفت یک

 فقط چیز هر گسترش یا توسعه: نیست صادق آن عکس .بماند( باقی کمی تعداد
حداقل،  مثبت، یا فگسترش آن محتوای که آیدمی بحساب پیشرفت و رشد وقتی

 .باشد ضرر نباشد، بدون مضر اگر
 تلویزیون معنی چه به: اینست پیشفرضها، سؤال دنش روشن با حال 

بخشد؟ می بهبود را خود از پیش وضعیت که معنی این است، به "پیشرو"
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 است خوب هم تلویزیون. کرد تفکیک را مسائل دبای آن به پاسخ در که سؤالیست
 کالً قبول و یکسره بایستی نه. زندمی لطمه هم و کندمی کمک بد، هم هم و

 .شود رد کورکورانه و یکسره تواندمی نه شود، و
 باعث دید(، مطمئناً تلویزیون خواهیم آتی تفصیلی بررسی در) کلی بطور 

 بازیگوش، که حیوان بعنوان انسان بازیگوش، انسان: است تفریح و سرگرمی
 خوشحال و راضی اندازه این تاریخش، تا تمام کند، هرگز، در تفریح دارد دوست
 تلویزیون اگر و است "نمایشی تلویزیون" به راجع مثبت دادۀ این اما. است نبوده
 .یابدمی تغییر قضاوت معیار کند، بنابرینمی تبدیل نمایش به را چیز همه

 بیدار این از بخشی. "کندمی بیدار" مطمئناً تلویزیون: اینست دوم مسئلۀ 
 متفاوت نیز و خلمُ تلویزیون بیدارکنندگی اثر داده؛ ولی انجام رادیو قبالً را کردن
 جهان تمامی مشاهدۀ از ناشی بیداری مقابل در( رادیو) کالم با شدن بیدار. است

 بیستم، سه قرن تا. است کوچک راست، بسیا دیدن قابل هاخانه تمام در بالقوه که
 در و محدود( کوچک شهرهای در حداکثر یا) خود هایدهکده در آدمها چهارم
 شدن بیدار قابلیت یا بیداریم میلیارد، یا همگی، تقریباً شش اکنون. بودند خواب
بهرحال، . بسنجیم آنرا مخرب تأثیرات توانیمنمی هنوز که عظیمی زلزلۀ. داریم

 نیز، به برعکس. آنست روشنگرایانۀ مفهوم در پیشرفت معنی ، بهاکنون، بیداری
 اساسی پسرفت یک پیشرفتها این قبال در که بود مطمئن توانمی اندازه همان
 . فهمیدن و ادراک قدرت کاهش: دارد وجود
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  فهم و ادراک قدرت کاهش ـ 5
 
 

 خود ادراک قوۀ رشد دقیقاً تمام و دانائی تمام ـ برگردیم او به خردورزـ انسان
 که کلماتی که معنی این به. است خود تجرید یا انتزاع ظرفیت و توان مدیون را

 دیگر، یعنی چیزهای "بازنمود" برای است دهد، نمادهائیمی شکل را انسانی زبان
. کندمی متبادر ذهن شده، به دیده را آنچه دیدن، یا قابل اشیاء شکال، تصاویراَ که

این را ) فتدامی اتفاق "متعین کلمات" با و مشخص اسامی با تنها امر این ولی
خانه، تخت، میز، گوشت،  مثل واژگانیگویم(، می قضیه کردن ساده برای

 .14 ماست کاربردی کلماتآن؛  نظایر و اتوموبیل، گربه، همسر
 انتزاعی کلمات از مرکب ما نظری و شناختی هایواژه تمامی دیگر سوی از

 ارتباط نه آنها مفهوم د، وندار دیدن قابل چیزهای در دقیقی مرجع هیچ که ستا
 است؛ اما دیدن قابل هنوز شهر. تصاویر به ترجمه و تبدیل قابل نه و است پذیر

 غیره، چنین و غیره ملت، دولت، حاکمیت، دموکراسی، نمایندگی، دیوانساالری، و
مفاهیمی تِ ذهنیِ تجریدگرایانه، فراگش حاصل است انتزاعی مفاهیمی ، بلکهنیست

عدالت،  مثل مفاهیمی که همچنان. ستا شده ساخته ما ذهن توسط اساس در که
 "نادیدنی" انتزاعی مفاهیم حقوق(، نیز و) مشروعیت، قانونیت، آزادی، برابری، حق

 و کلمات نیز بیکاری، هوش، سعادت مانند کلی، کلماتی بطور حال، و این با. است
 سیاسی، اجتماعی واقعیت مدیریت برای ما توانایی همۀ و. است انتزاعی هائیواژه

 بر انسان سیطرۀ بیشتر، اِعمال حتی کنیم، ومی زندگی آن در که اقتصادی و
 ـ غیرمسلح چشم برای ـ دارد، که مفهومی تفکر روی بر صرف طبیعت، تمرکز

 که کسانی هک است خاطر همین به .دندار خارجی وجود و است نامرئی چیزهایی
 برای الزم کلمات یعنی دارند متعین کلمات( کنار به اوهام) معمولشان زبان در

 هستند، ادراکی ـ علمی اندک بسیار ظرفیت دارای دارند، ولی اختیار در را ارتباط
................................................. 

 ، یعنی(مشاهده قابل) چیزهای برای که ماتیکل: اندنامیده تفکیکی را متعین کلمات منطق در ـ14
 نظر نقطه. آنهاست "ضمنی داللت" کلمات مفهومی محتوای که حالی در. رودمی بکار پذیرتفکیک
 .نیستند تفکیکی کلمات همۀ دارند، ولی ضمنی داللت کلمات تمام که اینست تکنیکی
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 در که است سال هزاران بدویها نیز واقع در .شوندمی نامیده بدوی باصطالح
 مردمان عکس بر .اندمانده متوقفخود  ایقبیله سازمان و کوچک هایدهکده

 با زبانی که ،انتزاعی زبان دستاورد به که اندرفته پیش دلیل این به پیشرفته
 ـ تحلیلی شناخت اجازۀ ایشان به که اند، زبانیرسیده ،هست نیز منطقی ساخت
 .دهدمی علمی

 نوعی به( همه برخی، نه) انتزاعی هایواژه از ه، برخیک باشیم داشته توجه
 از عاری و فقیر جانشینی همیشه ترجمان این ولی. است تصویر به ترجمه قابل

 با مثالً بیکاری. دشو "دیدن قابل" شودمی سعی که است مفهومی برای اصالت
 ردیف عکس با آزادی خوشحال، و ایچهره تصویر در سعادت بیکار، و آدمی تصویر

برابری،  مفهوم بیان برای نهایت در. شودمی آید، ترجمهمی بیرون زندان از که
 هوش واژۀ ، یا"برابر چیزهای" بگوئیم و بدهیم نشان را بیلیارد گوی دو توانیممی
 مورد مفهوم تحریف فقط اینها ولی. کنیم تصویر مغز یک تصویر دادن نشان با را

. کندنمی معنی را چیز تقریباً هیچ کردم کرذ باال در که همانگونه و است نظر
 چگونه و دارد وجود بیکاری چرا که فهماندنمی هیچوجه به بیکار یک دادن نشان

 ترک را که زندان زندانی یک دادن نشان که همچنان. از بین برد را آن توانمی
 ار بیماری مفهوم ،بیمار دیدن فقر، و مفهوم ،فقیر آزادی، دیدار مفهومکند می

 یک حوزۀ در انسانِ خردورز دانش تمام ،مجموع بنابرین، در. دهدنمی توضیح
 هیچوجه به گیرد؛ کهمی شکل( ذهنی ادراکات و مفاهیم شامل) مفهومی جهان
 که اینست نکته. ما، نیست حواس طریق از دریافت قابل محسوس، جهان جهان

 را داده، آن تغییر را( درک قابل) مفهوم به محسوس از پیشرفت جهت تلویزیون
. کندمی تبدیل صرف و ساده دیدن همزدن، به به چشم یک در کرده و معکوس
تجریدی،  توان عمل این با و کندمی محو را مفاهیم و سازدمی را تصاویر تلویزیون

 .15دهدمی و همراه با آن تمامی ظرفیت ادراکی ما را کاهش
 رها را آن همه پیش مدتها زا که شناختیمعرفت نظریۀ) گرائیحس منظر از 
 . است برعکس بواقع اما. است حسی هایتجربه از ناشی ها، رسوباتایده( اندکرده

 
 
 

....................................... 
 تلویزیونی تصویر ورود  امرکه این قبول" که کندمی ادعا 1997، در سال (Gad Lerner) لرنر گاد ـ15

 مشخص مثال یک ولی. نه شاید. "کندمی بلوکه آنرا که نیست آن بر دال دهدیم تغییر را تجرید ظرفیت
اند، داده بنیان را آن آوریفن و غرب تمدن که علمی ـ تحلیلی دانش با متفاوت تجریدهای. جویممی

 هستند؟ کدامین
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 در که منطق ضروری مفهوم یک" از عبارتست کانت نوشتۀ ایده، طبق
  16"یافت را آن با ناسبمت موضوع تواننمی حواس

 تولید "ایده" کنیممی حس یا بینیممی مشخص بطور ما آنچه هر بهرحال
 معنی" و ریخته قالب به را شود، آنمی( مفاهیم یا) هاایده وارد کند، بلکهنمی
 انسان جایگزین گرنظاره انسان وقتی که است فراگشت این درست و. 17"دهدمی

 حسی زبان یک گرنظاره انسان در. گرددمی یرفق و شود، ضعیفمی خردورز
: است فقیرتر بینهایت که شودمی( انتزاعی) مفهومی زبان جایگزین( متعین)

 غنای بابت از همه از بیش بلکه( کلمات تعداد) واژگان بابت از تنها نه فقیرتر
 .ضمنی داللت ظرفیت و و مفهومی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.................................................. 
 .2 ، بند1، کتاب متعالی محض، دیالکتیک خرد نقد ـ16
 ما دریافتهای که آموختیم تجربی بطور آن از که گرفت شکل "فرم روانشناسی" فرضیه این پایۀ بر ـ17

 یزیآنچ از "شده قاب" ذهنی بازسازی یک نیست، بلکه بینیممی آنچه بیواسطۀ رسوب یا انعکاس هرگز
 .ایمدیده که است
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 معکوس استنباط ـ6
 
 
 ،آن سنگین اینچنین طرح در ،من مقاصد از یکی است؛ و سنگین اتهام 
 به ـ مشغولند ایرسانهچند  یا ویدئوئی ابزار با که کسانیـ  متهمین که اینست

 .دهند پاسخ مستدل و جدی طورب اتهام این
 که مخالفینی با همیشه صنعتی و فنی کشف هر که آنست مرسوم جواب 

 اشتباه هم همیشه البته است، که شدهمی مواجه خواندند،می اهریمنی را آن
 تلگراف یا چاپ اختراع کسی چه. 18یماهقبالً دید را ادعا این بودن کذب. کردندمی

 چنین پس. کرد زدهشگفت را همه رادیو خواند؟ اختراع اهریمنی را رادیو و
 ندارند، خود وجود مخالفانی، که چنین کشیدن میان به وباال،  اتهام به پاسخی

 .است وارده اتهام به پاسخ عدم بخود
 آمدن: موافقم. پذیرفت باید را ناپذیراجتناب که آنست جواب دومین 

 دلیلی ولی. است ناپذیراجتناب بواقع ایچندرسانه تکنولوژی سپس و تلویزیون
 صنعتی اثرات از یکی. شود پذیرفته رانهاست، کورکو ناپذیراجتناب چون که ندارد

 ناپذیریاجتناب آلودگیهای زیست محیط و هوا بود؛ مسمومیت شدن، آلودگی
 ای وهسته انرژی عصر ظهور که همانطور. هستیم آن با مبارزه حال در که است

 ناپذیراجتناب شود، نیز همگان نابودی باعث تواندمی اتمی، که بمب آن با همراه
 سعی و ترسندمی هیدروژنی بمب اتمی، و سالحهای از نظامی استفادۀ از همه. بود
 انرژی تولید برای آن از استفاده با نیز بسیاری ولی. دارند آن از جلوگیری در

 ما کنترل از که حد آن در نه است، ولی مهار غیرقابل آوریفن پیشرفت. موافقند
  .شویم تسلیم منفعالنه و شود خارج

.................................................. 
 بودن اهریمنی بود، نه اجرا امکان با رابطه افتاد، در اتفاق هاپیشبینی در مهمی اشتباهات هم اگر ـ18
 فرانسوی، در بزرگ ریاضیدان و (، فیزیکدانHenri Poincaré) پوانکاره هانری مثال بعنوان. آن

است، دقیقاً  غیرممکن کیلومتر سیصد از بیش رادیوئی اجامو انتشار که داشت نظر چنین 1905سال
 به ،انگلیس در ،ازکورنووالیا رادیوئی تاعالم انتقال آستانۀ در( Guglielmo Marconi) مارکونی که زمانی

 عمر تمام در رادیوئی، نیز امواج (، کاشفHeinrich Hertz) هرتز. بود کانادا در( جدید سرزمین) نوا اترّ
 . بارفاجعه پیشگوئیهای ، نهاست فنی هایپیشبینی خطاهای اینها ولی. کردمی رد را بیسیم تلفن امکان
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 وجود تصویر و کلمه بین تناقضی که آنست ـ جدیترینش و ـ پاسخ سومین
 طریق از فهم و مفاهیم طریق از کنم، فهم اثبات دارم سعی آنچه برخالف. ندارد

 کنند، یامی تقویت را یکدیگر و است داشته "مثبت مجموعۀ" دیدن، ترکیب
 انسان که شودمی چنین پس، فرضیه. کندمی تکمیل را دیگری یکی حداقل

 ترکیب بصری، یک ـ سمعی فرهنگ و نوشتاری بیننده، فرهنگ انسان و خواننده
 . دکنمی ایجاد برتر و بافضیلت
 در مسئله حل راه. بود عالی بودمی چنین اگر که دهممی پاسخ خود نوبۀ به

 که نکنیم فراموش البته. شود جستجو فضیلت با ترکیب یک در بایستی نیز واقع
 در گرنظاره انسان و خواننده انسان که آنست نافی آشکارا شواهد حاضر حال در

 در ،واقع در ،دو این مابین وضعیت. هستند مثبت جمع حاصل در ادغام حال
 (.اندبازنده همه آن رد که بازی یک مثل. )است "منفی جمع حاصل" شرایط

 حال در شدت با و سرعت به خواندمی که انسانی کمیت: اینست واقعی دادۀ
 بالغ، یک جمعیت ایتالیا، در در. روزنامه کتاب، چه خوانندگان است، چه کاهش

 بین متحده ایاالت در. خواندنمی هم سال در کتاب یک حتی نفر دو از نفر
 دست از را خود خوانندگان چهارم تقریباً یک ها، روزنامه1993و  1970 سالهای

 غلط تطابق یا بد کیفیت گردن به را اُفت این تقصیر بخواهیم هم چه هر. دادند
 مطلب. نیست کافی مطلب توضیح بیندازیم، برای تلویزیون رقابت با هاروزنامه
 متوسطمیزان  متحده ایاالت در که کنیم توجه که شودمی روشن بیشتر زمانی

 هفت به 1954 سال در روز در ساعت سه از روزانه، خانواده، هر تلویزیون شایتما
 کار، زمانی وقت بجز بنابرین. است یافته افزایش 1994 سال در روز در ساعت
 نه تلویزیون، باضافۀ تماشای ساعت هفت. ماندنمی باقی دیگری فعالیت برای

خواب،  برای ساعت هفت ـ شش آمد(، بعالوۀ و رفت زمان شامل) کار ساعت
 خرده. است کامل روز شبانه ؛ساعت چهار و بیست شودخوردن، می غذا و نظافت
خود، تقریباً  تصویر، بخودی که ماندمی خود بجای مسئله کنار، این به هاحساب

 شود، و داده توضیح بایدمی تصویر. دهدنمی افزایش را فهم قابلیت بهیچوجه
 تلویزیونی آینده در اگر. است اساساً ناکافی دشومی داده ویدئو در که توضیحی

 انسان مثبت ادغام بحث دهد، آنوقت توضیح( بهتر خیلی) بهتر که آید بوجود
 که آنست حقیقت اکنون ولی. شود مطرح دوباره تواندبیننده، می انسان و خردورز

 کردن ضعیف کار در دیدن دلیل باین است، و کار در ادغام، جایگزینی بجای
 . است دنفهمی

 خود با را درک و فهم تضعیف ه،نظار که این قبول با :اینست پاسخ چهارمین
 در و تلویزیونی پیام گسترش با زیادی حد تا فهم فقر این اما ،دارد همراه به
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 هایرسانه اندرکاراندست برای. شودمی جبران همگان برای آن بودن دسترس
. است دمکراتیک تصویری دانستن که حالی گراست، درنخبه ادراکی ،دانش ؛جدید

  .داد خواهم توضیح دقت بعداً به. است فریبکارانه و آورستایش، شرم این ولی
 کیفی پسرفت به منجر که کمیت صِرف توسعۀ معنای که دادم توضیح پیشتر

 که شودمی همان نهایت در نتیجه پس. نیست مثبت مفهوم در باشد، پیشرفت
 آن از بیش نیست، و کلمه شناختی مفهوم به دانستن "تصویر طریق از دانستن"

 . کندمی فرسوده را پیشین هایدهد، دانسته رواج را دانستن که
 درست تلویزیون برای شده مطرح نقدهای که باشد این تواندمی پاسخ آخرین
 چیزیست این و. نیست صادق رشد حال در ایچندرسانه جهان برای است، ولی

 .دید خواهیم که
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  "سایبری گذار و گشت" و اینترنت ـ7
  
 

  ؟رسید خواهد حال هر در است، یا رسیده پایان به تلویزیون عهد
 شده اعالم آن شدن تلویزیون، منسوخ ظهور از پس سال پنجاه از بیش کمی

. است " "digitalتازه رمز اسم مجازی، و فضای و تازه، اینترنت مرزهای. است
 است ظرفیتی تک رسانۀ یک تلویزیون که اینست در است، تفاوت بزرگی شجه
 که حالی کند، درمی نگاه را آنها که منفعلی تماشاگر گیرد، بامی را تصاویر که

 برای) ظرفیتی چند و( فعال کاربران با) متعامل جهانیست ایچندرسانه دنیای
 هم ،را دیجیتالی پیامهای کهاست،  کامپیوتر یک آن ابزار که( متعدد هایاستفاده

 .فرستدمی هم و گیردمی
باشد،  ماشینها بین مقایسه است؟ اگر شده منسوخ بنابرین، واقعاً تلویزیون 
 ماشینی کامپیوتر که این خاطر به جمله از. است کامپیوتر برتر دستگاه بیشک

حال،  هر هب. گذاردمی تأثیر ما تفکر شیوۀ بر کنیم، ومی فکر آن طریق از که است
 از استفاده کرده، به رها را نظاره ـ هلِتِ( عامی) معمولی انسان که شد نخواهد چنان

 برای هم نشد، دلیلی کشته تلویزیون توسط رادیو که چنان. کند بسنده کامپیوتر
 این که آنجا از. برد خواهد بین از را تلویزیون اینترنت که ندارد وجود فرض این

 به را یکی توانمی که است دهند، روشنمی ارائه یمتفاوت محصوالت وسائل
 .است مرکزیت دیگری، بلکه به یکی از گذار اصلی، نه نکتۀ پس. افزود دیگری
 کند؛ ومی ارسال تصویر: ایستکارههمه شگرف ابزار ،هاشبکه شبکۀ ،اینترنت 

 بین و جویندمی را همدیگر که را کاربرانی بین را، گفتگو مکتوب متون همچنین
تقریباً نامحدودی،  عمق تا دهدمی اجازه سازد، ومی ممکن کنندمی تعامل خود

 منابع از ییهاهزنجیر جهانی، با کتابخانۀ یک مثل) شود پیگیری کنجکاوی هرنوع
 : دارد وجود امکان سه شکل شاخی ظرف این در یابیجهت برای(. مرتبط

 دقیقاً عملی،  استفادۀ ـ الف
 فراغت،  اوقات در حیتفری استفادۀ ـ ب
 . فرهنگی ـ آموزشی استفادۀ ـ ج
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 آینده، شکی در خدمات و کار و کسب ادارۀ برای اینترنت از استفاده مورد در
 شک. بود خواهند "اینترنتی کاربران" همگی، بیشک، فردا امروز نیست؛ نوجوانان

 ، برایاینترنت از اگر .گیردمی پا که هاستاستفاده سایر مورد در ،تردید و
 شکست تلویزیون که بود مطمئن نباید خیلی شود، پسمی استفاده سرگرمی

 این ، به"گراستامع" که دانیم، آنستمی که تلویزیون، چنان ضعف. خورد خواهد
 طریق تلویزیون، از. کندنمی ارائه "شده تفکیک" کافی بقدر محصوالتی که معنی

 جمعیت از بزرگی تودۀ که محصوالتیکند،  ارائه ایتوده محصوالت امواج، بایستی
 حالی در(. تبلیغات از حاصل عظیم درآمدهای آن، تولید همراه و) دهد پوشش را

 البته، حاال تلویزیون. کندمی تولید سفارش و اندازه روی را محصول اینترنت که
 خاص مخاطبان برای کانال صدها پخش به شروع ـ ماهواره یا کابل طریق از ـ نیز

 خدمات ارائۀ با نیز شدن، تلویزیون تخصصی با ترتیب این به و. تاس کرده
 آنجا تا بنابرین .19پرداخت خواهد اینترنت "خاص" خدمات با رقابت به "خاص"

 که هاخسته یا "تنبلها" ینب تلویزیون باشد، فراغت اوقات سرگرمی اینترنت که
 و "فعالین "بین در نتاینتر بود، و خواهد باشند، برنده گرنظاره دهندمی ترجیح
 تعداد که ایندر مورد  اما. کنند جستجو یا گفتگو دارند دوست که کسانی

 توانمی بود، تنها خواهد تارنما معتادین تعداد از کمتر یا بیشتر ویدئو دوستداران
 .شد خواهد سرگرم فراغتش اوقات در خود دلخواه به سک هر که گفت

 تئوری در. نه یا داشت خواهد پی در را فرهنگ درش اینترنت آیا که اینست مسئله   
 سؤال. یابدمی آنرا بگردد، دانستنی دنبال اینترنت در که کسی زیرا. باشد چنین باید

 استفاده دانستن ای برایهوسیل بعنوان تعدادی چه اینترنت، توسط که اینست
 یزیونتلو با ساله چهار ـ سه کودک که آنست مسیر این در اصلی مانع. شودمی

 دیدگاه از وی شناخت عالیق رسد، هنوزمی اینترنت به وقتی و کندمی شروع
 وارد تواننمی تجریدی ظرفیت بدون که آنجا از و. است نیافته حساسیت تجریدی

 در شده ذخیره دانش که دارد وجود زیادی بسیار شد، احتمال ادراکی دنیای
 . بماند استفادهبی زیادی حد تا تارنماها

 ممکن عمل دراما . باشد فرهنگی رشد باعث تواندمی ئوری، گفتم، اینترنتت در
 رسدمی اینترنت به هنگامی گرنظاره انسان بیفتد، زیرا اتفاق هم آن عکس است

 از خروج باعث تواندمی البته، اینترنت. است شده گرنظاره انسانتبدیل به  که
 تعدادی؟ چه برای ولی. بشود نیز احساسی جهان به وابستگی

........................................................ 
با  ابتدا رادیو .پخش با باند "باریک" ن" بهتبدیل از پخش با باند "په ؛پخش است تکنیکبه  این مربوطـ 19

  .شودمی له در مورد تلویزیون تکرارئاز این روش در مقابل تلویزیون از خود دفاع کرد، حال همین مس استفاده 
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( Sergio Lepri) لپری وسرج به گیرینتیجه موضوع، برای تعمیم در
: گفت 1996که در سال  شوممی متوسلنگار ایتالیایی[ ]نویسنده و روزنامه

 دریائی ولی... است انگیزهیجان آن در دریانوردی که است بزرگی دریای اینترنت"
 تماشا را آن ساحل از دهیمی ترجیح سخت، کشتیرانی روز چند از پس که

  ".کنی
 کهنه بازارهای در گردشی همچون عملی، یا ایوسیله بعنواناینترنت، 

 بعنوان اما ،دارد 20برقیبی ایمختلف، آینده سرگرمیهای راهنمای و فروشی
. کنممی بینیپیش برایش معتدل ایفرهنگ آینده بخشتعالی و فرهنگی ایهوسیل

مکمل،  بعنوان اینترنت از و 21داد خواهند ادامه ابکت خواندن به واقعی محققان
 یافت فرهنگها و هالغتنامه قبالً در که اطالعاتی یافتنبرای یا  کتابشناسی وبرای 

 .بشوند آن عاشق و شیفته که دارم شک ولی ،کنندمی شد، استفادهمی
نویس و نویسندۀ ]سیاستمدار، روزنامه( Furio Colombo) کولومبو فوریو 

]...[  است شدن باز شرف در دروازه آنسوی در شبکه بهشت": گویدمیتالیایی[ ای
 کار به را کامپیوتر مغزها از مختلفی مراتب سلسله معدودی، ]..[. تنها برای فقط

مانند، می بیرون که آنها برای. کرد خواهند آزمایش و بازی آن گرفت، با خواهند
. "فراوان فراغت اوقات کردن پر برای همآن]...[  ماندمی باقی تعاملی بازی فقط
 بلکه نیستند، فرهنگی انسانهای ،کندذکر می کولومبو فوریو که "معدودی": توجه

 برای. هستند هارایانه اربابان دنیاییعنی  دجدی قشر و ها،رسانه کاربران، اربابان
رسد؛ یم اینترنت بهشت به که هاییهدرواز از گذار نه نجات راه فرهنگ با انسان

 با زیرا. کند حفاظت پیامکها سیل از را وی که هیستپناهگا یافتن بلکه، شاید، در
 انتخاب انفجار زیاد، باعث انتخاب داشتن. شد غرق تواناینترنت، می در اینترنت، و

 یادآور .شود پیام مرگ باعث تواندمی بودن پیامک از سیلی معرض در شود، ومی
  .بد یا وجه، خوب دو هر است، در تقریباً بی پایان ترنتاین بالقوۀ توان که شوممی

 گیرد، خوب کار به دانستن و اطالع کسب برای را وسیله این کاربر وقتی
  تفکر، میل به اصیل عالقۀ بر مبتنی استفاده وقتی بود، یعنی خواهد خوب و هست

................................................. 
 شده صرف ساعات ساعت، برابر میلیون 130آمریکا،  اطالعاتی، در ، سوپرتارنمای1996امروزه، در  ـ20

است،  تجاری ترافیک این عمدۀ بخش که اینجاست اما، نکته. گیردمی قرار استفاده تلویزیون، مورد برای
 .شودمی استفاده عملی کوچک مسائل حل برای و

اگر به "گوید: ( با خوشبینی میUmberto Ecoاکو ) اومبرتو "توانیم از کتاب صرفنظر کنیمنمی"ـ 21
بایست توانم تمام شکسپیر را بگیرم. ولی چرا میبه برنامۀ گوتنبرگ وارد شوم، میو اینترنت وصل شده 

کامپیوتر را با انبوهی از بایت پر کرده ]...[ و بعد دو هفته صبر کنم که چاپگر آنها را بیرون آورد، وقتی با 
  ."توان چاپ پنگوئن را خرید؟.[ میپنج دالر ]..



 
P
A
G
E
 
1

 
 

 

 

نیستند،  دسته این از اینترنت کاربران اما، اکثریت. باشد کردن درک و دانستنبه 
 به فرهنگی بیسوادان ی، گذریویدئو تربیت. بود نخواهند که کنممی بینیپیش و

 یاد مدرسه در که نیز را چیزی اندک آن شودمی کرده، باعث مجاز را اینترنت
 خود خالی وقت اینترنت در فرهنگی بیسوادان بنابرین و. کنند فراموش اندگرفته

. آورندمی سر سرگرمی، به دقایقی ورزشی، شهوانی، یا "روحی جفت" کنار در را
 کردن تلف برای زیبا بسیار راه یک همه از بیش کاربران، اینترنت نوع این برای
 وجود بدی چیز امر یندر فتگ خواهند. 22بیهودگی در گذاریاست، سرمایه وقت
23ندارد وجود هم پیشرفتی هیچ. ندارد وجود هم چیزخوبی بله، اما. ندارد

. 
 نویسندۀ هر از که بیش، است "مجازی دنیای" ،نیست اینترنت آخر منزل اما

]آمریکایی، استاد  (Nicholas Negroponte) نگروپونته نیکوالس دیگری توسط
 بنام او کتاب در. شده است داده وعدهو  ییوگپیشدانشگاه و انفورماتیسین[ 

 در: است شده خالصه چنین پیش به تازه ، جهش1995، سال "دیجیتال موجود"
 خود میل به آنرا تواندکند، میمی دریافت را اطالعی که کسی دیجیتال دنیای

 مال و کندمی کنترل را اطالعات خود کند، یعنی[ مجدد تنظیم] "بازنشان"
 دیده و دیدن وسیعاً قابلیعنی  ـ "سایبری مرورگری" نتیجه در. شودمی خودش

 و تصاویر، اَشکال چیدمان ،ترکیب و مجازی، تجزیه واقعیت باصطالح در ـ شدن
 در مرورگری که کنمنمی انکار من  .24گرددمی تقریباً بینهایت، ممکن ارقام، بطور

. باشد انگیزهیجان شدتب تواندمی ـ سازی شبیه در گفت توانمی ـ مجازی محیط
گیرند؛ می کار به را "سازیشبیه" که است سال رودینامیک، دههایا طراحانمثالً 

 نفر میلیاردها بین و ـ ربوده متخصصین این از را ایده هم نگروپونته انجیل شاید و
 . است کرده پخش
 

................................................. 
شناس از است، یک فیزیکدان ستاره( 1996 در سال/  Clifford Stollد استول )ـ جمله از کلیفور22

کند که اینترنت ها، که پس از سالها شیدائی اینترنتی اکنون اعالم میبرکلی، متخصص در ایمنی رایانه
ارزش برای زندگی فیزیکی. ، و جانشینی بی"بافتهای نامحسوس بافته شده از هیچ"چیزی نیست مگر 

است که، استول با صفحه ـ کلید و موش وداع کرده است. اتفاقی که ممکن است برای خیلیها روشن 
 پیش بیاید.

 باند] "بزرگ اتوبانهای" بنام اینترنت در آنچه": پرسدمی (1995-96در سال  Arbasino) آربازینو ـ23
 از عظیمی حجم تواندسودمند، نمی اطالعات بزرگی حجم انتقال بر شده، عالوه نامگذاری[ پهن

 مجاز چرندیات سیل. است روشن . جواب"دهد؟ انتقال هم کنندهمسرگر حتی نه و غیرمفید چرندیات
 .است رقیبیبی تکثیر وسیلۀ خود بخودی اینترنت است، و

 و شکل در نامحدود ایبگونه دهدمی اجازه که تکنیکی است: morphing" "شکلگیری فنی اصطالح ـ24

 .کرد ایجاد یرتغی شیئی هر ابعاد
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 اختیار در را حسابگرها که زمانی از را سازیشبیه تکنیکهای که متخصصینی
مجازی،  دنیای در عامه، گردش حال، برای هر به. اندداده قرار استفاده دارند، مورد

 سوی از گذار و گشت این اگر ولی. است ویدئوئی بازی نوع یک کلی، فقط بطور
واقعیت،  حس دادن دست از شود، خطر گرفته دیج خیلی تارنماگردها از برخی

 آنها برای. است م، زیادووهم و موجود غیرواقع، بین و واقع بین مرزهای کردن گم
 دستکاری تواندمی چیز همه و شودمی تبدیل دستکاری و اختالط به چیز همه
 امکان که هستند بازیهائی مجازی واقعیتهای که آنجا از ولی. گردد مخلوط و شود

یکسو،  از که دارد را خطر این "نگروپونتیسم"ندارند،  را موجود واقعیت به تبدیل
 از جمعیتی دیگر سوی از آورد، و بوجود سرخورده و ناآشنا قدرت احساس
 سر خیالی و مجازی دنیای در را خود زندگی تمام که کند تولید گرااوهام کودکان

 . است مخدر مادۀ یک سهولت مثل دیجیتال دوران سهولت. کنند
شد؟  سایبری، خواهیم دنیای در آنهم ،25"دیجیتال نخبۀ" همگی آیا
 که دنیائی در. است اندیشه پساـ ساحر کارآموزـ بواقع "نگروپونته". نه که امیدوارم

 وی. دهدمی انجام را کار همه بواقع که است کند، ماشینمی ستایش و تبلیغ او
 ـ ایچندرسانه دنیای سازد؛ کهیم قصه نیست، و چنین که کندمی تظاهر

مرکز،  یک وجود ، بدون"مدور منطق" یک حاکمیت تحت دنیائی ـ سیبرنتیک
 صدایش(. معلولی و علت زنجیرۀ و خطی منطق حاکمیت تحت دیگر نه) است
است،  استعاره یک تنها "مدور منطق" زیرا. ندارد معنایی هیچ است، اما خوب

 کندمی تعیین را درست تفکر قواعد مجموعۀ منطق. ندارد وجود منطق بعنوان
 معلولی(، و و علت زنجیرۀ نه قیاسی، و و استقرائی قواعد زنجیرۀ گفت بتوان شاید)

 مربوط چپ و راست اصطالحات که رودمی کار به وقتی منطق در مرکز اصطالح
 سرگیجۀ ایجاد نگروپونته "دوران" نتیجۀ تنها ینبنابر. باشد مطرح ریاضیات به
  .26است هودگیبی

 
............................................. 

 هایرسانه معلمین از دیگر (، یکیLuis Rosetto) روستو لوئیس توسط اصطالح این: "digerati" ـ25
. است شده برده بکار (digital generation) دیجیتالی نسل مخفف همچون و شده الکترونیک، ساخته

 تشکیل" شزبان [ (Calamandrei) ایکالماندر و( Calvo-Platero) پالترو ـ الووک نوشتۀ به[ که نسلی
مجازی  دنیای" درخور را خود که ،"هابایت موج، و باند ها، پهنایداده سازیابرتستها، فشرده از شده
 دستکش و ماسک پوشیدن با بایستی آن در و شده خلق رایانه یک با که بعدی سه ، دنیایدابیمی

  ."ردک حرکت مخصوص
 فضای": دگویمی سایبری فضایشناس[ در توضیح ]جامعه( Franco Ferrarotti) فرراروتتیفرانکو  ـ26

 فضای در که جمعی ، هوشمندیسازدمی ممکن را هوشمندی و پیامها در بندیمفصل حداکثر مجازی
 ...  خاص و میاست، عمو متمایز و جمعی همزمان که است رشدی فرایند یابدمی توسعه سایبری
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 عنوانب را دانته، آن دوزخ به راجع تفسیرهایش از یکی در الیوت.اس.تی
 درست. است کرده ندارد، توصیف ربطی چیز هیچ به چیز هیچ آن در که مکانی
 . است( منطقی) دوزخ مدور، یک منطق گفت توانمی این حرف، همانند

 بر همچنان زیونتلوی مرکزیت که آنست من بینیکنار، پیش به امیدواری
 اساس این بر نیز و ـ آن صدای و سر و سایبری مرورگری علیرغم ـ ماندمی جای

 جهان در تلویزیون دستگاه میلیارد یک1992سال در. ندارد سقفی تلویزیون که
 کنار میمیرند گرسنگی از بواقع که را آنهائی و مانهابیخان  اگر. داشت وجود

 بقیۀ برای ولی. میدهد پوشش را ها خانه صد رد تقریباً صد بگذاریم، تلویزیون
 "منفعل دیدن" ، و27شود مسدود میتواند اینترنت. دارد وجود واندازه حد ها هرسان
 حساب به بدون. است سیبرنتیکی گذار و گشت "فعال دیدن" از راحتتر و تر ساده

 نشان را لمس قابل و واقعی چیزهای شد، تلویزیون اشاره که که، چنان این آوردن
 درفضای زیست. میدهد نشان را تخیلی تصاویر مجازی فضای که حالی میدهد، در

فضا،  پیشتازان تخیلی، مثل ـ علمی فیلمهای در دائم که آنست مثل سایبری
 خسته هم خیلی حتی، میگویم آور، و روز؟ کسالت هر و روز تمام. کنی زندگی
 .است کننده
 اشتباه است ممکن تلویزیون تمرکزی درمورد من پیشبینی که است روشن 

 را 29تعاملی و فعال ارتباطات اهمیت من است، مثالً، که ممکن. 28آید در کار از
 قوت کردم، به مطرح که باشد، مسائلی چنین هم اگر ولی. باشم گرفته دستکم

 بیستم، انسان قرن پایان در که است درست همچنان پس،. میماند باقی خود
 .دانستن ظرفیت و معرفت دادن دست از ، بحراناست بحران دچار خردورز
 
........................................................... 

 امکان سیبرنتیکی مرورگری است، البته درست کامالًاین . "هرجا و جا همه در شده توزیع هوشمندی
 در نیز گستردگی مانه به حماقتی اما، همچنین، رشد. یابد گسترش تفصیلی هوشمندی که دهدمی

. است فاصله دریا انجام، یک و امکان بین. بسیارند امکانات. است تفکیکی، ممکن غیرقابل مخلوط چنان
 .است بعید بسیار من نظر به فریبدمی را فرراروتی اینجا در که(نگروپونتی) امکان

 اشاره که چنان. شودمی استفاده تعاملی گفتگوی برای که آنست کندمی گیر که البته، اینترنتی ـ27
 به عملی، اینترنت استفادۀ دربنابراین به نظر من . است مفید بسیار کار، اینترنت وسیلۀ کردم، بعنوان

 . کندمی ساده را روزمره مسائل بلکه شودنمی راهبر آشفتگی
 و خستگی بد، یا تلویزیون یک. است صادق هم رادیو مورد در نکته این که باشد روشن بایست ـ28

 حال در ایتالیا در ه چنانک) کند رادیو متوجه را مردم از بزرگی بخش تواندتلویزیون، می از دلزدگی
 .نیست بخشیآگاهی قدرت از ناشی دگرگونی این(. است وقوع
 چهره، که به چهره تعامل از است ایپریده رنگ جایگزین تنها شبکه در تعامل که دلیل باین شاید ـ29

 کلید، تنها صفحه یک مقابل شخص، در هم کامپیوتر، باز طریق از پیام تبادل با. است هاولی متقابل کنش
 .ماندمی باقی
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  عمومی افکار دور از هدایت
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  سیاست ـ ویدئو ـ1
 

 
 وقت وسیلۀ کننده، تفریحی، وسرگرم: دارد برتری مورد یک در تلویزیون 

 زندگی تمام پرورد، برمی بازیگوش انسان گفتم، تلویزیون که چنان. است گذرانی
 که آن از پس. کندمی تثبیت آفریننده همچون را خود افکند، حتیمی سایه ما

 بزرگسالی در آنها روی تأثیرگذاری حداقل دادن، یا شکل ، به"داد فرم" را کودکان
 نه و) خبرها اول، از درجۀ رسانی، دراطالع. دهدمی ادامه "رسانیالعاط" طریق از
 بخش. فتدامی دور، اتفاق یا جهان، نزدیک در آنچه خبر دادن مفاهیم(، یعنی از

 ـ احساسی زندگی اخبار و جنایت، شایعات و ورزش، جرم به راجع اخبار این اعظم
 این بدین معنی نیست که یول. است طبیعی بالیای نیز معروف، و افراد عاطفی

 به راجع سیاسی، اطالعاتمثالً  اخبار یعنی ترعینی و مهمتر باصطالح اخبار
 یسیاسمسایل  به راجع آگاهی. شودمیکمتر ( بیگانه چه و خودی چه) شهرها

 زیست تمام سیاست ، زیرانداشته باشد اهمیت بسیاری برای اگر است، حتی مهم
 سلب را شود، آزادیمی زندان به تبدیل بد شهر. ندکمی مشروط را ما همزیستی و
ما را  ،دربردارد نیز را اقتصادی سیاست مسلماً که ،بد سیاستو کند، می محدود یا

 (.1993سارتوری،  ،چیست دموکراسی) کندمی تضعیف
 از یکی تنها( 1منخود  ساختۀ شاید اصطالحی) سیاست ویدئوـ اصطالح ازینرو 
 دگرگونی سیاسی، و برروندهای آن تأثیر: گیرددربرمی را ئووید قدرت متعدد وجوه
 باشیم داشته توجه. "سیاست ادارۀ" چگونگی و "بودن سیاستمدار" چگونگی ایریشه

 در و اختیار در ویدئو قدرت. نیست دموکراسی فقط مشخصۀ سیاست ـ ویدئو که
 در یاستس ـ ویدئو به فقط نوشتار این در ولی. هست نیز دیکتاتورها دسترس
 . آزاد انتخابات بر مبتنی نظامهای پرداخت، یعنی خواهم دموکرات لیبرال نظامهای

............................................... 
. دوشمی ظاهر آن بر تصاویر که است تلویزیون صفحۀ سطح من هاینوشته در و من تعریفه ب ـ ویدئو1

 دیدن بمعنی  videre التین کلمۀ از مشتق دارد، ویدئو مخوانیه نیز اصطالح لغوی معنی با مفهوم این
 سپس و ضبط بر آن تصاویر که یست(نوار یا) فیلم ،ویدئو: است متفاوت آن انگلیسی فنی مفهوم. است

 شد کسانی حماقت تسلیم نباید ولی(. غیره و ویدئوتیپ، ویدئوکاست اصطالحات مثالً در. )شودمی پخش
 .بینیممی آن روی که است سطحی ویدئو: دارم اصرار و. کنندمی اختراع تصادفی را کلمات که
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 با تعریف این و است شده عقاید تعریف حکومت بعنوان دموکراسی اغلب

 در تلویزیون مطمئناً قدرت زیرا .کندمی پیدا مصداق بواقع سیاست ـ ویدئو شروع
 که مردمی یعموم افکار امروزه. است نظیربی عمومی افکار دادن به شکل

 هدایت را آنها چگونه تلویزیون که آن مبنای است، بر آنان به متعلق حاکمیت
 تمامی مرکز در ویدئو قدرت عمومی افکار هدایت در و. گیردمی کند، شکلمی

 .دارد قرار معاصر سیاست فرایندهای
 انتخاب در مکند، همی مشروط را انتخابات روند شروع؛ مثالً، تلویزیون برای 

. نامزدها پیروزی نهایت، در ، درمه انتخاباتی، و مبارزات چگونگی در  ، هم2امزدهان
 یا کرده را، مشروط حکومت انتخابهای حکومت، یعنی تواندمی تلویزیون بعالوه

 بطور یا ندهد، و بدهد، انجام انجام تواندمی حکومت یک را آنچه: کند قویاً مشروط
 . بگیرد آن اجرای به تصمیم مشخص
 افکار گیریاول، شکل: کرد خواهم بررسی را زیر موضوع سه ،بخش این در

 راه این از عمومی، و افکار سنجش یا نظرسنجیها عملکرد آن اساس بر عمومی، و
در دومین بعد،  ."دموکراتیکمستقیماً " ای از عواملهمجموع ارزیابی به رسیدن
 ه انتخابچگون شده، و انتخاب که کسی بر ویدئو قدرت تأثیر چگونگی بربخش 

 کرد خواهیم موضوع، سعی سومین عنوان به پایان، و در. کرد خواهم ، تأمل شده
 برعکس، مانع کند، یامی کمک "خوب سیاست" به تلویزیون اندازه چه تا بفهمیم

  .شودمی آن
 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................... 
 اولیه انتخاب سیستم با آمریکا، که باشد، مثل تردمکراتیک کاندیداها انتخاب متناقض، هرچه بنوعی -2

 حزبی نامزدهای انتخاب بر تلویزیون .است( ترکنندهتحریف و) ترکنندهتعیین گیرد، تلویزیونمی انجام
 .گذاردمی تاثیر نیز
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  عمومی افکار گیریشکلـ  2
 

 
 عقاید کنترل تحت و هشد هدایت حکومتی نظام یک دموکراسی بایستی اگر
 عمومی افکار که اینست بپرسیم باید دوباره که باشد، سؤالی شوندگانحکومت
 گیرد؟ می شکل چگونه و شده زاده چگونه

 نظر در بخودی خود ای"داده" عمومی اغلب، افکار بهرحال تقریباً همیشه، یا
 هایایده عمومی، همچون افکار و عقاید که این مثل. بس و هست. شودمی گرفته

 . هستند افالطونی، فطری
 عقایدیست دارد، مجموعۀ نظم یک و مکان یک به عمومی، اوالً، بستگی افکار

 همه، از عمومی، مهمتر افکار مفهوم ولی. دارد وجود جماعتها در جمع، یا در که
 ؛ بهاست عمومی که درونی، عقایدی عمومی، عقاید تعمیمی عقاید به دارد بستگی

 عمومی را عقیده یک که کنم اضافه. ستآن موضوع عموم بواقع که معنی این
 امر یک به که دلیل این به است، بلکه عموم به متعلق که آن برای فقط نه گویند

 عموم، اموال منافع: دارند عمومی ماهیت که است، یعنی مسائلی مربوط عمومی
 .جمعی عموم، مسائل

. است درست "عقاید" اصطالح ردنب کار به که کنم تأکید نیست مناسبت بی     
 "نظر" یک نیست، فقط دانش و نیست، دانستن است، معرفت نظر یک عقیده

ریاضیات، مثالً،  که حالی در. 3ندارد اثبات به نیاز که ذهنی نظر اظهار است، یک
. نیست ریاضی حقیقت یک عقیده یا نظر یک دیگر، عبارت به. نیست عقیده یک

 دارریشه و عمیق باورهای به اگر. هستند متغیر و سست رهایباو عقاید دلیل همین به
 (. کندمی تغییر مسئله و) گفت سخن اعتقادات از توانمی آنگاه شوند، تبدیل
............................................... 

 روسو و( Hume) (، هیومLocke) الک کندمی استدالل که( Habermas) هابرمس برخالف -3
(Rousseau )نظر " تحریف با و را، زورکی "عمومی عقاید" اصطالح" doxa به تا مطرح کردند افالطونی 

 روشنگری، دوران نویسندگان همۀ نیست، زیرا قبول قابل فرضیه این ،دهند منطقی قضاوت مفهوم آن
 ، درdoxa  یۀرنظ که این به علم بردند، با بکار را "عقاید" اصطالح. دانستندمی بخوبی را زبان یونانی

 عینی است. واقعیت فلسفی، نقیض ترجمۀ
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 که را، رایج اعتراض این شودمی آسان چه که فهمید توانمیقضیه  تدقیق این از
 اینگونه. کرد رد "دانندنمی" مردم تودۀ چون است غیرممکن دموکراسی دگویمی

 باید که است مردمی تودۀ علیه و مستقیم دموکراسی با برداشت، بواقع، مخالفت
 بر مبتنی حکومت یک پارلمانی، دموکراسی اما. حاکم، باشند تنها حاکم، و خود

 بر عمومی، بنیان گرفته عقاید بر مبتنی است دقیقاً حکومتی بلکه نیست معرفت
 گفته که اینست مثل .شده منتشر نادرست و درست اطالعات از ناشی احساسات

 عقاید مردم عموم که کافیست یپارلمان دموکراسی عملکرد و وجود برای شود
بنابرین، . کمتر نه ـ باشید داشته توجه ـ نیز و بیشتر باشند؛ نه داشته را خود

 حقیقتاً عمومی و بواقع که بگیرد شکل مستقلی "عمومی افکار" دارد امکان چطور
 در اطالعات جریان با برخورد به منوط عقاید گیریشکل که است باشد؟ روشن

 به راجع اطالعات این اگر. است دائم و مستمر بطور جمعی و یعموم امور مورد
 هیچ د، بهباش شده ساخته پیش از ، محدود، و"کنندهکسل" عمومی، زیاد امور

 معرض در بیشتر و شده بازتر عمومی افکار دیگر، هرچه سوی از. دخورنمی دردی
 قرار (شودمی منتشر جمعی هایرسانه و سیاسی قدرت سوی از که) بیرونی اطالعات
 (D. Riesman) رایسمن داوید که آن، چنان گیریشکل نیز نسبت همان گیرد، به

 . شودمی "ضدـ مستقیم" به گفت، تبدیلمیشناس آمریکایی[ ]حقوقدان و جامعه
گرفت، می شکل نشریات توسط بیشتر عمومی افکار که وقتی ین، تابر عالوه

 طریق مختلف، از انواع از شده هدایت اتنظر و عقاید و مستقل عقاید میان تعادل
. شدمی متفاوت، تضمین دیدگاههای با و آزاد، متعدد هایروزنامه و نشریات وجود
 به تلویزیون، و ورود با مسئله. نزد هم بر اصولی بطور را تعادل این رادیو ورود

 زبانی ارتباط وقتی تا. آمد شد، بوجود گفتن سخن جانشین دیدن که میزان همان
 بیاید، بلکه پائین به باال مستقیماً از تواندنمی عقاید گیریشکل است، فرایند غالب

 پی در پی آبشارهای بین که هائیحوضچه است، مثل "ایمرحله ـ آبشاری"
 اساس بر) شوندمی ترکیب هم با مختلف عقاید نیز جامعه در .شودمی تشکیل

شناس و سیاستمدار عهجام]( Carl Deutsch) دویچ کارل توسط که مدلی
پائین،  از جوششهائی را آبشارها عالوه، این به. شد ارائه 1968 درسال مجارستانی[

 . 4کندمی مختلف، همراهی باماهیتهای کششهائی یا مقاومتها نیز و
 

................................................... 
 از ناشی تنها نهگیری شکل این گرفته، و شکل عمرج گروههای اساس بر کس هر دیدگاه این بر بنا -4

 فاقد عقاید نفوذ قابلیت خود که) هست. نیز منبع شناسائی از ناشی همچنین بلکه کنندهآگاه پیامهای
-برنمی بحث سلیقه که دانندد؛ و، میدار وجود نیز سلیقه اساس بر مشابه عقاید(. کندمی کم را آگاهی

 پرداز آمریکایی ارتباطات[.]نظریه (sonBernard Berel) برلسون. دارد
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 طی که را متعددی پیشنهادات و انتقادات و تعادل تصویر، سیستم قاطع نیروی اما
 داد شکل را مختلفی عقاید بعد، بتدریج به هیجدهم قرن قرن، از دو حدود مدتی

 مُخل تلویزیون .شکست و شدند، گسست شناخته "عمومی افکار" بعنوان که
زنند، می دور را عمومی رهبران، عقاید آن، باصطالح توسط که دلیل نای است، به

 ما از یک هر مورد، برای به بسته که را"معرفتی مراجع" تعدد که دلیل باین و
نه،  کی و باوراست قابل باشیم، کی باورداشته چیز چه به که ؛کردندمی تعیین

. قدرت خودِ تصویر و است، مرجع، خودِ نظاره تلویزیون، با. 5کرد ف راحذ همه
 خواهیم د، چنانکهباش فریبنده کلمات از بیش تواندمی تصاویر که ندارد اهمیتی

 شناختی مرجع دارد؛ پس باور بیندمی آنچه به چشم که اینست اصلی دید، نکتۀ
 شودمی دیده آنچه .شودمی دیده که چیزیست است، همان معتبر همه از بیش که

 اشاره .است حقیقت که رسدمی بنظر ضمنی بطور ابرینرسد، بنمی "واقعی" بنظر
دموکراسی،  این کارکرد نمایندگی، برای بر مبتنی دموکراسی در که کردم

 ولی .6باشد عموم به متعلق بواقع که باشد داشته وجود ایعمومی افکار کافیست
 ایدعق از ایجاد انبوهی وتولید  مشغول ویدئوکراسی است، زیرا چنین معموالً کمتر

آنرا،  واقع در کند، ولیمی تقویت را عقاید حکومت بظاهر که است، شده هدایت
 بعنوان را خود مدام تلویزیون زیرا. سازدمی تهی محتوا عقاید، از حکومت بعنوان
. است خودش صدای انعکاسی برگشت واقع در که زندمی جا عمومی افکار بیانگر

 پانصد همیشه. کنندمی سلطنت نجیهانظرس": نویسدمی( Herstgaard) هرشتگارد
 میلیون 250 ما، یعنی به که آن برای گیرند؛می قرار سؤال مورد آمریکایی
 که است غلطی تصور این. 7"کنیم فکر باید چگونه ما که دیگر، بگویند آمریکائی

. فرهنگ و جامعه در جاری دگرگونیهای انعکاس به است محدود تلویزیون نقش
کند،  ایجاد گسترده میزانی به خواهدمی که را تغییراتی یونواقعیت، تلویز در

 .کندمی منعکس
 
 

 
 

................................................. 
. شود رجوع( هشت ، فصل1995، عمومی افکار سارتوری،) به باید باال در شده ذکر نکات تعمیق برای -5
 ا.مانجه (، (Deutsch  دویچ مدل روی بر خاص بطور و
 اما. شودمی تقویت "جمعی" عمومی افکار مفهوم با نکته این( معتقد است که Shapiroشاپیرو ) -6

 .داردنمی باز بنویسم که روممی آنچه از مرا هم نظر این حتی
 .1992، (Glisenti) گلیسنتی و( Pesenti) پیسنتی -7
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   نظرسنجیها حکومت ـ3

 

 

 یخبرگزار آژانس یافت؛ همزادی بالفاصله افتلگر اختراع که کردم یادآوری 
نکند،  مخابره چیزی تیر، اگر سری یک باالی بر مستقر سیمی. "تلگراف طریق زا"

 گذاریسرمایه نیز؛ یک نکند مخابره کافی باندازۀ اگر است، و سیم یک فقط
 نیز ویدئو: است صادق نیز تلویزیون مورد در مسئله همین عین. نیست سودآور
 ماهیت با) تلویزیون محتوای از بزرگی بخش. شود انباشته محتوائی با بایستی

 هایفعالً مصاحبه. "مردم صدای" ؛ همچنیناست وقایع از تصاویری (اطالعاتی
 تشکیل نظرسنجیهائی عموم، از مردم، یا صدای بقیۀ. بگذاریم کنار را رهگذران با اتفاقی

 .کندمی منعکس "کنندمی فکر ردمم را آنچه" ظاهراً درصدی، که آمار با د،شومی
به  که است پاسخهایی شامل عمومی نظرسنجیهای بگوئیم، نتایج دقیقتر 
: کندمی روشن را نکته دو فوراً تدقیق این. شوده میددا کنندهمصاحبه تسواال

( سؤال طراح به بنابرین و) سؤال طرح چگونگی اساساً به پاسخها که آن اول
 همان فوری، در پاسخدادن اکثراً  که است کنندهسؤال هک آن دارد، دوم ارتباط

گوید کسی که چنین میکنند؟ می فکر مردم آنچه.کندمی "اِعمال" لحظه، را
 . کندمین درست ریگنتیجه

 : نظرسنجیها از شده استخراج عمومی عقاید بزرگ بخش واقع در
  ،شود، نیست(می احساس عمیقاً آنچه ؛واقعی اتنظر بیانگر) است ضعیف ـ الف
  ،کند( تغییر روز چند عرض در تواندمی) گذراست ـ ب
 نظر به "دانمنمی" گفتن) چیزکی گفتن برای فقط شده احتماالً ابداع ـ ج
  ؛همه از مهمتر و ،آبروست( دادن دست از حکم در خیلیها
 . ستهارسانه ۀانعکاس نظر اعمال شددارد،  بازتابنده اثر دـ

 طورکلینظرسنجیها، ب از شده استخراج اول، دیدگاههای وهلۀ ین، دربنابر
  .8شودمی شناسائی مسئله اهمیت یا عمق بندرتبا آن، ؛ است ضعیف

................................................ 
 در را دومی سادگی برای. است یافته برجستگی(، تقدم) برتری مفهوم بر عمق مفهوم رسدمی نظر به -8

 .است تفکیک قابل مفهوم دواین  ام، هرچندکرده حل اولی
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 مورد ده هر از": نویسدمی 1986در سال  (Russell Newman) نیومن راسل
 شهروند برای شود،می مطرح سال هر که ملی سیاستهای به مربوط مسائل

 مورد در و باشد داشته قرار اولویت در و توجه قابل مورد دو شاید یا یک متوسط
 وقتی که نیست معنی این به این ولی. ندارد ایعقیده عمالً هیچ موارد بقیۀ

 همان در شده ابداع دهد، عقاید قرار سؤاالت فشار تحت را فرد کنندهمصاحبه
 متناقض حتی آنی، و اغلب نظرات از اینتیجه؛ مجموعه. "نکند ابراز را لحظه
مصاحبه . مبنایی هیچ بدون البداههفی عقاید آوردن حساب به ، بدون9بود خواهد
 ، یا"فلزی فلزات قانون"مثالً  واهی و خیالی حتی مواردی به راجع که ایکننده

 به خالی کند، معموالً دست سؤال "عمومی مسائل به راجع 1975 سال قانون"
 .اندداده پاسخ ها به اوشوندهمصاحبه سوم دو حتی سوم، یا یک: گرددنمی باز خانه

 هم جاافتاده شدت به راسخ عقیدۀ یک ما اوقات هیگا: صریح بگویم بگذارید
 تعیین را ما رأی که آنچه که نیست معنی باین نیز اینصورت در حتی ولی. داریم

 انتخاب گیری، یک رأی غرفۀ در دهنده رأی. بود خواهد عقیده کند، همانمی
در . دشو یقربان باید آنها از باشد، چهارتا داشته راسخ عقیدۀ اگر، مثالً پنج دارد، و
 دادندمی توضیح آمریکائی سیاستمداران به کارشناسان سال بیست از بیش مدتی

 مالیات اندکی بدهیها، کافیست کردن صفر کشور، و بودجۀ کسری توازن برای که
 در آنمیزان  نصف متوسط بطور آمریکا در که) دهند افزایش را بنزین روی

 که دهدمی نشان نظرسنجیها کرد؛ تواننمی کاری نه، هیچ اما(. اروپاست
 بنزین نرخ افزایش برای دموکراتها و جمهوریخواهان اگر ولی. مخالفند آمریکائیها

 روی تأثیری هیچ بنزین گرانی که ببندم شرط برسند، حاضرم توافق به یکدیگر با
 بهیچوجه عقیده یک سنجش که اینست اصل، نکته در و. داشت نخواهد انتخابات

 معنی مسئله، به یک مورد، یا یک در دادن نظر. نیست رفتار کی پیشبینی بمعنی
نتایج  آسان دستکاری برین، امکان عالوه ت. نیس آن به دادن رأی قصد

(. پرسیهمه یعنی آن، شدۀ نهادینه همچون درست) است مطرح هم نظرسنجیها
  باید زندگی حق که این باشد، یا مجاز باید جنین سقط آیا که پرسش این

 سوی از که ایمسئله مورد در است واحد سؤال یک روی دو شود، ارائۀ تمحافظ
 تواندمی سؤال طرح شکل این، تفاوت وجود با اما. است شده درک بخوبی بسیاری

 . دهد تغییر را شوندگانسؤال از درصد بیست پاسخ
 

................................................ 
 در، سیاسی ترجیح مورد در واحد سؤالیمثالً  که داده نشان، 1964ال در س( Converse) کونورسـ 9

 .اتفاقی ، یعنیکرده است تبیین، تغییر قابل دلیلی پاسخها، بدون شده، ولی تکرار معین زمانی فواصل
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 نظرسنجی هفت ماه یک در تنها( 1973سال) واترگیت رسوائی جریان در
 یا دهد استعفاء بایست نیکسون تپرزیدن آیا پرسیدندمی آن در که شد برگزار

 تا 10 حداقل از مثبت پاسخهای نسبت"خوب، . گیرد قرار اتهام مورد بایستی
 چگونگی به بستگی تقریباً همگی تفاوتها این و .بود متفاوت درصد 53 حداکثر
 مسلماً ،است ساده سؤال یک مقابل در این، نوسان .داشت پرسشها کردن مطرح

 به راجع انگلیسها از وقتی. بود خواهد شدیدترتر نوسان هپیچید مسائل برابر در
 10 بین ـ ترسناک ـ نوسانی شود، موافقینمی نظرسنجی اروپا اتحادیۀ به پیوستن

 چگونگی به وسیعاً بستگی پاسخها نوسان هم دهند؛ اینجامی نشان را درصد 60 تا
 .10ددار آن تغییرات و پرسش طرح

 از ترس یا نفوذ تحت دهند اجازه که کسانی که شودمی فوق، نتیجه موارد از
 بشود، خیلی آنها هادی نظرسنج شخص دهند اجازه گیرند؛ یعنی قرار نظرسنجیها

 اعتیاد متحده ایاالت در حال این با. شد خواهند گرفتار دروغ و جعل دام در زود
 در .تقریباً همگانیست ـ...تا گرفته جمهور رئیس از ـ سیاستمداران نظرسنجی به

 این بر همه او سیاستهای و ،کندمی زیست نظرسنجی با نیز، برلوسکونی ایتالیا
 جعلیات، همزمان به نظرسنجی، گفتم، توجه به اعتیاد زیرا. افسوس. است اساس

 . دهدمی فریبهم  و اندازدمی دام به هم
 تودۀ صدای بیانگر که ابزاری ـ نیست مردمی قدرت اعمال ابزار نظرسنجیها

 مردم تودۀ روی هارسانه نفوذ و قدرت نمایانگر چیز هر از بیش بلکه ـ باشد مردم
 به کند، یامی جلوگیری ضروری و مفید گیریهایتصمیم اکثراً از آن نتایج و ،است

 ضعیف، بی محض، عقاید "هیاهوی" از شود، کهمی راهبر اشتباه گیریهایتصمیم
 کور عقاید از خالصه ، ومخدوش اطالعات نیز خوردگی، و اطالعی، فریب

-می حرفه این به که آنانی همۀ برای که کور، آری، نظرات .گیردمی سرچشمه
 اتفاق به قریب اکثریت که دانندمی خوب اینان .است شده شناخته خوبیب پردازند

آمریکائی،  دو. ندارند شده مطرح سؤال مورد در اطالعی تقریباً هیچ دهندگانپاسخ
 پارلمان کنترل ـ نیست بیشتر تا دو تازه که ـ حزب کدام دانندینفر، نم پنج هر از
 واقع جهان کجای در سؤالها در شده برده نام کشورهای یا دارد، و اختیار در را

  (.1988همکاران،  و اریکسون) است
............................................... 

 نام، پاسخهای دو جای ترتیب تغییر با که آنست کاریدست قابلیت ،حدی، افراطی و، تا روشن مثال -10
 نام وقتی که شد حاصل نتیجه ، این1988سپتامبر در خواهی نظر یک در. شودمی حاصل متفاوت

وی،  جمهوریخواه رقیب شد، آرایمی آورده جمهوری، ابتدا ریاست دمکرات (، نامزدDukakis) دوکاکیس
 چهار به کاهش د، اینآممی ابتدا در بوش نام اگر که حالی در شدمی کم درصد (، دوازدهBush) بوش

 .رسیدمی درصد
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ندانند؟  را چیزها این مردم همۀ اگر دارد اهمیتی چه گفت خواهند برخی
 بعنوان ابتدائی ندانستنهای این زیاد، اگر خیلی کم؛ ولی خیلی خود بخودی

 اگر که نستای مسئله .دشو گرفته نظر در همگانی بیعالقگی اصلی شاخصهای
 بداند را چیزهائی است ممکن چطور داند،نمی را سادگی باین چیزهایی شخصی

 سر بی حتی ـ داریم توافقما  از بسیاری کنممی فکر. یستن ساده هم چندان که
 کاهش بایستی نظرسنجیها بار که است، مضر نظرسنجی به اعتیاد که ـ صدا و

 اما. است وسیله، ساختگی بعنوان آن( "عینی"حتی یا) دموکراتیک اعتبار که یابد،
 غیرقابل نظرسنجی گسترش که شوندمی فرض این تقریباً همه، تسلیم همه، یا
 زیرا ؛دهدمی پوشش را چیز همه نظرسنجیها: اینست من جواب. است اجتناب
 نظرسنجی، نظرسنجها، از مؤسسات .دهندنمی انجام را خود وظیفۀ محققان
 به توجه ، بدون"کنی؟می فکر چه این به راجع" رسندپمی باشد، فقط که هرکس

 که حالی در. نه یا داندمی داند، یا، فرضاً، اصالً چیزیمی چه مورد دراین که آن
 دو مشترک کمیسیون] (Bicamerale) در که هنگامی. است همین مسئله هستۀ

 رفت،گمی صورت اساسی قانون تغییر مورد در گیریرأی دوم دور ا[ایتالی مجلس
 آن طبق که شد منتشر  CIRMمؤسسۀ طرف از نظرسنجی یک، 1997ژانویه15
 به درصد 22 فقط بودند، و مؤسسان مجلس تشکیل موافق ایتالیائیها درصد 51

 مونتانلی ایندرو  روز همان در. دادند موافق نظر مجلس دو مشترک کمیسیون
(Indro Montanelli )کوریر روزنامۀ در (Corriere[ )شاید: نوشت طنز به [پیک 

 زبان در. ]است تخت دو با اتاقی بمعنی "هکامرال بی" ایتالیائیها از خیلی برای
 که است روشن.[. م. اتاق معنی هم و دهدمی مجلس معنی هم کامرا ایتالیائی
 منعکس که عقایدی قوام عدم یا قوام به توجهی هیچ تجاری نظرسنجی مؤسسۀ

 و تحقیقی مراکز. البته است خودآزاری گرفتار نباشد چنین اگر. ندارد کندمی
 طریق را، از متقلب تاریک، و حوزۀ این کردن پر عاجل وظیفۀ دانشگاهی مؤسسات

 بی درجۀ عمق کردن روشن ها، برایمصاحبه و واقعی هایداده تعیین و بررسی
 چنین و. اندمانده صامت و ساکت همه ولی .دارند عهده بر بزرگ هایتوده اطالعی

 .شودمی پیشگیری پیشگیری، غیرقابل قابل امری که است
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  کمتر، اطالعات ـ4

 

 
 اطالعات بر مبتنی عقاید جمله، بر نظرسنجیها، از حاکمیت بنیان که گفتیم

 مسئلۀ متس به را توجه که ستا مواردی از یکی این. گیردمی شکل نادرست
شود، می عنوان که لویزیون، چنانت تردید غیرقابل قابلیت. کندمی جلب اطالعات

 . کنیم روشن را مفهوم این بیائیم اما. کندمی "مطلع" که آنست در
. مفاهیم به مربوط اخبار جمله اخبار، از رساندن از عبارتست رسانیاطالع

 این در حتی ولی. شناخت و دانش زا همچنین شد، اما مطلع وقایع از توانمی
 کلمه انکشافی نیست، بمعنی شناخت اطالعات که کنیم تأکید باید هم حال

 به نسبت توانمی: فهماندنمی را چیزی خود بخودی اطالعات. نیست دانستن
 گفته بنابرین، وقتی. نفهمید وجود این با داشت، و اطالعات خیلی چیزها خیلی

 این حتی. نیست هم بدی چیز. است دهد، درستمی اطالع فقط اخبار که شودمی
 نباید که اندازه همان ولی. دارد نقش خردورز انسان ساختن در نیز یخبر دانستن
 انباشت. داد بها آن به نیز اندازه از بیش کرد، نباید ارزش کم را هادانسته اینگونه
 اطالعات که کرد تأکید بایستی. نیست فهمیدن معنی به ها، گفتم، هنوزدانسته
 بیهوده اطالعات از بسیاری .است متفاوتی بسیار اهمیتدرجات  دارای مختلف

 .نمایشی اهمیت صرفاً با یا روزمره ارزشبی وقایع به راجع دانستن ، مثلستا
در . "مفهومی" ارزش یا بار هرگونه فاقد هست اطالعاتی گفت شودمی یعنی

 مسائل مورد در عمومی افکار ، زیرااست مهم عینی بطور دیگری اطالعاتمقابل، 
 کم اطالعات از وقتی و .دهدمی شکل را جمعی منافع با مرتبط عمومی، مسائلی

 با کنم، اطالعاتمی صحبت کنندهگمراه اطالعات یا ،اطالعاتـ  زیر ،ارزش
 و (جنائی یا عاطفی وقایع ورزشی، یا اخبار نه) دارم نظر مد را "عمومی اهمیت"

 . دهدمی اطالعات بد و کم تلویزیون گویممی دلیل بهمین
 و اطالعاتـ  زیر بین تفاوت آمد، خوبست آنچه داشتن نظر در با حال
 بسیار اطالعات، اطالعات ـ زیر از من منظور. کنیم بررسی را کنندهگمراه اطالعات
 کند، یامی بیمایه و فقیر کند منتقل باید که را خبری که است ناقص اندک، یا

 زیرـ پس. خبر 10 هر از خبر 9فبسادگی، حذ بعبارتی، و کند.نمی اصالً مطلع
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 کننده، تحریفگمراه اطالعات از منظور ولی. است زیاد دادن کاهش اطالعات
: کنید توجه. کند گمراه را شنونده که شدهتحریف اخبار است، دادن اطالعات
 باشد؛ اغلب عمدی اطالعات گستردۀ تحریف و دستکاری که نیست اینطور همیشه
 خطر کمتر، ولی تقصیر مبیّن امر این که. ایستحرفه جانبداری و گرایش انعکاس
 متمایز و روشن تحلیل بکار است، و تحلیلی تمایز این است بدیهی. است بیشتر
 پوشش هایحوزه کنندهگمراه اطالعات و اطالعاتـ  زیر عمل در. آیدمی مسئله

 یک هر پس. گیردمی انجام دیگری به یکی از گذار و دارند متعدد و مشترک
 . شود بررسی گانهجدا بطور تواندمی

 روزنامه انگلیسی نام .شد آغاز باروزنامه آن، امروزی بصورت اطالعات، انتشار
(newspaper )کلمۀ و. اخبار کاغذ یا برگ: کندمی بیان ار خود دقیقاً ماهیت 

 ظاهر روز به روز که چیزی: دارد تأکید روزمرّگی جنبۀ رب giornale))  آن ایتالیائی
 گسترش ایتوده و عمومی بطور بواقع اطالعات که رادیوست رظهو با اما. شودمی

 . یافت
دهد، نمی پوشش بنویسند و بخوانند نتوانند که را وکسانی روزنامه، بیسوادان

بنویسد،  نه و بخواند بتواند نه که هم هرکسی به رادیو سخن و صدا که حالی در
 البته) باشد بوده همراه کیفی تضعیف با است ممکن کمّی گسترش این. رسدمی
 رادیو و روزنامه میان تفاوت یک اما(. سازشایعه و جنجالی جراید با قیاس در نه

گوید، می سخن هم خوانندنمی که کسانی با رادیو که آنجا از: دارد وجود همیشه
 این از. باشد موجز و ساده اخبار بیان در حداقل و بوده گراساده بایستمی پس

  .کرد تکمیل را رادیو، روزنامه که گفت توانمی دیدگاه
 را وسیعتری مخاطبان که نظر این تلویزیون، از که کنیم تلویزیون؟ قبول و
. شودمی متوقف همینجا امتیاز اما. سازدمی مطلع رادیو از دهد، بیشمی پوشش

 بعالوه، با. دهدمی اطالعات کمتر دیگری اطالعاتی رسانۀ هر از تلویزیون زیرا
 مختلف، بطور اطالعات بین انتخاب اطالعات، یا گزینش معیار که است تلویزیون

 قابل بیشتر که دارد ارزش اطالعاتی تلویزیون برای. کندمی تغییر ایریشه
شود، نمی منتشر  خبر نیست، یعنی هم نباشد، خبر فیلم اگر ؛ وباشد فیلمبرداری

 .است "ویدئوئی ارزش فاقد" چون
 خود نوبۀ به ـ تصاویر طریق از بیان قدرت ـ ونتلویزی قدرت حال عین در 
 تلویزیون ولی ندارند را محل در حضور مسئلۀ رادیو و روزنامه. هست نیز مانعی

 نیست، از نیازی. است نسبی مسئله این که کنیم البته، توجه. دارد را مشکل این
 یک با خبری هر که ندارد ضرورتی. شود افراط زمینه این در نبوده، که هم ابتدا
 خود تلویزیون که ایستصحنه، بخشاً، مسئله در حضور مسئلۀ. باشد همراه فیلم
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11(است کرده آنهم شدن بزرگتر به کنیم، کمک البته، توجه و) کرده ایجاد
. 

 .بود استودیو در اخبار خواندن بیشتر تلویزیون بیاورید، اخبار خاطر مدتی، به تا
 "دادن نشان" تلویزیون وظیفۀ یا مأموریت که کرد کشف بعد، کسی ولی

 تلویزیون تخریب آغاز کشف این و. کندمی صحبت آنها به راجع که چیزهائیست
 انتظار لوهان مک آنچه کامالً خالف جهتی در را تلویزیون کشف این زیرا. بود

 همین نزدیکیها به محدود را تلویزیون که معنی کرد، باین "نشینده" داشت
 آنها، برای به دسترسی که را کشورهائی و مکانها و کرد،( اطراف روستاهای)

اند که همه توجه کرده .گذاشت بود، کنار هزینه پر یا تلویزیونی، مشکل گروههای
 چه هر المللیبین اخبار پرکرده، و را وقت همۀ ملی ـ محلی تلویزیون، اخبار در

 بایستی یزیونتلو که انتظار همه، این از بدتر بدتر، یا و. یابدمی بیشترکاهش
 را اخبار همۀ فیلمی باید همیشه و شده ضروری امر یک به تبدیل "دهد نشان"

 بزرگ بیخود و بیمعنی وقایع مورد در فیلمهائی تورم معنی به این .کند همراهی
 به رشوه قضیۀ به مربوط باتحقیقات رابطه در ـ بار صد چند ایتالیا در. است شده

 یک هم همه را، که بانک یک ایمنی صندوقهای احزاب، تصاویر سیاستمداران و
 دختر دو. دادند نشان( نداشت قضیه آن به نیز ربطی هیچ و) بود واحد فیلم

 فریب" از جنائی داستانی تلویزیون و کنندمی فرار خانه از ساله 13ـ14 نوجوان
مادرید  تا قضیه این از گزارشی تهیۀ برای پرسشگران و کندمی هم سر "اینترنتی

. اندازندمی فکر فرار به نیز را دیگری هایبچه اینکار با که این از روند، غافلمی
 برای انبار در همیشه که) ماشین و خیابان و پنجره و در توقف، تصاویر بدون

 پر را بیمعنی مأموریتهای برنامۀ خالء که آن شود، برایمی پخش( اندآماده نمایش
 ثانیه سی عجله، در حالت، با بهترین ا یا آلمان، دربریتانی انتخابات اما، اخبار .کنند

 توجیه برای روستا، که یک از دهندمی نشان فیلمی بالفاصله و. شودمی روایت
 که مادری) آوراشک داستان با کشد؛ فیلمیمی طول دقیقه سه تا دو هاهزینه

 یا اتیاطالع ارزش که( جنایت و قتل) قساوت کرده(، یا گم ازدحام در را اشبچه
 از دقیقه بیست. است صفر عمومی عقاید یا افکار به دادن شکل در آنها آموزشی

 مطالب کردن حقنه برای ما تلویزیون جدیدترین در اخبار پخش وقت ساعت نیم
 برنامۀ کنندگانتهیه ابداع یا انتخاب خاطر به فقط که است خبری وقایع و کوچک

 . دارد وجود اخبار
............................................... 

 هرگونه از مستقل را بوروکراسی اتوماتیک رشد (، کهParkinson، 1957) "پارکینسون قانون" -11
 اگری و اما کوچکترین کرد، بدونمی درونی، پیشبینی سازهای و ساخت اساس بر تنها و عینی ضرورت

 .است صادق تلویزیون کارکنان افزایش مورد در
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. شود نامیده خبر تواندمی نیز بهمن زیر مرغ یک مردن لی، خبراطالعات؟ ب

 دیده" به نیاز و میل ،"دادن نمایش" به نیاز. است اشاره شایستۀ همیشه آیا اما
 شود، رویدادیمی رویداد ـ شبه ایجاد باعث خود این که .آوردمی بوجود را "شدن

 است، در حاضر آن طضب برای دوربینی که افتدمی اتفاق دلیل باین تنها که
 و تلویزیون برای که رویداد، رویدادیست ـشبه  پس. افتادنمی اتفاق غیراینصورت

 در ولی. دارد را خود خاص توجیه تولید این گاهی .شودمی ایجاد تلویزیون توسط
 مورد و شده جازده واقعیت بعنوان راحتی به ماند، کهمی باقی "تصنعی"حال هر

 . است غلط اطالعات دادن این گیرد، ورارمیق جدی هایسوءاستفاده
 ابتذال و به سقوط یا رویداد ـ شبه تولید که کنممی تأکید نکته این بر

 فرانسه، در در. ندارد بستگی تکنولوژیک عینی، یا ضرورت هیچ ناچیزی، به
 و کرده انتخاب را جدی جدی، خبرهای اخبار برنامۀ نقاط، در دیگر و انگلستان

 آن به.[ م. ایتالیا] ما تلویزیون که سطحی. کنندمی پخش( نباشد اگر) فیلم بدون
 پائین بسیار سطح بیکفایت، با پرسنل به مربوط همه از کرده، بیش سقوط

 بهتر خیلی را تلویزیونی اخبار برنامۀ توانبنابرین، می. ایستحرفه و روشنفکرانه
 تصویر در را تصویر، فرد تقدر که ماندمی خود بجای واقعیت این ولی. کرد اداره
 بین ـ بشویم متوجه بهتر که آن برای ـ بکنیم ایمقایسه کافیست. کندمی اسیر
 . تلویزیون در دیداری اخبار با روزنامه در شده نوشته اخبار

کنیم،  حدود، فرض ها، روزانهروزنامه دوران نوشتاری، در فرهنگ انسان
 هر که کنیم فرض باز کرد، ومی مطالعه را ـ المللیبین یا ملی ـ مهم رویداد پانزده

 به تلویزیون اخبار برنامۀ در اخبار این. گرفتبرمی در را چاپی ستون یک رویدادی
کاهش  این. شودمی پخش دقیقه دو تا یک حدود زمانی طی و یافته کاهش نصف

 چارچوب رودمی دست از کردن فشرده این در آنچه آساست، وغول فشردگیو 
 تجرید دشمن تصویر که دانیممی زیرا. دهندمی نشان تصاویرآنرا که ایستمسئله

 مسائل که امگفته بارها. است تجریدی بحث یک انجام تشریح که حالی است، در
 که آنهائیست تلویزیون برای ترجیحی نمایش قابل. نیستند "نمایش قابل"
تیراندازیها، دستگیریها، قتلها، تجاوزها، : باشد احساسات و عواطف بر "تأثیرگذار"

 . مختلف حوادث و لرزه، آتشسوزی، سیلزمین یا تظاهرات، شکایتها، و
 برای. است مشاهده قابل محدودۀ نمایش، زندانی قابل خالصه، مطالب طورب
 با اما .است عظیم عضو قطع. ندارد نشده، وجود دیده آنچه(بس و) گرنظاره انسان
 هزار یا صد بین تلویزیون، از سوی خاص، از مورد آن انتخاب چگونگی و چرائی
 .شودمی هم ، بدتراست اهمیت قابل اندازه همان به که دیگر مشاهدۀ قابل مسئلِۀ
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 کردن بزرگ و دادن قرار الویت حال، در درعین اطالعات، وـ  زیر فشار تحت 
 و "شده پنهان دید از" بزرگی تمام با جهان که رسدمی آنجا به محلی، وضع اخبار
 را تلویزیونا ب شدهتربیت جماعت بالهت و کندی. نگیرد قرار توجه مورد دیگر

 متحده، هنگام ایاالت در تلویزیونی کامل شکست از مثالی با توانمی بخوبی
 بیستم قرن سیاسی رویداد ، احتماالً مهمترین1989در  برلین دیوار سقوط

 رویداد، در این دۀمشاه شاخص ضریب. کرد جهانی(، درک جنگهای باستثنای)
 کردند، درمی همراهی آنرا که معروف مفسر دو ، با((ABC درشبکۀ زنده پخش

 برلین دیوار سقوط. بود کمتر همه آن، از با همزمان تلویزیونی هایبرنامه همۀ بین
 دانشجوی خبر دادن نشان به نسبت( سال همان در) شاخص ضریب نظر نقطه از

 و باال نمایشی ارزش با پکن، رویدادی "آنمن ینت" میدان تانک، در جلوی چینی
 .ماند بسیارعقبتر ، نیز12کمتر اهمیت

(CBS) مسئله، ": کندمی تفسیر چنین بزرگ هایشبکه از دیگر یکی
 مثل محلی رویدادهای باپخش ندگانبین تعداد. است ندگانبین بسادگی، ترجیح

 بدبینی و بینینزدیک ظرننقطه  از تفسیر این. "یابدمی افزایش طوفان و زلزله
 مردم با نه تقصیر که حالی کند، درمی خالی مردم سر را است، تقصیر آورچندش

 ندانند، طبیعی دنیا از هیچ بازار و کوچه مردم اگر. هاسترسانه خود عهدۀ به بلکه
( خواندن همچون) چیز، اطالعات هر از پیش. ندهند نشان هم ایهعالق که است

 و است توجه و وقت با گذاریسرمایه مستلزم شدن مطلع .دارد ای"هزینه"
 دوست برای. برسد منتقد تودۀ به شده ذخیره اطالعات که دهدمی نتیجه هنگامی
 و سر بتهوون غیراینصورت دانست، در موسیقی کمی باید موسیقی داشتن

 دلبسته برای. است الزم بازی ماهیت درک فوتبال داشتن دوست برای. صداست
 مسائل و سیاست قیاس، در همین به. شناخت را حرکات بایستی شطرنج به شدن
 هوا روی را روز اخبار باشد گذشته "انتقاد آستانۀ" از که کسی لمللیابین
 چنان که کسی ولی. فهمدمی آنرا داللت و مفهوم سرعت به گیرد، زیرامی

 به یکی از ترتیب همین به فهمد، وزند، نمیمی نباشد، زور دارا را "مخزنی"
 . پردمی دیگری

............................................ 
 نوشته اینهمه است ممکن چگونه": پرسدمی کیسینجر هنری "من آن تین" میدان واقعۀ مورد در -12
 که دهدمی پاسخ خود ، و"باشد؟ دانشجویان دست در هاپارچه نوشته و پالکاردها در انگلیسی زبان به
 بین از میدان، و از مایل سه حدود فاصلۀ در قربانیان تعداد نبودند، بیشترین زیاد میدان در یانقربان"

 تغییر برای نه و کردندمی تظاهرات اقتصادی بهتر شرایط برای دانشجویان، ]...[ که، بود، نه کارگران
( انگلیسی زبان به ییپالکاردها) شِبه رویداد یک "من آن تین" مورد در بنابرین. "کشور سیاسی شرایط
 .غلط ساخته شد اطالعات حتی و اطالعاتـ  شد، زیر ایجاد تلویزیون توسط
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 توسط کهاست  کند، جماعتینمی توجه برلین دیوار سقوط به که جماعتی
 بر ندگانبیی الویتهای اگر. 13است یافته پرورش آمریکا تلویزیونی بزرگ هایشبکه

 شهروندانی هاشبکه این که آنست ست، برایا متمرکز جرایم و خانگی رویدادهای
  14.نیستند عالقمند چیز هیچ به و دانندنمی هیچ که اندساخته

 عالقه المللیاخباربین به مردم تلویزیون از پیش: شودمی اینطوراثبات مسئله
 این اکنون. دادندمی انتشار آنرا هم هاروزنامه که است واقعیت دادند، ومی نشان
 ستارود؟ بدیهی می تحلیل خود بخودی چرا؟ شهروند. یابدمی کاهش مدائ عالقه

 که انگیختبرمی را ایعالقه و کنجکاوی نوشتاری نشریات که است واضح. نه که
 .است کرده خاموش آنرا سیاست ـ ویدئو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

............................................................. 
 بیست تنها متحده ایاالت در حاضر حال در: نیست عالقمند هم جمعی امر به دیگر که تیجماع -13

 .کنندمی دنبال را "جهان اخبار" خبری هایبرنامه سال سی زیر جوان افراد از درصد
 حال در بسیار، آمریکاییها احتمال به": داشت اظهار 1985در سال ( Neil Postman) پوستمن نیل -14

 دنیای مردم تریناطالع کم است، و سرگرمی دلمشغول آن جمعیت بیشترین که ستنده ملتی حاضر
  ."هستند غرب



 
P
A
G
E
 
1

 
 

 

 

 

 

 

 

  نادرست بیشتر، اطالعات  ـ 5
 
  

 این نه :بپردازیم کنندهگمراه براستی و نادرست رسانیاطالع مسئلۀ به حال
 .است شده تحریف و کنندهگمراه شود، بلکهمی داده (کم خیلی) کم اطالعات که

 به و ناخواسته تلویزیونی نادرست اطالعات از بخشی حداقل که دارم قبول 
 جهانی دهکدۀ که کنممی شروع مالحظه این ازو  ،است اجتناب غیرقابل نوعی
 دوربین .نیست جهانی واقع در بنابرین است، و "جهانی" نیمه فقط لوهان مک

 کشورهای شود، درمی وارد آزادانه و براحتی آزاد درکشورهای فیلمبرداری
 وارد بهیچوجه غیرآزاد کشورهای در و شده، وارد احتیاط با و کمتر خطرناک

 باشد، تلویزیون خونخوارتر و مستبدتر رژیم یک هرچه که آنست نتیجه شودنمی
 . کندمی تبرئه را آن ترتیب بدین گرفته، و نادیده آنرا بیشتر

 (، درIdi Amin Dada دادا ینام ایدی خوب روزهای) اوگاندا گذشته، در در
 طوالنیتر یناز فهرست ـ ...نیجریه سابق(، در بلژیک کنگو) زئیردر ماداگاسکار،  در

درتلویزیون(، ) ندید را آنها هیچکس. پیوست بوقوع ایبیرحمانه عامهایلقت ـ است
 که ـ دادا امین ایدی که نداشت؛ طوری اصالً وجود بسیاری برای بنابرین و

 با و گشتمی پیروزمندانه آفریقا سراسر در ـ داد کشتن به را نفر هزار 250حداقل
 ، براییتلویزیون گزارشگر هیچ امروز به تا .گرفتمی قرار استقبال مورد ستایش

 دادن گرسنگی طریق از که دیگری است؛ کشور نشده وارد سودان به مسئله، این
 اتیوپی در،  Mengistu ومنگیست که کاری دقیقاً همان) است مشغول عامقتل به

 صورت اندونزی در نیز بزرگی و واقعی عامهایقتل پنجاه دهۀ در(. داد انجام
 بزرگ جهش" پی در که( تخمینی رقم) نفری میلیونها از گفت باید چه و. گرفت

 چین مردند؟ در گرسنگی از چین در( Mao Tse-Tung) تونگ مائوتسه "پیش به
 سر بر آنچه شود، پسنمی[ قضایا] وارد ز، تلویزیونامرو حتی نه وقت، و آن در نه

 بینیم، پسنمی. نیست خبر ـ تلویزیون برای ـ آیدمی انسان میلیارد یک از بیش
 . ندارد وجود

 که آنچه ندادن نشان برای را تلویزیون تواننمی که مکنمی درک را این
 و گذاردن صحه به هممت را تلویزیون توانمی اما. کرد سرزنش دهد نشان تواندنمی
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 بنابرین شده، و بنا معیار دو و وزن دو پایۀ بر که کرد جهان از برداشتی تقویت
 جکسون جسی روحانی پدر برای. گرددمی بیان شده تحریف و ناعادالنه بسیار

(Jesse Jackson( )1988سال  در آمریکا جمهوری ریاست انتخابات نامزد ،)
سوریه،  و لیبی، ایران که حالی بود، در یتروریست دولت یک جنوبی آفریقای

 چنین جکسون حداقل ؛ یانبود نظاره، چنین ـ تِلِه نظر نقطه از مسدود کشورهای
 باین فقط نگرفت، قرار سیاه فهرست در جنوبی آفریقای مثل اسرائیل. گفتنمی
 تلویزیون،. بود دنیا، برخوردار بقیۀ آمریکا، و یهودیان جامعۀ حمایت از که دلیل

 که را کشورهایی و جریمه را آزاد کشورهای( خاطر دغدغۀ بدون ولی) ناخواسته
 . کندمی کنند، حمایتمی حکومت آنها کشتار، بر با دیکتاتورها، براستی

 دیده نیمه که است بدنیائی مربوط کردیم بررسی اینجا تا که را تحریفهائی
 نادرست اطالعات از ریدیگ هایگونه به حال. شودنمی دیده ازینرو شود، ومی

 . بپردازیم
 اطالعات انواع دیگر به نسبت ولی. کردم اشاره رویدادها شبه ساختن قبالً به

 بیشتر امروزه که اطالعاتی تحریفهای پس، به. است ناچیز بواقع یکی نادرست، این
 . کنیم شروع اتفاقی هایمصاحبه و قالبی آمار با. پردازممی رایج است

 آنها از "نادرست" تفسیری که آماریست هایداده قالبی آمار از منظور
 تلویزیون گیرند، امامی بکار نیز هاروزنامه را نادرستیها اینگونه. شودمی استخراج

 تلویزیون برای زیرا. است کرده تحمیل ـ نشریات جمله از ـ همه به آنرا که است
 پنیر چون نقشی ـ یافته کاهش حداقل به و شده ساده عمد به ـ آماری جداول

 تعداد در توانمی را چیز همه درصدها و جداول این با. دارد ماکارونی روی
. ددار بحث غیرقابل عینیتی نظر به حاصل تصاویر کرد، و فشرده تصویر معدودی

 نشده ساخته مفت حرف از ریاضی و. گویدمی سخن که است آمار، ریاضی در
 که بیندازیم موردی به نگاهی. ی، آریآمار بررسی تفسیر اما. خیر ریاضی. است
 نژادی تبعیض میزان سنجش و دادن نشان برای آمار این است؛ از چشمگیر بسیار

 استفاده اقلیتها احتماالً، سایر نیز سیاهپوستان، و مورد در متحده، بویژه ایاالت در
 .است شده

، دارد وجود تبعیض سیاهپوستان مورد است، در شده داده نشان که چنان 
 که دلیلی تاکنون، پیش سال چهل هستند؟ از سیاه عمداً محرومند، چون یعنی
( هارسانه قطعاً توسط اکثراً، و) آمیزمسالمت بحث، بطور مورد تبعیض برای

 جمعیتی نسبت با رابطه دراندک  ـ سیاهان اندک نمایندگان شده، وجود پذیرفته
 فهرست نهایت، در در و بزرگ مؤسسات استریت، در وال دانشگاهها، در در ـ آنها

هستند،  سفیدها از کمتر نسبت به اگر: اینست استدالل. است( دالر به) میلیاردرها
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 گفته است رسد، بهترمی واضح بنظر. هستند تبعیض مورد که است دلیل باین
 هیچ دلیل این که است شود؛ ولی، برعکس، واضحمی حقنه گیرینتیجه این شود
 امتحان یک که دانشجوئی هر زیرا. را چیز دقیقاً هیچ. دکننمی ثابت را چیز

 غیرعادی، به توزیع یک داشتن که بداند باشد، بایستی گذرانده را آمار ابتدائی
 قبول وجود با. نیست کندمی ایجاد آنرا که،عللی یا و ،علت( دانستن) داشتن معنی

 چرا که ماندمی نشده حل مسئله هستند، این اندک سیاهان نمایندگان که این
 است؟  نژادی نمایندگان، تبعیض بودن کم این علت که پذیرفت باید اخص بطور

 به نسبت) است زیاد بسیار ورزشها از خیلی در سیاهان تعداد که کنیم توجه
. دیگر هایرشته بسیاری و میدانی، بوکس، بسکتبال و دو هایرشته در(: جمعیت
 توانمی آیا اینصورت در. دارند ایویژه هجایگا نیز جاز موزیک و رقص در سیاهان
است؟  جریان در سفیدها علیه نژادی تبعیض فعالیتها این در که گرفت نتیجه

 مزخرف همین اما. است حماقت کامل مجوز گوید، چرا؟ چوننمی را این هیچکس
منطقی(،  بی) منطق این بعالوه، با. شودمی پذیرفته راحتی شود، به معکوس وقتی

 ، نسبت"زرد" دانشجویان آمریکا دانشگاههای بهترین چیست؟ در سیائیهاآ تکلیف
 آنها بنفع کسی که آن چرا؟ بخاطر. هستند زیاد خود، بسیار جمعیتی ضریب به

 تردرسخوان که باشد این تواندمی دلیلش پس. خیر شود؟ البتهمی قائل تبعیض
 اطالع اما. گویدمی چنین درست رسانیاطالع. هستند بهتری هستند، دانشجویان

 . گویدنمی چنین نادرست رسانی
. افزود را تصادفی هایمصاحبه باید ـ تحریف عامل بعنوان ـ کاذب آمار به

 غیررویدادـ یک بهتر، یا ـ رویداد یک تا شودمی فرستاده جائی به که گریمصاحبه
 کندمی مصاحبه رهگذران با و زندمی قدم خیابان در بخشد تجسم فیلم یک با را
 کذب بواقع یکی این ولی. رساندمی بگوشها را مردم صدای چنین ، اینهایتن در و

 ریزیبرنامه پیش از یعنی "شده پخته" همیشه هامصاحبه این که بگذریم. است
 "اتفاقی مورد" که اینست نکته. است الزم نخیرهای و بله مبنای شده، بر
 شوندهمصاحبه رهگذر و ندارد قتطاب آماری تصادف یک با اتفاقی هایمصاحبه
. گویدمی سخن خودش حساب به نیست؛ فقط هیچکس و چیز هیچ بیانگر و نماینده

 مورد در ولی. باشند جالب توانندمی تصادفی هایحالت، مصاحبه بهترین در
 ویدئو، حماقتها با رابطه در. هستند حماقت بینظیر مصادیق معموالً جدی مسائل
 بعد روز و گویدمی چیزی الکن زبانی به فقیر ذهنی: سازندمی را عمومی عقاید

 .کنندمی تکرار را همان نفر هزار اهده
 را مسئله ایننگار ایتالیایی[ ]روزنامه( Telesio Malaspina) ماالسپینا تلِزیو 
 و کوچه مردم به سخن واگذاری عاشق تلویزیون: است کرده خالصه خوب خیلی
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 حقیقت بعنوان چیزی نتیجه در. نمایندمی چنین را خود که است آنهائی بازار، یا
 ابعاد]...[  متعصبانه و احمقانه بس عقایدی]...[  نیست حقیقت که شودمی عنوان

 دهدمی رواج را اعتقاد این تلویزیون کمکم و]...[  گرفته بخود را فکری جریان یک
 که دارد مه را حق این دارد کردن شکایت یا گفتن برای حرفی کس هر که

 و ،استفاده( ... گرانمصاحبه) ظاهری تائید با آنهم و. شود شنیده حرفش
 تصمیمی هر که کرده ایجاد را باور مستقیم، این پخش در مردم از، سوءاستفاده

 .شود اتخاذ عادی مردم حرفهای در چهارتا دوتا دویک  با بالفاصله فوراً و تواندمی
تصادفی،  هایمصاحبه و کاذب آمار بر وهعال که بگویم باید بحث ادامۀ در
باشد،  انگیزهیجان باید قیمتی هر به تحریف، که دیگر گونۀ دو با نادرست اطالعات

 .پرخاشگری و حمله برای ویژه حق و برای خروج از مرکز پاداش: شودمی تغذیه
 قرار توجه مورد که کنممی نکته این به اشارهخالصه،  بطور ،اول مورد در
 تضمین و آمیز، قطعیمبالغه و "آمیزاغراق"افراطی، تند،  مواضع بخاطر گرفتن

 مغزهای .شودمی منتشر و تبلیغ باشد، بیشترر عجیبت که اینظریه هر .است شده
 نشر با که) شوندمی معروف و یابندمی تخصص روشنفکرانه گرائیافراط در پوچ،

 معکوس سهمگین انتخاب نوعی نتیجه(. شودمی بودنشان، روشن توخالی افکار آن
 اشخاص آیند، ومی بیقدر، رو و نازل دیوانه، نوآوران شارالتانها، متفکران. است
 بدخواهان منافع به خدمت بواقع این که. مانندمی سایه در واقعاً اندیشمند و جدی
 طرق به تواندمی که است پرخاشگری و تهاجم به دادن دیگر، امتیاز جنبۀ. است

 تلویزیون گویندۀ که معنی این است، به تهاجمی آمریکا تلویزیون. دهد رخ مختلف
 زدن نیش اصوالً آمادۀ بایستی بنابرین دارد، و انتقادی نقش یک کندمی احساس

 پرخاشگری این. دارد نگه اتهام و سوءظن معرض در آنرا و باشد قدرت به حمله و
 ، ودوم هدف ود، هرچندشمی دیده ایحرفه اخالقی امر یک بعنوان آمریکا در

 ایتالیا، در در. او رضایت و "بیننده" جلب دارد، یعنی وجود اخالقی، نیز کمتر
 و اخبار، نامطمئن خبرنگاران. است نبوده چنین هرگز دولتی تلویزیون با رابطه

 مجیزگوئی طریق از گردند، ونمی دردسر دنبال: هستند محتاط بنابرین
 راضی بایستی همه. سازندمی ایحرفه اعتبار و شخصیت خود برای قدرتمندان

 شده صرف هایدقیقه اساس بر زمانی نظر نقطه از پاپ(، حتی جمله از) بمانند
 به که تلویزیونی "مخالف عملکرد" و ایتالیا، پرخاشگری بنابرین، در. کس هر برای

 این به ولی. گیردمی قرار فشار تحت یا شودمی باشد، سرکوب مطمئن خودش
را،  تضاد و درگیری ناگزیر وسیله، جاذبۀ این نیز ایتالیا در حتی که نیست یمعن

 .باشد داده دست از خود رشد و توسعه برای
 آشفته را فضایی کسی که رسدمی بجائی بسرعت همیشه تلویزیون دوربین
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 راه و هاجاده و اشغال را کند، ساختمانهامی کند، تظاهراتمی کند، اعتراضمی
 بگویند است ممکن. 15است حمله حال خالصه، در کند، ومی دودمس را آهن

 بخشی. است نمایش تلویزیون کند، ومی ایجاد نمایش ،تهاجم زیرا همینطور است
 نیست، و نمایش واقعی جهان که اینست مسئله ولی. است قطعاً درست نظر این از

 واقعیت مورد در و کندمی تحریف را مسائل نمایاندمی چنین را حقایق که آن
 .16نیست ممکن این از بدتر که. دهدمی نادرست اطالعات

 اصل نوع هر که آنست بودن نمایشی، تهاجمی برتری این جنبۀ خطرناکترین
 پا زیر را "مقابل طرف به دادن گوش" کند، اصلمی نقض را مدنی همزیستی

 و هاجاده راگ. شنید نیز را متهم حرف شود، بایستمی زده اتهام اگر. گذاردمی
داد؛  نشان و شنید نیز را دیدگانآسیب ، بایستیستا شده مسدود آهن خطهای

 معموالً تلویزیون. شودنمی چنین تقریباً هرگز. هستند سفر حال در که بیگناهانی
 اصلی بازیگر اعتراض ترتیب باینو  دهدمی نشان را آشوبگران و مهاجمین فقط

 ناحق وقتی حتی) بیاورد خود روی به که آن بی و تناسببی شود، آنهممی صحنه
 (. است

 برای اما. است درست امری شکایات و هادرخواستها، ناله بیان امکان ایجاد
اعتراضات،  با کردن، بایستی عمل صحیح درست، و امری به واقعی خدمت

. باشد ممکن نیز دفاع است، باید کار در اتهامی که جائی. شود برخورد بیطرفانه
 مورد که آن برای را کار همین رود، بایدمی آنتن روی کنندهحمله عتراضا اگر

 دفاع تأثیرگذار؛ اما و است "مشاهده قابل" حمله. داد انجام نیز گرفته قرار حمله
 . است گفتمان معموالً یک

 ،هاها، پرچمنوشته پارچه و تظاهرات، شعارها از شده پر ویدئو بهرحال
کنند، می پرتابمولوتوف  کوکتل حتی سنگ، و د،کشنمی فریاد که وآدمهایی
  هیچ زیرا ـ بینیممی که تصاویری در الاقلـ  دارند حق هم همیشه که آدمهایی

................................................... 
 هندخوامی که کسانی. کندمی ایجاد را تلویزیونِ اعتراض واقع در که هست نیز رویدادهایی ـ شبه -15
. شود فیلمبرداری آنها از که کنند درخواست تا روندمی تلویزیون به کنند، اول اعتراض چیزی به

بودند،  کرده مسدود را (میالن در) لیناته فرودگاه( مفتضحانه و) دراز مدتی برای که شیر تولیدکنندگان
 در که است پس، تلویزیون ."بسازیم خبر" تا کنیممی مسدود را فرودگاهها و هاجاده که کردند اعتراف
 .سازدمی را زیانبار و زشت هایاینچنین، نمونه مواردی

( Michael Robinson) رابینسون میکائیل که چنان. تاس همین در سیاست فزایندۀ مشکل -16
 به شروع هنگامی حکومت و مردم بین بیگانگی": کرده اشاره نیز]سیاستمدار و حقوقدان آمریکایی[ 

 همزمانی یک" این ؛ که"یافت افزایش دقیقه 30 به دقیقه15 از رسانه شبانۀ اخبار هک کرد افزایش
 نشان دائمی تضاد در را سیاسی و اجتماعی نهادهای تلویزیونی اخبار که آنجا از نیست، زیرا تصادفی

 ."است داده افزایش را ناامیدی کارآئی، و زده ]...[، عدم دامن را بدبینی و اعتمادیدهد، بیمی
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 که گفت توانمی آیا. 17خیزدبرنمی تقابل به آنها صدای مقابل در مخالفی صدای
 رسدمی بنظر. آیدنمی بحساب دیگر طرف که است شده نوشته تلویزیون کُد در

 شوندهمصاحبه با بایستی کنندهمصاحبه که است شدن نوشته حال در نیز این
 را دل که شود ای"بیچاره تلقا" به تبدیل قاتل یک که آنجا تا) کند "همدردی"

 .بد تلویزیون یک برای است زشتی( رمز) کُد این اما(. آورد برحم
 به راجع ـ کردیم اینجا تا که آنطور ـ گفتگو و بحث آیا: گیرینتیجه

 ـ ویدئو بود؟ برای ارزشی نادرست، واجد اطالعات و ناقص اطالعات، اطالعات
 واقع در. بود شده حل ،طرح از قبل هنگروپونتیسم، مسئل با شده بالغ کودکهای

 آگاهی من استدالل و بحث در. کنندنمی درک را سؤال این اصالً نگروپونتیها
 عام اصطالح در ولی. چیزیست به راجع محتواست، گفتگو یک دادن، انتقال

 .است خود محتوای خود "بایت" است، زیرا "بایت" فقط اطالعات ایرسانه
. است گردش در که چیزیست آن نت، اطالعات، همۀاینتر شبکۀ بعبارتی، در

 حتی. هستند همسان نادرست، حقیقت، دروغ، همه اطالعات، اطالعات بنابرین
 باد نتیجه، بر. گرددمی اطالع یک به شد، تبدیل شبکه وارد شایعه، وقتی یک

 حتی گذاشتن باقی بدون آن شدن حل و است اطالعات واقعی مفهوم رفتن
 وارد دهد اجازه بخود که کسی. است "تماس" یک فقط که تباطار یک رسوب، در

 اطالعات دادن کند، یانمی منتقل اطالعی شایعه یک که کند توجه و شده شبکه
 است ایبیچاره ـ پیروانش و نگروپونته نظر در ـ است نادرست رسانیاطالع غلط
. است شده فند و مرده ،"کهنه فرهنگ" یک از ایبازمانده است نفهمیده هنوز که

 .دارم تعلق آن به که کنممی خود، افتخار من، بنوبۀ که فرهنگی
 
  

 

 

 

 

 

............................................................ 
 المپیک وقتی آورممی بیاد. شودنمی داده توضیح نیز اعتراض حتی که آنست عیب، قضیه حسن، یا -17
 به. بودند استاد مولوتوف کوکتل پرتاب در که دادندمی نشان را جوانانی شب هر شدمی برگزار کره در
 رفتار نمایش در رویداد همۀ: نفهمیدم چیزی هرگز تلویزیون اخبار کردند؟ چرا؟ ازمی حمله چیز چه

 .شدمی بود، خالصه گرفته آتش مولوتوف کوکتل با که پلیسی دادن نشان در پلیس، یا خشن
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 گویدمی وغدر هم تصویر ـ 6
 

 
 هاینکته نادرست اطالعات و ناقص اطالعات که انکارکرد توانمی سختی به 
 اطالعات به نسبت تلویزیون کنند کهمی اینحال، ادعا با. هستند نظاره ـ تِلِه منفی

 والتر عالقۀ مورد شعار این) "گویدنمی دروغ تصویر" زیرا دارد برتری نوشتاری
 تصویر(. بود آمریکا در تلویزیون سرآمدگویندگان، (Walter Cronkite) کرونکیت

 تنهائی به هست، و که همانست تصویر بگوید، زیرا دروغ تواندگوید، نمینمی دروغ
 که همانست هست، و چیز شده، آن شتهبردا عکس چیزی از اگر. گویدمی سخن
 ماشاگرت به تلویزیون خبری هایبرنامه که ندارد وجود البته، شکی .شودمی دیده
 دیده که رویدادهائی دارد، و واقعیت بیندمی آنچه که دهدمی را احساس این

 دروغ تواندمی تلویزیون. نیست چنین که حالی در. است شده واقع که همانست
 در تفاوت. دیگر ارتباطی وسیلۀ هر مثل کند، درست تحریف را بگوید، واقعیت

 بنابرین و مؤثرتر را ، دروغتصویر در پنهان "بودن واقعی قدرت" که اینست
 .کندمی خطرناکتر

 به موسوم تلویزیونی هایمناظره در وجه بهترین به را خود سیاست ـ ویدئو 
(talk-shows )نگارانروزنامه توسط انگلستان و متحده ایاالت در که دهدمی نشان 

 اقضاتشود، تن اداره خوب که بحثی در. شودمی اداره واقعاً مستقل و واقعاً خوب
 بهمین شود، ومی زده حرف مناظره در زیرا. شودمی روشن بالفاصله دروغگو

 دیده خوب تلویزیون در هاچهره برخی. کندمی پیدا فرعی جنبۀ دلیل، دیدن
 دیگر سوی از اما. است مهم این ، ونیستند ژنیک ـ تِلِه ی کهشود؛ اشخاصنمی
 دیگر طرف از. دارد اهمیت نیز دشومی گفته چگونه که این شود، ومی گفته آنچه

. است غیرمعمولی تلویزیون کند، یکمی رسانی اطالع خوب که تلویزیونی
 ـ شودمی گذارده تماشا به آنچه و. است متمرکز دیدن کامالً بر معمولی تلویزیون

 باشد مونتاژ فوتو حاصل اگر عکس یک. دهد فریب تواندمی بخوبی ـ میکنم تکرار
رسد، تماماً می بیننده به وقایع، وقتی و رویدادها تلویزیون در و ،است دروغ

 .است فوتومونتاژ
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 . برویم پیش بترتیب دهید اجازه 
واقع،  در که دارد وجود مرزی نادرست و ناقص اطالعات بین که گفتم

 برخی در. است صادق نیز تلویزیونی دروغهای مورد در امر همین. است متخلخل
 مواردی در. داد نسبت کافی اطالع عدم به را آن توانمی و است ناچیز دروغ موارد
 اطالعات نتیجۀ کاذب امر یک که این تعیین گاهی است، ولی مهم و بزرگ دیگر

 معنی این در حتی. است آگاهانه، دشوار دستکاری یک محصول یا است نادرست
 .ددار تداخل پذیرآسیب مناطق نیز

 این است، به کاذب اندکی همیشه وویدئ در عام، دیدن طورب کلی، و طورب 
 پایه مفهومی چهارچوب از خارج سطوح نخستین است، بر مرجع بی که معنی
( را آن شکست و) شد دیده تلویزیون در که را جنگی اولین که کسانی. دارد

 که دارند یاد به را جنوبی ویتنام کلنل یک ویتنام، تصویر آورند؛ جنگمی بخاطر
 اما. رفت فرو وحشت در متمدن جهان. کردمی شلیک گکنویت اسیر یک سر به
 داد، اجسادنمی نشان بود پخش اطراف در که را اجسادی از هیچیک تصویر آن

بنابرین، . ویتنامی هایبچه و زنها آمریکائی، بلکه سربازان فقط نه شدۀ تکهتکه
 شده یفتحر فرستادمی که پیامی بود، اما واقعی جمجمه به شلیک با اعدام تصویر

 . بود
 یک ،(Rodney King) کینگ رودنی مورد به شودمی مربوط دیگر نمونۀ

 چند توسط بود و افتاده زمین بر خیابانی در 1991 مارس سوم که سیاهپوست
 همۀ در فیلم این. خوردمی کتک چماق هایضربه آنجلس، زیرلوس پلیس

 که شدنمی گفته یلمف در ولی. شد داده نشان بار صد چند آمریکا تلویزیونهای
 با و پلیس ماشین با خطرناک و طوالنی تعقیب یک بهای به ضرب مورد شخص
 مواد تأثیر بود، تحت بود، مست شده دستگیر ساعت در کیلومتر 180 سرعت
 فیلم آن از. دادنمی تن ماندن آرام برای پلیس دستور به بهیچوجه بود، و مخدر

 خشونت مورد در. 18است کار در نژادی جنگ یک که گرفت نتیجه شدتقریباً می
 هیچوجه شد، به داده نشان که چارچوبی در قضیه اما. نداشت وجود شکی پلیس

شد،  داده نشان که تصاویر، آنچنان آن. کردنمی توجیه کرد، ایجاد که را انفجاری
 . بود کاذب

........................................... 
 ژوری هیئت طرف از پلیسها تبرئۀ حکم اعالم با بعد سال یک سیاهان خشونت دقیقاً انفجار -18

 هشتاد ساکن، کهنفر  80000 مرکزی، با جنوب، آنجلسلوس حومۀ در ایهمحل. شد شروع "سفید"
 نیز نیویورک و شیکاگو تا آنجا از خشونت و ،شد کشیده آتش دادند، بهمی تشکیل سیاهان را درصدشان

 ساختمان 2000زخمی،  1500 ای(،کره کسبۀ میان در حتی) کشته 44: بود نای نتیجه. یافت توسعه
 .سوخته
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 برای که اینست افتاده پا پیش حقیقت. نیست بیشتر مثالهای به نیازی
 حرف این بعالوه. کافیست قیچی یک شودمی بیان تصویر با که رویدادی تحریف

 مقتول یک جسد. گویدمی سخن بتنهائی تصویر که نیست درست روی هیچ به
 را این گوید؛ صدایینمی چیزی است؟ تصویر کشته را او کی. شودمی داده نشان

 به کند، یا تحریف بخواهد صدا این اگر دارد، و دست در را میکروفون که گویدمی
 .است کند، آسان تحریف بدهند دستور او

 درکه  دکننمی تأیید که داریم اختیار در را آزمایشهایی نتایج همچنین ما 
 از فهرست دو محبوب مفسر یک انگلستان در. دارد بهتری بازار دروغ تلویزیون
 و( Daily Telegraph) تلگراف دیلیروزنامۀ  در را، ابتدا خود عالقۀ مورد فیلمهای

 ، بدون خجالت،دیگری و واقعی فهرست یداد؛ یک انتشار تلویزیون و رادیو در بعد
 تلویزیون، شنوندگان تماشاگران نفری، شامل ارهز چهل نمونۀ یک بعد، از. دروغ
 بیان را واقعیت فهرست دو از کدامیک که شد سؤال روزنامه خوانندگان و رادیو
درصد(،  73 از بیش) بودند رادیو شنوندگان حقیقت کشف در بهترینها. است کرده

 حدس درست را مسئله درصد 52 فقط تلویزیون بینندگان بین از که حالی در
 . رسدمی بنظر قبول قابل نتیجه این .زدند

 هنوز که کسی به نسبت ،ویدئو به معتادفرد  که کنممی توجیه چنین من
 نقد حس است، کمتر تجریدی هاینشانه بکارگیری آموختۀ و سمبولیک حیوان
 کذب و واقعیت بین تفکیک تجرید، ظرفیت ظرفیت دادن دست از با. دارد کردن

 .دهیممی دست از نیز را
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 دموکراسی؟                     و         
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 انتخابات ـ ویدئو ـ1
 
  

 بر آن تأثیر بخصوص سیاست، و ـ ویدئو بنیانی اثرات بررسی به دوم بخش در
 بررسی باید که است دهمان ویژه جنبۀ دو .افکارعمومی، پرداختیم گیریشکل
 .کردن حکومت چگونگی بر اثراتش و آن انتخاباتی تأثیرات: کنیم

که  بود مطرح الؤس داشت، این وجود روزنامه فقط که زمانی در حتی 
. است مشکل دارد؟ سنجش تأثیر چقدر دهندگان یأر انتخاب نیتعی در روزنامه

 ها، یاروزنامه اکثر که این مثالً. دهیممی پاسخ غیرمستقیم شواهد معموالً با
. نشدند برنده که کردند حمایت احزابی یا نامزدها از ،قویتر مهمتر و هایروزنامه

 در( Resto del Carlino) مثل "سرخ ایالتهای" جنگ، نشریات از ایتالیا، بعد در
 راحتی به کمونیستها بودند، ولی فلورانس، ضدکمونیست در( La Nazion) و بولونیا

. هاست؟ مطمئناً خیرروزنامه اندک تأثیر دلیل اینآیا . شدندمی برنده خاباتانت در
 حالت بتوان است انتخابات، الزم نتیجۀ بر هاروزنامه تأثیر واقعی تشخیص برای

 قدرت تعادل یا ها، وروزنامه غیاب در انتخابات آزمود؛ یعنی نیز را معکوس
 توسکانی ایالت در کمونیستها رأی ،یونناتز ال مثالً، بدون. هاروزنامه بین معکوس

 بجای اگر درصد؟ حال 65 کنیم یافت؟ فرضمی افزایش ماند؟ یامی بود که همان
 در که باشد]نشریۀ حزب کمونیست ایتالیا[ ( l'Unità) اونیتا ، روزنامۀناتزیون ال

 روی کمونیست حزب هم باز کند، آیا فروش نسخه هزار اهپنج و صدسی توسکانی
 سواالت این آورد؟ همۀ خواهد رأی درصد 75یا، مثالً  ماند خواهد باقی صددر 65

 اثبات یا اتکاء قابل "اگر، اما، چنین، چنان، بنابرین" مفروضات است، زیرا بیجواب
 .نیست

 حالت گفتم که چنان ولی کند،می صدق هم تلویزیون مورد در مسئله همین
 تأثیر که بود مطمئن توانمیتقریباً  حاالت برخی در. ندارد وجود معکوس
شناس[ ]جامعه( Kinder) کیندر و (Iyengar) اینگار. است کنندهتعیین تلویزیون

 مورد در تلویزیونی اخبار قدرت ، بین1987سال  در تجربی آزمایش یک در
 قضاوت برای معیارهائی تعریف" درقدرت  ، و"عمومی افکار بر مانروائیرف"

 که رسندمی نتیجه این به مورد دو هر در وند، وشمی قائل تفکیک "آگاهانه
 ملی مسائل مورد در افراد عملی الویتهای بر کنندهتعیین تأثیری تلویزیونی اخبار"
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  .1"دهندمی قرار ارزیابی مورد را سیاسی رهبران آنها پایۀ بر که دارد مالحظاتی و
 پنج هر از کائیآمری چهار. است ساده رفته، موردیمتحده، رویهم ایاالت مورد

 به .دهندمی دارند، رأی تلویزیون صفحۀ از که برداشتی اساس بر گویندمینفر، 
 از و ،خوانندنمی را ایروزنامه هیچ که هستند کسانی اینها یقین به قریب احتمال

 رادیوئی ایستگاههای و هستند ضعیف بسیار احزاب متحده ایاالت در که آنجا
 حساب توانمی راحتی به اینجا دارند، پس اندکی یاربس سیاسی هایبرنامه محلی

نقش  توازن ایجاد در هنوز سیاسی احزاب و هاروزنامه اروپا در ولی. کرد را کار
 از یک هر تأثیر محاسبۀ مؤثرند، بنابرین ویدئو نفوذ و تأثیر وجود بادارند و حتی 

 چه هر که ستاین کلی قاعدۀ حال هر در. است مشکلبر روی افکار عمومی  آنها
 تأثیر و نقش د،باش کمتر دارند شرکت بازی در که کنندهمتعادل نیروهای
 احزاب باشند، یا ضعیفتر اهروزنامه هرچه بخصوص ،خواهد بود بیشتر تلویزیون

 .کنند هدایت را عمومی افکار بتوانند کمتر
 در دهندگانرأی نظرات نوسان همه از بیش ،سنجش است قابل آنچه برای ما

 ریکولفی لوکا 1994 در ایتالیا انتخابات مثالً در. است انتخاباتی مبارزات ولط
(Luca Ricolfi) (نمونه جمعیت یک با یکبارخود روز پانزده هایمصاحبه با )

 است، آنهم کرده منتقل راست به را عمومی افکار آرای تلویزیون که کرد محاسبه
 باشد، بسیاری حداکثر یک جاییجاب این اگر حتی و. را رأی میلیون شش از بیش

 دانست باید .هستند هدایتی ـ تِلِه ما دهندگانرأی از میلیون چهار تا سه معتقدند
 اگر اما. شودنمی برده بکار علتی تک تفسیری هرگز موضوعی چنین مورد در که

 تلویزیون تأثیر اینمورد در که کنیم، این محدود آراء اهداف تغییرات به را خود
 .شودمی قبول است، قابل نندهکتعیین
 کند، یعنینمی تغییر رأیشان که را کسانی سنجش این که کنید توجه 
کند؟ نمی تغییر گروه این رأی چرا. کندمی مستثنی را دهندگانرأی بزرگ بخش

 متناقض، در و مختلف تبلیغات و هابرنامه تعدد وجود با که خاطر احتماالً باین
 این اما. ندکنمی خنثی را همدیگرنیز  مختلف هایرسانه تمهیدات حال عین

بعالوه، . هستیم ضمنی اثبات سست زمین در دوبارهما  نیست؛ و تأثیر عدم اثبات
 سیاست ـ ویدئو اثرات. کنیم گیریرأی بر تلویزیون تأثیر به محدود را خود نباید

  تلویزیون که نستمطمئناً آ تأثیرات این از یکی. گیردیبرم در را ایگسترده محدودۀ
........................................... 

به  نقاشی در که) "کاریبتونه" دارد، مفهوم جاری مصرف "کار دستور" تنظیم مفهوم که حالی در -1
 تجربۀ مبنای بر که آنجا از و. است ایشان خود ابداع، (است رنگ یک برای زمینه گستراندنمفهوم 

 ایجاد توانائی تلویزیون از شده داده اخبار" که گیرندمی دانند، نتیجهمی کنندهعیینت را زمینه ،خودشان
 .  دارد را مردم عموم "سنجش معیارهای در تغییر
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 بینیم، نهمی را اشخاص ویدئو صفحۀ در. کندمی فردی و شخصی را انتخابات

 . بگویند سخن مختصر و چکانقطره با مجبورند که اشخاصی را، آنهم احزاب برنامۀ
 مکالمه، سخنرانی بجای که دهدمی نشان را اشخاصی خالصه، تلویزیون بطور

 زبان رهبربزرگ، به که گویندمی(. شنونده از خالی مکانی در آنهم) کنندمی
، هیتلر، زمان خود در ،قبال. کند ظهور نیز تلویزیون بدون تواندمی امروزی، حتی

 با شد، ومی پخش سینماها در که اخباری با رادیو، با موسولینی، پرون، بخوبی
 سخنرانیهای با هیتلر که اینست در تفاوت. بردندمی پیش را خود کار سخنرانی

 موسولینی کرد، ومی جذب را شنوندگانش مغناطیس مثل هیستریک و آسالسی
 را پیامی که آن از بیش رهبر ـ ویدئو که حالی در. آفریننقش بالغتی و فصاحت با

 گویدمی او که را آنچه اگر که معنا این به دقیقاً پیام. است پیام کند، خود قلمنت
 شخصیتهای به نیاز هارسانه" که رسیممی نتیجه این کنیم، به تحلیل و تجزیه

 آن در گروهی هر دهندمی اجازه که]...[  سازندپهلو می دو و مبهم زبان با قوی
شناس و سیاستمدار جامعه ،Sergio]( iniFabbr) "خواهدمی که... بجوید را چیزی

 .ایتالیایی[
 به بیشتر است، آنچه انتخابات کردن شخصی از سخن باشد، وقتی چه هر 
 هایبرنامه در شرکت برای مناسب اگر) هستند "هاچهره" آیدمی حساب

 سیاست که ایلحظه از که این نیز اشند(، وهم ب  "ژنیک ـ تِلِه" یعنی تلویزیونی،
 به کردن شود، شخصیمی متمرکز اشخاص نشتگذا نمایشه ب بر "ریتصوی"

 در را سطوح همۀ سیاست کردن شخصی که یعنی. گرددمی تبدیل عمومی امری
 رهبران انتخاب باشد، سطح منفرد هایحوزه در گیریرأی اگر بویژه ،نورددمی

 . گیردبرمی در نیز را محلی
 شدن شخصی اثر در که نستای کنم یادآوری باید که اینکته آخرین

 که اینست کلی قاعدۀ اینجا در. است مهم متغیّر یک انتخاباتی سیاست، سیستم
 داده رأی حزب یک نامزدهای فهرست به که هنگامی شودمی کمتر ویدئو قدرت

 شخصی نیز انتخاب سیستم که هنگامی شد خواهد بیشتر قدرت این شود، و
 این با. شود گیریرأی منفرد نامزدهای برای منفرد هایحوزه در وقتی باشد، یعنی
کند، می تعامل حزبی نظام با همیشه انتخابات نظام که باشیم داشته حال، توجه

 انگلستان و متحده ایاالت. دارد بستگی آن ساختاری نیروی دقیقتر، با بیان به
 سیاست ـ ویدئو تأثیر اما. ایمرحله یک انفرای نظام: دارند یکسانی انتخاباتی نظام

که،  دلیل این به. است نسبتاً ضعیف انگلیس در و قوی بسیار آمریکا انتخابات در
 که حالی است، در ضعیف ضعیف، بسیار آمریکا در حزبی کنم، سیستممی تأکید
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 .قدرتمند ساختاری است، با قوی انگلستان در
 تضعیف یا قویتت با رابطه حزبی، در نظام و انتخاباتی سیستم بنابرین 

 را نقش همین نیز سیاسی نظام. هستند مهمی سیاست، متغیّرهای شدن شخصی
 نظامهای در. پارلمانی سیستم یا باشد تیریاس سیستم که این به دارد، بسته

 دلیل همین به و ؛شودمی تعیین مردمی مستقیم انتخاب با دولت ریاستی، رئیس
متحده،  ایاالت در ژهبوی. باالست بسیار سیاست شدن شخصی میزان نظامها این در

 . است ممکن حداعالی در نیز تلویزیون قدرت که جائی
 اسب مسابقۀ یک همچون را جمهوری ریاست انتخابات آمریکایی مفسران

 .مسابقه آن گزارش همچون را انتخابات این تلویزیونی پوشش و پندارندمی دوانی
 گفت 1982در سال  ی[نگار]آمریکایی، استاد روزنامه( T.E. Patterson) پاترسون

 خود محتوا، گرد مبنای بر شده ریخته هایبرنامه با را پیروانشان قبالً نامزدها"
 را بازی، خود یک روایت چگونگی کار و ساز با بایستی اکنون. کردندمی جمع

 سلطۀ تحت" خاص ایلحظه گزارش، در  که اینست دلیلش و ،"دهند تطبیق
 آنست قضیه جوهر. شودمی تبدیل بازی هستۀ به خود و ،گیردمی قرار "گزارشگر

 که) شودمی گرفته نظر در نمایش یک همچون جمهور رئیس انتخاب جریان که
 اطالعات و اساس به تبدیل آن، نمایش در و( است نمایشی تجارت از بخشی خود

 . شودمی قضیه فرع به تبدیل
 ـ بیش و کم ـ بردن بین از به گرایش سیاست ـ ویدئو که اینست آخر نکتۀ
 یک حدود اروپا، برای در ای، دارد، کهتوده سازمانیافتۀ حزب حداقل حزب، یا

 که نیست این فقط مسئله. است داشته اختیار در را صحنه قرن، حاکمیت
 در ایباشد، وسیله اختیار، احزاب در برای، یا ایوسیله که آن تلویزیون، بجای

 برای که هست نیز این مسئله است، بلکه انتخاباتی نامزدهای برای اختیار، یا
 النفعا مراکز و تشکیالت و هاحوزه از ایشبکه به نیازی دیگر ،آراء آوریجمع
 . ندارد وجود

 باداشتن ولی) سازمانیافته حزب یک حمایت داشتن بدون برلوسکونی
 به را ایتالیائیها آرای چهارم یک( خود شخصی تلویزیونی وریتامپرا کامل حمایت

از مارس  ـ Fernando Collor de Mello] کولور برزیل جمهور رئیس. آورد ستد
 بندیسرهم حزبکی: آنست کامالً مشابهموردی  نیز[ 1992تا آخر دسامبر  1990

 1992 سال جمهوری ریاست انتخابات در. تلویزیونی قوی پشتیبانی با شده، ولی
 پنجم یک توانست[ ریکاییـ میلیاردر آم Henry Ross Perot] پروت آمریکا، راس

 از آن بهای پرداخت و ایمناظره هایبرنامه خرید طریق از فقط را امریکائیها آرای
 .آورد دست خود، به شخصی پولهای
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 مطمئناً ویدئوـ اما. شد خواهند ناپدید احزاب که کنمنمی بینیپیش من 
 تیجه، آنهان در و داد خواهد کاهش را احزاب وجود اساسی ضرورت و وزن سیاست

نیست،  صرفنظر غیرقابل دیگر "وزین حزب". کرد خواهد دگرگونی به مجبور را
 .بود خواهد کافی "سبک حزب"
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 ساخته ـ سیاستِ ویدئو ـ2
 
  

سیاست،  ـ ویدئو وسیعتر مفهوم از ایستپاره انتخابات ـ ویدئو که ندارد گفتن
 این با. ندارد گریزی راه تلویزیون کلی تأثیر و انتخاباتی أثیرت پیوستگی نتیجه در و

 .پردازممجموعه، می گسترده، چارچوب چارچوب اشاره، به
 پیش، چگونه سال پنجاه حدود سیاستمدار، تا یک: کنیم شروع سابقه ازاین 

 به بداند، و آن از زیادی چیز که آن بی کردمی سیاست او. پرداختمی سیاست به
 وجود نظرسنجی. داشت اندک توجهی نیز انتظارداشتند گانشدهند رأی که آنچه

 که باشد کسانی سخنگوی و منافع حافظ باید نماینده که هم بینش این نداشت، و
 اساسی، نمایندگی قوانین اساسی، تمام قوانین. نبود نظر اند، مدکرده انتخاب را او
 گذشته در بنابرین. کامالً درست دالیل کنند، بهمی منع را دستور و امر حکم به

 استقالل، در این اما. بود خود دهندگانرأی از مستقل زیادی حد تا نماینده
 ـ محترم سیاستمدار اصطالح به ویژۀ حق یا نوزدهم، امتیاز قرن واقعیت، در

 سیاستگر، ثروتمند زادۀنجیب. بود ـ محل اعتماد مورد سفید ریش یا معموالً ارباب
 برنامه محدویت هرگونه یا حزبی هیچ به وابستگی زمیندار(، بدون و مالک) بود

 حق زمان آن) شدمی انتخاب مخالف طرف داشتن معموالً بدون شده، و ریزی
 ایدئولوژیک سیاست رأی، تثبیت حق گسترش با وضعیت این(. بود محدود رأی
کارگری،  ؛ احزابایتوده یافتۀنسازما احزاب آمدن آن، بوجود با و، همراه اروپا در
 .شد مخالف، کاتولیکها، دگرگون طرف در و

 کنترل و ایجاد آنرا که ایدئولوژی زور به بیستم، حزب، حتی قرن طول در
 حزبی وابستگی ترتیب این به وه پیدا کرد غلب منتخب مقامات کرد، برمی

 عالمت دهندگان، بهرأی از بیشتری تعداد چه هر. دش آغاز سیاستمداران
 وابستگی میزان همان دهند، به رأی حزب یک برنامۀ یا و ری، ایدئولوژیاختصا

 .شودمی شدن، بیشتر انتخاب حزب، برای به انتخاباتی نامزدهای
حداقل در  ،بود حزب به وابسته قرن، نماینده یک حدود بنابرین، برای 

. است کاهش حال در شده، یا تضعیف وابستگی امروزه، این. ایاحزاب بزرگ توده
 و مستقل نمایندۀ انتخاب به بازگشت حال در ما که نیست معنی این به اما
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( Edmund Burke) بورک ادموند توسط1774 سال در که هستیم "مسئول"
 راهنمای در و تئوریزه]فیلسوف و سیاستمدار ایرلندی، نمایندۀ پارلمان بریتانیا[ 

 حرکت حال در ع، ماواق در. شد ارائه بریستول کنندگانانتخاب به وی معروف
 بیشتر همه از وابسته، و ـ وابسته، ویدئو ـ گوناگون؛ حوزه هاینماینده بسوی

 وجود دیگر که مدتهاست نماینده خالصه، استقالل بطور. هستیم وابسته ـ نظرسنجی
 وابستگی از دیگر اشکالی به " حزب به وابستگی" از عبور که گفت تواننمی و ،ندارد

 حزبی کنترل از شده آزاد نمایندۀ که گفت تواننمی. است رفتپیش یک خود بخودی
 .دهدمی انجام بهتر را خود کار کند، یامی عمل بهتر که است اینماینده
 انتخاباتی کنم، نظاممی مشخصۀ، تأکید که کنیم شروع وابسته ـ حوزه از 

 این در. گیردمی قرار استفاده مورد ضعیف حزبی نظامهای در و ایستحوزه تک
 آمریکا متحدۀ ایاالت در ایگسترده طورب که چنان و در نهایت، براستی حالت
 و حل محلی سیاست حوزۀ در مملکت سیاستهای شده، همۀ پذیرفته و گفته
 محلی سیاستهای همواره دارد وجود دموکراسی که البته، زمانی. شودمی فصل

 و آرزوها برآوردن برای دمجبورن منتخب نمایندگان که معنی این ، بهشوداجرا می
 همۀ باشد، که هم نباید نیست، و معنی باین البته. کنند اقدام خود موکلین منافع

 محل به خدمت" دیگر وابستگیـ  حوزه آنصورت در زیرا. است محلی ،سیاست
 که شد خدمت، خواهد فقط ؛بیماری یک به تبدیل بود، بلکه نخواهد "انتخاب

 افزایش وابستگی ـ حوزه که داشت نظر در توان، میالبته. دارد خطرناکی نتایج
 را، در مردم بحث، همۀ مورد تودۀ که باشیم داشته اما، توجه. است ایتوده قدرت

 که شودمی "مردمان کوچک تودۀ" از گروههائی یا انبوه شامل بلکه. گیردنمی بر
 .برندمی سر به کوچک محلی افقهای محدود، در و شده تکه تکه

 منافع از ایمجموعه به را دموکراتیک، پارلمان پیشرفت باصطالح نای پس 
 عامالنی به نمایندگان آن در که ایکند، عرصهمی هم، تبدیل با متناقض خاص
 چه هر بدینسان و. است خانه به غنایم بردن تنها مأموریتشان که شوندمی بدل

و بهتر عمومی نافعم پیگیری اندازچشم نیز نسبت مانه شود، به ترمحلی سیاست
 یک به تبدیل بنابرین، سیاست ترتیب، و باین. شودمی ناپدید شدن اوضاع همگانی

: شودمی منفی جمع حاصل با بازی یک حتی صفر، و جمع حاصل با بازی
 . زیانبار بکلی عملکردی
 به بستگی رشد این اگر چیست؟ حتی گرائیمحلی رشد در تلویزیون گناه
 هست، اینست هم سنگین قطعاً آنها، که از باشد، یکی داشته عوامل از ایمجموعه

  .دارد محلی اخبار روی بر تمرکز به تمایل تلویزیون که
 این. بردم نام وابستگی ـ ویدئو نماینده، از وابستگیـ  حوزه با همراه من 
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 که اینست مهمترینش من بنظر دارد؛ اما بسیار هایجنبه وابستگی ـ ویدئو
 "ایرسانه وقایع" یشتر بهبچه  هر ر چه کمتر به وقایع اصولی ون هسیاستمدارا

 نمایشی، انتخاب ـ ویدئو قابلیتهای اساس بر که رویدادهائی ، یعنیپردازندمی
 دوربین کمک حتی، به یا و بزرگ کاذب بطوررویدادهایی که شود، می

 در ای، بویژهرسانه رویدادهای به واکنش این. دشومی فیلمبرداری، تحریف
 ایرانگیت افتضاح درگیر دلیل این به ریگان پرزیدنت. است مهم المللیبین سیاست

 مورد. دیدمی را گروگانها بستگان نالۀ و آه تصاویر تلویزیون در شب هر که شد
 دیگر در و شود دخالت سومالی در چرا. است آمیزکنایه نمونۀ یک هم سومالی

 آدمهای اندازه همان به و هست رسنگیگ اندازه مانه به که آفریقائی کشورهای
 "جنگ اربابان" و دارند وجود ایقبیله درگیریهای از دیدهآسیب و درمانده
 و جار و تبلیغات صحنۀ سومالی که آن نشود؟ برای مکند، دخالتمی را خونشان

 شدند، دیگر خاموش نورافکنها وقتی و. است بوده تلویزیونی بزرگ جنجالهای
 مثل چیز همه که گویدنمی دیگر هم کسی آورد، ونمی خاطرب را سومالی کسی
 بدانند بایستمی دانستند، ومی که همانطور .تغییری هیچ مانده، بدون باقی قبل
 برداشت، یا میان از را راهزنان باید شود، یامی مداخله راهزنان نظام در اگر که

؛ "داد ترتیب" تانهصرفاً بشردوس دخالت یک تلویزیون اما. است بیفایده دخالت
 شکست یک جز باشد چیزی توانستنمی سومالی. بس و گرسنگان تغذیۀ برای

 داد اجازه نه و داد توضیح آنرا نه هرگز تلویزیون شد؛ ولی هم همین مفتضحانه، و
 . بفهمند آنرا همه

 ویدئو تنها نه که آنست ساخته ـ ویدئو سیاست مهم هایجنبه از دیگر یکی
 اهمیت همزمان بلکه ،شودمی مردم بزرگ تودۀ شناخت مرجع ینمهمتر به تبدیل

 شناخت مراجع تلویزیون با. دهدمی نادرست شهادتهای به ویرانگری و بیحساب
 اما...  فوتبال، و زیبا، خوانندگان، بازیکنان سینما، زنان هنرپیشگان از ستعبارت

 تبدیل( هوشمند همیشه نه هرچند) صالحیت صاحب شناخت مرجع و کارشناس
 که است روشن روز مثل که حالی در. شودمی چشمپوشی قابل و ناچیز چیزی به
 دیده آموزش گویندمی آنچه به راجع که هستند آنهایی تنها بدردخور "شاهدان"
 ریاضیات، شاعر مورد در موسیقی، ریاضیدان به راجع موسیقیدان: بدانند چیزی و

نیز  اینها. بازیگری مورد در تبال، هنرپیشهفو به راجع فوتبال شعر، بازیکن به راجع
 الزاماً نه کنند؛ ولی عقیده اظهار سیاست مورد در دارند حق شهروند بعنوان

 خاص یو اهمیت بار سیاست ـ ویدئو که حالی در. خاص ارزشی با و معتبر عقایدی
 نیستند، کسانی "معتبر منبع" که دهدمی کسانی غالباً کوبنده، به و تناسب،بی و

 که است خدمتی بدترین بواقع این .ندارند سازعقیده بعنوان صالحیتی هیچ که
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 .کرد آراء و عقاید حکومت دموکراسی، بعنوان به توانمی
 که گیرد، اینست قرار توجه مورد بایستی که سیاست ـ ویدئو جنبۀ آخرین و 

 یاستس در بودن احساساتی به ـ خواسته در عین حال اما ناخواسته ـ تلویزیون
 به یافته کاهش وتوسط مسایل عاطفی  شده اعمال سیاستی دهد، یعنیمی امتیاز

 سوزناک هایقصه از ایمجموعه نمایش با را کار این که قبالً گفتم. عاطفی مسایل
 در یا حذف با را کار نیز، همین معکوس بطور. دهدمی صورت متأثرکننده وقایع و

 و بحث به مسائل مورد در که "سخنگو یمغزها" بیشتر هرچه دادن قرار حاشیه
 فرهنگ که اینست کلی مهم، بطور نکتۀ. دهدمی پردازند، انجاممی استدالل
 است "داغی" پیامهای است، حامل دیدن قابل آنچه به اول نقش دادن با تصویری

 کند، ومی تحریک را انگیزد، حواسبرمی را عواطف و احساسات واقع در که
 . شودمی حرارت و شور موجد خالصه

 احساسات ایجاد و یا امری، در شرکت به کردن حال، مجبور و شور آفریدن
 دانش، دانستن. است آورزیان باشد بیجا اگر  خوبست؛ ولی خود بجای "خوشایند"

 نوشتاری فرهنگ در. است الزم دانستن شهر ادارۀ برای و. حال و شور است؛ نه
 را شنونده بتواند که هم چه هر کالم. ستنی ممکن بیشتر معینی حد از "هیجان"

 فرهنگ بنابرین. است تصویر از ضعیفتر حال هر رادیو(، در مثالً در) برانگیزد
 انسان عقالنیت. زندمی برهم را عقالنیت و احساسات بین ظریف تعادل تصویری
 عاطفی، احساساتی، برانگیخته سیاست و. است نشینیعقب حال در خردورز
 راهی کوچکترین که آن افروزد، بدونبرمی و کرده ایجاد را مسائلیویدئو،  توسط

 .کندمی حادتر را آنها ترتیب این به و. دهد ارائه آنها حل چگونگی مورد در
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  جهانی دهکدۀ ـ3
 

 
-1964) لوهان مک توسط "جهانی دهکدۀ" جاافتادۀ و موفق اصطالح

 عهد شروع از را ما دیگران از یشپ و بیش که ایشد، نویسنده ابداع( 1968
 موفقیت هم شاید و. مبهم حال عین در و موفق اصطالحی. کرد آگاه تلویزیون

 . است ابهام همین مدیون را خود
 است جهانی پتانسیل دارای خاطر این به تلویزیون .کنیم شروع "جهانی" از

 زمان در را جهان همۀ رویدادهای تواندکند، میمی حذف را بصری فواصل که
 تلویزیون که بود معتقد لوهان را؟ مک رویدادها کدام ولی .دهد نشان وقوع

 همه در را همه که معنی کرد، باین خواهد تشدید حداکثر تا را بشر نوع مسئولیت
 خیلی جا است، همه چنین اگر. کندمی مسئول بیشتر چیز، همه به نسبت جا، و

 از نیمی گفتم، در که چنان  .یادز خیلی بودن چیز همه مسئول است، و محدود
 در جهان از بخشی که اینست شود؛ ترجمانشنمی وارد فیلمبرداری دوربین جهان

 . شودمی نیز آن کردن فراموش تلویزیون، حتی، باعث که است؛ تاریکی
 اخبار که روزنامه برای. هاستهزینه محدودیت، این مهم عوامل از دیگر یکی

 هیچ افتدمی اتفاقی چه جهان در که این د، دانستنگیرمی خبرگزاریها از را
 آنجا و اینجا به تلویزیونی گروههای ارسال اما. است اندک بسیار ندارد، یا ایهزینه
 آن تای نه و نود رویداد، از هرصد بین از دلیل همین به. دارد زیادی بسیار هزینۀ
فهمم، می آنرا اریحسابد نظر نقطه از که معیاری. شودنمی داده نشان چیز هیچ
 حساب در. رساندمی حداکثر به نیز را حاصله اطالعات بودن دارجهت و نقص ولی

 پوشش در روزنامه، کمتر به نسبت برابر بیست تا ده "جهانی" تلویزیون ،نهائی
 گشایدمی جهان بر ایدیدن، پنجره که باشد درست اگر و. دارد نقش جهانی اخبار

 است درست اندازه بهمان نیز کند، این برابری آن با واندتنمی نوشتاری تشریح که
 بر عالوه .است مسئولیت حس از عاری شودمی گشوده که ایپنجره انتخاب که

 روانی و پتانسیل ارزش است، بلکه واقعی ارزش یک واجد تنها نه "جا همه"این، 
پس،  هست، جا همه "کندمی احساس"جهان،  جهانی، شهروند شهروند. دارد نیز
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  .شود درگیر کجا هر در و ایهرمسئله با است آماده
 در ]استاد آمریکایی علوم ارتباطات[ (Joshua Meyrowitz)  میروویتز جاشوا

ما؛  طرح واژۀ کلید ظرافت، با با را موضوع (، این1985) "مکان حس بدون" کتاب
. گذاردمی باقی "مکان حس بدون" را ما واقع در و کندمی (، بررسیکجا هر در)

 و موضوع هر" کار این با کند، ومی ایجاد "گسسته جوامع" او، تلویزیون بنظر
 در. "کندمیمردم  عموم برای نگرانی یا توجهمورد  موضوع به راتبدیل ایمسئله

 مردم ذهن و توجه نتواند که ندارد پرت، وجود هم چه موضوعی، هر دیگر واقع
 تا درآمد جنبش به آمریکا 1997 سال ایلاو دربطور مثال، . کند جلب را جهان

 صاحب .دهد دارو، نجات تزریق با ،"اعدام" از را( پرینس بنام) البرادور سگ یک
 کرده حس که) دامپزشک بکشد، ولی را سگ بود کرده تقاضا دامپزشک از سگ
 روزهای 1988 درو یا: . بود کرده خودداری "سگ اعدام از"( است "جالد" بود

 همراه و متر به بودیم؛ متر یخ در گیرافتاده بالن دو نجات چگونگی شاهد متوالی
 یک از استفاده نهایت در شدند، و قضیه وارد که موتوری، هلیکوپترهائی هایاره با

 از و. بودیم تلویزیونی رویداد یک نمونۀ ساختن ناظر خالصه یخشکن، بطور ناو
 بار این) حقوق مدافع گروههای نوبت خبرسازند، حاال عجیب چیزهای که آنجا

و، ( هامجسمه در حتی شاید) برهنگی ممنوعیت ،یا .است حیوانات( "طبیعی" بواقع
 غرابت؟  یا مسئولیت ایجاد. محیطی زیست تعادل برای هاپشه نه، بازگشت که چرا

 تأسف مرگ. کندنمی جهانی را غرابت تنها تلویزیون که بگویند است ممکن
جهان،  سراسر در را بیننده میلیارد دو زیبائی و وانیج اوج در دیانا لیدی بار

 قرار "ایرسانه رویداد" یک برابر در را ما که این کرد؛ یعنی درد شریک و مغموم
 . انگیزدبرمی را انسانی مشترک همدردی که دهدمی

 از نسبتی هر حتی) تناسب دادن دست از بخاطر من هراس بهرحال بلی؛ اما
 تاریخ در هم عنوان همین با که هارسانه توسط شده اختهس رویدادی در( حقیقت

برگردم،  خود بحث به اگر حال، و بهر. ماندمی باقی خود شود، بجایمی ثبت
 لط، خ"من جای" و "جا همه" ـ جهانی دهکدۀ مفهوم درون در ـ اینست مسئله

 از پیش. شودمی مخلوط و یافته دهکده، تداخل و جا، جهان  و بیجائی  فو شده
 . کنیم متمرکز دهکده بر را خود پاسخ، توجه یافتن برای اقدام

 تعداد به را جهان تلویزیون که اینست لوهان مک دهکدۀزا من برداشت
. دهدمی کاهش روستا قالب به را همه همزمان کرده، و تقسیم دهکده بیشماری

. نبردم ارک به استعاره بعنوان را این و. است "روستاساز" ویدئو که قبالً گفتم
 درشت و نزدیک نماهای از شود، ضرورتاً، دنیائی دیده تصاویر در که دنیائی

 بنابرین، واحد. خانه خیابان، چند گروه، یک ها، یکچهره برخی: است( کلوزآپ)
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نیز،  واقع در. انسانی تراکم حداقل روستاست، با عکسبرداری، حداکثر، یک قابل
 دربنابرین، . دارد گریمحلی تقویت به شگرای سیاست ـ دیدیم، ویدئو که چنان

 ها، شهروندانوطن جهان. شودمی تقویت "من جای"گری، محلی کردن ارزشمند
 برگیردـ در را عظیمی شمار وقتی ـ یا هستند ایحاشیه گروههای هرکجا، یا

 همان به و آیندمی غریب، بوجود و عجیب علل به که هستند ایلحظه تجمعات
من،  باور کدامست؟ به دهکده و جهان اختالط پس،  .شوندمی دناپدی نیز سادگی

 برای حتی فراغت، یا وقت در. است دقیق وابستگی مراتب ، سلسلهخالصهبطور  و
 علل این که آن بمحض اما. بپردازیم دور و غریب مسائل به ایموقت، آماده کشتن
 طغیان "من مال" از فوراً دفاع کنند، آنوقت لمس را ما خود ما، یا جیب غریب

 .پذیرنیست استدالل دیگر گرائیمحلی یافته، و ارجحیت کوچک کرده، وطن
 کومبس و (Nimmo) نیمو یپیشنهاد "هیلقب ـ ملت" سناریو این بدیل

(Combsا )گروههای عملکرد با رابطه در انزوا و جدائی امکان بر نظریه این. ست 
 است نتیجه، ملتی. است گرفته بنیاد شویممی وابسته آن به که( فانتزی) خیالی

 همسازند، صحبت آنها با که وابستگانی با فقط که اشخاصی زا و بایلق از متشکل
 ."دیگران" متعدد واقعیتهای از]...[  کامالً بیخبر و]...[  کنندمی

نیز،  شده؛ و ساخته اینترنت توسط امروزه که جهانیست ،بدیل یسناریو این
 تثبیت یا ثابت) "احساسی گروههای" بر یا و ایشیهحا گروههای من، بر باور به

 و "بیجا" بین که شودمی ختم آنجا به مورد دو هر در و. شودمی اعمال( شده
 ناپدیدـ  باشد که کدام هرـ  دولت یا ملت ـ"بزرگ وطن" حال هر ، در"من جای"

 .باشد داشته بعهده را ما از مراقبت مسئولیت داریم انتظار چند شود؛ هرمی
 این در تغییری شد، بهیچوجه گفته باال در آنچه همۀ که کنم تأکید بایستی

 در سالیق و زیستی هایشیوه سازیهمگن حال در تلویزیون که دهدنمی امر
 سنجیده آن کیفیت باید هنوز چند هر) سازیهمگن این. است جهان سراسر

 را گریهکدهد و گریمحلی از حاصل مسایل است، ولی انکار شود(، غیرقابل
 طلبی، معیارهایزندگی، جاه سلیقه، شیوۀ نظر از توانمی. سازدنمی دگرگون
 باقی پراکنده و تکهتکه حال عین در بود، و یکسان دیگر چیزهای خیلی و موفقیت

 را ما هایدهکده بین تضادهای یا تناقضات تواندمی شدن حتی، همگن. ماند
. باشد داشته وجود تواندمی دارد، یا وجود نفرت نیز برادران بین. بزند دامن بیشتر
 مراکز که این شویم، مثل مدعی یا حساس مشابهی چیزهای مورد در وقتی

 یا گیرند جای محل آن یا این در آالینده، زندانها، بایستی ها، صنایعزباله انباشت
 د، ولیشو یافته برایشان جائی است، باید الزم اینها وجود که آنجا از. شوند ساخته

 برنده شویم، دهکدهمی وارد واقعی امور کنه به وقتی: کنممی تکرار. ما نزد نه
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 . گرددمی ناپدید بودن جائی همه شده، و
 میکند ترویج را( روستائی) "محدود و بسته" ذهن یک تلویزیون: گیرینتیجه

: ندارد وجود پاسخ در را؟ تناقضی( جهانی) "گشاده و باز" ذهن عکس، یک بر یا
 برخورد اگر. نکنند برخورد هم با که شرطی را؛ به دیگری را، گاهی این گاهی

 .یابدمی نظری، برتری تنگ ؛محدود و بسته کنند، ذهن
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  شده تضعیف "مردم ۀتود" ـ 4

 

 
 و حاکمیت ، حق"مردم قدرت" کلمه؛ یعنی معنای دموکراسی، در 

 اصل امر این که ندارد راضیاعت این به هیچکس و. مردم (قاطبه) هتود فرماندهی
 این تفویض یا انتقال مقدار و چگونگی همیشه مسئله. است دموکراسی مشروعیت

 است، و چیز یک قدرت بودن دارا. هست و بوده قدرت نظام رأس به پایه از قدرت
 چگونه ولی. است قدرت مالک مردم تودۀ. کامالً متفاوت است چیزی آن اِعمال

 ند؟ ک اعمال آنرا تواندمی
 دانندمی چقدر مردم اینکه به و بازگردیم عمومی افکار به بایستی پاسخ برای

 افکار نظرسنجیهای که کردم قبالً اشاره .ی (عموم افکار ، شکلگیریباال :.نگ)
 ولی. نشود آشکار کنندمی مطرح که عقایدی قوام تا هستند مواظب بدقت عمومی

 عموم این از بزرگی بخش که ـ کنیممی لمس روزمره بطور ـ دانیممی نیز را این
کنیم، می بررسی که دفعه هر. داندنمی عمومی مسائل مورد در چیز تقریباً هیچ

 آوراعجاب فقر هشداردهنده، از فقری از مردم قاطبۀ اطالعات بنیان که بینیممی
 .2است برخوردار پایانیبی
 وجود با است، و هبود همینطور همیشه بیش و کم که شود گفته است ممکن   

 الزم آزمایشات که ساختاری ولی. است درست. اندمانده باقی ما دموکراسیهای این
 . است نمایندگی دموکراسی گذرانده، ساختار را

 کسانی یا کس انتخاب با را خود قدرت مردم تودۀ گینمایند دموکراسی در
 و مطروحه مسائل مورد در مردم اینجا در. دکنمی اعمال کرد، خواهند حکومت که
 مسئله. کنندمی انتخاب را گیرندگانتصمیم فقط گیرند،نمی تصمیم آن حل راه

 "بیشتر دموکراسی"نیست،  ارضاءکننده دیگر نمایندگی دموکراسی که اینست
 . مستقیم دموکراسی، دموکراسی میزان افزایش تقاضاست، یعنی مورد

......................................................... 
(؛ 1988(؛ نیومن )1980دیگران ) و (؛ بیشاپ1962،1963) اریکسن.: نگ اطالعاتی فقر این مورد در -2

 (.1989) دیگران و کرسپی
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 که نظرند (، براینToffler) )ها(توفلر نظریه، این کنونی کپیامبر  دو واقع در
 .3است "مستقیم هنیم دموکراسی"دارد،  جریان امروز که همان ؛آنها "سوم موج"

به دفعات بیشتری  و ،است افزایش حال در( رفراندوم) اپرسیههمهمیزان  واقع در
نوعی اعمال  به شدن تبدیل حال در نیز نظرسنجیها حکوت و. شودانجام می

 مسائل، حل راه یافتن مورد در پائین از فشار نوعی ؛ بهاست مستقیم دموکراسی
 ولی است؟ دموکراسی بیشتر آیا این یعنی .کندمی اِعمال را خود سنگین وزن که

 افزایشی با مردم تودۀ قدرت در افزایشی هر باشد، بایستی چنین بواقع که آن برای
 خواهد نظامی به تبدیل اینصورت غیر در. باشد همراه توده این آگاهی در متناسب

 این که. دارند را صالحیت کمترین که گیرندمی تصمیم کسانی آن در که شد
فعلی،  ترقیخواهان برخالف .است کنندهخودکشی حکومتی نظام بمعنی خود

  .فهمندنمی که نکردند وانمود هرگز گذشته ترقیخواهان
 و وجود به بستگی ـ مردم واقعی اصیل قدرت دموکراسی ـ در پیشرفتی هر
 از که حالی در. دارد سیاست از مطلع و عالقمند "کنندۀشرکت" تودۀ حضور
 عللی چه که شودمی مطرح سؤال این همیشه اینطرف به پیش رنق یک حدود
 بسیار سؤال این. است متوسط شهروند جهل و توجهیبی باالی میزان باعث

 برای مبارزه در دوران .ندارد وجود تشخیص، درمان بدون زیرا. است حیاتی
 عنیم آنها بیشتر که اعتراض این به پاسخ رأی، در حق دارندگان دامنۀ افزایش

 که گفتندمینیستند،  وسیله این از استفاده حد در دانند، یعنینمی را دادن رأی
 و یادگیری اینگونه که اعتراض این به و. داد رأی بایستی دادن رأی یادگیری برای

 و فقر ،بازدارنده عوامل که این بود ، پاسخشودنمی پیشرفتباعث آموزش، 
 که باقیست خود بجای  واقعیت این ولی .نیست شکی این در البته. است بیسوادی

  .است نداده بهبود چندان را وضعیت نیز باسوادی زیاد افزایش و فقر کاهش
 قابل آسانی به نیز این اما. است مهم پرورش و آموزش که فهمید توانمی

 تواندنمی خود خودی پرورش، به و آموزش سطح عمومی افزایش که است فهم
 .شود عمومی امورمشترک دربارۀ یآگاه، یعنی ودهت در خاص افزایشی باعث

............................................................... 
 ـ رهبر جمهوریخواه ـ( Newt Gingrich) جینگریچ نیوت نوشتۀ کوچک ای(، کتابچهToffler) توفلر -3

( ترسناک روشنفکری دیدگاه از و) ندهکنسالح خلع آنها انگاریساده. کندمی شادی و شگفتی اظهار که
 است معنی این به نمایندگی نهادهای فزایندۀ فلج": اندکرده حل چنین را نمایندگی مسئلۀ آنها. است

 شود، بایستیمی انجام نماینده ـ شبه اندکی تعداد توسط امروزه گیریها، که تصمیم از بسیاری که
برسانند،  نتیجه به را ما کار توانندنمی ما "کارگزاران" راگ. شود گردانده باز دهندگانرأی به بتدریج
 خوب دکترها و انباشته بیمارستانها اگر شود گفته که اینست مثل "دهیم انجامش خودمان بایستی

 دوست یک کمک با کند، و تجویز شده، دارو پزشک جانشین باید خوددرمانیست، بیمار حل نیستند، راه
 .دهد انجام نیز جراحی
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 الزاماً تأثیری تواندنمی همگانی پرورش و آموزش که آنست معنی به نای و
 . باشد داشته سیاسی آموزش روی بخودی خود

 خاص مهارتهای در و شده پرورش تخصصی و آموزش و هرچه بیشتر، واقع، در
 التحصیلفارغ همگی باشیم داشته فرض، مردمی به اگر حتی. شودمی محدود

 مجموعۀ زیر یک از توجهی قابل افزایش آن خودی به خود دانشگاه، نتیجۀ
 که چنانهم مسئله پس، .بود نخواهد سیاست در متخصص و عالقمند جمعیتی

 صالحیت مهندس، دارای پزشک، یک شیمیدان، یک یک زیرا. ماندمی بود
 در متخصص، آن .کند تخصص، متمایز آن فاقد فردی از را وی که نیست سیاسی

 ممکن دیگری کس هر که بگوید را چرندیاتی یا مهمالت همان تواندسیاست، می
 .شویم دقیقتر است بهتر اما. کند بیان است

 .نبودم مصر شناختی صالحیتهای و اطالعات بین تفکیک مورد در تاکنون 
 نجوم مورد در من که این. دارد وجود اساسی تمایز یک در این مورد، ،ولی

 که بدانم که کند، ایننمی تبدیل ناسشستاره یک به مرا باشم داشته اطالعات
 داشته فیزیک از اطالعاتی اگر کند.نمی اقتصاددان رود، مرامی پیش چطور اقتصاد

 آموزش با" اشخاصی از که ، هنگامیقیاس همین به. شومنمی فیزیکدان باشم
 که کسی و است مطلع سیاست از که کسی بین بایست کنیممی صحبت "سیاسی

 با. شویم قائل تفکیک دارد را سیاسی مسائل حل و تحلیل و شناخت صالحیت
 متعلق گروه دو این از یک هر به که جمعیتی در بزرگی تفکیکی، تغییرات چنین

 . آیدمی بوجود هستند
 و اطالعات میزان به کندمی پیدا بستگی درصدها که است درک قابل
 در اما. است شده گرفته نظر در مناسب و کافی بترتیب که شناختی چگونگی
 تا 10 غرب، حدود هستند، در عالقمند ـ مطلع سیاسی نظر از که آنان مجموع

 صاحب میزان که حالی شوند، درمی زده تخمین جمعیت کل درصد 25
4کندمی سقوط درصد سه تا دو سطح به صالحیتها

. 
....................................................... 

 تلویزیونی هایشبکهطبق برآورد متخصصان امر در سالهای مختلف، مثال،  ، برایمتحده ایاالت در -4
 درصد 10-15 حداکثر که آنست نشانگر ،آنها هایداده دهند، زیرامی کاهش را جهان اخباران پخش زمی
ای، توده هفتگی ، مجالتنیوزویک و تایم خوانندگان. (1990) هستند عالقمند سیاست به بینندگان از

 ایماهواره تلویزیونهای بینندگان. رسدمی جمعیت درصد پنج به دارند، تنها نیز سیاسی گزارشهای که
نهایت،  در و. رسدمی درصد یک از بیش به کنند، بندرتمی پخش( غیرسیاسی و سیاسی) اخبار تنها که

 دهندمی اختصاص سیاسی ماهیت با اخبار به را خود فضای درصد متوسط، چهار ها، بطورروزنامه
 سیاسی لحاظ به" نظریۀ چگونه که فهمید توانمی مشکل بواقع هائیداده چنین مقابل در. (1986)

 از بیش حداقل قبل، یا از "ترپیچیده" و ترمطلع آمریکائی دهندگانرأی که کند ادعا تواندمی "درست
 .(1993) حدانتظار، هستند
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 پیگیری را سیاسی یدادهایرو که مطلعینی تعداد که نیست این نکتهمسلماً 
 چگونه دانندمی که در این زمینه شناخت صالحیت صاحبان به کنند، نسبتمی

 هر که اینست نکته. است دانند( چقدرنمی که دانندمی یا) کنند حل را مسائل
 افزایش به مستقیم، نیاز دموکراسی در رشدی ها، هرتوده قدرت در افزایشی

 حرکت جهت اگر. دارد فهمیدن و صالحیت، دانستن همزمان، افزایش مطلعین، و
 عمل قبل از بهتر و بیشتر خواهد بود،شده، قادر قویتر مردم باشد، قطعاً تودۀ این
 مواجه شده تضعیف ایتوده با شود، آنوقت معکوس حرکت جهت اگر اما. کند

 . است وقوع حال در که چیزی دقیقاً آن. هستیم
 گرفتن قرار ضرب زیر با که است 5پرورش و آموزش کل ه،امروز حال، هر در
 افول حال رایج، در احمقانۀ پرورش و آموزش هشت، و و شصت جنبش توسط
 آگاهی و دانش شدت به که است مشخص، تلویزیون بطور دوم، و درجۀ در. است

 این تمام در که چیزی) همه از مهمتر و نهایت در. کندمی فقیرتر را شهروندان
 نظاره ـ توسط که جهانِ مصوری که اینست( دارم آن نبیا در سعی نوشته

آن،  با همراه انداخته، و کار از را ما تجریدی توان و شود، ظرفیتمی ارائه ویدئوئی
. دهدمی کاهش را آنها با منطقی عقالنی و مواجهۀ و مسائل درک ظرفیت و توانائی

 کالهبردار ، یکاست مردم تودۀ خودگردانی مبلغ و مروج که کسی شرایط این در
 .است معنی تمام به نادانیک  کامالً غیرمسئول، یا فردی بیرحم، یا

جنجال،  با جار و که داریم قرار مبلغینی محاصرۀ در. است چنین اینهمه با
 گیریهایتصمیم در شهروندان مستقیم مداخلۀ و اجماع نوین کارهای و ساز

 در شهروندان آنچه یعنی ها،نهزمی مورد در وقتی ولی. کنندمی تبلیغ را حکومتی
 دانند، بحثنمی دانند، یامی بگیرند؛ تصمیم آنها مورد در باید که مسائلی مورد
 . مانندمی ساکت مومیائی شود، همچونمی

 این. کنند لمس آنرا یا باشد، مطرح برایشان اصالً مسئله که دارم شک
 که آن کنند، بیمی توزیع رانندگی گواهینامۀ "مستقیم دموکراسی مدافعین"

 .6نه یا دانندمی رانندگی آدمها آیا کنند سؤال
  پیچیدگی این و است پیچیده واقعیت که حالی در : اینست کلی پس، تصویر

.................................................. 
 از کشیدن یرونب معنی (، بهeducere) کلمۀ از پرورش و آموزش که باشیم داشته خاطر به است مهم -5

 بودن تحلیل، عقالنی آخرین در بودن، و منطقی ارزشمندی، توانائی با همراه کشیدن انسان، بیرون درون
  آید.می

 قادر نباید کنند، چرا انتخاب نامزدها بین قادرند دهندگانرأی که معتقدیم اگر: اینست آنها استدالل -6
 عظیم بس دو این بین تفاوت -دیدیم که چنان -که تاینس بگیرند؟ پاسخ تصمیم مسائل مورد در باشند
 .است
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 ،پرورش حال در ما و شوندمی انگارساده دارد، اذهان آورسرگیجه تزایدی به رو
 تمام در که بزرگسال کند، فردینمی رشد که هستیم کودکی ویدئوـ ،قبالً گفتم

 گذاری اینست؛ مخمصه و. ماندمی باقی کودکی دوران در همچنان زندگی طول
 .گرفتاریم آن خم و پیچ در بد، که بسیار صعب،

 تنها نه که هستیم روبرو مردمی ایهتود با ما امروزه که کنم اضافه است الزم
 حال در همچنین شده، بلکه تضعیف عقایدش استقالل و ادراک ظرفیت جهت از
 (Robert Putnam) پوتنام رابرت را مشکل این. است "عامجتا حسدادن  دست از"

 است؛ که کرده مستند جامع ایهگون به ]استاد دانشگاه و سیاستمدار آمریکایی[
 و اجتماعی، همجواری ارتباط ، بمعنی7"اجتماع سرمایۀ" متحده ایاالت در چگونه
 هر. در  حال فرسایش استهمسایگی،  روابط خالصه بطور اجتماعی، و اعتماد

 دربارۀ او نظر کند، ولیمی عقان مرا معینی حد در فقط پوتنام هایداده چند
 یک در انزوا و تنهائی حتی خانه، و در شدن ویدئو، محدود جلوی ماندنتأثیرات 

 تجماع" نیز خانه دیواری چهار در تلویزیون حتی. است صحیح قطع بطور ،خانه
 تعامالت که ویدئو: است الکترونیک تنهائی آیدمی پیش آنچه. کندمی ایجاد "تنها

 به تبدیل آنرا که ؛اینترنت هم بعد دهد، ومی کاهش حداقل به ار خانه درونی
 نیز رابطه این در حتی. کندمی هم از دور دمهایآ بین ماشین طریق از تعامل
 مردم دموکراسی، تودۀ نظر نقطه از که هستیم، چرا ممکن وضع بدترین دچار

 مجازی قدرت نظام در مشارکت طریق از نیز را دموکراسی ادارۀ است مجبور
 بیندیشیم، شاید آن به که دهیمنمی اهمیت آنقدر مسئله این به اگر و. کند اعمال
 بریم.به سر می اندیشگی ـ پسا دوران در اکنون هم از که اینست برای

 نسبت دموکراتیک ویژۀ معنای یک تلویزیون نشریات، رادیو، و به همیشه
 دموکراتیک ارزش ولی. هاهاید و اطالعات ترگسترده نشرِ هرچه ؛است شده داده

 : شودمی فریب یک به تبدیل رفته رفته ـ 8دموکراسیها درون در ـ تلویزیون
............................................................. 

 پیشخیلی  (.1990 در سال ،Coleman) کلمن توسط شده تئوریزه مفهومیست "اجتماعی سرمایۀ" -7
 سرمایۀ معنی به "capitale assiologico": بودم کرده مطرح را موازی مفومی ،1979ل ، در سامن ،آن از

 .شناختیجامعه
 نیروی از برود، یا سخن گیریشکل حال در دموکراسیهای از شود وقتیمی مطرح متفاوت بحثی -8

 انبحر تلویزیون که نیست مثال، شکی برای. سرکوبگر نظامهای فرسایش در تلویزیون رهائیبخش
کمونیستی،  نظامهای مورد در. است تطبیقی ـ اتفاقی تأثیر یک این اما. زد دامن را کمونیستی رژیمهای

 یک نیز کشیدند، ومی دیده به ثروتمند و مرفه کشورهای با قیاس در را فقیر غربی، جهانی تلویزیونهای
 در غربی معتبر لویزیونهایت اما .شده بود شکننده براحتی و نبود اعتقاد مورد دیگر که بیخدا مذهب
 اسالمی بنیادگرای آیتاهلل یک دست در برعکس، تلویزیون. انددرمانده اسالمی مذهبی حکومتهای مقابل
 . شودمی دموکراتیک ضد دینی تبلیغات و گرائیخرافه برای قدرتمند ابزاری به تبدیل
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 و اتاطالع که واقعیت این ."شده تهی" مردمی به منتسب قدرتِ مردمی یک

 برای جدی مسائلی وجود نشانگر]...[  است تلویزیون اختیار در سیاسی تربیت
 که مردمند مستقیم، عموم دموکراسی یک شکوفائی بجای. است دموکراسی

 (.Ionesco، 1993) یونسکو "شوندمی هدایت ها رسانه کنندگانکنترل توسط
 انتخاب را اطالعات که آنها"نیست، بلکه  "اطالعاتی ناباب تغذیۀ" فقط مسئله

 بخشهای کافیست. شوندمی هاتوده نمادین حوزۀ کنندگاناداره به تبدیل کنندمی
 تحت تاثیر ،ضرورتاً پاسخ شود، و داده کاهش یا افزایش اخبار یا تصاویر از خاصی
 (.Fisichella، 96-1995) "شد خواهد حس شده، انتخاب تغذیۀ تکنیک

. شد خواهد واگذار الکترونیک بزرگ ادربر به قدرت که این نهائی نتیجۀ
 صنعت جز بود نخواهد کمتر؛ چیزی نه و بیشتر آینده، نه": گویدمی نگروپونته

 هر]...[  کندمی ایجاد نامحدود قدرتی که ،بیحدبا وسعت  ایحافظه. الکترونیک
 افزودۀ یک با آری؛ اما. "بود خواهد کامپیوتر ،کنی، قدرت نگاه جاکه هر و جور
 اشخاصی توسط که است ینیست؛ ماشین ماوراءالطبیعه موجود کامپیوتر که: مهم

 را بزرگ برادرمحدودیت  نگروپونته بنابرین. دشومی اداره استخوان و گوشت با
 هم این ناقض ولی. بود نخواهد بزرگ برادر واقع، یک که، در. گیردمی ندیده
 ولی ،نخبه کارشناسان از نژادی مدیریت با دیجیتال "قطبهای ـ تکنو" که نیست
 نیل بینی شپی  اساس بر که ،استعداد با بسیار مغزهائی ـ شمار، تکنو اندک

]منقد ادبی و متخصص ارتباطات، آمریکایی[ در سال  (Neil Post-man) پوستمن
 را کس همه و چیز همه "ییتامگرا به منجر تکنوکراسی" یک ایجاد با ،1985
  .زد خواهند قالب خود به شبیه
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 جانوران ـ انسان و  "بشری قلمرو" ـ 5
 

 
 ،دهدمی انسان به علم که شد قدرتی درک به موفق که فیلسوفی اولین
 فاضلۀ مدینۀ در او. هفدهم، بود قرن اوایل (، درFrancis  Bacon) بیکن فرانسیس

 رد؛ یککمی تصور را تکنیک از ، بهشتی(New Atlantideـ  جدید آتالنتید) خود،
 به قادر را بشر علمی دانش آن در که ،انسانی ییقلمرو تجربی، و بزرگ آزمایشگاه

 انتزاعی تماماً دانشی علمی دانش ولی. شد نیز چنین. کندمی طبیعت بر تسلط
. است نشده زاده دیدن با تنها علمی هیچ .9تفکرمفهومی بر گرفته است، بنیان

 دیگر. است غروب حال دربیکنی،  دگاهدی از، بشری قلمرو دوران این بنابرین
 وجود کند "حکومت" کرده اختراع آنرا خودش که آوریفن لطف به که انسانی

. خود ماشینهای سلطۀ آوری، تحتفن سلطۀ تحت داریم انسانی ندارد، بلکه
 .       است شده له خود اختراعات توسط مخترع
 نوشت کتابیۀ انگلیسی[ ]نویسند ((E.M. Forster فورستر. م.ا 1909 سال در

 پیش قرن یک فورستر(. The Machine Stops) "شودمی متوقف ماشین" بنام
 ارتباط در هم با را همه الکترونیک شبکۀ یک آن در که کردمی تصور را دنیائی

 هستند، ولی منزوی و ستهب خود اتاقهای در همه آن در که دهد، جهانیمی قرار
 حالت اعالم داستان قهرمان و. یکدیگر با پیوسته و دائم ارتباط در حال عین در

. "ما اهداف جهت در نه ولی...  رودمی پیش ماشین": گویدمی. کندمی جنون
 هرگز که گویدمی یسک چه. نیز جهان آن با همراه ریزد، ومی فرو ماشین سپس

 کرد؟  بینیپیش درست تواننمی
 یک عنوان به انسان شدن تهشده، شناخ تنیده آن حول چیز همه که اینکته

 این به ؛ورزیدم اصرار نمادین حیوان مفهوم بر نوشته این در. است حیوانِ معقول
 عقالئی .دانمنمی مسلم پیش از فرض را معقول حیوان عنوان به انسان که دلیل
  احساسی ـ زبان فقط نه، و؛ بیشتر نه) است منطقی زبان داشتن مستلزم وی بودن

................................................ 
 روبرو مسائلی با ریاضیات نیز حالت این در. کندنمی تغییر دقیقه علوم شدگی ریاضی با نکته این -9

 .است شدن کمّی بر مقدم خوداین  که ،(مفهومی و منطقی) شده مطرح تئوری توسط که شودمی
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 از قیاسی ـ استقرائی بطریق آشکارا بتواند که انتزاعی تفکر یک عاطفی، و
 و، است بالقوه توانی ما (بودن منطقی) معقولیت بنابرین،. برسد نتیجه به پیشفرض

 ،است آسان دادنش دست از سخت و آن آوردن بدست ، کهبرای بودن ینیاز نیز
 ضروری است؛ شرط ناگزیر که ایپاره آن اما. ماست هستی از ایپاره فقط، و

 ایحمله معرض در "منطقی حیوان"حال،  این با. تاس الزم حذف، شرط غیرقابل
 پساـ مدرن باصطالح فلسفۀ. بیسابقه ایبگونه و همیشه از دارد، بیش قرار گسترده

 داریم (پسا) پیشوند یک همیشه ازینرو هستیم، و چیز همه از گذار حال دائماً در)
  به یورش حال در ورزانهکینه بنحوی (اعتبار کندبی داشته قبالً وجود را آنچه که
 مصنوعی ـ در مفهومی و ای فریبندهـ بگونهاست. آنهم بناشده  "حقیقت"
 . پارچهیک

 لباس پوشاندن در سعی که ای استرسانه تبلیغات زا آکنده فرهنگی فضای
 امروزه .دارد غربی منطقی انسان "گراینخبه" مدل قامت مانده، برعقب و مطرود
  ـ برپسا مبتنیی رفتار، خود ه نوبۀب بد، کهعادت  این برابر در که کسانی

 در حداقل یا سخت، و وضعیتی در وضوح کنند، بهمی است، مقاومت اندیشگی
 وانمود برخی شده، و تضعیف عقالنیت که پندارندمی برخی. هستند دفاعی حالت

 نیست، وجودظاهراً  که آنوقت و آنجا در ، حتییمنطق رحاله به که کنندمی
 است مشکل هستند دموکراسی نگران و درگیر که کسانی برای است یبدیه. دارد

حل  برای ت،سیاس تئوری در. کنند موعظه خردگریزی یا عقلگرائی ـ ضد دربارۀ
 منطق و ریف، عاقلاتع به موجب ،دهندهرأیمسئله، بنا بر این تصور است که 

 که انتخابی" از باشد عبارت ـ شهروندـ  دهندهرأی عقالنیت واقع، اگر در. گراست
 شودمی گرفته نتیجه رسومم تعریف این ، از"آید حاصل آن از سودمندی حداکثر

. کندمی دنبال را خود منافع همیشه زیرا است، معقول همیشه کنندهانتخاب که
  غیرمعقول صورت آن دهد، در رأی"غیرمفید" آرمانهای هب مثالً نکند، و چنین اگر

 .خواهد بود
 سودمندی که انتخابی در عقالنیتی هیچگونه که اینست در لاستدال این اشکال

 یا بفهمم، بد را خود منافع است ممکن من،. ندارد وجود برساند حداکثر به را حاصله
 از کالسیک، گرایانمنفعت. را مدت کوتاه منافع گیرم، نظر در را آنی منافع فقط

 تا لیسی قرن نوزده[، فیلسوف و حقوقدان انگJeremy] (Bentham) بنتهامجرمی 
 منافع بینـ متفکر انگلیسی قرن نوزده[  John Stuart]( Mill) میلجان استوارت 

 عقالنی اولی تنها و :شدندمی قائل تمایز شده فهمیده بد منافع و شده درک بخوبی
 منافع که است ایکنندهانتخاب منطقی، دهندۀرأی یک بنابرین، .بود ،"منطقی"
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 حل "تعریف به بنا عقالنیت" که ایمسئله پس کند؛ انتخاب را شده درک بخوبی
 کردن کار بدون که آنست من آنی منافع مثالً،. شودمی طرح صفر از دوباره بود کرده

 بسرعت و دارد کوچکی بسیار شعاع من برای سودمندی از درک این اما. بگیرم حقوق
 را خود. همه برای بارجعهفا نتایج با ،شده است درک بد شود کهی میمنفعت به تبدیل

  .نزنیم کودنی به
 پاسخ یک آن به چگونه بدانیم که عقالنیست خواست یک تدوین عقالنیت

 باید کنندهانتخاب که این به توجه با. نیست پس نباشد، چنین اگر و بدهیم، منطقی
 الزم بودن عقالنی برای اینصورت در دهد، رأی دارد، تطبیق منافعش با آنچه به فقط
 .کندمی تعقیب که باشد منافعی از هوشمندانه یدرک دارای است

 نقطه ازتنها  یا و شود،می گرفته نادیده بکلی یا ام،داده توضیح قبالً عقالنی، حیوان   
 اشدرباره اصالً که آنست راه سومین. ماندمی آن اسم فقط شود،می حفظ اسمی نظر

 کاربران که این سایبری، گذار و گشت و دیجیتال دنیای پیامبران برای. نشود صحبت
 این. ندارد اهمیتی کمترین باشند عقالنی یا منطقی موجودات تارنما، در یا تارنما،

 ؛دارند ارائه برای دیگری چیز بعالوه و دانند؛می اندک بسیار عقالنیت از خود پیامبران
 تلویزیون، با زیرا. ستیاتازه هیاهوی پر نمایش این و. نامتناهی آزادی باصطالح یک

 باز بهرحال یا است، باز "تارنماگردان" برای که انتخابی سایبری، فضای و اینترنت
 به نیازی. است ناممکن آن شمارش ،بود خواهد میلیونها، هزارها، صدها، شد، خواهد

 آنرا( navigator) هدایتگر نیست؛ نیز خواهیممی که اطالعاتی یا هابرنامه جستجوی
 تحقق را ایعالقه یا کنجکاوی هرگونه تواندمی فرد بنابرین،. دهدمی جامان ما برای

 .بخشد
اگر نگروپونته و پیروانش  ؟آزادتر نیز بود ، از اینممکن است، از نظر ذهنی آیا

ـ  Gottfried Wilhelm]( Leibnizیبنیتس )چیزی خوانده باشند باید بدانند که ال
آزادی انسان را خودجوشی  قرن هفده[ فیلسوف، ریاضیدان و فیزیکدان آلمانی

هوشمند، خودانگیختگی کسی که باهوش است، کسی که با فهمیدن و ادراک 
یابد، تعریف کرده است. اگر چنین تدقیق نشود، خودانگیختگی انسان از تشخص می

 .ندارد معنی و مفهومییابد، و آزادی، دیگر خودانگیختگی حیوان تمایز نمی
برای چه؟ و راً این سوال را مطرح کنیم: آزادی از چه، کاری، فوبرای محکم

، بطور غیرقابل بعلت  کودکیکودک،  ـ ویدئو ؟بازی )تغییر کانال بطور مداوم(کانال
رسد، یا این خطر هست به آنجا برسد، که می اجآن شود. بهمقاومتی جذب بازی می

برای  کردن اینترنتمسدود  هب و درازگوئیما، در پرگوئی  "مشارکت فعال آزاد"
 یاد، و ن( دار"گرافیتی"مثالً در دیوارنگاری شود که نیاز به ابراز خود ) منجر آنهایی

ممکن است بپرسد و بداند  ـ کودک نیز ی. درست است که ویدئویبازیهای ویدئو در
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ای، و حتی بدون ولی بدون هیچ عالقه ،سخنرانی کرده است بار چند زانهور پاپ که
 پاپ کیست.  آن که بداند

گویند آزادی ولی منظور ایشان می "عهد دیجیتال نخبگان"واقعیت آنست که 
کمیت و سرعت است: کمیت مدام رو به ازدیاد و میزان فهمند( )و تنها چیزی که می

ها. "بایت" ، و یک سرعت افزایش یابندۀ پردازش و انتقال این"بایت"نامحدودی از 
زادی و انتخاب ندارد. برعکس، و در واقع، یک اما کمیت و سرعت هیچ ربطی به آ

پایان و نامناسب است. عدم تناسب بین پایان و نامحدود، یک خستگی بیانتخاب بی
محصول ارائه شده در تارنما و کاربری که باید آنرا مصرف کند، بسیار بزرگ و حتی 

 نفیبا فقط و خیلی زیاد غرق شویم، این وجود دارد که در  خطرکشنده است. این 
ایم. بمباران بین دو حد خیلی یا هیچ گیر کرده اینکه آن از خود دفاع کنیم؛ یعنی

شود، و با این ترتیب خیلی زیاد، هنجاری و امتناع میبیش از حد منجر به ضعف، بی
 .یابددر عمل، به خیلی کم پایان می

ترده گرائی فزاینده و گسجنبۀ دیگر شیوۀ تازۀ موجودیت و زندگی ما، تصنع
 دستهای دارای که دلیل این به بود انسان "سنگی پارینه" دوران نمایانسان است.

 سپس و( homo habilis) ماهر انسان به ساخت قادر را او که گیرنده، چندکاره، بود
امروز،  انسان متناقض، برای ایبگونه. شود تبدیل( homo faber) سازنده انسان به

 انسان به چندکاره دست با انسان. آیدنمی یباً بکارتقر دیگر دستها بودن چندکاره
 ما دستهای حرکت عصردیجیتال در. است شده تبدیل(homo digitalis)  دیجیتالی

 در ما ترتیب این به. یابدمی کاهش کلید صفحه روی هائیدکمه فشردن به
 ربسیا". کنیممی واقعی، زیست جهان واقعیت، با با ارتباطی هیچ بدون ایمحفظه

اول،  دست تجربۀ شخصی، از تجربۀ از را ما( گهلن نظریۀ) "شدگی ایرسانه
. دارد وخیمی نتایج که کنداسیر می دوم دست تجارب چنگ در و کرده محروم

 کند، تجربۀ مستقیماً تجربه که فهمدواقعاً می را چیزهائی ما از یک هر زیرا
 . شخصی

 همیشه برای بتواند که دندار وجود تشبیهی بحثی، هیچ کتابی، هیچ هیچ
. پرید آب داخل شنا، باید یادگیری برای. بگیرد را "آزمودن برای نبرد" جای

]فیلسوف و سیاستمدار ایتالیایی، قرن  ((Giambattista Vico ویکو جامباتیستا
 خواهدمی جمله این با او. شوندمی تبدیل هم به عمل و حقیقت: گفتمیهفده[ 
 نکته. دهدمی انجام خود که بشناسد تواندمی را چیزی آن فقط انسان که بگوید

 تِلِه "معجزۀ" چگونگی از درکی هیچ مردم اکثر "ماتیک هلِتِ" دنیای در که اینست
 کاری هیچ ستد و داد این ای، درچندرسانه انسان که این نیز ندارند، و نظاره ـ

 صفحه هایهدکم دادن فشار وی، به وی، شخص مستقیم تجربۀ. دهدنمی انجام
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یادگیری،  وی برای. شودمی خالصه ویدئو صفحۀ یک روی پاسخ خواندن و کلید
 دانش نام به خود کتاب در ویکو. ندارد دادن، وجود انجام راه شناختن، از طریق از

 در: بخش سه شامل کرد اطراحی ار"یبدا آرمانی تاریخ" ، یک1730سال ،جدید
 از متشکل کندمی تصویر را ایجامعه استادانهاو ، آغازین عصر؛ بخش اولین

 و قوی احساسات دارای تأمل، ولی ظرفیت داشتن بدون "وحشتناک جانورانی"
 یاد به ولی. ایستکنندهکسل و بینتیره نویسندۀ ویکو که دارم قبول. تخیل قوۀ

 و. خندیدم دل ته از "جانور ـ انسان" بخش خواندم، درمی را وی اثر وقتی دارم
 ازدیاد و چرندامروز، می جهان وی، در جانوران که بینممی و کنممی رمرو وقتی
 و متزلزل ناتوان ؛اندیشه ـ پسا انسان. خندممی دل ته از هم کنند، هنوزمی نسل
 استنتاج و منطقی اثبات در فزاینده ناتوانیگرفتار ، تحلیلی و تجریدی تفکردر 

 دنیاهای) خیالباف و( ندهبین سانان) دیدن حس در ترغنی ،همزمان عقالنی، اما
 و لوحیساده در .دارد شباهت نیست؟ قطعاً ویکو جانور ـ واقعاً انسان مجازی(، آیا

  .دارد شباهت نیز خرافات
 بایستیمی ،اندـ گفته بعد به روشنگری عصر از که ـ چناندانش،  یشرفتپ
 تکنولوژی، هرچه که حالی در. باشد کرده آزاد غیرعقالنی اعتقادات از را انسان
 چرا؟ برای. سازدمی وسطی قرون انسان از "لوحتر ساده"رود، انسانیمی پیشتر

 داشت، ولی باور مزخرفاتی به وسطی قرون انساناین درست است که  که این
 اسکلتی ما عصر انسان که حالی در بود، بسته و تنگ بینی جهان یک در محدود

، فیلسوف و جامعه Umberto Galimberti] گالیمبرتیاومبرتو به گفتۀ  که است
 در...  کندمی زندگی جهان از منسجم یبینش به اتکاء بدون" شناس ایتالیایی[

 نداشتن اعتقاد برای دلیلی زیرا دارد اعتقاد پایداری، انسان هایلفهؤم چنین غیاب
علمی،  آوریفن نظر از کشور ترین پیشرفته اگر ندارد وجود پس، تناقضی. "ندارد

 هایفرقه بیشترین باشد، و نیز 10لوحی ساده باالی حد متحده، سرزمین ایاالت
 . 11باشد داشته خود بطن در هم را خرافی

................................................. 
جادوگران، ساحران، ": نویسدمی 1997در سال ( نگارروزنامه ،Gianni Riotta) ریوتا جیانی -10

 از سخن اینجا و ."اندانباشته را اقتصادی تبلیغات آنها نظایر بینان، وبینان، کففالگیران، طالعپیشگویان، 
 که نشود فراموش. پنهان ، البته بصورت"کندمی بیداد ثروتمندان بین"نیست،  "بیچارگان و فقرا"
 پس از مشورت با داد، مگرنمی را گورباچوف با مالقات اجازۀ ریگان رونالد شوهرش به ریگان نانسی"

 .  "خود بینطالع
 ازدیاد حال در آمریکا در که را جدیدی هایفرقه 1983در سال (، ، محققColombo) کلمبو -11

آن،  از پس و ساینتولوژی کلیسای "،مون" به نام ایکره یکشیش کلیسای اتحاد) کرد: بررسی هستند
 تحقیر یا و توطئه بر که هاییفرقه به برسیم تا شرقی فلسفۀ از گرفته الهام گروههای متعدد هایشاخه
  عصبی و عاطفی احساس یک از اینها" : گویدمی دین احیای جنبش مورد در او هم  (.دارند بنیان فردی



 
P
A
G
E
 
1

 
 

 

 

 خواهند رستگاری و نجات نگروپونته دنیای در "پوچی بیماران" این آیا
 .آنند محصول خود است، زیرا یافت؟ بعید

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.................................................................. 
 میلیونها بین در حریق همچون توانندمی بنابرین. اندک بسیار خداشناسی محتوای و برخوردارند قوی
.. . است مشترک برانگیختگی اما...   دهند شیوع را ایمان غیرمنطقی فراخوان یک با یافته، و گسترش نفر

  ."گیردمی را مناجات و دعا جای معجزه
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  نیست سازچاره رقابت ـ 6
 

 
 مورد در. بازگردیم سیاسی اطالعات خاص مسئلۀ گیری، بهنتیجه از پیش

تقریباً  پائین، همه، یا بسیار سطوح به تلویزیونی اطالعات فزایندۀ نزول واقعیت
 انداختن کند، بامی اداره را تقدر ـ ویدئو که "ایتازه قشر". 12دارند همه، توافق

 بدتر عذر دفاع این درست، ولی. کندمی دفاع خود از بینندگان شمار بگردن گناه
 مصرف که است تولیدکننده ،دیگر جای هر از بیش تلویزیون در زیرا. است گناه از

 به کند، بینندگان پخش را جهان اخبار کافی حد به اگر.آوردمی بوجود را کننده
 شود، واضح ناپدید ویدئو صفحۀ از جهان اگر شد، اما خواهند عالقمند هانج اخبار
 نقل را برلین دیوار سقوط قبالً مثال) بود نخواهد توجه مورد دیگر جهان که است
 حل راه تسلیم کردن، و حرکت شنوندگان شمار برمبنای بهرحال، منفعالنه(. کردم

13است باد جهت درت لیمسئو بدون و آسان حرکت شدن، مثل مقاومت حداقل
  .

 کرد؟  راست کمر توانمی چگونه ولی
 ساختار بواقع که شد خواهد بهتر وقتی تلویزیون که اینست مرسوم پاسخ

. است ممکن خصوصی تلویزیونهای رقابت با خود این بیابد، که رقابتی گرایکثرت
 انیزم برایمردم  که ایتالیا همچون کشورهائی پاسخی، در چنین که فهمممی

 سیاسی، سر احزاب کنترل دولتی، و تحت بد و انحصاری تلویزیون با طوالنی
 در شود، زیرامی برعکس بحث انگلیس در ولی. است پذیرفتنی حدی اند، تاکرده
  با رقابت در که دارد وجود (. سی. بی. بی ) عمومی خوب تلویزیون یک آنجا

................................................. 
 یک زندگی: کرد منتشر 1996 سال در را خود حال شرح که کنیم شروع کرونکیت والتر با ابتدا -12

 21 در": نویسددهد، میمی مقام ارتقاء اخبار اصلی گویندۀ بعنوان را وی 1963در( CBS) وقتی. خبرنگار
 با را کار این کردیم سعی اام. بود ناممکن امری. کنیم خالصه را آنروز انسانی جهان بایستیمی دقیقه

 افزایش برای ایتالیا خبری هایبرنامه: کندنمی تالشی چنین هیچکس دیگر امروزه. "دهیم انجام جدیت
باشد،  خبری منبع تنها نباید و تواندنمی تلویزیون": که اینست او نظر. شودمی تنظیم بینندگان شمار
 اینها خبری، همۀ ویزیونی، شعارها، تبلیغات، تصاویرتل قالبی بحثهای. است نشده تجهیز کار این برای

 ."کندمی تئاتر یک به تبدیل را سیاست
 با رابطه در اگر. تفریحی هایبرنامه و سرگرمیها است، نه اخبار مورد در ن نکتهیباید توجه کرد که ا -13

تنبیه،  دفاع، یا ، برایکند نزول خیلی برنامه ارائۀ( فرهنگی) بینندگان، سطح تعداد افزایش اینها، برای
 .نیست قضیه نکردن، پاسخگوی نگاه سیاسی اخبار مورد در ولی. نکرد نگاه آنرا توانمی
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 .کندمی عمل خوبی پائین، به کیفیت با کامالً تجاری خصوصی تلویزیونهای
 در بخشد، بایدمی بهبود را قضایا سازیخصوصی که نظر این اعالم از پیش

 موردوک مثل ـ اروپا در تلویزیون صاحب بزرگ دارانمایهسر برای که داشت نظر
 نکتۀ و. صفر فرهنگی یا مدنی امور به عالقه است، و چیز همه پول ـ برلوسکونی یا

 و تصاحب برای صعود موردوک، در و برلوسکونی که آنست شرایط این در طنزآمیز
 هستندکه"دموکراتهائی" کنندمی ادعا خود، تلویزیونی امپراتوریهای گسترش

 عمومی تلویزیونهای که حالی کنند، درمی ارائه آنها به خواهندمی مردم را آنچه
 البته. کنندمی حقنه مردم به خواهندمی خودشان را آنچه هستند، و "گرانخبه"

 اینها به باید (Molière) مولیر. نیست بد پسندعامه مزورانه، و استداللی بعنوان این
 که آن خصوصی، حتی تلویزیون که ماندمی بجا واقعیت این اما. کند حسادت

 تولیدات کیفی سطح دهد، بلکهنمی ارتقاء را آید، چیزیمی بحساب خوب
 .آوردمی پائین را تلویزیونی
. متفاوت و دیگر چیزی رقابت و است چیز یک خصوصی تلویزیون گویندمی

 که دارد وجود شورک یک اگر زیرا. است نمونه آمریکا مورد این در. است درست
 کند، ومی عملهم  کامل رقابت و استقاللو در  ،آمده بوجود آن در تلویزیون

 نظر متحده، از ایاالت حال این با. نداشته، آمریکاست دولتی تلویزیونهم  هرگز
 چرا؟ عجیب. است ممکن مثال افکارعمومی، بدترین آموزش و سیاسی اطالعات

 شده کننده، پذیرفتهاصالح کاری و ساز وانبعن همه سوی از رقابت نیست، چون
 مجازات را اخبار بد تولیدکنندۀ باید کنندهرقابت، مصرف نظریۀ براساس .است

 اما. کندمی تنبیه را یخچال یا اتومبیل بد تولیدکنندۀ که همانطور کند، درست
 .گیردنمی صورت کار این نیست، و چنین

 سیاسی، قیاس بازار و اقتصادی ازارب بین قیاس که امبوده معتقد همیشه من
 ولی. است ضعیف بسیار احزاب، قیاسی بین رقابت و کاال تولیدکنندگان بین رقابت

بدتر،  حتی کیفیت، عملکردی بهبود نظر ها، ازرسانه بین رقابت که بگویم باید
 از نظر ازهمه آمریکائی تلویزیونی بزرگ هایشبکه. دارد ،سیاسی رقابت به نسبت
  .کنندمی تقلید ریکدیگ

به نحوی  را مسئله این ]متخصص ارتباطات[ (Graber Doris) گرابر دوریس
 در ."کنندمی رقابت یکدیگر، از تقلید رد ها رسانه": کندمی توجیه گرایانهاقعو

قبالً  که چنان. است یکسان هاشبکه تمام در خبر خبر، هشت ده هر نیز، از واقع
 بجایآنها دهند، می ترجیح را مطمئن بازی ،بالقوه رقبای" ماکرده تاکید هم

 از یکسان نتایجی رقابتها همۀ که است روشن "اندکرده انتخاب را تطابق تفاوت
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 بین رقابت که کنیم قبول را واقعیت این باید ناگزیر اینجا و. ندارند بهینگی ظرن
 .14ودشمی تولیدات سطح تنزل باعث ،کند، ولینمی ایجاد مزیتی هارسانه

 سنجش برای واحدی که آن جمله از و ،بسیاردارد عللکیفی،  تنزل این
شمارسنجی،  در. نامشخص و گنگ است میزانی داردکه (شمارسنجی) مخاطبان

 دربان حرفهای شنیدن برای که رودمی بکار یترازوی همان چرچیل سخنان برای
 سطح به را دانسوا با: کشدمی یدک را شمارسنجی، کاهشی رشد بنابرین او، و

 دست به دربان دو عوض داده، در دست از را چرچیل اگر)  دهدمی تنزل بیسوادان
 (.است آورده

  (Popper Karl) پوپر کارل. ندارم ارائه برای نوشداروئی هیچ کرد؟ من باید چه
 گرفتن دست به با باشد، مگر داشته وجود تواندنمی دموکراسی" نوشت 1996در 

 دانم، بهمی شریک را دموکراسی، خود به مربوط نگرانیهای در. "تلویزیون کنترل
 خودکشی به مستقیم تشویق مثل دموکراسیـ  تِلِه که معنی این در خصوص

 به را رانندگی، حکومت راهبری گفتم ـ قبالً هم ـ که ماندمی این است، مثل
 توانمنمی دیگر سوی از اما. 15ندارند رانندگی گواهینامۀ که واگذارد رانندگانی

 اولیۀ درمان جز ماندنمی راهی. شود کنترل تواندمی چگونه بیان آزادی بفهمم
 نشان و مقاومت در قاطعیت مشکالت، و هرحال، شناخت در آنهم همیشگی، که

 بازیحقه وتکبر  مقابل در که است واقعاً مهم حاضر درحالو  .است واکنش دادن
 سردمداران شود گفته است امبران، یا بهترپی مقابل نگروپونتیسم؛ در روشنفکرانۀ

 .داد نشان العملعکس و کرده اعتراض رو در رو ، بطور16الکترونیک تازۀ دنیای
................................................. 

 رد را هارسانه نزول که کسانی معدود از ، یکینگار امریکایی[]روزنامه ،(Bill Moyers) مویرز بیل -14
روی از دنبله به...  کردند شنونده رضایت جلب به تمایل اظهار به شروع[ CBS] آنها": گویدمی کرد

. "شد برنده گوسفند یافت، و "پا سه گوسفند" با مسابقه در را خود بزودی مالی سیاست اما. وی خواست
]نویسنده و  Auletta nKe کتاب کِن اولتا در( ABC،NBC ، CBS) آمریکائی بزرگ هایشبکه سقوط
 .است شده تعریف، 1991 ،(Three Blind Miceنگار آمریکایی[ به نام )روزنامه

 عمالاِ با تواندمی شهروندان مستقیم قدرت عمالاِ که این سکه، یعنی روی آن احتساب بدون -15
کرد، می دریافت روز در پیامک 8000 بوش پرزیدنت. شود له فشار گروههای توسط مستقیم قدرت

 فشار بزرگ گروههای ، اگر"میل. ای" امکان به توجه با. گرفتپیام می 20000وی،  ینتون، جانشینکل
 توانندمی واشینگتن عضو(، سیاستمداران میلیون 33 با بازنشستگان مثالً اتحادیۀ) شوند وارد صحنه به
 گروههای منافع بینم مردمی، بلکه خواست بیانگر نه شوند، که پیام، غرق میلیونها در زمانی اندک در

نگار روزنامه .کندمی خالصه، فلج مستقیمی، بطور قدرت عمالاِ صورت، چنین هر در. است ذینفع
 گرایش در نهفته امروز دموکراسی پذیریآسیب": نویسدمی 1994 در  ،Rauch Jonathanآمریکایی، 

 تا و کرده طلب بیشتری تیازاتدائماً ام که گروههائیست از ایفزاینده تعداد تشکیل در دموکرات مردم
  ."کنندمی دفاع آن از مرگ پای
 در نویسنده. شد منتشر 1931 در که است "جدید دنیای" هاکسلی آلدوس ظنزآمیز رمان به اشاره -16

  شده زدهشگفت که کرد اعالم( داد تغییر نو قشنگ دنیای به راهم آن عنوان که) کتاب بازبینی در 1959
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نگار ( ]سیاستمدار و روزنامهColombo Furio)لومبو کو فوریو که چنان
 و کند درک را "جدید ارتباطات" کندمی سعی که کسی به: نویسدمیایتالیایی[ 

 چه حساب به کسی، و چه به کسی چه گذرد؟ ازمی چه تارنما در" پرسدمی
باشد  ما ضد کسی هر" که شودمی داده جواب... "تحقیر و طعنه" ، با"کسی؟

 و علم مسیر در که است وضعیتی" کولومبو این، بنظر و. "است ناآگاه و سبنانام
 حالت تعریف... "دیجیتالی موجود" اصطالح. است بیسابقه "تکنولوژی تکامل
 کتاب به که نگروپونته؛ کسی بنظر .نداری داری، یا ایمان را یا...  هست نیز ایمان

 بهتر کنم کهو قید می دهممی هادام را قول نقلـ  ..."ندارد اعتقاد "بایت"مقدس
 که کسانی به، ... کند القاء خواهدمی را اعتقادیاو چنین ": گفت تواننمی این از
 زیرا د؛آینمی حساب به اعتراضات. ندهید کنند، اهمیتمی مخالفت ما ایمان با

 خیمه تارنما از بیرون که هائیست"بیخانمان" از سخن. ندارد وجود مقابلی طرف
   "د.انزده

 اجازه آدم اینهمه چطور رود. این را کهاز یک واعظ بیش از این انتظار نمی
...  کند مسحور را آنها بیربطی استداللهای چنین با تارنما تکنیسین یک دهندمی

 حال هر در نباشد، اما مشکل آن توضیح هم شاید .داد توضیح توانمی مشکل
 .است قبول غیرقابل

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
......................................................... 

 و ساختهپیش علمی نظر از ایبود؛ جامعه کرده تصور که دنیائی کند، زیرامی خطر احساس حتی و
بسیار هم  و( نوما) کنندمی خوشبختی احساس مخدر مواد با که آهنیهائی آدم از مرکب هماجراجویان

 .است گرفتن شکل حال در اینک هم ـ اندگرفته قرار( اپسیلونها) احمقها پشتیبانی مورد



 
P
A
G
E
 
1

 
 

 

 

 
 

 

 

  اندیشگی ـ پسا و عقالنیت ـ7
 

 
 نسان، بگوئیم، بیخرد، طرحا و خردورز انسان بین کردم سعی که تناقضی

 انسان. شودنمی شامل را نسبت به گذشته ایگرایانهآرمان پیشفرض کنم، هیچ
 نیز همیشه داشته، و وجود همیشه( دداننمی ، کهبا آن متقارن و ،احمق) بیخرد

 "زیاد تعداد" این جمعی ارتباط هایرسانه ظهور از پیش تا اما. است بوده پرشمار
 جمعی، در هایرسانه. یکدیگر با ارتباطبی دلیل، بسیار همین به بودند، و پراکنده

 را همدیگر "گمشدگان و هاپراکنده" آن در که کرد ایجاد پرتحرک عوض، جهانی
 این، بعنوان. شوند نیرومند و شده توده به کنند، تبدیل "تجمع" توانندمی و افتهی

 وارد که است اینترنت همه از بیش اینجا در. نه عمل در است، ولی خوب اصل یک
 اینترنتی، برای اتوبانهای زیرا. گشایدمی را ایتازه آسایغول بازی شده، و میدان
غریب،  و عجیب ناچیز، اوهام برای، جنونهای هبویژ برای، و ،را بار، راه اولین

 (عمومی بالی) تروریستها تا (بالی انفرادی) هاپدوفیل از وسیعی طیف منحرفین،
 کمک انسان، به که نسبت همان به گشادگی اینبا . ، گشوده استگیردبرمی در را

تتثبی عناصر فاقدولی در عین حال ، شودمی سیال ای، بیشترچندرسانه مزایای
 اذهان هرچند. گرددمی ترشود؛ مخربمی "ثابت چیزهای" در ریشهبی و کننده
 گذشته در که آنست در تفاوت ، امانداداشته وجود همیشه بیمار ارواح و علیل

 امروزه که حالی در ،بودند خنثی پراکندگیشان علت به ،آمدندنمی بحساب
 .       شوندمی قویتر یافته، و شده، افزایش کرده، مرتبط پیدا را همدیگر

 دست از را انتزاع توانائی که انسانی :که اینست کتاب یدبنیا نظریۀ گفت باید
 است نمادین حیوانی ؛اینرو از عقالنیت، و منطقی بودن و از ناتوان دهد، بالفعلمی
 تغذیه بویژه و ،است، حفظ ساخته ورزخرد انسان که را جهانی تواندنمی دیگر که

 ایشان هیاهوی. کنندمی سکوت چشمگیر بنحوی شناسانرسانه مورد این در. کند
 هر و فرد هر که...  سریع تغییر حال در": است جهانی ظهور به راجع فقط

یافته؛  کاهش صِرف رابطۀ به انسان. آنست در ادغام و حل به مجبور واقعیتی
. جمعی رسانۀ پایانبی جریان در ور(، غوطهhomo com-municans) انسانِ ارتباطی
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 ویدئوـ خالء، و با چیز؟ خالء چه با و ارتباطی هگونچ ارتباطی؛ ولی آری، انسان
باقی  شده ذوب جمعی، فقط هایرسانه در شده ذوب انسان حال بهر کودک،یا

 .    ماندمی
 آنست ـ دارد وجود کردنش خفه برای که آلودیمه فضای علیرغم ـ حقیقت

 بارفاجعه عقالنی حیوان یک پرورش و آموزش برایتصاویر،  در شده جهانِ حل که
 واپس را عمومی، دموکراسی افکار تضعیف طریق از تلویزیون که این نیز و است.

 .     بردمی
 مشکالت این برای حلی راه دارند، ولی مشکل مردم زمان هر از بیش امروزه

 مشکالت حل راه سیاست، یافتن در که رسیدمی نظر به اینطور تاکنون. ندارند
 به پزشکی در که چنان بیش و کم) کرد واگذار سیاستمداران به باید را مردم
 حکومت که حالی در(. و غیره ،وکالست عهدۀ به قضائی امور در پزشکان، و عهدۀ

 برای را شکالتمستقیم، م قدرت اِعمال ، وفریبیعوام و پرسینظرسنجی، همه با
 حل تقریباً فکر و گذاردمیوا مردم ۀهدع به را حل راه یافتن و ،سیاستمداران

 را مسائل تلویزیون وضعیت این تمام در و .کندمی حذف نیز را آنها کردن
 .(است غیرضروری ندارد، یا وجود که مسائلی خلق با حتی) کرده "بزرگنمائی"

. امداشته اشاره بار چند اندیشگی ـ پسا قالب در تفکر حذف مسئلۀ مورد در
 عقالنیت خود قدمت به عقالنیت به حمله. کنم روشن خوب آنرا خواهممیحاال 
 فرمول. است داشته وجود مخالف صدای ـ ما تا ارسطو از ـ همیشه ولی. است

 نایقرن دوم میالدی[  ،اولین دانشمند الهیاتایتالیایی، ( ]Tertulliano) ترتولیانو
خالصۀ علوم او،  حرف از رساتر او، و به پاسخ در ولی. "دارم باور پوچی به": بود

. است منطق روشنیِ و وضوح فشردۀ و عصاره که است مقدس توماس کالم الهی؛
فکر دکارتی  مختلف، با طرق به خود، و روش با یک هر نیچه پاسکال، روسو، و

 به حمله در و فاضل همگی آنها اما. 17اندکرده مقابله کنم پس هستم. م[]فکر می
 جانور ـ رویهمرفته، انسان. بودند صالحیت صاحب یتفکر، متفکران از مفهوم این

 حملۀ. هستند اینگونه "مداوم ارتباط" برعکس، هیاهوگران که حالی در .نبودند
 ـ منطقی تفکربا  اثبات قابل یا شده ثابت اینیست، حمله اصیل تفکر ضد اینها

 یانب ناتوانی در مبتذل تفکر، سقوطی ، فقداناست ترنیست؛ بسیارساده عقالنی
 .نظریات و افکار متمایز و روشن

................................................ 
 فساد از بدور "طبیعی انسان" یک خواست با ،"امیل" در ـ بویژه ـ ، روسو"قلب منطق" با پاسکال -17

 ارزشهای از (آلیستیایده ـ ضد و رومانتیک) تجلیل و العادهفوق توهم با احساس، نیچه بر تمرکز با و
 . دانندمی غیرعقالنی و ، غیرمعنویجسم به است مربوط را آنچه ،  همۀزیستی
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 ـ سازی، لمپندیپلم کارخانۀ با ابتدا ،آمد پیش اینطور قضیهدر واقع، 
. کردیم روشنفکرانه، ایجاد مایۀ کمترین بدون ی،روشنفکری روشنفکر، پرولتاریا

 بقوۀ شد؛ ولی نگهداشته حاشیه در طوالنی مدتی برای فکری پرولتاریای این
 "فرهنگی انقالب" با را سدها همۀ و شد وارد مدرسه به کمکم ،تکثیر و افزایش
 فرهنگ مناسب زمینۀ باالخره و شکست درهم( مائو مال ما، نه مال) 1968
 بطور حاضر حال در انقالب این. یافت جمعی هایرسانه انقالب در را خود دلخواه
 با داندنمیاما ندارد،  خردورزان به نیازی. تکنیک در ت، نوآوریاس تکنیکی کامل
 فرهنگ زیر با حاضر تلویزیون، درحال بویژه ها، ورسانه. کند چه متفکر اذهان
 برای بینظیری وسیلۀ ارتباطات آنجاکه از و. فرهنگبی افرادی د، باشومی اداره

بدون  و ناپذیر،خستگی  و وسواس ـ با موقعیت شغلی و شخصی است ارتقاء
ایجاد  برای دهه چند کنیم، فقط برقرار ارتباط باید که کنندمی تبلیغ ،هزینه
 هایتفاله از آکنده فرهنگی بود، فضایی کافی آشفته و بیشکل تفکر ای ازملغمه

 .پوچ و تهی اذهان با دستجاتی ذهنی، و
 قالنیتع به که یابیممی قابل مؤلف تعدادی که نیست این بنابرین، مسئله

 ثانوی، مابین جریانهای و اصلی جریان مابین رابطۀ که اینست مسئله. کنند حمله
 ضعیف آشکاری بطور اذهان امروزه. است شده آن، معکوس ضد و اصلی صدای

 برای عمومی اذهان که گرفته صورت دلیل باین درست شیوع این است، و شده
 که آنست باطل چرخۀ این در تلویزیون گناه و. است نشده داده آموزش کردن فکر
ها، هزدهیجانریبها، غ و عجیب به را ارجحیت ،درهم و آشفته تفکر با رابطه در

 ترویج را بیهودگی و اسراف، پوچی تلویزیون. دهدمی درغگوها گویان، وگنده
 .     کندتکثیرمی و تقویت را نادان انسان ترتیب اینب و. کندمی

 یاد به را نامش که ـ پیش سال خیلی به ربوطتخیلی، م ـ علمی رمان یک در
 باقی قلعه یک فقط بودند، و آورده در تصرف به را زمین مریخ اهالی ـ آورمنمی

. بودند گرفته قرار عظیم نیروئی محاصرۀ در انسانی مدافعین آن در که بود مانده
 و زداندامی افرادش به خداحافظی برای نگاهی مریخیها، فرمانده حملۀ آخرین در

 حال در اندیشه ـ پسا. است چنین. اندشده مریخی نیز آنها که شودمی متوجه
 تقریباً به جهل. هستیم شدن مریخی حال در گسترده بطور است، یعنی پیروزی

نشده،  آلوده و تازه و تر و بدوی اینمونه که این شده، مثل تبدیل فضیلت یک
 ذهنی ارزشیبی و گیرینتیجه زا همزمان، ناتوانی درست است، و شده هبازیافت
 از را شخص که ظریف روحی شود، بعنوانمی شناسانده "برتر حساسیت" بعنوان

 که ینستا در اشکال. سازدمی عقالنیت، رها خشونت هندسی، از روح خشکی شر
 دست از او داند، برایهیچ، مطلقاً هیچ، نمی چیزها این از ما مریخی آنجاکه از
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 مریخیهای که حالی در. نیست روح ظرافت یافتن عنیبم هندسی روح دادن
 تمدنها از بسیاری لی کهاح در .پیوستند بشری حوزۀ به نهایت در مزبور داستان

 "پست" سقوط، بواقع توانست غربی انسان رفتند، بین از اثری گذاشتن باقی بدون
 سر وبارهد و بکند را کار این توانست اگر و .بگذراند سر از را وسطی قرون اواخر
 سالح و زیرساخت یمن به بود، یعنی بفردش منحصر خاصیت منیُ د، بهنک بلند

 در ناتوانی از بازگشت که کنمنمی نیز پنهان نباشم، ناامید اگر. شعقالنی ـ منطقی
 مطمئناً این و است مشکل ، وسرباال مسیریتفکر،  به( اندیشگی ـ پسا) تفکر

 کتاب، و خواندن، از از مرگ دم تا چگونه ندانیم شد، اگر نخواهد شروع بازگشت
      .کنیم دفاع نوشتاری فرهنگ از خالصه،

 دست ای، ازچندرسانه نظریۀ انگارساده مدافعان تلقینات و تبلیغات برخالف
 مردن .شودنمی جبران بصری ـ سمعی فرهنگ کسب با نوشتاری فرهنگ دادن
 حتی است کنی، ممکنمی یداپ دیگر حتماً یکی که نیست این اشمعنی شاه یک

 بیآنرا  بلکه شودنمی واقعی سکۀ جایگزین تقلبی سکۀ یک. بمانی شاه بدون
 تناقض فقط بصری ـ سمعی فرهنگ و نوشتاری فرهنگ مابین و. کندمی شارز

 بسیار ظرافت با( Ferrarotti Domenico) فرّاروتیدومنیکو  که چنان. دارد وجود
ارزشگذاری،  صفحه، توانائی روی تنهائی، تمرکز به نیاز خواندن": دهدمی تذکر

( من گرنظاره انسان معادل) شنونده انسان که حالی ، در"تمایز دارد و روشنی
 : کندمی ارائه کامالً متضادی مشخصات
 سرعت قراردادی، و معانی کندمی حس...  کندمی اشخسته خواندن      
 محدودیت از. است شده اغوا و شیفته .دهدمی ترجیح را ترکیبی تصویر رعدآسای

 بازگشت ضرورت که تأملی از چشمپوشی، و استدالل زنجیرۀ صرفنظر، از منطقی
 عاطفی فوری، گرم، و ضربۀ مقابل در...  کندمی صرفنظر باشد داشته را خود به

 تنها ؛که کودک پسندد، مثل می را آید پیش هرطور زندگی شیوۀ. است تسلیم
 خوابد، بیداراست، می ناراحت وقتی گریدبکشد، می میلش که دخورمی غذا وقتی

 کامل من بنظر تمثیل این. کندمی برگذار اتفاقی بنحوی ار نیازهایش شود، ومی
 .18نیست فرهنگ بنابرین ، و"است نیافته پرورش" بصری ـ سمعی فرهنگ. است

والدین، . کرد آغاز خودآگاهی از باید اصالح برای که همیشه گفتمقبالً هم 
 آنچه از بایستیولی نیستند،  بدردخور چندان "والدین" بعنوان امروزه هرچند

 دم هر روانهائی: باشند داشته وحشت شد آینده، خواهند کودکانشان، در
 افسردگی بحران در روانی، گرفتار درمانهای تر، سرگردان، بیحوصله، تحتگمگشته

................................................... 
     .امشده قائل تمایز فرهنگ ۀگذارانارزش مفهوم و انسانشناختی مفهوم بین که ، جائیترباالـ 81
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. کنیم عمل مدرسه در و مدرسه طریق از بایستی. "پوچی بیماران"بعبارتی،  و
 بایستی که حالی در. است شده پردازهاواژه و تلویزیونها از آکنده کالسها امروزه

 برای که تکنیکی، همانطور آموزش برای فقط وسائل این از) شود ممنوع رام این
 معصوم کودکان برای مدرسه(. شود شد، استفادهمی انجام کردن تایپ آموزش
 آموزش آنها به نیز نوشتن حتی امروز که صورتی در. باشد "کنندهسرگرم" بایستی

 ترتیب این به. ودشمی گذاشته حاشیه در ممکن حد تا که دهند، خواندننمی
 مبارزه آن با که آن کند، بجایمی تقویت را کودک ـ ویدئو ممکن حد تا مدرسه

 هرچه تلویزیون با همساز و تقلید به: هست نیز هاروزنامه در بد عادت همین. کند
 هیاهو احساسی ـ عاطفی رویدادهای مورد در و شده تهی جدی محتوای از بیشتر

 ارائه خبری هایبسته در تلویزیون همچون را اخبار ولی نداشده "رنگینتر"کنند، می
-رسد، توخالیمی (USA Today) زامرو آمریکای روزنامۀ به راه این انتهای. کنندمی

 هر هازنامهرو است بهتر که حالی در. جهان در خبری روزنامۀ پوچترین و ترین
 پیش روز که تیابتذاال مهمالت، چرندیات، اشتباهات، و به کامل صفحۀ یک روز
 و کرده تفریح مردم عموم کار این دهند، با شده، اختصاص عنوان تلویزیون در

 کار این با شاید خواند، و خواهند ازتلویزیون "انتقامگیری" برای را روزنامه
 .19یابد بهبود نیز تلویزیون

: دهممی است، پاسخ واپسگرائی عمل این که بگیرند ایراد که کسانی به من 
 چه؟ باشد یپیشرو اگر برعکس ولی،

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

................................................. 
 که کندمی نهوواربه این شکل  را تلویزیون، موضوع از ناامید( 159. ، ص1985پستمن ) نیل - 19

 را خود متخد وجه بهترین بهدهد، می ارائه مبتذل کنندۀسرگرم هایبرنامه که زمانی...  تلویزیون"
 که است مناسبتر پس...  را خدمت ، بدترینکندمی مطرح جدی بحثهای که زمانی ودهد، می انجام

 . "بهتر شود، نه بدتر تلویزیون
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  مرغ و مرغتخم ـ1
   
 

 حوصلۀ و حال چیست، اگر در من "گرنظاره نسانا" تازگی پرسندمی وقتی
 که حالی در کنممی شروع مرغتخم از من که گویمباشم، می داشته شوخی

 و خفته خِرَدها که دهدمی نشان این و. کنندمی شروع مرغ دیگران، بیشترشان، از
 مطرح مرغ از مرغ، قبلتخم چرا که است هیچکس، هنوز، نپرسیده غیرفعالند، زیرا

     :دهممی توضیح تردید و شک از اجتناب برای. شودمی
متقابل،  داللت با ایدایِره ایسترابطه مرغ و مرغتخم بین رابطۀ خود بخودی

 مرغبود، تخمنمی مرغ اگر. است نزولی نامتناهی تسلسل منطقی، یک نظر از که
این،  اما. شدنمی زاده مرغ، مرغتخم برعکس، بدون آمد، ونمی بوجود اینصورت به

 جستجوی در اگر. شود شروع تخم از بار هر زندگی چرخۀ که نیست آن ناقض
 را چرخه یک شروع بخواهیم فقط نباشیم، و زمان ایهیتیرگ در اولیه آغاز یک
 .  دهیم قرار مرغتخم بر را آغاز است بهتر اینصورت کنیم، در ثبت

 یک به فقط اماشاره کنممی شروع مرغتخم از گویممی کنار، وقتی به استعاره
 رابطه در من پژوهش که است مربوط واقعیت این به بیشتر نیست، بلکه خط سر
 یک به را کودک یک و داده شکل را انسانی فرد که است فراگشتهائی و عوامل با

 ـ2والدین،  ـ1: است کنندهتعیین عامل چهار میان این از. کندمی تبدیل بزرگسال
 چهارمی من که این و. هارسانه ـ4مدرسه،  ـ3همتایان(،  روهگ) ساالن و سن هم
 کنندهتعیین عامل را نظاره ـ ویدئو تسلط بویژه ام، وکرده برجسته بیشتر را

 که واقفم بخوبی. ندارم توجه دیگر تای سه به که نیست معنی این ام، بهشناخته
  را خود راه والدین. امداده بها کمتر آنها نیروی و نتیجه و تأثیر به اما. دارند وجود

 مرجع گروه نوجوانی هر برای که ـ همساالن مورد در. مدرسه همچنین روند، ومی
 همساالن گروه زیرا. دهممی قرار جمعی هایرسانه زمینۀ در نیز آنرا من ـ است

 فرهنگ یک خود اینرو، بنوبۀ از جوانانه، و فرهنگ یک تقریباً انحصاری انعکاس
 تلویزیون برای که اندکرده اعتراض من به رابطه این در. است بصری ـ سمعی
 من پاسخ ولی. باشد داشته تواندنمی و ندارد که ام،شده قائل آموزشی نقشی



 
P
A
G
E
 
1

 
 

 

 

 همه از بیش شود، ومی مطرح جایگزین بعنوان تلویزیون آموزشی نقش که اینست
 که آن نه. است فروپاشی حال در که ؛است مدرسه نقایص و کمبودها بخاطر

 دیگر، و دهندگانپرورش و آموزش غیاب در بلکه. دهد آموزش "باید" تلویزیون
 . است افتاده تلویزیون گردن به وظیفه تر، اینشایسته

 ـ ویدئو از اولی در. پیمایدمی را مختلف مسیر دو کتاب این است شده گفته
 این. موکراسید به شهروند از مسیر دومین در رسد، ومی بالغ ـ ویدئو به کودک

 در تفاوت. است مرتبط هم به عکس، سخت بر. نیست مستقل یکدیگر از مسیر دو
 چه فرد هر که بردمی آنجا به راه و فردیست مسیر اول مورد در که اینجاست

 یا جمع با فرد ارتباط دوم مورد در که حالی یابد، درمی شخص یک بعنوان ارزشی
 کار همه در همگان مشارکت چگونگی که دسرمی آنجا و شده میدان وارد جامعه

 یابد تجسم وابسته ـ ویدئو یک همچون کودک ـ ویدئو اگر که این و. زند نشان را
 یک همچون( مسیر دومین) وابسته ـ ویدئو این آنصورت مسیر(، در اولین)

 و مراقبت عمومی منافع و دموکراتیک شهر از توانست ناجور، نخواهد و بد شهروند
 تا ابتدا از که مشترکی فرض. است "تبعی" من بحث براین بنا. دکن مواظبت

 را تصویر، شناخت کردن، تقدم نگاه تقدم که اینست ماندمی معتبر بحث انتهای
-می کاهش را اجتماعی زندگی ادارۀ توان راستا همان در و .کندمی ضعیف و فقیر
 واقعیت این: شودمی شروع "تخم" از ـ کنممی تکرار ـ من استدالل تمامی و. دهد
 اساس هستیم،که خود انتزاع ظرفیت و انتزاعی زبان دادن دست از حال در ما که

 .    دارد بنیان برآن ما ادراک و دانش
 من به اینچنین که است؟ کسی شده شنیده و ؟ گفتهاست شده قبالً دیده

 از که ندفهمانمی من به بنابرین کند، ونمی ارائه سندی کند، متأسفانهمی حمله
 یک بعنوان انسان از من. امکرده رونویس را مطالب این کسی چه از و کجا

. است مفهومی خط یک تحلیلها در راهنمایم خط و کرده آغاز "نمادین حیوان"
 همین کند، ازمی حمله "شده قبالً دیده" سادۀ تکرار با که کسی که حالی در

 یک خود من مخالف طرف که لیلد این به شاید. کندمی فرار که است راهبر خط
 .است آسیائی آنفلوآنزای یک معناشناسی برایش که 1تاس جانور ـ ویدئو

.......................................................... 
 که استنگار و سیاستمدار ایتالیایی[ ]روزنامه (Giuliano ferrara) فررارا جولیانو افراد این جملۀ از -1

 انسان سقوط" که دهدمی توضیح خود ، و"خوانند؟می چیزی پروفسورها این آیا"( من از) پرسدمی
 ( (Aldo Manuzio از گذار از یا...  نیست افتاد اتفاق سینما به نقاشی از گذار در آنچه از بدتر تلویزیونی

 که نیست هائیگفته درست اینها ممنون، آیا خیلی. "ایتوده انتشارات به( ارسطو اثر ناشر اولین)
 بواقع کند؟ تشبیهاتمی اثبات دیدن، را بدون فهمیدن فهمیدن، بجای بدون( تصویر) دیدن جانشینی

   .موضوع از تجریدی درک بدون نویسند، امامی که دلیل این به نیست، شاید ما درخور
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 شهروند؟ کدام ـ2     
 
  

 در که است کسی ندشهرولغوی  معنای در. کنیم درک را شهروند مفهوم باید
 در که دارد، کسی قرار روستائی مقابل در شهروند اینجا. کندمی زندگی شهر

 ـ بگویم ـ مفهوم این اما(. شهر از دهات، خارج در) کندمی زندگی روستا
 شهروندی که همانطور. نیست نم توجه مورد شهروند از( بومشناسی) توپولوژیک

 و شهروند تقابل عوض در. نیست توجه مورد گذرنامه یک اساس بر شده تعریف
 است فردی رعیت. است نظر شهروند، مورد دقیقاً سیاسی مفهوم رعیت، یعنی

 برابر در) قدرتی هیچ از که شده، کسی له قدرت توسط که حاکمیت، کسی تحت
 حقوقی صاحب شهروند که حالی در. نیست برخوردار( سلطان حاکم، یا یا ارباب

 به رعیت که حالی در. بندد بکار را حقوق آن تواندمی که آزاد، شهری است، در
 دارد، رأی صدا: آیدمی حساب به شهروند ـ نیست هم صدا حتی ـ آیدنمی حساب
 .  دارد را عمومی امور ادارۀ در مشارکت حق حداقل کند، یامی مشارکت دارد، و
 ت، کهنیس "مردمی قدرت" با شهروند یک هنوز نیز تعریف این با شهروند اما

 شود، درمی گرفته نادیده گسترده ایبگونه تفاوت این. کند اِعمال خود را قدرت
 نمایندگی، برای ـ دموکراسی در شهروند. دارد وجود اساسی تفاوتی که حالی

 همه) موارد برخی در. کنند گیریتصمیم بتوانند که دهدمی رأی افرادی انتخاب
 دموکراسی در اما. دهدمی تقیممس رأی نیز مشخصی لیمسا به راجع( پرسی

 اینصورت غیر در. است کمکی و فرعی گیریتصمیم ابزار پرسی همه نمایندگی،
 دموکراسی به تبدیل بود، و نخواهد هست که آن دیگر ،نمایندگی دموکراسی

 . شد خواهد مستقیم دموکراسی نوعی و پرسانههمه
 یک عنوان به مستقیم دموکراسی به غیرمستقیم دموکراسی از انتقال ایناز 

 همزمان تحول زیرا. آنست از بیشتر بسیار اما. شودمی عنوان ساختاری تحول
 درجۀ در فقط، یا شودمی خواسته که شهروندی از. شودمی مفروض نیز شهروند

قوی،  شهروندی باید که کند؛ جانشینی انتخاب خود جانشینی به ایاول، نماینده
 مورد بوده، در قاضی موضوعی در ؛خواهندمی او از باشد، که العادهفوق شهروندی

 که است استوار پیشفرض این بر مستقیم دموکراسی تئوری. بگیرد تصمیم آن
 در هک را مسائلی باید که کند تبدیل شهروندی فوق به را ساده و خالص شهروند
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 واگذار او به که مسائلی مورد در ایاندازه تا گیرد، بشناسد، ومی تصمیم آنها مورد
 هست نیز ضروری شرط که ـ پیشفرض این مورد در. باشد مطلع و صالح شودمی

 ولی. گریزدمی مسئله خود، از شکوه و جالل همۀ مستقیم، با دموکراسی تئوری ـ
 مستقیم شهروند، دموکراسی فوق بدون که ماندمی باقی خود بجای واقعیت این

 (.    شودمی ضعیف بسیار اشکارآیی یا) باشد داشته کارکرد تواندنمی
 برای صالح تازۀ شهروندان ظهور شاهد آیا. بیندازیم اطراف به نگاهی حال

 دموکراسی" زیبای نظریۀ ایعده که حالی در. مطمئناً خیر هستیم؟ تازه وظایف
دهند، می در ندا را( رسید خواهم آنهم به که) "مستمر دموکراسی" و "مستقیم
از بین  حال بد، در یا داشتیم، خوب که هم روندیشه همان که اینست واقعیت

مطمئناً . است شهروند ـ مادون به دگرگونی حال در که معنی این به. است رفتن
 که یابدمی شهروندی در را خود ترجمان گرنظاره مطمئناً انسان است، زیرا چنین
کند، می شهروندی الیق را او که اموری عمومی، یعنی امور مورد در پیش از بیش
 و مستمر دادن دست از معنی به شهروند تضعیف کتاب این در. داندمی کمتر

 شده بیان( عمومی افکار گیری، شکلباالنگ.: ) عمومی افکار استقالل فزایندۀ
 افکار مردمی، و عمومی، افکار افکار بین تفکیک بسیاری برای که آنجا از اما. است
 . کرد روشن یبایست را نکته نیست، این روشن ایتوده

 یک اولی. دارد وجود مردمی افکار و عمومی افکار بین کالسیک تمایزی
 رابطه در که( چیز همه مورد در نه) است عمومی امر یک به راجع عمومی عقیدۀ

 نظر مورد استقالل بود(، بلکه خواهد زیادی) نیست سؤال مورد عقالنیت آن با
 مشروط موردی(، که هر در) است موفق رایج، و عقیدۀ یک سادگی به دومی. است

 وای پس. دارند را عقیده آن که افرادی زیاد شمارۀ نیست، مگر شرطی هیچ به
 عقاید و عمومی افکار که است درست. بگیریم اشتباه را دو این اگر ما بحال

 موضوع یک در عمومی افکار بعنوان را خود آنچه نیستند، زیرا کامالً مجزا مردمی
 ولی. شود زاده تواندمی شود، یامی زاده مردمی عقاید از ندکمی تثبیت معین

 (Robert Nisbet) ماندمی برجا پا تمایز تحلیلی اعتبار حال هر در نیست، و حتمی
 .    شناس آمریکایی[]جامعه

 آن غیر و نخبگان تمایز بر عوض در ؛ایتوده عقاید و عمومی افکار بین تمایز
نگار ایتالیایی[ ]روزنامه( Renato Parascandolo) دولوپاراسکان رناتو. است متمرکز

 است، جمعی محدود حوزۀ یک عمومی افکار": کندمی تشریح چنیناین مسئله را 
 با و...  عقالنی موضوعات بر تکیه با ،... مدنی وجدان دارای...  شهروندان نخبۀ از

 عوامفریبی، با با ایتوده عقیدۀ که حالی دهند، درمی شکل استدالل، آنرا نیروی
 عمومی افکار. نه و آری. "شودمی تغذیه بیخردی با و...  نشده فکر پیشنهادهای
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 خود بخودی باشد، اما گرانخبه بخشند الهام که رهبرانی با رابطه در است ممکن
 نیز مردمی عقاید معادل گسترشی است ممکن میان این در) نیست گرانخبه

 تلویزیون از ناشی عمومی افکار سازیشد، تهی گفته آنچه تدقیق با(. باشد داشته
 بر ماندن ثابت کرد، با تبیین ایتوده عقاید به گذاری همچون توانمی ابراحتی ر

 نمایندگی دموکراسی که است ماندهواپس عقاید از نوعی به آخری این که نظر این
 .   است بارفاجعه مستقیم دموکراسی برای و انداخته بخطر را

کند، می عمومی، بیان افکار شهروند، در که گویممی موضوع گرفتن پی برای
نیست،  عالقمند نیز شهرش به حتی که شهروند ـ زیر که حالی شود، درمی بیان و
 از بیش که است عقاید حکومت کردکه توجه باید. شودمی بیان ایتوده عقاید با

. دهدمی باشد، کاهش دانخودگر تواندمی را، که برتر شهروند وجود امکان همه
 دسترسی امکان با الکترونیک عصر شهروندان که باشد درست تواندمی گفته این

 شود گفته که آنست مثل حرف این ولی. شوندمی اطالعات، مشخص به نامحدود
 دارسرمایه به تبدیل همه که دهدمی امکان داریسرمایه جامعۀ در شهروندی

 .  ممنون خیلی. شوند
 
 
 
 

    

  مشورتی دموکراسی و مستمر دموکراسی ـ3
 

 
]حقوقدان و  (Stefano Rodotà) رودوتا استفانو که تکنولوژی، چنان
یا  "تکنو ـ سیاست" کند، وجودمی تشریح خوبی به سیاستمدار ایتالیایی[

 دموکراسی" آن با همراه و ،کرد ممکن را Tecnopolitica)) تکنیکی )سیاست
 را آن بیشک آوریفن) اجراست مطمئناً قابل مستمر یدموکراس این. را "مستمر
 بود؟ آیا خواهد نمایندگی دموکراسی از بهتر آن عملکرد ولی، آیا(. سازدمی ممکن

 بود؟  خواهد پیشرفت باعث ؛استی ترپیشرفته دموکراسی
 کندمی مرور را انگلیس مردم مورد در روسو ژاک ژان ابتدا، نظریۀ رودوتا  

 نمایندگان وقتی فقط دهند، زیرامی فریب را خود ولی "زادندآ معتقدند" که
 ."هیچند اند،برده" دوباره آن از پس آزادند، اما کنندمی انتخاب را پارلمان
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 دو فاصلۀ در زیرا. است پایهبی نظریه این اما(. 15 ، فصل3، جلد اجتماعی قرارداد)
 طورکنند، پس، بمی ویپیر " واکنشها پیشبینی" اصل از انتخابات، نمایندگان

 با رابطه در. دارند نظر مد را کنندگانانتخاب بینیپیش قابل العملعکس روزانه
 افراد به شوندمی اکثراً تبدیل دهندگان، نمایندگانرأی عالقۀ و توجه مورد مسائل
 و کم نمایندگان بودن نظرسنجیها، شنوا بررسی با و. دیگران توسط شده هدایت

ازینرو، . ندارد وجود "برده ملت" انتخابات فواصل در ینبنابر. شودمی روزمره بیش
 چگونگی مدرن دموکراسیهای در کنندهناراحت مسائل از یکی" که ندارم باور من
 رها شهروندان، و سکوت شکستن دیگری باشد، و انتخابات فواصل خالء کردن پر

 (. دوتارو) "کردمی نگران را روسو که بردگی شرایط از آنها کردن
بود،  جالب بسیار رودوتا مستمر داد، دموکراسینمی آزار مرا تناوب مشکل اگر

 با دموکراسی یک است، یعنی "مشورتی دموکراسی" یک همه از بیش زیرا
 دموکراسی و مستقیم دموکراسی عناصر دارند سعی که شهروندانی مشارکت

 دموکراسی" هوم اصطالحمف در گرفتاری اما، اولین. بیامیزند هم با را نمایندگی
 و هوشمندانه پیشنهاد در سپس و هابرماس در. دهدمی نشان را خود "مشورتی

 الملل[]آمریکایی، استاد ارتباطات بین (James Fishkin) کینشفی جیمز روشنگرانۀ
 در که حالی در. است شده برده بکار 1مناظره و گفتگو و بحث بمعنی "مشورت"

 در که معنی این به. مشورت و سنجش شناخت، بعد اول: شودمی گفته ایتالیائی
 رود،بکار می گیریتصمیم معنی به ، فقطالباغ (مشورت و شور) کلمۀ این یتالیائیا

 دادن رأی با اوقات، مترادف ایتالیائی، اکثر در اصطالح این. کردن انتخابفقط 
: است فاوتت ینهم در مسئله تمام زیرا. نیست درست دیگر حالت این در و. است

 و بحث یک شو راهبر زمینهشپی که یدادنرأی ـ گیریمتصمی بین تفاوت
 یک بیان فقط که ییرأ ـ تصمیم یا کین(، وشفی فرمول) باشد روشنگرانه گفتگوی

 . تصمیم و خواست اِعمال یک ، تنهاباشد الویت
 با تصمیمات بین تفاوت ترجمان عنوان فنی، به نظر تواند، ازمی ناقضت این

( منفی جمع باحاصل یاحتی) صفر جمع حاصل با اتتصمیم و مثبت جمع حاصل
 حاصلی یا بوده برنده طرفها همۀ وقتی است مثبت گیریمتصمی یک. تلقی شود

 مشورتی مباحثۀ طریق از حکومت با اینتیجه چنین که است روشن ببرند، و
 حاصل با گیریمتصمی در برعکس(. در زبان انگلیسی deliberation) آیدمی حاصل
  باخته را چیز همه بازنده و برده را چیز است، همه برنده که کس آن صفر جمع

.................................................................. 
 تصمیم گرفتن نظر در با دقیق کلمه، توجه اولیۀ معنای ـ آکسفورد لغتنامۀ از نقل ـ انگلیسی زبان در -1

 .اندازه یک به علیه یا له دالیل دربارۀ بحث و بررسی است، یا
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 این و. است صفر جمع حاصل با گیریتصمیم پرسی، تکنیکمثالً، همه. است
 دربارۀ و مورد در نه رأی ـ تصمیم که است محتمل باالیی حد در وقتی نتیجه

 .  باشد ساختهپیش الویتهای بیان با رابطه در فقط بلکه موضوع شایستگی
 یا استمرار در مسئله که شودمیمان دستگیر چنین آمد باال در آنچه از
 سوی از "انتقادی قضاوت"بازی یکسو، و از "نه و آری بازی" بین. نیست تناوب
باشد،  شده حل تکنولوژی با که نیست ایمسئله این و(. رودوتا) است دیگر

 بیشتر هرچه اً ودائم سیاست ـ تکنو زیرا. است شده مشکلتر تکنولوژی برعکس، با
 و است، چیز یک سیاست ـ تکنو امکانات. کندمی پایمال را "انتقادی قضاوت" بار

 چیزی شهروندان ـ زیر و شهروندان ـ ویدئو ادارۀ تحت سیاست ـ تکنو واقعیت
 در نیست، بلکه "انتخاب شناخت، بعد اول" پیگیر واقعی جهان و. کامالً متفاوت

 حدی معذرت، تا عرض این، با. دهدمی ترجیح را "شناخت بدون انتخاب" عوض
  .است مشورتی دموکراسی اب گفتن بدرود
 
 
 

 

 

  بینندگان شمارسنجی و رقابت ـ4
 

 
 اما. شودمی بدتر و بد عمومی تلویزیون که دارند شکایت تقریباً همه یا همه

 "کنندهخراب"(. ساز نیستچاره ، رقابتباال.: نگ) نیست سازیخصوصی چاره راه
 هایبرنامه بینندگان بندیدرجه شمارسنج زیرا. است شمارسنج یقین به

 نامشخص و نشده تفکیک تعداد فقط میزان اگر و. کندمی تعیین را تلویزیونی
 ایجاد" فقط ایبرنامه هر هدف که است باشد، روشن برنامه هر بینندگان

 .سازیشماره ؛شد خواهد"توده
 رقابت، رقابت :که کنند، اینستمی دفاع شمارسنجی از که کسانی استدالل 
 رقابت بین تشابهی وجه هیچ زیرا. برندمی بکار بیجا را اصطالح این ولی. است

 وجود بازار در اصیل رقابت و ـ است فمنحر رقابتی که ـ مختلف تلویزیونهای
محصول،  کیفیت (بها، ب ـ هزینه (الف: دارد بنیان عامل سه بر بازار رقابت. ندارد

 کنندهمصرف بنفع عوامل این بین واکنش و کنش و. قیمت ـ کیفیت رابطۀ (ج
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 حد تا مساوی، قیمت کیفیتی با که شودمی باعث رقابت واقع در. شودمی تمام
 برای ایفایده هیچ ،تلویزیونی رقابت باصطالح عوض، از در. شود کم ممکن

 استفاده کاذب ارباز این در. شودنمی حاصل "کنندهمصرف" یا کننده استفاده
 .است تقریباً ناتوان کننده

 ،تلویزیون رقابت بازار اصطالح به این رد است، زیرا است؟ بدیهی ناتوان چرا
  را محصول که ندارد وجود ایکنندهدقیقتر، مصرف بیان به یا ندارد، و وجود بها

 در. کند استفاده قیمت و کیفیت رابطۀ از آن بهای پرداخت برای و انتخاب
 هابرنامه ،گیردمی شکل بازار واقعی قیمت آنها اساس بر که محصوالتی ،لویزیونت

 شودمی استفاده تلویزیونی هایبرنامه یعنی، از. است تبلیغاتی فضاهای ،نیست
 برای بالقوه خود، مشتریان نوبۀ به تلویزیون، که بینندۀ گروههای جذب برای

 از ، و"کنندهپرداخت" حقیقی کنندگانمصرف. هستند اقتصادی مؤسسات فروش
 تلویزیونی، بینندگان بازار زنی، درچانه قدرت و واقعی انتخاب قدرت دارای اینرو

. خرندمی خود تبلیغات با را مردم توجه  و نظر که هستند مؤسساتی بلکه ،نیستند
 که داریم منحرفی رقابتی فرآیندهای اینجا که ـ کنممی تکرار ـ است دلیل این به
 و کردن محدود برعکس، و. 1دنداربر در کنندهمصرف برای امتیازی یچوجهه به

 .دارد دنبال به را عرضه کیفیت هرچه بیشتر آوردن پائین
 اعجوبۀ و ایتالیا دو کانال تلویزیون سابق مدیر( Carlo Freccero) فرچرو کارلو

 ابیارزشی کیفیت اساس بر تلویزیون" که گویدمی صریح تلویزیونی، خیلی کار
 گفته که اینست مثل. "است نزول و کاهش باعث همیشه کیفیت شود، زیرانمی
 و بله. است( دیگر چیز هر و پول) دادن دست از باعث تلویزیون در کیفیت شود

 تا. میردمی یا ،است زنده بینندگان شمارسنجی با "فرچرو قانون" این زیرا. نه
 بدون است، ولی حق بر فرچرودهند، می انجام شمارسنجی با را حسابها وقتی

 گفتم قبالً هم ـ شمارسنجی مشکل .شودمی ساقط اعتبار از او قانون شمارسنجی
 شده داده تمیز بد حال بهر است، یا نیافته تمایز یا آن شمارشگری که اینست ـ

  و  غنی : متمایزند بشدت کنندمی تماشا تلویزیون که مردمی که حالی در . 2است
............................................................ 

( رسیور) گیرنده با یا کابل طریق از( پولی) ایآبونه تلویزیون از سخن وقتی کندمی فرق طبعاً بحث -1
 محصولی تواندمی و کندمی پرداخت رسدمی او به که محصولی مقابل در کنندهمصرف اینحال در. باشد

 به تبدیل اینحال، دوباره بیننده، در بنابرین. مختلف، برگزیند محصوالت بین کند، ازمی مصرف که را
 اقلیتی با مرتبط تلویزیونهای کلی پولی، بطور تلویزیونهای که اینست مسئله. شودمی رقابت بازار ارباب
 .آیدنمی دارد، بکار کمی دهی سود سیاسی، که مقوالت بازار در که است

 گابانلی میلِنا بررسی یک مبنای بر) دانیممی که اندکی آن با. شودمی شروع بردارینمونه با مشکل -2
(Milena Gabanelliروزنامه[ ) که ایخانواده پانصد(، 1998مارس نگار و از مدیران تلویزیون ایتالیا[ در 

  و کرده تلویزیون تماشای  صرف را  روز همۀ که هستند کسانی دهند، می تشکیل را شمارسنجی نمونۀ
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 نیز سنجش که است معنی بدان این. پیر و بیسواد، جوان و فقیر، تحصیلکرده

 گروههای بخوبی که باشد ایشده بندیطبقه بردارینمونه مبنای بر بایستی
نه؟ مانع،  که چرا. کند مشخص و داده تمیز را بینندگان یا شنوندگان متفاوت

 . است عادت
 به زدن دست و اندکرده عادت رسنجیشما به تلویزیون اربابان حاضر حال در

. است وظیفه یک آن به زدن دست حال عین در اما. است مقدسات به توهین آن
 یابدمی کاهش شنوندگان تعداد شمارسنجی بدون که نیست چنین .هشدار یک

 شمارسنجی بدون که است دروغ این و(. کند پیدا نیز افزایش حتی است ممکن)
 شمارسنجی، تنها بدون. افتاد خواهد کار از لیغاتیتب درآمدهای توزیع ماشین
مطمئناً  و متفاوت ایبگونه تبلیغات درآمد که اینست افتاد خواهد که اتفاقی

 تلویزیون از استفاده در مرفهین که گفت تواننمی البته. شد خواهد توزیع معقولتر
 دومیها و نندک ولخرجی توانندمی اولیها که است مسلم اما. فقیرترها یا خامترند

 خانمانهابی کردن دنبال که کندمی کمک مسئله این درک به اررزیابی نوع این. نه
 است نکته، روشن این تدقیق با. ندارد تبلیغاتی توجیه نیز، هیچگونه نفر آخرین تا

 متغیّر با را درآمد متغیّر شده، بایستی بندیطبقه بردارینمونه به رسیدن برای که
نسبتاً  شمار چرا شودمی روشن که آنست از پس فقط و. میختآ درهم تحصیالت

 گردانندگان برای کنند، خرج توانندمی که مردمی از متشکل بینندگانی پائین
 حال در گرسنگی از که زیادی بسیار بینندگان شمار تا است توجه جالببیشتر 

 .هستند مرگ
 سوق شدن سانیک به که است شمارسنجی، تلویزیونی نظارت بنابرین، حاصل

 تواندمی نیز اما، کیفیت. داردبرمی ازمیان را کیفیت ،کمیت آن در ودهد، می
 هدف این برای و. شود داده فرصت آن به باید فقط. کند بدر میدان از را کمیت

 جولیو که هم، چنان شاید .کنیم خالص شمارسنجی استبداد از را خود باید
 نیز کند، اینمی تأکید ،شمارسنجی سۀمؤس رئیس ،(Giulio Malgara) مالگارا
 از نادرست استفادۀ در بلکه ...  بررسی در نه شمارسنجی انحراف" که باشد درست
  

.............................................. 
 شانحوصله کنند، یانمی دیگری کار نیستند، یا خواب وقتی) اندکرده نگاه را ایبرنامه چه که گویندمی
 با که غیرواقعی بردارینمونه چنین چگونه. کنندمی دریافت "هدیه" یک سال پایان در نرفته(، و سر

کنند، می رد را آن در شرکت پیشنهاد مورد 9 مورد 10 هر از تازه و گیردمی انجام پاداش و هدیه دادن
 تبلیغاتی، وابسته گذاریهسرمای میلیارد هزار پنج که انگیزاستشگفت باشد؟ بواقع اطمینان قابل تواندمی
 .است نامطمئنی و کنترل غیرقابل سنجشی کار و ساز چنین به
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 بی مسابقۀ یک به چیز همه تنزل جهت وارنگ، در و رنگ خاص عناوین
 . 3"است باخت و برد اهمیت
 را ایساده بسیار چارۀ راه دهممی اجازه بس، بخود و باشد این مشکل اگر اما

درآمد،  میزان با رابطه در الاقل) تفکیکی آمار ارائۀ فقط: کنم توصیه مالگارا به
 بخش برای دیگر آن روزمرۀ مطالعۀ آنصورت در(. سنی گروه تحصیالت، و سطح

 کار این با بود(، و خواهد پیچیده هم بسیار) بود نخواهد جالب مردم از بزرگی
 آمار که مکن اضافه. داد خواهد دست از را خود جاذبۀ نیز باخت و برد مسابقۀ

بلی، : ببالند خود پیروزی به دهدمی امکان مختلف هایبرنامه مجریان به تفکیکی
هستند،  زنان هستند، بیشتر جوان ولی، مثالً، بیشتر دارمی کمتر شنوندۀ من

 ارائه غیرتفکیکی آمار "شمارسنجی" وقتی برعکس، تا. هستند نخبگان بیشتر
. ندارد را شده منتشر هایداده از افیانحر و بیجا استفادۀ زا شکایت کند، حق

دقیقاً  که است شنونده، رقابتی یا بیننده حداکثر آوردن بدست برای بیرویه مسابقۀ
 .شودمی ناشی شمارسنجی معیارهای از
 

 اثر بررسی به محدود را بحث باید حاال. بود کلی و عمومی گفتمان اینجا تا
. کنیم بررسی را سیاسی اخبار اثر کنیم؛ یعنی شهروندان آموزش و آگاهی بر آن

  مورد هم کند، چندانمی سرگرم که تفریحی، تلویزیونی تلویزیون سرنوشت
 بین از سازد، یامی را عمومی افکار که ستا تلویزیونی من مشکل. نیست وجهمت

 یک که دهیم قرار کسی جای را خود توانیممسئله، می این بررسی برای و. بردمی
میان،  تفاوتکنم؛ می او، سؤال بجای. کندمی اداره را ویزیونیتل اخبار برنامۀ

 هیچ، به اساس چیست؟ در قتل یک خبر و اروپا وحدت به راجع بفرض، خبری
 چنان باید که وقایعی ، خبراست خالص و ساده یگزارشهای دو هر که معنی این
 نای در فیلم) شود تشریح باید که است موضوعی اولی. شود منعکس تهس که

 بیان باید که است "کوچکی اتفاق" فقط دومی که حالی در( است بیربط مورد
 اروپا اتحادیۀ به مربوط خبر. اخباراست گویندۀ آزار باعث تنها که شود، تفاوتی

 اروپا اتحادیۀ است(، بعالوه دردسر یک خود خودی به این و) شود تفسیر باید
سرگرمی،  به عالقمندان برای بنابرین و کندنمی ارائه جذاب و دیدنی تصاویر
 شده، نیازی دراز دوربین جلوی که ایجنازه قتل، با عوض در. است کنندهخسته

 . است جذاب و دیدنی خبر اینرو، یک از ندارد، و فهمیدن برای تالش به
............................................. 

 عنوان با من مقالۀ ، به1998ژانویه  29 تاریخ در( Corriere della Sera) شب پیک نشریۀ در مالگارا -3
 .است داده بود، پاسخ شده چاپ روزنامه همان در آن از قبل روز که "کنید شورش شمارسنجی علیه"
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 و میشود وکنار درگوشه کوچکی خبر به تبدیل اروپا اتحادیۀ که آنست نتیجه

 آغازاخبارقرار در( آن نظایر و) اتلهق که حالی میدهند، در آن به وقت ثانیه سی
 .میشود داده اختصاص آن به وقت دقیقه دو و میگیرد

 نقض تنها نه کار این انجام که است آگاه اخبارما مدیر که کنید فرض حال
 بی بزرگ، و به کوچک تبدیل) است درست اطالعات درانتقال ای قاعده هرگونه
 درموردامری ،میعمو افکار تخریب درجهت حرکتاینکار مهم(، بلکه به اهمیت
 آگاه نیز خاص شدنهای حذف ازاهمیت که کنیم فرض هم باز و. است عمومی

 مسائل جوّ و آلودگی درمورد ویدیو مونته کنفرانس انگاشتن مثالً نادیده: است
 باز. مد نمایش مثل چیزی دراخباربا آن کردن جانشین زیست، و محیط جهانی

 حتی. است متأسف میکند عرضه که اخبارماازمحصولی مدیر که کنیم فرض هم
است،  شمارسنجی مطلق سلطۀ تحت وقتی بکند؟ تا میتواند چه ،باشد چنین اگر

 .کم خیلی که میدانیم
 شنوندگان روزانۀ سنجش ؟است سنجش تحت خود نوبۀ نیزبه او اما چرا 
 قطع عمومی تلویزیونهای اخبار هایبرنامه در است، ولی ضروری تبلیغات برای

 و شمارش چرا پس. نیست مجاز ـ بدرستی ـ تبلیغات پخش ایبر برنامه
 تلویزیونهای نیز اخبار هایبرنامه مورد در زیرا: اینست شود؟ پاسخمی شمارسنجی

 برتری که کنند ثابت باید و هستند خصوصی تلویزیونهای با رقابت در عمومی
 با ـ شدن بدتر اب برتری این اگر اما. کنندمی جذب را بیشتری بینندگان دارند، و

شود،  کسب خصوصی تلویزیونهای از ـ رقابتی عوامفریبانۀ اصطالحات بکارگیری
 کافیست قضیه ختم برای. شودمی تمام همه برای منفی جمع حاصل با فقط بازی
. گردد ممنوع اخبار هایبرنامه طی تبلیغات پخش نیز تجاری تلویزیونهای برای

 بیشتر دید، یا خواهند زیان خصوصی یزیونهایتلو کار این با که شد خواهد شِکوه
 باشد، که مجبور نباید و نیست مجبور تجاری تلویزیون اما. دید خواهند زیان

 در. کند حذف آنرا است بازدهی بدون ایهزینه اگر. کند پخش اخبار هایبرنامه
 هرچند. است شده تضمین عمومی هایرسانه سوی از سرویسی چنین حال هر
 بخاطر خود سیاسی نفوذ از مردوک یا برلوسکونی مثل کسانی که ارمند باور من

 حال هر در. کنند صرفنظر( جزئیست چیزکی آنها برای که) میلیارد هزار چند
 تبلیغاتی که جائی در بخود خود که) "شمارسنجی مسابقۀ" بدون که اینست نکته
خصوصی،  و عمومی همگی، اخبار( کندمی نباشد، فروکش فروش یا خرید برای

 .شود بهتر و بدیا ارتقاء که داشت خواهد آزادی
 را اطالعات تولیدکنندگان ـ کشورها همۀ در ـ ، شمارسنجیروز امروزه   
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 و مناسب اخبار به عالقمند که کندمی مخاطبان از بخش آن جریمۀ به مجبور
جنائی، عاطفی، ورزشی،  وقایع به فقط که مخاطبانی نفع به هستند؛ معقول
 راه. دارند عالقه آرامبخش یا ،عاطفی اخبار خالصه ناله، و و قی، شایعات، آهموسی
 و اخبار یکی: شود پخش هم از جدا اخبار که مقابل، آنست معقول، در حل

 ساعت نیم یکی، و ساعت نیم کنیم فرض. سبک اطالعات جدی، دیگری اطالعات
 اگر ندارد میتیاه که شود درک راه، کافیست درین گذاردن قدم برای. دیگری

 خود سبک اخبار زیرا. باشند اولی از بیشتر برابر پنج دومی بینندگان یا شنوندگان
 تعریف، اهمیت به جدی، بنا اخبار که حالی دهد، درمی ازدست را اهمیتش بخود

 .است مهم برایشان عمومی امور که هستند کسانی آن مخاطبان یابد، زیرامی
 یا نیست، سیاست تلویزیون هدف که اینست رایج پاسخ که دانممیبخوبی 

نگ.: ) نیست عموم توجه مورد سیاست دهد، زیرامی کاهش حداقل به آنرا اهمیت
 ما آموزان دانش نیست، یا توجه مورد هم مدرسه آیا ولی(. اطالعات: کمتر باال

 تعطیل باید را مدارس که برسیم نتیجه این به خواهیممی. توجهند مورد کمتر
 کرد؟ 
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 امروز. دارد جلو به رو حرکت دموکراسی تئوری که است طوالنی بسیار زمانی

 و ادعائی "پیشرفتۀ دموکراسی" بین شکاف که آن حال. پیشرفت پیشرفت، فردا
 در موجود، که دموکراسیهای "نشستگیل گِ به" و کاغذ روی بر شده پیشگوئی

 که دموکراسی آن و امروزه اکنون. است یافته مینجو کنیم، ابعادیمی زیست آنها
مخدوش،  کمتر یا، اندکی "دموکراسی سایبر" بنام ،دشمی داده وعده و طراحی

 خودگردان حکومت ؛یعنی است. شده نامگذاری "الکترونیک دموکراسی"
 همزمان مستقیم، که قدرت اِعمال ترتیب باین کامپیوتر، و طریق از شهروندان

 تأکید نیز پیشتر که واقعیت، چنان اما. هست نیز ریباً نامحدودتق آزادی واجد
 که این نیز است، و انقراض حال در حد، آن در یشهروند که ام، اینستکرده
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 از که خلقی زیرا. است مردمی ناتوانی به شدن تبدیل حال در مردمی قدرت
 زاده اندتومی چیز چه ،هیچ باشد؟ از حاکم تواندمی نداند، چگونه هیچ سیاست

 و هرج هیچ از ؛اینصورت غیر در یا. آیدمی هیچ از هیچ ،حالت بهترین شود؟ در
 .شودمی زاده مرج

. امنگذارده انگشت خودمان زمان مردم فزایندۀ و عمیق جهل بر کتاب این در
 اطالعات بنیاد که کردم امر این اثبات به محدود را خود و کرده فرض دانسته آنرا

 مردم ، قاطبۀباالنگ.: ) شودمی ضعیفتر خطرناکی حد به و دامم مردم آگاهی و
 مسئله از و زده نادیدن به را خود شیفتگان ـ مردم که آنجا از ولی(. شده تضعیف

 .باشم مصر است گذرند، بهتردرمی
موزش و پرورش و منتقد ادبی، آ]متخصص ( .Hirsch E.D) هیرش پروفسور

: آنچه همۀ فرهنگی سواد" بنام کرد رمنتش کتابی 1987 سال درآمریکایی[ 
 سؤال، برای هشت و سی با جمله، آزمونی آن، از در که "آمریکاییها باید بدانند

 را پرسشنامه آن اینجا. است شده طرحابتدائی  فرهنگ و سواد سطح شناسایی
  اما. است شده ساخته آمریکا مردمان برای آزمون نوع این کنم، زیرانمی بازنویسی

 از کند؟ پیشنمی طراحی مدارس برای را آن معادل آزمونی ما آموزش ارتوز چرا
 سطح ما آموزش وزرای چرا ؟دهد  هآموزان را وعدبرای میز دانش کامپیوتر که آن

 کنند؟نمی بررسی را فاجعه
 18 تا 16 بین) دانشگاهیپیش آموزاندانش چهارم یک متحده ایاالت در

بوده،  ویتنام جنگ دوران در آمریکا جمهور رئیس زولترو که باورند این بر( ساله
 تعیین زمان بستر در را آمریکا داخلی وحشتناک جنگهای توانندنمی آنها سوم دو

 وضعیت نیز ایتالیا در. است بوده کسی چه استالین دانندنمی آنها از نیمی کنند، و
 پیواتو انواستف پروفسور از دیدم اواخر، پژوهشی همین. نیستاز این  بهتر

(Stefano Pivato) ،چهار در دانشجو هفت و بیست و پانصد بین .اوربینو دانشگاه از 
 شدبرای توزیع ایاند، پرسشنامهکرده نام ثبت معاصر تاریخ رشتۀ در دانشگاه، که

 نشان حاصله نتایج. بیستم قرن تاریخ دربارۀ ما سالگان هجده هایدانسته بررسی
( مارشال طرح) یا New Deal)) نیودیل دانندنمی انایش اکثریت که دهدمی

 اند، برگرفته عوضی اجتماعی جمهوری با را سرد جنگ آنها از چیست، بسیاری
 جنایات به متهم و ]ایتالیا[ ارتش ژنرال( ) Badoglio Pietro) بادوگلیو باورندکه این

 جمهوری ی، اینتاریخ چه در دانندبوده، نمی پارتیزان رهبر یک( اتیوپی در جنگی
 کاالس ماریا دانندمی بخوبی که حالی آمده، در بوجود کنندمی زندگی آن در که

(Maria Callas )دیالن باب و (Bob Dylan )در 95 از بیش) هستند کسانی چه 
 فرهنگ که سرگردانیم سؤال این به پاسخ در هنوز ما شوندگان؛ وپرسش از صد
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 که این بجای. است دهندگانپاسخ جسارت همه از جالبتر(. سازدمی کی را جوانان
 که مثالً، این. دهندمی تصادفی و بیربط پاسخهای پرروئی دانند، بانمی بگویند

است،  دارخنده آری. "فرانسه به تریاک صادرات برای بوده طرحی" مارشال طرح
 .آورآن، گریه از ولی، بیش

 هایروزنامه و ن، رادیوماه، تلویزیو شش از بیش مدتی ، برای1997سال  در
 و پارلمان) مجلس دو مشترک کمیسیون کارهای به روزمره، راجع ایتالیا، بطور

 دارد، به خاصی اهمیت کشور آیندۀ برای اساسی، که نهادهای  اصالح دربارۀ( سنا
 روزنامۀ در Mannheimer) مانهایمر که حالی در. گفتند سخن تفصیل

 دانندنمی حتی ایتالیائیها از نیمی که کرد اعالم (1997 نوامبر 10 ،کوریرداِلسِرا
 که اندداده جواب قطعیت با% 2.8 فقط. است داشته وجود کمیسیونی چنین که

% 1.4 به بعد که% )2 تنها. است بوده ژوئن ماه در مجلس دو کمیسیون کار پایان
د، شناسنمی بخوبی را اصالحات هایبرنامه که کنندمی ادعا( یافت کاهش درصد

 کمیسیون دربارۀ که اندکرده اعالم پرسش مورد جمعیت سوم یک که حالی در
 در (.است دانمنمی مؤدبانۀ نوع، بیان این از نظرسنجیهائی در که) دانندمی کم

 کشور هیچ مانهایمر، در بررسی همان پایۀ بر. نیست بهتر وضع هم اروپا بقیۀ
 از ،دنندامی خوب عمومی امر کی دربارۀ بدهند پاسخ که کسانی تعداد اروپائی

 . کندنمی تجاوز درصد پنج
 و سرد هاداده این. باشیم جدی کنیم سعی. بردارید حاکم؟ دست مردم

 دموکراسی طریق از اروپا خود و اروپا مسائل مورد در اگر. آوراستچندش
 بهمن زیر دانندمی که درصدی پنج آن آنصورت شود، در گیریتصمیم الکترونیک

 .شد خواهد له دانندها که نمیآن، (درصد پنج و نود) آن
کلمه،  بر مبتنی فرهنگ نوشتاری، بر فرهنگ بر نظاره ـ تِلِه منفی اثر حتی

 اظهار ایتالیائیها درصد پنج و تقریباً شصت 1998 سال در. است کامالً محسوس
 درصد دو و شصت که حالی خوانند، درنمی هم کتاب یک هرگز که اندکرده
 هر از نشریاتی و ورزشی هایروزنامه خوانند، حتینمی چیز هیچ هرگز که اندهگفت
 هفتاد: نبود ناامیدکننده کمتر نیز 1986 در آمریکائی سرشماری آخرین. نوع

 میلیون شش و صد که دهدمی نشان اخیر پژوهشهای و. بیسواد نفر میلیون
و  .خوانندمی غلط با و سختی به که معنی این دانند، بهنمی خواندن آمریکائی

 در) ایتالیا در. است ترکنندهسنی، نگران ایههگرو براساس تفکیکی هایداده
. کنندمی خریداری روزنامه یک ساله 24 تا 15 جوانان از درصد 18 تنها( 1998
 طریق از فقط سیاست از ـ بخواهند هم اگر ـ جوانان درصد هشتاد از بیش بنابرین
 ادراکی، هیچ لحاظ از شود گفته آنست مثل که .شوندمی خبر با سیاست ویدئوـ
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 .دانندنمی
 است، حتماً کسانی رسواکننده دیگر بپردازیم، این سبکسری و بیهودگی به

]از  (Mike Bongiorno) بونجورنو مایک وقتی بود خوبی دوران چه دارند یاد به
 ایتالیا تلویزیون در را کن برابر دو یا کن صرفنظر مسابقۀمجریان تلویزیون ایتالیا[ 

 در) خوبی بسیار آمادگی از آمدندمی صحنه به که رقبائی کرد، آنموقعمی اجرا
 برنامه نوع آن امروز. بودند برخوردار( خودشان توسط شده انتخاب موضوع مورد

 مسابقات در که رقبائی امروز. خام مواد کمبود بود؛ بخاطر نخواهد ممکن
 آلدو که چنان و. شوندمی متوسل اقبال و بخت هب کنندمی شرکت تلویزیونی

 دانندنمی": است نوشته( 1999 ژانویه 24 در ،کوریِرداِلسِرا ،Aldo Grasso) گراسو
 کیست، گاگارین محمد... کیست( Figaro) فیگارو...  کیست( Leopardi) لئوپاردی

(Gagarin )او هم و ."هستند پایانبی جهلی دانند، گرفتارنمی چیز هیچ. کیست 
 تلفن اند، یککرده تمام را حتماً دبیرستان...  رقبا این حال این با": دهدمی ادامه

 "آشنائی" دقیقاً محدودۀ. "شناسندمی را ویدئو نخبگان باصطالح دارند، و همراه
 .هستند کودک ـ ویدئو کامل هاینمونه رقبا این: ویدئوست در دیدن فقط آنها

 هایبریده انبوه از دیگر نمونۀ خوب، چند یپایان داشتن برای کافیست؟ حاال
آزادی؟  بیانیۀ. بخوانید را اندشده جمع سال چند طی که آمریکائی هایروزنامه

 نازیها؟ یک است؟ ممنوع چیزی چه پرسندمی آمریکائی آموزاندانش درصد 85
 رشد؟ چها متولد زمانی چه مسیح. داندنمیاز آنها چیزی نفر،  سه هر از نفر

 مرتبط نیز برندمی بکار که تقویمی تاریخ با را پاسخ نفر، حتی ده هر از دانشجو
 بعد" و "مسیح از قبل" به و ،شمرندمی که را سالهائی که آنست نشان) کنندنمی

 از نفری پانصد گروه یک(. فهمندنمی نیز را ،کنندمی تقسیم "مسیح از
 آنها اشتباه و کنندمی اظهارنظر دهش ذکر ی که در زیرنامهای مورد در دانشجویان

 49) درصد(، مارکس 86) دیکنز: است آمده نام هر کنار در درصد اساس بر
درصد(،  50) درصد(، موسولینی 60) درصد(، گاندی 54) درصد(، اینشتین

 بیشتر جهل این از که سیاستمداری(. درصد 55) درصد(، آیزنهاور 54) وانگوگ
 مطلق برندۀ اما(. اشتباه پاسخ درصد 24 فقط با) است چرچیل ماندمی امان در

 دانستنددقیقاً می درصد 97: بیسبال است معروف (، بازیکنBabe Ruth) روت باب
 . کیست

 خالء دهندۀنشان مجموعه این ولی. نیست مهم خود بخودی ندانستنی هیچ
، باالنگ.: ) مستقیم دموکراسی پیروان. است انگیزیوحشت اطالعاتی و فرهنگی

 دانندمی کنند، آیامی پیشنهاد را خودگردان شهروند که( شده تضعیف مردم قاطبۀ
 گویند؟ می سخن چه از
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  منِ خود تخریب تا کودک - ویدئو از ـ 6

 

 
 غلو است، که میزآاغراق کودک ـ ویدئو از من رادیوگرافی گویندمی خیلیها

 اینست من شوم، نظریۀمی یادآورزیرا، . کنیم شروع زبان از. کنیم بررسی. کنممی
 زبان از استفاده ظرفیت وسیع میزانی به چنین است زیرا کودک ـ ویدئو که

 ابهام در وداده،  دست از را متفکر انسان آن از بیش خردورز، و انسان انتزاعی
 ، سقوطمشترک عمومی زبان و ،معمولی مکالمات کاربرد ، در"بدوی شناخت"و
 است. ردهک

 همین در. کیستی بگویم تا گوئیمی سخن چگونه بشنوم بگذاربنابرین،  
 دارد اشاره شناسی، ایتالیایی[]استاد زبان(Raffaele Simone) سیمونه رافائل رابطه

 و فهمید را آنها "ذهنی فرهنگ" بتوان تا کرد توجه جوانان زبان به بایست که
 قواعد د، دیگرجدی نسل "فرهنگی بازی" که رسدمی نتیجه باین و. کرد کشف
 .کندنمی رادنبال( اخیر قرن پنج و همیشگی، بیست بازی) پیشین بازی

 است شایسته: که شدیم بزرگ اعتقاد این با ما": نویسدمی سیمونه    
 هوشیارانه غنی، دقیق، و بایستی زبان که روشن، بیانی با باشیم داشته ساختاری
 رشد اعتقاد این خالصه، با...  کند قتلفی تا بگذارد تمایز است بهتر...  باشد، که

برعکس، ...  باشیم دقیق و روشن تا کند کمک ما به بایستی زبان که کردیم
 آخرین زبان: هستیم تقریب عالَم بسوی نشینیعقب حال در دقت عالَم امروزه، از
استحکام،  از عاری ستایگونه( طبقاتی تفکیک بدون بار این) جوان نسل گروههای

 که پیشوندی یا پسوند این، اون، کنم، فالن، بهمان، یعنی از شده ... تشکیل
 دادن قرار کانون دقیق، در تمرکز. مطلب به زندمی گریزی کند، فقطنمی تسخیر
 آش شاید خود که) مفاهیم از بیمزه آشی در را چیز همه ؛کندمی نفی را موضوع
...  مضر عادت نای که اینست اشکال و. کندمی درهم( است جدید عصر فرهنگ

نقل قول  ."ماندمی آنها با همیشه برای بلکه...  پذیردنمی پایان جوانی با همراه
 "ـ زبانحریره " با را خود کودک ـ ویدئو: گفت توانمنمی آن از بهتر ، چونکردم
ذهنی زیست  مالس درهمین کتاب شرح دادم (  که در )چنان  ، وکندمی بیان
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ش بزرگی از والدین پنهان خاز دید ب "فرهنگ ذهنی"در و اگر این تفاوت .کندمی
 قبلی کودکهای ـ ویدئو خود نوبۀ به 1999 والدین که است دلیل باین ماند،می

 .یابندبازمی کودکانشان در را خود اینک هستندکه
 یا عملیبی به و والدین راهبری است در توجه به آخرین بازتاب، این 

 تبدیل واقعی بالغ یک به هرگز کند، اگرنمی رشد ودکک ـ ویدئو اگر. آنان بدعملی
 بودن گرنظاره  ـ ویدئو به محکوم همیشه برای که نیست دلیل باین شود، تنهانمی
وی،  مستقل شخصیت تکامل عدم آنرو از رشد، و عدم این دیگر دلیل. است شده

 .دهندنمی تشکیل را قدرت ساختار یک دیگر والدین که آنست
 پژوهشی  در ]حقوقدان ایتالیایی[ ( (Alfredo Carlo Moro مورو لوکار آلفردو

 سال در وقت وزیر نخست خواست به که( نقاب یک یا صورت یک) عنوان تحت
 نوزاد از ایتالیائی کودک میلیون پنج" :گویدمی است، شده منتشر و انجام 1997

 قادر دین آنهاوال هستند، زیرا خطر معرض در "هویت ساخت" مسیر در ساله ده تا
 مستبدان کار این با ، وخود برابر نددار رفتاری فرزندانشان با بگویند. "نه" نیستند

 با تقابل به بزرگسالی، قادر در که دهندمی پرورش ،لرزان ایخمیرمایه کوچکی، با
 در پژوهش این که است آور، تعجباز طرفی. "بود نخواهند سخت واقعیتهای

 گزارش .کندمی تبرئه آنرا و گرفته نادیده را تلویزیون شوالدین، نق کردن محکوم
 خود به را خانه آزاد وقت عمدۀ قسمت تلویزیون که این به اشاره از مذکور، پس

 زیرا "داد جلوه اهریمنی آنرا ندارد موردی" که داردمی اظهار دهد،می اختصاص
 محیط در انکودک آنچه به نسبت برتر عواطفی و تصاویر، تجارب" با را کودک

 ."سازدمی کنند، آشنامی زیست خود
 بیشتر اما. شود بررسی نه، بایستی یا است مفید زودرس تحریک این که این

 و تلویزیون از ناشی خطر که خوانممی گزارش ادامۀ در وقتی شوممی زدهشگفت
 یک بدن و اینشتین کلۀ با" کوچکی هیوالهای به هابچه که اینست در کامپیوتر

. است (Bill Gates) گیتس بیل منظور اینشتین؟ شاید سر با. شوند تبدیل "هجوج
 ولی. باشد سوار جوجه یک کلۀ وارجوجه بدن آن بر که است محتمل بیشتر ولی
 بله شامل که) "گوبله همیشه"والدینِ  که ماندمی بجای مهم مسئلۀ حال، این بهر

 بالغی قالب در لوس کودکی ایجاد در( هست نیز نظاره ـ تِلِه متمادی ساعات برای
 .دارند مشارکت  و فقرات، دخالت ستون فاقد

 کودک ـ ویدئو که امورزیده اصرار نکته این بر کتاب این در. برویم پیشتر
 توسط بارها و بارها که اینظریه. ماندمی بازی به ابتالء مستعد عمر تمام برای

 و بحث توسعه کتاب،  فرهنگ در  .است شده تأئید "ابَرمتن" باصطالح آزمایشهای
اکتسابی،  آموزش کتاب که معنی این به شود،در یک خط دنبال می بررسی
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را  مباحث متوالی و پیوستۀ ساختن حداقل ، یاراگفت انسجام ؛دهدحصولی، می
صداها، رنگها، شکلها،  آن در که است یمتن "ابَرمتن" که حالی در. آموزدمی

 آن اصلی ویژگی و. کنندمی همراهی را یارنوشت نمت انیمیشنها، گرافیکها،
هد، خوامی که را ییبتتر هر و هرجهت تواندمی کاربر: است پیوستگی نداشتن
 هنوز، درو فعالً البته، . را نظمیبییعنی ( انتخاب ترینراحت) حتی کند، و انتخاب

 فرّاریس یواولیور آنا این امر مورد در .هستیم آزمایشی مرحلۀ ابَرمتن، در مورد
(Anna Oliverio Ferraris) [،ایتالیایی  ]دارد اشاراتیمتخصص روانشناسی توسعه .

 شده، و انجام ابتدائی مدارس درنتیجۀ تحقیقاتی است که  ارجاع مورد تجارب
 از راضی فعالند، و و شاد چند هر" کودکانی که آنست مبین آمده حاصل آنچه

 که حالی در... اندگرفته نادیده را ارینوشت تونم از بسیاری کامپیوتر، ولی با تعامل
 دقیقه 96 هابچه متوسط بطور... کردند برخورد بازی یک مثل "تأییدی آزمون" با
این  که آنست معنی به این و... کردند "بازی" صرف را آزمایش دقیقۀ 300 از

 ."نداداده دست از را برنامه محتوای اعظم بخش ،سایبری گذار و گشت در هابچه
 که آنجا تا) است ابرمتن مروج و فرّاریس، مبدع اولیوریو خانم که دانست باید
 تأئید او هم (.کند تبدیل مؤلف ـ کودک به را خواننده ـ کودک کندمی پیشنهاد

 سایبری گذار و گشت به کامل طورتقریباً ب کودکان" آزمایش این در که کندمی
 جذابیت و آمد حساب به ئید، بازیتأ آزمون و فیلمها حضور ، که"شدند جذب
 که دارد وجود خطر این": که گیردمی نتیجه هشدار این با ، و"کرد ایجاد فراوان
 هرز شود، و گم و گیج دسترس قابل اطالعات عظیم حجم در تجربهکم کاربر

 بدون و کلی چارچوبهای فاقد و پاره تکه یادگیری خطر" که ، همچنان"بچرخد
 . "شود گرفته کمدست نباید دارد، که ودوج نیز ترکیبی کار

 نیستم، و انگارساده من ولی. شویممیبری  اشتباهاز خطر،  احتمال ذکر با
 گیرم، اینستمی آنچه آمد از که اینتیجه اولین و. است قطعی خطر آن من برای

 ویدئوـ انواع همۀ مشخصۀ ، که"سرگرمی فرهنگ" ارضای جهت در ابَرمتن که
 ابرمتنها مورد نظر (حداقل) "مؤلف" کودک ـ ویدئو. کندمی حرکتاست،  نظاره
 بیحاصل گذراندن از پس خواند، و نخواهد را( کتابی هیچ یعنی) متنی هیچ هرگز

 گردشگری و بااینترنت بازی د، بهگذارنمی وی بر نیز یاثر حتی مدرسه، که
 .داد خواهد ادامه سایبری
 "ایآینده آن"گویند؟ می چه دیگران ولی. گفتم را خودم حرفهای اینجا تا

 حفظ است؟ برای طلبند، کداممی گرایانرسانه که آن مخالفم، یعنی آن با من که
 (Roberto Maragliano) مارالیانو روبرتو ،مؤلف یک تحلیلها، نظر در نتواز

 نیز او. کنممی ذکر را ]ایتالیایی، مدرس و محقق تکنولوژی سمعی ـ بصری[
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 ایچندرسانه ، زبانهای1998در سال  ،مارالیانو. کندمی شروع زبان از من همچون
 عنصر": کندمی عنوان جزء سه از مرکب، به مثابه یک طرح درهم تنیده، را

 بصری، عنصر ـ سمعی احساسی و نشریات، عنصرمجازی گرایواقع و تحلیلی
 از یچیکه" که کندمی تضمین مارالیانو. "ویدئوئی هایبازی عملگرای و تعاملی

 سهاین  که این گفتن با داند؟ اومی کجا ولی، از. "ندارد تفوقبر دیگری  اجزاء این
 حاصل چرا اما. است مثبت جمع حاصل که گیردمی نتیجه اندتنیده هم در جزء

 مارالیانو که آنجا از. ترسدمی یا ،دارد شک هم وا باشد؟ شاید منفی تواندنمی جمع
 نیست( نوشتاری منطق) نوشتار فقط دیگر" که واقعیت دارد، این شکاف بر تأکید

 حال در دیگری دیدگاههای آن کنار در ، زیرا"است فراشناخت حوزۀ بر حاکم که
 با فراشناخت یا...  ایشبکه و جانبههمه فراشناخت مانند" هستند خود تثبیت
 ناشی راتخط از تا دهدمی اجازه...  آن در دستکاری امکان که گرایانهعمل رویکرد

  ."گریخت یتجرب هایداده نوشتاری یا صرفاً شفاهی بیان از
 با...  رفتار در ما راهنمای و اندیشندمی ما وندر در هارسانه"بنابراین، 

 دانش، برای عملکرد"قبالً . هستند "یگرائساختار و یپیوندگرائای، شبکه روشهای
 حساس برای ،فرد سازیادهآم اکنون. بود فرد فرهنگی ساختار ثبات از اطمینان

 که گیردمی نتیجه مارالیانو بهرحال. "است تحول و تغییر اشکال تمام به بودن
 بندیشکل چیز یک یا متن یک همچون را دانش": که نیست پذیرامکان دیگر
 هر ثابت، بلکه اجزای با شده بنا ساختاری همچون کمتر و کمتر هرچه دانش. کرد
 . "است سیال اختالط یک ،های بسیارلفهؤبا م فضا یک همچون بیشتر چه

 حیوان زیرا، این. زنممی است، یخ منجمدکننده من است؟ نه، برای شکوه با
 مورد در مرجع متون معادل، در و جزء به جزء شد تشریح باال در که ایچندرسانه

 ش،برای که جداافتاده موجودیست: است شده داده توضیح و تشریح اسکیزوفرنی
 فقدان از ناشی زودگذر خودسرانه، تفکری جمعی کارهای و ساز از "خود" مفهوم

 یک نیز و. شودمی مشخص "معنیبی" رؤیاگونۀ نمادهای به چسبیدن جهت، و
 با معقول رابطۀ فاقد احساسی العملعکس عواطف، با حوزۀ آنهم، در که "من"

  .شودمی تعیناست، م کرده ایجاد آنرا که محرکی
 از که است مغزی بکارگیری به اول، محدود موج امروز، از کودک ـ ویدئو   

فردا،  شدۀ ایچندرسانه آن ولی. است رفته تحلیل عقالنی و منطقی نظر نقطه
 تخریب "من" پاشیده، یک هم از "من" یک بنابرین، دارای دوم، و موج به متعلق

 خواهد اضافه اندانباشته را روانی درمانگاههای که کسانی به که ،بود شده، خواهد
 بنظر که حالی در. "هستم من، من" دیجیتال عصر نگروپونته، در گفتۀ به. شد

 از انباشته ایچندرسانه جهان که آنست من بینیپیش. است عکس من، کامالً بر
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 "منِ عصبی" از متشکل نتیجه در شخصیتی، و پاره، چند چند مجازیِ های"من"
 . بود خواهد کامل و نقص بی

 

 

 

 

 

    انتزاع و مشاهده مورد در همز با ـ7
 

 
 قابل و مشاهده قابل ۀابطر به مربوط شنوم،میزیاد  که یئهااعتراض از یکی

شود، نمی منجر یدنمفه به دیدن که نیست درست :گویدمی معترض. است فهم
مثال؟  بعنوان: پرسیدم یکبار. ستا دانستن فهمیدن و دیدن که ستینا درست
 نشان پاسخ. البته. فهمممی بهتر را جهان سفرکردن، من با :که تاینس ، مثالًپاسخ

 .کنم تدقیق و برگردم باید که دهدمی
. است (شناسائی) درک قابل دیدن طریق رؤیت، بوضوح، از قابل جهان

. دید باید را طبیعت زیبائی. دیدآنها را  د، بایدشومی توصیف دریاها، ابرها، بد
 کلیسای گنبد کانیون، از گران پیچو، از مچو زمحل، ا تاج از شفاهی تعریف

 را دنیا که بنابرین، کسی. شود تصویر جانشین تواندنمی هیچوجه فلورانس، به
 بایست را دیدن قابل واقعیت که است روشن اینقدر اگر اما. شناسدنمی آنرا بیندن

 دیدن، غیرقابل که است روشن نیز اندازه همان شناخت، به دیدن طریق از
د، شونمی احساس که چیزهائی ، جهانتواند ببیندنمی را ادراکی جهان یتهایرؤ

  (. مفاهیم یعنی) دشومی فهمیده بلکه
 جهان برای کاربرد شناخت، قابلیت و درک مفاهیم که کنممی پس، قبول

 دیدن. خود "ضعیف" مفهوم و معنی در اما. ددار را حواس طریق از شده حس
 ساخت زیرا. نیست آن شیمیائی ساخت شناخت لیهست، و دریا شناخت دریا

 این شود، ومی عریف( ت(H 2 O فرمول دریا، با آب نیز کلی، و بطور آب شیمیائی
 و کنیم کنترل را چیزها دهدمی اجازه است، چون "قوی" گوئیممی را شناخت

پس،  .است نیامده حاصل( میکروسکوپ با حتی) آب دیدن از دهیم، ولی تغییر
 دیدن اعماق، با تا کامالً عمقی، و طورب تواننمی را طبیعت حتی که نستای نکته

نیست،  شوندمی دیده که چیزهایی مبینو  تجربی فیزیک، دانشی. شناخت آن
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 شناختی، جهان پدیدار انگیزشگفت دنیای از که "تجربی ـ نیمه" است دانشی
 ارزشهای جهان به رسیدن رود؛ برایمی د، فراترنشومی مشاهده که چیزهایی

 به فیزیک، و که شودمی رهنمون نتیجه این به را ما این. ریاضی عددی، فرمولهای
 حیوان تجریدی قدرت اساس بر کامل طورب که است طریق، شیمی، دانشی همین

 دارد، به واقعیت طبیعی جهان شناخت برای طرفی، آنچه از. دارد بنیان عقالنی
 انسان که( ندارد وجود طبیعت در) "مصنوعی زیستگاه" شناخت برای اندازه همان
 .    دارد واقعیت ، نیزشهر کرده، یعنی ایجاد خودش برای

 کامل طورب که است سیاسی، واقعیتی و اجتماعی، اقتصادی ترتیبات واقعیت
 موجودی برمتکی  بنابرین است، و شده ساخته خردورز انسان "هوشمند" ذهن با

ندارد،  مسئله طبیعت: توجه. )فهمدمی ،دکنمی طرح که را مسائلی که است
 کند، البته، هرمی مطرح که مسائلی .(است صرفاً انسانی "مسائل درک" مسئلۀ

 اگرپس، . شودمی مطرح شهر سطح در غالب ایگونه باشد، به فردی هم چند
 ؟است کدام لیمسا این دانیمبباید  برسیم، مطلب اصل به بخواهیم

 ، کاهشباالنگ.: ) کتاب ینرد. کافیست انتزاعی ایکلمه گاهه، گشاهد برای
ملت، دولت، حاکمیت،  چون کلماتی مثال عنوان به( فهم و ادراک قدرت

 مثل زنجیره، اصطالحاتی دومین در بعد و دموکراسی، نمایندگی، بوروکراسی
 حال، بطور. امبرده بکار را حقوق عدالت، مشروعیت، قانونیت، آزادی، برابری، و

 بیکاری، هوشمندی، خوشبختی مثل کلماتی هب حال عین در که آوریم یاد به کلی
( مفهومی درک) مفهومی بنابرین و انتزاعی م، کلماتیاهکرد اشاره هم اینها همۀ و

د، شونمی دیده مفاهیم ویدئو در. ندارند دیدن قابلیت با متناسبی رابطۀ هیچ که
 .نیست تصویر به برگرداندن قابل طریق هیچ به زیرا

 (بنامیم چنین) "ویدئو فرهنگ" در چگونه که است یزانگحیرت و آوراعجاب
 آیا. شودمی گرفته نادیده بیش و معقول، کم جهان بریدنِ کامل تقریباً سر این

 فهمیدنی چیزهای این آیا و. ددار د؟ مسلماً وجودندار وجود فهمیدنی چیزهای
 هچگون پس. ؟ خیر، قطعاً نیستاست توضیح قابل تصاویر با موجه و کافی بقدر

 اگر) انگاشت اهمیت کم را مسئله اَبَر این حال بهر یا نداد اخطار است ممکن
 چگونه و چطور(: باشد تواندمی هم مسئله ابر پس دارد وجود( تست ابر) ابرمتن

 دهدنمی توضیح که "تصاویر طریق از شناخت" یک اساس بر تواندمی شهرِ انسان
 کلمه هزار زا بیش تواندیم تصویر یک که است درست. یابد فهماند، دوامنمی و

 تواندنمی تصویر میلیون یک که اینست تردرست آن از ولی. باشد داشته ارزش
 . برساند را واحد مفهوم یک حتی

 از تواندمی شناخت: دوم. نیست شناخت ،نظاره: اول. کنم خالصه نکته سه در
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 مفهومی شناخت که نیست این نافی اینها همۀ که این سوم. بگیرد کمک دیدن
. گیردبرمی در هاسترؤیت قابل فراسوی در را آنچه همۀ( قوی معنی در شناخت)

 .است چنین نظاره، ولی ـ تِلِه برای متأسفم
 

     
 

 
        

  است ءخالیک ، مجازیجهان  ـ 8
 

 
 و. است دیجیتالی ، انقالبتکنولوژیک آن ۀفرضی در ای،چندرسانه انقالب 
، باالنگ.: ) نگروپونته "دیجیتالی موجود" یا "تنرف دیجیتالی" متمایز عنصر

 را "جهان در ما اهجایگ"اساساً  است، که( سایبری گذار و گشت و اینترنت
 داده انعکاس آنرا و بوده روبرو واقعی دنیای با انسان تاکنون. کندمی دگرگون

 موعود سرزمین. شودمی داده سوق مجازی جهان خلق جهت در است، حال
 "افرادی" از شود، متشکلمی ترویج پیروانش و "نخبه" توسط هنگروپونتیسم؛ ک

 . مجازی فضای در سایبری گردشگری مختص است
 و ناپایدار زمینی یا است سفت زمین موعود سرزمین این: اینست من سؤال

 پرورش و آموزش بویژه و کودک به دیگر پاسخ، یکبار خالء؟ برای بر متکی
 )فوق متن( ابرتست بر آموزشِ متکی دیدیم، در که چنان. گردمبرمی ابرمتنی
 نقطه هر در بخواهد، و طور هر که شودمی "مبدع ـ مؤلف" یک به تبدیل کودک

 بخواهد که کار بخواهد، هر که جا هر شده، در جانبه چند تستی بخواهد، وارد که
است،  "خطی منطق" شکستن ـ کنممی روخوانی ـ رویکرد این مفهوم و. کندمی
 اصل برداشتن میان از کار، به این با ، و"کشانده بردگی" هب را ما تاکنون که

. رسد، میکندمی تنظیم دیگری از پس یکی و بترتیب را چیزها که تسلسل، اصلی
واقعاً؟ . نامحدود خالقیت نهایتبی آزادی شود، تامی گفته که کجا؟ چنان به تا

 ولی. کند کتحری خیلی را زدههیجان تجددگرایان تواندمی ابرتست که فهمممی
 پایۀبر که  منطقی تفکر گذاردن سر پشت این تأثیرات: باقیست خود بجای سؤال

 و تفکر مبنای برو ( نیست شکی این در و) شده ساخته شهر در ما همزیستی
 همچون توانیمواقعاً می شود، چیست؟ یعنیمی داده باد به اکنون منطق، که
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پس،  و پیش که آن کنیم، بی همزیستی و زیست سیاسی و اجتماعی حیوانات
 بفهمیم؟ را معلول و علت

 از که است منسجم گفتمان یک ساخت توانائی معنی به منطق، تسلسل در
 وسایل که معنیست این به تسلسل ،عملی حوزۀ در و. کند هدایت نتیجه به فرض

 به توجه با. آیدمی وجودب محصول از قبل ابزارهدف،  به رسیدن بر است متقدم
دارد؟  وجود تسلسل توانائی این دادن دست از در آوریهیجان چیز اینها، چه

. است آزادساز بینهایت "مرکز بدون" گردشی منطق یک که دانیم؛ اینمی را پاسخ
 ولی. است چنین اسکیزوفرنیها و انپریشروان "درونی" آزادی آری، مطمئناً برای

 ـ سیاسی همزیستی خود بنوبۀ شهروندان، که "بیرونی" آزادی مطمئناً برای
 .نیست دارد، چنین بنیان آن بر ما عیاجتما

 نامیده سیاسی آزادی "خطی" نظریۀ بنام امروزه که کنیم آغاز اینظریه از
 آنرا کهعملی ـ  منطقی ایهمجموع یعنی ،ایستنظریه خود نوبۀ به است، که شده

 آزادی) برای آزادی و( تدافعی آزادی) از آزادی ینب نظریه این در. است ساخته
 مثالً قدرت) از آزادی که است معتقد ، وقائل شده تمایز (لعم مثبت، قدرت

 وقوع آن از پیش بایستمی بنابرین است، و برای آزادی برای ضروری شرط( دولت
 تمام اما. دارد وجود ارجاعی تقدم رابطۀ ،برای آزادی و از آزادی مابین پس. یابد
 سازد، درمی همفرا را ما آزادی عملی امکان و نظری ساخت که ، مبحثیبحث  این

 روشن کنیممی بزرگش که کودکی برای. شودمی مضمحل تست ابر دَوَرانی منطق
 ساخت گذاشت، چرا را آجر سپس و کرد پخش را مالت ابتدا باید چرا که نیست

 پیش والدین بایست چرا که این یا. سقف از نه و شود شروع پایه از باید خانه یک
-می پذیرمجازاً برگشت چیز خطی، همه طقمن لغو با. باشند داشته وجود فرزند از

 مسکن جهان و شده رؤیا به تبدیل واقعیت شود گفته که اینست مثل و. شود
 .روندمی راه خواب در که است کسانی

 دنیای به گذاردن گام حال در نگروپونتیسم انجادوگر ـ ین، کارآموزبنابر
 متفکر انسان توسط شده اعمال و شده درک نظم دیگر آن در که هستند ای تازه

 خواهند وجود تعاملی اتحیوان تعدادی تنها عوض بود، بلکه، در نخواهد برقرار
 که آنطور ،حتی. هستند بازی تصادفی، مشغول بطور خود، آنهم بین داشت، که

 سرنوشت که کندنمی خطور نیز انجادوگر ـ کارآموز این ذهن بهرسد، می بنظر
 واگذار ناتوان از درک تسلسل، ،راندیشگ ـ پسا حیواناتی به آن ۀادار ی کهشهر

 بی که است واجبکنند یم فکر هنوز که کسانی بر اما. چه خواهد بود ،ودش
 محکوم و افشا را شیادان و فروشانپوچ تزاید به رو وجدانیبی و نادانی و مسئولیتی

 و کنیممی زندگی آن در که شهری که کنندمی فراموش که را کنند، آنهائی
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 وجود حال هر در و همیشه که چیزی) یستن "طبیعت" کرد خواهیم زندگی
 انسان توسط شده ساخته محصول انتها، یک تا ابتدا پا، از تا سر از دارد(، بلکه

 و. او؟ خیر، مطمئناً خیر دوام یابد، بدون دوام تواندمیاین شهر  آیا. است خردورز
 پیامهای با ما بمباران مشغول که فرادهیم گوش دروغینی پیامبران به اگر

 فاجعۀ" یک به که رسید خواهیم مجازی جهانی سریعاً به هستند، ایچندرسانه
 .شد خواهد تبدیل "واقعی

 است اوالً، دورانی: دلیل دو به ـ عادی نه ـ است العادهفوق عصری ما دوران
 برای و بود کرده اعتباربی را وسیعاً آنها روشنگری. کالهبرداران و ساحران از مملو
 فعال و زنده دوباره اکنون. بود رانده شیهحا به را آنها غربی مدنیت قرن دو از بیش
 شتاب با و دائم ما که هست هم دلیل این به آنها پیروزی. جویندمی پیروزی ،شده

 ـ بیسابقۀ بواقع ـ دلیل، ویژگی دومین و. هستیم جلو به فرار حال بیشتر، در
 از و( من بداعا)، گرائیتازه. نئو، ترانس، پُست، است چیز همه ماست؛ اکنون دوران

شناس و نویسندۀ جامعه]( Daniel Bell) بل دانیل ابداع ،هم گذشتن آن
 سبقت اگر "نگذاری سر پشت" اگر امروزه. است کرده خُل را همه[ آمریکایی

 . نداری نزنی، وجود دور و نگیری
 . کنممی انتخاب را مقاومت، نابودی خطر پذیرش بامن،  اما
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