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  يآن در فرهنگ عموم تأثيرو  ينترنتيا ةمحاور
  ðدهزا احمد پیشگاه

  
  دهيچک

آن  يریکارگ هبحث ب. در حال گسترش است ینترنت و امکانات موجود در آن به شکل روزافزونیا
 ياز کارشناسان بر رو يارین شبکه مطرح بوده است و همچنان بسیکار ا ياست که از ابتدا یاز مسائل

ن یـ اسـتفاده از ا  تـأثیر  يواکاو. کنند یم بحث، گوناگون يها گروه میاندر  ،زان استفاده از آنینحوه و م
نترنـت  ین شـبکه ا یمتنوع و نو يد بر کاربردهایکأن مقاله با تیا. طلبد یم را ی، مطالعات گوناگونيفناور

ن موضـوع را مطـرح   یـ ازد و همزمـان ا فرهنگ محاوره بپرد نترنت بریاستفاده از ا تأثیرده تا به کر یسع
بـه   ن مقالـه یـ در ا. ده استش  یمه و فرهنگ عمومحاور زباندر  یراتییتغ نترنت باعثیکرده است که ا

ن و یآنال يوگو گفتک، یآن در سه سطح شامل پست الکترون يا رسانه يها تیو قابل ینترنتیتعامالت ا
  .استتوجه شده  یاجتماع يها شبکه
  

  ها کليدواژه
  بریسا يمحاوره، فضا زبان، ینترنتیا ة، محاورینترنت، فرهنگ عمومیا 

                                                
ð کارشناس فناوري اطالعات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 



12 v  ،شمارة هفتمدورة سوم، نامة پژوهش فرهنگي، سال دهم  

 

  مقدمه
ـ  1960ل دهۀ یبار در اوا نینخست يرنت برانتیشبکۀ ا  منظـور حفـظ و حراسـت از    هب
در وزارت دفاع ، ١، آرپانتشرفتهیپ ینظام يها ارتش از طرف آژانس طرح یاسرار نظام

قـرار   یرنظـام یغ یقـات یگـر مراکـز تحق  یار دیسپس در اخت ؛شد يگذار هیالت متحده پایا
 یاي جهـان  به صورت شبکه )م1982ـ  83(ن شبکه بعدها یا. )1382 معتمدنژاد،( گرفت
صـورت   نترنـت بـه  یمورد اسـتفاده در شـبکۀ ا   يمحتوا. شد یا معرفینترنت به دنیبا نام ا

 ٢کیـ ام الکترونیـ ستم تبـادل پ یدر ابتدا از راه س یکیرگرافیغ یطیحرف و عدد و در مح
ـ بـا گسـترش ا  . شـد  بـرداري  بهـره و  یمعرف ت ارتباطـات و  یـ فیش کین شـبکه و افـزا  ی

 ٣شتر در قالب صفحات وبینترنت و بیاز محتوا در ا یآن انواع گوناگون يها اخترسیز
 يبرا ین ابزار ارتباطیتر ن و پرسرعتیتر ينترنت قویدر حال حاضر، ا. کار گرفته شد به

ن رسانه در طـول چهـل   یا. است ٤يا رسانهتا چند یتبادل همه نوع اطالعات اعم از متن
بـه آن افـزوده شـده     يشده است و امکانات متعدد يرات بسیارییسال گذشته دچار تغ

دو نفـر   میان ٥کینترنت تنها محدود به تبادل نامۀ الکترونیارتباط از راه ا يبرقرار. است
 ي)ها انجمن(ها  ، شامل اتاقینترنتیا ةاز محاور يا دهیچیبلکه اشکال پ ،ستیا دو گروه نی

ارتباط را میان افـراد   يامکان برقرار، ٧نیآنال یتعامل يها طیو مح ٦ینترنتیا يوگو گفت
وجـود آورده اسـت و البتـه     دور از هـم بـه   يهـا  گونـاگون و در فاصـله   يها از فرهنگ

  .را به خود اختصاص داده است ها انسان ةروزمر یاز زندگ یبخش ینترنتیا يوگو گفت
ارتباطـات آمـده اسـت کـه سـاالنه       يهـا  ياستگذاریمرکز س 2003در گزارش سال 

                                                
1. ARPANET; Advanced Research Projects Agency Network 

2 .: BBS Bulletin Board System        رسـانى یـا   به معناى سیستم تابلوى اعالنات است کـه معـادل فارسـى آن سیسـتم تبـادل پیـام، اطـالع 
هـا در   تنهـا امکـان مشـاهده داده    BBS دارد در این است که در شبکه WEBبا شبکه جهانى  BBSاى که شبکه  ت عمدهتفاو. استخبررسانى 

  .کردرا در قالب صفحات گرافیکى، صوت، تصویر و فیلم نیز دریافت  متنتوان  مى WEB راهاما از  ،سطح متن ممکن است
3. WEB(World Wide Web) 
4. Multimedia 

  . برگزیده است» پست الکترونیک«یا E-mail را براي کلمه  »رایانامه« بان و ادب فارسی،فرهنگستان ز. 5
6. internet conversation rooms; forums; chat rooms 
7. online interactive environment 
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 ين رقم به شـکل تصـاعد  یشود و ا یجا م ل در جهان جابهیمیون ایلیه چهار ترک بینزد
ـ چنـدان پا  ين شکل تصاعدیالبته ا. )UCLA, 2003(ش است یدر حال افزا دار نبـوده  ی

 ).3د به بخشینگاه کن(است 

 يجنبـۀ مـاد  . ل شـده اسـت  یتشـک  يرمـاد یو غ يفرهنگ هر جامعه از دو جنبۀ ماد
ـ ز یـ ناند و از آن با عنوان تمـدن   افراد جامعه ساختهاست که  یلیفرهنگ شامل وسا اد ی

د، آداب و رسوم و باورها و یها، هنجارها، عقا ز شامل ارزشین يرمادیفرهنگ غ. شود یم
 المعـارف علـوم  ةدائـر در کتـاب   یسـاروخان ). 57: 1377ه، یگرانما(علوم و فنون است 

گر موجودات شـامل تمـام   یداز  انسانز یفرهنگ به عنوان وجه مم«: سدینو یم یاجتماع
ـ ، هنـر، صـنعت، حقـوق، دانـش، د    زبانر یا گروه نظیجامعه  يدستاوردها ن، اخـالق،  ی

دچـار   ياگر فرهنگ کشـور ). 175: 1375، یساروخان(» شود یابزارها م یها و حت سنت
نترنت، یها و ا رسانه. داشتخواهد  انیبندر  يرات بسیارییر و تحول شود، کشور تغییتغ

ـ ا. اند دهدار و تحول ییها را تغ تمدن ها و فرهنگ  یکـ یباعـث نزد  ير تـا حـدود  ییـ ن تغی
  . شده است یها و تبادل و تعامل فرهنگ فرهنگ
ـ  يزیهمان چ م، مراد الزاماًییگو یرسانه سخن م تأثیراز  یوقت ـ ا ش ازیاست که پ ن ی

 .ستافتاده ا چه خواسته و چه ناخواسته اتفاق یم ارتباطات جمعیامد مستقیصورت پ به
 تأثیرن یا. گردد، متفاوت است یبرم ندهیمربوط به آ یتین امر با قدرت رسانه که به قابلیا
، کـل جامعـه و   ی، نهاد اجتمـاع سازمانا یمثل فرد، گروه  یگوناگونتواند در سطوح  یم

را به دنبـال   دیگر در سطوح تأثیرک سطح، یدر  ياثرگذار معموالًفرهنگ واقع شود که 
  ).360: 1385 ل،یمک کوا( دارد
تنگاتنگ دارد و از آن رو که دهکدة  يا رابطه 1یدهکدة جهان يریگ نترنت با شکلیا 

                                                
.1 .Global Village  هـاي ارتباطـات در حـذف     ورياقـدرت فنـ  دادن  نشانمارشال مک لوهان براي فسور وپراین مفهوم را در اواخر قرن بیستم

: نظر مـک لوهـان معتقـد اسـت    ضمن تصدیق راد  محسنیان .)172: 1377 مک لوهان،(و رایج شد  کرد هاي فیزیکی و مرزهاي سیاسی بیان فاصله
لویزیـونی جهـانی   ت ۀ، تأسـیس شـبک  1990کرد با ایجاد اولین وب سرویس در سال  گونه که مک لوهان تجسم می گیري دهکدة جهانی، آن شکل«

هـاي پخـش    هاي پوشش بـا مـاهواره   ضمن آنکه قبل از آن تاریخ، نخستین تجربه. آغاز شد 1993وب سایت یاهو در  ایجاد و 1991در  ان ان سی
  .)1709: 1384راد،  محسنیان(»به وقوع پیوسته بود (Direct Broadcasting Satellite = DBS) هاي تلویزیونی مستقیم برنامه
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در  یاست، تداخل فرهنگ یو زمان یت مکانیبزرگی بدون محدود يشبکۀ مجاز یجهان
فا یها نقش غالب را ا فرهنگ یرسد که برخ یالبته به نظر م. ر استیناپذ اجتناب يآن امر

ـ ها تـا حـدود ز   ن فرهنگیست و خود ایطور ن نیدر عمل ا یول. ١کنند یم چـۀ  یباز يادی
 از کشـورها بـا   یبرخـ . اند هیافت یر و تحوالتییتغ 2بریسا يفضا تأثیر ن شده و تحتیماش
ت و وضـع  یدارند تـا بـا محـدود    یکنند و سع ینترنت نگاه میبه مقولۀ ا يشتریاط بیاحت
در کاربرد آن کوشـش   يساز و فرهنگن رسانه ین نسبت به اصالح نحوة مصرف ایقوان
رو  روبه ییها گوناگون با واکنش یزمان يها از موارد و بازه يارین کوشش در بسیا. کنند

، 3نـگ یلتریهاي گوناگون ماننـد ف  اند تا از راه کرده یکه سع ییاغلب کشورها. بوده است
نترنـت بـه   یا .انـد  دهیت صددرصد نرسیگاه به موفق چیه کنند يساز نترنت فرهنگیا يبرا

 یاجتمـاع  يدر فرهنـگ و رفتارهـا   یات شـگرف تأثیرسرعت در حال گسترش است و 
از آن  یشده کـه بخشـ   ییها ید دچار دگرگونیترد یب یرانیفرهنگ ا. جوامع داشته است

ات در بخشـی از جامعـه کـه بـا     تأثیرن یا. وجود آمده است نترنت بهیاستفاده از ا در اثر
کـه بـه طـور مـنظم بـا       يگریدر بخش د. خته مثبت استیمآ  در هم ياقتصاد يبسترها

متفـاوت   هـاي را از منظر یفراوان یات مثبت و منفتأثیرفرهنگ و آموزش همراه است، 
» نانهیب واقع یارتباط يها استیس يبه سو«جاندر در مقاله  یآر ل يآ. 4آشکار کرده است

کار گرفته شوند و خـواه   ، خواه از روي عمد بهیارتباط يها کرده است که رسانه اظهار
و  يا شهروندان در کنار آمـوزش مدرسـه   يش عمل کنند، برایخو یت ذاتیبراساس ماه

                                                
تواند بـر فرهنـگ اسـتفاده از آن نیـز حاکمیـت کنـد،        اینترنت می ةکنند صنعتی و مخترع و عرضهکه آمریکا به عنوان یک کشور فرا بگوییماگر 1. 

اینترنـت بـه دلیـل گسـترة جغرافیـایی و      . اینترنـت جسـت   ۀتوان بر مسائل فنی حاکم بر رسان دلیل آن را نمی. شاید سخنی به گزاف نگفته باشیم
ها قرار گرفته است و ناخودآگاه تأثیر کشورهاي خاصی را بر فرهنگ و قـوانین نـاظر بـر عملکـرد آن      کنندگان در صدر همۀ رسانه هکثرت استفاد

  .آن مصون نیست آثارو هیچ کشوري از  است ناپذیر تعامل و تداخل فرهنگی در این رسانه اجتناب. رنگ کرده است کم
است، البتـه علـم    Cyberspaceفضاي سایبر ترجمۀ . رایانه است ۀی تحت سلطیدر واقع دنیا کهاست  م 90 ۀسایبر از پیشوندهاي رایج در ده2. 

خـود گیبسـون   . دارد نورومانسـر ریشه در آثار ویلیام گیبسـون و کتـاب    این واژه رسد مفهوم دیگري است که به نظر می Cyberneticسایبرنتیک 
  .)Whittle, 1997 :4(برونر نیز این واژه را به الوین تافلر نسبت داده است . استعقیده دارد که این واژه را از جان برونر گرفته 

3. Filtering 
از تـأثیرات مثبـت اینترنـت در کـاهش ترافیـک       تـوان  شـود، نمـی   هنگامی که صحبت از خدمات بانکداري اینترنتی یا تجارت الکترونیک مـی 4. 

  . هاي مجازي، و آموزش از راه دور نظرها بسیار متفاوت است گاهولی در خصوص آموزش الکترونیک، دانش کرد،پوشی  چشم
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کننـد   یفا میا يا نقش عمده ،العمر ژه آموزش مادامیو به ،يآموزش مواز يها به مثابه نظام
ن، دادگـرا (کننـد   یتر ارتبـاط برقـرار مـ    شتر و آسانیار بیبس ها آن و اغلب شهرواندان با

1384 :110.(  
 و ارتباطات یبر افکار عموم يدرآمددر کتاب  2تسیس جانویو مور 1برنارد برلسون

ـ گسترده و گونـاگون اسـت، ا   اریبس یل ارتباط جمعیوسا آثار« :اند ن آوردهیچن  آثـار ن ی
، یروان يها ممکن است جنبه. ردیانجام گ مدت مدت و کوتاهدراز صورت ممکن است به

 يرود که بـر رو  ین احتمال آن میو همچنداشته باشند  یاجتماعا یو  ياقتصاد ،یاسیس
 »بگذارنـد  تـأثیر  يظـاهر  يهـا و رفتارهـا   شیها، گرا مهارت ها، اطالعات، د، ارزشیعقا

   .)141: 1385 ،همان(
 يهـا  کنـد کـه در مباحـث و بخـش     یبه ذهن خطور مـ  ینجا چند سؤال اساسیدر ا
ـ نکـه آ یاول ا. ده اسـت پرداخته ش ها آن ن مقاله بهیا گوناگون راه  ارتبـاط از  يا برقـرار ی

ـ تفاوت دارد؟ اگر تفاوت وجود دارد پس آ یبا ارتباطات سنت ینترنتیمحاورات ا ـ ا ای ن ی
ن موضوع پرداخته یدارد؟ سپس به ا یخاص يارتباط استانداردها يشکل متفاوت برقرار
 آن يها یژگیاز و یچه هستند و به برخ ینترنتیخاص محاورات ا يشده که استانداردها

و  ین ارتباطینو يها يدر باب مسائل و اشکاالت فناور. م اشاره شده استیمستق طور به
بروز کند از منظـر   یفارس زبانو  یرانیتواند در فرهنگ ا یکه م یبه طور خاص اشکاالت

ـ       یشناسـی، مبـاحث   زبـان ، و نه یارتباط وجـود آمـدن    همطـرح شـده اسـت کـه باعـث ب
  .نترنت شده استیا یارتباط یژگیکاهش آثار سوء وۀ نیدر زم ییراهکارها

  
  موضوع يچارچوب نظر

 يهـا  گوناگون بـه روش  يها اطالعات همراه است و رسانه یجامعۀ امروز با فراوان
هـر روز شـاهد   . گونـاگون دارنـد   يهـا  در انباشت اطالعات از فرهنگ یسع یگوناگون

                                                
1. Bernard Berelson 
2. Morris Janowitz 
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 یم ما را وارد جامعه اطالعـات یمستق م که به طوریام و اطالعات هستیافت و ارسال پیدر
ـ نظر یبا بررسـ  یجامعه اطالعات يها هینظردر کتاب  1فرانک وبستر. کرده است  يهـا  هی
  :است رسیدهآن ف از یپنج تعردر مجموع به  یجامعۀ اطالعات ةدر حوز گوناگون

ره و انتقـال  یدر پردازش، ذخ یت علمین است که موفقیا يدیتصور کل: فناورانه .1
گوشه و کنار جهـان گسـترش    تمام به باًیرا تقر یاطالعات يها ي، کاربرد فناوراطالعات
  .داده است

اقتصـاد  «ل ئس شده است کـه بـه مسـا   یسأدر اقتصاد ت یفرع يا شاخه: ياقتصاد .2
ــات ــ» اطالع ــردازد یم ــروه. پ ــا گ ــاگون يه ــدرگ گون ــر در ای ــد از ی ــاخه عبارتن : ن ش

گـر  یو د ی، خدمات اطالعاتیاطالعات يها نیماش، یارتباط يها رسانه، وپرورش آموزش
ـ اگـر ا ..). .و یرانتفـاع یغ يها تیق و توسعه، فعالیتحق( یاطالعات يها تیفعال ن رونـد  ی
اقتصـاد  «ظهـور   يد بتـوان ادعـا  یشا ،دیبه شمار آ ید ناخالص ملیش تولیاز افزا یبخش

  .)29: 1380وبستر، ( را در طول زمان مطرح کرد» یاطالعات
توجه  یشغل يها یدگرگونبه » یجامعه اطالعات«ش یدایپ يرابکه  یاسیمق: یشغل .3
ان یـ در م یکه کار اطالعات ینکه به هنگامیعبارتست از ا که است یجیاس رایمق .کند می

  .میا افتهیدست » یجامعه اطالعات«افت، ما به یرواج ها  حرفه
ا به ر ها نااست که مک یاطالعات يها شبکه يبر رو ید اصلیکأجا تنیدر ا: مکانی .4

 .دارند یو مکان یزمان يها يزیر برنامه در يریچشمگ تأثیر کنند و متعاقباً یهم متصل م

بـا انباشـت   هـاي پیشـین    نسبت به تمـامی دوره  افرهنگ کنونی آشکار: یفرهنگ .5
پیرامون نمادسـازي امـور،    به این معنا که زندگی امروزي، اصوالً. استهمراه اطالعات 
ملی اندك نسـبت بـه   أت. زند می دیگران دور خودمان و ةدربارهایی  دریافت پیام مبادله و

خـود را مهیـاي نمـایش      آن اساس هایی که بر پیچیدگی شیوه هاي زندگی و تنوع سبک
بت بـه گذشـته از   سازد که امروزه تعامل اجتماعی نسـ  کنیم، ما را مجاب می روزمره می

                                                
1. Frank Webster  
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  . شده است بیشتري برخوردارمحتواي اطالعاتی 
هربـرت   ،)1985( 2آنتـونی گیـدنز   ،)1979( 1زان زیادي همچون دانیل بـل پردا نظریه

در آثـار خـود بـه    ) 1993( 5ژان بودریـار  ، و)1989( 4یورگن هابرمـاس  ،)1983( 3شیلر
  .اند اطالعاتی و تعاریف آن پرداخته ۀجامع دربارة اظهارنظر
ایش کمیت هاى وسیع، افز نظارت بر جمعیت هایى از قبیل اطالعاتى با چالش ۀجامع

طبقاتی به  ۀ، گسترش فاصلها آنو کاهش کیفیت اطالعات، اختالط تفرد افراد با فردیت 
نهادهـا، از جملـه نهـاد مهـم و      ةدلیل دسترسی متفاوت به اطالعات و تزلزل در شـالود 

ریـزى   از سوى دیگر، اگر آگاهانـه و بـا برنامـه   . است همراه ،اى مانند دولت کننده تعیین
هاى   ات خوبى براى پیشرفتامکانها و  اطالعات برخورد شود، فرصت ۀدرست با جامع

، اسـعدي ( داشـت ها در پى خواهـد   جانبه و در یک کالم رفاه مادى و معنوى ملت همه
هاى دیجیتالى، استفاده در جهت همزیستى  چون تمرکززدایى رسانه ییها فرصت. )1387

خدمات ارتباطى و ویژه  به خدمات آمیز جهانى، انتقال اشتغال از تولید به بخش مسالمت
گرایى اقتصادى، مشارکت در تولید  گرایى سیاسى و چندسویگى، کثرت اطالعاتى، کثرت

ها و  اطالعاتى ما را در معرض چالش ۀچندفرهنگى جامع ةگرایى فرهنگى، پدید و کثرت
را  هاى مربـوط  ها باید استفاده کرد و چالش از این فرصت. هایى قرار خواهد داد فرصت

هاى جامعه اطالعاتى به نفع سـعادت و   با کمترین هزینه پشت سر گذاشت تا از ویژگى
  .)همان(مردم بهره جست ۀرفاه عام
اطالعـاتی و   ۀهاي فرهنگی جامع کید بر ویژگیأده است تا با تکرر سعی ضحا ۀمقال

در فرهنـگ جوامـع بـه صـورت مشـخص بـر محـاورات         مؤثربحث فراوانی اطالعات 
فرهنگـی   گونـاگون که ممکن اسـت ابعـاد    بررسی کند ثیراتی راأو ت کندتمرکز اینترنتی 

                                                
1. Daniel Bell 
2. Anthoni Giddens 
3. Herbert Schiller 
4. Jurgen Habermas 
5. Jean Baudrillard 
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  .مواجه شود ها آن جامعه در اثر استفاده از قدرت ارتباطی اینترنت با
  

 نترنتيام و ايپ يا رسانهت يخاص
 زبـان  یبرخـ  .کننـد  مـی جـدا   یمکتوب و ادب زبانمحاوره را از  زباننظران  صاحب

ـ  زبـان محاوره از  زبانن موضوع که یالبته ا. دانند یم زبان يها بیمحاوره را از آس  یادب
 يبرقرار يماع برام که افراد اجتید فراموش کنینبا یول ؛ستین يدیست، مسئله جدجدا

مـوارد   یدر بعضـ  یحتـ . برند می  بهرهبه اشکال گوناگون  يا محاوره يارتباط از ابزارها
ـ  دکنن مین نوع محاوره را به شکل مکتوب عرضه یا آن را در محـاورات   يا در مـوارد ی

آن  ینترنت و امکانات تعـامل یا ۀرسان تأثیر تحت يا محاوره زبان. رندیگ یبه کار م یرسم
ن یا. کم است یلیخ یواقع یآن در زندگ دةشود که امکان مشاه یم ییها یدچار دگرگون

ـ ا مزیب یعتواند در شکل  یم یزبانرات ییتغ ، هـاي بعـدي   در بخـش . ت مطـرح شـود  ی
  .است شدهاست تا حدودي بررسی  بروز کرده زباننترنت در یا با حضورکه  یراتییتغ

 یارتبـاط  زبـان توانـد   یمـ  ،باشـد  ینیامکان نـو  آنکهاز  پیشرسانه،  مثابهنترنت به یا
نترنت ملـزم بـه آمـوختن و    یاستفاده از ا يبدان معنا که برا. در نظر گرفته شود يدیجد
آن از  گیـري  بهـره ه و اسـاس  یم که پایهست يو رفتار یفنن یاز قوان يا ت مجموعهیرعا

البته اگر بخواهیم از . مشکل استن ین آداب و قوانیبدون دانستن انترنت یکار با ا. است
بودن پیام استفاده کنیم، ممکـن اسـت    يا رسانه دربارةلوهان  معروف مارشال مک ۀنظری

بـه عنـوان اصـل     آنتشر شده در و تنها محتواي من ودرنگ ش اهمیت ابزاري اینترنت کم
طور ادامـه داد کـه پیـام در کنـار      توان این می ،ولی اگر کمی بازتر بیندیشیم. مطرح شود

و به آن معنا داده  شدهجهانی مدنظر مک لوهان  ةگیري دهکد ابزار اینترنت موجب شکل
  . است

 يهـا  شـه یاند ،منتشر شد 1964سال که در  ها درك رسانه يبرادر کتاب مک لوهان 
وسـایل   ۀمدنظر او در سای يا رسانهو آشکار ساخت که پیام  دیرا به چالش طلب ياریبس
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  ). 16: 1352، دپوریرش(کنند  معنا پیدا می جمعی ارتباط
نترنـت  یا. اسـت  آن یت تعاملیکند خاص یز میها متما ر رسانهینترنت را از سایآنچه ا

ن اجازه را به مخاطب یو ا کند میراهم ف يا ن و لحظهیصورت آنال نظر را به امکان تبادل
. برقرار کنـد ثر مؤارتباط  1خاص و ساده ياستانداردها یت برخیدهد تا بتواند با رعا یم

 ةکننـد  لیـ دهنـده و تکم  نترنت را ادامهیا يارین هم اشاره شد بسیش از ایطور که پ همان
  .قبول ندارنددانند و خاص بودن آن را  یمکتوب م يها و رسانه یارتباط يابزارها

ن طور باشـد  ی؟ اگر امطرح شودمستقل  ۀرسان دارد کهنترنت قدرت الزم را یا ایاما آ
ن یتـر  مهم. خاص خود را بر محاوره حاکم کند يتواند استانداردها یم یقین بهن رسانه یا
البتـه   .کند ارائه می يصورت انحصار نترنت بهیافت که ای یتوان در خدمات یل آن را میدل
 ینترنتـ یا يهـا  ز دارنـد، هماننـد روزنامـه   یـ ها ن ر رسانهیبه سا ییها مات شباهتن خدیا

 يوگو گفت يها ، اتاقینترنتیا يها تیها و سا ، وبالگینترنتیون ایزیو و تلوی، رادیتعامل
ـ نترنت را خـاص ا یا زباننکه بتوان یا يبرا. 3یاجتماع يها و شبکه 2ن، پادکستیآنال ن ی

از  ياریبسـ  يممکن اسـت بـرا   ییبه تنهاکه وجود دارد،  يدایل زیدال کرد یرسانه تلق
جا  کیها را  یژگین ویتواند تمام ا ینترنت میا یول ،باشد پذیر میز تعمیگر نید يها رسانه
ـ ا. ش بگـذارد یبه نما یاجتماع يها همانند شبکه یطیدر مح  دربـارة  يریپـذ  ن انعطـاف ی
در  ییر و نـوگرا ییـ تغ. سـت ین چ وجه متصـور یبه ه یهمانند مطبوعات چاپ ییها رسانه

 يشـتر یب یامـروزه تصـورات ذهنـ   . شود می  وفور مشاهده نترنت بهیا يا امکانات محاوره

                                                
 ۀبـه لحـاظ فنـی از همـ    . اسـت  User friendlyه به لحاظ فنی بسیار ساده و به اصطالح رقراري ارتباط در اینترنت و عضویت در این شبکب. 1

اسـتاندارد در ارتباطـات    Protocolپروتکـل  . هاي استاندارد متنوعی براي این ارتباط وجود دارد توان به اینترنت متصل شد و روش نقاط دنیا می
هـاي اسـتاندارد    اي از روتـین  اي از قوانین و یا شامل مجموعـه  کل مشتمل بر مجموعهپروت. شناخته شده است IPـ   TCPاینترنتی به نام پروتکل 

  .کنند براي ارسال اطالعات استفاده می که عناصر موجود در شبکه از آن است
Podcast .2: هاي  آمیزي واژه از هم پادکست واژهiPod )پاد آي ( وbroadcasting )پادکسـت  اي نیـز   هرچنـد عـده  . پدید آمده است) پخش

بـه معنـی ارسـال محـدود در مقابـل       NarrowCastingدانند که واژه  می (Demand Narrowcasting Personal On)را سرواژه کلمات 
broadcasting سـال نامیـده اسـت    اژةرا برتـرین و  پادکسـت  ةجدیـد آمریکـایی آکسـفورد واژ    مۀنا واژه. ل کالن به کار رفته استبه معنی ارسا 

  .)شنامه ویکیپدیابرگرفته از دان(
3. Social Networks 



20 v  ،شمارة هفتمدورة سوم، نامة پژوهش فرهنگي، سال دهم  

 

را  آنز یـ ن ین ارتبـاط ینـو  يها فناوري است کهنسبت به گذشته در افراد به وجود آمده 
ر یمقـاد  اسـت و ده شده یبه سراسر جهان کش یاطالعات يها اکنون شبکه. دهند یرواج م

 تـا جـایی   ،کنند استفاده میسابقه  یب یبه صورت زنده و با سرعت را اطالعات سیاري ازب
: 1380وبسـتر،  ( رسـند  یخارج از رده به نظر مـ  یلیوسا 1970 ۀکه تلفن و تلگراف ده

156.(  
  

  ينترنتيا ةتعريف محاور
 يها ن مشخصهیتر از مهم یکیشوند و  یها با فرهنگ خود شناخته م ها و تمدن ملت

 يمختص آن فرهنگ است که با آثـار  یدر هر فرهنگ یادب زبان .است زبان یفرهنگ هر
ر یگوناگون با گذشت زمان س يها فرهنگ. کند یدا میپنمود  ...ت ویهمچون شعر، حکا

هـا   البته سال. اند دهکر یمحاوره و مکاتبه خاص خود ط زبانبه  یابیدست يرا برا یتکامل
. ابـد یف دسـت  یـ روگلیه زبانجز  هب ينوشتار زبانین نخست ه بهید تا بشر اولیطول کش

خ مکتـوب  یفرهنگ خود را در قالـب تـار   يمتماد يها گوناگون در طول قرن يها زبان
  .ندگان به ارث گذاشتندیآ يبرا

رات ییـ تغ در بروز ها آن ۀچندگان يها یینو و توانا يها امان فناوري یع و بیرشد سر
متنـوع، از اخـالق گرفتـه تـا      يها در عرصه یآدم یو اجتماع یعیطب يها بوم ستیدر ز

 را مطـرح کـرده   یتـ یمسائل گوناگون و حـائز اهم  ،الملل نیروابط بو است، اقتصاد، یس
شهروندان، محققـان، دانشـمندان و    يش رویرا پ يجد ییدهایها و تهد و فرصت است
  ).103ـ  104: 1387ا، یپا( است نهادهدر جوامع  یاسیران سیو مد ،رانیگ میتصم

و  ینترنتـ یامکانات ا راهکه از  يا رسانها چندیو  ي، نوشتاریصوت ةبه هر نوع محاور
صورت  1یاجتماع يها ها و شبکه ک، وبالگیالکترون ، پستوگو گفت يها در سطح اتاق

  .شود یگفته م ینترنتی، محاوره اپذیرد
                                                
1. social networks 
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 یکـ ی ینترنتیا ةداشته است، محاور زبانل یر و تکمییرا در تغ يا سهم عمده يورافن
. ار بشـر قـرار گرفتـه اسـت    یـ اطالعات در اخت ياست که با گسترش فناور یاز امکانات
 راهمشهود است و انتقـال پیـام از    ينوشتار رةشتر به شکل محاویب ینترنتیا يها محاوره

نترنـت در چنـد سـطح    یا. آن را به یک رسانه شـبیه کـرده اسـت    بیش از پیشاینترنت 
 در ارتباط يبرقرار ،گرید یبه عبارت. ده استکرها را فراهم  رهن محاویگوناگون امکان ا

 تـأثیر ز یـ متـون و تنـوع آن ن   ۀنترنت در شکل ارائیا. گرفته است نوینی ن رسانه شکلیا
سـندگان  یاز نو ياریبسـ  امـا . شود یاد میهم  ینترنتیات ایادب با نامداشته است که از آن 

د یالبته نبا. 1دانند یم یات چاپیادب امتدادرا در  ا آنیرا قبول ندارند و  يزین چیاصوالً چن
ـ ا. داده اسـت  نشـان ز به جهـان  یرا ن يدیجد ینترنت سبک زندگید که اکرفراموش  ن ی

امکانـات   ن رسانه قدرتمنـد وابسـته اسـت   یبه ا يدایتا حدود ز که دیجد یسبک زندگ
، کتـاب  2بریسـا  ينگـار  د بتـوان روزنامـه  یشا. ده استکر یرا به بشر امروز معرف ینینو

 يهـا  ي، بـاز 6ینترنتـ یا ي، بانکدار5کی، تجارت الکترون4يمجاز ي، گردشگر3کیالکترون

                                                
ادبیـات  «: گوییـد  ا به چه چیز مـی دانم شم نمی«: گوید اینترنتی قابیل می ۀاي که با مجل در مصاحبه ،ساکن آلمان ة، نویسندناصر غیاثی 1.

مهـدي   ».شود رمان خواند روي مانیتور که نمی. شود؟ گمان نکنم میکتاب منسوخ پ ت، چانجود اینتراما آیا روزي به خاطر و. »چاپی
یـده  فهمدیدند یک اصـل سـاده را ن   تازه رمان را در خطر مرگ می ۀکسانی که با رواج هر وسیل ۀکید بر این موضوع که همأبا ت سحابی
اول بار که خوانـدم یـک کسـی از مـرگ     «: گوید می او. شود بلکه به آن اضافه می ،کشد دیگر را نمی ۀاي وسیل ، اینکه هیچ وسیلهبودند

خیلـی  . نباشـد ... زودي در دنیا دیگر کوه نباشد، درخت نباشـد و   هکه بشنوي قرار است ب داد، حال عجیبی شدم، مثل این رمان خبر می
ها خبـر   طور که با رواج عکس، خیلی همان، رمان هنوز هست، تازه فکر کردم مرگی که مطرح بود، مرگ کاغذ بوده است بعد که دیدم

امـا   ،حق انتخـاب نداشـتیم   اش  چون مدیومی بود که درباره. بود تر هاي رواج تلویزیون هزار بار شوم البته نگرانی. مرگ نقاشی را دادند
» وب« دیگـر دنیـاي   . برابـر دفعـات قبـل اسـت    هـا   کشند، امـا ایـن بـار میلیـون     مرگ رمان را پیش میها بحث  االن بعضی. رمان ماند

هـایی   رمان. هاي سینما اش روي تمام پرده اش در تیراژ میلیونی و سلولزي بینیم هنوز هم رمان هست؛ کاغذي اما می. بردار نیست شوخی
هـاي   دنیـا پـر شـده از رمـان    . اغـذ شـوند روي ک  می هایی که دانلود  شوند، رمان می CDهایی که  شوند، فیلم اند، بعد فیلم می که کاغذي

اینترنتی«من  به باورِ .رگهدورگه و چند من از  تعریف. یا ژانر نیست» گونه ادبی«یک » ادبیات ِ ـ »اینترنتـی  ادبیات« ِ آثـار ادبـی در    ۀ، ارائ
  ».اینترنت است، اَعم از کالسیک یا مدرن، مجاز یا ممنوع

2. Cyber journalism 
3. E ـ book 
4. Virtual Tourism 
5. E ـ commerce 
6. Internet Banking 
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ک یالکترون يایدر دنمارشال مک لوهان معتقد است . دانست از این جملهرا  1يوتریکامپ
 کننـد،  یدا مـ یـ گر رابطـه پ یکـد یروند، با  یگر فرو میکدیا و موجودات در یاش حوادث،

ن یبد کند و یم ییها خودنما د، شباهتشو یزات فراموش میرود، تما ین میها از ب ییجدا
ـ آ یوجـود مـ   هد بیط جدیب محیترت  »یدهکـدة جهـان  «تـوان آن را   یکـه مـ   یطـ یمح. دی

تـر   عیوسـ  یاسـ یدر مق را يا لـه یات قبیکه خصوص یدهکدة بزرگ جهان. کرد ينامگذار
  .)8: 1352دپور، یرش( دارد یمحفوظ م

  
  هاي اجتماعي ك تا شبكهيالكترون از پست ،ينترنتيتحول محاورات ا

. ع بوده اسـت یسر حرکتی بسیار یاجتماع يها ل به سمت شبکهیمیر حرکت از ایس
ان یدر م 2اورکاتطور گسترده با حضور   به یاجتماع يها مفهوم شبکه ش1384سال  در

ع رشـد کـرد کـه پـس از     یقدر سر آن یدا کرد و در مدت کوتاهیرواج پ یرانیکاربران ا
که از  یک ةدر جدول شمار .ن کشور حاضر در اورکات شدیران سومیا کایآمرو  لیبرز

هاي اجتماعی  ترین سایت استخراج شده است، تعداد کاربران معروف 3ویکیپدیا ۀدانشنام
  .آمده است 2007که بیش از ده میلیون کاربر دارند تا دسامبر

  
  
  
  
  

                                                
1. Games 
2. Orkut 

 What’s on Wikipedia, and What’s Not . . . ? Assessingآزاد ویکیپـدیا رجـوع شـود بـه مقالـه       ۀدر خصوص اعتبار دانشـنام . 3

Completeness of Information, Cindy Royal, Deepina Kapila, February 2009, Sage Publications.   
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 کاربر تعداد موضوع نام

My Space 290.000.000 یشمال يکایآمر ـ یعموم 
Face Book 74.000.000 یشمال يکایآمرـ  یعموم 

Orkut 76.000.000  یعموم 
HI5 50.000.000 یعموم 

Windows Live Space 40.000.000 کروسافتیوبالگ ما ـ یعموم 
Classmates 40.000.000 یمیقد يها یهمکالس 

bebo 40.000.000 ـ المنافع مشترك يهاکشور ـ یعموم 
Xanga 40.000.000 و وبالگ یعموم 
Flixster 36.000.000 یینمایس يها لمیف 
Tagged 30.000.000 یعموم 
Netlog 28.000.000 یعموم 

Reunion 28.000.000 و خانواده یمیدوستان قد 
Broadcaster 26.000.000 پیکل يگذار اشتراك 
Friendster 26.000.000 یمومع 
Cyworld 21.000.000 ها يا کره/  یعموم 

Friends Reunited 19.000.000 یمیدوستان قد 
LinkedIn 16.000.000 تجارت 

Black Planet 16.000.000 گردشگران/ یعموم 
imeem 16.000.000 ویدی، عکس، ویقیموس 
Plaxo 15.000.000 تجارت 

Last.fm 15.000.000 پیو کل یقیموس 
Fotolog 13.000.000 یعکاس 

LiveJournal 13.000.000 وبالگ 
badoo 12.000.000 اروپا/  یعموم 

  

  2007اجتماعی تا دسامبر ۀهاي شبک فهرست پرکاربرترین سایت ـ1جدول 
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ک یـ الکترون استفاده از امکان پست به UCLAن مقاله به گزارش یا ۀهرچند در مقدم
ـ  سـئول در  2007سـال    یسنجنظردر  یول ،اشاره شد آمـوزان و   ش از دوسـوم دانـش  یب
. کننـد  یاستفاده نم ا اصالًیندرت استفاده کرده و  به لیمیاان اظهار کردند که از یدانشجو

 50ز جلوترنـد و  یـ هـا ن  یاز ژاپن یحت يورافن يریکارگ در به 1یجنوبة کر یتالیجیدنسل 
ل یـ میا). 1386سنا، یا( هستند cyworld یاجتماع ۀکشور عضو شبک نیمردم ا از درصد

و  يادار يا کارهایترها  مخاطب قرار دادن بزرگ يتنها برا یجنوب ةاغلب مردم کر يبرا
بـه   سـرعت  خارج از محـل کـار، بـه    يفور یرسان امیکوتاه و پ امیپ. مناسب است یرسم

گـزارش   یـک  براسـاس  یاند و حتـ  ل شدهیها تبد يا مورد عالقه کره ينوشتار يابزارها
، يا کره یک مشاور ارتباطی ۀبه گفت. اند را متوقف کرده لیمیااستفاده از  يا نوجوانان کره

دوسـتان و همکـاران اسـتفاده     میـان گـر  ید است که اي گذشته خیتار یزار ارتباطل ابیمیا
کـار خــود اســتفاده   حــلمدر  همــراهتلفـن   لیــمیااز  یمیشــود و تنهــا نسـل قــد  ینمـ 
ـ    وبالگدر این بین، ). همان(کنند یم سـزایی در کـاهش نیـاز بـه ایمیـل در       ههـا نقـش ب

اینترنت وبالگ را راهـی مناسـب بـراي     کاربرانبسیاري از . اند ارتباطات اینترنتی داشته
ـ  ،2008در مـاه مـه    .داننـد  فردي می گروهی و میان میانبرقراري ارتباط و تعامل   ش ازیب

از ایـن   ،ونیـ لیم 4ش از یب .نترنت ثبت شده استیهزار وبالگ در ا 800ون و یلیم 112
ها  یرانیو ا ها زبان یفارسمختص هزار وبالگ فعال  200 و حدوداست   ها ایرانی وبالگ

و 1383 يهـا  از مقام چهارم در سال یفارس يها وبالگ ۀرتب .ا گزارش شده استیدن در
  ). 1387، پرور ضیایی( نزل کرده استت 1387دهم در سال  ۀبه رتب 1384

ارهـاي  اند تـا از ابز  هاي کاري با تجهیز شدن به اینترنت ترجیح داده برخی از محیط
ی استفاده سازماناي درون و برون ه چت براي انتقال پیام ي اینترنتی معروف بهوگو گفت
ت حتـی بـه سـم   ... هاي عمومی و یـا عـرض تبریـک و    و در کنار آن براي دعوت کنند

                                                
در  2009براساس گزارش اکونومیسـت در سـال   و شود  محسوب میدر آسیا فناوري اطالعات  ۀجنوبی یکی از کشورهاي پیشرو در زمین ةکر. 1

بر همین اسـاس بـاالترین ضـریب     .است هدکررا کسب  15رتبه  2008و در سال  19 ۀبندي کشورهاي جهان به لحاظ آمادگی الکترونیک رتب رده
  . )Economist, 2009: 7( نفوذ اینترنت را در آسیا به خود اختصاص داده است
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توانـد باعـث کـاهش     این موارد می ۀهم. اند استفاده از پیامک تلفن همراه هم پیش رفته
قدرت  ةدهند نشانتمامی انواع این ارتباطات . استفاده از سرویس پست الکترونیک شود

  .ستها آن هاي جدید و لزوم توجه بیشتر به ادبیات محاوره در ارتباطی رسانه
  
  ينترنتيا ةمحاور يها يژگيو
 ينترنت ابزارین باور بودند که ایاز پژوهشگران بر ا ياریم بس 1980 ۀا آنکه در دهب

ارتباط تنگاتنگ  اما آنچه امروزه مطرح است ،است يریپذ ط اجتماعیروح و فاقد شرا یب
مک لوهان بعد از جنگ ویتنـام و  . آنان است یاجتماع يها تین رسانه با افراد و فعالیا

جـاد  یک موجب ایالکترون يها که رسانه ه بودکرد ینیب شیپد، آن رویدا يا رسانهپوشش 
 ي، مرزهـا »کیالکترون جانبه همهحضور «ن با یو بنابرا شوند ین جوامع میبما یروابط آن

 1IDC يو آمار یقاتیآژانس تحق .رسد میتجانس کامل  ینوع به رود و ین میاز ب یکیزیف
نترنت جهـان را  یا یفعل کاربرانق یزان دقیم 2009در مارس ن برآورد خود یدتریدر جد

ارد نفر یلیم 1.9ن رقم به ینده ایتا چهار سال آ و اعالم کرده استارد نفر برآورد یلیم 1.4
 نترنـت یت کـاربران ا یـ جمعبرآورد کرده اسـت کـه    یقاتین آژانس تحقیا .دیخواهد رس
مـردم جهـان    بیشـتر ارد نفر خواهد گذشت و یلینده از مرز دو میسال آ هشتجهان در 

ـ  يآ( داد هنـد انجـام خوا  انـه یراز بـا  یکار خود را ن یروزانه حت يها تیفعال ـ ا یت  ،رانی
1387 .(  

. شـود  یروز کمتـر مـ   روزبـه  یط زنـدگ یو محـ  یواقعـ  يایـ بر با دنیط سایمح ۀفاصل
هـر شـخص    يتواند بـرا  یآن م یده خدمات ةگسترن شبکه و یش ایامکانات رو به افزا

شـه  یالبتـه هم . ا تاجر جـذاب باشـد  یا جوان، کارمند یر یا دانشجو، پیآموز  اعم از دانش
بـه  ... ح ویمحاوره، تجارت، تفر ينترنت برایاستفاده از ا ین اتفاق، آسانیل ایاز دال یکی

ـ آور بودن ا وارد، نشاطن میگر از اید یکی. و متداول است یسنت ير ابزارهایسا يجا ن ی
                                                
1. International Data Corporation 
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استفاده از  راهاز  چهن و یدر شکل آنال چه ز استیانگ جانیبر هیسا يفضا. رسانه است
و  ،يت مجازیواقع ۀتجرب ،وگو گفت يها طیشرکت در مح ،يوبگرد ،يا نهایرا يها يباز

البتـه  . )Whittle, 1997: 38( دیـ محـال اسـت تجربـه کن    یواقعـ  یکه در زندگ يموارد
 يتـوان بـرا   یرا م ياریل بسیدال .آور بودن اینترنت هم نباید فراموش شود ی نشاطژگ وی

ـ جد ين رسـانه، فضـا  یبودن ا یجمله تعامل از ن رسانه برشمردیآور بودن ا نشاط و  ،دی
  . در آنت یو امکان استتار هو ،نوظهور بودن

  
  يسيجمالت و مختصرنو يکوتاه .١

. و مختصـر شـدن جمـالت اسـت     کوتـاه  ینترنتـ یخاص محاورات ا يها یژگیاز و
البتـه   کـه  خورنـد  یوفور به چشم مـ  ن بهیآنال يوگو گفت يها طیجمالت کوتاه در مح

 درمثـال   يبـرا  نویسـی مختصر .سـت یکسـان ن ی ینترنتـ یسطوح محاورات ا یتمام يبرا
ـ  ،نیستاد یک زیپست الکترون خصوص ق بـا  یـ هماننـد تلف  یگونـاگون بـه اشـکال    یول

مشـاهده   یبـه مطالـب ارسـال    1مخاطبـان  يهـا  و پاسـخ  یماعاجت يها ر در شبکهیتصاو
کـه   یاز موارد همانند زمان ياریدر بس که جمالت یسینو و کوتاه ییرگوختصم. شود می

از  .نترنـت باشـد  یت ایتواند مز یا کمبود وقت مطرح است، می یزبانصحبت از تفاوت 
 کـه  )جدول دو(ت روزمره شده اس زبانبه  یباعث ورود اختصارات فراوان ،گرید يسو
موارد،  ین امر در بعضیا. کندوارد   لطمهد به ساختار جمله در محاورات روزمره توان یم

اغلب جوانان  رو، از این ه است،را کم کرد یسیاز مختصرنو ییگو ک مختصریامکان تفک
چ یکنند و هـ  یان میب یکلمات اصل يرا به جا اختصاراتو نوجوانان به صورت مستمر 

ش به شکل ین نوع گویهم ا يدر موارد. ا نامتقارن ندارندیح یش ناصحیز گوا يا واهمه
 ۀدسـتمای سـتند ممکـن اسـت    یکه به آن آشنا ن یو نوجوانان است د درآمدهیجد يرفتار

  .رندیوساالن خود قرار گ سن تمسخر هم
                                                
1. Comments 
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  يگوي رک .٢
و رو راد بتواننـد آنچـه را در شـکل رودر   تا اف است را فراهم آورده یطینترنت محیا
ک با صراحت کامل یالکترون یطیو در مح يان کنند در حالت مجازیتوانند ب ینم یواقع

ـ  ،ه شـود یبه صـداقت در گفتـار تشـب    يارید از نظر بسین واکنش شایا. کنندمطرح   یول
از سـطوح   ياریبلکـه در بسـ   ،صداقت دلیلنه به  ،ها ییگو ن ركیت آن است که ایواقع
این اتفـاق ممکـن اسـت در هـر     . ن مخاطب استبه بودیغر علتر چت به ینظ یتعامل
ـ و  یعلمـ  اي هبرنامـ  ونیزیتلوبراي مثال وقتی  ،دیگري هم رخ دهد ۀرسان  یشـ زا آموی

ام سود فراوان مالحظه یپ محتوا و را دریز است، يو سودمند یلۀ علمیکند وس یپخش م
ـ بـا ما  یلم وسترن جنگـ یف یاما وقت .شود یم ار یـ شـرارت وخشـونت را در اخت   يهـا  هی

د پـور،  یرشـ (ب فراوان برساند یآنان آس يها ارزش تواند به یدهد، م یم تماشاگران قرار
همانند تلویزیـون از   يا رسانهسطحی کامالً آشکار است که  یگاهنبا  حتی .)16: 1352

ـ  است نمی یهسو آن رو که در بسیاري اوقات یک ثیر چنـدانی در انعکـاس نظـر    أتواند ت
   .کندثیرگذار بیان أو ت هیی را به شکلی دوسویگو مخاطب و تصویري از رك

  
  ينترنتدر محاورات اي ينويس مبتذل .٣

ـ یپورنو و تـرو  يها به واژه ینگاه مین معموالًمحاورات مبتذل که  در  يبنـدوبار  یج ب
  وفور مشاهده ناامن به يوگو گفت يها و اتاق ینترنتیدر محاورات ا ،نترنت داردیط ایمح
 ییهـا  واژه. دیـ نام يا ب فرهنگ محاورهین معایتوان از بارزتر یرا م یژگین ویا. شود می

نترنـت بـا   یا يط مجـاز یدر محـ  ،شـوند  یا گفته میده یندرت شن به یواقع یکه در زندگ
. انـد  داده ینترنتـ یزشت به قالـب محـاورات ا   یو شکل شوند میکامل استفاده  ییایح یب

آمـده اسـت کـه باعـث      ن خصوص بـه وجـود  یهم در هم یاختصارات و عالئم فراوان
  . ک شده استیرنوگرافوپ یطیمح تا حدط یو مح زبانن یف ایتضع

 ، امـا در  را دارنـد زان خشونت ین میکمتر ينوشتار یرنوگرافوموارد مربوط به پ ۀهم
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ناسـالم   يرفتـار  يسو الگوهـا  کیرا از ینندگان دارد؛ زیبر ب یصورت آثار بالقوه منفهر 
ارائـه   هـا  انسـان  یالت جنسـ یتما دربارةح یصحناعات دهد و اطال یرا آموزش م یجنس

ـ شود و  یمنجر م یاد جنسیبه اعت ین نوع پورنوگرافیگر، اید يدهد و از سو یم ا آن را ی
 يها در پژوهش ینترنتین رفتار ایا يامدهایآثار و پ .)70: 1386، يبلورد(کند  ید میتشد

 شده یبررس) 2002(3تورنتویتولمن و هایو ، )2000(2، کومبز)1989(1انتیلمن و برایز
  . است

» يفسـاد مجـاز   يهـا  خانه«را به  ینترنتیا يوگو گفت يها سندگان اتاقیاز نو یبرخ
از  یدر کتـاب  5»يا رسـانه سـکس  «و » 4بر سکسیسا«همانند  ییها واژه و .ندا کردهه یتشب

 يهـا  طینکـه محـ  یبـا اشـاره بـه ا    ها آن. آمده است )2001(7پور یو کمال) 2002( 6انگی
د دارنـد کـه بـه سـبب گفتـار      یکأستند تین نیسن ۀهم يبرا یمناسب يها طیمح وگو گفت
  .ار کم استیبس ینترنتیا يوگو گفت يها مثبت از اتاق ةست امکان استفادیناشا

  
  زباندر  ينترنتيا يهاوگو گفت ينسب تأثير .٤
 يهـا  هتوانند در فاصـل  یم ها انسانرا به وجود آورده است که  یتعامل يفضا نترنتیا
خـود   ها و نظرات دگاهیان دیجمع دوستانه به ب ایخانواده گر همانند یکدیدور از  یمکان

ـ  ةمحاور زبانبه  ياریبس چون. بپردازند در  یزبـان تنـوع   و ندارنـد  ییآشـنا  یالمللـ  نیب
ـ جد زبـان به مرور  ،کرد میکپارچه را محدود ینترنت امکان تعامل یبزرگ ا ةخانواد  يدی
د یجد زبان. شناسند شکل گرفت می ینترنتیا ةمحاور زبانا یچت  زبانآن را  ياریکه بس

از کلمـات و حـروف    یبـ یبـه همـراه ترک   یسـ یاز کلمـات انگل  یقیتلف یشیدر واقع گو
رد یـ گ یشکلک و عالمت است که چون از قواعد نگارش کمک نم ياختصاري و تعداد

                                                
1. Zillmann & Bryant 
2. Robert H. Coombs 
3. Barry Wellman & Caroline A. Haythornthwaite  
4. cybersex 
5. Media Sex 
6. Kimberly S. Young 
7. Yahya R. Kamalipour, Kuldip R. Rampal 
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  :ز تأثیر گذاشته استین یاز دو راه در زبان فارس
شده  يا ه محاور یفارس زبانج یاز قواعد را يارینوجوانان با بس یانگگیبموجب  .1

آن شده  یسیانگل يها کلمات معمول با معادل ییجا هباعث جاب يادیتا حدود ز است و
ت یکه سن، جنس یسیناآشنا به انگل زبان یک فارسیاز  ینترنتیا يوگو گفتهنگام . است

 ASLداند  یا میال کردم که آؤده بود، سیرسپ 1ASLبا استفاده از کلمه  را یو محل زندگ
 وقتـی  3یت و محل زنـدگ یسن، جنس :پاسخ داد 2شینگلیبه ف ،است یمخفف چه کلمات

 بـا . بود یجواب منف ،دیبگو یسین سه حرف را به انگلیتواند معادل ا یا میدم که آیپرس
 ينـد بـرا  م کـه هرچ یخـور  یها برم ن معادلیاز ا يادینترنت به تعداد زیجو در او جست

شناسند و ممکن است  یرا م ها آن یاز نوجوانان به خوب ياریبس یول ،ناآشناست ياریبس
 .رندیکار گ هب روزمره هم هاي هناخودآگاه در محاور

 زبـان خلـق  و باعـث   است الشعاع قرار داده را تحت یفارس يالخط و الفبا رسم .2
 یفارس يب آوایاز ترک د کهیجد زبانن یا. ش شده استینگلیبه نام ف يدیجد ينوشتار

و  ،کنـد  ینمـ  يرویپ یچ قاعده و قانون نگارشیاز ه ،وجود آمده است هن بیو حروف الت
 زبـان ن یا. 4برد یبه کار م زبانن یخواهد در ا یکلمات را آن طور که خود م یهر شخص

بـه نظـر و   . نبـوده اسـت   تأثیر یدر محاورات روزمره هم ب یول ،است يهرچند نوشتار
کرده و جوان جامعه  لیقشر تحص میاندر  يا کتهیضعف د سبب، نگارنده ۀرببراساس تج
 . 5شده است

   .ل بسیار متداول شده استیمیامک تلفن همراه و نگارش اید در پیجد زبانن یکاربرد ا

                                                
1. Age, Sex, Location 
2. in fingilish 
3. sen, jensiat, mahale zendegi 

  .نیدکمشاهده  MR30و یا  MRCو حتی  Mercو یا  Mer30ممکن است در اشکال  را مرسی ۀبراي مثال کلم. 4
. کننـد  اند رجـوع مـی   ها را آموخته آن لغاتی که قبالً نگارش صحیح ةآموزان در سنین مدرسه براي انشا جمالت معموالً به دایر دانش. 5

کـار گرفتـه    هدر محیط چت ب »tatmi«صورت  هرا که پیش از این فقط ب» تطمیع«اي همانند  آموزي تصمیم بگیرد تا کلمه حال اگر دانش
  .ناپذیر خواهد بود اي اجتناب لهئمس» ط«به جاي » ت«است به فارسی بنویسد، احتمال استفاده از حرف 
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 يوگو گفتنترنت از یشده در ا يورآ جمع( ینترنتیاز اختصارات در محاورات ا يتعداد ـ 2جدول 
  )ینترنتیا

 اختصار در چت ا جمله به انگلیسییکلمه  یبه فارس یمعن
 HRU ؟How Are You حالت چطوره؟

 Age/Sex/Location ASL مکان/جنس / سن
 As Soon As Possible ASAP يبه زود
 Oh My God OMG من ياه خدا

 On The Other Hand OTOH گریاز طرف د
 Face to Face F2F رو در رو

 Tank You TY متشکر از شما
 In Any Event IAE در هر صورت

 Oh I See OIC دمیفهم. عجب
 I`m Sorry IMS سفمأمت
 Just Kidding JK مکن یم یشوخ

 Laugh L خنده
 Be Right Back BRB گردم یاالن بر م
 Be Back Later BBL گردم یبعدا بر م

 Talk To You Later TTYL میگو یبه تو م بعداً
 Thinking Of You TOY به فکر تو هستم
 Till Next Time TNT تا دفعه بعد

 See You Later SYL8TR نمتیب یم بعداً
 See You Soon SYS نمتیب یم يودبه ز

 See You CU نمتیب  یم
 Gone For Now GFN روم یم فعالً

 Glad To See You GTSY دن تو خوشحال شدمیاز د
  Nice To See You Nice 2 C U دن تو خوشحال شدمیاز د

 Good Luck GL یموفق باش
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از  را آن توان یم که گذارد می زبان ی براتتأثیربه مرور  يفرد انینترنت و تعامالت میا
 ينترنت به خـود یالبته ا. کرد یر در کلمات موجود بررسییا تغیگانه یورود کلمات ب راه

از آن جملـه  . شده استارتباط  يبرقرار يبرا يدیجد يها زبان يریگ خود باعث شکل
آن را بـا   يارید که بسـ یجد زبانن یا. دکراشاره  ین با فارسیالت زبانب یتوان به ترک یم

که به  یسیو انگل یفارس زباناست با قواعد متفاوت از  یزبانشناسند  یم» شینگلیف«نام 
ر ییتغ در حالرة واژگانی ینکه به لحاظ دایضمن ا یعنی. شود میر یا فراگیکامالً پو یشکل
ـ ا. نفوذ است ۀش دامنیبرد هم در حال افزارکا ةبه همان اندازه به لحاظ گستر ،است ن ی

اسـتفاده    امـک یو پ  لیمیدر ا زبانن یاز ا ياریشود که امروزه بس یامر از آنجا آشکارتر م
 يبرا. وجود آورند بهافته یر ییتغ زبانرا در  ییها يتوانند ناهنجار یم ها زبانن یا. کنند یم

ن یدر ب ی، حتییها یسینو و باعث غلط یفارس ۀکتیدر د ییها يمثال باعث بروز ناهنجار
ن در نگـارش  یه از حروف التبه نظر نگارنده هرچه به استفاد. شده است ،ها لکردهیتحص
ـ دال .م کـرد یدا خـواه یـ اشتباه سـوق پ  ۀکتیشتر به سمت دیم، بیشو تر کینزد یفارس ل ی

 يسـتم کدگـذار  ین آن نبود سیتر یوجود دارد که اصل زبانن یاستفاده از ا براي بسیاري
متنـوع در   يهـا  امکان اسـتفاده از فونـت   عدمو  یفونت فارس يریکارگ در به 1استاندارد

  .ک استیالکترون ۀمکاتب
  
  رتصوي زباناستفاده از  .٥

انتقـال  « :سـند ینو یدر تعریف ارتباطـات مـ   انسانرفتار در کتاب  2برلسون و استاینر
هـا، تصـاویر،    واژه(ها و غیره با اسـتفاده از نمادهـا    نظریات، عواطف، مهارت ها، آگاهی

 ةمحـاور  زبـان » .شـود  یند انتقال ارتباط نامیده میاو عمل یا فر  )شماها، نمودارها و غیره
                                                

شـوند کـه بـراي ایـن منظـور یـک        صورت کدهاي صفر و یک ذخیره می هوتر و ارتباطات ماشینی، حروف و کلمات بعد از نگارش بدر کامپی. 1
زبـان را   کـاربران فارسـی   رو ایـن از گاه به شکل استاندارد در نیامده است و  این کدگذاري براي زبان فارسی هیچ. شود روش کدگذاري تعریف می

توانـد بـه    مده است کـه مـی  آوجود  هب Unicodeبه نام  اي البته براي غلبه بر این مشکل سیستم کدگذاري. ده استکرو ر هبا مشکالت زیادي روب
  .کندها کمک  گسترش استفاده از زبان فارسی در محیط وب و برنامه

2. Steiner 
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که اسـتفاده از   يبه نحو ،خته استیر در هم آمیتصو زبانبا  يا نهبه شکل ناباور ینترنتیا
 میانا در ین یآنال يگوو گفت يها طیدادن احساسات در مح اننش ير کوچک برایتصاو
درآمـده   ینترنتـ یا ةمحاور يافزارها ثابت در نرم ئیباً به شکل جزیتقر ینترنتیا يها پاسخ
 گوناگون يب کاراکترهایکه از ترک دارند ییها معادل يرین عالئم تصویاز ا یبرخ. است

ـ هـا از ا  تواننـد در نوشـته   یمـ  ینترنتـ یافراد در هنگام محـاوره ا . به وجود آمده است ن ی
از  یبرخـ . کننـد کد مربوط به آن اسـتفاده   کردنا با وارد یم یها به صورت مستق شکلک

  .آمده است 1آن در شکل  يکاراکتر يها ها و معادل ن شکلکیا
  

  
  )اهویت یسا( ینترنتیمحاورات ا يها ن شکلکیتر از متداول یبرخ ـ 1شکل
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  م و نامناسبهنگا هناب يبرخوردها .٦
و مشخصات نادرسـت خـود را بـه     ١دهد تا افراد با هویت جعلی اینترنت اجازه می

، ممکن است به صورت ناخواسته بـا افـراد و   ژگی به خاطر این وی .کننددیگران معرفی 
ـ ت یباعث تقوند یفرا نیا که میبرخورد کن ییها گروه ناهنجارهـاي اجتمـاعی    يسـر  کی
 یسـن  يهـا  ن افـراد در گـروه  نامناسب میا ين به برخوردهاتوا ین دست میاز ا. شود می

ـ جـنس   دو هـم  یانمن برخوردها ممکن است یا. دگوناگون اشاره کر جـنس در   ا نـاهم ی
ـ اگـر ا . فتـد یاد اتفاق بیز یلیخ یسن يها فاصله  ياراد یعملـ  در چـارچوب نـد  یفرا نی

د به نظر برسـد  یشا. ودش یاد می ینترنتیا  يگذار داما یجرم به از آن  گاه آنف شود، یتعر
ـ بـا ا  مواجهه در واقع هنگام یسن وجود دارد، ول کم براي کاربرانن خطر تنها یکه ا ن ی
به اشکال ممکن است  ؛دیباش یسال و کند که در چه سن ینم یفرق ینترنتیا يها يگذار دام

ر نـوع  ار قرار دادن هیاز در اخت یستیبا ،نیبنابرا .دیریمورد سوءاستفاده قرار گگوناگون 
از  ياریاسـت و بسـ   يجـد  ین بحثیا. دکر يخوددار یو خصوص یاطالعات خانوادگ

  . اند آن در نظر گرفته يبرا ینیاند و مجازات سنگ کردهف یکشورها آن را جرم تعر
کنـد کـه اسـتفاده از     یاشـاره مـ   وه گـذران وقـت  یش یبررسدر پژوهش  ينورمن نا

استفاده از . دارد ياریبس تأثیرشدن  یاجتماعو  يفرد انیارتباطات م ۀنترنت بر دو مقولیا
ـ  و ارتباطـات چهـره   یاجتماع يها تیبر فعال یمنف تأثیرنترنت یا چهـره بـا دوسـتان و     هب

  .)73: همان(خانواده دارد 
  
  يانگار نقش .٧

قت دارد؟ اگر یا حقیآ. دیا دهین جمله را بارها شنیا. ندیگو ینترنت دروغ میافراد در ا
هرچنـد  . ر شـود یـ د ممکن است دلگیگو یا دروغ مید که آیبپرسنترنت یدر ا یاز شخص

کـه بـرخالف    ببریـد  یاو پ يها ییگو تناقض ةو مشاهد گوناگون يها یشما بعد از بررس
                                                
1. forged Identity  
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بلکـه تـا مـاه     ،ستیسرشناس ن يا استادیمعروف  یپزشک کرده است نه تنها بیان آنچه
ـ . رستان بوده اسـت یدب ةل در دوریش مشغول تحصیپ ر یـ ال شـما دلگ ؤسـ  چـرا از  یول
افـراد در  . افـت یآن  يکوتاه بـرا  یتر از آن است که بتوان پاسخ قیموضوع عم ؟شود یم
جـا  طـور   کننـد و خـود را آن   یمـ  يبلکه به شدت نقش بـاز  ،ندیگو ینترنت دروغ نمیا
نترنت به خصـوص  یدر ا. کنند بهتر بود باشند یا فکر میکه دوست دارند باشند زنند  یم

بـا   ها آن از ياریبس یحت ،دینین افراد را ببید ایتوان یم ،به وفور ،وگو تگف يها طیدر مح
ـ گران معـروف  یاز بـاز عکس  يبه همراه تعداد یخصوصار یاطالعات بس يآور جمع ا ی

  .دهند نشانشان یا يخود را به جا از هر راهیدارند  یسعافراد سرشناس 
ناآشنا مرتب سعی  راديافگیرد، ممکن است  شکل می وگو گفتوقتی انجمن یا اتاق 

از دوسـتان نزدیـک وارد تـاالر     یگروه در لباسو  بزنندکنند تا خود را از نزدیکان جا 
نیسـت   آسـان پاسخ به اینکه چگونه باید با این مسـئله برخـورد کـرد،    . شوند وگو گفت

)baym, 2000: 135(. 

اد در افـر  يو فـرد  یشخص يها تواند موجب شود که جنبه یم 1یتالیجید يها تیهو
ا سوءاستفاده از اطالعـات  یها و  تیهو يدزد ۀمسئل. محو شود یتالیجیپس اطالعات د

بـه   يگـر یز خطـر بـزرگ د  ین است، درج شده یاطالعات يها افراد که در بانک یشخص
   .)105: 1387ا، یپا(د یآ یشمار م

 مخاطبـان را متوجـه   يا نکه لحظهیا يو برا یگذران وقت يهم فقط برا ياریالبته بس
خـود   یروحـ  ۀیـ اقدام به تخل راهن یزنند و در واقع از ا ین کار میدست به ا ،خود کنند

شـخص هـم نفـوذ     یواقعـ  یبه درون زنـدگ  گاهیآن  ۀن اتفاق و دامنیامد ایپ. کنند یم
 او ممکـن اسـت   گاه آن .گیرد میت اشتباه یرا با واقع يانگار ن نقشیرفته ا و رفته کند می
  . شناخته شود يفرد انیخود و در تعامالت م یط زندگیر محمار دیا بیدروغگو  يفرد

                                                
1. Cyber identity; Digital identity 
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 ينترنت در فرهنگ و رفتار عموميات اتأثير
ط یمحـ  :کـرد   میسـه بخـش تقسـ    بـه تـوان   ینترنت را مـ یا يا محاوره یط تعاملیمح
ط پسـت  یچـت، محـ   يهـا  و اتـاق  وگـو  گفـت  يهـا  شامل انجمن ینترنتیا يوگو گفت

ک ینترنت در هر یا تأثیرمقدار و نوع . یاجتماع يها هط شبکیو مح ،لیمیا ایک یالکترون
 يهـا  م که رسانهیهست ییدر سطح اجتماع هر روز شاهد رفتارها. متفاوت است ها آناز 
نترنـت  یبـه ا  یدسترسـ  ۀجـ یکـه در نت  یاجتماع ين رفتارهایا. اند دامن زده  آن د بهیجد

ز مدرسـه تـا دانشـگاه و از    را ا یاجتمـاع  ياز رفتارها یعیف وسیابد، طی یمکرد  شتریب
 يدر رفتارهـا  یو حتـ  سـت ا  دهکـر  یطور از مسجد تا مجلس ط نیروستا تا شهر و هم

سـرعت انتقـال   . داشـته اسـت  م یمسـتق  تـأثیر  همچـون انتخابـات   یتعامالت و یاجتماع
 یتـ یهـا بـه صـورت واقع    عهیدار و شـا  ن رسانه سبب شده تا اخبار هدفیاطالعات در ا
 ییکنند رفتارهـا  یم یسع ياریبس یحت. ل شودیتبد یعموم يباور و به کندمسلم جلوه 
  . کندتال آشکار یجید يایرا با دن ها آن ۀدهند تا رابط نشانرا از خود 

 اتصـال بـه  راه  ن کـار از یا. کند یل میتبد یرا به جوامع جهان یجوامع محل نترنتیا
 ردیـ گ یان صـورت مـ  متفاوت فراو يها با داده یمتنعات فراجستجوگر، اطال يموتورها

)Rantanen, 2005(. نترنـت،  یوجود آمـدن ا  هو ب یشخص يها وتریبا وصل شدن به کامپ
بشــر  يه بــرایچندســو ه ویدوســو يریتصــو و یصــوت ،يهمزمــان نوشــتار ارتباطـات 

صـورت همزمـان بـا     توانند به یحال حاضر افراد در هر نقطۀ جهان م در. ر شدیپذ امکان
  .)1383، یعامل( گر بپردازندیگدیادل مطلب با به تب صدا و ریمشاهدة تصو

ـ  يزیـ ن صـورت، چ یبشر در بهتـر  فناورانه يدستاوردها  يازهـا یر و نیش از تـداب یب
بـرآوردن   يدهنـد کـه بـرا    یشـکل مـ   يا را به گونـه  يمردم فناور. نیست يو ةدیشیاند
از  یبخـش بزرگـ   ینترنتـ یمحاورات ابا  .)421: 1380کاستلز،(شان مناسب باشد یازهاین

از  یبرخ. ش استیدر حال افزا تبدیل شده است آن يبه شکل مجاز که یواقع یزندگ
 يسـا یکل، یس یب یبه گزارش ب .دانند یده را مناسب نمین پدیا یو مذهب یاسیرهبران س
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نترنت، ارسال یدر ا یاجتماع يها شبکه اند که هشدار دادهراً یاخک انگلستان و ولز یکاتول
ـ ( 1انـد  الشـعاع قـرار داده   را تحت یاجتماع یزندگ لیمیو ا ،امکیپ ۀیرو یب ـ  یب ، یسـ  یب

1388.(   
نترنـت و محـاورات   یخـاص ا  يهـا  یژگیگفته شد و با توجه به و زبانآنچه  یدر پ

ـ ینظ یب یت تعاملیو خاص ینترنتیا ـ   یر و امکانات فراوان بشـر قـرار داده    يش رویکـه پ
 یوره و باالخره در فرهنگ عمومنترنت در فرهنگ محایجه گرفت که ایتوان نت یم ،است
 ي داشـته ات خوب و بـد تأثیرتواند  یم یاجتماع ةدیطور که هر پد البته همان. دارد تأثیر

جوامـع داشـته    یفرهنگ عموم يرا بر رو یگوناگونات تأثیرتواند  یز مینترنت نیباشد، ا
  .باشد

ن کسـا ی يت مجـاز یـ واقع يو تصورات بصر یبر را با حالت ذهنیسا يفضا یبرخ
 راهت از یــواقع يســاز ، مشــابهيت مجــازیــواقع. )Whittle, 1997: 12( شــمارند یمــ

ة سـاخته شـد   يایگرچه دن .مربوط ياست با استفاده از فناور یبازخورد حس يدستکار
ـ  ،کند یدا میپ یبر همپوشانیسا يبا فضا يت مجازیواقع ت یـ بر از واقعیسـا  يفضـا  یول
را در  انسـان از ارتباطـات و تعـامالت    یعیار وسـ یبسـ  ۀرود و دامنـ  یفراتـر مـ   يمجاز
ن یگر کرة زمید« مارشال مک لوهان تا پایان حیاتش اعتقاد داشت که. )همان(رد یگ یبرم

                                                
جوانـان را بـه    »فـیس بـوك  «و  »ماي اسپیس«هاي اینترنتی  که سایت آمده استاسقف اعظم وینسنت نیکولز قل از براساس همین گزارش به ن. 1

 ۀیکـی از عوامـل اصـلی خودکشـی در میـان جوانـان، لطمـ       . دهنـد  کمیت بر کیفیت ارجح است، سـوق مـی   در آن هاي موقت، که سمت دوستی
رویـه از پیامـک و ایمیـل جـاي      بـی  ةاسـتفاد شناسـان   برخـی از جامعـه   ةبه عقیـد . است هاي موقت ناشی شده است که از پایان دوستی اي روحی

هـایی   مهـارت  ،داده اسـت هاي خود را براي گسـترش زنـدگی اجتمـاعی از دسـت      را گرفته و جامعه برخی از بهترین توانمنديواقعی ارتباطات 
اسقف اعظم نیکـولز افـزود اطالعـات الکترونیکـی زنـدگی       .هاي رو در رو ایما و اشارات در مالقات ةمشاهد راه فرد مقابل از ۀمانند درك روحی

 »مناسـب «کننـد کـه    اسـپیس، ارتباطـاتی را ترغیـب مـی     بـوك و مـاي   هاي اینترنتی، مانند فیس شبکه. درآورده است »از حالت انسانی«در جمع را 
در ارتباط با خطر خودکشـی در میـان جوانـانی کـه خـود را غـرق        همچنین وي .سازند نیستند و به همین دلیل جوامع انسانی مناسبی را نیز نمی

هـاي اجتمـاعی در اینترنـت افـراد      شـبکه . ها مستعدند که خیلی سریع بـه پایـان برسـند    این نوع دوستی. کنند، هشدار داد هاي اینترنتی می دوستی
 یهـای  یابنـد، جـوان   انـد و وقتـی پایـان مـی     کاال پیدا کـرده  اي از دوستان موقت را جمع کنند؛ دوستانی که حکم کنند مجموعه جوان را ترغیب می

سـندرمی کـه در آن فـرد تمـام     . شوند ها به سندرم همه یا هیچ گرفتار می جوان«: نامه ساندي تایمز گفت به هفته او .گذارند سرخورده به جاي می
ها حرف بزند و حتی از داشـتن آنـان    آن ةبارسب کند، درموقت براي خود هویتی ککند تا با جمع کردن کلکسیونی از دوستان  تالش خود را می

  ».به دیگران فخر بفروشد
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مـک  ( »افته استیرا  هک دهکدی قدر کوچک شده که ابعاد د آنیجد يها لۀ رسانهیوس هب
: گفـت  یمـ  یبـا دهکـدة سـنت   جهانی دهکدة  سۀیمک لوهان با مقا). 172: 1377 لوهان،

ـ   یب ها انسانروابط  ،ین دهکدة سنتیگونه که در ا همان« دارد، در  يفـرد  نیشـتر حالـت ب
جـا حالـت    در همـه  هـا  انسـان ن ید، روابط بیجد يها رسانه ز با وجودین یدهکدة جهان

 »ک دهکدة کوچک خواهد بـود یافت و در حد روابط افراد یخواهد  يفرد نیب يا رابطه
  .)298 :همان(

 ینترنتـ یا يهـا  یشود و دوسـت  يومدارها مجازاز قرار ياریعث شده تا بسترنت بانیا
شوند،  ینترنت با هم آشنا میده باشند در ایگر را دیکدیبدون آنکه  ياریبس. ردیشکل بگ
کنند، قهر و  یکنند، دعوا م یکنند، با هم بحث م یگر را مالقات میکدی يط مجازیدر مح

هاست  سال ییوانمود کنند که گو يکنند طور یم یکنند و سع یرا تجربه م يمجاز یآشت
 ةکننـد  کینترنت را نزدین جهت بتوان اید از ایالبته شا. شناسند یگر را میکدیک یاز نزد

و فرهنـگ   ينـواز  مهمـان  يبا خـو  ين رفتاریاما واضح است که چن ،ها دانست فرهنگ
ارحـام و   ۀصـل ن اسـالم بارهـا بـه    ین مبـ یدر د. ستیـ اسالمی چندان سازگار ن ایرانی

ل و چـت  یـ میامـک و ا یپ ییحال آنکـه کـه گـو    ،د شده استیکأکان تیمعاشرت با نزد
فرهنـگ   نـام با   آن که از ینترنتیا يرفتارها. است شدهن آداب و سنن کهن ین ایگزیجا
ـ ا. شدن کشانده است ینیشتر به سمت ماشیافراد را هر چه ب ،میبر ینترنت نام میا ن در ی

تواننـد   ینمـ  یدرست نترنت، افراد بهیط ایت در محیمکان جعل هوست که به سبب ا یحال
شـده تـا حـس     باعـث ن امـر  یز دهند و همییگر تمیکدیقت و دروغ را از یحق يمرزها

  .گر حاکم باشدید يا رسانهط یشتر از هر محینترنت بیا يدر فضا ياعتماد یب
  
  ينترنتيات مثبت محاورات اتأثير .٨
  ه نگارش صحيحپ و كمك بيش سرعت تايافزا )الف
ـ اشـخاص را بـه تا   يآور به طـور الـزام   ینترنتیمحاوره ا يها طیمح وادار پ سـریع  ی

. ماننـد چـت اسـت    یطیمح یشگیهم يها یژگیاز و یکیع یموقع و سر پ بهیتا. کند می
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مثـال   يبـرا . ثیر داشته استأگر نیز تید يها طیپ در محیهاي اینترنتی بر تا البته محاوره
ک نسبت به محیط چت کامالً یالکترون ط پستیح در محیصح يبند پ و جملهیت تایفیک

هـا و صـفحات    ح در نامـه یات صـح یـ دارند تـا از ادب  یشه سعیمشهود است و افراد هم
ـ رسـد ا  یبه نظر م .کنندوبالگ استفاده   يرمجـاز یط غیمحـ  در مقایسـه بـا  ن کوشـش  ی
دوم بـراي   نزبـا خصـوص زمـانی کـه افـراد مجبـور بـه اسـتفاده از         هب ،مشهودتر است

ـ کند که تعداد مخاطبـان در ا  یدا میت پین موضوع از آن رو اهمیا. نگاري هستند نامه ن ی
ا یـ از افـراد در نقـاط گونـاگون دن    يا ف گسـترده یشکل از محاوره ممکن است شامل ط

  .باشند
براي یک شـرکت یـا    را این مسئله هنگامی که تقاضاي کاریابی یا پذیرش تحصیلی

 یسیهاي انگل تجربه بارها ایمیل به. کند پیدا می نمود کنید، بیشتر می مرکز آموزشی ارسال
ام که با دقت بسیار باالیی تنظیم شـده و همـه    دهدریافت کر زبان را از افراد غیرانگلیسی

حتی هنگامی که با دقت بـه  . بودانگلیسی در آن رعایت شده  ينگار آداب و قواعد نامه
ـ     مـی  هاي اینترنتی نگاه کنـیم 1هرزنامه هـاي   سـایت . ثیرات پـی ببـریم  أتـوانیم بـه ایـن ت
ها نیز مرتب سعی دارند در تنظیم محتـواي   عمومی ها و روابط رسانی و خبرگزاري اطالع
محتوا در اینترنـت   دربارةاین حساسیت . کنند هاي خود نهایت دقت را لحاظ  سایت وب

بسیاري از . ن دالیل استکنندگان یکی از ای یابد و طیف وسیع بازدید اي می اهمیت ویژه
 بـارة هـاي اینترنتـی نظـر کـاربران را در     کنند تا با برگزاري نظرسنجی ها سعی می سایت

محتوا و شـکل و شـمایل سـایت بـه کـار       ۀو این نظرات را در ارائ وندمطالب جویا ش
  .شود ندرت در فضاي غیرمجازي مشاهده می اتفاقی که به ؛بگیرند
  
  گريد يها زبان يريادگيکمک به  )ب
هاي اجتماعی که  و شبکه وگو گفت يها خصوص اتاق ه، بینترنتیا یتعامل يها طیمح

                                                
1. Spam 
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ر اسـت،  یناپـذ  اجتنـاب  يگوناگون امـر  يها ها و فرهنگ از نژاد ها انساندر آن برخورد 
مطالعـات مـوردي   . ثر باشدؤفعلی م زباني دیگر و تکمیل ها زبانتواند در یادگیري  می

، اعتماد به نفس بیشتري مادري زبانجز ی زبانبه  وگو گفتبعد از کند که افراد  ثابت می
ـ . اند به دست آورده کارگیري آن هدر ب شخصـی نگارنـده ایـن فـرض را تقویـت       ۀتجرب
فرهنـگ   يافزارها از نرم ینترنتیا ةدر هنگام محاور اکنند آشکار یم یکند که افراد سع می

  .دوم و سوم خود بپردازند زبانشتر یب يریادگیرند و ناخودآگاه به یشتر کمک بگیلغت ب
  
  يتعامل فرهنگ )ج

گرایـی   الملـل  بـین . 2گرایـی  و عـوام  1گرایـی  الملل بین :اینترنت دو خصلت بارز دارد
 گونـاگون باعث ارتباط مردمانی از ملـل   مربوط به این نیست که اینترنت صرفاًاینترنت 

ی دیگر نیز چنین کاري را انجـام  نانساهاي  شود، چرا که بسیاري از ابزارها و فعالیت می
اینترنت کامالً نسبت به  جو در و نکته در این جاست که جست). 1385گراهام، ( دهند می

ـ   مردمانی که در غیر از فضاي شبکه .اعتنا است مرزهاي ملی بی  ابا هم غربیه هسـتند، ب
اینترنـت  ، رون از ای. ندارد شان یابند که هیچ ربطی به ملیت مشترکی پیوند می هاي قهعال

اي که خصوصـیت آن پیونـد دادن    نامند، یعنی جامعه می 3با آنچه فیلسوفان جامعۀ مدنی
در  ،درون یـک روال یـا حـوزة سیاسـی اسـت      ها آن به افراد بیگانه یا وحدت بخشیدن

 هاي راهاز  یفرهنگ انیارتباطات م يو برقرار یعامل فرهنگ .)همان(تضادي شدید است 
چگونـه بـا دیگـران ارتبـاط     مـوزد کـه   آ اینترنت بـه مـا مـی   . ر استیپذ امکان یگوناگون

ع و یدهد افراد در سطح وسـ  یطور اجازه م همین .کالمی برقرار و از آن استفاده کنیمغیر
 يبـرا  یدرسـت  به» یجهان ةدهکد« ةواژ. کنندگر ارتباط برقرار یکدیبا  يشتریبا سرعت ب

ده دارد کـه  یـ عق ،فـن خطابـه  در کتاب ارسطو، . ت شکل گرفته استین واقعیف ایتوص
ـ وسـایل و   ۀجو براي دست یافتن به کلیـ  و جست یعنیارتباط « ات موجـود بـراي   امکان

                                                
1. Internationalism 
2. Populism 
3. Civil Society 
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ـ اگر ا .)45 :1371، ارسطو(» دیگران ترغیب و اقناع ـ ن تعری م یف را مصـداق قـرار دهـ   ی
ـ ارتباط نزد ةتوانسته به واژ يادینترنت تا حدود زیجه گرفت که ایتوان نت یم  .ک شـود ی
اسـت   کرده يادیکمک ز یو گروه يفرد انیآن به تعامالت م ینترنت و خدمات جانبیا

نترنـت توانسـته   یالبتـه ا . شـده اسـت   یباعث ارتباطات فرهنگـ  یقابل توجه میزانبه و 
  .قرار دهد تأثیر ز تحتیرا ن زبانجز  هگر بید یفرهنگ يها لفهؤاز م ياریبس

  
 شنهادهايپ

و آنـان را بـه    شونداستفاده  ها انسان ید در جهت تعالیجد يها رود رسانه یانتظار م
 ها همواره مطـرح بـوده   رسانه یات مثبت و منفتأثیربحث . کنند ياریبهتر  ییایدن يسو

ـ هرچنـد ا . سـت یها دور از انتظار ن ن رسانهیو توجه به کاهش مضرات ا است ن مقالـه  ی
آنجـا   امـا از  بپردازد، یومنترنت بر فرهنگ عمیا تأثیراز  يا ده است تا به گوشهکر یسع

رسد توجـه بـه    یداشته باشد، به نظر م یرا در پ یات مثبتتأثیرتواند  یراهکار م ۀکه ارائ
  :ر مهم باشدینکات ز

 یسـن  يهـا  نترنت که در آن گـروه یاستفاده از امکانات ا ين الزم براین قوانیتدو -
  .افراد مشخص باشد یف شده باشند و سطح دسترسیتعر

در  یحـروف و عالئـم فارسـ    يستم کدگـذار یس یاستاندارد مل ین و معرفیتدو -
 .دیجد يها رسانه

 يهـا 1قلم يساز استانداردراه  د ازیجد يها در رسانه یفارس زبانشتر به یتوجه ب -
 .و تلفن همراه رایانه گوناگون يها2ستم عاملیدر س یپ فارسیتا

افـراد و   ظر میانن تبادل يدر کشور برا یمل یاعشبکه اجتم يها تیسا يانداز راه -
  .ار کم باشدیت بسیکه در آن امکان جعل هو گوناگون يها گروه
ـ جد یل ارتبـاط یح از وسـا یصح ةاستفاد برايان ین و مربیآموزش والد - ر یـ د نظی

                                                
1. Font 
2. perating System 
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 .نترنت و تلفن همراهیا

از آن در جامعـه در کنـار    ةج استفادیو ترو 1یخانوادگ نظارت يافزارها ه نرمیته -
بر یسـا  يکودکان و نوجوانان در فضا يها تیشتر بر فعالیرت بنظا ين برایآموزش والد

 ).کنند ینترنت فراهم میا يرا برا ینگ خانگیلتریافزارها امکان ف ن نرمیا(

  
  يريگ جهيو نت يبند جمع

 ینترنـت در فرهنـگ عمـوم   یا د مانندیجد يها رسانه تأثیربر  2از سه منظرن مقاله یا
  :د داردیکأت

  یمدر فرهنـگ عمـو   یراتیی، باعث تغیاجتماع يرفتارهادر  تأثیرنترنت ضمن یا .1
  .دارد یتنگاتنگ ۀشمندان رابطیمدنظر اند یجامعه اطالعات يریگ ده است و با شکلش

گـو، پسـت   و گفـت  يهـا  ر اتـاق یـ نظ گونـاگونی در سـطوح   ینترنتـ یارتباطات ا .2
 ینترنتیا ةربه نام محاو از آن شود که یها انجام م ، وبالگیاجتماع يها ک، شبکهیالکترون

 .شود یاد می

مثبـت و   تـأثیر هـا   ر رسانهیسا که برمطرح شود  ییمجزا ۀتواند رسان ینترنت میا .3
 .داشته است یفراوان یمنف

ف یـ توانسـته ط  ،با وجـود نوظهـور بـودن    کهاست  يدیجد یارتباط ةدینترنت پدیا
قـات و  یآن، تحق یاثر احتمـال  یبررس يلذا الزم است برا .را به خود جلب کند یعیوس

قـات  یه بـر تحق یـ دوار بـود کـه بـدون تک   یتوان ام یانجام شود و نم يادیز يها پژوهش
ق و بـا  یـ تـوان دق  ینمـ . افـت یج کامل و مطلوب دسـت  یع به نتایدر سطح وس یشیمایپ

 یا منفیمحاوره را مثبت  زبانبر  مثالًگوناگون  يها نهیرا در زم ين فناوریا تأثیرنان یاطم
و راه  کند يات را واکاوتأثیرن یاز ا یتا بخش کرده است یحاضر سع ۀمقال. کرد یابیارز

                                                
1. parental Control Software  

، )1373(، ملـوین دفلـور  )1380(ن جان تامپسـون ثیرات، توجه کنید به آثار نویسندگان و اندیشمندانی همچوأدر باب این ت. 1
  ).1383(، و کاظم معتمدنژاد )1384( حمید موالنا
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نترنت همچنـان  ید دارد که ایکأن نکته تینگارنده بر ا. قات آتی هموار سازدیتحق يرا برا
قوت  يمجاز ۀجامع يریگ شکل ۀیاست و به نظر یگذار در فرهنگ عمومتأثیر يا رسانه
بـه مـرور خـود را بـه      يمجاز يو فضا یاطالعات ۀقواعد حاکم بر جامع. ده استیبخش

در سطح اجتماع و روابـط   يات موردتأثیرده و کروارد  یواقع يو فضا یفرهنگ عموم
 يها لفهؤاز م یکی زبانکه  کردان یتوان ب یبه شکل خالصه م. خواهد داشت يان فردیم
نترنـت و  یا. اسـت  ین ابـزار ارتبـاط  یتر جوامع و مهم یفرهنگ عموم یدر معرف يدیکل

 زباناز  یدر واقع شکل که قواعد خاص است يک سریاز  يرویازمند پیاستفاده از آن ن
نترنـت و  یا زبـان  ،نیبنـابرا . ده اسـت کـر سور یها را م فرهنگ میانامکان تعامل  است و

  .گذاشته است تأثیر يفرد انیو تعامالت م یدر آن در فرهنگ عموم يفرهنگ جار
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