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ابتدا صفت تکنو  این یادداشت زاییده ی ترس است. ترس از هجوم اطالعات و از همین 

می توان  شد،  خواهد  داده  نسبت  نگارنده  به  خوانندگان  از  برخی  از طرف  که  را  فوبیا1 

انقالب صنعتی  ابتدای  با تکنولوژی های جدید شاید در  از مواجهه  پیش بینی کرد. هراس 

همراه  به  را  بافندگی  ماشین های  به  حمله  مانند  افراطی  واکنش های  توده ها  میان 

بوده  تعادل  برقراری  برای  راهکارهایی  تولد  و  تامل  عامل  متفکران،  میان  در  اما  داشت، 

دسرتسی  و  ارتباطات  گسرتش  مثبت  و  اساسی  تحوالت  انکار  دنبال  به  نوشته  این  است. 

آسان به اطالعات نیست، که قابل انکار هم نیست. هدف، طرح سوال و بیان دیدگاه های 

تامل  بر معامری است. رضورت  تاثیر آن  و  صاحب نظران درباره ی وضعیت جدید جهان 

ساختار  مهم،  و  جدید  ارتباطی  وسیله ی  یک  که  است  علت  این  به  جدید  وضعیت  در 

شکل  می سازد.  دگرگون  را  عمومی  افکار  و  اندیشه  و  تفکر  حوزه ی  و  انسان ها  روابط 

توصیف  و  تعریف  به  می کند،  تحمیل  هوش  و  عقل  کارگیری  به   در  را  خاصی  و  معین 

طلب  را  محتوا  و  مفهوم  از  ویژه ای  نوع  می پردازد،  خردمندی  و  هوشمندی  از  خاصی 

می کند و خالصه که اشکال جدیدی از حقیقت و شیوه ی اظهار حقایق را ارائه می دهد2.  

از آشکارترین تحوالت حوزه ی ارتباطات، گسرتش چاپ با اخرتاع ماشین چاپ در قرن 

پازدهم بود که فرهنگ شفاهی برش را طی چند ده سال به فرهنگی مکتوب تبدیل کرد و 

فرهنگ عامه که بر پایه ی مباحثه و شنیدن خطابه ها شکل گرفته بود را تغییر شکل داد. 

قرائت،  رقیبی افسارگسیخته برای آموزش و تعلیم به سبک قدیم از کار در آمده و این از 

برکت تکنیک اخرتاعی گوتنربگ بود3. انتشار اطالعات چنان ابعادی پیدا کرد که راهکارهایی 

مانند شامره گذاری، فهرست بندی، پیدایش عالئم برای روشن کردن معانی و ایجاد ارتباط 

میان جمالت، تیرت گذاری و پاراگراف بندی و فصل بندی مطالب، به عنوان کوششی برای مهار 

و کنرتل اطالعات ابداع شد. به هر حال تا آن زمان کتاب بهرتین ظرف برای گردآوری و انبوه 

کردن و رده بندی و تحلیل و بررسی سیستامتیک اطالعات و اندیشه بود. نوشنت و خواندن 

قضاوت  و  رای  نیز شکل گیری  و  آن  محتوای  پیرامون  بحث  و  بررسی  دارد؛  زمان  به  نیاز 

درباره ی محتوا و شکل و ساختار ارائه ی آنها، نیاز به زمان دارد. کتاب،  تالشی است برای 

استمرار بخشیدن به تفکر و کوششی است برای رشکت در آن مناظرات و گفتگوهای بزرگی 

که نویسندگان و مولفان و مصنفان گذشته با آیندگان خود ترتیب داده اند.4 

تحول بعدی چاپ روزنامه ها و انتشار اخبار به سبکی جدید بود تا جاییکه در قرن نوزدهم 

و اوج گسرتدگی روزنامه ها متفکرانی-به ویژه در اروپا-رشوع به نقد این گسرتش بی حساب 

کردند. گوستاو فلوبر5 رمان نویس شهیر فرانسوی باور داشت که روزنامه ها در حال انتشار 

نوع جدیدی از حامقت در هر گوشه و کنار فرانسه اند. حامقتی که به مراتب از بی اطالعی ای 
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که پیش از روزنامه وجود داشت بدتر است. چرا که به اعتقاد او ناآگاهی، انگیزه ی کسب 

فعاالنه ی دانش است اما آنچه روزنامه ها می کنند عبارت است از پرکردن منفعالنه ی جای 

خالی دانش. از نگاه فلوبر تاثیر مطبوعات به حدی مسموم بود که تنها آدم های کامال بی سواد 

و تحصیل نکرده از شانس تفکر صحیح برخوردار بودند: چوپانان از سه چهارم طبقه ی متوسط 

روزنامه ها خوانده اند  در  آنچه  گرفتار جنون  را  این ها خودشان  باشعورترند چون  فرانسه 

نکرده و مثل فرفره به باد آنچه این یا آن روزنامه گفته منی چرخند.6 نقد فلوبر بر این نکته 

استوار بود که منی توان تفکر را به شانه ی دیگری انداخت و به سادگی از حاصل آن بهره برد.

بیشرتی،  با رسعت  تلگراف جهشی دیگر کرد و  با ظهور  اخبار  روزنامه نگاری و نرش 

صدای منتقدان آن تحول شنیده شد. هرنی دیوید تورو7 نوشت: »با شتاب و عجله ی زیاد 

رسگرم کابل کشی رسارس اقیانوس آتالنتیک هستیم تا دنیای قدیم و دنیای جدید چند هفته 

آمریکا جاری  این طریق در گوش سنگین  از  اولین خربی که  اما  نزدیک تر شوند؛  به هم 

می شود احتامال چنین مفادی را خواهد داشت: شاهزاده آدل هاید سیاه رسفه گرفته است.« 

کامال  می شود  مخابره  وسیله  این  با  آنچه  و  مبادالت  این  که  بود  کرده  درک  تورو خوب 

متفاوت است با آنچه که یک انسان متعلق به فرهنگ کتابت با آن خو گرفته است.8 در 

واقع رسالت تلگراف جا به جایی اطالعات بود و نه تجزیه و تحلیل آن و این تضاد ریشه ای با 

فرهنگ کتابت داشت. رشد تلگراف ماهیت خرب را نیز دچار تحول کرد و تا جایی پیش رفت 

که تنها مقدار اطالعات، رسعت، مسافت و عجیب بودن آن،  معیار ارزش گذاری خرب شد و 

دیگر فایده ی یک گزارش خربی اهمیت چندانی نداشت. 

رشد وسایل ارتباط جمعی تحولی دیگر را با ساخت رادیو و گسرتش ایستگاه های آن 

رشد  مانند  بزرگ  تحوالتی  که  است  روشن  ناگفته  کرد.  تجربه  تلویزیون،  ظهور  سپس  و 

صنعت چاپ، انتشار روزنامه ها و همه گیر شدن تلگراف جنبه های مثبتی در آگاهی بخشی 

برهه ای  اول،  فرانسه و جنگ جهانی  انقالب  بین  به جوامع داشته است. فاصله ی زمانی 

است که به لحاظ کیفیت دگرگونی ها، ادبیات را از جزیره ی روشنفکران به افکار و اندیشه ی 

عمومی منتقل کرد.9 در پی آن، مسائل مهم دیگری از جمله آزادی اندیشه های سیاسی و 

مذهبی، از طریق وسایل ارتباط جمعی به میان توده ها راه یافت. اندیشه و رفتار برش در 

پی انقالب عظیمی که در ذات وسایل جمعی صورت گرفت، تغییر کرد و در پی آن اَشکال 

تازه ی ساختارهای اجتامعی را به وجود آورد. اما نگرانی از آسیب های جدی این تحول بر 

ساختارهای ارتباطی، همواره وجود داشته است.

تحول دیگری که انقالب اطالعات را پیش برد اخرتاع ]دوربین[ عکاسی بود که دانیل 

بورستی10 آن را انقالب گرافیک نامید. اشکال مختلف عکس و تصویر، رشوع به رقابت با 

زبان برای انتقال مفاهیم کردند. 

کاری که زبان و نوشتار تا آن زمان انجام می داد، عرضه ی جهان به صورت ایده و اندیشه بود 

و گسرتش تصویر باعث شد جهان به صورت شی ارائه شود. علیرغم همدستی کالم و تصویر، 

کشمکش میان این دو ادامه یافت و در بسیاری از موارد به ویژه در انتشار گزارش های 

خربی، تصویر بر کالم و معنا چیره شد. تا جاییکه در پایان قرن نوزدهم در اذهان توده های 

اعتقاد قرار گرفت.11  پایه ی  اعتامد و  از آمریکا، دیدن به جای خواندن، مبنای  بی شامری 

ارتباط منطقی میان حوادث را که در دنیای تلگراف باقی مانده  دنیای فوتوگرافی اندک 

بود از میان برد و جهانی از مفاهیم تکه تکه بر جای گذاشت. اما اثربخشی تصویر هم به 

رسعت تحت تاثیر فراوانی آن قرار گرفت و رفته رفته اعتبار و اهمیت اولیه ی آن متزلزل 

شد. در آغاز قرن بیستم میزان اطالعات و اخبار آمیخته با کالم و تصویر، رشدی تصاعدی و 

شتابی فزاینده یافت. اطالعات-در مفهوم جدید-علیه تداوم تاریخی و توالی حوادث وارد 

نزاع شد و افسون گری و شگفت آفرینی را به جای جامعیت و هامهنگی و سنخیت نشاند.12 

به بحث جهان تصویر زده باز خواهیم گشت، اما نباید فراموش کرد که ساختار فرهنگی که 

کتاب ساخته بود به یکباره با ظهور فوتوگرافی و تلگراف از میان نرفت و از درون رشوع به 

تحول و نابودی کرد. 

با فرا رسیدن چهارمین مرحله از انقالب اطالعات یعنی عرص فرستنده ها، جهان دچار 

دگرگونی دیگری شد. با این تفاوت که شتاب تغییر از دفعات پیش بسیار بیشرت و عمق 

و گسرته ی تحول چندین برابر بود. گسرتش رادیو، روند خربرسانِی آغاز شده با تلگراف را 

ادامه داد و جهان را غرق در اصوات کرد. صداهایی که پیش از این در میان عموم گسرتش 

منی یافتند مگر با سنجیدگی و عمدتا در قالب های شناخته شده ی موسیقی. آرنولد شونربگ13  

آهنگساز و نظریه پرداز آملانی در 1930 نوشت: »رادیو دشمن است، دشمنی بی رحم که 

به طرزی غیرقابل کنرتل پیرشوی می کند، و هرگونه مقاومتی مایوس کننده است؛ ]رادیو[ 

موسیقی را به زور به خوردمان می دهد. بدون توجه به اینکه دملان می خواهد بشنویم، 

می توانیم درکش کنیم یا نه.14« 

همین عدم اختیار در شنیدن خرب نیز وجود داشت و در اطالعاتی که اینک به جز به 

شکل مکتوب و تصویر، به شکل صوت نیز به توده های مردم هجوم می آورد. گویا بازی 

انسان به دنبال اطالعاتی باشد  به شکل عجیبی در حال وارونه شدن بود. به جای آنکه 

که مسیر زندگی اش را روشن کند و به او آگاهی بخشد باید به دنبال روشی برای تحلیل و 

قالب بندی اطالعاتی که ناخواسته به سمت وی رسازیر می شد می گشت و حتی به دنبال 

معنایی برای آن .

در پی رادیو، تلویزیون تلفیقی از اطالعات صوتی و تصویری را با بهره گیری از منت 

و گرافیک ارائه داد و نیمه ی دوم قرن بیستم را فتح کرد. نیل پستمن از مهم ترین ناقدان 

تلویزیون معتقد است تلویزیون معنا و مفهوم مطلع بودن را دگرگون ساخته است؛ آن هم 
بدین گونه که نوعی بازی با اطالعات را ابداع کرد؛ که بهرت است آن را ضد اطالعات بنامیم.15 

هیچ رسانه و ابزار ارتباطی به اندازه ی تلویزیون اخبار، اطالعات و آگاهی را به رسگرمی 

رصف تبدیل نکرده بود. دهه ها و تا همین امروز تلویزیون به عنوان یک رسانه ی فراگیر 

و تاثیرگذار هرگونه اطالعاتی را به شیوه های مختلف از جمله اخبار، آگهی، خطابه، رسیال 

و... به خانه های توده ها رسازیر می کند و بی آنکه به عنوان ابزار اطالع رسانی و یا رسگرمی 

خود را معرفی کند، در لوای یک رسانه با رسالت های فرهنگی تالش می کند جایگاه ویژه و 

پایداری برای خود ایجاد کند.

از اساس آن را فاقد ظرفیت های فرهنگی می دانند.  این رسانه  گرچه منتقدان جدی 

پیربوردیو16 اعتقاد داشت تلویزیون خطر بسیار بزرگی برای سپهرهای تولید فرهنگی ]یعنی[ 

هرن، ادبیات، علم، فلسفه و حقوق به حساب می آید. او علت اصلی این خطر را تالش ذاتی 

واحد  به  بدل  تلویزیون  است  معتقد  و  برای جذب حداکرثی مخاطب می داند  تلویزیون 
دسرتسی به هستی اجتامعی و سیاسی شده است.17

با ورود به دوران کامپیوتر و شکل گیری و گسرتش شبکه ی جهانی اینرتنت، تحول دیگری 

در عرصه ی اطالعات، ارتباطات و رسانه ها رخ داد و به تبع آن فرهنگ نیز دچار تغییرات 

با تغییرات  اکنون در آن به رس می بریم  انقالب اطالعات که  اساسی شد. مرحله ی پنجم 

بنیادین مفهوم حقیقت، مجاز، رسعت و... همراه بوده است. کامپیوتر یک بار دیگر مفهوم 

ذهنی ما را از حقیقت و قانون دگرگون ساخته است؛ این دگرگونی ها بسیار رسیع و به آسانی 

و عمیق صورت می پذیرد.18 جهانی که در آن به رس می بریم دیگر نه تنها تکه تکه و درهم 

ریخته شده، نه تنها رسعت در آن جریان زندگی برش را تغییر داده، نه تنها مفهوم زمان را 

دچار ابهام کرده، بلکه دیگر حقیقی یا مجازی بودن آن هم به راحتی قابل تشخیص نیست. 

جهانی که در آن اطالعات از هرسو، با هر کیفیتی، به هر وسیله ای و عمدتا بی هیچ هدفی 

ما را در خود غرق می کند. شاید ظهور تلگراف اولین گام در جهت مواجه کردن برش با 

اطالعاتی بود که درخواستی برای به دست آوردن آن نداشت. اما آنچه برش امروز با رشد 

شتابان تکنولوژی با آن مواجه است، انباشت بی حد اطالعات و ناتوانی روزافزون او در برابر 

این انبوه مرتاکم است. ما دیگر منی دانیم اطالعات دریافتی مان را کجا و چگونه طبقه بندی 

و تحلیل کنیم. شاید برای انتقال این تکه های بی رس و ته اطالعات به طبقه ای که به روشنی 

منطقشان را توجیه می کند نیاز به کمک داشته باشیم.19 

انفجار اطالعات

در اوایل دهه ی 60 میالدی اصطالح انفجار اطالعات20 برای نشان دادن رشد رسیع اطالعات 

و داده ها و ناتوانی در مدیریت اطالعات به کار رفت. البته که امروزه با تحوالت اساسی 

در تولید و انتقال اطالعات، این انفجار ابعادی بسیار وسیع تر به خود گرفته است. در سال 

اینتل22 اعالم کرد حجم اطالعاتی که در دو سال  برایان کرانیچ21 مدیر عامل وقت   2016

گذشته در جهان تولید شده است با حجم اطالعات تولید شده در طول تاریخ برش برابری 

می کند. در سال 1992 میالدی روزانه 100 گیگابایت داده در جهان تولید می شد که در سال 

2018 به 28875 گیگابایت در هر ثانیه رسیده است. آماری رسسام آور که منونه های مشابه 

بسیاری دارد و نشان دهنده ی بخشی از اقیانوس داده ای است که جهان ما را احاطه کرده 

است. در این وضعیت به خود می بالیم که اخرتاع  های تکنولوژی باعث شده اند میلیون ها 

کتاب، فیلم و عکس در لحظه و اغلب به قیمت پایین در اختیار ما باشد. اما دسرتسی به 

طیف رسگیجه آوری از آثار با علم به اینکه کدام اثر مناسب حال ماست، تفاوت دارد. تاکنون 

هم کاری کرده ایم که آثار فرهنگی و هرنی در دسرتس باشد؛ اما اکنون در آستانه ی درک این 

هستیم که چگونه آدم ها را به آثاری برسانیم که به دردشان می خورد.23 دقت در محتوای 

اخباری که هر لحظه به دستامن می رسد نشان می دهد که با وجود آنکه خرب در اختیار 

انگار چرخ کنجکاوی ما در خطر تاب خوردن در گِل سطحی اطالعات  اما  همگان است 

است.24 با از دست رفنت مترکز انسان در مواجهه با اخبار و اطالعات و کاهش قدرت تحلیل 

و تصمیم گیری و انتخاب-که از واکنش های طبیعی ذهن انسان و موقعیت هایی با داده های 

زیاد است-این رسدرگمی به حوزه های مختلف فرهنگ و دانش گسرتش یافته است.

فرهنگ و هجوم اطالعات

وسایل ارتباط جمعی و اطالعات حاصل از آنها در محدوده ی فعالیت اولیه باقی منی مانند و 

با ایجاد تحول در نگرش انسان به جهان و باور او به حقیقت راه خود را به حوزه ی فرهنگ 

باز می کنند. امربتو اکو25 کار فرهنگ را گزینش اطالعات می داند و می پرسد: »در وضعیتی 

که فرهنگ امروز هر اطالعاتی را-درست یا غلط-به سوی ما رسازیر می کند، چگونه باید 

دست به انتخاب بزنیم؟«26 

گاهی هم متفکران خوشبینانه به استقبال این تغییر و تحوالت رفته اند. بارگاس یوسا27 

لیپوسکی29  ژیل  مطالعه ی  از  ندارد«28،  با رسگرمی  فرقی  دیگر  »فرهنگ  مهِم  مقاله ی  در 

و جین رسوی30 با عنوان مطالعه ی جهان فرهنگ؛ پاسخ به جامعه ای رسدرگم31 به عنوان 

می کند.  یاد  فرهنگی  ارزش های  بر  تکنولوژی  انقالب های  تاثیر  به  خوش بینانه  نگاهی 

لیپوسکی و رسوی این ایده را مطرح می کنند که اکنون فرهنگی جهانی و تثبیت شده وجود 

بازار-و  نیروهای  تدریجی مرزها-به خاطر  فرسایش  نتیجه ی  در  که  دارد )جهان فرهنگ( 

انقالب های فنی-به ویژه در حوزه ی ارتباطات-برای اولین بار در تاریخ برش در حال خلق 

قاره مشرتک اند:  پنج  افراد  و  میان همه ی جوامع  در  که  است  فرهنگی خاص  ارزش های 

ارزش هایی که فارغ از تفاوت سنت ها، باورها و زبان ها، می توانند یکسان میان همه مشرتک 

باشند. این فرهنگ برخالف آنچه پیش تر فرهنگ نامیده می شد، دیگر نخبه گرا، فرهیخته و 

انحصارطلب نیست، بلکه نوعی فرهنِگ توده ی اصیل است که پایه و اساس آن نیز تصویر 

و صوت است. اما یوسا-که شاید بتوان او را در دسته ی بدبینان به وضعیت امروزی فرهنگ 

قرار داد-معتقد است نه تنها اطالعات همه ی موانع را در نوردیده و در دسرتس همگان قرار 

گرفته است، دنیای منایشگرهای کوچک،  مکان-زمان فرهنگ را جابجا،  ناهامهنگ و بی قاعده 

کرده است. او معتقد است در فرهنگ جدید فردگرایی گسرتش یافته، به عکس شیوه های 

تولید و ترویج محصوالت فرهنگی توسط تبلیغات و مد، شکل گیری افراد مستقلی که شخصا 

قادر به قضاوت باشند را دچار مشکل کرده است. یوسا می گوید جهان-فرهنگ به جای 

بسط افراد، آن ها را خفه کرده و وادارشان می کند با ذهنیتی رشطی شده و گله وار به فرهنگ 

غالب واکنش نشان دهند. اساس بحث یوسا هم بر ناتوانی در قضاوت در عرصه ی بی شکل و 

ناهامهنگ جهان امروز است. واقعیتی که هر روز با هجوم اطالعات جدید عمیق تر می شود 

و این هراس آور است. 

ایوان کلیام32 پا را فراتر گذاشته، مشکل را نه ناتوانی در قضاوت که از کار افتادن حواس 

و ادراک می داند و تولید انبوه آثار هرنی و فرهنگی را نوعی هجوم اطالعات می داند و این 

احتامل را می دهد که کامپیوترها-به کمک هوش مصنوعی- بتوانند به این تولید انبوه و 

ارائه ی لجام گسیخته ی آن بیافزایند.

بخش نقد دوساالنه

رتبه ی نخست
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تصویر  زبان  از  آگهی  تابلو های  که  است  زمانه ای  و  دوره 

سو  ء  استفاده می کنند و دنیا را بهم می ریزند؛ مردم هر روز 

با سیل واژگان رسانه های همگانی روبه رو هستند؛ موسیقی 

که زمانی فقط مالزم مراسم، عیدها یا جشن ها بود، حاال 

به پس زمینه ی رس و صدایی تبدیل شده که هیچگاه، حتی 

وقتی برای خرید از خانه بیرون می رویم یا از تلفن استفاده 

می کنیم، از آن خالصی منی یابیم. در چنین دنیایی درک کردن 

به درک  دنیای آدم های دیگر کار آسانی نیست، چه رسد 

احساسات شان. به دشواری می توان راهی برای حرف زدن با 

آنها پیدا کرد،  به طوریکه واقعا دریابند که روی سخن ما با 

آنهاست.33 کلیام رسخوردگی هرنمند و نویسنده از برخورد با 

ایده های خود-که امید داشته منحرص به فرد باشد-در سوی 

دیگری از جهان را محصول افزایش تولید آثار و منایش آنها 

می داند و نتیجه می گیرد که دوران ما در کل منایانگر گذرا 

بودن اثر ایجاد شده است.34 آنچه یوسا به شکل افراطی تری 

به آن اشاره می کند و اساسا رسالت فرهنگ امروزی که او 

معرفی  لحظه  در  را،  مرصف شدن  را رسگرمی می داند  آن 

می کند و آن را مثل کیک و ذرت بو داده می داند.

معامری در وضعیت جدید ارتباطات

آثار  از  مخاطب  تلقی  بر  اطالعات  انفجار  که  تکانه هایی 

روند  در  که  اساسی  تغییر  و  کرده  وارد  و هرنی  فرهنگی 

خلق و ارائه و به اشرتاک گذاری آثار به وجود آمده و از همه 

مهم تر تغییر در تعاریف بنیادین آنچه هرن و فرهنگ نامیده 

تاثیرات  قطعا  نه(  یا  بپذیریم  ما  آنکه  از  )فارغ  می شود 

اساسی بر معامری چه به عنوان یک اثر ساخته شده و چه 

به عنوان دیسپلینی دارای تاریخ و تئوری گذارده است. این 

تغییرات که گاه به عنوان نیرویی بیرونی تصور گردیده اند، 

در واقع پایه های اصلی معامری را متاثر کرده اند. از فکر 

معامر، تا روند خلق اثر و شیوه ی زیست کاربر و فرآیند 

برابر  در  اساسی  پرسشی  مانند  را  اینها  همه ی  و  ساخت 

آموزش معامری قرار داده است. دیسیپلین معامری اگر قرار 

است به زیست خود ادامه دهد )اگر چه برخی از معامران 

تالش دارند بشارت دهنده ی پایان آن باشند!( باید به این 

پرسش های اساسی پاسخ دهد و به جای برخورد منفعالنه 

در برابر تحوالت، کنش مند و فعال، رشایط جدید را تحلیل 

کرده و با آن هامهنگ شود. 

هامنند آنچه پیش از این در باب فرهنگ و هرن مطرح 

شد،  انفجار اطالعات و رشایط جدید رسانه ای و ارتباطات 

در جهان بر جنبه های منطقی تاثیر گذارده است. رسانه ها 

مخاطب را از سویی و خالق آثار فرهنگی را از سویی دیگر 

برای  کشانده اند.  انفعال  به  عمدتا  و  گرفته اند  احاطه  در 

معامری یکی از بنیادی ترین چالش ها، تغییر سبک زندگی 

مخاطب است. معامر متفکری مانند رم کولهاس35 در سال 

1991 هشدار داد که متام هسته ی اصلی این حرفه، آموزش 

آن، و ویژگی هایش هنوز به طور جدی ریشه در برداشتی 

کهنه دارد. 

حرفه ای که فقط در ذاتش هیاهو داشته باشد، هرگز 

بر  تاثیر رسانه ها  او  توانست کمکی سازنده کند.  نخواهد 

سبک زندگی مردم را درک کرده بود و تغییر معامری در پی 

تغییر جهان را تنها راه تاثیر گذاری معامری می دانست. او 

می گوید معامرها منی توانند جهش هایی را که صورت می گیرد 

تشخیص دهند و رویدادهای عینی را مثل فرم های جدید، 
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چارچوب  در  که  قبلی ای  رویدادهای  منودهای  یا  جلوه ها 

معامری می شناختند، بازتعریف کنند. او عرصه های عمومی 

را به عنوان مثالی از پدیده ی در حال تغییر مطرح می کند؛ 

فکر می کنم ما هنوز درگیر این تصور هستیم که خیابان و 

مرکز خرید حوزه ی عمومی اند، در حالیکه حوزه ی عمومی 

اساسا در حال تغییر است. اما با وجود تلویزیون و رسانه 

از اخرتاعات دیگر، می شود گفت  و مجموعه ی بی شامری 

حوزه ی عمومی نابود شده است.36 

از  که  علمی  جدید  پدیده های  با  معامران  مواجهه ی 

اساس جهان را متاثر می کنند گاهی مشتاقانه بوده است. 

چارلز جنکز با این استدالل که معامری از مرص باستان تا 

دوران مدرن همواره منایشگر نگاه رایج زمانه ی خود بوده 

است، استفاده از پیرشفت های علمی را تنها راه قابل قبول 

تا جایی پیش می رود که  واقع شدن معامری می داند38 و 

کارپو39  ماریو  اما  است.  دیدگاه جهانی  تابع  فرم  می گوید 

معامران  می نویسد  کتاب اش40  تازه ترین  مقدمه ی  در 

بپذیرند.  دیر  بسیار  را  فناوری  تغییرات  که  دارند  متایل 

معامری  سنت  ابتدای  هامن  از  مزمن  عقب ماندگی  این 

غربی آغاز شد: ویرتوویوس در ده کتاب معامری، یکی از 

تاثیرگذارترین کتاب های همه ی دوران ها، که در سال های 

را  فناوری سازه ای  تالیف شد، یک  روم  امپراتوری  ابتدایی 

توصیف می کند که زمانی که ویرتوویوس آن را به نگارش 

درآورد، چند قرن از ابداع آن گذشته بود. کارپو این گریز از 

تکنولوژی روز را در طول تاریخ پی می گیرد اما معتقد است 

با انقالب اول دیجیتال و پرورش نسلی از معامران در برخی 

از مدارس پیرشوی معامری، بسرتی آماده شده که در انقالب 

به رس می بریم-دیسیپلین  آن  در  امروزه  دیجیتال-که  دوم 

معامری بیشرت از هر دیسیپلین دیگری آمادگی بهره برداری 

و هامهنگی با تکنولوژی روز را پیدا کند. اما او هم معرتف 

است که بسیاری از پیش بینی ها در زمینه ی کاربرد تکنولوژی 

دیجیتال در طراحی، با به وجود آمدن شبکه های اجتامعی 

به  هم ریخته است. او معتقد است فن آوری های دیجیتال، 

فرهنگ جدید و اقتصاد جدیدی از داده ها را ارائه داده اند 

اکنون  و  است  داده  تغییر  را  ساخت  روش های  بیشرت  که 

آماده شده اند تا بیشرت روش های تفکر ما را هم تغییر دهند 

و حتی تصور ما از پرسپکتیو با منسوخ شدن تکنولوژهای 

پیشین و گسرتش تکنولوژی های جدید در حال تغییر است. 

تغییری که در اوایل قرن بیستم یک بار تجربه شده بود. 

از جنبه ای دیگر کارپو با تاکید بر ِمه داده ها41، آن را عامل 

تغییر در علم مدرن می داند. ِمه داده ها در حوزه ی معامری 

تدریجی  تبدیل  و  طراحی  روند  اطالعات  جمع آوری  برای 

آن به هوش مصنوعی کاربردهایی عملی خواهند داشت و 

آنچه در این زمینه در حال اتفاق افتادن است باعث خواهد 

و  کند  تغییر  عمیقا  معامری،  به  ما  فکرکردن  شیوه ی  شد 

منجر به تولد یک زیبایی شناسی جدید می شود.42 

برخی دیگر از معامران نگران نگاه سفارش دهنده ها در 

وضعیت جدید هستند. پیرت آیزمنن43 معتقد است تا دهه ی 

تصمیم گیری ها،  در  رسمایه  تاثیر  وجود  با  میالدی  پنجاه 

سفارش دهنده ها هنوز حارض به ریسک کردن بودند. آنها 

رسانه ها،  تاثیر  تحت  که  بودند  کارهایی  انجام  به  حارض 

برندینگ و... نبود. امروز رسانه ها آنقدر فراگیر شده اند که 

اولین چیزی که کارفرماها می پرسند این است: آیا این پروژه 

در نیویورک تایمز منترش می شود؟ با نگاه به تاریخ گفته های 

آیزمنن متوجه می شویم که رشایط کنونی از این لحاظ بسیار 

بدتر هم شده است، دورانی که وبسایت های آرک دیلی45، 

دیزین46، آرکی تایزر47 و شبکه ی اجتامعی پینرتست48 تبدیل 

به  اشتیاق  شده اند.  معامری  هدایت کننده ی  غول های  به 

خودمنایی و برندینگ در سفارش دهنده ها و رسمایه گذاران 

به توهم توانایی در طراحی نیز تبدیل شده است. این هامن 

نیز  دیگر هرنها  به  این  از  پیش  که رسانه ها  است  آسیبی 

وارد کرده بودند. یعنی گسرتده کردن عرصه ی ظهور و ارائه 

و  زودگذر  مدهای  به  آن  تبدیل  و  کاهش عمق  از طریق 

رسگرم کننده. البته رسانه را اگر مانند تابعی در نظر بگیریم، 

نباید بعد از واردکردن هر پدیده ای در آن، انتظار پاسخی 

تابعی که در ذات آن یک قانون کلی  این داشت.  از  غیر 

کردن  خنثی  طریق  از  بیشرت،   مخاطب  دارد؛ جذب  وجود 

خود و حذف هر چیز گزنده و تالش برای خوشامد همگان. 

البته هستند کسانی که باور دارند این گسرتدگی مواجهه ی 

عمومی  سلیقه ی  معامری،  می تواند  تصاویر  با  مردم 

که  می شود  مطرح  سوال  این  به رسعت  اما  دهد  ارتقا  را 

تنها  آیا  عمقی؟  و  الیه  چه  در  و  چگونه؟  مواجهه؟  کدام 

ساختامن ها،  تصاویر  سیل  برابر  در  مخاطبان  قراردادن  با 

می تواند  که  تصویری  کرد؟  معرفی  را  معامری  می توان 

زیرکانه تر از گفتار یا نوشتار دروغ بگوید. 

تولد  و  معامری  به  اندیشیدن  شیوه ی  تغییر 

سنتی  آموزش  سیستم های  در  قطعا  جدید  زیبایی شناسی 

معامری امکان پذیر نیست و به همین علت شاید مهم ترین 

دغدغه ی متفکران معامری تغییر در نظام آموزش معامری 

آموزش،   روش های  به  توجه  با  می گوید  آیزمنن  پیرت  باشد. 

چیز  همه  باشند.49  جهانی  شهروندان  منی توانند  معامران 

در معامری تغییر کرده و بدون تردید چیزی که بیشرت از 

همه روی مدل آموزش تاثیر گذاشته رسانه است. رسانه ها 

اطالعات را به شکل گسرتده برای مرصف دانشجوها فراهم 

می کنند و آنها بدون رصف زمان الزم برای درک و تحلیل آن 

تنها مرصف کننده اند. دانشجویان امروز تاریخ را منی شناسند،  

چون اطالعات شان را تنها از رسانه ها می گیرند. اگر در این 

میان نام یک معامر در رسانه مطرح نشده باشد، آن معامر 

برایشان اهمیتی ندارد.50 هامنطور که دلیل وجودی مدارس 

جدید در قرن هفدهم،  ایجاد فیلرتی برای پاالیش اطالعاتی 

بود که با گسرتش صنعت چاپ، برش را رسدرگم کرده بود، 

شکل  به  معامری  مدارس  و  عام  معنای  در  مدارس  امروز 

خاص در برابر انفجار اطالعات در انقالب دوم دیجیتال تاب 

مقاومت ندارند و به قول برت استیل51 مدارس معامری به 

شکلی که امروز وجود دارند، از نظر زمانی مناسب نیستند؛ 

اگر این مدارس شیوه های کامال جدید برای کارکردن، فکر 

کردن و برقراری ارتباط ابداع نکنند، امکان آن وجود دارد 

که مقهور شکل های دیگر ارتباطات شوند.52 

این اعالم خطر نه تنها مدارس معامری که کل معامران 

در رشایط  که  می شود  متذکر  و  می دهد  قرار  مخاطب  را 

امروز جهان-که این یادداشت در پی طرح کلیتی از آن بود-

معامری نیازمند کنشگری و اندیشه در الیه هایی عمیق تر از 

غبار و حبابی است که رسانه و هجوم اطالعات به وجود 

باد رسسام آور  در  فرفره  مثل  ما همچنان  وگر نه  آورده اند. 

اطالعات خواهیم چرخید.


