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  :»سروش دباغ«بوك در چت فیس بوکی با  بررسی پیامدهاي مثبت و منفی فیس
  !گیرم تهدیدهاي فیس بوکی را نادیده می

  
  1/11/92 :خروم ،هبنش هس زور ،نوناق همانزور :عبنم

  
براي  90از شهریور وي . هاي ادبیات، دین و فلسفه است سروش دباغ؛ پژوهشگر ایرانی در حوزه: احسان نادرپور

و به  باشد نیم است که عضو فیس بوك می سال و2به نزدیک . تدریس و تحقیقات علمی به تورنتو مهاجرت کرد
ي  ي شخصی و یک صفحه او داراي یک صفحه. زند ي اجتماعی سر می ي خودش روزي دوبار به این شبکه گفته

گذارم؛ با کمی  راس یک ساعت مشخص با سروش دباغ براي چت قرار می .هزار عضو است 4هواداران با بیش از 
ها و  در مورد فرصت ويبا  . گذارد از سه برابر آنچه مقرر شده بود براي این چت وقت میتاخیر می آید اما بیشتر 

 آن را بوکی یا همان چت پرداختیم که در ادامه فیسي اجتماعی به گفتگوي  بوك در این شبکه تهدیدهاي فیس
  :میخوانید

  
  کنید؟ می بوك فیس صرف زمان چقدر معموال دباغ آقاي
 پاسخ شخصی هاي پیام به هم گذارم، می را خود هاي پست هم بار، دو این در. شب و صبح کنم؛ می مراجه بوك فیس به بار دو روزي

.  گیرد می من از را وقت بیشترین میان این در آنها به دادن پاسخ و شخصی هاي پیام خواندن. خوانم می را دیگران مطالب هم و دهم می
  . دهم پاسخ آنها به رسم می که جایی تا کوشم می حال عین در کند، می غافلگیرم ها پیام این زیاد حجم مواقع از برخی
 حال عین در. گذارم می نیز صفحه آن روي را هایم پست دارم؛ "دباغ سروش" عنوان تحت پیچی بوك، فیس اصلی صفحه بر عالوه من

  .دهم می پاسخ و خوانم می دقت به نیز را صفحه آن هاي پیام
  

 هم منطقی غیر و منطقی بحث ؟ بوك فیس در تان ارتباطات و مکاتبات در دارند سهم چقدر مخالفان میان این در
  ؟ است چگونه افراد این با برخوردتان شود می مطرح طبیعتا

  .کنم می دریافت تاجیکستان و عراق و افغانستان از نیز زیادي هاي پرسش و ها پیام ایرانی، عزیز هموطنان بر عالوه
 براي منابعی اینکه از اعم دهم، می پاسخ معموال باشد، پرسشی متضمن و آمیز نباشد اهانت پیام اگر. نویسند می برایم زیاد هم مخالفان

 و گذارم می پاسخ بی البته ناسزاست، و اهانت متضمن که هم را هایی پیام. نویسم می پاسخ تفصیل یا و اختصار به یا و کنم می معرفی مطالعه
  .کنم نمی کاري برایشان دعا جز

 که تهدیدها و ناسزاها اندك حجم از ولی. کنم می عبور شان از و گیرم می نادیده نیز را آنها. هستند تهدید متضمن نیز ها پیام از برخی
 از ام، شده آشنا بوك فیس در سال 3 به قریب این در دارند، جدي وجودي و معرفتی هاي مسئله که زیادي افراد با خوشبختانه، بگذریم،

 را خود انتقادات و ها پرسش اند، کرده گوش و خوانده مرا صوتی هاي فایل و ها مصاحبه و مقاالت که کسانی از خیلی .خرسندم بابت این
  .ام کرده استفاده آنها از حقیقتا اند؛ گذاشته میان در من با



٢ 
 

  
 آن به ادامه در و ایم دیده تر وسیع حجم در ما که اتفاقی !فرستند می آمیز تهدید پیام برایتان بوك فیس در گفتید

  است؟ داشته هم بیرونی نمود تاکنون آیا میگیرد؟ صورت تان علیه معموال تهدیدهایی چه. کنیم می اشاره
هیچوقت  را آنها ....کنیم می چنان و چنین ببینیم، نزدیک از را شما روزي اگر که دست این از تهدیدهایی. نداشته بیرونی نمود نه،
 نثار که است ناسزاهایی آن، از بیش. کنم می دریافت را تهدیدها این کشور خارج یا و داخل از که نیست هم مشخص. ام نگرفته جدي
  !ام کرده عادت بدان و آشنایم قضیه این با سالهاست حقیقتا، ندارد عیبی آنهم.... کنند می پدرم خصوصا ام، خانواده و خودم

 سخنان این کنم می فکر مواقع از برخی و گذارد نمی اثر من روي هیچ دیگر مدتهاست خوشبختانه اما شدم؛ می ناراحت قدري اوایل
   .گذرم می آنها کنار از سبب همین به نشده، نوشته من به خطاب و دارد دیگري مخاطب
 هاي شخصیت به صریح اهانت متضمن مگر کنم؛ نمی حدف و دارم می نگه را شود می نوشته هایم پست زیر که هایی کامنت عموم
  !اصال ندارم مشکلی انتقادي هاي کامنت با. باشد حقوقی و حقیقی

  
 از حتی یا و مطلب انتشار براي بوك فیس از نویسنده یک اینکه از چندان برخی ادبیات ي حوزه در دباغ آقاي

 ادبیات منفی تاثیرگذاري خطر از هم بعضی. ندارند رضایت ببرد بهره گرفتن دست به قلم جاي به کردن تایپ
   چیست؟ باره این در شما نظر. گویند میسخن  فارسی زبان بر مجازي

 با را خود هاي ایده و ها دغدغه تا دهد می افراد به را امکانی بوك فیس نظرم به. ندارم قلم از استفاده جاي به کردن تایپ با مشکلی من
  .بینیم نمی هم را مجازي ادبیات در منفی تأثیرگذاري خطر. بگذارند میان در دیگران

 باز دیگر کارهاي انجام از را او و بکشانند خود دنبال به را فرد که است این دارند، مجازي هاي شبکه کال و بوك فیس که خطري
   دهند کاهش را فرهنگی جدي کارهاي دیگر و مطالعه میزان مثال .دارند
 این معرض در را خود و نکند ریزي برنامه شخص تماعی،اج هاي شبکه دیگر و بوك فیس از استفاده براي اگر. است جدي رخط این

 روز شبانه در را معینی و مشخص زمان باید نظرم به. داشت خواهد پی در را آثاري چنین البته دهد، قرار تماعیاج روابط و اطالعات سیل
  .بیشتر نه و داد اختصاص امور این به

 .کرد دقت بدان وقت اختصاص در و بود هوش به باید اما ؛دارد زیادي برکات و ثارآ حقیقتا تماعی،اج هاي شبکه دیگر مانند بوك فیس
 دیگري جدي و منظم مطالعه ماه طول در دیگران، هاي پست و بوکی فیس هاي خبر خواندن جز به واقعا که شناسم می را افراد از برخی
  .نیست درست اصال این نظرم به. بخوانند هنر یا و فلسفه یا و تاریخ یا و ادبیات در کتابی المثل فی رسند نمی و ندارند

   
 جهانی فدراسیون سایت اتفاق این براي و شد قرن بردار وزنه بهترین دریافت نامزد رضازاده حسین 83 سال

 تا شدند بسیج همگی ها رسانه دیگر و سیما و صدا فدراسیون، وقت مسئوالن. کرد برگزار نظرسنجی یک برداري وزنه
 مربوطه سایت به ایرانیان لشگرکشی اینکه تا. بکنند باره چند بصورت هم آن مجازي دادن راي به تشویق را مردم
 انتخاب از. بود شده نهادینه دیگر ها لشگرکشی این اما. شد نظرسنجی لغو و سایت شدن خارج دسترس از باعث

 هم اواخر این! فارس خلیج قضایاي و جئوگرافی نشنال وبسایت تا گرفته اسکار مراسم و جهان بازیکنان محبوبترین
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 مقابل طرف نوعی به هرکه و والیبال و فوتبال بازیکنان و فابیوس آقاي لندن، المپیک ناسا، بوك فیس صفحات
 فکر. نیست امان در ها فحاشی گاها و ها لشگرکشی این گزند از شود می مستقیم غیر و مستقیم صورت به ها ایرانی

  نیستیم؟ جهانی دهکده براي خوبی شهروند ما چرا کنید می
 از کثیري در فرهنگی خرده که کردم اشاره. کردم منتشر شرق روزنامه در مسی لیونل به فحاشی درباره مطلبی پیش چندي قضا از

 هاکی ورزش در که دعواهایی یا زدم، اروپا فوتبال بار خشونت حوادث از مثال دارد، وجود دوست وزرش اهاي میان در دنیا کشورهاي
 تک تحلیل را مسئله نباید حال، عین در. دهد می نشان را انها نیز نوتلویزی و خورد می چشم به کنم، می زندگی من که کانادا کشور در

 نگاه شما. ندارد را باال دست انسانی مناسبات در شکیبایی و صبر و نشده نهادینه چندان سفانهمتا مدارا فرهنگ ما میان در کال کرد؛ عاملی
 که المثل فی است جالب برایم. بگیرد سبقت ما از یا بیاید بیرون پارك از خواهد می ماشینی وقتی ما طاقتی کم ما؛ رانندگی نحوه به کنید

 کند، می جلو و عقب را ماشین یا و آید می بیرون پارك از آرامی به دارد ماشینی وقتی ببینم نشده، یکبار هستم، کانادا در که مدت این در
  .کند بیداد و داد و بکشد پایین را شیشه یا و بزند بوق عقبی ماشین

افتاد  یادم. "پنچري= پارك" نوشته م،یدد ها عکس از یکی حاشیه در بود؛ فرستاده برایم تهران از اخیرا دوستی که هایی ایمیل از دریکی
 را او ماشین دیگري که است بعید خیلی کند، پارك دیگري پارکینگ جلوي کسی اگر اینجا!!! ام ندیده را تابلوهایی چنین است سال3

 مجموع در ما رواداري و مدارا و صبر و طاقت. پنچري=  پارك که بنویسید خود پارکینگ درب روي برانگیزتر تأمل آن از و کندپنچر 
 هم دست به دست همه تا نداریم اي چاره. کنند تحلیل آنرا توانند می بهتر شناسان جامعه و روانشناسان و دارد متعدد علل امر این .است کم

  .است ضروي ما براي شب نان میزان به اما برد؛ می زمان که امري .بسازیم هم کمک به را فرهنگ این و دهیم
 داشت ایرانی یخانم و شود من نوبت تا بودم ایستاده صف در بودم؛ رفته بانک در پیش ماه چند. کنم نقل شما براي اي خاطره بگذارید

: کردند می نگاه هم به تعجب با بودند، صف در که کسانی دیگر که بود، غریب ایشان رفتار آنقدر. کرد می را خود کار ها باجه از یکی در
 صف در که مشتریانی هم و بانک کارمند هم. کرد می بیداد و داد بانک وسط خط طرف آن کسی با زد، می حرف خود موبایل با بلند بلند

 مشغول و گرفته، اند ایستاده صف در که را دیگران وقت که نداشت توجه اینکه مهمتر همه از و ایشان رفتار از بودند متعجب بودند ایستاده
 هست یادم اما نکرد؛ اعتراص آشکارا خانم این به کسی البته. است بانک وسط دیگري کس با خود شخصی دعواي بگویم بهتر یا و کارها

 هم من! حقیقتا گفت می هم راست ندارد؛ را بانک در حضور فرهنگ خانم این گقت من به و شتبرگ بود، ایستاده من جلوي که خانمی
 ما روابط تنظیم در و) پولیس(  شهر در ما رفتار در قطعا شود، نهادینه ما در محوري مدارا اگر. کردم سکوت و بگویم نداشتم چیزي واقعا

  .کرد خواهد بروز طبیعی نحو به دیگران با
  

.  کرد استفاده المنفعه عام کارهاي سود به آن از و کرد نگاه مجازي تجمع این به شود می هم دیگري بعد ازالبته 
 یک آن توسط که کردند کمپینی یک اندازي راه به اقدام خیریه امور در فعال دانشجویان از گروهی پیش چندي
 تومان هزار 10 هرکدام و شدند می کمپین این عضو نفر هزار 13 اگر. دهند نجات اعدام ي آستانه در را جوان
 هزار 20 به نزدیک. شد می تامین بود شده عمد قتل دچار سالگی 16 در که فرد این دیه ي هزینه کردند می کمک

 130 مبلغ تامین با جوان این پیش روز چند نهایت و کرد خواهند شرکت اقدام این در که بودند کرده اعالم نفر
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 را ها لشگرکشی آن جایگزینی پتانسیل دست این از اقداماتی آیا کنید می فکر. یافت نجات اعدام از تومان میلیون
  دانید؟ می متفاوت را شان مخاطب یا دارند
 اجتماعی هاي شبکه از و ندهیم دست از را خود امید شود می باعث امر همین. بود مبارکی اقدام شنیدم؛ هم من را خوب خبر این بله،

 نباشی گرفته دل تو «الهوري؟ اقبال قول به. شود ها لشکرکشی آن جایگزین تواند می شما قول به. کنیم بهینه استفاده بوك فیس نظیر اي
  .داد ادامه دادن ادامه به داستایفسکی قول به و بود امیدوار باید. »نیست تنها عشق که

 نقش اجتماعی هاي شبکه امروز، زندگی در. برد بهره و کرد استفاده مشکالت حل  براي  رسانه این از توان می خود اندازه به نظرم به
 اساتید براي و بودند آمده نفر دو دانشگاه رایانه بخش از بود، اي جلسه تورنتو دانشگاه در ما دپارتمان در پیش چندي. کنند می بازي مهمی

 شبکه از اکنون اساتید از برخی کرد؛ استفاده دانشجویان با بهینه ارتباط براي توییتر و بوك فیس از توان می چگونه که دادند می توضیح
 در نیستند، کالس رسمی دانشجوي که دانشجویانی موظف، دانشجویان بر عالوه  ام، شنیده ایشان از چنانکه. کنند می استفاده  بوك فیس

بر تأکید مثال این ذکر از مرادم. شوند می گقتگو وارد  درس استاد و دیگران با و خوانند می را منابع کنند، می شرکت بوك فیس مباحثات 
  .برد بهره آن از خود جاي در و گرفت جدي آنرا باید است، شهروندان امروزه زندگی در اجتماعی هاي شبکه این نفوذ
  

  .براي پایان گفتگو هم یک استتوس براي ما بنویسید
 روزهاي آن هواي و آب به ناظر و نوشتم خود بوك فیس صفحۀ در پیش روز 15 که را استاتوسی نیست بد گقتگو، این خاتمه در

  :بیاورم اینجا بود، رفته تهران بهاري روزهاي از من دلتنگی از ذکري آن در و بود تورنتو
 به تبدیل بالفاصله زیاد سرماي اثر بر که بارانی. است بخشیده شهر به دیگري چهرة باران بارشِ و شده سرد خیلی تورنتو اخیر روزهاي

 و کوچه در و شکسته اخیر روزهاي در متعددي درختان اینرو از. است نشسته ها ماشین و برق هاي کابل و ها شاخه روي و شده یخ
 و زده یخ که هایی شاخه دیگر سوي از. شده قطع که است روزي چند نیز شهر از بخشی برقِ ؛ افتاده زمین روي بر شهر هاي خیابان
  ..... است آورده پدید را نظیري کم زیبايِ طبیعی مناظر بسته، نقش آنها روي بر که متعددي هاي قندیل
 را میالدي نو سال و مسیح حضرت تولید سالروز رسیدنِ فرا. است داده رخ نو سال حلول و) ع( عیسی تولد آستانه در اتفاقات این همۀ

   باشد؛ عزیزان همۀ روي پیش خوبی سال که امیدوارم. گویم می تبریک دوستان همۀ به صمیمانه
 و طبیعت شدنِ نو با که ایرانیان ما آئین و فرهنگ در نو سال رسیدن در میان است تفاوت چقدر که اندیشیدم می خود با اخیر روزهاي

 با قیاس در است؛ همراه بهاري مطبوعِ بارانِ بارش و صبا باد وزش و لطافت و طراوت و خرمی و ها شکوفه زدن بر و زمین کشیدنِ نفس
 تهران بهاري روزهاي هواي سخت دلم ایام، این. آورد می بر سر خاکی کرة سوي این در زمستان سوز استخوان سرماي در که نویی سال

  ...است کرده را


