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وگو با دکتر سروش دباغدر گفت هاي مجازيروشنفکران و شبکه  

 دیگر طبقه روشنفکر نداریم

کندفضاي مجازي همچون شمشیر دو دم عمل می  

  

  ، صفحه اندیشه. 29/1/97مه اعتماد، روز چهارشنبه، مورخ: روزنا :منبع

  محسن آزمودهگفت و گو از: 

 

رام مجازي، محسوس نیست. او در تلگغیاب سروش دباغ در ایران به واسطه حضور فعالش در فضاي 		
دهد. گفتارها هایش پاسخ میبوکش فعال است و خیلی تند و سریع به ایمیلکانال دارد، صفحه فیس

الت شوند و با نشریات و مجهاي اینترنتی دست به دست میها و کانالسایتو نوشتارهایش در وب
، اعم از در فضاي عمومی» حضور فعال«این روشنفکري داخلی ارتباطی مستمر و پررنگ دارد. البته 

سبب نشده که از کارهاي دیگر یک روشنفکر دانشگاهی مثل خواندن و نوشتن » مجازي«و » حقیقی«
ه مدد گوید این توفیق را بو تدریس و سخنرانی و مصاحبه با نشریات رسمی باز بماند. خودش می

او فضاي مجازي، شمشیري دو دم است، یعنی تنظیم زمان و با تمرین و ممارست کسب کرده. از نظر 
ببلعد،  ناپذیرتواند انسان را به کام بکشد و زمان و عمر او را مثل هیوالیی سیريهمانطور که می

ارد افزا میان اهل فکر و اندیشه است و بنابراین به خود فرد بستگی دساز ارتباطاتی گسترده و همزمینه
اثیر فضاي وگوي پیش رو به تنی جهان جدید مواجه شود. او در گفتکه چگونه با این امکان انکارناشد

پردازد. سروش دباغ، استاد فلسفه اخالق و پژوهشگر دانشگاه تورنتو در مجازي بر کار روشنفکري می
این) و حریم هایی در باب فلسفه تحلیلی (با محوریت ویتگنشتدکترا است. او به تازگی کتابمقطع پست

  انداس منتشر کرده است. سلوك معنوي در روزگار کنونی) را با انتشارات اچهاي قربت (علف
	  

هاي اجتماعی اي و گسترش شبکهگیري فضاهاي جدید رسانهدر ابتدا بفرمایید آیا به نظر شما شکل
  مجازي در کار روشنفکران تاثیري گذاشته است یا خیر؟

ي اجتماعی خواند و در ده سال اخیر پدید آمده است، هم از هاتوان آن را شبکهبه نظر من این فضاي جدید که می
اي جنبه مثبت و ایجابی و هم از حیث منفی و سلبی تاثیرگذار بوده است. از جنبه مثبت مجالی را فراهم آورده است تا پاره

شر شود. یعنی و منت از سخنان روشنفکران اعم از گفتار و نوشتار با ابعاد بیشتري در منظر و مرآي مخاطبان قرار بگیرد
د خواست از آرا و نظرات روشنفکري مطلع شود، یا بایپذیرتر کرده است. در گذشته اگر کسی میسخنان آنها را دسترس

شد. امروزه به مدد رفت و در محضر او حاضر میکرد یا به صورت حضوري نزد او میکتاب او را تهیه و مطالعه می
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تر شده است، این امر البته صرفا اختصاص به محصوالت فکري روشنفکران هم ار سهلامکانات فضاي مجازي این امر بسی
  تـــــــــــوي از مرجعیـــــه به نحــــــر این قضیه آن است کـــــه دیگــــــا جنبــــندارد. ام

)authority( هاي اجتماعی اعم از تلگرام، فیس بوك، روشنفکران کاسته شده است، زیرا فضاي مجازي به مدد شبکه
هاي اجتماعی مجال و فضاي بحث و تولید و انتشار سخنان را براي افراد متعددي فراهم کرده اینستاگرام و دیگر شبکه

تواند مطلبی منتشر کند و مخاطبانی بیابد. این امر امروزه در هر سطحی با هر کمیت و کیفیتی است. حاال دیگر هر کسی می
تنها مشاهیر و کسانی که صاحب راي بودند،  امکانپذیر شده است. در قیاس با گذشته که چنین مجالی فراهم نبود و

ها و آثار خود را منتشر کنند. نکته دیگر اینکه فضاي مجازي امري مشترك الورود است و اختصاصی توانستند اندیشهمی
هاي اجتماعی ندارد و به طور کلی از مقتضیات تغییر ساختار جهان پس به حضور روشنفکران در عرصه مجازي و شبکه

شود، هنري و ظهور دنیاي مجازي است. بنابراین تنظیم وقت و استفاده از حجم کثیري از مطالبی که تولید می از بروز
کیفیت تولید است که خیلی مواقع از آن بهره مند نیستیم. حجم کثیر مطالب اعم از مطالب با کیفیت و کم کیفیت یا بی

ضاي دهیم. یعنی در فها ترجیح میب مشخص بسان گذشتهشود که گاهی دنبال کردن آنها را به خواندن یک کتامی
یابد کشد و فرد پس از چندي در میهاي اجتماعی آدم را به درون دریایی از مطالب میجدید سرگرمی و جذابیت شبکه

از سوي  اما ها فراهم شده است،که از بسیاري از امور غفلت کرده است. بنابراین با فضاي مجازي امکان بسط و نشر اندیشه
دیگر ممکن است که آدم درگیر مطالب کم مایه و بحث با دیگران شود و وقتش به هدر رود و این امر اگر در گذشته 

  ممکن بود، اکنون خیلی امکان پذیرتر است.
  

اگر کار روشنفکري را گفتن حقیقت از یک سو به جامعه و مردم و از سوي دیگر به قدرت بدانیم، 
مکان آن را بیشتر فراهم کرده است یا خیر؟ آیا این گستردگی و فراگیري آیا این فضاهاي جدید ا

روشنفکران  هايسبب نشده که مردم از یک طرف و قدرت از سوي دیگر هم حساسیت پیشین به نهیب
  را از دست بدهند؟ 

ان مانند سایر ربه نظرم این فضاها لزوما کارکرد روشنفکران را تضعیف نکرده است. بلکه مجالی در اختیار روشنفک
مثال  تري پخش شود.هاي اجتماعی قرار داده تا سخنان خود را بیان کنند و این سخنان در ابعاد گستردهطبقات و گروه

هاي صوتی روشنفکران اعم از روشنفکران دینی و غیردینی را با استفاده از فضاي مجازي ام که فایلافراد زیادي را دیده
نویسند. در گذشته این امکان فراهم نبود. شخصا بازخوردهاي ن را براي آن روشنفکران میکنند و مالحظات شاگوش می

ی را گوش هاي صوتگویند ما هنگام رانندگی یا پیاده روي این فایلام که بسیاري از مخاطبان میام و شنیدهمتعددي دیده
اي که یفهاست که کار روشنفکري به تدریج از وظکنم این مجال در گذشته بدین نحو نبود. البته ممکن کنیم. فکر میمی

در آغاز برایش متصور بود، فاصله گرفته باشد و به تعبیر شما تحریر حقیقت فرو بنهد. اگر چنین شود، روشنفکر از وظیفه 
اش عدول کرده است؛ خواه محصوالت او در فضاي مجازي عرضه و خواه این محصوالت صرفا به شکل روشنفکري

اهم کرده ها فرکنم فضاي مجازي مجالی را براي روشنفکران مثل سایر اصناف و گروهه شود. اما من فکر میسنتی ارای
کنم در مجموع در کشوري مثل ایران مخاطبان کاالهاي توان استفاده کرد. فکر میاست و علی االصول از این مجال می

که  الت آنها استفاده کنند. این را هم باید در نظر گرفتفکري و معرفتی با روشنفکران ارتباط برقرار کرده و از محصو
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در مختصات اجتماعی و سیاسی کشور ما بخش معتنابهی از روشنفکران در داخل کشور نیستند، از این حیث وضع 
از ایران مهاجرت  1390و  1380هاي کشور را ترك کردند با روشنفکرانی که در دهه 1360روشنفکرانی که در دهه 

د، متفاوت است. روشنفکران دهه شصتی این امکان را نداشتند، در حالی که این فضاهاي مجازي این امکان را انکرده
پیش پاي روشنفکران فراهم کرده است و بنابراین خوب است که هم روشنفکران و هم مخاطبان قدر این فضا را بدانند. 

گرنه در جوامعی چون کانادا یا جوامع اسکاندیناوي کنم که این وضعیت خاص جوامعی چون ما است والبته تصریح می
یعنی سوئد و دانمارك به سبب تحوالت سیاسی و اجتماعی، کارکرد اجتماعی روشنفکران کمرنگ شده است و دیگر 

نامیم، نداریم یا دامنه تاثیر سخنان این روشنفکران کم شده است. به همین خاطر چه در فضاي اي که ما روشنفکر میطبقه
یقی و چه در فضاي مجازي مخاطبان کمتري دارند. برخی در محافل آکادمیک به کار دانشگاهی مشغول و گروهی حق

یگر آن پردازند. اما داي نیز به کارهاي هنري مثل تئاتر و موسیقی و سینما مینویسند و عدهاهل ادبیات هستند و رمان می
شمالی و با اقتضائات شرایط آنها سازگار نیست. یعنی در امریکاينوع وضعیتی که روشنفکران در کشوري مثل ما دارند، 

اروپا دوران روشنگري سپري شده است و در نتیجه نیاز اجتماعی به طبقه روشنفکران کمتر است و در نتیجه کارکرد 
  روشنفکران نیز کم شده است.

  
خ داده، دیگر یافته ربه نکته مهمی اشاره کردید و گفتید به دلیل اتفاقاتی که در جوامع توسعه

شنفکران کنید دست کم در آن جوامع دیگر دوره روروشنفکر به معناي کالسیک نداریم. یعنی فکر می
سپري شده و دیگر خرمگسی مثل سقراط براي جامعه ضرورت ندارد که در عرصه جامعه هم به قدرت 

و هم در  هم در عرصه واقعی و هم به مردم نهیب بزند و روشنگري بکند؟ آیا ما دیگر به روشنفکرانی
  بخشی کنند؟فضاي مجازي نیاز نداریم که آگاهی

ي کند. شرایط و بسترهاطور که مستحضرید، امور اجتماعی از خواست و میل و توصیه عمر و زید تبعیت نمیهمان
ه در جامعه کارکرد دارند. بدهند و هایی به آنها پاسخ میآورد و افراد و گروهآید و نیازهایی سر بر میاجتماعی پدید می

بخشی به تعبیر شماست، با مخاطبان کالن و بسیار در اروپا و نظر من دوران نوعی روشنفکري که معطوف به آگاهی
 هاي فرهنگ و اجتماع و سیاست در اروپا طیامریکاي شمالی سپري شده است. این به سبب تحوالتی است که در عرصه

کا نیز در بازه زمانی کمتري به وقوع پیوسته است، ضمن آنکه تاریخ امریکا متاثر از صد سال رخ داده و در امریچند
نگارش  گیري این کشور واي از دولتمردان و سیاستمداران نامدار در ابتداي شکلتحوالت اروپا بوده است. در امریکا پاره

اند. ها داشتههایی با آنبرخاستوو مراودات و نشستاند قانون اساسی، متاثر از اندیشمندانی چون دیوید هیوم و دیگران بوده
بنابراین این دوره در اروپا و امریکاي شمالی سپري شده است. چند سال پیش به مناسبت تدریس فلسفه کانت، عصر 

ز آموتوجه و عبرتدادم و در آن باب مطالعات مفصلی کردم. این دوره خیلی جالبروشنگري و تاریخ آن را نیز درس می
هایی با کلیسا بوده که در نهایت بود. از حوالی قرن شانزدهم تا اواخر قرن هجدهم تحوالتی در غرب رخ داده و نزاع

هایی چون ولتر در فرانسه و پیش از آن اسپینوزایی در هلند بود یا بعدا تدریج کلیسا پس رفته است. در آن دوران چهرهبه
اي داشتند. آن دوران سپري شده و در نتیجه و دیگر به اجتماعی گسترده کانت و هگل در آلمان بودند که تاثیرات

تضیات و ها در غرب هستند و این از مقشود. البته سلبریتیبخشی به بیان شما در سطح اجتماع کمتر پرداخته میآگاهی
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 خالیق هستند. اما چنین ها عمدتا در حوزه هنر و ورزش هستند و مورد اقبالمختصات جهان جدید است. اما آن سلبریتی
بخشی داشته باشند یا چنین انتظاري از آنها باشد. در اروپا و امریکاي شمالی به نحو اغلبی نیست که ادعاي آگاهی

. اما دیگر شودها هستند و به آنها توجه میورزشکاران و هنرمندان اعم از خوانندگان و بازیگران سینما در جمله سلبریتی
نفکران به آن معناي سابق نیست یا احساس نیاز کمتر شده است. توجه کنید که این بحثی توصیفی است. نیازي به قشر روش

در کشور ما، در خاورمیانه ما همچنان روشنفکري کارکرد دارد، به سبب مختصات فرهنگی و سیاسی اینجا. البته ما هم 
وند و هم شها در جامعه ما هم شامل بازیگران میشاهد بروز و ظهور گروه یا قشري به نام سلبریتی هستیم و سلبریتی

ها هستند. در حالی که هاي سیاسی هم در زمره سلبریتیورزشکاران و هنرمندان و در کنار این دو گروه، برخی از چهره
 در غرب در حوزه روشنفکري تقریبا چیزي به اسم سلبریتی نداریم. البته برخی سیاستمداران غربی ممکن است سلبریتی

وزیر کانادا که یک سلبریتی است. اما این پدیده شایع و رایجی نیست و باید نحوه شوند، مثل جاستین ترودو، نخست
ها متعلق به حوزه هنر و ورزش است. در کشور ما مثل برخی سخن گفتن و ظاهر او را در نظر گرفت. اما بیشتر سلبریتی

کند. شاید بینیم. بنابراین این نیازي است که از پایین اقتضا میریتی میکشورهاي خاورمیانه از میان سیاستمداران نیز سلب
  چند ده سال دیگر از این دوره عبور کنیم.

  
ی کردیم، نه به این خاطر که سارتر گفته است، بلکه به علت استداللما زمانی حرف سارتر را گوش می

ند؟ ل به جاي ماقال اهمیت پیدا کشود که من قاکنید این باعث میکرد. آیا فکر نمیکه مطرح می
کنید مثال در موضوعی مثل آزار و اذیت زنان که در هالیوود رخ داد، روشنفکران همچنین آیا فکر نمی

هاي خود در این زمینه بپردازند؟ یا در مورد برخوردهایی که با هم ورود کنند و به بیان استدالل
ک کنید که ورود روشنفکران بهتر است تا یکر نمیشود؟ آیا در مسائلی از این قبیل فمهاجران می

تدالل عقالنی جامعه تواند با بیان اسها افتاده و نمیهاي بیشتر سر زبانسلبریتی که صرفا به دلیل الیک
  را متقاعد کند که راه درست چیست؟
  المللی؟منظورتان در مورد ایران است یا فضاي بین

  
مللی دیدیم که یک سلبریتی مثل خانم کاترین دونو الدر هر دو مورد. مثال در فضاي بین

اظهارنظرهاي احساسی در مورد قضیه آزار و اذیت زنان کرد که به دلیل فقدان استدالل منطقی، 
  خواهی کند. مجبور شد عذر

االصول این اتفاق خواه در ایران یا غرب رخ داده است. در درست است. من با این سخن شما مخالفت ندارم. علی
گیرند یا کشور ما روشنفکري کماکان کاربرد دارد و روشنفکران در حوزه سیاست و اجتماع نسبت به مسائل موضع می

هنگی و شناسی سیاسی و اجتماعی و فرمثال فرض کنید در حوزه اقتصاد سیاسی کسی چون آقاي محسن رنانی به آسیب
ا به هر حال ها بدون اشتباه نیست، امگیرينیست که این موضع پردازد. البته این به معناي آنتاثیرش در حوزه اقتصاد می

  کنند.ها توانایی و مهارت دارند و در نتیجه احساس مسوولیت و اظهارنظر میاین افراد در این زمینه
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هایی است که در حوزه روشنفکري ما وجود داشته است مثل بحث نکته دیگر درباره برخی آسیب
فانه در فضاي روشنفکري ما خیلی رواج دارد. آیا به نظر شما فضاهاي مجازي مرید و مرادبازي که متاس
  شوند که این وضعیت تقویت شود؟کنند یا باعث میها را فراهم میامکان تعدیل این ویژگی

کند. البته این امر به خود روشنفکران هم به نظر من در این زمینه نیز فضاي مجازي همچون شمشیر دو دم عمل می
گی دارد که آیا به این وضعیت دامن بزنند یا خیر. من با وجود آنکه از فضاي داخل کشور دور هستم و با استفاده از بست

کنم، با شما موافق هستم که متاسفانه کم و بیش در میان طبقه روشنفکري ما این نوع فضاي مجازي وضعیت را رصد می
جوامع در حال گذار است. براي مثال اجازه بدهید به تجربه شخصی  مناسبات و روابط جاري شده است و این از اقتضائات

هاي اجتماعی حضور دارم و هم کانال تلگرام دارم و هم در فیس بوك خودم اشاره کنم. من در فضاي مجازي و شبکه
هش وشناختی و ادبیات پژهاي فلسفی و دیننویسم. حوزه کاري بنده هم مشخص است، یعنی در زمینه بحثمطلب می

کنند یا مواردي شخصی از این دست. نویسم. اما در موارد زیادي به من درباره اختالفات زناشویی مراجعه میکنم و میمی
رده است. هاي اجتماعی ارتباط پیدا کعلت این مراجعات نیز انتظار غیرمطابق با واقع از کسی است که با او به مدد شبکه

کنم که به متخصص این امور مراجعه کنند، زیرا من نه مشاور خانواده هستم توصیه میمن در عموم این موارد به مراجعان 
شناسی دارم. بنابراین به طور خالصه معتقدم این امور از مختصات جوامع در حال گذار است و نه تخصصی در زمینه روان

ر دو دم است، گویم شمشید. اما اینکه میدهوگرنه در جایی که قشري به نام روشنفکران نباشد، چنین اتفاقاتی هم رخ نمی
ن با شما زند یا خیر؟ بنابرایدهد، آیا به این قصه دامن میبه این معناست که باید دید فرد مقابل چگونه واکنش نشان می

 اعی مجالهاي اجتمموافق هستم که این وضعیت وجود دارد و متاسفانه فضاي مجازي نیز به آن دامن زده است، زیرا شبکه
اند. البته باید در نظر داشت که این امر اختصاصی به عالم روشنفکري ندارد و در دیگر بیشتري براي این امر پدید آورده

ها نیز این مناسبات و روابط مرید و مرادي هست. بخشی از آن نیز در حوزه روشنفکري به تعبیر اریک فروم به دلیل حوزه
شان را تگیرند و مسوولیسوولیتی که متوجه شخصیت بالغ است را بر عهده نمیگریز از آزادي است. یعنی افراد، آن م

خواهد دیگري به جاي آنها شان میکنند یا دلپنداري میکنند و با دیگران همذاتمتوجه این شخص یا آن شخص می
و بروز  ن ما مجال ظهورفکر کند و تصمیم بگیرد و سخن بگوید. این نوعی عدم بلوغ روانی است. این امر در جوامعی چو

  شود.بیشتري دارد. بنابراین عدم بلوغ دماغ و روانی منتج به این روابط ناسالم می
  

با توجه به همه این نکات مثبت و منفی که ذکر کردید، آیا امکان دارد که روشنفکري ادعا کند که 
کنم؟ آیا ار خودم را مینشینم و ککنم و همچنان در کنج عزلتم میها استفاده نمیمن از این شبکه

  تواند عمدا از فضاي مجازي دوري گزیند و کار روشنفکري کند؟کسی می
رهزن است. این فضاها اگرچه » فضاي مجازي«االصول این امر متصور است. اما فراموش نکنید که این تعبیر علی

) زندگی styleه عبارت دیگر سبک () است. بsocial factاست، اما در واقع یک واقعیت اجتماعی (» مجازي«اصطالحا 
عوض شده است. نادیده گرفتن این فضا به این معناست که فرد نخواهد تحوالتی که در واقعیت رخ داده را ببیند. البته 

  است، پس امري زاید است.» مجازي«توان گفت که چون ها پشت کرد، اما نمیامکان آن هست که به این واقعیت
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  تواند ادعا کند روشنفکر است؟این واقعیت توجه نکند، آیا میاالصول کسی که به علی
ا نفوذش کنم. اما قاعدتتواند چنین ادعا کند و بگوید من به نحو سنتی با جامعه ارتباط برقرار میامکانش هست و می

گیرم، یعنی می سال پیش را در پیش 15پسندم و سبک سنتی تواند بگوید که همین را میشود. البته باز هم میکمتر می
خورشیدي فعالیت  1350هایش را در قالب مقاالت و کتاب منتشر یا سخنرانی کند. یعنی مشابه علی شریعتی در دهه اندیشه

را بافتار جامعه شود، زیروشنفکري کند، منتها در قد و قواره خودش. بنابراین چنین امري متصور است، اما تاثیرش کمتر می
میلیون کاربر دارد، بنابراین فضاي مجازي یک واقعیت  40ار رسمی تلگرام در ایران بالغ بر عوض شده است. مطابق آم

اجتماعی با کارکرد است و اطالق عنوان مجازي به آن را نباید به معناي امر عرضی در نظر گرفت. روشنفکر کسی است 
واند به سطحی شدن تنان که گفتم این فضا میشناسی این فضا هم مهم است، زیرا چکه این واقعیت را بشناسد. البته آسیب

. شناسی درست استشناسی مربوط به وقتدارد. اما این تنها آسیبها دامن بزند و ایشان را از کار عمیق و جدي بازآدم
اما ندیدن این فضا درست نیست، زیرا فضاي مجازي امري اجتماعی است که خود را به زندگی ما حقنه کرده است و 

کنند. به همین خاطر گفتم که تعبیر مجازي رهزن است. اما مطابق با آن روابط شان را در عرصه اجتماع تدبیر میافراد 
کنم ساعاتی از شب و روز را از این فضا دور بمانم و به شناسی آن اهمیت دارد. شخصا سعی میتنظیم رابطه و آسیب

 هاي خوبیساعاتی را به آن اختصاص بدهم و مقاالت و نوشتهکارهاي خودم اعم از خواندن و نوشتن مشغول باشم. اما 
که بعضا هست را دانلود کنم و بخوانم و نسبت به آنها واکنش نشان بدهم. البته اینها کارهایی است که نیاز به ورزیدن و 

واجهه به نظرم این م تواند خود را تنظیم کند.ریزي دارد و در این فضا کار آسانی نیست. اما علی االصول آدم میبرنامه
  رهگشا و کارآمد با این فضا است، نه نادیده گرفتن آن.

  
خواستم به تجربه شخصی خودتان اشاره کنید. شما روشنفکري هستید که هم فضاي در پایان می

قبلی را تجربه کردید و هم در فضاي جدید چنان که اشاره کردید، فعال هستید. ارزیابی شخصی شما 
  دهید چگونه است؟ مزایا و معایب این فضا براي خودتان چه بوده است؟م میاز کاري که انجا

ام، ردههاي اجتماعی فعالیت کمشخصا در هفت سال اخیر که ایران نیستم، حدود شش سال و نیم است که در این شبکه
ه وقت زیادي اما بعد دیدم ک هم در فیس بوك و هم در تلگرام. در اینستاگرام شخصا فعالیت ندارم، البته اوایل فعال بودم،

مره کنم. ایمیل و اسکایب هم که از زخوانم. اما در فیس بوك و تلگرام فعالیت میهاي آن را هم نمیگیرد و حتی پیاممی
کنم م. فکر میکنام را با آنها پیگیري میکنم و بیشتر روابط شخصیهاي فضاي مجازي است که از آن استفاده میامکان

اي از برکات و معایب بوده است. یعنی از طریق این فضاها با مخاطبان وسیعی ارتباط ن فضاها براي من آمیزهحضور در ای
از افراد  ايام. پارهاند. از این نظرات استفاده کردهشان را به من منتقل کردهام و ایشان مالحظات همدالنه و انتقاديداشته

ه بر من ام آنها را نادیده بگیرم و خوشبختاناند که سعی کردهام نسبت دادهخانواده هم از سر خشم، تعابیر تیز و تند به من و
ضا گاهی اي احساس کردم که این فشناسی آن نیز به طور ضمنی اشاره کردم. شخصا در برههاثر نگذاشته است. به آسیب

ی کردم کشد. بنابراین بعد از مدتی سعم میدانید این فضا انسان را در کاروي من تاثیر سوء گذاشته است. همانطور که می
وز و هفته به ام وقتی را در طول رریزيام، مطابق برنامهوقتم را تنظیم کنم. از این بابت خرسندم که مدتی است که توانسته

این امور اختصاص بدهم و باقی وقت را به کارهاي شخصی بپردازم. زیرا نحوه صرف وقت بسیار اهمیت دارد. زمان، 
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اي است که ما در طول زندگی داریم و متاسفانه مثل هوا کمتر متوجه اهمیت آن هستیم. به تعبیر سعدي: ترین سرمایهمهم
گویم، بلکه به لحاظ وجودي عرض عمر برف است و آفتاب تموز/ اندکی ماند و خواجه غره هنوز. در مقام نصیحت نمی

یر حافظ را باید در نظر داشت که: هر وقت خوش که دست دهد مغتنم کنم این تعبیر را باید جدي گرفت، یا این تعبمی
شمار/ کس را وقوف نیست که انجام کار چیست// پیوند عمر بسته به موییست هوش دار/ غمخوار خویش باش غم 

ی صام و به همین سبب متناسب با آن سلوك شخرسد این تعابیر را تا حدودي مزه مزه کردهروزگار چیست. به نظرم می
دهم. به هر حال در این فضا تنظیم کردن و پیش رفتن ام. دایم نیز به خودم این تذکر را میام را تنظیم کردهو اجتماعی

ک ها گذشته باشد و فرد یشود و ممکن است ماهاي نیست. اگر شخص به داد خودش نرسد، وقتش مصروف میکار ساده
جازي به عنوان یک امر واقع اجتماعی فراهم آورده را نیز نباید فراموش مطلب جدي نخوانده باشد. اما مجالی که فضاي م

) از مخاطبان خصوصا از شهرهاي دورافتاده ایران یا همزبانان افغان یا در feedbacksاي از بازخوردها (کرد. من پاره
ن مخاطبان را ست. قبال ایانگیز اام که شگفتکردستان عراق یا ایرانیانی که در کشورهاي دیگر هستند، دریافت کرده

هاي جدي ام که ما افراد مستعد و هوشمند فراوانی داریم که دلمشغولینداشتم و این بسیار مغتنم است. ضمن آنکه دریافته
د و اي دارنهاي حکیمانهمعرفتی و وجودي دارند و متاسفانه در عرصه اجتماع از شهرت برخوردار نیستند، اما دیدگاه

هاي ام. براي من این ارتباط صرفا به مدد این شبکهام و آموختهمن از نظرات این افراد بسیار استفاده کردهتامالتی دارند. 
هان آدمی است. تر شدن جاجتماعی به وقوع پیوسته است. این مجال قبال نبوده است. بنابراین سویه مثبت این فضاها فراخ

شوم، دلگرم کنم که وقتی با این مخاطبان مواجه میکند عرض مییصادقانه به عنوان کسی که در فضاي عمومی فعالیت م
  توان این اتفاقات خوب را نادیده گرفت.شوم و نمیمی
	  

  کند؟اینترنت با مغز ما چه می
فناوري، کسب و کار و فرهنگ است. مشهورترین م.) نویسنده امریکایی در زمینه  1955نیکالس. جی. کار (متولد 

اي مواجه شد. این کتاب موضوعاتی با استقبال گسترده 2011در سال » کند؟مایگان: اینترنت با مغز ما چه میمیان«کتاب او 
ثیرات و دهد و تادنبال کرده بود، بسط می» سازد؟آیا گوگل ما را احمق می«اي با عنوان تر در مقالهرا که کار، پیش

ري و تعلیق است و گذااي مبتنی بر فاصلهکند. به باور کار، اینترنت رسانهرا تشریح می پیامدهاي اینترنت بر مغز انسان
روش مطالعه مردم و فرآیند پردازش اطالعات توسط آنها را دگرگون ساخته است. کسب حکمت تنها از طریق مطالعه 

را  شود. کار مدعی است که تحقیقاتشه باور کار، در فضاي آنالین یافت نمیآید؛ امري که بعمیق و تمرکز پدید می
داشتم «اش در تمرکز شد. او در یک مصاحبه در این باره گفته است: زمانی شروع کرد که متوجه تغییراتی در توانایی

بکند که وقتی آنالین هستم: خواست کاري را خواندم و بعد از مطالعه دو صفحه، مغزم مییک کتاب یا یک مقاله بلند می
این ». رماي دیگر بپایمیلم را چک کنم، روي یک لینک کلیک کنم، چیزي را گوگل کنم، از یک صفحه به صفحه

دهد که کند. کار توضیح میمان، ما را رها نمیپرتی مزمن به تعبیر کار، حتی بعد از خاموش کردن کامپیوترهايحواس
آنها . «»اند که مغزهاي ما، حتی در بزرگساالن بسیار خمیري هستندم عصبی کشف کردهروانشناسان و دانشمندان علو«

گردي تر اینترنتیابند و بنابراین هرچه بیشکنیم، تطبیق میپذیر هستند و در سطح سلولی با کارهایی که میخیلی انعطاف
سنده در این کتاب نوی». گذارندرمان تاثیر میخوانی کنیم و مطالب را در اینترنت مرور کنیم، بیشتر بر نحوه تفکو سطحی
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راهم عمق و ژرفاي بسیار کمتري از مطالعه صفحات چاپی ف» مطالعه آنالین«مدعی است که بنابه تحقیقات صورت گرفته 
گیري هستند آورد. بنابراین از آنجا که مطالعه آنالین یک پدیده نسبتا متاخر است، نسلی از خوانندگان در حال شکلمی

چیز را به شیوه آنالین با اقتضائات آن مطالعه کنند. کار مدعی است که در نتیجه گسترش این اند همهکه عادت کرده
گوید می اند. اواز دست داده» برانگیز و با تعمق و با طمانیهشیوه تفکر تامل«شان را براي ها تواناییشیوه مطالعه، آدم

شان در تفکر کمتر شده خالقیت«اند، زمان چند کار بهتر شدهها در انجام همدهد، همچنان که آدمتحقیقات نشان می
پرتی و خواند. حواسمی» نه فقط یک پیشرفت فناورانه، بلکه یک پسرفت انسانی«کار، حتی ظهور اینترنت را ». است

از این نتایج  براي کاستن آمیزترین پیامدهاي گسترش اینترنت و فضاي مجازي است. امانگري از دید کار، فاجعهسطحی
طالعه هاي سنتی متوان راهکارهایی جست، مثل کاهش زمان استفاده از اینترنت، روي آوردن به روشناخواسته، قطعا می

تر از همه اما آگاهی به این نکته اساسی است که نیکالس کار در کتابش بدان متذکر شده و تفکر، تمرین تمرکز و... مهم
ها و نت صرفا ابزاري نیست که بتوان با آن به هر روشی که خواستیم، مواجه شویم. بلکه پیشاپیش قالباست، اینکه اینتر

 بنديهاي صورتکند. آگاهی از این شیوهبندي میهاي تفکر ما را صورتگذارد و شیوههایی را فراروي ما میروش
  شد.مایگی بانگري و میانرفت از سطحیاندیشه، شاید راهی براي برون

 


