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 طوفاِن تغییر مغزها قابل پیشگیری نیست و ما پطروس نیستیم
 

 الدین مطهرییادداشتی از حسام
 
 

نوردیده ر ی بیل گیتس مرزها را تا ایران ددر دهٔه هفتاد خانوادٔه ما صاحب یک دستگاه کامپیوتر شخصی شد. سوداِی تجار
ه از پدرم زدرا شنیدم بهت» ویندوز« کلمهٔ اولین باری که اندیشید. ها نمیبود و هیچ وِر این تجارت به خصومِت دولت

از او خواستم  ،تر از آن، درست وقتی که اولین بار کامپیوتر را روشن کردیمو بسیار پیش» ها؟ یعنی چه؟پنجره«پرسیدم: 
آور  بودم. مثِل ماجراجویی تازه و گشوده شدِن دروازٔه دنیایی شگفت انتظارِ چشمامتحان کند. تا وسیلٔه بامزٔه جدیدمان را 

نتظار آنکه بداند چه روی داده است. اها را به چشم ببیند، بیخواست تحولگِر انقالبی جدید و بزرگ بودم که مینظاره
ای که لحظهآنبی  ،امپیوترم سؤال بپرسم و اوه بود از کوسیلٔه کلیدهایی که با سیم به جعبٔه مستطیلی وصل شدداشتم به

م گزارٔه طور نبود. وقتی فهمید اما ابدًا اینرویم نشان بدهد. پاسخ را روی جعبٔه نورتاِب روبه ،درنگ کند و لفتش بدهد
بعد  هام. سالکامًال باطل است، برای مدتی نگران شد» دهدای آمده که هر چه ازش بپرسی فوری جوابت را میوسیله«

 .میاندازد به استقبالش رفتراه می کامپیوتر چه کارهایی را یمز آنکه بفهمما پیش ا به این نتیجه رسیدم که
منتشر شده بود برایم روایت  ۱»جهان کتاب«یکی از مخاطباِن وبالگم با اشاره به مطلبی که در شمارٔه پیشیِن  ،مدتی قبل

پس یادت باشد «پسرک بالفاصله گفته بود: » دانم.نمی« :کرد که پسر کوچکش از او سؤالی پرسیده و او هم گفته است
و چنین جوابی » چطور مگر؟«از کودکش پرسیده بود: » اش جستجو کنیم.وقتی به خانه برگشتیم توی اینترنت درباره

وت کرده و او برایم نوشته بود که دقایقی سک» ویند هر چه بخواهی جوابش توی اینترنت هست.گها میبچه«گرفته بود: 
 »اند.ها بودهاما یادت باشد که اطالعاِت توی اینترنت قبل از اینکه آنجا بروند توی کتاب«بعد به پسرش گفته است: 

نظر بیست  اید بهشست. دداشتم فاصلٔه زمانی بسیاریام با کامپیوتر با روایِت مخاطِب یامن و مواجهه بیِن خاطرٔه کودکِی 
سال عمِر زیادی نباشد، اما در جهاِن فناوری حتی یک ماه هم ممکن است پر از رویداِد تازه باشد. اما یک واقعیت 

ِد ب همچنان پایدار مانده است: ما از فناوری انتظار داریم مشکالتمان را حل کند، جواِب سؤاالتمان را بدهد و اوضاِع 
 راه کند. آسایش هوِس ذاتی بشر است که حاال از بِت فناوری انتظارش را داریم.احتمالی را سریعًا روبه



ِل چه که بدانم منتظِر ایمیآنشدم و بیفحٔه ایمیلم خیره میها به صشدت غمگین بودم، روزانه ساعتای که بهدر دوره
ا تحلیل ها آرام آرام آن ر ای که بادروبهکشیدم. چونان کوِه ماسهیقرار انتظار مکسی هستم، در وضعیتی نشسته اما بی

نامم. حاال که به آن روزها فکر می» امیِد واهی به فناوری«آوری بود که آن را برند روِح من در معرِض بادروبٔه زوالمی
 ام.انتظاراتی محال داشتهکنند از فناوری فرابینم من هم چونان بسیاری دیگر که در اطرافم زندگی میکنم میمی

توان دربارٔه اسیر حرف زد بدوِن آنکه از وضعیِت اسارتگاه سخن گفت. گمان دربارٔه کتاب حرف خواهم زد، اما نمی
رو، تاکسی، اتوبوس، مترو و حتی محِل کار کنار دستمان هایی که هر روز در پیادهست؛ انسانبرم که اسیر، آدمیمی

ی موبایل مردان و زنانی که سرشان توی گوش«شان توصیفی مشترک به کار برد: توان برای همهمینرم هستند و دیگر نرم
کنم در مغز خطاب کنم؟ قصِد توهین ندارم و سعی میرسد اگر این قشر را انگشتآمیزی به نظر میتعبیِر توهین» است.

 فت از این منجالب چیست.ر ام برای برونام و نسخهادامه بگویم چرا چنین تعبیری را برگزیده

 
 

 خواهد بازی کنندبازها تا دلشان میبگذار فناوری

کنم. به خاطر دارم که اندیشانه نگاه نمیآورد؟ این سؤال شوخی نیست و من هم جزمفناوری چه بالیی بر سِر ما می
ان دهد این آورد تا نشدالیلی می داد وشدت دربارٔه شیوع و تکراِر ساخِت سِد آبی در کشور هشدار میکارشناسی خبره به

خواهم یای ناب داشت که مبوم، اقتصاد و حتی سیاست ایران بوده است. او ایدهروند چقدر به زیاِن محیط زیست، زیست
یزرع به سدسازها بدهید تا مکررًا سد بسازند. هر وقت هم خسته شدند یا جا کم آمد، سِد از آن رونوشت بردارم: بیابانی لم

را خراب کنند و دوباره بسازند. طنزی تلخ در این پیشنهاِد نمکین نهفته است. چاق و چله شدِن ساختاِر سیاستگذاران  قبلی
که اگر بخواهیم از این پس عاقالنه رفتار کنیم و دیگر سد نسازیم، بسیاری  است و سازندگاِن سد وضعیتی را پیش آورده

ا به خدمت که سدها ر یعنی به جای آنتراشد. های جدید مییم بود که هزینهشوند و نیازمند تغییرات جدی خواهبیکار می
ایم. این حکم دربارٔه وادادگی ما در برابر فناوری و ابزارهای خشک درآمده بگیریم، ما در خدمِت سدها و تکنوکراسِی 

دکی ی خواهد رسید که با اننفناورانه تا حدی صادق است و اگر جلویش را نگیریم و به عقل رجوع نکنیم، زما نوپدیدِ 
استفن کینگ خواهیم داشت؛ جایی که هر کس موبایلش را  تلفن همراهریختٔه رماِن ای شبیِه دنیای درهمجامعه اغراق

 شود.اختیار و جانی میپریش، بیدهد، فورًا روانجواب می
 هایاگر در آن اثِر ایدئولوژیک ماشیندور از واقع نیست. با این تفاوت که  1984نگری فانتزی جورج اورول در آینده

کومت مدِد فناوری دیجیتال بر قاطبٔه مردم حها هستند که بهساختٔه بشر علیه خوِد او طغیان کردند، امروز بخشی از انسان
 حاکم است. 1984و  مزرعٔه حیواناتکنند؛ ترکیبی جالب از می



 
 ارزش نیست امروز کتابخوانی

کور ستاییم. و زمانی که بهترین رتبه را در کنهای تیزهوشان میموفقیت در آزموِن ورودی مدرسه دلیِل ما کودکانمان را به
آِش پشِت پا  گیریم وکنیم. وقتی قرار است به سربازی بروند برایشان جشِن خداحافظی میبیاورند، به آنها افتخار می

اه مرد شده است. تصوِر قاطبٔه جامعه آن است که دانشگ شت از افِق دوردستپزیم به این امید که مسافرمان وقِت بازگمی
ست اما کتابخوانی نه. کمتر کسی لِب حدود دو سال سربازی ارزش استرفتن به مدِد حفظیات و کارگری کردن در قا

ناخِت ش های اجتماعی پیشگیری کند، دانش را ارتقا دهد وتواند مرد بار بیاورد، از بزهکه باور داشته باشد کتابخوانی می
 جامعه از حقوق و وظایفش را افزایش دهد.

ورت شما صاحِب در این صتوانید جستجوگِر خوبی در فضای وب باشید و بهتر از دیگران پاسِخ سؤاالتتان را بیابید. می
هد؟ پاسخ دکند یا ارتقا میتان را هم اینترنت تقویت میآزماییاما آیا قؤه تجزیه و تحلیل و راستی مهارت هستید نوعی
ِت درهم قربانی سریع به اطالعا ست. ما کتابخوانی و آموختِن مبتنی بر سر و کله زدن با کلمات را به پای دسترسِی منفی

-و دارد. امبرتو اکزند و با تزریِق کلمات و مفاهیم تازه ذهن را به فعالیت وامیدانِش ما را شخم می کتابکنیم. می
بدانیم ناپلئون  فرهنگ این نیست که« گوید:ای با اشپیگل میدر مصاحبه -شناس ایتالیاییشناس و زباننویس، نشانهرمان

چه سالی فوت کرده است. فرهنگ این است که ظرف مدت دو دقیقه (چیزی را) دریابیم. البته، امروزه با وجود اینترنت 
که گفتم، با اینترنت هرگز چیزی را نخواهید توان در کسری از ثانیه پیدا کرد. اما همان طور این نوع اطالعات را می

 ۲»دانست.

 
 ها اطالعات ریز و درشت دسترسی دارممن به میلیون

چند سال قبل برای یافتن پاسخ چند سؤال به یکی از سردمداران تاریخ شفاهی جنگ مراجعه کردم. سؤاالتی پرسید و 
علم در دفتر  این روزها دیگر«تِر باشکوِه کارش به او گفتم: هایی زد که بسیار دلخورم کرد. موقِع بیرون آمدن از دفطعنه

مان همچنان به گفتٔه آن روزم ای» پذیر شده و مرزها را پشِت سر گذاشته است.کار شما محبوس نیست. دانش دسترس
راهم عات را فای اینترنت امکاِن دسترسی آسان، سریع و ارزان به اطالدارم و همچنین ایمان دارم که اگرچه به قوِل عده

 کرده است، قؤه تمیز دادن و تجزیه و تحلیل کردن چیزی نیست که صفحٔه نوری مانیتور به ما ببخشد.
از رموز  یکی دانمی اجتماعی هستم، هرچند میهاهای آوارگونٔه شبکهنویسی در برابِر نوشتهاز طرفداراِن وبالگ نوزه

گر دهندٔه سطِح پاییِن درگیری خوانندٔه پشِت صفحٔه نمایشاختصار و ایجاز است که خود نشان نویسیموفقیت در وبالگ
تماعی وضع های اجرا سر ببریم. در شبکه مخاطبنباید حوصلٔه و زماِن زیادی برای انتقاِل حرفمان نداریم با متن است. ما 



شناسد بیشتر از معمول به کار بگیرد تا بتواند همه چیز را بها مغز باید توانی بدتر است. در آواِر مطالب، تصاویر و شکلک
ظر آزمایی و رسیدن به نتیجٔه اختصاصی در نتواند؟ زمانی را هم باید برای تجزیه و تحلیل و راستیو درک کند. آیا می

ه متوجِه آنککنیم و بینرم عادت می ما به این جهان نرمداِر مطالب فرصِت چندانی وجود ندارد. گرفت که با آبشاِر ادامه
 پذیرد.مان دگرگونی میتبِع شیؤه اندیشیدن به کردمانباشیم، کارکرِد مغزمان و حتی عملاثراتش 

 
 وجوِد متین و باوقار

 آرام و باوقار در انتظاِر ماست تا دوباره سراغش برویم و دوباره با شأنیِت کتاب ،کتاب متینوضعیِت کتاب را نگاه کنید: 
مالحظه و وقفه. اما اینترنت حّراف، بیکند چه برسد به وراجِی بیاند، لب باز نمیرو شویم. تا از او نخواستهبا آن روبه

ا آوریم که ابدًا سندی مشخص ندارند امخواهد. گاه به چیزهایی ایمان میست که خود میکنندٔه ظریِف چیزهاییتحمیل
 کند.ر میتواتِر نقلشان در وب مخاطب را مسحو 

ها با های فانتزِی هالیوودی، از تماشای کار کردِن قهرمانها پیش و در فیلمرا به خاطر دارید؟ سال» مغزانگشت«تعبیر 
کر ایم؛ زمانی که مردم پیش از فکردیم زودتر آینده سر برسد. حاال ما در آیندهبردیم و آرزو میهای لمسی لذت میصفحه

ارنظر، ابراز وجود، تأمین امیال و احتیاجاِت روانی، روحی و حتی جسمی، از انگشتـشان بهره کردن به مسائل، برای اظه
وم، جانواراِن بکند. اگر روزی تغییراِت آب و هوا یا زیستگیرند. انگشِت ما پیش از تصدیق و تأییِد مغزمان عمل میمی

 کنیم.را دگرگون میهامان انسانیت اولیه را دچار دگردیسی کرد، امروز ما و برساخته

برای خواندِن کتاب چشممان از چپ به راست و از باال به پایین حرکت «گوید: می -فیلمساز فرانسوی-ژان کلود کریر 
ام دهکند. گاهی از خودم پرسیکند. در خطوط عربی، فارسی و عبری برعکس است. چشم از راست به چپ حرکت میمی

از چپ به راست  زمین بیشتریر این دو حرکت قرار ندارد؟ تراولینگ در سینمای مغربآیا حرکت دوربین در سینما تحت تأث
ام. دهاغلب عکس آن را دی -اگر بخواهم تنها از همین یک کشور یاد کنم-که در سینمای ایران گیرد درحالیصورت می

أثیر هامان تدر حرکات غریزی چشم تواند در نحؤه دیدمان وچرا نباید تصّور کنیم که عاداتمان در مطالعٔه کتاب می
به  گوید درواقع نوعی مثال برای تقریبآنچه کریر دربارٔه حرکِت عرضی دوربین در سینمای غرب و ایران می ۳»بگذارد؟

خواهد بگوید وقتی شیؤه خواندن از چپ به راست یا بالعکس در طرِز اندیشه و طرِز تصوِر فیلمسازان ذهن است. او می
 کند.هایی تازه به مغز تحمیل میها و ویژگیت، حتمًا تغییر در ابزاِر خواندن و شیؤه خواندن دگرگونیاثرگذار اس

ا کتاب بار آن است که گروهی از افراِد درگیر بست. اسفداِر کتابخوانیشرایِط نوین کامًال مقابِل آرامش و طمأنینٔه سابقه
مایی دارد و آزتوان کتابخوانی را ترویج کرد. این گزاره نیاز به راستیی از ابزارهای فناورانه میگیراند با بهرهمدعی



بته متغیرهای ها در ایران بهبود نداشته است. الشده نیست چرا که وضعیِت کتابخوانی پیش و پس از پدیدآمدِن فناوریاثبات
 اند.بسیاری در این وضع اثرگذار بوده

وشتاری دارند های با اصالِت نهای اجتماعی این فضیلت را نسبت به کتاب، وبالگ و سایر رسانهشبکهگویند برخی می
گیر بود قتهای مختلف و گویند: سر زدن به وبالگدهند. میکه به ما فرصِت کسب معلوماِت بیشتر و افزایش دانش می

رات تعداد زیادی از افراد مطلع شد. همچنان برای من توان از نظهای اجتماعی به آسانی میدر حالیکه با حضور در شبکه
سؤال است که چرا ما اهالی جهاِن سوم عالقمند به آموختِن همٔه علوم یا سر درآوردن از همه چیز و اظهارنظر دربارٔه همٔه 

زون بر د. افهدِف رفِع خأل چیزی جز شهوت نیست و منشأ عاقالنه ندار آموختن بدوِن احساِس نیاز و بیمسائل هستیم. 
دٔه ساده ای اثبات نشده است و الاقل چیزی که امروز با مشاهنیز گزاره» آموختِن بیشتر با صرِف وقِت بیشتر در وب«اینکه 

 توان دریافت، نزوِل عمِق دانِش عمومی تحِت تأثیِر وب است.می

 
 کندمغِز آدمی تغییر می

های نویِن آشفتگِی ذهنی ناشی از غرق شدن در آبشار شبکهتخیلی خوِد ماییم، چون -های علمیهای داستانشخصیت
ها: اینترنت عمقکم«تبع اهتمام به مطالعٔه مفید است. نیکالس کار، نویسندٔه کتاِب  اطی خود سِد راِه جدی تمرکز و بهارتب

 رعت بخشیدن بهسازی کارها و سدهد که چطور اولین بار برای ساده، در کتابش توضیح می۴»کند؟با مغز ما چه می
ت که انتخاب نیس های شرکِت اپل افتاد تا ناگهان دید اوامورش یک مکینتاش خرید و چطور قدم به قدم به داِم پیشرفت

نها کامپیوترها دهد که نه تکند. او در کتابش توضیح میگیرد و او پیروی میبرایش تصمیم می یدیگر کند، بلکهمی
دتی اش را عوض کند، بلکه مشد همپای پیشرفِت فناوری شیوهو هر روز مجبور میاش را عوض کردند و اسبِک زندگی

 کم تمرکزش برای کتابخوانی را از دست داد.گیری از امکاناِت نویِن وب، کمپس از بهره
 کنند.های نوین ما را در دریای اطالعاِت درهم غرق میخواهند غواص دریای کلمات باشیم اما فناوریها از ما میکتاب

سپس ند. کنگذارد پرت میهای رسانه حواِس ما را از اثری که بر مغزمان میگوید که شگفتینیکالس کار در ادامه می
کنم. این حِس دیگر به سیاق گذشته فکر نمی«گوید: کند و میشکلی مفصل و دقیق بازگو می اش را بهوضعیت شخصی

رگیر ای بلند برایم آسان بود. ذهنم دتر غرق شدن در کتاب یا مقالهشدهد. پیغریب بیشتر حین مطالعه به من دست می
ها در درازای یک نوشته پرسه بزنم. اما دیگر این طور توانستم ساعتشد و میهای بحث میهای روایت یا چرخشپیچش

اِر دیگری برای کنم و دنبال کشوم، سرنخ را گم میقرار میرود. بینیستم. اکنون تمرکزم بعد از دو یا سه صفحه از بین می
ورِت ص مطالعٔه عمیقی که قبًال بهگردم. مثِل این است که باید دائمًا ذهِن خودسرم را سِر متن برگردانم. انجام دادن می

 ۵»آمد االن به یک چالش تبدیل شده است.طبیعی به سراغم می



ه که به این ام یا نه. البتهمین کلمات را جایی خوانده خواندم شک کردم که آیا قبالً زمانی که وضعیِت نیکالس کار را می
ناپذیِر آدمی که در شهوت، در خوراک، در رنگ و نوع لباس و بسیاری موضوع فکر کرده بودم. به اینکه هوِس سیری

ِر شدت ستاست، حتمًا در نحؤه مواجهه با اطالعات و حجِم آن نیز خواچیزهای دیگر مدام هواخواِه تغییر و تنوع و تازگی
د و آرامشی کنکند اما هرگز او را راضی نمیزده میو قدرِت بیشتری است. این گونه است که اینترنت آدمی را شگفت

 ام نداشت. ناگهان به خاطر آوردم که مدتی قبل در جاییدر کار نیست. اما اظهاراِت نیکالس کار ربطی به افکاِر شخصی
که در وب  های دیگرلر هندزکامب با مطالعه در فضای وب مشکل دارد. مثل خیلیک«دیگر جمالتی مشابه خوانده بودم: 

، دنبال خواندکند، چند جمله میهای اجتماعی به مطالب داده شده کلیک میچرخند، او هم روی لینکی که در شبکهمی
لتحصیل ادهد. او فارغمه نمیشود و دیگر به خواندن مطلب اداگردد و بعد صبرش تمام میهای جالب توجِه متن میکلمه

روم سراغ مطلب دهم، حتی نه چند دقیقه و میگوید: فقط چند ثانیه به مطلب فرصت میرشته نویسندگی خالق است. می
 ۶»بعدی.

گوید که همین رفتار را حین خواندن رمان هم دارد. شود. او میاما داستان فقط به مطالعه در فضای آنالین ختم نمی
همی که اتفاقی فافتد. وقتی میکه دقیقًا بفهمی چه اتفاقی دارد میشوند بدون اینروی کلمات رد می هایت ازانگار چشم«

 ۷»خوانی.گردی به صفحات قبل و دوباره و دوباره داستان را میدر داستان افتاده، برمی

ک روز از مطالعه را نشان بدهد، بعد از ی یکی از محققان برای اینکه تأثیر این شیوه«نویسندٔه مطلب در ادامه آورده است: 
ه هرمان نوشت ایبازی مهره شیشهگیرد آخر شب کتاب پرسه زدن مدام در فضای وب و خواندن صدها ایمیل تصمیم می

شوخی «وید: گاو می »اند] مطالعه کند.هسه [این کتاب را عبدالحسین شریفیان و پرویز داریوش به فارسی ترجمه کرده
م مجبور توانستم خودم را هتوانستم کتاب را بخوانم. همان خواندن اولین صفحه هم مثل شکنجه بود. نمیمیکنم، ننمی

گشت تا بیشترین اطالعات را در هایم روی کلمات میکردم و چشمها را انتخاب میتر بخوانم.... واژهکنم که آرام
 ۸»فه شده بودم.ترین زمان ممکن به ذهنم منتقل کنم. از دست خودم کالسریع

های ماست. غریزٔه انسان از ابتدا خواندن را در خود پرورش نداده است. خواندن هایی از تغییر یا دگردیسی ذهنها نمونهاین
قدر شرایِط خواندن تغییر کند، ذهن نیز دچار تحول  ست، بنابراین هرو درک کردِن استوار بر خواندن امری آموختنی

ساالران خط به خط و جزء به جزء کنیم. مانند دیوانراهباِن دیرهای قرِن هجدهم بلندخوانی نمی شود. ما دیگر همچونمی
شویم. اوضاع تغییر کرده است و این تغییر نه تنها در خواندنمان، بلکه در نوشتنمان هم نمود یافته بر کلمات دقیق نمی

 ۹د دارد.مان وجو زدهدقت و شتاباست؛ نمودی که در نوشتاِر پرغلط، بی

 



 بازگشت به عقب با سرعت
اند. عالمه محمدرضا حکیمی در کتاِب همٔه جوامع چون جامعٔه ما در آغاز دور از مکتوبات و درگیر با شفاهیات بوده

کند که حدود هزار سال پیش از این صد باب کتابفروشی در بغداد دایر بوده است و سیاهٔه حکایت می دانِش مسلمین
کند یآوِر دیگری را هم ذکر مرسیده است. عالمه البته موارِد شگفتهزار جلد میده کتابخانٔه ری به بیش ازهای کتاب

تا بتوانیم به خودمان تذکر بدهیم که جامعٔه ما با کتاب بیگانه نبوده است. حاال شاید بتوان کمی بدوِن ترس و با جسارت 
 گفت در حاِل عقبگرد هستیم.

 
 گردیم: چطور کتابخوان شدیم، چطور به عصر سنگ برمیاساطیر و دین، یا

ه به گسترٔه هایی ککند. در افسانٔه او آریاییوار حکایت میفردوسی بزرگ در شاهنامه سیِر سوادآموزی ایرانیان را افسانه
ها بیاموزند. به آریایی کنند تا خط و زبان راها را مجبور میاند، پس از به اسارت گرفتِن دیوها آنمرزهای ایران کوچ کرده

گوید که دیوها با اوصافی که فردوسی برای دانشجویانش می ۱۰»الطیرمنطق«دکتر محمدجعفر محجوب در سلسله دروِس 
ا وقایِع صدِر ای باند. بیِن این روایِت افسانهدارد نه چیزی غیر از آدمیزاده که همان ساکناِن اصلی گسترٔه مرزهای ایران بوده

ایم که پیامبر صلی الله علیه و آله یکی از شروِط آزادی مشرکان اسیر شده تراکاِت جالبی وجود دارد. همه شنیدهاسالم اش
 را آموختِن سواد (خط و زبان) به مسلمانان تعیین کرده بوده است.

سلمان بوده است. م در گفتاری دربارٔه کتاب تذکر داده است که کتاب همواره مورِد اتکای اندیشمنداِن  دکتر علی شریعتی
ای است که آفریدگار به رسول الله سپرد تا با آن مردم را رو به روشنی بخواند. کند که کتاب یگانه معجزهاو یادآوری می

ناِم کتابش  اش کتاب است، بر کتاب استوار است، وکند که اسالم تنها دینی است که معجزهشریعتی به این نکته اشاره می
با قلم تعلیم «ست که و سپس بزرگترین ستایِش خدایش در صفِت کسی» بخوان«خستین پیغامش ست و ن»خواندنی«

اش مردمی بودند اگرچه اسالم در یک جامعٔه بدوی مطرح شده است و در آغاز مخاطِب واقعی«گوید: او می». دهدمی
 »بوده است. ‘بخوان’اش شناختند، نخستین کلمهکه جز شمشیر و شتر چیزی نمی

اقی کند. خب چه اتفخواند و الاقل تظاهر به مسلمانی میهر روی بخِش قابل توجهی از جامعٔه ایران خود را مسلمان می به
 زنند؟نالند و نق مینخوانی میافتاده است که در این جامعه، همه از کتاب

رسرعِت عصر سنگ سواِر ماشیِن پنظر برسد اما از گفتنش ابایی ندارم: ما در جادٔه بازگشت به شاید ادعای مضحکی به
گیری هام که چطور با وضعیِت آموزشی نامطلوب و بهر تر و در یادداشِت شمارٔه قبِل جهان کتاب گفتهایم. پیشفناوری شده

کید میومرجهرج م که هر چه از کنگونه از ابزارهای ارتباطی فناوری در حاِل نابود کردِن زبان و خط فارسی هستیم. باز تأ
میزان که  شود. چه نوع عصِر سنگی؟ به همانابخوانی فاصله بگیریم سرعِت بازگشتمان به عصِر سنگ بیشتر میکت



های اجتماعی های تعاملی ما در شبکهرسان در معرض خطر بودند، تعامالت و نوشتههای پیامتراشهها و سنگنبشتهسنگ
ریدر ندارد. اند. امروز دیگر کسی خاطرٔه روشنی از گوگلیو فضاهای تعاملی مبتنی بر بستر وب نیز در معرض نابود

 هایی که من و امثاِل من در آن نوشته بودیم از میان رفته است. حتیریدر نه تنها خاطره شده است، بلکه همٔه نوشتهگوگل
ا به دلیِل هآن نوشته کردیم،ماندٔه هشدار داده شده توسِط گوگل در جایی ذخیره میها را در فرصِت باقیاگر آن نوشته

 ارزش بودند.گریز تولید شده بودند امروز بیطلب و تأملکه برای آن بستِر سرعتآن
 

 زدگیای دربارٔه مصرفنکته
گیری از جهان فناوری در غرب و ایران در احساس نیاز و تولید است. به تصاویر کنم یکی از نقاِط تفاوِت بهرهتصور می

 زیر دقت کنید:
 
 

 
کنم در جامعٔه جهاِن سومی (مشخصًا جامعٔه ایران) روال است، حالِت دوم پسندید؟ آنچه تصور میشما کدام حالت را می

و فتح  هامان سوِت سرنای سعادتیعنی دوِر تسلسِل واردات و مصرف است. ما حتی زمانی که با دبدبه و کبکبه از رسانه
حساِس کمبود کنیم. ما نه پس از اها و ابزار غربی فخر میسازِی فناوریه مشابهپراکنیم، درواقع نه به تولیِد فکر، که بمی

و برای دوستی  نشینیمخانه میگیریم. در قهوهیا نیاز، بلکه چون یک فناوری یا ابزار وارِد کشور شده است آن را به کار می
کاربردهای  هایش وبه نیازمندیاو پیش از آن  کنیم بدوِن آنکهافزارهای جدید نصب میکه تازه گوشی هوشمند خریده نرم

 »هر چه باحال و خوب است نصب کن«و » چی جدید داری؟«ها اندیشیده باشد یا احساس نیاز کرده باشد. ادبیاِت ما آن



ندیشه نندگان اتر از این، گرفتاری قشر کتابخوان و تولیدکبنیانتوان ایستاد. اما سستاست. پشِت چنین امیال و رفتاری نمی
 و کتاب به چنین دور تسلسلی است.

 
 بینند؟اوِل کالم: وادادگاِن فرهیخته چه ضرری می

های اجتماعی اند که ابزارهای نوین ارتباطی و شبکهبرخی از اهالی قلم، نویسندگان، شاعران و ناشران، امروز بر این عقیده
تٔه شاز آنها دالیلی مخصوص به خود دارند که البته ر  ند. هر کداممطالعه و پیشرفِت ادبیات مفیدشدت برای ترویج به

خواهد از قافله عقب بماند. کدام قافله؟ کسی درست، شفاف و دقیق کس نمیست: هیچارتباطی جالبی بیِن همٔه آنها
رستی را  داندیشند. آیا روِش داند. برای من واضح است که ناشر به فروِش بیشتر و مؤلف به جلِب مخاطباِن زیادتر مینمی

خوبی برای ترویج مطالعه آزموده ها را بهها و مجذوِب آنها شدن، آیا همٔه روشاند؟ پیش از پیدایِش فناوریانتخاب کرده
 ای نداریم؟نقشه ایم وایم یا صرفًا در گردابش افتادهاند؟ آیا ظرفیت را شناختهو بر اساِس نیاز رو به فناوری دیجیتال آورده

در چند نمونه  کنند. منهستند که از ابزارهای تعاملی و ارتباطی برای ساختِن بستِر اظهارنظر استفاده میای دیگر هم عده
صورِت اند بهاندازی شدهها و شعارهایی مربوط به کتاب راههای تعاملی موبایلی که با نامهای ساخته شده در شبکهاز گروه

(دعوتی که اختیاری در نپذیرفتنش نیست) که عالقمند به کتاب،  ام. دوستانی دعوتم کرده بودندمقطعی عضو بوده
های وط به گروهها (چه مربتوانم ادعا کنم همٔه این گروهجرئت میاند. بهکننده، ناشر یا حتی مؤلف بودهکتابفروش، توزیع

وقفه دربارٔه دام و بیها مهای غیرمذهبی) جز اتالِف وقت اثری ندارند. اعضای فعال در این گروهمذهبی، چه گروه
زنند و من همواره این ابهام را در ذهن ها حرف میاند و خوبی کتابهایی که خواندهخوانند، کتابهایی که میکتاب

ربان شود، قها صرف میها وقتشان در گروهساعت» کنند کتاب بخوانند؟پس کی وقت می«ام که چپ و راست کرده
عالیتی را ستایند یا سیاستی و حرکتی و فالیش نویسندگان و شاعران را میروند و البهمیمجلسان صدقٔه خوبرویان و خوش

پاسخ هم وجود دارد: کدامیک از فعاالِن حوزٔه کتاب و نشر که گیرند. در گوشٔه دیگِر ذهنم این سؤاِل بیبه باِد نقد می
کنندٔه نیاِز خودشان را خدماِت مفید و برطرفها و سایتافزارها، وبهای کاربری متعدد دارند، نرمدر وب حساب

ن میان اند؟ آیا در ایشناسند؟ کدامشان بر حسِب نیاز و نه تحِت تأثیِر اتمسفِر حاکم در جامعه به فناوری روی آوردهمی
نباید فرقی میاِن  اکسی هست که برای نیاز ویژٔه بازاِر نشر ایران، تدبیر کرده باشد و زمینٔه پیدایِش فناوری را چیده باشد؟ آی

توانند استراتژی رود با فردی عادی باشد؟ از این گذشته، آیا این گروه میاندیشد و از او انتظاِر تولید اندیشه میکسی که می
 از حضور در اینترنت ارائه کنند؟ را مشخِص خود

ه های پرمخاطِب اینستاگرام کحساب رساند. یکی ازیک مشاهدٔه ساده تا حِد زیادی ما را به نتیجه یا الاقل تردید می
کننده دارد و هر عکس را به طوِر متوسط حدود هزار و هزار دنبالکند، بیش از پنجاهها منتشر میتصاویری از جلِد کتاب



اال یک ست؟) حهامان در حاِل دگرگونیلبینید چطور فعمی» (کنند.الیک می«پسندند و به اصطالح سیصد نفر می
پسندند، پس چرا آن کتاب پس از گذشِت سه سال همچنان نتوانسته کِس یک کتاب را حدود هزار نفر میسؤال: اگر ع

 است هزار نسخه تیراژش را بفروشد؟

پذیر و دقیق شاید سایِر کاالها را بتوان با شهادِت حواِس پنجگانه فوری انتخاب کرد، اما انتخاِب کتاب از این راه امکان
کنندگاِن اِد دنبالکنم تعد؟ پیشنهاد میان شودقرار ممکن است کسی کتابخو یی پرشتاب و بینیست. پس چطور در فضا

. طبیق دهیدهایشان تهای اجتماعی تحت وب را ببینید و با تیراژِ کتابحساِب کاربری شاعران و نویسندگان در شبکه
زار جموعه داستان منتشر کرده و هنوز هشناسم که شش سال پیش یک مهای اجتماعی را میای محبوب در شبکهنویسنده

متعددی  نویسیهای داستاندلیِل محبوبیت در جهاِن مجازی، او تاکنون کارگاهنسخٔه آن تمامًا فروش نرفته است اما به
 گوید؟طرفدارش هستند. چه کسی به چه کسی دروغ می… بوک وبرگزار کرده و بسیاری در فیس

اعتنایی دارد.  ای قابلهای چندملیتی در استرالیا موقعیت شغلی و حرفهیکی از شرکتدوستی دارم که برادرش در دفتِر 
شما برای «) هم عضو است. دوستم یک بار از برادرش پرسیده بود: Book clubبرادِر دوستم در یک گروِه کتابخوانی (

دام. این چیزها برای هیچک«برادرش گفته بود: » آپ؟کنید یا تلگرام یا واتسارتباط بین اعضای گروه از وایبر استفاده می
 کنند.شان فکر نمیها هستند که به ماندگارِی اندیشهبیراه نگفته است. فقط بیکارها و نوجوان» ایجرهاست!بیکارها و تین

 
 کند؟اینترنت با مغز ما چه می

انه، کار فناورانه را به حریم خصوصی، خوار مواهِب گردم. مردی که خود روزگاری شیفتهبه نیکالس کار و کتابش بازمی
 کند که فناوری ممکن استطرف باشد. او تصدیق میکند بیتالش می هاعمقکماش راه داده بود. کار در و زندگی

اره لوهان هم اشدر نعمت بودنشان شکی نیست اما بهاشان را هم باید پرداخت. چنانچه مک«نویسند: نعمت باشد. می
فرایند  کنند و در عین حالتنها مجراهای اطالعات نیستند بلکه مواد و مصالح برای تفکر را هم تأمین می هاکرده، رسانه

برد. برخط رسد که اینترنت ظرفیت من را برای تمرکز و تعمق خردخرد تحلیل مینظرم میدهند. بهتفکر را هم شکل می
حاِل او را  ۱۱»کند دریافت کند.ای که اینترنت برایش فراهم میهباشم یا نباشم ذهنم انتظار دارد اطالعات را به همان شیو 

سی بازگردم. نویکامپیوترم دچار عیب شد و برای مدتی مجبور شدم به دست حدود ده سال پیش از ایٰن فهمم. خوبی میبه
فحٔه کاغذی، روی ص اختیاربی کردم؟شد و به کمی استراحت نیاز داشتم چه میدانید وقتی دستم از نوشتن خسته میمی
فشردم تا مبادا متنم به دلیل نوساناِت برق از بین برود. احتماًال برای شما هم پیش را می Ctrl+Sکلی مجازی کلیدهای ش به

البته . کمک بگیرید Ctrl+Fتوانید از بست بخورید و حس کنید میآمده است که دنباِل شیئی بگردید و در یافتنش به بن



توان به چشم دید یا در مدتی کوتاه دهد را نمیی ساده است. چیزی که در پِس جمجمٔه ما روی میاینها فقط مصادیق
 تغییر و تحولش را به قضاوِت شخصی گذاشت.

نویس کار تنها کسی نیست که متوجه تغییر نوِع عملکرِد مغزش در مواجهه با اینترنت شده است. او از قوِل یک وبالگ
ام ن در دانشکده ادبیات بود و خورٔه کتابخوانی بودم. اما چه شد؟ شاید دلیل اینکه بیشتر مطالعهرشتٔه اصلی م«نویسد: می

ام عوض شده است، بلکه از این جهت باشد که شیؤه تفکرم دهم به این خاطر نباشد که شیؤه مطالعهرا روی وب انجام می
 ۱۲»تغییر کرده است.

ریدر و تبلت برای که خوانندگاِن متن که از صفحاِت نوری شامل کامپیوتر، بوکنتایِج تحقیقاِت متعددی نشان داده است 
لیز «ِر کنند. نیکالس کار از این پدیده با تعبیواقع آن را مرور میخوانند و درکنند، مطالب را دقیق نمیخواندن استفاده می

ونی سنجی و آزمست در نمونهس مدعیدر کتابش یاد کرده است. همچنین مطلبی ترجمه شده از سایِت فورب» خوردن
نفر برای مطالعه یک داستان انتخاب شدند. به نیمی  ۵۰«که با شرکِت دانشجویاِن مقطع دکترا و پسادکترا انجام شده است 

از آنها نسخه چاپی کتاب و به بقیه نسخه الکترونیک روی کیندل داده شد تا شروع به خواندن داستان کنند. هر دو گروه 
ایطی مشابه اقدام به مطالعه کتاب کرده و پس از آن میزان درک مطلب از محتوای کتاب اندازه گیری شد. نتیجه در شر 

 ۱۳»نشان داد افرادی که نسخه چاپی کتاب را خوانده بودند در مجموع جزئیات بهتری را با دقت بیشتر توضیح می دادند.

تر دقتجیتال کمگویند مطالعه به سبِک دیها مینیز بر اساِس نتایِج برخی پژوهش مطالعه در عصر دیجیتالنویسندگاِن کتاِب 
اشند، کنند، بیش از آنکه به دنباِل فهم و درِک محتوا بگزینند و به آن عادت میاست و اغلِب کسانی که این شیوه را برمی

 ۱۴تر راه بیفتد و گزینش کنند.خواهند کارشان سریعمی
 
 

 است، رسانه اصالت نداردمهم اندیشیدن 
اصرار  اندیشیدم اما امروز بر اصالِت کتاب و کتابخوانیراستش چندان با این فرضیه موافق نیستم. زمانی خودم این طور می

های ذهنی ها، تواناییای از مواهب است که خواننده بسته به ظرفیتبخشد، مجموعهاش میدارم. آنچه کتاب به خواننده
کند. اما این پایاِن فرایند نیست. چیزی که در جهاِن پرشتاِب وب جذب می -کم یا زیاد-ها را تشخیصش آن و قؤه تمیز و

یای قیمتی دمیم که اشروشی ساده برای نشِر اطالعات و اخبار است، اما ما در حقیقت بر طوفانی می به ظاهرافتد اتفاق می
کتابخوان اگر اندیشه را از کتاب دریافت نکند فرقی با جاهل ندارد. و  راند.نتیجه میمنطق و بیمصرف را درهم، بیو بی

 اگر اندیشه را در درونش بازآفرینی نکند و محصولی تازه ارائه ندهد، از فضیلِت عالمان دور است.



. حتی ترود دانش اسشود اما آنچه تحلیل میگیری از اینترنت هر روز در جوامع مختلف بیشتر میزمان و کیفیِت بهره
توان اعتماد داشت.  اگر دانستن را معادِل اندیشیدن و فعالیِت مفیِد دیگر به سواِد خواندن و نوشتِن کاربراِن وب نیز نمی

 ذهنی بگیریم، امبرتو اکو در مصاحبه با اشپیگل چیزی را گفته است که بسیاری امروز قبولش ندارند.

 
 دوستپیرمردهای کتاب

مانی را به مدِت دو ر«کند: ای که با ژان کلود کریر و ژان فلیپ دوتوناک داشته است تکرار مینفرهاکو در گفتگوی سه 
ام عینک پوالروید دارم و با آن چشمم را از آسیِب هایتان از کاسه دربیاید. من در خانهساعت از رایانه بخوانید تا چشم

براین ته از این کار با رایانه مستلزم استفاده از نیروی برق است بناکنم. گذشمطالعٔه مداوم از روی صفحٔه رایانه محافظت می
ردازیم. پس ایم با استفاده از رایانه به مطالعه بپتوانیم در واِن حمام یا حتی وقتی که در رختخوابمان به پهلو دراز کشیدهنمی
 ۱۳»پذیرتری برای مطالعه است.بینیم که کتاب ابزار انعطافمی

نظر برسد. روزی که چنین تصوری داشته است احتماًال  مروز شاید کمی سطحی و عوامانه بهگوید اگ میآنچه اکوی بزر 
های ضد آب هم سر برنیاورده بودند و احتماًال هنوز کسی نبوده ریدرها آفریده نشده بودند. موبایلها و بوکهنوز تبلت

م بشکند. هاست که فرِق بیِن رختخواب با صندلی را فراموش کند و مرزهای متصل بودن به جهاِن وب را تا حِد امکان در 
طاف و های نوین در اندازه و نوِع انعاما آیا تمایِز کتابخوانی با کتاب و مطالعه (کتاب یا هر چیز دیگر) از طریِق فناوری

توانیم صدها کتاب را در ابزاری به اندازٔه یک کتاِب قطع رقعی داشته باشیم و از خواندنش وزنشان است؟ خیر. ما می
تمرکز و تعمق تغییر کرد، باز هم از مغزمان همان کارکرِد سابق را انتظار خواهیم داشت؟ نکتٔه  لذت ببریم. اما وقتی شیؤه 

 م.ایهها حساب کردالزم است روی فناوریقابِل درنگ این است که ما بیش از آنچه 

 
 بوکینویسندگاِن فیس

نداریم.  های بسترهای وبت چهارچوبکنیم گریزی از رعایهای اجتماعی و محیط وب محتوا تولید میوقتی برای شبکه
ل هر زمان که داد. گوگرا نمی ها به ما اجازٔه ویرایش متنتبوک تا مددهد. فیستوئیتر به ما اجازٔه نشِر جمالتی کوتاه می

یچ تضمینی زند. هاش میتشخیص بدهد بدوِن اطالِع کاربرانش دست به تغییر ظاهر و شیؤه کارکرِد محصوالِت اجتماعی
کنیم ماندگار باشد. از این گذشته، حتی اگر تا صدها سال گوگل برجا بماند، اینستاگرام جود ندارد چیزی که تولید میو 

آیند هرگز ورشکسته نشوند، محتوای ما ارزِش چاپ ندارد. زودی میهایی که بهآپوجود داشته باشد و صاحباِن استارت
سندگان اند. اشتباه محِض نویکتاب دارند، ارزشمند نیستند و محکوم به زوال شده اگرچه ناِم امروز بسیاری از مطالِب چاپ



ذهنی و  گذاریست که نه مخاطب و هواداِر گمنامشان قابل سرمایههاییو شاعراِن برجستٔه کشور، دل بستن به محیط
 شود.ست، نه روابط و مطالبی که در آن تولید یا رد و بدل میروانی

اطب ذِب مخای جهای اجتماعی، پس از دورهپشتوانٔه عقلی شبکهزده و بیکه سوار بر موِج هیجانالبته هستند کسانی 
کس به خاطر صورِت کتاب منتشر کنند و اندکی هم مورد توجِه عوام قرار بگیرند، اما هیچ اند مطالبشان را بهموفق شده

کردی تا صاحِب بایست خود را اثبات میتر میست. پیشندارد رگبار ماندگار بوده باشد و بارورکننده. اوضاع عوض شده ا
و غرورمندانه  کنیبازار در وب شهرت کسب میشیؤه فروشندگاِن جمعه برای ماندگاری بجنگی اما حاال بهکتاب شوی و 

 اند.بازار موقتیهای جمعهکنی، اما بساطینیازی از آموختن میاحساِس بی
 
 
 

 زدهگرفتاری نویسندٔه وب
 ام و نشانشنتماعی و کاربراِن بیهای اجای و جدی باشد در داِم شبکهخواهد حرفهتار شدِن نویسنده و شاعری که میگرف

کواریومی را نیز محتمل می کند. نویسنده و شاعر نباید تصور کند دنیای مخاطبانش، جهاِن خطِر جدِی زندگی آ
ر جهانی بیند. شاید به نظهای اجتماعی و اینترنت میشبکه ست که درهایش، مردمش، محیط اطرافش همان چیزیداستان

ت که ابدًا از سهای بسیاریکردنیها و تجربهبزرگ را در صفحٔه پانزده اینچ تماشا کند، اما جهان شامل جزئیات و دیدنی
 پشِت مانیتورها دیدنی نیستند.

کنیم؟ و اگر چرا عمدٔه وقتمان را در اینترنت سپری می بیایید با خودمان روراست باشیم. اگر واقعًا کتابخوان هستیم، پس
ت دهیم. اگر دوست داریم کتابخوانی را ترویج کنیم و کتابخوان هم باشیم بهتر نیسکتابخوان نیستیم چرا چنین جلوه می

ایم و کرده ِد رابطهخود بازگردیم؟ مزاحماِن زیادی را وار -مزاحِم کتابروِش درست را انتخاب کنیم و به رابطٔه دو نفرٔه بی
بوک است، کنیم جای ترویج مطالعه اینستاگرام و فیسایم. حتی اگر فکر میدر را به روی کسانی که الزم نیست گشوده

نشانند، پس ها قلب میها و بخشی از متِن شعرها و داستانالزم است از خودمان بپرسیم کسانی که پای عکس جلد کتاب
 وانند؟اند کتاب بخکی فرصت کرده

 هایمن چندان اهِل شعر نیستم. همسرم روزگاری طوالنی با شعِر قدما و معاصران سر کرده است. این روزها در گروه
گوید: ند. او مینویسهای ارتباطی موبایل عضو است که کاربران برای هم شعر میهای تعاملی و شبکهمختلفی در شبکه

تمرکزی برم اما از روی صفحٔه موبایل، نوعی بیبخوانم لذِت بیشتری می عجیب است که اگر همان شعر را از روی کتاب
ند. دهشوند. همه نظر میبرد. همه مزاحم میهای تعاملی نمیدرنِگ شبکهدارم. او لذِت کافی از فرصِت زودسوز و بی



تر هم ع وخیمشود اوضامیپذیر نیست و وقتی شعِر شاعری دیگر به ناِم فردی دیگر نقل سکوِت ذهنی برای تعمق امکان
های ایران را نابود کردند و از جمجمٔه دانشمندانش کوه ساختند، اینترنت و آبشاِر شود. اگر اسکندر و چنگیز کتابخانهمی

 تر دارد.اش اثری مخربآزمایی نشدهاطالعاِت راستی
 

 زدهجهاِن داستانِی وب

نویساِن داستان پسند و حتی برخینویساِن عامهنویسی فارسی برخی داستانگگیرِی دورٔه کوتاِه وبالو با اوجهشتاد   در دههٔ 
شان که برخیها نه تنها شروع به نوشتن در وب کردند، بلآنهای نوظهوِر وب روی خوش نشان دادند. جدی به پدیده

بر  ی سریِع جهاِن تازٔه وبکردند. اثرگذار… های یاهو وروممایه و حتی فرِم نزدیک به وبالگ، چتهایی با درونداستان
ذهِن نویسنده و طرِز نگارشش (ادبیات و نوِع مواجهه با سوژه و انتخاِب سوژه) در آغاز جالِب توجه بود و برخی را هم 

 » چرا ما دست به کار نشویم؟«کرد که نگران می

هاِن ای که جمرگ دانست. نویسنده ها را مرده یا در بسترِ توان همٔه آن داستانگذشت یک دهه، تقریبًا می امروز و با
بزارهاِی هایی که با تکیه بر بستِر فناوری و اداستانش را در چهارچوِب فناوری دیجیتال علم کند، زنده نخواهد ماند. داستان

 آن( اند چرا که ماهیِت جهاِن دیجیتالشوند، محکوم به مرگی حتمی و زودهنگامفناوری دیجیتال اندیشیده و نوشته می
 است.» بینیدگرگونی سریع و غیرقابل پیش«گونه که نشان داده است) 

هایی که در دهٔه هشتاد با شیؤه چت کردن روایت شده بودند، امروز برای مخاطبی که آن دوره را تجربه کرده است داستان
هاِن خواهند بود. چنین جمعنی شان برسد بیـها دستای از آن کتابشاید نسخه د و برای نوجوانانی که بعدهاانمضحک
ها آننند. کشوند، در جاِن جامعه نفوذ و رسوب نمینشین نمیکه ته چرا ،ای قوِت نوستالژی و خاطره شدن ندارندداستانی

شوند. کنند و زود نیست و نابود میکشند، خیره میگیرند، شعله میبا شتابی همچون شتاِب آتِش خارزار زود گر می
 تواند وجهیرٔه اختراِع ماشیِن بخار هنوز ممکن است جذاب باشد چون وجهی تاریخی دارد و میداستان نوشتن دربا

ربارٔه ها جذاب است در حالیکه داثِر کارل چاپک هنوز و پس از سال سازیکارخانٔه مطلقتخیلی هم بیابد. داستاِن -علمی
جذابیت دارد و مسئلٔه مردِم امروز نیز هست. دستگاهی خیالی با کارکردی ناممکن است اما مسئلٔه داستان همچنان 

های یاهو نه تنها مسئلٔه امروز نیستند، بلکه حتی جذابیِت امروز یا حتی هوس و خاطره هم نیستند. ما به خاطرات رومچت
نداریم ی دینی احساس یافزارهای گفتگو های اولیٔه نرمهای نسخهاما به برچسب ،ها هم حس داریمبه نوستالژی ،وفاداریم

 کنیم.ها احساس نمیبه آنو نیازی هم 



گیری از زباِن فارسی و شلختگی در ادبیاِت مهار در بهرهبندوبارِی بیهای تازه و مجعول، افعاِل مجعول و بیشیوِع واژه
 ست مفصلنویسندگان به شکلی محسوس پس از غلبٔه جهاِن دیجیتال پدیدار شده است که بحث دربارٔه آن خود موضوعی

 و نیازمنِد پژوهش.
 

 فرهنِگ استفاده است مشکل
طور میدم فرهنِگ استفاده چفرهنِگ استفاده است. هرگز نفه درِل مواجهٔه ما با فناوری عقیدٔه برخی از مردم، مشکبه

شود. فرهنِگ استفاده از یک وسیله متأثر از فرهنِگ کلی یک جامعه است. اگر در رانندگی دچار خود زاده میخودبه
خالقی پنداری و بسیاری رذایِل اداری، خودحقمالحظگی هستیم، مسئله اتومبیل نیست، بلکه مردمنجارشکنی و بیه

 ما رسوب کرده و در بسیاری رفتارهای اجتماعی مانند رانندگی اجتماعِی آن تبع  است که در فرهنِگ خانوادگی و به دیگر
 کند.گیری از فناوری بروز پیدا مییا بهره

 
 گری و ادانمایش

کنند خود برخی دیگر از کاربراِن فعاِل وب که در جامعٔه واقعی ناشر، کتابفروش یا نویسنده و کتابخوان هستند، سعی می
هاشان های اجتماعی دارند تا کتابهای متعددی در شبکهمند جلوه دهند. در این میان ناشران صفحهنگران و دغدغهرا دل

ا ناشراِن بزرِگ آمریکایی یا فرانسوی نیز چنین روشی را در اولویت کارهای تبلیغاتی و ترویجی دانم آیرا ترویج کنند. نمی
اندیشند؟ یم… های نشِر تازه همچون نشِر دیجیتال، نشر صوتی وخود دارند یا آنکه به فتِح بازارهای جدید، آزمودِن شیوه

التش های مربوط به محصو تاگرام و جستجوی هشتکروزرسانی صفحٔه اینسها وقِت خود را صرِف بهناشری که ساعت
ای تجاری تازه خواهد داشت؟ چنین ناشری که جبهه راهبردهاِی  ریزِی کند، آیا زمانی برای تأمل، مشورت گرفتن و طرحمی

ه کار گرفته زدن را بسفت و سخت و البته بدوِن شناخت برابِر نشِر غیرکاغذی دارد، از مواهِب دنیای دیجیتال فقط الیک
 است؟

 نیز این ابهب و کارهای نمایشی مشهای عکس گرفتن با کتاب و انتخاِب بهترین قطعٔه یک کتاها و پویشموِج کمپین
مان را پشِت ینوعی شیفتگ همٔه ما بهگیری و قضاوت داشته باشد. که حقیقتًا اثری قابل اندازهروزها بلند است بدوِن آن

 کنیم.مندی پنهان میظاهِر دروغیِن دغدغه
 
 
 



 واقعیت را قبول کنم
چه بخواهیم و  فاجعه را بگیرم.راستش من پطرس نیستم و با یک سِد آب هم طرف نیستیم تا با انگشتی کوچک جلوی 

رود که عاقبتش چندان خوش نیست. فقط امیدوارم روزی که توفان فرونشست، چه نخواهیم، قاطبٔه جامعه به سویی می
 دوباره نخواهیم آوارها را با اشتباهاِت تازه بازسازی کنیم.
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