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فهرست |    

قدرت و آزادی

متفکر قدرت 
اندیشه های میشل فوکو دربارۀ قدرت امروز بیش از هر زمان 

دیگری مهم است 

| نوشتۀ کولین کوپمن

ورزش و هرن

بسکتبال؛ پرتاب به سوی تمدن
بسکتبال استعاره ای است از تالش برای به چنگ آوردِن آزادی در 

حصار قانون

| نوشتۀ ِدیو هیکی

جهان وطنی و متدن غرب 

تمدن غرب وجود ندارد
ارزش های آزادی، تساهل و پژوهش عقالنی مشخصۀ فرهنگی 

خاص نیستند، بلکه به همۀ انسانیت تعلق دارند

| نوشتۀ قوام آنتونی آپیا

فلسفه، ریاضیات و شناخت 

منطق چیست؟
آیا تفکر منطقی روشی است برای کشف یا مناظره؟

| نوشتۀ کرتینا نوایس

نوشتار

نوشتار

نوشتار

نوشتار

18

26

32

42

رسمقاله

»ایدۀ کنترل« همچنان اطراف اینترنت 
پرسه می زند

آیا می شود بدون پای گذاشنت به فضای مجازی از توهم دور ماند؟ 

| نوشتۀ مرتضی منتظری مقدم رسمقاله

14
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فهرست |    

خودآزاری باید از نو تعریف شود

چرا خودآزاری؟
زخمی کردن بدن باعث احساس آرامش می شود، زیرا عواطف و درد 

در مغز در هم می آمیزد 

| نوشتۀ کری آرنولد

آرمان شهری برای واقع بین ها

گوشتان را برای شنیدن حرف های راتگر 
برگمن تیز کنید

آیا این جوان هلندی می تواند آینده ای را رقم بزند که در آن به ازای 

کار کمرت پول بیشرت می گیریم؟

| نوشتۀ اندرو آنتونی

تاریخ رسمایۀ انسانی

سرمایۀ انسانی: سالحی برای جنگ علیه 
ناهار مجانی

نظریۀ رسمایۀ انسانی در زمان جنگ رسد به عنوان سالحی 

ایدئولوژیک علیه شوروی ابداع شد

| نوشتۀ پیرت فلمینگ

نوشتار

نوشتار

نوشتار

60

76

82

ِ

نوشتار

سوزان کِین می کوشد تا به یک »انقالب خاموش« دامن بزند 50

خاموشان جهان متحد شوید
اگر خودتان درون گرا نیستید، احتامالً دارید یکی از آن ها را بزرگ 

می کنید یا مدیر یکی از آن ها هستید یا همرسش

| نوشتۀ لیدیاالیل گیبسون

ِ

راهی به سوی جاودانگی 

زندگی حیوانی شما به پایان رسیده است
رندل کوون نابغه ای است که می خواهد مهم ترین رخداد از زمان 

تکامل »انسان هوشمند« تا کنون را رقم بزند

| نوشتۀ مارک اُکانل نوشتار

68
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تاریخ سیاه هوش

هوش مسئله ای عمیقا سیاسی است
از بردگی تا استعامر، رهاورِد انسان های باهوش در عرصۀ سیاست 

کلکسیونی از رسکوب و تبعیض است 

| نوشتۀ استیون ِکیو

جنبشی علیه همه چیز 

تاریخ شتاب گرایی: از پرستش تکنولوژی 
تا قارقارکردن در کنفرانس دانشگاهی

چطور یک جریان فلسفی حاشیه ای آینده ای را پیش بینی کرد که ما 

در آن زندگی می کنیم؟

| نوشتۀ اندی بکت

خیره شدن در چشامن مرگ

نویسندگان بزرگ چطور با مرگ زندگی 
کردند؟

حتی نویسندۀ خداناباوری مثل سوزان سانتاگ در روزهای آخر عمر 

خود دعا می خواند

| نوشتۀ کیتی رویف

نوشتار

نوشتار

بررسی 
کتاب

96

112

126

فهرست |    

ً

آیندۀ دموکراسی و رسمایه داری

ولفگانگ استریک: اقتصاددان مرگ سرمایه داری
رسمایه داری، قبل از آنکه به جهنم برود، سال ها در برزخ رسگردان 

خواهد ماند

| نوشتۀ آدیتیا چاکرابورتی نوشتار

88ِ

گرامشی و روسیه

از عشق و انقالب؛ آنتونیو گرامشی از 
زبان نوه اش

زندگی نامۀ آنتونیو گرامشی دستخوش افسانه پردازی های فراوانی 

شده است

| نوشتۀ آنتونیو گرامشی کوچک
نوشتار

118

ِ
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تفاوت مسکن با خانه 

»خانه« مکانی فیزیکی نیست، رؤیایی 
ذهنی است

بوی پخت وپز، خراشیدگِی روی راه پله و خط های خودکار بچه هاست 

که خانه را می سازد

| نوشتۀ مگان داوم

144
بررسی 

کتاب

طارق علی از نقش ادبیات در انقالب اکترب می گوید

عشق لنین به ادبیاْت انقالب روسیه را 
شکل داد

لنین از دانشش دربارۀ آثار کالسیک برای انقالب اکترب 1917 استفادۀ 

زیادی کرد

| نوشتۀ طارق علی

انزوا و نیازهای برشی

فواید گریختن از جامعه
برشی از کتاب انزوا

| نوشتۀ مایکل هریس

سیاست از نگاه ویتگنشتاین

انقالب را از خودمان شروع کنیم
برشی از کتاب ماتریالیسم 

| نوشتۀ تری ایگلتون

156

162

بررسی 
کتاب

بررسی 
کتاب

بررسی 
کتاب

148

فهرست |    

آنجا نرو 

چطور دربارۀ جاهایی که هرگز نرفته ایم 
حرف بزنیم؟

پی یر بایار می گوید در حرف زدن از سفر همیشه داستان پردازی و 

تخیل جای مهمی دارد

| نوشتۀ پی یر بایار

بررسی 
کتاب

136
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کتابی دربارۀ پیش کسوت نظریۀ انتقادی

از سازمان جوانان هیتلری تا فیلسوفی 
نامدار

هولوکاست، دین و آیندۀ اتحادیۀ اروپا موضوعاتی محوری  در 

زندگی نامۀ هابرماس است

| نوشتۀ استوارت جفریز

178
بررسی 

کتاب

ژیژک، اسالم و مدرنیته 

نوشته های ژیژک دربارۀ اسالم اصال 
چپ  گرایانه نیست 

بیشرت تحلیل های ژیژک دربارۀ اسالم از ضعف او در فهم ناهمگونِی 

 تاریخی این دین حکایت می کند  

| نوشتۀ تارکان تِک

آموزگار سیاست فریب کارانه یا راهنامی آزادی؟

تصور ما از ماکیاوللی به کلی نادرست 
است

ماکیاوللی می کوشیده است تا به ما دربارۀ حاکامن خودکامه هشدار 

دهد، نه اینکه آن ها را راهنامیی کند

| نوشتۀ اریکا برن

186

بررسی 
کتاب

بررسی 
کتاب

182

جهادی های جدید کیستند؟

آن ها برای ُمردن به خاورمیانه می آیند
زندگی نامۀ تروریست های »بومِی« اروپایی نشان می دهد که 

آن ها نیهیلیست هایی خشونت طلب اند

| نوشتۀ اولیویه روآ

192
بررسی 

کتاب

فهرست |    

ً

تاریخ برابری

ایدۀ برابری انسان ها چطور به وجود آمد؟
کتاب تازۀ سیپ استیورمان، ابداع انسانیت، روایتی گسرتده از 

چگونگی پیدایش ایدۀ انسانیت پیش می کشد

| نوشتۀ مایکل والترس

172
بررسی 

کتاب

ِ
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شهرهای عمودی

فقرای محترم، لطفا از شهرها بیرون بروید
تِب جدیِد ساخنت برج های مسکونی فوق لوکس در مراکز شهری 

نابرابری های طبقاتی را عیان تر خواهد کرد

| نوشتۀ استیون گراهام

راز شهرت؛ از مونالیزا تا دونالد ترامپ

چطور چیزی مشهور، محبوب یا 
پرطرفدار می شود؟

بررسی کتاب شهرت آفرینان: دانش شهرت در عرص رسگردانی

| نوشتۀ کنستانس گردی

224

بررسی 
کتاب

بررسی 
کتاب

206

فرد انسانی و دانش جمعی

واقعا مردم بی سوادتر شده اند؟
افراد چیزهای کمی دربارۀ جهان می دانند و هرقدر جلو می رویم 

دانش آن ها کمرت و کمرت می شود

| نوشتۀ یووِل نوا هراری

230
بررسی 

کتاب

فهرست |    

ً

ً

شخصیت و پیشینۀ صدام 

کمدی بازجویی از صدام حسین
صدام اطالع چندانی از ارتش نداشت، خود را ادیب می دانست و کتاب 

مورد عالقه اش پیرمرد و دریا بود

| نوشتۀ آدام فلمینگ پتی

202
بررسی 

کتاب

از فروید چه باقی مانده؟216

زندگی مفسر رؤیاها کابوسی تمام عیار است
زندگی نامۀ جدید فروید، در عین اقرار به ضعف های او، مذبوحانه 

می کوشد حیثیت اولین روانکاو را حفظ کند

| نوشتۀ  فردریک کروز  بررسی 
کتاب

ِ
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فوکوخوانی 

پنج کتاب دربارۀ میشل فوکو به توصیۀ 
گری گاتینگ

فوکو نویسنده ای بسیار پیچیده است که بدون کتاب های کمکی 

منی توان رساغش رفت

| گفت وگو با گری گاتینگ

گفت وگو

258

نظریۀ پیچیدگی

فیل، نیویورک و گوگل چه وجه اشتراکی 
دارند؟

فیزیک می گوید هر پدیده را با فروکاسنت به کوچک ترین ذراتش 

می توان فهمید، اما گاهی برعکس این درست است

گفت وگو با جفری ِوست

کتابی که از پذیرش نقایصامن دفاع می کند

پاکی توهمی دست نیافتنی است
کسی که در این جهان زندگی می کند، به طور قطع، آسیب و زیان 

به بار می آورد

| گفت وگو با الکسیس شاتِول

گفت وگو

گفت وگو

240

250

توهم معرفت

چرا تظاهر می کنیم بیش از حد واقعِی خود 
می دانیم؟

پژوهش های جدید یک دانشمند علوم شناختی روشن می سازد که چرا ما 

تظاهر به دانسنت می کنیم

| گفت وگو با استیون اسلومان

266

گفت وگو

گفت وگو

فهرست |    

انسان آینده نگر

ما برای زندگی در لحظه ساخته نشده ایم
چرا و چطور آینده از پیش در ذهن ما وجود دارد؟ 

| نوشتۀ مارتین ای. پی. سلیگمن و جان تیرنی

234
بررسی 

کتاب
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بازشناسی در فلسفۀ سیاسی هگل و حریم خصوصی در 

شبکه های اجتامعی 

قرار اجتماعی و شبکه های اجتماعی
چارچوب مرسوم مسئلۀ حریم خصوصی آنالین این طور فرض می کند 

که ارتباط ما با رشکت های اینرتنتی بر مبنای یک »قرارداد« است

| نوشتۀ رسدبیران پوینت

گفت وگو

292

خشونت از چشم کارگردان

الیور استون: جنگ به روایت والت  دیزنی
الیور استون دربارۀ دشواری های بازمنایی خشونِت جنگ در سینامی 

آمریکا سخن می گوید

| گفت وگو با الیور استون

دیوارنوشته؛ خاستگاه کهن رسانۀ اجتماعی
از دیوارهای روم تا توییرت، انسان ها وسوسۀ دیرینه ای به گذاشنت 

یادگاری داشته اند 

| نوشتۀ  آدرِین الفرانس

گفت وگو

پرونده

280

288

فلسفه و رسانه های اجتامعی

اگر افالطون عضو توییتر بود، آنجا چه 
می نوشت؟

انسان ها می خواهند زندگی شان مهم باشد و در هر دوره واکنش تازه ای به 

این نیاز داده اند

| نوشتۀ ربکا نیوبرگر گلدستین

298

پرونده

پرونده

فهرست |    

آگاهی و آیندۀ تکنولوژی272

دنیل دنت: ممکن است به قرن نوزدهم 
بازگردانده شویم

حقیقت مدت هاست که دغدغۀ  فیلسوف آمریکایی است، اما 

ترامپ هم گریزناپذیر است

| گفت وگو با دنیل دنت
گفت وگو
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ترس از عقب افتادن

روش عجیب فیس بوک و اینستاگرام در 
شادکردن زندگی ما

امروزه تظاهر با تجربه های جالبامن برتر از تظاهر با 

دارایی هایامن است

| نوشتۀ جیمز واملن

314

پرونده

روان شناسی کامنت های آنالین

توی اینترنت، هیچ کس نمی فهمه تو 
سگ هستی

آیا امکان نظردهی به صورت ناشناس نظرات اینرتنتی را سطحی و 

مبتذل کرده است؟

| نوشتۀ ماریا کونیکووا

نسل سوم اینرتنت؛ پایان مدرنیته و حریم خصوصی

موج جدید و غریب اینترنت
بررسی چهار کتاب دربارۀ پیامدهای گسرتش نسل سوم اینرتنت 

و پدیدۀ نوینی به نام »اینرتنت اشیا«

| نوشتۀ سو هالپرن

جهنم تشابه

کاش فیس بوک اجازه می داد دشمن همدیگر 
باشیم

فرهنِگ مثبت نگرِی افراطی در شبکه های اجتامعی اجازۀ اندیشیدن 

به »دیگری« را از ما می گیرد

گفت وگو با بیونگ-چول هان

318

330

322

پرونده

پرونده

پرونده

فهرست |    

ِ

ریشۀ اعتیاد به بازی های کامپیوتری و رسانه های اجتامعی 

تکنولوژی چگونه ما را در دام اعتیاد 
گرفتار می کند؟

یک پست بدون »الیک« فقط برای خود فرد دردناک نیست، بلکه 

همچنین نوعی رسزنش عمومی است

| نوشتۀ آدام آلرت

304

پرونده
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اینرتنت و هویت ما

به جای اینستاگرام، در جست وجوهای 
گوگل ول بچرخید

پژوهش دربارۀ جست وجوهای مردم در گوگل سویۀ تاریک هویت 

ما را برمال می کند  

| نوشتۀ ست استیونز داویدوویتس

348

پرونده

نظارت و اعرتاف

شرم کن
وقتی سفرۀ دملان را در فضای مجازی باز می کنیم به ما حس رهایی 

می دهد. اما آیا این حس واقعاً رهایی بخش است؟

| نوشتۀ فیرمن دی براباندر

اوباش اینرتنتی چه کسانی اند؟

آزار بده و آزار ببین
ترول ها معتقدند هیچ چیز را نباید جدی گرفت

نوشتۀ مالکوم هریس

356

352

پرونده

پرونده

فهرست |    

 چطور دوستی به آلت دست قدرتمندان 
تبدیل شد

چگونگی سوءاستفادۀ سیاست و کسب کارهای بزرگ از روابط 

اجتامعی و اقتصاد رفتاری

| نوشتۀ ویلیام دیویس

340

پرونده
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رسمقاله  

»ایدۀ کنترل« همچنان اطراف اینترنت پرسه می زند
آیا می شود بدون پای گذاشنت به فضای مجازی از توهم دور ماند؟

ــردد.  ــل دهــۀ 1370 برمی گ ــه اوای ــت ب ــا اینترن ــن ب ــن مواجهــۀ م اولی
آن روزهــا، به واســطۀ تحصیــل پــدرم، در ایــران نبودیــم. بــا او بــه 
کنــد. وارد اتاقــی  کالســی شــرکت  دانشــکده اش رفتــه بــودم تــا در 
گذاشــته بودنــد، و بــرای  کامپیوتــر اطرافــش  کــه پنج شــش  شــدیم 
کرد.  کامپیوترها را برایم روشــن  اینکــه از جایــم جــم نخــورم یکی از 
کامپیوتــر، به تنهایــی، تجربــه ای منحصربه فــرد  کار بــا  آن روزهــا 
کامپیوتری  که بــا  کامپیوتــر  حســاب می شــد و حــاال مــن نه فقــط بــا 
متصــل  بــه اینترنــت تنهــا بــودم. تصویــر دقیقــی از فضــای آن 
روزهــای اینترنــت نــدارم. بــه  نظــرم چیــزی شــبیه ویکی پدیــا بــود و 
از موتورهــای جســت وجو هــم خبــری نبــود. حتــی مطمئــن نیســتم 
کــه مشــغولش بــودم همان اینترنــت اصلی بود یا نســخه ای  چیــزی 
کــردم  کــه جســت وجو  کلیــدواژه ای  دانشــگاهی، امــا هنــوز اولیــن 
کــه از او  کشــتی گیر آمریکایــی،  را به یــاد دارم: »هالــک هــوگان«، 
ــد و  ــام می برن ــا ن ــام دوران ه ــتی گیر در تم کش ــن  ــوان بزرگ تری به عن
یکــی از محبوب تریــن شــخصیت های دهــۀ نــود میــالدی بــود. 
کشــتی کج در خانــۀ مــا ممنــوع بــود یــا حداقــل بــه نظــر مــن این طــور 
ــی از عــزا درآوردم.  به هرحــال  ــرز، دل ــا ترس ول ــی مــن، ب می آمــد، ول
اولیــن تجربــۀ اینترنت گــردی مــن در نبــود »کنتــرل« پــدرم بــا عبــور از 

»خــط قرمــز« همــراه بــود. 
که از اینترنت به یــاد دارم ماجرای جالب تری  خاطــرۀ دیگــری 
اســت. خدابیامــرز پدربزرگــم مــرد ســاده و باصفایی بــود. در خیابان 
که با ســلیقۀ خودش  قصرالدشــت تهران خانه ای دو طبقه داشــت 
ســاخته بــود، بــا اتاقکــی روی پشــت بام. خیلــی وقت هــا از آن 
ــازه  ــه ت ک ــی ام  ــا دای ــد، ام ــتفاده می ش ــاری اس ــوان انب ــک به عن اتاق
گوشــۀ دنجــی  کامپیوتــر خریــده بــود همــۀ وســایلش را آنجــا بــرده و 
ــر  ــه اواخ ــرا ب ــم ماج ــر می کن ــود. فک ــرده ب ک ــت  ــودش درس ــرای خ ب

دهــۀ هفتــاد یــا اوایل دهۀ هشــتاد شمســی برمی گــردد. دایی محمد 
ــا ایــن حســاب آن موقــع  ــر اســت؛ ب ســه چهار ســالی از مــن بزرگ ت
یــا اواخــر دبیرســتان بــوده یــا اوایــل دانشــگاه. یــک روز پدربزرگــم 
کــه منظــره ای  گلدان هــا بــه پشــت بام رفتــه بــود  بــرای آب دادن بــه 
کــه هنــوز بــا  عجیب وغریــب او را تــا مــرز ســکته بــرده بــود. پیرمــرد، 
کامپیوتــر روشــنی را  تلویزیــون و ویدئــو دلــش صــاِف صــاف نبــود، 
کــه بــا ســیم درازی به پریز تلفن وصل شــده بــود. بیچاره  دیــده بــود 
دایــی محمــد، انــگار معمــاری قدیمــی خانــه هــم برعلیهــش بــود. 
کــه انــگار بــا  گــرد تعبیــه شــده بــود و آن ســیم بلنــد  پریــز تلفــن در پا
ــردن ماجــرا نقــش  ــی در بودارک کل ــود  ــه ب ــز رفت ــا پری ــه ت مکــر و حیل
کافــی آشــفته شــده بــود امــا ضربــۀ  داشــت. پدربزرگــم به انــدازۀ 
کــه از پشــت  آخــر را جیغ وســوت های عجیب وغریبــی زده بــود 
کامپیوتر داشــت با مــودم »دایــل آپ«  گــوش می رســید.  کامپیوتــر بــه 
ــه وقــت را  ک ــه اینترنــت وصــل می شــد، و دایــی محمــد  آرام آرام ب
غنیمــت شــمرده بــود و بــرای قضــای حاجــت رفتــه بــود، حــاال 
حداقل اتهامــش جاسوســی بــود. پدربزرگــم بــا دادوبیــداد محمــد 
گــر دســت از  جاسوســی بــرای »منافقیــن«  کــه ا کــرده بــود  را تهدیــد 
برنــدارد او را معرفــی می کنــد. آن ماجــرا بــا وســاطت مــادرم ختــم بــه 
کــه فکــر می کنــم، بــه پدربزرگــم  حــق   خیــر شــد، امــا راســتش االن 
کــرده بــود، امــا  گرچــه زیــاده روی  می دهــم. پدربــزرِگ ســادۀ مــن ا
کامپیوتــر و اینترنــت  بــرای اغلــب آدم هــای یکــی دو نســل قبــل 
به نوعــی بــا »عبــور از خط قرمــز« یا خارج شــدن از »کنتــرل« مترادف 

اســت. 
کهنــه  زمــان زیــادی از آن روزهــا می گــذرد امــا آن داســتان ها 
نشــده اند و همچنــان بــا َاشــکال جدیــد در زندگــی مــا تکــرار 
کوچــک تبلــت شــخصی خودشــان  می شــوند. امــروز بچه هــای 
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کتــاب انســان چهاربعــدی با ارجاع به نویســندۀ  َنوُتــن، در بررســی 
اثــر، الرنــس اســکات، می گویــد تقالهــای وفادارانــۀ مــوِدم -بــا آن 
ســروصداهای عجیب وغریبــش- چنــان احساســی در مــا ایجــاد 
گویــی در حــال نقــب زدن بــه جایــی »دیگــر« هســتیم.  کــه  می کــرد 
در ایــن فضــا صفحــات وب به کنــدی بــاز می شــدند، انــواع و 
اقســاِم حــس تعلیــق را تجربــه می کردیــم و نهایتــًا بــه نظــر می رســید 
بــه فضایــی »دیگــر« پرتــاب شــدیم. آن روزهــا فضــای مجــازی 
ــی و  ــی اصل ــه یک ک ــد  ــوازی بودن ــی م ــی جهان های ــای واقع و فض
ــازی در  ــای مج ــرل فض کنت ــدۀ  ــد. ای ــی می ش ــی تلق ــری فرع دیگ
گرفــت تــا مانــع آســیب های امــر فرعــی بــرای  چنیــن بســتری شــکل 
امــر اصلــی شــود. امــا رفته رفتــه این دو جهان به شــکل نامحسوســی 
کنون در آن زندگی  که ا در هم ادغام شــده اند تا جهانی را بســازند 
ــر واقعــی  ــر مجــازی و ام ــی از ام ــزۀ غریب ــه آمی ک ــی  ــم، جهان می کنی
کنتــرل فضــای مجــازی، همچنــان بــا  اســت. بااین حــال ایــدۀ 
همــان نخــوت، ســودای حراســت از فضای واقعــی زندگــی را دارد. 
چــرا آمیختگــی ایــن دو جهــان باعــث می شــود دیگــر نتوانیــم 
کــه همچنــان دل نگران  کســانی  کنیــم؟ شــاید  کنتــرل صحبــت  از 
زندگــی واقعــی هســتند بگوینــد بایــد مقابــل این آمیختگی ایســتاد 
ــا همچنــان  ــاد واقعیــت را در ذهــن آدم هــا زنــده نگــه داشــت ت و ی
فضــای مجــازی را فرعــی بداننــد و زندگــی واقعی شــان را اصلــی. 
و  کــرده  منحــل  را  ســازنده اش  اجــزای  کنونــی  آمیختگــی  امــا 
واقعیت یکپارچۀ جدیدی ســاخته اســت. این آمیختگی عمیق 
کــه فضای مجــازی برای ما دارد ممکن شــده  کارکــردی  به واســطۀ 

کــه هــر چیــز غیرواقعــی را واقعــی می کنــد.  کارکــردی  اســت، 
کجاســت؟ چگونــه می توانیــم مرزهــای  زندگــی واقعــی مــا 
کنیم و محافظــت از این مرزهــا را به عهده  زندگــی واقعــی را ترســیم 
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را دارنــد؛ همه جــا بــه اینترنــت وصــل می شــوند، بــه اشــارۀ انگشــتی 
ــان  ــن هنرنمایی هایش ــۀ ای ــد و هم ــب می کنن ــا نص ــود ی ــازی دانل ب
کــه احتمــااًل بــا قربان صدقــۀ  کســی را نگــران نمی کنــد  نه تنهــا 
ــرل  کنت ــنتی تر  ــکال س ــود؛ َاش ــراه می ش ــزرگ هم ــزرگ و پدرب مادرب
نظیــر فیلترینــگ یــا محدودیــت دسترســی، بــا وجــود قابلیت های 
ضدفیلترینــِگ  یــا  گرام  اینســتا زنــدۀ  پخــش  مثــل  جدیــدی 
گذشــته  کم رمق تــر از  کــه روزبــه روز توســعه می یابنــد،  هوشــمند 
شــده اند. مســئلۀ اساســْی دیگــر دسترســی بــه بی .بی. ســی، فــالن 
کانــال تلگرامــی یــا فــالن سیاســت مدار نیســت، زیــرا امثــال »الیــو 
گرام«، ماننــد بســیاری از قابلیت هــا و ابزارهــای دیگــر، هــر  اینســتا
کــه بخواهیــد پیــش رویتــان حاضــر می کنــد. امــا  چیــز را هــر وقــت 
کــه  کنترلــی  کنتــرل اینترنــت اســت،  هنــوز جهت گیــری مــا به ســوی 
ــوای  ــه محت ــوک پیکانــش را به ســمت خــود فضــای مجــازی ن ن
کیــدش بــر میــزان اســتفاده از فضــای  گرفتــه اســت و تأ درون آن 
اینترنــت  مجازی بــودن  و  واقعی نبــودن  تذکــردادِن  و  مجــازی 
کــه ســودای مدیریــت زمــان را  کتاب هــای خودیــار  اســت؛ ســیل 
کــه مــدام  کنــار روان شناســان و جامعه شناســانی  می پروراننــد، در 
گسسته شــدن پیوندهــای واقعــی اجتماعــی در فضــای مجازی  از 
می گوینــد و ســیاهه ای از نصایــح و راهکارهــا را بــرای حفــظ تعادل 
زندگــی دیجیتــال ارائــه می دهنــد، نمونه هایــی از وجــود ایــدۀ 
»کنتــرل« فضــای مجــازی بــرای حفــظ و نگهــداری زندگــی واقعی 
کــه بــه نظــر می رســد مبتنــی بــر مواجهــۀ غلطــی بــا  اســت. ایــده ای 

اینترنــت اســت.
کنتــرل تــا ایــن انــدازه حــول اینترنــت و فضــای  امــا چــرا ایــدۀ 
مجــازی می چرخــد؟ روزگاری فضــای مجــازی و فضــای واقعــی 
جهان هایــی یکســره جــدا از یکدیگــر تلقــی می شــدند. جــان 
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بگیریــم؟ پاســخ ایــن ســؤال را بایــد بــا درنظرداشــتن ویژگــی خــاص 
زندگــی مــدرن داد. بــرای انســان امــروزی مــرز جداشــدن واقعیــت 
کــه دیگــران او را بــه رســمیت می شناســند.  از توهــم جایــی اســت 
معنــای  بــه  دیگــران  بــا  ارتبــاط  جریــان  از  انســان  جداشــدن 
قدم گذاشــتن او در جهان پرخطر پریشــانی و توهم اســت. مرزهای 
زندگــی واقعــی مــا امــروز هــم همــان مرزهــای روابــط اجتماعی مــان 
کــه حافــظ هویــت مــا و ضامــن صحــت درک و  اســت، روابطــی 
دریافــت مــا از خــود و جهــان پیرامونمــان اســت. آمیختگی جدید 
فضــای مجــازی بــا زندگــی واقعــی مــا برآمــده از تحقــق همیــن 
ویژگــی زندگــی واقعــی در فضــای مجــازی اســت. ویلیــام دیویــس 
در نوشــتار »چطــور دوســتی بــه آلــت دســت زورمنــدان تبدیل شــد« 
پیشــنهاد می کنــد »به جــای اینکــه به تکنولــوژی به عنوان ویروســی 
کــرده،  کــه افــراد را از نظــر عصبــی و روانــی دچــار مشــکل  بنگریــم 
کمــی عقب تــر ایســتاده و منطق فرهنگی  که  بــه نظــر بهتــر می رســد 
موجــود در پــس ایــن قضیــه را از نظــر بگذرانیــم«. او در پاســخ بــه 
اینکــه  چــه چیــز رســانه های اجتماعــی را بــه بخشــی ضــروری 
کــه  کــرده اســت می گویــد: »کســانی  و واقعــی از زندگــی تبدیــل 
گوشــی موبایــل هوشمندشــان را زمیــن  نمی تواننــد یــک دقیقــه 
گوشــی ها  بگذارنــد، فقــط به خاطــر مطالــب یــا امکانــات ایــن 
کار را نمی کننــد: آن هــا به شــدت به دنبــال نوعــی از تعامــل  ایــن 
کاربــران اینترنــت در حــال تجربــۀ واقعیــت بــا  انســانی هســتند«. 
کــه خــارج از  ابعــاد جدیــد و حتــی عمیق تــری از چیــزی هســتند 
دنیــای مجــازی تجربــه می کننــد. بنابرایــن فضای مجــازی هــر روز 
کنتــرل و محافظــت از واقعیــت در برابــر  واقعی تــر می شــود و ایــدۀ 
فضــای مجــازی رفته رفتــه زور و تــوان خــود را از دســت می دهــد. 
بــا ایــن نــگاه فضــای مجــازی و فضــای واقعــی، از ایــن حیــث 
که هر دو بســتر روابط و تعامالت زندگی اجتماعی هســتند، نه تنها 
تفاوتــی بــا یکدیگر ندارند، بلکه فضــای مجازی می توانــد روابط 
کنــد.  زندگــی اجتماعــی را در ســطح جدیــدی صورت بنــدی 
روابــط شــخصی و خصوصــی، مناســبات اقتصــادی و سیاســی، و 
که  فراینــد انتقــال دانــش همگــی ابعــادی واقعــی از زندگی هســتند 
در فضــای مجــازی نیــز  یافــت می شــوند و بعضــی اوقــات حتی به 
که می پنداریم بر زندگی  شــیوه هایی بســیار حقیقی تر از آن چیزی 
کــه همچنــان به ایــدۀ محافظت  کســانی  واقعــی تأثیــر می گذارنــد. 
از واقعیــت در برابــر فضــای مجــازی اصــرار دارنــد تالش می کنند ما 

کــه از  کننــد  را متوجــه تفــاوت بنیــادی آن بــا واقعیــت و مخاطراتــی 
ایــن جنبــه برایمــان دارد. مثــاًل وقتــی صحبــت از بحــران اعتمــاد در 
کیــد بــر روی غیرواقعی بــودن روابــط  فضــای مجــازی می شــود، تأ
اینترنتــی افــراد بــا یکدیگــر و جعلی بــودن آن در مقایســه بــا روابــط 
که  دنیــای واقعــی اســت. از قضــا این مثــال از همان مواردی اســت 
نشــان می دهــد فضــای مجــازی می توانــد روابــط اجتماعــی را در 
ســطح جدیــدی تحقــق بخشــد. ده پانــزده ســال پیــش بحــران مــا 
کــه جوان هــا ندیــده و نشــناخته در خیابــان بــا هــم آشــنا  ایــن بــود 
می شــوند و بــه همدیگــر »اعتمــاد« می کننــد. مشــابه آن حرف هــا 
گفتــه می شــود. در  واقــع  امــروز دربــارۀ اعتمــاد در فضــای مجــازی 
کــه بــرای فضــای مجــازی مطــرح می شــود  همــان مخاطراتــی 
کــه  در فضــای واقعــی زندگــی نیــز حاضــر اســت، بــا ایــن تفــاوت 
ــا  در فضــای مجــازی امکانــات و راهبردهــای مــا بــرای مواجهــه ب
واقعیــت و ســنجش آن متفــاوت اســت. هــم راه هــای بی شــماری 
کشــف  بــرای پنهان ســازی هســت هــم راه هــای بی شــماری بــرای 
راســت از دروغ. شــبکه های اجتماعــی تصــور جدیــدی از حیطــۀ 
خصوصــی و حیطــۀ عمومــی بــرای افــراد شــکل داده انــد و همیــن 
نکتــه باعــث می شــود بــرای اعتمادکــردن یــا نکــردن امکانــات 
متفــاوت و بیشــتری در قیــاس بــا زندگــی غیرمجــازی در اختیــار مــا 
کاربــری، پســت ها، دوســتان، دوســتاِن  قــرار بگیــرد. پروفایل هــای 
ــا اجــازه  ــه م ــات و اطالعــات دیگــر ب دوســتان و بســیاری از امکان
کاری  کــه، بــدون آشــنایی رودررو، بــا افــرادی وارد تعامــل  می دهــد 
کــه شــاید تــا پایــان عمرمــان هــم آن هــا را از  یــا اجتماعــی شــویم 
نزدیــک نبینیــم. در واقــع شــبکه های اجتماعــی نه تنهــا امکانــات 
جدیــدی بــرای اعتمادکــردن یــا نکــردن در اختیار می گــذارد، بلکه 
گاهــی موجــب »بازنگــری« در مفهــوم اعتمــاد می شــود. عیــن ایــن 
موضــوع بــرای مفاهیــم دیگــری نظیــر اعتبــار، نفــوذ و ِاعمــال قدرت 
و ســایر مفاهیــم مرتبــط بــا تعامــالت اجتماعــی نیز  صــدق می کند.
کنــون بایــد بــار دیگــر بــه واقعیــت تــازۀ پیــش رویمــان نــگاه  ا
ــت را از  ــظ واقعی ــرای حف ــازی ب ــای مج ــرل فض کنت ــدۀ  ــم و ای کنی
بیــخ و بــن بــه پرســش بگیریــم: آیــا می شــود بــدون پای گذاشــتن بــه 
فضــای مجــازی از توهــم دور مانــد؟ آیــا می تــوان بیــرون از فضــای 
کــرد و از مخاطــرات زندگــی در امــان مانــد؟ و  مجــازی زندگــی 
کــه آیــا توانســته ایم از مرزهــای  ســرانجام بایــد از خــود بپرســیم 

ــا بگذاریــم؟ تخیلمــان بگذریــم و بــه واقعیــت مجــازی پ


