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فهرست |    

ذهنیت درحال رشد یا ثابت؟

کسی استعداد ذاتی ندارد، اگر هم داشته 
باشد، چه بدتر 

به گفتۀ یک روان شناس دانشگاه استنفورد، اگر یاد بگیرید هر از 

گاهی پذیرای لغزش باشید، به بلندی های جدیدی خواهید رسید

| نوشتۀ مارینا کراکوفسکی

دوستی رابطه ای پایدار و متزلزل است

دوستی ها چگونه در بزرگ سالی تغییر 
می کند؟

دوستی شاخص ترین رابطه ای است که در برابر وقفه های بسیار 

طوالنی نیز مقاومت می کند

| نوشتۀ جولی بک

رسمقاله

نوشتار

نوشتار

16

30

38

تجسم مثبت

خوشبختی را در نیمۀ خالی لیوان بجویید 
شاید مسیر درست برای رسیدن به رضایت خاطر از فهم درسِت 

شکست می گذرد

| نوشتۀ الیور برکمن نوشتار

23

صنعت درمان و خطر تباه شدن کودکان ما

دوران کودکی دارد به نوعی بیماری روانی تبدیل 
می شود

کودکان دارند یاد می گیرند که برای حرف زدن دربارۀ حالشان از 

کلامت روان شناختی استفاده کنند

| نوشتۀ فرانک فوردی
نوشتار

45

رسمقاله

 پیام رسانی که به »معادل همه  چیز« تبدیل 
شده است 

ورای موافقت و مخالفت، تلگرام مرحله ای از تجربۀ تجدد در کشور 

ما بوده است

| نوشتۀ محمد مالعباسی
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میراث تکامل؟

قدکوتاه ها همیشه بازنده اند، اما چیزی از 
ارزش هایشان کم نمی شود

متام جوامع انسانی گرایش منفی شدیدی نسبت به مردان کوتاه قد 

دارند، اما معلوم نیست چرا

| نوشتۀ جاناتان راچ

در پس طرفدارِی ورزشی

نعره های تماشاگران نشانۀ چیست؟
جواب این معام نه روی سکوها بلکه در گورستان یافت 

می شود

| نوشتۀ مری پایلون

»دماغ پینوکیو« وجود ندارد
چطور بفهمیم چه کسی دروغ می گوید؟

در یک گفت وگوی ده دقیقه ای به طور متوسط سه بار دروغ 

می گوییم

| نوشتۀ ماریا کونیکووا

آدام اسمیت واقعی

آدام اسمیت واقعی چطور فکر می کرد؟
تصویری که از آدام اسمیت ترسیم شده کاریکاتوری است که نسبت 

چندانی با او ندارد

| نوشتۀ پل َسگَر

نوشتار

نوشتار

54

59

67

72

فهرست |    

خنده های الکی

چرا گاهی بی مورد می خندیم؟
گاهی در موقعیت هایی خنده مان می گیرد که هیچ چیزی برای 

خندیدن وجود ندارد. چرا؟

| نوشتۀ دیوید رابسون نوشتار

49

نوشتار

نوشتار

نوشتار



www.tarjomaan.com

فصلنامۀ ترجمان علوم انسانی |  تابستان  1397 |  شمارۀ  7 6

کار مطلق

چه می شود اگر کل زندگی را با کار 
اشتباه بگیریم؟

اگر بخواهیم، عالوه بر سود، معنا و زیبایی را نیز تجربه کنیم، گاهی 

باید دست از کار بکشیم

| نوشتۀ اندرو تَگَرت

92

فهرست |    

وقتی مخرتع جهانی سازی از آن می نالد 

واکنش صحیح به جهانی سازی چیست؟
نارضایتی از جهانی سازی از کشورهای درحال توسعه حاال به 

کشورهای توسعه یافته رسایت کرده است

| نوشتۀ جوزف استیگلیتز

79

نوشتار

نوشتار

از اتاق خشم تا دوش فکر

چطور چرندیات مدیریتی در فضای 
کسب وکار فراگیر شد؟

زبان مدیریت تُهی و پوچ شده است و مدیران هر روز کلامت 

عجیب و غریب تازه ای خلق می کنند

| نوشتۀ آندره اسپایرس

97

نوشتار

طبقۀ ارتقاطلب

ثروت خود را با تخم مرغ محلی به رخ 
بکشید، نه با المبورگینی 

دوران مرصف متظاهرانه به پایان رسیده است و مرصف ناملموس 

قاعدۀ جدید متایزات طبقاتی است

| نوشتۀ الیزابت کارید-هاِکت
نوشتار

88

نوشتار

83

نوشتار

چرا ارزش گذاری بیت کوین چنین دیوانه وار شده است؟ 

بیت کوین توهمی است که می تواند دنیا 
را فتح کند

ماهیت بیت کوین و اوج گیری قیمت آن بسیاری از افراد را متعجب و 

رسدرگم کرده است

| نوشتۀ درک تامپسون

ِ
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حباب ارتباطی 

ارتباط با افراد شبیه خودمان در شبکه های 
اجتماعی به نابرابری اقتصادی دامن می زند
ما در تعامالت خود به شکلی روزافزون به افرادی شبیه خودمان گرایش 

داریم

| نوشتۀ لیزا وینشتایگر

122

خرید تجربی

تجربه بخرید، نه کاال
در مقایسه با خرید کاالهای تازه، خرج کردن برای تجربه های جدیْد 

لذت بیشرتی دارد

| نوشتۀ جیمز َهمبلین

105

علوم اعصاب نابرابری

آیا می توان فقر را در مغز کودکان دید؟ 
پژوهشگران به دنبال اثبات رابطۀ مستقیم فقر و رشد ناکافی مغز 

در کودکان هستند

| نوشتۀ مایک ماریانی

115

110

بس است دیگر

پایان عصر شبکه های اجتماعی دور از تصور 
نیست

شاید روزی جامعۀ ما این شیفتگی به توییرت و فیس بوک را هوسی 

زودگذر و اغلب مخرب ببیند

| نوشتۀ نیک بیلتون

119

فهرست |    

نوشتار

نوشتار

نوشتار

نوشتار

نوشتار

آیا گونۀ انسان به زودی منقرض خواهد شد؟

زیست فناوری و هوش مصنوعی سلسله  مراتب  
طبقاتی جدیدی ایجاد می کنند

نابرابری در طول قرن بیستم کاهش یافت، اما نابرابرترین جامعۀ 

ممکن در آینده منتظر ماست

| نوشتۀ یوول نوا هراری
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دلربایی اینستاگرامی بورژوازی

اینستاگرام تجسم هنری عصر نئولیبرالیسم 
است

در اینستاگرام همه  چیز برای فروش قفسه بندی می شود، حتی غیر 

قابل  فروش ترین احساسات 

| نوشتۀ دنیل پنی

136

می توانند ذهن ما را گروگان بگیرند

مخترع الیک دلتنگ دورانی است که 
اینترنت وجود نداشت

کسانی که خود به اعتیادآورشدِن فناوری کمک کرده اند رفته رفته 

ارتباط خود را با اینرتنت قطع می کنند

| نوشتۀ پل لوئیس

126
فهرست |    

نوشتار

پیچیده اش نکن150

فرهنگ عامه پسند تجاوز را رمانتیزه می کند
در داستان ها و فیلم های عامه پسند بسیاری از عشق های پرشور 

با تجربۀ آزار یا تجاوز آغاز می شود

| نوشتۀ  جولی بک  نوشتار

نوشتار

فرهنگ تقلب؛ فریب کاری بزرگ

مدرنیسم مبارزه علیه کلیشه ها بود، اما 
خود کلیشه شد

ایده ها و هیجانات تقلبی، از کوسۀ منک سود تا موسیقی بی صدا، 

حقیقت و زیبایی را از بین برده اند

| نوشتۀ راجر اسکروتن

157

نوشتار

گفت وگو

خالقیت واقعی

هر چه سریع تر اشتباه کن
در فرایندهای خالقانه، اشتباهاِت جزئی رضوری هستند، پس باید 

مستقیم به رساغشان رفت و انجامشان داد

| نوشتۀ هیوگو لیندگرن

145

نوشتار

ِ
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نوشتار

یک بار دیگر 

چرا به موسیقی هایی که دوستشان داریم 
بارها و بارها گوش می دهیم؟

تکراْر یکی از جهان شمول ترین خصوصیاِت چیزی است که آن را 

موسیقی می دانیم

| نوشتۀ الیزابت هلموث مارگولیس

165

نوشتار

انحصار فکری185

آیا فلسفۀ غرب ذاتاً نژادپرست است؟
فلسفۀ آکادمیک در »غرب« سنت های فکری چین، هند و آفریقا را 

نادیده می گیرد و تحقیرشان می کند

| نوشتۀ  برایان فان نوردن

از گوجه تا نژادپرستی 

چگونه برگه های فهرست نویسی 
هرج ومرج دنیا را سامان دادند؟

کارل لینه، گیاه شناس و پدر علم طبقه بندی گیاهان، مخرتع 

برگه های فهرست نویسی هم هست

| نوشتۀ دنیال بالی

176

ملِس نبود حقیقت

چیزهای زیادی هست که فلسفه می تواند از 
فیلم  بیاموزد

درست است که فیلم استدالل فلسفی منی آورد، اما می تواند کاری 

کند که مسائل فلسفی را »حس« کنیم

| نوشتۀ  کاستیکا براداتان

180

فهرست |    

نوشتار

نوشتار

نوشتار

173

نوشتار

ادبیات به مثابۀ »در«

خندیدن با کافکا
بهرتین داستان های کوتاه بسیار شبیه بهرتین جوک ها هستند

| نوشتۀ دیوید فاسرت واالس
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روشنگری آفریقایی 

پیشگامان آفریقایی الک، هیوم و کانت
بسیاری از واالترین آرمان های جنبش روشنگری ابتدا توسط مردی 

اندیشیده شد که در اتیوپی زندگی می کرد 

| نوشتۀ داگ هریربنرشود

گفت وگو

196

معنای زنده بودن

باید ایتالیایی زندگی کرد یا آلمانی؟
زندگی کجاست؟ شاید در یادداشتی قدیمی که فراموشش کرده ایم 

| نوشتۀ شان دورنس ِکلی

فلسفۀ میان سالی

اگر می خواهید حال یک میان سال را 
بفهمید، شوپنهاور بخوانید

چه آدم موفقی باشید و چه آدمی شکست خورده، در میان سالی 

با بحرانی معنایی مواجه می شوید

| نوشتۀ کی رن ستیا

192

204

تاریخ مفهومی آزادی بیان

دو فهم ناسازگار از »آزادی بیان«
مشاجرات کنونی بر رس آزادی بیان بازتاب تنش میان دو مفهوم 

متامیز است: آیسگوریا و پارّسیا

| نوشتۀ ترزا ام. بجان

207

فهرست |    

استاد بدیل ها

بدنام ترین روسیه شناس آمریکا
کمرت کتابی در اثرگذاری مستقیم سیاسی به پای زندگی نامه ای 

می رسد که کوهن از بوخارین نوشت

| نوشتۀ جردن مایکل اسمیت

213

نوشتار

نوشتار

نوشتار

نوشتار

نوشتار

ِ



www.tarjomaan.com

11فصلنامۀ ترجمان علوم انسانی |  تابستان  1397 |  شمارۀ  7

نفرت از نابرابری در طبیعت ماست

روان شناسی نابرابری
بخش عمده ای از آسیب های فقْر ناشی از احساس فقر است

| نوشتۀ الیزابت کولربت

226

دربارۀ پهنای باند ذهنی

چرا فقرا این قدر تصمیم های بد 
می گیرند؟

تالش ها برای مبارزه با فقر معموالً با سوءتفاهمی بزرگ مواجه 

است: اینکه فقرا خودشان باید خودشان را نجات دهند

| نوشتۀ روتخر برگامن

233

فهرست |    

تاریخ آینده

بهشت هایی که زشت تر از جهنم از آب 
در آمد

باید به آیندۀ تکنولوژیِک جهان خوش بین بود یا بدبین؟ کتابی 

جدید تاریخی از این دوگانه را نوشته است

| نوشتۀ جان ِگری

238

فوتبال و فساد

فرهنگ فساد در فوتبال 
مروری بر کتاب سقوط خاندان فیفا: فساد چند میلیون دالری در 

قلب فوتبال جهانی نوشتۀ دیوید کان
| نوشتۀ سایمون کوپر

245

بررسی 
کتاب

بررسی 
کتاب

بررسی 
کتاب

بررسی 
کتاب

مورخ اندیشه ها در میان گود

مارک لیال: لیبرالی که در جناح چپ دشمنان 
بیشتری دارد تا در جناح راست 

به  باور لیال، دل مشغولی جناح چپ به سیاست هویتْی تقویت ناآگاهانۀ 

فردگرایی نئولیربال است

| نوشتۀ ِجی. الیور کانروی

219

نوشتار
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فهرست |    

روان سیاست: نئولیربالیسم و فناوری های جدید قدرت

نئولیبرالیسم یعنی سرمایه داری الیک ها
رسمایه داری در عرص نئولیربال فهمید، به جای سخت گیری، باید 

اغواگر باشد

| نوشتۀ استوارت جفریز

253

گفت وگو

هر خواننده ای آستین خودش را دارد

جین آستین همه  چیز هست
آستین در محبوبیت پا جای پای شکسپیر گذاشته است. اما واقعاً چه 

چیز آثار او را همچنان زنده نگه می دارد؟ 

| نوشتۀ نیکالس دیمز

258

بررسی 
کتاب

آفرینش خواننده 

دربارۀ کتاب های ناخوانده
حتی وقتی دربارۀ کتاب هایی حرف می زنیم که خوانده ایم، تصویری ناقص از 

آن ها را در ذهن داریم

| نوشتۀ اومربتو اکو

272
بررسی 
کتاب

جایزۀ ادبی برای نپذیرفنت جوایز ادبی 

سارتر چه بر سر جایزۀ نوبل آورد؟
لو گویین، نویسندۀ فرانسوی تبار، از چرایی و تجربه های نپذیرفنت 

جایزه های ادبی می گوید 

| نوشتۀ اورسوال ِکی. لو گویین

269
بررسی 
کتاب

بررسی 
کتاب

زین موی بسی آمد و زین موی بسی رفت

پشت  پردۀ کاله گیس های انسانی
مروری بر کتاب درهم تنیده: رسگذشت مخفی موها نوشتۀ اما 

تارلو

| نوشتۀ ِوندی مور

275
بررسی 
کتاب
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پیرشدن و پیرستیزی

چرا به جنگ پیری می رویم؟
کتاِب نوسبام و لِومور ایام پیری را به زندگی انسان بازمی گرداند

| نوشتۀ اشتون اپل وایت

278
بررسی 
کتاب

فهرست |    

اقتصاد دوناتی

پنج کتاب پیشنهادی کیت ریُورت برای 
بازاندیشی در علم اقتصاد

اقتصادی که از قرن پیش به ارث برده ایم ابزار الزم برای درک چالش های 

قرن بیست ویکم را در اختیار ما منی گذارد

| گفت وگو با کیت ریورت

ایدئولوژِی چیزهای ارزان  

سرمایه داری: تاریخی از هزینه های گزاف 
برای رسیدن به ارزانی

گفت وگویی با نویسندگان کتاب تاریخ جهان در هفت چیز ارزان

| گفت وگو با جیسون دابلیو. مور و راج پاتل

285

293

305

ماشین گفت وگو 311

»من من«کردن؛ واژه های بی معنایی که به 
ما قدرت حرف زدن می دهند

استفاده از برخی واژه ها مثل »ممم...« و مکث های بسیار کوتاه 

الزمۀ هر گفت وگوی صحیح است

| گفت وگو با ان. جی. انفیلد

عرص مسئولیت 

تغییر شیوۀ فهم ما از »مسئولیت« ما را 
بی رحم تر کرده است 

اکرث مردم می خواهند ادارۀ زندگی شان را به دست بگیرند، اما برای 

این کار به کمک نیاز دارند

| گفت وگو با یاشا مونک
گفت وگو

گفت وگو

گفت وگو

گفت وگو

ِِ



www.tarjomaan.com

فصلنامۀ ترجمان علوم انسانی |  تابستان  1397 |  شمارۀ  7 14

خویشنت متفرق

باشه برای بعد
در زندگی، کلی کاِر نکرده داریم که قرار است »شنبه« 

رساغشان برویم، اما کدام شنبه؟

| نوشتۀ جیمز سوروویاکی

319

بهرتین کارهای ما آن هایی اند که انجامشان نداده ایم 

چرا عاقل کند کاری؟ تأملی در باب 
اهمال کاری

اندیشیدن به مرحلۀ پیش از تولد در سنت های رشقی بسیار رایج تر 

از فکر غربی بوده است

| نوشتۀ کاستیکا براداتان

گفت وگو

338

خودتان را ببخشید

روان شناسی دربارۀ اهمال کاری چه 
می گوید؟

اهامل کاری نایاب ترین منبع زندگی را از ما می گیرد: زمان

| نوشتۀ اریک جاف

اهامل کاری یک  جور هرن است

چگونه می توان اهمال کار بود و در عین  حال 
کارهای مهمی انجام داد؟

اهامل کاری آن قدرها هم بد نیست، البته اگر بلد باشید چطور از 

آن کار بکشید

| نوشتۀ جان پری

326

335

اهامل کاری همیشه بد نیست

اهمال کاری های خوب و بد
تحسین برانگیزترین آدم هایی که می شناسم همگی اهامل کاران وحشتناکی 

هستند

| نوشتۀ پل گراهام

341

فهرست |    

پرونده

پرونده

پرونده

پرونده

پرونده
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فهرست |    
میوه یا کیک؟

راه حل اهمال کاری این است که خودتان 
را فریب بدهید

اهامل کاری ریشه در پیش داوری های ذهنی و تجارِب انسانی ما 

دارد، نه ضعفامن در مدیریت زمان

| نوشتۀ دیوید مک رینی

هزار امید

چرا اهمال کاری می کنیم؟
ما به خویشنِت آیندۀ خود به سان یک بیگانه نگاه می کنیم 

| نوشتۀ آلیسا اُپار

پرونده

پرونده

پرونده

345

352

357

کار را عقب نینداز 

ژن اهمال کاری  
اگر اهامل کاری آن روی سکۀ شتابزدگی باشد، چطور باید با آن 

روبه رو شد؟

| نوشتۀ ماریا کونیکووا



www.tarjomaan.com

فصلنامۀ ترجمان علوم انسانی |  تابستان  1397 |  شمارۀ  7 16

رسمقاله 

پیام رسانی که به »معادل همه چیز« تبدیل شده است
ورای موافقت و مخالفت، تلگرام مرحله ای از تجربۀ تجدد در کشور ما بوده است 

ماه هاست که همه دارند دربارۀ تلگرام حرف می زنند، 
از بلندپایه ترین مسئولین حکومت تا مردم عادی ای 
که در تاکسی و مترو با آن ها روبه رو می شویم. تلگرام 
به یکی از عمومی ترین مسائل زندگی روزمرۀ ایرانیان 
تبدیل شده است و به همین دلیل به موضوعی کاماًل 
را  کرده است. این موقعیِت بی سابقه  گذر  سیاسی 

چگونه باید فهمید؟

طبیعــت، بــه روایــت فیزیــک مــدرن، از چهــار نیــروی بنیادیــن 
گرانش، نیروی الکترومغناطیس،  ســاخته شــده اســت: نیروی 
کــدام  نیــروی هســته ای قــوی و نیــروی هســته ای ضعیــف. هــر 
از ایــن نیروهــا نظریه هــای توضیح دهنــدۀ خــاص خــود را دارنــد 
و ده هــا ســال اســت فیزیک دانــان می کوشــند تــا نظریــه ای 
ــرو را در یــک  ــد ایــن چهــار نی کــه بتوان کننــد  را صورت بنــدی 
گــر چنیــن اتفاقــی بیفتــد، علــم بــه  کنــد. ا َاَبرنظریــه یکپارچــه 
»نظریــه ای بــرای همه چیــز« دســت خواهــد یافــت، فرمولــی 
کهکشــان ها،  کــه هــر چــه می شناســیم را، از ذرات اتمــی تــا 
توضیــح خواهــد داد. فیزیک دانــاِن بســیاری عمــر خودشــان را 

که احتمااًل  کرده اند  در راه رســیدن بــه چنیــن نظریــه ای ســپری 
که بیش از ســی ســال  کســی  پرآوازه ترینشــان آینشــتاین اســت، 
کــه نــام آن را »نظریــۀ میــدان واحــد« نامیــده  بــه نظریــه ای 
کنــار بســتر مرگــش یادداشــت های  بــود اندیشــید و حتــی در 
ــود.  ــده ب ــی مان ــه باق ــن نظری ــه ای ــرای رســیدن ب ــی ب بی فرجام
نظریــۀ سراســری  ایــن  بــه  مــا  روزی  گــر  ا می گویــد  فیزیــک 
دســت یابیــم، بــه یــک معنــا »راز خداونــد« را دریافته ایــم، 
بــر اســاس آن ســاخته شــده  کِل جهــان  کــه  دســتورالعملی 

اســت، »حقیقــت« در بســیط ترین معنــای متصــور آن. 
که هرچیــز و همه چیز  ســودای رســیدن بــه فرمــول واحــدی 
را یک بــار بــرای همیشــه توضیــح دهــد فقــط ســودای علمــای 
علــوم دقیقــه نبــوده اســت، بلکــه تقریبــًا در همــۀ شــاخه های 
ــی  ــِت بشــر نمونه هــای مشــابهی دارد: از آیین هــای دین فعالی
تــا ســحر و جــادو، و از زیست شناســی و اقتصــاد تــا فلســفه 
بوده ایــم.  »شــاه کلیدها«  ایــن  به دنبــال  مــا  تکنولــوژی،  و 
کنند.  کــه مــا را از هــر چیــز دیگــری بی نیــاز و »آزاد«  چیزهایــی 
ــاز می کنــد،  ــه مؤمــن را از هــر چــه ماسواســت بی نی ک »خــدا« 
کار  هــر  کــه  رفقایــش  و  هری پاتــر  جادویــی  چوب دســتی 
کــه راز حیــات  بخواهنــد برایشــان انجــام می دهــد، دی ان ای 
ــور  ــف تط ــه تکلی ک ــی«  ــاب طبیع ــا »انتخ ــد، ی ــال می کن را برم
ــی«  ــارزۀ طبقات گونه هــا را روشــن می کنــد، »روح« هــگل و »مب
مارکــس یــا »دســت نامرئــی« اســمیت نیــز نمونه هــای دیگــری 

ــد.  ــم همه کاره ان ــا مفاهی ــا ی ــن نظریه ه از ای
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محمد مالعباسی
جانشین رسدبیر 
 

ایــن  و  اســت  پیچیــده  و  شــلوغ  بیش ازانــدازه  جهــاْن 
ــه چیــزی ســاده  ــا فروکاســتن ایــن پیچیدگــی ب شــاه کلیدها، ب
ــردن«  ــناخت« و »معنادارک ــکان »ش ــا ام ــرای م ــت، ب و سرراس
کنشــگری  جهــان را فراهــم می کننــد و از ایــن طریــق توانایــی 
کــه در جهانــی یکســره تاریــک و  بــه مــا می بخشــند، چــرا 
برنامه ریزی شــده ای  و  هدفــدار  فعالیــِت  هیــچ  ک  آشــوبنا
ممکــن نخواهــد بــود. در ســطح زندگــی اجتماعــی، تفســیر 
کــه »پــول« در دنیــای مــدرن بر عهده  ک زیمــل از نقشــی  تابنــا
کــه نشــان  گرفتــه اســت احتمــااًل از بهتریــن مثال هایــی اســت 
ــر  ــه مــا را تحت تأثی می دهــد ســازوکاِر ایــن َاَبرفرمول هــا چگون

قــرار می دهــد.
ــه تغییــرات  ــول در فرهنــگ مــدرن« ب ــۀ »پ زیمــل در مقال
ــوازاِت تبدیــل  ــه م ــه ب ک ــردازد  اقتصــادی و فرهنگــی ای می پ
از  پیــش  اســت.  داده   روی  همه چیــز«  »معــادل  بــه  پــول 
گسســتنی  اقتصــاد پولــی، انســان ها و جایگاهشــان پیوندی نا
و  فــردی  روابــط  بــا  ایــن پیونــد  و  بــا دارایی شــان داشــتند 
گــره خــورده بــود. ظهــور اقتصــاد  گروهــِی واقعــی در اجتمــاع 
کاالهــا  پولــی و امــکاِن پرداخــت پــول در ازای انــواع و اقســام 
کــه انســان ها دریافــت می کننــد آن هــا را از قیــِد  و خدماتــی 
کــه تا پیــش از این برای رفع نیازهایشــان  روابــِط شــخصی ای 
بــدان وابســته بودنــد رهــا می کنــد و بــه آن هــا »آزادی حرکــت 
در  پــول،  پــس  بی ســابقه ای« می دهــد.  و جســمی  ذهنــی 
بــرای  شــخصیت  اســتقالل  و  »آزادی«  نوعــی  اول،  قــدم 

کامــاًل  کــرد. پــول به منزلــۀ یــک میانجــِی  انســان ها فراهــم 
و  می گیــرد  عهــده  بــر  را  تبــادل  وظیفــۀ  »غیرشــخصی« 
گوشــۀ امــن خــود،  اجــازه می دهــد تــا »صاحــب پــول«، در 
کــه بــه  آســوده خاطر باشــد. امــا ایــن آزادی و خودمختــاری، 
ُیمــن امــکان »خریــدن« فراهــم می شــود، ســویه ای تراژیــک و 
کالن  کــه پــول همه چیز را در ســطحی  مــالل آور نیــز دارد، چــرا 
بــا هــم برابــر می کنــد. زیمــل می نویســد: »اشــیا، از رهگــذر 
ــز را  ــا آن همه چی ــوان ب ــه می ت ک ــه  ــزار مبادل ــن اب ــا ای ــه ب مقایس
ســنجید، معانــی واالی خــود را از دســت می دهنــد... فقــط 
آنچــه یکتــا و بی ماننــد اســت بازشــناخته می شــود و شــاخص 
اســت. هــر آنچــه بــا بســیاری برابــر اســت حتــی بــا پســت ترین 
آن بســیاران نیــز برابــر اســت و بــه همیــن ســبب واالترین هــا 
را بــه ســطح پســت ترین ها فــرو می ِکشــد. ایــن امــر نتیجــه و 

تــراژدی هــر نــوع جریــان هم سطح ســازی اســت«. 
اشــیا، معیــار  کــردن  فــروش«  و  بــا »قابــل خریــد  پــول، 
آن  در  کــه  می کنــد  برقــرار  ارزش گــذاری  بــرای  واحــدی 
گران بهاتریــن اشــیا در موقعیــِت  بی قیمت تریــن چیزهــا بــا 
بــه  قــرار می گیرنــد و راه رســیدن  بی ســابقه ای از »برابــری« 
ــی  ــدا نوع ــه در ابت ک ــول  ــدن. پ ــردد: خری ــان می گ ــا یکس آن ه
ــی دیگــر  ــه اهداف ــرای رســیدن ب ــی ب ــا هــدِف میان میانجــی ی
کثــر چیزها-  اســت، وقتــی بــه الزمــۀ رســیدن بــه همه چیــز -یــا ا
ــدل  ــه هدفــی غایــی مب ــدم خــود ب ــل می شــود، قدم به ق تبدی
گشــوده اســت،  کــه همــۀ درهــا بــه رویــش  می شــود، نیرویــی 
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کــه  ــا بــه تعبیــِر زیمــل بــه نوعــی »خــدای مــدرن«، خدایــی  ی
چــون همه چیــز بــه او مربــوط می شــود، حضــوری دائمــی و 
شــبانه روزی در زندگــی روزمــرۀ مــا پیــدا می کنــد و بــه موضــوع 

اصلــی آرزوهــا و دغدغه هــای مــا تبدیــل می شــود. 
کمــک توصیــِف  ــا  ــر، آنچــه زیمــل ب امــا، در قدمــی باالت
اقتصــاد پولــی بیــان می کنــد، از نظــر او، درواقــع طرحــی از 
»مدرنیتــه« نیــز هســت. بــه عبــارت بهتــر، هم سطح ســازی ای 
کــه پــول در عرصــۀ اقتصــادی فراهم می ســازد بخشــی از پروژۀ 
مدرنیتــه بــرای صورت بنــدِی ســازوکار جدیــدی از آزادی هــا 
و پیوندهاســت. زیمــل در جمع بنــدی ای بســیار درخشــان 
ــان فرهنــگ مــدرن، هم زمــان، در دو شــاخابۀ  ــد جری می گوی
مخالــف حرکــت می کنــد: »در یک ســو، هم سطح ســازی و 
برقــراری تســاوی و آفریــدن حلقه هــای اجتماعــی بزرگ تــر 
از رهگــذر پیونــددادن بعیدتریــن چیزهــا در وضعیت هــای 
برابــر« و از ســوی دیگــر تکریــم فردیــت و حریــم خصوصــی و 

کــس.  تفاوت هــا و تمایــزات منحصر به فــرِد هــر 

کــرد بــا طرح هــا و  کــه پــول در حیــات مــدرن آغــاز  کاری 
امکانــات دیگــر تکمیــل شــد. دولــت مــدرن، بوروکراســی و 
ــردِن  ــد را در تبدیل ک ــن فراین ــه همی ــی یکپارچ ــتگاه قضای دس
کنان محدوده هــای جغرافیایــی بــه »شــهروندان« یــک  ســا
ــًا  ــی اساس ــازوکارها موقعیت ــن س ــد. ای کردن ــی  ــت ط دولت-مل
کــه در آن دارای حقــوق  ــرای افــراد بــه وجــود آوردنــد  ــر را ب براب
یکســان و برابــری در مقابــل قانــون بودنــد و درعین حــال »آزاد« 
ــِد هم سطح ســازی و  ــم شــخصی. ایــن رون و برخــوردار از حری

استقالل بخشــی در دنیــای امــروز مــا نیــز در ســطوح مختلــف 
ایده هــای  اســت.  جریــان  در  همیشــه  از  قدرتمندتــر  و 
جهانی شــدن و اقتصــاد مصرفــی مــردم جهــان را بــه درجــۀ 
خیره کننــده ای از آزادی و وابســتگی توأمــان رســانده اســت. 
کاالها  کــه بــا پــول میــاِن ارزش  بــرای مثــال، هم سطح ســازی ای 
برقــرار شــده بــود امــروز بــا تجمیــع »مــکان« دسترســی بــه آن هــا 
کــه »مگامال«  قدمــی جلوتــر رفته اســت. به تحولی بیندیشــید 
در تصــور مــا از مــکان خریــد بــه وجــود آورده اســت. تــا پیــش 
کافــی  ــه آنچــه می خواهیــد  ــرای دسترســی ب گرچــه ب از ایــن، ا
بــود پــول در جیبتــان داشــته باشــید، امــا همچنــان الزم بــود 
ــا  کــه ب کاالهایــی  کــه ایــن ور و آن ور نیــز برویــد. سلســله مراتب 
پــول هم ســطح شــده بــود، در تفکیــک فضایــی محــِل عرضــۀ 
آن هــا، تــا انــدازه ای حفــظ می شــد. امــکان وروِد بی خانمانــی 
ــا  گران قیمــت ب کاالهــای  ــه مغازه هــای لوکــس و  ــاس ب آس و پ
ســازوکارهای ظریــف اجتماعــی و فرهنگــی محــدود می شــد، 
برداشــتند: جایــی  را مگامال هــا  ایــن محدودیــت  مــرز  امــا 
کــه شــما را از رفتــن بــه هــر جــای  بــرای همه چیــز، جایــی 
کــه  دیگــری بی نیــاز می کنــد. هم سطح ســازی ای عمیق تــر 
در  و  مشــابه  قفســه هایی  در  را  گران ترین هــا  و  ارزان ترین هــا 
راهروهایــی بی پایــان جلــوی چشــم خریــدار ردیــف می کنــد.
جدی تریــن  از  برابــرْی  از  برآمــده  آزادِی  احســاس 
جدیــد  ارتباطــی  و  اطالعاتــی  تکنولوژی هــای  وعده هــای 
قیــِد  از  را  مــا  بــود  قــرار  ایــن تکنولوژی هــا  بــوده اســت.  نیــز 
»آزاد«  اطالعــات  و  خبــر  رســمی  مراجــع  بــه  وابســتگی مان 
ــر تولیدکننــده و مصرف کننــدۀ  کننــد و همــه را در موقعیــِت براب
بــا  قــرار دهنــد. اســتوارت جفریــز مطلــب خــود  اطالعــات 
را  الیک هــا«  ســرمایه داری  یعنــی  »نئولیبرالیســم   عنــوان 
آغــاز  اپــل  شــرکت  تبلیغ هــای  اولیــن  از  یکــی  شــرح  بــا 
عامــل  سیســتم  مکینتــاش،  آن  در  کــه  تبلیغــی  می کنــد. 
جدیــد اپــل، قــرار اســت مــا را از درافتــادن در یــک جامعــۀ 
کنــد، چــون بــه مــا امــکان می دهــد   انضباطــی محافظــت 

که با پول میاِن  هم سطح سازی ای 
کاالها برقرار شده بود امروز با  ارزش 

تجمیع »مکان« دسترسی به آن ها 
قدمی جلوتر رفته است.
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کنشــگری بزنیــم و از قضایــا باخبــر شــویم.  خودمــان دســت بــه 
ــوژْی در اینترنــت بــه  ــارِی تکنول ــه ی آرمــاِن رســیدن بــه آزادی ب
اوج خــود رســید و، بــا ابــداع و رواج شــبکه های اجتماعــی، 
گذاشــت. شــبکه های اجتماعــی  بــه مرزهــای جنون آمیــزی پــا 
کاملــی از »خودمختــاری« در روابــط  قــرار بــود مــا را بــه درجــۀ 
کــه  همه تــوان  و  مســتقل  کنشــگرانی  برســانند،  اجتماعــی 
کار  فرصتــی برابــر بــرای ســخن گفتن دارنــد. نــه محدودیتــی در 
کــه تنهــا میــزان خالقیت و  اســت، نــه سلســله مراتبی، شــرایطی 
شایســتگی شــما در میــزان اثرگذاری تــان دخیــل خواهــد بــود. 
کاالهــای  در  مگامــال  و  پــول  آنچــه  بدین ترتیــب، 
مــادی انجــام دادنــد، »شــبکه های اجتماعــی« در ســطح 
می دهــد  توضیــح  زیمــل  کردنــد.  محقــق  انســانی  روابــط 
امــکان  کــه  اســت  پولــی  اقتصــاد  به واســطۀ  تنهــا  کــه 
قاره هــای  کــه در  اقتصــادی ای  از محصــوالت  بهره گرفتــن 
گونــی از جهــان تولیــد می شــوند بــه وجــود آمــده اســت  گونا
مثــل  متصل کننده هایــی  به واســطۀ  تنهــا  به همین ســان،  و 
کــه امــکان برقــراری تمــاس  شــبکه های اجتماعــی اســت 
ــده  ــم ش ــس فراه ــرای همه ک ــان ب ــر جه ــی در سراس ــا آدم های ب
دسترســی،  ســطح  در  انفجــار  و  آزادی  ایــن  امــا  اســت. 
می شــود،  ممکــن  کــه  اســت  هم سطح ســازی  بــا  الجــرم، 
ــه خیلــی اوقــات حــد و مرزهــای فهــم  ک هم سطح ســازی ای 
بازگشــت ناپذیری  بــه شــیوۀ  را  از »دیگــری«  مــا  اجتماعــی 
کــوب یوریســت در مقالــه ای در آتالنتیــک  تغییــر می دهــد. یا
واقعی انــد؟«1  چقــدر  فیس بوکــی  »دوســتی های  نــام  بــه 
»دوســت«  واژۀ  اجتماعــی  معنــای  فیس بــوک  می گویــد 
کــرده اســت. تــا پیــش از ایــن، دوســتی  را از بنیــاد دگرگــون 
کیفیــت ممتــاز و صمیمانــه در روابــط انســانی بــود  نوعــی 
 کــه بــا آشــنایان، فامیــل، همکالســی ها و... تمایــز داشــت، 
کــه بــا او ارتبــاط داشــته باشــیم« را بــه  امــا فیس بــوک »هــر 
دوســت مــا تبدیــل می کنــد، از بچه هــای محلــۀ پدری مــان 
تــا اســتاد راهنمــای دانشــگاهمان همــه بــه شــیوۀ واحــدی 

دوســت مــا می شــوند. ایــن هم سطح ســازی طیــِف عاطفــِی 
کــه در آن آدم هــا در نقاطــی  وســیعی را مخــدوش می کنــد 
دور  یــا نزدیــک از مــا جــای می گرفتنــد. بدین ترتیــب همــه 
ــد، جایــی  ــرار می گیرن ــر« ق ــی اساســًا »براب ــا در موقعیت ــرای م ب
کــه خیلــی دور و هــم خیلــی نزدیــک اســت. ایــن برابــرْی 
کــه بــا آن هــا پیونــد داریم  ســطِح روابــط مــا و تعــداد آدم هایــی 
امــا هم زمــان  افزایــش می دهــد،  را به طــرز خارق العــاده ای 
گاهــی تنفربرانگیــز  کِل ماجــرا را برایمــان مــالل آور و حتــی 
می کنــد. چنان کــه در بحــث زیمــل دربــارۀ پــول آمــد، ایــن 
ــراژدِی همــۀ تجربه هــای هم سطح ســاز اســت: آســانی  ــا ت گوی

و دلزدگــی.
هم سطح ســازی  از  بی ســابقه  ســطِح  ایــن  ایرانیــان  مــا 
ارتباطــی را نــه بــا فیس بــوک یــا دیگــر شــبکه های اجتماعــی 
کــه حــاال از صــدر تــا ذیل  کردیــم  بلکــه بــا پیام رســانی تجربــه 

مملکــت همه جــا صحبــت از آن اســت: تلگــرام.
کاربــران ایرانــی بــه معادلــی  تلگــرام بــرای بســیاری از 
احوال پرســی های  اســت:  شــده  تبدیــل  همه چیــز  بــرای 
کارهــا  پیگیــری  و دوســتان،  اعضــای خانــواده  بــا  روزانــه 
در  گــون  گونا جمع هــای  بــا  گفت وگــو  مأموریت هــا،  و 
ک فایل هــا،  کســب اخبــار و اطالعــات، اشــترا »گروه هــا«، 
خدمــات دولتــی و غیردولتــی، پرســه زدن و خریــد، و اساســًا 
بــا  انســانی  کنش هایــی  مســتلزم  کــه  فعالیت هایــی  همــۀ 
گــون تجربــۀ  گونا دیگــران بــوده اســت. تلگــرام از جنبه هــای 
کــه حتــی  کــرده اســت  هم سطح ســاز عجیبــی بــرای مــا خلــق 
در ســطِح تجربــۀ بصــری مــا در دنیــای دیجیتــال نیــز تســری 
کــرده اســت: در تلگــرام همــواره بــا فونــت واحــدی  پیــدا 
می خوانیــد، همــۀ عکس هــا را در قالــب واحــدی می بینیــد و 
همــۀ آدم هــا در فهرســِت یکســانی جلویتان ردیف می شــوند. 
گویــی بــا بازکــردن تلگــرام قدم بــه مگاماِل عظیمــی از »روابط 
کــه در آن همــه در قفســه های برابر منتظر  انســانی« می گذاریــد 
کــه در ایــن مگامــال  انتخــاب شــما نشســته اند. شــما آزادیــد 
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ــه  ــت ب ــان خواس ــر دلت گ ــد، ا ــران را بخوانی ــد، دیگ ــه بزنی پرس
ــا  ــد ی کنی ــی  ــر نخواســتید بی اعتنای گ ــد و ا آن هــا جــواب دهی
گروه هــا  کــه از  جوابتــان را بــه تعویــق بیندازیــد. مختاریــد 
کــه  گروه هــای دلخــواه خودتــان را بســازید. آزادیــد  برویــد یــا 
کــه می خواهیــد باشــید یــا اصــاًل همــه را یک جــا  کــس  بــا هــر 
کــه قیــد و بندهــای روابــط اجتماعــی  کنیــد، آزادی ای  تــرک 

ــد. ــما نمی ده ــه ش ــازۀ آن را ب ــز اج ــی هرگ ــای واقع در دنی

کــرد  تجربــۀ هم سطح ســاز تلگــرام فرصــِت برابــری ایجــاد 
کــه تــا امــروز از دنیــای مجــازی  بــرای آن قشــرهایی از ایرانیــان 
کــه هنــوز ایمیــل  بــه دور مانــده بودنــد. بســیارند میان ســاالنی 
کار  ندارنــد، نمی تواننــد بــا ســامانه های اینترنتــی به خوبــی 
کننــد، یــا اساســًا از فضــای مجــازی به مثابــۀ چیــزی روزمــره و 
کاربــردی اســتفاده نمی کننــد، امــا بــا تلگــرام ســطح تــازه ای از 
کــه هــم  کردنــد، تجربــه ای  ارتباطــات و اطالعــات را تجربــه 
موجــب ســردرگمی و پریشــانی شــده اســت، هــم از هیجــان 
بــوده اســت، احساســی برآمــده از اینکــه  کنــده  لــذت آ و 
شــکاِف دیجیتالــی ایجادشــده میــان خودشــان بــا نســل های 
کاســته شــده اســت و بســتر مشــترک تــازه ای برایشــان  بعــدی 
کــه در آن می تواننــد بــا دیگران ارتبــاط بگیرند  ســاخته اســت 

و در اجتمــاع دیجیتالــی »حضــور« داشــته باشــند.
کــه  تلگــرام تجربــۀ دیجیتالــِی تــازه ای رقــم زده اســت 
کشــور مــا جایــی بــرای  بی گمــان در تاریخ نــگاری معاصــر 
کــرد. ایــن پیام رســان جزئــی از زندگــی  خــود اشــغال خواهــد 
روزمــرۀ معاصــر مــا شــده اســت، مرحلــه ای از تجــدد بومــی مــا 

کــه هرگونــه تصمیم گیــری ای دربــارۀ  و بــه همیــن دلیــل اســت 
ــت  ــه در قام ــک بلک ــک برنام ــارۀ ی ــری درب ــه تصمیم گی آن ن
کــه  کــرد  »زندگــی« جلــوه خواهــد  بــرای  تصمیم گیــری ای 
پیامدهــای مهمــی در سیاســت، اقتصــاد و فرهنــگ مــا بــر 

گذاشــت.  جــای خواهــد 
می تــوان دالیــل متعــددی آورد بــرای توضیــح اینکــه چــرا 
گیــر شــد، درحالی کــه دیگــر پلتفرم هــا  تلگــرام این چنیــن فرا
کوچکــی از مــردم را نتوانســته اند بــه  همچنــان جــز اقشــار 
رنگارنگــی  اســتدالل های  می تــوان  کننــد.  جــذب  خــود 
کــرد یــا چــرا  آورد دربــارۀ اینکــه چــرا بایــد تلگــرام را محــدود 
گذاشــت، می تــوان حــِس  بایــد مــردم را در اســتفاده از آن آزاد 
کــه دلخوشی شــان بــه ایــن برنامــک  اســتیصاِل آدم هایــی 
و  جرم خیــزی  از  می تــوان  و  کــرد  برجســته  را  اســت  بــوده 
کــه مخالفــان  کاری اســت  گفــت و ایــن  کی آن ســخن  آشــوبنا
کــه زمزمه هــای  و موافقــان ایــن برنامــک، از چنــد مــاه پیــش 
گــوش رســید، انجــام داده انــد. اما آنچه  محدودســازی آن بــه 
کــرد تجربــۀ هم سطح ســازی  نمی تــوان و نبایــد آن را فرامــوش 
از  آفریــده اســت. جــدا  ایرانیــان  بــرای  تلگــرام  کــه  اســت 
کاهــش پیــدا  آنکــه اســتفادۀ مــردم از تلگــرام تــداوم یابــد یــا 
کنــد، ایــن تجربــه باقــی خواهــد مانــد. تلگــرام مرحلــه ای 
بازگشــت ناپذیر از مواجهــۀ ایرانیــان بــا دنیــای دیجیتــال را 
کــه رفتارهــای اجتماعــِی آنالیــن مــا در آینــده  ســاخته اســت 
کنــار  کــه، در  را نیــز تحــت تأثیــر قــرار خواهــد داد. مهــم اســت 
ایــن  بــه  از محدودســازی دسترســی  یــا ســتایش  نکوهــش 
ــه رهایــی و  ــه در آن بیندیشــیم: ب ــراژدی نهفت ــه ت برنامــک، ب

ــان. ــِی توأم دلزدگ

پینوشتها:

1   “How Real Are Facebook Friendships?” 
 

 تلگرام تجربۀ دیجیتالِی تازه ای رقم 
که بی گمان در تاریخ نگاری  زده است 

کشور ما جایی برای خود اشغال  معاصر 
کرد. خواهد 


