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فهرست | 

کنفوسیوس و فال چهره

چرا کرۀ جنوبی پایتخت جراحی پالستیک 
دنیاست؟ 

همه  چیز از یک جراح پالستیک آمریکایی رشوع شد که توانست 

پلک کره ای ها را شبیه غربی ها کند

| نوشتۀ پاتریشیامارکس

نخبه ساالری غربی از نگاهی چینی

بچه تنبل های آسیا چطور در اروپا نابغه 
می شوند؟

یک فرد چینی از تصویر آرمانِی نادرستی می گوید که خارجی ها از 

سیستم آموزشی غرب دارند

| نوشتۀ پوژانگیائو

رسمقاله

نوشتار

نوشتار

12

29

38

شادی  در خلوت؟ 

تنهایی، مثل اعتیاد، بی صدا و نامرئی و 
مرگ بار است

تنهایی جذام قرن بیست ویکم است که قربانیان خود را ذره ذره 

می خورد و از میان می برد

| نوشتۀ مگیفرگوسن
نوشتار

20

معنای زندگی در سال های منتهی به نُه

به احتمال زیاد، عجیب ترین خل بازی هایتان 
را دقیقاً در 29سالگی درمی آورید

هر نقطۀ پایان به ما انگیزه و نیرو می دهد تا وضعامن را ارزیابی 

کنیم و برای نداشته هایامن بکوشیم

| نوشتۀ دنیلاچ.پینک
نوشتار

46

رسمقاله

آیا این اَ کانت خشمگین همان آدم محترم 
میز بغلی است؟

درآمدی بر پروندۀ »ما خشمگینیم و عضو شبکه های اجتامعی: 

چگونه شبکه های اجتامعی شیوه های بروز خشم را تغییر می دهند؟«

| نوشتۀ مرتضیمنتظریمقدم
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فیزیک دان همه چیزدان 

به قول آینشتاین...
چرا دوست داریم از افراد مشهور نقل قول کنیم؟

| نوشتۀ اندرورابینسون

حق به شهر 

میزان سخاوت شما ربط دارد به خیابانی که 
دارید در آن قدم می زنید

محیط اطراف بیش از آنچه تصور می کنیم بر واکنش های ذهنی ما 

اثر می گذارد

| نوشتۀ چارلزمونتگومری

مروری بر زندگی و آثار ساموئل موین

حرفه، خالی کردنِ باد کلۀ روشنفکران 
مورخ جوان دانشگاه ییل به یک منتقد برجستۀ لیربالیسم تبدیل 

شده است. اما او از چه دفاع می کند؟

| نوشتۀ یانباسکین

نئولیربال ها اقتصاد بلد نیستند

نجات علم اقتصاد از چنگ نئولیبرالیسم
اقتصادداناِن خوب می دانند که پاسخ هر سؤالی در اقتصاد این 

است: بستگی دارد

| نوشتۀ دنیرادریک

نوشتار

نوشتار

60

68

76

84

فهرست | 

جرم زدایی: داستانی عاشقانه

چطور سیاست رادیکال پرتغال در جرم زدایی از مواد 
مخدر به موفقیت هایی درخشان رسید؟  

بعضی می گفتند اعتیاد جرم نیست، بیامری است. اما پزشکان 

پرتغالی گفتند حتی بیامری هم نیست

| نوشتۀ سوزانافریرا
نوشتار

50

نوشتار

نوشتار

نوشتار
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هوش سیاسی و هوش مهندسی

چرا مهندسان سیاست مداران خوبی 
نمی شوند؟

برای رئیس جمهورشدن، توانایی جمع و تفریق داده ها کافی نیست

| نوشتۀ آرونتیمز

پدرمآبی اختیارگرایانه

چرا افکار آخرین نوبلیست اقتصاد چندان به 
نفع دموکراسی نیست؟

»سقلمه ها«، ابزاری که تیلر و همکارش سانستاین ترویج می کنند، 

شهروندانی منفعل به وجود می آورد

| نوشتۀ هرنیفارل

زندگی یک استاد 

مری بیرد؛ راه و رسم سلبریتی شدن بدون 
آرایش

چگونه یک استاد یونان و روم باستان به محبوب ترین روشنفکر 

بریتانیا تبدیل شد؟

| نوشتۀ شارلوتهیگینز

107

114

94
فهرست | 

نوشتار

نوشتار

نوشتار

نوشتار

ژنتیک باستانی

مطالعۀ دی. ان. ای تصور ما دربارۀ تاریخ 
انسان را دگرگون خواهد کرد 

یافته های دیوید رایک، ژنتیک شناس دانشگاه هاروارد، از 

مهاجرت های ماقبل تاریخی گونۀ ما حکایت دارند

| نوشتۀ کارلزیمر

126

نوشتار

100

نوشتار

سنگ، کاغذ، قیچی

همۀ گزینه ها روی میز است، اما بهترین 
گزینه کدام است؟

تالش برای مشخص کردن بهرتین زندگی می تواند به شکست ختم 

شود

| نوشتۀ لریِتکین



www.tarjomaan.com

5 فصلنامۀ ترجمان علوم انسانی |  پاییز  1397|  شمارۀ  8

نربد نابرابر حقیقت و دروغ در توییرت

انتشار اخبار جعلی توییتر کار کیست؟ من 
و شما

پژوهشی جدید نشان می دهد چرا حل مشکل اخبار جعلی توییرت 

این چنین دشوار است

| نوشتۀ برایانرزنیک

160

امروز کیرکگور به چه کارمان می آید؟

هنوز عاشق کیرکگور هستم
کیرکگور عشق، خدا و فلسفه را آن قدر جدی می گرفت که سخت 

می توانست آن ها را با هم داشته باشد

| نوشتۀ جولینباگینی

133

باخ یا میکی  موس؟ 

علیه فرهنگ عامه پسند
آدورنو مخالف لذت نبود، برعکس، ازمیان رفنت راه های رسیدن به لذت 

بود که نگرانش می کرد

| نوشتۀ اُِونهوالت

148

140

فناوری های اعتیادساز 

هرگز با موادِ خودت نشئه نکن!
چرا اربابان رسانه های اجتامعی از رسانه های اجتامعی استفاده 

منی کنند؟

| نوشتۀالکسهرن

155

فهرست | 

نوشتار

نوشتار

نوشتار

نوشتار

نوشتار

گلوگاه ها و شبکه ها 

عصر طالیی آزادی بیان و سکۀ ازرونق افتادۀ 
دموکراسی

شبکه های اجتامعی سطح بی نظیری از آزادی بیان را به ما داده اند، 

اما درعوض اعتامدمان را از بین برده اند

| نوشتۀزینبتوفکچی
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186

پرونده

گفت وگو با دوزخیان توییرت

چطور یک توییت بی مزه می تواند 
زندگی تان را نابود کند

آیا شام هم نزد عموم رسوا شده اید؟

| نوشتۀ جانرانسون

چرخۀ پنجاه سالۀ خشم

ما خشمگینیم و عضو شبکه های اجتماعی
چرا عرص ما این قدر انباشته از خشم است؟

| نوشتۀ زوویلیامز

166
فهرست | 

آتش خشم و نفت اینرتنت 172

خشم اخالقی در عصر دیجیتال
تکنولوژی های ارتباطی جدید چگونه می تواند ابراز خشم اخالقی و 

نتایج اجتامعی آن را دگرگون کند؟

| نوشتۀ مالیِجی.کراکت

پرونده

پرونده

خشم اخالقی در عرص دیجیتال

رسانه های اجتماعی شیوۀ ابراز خشم ما را 
چگونه تغییر می دهند؟ 

حس امنیتی که در اینرتنت وجود دارد هزینه های احتاملی ابراز خشم 

را کمرت می کند

| گفت وگو با مالیِجی.کراکت

179

پرونده

نوشتار

تکامل تنبیه
به دیگران می تازیم که بگوییم ما خوبیم

چرا کسانی را تنبیه می کنیم که آسیب مستقیمی به ما نرسانده اند؟

| نوشتۀ اِدیانگ

182

پرونده
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ورود رفتار به اقتصاد 234

دن آریلی از پنج کتاب مهم در حوزۀ 
اقتصاد رفتاری می گوید

درس گرفنت از تجربه برای ما انسان ها بسیار دشوار است

| گفت وگو با دنآریلی

قبیله گرایی جدید

برام مهم نیست چی می گی
آیا راهی برای برون رفت از اختالف  نظرهای بی پایان وجود دارد؟

| نوشتۀ جاسپریتگیل

گفتوگو

200

اجتامعی که دیگر رؤیایی نیست

علیه ریتوییت
پیشنهادی کوچک برای بهبود توییرت و شاید جهان

| نوشتۀ الکسیسسی.مدریگال

196

دانشنامۀ فلسفۀ استنفورد 

شبکه سازی اجتماعی و اخالق
شبکه های اجتامعی، بیش از هر موضوع دیگری، ما را با چالش های 

اخالقی گوناگون مواجه ساخته اند

| نوشتۀ شانونولور

208

فهرست | 

پرونده

پرونده

پرونده

گفتوگو

شنیدن صداهای انسانیت ساز 

برای جلب نظر مخالفان، تایپ نکنید، 
صحبت کنید

چرا گوش دادن به صدای مخالفان بهرت از خواندن نظرات آن هاست؟

| نوشتۀ جولیانارشودرونیکالساپلی

204

پرونده

پرونده
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تغییر اقلیم و آیندۀ ما

برونو التور: ما هرگز مدرن نبوده ایم
التور، فیلسوفی که چهل سال به انتقاد از علم متهم بوده، حاال در 

صدد است تا به یاری علم برخیزد 

| گفت وگو با برونوالتور

گفتوگو

250

از اتوپیا به رتروتوپیا

امید از آینده به گذشته هجرت کرده است
زیگمونت باومن، در یکی از آخرین مصاحبه های خود، از رسخوردگی 

برشیت از آینده می گوید

| گفت وگو با زیگمونتباومن

اسپارت های کوچک

چه چیزی برخی شهرها را به میدان وقوع 
انقالب تبدیل می کند؟

مروری بر کتاب تازه منترششدۀ مایک راپورت، شهر رسکش: پاریس، 

لندن و نیویورک در عرص انقالب
| نوشتۀ دیویداِی.ِبل

242

260

تاریخ پانصدسالۀ دموکراسی

مارسل گوشه، تاریخ نویسِ عصر رهایی
تاریخ چهارجلدی گوشه تصور ما از دموکراسی را از هر زمان دیگر 

روشن تر می کند

| نوشتۀ مایکلسی.ِبرِنت

267

فهرست | 

گفتوگو

گفتوگو

بررسی
کتاب

والرت میشل و مسئلۀ خودمهاری

مصائب بزرگ ترین متخصص خودمهاری 
برای مهار خود

والرت میشل در آزمایش مارشاملو: تسلط بر خودمهاری رِسّ خالصی 

از وسوسه ها را برمال می کند

| نوشتۀ ماریاکونیکووا

276
بررسی

کتاب

بررسی
کتاب
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تضعیف مبانی اخالقی دموکراسی

چگونه قیام های پوپولیستی می توانند 
لیبرال دموکراسی را سرنگون کنند؟

کتاب تازۀ مونک هشدار مهمی برایامن دارد: اقتدارطلب ها اوج 

می گیرند و دموکراسی ها از دست می روند

| نوشتۀ یاشامونک

حرفۀ مرتجم

وقتی دربارۀ ترجمه حرف می زنیم، دربارۀ 
چه حرف می زنیم؟

ترجمه از آن کارهایی است که درباره شان می گویند: »دوباره 

شکست بخور، ولی این بار بهرت«

| نوشتۀدبورااسمیت

292

فهرست | 

محفل دانشمندان قاتل

گرمایش زمین؟ این طورها هم نیست
تاجران تردید افشاگری ای هولناک دربارۀ دانشمندانی است که 

مصمم اند محیط زیست گرایی را نابود کنند

| نوشتۀ رابینمککی

297

شبکۀ جهانی قفس

همۀ ما حاال در سیلیکون ولی زندگی 
می کنیم

تکنولوژْی نوید رهایی ما را می داد، اما درعوض به سوی حواس پرتی 

و وابستگی سوقامن داده است

| نوشتۀ نیکالسکار

300

بررسی
کتاب

بررسی
کتاب

بررسی
کتاب

جنگل را ببین

چرا، با استخدام »بهترین« افراد، کمترین 
خالقیت نصیبتان خواهد شد؟

تاریخ مرصف شایسته ساالری گذشته است، اما هنوز فکر می کنیم 

راهی بهرت از آن وجود ندارد

| نوشتۀ اسکاتای.پیج

280
بررسی

کتاب

284
بررسی

کتاب
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فهرست | 

شناور در هوا 

جهانی که جنایت و مکافات داستایفسکی 
را ساخت

هر چه می گذرد گویی، به جای آنکه از دنیای داستایفسکی دور 

شویم، به آن نزدیک تر می شویم

| نوشتۀ جنیفرویلسون

306

جادوگری با آمار

جان گرِی: استیون پینکر دربارۀ خشونت و 
جنگ اشتباه می کند

عقاید پینکر و سینگر دربارۀ کاهش خشونت به نوعی دین انسانیت 

جزمانه تبدیل شده است 

| نوشتۀ جانگرِی

گفتوگو

330

اصالح از درون

آیا راهی برای مقابله با چرندگویی وجود 
دارد؟

تجربه نشان می دهد که نه بی اعتنایی روی چرندگویان اثر دارد، نه 

جنگیدن با آن ها

| نوشتۀ آندرهاسپایرس

خوش بینی یا منفی نگری

آیا واقعاً امروز دنیا بهتر از همیشه است؟ 
مروری بر افکار گروِه روبه رشدی از اندیشمندان و نویسندگان که به 

»خوش بینان جدید« معروف شده اند

| نوشتۀ الیوربرکمن

312

318

بررسی
کتاب

بررسی
کتاب

پرونده

پرونده

خروج از نابالغی

اگر انسان در عصر روشنگری پیشرفت 
نکرده است، پس پیشرفت اصالً چیست؟ 

در قطعه ای منتخب از کتاب اینک روشنگری ، پینکر اهمیت تفکر 

قرن هجدهم را رشح می دهد

| نوشتۀ استیونپینکر

340

پرونده
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در انتظار روشنگری

استیون پینکر؛ فیلسوف پاورپوینتی
کتاب جدید استیون پینکر چیزی بیش از یک سخرنانی بسیاری 

طوالنی تد نیست

| نوشتۀ دیویداِی.ِبل

346

پرونده

فهرست | 

خوش بینی به قیمت واقعیت

 عقل صرفاً بردۀ احساسات است
استیون پینکر، برای فهم دوران روشنگری، بیش از اینکه تاریخ بخواند، 

به لغت نامه رجوع کرده است

| نوشتۀ جانگرِی

354

پرونده
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رسمقاله 

 آیا این اَکانت خشمگین همان آدم محترم میز بغلی است؟
درآمدیبرپروندۀ»ماخشمگینیموعضوشبکههایاجتامعی:چگونهشبکههایاجتامعیشیوههایبروزخشمرا

تغییرمیدهند؟«

من یک رانندۀ 48  کیلویی عصبانی هستم
ــرای  ــذر می دانســت. ب ــی زودگ ســنکای رواقــی خشــم را جنون
مــن خشــم یعنــی رانندگــی. دســت خودم نیســت، دچــار جنون 
آنــی می شــوم، اصــاًل متوجــه نمی شــوم چــه می شــود، همــه 
کــه  چیــز شــکل دیگــری می گیــرد. خیلــی شــبیه حالتــی اســت 
کادر  کامپیوتــری آدرنالیــن می زننــد:  قهرمان هــای بازی هــای 
گهــان بســته تر می شــود، همــه چیــز بــه حالــت تعلیــق  تصویــر نا
صــدای  می گیرنــد.  قــرار  پس زمینــه  در  صداهــا  و   درمی آیــد 
گریــۀ محمدرضــا،  خواهش هــای مــادرم یــا همســرم، صــدای 
کــه در ماشــین دیگــر هســتند  پســرم، حتــی صــدای افــرادی 
را  حماقت بــار  جنــون  ایــن  تمام کــردن  بــرای  اصرارشــان  و 
عیــن  کادر،  بیــرون  و  اســت  در پس زمینــه  همــه  نمی شــنوم، 
بازی هــای پلی استیشــن. همیــن دو ســه هفتــه پیــش صدقــه ای 
کردم  گذاشــتم و نشســتم پشــت فرمــان. یــک ربع رانندگــی  کنــار 
کــه راه دو شــاخه شــد. ســمت چــپ بزرگراه  و بــه جایــی رســیدم 
ــراه  ــه بزرگ کــه ب ــود  اصلــی و ســمت راســت خروجــی باریکــی ب
دیگــری می رســید. مــن بایــد از ســمت راســت می رفتــم؛ راهنمــا 
که داشــتم خوانده هایــم دربارۀ  زدم و پیچیــدم. دقیقــًا درحالــی 
کــه قــرار بــود  خشــم را مــرور می کــردم و بــه محتــوای یادداشــتی 
بنویســم فکــر می کــردم، یــک پرایــد، درســت ســر خروجــی، 
گهــان جلــوی مــن پیچیــد و خــودش را بــه زور بیــن ماشــینم و  نا
کــرد. مجبــور شــدم یک دفعــه ترمــز  وانــت نیســان جلویــی جــا 
کنــم تــا بــه پرایــد نزنــم. هنــوز بــه خــودم مســلط بــودم و فقــط 
ــه  ــه از آین ک ــد  ــدۀ پرای ــت دادم. رانن ــز حرک ــتم را اعتراض آمی دس

دیــد دارم غرغــر می کنــم و بــه حســاب خــودش دارم فحــش 
ــرد.  ک کار را تکــرار  ــن  ــاره همی ــر، دوب ــر جلوت ــد مت می دهــم، چن
دیگــر نفهمیــدم چــه شــد. مثــل همیشــه خــون جلوی چشــمم را 
ــز شــروع  گری ــه فشــار دادم. تعقیــب و  ــا ت گاز را ت ــدال  گرفــت. پ
کــردم.  کشــیدم و موقعیــت بهتــری پیــدا  شــد، دنــدۀ معکــوس 
کار را  کــه جلــوی پرایــد بپیچــم و همیــن  حــاال نوبــت مــن بــود 
کردیــم. جــوری می راندیــم  کلــی بدوبیــراه نثــار هــم  کــردم.  هــم 
کمتریــن خســارت محتمــل بــود. چنــد دقیقــه ای  کــه تصــادف 
گذشــت و مــن قــدری آرام شــدم و راه دادم  بــه همیــن منــوال 
کنــد. امــا دقیقــًا وقتی کــه خیــال  کــه بــرود تــا ماجــرا فیصلــه پیــدا 
که انتظار  کــردم و قضیــه تمــام شــده، پراید  کــردم طــرف را ادب 
نداشــت در مصــاف ماشــین ها همــاوردی داشــته باشــد دوبــاره 
ــه  ک ــر، جایــی  کمــی جلوت گرفــت.  ــه  دســت  ابتــکار عمــل را ب
مســیر باریــک می شــد، راهــم را بســت و مــن هــم مجبــور شــدم 
پشــتش بایســتم. سرنشــین های پرایــد پیــاده شــدند و بــه طــرف 
مــا آمدنــد. دو نفــر بودنــد، جــوان و بــا بدن هایــی ورزشــکاری. 
کــه اهــل بدنســازی اند. مــن بــودم و  از هیکلشــان مشــخص بــود 
کــه هنــوز دو ســالش نشــده. و چــون آدمی  همســرم و محمدرضــا 
کیلویــی هســتم، خــوب می دانم در هــر درگیری فیزیکی ای   48
بازنــده ام. تکلیــف زن و بچــه ام هــم تاحــدود زیــادی مشــخص 
کــردم  اســت. بنابرایــن ســریع پنجــره را بــاال دادم، درهــا را قفــل 
گوشــی ام را برداشــتم تــا بــه پلیــس زنــگ بزنــم. راننــدۀ پرایــد  و 
بــه مــا نزدیک تــر شــد، چنــد مشــت بــه پنجــره زد، بــا لگــد بــه 
کــرد و فحش هایــی داد و رفــت.  ــر  کوبیــد و آن را ُغ  در ماشــین 
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کار بــه اینجاهــا می رســید. تــرس و خشــم  کــه  اولین بــار بــود 
هم زمــان درونــم می جوشــیدند، امــا خشــم دوبــاره افســارم را در 
ــان ایــن  گرفــت. آرام نمی گرفتــم، انــگار هنــوز زمــان پای دســت 
ماجرا نرســیده بود. مارتا نوســبام، فیلســوف اخالق آمریکایی، 
کمک گرفتــن از ارســطو نکتــۀ ظریفــی در تعریــف خشــم را  بــا 
گوشــزد می کنــد: »فــرد خشــمگین به دنبــال نوعی تقاص اســت. 
گر  تقــاص جــزء مقومــات معنایِی خشــم اســت. به بیان دیگــر، ا
به دنبــال نوعــی تقاص گرفتــن نباشــید، احســاس شــما حقیقتــًا 
چیــزی دیگــر اســت )مثــاًل انــدوه( و نمی تــوان آن را خشــم 
نامیــد«1؛ و مــن دقیقــًا در آن لحظات فقط تقاص می خواســتم. 
کنــد و بمیــرد یــا ماشــینش  نمی خواســتم مثــاًل یک دفعــه ســکته 
کنــد )یا شــاید واقعــًا می خواســتم؟!(، فقط می خواســتم  چــپ 
ک ماشــینش عکــس بگیــرم و داســتان را بــه پلیــس  از پــال
گرفتــم و دنبالــش افتــادم.  گازش را  کنــم. پــس دوبــاره  گــزارش 
کــردم. رفتــم پشــت  چنــد دقیقــۀ بعــد در اتوبــان پیدایــش 
کــش عکــس  ماشــینش و داشــتم بــه همســرم می گفتــم از پال
کــرد. دوبــاره پیــاده شــد و بــه  کــه وســط اتوبــان ترمــز  بگیــرد 
ــط  ــت فق گف ــید،  ــر می رس ــر به نظ ــار آرام ت ــد. این ب ــا آم ــرف م ط
ــم و پیــاده شــدیم.  ــان رفتی ــار اتوب کن ــد.  می خواهــد حــرف بزن
هــر دو مثــل بیــد می لرزیدیــم. قــدری حــرف زدیــم، بــا صــدای 
کمتــر هــم می لرزیدیــم.  کم کــم صدایمــان پایین تــر آمــد،  بلنــد. 
از نزدیــک واقعــًا آدم دیگــری بــود. از خانمــم معذرت خواهــی 
گفــت اصــاًل متوجــه نشــده زن و بچــه در ماشــین هســتند.  کــرد و 

کردیــم و او رفــت. دســت دادیــم، روبوســی 

همــان  مــن  می کنیــد  فکــر  خودتــان  پیــش  االن  حتمــًا 
ــوق  ــان ب ــز برایت ــه همیشــه پشــت چــراغ قرم ک احمقــی هســتم 
مــدام  اتوبــان  زنجیــره ای  ترافیــک  در  یــا  می زنــد  ممتــد 
ــه ســپر ماشــینتان  ــدا زد و ســپر ب ــاال می ان ــور ب ــوی چشــمتان ن ت
عــادی  به طــور  کــه  اســت  ایــن  واقعیــت  امــا  می چســباند. 
موقــع  حتــی  نمی دهــم،  آزار  را  جلویــی  ماشــین  هیچ وقــت 
کاًل ده  بیســت  تــا در  رانندگــی اصــاًل بــوق نمی زنــم، شــاید 
کنــارم بنشــینید، حوصله تــان  گــر  ســال. راســتش فکــر می کنــم ا
می کنــم،  رانندگــی  خطــوط  بیــن  بــرود؛  ســر  رانندگــی ام  از 
راهنمــا می زنــم، بــا ســرعت مطمئــن رانندگــی می کنــم، فاصلــۀ 
طولــی را رعایــت می کنــم و اصــواًل در نــود و نــه درصــد مــوارد 
بــه قوانیــن راهنمایــی و رانندگــی پایبنــدم. امــا مشــکل دقیقــًا 
گــر در چهــار  از همــان یک درصــِد همــراه بــا جنــون اســت. ا
ــه شــوید،  ســاعت رانندگــی فقــط پنــج دقیقــه مثــل مــن دیوان
کــه در آن ســه ســاعت و پنجاه وپنــج  دیگــر چــه فایــده ای دارد 
بــروم.  فراتــر  هــم  ایــن  از  بگذاریــد  کرده ایــد؟  چــه  دقیقــه 
ــدرت  ــم، به ن بیــرون از ماشــین، یعنــی وقتــی رانندگــی نمی کن
کــه بیشــتر فکــر می کنــم می بینــم  عصبانــی می شــوم و االن 
کــه بــدون ماشــین بــا غریبــه ای  یــادم نیســت آخریــن بــاری 
خشــمی  »بی واســطه«  و  کــردم  مشــاجره  یــا  شــدم  درگیــر 
کجــا بــوده.  کــی و  کــردم  جنون آمیــز و تالفی جویانــه را تجربــه 
پــس چــرا موقــع رانندگــی این طــور می شــوم؟ در پــس ایــن 
کــه مــرا تــا مــرز جنــون می کشــد؟ حتمــًا  چنــد پاره آهــن چیســت 
 همــه پشــت فرمــان مثــل مــن تــا مــرز جنــون پیــش نمی رونــد، 
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تجربــه  »ابــزار«  ایــن  پــس  در  مــا  کــه  خشــمی  میــزان  امــا 
آشناســت. مــا  همــۀ  بــرای  زیــادش،  و  کــم  بــا  می کنیــم، 

چهره ها را به واسطۀ ابزارها می بینیم
کســی  کامــاًل مراقبــم بــه چشــم های  وقتــی پیــاده روی می کنــم 
کفــش دیگــری بنــد نشــود و  کفشــم بــه پاشــنۀ  خیــره نشــوم یــا 
کســی بــه مــن تنــه بزنــد، معمــواًل بــرای عذرخواهــی  گــر  حتــی ا
پیش قــدم می شــوم. آنچــه از دیگــران می بینــم انســان هایی 
کم وبیــش شــبیه خــودم و انتظــار دارم  هســتند بــا شــمایلی 
ــا  ــادی ب ــط زی ــمایل رب ــن ش ــد. ای ــور ببینن ــرا این ط ــم م ــا ه آن ه
شخصیتمان دارد و حرکت های مختلف بدنمان، صدایمان 
و حتــی خطــوط چهــرۀ مــا را نشــان می دهــد و بنابرایــن معلــوم 
می کنــد چگونــه آدمــی هســتیم. امــا وقتــی پشــت فرمانــم دیگــر 
یــا  نمی بینــم  »بی واســطه«  را  چهره هــا  و  بدن هــا  و  آدم هــا 
کــه بگویــم دیگــر اصــاًل  آدم هــا را نمی بینــم.  شــاید بهتــر باشــد 
کنــد دارنــد،  کــه حرکت هایــی ســریع یــا  اجســامی را می بینــم 
بــرای  گهــان بایســتند،  می تواننــد جلــوی مــن بپیچنــد و نا
گاهــی نــه. شــمایل یــک  گاهــی چشــمک بزننــد و  پیچیــدن 
ماشــین بــا شــمایل آدم هــا و بــا آنچــه از خودمــان در ذهــن داریــم 
ایــن تفــاوت ظاهــری، »ماشــین ها«  تفــاوت دارد و عالوه بــر 
کنــار هــم  نــوع رابطــۀ مــا بــا یکدیگــر را نیــز تغییــر می دهنــد: از 
گذشــتِن مــا، احترام گذاشــتن یــا بی احترامی کــردن مــا بــه هــم، 
صحبت کردنمــان بــا هــم، همه از طریق ابــزاری پیچیده اتفاق 
می افتــد. انــواع بــوق زدن، چــراغ زدن، جلــوی هــم پیچیــدن 
ــزار و  کــردن معانــی مختلفــی دارد و ایــن واســطه گری اب و ترمــز 
کــه میــان خــود مــا و آدم هــای دیگر می گــذارد باعث  فاصلــه ای 
گــر  کــه ا کارهایــی بکنیــم  می شــود هنــگام رانندگــی به راحتــی 
پیــاده بودیــم شــاید از انجــام دادنــش خجالت زده می شــدیم. 
ــا را  ــره ابزاره ــی روزم ــان زندگ ــه در جری ک ــت  ــن اس ــت ای واقعی
کارکردهــای اولیــه و فــوری آن هــا می شناســیم، امــا  بیشــتر بــا 
ابزارهــا آثــار ثانویــه ای هــم دارنــد. وقتــی بــرای انجــام دادن 
کارهایمــان از ابزارهــا اســتفاده می کنیــم، شــخصیتمان، نــوع 
روابطمــان و شــیوۀ بــروز احساســاتمان بــه یکدیگــر تغییــر پیــدا 
می کنــد؛ و هــر قــدر ایــن ابزارهــا پیچیده تــر باشــند، آن تغییــر نیــز 

بیشــتر خواهــد شــد. 

گوشی هوشمند ابزار پیچیدۀ عصر ماست
کتــاب پیامبــران جدیــد ســرمایه2،  نیکــول اشــاف، نویســندۀ 
کاالی معــّرف قــرن  می گویــد »خــودرو از بســیاری جهــات 
بــرای  خودروهــا  اهمیــت  اســت  معتقــد  او  بــود«.  بیســتم 
قــرن بیســتم فقــط بــه برتری هــا و پیچیدگی هــای فناورانــه 
منحصــر نمی شــود، بلکــه قابلیــت ایــن ابــزار در بازنمایــِی 
مناســبات اجتماعــی، سیاســی و اقتصــادْی آن را بــه ابــزاری 
ماســت  نوبــت  کنــون  ا می کــرد.  تبدیــل  پیچیــده  چنــان 
کنان  کــه بپرســیم پیچیده تریــن ابــزار معــرف عصــر مــا ســا
ابــزاری  پــی  در  بایــد  نیــز  مــا  چیســت.  بیســتم ویکم  قــرن 
ــته  ــان داش ــی روابطم ــر را در دگرگون ــترین تأثی ــه بیش ک ــیم  باش
اســت. از نظــر اشــاف ایــن ســؤال چنــدان پیچیــده نیســت و 
ــه  ــات  ب ــی اطالع ــا در دوران حکمران ــد م ــگ می گوی بی درن
کــه خــودرو اهمیتــی اساســی در  ســر می بریــم و »همان طــور 
کاالی معــّرف  گوشــی هوشــمند نیــز  گذشــته دارد،  درک قــرن 
عصــر ماســت«. اشــاف درســت می گویــد؛ جــواب ایــن ســؤال 
ــا  ــه خودمــان ی کافــی اســت ب ــان هــم ســخت نیســت.  آن چن
دریابیــم  تــا  بیندازیــم  سرســری  ولــو  نگاهــی  اطرافمــان  بــه 
گــون روابــط فــردی و  گونا گوشــی های هوشــمند چطــور ابعــاد 
کنــار  کرده انــد: »ایــن روزهــا مــردم در  اجتماعــی مــا را دگرگــون 
گوشــی می خوابنــد، آن را بــه حمــام و دست شــویی می برنــد و 
کار، انتظارکشــیدن و  هنــگام راه رفتــن، غذاخــوردن، مطالعــه، 
رانندگــی، چشــمان خــود را بــه صفحــۀ آن می دوزنــد. حتــی، 
کــه در  کردنــد  طــی تحقیقــی، بیســت درصد جوانــان اقــرار 
گوشی شــان می رونــد«3.  حیــن رابطــۀ جنســی هــم به ســراغ 
وارثــان   )smart phone( هوشــمند  گوشــی های  هرچنــد 
ــی  ــا خیل ــتند، ام ــیار )mobile telephone( هس ــای س تلفن ه
گســترش دادنــد  کارکردهــای اولیــۀ تلفن هــای ســیار را  زود 
کــه  و روز بــه روز پیچیدگــی آن هــا بیشــتر شــد. تــا جایــی 
در  توانایی شــان  بــا  صرفــًا  هوشــمند  گوشــی های  امــروزه 
برقــراری مکالمــات یــا حتــی ارســال پیام هــای متنــی شــناخته 
نمی شــوند، بلکــه ویژگــی اصلــی آن هــا ابزارهــا  و ابزارک هایــی 
کــه روابــط مــا را در ابعــاد بی ســابقه ای  تعامل محــور اســت 
گزافــی  ایــن جهــت احتمــااًل ادعــای  از  دگرگــون می کننــد. 
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گوشــی های  گــر عمــدۀ پیچیدگــی و اهمیــت  نخواهــد بــود ا
شــبکه های  و  مجــازی  فضــای  بــا  رابطــه  در  را  هوشــمند 

کنیــم.      اجتماعــی جســت وجو 
حضــور مــا در یــک شــبکۀ اجتماعــی به واســطۀ حســاب 
بــرای  خــاص  اجتماعــی  شــبکۀ  هــر  امکانــات  کاربــری، 
کنــش بــه ســخن دیگــران، و نظایــر آن اســت.  گفت وگــو و وا
پیچیدگی این ابزار بسیار بیشتر از پیچیدگی ماشینمان است 
و به این ترتیــب شــمایل مــا از پــس اســتفاده از ایــن ابزار نیز تغییر 
زیــادی پیــدا می کنــد. ممکــن اســت پروفایلمــان بیانگــر همــان 
کار هســتیم، ممکــن اســت  کــه در خانــه و محــل  کســی باشــد 
کــه دوســت داریــم،  عکــس پروفایلمــان تصویــر جایــی باشــد 
کامــاًل جعلــی، نامــی جعلــی و توضیحاتــی  شــاید هــم عکســی 
کســی  کار بریــم. اینجــا هیــچ وقــت مجبــور نیســتیم  جعلــی بــه 
گاهــی دوســت داریــم متــن  کــه در پیــاده رو هســتیم.  باشــیم 
کوچــک  کافــی اســت بــا لمســی  گاهــی  مفصلــی بنویســیم و 
گاهــی زیرکانــه  کنیــم و  مخالفــت و موافقــت خــود را ابــراز 
کنیــم تــا علیــه نویســنده اش آشــوبی بــه  فقــط مطلبــی را بازنشــر 
کمتــر نگــران  ــر عمــل می کنیــم و  ــا شــود. پــس اینجــا راحت ت  پ
تصــور دیگــران از خودمــان هســتیم. عالوه بــر همــۀ این هــا، مــا 
در حضــور دیگــران حــرف نمی زنیــم و رفتــار نمی کنیــم بلکــه 
ــاط  ــی محت ــر خیل گ در جایــی جــدا از دیگــران نشســته ایم و ا
و مــؤدب باشــیم بایــد دائمــًا خــود را در میــان دیگــران »تصــور« 
کــه هســتیم، بــاز هــم ایــن  گــر همانــی باشــیم  کنیــم و ببینیــم آیــا ا
ــزار  ــه ایــن اب ک ــه ای  ــه. فاصل ــا ن کار را می کنیــم ی حــرف و ایــن 
پیچیــده میــان خودمــان، تصورمــان از خودمــان و  آنچــه بــه 
گویــا  نظرمــان دیگــران از مــا در ذهــن دارنــد ایجــاد می کنــد 
باعــث می شــود شــیوۀ بــروز رفتارهایــی خــاص و پیامدهــای 
اجتماعــی آن هــا در ایــن فضــا دگرگــون شــوند، رفتارهایــی نظیــر 
خشــم، پرخاشــگری، تمســخر، ابــراز عواطــف و هیجانــات 

ــر آن.  ــذر، اظهارنظرهــای نســنجیده و نظای زودگ
پروندۀ ویژۀ هشــتمین شــمارۀ فصلنامۀ ترجمان علوم انســانی 
کــه رســانه های دیجیتــال، به ویــژه  دربــارۀ ایــن پرســش اســت 
شــبکه های اجتماعــی، چگونــه شــیوۀ بــروز رفتارهــا و احساســات 

مــا، علی الخصــوص شــیوۀ بــروز خشــممان، را تغییــر می دهنــد.
***

ما خشمگینیم و عضو شبکه های اجتماعی 
»مــا  مطلــب  در  ویلیامــز  زو  پرونــده،  ایــن  نوشــتار  اولیــن  در 
خشــمگینیم و عضــو شــبکه های اجتماعــی« ابتــدا در پــی 
کــه آیــا فــوران خشــم در حیطه هــای  پاســخ ایــن پرســش اســت 
گســترده تری دارد  مختلــف زندگــی روزمــره معنــای اجتماعــی 
یــا نــه؟ از نظــر او »خشــم« به خودی خــود مســئلۀ قابــل توجهــی 
کاربــران شــبکه های  نیســت و حتــی از فــوران احساســات 
کــه شــاید خــوِد »موضــوِع خشــم«  اجتماعــی متوجــه می شــویم 
هــم چنــدان اهمیتــی نداشــته باشــد. خشــم فقــط وقتــی بایــد 
کــه شــایع می شــود و بــه یــک نیــروی  مــورد توجــه قــرار بگیــرد 
فرهنگــی غالــب بــدل می گــردد. ویلیامــز می گویــد هرچنــد، 
در  خشــن  جرم هــای  آمــاری،  و  تاریخــی  شــواهد  مطابــق 
گذشــته افزایــش چشــمگیری نداشــته، امــا بــروز  قیــاس بــا 
خشــم به واســطۀ شــبکه های اجتماعــی و پدیــده ای بــه نــام 
ایــن  از  و  اســت  داشــته  افزایــش  قطعــًا  عاطفــی«  »ســرایت 
کــه حاصــل  جهــت شایســتۀ توجــه اســت. مطابــق ایــن نــگاه، 
رویکــرد روان درمانــی بــه خشــم اســت، شــبکه های اجتماعــی 
کــه وقتــی  ــد تبدیــل می کننــد، به طــوری  ــه نوعــی ُم خشــم را ب
یــک نفــر آن را ابــراز می کنــد، دیگــران نیــز به ســرعت از پــی 
ــه تأییــد  ــًا ب او می آینــد و خشــم ُمســری می شــود. ویلیامــز صرف
کــه شــبکه های اجتماعــی فــوران  ایــن ادعــا بســنده نمی کنــد 
خشــم را تقویــت می کننــد، او در بخــش پایانــی نوشــته اش بــه 
ــوران خشــم در فضــای  ــا ایــن ف ــه آی ک ــردازد  ایــن پرســش می پ

ــه. ــا ن ــد حاصلــی داشــته باشــد ی ــًا می توان مجــازی نهایت

خشم اخالقی در عصر دیجیتال
مهم تریــن مطالــب ایــن پرونــده یکــی مقالــه ای اســت از مالــی 
گفت وگویی  که در مجلۀ نیچر منتشــر شــده و دیگری  کت  کرا
کوتــاه اســت بــا او دربــارۀ ایــن مقالــه و »نظریــۀ خشــم اخالقــی 
کــت از چنــد جهــت اهمیــت  کرا در عصــر دیجیتــال« . مقالــۀ 
کــه چگونگــی تأثیــر  دارد. بســیاری از پژوهش هــا و مطالبــی 
تکنولوژی هــای ارتباطــِی جدیــد بــر شــیوه های ابــراز خشــم 
کــه  نظــری ای  چارچــوب  و  او  مقالــۀ  می کننــد  دنبــال  را 
ــی  ــت به نوع ک کرا ــۀ  ــد. مقال ــرار می دهن ــا ق ــاده را مبن ــش نه پی
اینکــه عالوه بــر  او،  هســت.  نیــز  مــا  پرونــدۀ  مبنــای  و   پایــه 
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ــران  ــای دیگ کاره ــد،  ــه می ده ــی ارائ ــری بدیع ــوب نظ چارچ
را  مــا  طریــق  ایــن  از  و  می کنــد  بررســی  مفیــد  و  مختصــر  را 
ایــن موضــوع و ســایر پژوهش هــا آشــنا  بــا مکتوبــات حــول 
ــد  ــیار نیازمن ــه بس ک ــران،  ــا در ای ــرای م ــت آخر ب ــد. و دس می کن
پژوهش هــای میان رشــته ای در علــوم انســانی هســتیم، مقالــۀ او 
گرچــه مالــی  نمونــه ای موفــق و راهگشــا در ایــن زمینــه اســت. ا
کــت اســتاد روان شناســی دانشــگاه ییــل اســت، امــا شــهرت  کرا
ــه تحقیقاتــش در حــوزۀ عصب شناســی و مطالعــۀ  او بیشــتر ب
فرایندهــای یادگیــری و تصمیم گیــری برمی گــردد. جالــب ایــن 
کــت را بــه مطالعــۀ »خشــم  کرا کــه دغدغــه ای شــخصی  اســت 
کشــاند. ماجــرا از ایــن قــرار  اخالقــی« در پلتفرم هــای دیجیتــال 
کــت ابتــدا احســاس می کــرد چنــد وقتــی اســت بــه  کرا کــه  بــود 
بازخوردهای شــبکه های اجتماعی حســاس شــده. پس از آن 
متوجه می شــود زمان بیشــتری را نســبت به قبل در شــبکه های 
شــبکه های  بــرای  بیشــتر  چــه  هــر  و  می گذرانــد  اجتماعــی 
اجتماعــی وقــت می گــذارد، خشــمگین تر می شــود. ســرانجام، 
تصمیــم  کــه  می شــود  مهــم  برایــش  چنــان  موضــوع  ایــن 
ایــن  از  تــا  بگیــرد  کار  بــه  را  یافته هــای علمــی اش  می گیــرد 
موضــوع ســر در بیــاورد و نتیجــۀ همــۀ این هــا می شــود »نظریــۀ 
کــه مختصــرًا  خشــم اخالقــی در عصــر دیجیتــال«، نظریــه ای 
می گویــد رســانه های دیجیتــال می تواننــد ابــراز خشــم اخالقــی 
کننــد: بــا تقویــت محرک هــای برانگیزاننــدۀ خشــم  را تشــدید 
کاهــش برخــی از هزینه هــای آن و افزایــش بســیاری  اخالقــی، 
نتیجه گیــری  بخــش  در  کــت  کرا آن.  فــردی  فایده هــای  از 
مقالــه اش می گویــد مطالعــات آتــی ایــن حــوزه بایــد در این بــاره 
ــا چــه  کــه پلتفرم هــای رســانه های دیجیتــال ت کننــد  پژوهــش 
حــد احساســات اخالقــی را تشــدید می کننــد، شــکل گیری 
گفتارهــای اجتماعــی ثمربخــش را  عــادت را ترویــج می کننــد، 
ســرکوب می کننــد و ماهیــت خشــم اخالقــی را تغییــر می دهند.

چطور یک توییت بی مزه می تواند زندگی تان را 
کند؟ نابود 

یکــی از مطالعه هــای مــوردی بســیار شناخته شــده و معــروف 
ــرای  ــن ماج ــم آنالی ــروز خش ــازی و ب ــیوه های رسواس ــارۀ ش درب
کــت در  کرا کــه مالــی  کو  زنــی اســت بــه نــام جاســتین ســا
امــا شــرح مفصــل  کــرده،  بــه آن  گــذرا  اشــاره ای   مقالــه اش 

ایــن ماجــرا را می توانیــد در مطلــب »چطــور یــک توییــت 
کو  کنــد؟« بخوانیــد. ســا بی مــزه می توانــد زندگی تــان را نابــود 
کــه فقــط صدوهفتــاد  کاربــری خیلــی معمولــی در توییتــر بــود 
دنبال کننــده داشــت، تــا اینکــه توییتــی دربــارۀ ایــدز در آفریقــا 
منتشــر می کنــد. یکــی از شــاخ های توییتــر تصادفــًا توییــت 
کو را می بینــد و آن را به عنــوان توییتــی نژادپرســتانه بازنشــر  ســا
کو ِتِرنــد اول توییتــر  می کنــد. طــی چنــد ســاعت، جاســتین ســا
می شــود و میلیون هــا غریبــه در اطــراف جهان برای رسواســازی 
و  تأثربرانگیــز  خواندنــی،  داســتانی  می شــوند،  هم قســم  او 
کــه هــر یــک از مــا ممکــن اســت بــا هــر  قابل تأمــل دربــارۀ زنــی 
کنیــم. ایــن  کــدام از توییت هایمــان سرنوشــتی مشــابه او پیــدا 
مطلــب در نیویــورک تایمــز منتشــر شــده و در اصل برشــی اســت 
کتــاب جــان رانســون، مستندســاز و روزنامه نــگار  از آخریــن 
ــر روزنامه نــگاری تحقیقــی  ــوان آن را در ژان بریتانیایــی، و می ت
قرار داد. همین نکته جذابیت های متن رانســون را دوچندان 
ــرده و روایــت او را بســیار ُپرکشــش ســاخته اســت. رانســون،  ک
گران دوآتشــۀ اینترنــت بــوده،  کــه روزگاری خــودش از رســوا
گذشــته  گری دیگــر مثــل  کمپین هــای رســوا ــد  وقتــی درمی یاب
چنــدان تمنــای عدالــت یــا ارزش هایــی این چنینــی را ندارنــد، 
به ســوی دیگــر ماجــرا متمایــل می گــردد و بــه فکــر رسواشــدگان 
رسواشــدگان  دربــارۀ  کتابــی  می گیــرد  تصمیــم  او  می افتــد. 
ــا آدم هایــی مثــل  کتابــش دو ســال ب اینترنتــی بنویســد و بــرای 
کو مصاحبــه می کنــد تــا از آســیب های روانــی،  جاســتین ســا
کــه قربانیــان چنیــن  اجتماعــی و اقتصــادی ای پــرده بــردارد 
کــه شــاید تنهــا  کمپین هایــی پشــت ســر می گذارنــد، قربانیانــی 
گران بودنــد: انگیزه هــای آن هــا  در یــک خصلــت شــبیه رســوا

بــرای جلــب  توجــه خیلــی شــبیه یکدیگــر بــود. 

کنید برای جلب نظر مخالفان، تایپ نکنید، صحبت 
آن  بــه  کــت  کرا مالــی  کــه  برجســته ای  از مطالعــات  یکــی 
کــه جولیانــا شــرودر، اســتاد  اســتناد می کنــد پژوهشــی اســت 
مدرســۀ بازرگانــی هــاس، بــه اتفــاق همکارانــش در نشــریۀ 
شــرودر  مقالــۀ  کرده انــد.  منتشــر  ســاینس  ســایکولوجیکال 
توضیحاتــی  از  بــود  پــر  و  داشــت  فنــی  و  خشــک  نثــری 
 تخصصــی و احتمــال می دادیــم بــرای عمــوم عالقه منــدان 
چنــدان خواندنــی نباشــد. خوشــبختانه وب ســایت کوارتــز 
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گزارشــی مختصــر و خواندنــی از آن تحقیــق بــه قلم خود شــرودر 
کــه بــا عنــوان »بــرای جلــب نظــر مخالفــان،  کــرده بــود  منتشــر 
گرفــت.  کنیــد« در ایــن پرونــده قــرار  تایــپ نکنیــد، صحبــت 
کــه نمی توانیــم ذهــن  جولیانــا شــرودر معتقــد اســت از  آنجــا 
کنیــم،  دیگــران را ماننــد ذهــن خودمــان بی واســطه تجربــه 
مجبوریــم از عقایــد ابراز شــدۀ افــراد بــه افــکار آن هــا پــی ببریــم. 
ایــن رونــد ظاهــرًا مــا را در برخــورد بــا مخالفانمــان بــه اینجــا 
ــاف   ــی مهمل ب ــی به کل ــه اعتقــادی مهمــل از ذهن ک می رســاند 
می آیــد. ایــن برداشــت شــیوه ای از تحقیــر ذهــن دیگــران اســت 
گونۀ نامحسوســی از »انســانیت زدایی«  که روان شناســان  آن را 
می داننــد. درواقــع وقتــی مــا طــرف مقابلمــان را مثــل یــک 
انســان بــا همــۀ ویژگی هــای انســانی نمی بینیــم، چرخــه ای 
می بخشــیم.  اســتمرار  را  ســوءتفاهم  و  خشــم  درگیــری،  از 
کــه ابــزار تعامــل افــراد بــا  شــرودر و همکارانــش نشــان می دهنــد 
یکدیگــر نیــز تأثیــری قطعــی در برداشــت های طرفیــن )به ویــژه 
مدعی انــد  آن هــا  امــا  دارد،  انســانیت زدا(  برداشــت های 
کاهــش ایــن برداشــت ها نیــز وجــود دارد. روش هایــی بــرای 

علیه ریتوییت
پایه هــای  از  یکــی  شــد  اشــاره  هــم  قبــاًل  کــه  همان طــور 
دیجیتــال  رســانه های  کــه  اســت  ایــن  کــت  کرا اســتدالل 
بــا تقویــت محرک هــای برانگیزاننــدۀ خشــم اخالقــی بــروز 
نقــض  اخالقــی  هنجــاری  وقتــی  می کننــد.  تشــدید  را  آن 
گــردد، مــردم خشــمگین می شــوند، و ایــن روزهــا اینترنــت و 
شــبکه های اجتماعــی مجموعــۀ وســیعی از نابســامانی های 
فــردی و اجتماعــی را در معــرض دیــد مــا قــرار می دهنــد. پــس 
مــدام  دیجیتــال  رســانه های  کــه  نیســت  چنــدان عجیــب 
در حــال تقویــت محرک هــای برانگیزاننــدۀ خشــم هســتند. 
امــا شــبکه های اجتماعــی چــرا و چطــور، بیــش از هرچیــز، 
نقــض هنجارهــای اخالقــی را در معــرض نــگاه مــا می آورنــد؟ 
کــه  الکســیس مدریــگال، یکــی از نویســندگان آتالنتیــک 
بیشــتر در حــوزۀ شــبکه های اجتماعــی می نویســد، در مطلبــی 
ــده  ــر ش ــده منتش ــن پرون ــت« در ای ــه ریتویی ــوان »علی ــا عن ــه ب ک
به دنبــال پاســخ همیــن ســؤال اســت. مدریــگال نوشــته اش 
را بــا توضیــح تجربــۀ شــخصی اش در توییتــر آغــاز می کنــد، 
وقتی کــه توییتــر هنــوز رســانه ای نوپــا بــود و آن را اجتماعــی 

ــکان  ــال 2009 ام ــر در س ــه توییت ــا اینک ــتند. ت ــی می دانس رؤیای
ــه هــم ریخــت.  ــز ب گهــان همه چی ــرد و نا ک ریتوییــت را فراهــم 
البتــه از ایــن نظــر شــاید تفــاوت چندانــی بیــن توییتر و بســیاری 
از شــبکه های دیگــر نباشــد چــون مثــاًل فیس بــوک هــم مبتنی بر 
ک گذاری اســت. مدریــگال، همچــون بســیاری  عــادت اشــترا
پلتفرم هــای  می کنــد  ادعــا  حــوزه،  ایــن  صاحب نظــران  از 
بــرای درآمدزایــِی بیشــتر درگیــر نزاعــی بی پایــان در  آنالیــن 
الیه هــای  همــۀ  جهــت  ایــن  از  هســتند.  مــا  توجــه  جلــب 
اقتصــاِد رســانه های دیجیتــال طــوری پیکربنــدی شــده اند 
را  ک گذاری  به اشــترا احتمــال  بیشــترین  بــا  محتوایــی  کــه 
ــه  ــواًل ب ــز معم ــاری نی ــواهد آم ــا و ش ــد. پژوهش ه ــج می کنن تروی
گــروه می آینــد و نشــان می دهــد خشــم در صــدر  یــاری ایــن 
ک می گذارنــد و بســیار  کــه مــردم بــه اشــترا احساســاتی اســت 
ســریع تر از احساســاتی نظیــر شــادی، غــم و ناراحتــی ویروســی 
ــا  ــذارد. او ب کورســوی امیــدی باقــی می گ ــگال  می شــود. مدری
اســتناد بــه تجربــۀ خــودش می گویــد ایــن می توانــد پایــان ماجــرا 
نباشــد و پلتفرم هــای شــبکه های اجتماعــی حــول چیــزی غیــر 

گردنــد. ک گذاری بازتعریــف  از قابلیــت اشــترا

برام مهم نیست چی می گی 
کنــار نقــش شــبکه های اجتماعــی در تقویــت  کــت، در  کرا
محرک هــای برانگیزاننــدۀ خشــم، عامــل دیگــری را نیــز در 
ــر  ــی مؤث ــبکه های اجتماع ــی در ش ــم اخالق ــروز خش ــدید ب تش
ابــراز  فــردِی  هزینه هــای  دیجیتــال  رســانه های  می دانــد. 
افزایــش می دهنــد.  را  فــردی آن  منافــع  و  کاهــش  را  خشــم 
ابــراز خشــم غالبــًا پرهزینــه اســت و همــواره احتمــال اقــدام 
ــر را  ــن خط ــی ای ــبکه های اجتماع ــا ش ــود دارد. ام ــل وج متقاب
کــت و بســیاری دیگــر  کرا کــه  محــدود می کننــد. همان طــور 
ــدود  ــه تاح ک ک«  ــژوا ــای پ ــدن »اتاق ه ــد پدیدآم ــا می کنن ادع
زیــادی بــه ماهیــت شــبکه های اجتماعــی برمی گــردد یکــی 
کــه ابــراز خشــم را  از شناخته شــده ترین  پدیده هایــی اســت 
ک اتاق هایــی مجازی انــد  تســهیل می کنــد. اتاق هــای پــژوا
گروهــی از همفکرانمــان درون خــود حبــس می کنــد  کــه مــا را بــا 
گوش هایمــان می خــورد طنیــن صــدای  کــه بــه  و تنهــا چیــزی 
هم نظرانمــان اســت. در ایــن محیــط ابــراز خشــم بــا حمایــت 
کمــی برایمــان  هم اتاقی هایمــان همــراه می شــود و هزینــۀ بســیار 
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کــه  گیــل، در تنهــا مطلبــی از ایــن پرونــده  دارد. جاســپریت 
مهــم  »بــرام  منتشــر شــده،  ترجمــان  پیش تــر در وب ســایت 
ک  نیســت چــی می گــی«، مــا را بــا ماهیــت ایــن اتاق هــای پــژوا
ــرای خــروج از  بیشــتر آشــنا می کنــد و همچنیــن راهکارهایــی ب

قبیله هــای ایدئولوژیکمــان پیشــنهاد می دهــد.

که بگوییم ما خوبیم به دیگران می تازیم 
کــه شــبکه های اجتماعی هزینه هــای فردِی ابراز خشــم  گفتیــم 
ــردی  ــع ف ــبکه ها مناف ــن ش ــور ای ــا چط ــد. ام ــش می دهن کاه را 
ابــراز خشــم را افزایــش می دهنــد؟ یکــی از پژوهش هایــی را 
کــت بــرای توضیــح ایــن مســئله بــه آن اســتناد می کنــد  کرا کــه 
جیلیــن جــردن از دانشــگاه ییــل و همکارانــش نوشــته اند. 
ــا  ــم م ــه بگویی ک ــم  ــه دیگــران می تازی اد یانــگ در مطلــب »ب
خوبیــم« شــرح مفصلــی از آن پژوهــش و چنــد مطالعــۀ مرتبــط 
ــم  ــًا تمایــل داری ــا غالب ــد م ــه می کنــد. جــردن می گوی دیگــر ارائ
کــه رفتــار نامناســبی دارنــد و هنجارهــای اجتماعــی  افــرادی را 
کنیــم ولــو اینکــه اقدامــات آن هــا تأثیر  را زیــر پــا می گذارنــد تنبیــه 
مســتقیمی بــر مــا نداشــته باشــند. امــا چــرا به رغــم همــۀ هزینه هــا 
ــا  و مخاطــرات خودمــان را بــه زحمــت می اندازیــم؟ جــردن ب
اتخــاذ رویکــردی تکاملــی می گوید ابراز خشــم و تنبیه دیگران 
در نهایــت بــه ســود افــراد اســت، زیــرا فضیلت هــای اخالقــی 
ــروز  ــی ب ــه دیگــران نشــان می دهــد و هزینه هــای احتمال مــا را ب
خشــم بــا پــاداش شــهرِت خــوب جبــران می شــود. از ایــن نظــر 
ــای  ــازی ویژگی ه ــای مج ــرت در فض ــم و نف ــان دادن خش نش
مثبــت اخالقــی مــا را فقــط بــه چنــد مشــاهده کنندۀ معــدود 
کِل  یــا رهگــذر نشــان نمی دهــد بلکــه شــخصیت مــا را بــه 

ــد. ــان می ده ــان نش ــبکۀ اجتماعی م ــای ش اعض

شبکه سازی اجتماعی و اخالق
مدخــِل  ترجمــۀ  پرونــده  ایــن  مطلــب  متفاوت تریــن 
»شبکه ســازی اجتماعی و اخالق« دانشــنامۀ فلسفۀ استنفورد 
اســت. نثــر و محتــوای ایــن مقالــه تاحــدودی نســبت بــه ســایر 
مطالــب ایــن پرونده متمایز اســت. دانشــنامۀ فلســفۀ اســتنفورد 
کــه بــا مســاعدت برجســته ترین  دانشــنامه ای آنالیــن اســت 
اســتادان هــر حــوزه و زیرشــاخۀ تخصصــی بــرای دانش پژوهــان 
مدخل هایــی بــه روز  در موضوعــات فلســفی تدویــن می کنــد. 
نوشــتۀ  نیــز  اخــالق«  و  اجتماعــی  »شبکه ســازی  مدخــل 

ــور یکــی از سرشــناس ترین محققــان حــوزۀ اخــالق  شــانون ول
فضــای مجــازی اســت. قابلیــت ارجــاع علمــی، بــه روز بــودن، 
ــرای  ــل ب ــر مدخ ــه ه ک ــی  ــران و تمهیدات ــارکت صاحب نظ مش
پژوهش هــای آتــی فراهــم می کنــد از دیگــر ویژگی هایــی هســتند 
کــه ایــن دانشــنامه را محبــوب ســاخته اند و بــه آن اعتبــاری 
گفته نماند دانشــنامۀ فلســفۀ اســتنفورد  علمی بخشــیده اند. نا
در میــان عالقه منــدان فلســفه در ایــران ناشــناخته نیســت. 
گذشــته انتشــارات ققنــوس مدخل هایــی از    طــی ســال های 
کالســیک،  ایــن دانشــنامه را، عمدتــًا مداخلــی در موضوعات 
کتاب هایــی مختصــر و مجــزا  ــه فارســی ترجمــه و در قالــب  ب
کــرده اســت. شــانون ولــور، در مقدمــۀ ایــن مدخــل و  منتشــر 
دربــارۀ ضــرورت توجــه فیلســوفان تکنولــوژی و اخــالق بــه 
فناوری هــای شبکه ســازی اجتماعــی، بــه ایــن نکتــه اشــاره 
نه تنهــا  اجتماعــی  شبکه ســازی  فناوری هــای  کــه  می کنــد 
تغییــر  را  انســان ها  میان فــردی  ارتباطــات  آغازیــن  شــکل 
داده انــد، بلکــه اشــکال حفــظ ایــن روابــط را هــم متحــول 
کرده انــد؛ و عالوه بــر ایــن، تــا چنــد دهــۀ آتــی، شــبکۀ پیچیــدۀ 
کاربــران شــبکه های اجتماعــی، طراحــان  میــان  تعامــالت 
شــبکه های اجتماعــی، بنگاه هــا، حکومت هــا و دیگــر نهادهــا 
گســترده  تر آن هــا نیــز موضــوع تأمــل  و داللت هــای اخالقــی 

جــدی فلســفی خواهــد شــد.
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