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  به شكرانة آنچه زندگي به من آموخت... 

  



 

. آيـد رونـدي علمـي نـدارد     آنچه در پي مي

ــت     ــي اس ــت؛ گپ ــكافانه نيس ــاهي موش نگ

درددلي ناشـيانه امـا از سـر     ديشا. يخودمان

  .اش شوم بخواني خرسند مي. دلسوزي

IRC اينترنت قيچت از طر«خفف م «

]Internet Relay Chat [باشد و، در  مي

است كه شامل چندين  يا ارتباطات پيچيده ةواقع، مجموع

 IRC. باشد انجمن مختلف بحث و گفتگو مي ايشبكه 

 Jarkko[  ننيكاريجاركو او ةليبه وس 1988در سال 

Oikarinen [ در دانشگاهOulu )به ) فنالند

  .وجود آمد

به صورت توانند  مين شبكه، مردمِ سراسر دنيا در اي

هاي مستعاري كه براي  و با نام شوند آنالين دور هم جمع 

كنند با يكديگر به صورت نوشتاري  مي تخابخود ان

و جديدترين اطالعات با موضوعات  ارتباط داشته باشند
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ها معموالً  موضوع بحث. مختلفي را با يكديگر مبادله كنند

هاي  جود و اطالعات مجازي، بحثهاي مو شايعه

افزارها، كمابيش  افزارها و سخت نرم موضوع تخصصي در

فلسفه،  ست،ادبيات، سيا ةدربار يهاي دانشگاه بحث

 .زندگي استموضوعات ديگر نيز و  يفيزيك، پزشك

توانند  شوند مي فضا با هم دوست مي نيكه در ا افرادي

بدهند اما  نام واقعي و آدرس ايميل خود را به همديگر

 نياز ا ياريبس. دهند اين كار را نكنند برخي ترجيح مي

افراد  وقتي بهتر همديگر را شناختند، شروع به صحبت 

صحبت  يزمان مناسب برا. كنند زندگي واقعي مي ةدربار

مختلف متفاوت  يها در گروه» زندگي واقعي« ةردربا

  .است

صحبت از  دهم يم حيتو، من ترج ةديخالف ابر ديشا

در هر صورت،  ،يسن يها گروه يزندگي واقعي در برخ

و  اند دهيممنوع باشد، مانند آنها كه تازه به سن بلوغ رس

اما قرار  .رنديو اثرپذ يجانيه پندارند ياز آنكه خود م شيب

 .نيست در اين نگارش از آراي شخصي خودم بنويسم
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از  يمكعب چت يپسندمان باشد و چه نباشد، فضا چه

از قلب فرزندان ما را به خود  يا تكه ديو شا ما را ةخان

 ميعال ياريكه در آن، با  ييفضا. اختصاص داده است

 يا انهيدر ارتباطات را ينوشتاري، عمل گفتارِ بين فرد

شوند، به هم قول  مردم عاشق همديگر مي: شود انجام مي

كنند،  كنند و دوباره ارتباط برقرار مي مي حثدهند، ب مي

كنند و  گري مي كنند، براي هم عشوه يه ميخندند، گر مي

توانيم در روابط متقابل رودررو يا تلفني  هر آنچه را كه مي

از نوشتار  كرد،يرو نيدر ا. دهند انجام دهيم انجام مي

شود،  چيزها استفاده نمي ةاعالم نظر دربار يمنحصراً برا

و اجراي  ياي خاص براي هماهنگ به شيوهنوشتار  كهبل

 يزبان ييگو. شود مي گرفته كار شترك اجتماعي بهاقدامات م

حتي كارهايي كه گفتاري . است يزندگ يمشترك برا

 يكه در خارج از شبكه به كارها ينيستند، كارهاي

نوشتار انجام  ةدر چت به شيو غيرزباني شهرت دارند،

. ستيها ن از شكلك تفادهصد در صد، مرادم اس. شوند مي

مرا به  يكه احساس واقعدر چت است  يمرادم نوشتار
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 انهيلبخند من تنها زماني در محيط را. رساند يمخاطب م

يا از شكلك » خندد مسلم مي« ةشود كه از جمل نمايان مي

 ياست زماني كه روي ميز مجاز طور نيهم. استفاده كنم

 نيدر ا. و اين اتفاق را به او خبر دهم كنار همكارم بنشينم

 نيواقعاً چن ايآ نكهياز اسؤال  رسد، يم نظرموارد، به 

 تياز واقع يكپ كيآنچه انجام شد  ايافتاده است  ياتفاق

مهم نيست كه آيا من واقعاً . است ياست سؤال نامربوط

يا نه؛ مهم اين است و  نمينش يواقعاً روي ميز م ايخندم  مي

 يعنيام،  كه با ساخت اين جمالت من كاري انجام داده

ام و  داده رييلم در چت تغرا با عم يا مكالمه تيعموق

. ام دگرگون كرده يمخاطب را از خود اندك يذهن ريتصو

. ديآ يم كار به اريبس اليخ ةفضا، قو نيدر ا ب،يترت نيبد

وافرم به  ةكاذب چت در ارتباط با عالق ةجاذب ديشا

 نيبه ا توان ياما تا چه اندازه م. باشد يپرداز اليخ

رودررو  تيشخص ديكرد؟ شا نانياطم ياليخ يرهايتصو

ام  كنارش نشسته نكهياز ا ديباشد و شا دهياصالً نخند
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نتوان او را همكار  گريشود، تا بدان حد كه د كيتحر

 ... .شايد دستي بجنباند و  !دينام

 ديرا تشد» نوشتار الكترونيك« كيبه  ياعتماد يب آنچه

 تيشخص تيجنس اي ريصدا، تصو يناهماهنگ كند يم

 نيدر ا ينيب كيبارالبته، . ته شده استروبرو با متن نوش

 نيدر ا. كند يسنج عمل م دروغ كيمثل  يناهماهنگ

 ةميبا ضم ياما مرادم ضعف نوشتار، حت. ستين يديترد

 .روبرو است فرد يواقع تيصشخ ةدر ارائ ر،يصدا و تصو

رسد حتي اگر فرد مقابل در تعيين جنسيت و در  به نظر مي

توان به  تگو باشد، باز هم نمياي راس هاي شناسنامه ويژگي

تواند حتي اگر دست بر  او اعتماد كرد، چراكه نوشتن نمي

گردة صدا و تصوير هم بگذارد شخصيت واقعي او را به 

 ياگر بهروز واقعاً پسر: ساده يمثال در . من نشان دهد

باشد كه پس از فوت هجده ساله و ساكن شمال تهران 

بابا  و زن - بزرگ يا صاحب كارخانه - مادرش، با پدر

 ياو، حت يواقع تيشخص توان ينم كند، يم يزندگ

. شناخت انهياحساسِ او نسبت به جنس زن، را از پسِ را
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به  شترشيشناخت ب يبرا ترايكه م ارزد يم دراو آنق ايآ

آيا او از جنس زن دلِ خوشي  با او تن بدهد؟ يقرار مالقات

 شا ي زندگيامانشايد نابس -  هايي از كودكيِ دارد يا عقده

 .كند او را تهديد مي -

 تيواقع ميپندار يبودن آنچه م يكينظرم، باور به  به

. است  لوحانه ساده يا است عقيده تياست با آنچه واقع

 تيهمان واقع واسطه يب ينقاشتابلوي  رفتينتوان پذ ديشا

 يمن و تو كپ يذهن يرهايتصو نكهياست، چه رسد به ا

ذهن  يها د، چه رسد به بافتهباش تياز واقع يميمستق

نگر  واقع مييايب. چت يمجاز يدر فضا باف اليخ يجوان

 نيكه بحث را به ا ستيپسندم ن وجه چيبه ه. ميباش

 يبرا يمناسب يتيموقع يمجاز يفصا ايآ: پرسش بكشانم

دار  خنده يپرسش شمياند ياست؟ چراكه م يابيهمسر

 ،يابيهمسر: است نيبلكه بحث بر سر ا. است

 اموري از اين دستو  هدف يب يگذران وقت ،يابي ستدو

است، هرچند همگان در  زيآم مخاطره يزمجا يدر فضا

 توانند ينم يا انهيرا ميفضا راستگو باشند، چراكه عال نيا
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 نيا ميادعا. روبرو را به تو برسانند تيشخص تيواقع

شده به  شخص مالقات يها كه از چشم ياست فركانس

 .چت با او دارد ياز ساعت يشتريب مايپ ديآ يسمت تو م

هاي همرازت خيره شوي و  فرصتي به خود بده تا به چشم

 .زاللي آن را ببيني و آنگاه به او ايمان بياور

 ايآ: نديشيدخوشايند است به اين پرسش بيحال،  نيا با

انتخاب و  يبرا يمثابه آغاز به چت به توان يم

هتر است پاسخم به ب كرد؟ هيمالقات تك يبرا يا نهيزم شيپ

اين جريان مثبت باشد تا اين دفتر را نبندي و ادامة سخنم 

بياييم اين فضا را با هم بازخواني و مرور . را هم بخواني

  .كنيم

مانند، بلكه  نام و نشان نمي كنندگان تا آخر بي چت

ها اين است كه براي خود نامي  شرط شركت در بحث

 ،ياز لحاظ فّن، هستدر چت ي كه ارتباط. انتخاب كنند

حتي وقتي افراد نامي . ، نه ماشينيفردي است يارتباط

كنند، به هر حال، با  مستعار براي خود انتخاب مي

هويتي جعلي  اشخصيتي روبرو هستند، هرچند با ماسك ي
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هر لحظه احتمال جايگزين كردن  گر،يد يياز سو. باشد

. فرد با هويت واقعي او وجود دارد يهويت فعال و جعل

سازي ارتباطات به صورت واقعي  به عبارت ديگر، شخصي

 تواند ياحتمال م نيهم. آن امكان وقوع دارد و اصيل هر

 يا كننده را قلقلك دهد تا كارش را قطع نكند، بهانه چت

كند تا كار  احتمالي كه تحريكش مي ،چت ةادام يبرا يكاف

 نيخطر كه احتمال ماش نيا. چت را حريصانه ادامه دهد

 تيبا وضع تواند يطرف مقابل چت وجود دارد، م بودن

ا كه ب يانگاشته شود؛ هر كس دهيناد يهوش مصنوع يفعل

كه دقيقاً فاقد توانايي  -شده  ريزي يك روبات برنامه

ارتباط برقرار  - باشد  رتباط فردي و احساسي ميا يبرقرار

سرعت از ارتباط خود با دستگاه  سادگي و به به ندك مي

يابد و آن را از ارتباط خود با انسان  هي ميآگا) ماشين(

 تيشخص نكهيحال، احتمال ا نيبا ا. دهد تشخيص مي

 تيشدن شخص يباشد انتظار واقع گريد يروبرو از جنس

 .كند يدر حد قمار بدل م يسكيروبرو را به ر
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. وجود ندارد يخطرات نيكه چن ستين نيبر سر ا سخن

بخش در  آرامش بازيِ نياست كه تا چه حد ا نيمسئله ا

 ديو به آن شدت ببخش ديريخود را جدي بگ يروال عاد

. ديكنن ريو خود را با آن درگ ديريبر خود سخت بگ يا

ارتباطي را  يكه نقش انجمن يالكترونيكي ـ تا هنگام ةشبك

نوعي تعامل در شبكه كه در  ياست برا يدارد ـ چارچوب

 نكهياز ا نگاه صرف نظر نياما ا. است يباز هينوع خود شب

 يليتخ يها يتنها بر باز نكهياز ا ينه، جدا ايدرست باشد 

و شامل هر گونه ارتباط  ريفراگ ايصادق باشد  ينترنتيا

در  يحت. بودن دارد يبا جد كيبار يباشد، مرز ينترنتيا

 يجد تواند يم يو غيرواقعي هم باز ختگيهاي سا بافت

 واريد يةاهمس ،تيكه با واقع ييها شود، چه رسد به اتاق

روابط ساختگي و استعاري  ان،يبه همين ب. است واريبه د

هاي شخصي تبديل  د به گفتگوتوانن سرعت مي هم به

زنيد كه هر  خواهم بگويم در داالني قدم مي مي .شوند

كرديد  تر از آنچه فكر مي چيز جدي لحظه امكان دارد همه

هاً جوامع مجازي گاراحتي انكار كرد كه  شود به نمي .شود
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 يها ياند و از آنها هم دوست برخاسته يليتخ يها ياز باز

 دانم ينم، هرچند اند واقعي و حتي ازدواج به وجود آمده

تا  شود يبه ازدواج ختم م يمجاز يا فرض را كه رابطه نيا

 .گرفت يجد توان يچه حد م

مانند » مجازي«و » واقعي«مفاهيم  گر،يد يا هيزاو از

و   يفكر بشر ةساخت يمياهمف» مصنوعي«و » طبيعي«

در ارتباط با چيزهاي ديگر و در  يزيهر چ اند؛ ينسب

اگر اين . است  »مجازي«يا » واقعي«خاص  يانداز چشم

كه  ستين يشگفت يجا رد،يمورد توجه قرار گ تينسب

اي اينترنت دنياي آنالين  حرفه نبسياري از كاربرا يبرا

 يفضا ييوگ. رسد يتر از دنياي خارج به نظر م واقعي

كه تنها در گفتگوهاي رودررو  يتيحاكم بر چت و جذاب

كننده را  است سر تا پاي وجود شركت يتصورشدن

گونه كه در استفاده از تلويزيون  هويت  گيرد، همان دربرمي

مجازي آنها  هاي يها و دشمن و دوستي گرانيمجازي باز

 جادوست؟ كي نيا ايآ. كند سرعت واقعي جلوه مي به
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جادوست،  ةجعب ونيزيباشد كه تلو نيرت اباو اگر

 يفضا. ملحق كرد ونيزيچت را به تلو توان ينم يراحت به

از جهاتي به خواندن يا ديدن تلويزيون شبيه است  ينترنتيا

 حيتوض نيو از جهاتي هم متفاوت است؛ اگر در ا

 ونيزيچشم به تلو يوقت: خواهي داسنت ،يمشاركت كن

 ريرپذييتغ كدام، چين، هو چه مت ريچه تصو يا دوخته

مقابل و متن از  ةچت آنگاه كه صفح ياما در فضا ستين

مهم . شويد داستان مي ةشود، شما نويسند هم گشوده مي

مخالفت با . ديسيداستان را چگونه بنو نياست كه ا نيا

كه  ييدر فضا يسينو داستان ييبگو نكهيو ا دهيپد نيا

ست كار حاكم ا –بشود گفت دروغ  دو شاي –مجاز 

ندارد، چراكه اتاق چت بدون تو  يا است، ثمره خطرناكي

چگونه  يبهتر است بپرس. دهد يهم به كار خود ادامه م

 .لذت برد ييماجراجو نياز ا يكمتر سكيبا ر توان يم

واقعيت  نيانكار ا »ييماجراجو«چت به  وصف

هاي  فضا، شخصيت نيدر ا. ستيمجازي ن اجتماعيِ

كنند، به هم ايما و اشاره  مي با يكديگر صحبت يمجاز
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 يمجاز يها كنند، پول كنند، احساساتشان را بيان مي مي

گيرند يا  و از نظر اجتماعي منزلت مي بازند ييا م برند يم

با نوشتن و در فرهنگي كه  نهااي ةهم. دهند از دست مي

يون چند گام فاصله بصري تلويز - ظاهراً با سالح سمعي 

هايي دانش  اهي اوقات چنين تجربهگ. آيد مي دست دارد به

د و گاهي اوقات نكن فردي و رشد شخصي را تسهيل مي

تواند جايي باشد كه  گفتگو مي  انجمن. هم تأثيري ندارند

تواند جايي باشد  يا مي ندافراد پيشرفت كنند و شكوفا شو

يا شكست بخورند و در دنياي  وندش كه افراد سردرگم

قرار است  نيماجرا از ا يخوب. نديمحصور خود گرفتار آ

از دنياي واقعي  -  با رنج كمتري –تر  كه اتفاقات راحت

خود  تواند يخورده م شكست تيشخص زيو ن دهد يرخ م

ديگري  اجديدي را ب يرا به عقب بازگرداند و زندگ

به  –تعلق داشت   تياصالً به آنچه از واقع ايشروع كند 

 يتنها زمان ها يخوب نيا همة. بازگردد –آغوش خانواده 

 يبا زندگ اش يمجاز يچت متصور است كه فضا يبرا

 .نخورد ونديپ ها يزود نيبه ا ايگره نخورد  يواقع
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و بروز  جانيه يةتخل يبرا يطيفضا را مح نيا اگر

  ايشده  سركوب يها و احساس يدرون يها تيفعال

 يكس يبرا توان ينم يواقع يكه در زندگ ييها احساس

 يي، تا چه اندازه فضا-است نيچنالبته كه  - ميگفت بدان

فضا  نيا يها ياز خوب كنم يم يمن سع ؟است نديخوشا

كوركورانه انكارش  اي مشوم آن غافل نباش يامدهايكنار پ

از هر نوع عاقبت شوم چت  ييرها يبرا د،ييايب. نكنم

خود  يها ها و داده يافته: ميبگذار يبا خودمان قرار ن،يآنال

مگر اينكه كاربر اينترنت را شخصاً و نه  م،يرا گزارش نكن

است،  يسخت ميتصم. ميديده باش يبه صورت مجاز

چنان  ها يزبان ربو چ رهايها و تصو نوشته يچراكه برخ

  .دهد يبخردانه نم ميتصم نياند كه فرصت به ا كننده اغفال

ها از پشت  اينكه چرا برخي حاضر نيستند به اين زودي

از جمله اينكه او  .هاي متعددي دارد پرده بيرون آيند، پاسخ

گاه قصد نكرده كه واقعاً عاشق شود يا ازدواج كند يا  هيچ

او تنها خواسته خود را گمنام كند، . چيزي بخرد و بفروشد
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ّتنها به . ي از خود به جا بگذاردپنهان شود بدون انكه رد

  .اين دليل كه از دنياي واقعي دلزده شده است

رگي از ارتباطات در چت، در واضح است كه بخش بز

گيرد، بلكه تحت  ابتدا، با هويت واقعي افراد صورت نمي

با اين حال، براي من مهم است . باشد هاي مستعار مي نام

 اصليِ يِرا كامالً از گمنام يثانو يساز كه اين نوع گمنام

 ةكه از طريق تلويزيون يا رسان -  »گيرنده«مربوط به طرف 

 اي ونيزيتلو ةننديمجزا سازم؛ ب - ميآن آشنا هست باچاپي 

شده  روزنامه، به طور مشخص، شناخته ايكتاب  ةخوانند

دو گونه رسانه  نيبه سبب ساختار ا يگمنام نياما ا ستين

مشخص  يكه در چت، به هر حال، فرد ياست، در حال

 يپ يبتوان آ يراحت به ديشا. نشسته است انهيرا ةپشت پرد

آدرس منزلش  ايشماره  يد و حتنمو يابيرا رد اش انهيرا

كنندگان ساده است كه بتوانند،  هك يبرا. داد صيرا تشخ

و به  ابندياو را باز يد يپسورد آ ل،ياز راه ارسال چند فا

 .ندياو راه گشا ليميا
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از آنكه به فكر  شيها، من، ب امكان نيا ةوجود هم با

 پسندم يروبرو باشم، م تيشخص ةفروافكندن پرده از چهر

 چيه نترنتيكاربران ا شتريب. رديدش نقابش را برگخو

 يواقع يايبه دن يساختگ ياياز دن يابيراه يبرا يتالش

 يساختگ يايدن نياز ا يتا بخش كوشند يندارند، بلكه م

در  شنوند يم اي ننديب يآنچه را م كنند يم يشوند، سع

كه به خورد  يسخنان. خودش باور كنند يِمجاز يفضا

تنها . است نيريدروغ هم باشد، ش شود يكاربر داده م

چت جدا  يايخود را از دن تواند يكه نم يكاربر يدلخوش

چت از  يها اتاق نيريش يها است كه دروغ نيكند ا

  .است تر سبدلچ يتلخ اما واقع يها يراست

تنها سرخوردگان از جامعه به دامن «گزاره  كه  نيا

 ةنام انيپا تواند ياست كه م يا مسئله »برند يچت پناه م

. را رقم بزند بريسا ايشناس  جامعه ايروانكاو  ييدانشجو

نوشتار مربوط است، آنها كه دلزده  نيكه به ا يدر حداما 

 كه – برند يچت پناه م يروزمرّه به فضا ياز زندگ

و  يواقع يايدن نيب ستندحاضر ني – ستيتعدادشان اندك ن
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در  شتريه باند تا هرچ معلق بمانند، بلكه در تالش يمجاز

  .فروروند ينترنتيا يها ييمجازگو يژرفا

گونه زيستن در تناقض آشكار با فرهنگ ديني  اين

هاي زندگي گره  دين آمده تا انسان را با واقعيت. است

 انسانِ. هاي دنيا جدا كند بزند و از لهو و بازي

  .زند پذير به اين دنياي مجازي لبخند نمي مسئوليت

چت آنقدر دهشتناك نيست  زيِبا اين همه، دنياي مجا

دستي اطالعاتي  در جريان گشاده. كه درش را تخته كنيم

. خاصي ندارديي منع ورود به اين فضا كارآروز قانون 

 .بين باشيم بياييم اندكي خوش

گفتگو و چت،  يها انجمن مياگر بگو ست،ين دار خنده

 شدنِ يدر اجتماع توانند يبودن، م يساختگ نيدر ع

 يدر بخش سه متر نجا،يا شود يم. باشند ديكاربران مف

باور كرد كه  توان ياستخر دست و پا زد و شنا آموخت؛ م

خود را به  يهاي تخيل اند تا هويت كاربران در تالش شتريب

 يةخود در سا يها كه بتوانند از تجربه گزيننداي بر گونه

 هيشب يزيبزنند، چ ينقب يبراي هويت واقع ها اين هويت
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كه نقش پدر و مادر را  ترايبهروز و م يكودك يها يباز

ِكم  دست اي -  ستيدار ن خنده كنم يم ديتأك. كردند يم يباز

خود را در  ةنديآ ماگر بخواهي – ستيآنقدر مضحك ن

  .يا بازي كنيم ميكن يچت بازساز

 شتريهاي تخيلي من و تو ب بافته: اما مشكل اينجاست

به سمت و رو لي بافت تخي كيتمايل دارند كه فراتر از 

گاه . اي است رو به دريا اينجا پنجره .باشند دنياي واقعي

آيد و گاه  مان مي گيرد و تا پاي ديوار خانه دريا مد مي

كني  صداي موج دريا چنان نزديك است كه خيال مي

 .مان شده داخل خانه

و  يمجاز يفضا ن،يو آفال نيآنال يايدن يدگيتن درهم

: باور دارند يت، تا بدانجا كه برخاس كننده جيگاه گ ،يواقع

تان را بشكنيد و با  اگر تالش كنيد كه هويت غيرواقعي

ارتباط برقرار كنيد، يك قانون  گرانيبا د تان يهويت واقع

اند كه  ايد، هرچند مشخص نكرده نانوشته را شكسته

 يِدگيتن درهم نيا ست؟يچ يشكن قانون نيا جازاتم

 .شود يم تيخصش يگاه سبب دوگانگ كننده جيگ
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حضور با  ةزبان گفتار به عنوان واسط ةديرين يژگيو

آنالين  حضور از راه دور كاربر در مكالمات نوشتاري چت

به اين معنا كه براي حضور در چت، بايد  رود، يم نياز ب

به ديگران توضيح دهيم كه چه شكلي هستيم، صداي ما 

چگونه است، از لحاظ احساسي چگونه هستيم، در چه 

خود  يچگونگ رفته هم  يهستيم و رو ياعت و چه مكانس

 يفرصت برا نيكاربران از ا يبرخ. را بايد تعريف كنيم

اند تا خود  آنها در تالش كنند؛ يخود استفاده م فيبازتعر

 ايگونه باشند  گونه بشناسانند كه دوست دارند آن را آن

روبرو پسندش خواهد  تيشخص كنند يگونه كه فكر م آن

روبرو به هنگام  تيشخص يمركز من بر سر  وادادگت. كرد

خود  يبلكه بر سر دوگانگ ست،ين تيبا واقع ييروبرو

سخن بر سر . كند يكاربر است آنگاه كه با خود خلوت م

خود  انيشكار مشتر يبرا ينترنتيكه اغواگران ا ستين نيا

اند،  موارد موفق ياريو در بس برند يدروغ پناه م ةبه حرب

 نيسخن بر سر ا. است يا خود معضله يجادر  نيكه ا

است كه كاربر آنگاه كه از چت خارج شد و خود را در 
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نسبت به خود خواهد  يچه حس د،يد يواقع يزندگ ةنيآ

 اي تيشخص يدوگانگ ،يواقع ياز زندگ يدلزدگ: داشت

گويي وقت  .هرچه كه باشد دردناك است. ينيب خودكم

ك خيالش را آوري به واقعيت با سوزني بادكن روي

  .اي تركانده

از جامعه دل به  دهيبر«: جمله خودمتناقض است نيا

در چت  ياصل ةچراكه مسئل ،»دهم يچت م يمجاز يايدن

چراكه در  ست،ياست، و خودمتناقض ن يارتباط اجتماع

 يو زندگ يزندگ تياز واقع دهيبر دل: است نيواقع مراد ا

 يهر كاربرپناه برده است، هرچند  يمجاز يبه فضا يواقع

خود  يبرا يواقع يداستان يبريسا يپوش قهخر نيدر پسِ ا

آميختگي  در اين درهم. از جامعه است يدارد و بخش

و  تيمرز واقع: زده بپرسيم واقعيت و مجاز جا دارد شگفت

 مجاز كجاست؟

و  تيخود مرز واقع يكه هر كس رسد يبه نظر م يهيبد

 توانم مي – مپندار يتا آنجا كه خود م - من . مجاز است

  غيتنهااگر در شعاع تبل و كنم، اگر ينيچ مرز را سنگ نيا
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به اصل  يوفادار يخود را نبازم و برا گريكاربران د

شد دفتري سبز  كاش مي. بمانم بنديپا يبه اصول شيخو

ترسيم شده ام در آن  هاي قرمز زندگي باشم كه خط داشته

  .است

به : يه استاين يك شعار است اما با كلبة شعور همسا

چت  ةنيخود در آ يِنيزببا د،يشوم ترد يةدور از سا

باشد، اگر  ام يرشد اجتماع يمناسب برا يا نهيزم تواند يم

داشته  ادياتاق خوابم هماره به  ةنيرا در آ ام يواقع ريتصو

 .نداشته باشم يباشم، اگر خودباختگ

. دياستفاده از چت نپندار يبرا يقيجمله را تشو نيا

 يريكارگ در به وهيش نيبه سمت بهتر ييراهنما سخن نيا

حوادث  ةانيانكار كرد كه ما در م توان ينم. چت است

ما قربانيان يك  ؛ايم گير كردهناپذير اطالعاتي  جدايي

كه ما را  ميا هاي ديجيتال شده نامناسب داده يسناريو

 تيكند و تأثيري مضر بر قابل ما را معتاد مي ،اندازد مي كار از

نگاه  نيا توان يم ،ياما به هر رو. ك و دانش ما داردادرا

وجه تأثير  به هيچ امدهايپ نيا: ميمعتدل كن يرا اندك نانهيبدب
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باشند، بلكه  مستقيم و ضروري تكنولوژي اينترنت نمي

خاصي است كه در مفهوم پركاربرد  ةاستفاد ةنتيج

هدف در اينترنت،  حركات بي يبه معنا ،»ذاروگ گشت«

جز  يا چاره امدهايپ نياز ا ييرها يبرا. تنهفته اس

 .ستيآموزش ن

و  باشد مي يدور از دسترس يآموزشي اندك ةوظيف اين

هاي  تنها با آموزش تكنيكي اينترنت در مراكز و كالس

كاربران،  ديآموزش مناسب با. ستين يشدن حل يا انهيرا

متفكرانه  يآموزان و دانشجويان، را به قضاوت دانش ژهيو به

توانند نقش مهمي در  مي زينشريات و راديو ن. ار كندواد

هاي مناسب رسانه در عصر اينترنت داشته  كارآيي ةوسعت

 اي با كاربرانِ توان با نگاهي اسطوره اما آيا مي .باشند

صحبت شد؟ باورتان بشود يا نه،  هاي مدرن هم فناوري

گويند و به  هايي كه يكجانبه تنها سخن خود را مي رسانه

دهند جايگاه خود را  بودن نمي طب فرصتي برايمخا

ها به سمت  شايد از همين روست كه جوان. اند داده دست از

با اين وضعيت، . اند جازي رفتههاي اجتماعي م شبكه
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ها براي جدا كردن  هاي اين رسانه بستن به آموزش دل

خوش بودن به  هاي اجتماعي از آن فضا دل كاربران شبكه

 . يك رؤياست

 يها چاپ، راديو و تلويزيون، كه شكل يها هرسان

اند،  خود را در قرن بيستم تثبيت كرده ييگو تك ةاستفاد

از خود و جهان را القا  هيسو كيو  پردازانه هينظر يدرك

آگاهي از اين حقيقت را كه  نندگانيبسياري از ب .كنند مي

اند، هنوز  ما نفوذ كرده منيكه در اتاق نش يصدا و تصوير

 يبرا. اند داده با دنياي واقعي دارند ازدست يتباطار هم،

 اش يو جهان يداخل يها شبكه با همة –نمونه، تلويزيون 

 ريها س بسته از سمبل يا را در چرخه نندهيدارد ب يسع -

شايد . جداست يـ مكان يدهد كه دائماً از روابط زمان 

 حال، براي اكثر بينندگان قديمِ نيبا ا. واقعيت همين باشد

منتقل  ييها كه چنين رسانه يينياجمعي، د يها رسانه

تغيير داده شود،  ديرسد كه نبا حقيقتي به نظر مي كنند يم

از  يكاربران ياما برا. شود  يصرفاً كپي يا بازساز ديبلكه با

 يايجاد نوآور يتواند برا ارتباط با اينترنت مي د،ينسل جد
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 نيچنبا وجود . در شكل دادن به واقعيت دخيل باشد

با وجود چنين درة عميقي كه بين دو نسل  ،يكرديرو

فكر منع فرزندانمان از چت را  ديباايجاد شده، 

. ميشينديآن، به آموزش رودررو ب يو به جا ميانداز دور به

هاي  شايد هم بهتر است ابتدا در نگاهمان به واقعيت

روزمرّه تجديد نظر كنيم و واقعي بودن فضايي كه 

 .كنند را بپذيريم ند تجربه ميفرزندانمان دار

در كارهاي روزمرّه در : ديا دهيشيتاكنون با خود اند ايآ

طور كه  كنيم كه آيا افراد و چيزها همان اين باره سؤال نمي

. گونه هستند يا نه در ظاهر هستند در واقعيت هم به همان

با مردم و چيزها بدون اتكا به شهود واقعي يا ضدواقعي 

آنها  بامردم و چيزهايي كه  كه نيهم. مدر ارتباط هستي

زندگي ما  ةدرگير هستيم به نحوي بتوانند با اهداف و برنام

 تيدر اينجا، سؤال از وضع .بس استمرتبط شوند 

در ارتباط با خود و  يهنگامي كه مشكالت يشان حت واقعي

آيد، زيرا، همچون  نمي شيدهد پ محيط اطرافمان رخ مي

 ينه با تأمالت فلسف -مشكالت  ، ايننانوشته يك قانون
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داده در  تغييرات رخ ةهاي عيني دربار با ارزيابي - كهبل

پرسش از  ياما در چت جا اند، يشدن شرايط واقعي حل

مسئله  نيچرا ا. است يشخص روبرو باق يواقع تيشخص

  مهم است؟ مانيحد برا نيتا بد

ام دعوت  ام را با اولين بازديد به خانه چرا همسايه

دهم با  خندم اما به فرزندم اجازه نمي كنم و با او مي مي

ها با او چت كرده اندكي  كسي كه ده روز است ساعت

  .خودماني شود؟ نحوة برخورد كداممان بايد اصالح شود

آموزش حفظ حريم خصوصي و نيز سرايت دادن 

هاي خانه و از روابط  پذيري از اتاق حس مسئوليت

 .شود ن منتقل ميمان با هم به فرزندانما ساده

 يبلكه معنا و مفهوم ست،ين يارث يريپذ تيمسئول

 يدر هر زمان تواند ياست كه م يتيو ترب ياخالق ،يقرارداد

 ايبه دن يريپذ تيها با حس مسئول بچه. فراگرفته شود

انتظار داشت  توان يهم نم يدر سن مشخص ند؛يآ ينم

آن  يكزمان اند در مدت ايآورند  دست خود آن را به خودبه

دارد  اجيبه زمان احت يريپذ تيآموزش مسئول. اموزنديرا ب
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آموزش  يزمان برا نيبهتر خواهد؛ يروزانه م نيو تمر

است، هرچند در دوران  يدوران كودك يريپذ تيمسئول

  .باشد يآموختن زين يبزرگسال

پذير باشيم و براي فرزندي كه  بياييم خودمان مسئوليت

برود فضاي  سر خيابانا دهيم تنها ت هنوز اجازه نمي

بياييم . مجازي را براي سير تا آن سوي دنيا فراهم نكنيم

خودمان به حريم خصوصي ديگران احترام بگذاريم و از 

مان شرح اش را براي همسرمان نخواهيم تمام اسرار زندگي

دهد، تا فرزند بياموزد كه داستان حريم خانه را براي 

  .همسايه نقل نكند

شود اين  مي. ا همچنان باز استانتهاي اين ماجر

شود شما هم دربارة  مي. سويه نماند گفتمان همچنان يك

ستدالل و اچت سخن بگوييد و راهي از اين دوراهه را با 

  :منطقي برگزينيد يبيان

  . چت نكن                .                       چت كن


