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اﯾﻦ »ﻣﺎ« ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮدم!

اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم دﻟﺨﻮﺷﯽ ﺑﺰرﮔﯽ دارﻧﺪ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ از آنﻫﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﺮا ﮐﺘﺎب ،روزﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ
ﻣﺠﻠﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ،ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺧﻮدﺷﺎن ﻗﺎﻧﻊﮐﻨﻨﺪهﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺖ» :از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻢ؛ در
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎ ﻋﻀﻮ ﻫﺴﺘﻢ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺸﺎن را ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ «.وﻗﺘﯽ از آنﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ در ﭼﻪ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎ و ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﻋﻀﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﯾﺎ از ﭼﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ» :اﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ وای ﺑﻪ ﺣﺎل ﺟﺎﻣﻌﻪ!« اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﺟﺮا ﻧﯿﺴﺖ.
در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﺪ ﻋﮑﺲ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ و ﺷﺮحﻋﮑﺲﻫﺎی رؤﯾﺎﯾﯽ ،ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ و اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ،ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﺎ
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻤﯽ ،ﻓﻨﯽ و ﻫﻨﺮی ﺣﯿﺮتاﻧﮕﯿﺰی ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ دﯾﺪﺗﺎن را ﻋﻮض ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ در ﻧﮕﺎه ﻧﺨﺴﺖ ،ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ،دﻧﯿﺎی ﺑﯽﭘﺎﯾﺎﻧﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﯿﻬﻮده ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﺷﻮﺧﯽﻫﺎ ،ﺷﺎﯾﻌﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺬب و دهﻫﺎ ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﮐﻪ دﺳﺖﺑﻪدﺳﺖ ﻫﻢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺠﺎزی زﺷﺖ و ﻧﺎزﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ.
اﻣﺎ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ؟ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ
ﺑﻮدن آنﻫﺎ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ در ﭘﺴﺖﻫﺎی اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ،ﻓﯿﺴﺒﻮک و ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺗﻠﮕﺮام
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ و ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ،ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدﻣﺎن دارد؛ »ﻣﺎ« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺨﺎﻃﺐ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه ﭘﺴﺖﻫﺎ .ﺑﺴﯿﺎری از
ﺻﻔﺤﺎت و ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﯿﻬﻮده ،ﺷﺎﯾﻌﺎت و اﻧﻮاع دروغﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،ﻓﻨﯽ ،ﻫﻨﺮی و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦﻫﺎ را ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﯾﮏ دﻟﯿﻞ ﺳﺎده ،ﻣﺸﺘﺮی زﯾﺎدی دارﻧﺪ و ﻣﻌﺮوف ﺷﺪهاﻧﺪ :ﺧﻮدﻣﺎن از آنﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ .ﻣﺎ ﺻﻔﺤﺎﺗﺸﺎن را دﻧﺒﺎل
ﮐﺮدهاﯾﻢ؛ ﻣﻄﺎﻟﺐ دروﻏﺸﺎن را ﺑﺮای ﮔﺮوهﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎدهاﯾﻢ و در ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎ و ﺻﻔﺤﺎﺗﻤﺎن ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪاﯾﻢ .ﻣﺎ
آنﻫﺎ را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﺮدهاﯾﻢ ،ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﯿﻬﻮدهﺷﺎن ﭘﺮ و ﺑﺎل دادهاﯾﻢ و آنﻫﺎ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدهاﯾﻢ .ﺧﻮب ﯾﺎ ﺑﺪ ﺑﻮدن ﻓﻀﺎی
ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ .ﺧﻮدﻣﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﭘﺎک و زﯾﺒﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﻤﻠﻮ از زﺑﺎﻟﻪﻫﺎی ﻓﮑﺮی
و ذﻫﻨﯽ؛ ﮐﻠﯿﭗﻫﺎﯾﯽ در آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ دﯾﺪﻣﺎن را ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ ﯾﺎ ﮐﻠﯿﭗﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ
آزار رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﺎ را ﺑﺨﻨﺪاﻧﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
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ﭘﺪﯾﺪهای ﺑﻪ ﻧﺎم زاﯾﻠﯿﻨﮑﺲ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎ و ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﻋﻀﻮ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻣﻌﺮف ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺎ اﺳﺖ؛ ﻣﻌﺮف ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ ﻣﺎ و
ﺧﻼﺻﻪای از ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﻣﺎن .ﺑﺮآﯾﻨﺪ ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ،ﻧﻤﺎﯾﯽ دﻗﯿﻖ از ﺳﻼﯾﻖ ،رﻓﺘﺎر ،ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ و
ﺗﺮﺑﯿﺘﻤﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺣﺎل ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ ﺑﻪ اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر؛ ﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺘﺎب ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻣﯿﺰان ﺧﻮاﻧﺪن روزﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺠﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺻﻔﺮ ﻣﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ! ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺠﺎزی و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﮐﺎﻏﺬی ﮐﺮدهاﯾﻢ .اﯾﻦ
ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ دورهای ﺑﻪ ﺳﻮی واﺳﻄﻪﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪای ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ و ﺳﺎدهﺗﺮ ﺟﺬب ﺷﻮﯾﻢ ،اﻣﺎ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﺑﻬﺮه را از آنﻫﺎ ﺑﺒﺮﯾﻢ؟ آﯾﺎ ﺳﻠﯿﻘﻪﻣﺎن را آﻧﻘﺪر ﺧﻮب ﭘﺮورش دادهاﯾﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﻀﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮔﻢ ﻧﺸﻮﯾﻢ؟ ﻓﻀﺎی
ﺑﯽزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻏﺮق ﺷﺪن در آن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻮﻗﻒ دﻧﯿﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽﻣﺎن اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﮐﺎر از ﮐﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺳﻠﯿﻘﻪ آنﻫﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻗﺮار دادن آن در ﻣﺴﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺠﺎم داد ،ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪن روی
ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی در ﺗﺮﺑﯿﺖ آنﻫﺎ ﮐﺮد و در ﻃﻮل دوران رﺷﺪ و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ ،ﺳﻄﺢ ﺳﻠﯿﻘﻪ آنﻫﺎ را
ﭼﻨﺎن ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ارﺗﻘﺎ داد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﺪون ﻧﻈﺎرت دﯾﮕﺮان ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮب را ﺟﺬب ﮐﻨﻨﺪ و
ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﯿﻬﻮده ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﮑﻨﻨﺪ .ﯾﮏ دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﯽﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﻪ در آن ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ،ﻋﮑﺲﻫﺎ و ﭘﺴﺖﻫﺎی ﺧﻮب و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ
اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻄﺎﻟﺐ ،ﭘﺴﺖﻫﺎ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﯽارزش و و ﮐﺬب ،ﺑﯽ ﻫﯿﭻ ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺧﻮدﺑﻪﺧﻮد ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﻢ دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی ،اﺗﺼﺎﻻت ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ دارد .اﯾﻦ دو ﺑﺮ ﻫﻢ اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و ﺷﺎﯾﺪ
روزی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ »ﻣﺠﺎزی« و »ﺣﻘﯿﻘﯽ« ﮐﺎر اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﯾﻦ دو در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﮏ دﻧﯿﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎ ﺣﻖ دارﻧﺪ در دﻧﯿﺎی ﺑﻬﺘﺮی زﻧﺪﮔﯽ و رﺷﺪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ دﻧﯿﺎی ارزﻧﺪهﺗﺮی ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮد
ﺑﺴﺎزﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎری ﮐﺮد.
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