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 پسامدرن یسوادیب یتله

 یا

 یاجتماع یهادر عصرشبکه تالیجیمدرنِ د یسوادیب

 دکتر شروین وکیلی ی ازادداشتی

 

منتشر  این آدرسو به شکل دقیق در  @sherwin_vakili به شناسه کانال تلگرامی دکتر شروین وکیلیاین یادداشت در 

ا ب رادیو مدیریت زماندر  افزودن متن و دیدگاه خودم به صورت فایل صوتیشده بود. که من با کسب اجازه از ایشان با 

برای شنیدن فایل صوتی  کردم. منتشر ست؟یراهکار چ - یاجتماع یهادر عصر شبکه تالیجیمدرنِ د یسوادیب عنوان 

 رادیو مدیریت زمان مراجعه کنید:گاه افزوده بر آن به همراه دیداین یادداشت به
sajadsoleimani.com/radio 

 

. دشونیم تردهیچیهم پ کندیکه در آنها بروز م ییهااختالل ها،ستمیشدن س تردهیچیکه همگام با پ میقاعده را دار نیتکامل ا ریدر مس ✔

خود  زبانیم زیآمواقعا نبوغ یکه به شکل دیتوئیپاراز یمثل زنبورها ییهابغرنج هستند و انگل ییدارهایپد یمنیامراض خودا یاز رده ییهایماریب

 .برندیبهره م دهیچیپ اریبس ییاز ساز و کارها کنندیم یاش را دستکاررا مبتال و بدن

 نیکه به هم میاوارد شده یاجتماع ینظامها یدگیچینو از پ یها، به سطحرسانه یسیو دگرد یگذشته همزمان با انقالب اطالعات یهادهه یط

 انتویساده، م یتماشا کیخود هستند. با  نیشیپ یتهایاز روا تردهیچیخود را به همراه آورده است، که پ یژهیو یهایماریها و بشکل اختالل

 :شکل و شدت سابقه نداشت نیبا ا شیسال پ ستیکه تا ب افتهی وعیمردمان ش یدر دستگاه شناخت یماریکه دست کم چهار ب دید

ب و انتخا صیتشخ ییو باعث شده توانا دهیانجام« امور مهم»در توجه به  یبه اختالل یغاتیتبل یامهایها با پ ها و گوش بمباران چشم :نخست

  .ابدیکاهش « من مهم هستند یکه برا ییزهایچ»

نادرست را بر سر مردمان هوار کرده که  یگاه یهاو داده زهیاز اطالعات خرده ر یظهور کرده، انبوه نترنتیکه با ا ییهاداده کرانیب یایدر :دوم

  .برده است نیدرست و نادرست را از ب یهاگزاره کینقادانه و تفک دنیشیکرده و عادت به اند حسیرا ب یداور یقوه

 ینطوال یعادت به خواندن متنها کنند،یهمگان ارسال م یکه همگان برا ییمحتواجذاب و کوتاه و اغلب کم یامهایبا پ یاجتماع یهاشبکه :سوم

  .برده است نیفربه معنا را از ب یهارهیو تامل در زنج

 رو تکرار نیاند. از ارا فراهم ساخته یو مجلس کیش یمیبه مفاه شیخو یضرورتِ آراستن انگاره جهیامکان و در نت یاجتماع یهاشبکه :چهارم

معنا،  لو قصد از تکرارشان نه انتقا آورد،ینم دیرا پد یقیدق یو نه شنونده معنا ندهیدر ذهن گوکه اغلب نه  افتهیرواج  ییهادواژهیعبارتها و کل

  .است «یگرید»در ذهن « من» ریکه قشنگ ساختن تصو

 

ان از مردم ادیز نیچن یتوسط شمار خیهرگز در تار نهایحق و مشابه ا ،یعدالت، دموکراس ت،یجنس ،یبرابر ،یمثل صلح، آزاد ییهادواژهیکل ✔

اند. چون مردمان با شده یما آشکارا پوک و پوچ و توخال یدر زمانه میمفاه نیهمه ا نیاست. با ا شدهیباال به کار گرفته نم نیچن یبا بسامد

ا آن روبرو بودن ب «کیش»و به قصد  انهیناقص و عام ییهایو خام، با صورتبند ینادرست و سطح ییهاداده یاز ورا ،یغاتیتبل ییهاشهیکل لتریف
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 نقادانه شیو نمودها شیمحتواها یدرست یکنند، درباره یشان توجهپساپشت یدارهایآن که به پد یب رند،یگیو آنها را به کار م شوندیم

  .بشناسند تیها را به رسممفهوم کنند، و اصالت تیرا بطلبند و رعا یدقت شند،یندیب

 

از  یدمنبهره یبلند برا یبه واقع گسترده و ارزشمند را فراهم کرده و بخت یکه امکانات یارسانه یروند است که در گرماگرم انقالب نیبا ا ✔

 نهاکه ابله مینیبیاز مردمان باهوش را م یو انبوه م،یروبرو هست یدانشگاه التیبا تحص یافراد قیعم یسوادیاطالعات را به دست داده، با ب

 یما، زمانه ی. زمانهکنندیمعنازدوده از آن کوشش م یااستقرار واژگونه یخواهانه و پرمعنا، در راستاآرمان ییهادواژهیو با تکرار کل شندیدانیم

قد، توجه، جز مهارت ن نیندارد جز تمر یکه واکسن یمزمن و مسر ستیایماریب نیو ا هاست،دواژهیشدن کل یکیو پالست میشدن مفاه یاگلخانه

 .هااز واژه یشینما یاز استفاد زیو جز فاصله گرفتن از معناها، و پره یسینوو ژرف ییگوجز دقت در درست

 

 ییه موجهاهموار ،یدگیچیپ یافزون شدن ناگهان طیاست که در شرا یتکامل یقانون نیاست، و ا تیفیبر ک تیکم یالیاست یما زمانه یزمانه ✔

 به ندیشیموهوم، اند یهیما پرسش کردن از امور بد ی. در زمانهکنندیم رانیو و سازندیو فرسوده م نوردندیرا در م تیفیک یدانهایم تیاز کم

 است که رو به یشمندیاند یطبقه یفهیوظ کنند،یتکرارشان م شاندنیفهم الِیکه همه با خ یپوک میتابوها و امور مگو، و نقد کردن مفاه

است که از همواره پس از فرو نشستن آن  یتکامل یاقاعده نی. چون ارندیگیآن را بر عهده م دوارانهیکه خردمندان ام یافهیانقراض دارد. وظ

 .خواهند ماند ینظم باق یایدر یانهیدر م تیفیک یهاقله ت،یکم یموجها

 .انبوه یدروغ یطرهیاست، و درهم شکستن س شهیاند تیفیساختن ک رومندیروزگار، ن نیمغان ا یشکاریرو خو نیاز ا ...


