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در اين عصر آكنده از ترديد، پيش بيني ها 
بي ارزش ش�ده اند ولي ي�ك پيش بيني 
انكارناپذير هم هس�ت: چيزي نمانده تا 
زماني كه هيچ ك�س روي زمي�ن يادش 
نيايد دني�ا پيش از اينترنت چه ش�كلي 
بود. صدالبته س�وابقش خواهد ماند، كه 
در بايگاني ه�اي نامح�دود و ناملم�وس 
ابري ذخي�ره خواهد ش�د ول�ي تجربه 
زيس�ته واقع�ي در كار نخواه�د ب�ود

خط�ر بزرگ�ي بومي�ان ديجيت�ال مثل 
بچه هاي من و شما را تهديد مي كند: تنها 
ماندن با فكرها و خيال ها، تجربه مهمي 
اس�ت كه ش�ايد از كف آنها برود. قبول، 
سرگرمي هايشان استادانه تر از چيزهايي 
است كه ما داشتيم اما چيزي كه از دست 
مي دهند، آن ساعت هاي خالي است كه 
ما به ابره�ا ُزل مي زديم و ميان درخت ها 
الن�ه مي كردي�م. در همان س�اعات بود 
كه ناخواس�ته خودمان را مي شناختيم

راه هاي ارتباط صحيح با كودكان را بياموزيم

وقتي مي گوييم »تو بزرگ شدي« 
كودكي اش را از او مي دزديم

سبك تربيت

  سميرا عموپور
كودك�م ب�ا لجب�ازي و گريه ه�ر چيزي 
كه بخواهد به دس�ت م�ي آورد و من هم 
به راحتي تسليم مي ش�وم. از همان اول 
وقتي گريه مي كرد هر وسيله اي كه برايش 
تازگي داشت را مي خواست، در اختيارش 
مي گذاش�تم. حاال ديگ�ر برايش عادت 
شده. يعني شرطي ش�ده، وقتي گريه يا 
لجبازي مي كند مي داند كه من تس�ليم 
مي شوم و سريعًا چيزي كه بخواهد را در 

اختيارش قرار مي دهم. 
      

والدين چگونگي ارتباط با كودك و نوجوان را 
بايد ياد بگيرند و از طريق آموزش، اين ارتباط 
را به طور مؤثر برقرار كنند. اگر اين رفتار مادر 
و امثال آن در ارتباط با كودك اصالح نش��ود 
به مرور در تربيت كودك ش��كل گرفته و در او 
نهادينه مي شود و ممكن است تأثيرات منفي 

در رفتار او در سن نوجواني داشته باشد. 
كودكان به روش تربيت والدين رشد فرهنگي 
پيدا مي كنند. فرزندان به سادگي تحت تأثير 
والدين خود قرار مي گيرند. با توجه به اين مهم 
كه ارتباط با او بايد باعث مثبت انديش��ي در او 
ش��ود. چراكه غير از اين باشد رفتار آنها كاماًل 
تغيير مي كند و منفي انديشي باعث لجبازي در 
او مي شود و در مواقعي كه با رفتارهاي نادرست 
والدين كه كاماًل غيرعمد است، روبه رو شوند، 
بعضاً با پرخاشگري مي خواهند قدرت خود را 

نشان دهند. 
»چون اس��باب بازي هات رو مرتب نمي كني 
و سر جايش��ان نمي گذاري و هيچ وقت حرف 
گوش نمي دهي، برايت دوچرخه نمي خرم.« 
پيام رابطه بر پايه زور و تهديد است. فرزندانمان 
را بي ب��ال و پر ب��ه اجتماع نفرس��تيم، بايد به 
فرزندمان قدرت انتخاب دهيم تا استقالل در 

زندگي برايش معنا پيدا كند. 
هر از گاهي اثربخشي ارتباطي بايد ارزيابي شود. 
حسادت، دروغگويي، گستاخي، پرخاشگري، 
نداشتن اعتماد به نفس و بسياري از رفتارهاي 
آنها كه بازخورد منفي دارد را مي توان در يك 
عمل بجا به طرز قابل مالحظه اي جبران كرده 

يا به حداقل رساند. 
خانمي مي گفت: »دخترم هفت سال دارد اما 
اندازه دختر 15 ساله عاقل است. حتي در مورد 
من و پدرش هم احساس مسئوليت مي كند. اما 
جديداً از اينكه بيشتر از سنش مي فهمد خيلي 
نگرانش هستم. چون مسئوليت پذيري بيش از 
حد او باعث نگراني و اضطراب او در مورد همه 
چيز شده است، به طوري كه وقتي به يك مكان 
تفريحي مي رويم او به جاي اينكه از محيط و 
ارتباط با همساالنش لذت ببرد مدام حواسش 
به خواهر كوچك تر از خودش اس��ت كه مبادا 
راه را اشتباه رود يا به زمين بخورد و امثال اينها. 
فرزندم ديگر كودكي نمي كند و به هيچ كدام 
از بازي هاي كودكانه تمايلي ندارد. يعني ديگر 
خوشحال نيس��ت. ديگر منتظر همبازي هاي 

خود كه در فاميل و اقوام هستند، نيست. 
بچه ها آرزوي بزرگ شدن دارند اما ما با گفتن 
جمله »تو بزرگ شدي«، »اين كار را نكن« يا 
»چون بزرگ شدي بايد اين كار را بكني« و... 
پديده بزرگ شدن را برايشان سخت و دشوار 
مي كنيم. به طوري كه كودك هفت س��اله به 
دليل احس��اس مس��ئوليت بيش از حد دچار 
اس��ترس و اضطراب شده اس��ت و هيچ يك از 

رفتارهاي كودكانه در او ديده نمي شود. 

در اينجا اضطراب و نگراني بيش از حد و رفتار 
غيرمعمول آن ك��ودك كه ريش��ه در ارتباط 
غيرصحيح والدين با كودك اس��ت بايد مورد 
توجه قرار گيرد. اگر والدين بي خود و بي جهت 
پديده بزرگ ش��دن را براي او بازگ��و و تكرار 
نمي كردن��د بدون ش��ك اين ك��ودك دچار 
اين نابس��اماني رفتاري و عدم اعتماد به نفس 
نمي شد. اجازه دهيم كودكان با فكر باز اوقات 
خود را س��پري كنند. درگيري ذهني آنها در 
رابطه با رفتارهايشان به آنها آسيب مي رساند. 
امنيت روان��ي فرزندان در ص��دا و لحن كالم 
والدين رش��د مي كند. در رابطه ب��ا فرزندان 
درست صحبت كردن شامل آهسته صحبت 
كردن، كوتاه و مفيد صحبت كردن، رساندن 
معناي كام��ل و آموزش صحيح ك��ودك در 
رابطه با كاري كه مي خواهد انجام دهد را بايد 
در اولويت قرار داد. چراكه رفتارهاي آتي اين 

كودك ريشه در ارتباط صحيح دارد. 
در اينج��ا مس��ئله اعتماد به نف��س مط��رح 
مي ش��ود كه بايد در ارتباط صحي��ح و مؤثر با 
كودك ب��ه آن توجه ش��ود. علت بس��ياري از 
گوشه گيري ها و افسردگي كودكان و نوجوانان 
نداش��تن اعتماد به نفس آنها است. كودكان و 
نوجوانان به قدري حس��اس و ريزبين هستند 
كه كوچك ترين رفتار پدر و مادر خود را الگو 
قرار مي دهند و تمام رفتاره��اي آنها را ضبط 
مي كنند و در يك زمان و مكان مشخص آن را 

از خود بروز مي دهند. 
ريشه بس��ياري از پرخاش��گري هاي كودكان 
اختالف��ات والدي��ن آن��ان اس��ت. ت��رس از 
جدايي والدين )حتي بع��د از دعواي جزئي( 
اعتماد به نفس كودك را ناب��ود مي كند. مورد 
ديگر كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه 

مشكالتمان را به فرزندان انتقال ندهيم. 
آنه��ا از تحمل پايين��ي برخوردار هس��تند و 
ظرفيت تحمل آنها كم اس��ت. حواس��مان به 
صحبت هايمان باشد. بحث هاي اقتصادي و... 
را در حضور آنها مطرح نكنيم. مورد بسيار مهم 
ديگر اين است كه تش��ويق و تحسين را نبايد 
فراموش كرد. انسان ذاتاً تشنه محبت است. چه 
برسد به كودكي كه در ظاهر هم نشان مي دهد 

كه مي خواهد مورد توجه قرار گيرد. 
كودكان در مقابل رفتاره��اي صحيحي كه از 
خود نشان مي دهند بايد مورد تشويق و تمجيد 
قرار گيرند، چراكه اين تشويق عملكرد صحيح 
آنها را مضاعف مي كند و درنتيجه باعث شادي 

و نشاط در كودك مي شود. 
در پروس��ه رش��د از كودكي به نوجواني كه 
يك تغيير ناگهان��ي در رفتار و ك��ردار آنها 
به وج��ود مي آي��د والدين باي��د توجه قابل 
مالحظه اي داش��ته باش��ند. در اين دوران 
ممكن است پرخاشگر، گس��تاخ يا منزوي 
ش��وند و با تغييرات هورموني كه با تغييرات 
جسمي آنها توأم اس��ت آنها را به رفتارهاي 

بعضاً غيرطبيعي وامي دارد. 
درنتيج��ه والدين نس��بت ب��ه اي��ن رفتارها 
نمي توانند برخورد الزم و مناس��بي داش��ته 
باشند و در اكثر مواقع ارتباط صحيح )ارتباط 
عاطفي( بين والدين و نوجوان كاهش مي يابد 
و اگر اين ارتباط ناصحي��ح ادامه يابد منجر به 
درگيري هاي بس��ياري بين اعض��اي خانواده 
مي شود. درنتيجه شادي و نشاط در ميان آنها 
كمرنگ و فضاي اندوهب��اري بين او و والدين 
حكمفرما مي ش��ود. بايد براي فرزندان ارزش 
قائل باشيم. يك نوجوان به قدري حساس است 
كه كوچك ترين رفتار و حركات اطرافيان خود 
را به خوبي احساس مي كند و در مقابل واكنش 

نشان مي دهد. 
فرزندمان تا موقعي كه كودك است يك جور 
بايد با او رفتار شود و وقتي به مرحله نوجواني 
راه مي يابد جور ديگري بايد ب��ا او رفتار كرد. 
توجه به اين نكته كه چگونگ��ي ارتباط با او را 
ياد بگيريم، حتماً رفتارهاي درست و صميمي 
از او مي بيني��م. در ارتباط صحيح ما، در اينكه 
بدانيم چه موق��ع، چه رفتاري از خود نش��ان 
دهيم و چگونه با او در زمان و مكان مشخص 
ارتباط برقرار كنيم به طور يقين عملكرد او به 
طور مؤثري در ارتباطات ميان فردي اش تأثير 

خواهد گذاشت.

چيزي نمانده تا زماني كه هيچ كس روي زمين يادش 
نيايد دنيا پيش از اينترنت چه ش�كلي بود. آنهايي 
كه اواخر دهه ۱۹۷۰ به دنيا آمدند، آخرين نسلي اند 
كه بدون اينترنت بزرگ ش�دند. جامعه شناسان به 
آنها »واپسين معصومان« يا »مهاجران ديجيتال« 
مي گويند. آن »معصوميِت« ازدست رفته، اگر اصاًل 
معصوميتي در كار بوده، چه بود؟ يك نويس�نده  و 
گزارشگر كانادايي به ايامي مي انديشد كه ذهنمان 

اجازه سرگرداني داشت. 
مطلبي كه با اندكي تلخيص در ادامه مي آيد را »ليا 
مك الرن« نوش�ته اس�ت و در وب س�ايت گاردين 
منتشر شده است. وب س�ايت ترجمان نيز آن را با 
عنوان »قبل از اينترنت چه كار مي كردي؟« و ترجمه 

محمد معماريان منتشر كرده است. 
      

   دنيا پيش از اينترنت چه شكلي بود؟
در ايامي كه دچار اضطراب ديجيتال مي شوم، مي بينم كه 
ياد ميز پدرم افتاده ام. بابا در دهه 1۹۸۰ فروشنده دوره گرد 
مبلمان بود. آن سال ها ش��غلش هم خوب بود تا رسيد به 
جهاني سازي كه بخش توليد كانادا را از پا انداخت. زياد به 
دل جاده مي زد، ولي وقتي خان��ه كار مي كرد در دفترش 
مي نشس��ت: يك اتاق مطالعه كوچك و بي پنجره كه يك 
ميز بزرگ از جنس چوب س��اج در آن حكومت مي كرد. 
چيز زيادي رويش نبود: تكه پارچه هاي سنتزي مبل، يك 
ليوان پُر از قلم، يك چراغ، يك تلفن و يك زيرس��يگاري. 
و با اين حال بابا هر روز چند س��اعت آنجا بود، يادداشت 
مي كرد، سيگار كراِون آ مي كش��يد، قهوه مي خورد و دائم 
چانه اش گرم صحبت با ُخرده فروش هاي شهرك ها درباره 
ارسال نيمكت هاي چندتكه و سرويس مبل ناهارخوري 
بود. همين برايم شگفت انگيز است. اينكه پدرم، مثل اكثر 
شاغلين نسل خودش و نسل هاي قبل تر، مي توانست تقريباً 
فقط با يك تلفن و يك بسته كاغذ درآمدي داشته باشد و 
معاش خانواده را بگذراند. همين كه ياد ميزش مي افتم كه 
چقدر خالي بود، احس��اس سرگشتگي و تنهايي مي كنم. 
برايم س��ؤال اس��ت كه چطور تمام روز آنجا مي نشست، 

بي آنكه اينترنت يار و همدمش باشد؟
   طرحي ك�ه عرصه ديجيت�ال را ب�راي كودكان 

متحول خواهد كرد 
در اين عصر آكنده از ترديد، پيش بيني ها بي ارزش شده اند 
ولي يك پيش بيني انكارناپذير هم هست: چيزي نمانده تا 
زماني كه هيچ كس روي زمين ي��ادش نيايد دنيا پيش از 
اينترنت چه شكلي بود. صدالبته سوابقش خواهد ماند، كه 
در بايگاني هاي نامحدود و ناملموس ابري ذخيره خواهد 
شد ولي تجربه زيسته واقعي در كار نخواهد بود كه بگويد 
پيش از ظهور كالن داده، انديشيدن و حس كردن و انسان 
بودن چه شكلي داشت. وقتي كه اين اتفاق بيفتد، چه چيز 

از دستمان مي رود؟
اوايل امسال به ويلمس��لو، از حومه هاي منطقه منچستر، 
سفر كردم تا با اليزابت دنهام مصاحبه كنم. او كميسيونر 
اطالع رساني انگلستان اس��ت كه مي شود گفت تواناترين 
رگوالتور داده روي سياره زمين است. بحثمان گسترده بود، 
اما يكي از پروژه هاي آن نهاد كه شوق او را برمي انگيخت 
»آيين نامه طراحي متناس��ب با س��ن« يا به طور خالصه 
»آيين نامه كودكان« بود كه هم اكنون در مرحله مشاوره 
عمومي اس��ت. اين آيين نامه جديد كه در امتداد »قانون 
حفاظت از داده ها« اس��ت كه پارس��ال تصويب شد، طي 
چند ماه توسط يك گروه رؤيايي از حاميان رفاه ديجيتال 

كودكان تدوين شد. 
اين آيين نامه كه انتظار مي رود پاييز امس��ال در مجلس 
ارائه ش��ود، عرصه ديجيتال را براي ك��ودكان بريتانيايي 
از بيخ و بُن متحول خواهد كرد. اس��تانداردهاي آن مثاًل 
محدوديت هاي سختگيرانه اي براي محتوا و طراحي اپ ها، 
بازي ها و پلت ُفرم هايي كه كم س��االن را هدف مي گيرند، 

وضع مي كنند. 
تفحص و ممنوعيت ش��امل ح��ال آن فناوري هاي رايج 
مي شود كه از طريق الگوريتم ها يا سيستم هاي پاداش دهي 
متناوب كه ب��راي جلب و حفظ توجه ك��ودكان طراحي 
شده اند، به سقلمه زني و دستكاري ذهني آنها مي پردازند. 
در مقابل، اين بار بر دوش شركت هاي فناوري ساز است كه 
ثابت كنند در هر محصول يا پلت ُفرم��ي كه بازار جوانان 
را هدف مي گيرد، »مصلحت كودك ب��ه عنوان مالحظه 

اصلي« رعايت شده است. 

به دنهام گفتم در دوران رش��دم اصاًل خب��ري از اينترنت 
نبود. من اولين ايميل عمرم را در اولين روز اولين س��ال 
دانشگاهم در سال 1۹۹۴ فرستادم. چشم هايش برق زد و 

گفتم: »آها! پس تو يكي از واپسين معصوماني.«
منظورش اي��ن بود كه جماعت همس��ال م��ن )تقريباً 
آنهايي كه از اواسط تا اواخر دهه 1۹۷۰ به دنيا آمده اند( 
آخرين نسل انسان هاي روي كره زمينند كه پيش از رايج 
شدن فرهنگ ديجيتال بزرگ شده اند. يك نام ديگر كه 
مايكل هريس )نويسنده ساكن ونكوور( در كتاب »پايان 
غيبت« روي ما گذاش��ت، »مهاجران ديجيتال« است: 
آنهايي كه در هر دو حاِل »با و بدون اتصال شلوغ حيات 

آنالين« زيسته اند. 
آيين نام��ه ك��ودكان دنهام ي��ك قانون متهورانه اس��ت. 
خوش بيني و بلندپروازي جس��ورانه اين پروژه، پرسشي 
پيش مي آورد كه به ذهنم نيامد تا اينكه سوار قطار برگشت 
از ويلمسلو شده بودم: آيا مي شود معصوميت ازدست رفته 

را پس گرفت؟
   در جست وجوي معصوميت از دست رفته 

تا چند هفته پس از مالقات دنهام، ايده مهاجرت ديجيتال و 
معنايش براي نسل من دست از سرم برنمي داشت. هميشه 
گمان مي كردم متصل نبودنم در دوره كودكي، مانعي سر 
راهم بوده است: همين هم روشن مي كند كه چرا نمي توانم 
از كنترل تلويزيون هوشمند يا تنظيم ترموستات ديجيتال 
سر در بياورم. مثل اكثر بچه ها، روزهاي بيكاري تابستان را 
در باغچه پرسه مي زدم تا ببينم هر ابر شبيه چه چهره اي 
اس��ت، ولي كودكي ام )مثل اكثر بچه ه��اي دهه 1۹۸۰( 
سرشار از زباله فرهنگي هم بود. مدتي كه من جلوي صفحه 
نمايشگر مي گذراندم به مراتب بيشتر از بچه هاي خودم بود. 
اكثر وقتم هم به تماشاي پخش دوباره سريال هاي كمدي 
افتضاح مي گذشت يا آنقدر روي كومودور ۶۴ پكمن بازي 
مي كردم كه ذهنم كرخت مي شد؛ تا مادرم، زن خانه داري 
كه كمك كار هم نداشت، بتواند غذاي بعدي را بپزد و سر 
سفره بگذارد. البد زياده روي در تماشاي فيلم هاي پيكسار 
و پيچيدگي هاي معماري ماين كرافت كه امروز رايجند، به 

مراتب براي گذراندن يك روز باراني بهتر است؛ مگر نه؟
ش��روع به تحقيق كردم كه مشخصه نس��ل من چه بود؟ 
آن »معصومي��ِت« ازدس��ت رفته، اگر اص��اًل معصوميتي 
در كار بوده، چ��ه بود؟ بعد غافلگير ش��دم ك��ه فهميدم 
بسياري از عصب شناس��ان، روان شناسان فضاي سايبري 
و اخالق شناس��ان فناوري كه زندگي شان را وقف بررسي 
داللت ها و پيامدهاي فرهنگي و اخالقي انقالب ديجيتال 
كرده اند، معتقدند نس��ل من و خاطره آن گذشته مشابه 
جمعي مان ويژگي خاصي دارد. نه اينكه مهاجران ديجيتال 
باهوش تر يا مستعدتر از نس��ل بوميان ديجيتال باشد كه 
پس از ما آمده اند. گويا ما از اين جهت منحصربه فرديم كه 

واپسين نمونه هاي يك گونه روبه انقراض هستيم. 
   پاسخ متفاوت از 2 نسل

»ترجيح مي دهي كدامش باشي: بس��يار فقير با دوستان 
فراوان، يا بسيار ثروتمند بدون دوس��ت؟« همين اواخر، 
پسرخوانده 11  ساله ام بي مقدمه اين سؤال را از من پرسيد. 
جوابش براي من س��اده بود. گفتم: »فقير با دوستان. در 

درازمدت، تنهايي بدتر از فقر است.«
پسرخوانده ام مخالف بود؛ »اوووم... ثروتمند بدون دوست. 
در عمارتم مي مانم و فورت ناي��ت بازي مي كنم و يوتيوب 

تماشا مي كنم و با آدم هاي آنالين معاشرت مي كنم.«
او در جمع همساالنش پس��ر محبوبي است و حلقه اي از 
رفقاي پسر صميمي دارد كه از آغاز مدرسه با هم دوست 
بوده اند. وقتي قرار شد تصميم بگيرند كه مي خواهند با هم 
يك فيلم ببينند يا دو ساعت فورت نايت بازي كنند و از راه 
دور با واسطه هدست ها با هم در تماس باشند، بي درنگ 
دومي را انتخاب كردند. علتش اين است كه براي بوميان 
ديجيتال مثل پسرخوانده من و رفقايش، معاشرت آنالين 

مشابه )و گاهي بهتر از( معاشرت رودررو است. 
براي تولد 11  سالگي اش اولين تلفن هوشمندش را به او 
داديم، كه انگار كليدهاي دروازه اي جادويي به سوي يك 
جهان موازي آرماني را به او داده ايم. به يك معنا هم البد 
همين كار را كرديم. چون در آغاز دوره بلوغ، دلخوشي اي 
به او داديم كه براي معصوماني مثل من و همسرم در دوران 
نوجواني مان، دوراني كه از ديگران فاصله داشتيم، در كار 

نبود: حس دائم با دوستان بودن. فقدان تنهايي. 
   بررسي تأثير اينترنت بر مغز

سال هاست بحث علمي مي ش��ود كه آيا اس��تفاده ُمدام 

از اينترنت، اث��ر زيانباري بر كاركرد مغز انس��ان )به ويژه 
مغزهاي درحال رش��د كودكان( دارد يا نه. بحث بي پايان 
»مدت زمان صفحه« از قديم بيش��تر مبتني بر گمانه زني 
و كمتر بر اس��اس داده هاي اس��توار بوده اس��ت. اما بهار 
امس��ال نتايج يك مطالعه فراگير بين الملل��ي در ژورنال 
معتبر بين المللي »ورلد س��ايكايتري« منتش��ر ش��د كه 
شايد ورق را به نفع شكاكان به فناوري ديجيتال برگرداند. 
يك تيم بين المللي از پژوهشگران كه با دو روش شناسي 
مجزا )تصويربرداري مغز ام آرآي و مشاهده رفتاري( روي 
گروه هاي نمونه وسيعي مطالعه مي كردند، همگي شواهد 
قانع كنن��ده اي يافتند كه اس��تفاده طوالن��ي از اينترنت 
»تغييرات حاّد و پايدار در نواحي خاصي از شناخت« ايجاد 
مي كند كه مي تواند منعكس كننده تغييرات درازمدتي در 
مغز باشد كه بر بازه توجه، حافظه و تعامل هاي اجتماعي 

اثر مي گذارد. 
دكتر ژوزف فرث، عصب ش��ناس متولد منچستر و مدير 
اين مطالعه، ب��ه من گفت به نظر مي رس��د مغز انس��ان 
معاشرت و اتصال آنالين را تقريباً شبيه نسخه رودرروي 
آن تفسير مي كند )كه خبر خوبي براي آن فوق ثروتمندان 
بي دوسِت خانه نشين است(، ولي ثابت شده است كه ساير 
كاركردهاي شناختي تضعيف مي شوند. او گفت مثاًل مغز 
نسبتاً سريع عادت مي كند كه با اينترنت مثل يك نوع بانك 
حافظه برون سپاري شده برخورد كند، كه به مرور زمان به 
كاهش »كاركرد حافظه تعاملي« خودمان منجر مي شود. 
اين كاركرد همان فرآيندهاي مرتب سازي ذهني است كه 
ذهن پياده مي كند تا يك واقعيت يا تصوير ذهني را جايابي 

كرده و بردارد. 
فرث توضيح داد كه: »مشكل اينترنت اين است كه به نظر 
مي رسد مغزمان س��ريعاً مي فهمد اينترنت وجود دارد، و 
]كارهاي خودش را[ برون س��پاري مي كند.« اگر مي شد 
براي دس��تيابي به اطالعات ب��ه اينترنت ه��م عين مثاًل 
كتابخانه مل��ي بريتانيا تكيه كنيم، ايرادي نداش��ت. ولي 
وقتي ناخودآگاه يك فرآيند ش��ناختي پيچيده را به يك 
دنياي نامطمئن آنالين برون سپاري مي كنيم كه در معرض 
شيادي منافع سرمايه داري و تحريف كنندگان است، چه 
مي شود؟ او پرس��يد: »چه بر س��ر كودكان متولدشده در 
دنيايي مي آيد كه در آن، حافظه تعاملي ديگر اساساً يك 

كاركرد شناختي ]مغز[ نباشد؟«
   رقابت ذي نفعان سرمايه داري براي حواس پرتي 

ما
به عقيده جيمز ويليامز، استراتژيس��ت س��ابق گوگل كه 
فيلسوف درس خوانده آكس��فورد و اخالق شناس عرصه 
ديجيتال شد، آن پديده فقدان خلوت كه اكنون تجربه اش 
مي كنيم فقط زوال معصوميت نيست. او در كتاب از »جلوي 
نورمان كنار برويد« خطر اخالقي »اقتصاد توجه« فعلي را 
شرح مي دهد. در اين اقتصاد، ذي نفعان سرمايه داري در 
رقابت مداوم با همديگر مي خواهند حواسمان را پرت كنند 
تا س��ود ببرند. ويليامز به من گفت كه اگر راه هاي بهتري 
براي تنظيم و تعديل حواس پرتي هاي مضّر فناوري هاي 
عظيم نيابيم، بعيد نيس��ت اهداف و ارزش هاي شخصي 
و جمعي مان را به خطر بيندازيم يا حت��ي اراده مان نيز به 

مخاطره بيفتد. 
او گفت: »اگر بتوان به ي��ك معنا گفت هر چيز كه متوجه 
آني آني، آنگاه در اين كشمكش بر سر توجهمان آنچه به 
خطر مي افتد توانايي ما براي تعيين و پيگيري آن نوعي از 
زندگي است كه مي خواهيم داشته باشيم؛ چه فردي و چه 
اجتماعي.« او كه مثل من در دنيايي بدون اينترنت بزرگ 

شده است، دلواپس آن است كه ما همچنان »سرگرمي را با 
تفريح مخلوط كنيم، كه متعاقباً فرصت هايمان براي تأمل 

و درون نگري كمتر و كمتر مي شود.« 
   تنهايي هاي خيال انگيز و خالقانه بدون فناوري

اگر تسليم حواس پرتي هاي جنون آميز اقتصاد توجه شويم، 
خطر بزرگي بوميان ديجيتال مثل بچه هاي من و شما را 
تهديد مي كند: تنها ماندن با فكرها و خيال ها، تجربه مهمي 
است كه ش��ايد از كف آنها برود. قبول، سرگرمي هايشان 
استادانه تر از چيزهايي اس��ت كه ما داشتيم؛ باالخره مگر 
آدم عاقلي پيدا مي شود كه به جاي سفره پرنعمت و آسماني 
نت فليكس، سراغ بازپخش هاي اين جهاني سريال »فرندز« 
برود؟ اما چيزي كه از دست مي دهند، آن ساعت هاي خالي، 
بي قرار و كمابيش محزوني است كه ما به ابرها ُزل مي زديم 
و ميان درخت ها النه مي كرديم. صدالبته شوق اين چيزها 
به دلشان نمي افتد؛ چراكه اينها را نمي شناسند. ولي ما كه 
مي شناسيم، ما معصومان، مايي كه معناي ساعات خالي و 
مالل را مي دانيم. چون در همان ساعات بود كه ناخواسته 
خودمان را مي شناختيم، ساعاتي كه اكنون ازدست رفته اند: 
تخيالتي بازيگوش و تنبل و سرگردان، بي هيچ قيد و بندي، 
در كمال آزادي. و اي��ن وضع گرچه گاهي كس��الت بار و 
بي هيجان مي شد، اما همه شگفتي هاي دست ساز بشر )از 
جمله خود اينترنت( از همين يك سرچشمه برخاسته اند: 

يك فرد، يك فكر، يك خيال بافي. 
مايكل هريس در كت��اب پايان غيبت دقيق��اً همين »از 
دست رفتِن فقدان« را مي كاود. آزمايش ها و آزمون هاي 
او براي پس گرفتن خلوت، مرا ياد ميز پدرم مي اندازد: او 
توصيه مي كند كه بدون تلفن ب��ه يك پياده روي طوالني 
بروي. بعدازظهر يك روز را با قلم و كاغذ مشغول نوشتن 
باش��ي. بنش��ين و 15۰ صفحه كتاب را يكب��اره بخوان. 
گفتنشان ساده است، ولي در عمل به طرز غريبي هولناك 

و دشوارند. 
هريس هم مثل ويليامز گفت كه خودش را بيش��تر ناظر 
منتقد اثرات فن��اوري مي داند تا ي��ك آدم ضدفناوري. او 
اشاره مي كند كه همه اختراعات بش��ر، حتي آنهايي كه 
بي خطر يا س��ودمند مي شماريم مثل ماش��ين و كتاب، 
مغزم��ان را مي ُربايند و آگاهي م��ان را مختل مي كنند. با 
ظهور كالن داده هم خطري تهديدمان مي كند: اينكه غناي 

حيات دروني و ذهني مان را از دست بدهيم. 
او گف��ت: »تجربه كردن فضاي خالي، زمينه س��از رش��د 
تخيل و انديشه مستقل مي ش��ود، يعني مي تواني بدون 
فش��ار افكار عمومي يا ارتش روبات ها به ايده هايي از آن 
خودت برسي.« به عالوه، اتصال مجازي مانع توانايي مان 
در تماس برقرار كردن و همدلي مي شود. »وقتي از اتصال 
اجتماعي با واسطه فناوري اشباع شوي، روزبه روز سخت تر 
مي تواني توجهت را وقف آنهايي كني كه واقعاً با تو و كنار 

تو هستند.«
هريس بي��ش از هر چيز نگران آن اس��ت ك��ه در آينده، 
»سم ُزدايي ديجيتال« به طور منظم )يعني دوري گزيدن 
از فشارهاي طاقت فرس��اي اقتصاد توجه( فقط براي عده 

معدودي از سرآمدان و بهره مندان مقدور باشد. 
   آيا مي ت�وان معصوميت پيش�اديجيتال را احيا 

كرد
به فرزند هفت س��اله ام فكر مي كنم كه تابس��تان امسال 
براي اولين بار ب��ا من با هواپيما به اوتاوا مي آيد و س��پس 
شش س��اعت با اتوبوس تا منطقه حيات وحش در شمال 
اونتاريو مي رويم تا در آنجا هفت شب كنار 3۰ بچه ديگر در 
چادر بخوابد، قايق سواري كند و غذاهاي يخ زده اي بخورد 
كه روي آتش هيزم داغ مي شوند. نه برق خواهد داشت و نه 

لوله كشي، چه رسد به اينترنت. 
»آيين نامه طراحي متناس��ب با س��ن« پاييز امس��ال در 
مجلس مطرح خواهد شد. اگر به درستي پياده و اجرا شود، 
شايد بتواند اينترنت را براي چندين نسل آتي از كودكان 
بريتانيا، ب��ه مكاني امن تر و ايمن تر تبدي��ل كند. اين هم 
روي كاغذ يك بهبود عظيم حس��اب مي شود، ولي حتي 
تصوير جديدي كه دنهام مي خواهد از اينترنت بسازد نيز 
نمي تواند آن معصوميت پيش��اديجيتال ما را كاماًل احيا 
كند. هرقدر هم قانون وضع شود، آن فقدان پيشين را به 
ما برنمي گرداند. معناي حرفم اين نيست كه نمي شود با 
تمرين دقيق روزانه، آن معصوميت يا حداقل نسخه اي از آن 
را پس گرفت، تمرين هايي از قبيل اينكه اتصال بچه هايمان 
به اينترنت را قطع كنم و آنها را به باغچه بفرستم تا بازي 

كنند. يا اينكه يك ساعت پشت ميز خالي پدرم بنشينم.

دخت�رم هف�ت س�ال دارد ام�ا 
اندازه دختر ۱5 ساله عاقل است. 
حتي در م�ورد من و پ�درش هم 
احس�اس مس�ئوليت مي كند اما 
جديداً از اينكه بيش�تر از سنش 
مي فهمد خيلي نگرانش هستم. 
چون مس�ئوليت پذيري بيش از 
ح�د او باعث نگران�ي و اضطراب 
او در مورد همه چيز ش�ده است

در جست وجوي معصوميت دنياي پيشاديجيتال 

اينترنتراقطعميكنموبچههارابهباغچهميفرستم

سبك فناوري


