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 پسامدرن یسوادیب یتله

 یا

 یاجتماع یهادر عصرشبکه تالیجیمدرنِ د یسوادیب

 ی از دکتر شروین وکیلیادداشتی

 

منتشر  این آدرسو به شکل دقیق در  @sherwin_vakili به شناسه شروین وکیلی کانال تلگرامی دکتراین یادداشت در 

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

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

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

 

 متن این فایل صوتی:

 

 هستید. رادیو مدیریت زمانی هستم مدرس و مربی مدیریت زمان شما شنونده با سالم من سجاد سلیمان

کنم که فکر می «پسامدرن یسوادیب یتله»دوست و استاد عزیزم دکتر شروین وکیلی با عنوان  های کوتاهِامروز قصد دارم یکی از یادداشت

های و با افزودن مطالب و مثالکنم بازخوانی  هم بنامیم رو «های اجتماعیدیجیتال در عصرشبکهسوادی مدرنِ بی» با توجه به محتواش بشه

 .مرتبط خدمت شما تقدیم کنم. همراه من باشید

 

اوینی های عالی آزاد با عندر سطح دبیرستان و دانشگاه و دوره سیتدر یسابقه هستند شناسشناس و دکترای جامعهدکتر شروین وکیلی زیست

و  تلفهای مخشناشی و... داشتند و برگزاری کارگاههای پیچیده و اسطورهشناسی سیستمی، تکامل انسان، سیستمی غرب، جامعهمثل فلسفه

تمی شناسی سیسشناسی و جامعهشناسی و روانعصبشعر، رمان، دز زمینه های پرشمار ی کتابو نویسنده های فرهنگی گوناگونمدیریت سازمان

ی تاریخ تمدن، ها در زمینهشناسی جک و خنده و سایر کتابجم زروان و جامعههای پیچیده و جامی سیستمنظریه قدرت، نظریه مثل کتاب

 روینشاینها اضافه کنم. برای آشنایی بیشتر با ای رو هم به همهکه البته من باید ورزشکار حرفه را دارد.شناسی، تاریخ خرد و سفرنامه اسطوره

 سایت سوشیانس مراجعه کنید. به وب شونهاوشتهعزیز و ن

  

https://telegram.me/sherwin_vakili
https://telegram.me/sherwin_vakili
https://telegram.me/sherwin_vakili/3604
https://telegram.me/sherwin_vakili/3604
https://sajadsoleimani.com/radio/
https://sajadsoleimani.com/radio/
https://sajadsoleimani.com/%d8%a8%db%8c%e2%80%8c%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%b1%d9%86-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84/
https://sajadsoleimani.com/radio/
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 خب بریم سراغ یادداشت:

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

واقعا  یکه به شکل دیتوئیپاراز یمثل زنبورها ییهاهستند و انگلوبرهم همو در چیدر پ چیپ ییدارهایپد منیخودا هایمرض یاز رده ییهایماریب

 مندندبهره دهیچیپ اریبس ییاز ساز و کارها که کنندیم یدستکار وبدنش ر کرده و را مبتال یا مریض خودشون زبانیم ؛ زیآمنبوغ

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

 .شونخود نیشیپ یهاتیاز روا تردهیچی، که پندر به همراه آورد شونخود یژهیو یهایماریها و بشکل اختالل

شکل  نیا اب شیسال پ ستیکه تا بپیدا کرده  وعیش مردم یدر دستگاه شناخت یماریکه دست کم چهار ب دید یشه، مو دقت ساده یتماشا کیبا 

 :هتو شدت سابقه نداش

 که« امور مهم»در توجه به  یاختالل یک اختالل مهم ایجاد کرده. یغاتیتبل یهاامیبا پ ی مای همههاها و گوشبمباران چشم :نخستبیماری 

 پیدا کرده. کاهش« من مهم هستند یکه برا ییزهایچ»و انتخاب  صیتشخ ییباعث شده توانا

 کنم که بهش، من اون چیزی رو به عنوان تفریح یا شادی یا لذت دوست دارم و آرزو میسطح فردیبخوام کمی به این بحث اضافه کنم که در 

 من دغدغه و آرزویی برای کشور و بقیه سطح ملیروزی نمایش داده میشه و در های تبلیغاتی شبانههای اجتماعی و پیامبرم که در شبکه

 ای شده.وطنای خودم دارم که هیچ ماهیتی با این آب و خاک نداره و صرفا نمایشی زیبا در بوق رسانههم

 

بر سر و نادرست ر یگاه یهاو داده زهیاز اطالعات خرده ر ی، انبوهنظهور کرد نترنتیکه با ا ییهادادهاطالعات و  کرانیب یایدر :دومبیماری 

 و دنیشیو عادت به اند بشه حسیرا ب و توانایی تشخیص یداور یقوه این دریای اطالعات باعث شده که  که ریختن ی ماو ذهن همه مردم

 .برده نیرا از ب درست و نادرست یهاگزاره کیتفکو  نقادانه فکرکردن

ه زیرسوال بردنش یا اینک ی فکرکردن بهش یااونقدر یک مطلب، مفهوم تکرار میشه که من دیگه حوصله بررسی درستی اون رو ندارم، حوصله

 برم درموردش تحقیق و جستجویی در دیگر منابع انجام بدم که این موضوع درسته یا نه.

 

)میشه گفت در حد کپشن  کننیارسال مه هم یبرا هکه هم شونمحتواجذاب و کوتاه و اغلب کم یهاامیبا پ یاجتماع یهاشبکه :سومبیماری 

 نیرا از بمعنا  حسابی ازوعمیق و درست یهارهیزنجدر  و فکرکردن تاملو  یطوالن یهامتنعادت به خوندن  ،های خیلی محدود(نویسی

 .برده است

نشسته و با حوصله داره کتاب  هرشب دیدنِ کسی کهچیزایی داره خیلی عجیب و غریب میشه: شاید شما هم با من هم نظر باشید که یک

های تاریخی رد میشه و با سرنوشت از داالنای بدون هیچ عجلهدور میزنه یا  ای دیگهبزرگ دیگه جغرافیا و زمانه خونه و البالی زندگی یک آدمِمی

یا در  برهو لذت می خونهتفسیری بر شعری می نوشه وعر میجرعه شجرعهیا های دور مردمی در چندصد سال قبل آشنا میشه و و گذشته

رین تحوصلهما با دست خودمون داریم کم سوزنه. اینا  یواش یواش داره عجیب میشه. های فلسفی فسفر میهای تودرتوی چراها و چگونگیاتاق

 کنیم. های تاریخ رو تربیت میآدم
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میزنهارخوری نیست. شیک و ماشین و باعث شدن ما شیک و مجلسی بشیم، منظورم فقط لباس و خونه و  یاجتماع یهاشبکه :چهارمبیماری 

 امکاناتش برای ما خیلی، چون هم شیک و مجلسی کردیم و به نمایش گذاشتیمی تصور، انگاره یا باوری که از خودمون داریم رو مجلسی یعن

یدا پ یک ضرورتو هم اینکه ی عالم دیجیتال با همون گوشی( )عکش گرفتن با یک گوشی و منتشرکردن به همه ارزون قیمت فراهم شده

اغلب نه  که پیدا کردهرواج  ییهادواژهیها و کلتکرار عبارتو مجلسی حرف بزنیم یا بهتر بگم اداش رو دربیاریم. کرده، انگار مجبوریم که شیک 

اقعی و و مفهومِ معنا لنه انتقا های خوشگل،ها و کلمهاین عبارت و قصد از تکرار ،کنهینم ایجادرا  یقیدق یمعنا ؛ و نه شنونده ندهیذهن گو توی

های شبکه تونه باشه مثل فالوئرهایی که تویمیحاال این دیگری هرکسی  «هیگرید» در ذهنِ« من» ریقشنگ ساختن تصو، که اون کلمات

 اجتماعی داریم.

 

 از مردم یادیز یتوسط شمار خیتارطول هرگز در  هانیحق و مشابه ا ،یعدالت، دموکراس ت،یجنس ،یبرابر ،یمثل صلح، آزاد ییهادواژهیکل ✔

 .شدن یما آشکارا پوک و پوچ و توخال ینهوزم توی میمفاه نیا؛ جالبه که های اینهمه با، اما نشدیباال به کار گرفته نم نیچن یبا بسامد

 «کیش»و به قصد  انهیناقص و عامی و خام، با صورتبند ینادرست و سطح ییهاداده یاز ورا ،یغاتیتبل ییهاشهیکل لتریبا ف چون مردم چرا؟

 .رنیگیبه کار م ور اوناو  نشیروبرو م هااین کلیدواژهبودن با 

های اجتماعی همراه با آخرین مث بعضی از این دوستان عزیزی که تند تند از عدالت و برابری و صلح توی پیج اختصاصی خودش توی شبکه

ا فهوم و اون کلمه فکر کنه یا معنممسیر طی شده اون به  دون اینکهب؛   نکنو منتشر می ننویسمی ون یا غذایی که خوردنعکسی که از خودش

از  ،نهببی امروزینش رو نقادانه یمودهافکر کنه و یا ن محتوا یدرست یدربارهیا ، و مفهومی که اون کیلدواژه در طول مسیر تکاملش پیدا کرده

 .بشناسند تیها را به رسممفهوم ، و اصالتکنن تیرعا خوادب ور و دقیق بودن دقتکنند بدون اینکه ها استفاده میکلیدواژه

ی ما دونیم، تقریبا همهرو بد می خشک بودنیا اصطالحا ناخن سیخسیا  خودم براتون بزنم ما بخیل بودن خیلی ساده یک مثالید اجازه بد

کنند تصویر ضدبخل از خودشون به همه تالش میام، یل و خسیسیگه که من انسان بخکسی با افتخار نمیدونیم و هیچبخیل بودن رو بد می

ی کسی دیگری رو منتشر کنیم چقدر در لینک دادنبه منبع و نویسنده اصلی دقیق خواهیم نوشتهنمایش بگذارن اما چند بار شده وقتی می

وا هست رو ببریم و تصویر و محتای از تصویر کنیم آدرس و اسمی اگر گوشهخواهیم منتشر کنیم، چقدر تالش میهستیم؟ وقتی عکسی رو می

 نظریبخل یا حسودی و تنگرا اصطالحا لخت کنیم و به نام خودمون منتشرش کنیم؟ محمدرضا شعبانعلی خیلی خوب این مسئله رو 

ر دنیا من آخ رسیدن، انگار بستکوچه بنها و فالوئرها وقتی به ما رسیدن انگار به کنیم که آدمکنه. ما طوری رفتار میمعرفی می دیجیتال

 شم. ای وصل نمیهستم و به هیچ استاد و منبع دیگه

هایی هاشون سرشار از کلیدواژهها و نوشتهبینیم عکسکنن، میهای همین دوستان عزیزی که به این شکل رفتار میحاال اگه بریم سراغ نوشته

است... به قول شروین عزیز باید بتونیم به نمودهای چیزهای دیگهمثل بخشش، مهربانی، تعهد، وفا و صفا و دیگردوستی و احترام به دیگرانو 

 ها دقت کنیم و اصالت مفهوم رو به رسمیت بشناسیم.امروزین کلیدواژه

ر یا کنند. فرض کنید پداستفاده می عدالت و برابری حق، انصاف،ی کلیدواژهدائما از که  برای کسایی و شاید یک سوال یک مثال دیگه

ما ی شبینید که حق با طرفِ و عضو خانوادهرسید و بعد از چند دقیقه میای توی کوچه درگیر شده، شما میبرادرتون با کسی دیگهخواهر یا 

نویسه چه رفتار و چه تصمیمی در اون زنه و میمقصر اصلیِ ماجراست، به نظرتون کسی که دائما داره دم از حق و انصاف و عدالت و برابری می

 گرفت؟ لحظه خواهد
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 یراب بلند و شانس بختفراهم کرده و و برای ما به واقع گسترده و ارزشمند ر یکه امکانات یارسانه یکه در گرماگرم انقالب هروند نیبا ا ✔

 مینیبیمو باهوش ر از مردمِ یو انبوه م،یروبرو هست یدانشگاه التیافراد با تحص قیعم یسوادیبداده، با  رو به ما از اطالعات یمندبهره

 کنن مفهوم و معنایی واژگون و کامال برعکسدارن تالش می خواه و پرمعناآرمان ییهادواژهیبا تکرار کلشاهدیم  و شنیاندیم نهابلها )متاسفانه( که

 ها جابیافته و مستقر بشهو متضاد همون کلیدواژه

هم  یمسرو حاد که  مزمنیه بیماریه، مریضیه کامال  نیو ا ،هاستدواژهیدن کلش یکیپالستو  میشدن مفاه یاگلخانه یما، زمانه یزمانه 

 نداره جز چندتا راهکار همانند: یواکسن هست و متاسفانه

 های توجهو قدرتمند کردن ماهیچه توجه نیتمر 

 سوال از چرایی و چگونگی و ذهنی که به تفکر انتقادی مسلح بشهمهارت نقد ، 

 یسینوو ژرف ییگودقت در درست  

 هااز واژه یشینما یاز استفاد زیفاصله گرفتن از معناها، و پره و. 

 

 ، هرچی بیشتر بهتر و اینجا کیفیت از اولویت خارج میشهاست تیفیبر ک تیکم یالیاست یما زمانه یزمانه ✔

فرسوده  وریزند بهم میرا  تیفیک یهادانیم تیاز کم ییهاموجهمواره  ،یدگیچیپ یشدن ناگهان بیشتر طیکه در شرا هیتکامل یقانون نیا

 .شنکیم یرانیوبه  و کننیم

 هاست:رو به انقراض این شمندیاند یطبقه یفهیوظهستیم که  یانهوزم تویما 

  موهوم یهیامور بد و زیرسوال بردن پرسش کردن .1

 تابوها و امور مگو به و فکرکردن دنیشیاند .2

 کنندین موتکرارش نوشدنیفهم الِیکه همه با خ یپوک میو نقد کردن مفاه .3

 و تیکم یهاموج اونکه از همواره پس از فرو نشستن ه یتکامل یاقاعده نی. چون ارنیگیآن را بر عهده م دوارانهیام ،که خردمندا یافهیوظاین 

 مونند.می ینظم باق یایدر یانهیدر مهستند که  تیفیک یهاقله این ،اینمایش و تعدادزیاد فله

ت، و اس شهیاند تیفیککردن  رومندینروزگار، افراد متعهد و دانشمند و دلسوز توی این  یشکاریخوها ی این حرف... به همین دلیل و باهمه

 .انبوه یدروغ یطرهیدرهم شکستن س

 ای دارم؟اما من به عنوان یک فرد چه وظیفه

 ی منم هست:ی ایرانی گفته شد وظیفهآگاه جامعهی قشر هایی که به عنوان وظیفهکنم اینفکر می

 ای که درابتدای این فایل صوتی اشاره شد، نشم. این مراقب باید دائمی باشه.های چهارگانهمراقب باشم گرفتار بیماری 

 کردن داشته باشم، شه رو در خودم تقویت کنم . جرات سوال یج میها و مفاهیمی که داره رامهارت نقد کردن و زیرسوال بردن جریان

 .ها و شعارها توی ذهنم این سواالت مطرح کنمالبته که نمیشه هرکجا و هر وقت سوال کرد کافیه در مواجهه با کلیدواژه
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 بندی مرتبط به خودم چی نباشه، دستهی همههای اجتماعی دربارهسایت و یا اشتراکِ من در شبکهمحدود و اما عمیق کار کنم. وب

مون، ی دلخواهی شلوغ اطالعاتی اینکه که بجای انتخاب کردن حوزه. شاید بشه گفت یک استراتژی عالی در این زمانهرا داشته باشم

به طور جدی تعیین کنم کجاها به من ربطی نداره و من قراره کجاها وارد نشم و حرفی نزنم. اینها مشخص بشه جای خودم رو بهتر 

 کنم.یسم و اظهار نظر مینوتر میکنم و محدود اما عمیقکشف می

  م پایانی نداری. ما زمان بیای خودم را با این ابزارها حفظ کنمدیجیتال غرق نشم و فاصلهدنیای های اجتماعی و محصوالت شبکهتوی

 هدف تلف کنیم.دلیل و بدونهای زیادی را بیهر روز ساعتکه بخواییم 

 برم، مطالعه کنم. کتاب بخونم، فایل مفاهیمی که گفته میشه یا خودم بکار می یق باشم. دربارهیاهل یادگیری درست و حسابی و عم

اکنون به زبان فارسی در ایران و سایرکشورها برگزار های فکری بسیاری که همهای مرتبط را گوش کنم و در انجمنصوتی و پادکست

 میشه عضو بشم و اطالعات و دانش خودم را به روز کنم.

 ی اون ارهساعت دربای را بنویسم و شعاری را بدهم که بتوانم نیم ساعت تا یکباشم و تسلط کالمی پیدا کنم. کلمهتوانم دقیق تا می

 کسی، سرخ و سفید نشم وصحبت کنم و ازش دفاع کنم. چیزی ننویسم و نگم که اگر کسی پرسید چرا، چطوری از کی و توسط چه

 ی اون مفهوم و کلمه و کلیدواژه صحبت کنم.گویی و کلی گویی نکنم، بتوانم دربارههزیان

 دانم، اطالعی ندارم و باید بیشتر بخوانم هم یک پاسخ مناسب هستند. قرار نیست ما در هرچیزی حرفی برای گفتن باور کنیم که نمی

ی مثل های بسیار زیبایسخداشته باشیم. سکوت کنیم و اگر مورد سوال واقع شدیم یا دعوت به اظهار نظر و اطالع کافی نداشتیم ، از پا

 دانم، اطالع کافی ندارم و یا باید بیشتر مطالعه کنم استفاده کنیم.نمی

 

 

ای که در آن هستیم، با سپاس از همراهی شما دوستان و یاران عالقمندی که در پی مدیریت زمان هستید تا با ایجاد فهم درست از زمان و زمانه

ساز برای خود، خانواده، اجتماعی که در آن ندگی و زمان حال و کنونی خودمون استفاده کنیم و آیندهتالش کنیم به بهترین شکل از فرصت ز

 زمین عزیز باشیم.هستیم و ایران

 سایت من سجادوبیا به طور در  رادیو مدیریت زمانتوانید در اینترنت سرچ کنید ها میهای صوتی و پادکستبرای شنیدن دیگر فایل
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