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 سخن نخست

ندگي بشر را ردنورديده مجازي با شتاب شگرف و رو هب زتايدي که رد حال بسط و گسترش است تمام ساحات اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي زفضاي 

گاه گاه کالن هب فضاي م رسد دو ن لذا هب نظر مي .دهدو هر روز بخش زبرگي از زندگي واقعي را رد خود فرو ربده و حيات متفاوت و جديدي هب آن مي جازي وجود دارد: ن

ي رشد و تکوين فضاي مجازي مسلط شده بود، آن را همچون ازباري کنار ساري ازباراهي بشري تصوري مي اما  .کرد که تنها طريقيت داشتاول که باالخص رد ابتدا

گاه دوم،  ن أداند که بسيار فرارت از شرا چون سکويي مي ک دهه اخير آنرشد تحوالت خيره کننده فضاي مجازي و ساهي گستري آن رد حوزه اه و شئون بشر رد ي جهی ردنت ن

ر نمانده و انتظاري تمدني از رويکردي که از قضا از چشمان بصير رهبر انقالب نيز دو .اه را سامان جديدي داده و ادعاي تمدن نويني را داردازباري حيات انسان

 .فضاي مجازي رد اريان را مطالبه داشته اند

گاهکند ات فهم سازمانتالش مي عصرفضاي مجازي اهي رد همين راستا گزارش اه را رباي فضاي مجازي را ارتقاء بخشيده و آن ياهي مرتبط با حوزهاه و دست

رصه مهيا سازد هن با تحوالت اين ع  .مواجهه فعال و خردمندا

 لحسن فيروزآباديا سيد ابو 

  جازي دبير شوراي عالي و رئيس مرکز ملي فضاي م 



 

 چکیده

رکز تمشود که آیا بین استفاده از اینترنت و این پرسش پاسخ داده میشود تالش میدر نوشتار حاضر 

هم بر ساختار فممکن است ا هفناوریباید دید آیا ؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا وجود داردارتباطی  انسان

داشته انسان ذهننحو تاریخی بر که ساعت و کتاب بهرا ی تأثیربرای پاسخ به این پرسش  ؟ندگذارب تأثیرانسان 

بکه رسان و شوب، پیامبه خصوص در سه خدمت که اینترنت  اثریسپس  .کنیمی میبررسبه عنوان نمونه  ،ندا

 گرچه؛ اکاسته انسانتوجه از عمق شود که اینترنت نشان داده می و شده بررسیداشته انسان  مغزبر  اجتماعی

 .ودشکم میقدرت تمرکز او  کاهش عمق توجه انسان ه دلیلب .را افزایش داده استاو قدرت محاسباتی در عوض 

وک سل ،با ایجاد خواطریا و  برای مطالعه عمیق و طوالنی باشد مانعیتواند می مثال .این موضوع تبعاتی دارد

 ای پاسخ به این پرسششود گامی ابتدایی برتالش می گزارشین در انتهای ا .با مشکل مواجه سازدمعنوی را 

لوک علمی و س توان در عین استفاده از مزایای اینترنت، تبعات آن برای کار عمیقمیگونه چ برداشته شود که

 معنوی را کاهش داد.
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 مقدمه

مان را بار گوشی همراههر چنددقیقه یک .هستیم روروبه عدم تمرکزنحوی با مساله امروزه هر کدام از ما به

یم زنهای اجتماعی سر میها و شبکهرسانروزانه بارها به پیام .کنیم که مبادا پیام جدیدی آمده باشدچک می

هایی را در صفحات وب از این لینک به آن لینک ساعت .تا یک وقت از اخبار و اتفاقات مختلف عقب نمانیم

مان را بگیریم و شاید با های بعضا پراکندهپاسخ سوال ،مان را سیراب کنیمجوگریچرخیم تا حس جستمی

 .شویمو جالب توجه روبرو دید ج موضوعی

های های اجتماعی جنبهها و شبکهرسان، پیامصفحات وبخصوص اینترنت بهاستفاده از بدیهی است که 

افزایی در مردم شده است، برقراری ارتباط را بین موجب آگاهیبه عنوان مثال  .مثبت فراوانی داشته است

ها و گری بر تصمیمنوعی شفافیت و نظارتدر نتیجه خبار و ها تسهیل کرده است، موجب نشر سریع اانسان

ر اما د .دیگربسیار و مزایای  ها ایجاد کرده استرفتارهای حاکمان شده است، بستری جدید برای کسب و کار

م شدن کها یکی از این جنبه .های منفی نیز داشته استی اینترنت و فضای مجازی جنبهکنار این مزایا، توسعه

ان در کسانی نش بیشترالبته این موضوع خود را  .گیر همه ما شده استکه کم و بیش دامنبوده مرکز قدرت ت

کنند و نیاز است مثال کسانی که کار علمی می .مدت استکه کارشان نیازمند تعمق و توجه طوالنیدهد می

یا و  نمایندسفی ممتد میکسانی که تأمالت عقالنی و فلکنند، یا نگارش های عمیق و طوالنی مطالعه متن

 .ندشان نیازمند توجه و حضور قلبنویکسانی که برای سلوک مع

ابتدا  برای این مقصود، .میتوجه انسان بپردازاینترنت بر تمرکز و  تأثیرم که به ی آنیدر پگزارش در این 

وم تا معل مدهیارائه میها داشته باشد ی که فناوری ممکن است بر ساختار فهم انسانتأثیری بحثی کلی درباره

ی فناوری و بر اثر توسعه در طول تاریختواند بلکه می ؛شده نیستتعیینشود که فهم انسان امری از پیش

رباره دسپس  .نماییماستفاده می ساعت و کتابین بحث از دو مثال برای روشن شدن ا .خوش تغییر شوددست

شود نشان داده میدر این بحث  .میکنبحث می ،ا داشته استهانسانبر الگوی درک و فهم  اینترنتی که تأثیر

به همین خاطر انجام کارهای محاسباتی  .کرده و از عمق توجه ما کاسته است ایکه اینترنت توجه ما را شبکه

 - های طوالنیکتابو نگارش مطالعه حتی و  ، تأمل عقلیتعمق علمیتمرکز، در  ؛ اماسان تسهیل شدهبرای ان

 تأثیر کنیمدر بخش بعد تالش می .شده استبا دشواری مواجه  -اندهای فرهنگیال حامل میراثکه معمو

ینترنت که ادر این بحث نشان خواهیم داد  .کنیمبررسی انسان سلوک معنوی حضور قلب، توجه و بر را اینترنت 

 .ترین دستورات سلوکی استمهم، خواطری که نفی آن از گسترش داده استدر انسان ی ایجاد خواطر را زمینه

ی این نوشته، تمهیدی برای پاسخ به این پرسش که چه باید کرد تا در عین استفاده از اینترنت یانتها بخشدر 

 .شود، اندیشیده میاز آثار منفی آن در امان بود
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 انسان ذهنفناوری بر  تأثیر -1

داری ای با سرمایهفئودال و آسیاب بخاری جامعهای با ارباب معتقد بود که آسیاب آبی، جامعه 1کسمارکارل 

 نسانابه  یدهشکل را درابزارهای فناورانه نقش که  کندزد میاین دیدگاه به ما گوش .صنعتی به بار خواهد آورد

پس از آن این  ،اگرچه انسان در ابتدا مخترع و خالق یک ابزار خاص است .دست کم نگیریمها انسان و اجتماعِ

 .کندخوش تغییر میی زندگی او را دستو نحوه شخصیت، ذهنیتست که ابزار ا

انسان  یای انکشاف جهان برفناوری بر نحوه تأثیرطور مفصل به از اولین فیلسوفانی است که به 2هایدگر 

 اتوان چنین بیان کرد که فناوری ساختار فهم انسان نسبت به طبیعت ربه بیان ساده میسخن او را  .پردازدمی

سبت نیعنی ادراک انسان سخن این  .مثابه منبع انرژی ببیندت را بهطبیع ،دهد که انسانتغییر میای گونهبه

 .شودبه طبیعت با ظهور فناوری متفاوت می

لوم این ابعاد مع .کندث میفناوری بح (هرمنوتیکفهمی )یا از دیگر فیلسوفانی است که روی ابعاد  3آیدی

چه از جهان توسط چه ما هستیم و آنبه نظر او آن .دسازرا از جهان متفاوت می فهم ماد فناوری چگونه کنمی

فاوت مت ،شودبرای مثال ماه زمانی که با تلسکوپ رصد می .دهدوساطت فناوری رخ میبه ،شودانسان فهمیده می

سانی نشیند همان انانسان نیز زمانی که پشت تلسکوپ می .شوداست با زمانی که با چشم غیرمسلح دیده می

حضوری  طورطور مشابه وقتی ما با یک انسان دیگر بهبه .کندنیست که با چشم غیرمسلح به آسمان نگاه می

نحوی هانسان را ب ،چت کردن با یک نفر .مثل حالتی نیست که اینترنت میان ما وساطت کند ،کنیمصحبت می

 .دکنف میمتفاوت با حالتی که شخص در کنار ماست بر ما منکش

ها که برای آشنایی با آن جا بیان شدتر از چیزی است که در اینتر و دقیقهای هایدگر و آیدی مفصلبحث

به طور صرفا این بود که  هاآنای ههدف از نقل اندیشه .رجوع کرد در انتهای نوشتار شدهتوان به منابع ارائهمی

 .اندهایی کردهبحثچه ساختار فهم انسان ذهن و فناوری بر  تأثیری نشان داده شود فیلسوفان دربارهاجمالی 

ما را چه تواند هم انسان را به انسان دیگری بدل کنند و هم آنمیچگونه اند که فناوری دهیبه این اندیش هاآن

شود تا در ادامه، دو موردکاوی ساعت و کتاب بیان می .نمایددچار دگرگونی  ،شناسیماز طبیعت و جهان می

 .ها داشته باشد بررسی شودانسانتواند بر ذهن ی که اختراع فناوری میتأثیرطور مصداقی به

 ساعت -1-1

آن بر زندگی انسان  تأثیرهای فرهنگی اختراع ساعت و به تحلیل زمینه 5فنون و تمدندر کتاب  4مامفورد

 خصوص در بحث حملریزی بهو افزایش جمعیت نیاز به برنامه است با گسترش شهرها او معتقد .است پرداخته

                                                 

1 Karl Marx 

2 Martin Heidegger 

3 Don Ihde 

4 Lewis Mumford 

5 Technics and Civilization 
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 بنابراین .از سوی دیگر با گسترش قلمرو مسیحیت تعیین وقت عبادات به امری جدی بدل شد .و نقل ایجاد شد

های فنی گری در دوره قرون وسطی زمینهبا پیشرفت صنعت .کم فراهم آمدی فرهنگی ساخت ساعت کمزمینه

ی فرهنگی اختراع ساعت، موجب پیدایش و ی فنی و زمینهفراهم شدن زمینه .شدنیز مهیا اختراع ساعت 

 .اروپا شد ی آن زمانجای جامعهپذیرش این ابزار در جای

خود همین اختراع و گسترش استفاده از ساعت  او عقیده دارد .شودجا ختم نمیمامفورد به همینتحلیل 

ن است که بعد از ساعت انسان این امکان را یافت که آمامفورد بر  .است شگرفی بر زندگی بشر داشتهات تأثیر

یف نحو مستقل فعالیتی را تعرمختلف روزش به هایزمانطور شخصی برای خودش برنامه داشته و برای بتواند به

دیگر  از طرف .د جامعه کمک کردتک افرانحو ساعت به گسترش تفکر فردگرا و اصالت دادن به تکبدین .کند

ی این هیک نتیج .ست گسترش یافتامثابه ساعتی بزرگ و دقیق با گسترش ساعت این استعاره که جهان به

 .است ی جهان را آفریدهپیچیده سازی است که ساعتِشد که او ساعتاز خدا چنین  ن بود که تلقیآاستعاره 

یعنی تفکری که در آن  - 1به گسترش دئیسم -کندهوتی معرفی میز الساعنوان ساعتکه خدا را به -این نگاه 

و پس از  استجهان بلکه صرفا خالق ابتدایی  ؛آن نیستبهمثابه خالق آنشده و خدا بهفاعلیت مدام الهی نفی 

ت اعدیگری که اختراع س تأثیربه عقیده مامفورد  .انجامید -دهدآن جهان به طور طبیعی به کار خود ادامه می

ک یزمان دیگر نه  داد:گسترش را پذیر از زمان بر زندگی و فهم انسان داشت این بود که تلقی خطی و محاسبه

ثابه مفهم جهان به .شدگیری میکشی به نام ساعت اندازهدکارتی بود که با خط یکمّ بلکه امتدادِ 2یکیف «نآ»

نیاز  یزی بود که برای ایجاد تفکر مکانیکپذیر از زمان تمام آن چیدقیق و تلقی خطی و محاسبه یک ساعتِ

جامید که خود محصوالتی چون ن به گسترش تفکر مکانیکی انآات فرهنگی تأثیرلذا اختراع ساعت و  .بود

 .بار آوردبهرا نیوتنی  فیزیک

داشته است. به عنوان مثال انسان را عالوه بر دوری از اختراع ساعت تأثیرات دیگری نیز بر زندگی بشری 

جامعه با گسترش فردگرایی، از طبیعت نیز به نوعی دور کرد. تا پیش از اختراع ساعت مردم برای یافتن وقت 

خود از بین رفت؛ در حالی که نگاه به آسمان از کردند که با اختراع ساعت این مسئله خودبهبه آسمان نگاه می

ته گوید: گفشناسی و عرفانی از موجبات یافتن آرامش روحی و معنوی است. به عنوان مثال غزالی میاننگاه رو

فایده وجود دارد: کاهش همّ، کاهش وسواس، از بین رفتن ترس، به یاد  10شده است که در نگاه به آسمان 

 ودا، آرامش خاطر شخص هیجانی،خدا افتادن، بزرگداشت خدا در قلب، از بین رفتن افکار پست، بهبود بیماری س

 3ای است برای دعای دعاکنندگان.آرام گرفتن عاشقان و قبله

                                                 

1 Deism 

که بخواهیم نه این ؛تر تاکید بر کیفیتی است که در آن زمان حاصل شدهکه طبق آن بیش« حالم خوب است "االن"»کیفی بگوییم طور مانند این که به 2

 تاکید کنیم. -13:47مثال  - "االن" روی ساعت دقیق

 8، ص مجموعة رسائل اإلمام الغزالي 3
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تفکر دور کردن انسان از اجتماع و طبیعت، عالوه بر که اختراع و گسترش استفاده از ساعت نآخالصه 

تحقق  ی اصلیهازمینهکه خود از  پیدایش فیزیک نیوتنی شد به همین خاطر موجب ورا گسترش داد مکانیکی 

 .انقالب صنعتی بود

 کتاب -1-2

او معتقد است  .کندتاریخ کتاب بحث می درباره 2خواندن ساکت منشأفاصله بین کلمات: در کتاب  1سینجر

ری و ثبت اثر بردانسخه ،گردد که این دوطور اختراع الفبا باز میکتاب به اختراع لوح مومی و همین منشأکه 

ای را فراهم آوردند که فرهنگ کتبی در مقایسه با فرهنگ شفاهی گسترش پیدا و زمینه مکتوب را ممکن کرده

زبان  موسیقی و ،شفاهی بود و از طریق شعر بیشترها فرهنگ بشری که تا پیش از این لوحیح اینضتو .کند

که فرهنگ در حالی ؛شدمیفرد منتقل سینه و فردبهبهنحو سینهر در حافظه بماند( و بهکه بهت)برای این موزون

ردی به انتقال مطلب از فردی به فدیگر  ،نبود و گسترش یک اثر مکتوب زبان موزونکتبی وابسته به ساختار 

شده ذیل فرهنگ کتبی الزاما وابسته به ریتم نبود و رها شدن از چنین ساختاری این اثر تولید .بستگی نداشت

ادبی و غیره  ،جای تولید ریتم صرف تولید محتوای علمیبهها آننی داد که توان ذهها میانسانامکان را به 

ها این امکان نیز پیش آمد که ذهن ی بین واژهگذاری و رعایت فاصلهنقطه ،های نگارشبا گسترش شیوه .شود

 .محتوای نوشته را سریعا درک کنند ،آنکه درگیر کشف روابط بین نمادهای حروف و کلمات شودها بیانسان

زاد شدن زبان از ساختار ریتمیک و تسهیل فرآیند درک متن سبب شد تا انسان این قدرت را داشته باشد آ

فت ربا پیش .نحو عمیقی آن را درک کندکه بتواند با تمرکز و تعمق در محتوای یک نوشته غرق شود و به

سط با اختراع دستگاه چاپ توها به کاغذ و سپس با مکانیکی شدن فرآیند نشر های ثبت و تبدیل شدن آنلوح

این  .ها شدتسهیل و کتاب تبدیل به یکی از عناصر اصلی فرهنگی تمدن بیشترو  بیشترگوتنبرگ، فرآیند اخیر 

 .مری ضروری در جوامع گسترش یابدعنوان اسوادآموزی و الزام مطالعه بهمسئله باعث شد 

فرآیند نشر کتاب، این امکان فراهم آمد که با تسهیل  چنینهمبا گسترش فرهنگ مطالعه و نویسندگی و 

گسترش فرهنگ  .اش مطالعه کند و یا کتاب بنویسدی موضوع مورد عالقههر فرد باسوادی بتواند درباره

ر فرآیند توانستند بسختی میها و کلیسا دیگر بهاز سوی دیگر دولت .ی چنین فرآیندی بودفردگرایی نتیجه

های مخالف دولت و نهاد رسمی مذهب این امکان را یافته بودند که عقاید خود ننشر کتاب نظارت کنند و انسا

آثار  وها ایجاد شده بود و ملل از احوال با گسترش فرهنگ نشر امکان تبادل فرهنگی بین تمدن .را طرح کنند

ها همچنین انسان .ندشد( باخبر قدیمیثار تاریخی آدیگر )و حتی با تجدید چاپ کتب قدیمی، از تولیدی یک

فلسفی  و علمیادبی، افزایی علمی، به خلق آثار عمیق توانستند با همشدند و میدیگر مطلع میاز آثار علمی یک

 .فراهم آورددر قرن هفدهم امکان تحقق رنسانس را کم کماین فرآیندها  .ادبی دست بزنند

                                                 

1 Paul Saenger 

2 Space Between Words: The Origins of Silent Reading 
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عالوه به .های یک کتاب بر محتوای آن تمرکز کندمرور یاد گرفت از ابتدا تا انتی کتاب، انسان بهبا مطالعه

های طوالنی را بیان کرد که ای از استداللتوان از ابتدا تا انتهای آن زنجیرهست که میانحوی ساختار کتاب به

همچنین  .ای و طوالنی بودندهای زنجیرهای که حاوی استداللی شد برای خلق آثار علمی و فلسفیاین بستر

 .را فراهم آوردهای بزرگ ای برای خلق رماناین موضوع زمینه .توان روایتی پیوسته را شرح داددر کتاب می

ات فرهنگی ژرفی را به بار آورد که تأثیرخوانی تکامل و گسترش کتاب و کتاب ،اختراع طور خالصه،به

ر علمی مکان خلق آثاها بر مردم، تبادل فرهنگی ملل مختلف، اگسترش فردگرایی، کاهش تسلط کلیسا و دولت

 .است هایی از آنو افزایش قدرت تعمق و تمرکز انسان نمونه طوالنیو ادبی 

توان چنین نتیجه گرفت که فناوری اختراع ساعت می چنین با استفاده از مثالال و همبر اساس این مث

کنیم یمروی اینترنت تمرکز بر بعد  بخشدر  .اتی ژرف داشته باشدتأثیرتواند بر ساختار فهم و درک انسان می

استدالل خواهد شد که اینترنت قدرت تمرکز و توجه عمیق انسان  .اینترنت بر توجه انسان فهمیده شود تأثیرتا 

 .را کاسته و در عوض قدرت محاسباتی او را افزایش داده است

  توجهو  اینترنت -2

 عنوان نمونهاند را بهفهم و زندگی انسان داشتهی ات ژرف بر نحوهتأثیرهایی که جا دو نمونه از فناوریتا این

انیکی از عالم مکرا و چطور فهم بشر  بشر گسترش داد ساعت چطور تفکر فردگرایی را دردیدیم که  .طرح کردیم

سپس دیدیم که کتاب و گسترش استفاده از آن چطور قدرت تعمق و تمرکز بشر را افزایش داد و امکان  .کرد

این دو  .به وجود آوردی ایجاد رنسانس فرهنگی را زمینهحتی و کرد ای را فراهم زنجیرهخلق آثار طوالنی و 

ز بر اینترنت را نی تأثیرکنیم در ادامه سعی می .تواند فهم بشر را تغییر دهدمی فناوریمثال نشان دادند که 

های و مزایا و قابلیتهای ایجاد اینترنت ی زمینهبرای این کار ابتدا درباره .الگوی درک و فهم بشر نشان دهیم

 ،تاس آدمی داشتهی درک و توجه ی که اینترنت بر نحوهتأثیرکه ما را به  ، بحثیکنیمبحثی مقدماتی میآن 

 .شودرهنمون می

 اینترنتهای قابلیت -2-1

د و از سوی دیگر گیروب شکل می ای تحترسانهچند فضای ،اینترنت ایجاد با تحقق انقالب الکترونیکی و

رادیو و  ،ای چون تلویزیونسویههای یککم جای رسانهکم هاکه آنشود های تعاملی فراهم میامکان رسانه

اختار س عالوهبه .کنندشکلی دیگر در خود هضم میها را ذیل امکانات فضای مجازی به گیرند و آنروزنامه را می

و بوده های متعدد در یک صفحه گیرد که مبتنی بر وجود لینکها شکل می1ساس هایپرلینکاینترنت بر ا

                                                 

1 Hyperlink  
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گونه نای .استی اینترنت هامحتوابه دیگر  رسیدست برایها کردن بر این لینکطور مبتنی بر کلیکهمین

 .آوردمیالعات گوناگون را فراهم یابی به اطشدن جستجو در اینترنت و دست دهی امکان دقیقسامان

ای درباره امور ی موتور جستجوگر اطالعات گستردهوسیلههتوانند براحتی میهای عصر اینترنت بهانسان

های برنامه یوسیلههروی کره زمین ب یک مبدأ به مقصد را برترین راه از توانند نزدیکورند، میآمختلف بدست 

 توانند قیمتها و داروها داشته باشند، میای درباره بیماریگستردهتوانند اطالعات حساب کنند، میتلفن همراه 

توانند های اینترنتی اطالع پیدا کنند، میترین مغازهفروشمقایسه کنند و از ارزاندیگر یککاالهای مختلف را با 

توانند که میاین خالصه ،شماری ارتباط کاری و دوستی داشته باشندهای اجتماعی با افراد بیی شبکهوسیلههب

 قدرت ،دهدها قرار میی گوناگون در اختیار آنهاند و با قدرت زیادی که برنامهای داشته باشاطالعات گسترده

 .ی سیاسی آن استفایده ،ی دیگری که اینترنت داشتهفایده .گیری خود را افزایش دهندمقایسه و تصمیم

گیری ها افزایش چشمرسانهای اجتماعی و پیامش شبکهگستر ها به لطفها و دولتپذیری حکومتنظارت

 .اینترنت کنش سیاسی داشته باشند توانند در فضایداشته است و افراد می

ر آن دمعایبی نیز موجب بروز  ی برای آن ساخته است،گیرمزایای چشمکه اینترنت همین خصوصیات اما 

 .شود: کاهش تمرکزمنفی تمرکز می هایبر روی یکی از این جنبهگزارش در این  .شده است

 اینترنت و کاهش تمرکز -2-2

ه چاپ شد 2010سال در که  2کندبا مغز ما میچه اینترنت آن ها:عمقکمدر کتاب پرفروش  1نیکالس کار

افزایش توانایی محاسباتی و اطالعاتی ما، قدرت تمرکز و تعمق ما  در عینِ بر آن است که نشان دهد اینترنت

دهد که چطور برد و نشان میی کمک گرفتن از علوم عصبی پیش میوسیلههاو این را ب .استکاسته ها را انسان

ی در انجام بیشتردهد که قابلیت استفاده مستمر از اینترنت و محصوالت دنیای مجازی، مغز انسان را عادت می

نت برود و چند کار را با هم انجام ای دیگر در اینترای به صفحههای محاسباتی داشته باشد و از صفحهفعالیت

 .دهد کاهشرا  انسان در عوض قابلیت تمرکز و تعمق ؛ امادهد

بین  کهمختلفی  3اتصاالت سیناپسییعنی  .پذیر استآوردهای علوم مغزی، مغز انسان انعطافطبق دست

ه آن اتصاالت ای کین استفادهبیشترشوند که متناسب باشد با ایجاد یا شکسته میای گونهبهند، ها برقرار4نورون

نجام طور مداوم ابه کارهایی که شخص در زندگی خوداین در ارتباط مستقیم است با  .ممکن است داشته باشند

های شهر را طی ی که دائما خیابانیاهراننده تاکسی مغزِ  هایاتصاالت بین نورون مثال به عنوان .دهدمی

د و جا شونحو بهتری در مغز شخص جابهات مربوط به مسیریابی بهکه اطالع گیردشکل مید، طوری نکنمی

                                                 

1 Nicholas Carr 

2 The Shallows: What the Internet Is Doing to Brains 

3 Synaptic Connection 

 
 
4 Neuron  
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هایی که سیناپس .ی در فعالیت رانندگی و پیدا کردن مسیرها پیدا کندبیشترقابلیت  هارانندهخالصه این که 

در نهایت مغز او را طوری  ،کنندشخص راننده را به هم متصل می هاینورونشوند و به نحو شیمیایی فعال می

 .شکل بگیرد ،دهدکنند که مدارهای مغزی مورد نیاز برای او در جهت کنشی که مدام انجام میریزی میبرنامه

کارهای  .تر انجام شوندراحتها آنکارهای متناسب با تا مانند میباقی گیرند و این مدارها در مغز شکل می

ها متناسب با آن مدارهای مغزیِ ،تکرار سازوکارِدر صورتی به همین راحتی انجام خواهند شد که طی نیز دیگر 

ست یا هر کس دیگری که کاری را ا به همین قیاس، شخصی که خیاط یا شخصی که بنا .در مغز شکل بگیرد

 .کندست که تکرار میامتناسب با کاری  آن مدارها شود کهکند، مغزش صاحب مدارهایی خاص میتکرار می

 .مغزی توضیح داد سازوکارِی این وسیلهطور عادت در اشخاص را بهینگیری مهارت و همتوان شکلمی

اگر تحلیل اخیر که مستند به علوم مغزی است صحیح باشد، توضیح این موضوع که چرا اینترنت قابلیت 

انسان عصر  .محاسباتی و چندکارگی ما را افزایش داده ولی قدرت تعمق ما را گرفته کار دشواری نخواهد بود

و  ،2ایچندرسانه ،1ایها چندوظیفهکند که اساس آنطور مداوم از ابزارهای سایبری استفاده مینت بهاینتر

ها کاربر دهد که بر اساس آنعصبی را شکل می یپس مغز کاربر مسیرهای .بودن است مبتنی بر هایپرلینک

 .های متعدد داشته باشدبعدیِ دارای لینکچند  زمان به رسانهبتواند چند کار را با هم انجام دهد یا توجهی هم

به آالرم ایمیلی که همین نیز تاپ، توجهی دسکچک کردن تلگرامِ در حین راحتی تواند بهچنین کاربری می

ست هم اتاپش پای که در حال پخش روی لداشته باشد و در عین حال به موسیقی هاالن به دستش رسید

 حکهای ویندوز نوتاش که روی یکی از استیکیبه کارهای روزانهیز ننگاهی در همین حال نیم .گوش کند

ای از مرورگر اینترنت را باز گیرند که کاربر وقتی صفحهاین مسیرهای عصبی مغز طوری شکل می .داردکرده 

از آن صفحه به کرده، کلیک  یدیگر های آن روی لینکبه مطالب و عکس بتواند پس از اندکی توجه ،کرد

به  دیگر  یلینکبر روی کلیک با ی دیگر برود و باز هم پس از چند ثانیه باال و پایین کردن آن صفحه اصفحه

های کوتاه شوند که انسان بتواند متنمسیرهای مغزی طوری ساخته میبه همین ترتیب  .ودرب یدیگر صفحه

کند و  و گاهی صرفا اسکنعه شت سر هم مطالرا پهای اینستاگرام های زیرعکسیا نوشتهفیسبوکی و توئیتری 

خوردن یکی از دوستانش چای عکس به ، تی درباره انتخابات ریاست جمهوریی سریع پسمثال پس از مطالعه

کند که مغزش عادت می خالصه این .توجه کندگذاشته شده  به اشتراک بعد به مستند کوتاهی که .نگاه کند

این موضوع  .وسیله اطالعات گسترده و گوناگونی را بیابدبپرد و بدین یدیگر موضوعمدام از توجه به موضوعی به 

 کند مدام بهها نیز صادق است و شخص عادت میرسانهای اجتماعی که در پیامنه تنها در فضای وب یا شبکه

  .های مختلف را چک کندها و کانالربط گروهبیحتی ها مراجعه و مطالب گوناگون و آن

                                                 

1 Multitasking  
2 Multimedia  
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 -شمردیمکه بر - ای و مبتنی بر هایپرلینک بودنچندرسانه ،ایهایی مثل چندوظیفهیژگیو به بیان دیگر

 را در مغز مسیرهای عصبی چنین خاصیتی دارند کههای اجتماعی ها و شبکهرسانو استفاده مستمر از پیام

ای توجه شبکه .است« توجه خطی»و کاهش « ایتوجه شبکه»د که ماحصل آن گسترش نشکل ده طوری

پرد و نسبت به هر یک از این موضوعات می شاخه دیگربه  یک شاخه )موضوع(توجهی است که در آن ذهن از 

 .شودکم در کسب این اطالعات بسیار سریع میکمو  کندبه این وسیله اطالعاتی را کسب می ذهن .توجهی دارد

شود و عمیق می ،متمرکز شده توجهی است که بر اساس آن ذهن بر موضوعی خاص« توجه خطی»در مقابل 

تولستوی را بخواند و  جنگ و صلحخواهد رمان مثال کسی که می .کندگیری میآن موضوع را با توجه زیاد پی

خواهد استدالل مالصدرا یا کسی که میو خواهد نسبیت عام اینتشتین را بفهمد در آن غرق شود، کسی که می

خواهد به موضوعی کسی که میهمچنین  .توجه خطی داشته باشد، الزم است بر وحدت وجود را درک کند

الزم است مدتی را روی موضوع تمرکز و  ،اخالقی فکر کند و ببیند آیا آن موضوع با وجدانش سازگار است یا نه

نقل قول  .شوداما چنین توجهی در فضای اینترنت تخریب می .تعمق کند و این نیازمند توجه خطی است

 کند: بهترین نحو این موضوع را بیان می بهنیکالس کار 

ذهنم درگیر فراز و فرودهای روایی یا  .شدمای بلند میغرق مطالعه کتاب یا مقالهراحت سابقا 

اما دیگر  .زدمی گسترده نثر آن پرسه میها در پهنهشد و ساعتتغییرات استداللی متن می

کند این است که ذرهری که اینترنت میبه نظر من کا ... شومبه ندرت دچار چنین حالتی می

 1.خوردقدرت تمرکز و تعمق مرا می ذره

ای ما را توجه شبکه ه را گرفت که ابزارهای اینترنتیتوان این نتیجمیگفته شد، جا از مطالبی که تا این

قدرت کسب اطالعات زیاد و قدرت محاسباتی ما را افروده ،یعنی قدرت انجام چند کار با هم ؛اندافزایش داده

توانایی فهم  ،های بلندقدرت مطالعه کتاب و این باعث شده تا انددر مقابل توجه خطی ما را کاستهاما  اند؛

البته مصادیق  .در ما کاهش داده شودمعنوی شدت توجه قدرت تعمق اخالقی و  ،ایهای زنجیرهاستدالل

د و شوبه مواردی که گفته شد ختم نمیاند ما که در دنیای اینترنت افزایش یافته یا کاسته شده از یهایتوانایی

توان گفت قدرت انجام هر امری که نیازمند توجه طور کلی میبهاما  .کرد بیشترها را توان مصادیق آنمی

ینجام اموری که نیازمند توجه خطادر انسان افزایش یافته و توانایی  -با توضیحی که گذشت –ای است شبکه

از مواردی که با ورود به فضای اینترنت دچار مخاطره شده دیگر یکی  بعد بخشدر  .است اند در او کاهش یافته

 .شودتوضیح داده می ،است

 خواطراینترنت و  -3

اینترنت  یرتأثپیش مطرح شد، یعنی  بخشدر فعلی است این است که آیا بحثی که  بخشپرسشی که محور 

 ؟دداشته باش طور خاص ربطنیز بهتواند به مباحث اخالقی ، می«ایتوجه شبکه»به « توجه خطی»در تبدیل 

                                                 

 24 ها، صعمقکم 1
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های موجود در کتب اخالق عملی داشته باشیم تا برای پاسخ به این پرسش کافی است مروری بر عناوین بحث

از خطی « هتوج»ه بیش از هر چیز به تبدیل بحثی کبر این اساس،  .ن به بحث ما مرتبط استببینیم کدام عنوا

مهم اخالق عملی و سیر و سلوک مباحث است که از « خواطر نفی»و « خواطر»ربط دارد، بحث  ایبه شبکه

ای را بتوان از منظر بحث خواطر مورد ارزیابی رسد تبدیل توجه خطی به توجه شبکهبه نظر می .عرفانی است

ان ینترنت بر توجه انسا تأثیرشود از منظر آن و سپس تالش میشده خواطر معرفی ابتدا بحث  ادامهدر  .قرار داد

 .بررسی شود

 د:شوچنین تعریف می -است خواطرکه جمع آن  -خاطر اثر مال مهدی نراقی،  السعادات جامعدر کتاب 

پس اگر نکوهیده باشد و به بدی بخواند  .بدان که خاطر اندیشه و خیالی است که به دل بگذرد

 1.شودنامیده می« الهام»دعوت کند نام دارد و اگر نیک و ستوده باشد و به خیر « وسوسه»

ود، شداند که از هر سو به آن تیری روانه میهدفی مینشانه یا مانند خواطر را در مقابل ایشان در ادامه قلب 

، یا ساختمانی که درهای متعدد دارد و اشخاص مختلف در آن ورود یا حوضی که نهرهای مختلف به آن بریزد

گاه خواطر به همین قیاس قلب انسان جوالن .های گوناگون در آن نمایان شوندای که صورتیا آینه و کنند

 کند:گیری میگونه نتیجهکند و در نهایت اینایشان سپس اقسام خواطر را از هم جدا می .گوناگون است

ت که نده اسپذیر نیست، یا مربوط به آیخواطر غالبا یا مربوط به گذشته است که جبرانجوالن 

ها وقت ضایع آن شه درو بنابراین صرف اندی .پدیدار خواهد شد ،ر استطور که مقدناگزیر آن

پس اگر قلب در یک دم  .اش عمر اوستزیرا وسیله و آلت بنده قلب او و سرمایه ؛کردن است

فت خداست و این ی معراز یاد خدا که موجب انس به اوست غافل بماند یا از فکری که وسیله

و حتی این غبن در صورتی است  .مغبون است ،شود غفلت نمایداو می ی حبمعرفت وسیله

صرف  ربلکه بیشت ؛چنین نیست که غالبا نو حال آ .که اندیشه و وسواسش در امور مباح باشد

 2.شودر در پیدا کردن چاره و نیزنگ برای برآوردن شهوت میتفک

لوک احل سیر و سعنوان یکی از مربه« نفی خواطر»بحرالعلوم سید ی سیر و سلوک منسوب به طبق رساله

 شود:چنین تعریف می
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آن تا نگوید مگر به اختیار صاحب آن و آن و تسخیر  2قلب 1نفی خواطر عبارت است از صمت

ای است کئود و عقبه ر معارف حقه و تجلیات حقیقیه استاست و منتج اکث 3مطهرات سر   ظماع

ی صعود به آن کند خواطر از جوانب بر آن حمله اراده ،و چون طالب .ای است مشکلو گریوه

خاری است در پای  –اگرچه حقیر باشد  –هر خاطر  ...دارند کنند و وقت او را مشوش میمی

  4سازددل که آن را در راه لنگ می

ر و فکر و ضمیشده ها، خاطر امری است که به ذهن یا به تعبیر عرفا به قلب وارد با توجه به این نقل قول

 ،استلقاء اهلل در عرفان عملی هدف جا که از آن .شودعملی  منشأممکن است نیز کند و را متوجه چیزی می

ولی ذهن انسان  ؛غیر خداوند از ملزوماتی است که سالک الزم است در طی طریقش رعایت کندقطع توجه از 

یا  ،افتادهیادآوری کاری عقبمانند  مباحری تواند امخاطر می .شودهای دنیوی دچار خواطر میدلیل مشغلهبه

با  .دگیرالهام و وحی میذیل بحث  که باشدالهی  یوارد و خاطر و یاای شیطانی برای ترغیب به گناه وسوسه

شوند و او را از یاد خدا دور می سالکعارض منظور خواطری است که عموما  «نفی خواطر»در بحث  این وجود

 .دنکنمی

اقل در زمان نماز حضور قلب حدتر است و توصیه این است که های عبادت مهمنفی خواطر اگرچه در زمان

شود و سالک باید همواره نفی خاطر کند و به یاد در عبادات نمی وجود داشته باشد، ولی این موضوع خالصه

  .داشته باشددائمی خداوند باشد تا اطمینان قلب 

سالک  این است که اوالتوان چنین برداشت کرد که منظور از نفی خواطر از متون عرفانی و اخالقی می

ن (، و ثانیا ایالزم)شرط  و خیالی نباشد گاه فکرو ذهن و ضمیرش هر لحظه جوالن قدرت تعمق و تمرکز بیابد

های عملی عرفا در جهتی است که دو پس توصیه 5.(کافید )شرط شوتمرکز و تعمق صرفا معطوف به خداوند 

ها در فصل بعدی بحث )در مورد این توصیه مان حاصل شودأبرای نفی خواطر به نحو توو کافی شرط الزم 

ها رسانهای اجتماعی و پیامشبکه ،استفاده از صفحات وبتوان نشان داد این در حالی است که می .خواهد شد(

های امکان ورود پیامنیز و  نک بودنو مبتنی بر هایپرلی ای، چندرسانهایچندوظیفه سه ویژگیهمان دلیل به

با شرط  اساسا های اجتماعیها و شبکهرسانهای مختلف پیامها و گروهلمختلف با محتواهای مختلف در کانا

بی را برای آن مصائ ، امانددر تضاد ذاتی نیست کافی نفی خواطراگرچه با شرط  نفی خواطر در تضاد بوده و الزمِ

ا بتقابل در است که ای تقویت توجه شبکه -که اشاره شدچنان -ها با شرط اول علت تضاد آن .کندایجاد می

ی نفی خواطر تعمق و تمرکز یگر دیدیم که شرط اولیهاز سوی د .دنمایرا ضعیف میآن و باشد میتوجه خطی 

                                                 

 حکمتسکوت از روی  1
قلب اندیشیدن و تمایل پیدا کردن آن به امری است. متقابال صمت قلب به معنای یافت نشدن چیزی در قلب از سخن گفتن  2

 روی حکمت است.
 یکی از مراتب باطنی نفس انسان. 3

 173رساله سیر و سلوک، ص  4

 ، شیخ جواد کربالیی197، ص 2جمال السالکین، ج  5
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مجازی با توان نتیجه گرفت که زیستن در فضای پس می .«توجه خطی»است و این چیزی نیست جز همان 

 .بردترین ملزومات سلوک عرفانی را از بین میی یکی از مهمشرط اولیهخصوصیاتی که ذکر شد، 

 ،هاگفت که تضادی ذاتی بین عطف توجه به خداوند و کثرت لینکتوان چنین می نیزدر مورد شرط دوم 

چون ممکن  ؛مان چند کار وجود نداردأها و انجام تواز این صفحه به آن صفحه پریدن ،هاکردنکثرت کلیک

 ،کندو مطالعه و بررسی میکرده است محتوای تمام صفحاتی که کاربر یکی پس از دیگری در اینترنت باز 

شخص باشد که طبق  علمیشغلی یا  هایمثال جزئی از فعالیت .باشندآن یا مقدمات و مر الهی ایک درباره 

ی بین شرط دوم ذات دلیل تضاد همین به .شودت محسوب میاعبادبا نیت صحیح از باالترین های دینی آموزه

غول دین، لی اهلل مشو این بستگی به محتوایی دارد که سالک ا نیست اینترنتنفی خواطر و زیستن در فضای 

 هاو گروه هاکانالتنوع ها و ها و کلیکلینکتکثر که توان گفت همچنان میاما  شنیدن یا خواندن آن است؛

 به همین دلیل است که در .نمایدسالک را مخدوش فکر ی ذهنی و قلبی بیاورد و حضور قلب و تواند مشغلهمی

 کمکمانسان ثانیا   .آورداشتغال برای انسان تعلق خاطر می زیرا اوال 1؛استروایات توصیه زیادی به خلوت شده 

که خلوت در این راه کمک شایانی به او  شودوحدت عالم از عالم کثرت به بتواند آماده رخت بربستن باید 

ه ب در عرفان .دانیم این مسئله باید با وظایف اجتماعی و ضروریات زندگی انسان جمع شودهرچند می .کندمی

االت واسطه اشتغکرد؛ یعنی آن را از حرکت در امور مختلف که بهنفس را متوقف گویند باید ابتدا اصطالح می

؛ یعنی در مسیر حرکت به سوی جهت آن را به سمت کمال عوض کردسپس و آید، بازداشت گوناگون پدید می

او نیست، بعد از این که متوجه  که کسی که به سمت مقصدی در حرکت است که هدفخدا گام برداشت؛ چنان

 2.کندکند و بعد به سمت مقصد درست شروع به حرکت میشد، ابتدا مرکب خود را متوقف می

که همه  - یاجتماع یهاو شبکه ینترنتا یآلود بر سر سفرهمطالب لغو و گناه یحاو هایینکلعالوه به

 یاها قرار دارد و هر وسوسهو کاربر کامال در معرض وسوسه نگاه به آن یستکم ن -اندآن نشسته یپا ینوع آدم

رخ ندهد،  یزن یاوسوسه گرا ی. حتیردکند؛ اگرچه نگاه هم صورت نگ یجاداو ا یبرا یدجد یخاطر تواندیم

بدون  یکند و هم حت یجادا ینگاه مجدد عمد یهم وسوسه برا تواندیرخ دهد که م یممکن است نگاه سهو

 خاطر به وجود آورد. یاوسوسه نیچن

کتب اخالقی و عرفانی تعریفی از خواطر بیان شد و سپس استدالل شد که  مبتنی بردر این فصل، ابتدا 

رط شابزارهای اینترنتی  .کنددشوار و نفی خواطر را  انجامیدهبه گسترش خواطر تواند میفضای مجازی چگونه 

د یعنی توجه به خداونتوانند تحقق شرط کافی آن دهند و مییعنی قدرت تمرکز را کاهش می الزم نفی خواطر 

 .راهکاری برای مواجهه با این موضوع ارائه شودشود فصل بعد تالش می .مشکل سازندرا 
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 چه باید کرد؟ -4

لند ب یاهمطالعه یا نگارش متنتوجه خطی فضای مجازی با کاستن از نشان داده شد که قبل  بخشدر دو 

استن کدر این فصل بنا بر این است که تمهیدی برای  .استکرده هایی مواجه با دشواریرا  معنوی سلوکنیز و 

 دان فننماساتید و اندیشمل أحل مشکالت به وجود آمده نیازمند تالبته  .فراهم آورده شود مشکالتاین  از

 و گامی به پیش گذاشتهاقل خواهیم حدمیجا در این ؛ اماطلبدمیای گستردهو کار پژوهشی و تجربی است 

طالعه مراهکار را در مورد همان دو مشکلی که در فصول قبل مطرح شدند یعنی  .کنیمافق حل این مشکل را باز 

  .کنیممییگیری پسلوک معنوی و  کتاب

  اینترنت و مطالعه  -4-1

 اعضای آن را قشر دانشگاهی بیشتردر یک کانال تلگرامی که  در جهت انجام نوشتار حاضر چند وقت پیش

 .نفر در آن شرکت کردند 79که  یدرسبه انجام  یک نظرسنجیدهند، گاه شریف( تشکیل میاز دانش بیشتر)

باعث شده شما وقت  هایی چون تلگرامرسانپیام ی شما ازآیا استفاده»ال این نظرسنجی بدین شرح بود که ؤس

 ی نظرسنجی به شرح زیر بود: نتیجه« مطالعه کتاب کنید؟ کمتری را صرف

 
درصد  87 .ه نیستی این نظرسنجی غیرمنتظر، نتیجههای پیش داده شدیحاتی که در فصلبا توجه به توض

یعنی  ؛اندیند در مقابل مطالعه کتاب دانستهی اجتماعی را مانعی ناخوشااستفاده از شبکه کنندگاناز شرکت

ای که حداقل نتیجه .اندنیا این امر را ناخوشایند دانستهثا و را عاملی در جهت کاهش مطالعه خود اوال آن

ه از کسانی کبسیاری ای را برای لهئمس ی مزایایشهمه رسان باپیاماستفاده از  توان گرفت این است کهمی

موضوع الاقل در مورد قشر  مل در اینأپس ت .ایجاد کرده است ،استمند ی کتاب برایشان ارزشمطالعه

 .رسداش کتاب یا مقاله بلند است، ضروری به نظر میدانشگاهی که رسانه اصلی
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متری آیا استفاده ی شما از پیامرسان هایی چون تلگرام باعث شده شما وقت ک
را صرف مطالعه کتاب کنید؟

نفر69-بله و این برایم خوشایند نیست 

ی خیر، برای من استفاده از پیامرسان های
اد چون تلگرام خللی در مطالعه کتاب ایج

نفر6-نکرده است 

یخواندم بله ولی مطالبی که قبال در کتابها م
را االن در پیامرسانهایی چون تلگرام 

نفر 4-مطالعه می کنم 
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فاده است تأثیری خود را در مورد اگر ممکن است تجربهکه  این نظرسنجی خواسته شد کنندگانشرکت از

– است دانشجوی دکترا خود که – متن زیر را یکی از این افراد .دبرایم ارسال کنناز فضای مجازی بر مطالعه 

 .کنمنقل می ،ی که ایشان متن را نوشته استصمیم با همان لحن عینا ارسال کرد که در ادامه آن را

 درد من��

 کاهش تمرکز ��

 .ستاهمیشه بخشی از ذهنم مشغول  .دارهزیادی در کاهش تمرکز برای من  تأثیرفضای مجازی 

از   notification به خصوص اگر یک .طوالنی بی حوصله امی کارهای سخت و نسبت به ادامه

تلگرام بیاد به سرعت کار سخت رو که نیاز به تمرکز داره رها می کنم و وارد فضای مجازی می 

کارم می رسید، از مسیر   non-trivial به این ترتیب ذهنم که تازه داشت به قسمت های .شم

 .کار مرحوم حضرت فیل استاصلی خارج می شه و دوباره برگرداندنش 

 احساس عدم امنیت و اعتیاد به مصرف��

حس عدم امنیت از این که االن  .از طرفی وقتی از این فضا استفاده نمی کنم، حس بدی دارم

یا اگر ازش استفاده نکنم انگار هنوز یک کار واجبی  .یک اتفاقی می افته و من ازش خبر ندارم

 بشه داده من به قراره مهم و فورری پیام یک لحظه هر کنممی احساس .امدارم که انجام نداده

 .هافت نمی خاصی اتفاق واقعا عمل در که حالی در بفهمم، دیر ممکنه نباشه باز تلگرامم اگر و

 اتالف وقت��

کنم گوشی رو به دست گرفتن و  ولی شروع می .می خوام کاری بکنم خیلی وقت ها میام خانه

در غیر این  .مثال اگر پیام جدید باشه اون رو می خوانم .چرخیدن بعد بی هدف در این جا

عکس پروفایل ملت رو  .ندآنالین ا صورت می رم پیام های قدیمی رو می خونم یا می بینم کیا

رو مجرد »با توجه به این که آدمی هستم مجرد و در کتاب های اخالق گفته اند  .چک می کنم

 :(.های مجرد رو هم از شما چه پنهان می بینم می رم عکس آدم« شو مجرد را ببین

ز یعنی یک مقدار ا .بنابراین در نهایت می بینی که تلگرام هم وقتت را گرفت و هم تمرکزت را

و هیجاناتی که  وقتت که عمال هیچ، بقیه هم در بی تمرکزی و در اضطراب دسترسی، اتفاقات

شود و صد البته با قطع کارهای مهم  ممکن است در فضای مجازی باشد، بدون بازده تمام می

 .و آینده ساز

 اعتیاد به استفاده از انواع فضاهای مجازی��
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بعد یاد این می افتم که در اینستاگرام هم ممکنه اتفاق هیجان  .همین طوری وقت می گذره

 .می رم اونجا سر می زنم و می بینم چیز زیادی نیست .انگیزی افتاده باشه

 شناخت و توانایی ابراز احساسات واقعیعدم توسعه ی ��

 مثال خبر تصادف .بعضی روزها فضای کسالت بار همیشگی ناگهان خیلی هیجان انگیز می شه

می  .کلی حال می کنی .می بینی همه در فضای مجازی درگیرند .هواپیما یا برخورد کشتی میاد

ب با وجدانی آسوده و ری داخل فضای مجازی و با شادی و هیجان اظهار تاسف می کنی و ش

در آخر پشیمان می شوی که امشب هم به بطالت و بی می و  .پراکنده سر بر بالین می گذاری

 .معشوق گذشت

یعنی عالوه بر اتالف وقت و گرفتن تمرکز نسبت به احساسات و عواطف انسانی هم بیگانه می 

گیری و یک  فقط یک سری ورودی می .چون اصالً فضای مجازی توش احساسی نیست .شی

معموال احساسات انسانی با استفاده از  .سری خروجی های مشخص و تعریف شده بروز می دی

یعنی در این فضا کم کم یاد می  .افزار ها تعبیه شده ابراز می شودشکلک هایی که در نرم

کنیم به یک سری شکلک که معموال هم  reduce گیریم احساسات پیچیده و لطیف انسانی رو

 .دی دارند و شبیه صورت انسان هستندرنگ زر

 درمان من ��

تنها درمانی که من یک دوره ای براش اجرا کردم و واقعا موفق بود، تعیین یک بازه های زمانی 

 .تص برای استفاده از فضای مجازی هسخا

دقیقه در شب ازش استفاده  45یک زمانی خودم رو محدود کردم فقط نیم ساعت در ظهر و 

علت این که کنار گذاشتم این بود که زندگی ام خیلی  .موثر بود در افزایش تمرکز خیلی .کنم

 .منظم شده بود و کسی نبود در اطرافم که بتونم در مورد بعضی مسایل خصوصی صحبت کنم

در فضای مجازی خیلی سریع می شه با یک دوست صمیمی ارتباط برقرار کرد و شروع به 

 .ی خاطر یافتصحبت در مورد مشکالت کرد و تسل

صبح از فضای  ۷تا  6یک برنامه ی دیگری هم اجرا کردم و اون این بود که به صورت نامحدود از 

جربی اما به صورت ت .این برنامه خیلی سختگیرانه بود و به نتیجه نرسید .مجازی استفاده کنم

به من فهماند که اگر این فضا کال نباشد هم ارتباطاتم با دوستانم قابل انجام است، به خصوص 

منظور از ارتباط های کیفیت باال ارتباطات با کسانی است که امید  .ارتباط های با کیفیت باال

باط هایی که بر مبنای ارت .دارم در زندگی واقعی وقتی به مشکلی خوردم از اون ها کمک بخوام

در کل  .اعتمادی هستند که در اثر گذر زمان و دوستی های عمیق و طوالنی شکل گرفته اند

بود، نتونست ادامه  sharp منتها چون خیلی .این روش از نظر تمرکز و آرامش خیلی موثر بود

 .پیدا کنه
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 .اشدبمیمند بسیار ارزش ،استکرده تحصیلی زیسته یک شخص این متن از این جهت که حاصل تجربه

و گرام تل .که هر کدام از ما به نحوی با آن دست به گریبانیمکند حکایت میاز مشکلی  شخصاین تجربه در 

د، ندهبخشی از وقت ما را به خود اختصاص می اند وتمرکز ما را کاسته های اجتماعیها و شبکهرساندیگر پیام

زا باشد تواند آسیباین موضوع برای عموم مردم می .اختصاص پیدا کند توانست به مطالعه کتاببخشی که می

و به  بکشاند های اجتماعیشبکه در های پراکندهها را به خواندن متنآن ،های پیوستهو به جای مطالعه متن

نظیر  ،بیاوردتواند مشکالتی به بار می ،شان مطالعه کتاب و مقاله بلند استور خاص برای کسانی که کار اصلیط

ی خواهد مطالب غیربدیهی متنکند که طبق آن وقتی شخص میبیان میفوق ی نقل قول مشکلی که نویسنده

 .را چک کند رسانپیامد و تمایل دارد شوذهنش خسته می ،را متوجه شود علمی

است که با فناوری های گوناگون کاربرانیو استفاده از تجربهمراجعه  هاحلراهیکی از  برای رفع این مشکل

یکی  در نقل قول قبل .اندبه تجاربی خاص دست یافته خود های مختلف مواجهه دارند و در خالل برخوردهای

تعیین وقتی خاص برای مراجعه به توان با ها به اشتراک گذاشته شده است که طبق آن مین تجربهاز ای

ی شخص چنین است که وقتی این مراقبت جربهت .ها مراقبت داشتاستفاده از آنبر  های اجتماعیشبکه

ی مثبتی از مراقبت نسبتا تجربهها در این گزارش .آیدپایین می ضمانت اجرایی آن ،گیرانه باشدسخت

توان چنین در مجموع می .دقیقه در شب( گزارش شده است 45ساعت استفاده در ظهر و گیرانه )نیمسهل

رسد یمبه نظر حل معقولی راه های اجتماعیرسان و شبکهاستفاده از پیامنتیجه گرفت که محدود کردن ساعات 

نقل قول شامل  در متنِو هم  1-2هم در بخش که  -های اجتماعی اده از مزایای شبکهتواند در عین استفو می

به  تاد های آن را محدود کنآسیب -ی شخصی با آنان بیان شدهاگذاری دغدغهستان و به اشتراکارتباط با دو

 .بینجامدفضای مجازی از  ی بهینهاستفاده

ست های مختلفی اهای ممکن انسانقبل یک تجربه از تجربه قولِ ی نقلِ ی نویسندهی زیستهبیان تجربه

پیشنهاد  .اندحلی اندیشیدهند و برای خود راه های اجتماعیتعارض مطالعه و استفاده از شبکهله ئکه با مس

چنین  یقینا از دل .ی احصاء و تشریک تجارب شودبیشترهای تجارب انسان بیشترهای کنم با انجام مصاحبهمی

اوال به فهم بهتری از مشکلی که ایجاد  توانمی شناسی علوم اجتماعی باشد(پژوهشی )که باید بر اساس روش

 .ن مشکل رسیدبرای رفع ای تریجامع حلثانیا به راه و شده دست یافت

 اینترنت و سلوک معنوی  -4-2

های ها از طلبهتر آنطلبه، که بیش 53مثل بخش قبل، در مورد سلوک معنوی نیز یک نظرسنجی از تعداد 

نامه از این قرار بود: مدرسه مشکات تهران یا معصومیه قم بودند، به انجام رسید. پرسش اصلی این پرسش

 خواطر در مورد شخص ینف یا یجادبر ا یریچه تاث یاجتماع یهاو شبکه هارسانیامپ ینترنت،استفاده شما از ا»

 نتیجه نظرسنجی به شرح زیر بود: «. شما داشته است؟
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بادت در حین عقدرت تمرکز و توجه  در اکثر افراداستفاده از اینترنت دهد که ی نظرسنجی نشان مینتیجه

استفاده از  کنندگاندرصد از شرکت 70 حدود. ه استدای را افزایش دخطورات ذهنی و واردات قلب را کاهش و

درصد  15حدود  اند.هش حضور قلب در حین عبادت دانستهابزارهای اینترنتی را موجب افزایش خواطر و کا

خود را در استفاده خوب  درصد 17و بدون تاثیر دانسته بر خواطر و حضور قلب  را استفاده از ابزارهای اینترنتی

ها از این ابزارها مانع از ی آنطوری که استفادههای اجتماعی موفق دانسته بهها و شبکهرساناز اینترنت، پیام

به قرار ه ک اندنفر نیز نظر کتبی در این رابطه نوشته و برای ما ارسال کرده سهشان نشده است. سیر و سلوک

 زیر است:

 

 

 

 نظر اول:

 ! فرهنگیاتاست هم مخرب روح یادآورفضا بود و اال هم اعت یندر ا یفرفع تکل یبرافقط  یدبا

بزرگ  یهاست که فقط انسانمگیتکبر و خودکا ،، فرهنگ پرورش عجبیمجاز یحاکم بر فضا

 .فضا سالم بمانند ینتوانند در ایم

 :نظر دوم

اون  ینداده باش یتسنخفهموند که اگه خودتو قطع بود به من  چند وقت ک ینا یتو ینترنتا

مثل  میباعث شد سردرگم بش یقطع ینا یمبود یما ک همش تو گوش یکن یکار یتونینم یادن

ود ب یخوب یشرفتپ یه ینا یسر در گم یااون دن یخودتو با اخرت وفق ند یک وقت یمونهم ینا

 . من یبرا

 :نظر سوم
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بر ایجاد استفاده شما از اینترنت، پیام رسان  ها و شبکه های اجتماعی چه تاثیری
یا نفی خواطر در مورد شخص شما داشته است؟

موجب افزایش خواطر و کاهش حضور 
نفر 36-قلب در عبادات شده است 

نفر 8-تأثیری نداشته است 

ته با استفاده خوب از این ابزارها یاد گرف
ام بهتر خواطر را نفی کنم و در عبادات

نفر 9-حضور قلب داشته باشم 
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امحرم است. بزرگان حتی از یکی دیگر از معضالت فضای مجازی به جز بحث خواطر، نگاه به ن

خصوص بر کسی که سالک به یاثرات سوء معنوکردند؛ زیرا نگاه سهوی به نامحرم پرهیز می

 یرهایاز ت یمسموم یرت ،نگاههم فرموده السالم  یه. امام صادق علگذاردالی اهلل است، می

شاید کسی بگوید در برخی موارد انسان مجبور است به نامحرم نگاه کند، مثال است.  یطانش

نظر از درست یا غلط بودن این حرف، نگاه به نامحرم ممکن است نامحرم ناراحت شود. صرف

 که ضرورتی داشته باشد یا کسی ناراحت شود. داردن یحکم ینچنمعموال  یمجاز یدر فضا

 ینترنتدر ا هدفیب یدناز چرخ یدر دام نگاه سهو دنیفتانبرای کاربر سالک خوب است 

خصوص مردان از از آن ندارد ممانعت کند و به یاکه استفاده یغاتیکند، از ورود تبل یخوددار

آنان است، استفاده  یشانیجذب مخاطب پ یزنان برا یهاکه عکس هایییسو سرو هایتسا

که پر از  یاز صفحات یلم یاهوام ورود به کاربران به هنگ یشها پسالبه خاطر دارم . نکنند

ارائه  یاساده یمیلا یسکه گوگل سرو یدر حال کردند؛یبود، به ناچار عبور م یزنان ینعکس چن

نجام ا ایرا بر یمجاز یاالمکان فضا یکه حتکرد  یسع یدبود. با یکه فاقد هر گونه عکس دادیم

 و گذران وقت. یحصرف تفر یامور مهم و هدفمند به کار برد و نه برا

پاک و سالم را فراهم کند که رهروان راه  یمجاز یفضا یطشرا یدباهم  یحکومت اسالمالبته 

در ته البرا به کل کنار بگذارند.  یمجاز یفضااستفاده از آلوده نشدن،  یخدا مجبور نباشند برا

 خالف براخالق  یراز است؛ یضرور یزن یعرفان -یفرهنگ اخالق سازیینهمسئله، زم ینکنار ا

در فرد باشد  یدغدغه درون یکحاصل  یدکه با اجبار حاصل شود؛ بلکه با یستن یزیحقوق چ

شد با یکننده درونکنترل یروین یک( نام دارد و همراه با یداری)ب یقظهکه به اصطالح عرفان 

 از یاپنددهنده) نْ َنفْسِهِالسالم واِعظٌ ِمنْ قَلْبِهِ َو زاجِرٌ مِ یهامام صادق عل یتروا یرکه به تعب

چنان و اجبار هم یتاست؛ وگرنه انسان با وجود محدود (از درون نفس یاو بازدارنده درون قلب

 نه از درون.، شده یلبه او تحم یروناست که از ب یفرار از دستورات یبرا یبه دنبال راه

کند و انسان ممکن است در فکر و خیال را تشدید می مجموعا اینترنتتوان چنین تحلیل کرد که می

هایی که در فضای مجازی برخط نیست هم ذهنش درگیر اتفاقاتی باشد که در این فضا برای او افتاده و یا زمان

  ها باشد.تواند مانعی در راه سلوک معنوی انساناینترنت می به این معنا،دهد، بیفتد. احتمال می

خصوصی داشته باشد. سالک مدرن های بهشود، ممکن است بایستهمجازی ایجاد می خواطری که در فضای

چرا که امروز  .صد سال پیش مطرح نبوده است هایی داشته باشد که شاید حتی نوع آن برای انسانباید مراقبه

هر  ت وهای اجتماعی و صفحات اینترنتی مرتبط اساکثر مردم یک گوشی هوشمند دارند که به انواع شبکه

رفت، این امکان را در لحظه امکان استفاده از آن وجود دارد. سالک قدیم وقتی به اتاق عبادت یا مسجد می

بگیرد  یدید که هر وقت خواست به هر کسی پیام بفرستد، هر لحظه ممکن باشد از کسی پیاممقابل خود نمی

فرض کنیم بردن گوشی به همراه خود خصوص در شرایطی که ای که خواست مراجعه کند؛ بهو به هر صفحه

 به دلیل خاصی الزم باشد.در جایی مانند مسجد 
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هاست که بخشی رسانهای اجتماعی و پیاماینترنت و استفاده از شبکهزندگی، یکی از وجوه امروزه 

اجتماعی ها شده است. عرفان به معنای پناه بردن به کنج غار و عدم زندگی ناپذیر از زندگی انسانجدایی

ه   اَْلعاِرف  »متعارف نیست. امام صادق علیه السالم در مورد عارف فرمودند:   َمعَ  قَْلب ه   وَ  اْلَخْلقِ  َمعَ  َشْخص 

اگر زندگی اجتماعی را به دنیای امروز تعمیم دهیم، باید «. ؛ عارف اندامش با مردم است و قبلش با خدا1للاِ 

های اجتماعی نیز جمع کرد و سالک را از حضور در اجتماع مجازی منع شبکهبتوان سیر و سلوک را با بودن در 

اکتفا به فضای حقیقی و به عبارت دیگر جدایی کامل از فضای  زیرا عدم حضور در چنین اجتماعی با ننمود؛

 یاما قواعد و قوانین معاشرت در فضا که از نوع حقیقی آن نهی شده بود؛ نوعی غارنشینی مجازی است مجازی

ای از حقیقی باید در این فضا نیز پیاده شود. نباید به صرف مجازی بودن فضایی که آثار حقیقی دارد و مرتبه

که در فضای حقیقی ارتباط با هر چنانحقیقت است، در این زمینه تساهل و تسامح کرد. به عنوان مثال 

شد، در فضای مجازی نیز چت یای جایز شمرده نمشخصی، شرکت در هر مجلسی و نگاه کردن به هر صحنه

طور که در فضای حقیقی کردن با هر کسی، عضویت در هر گروهی و چرخیدن در هر سایتی مجاز نیست. همان

شد، در فضای انسان به ارتباط با رفقای معنوی، حضور در مجالس مذهبی و خواندن کتب اخالقی توصیه می

های اخالقی توصیه های مذهبی و خواندن پستروهدر گت ارتباط مجازی با همین رفقا، عضویمجازی نیز به 

  .شودمی

و عرفان در مورد آن نظر چنینی از فضای مجازی چیزی است که باید بزرگان از علم اخالق البته تلقی این

الزم است علمای اخالق و عرفان عملی در این که چگونه ممکن است ر راستای این تلقی باید گفت دهند. اما د

هم به سلوک معنوی مشغول بوده و هم در فضای اینترنت حضور داشته باشد تا بتواند نیازهای خود را سالک 

د؛ اند، داشته باشنحقیقی اندیشیدهاجتماع چه تاکنون درباره حضور سالک در برطرف سازد، تأملی جدای از آن

ی برای سالک الی اهلل مضرات فضای مجازی مجالی وسیع برای تکثر و تنوع است و این مسئلهگذشت که زیرا 

در قداشته و حتی با سلوک که حرکت از عالم کثرات به عالم وحدت است، تعارض دارد. شاید در گذشته این

تکثر واردات در یک زمان اندک وجود نداشته است که علمای فن بخواهند در مورد کنترل این چنین حجم از 

ر سالک در مراتب سیر و سلوک بیشتر پیش رفته باشد، آسیب خصوص که هر قدواردات راهکاری بیندیشند. به

 بیشتر خواهد بود.تکثری فضای چنین از  معنوی او

ی خود در فضای مجازی ی معنوی و اخالقی دارند، تجارب زیستهست کسانی که خود برنامههمچنین نیکو

فع را بدین طریق بشناسند و رخصوص مبحث خواطر بهرا با یکدیگر به اشتراک گذاشته و موانع سیر و سلوک 

جارب حضور داشته باشد، تهای اجتماعی ها و شبکهرساندر فضای پیامویژه اگر کسی از اساتید فن در به .نمایند

فاده طبیعتا قابل استها نفی خواطر توسط بزرگان با این شبکهتجربه کردن  سنگ خواهد بود.او بسیار گران

 زیادی خواهد بود.

 . طبیعتا در عمل به ایندر کتب معتبر استنفی خواطر در مورد اخالقی و عرفانی  هایصیهمطلب دیگر تو

وعی نرا فضای مجازی اگر آمده است یا فضای مجازی. فضای حقیقی فرقی ندارد بین این که خاطر از  دستورات
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رات را این دستو تالش کرد تاتوان می ،وریمآحقیقی به موازات فضای حقیقی به حساب فضای حقیقی یا شبه

ضای مجازی ها با فاین دستورالعملو تفصیلی کامل تطبیق البته  .نیز تطبیق نمودطور خاص بهمجازی فضای با 

وده و هم مسلط بسلوکی این دستورات مباحث عرفانی و توسط کسی است که هم بر تخصصی نیازمند یک کار 

 هایرسالهی موجود در هاتوصیهبرخی شود در ادامه تالش می با فضای مجازی آشنایی کافی داشته باشد.

 .شوندتطبیق اجماال شده و با فضای مجازی بیان  ی نفی خواطردرباره یسلوک

 دستور به ترک

با این دستورات که این کار را نکن، این  شود.انجام می 1گوید: نفی خواطر با تروکشیخ جواد کربالیی می

توان در فضای مجازی پیمود، این که انسان مراقب باشد در همین روند را می 2رو و ... .جا نحرف را نزن، این

 و ... . فضای مجازی در این رسانه اجتماعی عضو نشود، این عبارت را تایپ نکند، به این سایت سر نزند

 ذکر

 ال إِلهَ إِلَّا اهللُذکر عرفانی تأمل در ل ئرسابرخی در  اند.ی را معرفی کردهاذکاربزرگان از عرفا در این زمینه 

ا رًخاطِ ا وَلًعْفِ  ا وَلًوْقَ اهللُ  هَ رِما کَ میعِجَ نْمِ اللّهَ رُفِ غْتَسْأَو یا سه مرتبه گفتن ذکر  إِلَّا اهللُ جودَ مَوْال  با تصور

 ،یا فَعّال استغفار، ذکر ،همچنین استعاذه 3توصیه شده است. اهللِا بِلّإِ ةَوَّو ال قُ لَ وْال حَ ا وَرًناظِ ا وَعًسامِ وَ

 تِ یَأْ وَ  مْ کُبْهِذْیُ أْ شَیَ نْ إِ و نیز برخی آیات قرآنی مانند  یا باسِط، عّالِفَالْ لّاقِ خَالْ دّوسِقُالْ کِ لِمَالْ اهللِ  حانَ بْسُ

 5توصیه شده است. 4زیزٍعَبِ اهللِ  یلَعَ کَما ذلِ وَ دٍ یدجَ قٍلْخَبِ

تواند پیش از برخط دفعی )پیشگیری( و هم حالت رفعی )درمانی( دارد. کاربر می این راهکار هم حالت

تواند همچنین میشده مدد بگیرد. از اسماء و اذکار گفته ،شدن در اینترنت برای جلوگیری از پرت شدن حواس

اعالن  محتوای جدیدی در اینترنت و یا در صورتی که ندر صورت وسوسه شدن برای دنبال کردروش از این 

 چنین کند.جدیدی از پیام و نظایر آن بر روی رایانه یا تلفن همراه او ظاهر شد، 

نیکوست اهل معرفت بر روی اسماء  6اند.جا همان اسماء الهیه دانستهمراد از ذکر را در اینبرخی عرفا نیز 

با این وضعیت پراکندگی الهی کار کنند و آن دسته از اسماء را که برای کنترل هجمه شدید خواطر و مقابله 
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یا ، 1یا قابِضمناسب هستند، به سالکین راه خدا معرفی نمایند. به عنوان مثال آیا اذکاری چون فضای مجازی 

 تواند تأثیر خاص داشته باشد؟ها در این مورد میو نظایر آن 3یا جامِعَ الشَّتاتِ ، 2مَنْ ال یَشْغَلُهُ شَأْنٌ عَنْ شَأْنٍ 

 خاطر منحرف کردن ذهن از

این شیوه را  .صورت ورود یک خاطر الزم است توجه را از آن سلب کرد و به سمتی دیگر متوجه شددر 

که پرتی توجه را از امریذیل مبحث تقویت تمرکز یافت که اگر حین حواس نیز شناسیتوان در کتب روانمی

ثانیا  یابد ونمیامکان پرورش در ذهن پرتی ایجاد کرده چه حواساوال آن ،حواس را پرت کرده است جدا کنیم

در  .به ساحت خیال ندهد ،کنندپرتی ایجاد میکه حواسرا آموزد که مجال ورود به اموری کم میذهن کم

شود با این تفاوت که در بحث ی سیر و سلوک نیز چیزی شبیه به این بحث دیده میهای رسالهآموزه

ظیر و رسائل ناما در این رساله  ؛ی و تقویت مطلق تمرکز مد نظر استپرترفع مطلقِ حواس ،شناسیِ تمرکزروان

شناسی ذهن نیز دفع یک امر ایجابی با امر ایجابی به لحاظ روان .تمرکزِ ایجابی قرار است بر امر الهی باشدآن 

 .یعنی نفی آن با یک امر سلبیآن تر است تا دفع دیگر برای ذهن راحت

د حواس خوتواند میکاربر در صورت پدیدار شدن اعالن پیام ی خواطر است. این یک راهکار دفعی برای نف

 ، حتی اگر فرصتچنین کندهر از گاهی کاربر شود خصوص الهی پرت کند. توصیه میرا به امری ایجابی و به

تواند شده داشته باشد؛ زیرا این کار، تمرینی برای کنترل نفس است و میدریافت هایکافی برای چک کردن پیام

 تر به ارمغان آورد.کم قدرت حفظ تمرکز را در شرایط سختکم

 توجه به محسوسات

ی از کیه است، نگاه کردن و توجه کردن به توصیه شددر کتب مربوط که در این وضعیت راهکار دیگری 

ی است به این صورت که ای از اسماء حسنسمهخصوص صورت نوشته مجگ و بهانند سناجسام محسوس م

 4مدتی به آن نگاه کرده و به جز اندکی چشم بر هم نگذارد.

 تواند پیش از برخط شدن در فضای مجازی انجام دهد.یک راهکار دفعی است که کاربر میعمدتا این نیز 

سم الهی اجسم یا عکس یک نگاه کردن به  ،به فضای مجازی با تعمیم مسئلهتوانند بگویند آیا اهل معرفت می

 . تاحدودی چنین تأثیری داشته باشدتواند مینیز بر صفحه نمایشگر 

های باالی عرفانی است و شخص پس مقام نفی خواطر در سیر و سلوک از مقاماین است که  پایانی نکته

را نباید بدون طی مقدمات  ی خواطر(اقل نفی کلیهحد)یا  نفی خواطرلذا  .رسداز طی مراحل زیاد به آن می

اما در حدی که انسان بتواند قدری از پراکندگی ناشی از زندگی اجتماعی در فضای  .الزامی دانستبرای همگان 

 .، باید دنبال شودحفظ نمایددر عبادات خصوص را بهمجازی بکاهد و حضور قلب خود 
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 بندیجمع

ت و مورد ساع .تواند بر ساختار ذهن انسان اثرگذار باشدفناوری می هاده شد کابتدا نشان د در این نوشتار،

های مسیر چنین توضیح داده شد که طبق نتایج علوم مغزیسپس  .کتاب تا حدودی این ادعا را روشن کردند

تر انجام تگیرد که او این کار را راحطوری شکل می ،کندطور مداوم تکرار میعصبی مغزِ انسانی که کاری را به

 صفحاتاز خصوص بهکنند و هایی که روزانه چندین ساعت را در اینترنت سیر میبه همین خاطر انسان .دهد

گیرد که در این فضا شکل میای گونهبهمغزشان  ،کننداستفاده می هارسانهای اجتماعی یا پیامشبکهوب، 

شود و مسیرهای مغزی طوری شکل ای انسان مدام به کار گرفته میتوجه شبکه ،در نتیجه .تر عمل کنندراحت

ت که این موضوع این اساز نتایج  .توجه خطی را تضعیف کننددر مقابل گیرند که این نوع توجه را تقویت و می

ی ک نظرسنجاین تحلیل را با ی .یابدکاهش میو یا استداللی های طوالنی ی کتاببرای مطالعه تمرکز انسان

 ها محدود وراهکارهایی نیز در این زمینه با اشتراک تجارب دانشجویان ارائه شد که از جمله آن تأیید کردیم.

 در فضای مجازی بود. معین کردن زمان حضور

در ادامه دیدیم که سیر و سلوک عرفانی مستلزم نفی خواطر است و برای این کار باید اوال سالک قدرت 

 سپس نشان دادیم که زیستن در فضای .یابد و ثانیا این تمرکز و تعمق ناظر به خداوند باشدتمرکز و تعمق ب

همچنین فضای مجازی به عنوان  .در سالک استتوجه توجه خطی در تضاد با ایجاد قدرت تمرکز و مجازی با 

 طرفیاز دهد. مجالی برای کثرت خطورات ذهنی و قلبی مانعی دیگر بر سر راه سلوک معنوی انسان قرار می

ک سالتا صالح نباشد. لذا نیاز است ممکن است بهو غارنشینی نسبت به آن از فضای مجازی کامل  عزلت

وارد شده در کتب ها عمل به دستورات آنبه اصطالح عرفانی بیندیشد. از جمله  تمهیداتی برای نفی خواطر

 .ودب تجارب زیسته سالکین الی اهلل در فضای مجازیمعتبر با تطبیقات فضای مجازی و نیز به اشتراک گذاشتن 

 در گذشته چنین ؛ زیراهای گذشته استتر از زماننقش اساتید و بزرگان فن در این میان پررنگ خصوصبه

ای توان امید داشت به نقطهها میشد. با مجموع این روشتکثر و تنوعی با این وسعت در زندگی مردم دیده نمی

 .در امان بودناشی از آن هم از خواطر و هم در فضای مجازی زیست  توانببرسیم که 

ی علوم شناستواند با انجام یک کار پژوهشی مبتنی بر روشتوان اضافه کرد که این نوشتار میدر انتها می

ی توأمان حضور در فضای مجازی و انجام کار عمیق علمی اجتماعی بسط پیدا کند تا هم فهم کسانی که تجربه

هایی که هر یک از این افراد برای خود در نظر حلاند تجمیع شود و هم راهسیر و سلوک معنوی داشته یا

ه شان آسیب نبیند به اشتراک گذاشتاند تا در عین استفاده از فضای مجازی کار علمی یا سیر و سلوکگرفته

های جامعی برای آن حلو راه شدهی این نوشتار بهتر فهمیده شود. امید که با انجام مطالعات بعدی مساله

 اندیشیده شود.
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