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مدتی پیش گفتگويی با عده ای از دوستان پیش آمد، روی يکی از همین انجمن های 
مجازی، در باب اين که چرا ديگر کسی چندان حوصله خواندن متن های بلند را 
ندارد؛ بخصوص وقتی روی کامپیوتر خوانده می شود. اگر متن اينترنتی باشد و 
بايد آن را مستقیم روی وبالگ يا وب سايتی خواند، وضع وخیم تر هم می شود. 
در ادبیات نوين هم گرايش به نگارش و مطالعه داستان کوتاه بسیار بیشتر از پیش 
شده است و حتی موج به نسبت جديدی از نگارش داستان های بسیار کوتاه، که 
فلشاستوری يا داستانک خوانده می شوند، پديد آمده و رواج يافته است. اين 
داستانك ها غالبا اينترنتی هستند و در حد کمتر از يك يا دو صفحه چاپی خالصه 

می شوند.
اين گفتگو کنجکاوم کرد و بر آن شدم که عمیق تر به موضوع بپردازم. در ابتدا 
به نظرم رسید که شايد تنها در محیط هايی مانند شبکه های اجتماعی يا وبالگ هايی 
که، به اصطالح، پست هايی سريع و کوتاه زير نوشته ها گذاشته می شود، وضع اين 
طور است. اما مداقه در چند وب سايت تصادفی نظرم را تايید نکرد. به همین خاطر، 
مدتی را صرف بررسی بیشتر کردم و نگاهی موشکافانه تر به چندين وب سايت و 
وبالگ از حوزه های متفاوت انداختم. در اين دوره، شیوه مطالعه خودم را با دقت 
بیشتری زير نظر گرفتم و نحوه نگارش توضیحات و بازخوردهايی را هم که زير 

مطالب وب سايت ها و وبالگ ها گذاشته می شد با توجه بیشتری خواندم. 
نتیجه اين شد که گويا تندخوانی و تندنويسی روندی کلی است. مردم هم 
کمتر می خوانند و هم کمتر به آن چه که می خوانند فکر می کنند. به نظرم چنین آمد 
که مطالعه در شرايطی اینترنتی، عمدتا به اين صورت است که گويی پاراگراف 
اول خوانده می شود، تنها نیمی از پاراگراف دوم می تواند توجه خواننده را جلب 
و حفظ کند و به باقی مطلب نگاهی گذرا انداخته می شود. نقدها و نظرهايی هم 
که زير مطالب نوشته می شوند، عمدتا کوتاه و به قولی توییتریو پیامکی هستند. 
در بسیاری از اين بازخوردها مشخص بود که نويسنده يا کل مطلب را نخوانده 
و يا دست کم حوصله ای برای عمیق تر فکر کردن يا اندکی تحقیق به خرج نداده 

مقدمهمترجم



8   کمعمقها

و بالفاصله دست به صفحه کلید برده است. گويی، در دنیای پیامك و وبالگ و 
موتور جستجو، اعالم نظر فوری يك ضرورت است!

مطمئن  چرا.  آن  فراگیری  و  گستردگی  اما  نبود،  چندان جديد  مطلب  خود 
بودم از زمانی که مارشال مك لوهان دهکدهجهانی اش را در باب رسانه ها طرح 
سراغ  رفتم  پس،  باشد.  شده  نوشته  باب  اين  در  بسیاری  کتاب های  بايد  کرده، 
گوگل و دنبال کتاب هايی گشتم که در اين موضوع نوشته شده اند. لیست نتیجه 
چندان کوتاه نبود. با توجه به تغییرات فناورانه و کاربردی که در دهه اخیر در 
متاخرتر  کتاب های  به  را  فهرستم  گرفته،  صورت  اطالعات  فناوری  و  اينترنت 
محدود کردم و برخوردم به نام نیکالسکار. رزومه اش نشان می داد نويسنده ای 
است که اختصاصی در باب موقعیت و آثار فناوری اطالعات در روزگار جديد 
از جهان، دوباره مداربندی بزرگ: سوییچ عنوان  با  قبلی اش،  کتاب  می نويسد. 
ادیسونتاگوگل، مقام پرفروش ترين کتاب سال 2008 والاستریتجورنال را 

کسب کرده بود. 
کتاب حاضر، کاری است بسیار ارزشمند و نتیجه تحقیقی گسترده و میان رشته ای 
در باب تاثیر فناوری اطالعات، به ويژه اينترنت، و ديگر فناوری های وابسته بر 
ساختار و شیوه تفکر بشر و در نتیجه شیوه مطالعه، نگارش و تعاملش با ديگران. 
تاريخچه  حافظه،  کارکرد  مغز،  فیزيولوژی  به  مختلف  بخش های  در  نويسنده 
فناوری های فکری، نقش موتورهای جستجوی وبی و به خصوص شرکت گوگل 
و ديگر موارد مرتبط می پردازد تا بتواند دلیل و نحوه تاثیر اين فناوری را بر تفکر 
بشر نشان دهد تا در نهايت ريشه اين بی حوصلگی در مطالعه را بیابد و نشان دهد 
که چرا عموم مردمِ قرن بیست و يکم، سطحی تر از گذشته مطالعه می کنند و با اين 

که حجم بیشتری از اطالعات در دسترس شان است، کمعمقترشده اند. 
نويسنده تالش کرده و موفق هم بوده که بی طرف بماند، به حقايق علمی و 
پژوهشی اکتفا کند و از ابراز نظر احساساتی بپرهیزد، در تمام بخش های کتاب از 
نتیجه مطالعاتش نتیجه منطقی بگیرد و با ارجاع به پژوهش ها و نوشته های فراوان، 
به علل کاهش تمرکز و گرايش به خواندن متون کوتاه، به صورت هایپرلینکی و 

پرشی، در نسل اينترنت بپردازد و خطر کمعمقشدن را نشان دهد. 
از اينرو کتاب را تهیه کردم، خواندم، لذت بردم، از وضعیتم آگاه تر شدم و 
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تصمیم گرفتم خوانده هايم را با کتاب خوانان فارسی زبان به اشتراک بگذارم. چرا 
که نسل اينترنت باز و وب گرد ايران - با تمام محدوديت هايش - به شدت از 
اين فناوری وارداتی استقبال کرده و آن را به کار گرفته است، بی آن که از جوانب 
و عواقب آن آگاهی درست و کاملی کسب کرده باشد. هر چند، روند جهانی 
بیاعتناییبهتبعاتفناوری نیز جز اين نبوده، اما دست کم، پیشینه فناوری در غرب 
بسیار بیشتر بوده و در باب تبعات آن بحث های علمی و فنی بیشتری صورت 

گرفته است. 
الغرض، نتیجه آن تصمیم، اين شد که اکنون ترجمه کتاب پیش روی شما است.
لطیفه ای قديمی هست که می گويد: رندی از شیخی می پرسد وقت خواب 
ريشش را زير لحاف می گذارد يا روی آن. مدتی بعد شیخ او را می بیند و لعنتش 
می کند که خوابش را آشفته کرده؛ چرا که قبل از خواب مدام به اين فکر می کند 
که با ريشش چه بايد بکند! کتاب کمعمقها هم خواب مرا آشفته کرد، اما، من 
نه تنها نیکالسکاررا لعن نمی کنم بلکه سپاسگزارم اويم که هر بار مطلبی را 
می خوانم، هشدار می دهد که آهسته!از زمان خواندن اين کتاب، سرعتم را روی 
اينترنت کمتر کرده ام و به عوامل حواس پرت کن پراکنده در صفحات وب توجه 
بسیار کمتری نشان می دهم. سعی می کنم بیخودی روی لینك ها و تبلیغ هايی که 
چشمم را به سمت خود می کشند، کلیك نکنم و تمرکز کنم روی خود مطلب. 
گمان می کنم، امسال وضعم بهتر از سال قبل است؛ تا سال بعد و بعدتر چه شود!
هر چند، شايد مطالعه اين کتاب خواب اينترنتی شما را هم بیاشوبد، اما قطعا 

به خواندنش می ارزد و از خطر کم عمق شدن حفظ تان می کند. 
تخصصی  حوزه  قضا  بر  که دست   - همسرم  که  است  گفتنی  نهايت،  در 
دانشگاهی و کاری مان يکی است - ويراست ادبی کار را به عهده گرفت و آن 
را روان تر و خواندنی تر کرد. عالوه بر همه زحمات زندگی مشترک، از اين بابت 

هم از او سپاسگزارم.

امیرسپهرام
پايیز 1392



امواج راديو و  به  بیتلز  تهاجم گروه موسیقی  با آغاز  در سال 1964 و همزمان 
تلويزيون آمريکا، مارشال مك لوهان1 کتاب درکرسانهها:افزونههایبشررا منتشر 
کرد و با اين کار، از يك شخصیت دانشگاهی گمنام به يك ستاره رسانه ای تبديل 
شد. اين کتاب پیشگو، موجزنوشته و شگفت انگیز محصولی کامال دهه ي شصتی 
بود که در زمان انتشار، يك دهه با اولین سفرهای درونی )با ال اس دی( و سفرهای 
بیرونی )به کره ماه( فاصله داشت. کتابدرکرسانههاذاتا يك پیشگويی بود 
کرده  اعالن  انحالل ذهن خطی. مك لوهان  از خبر  بود  عبارت  پیشگويی اش  و 
تلويزيون( در  بیستم )تلفن، راديو، سینما و  الکتريکی« قرن  بود که »رسانه های 
کار برچیدن استبداد »متن« بر افکار و حس های ما هستند و نْفس های منزوی و 
قطعه قطعه مان، که قرن ها در مطالعه  خصوصی صفحات چاپی محبوس بوده اند، 
ما در حال  ادغام شدن در يك دهکده ي جهانی اند.  اکنون در حال يکپارچه و 
خالقانه   »فرآيند  آن  در  که  هستیم  هشیاری«  فناورانه ي  »شبیه سازی  به  رسیدن 
ادراک، به طور جمعی و اشتراکی، به کلیت جامعه بشری گسترده خواهد شد.« ]1[
درکرسانهها، حتی در اوج شهرتش هم، بیشتر از آن که به درستی درک شود، 
مورد بحث قرار گرفت. اين کتاب، امروزه، به يك عتیقه فرهنگی و مرجعی برای 
دروس دانشگاهی، در زمینه مطالعات رسانه ای، تبديل شده است. اما مك لوهان، 
همان قدر که پژوهشگری دانشگاهی بود، معرکه گیری هم بود که در بیان عبارات 
بجا و رسا تبحر داشت. از اين رو، جمله معروف »رسانه خود پیام است«2 هم يکی 
از همین دست عباراتش بود که بیرون از صفحات کتاب، به عنوان يك ضرب المثل، 
رايج شد. آن چه در تکرار مداوم اين پند معماگونه گم شده، اين است که مك لوهان 
قصدش تنها تصديق و تجلیل قدرت دگرگون ساز فناوری های ارتباطی نوين نبوده 

”.Medium is the message“ .12. واضع مفهوم »دهکده جهانی«. مترجم

پیشگفتار

سگنگهبانودزد
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است. بلکه، زنگ خطر تهديدی که چنین قدرتی اعمال می کند و مخاطره بی توجهی 
به اين تهديد را هم به صدا در آورده است. او می نويسد »فناوری الکتريکی از دروازه 
رد شده و ما در برابر مقابله آن با فناوری گوتنبرگ، که شیوه زندگی آمريکايی روی 

آن و از طريق آن ساخته شده، کرخت، کر، کور و اللیم.« ]1[
مك لوهان درک کرده بود که هر رسانه ای که پیشرفت می کند، مردم به طور 
طبیعی در اطالعات )محتوای( منتقل شده توسط آن عمیقا غرق می شوند. اخبار 
و  تلويزيونی  نمايش های  راديو،  از  شده  پخش  موسیقی  روزنامه ها،  در  مندرج 
مکالمات تلفنی برای مردم مهم هستند. با اين حال، فناوری به کاررفته در رسانه، 
هر قدر هم که شگفت انگیز باشد، در پس آن چه که از میان آن به جريان می افتد 
)حقايق، سرگرمی، دستورالعمل، مکالمه( پنهان می ماند. وقتی مردم شروع به بحث 
در خصوص خوبی يا بدی اثرات يك رسانه می کنند،  که همیشه چنین می شود 
 در اصل روی محتوا کشمکش می کنند، نه فناوری رسانه. هواداران به تجلیل و 
شکاکان به تقبیحش می پردازند. اما اگر تا زمان چاپ کتاب در چاپخانه گوتنبرگ 
بر سر هر  تقريبا همیشه، شرايط بحث  بگويیم که  برگرديم، می توانیم  به عقب 
رسانه اطالعاتی نوين يکسان بوده است. هواداران، به داليل درست، به تحسین 
سیالب محتوای جديدی می پردازند که اين فناوری نوين به راه می اندازد و آن را 
از نشانه های »مردم ساالر کردن« فرهنگ می دانند. از سوی ديگر، شکاکان هم بنا 
به داليل متین، زمختی محتواها را محکوم می کنند و آن را عالمت »کودن کردن« 

می دانند. بهشت برين يك دسته، بیابان لم يزرع دسته ديگر است.
اينترنت1، جديدترين رسانه ای است که يك بار ديگر به اين بحث دامن زده 
است. برخورد بین هواداران و شکاکان اينترنت، طی دو دهه اخیر، از طريق ده ها 
کتاب و مقاله، هزاران وبالگ، کلیپ ويديويی و پادکست 2 در جريان بوده و مثل 
نوينی  اول منادی عصر طاليی  به صورت دوقطبی درآمده است. گروه  همیشه 
از دسترسی و مشارکت است و دسته دوم به خاطر آغاز قرون وسطای جديدی 

1. از آن جايی که Net مخفف Network )به معنی شبکه( و اينترنت هم شبکه ای از شبکه ها است، لذا 
اينترنت امری است  نويسنده جابه جا از مورد دوم به جای اولی هم استفاده کرده است، که در دنیای 
مصطلح. برای يك دستی متن و به دلیل آشنايی بیشتر خوانندگان ايرانی با کلمه »اينترنت«، در ترجمه از 

اين واژه به جای هر دو استفاده شده است. مترجم
Podcast .2، فايل صوتی اينترنتی، حاوی سخن رانی، مصاحبه و مانند آن. مترجم
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از میان مايگی و خودشیفتگی مويه می کند. گرچه بحث بی اهمیتی محتوا نسبت 
که حول محور  اين  به خاطر  اما  کرده،  را حفظ  اهمیت خود  تاکنون  به رسانه 
ايدئولوژی و سلیقه های شخصی چرخیده، به بن بست برخورده است. ديدگاه ها 
الدیست1  را  شکاکان  تمسخر  با  هواداران  شده اند.  شخصی  حمله ها  و  افراطی 

خطاب می کنند و اينان آنان را بی فرهنگ؛ کاساندرا!2 پولیآنا!3
آن چه که هر دو گروه ناديده می گیرند، همان است که مك لوهان از ابتدا ديده 
بود: به مرور زمان، محتوای يك رسانه، از نظر اثرگذاری بر تفکر و رفتار انسان، 
کمتر از خود رسانه اهمیت خواهد داشت. يك رسانه عمومی مانند پنجره ای به 
دنیا و به خود ما عمل می کند و هم آن چه را که می بینیم و هم شیوه ديدن مان را، 
شکل می دهد و در نهايت، اگر به اندازه کافی از آن استفاده کنیم، شخصیت فردی 
و اجتماعی ما را تغییر می دهد. مك لوهان می نويسد »تاثیرگذاری فناوری تنها در 
سطح نظرات و مفاهیم اتفاق نمی افتد،« بلکه »به طور مستمر و بدون مقاومت، 
الگوهای ادراکی« را هم دگرگون می کند. ]1[ هر چند که جنبه معرکه گیری او 
باعث اغراق در اين نکته شده، اما اصل قضیه پابرجا است. به هر حال، رسانه ها 

اثر جادويی يا شرورانه خود را روی سیستم عصبی بر جا می گذارند. 
تمرکز ما بر محتوای يك رسانه، اين اثرات عمیق را از چشم ما پنهان می کند. 
يا آشفته مان می کند که نمی فهمیم درون  عجايب نرم افزاری رسانه چنان متحیر 
مغزمان چه می گذرد. دست آخر هم به اين نتیجه می رسیم که خود فناوری اهمیتی 
ندارد، بلکه شیوه استفاده از آن مهم است. نتیجه ضمنی چنین غرور آرامش بخشی، 
اين است که گمان کنیم کنترل فناوری را در دست داريم؛ اين که فناوری تنها يك 
ابزار است و تا زمانی که آن را به کار نگرفته ايم يا زمانی که دوباره به حال خود 

رهايش می کنیم، ساکن و بی روح است. 
مك لوهان در کتابش، اظهار نظر رسمی خودخدمتانه ديويد سارنوف را، که 

. انقالب صنعتی.   بريتانیا در زمان  1. »الديسم«، جنبش اجتماعی ضدصنعتی صنعتگران نساجی 
ویکیپدیایفارسی، الديسم. مترجم

2. »کاساندرا«، شخصیتی اساطیری و زيباترين دختر پريام )شاه تروآ( و محبوب آپولون که محکوم شد 
ویکیپدیایفارسی، کاساندرا . مترجم همیشه صحیح پیشگويی کند، اما کسی او را باور نکند. 

3. اشاره به »اصل پولی آنا«، ناظر بر گرايش افراد به موافقت با اظهار نظرهای مثبت، در سطح ناخودآگاه.  
ویکیپدیایانگلیسی Pollyanna- principle. مترجم
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غولی رسانه ای و مالك شبکه های RCA و NBC پیشگام راديو و تلويزيون بود، 
 1955 سال  در  نوتردام  دانشگاه  سخن رانی  در  سارنوف  است.  کرده  قول  نقل 
و  امپراتوری  که  را،  شرکت هايش  گروه  رسانه های  علیه  شده  طرح  انتقادهای 
از دوش  را  بد رسانه  اثرات  تقصیر  او  کرد.  رد  بود،  نهاده  بنا  آن  بر  را  ثروتش 
که  اين  برای  »ما  انداخت:  بینندگان  و  شنوندگان  گردن  به  و  برداشت  فناوری 
ادوات فناوری را در پیشگاه گناه کسانی که آن ها را به کار می گیرند قربانی کنیم، 
استعداد فراوانی داريم. محصوالت علوم نوين ذاتا خوب يا بد نیستند، بلکه شیوه 
به کارگیری آن ها است که ارزش شان را تعیین می کند.« مك لوهان اين نظر را به 
ريشخند می گیرد و سارنوف را برای سخن گفتن با »صدای خواب گردِی رايج 
زمانه« سرزنش می کند. ]1[ بنا به درک مك لوهان، هر رسانه جديدی ما را تغییر 
می دهد. او می نويسد »واکنش سنتی ما به هر رسانه جديد  از اين نظر که تنها
شیوهاستفادهاهمیتدارد  از موضع يك بی اطالع از فناوری است.« به گفته او، 
محتوای يك رسانه فقط »يك تکه گوشت آبدار است که دزد جلوی سگ نگهبان 

ذهن می اندازد تا حواسش را پرت کند.« ]1[
حتی مك لوهان هم نمی توانست سفره ای را که اينترنت برای مان پهن خواهد 
اين که  بدون  قبلی،  از  آبدارتر  کند؛ وعده پشت وعده، هر يك  پیش بینی  کرد، 
بگذارد نفسی بین لقمه ها تازه کنیم. از زمانی که کامپیوترهای متصل به شبکه تا 
حد آی فون ها و بلك بری ها کوچك شده اند، سفره اينترنت شده است سفره سفری؛ 
هر جا و هر زمانی در دسترس است؛ در خانه، دفتر کار، خودرو، کالس درس، 
کیف دستی و در جیب مان. حتی کسانی هم که در برابر اثر همواره روبه گسترش 
و  استفاده  راه  سر  نگرانی های شان  می دهند  اجازه  ندرت  به  محتاطند،  اينترنت 
لذت بردن از فناوری قرار بگیرد. ديويد تامپسون، منتقد فیلم، زمانی گفته بود که 
»نگرانی های موجود در مقابل قطعیت يك رسانه، ممکن است کامال ناچیز شمرده 
شوند.« ]2[ البته، او در مورد سینما صحبت می کرد و اين که چگونه احساسات و 
حساسیت های خود را نه تنها بر پرده سالن سینما، که بر ما، مخاطبان مجذوب و 
سازگار، هم می تاباند. نکته طرح شده از طرف تامپسون به شدت در باره اينترنت 
هم صادق است. صفحه کامپیوتر شك های ما را زير بار وفور نعمت و راحتی 
خود له می کند. اينترنت چنان به ما خدمت می کند که ناهنجار می نمايد اگر بگويیم 

ارباب مان هم هست! 



»دِيو، بايست، بايست. لطفا! بايست ديو. خواهش می کنم!« اين درخواست ملتمسانه 
ابرکامپیوتر هال1 از فضانورد سنگدل ديو باومن است، که مربوط می شود به يکی 
از صحنه های مشهور و نیش دار پايانی فیلم استنلی کوبريك، به نام ۲۰۰۱:اودیسه
فضایی. در اين صحنه، باومن که نزديك بود به خاطر نقص فنی اين ماشین، به 
سفر مرگ  به اعماق فضا  فرستاده شود، با آرامش و خونسردی مدارهای 
حافظه ابرکامپیوتر را که کنترل مغز مصنوعی اش را در دست دارد، قطع می کند. 
هال با بی چارگی می  گويد »ديو، دارم ذهنم را از دست می دهم. می توانم حسش 

کنم. می توانم حسش کنم.«
من هم می توانم حسش کنم. طی چند سال اخیر همیشه اين حس ناخوشايند 
را داشته ام که انگار کسی يا چیزی با مغز من ور می رود، نقشه مدارهای عصبی ام را 
بازسازی و حافظه ام را دوباره برنامه نويسی می کند. البته، ذهنم از دست نمی رود  تا 
جايی که فعال می دانم - اما در حال تغییر است. ديگر به سیاق گذشته فکر نمی کنم. 
اين حس غريب بیشتر حین مطالعه به من دست می دهد. پیشتر، غرق شدن در کتاب 
يا مقاله ای بلند برايم آسان بود. ذهنم درگیر پیچش های روايت يا چرخش های بحث 
می شد و می توانستم ساعت ها در درازای يك نوشته پرسه بزنم. اما ديگر اين طور 
نیستم. اکنون تمرکزم بعد از دو يا سه صفحه از بین می رود. بی قرار می شوم، سر نخ 
را گم می کنم و دنبال کار ديگری برای انجام دادن می گردم. مثل اين است که بايد 
دايما ذهن خودسرم را سر متن برگردانم. مطالعه عمیقی که قبال به صورت طبیعی به 

سراغم می آمد، االن به يك چالش تبديل شده است. 
فکر کنم بدانم که چه خبر است. طی بیش از يك دهه گذشته، مدت زيادی 
را برخط2 گذرانده ام، جستجو و وب گردی کرده ام و گاهی هم چیزی به پايگاه 
بوده است.  نعمت خداداد  برای من يك  وب  افزوده ام.  اينترنت  داده های عظیم 

1. HAL   2. Online

فصل1
منوهال
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تحقیقی که زمانی، چندين روز در میان پشته ای از کتاب ها يا نشريات ادواری 
در کتا بخانه وقت می گرفت، االن چنددقیقه ای انجام می شود. تنها الزم است در 
گوگل چند مطلب را جستجو و روی چند پیوند کلیك کنم تا بتوانم به زودی 
حقیقت افشاگر يا نقل قول پرمغزی را که دنبالش بودم، پیدا کنم. حتی فکرش را 
هم نمی کنم که بتوانم حساب ساعت ها يا گالن های بنزينی را که اينترنت برايم 
صرفه جويی کرده، نگه دارم. من بیشتر کارهای بانکی و خیلی از خريدهايم را 
قرارهای  زمان بندی  قبض ها،  پرداخت  برای  مرورگرم  از  می دهم.  انجام  برخط 
مالقات، رزرو پرواز يا اتاق هتل، تمديد گواهی نامه رانندگی و فرستادن دعوت نامه 
يا کارت تبريك استفاده می کنم. حتی وقتی کار نمی کنم، کمتر پیش می آيد که به 
کاری غیر از کندوکاو در بیشه زار وب بپردازم؛ کارهايی از قبیل خواندن و نوشتن 
فیس بوک،  ارسالی های جديد  پیگیری  و وبالگ ها،  مرور سرخط خبرها  ايمیل، 
ديدن کلیپ های ويديويی، دريافت موسیقی يا فقط سفر سبك باری از پیوندی به 

پیوندی ديگر. 
اينترنت تبديل به رسانه همه منظوره من شده است؛ مجرايی که عمده اطالعات 
از درون آن روانه چشم و گوش و ذهن من می شود. مزايای دسترسی بی درنگ 
جستجو  قابل  راحتی  به  که  داده ها  از  باورنکردنی  غنايی  با  انباره ای،  چنین  به 
است، کم نیست. اين مزايا به گستردگی تشريح و ستوده شده است. به گفته هذر 
پرينگل، نويسنده مجله آرکیالوجی، »گوگل، با گردآوری و تمرکز اطالعات و 
ايده هايی که زمانی چنان در سراسر جهان پراکنده بودند که به ندرت کسی از آن ها 
منتفع می شد، يك نعمت شگفت آور برای بشريت محسوب می شود.« ]3[ کاليو 
می تواند  سیلیکونی  کامل حافظه  »يادآوری  می گويد  وایرد(،  مجله  )از  تامپسون 

نعمت کالنی برای تفکر باشد.« ]4[
در نعمت بودن شان شکی نیست، اما بهای شان را هم بايد پرداخت. چنان چه 
مك لوهان هم اشاره کرده، رسانه ها تنها مجراهای اطالعات نیستند، بلکه مواد و 
مصالح برای تفکر را هم تامین می کنند و در عین حال، فرآيند تفکر را هم شکل 
می دهند. به نظرم می رسد که اينترنت ظرفیت مرا برای تمرکز و تعمق خردخرد 
تحلیل می برد. برخط باشم يا نباشم، ذهنم انتظار دارد اطالعات را به همان شیوه ای 
که اينترنت برايش فراهم می کند دريافت کند: جريان تند و پرتحرکی از ذرات. 




