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اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻤﺎن را ﻫﻢ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﻢ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۰ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۴
ﻣﺎرک زاﮐﺮﺑﺮگ ﺑﺎور دارد ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه روزی اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ،اﻓﮑﺎر و ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎی ﺣﺴﯽ
اش را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﯿﻮه ای ﮐﻪ ﻣﺘﻮن ،ﻋﮑﺲ و وﯾﺪﺋﻮ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻣﯽ
ﮔﺬارد ،ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺗﺒﺎدل ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﺮﮔﺰار
ﮔﺮدﯾﺪ ،زاﮐﺮﺑﺮگ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ» :ﺑﻪ زودی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﻮرد ﭼﯿﺰی ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ و دوﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ

ﺳﺮﻋﺖ آن را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ«.

زاﮐﺮﺑﺮگ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻠﭙﺎﺗﯽ ،ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮده ای از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت را در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد ﮐﻪ از
آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﯿﺴﺒﻮک در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در
ﻗﺒﺎل اﺳﺎﻣﯽ واﻗﻌﯽ و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻠﻨﮕﺮ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آورد.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﯾﯽ از ﺳﻮی ﭼﻬﺮه ﻫﺎی ﻣﺸﻬﻮر ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮده ای از
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻠﻤﯽ و اﻫﻤﯿﺖ ﮐﺎرﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﯿﻮن ﻫﺎوﮐﯿﻨﮓ و آرﻧﻮﻟﺪ ﺷﻮارﺗﺰﻧﮕﺮ
ارﺗﺒﺎط ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﺮد.
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر  Huffingtonاز زاﮐﺮﺑﺮگ در ﻣﻮرد آﯾﻨﺪه ﺧﺒﺮﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﺮد و او ﻧﯿﺰ در ﺟﻮاب اﻇﻬﺎر
داﺷﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در آﯾﻨﺪه »ﻏﻨﺎ و ﺳﺮﻋﺖ« اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺤﺘﻮاﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و
از ﻃﺮﯾﻖ وﯾﺪﺋﻮ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﻧﻈﯿﺮ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ،
ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ آﮐﯿﻠﺲ را در ازای  2ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮد ﭼﻨﺪان ﻫﻢ دور از ذﻫﻦ
ﻧﯿﺴﺖ.
در ﻣﻮرد اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﺒﺮرﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ زاﮐﺮﺑﺮگ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ :ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺧﺒﺮی ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن
ﺧﺒﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ و ﺗﻨﺎوب ﺑﺎﻻ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻤﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ واﻗﻒ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﻧﯿﺰ
ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻻت ﺟﺪﯾﺪ و آﻧﯽ ﺧﻮد ،اﯾﺪه آل ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ آﯾﻨﺪه ای اﺳﺖ ﮐﻪ
زاﮐﺮﺑﺮگ آن را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻃﺮح ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺣﻮزه ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻧﯿﺰ اﻇﻬﺎر
داﺷﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ او ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺷﯿﺎء ،ﻣﻨﺎﻇﺮ و
اﻓﺮاد در ﻋﮑﺲ ﻫﺎ و وﯾﺪﺋﻮﻫﺎ اﺳﺖ.
زاﮐﺮﺑﺮگ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ درک ﺑﺎﻓﺖ و ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺼﺎوﯾﺮ و وﯾﺪﺋﻮﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .وی در اداﻣﻪ،
ﺑﺨﺸﯽ از اﻫﺪاف ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد را اﯾﺠﺎد اﻧﻮاﻋﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ
از ﺣﻮزه ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ،ﺷﻨﻮاﯾﯽ و ﻏﯿﺮه ،ﺑﻬﺘﺮ از اﻧﺴﺎن ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از او ﺳﻮال ﺷﺪ دوﺳﺖ دارد ﺑﻪ ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﺳﻮاﻻت ﻋﻠﻤﯽ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ ،ﺟﻮاب او ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺮ
ﻣﺤﻮرﯾﺖ اﻧﺴﺎن اﺳﺘﻮار ﺑﻮد و اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:

ﻣﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﻋﻼﻗﻪ دارم ﮐﻪ درﺑﺎره ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺑﺸﺮ اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ
اﺑﺪ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ؟ ﭼﻄﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﻤﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ را درﻣﺎن ﮐﺮد؟ ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﭼﮕﻮﻧﻪ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ؟ ﭼﻄﻮر ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را در اﻧﺴﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺪرت
ﯾﺎدﮔﯿﺮی اش ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد؟
اﻣﺎ ﺟﻠﺴﻪ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺗﻠﭙﺎﺗﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﻧﺪاﺷﺖ و زاﮐﺮﺑﺮگ
در ﻣﻮرد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﻓﯿﺴﺒﻮک در ﻗﺒﺎل ﻧﺎم واﻗﻌﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﯿﺰ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .ﻣﺴﺎﻟﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ زﻋﻢ

ﺑﺴﯿﺎری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺒﻌﯿﺾ آﻣﯿﺰ ﺑﻮده و ﺑﺮای آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﺎم واﻗﻌﯽ ﺷﺎن در اﯾﻦ
ﻓﻀﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﺎﻧﺸﺎن ﺗﻤﺎم ﺷﻮد.
زاﮐﺮﺑﺮگ در وﻫﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ در ﻣﻘﺎم دﻓﺎع از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﻓﯿﺴﺒﻮک در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺮ آﻣﺪ و اﻇﻬﺎر
داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن دوﺳﺘﺎن ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ راﺣﺖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد:

اﺑﻬﺎﻣﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎ وﺟﻮد دارد .ﻧﺎم واﻗﻌﯽ ﻟﺰوﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﺎم
واﻗﻌﯽ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ و دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن ﺑﺎ آن ﺷﻤﺎ را ﺧﻄﺎب ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ در ﻣﯿﺎن دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن ﺷﻬﺮت ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺰی ﻏﯿﺮ از ﻧﺎم ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ای ﺗﺎن اﺳﺖ و دوﺳﺖ
دارﯾﺪ ﮐﻪ از آن در ﻓﯿﺴﺒﻮک اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺎ
ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﻫﺮ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻧﺎم واﻗﻌﯽ اش را ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ .اﻟﺒﺘﻪ در
ﺣﺎل ﺣﺎﻇﺮ روی روش ﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﻤﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﮐﻪ
ﻧﺎم واﻗﻌﯽ ﺷﺎن ﭼﯿﺴﺖ.
زاﮐﺮﺑﺮگ در اداﻣﻪ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﭘﻮل در آورده اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﭘﺲ ،ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﯾﮏ دﻻر
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻘﻮق درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻮاب ﻫﺎی او ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ.
اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ او ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪه ای ﺑﺮاﯾﺶ اراﺋﻪ دﻫﺪ ،ﻋﻠﺖ واﻗﻌﯽ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن اﻣﮑﺎن
ﭘﻮک ﯾﺎ ﺗﻠﻨﮕﺮ ﺑﻮد و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮد ﮐﻪ :در آن زﻣﺎن اﯾﺪه ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﻣﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

