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نيكالس جورج كار (Nicholas George Carr) متولد سال 1959 است. 
اين نويســنده امريكايــى كتاب ها و مقاله هاي زيــادى در زمينه فناورى، 
تجارت و فرهنگ نوشــته و كتاب جنجالي او «ژرفاى اندك: آنچه اينترنت 
بر ســر مغزهاى ما مى آورد» نامزد جايزه پوليتزر ســال 2011 در بخش 
غير داســتانى شده و از ســوى مجله نيويورك تايمز نيز به عنوان يكى از 
عناوين بسيار پرطرفدار معرفى شده است. كار كه مدرك كارشناسى خود 
را از كالج دارتموث و مدرك كارشناسى ارشد خود را از دانشگاه هاروارد 
در رشــته زبان و ادبيات امريكايى و انگليســى دريافت كرده اســت، با 
گاردين، آتالنتيك، نيويورك تايمز، وايرد، وال استريت ژورنال و بسيارى 
از نشــريه هاي ديگر همكارى داشــته و دارد. او همچنين از اعضاى هيئت 
مشاوره نويسندگان دانش نامه بريتانيكا است.  به رغم اين سابقه طوالنى 
در عرصه مطبوعات، نام كار، نخستين بار در سال 2003 و پس از انتشار 
مقالــه اى با نــام «IT اهميتى ندارد» در

ريويــو   بيزنــس  هــاروارد  مجلــه 
وكتابــى با نــام «آيا IT مهم اســت؟ 
فناورى اطالعــات و تحليل تدريجى 
مزيت رقابتى» بر ســر زبان ها افتاد. 
در اين دو نوشتار جنجالي كه بحث هاى 
فراوانى نيز به دنبال داشته اند، او عنوان 
 IT مــى دارد كــه اهميت راهبــردي
به واسطه  كســب وكارها  در 
همه گيــر شــدن، كاهــش 
قيمت و استاندارد شــدن 
آن رو به كاهش اســت. 
اگرچه اين سخنان او با 
واكنش شــديد رهبران 
IT دنيا از شــركت هايى 
نظيــر مايكروســافت، 
اينتــل  و اچ پى روبه رو 
شده است، اما منتقدان 
پشتتيباني  به  بسيارى 
وى  ديــدگاه  ايــن  از 
ســال  در  پرداخته اند. 
مقالــه  كار،   2005
بحــث برانگيــز «پايان 
را  محاسبات شركتى» 

در MIT Sloan Management Review منتشــر كرد و در آن به توضيح 
اين مطلب پرداخت كه در آينده شركت هاى تجارى، فناورى اطالعات را به 
عنوان نوعى از خدمات كمكى از تأمين كننده اى خارج از شركت خريدارى 
خواهند كرد. پيش بينى مهمي كه با شيوع بيش از پيش تب محاسبات ابرى، 
كم وبيش رنگ واقعيت به خود گرفته اســت. كتــاب دوم كار، «جابه جايى 
عظيم: سيم كشى دوباره دنيا، از اديسون تا گوگل» در ژانويه 2008 منتشر 
شــد. در اين كتاب او به بررســى تأثيرات اقتصادى و اجتماعى رشــد و 
همه گير شدن «محاسبات ابرى» مبتنى بر اينترنت پرداخته و اين تأثيرات را 
با تأثيرات ناشى از رونق گرفتن استفاده از نيروى الكتريسيته در دهه هاى 
ابتداى قرن بيستم مقايسه مى كند. در تابستان سال 2008 نشريه آتالنتيك 
در شماره ساالنه اى كه ويژه ايده ها منتشر مى كند، مقاله ديگرى از كار را 
با نام «آيا گوگل ما را احمق مى كند؟» به چاپ رساند. اين مقاله ديد انتقادى 
بســيار تندى به تأثير اينترنت روى هوشــيارى انسان داشت و در فضاى 
رســانه هاى سنتى و وبالگ ها انعكاس فراوانى يافت. (مي توانيد اين مقاله 
را در شــماره 92 ماهنامه مطالعه كنيد) بحث اصلى كار در اين مقاله اين 
است كه اينترنت ممكن است تأثيرات تخريب كننده اى روى هوشيارى فرد 
بگذارد كه به نوبه خود باعث كاهش توانايى تمركز و تفكر وى خواهد شد. 
آخرين كتاب كار كه با نام «ژرفاى اندك» در ژوئن 2010 منتشر شده است 
نيز همين ديدگاه را دنبال كرده و شرح و بسط مى دهد (صفحه روبه رو را 
ببينيــد). وى در وبالگــش با نام Rough Type به نقد فناوري و آنچه از ديد 
او «خيال بافى هايى» در زمينه محصوالت اجتماعى هســتند، مى پردازد. او 
معتقد اســت، تأثير نهايى پروژه هاى وب 2 نظير ويكى پديا و وبالگســتان 
بر جامعه مى تواند منفى باشــد، زيرا اين پديده ها به تدريج جانشين منابع 
حرفه اى (اما گران قيمت تر) شده و به اين ترتيب سطح كلى دانش را كاهش 
مى دهند. كار اصطالح جديدى به نام wikicrats را نيز براى نخســتين بار 
به كار برده است كه براى ناميدن مديران سيستم ويكى پديا به كار مى رود. 
اين اصطالح كه عمداً شــبيه Aristocrats (اشــراف زادگان) انتخاب شده 
اســت، در واقع به سيستم بوروكراتيك و پيچيده ويكى پديا براى ارزيابى 
و ســنجش صحت مقاله ها اشاره دارد. نكته جالب تر اين كه جيمى ويلز در 
پاســخ به اين انتقادها، مدخل هايى را كه كار به آن ها اشــاره كرده واقعًا 
ابلهانه و نامناسب خوانده و همه متخصصان را به مشاركت براى افزايش 
كيفيت مدخل هاى ويكى پديا دعوت كرده است. آنچه مشخص است اين كه 
همــواره نظريه هاي منتقدان، در عين برانگيختن بحث و جدل هاى فراوان، 
مى توانــد به افزايش كيفيــت محصوالت هر عرصه اى كمك كرده و از اين 
ديد شايد تأثير كسانى مانند نيكالس كار بر دنياى IT فردا، كمتر از مديران 

شركت ها و راهبران شركت هاى پيشرو و استراتژيك نباشد.

نيكالس كار

 احمد شريف پور

«بزرگ ترين خطر مرتبط با فناورى اطالعات، كه غالب شـركت ها امروزه با آن روبه رو هسـتند، بسـيار ملموس تر و نزديك تر از يك بالى 
طبيعى است. اين ريسك به سادگى، خرج تراشى هاى بيهوده است.» «نيكالس كار – IT اهميتى ندارد»

آقاي مخالف
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آنچه ما به عنوان ترس از فناوري مى شناســيم، شايد نخستين 
بــار در ابتدايى ترين مراحل تاريخ و توســط ســقراط مطرح شــده 
باشــد. در فادروس (Phaedrus) او از پديده اى به نام «كتاب» ناليده 
و معتقد اســت، كتاب باعــث تثبيت فراموش كارى در روح انســان
 خواهد شــد. او مى گويد: «خوانندگان جديــد، بى آن كه خود تجربه 
كرده و يــاد بگيرند، كوركورانه به «نوشــته هاى ديگــران» اعتماد 
مى كنند.» الزم به توضيح نيســت كه رواج چاپ نيز تنها به وخيم تر 
شــدن اوضاع منجر شــد. رابــرت بورتــون (Robert Burton) در 
قرن هفدهم از «آشــوب گســترده و سردرگمى ناشــى از كتاب ها» 
ســخن مى گفت. كتاب هايى كه باعث آســيب ديدن دســت و چشــم 

مى شوند.
 در اواخر قرن نوزدهم مشــكل اساســي، ســرعت ارتباطات و 
«سطحى شدن» تلگراف ها بود و پس از آن راديو و تلويزيون كه مغز 
ما را با لذت هاي انفعالى پر مى كردند. مشــكل اين بود كه بچه ها ديگر 
به مطالعه كتاب نمى پرداختند؛ امرى كه ســقراط را بسيار خوشنود 
مى كرد. در كتاب «ژرفاى اندك: آنچه اينترنت بر سر مغز ما مي آورد» 
(The Shallows: What Internet Is Doing To Our Brains)
نيــكالس كار ايــن ترس را تا دوران پســا مدرن قرن بيســت و يكم 

تعميم مى دهد. 
در ايــن كتــاب، كار با تركيب روان شناســى و علوم اعصاب و 
با اســتناد به تجربه هاى شــخصى و برخى مطالعــات آكادميك، به 
بررســى تأثير اينترنت بر مغز بشر مى پردازد. از ديد او مغز انسان 
حالتى پالســتيك و شــكل پذير دارد و هر فعاليت مستمر و مداومى 
مى توانــد روى آن اثــر گذاشــته و آن را تغيير دهد. بــه همين دليل، 
اســتفاده از اينترنت نيز مغزهاى مــا را تغيير مى دهد، به گونه اى كه 
اكنون «مغز خطى و اديبانه» ما مورد هجوم قرار گرفته اســت. زيرا 
تندخوانى، ســطحى خوانى و توجه اندك به محتوا به عادت روزمره 

ما در مطالعه تبديل شده است.
هدف غايى ســخنان كار اين است كه استفاده مداوم از اينترنت 
مى توانــد به نوعى «سيم كشــى»هاى مغز مــا را تغيير دهد و به اين 
ترتيــب، نوع خاصى از فعاليت ها را بــراى ما جالب تر و برخى ديگر 
را دشــوار تر كنــد. در اين كتاب كار، چهار اصــل بنيادين را درباره 
نحوه اســتفاده ما از اينترنت و برداشــت نادرستي كه از آن داريم، 

بيان مى كند:
 دسترسى بيشتر به دانش به معناى دانش بيشتر نيست.

  در اختيــار داشــتن اندوخته اى در حــال افزايش از داده ها و 

حقايق به معناى ِخرد نيست.
 گســترش دانــش بــه 
معنــاى عميق تــر شــدن آن 

نخواهد بود.
وظيفگـــــي چنـــــد   

Mul) بــه معنــاى   Tasking)

پيچيدگى نيست. 
بخش نخســت تمــام اين 
گزاره ها به چيزى جز اينترنت 
اشــاره نمى كنند. ابزارى كه با 
گســترش و همه گير شــدنش، 
امكان دسترســى بــه دانش را 
براى بيشــتر ســاكنان زمين 
فراهم آورده است. مجموعه اى 
عظيم از داده هــا و حقايقى كه 
لحظــه بــه لحظه بــر حجم آن 

افزوده مى شود.
باعــث  مجموعــه  ايــن   
ميــان  در  دانــش  گســترش 
مــردم عــادى شــده و تعداد 

كاربردهايى كه براى آن قابل تصور است، بسيار فراتر از تصورات 
اوليه پديدآورندگان آن است. 

به رغم همه اين ها كار معتقد اســت كــه اين پديده عظيم، در يك 
جمع بندى كلى ما انسان ها را كم حافظه تر و تنبل تر كرده، قدرت تفكر 
و تعمق ما را كاهش داده و بيشــتر به ســمت «مصرف كننده دانش 

بودن» سوق داده است. 
هرچند كه ممكن است نگرانى ها و هشدارهاى كار، با كمى هياهو 
همراه باشــند يا به صورت كلى اغراق آميز به نظر برســند، اما بايد 
توجه داشــت كه در پس اين هياهو و جنجال حقيقتى (حتى كوچك) 
نهفته اســت.  همچنين به ياد داشــته باشيد، هميشه حضور مخالفان 
و منتقدان براى گوشــزد كردن كاستى ها و برانگيختن حساسيت ها 
بــراي برطرف كردن نقص ها و انديشــيدن چاره ها پديده اى مفيد و
 ارزنده است. به هر حال، اگر احساس مى كنيد كه قدرت تمركز خود 
را از دســت داده ايد يا توانايى مطالعه شــما كاهش يافته است، شايد 
پيشنهادها و راه حل هاى اين كتاب براي شما مفيد باشد: خداحافظى 

با اينترنت و دنياى داده هاى مرتبط به هم.

ژرفاي اندك: آنچه اينترنت بر سر مغزهاي ما مي آورد.

«آيا به تازگى تمركز كردن برايتان دشوار شده است؟ آيا بعد از مطالعه دو صفحه از يك كتاب دچار بيقرارى مى شويد و به دنبال سرگرمي ديگر مى رويد؟ 
آيا به سـندروم «طوالنى بود، نخواندم.» دچار شـده ايد؟ اگر چنين اسـت، نيكالس كار ناراحتى شـما را احسـاس كرده و دليل آن را مورد بررسـى قرار داده 

است. استفاده از اينترنت مغز شما را دچار تغيير كرده و شما را به يك «خاله زنك» تبديل كرده است.»
 استيون پول – گاردين

عنوان:

 The Shallows: What Internet Is
Doing To Our Brains

نويسنده: نيكالس جى. كار

W. W. Norton :ناشر
تعداد صفحات: 276 صفحه

تاريخ نشر: ژوئن 2010

ژرف انديشي؛ عادت گم  شده
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