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...زندگی ابری و چهار ریسمانی که به آن آویخته ایم



بی زمانی

بی مکانی

بی جسمی

نافراموشی



چیست؟(Cyber)دنیای سایبر 

در فرهنگ های مختلف از لحاظ لغوی
به معنی مجازی و غیر ملموس

 virtualمترادف با لغت انگلیسی

اطالق آن به تمام افعال واقدامات واقع شده دراینترنت  

:در فارسی
سایبر یعنی علم فرمان  

یعنی هوش مصنوعی  
و شاید یعنی دنیای صفر و یک



بیزمانی



۲۴در ۷
جهانی که  همیشه  روز  است





چند ساعت؟





موش ها، اهرم کوچکی را قرار قفس در 
دادند، طوری که اگر موش اهرم را تکان

ه مغزش می داد، سیگنالی از طریق الکترود ب
تاده می شد و بخشی از سیستم لیمبیک فرس

.که مدار لذت را فعال می کرد
که  بعد از انجام این کار، عمال تنها کاری

موش های انجام می دادند، تکان دادن این
.اهرم بود

ی تلف  سرانجام موش ها از خستگی و گرسنگ
.شدند





چه ساعتی؟



اهلل الّذی جعل لکم اللّیل لتسکنوا فیه و النّهار مبصراً
(۶۱سوره غافر، آیه )



انواع پیام های گوشی همراه شما، 
حتی اگر همیشه حدیث و اخبار مهم و مفید باشد، 

نامنظمبه صورت 
در هر لحظه ای از شبانه روز 

به شما می رسد، 
ید، اگر شما با همان بی نظمی که پیام ها را دریافت می کن

به گوشی مراجعه کنیدمنفعالنه به صورت 
و آن اطالعات و اخبار خوب و مفید را مطالعه نمایید، 

به مرور بسیاری از 
خودذهنیقوای

را از دست خواهید داد؛
شما باقی نخواهد تمرکز و قدرت حافظه و چیزی از 

.ماند
(۹۳.۱۰.۲۷)حجت االسالم علیرضا پناهیان یادداشت



رژیم مصرف، دستوری عمومی برای سالمتی



بیمکانی



معنی استدنیای ابری بی دور و نزدیک در 
::جهان بی فاصله :: 





مسئله ی حریم خصوصی



نقاط انحصاری ذخیره و عبور اطالعات



چه کسی؟ چه مقدار؟ چه وقتی؟



حریمخصوصیچهکسیدردنیایمجازیمهمتراست؟







!لطفانمکدانرابده



بیجسمی





فوتبال بازی کردن



فوتبال تماشا کردن



فوتبال بازی کردن



بازی کردندیدندویدن

واقعیت
تماشای  
واقعیت

توهم 
واقعیت



شناخت؟



شناخت؟



ارتباط؟



؟«رابطه حقیقی»جایگزین « رابطه مجازی»

ند  روابط حقیقی بر تعهد متقابل تأکید می کن
.و عدم تعهد و آزادی را نفی می کنند

ارتباط؟



؟«رابطه حقیقی»جایگزین « رابطه مجازی»

.استن همزمان پیوستن و گسستمظهر ماتریسی برای « شبکه»
نمی توان شبکه ها را بدون امکان انجام دادن این دو

.فعالیت همزمان تصور کرد

ارتباط؟



ارتباط فراگیر؛
تهدید یا فرصت؟

ظهور همجواری مجازی، پیوندهای 
:انسانی را به طور همزمان

بیشتر
سریع تر

سطحی تر
شدیدتر

و کوتاه تر
همجواری مجازی می تواند . می کند

ری هم به طور واقعی و هم به طور استعا
.بدفقط با فشردن دکمه ای پایان یا



دو جهانی شدن و بحران تنهایی



ر بسط سریعت
صمیمیت و 
نزدیکی در 

اینترنت

امکان پی ریزی
رابطه بر مبانی

اساس تر همچون 
عالیق مشترک

به افشای غالباً افراد با بیگانگان بیشتر دست
خود می زنند چون آنان دسترسی به حلقه 

.اجتماعی شخص ندارند

انبیگانگ
در ترن

اعتماد؟



بیگفتگو



نافراموشی و انباشتگی اطالعات









چه باید کرد؟



متولی اصلی تربیت فرزندان: خانواده 
نهادهای موازی تربیتی: رسانهو جامعه ، مدرسه

رسانه

جامعه

مدرسه

خانواده

فرزند

رقیب خانواده: در صورت غفلت

فرزند

رسانه

جامعه

مدرسه

خانواده

همکار خانواده: در صورت هشیاری
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