
 

 غریبه ها

 
" !"با غریبه ها حرف نزنمعروف بزرگترها در کودکی هایمان بیاندازد: جمله شاید این عنوان از مقاله ذهن برخی از ما را به یاد 

 هنوز هم نصیحت متداولی است.و تبدیل به شعار شده استبرای بسیاری این جمله هشدار دهنده، است که ی متوالی نسل ها
کنونی چی؟ به نظر می رسد که وجود  در این دورهاما  و البته که قابل توجه هم هست؛ مفید بودشاید این حرف یک زمانی 

 !کاربرد چندانی نداردانواع رسانخ ها موجب شده است که 

که در دنیای اصطالحی وبا چه کسی نه ،داشت ی می توان ارتباط این هنجار اجتماعی که به ما می خواهد بگوید با چه کس
 می باشند.عظیم بخشی از این دنیا غریبه ها  ،ال امروزفشرده دیجیت

دنیای دیجیتال ما اکنون بطرز خارق العاده به فناوری بستگی دارد .فناوری های جدید ،شبکه های اجتماعی متنوع پلی است 
 غریبه ها.در ارتباط بین دو انسان یا انسان با گروهی از 

می گوید هر دو نظریه این ( است. Six Degrees of Separationیی )شبکه های اجتماعی؛ نظریه شش درجه جدانظریه 
شوند، یعنی حداکثر توسط واسطه یا کمتر به هم مربوط می ۶بر روی کره زمین، به طور میانگین در یک رابطه با  انسان ساکن

 پنج واسطه به یکدیگر متصل می گردند.

آیا ما هر یک در دنیای خود سیر می کنیم و بطور مستقل با فردی دیگر روابط برقرار می کنیم و در نتیجه ارتباط میان انسانها 
است یا هر یک از ما در یک شبکه ارتباطی به دام افتاده ایم و در محدوده آن شبکه روابط خود را با افراد ” یک به یک“یک رابطه 

ک تعداد افراد ما با ی گرنهبا یکدیگر رابطه برقرار کنند وچنین باشد آنوقت این شبکه ها باید بنحوی دیگر شکل می دهیم؟ اگر 
 که هر یک درون یک شبکه گیر کرده و راهی به بیرون ندارند مواجه خواهیم بود.

گشت. خالصه  معروف” دنیای کوچک“آزمایشی را ترتیب داد که به آزمایش  ،دکتر میلگرام، برای به دست آوردن جواب
به افراد در یک شهر و درخواست ارسال آن نامه ها به یک فرد  ،توزیع تصادفی نامه“سناریو این آزمایش بدین شکل بود: 

 .”مشخص در یک شهر دیگر

کته این نفقط پنج نفر بین هر دو نفر قرار داشتند.ر نامه طی کرده بود دکتر میلگرام، مسیری که ه” دنیای کوچک“در تئوری 
 هستند.بیرون  ن جا آت که غریبه ها اس

 اند.کاربر آن را نصب کرده تعداد زیادیوت بوک اس( در فیسAppنام یک برنامه کاربردی )  Six Degrees اما امروز

http://www.facebook.com/apps/application.php?id=136123409732996


 

ماعی تفرصت هایی برای انسان خلق می کند واین نشان دهنده تغییر چشم انداز اج فناوری های جدید محدودیت ها وبنابراین 
این غریبه وباید هنجارها تغییر کند و غریبه ها تغییر می کندوحتی اقتصاد با فناوری جدید و یندهاست وزندگی اجتماعی ما در آ

 یادگیری باشد. ی برای ارتباط وها می تواند ایده خوب

  :به قول سهرابرسد که  خب چنین به نظر می

 جور دیگر باید دیدباید شست        را چشم ها

اما این دیدن نیز الزاماتی دارد. یکی از این الزامات توجه به فرهنگ آموزش سواد رسانه ای و هم چنین سواد فرهنگی نسبت به 
 او قرار دارد، نوع تعامل با او را نیز بیاموزد. سایر جوامع دیگر است. این ابزار به فرد امکان می دهد در حالی که غریبه در کنار

 

 دکتر مرجان خودی

 

 


