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 . روندمی از بیندفاع از خود  به امتناعبا  در درجه اول نی آنالخوب  هایجامعه

 

ین  دادن است. ادر حال رخ  نترنتیا انتهایی بیگستره در ییجااین اتفاق، همین حاال، 

روز  باسواد و   هوشمندانه و مترقیهای  برای بحث اغی  گاری بفضا،  افراد  بود. جایی که 

کرد.  آنها را جذب می   گوهاو گفت کردند. افرادی که سطح باالی  مشتاق به آن رجوع می

گوها قدری و یا بیشتر و شود. و سطح گفت می  ، احمقی وارد این باغرسد کهزمانی می   اما

ه از  ئلآید. مسدر زمینه پست گذاشتن باشد( پایین می  فعالیمق آدم  از قدری )اگر آن اح

در بیان افکارش آنقدر مهارت داشته باشد که ساکنین    مذکور  قماح  شود کهجایی بدتر می 

از   های احمق را تصحیح کنند.کج فهمی   و بخواهند  پیشین باغ وادار به واکنش شوند

گفت   دیگر  بعدبه  اینجا   بر  سوار  میوگواحمق  دست شود  ها  به  را  چیز  همه  سکان  و 

 .گیردمی



. ساکنین پیشین بازی کردن در آن کمتر سرگرم کننده استباغ آلوده شده. و    دیگر  حاال

رمایه گذاری کرده بودند به حضور خود  باغ س  جامعه  این  باغ که پیش از ورود احمق روی

تیاق آنها برای تزریق خون تازه  دهند. با این وجود، بسته به میزان آلودگی، اشادامه می

آنها  تکیفی. و اگر افراد جدیدی هم ملحق شوند، خواهد کردی باغ کاهش پیدا پیکره رب

 .است هم نسبت به قبل پایین آمده

در این کنند.  گو میو. و دو احمق شروع به گفت پیونددیکمی بعد، احمق دیگری به باغ م

خارج   هاترین فرصت تانداردهای باالتری دارند و به، تعدادی از اعضای قدیمی که اسلحظه

 کنند.را ترک می  آنجا، از باغ در انتظارشان است

فراموش شده به یاد بیاورم.  حاال دیگر  که    را  USENETشبکه  دهد که  من آنقدر سنم قد می

وقت  آن  آن هرچند  در  دور  روزگاری  که  اینترنت  اولین  برخالف  بود.  کم  خیلی  ها سنم 

راه برای حذف محتوای ناخواسته    ینابدی از دنیا رفت، این روزها همیشه چند  سپتامبر

بد است که    اسپمی که آنقدره تشکر کنیم.  ئلبرای این مس  اسپم وجود دارد. اول باید از  

؛ داش بگیرتواند نادیده هیچ کس از آن دفاع نمی کند و البته آنقدر پرکار که هیچ کس نمی 

 ضروری است. نه بدکموجود  چرا که در نهایت

معموال خود را بهتر    ی آنالینهاجامعه برخی از  کنند،  تهاجم خود را آغاز می  وقتی احمق ها

 استفاده کنند.  کردن   انسور س برای   ..   آه ...ندانند که از قابلیت بن کرداز آن می

سانسور گناه    ددانبه خوبی می  ،شدرشد کرده با  البته، هر کسی که در محیط آکادمیک

 اند دیوار کشیدهرا  دورش    تار  هایی است که دوکادمیک همان باغرگی است. محیط آ بز

های ؛ همان محیطی که دانشجویانش از نمره داردخرج برمیاش هزاران هزار دالر  و ورودی 



جلسه وسط  ناخواسته  سرایدار  اگر  که  جایی  دارند؛  وحشت  بزند،  اساتیدش  حرفی  ای 

 آید.آسمان به زمین می

 طبیعی استخیلی    کند، ، زندگی میهستند  شکه شب و روز مراقب   یغدر با فراد  ا  که  زمانی

پر ی ر ه مرزهای کشومثل این است ک .لوحانه فکر کندهای سانسور سادهدر مورد بدی که

ساده لوحانه    کسیپر از پلیس باشد و آن وقت   شاز سربازان مسلح و شهر محل سکونت

شغول می  تا زمانی که افراد  .دنزحرف ب  قید و شرطبیطلبی  صلح همچون    ائلیدر مورد فض

 نخواهد داشت. شای برای هزینهشخصی چنین   مابانه   درستکار رفتار   ،هستندمراقبت 

به همچنان  اعتنایی کنند و  بی  راقبانن انتظار داشت که متوای نمهای آنالین  جامعه اما در  

 .  پردازندمیرا  بودنشانپاک بهای  در واقعهای آنالین  جامعه .ادامه دهند انجام وظیفه

و غیرضروری به   وحشتناک  ردنک  ، سانسورجامعه آنالین در مسیر رونق است در ابتدا که  

 رسد. نظر می

 ”رودز هم اوضاع خوب پیش میهنو“

 ”نکنید توجه ،احمق استشخصی “

  ”اگر نتوانیم یک احمق ساده را تحمل کنیم، پس البد تاب و تحمل هیچ چیزی را نداریم“

 

برود پی کارش؛ بدون اینکه نیازی  خودش  داند، شاید احمق خسته شود و  سی چه می ک

،  دیگر مثل قبل سرگرم کننده نیست   امعهاین گروه یا ج  ر عضویت درو اگ   به سانسور باشد.



نیست. همانطور که بیزاری از ظاهر   سانسور .. آه .. دلیل موجهی برای  به تنهاییسرگرمی  

 .خواهد بودآوردن دک و پوزش ن کسی دلیل خوبی برای پایین

یک فرآیند  های آنالین،  جامعه  به  پیوستن  که  شتباید به این نکته نیز توجه دا  البته)

در وهله    تان خوششان نیاید،ر اعضای احتمالی جدید از قیافهکامال داوطلبانه است. و اگ

 شوند.(ملحق نمی  اصال اول

چنین اعطای  شود برای  ه چه کسی میسانسورکننده خواهد بود؟ بچه کسی  در نهایت،  

 قدرتی اعتماد کرد؟ 

هایی که به خوبی از آنها مراقبت  در همان باغ   ؛در هر جامعه وجود دارندهای زیادی  آدم

هایی  جناح که    یا  شدبادچار چنددستگی  اما اگر باغ برای یک ذره هم که شده  شود.  می

برای دفاع از   یتالشهر  شخاص  احضور این  در  .  غ حضور داشته باشندمختلف در این با

 آنالین  جامعههای داخلی  سیاستکه  را  چ.  شودتلقی    نوعی کودتا  ستممکن ا  این جامعه

این دسته  .  است  به این جامعه  هرزگویانتجاوز  نسبت به  تری  ی بسیار مهمهئلمعموال مس

اعضا   پیش    ییکودتااز  و  میدر  که  یندگوبا خود میبینند  کند   جرأت می  این کیست 

 شان کنند مالکیتفکر میافرادی  چنین  منصوب کند؟ آیا    جالد  ضی وبه عنوان قا   خودش را

پندارند  ی ؟ آیا آنها مجامعه مااست؟ مالکیتشان بر  عضاابر  شانبر سرور به معنای مالکیت

 ست؟ان اشدلیل خدا بودنمخزن کد، در کنترل داشتن که 

نمونه   ا کنند.صدهمخود    ابنیز  را  اشخاص دیگری  ممکن است  هم اضافه کنم که    این را

در    بن  دکمهاختیار  بالقوه    یا هر کسی کهیا مودریتور(  ادمین  مدیر )  به  کهاعضایی  آن  

 هستند.ن ساک جامعه آنالیناین در  اما ، اعتماد ندارنددستش است



برای دفاع از خود آنالین  ای  هجامعه فهمیدم چرا  ها اصال نمی مدت  که  باید اعتراف کنم

بهکردم  فکر مید.  نراداینقدر مشکل   به ذهنمسادهدلیل    تنها    هم   لوحی محض است. 

برای جلوگیری از قدرت    اعضا  طلبیی برابریغریزهاین مشکالت به خاطر    کرد کهخطور نمی 

 تر بزرگ   ز ما از دیگری»هیچ کدام ا  ستا  جامعه  هایرده سرکو    راهبران  یافتن بیش از حد

این    روم تیرهایم را آماده کنم « جنگیم. من مینیست. همگی مرد هستیم و می توانیم ب

ام. )از آنجا که در میان ی شکارچی است که اسمش را فراموش کردهحرف های یک قبیله

عنوان  رسد که  به نظر می —است  عامل برابریداشتن سالح  ها،  ها، برخالف شامپانزهانسان

دئر افراد  که  دورانی  باشد؛  کشاورزی  دوران  اختراع  قبیله  گذشته یس  مانند  یگر 

 بگذارند و بروند.  به راحتی همه چیز را ستندتواننمی 

م اهشاید به این خاطر باشد که من در فضای اینترنت در جاهایی بزرگ شداین حرف ها  

ام این است که هر وجود داشت. بنابراین پیش فرض ذهنی  رورمدیر سکه همواره یک  

های خاصی داشته باشد. شاید هم به صورت ت کند، باید مسئولیکسی که سرور را اداره می

  4chan   یشبکه  هکی مقابل سانسور، فضای دانشگاه نیست بلام که نقطهحسی دریافته 

.  اسپم دارد(هایی برای جلوگیری از  مکانیسمباالخره  هم  ورچان  کنم فیادآوری می   )کهست  ا

ام. جایی  ر بزرگ شدهی این باشد که من در آن فضای پهناوشاید هم همه این حرف ها برا

بود، باغی که حسابی و درست باغی  انتخابای که اهمیت داشت، آزادی در که تنها آزادی 

آدم کشوری با    درست مثل اینکه  خوشش بیاید.یز  ناز شما  متقابال  از آن خوشتان بیاید و 

ردم اگر کسی از جادوگر  کپیدا کند. و شاید به این خاطر که فکر می   دلخواهش  قوانین



  برودو    همه چیز را بگذارد د این است که  بکن  ه بایدخوشش نیاید، کاری ک  )مدیر(  اعظم

 گذاشتم و رفتم(. واقعا  اتفاق افتاد و من  خودم)ماجرایی که یک بار برای 

کرده. ام که سرور را اداره میکسی بوده  خودم  غلب اوقاتبه این دلیل باشد که اشاید  و  

( هاادمین/ودریتورهام)   مدیرانثابت قدم هستم، همیشه نفر اول در حمایت از    اما من

دانم  شان برخالف عقاید من بوده. من به خوبی میام؛ حتی وقتی که سیاست داخلیبوده

رقیب یا  افتد. هر  برد چه اتفاقی میرا زیر سوال می  مدیرانشآنالین    جامعهوقتی یک  

از   که خطرناک  داشته باشد  محبوبیت  و به حدی  ،  امعه باشداعضای جمخالف من که 

 سوءاستفاده کند. و   کردنسانسور    قدرت از این  که  زمره اشخاصی نیست  از  ، احتماال  باشد

کنم؛  گذارند، به صراحت از آنها حمایت میرا بر سر میمدیریت  هایی کاله  وقتی چنین آدم 

. افرادی که در  ه شدنکردن و بازداشت  نه به محدود  ،به ترغیب نیاز دارند  هاچرا که این

شده بزرگ  دانشگاه  نمیفضای  وجه  هیچ  به  را  توانند  اند،  مسئله  که این  کنند  درک 

دهد چقدر محکم و قوی هستند؛ دیوارهایی دیوارهایی که به هر کسی اجازه ورود نمی 

 د. نشوزادی بیان« شان میها به باغ زیبای »آکه مانع از ورود ترول 

شکل    به   واقعا مدیرانش  که  ای  جامعه ،  را زیر سوال ببرد  مدیرانش  واقعا  که  ایجامعه هر  

، میبینم  ، احتماال ارزش نجات دادن ندارد. اما تا جایی که منباشند  رسوءاستفاده گ   جدی

 درک واقعیت آن.ی به سعبا سرزنش همراه است تا نیز  دیدگاههمین 

خواهند داوطلبانه )غرایزی که می   باری به هر جهت، تا همین اواخر به این مسئله که غرایز

قدرت   اعمال  از  باعث    راهبرانمانع  باغ شوند(  این  و  خشکانیدن  نابودی  ها  و  مرگ 

شود، پی نبرده بودم. این اتفاق وقتی افتاد که داشتم نظرات مردم میهای آنالین امعهج



نظر خاص    کدامآید  . هرچند یادم نمیخواندممینویسنده(  وبالگ  م.  )   Less Wrongرا در  

 بود که مرا به این آگاهی رساند. 

ام؛ خواه را ترغیب و حمایت کردهمدیران  ام. و هر بار  بارها شاهد این اتفاق بوده  لبته منا

هر دفعه آنقدر مفید یران  دمیا خیر. و البته    هآمدند که ازشان خوشم میاههایی بودآدم

بیش از  چرا که  خود شوند.  امعه  ج  ویرانی تدریجی  کردند که مانع از فروپاشی وعمل نمی 

  چیزی آن  یشتر از  ب  حتی  کردند،شک می  شانودخقدرت  مال  اعبه  و    ندبود  متواضعحد  

نحوهوان یک عضوعنبه    که من به  داشتجامعه  .کردمال قدرت شک می اعم  ،  به  ای  ند 

دورهمی  صورت   خردمندانه  عقل یک  و  که  لی  وگرایانه  گناهی  دامن همواره  سومین 

سومین اشاره به مقاله دیگری عدد  م.  )   دم اعتماد به نفس است.عگیرد  گرایان را میعقل 

 دارد(های نویسنده از نوشته

اینترنت  آنو   برای  آن خارج شود.  می  بخواهد  که هرکس  !هم  از  یا  و  وارد  یک تواند 

 ی مطلق ند. منتظر آخرین چاره بما  سرگرم کنندهآنالین برای زنده ماندن نیاز دارد    جامعه

شخصی   که آدم آنقدر صبر کند کهاست  درست مثل این  —ماندن  آشکار و غیرقابل انکار

وجدان خود و فضایلی  اینکه آدم  —کندمیصبر    کردناز شلیک  قبل  افسر پلیس    یکمانند  

قلعه  موختهآکه   درون  بلند  را  دیوارهای  با  از کند    محبوسای  که  بماند  منتظر  آنقدر  و 

  — از هیچ نگاه پرسشگری نترسد  تا  درست یا غلط بودن تصمیم خود اطمینان حاصل کند

 ! دن باغخشکی و  دام کردندیر اق .بیش از حد منتظر ماندنمگر ن امر چیزی نیست ای

ها،  مدیران )ادمینبه   گرا به خاطر اعتماد خیلی کمعقل آنالین های که جامعهام من دیده

 . از بین رفته اند( هامودریتور



 .اندکارما نبوده هیچ وقت  هااتفاقالبته این 

 اعتماد داشته باشید.  خودتانبه  نیاز دارید تنها اینجا شما

ر نکن! تنها باور کن که من به تو ایمان دارم!« گوید: »خودت را باو این نقل قول که می 

 رسد.به نظر می مناسب برای این مساله 

  خواهید رسد را میکیفیت به نظر میبی  که  نظریاگر    با تمام وجودم معتقدم  از آنجا که

د  کنید که نکنکنید و به این فکر میحال دریغ میکنید و در عین    downvoteیک یا  دیسال

مخالفم و یا از کسی که کامنت   اشکه با نتیجه گیریرا به این خاطر    من صرفا این کار

بیند  شما را آنجا میرفتار  آید و یا اینکه نگران این باشید که کسی که  گذاشته خوشم نمی

بهتان یا سانسور محکوم کند؛ باید  نگری و  ای، یک جانبه ممکن است شما را به تفکر گله

کامنت   آن  حاضرم شرط ببندم، از هر ده بار، حداقل نه بار  نه بار از هر ده بار،  که  بگویم

 کیفیت است.مذکور یک حرف آبکی و بی

 را دارید. پس از آن استفاده کنید. و یا به تاریخ بپیوندید. downvoteی گزینه 

 

 پایان 

 

 

 



 

در بخش منابع  کوین  ه بیتمرتبط ب آنالین  های  جامعه در  دای فعالیتم  ابتدر  اولین بار  این متن را    یادداشت مترجم:

رفت  پیش از  تصویری بسیار دقیق  کند  متن ارائه می در این  تصویری که الیزر  .  خواندم   r/bitcoinدیت  سابری  صفحه 

ترجمه  هدف من از    نگاری و غیره( است.و رمزاد  افزار آزچه نرم باشد و    وینه بیتک)چ های آنالین  و حرکت جامعه 

و  زیبا  سالهاست که  ا  ر  که من آن  است   ی( باغ )  کامیونیتی اعضای  تعامل  ارتباط و    رفت پیش ،  و انتشار این متن

 . بینممی  سرگرم کننده 

 

انتشار در مخزن، وبالگ مترجم  سیمرغ  یتلگرام در گروه  استفاده  به هدف  این متن   بیتکوین    و  فارسی  منابع 

bitcoind.me  .برای همگان آزاد و بالمانع است. امید  و انتشار آن  متن  از این    استفادههرگونه    آماده شده است

 اشد. بعالیتی  ی فزه در هر حوفارسی  مع آنالین  وارشد ج   بهی ناچیز کمک ترجمه رود که این می 
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