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لهستانی  نامی از جامعه شناس است عنوان كتابیسیّال چهل و چهار نامه از جهان مدرن 

 .توسط انتشارات پولیتی چاپ شده است 2010كه در سال  «باومنزيگمونت »

است كه سردبیر روزنامه نامیده سیّال نامه از جهان مدرن  44باومن به اين دلیل نام كتابش را 

خوانندگانش نامه بنويسد و براي  يکبار تا هر دو هفته بودخواسته  از او  La Repubbliccaايتالیايی

و در نهايت اين نامه ها به كتاب تبديل  اين كار را انجام داده  2009و  2008هاي  سال اوبفرستد و 

  شده است.

 را اينگونه شرح می دهد: شانتخاب عنوان كتاب نويسنده دلیل

موجود و  يمن، نويسنده نامه ها جهان شما وبه اين معنی است كه « الاز جهان مدرن سیّ »

« السیّ»دلیل  بدينخوانندگان مشترک است. اين جهان مورد انتظار  /ممکن/ احتمالی يخواسته ها

حركت بايستد و براي همیشه شکل االت اين جهان نیز نمی تواند بییّكه مانند همه س شدهنامگذاري 

هر چیزي كه در اين  .غییر شکل و تحول استتو هر لحظه در حال  ثابتی براي خودش داشته باشد

و موضوعاتی كه  شودهايی كه دنبال می  سبک :است و تحول  تغییرجهان به ما تعلق دارد در حال 

طور مداوم اموري كه ديروز براي ما جذاب بودند، فردا ديگر جذابیت ندارند و بجلب توجه می كنند )

ها  ها می ترسیم، چیزهايی كه به آن اريم و چیزهايی كه از آنفردايی كه آرزويش را د (،برعکس

و شرايط . كننده و داليل نگران كننده، داليل امیدوار ها نفرت داريم نآتمايل داريم و چیزهايی كه از 

، مان برنامه ريزي كنیمما، شرايطی كه در آن زندگی می كنیم و تالش می كنیم براي آينده  اطراف

همه و همه  كنیم و با برخی قطع رابطه می كنیم، ارتباط برقرار می و ديگران جهانی كه در آن با افراد

 هستند.و دگرديسی در حال تغییر 

ما را  ،سیّالجهان مدرن كه،  كرده استاشاره در اين كتاب به وضوح به اين موضوع  باومن

ممکن است فردا پوچ و  كرده است: آن چیزي كه امروز مناسب و دقیق است و متعجب شگفت زده

ما حدس می زنیم چنین اتفاقی رخ خواهد داد پس بايد سف انگیز به نظر برسد. اشتباهاتی تأبعید و 

ر و قربانی آن هستیم، ما نیز ساكنان، طراح، بازيگر، كاربست و ا كه اين جهان خانه ما احساس كنیم

انعطاف »جهان پیش رويمان  ردر براببايد  ت همیشه آماده تغییر باشیم، به عبارتی ديگرپس الزم اس

بیشتر ين ما در آرزوي اطالعات بنابرا باشیم.و يا بهتر است بگويیم پذيراي تغییر و تحوالت « پذير

 هستیم.د، كه قرار است اتفاق بیفت باره آنچه پیش رويمان و آنچهدر

مفید  كه نچه راآ نويسنده در اين نامه ها سعی كرده است همانند ماشین خرمنکوب رفتار كند و

 كرده است.جدا در ابتدا موضوعات مهم و اصلی را از موضوعات فرعی و سودمند است انجام دهد: 

بارها در اين كتاب اشاره شده اين جهان مدرن سیال جهانی در حال حركت است اما همان طوري كه 

 ن حركت می كنیمآو ما چه بخواهیم چه نخواهیم، دانسته يا ندانسته، خوشحال يا ناراحت در امتداد 
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 گزارش»حتی اگر سعی كنیم كه در يک نقطه و مکانی ثابت بمانیم. بنابراين اين نامه ها چیزي جز 

جايی كه در آنجا زندگی  6نويسنده اين نامه ها از شهر لیدز ،حتی اگرنیستند، « كت بودنهاي در حر

سفرنامه مانند  ،داز آنها روايت می شو كه )ماجراهايی( يیها و داستان ؛باشدمی كند تکان نخورده 

گذار داستان سفرها ماجراي گشت و منظور نويسنده از سفر و ) .هستند: داستان هايی از سفرهايشان

 است.(. فیس بوک و مای اسپیسبه ويژه در وب سايت هاي  در شبکه جهانی اينترنت

كتاب، آيا اين تعداد معناي خاصی دارد يا اين رقم خاص براي عنوان و اما در مورد انتخاب 

 آدام میتسکیه در توضیح انتخاب اين رقم براي عنوان كتابش به باومن خواهی است؟لبتصادفی و د

كه چهره اي مرموز را به تصوير كشیده كه در اشعارش  شاعر مشهور لهستانی اشاره می كند 7ويچ

نامگذاري « چهل و چهار»ويچ اين شخصیت را  و میتسکیه نماينده قدرت و سخنگوي آزادي است

ويژگی هاي بارز  و از و باومن اين عدد را چون نماد آزادي و رهايی در لهستان است كرده است

 ال آزادي و رهايی است انتخاب كرده است.جهان مدرن سیّ

و اتفاقاتی كه  فضاي مجازينويسنده به  اين كتاب الزم است گفته شود در مورد موضوع اصلی

پرداخته ییر و تحوالت شگرف در روابط بین افراد شده و باعت تغ گرفتهدر اين محیط مجازي شکل 

ها را مطرح كرده است. باومن از معدود جامعه شناسانی است كه موضوعات  آناست و در قالب نامه 

نیز همانند كتاب عشق سیال كه براي توضیح در اين كتاب و  مختلف را به زبان استعاره بیان می كند

و يا در كتاب مدرنیته سیال جیب بلوز، ريبنا و... استفاده كرده  راجع به عشق سیال از استعاراتی مانند

مانند ديگر جامعه شناسان اصطالح پست مدرنیته را به كار نبرده و مدرنیته راي توضیح اينکه چرا كه ب

 نامه»است در اين كتاب نیز با اصطالح  و با زبان استعاره داليل زيادي بیان كردهسیال را مطرح كرده 

 موضعالتی مختلفی را به زبان استعاره بیان كرده است. «سیال ازجهان مدرن

به دختر نوجوانی اشاره می كند كه در طی  نويسنده در يکی از نامه هايش به روزنامه ايتالیايی

فرستاده است كه اين تعداد پیام به  http://chronicle.comيک ماه سه هزار پیام در وب سايت 

ح، صب)، تر هر ده دقیقه يک پیام زانه هزار پیام و يا به طور دقیقاين معنی است كه به طور متوسط رو

تعطیل، موقع كالس، زمان انجام تکالیف و حتی موقع مسواک  يظهر، شب، هفت روز هفته، روزها

براي خودش اين تعدا پیام حاكی از اين است كه اين دختر نوجوان به سختی فرستاده است.  (زدن

آرزوهايش و نگرانی هايش  ايش،به خودش، افکارش، روياه متعلقوقت می گذارد، و اين فرد هرگز 

كارهايش را  ،و در طی اين يک ماه فراموش كرده است كه چگونه بايد زندگی كند، فکر كند نیست

انجام  مشترکبخندد يا گريه كند و حتی چگونه با ديگران كاري را به طور گروهی و  انجام دهد،

كه به گفته پرفسور جاناتان . اين دختر نوجوان نمونه اي از چند صد هزار نوجوانی است دهد

شان را در وب سايت هايی ماند فیس بوک و ماي اسپیس براي چت  هر دقیقه از وقت 8زيمرمن
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و طبق تحقیقات اين پرفسور دانشگاه نیويورک اين وب سايت ها و  كردن با ديگران سپري می كنند

و اثرات وابسته شده اند  نوجوان به شدت به آنهاچت كردن در آنها نوع جديدي از اعتیاد است كه 

نامیده است و  انبوهتنهایی . باومن عنوان اين نامه را زيان باري بر سالمت جسمی و روحی آنها دارد

نمونه اي از افراد وسیعی است كه با وجود اين  له اشاره می كند كه نوجوانان مطرح شدهأبه اين مس

مانند فیس بوک و ماي اسپیس  یايت هايسدر وب كه هفت روز هفته و كل بیست و چهار ساعت را 

سپري می كنند ولی به معناي واقعی كلمه تنها هستند. اين گونه از افراد در هیاهويی از سايت هاي 

و ارسال و دريافت پیام ها خودشان و لذت واقعی از  مختلف و دوستان مجازي و روابط آنالين

 هستند.زندگی را فراموش كرده اند و در میان انبوهی از دوستان مجازي و  پیام ها تنها 

 می كند و آشکار می گويد: اشارهگفتگوي فرزندان و والدين نويسنده در نامه ديگري به 

فرزندان  د، والدين حتی نمی توانند تصور كنند:جهان مدرن سیال می دانن بارهچیزهايی كه فرزندان در

ما به اينترنت و شبکه گسترده جهانی دسترسی داريم، به گذرگاه اطالعاتی می گويند  صراحتاً

دسترسی داريم كه در زمانی واقعی ما را به هر گوشه از جهان منتقل می كند و همه اينها در درون 

شبانه روز رخ می دهند، كه البته ممکن است اين همه تغییر تلفن هاي همراه و يا آي پدها و در طول 

 .و تحول براي والدين خوشايند نباشد

نشجويی بیست ساله به و داآنالين و آفالين اشاره می كند  در نامه اي ديگر نويسنده به روابط

نترل من نمی خواهم تحت ك»به استادش اين گونه پاسخ می دهد: زند كه  را مثال می 9نام آن سوفی

له راحتی و آسايش است أمهمترين مس را فداي شغلم كنم... من نمی خوام همه چیز زندگی ام باشم.

دامنه  به عبارتی ديگر،«. را انجام دهد شغل يکسانیهیچ كس دوست ندارد براي مدتی طوالنی  ...

كسی يا هرچیزي صداقت اين قسم را تازمانی كه مرگ ما را از هر اختیارات خود را باز بگذاريد. با 

 هان سرشار از فرصت هاي شکفت انگیز، اغوا كننده و امیدوار كننده است؛ج. جدا كند را نخوريد

 احمقانه است كه با متعهد بودن دست و پاي خودتان را ببینید و اين فرصت ها را از دست بدهید.

را « امور واقعی»می گويد در شرايط اضطراري روابط مجازي به راحتی و آسانی  نامه نويسنده

 رفت و آمددر حالی كه در جهان آفالين مردان و زنان مجبور هستند دائماً در  هند.دشکست می 

 «اسپم»و  «حذف»روابط مجازي مجهز به كلیدهاي همچنین  تا بتوانند كارهايشان را انجام دهند. دباشن

ناگوار )مهمتر از همه وقت گیر( پیامدهاي تعامل عمیق  عواقبدر برابر  كاربران را كه هستند

، به عبارتی ديگر در روابط آنالين افراد به راحتی می توانند ديگران را حذف كنند و محافظت می كند

 با ومن می گويد،  وارد رابطه ديگري شوند و يا به طور همزمان با چندين نفر در حال گفتگو باشند.

در ها ناشی از عدم وجود تضادها و اهداف متقابل است كه  جذابیت اصلی دنیاي مجازي براي جوان

 بسیار آشکار است.زندگی آفالين 
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)جیک  با يکديگر كه با جیر جیر پرندگاندر نامه اي ديگر باومن به نحوه برقراي ارتباط 

« 10توئیت»كردن )جیک جیک( اين عمل جیر جیر  بهكه  داشتكردن برقرار می كنند اشاره  جیک(

اين عمل توئیت  گفته می شود.« 11توئیتر»با يکديگر  پرندگاني رگفته می شود و به اين شکل برقرا

 عمل به که اينحیاتی ايفا می كند: اول اين غیرعادي اما ظاهراً كردن در زندگی پرندگان دو نقش

و دوم اينکه تولید اين صدا يا به اصطالح باشند ارتباط  در با يکديگردهد كه  اجازه می پرندگان

ه نويسنده در ادام گم شدن پرندگان، گم كردن والدين و مسیر النه شان می شود. توئیت كردن مانع

را « توئیتر»كسی كه وب سايت  12با قطعیت بگويم جک دُرسی مكه من نمی توان كند مینامه اش بیان 

و پنجاه  ندگان الهام گرفته است يا نه امااين عادت ديرينه پراز است راه اندازي كرده 2006در سال 

بیان كننده اين ديدگاه است كه اين تعداد  ماهانه از اين وب سايت ديدن می كنند كهپنج میلیون نفري 

 هايی مانند توئیتر طريق وب سايتكنند و از می اهانه اين عادت را دنبال از افراد آگاهانه يا ناآگ

  . می شودره به چهره هروابط چروابط از طريق صفحه نمايش جايگزين 

است كه باومن اين نوع « رابطه جنسی مجازي»عنوان يکی ديگر از نامه هايی كه باومن نوشته 

سفارش دادن پیتزا تشبیه كرده است كه افراد از طريق روابط مجازي می توانند رابطه از رابطه را به 

 سفارش دهند.جنسی دلخواهشان را 

نويسنده در اين  باومن در يکی ديگر از نامه هايش به خرج و مخارج نوجوانان پرداخته است.

بدست آوردن نامه به داده هاي پیمايشی ملی در انگلستان اشاره می كند كه هدف اين گزارش 

پول هدف افرادي كه زير يک سقف زندگی می كنند از متوسط بودجه خانوار است:  دربارهاطالعاتی 

نوجوانان بريتانیايی به طور متوسط بیش از خرج كردن چیست؟ يافته هاي گزارش نشان می دهد كه 

، دويست و چهل دستگاه پخش صوت ديجیتال، دانلود كردن براي تلفن همراه،در سال ار يورو زه

اين آمارها نشان دهنده گرايش بیش از  براي كوتاه كردن مو و خريد كفش كتانی هزينه می كنند. يورو

 ن جديدژور اندازه نوجوانان به روابط موبايلی، بازي هاي آنالين، دانلود جديدترين موسیقی ها و

 بازي ها است.
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