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 مینیمالیسم دیجیتال                                               :عنوان  

  میلکاننشر  انتشارات:      6:چاپ       ص227 تعداد صفحات:    1400سال:       سمانه پرهیزکاریترجمه:  کال نیوپورت نویسنده: 

شده زمان سپری دیجیتال مواجه خواهید شد؛ کسانی که با کاهش شجاعانههای های بسیاری از مینیمالیستدر این کتاب، با نمونه فرازی از کتاب:

اند و بدین ترتیب، شاهد تغییرات مثبت بزرگی های بسیار باارزش استفاده کردهدر اینترنت، از این زمان برای تمرکز بر تعداد کمی از فعالیت

 .اندبوده

 :چکیده

های زیادی را بهبود بخشیده است. او با بررسی کند که زندگیاستفاده از فناوری معرفی میای را برای کال نیوپورت در این کتاب فلسفه 

کننده های حمایتهای دیجیتال و ایدههای رایج مینیمالیستها، شیوهنویسهای واقعی از کشاورزان تا برنامههای متنوعی از زندگینمونه

های اجتماعی بازنگری های دیجیتال روابط خود را با شبکهد که چگونه مینیمالیستدهاو در کتابش نشان می کند.آنها را شناسایی می

کنند. در نهایت نیوپورت در مینیمالیسم دیجیتال، راهبردهایی را به ما های خارج از دنیای دیجیتال را از نو کشف میکنند و لذتمی

 .ممان بگنجانیکند که بتوانیم آنها را در زندگی روزمرهمعرفی می

 خودداری گردد.مطلب چاپ  از  به جهت صرفه جویی در هزینه ها و حفاظت از محیط زیست اکیدا توصیه می شودهمچنین  .این کتاب در کتابخانه مرکزی بانک موجود است
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 خالصه:
 

نیااادیجدتای ااادیجمنااا تحج ااادجخوج دااارجهااامد جماااددجدخن خدیج ج ااادجدر اااحجدخجوتااا جدنیااادیجنن تااا جدخج ااادیجد

پدتااادمجنرشااادخومجنح"ج :وسااارجهااا یغاااشدجهااا مجددااا یمهجدخج    ااابجی اااداجنااابجمتشااادتحجنااابجوتااا جن  ااابجوهااادخیج

وتااا جو  اااددج اااشوجوسااارج ججومشااادخج جهااادتمدسج ج  ااایجومج ااادجدتدون ااادنحج م اااددجنااابجدختد ااارجو   ااادسجسااادم ب

ندتدااا  یجدخج    ااابجی اااداجون ااا وجنااابج  ااادن حجدخ جج".نااادنددجیاااشدج ج ر ااا جوسااارجنااادجهاااردجدااامج  ااای جی ااا 

ون ااا وتحجوتااا ج منااا جحوااادنحج جندااادیجهاااش  ج جن ااادخرجی اااداجپشدوم ااابجوسااارهجدخجودو ااابجی اااداجنااابجد جن ااا ج

دااادیجوتااا جن ااا جو یجنمج شااادنحجویااادلحج ی یردلیدااامجدتای ااادیج جن ااا جد  ج رشت   دااایمج اااحجهاااددجیااابج

ج.دتای دیجوسرجخ  دخ

ج
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 های دیجیتال چه افرادی هستند؟مینیمالیست

ددج دون ااا جساااد رددیجدتای ااادیجدخجو اااشوضج ااادج نااادخجدوخنااا هجننوااادجندااایدخجنخو جددااا   ج ج ح ی یردلیدااار

جغاااشدجمدونااا مج دون ااا جمددهااادمجخوجنااا  مجنن ااابجنااابجتدهاااحجماااددجن ااادیجی  ااا جنااابجت   ااادجن شدومنااا هجننوااادج ح

 دون ااا جداااشجخ مجیاااش جخوجنااابجدااادیج اااادخیجماااددجن شدومنااا هجوتااا جو اااشودج حی اااداجی  ااا ج جتااادجنااابج  ریااا جپش  ی

د تااا مجوم  اااد جدد ااا ج جتااادجومجخ مج مییااا جماااددجنو اااشت جوسااا  ددیجخوجی  ااا هجوتااا جو اااشودجنااا  مجنن ااابجنیااادمیج

 دمج جتااادجمااادندودیج دون ااا جم ااادمجندااایدخجماااداج جمدهاااحجخوجنااادجد ساااددجدوهااا بجندهااا   ج حیشدمجلدظااابنااابج شااار

ج همددجس شیجی  

 مبانی اصولی مینیمالیسم دیجیتال

جو ددسجومجدسرجدودمجی  شیجنشج مدلیرجددیجخ مونب م   جوسرجدجدتد  ین  دمجخج وقعجنمج بج دجخوجمد بج جی  بجیشدی 

  دترج ثشرج   د اج جد  حجدرچ ی جنبجد جنیش تحجیبجند ثج ش ت جو  یددجخ  دخیج حجهدد ج حجپشدومدجیبجو لحجنمج  .وسر

ج.یدبج دتی جوح رد حجوسر
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 اصول سه گانه مینیمالیسم دیجیتال

 .دخدمجخت   حجدزت بجدوخد ه1

 .نوی بجسدمیجندیدخج ومجوسر ه2

 .وس  ددیجدخسرج جنتدددنبجومج  د خی جخضدترجن  جوسر ه3

 سه گام پاکسازی دیجیتال

 :ومج  د خیجددیج ر د بج ج  ریمجنشویجد خیجومجننودوتاددج وشس حج   مشتفجقدونی جوس  ددیجومج  د خیجتد جو ی 

 :  حدت زت جیشدمج مدلیرجددیج  ی ج جندیی یرجنبجحدیج  د خیجددیجیمجندمدی ج تکج ق بجسحجخ میجتد جد 

 : ت جه مجنبجتکج وس  ددیجومج  د خیجددجنبجیدخسجنتدددنبج جنبجو  یددتدنبج ج ش   ندمتشدونحج ا دج  د خیجتد جسد

 دتای دی ی یردلیدمج
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 راهکار های عملی برای مینیمالیست دیجیتال شدن

ندتد  یجنبجذیشج   جخود دخج ج رشت ج اشنبجه یج ج رلحج حجپشدومدجیبجنبجوم  دخجدخ دخدجدشجتکجومج رشت جددج دضی ج

 جدودیج حجهدده

 در تنهایی وقت گذراندن

وت یجددیجح ت  جدخ جمدتش  ج جنزدت حجنبج"ندتد  یج  ودتحجخوجه دیجذد حج حجپ  وخدج جنبجسبج زترج ید حجملدسجتم حج

ج "دت شوم جومجند دونحجونددمجدخجنخو جنشد  جدرب"ج :نبجن  جومجپدس دیج حجندتد ج یوهدخیج حجی  ه یج ش  سجنششتر 

درچ ی جنشویجهجی داجنبجه سجنبج دضد ج  ودتحج جملدسجتزت حج دیی جدوخدجج  ".  ودتحجدخجتکجو ددجسش شربج حجتیشدنب

ج:وت جخود دخجمددجنیزج رشت جددتحجنبجیدخسجح وتدنبجدودیجوسرجیبج شدخ   جوم

  پیددیجخ یج دالنحجدوه بجندهی. 

 دمجخوجدخجمدنبجحدجن ذوخت تدهح . 

  نبجمدد دمجند بجن دتدی. 
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 نکردن "الیک"

ونداادمجداادجذو اادج دحااددو حجوح رااد حجدداا   هجن اادنشوت جد ساارجدوخناا جندناارجدااشجی شااحجیاابجومجمااددجنااش مج ااحجدد اا  ج

 وی شااحج   دساابجناادجنمجدختد اارجی  اا هجوتاا جویاا جدقی اادجنااشم ضجهااش بجداادیجوح رااد حجوساارج جوتاا ج  اادق ج  اااشجناابج

ج وقمااحج نااشج مدهااشسجدخجدنیاادیجندتداا  ی دوخضااحج دن اا جونااز وج جتاادجضاامیفجهاا مجساا  رجحداارحج جخ  ااحج ااحجهااددهج

 :هجدخجنااااداجوتاااا ج دضااااد جندتداااا  یج ااااحجندتداااا  مدهااااشسجداااادیجنن تاااا ج دییاااا جدوخدجناااابجندااااشر

یاابجوناااد ج ااحجدداایمهج ق ااحجناادجدت ااشومجخ دخخ ججوساارخ  جونداادنحج ااشت ج جونداادمجساادمج ااشت جیاادخیجدخ تدیجخ ت اار"

 حجهدتم جتددج حجتیشتمجیابجتادرجی ایمهجوتا جحدسارجیابج دونادتحجدرا لحجدخج ادجوتااددج احجهاددهجوتا جحدسارجیابج ادج

 ".لذسجه ی یجه مج جدخ جه مجخوج اشنبج حجی یم

 بازگرداندن تفریح: تفریح و زندگی خوب

جدادج جنیدمداد ج  وادجتاکج یازجوسارج جنمجوتااددجتاکجمنا تحجهاددجوسارهدلی ج در ج جوسا  د رجدخجنشوناشج شا  س جخن 

ندتد  یجنیادمج احجدوخدجیابجدخجیادخسج ی یردلیدارجدتای ادیجها م جهاردج قارجنیشا شیجناشویج  اشت جدادیجندیی یارج ج
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  ی جدوختا ج جدخجن یاابجنمجمنا تحجهادد شیجدوختا هجدخجوتا جن ا جنیازج رشت اد حجذیاشجها یجوسارجیابجند اثجو ازوت ج

 .هدد دمج حجر  یجهردجومجمن تحج ج  شتددسخضدت 

 .دشجد  بج یزیجنددمت جتدج مریشجی ی  ه1

 .نبجتکجحرعجن یدن ت  ه2

 .ختزیج  شتدحجدوه بجندهی نشند ب ه3

 :ی  ن  جنیدمج حدرچ ی جدخجوت جقدررجومجی دا جندتد  یجسبجدخسج ومجخوجنشویجوتاددج  شت جلذس

 :دخجو لدترجقشوخجدودمج مدلیرجددیج مدالنبجندشرجنبج  شضجتشوتحج   م نبجدخسجو ی. 

 :  ددجنشویج دلی ج یزددیجوخمهر  جدخجدنیدیج یزت حجوس  ددیجی ی ومج ودخسجدخسجد. 

 : دخجحد ادیج مدلیرجددتحجندهی جیبجنبج مد  جدخجدنیدیج وقمحجنیدمجدوخن جدخسجسد. 

ج

ج
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 یستادگی در مقابل میل به جلب توجها

  ااادد حجنیدااار جنل ااابجتاااکججومجهاااش بجدااادیجوح راااد حجوم یااادخج جوحشدختدنااابنحجوسااا  ددیندتدااا  یج م  ااا جوسااارج

یااابجسیدسااا حجج م  ااا جوسااارج جهجخود ردیجوق  اااددج ش  اااحجناااشج دحااابجدتای ااادلحجوسااار  ااابجوسدساااحجدخجد  ش اااب

 ااادجج شهجوتااا جنیاااش جند اااثجه داااردخجپشااارجوتااا ج شااا ی سجقاااشوخجدوخدجیااابجدااامج ش  ر ااا  شجوسااارج جدااامجقااادی

 :دخجی  شیجخ  دخددتردمجدخجدنیدیجدتای دیج حجهددهج جو دج ردخت 

 . دمج ذضجی ی هش بجددیجوح رد حجخوجومجتدهح ه1

 .دد دمجخوجنبجید  ید شددیج کج  ظدخیج ش ت جی ی یجدس  دیدرب ه2

 .ددجومجهش بجددیجوح رد حجوس  ددیجی ی وی ث ج ش ب ه3

 .یجندد بجوس  شدیجی ی ومجخسدنب ه4

ج
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 گیری :نتیجه 

هااادت ج جندتوااادمجماااددجخوجنمااا جومجتاااکجساااد رجدخجحااادیجوتاااشجناااشویجتاااکج دضاااد جماااد ج وخدجوت دااا دتشو ج ح

 ن ااا جوتریااا  جهاااش بجدااادیجوح راااد ح جتدهاااحجنی یااا ج جتااادجوتاااشجد سااارجدوختااا جیااابجمدد ااادمجخوجومجقی دت اااشیج ح

 ااادخدج دونیااا  جو  رااادالجهاااردجدااامجد ااادخجو  یاااددجخ  ااادخیجدخجددهااار  ج جیااا دبجنرااادت جخدااادجی یااا جو ااادجنرح

وت ج جوتااا جی اااداجنااابجهااا سجنااابجهاااردجناااشویجخدااادتحجومجوتااا ج شااا  جحوااادنحجند وااادخج نااادیجدتای ااادیجهااا ی

 ی  هج حیرکج


