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به  می توان  را  انسان  ذهنِی  حیات  از  بیانی  یا  تجلی  هر  می کند؛  خاطرنشان  بنیامین  که  همانطور 

منزله ی نوعی زبان فهمید. مطابق این گزاره باید از خودمان بپرسیم؛ زبان به کدام سو می رود؟ و یا 

به تعبیری مهم تر، حیاِت ذهنِی انسان ها در زمانه ی ما چگونه تجلی می یابد؟! و چگونه هم رسانی 

می شود؟!

برای شروع بهتر است مواردی را از نظر بگذارانیم؛ تصاویر حکاکی شده در غارها، پیدایش خط، 

اینترنت.  شیوع  و  کامپیوتر  تلویزیون،  رادیو،  اختراع  نشریات،  و  کتب  رونق  و  چاپ  ماشین   اختراع 

تلفن همراه، موبایل های هوشمند، شبکه های اجتماعی؛ فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام!!! این ها 

شمایی کلی از رسانه های بشر را در طول تاریخ ترسیم می کنند. رسانه هایی که نه فقط وسیله، بلکه 

پیاِم ارتباط هم هستند.

کتاب های  برای  جایی  سرسام آورش  سرعِت  لطف  به  ما،  دوران  که  دریافته اید  هم  شما  احتماال 

قطور و حوصله سربر باقی نگذاشته است. همان گونه که شتاب بزرگ راه، ِتَرک های کوتاه موسیقی 

جنوِن  می شوند.  پرتاب  خیابان  گل والی  درون  به  دارند  نیز  کتاب ها  کرد،  سمفونی ها  جایگزین  را 

سرعت هرآنچه را که مستلزِم مکث و سکون باشد قاطِی چیزهای به دردنخور دیگر روانه ی پستوی 

تاریخ می کند، تفکر یکی از همان هاست؛ از فیلسوفان یونان باستان آموخته ایم که اندیشیدن، به 

درنگ کردن نیاز دارد، به مکث و خیرگی، ولو در نیم روز و با صدای پای کبوتران! چیزی که آشکارا 

با منطق کلی دوران ما و سازوکاِر حاکم بر مدیا در تضاد است.

اشتباه است اگر کل ماجرا را به پیشرفت تکنولوژیکی رسانه ها تقلیل دهیم و آن را ناگزیر بدانیم، این 

ساده انگاری مبتنی بر پیشفرِض خنثی دانستِن تکنولوژیست، حال آنکه به سان سایر وجوه زندگی، 

روح سرمایه داری کالبد آنها را نیز به تسخیر خود درآورده. منطق آنها همان منطِق بازار است. تولید 
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هرچه سریع تر برای مصرف بیشتر و از این ره گذر و به نام دموکراسی و سلیقه ی مخاطب، هرروز 

بیشتر به سطح نزول می کنند. ترویج سفاهت کسب و کارشان است.

آخرین گام در سیر قهقرایِی رسانه ها ی جمعی، رونق گرفتِن شبکه های اجتماعی و پیام رسانی ای 

بود.  زده  تکیه  آن  بر  فیسبوک  پیش تر،  که  مسندی  بر  نشستن  و  است  تلگرام  و  اینستاگرام  چون 

لغزشی خطرناک که می توان این گونه صورت بندی اش کرد؛ تصاویر دارند کلمات را می بلعند!

حتی  بردند.  تاراج  به  فیسبوکی  دزدان  را  پاراگراف هایشان  و  قطعات  و  شدند  مثله  کتاب ها  ابتدا 

این هم سرمنزل مقصود نبود. این ها هم وقت گیر بودند، باید »مختصر و مفیدتر« می شدند. کم کم 

تصاویر و استیکرها استیال یافتند. بنگرید که چگونه نامه های عشاق در استیکرها مچاله شد، تمام 

تعمق و احساسات مان در »فیلینگ ها«. دفتر خاطرات و یادداشت های روزانه به چه کار آید وقتی 

می شود تمام وجودمان را با سلفی بیان کنیم.

به باور فروید، تمدن زمانی آغاز شد که یک فرد عصبانی به جای سنگ، کلمه پرتاب کرد. اکنون 

کردند.  پرتاب  استیکر  کلمه،  جای  به  انسان ها  که  شد  آغاز  هنگامی  تمدن  زوال  که  افزود  می توان 

عصر »هموستیکر«!

نوستالژی کتاب مصحف؛ اتوپیای بیل گیتس

بیل گیتس، در یکی از سمینارهایش در مادرید به اسپانیایی ها قول داد که حرف»Ñ-ñ« از نرم افزار 

مطبوعاتی اش  کنفرانس  در  و  خیرمآبانه  امتیاز  این  اعطای  از  پس  اما  شد.  نخواهد  حذف  کامپیوتر 

این  با  کاغذ!  کتاب و  کرد؛ حذف  رونمایی  کند،  را محقق  از مرگ آن  پیش  خواهد  می  رویایی که  از 

توجیهاِت مهمل که کتاب ها هزینه بر و جاگیراند و به جنگل و محیط زیست آسیب می زنند. رویاِی 

گیتس، کابوسی خطرناک است!

چه بخواهیم و چه نه، مالزمت دیرینی بین کتاب، کاغذ و کلمات برقرار است. حذف کتاب همان 

سوزاندِن کلمات خواهد بود. پاکسازی ای که سلطه ی مانیتورها و تصاویر را درپی خواهد داشت، در 

خوش بینانه ترین حالت، کالم در جایگاهی ثانوی و در حواشی تصاویر قرار خواهد گرفت و کاربردش 

تا حد زبان شفاهی و نازل فروکاسته خواهد شد. راه حل نهایی گیتس توحشی محض است.

از  بسیاری  و  می برد  دست  لغت  فرهنگ  در  حاکم  حزب  اورول،   1984 رمان  در  که  داریم  یاد  به 

و  کم حجم تر  سال  به  سال  و  مرور  به  کلمات شان  کتاِب  این چنین  و  می کرد.  حذف  را  واژگان اش 
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نحیف تر می شد تا »کالم نوین« خلق شود. زبانی مسخ شده و بی جان که راه را بر هرگونه خالقیتی 

کلمات  داشتند.  ضعیفی  حافظه  ی  می کرد  ترسیم  اورول  که  جوامعی  نیست  بی جهت  می بندد. 

افق  که  همان گونه  می کشند،  دوش  بر  را  گذشته  که  تاریخی  سراپا  چیزهایی  خداوندند،  حافظه ی 

سالح  از  آنها  کردن  تهی  با  می یابد،  سلطه  اذهان  بر  این گونه  قدرت  می کنند.  ترسیم  نیز  را  آینده 

کلمات، با زبانی بسته. بپذیرید یا نه فقر کلمات، فقر تفکر خواهد بود.

به باور اشمیت لیبرالیسم را نمی توان جریانی سیاسی قلمداد کرد چراکه هرگونه کنش جمعی را 

آزاد  بازار  اقتصادی  مناسبات  تسری  فقط  می شود  خوانده  لیبرالیسم  که  آنچه  و  می داند  نابخردانه 

که  نقدی  با  رفتن  ور  کمی  با  آن.  از  بیش  چیزی  نه  می کشد،  یدک  خود  با  را  سیاست  نام  که  است 

جمعی  کنشی  سیاست  شد؛  خواهد  متبادر  ذهن  به  پازل  از  دیگری  قطعات  می کشد،  پیش  اشمیت 

که  حریری  )لباس  لیبرالیسم  آنکه  حال  گرفت،  نخواهد  شکل  جمعی  هیچ  با  ارتباط  بدون  و   است 

زمختی های سرمایه داری را پنهان می کند( با ترویج فردگرایی و به تبع مهیا کردِن بستر مادی آن، 

جامعه را از هرگونه سیاست ورزی ساقط کرده است. افراد با خط و ربط رسانه ها ازهم جدا شده اند، 

و گرفتار در سلول هایی به ابعاد صفحات کامپیوتر و گوشی هایشان. اگر مهمترین عنصر ارتباط یعنی 

کلمات روز به روز محدودتر و سخیف تر شوند، طوری که بتوان آنها را با استیکر جایگزین کرد، دیگر 

چه امیدی می توان به آن داشت؟ و اصال مگر می شود آن را جامعه نام نهاد؟

جامعه از گوشت کلمات تغذیه می کند، در قحطِی کلمات، جامعه تکه تکه می شود به الشه هایی 

زندان  در  که  خودشیفتگانی  داشت.  نخواهد  بیرون  جهان  به  منفذی  هیچ  که  مجازی  دنیای  در 

آیینه ای اشان مفتون سلفی هایشان شده اند. در این حالت ما با اجتماعی به زعم یوسا، زبان پریش 

روبرو خواهیم شد که برای آنچه در سر ]و دل[ دارند، کلمه ای نخواهند یافت. زبانی خام و هذیان گونه 

خواهد  سوءتفاهمی  تفاهمی خود  هرگونه  کرد، چراکه  خواهد  ارتباط ایزوله  از  ناکام  را  انسان ها  که 

بنی بشر.  برای  جانکاه  انزوایی  و  گنگی  بود؛  نخواهد  زوال  جز  چیزی  روالی  چنین  سرانجاِم  شد. 

ارتباطی  کنش  هابرماس  که  آنچه  گرفت،  نخواهد  شکل  حقیقی ای  ارتباط  هیچ  کلمات  فقدان  در 

بازتولید  را  خودش  تحریف شده«  »ارتباط  خالل  از  موجود  وضع  که  بپذیریم  باید  می خواندش. 

می کند.

روز  به  روز  ما  خانه ی  است  چنین  اگر  آدمی ست«  وجود  خانه ی  »زبان  می گوید  جایی  در  هایدگر 
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تنگ تر، سست تر و بی روح تر می شود چراکه مصالح اش دیگر نه خشت کلمات است و نه ستون هایی 

از مجلدات، همانطور که معمارانش نیز نه شاعرانند و نه متفکران.

افول کلمات رابطه ی انسان با خودش را نیز تباه خواهد کرد. تفکر چیزی جز همین سخن گفتن با 

خود نیست. در عصر هجوم تصاویر، این حرف دوهامل را به یاد بیاورید؛ »دیگر نمی توانم فکر کنم، 

تصاویر جای افکارم را گرفته اند.« نه واقعیت معنایی دارد و نه تصاویر، این کلمات هستند که آنها را 

فراچنگ می آورند و معنا می بخشند. پریشانی جهان و تصاویرش، نقطه ی مقابل تمرکزی است که 

در کلمات نهفته اند. تاخت وتاز بی اماِن تصاویر مجالی برای درنگ و تفکر نمی دهند، »انگار که از 

پنجره ی قطار بیرون را نگاه می کنی و مناظر بی آنکه مورد تأمل قرار گیرند، به سرعت هرچه تمام تر 

یکی پس از دیگری از جلوی چشمانت محو می شوند.«

کلمات اند که با تعمق عجین اند، نه تصاویر. بیایید به کلمات برگردیم. »ای انساِن خاکی، نزدیک 

آی، در خیره شدن کامل تر شو، کامل تر شو به میانجی کلمه!« )فریدریش مولر(
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