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روشنفكران و فضاي مجازي

غياب س�روش دباغ در ايران به واس�طه حضور 
فعالش در فضاي مجازي، محس�وس نيست. او 
در تلگرام كانال دارد، صفحه فيس بوكش فعال 
است و خيلي تند و سريع به ايميل هايش پاسخ 
مي دهد. گفتارها و نوشتارهايش در وب سايت ها 
و كانال هاي اينترنتي دست به دست مي شوند و 
با نشريات و مجالت روشنفكري داخلي ارتباطي 
مستمر و پررنگ دارد. البته اين »حضور فعال« 
در فضاي عمومي، اعم از »حقيقي« و »مجازي« 
سبب نش�ده كه از كارهاي ديگر يك روشنفكر 
دانشگاهي مثل خواندن و نوش�تن و تدريس و 
سخنراني و مصاحبه با نشريات رسمي باز بماند. 
خودش مي گويد اي�ن توفيق را ب�ه مدد تنظيم 
زمان و با تمرين و ممارست كس�ب كرده. از نظر 
او فضاي مجازي، شمش�يري دو دم است، يعني 
همانطور ك�ه مي تواند انس�ان را به كام بكش�د 
و زمان و عم�ر او را مثل هيواليي س�يري ناپذير 
ببلعد، زمينه ساز ارتباطاتي گس�ترده و هم افزا 
ميان اهل فك�ر و انديش�ه اس�ت و بنابراين به 
خود فرد بس�تگي دارد كه چگونه با اين امكان 
انكارناش�دني جهان جديد مواجه ش�ود. او در 
گفت وگوي پي�ش رو ب�ه تاثير فض�اي مجازي 
بر كار روش�نفكري مي پ�ردازد. س�روش دباغ، 
اس�تاد فلس�فه اخالق و پژوهش�گر دانش�گاه 
تورنتو در مقطع پست دكترا اس�ت. او به تازگي 
كتاب هايي در باب فلسفه تحليلي )با محوريت 
ويتگنشتاين( و حريم علف هاي قربت )سلوك 
معنوي در روزگار كنوني( را با انتشارات اچ انداس 

منتشر كرده است. 

  در ابتدا بفرماييد آيا به نظر ش�ما شكل گيري 
فضاهاي جديد رسانه اي و گسترش شبكه هاي 
اجتماعي مجازي در كار روش�نفكران تاثيري 

گذاشته است يا خير؟
به نظ��ر من اي��ن فض��اي جديد ك��ه مي ت��وان آن را 
ش��بكه هاي اجتماعي خواند و در ده س��ال اخير پديد 
آمده اس��ت، هم از جنبه مثبت و ايجابي و هم از حيث 
منفي و س��لبي تاثيرگذار بوده اس��ت. از جنبه مثبت 
مجال��ي را فراهم آورده اس��ت ت��ا پاره اي از س��خنان 
روشنفكران اعم از گفتار و نوش��تار با ابعاد بيشتري در 
منظر و مرآي مخاطبان قرار بگيرد و منتشر شود. يعني 
سخنان آنها را دسترس پذيرتر كرده است. در گذشته 
اگر كسي مي خواست از آرا و نظرات روشنفكري مطلع 
ش��ود، يا بايد كتاب او را تهيه و مطالع��ه مي كرد يا به 
صورت حضوري نزد او مي رف��ت و در محضر او حاضر 
مي ش��د. امروزه به مدد امكانات فضاي مجازي اين امر 
بسيار سهل تر شده است، اين امر البته صرفا اختصاص 
به محصوالت فكري روش��نفكران هم ندارد. اما جنبه 
 ديگر اين قضيه آن اس��ت كه به نح��وي از مرجعيت 
)authority( روشنفكران كاسته ش��ده است، زيرا 
فضاي مجازي به مدد ش��بكه هاي اجتماع��ي اعم از 
تلگرام، فيس بوك، اينس��تاگرام و ديگر ش��بكه هاي 
اجتماعي مجال و فضاي بحث و توليد و انتشار سخنان 
را براي افراد متعددي فراهم كرده است. حاال ديگر هر 
كسي مي تواند مطلبي منتشر كند و مخاطباني بيابد. 
اين امر امروزه در هر س��طحي با هر كميت و كيفيتي 
امكانپذير ش��ده اس��ت. در قياس با گذشته كه چنين 
مجالي فراهم نبود و تنها مشاهير و كساني كه صاحب 
راي بودند، مي توانستند انديشه ها و آثار خود را منتشر 
كنند. نكته ديگر اينكه فضاي مجازي امري مشترك 
الورود اس��ت و اختصاصي به حضور روش��نفكران در 
عرصه مجازي و ش��بكه هاي اجتماعي ندارد و به طور 
كلي از مقتضيات تغيير س��اختار جهان پس از بروز و 
ظهور دنياي مجازي اس��ت. بنابراي��ن تنظيم وقت و 
استفاده از حجم كثيري از مطالبي كه توليد مي شود، 
هنري اس��ت كه خيلي مواقع از آن بهره مند نيستيم. 
حجم كثي��ر مطالب اع��م از مطالب ب��ا كيفيت و كم 
كيفيت يا بي كيفيت توليد مي ش��ود كه گاهي دنبال 
كردن آنها را به خواندن يك كتاب مش��خص بس��ان 
گذش��ته ها ترجيح مي دهيم. يعن��ي در فضاي جديد 
س��رگرمي و جذابيت ش��بكه هاي اجتماعي آدم را به 
درون دريايي از مطالب مي كش��د و فرد پس از چندي 
در مي يابد كه از بس��ياري از امور غفلت كرده اس��ت. 
بنابراين با فضاي مجازي امكان بسط و نشر انديشه ها 
فراهم شده است، اما از سوي ديگر ممكن است كه آدم 
درگير مطالب كم مايه و بحث با ديگران شود و وقتش 
به هدر رود و اين امر اگر در گذشته ممكن بود، اكنون 

خيلي امكان پذيرتر است. 
  اگ�ر كار روش�نفكري را گفت�ن حقيق�ت از 
يك س�و به جامعه و م�ردم و از س�وي ديگر به 
قدرت بدانيم، آي�ا اين فضاه�اي جديد امكان 
آن را بيشتر فراهم كرده اس�ت يا خير؟ آيا اين 
گستردگي و فراگيري سبب نش�ده كه مردم از 
يك طرف و قدرت از سوي ديگر هم حساسيت 
پيشين به نهيب هاي روش�نفكران را از دست 

بدهند؟ 
به نظرم اين فضاها لزوما كاركرد روشنفكران را تضعيف 
نكرده اس��ت. بلك��ه مجال��ي در اختيار روش��نفكران 
مانند س��اير طبقات و گروه هاي اجتماعي ق��رار داده 
تا س��خنان خود را بيان كنند و اين س��خنان در ابعاد 
گسترده تري پخش ش��ود. مثال افراد زيادي را ديده ام 
كه فايل هاي صوتي روش��نفكران اعم از روش��نفكران 
ديني و غيرديني را با اس��تفاده از فضاي مجازي گوش 
مي كنند و مالحظات ش��ان را براي آن روش��نفكران 
مي نويسند. در گذش��ته اين امكان فراهم نبود. شخصا 
بازخوردهاي متعددي ديده ام و ش��نيده ام كه بسياري 
از مخاطبان مي گويند ما هنگام رانندگي يا پياده روي 
اين فايل هاي صوتي را گوش مي كنيم. فكر مي كنم اين 
مجال در گذشته بدين نحو نبود. البته ممكن است كه 
كار روشنفكري به تدريج از وظيفه اي كه در آغاز برايش 
متصور بود، فاصله گرفته باش��د و به تعبير شما تحرير 
حقيقت فرو بنهد. اگر چنين شود، روشنفكر از وظيفه 
روش��نفكري اش عدول كرده است؛ خواه محصوالت او 
در فضاي مجازي عرضه و خ��واه اين محصوالت صرفا 

به شكل سنتي ارايه ش��ود. اما من فكر مي كنم فضاي 
مجازي مجالي را براي روشنفكران مثل ساير اصناف و 
گروه ها فراهم كرده اس��ت و علي االصول از اين مجال 
مي توان اس��تفاده كرد. فك��ر مي كن��م در مجموع در 
كشوري مثل ايران مخاطبان كاالهاي فكري و معرفتي 
با روش��نفكران ارتباط برقرار كرده و از محصوالت آنها 
اس��تفاده كنند. اين را ه��م بايد در نظ��ر گرفت كه در 
مختصات اجتماعي و سياسي كشور ما بخش معتنابهي 
از روش��نفكران در داخل كشور نيس��تند، از اين حيث 
وضع روش��نفكراني كه در دهه 1360 كش��ور را ترك 
كردند با روشنفكراني كه در دهه هاي 1380 و 1390 از 
ايران مهاجرت كرده اند، متفاوت است. روشنفكران دهه 
شصتي اين امكان را نداشتند، در حالي كه اين فضاهاي 
مجازي اين امكان را پيش پاي روشنفكران فراهم كرده 
است و بنابراين خوب اس��ت كه هم روشنفكران و هم 
مخاطبان قدر اين فض��ا را بدانند. البته تصريح مي كنم 
كه اين وضعيت خاص جوامعي چون ما اس��ت وگرنه 
در جوامعي چون كانادا يا جوامع اس��كانديناوي يعني 
سوئد و دانمارك به سبب تحوالت سياسي و اجتماعي، 
كاركرد اجتماعي روش��نفكران كمرنگ ش��ده است و 
ديگر طبقه اي كه ما روشنفكر مي ناميم، نداريم يا دامنه 
تاثير سخنان اين روشنفكران كم شده است. به همين 
خاطر چه در فض��اي حقيقي و چ��ه در فضاي مجازي 
مخاطبان كمتري دارند. برخي در محافل آكادميك به 
كار دانشگاهي مش��غول و گروهي اهل ادبيات هستند 
و رمان مي نويسند و عده اي نيز به كارهاي هنري مثل 
تئاتر و موسيقي و س��ينما مي پردازند. اما ديگر آن نوع 
وضعيتي كه روش��نفكران در كش��وري مثل ما دارند، 
ب��ا اقتضائات ش��رايط آنها س��ازگار نيس��ت. يعني در 
امريكاي ش��مالي و اروپا دوران روشنگري سپري شده 
اس��ت و در نتيجه نياز اجتماعي به طبقه روشنفكران 
كمتر است و در نتيجه كاركرد روشنفكران نيز كم شده 

است. 
  به نكته مهمي اش�اره كرديد و گفتيد به دليل 
اتفاقاتي ك�ه در جوامع توس�عه يافته رخ داده، 
ديگر روش�نفكر ب�ه معناي كالس�يك نداريم. 
يعني فك�ر مي كنيد دس�ت ك�م در آن جوامع 
ديگر دوره روش�نفكران سپري ش�ده و ديگر 
خرمگس�ي مثل س�قراط براي جامعه ضرورت 
ندارد كه در عرصه جامعه ه�م به قدرت و هم به 
مردم نهيب بزند و روشنگري بكند؟ آيا ما ديگر 
به روش�نفكراني هم در عرصه واقع�ي و هم در 
فضاي مجازي ني�از نداريم كه آگاهي بخش�ي 

كنند؟
همان طور كه مستحضريد، امور اجتماعي از خواست 
و ميل و توصيه عمر و زيد تبعيت نمي كند. ش��رايط و 
بس��ترهاي اجتماعي پديد مي آيد و نيازهايي س��ر بر 
مي آورد و افراد و گروه هايي به آنها پاس��خ مي دهند و 
در جامع��ه كارك��رد دارند. ب��ه نظر م��ن دوران نوعي 
روش��نفكري كه معطوف به آگاهي بخش��ي به تعبير 
شماست، با مخاطبان كالن و بسيار در اروپا و امريكاي 
شمالي س��پري شده اس��ت. اين به س��بب تحوالتي 
اس��ت كه در عرصه هاي فرهنگ و اجتماع و سياست 
در اروپا طي چند صد س��ال رخ داده و در امريكا نيز در 
بازه زماني كمتري به وقوع پيوس��ته است، ضمن آنكه 
تاريخ امريكا متاثر از تحوالت اروپا بوده است. در امريكا 
پاره اي از دولتمردان و سياستمداران نامدار در ابتداي 
شكل گيري اين كش��ور و نگارش قانون اساسي، متاثر 
از انديشمنداني چون ديويد هيوم و ديگران بوده اند و 
مراودات و نشست و برخاس��ت هايي با آنها داش��ته  اند. 
بنابراين اين دوره در اروپا و امريكاي ش��مالي س��پري 
شده است. چند سال پيش به مناسبت تدريس فلسفه 
كانت، عصر روشنگري و تاريخ آن را نيز درس مي دادم 
و در آن باب مطالعات مفصلي ك��ردم. اين دوره خيلي 
جالب توجه و عبرت آموز بود. از حوالي قرن ش��انزدهم 
تا اواخ��ر قرن هجده��م تحوالتي در غ��رب رخ داده و 
نزاع هايي با كليس��ا بوده كه در نهايت به تدريج كليسا 
پس رفته است. در آن دوران چهره هايي چون ولتر در 

فرانسه و پيش از آن اس��پينوزايي در هلند بود يا بعدا 
كانت و هگل در آلم��ان بودند كه تاثي��رات اجتماعي 
گس��ترده اي داش��تند. آن دوران س��پري ش��ده و در 
نتيجه و ديگر به آگاهي بخش��ي به بيان شما در سطح 
اجتماع كمتر پرداخته مي ش��ود. البته سلبريتي ها در 
غرب هس��تند و اين از مقتضي��ات و مختصات جهان 
جديد است. اما آن س��لبريتي ها عمدتا در حوزه هنر و 
ورزش هستند و مورد اقبال خاليق هستند. اما چنين 
نيست كه ادعاي آگاهي بخشي داشته باشند يا چنين 
انتظاري از آنها باش��د. در اروپا و امريكاي ش��مالي به 
نحو اغلبي ورزشكاران و هنرمندان اعم از خوانندگان 
و بازيگران سينما در جمله سلبريتي ها هستند و به آنها 
توجه مي شود. اما ديگر نيازي به قشر روشنفكران به آن 
معناي سابق نيست يا احس��اس نياز كمتر شده است. 
توجه كنيد كه اين بحثي توصيفي است. در كشور ما، 
در خاورميانه ما همچنان روش��نفكري كاركرد دارد، 
به سبب مختصات فرهنگي و سياس��ي اينجا. البته ما 
هم ش��اهد بروز و ظهور گروه يا قشري به نام سلبريتي 
هستيم و سلبريتي ها در جامعه ما هم شامل بازيگران 
مي شوند و هم ورزش��كاران و هنرمندان و در كنار اين 
دو گ��روه، برخي از چهره هاي سياس��ي ه��م در زمره 
س��لبريتي ها هس��تند. در حالي كه در غرب در حوزه 
روش��نفكري تقريبا چيزي به اسم س��لبريتي نداريم. 
البته برخي سياستمداران غربي ممكن است سلبريتي 
شوند، مثل جاستين ترودو، نخست وزير كانادا كه يك 
سلبريتي اس��ت. اما اين پديده شايع و رايجي نيست و 
بايد نحوه س��خن گفتن و ظاهر او را در نظر گرفت. اما 
بيشتر سلبريتي ها متعلق به حوزه هنر و ورزش است. 
در كشور ما مثل برخي كش��ورهاي خاورميانه از ميان 

سياستمداران نيز س��لبريتي مي بينيم. بنابراين اين 
نيازي اس��ت كه از پايين اقتضا مي كند. شايد چند ده 

سال ديگر از اين دوره عبور كنيم. 
  ما زمان�ي حرف س�ارتر را گ�وش مي كرديم، 
نه به اين خاطر كه س�ارتر گفته اس�ت، بلكه به 
علت اس�تداللي كه مط�رح مي ك�رد. آيا فكر 
نمي كنيد اي�ن باعث مي ش�ود كه م�ن قال به 
جاي ماقال اهميت پيدا كند؟ همچنين آيا فكر 
نمي كنيد مث�ال در موضوعي مث�ل آزار و اذيت 
زنان كه در هالي�وود رخ داد، روش�نفكران هم 
ورود كنند و به بيان اس�تدالل هاي خود در اين 
زمينه بپردازند؟ يا در م�ورد برخوردهايي كه با 
مهاجران مي ش�ود؟ آيا در مسائلي از اين قبيل 
فكر نمي كنيد كه ورود روشنفكران بهتر است 
تا يك س�لبريتي كه صرفا به دلي�ل اليك هاي 
بيش�تر س�ر زبان ها افتاده و نمي توان�د با بيان 
اس�تدالل عقالني جامعه را متقاعد كند كه راه 

درست چيست؟
منظورتان در مورد ايران است يا فضاي بين المللي؟

  در ه�ر دو مورد. مث�ال در فض�اي بين المللي 
ديديم كه يك سلبريتي مثل خانم كاترين دونو 
اظهارنظرهاي احساس�ي در م�ورد قضيه آزار 
و اذيت زنان ك�رد كه به دليل فقدان اس�تدالل 

منطقي، مجبور شد عذر خواهي كند. 
درست اس��ت. من با اين سخن ش��ما مخالفت ندارم. 
علي االصول اين اتفاق خواه در اي��ران يا غرب رخ داده 
است. در كشور ما روش��نفكري كماكان كاربرد دارد 
و روش��نفكران در حوزه سياس��ت و اجتماع نس��بت 
به مس��ائل موضع مي گيرند يا مثال ف��رض كنيد در 

حوزه اقتصاد سياسي كسي چون آقاي محسن رناني 
به آسيب شناس��ي سياس��ي و اجتماع��ي و فرهنگي 
و تاثيرش در حوزه اقتص��اد مي پ��ردازد. البته اين به 
معناي آن نيست كه اين موضع گيري ها بدون اشتباه 
نيست، اما به هر حال اين افراد در اين زمينه ها توانايي 
و مهارت دارن��د و در نتيجه احس��اس مس��ووليت و 

اظهارنظر مي كنند. 
  نكته ديگر درباره برخي آسيب هايي است كه 
در حوزه روشنفكري ما وجود داشته است مثل 
بحث مريد و مرادبازي كه متاس�فانه در فضاي 
روشنفكري ما خيلي رواج دارد. آيا به نظر شما 
فضاهاي مج�ازي امكان تعديل اي�ن ويژگي ها 
را فراه�م مي كنند ي�ا باعث مي ش�وند كه اين 

وضعيت تقويت شود؟
به نظر من در اين زمينه نيز فض��اي مجازي همچون 
شمش��ير دو دم عمل مي كند. البته اين ام��ر به خود 
روش��نفكران هم بس��تگي دارد كه آيا به اين وضعيت 
دامن بزنند ي��ا خير. من با وجود آنك��ه از فضاي داخل 
كشور دور هستم و با استفاده از فضاي مجازي وضعيت 
را رصد مي كنم، با شما موافق هستم كه متاسفانه كم و 
بيش در ميان طبقه روشنفكري ما اين نوع مناسبات 
و روابط جاري ش��ده اس��ت و اين از اقتضائات جوامع 
در حال گذار اس��ت. براي مثال اجازه بدهيد به تجربه 
ش��خصي خودم اش��اره كنم. من در فضاي مجازي و 
ش��بكه هاي اجتماعي حضور دارم و هم كانال تلگرام 
دارم و هم در فيس بوك مطلب مي نويسم. حوزه كاري 
بنده هم مش��خص اس��ت، يعني در زمينه بحث هاي 
فلسفي و دين ش��ناختي و ادبيات پژوهش مي كنم و 
مي نويسم. اما در موارد زيادي به من درباره اختالفات 
زناش��ويي مراجعه مي كنند يا مواردي شخصي از اين 
دست. علت اين مراجعات نيز انتظار غيرمطابق با واقع از 
كسي است كه با او به مدد شبكه هاي اجتماعي ارتباط 
پيدا كرده اس��ت. من در عموم اين موارد به مراجعان 
توصيه مي كنم كه به متخصص اين امور مراجعه كنند، 
زيرا من نه مشاور خانواده هستم و نه تخصصي در زمينه 
روان شناس��ي دارم. بنابراين به ط��ور خالصه معتقدم 
اين امور از مختصات جوامع در حال گذار است وگرنه 
در جايي كه قش��ري به نام روشنفكران نباشد، چنين 
اتفاقاتي هم رخ نمي دهد. اما اينكه مي گويم شمشير دو 
دم است، به اين معناست كه بايد ديد فرد مقابل چگونه 
واكنش نش��ان مي دهد، آيا به اين قصه دامن مي زند يا 
خير؟ بنابراين با شما موافق هس��تم كه اين وضعيت 
وجود دارد و متاس��فانه فضاي مجازي نيز به آن دامن 
زده است، زيرا ش��بكه هاي اجتماعي مجال بيشتري 
براي اين امر پديد آورده اند. البته بايد در نظر داش��ت 
كه اين امر اختصاصي به عالم روش��نفكري ندارد و در 
ديگر حوزه ها نيز اين مناسبات و روابط مريد و مرادي 
هست. بخشي از آن نيز در حوزه روشنفكري به تعبير 
اريك فروم به دليل گريز از آزادي است. يعني افراد، آن 
مسووليتي كه متوجه شخصيت بالغ است را بر عهده 
نمي گيرند و مسووليت شان را متوجه اين شخص يا آن 
شخص مي كنند و با ديگران همذات پنداري مي كنند 
يا دل ش��ان مي خواهد ديگري به جاي آنها فكر كند و 
تصميم بگيرد و سخن بگويد. اين نوعي عدم بلوغ رواني 
اس��ت. اين امر در جوامعي چون ما مجال ظهور و بروز 
بيشتري دارد. بنابراين عدم بلوغ دماغ و رواني منتج به 

اين روابط ناسالم مي شود. 
  با توجه به هم�ه اين نكات مثب�ت و منفي كه 
ذكر كرديد، آيا امكان دارد كه روشنفكري ادعا 
كند كه من از اين شبكه ها اس�تفاده نمي كنم و 
همچنان در كنج عزلتم مي نش�ينم و كار خودم 
را مي كنم؟ آيا كس�ي مي تواند عم�دا از فضاي 

مجازي دوري گزيند و كار روشنفكري كند؟
علي االصول اين امر متصور اس��ت. اما فراموش نكنيد 
كه اين تعبي��ر »فضاي مج��ازي« رهزن اس��ت. اين 
فضاها اگرچه اصطالحا »مجازي« اس��ت، اما در واقع 
يك واقعي��ت اجتماع��ي )social fact( اس��ت. به 
عبارت ديگر سبك )style( زندگي عوض شده است. 

ناديده گرفتن اين فضا به اين معناست كه فرد نخواهد 
تحوالتي كه در واقعي��ت رخ داده را ببيند. البته امكان 
آن هست كه به اين واقعيت ها پشت كرد، اما نمي توان 

گفت كه چون »مجازي« است، پس امري زايد است. 
  علي االصول كس�ي كه به اي�ن واقعيت توجه 

نكند، آيا مي تواند ادعا كند روشنفكر است؟
امكانش هس��ت و مي تواند چنين ادعا كن��د و بگويد 
من به نحو س��نتي با جامعه ارتباط برقرار مي كنم. اما 
قاعدتا نفوذش كمتر مي ش��ود. البته ب��از هم مي تواند 
بگويد كه همين را مي پس��ندم و س��بك س��نتي 15 
س��ال پيش را در پيش مي گيرم، يعني انديشه هايش 
را در قالب مقاالت و كتاب منتش��ر  يا سخنراني كند. 
يعني مشابه علي شريعتي در دهه 1350 خورشيدي 
فعاليت روشنفكري كند، منتها در قد و قواره خودش. 
بنابراين چنين امري متصور اس��ت، اما تاثيرش كمتر 
مي شود، زيرا بافتار جامعه عوض ش��ده است. مطابق 
آمار رس��مي تلگرام در ايران بالغ بر 40 ميليون كاربر 
دارد، بنابراين فضاي مجازي يك واقعيت اجتماعي با 
كاركرد اس��ت و اطالق عنوان مجازي به آن را نبايد به 
معناي امر عرضي در نظر گرفت. روشنفكر كسي است 
كه اين واقعيت را بشناسد. البته آسيب شناسي اين فضا 
هم مهم است، زيرا چنان كه گفتم اين فضا مي تواند به 
سطحي شدن آدم ها دامن بزند و ايشان را از كار عميق 
و جدي باز دارد. اما اين تنها آسيب شناس��ي مربوط به 
وقت شناسي درست است. اما نديدن اين فضا درست 
نيس��ت، زيرا فضاي مجازي امري اجتماعي است كه 
خود را به زندگي ما حقنه كرده اس��ت و افراد مطابق با 
آن روابط ش��ان را در عرصه اجتماع تدبير مي كنند. به 
همين خاطر گفتم كه تعبير مجازي رهزن اس��ت. اما 
تنظيم رابطه و آسيب شناسي آن اهميت دارد. شخصا 
سعي مي كنم ساعاتي از ش��ب و روز را از اين فضا دور 
بمانم و ب��ه كارهاي خ��ودم اعم از خواندن و نوش��تن 
مشغول باشم. اما س��اعاتي را به آن اختصاص بدهم و 
مقاالت و نوش��ته هاي خوبي كه بعضا هست را دانلود 
كنم و بخوانم و نسبت به آنها واكنش نشان بدهم. البته 
اينها كارهايي اس��ت كه نياز به ورزيدن و برنامه ريزي 
دارد و در اين فضا كار آساني نيس��ت. اما علي االصول 
آدم مي تواند خود را تنظيم كند. به نظرم اين مواجهه 

رهگشا و كارآمد با اين فضا است، نه ناديده گرفتن آن. 
  در پاي�ان مي خواس�تم ب�ه تجربه ش�خصي 
خودتان اش�اره كنيد. شما روشنفكري هستيد 
كه هم فض�اي قبل�ي را تجربه كردي�د و هم در 
فض�اي جديد چن�ان كه اش�اره كردي�د، فعال 
هستيد. ارزيابي شخصي شما از كاري كه انجام 
مي دهيد چگونه اس�ت؟ مزايا و معايب اين فضا 

براي خودتان چه بوده است؟
مش��خصا در هفت س��ال اخير كه ايران نيستم، حدود 
شش سال و نيم اس��ت كه در اين شبكه هاي اجتماعي 
فعاليت كرده ام، هم در فيس بوك و ه��م در تلگرام. در 
اينستاگرام شخصا فعاليت ندارم، البته اوايل فعال بودم، 
اما بعد ديدم كه وقت زي��ادي مي گيرد و حتي پيام هاي 
آن را هم نمي خوانم. اما در فيس بوك و تلگرام فعاليت 
مي كنم. ايميل و اس��كايب هم كه از زم��ره امكان هاي 
فضاي مجازي است كه از آن استفاده مي كنم و بيشتر 
روابط شخصي ام را با آنها پيگيري مي كنم. فكر مي كنم 
حضور در اي��ن فضاها براي م��ن آمي��زه اي از بركات و 
معايب بوده است. يعني از طريق اين فضاها با مخاطبان 
وسيعي ارتباط داشته ام و ايش��ان مالحظات همدالنه 
و انتقادي ش��ان را به من منتقل كرده اند. از اين نظرات 
اس��تفاده كرده ام. پاره اي از افراد هم از سر خشم، تعابير 
تيز و تند به من و خانواده ام نس��بت داده اند كه س��عي 
كرده ام آنها را نادي��ده بگيرم و خوش��بختانه بر من اثر 
نگذاشته است. به آسيب شناسي آن نيز به طور ضمني 
اشاره كردم. ش��خصا در برهه اي احساس كردم كه اين 
فضا گاهي روي من تاثير س��وء گذاشته است. همانطور 
كه مي دانيد اين فضا انسان را در كام مي كشد. بنابراين 
بعد از مدتي س��عي كردم وقتم را تنظيم كن��م. از اين 
بابت خرس��ندم كه مدتي اس��ت كه توانسته ام، مطابق 
برنامه ريزي ام وقتي را در ط��ول روز و هفته به اين امور 
اختصاص بدهم و باق��ي وقت را به كارهاي ش��خصي 
بپردازم. زيرا نحوه صرف وقت بسيار اهميت دارد. زمان، 
مهم ترين سرمايه اي است كه ما در طول زندگي داريم 
و متاس��فانه مثل هوا كمتر متوجه اهميت آن هستيم. 
به تعبير سعدي: عمر برف اس��ت و آفتاب تموز/ اندكي 
ماند و خواجه غره هنوز. در مق��ام نصيحت نمي گويم، 
بلكه به لحاظ وجودي ع��رض مي كنم اين تعبير را بايد 
جدي گرفت، يا اين تعبير حافظ را بايد در نظر داش��ت 
كه: هر وقت خوش كه دست دهد مغتنم شمار/ كس را 
وقوف نيست كه انجام كار چيست// پيوند عمر بسته به 
موييس��ت هوش دار/ غمخوار خويش باش غم روزگار 
چيست. به نظرم مي رسد اين تعابير را تا حدودي مزه مزه 
كرده ام و به همين سبب متناسب با آن سلوك شخصي 
و اجتماعي ام را تنظيم كرده ام. دايم ني��ز به خودم اين 
تذكر را مي دهم. به هر ح��ال در اين فضا تنظيم كردن 
و پيش رفتن كار س��اده اي نيست. اگر ش��خص به داد 
خودش نرس��د، وقتش مصروف مي شود و ممكن است 
ماه ها گذش��ته باش��د و فرد يك مطلب جدي نخوانده 
باش��د. اما مجالي كه فضاي مجازي به عن��وان يك امر 
واقع اجتماعي فراهم آورده را نيز نباي��د فراموش كرد. 
من پاره اي از بازخورده��ا )feedbacks( از مخاطبان 
خصوصا از ش��هرهاي دورافتاده ايران يا همزبانان افغان 
يا در كردستان عراق يا ايرانياني كه در كشورهاي ديگر 
هستند، دريافت كرده ام كه شگفت انگيز است. قبال اين 
مخاطبان را نداشتم و اين بسيار مغتنم است. ضمن آنكه 
دريافته ام كه ما افراد مس��تعد و هوشمند فراواني داريم 
كه دلمش��غولي هاي جدي معرفتي و وجودي دارند و 
متاسفانه در عرصه اجتماع از شهرت برخوردار نيستند، 
اما ديدگاه هاي حكيمانه اي دارند و تامالتي دارند. من از 
نظرات اين افراد بسيار استفاده كرده ام و آموخته ام. براي 
من اين ارتباط صرفا به مدد اين شبكه هاي اجتماعي به 
وقوع پيوسته است. اين مجال قبال نبوده است. بنابراين 
سويه مثبت اين فضاها فراخ تر شدن جهان آدمي است. 
صادقانه به عنوان كس��ي كه در فضاي عمومي فعاليت 
مي كند عرض مي كنم كه وقتي با اين مخاطبان مواجه 
مي شوم، دلگرم مي شوم و نمي توان اين اتفاقات خوب را 

ناديده گرفت. 

محسن آزموده

 روشنفكران و شبكه هاي مجازي
 در گفت وگو با دكتر سروش دباغ

فضاي مجازي همچون شمشير دو دم عمل مي كند

ديگر طبقه روشنفكر نداريم

نيكالس. ج��ي. كار )متولد 
نويس��نده  م.(   1955
امريكايي در زمينه فناوري، 
كس��ب و كار و فرهن��گ 
است. مش��هورترين كتاب 
او »ميان ماي��گان: اينترنت 
با مغز ما چ��ه مي كند؟« در 
س��ال 2011 با اس��تقبال 
گس��ترده اي مواجه ش��د. 

اين كتاب موضوعاتي را كه كار، پيش  تر در مقاله اي با 
عنوان »آيا گوگل ما را احمق مي س��ازد؟« دنبال كرده 
بود، بس��ط مي دهد و تاثيرات و پيامده��اي اينترنت 
بر مغز انسان  را تش��ريح مي كند. به باور كار، اينترنت 
رسانه اي مبتني بر فاصله گذاري و تعليق است و روش 
مطالعه مردم و فرآيند پردازش اطالعات توس��ط آنها 
را دگرگون ساخته است. كسب حكمت تنها از طريق 
مطالعه عميق و تمركز پديد مي آي��د؛ امري كه به باور 
كار، در فضاي آنالين يافت نمي شود. كار مدعي است 
كه تحقيقاتش را زماني شروع كرد كه متوجه تغييراتي 
در توانايي اش در تمركز شد. او در يك مصاحبه در اين 
باره گفته است: »داش��تم يك كتاب يا يك مقاله بلند 
مي خواندم و بعد از مطالعه دو صفحه، مغزم مي خواست 
كاري را بكند كه وقتي آنالين هس��تم: ايميلم را چك 
كنم، روي يك لين��ك كليك كنم، چي��زي را گوگل 
كنم، از ي��ك صفحه به صفح��ه اي ديگر بپ��رم«. اين 
حواس پرتي مزمن به تعبير كار، حتي بعد از خاموش 
كردن كامپيوترهاي مان، ما را رها نمي كند. كار توضيح 
مي دهد كه »روانشناس��ان و دانشمندان علوم عصبي 
كش��ف كرده اند كه مغزهاي ما، حتي در بزرگس��االن 
بس��يار خميري هس��تند«. »آنها خيلي انعطاف پذير 
هس��تند و در سطح س��لولي با كارهايي كه مي كنيم، 
تطبيق مي يابند و بنابراين هرچه بيشتر اينترنت گردي 
و س��طحي خواني كنيم و مطالب را در اينترنت مرور 
كنيم، بيش��تر بر نحوه تفكرمان تاثي��ر مي گذارند«. 

نويس��نده در اين كتاب 
مدعي اس��ت ك��ه بنابه 
تحقيقات صورت گرفته 
»مطالع��ه آنالين« عمق 
و ژرفاي بس��يار كمتري 
صفح��ات  مطالع��ه  از 
چاپ��ي فراهم م��ي آورد. 
بنابراين از آنجا كه مطالعه 
آنالين يك پديده  نسبتا 
متاخر است، نسلي از خوانندگان در حال شكل گيري 
هستند كه عادت كرده اند همه چيز را به شيوه آنالين 
با اقتضائات آن مطالعه كنند. كار مدعي اس��ت كه در 
نتيجه گسترش اين شيوه مطالعه، آدم ها توانايي شان را 
براي »شيوه تفكر تامل برانگيز و با تعمق و با طمانيه« 
از دست داده اند. او مي گويد تحقيقات نشان مي دهد، 
همچنان ك��ه آدم ها در انجام هم زم��ان چند كار بهتر 
شده اند، »خالقيت شان در تفكر كمتر شده است«. كار، 
حتي ظهور اينترنت را »نه فقط يك پيشرفت فناورانه، 
بلكه يك پسرفت انس��اني« مي  خواند. حواس پرتي و 
سطحي نگري از ديد كار، فاجعه آميزترين پيامدهاي 
گس��ترش اينترنت و فض��اي مجازي اس��ت. اما براي 
كاس��تن از اي��ن نتاي��ج ناخواس��ته، قطع��ا مي توان 
راهكارهايي جس��ت، مث��ل كاهش زمان اس��تفاده از 
اينترن��ت، روي آوردن به روش هاي س��نتي مطالعه و 
تفكر، تمرين تمركز و... مهم تر از همه اما آگاهي به اين 
نكته اساس��ي اس��ت كه نيكالس كار در كتابش بدان 
متذكر شده است، اينكه اينترنت صرفا ابزاري نيست 
كه بتوان با آن به هر روشي كه خواستيم، مواجه شويم. 
بلكه پيش��اپيش قالب ه��ا و روش هايي را ف��راروي ما 
مي گذارد و شيوه هاي تفكر ما را صورت بندي مي كند. 
آگاهي از اين ش��يوه هاي صورت بندي انديشه، شايد 
راهي براي برون رفت از س��طحي نگري و ميان مايگي 

باشد. 
اقتباس و ترجمه: كاوه رهنما

اينترنت با مغز ما چه مي كند؟


