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  انفجار اطالعات 

نمي دانم چرا من از اين تعبير آنچنان كه بايد نمي ترسم و حتي چه بسا مثل كسي كـه ديگـر                ! انفجار اطالعات 
نيچـه  .  عصر نزديك تر مي شـود خوشـحال مـي شـوم    صبرش تمام شده است از فكر اينكه جهان به سرنوشت محتوم اين       

و من همه كساني را كه در جست و » خانه هايتان را در دامنه هاي كوه آتشفشان بنا كنيد   « : خطاب به فيلسوفان مي گويد    
مطلوب طبع كساني است كه فقط به عافيت مي انديشند و اگر نه،             » گريختن  «. جوي حقيقتند مخاطب اين سخن مي يابم      

  .يك بار، زاري هم يك بارمرگ 

ايـن حقيقـت تنهـا مـا را كـه شـهروندان             . دهكده جهاني واقعيت پيدا خواهد كرد، چه بخواهيم و چه نخواهيم          
. و بلكه غرب را هم چه بسا بيش تر از ما به اضطراب مي اندازد مطيعي براي اين دهكده بزرگ نيستيم مضطرب نمي دارد
ــان   ــده جهــ ــراي دهكــ ــي بــ ــهروندان مطيعــ ــا شــ ــيح دارد   مــ ــي توضــ ــه كمــ ــاز بــ ــخن نيــ ــن ســ ــستيم؛ ايــ   . ي نيــ

. اعتراضـي نـدارد  . شهروندِ مطيع كسي است كه وجود فردي اش مستحيل در جامعه اي است كه پيرامـون او وجـود دارد       
تا آنجا تسليم قوانين محلـي اسـت   . استدالل هاي رسمي را مي پذيرد و در صدق گفتار سياستمداران ترديد روا نمي دارد       

به آنچه فرا مي خوانندش روي مي آورد و از آنچه باز مي دارندش پرهيز . ت را نه قبله قانون، كه تابع آن مي بيندكه عدال
دروازه هاي گوش و چشم و عقلش براي پيام هاي پروپاگاندا باز است و مثالً در ايران خودمان وقتي مي شـنود               . مي كند 

و از اين ... لش را در بانكي انبار مي كند كه جايزه بيش تري مي دهد، باور مي كند و پو»بانك فالن، بانك شماست «كه 
دهكده جهاني هم براي آنكه سر پا بماند به شهروندان مطيعي نيـاز دارد كـه سرشـان در آخـور خودشـان                      ! و خوب . قبيل
  .باشد

 غفلتي كـه  در آغاز دهه هشتاد ميالدي واقعه بسيار شگفت آوري در كره زمين روي داد كه غرب را از خواب    
در نقطه اي از كره زمين كه يكي از غالمان خانه زاد كاخ سفيد حكومـت مـي كـرد،    . به آن گرفتار آمده بود خارج كرد 

ناگهان ميليون ها نفر از مردم از خانه ها بيرون ريختند و فارغ از مالحظات و معادالت غريـزي مربـوط بـه حفـظ حيـات،          
رتشي هم كه ده ها ميليارد دالر خرج آن شده بود به انفعالي گرفتار آمـد كـه چـاقو    سينه در برابر گلوله ها سپر كردند و ا     

             مـردم چيــزي  . مـردم چـه مـي خواسـتند؟ عجيـب اينجاسـت      . چـاقو دسـته اش را نمـي بـرد    : در برابـر دسـته خـويش دارد   
 نمونـه اي هـم كـه بـراي ايـن      .حكومـت اسـالمي  : مي خواستند كه هرگز با عقل حاكم بر دنياي جديد جور در نمي آمد 

را از كدام راديـو و تلويزيـون، فـيلم و يـا     » پيام « مردم ايران اين . حكومت سراغ داشتند به سيزده قرن پيش باز مي گشت 
      مهـم نيـست كـه غـرب ايـن نـوع            . تئاتري گرفته بودند؟ اين پرسشي بود كـه غـرب نمـي توانـست بـه آن جـواب گويـد                    

مهـم ايـن اسـت كـه ايـن واقعـه نـشان داد        ... بنيادگرايي، ارتجاع و يا هر چيز ديگر:  مي نامدحركت هاي اجتماعي را چه   
  ». حصارهاي اطالعاتي قابل اعتماد نيستند«



واقعه شگفت آوري كه رخ داده بود اين بود كه غرب ناگهان خود را نه بـا كـشور جـشن هنـر شـيراز و       ! بينيدب
... زادخـ دوهزار و پانصد ساله و فريـدون فر و جشن هاي » دايي جان ناپلئون « و » اسرار گنج دره جني « آربي آوانسيان و   

سـپهر  « و انقـالب اسـالمي در داخـل مرزهـاي           . كه با كشور سيد مجتبي نواب صفوي و حاج مهدي عراقي روبرو يافـت             
  . و پيروز هم شد. غرب روي داد، در يك جزيره ثبات» اطالعاتي 

» دوشنبه«من شهر .  اين باز هم در هر نقطه ديگري از جهان مي تواند روي دهدمهم اينجاست كه واقعه اي نظير
در آنجا بـا روشـنفكراني آشـنا شـدم كـه تـو       . را پيش از آنكه به تسخير رحمان نبي اُف و ارتش سرخ در آيد ديده بودم            

 از آتمـسفر رسـانه هـاي       گويي از زمان سامانيان آمده بودند و در نماز جمعه در صـف نمـازگزاراني ايـستادم كـه خـارج                    
گروهي و در عصر ابو حنيفه مي زيستند و هم اكنون مگر در شرق اروپا و در ميان مسلمانان حوزه بالكان چه مي گذرد؟              

جواني با گيسوان بلند و عينك رمبويي پيشاني بندي بسته : چاپ كرديم بسيار گوياست » سوره  « تصويري كه ما در مجله      
و اين واقعه در ميان مرزهاي كنتـرل شـده سـپهر اطالعـاتي غـرب روي داده      . »اهللا اكبر، جهاد    « : است كه روي آن نوشته    

  است؛ و مگر جايي در كره زمين هست كه بيرون از اين مرزها باشد؟

دهكده جهاني واقعيت پيدا كرده است، چه بخواهيم و چه نخواهيم، و ماهواره ها مرزهاي جغرافيايي را انكـار                   
ايـن همـان دهكـده اي اسـت كـه      . مان دهكده اي است كه گرگوار سامسا در آن چشم باز كـرده اسـت              اين ه . كرده اند 

در انتظـار  « همـان دهكـده اي كـه مردمـانش     . هاي اوژن يونسكو را پذيرفته انـد » كرگدن « مردمانش صورت مسخ شده  
       لـب مـي زننـد و هـيچ كـس      اين همان دهكده اي است كـه در آن مردمـان را بـه يـك صـورتِ واحـد قا       . هستند» گودو  

اين همان دهكده اي است كه بر سـر سـاكنانش آنـتن هـايي          . نمي تواند از قبول مقتضيات تمدن تكنولوژيك سر باز زند         
ايـن همـان دهكـده اي اسـت كـه در آن         . روييده است كه يكصد و پنجاه كانال ماهواره ها را مستقيماً دريافت مي كننـد              

به سي سال قبل باز مي گردد و » ترميناتور دو « اين همان دهكده اي است كه در آن . شوندروبوت ها عاشق يكديگر مي 
ايـن همـان    . با هم مبارزه مـي كننـد      » ژوكر  « و  » بت من   «اين همان دهكده اي است كه در آن         . خودش را از بين مي برد     

د، همـان دهكـده اي كـه در آن    دهكده اي است كه در تلويزيون هايش دختران شش ساله را آمـوزش جنـسي مـي دهنـ         
مسيح « اين همان دهكده اي است كه در آن تابلوي . گوسفندهايي با سر انسان و انسان هايي با سر خوك به دنيا مي آيند

اين همان دهكده اي اسـت كـه در آن   . ماه ها توجهات همه رسانه هاي گروهي را به خود جلب مي كند   » از وراي ادرار    
اما عجيب اينجاست كه باز هم اين همان دهكده اي است كه در             ... ع تجاوز جنسي رواج دارد    دويست و چهل و شش نو     

الس «زير آسمانش بسيجيان رمل هاي فكه زيسته اند، همان دهكده جهاني كه در نيمه شب هايش ماه، هم بر كازينوهاي   
.  در آن بسيجيان از خوف خدا و عشق او مي گريسته اندو گورهايي كه» دوكوهه « تابيده است و هم بر حسينيه » وِگاس 

  دنياي عجيبي است، نه؟

همه جا . بيش از يك قرن است كه علي الظاهر هيچ تمدني جز تمدن غرب در سراسر سياره زمين وجود ندارد                
  لم هـيچ يـك از اُمـم عـا    . در تسخير اين صورت از حيات بشري است كه تمـدن غـرب بـا خـود بـه ارمغـان آورده اسـت                  

نتوانسته اند نه در زبان، نه در فرهنگ، نه در معماري، نه در حيات اجتماعي و نه در زنـدگي فـردي، خـود را از تـأثيرات                
و اكنون كه با وجود ماهواره ها، مرزهـاي جغرافيـايي نيـز انكـار شـده اسـت آينـه جـادو در         . تمدن غرب دور نگاه دارند    

جهاني نفوذ كرده است، عقل سطحي چنين حكم مي كند كه ديگر هيچ چيز يكايك خانه هاي اين دهكده به هم پيوسته 



امـا چنـين   . نمي تواند حكومت جهاني مفيستوفلس را حتي به لرزه بيندازد، چه رسد بـه آنكـه آن را بـه انقـراض بكـشاند                  
  .نيست

ي برد كه آنهـا     از تناقض هايي خاص اين آخرين دوران تمدن غرب نام م          » هنر رمان   « ميالن كوندرا در كتاب     
  : مثـالي كـه او مـي آورد مـي توانـد پـرده ابهـام از ايـن تعبيـر بـه يـك سـو زنـد             . مـي خوانـد  » تناقض هاي پايانـه اي    « را  

. در طي عصر جديد، عقل دكارتي همه ارزشهاي به ارث رسيده از قرون وسطي را، يكي پس از ديگري تحليل مي بــرد                    
اسـت  ) قدرتي صرفاً در پي خواست خويـشتن       ( قل، ايــن عنصر غيــر عقلي محض       اما، در زمــان پيروزي تــام و تمام ع       

كه بر صحنه جهان تسلط خواهد يافت، زيرا ديگر هيچ نظامي از ارزشهاي مقبول همگـان وجـود نـدارد كـه بتوانـد مـانع                
  .پيشروي آن شود

 ذات پارادوكسيكال غـرب در  اگر واقع گرا باشيم جنگ جهاني دوم را يكي از ترمينال هايي خواهيم يافت كه 
نمي دانم شما جنگ كويت را چگونه تفسير مي كنيد، اما من در آن يك تناقض مي يابم؛ تناقـضي                  . آن ظهور يافته است   

غرب پيروزي خـود را  .  آن دريافت– و از جمله نوآم چامسكي       –كه شاخك هاي حس ششم بسياري از متفكران غربي          
راب همگاني جشن گرفت و اين اضطراب، از جمله در لوس آنجلـس، نـشتري              در جنگ كويت در ميان يك حس اضط       

  .شد كه دمل چركين يك اعتراض واقعي را تركاند

غرب ذاتي پارادوكسيكال دارد و اين پارادوكس هاي پايانه اي، سرنوشت محتومي هستند كه تمدن امـروز بـه       
هايي اسـت كـه تنـاقض نهفتـه در بـاطن تمـدن امـروز را            انفجار اطالعات از همين ترمينال      . سوي آن راه مي سپرده است     

وقتي حصارهاي اطالعاتي فرو بريزد مردم جهان خواهند ديد كه اين دژ ظاهراً مستحكم بنيان هـايي              . آشكار خواهد كرد  
قدرت غرب، قدرتي بنيـان گرفتـه بـر جهـل اسـت و آگـاهي هـاي          . سيده دارد كه به تلنگري فرو خواهد ريخت       وبسيار پ 

شوروي نيز تا آنگاه كـه فـصل فروپاشـي اش        .  انقالب زا هستند به يكباره روي مي آورند؛ همچون انفجار نور           جمعي كه 
      آغاز نشده بود خود را قدرتمند و يكپارچه نـشان مـي داد و غـرب نيـز آن را همچـون دشـمني بـزرگ در برابـر خـويش             

ــت  ــي انگاشـ ــ    . مـ ــيده و از هـ ــاطن پوسـ ــه بـ ــود كـ ــي بـ ــد از فروپاشـ ــا بعـ ــد  تنهـ ــكار شـ ــوروي آشـ ــسيخته شـ   . م گـ
مردم با اضطرابي كه از يـك عـدم اطمينـان همگـاني         .  تفاوت يافته است   1930اكنون در غرب همه چيز با سال هاي دهه          

آنها هر لحظه انتظار مي كشند تا آن دژ اطالعاتي كه موجوديت سياسـي غـرب بـر آن بنيـان     . برمي آيد به فردا مي نگرند  
براي آنكه رديـف مـنظم آجرهـايي كـه          .  مهيب فرو بريزد و آن روي پنهان تمدن آشكار شود          گرفته است با يك انفجار    

        تمـدن هـا هـم پيـر مـي شـوند و       . متكي بر يكديگر هستند فرو ريزد، كافي است كه همان آجـر نخـستين سـرنگون شـود               
يك اعتماد مطلق به قـدرت خـويش پـا          در آغاز، تمدن با     . مي ميرند و از بطن ويرانه هاشان تمدني ديگر سر بر مي آورد            

  . مي گيرد و هنگامي كه اين احساس جاي خود را به عدم اعتماد بخشيد، بايد دانست كه موعد سرنگوني فرارسيده اسـت     
حصارها تا هنگامي مفيد فايده اي هستند كه دزدان شـب رو بـر زمـين مـي زينـد، امـا                  . نبايد بترسيم . و اما درباره خودمان   

  بايد از اين انديشه كه حـصارها ن از آسمان فرود مي آيند، چگونه مي توان به حصارها اطمينان كرد؟ پس      آنگاه كه دزدا  
بايد در روبـه رو شـدن   » . خانه را در دامنه آتشفشان بنا كرد« توانند ما را از شرّ ماهواره ها محفوظ دارند بيرون شد و         مي  

         ب چنـين اسـت كـه در عـين ضـعف، بـيش تـر از هميـشه رجـز          غـر . با واقعيت، به اندازه كافي جرأت و شجاعت داشـت   
جنگ كويت چنين بود و بنابراين، تنها اسيران حصارهاي توهم را به وحشت . مي خواند تا خود را در پناه وهم حفظ كند

بگـويم كـه   مي خواهم . دچار كرد نه آنان كه ضعف و پيري اين قداره بند مفلوك را در پس اعمال و اقوالش مي ديدند          



طنين اين خبر   » . ماهواره دارد مي آيد   « : خود ماهواره، در عالم واقع، آن همه ترس ندارد كه طنين اين خبر در عالم وهم               
چنـان  ... ، اخالق، زبان فارسي  هويت ملي : تا آنجا هراسناك است كه بسياري، از هم اكنون فاتحه همه چيز را خوانده اند              

  .سخناني چنين در افواه بودش از آمدن تلويزيون نيز پيكه 

آمريكـا نيـز مظهـر آن اراده    . مـي بـرده اسـت    ماهواره مظهر آن پيوستگي جهاني است كه تمدن جديـد انتظـار   
و » استيال « . جمعي است كه همراه با بشر جديد پيدا شده و در جست و جوي قدرت و استيال، توسعه و اطالق يافته است    

خوانده اند، تعبيري را مي » واليت طاغوت « عضي از محققان استيالي غرب را بر عالم هم ريشه هستند و اگر ب » واليت  « 
غـرب، از همـان آغـاز،    . جسته اند كه بتواند مفاهيم جديد را در حوزه معرفت ديني معنا كند؛ و چه تعبير درستي يافته اند  

 از حاكميت ماهواره ها به وحشت افتاده غايتي مگر برپايي يك حكومت جهاني نداشته است و هم اكنون نيز چه آنان كه
    اند و چه آنان كه مشتاقانه چنين روزي را انتظار مي برند، هر دو، حاكميت ماهواره ها را با حاكميت جهاني غرب يكسان   

  .گرفته اند؛ و هر دو اشتباه مي كنند


