
 

 

 گیطواس بینوشتار  تلگرام و :زندگی جای دیگری است

 

 نیما پرژام نویسنده:

 

 «خواندش محفوظ دارد. ای که می تواند در بُعدی نوشته شود که او را از دیده میدرنگ از میان برود. تنها  تواند به گفتار درآید بی آن که بی تنهایی نمی»

 ادموند ژابس –فضای نگارش  ی هدر باب تنهایی به منزل

 

های اجتماعی مجازی همراه است با انتقاد روزافزون اغلب همین افراد از همین  ظاهراً گرایش روزافزون و شتابان افراد به حضور در شبکه

مشهور رسد در اینجا هم با مثالی دیگر از همان تعریف  ها با مضمون از هم گسیختن روابط اجتماعی و خانوادگی و غیره. به نظر می شبکه

نباید فراموش کرد که این گسترش فراگیر  اما کنند. کنند و باز هم آن کار را می دانند چه می : آنان میداری متاخر طرفیم ایدئولوژی در سرمایه

اومت در برای مقمگر گذارد.  پذیر باقی نمی دفاع ، ما اتمهای منزوی آسیب های بی انتخابی در برابرما  سوژه ی همناسبات مجازی چندان گستر

من در مواجهه با فیس بوک همین شخصی انتخاب از قضا رسد اجتناب از آنهاست.  توان کرد؟ اولین پاسخی که به ذهن می برابر این روند چه می

ن به فکر فرو رفتم. اگرچه ای« اند آنهایی که داخل فیس بوک نیستند هم به طریقی داخل فیس بوک»از دوستی شنیدم  کهبود. اما چندی بعد 

واتس اپ و سرانجام گسترش فراگیر  غیاب اشاره داشت اما بعدتر، پس از ظهور وایبر و ی هحضوری از طریق غیاب و به واسطبه شکارا آحرف 

با  یابد که کسی که همچنان از حضور در مناسبات مجازی اجتناب کند به زودی درمی :روبرو شدم نیرومندتری از این جبر  تلگرام با ابعاد تجربی

های اطرافیانش با یکدیگر را  یابد که شوخی آرام آرام درمی و شود تر می اش روز به روز بیگانه های اجتماعی حاضر در زندگی روزمره محیط

قادر نیست برخی از شود مدتی است  ازاین روست که نهایتاً آن فرد متوجه میهاشان آگاه نیست.  مشترک حرف ی هزمین فهمد و از پس نمی

یابد که انتقال فایل، عکس، فیلم و اخبار مهم  های کاری و چه در جمع دوستان و خانواده درمی برآورده کند و چه در محیطنیازهایش را 

سطر در اینجا با تحقق مضحک و مبتذلی از آن شود.  های مجازی انجام می ای/عمومی دیگر مدتی است که تنها از طریق شبکه شخصی/حرفه

تصمیم مقاومت داشته باشد به ناچار  ی هاگر هنوز هم دغدغفرد مذکور گذرد که  دیری نمی«! گی جای دیگری استزند»یم: ا مواجهرمبو مشهور 

تا د. احتماالً در اغلب موارد از این نقطه مهار شده و محتاط آن را تجربه کناین مناسبات مجازی به نحوی  ی هگیرد به جای اجتناب از تجرب می

 .اعتیادی شدید راه زیادی نیست



 

 

البته که باید به این انتقاد  ؟کند آید؟ تلگرام کدام خالء را در زندگی ما پرمی تلگرام از کجا می ی هاما این حس ارضای اعتیاد آور موجود در تجرب

بط ارو ها آن»مشکوک باشیم که  - ستها که اغلب خود جزئی از فرآیند اعتیاد به آن - های اجتماعی مجازی شبکهعقل سلیم از متکی بر 

 ی همدرن تحت سلط ی هدانیم که جامع همه می تر است. مسأله آشکارا قدری پیچیده« د.نکن خانوادگی و اجتماعی را نابود می ی هواسطه و زند یب

های  تنوع از تفاوتکند، نوعی فردگرایی افراطی که ظاهراً و منطقاً بناست تکثری زیبا و م های منزوی بدل میها را به اتمداری انسان سرمایه

تر می شوند تا جایی که  اهمیت بیا ه تفاوتخود شود  میتر  تر و متنوع گستردهها  کثرت تفاوتهرچه این  به نحوی متناقضاما  .ندرنگارنگ خلق ک

انزوا از طریق » ی هزند. آدورنو و هورکهایمر در قطع وار دامن می به نوعی همسانی رمه وکند  یکدست میاین طیف متکثر را نهایتاً فرآیند مذکور 

 کنند:  مثالی عالی برای توضیح این فرآیند ارائه می« دیالکتیک روشنگری»از کتاب « ارتباط

ای تنزل  خودروها جایگزین قطار شدند. خودروی شخصی باعث شده آشنایی حین سفر تا حد برخوردهای نیمه تهدیدآمیز با مسافران کنار جاده»

خاص، در خودروهای دیگر  ی هکنند اما موضوع صحبت در خودروی یک خانواد های الستیکی در انزوای کامل سفر می ابد. آدمیان سوار بر چرخی

برخوردار از درآمدی ای  شود. درست همان طور که هر خانواده ای حرف زدن توسط عالیق عملی تنظیم می هسته ی هشود، در خانواد تکرار می

بت نیز بسته به کالس کند، مضامین صح کند، درصد مشابهی را صرف مسکن، سینما و سیگار می نطبق با آنچه آمار تجویز میمعین، کامالً م

  «شود. پردازی می خودرو شاکله

آنچه این رباید روابط زنده و ارگانیک اجتماعی نیست.  ها میاین منطق نگریست. آنچه تلگرام از زندگی آدم ی هزمینظهور تلگرام را باید در پس

اند و تا حد زیادی از هم گسیخته و تکه  مدرن خود از پیش تغییر ماهیت داده ی هدر جامع کند این است که این مناسبات ارگانیک مدعا پنهان می

کنند. دهند که حضور در جمع و معاشرت زنده را فدای معاشرت مجازی ن اند. از قضا مرسوم است افراد در جمع به یکدیگر هشدار می پاره شده

انزوایشان است، همان  و مهمتر از آن بیشتر شان بلکه ارزش روزمره اغلب بی ی هتکه پارهای  آن معاشرتصرفاً دزدد نه  آنچه تلگرام از آدمها می

ازی کند. تلگرام انزوای افراد را به معاشرت مج میرا در هیأت خالئی نمایان  خود جمعی ی هگسیختگی مناسبات و فقر تجرب هم که این از جا

 کند. بدل می

 های مجازی جای گرفته است: نوشتار. شبکه ی هاما مهمترین شاهد این مدعا همان مضمونی است که در قلب پدید

« متافیزیک حضور»کند که دریدا در یکی گرفتن صدا با  به شکلی روزافزون ما را متقاعد میصدا  ی ههای متفکران مهم چپ دربار امروزه بحث

بیش از حد عجله کرده و چشمانش را بر ماهیت شگفت انگیز و معمایی صدا بسته است. با این حال باید اذعان داشت که برای دفاع از نوشتار 

فراموش کنند. آوای انسانی بر  افکند،ن نور بر آکه دریدا  ،نوشتار را ساختاری های پیرامون صدا نیز نباید اهمیت جایگاه خود این بحث

گیرد. نوشتار اما بر غیاب هر یک از طرفین هنگام حضور  فرض می حضور گوینده و شنونده را پیش ،ف زدنواسطگی حضور متکی است. حر بی

آشکار است  ،واسطگی و ایدئولوژی بیدیرین با توجه به پیوند  غیاب است.ایجابی عمالً نوعی سازماندهی متکی است. از این رو نوشتار  دیگری



 

 

واسطگی حاضر در اغلب گفت و گوها آن ها  بداهه بودن و بی دارد و ایدئولوژیک ی هدر برابر سلط بیشتری برای مقاومت قابلیتنوشتار عمالً که 

حضوری همان  ی ههای متوالی یک ماهنامه را با مناظر کند. مقایسه کنیم جدل قلمی میان دو متفکر در شماره می ترآسیب پذیردر این مورد را 

 ی هشتابزد هنگآضربکه دیگر اسیر اولی اما  آن را از بعضی جهات مؤثرتر کنددومی در بیشتر  نمایشی ی هجلودو متفکر. اگرچه ممکن است 

های  و در برابر سفسطه بارورتر ،تر منسجمدست کم موقعیت و قابلیت این را دارد که تحمیل شده از سوی منطق گفت و گوی حضوری نیست 

بلکه از  ها رادمآ ی هارزش روزمر بیهای  اگر چنان که پیشتر گفتیم تلگرام نه صرفاً آن معاشرتد. باشتر  حاصل از حاضرجوابی و چرب زبانی مقاوم

از این روست که کوشد غیاب را به حضور و نوشتار را به گفتار تبدیل کند.  میتوان گفت تلگرام  ، میرباید را مینزوایشان و مهمتر اآن بیشتر 

گفت و  ی ههنگ به تجربآ ناپذیر ضرب بندی و شتاب مقاومتواسطگی، زمان از لحاظ میزان بیغالباً محیط تلگرام در  ما از عمل نوشتن ی هتجرب

کند. نوشتار در  کند و ماهیت آن را عوض می چون شبحی نوشتار را تسخیر میمتافیزیک حضور  ،فضای تلگرام در زند. گوهای حضوری پهلو می

   .شده استنیمروزی آن بدل  ی هو به سایگفتار اسیر  ی هنوشتاری که در منطق بی واسط ده است،ز جنتسخیر شده و تلگرام نوشتاری 

کشند که این روابط و مناسبات  ای ارزش اضافه بیرون می های اجتماعی از روابط و مناسبات اجتماعی ما در همان جامعه شبکهاینچنین است که 

آن هم به منظور  ،شوند بدل می در عین حال به ابزاری برای تولید مجازی این روابط ها  این شبکه است که به همین دلیل . کند را ناممکن می

 و مطیعها را رام  های مجازی انزوای انسان . بدین سان شبکهکند که غیاب آن روابط را متجلی میانزوای انسانها  نمایان در خالءپر کردن 

  هایش ماله می کشند. بر درز و ترکو  کنند میخویش 

به نظر زیادی اگرچه آشکارا ؟ اصوالً معنا و امکانی دارد یا تجلی حدی از مقاومت سوبژکتیو در آن آیا حضور مهار شده و محتاط در تلگراماما 

در  سیستماتیکریزی شده و  های انسانی در این محیط برنامه هفراموش کرد که حضور و درگیری سوژ به هر حال نبایداما ید آ خوشبینانه می

کند. این که این حد  ن میاست که ادغام تمام و کمال سوژه را در سیستم ناممک در بطن سوژه نهایت همواره حاوی قدری تنش میان خود و خود

ید تا حدی رام خود کند و در اختیار گیرد شاریزی شده را  نوعی استراتژی و انضباط بتواند این محیط از پیش برنامه ی هکتیویته به واسطاز سوبژ

تا حد ممکن از شتاب آن بتوانند باید )فاعالن/منقادها( ها  ممکن باشد. در این صورت سوژه نه چندان چشمگیر احتماالً سطحی معین و در

. آنان برد آورد و می با خود می گل و الی گفت و گوهای گذراهای لخت و عور تهی شده از جوهر تاریخی زبان را البالی  د که متننسیالبی بکاه

)با استفاده از بر حضور خود مرز بگذارند و ها  مرز و نامتعین این شبکه در فضای بی، خود را همچنان حفظ کنند ی هتا انزوای شکنندد بکوشن باید

 زنی ها این گمانه ی هورای هماما  گیری کنند. زده را جن های جن آنها باید نوشته د.نبدل شو«  رحم خود بی های سانسورچی»به کلمات بدیو( 

به این بار مجازی  ی هبه جای دل خوش کردن به مقاومت داخل شبکهایی که سر مقاومت دارند  که سوژه استمهمترین مسأله آن  شک بی

 د که زندگی واقعاً جای دیگری است:های اجتماعی به یاد آورن حین حضور در شبکهعکس، 



 

 

تر به کار گیریم. اگر تلگرام خالء حاصل از غیاب روابط اجتماعی  معنایی عامنوشتار سازماندهی غیاب است. ما باید نوشتار را )مثل ترجمه( در 

ات نوشتار به نجکند، باید در جست و جوی  بدل می« متافیزیک حضور»واسطه، به  مقاومت را به نوشتار بی ی ههای جمعی و زند حقیقی و سنت

ها هاند که با خشونت بر تن سوژ ر زبانهمان نوشتاها  سمپتومکه در روانکاوی تر چیست؟ مگر نه این  . اما نوشتار به معنای عامتر بود معنایی عام

تجربه  «پرسرور جشنی»کند و همچون  را پاره می «زنجیرهای نوشتن»گفت که  مگر نه این که بنیامین از نثری سخن می شود؟ حک می

آیا ؟ بینجامدبه یک جشن پرسرور در آگورا متن  ی هورای عرصتواند  میرها کردن نوشتار از زنجیرهایش چه معنایی دارد و چگونه شود؟  می

 نوشتار سیاست، نه سیاست نوشتار، به چه معناست؟ در این صورت  توان از نوشتار سیاست سخن گفت؟ می

نوشتاری است که غیاب  اگر نوشتن همان سازماندهی ایجابی غیاب است پس نوشتار سیاست نوشتار سیاست، سیاست یا استراتژی نوشتن نیست،

رخدادگون آن  های حادث واز ظهوریا بعد قبل  ،واسطه بی کند. نوشتار سیاست به معنای صورت بندی غیاب سیاستِ سیاست را سازماندهی می

ت همان . به عبارت دیگر نوشتار سیاسکه همان سازماندهی ایجابی آن غیاب است کند است و خود را در هیأت یک نمود اجتماعی آشکار می

نوشتار  ود اجتماعی غایب است،هنگامی که از سطح نم سیاست ردپای به جا مانده ازو عملی بندی ایجابی  است، یعنی ثبت و صورت سازماندهی

زنجیرهای  تا مگر بتواندگیرد  رستگاری در آن پناه می سودایبه  زندگی معیوب آدمیان ی هاست که پسماند« جای دیگری»همان سیاست 

 کند و همچون جشنی پرسرور تجربه شود.نوشتن را پاره 


