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برحسب ظاهر بیان می شود که عصر ما »عصر اطالعات« است، اما می توان پرسید که در کدام دوران 
از زندگی بشری اطالعات فاقد اهمیت بوده است؟ اگر بتوان دقیق تر گفت، عصر ما »عصر انفجار 
اطالعات« است؛ چه اینکه با ایجاد تکنیک های جدید، سرعت انتقال اطالعات به گونه ای فزاینده 
افزایش یافته و اطالعات به طور واقعی از خصلت آگاهی بخش آن خارج و به چیزی در جهت عکس، 
یعنی دامن زدن به جهل تبدیل شده است. این موضوع که اجتماع انسانی متکی به اطالعات بوده، از 
این رو است که زندگی به طور اساسی بر تبادل اطالعات بین انسان و محیط اطرافش متکی است و 
آدمی به طور مداوم با محیط اش اعم از طبیعت و دیگر انسان ها در راستای تبادل داده ها عمل می کند 
تا زندگی خود را سامان دهد. در این نوشته تالش می شود به تفاوت »داده ها« و »اطالعات« و موضوع 
مهم »انفجار اطالعات« توجه شود و تأملی در این زمینه صورت دهد که چگونه انفجار اطالعات، نه 

در جهت آگاهی بخشی بلکه بیشتر آگاهی زدایی عمل می کند.
 نگاهی اجمالی به تکوین اطالعات در جهان فلسفه

از همان آغاز دوره یونان، این مسأله که جهان رئال چگونه درک می شود همواره ذهن متفکران را 
به خود مشغول کرده بود، از این رو پرسش از داده ها )Faktizitat( به یکی از بزرگ ترین چالش های 
بشری از جنبه فکری تبدیل شد؛ چرا که مفهوم داده ها با این مسأله درگیر است که انسان دقیق 
نمی داند که آیا اصاًل آن داده وجود دارد یا نه. با طرح مســأله داده ها بود که پارمیندس بین مســیر 
حقیقت )aletheia( و مسیر عقاید )Doxa( تمایز گذاشت و از این رو، راهی که به حقیقت منتهی 
می شود و راهی که به عقاید منجر می شود از هم تفکیک می شوند. پرسش این گونه آغاز می شود 
که چگونه هستنده واقعی ادارک می شود. افالطون با طرح تمثیل غار بیان کرد که داده ها، اطالعات 
واقعی نیستند بلکه بازتابی از واقعیتند؛ آنچه واقیعت اصیل دارد »ایده ها« هستند. ارسطو اما داده ها را 
برآمده از امر جزئیات می دانست که با کمک خرد که به »ارگانون« مجهز است به اطالعات تبدیل 
می شود. اگوستین بود که امر درون را واجد اهمیت جدی دانست و گفت: »نرو بیرون حقیقت در درون 
است«. اینجاست که امر درون و بیرون در مقابل هم قرار می گیرند و واجد گسست جدی می شوند. 
کانت با چرخش کپرنیکی همه چیز را منوط به ذهن انسان کرد و برنامه ای را دنبال کرد که ذهن در 
مرکز کهکشان شناخت قرار گیرد. در واقع داده ها از بیرون می آیند و عقاید از درون، پس باید به نسبت 
این درون و بیرون دقت کرد تا که دانست داده ها چگونه به اطالعات تبدیل می شوند و سازوکار این 
تبدیل چگونه است. آیا می توان از اطالعات بدون هستی انسان سخنی گفت؟ اطالعات امری است 
که با هستی انسان معنا و مفهوم می گیرد و این انسان است که به داده ها معنا می دهد و اطالعات را 
می سازد. بدون انسان نمی توان اطالعات را متصور شد، چرا که داده ها از طریق معنادهی ذهن انسان 
است که به اطالعات ارتقا می یابد. اگر این داوری را بپذیریم، باید برای یافتن این سازوکار بیش از هر 
چیز سازوکار ذهن را شناخت و دریافت که چگونه امر درون با امر برون تالقی می یابد و به عبارتی 
اندرپذیرندگی ذهن که ناشی از تأثیر امر بیرونی با خودانگیختگی که ناشی از امر درون است، همدیگر 
را می یابند. در آغاز داده ها از برابرایستای بیرونی ذهن را متأثر می کنند، اما برابرایستا تنها از طریق التفات 
ذهن به ابژه تبدیل می شود یعنی اینکه ذهن با قصدیتش با تمرکز به برابرایستای مشخص می کوشد 
نسبت سوژه با ابژه را فراهم آورد یعنی اینکه برابرایستا را به ابژه تبدیل کند. اما این داده ها باید در ذهن 
فرم بگیرد تا به گونه ای معنا یابند که پراکندگی و کثرت داده ها از طریق »مقوالت« سامان یابد. 
بدون مقوالت داده ها در وضعیت کثیر و پراکنده خود می مانند، اما مسأله این است که کثرت مقوالت 
چگونه به وحدت می رسند؟ این ایده ها هستند که کثرت مقوالت را وحدت می دهند، اما این ایده ها از 
کجا ناشی می شوند؟ آیا خرد این ایده ها را می سازد یا خرد در بستر تاریخ اجتماعی برساخته می شود؟ 
یا اینکه ایده ها در بستر فرهنگ نضج می گیرند؟ برای اینکه بتوانیم به این پرسش ها پاسخ دهیم 
باید در این مورد تصمیم بگیریم که انسان نقطه آغازش فرهنگ یا اجتماع است. اگر این نقطه 
شروع را اجتماع بدانیم باید کنش آگاهانه ای برای انسان تصور کنیم و اگر فرهنگ بدانیم، باید 

روشن کنیم که فرهنگ می خواهد غریزه ها را کنترل کند یا که نه، فرهنگ ناشی از ارتقای غرایز 
است و در بطن خود گونه ای پویایی دارد. پس داده ها در بستر فرهنگی خاص به اطالعات تبدیل 
می شوند. هر فرهنگی در بستر تاریخی خود داده ها را با معنای خاص خود معنا می بخشد، پس باید 
به نسبت فرهنگ و اطالعات تعمق کرد که چگونه موقعیت فرهنگی اطالعات را می سازند. آنچه 
در فرهنگی، اطالعات است در فرهنگی دیگر اطالعات نیست. موقعیت فرهنگی ذهن است که 
اطالعات را اطالعات می کند یا آن را داده های بی ارزش می داند. بنابراین اطالعات به هیچ وجه 
خنثی نیست و این نظام فرهنگی و ارزشی است که به اطالعات وزن و قوت دهد. از آنجا که 
اطالعات خنثی نیست چگونه می توان مرز آن را با اعتقادات از هم تفکیک کرد و امر Doxa را از 
امر aletheie تمیز داد؟ اگر فرهنگ و ارزش ها می توانند جایگاه اطالعات را رقم زنند پس منافع 
هم می تواند سمت و سوی اطالعات را تعیین کند و بی درنگ مفهوم قدرت در ارتباط با اطالعات 
مطرح می شود که چگونه منافع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سازوکار و سمت و سوی اطالعات 
را به طور قطعی تعیین می کنند، پس ناگزیریم که به تناسب منافع و اطالعات تأمل بیشتر کنیم و 
دریابیم چگونه منافع گوناگون سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و با چه سازوکاری اطالعات را کنترل 
کرده یا می سازند و افزون بر این رشد تکنولوژی چگونه ابعادی دیگر به چرخش اطالعات داده 
و از طریق تکنولوژی می کوشد تا همه چیز را به عنوان ابژه کنترل و دستکاری کند. اینجاست 
که با گسترش تکنولوژی، مهم ترین تحول فنی در عالم فناوری رقم می خورد. تقویت روند دیجیتال 
کردن مراحلی که تاکنون مکانیکی بوده اند، با به کارگیری روبات ها و دگرگونی ارتباطات انتقالی از 
راه مخابرات و ایجاد ماهواره ها، پیوند منتظم رسانه های گوناگون و بانک های اطالعات همه ابعادی 
دیگر در نسبت با فناوری اطالعات و ارتباطات برقرار ساخته و بدین شکل عصری آغاز شد که به 
آن می توان »عصر انفجار اطالعات« گفت. با »سرعت انتقال اطالعات« است که ذهن مورد هجوم 
همه جانبه داده ها قرار گرفته و از ارتقای آن به اطالعات عاجز می شود. در این وضعیت ذهن نمی تواند 
داده ها را مدیریت و ساماندهی کند و به طور عملی ذهن در مقابل هجوم داده ها منفعل می شود و در 
واقع نسبت بین اندرپذیرندگی و خودانگیختگی دگرگون می شود و خودانگیختگی آنچنان کاهش 
می یابد که فرد و شخصیت انسانی دچار اضمحالل می شود و به طور عملی آگاهی انسان منتفی 
می شود، ذهن در برابر این هجوم مقاومت خود را از دست می دهد و به طور واقعی تعادل بین ایده ها و 
داده ها بر هم می خورد و چون ایده ها نمی توانند داده ها را وحدت داده و به اطالعات ارتقا دهند و انگاره 
اطالعات را نیز طبقه بندی کنند، به طور عملی آگاهی و انگاره خودآگاهی زوال می یابد. از این رو یکی از 
بزرگ ترین معضالت بشر امروز همین هجوم و انفجار اطالعات است که مشاهده می کنیم چگونه 
در بستر این هجوم همه جانبه اطالعات، تمرکز انسانی ساقط می شود و زبان از جنبه ای محتوای 
خود را از دست می دهد و به قیل و قال و هیاهوی علمی و فلسفی تبدیل می شود. از آنجا که در 
چنین وضعی مطالب ارائه شده از بطن خالقیت انسانی بیرون نیامده است، تنها داده های پراکنده 
و بی سامان اند، نه اطالعات سامان یافته، پس نمی تواند در ارتقای فرهنگ نقشی بازی کند و در 
واقع بیشتر به زوال فرهنگ یاری می رساند چرا که فرهنگ واجد آن قوه پویایی است که بیش از 
هر چیز متکی به خالقیت آدمی است. بدون خالقیت فرهنگ از درون زوال پیدا می کند و پوسیده 
می شود و با پوسیدگی فرهنگ، جامعه انسجام خود را از دست می دهد. بنابراین انفجار اطالعات که 
ناشی تحوالت حوزه تکنولوژیک است امروز یکی از دغدغه های متفکران است چرا که این انفجار 
اطالعات می تواند تهدیدی برای حیات فرهنگی بشر باشد. بدین منظور راهکارهای متفاوتی برای 
این تهدید از جوانب مختلف ارائه شده است کالس های تمرکز یوگا، رجوع به عرفان های مختلف 
یا کارهای هنری و دســتی به همراه دیگر راهکارها، همه برای اینکه انسان از شعاع تشعشات 
انفجار اطالعات مصون بماند. اما آنچه فلسفه ارائه می دهد بیشتر تمرکز یافتن روی مباحث آگاهی 
و خودآگاهی است و خوانش دوباره متون کالسیک تا که دریافته شود چگونه می توان از اثرات 
تخریبی انفجار اطالعات مصون ماند تا از این طریق به راهکاری نه خصوصی، بلکه اجتماعی و 

کالن برای زندگی بشری دست یافت.

اطالعات و انفجار اطالعات از منظر فلسفی




