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مرا ببین ،کمی بیشتر...

ݧ ݐݩںگاهویژه:

مـرا ݫ ݫبٮݓ ݫ ݔـى ݐݩـں ،کمی ݫ ݫبىݔ ݧ ݑ
شٮر...
تحلیلی پیرامون پدیده سلبریتیهای مجازی

مهدیه یاوری
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی 93
شــروع ســخن بــا امــری کــه اکنــون بــا لحظــه لحظــهی
زندگیمــان پیونــد خــورده اســت ،از حیــث همیــن پیوســتگی،
شــاید در ابتــدا فقــط تکــرار باشــد و گزافــه گویــی ،امــا از ســویی
صحبــت در رابطــه بــا دنیایــی کــه رفتــه رفتــه توانایــی تمیــز
مــرز بیــن مجــاز و واقعیتــش را از دســت داده ایــم ،همــواره غیــر
قابــل اجتنــاب اســت .در ابتــدا شــبکهی اجتماعــی بــه عنــوان
اســتعارهای بــرای توصیــف مجموعــهای از روابــط میــان افــراد بــه
کار گرفتــه شــد .از منظــر دیــدگاه شــبکه و کنــش ،مهمتریــن
مســئله روابــط موجــود در اجتمــاع اســت و جامعــه چیــزی فراتــر
از افــراد و روابــط اجتماعــی آنهــا نیســت .کرتوســی معتقــد
اســت کــه در ایــن دیــدگاه آن چــه کــه مــورد مطالعــه قــرار
میگیــرد ،روابــط اجتماعــی موجــود بیــن مجموعــهای از افــراد
یــا گروههــا و ...اســت کــه از طریــق آن میتــوان بــه تحلیــل
ســاخت پرداخــت .بــه همیــن دلیــل در تحلیــل شــبکه ،بیشــتر
بــر شــکل ،محتــوا و رابطــه بیــن گروههــا تاکیــد میشــود تــا
تکیــه بــر خصوصیــات کنشگــران ،فرآیندهــای اجتماعــی و
پیامدهــای فــردی ،حتــی بــا وجــود ویژگیهــای فــردی ثابــت
مثــل جنســیت ،اساســا از طریــق الگــوی روابــط بیــن کنشگــران
در شــبکههای اجتماعــی تعریــف و مشــخص میشــوند .بــا
شــکلگیری انقــاب ارتباطــی و ظهــور فناوریهــای نویــن،
تعامــات و ارتباطــات انســانی نیــز دســتخوش تغییــر و تحــوالت
شــگرفی شــد کــه از نتایــج آن میتــوان بــه نــوع جدیــدی از ایــن
تعامــات اشــاره کــرد .تعاملــی کــه گســترهای فراتــر از زمــان و
مــکان را داراســت و منجــر بــه پیدایــش شــبکههای اجتماعــی
مجــازی شــد .شــبکهای کــه بنــا بــر اقتضائــات خــود واکنــش
متفاوتــی نیــز طلــب میکــرد .در ســالهای اخیــر و گســترش
طیــف وســیعی از ایــن شــبکه هــا ،بــا پدیــدهی ســلبریتی مجــازی
مواجــه شــدیم ،پدیــدهای کــه نــه بــه واســطهی یک شــخص ،که
در دایــره روابــط ،کنــش و واکنشهای جمعــی از کاربــران مجازی
شــکل میگیــرد .شــخصی کــه بــا ایجــاد صفحــهای مجــازی ،بــا
کنــش در زمینههــای متفــاوت (تابــو شــکنی ،نمایــش زندگــی
لوکــس ،رفتارهــای طنزآمیــز و یــا حتــی صرفــا نمایــش زندگــی
روزمــره خــود و ،)...واکنــش طیــف وســیعی از کاربــران مجــازی را
برمــی انگیــزد و شــخص مــورد نظــر را کــه پیــش از ایــن دامنهی
ارتباطــی محــدود بــه جمــع دوســتان و خانــواده را تجربــه کــرده
اســت ،تبدیــل بــه ســلبریتی مجــازی میکنــد.
پدیــدهی ســلبریتی مجــازی از دو منظــر قابــل بررســی اســت؛
ســلبریتیهای مجــازی و کســانی کــه فعالیــت مجــازی آنهــا را
دنبــال میکننــد .شــاید نتــوان در خصــوص ســبب شناســی رفتــار
ســلبریتیهای مجــازی نســخهی یکســانی در نظــر گرفــت ،ولــی
میتــوان بــا بررســی اجمالــی تحلیلــی ارائــه داد کــه البتــه نیازمنــد
پژوهشهــای بیشــتری اســت .فضــای مجازی بــه واســطهی امکان
تبــادل نظــرات گوناگــون و بحــث و گفــت وگــو نمــودی از مفهــوم
حــوزهی عمومــی اســت .بــه زعــم هابرمــاس در تمــام انســانهای
آزاد مجموعــهای از نیازهــای اساســی و اصیــل وجــود دارد و ایــن
نیازهــا زمانــی کــه فــرد بــا دیگــران صمیمانــه وارد گفتوگویــی
شــود ،کشــف خواهــد شــد .کاربــران در ایــن شــبکهها بــه
گفتوگــو میپردازنــد ،احساســات خــود را ابــراز میکننــد و از
یکدیگــر تاثیــر میپذیرنــد .حــوزهای کــه افــراد ورای هنجارهــا و
بایــد و نبایدهــای تعریــف شــده ،خــود بــه خلــق ارزشهــا و
هنجارهــای جدیــد مبــادرت میورزنــد و ســرمایهی اجتماعــی را
شــکل میدهنــد .از جملــه جهتگيــري هــاي پژوهشــي اخيــر،
تأثیــر ســرمايهی اجتماعــي بــر ســامت روان اســت .افزایــش
ســرمايهی اجتماعــی بــه واســطهی تأثیــری كــه بــر متغیرهــای
اعتمــاد ،حمایــت و ...دارد ،مــي توانــد در افزایــش ســامت روان
افــراد مؤثــر باشــد .يكــي از مهمتریــن نمودهــای ســامت روان،
شــادی و شــادکامی در زندگــي اســت .ايــن متغيــر كــه يكــي از
اساســی تریــن نیازهــای بشــر در طــول زندگــي اســت ،مي توانــد از
طریــق افزایــش ســرمايهی اجتماعــي بــه دســت آیــد كــه موضوع
تحقیقــات بســیاری بودهاســت .ویژگی بــارزی که فضاهــای مجازی
را از عالــم واقــع متمایــز میکنــد« ،فراموشــی» اســت ،فراغتــی هــر
چنــد کوتــاه مــدت .دنیایــی کــه گویــی بــه دنبــال پشــت ســر
گذاشــتن واقعیــت ،شــادی میآفرینــد و فضایــی بــرای شــادمانی
فراهــم میکنــد .هیجــان مثبتــی کــه حتــی آمارهــای رســمی نیــز
از وضعیــت بحرانــی مــا در بیــن کشــورهای جهــان خبــر میدهــد.
نیــازی دو ســویه از ســمت ســلبریتی مجــازی و طرفدارانــش.
طبیعتــا ایــن کــه اساســا تجربــهی هیجانــی در فضــای مجــازی
مثبــت ارزیابــی میشــود یــا خیــر ،موضــوع بحــث نیســت و مهــم
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خبرنامه

بــه گــزارش ایســنا ،یاســر هاشــمی بــه روزنامــه اعتمــاد گفتــه اســت« :هنــوز نتوانســتهایم وصیتنامــه اصلــی ایشــان را که خبــر داریم نوشــته
و در جایــی گذاشــته بــود ،پیــدا کنیــم» .ایــن در حالــی اســت کــه کمتــر از یــک مــاه بــه ســالگرد درگذشــت آیــت اهلل هاشــمی رفســنجانی
باقــی مانــده امــا هنــوز وصیتنامــه پیــدا نشــده اســت .گذشــت یــازده مــاه و پیــدا نشــدن وصیتنامــه حتــی بیپرواتریــن اعضــای خانــوادهی
هاشــمی یعنــی دخترهــا را نیــز محافظـهکار کــرده اســت .آن قــدر کــه فائــزه همــهی حرفهایــش در مــورد فــوت پــدر و وصیتنامــه او را بــا
قیــد «قطعــی نمیگویــم» بیــان کنــد .مــادر خانــواده نیــز کــه در ســالهای اخیــر هــر بــار اظهــار نظــر کــرده جنجالآفریــن بــوده نیــز در ایــن
مــورد ســکوت کــرده اســت .احتمــاال گــم شــدن هیــچ وصیتنامــه دیگــری ایــن قــدر جــار و جنجــال بــه پــا نمیکنــد؛ چــرا کــه هیچکــس
آیـتاهلل هاشــمی نیســت .نقــش و جایــگاه او در تاریــخ جمهــوری اســامی ســبب میشــود کــه همــه بخواهنــد بداننــد در ســالها و شــاید
ماههــای آخــر عمــر خــود بــه چــه فکــر میکــرده و نگــران چــه مســائلی بــوده اســت .ایــن وصیتنامــه قطعــا سیاســی اســت و ســیر تغییرات
آیـتاهلل هاشــمی بــر اهمیــت آن میافزایــد .وصیتنامــه او در حقیقــت فصــل آخــر از کتــاب خاطراتــش اســت و یــک ســند مهــم در تاریــخ
معاصــر کشــور بــه حســاب میآیــد .ایــن ســند مهــماکنــون معلــوم نیســت کجــا و در دســت چــه کســی اســت.
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از انقالبهای بهار عربی تا انقالب سفید عربی
تحلیلی بر تحوالت جدید در عربستان

محمدعثمانی
دکتری علوم سیاسی 96
انقــاب ،فرآینــدی مردمــی و تــوده وار اســت .جوامعــی کــه از
شــکافهای متعــددی چــون دولت-ملــت یــا طبقاتــی رنــج
میبــرد؛ در لحظــهای تاریخــی اقــدام بــه تغییــر وضــع موجــود،
بــرای دســتیابی بــه وضــع مطلــوب مبــادرت مــیورزد .ایــن
تحــول امــا بــا رویارویــی خشــمگینانه و خشــونت آمیــز از ســوی
مــردم و دولــت نمــود مییابــد .ایــن چشــم انــداز ســنتی از
انقالبهایــی بــود کــه تــا قــرن بیســتم بــا آنهــا روبــرو بودیــم.
قــرن بیســتویکم کــه تحــوالت بزرگــی در عرصــهی ارتباطات
بــه وجــود آمــد؛ زیســت-جهان مــا را در قالــب نــرم افزارهــای
دیجیتالــی تحــت تاثیــر قــرار داد .دنیایــی کــه عنصــر خودآگاهی
از طریــق شــبکههای جهانــی چــون اینترنــت و ماهواره برســاخته
میشــد .زیســت-جهانی کــه بــه وســیلهی ابزارهــای کوچــک و
بــی درد ســر چــون تراشــههای حافظــه اطالعــات و موبایلهــای
کوچــک امــا پــر کاربــرد در انتقــال داده هــا ،اخبــار و اطالعــات،
افقهــای معنایــی را در آنــی از زمــان منتقــل میســازد .در
چنیــن زیســت-جهانی حوزههــای پنهــان و اســرار ،کوچــک و
کوچکتــر و حــوزهی دانایــی و آگاهــی تودههــا بیشــتر و وســیع
تــر میشــود .بــی شــک ایــن پدیــده در جوامــع غیردموکراتیــک،
بــه عنصــر بحــرانزا و ضــد امنیتــی بــدل میشــود ،زیــرا
حکومتهــای اســتبدادی از نــوع شــرقی آن ،حوزه نادانســتنیهای
تــوده از عملکــرد حکومــت بســیار وســیع اســت .حکومــت نیــز
در رهیافــت راهبــردی امنیــت ملــی خــود ،دانســتن را بــه مثابــه
زایــش بحــران تلقــی میکنــد و ایــن امــر باعــث میشــود تــا در
مواجهــه بــا ابزارهــای جدیــد ،از طریــق محدودیتســازی برآیــد.
کاهــش پهنــای بانــد و ســرعت اینترنــت و ارســال پارازیــت بــر
شــبکههای ماهــواره ای ،تنهــا نمونــهای از مواجهــهی حکومتهای
غیردموکراتیــک بــا پدیدههــای جدیــد اســت.
رویایــی قدرتهــای متصلــب و اســتبدادی در جهــان عــرب
بــا دنیــای نــرم افــزاری ،بــه منزلــهی کاشــت بــذر بحــران بــا
دســت خــود در ســرزمین عربــی بــود؛ زیــرا ایــن دولتهــا بــه
دلیــل روابــط تجــاری و مناســبات اقتصــادی بــا دنیــای غــرب،
پیونــدی مســتحکم بــا آن داشــتند .از ایــن جهــت غــرب فرآیند
مدرنیزاســیون را بــدون پیــش زمینههــای فرهنگی در ایــن جوامع
بــه ارمغــان آورد ،بــر ایــن اســاس ابــزار تســهیل کننــدهی روابــط
اقتصــادی در جوامــع عربــی بــه ابــزار خودآگاهــی در ایــن جوامع
تبدیــل شــد .شــکاف طبقاتی و نســلی از یک ســو و شــکاف میان
دولت-ملــت از ســوی دیگــر در ایــن جوامــع نارضایتــی عمومــی
را بــه وجــود آورد .در بســیاری از ایــن جوامــع چــون تونــس،
مصــر و لیبــی ،خودآگاهــی نســبت بــه شــرایط شــکافها وجــود
داشــت؛ امــا قــدرت آهنیــن مبتنــی بر اســلحه مانــع از هــر گونه
مواجهــه بــود .در ایــن میــان ،شــبکههای جهانــی در فرآینــد
دیالکتیــک افــق هــا ،راههــای مقاومــت در مقابــل حکومتهــای
اســتبدادی را تئوریــزه کــرد و مقاومــت مدنــی ،نافرمانــی مدنــی و
چگونگــی گــذار به ســوی دموکراســی طــرح ریــزی شــد .جوانان
تحصیلکــردهی ابزارمنــد دیجیتالــی ،رهبــران جنبــش هایــی در
جهــان عربــی شــدند کــه بــه انقالبهــای بهــار عربــی معــروف
شــد .انقالبهــای بهــار عربــی ،خواســتار دموکراســی و حاکمیــت

مردمــی در امــر حکومــت بــود اما عنصــر خارجــی تعیینکنندهی
بــازی بیــن المللی همــراه بــا سیاســت مــداران کارکشــته ،جوانان
آرمــان خــواه را در مســیر گــذار بــه ســوی دموکراســی ،از پیــچ
عبــور ســاقط کــرد .آن چــه در لیبــی و مصــر رخ داد نمونــهی
کامــل ســقوط در پیــچ گــذار بــود .امــا در ســوریه ،انقــاب در
فرآینــد معــادالت قدرتهــای منطقــه ای ،از انقالبــی داخلــی بــه
جنگــی خانمــان ســوز تبدیــل شــد.
انقالبهــای بهــار عربــی ،علیرغــم شکســت در اهــداف،
چنــد نکتــهی درس آمــوز ،بــرای رهبــران خودکامــهی منطقهی
عربــی داشــت؛ عنصــر دانایــی و خودآگاهــی اجتماعــی دیگــر از
کانالهــای ســنتی برســاخته نمــی شــود؛ جهــان ارتباطــات
دیجیتالــی ،خودآگاهــی را در فرآینــد دیالکتیــک جهانــی در
کوتاهتریــن وقــت ممکــن شــکل میدهــد .همچنیــن ملــت
دیگــر دادههــا و اخبــار را از طریــق کانالهــای رســمی دریافــت
نمــی کننــد؛ دنیــای شــفاف و شیشــهای بــه همــان میــزان کــه
غبــار را از دیــدگان مــردم برداشــته ،مشــروعیت حکومتهــا
را کشــنده و غیــر مقــاوم ســاخته اســت .ایــن چارچــوب راهــی
جــز تغییــر بــه ســوی رهیافــت مطلــوب مــردم در مقابــل
حکومتهــای مســتبد و خودکامــه قــرار نــداده اســت .در
ایــن بســتر حکومتهــای خودکامــه ســاختار آهنیــن خــود را
مســتحکمتر مینماینــد کــه در ایــن وضعیــت فقــط فرآینــد
تحــول را بــه تعویــق انداختــه انــد ،زیــرا هیــچ کنشــی در جهت
تبدیــل مخالفیــن بــه موافقیــن انجــام نــداده انــد .ایــن نــوع
حکومتهــا چــون از لحــاظ مالــی ،قــدرت اقتصــادی باالیــی
ناشــی از فــروش نفــت دارنــد ،بــه ســوی دولتهــای ابرقــدرت
چــون آمریــکا میغلتنــد .تصــور آنهــا چنیــن اســت کــه
متحدیــن غربــی بــه ســبب منافــع اقتصــادی ،حمایــت سیاســی
خــود را از آنــان دریــغ نخواهنــد کــرد.
در ایــن معــادالت ،غــرب نیــز بــرای آن کــه شــرکای اقتصادی
خــود را در منطقــهی خاورمیانـ ه از دســت ندهــد؛ بــرای ایجــاد
ثبــات در مناســبات سیاســی درونــی کشــورهای منطقــه ،بــه

تحــول خودخواســته امــا از بــاال در سیســتمهای متصلــب
توصیــه میکنــد .بــرای ایــن امــر ،بــی شــک نیــازی اساســی
بــه نیــروی جــوان تحصیــل کــرده در غــرب از نــوع شــاهزاده
محمــد بــن ســلمان ،ولیعهــد عربســتان اســت .او هم مناســبات
دنیــای جدیــد و عرصــهی نــرم افــزاری و دیجیتالــی را بــه
خوبــی میشناســد و هــم منطــق رویکردهــای شــراکت جدیــد
بــا دنیــای غــرب از جملــه آمریــکا را بــه خوبــی میفهمــد .از
ایــن رو ،شــاهزادهی جــوان فاصلــهی ســاختار متصلــب قــدرت
بــا بافتــی ســنتی را از تودههــای مــردم در عربســتان بــه خوبــی
درک میکنــد ،لــذا پیــش از هــر تحولــی از ســوی جامعــه ،قبــل
از انقــراض آخریــن زمامــدار کالســیک از فرزنــدان عبدالعزیــز،
خــود مطالبــات مــردم و تغییــر و تحــوالت را از بــاال آغــاز کرده
اســت .آن چــه شــاهزاده محمــد بــن ســلمان ،ولیعهــد حکومت
عربســتان در حــال انجــام دادن آن اســت را میتوانیــم انقــاب
ســفید در ســاختار خودکامــه و متصلــب عربســتان بدانیــم.
شــاهزادهی جــوان در فرآینــد اصالحــات از بــاال ،ابتــدا از اعطــای
حــق رانندگــی بــه زنــان آغــاز کــرد .بــا ایــن عمــل بــه دو هدف
بــزرگ در درون ســاختار نائــل میشــود؛ اول ایــن کــه نیمــی از
جمعیــت جامعــه ،یعنــی زنــان را بــا خــود همــراه میکنــد و دوم
ایــن کــه بــا اعطــای ایــن امتیــاز بــه زنــان ،در مقابــل نهــاد دینی
در عربســتان کــه بســیار قدرتمنــد اســت ،میایســتد و قــدرت و
نفــوذ آنهــا را در ســاخت قــدرت محــدود میســازد .بدیــن معنا
ســاختار را بــه ســمت سکوالریســم میکشــاند .پــس از ایــن گام،
زمــان پوســت انــدازی در ســاختار قــدرت فــرا میرســد .ایــن
خواســت تودههــای عربســتانی اســت؛ تودههــا در عربســتان
چنــان میپندارنــد کــه در جامعــهای کــه فقــر در آن امــری
نهادینــه اســت ،هــر یــک از شــاهزادگان عربســتانی از بنیادهــای
مالــی قدرتمنــدی برخوردارنــد کــه حتــی میتــوان یــک کشــور
را بــا آن قــدرت مالــی اداره کــرد .بــی شــک برخــورد بــا ایــن
الیــهی قدرتمنــد در ســاختار حکومــت عربســتان در جهــت
حــذف رقیــب اســت .زیــرا ســاختار ســنتی و متصلــب کــه

پشــتوانهی دیــن ســاالران را بــا خــود دارد ،از پذیــرش فــردی
جــوان بــا افــکار تحولخواهانــه ســر بــاز خواهــد زد .در ایــن
چشــم انداز ،شــاهزادهی جــوان از قــدرت نظامــی بهــره الزم را
میبــرد .در ایــن مســیر حمایــت آمریــکا را بــا خــود بــه عنــوان
متحــد دارد .در اولیــن واکنــش غــرب نســبت بــه ایــن تحوالت،
رئیــس جمهــور آمریــکا حمایــت و اعتمــاد خــود را بــه فرآینــد
اصالحــات در عربســتان اعــام مــیدارد.
بــا بیــان ایــن تصویــر از تحــوالت اخیــر در عربســتان میخواهــم
بــه ایــن نکته اساســی اشــاره کنــم کــه جهــان عــرب در الیههای
اجتماعــی آن ،ســالهای بســیاری در شــرایط گسســت و شــکاف
بــا حکومتهــای خــود قــرار گرفتــه اســت .در لحظــهای تاریخــی
ایــن تودههــا توانســتند بــا انقالبــی غیرخشــونت آمیز تحوالتــی را
در جامعــهی عربــی بــه وجــود بیاورنــد امــا ایــن تغییرات بــه نام
بهــار عربــی ،بــه جــز تونــس در دیگــر ســرزمینهای عربــی بــه
ناکامــی و قهقــرا دچــار شــد .اکنــون تجربــهای دیگــر آن هــم در
ســرزمین عربســتان آغــاز شــده اســت کــه آن را انقــاب ســفید
یــا اصالحــات ســاختاری از درون ســاخت قــدرت نــام مینهــم.
ایــن تجربــهی جدیــد را در ادامــه بــا توجــه بــه تجربهای مشــابه
در ایــران بررســی خواهــم کرد .شــاه ایــران در دهــهی  ،30متوجه
تحــول خواهــی ایرانیــان در بدنــهی قــدرت شــد .بــه خصــوص
نفــوذ اندیشــهی چــپ در میــان تودههــا باعــث شــد کــه شــاه به
ایــن بــاور برســد کــه پیــش از آن کــه مــردم در مســیر انقــاب
و تحــول گام بردارنــد؛ او تغییــر در ســاختار قــدرت را آغــاز کنــد.
انقــاب ســفید یــا انقــاب شــاه و مــردم در ایــن چارچــوب قابــل
تحلیــل اســت .ایــن فرآینــد اصالحــی یــا انقــاب در ســاختار به
رهبــری شــاه ،منجــر بــه تغییــری بنیادیــن در بدنــهی اجتماعــی
و سیاســی جامعــه شــد .تودههــای بســیاری از بافــت ســنتی
روســتایی بــه شــهر کشــانده شــدند و ایــن باعــث از بیــن رفتــن
تــوازن اجتماعــی در بســتر ورود ایــران بــه مدرنیزاســیون شــد.
شــاه شــخصا اصالحــات را در بدنــهی قــدرت و اجتمــاع رهبــری
و قــدرت را متکــی بــه ســاخت امنیتــی و نظامــی کــرد .در نهایت
انقبــاض و انبســاط ســاخت قــدرت منجر بــه انقالبی در ســاختار
قــدرت در ایــران شــد.
همــان طــور کــه پیشتــر اشــاره شــد ،وضعیت امــروز عربســتان
بــی شــباهت با وضعیت محمدرضا پهلــوی در دههی  ۳۰نیســت.
اصالحــات در ســاخت قــدرت در راســتای نیــل به اهدافــی چون
فردیســازی قــدرت ،آن هــم از نــوع دولــت مطلقــهی مــدرن،
عربســتان را از درون ،آبســتن حــوادث بــزرگ در آینــده قــرار
خواهــد داد .در ایــن میــان دامــن زدن بــه چالشهــای منطقــهای
بــا کشــوری چــون ایــران ،بــرای نمایــش قــدرت و سرپوشــی بــر
تحــوالت درونــی نظیــر فردیســازی قــدرت ،حذف رقبا و شــکل
دهــی ائتالفــی با حضور اســرائیل اســت .بر این اســاس عربســتان
بــا ســوق دهــی افــکار عمومی بــه نزاع بــی معنی بــا ایــران ،در پی
پیشبــرد اهــداف درونــی و شــکل دهــی معادلــهی جدیــد قدرت
در منطقــهی خاورمیانــه اســت .چرایی اســتعفای ســعد حریری و
حمــات جدیــد بــه حــزب اهلل لبنــان و ...همــه در این راســتا قابل
فهــم اســت .امــا بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کــرد کــه هــر چــه
عربســتان میکوشــد مشــکالت داخلــی خــود را بــا بحرانســازی
در منطقــه ســرپوش گــذارد ،نمــی توانــد از چالشهــای درونــی
خــود در آینــده رهایــی یابــد.
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همــهی مــا در طــول دوران زندگــی خــود ،بارهــا از افــراد گوناگون
ایــن جمــات زیبــا را شــنیدهایم کــه ایرانیــان باهوشتریــن
افــراد جهــان ،مهمــان نوازتریــن کشــور جهــان ،بــا فرهنگتریــن
و صادقتریــن مردمــان روی کــرهی خاکــی و ...در مقایســه بــا
ن کلمــات مقایســه ای
ملــل و دیگــر مردمــان جهــان هســتند .ایـ 
بــا دیگــر ملــل را بــه کــرات میشــود در محیط هــای عمومــی
و یــا هــر جــای دیگــری در طــول شــبانه روز از افــراد مختلــف
شــنید ،امــا بــه راســتی حقیقــت اینگونــه اســت؟ اگــر پاســخ
مثبــت اســت ،پــس چــرا نمــود عینــی آن در بطــن و بســتر
جامعــه وجــود نــدارد؟ اگــر پاســخ منفــی اســت ،پس چگونــه این
جمــات بــه کــرات در ســطح جامعــه نقــل میشــود اصـ ً
ا چــرا
نقــل کننــدگان این جمالت شــیرین در میــان دوســتان و مجالس
مهمانــی ،در اولیــن برخــورد اجتماعی و حضور در ســطح جامعهی
واقعــی و محیطهــای اداری و عمومــی ،دســت بــه گلــه و شــکایت
از فرهنــگ بــد مردمــان کشــور می زننــد .بــه راســتی علــت
اصلــی ایــن تضــاد گفتــاری ایرانیــان در چیســت؟ اصـ ً
ا دوگانهی

بافرهنــگ و بــی فرهنــگ ،چــه معایبــی می توانــد بــرای محیــط
اجتماعــی و فرهنگــی کشــور داشــته باشــد؟
علت تناقض در گفتار و عمل
بــرای بررســی ریشــهای جــواب علــت تناقــض گفتــاری ایرانیان،
بایــد بــه نــوع تعریــف یــک ایرانــی از هویتــش نــگاه کــرد.
غالبـ ًا ایرانیــان بــرای تعریــف هویــت خویــش از یــک اســتدالل
اشــتباه اســتفاده میکننــد کــه در علــم منطــق بــه آن مغلطــه
میگوینــد ،یعنــی از یــک گــزاره و داده نادرســت بــه یــک
نتیجهگیــری بــه ظاهــر درســت می رســند .ایــن دقیقــا همــان
دلیــل تناقــض و پارادوکــس گفتــاری قالــب جامعــهی ایرانــی
ن تــر ،ایرانیــان عمومـ ًا بــه دلیــل فرهنگ
اســت .بــه بیانــی روشـ 
و تمــدن تاریخیشــان در دوران هــای کهــن و بســیار دور (کــه
دارای شــرایطی اجتماعــی متفــاوت بــا اوضــاع ،احــوال و نیازهــای
کنونــی اســت) ،هنگام مقایســهی خــود در دوران معاصــر در برابر
دیگــر ملــل ،هویــت خویــش را بــر مبنــای آن تمــدن قدیمــی
می ســنجند و در نتیجــه هویتــی برتــر بــا تمامــی صفــات زیبــا
بــرای خــود خلــق میکننــد کــه دیگــری یــا همــان مردمــان
کشــورهای خارجــی فاقــد آن هســتند ،امــا هنگامــی کــه در بافتار
جامعــهی واقعــی و کنونــی حضــور می یابنــد و مقایســه ای در برابر

دیگــری وجــود نــدارد ،خــود حقیقــی و دارای معایــب فرهنگــی
بــیشــمار را میبیننــد .بدیــن ترتیــب اســتداللی کــه ایرانیــان
در وصــف صفــات و هویــت خویــش در مقایســه بــا دیگــری بــه
کار میبرنــد ،بــر مبنــای یــک گــزاره و یــا داده اشــتباه اســت و
متناســب بــا آن ســعی در یــک نتیجــه و برداشــت بــه ظاهــر
درســت دارنــد .یعنــی جامعــه و فرهنــگ کهنــی را کــه کامــا با
شــرایط و بســتر کنونــی کام ً
ال متفــاوت اســت را ارجــاع میدهند
بــه جامعــه و افــراد اجتمــاع کنونــی و در نتیجــه بــه این اســتنباط
می رســند کــه صاحــب تمامــی صفــات نیــک هســتند ،امــا در
مواجهــه بــا واقعیــت و هنگامــی که مقایســه ای با دیگری نیســت،
ی بیننــد.
نمــود عینــی آن گــزاره ابتدایــی را نمـ 
معایباجتماعیتناقضدرگفتاروعمل
ایــن نــوع نــگاه هویتــی در انگاره هــای ذهنــی ایرانیــان کــه هــر روز
بیشــتر میشــود ،معایــب اجتماعــی بســیار خواهــد داشــت ،بدین
علــت کــه جامعـ ه و هویتــی که خویــش را فرهنــگ برتــر میداند،
قاعدتـ ًا دیگــر تالشــی در زمینهی بهبود کســب و آموزش شــیوهی
ی کند ،زیــرا نیــاز واقعی بــه آن نمی
گ ســازی نمـ 
تربیتــی و فرهنـ 
بینــد و اگــر قــدم و کوششــی نیــز در راه آن بــردارد ،قاعدت ـ ًا بــر
مبنــای یــک عمــل رفــع تکلیــف و بیبرنامــه و صــوری خواهدبود.

مثــا همگــی مــا می گوییــم یکــی از بافرهنــگتریــن تمدنهــا
هســتیم ،امــا تــا کنون تــاش جــدی در ســطح جامعه بــرای بهبود
شــیوهی رانندگــی بــه غیــر از اجــرای شــیوه های اجبــاری و قهــر
آمیــز شــده اســت؟ این یــک نمونــهی آشــکار از خواب زمســتانی
و توهمــی اســت کــه هویــت برتــر به مــا میدهــد و مــا را فــارغ از
اصــاح خــود و آبادگــری میکنــد .حتــی ایــن نــوع شــیوهی نــگاه
نیــز میتوانــد در ســطح علمــی معایــب بزرگــی بــه بــار آورد .مث ً
ال
همیــن توهــم باهــوش تریــن مــردم جهــان بودن ســبب میشــود
کــه دیگــر قدمــی در راه همــکاری و سختکوشــی کــه الزمــهی
یــک کشــور آبــاد اســت برنداریــم چــون بــه خیــال خویــش بــا
چنیــن هوشــی نیــازی بــه کار جمعی و کوشــش نیســت.
فرجام
بدیــن ترتیــب میتــوان اذعــان کــرد ،از ملتی که حقایــق اجتماعی
خویــش را بــه درســتی درک نکــرده و بــه نقــاط ضعــف و قدرت
واقعــی خــود پــی نبــرده اســت ،نمیتــوان انتظــار داشــت ققنوس
وار ،ســر از خاکســتر تالطــم مشــکالت بیــرون آورد و دســت بــه
اصــاح و آبادانــی خویــش بزنــد ،بلکــه کامـ ً
ا قابــل پیــش بینی
اســت کــه روز بــه روز در خوابــی زمســتانی ،بلکــه حتــی خوابــی
ابــدی فــرو بــرود.
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دارالفنون

بــه گــزارش خبرگــزاری کتــاب ایــران (ایبنــا) ،مراســم ســومین دورهی کتــاب ســال اعضــای هیــأت علمــی دانشــگاههای سراســر کشــور (نشــان
دهخــدا) در حــوزهی علــوم انســانی در عصــر چهارشــنبه  24آبــان مــاه  1396بــا حضــور علی ربیعــی ،وزیــر تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی ،مســعود
کوثــری ،مدیــر انتشــارات علمــی و فرهنگــی ،احمــد مســجد جامعی ،عضو شــورای شــهر تهــران و جمعی از اســتادان و پژوهشــگران علوم انســانی
کشــور در ســالن جابربنحیــان دانشــگاه تربیــت مــدرس برگــزار شــد .در ایــن دوره از جشــنواره ۳۱ ،هــزار و  ۷۹۵عنــوان کتــاب احصــا شــد
کــه همگــی بــا عنــوان علــوم انســانی و در ســال  ۱۳۹۵منتشرشــده بــود .از ایــن میــزان بیشــترین عناویــن منتشرشــده با موضــوع ادبیــات ،علوم
ِ
مکتب وقــوع و طرز واســوخت در شــعر
اجتماعــی ،رمــان ،دیــن ،تاریــخ و جغرافیــا بــود .در پایــان ایــن مراســم کتــاب صــد ســال عشــق مجــازی؛
ت علمی گــروه زبــان و ادبیات فارســی دانشــگاه فردوســی مشــهد ب ه عنــوان کتاب
فارســی قــرن دهــم تألیــف دکتــر محمــود فتوحــی ،عضو هیئـ 
برگزیــدهی جشــنوارهی نشــان دهخــدا انتخــاب شــد .الزم بــه ذکــر اســت جشــنوارهی دهخــدا بـ ه منظــور بررســی آثــار اعضــای هیئتهــای
علمــی دانشــگاههای سراســر کشــور در حــوزهی علــوم انســانی توســط انتشــارات علمــی و فرهنگــی و بــا مشــارکت وزارتخانههــای تعــاون ،کار و
رفــاه اجتماعــی ،علــوم ،تحقیقــات و فـنآوری ،فرهنــگ و ارشــاد اســامی و ســازمان تأمیــن اجتماعــی برگزار می شــود.
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پــس از تجربــهی مدرنیتــه و توســعه و پیشــرفتی کــه جهــان
در قــرن بیســتم بــه خــود دیــد ،طبیعــت هــر چــه بیشــتر بــه
تســخیر درآمــد و در یــک فرآینــد بلندمــدت ،انســان بیــش از
همیشــه بــا معضلــی بــه نــام «بحــران محیــط زیســت» روبــرو
شــد .بــا شــروع قــرن بیســت و یــک ،مســئلهی محیط زیســت
ابتــدا در جوامــع پیشــرفته و ســپس در سرتاســر دنیــا بــه عنوان
یکــی از مهمتریــن دغدغههــا پذیرفتــه شــد .در همیــن راســتا
اســت کــه ایدههــای مختلفــی از جملــه ایــدهی «دانشــگاه ســبز»
زاده شــد و در نقــاط گوناگونــی از جهــان مــورد اســتقبال قــرار
گرفــت .ایــدهی دانشــگاه ســبز نخســتین بــار در ســال 2005
میــادی در آمریــکا مطــرح شــد .صرفــه جویــی در نــور
طبیعــی ،اســتفاده صحیــح از کاغــذ ،ســبز بــودن فضــای خارجی
دانشــگاه ،مدیریــت پســماندها ،میــزان اســتفاده از انرژیهــای نو
و تجدیدپذیــر و ...از جملــه معیارهای دانشــگاه ســبز اســت .الزم
بــه ذکــر نیســت کــه هــر دانشــگاهی بــا اقلیــم خــاص خــودش
ســنجیده میشــود و مثــا منطقــی نیســت کــه دانشــگاههای
اســتان یــزد بــا دانشــگاههای اســتان مازنــدران مقایســه شــوند.
پــس از بررســی بــر اســاس شــاخصههایی کــه گفتــه شــد،
دانشــگاهها در چهــار ردهی پالتیــن ،طــا ،نقــره و برنــز قــرار
میگیرنــد .در حــال حاضــر تنهــا  19دانشــگاه در رده بنــدی
پالتیــن قــرار دارنــد کــه هیــچ کــدام از ایــن  19دانشــگاه متعلق
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به عمل کار برآید به سخندانی نیست
بــه ایــران نمــی باشــد.
«گریــن متریــک» یک سیســتم رتبه بنــدی دانشــگاههای جهان
اســت کــه از ســال  2010بــا هــدف ارائــهی چشــماندازی جامع
از شــرایط و سیاســتهای مرتبــط بــا محیطزیســت و توســعهی
پایــدار ،بــرای ارزیابــی دانشــگاههای جهــان از نظــر حفــظ
محیطزیســت آغــاز بــه فعالیــت کــرده اســت .گریــن متریــک
ابزارهایــی بــرای جلــب توجــه مدیــران و سیاســتگذاران در
محیطهــای دانشــگاهی فراهــم آورده و ســاالنه بیــش از ده هــزار
موسســه توســط ایــن نظــام ارزیابــی و پانصــد دانشــگاه برتــر
معرفــی میشــوند .در ســپتامبر  ،2015دکتــر حســن روحانی در
اجــاس توســعهی پایــدار ســازمان ملــل گفــت« :دولــت من به
عنــوان دولــت محیطزیســتی ،سیاســتهای خــود را بــر اســاس
رویکــردی متــوازن میان توســعه اقتصــادی و حفاظــت از محیط
زیســت تنظیــم میکنــد» و از آن پــس بــود کــه دانشــگاههای
ایــران از جملــه دانشــگاه فردوســی مشــهد فعالیتهــای مرتبــط
بــا دانشــگاه ســبز را آغــاز کردنــد .گــزارش ســال 2016
موسســهی گریــن متریــک حاکــی از آن بــود کــه ســه دانشــگاه
ایرانــی در میــان پانصــد دانشــگاه ســبز برتــر قــرار گرفتــه انــد؛
دانشــگاه زنجــان در رتبــهی  ،75دانشــگاه فردوســی مشــهد
در رتبــهی  238و دانشــگاه تهــران در رتبــهی  .431دانشــگاه
فردوســی تــا کنــون فعالیتهایــی نظیــر هوشــمند کــردن برخی
از شــیرهای آب دانشــگاه ،توسعهی اســتفاده از انرژی خورشیدی
و بــه طــور کلــی انــرژی پــاک ،مدیریت پســماند و حمــل و نقل
ســبز انجــام داده اســت .فعالیتهــای مذکــور بــه ظاهــر کامــا

همســو بــا اســتاندارهای جهانــی دانشــگاه ســبز اســت اما ســوال
اینجاســت کــه چــرا بــا همــهی ایــن تفاســیر دانشــگاه فردوســی
هنــوز در رتبــهی  238قــرار دارد؟
نهــاد دانشــگاه ســبز دانشــگاه فردوســی از لحــاظ تشــکیالتی
زیرمجموعــهی معاونــت مالی دانشــگاه اســت و طبــق آیین نامه
بایــد یــک شــخص از معاونــت فرهنگــی دانشــگاه در ایــن نهــاد
حضــور داشــته باشــد ،امــا متاســفانه توجهــی بــه ایــن موضــوع
نشــده اســت .مدیریــت فعالیتهــای مرتبــط در ایــن حــوزه
هنــوز ابتدایــی و ناقــص اســت و ناآگاهــی دانشــجویان نیــزدر
شکســت طرحهــای ایــن چنینــی بــی تاثیــر نیســت .بــه عنــوان
مثــال یکــی از طرحهــای ناموفــق ،طــرح تفکیــک زبالــه در مبدا
اســت .در بســیاری از نقــاط دانشــگاه ســطلهای تفکیــک زبالــه
تعبیــه شــده انــد امــا در واقــع تفکیکی حاصــل نمی شــود و عمال
برخــی بــه آنهــا فقط نگاهــی تزئینی دارنــد .در نتیجــه هزینهای
کــه در ایــن راســتا بــوده ،نتیجهی مــورد انتظــار را نداشتهاســت.
از دیگــر طرحهــا میتــوان بــه طــرح حمــل و نقــل ســبز
نیــز اشــاره کــرد کــه در شــاخهی «کمپیــن ســه شــنبههای
بــدون خــودرو» و «طــرح دوچرخــه» بــه دالیــل مختلفــی نــاکام
بودهاســت .باعــث تعجــب اســت کــه دانشــگاه بزرگ فردوســی
بــا وســعت چند صــد هکتــاری خــود ،زیرســاختهای مناســب
بــرای عبــور دوچرخــه را نــدارد! بــه طــوری کــه تنهــا در برخی
خیابــان هــا ،باریکــهای بــرای عبــور و مــرور دوچرخــه در نظــر
گرفتــه شــده اســت .در حالــی کــه شــرایط مناســب بــرای تردد
دوچرخــه در دانشــگاه وجــود نــدارد امــا بــه میزان قابــل توجهی

دوچرخــه تهیــه شــده اســت .طبیعــی اســت کــه اگــر ایــن طرح
هــم بــه همیــن منــوال ادامــه یابــد ،شکســت خواهــد خــورد.
در زمینــهی سیســتمهای گرمایشــی نیــز وجــود پنجرههــای
دوجــداره بــرای ذخیــره و اســتفادهی بهینــه از انــرژی الزم
اســت امــا در اکثــر دانشــکدهها و خوابگاههــا پنجــرهی
مناســبی وجــود نــدارد .حتــی سیســتم رادیاتورهــای دانشــگاه
هــم بــه گونــهای اســت کــه قابلیــت تنظیــم بــه دمــای مــورد
نیــاز را نــدارد و یــا بــا باالتریــن درجــه روشــن هســتند و یــا
خامــوش .در نتیجــه ایــن امــر عــاوه بــر ایــن کــه محیــط
خوابــگاه ،کالس ،دفاتــر تشــکلها ،کانونهــای فرهنگــی و ...را
غیرقابــل تحمــل میکنــد ،باعــث هــدر رفــت میــزان بســیار
زیــادی انــرژی نیــز میشــود.
بــا وجــود تمــام مثــال هایــی کــه مطــرح شــد ،معضــل اصلــی
در ایــن مســئله اســت کــه بــدون فراهم آوردن بســتر مناســب
و فرهنــگ ســازی الزم ،فعالیــت هایــی صــورت گرفتــه کــه
نتیجــهی مــورد انتظــار را تامیــن نکــرده اســت .همایشهــای
مرتبــط بــا ایــن حــوزه نیــز چــه در ســطح ملــی و چــه در
ســطح دانشــگاهی ،پیامــد مثبــت چندانی در بر نداشــته اســت،
چــرا کــه افــراد شــرکت کننــده در ایــن همایشهــا عمدتــا
اشــخاصی هســتند کــه خــود دغدغــهی محیــط زیســتی دارند
و بنابرایــن در نبــود ایــن همایشهــا نیــز بــه کار خــود ادامــه
میدهنــد .برگــزاری ایــن همایشهــا صرفــا جنبــهی نمایشــی
پیــدا کــرده فلــذا بهتــر اســت بــه جــای هــدر دادن بودجههای
کالن در ایــن راســتا ،بــه پیــاده ســاختن اصولــی طرحهــا و
برنامههــای کاربــردی اقــدام کــرد.

سفارت و مکافات!

گزارشی از برنامهی استکبارستیزی در گفتمان جنبش دانشجویی
محمدباستان
پزشکی۹۵
پیــش گــزارش :ابراهیــم اصغــرزاده ،به مناســبت بزرگداشــت
 13آبــان ،در روز چهارشــنبه  17آبــان مــاه در ســاعت 16
در ســالن امــام رضــا (ع) ،مهمــان انجمــن اســامی دانشــجویان
علــوم پزشــکی مشــهد بــود تــا روایتگــر اقــدام  38ســال
پیــش دانشــجویان پیــرو خــط امــام باشــد .آن قــدر قبــای
فعــال دانشــجویی بــه تنــش کــرده کــه انــگار نــه انــگار 62
ســاله اســت .بــا حوصلــه ریــز بــه ریــز وقایــع را تعریــف
میکنــد و ســعی دارد چیــزی را از قلــم نینــدازد .گویــی متهــم
ردیــف اولــی اســت کــه در هــر جمعــی تــاش میکنــد تــا در
مقابــل حاضریــن خــود را تبرئــه کنــد .گاهــی بــه طنــز ،تمــام
داســتان را بــا ایــن جملــه خالصــه میکنــد کــه« :آقــا باالخــره
گل بــی عیــب ،خداســت»؛ هرچنــد هنــوز تمــام قــد از کلیــت
آن حرکــت دفــاع میکنــد .ایــام  13آبــان کــه میرســد در
محفــل جدیــدی مینشــیند و یــک روایــت قدیمــی را تکــرار
میکنــد ،روایــت تســخیر!
ابراهیــم اصغــرزاده صحبتهــای خــود را بــا ترســیم چهــرهی
آمریــکا از جنــگ جهانــی دوم بــه بعد آغــاز میکند« .بســیاری
از روشــنفکران گمــان میکردنــد آمریــکا بــه کشــورها بــرای

رســیدن بــه آزادی و اســتقالل کمــک میکنــد .هنگامــی کــه
دکتــر مصــدق نفــت را ملــی کــرد ،احســاس کــرد میتوانــد
بــه آمریــکا در مقابــل انگلیــس اتــکا کنــد .آمریکاییهــا نــه
فقــط در ایــران بلکــه در بســیاری از کشــورهای دنیــا محبــوب
بودنــد چــرا کــه جنــگ جهانــی دوم را خاتمــه داده بودنــد و
در مقابــل فاشســیم ،نازیســم و کمونیســم ایســتادگی کردنــد.
ولــی عمــا ازکودتــای  28مــرداد در ایــران ،ورق برگشــت».
اصغــرزاده کودتــای  28مــرداد را اشــتباه بــزرگ آمریــکا
میدانــد و بــا برشــمردن کودتــای شــیلی و جنــگ ویتنــام
ســعی دارد تــا نشــان دهــد چهــرهی آمریــکا زشــتتر از
همیشــه شــده بــود.
اصغــرزاده در ادامــه بــا ترســیم فضــای جنــگ ســرد ،بــه تضاد
منافــع آمریــکا و شــوروی اشــاره میکنــد و بــر ایــن نظــر
اســت کــه ســایر کشــورها نیــز خودشــان را در یکــی از ایــن
دو مــدار تعبیــه کــرده بودنــد ،همــان طــور کــه ایــران در مدار
آمریــکا قــرار داشــت .بــه همیــن ســبب آمریــکا خــود را ملزم
بــه تقویــت نیروهــای ضدکمونیســت میدانســت و این مســاله
زمینهســاز مداخلــهی آمریــکا در بســیاری از کشــورها از جمله
ایــران و حمایــت از حکومتهــای دیکتاتــوری نظیــر حکومــت
شــاه میشــد .آمریکاییهــا تمــام ذهــن شــان متوجــه ایــن
امــر بــود کــه شــاه ارتــش خــود را قدرتمندتــر از پیــش ســازد

تــا بتوانــد در مقابــل نفــوذ ارتــش ســرخ مقاومــت کنــد.
اصغــرزاده همچنیــن تفکر غالــب دوران پیــش از انقــاب را لزوم
مرزبنــدی بــا بیگانــه میدانــد .او بــر ایــن نظــر اســت کــه ایــن
تفکــر در فضــای جنــگ ســرد تقویــت شــد و ثمــرهی آن تقابــل
غــرب و آمریــکا بــا جنبشهــای آزادی خواهانــه بــود .بدیــن
ترتیــب چهــرهی غــرب در نظــر مــردم جهــان برابــر بــا ظلــم
ترســیم شــد .اصغــرزاده عالوه بــر این مســئله ،تصــور مذهبیون
از غــرب را برابــر بــا برهنگــی و فســاد ارزیابــی میکنــد بــه
گونــهای کــه اگــر کســی میخواســت از هویــت خــودش دفــاع
کنــد ،بایــد مقابــل نظــام اســتبدادی کشــورش که توســط غرب
پشــتیبانی میشــد ،میایســتاد .در نتیجه غــرب آن «بیگانــه ای»
شــد کــه حــال بایــد مقابــل آن ایســتاد .اصغــرزاده امــا بــر ایــن
نظــر اســت کــه «بــا همــهی ایــن هــا ،در هشــت مــاه نخســت
انقــاب ،هیــچ قصــد تقابــل ایدئولوژیــک بــا آمریــکا نبــود؛ ضد
آمریــکا بودیــم ولــی انقــاب ما بنــای آمریکاســتیزی نداشــت».
ابراهیــم اصغــرزاده مهرمــاه  58و اطــاع از تصمیــم شــاه بــرای
ورود بــه آمریــکا را مســئلهی بســیار حساســیت برانگیــزی
میدانــد چــرا کــه ایــن اقــدام توهیــن بــه مــردم ایــران و
همچنیــن نقشــهای علیــه انقــاب تلقــی میشــد .اصغــرزاده بــا
ترســیم چنیــن فضایــی بــه تجمــع مردمــی در مقابــل ســفارت
آمریــکا و فتــح ســفارت توســط دانشــجویان اشــاره میکنــد.
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پیــش گــزارش :دانســتن آمــار مطالعــهی ایرانیــان ،شــمارگان
کتــاب و شــمار کتــاب خانههــا در کشــوری کــه مهــد تمــدن
و فرهنگــی کهــن اســت ،چیــزی جــز افســوس نصیبمــان
نمیکنــد .ایــن انــدوه ریشــه دارتــر میشــود اگــر ایــن ارقــام
را بــا ســایر کشــورها مقایســه کنیــم ،بــه ویــژه وقتــی مطمئــن
باشــیم ســهم آنــان از تاریــخ علــم و اندیشــه در برابــر تاریــخ
پرافتخــار مــا ،مثــال پیالــه و دریــا اســت .در ایــن غصــه ،همــهی
مــا بــه نســبت کوتاهیهایمــان نقــش داریــم و بــرای زدودن این
افســوس ،هفتــهی کتــاب و کتابخوانــی غنیمتــی اســت بــرای
چــاره اندیشــی در ایــن موضــوع و ایــن کــه بیاموزیــم چگونــه با
کتابهــا مهربانتــر از گذشــته رفتــار کنیــم.
چهارمیــن هفتــه از آبــان مــاه هــر ســال هفتــه ی کتــابو
کتابخوانــی و بیســت و چهــارم آبــان مــاه در تقویــم ،روز کتــاب
و کتابخوانــی معرفــی شــده اســت .بــه همیــن بهانــه سلســله
جلســاتی بــا هــدف معرفی کتــاب تحــت عنــوان «نیم ســاعت با
کتــاب» در تاریــخ  21لغایــت  24آبــان مــاه ،بــه همــت ســازمان

دانشــجویان جهاددانشــگاهی ،در دانشکدهی مهندســی برگزار شد.
آنچــه در ادامــه میخوانیــد مختصــری از آن چیــزی اســت کــه
در ایــن جلســات گذشــت.
در اولیــن روز از ایــن سلســله جلســات ،مریــم محمــودی بــا
ارائــهی کتــاب «کتــاب دزد» بــه معرفــی اجمالــی از مارکــوس
زوســاک پرداخــت و از شــرایط نوشــتن کتــاب کــه  3ســال بــه
طــول انجامیــد و نزدیــک بــه  200بــار اصالح شــد ســخن گفت.
ســپس بــه بیــان پیــش گفتــاری از موضوع کتــاب پرداخــت و در
انتهــای صحبــت خــود از جملــه ای که نویســنده ،کتــاب را بــا آن
بــه پایــان رســانیده ()Iamhauntedbyhumansو از زبــان «مــرگ»
نقــل می شــود ســخن گفــت و آن را جالــب توجــه دانســت چــرا
کــه آن چــه مــا همــواره میپنداریــم تســخیر انســان توســط
مــرگ اســت در حالــی کــه در کتــاب ،نویســنده از زبــان مــرگ،
تعبیــر معکــوس ایــن موضــوع را اعتــراف میکنــد.
در دومیــن روز علــی قدیــری بــه معرفــی کتــاب «تنهایــی
پرهیاهــو» نوشــته بهومیــل هرابــال پرداخــت و در شــروع
بخشهــای از ابتــدای کتــاب را قرائــت کــرد .ســپس بــا ذکــر
مختصــات فضــای کمونیســتی بــه تصویــر کشــیده شــده در
کتــاب و جامعــه ای کــه نویســنده در آن می زیســت ،از کتــاب

بــا عنــوان دارا بــودن داســتانی رئــال بــا روایــت ســورئال یــاد
کــرد .او از نظــرات ســایر نویســندگان نامــی در رابطــه بــا آثــار
هرابــال ســخن گفــت و در ایــن بــاب از عقیــدهی پائولــو کوئیلــو،
نویســندهی کتــاب «کیمیاگــر» یــاد کــرد کــه بــه عقیــده اش
هرابــال بــزرگ تریــن نویســندهی کشــور چــک اســت .ســپس
توضیــح مختصــری در رابطــه بــا موضــوع داســتان بیان کــرد و
در انتهــا از عنــوان کتــاب یــاد کــرد و با اشــاره بــه تفــاوت واژهی
انــزوا و تنهایــی بیــان نمــود کــه مــراد از عنــوان تنهایــی پرهیاهو
در واقــع انــزوای ناشــی از شــرایط حکومــت توتالیتــر اســت کــه
افــراد را منــزوی و بدیــن ترتیــب امکان کنش متقابل و تشــکیل
جامعــه مدنــی را ســلب میکنــد.
ب صفــا بــه معرفــی و نقــد کتــاب
در ســومین روز آمنــه مجــذو 
«ســرزمین مــرد سرخپوســت قانــون مــرد سفیدپوســت»
نوشــتهی ویلکومــب واشــبرن پرداخــت کــه مربــوط بــه
تاریخنــگاری بومیــان آمریــکا اســت و ورود ســفید پوســتان
بــه ســرزمین آنهــا را روایــت می کنــد .در ابتــدای جلســه
از مترجــم کتــاب ،هنگامــه قاضیانــی و همچنیــن نویســندهی
سفیدپوســت کتــاب نــام بــرده شــد کــه در تاریــخ آمریــکا
خ پوســتان
بــه دنبــال احقــاق حقــوق تضعیــفشــدهی ســر 

او در ادامــه میگویــد کــه «ســازمان مــا بــه هــم ریختــه و
پریشــان شــده بــود؛ ســاعت  12آقــای خویینــی با امــام تماس
گرفــت؛ شــرح ماوقــع را توضیــح داد و منتظــر واکنــش امــام
مانــد» .هنــوز هــم زمانــی کــه نقــل میکنــد امــام خمینــی (ره)
در پاســخ بــه ایــن اقــدام گفــت« :بــه آنهــا بگوییــد کــه محل
خیلــی خوبــی را گرفتــه انــد» ،چهــره اش شــاداب میشــود.
اصغــرزاده در خصــوص حــوادث پــس از تســخیر ســفارت
میگویــد کــه «فــردای ماجــرا ،تودههــای مردمــی ،ســیل
تلگرافهــا و تشــویق سیاســیون آغــاز شــد و همــه حتــی
جبهــهی ملــی و نهضــت آزادی از ایــن اقــدام حمایــت کردند».
اصغــرزاده بــر ایــن بــاور اســت کــه «دانشــجویان خــط امــام
ابهــت آمریــکا را شکســتند ،باعــث وحــدت ملــی شــدند و
اعتــراض خــود را بــه گــوش آمریــکا رســاندند» .امــا همچنیــن
بــه نکتــهای قابــل تامــل اشــاره میکنــد« :برنامــهی مــا کوتــاه
مــدت بــود؛ قــرار بــود  48ســاعت اشــغال کنیــم ،بیانیــه
بخوانیــم ،اعتراضمــان را بــه گــوش دنیــا برســانیم و تمــام؛ نــه
برنامــهای بــرای طوالنــی شــدنش داشــتیم و نــه تــوان انجــام
ایــن کار را» .شــاید ایــن جملــه زمینهســاز بحثهــای بســیاری
بــرای واکاوی تاریــخ معاصــر باشــد .در تمــام ســال هایــی کــه
اصغــرزاده در برنامــهای بــه ایــن مناســب دعــوت میشــود،
پیــش از پذیــرش دعــوت جملــهای را تکــرار میکنــد :یــک
بــار تســخیر ســفارت و چهــل ســال مکافــات پاســخگویی!

برآمده  اســت .ســپس بــه بخشهــای مختلــف موضوعــی
کتــاب کــه قوانیــن و ریشــه های قانونگــذاری را در مــورد
ســرخپوســتان بررســی کــرده اســت ،پرداخت شــد .ایــن کتاب
جــزو یکــی از حقایقنگارانه تریــن کتــب موجــود در مــورد
ســرزمینی اســت کــه امــروزه به عنــوان ســرزمین مطلق ســفید
پوســتان شــناخته میشــود و مــا تعریــف و شــناخت درســتی از
بومیــان آن ســرزمین نداریــم.
در روز چهــارم و آخریــن روز از ایــن جلســات نیــز تــارا جدیــدی
ی بردبری
بــه معرفــی کتــاب « 451درجــه فارنهایــت» نوشــته ر 
پرداخــت .در ابتــدای جلســه از زندگی نویســنده ســخن بــه میان
آمــد و ذکــر ایــن مســئله کــه شــرکت یاهو قصــد انتشــار کتاب
وی بــه صــورت الکترونیــک را داشــته امــا بردبــری این پیشــنهاد
را نپذیرفتــه اســت .ســپس بــه اختصــار بــه داســتان کتــاب
اشــاره شــد .داســتان روایــت جامعـهای اســت کــه مردمــش بــا
رویآوردن هــر چــه بیشــتر به تکنولــوژی و به تبعیــت آن دوری
از کتــاب ،فرصــت را بــرای تحمیــل جامعـهای دور از جنبــش و
اعتــراض بـ ه وجــود آورده انــد؛ جامعهای کــه آزاداندیشــی در آن
ممنــوع اســت و عامــل انحــراف شــناخته میشــود .در انتهــا نیــز
بــه چرایــی عنــوان کتــاب پرداختــه شــد کــه بــه دمای ســوختن
کاغــذ ( ۴۵۱درجــه فارنهایــت) داللــت دارد.

به طور کلی بحث اینترنت پاک در دستور کار است

نگاه ویژه

بــه گــزارش ایســنا ،ابوالحســن فیروزآبــادی ،دبیــر شــورای عالــی فضــای مجــازی ،در حاشــیه مراســم افتتاحیــه بیســتویکمین
نمایشــگاه الکامــپ در پاســخ بــه ســوال ایســنا دربــاره بررس ـیهای صــورت گرفتــه در شــبکههای اجتماعــی موبایلــی اظهــار کــرد:
شــبکههای اجتماعــی بــه عنــوان مصادیــق مجرمانــه بایــد در کارگــروه محتــوای مصادیــق مجرمانــه رایان ـهای بررســی شــوند کــه
ایــن بررســیها بــه طــور مرتبــط صــورت میگیــرد .بیــش از آن هــم اگــر نیــاز باشــد ایــن موضــوع در دســتور کار مــا قــرار
میگیــرد .فیروزآبــادی همچنیــن دربــاره بررس ـیهایی کــه در ایــن شــورا بــر روی شــبکههای موبایلــی صــورت میگیــرد ،اظهــار
کــرد :مــا بــه طــور کلــی بحــث اینترنــت پــاک را در دســتور کار داریــم.
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شاخهای مجازی ،فرصتی برای شناخت نسل جدید

ملیکا مقدم
کارشناسی علوم اجتماعی 94
پیــش مصاحبــه :بــا اقبــال گســترده مــردم از شــبکههای
مجــازی ماننــد اینســتاگرام ،عــدهای نیــز بــا گذاشــتن کلیپهــا
و پســتهای متنــوع ،درصــدد مطــرح کــردن خــود بــه عنــوان
ســلبریتیهای مجــازی برخاســتند و جامعــهی مجــازی نیــز بــا
آنــان همراهــی کــرد و صفحــات مجازیشــان از اقبال گســتردهای
برخــوردار گشــت .اگرچــه بــه نظــر برخــی از افــراد جامعــه ،ایــن
پدیــده طبیعــی تلقــی میشــود امــا بــا نگاهــی عمیقتــر میتــوان
آن را بــه عنــوان یــک پدیــدهی مهــم اجتماعی مــورد توجــه قرار
داد .بــه همیــن دلیل بــرای بررســی این پدیــده ،علــل و پیامدهای
آن ،بــا دکتــر مجیــد فوالدیــان ،عضــو هیئــت علمــی گــروه علوم
اجتماعــی دانشــگاه فردوســی مشــهد ،گفتوگویی داشــتیم که در
ادامــه خالصــهای از آن را خواهیــد خوانــد.
در آغــاز بحــث بفرماییــد کــه آیــا پدیدهی ســلبریتی یــا همان
شــاخهای مجــازی را پدیــدهای نابههنجــار میدانیــد؟
نحــوهی برخــورد بــا ایــن پدیــده بایــد بــه چــه نحوی باشــد؟
در ابتــدا بایــد مطــرح کــرد کــه اصــا چــه پدیــدهای نابههنجــار
اســت ،بایــد هنجــاری وجــود داشــته باشــد کــه بــر مبنــای آن
چیــزی بــه عنــوان نابــه هنجــار تلقــی شــود .از ورود اینســتاگرام
بــه ایــران زمــان زیــادی نمــی گــذرد کــه هنجارهایــش بخواهــد
شــکل بگیــرد .بــه نظــر مــن ایــن مســئله پدیــدهای کامــا
اجتماعــی اســت و اینهــا افــرادی از جامعــهی مــا هســتند کــه
در یــک فضــای جدیــد امــکان ســخن گفتــن را پیــدا کــرده انــد.
اســتقبال از ایــن افــراد ،آنــان را بــدل بــه شــاخ میکنــد و ایــن
بــه معنــای آن اســت کــه اینهــا وجــود و واقعیــت دارنــد.
شــاخهای مجــازی انــواع و اقســام مختلفــی دارد ،اینکــه کــدام
یــک از آنهــا نابههنجــار اســت ،بایــد بررســی شــود امــا بــه
نظــر مــن بــه جــای اینکــه شــروع بحــث را بــر نابههنجــاری یــا
بــه هنجــاری ایــن افــراد بگذاریــم ،بایــد بــه عنــوان یــک پدیــده
بــه آن بنگریــم .چــون هنگامــی کــه از لفــظ نابههنجــار اســتفاده
میکنیــم ،یــک برچســب ناپســند یا یــک انــگ بــه آنــان زدهایم
و امــکان بررســی آنهــا را از بیــن بــرده ایــم .هــر فضایــی پیامــد
خــود را دارد و بــه تدریــج هنجارهــای خــود را میســازد .مــا بــا
فضایــی بــه نــام اینســتاگرام مواجــه شــده ایــم کــه هنجارهایــی
درونــی خــود را دارد و بــر اســاس ارزشهــای رســمی میتوانیــم
بگوییــم ایــن هنجارهــای شــکل گرفته ارزش محســوب میشــود
یــا نــه .امــا در نهایــت بــه طــور کلــی بایــد گفــت کــه شــاخهای
مجــازی پدیــدهای اســت کــه در ایــن فضــا شــکل گرفتــه و مــا
بایــد در همان فضــا به تحلیلش بپردازیم .در ســاختار اینســتاگرام
ایــن پدیــده بــه هنجــار اســت و در تمــام نقــاط دنیــا نیــز وجــود
دارد .هــر جامعــه نــوع خــودش را دارد و فقــط از لحــاظ فــرم و
محتوا یکســان نیســت.
اگــر بــر ایــن نظــر هســتید که ایــن فــرم و محتــوا را شــبکهی
مجــازی اینســتاگرام ایجــاد میکنــد ،چــرا انــواع مختلفــی از
ایــن پدیــده در نقــاط مختلــف دنیــا وجــود دارد؟ محتــوای
اینســتاگرام بــا توجــه بــه جامعــهی ایــران چگونــه قابــل
تحلیــل اســت؟
فــرم و محتــوا بــه معنــای فــرم و محتوایــی کــه ارائــه میشــود و
نــه خــود اینســتاگرام .اینســتاگرام فضایــی ایجــاد کرده اســت که

ایــن امــکان را بــه افــراد میدهــد کــه خودشــان را بــروز و ظهــور
دهنــد و دیگــران از آنــان حمایــت و طرفــداری کننــد .فضــای
فرهنگــی جامعــه ،فضــای اینســتاگرام را میســازد و ایــن یعنــی
اینســتاگرام در واقــع بازنمــای جامعــهی ایــران اســت .بــا توجه به
فرهنــگ رســمی جامعه کــه دائمــا از تریبونهای مختلــف ترویج
میشــود ،میتــوان گفــت کــه شــاخهای مجــازی نابههنجــار
هســتند .البتــه نابههنجــار نــه بــه عنــوان یــک برچســب،
بلکــه بــه عنــوان راهــی کــه در خــاف جهــت ارزشهــای
رســمی جامعــه پیمــوده میشــود .نکتــهی مهــم ایــن اســت کــه
شــاخهای مجــازی اتفاقــا نشــان دهنــدهی ایــن امــر هســتند کــه
در زیــر پوســت جامعــهی مــا ارزشهــا و فضاهایــی شــکل گرفته
کــه علیرغــم آن کــه بســیار جــدی و گســترده اســت ،بســیاری
نســبت بــه آن بــی خبــر و بــی توجه هســتند .نکتــهی دیگــر آن
کــه هنجــار و نابههنجــار بــودن یــک مســئله فــارغ از ارزشهــای
رســمی را میتــوان بــر اســاس میــزان حمایــت افــراد از آن در
نظــر گرفــت کــه در ایــن نــگاه ،چیــزی کــه اکثــر افــراد جامعــه
از آن حمایــت میکننــد و یــا انجــام میدهنــد ،بــدل بــه هنجــار
میشــود و خــاف آن نابههنجــار نــام میگیــرد .در ایــن راســتا
بایــد گفــت کــه فضــای حاکــم بــر شــاخهای مجــازی بــه طــور
جــدی بــدل به هنجــار شــده و مورد اســتقبال قــرار گرفته اســت.
ایــن افــراد در گذشــته نیــز وجــود داشــتند امــا فضــای رســمی
جامعــه بــه آنهــا اجــازه نمــی داد کــه خــود را نشــان دهنــد و
حــرف بزننــد امــا اکنــون اینســتاگرام امکانــی فراهــم کرده اســت
تــا دیــده شــوند.
شــاخهای مجــازی چــه خصوصیــات متمایــزی نســبت بــه
دیگــران دارنــد کــه بدیــن جایــگاه رســیده انــد و بــه ایــن نوع
بــروز و ظهــور روی آورده انــد؟
برخــی از شــاخهای مجــازی ،هنرمنــدان و ورزشــکارانی هســتند
کــه چــون اصــوال بــه ســبب حرفــهی خــود شــهرت دارنــد
و از محبوبیــت برخــوردار هســتند ،زمانــی کــه صفحــهای در

شــبکههای اجتماعــی ایجــاد میکننــد نیــز بــه طــور طبیعــی
بــا اســتقبال مواجــه میشــود .در واقــع ایــن ســرمایه از جایــی
دیگــر آورده و در فضــای مجــازی بزرگتــر شــده اســت.
بررســی ایــن گــروه مــورد توجــه مــن نیســت .امــا گــروه
دیگــری از شــاخهای مجــازی ،از تیــپ افــراد معمولــی هســتند
کــه هیچکــس آنهــا را نمــی شناســد امــا صفحــهای کــه در
اینســتاگرام ایجــاد کــرده انــد بــا دنبــال کننــدگان بســیاری
روبــرو میشــود .بــه عقیــدهی مــن بایــد بــر ایــن گــروه
متمرکــز شــد کــه چــرا ایــن افــراد بــا اســتقبال زیــادی مواجــه
میشــوند؟ حــرف آنهــا چیســت؟ پاســخ ابتدایــی ایــن اســت
کــه ســبکهای زندگــی و ارزشهــای جدیــدی در جامعــه
شــکل گرفتــه اســت کــه اینهــا بــا ارزشهــای رســمی کــه در
تلویزیــون انتشــار مییابــد کامــا متفــاوت اســت .مثــا یکــی
از شــاخهای مجــازی پیــام عاشــقانهای را منتشــر میکنــد و
کلــی الیــک میخــورد .ایــن نشــان میدهــد ســبک زندگــی
در جامعــهی مــا در حــال تغییــر و فضاهــای جدیــدی در حــال
شــکلگیری اســت .ارزشهــای معمولــی کــه شــاید بســیار
ســطحی یــا حاشــیهای بــه نظــر برســد امــا بــرای برخی بســیار
بــا اهمیــت باشــد .برخــی دیگــر از شــاخهای مجــازی بــه
ســبب نمایــش زندگــی الکچــری خــود بدیــن ســطح از توجــه
رســیده انــد .مثــا غــذای الکچــری خــود را کجــا میخورنــد
و در چــه ماشــینی ســوار میشــوند .ایــن نیــز نشــان میدهــد
کــه چــه ارزش هایــی در جامعــه در حــال ترویــج اســت .بدین
ترتیــب خــرده فرهنگهایــی وجــود دارد کــه جامعــه آنهــا
را بــه رســمیت نمــی شناســد امــا در حــال گســترش هســتند
و حتــی در درازمــدت باعــث تحــول فرهنگــی در جامعــه
میشــود .اگرچــه رســانههای رســمی ایــن خــرده فرهنگهــا
را سانســور میکنــد امــا همیــن مســئله اتفاقــا بــه برخــی افــراد
کمــک میکنــد تــا بــا اســتفاده از شــبکههای مجــازی ،بــدل
بــه شــاخ شــوند چراکــه آنهــا حــرف هایــی را میزننــد کــه

نهادهــای رســمی منعکــس کننــدهی آن نیســت.
از آن جایــی کــه اقبــال بــه برخــی شــاخهای مجــازی بــه
ســبب تمرکــز فعالیــت آنهــا در مســئلهی شــادی اســت،
میتــوان ایــن مســئله را ناشــی از ایدئولوژیــک بــودن شــادی
در جامعــه دانســت؟ در واقــع ایــن طــور مطــرح کــرد کــه
مــردم از امــر و نهیهــا در ایــن حــوزه روی برگردانــده انــد و
میخواهنــد نــوع دیگــری از شــادی را خودشــان خلــق کننــد.
مــردم از چیــزی زده نشــده انــد کــه بخواهنــد بــه چیــز دیگــری
روی آورنــد ،فقــط میتــوان گفــت در بخــش هایــی از جامعــه بــه
خصــوص در قشــر جــوان ،تغییراتــی صــورت گرفته اســت؛ یعنی
ارزشهایشــان ،جنــس شادیهایشــان و اساســا دنیای شــان تغییر
کــرده اســت و دوســت دارنــد بــه گونــهی دیگــری شــاد باشــند.
البتــه گــروه هایــی از نســل جدیــد اگرچــه ارزشهای جدیــدی را
دنبــال میکننــد امــا هنــوز از همــان ارزشهــای گذشــته پیروی
میکننــد .مثــا ممکــن اســت در پیــاده روی اربعیــن شــرکت
کــرده و یــا در مراســم عاشــورا حضــور داشــته باشــند .در واقــع
ارزشهــای آنهــا ترکیبی اســت و چیزهــای مختلفــی را در کنار
یکدیگــر قبــول کــرده انــد .بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد که
پارادوکســی وجــود دارد بیــن آن چــه جامعــه تعریــف میکنــد
و آن چــه فضــای مجــازی میســازد .ایــن پارادوکــس بایــد بــه
گونــهای بــر طــرف شــود چراکــه فکــر نمــی کنــم در آینــده
ایــن جــدال بــه نفــع ارزشهــای رســمی حــل شــود و اتفاقــا
برعکــس آن در جریــان اســت .در پایــان بایــد گفــت اگــر مــا
بــه اینســتاگرام و پدیــدهی شــاخهای مجــازی توجــه نکنیــم و یا
آن را بــه رســمیت نشناســیم ،از آن عقــب میافتیم .اینســتاگرام
فضایــی را ایجــاد کــرده کــه مــا اکنــون میدانیــم کــه دهــه
هشــتادیها چگونــه فکــر میکننــد و ارزش هایشــان چیســت.
مشــکل مــا ایــن اســت کــه نســل جدیــد را نمیشناســیم و
هنجارهــا و ارزش هایــش را نفــی میکنیــم ،لــذا هنــگام برخــورد
بــا آنهــا شــوکه میشــویم.

مرا ببین ،کمی بیشتر...
ادامه از صفحه 1
رفتــاری اســت کــه از پــی ایــن نیــاز ،نمــود مجــازی پیــدا کــرده
اســت .از منظــری دیگــر ســرمایهی اجتماعــی مذکــور بــه نوعی
در شــرایط کنونــی بــه عنــوان یکــی از منابــع هویــت ســاز ایفای
نقــش میکنــد .مســالهای کــه میتــوان بــه عنــوان یکــی از
مهــم تریــن اقتضائــات ســنی جمــع کثیــری از ســلبریتیهای
مجــازی برشــمرد .در نظريــهی رواني-اجتماعــي اريكســون،
شــكلگيري هويــت بــا حــل موفقيتآميــز بحــران هويــت
همــراه اســت .اريكســون رشــد را بــه مثابــه مجموعــه اي از
تعارضهــا در ســطوح ســني مختلــف تلقــي ميكنــد كــه
نتيجــهی تعامــل بیــن محیــط اجتماعــی و رشــد فــردي اســت.
حــل موفقيــت آميــز تعارضهــا ،خــود را بــا پدیدآيــي و بــاز
پديدآيــي احســاس يكپارچگــي درونــی رو بــه رشــد ،افزايــش
قضــاوت مناســب و ظرفيــت خــوب عمــل كــردن در رابطــه
را نشــان مــي دهــد .افــراد در شــبکههای اجتماعــی میتواننــد
هویتــی کامــا دلخــواه داشــته باشــند و بــر پایــهی همــان هویت
دلخــواه ،ارتبــاط مجــازی خــود را بــا دیگــران گســترش دهنــد.
پژوهشهــای اخیــر حاکــی از آن اســت کــه عوامــل متعــددي
ماننــد حمايــت اجتماعــي در فرآينــد هویت يابــي نقــش دارنــد.
آلفــرد آدلــر پیشــگام روانشناســی فــردی معتقــد اســت ،تــاش

بــرای برتــری ،انگیــزهی اصلــی شــخصیت انســان اســت .برتــر
بــودن بــه معنــی آن اســت کــه از آن چــه فعــا هســتیم ،برتــر
باشــیم .برتــر بــودن لزومــا بــه معنــی کســب عنــوان اجتماعــی،
تســلط یــا رهبــری در جامعــه نیســت ،تــاش بــرای برتــری
بــه معنــی تــاش کــردن بــرای زندگــی عالــی و کامــل اســت.
ایــن اصــل ،پویــش واالی زندگــی اســت؛ تــاش بــرای کمــال
و پیشــرفت ،انگیزههــای دیگــر انســان را در برگرفتــه و بــه
آنهــا نیــرو میبخشــد .تــاش بــرای برتــری را بــه شــیوههای
مختلــف میتــوان نشــان داد .کمــال ،آرمانــی اســت کــه در ذهن
انســانها ایجــاد میشــود کــه از آن پــس بــه گونــهای زندگــی
کننــد کــه انــگار میتواننــد ایــن آرمانهــا را تحقــق ببخشــند.
افــراد هدفهــای خیالــی خــود را بــرای زندگــی میآفریننــد و
طــوری عمــل میکننــد کــه انــگار هدفهــای شــخصی آنهــا
هــدف نهایــی زندگــی اســت .هــر یــک خــو ِد آرمانــی را بــه
وجــود میآوریــم کــه بیانگــر فــرد کاملــی اســت کــه بــرای
تحقــق بخشــیدن بــه آن تــاش میکنیــم .وی معتقــد اســت هر
ســبک زندگــی بایــد بــا ایــن واقعیــت دســت بــه گریبــان شــود
کــه انســانها موجوداتــی اجتماعــی هســتند که در یک سیســتم
روابــط میــان فــردی بــه دنیــا آمــده انــد .آدلــر همچنیــن بیــان
میکنــد« :عالقــهی اجتماعــی جبــران واقعــی و اجتنــاب ناپذیــر

کلیــه ضعفهــای طبیعــی انســان اســت».
در مجمــوع فضــای مجــازی همــان طــور کــه پیــش تــر ذکــر
شــد ،بــه واســطهی فراهــم آوردن محیطــی کــه از قوانیــن خاصــی
پیــروی نکــرده و هنجــار خاصــی برآن حاکم نیســت ،مکانی اســت
بــرای تمامــی آن چــه کــه فــرد در عالــم واقــع بــرای انجــام آن
دچــار معذوریــت و محدودیــت اســت و بالتبــع هــر چــه دامنــهی
محدودیتهای واقعی بیشــتر باشــد ،افسارگســیختگی مجــازی نیز
شــدت بیشــتری خواهــد گرفــت ،تــا جایــی کــه شــاهد تجربــهی
هیجــان خشــم در ســطوح مختلــف نیــز هســتیم .کارل راجــرز
روانشــناس انســان گــرا چنیــن بیــان میکنــد کــه مســئلهی
خشــونت مبتنــی بــر انگیــزهی فــردی نیســت کــه کنتــرل شــود،
بلکــه تــا انــدازهای واکنشــی اســت بــه کنتــرل شــدن بیــش از حد
توســط شــرایط محــدود کننــده .در واقــع امــری کــه بــه شــدت
در طرفیــن تعاملــی مذکــور قابــل مشــاهده اســت .در طــرف
دیگــر ماجــرا دنبــال کنندگانــی را مشــاهده میکنیــم کــه در ایــن
تعامــل دو ســویه قــرار دارنــد و بــه دنبــال رفــع نیــازی ،در فرآینــد
سلبریتیســازی شــخص مذکــور فعاالنــه مشــارکت میکننــد .در
صفحــات شــان همــان لحظــات غفلــت و شــادی را جســت و جــو
میکننــد ،فــرد مــورد نظــر را تریبونــی بــرای گفتــن و عمــل کردن
آن چیــزی میبیننــد کــه گاه خــود قــادر بــه گفتــن و یــا عمــل

کــردن بــه آن نیســتند و بــا وی هم هویــت میشــوند .در تجربهی
دیگــر ،اظهــار نظــر میکنند و هیجانــات مثبــت و منفی خــود را به
اشــتراک میگذارنــد و دیــده میشــوند ،تجربــهای کــه شــاید در
فضــای غیرمجــازی کمتــر رخ دهــد .گویــی به ســبب فقــدان نیرو
و قدرتــی کــه در ارکان متفــاوت وی را بــا محدودیــت و ممنوعیــت
مواجــه ســازد ،آزادانــه عمــل میکنــد .پدیــدهی ســلبریتیهای
مجــازی ماننــد تمــام پدیدههــای اجتماعــی دیگــر نیازمنــد تامــل
و پژوهشهــای بســیاری اســت .افــرادی کــه ورای عمــل و رفتــار
خــود ،چــه در نــگاه برخــی خوشــایند و در نــگاه برخــی دیگــر دیگر
ناخوشــایند و ناهنجــار بــروز کنــد ،نماینــدهی طیف نه چنــدان کم
جامعــه هســتند و روز بــه روز بیشــتر نمــود مییابنــد .نســلی که با
ســرعت ارزشهــای مختــص بــه خــود را شــکل میدهــد و ســاز و
کار وصــول بــه آن را مهیــا میکنــد ،نیازمنــد دیــده شــدن و دقــت
نظر بیشــتری اســت .جســت و جــوی شــادی و هیجان خوشــایند،
دیــده شــدن ،دوســت داشــته شــدن و مهــم انگاشــته شــدن،
ســردرگمی هویتــی و ناتوانــی در شــکل دادن به آن بــه علت فقدان
وجــود فضــای آزاد و نقدپذیــر و ...جذابیــت فضای مجــازی را بیش
از پیــش بــه رخ میکشــد .بررســی پدیدههایــی از ایــن دســت،
در تبیــن شــرایط حــال حاضــر ،پیــش بینــی و برنامــه ریــزی برای
آینــده نقــش بــه ســزایی ایفــا خواهــد کــرد.

در حوزه فضای مجازی باید اقدامات پیشگیرانه انجام شود

نگاه ویژه

بــه گــزارش ایســنا ،حجتاالســام و المســلمین محمدجــواد منتظــری ،دادســتان کل کشــور در جمــع خبرنــگاران در پاســخ بــه ســوال
خبرنــگاری مبنــی بــر چگونگــی عملکــرد دادســتانی در حــوزه پیشــگیری از جرایــم در حــوزه فضــای مجــازی گفــت :مــا بــه موجــب
قانــون و مســئولیتهایی کــه بــه عهــده داریــم بایــد تعامــل و هــم افزایــی داشــته باشــیم و بتوانیــم رســالتی کــه بــه عهــده داریــم را
انجــام دهیــم .معتقدیــم کــه امــر پیشــگیری الزم اســت و بایــد اقدامــات مهمــی در ایــن حــوزه انجــام شــود .فضــای مجــازی بــه یــک
واقعیــت در زندگــی انســانها تبدیــل شــده اســت و اگــر مدیریــت صــورت نگیــرد جامعــه را بــه تباهــی میکشــاند .وی افــزود :بایــد
هماهنگــی میــان مســئوالن قضایــی در سراســر کشــور صــورت گیــرد و تبــادل اطالعــات بــه روز شــود تــا در رســیدگی بــه پرونــده هــا
مشــکلی ایجــاد نشــود .مســئله فضــای مجــازی هماهنگــی ســایر دســتگاه هــا را میطلبــد و امیدواریــم بــا توجــه بــه تاکیــدات مقــام
معظــم رهبــری ایــن موضــوع بــه ســرانجام الزم برســد.

5

وقایع اتفاقیه  /شماره چهلم  /نیمه دوم آبان 96

اینستاگرام ،هیاهویی بر سر هیچ!

علی قدیری
کارشناسی ارشد علوم سیاسی 95
گســترش تکنولــوژی و رشــد رســانههای دیــداری و شــنیداری
از جملــه ویژگیهــای دورهی جدیــد اســت .اینترنــت بــه عضــو
جدایــی ناپذیــری از زندگــی بــدل شــده اســت و شــبکههای
اجتماعــی نقــش مهمــی در زندگــی افــراد ایفــا میکننــد .در این
شــرایط شــرکتهای بــزرگ بیــن المللــی نیــز در رقابــت بــا
یکدیگــر ،اقــدام بــه ایجــاد شــبکههای اجتماعــی و محصــوالت
چنــد رســانهای متنوعــی میکننــد تا بتوانند مشــتریان بیشــتری
را بــه دســت بیاورنــد .اپلیکیشــن یــا نــرم افزارهــای کاربــردی
نظیــر توئیتــر ،فیســبوک ،اینســتاگرام و ...در همیــن راســتا خلــق
شــده انــد و بخــش قابــل توجهــی از زندگــی روزمــرهی افــراد
بــه فعالیــت در ایــن شــبکههای اجتماعــی اختصــاص داده
میشــود .در خصــوص معایــب و فوایــد اینترنــت و شــبکههای
اجتماعــی و تاثیــرات و تبعــات مختلــف آن بــر زندگــی افــراد،
تــا کنــون دیدگاههــای گوناگونــی ارائــه شــده اســت .امــا یکــی
از موضوعاتــی کــه کمتــر مــورد توجــه پژوهشــگران قــرار
گرفتــه ،مســئلهی ســلبریتیهای مجــازی یــا بــه تعبیــر دیگــر
«شــاخهای مجــازی» در شــبکههای اجتماعــی بــه خصــوص
در اینســتاگرام اســت .نیــک پیداســت کــه پدیدههــای اجتماعی
تــک علتــی نیســتند و بــرای هــر پدیــده میتــوان بــه علــل
مختلفــی اســتناد کــرد .بنابرایــن در ایــن نوشــتار در حــد وســع
خــود و فقــط بــر اســاس نــگاه نقادانــهای به تکنولــوژی متاثــر از
مارتیــن هایدگــر ،فیلســوف بــزرگ آلمانــی ،به توضیــح و تحلیل
رفتــاری ســلبریتیهای مجــازی خواهــم پرداخــت .در ایــن معنــا
تکنولــوژی نــه تنهــا چــون ابــزاری خنثــی در دســت مــا نیســت
بلکــه بنــا بــر امکانــات خاصــش بــه زندگــی مــا جهــت میدهد
و حتــی بــا ایجــاد جهان-زیســت متفــاوت ،دغدغههــای دیگری
را ایجــاد میکنــد.
اگــر بــه دیوارنگاریهــای کهنــی کــه از گذشــتههای دور باقــی
مانــده اســت نظــاره کنیــم ،گفــت و شــنودهای نوشــتاری مردم
بــا یکدیگــر را میبینیــم .ماهیــت اجتماعی ایــن دیوارنــگاری ها،
موجــب ارتباطــات اجتماعــی عصــر مــدرن یعنــی شــبکههای
اجتماعــی چــون فیســبوک و اینســتاگرام شــده اســت .در واقــع
دیوارنوشــته هــا ،خواســتگاه کهــن رســانههای اجتماعــی امــروز
اســت .از دیوارهــای تخــت جمشــید و ســنگ نوشــتههای طاق
بســتان تــا توئیتــر و اینســتاگرام ،انســان وسوســهی دیرینــهای
بــرای باقــی گذاشــتن یــادگار از خــود را دارد .عمــده دیــوار
نوشــتههای کهــن ،مســائلی چــون اســم ،تاریــخ و شــرح حــال
یــک حادثــه را بازتــاب میدهــد .امــا در دورهی اخیــر ،افــراد
بــرای ایــن کــه بتواننــد بــه صــورت آنالیــن توجهــات را بــه
خــود جلــب کننــد  -یعنــی جایــی کــه همــه از فــرد انتظــار

دارنــد تــا یــادگاری از خــود باقــی بگــذارد  -بایــد کاری فراتــر
از ذکــر اســم و تاریــخ یــا شــرح یــک حادثــه انجــام دهنــد .در
واقــع فشــاری بــر روی فــرد اســت کــه او را وادار میکنــد
تــا از ســایرین بحــث برانگیزتــر باشــد .رقابــت نزدیــک بــرای
بحــث برانگیــزی بیشــتر ،باعــث توســل بــه هــر اقدامــی
میشــود و بدیــن ترتیــب بــه ســرعت اخــاق ،ادب و ...فاقــد
ارزش میشــود .هیکلــی عضلــهای و درشــت بــا چهــرهای تماما
عملــی و پروتــز ،دندانهــای لمینــت ،بینــی سرســرهای ،اقــدام
بــه خودکشــی ،فحاشــی ،تعــدد روابــط بــا جنــس مخالــف،
رفتارهــای طنازانــه و ...هــر کــدام میتوانــد علــت شــهرت
فــردی در اینســتاگرام باشــد .افــراد بــرای آن کــه بــدل بــه
ســلبریتی شــوند بایــد راهــی منحصــر بــه فــرد را بــه ســوی
شــهرت طــی کننــد چــرا کــه شــهرت بــر خــاف شایســتگی،
یــک روند شــخصی نیســت .بــرای شــهرت بایــد نوعــی میثاق
میــان فــرد و بخــش قابــل توجهــی از جامعــه کــه بــا عالقــه
یــا نفرتــش ،فــرد را موضــوع صحبتهــای روزمــرهاش قــرار
میدهــد ،نوشــته شــود.
زمانــی کــه افراد مطلبی را پســت میکننــد ،مخاطبــی فرضی در
ذهــن دارنــد .تصدیق جمعیت دیجیتالــی ،به منزلــهی جایگزینی
بــرای نــدای درونــی وجــدان اخالقــی اســت .افــراد درونیــات
خــود را بــا دیگــران در میــان میگذارنــد ،بــه ایــن امیــد کــه
نیازهایشــان تصدیــق شــود و ویژگیهای عجیبشــان بــا آغوش

بــاز پذیرفتــه شــود .ســلبریتیهای مجــازی بــرای ارضــای
تمایــل ابــدی مــورد توجــه بــودن و مخاطــب داشــتن ،مطابــق
قواعــد ایــن فضــا یعنــی اســتانداردهای تبلیغــی شــبکههای
مجــازی رفتــار میکننــد چــرا کــه موفقیــت یــک فــرد در گرو
میــزان فالوورهــا و الیکهــای او (توانایــی شناســاندن خــود بــه
ســایرین) اســت .در واقــع الیــک کردن بــه صورتــی از حمایت
اجتماعــی بــدل شــده اســت .گویــی الیــک شــدن چونــان
مــاده مخــدر دیجیتالــی اســت کــه فــرد را یــک بــار پــس از
مصــرف ،معتــاد میکنــد و بــر فرهنــگ او اســتیال مییابــد.
در ایــن معنــا اینســتاگرام بــه منزلــهی توزیــع کننــدهی مــواد
مخــدر اســت .در حالــی کــه اعتیــاد بــه مــواد مخــدر آشــکارا
ویرانگــر اســت ،بســیاری از اعتیادهــای رفتــاری نظیــر بحــث
مــورد نظــر ،اعمالــی بــه آرامــی ویرانگــر هســتند کــه در
لبــاس آفرینــش پنهــان شــده انــد .ایــن حــس آفرینــش همان
نیــروی مهــم در تحکیــم اعمــال اعتیــادآور اســت .فــرد هــر
چــه دنبــال کنندگان بیشــتری جــذب کنــد ،توهم پیشــرفت او
را بــه ادامــهی مســیر وا مــیدارد .در شــبکههای مجــازی ،یــک
پســت بــدون الیــک تنهــا بــه صــورت خصوصــی دردنــاک
نیســت ،بلکــه بــه منزلــهی نوعــی ســرزنش عمومــی اســت؛
یــا بــه ایــن معناســت کــه فــرد بــه انــدازه کافــی دوســتان
و یــا دنبالکنندگانــی نــدارد و یــا بدتــر از آن ،دوســتان و
دنبالکننــدگان فــرد ،تحــت تاثیــر او قــرار نگرفتهانــد.

شــبکههای مجــازی از طریــق الگوریتمهــای مجموعههــای
پســاصنعتی بــه وســیلهی ابزارهــای پیچیــدهای طراحی میشــوند
و آن چــه کــه ارزشــمند تلقــی میشــود را مطابق ارزشهــای خود
تعییــن میکنــد .در واقــع نحــوهی رفتــار و حتــی تفکــر کاربــران
ایــن شــبکههای مجــازی ،مطابــق چهارچــوب از پیــش تعییــن
شــدهی ایــن شــبکه هــا شــکل میگیــرد و تنظیــم میشــود.
ایــن شــبکههای مجــازی نقــش بــارزی در معرفــی افــراد و انتقال
زندگــی خصوصــی آنــان بــه حــوزهی عمومــی دارنــد و در همین
راســتا اســت کــه افــراد مجــاب میشــوند تــا بــه هــر قیمتــی
کــه شــده اســت خــود را نشــان دهنــد .اینســتاگرام نیــز از ایــن
اصــل مســتثنی نیســت .کارکــرد اصلــی اینســتاگرام مبتنــی بــر
نشــانگان تصویــری اســت و بــرای ایجــاد یک پســت ،بایــد بهانه
تصویــری وجــود داشــته باشــد .بــه همیــن دلیــل برای کپشــن یا
توضیحــات تصویــر نیــز محدودیــت کاراکتــر اعمــال شدهاســت.
دســتورالعمل اینســتاگرام مبتنی بر ســاده ســازی نشــانگان است.
در واقع در اینســتاگرام ،در فرآیند پیچیده و پنهانی ،از امر شــخصی
سیاســتزدایی میشــود و شــبکههای معناســاز بــه شــبکه هایــی
تنهــا بــرای نشــانگان شــخصی مبتنی بــر روابــط انســانی محدود
میشــود .در ایــن راســتا هیچ چیــز معنادارتــر از الیــک و دریافت
درخواســت دوســتی وجــود نــدارد و اینســتاگرام فقــط عرصــهای
بــرای بازتــاب تصاویــر روزمرگیهــا اســت.
اینســتاگرام همــان کارکــرد تلویزیــون را بــر اذهــان عمومــی
دارد؛ یعنــی ارائــهی سرســام آور دالهــا بــه ســوژهی انســانی
تــا جایــی کــه فردیــت او دچــار فروپاشــی گــردد .امــا بایــد
بــه تفــاوت ظریفــی میــان تلویزیــون و اینســتاگرام اشــاره کرد.
تلویزیــون شــبکههای متفاوتــی دارد کــه وظیفــهای جــز تحمیل
مدلـ ِ
ـول دالهــا بــه اذهــان عمومــی نــدارد .در واقــع کارکــرد
تلویزیــون مبتنــی بــر نظمدهــی بــه افــکار عمومــی در راســتای
کنتــرل قــدرت اســت .اینســتاگرام اگــر چــه جهانــی ســاده تــر
از تلویزیــون دارد امــا ســاختار آن بســیار پیچیــده تــر اســت.
اینســتاگرام بــه هیــچ وجــه مدلــول را مشــخص نمیکنــد .بــه
عبــارت دیگــر ایــن شــبکهی مجــازی بــه هیــچ وجــه قصــد
کنتــرل اذهــان عمومــی را نــدارد بلکــه تــاش میکنــد تــا
نشــان دهــد کــه اصــا مدلولــی در کار نیســت! در واقــع
اینســتاگرام بــه صــورت ضمنــی میگویــد کــه بیخــود
و بیجهــت بــه دنبــال معناهایــی بــرای زندگــی هســتید و
همــهی انگیــزهی شــما بــرای ارزشــمند بودن ســوژهی انســانی،
هیاهویــی بــر ســر هیــچ اســت .ســلبریتیهای مجــازی و بخش
عمــدهای از دنبــال کننــدگان آنهــا ،کامــا در قاب اینســتاگرام
حــل شــده انــد و قواعــد آن را بــه جــان و دل پذیــرا هســتند.
امــا در مقابــل همچنــان هســتند کاربرانــی کــه در برابــر
فرضیــهی اینســتاگرام و در جهــت متمایز از کارکــرد اصلی آن
مقاومــت میکننــد ،امــا پرســش اینجاســت تــا چــه زمانــی؟!
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همــهی مــا در ایــن روزهــا شــاهد آن هســتیم کــه هــر روز بــر
تعــداد افــرادی کــه در اینســتاگرام بــه دنبــال ارتبــاط کالمــی
و تصویــری میباشــند ،افــزوده میشــود و ایــن افــراد حتــی
یــک شــبه بــه لحــاظ شــهرت ،بــه جایــی میرســند کــه
یــک محقــق علمــی شــناخته شــده ،نمیرســد .چــرا ایــن
افــراد ،مســائلی چــون زندگــی شــخصی را در اینســتاگرام بیــان
میکننــد؟ بایــد توجــه داشــت کــه ســاده اندیشــی اســت اگــر
تنهــا دیــده شــدن و شــهرت را زمینــهی کــوچ بــه اینســتاگرام
بدانیــم .در گفتــار حاضــر تاکیــد ویــژهای بــر تضعیف حــوزهی
عمومــی ،بــه عنــوان یکــی از دالیــل اصلی کــوچ به اینســتاگرام
و زندگــی اینســتاگرامی میشــود.
از مهمتریــن دالیــل زندگــی اینســتاگرامی« ،تضعیــف حــوزه
عمومــی» در یــک فرآینــد تاریخــی در ایــران میباشــد کــه
بــرای تحلیــل ایــن مســئله نیاز اســت تــا ایــن فرآینــد تاریخی
در ایــران دیرینهشناســی شــود .در خصــوص تبییــن فرآینــد
تضعیــف حــوزهی عمومــی در ایــران ،بهتریــن تعبیــر توســط
دکتــر مهــدی نجــف زاده در مقالــهی «از همزمانــی ظهــور
حــوزه عمومــی در ایــران و غــرب تــا موانــع اجتماعی -سیاســی
گســترش آن در ایــران» صــورت گرفتــه اســت .پیــش از
پرداختــن بــه ایــن بحــث در ابتــدا الزم اســت تــا مراد خــود را
از حــوزهی عمومــی مشــخص کنــم.
از مهمتریــن اندیشــمندانی کــه در خصــوص حــوزه عمومــی
نظریهپــردازی کــرده و بســیار هــم مــورد اســتقبال قــرار گرفتــه

اســت ،میتــوان بــه هابرمــاس اشــاره کــرد کــه حــوزه عمومی و
کنــش ارتباطــی در کانــون اندیشــهی او قــرار میگیــرد .بهترین
تعریــف از حــوزه عمومــی کــه در راســتای نوشــتار حاضــر
میتــوان ارائــه کــرد ،ایــن گونــه خواهــد بــود کــه حــوزه عمومی
وضعیتــی در جامعــه و زندگــی اجتمــاع اســت کــه بــا محقــق
شــدن آن ،افــراد میتواننــد بــا یــک دیگــر ســخن بگوینــد ،در
خصــوص امــر عمومــی مذاکــره کننــد و حتــی آن را مــورد نقــد
قــرار دهنــد .البتــه بایــد توجــه داشــت کــه حــوزه عمومــی را
نمــی تــوان معــادل جامعــه عمومــی قــرار داد .بــه گونــهای کــه
میتــوان جامعــه مدنــی را مشــابه بــا بخــش ســخت افــزاری و
حــوزه عمومــی را بخــش نــرم افــزاری دانســت .اگــر چــه ایــن
دو در ارتبــاط بــا یکدیگــر معنــا پیــدا میکننــد امــا بــاز هــم
متفــاوت هســتند و کارکــرد جداگانــهای را اجــرا میکننــد .از
طرفــی حــوزه عمومــی بــا فضــای عمومــی نیــز متفــاوت اســت
بــه نحــوی کــه حــوزه عمومــی میتوانــد شــامل گفتوگوهــای
دو نفــره یــا محافــل خصوصــی نیز باشــد امــا فضــای عمومی به
مکانــی گفتــه میشــود کــه مــردم در آن بــه زندگــی اجتماعــی
مشــغول هســتند .بــه عنــوان مثــال میتــوان از خیابانهــا بــه
عنــوان «فضــای عمومــی» نــام بــرد.
شــواهد تاریخــی حکایــت از آن دارد کــه حوزه عمومــی در ایران
هــم زمــان بــا غــرب و انگلیــس شــکل گرفــت و بــه حرکــت
خــود ادامــه داد .بــه گونــهای کــه گســترش قهــوه خانههــای
ایرانــی در دورهی ابتدایــی صفویــه را میتــوان آغــاز ایــن مهــم
دانســت کــه در آنهــا گفتوگــو بــر ســر موضوعــات عمومــی،
بــدون ســلطهی سیاســی فراهــم آمــده بــود امــا تفــاوت اساســی
در خصــوص حــوزهی عمومــی میــان ایــران و غــرب در این مهم

اســت کــه غــرب ،در مقابــل فشــارهای دولتــی بــرای تضعیــف
حــوزهی عمومــی مقاومــت کــرد و ایــن مقاومــت خــود آغــازی
اســت بــر گســترش و شــکوفایی حــوزه عمومــی که تکویــن پیدا
کنــد .در ایــران امــا ایــن مهــم رخ نــداد و شــبکههای قــدرت از
بزرگتریــن موانــع رشــد و توســعهی حــوزه عمومــی بــه شــمار
میآینــد و در دورهی صفویــه ،ایــن حــوزه بیشــتر بــا مذهــب
پیونــد میخــورد و مذهــب و تجلیــات آن بــه ایــن حــوزه وارد
میشــوند .در ایــران قهــوه خانههــا بــه عنــوان نهادهایــی تلقــی
میشــوند که توانایی بســط گســترش حــوزه عمومــی در ایــران را
داشــتند اما متاســفانه تضعیــف شــدند و در دورهی قاجاریه دولت
بقایــای حــوزه عمومــی را بــه کل از بیــن میبــرد .از بیــن رفتــن
حــوزه عمومــی در ایــران منجــر بــه ناکامــی میشــود کــه تــا
امــروز نیــز ادامــه دارد .بنابرایــن میــان تضعیف حــوزه عمومی در
ایــران و افزایــش ناگهانــی شــبکهها و ابزارهــای اجتماعــی میتوان
رابطــهای معنــادار برقــرار کــرد کــه ایــن رابطــه بــه کــوچ جامعه
بــه ســمت شــبکهها و ابزارهــای اجتماعــی شــده اســت.
یکــی از ابزارهایــی کــه ایــن روزها به شــدت توســط افــراد مختلف
مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد ،اینســتاگرام اســت .ایــن ابــزار در
زمانــی کــه میتــوان آن را تضعیــف حــوزه عمومــی دانســت،
حــوزه عمومــی در ایــران را بــه ســمت تکنولوژیکــی شــدن ســوق
داده اســت .بــه گونــهای کــه در حــال حاضــر افــراد زیــادی بــه
صــورت  liveبــا مخاطبــان خــود ســخن میگوینــد ،نطــرات آنــان
را جویــا میشــوند و درواقــع نوعــی مفاهمــه صــورت میگیــرد.
بحــث هایــی نیــز پیرامــون مســائل مختلف صــورت میگیــرد ،به
گونــهای کــه بــه تازگی نظرســنجی هایــی از جانب افــراد مختلف و
بــه طــور ویژه کســانی کــه دارای مخاطبان فراوانی هســتند بــه اجرا

گذاشــته میشــود .اینهــا نشــان از تقــای افــراد بــرای بحثهــای
مختلــف جامعــه شــناختی ،سیاســی ،فرهنگــی و مســائل روزانــه
اســت کــه عمــده مســائل مطــرح شــده در ایــن ابــزار اجتماعــی
را میتــوان مربــوط بــه حــوزه عمومــی دانســت .البتــه مهیــا نبودن
شــرایط بــرای گســترش حــوزه عمومــی در ایــران برخــی را نیز به
ســمت رفتارهــای نابههنجــار در فضــای عمومــی و بــه تعبیــری
دلقــک مآبانــه ،بــرای دیــده شــدن و حتــی ابــراز عقیده پیــش برده
اســت .بــه گونــهای کــه بــه هــر اقدامــی دســت میزننــد تــا برای
خــود مخاطبــی پیــدا کننــد ،بتواننــد آن چــه را کــه در ذهــن دارند
بــه آنهــا منتقــل کننــد و یــا بــا آنهــا بــه گفتوگــو بنشــینند .از
مهمتریــن دالیــل ایــن رفتارهــای نــا بــه هنجــار میتوانــد فراهــم
شــدن حــوزه عمومــی تکنولوژیکــی باشــد کــه جامعــه و اجتماعی
کــه حــوزه عمومــی قــوی نــدارد و در آن جامعه ،مفاهمــه و مذاکره
صــورت نمیگیــرد ،ناگهــان خــود و افــکار خــود را در لحظــهای
میبیننــد کــه میتواننــد آن را بیــان کننــد .چه بســا مخاطبانــی را
نیــز بــه ســمت خــود جلــب کنند.
بنابرایــن میتــوان ایــن گونــه بیــان کــرد که بــه دلیــل تضعیف
حــوزه عمومــی در یــک فرآیــد تاریخــی و از طــرف دیگــر،
گســترش تکنولــوژی و ابزارهــای اجتماعــی بــه طــور ناگهانــی،
زمینــهای بــرای ورود افــراد جامعــه بــه شــبکههای مجــازی را،
چــه بههنجــار و چــه نابههنجــار فراهــم کــرده اســت .فرجــام
ســخن ایــن کــه دو متغیــر تضعیــف حــوزه عمومــی در ایــران
و گســترش ناگهانــی تکنولــوژی و ابزارهــای اجتماعــی ،حــوزه
عمومــی تکنولــوژی در ایــران را بــه دنبــال داشــته کــه ایــن
امــکان را فراهــم ســاخته اســت تــا افــراد بــه طــور فزاینــده در
فضایــی چــون اینســتاگرام بــه بحــث و مفاهمــه بپردازنــد و در
ایــن میــان رفتارهــای نابههنجــار نیــز رخ بنمایــد.

یونسکو به ثبت «چوگان ایرانی» و «کمانچه» رای داد

فرهنگ وهنر

فرهــاد نظــری ،مدیــرکل دفتــر ثبــت آثــار تاریخــی در گفتوگــو بــا ایســنا اعــام کــرد :پرونــدهی ثبــت جهانــی «چــوگان بــازی ســوار
بــر اســب همــراه بــا روایتگــری و موســیقی» کــه دو ســال گذشــته در فهرســت معــرف میــراث ناملمــوس جهانــی پیشــنهاد داده شــده
بــود ،بــا تائیــد یونســکو در دوازدهمیــن اجــاس میــراث ناملمــوس جهانــی بــه ثبــت میرســد .او همچنیــن از تائیــد یونســکو بــرای
بررســی پرونــدهی «هنــر ســاختن و نواختــن کمانچــه» خبــر داد و افــزود :ایــن پرونــده بــه صــورت مشــترک بــا آذربایجــان معرفــی
شــده بــود کــه بــر اســاس رای یونســکو بــدون هیــچ نقــص و مشــکلی ،ایــن پرونــده نیــز یــک مــاه آینــده در اجــاس میــراث ناملمــوس
یونســکو بررســی و بــه ثبــت میرســد .نظــری همچنیــن تاکیــد کــرد :بــا جهانــی شــدن ایــن دو اثــر ،آثــار ثبتــی ایــران بــه  13مــورد
میرســد کــه ســه اثــر چنــد ملیتــی و  10اثــر بــه صــورت تــک ملیتــی و متعلــق بــه ایــران جهانــی شــدهاند.
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مســلما در روزگاری کــه ترانههــا و تصنیفهایــی بــر ســر
زبــان باشــند کــه از ســاختار ملودیــک ســاده بــا تنظیمهــای
ارکســترال یــا تکنوازیهــای تخصص یافتــه بــر روی
یــک تنظیــم زهــی ســاخته شــده باشــند ،جایــی بــرای
عــرض انــدام و نشــان دادن موســیقی فولکلــور (محلــی)
نمیمانــد .حــال چــه در ایــران باشــد چــه در آن ســوی
مرزهــا ،موســیقی فولکلــور یــا همــان محلــی کجاســت؟
اصــا موســیقی محلــی دیگــر بــه گــوش کســی در ایــران
میرســد؟ اگــر همــان رادیــو ،آوای دلنشــین و خــوش
انتخــاب خودمــان نباشــد ،واقعــا هســتند افــرادی کــه بــه
مراکــز فــروش آلبــوم موســیقی یــا حتــی اینترنــت برونــد
و چنــد دقیقــهای را بــه گــوش دادن بــه موســیقی فولکلــور
اختصــاص دهنــد؟
شــاید جالــب باشــد کــه بدانیــد در بســیاری از کشــورها،
موســیقی بــه اصطــاح کانتــری یــا همــان فولکلــور،
جذابیــت بســیار زیــادی در تمام ســنین دارد و بســیاری از
افــراد اوقــات شــادی و حتــی غمگیــن خــود را بــا موســیقی
محلــی خــود کــه ریشــه در آداب و رســوم منطقــه ی
زندگــی خــود دارد و بــه شــکل ســینه ســینه منتقــل
می شــود ،می گذراننــد .امــا چــرا ایــران و فرهنــگ
موســیقی ایرانــی کــه صدهــا ســال زبــان زد مردمــان
جهــان بــوده و هنــوز هــم هســت ،بــه ایــن مســئله مهــم
یعنــی شــناخت حفــظ و آمــوزش موســیقی محلــی توجهــی
نمی کنــد؟ بررســی ایــن موضــوع گســترده اســت و
شــاید از صــد ســال پیــش آغــاز و تــا همیــن امــروز کــه
آلبوم هــای بــی شــمار در کشــور تولیــد می شــود ادامــه
دارد .شــاید مهــم تریــن دلیــل زوال و گوشــه گیر شــدن
موســیقی محلــی ایــران از نظــر نگارنــده ،در چارچــوب و
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زرد روی توست...

نگاهی به جایگاه موسیقی محلی
قالــب مشــخص قــرار گرفتــن موســیقی اصیــل ایرانــی قابل
بررســی باشــد .همچنیــن می تــوان بــه غفلــت و اهمیــت
نــدادن موســیقی دانان و آهنگســازان بــه ایــن نــوع ســبک
موســیقی اشــاره کــرد.
در گذشــته و تقریبــا حــدود صــد ســال پیــش ،موســیقی
اصیــل ایرانــی رابطــه ی بســیار نزدیــک و جــدا نشــدنی
از موســیقی محلــی و فولکلــور ایرانــی داشــت .در یــک
بررســی ســطحی و معمولــی در ردیف هــای میــرزا
عبــداهلل ،صبــا ،برومنــد و ردیف هــای آوازی ،می تــوان
بــه ایــن موضــوع پــی بــرد .گوشــه هایــی نظیــر گیلکــی،
دیلمــان و دشســتانی در آواز دشــتی ،اصفهانــک ،زابــل،
حجــاز ،نیشــابورک و ...در دســتگاه های مختلــف ،ایــن
موضــوع را مشــخص می کنــد کــه نغمه هــای نواحــی و
اقــوام مختلــف (موســیقی محلــی آن منطقــه) در گوشــه و
کنــار ایــن ســرزمین ،نقــش بســزایی در تکمیــل موســیقی
دســتگاهی ایرانــی دارد.
در دهه هــای شــصت و هفتــاد ،بــا انتشــار آلبوم هــا و
اجراهــای بــی نظیــر اســاتید برجســته ی ایــران ماننــد
مشــکاتیان ،لطفــی ،شــجریان ،بســطامی ،علیــزاده و ...تــا
حــدی موســیقی محلــی و فولکلــور نواحــی ایــران ،بــه
موســیقی اصیــل و دســتگاهی ایــران راه پیــدا کــرد و در
ال بــه الی قطعــات اصیــل ایرانــی و آوازهــای دســتگاهی
اســاتیدی چــون شــجریان ،بســطامی و ...رگــه هایــی از
آوازهــای دلنشــین محلــی خراســانی ،گیالنــی و کــردی بــه
گــوش رســید .از جملــه آلبوم هــای مطــرح ایــن دوران،
آلبوم هــای قاصــدک ،افشــاری مرکــب ،مــژده ی بهــار
بــا آهنگســازی زنــده یــاد پرویــز مشــکاتیان و خوانندگــی
اســتاد محمدرضــا شــجریان و زنــده یــاد ایــرج بســطامی
بــود کــه بــا دانــش بــر موســیقی فولکلــور خراســانی و
کــردی بــه انتشــار و اجــرا رســید .کامکارهــا از دیربــاز
از جملــه گروه هایــی بودنــد و هســتند کــه حفــظ اصالــت

موســیقی کــردی و اشــاعه ی آن را از جملــه مهم تریــن
اهــداف خــود در انتشــار آلبوم هــا و کنســرت ها
داشــته اند .بــا نگاهــی بــه موســیقی امــروزه نیــز
می تــوان عالقه منــدی و ذوق هنرمنــدان و آهنگســازان
را بــه موســیقی فولکلــور احســاس کــرد .هنرمنــدان و
آهنگســازانی چــون کیهــان کلهــر ،ســیامک آقایــی ،علــی
قمصــری و ...تــا حــدی توانســته اند موســیقی فولکلــور
ایرانــی را شناســایی و در پروژه هــای موســیقایی خــود از
ایــن نــوع موســیقی اســتفاده و حمایــت کننــد.
امــا موســیقی محلــی ایــران تــا چــه زمانــی می خواهــد
بــه ایــن شــیوه ادامــه دهــد؟ آیــا امثــال ســیما بینــا،
ســیامک آقایــی و کیهــان کلهــر و ...هســتند و خواهنــد
بــود کــه چندیــن ســال بــه نواحــی مختلــف ایــران ســفر و
بــه شناســایی ،درک و فهــم موســیقی محلــی دســت پیــدا
کننــد؟ مســلما بــا ایــن اوصــاف و وضعیــت موســیقی
در ایــران و مباحــث سیاســی و فرهنگــی ،بســیار دور
از نظــر خواهــد بــود کــه روزی کتبــی آموزشــی در
راســتای شــیوه نواختــن و تدریــس موســیقی فولکلــور بــا
متدهــا و شــیوه های درســت بــه دســت هنرجویــان و
عالقه منــدان برســد.
نکتــه ی مهمــی کــه در آخــر قابــل ذکــر اســت ،فرهنــگ
زندگــی و موســیقی در ایــران اســت .بــه طــور معمــول ،نوع
شــنونده و گــوش موســیقی در یــک کشــور یــا یــک منطقه،
رابطــه ی نزدیکــی بــا مســائل روزمــره ی کاری و زندگــی
افــراد آن جامعــه دارد .بــا یــک بررســی اجمالــی می تــوان
بــه ایــن نتیجــه رســید کــه در جامعــه ی پــر دغدغــه و
مشــغله ای چــون ایــران ،موســیقی پرشــور و پــر از معانــی
مفهومــی و احساســی موســیقی محلــی ،جایــی در گــوش پر
ســر و صــدا و ذهــن خســته و پــر از هیاهــو مردمــان پیــدا
نمــی کنــد و تصنیفــی چــون «خــوب شــد» ،راه آرامــش
ذهنــی فــرد پــر دغدغــه را بــاز می کنــد.

رسوایی و رسانه
مهدی میالنی راد
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کمتــر از یــک مــاه پیــش بــود کــه خبــر اتهامــات
جنســی وارده بــه هــاروی واینســتین ،تهیهکننــدهی
سرشــناس و مشــهور هالیــوود ،ســر و صــدای زیــادی بــه
راه انداخــت و هجمــهی عظیــم رســانهای علیــه او شــکل
داد .البتــه ایــن نخســتین بــار نیســت کــه اتهــام جنســی
دامــن کســی را در هالیــوود میگیــرد؛ رومــن پوالنســکی از
برجســتهترین افــراد در ایــن موضــوع در گذشــته اســت.
پــس از اولیــن اتهــام وارده بــه واینســتین ،قربانیــان ایــن
ســوء اســتفادههای جنســی یکــی پــس از دیگــری پــرده
از اســرار بــر میداشــتند و ایــن تهیهکننــدهی پــرآوازه هــر
روز خــود را غرقتــر از روز قبــل مییافــت؛ هماننــد افتــادن
ســنگ کوچکــی کــه بــه دنبــال خــود ،ریــزش بزرگــی را
نویــد میدهــد .نویــدی کــه بــه لطــف پدیــدهی رســانه
بــا ســرعتی بــاور نکردنــی محقــق گشــت .البتــه ایــن
ریــزش تنهــا متوجــه واینســتین نشــد بلکــه هــم چــون
دومینــو ســراغ دیگــر افــراد سرشــناس هالیــوودی نیــز
رفــت؛ داســتین هافمــن ،بــرادران افلــک ،لویــی ســی.کی .و
جدیدتریــن فــرد در ایــن لیســت ،کویــن اسپیســی!
بیگمــان کویــن اسپیســی بــرای هــر دوســتدار ســینما
دســت کمــی از یــک اســطوره نــدارد .کســی کــه بــا بــازی
درخشــان خــود در نقش هــای متنــوع همیشــه یــادآور
خاطــرات زیــادی بــرای مخاطبــان بــوده اســت .دوگانگــی
کایـــزر شـــوزه در  ،Usual Suspectsمســحورکنندگی
جــان دو در  ،Se7enانقــاب درونــی لســتر برنهــام در
 American Beautyو البتــه ماکیاولــی بازی هــای فرانــک
آنــدروود در ســریال ( House of Cardsســریالی کــه
بــه عقیــده بســیاری از منتقــدان و قشــر تماشــاگر ،بــه
تنهایــی اسپیســی را در قلــه ی بازیگــری قــرار می دهــد)،
بــی شــک از بهتریــن لحظــات هــر عاشــق ســینما اســت.
ســه هفتــه قبــل امــا در پــی افشــاگری آنتونــی رپ
(خواننــده و هنرپیشــه ی آمریکایــی) علیــه کویــن اسپیســی،
کابوس هــای ایــن بازیگــر سرشــناس آغــاز شــد.
افشــاگری ای کــه منجــر بــه قطــع همکاری هــای متعــدد
شــرکت های فیلــم ســازی و فیلــم ســازان بــا وی شــد.
همــان گونــه کــه از اخبــار ایــن روزهــای هالیــوود نیــز بــه
گــوش می رســد ،کمپانی هــای فیلــم ســازی و شــبکه های

تلویزیونــی یکــی پــس از دیگــری پشــت اسپیســی را خالــی
کــرده و هرگونــه همــکاری بــا او را محــال دانســتهاند.
از قطــع همــکاری دائمــی نتفلیکــس گرفتــه تــا حــذف
ســکانس های بــازی اسپیســی توســط ریدلــی اســکات
در جدیدتریــن اثــر خــود .All The Money In The World
ســریال پرطرفــدار  House of Cardsنیــز از ایــن هجمــه ی
رســانه ای دور نمانــد و تحــت الشــعاع رســوایی اسپیســی
قــرار گرفــت و پــس از پنــج فصــل درخشــان و بــا وجــود
اخبــار جدیــد از رســوایی های اسپیســی دیگــر بــا اطمینــان
می تــوان گفــت کــه فصــل جدیــدی در کار نخواهــد بــود؛
چــرا کــه دیگــر نشــانی از اسپیســی دیــده نخواهــد شــد.
امــا در ایــن میــان ســوال مهمــی کــه مطــرح می شــود
ایــن اســت کــه نقــش رســانه در ســرعت بخشــیدن بــه
فراگیــری ایــن چنیــن موضوعاتــی تــا چــه حــد قابــل
قبــول اســت؟ تکنولــوژی و فضــای مجــازی همــان طــور
کــه باعــث شــفاف ســازی می شــود ،بــی رحمانــه نیــز
می تــازد و در ایــن راه از هیــچ عملــی ابــا نــدارد .مردمــی
کــه بــا شــنیدن لحظــه ای اخبــار دســت بــه قضــاوت و
اظهارنظرهــای خــام می زننــد و جــو موجــود را پــر تنــش
می کننــد تــا در نتیجــه ی آن کمپانی هــای فیلــم ســازی
تحــت فشــار افــکار عمومــی ،مجبــور بــه حــذف ایــن افــراد
شــوند .تمامــی ایــن اتفاقــات بــا ســرعتی بــاور نکردنــی رخ
می دهنــد و حــق هرگونــه دفاعــی را از افــراد متهــم ســلب

می کنــد .بــه طــور کلــی نقــش پررنــگ رســانه های
جمعــی در چنیــن مــواردی ،یــک چالــش جدیــد و پیچیــده
اســت؛ از همیــن رو پیچیــدن نســخه ای مشــخص بــرای آن
نیــاز بــه زمــان دارد تــا بتــوان بــه یــک ســاختار درســت
دســت یافــت.
موضــوع جالــب توجــه دیگــری کــه در ایــن قبیــل مســائل
کمتــر بــدان پرداختــه می شــود ،واکنــش و عکــس العمــل
کســانی اســت کــه بــا ایــن اتهامــات روبــرو می شــوند .بــه
عنــوان مثــال ،در همیــن مــورد مذکــور ،اسپیســی وقتــی
بــرای اولیــن بــار در معــرض ایــن رســوایی ها قــرار
گرفــت ،بالفاصلــه نامــه ی عذرخواهــی خــود از آنتونــی
رپ را رســانه ای کــرد .هرچنــد عــده ای دلیــل ایــن امــر
را ناشــی از فشــار زیــاد رســانه ها قلمــداد می کننــد امــا
بــد نیســت ایــن رفتــار اسپیســی سرمشــق کســانی قــرار
گیــرد کــه دائمــا بــه دنبــال انــکار اعمــال خــود و پرخــاش
بــه رســانه ها هســتند .حــال بایــد دیــد عذرخواهــی کویــن
اسپیســی می توانــد پایــان بخــش ایــن موضــوع باشــد یــا
ایــن فشــار رســانه ای اســت کــه تعییــن می کنــد ســرانجام
ایــن اتفــاق چــه خواهــد بــود .بــه هــر حــال مســئله ای کــه
در حــال حاضــر عیــان اســت ،شــوک بــزرگ خانــواده ی
ســینما در پــی خبــر منتشــر شــده اســت .البتــه ناگفتــه
نمانــد کــه نبایــد حواشــی اخیــر باعــث چشــم پوشــی از
آثــار درخشــان وی شــود.

آمنه مجذوب صفا
دکتری ادبیات فارسی 96
فيلــم پــر ســتارهي كامــران تقــي زاده ،حضــور فيلــم و
برنــده شــدناش در جشــنواره ی روســيه و شــانگهاي،
ســابقهي بازيگــري بهــرام رادان و گزيــده كاري ســاره
بيــات ،همــه و همــه موجبــات ديــدن فيلــم «زرد» را فراهــم
می کــرد امــا برخــاف انتظــار ،متاســفانه فيلــم بيــش از
حــد تصــور ناتــوان و ضعيــف بــود .در ادبيــات فارســي،
صنعتــي ادبــي وجــود دارد كــه بــا خوانــدن مصراعــي ،باقــي
بيــت را در حالــت محــذوف مي تــوان حــدس زد .بــه نظــر
نگارنــده صحنــه هــاي آغازيــن فيلــم زرد ،كپــي ناشــيانه و
دم دســتي از فيلــم هايــي چــون «دربــاره الــي» يــا «پــل
چوبــي» بــود کــه بــه شــكلي كامــا گل درشــت و ســطحي،
ببيننــده را مطمئــن مي کنــد كــه حادثــه اي رخ خواهــد
داد و ايــن قابــل پيــش بينــي بــودن از جملــه نــكات منفــي
يــك فيلــم نامــه اســت كــه عنصــر غافلگيــري يــا اوج را
فــاش می کنــد.
حادثــه يــا حــوادث فیلــم هيــچ كــدام بــه طــور كامــل
پرداخــت نشــده انــد .در بحــث پرداخــت بســتر داســتاني
بــه نظــر نگارنــده ،كارگــردان و نویســنده بــه شــدت ضعيف
عمــل كــرده انــد .ايــن كــه يــك فيلــم از خــرده داســتانها
و خــرده رواياتــی حــول محوريــت يــك ماجــرا تشــكيل
شــود ،نکتــهی منفــی نيســت امــا اگــر ايــن روايــات بيــش
از حــد متعــدد و بــدون ســرانجام و هــدف باشــند ،تنهــا
بــه هســتهي مركــزي آســيب ميزننــد .در بخشهايــي از
فيلــم تعــدد خــرده روايــات باعــث حــواس پرتــی بينــده از
ماجــراي اصلــي ميشــود .مثــا نميدانيــم پيگيــر ماجــراي
خيانــت بيمــار باشــيم يــا پيــدا كــردن داليــل طــاق بهــرام
رادان از همســرش.
قــرار بــر ایــن اســت کــه شــاهد مــراودات انســاني
باشــيم و در فرآينــد فيلــم رويكردهــاي افــراد مختلــف
در زمــان و مكانهــاي مختلــف را بســنجيم .داشــتن
رويكــرد اجتماعــي و تماشــای معضــات بــه معنــاي
از ايــن شــاخه بــه آن شــاخه پريــدن نيســت .قــرار بــر
ایــن بــود كارگــردان محتــرم در نــود دقيقــه ٧٢ ،ســاعت
آخــر زندگــي چنــد جــوان در آســتانه ی مهاجــرت را
توصيــف كنــد ولــي آن چــه مي بينيــم تنهــا فهرســتي از
مشــكالت اجتماعــي اســت؛ طــاق ،دروغ ،فــرار مغزهــا،
كمبــود امكانــات و بيمــاري ،ظاهربينــي ،روابــط بــي ســر و
تــه عشــقي ،شكســتهاي عاطفــي ،خيانــت و كالهبــرداري.
حجــم ديالوگ هــا و ارجاعــات اضافــي فيلــم تــا حــدي
زيــاد اســت كــه بــه راحتــي مي تــوان آن هــا را حــذف
کــرد و چنديــن فيلــم كوتــاه و مســتقل بــا هريــك از
خــرده روايــات ســاخت .بــراي نمونــه اشــارهي مهــرداد
صديقيــان بــه وضــع زندگــي بــرادرش و ايــن كــه ماشــين
خــوب را بــراي كار كــردن در باالشــهر مي خواهــد بــه
نظــرم در بــي موقــع تريــن زمــان و مــكان ممكــن از فيلــم
بيــان ميشــود ،هرچنــد توجيهــي بــراي وجــود ماشــين
گرانقيمتــي اســت كــه نمي تواننــد بفروشــند.
از منظــر شــخصيت پــردازي قــرار اســت بــه مــرور و پــس از
حادثــهی اصلــي شــخصيتها را بشناســيم ولــي هيــچ كــدام
بــه طــور كامــل پرداخــت نمــي شــوند .روابــط خــود ايــن
پنــج نفــر هــم پيشــينهي روشــني نــدارد .حتــي در جاهايــي از
ماجــرا در مي يابيــم چنــدان از گذشــتهی يكديگــر نیــز خبــر
ندارنــد .هميــن باعــث ميشــود تــا رابطــهی محكــم دوســتي
آغــاز فيلــم را تصنعــي و مقطعــي بدانيــم .تنهــا اشــاراتي بــه
همكالســي بــودن و پــروژهی مشــترک علمــي ميشــود .ايــن
اشــارات غلــط نيســتند و وجودشــان الزم و ضــروري اســت،
امــا هــر يــك را ميتــوان برداشــت و جايگزيــن نمــود بــدون
ايــن كــه صدمــه اي بــه فيلــم وارد شــود .شــايد هميــن نكتــه
باعــث تكــه تكــه بــودن و پــرش در خــط داســتاني فيلــم
شده اســت .بــه هميــن دليــل كاركــرد درونــي اجــزاي فيلــم
بــا یکدیگــر هماهنــگ نيســت.
طومــار مشــكالت و موانــع همــه بــدون راه حــل در نيمــه
راه رهــا ميشــوند ،ايــن كــه بســياري از ايــن معضــات
اجتماعــي پيچيــده يــا غيرقابــل حــل هســتند دليــل خوبــي
بــر فهرســت كردنشــان اســت؟ هيــچ كــدام از مــوارد
ايــن فهرســت بــه جــز بيمــاري شــهرام حقيقــت دوســت در
انتهــا واكاوي يــا تحليــل نمــي شــود علــی الخصــوص علــت
خيانــت بــه همســرش .در مجمــوع بــه نظــر ميرســد
حجــم عظيمــي از اطالعــات و دانســتهها و دغدغههــا بــر
ســر نويســنده و كارگــردان محتــرم آوار بــوده اســت كــه
قطعــا تــوان پرداخــت آن در نــود دقيقــه وجــود نــدارد.

کنسرت شهرام ناظری و کامکارها برای زلزله زدگان کرمانشاه

فرهنگ وهنر

بــه گــزارش ایســنا ،شــهرام ناظــری و گــروه موســیقی کامکارهــا کنســرت خیریــه بزرگــی را در تــاالر وزارت کشــور برگــزار کردنــد کــه
تمامــی عوایــد آن بــه زلزلـهزدگان کرمانشــاه اختصــاص داده شــد .شــهرام ناظــری دربارهی برگــزاری این کنســرت خیریه گفت :درســت
اســت کــه مــا نمــی توانیــم همــه مشــکالت را حــل کنیــم امــا بخشــی از آن هــا را قطعــا میتوانیــم .امیــدوارم کــه مســئولین و هنرمندان
در ایــن زمینــه بیاندیشــند و راهکارهــای خوبــی بــرای آن پیــدا کننــد .ایــن کنســرت در روز دوشــنبه  ۲۹آبــان مــاه در ســاعت  20:30در
تــاالر بــزرگ وزارت کشــور برگــزار شــد .الزم بــه ذکــر اســت در اجــرای ایــن برنامــه هیچ یــک از هنرمنــدان ،عوامــل و نهادهــای دولتی،
شــرکت برگزارکننــده ،ســالن وزارت کشــور و ســایت عامــل فــروش هیــچ گونــه وجهــی دریافــت نکردند.
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چرا نباید کتاب بخوانیم؟

نوشتاری در بررسی وضعیت کتاب و کتاب خوانی در مشهد
امیرحسین مرتضایی
دکتری زبان و ادبیات فارسی 94
تبلیغــات چشــمگیر تجــاری در خصــوص بعضــی آثــار ،حضــور
نــام و نشــان یــک نویســنده در وبســایتها و منابــع دیگــری کــه
از لحــاظ کمــی بازدیــد زیــادی دارنــد ،باعــث اقنــاع افــراد بــرای
گرایــش بــه ســوی کتابهایــی خــاص میشــود .بــرای نمونــه،
بــر اســاس آمــار بــه دســت آمــده از کتاب فروشــیهای مشــهد
در بررســی مــا ،در یکــی از کتابفروشــیها (قلــم) ،چهــار کتــاب
پرفــروش اول جــدول ،آثــار ایشــی گــورو اســت .وی امســال موفق
بــه کســب جایــزهی نوبــل در ادبیــات شــد و ایــن خبــر بازتــاب
گســتردهای در ســطح رســانه بــه خصــوص فضــای مجــازی
داشــت .ایــن در حالــی اســت کــه اولیــن اثــر ترجمــه شــده از
وی توســط مترجــم و ادیــب مطــرح کشــور ،نجــف دریابنــدری
در ســال  1375بــه چــاپ رســیده اســت .امــا تــا همیــن امســال
کــه وی برگزیــدهی نوبــل شــد ،چنــدان خبــری از ایــن نویســنده
در رســانهها بــه چشــم نمیخــورد .در اینجــا قصــد نداریــم کــه
از اهمیــت جایــزهی نوبــل بکاهیــم ،بلکــه تبلیغاتــی کــه پــس از
آن متعاقب ـ ًا در فضــای مجــازی میبینیــم را بــه عنــوان عاملــی
بــر فــروش بــاالی ایــن کتــاب در نظــر داریــم .اســتدالل مــا
زمانــی قــوت بیشــتری مییابــد ،کــه میبینیــم پیــش از شــیوع
رســانههای مجــازی ،شــاهد ایــن حجــم از تقاضــا بــرای کتــب
برنــدگان نوبــل نبودهایــم.
رمانهــای جوجــو مویــس نیــز در تمــام کتابفروشــیها
جــزء پرفروشترینهــا اســت .داســتان رمانهــای او ،حکایــت
عشــقهای چنــد طرفــه ،تلخکامــی در ایــن عشــقها ،خیانــت و
خودکشــی اســت .موضوعاتــی کــه بــرای نســل نوجــوان و جــوان
بســیار میتوانــد جالــب توجــه باشــد چــرا کــه عمومــ ًا ایــن
جنــس از تجربههــای عاطفــی در دوران نوجوانــی و جوانــی رخ
میدهــد .بــر اســاس دادههــای جــدول نیــز ،اکثــر خواننــدگان
کتــاب از همیــن نســل هســتند و همیــن موضــوع ،مهــر تأییــدی
بــر فرضیــهی مــا خواهــد بــود .موفقیــت مویــس بــه عنــوان یک
عاشــقانه نویــس و کســب جوایــزی در همیــن زمینــه نیــز در
فــروش بــاالی کتــب او بــی تأثیــر نیســت .شــاید یکــی از عللــی
کــه رمــان و بــه خصــوص رمــان عاشــقانه بیشــترین ســهم در
فــروش را داشــته اســت .در رمانهــا شــاهد اتفاقاتــی هســتیم که
در فضــای عینــی (و نــه ذهنــی) بــرای افــراد میافتــد و شــبیه آن
وقایــع ممکــن اســت بــرای خواننــدگان نیــز محتمل باشــد .عامل
دوم ایــن اســت کــه بــه دلیل عینــی و ملموس بــودن رمــان ،فهم
آن و داشــتن ادراکــی نســبت بــه آن (برخــاف شــعر) دشــوار
نیســت و ســهل الوصولتــر از دیگــر ژانرهــای ادبــی بــه خصوص
شــعر اســت .نســبت مســتقیمی میــان جنســیت و میل بــه رمان
عاشــقانه بــر اســاس دادههــای جــدول قابــل تصــور اســت .اکثــر
خواننــدگان ،خانــم هســتند و رمانهــای عاشــقانه نیــز در صــدر
فــروش قــرار دارنــد .واکنشپذیــری عاطفــی بــاال در خانمهــا،

تأثیــر بیشــتر عواطــف در آنهــا و باالتــر بــودن تعــداد آنهــا در
خریــداران کــه خــود میتوانــد محصول فعالیــت کمتر ایشــان در
حــوزهی اقتصــاد باشــد ،بــه فــروش عاشــقانهها کمــک میکنــد.
بــر اصــلِ خریــدن و خوانــدن رمانهــای عاشــقانه اشــکالی وارد
نیســت امــا اســتقبال از نویســندهای کــه عمــر فعالیــت حرفــهای
او در ادبیــات بــر اســاس دادههــای موجــود بــه دو دهــه نیــز
نمیرســد (مویــس از ســال  2002بــه طــور حرفــهای نویســندگی
را شــروع کردهاســت) ،نشــان از عــدم دقــت کافــی جامعــه در
گزینــش کتــاب و اتــکای صــرف آنهــا بــه منابــع نــه چنــدان
معتبر اســت.
قهــوه ســرد آقــای نویســنده کتــاب پرفــروش دیگــر در جــدول
مــا اســت ،داســتانی عاشــقانه (امــا بــه دور از واقعیــت) کــه نثری
بســیار ســاده و فاقــد ســبک شــخصی دارد .دور از واقعیــت بــودن
وقایــع ایــن رمــان بــه ایــن دلیــل مــورد توجــه مخاطــب واقــع
میشــود کــه تصویــر و فهــم عمومــی در جامعــهی مــا نســبت
بــه عشــق ،ایــدهآل گرایانــه و کمالگــرا اســت و از واقعیــت فاصله
میگیــرد .شــاید تنهــا نکتــهی قابــل توجــه و ترفنــد نویســنده در
آن ،کاربــرد جمــات شــبه عاشــقانه و شــبه روشــنفکری اســت
کــه در متــن جــا داده اســت .از همــان دســت جمالتــی کــه در
تصویــر پروفایلهــا در شــبکههای مجــازی افــرادی میبینیــم
کــه میخواهنــد فریــاد بزننــد مــن هنردوســت ،فرهیختــه و
متفــاوت هســتم .پــر کــردن متــن کتــاب بــا ایــن تــک جملههــا،
چــاپ چندیــن و چنــد بــارهی کتــاب در یک مــدت بســیار کوتاه
(کــه خــود قابل بررســی اســت) و موضوع عاشــقانه همــه از دالیل
اســتقبال از ایــن کتــاب هســتند .صــرف کاربــرد آن جمالتــی که
ذکــر کردیــم ،خالــی از اشــکال اســت بــه شــرطی کــه با ســاختار
داســتان و ســیر روایــت همخوانــی داشــته باشــد.
در ایــن جــدول فــروش نــام بعضــی کتــب ،مــا را بــه آینــدهی
کتابخوانــی تــا حــدودی امیــدوار میکنــد« :شــازده کوچولــو»
(ترجمــهی شــاملو)« ،ملــت عشــق» کــه در آن بــه عرفــان شــرق
نظــر دارد« ،بیشــعوری» کــه علــی رغــم لحــن تمســخرآمیز بــاز
هــم در خــور توجــه اســت را میتــوان بــه عنــوان کتبــی قابــل
قبــول پذیرفــت .امــا پذیرفتنــی نیســت کــه آثــار نویســندگان و
شــاعران شــهیر کشــور (چــه هنرمنــدان کالســیک ،چــه معاصر)
را در ایــن جــدول نمیبینیــم .در ایــن جــدول همچنیــن ،ســهم
کتــب نویســندگان داخلــی ،نســبت بــه خارجیهــا حتــی بــه
 20درصــد نیــز نمیرســد .روزبــه معیــن ،ســیروس علینــژاد
و نســیم مرعشــی تنهــا نویســندگان ایرانــی حاضــر در جــدول
مــا هســتند .توجــه بــه مــد ،همــواره بــا گرایــش بــه محصــوالت
خارجــی همــراه اســت .فرهنــگ کتابخوانــی نیــز تحــت تأثیــر
ایــن موضــوع قــرار میگیــرد .در ایــن حــوزه جامعــه ،بــه
خوانــش کتــب ترجمــه اقبــال نشــان میدهــد .در فضاهــای
ادبــی و هنــری نیــز ،خوانــدن کتابهــای ترجمــه شــده و
نقــل قــول از شــاعران و نویســندگان خارجــی بــدل بــه مالکــی
بــرای فرهیختگــی و روشــنفکری میشــود .ایــن موضــوع ســبب

فرامــوش کــردن ادبیــات ملی میشــود ،حتــی شــاهد آن خواهیم
بــود کــه آثارمفاخــر ادبــی معاصــر نیــز کمتــر مــورد توجه قشــر
کتابخــوان قــرار میگیرنــد و بــه جــای آن هــر روز شــاهد
چــاپ چندیــن و چندبــارهی کتابهــای ترجمه شــدهای هســتیم
کــه گاه نــام مترجمشــان نیــز آشــنا نیســت.
از آن جــا کــه مدیریــت بخشــی از تبلیغــات ممکــن نیســت و
اهــداف اقتصــادی خاصــی هدایتگــر آن هســتند ،شایســتگی
علمــی و ادبــی در آن لحــاظ نمیشــود ،بنابرایــن طبیعی اســت که
از یــک ســو آمــار فــروش برخــی کتابهــا بــاال مــیرود و بــرای
چنــد صباحــی نیــز در کانــون توجــه قــرار میگیرنــد و از ســوی
دیگــر همیــن رشــد آمــار فــروش خــود بــدل بــه دلیــل موجــه
دیگــری میشــود کــه بــا آثــار فاخــری روبــرو هســتیم .بایــد
بدانیــم همــان قــدر کــه ســرعت رشــد شــهرت و مقبولیــت این
آثــار زیــاد اســت ،افــول آنهــا نیــز بــه ســرعت رخ میدهــد و
عمومـ ًا ایــن آثار ،در شــمار آثــار مانــدگار و مؤثر نخواهندبــود .در
هــر دورهی زمانــی شــاهد آن هســتیم کــه کتــاب یــا کتابهایــی
بــه آمــار خیرهکننــدهای در فــروش دســت مییابنــد امــا پــس از
مدتــی ،حتــی خبــری از خاکســتر آن شــعلههای فروزان نیســت.
ایــن فرآینــد بارهــا و بارهــا رخ داده و مــا بــی توجــه از کنــارش

گذشــتهایم .فعالیــت بیشــتر در حوزههــای هنــری و جلســاتی
کــه در مراکــز فرهنــگ و ارشــاد شــهرها ،در جهتدهــی بــه
ســلیقه مخاطب ســودمند خواهد بــود .دعــوت از صاحــب نظران
عرصــهی فرهنــگ و ادب بــرای همــکاری ،توجــه مخاطــب را به
خوانــش آثــار فاخــر ادبــی بیشــتر میکنــد.
موضــوع جالــب توجــه دیگــر ایــن اســت کــه بعضــی کتابهای
ترجمــه شــده توســط نشــرهای مختلــف ،حتــی در بعضی مــوارد
بــا تغییــر عنــوان کتــاب چــاپ میشــود .تمایــل حــوزهی نشــر
نیــز در جهــت گیــری جامعــه بــه ســوی خریــدن و خوانــدن
کتابهــای ترجمــه شــده بســیار تأثیرگــذار اســت .اقتصادمآبــی
تعــداد قابــل توجهــی از نشــرهای کشــور ســبب شدهاســت کــه
تمایــل بــه چــاپ و نشــر کتابهــا بــر اســاس اســتقبال مخاطب
تعریــف شــود .طبیعــی اســت ،زمانیکه اســتقبال از کتــب ترجمه
شــده بیشــتر اســت ،ایــن نشــرها نیــز تمایــل کمتــری بــه چاپ
کتــاب از نویســندگان داخلــی یــا تجدید چــاپ شــاهکارهای ادبی
داشــته باشــند .اســتفادهی مفیــد از تکنولــوژی و ایجــاد اشــتیاق
در جامعــه نســبت بــه شــیوههای جدیــد مطالعــه ،مثــل کتــاب
صوتــی ،خــود بــه مــرور زمــان میتوانــد ســبب ترغیــب جامعــه
بــه ســوی خریــد و خوانــش کتــاب شــود.

لباس پاریسی ،آیینهی قدیمی
سید رضا حسینی
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شــاید بتــوان از جهــات زیــادی ،هنــر و مخصوصــ ًا هنرهــای
نمایشــی را به ســاختمان شــبیه دانســت؛ نقشــه ،پی ریزی ،تیرها،
طراحــی داخلــی ،رنــگ آمیزی ،چیدمان وســایل خانــه و در نهایت
نمــای بیرونــی .هــر کــدام از مــوارد بــاال در تئاتــر نمــودی دارنــد:
نمایشــنامه ،طراحی هــا ،دراماتــورژی ،بازیگری ،کارگردانی و شــاید
موســیقی .بیشــک در ایــن مــوارد ،نقشــه و پــی اصلــی ســاختمان
نمایــش ،در دســتان نویســنده (نمایشــنامهنویس) و مربــوط بــه
«متــن» اســت کــه براســاس آن کارگــردان ،بازیگــران و ســایر
عوامــل نیــز نقشهــای خــود را ایفــا میکننــد .اغــراق نیســت
اگــر متــن را مهــم تریــن عنصــر ســازنده ی یــک اثر (یــا حداقل
بنیــادی تریــن آن) بــه شــمار آوریــم .در ایــن راســتا و بــرای
توجــه بــه مســأله  ی تئات ـ ِر دانشــگاه در شــهری کــه دانشــگا ِه
تئاتــر نــدارد ،بــه ســراغ یکــی از نمونه  هــای موفــق نمایشــنامه
نویســی در میــان دانشــجویان رفتــه ام« .لباس پاریســی ،آیینهی
قدیمــی» ،نوشــتهی منیــره توزندهجانــی ،دانشــجوی کارشناســی
حســابداری  93دانشــگاه فردوســی اســت کــه توانســت حائــز
مقــام دوم جشــنوارهی کشــوری «پســتو» شــود و بــه تازگــی
بــه پنجمیــن دورهی جشــنوارهی نمایشــنامه خوانــی مرکــز تئاتر
مولــوی (یادمــان محمــود اســتاد محمــد) کــه از  4آذر مــاه
برگــزار میشــود ،راه یابــد.

«لبــاس پاریســی ،آیینــهی قدیمــی» کــه از ایــن پــس آن را بــا
عنــوان «زنــان ناتمــام» میشناســیم ،داســتانی اســت که بــه روایت
دردهــای مشــترک زنانــه در ســه نســل جــوان ،میانســال و در
آســتانهی سـالخوردگی مــی پــردازد .داســتان فضــای یک خانــواده
ســنتی مشــهدی در شــب یلــدا را روایــت میکنــد و با اشــعاری از
حافــظ و شــاهنامهی فردوســی هــم آواز میشــود .داســتان در بطن
خــود تقابلی از ســنت و مدرنیته را دارد ،مســئلهای که هر شــخصی
بــا آن درگیــر اســت .قهرمــان داســتان ،ســایه ،دانــش آموختــهی
رشــته طراحــی لبــاس اســت کــه در جامعــهی ســنتی بــه عنــوان
یــک حرفــه شــناخته نمــی شــود و او را ناچــار بــه انتخــاب میــان
مهاجــرت یــا ازدواج ،ســرخوردگی و از دســت دادن رویاهایــش
خواهــد کــرد .ایــن انتخــاب در تمــام طــول داســتان مــا را پیــش
خواهــد بــرد .دختــر بــزرگ خانــواده کــه در رشــتهی معمــاری
تحصیــل کــرده اســت بــه اقتضــای جامعهی ســنتی که مهندســی
را شــغلی مردانــه میدانــد ،بخــش زنانهی وجــود خــود را ضعیف و
آن را ســالها ســرکوب کــرده اســت .مــادر خانــواده شــخصیت
دیگــر داســتان ،نمــودی از زنــی ســرخورده بــا رویاهایــی
بیســرانجام اســت کــه خــود را از آنچــه در ذهــن داشــته دور
میبینــد و از تمــام عواقــب ســرخوردگی در ازدواجــش پــرده
بــر مــیدارد .این داســتان ســعی بــه پرداخــت موضوعاتــی زنانه
بــا لحنــی از همیــن جنــس داشــته اســت .تمــام داســتان نمایــی
اســت از آن چــه کــه از ســنت ،مانــدگار و زیبــا اســت و آن چــه
کــه ریشــه در باورهــای قدیمــی دارد و بــه ســبب عــدم انطبــاق

و کارکــردش بایــد کنــار گذاشــته شــود.
در متــن ســعی بــر آن شــده کــه بــه شــخصیتها نگاهــی یــک
ســویه حاکــم نباشــد و تمــام زوایای مثبــت و منفی هر شــخصیت
بــه درســتی نمــود داشــته باشــد .نویســنده همچنیــن میکوشــد
تــا بــرای موضوعــات و چالــش هایــی اجتماعــی چــون مهاجــرت،
زنســتیزی چــاره جویــی کنــد .عنــوان نمایشــنامه نیــز بــه هــر
دو بعــد از شــخصیت زنــان یعنــی ویژگیهــای زنانــه وحرفــهی
شــغلی آنــان اشــاره دارد .شــخصیتهای داســتان هــر یــک
جویــای شــرایطی هســتند کــه هــر دو بعــد زنانــه و حرفــهی آنان
در نقشهــای متعــددی چــون همســر ،مــادر و همچنیــن فــردی
فعــال در اجتمــاع ،محقــق شــود .امــا جامعهی ســنتی آنــان را ناچار
بــه انتخــاب یکــی از ایــن دو میکنــد و در پایــان داســتان انتظــار
مــیرود کــه قهرمان داســتان و همچنین همســر آن الگــوی کهنه و
اشــتباه را در هم بشــکنند و دســت بــه انتخابی متفاوت بزننــد .پیام
اصلــی داســتان ایــن اســت که اگــر جامعــهای قصــد دارد با شــعار
زن مــدرن همــراه شــود ،نیــاز دارد کــه مردانی مدرن نیز پوســتهی
ســنت را بشــکنند و زنــان را آن گونــه کــه باید ،همراهی کننــد .اگر
ایــن همراهــی نباشــد ،زن یــا مــرد مــدرن یــا بــه روایتــی زندگــی
مــدرن در بســتر ســنتهای صحیــح هیــچ گاه بــه معنــی حقیقــی
خــود شــکل نخواهــد گرفــت و تنها در حد چند شــعار ســطحی در
اجتمــاع باقــی خواهــد مانــد .چــرا که بیــم آن مــیرود که با شــعار
یــک ســویه زن مــدرن و قــرار گرفتــن آن در کنــار مــرد پــای بند
بــه ســنت ،تنهــا بــا جدالــی بــی پایــان روبــررو شــویم.

در تحلیــل روانشــناختی اثــر نیــز میتــوان گفــت دو شــخصیت
جــوان داســتان در جســت وجــوی خودشــکوفایی در کنــار حفــظ
رابطــهی عاطفــی و هــم ســو کردن ایــن دو نیــاز اصلی بــا یکدیگر
هســتند .شــخصیتهای میانســال داســتان در پــی تربیــت فرزند
و قــرار دادن آن در کنــار خــود شــکوفایی هســتند .دو شــخصیت
ســال خــورده را نیــز میتــوان در آســتانهی جمعبنــدی زندگــی
شــخصی و رســیدن بــه یکپارچگــی یــا فروپاشــی بررســی کــرد.
در ایــن میــان نــوع واکنــش شــخصیت  های مــرد داســتان
در مواجهــه بــا رازهایــی کــه در خصــوص زندگیشــان بــر
مــا می  شــود و نــوع نــگاه آن  هــا بــه انتخابهــای زنانــهی
همسرانشــان نیــز شــایان توجه اســت .ســه نــوع موضع مختلف
در مــردان مشــاهده میشــود؛ برخــورد اول ،برخــوردی شــدید و
جبهــه گیــری ســخت از جانــب مســعود اســت کــه بــه شــدت
بــا کار کــردن همســرش مخالــف اســت چــرا کــه ممکــن اســت
بــرای بــارداری ســارا مشــکل ســاز باشــد .نــگاه دوم و مالیمتــر
از ســمت امیــن و در مواجهــه بــا شــنیدن خبــر مهاجــرت ســایه
اتفــاق می  افتــد کــه در ابتــدا جبهــه گیــری ســختی نســبت بــه
ایــن مســئله صــورت میگیــرد و ســپس بــا گــذر زمــان بــه
تصمیمــات منطقی  تــری مــی رســد .در نهایــت موضــع جمشــید،
پــدر خانــواده ،بــه نمایــش گذاشــته میشــود کــه بــه اشــتباه خود
پــی میبــرد .نــگاه جامــع نویســنده بــه مســائل زنــان در متــن به
وضــوح قابــل رویــت اســت و دیگــر نکتــهی مثبــت اثــر آن کــه
نتیجــه گیــری در خصوص وقایــع داســتان را به مخاطبــان واگذار
میکنــد و چیــزی را بــه آنهــا تحمیــل نمیکنــد.

«رهایی از بهشت» برنده جایزه بهترین انیمیشن از جوایز فیلم اونیروس ایتالیا شد

فرهنگ وهنر

بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر« ،رهایــی از بهشــت» ســاختهی علــی نــوری اســکویی موفــق بــه کســب جایــزهی بهتریــن انیمیشــن مــاه
اکتبــر  ۲۰۱۷از جشــنواره اونیــروس ایتالیــا شــد .جوایــز فیلــم اونیــروس بــه صــورت ماهانــه و ســاالنه بــا کیفیــت مــورد تاییــد آیامدیبی
برگزیــدگان خــود را انتخــاب میکنــد .ایــن جوایــز در التوییــل ایتالیــا اهــدا میشــود و بهتریــن فیلمهــای جهــان از سراســر دنیــا را مــورد
ارزیابــی قــرار میدهــد .جوایــز فیلــم اونیــروس (معــادل رویــا در زبــان یونانــی) بــرای حمایــت از فیلمهایــی بــا کیفیــت بــاال و در جهــت
حمایــت از رویــا در ســینما اهــدا میشــود« .رهایــی از بهشــت» یــک انیمیشــن بــا تکنیــک ترکیبــی اســت کــه بــا خطوطــی درهــم تنیــده از
خیالپــردازی ،قصهگویــی و واقعیــت شــکل گرفتــه اســت .ماجــرا در شــهر جنـگزدهای میگــذرد و داســتان معلــم مدرسـهای بــه اســم
ســاره را روایــت میکنــد .او ســعی دارد تــا دو تــن از دانــش آموزانــش بتواننــد پدرانشــان را پیــدا کننــد و در عیــن حــال بــا تعریــف
کــردن قصههایــی ایــن بچههــا را تشــویق میکنــد .امــا چنــدی بعــد متوجــه میشــود قهرمــان داســتانهایش واقعــی اســت.
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درنگیبرمینیمالیسم

نگاهی به آلبوم امشب کنار غزلهای من بخواب
آیلین آجیلی
کارشناسی مدیریت بازرگانی 94
خــاک بــاغ هنــر ســال هــای 1960را کــه بگردیــم بــه هیــچ
چیــز جــز پیچــک مینیمالیســم بــر نخواهیــم خــورد .مفهمومــی
کــه بســیاری از هنرمندانــش اعتقــاد داشــتند بــه راحتــی قابــل
توصیــف نیســت امــا از ماهیــت ظریــف آن میتــوان به ســادگی
دریافــت کــه چگونــه در اطــراف درخــت زندگــی میپیچــد و
در خالصانهتریــن شــکل ،مفاهیمــی ماننــد عشــق ،غــم و شــادی
را در برمــی گیــرد .مینیمالیســم بــر خــاف مکتبهــای هنــر
بــرای هنــری کــه پیــش از جنــگ جهانــی دوم وجود داشــت هنر
را وقــف مخاطــب میکنــد و ســعی دارد بــا تکــرار ســنگین بــر
مفاهیمــی کــه قصد نشــان دادن آنهــا را بــه مخاطــب دارد ،خود
را از پیچیدگیهــای اصــول و فرمهایــی کــه در شــاخههای هنــر

پیــش از آن وجــود داشــت برهانــد.
آمریــکا نظارهگــر نخســتین جوانههــای ایــن مکتــب بــود کــه در
مــدت زمــان کوتاهــی بــه جنبشــی هنــری تبدیل شــد که تســلط
مفاهیــم فلســفی در آن رو بــه زوال رفــت و باعث ایجاد آثاری شــد
کــه بــه ویــژه در موســیقی با یــک ایــدهی ســاده آغاز میگشــت و
بــا نتهــا و آکوردهــای محــدود ،یــک لوپ بــی نهایت را تشــکیل
مــیداد کــه بــا یــک تمپو (ســرعت) ثابــت و خــط ملودی تکــراری
شــروع میشــد و بــه پایــان میرســید .چیــزی کــه نمونــهی کمال
یافتــه اش را میتوانیــم در قطعــات عامه پســند فیلــم ( )Amelieکه
توســط یــان تیرســان بــا خالقیــت هــر چــه تمــام تــر اجــرا شــده
اســت بیابیــم .تمــام آن چــه هنرمندانــی ماننــد وایت اســترایپس،
تــری رایلــی و فیلیــپ گالس مینوشــتند تــا بتواننــد بــه خلــق
قطعــهای برســند کــه درک آن بــرای مخاطــب ســاده تــر باشــد،
موســیقیای کــه بتوانــد بــا نــت بــه نتــش زندگــی کنــد و رقــص

ذهنــی هماهنگــی را کــه بــر پایــهی یــک موتیف مشــخص شــده
اســت بــه میــدان تجربــه ببرد.
حکایــت مینیمالیســم همــان حکایــت «بــا تــو غــزل بــه ســادگی
حــرف میشــود /چــون بهتــر اســت ســاده بیفتــم بــه پــای تــو»
اســت کــه ایــن روزهــا نوایــش بــه گــوش میرســد .پاییــز امســال
نیــز بــازار موســیقی ایــران بــا آلبــوم «امشــب کنــار غزلهــای
مــن بخــواب» همایــون شــجریان رنــگ غــزل واره گرفــت و ایــن
آلبــوم توانســت ســهم خوبــی از بــازار را بــه دســت آورد .فردیــن
خلعتبــری ،آهنگســاز آن ،در یادداشــتی نوشــته اســت« :مــن خالی
خاطــره را آهنــگ کــردم و همایــون خواند» .پیشــنهاد همــکاریای
کــه در زمــان حیــات ســرایندهی اثر ،افشــین یداللهی ،مطرح شــده
بــود و حــال غــزل هایــش بــه جــای خــودش در دنیــای هنر نفس
میکشــند و بــا ایــدهی بهنــام ابولقاســم ،آواز همایــون شــجریان و
آهنگســازی فردیــن خلعتبــری بــه مرحلــهی اجــرا درآمده اســت.

فردیــن خلعتبــری در مصاحبــهای بیــان کــرده کــه ایــن اثر یک
کار چنــد صدایــی اســت کــه بــا کوارتــت اجــرا شــده اســت.
بــه عقیــدهی وی مینیمالســیم تعریــف بســیار پیچیــدهای دارد
کــه بــه هــر اثــری نمیتــوان اطــاق کــرد امــا بــه هــر حــال
گرایشهــای مینیمالیســتی همــواره در کارهــای او وجــود دارد و
حتــی مــدار صفــر درجــه نیــز ایــن خصوصیت را داشــته اســت.
از نظــر ســازبندی قطعــات بــرای کوارتــت زهــی ،لوتــار ،تنبــک
و ســنتور نوشــته شــده اســت و تمــام قطعــات بــا حساســیت
فــراوان ضبــط و تنظیــم شــدهاند.
عواملــی ماننــد کارهــای مــوازی اعضــای تیــم و حساســیت در
ضبــط قطعــات و تصمیــم ناشــر مبنــی بــر زمــان انتشــار ســبب
شــد تــا دنیــای موســیقی زمــان بیشــتری را در انتظــار شــنیدن
ایــن اثــر باشــد .مجموعــهای از تمامــی ایــن عوامــل ســبب شــد
تــا اثــری بــا کیفیــت و حرفــهای بــه کارنامــهی کاری همایــون
شــجریان و فردیــن خلعتبــری اضافــه شــود.

در خلوت اندیشه
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آیت اهلل العظمی شبیری زنجانی :طلبهها محبوبیت سابق را ندارند
بــه گــزارش جمــاران ،آیــت اهلل العظمــی شــبیری زنجانــی کــم شــدن محبوبیــت طلبههــا در جامعــه را نگرانکننــده دانســت و گفــت:
«نــوع طلبههــا محبوبیــت ســابق را ندارنــد .در گذشــته ایــن صنــف محبــوب و مــورد احتــرام بــود ،اکنــون ممکــن اســت شــخصی
بــه خاطــر رفتــارش در جایــی مــورد احتــرام باشــد امــا ایــن موضــوع دربــاره نــوع طلبههــا نیســت .االن اگــر اختالفــی بیــن طلبــه و
غیرطلبــه در جامعــه رخ دهــد ،چــرا خیلیهــا حداقــل قســمتی از مشــکل را از جانــب طلبــه میداننــد؟ چــون محبوبیــت طلبههــا
کــم شــده اســت .اینهــا مصیبتهایــی اســت کــه اگــر چــه ســخت اســت امــا بایــد قبــول کــرد» .وی همچنیــن ورود طــاب بــه
فعالیتهــای سیاســی را یکــی از عوامــل مهــم کــم شــدن محبوبیــت آنــان دانســت و افــزود :بســیاری از افــراد تخصــص الزم را ندارند.
آیــت اهلل العظمــی شــبیری زنجانــی از کــم شــدن «علمیــت» حوزههــای علمیــه ابــراز نگرانــی کــرد و افــزود :االن خیلــی از چیزها شــعار
اســت امــا شــعار جــای واقعیــت را نمیگیــرد .خیلیهــا در ا ّولیــات فقــه ماندهانــد امــا از آنهــا بــه عنــوان مجتهــد یــاد میشــود .وی
تاکیــد کــرد :طلبــه بایــد تــاش کنــد بــا مــردم فاصلــه نداشــته باشــد .گاهــی مــواردی پیــش میآیــد کــه خواســته مــا بــا خواســته
مــردم متفــاوت اســت مــا بایــد در کنــار مــردم قــرار بگیریــم چــرا کــه بــا همیــن مــردم میخواهیــم دیــن خــدا را اجــرا کنیــم.
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خودکشی میکنم ،پس هستم
مرتضی ّدیاری
کارشناسی علوم اجتماعی95
در ایــن مقالــه بــه بررســی اجمالــی ابعــاد علمــی خودکشــی
دو دختــر نوجــوان کــه بازتــاب وســیعی در رســانهها داشــته
اســت اشــاره میکنــم .در ارتبــاط بــا موضــوع خودکشــی،
جامعهشناســان و روانشناســان پژوهشهــای متعــددی
انجــام دادهانــد .در هــر خودکشــی ســه مرحلــه وجــود دارد؛
ایــده پــردازی خودکشــی ،اقــدام بــه خودکشــی و در نهایــت
خودکشــی کامــل .بــه طــور کلــی افــکار خودکشــی ،یــک عامل
خطرنــاک بــرای خودکشــی اســت چــرا کــه تحقیقــات نشــان
داده کــه ســابقهی گذشــته از اقــدام بــه خودکشــی ،بهتریــن
شــاخص بــرای اقــدام بــه خودکشــی و خودکشــی کامــل در
آینــده اســت .بــر طبــق پژوهشهــای صــورت گرفتــه در دنیا،
خودکشــی ســومین عامــل مــرگ در میــان افــراد  15تــا 24
ســال و دومیــن عامــل مــرگ دانشــجویان نیــز اســت .حتمــا
فیلمــی کــه از دو دختــر نوجــوان را کــه در فضــای مجــازی
دســت بــه دســت شــده اســت دیــده ایــد .در فیلــم منتشــر
شــده از دو دختــر نوجــوان ،افــکار خودکشــی مهمتریــن
بعــد تحلیــل خودکشــی ایــن دو نفــر اســت .منظــور از افــکار
خودکشــی ،چرایــی خودکشــی و چگونگــی خودکشــی اســت.
مــن چــرا خودکشــی میکنــم؟ کــه بــه امیــرم ثابــت کنــم
شــوخی نکــرده ام .اولیــن وصیــت در فیلــم منتشــر شــده ایــن
جملــه اســت« :امیــرم ،عشــقم خیلــی دوســتت دارم» .چگونــه
خودکشــی میکنــم؟ از روی پلــی کــه از آن ماشــینها عبــور
میکننــد .طبــق پژوهــش هــا 24 ،درصــد کســانی کــه قصــد
خودکشــی دارنــد ،در نهایــت اقــدام بــه خودکشــی میکننــد.
تفکــر خودکشــی در ایــن دو دختــر اصفهانــی ،بــه مرحلــهی
بعــدی خودکشــی ،یعنــی اقــدام بــه خودکشــی رســیده اســت.
دومیــن جملــهی مهــم ایــن اســت« :مــی دانــم کار اشــتباهی
اســت ،امــا شــرایط ایــن گونــه ایجــاب میکنــد» .در نظــام
ارزشــی ایرانــی بــر خــاف کشــورهایی ماننــد کــره جنوبــی،
خودکشــی کار اشــتباهی محســوب میشــود و دختــر نوجــوان
هــم طبــق ارزشهــا ســخن میگویــد .در کــره جنوبــی روزانــه
چهــل نفــر خودکشــی میکننــد و آمــار در ایــن زمینــه بســیار
بــاال اســت.
نفــر دوم در فیلــم ،اولیــن اشــاره اش بــه محمــد اســت و تذکــر
جــدی بــودن وعدههایــش در خودکشــی .روابــط دوســتی بــا

امیــر و محمــد بــه خوبــی پیــش نرفتــه اســت .ایــن جملــه
نکتــهی کلیــدی در فیلــم منتشــر شــده اســت« :االن یــک
مــاه شــده کــه از مــن خبــری نگرفتــی ولــی ایــن بــار خبــر
مرگــم را خواهــی گرفــت» .ظاهــرا شکســت در رابطــه نقــش
موثــری در خودکشــی دختران اصفهانی داشــته اســت .دورکیم،
مهمتریــن نظریــه پــرداز خودکشــی در دنیــا ،معتقــد اســت در
شــرایطی کــه همبســتگی اجتماعــی پاییــن اســت ،افراد بیشــتر
خودکشــی میکننــد .مجردهــا از متاهلهــا بیشــتر خودکشــی
میکننــد و همچنیــن اخیــرا پژوهشهــا نشــان داده اســت کــه
میــان تعــداد فرزنــدان و خودکشــی نیــز رابطــهی معنــاداری
وجــود دارد .خودکشــی دو دختــر اصفهانــی ،بــه ســادگی و
تنهــا بــا اشــاره بــه شکســت در رابطــه قابــل تحلیــل نیســت.
دختــران زیــادی در رابطههــای خــود شکســت میخورنــد،
امــا خودکشــی نمی کنند .روانشناســان ،خودکشــی ایــن دو نفر
را بــا آمــوزش ندیــدن و یــا احتمال مصــرف مواد یا مشــروبات
الکلــی تحلیــل کــرده انــد امــا بــه نظــر میرســد تفهــم مــرگ
در میــان دو دختــر متفــاوت بــوده اســت .تــرس از مــرگ
باعــث عــدم خودکشــی یــا انتخــاب راههــای ســادهتر بــرای

خودکشــی میشــود .بــه طــور کلــی زنــان از مــردان بیشــتر
خودکشــی میکننــد ،امــا کمتــر میمیرنــد؛ زنــان اغلــب بــا
خــوردن قــرص و یــا بریــدن رگ ســعی در خودکشــی دارنــد
کــه در بســیاری از مــوارد نجــات مییابنــد .مــردان امــا از
راههــای حلــق آویــز کــردن بیشــتر اســتفاده میکننــد .زمانــی
کــه تــرس اندکــی از مــرگ وجــود دارد یــا بــه نوعــی تفهــم
میشــود کــه مــرگ از زندگــی فعلــی بهتــر اســت ،اقــدام
بــه خودکشــی بیشــتر صــورت میگیــرد .امــا انتخــاب نــوع
خودکشــی تصمیــم جــدی آنهــا را نشــان میدهــد .انتخــاب
نــوع خودکشــی و انتشــار فیلــم دو دختــر اصفهانــی نشــان
میدهــد کــه آنهــا ســعی در اثبــات خــود داشــته انــد .گویــی
راه خودکشــی خــود را هــم پــر ســر و صــدا انتخــاب کــرده
انــد؛ خودکشــی بــرای جلــب توجــه .در فیلــم نشــانی از ضعف
یــا تــرس نیســت و دختــران سرشــان را بــاال گرفتهانــد و بــا
اعتمــاد بــه نفــس خاصــی قــدم برمیدارنــد.
مرتــون دیگــر نظریــه پــرداز خودکشــی ،معتقــد اســت جامعه
افــراد را بــه ســمت خودکشــی ســوق میدهــد .جامعــه
رســیدن بــه اهــداف را در میــان افــراد تشــویق میکنــد ،امــا
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در ســال  ۱۶۰۲میــادی ،بــا عرضــهی ســهام شــرکتی ،بازار
بــورس در دنیــا بــه رســمیت شــناخته شــد .بازاری متشــکل
از ســرمایه کــه در آن ســهام شــرکتهای خصوصــی و دولتی
طبــق قوانیــن خاصــی خریــد و فــروش میشــود و محلــی
بــرای جمــعآوری پــس انــداز و نقدینگــی بخــش عمومــی و
خصوصــی اســت تــا ســرمایهی خــود را بــه جریــان اقتصادی
شــرکتی وارد کننــد .تاثیــر بــورس بــر اقتصــاد را میتــوان
در چنــد مــورد ذکــر کــرد )۱ :جــذب و بــه کارگیــری
ســرمایههای راکــد و افزایــش حجــم ســرمایهگذاری در
گــردش )۲ .تنظیــم معامــات بــازار بــا برقــراری ارتبــاط
بیــن عرضهکننــدگان و تقاضاکننــدگان ســرمایه )۳ .کنتــرل
نوســان شــدید قیمتهــا بــا قیمتگــذاری ســهام و اوراق
بهــادار )۴ .بــه کارگیــری ســرمایه مــردم و تشــویق آنهــا
بــه پسانــداز بــه ســبک ســرمایهگذاری در پروژههــای
مختلــف )۵ .ایجــاد شــکل جدیــد بــرای ســاختار اقتصــادی
و ســاختار شــرکتها بــا عمومیکــردن و کنتــرل شــرکای
تجــاری آن هــا .بــورس بیانگــر شــرایط اقتصــادی یــک
کشــور و عاملــی بــرای مقایســه اقتصــاد آن بــا ســایر ملــل
اســت .ایــن آینــهی اقتصــادی فقــط از تجمیــع پولهــای
داخلــی یــک کشــور ایجــاد نشــده و بــه طــور مســتقیم بــه
نــرخ برابــری ارز یــک کشــور بــا کشــور دیگــر وابســته
اســت .نســبتی کــه تاثیــر زیــادی در بدهــی ،نقدینگــی ،ســود
و بــازدهی ســهام و شــاخص قیمتهــای یــک مجموعــهی
اقتصــادی دارد.
عوامــل موثــر در نــرخ تبــادل ارز دو کشــور نیــز عبارتنــد از:
 )۱تفــاوت تــورم؛ کشــوری بــا نــرخ تــورم کمتــر ،ارزش ارز
باالتــر و پشــتوانهی اقتصــادی قــوی تــری دارد و ایــن بــه
معنــای آن اســت کــه تــوان خریــد مــردم آن کشــور باالتــر

اســت و در بازارهــای جهانــی اعتبــار بیشــتری بــرای آن ارز
قائــل میشــوند )۲ .تفــاوت نــرخ بهــره؛ بانــک مرکــزی هــر
کشــوری میتوانــد بــا تغییــر نــرخ بهــره بــه تــورم ،نــرخ
تبــادل ارز و ارزش پــول اثــر بگــذارد .همچنیــن نــرخ بــاالی
بهــره باعــث ســود بیشــتر وامدهنــدگان و جــذب بیشــتر
ســرمایه خارجــی میشــود کــه ایــن افزایــش تقاضــای
خــود نــرخ تبــادل ارز را بــاال میبــرد )۳ .کســری حســاب
جــاری؛ حســاب جــاری ،تعــادل بیــن کشــور و شــرکای
تجــاری اش در زمینــهی کاال ،خدمــات ،بهــره و ســود
اســت .کســری حســاب جــاری باعــث میشــود کشــور
بــه جــای ســودآوری واقعــی بــا فــروش کاال و خدمــات بــه
وامگیــری خارجــی روی آورد .در نتیجــه بــه ناچــار بایــد
حجــم زیــادی از پــولاش را بــه میــزان کمتــری پــول بــه
کشــوری خارجــی بدهــد .بنابرایــن بــا ایجــاد شــکاف زیــاد،
از قــدرت خریــد مــردم دو کشــور نــرخ تبــادل ارز کاســته
میشــود )۴ .بدهــی عمومــی؛ در کشــورهای بــا تــورم و
کســری بودجــه بــاال ،ســرمایهی پروژههــای دولتــی بیــش
از آن کــه بــا وام خارجــی تامیــن شــود ،از اقتصــاد داخلــی
بهــره میبــرد .بــه ســبب آن کــه هــر چــه بدهــی بیشــتر
شــود ،تــورم نیــز افزایــش مییابــد و خــود باعــث کاهــش
ارزش پــول میشــود .در ایــن راســتا دولــت بــا ارز کمتــر
یــا پــول بــدون پشــتوانه بدهیهایــش را تســویه میکنــد
کــه ایــن امــر نشــان دهنــدهی ضعــف اقتصــادی کشــور
و بیارزشــی پــول آن اســت )۵ .قوانیــن تجــاری ،ثبــات
سیاســی و کارآیــی اقتصــادی؛ هــر چــه ایــن ســه مــورد در
کشــوری ســاختارمندتر باشــد باعــث افزایــش اعتبار کشــور
و ارز آن شــده و نــرخ تبــادل را باالتــر میبــرد.
پــس از شــناخت بــورس و یکــی از مهمتریــن عوامــل موثــر
در آن ،بایــد دیــد چگونــه نــرخ تبــادل ارز در اقتصــاد یــک
کشــور موثــر اســت .در حالــت کلــی نمیتــوان گفــت کــه
افزایــش نــرخ ارز ،بــه ســود یــا بــه ضــرر اقتصــاد یــک

کشــور اســت ،به ســبب آن کــه شــرایط اقتصادی و سیاســی
هــر کشــور و نــوع شــرکتهای دخیــل در بــورس آن کــه
وارداتــی یــا صادراتــی باشــد ،متفــاوت اســت .شــرکتهای
صادراتــی از افزایــش قیمــت ارز ،ســود بیشــتری میبرنــد،
چــون در ازای کاال یــا خدمتــی مشــخص ،میــزان معینــی
پــول دریافــت میکننــد کــه دیگــر ارزش ســابق را نــدارد و
نقدینگــی بیشــتری پــس از تبدیل برایشــان بــه همــراه دارد.
مــی تــوان صنایــع پتروشــیمی ،فرآوردههــای نفتــی ،فلــزات
اساســی و معدنــی ،شــرکتهای خدماتــی و نــرم افــزاری و
غیــره را در ایــن راســتا دانســت .امــا شــرکتهای وارداتــی
در حالــت کلــی متضــرر میشــوند .اگــر بنــگاه اقتصــادی
بــرای تامیــن مــواد اولیــه ،خریــد تجهیــزات و تکنولــوژی
تولیــد از متقاضیــان ارز باشــد ،تغییــرات نــرخ ارز میتوانــد
برنامههــای تولیــدی شــرکت را تحــت اثــر قــرار دهــد.
بدیــن ترتیــب بهــای تمــام شــدهی محصــوالت تولیــدی این
دســته از بنگاههــا افزایــش مییابــد و در پــی آن بــا کاهــش
ســود حاشــیهای بــه درآمــد پاییــن تــری دســت مییابنــد
کــه خــود باعــث کاهــش ســهام شــرکتها میشــود .در
ایــن حالــت شــرکتهای بســیاری ممکــن اســت کاهــش
ســهام داشــته باشــند کــه خــود بــا کاهــش شــاخص بــورس
بــه ســایر شــرکتها هــم میتوانــد اثــر منفــی بگــذارد.
حــال اگــر کل اقتصــاد کشــوری وابســته بــه مــواد اولیــه
یــا واســطهی وارداتــی باشــد ،بــا افزایــش نــرخ ارز عــاوه
بــر افزایــش کوتــاه مــدت قیمــت کاالهــای خارجــی ،باعــث
افزایــش بهــای تمــام شــده و همچنیــن تــورم داخلــی در
میــان مــدت میشــود.
امــا چــرا نــرخ ارز در چنــد ســال اخیــر صعــود ناگهانــی
داشــته اســت؟ پاســخ بــه ایــن پرســش نیازمنــد
بررســی های متعــدد و تحلیــل جامعــی اســت امــا در
ایــن فرصــت بــه اختصــار می تــوان بــه برخــی از عوامــل
موثــر بــر آن بــه صــورت خالصــه اشــاره کــرد .افزایــش

راه رســیدن بــه آن را در اختیــار افــراد قــرار نمیدهــد .در
واقــع عشــق دو دختــر اصفهانــی بــه گفتــهی خودشــان یــک
طرفــه بــوده و شــرایط ایجــاب کــرده اســت کــه دســت
بــه خودکشــی بزننــد .یکــی از عوامــل زمینــهای در گرایــش
دختــران نوجــوان بــه خودکشــی ،تجــارب تلــخ روابــط عاطفی
اســت .امــروزه دامنــهی روابــط بــا عضویــت حداکثــری در
شــبکههای اجتماعــی ،افزایــش داشــته و لــزوم آمــوزش
در زمینــهی روابــط عاطفــی بــه وضــوح مشــخص اســت.
دیگــر نظریــات موجــود در زمینــهی خودکشــی ،نظریــهی
ناکامــی اســت .نگاهــی بــه اغلــب افــرادی کــه اقــدام بــه
خودکشــی نمــوده انــد و یــا خودکشــی کامــل داشــته انــد،
نشــان میدهــد کــه ناکامــی در ایــن امــر نقــش کلیــدی
داشته اســت .در خودکشــی دو دختــر نوجــوان ،ناکامــی در
عشــق و تاکیــد بــر شــرایط ایجــاب کننــده نشــان میدهــد
کــه ناکامــی در عشــق برایشــان غیرقابــل تحمــل بــوده اســت.
بعــد دیگــر تحلیــل خودکشــی اخیــر ،توجــه بــه شــرایط
خانوادگــی اســت کــه میتوانــد از جملــه بازدارندههــای اصلــی
در خودکشــی افــراد باشــد .در فیلــم اشــاره میشــود کــه
مراقــب بــرادرم باشــید چــون دیگــر نــه مــادری برایــش مانده
و نــه خواهــری کــه مــن هســتم .تحلیــل تاثیــر نبــودن مــادر
بــر خودکشــی فــرد نیــز قابــل بررســی اســت .در جمعبنــدی
نظریــات موجــود در ارتبــاط با پدیدهی خودکشــی ،همبســتگی
پاییــن در خانــواده بــا نظریــهی دورکیــم قابــل تبییــن اســت.
از ســوی دیگــر نظریــهی «فشــار عمومــی» اگنیــو بــه خوبــی
خودکشــی دو دختــر نوجــوان را تبییــن میکنــد .فشــار ناشــی
از رســیدن بــه اهــداف ارزشــمند ،فــرد را بــه ســوی خودکشــی
ســوق میدهــد .اگنیــو نشــان میدهــد کــه فشــار نــه تنهــا
از آرزوهــای تحقــق نیافتــه ،بلکــه همچنیــن از انتظــارات تحقق
نیافتــه ،بــی عدالتــی ادراک شــده و اعمــال محرکهــای منفــی
ناشــی میشــود .در پایــان بایــد متذکــر شــد کــه باید به نســل
نوجــوان امــروز توجــه جــدی نشــان داد و بــا آموزشهــای
الزم در حــوزهی شــخصیت ،ارتبــاط و بحــران در دوران کودکی
و نوجوانــی از بــروز اتفاقــات مشــابه جلوگیــری کــرد .افســوس
کــه در حــوزهی آمــوزش و پــرورش ،ضعفهــای ســاختاری
جــدی مانــع از آموزشهــای ضــروری بــه نوجوانــان گشــته
اســت .در صــورت ادامــهی رونــد حاضــر و عــدم شــناخت
ویژگیهــای نوجــوان نســل جدیــد ،آســیبهایی بــه مراتــب
جدیتــر را نیــز شــاهد خواهیــم بــود.

نــرخ ارز بــا کارنامــه ی دولــت دهــم در زمینه هــای
اقتصــادی ،سیاســی ،فرهنگــی و ...گــره خــورده اســت.
تهدیدهــای نابجــای بیــن المللــی ،قطــع ارتبــاط بــا اکثــر
کشــورهای توانمنــد و موثــر دنیــا ،افزایــش بیــکاری ،خــارج
کــردن قشــر نخبــه از چرخــه ی صنعــت ،از جملــه مــوارد
کارنامــه ی ضعیــف دولــت دهــم اســت .امــا شــرایط فعلــی
نیــز دارای ویژگی هــای مختلفــی اســت )۱ :از یــک ســو
مــردم بــه نــرخ بــاال و غیــر واقعــی ارز عــادت کرده انــد
و از ســوی دیگــر دولت هــا کشــور را بــا قیمــت بــاالی
ارز راحت تــر اداره می کننــد .در ایــن وضعیــت حداکثــر
تــاش دولــت بــرای ثابــت نــگاه داشــتن قیمــت غیرواقعــی
ارز اســت و همــه ی ضعف هــای خــود را بــا آن پــول
بــادآورده جبــران می کنــد )۲ .مهم تریــن دســتاورد
دیپلماتیــک دولــت در چنــد ســال اخیــر« ،برجام»بــوده
اســت کــه آن نیــز بــا روی کار آمــدن فــردی چــون
ترامــپ در آمریــکا ،بــا تهدیدهــای جــدی مواجــه اســت
و ایــران می کوشــد تــا بــا اتحــاد و نزدیکــی بیشــتر بــا
کشــورهای اروپایــی ،هــم چنــان آن را حفــظ کنــد)۳ .
بــازار بــورس و ســرمایه بــدون پشــتوانه ی قــوی و نشــاط
ســابق حرکــت می کنــد .شــرکت ها فقــط خــود را در ایــن
ســکون ســرپا نگــه داشــته انــد و بســتری بــرای توســعه
نمی بیننــد )۴ .سیاســت های نادرســت واردات و صــادرات،
دســت شــرکت ها را در جهانــی شــدن بســته اســت .کاالهــا
عمدتــا بــدون مصرف کننــده تولیــد می شــوند و تکنولــوژی
کــه بــه ارزانــی می تــوان از خــارج وارد کــرد ،در داخــل از
صفــر تولیــد می شــود .در نهایــت امــر بایــد گفــت کشــوری
کــه نــرخ تبدیــل ارز پایینــی دارد ،شــاید ســرپا بمانــد امــا
نمــی توانــد رشــد کنــد ،گروه هایــی از مــردم زیــر فشــار
اقتصــادی لــه و شــرکت ها ورشکســت می شــوند .بایــد
سیاســت هایــی در پیــش گرفــت تــا بــا واقعــی ســازی نرخ
ارز ،بــازار ســهام را رونــق دوبــاره بخشــید و هــر چیــز را
دوبــاره بــه جــای درســت خــود بازگردانــد.

ســامانه 30007650005743
پــل ارتباطی مــا با شــما مخاطبان

گرامــی اســت .در صــورت

باشــــــــــــگاه

تمایــل بــه همــکاری بــا نشــریه،

مخـــــــــاطبان

را بــه ســامانه ارســال کنیــد.

میتوانیــد کلمــه «همــکاری»

سازم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان دانشج ـ ـ ـ ـ ـ ــویان
جهـ ــاددانشگاهی خراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
رضـ ــوی ،حادثــه مولم ــه درگذشــت
هموطنانم ـ ـ ــان در زلزل ـ ـ ــه غـ ـ ــرب

جدیدترین اخبار و رویدادها در

کشــور را تســلیت عــرض میکنــد.
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ادبیات و دموکراسی

نگاهی اجمالی به ادبیات کالسیک
علیرضا محوالتی
کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی 95
در ســبک کالســیک فلســفهی غالــب را عقلگرایــی تشــکیل
میدهــد .راســیون یــا همــان عقــل بــر همــه چیــز تســلط
دارد و دوگانگــی انســان و طبیعــت را کنتــرل میکنــد .اعتقــاد
بــر ایــن اســت کــه آن چــه از فلســفهی دوران یونــان باســتان
و ادبیــات آن زمــان باقــی مانــده اســت شــکل نــاب هنــر
را بازنمایــی کــرده و آن چــه مــا بــه عنــوان کالسیســیزم
میشناســیم تقلیــد از آن اســت .نگاهــی کــه افالطــون و
ارســطو بــه ادبیــات و هنــر داشــتند بــه نوعــی تقلیــد از جهان
ایدههــا و ُمثُــل میآیــد و همــان نــگاه در ادبیــات بســط
پیــدا میکنــد .پایــه و اســاس فلســفهی کالســیک مطابــق
بــا اندیشــههای ارســطو در کتــاب «فــن شــعر» قــرار دارد.
وحدت زمان
تمامــی اثــر ادبــی بایــد در یــک دورهی زمانــی  24ســاعته
اتفــاق بیفتــد و مــا ایــن را در درامهــای دوران کالســیک
چــون آثــار ســوفوکل و اوریپیــد و تکــرار آن را در ادبیــات
و هنــر دورهی رنســانس شــاهد هســتیم .شــروع و پایــان
یــک اثــر بــه شــکلی کامــا صــوری و فرمــال حضــور دارد.
داســتان از یــک نقطــهی زمانــی آغــاز و بــه یــک نقطــهی
زمانــی خــاص ختــم میشــود.
وحدت مکان
کنــش داســتانی و ماجــرا بایــد در یــک مــکان واحــد رخ
دهــد .بــه ایــن معنــا کــه مثــا در یــک صحنــهی خــاص
در درام و نمایشــنامه پــرش مکانــی وجــود نــدارد .ایــن امــر
بنــا بــر فلســفهی نظــم در دوران یونــان باســتان شــکل گرفته
و بــه همیــن خاطــر اســت کــه برخــورد بــا هــر اثــر ،نوعــی
مــدل شــکل گرفتــهی منظــم را در برابــر مــا قــرار میدهــد.
نمایشــنامهی «ادیــپ شــهریار» از ســوفوکل نمونــهی بــارز
ایــن نــوع رویــداد اســت .تمامــی کنشهــا در مقابــل کاخ
ادیــپ رخ میدهــد و یــک راوی یــا بــه اصطــاح نقــال
وجــود دارد و مــکان تغییــر واقعــی نمیکنــد.
وحدت موضوع
کلیــت اثــر کــه در کالسیســیزم تقریبــا همیشــه بــر پایــهی
درام بــوده اســت بایــد حــول یــک موضــوع واحــد حرکــت
کنــد .مثــا در نمایشــنامهی «هملــت» موضــوع حــول محور
«حســادت» اســت و در نهایــت منجــر بــه مــرگ قهرمــان
داســتان میشــود .کلیــت موضــوع تغییــری نمیکنــد
و اگــر درســت بررســی کنیــم هــر اثــر کالســیک یــک
موضــوع برجســته دارد کــه بــه شــکلی دقیــق میتــوان بــه
آن اشــاره کــرد .اگــر اثــری هماننــد هملــت را بخوانیــد بــه
راحتــی میتوانیــد بــه موضــوع آن اشــاره کنیــد و بــه هیــچ
وجــه دچــار ابهــام نخواهیــد شــد.
شخصیتهای آثار کالسیک
شــخصیتها معمــوال ایســتا و بــدون تغییــر هســتند .متعلق به
طبقــات بــاالی اجتماعــی و در جایگاه اشــراف و نجیــبزادگان
قــرار دارنــد .دو شــخصیت اصلــی داریــم؛ قهرمــان و ضــد
قهرمــان .در آثــار تراژیــک ،اشــتباه قهرمــان منجــر بــه
رخــداد تراژیکــی میشــود و ایــن ضــد قهرمــان اســت کــه
بــر او غلبــه پیــدا مییابــد .همــان طــور کــه اتللــو فریــب
دیااکــو را خــورده و در پایــان خــود و همســرش را بــه قتــل
میرســاند .ادیــپ نیــز دچــار همیــن اشــتباه میشــود .بــرای
بررســی شــخصیتهای آثــار کالســیک بــه بارزتریــن شــکل
میتــوان بــه کمدیهــا و تراژدیهــای شکســپیر مراجعــه
کــرد .هنگامــی کــه قهرمــان پیــروز میشــود مــا بــا کمــدی
ســروکار داریــم و نابــودی او تــراژدی میآفرینــد.
زبان آثار کالسیک
در گفتمــان ادبیــات کالســیک از آن جــا کــه شــخصیتها
تمامــا برخاســته از خانوادههایــی اصیــل و بــه اصطــاح
نجیــبزاده ریشــه میگیرنــد ،زبــان مــورد اســتفادهی
آنهــا فاخــر و بــه شــدت اغــراق شــده اســت .البتــه بــه
دلیــل عــدم دسترســی بــه گونههــای زبانــی گفتــاری آن
زمــان نمــی تــوان بــه شــکلی دقیــق ادعــا کــرد کــه زبــان
تمامــی مــردم از ایــن گونــهی زبانــی بــوده اســت یــا خیــر.
بــا ایــن حــال از آن جــا کــه حتــی نویســندگی و خلــق آثــار
ادبــی متعلــق بــه طبقــات خــاص سیاســی و اقتصــادی بــوده
اســت ،بــه نظــر میرســد زبــان آنهــا نیــز زبانــی متفــاوت
بــوده اســت تــا جایــگاه متفاوتشــان را از انســانها و
مــردم عــادی متمایــز کنــد.
از مهــم تریــن آثــار کالســیک همــان طــور کــه اشــاره شــد
می تــوان بــه تراژدی هــای یونــان باســتان و کمدی هــای
آن زمــان اشــاره کــرد .در قــرن شــانزدهم نیــز می تــوان
از آثــار شکســپیر نــام بــرد.
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به بهانهی  17آبان ،سالروز درگذشت محمدعلی جمالزاده
بــه وجــد میآمدنــد .ایــن روزگار امــا بــرای مــا نیــز بــه پایــان
میرســید ،امــا نــه آرام آرام.
شکســتهای پیاپــی عبــاس میــرزا در مقابــل توپخانهی کســانی
کــه اجنبــی مینامیــد شــاید وســیعترین مواجهــهی ما بــا مظاهر
جهــان تــازه بــود .ایــن مواجهــه طبیعتــا بــه همیــن جا ختم نشــد.
حــاال دنیــای تــازه بــه ســمت مــا پرتــاب میشــد .پایههــای
فکــری کــه قالبهــای ادبــی کهــن بــر آن اســتوار بودنــد یکــی
بعــد از دیگــری فــرو میریختنــد و طبعــا قالبهــای ادبــی هــم
نیازمنــد نوزایــی بودنــد .شــاید آشــناترین و جنجــال برانگیزترین
تــاش بــرای دگرگــون کــردن ســاختارهای کهــن ادبــی ،انقــاب
نیمایــی باشــد .انقالبــی که بــه واقــع نمیتــوان دامنهی تاثیــرش را
بــه شــعر محــدود دانســت.
یکــی از کســانی کــه متوجــه لــزوم ایــن بازنگــری اساســی شــد
محمدعلــی جمالــزاده بــود .بــرای درک اهمیــت برداشــت تازه
او در آن چــه مــاده ادبیــات مینامیــد ،الزم اســت بازگردیــم
بــه زایــش داســتان و تفاوتهــای اساســی آن بــا انــواع دیگــری
همچــون تمثیــل و حکایت.
بــه عنــوان مثــال چــه چیــز قصههــای «کانتربــری جفــری
چاوســر» را در زمــرهی آبــاء داســتان قــرار میدهــد؟ مگــر نــه
اینکــه پــر اســت از حکایتهایــی کــه زائریــن در مســیر بــه
قصــد دفــع مــال بــرای هــم تعریــف میکننــد .قصههایــی کــه
بعضــا میتــوان نکاتــی اخالقــی و انتقــادی در آنهــا یافــت؟ یعنی
همــان ســاختار آشــنای قصــه در قصــه خودمــان .چنــد خصیصه
احتمــاال اینجــا روشــنگر خواهند بــود و مــا را از ســردرگمی نجات
میدهــد .مهمتریــن آنهــا بــدون شــک انتخــاب آدمهــای قصــه
از گروههــای مختلــف اســت .آدمهایــی کــه بــه دقــت توصیــف
شــدهاند .واکنشهایشــان مــدام بــه تصویــر کشــیده میشــود.
میــزان توصیــف هــر فــرد بــه هیــچ عنــوان وابســته بــه اهمیت و
جایــگاه او نیســت .احساســات آنهــا همان قــدر اهمیــت دارد که
پوشــش و رفتارشــان .از آن مهــم تــر این کــه این آدمهــا در ارتباط
بــا هــم اســت کــه تعریــف میشــوند .در واقــع شــما میتوانیــد
صداهایــی متفــاوت را بشــنوید .هــر کس داســتانی میگویــد و نه
یــک شــخص کــه داســتانهای زیــادی تعریــف میکنــد .همیــن

سیدوحیدافتخارزاده
کارشناسیارشدفرهنگوزبانهایباستانی95
میتــوان بــا خیالــی آســوده ادعــا کــرد داســتان پدیــدهای
نوظهــور اســت .بلــه ،قصــه و قصهگویــی تاریخــی دور و
دراز دارد امــا بایــد بیــن افســانه ،حکایــت ،فابــل و داســتان
تفاوتهایــی اساســی قائــل شــد .تفاوتهایــی نظیــر سرشــت
جزئینگــر داســتان ،معرفــه بــودن اشــیاء و اشــخاص ،بــر
خودایســتایی و خودبســندگی جهــان داســتان و از همــه مهمتــر
رونــد ویــژه شــکلگیری معنــا در آن ،چــرا کــه داســتان بــرای
بیــان معنایــی از پیــش موجــود نوشــته نمیشــود.
در واقــع اگــر انســان هــزاران ســال اســت کــه قصــه میگوید تنها
چنــد صــد ســال اســت کــه داســتان مینویســد .جالــب آن کــه
داســتان کوتــاه از ایــن هــم کمســال تــر اســت .پیدایــش داســتان
محصــول تحــوالت عظیمــی بــود کــه زندگــی انســان را بــرای
همیشــه دگرگــون کردهبودنــد .داســتان خــود کمکــم به بخشــی
از نیروهــای متحــول کننــده جامعــه و مهمتریــن رســانهی دوران
جدیــد بــدل شــد ،تــا آن جــا کــه تصــور قــرن نوزدهــم میــادی
بــدون رمــان نویســان همــان قــدر عجیــب اســت کــه تصــور
آن بــدون ماشــین بخــار .ایــن داســتانها بودنــد کــه ترسهــا،
رنجهــا و رویاهــای انســان جدیــد را منعکــس میکردنــد و گاه
ســعی در بازتعریــف معیارهــای اخالقــی داشــتند .میتــوان گفت
انــواع دیگــر قصهگویــی بــرای پرداختــن بــه تشــویشها و
رویاهــای تــازه زیــادی کهنــه بودنــد.
در حالــی کــه غــرب بــا حیرت و شــیفتگی ایــن تغییــرات را نظاره
میکــرد و گاهــی هــم از جهــان برســاخته خــود بــه وحشــت
میافتــاد و بهتــر اســت حتــی بگوییــم قالــب تهــی میکــرد،
مــا در آرامــش بــه ســر میبردیــم .مقصــودم از آرامــش صرفــا
نوعــی ثبــات در جهــان بینــی اســت .بزرگتریــن کامیابیهــا و
ناکامیهــا تالطمــی در نحــوهی نگرشمــان نســبت بــه جهــان
پدیــد نمــیآورد .حکایتهــای ســعدی احتمــاال بــه خوبــی از پس
توصیــف روزگار بــر میآمدنــد .نــاآرام تریــن طبعهــا احیانــا
بــا شــیطنتهای مولــوی در تمثیلهایــش و یــا عبیــد زاکانــی

جــا اســت که یکــی از مفاهیم اساســی داســتان به عنــوان پدیدهای
نوظهــور خــود را نشــان میدهــد؛ مفهــوم دیگری .بــه حکایتهای
کالســیک فکــر کنیــد ،هــر چنــد حکایــت کــه در حافظــه دارید.
حــاال از خودتــان بپرســید چنــد نفــر از آدمهــای آن حکایتهــا
اســم دارنــد؟ اســم آدمهای مشــهور مثــل پادشــاهان ،عرفــا و ...را
کنــار بگذارید .معموال مــردی ،بازرگانــی ...در حکایت خواهیدیافت.
حــال ســعی کنیــد آنهــا را بــه یــاد بیاوریــد .چه لباســی پوشــیده
بودنــد ،موهایشــان چــه حالتــی داشــت ،خصیصههــای اخالقــی
آنهــا چــه بــود؟ احساســات شــخصی شــان چقــدر اهمیــت
داشــت؟ عقایدشــان چــه طــور؟ بــه نظــر نمیرســد ایــن تاکیــد
داســتان نویســان بــر رنــگ مــو ،ســر و وضــع و طبقــهی اجتماعی
آدمهایشــان تصادفــی باشــد و برعکــس غیــاب و یــا کــم رنــگ
بــودن همــهی اینهــا در حکایــت و تمثیــل .ایــن تفــاوت فــرم
ریشــه در تفــاوت نــگاه دارد .ایــن تفــاوت نگاه را داســتان بــه وجود
نیــاورد بلکــه آن نــگاه بــود که بــه داســتانگویی انجامید .نگرشــی
کــه در آن «دیگــری» دارای اهمیتــی ذاتی اســت .مهم نیســت که
یــک عــارف شــهیر باشــد یــا یــک دوره گرد ،گفــت وگوهــا دیگر
در حــد بیــان مفاهیمــی از پیــش تعیین شــده نیســتند.
ایــن همــان نقطــهای بــود کــه محمدعلــی جمــال زاده بــر آن
انگشــت گذاشــت .او توانســت انعــکاس جهــان بینــی غالــب را
در آثــار ادبــی بازشناســد و ســپس در فــرم اثــر ایــن آگاهــی تازه
را ســرایت دهــد .در مقدمــهی مجموعــهی «داســتان یکــی بــود
یکــی نبــود» ایــن گونــه نوشــت« :عمومــا همــان جوهر اســتبداد
سیاســی ایرانــی کــه مشــهور جهــان اســت در مــاده ادبیــات نیز
دیــده میشــود».
در واقــع جمالــزاده بــه گونــهای آگاهانــه تــاش کرد بــا به تصویر
کشــیدن شــخصیتهای عــادی ،بــه طــور مثــال پرداختــن بــه
زندگــی کارمنــدان و ارائــهی تصویــری دقیــق از آدمهایش همین
طــور اســتفاده از زبــان روزمــره در مقابــل زبــان فاخــر طبقــهی
ممتــاز و نخبــه بــه جوهــره داســتانگویی نزدیــک شــود .آنچــه
جمــالزاده را بــه نویســندهای پیشــرو در زمــان خــود تبدیــل
کــرد نــه کوشــش در صناعــت ورزی کــه نگاهــی انتقــادی بــه
دیدگاههــای ســنتی و درکــی تــازه از شــرایط جدیــد بــود.
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داشــتم از خــوردن گوجــه فرنگــي ام بــا نمــك لــذت ميبــردم
كــه اينســتاگرام آمــد! تابلويــي بــزرگ بــراي نشــان دادن
توتفرنگيهايــي كــه در شــكالت مــي غلطنــد ،روي پنكيــك
ميخوابنــد ،بــا خامــه عشــق بــازي مــي كننــد و نميدانــم از
گلــوي كــدام از خــدا بيخبــري پاييــن ميرونــد!
تفريحــم تــا چنــد ســال پيــش ايــن بــود كــه آب و نشاســته
درســت كنــم و دســتم را محكــم روي ســطح آن بزنــم و قــاه قــاه
بخنــدم و بگويــم :قـ ِ
ـدرت خــدا! فــارغ از اينكه مردم اســايمهايي
دارنــد كــه ِكــش مــي آيــد و تــازه صــدا هــم ميدهــد! در دنياي
ســاده بيشــيله پيلــهي بــي پــول خــودم ،بــا خانــواده بــه طرقبــه
ميرفتــم ،دوغ آبعلــي مــي خــوردم و بــا عشــق بادگلــو مــيزدم،

بــا دوســتانم بــه اســتخر مــي رفتــم و روي كولشــان ســواري
ميگرفتــم و بــا مســقطيهاي مــادر بــزرگ و الي دنــدان
گيركردنشــان ذوق مــرگ ميشــدم.
در دنيــاي حقيقــي ام داشــت خــوش ميگذشــت تــا اين كــه
«طنــاز» آمــد و طنــازي كــرد و بــازار داغ ســرزبانی صحبــت
کردنــم را کســاد کــرد .آقايــي آمــد و تمــام «هزينــه» را بــراي
يــك نفــر ديگــر كــرد؛ غافــل از ايــن كــه مــن ايــن جــا
شــهريهي دانشــگاهم ماههــا اســت عقــب افتــاده« .ســحر» آمد
و تبــر بــر ريشــهي خــوش خيالــي هايــم زد و بــه مــن ثابــت
كــرد كــه زيبايــي ســال هاســت کــه مــرده اســت« .ممــد» آمد
و دندانهايــش را بــه رخــم كشــيد و مــرا كــه تنها دلخوشــيام
جلــوي آينــه دندانهايــم بــود ،مأيــوس كــرد« .وحيــد» آمــد و
مــن را خــز کــرد و مدتــی اســت جــای ایــن کــه بگویــم ســام
بچههــا ،میگویــم« :ســام عشــقا ،چطوریــن؟» .ديگــر مثــل

ســابق خــوش نميگــذرد .هــر مــاه پنجــاه هــزار تومــان كنــار
مي  گذاشــتم تــا بعــد از چنــد مــاه بتوانــم بــروم كويــر مصــر،
ـرج ســان شــاينِ ســان ِدي ،اســتيك ژامبون،
باالجبــار همــه را خـ ِ
چســب دمــاغ و رژ قرمــز كــردم و عکسشــان را در صفحــهام
بــه اشــتراک گذاشــتم.
پــس از تالشهــای بســيار ،حــاال مــن هــم رنــگ و بــوي «ياس»
گرفتهام و ســر و «ســاماني» به زندگيِ مجازيام دادهام .بدنســازی
ســر کوچــه هــم ثبــت نــام کــرده ام .پــس از ایــن هر چه باشــد،
باشــد .لذتهــا الكــي باشــد ،دلهــا ناخــوش باشــد ،ظاهــر
خوشــحال باشــد ،خوشــی واهــي باشــد .اصــا حتــی دیگــر بــاور
کــردهام کــه مشــنگ ،قشــنگ باشــد! ديگــر برايــم مهم نيســت،
چــرا كــه همــه چيــز « »so gandشــده اســت .شــايد ديگــر براي
هيــچ كــس مهــم نيســت .چــرا كــه ايــن روزهــا «دنيــا» بــا
لبخنــدش« ،جهــان» را گرفتــه اســت.
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