تن
برداش� دیوارها ،یک مسئله پر ابهام

رسگذشت جوکر از داستانهای مصور تا سینما
صفحه 8

صفحه 3
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منناشناس
ِ

بررسی مسئله «حسابهای جعلی» در فضای مجازی

من ناشناس
ِ
م�دیده
عل�ضا ی
ی

کارشنایس اقتصاد 95

حسابهایکاربری ناشناس درفضای مجازی ،موضویع چندان ناآشنا
برایکاربران این ت
بس�نیست .ازدوستان وآشنایانگرفته تا افرادیکه در
ت
جهتدیه سیایس واجتمایع به ماکمک یمکنند وشاید ح� خودمان،
با ت
هوی� نامشخص ،حیات مجازی خودمان را ساختهایم.
ت
یمتوان برای این پدیده دالییل متفاو� برشمرد اما شاید بارزترین آنها،
تمایل به بیان دیدگاهها ونظرات با آزادی ت
بیش�است؛ با ت
هوی� جعیل و
ناشناس ،نه ش�م حضوری از سوی کسان و آشنایان احساس یمگردد
ق
تأث� خطوط
و نه آنکه سکوت اجباری در فضای
حقی� که تحت ی
قرمز اجباری ایجاد شده ،در این ت
.
بس� تداوم خواهد یافت مسئله
مصونیت ت
بیش� و تعمیق آزادی بیان ،به خصوص در جوامیع ت
سن� و
ت
.
همراه با موانع متعدد بررسراه اظهارنظرآزاد ،بسیارحیا� یمنماید اما
پیامدهای ی ن
چن� افزایش آزادی عمیل چیست؟ آیا یمتوان دلخوش به
برداشتهشدن عقده ازلسان بود؟
ن
خ� از معضالت و
اما به نحوی تحوالت کنو� فضای مجازی ،ب
ت
ت
مشکال� درهمپیچیده یمدهد .اتفاقا� ساده و نه چندان پراهمیت،
همچون اشتباه یک بازیکن فوتبال ،یمتواند ج
مو� ازهتایک نژادپرستانه را
گ
فرهن� جهت قوام ش
بخ�
به همراه یمآوردکه تمام تبلیغات وتالشهای
ادپرس�» را �نتیجه جلوه دهد .ت
ت
ح� درگایم فراتر،
به شعار «نه به نژ
ب
اکنون فضای مجازی وبه خصوص حسابهای ناشناس ،جوالنگایه
یز
دگرست�انه شده است؛ از ترور مسلمانان در نیوزلند
برای اندیشههای
تأث�اندیشههای ضدمهاجردرفضای مجازی
که مهاجم ،خود را تحت ی
دانسته تا بهرهبرداری ت
گس�ده داعش و سایر گروههای ترور ت
یس� از
خ�
گ�ی وارعاب ،همه وهمه ب
شبکههای مجازی برای تبلیغات ،عضو ی
ازتبدیلشدن مسئله اکانتهای جعیل به عنوان یک تهدید یمدهند.
ابعاد این تهدید ی ز
ن� از پدیدارهای اجتمایع فراتر رفته است و به دخالت
ز
.
اخ�
مستقیم در حوزه سیاست ین� رسیده است انتخاباتهای ی
غر� ازسال  2016به این سو ،بدل به جوالنگاه اکانتهای
کشورهای ب
ره�ی پوپولیستها و دیگر رقبا شده است و اکنون نسل
جعیل به ب
جدید پوپولیستهاکه به «پوپولیستهای تکنولوژیست» شهرهاند ،با
گ�ی از فرصت اکانتهای جعیل به سهولت توانستهاند به قبضه
بهره ی
گ� تخاصم
قدرت سیایس پب�دازند .عالوه بر این مسائل ،کشورهای در ی
ن
توانا� تحریک
و
دشم� ،از ب
مع�حسابهای جعیل راحتترازگذشته ی
و تهییج سوی دیگر منازعه را دست پیدا کردهاند و بدین شکل ،یک
اتفاق کوچک یمتواند نظم مستقر در کشور مقصد را دچار ش
چال�
بزرگنماید.
ز
ها� در خصوص نحوه تعامل با اکانتهای
در باب نظر ین� ،چالش ی
ن� و ت
جعیل پیش رو است .اکنون اکانتهای ناشناس با ش
گس�ش اخبار
جعیل ،به کارگ�ی زورگو� ت
این� تن� و استفاده از خشونت کالیم عریان
ی
ی
ن
لی�ال دموکرایس ،یع� آزادی بیان
در حال یورش به اسایسترین بنیاد ب
بس� ف
هستند .اکانتها� که خود به بهانه نبود ت
کا� برای اظهار نظر
ی
آزادانه روی به کتمان هویت آوردهاند ،اکنون خود در راستای ایجاد
خفقان گام بریمدارند .حال ،چگونه یمتوان میان هویت جعیل و آزادی
بیان ،تعامیل ایجادکرد؟
ت
ی ن
ها� است که در
چن� تفاصییل که توضیح آن پیش� رفت ،چالش ی
ت
مسئله حسابهای جعیل در مقابل ماست و بایس� برای آن چارهای
ث
ج�انناپذیرمنتج شوند .حل پارهای از
اندیشید ،پیش ازآنکه به حواد� ب
سو�
معضالت فعیل در بازهایکوتاهمدت به نظر ناممکن یمرسد و از ی
گ�ی
شاید نتوان از وجود افراد با هویت ناشناس در فضای مجازی جلو ی
کرد ،اما اکنون متناسب با نحوه عمل کاربران مزبور و هویداشدن
گ�یکرد.
ضعفهای شبکههای مجازی ،یمتوان ازتکرارآن جلو ی
آنچه شاید بتواند درگام اول ،عرصه عمل اکانتهای جعیل را تا حدودی
قوان� حاکم بر ث
تغی� ی ن
اک� شبکههای مجازی است .در
محدود سازد ،ی
حال ض
ش
قوان�،ن
حا� ،شیوه تعقیب ومجازات بر اثر ن�
مطال� خالف ی
ب
.
نزا و بر عهدهکاربران است کاربر یمتواند یک مطلب انتشاریافته را
درو 
بر اساس مسائل متداول به مدیریت فضای مجازی اعالم کرده و پس
از برریس و صحت ادعا ،حساب خایط بنا به ی ز
م�ان گزارشها مجازات
ت
خواهد شد .اما این رویکرد تدافیع در مقابل ش
ن� وگس�ش مطالب،
ً
رصفا پس از اتمام طوفانهای مجازی و وقوع جرم به مرحله اجرا
ت
تغی� قواعد و الگوریتمها ،در ارسع وقت
یمرسد؛ در حایلکه
بایس� با ی
ئ
ث
گ�ی و موارد جز�تر را
از انتشار مطالب حساسی 
تزا برای اک�یت جلو گی
گ�ی
به گزارش کاربران واگذارکردکه فرصتبری رسید� آن ،به شکل ی
حادثهای عظیم منجرنشود.
ز
.
این مسئله شامل حال اخبار و تبلیغات ین� یمشود ییک از عوامیل که
ره�ی نایجل فاراژ و
منجر به یپ�وزی دونالد ترامپ ،حزب برگزیت به ب
ن
سالوی� در ایتالیا شده  ،انتشار اخبار جعیل در فضای مجازی است .از
سو� ،اکانتهای جعیل از مسئله تبلیغات در انتشار محتوای جعیل
ی
یز
ت
ن� در این راستا سود بردهاند.
بایس� شبکههای مجازی در خصوص
ز
الگوریتمهای خود در مسئله محتوای داغ و یا تبلیغات ین� تجدید نظر
ی ن
دروغ� ،چه ازراه تبلیغات وچه ازطریق مسئله ترند،
کنند تا محتوای
تغی� در
در میان تمایم کاربران نشت پیدا نکند که این مسئله نیازمند ی
تعریف محتوای برجسته وتبلیغ درفضای مجازی است.
درنهایت جانکالم آنکه حسابهای جعیل ،اکنون به مسئلهای بغرنج
پیامدها�
تبدیل شده است و هر مقدار ب�توجیه به آن ،یمتواند
ی
ها� منجر شودکه تمدن
برگشتناپذیر داشته باشد و به نابودی بنیان ی
ش
ب�ی بر پایه آن استوار است.

تن
واشنگ�
واکنش ظریف به تحریم های جدید

2

خ�نامه
ب

محمدجواد ظریف ،روز جمعه در صفحه شخیص خود در ت
تویی� نوشت«:اعمال تروریسم اقتصادی علیه کارگران عمر نا�
ث
ث
حداک�ی است .آمریکا یمتواند تمام زنان ،مردان وکودکان را تحریم کند اما ایرانیان در
حداک�ی فشار
تنها نشانگر شکست
گو� رس فرود نخواهند آورد .آمریکا به جای آنکه چایه که در آن قرار دارد را عمیقترکند ،باید از سیاستهای
مقابل زور ی
شکستخورده خود دست بکشد و به برجام بازگردد».
آمریــکا روز جمعــه اعــام کــرد کــه تحری مهــای جدیــدی بــر بخــش عمـر نا� و تجــارت ایـران اعمــال کــرده اســت کــه ایــن تحری مهــا
یمگـ یـرد ،اگرچــه
نهــا را در برنام ههــای نظــایم و هســتهای بــه کار 
شــامل چهــار مــوادی هســتند کــه عنــوان شــده اســت ای ـران آ 
معافیتها� را ی ز
ن� برای مجازکردن فعالیت ش�کتهای ج
خار� در چارچوب عدم اشــاعه تســلیحات هســتهای صادرکرده
ی
اســت.
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آماده برای مذاکرات نتیجهبخش
فرشته نوری
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«دیگر در منطقه جنگ نیمخواهیم» .جملهای که عمرانخان،
ت
مطبوعا� خود پس از سفر
نخست وزیر پاکستان ،درکنفرانس
اخـ یـرش بــه تهـران بازگــوکــرد و آن را دلیــل اصــی ایــن ســفر خوانــد.
ز�هــا معطــوف بــه
پیــش از آمــدن مجــدد وی بــه تهـران نـ ی زـ�گمانه ن 
ی اســایم و
میان�جگــری پاکســتان ب ـرای بهبــود روابــط جمهــور 
ت
ن
ن سعودی بود ،امری که با توجه به در نظرگرف� منافع
عربستا 
ت
ق
صور�که
منط� و معقول به نظر یمرسد؛ زیرا در
میل پاکستان
گ
جنــی میــان عربســتان و ای ـران در منطقــه رخ دهــد ،پاکســتان بــا
توجــه بــه ایــن کــه  90درصــد انــرژی مــورد نیــازش را از حــوزه خلیــج
فــارس تامـ ی ن
ـ� یمکنــد ،از متـرض ران اصــی ایــن منازعــه خواهــد بــود.
ـو� در صــورت حــل اختالفــات میــان عربســتان و ای ـران ،دو
از سـ ی
قــدرت بــزرگ اســایم در منطقــه را بــه عنــوان پشــتیبان خــود در
منازعــه بــا هندوســتان دارد.
یف
نخــان بـرای توقـ کوتــاه در ریــاض
نســلمان از عمرا 
درخواســت ب 
در طــول ســفر بــه نیویــورک نشــان از تغیـ یـر سیاســتخـ ج
ـار� ایــن
ولیعهـ د ســعودی در خصــوص رابطــه بــا کشــورهای منطقــه دارد.

نص� یا�
فاطمه ی

انتخــاب پاکســتان بــه عنــوان میانـ جـی ،انتخـ بـا� دقیــق و معقوالنــه
است که تمام جوانب در آن در نظرگرفته شدهاست .پاکستان
از طـ ف
ـر� روابــط حســنهای بــا ای ـران دارد و نخســت وزیــرش آن
ـو� دیگــر ،پاکســتان روابــط قــوی
را ب ـرادر خــود یمدانــد ،از سـ ی
اقتصادی و سیایس با عربستان سعودی داردکه منجر به اعتماد
یمشــود.
هــر دو طــرف 
امــا توجــه بــه ایــن نکتــه کــه در ایــن ش�ایــط آیــا ایــن میان�جگــری
موفــق خواهــد بــود و اســامآباد تســهیلکننده روابــط ته ـران و
یمشــود یــا خـ یـر ،حائــز اهمیــت اســت .افــزون بــر آن افــکار
ریــاض 
شهــای
عمــویم در پاکســتان نـ ی زـ� هی ـچگاه بــه دنبــال مداخلــه در تن 
نخــان تــا حــدودی مــورد نکوهــش
منطقــه نبــوده و ایــن اقــدام عمرا 
رســانههای داخــی ایــن کشــور ق ـرار گرفتهاســت.
نخــان ،رویکــرد طرفـ ی ن
ـ� ب ـرای
بــا توجــه بــه مسـ یـر پیــش روی عمرا 
رســیدن بــه آشـ تـی و بهبــود روابــط ،اهمیــت ف ـر ن
اوا� دارد .ایــن
منازعات به رسانجام نخواهد رسید مگر آنکه را ه حل دیپلماتیک
که مورد تائید هر دو طرف ی ز
ن� هست ،بهطور جدی پیش گرفته
شود .چندی پیش سخنگوی دولت جمهوری اسالیم اعالم کرد
ها� از ریاض برای مذاکره به رئیس جمهور رسیده است
که پیغام ی
کــه آشــکارترین آن همـ ی ن
نخــان بــوده اســت .هرچنــد
ـف� عمرا 
ـ� سـ ی
عادلالجبـ یـر ایــن برداشــت را دقیــق نیمدانــد امــا موض عگـ یـری

بنسلمان و مقامات دیگر سعودی در مقابل جمهوریاسالیم،
نشــان یمدهــد در ش�ایــط کنـ ن
ـو� تمایــل بــه ســمت صلــح و دوسـ تـی
ن
پیش یمرود و راهحل نظایم شانس چندا� برای موفقیت ندارد.
گو� پس از حمالت آرامکو ،عربســتان به این نتیجه رســیده که
ی
ت
زمان آشـ تـی با هم ه همســایهها فرارســیده اســت.
فرص� که برای
ن� ایجادشــده اســت .امارات ی ز
تمام اعراب خلیج فارس ی ز
ن� در این
بــازی ســهیم اســت و بــا چرخــش سیاســت خـ ج
ـار� خــود بــه ســوی
ایـران متوجــه منافــع ایــن اقــدام شــدهاســت.
اکنــون اوضــاع منطقــه بــا گذشــته تفــاوت دارد؛ فشــارهای بیشــرت
و تحری مهــای سـ ی ن
ـنگ�تری بــر ایـران محتمــل اســت،اعراب منطقــه
ـو� درمیــدان عمــل
متوجــه شــدهاند کــه ایاالتمتحــده متحــد خـ ب
چکــس
شهــای شــدید در منطقــه بــه نفــع هی 
نیســت ،درگـ یـری و تن 
نخواهــد بــود و متـرض ر اصــی ایــن ماجـراکشــورهای درگـ یـر منطقــه
هستند .فرآیندی هزینهبر ،نامعقول و ناسنجیدهکه موردپذیرش
تهــا نخواهــد بــود.
چیــک از دول 
هی 
جمهوریاسالیم و مقامات آن ی ز
ن� متمایل به حل کشمکشهای
سیایس و منازعات بودهاندکه رد آن را یمتوان میان صحبتهای
رئیسجمهــور و ســخنگوی دولــت مشــاهد ه کــرد .رابطـ ه میــان دو
کشــور پــس از حملــه بــه ســفارت عربســتان ازاوایــل ســال 2016
شهــا و منازعــات در جریــان حمــاتنفـ تـی اخـ یـر
تـ یـره بــوده و تن 

بــه تاسیســات آرامکــو و حملــه بــه نفتکــشایـر نا� شــدت بیشـ تـری
یافت .در نظر ت ن
گرف� مناف ع میل و منافعاقتصادی منجر به ایجاد
تمایــل ب ـرای رســیدن بــه صلــح شدهاســت؛ هرچنــد ش�ویط نـ یـ�ز
ن
ضمن این ت
آش� وجود دارد.
روحا� پایاندادن به جنگ در یمن
.
ل منطقه یمداند با اینکه ایران ،پاکستان
راکلید حلوفصل مسائ 
را دارای حســننیت یمداند اما اعالم این موضع از ســوی وزارت
خارجــهایـران کــه حـ ض
ـا� اســت بــا وجــود میانـ جـی یــا عــدم وجــود آن
ل توجــه اســت.
مذاکــره کنــد ،امــری قابـ 
ن
.
ایجــاد امنیــت ،حلق ـ ه مفقــود ه رونــد کنــو� اســت اعتمــاد کامــل
تهــا در سیاســت امــری نیســت کــه بتوانــد تضمیـ نـی و
میــان دول 
صد درصد محقق شــود اما در صورت پشـ ن
ـتیبا� کشــورهای یک
منطقــه از یکدیگــر و تشــکیل اتحــاد و ایجــاد گرههــای ســیایس و
شبــرد اهــداف مــی و منطق ـهای بــا قــدرت
اقتصــادی ،امــکان پی 
بیش�ی صورت یمپذیرد .منافع ت
ت
مش�ک تولیدکنندگان نفت در
گ
ز
یــک منطقــه ،انگـ یـ�ه پررنــی بـرای همــکاری و صلــح اســت .بنابرایــن
بــا وجــود چنـ ی ن
ـ� انگـ ی زـ�ه و تفاهــم بــر اعمــال را هحــی مشـ تـرک ،صلــح
غ�ممکــن و بعیــد نیســت ،بلکــه
میــان عربســتان و ای ـران امــری ی
یمتــوان شــاهد بهبــود روابــط میــان دو کشــور
در ما ههــای آینــده 
بــود؛ چ ـرا کــه صــاح ،منفعــت و بــرد بیشـ تـر درگــرو ایــن صلــح و
یهــای نـ ش
ـا� از آن خواهــد بــود.
همکار 

عر�
نسیم مالیم بهار ب
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 :ت
اع�اضــات هفت ههــای اخـ یـر لبنــان و ابعــاد
پیشمصاحبــه
بکــرده
رســانهای آن توجــه بســیاری از مــردم را بــه خــود جل 
اســت .تظاهرکننـ ن
ـدگا� کــه از فســاد و مدیریــت ناکارآمــد کشــور بــه
نهــا بــه دنبــال خواســتههای خــود
ســتوه آمدهانــد ،اکنــون در خیاب 
هستند .هرچند این خواستهها بهدور از خشونت است اما مردم
اع�اضــاتخیابـ نـا�،کشــور را فلــج کردهانــد .ت
بــا ت
اع�اضـ تـا� کــه گاه
ش
شبــا� جوانــان همـراه اســت ،امــا تأثـ یـراتاش تــا اســتعفای
بــا خو 
نخس ـتوزیر کشــور ،ســع د حریــری ،پیشرفــت .امــا خواســت ه
ت
مع�ضـ ی ن
نهــا ازکلیــت نظــام
ـ� فراتــر از اســتعفای حریــری اســت ،آ 
ض
ســیایس نــارا� بهنظــر یمرســند .بـرآن شــدیم کــه بـرای بــرریس ایــن
اع�اضات ،به گفتوگو با ت
ت
دک� محمدعیل تقوی ،دانشــیارگروه
علــوم ســیایس دانشــگاه فــردویس مشــهد بنشــینیم.
در چنــد روز اخـ یـر ،لبنــان شــاهد صحن ههــای اعـ تـراض مــردم علیــه
سیاسـتمداران بــوده اســت و جمعیــت کثـ یـری از شــهروندان در
یب�وت و سایر شهرها به خیابانها آمدهاند .تظاهر تا� که ش�وع
آن بــا اعـ تـراض بــه افزایــش مالیــات تمــاس تلفـ نـی واتســاپ رقــم
خــورد ،طــریح کــه لغــو شــد امــا ثمـرات آن بـرای دولــت مانــد .آیــا
ریشـ ه ت
اع�اضــات چنــد هفتـ ه اخـ یـر مــردم لبنــان نســبت بــه دولــت
یمگــردد یــا ریش ـههای
وحدتمــی تنهــا بــه عوامــل اقتصــادی باز 

عمیــق تــری نـ ی زـر در پــس آن پنهــان اســت؟
درســت اســت کــه دالیــل اقتصــادی همچــون بیــکاری و
ن
ت
اخ� به
کم
وکاس�های خدماتعمویم ،لبنا�ها را در چند وقت ی
ت
خیابــان کشاندهاســت .امــا در الیـ ه زیریــن علــل ایــن اع�اضــات بایــد
بــه شــکافهای قومیـ تـی و مذهــی نـ زـ� اشــاره داشــت ،شـ ف
ـکا� کــه در
ب ی
غ�شیعیان و دیگرگروههای
غ�اعراب ،شیعیان و ی
میان اعراب و ی
ی ن
مسلم�
تشکیلدهنده این کشورها ازجمله ارامنه و مسیحیان و
تهــای پیشـ ی ن
ـ�
ـو� دیگــر اقشــاری کــه در حکوم 
وجــود دارد  .از سـ ی
ایــن کشــورها موقعیتاجتمــایع بهـ تـری داشــتهاند و اکنــون آن را
از دســت دادهانــد ب ـرای مطالبــات محققنشــده و جایــگاه ترمیــم
نیافت هشــان در ایــن ت
اع�اضــات نقــش ایفــا یمکننــد .هرچنــد کــه در
ً
ی ن
شعارهای مردیم ی ن
مضام� به
ها� نفوذ نکرده و عمدتا
چن� پیام ی
ت
قومی�
مطالبات اقتصادی بازیمگردد و فاقد وجوه شــکافهای
و مذه� است .این ت
اع�اضات پدید ه جدیدی به شمار نیمرود،
ب
ت
ن
ـر� شــاهد چنـ یـ� تظاهـرا� بودهایــم .امــا
ـ
ع
بهار
ـگام
ـ
ن
ه
از
ـان
در لبنـ
ب
ت وقــت لبنــان بــا مــر و تونــس کــه
بــه دلیــل تفــاوت رسشــت دولـ 
مبتـ نـی بــر اســتبداد دیرپــا بودنــد ،رسنگـ ن
نعــی
ـو�اش میــر نشــد .ب 
حــدود  30ســال در تونــس و حسـ نـی مبــارک در مــر حــدود 35
سال در فرآیندی دیکتاتورمآبانه و مستبدانه حک مر نا� کردند ،اما
ت دموکراتیــک بــر رسکار بــودکــه ایــن امــر موجــب شــد
در لبنــان دولـ 
ـر� بــه ایــن کشــور دولـت
ـ
ع
بهار
ات
ر
ـ
ه
تظا
ـوج
ـ
م
ـدن
بــا وجــود بازشـ
ب
لبنــان ســقوط نکنــد.
در�
�
ـقوط
ـ
س
و
ـه
ـ
ق
منط
در
ـر�
ـ
ع
بهار
باتوجــه بــه تجرب ـ ه
پ پ
ب
یمتــوان گفــت ایــن ت
اع�اضــات هــم یمتوانــد
تهــای وقــت ،آیــا 
دول 
عر� شود؟
کشورهای
و
خاورمیانه
در
عر�
بهار
ار
ر
تک
به
منجر
ب
ب
ت
یا� این اع�اضات پب�دازیم و وجه تشابه آن
اگر بخواهیم به ریشه ب
عر� بیابیم ،باید به این نکته توجه کنیم که درست یک
را با بهار ب

ســال پیــش ت
اع�اضـ تـا� از همـ ی ن
ـ� دســت در الجزایــر علیــه بوتفلیقــه
ن
ت
ز
رخ داد .در ســودان نـ یـ� اع�اضــات منجــر بــه رسنگــو� عمرالبشـ یـر
عر� دوم نامید بهگونهای که از یک
شــد .شــاید نتوان آن را بهار ب
کشور به کشوری دیگر به صورت دومینووار ترسی پیداکند اما
ز
ـر� کامــل
ب�ارتبــاط بــه یکدیگــر نـ یـ� نیســتند .ایــن جریــان یــک بهــار عـ ب
تهــای یــک منطقــه
�شــباهت بــه آن هــم نیســت .مل 
نیســت امــا ب 
ً
تأث�یمپذیرند .هنگایمکه یمبینندکشوری دچار
یکدیگر
عمدتا از
ی
تهدیــدات و معضـ ت
ـا� شــبیه بــه آنــان اســت و دســت بــه اعـ تـراض
ت
زده ،ترغیب یمشوند تا برای احقاق مطالباتشان مع�ض شوند.
ـر� نیســت و مــا
ایــن تشــابه و ی
تاث�پذیــری تنهــا بـرای کشــورهای عـ ب
درکشــورهای آمریــکای التـ ی ن
ـ� نـ ی زـ� شــاهد آن هســتیم .ایــن جنــس
ت
طوال�مــدت منطـیق امــا بــدون پاســخ
ن
اع�اضــات از دغدغ ههــای
یمگـ یـرد .ب هطــور مثــال در الجزایــر از اوایــل دهــه آخــر قــرن
نشــأت 
بیســتم یعـ نـی ســال  1991کــه انتخابــات برگزارشــد ،آن انتخابــات
ملـیغ اعــام گردیــد و فشــارهای متعــددی بــر مــردم متحمــل بــودکــه
درگــذر زمــان هم ـراه بــا اســتبداد بدتــر نـ ی زـ� شــده اســت؛ امــا دولــت
سعد حریری محصول فرآیندی دموکراتیک است و دارای فرمان
مــردیم ،بــا ایــن حــال اهمیــت ت
اع�اضــات مــردیم بســیار مهــم شــمرده
یمشــود و اعــام هشــداری نســبت بــه وضعیــت حاکــم در آینــده

ت
ز
ت
.
خواهــد بــود بنبســی کــه شــخص نخسـتوزیر نـ یـ� بــه آن معــرف
اســت ماحصــل ایــن تظاهـرات اســت.
یمشــود ایــن تصویــر
آنچــه در رســانهها و فضــای مجــازی منتـ شـر 
را القــا یمکنــد کــه تظاهرکننــدگان جدیـ تـی در اعـ تـراض خــود
ث ً
ـرا در میادیــن اعـ تـر ض
ا� مشــغول بــه رسگــریم و
نهــا اکـ
ندارنــد .آ 
شـ خ
ـو� هســتند ،امــری کــه تعجــب همــگان را برانگیختــه اســت.
ت
چـرا ســاختار اع�اضــات و نحــوهی برخــورد مــردم لبنــان بــا اشــکال
متعــارف ت
اع�اضــات مــردیم متفــاوت اســت؟
دربسیاریکشورهای عر� شکل متعارف ت
اع�اضات ،همانگونه
ب
ش
است که در لبنان در جریان است با این تفاوت که ق� جلودار
در تظاه ـرات کنـ ن
ـو� لبنــان ،جوانــان طبقــه متوســط هســتند کــه
ت
همـ ی ن
یمشــود کــه در
ـ� امــر موجــب ایجــاد فضـ یـا� بــا نشــاط بیشــر 
ت
غری� نیســت
عر� و شــکل اع�اضات آنان پدیدهی ب
کشــورهای ب
و نشــاندهنده ایــن اســت کــه فشارسـ ن
ـنگی� بــر تمــام طبقــات

اجتمــایع وارد نیســت تــا ت
یتــری کنــد.
اع�اضــات را وارد مرحلـ ه جد 
شبـ ش
یمتــوان بــه تمــام جامعــه
ـا� جوانــان طبقــه متوســط را ن 
خو 
تــری داد.
در یط ایــن بح ـران شــاهد بودیــم کــه سوءاســتفادهای از ســوی
حــزبهللا عیلرغــم رقابــت بــا حریــری ب ـرای تضعیــف بیشـ تـر
وی صــورت نگرفــت .چ ـرا حــزبهللا و ب هطــور مشــخص
سیدحس ـننرصهللا بــا تشــکیل دولــت جدیــد و فروپـ ش
ـا� دولــت
ســعدحریری مخالــف اســت؟ نقــش حــزبهللا و هــواداراناش را
در رونــد ت
اع�اضــات لبنــان ،چگونــه ارزیـ بـا� یمکنیــد؟
ـز�
بایــد توجــه کنیــم کــه تظاه ـرات لبنــان از جنــس تقاب 
لهــای حـ ب
یمشــود ،از ســوی تمــام اف ـراد جامعــه و
نیســت و آنچــه مطالبــه 
.
ب ســیایس آنــان اســت امــا حضــور و نقــش ین�وهــای
فــارغ از حــز 
یمتــوان نادیــده انگاشت،سیدحســن
حــزبهللا را در لبنــان نـ ی زـ� ن 
در سـ ن
ـخ� نا� اخـ یـر خــود از هــواداران حــزبهللا خواســت تــا در
تظاه ـرات ش�کــت نکننــد و ایــن ســبب شــد بخــش زیــادی از
تظاهرکننــدگان پـ یـرو حــزبهللا عرصــه را تــرک کننــد .امــا مخالفــان
ن
دولت همچنان در ت
ی ن
همچن�
خیابا� حضور دارند .وی
اع�اضات
خواستار اصالحات و عدم استعفای دولت حریری شدکه امری
یمشــود؛ چـرا کــه مســئولیت ســیایس ایــن نیســت
مســئوالنه تل ـیق 
کــه دولــت دموکراتیــک را وادار بــه واگــذاری قــدرت کنیــم .بــا وجــود
اینکــه حــزبهللا نـ زـ� در دولــت ائتـ ف
ـا� نقــش دارد امــا دســت باالتــر
ی
متعلق به سعد حریری است که نخست وزیر ،رئیس قوهمجریه
و رقیب حزبهللا محسوب یمشود .در ی ن
چن� ش�اییط حزبهللا
یمتواســت از ایــن فرصــت بـرای تضعیــف دولــت حریــری اســتفاده
کنــد ،امــا ایــن اقــدام را انجــام نــداد کــه تصمیــی منطـیق و عاقالنــه
بــه شــمار یمرود .چراکــه واگــذاری صحنــه بــه ش�ایــط نامعلــوم کامــا
غ�دموکراتیــک و مســاوی بــا رهاکــردن کشــور در خــأ ســیایس
ی
اســت کــه منجــر بــه ســوء اســتفادههای گوناگــون نـ ی زـ� خواهــد شــد و
فرصتطلبان از این موقعیت بیشـ تـرین اســتفاده را خواهندکرد.
در دموکرایس ،دولتها به شکل دورهای بر رسکار یمآیند و وظیفه
و حــق مســلم آنــان اســت کــه در یط دوره مشــخض فرمانفرمـ یـا�
کنند.
ت
ق
تأث�گــذار تلــی کــرد و در
آیــا 
یمتــوان ایــن اع�اضــات را در لبنــان ی

انتظــار آثــار محســوس از ســوی حاکمــان بــود؟
اع�اضــات مـ ن
بلــه! قطعــا تاث�گــذار خواهــد بــود چ ـرا کــه ت
ـد�
ی
ره�ان ی ز
ن�
خود
که
امری
کند؛
یم
بیدار
خواب
از
ا
ر
سیاستمداران
ب

نبــاره ایــن اســت کــه
بــه آن اذعــان دارنــد .نکتـ ه حائــز اهمیــت در ای 
ت
تأث�گذاری
تأث�گذاری این اع�اضات باید سازنده باشد و نه یک ی
ی
مخــرب .بایــد توجــه داشــت کــه ســعد حریــری تــازه بــه قــدرت
یمتــوان
نبــر اســت و ن 
ـو� اصالحــات نـ ی زـ� زما 
رســیده اســت و از سـ ی
ز
یـکروزه بــه آن رســید .انتظــار یمرود تظاهرکننــدگان نـ یـ� دیــد واقــع
بینانهای برای اثرگذاری اقدامات اصالیح ســازنده داشــته باشــند.
ادعــای حــل مشــکالت در یــک روز را تنهــا دیکتاتورهــا یمتواننــد
داشــتهباشــند؛ در حــایل کــه مــا یمدانیــم ایــن ادعــا هیـچگاه بــه وقــوع
نیمپیوندد .سقوط حریری خواست ه ت
مع� ی ن
ض� را برآورده نخواهد
ف
اهدا� بیش از این در جهت اصالح امور زمامداری
کرد؛ زیرا آنان
کشــور دارنــد.
مردم لبنان طبقه حاکم سیایس را مقرص این معضالت یمدانند
و ســقوط دولــت هــم درد آنــان را دوا نیمکنــد ،بنابــر گــره ایــن
مشــکالت در چــه نقط ـهای و بــا چــه را هحــی بازخواهــد شــد؟
آنچــه یمتوانــد گرهگشــای ایــن مســئله باشــد ،تغیـ یـر در ســاختار
تهــای ائتـ ف
ـا� بــه ســبب اینکــه از
اســایس دولــت اســت .دول 
یمشــوند و ســاختار تناسـ بـی دارنــد بســیار
چنــد حــزب تشــکیل 
یهــا و
گ� 
شــکننده هســتند .اح ـزاب تشــکیلدهنده در تصمیم ی
سیاس ـتگذاریها تیــغ یگدیگــر را کنــد یمکننــد و مانــع قاطعیــت
گ�ی و ایجاد یک قوهی مجریه قدرتمند یمشوند .در
در تصمیم ی
ً
ف
ساختار دولتهای ائتال� احزاب برای تداوم دولت باید متداوما
به یکدیگر امتیاز دهند؛ چراکه هنگایم که امتیازدیه قطع شود،
ش�یــک ائتـ ف
ـا� کنــار رفتــه اســت؛ بنابرایــن دولــت اقلیـ تـی شــده و از
ف
تقص�ات معطوف به همه است
هم یمپاشد .در دولت ائتال�
ی
.
و در نهایت مقرصاصیل پیدا نیمشود این ساختار باعث یمشود
یک حزب نتواند تمام قدرت و مسئولیت را بپذیرد ،همه در ی ن
ع�
غ�مســئول .اصــایح کــه بایــد در ایــن
واحــد هــم مســئولند و هــم ی
ها� با
ت
دول
ـکیل
ـ
ش
ت
ای
ر
ب
ـاختاری
ـ
س
بگ�د ،ایجاد
راســتا صورت ی
ی
جلوگ�ی از
حزب واحد و دارای قوهی مجریه قاطع و قوی برای
ی
ایجــاد چنـ ی ن
ـ� ش�ایــی اســت.
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دارالفنون

بــه گ ـزارش روابطعمــویم ســازمان دانشــجویان جهــاد دانشــگایه ،مرحلــه منطق ـهای هشـ ی ن
ـتم� دوره مســابقات مــی مناظــره
یمشــود.
ـجو� از رسارس کشــور برگ ـزار 
دانشــجویان ای ـران بــا حضــور  ۶۴تیــم دانشـ ی
«ال�ز»« ،هرمزگان»« ،کردســتان» و «خراســان شــمایل» در این مرحله از مســابقات ی ز
ـجو�
ـ
ش
دان
های
م
تی
بان
م�
اســتانهای ب
ی
راهیافته به مرحله منطقهای خواهند بود .این مسابقات طبق زمابندیهای صورتگرفته ،در استان بال�ز از تاری ــخ  ۸تا ۱۰
مهر ،هرمزگان  ۱۲تا  ۱۴آبان ،خراســان شــمایل وکردســتان  ۱۸تا  ۲۰آبان ماه ســال  ۱۳۹۸برگزار خواهد شــد.
ی ن
هشتم� دوره مسابقات میل مناظره دانشجویان ایران در دانشگاه بجنورد واقع در استان خراسان شمایل،
مرحله منطقهای
ن
دانشــگاه ســنندج در اســتان کردســتان ،دانشــگاه خــوارزیم در اســتان الـ بـرز و همچنـ یـ� دانشــگاه هرم ـزگان برگ ـزار خواهــد شــد و
ـجو� ش�کتکننــده جهــت انتخــاب تی مهــای راهیافتــه بــه مرحلــه کشــوری بــا یکدیگــر بــه رقابــت یمپردازنــد.
تی مهــای دانشـ ی

گ
اد�  /سال پنجم  /شماره شصت و سوم  /نیمه اول آبان 1398
دوهفتهنامه فرهن� ،اجتمایع ،سیایس و ب

عرص اطالعات و دانشگاههای شبکهای
روحهللا اسالیم
استادیارگروه علوم سیایس دانشگاه فردویس مشهد

دانشجویان دهه هشتاد ،وارد دانشگاه شدند و بر اساس
تحقیقات صورتگرفته به لحاظ فکروکنش اجتمایع وسیایس
با دانشجویان دهه هفتاد تفاوت خواهند داشت.کم شدن تعداد
فرزندان خانواده ،افزایش شهر ن
نشی� ،طبقهمتوسطگر یا� و از
همه مهمتر ت
گس�ش تکنولوژی اطالعات نقش ی ن
تعی�کنندهای
در خصلتهای دانشجویان جدید دارد .از یکسو فردگر یا�،
خالقیت ،هوش مجازی ،تفکر انتقادی و ت
اع� ض
ا� باالتری دارند
ن
پای� به محیط رسیم
و از سوی دیگر فردگر یا� ،احساس تعلق ی
گ
و امکان میل به انزوا و افرسد� افزایش خواهد یافت .تکنولوژی
متغ�ی اثرگذار است و یمتوان انسانها را به عنوان موجودا�ت
ی
تکنیکساز از سایر جانداران مجزا کرد .تکنیکهای ساده و
دم ت
دس� حکومتها و اجتماعات ساده و بدوی شکل دادند
و تکنولوژیهای مکانییک دوره مدرن دولت های بوروکراتیک
و میل به وجود آوردند .از 1990م .به بعد پیدایش کامپیوتر،
ت
این�نت و امکانهای شبکههای اجتمایع که بر روی موبایل
نصب یمگردید عرص جدید ظهور یافته است .عرصی که از آن
ت
پساصنع� و اطالعات نام برده یمشود.
به نامهای پسامدرن،
حکومت ،نهادهای مردیم ،انتخابات ،جنگ ،دیپلمایس ،رسانه
انقال� پیدا یمکند.
و اندیشه و فرهنگ در این عرص تحول
ب

یزدان ی ن
ع�القضات
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در 19مرداد ماه سال جاری وزیر علوم تحقیقات و فناوری اعالم
گ
کرد که برای استفاده از فضاهای فرهن� و تاری�خ دانشگاهها
مس� پویش «شهرهای
توسط شهرداریها در راستای حرکت در ی
یادگ�نده» که تحت نظر یونسکو اجرا یمشود ،دیوارهای
ی
دانشگاهها حذف خواهند شد .در ابتدای امر به علت عدم ارائه
توضیحات ف
مک� از طرف وزیر علوم برداشت واضیح از این
سخنان امکان نداشت و این سوال وجود داشت که آیا منظور از
ها� است که حصار
حذف دیوارها ،حذف آجر و سنگ و آهن ی
دانشگاهها را تشکیل یمدهند یا این عبارت ،استعارهای از حذف
موانع ارتباط دانشگاه و جامعه است .پس از چندین ماه در 1
آبان ماه به لطف ضعف جدی روابط عمویم دانشگاه فردویس
مشهد ،در حسابکاربری اینستاگرام شهردار مشهد ،آقای ئ
کال�،
از امضاء تفاهمنامهای مطلع شدیم که پاسخ سوال فوق بود و
�فما ی ن
ب� دانشگاه و شهرداری منعقد شده است که به طبع آن
ت
فضا� به وسعت  3.6هکتار به طول  630م� و عرض  45تا
ی
م� از ار ضا� ضلع شمایل دانشگاه به طور ت
 70ت
ت
قسم�
اش�ایک با
جنو� بلوار وکیلآباد ادغام خواهند شد؛ البته با حفظ
از فضای ب
مالکیت .طبق این تفاهمنامه دیوارهای دانشگاه به پشت این
منطقه ت
اش�ایک عقب ن
نشی� خواهد داشت تا در این فضای
گ
ت
اش�ایک رویدادهای فرهن� و اجتمایع برگزارشده و از پتانسیل
دانشگاه بهرهگ�ی شود .به این طرح از جوانب متعددی انتقادا�ت
ی
ایا� هم در آن وجود داردکه به طور مخترص
وارد است و البته مز ی
در ادامه به آنها یمپردازیم.
مسئله اولکه باید پیش از برریس این طرح در نظر داشته باشیم،
نما� است
این است که این تفاهمنامه مقدمه اجرای کیل دور ی
ت
پیش� در مورد آن سخن گفته بود؛ ن
یع� حذف
که وزیر علوم
کامل دیوارهای دانشگاه و ارتباط مستقیم آن با عرصه شهری،
ت
قسم� از انتقادات به طرح فعیل با این پیش فرض است و
لذا
ً
ت
الزاما ممکن است دراین طرح مشکال�که ذکرخواهد شد ،عیان
نگردند.
ت
مهمترین و اصیلترین مشکل اش�اک عرصه دانشگاه با عرصه
شهری ،چه برای این  3.6هکتار چه برای کل  300هکتار ،بحث
تضم� امنیت وحفظ نظم آن است .عوامل این ن
ی ن
ناام� عبارتاند
ها� در اطراف دانشگاه
از وجود افرادی معلومالحال در پاتوق ی
ث
گ�ی و
مانند پارک ملت یا خیابان امامت؛ حواد� مانند دزدی ،زور ی
ش
اوبا�گری که به ّ
کرات در مناطق کم رفتوآمد اطراف دانشگاه
ق
برای دانشجویان پیش آمده است مانند ضلع ش�� دانشگاه در
کالن�ی و در مواردی در ضلع غر� در بلوار ن
حاشیه بلوار ت
باه�؛
ب
شیوع ت
گس�ده مرصف و توزی ــع مواد مخدر که به عنوان مثال
غر� دانشگاه .چه کیس ضامن
در بوستان پرنیان مقابل در ب
امنیت دانشجویان در دانشگاه خواهد بود؟ با وجود ت
گش�های
متعدد ین�وی انتظایم در بلوار امامت ،هنوز گذر از آن منطقه
شزا و ناممکن است که در یط این
برای زنان آزاردهنده و تن 

سن� ن
دانشگاههای عرص ت
مبت� بر رویکردهای هریم بودند که
در آن باید دانشهای هنجاری بر اساس خلق مدینههای فاضله
شکل یمگرفت .رسانهها همان کتیبهها و سنگ نوشتهها و در
ت
به�ین حالت نسخههای خیط درکتابخانههای شا� فا� بودند.
ت
ت
خالف� به صورت یم�اث
سلطن� و
ام�اطوری،
سیستمهای پ
.
نژادی و نسبنامهای مشاغل را تقسیم یمکردند مدارس
ت
ف
بیش� بر روشهای قیایس با
فلس�
و دانشگاهها علوم کیل و
سخنگوبودن یپ� ،مراد ،استاد به صورت یک طرفه به الیههای
باالی هرم حاکمیت و فرزندان آنها به سبک اندرزنامهای دانش
منتقل یمکردند .کلیسا ،مساجد ،معابد و نظامیهها محل
ل کردن اطالعات بود و آنچه شاه یمپسندید دانش
ردوبد 
محسوب یمگشت .شمار تحصیلکردگان اندک و خردورزان
ش
ق� نخبهای بودندکه توسط نظام سیایس بورسیه و محافظت
ً
.
یمشدند اساسا رعیت در دوران کالسیک فرصت آموزش پیدا
ن
کیها� بودند.
نیمکرد و دانشگاهها هریم و دانشها
تکنولوژی مکانییک در دوره مدرن از 1600م .به بعد انقالبهای
ت
صنع� و سیایس را شکل داد .ساختار ذهن
مذه�،
روشنگری،
ب
ن
ن
آدیم با کمک فنون مکانییک و قواعد نیوت� -بیک� به واقعیت
نزدیک گردید .دولتهای میل و مدرن با تعادل میان بوروکرایس
تغی�ات فکری در عرص رنسانس،
و دموکرایس شکل گرفت .ی
ت
اصالحات ن
صنع� و ارادههای عمویم
ف� و ساختاری در انقالب
ن
مبت� بر قرارداد اجتمایع در اصالحات انگلیس و انقالب فرانسه
ن
شهروندا� دارای وقت فراغت و برخوردار از حقوق و تکالیف

ن
انسا� خلق کرد .کتابها به زبان میل در یت�اژهای باال نوشته
شد و روزنامهها و مجلههای شهروندی ش
منت�گردید .متناسب
با این فضا دانشگاههای مدرن به وجود آمد که رسالت آنها
تجر� با روششنایس استقر یا� برای توسعه
تدریس دانشهای
ب
کشور بود .دانشگاههای عرص مدرن بنا بر ماهیت مکانییک به
ن
انسا� تبدیل شدند و
رشتههای مهندیس ،طبییع ،پزشیک و
همه تالش رشته وگرایشها به خلق تکنولوژیهای مدرن برای
توسعه دولت ملتها مبدلگشت .شهروندان طبقات متوسط
به دانشگاهها وارد شدند و دولتها تا حد ممکن مدارس و
دانشگاهها را به جهت تربیت کارشناسان و کارگزاران کشور
حمایت یمکردند.
از 1990به بعد با توجه به ظهورتکنولوژی اطالعات دانشگاهها
یز
ن� به سمت تحول و انقالب بنیادین حرکت کردهاند .تکنولوژی
سای� را شکل داده است که هر چند مجازی
اطالعات فضای ب
است ،قدرت اثرگذاری بر واقعیت را دارد .با آنکه در آستانه
ورود به عرص اطالعات هستیم اما نشانههای تحول در هر دهه
خو� قابل مشاهده است .قدرت نرم اهمیت یافته است،
به ب
مرزها ک مرنگ شده است ،دولتهای میل انحصار توتالی�ت
خود بر اتباع خویش از دست دادهاند ،جهان سیاست پرآشوب
شدهاست و شهروندان توانمند گردیدهاند .مفهوم جامعه،
اقتصاد و سیاست شبکهای به وضوح قابل مشاهده است.
شهروندان محتوا تولید یمکنند و ارتباطات هزارتوی بدون مبدا
و مقصد ایجاد کرده است .در ی ن
فضا� دانشگاهها ملزم به
چن�
ی

ن
خیابا� برای ایشان اتفاق نیوفتد و سؤال این جا
مس� مزاحمت
ی
است که تصویبکنندگان این تفاهم نامه ،آیا امنیت دانشجوی
خانیم که یمخواهد در آرامش از فضای دانشگاه استفاده کند را
ی ن
تضم� یمکنند؟ آیا اموال ومملوکات دانشجویان درخوابگاهها و
دانشکدههاکه �فالحال فقط باچند نگهبان ی ن
تأم� امنیت یمشوند
در صورت حذف دیوارهای دانشگاه از تعرض مصون خواهند
ت
اتفاقا�که در دانشگاه یمافتد و روزمره
بود؟ بد نیستکهکیم به
به نظر یمرسد دقت کنیم .بسیاری از دانشجویان پس از غروب
آفتاب برای خروج از دانشگاه با مشکل مواجهاند و هریک راه
حیل برای دوری از فضای پشت دیوارها اندیشیدهاند؛ یا با تاکیس
از دانشگاه خارج یمشوند یا وسایل نقلیه شخیص و اگر از روی
اجبار مجبور به یط طریق با پای پیاده باشند تمام مدت به دنبال
صدا� از پشت رس یا هر
مس�ی روشن و امن یمگردند و با هر
ی
ی
سایهای از روبرو ت
امنی�که به وفور در این منطقه یافت یم شود را
شکریمکنند .اگرنیک بنگریم ،اینها نشانهای ازوضعیت مناطق
حاشیه دانشگاه است .در حال ض
حا� در چهار در ورودی اصیل
کن�ل یمشود و در اک�ث
ورود و خروج افراد به محوطه دانشگاه ت
شناسا� یمشود مگرآنکه برحسب
موارد ازافراد درخواستکارت
ی
سابقه آشنا باشند .حال با حذف دیوارها ی ن
تأم� این امنیت منوط
به دانشکدهها یمشود و ی ن
تداب�یمبایست برای هردانشکده
هم� ی
به صورت دقیق انجام شود و ی ن
تأم� امنیت محوطه پردیس هم
که با سطح شهرییک شده است نیازمند نگهبانان متعددی است.
آیا ی ن
تأم� اعتبارالزم برای برقراری این امنیت سنجیده شده است؟
ن
ی ن
تأم� حقوق ین�وی انسا� و امکانات مورد نیاز از چه طریق انجام
خواهدگرفت؟ برای دانشگایهکه همیشه مسئوالن آن ازکرسی
بودجه صحبت یمکنند و برای ی ن
تأم� مخارج دانشگاه متوصل به
سیاست افزایش دانشجویان ی ن
ب�الملل هستند ،حذف دیوارهای
ش
دانشگاه و هزینههای تحمییل در اثر پیامدهای آن چال� بس
بزرگ خواهد بود.
ییک ازمهمترین مشکالت این تفاهمنامه مطرحشدن سوایل بسیار
پیچیده است .مسئولیت مدیریت نظم و امنیت این فضای
ن
ت
دادستا� و ین�وی انتظایم
مش�ک با کدام نهاد است؟ یک سو
است و در سوی دیگر دانشگاه .در حال ض
حا� مدیریت فضای
ن
مسئول� خود دانشگاه
محصور به دیوارها در درون دانشگاه با
ی
است اما با به ت
تن
گذاش� این عرصه با فضای عمویم شهر
اش�اک
ها� ب�جواب و
این ًمساله شکیل پیچیدهتر پیدا یمکند و سؤال ی
بعضا با جوا� ناخوشایند ق
با� یمگذارد .نظارت بر اجرای ی ن
قوان�
ب
در دانشگاه با حراست و حفاظت ی ز
ف�ییک دانشگاه است اما پس
از این طرح چه کیس ناظر خواهد بود؟ ی ن
قوان� در دانشگاه کیم
با فضای عمویم شهر متفاوت است و در بع�ض موارد محدودتر
هستند و در بع�ض موارد آزادانهتر .به طور مثال نظارت بر حدود
پوشش دانشجویان طبق مقررات شهر خواهد بود یا مقررات
دانشگاه؟ مجری این نظارت آیا حراست دانشگاه است یاگشت
ارشاد و ین�وی انتظایم؟ اگر با ین�وی انتظایم است پس بر رس
ممنوعیت ورود ین�وی نظایم به دانشگاه و استقالل آن چه
یمآید؟ مطابق شیوهنامه وزارت علوم درمورد ش
دانشجو�
ن�یات
ی
این ش
ن�یات فقط مجوز پخش در محوطه دانشگاه را دارند و لذا

مسئولیت نظارت بر آنها هم با هیئت ناظر بر ش
ن�یات است
و مشکیل که وجود خواهد داشت این است که با ییکشدن
فضای دانشگاه و شهر آیا زین پس باید ش
دانشجو� با
ن�یات
ی
استانداردهای ش
ن�یات رسیم کشور و با نظارت قوه قضاییه
ن
ز
فعالیت کنند؟ در مورد فعالیتهای میدا� ین� این مساله مطرح
خواهد شد که روال بروکرایس اخذ مجوزها از دانشگاه به یب�ون
دانشگاه کشیده یمشود؟ برای مثال تجمیع مانند تجمع ف
صن�
دو سال پیش در ت
اع�اض به کیفیت غذای سلف باید از شورای
ی ن
بگ�د؟ تمایم این مشکالت و
تأم� استان و وزارت کشور مجوز ی
ت
ز
ن
بیش از اینها ین� حاصل برداش� دیوارهای دانشگاه است ،لیکن
از مزایا� ی ز
ن� برخوردار است .پاسخ به بسیاری از این موارد یا رفع
ی
خ
بر� از این انتقادات شاید در صورت مطلعکردن دانشجویان و
ذکرجزئیات این تفاهمنامه برطرف شود.
گ
فرهن� دانشگاه ن
غ�تر از فضای جامعه است و تا حدی
فضای
گ
اجتماعات فرهن� سطح شهر را ی ز
ن� تغذیه یمکند؛ چنانکه
گ
فرهن� و یا ن
بسیاری از ت
ی ن
ه�مندان از دانشگاه وارد
فعال�
به�ین
ً
غ�
جامعه یمشوند و قطعا استفاده از این فضا برای شهروندان ی
گ
گ
دانشگایه نویدبخش تحویل مثبت در تقویت همبست� فرهن�
گ
شهر است .با تسهیل ورود مردم به اماکن فرهن� دانشگاه امکان
گ�ی از این پتانسیل برای عموم مردم ی ز
ن� فراهم خواهد شد.
بهره ی
ازنکات مثبت تفاهمنامه مذکوراین استکه تمایم عواید حاصل

تغی� کرده است .دانشگاههای
تغی� هستند چرا که تکنولوژی ی
ی
گ
شبکهای در حال ظهور هستندکه ویژ� بارز آنها رویتپذیری،
پاسخگو� ،تربیت شهروندان با استانداردهای
شفافیت،
ی
ن
جها� ،ایجاد دانش ت ن
م�باز و آموزش و پژوهش شبکهای است.
اگر بر اساس منطقهای عرصکالسیک و یا مدرن پیش برویم به
ن
دانشجویا� فردگرا و ت
تدری ــج اساتیدی ن ز
مع�ض
م�وی و مأیوس،
و دانشگایه ب�ارتباط با دولت و جامعه خواهیم داشت .برای
ت
ث
عملیا� سازیم از یک سو
حداک�ی را
آنکه بتوانیم مشارکت
زیرساختهای تکنولوژی اطالعات الزم است .شیوههای
تدریس ،کالسداری ،پژوهش باید بر ت
بس�های شبکهای استوار
داش� ت
تن
این�نت ،کامپیوتر ،شبکههای اجتمایع
باشد .بدون
و استفاده از آنها در فعالیتهای دانشگایه امکان ارتباط با
ب�الملل ،منطقه و ت
فضای ی ن
ح� کشور را از دست خواهیم داد.
ن
ن
تأکید بر روشهای یکطرفه ،سخ�ا� ،پژوهشهای فردی
با ساختارهای کالسیک و ت
ح� مدرن در عرص جدید کارآمد
ت
نخواهد بود .ما به عرص اطالعات پرتاب شدهایم ،بایس�
هوشمندانه زیرساختها و سیاستگذاریها را به سمت
دانشگاه شبکهای سوق دهیم .اگر قصد پرورش شهروندان ن
مد�
وکنشگران مسئولیتپذیرداریم باید شکل ومحتوای دانشگاه به
سمت شبکهای شدن حرکت کند .این فرایند با دستورالعمل و
رویههای تمرکزگرایانه ویک دست جواب نیمدهد .منطق عرص
اطالعات ،تفکر انتقادی ،کنش ارتبایط و تقویت فعالیتهای
جمیع است.

تن
برداش� دیوارها ،یک مسئله پر ابهام

از این فعالیتها برای دانشگاه خواهد بود و تملک دانشگاه بر
زم�هایش ق
ی ن
با� خواهد ماندکه البته با شفافیت مایل یمتوان این
ت
عواید را رصف تقویت دانشگاه کرد .به طورکیل در بس� مناسب
مثب� است؛ چنانکه در ث
حذف دیوارهای دانشگاه اقدام ت
اک�
نقاط دنیا و دانشگاههای مطرح جهان شهر از محوطه عمویم
دانشگاه ی ن
چن� مانند ایران با سنگ و ساروج جدا نشده است
که این عامل نقش بهسز یا� در اعتماد جامعه به دانشگاه دارد؛
زیراکه دیگر شهروندان خود را از دانشگاهیان جدا نیمبینند و لذا
ت
به�پذیرای دانشآموختهای یمشوندکه ازدانشگاه فارغالتحصیل
یمشود و چه بسا این امر بتواند از مشکالت ارتباط صنعت و
دانشگاه بکاهد؛ چراکه اکنون طبق مقررات دانشگاه صنعتگران
ت
صور� که مجوز
یا صاحبان مشاغل مانند دیگر شهروندان در
ورود به دانشگاه نداشته باشند از ورود ایشان ممانعت به عمل
ت
سخ�
خواهد آمد و لذا ارتباط ایشان با دانشجویان و اساتید به
شکل خواهدگرفت.
ت
به نظر یمرسد که در بس� فعیل اجرای این طرح به صالح
دانشجویان ودانشگاه نباشد وباید مطالعه ت
بیش�ی براین موضوع
ً
انجام شود وقطعا دانشگاه باید ازنظرات دانشجویان واساتید در
این راستا حمایت واستفادهکند وپیش ازهرتصمییم خرد جمیع
را دخیل کند .امید است که با شفافسازی ت
بیش� ابعاد مختلف
این طرح روشن شود.
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نگاه ویژه

ن
ی ن
گروه«تعی� مصادیق محتوای مجرمانه» و نقل قول این مطلب از زبان حمید فتایح
قانو� درکار
با مطرح شدن طرح vpn
مدیرعامــل ش�کــت ارتباطــات زیرســاخت ،وی درگفتوگــو بــا «ایـران» گفــت :عــدهای درکشــور بــا فشــار بــر وزارت ارتباطــات و
فناوری اطالعات بهدنبال ت ن
بس� تمام vpnها هستند .این در حایل است که نیمتوان با یک فرمول این کار را انجام داد ،چرا
که در ش�ایط ن
کنو� که کشور تحریم است برای فعالیتهای مایل اقتصادی باید با vpnها تحریمها را دور زد.
بــه گـزارش ایســنا ،روزنامــه ایـران در ادامــه نوشــت« :عــدهای درکشــور در حــال فشــار بــر وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات
هســتند و عالقهمندند که تمام vpnها درکشــور مســدود شــود» .فتایح مدیرعامل ش�کت ارتباطات زیرســاخت در ادامه با
بیان مطلب فوق گفت :عدهای بهدنبال مسدودســازی تمام vpnها درکشــور هســتند اما آنچه وزارت ارتباطات و فناوری
ـ� نیازهــای قانـ ن
یمتــوان بــدون درنظــرگرفـ ت ن
ـو� و منطـیق ایــن خواســته را
اطالعــات همــواره بــه آن تأکیــد داشــته ایــن اســت کــه ن 
ت
عملیا� کــرد.
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ها� که آقای الف را در دانشگاه یمشناسند،
روایت نخست .آن ی
قطــاری از واژگان را بـرایاش ردیــف یمکننــد؛ فــردی مبــادی آداب،
مأخــوذ بــه حیــا ،ســاکت و آرام و تعابـ یـری از ایــن دســت .بیشـ تـر در
ح� ن
الک خود فرو رفته است و ت
کم� با دیگران تعامل دارد .ت
زما�
کــه بـ خ
ـر� او را ب هســبب متفــاوت بــودن دســت یم-اندازنــد یــا زمینــه
ت
برخــورد بــا او را پیــش یمآورنــد ،کمــر کــی او را خشـ ی ن
ـمگ� دیــده
یمشــود .چنــدی پیــش کــه
شقــدم 
اســت و حـ تـی در عذرخــوایه پی 
در میان انبوه تحلیلهای عاجل سیایس و نالههای عاشقانه در
ت
توئی� درگشت وگذار بودم ،نظرات ییک ازکاربران نظرم را جلب
کرد؛ عکیس مخدوش و تار در پروفایل و نایم مستعارکه در ذیل
تهــای ســایر دانشــجویان دانشــگاه ،بــه ابــداع خــایص
اغلــب توئیی 
ش
فحا� رسیده بود .بدون استثناء کاربری از میان دانشجویان
در
را از ریشخندها و هتایکهای خود ب�بهره نگذاشته بود و غریبه و
آشنا از نظرات او در ذیل پستهای خود به ِشکوه آمده بودند.
ن
مجازی او سبب شد تا
اررسا�
حجم فعالیت باالی این کاربر و آز
ِ
ِ
بســیاری ازکاربران با پرسوجو از یکدیگر درصدد افشــای هویت
آن برآینــد .پــس از مـ ت
ـد� مشــخص شــد کــه ایــن کاربــر همــان آقــای
ت
سهــا کــه در توییــر خــود مشــغول
الــف اســت! گویــا در یــی ازکال 
انجــام فعالیــت روزمــره بــوده اســت ،یــی از همکالیسهایــش
چشـماش بــه صفحــه گـ ش
ـو� او یمافتــد و بـ قـا� ماجـرا.
یسهــای خــوشرو و
روایــت دوم .خانــم دال از جملــه همکال 
ـاال� دارد و در هــر
خوشصحبتــم اســت .روابــط اجتمــایع بـ ی
یمتــوان ردی از او پیــدا کــرد .در شــبکههای
ـجو� 
مجموعــه دانشـ ی
اجتمــایع نـ ی زـ� حضــوری ُپررنــگ دارد و در صفحــه اینســتاگرام خــود
بیــش از دوه ـزار دنبالکننــده دارد .نــه تنهــا روزانــه چنــد ُپســت و
یمگــذارد کــه در صفحــات مختلــف نـ ی زـ�
اســتوری بــه اشـ تـراک 
نظـرات متعــددی ثبــت یمکنــد .در ظاهــر امــر فعالیــت مجــازی او
ق
حقی� است اما این تنها همان
منطبق بر شخصیت او در عالم
صــورت ظاهــری داســتان اســت .در یــی ازگفتوگوهــایاش بــا
یسمــان مشــخص شــد کــه صفحــه دیگــری نـ ی زـ� در
دیگــر همکال 
اینســتاگرام بــا عکــس جعــی و نــایم غریــب دارد تــا مــادایم کــه بــا
یمشــود ،غلیان احساســات
موضویع برخالف میل خود مواجه 
منـیف خــود را از طریــق ایــن حســاب کاربــری تخلیــه یمکنــد؛ آن هــم
از طریق یورش به حساب کاربری مسئوالن یا ت
ح� توده مردم و
ـو� بــه ایــن و آن!
ناسز اگـ ی
تــا مـ ت
ـد� داســتان آقــای الــف و خانــم دال ذهنــم را مشــغول کــرده
ز
نکــه چـرا چهــره ایــن دو در فضــای مجــازی تــا ایــن مـ یـ�ان بــا
بــود؛ ای 
نچــه در
چهــره آنــان در واقعیــت متمایــز اســت؟ ایــن نوشــتار و آ 

ض
مرت� دیاری
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ییک ازکارکردهای اسایس فضای مجازی در ایران ،بیان مطالبات
و پیگـ یـری امــوری اســت کــه بــه نظــر امــری ض�وری اســت .امــا
غ�واقیع
ها� همچون اکانتهای جعیل و ترندسازیهای ی
پدیده ی
نســازی را ترتیــب یمدهــد کــه در آن نــه رونــد موجــود
نــویع جریا 
یمشــود.
جامعــه ،بلکــه مقاصــد و منافــع گروههـ یـا� خــاص دنبــال 
جا� که ایران در شاخص آزادی مطبوعات جایگاه چندان
از آن ی
ـو� اح ـزاب ســیایس
مناسـ بـی را پی ـشروی خــود نیمبینــد و از سـ ی
در ایـران غایــب هســتند ،مطالب هگــری در بسـ تـر ترندهــای فضــای
فعال� ن
مجازی شاید ت
به�ین عرصه برای کنشگران و ی ن
مد� باشد.
از اینرو این ت
بس� سهیم اسایس در مطالبهگری و احقاق حقوق
گروههــای نادیــد ه انگاشــته شــده ماننــد فرودســتان ،زنــان ،کــودکان
نحــال جوانــب ایــن موضــوع ،شــبههای را
و ســایرین داراســت .بــا ای 
نکــه ایــن مطالبــات تــا چــه مـ ی زـ�ان منعکــس
یمســازد مبـ نـی بــر ای 
وارد 
ض
کننــده �وریــات جامعــه ایـران اســت؟
ً
یمشــود و دغدغــه
اساســا ایــن ترندهــا از ســوی چــه کسـ نـا� پدیــدار 
نهــا از چــه جنــی اســت؟ نکتــه حائــز اهمیــت در خصــوص
آ
تهــای جعــی اســت کــه در آن اف ـراد بــا پرداخــت
ترندهــا ،اکان 
مبال ـیغ توانـ یـا� ترندســازی پیــدا یمکننــد .در ســطح جهـ نـا�،
ـورها� بودنــد کــه بــا خریــد
عربســتان ســعودی و ارسائیــل ،ازکشـ ی
اکانتهای جعیل اقدام به ترندسازی کردند .رویدادهای سیایس
اغلــب زمین ـهای مناســب ب ـرای ترندســازی دارا هســتند .در واقــع
اگرچه رخدادی اهمیت نازیل داردّ ،اما به واسطه این امر خود را
نســازی یمکنــد .در ســال جــاری،
اذهــان عمــویم جــای داده و جریا 
رویدادهای ســیایس ،اجتمایع و اقتصادی مهیم رخ داده اســت.

ُ
ق
من حقی�
گمنایم مجازی و عصیان بر چهره ِ

ادامــه یمآیــد حاصــل تأمــات و مطالعــات اندکــم در رابطــه بــا ایــن
پرســش اســت.
وجــه اشـ تـراک آقــای الــف و خانــم دال در رفتــار مجــازی
ُ
تعب� دیگرگمنایم آنان در
متفاوتشان ،هویت جعیل آنان یا به ی
شــبکههای اجتمــایع اســت .درواقــع رفتــار هــر دو نفــر در فضــای
مجــازی ،مبتـ نـی بــر نــویع قطــع ارتبــاط هویــت نویســنده و ســخن
آنــان در فضــای مجــازی اســت کــه آن را «اثــر ب�قیــدی آنالیــن»
یمنامند .مقصود از اثر �قیدی آنالین آن است که ت
وق� فردی
ب
بر هویت خود پرده یماندازد ،قید و بندهای معمول رفتار او هم
ُ
�پــروا� ،جســارت وگسـ خ
ـتا�
از میــان یمرود وگ منــایم آنــان را بــه ب  ی
یمتــوان از منظــر دیگــری نـ ی زـ�
ترغیــب یمکنــد .بــه ایــن موضــوع 
ً
نگریست و آن اینکه اصوال قید و بندهای معمول رفتاری فارغ
گ�ی ذهنیــت مشــخیص از مــا در برابــر
از آن-کــه منجــر بــه شــکل ی
گ
یمشــود تــا حــدی کــه رونــد زنــد� روزمره-مــان را مشــخص
دیگـران 
یمکند ،ن
مبت� بر مجموعهای از قواعد و ی ن
قوان� و اساسا سیستم
ق
حقی� مادایم که فرد رفتاری مغایر با قواعد
جزاست .در دنیای
غ�رســی از جانــب طــرف مقابــل خــود و
انجــام دهــد ،ب هصــورت ی
ـ� قانـ ن
یربــط یــا ضابطـ ی ن
ـو�
به-صــورت رســی از جانــب نهادهــای ذ 
یمشــود یــا تحــت پیگــرد ق ـرار
بهرسعــت بــا واکنــش جــدی مواجــه 
یمگـ یـرد امــا در شــبکههای اجتمــایع ب هســبب مصونیــت نـ ش
ـا� از

ُ
گ منــایم ،پیگــرد آن یــا امکان-پذیــر نیســت و در صــورت تــداوم بـرای
تهــایاش حاشــیهای امــن احســاس یمکنــد و یــا در
ادامــه فعالی 
ُ
نبــر
صــورت امــکان پیگــرد ،رسعــت بــرریس آن بســیار کنــد و زما 
اســت .از ســوی دیگــر ،ناشــناسبودن آقــای الــف و خانــم دال یــا
ســایر اف ـرادی کــه رفتــاری مشــابه آنــان در فضــای مجــازی دارنــد،
آنــان را بــه مشــارکت تشــویق یمکنــد؛ بــا رشــد هرچــه بیشـ تـر حــس
هویــت ارتبــایط ،کاربـران نگـر نا� کمـ تـری از برجست هشــدن بــه شــکل
ی ن
همچن� یمتواند در نگایه همدالنه
فردی دارند .ناشناس بودن
تفکــر انتقــادی و در نــگاه مقابــل آن ،کنــش مخــرب را تقویــت کنــد.
بدیــن ترتیــب در ش�ایــط ناشــناس ،مشــارکت و خطرپذیــری اف ـراد
یطتــر از هــر زمــان دیگــری
ـکوفا� و نظرات-شــان افرا 
در اوج شـ
ی
نکــه طبیعــت در حــال دگرگـ ن
ـو� نـ شـر آنالیــن ،نــویع

آ
ـر
ـ
گ
اســت .دی
ِ
ِ
جامع ه بدون هویت ت
مش� ِک متمایز را خلق یمکند .بدین ترتیب
ِ
ششــدن مســئولیتها
شــبکههای اجتمایع مجازی ،منجربه پخ 
گو�
یمشوند؛ در این معنا هر فرد در خصوص اعمال خود پاسخ ی
چن� ش�اییط احتمال اینکه رفتاری غ� ق
ت
کم�ی دارد و در ی ن
اخال�
ی
ن
ت
از کاربــر رس بزنــد بیشــر اســت.
زما�کــه مســئولیت فــردی در

یمشــود ،افـراد ،دیگـران را
گــرویه بــزرگ یــا دنیـ یـا� گسـ تـرده پخــش 
فاقــد انســانیت یمداننــد و بــا ایشــان ب�پرواتــر برخــورد یمکننــد.
چه بایدکرد؟ یک پاسخ رساسیمه
عالوه برسایر مواردیکه در خصوص چر یا� رفتار لجامگسیخته
یمتــوان
افـر ِاد مطیـ ِـع دنیــای حقیـیق در فضــای مجــازی اشــاره شــد ،

یــک عامــل را برجســتهتر کــرد و آن فضــای آنارشــیک حاکــم بــر
شبکههای اجتمایع است .در شبکههای اجتمایع کاربران بدون
عامــل ت
کن�لکننــده یــا محدودیــت قابــل توجــی زیســت یمکننــد
ّ
ن
و بههمـ ی ن
ـ� ســبب امــکان بــروز رفتــاری ضدمــد� یــا شــبهطبییع را
ت
ن
چن� وضعی� ،ییک از راههای موثر،
یمیابند .طبعا برای غلبه بر ی
نطــورکــه در عالــم واقــع
مکانـ ی زـ�م «مراقبــت و تنبیــه» اســت .هما 
نویع سازوکار ت
کن�یل وجود دارد ،در فضای مجازی ی ز
ن� ن
مبت� بر
گ
ت
ویژ�هــای خــایص کــه بــر آن م�تــب اســت ،بایــد چنـ ی ن
ـ� ســازوکاری

اعمــال شــود .درواقــع مراقبــت و انضبــاط بـرای بههنجــار نمــودن
افراد و از میان بردن �انضبایط-های اجتمایع و ن
روا� رویکردی
ب
نتیجهبخــش اســت .مــادایم کــه ســخن از مکانـ ی زـ�م مراقبــت و تنبیــه
اســت ،اذهــان عمــویم بــه جانــب حاکمیــت و نظــام جـز یا� هدایــت
نهــای مــدون بــه مجــازات مجرمــان و
یمشــود کــه متناســب بــا قانو 

متخلفــان بـ پـردازد .مبتـ نـی بــر چنـ ی ن
ـ� ذهنیـ تـی در خصــوص مکانـ ی زـ�م
مراقبــت و تنبیــه در فضــای مجــازی نـ ی زـ� دغدغهمنــدان ایــن حــوزه
گ
رساغ ی ن
قوان� موجود در زمینه چگون� مجازات هتاکان و فحاشان

نکــه مکانـ ی زـ�م مراقبــت و تنبیــه یمتوانــد از جانــب
یمرونــد .حــال آ 
نکــه در ســالهای
طراحــان شــبکههای مجــازی اعمــال شــود چنا 
اخـ یـر شــاهد آن بودهایــم .بهعنــوان مثــال پــس از بهروزرسـ نـا� هــر
یــک از شــبکههای اجتمــایع و برنامه-هــای ارتبــایط نظـ یـر تلگ ـرام
و اینســتاگرام ،امکانــات جدیــدی در جهــت ارتقــاء مکانـ ی زـ�م مراقبــت
یمشــود .در برنامــه تلگ ـرام ،بهتدریـ ـ ــج بــر
نهــا افــزوده 
و تنبیــه بــه آ 
اختیــارات ایجادکننــده و مدیــر گــروه افــزوده شــد و ایــن امــکان را
یافــت تــا قوانـ ی ن
ـ� مشــخیص را اعمــال کنــد و بــا تخیطکننــدگان از
ز
ی ن
قوان� برخوردکند .در آخرین نسخه برنامه اینستاگرام ین� امکان
ن
مدیریــت و اعمــال محدودیــت در نظـرات کاربـرا� کــه صفح همــان
را دنبــال یمکننــد فراهــم شــد .مــواردی اینچنیـ نـی کــه درگــذر زمــان
بر آن افزوده شد و البته تکامل یافت ،حایک از آن است که فارغ
تهــا ،در رونــدی تدریـ جـی ،فعــاالن فضــای مجــازی
از مداخلــه دول 
ب هنــویع خودترمیــی رســیدهاند تــا بــدون ســلب آزادی کارب ـران،
فعالیتهای مخرب را محدودکنند و با اعمال ی ز
مکان�م مراقبت و
گ
تنبیــه حداقــی ،بــر افسارگســیخت�های موجــود غلبــه کننــد.

تحریفسازی به سبک فضای مجازی
ترندسازی مطالبه کارگران هفتتپه و فشار برای آزادی خ
بر� از
زندانیان سیایس را شاید بتوان مهمترین دستاورد فضای مجازی
ـتگ�
در ســال جــاری دانســت .پیگـ یـری وضعیــت دانشــجویان دسـ ی
پیگ�ی آزادی آنان ی ز
تن
ن� از دیگر
شده و
واداش� نهادهای علیم به ی
ترندهای سیایس سال جاری بوده استکه شاید هیچ روزنامهای
ن
رخصــت انتشــارگ ـز ش
ـجویا� کــه در
ـتگ�ی دانشـ
ار� یپ�امــون دسـ ی
روز ن
دستگ� شده را نداشته باشد؛ با اینحال فضای
جها� کارگر
ی
سگــر مطالبــات عمــویم و
مجــازی در حالــت کیل چنــدان انعکا 
مردیم نیســت.
ت
نکــه دســریس بــه فضــای مجــازی و شــبکههای اجتمــایع
اول آ 
لکــردگان
همچــون توییـ تـر در وهلــه نخســت ،در انحصــار تحصی 
ـو� ورود زنــان بــه
و دانشــگاهیان طبقــه متوســی اســت کــه گـ ی
ورزشــگاهها را بــه عدالــت آمـ ش
ـوز� ترجیــح یمدهنــد .چــه کــی
ن
تعیـ ی ن
ـ� یمکنــد کــه اولویــت مطالبــه در وضعیــت کنــو� چیســت؟
ن
ت
ها� کــه کافهنشــی� را اســتوری یمکننــد .طبعــا دغدغــه و
سـ بـل�ی� ی
نهــا زن حاشیهنشـ ی ن
ـ� و رسپرســت خانــوار ،ورود بــه
مطالبــه میلیو 
ورزشگاه و تماشای بازی ایران-کامبوج نیستکه هیاهوی بعد از
گل را اســتوری کنــد .از ســوی دیگــر ،دغدغــه کارگـران و فرودســتان
اگرچه دوستدار فردویسپور باشند ،برنامه نود نیست؛ حداقل
اولویــت اســایس آنــان نخواهــد بــود.
تهــای جعــی بــا ترندســازی مقاصــد خــود ،مانــی اســایس
اکان 
.
تهــای اجتمــایع هســتند مهمتریــن رخــداد ســال
در پدیــدار اولوی 
جــاری ،افزایــش نــرخ مســکن و بحـران اجارهنشـ ن
ـی� در ایـران بــوده
نجــا� کــه سـ بـل� تی�ها اساسـ ًـا اجارهنشـ ن
ـی� را تجربــه
اســت .از آ  ی
یمگــذرد ،ورود بــه
نکــرده و یــا از تجربــه آنــان ســالیان متمــادی 
گو�
ورزشگاه و یا حمایت از حیوانات مطالبهای اسایس است .ی
ت
بحرانهای محیط ز ت
فرودس� و افزایش
یس� در ایران بر بحران
نحــال آمارهــای مرکــز آمــار،
نــرخ مســکن ارجحیــت دارد .بــا ای 

گـزارش بانــک آلمــان و ســایر برآوردهــا نشــاندهنده گـر نا� مســکن
اســت .بــه طــوری کــه هزینــه اســکان در تهـران (بــا احتســاب درآمــد
و متوسط نرخ اجاره) به مراتب از هزینه سکونت در نیویورک و
لندن ت
بیش� است .دنزن در سال  2016کتا� ش
منت�کرده است
ب
کــه در آن بــه فقــر چندنســی و بح ـران اجارهنشـ ن
ـی� اشــاره دارد.
بــه عقیــده وی ،کسـ نـا� کــه بیــش از یــک ســوم درآمــد خــود را بــه
اجارهبهــا تخصیــص یمدهنــد ،در خطــر فقــر شــدید و ب�خانمـ نـا�
ق ـرار خواهنــد داشــت.
نهــا در ای ـران در طــول دهــه اخـ یـر نـ ی زـ� بازنمـ یـا�
افزایــش ب�خانما 
ً
.
از ایــن بح ـران اســت اساســا بح ـران مســکن در ســالهای اخـ یـر و
مهاجــرت اجبــاری بــه حاشــیهها رویــدادی کمنظـ یـر در پســاانقالب
اســایم بــوده اســتّ .امــا کــدام سـ بـل� تی� و کــدام ترنــد بــه ایــن
مســئله اقتصــادی پرداختــه اســت؟ اگــر دســتاوردهای ترندهــا در
حــوزه آزادی زندانیــان ســیایس را کنــار بگذاریــم ،فضــای مجــازی
انعکاسدهنــده مطالبــات گروههـ یـا� خــاص هرچنــد پرتعــداد اســت
نهــای درخــور بســته اســت.
کــه چشــم خــود را ب ـهروی بحرا 
فســازی
بــه عنــوان مثــال ،دیگــر رویــداد مهــم ســال جــاری ،شفا 
رونــد ورود بــه دانشــگاه بــوده اســت .آمارهــا نشــان یمدهــد کــه
یهــای رشــتههای پزشــی و دندانپزشــی تــا  70درصــد بــا
ورود 
ســهمیه بــه دانشــگاه ورود پیــدا کردهانــد .در ســال گذشــته هیــچ
دانشآمــوزی از مدرســه دولـ تـی در دانشــگاههای ت ـراز اول قبــول
غ�انتفایع
نشده و اغلب پذیرفتهشدگان را دانشآموزان مدارس ی
و خــاص تشــکیل دادهانــد .چنــدی پیــش پیشــنهاد جم ـعآوری
مــدارس نمونهدولـ تـی نـ ی زـ� مطــرح شــده؛ ّامــا عقــل ســلیم یمتوانــد
غ�انتفــایع را پیشبیـ نـی کنــد .افزایــش ب�رویــه
رونــق مــدارس ی
ث
اخ� ،کارزاری از قبویل مورو� را
غ�انتفایع در دهههای ی
مدارس ی
پدیدار ســاخته اســت .از ســوی دیگر در ســال جاری نزدیک به 5
هزار فرزند هیئت علیم به دانشگاههای تراز اول انتقال یافتهاند.

در فضــای مجــازی ّامــا کمـ تـر بــه عدالــت آمـ ش
ـوز� پرداختــه شــده
ن
اســت .ترندهــای حمایــت از کــودکان رسطــا� ،حمایــت از
ســیلزدگان و موارد مشــابه ،بیشاز آنکه در راســتای کمکرسـ نـا�
باشــد ،نمایـ شـی تمامعیــار ب ـرای تبلیغــات بــوده اســت .در حــوزه
مطالبــات زنــان نـ ی زـ� اگرچــه تــا حــد بســیار کــی بــه موضوعـ تـا�
همچــون برابــری ورود پیــدا کــرد ه اســتّ ،امــا مســئلهای همچــون
خشــونت علیــه زنــان ،مســائل طــاق و خانــواده و مــوارد مشــابه
در همهم ـ ه ورود زنــان بــه ورزشــگاهها و دخـ تـران انقــاب گــم شــده
اســت .نبــود کــریس مشــخص بـرای بیــان مطالبــات عمــوم زنــان در
رسارس ایـران ،تحقــق بهبــود مســائل حــوزه زنــان را بــا نــاکایم روبـهرو
ســاخته اســت .در نهایــت بایــد اشــاره داشــت کــه مطالب هگــری از
سوی گروهها خود ارزشمند بوده و هرگرویه در بیان مطالبات
خویــش آزاد اســت؛ ّامــا ترندســازی مطالبــات گروههــای خــاص
نگـ یـر عمــوم مــردم ای ـران
نهـ یـا� کــه گریبا 
و مغفــول مانــدن بحرا 
اســت ،چنــدان بــه نفــع جامعــه نخواهــد بــود.
گ
فرودســتان شــهری ،زنــان تحــت خشــونت خانــی ،دانشآمــوزان
حاشــیهای و ســاکن در مــدارس دولـ تـی اگرچــه ممکــن اســت بــه
گو� هوشمند ت
ش
دس�یس داشته باشندّ ،اما ترندسازی مطالبات
ن
ض
ن
و ض�وریــات ،وظیفــه فعالـ یـ� مــد� و حــا�ان فضــای مجــازی و
شــبکههای اجتمــایع اســت.
نقــدی ســادهانگارانه وجــود دارد کــه در آن قیــاس ورود زنــان بــه
ش
آموز� را برنتابیده و آن را درست نیمداند.
ورزشگاهها و عدالت
اگرچــه ایــن دو مطالبــه هرکــدام اهمیــت خــود را دارا هســتند و
هریــک در حــوزهای خــاص در پ� احقــاق حقــوق خویشانــدّ ،امــا
ت
مطالبا� از این دست و پن� ت ن
داخ� به بحرانها
ترندسازی متعدد
.
خود زمینهساز تشدید بحرانها خواهد بود فضای مجازی ابزار
پیگ�ی
بالقوه بیان مطالبات مردیم بوده و شاید تنها از طریق آن ی
نهــای پدیــدار شــده میــر باشــد.
بحرا 

دستگ�ی دانشآموزی که معلم خود را در فضای مجازی آزار یمداد
ی
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به گزارش آفتابنیوز ،محمد اقبایل ،رئیس پلیس فتا استان بال�زگفت :شخیص که خود را به عنوان ییک از معلمان مدرسهای
ف
معر�کرد به این پلیس مراجعه واعالمکردکه صفحه جعیل دراینستاگرام با هویت وی ایجاد شده وبا انتشاریک رسی مطالب
ضمن هتک حیثیت وی قصد اخاذی از او را دارد ،به نحوی که به خاطر آبروریزی به عمل آمده به ناچار مجبور شده از ادامه
حضور در مدرسه مذکور رسباز زندکه به دلیل حساسیت موضوع مراتب در دستورکارکارشناسان این پلیس قرارگرفت .رئیس
پلیس فتا استان بال�ز بیان کرد :در برریسهای صورت گرفته کاشف به عمل آمدکه شخیص ناشناس با یک صفحه جعیل با
ف
معر� خود به عنوان یک خانم اقدام به چت کردن با شایک موصوف کرده و با اغفال او از مطالب عاشقانه رد و بدل شده
اسکرینشات تهیهکرده وبا ایجاد صفحه جعیل ودنبالکردن دانشآموزان مدرسه مذکوربه نویع موجب هتک حیثیت شایک
ت
موصوف شده است .در این راستا اقدامات ن
شناسا� و در یک
اطالعا� پیچیده ای انجام و متهم با هویت «ع.م».
ف� و
ی
ت
دستگ�وبه این پلیس منتقل شد .وی با بیان اینکه با برریس های بیش�مشخص شد متهم ییک ازشاگردان
غافلگ�انه
عملیات
ی
ی
ف
اختال� که با وی داشته اقدام به ایجاد صفحات جعیل علیه وی کرده و قصد برهم زدن آرامش وی
شایک بوده که به دلیل
گ
را داشته است ،افزود :در زند� هر شخیص افرادی وجود دارند که خواسته یا ناخواسته با وی دچار مشکل یم شوند و قصد
ها� که در ابتدا به ذهن شخص خطور یم کند سو استفاده از فضای مجازی است که
برهم زدن آرامش او را دارند و ییک
از راه ف ی
هموطنان باید به این نکته توجه ف
وا� را داشته باشند.
کا� و

گ
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دوهفتهنامه فرهن� ،اجتمایع ،سیایس و ب

جوالندیه اکانتهای جعیل در فضای مجازی
مهدی طاهریان
کارشنایس اقتصاد 94
گ
تأثــرکنـ ن
ـو� فضــای مجــازی بــر زنــد� افـراد هــر جامعـهای بــرکــی
ی
پوشــیده نیســت و بســیاری از اندیشــمندان در مــورد آن ســخن
گ
ن ت
ـای� بــر زنــد� عامــه
گفتهانــد .ســیطره کنــو� این�نــت و فضــای سـ ب
گ
ت
یمتــوان زنــد� بــدون حضــور
افـراد بــه نحــوی اســت کــه بــه ســخ� 
ت
این�نــت را بـرای بـ شـر متصــور شــد.
گ
یا� فضــای مجــازی بــر زنــد�
در اواخــر دهــه  90و آغــاز ســیطره ب
ن
ق
جها�» برای بســیاری
گ�ی «عرصه عمویم
حقی� ،ایده شــکل ی
ت
ت
نوی دبخــش گســرش دموکـرایس و آزادی بیــان بــود .بســری کــه بــه
تعبـ یـر هابرمــایس ،افـراد یمتوانســتند بــه طــور فعــال در خصــوص
مسائل و موضوعات عمویم و بدون حضور اجبارها و تحمیلها
بــه بحــث و بــرریس بنشــینند .امــا بــاگسـ تـرش تعاریــف حقـ ق
ـو� جــرم
تهــا در اعمــال قــدرت
بــه فضــای مجــازی و در نتیجــه توانـ یـا� دول 
بــر ایــن بسـ تـر از یــک ســو و از ســوی دیگــر ،اعمــال ت
فیل�ینــگ و
محدودیــت دسـ تـریس کاربـران بــه فضــای مجــازی ،اکنــون نیــل بــه
ـدا� دشــوار یمنمایــد.
اهــداف ابتـ ی
در ایــن بـ ی ن
ـ� ،تحــوالت مذکــور در فضــای مجــازی ،موجــد
تهــای جعــی» شــده اســت
گ�ی مســئلهای بــه نــام «اکان 
شــکل ی
کــه بــه نظــر یمرســد اصیلتریــن تفــاوت فضــای مجــازی بــا فضــای
ً
یمزنــد .صاحبــان ایــن حســابهای کاربــری ،عمومــا
حقیـیق را رقــم 
گ
ها� نظـ یـر نبــود
ب ـرای ناشــناخت� هویــت خویــش از اســتدالل ی
مصونیــت بـرای ابـراز عقایــد و نظـرات خویــش و یــا حـ تـی ســهولت
بیــان حــاالت ،تجربیــات شــخیص و خوداظهــاری انتقــادی ســود
یمجوینــد .امــا بــا شــیوع گرایــش بــه ب�هویـ تـی در فضــای مجــازی،
ســبب تحـ ت
ـوال� حائــز اهمیــت در بسـ تـر فضــای مجــازی شــده
ت
اســت ،از راهانداخـ ن
شهــای اجتمــایع مرتبــط زنــان در
ـ� جنب 
یسهـ یـا� نظـ یـر
تهــا و همهپر 
ایـران تــا اثرگــذاری آشــکار بــر انتخابا 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و یا همهپریس خروج بریتانیا
از اتحادیــه اروپــا ،خـ بـر از دســت بــاالی حســابهای جعــی در
نســازی دارد .هــدف اصــی ایــن نوشــتار نـ ی زـ� آن اســت کــه بــه
جریا 
نســازی بـ پـردازد و در
تهــای جعــی در جریا 
چ ـر یا� ســهولت اکان 
ایــن راه ،بــر آن اســت کــه از چارچــوب نظــری تلفیـیق «ارتبــاط در
دو گام» پــل الزارســفلد اســتعمال نمایــد.
نظریــه ارتبــاط در دوگام و یــا ارتبــاط تزریـیق  ،در اثــر مطالعــات پــل
آمریکا� در دهه  50به
الزارسفلد بر روی عملکرد رأیدهندگان
ی
دســت آمــده اســت .بــه واقــع ،نظریــه تزریـیق بــه عنــوان پاسـ خـی بــه
نظریــه ارتبــاط گلولـهای یــوزف گوبلــز بــوده اســت .گوبلــز ،معتقــد

بــه ارتبــاط مســتقیم رســانهها بــا مخاطبـ ی ن
ـ� بــوده اســت ،بــه نحــوی
یمگــذارد و
کــه همچــون شــلیک یــک گلولــه بــه بافــت ،اثــر خــود را 
نیازی به قائلشدن واسطه در این ی ن
ب� نیست .این نظریه شاید
در فضــای توتالیـ تـر جامعــه آلمــان نــازی قابــل بحــث باشــد امــا در
فضــای پلورالیســته یــک جامعــه نرمــال و تکـ ثـر رســانهها و عقایــد
مخاطبــان ،ســخن ت ن
گف� از رســانه انحصــاری و جــذب اطالعــات
ش
ن�یافتــه توســط تمــایم افـراد ،چنــدان منطــق مناسـ بـی نــدارد.
غ�مستقیم
تأث�گذاری رسانهها بر افراد را به نحو ی
الزارسفلد ،نوع ی
تعبـ یـر یمکنــد کــه بــا گــذر از فیلـ تـر «رهـ بـران فکــری» بــه مخاطبــان
یمرســد .در نظریــه ارتبــاط در دو گام ،اطالعــات در ابتــدا بــه
ره�ان فکری و به افراد و ســپس
صورت عمودی از رســانهها به ب
بــه صــورت افـیق میــان افـراد یــک جامعــه نـ شـر پیــدا یمکنــد .وجــود
واســطهای بــه اســم رهـ بـر فکــری در نظریــه الزارســفلد از آنجـ یـا�
حائز اهمیت است که او معتقد به تعریف هویت سیایس برای
گ�ی ســیایس را
تمایم افراد یک جامعه نیســت؛ بلکه اگر جهت ی
بگ�یم،
بنا به یک شکاف سیایس به مثابه یک پاره خط در نظر ی
یمتوان جامعه را به سان یک میانه بزرگ ب�طرف در مقابل دو
یمتــوان حالـ تـی
کنــاره واجــد هویــت ســیایس تعبـ یـرکــرد .هــر چنــد ن 
ایســتا و صلــب بـرای هویــت ســیایس تعریــف کــرد و افـراد ،تحــت
تأثـ یـر ش�ایــط یمتواننــد بــه ســمت یــک قطــب تمایــل بیشـ تـر و یــا
کمـ تـر پیــداکننــد.
او رهـ بـری فکــری هــر جماعــت وگــروه را فــردی بــا هویــت ســیایس
مســتحکم بیــان یمکنــد کــه طبــق تعریــف جامع هشـ ت
ـناخ� هویــت
ســیایس ،نســبت بــه ســایر اف ـراد عالقــه بیشـ تـری بــه کارکــرد حــوزه
گ�ی میان شکافهای اجتمایع
توانا� جهت ی
سیاست دارد و از ی
گ
ز
ن
ها� نظـ یـر
نـ یـ� برخــوردار اســت .در نتیجــه وجــود چنـ یـ� شایســت� ی
ت
توجــه بیشــر بــه اخبــار و تحــوالت ســیایس و تشــخیص رسه از
نارسه در مباحثات سیایس ،یک ره� فکری ت
بیش� از سایرین در
ب
معــرض اخبــار و اطالعــات ق ـرار دارد و یمتوانــد از درج یــک خـ بـر
خ� را با پررنگسازی
به یپ�وان خودداری کرده یا یک مطلب یا ب
در اختیــار ســایرین قـرار دهــد.
بنابــر آنچــه بیــان شــد ،وظیفــه اصــی رهـ بـر فکــری عضوگـ یـری از
�طــرف بــه ســمت قطــب فکــری مــورد نظــر و همچنـ ی ن
ـ�
میانــه ب 
تقویت هویتهای سیایس نزدیک به خود است تا با شکلدیه
تگـ یـری گرایــش ســیایس
بــه یــک تفــوق و تســلط ،راه را بـرای قدر 
خــود همــوار ســازد.
اکنــون ب ـرای تعمی ـمدادن ایــن نظریــه بــه فضــای مجــازی بایسـ تـی
تهــای فضــای مجــازی در قیــاس بــا فضــای حقیـیق را اعمــال
تفاو 
نخست� تفاوت عمده ،وجود افرادی ناشناس در این ت
ی ن
کرد.
بس�
ره� فکری ی ز
که ت
ن� دارند .مسئله
گ�ی به عنوان ب
ح� شانس قرار ی

بعدی ،الگوریتمهای حاکم بر این ت
بس� در برجستهسازی اخبار
ت
اســت .تفــاوت دیگــر ،فضــای آنارشــیک حاکــم بــر ایــن بســر اســت
نزا
کــه اعمــال مجــازات و تنبیــه را منــوط بــه گـزارش کاربـران و درو 
کــرده اســت و در نهایــت مجــازات متصورشــده ،حســاب کاربــری
فــرد خــایط بـرای مـ ت
یمگــردد ،امــا فــرد
ـد� یــا بـرای همیشــه مســدود 
توانـ یـا� بازگشــت و ابـراز مجــدد عقایــد خــود را از دســت نیمدهــد.
در نتیجه این سیستم نظارت و تنبیه ،دایره گرایشهای سیایس
شهــای غـ یـر و
حاکــم ،گسـ تـردهتر از فضــای حقی ـیق اســت و گرای 
کنــاری نـ ی زـ� مجــال ظهــور پیــدا یمکننــد .نکتــه شــایان توجــی کــه
بایسـ تـی درکنــار ایــن تقــاوت بــه آن اهتمــام داشــت ،تمایــل بــاالی
اف ـراد بــه پیگـ یـری اخبــار از طریــق شــبکههای مجــازی بــه عنــوان
منبــع انحصــاری اســت؛ بنــا بــه آمــار ،در ســال  2017بیــش از
 81درصــد کارب ـران فضــای مجــازی در آمریــکای شــمایل اخبــار را
از طریــق فضــای مجــازی و کراب ـران شــبکههای اجتمــایع دنبــال
یمکننــد کــه شــبکه فیســبوک بــا  59درصــد ،در ایــن بـ ی ن
ـ� پیشــتاز
اســت.
ره�ان فکری
متناسب با ش�اییط که در فوق توصیف آن رفت ،ب
حقی� در مقابل اکانتهای جعیل از مرارت ت
ق
بیش�ی
اکانتهای
بـرای ایفــای وظیفــه خــود دارنــد .نخسـ ی ن
حقی�بــودن و
ق
ـت� مــورد،
وجود اطالعات در ت
دس�س است ،چراکه به واسطه وجود یک
گ
ت
زنــد� در بسـ تـر حقیـیق  ،وجــود گذشــته قابــل دســرس و قرارگـ یـری
ن
ش
گو� مجازی ،از اعمال نفوذ بر روی یپ�وان
در �ایط قربا� زور ی
ن
بازبماننــد و همچنـ یـ� ،بــه واســطه قرارگـ یـری در معــرض تخریــب
توســط اخبــار جعــی یــا حـ تـی اظهارنظرهــای حقیـیق  ،دچــار ریــزش
ـو� ،توانـ یـا� امــکان اداره یــک حســاب
پـ یـروان فکــری شــوند .از سـ ی
ن
کاربــری توســط چنــد نفــر و همچنـ یـ� اداره چندیــن اکانــت توســط
یــک نفــر ،یمتوانــد رهـ بـران حقیـیق را درگفتوگوهــا و مجــادالت
مجــازی ،تحــت فشــار ق ـرار و یــا در معــرض مـ ج
ـو� از تخریــب و
اهانــت ق ـرار دهنــد .در چنـ ی ن
ـ� ش�ایــی ،اف ـراد حقی ـیق بــه واســطه
بگ�نــد
هــرگونــه رفتــار خــود یمتواننــد مــورد تعقیــب قضـ یـا� قـرار ی
تهــای جعــی ،رصفــا بــه واســطه قواعــد حاکــم بــر توییـ تـر
امــا اکان 
بـرای مـ ت
ـد� از فعالیــت منــع شــوند یــا آنکــه حـ تـی چنـ ی ن
ـ� مســئلهای
نـ ی زـ� بـرای آنــان پیــش نیایــد.
ت
تهــای جعــی از ســهولت بیشــری ب ـرای
امــا در مقابــل ،اکان 
ره�ی فکری برخوردارند؛ برخالف اکانتهای
گ�ی در مقام ب
قرار ی
تهــا ،جایــگاه و شــهرت یمتواننــد در
حقیـیق کــه بــه واســطه مهار 
چنـ ی ن
تهــای جعــی یمتواننــد بــه واســطه
بگ�نــد ،اکان 
ـ� مقــایم قـرار ی
شبــردن بــه
اظهــار نظــر بـ یـرون از هنجارهــای ســیایس رســی ،یور 
رهـ بـران فکــری و یــا بــا جعــل اخبــار و بزرگنمـ یـا� بــه دنبــال جــذب
�طــرف موجــود در ایــن بسـ تـر باشــند.
پـ یـرو از میانــه ب 

ی ن
دروغ�
در پس نقابهای
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پرخاشــگری و خشــم در جامعــه بــه شــیوههای گوناگــون ماننــد
ـو� و تهدیــد ،مجــال بــروز پیــدا یمکنــد .امــا بــا ظهــور
زورگـ ی
شــبکههای اجتمــایع گوناگــون ،پدیــدهی خشــونت در دو
یمگــردد .در فضــای سـ ت
فضــای سـ ت
ـن� بــه
ـن� و آنالیــن تعریــف 
تهــای اجتمــایع ،فــرد بــه
دلیــل ممنوعیــت قانــون و محدودی 
ناچار خشم خود را رسکوب کرده و یا آن را به صورت خفیف
بــروز یمدهــد .امــا فضــای مجــازی ،تبدیــل بــه پناهــگاه امـ نـی شــده
یمشــود.
اســت کــه بخــش اعظــی از زمــان اف ـراد در آن سـ پـری 
ایــن خانــه بــا تمــایم اعضــای آن ،در حکــم خانــوادهای محســوب
نچــه را کــه
یمشــود کــه بــه کارب ـران آن ،فرصــت یمدهــد تــا آ 

نهــا تحریــم کــرده اســت ،بتواننــد در دنیــای
دنیــای واقــی بــر آ 
مجــازی بیابنــد .شــبکههای اجتمــایع ،ایــن فرصــت را در اختیــار
کاربـران آنالیــن خــود قـرار یمدهــد کــه بــا یــک هویــت جعــی و بــه
ظاهــر قانـ ن
ـو� ،ایــن خشــم رسکــوب شــده را بــه شــیوههای کــه آن
ـای�ی» یمنامیــم ،نشــان دهنــد.
را «زورگـ یـری سـ ب
ت
ـای�ی
ـو� سـ ب
بــا افزایــش تنــاوب اســتفاده از این�نــت ،خطــر زورگـ ی
نـ ی زـ� افزایــش پیــدا کــرده اســت .اغلــب اف ـراد بــا ورود بــه فضــای
آنالیــن ،گرایــش بیشـ تـری و آشکارســازی اطالعــات شــخیص
خود دارند و در ت
بیش� مواقع بدون اینکه از آنها درخواست
شــود ،اطالعــات شــخیص خــود را در اختیــار دیگ ـران ق ـرار
یمتــوان بـرای توجیــه ایــن پدیــده
تهـ یـا� کــه 
یمدهنــد .یــی از عل 
تهــای
آورد ایــن اســت کــه بــه علــت ارتبــاط ناشــناخته و یــا هوی 
مجــازی جعــی ،اف ـراد تمایــل بیشـ تـری ب ـرای اشـ تـراکگذاری
مســائل شــخیص خــود دارنــد .همچنـ ی ن
ـ� شــبکههای اجتمــایع
ایــن فرصــت را در اختیــار افـراد قـرار یمدهنــد تــا دامنـ ه دوســتان
یمتــوان ارتبــاط صمیمانــه و اشـ تـراکات
نهــای 
و اف ـرادی کــه بــا آ 

گ
فرهنــی دارنــد ،گسـ تـردهتر شــود کــه ایــن خــود عامــی ب ـرای
گ
اشـ تـراک بیشـ تـر اطالعــات فــردی اســت .پراکنــد� اطالعــات
تهــای مجــازی واقــی و
یمشــود تــا شــخص ،بــا هوی 
باعــث 
یــا جعــی بســیاری در ارتبــاط باشــد کــه در بیشـ تـر مواقــع ایــن
گ�ی صمیمیــت بـ ی ن
ـ�
ارتبــاط ،موجــب صمیمیــت 
یمشــود .شــکل ی
کارب رهــای فضــای مجــازی کــه در نهایــت موجــد اعتمــاد طرفـ ی ن
ـ�
ـای�ی شــود .تصویــر

یمگــردد ،یمتوانــد موجــب زورگـ یـری سـ ب
پهــای گوناگــون از لحظــات
پروفایــل ،پخــش تصاویــر و کلی 
گ
زنــد� و تفریـ ـ ــح و دیگــر اطالعــات مربــوط بــه شــخصیت
یمگــردد ،ممکــن اســت
اف ـراد کــه در فضــای مجــازی بارگــذاری 
دســتخوش تهدیــد و تمســخر ق ـرار گـ یـرد.
گو� ساخته
هویتهای جعیل که با هدف سوءاستفاده و زور ی
یمشــوند ،معمــوال تفـ ت
ـاو� فاحــش و آشــکار بــا هویــت و رفتــار

ن طــور کــه قبــا اشــاره شــد،
شــخص در واقعیــت دارد .همــا 
یمزننــد ،عمدتــا افـرادی
ـای�ی 
ـو� سـ ب
افـرادی کــه دســت بــه زورگـ ی
نهــا
هســتند کــه قانــون ،بــروز پرخاشــگری و خشــم را ب ـرای آ 
محــدود کــرده و یــا بـرای جلوگـ یـری از تنبیــه اجتمــایع ،بــه فضــای
مجــازی روی یمآورنــد .ایــن هویــت جعــی ،ممکــن اســت تبعــات
بســیاری ب ـرای فــرد سوءاســتفادهگر نـ ی زـ� داشــته باشــد .اســتفاده
بشــده ،پای ـ ه رفتــار و
از نــام مســتعاری کــه بــروز خشــم رسکو 
شــخصیت هویــت کاذب وی را تشــکیل یمدهــد؛ فــرد زورگــو را
گ
از واقعیــت جــدا کــرده و موجــب چندپــار� و تجزیـ ه شــخصیت
یمشــود .بــه عبــارت دیگــر ،فــرد بــا انتخــاب یــک
یکپارچ ـ ه وی 
یــا چنــد نــام مســتعار ،چنــد شــخصیت گوناگــون ب ـرای خــود
یمشــود
تعریــف یمکنــد .پیامــد من ـیف ایــن رویــداد زمـ نـا� آشــکار 
یمشــود کــه در برابــر
کــه هویــت جعــی فــرد ،مرتکــب رفتارهـ یـا� 
ن
ت
مسئولی� احساس نیمکند .در طوال� مدت ،این
آنها هیچ
� مسـ ت
ـئولی� در شــخصیت از هــم گســیخت ه فــرد تاثـ یـر گذاشــته
ب
گ
ت
ـخصی�
جدا�ناپذیــر از رفتــار و ویــژ� شـ
ـش
ـ
خ
ب
ـرور،
ـ
م
ـه
ـ
ب
و
ی
وی خواهدشــد.

ی کــه در ارتبــاط فــرد قربـ نـا� و زورگــو اتفــاق
مســئلهی دیگــر 
یمافتــد ،عــدم برخــورد رودررو اســت کــه در ایــن نقطــه ،مزیــت
ت
سای�ی آشکار یمشود.
گو� ب
رابطه آفالین و سن� در برابر زور ی
یمشــود تــا فــرد قربــا�ن
ت
ـو� ســن� باعــث 
تعامــل همزمــان در زورگـ ی
شهــا� را از قبیــل تــرس ،گریــه ،فریــاد و یــا دفــاع ی ز
ف�یــی
واکن  ی
انجــام دهــد .در بـ خ
یمتــوان امیــد داشــت کــه ایــن
ـر� از مواقــع 
شهــا موجــب آگایه اطرافیــان شــخص قربـ نـا� شــده و
واکن 
بـرای کمــک بــه وی اقــدام کننــد .همچنـ ی ن
شهــا ممکــن
ـ� ایــن واکن 
اســت باعــث تــرس و فـرار شــخص زورگــو نـ ی زـ� بشــود .درحــایل کــه
شهــا
در ارتبــاط مجــازی ،عــدم تعامــل و عــدم مشــاهد ه واکن 
یمشــود تــا فــرد زوگــو در برابــر قربـ نـا� احســاس امنیــت
موجــب 
ت
ـدا�
بیشــری کنــد .بــه عبــارت دیگــر ،در حالــت آفالیــن امــکان جـ ی
ن
یز
ن
ف�یــی بـ یـ� قربــا� و فــرد پرخاشــگر وجــود دارد امــا در فضــای
مجــازی ایــن عمــل امکانپذیــر نیســت.
تهــای
ـو� و پرخاشــگری در فضــای مجــازی ،عمدتــا تفاو 
زورگـ ی
بسیاری با نوع ت
سای�ی
سن� و آفالین آن دارد .قربانیان حمله ب
نکــه چ ـرا مــورد
معمــوال از هویــت فــرد زورگــو و حـ تـی علــت ای 
زورگــری و خشــونت ق ـرار گرفتهانــد ،آگاه نیســتند .از طــر�ف
ی
دیگــر ،شــبکههای اجتمــایع بــر خــاف فضــای سـ ت
ـن� امــکان
سواســتفاده و آزار بیســت و چهــار ســاعته را در اختیــار فــرد
مهاجــم ق ـرار یمدهــد .در حالــت آفالیــن ،ایــن امــکان ب ـرای فــرد
نهـ یـا� را در جهــت آرامــش و
نهــا و مکا 
وجــود داشــت تــا زما 
ش
کاهــش تنــش بـرای خــود تعریــف کنــد امــا بــا پی�فــت تکنولــوژی
ش
ـو� در فضــای جامعــه
و فروپــا� مرزهــای شــخیص ،زورگـ ی
ش�وع شــده و ســپس در فضــای مجــازی و بــه صــورت آنالیــن
ادامــه پیــدا یمکنــد .محتــوای مــورد اســتفاده ب ـرای آزار و اذیــت
تتــر در بـ ی ن
ـ� اف ـراد بــه
نـ ی زـ� در فضــای مجــازی ،رسی ـ ـ عتــر و راح 
یمشــود و همــواره بعــد از واقعــه ،بــا جزئیــات و
اشـ تـراک گذاشــته 
ت
حـ ش
ـوا� آن قابــل دســریس خواهدبــود .عــدم آگایه از هویــت
واقــی فــرد زورگــو ،سوءاســتفاده در تمــام ســاعات شــبانه روز و

از ســوی دیگــر ،الگوریت مهــای حاکــم بــر مســئله  Trendو
خ�رسـ نـا� حاکــم بــر شــبکههای اجتمــایع ،مانــی چالشبرانگـ ی زـ�
ب
تهــای جعــی
ب ـرای رهـ بـران فکــری حقی ـیق اســت .مجموعــه اکان 
تحــت رهـ بـری فکــری ،یمتواننــد بــا توجــه بــه کـ ثـرت حســابها،
اقــدام بــه برجست هســازی یــک خـ بـر و موضــوع مرتبــط بــا خــود
نماینــد کــه در چنـ ی ن
ـ� الگوریتــی ،تنهــا توجــه اصــی معطــوف بــه
ت
ن
تهــا در بــازه زمــا� مشــخص اســت و نظــار� در
تعــداد تویی 
گ�د .این اطالعات رصفا
صحت و دقت اطالعات صورت نیم ی
یمگــردد بلکــه شــامل حــال ویدیوهــای
در قالــب اخبــار خالصــه ن 
ز
یمگــردد.
سهــای تاریـ ـخگذشــته امــا مربــوط نـ یـ� 
تقطی عشــده و عک 
ترندکــردن یــک مبحــث ،یمتوانــد ب ـرای پـ یـروان یــک گــروه و حـ تـی
تسخ�ســازی فضــا تل ـیق شــود؛ چ ـرا
گروههــای دیگــر ،بــه ســان
ی
کــه عــاوه بــر نشانداد هشــدن موضــوع در قســمت جسـتوجو،
رصف وجــود فعلوانفعــال بــا محتــوا ،حـ تـی اگــر در زمینــه نقــد
برخــورد باشــد ،بــر طبــق الگوهــای حاکــم بــر شــبکههای مجــازی
ب ـرای طرفـ ی ن
تسخ�ســازی،
یمشــود .ایــن
ـ� فعلوانفعــال ارســال 
ی
یمســازد و هــم
گتــر 
هــم عرصــه عمــل را بـرای بخــش حقیقیــون تن 
یمتوانــد گروههــای میانــه را بــه ســوی گروههــای جعــی بکشــاند.

از ســوی دیگــر ،مســئله تبلیغــات ســیایس در ســالهای گذشــته
بــه ســبب عــدم دقــت در انتشــار مطالــب ،بــه عنــوان یــی از ابـزار
جــذب پـ یـرو بــدل شــده اســت .قـراردادن بـ خ
ـر� از اخبــار جعــی بــه
ســود گروههــای ناشــناس در شــبکههای مجــازی یــا ارســال آن
از طریــق اشـ تـراکگذاری کارب ـران جعــی ،مطابــق الگوریت مهــای
اطــاعدیه در شــبکههای مجــازی نظـ یـر فیســبوک ،کارب ـران بــه
اصطــاح خاکسـ تـری را در معــرض چنـ ی ن
ـ� اطالعـ تـا� ق ـرار داده
ت
ـ� اخبــاری ،فــرد را بیشــر در معــرض چنـ ی ن
اســت .مشــاهده چنـ ی ن
ـ�
ت
اطالعا� قرار یمدهد و در نتیجه به سبب اعتماد به فیسبوک و
پیگ�ی اخبار از منابع دیگر ،سبب ایجاد گرایش
عدم عالقه به ی
یمگــردد.
بــه ســمت گــروه مذکــور 
تهــای جعــی
متناســب بــا تفاصیــی کــه در بــاال ذکــر شــد ،اکان 
بــه واســطه ش�ایــط فعــی شــبکههای مجــازی از دســت بــاال در
نســازی و یــا حـ تـی تغیـ یـر فضــا بــه نحــو گروههــای
ایجــاد جریا 
شهــای مجــازی ،مــوج
مدنظــر خویــش دارنــد؛ چــه از طریــق جنب 
جدیــدی از نفرتپراکـ نـی در شــبکههای مجــازی راه بیاندازنــد و
یــا ش
م�وعیــت یــک دولــت را بــه زیــر ســوال بب�نــد و چــه از طریــق
ن
الگوریت مهــای اطالعرســا� ،ذهنیــت شــهروندان را تغیـ یـر دهنــد و
تأث� خود قرار دهند .معضل
در نتیجه فرایند انتخابات را تحت ی
تهــای جعــی بســیار پیچید هتــر از ابعــادی اســت کــه تاکنــون
اکان 
هویــدا رفتــه اســت و بایسـ تـی ب ـرای مقابلــه بــا آن ،تدابـ یـری جــدی
اندیشــید.

گ
ت
اش�اک رسی ــع محتوا؛ هم� دست به دست یکدیگر یمدهند
ن
ث
سای�ی را به حداک� برساند.
گو� ب
تا فشار روا� حاصل از زور ی
یف
ت
ـو� آنالیــن آثــار من ـ بــر ســامت زیســی و
قربانیــان زورگـ ی
ن
ـای�ی ،بیــش از
روا� اف ـراد دارد .قربانیــان سوءاســتفاده سـ ب
ن
ت
دوبرابــر قربانیــان سوءاســتفادههای ســن� از اختــاالت روا� و
ناهنجــاریای گوناگــون رنــج یمبرنــد .ایــن آســیبها ،در کــودکان
و نوجوانــان بــه علــت عــدم بلــوغ ذهـ نـی و ی ز
ف�یــی ،چنــد برابــر
یمشــود .قربانیــان بیشـ تـر درگـ یـر رفتارهــای
دیگ ـران مشــاهده 
پرخطــر ماننــد تعهــد کمـ تـر ،ب�توجــی بــه نمـرات ،مــرف ســیگار
گ
سپـ ت
ـر�،
یمشــوند .خشــم و آشــفت� ،عــدم تمرکــز و حوا 
و الــکل 
یف
یف
ـدا� عاطـ و فکــری از والدیــن از دیگــر تبعــات منـ اســت
جـ ی
یمشــوند .از طـ ف
ـر�
ـای�ی بــه آن دچــار 
ـو� سـ ب
کــه قربانیــان زورگـ ی
ـای�ی بــه
ـو� سـ ب
دیگــر ،عــدم تمایــل نوجوانــان بـرای گـزارش زورگـ ی
والدیــن و یــا مقا مهــای قانـ ن
ـو� ،منجــر بــه نتایــج مهلــک وکشــنده
یمشــود .بــر اســاس تحقیقــات ،حداقــل ســه نوجــوان  12تــا 13

گ
ـرد� نـ ش
ـای�ی دســت بــه
ســاله بــه دلیــل افـ
ـا� از حمــات سـ ب
خودکـ شـی زدهانــد.
ت
امنی� که صفح ه نمایش رایانه و موبایل برای فرد تهدیدکننده
ـای�ی رشــد
ایجــاده یمکنــد ،ســبب 
یمشــود تــا بــروز حمــات سـ ب
ـمگ� و روزافــزون داشتهباشــد .کنـ شـی کــه ممکــن اســت در
چشـ ی
ت
ت
نظ�«رسگرمکننــده» و یــا «تفری ـ ــح»
بیشــر مواقــع بــا توصیفــا� ی
از ســوی فــرد زورگــو تلـیق شــود؛ امــا بــر روی فــرد قربـ نـا� تاثــرا�ت
ی
یمگــذارد .فضــای
ج�انناپذیــر برجــا 
بــه مراتــب مخر 
بتــر و ب
یمشــود کــه تمــام صدمـ تـا� از یــک حســاب
مجــازی مانــع از آن 
یمشــود را بــه وضــوح
کاربــری ســاده بــه شــخص دیگــر وارد 
شهــای فــرد
مشــاهده کــرد .عــدم نبــود تصویــری واضــح از واکن 
ن
ـای�ی موجــب افزایــش
قربــا� و درک نادرســت از حمــات سـ ب
ـای�ی و قربانیــان ایــن رابطــه
نمـ یـا� و ب�وقفـ ـه زور ی 
گو�هــای سـ ب
شدهاســت و بهـ تـر اســت هرچــه رسیـ ـ عتــر تدابـ یـری بـرای حــل ایــن
مســئله درنظــر گرفتــه شــود.

ت
تویی�
ممنوعیت تبلیغات سیایس در

6

نگاه ویژه

به دنبال افزایش فشارها بر فیسبوک به علت انتشار اظهارات و مواضع سیایس ،مدیر شبکه اجتمایع ت
توئی� روز پنجشنبه
ن
خ� داد.
از ممنوعیت تبلیغات سیایس در این اپلیکیشن پرکاربرد جها� ب
ت
ت
بــه گـزارش روزنامــه نیویــورک تایمــز« ،جــک دوریس» ،مدیــر ش�کــت توئیــر در صفحــه توئیــر خویــش نوشــت :هــر نــوع تبلیغــات
سیایس در این شبکه اجتمایع ممنوع یمشود .به گفته دوریس ،تبلیغات سیایس از جمله فیلمهای دستکاری شده و انتشار
اطالعات غلط چالشها� را برای گفتمان ن
مد� ایجاد یمکند .وی اظهار نگر نا� کرد که تبلیغات سیایس یمتوانند از طریق
ی
ن
تاث� داشته باشند.
تغی�ات مهم بر زیرساختهای دموکراتیک امروز جها� ی
ی
توئی� نوشت :من بر این باورم که ت
مدیر شبکه اجتمایع ت
دس�یس به پیامهای سیایس باید محقق شود اما خریداری نشود.
پــس از آن کــه فیــس بــوک در اوایــل مــاه اکتـ بـر (مهــر) اعــام کــرد کــه صحــت و درسـ تـی تبلیغــات ســیایس و تبلیغــات انتخابـ تـا� را
مورد برریس قرار نیمدهد ،به شدت مورد انتقاد قرارگرفته است« .مارک زاکربرگ» مدیرعامل فیسبوک ،هم هفته گذشته
به نمایندگان کنگره گفت که سیاستمداران حق دارند که در فیسبوک آزادی بیان داشته باشند.
گفت� است پس از آن که گوگل ،ت
ن
سپتام� (شهریور) از حذف یک ویدئو مربوط به دونالد ترامپ
توئی� و فیسبوک در ماه
ب
رئیسجمهــوری آمریــکا دربــاره «جــو بایــدن» نامــزد انتخابــات ریاســت جمهــوری آینــده از حــزب دموک ـرات خــودداری کردنــد،
حساســیت دربــاره تبلیغــات ســیایس در شــبکههای اجتمــایع افزایــش یافتــه اســت.
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دوهفتهنامه فرهن� ،اجتمایع ،سیایس و ب

رها� یا انقیاد
ی
عیل عبادتیان
کارشنایس اقتصاد 94
انقالب  ICTکه از آن تحت عنوان انقالب اطالعات در قرن
بیستم یاد یمشود ،در کنش و واکنش با انسان به صورت
ن
انسا� و
تغی�ات متنویع در ساختارهای
دیالکتییک منجر به ی
جامعه ش
ب�ی شده است .آنچه در دهه  90در سطح جهان
ق
تأث�ات عمی� را بر نگرش حوزههای
اتفاق افتاد تا کنون  ،ی
ن
انسا�گذاشته
مختلف علوم اجتمایع نسبت به انسان وجامعه
است .فضای مجازی ،بیش از همیشه در طول تاری ــخ موجب
ن
انسا� در جهان شده است و این ت
ت
گس�ش
گس�ش ارتباطات
ت
تأث�پذیری هرچه بیش�انسانها
تأث�گذاری و ی
ارتباطات منجربه ی
در این فضا شده است .در این میان ،این ت
گس�ش ارتباطات
موجب به وجود آمدن فضاهای علیم جدید میان رشتهای در
حوزههای مختلف علوم اجتمایع نوین شده است .محققان
علوم سیایس و فالسفه سیایس بسیاری یط این تحوالت به
نقش فضای مجازی در تحوالت سیایس و جنبشهای ن
مد�
«رها� یا انقیاد» اثر روح هللا اسالیم ،به
پرداخته اند .کتاب
ی
مسئله تکنولوژیهای ارتباطات و فلسفه سیایس در عرص
ارتباطات به عنوان مسئلهکلیدی مورد بحث خود یمپردازد.
«رها� یا انقیاد» تالش یمکند با با برریس نظریات و
کتاب
ی
اندیشههای مختلف وبادستیازی به آنان ،نوع رابطه تکنولوژی
و سیاست را پیش روی مخاطبان خود قراردهد .نویسنده در
متغ�های مورد برریس خود -تکنولوژی
مقدمهکتاب به تعاریف ی
اطالعات و سیاست -یمپردازد .متفکرین زیادی از دهه  70و
به طور خاص از دهه  90تاکنون به تعاریف متعددی از عرص
ن
انسا� یمپردازند .عرص
تأث� تکنولوژی اطالعات بر روابط
ی
ت
اطالعات (کاستلز) ،عرصپسامدرن (لیوتار) ،عرصپساصنع�
(بل) ،عرص ن
جها�شدن (گیدنز) وعرصبیوتکنولوژی (ر ی ن
یفگ�)،
گ
دستیا� انسان به قدرت ارتبایط
هم� تعار فی� هستند که بر
ب
جدید و تغی�ات در علوم و فنون ت
واس�اتژیهای جدید تأکید
ی
دارند .پس از برریس تعاریف متعدد درباره تکنولوژی اطالعات،
نویسنده به ارائه تعار فی� از مفهوم سیاست یمپردازد؛ سیاست
تدب� امور عمویم جامعه ،سیاست به مثابه تنبیه ،آگاه
به مثابه ی
ره�ی و هدایت جامعه و تعاریف متعدد دیگری که از
کردن ،ب
متون ایر ن
غر� درباره این مفهوم استخراج یمگردد.
و
ا�
ب
پس از ی ن
تبی� مفاهیم سیاست و تکنولوژی اطالعات ،نویسنده
ق
به ی ن
.
تبی� رابطه این دودرچارچوب منط� یمپردازد اودرمقدمه
اثر خود به این نکته اشاره یمکندکه در مبحث «روششنایس»
خود به روش تحلیل «پارادایم» توماسکوهن متوسل یمشود.
پارادایم یک فضای علیم جمیع است که در هر دوره ایجاد
یمشود و دانشمندان در این فضا به معنای واژهها وگزارههای
خود یمپردازند .سپس نویسنده در پارادایمهای مختلف
همدالنه ،میانه و رادیکال به برریس ارتباط تکنولوژی و سیاست
با مرکزیت فلسفه سیایس یمپردازد.
نویسنده دراینکتاب تالش دارد بهگونهای ده منطق مختلف را
در ارتباط تکنولوژی با سیاست برریسکند و با استفاده از روش
پدیدارشنایس این مهم را به انجام برساند که در نهایت طریح
اه�د توسعه در ایران با استفاده از خودآگایه نسبت به
برای ر ب
مسئله اطالعات ترسیم یمکند.
«رها� یا انقیاد» سیع دارد در  222صفحه راهکاری برای
ی
پیش�د علوم سیایس کشور در حوزه تکنولوژی اطالعات ارائه
ب
دهدکه با توجه به رویکرد نویسنده و برریسهای صورتگرفته
فوقالذکر ،به نییک ازانجام این رسالت برآمده است.کتاب فوق
در سال  93توسط انتشارات تیسا به چاپ رسید و در اختیار
عموم عالقهمندان قرارگرفت.

جنبشهای اجتمایع و فضای مجازی ،عواید و پیامدها
محمد غال مزاده
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فضای مجازی تا چه حدی به اثرگذاری جنبش های اجتمایع
شهــا کمــک
کمــک کــرده اســت؟ آیــا بــه تحقــق اهــداف ایــن جنب 
کــرده یــا بــه مبتــذل شــدن آنهــا منجــر شــده اســت؟ بـرای پاســخ بــه
ســواالت مطــرح شــده از نقطــه نظــر علــی ،ابتــدا بایــد بــا پدیــده
جنبــش اجتمــایع و سـ یـر تحــول آن آشــنا شــویم ســپس بــه تحلیــل
شهــا پب�دازیــم.
اثرگــذاری ایــن جنب 
جنبــش اجتمــایع چیســت؟ جنبــش اجتمــایع شــکل خــایص از
کنش جمیع است که مستلزم نویع رابطه تعارض ی ز
آم� اجتمایع
تغی�ات اجتمایع رابطه مســتقیم دارند.
اســت .این جنبشها با ی
شهــای اجتمــایع،
دانشــمندان علــوم اجتمــایع معتقدنــد جنب 
سـ ن
ـازما� شــکلیافته و بــا تقاضاهــای مشــخص جهــت دفــاع،
ت
ـتیا� بــه هــدف هــای خــایص هســتند (بنگریــد
گسـ گـرش و یــا دسـ ب
بــه � روشــه ،تغیـ یـرات اجتمــایع .)1379،بــه نظــر گیدنــز،
شهــای اجتمــایع
شهــای اجتمــایع از قدرتمندتریــن کن 
جنب 
شهــا در هــر شــکل و انــدازهای وجــود دارنــد،
اســت .ایــن جنب 
شهــا فعالیــت خــود را در چارچــوب قوانـ یـ�ن
بع ـیض از ایــن جنب 
ن
یض
ن
غ�قانــو� عمــل یمکننــد،
انجــام یمدهنــد و بع ـ زیرزمیــی و ی
گ
تهــا اســت .ایــن
کشــدن بــه خــط قرمــز حکوم 
نهــا نزدی 
ویــژ� آ 
ً
شهــا غالبــا بــا هــدف ایجــاد تغیـ یـر در حــوزه عمــویم یــا مســئله
جنب 
عمــویم خــایص مثــل گسـ تـرش حقــوق مـ ن
ـد� بخـ شـی از جمعیــت،
ً
شهــا قوانـ ی ن
ـ� یــا
قــد علــم یمکننــد و غالبــا در نتیجــه ایــن جنب 
سیاســت تغیـ یـر یمیابــد.
بــه نظــر نگارنــده در تحلیــل جنبــش اجتمــایع بایــد بــه تحــوالت
شهــای اجتمــایع
اشــکال مختلــف جوامــع توجــه داشــت .از جنب 
شهــای اجتمــایع
در اواخــر قــرن بیســتم بــه بعــد بــا عنــوان جنب 
یمشــود« .جنبــش اجتمــایع جدیــد» ناظــر بــه تغیـ یـرات
جدیــد یــاد 
.
در ســازمان ،اهــداف و مکانیســم اثــر جنبشهاســت بــه طــور
شهــای اجتمــایع قدیــم ماننــد جنبــش کارگــری
مثــال میــان جنب 
شهــای محیــط زیسـ تـی یــا زنــان
شهــای جدیــد مثــل جنب 
و جنب 
تهــای ماهــوی موجــود اســت .نظری هپــردازان مختل ـیف
تفاو 
گ
شهــای اجتمــایع قدیــم و جدیــد را از همدیگــر
ویژ�هــای جنب 

تمایــز دادهانــد.
گ
شهــای اجتمــایع
دالپورتــا و دیـ نـا� ســه ویــژ� مشـ تـرک بـرای جنب 
غ�رسیم از روابط
قدیم و جدید ارائه یمدهند :وجود شبکهای ی
متقابــل میــان تعــدادی از اف ـراد ،گروههــا و ســازمانهای فعــال،
وجــود گفتمــان آگایهبخــش همـراه بــا احســاس هویــت و اهــداف
گ
ت
مش�ک ،تقابل و مبارزه سیایس و یا فرهن� با مخالفان اهداف
گ
شهــای اجتمــایع قدیــم و جدیــد در کنــار ایــن ویــژ�
خــود .جنب 
خ
ز
.
هــای مشـ تـرک دارای بــر� از تمایـزات نـ یـ� هســتند بــه نظــر اوفــه
شهــای قدیــم گروههــا و طبقــات اقتصــادی-
شگ ـران جنب 
کن 
شهــای جدیــد
شگ ـران جنب 
اجتمــایع هســتند؛ در حــایل کــه کن 
گ
شهــای
ها� دیگــر عمــل یمکننــد .مســائل جنب 
براســاس وابســت� ی
قدیــم رشــد و توزیـ ـ ــع اقتصــادی اســت ،در حــایل کــه مســائل
شهــای جدیــد حفــظ صلــح ،محیــط زیســت ،حقــوق بـ شـر و
جنب 
شهــای قدیــم،
مقابلــه بــا صــوركار ازخودبیگانــه اســت .بـرای جنب 
ش
شهــای
پی�فــت مــادی و امنیــت مــرف اهمیــت دارد ویل ارز 
شهــای جدیــد عبارتنــد از :اســتقالل و هویــت شــخیص
جنب 
لهــای کنــش
در مقابــل کنـ تـرل ســازمانیافته و متمرکــز .مد 
تهــای
شهــای قدیــم بــر اســاس ســازماندیه رســی و صور 
جنب 
گ
حز� هستند؛ در حایل که جنبشهای جدید
رقابت
و
نمایند�
ب
غ�رســی ،خودجوش ،فاقد سلســله مراتب
براســاس مدلهای ی
و سیاســت اعـ تـراض مـ ن
ـد� رفتــار یمکننــد (مشـ یـرزاده ،1381
شهــای
قانــی راد و خــرو خــاور  .)1386از نظــر تاجیــک جنب 
اجتمــایع کالســیک بــر بسـ تـر پایــگاه اجتمــایع طبقــه کارگــر رویــش
ً
نشــمول دارنــد ،نظــم
یمکننــد ،عمدتــا تهاجیمانــد ،پیا مهـ یـا� جها 
ت
ـکیال� اســت ،در مقابــل،
نهــا مبتـ نـی بــر سلســله مراتــب تشـ
آ
گ
شهــای اجتمــایع جدیــد دارای رسشــت فرهنــی -اجتمــایع
جنب 
گ
و ســاختار ولنــگار سـ ن
ـازما� هســتند ،آنهــا بــر شــیوههای زنــد�
گ
تهــای ســیال و متفــاوت را نماینــد� یمکننــد،
تأکیــد دارنــد ،هوی 
بس� رویش و پایگاه اجتمایع آنها جامعه ن
ت
مد� است ،آماج و
ن
موضوع منازعه آنها نه دولت یا بازار بلکه جامعه مد� است،
گ
شهــا مشــکالت فرهنــی
محــور تعارضــات اجتمــایع در ایــن جنب 
و اخـ ق
یف
ـا� هســتند ،آنــان گرایــش بســیار ضعی ـ ب ـرای چالــش
مســتقیم بــا دولــت دارنــد ،واســطه کنــش آنــان ،کنــش مســتقیم
گ
و بداعــت فرهنــی اســت ،بــر خودمختــاری شــخیص و گــرویه
نهــای غــر ایدئولوژیــک و حقــوق مـ ن
ـد� تأکیــد دارنــد،
و گفتما 
ی
اتوپیای آنها دموکرایس رادیکال است ،عمدتأ تدافیعاند ،اشکال
شهــای جدیــد در
کنــش و آگایه در آنهــا نامتجانــس اســت ،جنب 
گ�ند ،در واقع
حوزههای محدود و برای مدت محدود شکل یم ی

شهــا بعــد مشــهود شــبکهای پنهــان و متــی بــر تولیــد روزانــه
جنب 
شهــای
چارچــوب هــای بدیــل معنـ یـا� هســتند ،مقاومــت در جنب 
گ
جدیــد در تاروپــود زنــد� روزانــه تنیــده شــده اســت و نبایــد آن را
رصفــا در بســیج گــری جســت و جــوکــرد (تاجیــک .)1383 ،حــال
ً
کــه بــا پدیــده جنبــش اجتمــایع مخت ـرا آشــنا شــدیم بــه پاســخ
ســوال مطــرح شــده یم پــردازم.
ارتباطــات رکــن پای ـهای هــر جنبــش اجتمــایع اســت ،امــا فــرم
ارتباطــات مختلــف و متغـ یـر اســت (محســنیان راد .)1382
ً
فضــای مجــازی اصطالحــا بــه محیــط دیجیتــایل اشــاره دارد کــه بــه
ت
اطالعا� و ارتبایط جدید به
وســیله ابزارهای خاص تکنولوژی
وجود آمده اســت .فضای مجازی فراتر از شــبکههای اجتمایع
بــه کلیــت محیــط دیجیتــال شــکل گرفتــه توســط ایــن تکنولــوژی
اشــاره دارد .تکنولــوژی جدیــد بــا ابزارهــای خــود محیــی را فراهــم
ساخته است که به نظر بسیاری از نظریهپردازان موجبات گذر
از جنبشهای قدیم به جدید را فراهم ســاخته اســت .شــبکهای
یشــدن جوامــع (بنگریــد بــه
شهــا بــه واســطه شبکها 
شــدن جنب 
کاستلز) مهمترین تحول در سازمان جنبشهاست که منجر به
شهــا شــده اســت.
اگ�ت رشــدن و دموکراتیکت رشــدن ایــن جنب 
فر ی
ً
پس در پاسخ به سوال فوق باید گفت قطعا فضای مجازی به
شهــای جدیــد یــاری رســانده اســت .نمــود بــر ن
و�
اثرگــذاری جنب 
ی
شهــای جلیقــه زردهــای فرانســوی ،جنبــش
یمتــوان در جنب 
آن را 
ـر�،
ـ
ع
ـار
ـ
ه
ب
ـه
ـ
ب
ـوم
ـ
س
مو
ـش
ـ
ب
جن
ـگ،
ـ
ن
ک
گ
هن
ـوایه
ـ
خ
یس

دموکرا
ب
جنبش زنان در ایران ،جنبش حقوق ن
مد� اقلیتهای نژادی در
امریکا ،جنبشهای محیط ز ت
غ�ه مشاهده کرد .به طور
یس� و ی
ت
شهــای محیــط زیســی تحــت تأثـ یـر
مثــال نمونــه آخــر یعـ نـی جنب 
جها�شــدن ایــن جنبــش حرکــت کــرده
ن
فضــای مجــازی بــه ســوی
ن
جها�شــدن جنبــش محیــط زیسـ تـی

یمتــوان دلیــل
اســت .هرچنــد 
ً
اگ�ی
را دغدغه جهانشمول این جنبش دانست؛ اما مسلما فر ی
ن
جها� ،نشان از اثرگذاری فضای
و بسیج این جنبش در سطح
مجــازی در ســطیح ی ن
ب�الملــی دارد.
یهــای جدیــد بــه کمــک اف ـراد بــه حاشی هراند هشــده یــا
فناور 
.
یهــا
تهــای طــرد شــده یمرود ایــن فناور 
تهــا و جماع 
اقلی 
تبدیــل بــه مأمـ نـی بـرای افـراد بــه حاشی هراند هشــده یــا طردشــده و
گریزان از قدرت یا سلطه ایدئولوژی خایص یمشوند و به آنها
یهــا ماننــد
کمــک یمکنــدکــه بــه وســیله ابزارهــای جدیــد ایــن فناور 
ت
غ�ه به بیان تقاضاها
شبکههای اجتمایع مجازی یا این�نت و ی
یــا ت
ن
اع�ضــات خــود پب�دازنــد .همچنـ یـ� ســازماندیه تجم عهــای
ت
ض
یهــا ق ـرار
شهــا تحــت تأثـ یـر ایــن فناور 
ســیایس و اعــرا� جنب 
گرفته و آن را به ابزاری برای ســاماندیه ی ز
ن� بدل ســاخته اســت.
همچنـ ی ن
یمتــوان ایــن ادعــا را مطــرح ســاخت کــه یــی از دالیــل
ـ� 
گ�ی و تثبیــت
تأث�گــذار بــر آگایه و بیــداری ســوژه یــا شــکل ی
ی
یهــای جدیــد اســت.
تهــای متنــوع ،ورود بــه دنیــای فناور 
هوی 
ت
این�نــت و شــبکههای مجــازی بــه محــی بـرای نـ شـر افــکار ،اخبــار،
بی�هــا بــدل گردیــده اســت .همچنـ ی ن
ـ� ابزارهـ یـا� را
اید ههــا و جهان ن 
برای ســازماندیه و ارتباط افراد وکنشــگران جنبشها ارائه داده
اســت بــه همـ ی ن
شهــا را تغیـ یـر
ـ� جهــت فــرم و محتــوای ایــن جنب 

داده اســت.
یهــای اطالعـ تـا� و ارتبــایط جدیــد و ابزارهــای آن
بنابرایــن ،فناور 
از قبیل ت
این�نت ،تلفن هوشمند و شبکههای مجازی به عنوان
ابزارهای فناوری جدید ،نقش مهیم را در جنبشهای اجتمایع
شهــای
بــازی یمکنــد .ایــن ابزارهــا ،گروههــا و ســازمانهای جنب 
اجتمــایع را قــادر یمکنــد بــا هــم ارتبــاط برق ـرار کننــد ،بــه ایجــاد
محتوا و توزی ــع آن به شکیل ارزان و مؤثر پب�دازند و بازخوردهای
تهــا بــه دلیــل وجــود ت
این�نــت بــه
مهــی را دریافــت کنــد .ایــن قابلی 
عنوان یک نظام ارتبایط ممکن شــده اســت؛ نظایم که به طور
سـ ت
ـن� محتــوای آن را کاربـران فراهــم یمکننــد.
گ
همچنـ ی ن
شهــای جدیــد
ویژ�هــای جنب 

ـ� بایــد در نظــر داشــت کــه
ن
ن
تعی�شــده
یهــای جدیــد ی 
نـ ی زـ� تحــت تأثـ یـر همـ یـ� کیفیــت فناور 
شهــای اجتمــایع جدیــد شــاهد
اســت .بــه طــور مثــال در جنب 
ســازمان غـ یـر سلســلهمر بات� ،تعامــی و ارتبــاط بــاز و آزاد هســتیم.
شهــا نـ ی زـ� هماهنــگ بــا تکنولــوژی اطالعـ تـا�
تقاضاهــای ایــن جنب 
گ
و ارتبــایط شــکیل پســامادی و فرهنــی بــه خــود گرفتــه اســت.
رســانههای جدیــد ماننــد ت
این�نــت بــه دلیــل آزادی تولیــد محتــوا
و نـ شـر افــکار و اخبــار در آن بــه محــی ب ـرای توجــه بــه تقاضاهــا
و ت
اع�اضــات طردشــدهها و بــه حاشــیه رفت ههــای جوامــع ماننــد
اقلیتهای جنیس ،قویم بدل شده است و فعاالن جنبشهای
غ�ه از ظرفیتهای آن استفاده
مانند زنان و جوانان ،کارگران و ی
یمکننــد و اغلــب ســاختارها و روابــط قــدرت وکنــش را هماهنــگ
یمســازند.
بــا آن تنظیــم 
تهــای جعــی در فضــای مجــازی و
بــه نظــر نگارنــده مســئله اکان 
جهـتدیه ســیایس آنهــا اگرچــه غـ یـر قابــل انــکار اســت امــا عرصــه
تهــا گرفتــه
شهــای اجتمــایع تأثـ یـر ناچـ ی زـ�ی از ایــن اکان 
جنب 
تهــا یــا
تهــای جعــی در حجــم بــاال بــه واســطه دول 
اســت .اکان 
گ�د و این اکانتها
سازمانهای مخالف یک حکومت شکل یم ی
بــه پشـ ن
ـتیبا� و تبلیــغ دیدگا ههــای حکومــت یــا ســازمان حــایم در
یمپــردازد .ایــن
جهــت تحقــق اهــداف آن حکومــت یــا ســازمان 
تعی�شــده
تهــا یــا بــه کل درگـ یـر اهــداف ســیایس از پیش ی ن
اکان 
شهـ یـا� فعالیــت یمکننــد دلیــل
خــود هســتند یــا اگــر یپ�امــون جنب 
یمشــود کــه یــک جنبــش اهــداف و تقاضاهــای خــود را
بــر آن ن 
گ
تهــا شــکل داده اســت یــا
در هماهنــی بــا در اثــر فعالیــت ایــن اکان 
ً
بهرهبــرداری
تهــا رصفــا جهــت 
نهــا وابســته اســت .ایــن اکان 
بــه آ 
ســیایس از یــک جنبــش حمایــت یمکننــد و در تحلیــل نهـ یـا�
یمشــوند.
شهــای اجتمــایع متغیـ یـری مســتقل محســوب ن 
جنب 
در نهایــت بایسـ تـی بیــان کــرد کــه تکنولــوژی ،ماهیـ تـی ژانــویس
یهــای جدیــد اثـرات مثبــت و منـیف
دارد؛ یعـ نـی از جهـ تـا� تکنولوژ 
زیــادی داشــته اســت .امــا در خصــوص اینکــه آیــا فضــای مجــازی
شهــای اجتمــایع منجــر شــده اســت ،ابتــدا
بــه مبتــذل شــدن جنب 
بایــد گفــت ایــن فضــای مجــازی یــا تکنولــوژی اطالعـ تـا� و ارتبــایط
نیست که منجر به فضیلت یا ابتذال یک جنبش یمشود؛ بلکه
فرهنــگ یــک جامعــه اســت کــه در فضــای مجــازی متبلــور شــده
و بــدون شــک ایــن فرهنــگ در نحــوه کنــش اف ـراد چــه در فضــای
مجــازی چــه در حــوزه عمــویم بــروز و ظهــور یمیابــد.
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محیط زیست

ت
نارضای�ها از آقا� از پیش و پس از نشسـ ت ن
ـ� او بر ســکان ســازمان متویل
به گزارش اســکان نيوز ،این اتفاق در حایل افتاد که
ی
جنــگل و مرتــع کشــور بارهــا از ســوی فعــاالن حــوزه منابــع طبیــی و دانشــگاهیان ایــن حــوزه وجــود داشــت و هشــدار داده شــده
بود.
بـرای نمونــه در آذر  96بیــش از  ۵۰تــن از اســاتید دانشــکده هــای منابــع طبیــی کشــور در نامــه ای رسگشــاده خطــاب بــه وزیــر
جهــاد کشــاورزی و رسان نظــام ،در مخالفــت بــا انتصــاب خلیــل آقـ یـا� بــه ســمت ریاســت تشــکیالت متــویل منابــع طبیــی ایـران
ت
مدیری� یط دهه
گ�یها و انتصابات
هشدار داده بودند .اما عدم توجه به نظرکارشناسان و دانشمندان کشور در تصمیم ی
هــای گدشــته ،آثــار زیــان بــاری را بــر زیسـتبوم کشــور بــر جــای گذاشــته اســت.
ن
قربا�کــردن انفــال ،معاملــه بــر رس

نهــا،
حــاال بایــد منتظــر بــود تــا اتها مهــای او مشــخص شــود و معلــوم شــود آیــا در البـهالی آ 
لهــا و مراتــع و منابــع مــی و طبیــی وجــود دارد؟
جنگ 

گ
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دک�ی محی 
ً
ق
ت
اخال�
یباشناخ� و
آیا حفاظت از محیط زیست ،رصفا ابعاد ز
ش
پرس� است که
دارد و در تضاد با منافع اقتصادی است؟ این
بومشناســان و اقتصاددانــان در ده ههــای مختلــف ،پاس ـخهای
متفـ ت
ـاو� بــدان دادهانــد.
شاید بتوان جرقه بزرگ مطالبهگری در این رابطه را به انقالب
صنعـ تـی ارجــاع داد .رنســانیس کــه در قــرن هجدهــم رخ داد و پــس
ل توجــی پیــدا کــرد.
از آن ،صنعــت در رسارس جهــان ،توســعه قابـ 
تــا ده ههــا پــس از انقــاب صنعـ تـی ،مقصــود سیاسـتگذاران تنهــا
رســیدن زودهنــگام بــه باالتریــن بهــره بــود .در ایــن بـ ی ن
ـ� آســیبهای
ن
ها� که در
بسیاری به جنبههای جوامع انسا� وارد شد .آسیب ی
مواردی بازگشتناپذیر بودند .در این ی ن
ب� ،سوختهای فسییل
ً
ـورها� کــه
نقــش بســیارکلیــدی ایفــا یمکردنــد؛ خصو گصــا درکشـ ی
بــه ســوختهای تجدیدناپذیــر خــود وابســت� شــدیدی داشــتند.
ســالیان متمادی ،ســوختهای فســییل ،ســادهترین راه درآمدز یا�
برای بســیاری ازکشــورها بودند و وزنه سـ ن
ـنگی� در صادرات این
کشــورها ایفا یمکردند.

ی ن
فرشچ�
رسوش
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قتــر دانــش بــه
در دو شــماره قبــل بــه ض�ورت جایــگاه احاطــه عمی 
ی ن
تغی� ســبک
مســائل محیطزیســت پرداخته و
همچن� اهمیت ی
گ
ـد� بــا رویکــرد آب کــم ،بــرریس شــد ،از ایــن رو ب ـرای درک بهــرت
زنـ
یمگــردد.
ایــن مقالــه ،مطالعــه دو مقالــه قبــی پیشــنهاد 
ب ـرای آن دســته از خواننـ ن
ـدگا� کــه ایــن دســته نوشــتار را دنبــال
یمکنند ،به نظر یمرســد شــاکله بحثها تا حدودی ترســیم شــده
اســت ،از آن روکــه بــا خوانــدن ایــن مقــاالت نقــش و عملکــرد فــرد
بــه فــرد مــردم در مواجهــه بــا مشــکالت زیس ـتمحییط توضیــح
داده خواهد شــد .توجه به این نکته که این مطالب گرچه ســهم
عظیم دولتها را بر ت
کن�ل وضعیت بحر نا� زیستمحییط انکار
نیمکنــد ،امــا بــه شــیوهای ســاده و هم هگـ یـر ،جهــت ارائــه راهــکار
بــه مخاطـ بـی کــه اهمیــت موضــوع را ،جســت هوگریخته در رســانهها
شــنیده اســت ،حائــز اهمیــت اســت .بــا ایــن توضیحــات در بخــش
ســوم سلســله نوشــتارهای دانــش زیسـتمحییط بــه رساغ مقولــه
گ
آلــود� هــوا پرداختــه شــده اســت.
گ
ً
یقینــا بارهــا شــنیدهاید کــه آلــود� هــوا در فــان مملکــت و یــا فــان
یهــای ف ـراوان ،تخریــب
منطقــه صنعـ تـی ،منجــر بــه مــرگ ،بیمار 
نهــای اســیدی و غـ یـره شــده اســت و
اکوسیســتم منطقــه ،بارا 
ً
قطعــا در مواجهــه بــا ش�ایــط اینچنیـ نـی ،بــه طــور مثــال در روزهــای

هرچنــد هنــوز هــم بســیاری از کشــورهای در حــال توســعه و
گ
توســعهنیافته ،ایــن وابســت� را بــه شــکل قابلتوجــی در اقتصــاد
گ
خــود حــس یمکننــد امــا بــا توســعه دانــش و همبســت� روزافــزون
علــوم محیــط زیســت و اقتصــاد ،دریچ ههــای جدیــدی بــه روی
شگــذاری
تهــا و سیاس ـتگذاران بــاز شــده اســت .ارز 
دول 
اقتصادی منابع طبییع ،امروزه ییک از مهمترین موضوعات مورد
بحــث در محافــل اقتصــادی و حـ تـی ســیایس اســت .بــا گسـ تـرش
اخــاق زیس ـتمحییط در بـ ی ن
ـ� مــردم کشــورهای مختلــف،
ت
سیاس ـتمداران در کارزارهــای انتخابــا� یپ�امــون سیاس ـتهای
مدنظرشــان در حــوزه منابــع طبیــی و محیــط زیســت صحبــت
شگــذاری اقتصــادی ،یــی از مهمتریــن محورهــای
یمکننــد و ارز 
ایــن صحبتهاســت .هــر تــاالب ،جنــگل ،گون ههــای گیــایه و
نکــه بــه خــودی خــود در
جانــوری ،بیابــان و غـ یـره عــاوه بــر ای 
یمشــوند ،دارای ارزش
ذات و حیــات خــود یــک ثــروت قلمــداد 
اقتصــادی مختــص خــود اســت .بهعبارتدیگــر ،هــر متغـ یـر یــا
محییط که دارای حیات باشد ،ت
ثرو� را در خود اندوخته است.
نهــا باشــند .بســیاری
شــاید بارزتریــن مثــال در ایــن زمینــه ،بیابا 
نهــا را مناطــق
از مــردم هنــگام عبــور از کنــار مناطــق بیابـ نـا� ،آ 
بالاســتفاده یــا � ش
یلکــه یــک بو مشــناس
ارز� یمداننــد ،در حا 
ب
ت
اقتصاددان ،یمتواند لیس� از خدمات آن منطقه را به انسان و

سایر موجودات دیگر ،ارائه کند .به ی ن
هم� جهت است که ورود
حهــای توســعه ،یمتوانــد تغیـ یـرات
شگــذاری اقتصــادی بــه طر 
ارز 
بســیار مفیــدی را در اســتفاده مــا از محیــط زیســت اعمــال کنــد.
لت ـر شا�
شهــا ،متأســفانه حجــم وســییع از جنگ 
طبــق گزار 
در شــمال ای ـران اتفــاق افتــاده اســت .هــدف عمــده ایــن
ا�هــا ،اســتفاده از چــوب درختــان و یــا ایجــاد فضــا بـرای
جنگلتر ش 
ن
.
ســاخت یــک منطقــه زرایع بودهاســت در ایــن بـ یـ� و همزمــان
شگــذاری اقتصــادی در کشــور مــا،
بــا مطــرح شــدن مقولــه ارز 
شهــای بســیاری انجــام شدهاســت و بســیاری
مقــاالت و پژوه 
نگــر آن بــود کــه رونــد فعــی ،بهینهتریــن
شهــا بیا 
از ایــن پژوه 
لهــای هــرکا�ن
راه ممکــن ب ـرای کســب بیشتریــن درآمــد از جنگ 
ی
بهــای ایـران
نیســت .ایــن موضــوع بــه شــکیل مشــابه در قبــال تاال 
بهــای ایـران -کــه البتــه تعــداد زیــادی
نـ ی زـ� صــدق یمکنــد .اکـ ثـر تاال 
شتــر از ظرفیتشــان خـ ج
ـرو� آب بــه
نهــا خشــک شــدهاند -بی 
از آ 
.
زم�هــای کشــاورزی مجاورشــان دارنــد ایــن مســئله بــه تعریــف
ی ن
ّ
ت
یمشــود کــه عمدتــا بــه شــکل ســن�
اشــتباه حقاب ههــا مربــوط 
و تواف ـیق بـ ی ن
ـ� مــردم ســاکن در روســتاها و شــهرهای آن نزدیــک
ت
ث
بهــا بــا خدمــا� نظـ یـر
تــاالب بریمگشــت .در حــایل کــه اکــر تاال 
جذب توریست ،یمتوانند سودی بیش از سود فعیل در اختیار
مــردم قـرار دهنــد .در ایــن بـ ی ن
ـ� نبایــد از نقــش بســیار پررنــگ مــردم

ً
بویم غفلت کرد .در بیان مسئله رصفا به ذکر مثالهای فوق از
ارزش عنــارص موجــود در منابــع طبیــی و درکشــور مــا کــه ی ز
م�بــان
اکوسیســتمها و جانــداران مختلــف اســت ،بســنده یمکنیــم.
شگــذاری
هرچنــد امــروزه بــا مطالب هگــری روزافــزون مــردم ،ارز 
اقتصــادی محیــط زیســت بیــش از پیــش در کشــور رواج پیــدا
کردهاســت امــا الزم اســت در سیاس ـتهای کالن نـ ی زـ� ب ـ ه ایــن
مساله توجه بیشتری شود تا چرخ محیط زیست و اقتصاد در
شهــای
کنــار هــم بچرخــد .نبایــد فرامــوش کــرد کــه در آخریــن گزار 
زیســت محیــی ســازمان ملــل ،بــه واژه فقــر اشــاره بســیاری
شدهاســت و فقــر و محیــط زیســت بهعنــوان بازدارند ههــای هــم،
شــناخته شــدهاند .بدینگونــه کــه هــر کشــوری کــه توجــه کمـ تـری
اگ�تــر
بــه سیاس ـتهای زیس ـتمحییطاش دارد ،فقــر در آن فر ی
یمشــود .لــذا امــروزه نبایــد علــوم منابــع طبیــی و محیــط زیســت

را رصفــا بــه عنــوان مفهو مهــای تئوریــک در نظــر گرفــت .در
پایــان الزم اســت یــادآوری شــود کــه دو واژه اکولــوژی بــه معنــای
بو مشــنایس و اکونــویم بــه معنــای اقتصــاد ،ریشــه یکسـ نـا� دارنــد و
یمتــوان ایــن دو را دوقلوهــای
بـ ه عقیــده بســیاری از دانشــمندان ،
بههمپیوســته نامیدهاند .پس الزم اســت تجدی د نظر اســایس در
قبال سیاستهای کالن قانونگذاران و دولتمردان انجام شود
تــا کشــوری توســعهیافته و مــردیم ثروتمنــد داشــت.

گ
آلود� هوا،معضیل پیچیده ،راهکاری ساده
نشــهرها ،بــا اخبــار منــع عبــور و مــرور ســالمندان
آلــوده هــوای کال 
و کــودکان مواجــه شــدهاید ،ایــن ش�ایــط تــا حــدی پیــش یمرود
نهــا
کــه دولــت را وادار بــه تعطیــی مــدارس ،ادارات و ســایر ارگا 
ً
یمکند تا از آسیبهای ت
جلوگ�ی به عمل آورد ،ویل یقینا
بیش�
ی
ایــن راهکارهــا موقـ تـی خواهنــد بــود و در بلن دمــدت تأثـ یـر بـ ز
ـ� یا�
گ
در بهبــود وضعیــت آلــود� هــوا نخواهنــد داشــت .آنچــه کــه ایــن
نهــای جـ بـران ناپذیــر
مقالــه تــاش دارد بــه بــرریس آن بـ پـردازد ،زیا 
گ
ـنا� ســطیح
ـ
ش
آ
اول،
متأثــر از ایــن آلــود� نیســت بلکــه در وهلــه
ی
بــا منشــأ آالیند ههــا و در وهلــه دوم بیــان راهکارهـ یـا� جهــت کاهــش
آن اســت.
یمشــوند ،بخـ شـی از
بــه طــورکیل آالیند ههــا بــه دو دســته تقســیم 
ایــن آالیند ههــا بــه صــورت مســتقیم در هــوا و بخـ شـی دیگــر بعــد
یمشــوند .دســته اول
ـیمیا� در هــوا پخــش 
از واکن 
شهــای شـ ی
آالیندهها یمتواند به صورت طبییع مثل فعالیت آتشفشان و یا
دود تولید شده از اگزوز خودروها باشد .اما دسته دوم آالیندهها
ـیمیا� ثانویــه تولیــد
بــه خــودی خــود ایجــاد نشــد ه و از واکنــش شـ ی
شدهاند که ت
کم�کیس به اهمیت این دسته از آالیندهها پرداخته
اســت .دســته دوم آالیند ههــای اتمســفر ،مــوادی هســتند کــه پــس
از واکنش تولید یمشوند ،که به مراتب خطرناکتر از دسته اول
هســتند .بـ ن زـ�ن یــک نمونــه از ایــن مــوارد اســت کــه در تولیــد صنایــع
پالســتییک و شــیمیا� بــکار یمرود و یــی از مــواد موجــود در ن ز
ب�یــن
ی
یهــا
نزا هســتند و عامــل بســیاری از بیمار 
اســت .ایــن مــواد رسطــا 
گ هســتند.
و در نهایــت مــر 

الزم به تذکر استکه در نگایهکلنگرانهگرچه سهم آالیندههای
گ
شــهری در مقایســه با تعریف عام آلود� هوا از جمله ذرات گرد
ـوخ� زبالهها و غ�ه بســیار ت
و غبار ،سـ ت ن
کم� اســت ،اما از آنجا که
ی
به صورت مستقیم در مواجهه با بخش زیادی از مردم ساکن در
کالنشهرها است ،توجه به آن اهمیت دو چندان پیدا یمکند.
گ
بــرریس تمــام منشــأهای آلــود� هــوا بــه بحـ ثـی تفضیــی نیــاز دارد
و در ایــن مختــر نیمگنجــد ،امــا بــه اختصــار مثــال شــهر ته ـران
بــه عنــوان یــی از مناطــق آلــوده کشــور ،هســته بحــث مــا را بیــان
گ
یمکند .در شهر تهران بخش زیادی از آلود� هوا متوجه وسایل
نقلیــه شــهری اســت .بــه طــوری کــه در اکـ ثـر مطالعــات صــورت
گرفته سهیم بیش از  70درصد برای وسایل نقلیه ذکر یمشود،
لهــای شــخیص ســهم کوچــک دو درصــدی در مقابــل
اتوموبی 
ســهم  22درصدی کامیونها 13 ،درصدی اتوبوسهای عمویم
گ
ً
و غـ یـره را در ایــن آلــود� دارنــد ،مشــخصا اســتفاده کمـ تـر از وســایل
نقلیــه شــخیص بــه خــودی خــود تأثـ یـر بـ ز
ـ� یا� در بهبــود ش�ایــط
گ
آلــود� هــوای ته ـران نــدارد ،امــا بــه صــورت غـ یـر مســتقیم یعـ نـی
کاهــش حجــم ترافیــک ،و بــه تبــع آن کاهــش مــدت زمــان ســفرهای
گ
سهــا و ســایر
شــهری و در نتیجــه کاهــش آلــود� هــوا توســط اتوبو 
وســائل نقیلــه بـ ی ن
ـ� شــهری را در پ� خواهــد داشــت .راهــکار دیگــری
ت
که مورد توجه است ،استفاده بیش� از وسایل حملو نقل پاک
در مقابــل سیســتم حمــلو نقــل فرســوده اســت ،جایگزیــن کــردن
ت
م�و در مقابل اتوبوسهای شــهری ،و به تبع آن جایگزینکردن
ق
ت
ز
دوچرخــه یــا موتورهــای بــر� و غـ یـره نـ یـ� اولویــت بیشــری بــه خــود

اختصاص یمدهد .شهرداری تهران و از طرف دیگر دولت ی ز
ن� در
حهــای بلن دمـ ت
ـد� کــه از ســالهای گذشــته آغــاز شــده
راســتای طر 
و اکنــون نـ ی زـ� اســتمرار داشــته اســت ،در راه خــارج کــردن وســایل
نقلیــه سـ ی ن
ـنگ� مســتعمل ،گا مهــای مثبـ تـی برداشــتهاند ویل کفایـت
ایــن تدابـ یـر نیازمنــد بــرریس مجـز یا� در مقــال دیگــری اســت.
طــرح «س هشــنبههای بــدون خــودرو» کــه در راســتای تحقــق
لونقــل پــاک مطــرح شــده و بــا حمایــت اکـ ثـر
نکــردن حم 
جایگزی 
مسـ ی ن
ـئول� شــهری کالنشــهرها نـ ی زـ� همـراه شــده اســت ،البتــه شــاید
یق
ت
بـرای مناطـ از شــهرکــه دارای پســی و بلنــدی فـراوان هســتند،
آنچنــان مــورد اســتقبال ق ـرار نگرفتــه باشــد ،امــا ایــن طــرح بیشـ تـر
نگــر حــل معضــات ترافیــی درکوتــاه مــدت باشــد ،بــا
از آنکــه بیا 
گ
فضاسازی رسانهای ،ن
مب� بر اهمیت موضوع آلود� هوا ،نقش
گ
گســازی داشــته اســت ،لــذا حمایــت از ایــن طــرح
پررنــی در فرهن 
ت
گ� شدن اثرگذاری آن
ح� اگر در سطح ظاهری باشد ،در همه ی
بســیار مهــم اســت.
گ
گرچــه معضــل آلــود� هــوا در ســطح کالن بســیار پیچیــده و چنــد
وجــی اســت و مســائل مختلـیف اعــم از دولــت ت
الک�ونیــک ،تراکــم
ن
نهــا ،معاینــه فــی و غـ یـره
نهــا و خیابا 
ســاختمانها ،دسـ تـریس اتوبا 
تاث�گــذار اســت ،امــا راهــکار شــهروندان جهــت جلوگـ یـری
در آن ی 
ً
از ایجــاد ش�ایــط بح ـر نا� کــه مشــخصا آســیبهای آن متوجــه
خودشــان خواهــد بــود ،بســیار ســاده و پیــش پــا افتــاده اســت:
اســتفاده از حمــل نقــل عمــویم و جایگزیــن کــردن وســایل نقلیــه
پــاک.

چگونه گورخر را هراه شد؟
رویا رخناره
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لئــو گراســه از بااســتعدادترین و آیندهدارتریــن طبییعدانــان
تشــنایس تکامــی و روزنام هنــگاری
جــوان فرانســه اســت .او زیس 
خوانــده اســت و بیشـ تـر وقـتاش را رصف ترویـ ـ ــج علــم یمکنــد.
گ
ب هتــاز� کتــاب «چگونــه گورخــر را هراه شــد؟» از او منتـ شـر شــده
و کاوه فیضاللــی آن را ترجمــه کــرده اســت .لئــو گراســه در
ایــن کتــاب بــا بهرهگرفـ ت ن
شهــای علــی و
ـ� از جدیدتریــن پژوه 
مشــاهدات خــودش در علفزا رهــای آفریقــا (ســاوانا) ،خواننــده
شهــای جالــب آشــنا یمکنــد .او نشــان
را بــا مجموع ـهای از کاو 
یمدهــد کــه پدید ههــای طبیــی بســیار پیچید هتــر از چـ ی زـ�ی
هســتند کــه در ابتــدا بهنظــر یمآیــد .گراســه ب ـرای تبیـ ی ن
ـ� رازهــای
تشــنایس تکامــی و تفکــر جانـ بـی را درهــم
رفتــار جانــوران ،زیس 
یمآمـ ی زـ�د و آن را چنــان بیــان یمکنــد کــه گرچــه ســاده اســت امــا بــه
گ
ساد هســازی و نادیدهگرفـ ت ن
پیچید�هــای مســأله نیمانجامــد.

ـ�
در انتهــای کتــاب بــه رابطــه خــاص انســان بــا زادگاهــش در علفـزار
یمپــردازد.
آمریــکا و تأتـ یـر آن بــر رفتــار و رسنوشــت مــا 
ایــن کتــاب شــامل چهــار بخــش :تکامــل در لبــاس مبــدل ،ارسار
رفتــار جانــوران ،موجــودات اسـ ئ
ـتثنا� و عامــل انسـ نـا� اســت.
ها� نظـ یـر:
نویســنده در بخــش اول کتــاب ســی دارد بــه ســؤال ی
کارکــرد گــردن زرافــه ب هجــز چریــدن باالتریــن شــاخهها چیســت؟

ت جنــی کفتــار مــاده بســیار شــبیه بــه آلــت جنــی کفتــار
چـرا آلـ 
غ�مســلح قابــل تمیـ ی زـ� نیســت؟ چ ـرا گریــز
نــر اســت و بــا چشــم ی
لهــا تصـ ف
ـاد� اســت؟ و چ ـرا گورخــر را هراه اســت؟ پاســخ
غزا 
.
دهــد آلــت جنــی کفتــار مــاده هنــگام زایمــان بـرای او دردرسســاز
اســت پــس چ ـرا بایــد آلــت جنــیاش اینچنـ ی ن
ـ� باشــد؟ بایــد
فراینــد انتخــاب طبیــی بســیار قدرتمنــدی پشــت آن باشــد.
یلکــه
ســؤال دیگــر ایــناســت کــه چـرا مردهــا پســتان دارنــد؟ درحا 
ایــن انــدام هیــچ کارکــردی ب ـرای آنهــا نــدارد .چنـ ی ن
تبی�هـ یـا� از
ـ� ی ن
گ�نــد کــه هرچـ ی زـ�ی بــه دلیــی وجــود دارد ،امــا
ایــن بــاور ریشــه یم ی
مکتــب فکــری دیگــری برایــن بــاور اســت کــه ســناریوهای تکامــی
نهــا پســتانک نــر اصــا هیــچ
امکانپذیــری وجــود دارد کــه در آ 
نهــای انســان در ابتــدا مادهانــد؛
کاربــرد عمــی نــدارد .تمــام رویا 
جنــس مــاده شــکل پای ـهای اســت کــه جنــس نــر خــود را از آن
نهــای نــر ناگریــز اســت
متمایــز یمکنــد بــه عبــارت دیگــر رویا 
اندا مهــای نرینـهاش را بــا مــوادی کــه در اختیــار دارد بســازد کــه تــا
پیــش از آن مادینــه بودنــد.
یف
ن
تبی�هــای مختل ـ وجــود دارد.
در مــورد گــردن بلنــد زراف ههــا ی 
در نیمــه دهــه  1990تعــدادی از زیستشناســان مشــاهده
کردنــد کــه زراف ههــا اصــا از گــردن بلندشــان ب ـرای چریــدن در
نهــا بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه
ارتفــاع اســتفاده نیمکننــد .آ 
کارکــرد گــردن زرافــه عمدتــا بــه عنــوان ســایح اســت کــه در
یمشــود .پــس چـرا گــردن
مبــارزه میــان زراف ههــای نــر بـهکارگرفتــه 
زراف ههــای مــاده زراف ههــای مــاده نـ ی زـ� بلنــد اســت؟ تنهــا تبییـ نـی کــه

تاکنــون ارائــه شــده اســت ،ایــن اســت کــه شــاید ایــن نمونـهای از
گ
«همبست� ژنتییک میان دو جنس نر و ماده» باشد؛ فرضیهای
کــه اغلــب وقـ تـی هیــچ تبیـ ی ن
ـ� دیگــر مناسـ بـی بهنظــر نیمرســد،
یمشــود .ایــن ایــده اگرچــه قانعکننــده اســت امــا هم هچـ یـ�ز
مطــرح 
ـو� توضیــح نیمدهــد .آنچــه مســأله را پیچید هتــر یمکنــد
را ب هخـ ب
آن اســت کــه یــک پژوهــش در ســال  2007بــه ایــن نتیجــه رســید
نشــان بـرای چریــدن باالتریــن شــاخهها
کــه زراف ههــا واقعــا ازگرد 
اســتفاده یمکننــد .خواننــده در ایــن زمــان بــه ایــن یماندیشــد کــه
نظریــه تکامــل در ایــن مــورد نـ ی زـ� صحیــح اســت :زراف ههــا از گــردن
بلندشان برای ی ز
پره� از رقابت استفاده یمکنند .خالصه آنکه
گــردن زرافــه چندیــن کاربــرد دارد و دشــوار اســت کــه بتــوان گفــت
نهــا بیشـ تـرین تأثـ یـر را در تکامــل آن داشــتهاند.
کــدام آ 
در مــورد را هرا هشــدن گورخرهــا فرضی ههـ یـا� وجــود دارد.
فرضی ههــا بــه ایــن ش�ح یمباشــد -1 :را هراه گورخرهــا بــه آنهــا
امــکان یمدهــد کــه همدیگــر را بشناســند -2 .ایــن را هراه بــودن در
ادراک جانــوران شـ چ
سهــا را
ـکار� اختــال ایجــاد یمکنــد -3 .مگ 
از ایــن گونــه دور یمکنــد و  -4ایــن مــدل بــه اتــاف حـرارت کمــک
یمکنــد .زیستشناسـ نـا� کــه ایــن مســأله را دنبــال یمکننــد بــر ایــن
عقیدهانــد کــه در حــال حـ ض
ـا� هیــچ تکتبیـ ی ن
ـ� متقاعدکننــدهای
وجــود نــدارد کــه بتوانــد بــه تنهـ یـا� را هرا هبــودن گورخــر را توجیــه
ً
کنــد و اینکــه ایــن نقــش و نــگار احتمــاال نتیجــه ترکیـ بـی از عوامــل
اســت کــه تحلیــل انف ـرادی آنهــا دشــوار اســت.
هــدف لئــو گراســه از تألیــف ایــن کتــاب ،پاســخ روشــن بــه تمــام

ســؤاالت نبــود؛ بلکــه ت
م�جــم در ابتــدای کتــاب هــدف گراســه را
نطــور بیــان یمکنــد کــه «بــه مــردم بگوییــم علــم مهــم اســت،
ای 
ف
.
نهــا نشــان داد کــه عــاوه بــر آن ،علــم
کا� نیســت بایــد بــه آ 
بســیار جالــب ،بســیار رسگرمکننــده و مفــرح اســت و بایــد ب ـرای
کشــف ابهامــات تــاش کــرد ».گراســه معتقــد اســت کــه مهــد
انقــاب آینــده در علــم اســت.

م�کرییم و حامد بهداد برگزیده جشنواره فیلم آنتالیا
رضا ی

8

ن
فرهنگ و ه�

به�ین کارگردان به رضا م�کرییم و ت
در جشنواره فیلم آنتالیا ،جایزه ت
به�ین بازیگر مرد برای حامد بهداد به خاطر فیلم «قرص
ی
ش�ین» اهدا شد.
ی
ـم� جشــنواره ی ن
بــه گـزارش ایســنا ،مراســم اختتامیــه پنجــاه و ششـ ی ن
ب�الملــی فیلــم آنتالیــا شــامگاه  ۹آبــان بــه پایــان رســید و جایــزه
به�یــن کارگـ ن
ـردا� و ت
ت
به�یــن بازیگــر بــه رضــا یم�کریــی و حامــد بهــداد بـرای فیلــم «قــر شـ یـرین» نماینــده ســینمای ایـران رســید.
ن
ش
ن
ن
ن
فیلــم «قــر شـ یـرین» بــه کارگــردا� رضــا یم�کریــی و پخــش یب�الملــی �کــت ایریمــاژ در دوازدهمـ یـ� حضــور یب�الملــیاش دو
یمشــود در جشــنوارههای رقابـ تـی کــه تاکنــون حضــور داشــته جایــزه گرفتــه اســت.
جایــزه دیگــر دریافــت کــرد وگفتــه 

گ
اد�  /سال پنجم  /شماره شصت و سوم  /نیمه اول آبان 1398
دوهفتهنامه فرهن� ،اجتمایع ،سیایس و ب

رسگذشت جوکر از داستانهای مصور تا سینما
کیارا خرم
کارشنایس سینما 95

بــه بهانــه شکسـ ت ن
ـ� رکــورد پرفروشتریــن فیلــم درجــه  Rتاریـ ـ ــخ
ســینمای آمریــکا توســط جوکــر( ،)2019نــگایه انداختیــم بــه
ش
ور ش�کــت دییس کامیکــس از
رسگذشــت ایــن شـ
ِ
ـخصیت ابــر� ِ
ت
صنعت رسگریم
دنیای کامیک تا سینما .شخصی� که در تاری ـ ِـخ
ِ
درون قصــه ،گذشــتهای پــر فـراز و نشــیب و آکنــده
هــم همچــون
ِ
از نــاکایم را پشــت رس گذاشــته اســت.
ش�کــت دییس کامیکــس یــی از بزر ت
گ�یــن و قدییمتریــن
ش�کتهای تولید داستان مصور در آمریکا و از زیرمجموعههای
کمپـ نـا� بـرادران وارنــر اســت .ایــن ش�کــت از ســال  1934آغــاز بــه
یمتــوان
کارکــرد و از مشــهورترین شــخصیتهای مخلــوق آن 
نهـ یـا� چــون ســوپرمن ،بتمــن ،فلــش ،آکوامــن و
ابرقهرما 
َا َب ش
ر�ورهـ یـا� چــون جوکــر ،کتومــن و دثاســتورک را نــام بــرد.
ی ن
نخست� حضور جوکر در آثار دییس به سال  1940وکامیک
ت
.
یمگــردد جوکــر در ایــن کتــاب شــخصی� آشــوبگر
بتمــن 1بر 
دارد و بــا کــت و شــلوار بنفــش و صـ ت
ـور� ب�روح ،تصویــر شــده
اســت و هیــچ قــدرت مــاور یا� نــدارد .خالــق ایــن شــخصیت ،بــاب
ن
ـازی کارت و نـ ی زـ� شــخصیت فیلــم
کـ یـ� ،در ط ـرایح او از جوکـ ِـر بـ ِ
ن
مــردی کــه یمخنــدد( )1928بــا بــازی کــراد فایــت الهــام گرفتــه
اســت .رفتــه رفتــه بــا کاهــش ســن مخاطبـ ی ن
ـ� کامیــک در آمریــکا
ـونت شــخصیت جوکــرکاســته
در دهــه  50میــادی از وجــه خشـ ِ
ت
یمشــود.
ـخصی� احمــق تبدیــل 
یمشــود و او بــه شـ

حضــور جوکــر در آثــار دییس تــداوم یمیابــد و در ســال 1966
یمگـ یـرد .اولـ ی ن
ـت� بــار ،مقابــل دوربـ ی ن
بـرای نخسـ ی ن
ـ� حضــور او
ـ� قـرار 
ن
در برابــر دوربـ یـ� ،نــه در ســینما کــه در قــاب تلویزیــون و در رسیــال
یمخــورد .رسیــایل کــه در آن سز ار رومــرو ایفــای نقــش
بتمــن رقــم 
جوکر را برعهده داشت و باعث شد که تا سالها مردم جوکر را
هم� سال فیلم بتمن هم به کار ن
با او بشناسند .در ی ن
گردا� لسیل
اچ مارتینســون ســاخته شــد و بــاز هــم سز ار رومــرو ایــن نقــش را
ایفــا کــرد .رسیــال بتمــن ( )1966امــا بــا اقبــال چنـ ن
ـدا� در مواجهــه
بــا مخاطبـ ی ن
ـ� روبــرو نشــد و پخــش آن پــس از دو ســال متوقــف
کهــای
شــد و تــا ســالها پــس از آن هــم شــخصیت جوکــر ازکامی 
دییس کنــارگذاشــته شــد.
کهــای دییس بازگشــت.
در دهــه  70جوکــر دوبــاره بــه کامی 
یمخــورد.
شکســت بعــدی در رسگذشــت او ســال  1975رقــم 
جوکــر کــه تــا پیــش از آن همــواره زیــر ســایه شــخصیتهای
ـوری داســتان بــودن را
دیگــر قـرار داشــت و طعــم شـ
ِ
ـخصیت محـ ِ
نچشیده بود ،در این سال برای ی ن
اول� بار به شخصیت اول یک
ی ن
مخاطب� ناکام ماند
کامیک تبدیل شد اما باز هم در جلب نظر
و پــروژه پــس از  9شــماره ،متوقــف شــد.
کهــای بتمــن نـ ی زـ�
در دهــه  80رفتــه رفتــه خشــونت و تلـ خـی کامی 
همچــون جریــان اصــی صنعــت داســتانهای مصــور گسـ تـرش
یمگــردد و بتمــن:
یافــت کــه آثــاری چــون بتمــن :شــوالیه تاریــی بــاز 
جوک کشــنده حاصل آن اســت .در  1988جوکر در قصه یک
قتل در خانواده ،ض�بهای به یک شخصیت وارد یمکند و ت
وق�
تلف� ،ث
ن
اک� تماشاگران به مرگ آن شخصیت رأی
در نظرسن�ج
ن
مخاطب� بتمن تشنه خشونت هرچه
دادند؛ مشخص شد که
ی

بیشـ تـر نـ ی زـ� هســتند .قص ههــای جوکــر بیشـ تـرین ظرفیــت را ب ـرای
پاســخ بــه ایــن عطــش داشــتند و ایــن چنـ ی ن
ـ� جوکــر توانســت پــس
از ســالها ناکایم ،به واســطه شــخصیت خشــن و روان ش
پری� که
دارد ،در مرکــز توجــه ق ـرار گـ یـرد؛ مـ یـر ثا� کــه در نســخههای اخـ یـر
جوکــر هــم قابــل مشــاهده اســت.
یتــر شــد تــا جـ یـا� کــه در پایــان دهــه 80
جوکــر روز بــه روز قو 
قابلیت این را پیدا کرد که در جهش بزرگ بتمن به پرده سینما،
او را یــاری کنــد .ســال  1989بتمــن بــه کارگـ ن
ـردا� تیــم برتــون
یمشــود .جــک نیکلســون ایفــای نقــش جوکــر را بــر عهــده
ســاخته 
یمگـ یـرد و فیلــی کــه بــا بودجــه  35میلیــون دالری ســاخته شــد ،بــا

فــروش  411میلیــون دالر ،موفقیــت عظیــی در گیشــه کســب
یمکنــد .بتمــن تیــم برتــون بــر اســاس دوگانــه خـ یـر و ش� ط ـرایح
یمشــود و جوکــر و بتمــن را در دو رس ایــن دوگانــه مقابــل هــم قـرار

یمدهــد .جوکــری کــه ســیاهتر از جوکرهــای پیــش از خــود اســت
یهــا تلـ خـی کمـ تـری دارد .ایــن جوکــر بــه مــدد
امــا در مقایســه بــا بعد 
ـرد
بــازی درخشــان جــک نیکلســون ،بــا قابلی 
تهــای منحــر بــه فـ ِ
میمیــک او ،بــا اســتقبال گسـ تـرده مخاطبـ ی ن
یمشــود .ایــن
ـ� مواجــه 
فیلم به نقطه ف
عط� در رسگذشت جوکر بدل یمشود و شدت
ســیایه و ســنگدیلاش ،شــخصیت او را بــه قبــل و بعــد از ایــن
نســخه تقســیم یمکنــد .نســخههای بعــدی هــم همـ ی ن
ـ� مسـ یـر را
ادامــه یمدهنــد و ایــن چنـ ی ن
ـ� تیــم برتــون بنیــان چـ ی زـ�ی کــه امــروزه از
جوکــر یمشناســیم را بنــا یمنهــد.
جوکــر بــا رسیــال انیمیشــن بتمــن( )1992بــه حیــات خــود ادامــه
ت
روانشناخ�
گ�ی پیچیدهترین ابعاد
یمدهد .این بار شاهد شکل ی
در شــخصیتپردازی جوکــر تــا آن زمــان هســتیم .در ایــن نســخه
گ
ند� جوکر یمشود .هاریل ی ن
شخصیت هاریل ی ن
کوئ�
کوئ� وارد ز
ن
یــک روانشــناس اســت کــه در مسـ یـر رواندرمــا� ،عاشــق او شــده
اســت .عشــق کوئـ ی ن
ـ� شــخصیت جوکــر را پیچید هتــر هــم یمکنــد.
یســت کــه امــروز همــه جوکــر را بــا آن بــه
نســخه بعــدی ،نسخها 
یــاد یمآوریــم .فیلــی کــه بــا بودجــه  185میلیــون دالری ســاخته
شــده اســت و بــا فــروش یــک میلیــارد دالر ،پرفروشتریــن فیلــم
ســال اکرانــش شــده اســت .نامــزد  8اســکار بــوده و اســکار ت
به�یــن

بازیگــر مکمــل مــرد را ب ـرای نقــش جوکــر ،هیــث لچــر ،بــه ارمغــان
گ
پیچید�هــای

آورده اســت .هیــث لچــر در مسـ یـر رســیدن بــه
ن
روا� ایــن نقــش بــا اســتفاده از سیســتم متداکتینــگ ،بــه
گ
گ
یمشــود و در همــان ســال و در ســن  28ســال�
افــرد� مبتــا 
ـان تلــخ ب ـرای محبوبتریــن جوکــر تاریـ ـ ــخ
از دنیــا یمرود .ایــن پایـ ِ
ـی( )2008کریســتوفر نــوالن را بیــش از
ســینما ،شــوالیه تاریـ ِ
پیــش هــم مشــهور یمکنــد .فیلــم نــوالن ،نقطــه عطــف بعــدی را
گ
یمگــذارد:
پیچید�هــای ابعــاد

در سـ یـر شــخصیتپردازی جوکــر 
روانشـ ت
ـناخ� شــخصیت در ایــن نســخه بــه اوج خــود یمرســد،
ش
دوگانــه خـ یـر و � جــای خــود را بــه طیــف شــخصیتهای
خاکسـ تـری یمدهد و بتمن و جوکر را دو روی یک ســکه یمداند،
گ�د و نه ذات
ش�ارت را محصول وضعیت اجتمایع در نظر یم ی
پلیــد یــک فــرد .جوکــر نــوالن فلســفهای ب ـرای اعمــالاش دارد و
خوانـ شـی از نیهیلیســم و آنارشیســم ارائــه یمدهــد .در طـرایح ایــن
شــخصیت ،نــوالن از فیلــم پرتقــال کــویک( )1971کوبریــک تاثـ یـر
ف ـر ن
اوا� گرفتــه اســت.
جوکــر ســالها بــا بــازی هیــث لچــر در نســخه نــوالن در
یادهــا مانــدگار شــد و امــروزه بیــش از هــر کــس بــا بــازی هیــث
یمشــود .هشــت ســال بعــد در فیلــم جوخــه
لچــر شــناخته 
انتحــار( )2016بــار دیگــر جوکــر بــه پــرده ســینما بــازگشــت و ایــن
یمکــرد .بــا وجــود ایــن کــه جوکـ ِـر ایــن
بــار جــرد لتــو نقــش او را ایفــا 
فیلــم در شــخصیتپردازی ،مسـ یـر نســخه نــوالن را ادامــه داده
بــود امــا توفیــق چنـ ن
ـدا� در مواجهــه بــا مخاطبـ ی ن
ـ� بــه دســت نیــاورد
و انتقادهــای بســیاری را ب ـرای لتــو بــه هم ـراه داشــت.
پــس از شکســت جــرد لتــو در ایفــای ایــن نقــش روشــن شــد کــه
کار بـرای بازیگــری کــه جــا پــای لچــر بگــذارد بســیار دشــوار خواهــد
ـ� فینیکــس در مقابــل دوربـ ی ن
بــود تــا ایــن کــه واکـ ی ن
ـ� تــاد فلیپــس
ن
.
بــه ایفــای ایــن نقــش پرداخــت جوکــر( )2019نخسـ یـت� فیلــم
ـخصیت
ـینما� اســت کــه شــخصیت جوکــر را بــه عنــوان شـ
سـ ی 
ِ
اصــی قصــه خــود برگزیــده اســت و اولـ ی ن
ـ� نمونــه از جریــان جدیــد
ـازی
ـینما� دییس اســت .ایــن جریـ ِ
ـان فیلمسـ ِ
در محصــوالت سـ ی
ن
جدیــد (دییس بلــک) بــر تولیــد آثــاری بــا درجــه ســی بزرگســال

ـر� ،تمرکــز
و بودج ههــای ی ن
پای�تــر بــا درونمای ههــای تلــخ و تجـ ب
ن
ن
ـم� جشــنواره جها� فیلم
دارد .جوکر( )2019در هفتاد و ششـ ی
ونـ ی زـ� رونمـ یـا� شــد ،در ایــن رونمـ یـا� توســط تماشــاگران  8دقیقــه
ایســتاده تشــویق شــد و در پایــان جشــنواره هــم توانســت جایــزه
طال� را از آن خود کند .جوکر این فیلم از میان قصههای
ی
ش� ی
کتــر اســت و جوکــر را
اصــی جوکــر بــه قصــه جــوک کشــنده نزدی 
بــه عنــوان یــک کمدیــن شکســت خــورده معـ ف
ـر� یمکنــد .در ایــن
فیلــم ب ـرای نخسـ ی ن
ـت� بــار نــام واقــی جوکــر -آرتــور فلــک -آشــکار
شــده اســت .در طـرایح ایــن شــخصیت از بــازی رابــرت دنـ یـرو در
فیل مهــای راننــده تاکــی( )1976وکمدیــن( )2016الهــام گرفتــه
ی ن
مخاطب� ،منتقدین
شده است .فیلم تا به اینجا در برخورد با
و جشــنوارهها خوشاقبــال بــوده اســت و بــه نظــر یمرســد کــه
ن
ـو� از عهــده ایفــای نقــش ایــن شــخصیت
واکـ یـ� فینیکــس بــه خـ ب
ش
پیچیــده ،تلــخ و �ور برآمــده اســت.
آن چــه کــه در بــاال بــه آن پرداختیــم ،تاریخچــه مختــری بــود
از شــخصیت جوکــر از تولــدش در داســتانهای مصــور ش�کــت
دییس تا حضور پررنگ امروزش بر پرده سینما .جوکر چندین
نهــا بیوگـرا�فاش
داســتان اصــی متفــاوت دارد کــه در هــر یــک از آ 
نهــا مشـ تـرک
متفــاوت اســت امــا چنــد مؤلفــه کلیــدی در همــه آ 
گ
نظ� افرسد� و خشونتهای افسارگسیخته.
ها� ی
است؛ مؤلفه ی
ت
همـ ی ن
ـخصی� مهجــور
ـ� مؤلف ههــا باعــث شــده جوکــر ســالها شـ
ق
و منفــور بــا� بمانــد امــا از پایــان دهــه  80میــادی ،رفتــه رفتــه
همـ ی ن
ـ� مؤلف ههــا باعــث جذابیــت ایــن شــخصیت شــدهاند و ایــن
ز
فرآینــد تــا جـ یـا� پیــش رفتــه اســت کــه امــروزه مـ یـ�ان اســتقبال از
ایــن شــخصیت رکوردهــای فــروش تاریـ ـ ــخ ســینما را جاب هجــا
گ
یمکنــد .زمین ههــای فرهنــی ،اجتمــایع و ســیایس کــه مولــد ایــن
گ
مـ ی زـ�ان از تمایــل بــه خشــونت و افــرد� در میــان عمــوم مــردم در
قــرن حـ ض
ـا� هســتند ،خــود جــای بــرریس و تأمــل دارد و بــه نظــر
یمرســد کــه بــرریس سـ یـر تحــول جوکــر از جــک نیکلســون تــا واکـ یـ�ن
فینیکــس ،فرصــت مناسـ بـی ب ـرای مطالعــه وضعیــت ســامت
روان انســان قــرن  21بــه دســت یمدهــد .جوکــر ماحصــل تجربــه
زیســته انســان در دومـ ی ن
ـ� دهــه قــرن  21اســت.

ت
روای� از تعامالت مجازی
لزاده
محموداسماعی 
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وفــا بــال متولــد ســال  1946میــادی ( 1345شــمیس) در شــهر
نجف است که به عنوان شیعه در عراق تحت حاکمیت صدام
گ
ـد� او از اول نوجـ ن
حسـ ی ن
ـوا� بــا ش�ایــط ســیایس کشــورش
ـ� ،زنـ 
ت وگــو در مــورد
یمخــورد .شــهرت وفــا بــال بــه دلیــل گف 
گــره 
سیاس ـتهای ی ن
ب�الملــی بــه واســطه پروژههــای پــر رس و صــدا
و تکنولوژیمحــور اســت کــه در آنهــا فنــاوری رباتیــک ،ت
این�نــت،
فضای مجازی و فتوگرافیک موبایل مپینگ به کارگرفته شــده.
آثار او در حوزه ن
ه� های جدید ،ویدئو آرت ،پرفورمنس آرت و
ت
ن
گ�د.
ه�های الک�ونیک قرار یم ی
آثــار وفــا بــال کامــا تحــت تأثـ یـر تجربــه فـرار از وطــن خــود عـراق
گ
ـو� او
و زنــد� در آمریــکا در دو جهــت متفــاوت یعـ نـی خانــه کنـ ن 
ایــاالت متحــده (منطقــه امــن) و تجربــه زیســته ،آگایه و هویتــش
در گذشــته یعـ نـی «ع ـراق» یمباشــد.
بــال از مخاطبـ ی ن
ـ� خــود یمخواهــد کــه بــه تعامــل فعاالنــه در
واقعیـ تـی کــه خــود بــه طــور مســتقیم تجربـهاش کــرده اســت همـراه
شــوند و خــود بــه مثابــه لـ ن زـ�ی عمــل یمکنــد کــه داســتان خــودش

را از تجربــه زیســتهاش بازگــو یمکنــد و در جـ یـا� یمگویــد «:مــن
ً
رصفــا یــک قص هگــو در مــورد درام هــای ســیایسام» .پروژههــای
بــال در صــدد تعامــل بــا مخاطــب اســت و بــه ایــن منظــور از
فضاهای رسیم و غ� رسیم ازگالری گرفته تا بدن خود ن
ه�مند
ی
و چترو مهــای فضــای مجــازی اســتفاده یمکنــد.
کمــاه در
مشــهورترین پــروژه بــال کــه در ســال  2007بــه مــدت ی 
گالــری شــیکاگو بــه انجــام رســاند «تنــش داخــی» اســت .شــیکاگو
ه�منــد برگزیــده ســال  2008معـ ف
تریبیــون او را ن
ـر� کــرد و تنــش
ن
داخــی را «یــی از تنــد و تـ ی زـ� تریــن آثــار هــر ســیایس» خوانــد «کــه
تأث� نقطه
نظ� آن را در مدت ها ندیده بودیم» .این اثر تحت ی
ی
گ
عط ـیف در زنــد� بــال اســت کــه در اکـ ثـر کارهایــش تبلــور پیــدا
کــرده و آن مــرگ بـرادرش حـ جـا� بــر اثــر اصابــت موشــی اســت در
ایسـتبازریس در ســال  2004شــهرکوفــه؛ بعــد از مــرگ حـ جـا�،
پــدر بــال هــم خیــی زود از دنیــا رفــت .ایــن اثــر بســیار کنـ یـا�،
طنازانــه و البتــه متأثرکننــده دربــاره مــرگ شــهروندان ع ـر قا� در
گهــای معــارص اســت .در ایــن اثــر بــال بــا لبــاس مخصــوص
جن 
ش
ورز�  24ساعت شبانهروز به مدت یک ماه بدون وقفه روبه
ماش� دور ی ن
ی ن
ب�داری
روی تفنگ پینتبایل یمایستد که به وسیله
ت
به یک کامپیوتر متصل است تا مردم به وسیله سای� که به این
منظور تعبیه شــده حق انتخاب داشــته باشــند که از رسارس دنیا

بــه بــال شــلیک کننــد یــا نکننــد .در آخــر از  125کشــور دنیــا 8
میلیون کلیک روی وبســایت و  65هزارگلوله شــلیک شــده بود.
در ایــن اثــر از یــک طــرف کشـ ت ن
ـ� از راه دور ،از طــرف دیگــر پینــت
ت
بــال و اســلحه و درنهایــت هــم این�نــت را داریــم  .هــدف بــال در
گ
برانگيخـ ت ن
ـ� هشــياری مــردم نســبت بــه وضــع زنــد� مــردم عـراق و
درک اجبار آنان به تحمل زندان خانه و خشونت و جنگ خارج
از آن اســت .بــه گفتــه خــود وفــا بــال «در ایــن اثــر مــن یمخواســتم
ـدا� کامــل جنــگ یعـ نـی عـراق و منطقــه آرامــش یعـ نـی آمریــکا را
جـ ی
بهــا
ـکا� کــه از راه دور بم 
ـ
ی
آمر
ـای
ـ
ه
ز

با
رس
ـرم
ـ
ظ
ن
ـه
ـ
ب
ـم
ـ
ه
بد
ـان
نشـ
ی
ت
ز
ن
را کنــرل یمکننــد بــا چـ یـ�ی کــه روی زمـ یـ� در حــال اتفــاق افتــادن
اســت هیــچ ازتبــایط نیمتواننــد برقـرارکننــد؛ یــک صفحــه شــبیه
گ�نــد و شــلیک
بــازی کامپیوتــری جلــوی آنهاســت ،نشــانه یم ی
یمکننــد».
.
پــروژه معــروف دیگــر بــال نامــش « »The 3rd Iاســت اثــری کــه
درآن بــال دوربـ ی ن
ـ� دیجیتــال کوچــی را بــه واســطه عمــل ج ـرایح
پشــت رس خود کارگذاشــته که با ســیم به رایانهای متصل اســت
که به بدن ن
ه�مند بسته شده و توسط او حمل یمشود و رایانه
نـ زـ� بــه ت
�ســیم مجهــز اســت .دوربـ ی ن
ـ� در هــر دقیقــه یــک
این�نــت ب 
ی
ق
یمگـ یـرد و رایانــه همزمــان ایــن
عکــس اتفــا� از پشــت رس بــال 
سهــا را بــا ثبــت زمــان و مــکان دقیــق روی نقشــه در سـ ت
ـای� کــه
عک 

بــه همـ ی ن
سهــا بــه
ـ� منظــور ایجــاد شــده ،بارگــذاری یمکنــد .ایــن عک 
ق
ن
اندازهای اتفا� وکارگردا� نشده هستندکه خود وفا بالل عنوان
 anti-photographyرا برای آنها ت
به� یمداند .در توجیه اثر،
او بــه ســفر دور و دراز خــود از عـراق بــه کمــپ پناهنــدگان کویــت و
سپس به کمپ پناهنگان عربستان سعودی اشاره یمکند که دو
ســال بــه طــول انجامیــد .او یمگوید«:وقـ تـی داشــتم نجــف رو تــرک
یمکردم .شــهر به خاطر ت
اع�اضات شــیعیان در ســال  1991زیر
بمبــاران رژیــم صــدام بــود ،برگشــتم و بــه پشــت رسم نــگاه کــردم،
دود غلیـ ظـی بلنــد شــده بــود؛ آرزو داشــتم دوربیـ نـی داشــتم کــه آن
یمکــردم» .او در جریــان ایــن مســافرت اجبــاری
لحظــه را ضبــط 
ها� بگذرد و آنها
بارها مجبور شده از انسانها ،اشیاء و مکان ی
نهــا را
را پشــت رس بگــذارد کــه هرگــز فرصــت دقیقنگــری در آ 
نداشــته اســت و شــاید هرگز فرصت دیدن آنها را نداشــته باشــد.
ت
دور ی ن
لحظا� اســت که بالل پشــت
ب� پشــت رس بالل برای ثبت
ت
رسشــان گذاشــته ،فرصــی بـرای دورهکــردن گذشــته.
وفــا بــال در طــول ســالیان فعالیــت هـ نـری خــود ،رســالت اصــی
ی ن
خود را بر ی ن
تأث� آن بر
تبی� نقش تکنولوژی و رسانه ،و
همچن� ی
ف
ت
ن
تأث� پذیرف� از انســان گذاشــته
انســان ،و از طر� جایگاه آن در ی
اســت .آنچه عنوان شــد ،تنها نمونهای از تالش این ن
ه�مند در
نشــاندادن نقــش انســان در جهــان مــدرن اســت.

گ
ن
جش� برای چهلسال� «فرهنگنامه کودکان و نوجوانان»

9

گ
مراسیم برای چهلسال� «فرهنگنامه کودکان و نوجوانان» برگزار یمشود.
بــه گ ـزارش ایســنا ،ایــن مراســم همزمــان بــا سـ ی ن
ـوم� ســالگرد درگذشــت تــوران یم�هــادی -بنیانگــذار «فرهنگنامــه کــودکان و
یمشــود.
نوجوانــان» -روز یکشــنبه  ۱۹آبــان مــاه از ســاعت  ۱۸ -۱۶در تــاالر قلــم کتابخانــه مــی برگ ـزار 
ف
معر� شورای کتاب کودک از «فرهنگنامه کودکان و نوجوانان» آمده است« :فرهنگنامه کودکان و نوجوانان» در سال
در
ن
 ۱۳۵۸با پیشنهاد توران یم�هادی راهاندازی شد .ی ز
خواند� بویم در زمینه
انگ�ه این کار به گفته توران یم�هادی ،کمبود منابع
نِ
فرهنگ ،ن
ه� و تاری ــخ ایران و ناکارآمدی منابع ترجمه شده درباره فرهنگ ش
ب�ی برای کودک و نوجوان ایرا� بود.
گ
در ایــن بخــش نزدیــک بــه  ۳۰۰نفــر در زمین ههــای گوناگــون ماننــد نویســند� ،ویراســتاری ،مشــاوره ،واژهنــگاری ،صفح ـهآر یا�
شهــای پشـ ن
یمشــود .بســیاری
ـتیبا� و اداری فعالیــت یمکننــد .مقال ههــا در  ۲۵گــروه موضــویع نوشــته و ویراســتاری 
و بخ 
.
از نویســندگان ،مقال ههــای خــود را ب هصــورت رایــگان در اختیــار فرهنگنامــه ق ـرار یمدهنــد مقال ههــا پــس از ویرایــش نهـ یـا� و
یمگـ یـرد.
تصویرگــذاری در اختیــار ش�کــت تهیــه و نـ شـر فرهنگنامــه ق ـرار 

ن
فرهنگ و ه�

گ
اد�  /سال پنجم  /شماره شصت و سوم  /نیمه اول آبان 1398
دوهفتهنامه فرهن� ،اجتمایع ،سیایس و ب

لوم� و ش�کا
ی

ستوان اینیشمور
ِ

ئ
ام� ی ن
حس� رضا�فر
ی
کارشنایس بیوسیستم ۹۴

ن
مالحسی�
سپهر
کارشنایس ی ز
ف�یوتر پا� 96

صــد ســال از نخسـ ی ن
ـت� اک ـران عمــویم فیلــم در ســال  1895در
لوم� یمگذشت که مستندی
گراند کافه پاریس توسط برادران ی
تحــت عنــوان «لومـ یـر و ش�کا»( )1995بــر پــرده ســینما نقــش
بســت .مســتند «لومـ یـر و ش�کا» فیلــی اســت کــه بــه مناســبت
گ
صدســال� ســینما ســاخته شــده اســت .ب ـرای ســاخت فیلــم از
ب�الملــی خواســته شــد تــا بــا دوربـ ی ن
چهــل کارگــردان مطــرح ی ن
ـ�
لوم�هــا (کــه هــم اکنــون در مــوزه ق ـرار دارد)
«ســینماتوگراف» ی
ش
«لوم� و �کا» را یمتوان
فیلیم کوتاه تهیه کنند .با این اوصاف
ی
یکــرد« .آنتولــوژی
در زیرگونــه «آنتولــوژی فیلــم» دســت ه بند 
فیلــم» مجموع ـ ه فیل مهــای کوتــایه اســت کــه توســط چندیــن
کارگــردان مختلــف در ِتــی یکســان(موضوع واحــد یــا مــکان واحــد
یمشــوند.
یــا داســتان واحــد یــا غـ یـره) و زیــر پرچــم یــک فیلــم ارائــه 
لوم�هــا
بـرای فیل مهــای کوتــایه کــه قـرار بــود بــا «ســینماتوگراف» ی
ســاخته شــود ،ش�ایــی درنظــر گرفتــه شــد کــه فیل مســازان بــا
تن
ساخ� فیلمشان کردند .ش�ایط از این قرار
ن ش�وع به
پذیرف� آ 
ت ن
ث
حداک�  52ثانیه باشد -2 .امکان استفاده
بود -1 :هر فیلم باید
از صــدای همزمــان وجــود نــدارد -3 .بیــش از ســه برداشــت بـرای
فیلم�داری امکان پذیر نیســت .بدین ترتیب «میشــایل هانکه»
ب
ترجیــح داد از تصاویــر آرشــیوی و تلویزیـ ن
ـو� فیلمــش را بســازد.
لهــای اشــتیاق» خــودش
ـتگان فیلــم «با 
«ویــم ونــدرس» فرشـ ِ
را نمایــش داد« .نادیــن ترینتیگننــت» دوربـ ی ن
ـ� را روی ویلچــر
یمگــذارد و درحــال حرکــت فیلمـ بـرداری یمکنــد« .هیــو هادســن»

فیلمــش را بــه صــورت دوربـ ی ن
ـ� روی دســت فیلمـ بـرداری یمکنــد.
ب�هــای فیلمـ بـرداری
«کلــود للــووش» تحــول تکنولوژیــک دور ی ن
یمگــذارد« .کیارســتیم» بــا نمایــش
در گــذر زمــان را بــه نمایــش 
پخــت نیمــرو در تابـهای بــه فضــای ســکون و شــاعرانهاش نزدیــک
یمشــود« .یوســف شـ ی ن
ـاه�» بــا فیلمـ بـرداری از اهـرام ثالثــه ،فیلــی

گ
یمســازد .و «اســپایک ِیل» جــوان فیلــی خانــواد� از
شتــاب 
خوی 
خواهرزادهاش تهیه یمکند .از دیگرکارگردانان مطریح که در این
یمتــوان بــه «دیویــد لینــچ»« ،پیـ تـرگرینــوی»،
فیلــم حضــور دارنــد 
«آرتور پن»« ،تئو آنجلوپولوس»« ،کوستاگاوراس» و «آندری
کونچالوفســی» اشــاره کــرد.
«لومـ یـر و ش�کا» را بــه ایــن دلیــل مســتند یمنامیــم کــه عــاوه بــر

همه ی ز
چ� با مرگ یکگربه آغاز یمشود ،صاحبگربه ،پادریک،
که برای بمبگذاری باارتش آزادیبخش ایرلند به مأموریت رفته
خ� یمشود و حاال به خانه بریمگردد تا
است ،از مرگگربهاش با ب
گ
قاتل حیوان خان�اش،که تنها دوستش در دنیا بوده را پیداکند.
ت� مکدونا بار دیگر در این اثر ی ز
خشونت لخت و عریان مار ی ن
ن�
ت
ن
تأم� نشده و
خودنما� یمکند؛
خشون� که حاصل نیازهای ی
ی
به نویع عقدهشد ه انسان امروزی ست؛ این نیازهای ب�پاسخ
در سکوت و خفا جمع یمشوند و به شکل یک فاجعه رس بر
یمآورند :بمبگذاری پادریک درقالب ارتش آزادیبخش ایرلند.
خشم عریان اثر ،نویسنده را به ن ز
ط�ی تلخ یمرساند و به وسیله
ق
اخال� را به حیطه نقد یمکشد .در «ستوان
آن ناهنجاریهای
ز
جا� اوج
تا
چ�
همه
دونا
ک
م
آثار
دیگر
مانند
اینیشمور» هم
ی
ی
گ�د که ت
ح� اعضای یک خانواده با هم غریبه یمشوند و
یم ی
به یکدیگر رحم نیمکنند؛ آنطور که پرس روی پدرش اسلحه
یمکشد؛ مرگ انسانیت .مکدونا روی ی ز
چ�ی دست یمگذاردکه
تن گ
جغرافیا نیمشناسد :ش
پی�فت جوامع ورسعتگرف� زند� ودر
ن
نتیجه آن غالب شدن منافع فردی بر عواطف انسا�.
ن
معجو� هم در اجرای این نمایشنامه ،صحنه را برای
حسن
مخاطب ایر نا�که ازدل خیابانهای رسشارازخشم وخشونت
به صندیل سالن نمایش آمده تا لحظهای ت
اس�احت کند ،آیینه
ً
یمکند؛ خ�ی از ت
اس�احت نیست و اتفاقاکارگردان مخاطب را
ب
گ
جن� با ناهنجاریهای ن
درو� خودش رها یمکند تا با
در میان
خندهای تلخ بر �رحیم اغراق شده کار ت
اک�های مکدوناکیم با
ب
خودش روبهرو شود.
تأث�ش بر ذهن
ناگفته نماند بازیهای بازیگران این نمایش ی
مخاطب را دو چندان کرد ه است .هوتن شکیبا در نقش
«دیوی» ،رضا بهبودی در نقش ن
یز
چنگ�یان در
«دا�» ،سعید
ت
ت
نقش «پادریک» ونوید محم دزاده درنقش «کریس�» به به�ین
ن
کسا� که ن
شکل از پس کار ت
ه�جوی
اک�شان بر آمدهاند( .برای
بازیگری هستند استفادهی صحیح هوتن شکیبا از بدنش به
عنوان ابزاری برای بازیگری یمتواند مانند کالس دریس مفید و
ها�
آموزنده باشد ).هرچند دربازی بقی ه بازیگران نمایش نقص ی
دیده یمشود که گاه موجب قطع ارتباط لحظهای مخاطب با
ً
ن
قطعا ایر ی ز
نمایش یمشود.
معجو�
ان�ه کردن این نمایش توسط
تأث�نیست.
برمخاطب ب� ی
ن
معجو� چشمنوازی یمکند ،طرایح
مورد دیگری که در کار
گ
صحن ه است که در ی ن
ع� ساد� بسیار کاربردی است .برای
مثال مخاطب با دیدن بازیهای پ� در پ� پادریک در جادهای
که در باالی صحنه جایگرفته است ،با توجه به باالتر قرار
گرف� او نسبت به سایرین ،برتری قدرت این کار ت
ت
تن
کریس�
اک� بر
ت
ق
گ�د و دقای� بعد
و دیگرکاراک�ها ،در ناخودآگاه خود شکل یم ی
با جابهجا� ی ز
ت
کریس� جای این دو نفر در این
م�انسن پادریک و
ی
ت
جاده عوض یمشود و حاالکریس� استکه باالتر از او ایستاده
ن
وبرهمه ی ز
معجو�
چ�مسلط است .نکته دیگریکه درصحنه

نمایش فیلمهای کوتاه ،به نحوه کار ن
گردا� فیلمها و مصاحبه با
نهــا یمپرســد .ســؤاال�ت
فیلمســازان نـ زـ� پرداختــه و سـ ت
ـؤاال� را از آ 
ی
ق
یمســازی؟» و «آیا ســینما اخال� اســت؟» ،که
نظ� «چرا فیلم 
ی
یمخــورد .بـرای
در ایــن میــان پاسـخهای ضــد و نقیـیض بــه چشــم 
یمســازی؟»
مــا ایرانیــان پاســخ کیارســتیم در جــواب «چ ـرا فیلــم 
جالب توجه اســت که یمگوید« :فیل مســازی لذت بخشــه برای
مــن .بـرای اینکــه ،بـرای مــن خیــی جــدی نیســت .فانــه ،و یمتونــم
یهــای کودکانــه خــودم رو از طریــق فیلــم ادامــه بــدم».
باز 
لوم� در تاری ــخ سینما بر همگان آشکار است و
اهمیت برادران ی
خو�
هرکیس که ذرهای با تاری ــخ سینما
آشنا� داشته باشد به ب
ی
لوم�هــا بــه وجــود آوردنــد.
ا
ر
یمدانــد کــه چــه تحــویل عظیــی
ی
لوم� را دست مایه
«لوم� و ش�کا» که «سینماتوگراف» برادران ی
ی
ســاخت فیلــم ق ـرار داده ،عــاوه بــر معـ ف
نهــای بــزرگ
ـر� کارگردا 

نهــا نـ ی زـ� آشــنا یمکنــد .بــه عبــارت
بــه مخاطــب ،مــا را بــا ســبک آ 
دیگــر در خــال تماشــای فیل مهــای کوتــاه ساخت هشــده توســط
یشــان را در ایــن
ـخیص سینما 
ایــن فیلمســازان ،مــا رنــگ و بــوی شـ
ِ
ش
فیل مهــای  52ثانی ـهای حــس یمکنیــم .اهمیــت «لومـ یـر و �کا»
شــاید در نمایش تحول شــگرف ســینما در طول یک قرن باشــد.
تحــویل کــه ســینما را از فیل مهــای چــون «کارگـران در حــال خــروج
ازکارخانــه لومـ یـر»( )1895و «ورود قطــار بــه ایســتگاه»()1896
لوم�هــا) بــه شــاهکاریهای نظـ یـر «مخمــل بآ�» و
(هــر دو از ی
«روبــان ســفید» و «طعــم گیــاس» یمرســاند« .لومـ یـر و ش�کا»
نــگاه مخاطــب را بــه تحــول زبــان ســینما جلــب یمکنــد .گــذر از
فیل مهـ یـا� تکنمـ یـا� و تئاتــری بــه فیل مهـ یـا� پیچیــده و اســتعاری
سینما� بهره یمبرند.
«لوم� و ش�کا»
که از تمایم امکانات بیان
ی
ی
مجموعــه فیل مهـ یـا� اســت قدیــی ،بــا نــگایه جدیــد.

در روزهای آینده با سازمان دانشجویان جهاد دانشگایه

به چشم یمخورد استفاده غالب او از رنگهای قهوهای و
ت
خاکس�ی است که ما را یاد تصویرسازیهای هانکه در سینما
یماندازد .تصویریکه در آن جامعه به ب�روحترین شکل خودش
در آمده و ت
ح� این اتفاق به پوشش بازیگران هم (به جز
«دیوی»که روحیهای لطیف تر از بقیه دارد) رسایت یمکند.
ت� مکدونا بهکارگردا�ن
نمایش «ستوان اینیشمور» نوشته مار ی ن
ن
معجو� درتابستان  ۹۴درتهران اجرا وفیلم تئاتراین اثر
حسن
یز
ن� توسط مؤسسه بتهوون به بازار عرضه شدهاست.

تحلییل بر روابط میان ایران و آمریکا

اردوی کویر مرص

آغاز بیمه اجباری درمان  /حذف بیمه «روی تخت بیمارستان»
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اقتصادی  -اجتمایع

مدیرکل بیمه سالمت استان تهران با اشاره به طرح دولت برای بیمه اجباری درمان و آغاز این طرح از  13آبان ماه ،گفت:
در همـ ی ن
ـ� راســتا نـ ی زـ� ،تاکنــون امــکان بیمــه شــدن و یــا تمدیــد بیمــه روی تخــت بیمارســتان وجــود داشــت ،امــا از ایــن پــس دیگــر ایــن
مورد حذف شده و پس از بیمه شدن فرد و در صورت نیاز به تمدید بیمه ،مدت انتظار  ۱۰روزه قائل شدهایم.
بــه گـزارش ایســنا ،دکـ تـر محمــد حسـ ن
ـی� در نشســت خـ بـری بــه مناســبت هفتــه بیمــه ســامت ضمــن گـرایم داشــت ایــن هفتــه
گفت :امروزه دیگر نیمتوان بیمه درمان را از اولویت خارج کرد .درمان و سالمت به گونهای است که به عنوان مثال برای
درمان رسطان ریه مردم باید یک میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان هزینه کنند که اگر پوشش بیمهای نباشد مردم در تنگنا قرار
خواهنــد گرفت.
وی افــزود :یــی ازکارهــای مــا بــه عنــوان بیم هگــر تبدیــل نیــاز مــردم بــه تقاضایشــان اســت .در حــال حـ ض
یهــای قلـ بـی_
ـا� بیمار 
عـ ق
یمتــوان بــا افزایــش آگایه و ســواد ســامت جلــوی رونــد
یزا و هزینــه بــر حــوزه درمــان اســت کــه 
ـرو� یــی از عوامــل بیمــار 
افزایـ شـی آن را گرفــت.
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مهدی ض
فی�

تاث� سیاستهای مبارزه با فقر
اقتصاد توسعه به عنوان آزمایشگاه
ارزیا� ی
ب

استادیارگروه اقتصاد دانشگاه فردویس مشهد

مســئله اســایس اقتصــاد توســعه مرســوم را شــاید بتــوان در ایــن
ش کلیــدی خالصــه کــرد کــه چ ـرا بـ خ
ـر� کشــورها ثروتمنــد و
پرس ـ 
در رفــاه هســتند و بـ خ
ـر� فقـ یـر و در فالکــت؟ پیــش از ایــن تصــور
گ
چگون�هــای بســیاری

یمشــد کــی کــه یــک چـرای بــزرگ دارد بــه

ن
.
دســت یمیابــد امــا تجربــه ده ههــای گذشــته کمــک جهــا� ب ـرای
کاهــش فقــر در کشــورهای کمـ تـر توســعه یافتــه و بهخصــوص
فق� آفریقای سیاه نشان داد که این گفته دستکم
کشورهای ی
ً
در اقتصاد توســعه چندان درســت و اساســا در ســطح کالن قابل
گ
گ
گ
گو� که بزر� و پیچید� مسئله توسعهنیافت�،
یا� نیست .ی
ارز ب
گ
ارتبــاط چیسـ تـی و چگونــی آن را مختــل یمکنــد و در جوامــع
گ
پیچیده امروزی به ت
تغی� معنادار در
سخ� یمتوان چگون� یک ی
پدیدههای اجتمایع را تنها به دلیل یک چر یا� بزرگ فروکاست.
گ
چرخــش ســاده در شــکل طــرح پرســش ،از چ ـر یا� بــه چگونــی،
رویکــرد کالننگــر اقتصــاد توســعه مرســوم را بــه رهیافـ تـی خــرد
ـ� بــه بــاال تبدیــل یمکنــد کــه بــه دنبــال کاسـ ت ن
و از پایـ ی ن
ـ� از درد و
رنــج فرودســتان اســت؛ �آنکــه ادعــا� ب ـرای ریش ـه ن
ک� فقــر
ی
ب
جهـ نـا� ،تبیـ ی ن
ـ� دلیــل فاصلــه درآمــدی یــا فهــم حقیقــت مســئله
گ
توســعهنیافت� داشــته باشــد .تجربــه ســالهای اخـ یـر ایــن رویکــرد

ً
یمتــوان
تــازه ،اتفاقــا نشــان داده اســت کــه بــه ایــن ترتیــب نهتنهــا 
گ
تغیـ یـرات معنــاداری در زنــد� فق ـرا ایجــاد کــرد و آنهــا را نـ ش
ـا� از
گ
مداخــات صــورت گرفتــه دانســت ،بلکــه چگونــی ایــن تغیـ یـرات
گ
بینشها و شهودهای خو� ی ز
ن� برای ی ن
تبی� دالیل توسعه نیافت�
ب
در مقیــاس کالن بــه دســت یمدهــد ب�آنکــه ایــن رویکــرد خــرد-
ن
ـروا� ب ـرای آن داشتهباشــد.
آزمــو� در وهلــه اول پـ ی
بـ نـرج� و دوفلــو و کرمــر ،برنــدگان نوبــل  2019اقتصــاد ،در ایــن
ســالها ب ـرای مطالعــه كار ييا� سياس ـتهاي مداخلهگرايانــه در
گسـ تـرهای از مســائل بهداشـ تـی ،آمـ ش
ـوز� وکشــاورزی بــا تحلیــل
نهــای میـ ن
ـدا�
دقیــق مجموع ـهای از شــواهد قــوی ،از آزمو 
( )Field Experimentsو ب هطــور خــاص ســنجشهای کنـ تـریل
تصاد�شــده ( )Randomized Controlled Trialsاســتفاده
ف
کردهانــد .اســاس آزمــون ( ،)Experimentبهعنــوان یــی از
ن ّ
ـ� عــی از یــک
بنیادیتریــن رو 
شهــا ب ـرای بهدســت آوردن تبیـ ی
پدیــده در علــوم اجتمــایع ،عبــارت اســت از اعمــال تغیـ یـر در یــک
متغـ یـر مســتقل بــا ثابــت نگهداشـ ت ن
متغ�هــا و اندازهگـ یـری
ـ� ســایر ی
اثــر آن بــر متغــر وابســته :یــک نمونــه بهلحــاظ آمــاری تصــاد�ف
ی
یمشــود و
بشــده بــه دوگــروه ،شــاهد و آزمایــش ،تقســیم 
انتخا 
تنها گروه آزمایش درمان (مداخله) مورد نظر را دریافت یمکند.
ت
تغی�
به این ترتیب یمتوان با کن�ل سایر عوامل احتمایل مؤثر ،ی
متغ� درگروه شاهد
متغ� وابسته را در مقایسه با این ی
معنادار ی
تنهــا بــه اثــر متغـ یـر مســتقل نســبت داد.

این شیوهای بودکه یم توانست پیش از اجرای برنامههای رفایه
ن
کال� ماننــد هدفمنــدی یاران ههــا و ارائــه ســبد کاال یــا پیاد هســازی
لهــای انــرژی
سیاســتهای اصــایح ماننــد افزایــش قیمــت حام 
در پیــش گرفتــه شــود تــا از مقایســه شــیوههای مختلــف اج ـرای
ســناریوهای مختلــف هــم ت
نهــا
به�یــن شــکل ممکــن اجـرای کالن آ 
بهدســت آیــد و هــم امــکان ارزیـ بـا� تأثـ یـرات آنهــا فراهــم شــود .در
یمتــوان تأثـ یـر افزایــش قیمــت ن ز
ب�یــن را در مـ ی زـ�ان
شــیوه فعــی کجــا 
یمتــوان تأثـ یـر هدفمنــدی یاران ههــا
مــرف آن مشــخص کــرد یــا یک 
را بــر بودجــه خانــوار ســنجید؟
ت و اســتفاده از برنام ههــای یاریکننــده ماننــد
اگــر فقـرا بــه دریافـ 
خدمــات درمـ نـا� ،رایــگان یــا یارانـهای ،تمایــی ندارنــد ،شــاید بــه ایــن
دلیــل اســت کــه آنهــا بــه مفیدبــودن اســتفاده از ایــن سیاسـتهای
حمایـ تـی بــاور ندارنــد .در ایــن صــورت راه ترغیــب بــه اســتفاده از
ً
نهــا کــه آگا هســازی ســاده
ایــن خدمــات ،نــه الزامــا کاهــش قیمــت آ 
نهــا اســت .کتــاب اقتصــاد فقـ یـر
فق ـرا در بــاب منافــع اســتفاده آ 
بــه مــا یــادآوری یمکنــد کــه بـرای تغیـ یـر رفتــار افـراد جامعــه ،همــواره
سیاسـتهای قیمـ تـی ت
به�یــن را هحــل نیســتند وگاه تنهــا آگا هســازی
نهــا
آنهــا از پیامدهــای رفتارشــان ،انگـ ی زـ�ه الزم را ب ـرای تغیـ یـر در آ 
ایجــاد یمکنــد .ب ـرای نمونــه تنهــا بــا آگاه سـ ت ن
ـاخ� فق ـرا از فوایــد
نکــه کمــک خــاص دیگــری بــه
تحصیــل فرزندانشــان ،بــدون ای 
یمتــوان ب هطــور
نهــا را 
نهــا شــود ،نــرخ مدرس ـهروی فرزنــدان آ 
آ
معنــاداری افزایــش داد.

پیــش از ایــن ســازوکار دقی ـیق ب ـرای ســنجش تأثـ یـر سیاس ـتها و
ارزیـ بـا� موفقیــت برنام ههــای توســعه وجــود نداشــت و بــه ایــن
ً
تهــای عمومــا تــورشدار و شــهودهای
یمشــد یــه روای 
منظــور تنهــا 
گاه گمراهکننــده بســنده کــرد .اقتصــاد توســعه جدیــد بــا داشـ ت ن
ـ�
نهــای ت
لشــده و نــگاه پایـ ی ن
ـ� بــه بــاال بــه مســائل
کن� 
جعبــه ابـزار آزمو 
گ
خــرد از زنــد� فق ـرا ،پــس از ده ههــای عــرت ،اکنــون تولــدی
دوبــاره یافتــه و بــه یــی از جذابتریــن شــاخههای اقتصــاد تبدیــل
شــده اســت.
پیــام رویکــرد آزمایشــگایه در اقتصــاد توســعه جدیــد ایــن اســت
گ
طال� کالننگر برای حل مســئله توســعهنیافت�
که یک راهحل ی
گ
وجــود نــدارد و بـرای درمــان ایــن درد در هــر جامعــه و فرهنــی بایــد
گ�ی فقــر را در آنجــا شــناخت و
ابتــدا خاســتگاه و زمینــه شــکل ی
ســپس متناســب بــا ایــن فهــم بــویم از ماهیــت فقــر ،برنام ههـ یـا�
خالقانــه ب ـرای کاسـ ت ن
ـ� از آن ط ـرایح نمــود .برنــدگان نوبــل
ت
وق�کــه سیاس ـتهای

ـو� نشــان دادنــد
 2019اقتصــاد ب هخـ ب
گ
گ
بهدقــت ط ـرایح شــده ،زمینــه فرهنــی -اجتمــایع خــاص زنــد�
دریافتکننــدگان خــود را لحــاظ کننــد ،حـ تـی تغیـ یـر تا� کوچــک در
گ�ی کار یا� آن
ســازوکار ارائــه کمــک نـ ی زـ� یمتوانــد ب هطــور چش ـم ی
را متحــول کنــد .بنابرایــن بـرای ایجــاد تغیـ یـرات مثبــت معنــادار در
گ
ـد� فرودســتان ،فراتــر از داشـ ت ن
ـ� ّنیــت خـ یـر ،نیازمنــد شــواهد
زنـ
تاث�گذاری سیاستهای و برنامههای ضدفقر ی ز
ز
ن�
ان
م�
از
قوی
ی
ی
هســتیم کــه بــدون آزمــودن در میــدان عمــل ممکــن نیســت.

نظام بانیک ،پاشنه آشیل اقتصاد ایران
اعظم قزلباش
ت
دک�ی اقتصاد 92

نظـام بانکی کشـور از سـالهای گذشـته تاکنـون بـا مشـکالت
متعددی روبهرو بوده و اکنون ناکار یآ� سیسـتم بانیک کشـور که
شهـای بـزرگ اقتصـاد ایـران شـده اسـت.
تبدیـل بـه یکی از چال 
سرده و حجـم
افزایـش م ی زـ�ان پایـه پـویل ،بـاال بـودن نـرخ سـود پ
گ
باالی نقدین� در پ� آن ،افزایش معوقات بانیک ،عدم تناسب
ب�الملیل ،تسهیالت ف
قوان� بانیک کشور با نظام بانیک ی ن
ی ن
تکلی�-
اجبـاری -دسـتوری ،مطالبـات دولـت ،بـدیه بـه بانـک مرکـزی،
تداوم اتکای دولت به منابع بانیک ،داش ت ن
ـ�  3قانون مادر؛ همه
و همـه از عمدهتریـن مشـکالت سیسـتم بانکی کشـور هسـتند.
امروزه در نظام بانیک نرخهای سود که ی ن
س�دهگذار
ب� بانک و پ
و ت
مشری بانـک محاسـبه و رد و بـدل میشـود ،برخاسـته از
فعالیتهـای اقتصـادی نیسـت .رکـود حاکـم بـر بـازار و فضـای
کسـب و کار ،ظرفیـت و تـوان رسمای هگـذاری و تولیـد و
سهـای  20درصـد و باالتـر را نـدارد.
سـودآوری در مقیا 
تهـای اقتصـادی ن ی زـ� عامـل ی ن
تعی�کننـده بـرای
سـودآوری فعالی 
تعی ی ن
ـ� نـرخ سـود بانکی نیسـت ،بلکـه تقاضـای موجـود در بـازار
ن
کهـا
و نیـاز بنگا ههـای اقتصـادی بـه پـول -در ع یـ� حـال نیـاز بان 
سردههای خـود -عامـل
و موسسـات مـایل بـه حفـظ و افزایـش پ

تعی ی ن
ـ� نـرخ سـود بانکی در کشـور شـده اسـت.
ن
از سـوی دیگـر ،چـر یا� شـکاف ب یـ� نـرخ سـود و نـرخ تـورم ،یکی از
مسـائل مهـم بانکهـا در ایـران اسـت کـه بـا فرضی ههـای مختلـف
اقتصادی از جمله؛ رقابت برای حفظ سهم بازار ،رقابت برای
حفـظ بقـا ،نـرخ نهـا� هزینـه تأم ی ن
غره قابـل بـرریس
ـ� مـایل و ی
ی
ت
سردهگذاران خـود،
کهـای
اسـت .بان 
دولی بـرای حفـظ پ
خه یـا� نزدیـک بـه نـرخ سـایر مؤسسـات اعتبـاری پیشـنهاد
نر 
.
یمدهنـد امـا حفـظ سـهم بـازار تنهـا بخـش کوچکی از رقابـت
بی ن
یمشـود .بـر اسـاس
کهـا و مؤسسـات اعتبـاری را شـامل 
ـ� بان 
ن
فرضیـه رقابـت ،بازیگـران بـازار پـول بـه منظـور تضم یـ� بقـای
گ
قیم� ض
نقدین� جذبکنند ،ت
خود به هر ت
ح� با تحمل
حا�ند
زیـان ن ش
نهـا همچن یـ�ن
ن
ـا� از هزین ههـای فزاینـده تام یـ� مـایل؛ آ 
گ
ورشکسـت� خـود را بـه تعویـق یماندازنـد.
شـخص اقتصـادی ت
وقی بـه شـخص دیگـری بدهـکار اسـت ،از
هـر منبعی بـرای پرداخـت بـدیه خـود اسـتفاده یمکنـد .ت
وقی
ـنگ� ب خ
یههـای س ی ن
کهـا فـرا یمرسـد،
ـر� بان 
موعـد رسرسـید بد 
ض
آنها ی ز
ن� برای ی ن
س�دهگذاران
تأم� بدیه خود حا� هستند به پ
جدیـد وعد ههـای سـود بـاال بدهنـد تـا بـا جمـعآوری ایـن منابـع
بتواننـد بـدیه خـود را پرداخـت نماینـد .امـا ف
کا� اسـت ب خ
ـر� از
ن
تأخ� در پرداخت سود خود به
س�دهگذاران از ناتوا� بانک یا ی
پ
خ� بدهند .نتیجه چه یمشود؟ با هجوم تعداد زیادی از
بقیه ب
یههـای خـود
سردهگذاران ،بانـک دیگـر توان یـا� بازپرداخـت بد 
پ

گ
را ندارد و این ن
یع� ورشکست� بانک .حال چه کیس باید زیان
ـا� از نات ن
خ
ن ش
ـوا� بـر� مؤسسـات بـر جایمانـده کـه از تعهـدات
نهـا در
خـود ناتواننـد و بـه مالکیـت دولـت درآمدهانـد و امـوال آ 
توقیـف دادگا ههـا یـا دیگـر نهادهـای قان ن
ـو� اسـت ،را بـه دوش
کشـد؟ انتقـال زیـان ،ن ش
ـا� از وجـود بحـران بانکی اسـت کـه یکی
کهـا
از مهمتریـن مسـائل در نظـام بانـکداری کشـور اسـت .بان 
را میتوان تعطیل کرد اما تعطییل عملیات بانیک در یک کشـور
امـری ناممکـن اسـت.
ن
خهـای نامعقـول در بازارهـای ب یـ� بانکی اسـت
موضـوع دیگـر ،نر 
کـه در ب خ
ـر� مقاطـع بـه بـاالی  ۳۲درصـد هـم یمرسـد .بـازار ب ی ن
ـ�
بانکی بـه زبـان سـاده نـویع داد و سـتد ب ی ن
کهـا بـا یکدیگـر
ـ� بان 
اسـت .بانکی کـه بـرای تأم ی ن
یههـای خـود بـا
ـ� مـایل رسرسـید بد 
گ
کمبـود پـول (نقدینی) مواجـه اسـت از بانـک دیگـر درخواسـت
وام (پـول) یمکنـد .نـرخ بـاالی سـود بـازار ب ی ن
ـ� بانکی نشـان از ایـن
وضعیت دارد که بانکها در ش�ایط بدی برای ی ن
تأم� مایل خود
قـرار دارنـد؛ زیـرا تنهـا ت
کهـا زیـاد باشـد
یههـای بان 
وقی حجـم بد 
ض
ن
حا�نـد بـرای تأم ی ن
خهـای
ـ� منابـع مـایل خـود بـه ایـن چن یـ� نر 
ـاال� تـن دهنـد.
ب ی
در کشـوری کـه ت
بسر رسمای هگـذاری مناسـب فراهـم نیسـت و
ریسـک رسمای هگـذاری در آن باالسـت ،وعـده سـودهای بانکی
بسـیار پـر خطـر اسـت؛ زیـرا تنهـا راه منطیق بـرآورد ایـن م ی زـ�ان
سردهگذاران جدیـد یـا بـازار ب ی ن
ـ� بانکی اسـت
سـود ،قـرض از پ

گ
کـه هـر کـدام درجـهای از ریسـک ورشکسـت� بـرای بانـک را بـا
خـود بـه همـراه دارنـد .در هم ی ن
یمتـوان بـا
ـ� راسـتا بـه نظـر یمرسـد 
کهـا و بهبـود
خهـا بـرای خـروج از رکـود ،تقویـت بان 
تصحیـح نر 
نظـام تأم ی ن
ـیگ�ی از بـروز بحـران رسایتپذیـر مـایل
ـ� مـایل و پش ی
گام برداشـت.
گ
گری
حجـم زیـاد نقدینی در جامعـه ن ی زـ� کـه نتیجـه بکار ی
سیاسـتهای غلـط پـویل و مـایل اسـت عامـل بـروز مش ت
ـکال�
جدی در سیستم ارزی کشور شده است .سؤال اینجاست که
چرا مردم به سمت بازار ارز هجوم بردهاند؟ واقعیت این است
کـه ارز ،بـازدیه واقعی نـدارد امـا اگـر ریسـک در اقتصـاد افزایـش
پیـدا کنـد مـردم بـه سـمت کاالهـای ک مریسـک حرکـت یمکننـد و
این عکسالعمل را میتوان در تمام دورههای رکود مشاهده کرد
ً
که اصطالحا به این اقدام «پرواز به سمت کیفیت» یمگویند.
نکتـه دیگـری کـه در اقتصـاد کشـور وجـود دارد ،نبـود دار یا�
وقی مـردم دچـار ت
باکیفیـت (بـدون ریسـک) اسـت کـه ت
اسرس
.
یمشـوند بـه سـمت آن ابـزار پنـاه بب�نـد ایـن ابـزار در
و نگـر نا� 
کشـورهای دیگـری کـه موفـق بـه ت
کنرل بحـران شـدند ،اوراق
ت
ت
دولی نامیـده شـده اسـت .بـه نظـر یمرسـد به�یـن ابـزار بـرای
حفـظ ارزش ثـروت در مواقـع بحـران ،اوراق ت
دولی خواهـد بـود
و در ایـن زمـان دولـت ن ی زـ� بایـد اقـدام بـه رسمای هگـذاری در زمینـه
زیرسـاختهای اقتصـادی کنـد تـا چرخـ ه اقتصـاد کشـور تحلیـل
نـرود.

برزخ برگزیت
یاس� ق
ی ن
ناط�
کارشنایس اقتصاد 95
ازنیمه دوم سال ،2016واژهای جدیدبه دایره لغات انگلییس افزوده
شد Brexit :یا همان برگزیتکه مخفف ترکیب «خروج بریتانیا»
ت
لیس� از مهمترین رخدادهای
(از اتحادیه اروپا) بود .اگر بخواهیم
ن
نخست� موارد
قرن  21در بریتانیا را نام بب�یم ،برگزیت ب�شک از
ی
است .طریح که اقتصاد ،سیاست داخیل و تجارت ج
خار� چهار
کشور عضو اتحاد پادشایه بریتانیا (انگلستان ،اسکاتلند ،ولز و
تاث�شدید قرارخواهد داد .چندماه مانده به
ایرلند شمایل) را تحت ی
ی ن
:
چهارم� سالگرد ش�وع برگزیت ،با سوایل مهم روبهرویمشویم چرا
خروج بریتانیاازاتحادیه اروپااینقدربه طول انجامیده؟
درادامه ،نگایه خواهمداشت به اتحادیه اروپا ،علل تصمیم بریتانیا
به خروج ازآن و ی ز
ن�پیامدهای اجرای این تصمیم.
رسآغازاتحاد
پیشینه تشکیل اتحادیه اروپا ،به حدود ده سال پس از پایان جنگ
ن
جها� دوم بازیمگردد .همان دورهای که کشورهای مختلف
در رسارس جهان ،ییک پس از دیگری به اهمیت تجارت ج
خار�
غ�همسایگان خود به
پ
�یمبردند و سیع یمکردند با همسایگان و ی
اتحادهایتجاریبرسند.
در سال 1957در اروپا ،ق
تواف� تجاری میان شش کشور به امضا

رسیدکه هدفش بطور عمده ،تسهیل روابط تجاری بود و تا چند
ً
اروپا� پرداخت و نهایتا در
دهه به عضو ی
گ�ی از میان کشورهای ی
سال  ،1992منتج به «معاهده اتحادیه اروپا» شد .مفاد معاهده
ت
ماس�یخت ی ز
ن� شناخته یمشد ،فراتر از
مذکور که به نام پیمان
ت
قوان�ن
توافقات ی ن
پیش� بود و به حوزههای بیش�ی ورود یمکرد .ی
مبادالتتجاری،سیاستهایحوزهگردشگری،نظامتعرفهگذاری
و واحد پویل ت
مش�ک ،مهمترین موارد آن بودند و خلق واحد پویل
یورودردهه  ،90دستاورد اسایس اتحادیه اروپا تبدیل شد.
اتحادیه اروپا که بودجه ساالنهاش از تولید ناخالص کشورهای
عضو ،مالیاتهاوبخشکوچیک ازتعرفههایگمریک ی ن
تأم� یمشود،
توانست در سایه تجارت داخیل اعضا و اجرای سیاستهای
ت
مش�ک ،تولید ناخالص داخیل خود را به بیش از 18تریلیون دالر
درسال  2018برساندکه پانزده درصد ازآن متعلق به بریتانیا بود.
رفراندومبزرگ
ف
مختل�
گ�ی ایدهی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ،دالیل
شکل ی
ن
قوان� تسهیل کننده
دارد .حجم ورود مهاجران به بریتانیا در اثر ی
مهاجرت در اروپا ،حق عضویت قابل توجه اتحادیه اروپا و ایجاد
موج تمایل به تجربه اقتصادی آزادتروبه دوراز ی ن
قوان� محدودکننده
ره� سابق
اتحادیه ،دست به دست هم دادند تا دیوید کامرون ،ب
حزب محافظهکار بریتانیا پیش از انتخابات  2015پارلمان ،وعده
برگزاری رفراندویم در زمینه تمدید خروج از اتحادیه اروپا را بدهد.
گ�محافظهکاران درانتخابات  2015ونخست
با موفقیت چشم ی

وزیری کامرون ،همهپریس برگزار شد 48 .درصد مردم رأی به ادامه
ث
یتانیا�ها ،رأی به خروج ازاتحادیه
حضورواک�یت  52درصدی بر ی
دادند واین آغازبرگزیت بود.
همهپریس ،قدم نخست از فرایند پیچیده و پرخرج برگزیت بود.
همزمان با ش�وع ت
اع�اضات مخالفان ،کامرون (که خود مخالف
خروج بود) تنها چندساعت بعد از اعالم نتایج همهپریس ،از
ن
نخست وزیری استعفا داد تا ی ن
پیشا� برگزیت
اول� نشانه نحیس در
دیدهشود؟
پس از کامرون« ،ترزا یم» که طرفدارانش دوست داشتند او را
یکیم مارگارت تاچر بدانند ،نخست وزیر
نسخهی قرن بیست و ِ
جدید بریتانیا شد .برگزیت ش
چال� بودکه نخست وزیر ،یمبایست
آن را درکنار سایر وظایف خود مدیریت یمکرد و ی ن
طرف� زیادی
داشت :پارلمان ،اتحادیه اروپا والبته نییم ازاهایل بریتانیاکهکماکان
ف
مختل� است ،ابطال
مخالف خروج بودند .برگزیت شامل مسائل
ن
معاهدات ی ن
غ�ه
و
مرزها
تکلیف
تعی�
ی
پیش� ،بازپرداخت بدیهها ،ی
ز
سوم�ن
پس از چند نوبت به تعویق افتادن برگزیت ،ترزا یم ین� در
ی
سالگردهمهپریس برگزیت ،استعفاداد.
مردیکه به آرزویش رسید
شهردار سابق لندن و عضو مهم حزب محافظه کار بریتانیا ،ن
یع�
بوریس جانسون ،نفربعدی بودکه دررینگ بوکس ،مقابل حریف
قدری چون برگزیت ایستاد .جانسون ازهمان ابتدا موافق خروج از
اتحادیه اروپا بود .ش
م� اقتصادی ونگاه اوبه روابط تجاری با آمریکا

و دیگر اقتصادهای بزرگ ،منتج به این شده بودکه اتحادیه اروپا و
وپاگ� بداند .او ی ز
ی ن
ن� مانند ترامپ ،پس از اعالم
قوان� آن را دست ی
نتایج همهپریس ،ابراز خشنودی کرد ،اما در مهمترین تالش خود
ت
مخالف�کمسابقه ازسوی پارلمان
برای به ثمررساندن برگزیت ،با
بریتانیا روبهروشد و ت
بیش�ازقبل صدای احزاب مخالف را درآورد.
دو هفته پیش ،آخرین مهلت بریتانیا برای خروج بود ،اما باز هم
نتیجهای حاصل نشد واینبار پایان ژانویه  2020بعنوان رسرسید
اجرای برگزیت انتخاب شد .هنوز برای بسیاریها مبهم است که
پیامدهای برگزیت چه خواهدبود .طرفداران برگزیت برای ت
مد�
ن
طوال� ،به هزینه هنگفت ابقای بریتانیا در اتحادیه اروپا اشاره
یمکردند؛ ی ز
چ�ی حدود  250میلیون پوند به ازای هر هفته .اما
ض
ب هر ت
اح� یمتوانگفتکه اجرای برگزیت ،دربازه  2تا 5ساله �ری
قطیع برای اقتصاد بریتانیا خواهد داشت .از زمان همهپریس تا
امروز ،ارزش پوند (واحد پویل بریتانیا) درمقابل دالرسقویط نزیک
به  10درصد داشتهاست.کاهش رسمایهگذاریها وکوچکشدن
سهم تجارت ج
خار� بریتانیا با سایرکشورهای حوزه یورو به دلیل
ت
مالیا� وتعرفهای ی ز
تغی� ی ن
ن�ازدیگرپیامدهای برگزیت خواهد
قوان�
ی
بود.
درمقابل تمام اینها ،ی ز
چ�ی فراترازاعداد وجود دارد؛ تمایل بریتانیا
به خطرکردن و ورود به اقتصادی آزادتر و متفاوت از نگاه سایر
اعضای اتحادیه اروپا؛ تماییلکه احتماالنشان ازنگاه جدیدحاکم بر
سیاست واقتصاد آن دارد.

مظاهر مصفا درگذشت
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گ
مظاهر مصفا در سن  ۸۷سال� درگذشت.
خ� به ایسنا گفت :پدرم امروز  ۴بعد از ظهر از دنیا رفت.
کیمیا مصفا فرزند این شاعر و مصحح پیشکسوت با تأیید این ب
هنوز زمان تشییع و خاکسپاری او مشخص نشده است.
مظاهــر مصفــا زاده  ۱۳۱۱در تفــرش ،اســتاد دانشــگاه ،شــاعر و مصحــح برجســته معــارص بــود .او ســالهای متمــادی بهعنــوان
اســتادتمام رشــته زبــان و ادبیــات فــاریس در دانشــگاه بهخدمــت مشــغول بــود.
مظاهــر مصفــا یــی از قصیدهرسایــان شــاخص ای ـر نا� بــود .تاکنــون چنــد مجموعــه شــعر از او ب هچــاپ رســیده کــه از آن جملــه
یسپــاره» و غـ یـره همچنـ ی ن
ـ�
اســت« :ده فریــاد»« ،یس ســخن»« ،پاســداران ســخن»« ،توفــان خشــم»« ،ســپیدنامه» « ،
ن
ن
ت
سنا� ،سعدی،
تصحیحات او بر
دیوان ابوتراب فرق� کاشا�« ،مجمع الفصحا» رضا قیلخان هدایت ،مزاری قهستا� ،ی
جوامــع الحکایــات عـ ف
ـو�.

گ
اد�  /سال پنجم  /شماره شصت و سوم  /نیمه اول آبان 1398
دوهفتهنامه فرهن� ،اجتمایع ،سیایس و ب

نوبل در دام سیاست؟
ثناکاکاوند
روزنامهنگار
ً
زمـ نـا� کــه گونـ تـرگـراس برنــدهی نوبــل ادبیــات ســال  1999علنــا از
بهــای
دخالــت ناتــو در مســئلهی یوگوســاوی حمایــت کــرد ،رص 
بلگ ـراد خشـ ی ن
بهــای ایــن
ـمگ� شــدند و تصمیــم گرفتنــد تمــام کتا 
ت
نویســنده را ب ـرای او پــس بفرســتند .امــا پیــر هانتکــه کــه بارهــا و
بارها با گراس مخالفت کرده بود و بر ضد رفتارهای سیایس این
نویســنده نوشــته بــود از مــردم رصب خواســت تــا از ایــن تصمیــم
چشم ش
پو� کنند .اوگفت کتابهای این نویسنده و نقدهایش
یمشــود بــا باورهــای ســیایس او هــم
را بایــد خوانــد در حــایل کــه 
مخالفــت کــرد .حــاال بعــد از بیســت ســال نوبــل ادبیــات بــه پیــرت
هانتکــه رســید و طبــق روال هــر ســال مخالفــان و موافقــان بــه
جایــزه واکنــش نشــان دادنــد .نویســندهای کــه موض عگـ یـری او در
نس ـل ش
بهــا و حضــور غـ یـر
ک� رسبرنیتســا و حمایــت او از رص 
قابــل توجیــه او در مراســم خاکســپاری اســلوبودان میلوشــویـ ـ ـچ
جنایتــکار جنـ گـی رصبسـ ن
ـتا� و سـ ن
ـخ� نا� او در ایــن مراســم ،خشــم
بهــا را برانگیخــت و حــاال بــا اهــدای بزر ت
گ�یــن
همــه بــه جــز رص 
اد� دنیــا بــه او ،منتقــدان از جملــه انجمــن قلــم آمریــکا،
جایــزهی ب
ن
آکادیم نوبــل را بــه شــدت بــه بــاد انتقــاد گرفتنــد؛ منتقدیــی کــه در
ســال  1999هــم همـ ی ن
ـ� رویــه را داشــتند وگونـ تـرگ ـراس را رسبــاز
ت
ن
اساس یمدانســتند و خواهــان پــس گرفــ� جایــزه از او بودنــد.
امســال البتــه آکادیم نوبــل دو برنــده داشــت .نخســت اولــگا
توکارچــوک نویســندهی لهسـ ن
ـتا� کــه جایــزهی ســال  2018را بــرد؛
ســایل کــه ایــن جایــزه بــه علــت فســاد مــایل و اخـ ق
ـا� بـ خ
ـر� اعضــا
در راســتای اصالحــات اســایس ایــن آکادیم برگـزار نشــد و نفــر دوم
فیلمنامه و نمایشنامه نویس ،روزنامهنگار و رماننویس ش
اتری�
پیـ تـر هانتکــه .نــام ایــن دو نویســنده بــا دو رویکــرد کامــا متضــاد
ســیایس همزمــان بــه عنــوان برنــدگان نوبــل ادبیــات خوانــده شــد و
ی ن
هم� شاید نشانهای باشد از این که اینبار نوبل سیع کرده تنها
ز
مـ ت ن
ـ� را قضــاوت کنــد نــه چـ یـ� دیگــری.
یمتــوان تأثـ یـر
اد� نوبــل ن 
بــه هــر روی بــا نــگایه بــه تاری ـ ــخ جایــزهی ب
سیاست را بر انتخاب داوران این جایزه نادیده گرفت .شل اریک
اســپمارک کــه از ســال  1988تــا ســال  2004ریاســت کمیت ـهی
نوبــل در بخــش ادبیــات را عهــدهدار بــوده در کتــاب «جایــزهی
نوبــل ادبیــات :بــرریس معیارهــای انتخــاب» بیــان یمکنــد کــه گایه
نهـ یـا� کــه انتظــارش را داریــم ،برنــده
نویســندگان بــزرگ و مهــم و آ 
خو�
به
ان
ر
داو
هیئت
که
دارد
ها�
ب
اعالم نیمشوند و این علت ی
بــه آن واقــف اســت .نویسـ ن
ـر�
ـ
غ
ـای
ـ
ه
ن

با
ز
ـه
ـ
ب
ـان
ـ
ش
آثار
ـه
ـ
ک
ـندگا�
ب
ترجمه نشده و در نتیجه هیئت داوران در قضاوت ی ن
چن� آثاری
ناتوان هستند ،شانیس در بردن این جایزه ندارند؛ یا نویسندهای
که در ن
فگرا
جوا� مرده یا بیش از اندازه مشهور باشد ،بسیار من�
باشــد ،خواننــدهی متوســط از درک متــون او عاجــز باشــد و البتــه
«رویکــرد ســیایس قابــل قبــویل نداشــته باشــد» ،مثــل زمـ نـا� کــه
رمــان شــبیه بــه یــک مانیفســت عمــل کنــد و خواننــده را بــه ســمت
ـو� هدایــت کنــد کــه انسـ نـا� نیســت .در نتیجــه اینگونــه پــای
و سـ ی

زینبسادات قدیسفر
کارشنایس ادبیات فاریس 97
ً
ـبتا طـ ن
بـ خ
ـوال� کــه مــرع اول
ـر� قالب«قصیــده» را شــعری نسـ
آن با مرصعهای زوج همقافیه اســت و مضمونش عمدتا مدح،
غ�ه اســت ،تعریف کردهاند .مدح و
ســتایش ،وص 
ف طبیعت و ی
ســتایش از اصیلتریــن کاربردهــای قصیــده اســت و هــدف اصــی
ـدح ممــدوح کــه یمتوانــد پادشــاه ،وزیــر او ،ولیعهــد و غـ یـره
از مـ ِ
باشــد ،دریافــت صلــه و پــاداش اســت البتــه طبیــی اســت کــه ایــن
ســخنان همــه بــا کنــار گذاشـ ت ن
ـ� مــدح مذهـ بـی و نعــت و منقبــت
عنوان یمشود .دوران اوج رونق قصیده مدیح را دوران سلطنت
تـرکان غزنــوی بهخصــوص ســلطان محمــود دانســتهاند ،ب هطــوری
نهــای او همــواره باعــث حســادت
بخ�هــا و صلهداد 
کــه حاتم ش 
بسیاری از شاعران بعدی شدهاست؛ مثال آنجاکه انوری گوید:
عنرصی گر به شعر یم صله یافت
نه ز ابناء عرص برتری ایست
نیست اندر زمانه محمودی
ورنه هرگوشه صد چو عنرصیایست
یــی ازکاربردهــای کمـ تـر شناخت هشــده قصیــده مــدیح کــه جدیــدا
ق
اخال� آن اســت .در اعصار
مورد توجه قرارگرفتهاســت ،کارکرد
گذشــته و حـ تـی شــاید تــا بــه همـ ی ن
ـ� امــروز ،شــعر مهمتریــن بخــش
ت
ه�هــای کالیم در ادبیــات فــاریس بودهاســت ،زبــان و ادبیــا� کــه
ن

یمتــوان بیــان کــرد ایــن مـ ت ن
ـ�
یمشــود و ن 
سیاســت بــه ایــن جایــزه بــاز 
ً
یمگـ یـرد .از ایــن
اســت کــه رصفــا مــورد بــرریس هیئــت نظــارت قـرار 
رو با وجود اینکه به هیچ عنوان نیمتوان منکر جایگاه اد� ت
پی�
ب
هانتکــه و قــدرت او در نوشـ ت ن
ـ� و خلــق شــد ،اهــدای جایــزه بــه او
ن
خــاف انتظــار بــود آن هــم زمــا� کــه سالهاســت نــام اســماعیل
کاداره بــه خاطــر روابــط مبهـ م خــود بــا انــور خوجــه دیکتاتــور آلبـ نـا�
یمخــورد.
از لیســت برنــدگان خــط 
وقـ تـی کــی بــه لیســت برنــدگان نوبــل از ابتــدا و ارتباطشــان بــا وقایــع
سیایس روز نگاه بیاندازیم ،این امر پررنگتر از قبل جلوه یمکند
و در یمیابیــم ب�جهــت نیســت کــه ویلیــام باتلــر ییتــس دو ســال
یمبــرد و نوبــل  1939بــه
بعــد از اســتقالل ایرلنــد جایــزهی نوبــل را 
فرانــس امیــل ســیالنپا نویســندهی فنالنــدی ،درســت در ســایل کــه
یمشــود تا نگاه همه
کشــورش به اشــغال روسها در یمآید ،اهدا 
بــه ســوی فنالنــد بــرود .البتــه جایــزهی  1944کــه بــه یوهــان جنــس
داده شــد هــم بــه عقیــدهی بســیاری هدی ـهی ســوئد بــه دانمــارک
در جنــگ جهـ نـا� دوم بـرای جـ بـران اشــغال ایــن کشــور بــود .زمـ نـا�
�طــرف اعــام کــرد ویل بــه ارتــش آلمــان ســنگ
کــه ســوئد خــود را ب 
آهن فروخت و اجازه داد نازیها از خاک این کشــور عبورکنند
یمتــوان نــام هرمــان هســه را
و بــه دانمــارک برســند .در ایــن میــان 

هــم بــه میــان آورد؛ زمـ نـا� کــه او اولـ ی ن
ـ� نوبــل بعــد از جنــگ راگرفــت
ی ن
خشمگ� شدند چراکه معتقد بودند موضع او در برابر
بسیاری
تگـ یـری
یهــا سازشــکارانه اســت ودرســت ماننــد ســوئد جه 
ناز 
نهــا نــدارد و ایــن موجــب شــده تــا نوبــل را
آشــکاری در برابــر آلما 
به او بدهند .اگر چه هرمان هسه هیچگاه به طور ن
عل� نازیها
را محکــوم نکــرد ویل غــر مســتقیم مقـ ت
ـاال� نوشــت و خانـهاش را
ی
ز
بــه پناهجوهــا از جملــه تومــاس مــان داد .در ســال 2017نـ یـ� در
ت� ش
مقالهای ،ش
بخ� از نامههای او به پرسش مار ی ن
منت� شــد که
بــه احتمــال ارتبــاط او بــا آلمــان نــازی قــوت بخشــید.
گراهــام گریــن از دیگــر نویسـ ن
ـندگا� اســت کــه در ســالهای
1966و  1967نــاماش در لیســت کاندیداهــای نوبــل بــود .مــی
پگ ـرای کوبــا،
ارتبــاط دوســتانهاش در آن زمــان بــا دیکتاتــور چ 
فیدل کاسـ تـرو و عمر توریجس او را از دریافت این جایزه محروم
ســاخت و بــر خــاف انتظــار همــه چنــد ســال بعــد گابریــل گارســیا
مارگــز بــا وجــود ارتباطــش بــا کاسـ تـرو ،نوبــل را از آن خــود کــرد.
آندره مارلو نویســندهی فرانســوی هم چندان مورد قبول آکادیم
نوبــل نبــود؛ کــی کــه مخالــف اســتعمار الجزایــر بــود و بــا پیوسـ ت ن
ـ�
بــه حــزب راســت بــه عنــوان وزیــر فرهنــگ ژن ـرال دوگل فعالیــت
یمکــرد و آلـ بـرکامــو برنــدهی نوبــل  1957معتقــد بــود مارلــو بیــش


ً
اگــر بااهمیتتریــن قســمت فرهنگایـر نا� نباشــد ،مطمئنــا یــیاز
مهمترینهاست بنابراین یمتوان نتیجه گرفت که تنها شعر قادر
بــه اشــاعه یــک فکــر دیرپــا در قلمــرو فرهنــگ ایـر نا� اســت و نـ ی زـ� از
جملــه افــکاری کــه حکیمــان همــواره در پ� گسـ تـرش هرچــه بیشـ تـر
آن در جامعــه بودهانــد ،اخــاق اســت و چــه اب ـزاری بهـ تـر از شــعر
بـرای ایــن مقصــود؟
اشــاعه اخــاق از طریــق ادبیــات و مخصوصــا شــعر ،هــم بــه طــور
گ�د و هم به طور
مستقیم و تحتعنوان ادب تعلییم انجام یم ی
اد�.
ـاعر مــداح در
ـ
ش
گایه
ی
غ�مســتقیم در قالــب دیگــر ژان رهــای ب
ِ
خــال شــعر سـ ش
ـتای� ،مســتقیما بــه ممــدوح خــود انــدرز یمدهــد و
او را بــه پــروی از اصــول اخـ ق
ـا� و دادگــری فـرا یمخوانــد:
ی
ّ
ُ
جدت ورق زمانه از ظلم بشست
عدل پدرت شکستهاکرد درست
ای بر تو قبای سلطنت آمده ُچست
هان! تا چه ن
ک� که نوبت دولت توست
ق
(رشیدالدین وطواط ،در مدح عالءالدین تکش سلجو�)
ً
غ�مســتقیم را بریمگزینــد و بــا
البتــه شــاعر مدیحــهرسا غالبــا راه ی
ت
موقعی� قرار یمدهد
مبالغه در ستایش و تملق ممدوح ،او را در
کــه ناچــار اســت حداقــل بهجهــت حفــظ ظاهــر و اثبــات لیاقــت
هم که شدهاست ،دادگرانه رفتارکند تا نشان دهد شایسته این
ً
مــدایح هــا هســت؛ کمــا ایــن کــه بعضــا نســبت دادن دائــی خصــال
نیکو به فرد باعث بهوجود آمدن این خصلتها در او یمشود و
ی ن
ممدوح� افتاده باشد.
بعید نیست اگر این اتفاق برای بع�ض از

ً
ـاعرمداح کــه ضمنــا حکیــم هــم
حــال بایــد از خــود پرســیدکــه چـرا شـ ِ
بوده ،از ی ن
ب� تمایم افراد جامعه ،ممدوح که اغلب پادشــاه اســت
و یــا حداقــل دارای قــدرت و جایــگاه مهــی اســت؛ را مــورد هــدف
نصایــح اخـ ق
ـا� خــود قـرار یمدهــد؟ پاســخ را بایــد در اصــل «النــاس
عیل الدین ملوکهم» جســت و دانســت که قدما عقیده داشــتند:
تربیت حاکم ،تربیت مردم کشور اوست .به ی ن
هم� جهت پادشاه
کــه نماینــده قــدرت اســت و از یــک ســو «ســایهخدا» و دارنــده فــره
جهــا و آالم
یمشــود و از ســوی دیگــر مســئول رن 
ایــزدی شــناخته 
ـاعرحکیم بــه او
ـ
ش
و
د
ـر
ـ
گ
یم

ار
ر
ـ
ق
ـا
ـ
ن
تنگ
در
ـت،
مــردم خویــش اسـ
ی
ِ
یمزنــد تــا مبــادا از راه عقــل و خــرد تخــی کنــد کــه عقــل،
تلنگــر 
اســایسترین عنــر در اخــاق ای ـر نا� اســت ،چــه پی ـشاز ورود
ث ً
ج�یمســلک
اســام و چــه پــس از آن .شــاعران خردمنــد کــه اکــرا ب
بودنــد و معتقــد بــه رسنوشــت از پیشتعیـ ی ن
ـ� شــده و نـ ی زـ� اصــاح
ت
مــردم را هــم وظیفــه خــود یمدانســتند؛ بــا شــعار «بــرس از خــدای
و مـ تـرس از امـ یـر» و اعتقــاد بــه ایــن کــه تنهــا خداونــد حاکــم بــر
رسنوشــت آنهاســت ،کمــر بــه نصیحــت پادشــاه یمبســتند و امیــد
داشتند تا از این طریق موفق به اصالح شاه و در نهایت اصالح
جامعــه بشــوند.
بیش� وایمدارد ،ن
شگف� ت
یز
ت
ه�مندی این شاعران
چ�ی که ما را به
ق
شاعرحکیم عالوه بر این
در بیان مقاصد اخال� خویش است،
ِ
کــه در مضمــون خردمنــد اســت در بیــان هــم ذیک اســت و یمدانــد
ق
اخال� ،بنیان اندرز خود
که برخالف دیگر شیوههای نصیحت
را باید بر تشویق استوارکند نه تنبیه که در مقابل او پادشاهان و

از او لیاقــت دریافــت ای جایــزه را دارد امــا فعالیــت او درکابینـهی
دوگل خوشآینــد آکادیم نوبــل نبــود و بســیاری از اعضــای هیئــت
داوران بــه او لقــب شبهفاشیســت داده بودنــد .امــا درســت زمـ نـا�
یسشــان مــردود
کــه گراهــام گریــن و آنــدره مارلــو خاطــر نــگاه سیا 
بودنــد ،جایــزه نوبــل بــه لوییـ جـی یپ�اندلــو داده شــد؛ نویســندهای
کــه در ســال  1924در نام ـهای بــه موسـ ن
ـیلی� بــا افتخــار خــود را
فاشیســت و خدمتگـزار او اعــام کــرد و یــا نوبــی کــه بــه برودســی
شــاعر و نویســندهی یهــودی روس اهــدا شــد نـ ی زـ� ماننــد بســیاری
دیگــر از برنــدگان پیــش از او ماننــد پاسـ تـرناک ،کلــود ســیمون،
الکساندره ،نمادی بود در محکوم کردن روسیه ،ستایش آمریکا
ن
ـدردا� از نویســندگان تبعیــد شــده.
و قـ
به هر روی یمتوان نتیجه گرفت که سیاست همان طورکه در
تمــام امــور دخالــت دارد در ادبیــات هــم دخیــل اســت و نویســنده
گ
فراخــور زمــان و مـ ن
ـکا� کــه زنــد� یمکنــد ،ش�ایــط ســیایس جامعـه
خویــش را بــه مـ ت ن
ـ� وارد یمکنــد؛ هــر چنــد معتقــد باشــد کــه ســیایس
نیمنویســد و از سیاســت گری ـزان اســت .ایــن چنـ ی ن
ـ� اســت کــه
اد�
سیاست ،هر چند ناعادالنه ،سایهاش در بسیاری از جوایز ب
از جملــه نوبــل سـ ن
ـنگی� یمکنــد امــا در آخــر مـ ت ن
ـ� اســت کــه یممانــد
یمشــود.
و در حافظـهی تاری ـ ــخ جاودانــه 

ق
ش
ستای� به مثابه ابزاری اخال�
شعر

بز ن
با� و تملق،
گردنکشان قرار دارند و آنها را جز به طریق چر 
نیمشود به راه آورد .بنابراین شاعر ،ممدوح را یمستاید و او را در
ت
دادگس�ان قرار یمدهد و در ی ن
ع� حال بهطور مستقیم و
ردیف
.
غ�مســتقیم او را از ظلــم و بیدادگــری بــر حــذر یمدارد بدیــن گونــه
ی
:
ـاعرحکیم
ـ
ش
ند
گ�
یم
ار
ر
ق
هم
روبروی
مرد
دو
جامعه،
ـتیغ
ـ
س
در
ی
ِ
و ممدوح(که دارای قدرت ســیایس و ث
اک�ا پادشــاه اســت)؛ حکیم
بــه پادشــاه در مــورد عدالــت و اصــاح امــور هشــدار یمدهــد ویل
هرگــز جایــگاه خویــش را فرامــوش نیمکنــد و خــود را ب هجــای شــاه
نیمگذارد و هم ی ن
چن� همواره هشیار است تا این هشدار و زنهار
آنچنــان عیــان نباشــد کــه موجــب خشــم ممــدوح بشــود و آتــش
ـاعرحکیم اهــداف واالتــری در
آن دامــن مــداح را بگـ یـرد چـرا کــه شـ ِ
ذهــن یمپرورانــد کــه � ش
نهــا را بــه اج ـرا
فال�طالحیــات یمتوانــد آ 
ن
ب� ،رودیک ،در مدح
دربیاورد .برای مثال ،شاعر یت�هچشم روشن ی
نرصبناحمــد ،پادشــاه سـ ن
ـاما� ،رسودهاســت:
از َملکان کس ُچنو نبود جوا�ن
وش�مرد و خردمند
راد و سخندان ی
کس نشناسد هیم که کوشش او چون
خلق نداند هیم که بخشش او چند
خردمند روشن دل در اینابیات ،ممدوح را با ن
بیا� زیبا یمستاید و
در ی ن
غ�مستقیم به او القا یمکند که باید اینگونه باشد
ع� حال ی
گ
و اینها ویژ�های شــایه شایســته ســتایش اســت؛ پیایم مهم که
حکیم شعرفاریس در صدد رساندن آن بودند
مداحان
بسیاری از
ِ
ِ
و اغلب موفق ی ز
ن� شدهاند.
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