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حساب های کاربری ناشناس در فضای مجازی، موضویع چندان ناآشنا 
برای کاربران این بس�ت نیست. از دوستان و آشنایان گرفته تا افرادی که در 
جهت دیه سیایس و اجتمایع به ما کمک یم کنند و شاید ح�ت خودمان، 

با هوی�ت نامشخص، حیات مجازی خودمان را ساخته ایم.
یم توان برای این پدیده دالییل متفاو�ت برشمرد اما شاید بارزترین آن ها، 
تمایل به بیان دیدگاه ها و نظرات با آزادی بیش�ت است؛ با هوی�ت جعیل و 
م حضوری از سوی کسان و آشنایان احساس یم گردد  ناشناس، نه �ش
و نه آنکه سکوت اجباری در فضای حقی�ت که تحت تأث�ی خطوط 
قرمز اجباری ایجاد شده، در این بس�ت تداوم خواهد یافت. مسئله 
مصونیت بیش�ت و تعمیق آزادی بیان، به خصوص در جوامیع سن�ت و 
همراه با موانع متعدد بر � راه اظهار نظر آزاد، بسیار حیا�ت یم نماید. اما 
ن افزایش آزادی عمیل چیست؟ آیا یم توان دلخوش به  پیامدهای چن�ی

برداشته شدن عقده از لسان بود؟
و  معضالت  از  خ�ب  مجازی،  فضای  تحوالت کنو�ن  نحوی  به  اما 
مشکال�ت درهم پیچیده یم دهد. اتفاقا�ت ساده و نه چندان پراهمیت، 
همچون اشتباه یک بازیکن فوتبال، یم تواند مو�ب از هتایک نژادپرستانه را 
 جهت قوام بخ�ش 

گ
به همراه یم آورد که تمام تبلیغات و تالش های فرهن�

« را �ب نتیجه جلوه دهد. ح�ت در گایم فراتر،  به شعار »نه به نژادپرس�ت
اکنون فضای مجازی و به خصوص حساب های ناشناس، جوالن گایه 
انه شده است؛ از ترور مسلمانان در نیوزلند  ن برای اندیشه های دگرست�ی
که مهاجم، خود را تحت تأث�ی اندیشه های ضدمهاجر در فضای مجازی 
ده داعش و سایر گروه های تروریس�ت از  دانسته تا بهره برداری گس�ت
ی و ارعاب، همه و همه خ�ب  شبکه های مجازی برای تبلیغات، عضوگ�ی

از تبدیل شدن مسئله اکانت های جعیل به عنوان یک تهدید یم دهند.
ن از پدیدارهای اجتمایع فراتر رفته است و به دخالت  ابعاد این تهدید ن�ی
اخ�ی  انتخابات های  است.  رسیده  ن  ن�ی سیاست  حوزه  در  مستقیم 
کشورهای غر�ب از سال 2016 به این سو، بدل به جوالن گاه اکانت های 
ی پوپولیست ها و دیگر رقبا شده است و اکنون نسل  جعیل به ره�ب
جدید پوپولیست ها که به »پوپولیست های تکنولوژیست« شهره اند، با 
ی از فرصت اکانت های جعیل به سهولت توانسته اند به قبضه  بهره گ�ی
دازند. عالوه بر این مسائل، کشورهای درگ�ی تخاصم  قدرت سیایس ب�پ
، از مع�ب حساب های جعیل راحت تر از گذشته توانا�ی تحریک  و دشم�ن
و تهییج سوی دیگر منازعه را دست پیدا کرده اند و بدین شکل، یک 
اتفاق کوچک یم تواند نظم مستقر در کشور مقصد را دچار چال�ش 

بزرگ نماید.
، چالش ها�ی در خصوص نحوه تعامل با اکانت های  ن در باب نظر ن�ی
ش اخبار  جعیل پیش رو است. اکنون اکانت های ناشناس با ن�ش و گس�ت
ن�ت و استفاده از خشونت کالیم عریان  ی زورگو�ی این�ت جعیل، به کارگ�ی
ال دموکرایس، یع�ن آزادی بیان  در حال یورش به اسایس ترین بنیاد لی�ب
هستند. اکانت ها�ی که خود به بهانه نبود بس�ت کا�ن برای اظهار نظر 
آزادانه روی به کتمان هویت آورده اند، اکنون خود در راستای ایجاد 
خفقان گام بریم دارند. حال، چگونه یم توان میان هویت جعیل و آزادی 

بیان، تعامیل ایجاد کرد؟
ن تفاصییل که توضیح آن پیش�ت رفت، چالش ها�ی است که در  چن�ی
مسئله حساب های جعیل در مقابل ماست و بایس�ت برای آن چاره ای 
ان ناپذیر منتج شوند. حل پاره ای از  اندیشید، پیش از آنکه به حواد�ث ج�ب
معضالت فعیل در بازه ای کوتاه مدت به نظر ناممکن یم رسد و از سو�ی 
ی  شاید نتوان از وجود افراد با هویت ناشناس در فضای مجازی جلوگ�ی
و هویداشدن  مزبور  نحوه عمل کاربران  با  متناسب  اکنون  اما  کرد، 

ی کرد. ضعف های شبکه های مجازی، یم توان از تکرار آن جلوگ�ی
آنچه شاید بتواند در گام اول، عرصه عمل اکانت های جعیل را تا حدودی 
ن حاکم بر اک�ث شبکه های مجازی است. در  محدود سازد، تغی�ی قوان�ی
 ، ن ، شیوه تعقیب و مجازات بر اثر ن�ش مطال�ب خالف قوان�ی حال حا�ن
درون زا و بر عهده کاربران است. کاربر یم تواند یک مطلب انتشاریافته را 
بر اساس مسائل متداول به مدیریت فضای مجازی اعالم کرده و پس 
ان گزارش ها مجازات  ن از برریس و صحت ادعا، حساب خایط بنا به م�ی
ش مطالب،  خواهد شد. اما این رویکرد تدافیع در مقابل ن�ش و گس�ت
به مرحله اجرا  اتمام طوفان های مجازی و وقوع جرم  از   پس 

ً
�فا

یم رسد؛ در حایل که بایس�ت با تغی�ی قواعد و الگوریتم ها، در ا�ع وقت 
ی و موارد جز�ئ تر را  یت جلوگ�ی از انتشار مطالب حساسیت زا برای اک�ث
ی   آن، به شکل گ�ی

گ
به گزارش کاربران واگذار کرد که فرصت بری رسید�

حادثه ای عظیم منجر نشود.
ن یم شود. ی� از عوامیل که  این مسئله شامل حال اخبار و تبلیغات ن�ی
ی نایجل فاراژ و  وزی دونالد ترامپ، حزب برگزیت به ره�ب منجر به پ�ی
سالوی�ن در ایتالیا شده ، انتشار اخبار جعیل در فضای مجازی است. از 
، اکانت های جعیل از مسئله تبلیغات در انتشار محتوای جعیل  سو�ی
ن در این راستا سود برده اند. بایس�ت شبکه های مجازی در خصوص  ن�ی
ن تجدید نظر  الگوریتم های خود در مسئله محتوای داغ و یا تبلیغات ن�ی
، چه از راه تبلیغات و چه از طریق مسئله ترند،  ن کنند تا محتوای دروغ�ی
در میان تمایم کاربران نشت پیدا نکند که این مسئله نیازمند تغی�ی در 

تعریف محتوای برجسته و تبلیغ در فضای مجازی است.
در نهایت جان کالم آنکه حساب های جعیل، اکنون به مسئله ای بغرنج 
پیامدها�ی  به آن، یم تواند  تبدیل شده است و هر مقدار �ب توجیه 
برگشت ناپذیر داشته باشد و به نابودی بنیان ها�ی منجر شود که تمدن 

ی بر پایه آن استوار است. ب�ش
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مِن ناشناس

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

دوهفته نامه فرهن�

مِنناشناس
بررسیمسئله»حسابهایجعلی«درفضایمجازی



ن واکنش ظریف به تحریم های جدید واشنگ�ت

محمدجواد ظریف، روز جمعه در صفحه شخیص خود در تویی�ت نوشت:»اعمال تروریسم اقتصادی علیه کارگران عمرا�ن 
ی است. آمریکا یم تواند تمام زنان، مردان و کودکان را تحریم کند اما ایرانیان در  ی فشار حداک�ث تنها نشانگر شکست حداک�ث
مقابل زورگو�ی � فرود نخواهند آورد. آمریکا به جای آنکه چایه که در آن قرار دارد را عمیق تر کند، باید از سیاست های 

شکست خورده خود دست بکشد و به برجام بازگردد«.
آمریــکا روز جمعــه اعــالم کــرد کــه تحریم هــای جدیــدی بــر بخــش عمــرا�ن و تجــارت ایــران اعمــال کــرده اســت کــه ایــن تحریم هــا 
د، اگرچــه  شــامل چهــار مــوادی هســتند کــه عنــوان شــده اســت ایــران آن هــا را در برنامه هــای نظــایم و هســته ای بــه کار یم   گــ�ی
کت های خار�ب در چارچوب عدم اشــاعه تســلیحات هســته ای صادر کرده  ن برای مجاز کردن فعالیت �ش معافیت ها�ی را ن�ی

اســت.
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گ

دوهفته نامه فرهن�
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، انتخــا�ب دقیــق و معقوالنــه  انتخــاب پاکســتان بــه عنــوان میانــیب
است که تمام جوانب در آن در نظر گرفته شده است. پاکستان 
از طــر�ن روابــط حســنه ای بــا ایــران دارد و نخســت وزیــرش آن 
قــوی  روابــط  پاکســتان  دیگــر،  ســو�ی  از  خــود یم دانــد،  بــرادر  را 
اقتصادی و سیایس با عربستان سعودی دارد که منجر به اعتماد 

هــر دو طــرف یم شــود.
ایــط آیــا ایــن میانیب گــری  امــا توجــه بــه ایــن نکتــه کــه در ایــن �ش
موفــق خواهــد بــود و اســالم آباد تســهیل کننده روابــط تهــران و 
، حائــز اهمیــت اســت. افــزون بــر آن افــکار  ریــاض یم شــود یــا خــ�ی
ن هیــچ گاه بــه دنبــال مداخلــه در تنش هــای  عمــویم در پاکســتان نــ�ی
منطقــه نبــوده و ایــن اقــدام عمران خــان تــا حــدودی مــورد نکوهــش 

رســانه های داخــیل ایــن کشــور قــرار گرفته  اســت. 
ن بــرای  بــا توجــه بــه مســ�ی پیــش روی عمران خــان، رویکــرد طرفــ�ی
ایــن  دارد.  فــراوا�ن  اهمیــت  روابــط،  بهبــود  و  آشــ�ت  بــه  رســیدن 
منازعات به �انجام نخواهد رسید مگر آنکه راه  حل دیپلماتیک 
ن هست، به طور جدی پیش گرفته  که مورد تائید هر دو طرف ن�ی
شود. چندی پیش سخنگوی دولت جمهوری اسالیم اعالم کرد 
که پیغام ها�ی از ریاض برای مذاکره به رئیس جمهور رسیده است 
ن ســف�ی عمران خــان بــوده اســت. هرچنــد  کــه آشــکارترین آن همــ�ی
ی  موضع گــ�ی امــا  نیم دانــد  دقیــق  را  برداشــت  ایــن  عادل الجبــ�ی 

ن دســت در الجزایــر علیــه بوتفلیقــه  اضــا�ت از همــ�ی ســال پیــش اع�ت
اضــات منجــر بــه �نگــو�ن عمرالبشــ�ی  ن  اع�ت رخ داد. در ســودان نــ�ی
شــد. شــاید نتوان آن را بهار عر�ب دوم نامید به گونه ای که از یک 
کشور به  کشوری دیگر به صورت دومینو وار ت�ی پیدا کند اما 
ن نیســتند. ایــن جریــان یــک بهــار عــر�ب کامــل  �ب ارتبــاط بــه یکدیگــر نــ�ی
نیســت امــا �ب شــباهت بــه آن هــم نیســت. ملت هــای یــک منطقــه 
 از یکدیگر تأث�ی یم پذیرند. هنگایم که یم بینند کشوری دچار 

ً
عمدتا

اض  تهدیــدات و معضــال�ت شــبیه بــه آنــان اســت و دســت بــه اعــ�ت
ض شوند.  زده، ترغیب یم شوند تا برای احقاق مطالباتشان مع�ت
پذیــری تنهــا بــرای کشــورهای عــر�ب نیســت و مــا  ایــن تشــابه و تاث�ی
ن شــاهد آن هســتیم. ایــن جنــس  ن نــ�ی در کشــورهای آمریــکای التــ�ی
اضــات از دغدغه هــای طوال�ن مــدت منطــ�ت امــا بــدون پاســخ  اع�ت
د. به طــور مثــال در الجزایــر از اوایــل دهــه آخــر قــرن  نشــأت یم گــ�ی
بیســتم یعــ�ن ســال 1991 کــه انتخابــات برگزارشــد، آن انتخابــات 
ملــیعن اعــالم گردیــد و فشــارهای متعــددی بــر مــردم متحمــل بــود کــه 
ن شــده اســت؛ امــا دولــت  در گــذر زمــان همــراه بــا اســتبداد بدتــر نــ�ی
سعد حریری محصول فرآیندی دموکراتیک است و دارای فرمان 
اضــات مــردیم بســیار مهــم شــمرده  مــردیم، بــا ایــن حــال اهمیــت اع�ت
یم شــود و اعــالم هشــداری نســبت بــه وضعیــت حاکــم در آینــده 
ف  ن بــه آن معــ�ت خواهــد بــود. بن بســ�ت کــه شــخص نخســت وزیر نــ�ی

اســت ماحصــل ایــن تظاهــرات اســت.
آنچــه در رســانه ها و فضــای مجــازی منتــرش یم شــود ایــن تصویــر 
خــود  اض  اعــرت در  جدیــیت  تظاهرکننــدگان  یم کنــد کــه  القــا  را 
ا�ض مشــغول بــه رسگــریم و  ًا در میادیــن اعــرت ندارنــد. آن هــا اکــرث
شــو�ض هســتند، امــری کــه تعجــب همــگان را برانگیختــه اســت. 
اضــات و نحــوه ی برخــورد مــردم لبنــان بــا اشــکال  چــرا ســاختار اعرت

اضــات مــردیم متفــاوت اســت؟ متعــارف اعرت
اضات، همانگونه   در بسیاری کشورهای عر�ب شکل متعارف اع�ت
است که در لبنان در جریان است با این تفاوت که ق�ش جلودار 
در تظاهــرات کنــو�ن لبنــان، جوانــان طبقــه متوســط هســتند کــه 
ن امــر موجــب ایجــاد فضــا�ی بــا نشــاط بیشــ�ت یم شــود کــه در  همــ�ی
اضات آنان پدیده ی غری�ب نیســت  کشــورهای عر�ب و شــکل اع�ت
طبقــات  تمــام  بــر  فشارســنگی�ن  اســت کــه  ایــن  نشــان دهنده  و 

ی  بــه تاسیســات آرامکــو  و حملــه بــه نفتکــش  ایــرا�ن شــدت بیشــ�ت
ن منافع  میل و منافع اقتصادی منجر به ایجاد  یافت. در نظرگرف�ت
ن  ویط نــ�ی تمایــل بــرای رســیدن بــه صلــح شده اســت؛ هرچنــد �ش
ضمن این آش�ت وجود دارد. روحا�ن پایان دادن به جنگ در یمن 
را کلید حل وفصل مسائل  منطقه یم داند. با اینکه ایران، پاکستان 
را دارای حســن  نیت یم داند اما اعالم این موضع از ســوی وزارت  
خارجــه  ایــران کــه حــا�ن اســت بــا وجــود میانــیب یــا عــدم وجــود آن 

مذاکــره کنــد، امــری قابــل  توجــه اســت. 
ایجــاد امنیــت، حلقــه  مفقــوده  رونــد کنــو�ن ا ســت. اعتمــاد کامــل 
میــان دولت هــا در سیاســت امــری نیســت کــه بتوانــد تضمیــ�ن و 
صد درصد محقق شــود اما در صورت پشــتیبا�ن کشــورهای یک 
منطقــه از یکدیگــر و تشــکیل اتحــاد و ایجــاد گره هــای ســیایس و 
اقتصــادی، امــکان پیش بــرد اهــداف مــیل و منطقــه ای بــا  قــدرت 
ک تولیدکنندگان نفت در  ی صورت یم پذیرد. منافع مش�ت بیش�ت
 بــرای همــکاری و صلــح اســت. بنابرایــن 

گ
ه پررنــ� ن یــک منطقــه، انگــ�ی

ک، صلــح  ه و تفاهــم بــر اعمــال راه حــیل مشــ�ت ن ن انگــ�ی بــا وجــود چنــ�ی
ممکــن و بعیــد نیســت، بلکــه  میــان عربســتان و ایــران امــری غ�ی
در ماه هــای آینــده یم تــوان شــاهد بهبــود روابــط میــان دو کشــور 
بــود؛ چــرا کــه صــالح، منفعــت و بــرد بیشــ�ت در گــرو ایــن صلــح و 

همکاری هــای نــایسش از آن خواهــد بــود. 

انتظــار آثــار محســوس از ســوی حاکمــان بــود؟
مــد�ن  اضــات  اع�ت کــه  چــرا  بــود  خواهــد  گــذار  تاث�ی قطعــا  بلــه! 
ن  ان ن�ی سیاستمداران را از خواب بیدار یم کند؛ امری که خود ره�ب
بــه آن اذعــان دارنــد. نکتــه  حائــز اهمیــت در این بــاره ایــن اســت کــه 
گذاری  اضات باید سازنده باشد و نه یک تأث�ی گذاری این اع�ت تأث�ی
قــدرت  بــه  تــازه  ســعد حریــری  داشــت کــه  توجــه  بایــد  مخــرب. 
ن زمان بــر اســت و نیم تــوان  رســیده اســت و از ســو�ی اصالحــات نــ�ی
ن دیــد واقــع  یــک روزه بــه آن رســید. انتظــار یم رود تظاهرکننــدگان نــ�ی
بینانه ای برای اثرگذاری اقدامات اصال� ســازنده داشــته باشــند. 
ادعــای حــل مشــکالت در یــک روز را تنهــا دیکتاتورهــا یم تواننــد 
داشــته  باشــند؛ در حــایل کــه مــا یم دانیــم ایــن ادعــا هیــچ گاه بــه وقــوع 
ن را برآورده نخواهد  ض�ی نیم پیوندد. سقوط حریری خواسته  مع�ت
کرد؛ زیرا آنان اهدا�ن بیش از این در جهت اصالح امور زمامداری 

کشــور دارنــد.
مردم لبنان طبقه حاکم سیایس را مقرص این معضالت یم دانند 
و ســقوط دولــت هــم درد آنــان را دوا نیم کنــد، بنابــر گــره  ایــن 

مشــکالت در چــه نقطــه ای و بــا چــه راه حــی بازخواهــد شــد؟
آنچــه یم توانــد گره گشــای ایــن مســئله باشــد، تغیــ�ی در ســاختار 
از  اینکــه  ســبب  بــه  ائتــال�ن  دولت هــای  اســت.  دولــت  اســایس 
بســیار  دارنــد  تناســ�ب  تشــکیل یم شــوند و ســاختار  چنــد حــزب 
ی هــا و  شــکننده هســتند. احــزاب تشــکیل دهنده در تصمیم گ�ی
سیاســت گذاری ها تیــغ یگدیگــر را کنــد یم کننــد و مانــع قاطعیــت 
ی و ایجاد یک قوه  ی مجریه قدرتمند یم شوند. در  در تصمیم گ�ی
 
ً
ساختار دولت های ائتال�ن احزاب برای تداوم دولت باید متداوما

به یکدیگر امتیاز دهند؛ چرا که هنگایم که امتیازدیه قطع شود، 
یــک ائتــال�ن کنــار رفتــه اســت؛ بنابرایــن دولــت اقلیــ�ت شــده و از  �ش
ات معطوف به همه است  هم یم پاشد. در دولت ائتال�ن تقص�ی
و در نهایت مقرصاصیل پیدا نیم شود. این ساختار باعث یم شود 
ن  یک حزب نتواند تمام قدرت و مسئولیت را بپذیرد، همه در ع�ی
مســئول. اصــال� کــه بایــد در ایــن  واحــد هــم مســئولند و هــم غ�ی
د، ایجاد ســاختاری برای تشــکیل دولت ها�ی با  راســتا صورت بگ�ی
ی از  حزب واحد و دارای قوه ی مجریه قاطع و قوی برای جلوگ�ی

ایــی اســت. ن �ش ایجــاد چنــ�ی

»دیگر در منطقه جنگ نیم خواهیم«. جمله ای که عمران خان، 
نخست وزیر پاکستان، در کنفرانس مطبوعا�ت خود پس از سفر 
ش بــه تهــران بازگــو کــرد و آن را دلیــل اصــیل ایــن ســفر خوانــد.  اخــ�ی
ن گمانه ز�ن هــا معطــوف بــه  پیــش از آمــدن مجــدد وی بــه تهــران نــ�ی
میانیب گــری پاکســتان بــرای بهبــود روابــط جمهــوری  اســالیم و 
ن منافع  عربستان  سعودی بود، امری که با توجه به در نظر گرف�ت
میل پاکستان منط�ت و معقول به نظر یم رسد؛ زیرا در صور�ت که 
 میــان عربســتان و ایــران در منطقــه رخ دهــد، پاکســتان بــا 

گ
جنــ�

توجــه بــه ایــن کــه 90 درصــد انــرژی مــورد نیــازش را از حــوزه خلیــج 
ران اصــیل ایــن منازعــه خواهــد بــود.  ن یم کنــد، از متــرصن فــارس تامــ�ی
از ســو�ی در صــورت حــل اختالفــات میــان عربســتان و ایــران، دو 
قــدرت بــزرگ اســالیم در منطقــه را  بــه عنــوان پشــتیبان خــود در 

منازعــه بــا هندوســتان دارد.
درخواســت بن ســلمان از عمران خــان بــرای توقــ�ن کوتــاه در ریــاض 
در طــول ســفر بــه نیویــورک نشــان از تغیــ�ی سیاســت  خــار�ب ایــن 
ولیعهــد  ســعودی در خصــوص رابطــه بــا کشــورهای منطقــه دارد. 

ابعــاد  و  لبنــان  اخــ�ی  هفته هــای  اضــات  اع�ت پیش مصاحبــه: 
جلب کــرده  خــود  بــه  را  مــردم  از  بســیاری  توجــه  آن  رســانه ای 
اســت. تظاهرکننــدگا�ن کــه از فســاد و مدیریــت ناکارآمــد کشــور بــه 
ســتوه آمده انــد، اکنــون در خیابن هــا بــه دنبــال خواســته های خــود 
هستند. هرچند این خواسته ها به دور از خشونت است اما مردم 
اضــا�ت کــه گاه  ،  کشــور را فلــج کرده  انــد. اع�ت اضــات  خیابــا�ن بــا اع�ت
ات اش تــا اســتعفای  بــا خوش بــایسش جوانــان همــراه اســت، امــا تأثــ�ی
خواســته    امــا  پیش رفــت.  حریــری،  ســعد   نخســت وزیر کشــور، 
ن فراتــر از اســتعفای حریــری اســت، آن هــا از کلیــت نظــام   ضــ�ی مع�ت
ســیایس نــارا�ن به نظــر یم رســند. بــرآن شــدیم کــه بــرای بــرریس ایــن 
اضات، به گفت وگو با دک�ت محمدعیل تقوی، دانشــیار گروه  اع�ت

علــوم ســیایس دانشــگاه فــردویس مشــهد بنشــینیم.
اض مــردم علیــه  ، لبنــان شــاهد صحنه هــای اعــرت در چنــد روز اخــری
ی از شــهروندان در  سیاســت مداران بــوده اســت و جمعیــت کثــری
وع  وت  و سایر شهرها به خیابان ها آمده اند. تظاهرا�ت که رسش بری
اض بــه افزایــش مالیــات تمــاس تلفــیض واتســاپ رقــم  آن بــا اعــرت
خــورد، طــر� کــه لغــو شــد امــا ثمــرات آن بــرای دولــت مانــد. آیــا 
اضــات چنــد هفتــه  اخــری مــردم لبنــان نســبت بــه دولــت  ریشــه  اعرت
وحدت  مــی تنهــا بــه عوامــل اقتصــادی  بازیم گــردد یــا ریشــه های 

ض در پــس آن پنهــان اســت؟ عمیــق تــری نــری
و  بیــکاری  همچــون  اقتصــادی  دالیــل  کــه  اســت  درســت 
کم وکاس�ت های خدمات  عمویم، لبنا�ن ها را در چند وقت اخ�ی به 
اضــات بایــد  خیابــان کشانده اســت. امــا در الیــه  زیریــن علــل ایــن اع�ت
ن اشــاره داشــت، شــکا�ن کــه در  بــه شــکاف های قومیــ�ت و مذهــ�ب نــ�ی
شیعیان و دیگر گروه های  اعراب، شیعیان و غ�ی میان اعراب و غ�ی
ن  تشکیل دهنده این کشورها ازجمله ارامنه و مسیحیان و مسلم�ی
ن  وجــود دارد . از ســو�ی دیگــر اقشــاری کــه در حکومت هــای پیشــ�ی
ی داشــته اند و اکنــون آن را  ایــن کشــورها موقعیت اجتمــایع بهــ�ت
از دســت داده انــد بــرای مطالبــات محقق نشــده و جایــگاه ترمیــم 
اضــات نقــش ایفــا یم کننــد. هرچنــد کــه در  نیافته شــان در ایــن اع�ت
ن به   مضام�ی

ً
ن پیام ها�ی نفوذ نکرده و عمدتا شعارهای مردیم چن�ی

مطالبات اقتصادی بازیم گردد و فاقد وجوه شــکاف های قومی�ت 
اضات پدیده  جدیدی به شمار نیم رود،  و مذه�ب است. این اع�ت
ن تظاهــرا�ت بوده ایــم. امــا  در لبنــان از هنــگام بهارعــر�ب شــاهد چنــ�ی
بــه دلیــل تفــاوت �شــت دولــت  وقــت لبنــان بــا مــرص و تونــس کــه 
مبتــ�ن بــر اســتبداد دیرپــا بودنــد، �نگــو�ن  اش میــ� نشــد. بن عــیل 
حــدود 30 ســال در تونــس و حســ�ن مبــارک در مــرص حــدود 35 
سال در فرآیندی دیکتاتورمآبانه و مستبدانه حکم را�ن کردند، اما 
در لبنــان دولــت  دموکراتیــک بــر �کار بــود کــه ایــن امــر موجــب شــد 
بــا وجــود بازشــدن مــوج تظاهــرات بهارعــر�ب بــه ایــن کشــور دولــت  

لبنــان ســقوط نکنــد.
�پ در�پ  ســقوط  و  منطقــه  در  بهارعــر�ب  تجربــه   بــه  باتوجــه 
اضــات هــم یم توانــد  دولت هــای وقــت، آیــا یم تــوان گفــت ایــن اعرت
منجر به تکرار بهار عر�ب در خاورمیانه و کشورهای عر�ب شود؟

دازیم و وجه تشابه آن  اضات ب�پ اگر بخواهیم به ریشه یا�ب این اع�ت
را با بهار عر�ب بیابیم، باید به این نکته توجه کنیم که درست یک 

بن سلمان و مقامات دیگر سعودی در مقابل جمهوری  اسالیم، 
ایــط کنــو�ن تمایــل بــه ســمت صلــح و دوســ�ت  نشــان یم دهــد در �ش
پیش یم رود و راه حل نظایم شانس چندا�ن برای موفقیت ندارد. 
گو�ی پس از حمالت آرامکو، عربســتان به این نتیجه رســیده که 
زمان آشــ�ت با همه  همســایه ها فرارســیده اســت. فرص�ت که برای 
ن در این  ن ایجادشــده اســت. امارات ن�ی تمام اعراب خلیج فارس ن�ی
بــازی ســهیم اســت و بــا چرخــش سیاســت خــار�ب خــود بــه ســوی 

ایــران متوجــه منافــع ایــن اقــدام شــده  اســت.
اکنــون اوضــاع منطقــه بــا گذشــته تفــاوت دارد؛ فشــارهای بیشــ�ت 
ن تری بــر ایــران محتمــل اســت،اعراب منطقــه  و تحریم هــای ســنگ�ی
متوجــه شــده اند کــه ایاالت متحــده متحــد خــو�ب درمیــدان عمــل 
ی و تنش هــای شــدید در منطقــه بــه نفــع هیچ کــس  نیســت، درگــ�ی
ر اصــیل ایــن ماجــرا کشــورهای درگــ�ی منطقــه  نخواهــد بــود و متــرصن
هستند. فرآیندی هزینه بر، نامعقول و ناسنجیده که موردپذیرش 

هیچ یــک از دولت هــا نخواهــد بــود.
ن متمایل به حل کشمکش های  جمهوری اسالیم و مقامات آن ن�ی
سیایس و منازعات بوده اند که رد آن را یم توان میان صحبت های 
رئیس جمهــور و ســخنگوی دولــت مشــاهده  کــرد. رابطــه  میــان دو 
کشــور پــس از حملــه بــه ســفارت عربســتان ازاوایــل ســال 2016 
ه بــوده و تنش هــا و منازعــات در جریــان حمــالت  نفــ�ت اخــ�ی  تــ�ی

اضــات را وارد مرحلــه  جدی تــری کنــد.  اجتمــایع وارد نیســت تــا اع�ت
خوش بــایسش جوانــان طبقــه متوســط را نیم تــوان بــه تمــام جامعــه 

تــ�ی داد.
در یط ایــن بحــران  شــاهد بودیــم کــه سوء اســتفاده ای از ســوی 
بیشــرت  تضعیــف  بــرای  حریــری  بــا  رقابــت  عی رغــم  حــزب هللا 
مشــخص  به طــور  و  حــزب هللا  چــرا  نگرفــت.  صــورت  وی 
سیدحســن نرصهللا بــا تشــکیل دولــت جدیــد و فروپــایسش دولــت 
ســعدحریری مخالــف اســت؟ نقــش حــزب هللا و هــواداران  اش را 

اضــات لبنــان، چگونــه ارزیــا�ب یم کنیــد؟ در رونــد اعرت
بایــد توجــه کنیــم کــه تظاهــرات لبنــان از جنــس تقابل هــای حــز�ب 
نیســت و آنچــه مطالبــه یم شــود، از ســوی تمــام افــراد جامعــه و 
وهــای  فــارغ از حــزب  ســیایس آنــان اســت. امــا حضــور و نقــش ن�ی
ن نیم تــوان نادیــده انگاشت،سیدحســن  حــزب هللا را در لبنــان نــ�ی
تــا در  هــواداران حــزب هللا خواســت  از  اخــ�ی خــود  ا�ن  در ســخ�ن
از  زیــادی  بخــش  شــد  ســبب  ایــن  و  نکننــد  کــت  �ش تظاهــرات 
و حــزب هللا عرصــه را تــرک کننــد. امــا مخالفــان  تظاهرکننــدگان پــ�ی
ن  اضات خیابا�ن حضور دارند. وی همچن�ی دولت همچنان در اع�ت
خواستار اصالحات و عدم استعفای دولت حریری شد که امری 
مســئوالنه تلــ�ت یم شــود؛ چــرا کــه مســئولیت ســیایس ایــن نیســت 
کــه دولــت دموکراتیــک را وادار بــه واگــذاری قــدرت کنیــم. بــا وجــود 
ن در دولــت ائتــال�ن نقــش دارد امــا دســت باالتــر  اینکــه حــزب هللا نــ�ی
متعلق به سعد حریری است که نخست وزیر، رئیس قوه   مجریه 
ایی حزب هللا  ن �ش و رقیب حزب هللا محسوب یم شود. در چن�ی
یم تواســت از ایــن فرصــت بــرای تضعیــف دولــت حریــری اســتفاده 
کنــد، امــا ایــن اقــدام را انجــام نــداد کــه تصمیــیم منطــ�ت و عاقالنــه 
ایــط نامعلــوم کامــال  بــه شــمار یم رود. چراکــه واگــذاری صحنــه بــه �ش
بــا رهاکــردن کشــور در خــأ ســیایس  دموکراتیــک و مســاوی  غ�ی
ن خواهــد شــد و  ا ســت کــه منجــر بــه ســوء اســتفاده های گوناگــون نــ�ی
ین اســتفاده را خواهندکرد.  فرصت طلبان از این موقعیت  بیشــ�ت
در دموکرایس، دولت ها به شکل دوره ای بر �کار یم آیند و وظیفه 
و حــق مســلم آنــان اســت کــه در یط دوره مشــخض فرمان فرمــا�ی 

کنند.
گــذار تلــیت کــرد و در  اضــات را  در لبنــان تأثری آیــا یم تــوان ایــن اعرت
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آغاز به کار مرحله منطقه ای مسابقات میل مناظره دانشجویان ایران در رسارس کشور

ن دوره مســابقات مــیل مناظــره  بــه گــزارش روابط عمــویم ســازمان دانشــجویان جهــاد دانشــگایه، مرحلــه منطقــه ای هشــتم�ی
دانشــجویان ایــران بــا حضــور 6۴ تیــم دانشــجو�ی از �ا� کشــور برگــزار یم  شــود.

بان تیم های دانشــجو�ی  ن ز«، »هرمزگان«، »کردســتان« و »خراســان شــمایل« در این مرحله از مســابقات م�ی اســتان  های »ال�ب
ز از تاریــــخ ۸ تا 10  راه یافته به مرحله منطقه ای خواهند بود .این مسابقات طبق زما بندی  های صورت گرفته، در استان ال�ب

مهر، هرمزگان 12 تا 1۴ آبان، خراســان شــمایل و کردســتان 1۸ تا 20 آبان ماه ســال 139۸ برگزار خواهد شــد.
ن دوره مسابقات میل مناظره دانشجویان ایران در دانشگاه بجنورد واقع در استان خراسان شمایل،  مرحله منطقه ای هشتم�ی
ن دانشــگاه هرمــزگان برگــزار خواهــد شــد و  ز و همچنــ�ی دانشــگاه ســنندج در اســتان کردســتان، دانشــگاه خــوارزیم در اســتان الــ�ب

کت کننــده جهــت انتخــاب تیم هــای راه یافتــه بــه مرحلــه کشــوری بــا یکدیگــر بــه رقابــت یم  پردازنــد. تیم هــای دانشــجو�ی �ش دارالفنون

عرص اطالعات و دانشگاه های شبکه ای

ن دیوارها، یک مسئله پر ابهام برداش�ت

روح هللا اسالیم
استادیار گروه علوم سیایس دانشگاه فردویس مشهد

ن القضات یزدان ع�ی
کارشنایس مهندیس متالورژی 94

دانشگاه های عرص سن�ت مبت�ن بر رویکردهای هریم بودند که 
در آن باید دانش های هنجاری بر اساس خلق مدینه های فاضله 
شکل یم گرفت. رسانه ها همان کتیبه ها و سنگ نوشته ها و در 
ا�ن بودند.  ین حالت نسخه های خی در کتابخانه های ا�ش به�ت
اث  اطوری، سلطن�ت و خالف�ت به صورت م�ی سیستم های ام�پ
مدارس  یم کردند.  تقسیم  را  مشاغل  نسب نامه ای  و  نژادی 
و دانشگاه ها علوم کیل و فلس�ن بیش�ت بر روش های قیایس با 
، مراد، استاد به صورت یک طرفه به الیه های  سخنگو بودن پ�ی
باالی هرم حاکمیت و فرزندان آنها به سبک اندرزنامه ای دانش 
محل  نظامیه ها  و  معابد  مساجد،  کلیسا،  یم کردند.  منتقل 
دانش  یم پسندید  شاه  آنچه  و  بود  اطالعات  ردوبدل  کردن 
محسوب یم گشت. شمار تحصیل کردگان اندک و خردورزان 
ق�ش نخبه ای بودند که توسط نظام سیایس بورسیه و محافظت 
 رعیت در دوران کالسیک فرصت آموزش پیدا 

ً
یم شدند. اساسا

نیم کرد و دانشگاه ها هریم و دانش ها کیها�ن بودند.
تکنولوژی مکانی� در دوره مدرن از 1600م. به بعد انقالب های 
، صنع�ت و سیایس را شکل داد. ساختار ذهن  روشنگری، مذه�ب
- بیک�ن به واقعیت  آدیم با کمک فنون مکانی� و قواعد نیوت�ن
نزدیک گردید. دولت های میل و مدرن با تعادل میان بوروکرایس 
ات فکری در عرص رنسانس،  و دموکرایس شکل گرفت. تغی�ی
اصالحات ف�ن و ساختاری در انقالب صنع�ت و اراده های عمویم 
مبت�ن بر قرارداد اجتمایع در اصالحات انگلیس و انقالب فرانسه 
شهروندا�ن دارای وقت فراغت و برخوردار از حقوق و تکالیف 

مس�ی مزاحمت خیابا�ن برای ایشان اتفاق نیوفتد و سؤال این جا 
است که تصویب کنندگان این تفاهم نامه، آیا امنیت دانشجوی 
خانیم که یم خواهد در آرامش از فضای دانشگاه استفاده کند را 
ن یم کنند؟ آیا اموال و مملوکات دانشجویان در خوابگاه ها و  تضم�ی
ن امنیت یم شوند  دانشکده ها  که �ن الحال فقط با چند نگهبان تأم�ی
در صورت حذف دیوارهای دانشگاه از تعرض مصون خواهند 
بود؟ بد نیست که کیم به اتفاقا�ت که در دانشگاه یم افتد و روزمره 
به نظر یم رسد دقت کنیم. بسیاری از دانشجویان پس از غروب 
آفتاب برای خروج از دانشگاه با مشکل مواجه اند و هریک راه 
حیل برای دوری از فضای پشت دیوار ها اندیشیده اند؛ یا با تاک� 
از دانشگاه خارج یم شوند یا وسایل نقلیه شخیص و اگر از روی 
اجبار مجبور به یط طریق با پای پیاده باشند تمام مدت به دنبال 
ی روشن و امن یم گردند و با هر صدا�ی از پشت � یا هر  مس�ی
سایه ای از روبرو امنی�ت که به وفور در این منطقه یافت یم شود را 
شکر یم کنند. اگر نیک بنگریم، این ها نشانه ای از وضعیت مناطق 
حاشیه دانشگاه است. در حال حا�ن در چهار در ورودی اصیل 
ل یم شود و در اک�ث  ورود و خروج افراد به محوطه دانشگاه کن�ت
موارد از افراد درخواست کارت شناسا�ی یم شود مگر آنکه برحسب 
ن این امنیت منوط  سابقه آشنا باشند. حال با حذف دیوار ها تأم�ی
ن تداب�ی یم بایست برای هر دانشکده  به دانشکده ها یم شود و هم�ی
ن امنیت محوطه پردیس هم  به صورت دقیق انجام شود و تأم�ی
که با سطح شهر ی� شده است نیازمند نگهبانان متعددی است. 
ن اعتبار الزم برای برقراری این امنیت سنجیده شده است؟  آیا تأم�ی
وی انسا�ن و امکانات مورد نیاز از چه طریق انجام  ن حقوق ن�ی تأم�ی
خواهد گرفت؟ برای دانشگایه که همیشه مسئوالن آن از ک�ی 
ن مخارج دانشگاه متوصل به  بودجه صحبت یم کنند و برای تأم�ی
ن الملل هستند، حذف دیوارهای  سیاست افزایش دانشجویان ب�ی
دانشگاه و هزینه های تحمییل در اثر پیامدهای آن چال�ش بس 

بزرگ خواهد بود.
ی� از مهم ترین مشکالت این تفاهم نامه مطرح شدن سوایل بسیار 
این فضای  امنیت  و  نظم  پیچیده است. مسئولیت مدیریت 
وی انتظایم  ک با کدام نهاد است؟ یک سو دادستا�ن و ن�ی مش�ت
است و در سوی دیگر دانشگاه. در حال حا�ن مدیریت فضای 
ن خود دانشگاه  محصور به دیوارها در درون دانشگاه با مسئول�ی
ن این عرصه با فضای عمویم شهر  اک گذاش�ت است اما با به اش�ت
این مساله شکیل پیچیده تر پیدا یم کند و سؤال ها�ی �ب جواب و 
ن   با جوا�ب ناخوشایند با�ت یم گذارد. نظارت بر اجرای قوان�ی

ً
بعضا

ی� دانشگاه است اما پس  ن در دانشگاه با حراست و حفاظت ف�ی
ن در دانشگاه کیم  از این طرح چه ک� ناظر خواهد بود؟ قوان�ی
با فضای عمویم شهر متفاوت است و در بعیصن موارد محدود تر 
هستند و در بعیصن موارد آزادانه تر. به طور مثال نظارت بر حدود 
پوشش دانشجویان طبق مقررات شهر خواهد بود یا مقررات 
دانشگاه؟ مجری این نظارت آیا حراست دانشگاه است یا گشت 
وی انتظایم است پس بر �  وی انتظایم؟ اگر با ن�ی ارشاد و ن�ی
آن چه  استقالل  و  دانشگاه  به  نظایم  وی  ن�ی ورود  ممنوعیت 
یات دانشجو�ی  یم آید؟ مطابق شیوه نامه وزارت علوم در مورد ن�ش
یات فقط مجوز پخش در محوطه دانشگاه را دارند و لذا  این ن�ش

تغی�ی هستند چرا که تکنولوژی تغی�ی کرده است. دانشگاه های 
 بارز آنها رویت پذیری، 

گ
شبکه ای در حال ظهور هستند که ویژ�

استانداردهای  با  شهروندان  تربیت   ، پاسخگو�ی شفافیت، 
ن باز و آموزش و پژوهش شبکه ای است. ، ایجاد دانش م�ت جها�ن

اگر بر اساس منطق های عرص کالسیک و یا مدرن پیش برویم به 
ض  وی و مأیوس، دانشجویا�ن فردگرا و مع�ت ن تدریــــج اساتیدی م�ن
و دانشگایه �ب ارتباط با دولت و جامعه خواهیم داشت. برای 
ی را عملیا�ت سازیم از یک سو  آنکه بتوانیم مشارکت حداک�ث
شیوه های  است.  الزم  اطالعات  تکنولوژی  زیرساخت های 
های شبکه ای استوار  تدریس، کالس داری، پژوهش باید بر بس�ت
اجتمایع  شبکه های  نت، کامپیوتر،  این�ت ن  داش�ت بدون  باشد. 
با  ارتباط  امکان  دانشگایه  فعالیت های  در  آنها  از  استفاده  و 
ن الملل، منطقه و ح�ت کشور را از دست خواهیم داد.  فضای ب�ی
فردی  پژوهش های   ، ا�ن سخ�ن یک طرفه،  روش های  بر  تأکید 
در عرص جدید کارآمد  مدرن  و ح�ت  با ساختارهای کالسیک 
بایس�ت  شده ایم،  پرتاب  اطالعات  عرص  به  ما  بود.  نخواهد 
سمت  به  را  سیاست گذاری ها  و  زیرساخت ها  هوشمندانه 
دانشگاه شبکه ای سوق دهیم. اگر قصد پرورش شهروندان مد�ن 
و کنشگران مسئولیت پذیر داریم باید شکل و محتوای دانشگاه به 
سمت شبکه ای شدن حرکت کند. این فرایند با دستورالعمل و 
رویه های تمرکزگرایانه و یک دست جواب نیم دهد. منطق عرص 
اطالعات، تفکر انتقادی، کنش ارتبایط و تقویت فعالیت های 

جمیع است.

از این فعالیت ها برای دانشگاه خواهد بود و تملک دانشگاه بر 
ن هایش با�ت خواهد ماند که البته با شفافیت مایل یم توان این  زم�ی
عواید را �ف تقویت دانشگاه کرد. به طور کیل در بس�ت مناسب 
حذف دیوار های دانشگاه اقدام مثب�ت است؛ چنان که در اک�ث 
نقاط دنیا و دانشگاه های مطرح جهان شهر از محوطه عمویم 
ن مانند ایران  با سنگ و ساروج جدا نشده است  دانشگاه چن�ی
ا�ی در اعتماد جامعه به دانشگاه دارد؛  که این عامل نقش به �ن
زیرا که دیگر شهروندان خود را از دانشگاهیان جدا نیم بینند و لذا 
به�ت پذیرای دانش آموخته ای یم شوند که از دانشگاه فارغ التحصیل 
یم شود و چه بسا این امر بتواند از مشکالت ارتباط صنعت و 
دانشگاه بکاهد؛ چرا که اکنون طبق مقررات دانشگاه صنعت گران 
یا صاحبان مشاغل مانند دیگر شهروندان در صور�ت که مجوز 
ورود به دانشگاه نداشته باشند از ورود ایشان ممانعت به عمل 
خواهد آمد و لذا ارتباط ایشان با دانشجویان و اساتید به سخ�ت 

شکل خواهد گرفت.
به صالح  این طرح  اجرای  فعیل  بس�ت  در  نظر یم رسد که  به 
ی بر این موضوع  دانشجویان و دانشگاه نباشد و باید مطالعه بیش�ت
 دانشگاه باید از نظرات دانشجویان و اساتید در 

ً
انجام شود و قطعا

این راستا حمایت و استفاده کند و پیش از هر تصمییم خرد جمیع 
را دخیل کند. امید است که با شفاف سازی بیش�ت ابعاد مختلف 

این طرح روشن شود.

اساس  بر  و  شدند  دانشگاه  وارد  هشتاد،  دهه  دانشجویان 
تحقیقات صورت گرفته به لحاظ فکر و کنش اجتمایع و سیایس 
با دانشجویان دهه هفتاد تفاوت خواهند داشت. کم شدن تعداد 
، طبقه متوسط گرا�ی و از  فرزندان خانواده، افزایش شهرنشی�ن
ن کننده ای  ش تکنولوژی اطالعات نقش تعی�ی همه مهم تر گس�ت
 ، فردگرا�ی یکسو  از  دارد.  جدید  دانشجویان  خصلت های  در 
ا�ن باالتری دارند  خالقیت، هوش مجازی، تفکر انتقادی و اع�ت
ن به محیط رسیم  ، احساس تعلق پای�ی و از سوی دیگر فردگرا�ی
 افزایش خواهد یافت. تکنولوژی 

گ
و امکان میل به انزوا و اف�د�

ی اثرگذار است و یم توان انسان ها را به عنوان موجودا�ت  متغ�ی
و  تکنیک های ساده  از سایر جانداران مجزا کرد.  تکنیک ساز 
دم دس�ت حکومت ها و اجتماعات ساده و بدوی شکل دادند 
و تکنولوژی های مکانی� دوره مدرن دولت های بوروکراتیک 
و میل به وجود آوردند. از 1990م. به بعد پیدایش کامپیوتر، 
بر روی موبایل  اجتمایع که  امکان های شبکه های  و  نت  این�ت
نصب یم گردید عرص جدید ظهور یافته است. عرصی که از آن 
به نام های پسامدرن، پساصنع�ت و اطالعات نام برده یم شود. 
حکومت، نهادهای مردیم، انتخابات، جنگ، دیپلمایس، رسانه 

و اندیشه و فرهنگ در این عرص تحول انقال�ب پیدا یم کند. 

در 19 مرداد ماه سال جاری وزیر علوم تحقیقات و فناوری اعالم 
 و تاریین دانشگاه ها 

گ
کرد که برای استفاده از فضاهای فرهن�

توسط شهرداری ها در راستای حرکت در مس�ی پویش »شهر های 
دیوار های  یم شود،  اجرا  یونسکو  نظر  تحت  که  نده «  یادگ�ی
دانشگاه ها حذف خواهند شد. در ابتدای امر به علت عدم ارائه 
توضیحات مک�ن از طرف وزیر علوم برداشت واضی از این 
سخنان امکان نداشت و این سوال وجود داشت که آیا منظور از 
حذف دیوار ها، حذف آجر و سنگ و آهن ها�ی است که حصار 
دانشگاه ها را تشکیل یم دهند یا این عبارت، استعاره ای 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 حساب کاربری اینستاگرام شهردار مشهد، آقای کال�ئ
از امضاء تفاهم نامه ای مطلع شدیم که پاسخ سوال فوق بود و 
ن دانشگاه و شهرداری منعقد شده است که به طبع آن  �ن ما ب�ی
فضا�ی به وسعت 3.6 هکتار به طول 630 م�ت و عرض ۴5 تا 
ایک با قسم�ت  70 م�ت از ارا�ن ضلع شمایل دانشگاه به طور اش�ت
از فضای جنو�ب بلوار وکیل آباد ادغام خواهند شد؛ البته با حفظ 
مالکیت. طبق این تفاهم نامه دیوار های دانشگاه به پشت این 
فضای  این  در  تا  داشت  خواهد  عقب نشی�ن  ایک  اش�ت منطقه 
 و اجتمایع برگزار شده و از پتانسیل 

گ
ایک رویداد های فرهن� اش�ت

ی شود. به این طرح از جوانب متعددی انتقادا�ت  دانشگاه بهره گ�ی
وارد است و البته مزایا�ی هم در آن وجود دارد که به طور مخترص 

در ادامه به آن ها یم پردازیم.
مسئله اول که باید پیش از برریس این طرح در نظر داشته باشیم، 
این است که این تفاهم نامه مقدمه اجرای کیل دورنما�ی است 
که وزیر علوم پیش�ت در مورد آن سخن گفته بود؛ یع�ن حذف 
کامل دیوارهای دانشگاه و ارتباط مستقیم آن با عرصه شهری، 
لذا قسم�ت از انتقادات به طرح فعیل با این پیش فرض است و 
 ممکن است در این طرح مشکال�ت که ذکر خواهد شد، عیان 

ً
الزاما

نگردند.
اک عرصه دانشگاه با عرصه  مهم ترین و اصیل ترین مشکل اش�ت
شهری، چه برای این 3.6 هکتار چه برای کل 300 هکتار، بحث 
ن امنیت و حفظ نظم آن است. عوامل این ناام�ن عبارت اند  تضم�ی
از وجود افرادی معلوم الحال در پاتوق ها�ی در اطراف دانشگاه 
ی و  مانند پارک ملت یا خیابان امامت؛ حواد�ث مانند دزدی، زورگ�ی
اوبایسش گری که به کّرات در مناطق کم رفت و آمد اطراف دانشگاه 
�ت دانشگاه در  برای دانشجویان پیش آمده است مانند ضلع �ش
؛  ی و در مواردی در ضلع غر�ب در بلوار باه�ن حاشیه بلوار کالن�ت
ده مرصف و توزیــــع مواد مخدر که به عنوان مثال  شیوع گس�ت
دانشگاه. چه ک� ضامن  غر�ب  در  مقابل  پرنیان  بوستان  در 
امنیت دانشجویان در دانشگاه خواهد بود؟ با وجود گش�ت های 
وی انتظایم در بلوار امامت، هنوز گذر از آن منطقه  متعدد ن�ی
این  ناممکن است که در یط  برای زنان آزاردهنده و تنش زا و 

اژهای باال نوشته  انسا�ن خلق کرد. کتاب ها به زبان میل در ت�ی
شد و روزنامه ها و مجله های شهروندی منت�ش گردید. متناسب 
با این فضا دانشگاه های مدرن به وجود آمد که رسالت آن ها 
تدریس دانش های تجر�ب با روش شنایس استقرا�ی برای توسعه 
کشور بود. دانشگاه های عرص مدرن بنا بر ماهیت مکانی� به 
انسا�ن تبدیل شدند و  رشته های مهندیس، طبییع، پزش� و 
همه تالش رشته و گرایش ها به خلق تکنولوژی های مدرن برای 
توسعه دولت ملت ها مبدل گشت. شهروندان طبقات متوسط 
و  مدارس  ممکن  تا حد  دولت ها  و  وارد شدند  دانشگاه ها  به 
و کارگزاران کشور  تربیت کارشناسان  جهت  به  را  دانشگاه ها 

حمایت یم کردند. 
از 1990 به بعد با توجه به ظهور تکنولوژی اطالعات دانشگاه ها 
ن به سمت تحول و انقالب بنیادین حرکت کرده اند. تکنولوژی  ن�ی
اطالعات فضای سای�ب را شکل داده است که هر چند مجازی 
است، قدرت اثرگذاری بر واقعیت را دارد. با آنکه در آستانه 
ورود به عرص اطالعات هستیم اما نشانه های تحول در هر دهه 
به خو�ب قابل مشاهده است. قدرت نرم اهمیت یافته است، 
توتالی�ت  انحصار  میل  دولت های  است،  شده  مرزها کم رنگ 
خود بر اتباع خویش از دست داده اند، جهان سیاست پرآشوب 
جامعه،  مفهوم  توانمند گردیده اند.  شهروندان  و  شده است 
قابل مشاهده است.  به وضوح  اقتصاد و سیاست شبکه ای 
شهروندان محتوا تولید یم کنند و ارتباطات هزار توی بدون مبدا 
ن فضا�ی دانشگاه ها ملزم به  و مقصد ایجاد کرده است. در چن�ی

یات است  مسئولیت نظارت بر آن ها هم با هیئت ناظر بر ن�ش
ی� شدن  با  است که  این  داشت  خواهد  وجود  مشکیل که  و 
یات دانشجو�ی با  فضای دانشگاه و شهر آیا زین پس باید ن�ش
قضاییه  قوه  نظارت  با  و  یات رسیم کشور  ن�ش استاندارد های 
ن این مساله مطرح  فعالیت کنند؟ در مورد فعالیت های میدا�ن ن�ی
ون  خواهد شد که روال بروکرایس اخذ مجوزها از دانشگاه به ب�ی
دانشگاه کشیده یم شود؟ برای مثال تجمیع مانند تجمع صن�ن 
اض به کیفیت غذای سلف باید از شورای  دو سال پیش در اع�ت
د؟ تمایم این مشکالت و  ن استان و وزارت کشور مجوز بگ�ی تأم�ی
ن دیوار های دانشگاه است، لیکن  ن حاصل برداش�ت بیش از این ها ن�ی
ن برخوردار است. پاسخ به بسیاری از این موارد یا رفع  از مزایا�ی ن�ی
بر�ن از این انتقادات شاید در صورت مطلع کردن دانشجویان و 

ذکر جزئیات این تفاهم نامه برطرف شود. 
 دانشگاه غ�ن تر از فضای جامعه است و تا حدی 

گ
فضای فرهن�

چنانکه  یم کند؛  تغذیه  ن  ن�ی را  شهر  سطح   
گ

فرهن� اجتماعات 
مندان از دانشگاه وارد   و یا ه�ن

گ
ن فرهن� ین فعال�ی بسیاری از به�ت

 استفاده از این فضا برای شهروندان غ�ی 
ً
جامعه یم شوند و قطعا

 
گ

 فرهن�
گ

دانشگایه نوید بخش تحویل مثبت در تقویت همبست�
 دانشگاه امکان 

گ
شهر است. با تسهیل ورود مردم به اماکن فرهن�

ن فراهم خواهد شد.  ی از این پتانسیل برای عموم مردم ن�ی بهره گ�ی
از نکات مثبت تفاهم نامه مذکور این است که تمایم عواید حاصل 
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فشار مضاعف برای محدودیت و بسته شدن VPNها

ن مصادیق محتوای مجرمانه« و نقل قول این مطلب از زبان حمید فتا�  با مطرح شدن طرح vpn قانو�ن در کارگروه»تعی�ی
کــت ارتباطــات زیرســاخت، وی در گفت وگــو بــا »ایــران« گفــت: عــده ای در کشــور بــا فشــار بــر وزارت ارتباطــات و  مدیرعامــل �ش
ن تمام vpnها هستند. این در حایل است که نیم توان با یک فرمول این کار را انجام داد، چرا  فناوری اطالعات به دنبال بس�ت

ایط کنو�ن که کشور تحریم است برای فعالیت های مایل اقتصادی باید با vpnها تحریم ها را دور زد. که در �ش
بــه گــزارش ایســنا، روزنامــه ایــران در ادامــه نوشــت: »عــده ای در کشــور در حــال فشــار بــر وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات 
کت ارتباطات زیرســاخت در ادامه با  هســتند و عالقه مندند که تمام vpnها در کشــور مســدود شــود«. فتا� مدیرعامل �ش
بیان مطلب فوق  گفت: عده ای به دنبال مسدودســازی تمام vpnها در کشــور هســتند اما آنچه وزارت ارتباطات و فناوری 
ن نیازهــای قانــو�ن و منطــ�ت ایــن خواســته را  اطالعــات همــواره بــه آن تأکیــد داشــته ایــن اســت کــه نیم تــوان بــدون درنظــر گرفــ�ت

عملیا�ت کــرد. نگاه ویژه
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تحریف سازی به سبک فضای مجازی

م نایم مجازی و عصیان بر چهره مِن حقی�ت
ُ
گ

 ترندسازی مطالبه کارگران هفت تپه و فشار برای آزادی بر�ن از 
زندانیان سیایس را شاید بتوان مهم ترین دستاورد فضای مجازی 
ی وضعیــت دانشــجویان دســتگ�ی  در ســال جــاری دانســت. پیگــ�ی
ن از دیگر  ی آزادی آنان ن�ی ن نهادهای علیم به پیگ�ی شده و واداش�ت
ترندهای سیایس سال جاری بوده است که شاید هیچ روزنامه ای 
ی دانشــجویا�ن کــه در  امــون دســتگ�ی رخصــت انتشــار گــزاریسش پ�ی
روز جها�ن کارگر دستگ�ی شده را نداشته باشد؛ با این حال فضای 
مجــازی در حالــت کیل چنــدان انعکاس گــر مطالبــات عمــویم و 

مردیم نیســت.
یس بــه فضــای مجــازی و شــبکه های اجتمــایع   اول آن کــه دســ�ت
همچــون توییــ�ت در وهلــه نخســت، در انحصــار تحصیل کــردگان 
و دانشــگاهیان طبقــه متوســی اســت کــه گــو�ی ورود زنــان بــه 
ورزشــگاه ها را بــه عدالــت آمــوزیسش ترجیــح یم دهنــد. چــه کــ� 
ن یم کنــد کــه اولویــت مطالبــه در وضعیــت کنــو�ن چیســت؟  تعیــ�ی
ی�ت ها�ی کــه کافه نشــی�ن را اســتوری یم کننــد. طبعــا دغدغــه و  ســل�ب
ن و �پرســت خانــوار، ورود بــه  مطالبــه میلیون هــا زن حاشیه نشــ�ی
ورزشگاه و تماشای بازی ایران-کامبوج نیست که هیاهوی بعد از 
گل را اســتوری کنــد. از ســوی دیگــر، دغدغــه کارگــران و فرودســتان 
اگرچه دوست دار فردویس پور باشند، برنامه نود نیست؛ حداقل 

اولویــت اســایس آنــان نخواهــد بــود.
 اکانت هــای جعــیل بــا ترندســازی مقاصــد خــود، مانــیع اســایس 
در پدیــدار اولویت هــای اجتمــایع هســتند. مهم تریــن رخــداد ســال 
جــاری، افزایــش نــرخ مســکن و بحــران اجاره نشــی�ن در ایــران بــوده 
 اجاره نشــی�ن را تجربــه 

ً
ی�ت ها اساســا اســت. از آن جــا�ی کــه ســل�ب

بــه  یــا از تجربــه آنــان ســالیان متمــادی یم گــذرد، ورود  نکــرده و 
ورزشگاه و یا حمایت از حیوانات مطالبه ای اسایس است. گو�ی 
بحران های محیط زیس�ت در ایران بر بحران فرودس�ت و افزایش 
آمــار،  مرکــز  آمارهــای  این حــال  بــا  دارد.  ارجحیــت  مســکن  نــرخ 

ادامــه یم آیــد حاصــل تأمــالت و مطالعــات اندکــم در رابطــه بــا ایــن 
پرســش اســت.

مجــازی  رفتــار  در  دال  خانــم  و  الــف  آقــای  اک  اشــ�ت وجــه 
م نایم آنان در 

ُ
متفاوت شان، هویت جعیل آنان یا به تعب�ی دیگر گ

شــبکه های اجتمــایع اســت. درواقــع رفتــار هــر دو نفــر در فضــای 
مجــازی، مبتــ�ن بــر نــویع قطــع ارتبــاط هویــت نویســنده و ســخن 
آنــان در فضــای مجــازی اســت کــه آن را »اثــر �ب قیــدی آنالیــن« 
یم نامند. مقصود از اثر �ب قیدی آنالین آن است که وق�ت فردی 
بر هویت خود پرده یم اندازد، قید و بندهای معمول رفتار او هم 
، جســارت و گســتا�ن  م نــایم آنــان را بــه �ب پــروا�ی

ُ
از میــان یم رود و گ

ن  نــ�ی ایــن موضــوع یم تــوان از منظــر دیگــری  بــه  ترغیــب یم کنــد. 
نگریست و آن این که اصواًل قید و بندهای معمول رفتاری فارغ 
ی ذهنیــت مشــخیص از مــا در برابــر  از آن-کــه منجــر بــه شــکل گ�ی
 روزمره-مــان را مشــخص 

گ
دیگــران یم شــود تــا حــدی کــه رونــد زنــد�

ن و اساسا سیستم  یم کند، مبت�ن بر مجموعه ای از قواعد و قوان�ی
جزاست. در دنیای حقی�ت مادایم که فرد رفتاری مغایر با قواعد 
رســیم از جانــب طــرف مقابــل خــود و  انجــام دهــد، به صــورت غ�ی
ن قانــو�ن  به-صــورت رســیم از جانــب نهادهــای ذی ربــط یــا ضابطــ�ی
به �عــت بــا واکنــش جــدی مواجــه یم شــود یــا تحــت پیگــرد قــرار 
د امــا در شــبکه های اجتمــایع به ســبب مصونیــت نــایسش از  یم گــ�ی
م نــایم، پیگــرد آن یــا امکان-پذیــر نیســت و در صــورت تــداوم بــرای 

ُ
گ

ادامــه فعالیت هــای اش حاشــیه ای امــن احســاس یم کنــد و یــا در 
نــد و زمان بــر 

ُ
صــورت امــکان پیگــرد، �عــت بــرریس آن بســیار ک

اســت. از ســوی دیگــر، ناشــناس بودن آقــای الــف و خانــم دال یــا 
ســایر افــرادی کــه رفتــاری مشــابه آنــان در فضــای مجــازی دارنــد، 
آنــان را بــه مشــارکت تشــویق یم کنــد؛ بــا رشــد هرچــه بیشــ�ت حــس 
ی از برجسته شــدن بــه شــکل  هویــت ارتبــایط، کاربــران نگــرا�ن کمــ�ت
ن یم تواند در نگایه همدالنه  فردی دارند. ناشناس بودن همچن�ی
تفکــر انتقــادی و در نــگاه مقابــل آن، کنــش مخــرب را تقویــت کنــد. 
ایــط ناشــناس، مشــارکت و خطرپذیــری افــراد  بدیــن ترتیــب در �ش
در اوج شــکوفا�ی و نظرات-شــان افرایط تــر از هــر زمــان دیگــری  
ِ نــ�ش آنالیــن، نــویع 

اســت. دیگــر آن کــه طبیعــِت در حــال دگرگــو�ن
ِک متمایز را خلق یم کند. بدین ترتیب  جامعه  بدون هویِت مش�ت
شــبکه های اجتمایع مجازی، منجر به پخش شــدن مســئولیت ها 
یم شوند؛ در این معنا هر فرد در خصوص اعمال خود پاسخ گو�ی 
اخال�ت  ایی احتمال این که رفتاری غ�ی ن �ش ی دارد و در چن�ی کم�ت
فــردی در  از کاربــر � بزنــد بیشــ�ت اســت. زما�ن کــه مســئولیت 
ده پخــش یم شــود، افــراد، دیگــران را  گــرویه بــزرگ یــا دنیــا�ی گســ�ت

فاقــد انســانیت یم داننــد و بــا ایشــان �ب پرواتــر برخــورد یم کننــد.
چه باید کرد؟ یک پاسخ رساسیمه

عالوه بر  سایر مواردی که در خصوص چرا�ی رفتار لجام گسیخته 
افــراِد مطیــِع دنیــای حقیــ�ت در فضــای مجــازی اشــاره شــد، یم تــوان 

 در فضــای مجــازی اّمــا کمــ�ت بــه عدالــت آمــوزیسش پرداختــه شــده 
از  حمایــت   ، �طــا�ن کــودکان  از  حمایــت  ترندهــای  اســت. 
ســیل زدگان و موارد مشــابه، بیش از آن که در راســتای کمک رســا�ن 
باشــد، نمایــ�ش تمام عیــار بــرای تبلیغــات بــوده اســت. در حــوزه 
موضوعــا�ت  بــه  بســیار کــیم  حــد  تــا  اگرچــه  ن  نــ�ی زنــان  مطالبــات 
همچــون برابــری ورود پیــدا کــرده  اســت، اّمــا مســئله ای همچــون 
خشــونت علیــه زنــان، مســائل طــالق و خانــواده و مــوارد مشــابه 
ان انقــالب گــم شــده  در همهمــه  ورود زنــان بــه ورزشــگاه ها و دخــ�ت
اســت. نبــود کــریس مشــخص بــرای بیــان مطالبــات عمــوم زنــان در 
�ا� ایــران، تحقــق بهبــود مســائل حــوزه زنــان را بــا نــاکایم روبــه رو 
ســاخته اســت. در نهایــت بایــد اشــاره داشــت کــه مطالبه گــری از 
سوی گروه ها خود ارزشمند بوده و هر گرویه در بیان مطالبات 
خویــش آزاد اســت؛ اّمــا ترندســازی مطالبــات گروه هــای خــاص 
و مغفــول مانــدن بحران هــا�ی کــه گریبان گــ�ی عمــوم مــردم ایــران 

اســت، چنــدان بــه نفــع جامعــه نخواهــد بــود.
، دانش آمــوزان 

گ
 فرودســتان شــهری، زنــان تحــت خشــونت خانــ�

حاشــیه ای و ســاکن در مــدارس دولــ�ت اگرچــه ممکــن اســت بــه 
یس داشته باشند، اّما ترندسازی مطالبات  گویسش هوشمند دس�ت
ان فضــای مجــازی و  ن مــد�ن و حــا�ن وریــات، وظیفــه فعالــ�ی و �ن

شــبکه های اجتمــایع اســت.
 نقــدی ســاده انگارانه وجــود دارد کــه در آن قیــاس ورود زنــان بــه 
ورزشگاه ها و عدالت آموزیسش را برنتابیده و آن را درست نیم داند. 
اگرچــه ایــن دو مطالبــه هرکــدام اهمیــت خــود را دارا هســتند و 
هریــک در حــوزه ای خــاص در �پ احقــاق حقــوق خویش انــد، اّمــا 
ن به بحران ها  داخ�ت ترندسازی متعدد مطالبا�ت از این دست و ن�پ
خود زمینه ساز تشدید بحران ها خواهد بود. فضای مجازی ابزار 
ی  بالقوه بیان مطالبات مردیم بوده و شاید تنها از طریق آن پیگ�ی

بحران هــای پدیــدار شــده میــ� باشــد.

م مراقبــت و تنبیــه یم توانــد از جانــب  ن یم رونــد. حــال آن کــه مکانــ�ی
طراحــان شــبکه های مجــازی اعمــال شــود چنان کــه در ســال های 
اخــ�ی شــاهد آن بوده ایــم. به عنــوان مثــال پــس از به روزرســا�ن هــر 
یــک از شــبکه های اجتمــایع و برنامه-هــای ارتبــایط نظــ�ی تلگــرام 
م مراقبــت  ن و اینســتاگرام، امکانــات جدیــدی در جهــت ارتقــاء مکانــ�ی
ــج بــر  ـ ـ ـ و تنبیــه بــه آن هــا افــزوده یم شــود. در برنامــه تلگــرام، به تدریـ
اختیــارات ایجادکننــده و مدیــر گــروه افــزوده شــد و ایــن امــکان را 
ن مشــخیص را اعمــال کنــد و بــا تخی کننــدگان از  یافــت تــا قوانــ�ی
ن امکان  ن برخورد کند. در آخرین نسخه برنامه اینستاگرام ن�ی قوان�ی
مدیریــت و اعمــال محدودیــت در نظــرات کاربــرا�ن کــه صفحه مــان 
را دنبــال یم کننــد فراهــم شــد. مــواردی این چنیــ�ن کــه در گــذر زمــان 
بر آن افزوده شد و البته تکامل یافت، حایک از آن است که فارغ 
، فعــاالن فضــای مجــازی  از مداخلــه دولت هــا، در رونــدی تدریــیب
بــدون ســلب آزادی کاربــران،  تــا  به نــویع خودترمیــیم رســیده اند 
م مراقبت و  ن فعالیت های مخرب را محدود کنند و با اعمال مکان�ی

 های موجــود غلبــه کننــد.
گ

تنبیــه حداقــیل، بــر افسارگســیخت�

ی� از کارکردهای اسایس فضای مجازی در ایران، بیان مطالبات 
وری اســت. امــا  ی امــوری اســت کــه بــه نظــر امــری �ن و پیگــ�ی
واقیع  پدیده ها�ی همچون اکانت های جعیل و ترندسازی های غ�ی
نــویع جریان ســازی را ترتیــب یم دهــد کــه در آن نــه رونــد موجــود 
جامعــه، بلکــه مقاصــد و منافــع گروه هــا�ی خــاص دنبــال یم شــود.

 از آن جا�ی که ایران در شاخص آزادی مطبوعات جایگاه چندان 
مناســ�ب را پیــش روی خــود نیم بینــد و از ســو�ی احــزاب ســیایس 
در ایــران غایــب هســتند، مطالبه گــری در بســ�ت ترندهــای فضــای 
ن مد�ن باشد.  ین عرصه برای کنشگران و فعال�ی مجازی شاید به�ت
از این رو این بس�ت سهیم اسایس در مطالبه گری و احقاق حقوق 
گروه هــای نادیــده  انگاشــته شــده ماننــد فرودســتان، زنــان، کــودکان 
و ســایرین داراســت. بــا این حــال جوانــب ایــن موضــوع، شــبهه ای را 
ان منعکــس  ن وارد یم ســازد مبــ�ن بــر این کــه ایــن مطالبــات تــا چــه مــ�ی

وریــات جامعــه ایــران اســت؟ کننــده �ن
 ایــن ترندهــا از ســوی چــه کســا�ن پدیــدار یم شــود و دغدغــه 

ً
 اساســا

آن هــا از چــه جنــ� اســت؟ نکتــه حائــز اهمیــت در خصــوص 
پرداخــت  بــا  افــراد  آن  اســت کــه در  اکانت هــای جعــیل  ترندهــا، 
 ، جهــا�ن ســطح  در  یم کننــد.  پیــدا  ترندســازی  توانــا�ی  مبالــیعن 
عربســتان ســعودی و ا�ائیــل، از کشــورها�ی بودنــد کــه بــا خریــد 
اکانت های جعیل اقدام به ترندسازی کردند. رویدادهای سیایس 
اغلــب زمینــه ای مناســب بــرای ترندســازی دارا هســتند. در واقــع 
اگرچه رخدادی اهمیت نازیل دارد، اّما به واسطه این امر خود را 
اذهــان عمــویم جــای داده و جریان ســازی یم کنــد. در ســال جــاری، 
رویدادهای ســیایس، اجتمایع و اقتصادی مهیم رخ داده اســت.

روایت نخست. آن ها�ی که آقای الف را در دانشگاه یم شناسند، 
قطــاری از واژگان را بــرای اش ردیــف یم کننــد؛ فــردی مبــادی آداب، 
ی از ایــن دســت. بیشــ�ت در  مأخــوذ بــه حیــا، ســاکت و آرام و تعابــ�ی
الک خود فرو رفته است و کم�ت با دیگران تعامل دارد. ح�ت زما�ن 
کــه بــر�ن او را به ســبب متفــاوت بــودن دســت یم-اندازنــد یــا زمینــه 
ن دیــده  برخــورد بــا او را پیــش یم آورنــد، کمــ�ت کــ� او را خشــمگ�ی
اســت و حــ�ت در عذرخــوایه پیش قــدم یم شــود. چنــدی پیــش کــه 
در میان انبوه تحلیل های عاجل سیایس و ناله های عاشقانه در 
توئی�ت در گشت و گذار بودم، نظرات ی� از کاربران نظرم را جلب 
کرد؛ عک� مخدوش و تار در پروفایل و نایم مستعار که در ذیل 
اغلــب توئییت هــای ســایر دانشــجویان دانشــگاه، بــه ابــداع خــا� 
در فحایسش رسیده بود. بدون استثناء کاربری از میان دانشجویان 
را از ریشخندها و هتایک های خود �ب بهره نگذاشته بود و غریبه و 
آشنا از نظرات او در ذیل پست های خود به ِشکوه آمده بودند. 
ِ مجازِی او سبب شد تا 

حجم فعالیت باالی این کاربر و آزاررسا�ن
بســیاری از کاربران با پرس وجو از یکدیگر درصدد افشــای هویت 
آن برآینــد. پــس از مــد�ت مشــخص شــد کــه ایــن کاربــر همــان آقــای 
الــف اســت! گویــا در یــ� از کالس هــا کــه در توییــ�ت خــود مشــغول 
هم کالیس هایــش  از  یــ�  اســت،  بــوده  روزمــره  فعالیــت  انجــام 

چشــم اش بــه صفحــه گــویسش او یم افتــد و بــا�ت ماجــرا.
و  خــوش رو  هم کالیس هــای  جملــه  از  دال  خانــم  دوم.  روایــت 
هــر  در  و  دارد  بــاال�ی  اجتمــایع  روابــط  اســت.  خوش صحبتــم 
مجموعــه دانشــجو�ی یم تــوان ردی از او پیــدا کــرد. در شــبکه های 
ن حضــوری ُپررنــگ دارد و در صفحــه اینســتاگرام خــود  اجتمــایع نــ�ی
بیــش از دوهــزار دنبال کننــده دارد. نــه تنهــا روزانــه چنــد ُپســت و 
ن  نــ�ی مختلــف  صفحــات  در  یم گــذارد کــه  اک  اشــ�ت بــه  اســتوری 
نظــرات متعــددی ثبــت یم کنــد. در ظاهــر امــر فعالیــت مجــازی او 
منطبق بر شخصیت او در عالم حقی�ت ا ست اما این تنها همان 
صــورت ظاهــری داســتان اســت. در یــ� از گفت وگوهــای اش بــا 
ن در  دیگــر هم کالیس مــان مشــخص شــد کــه صفحــه دیگــری نــ�ی
اینســتاگرام بــا عکــس جعــیل و نــایم غریــب دارد تــا مــادایم کــه بــا 
موضویع برخالف میل خود مواجه یم شــود، غلیان احساســات 
منــ�ن خــود را از طریــق ایــن حســاب کاربــری تخلیــه یم کنــد؛ آن هــم 
از طریق یورش به حساب کاربری مسئوالن یا ح�ت توده مردم و 

اگــو�ی بــه ایــن و آن! نا�ن
تــا مــد�ت داســتان آقــای الــف و خانــم دال ذهنــم را مشــغول کــرده 
ان بــا  ن بــود؛ این کــه چــرا چهــره ایــن دو در فضــای مجــازی تــا ایــن مــ�ی
چهــره آنــان در واقعیــت متمایــز اســت؟ ایــن نوشــتار و آن چــه در 

گــزارش بانــک آلمــان و ســایر برآوردهــا نشــان دهنده گــرا�ن مســکن 
اســت. بــه طــوری کــه هزینــه اســکان در تهــران )بــا احتســاب درآمــد 
و متوسط نرخ اجاره( به مراتب از هزینه سکونت در نیویورک و 
لندن بیش�ت است. دنزن در سال 2016 کتا�ب منت�ش کرده است 
کــه در آن بــه فقــر چندنســیل و بحــران اجاره نشــی�ن اشــاره دارد. 
بــه عقیــده وی، کســا�ن کــه بیــش از یــک ســوم درآمــد خــود را بــه 
اجاره بهــا تخصیــص یم دهنــد، در خطــر فقــر شــدید و �ب خانمــا�ن 

قــرار خواهنــد داشــت.
ن بازنمــا�ی   افزایــش �ب خانمان هــا در ایــران در طــول دهــه اخــ�ی نــ�ی
 بحــران مســکن در ســال های اخــ�ی و 

ً
از ایــن بحــران اســت. اساســا

مهاجــرت اجبــاری بــه حاشــیه ها رویــدادی کم نظــ�ی در پســاانقالب 
ایــن  بــه  ترنــد  و کــدام  ی�ت  ســل�ب اّمــا کــدام  اســت.  بــوده  اســالیم 
مســئله اقتصــادی پرداختــه اســت؟ اگــر دســتاوردهای ترندهــا در 
حــوزه آزادی زندانیــان ســیایس را کنــار بگذاریــم، فضــای مجــازی 
انعکاس دهنــده مطالبــات گروه هــا�ی خــاص هرچنــد پرتعــداد اســت 

کــه چشــم خــود را بــه روی بحران هــای درخــور بســته اســت.
 بــه عنــوان مثــال، دیگــر رویــداد مهــم ســال جــاری، شفاف ســازی 
بــوده اســت. آمارهــا نشــان یم دهــد کــه  بــه دانشــگاه  رونــد ورود 
ورودی هــای رشــته های پزشــ� و دندان پزشــ� تــا 70 درصــد بــا 
ســهمیه بــه دانشــگاه ورود پیــدا کرده انــد. در ســال گذشــته هیــچ 
دانش آمــوزی از مدرســه دولــ�ت در دانشــگاه های تــراز اول قبــول 
انتفایع  نشده و اغلب پذیرفته شدگان را دانش آموزان مدارس غ�ی
جمــع آوری  پیشــنهاد  پیــش  چنــدی  داده انــد.  تشــکیل  خــاص  و 
ن مطــرح شــده؛ اّمــا عقــل ســلیم یم توانــد  مــدارس نمونه دولــ�ت نــ�ی
�ب رویــه  افزایــش  پیش بیــ�ن کنــد.  را  انتفــایع  غ�ی مــدارس  رونــق 
، کارزاری از قبویل مورو�ث را  انتفایع در دهه های اخ�ی مدارس غ�ی
پدیدار ســاخته اســت. از ســوی دیگر در ســال جاری نزدیک به 5 
هزار فرزند هیئت علیم به دانشگاه های تراز اول انتقال یافته اند.

یــک عامــل را برجســته تر کــرد و آن فضــای آنارشــیک حاکــم بــر 
شبکه های اجتمایع است. در شبکه های اجتمایع کاربران بدون 
ل کننــده یــا محدودیــت قابــل توجــی زیســت یم کننــد  عامــل کن�ت
ن ســبب امــکان بــروز رفتــاری ضّدمــد�ن یــا شــبه طبییع را  و به همــ�ی
، ی� از راه های موثر،  ن وضعی�ت یم یابند. طبعا برای غلبه بر چن�ی
م »مراقبــت و تنبیــه« اســت. همان طــور کــه در عالــم واقــع  ن مکانــ�ی
ن مبت�ن بر  یل وجود دارد، در فضای مجازی ن�ی نویع سازوکار کن�ت
ن ســازوکاری  تــب اســت، بایــد چنــ�ی  هــای خــا� کــه بــر آن م�ت

گ
ویژ�

اعمــال شــود. درواقــع مراقبــت و انضبــاط بــرای به هنجــار نمــودن 
افراد و از میان بردن �ب انضبایط-های اجتمایع و روا�ن رویکردی 
م مراقبــت و تنبیــه  ن نتیجه بخــش اســت. مــادایم کــه ســخن از مکانــ�ی
اســت، اذهــان عمــویم بــه جانــب حاکمیــت و نظــام جــزا�ی هدایــت 
یم شــود کــه متناســب بــا قانون هــای مــدون بــه مجــازات مجرمــان و 
م  ن ن ذهنیــ�ت در خصــوص مکانــ�ی دازد. مبتــ�ن بــر چنــ�ی متخلفــان بــ�پ
ن دغدغه منــدان ایــن حــوزه  مراقبــت و تنبیــه در فضــای مجــازی نــ�ی
 مجازات هتاکان و فحاشان 

گ
ن موجود در زمینه چگون� �اغ قوان�ی

مرت�ن دیاری
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گ
دوهفته نامه فرهن�

5

ن در پس نقاب های دروغ�ی

جوالن دیه اکانت های جعیل در فضای مجازی

بــرای  عامــیل  خــود  ایــن  شــود کــه  ده تر  دارنــد، گســ�ت  
گ

فرهنــ�
اطالعــات   

گ
پراکنــد� اســت.  فــردی  اطالعــات  بیشــ�ت  اک  اشــ�ت

و  واقــیع  مجــازی  هویت هــای  بــا  شــخص،  تــا  یم شــود  باعــث 
ایــن  یــا جعــیل بســیاری در ارتبــاط باشــد کــه در بیشــ�ت مواقــع 
ن  ی صمیمیــت بــ�ی ارتبــاط، موجــب صمیمیــت یم شــود. شــکل گ�ی
ن  کاربر هــای فضــای مجــازی کــه در نهایــت موجــد اعتمــاد طرفــ�ی
تصویــر  شــود.  ی  ســای�ب ی  زورگــ�ی موجــب  یم توانــد  یم گــردد، 
لحظــات  از  و کلیپ هــای گوناگــون  تصاویــر  پخــش  پروفایــل، 
شــخصیت  بــه  مربــوط  اطالعــات  دیگــر  و  ــح  ـ ـ ـ تفریـ و   

گ
زنــد�

افــراد کــه در فضــای مجــازی بارگــذاری یم گــردد، ممکــن اســت 
د.   دســتخوش تهدیــد و تمســخر قــرار گــ�ی

هویت های جعیل که با هدف سوءاستفاده و زورگو�ی ساخته 
یم شــوند، معمــوال تفــاو�ت فاحــش و آشــکار بــا هویــت و رفتــار 
شــخص در واقعیــت دارد. همــان  طــور کــه قبــال  اشــاره شــد، 
ی یم زننــد، عمدتــا افــرادی  افــرادی کــه دســت بــه زورگــو�ی ســای�ب
بــرای آن هــا  بــروز پرخاشــگری و خشــم را  هســتند کــه قانــون، 
ی از تنبیــه اجتمــایع، بــه فضــای  محــدود کــرده و یــا بــرای جلوگــ�ی
مجــازی روی یم آورنــد. ایــن هویــت جعــیل، ممکــن اســت تبعــات 
ن داشــته باشــد. اســتفاده  بســیاری بــرای فــرد سوءاســتفاده گر نــ�ی
بــروز خشــم �کوب شــده، پایــه  رفتــار و  نــام مســتعاری کــه  از 
شــخصیت هویــت کاذب وی را تشــکیل یم دهــد؛ فــرد زورگــو را 
 و تجزیــه  شــخصیت 

گ
از واقعیــت جــدا کــرده و موجــب چندپــار�

یکپارچــه  وی یم شــود. بــه عبــارت دیگــر، فــرد بــا انتخــاب یــک 
خــود  بــرای  شــخصیت گوناگــون  چنــد  مســتعار،  نــام  چنــد  یــا 
تعریــف یم کنــد. پیامــد منــ�ن ایــن رویــداد زمــا�ن آشــکار یم شــود 
کــه هویــت جعــیل فــرد، مرتکــب رفتارهــا�ی یم شــود کــه در برابــر 
آن ها هیچ مسئولی�ت احساس نیم کند. در طوال�ن مدت، این 
�ب مســئولی�ت در شــخصیت از هــم گســیخته  فــرد تاثــ�ی گذاشــته 
 شــخصی�ت 

گ
بــه مــرور، بخــش جدا�ی ناپذیــر از رفتــار و ویــژ� و 

وی خواهدشــد. 

ن بــوده اســت، بــه نحــوی  بــه ارتبــاط مســتقیم رســانه ها بــا مخاطبــ�ی
کــه همچــون شــلیک یــک گلولــه بــه بافــت، اثــر خــود را یم گــذارد و 
ن نیست. این نظریه شاید  نیازی به قائل شدن واسطه در این ب�ی
در فضــای توتالیــ�ت جامعــه آلمــان نــازی قابــل بحــث باشــد امــا در 
فضــای پلورالیســته یــک جامعــه نرمــال و تکــ�ث رســانه ها و عقایــد 
ن از رســانه انحصــاری و جــذب اطالعــات  مخاطبــان، ســخن گف�ت

یافتــه توســط تمــایم افــراد، چنــدان منطــق مناســ�ب نــدارد. ن�ش
مستقیم  گذاری رسانه ها بر افراد را به نحو غ�ی الزارسفلد، نوع تأث�ی
ان فکــری« بــه مخاطبــان  تعبــ�ی یم کنــد کــه بــا گــذر از فیلــ�ت »رهــ�ب
بــه  ابتــدا  در  اطالعــات  دو گام،  در  ارتبــاط  نظریــه  در  یم رســد. 
ان فکری و به افراد و ســپس  صورت عمودی از رســانه ها به ره�ب
بــه صــورت افــ�ت میــان افــراد یــک جامعــه نــ�ش پیــدا یم کنــد. وجــود 
واســطه ای بــه اســم رهــ�ب فکــری در نظریــه الزارســفلد از آنجــا�ی 
حائز اهمیت است که او معتقد به تعریف هویت سیایس برای 
ی ســیایس را  تمایم افراد یک جامعه نیســت؛ بلکه اگر جهت گ�ی
یم،  بنا به یک شکاف سیایس به مثابه یک پاره خط در نظر بگ�ی
یم توان جامعه را به سان یک میانه بزرگ �ب طرف در مقابل دو 
کنــاره واجــد هویــت ســیایس تعبــ�ی کــرد. هــر چنــد نیم تــوان حالــ�ت 
ایســتا و صلــب بــرای هویــت ســیایس تعریــف کــرد و افــراد، تحــت 
ایــط یم تواننــد بــه ســمت یــک قطــب تمایــل بیشــ�ت و یــا  تأثــ�ی �ش

کمــ�ت پیــدا کننــد. 
ی فکــری هــر جماعــت و گــروه  را فــردی بــا هویــت ســیایس   او رهــ�ب
مســتحکم بیــان یم کنــد کــه طبــق تعریــف جامعه شــناخ�ت هویــت 
ی بــه کارکــرد حــوزه  ســیایس، نســبت بــه ســایر افــراد عالقــه بیشــ�ت
ی میان شکاف های اجتمایع  سیاست دارد و از توانا�ی جهت گ�ی
 ها�ی نظــ�ی 

گ
ن شایســت� ن برخــوردار اســت. در نتیجــه وجــود چنــ�ی نــ�ی

توجــه بیشــ�ت بــه اخبــار و تحــوالت ســیایس و تشــخیص �ه از 
نا�ه در مباحثات سیایس، یک ره�ب فکری بیش�ت از سایرین در 
معــرض اخبــار و اطالعــات قــرار دارد و یم توانــد از درج یــک خــ�ب 
وان خودداری کرده یا یک مطلب یا خ�ب را با پررنگ سازی  به پ�ی

در اختیــار ســایرین قــرار دهــد.
ی از   بنابــر آنچــه بیــان شــد، وظیفــه اصــیل رهــ�ب فکــری عضوگــ�ی
ن  میانــه �ب طــرف بــه ســمت قطــب فکــری مــورد نظــر و همچنــ�ی
تقویت هویت های سیایس نزدیک به خود است تا با شکل دیه 
ی گرایــش ســیایس  بــه یــک تفــوق و تســلط، راه را بــرای قدرت گــ�ی

خــود همــوار ســازد.
اکنــون بــرای تعمیــم دادن ایــن نظریــه بــه فضــای مجــازی بایســ�ت 
تفاوت هــای فضــای مجــازی در قیــاس بــا فضــای حقیــ�ت را اعمــال 
ن تفاوت عمده، وجود افرادی ناشناس در این بس�ت  کرد. نخست�ی
ن دارند. مسئله  ی به عنوان ره�ب فکری ن�ی که ح�ت شانس قرارگ�ی

 دست به دست یکدیگر یم دهند 
گ

اک �یــــع محتوا؛ هم� اش�ت
ی را به حداک�ث برساند. تا فشار روا�ن حاصل از زورگو�ی سای�ب

و  زیســ�ت  ســالمت  بــر  منــ�ن  آثــار  آنالیــن  زورگــو�ی  قربانیــان 
از  بیــش  ی،  ســای�ب سوءاســتفاده  قربانیــان  دارد.  افــراد  روا�ن 
دوبرابــر قربانیــان سوءاســتفاده های ســن�ت از اختــالالت روا�ن و 
ناهنجــاری ای گوناگــون رنــج یم برنــد. ایــن آســیب ها، در کــودکان 
یــ�، چنــد برابــر  ن و نوجوانــان بــه علــت عــدم بلــوغ ذهــ�ن و ف�ی
رفتارهــای  درگــ�ی  بیشــ�ت  قربانیــان  یم شــود.  مشــاهده  دیگــران 
، �ب توجــی بــه نمــرات، مــرصف ســیگار  پرخطــر ماننــد تعهــد کمــ�ت
 ، ، عــدم تمرکــز و حواس پــر�ت

گ
و الــکل یم شــوند. خشــم و آشــفت�

جــدا�ی عاطــ�ن و فکــری از والدیــن از دیگــر تبعــات منــ�ن اســت 
ی بــه آن دچــار یم شــوند. از طــر�ن  کــه قربانیــان زورگــو�ی ســای�ب
ی بــه  دیگــر، عــدم تمایــل نوجوانــان بــرای گــزارش زورگــو�ی ســای�ب
، منجــر بــه نتایــج مهلــک و کشــنده  والدیــن و یــا مقام هــای قانــو�ن
یم شــود. بــر اســاس تحقیقــات، حداقــل ســه نوجــوان 12 تــا 13 
ی دســت بــه   نــایسش از حمــالت ســای�ب

گ
ســاله بــه دلیــل افــ�د�

خودکــ�ش زده انــد.
امنی�ت که صفحه  نمایش رایانه و موبایل برای فرد تهدیدکننده 
ی رشــد  ایجــاده یم کنــد، ســبب یم شــود تــا بــروز حمــالت ســای�ب
چشــمگ�ی و روزافــزون داشته باشــد. کنــ�ش کــه ممکــن اســت در 
»�گرم کننــده« و یــا »تفریــــــح«  بیشــ�ت مواقــع بــا توصیفــا�ت نظ�ی
ا�ت  از ســوی فــرد زورگــو تلــ�ت شــود؛ امــا بــر روی فــرد قربــا�ن تاثــ�ی
فضــای  یم گــذارد.  برجــا  ان ناپذیــر  ج�ب و  مخرب تــر  مراتــب  بــه 
مجــازی مانــع از آن یم شــود کــه تمــام صدمــا�ت از یــک حســاب 
وضــوح  بــه  را  یم شــود  وارد  دیگــر  شــخص  بــه  ســاده  کاربــری 
مشــاهده کــرد. عــدم نبــود تصویــری واضــح از واکنش هــای فــرد 
ی موجــب افزایــش  قربــا�ن و درک نادرســت از حمــالت ســای�ب
ی و قربانیــان ایــن رابطــه  نمــا�ی و �ب وقفــه   زورگو�ی هــای ســای�ب
ی بــرای حــل ایــن  شده اســت و بهــ�ت اســت هرچــه �یــــع تــر تدابــ�ی

مســئله درنظــر گرفتــه شــود.

و   Trend مســئله  بــر  حاکــم  الگوریتم هــای  دیگــر،  ســوی  از 
ن  رســا�ن حاکــم بــر شــبکه های اجتمــایع، مانــیع چالش برانگــ�ی خ�ب
ان فکــری حقیــ�ت اســت. مجموعــه اکانت هــای جعــیل  بــرای رهــ�ب
ت حســاب ها،  ی فکــری، یم تواننــد بــا توجــه بــه کــ�ث تحــت رهــ�ب
بــا خــود  یــک خــ�ب و موضــوع مرتبــط  بــه برجسته ســازی  اقــدام 
ن الگوریتــیم، تنهــا توجــه اصــیل معطــوف بــه  نماینــد کــه در چنــ�ی
در  نظــار�ت  و  اســت  زمــا�ن مشــخص  بــازه  در  توییت هــا  تعــداد 
د. این اطالعات �فا  صحت و دقت اطالعات صورت نیم گ�ی
در قالــب اخبــار خالصــه نیم گــردد بلکــه شــامل حــال ویدیوهــای 
ن یم گــردد. تقطیع شــده و عکس هــای تاریــــخ گذشــته امــا مربــوط نــ�ی

وان یــک گــروه و حــ�ت  ترندکــردن یــک مبحــث، یم توانــد بــرای پــ�ی
ســازی فضــا تلــ�ت شــود؛ چــرا  گروه هــای دیگــر، بــه ســان تسخ�ی
کــه عــالوه بــر نشان داده شــدن موضــوع در قســمت جســت وجو، 
�ف وجــود فعل وانفعــال بــا محتــوا، حــ�ت اگــر در زمینــه نقــد 
برخــورد باشــد، بــر طبــق الگوهــای حاکــم بــر شــبکه های مجــازی 
ســازی،  ایــن تسخ�ی ن فعل وانفعــال ارســال یم شــود.  بــرای طرفــ�ی
هــم عرصــه عمــل را بــرای بخــش حقیقیــون تنگ تــر یم ســازد و هــم 
یم  توانــد گروه هــای میانــه را بــه ســوی گروه هــای جعــیل بکشــاند.

 از ســوی دیگــر، مســئله تبلیغــات ســیایس در ســال های گذشــته 
بــه ســبب عــدم دقــت در انتشــار مطالــب، بــه عنــوان یــ� از ابــزار 
و بــدل شــده اســت. قــراردادن بــر�ن از اخبــار جعــیل بــه  جــذب پــ�ی
یــا ارســال آن  ســود گروه هــای ناشــناس در شــبکه های مجــازی 
اک گذاری کاربــران جعــیل، مطابــق الگوریتم هــای  از طریــق اشــ�ت
اطــالع دیه در شــبکه های مجــازی نظــ�ی فیســبوک، کاربــران بــه 
داده  قــرار  اطالعــا�ت  ن  معــرض چنــ�ی را در  ی  اصطــالح خاکســ�ت
ن  ن اخبــاری، فــرد را بیشــ�ت در معــرض چنــ�ی اســت. مشــاهده چنــ�ی
اطالعا�ت قرار یم دهد و در نتیجه به سبب اعتماد به فیسبوک و 
ی اخبار از منابع دیگر، سبب ایجاد گرایش  عدم عالقه به پیگ�ی

بــه ســمت گــروه مذکــور یم گــردد. 
متناســب بــا تفاصیــیل کــه در بــاال ذکــر شــد، اکانت هــای جعــیل 
ایــط فعــیل شــبکه های مجــازی از دســت بــاال در  بــه واســطه �ش
نحــو گروه هــای  بــه  فضــا  تغیــ�ی  حــ�ت  یــا  و  جریان ســازی  ایجــاد 
مد نظــر خویــش دارنــد؛ چــه از طریــق جنبش هــای مجــازی، مــوج 
جدیــدی از نفرت پراکــ�ن در شــبکه های مجــازی راه بیاندازنــد و 
نــد و چــه از طریــق  وعیــت یــک دولــت را بــه زیــر ســوال ب�ب یــا م�ش
، ذهنیــت شــهروندان را تغیــ�ی دهنــد و  الگوریتم هــای اطالع رســا�ن
در نتیجه فرایند انتخابات را تحت تأث�ی خود قرار دهند. معضل 
اکانت هــای جعــیل بســیار پیچیده تــر از ابعــادی اســت کــه تاکنــون 
ی جــدی  هویــدا رفتــه اســت و بایســ�ت بــرای مقابلــه بــا آن، تدابــ�ی

اندیشــید.

پرخاشــگری و خشــم در جامعــه بــه شــیوه های گوناگــون ماننــد 
ظهــور  بــا  امــا  یم کنــد.  پیــدا  بــروز  مجــال  تهدیــد،  و  زورگــو�ی 
دو  در  خشــونت  پدیــده ی  گوناگــون،  اجتمــایع  شــبکه های 
فضــای ســن�ت و آنالیــن تعریــف یم گــردد. در فضــای ســن�ت بــه 
دلیــل ممنوعیــت قانــون و محدودیت هــای اجتمــایع، فــرد بــه 
ناچار خشم خود را �کوب کرده و یا آن را به صورت خفیف 
بــروز یم دهــد. امــا فضــای مجــازی، تبدیــل بــه پناهــگاه امــ�ن شــده 
ی یم شــود.  اســت کــه بخــش اعظــیم از زمــان افــراد در آن ســ�پ
ایــن خانــه بــا تمــایم اعضــای آن، در حکــم خانــواده ای محســوب 
را کــه  آن چــه  تــا  فرصــت یم دهــد  آن،  بــه کاربــران  یم شــود کــه 
دنیــای واقــیع بــر آن هــا تحریــم کــرده اســت، بتواننــد در دنیــای 
مجــازی بیابنــد. شــبکه های اجتمــایع، ایــن فرصــت را در اختیــار 
کاربــران آنالیــن خــود قــرار یم دهــد کــه بــا یــک هویــت جعــیل و بــه 
، ایــن خشــم �کــوب شــده را بــه شــیوه های کــه آن  ظاهــر قانــو�ن

ی« یم نامیــم، نشــان دهنــد. ی ســای�ب را »زورگــ�ی
ی  نــت، خطــر زورگــو�ی ســای�ب بــا افزایــش تنــاوب اســتفاده از این�ت
ن افزایــش پیــدا کــرده اســت. اغلــب افــراد بــا ورود بــه فضــای  نــ�ی
شــخیص  اطالعــات  آشکارســازی  و  ی  بیشــ�ت آنالیــن، گرایــش 
خود دارند و در بیش�ت مواقع بدون این که از آن ها درخواست 
قــرار  دیگــران  اختیــار  در  را  خــود  شــخیص  اطالعــات  شــود، 
یم دهنــد. یــ� از علت هــا�ی کــه یم تــوان بــرای توجیــه ایــن پدیــده 
آورد ایــن اســت کــه بــه علــت ارتبــاط ناشــناخته و یــا هویت هــای 
اک گذاری  اشــ�ت بــرای  ی  بیشــ�ت تمایــل  افــراد  جعــیل،  مجــازی 
اجتمــایع  ن شــبکه های  دارنــد. همچنــ�ی خــود  مســائل شــخیص 
ایــن فرصــت را در اختیــار افــراد قــرار یم دهنــد تــا دامنــه  دوســتان 
اکات  و افــرادی کــه بــا آن هــای یم تــوان ارتبــاط صمیمانــه و اشــ�ت

 افــراد هــر جامعــه ای بــر کــ� 
گ

تأثــ�ی کنــو�ن فضــای مجــازی بــر زنــد�
پوشــیده نیســت و بســیاری از اندیشــمندان در مــورد آن ســخن 
 عامــه 

گ
نــت و فضــای ســای�ب بــر زنــد� گفته انــد. ســیطره کنــو�ن این�ت

 بــدون حضــور 
گ

افــراد بــه نحــوی اســت کــه بــه ســخ�ت یم تــوان زنــد�
نــت را بــرای بــ�ش متصــور شــد. این�ت

 
گ

 در اواخــر دهــه 90 و آغــاز ســیطره یا�ب فضــای مجــازی بــر زنــد�
« برای بســیاری  ی »عرصه عمویم جها�ن ، ایده شــکل گ�ی حقی�ت
ی کــه بــه  ش دموکــرایس و آزادی بیــان بــود. بســ�ت نوید  بخــش گســ�ت
تعبــ�ی هابرمــایس، افــراد یم توانســتند بــه طــور فعــال در خصــوص 
مسائل و موضوعات عمویم و بدون حضور اجبارها و تحمیل ها 
ش تعاریــف حقــو�ت جــرم  بــه بحــث و بــرریس بنشــینند. امــا بــا گســ�ت
بــه فضــای مجــازی و در نتیجــه توانــا�ی دولت هــا در اعمــال قــدرت 
ینــگ و  بــر ایــن بســ�ت از یــک ســو و از ســوی دیگــر، اعمــال فیل�ت
یس کاربــران بــه فضــای مجــازی، اکنــون نیــل بــه  محدودیــت دســ�ت

اهــداف ابتــدا�ی دشــوار یم نمایــد.
موجــد  مجــازی،  فضــای  در  مذکــور  تحــوالت   ، ن بــ�ی ایــن  در 
ی مســئله ای بــه نــام »اکانت هــای جعــیل« شــده اســت  شــکل گ�ی
کــه بــه نظــر یم رســد اصیل تریــن تفــاوت فضــای مجــازی بــا فضــای 
 
ً
حقیــ�ت را رقــم یم زنــد. صاحبــان ایــن حســاب های کاربــری، عمومــا

نبــود  نظــ�ی  اســتدالل ها�ی  از  هویــت خویــش   
گ

ناشــناخت� بــرای 
مصونیــت بــرای ابــراز عقایــد و نظــرات خویــش و یــا حــ�ت ســهولت 
بیــان حــاالت، تجربیــات شــخیص و خوداظهــاری انتقــادی ســود 
یم جوینــد. امــا بــا شــیوع گرایــش بــه �ب هویــ�ت در فضــای مجــازی، 
ســبب تحــوال�ت حائــز اهمیــت در بســ�ت فضــای مجــازی شــده 
در  زنــان  مرتبــط  اجتمــایع  جنبش هــای  ن  راه انداخــ�ت از  اســت، 
ایــران تــا اثرگــذاری آشــکار بــر انتخابات هــا و همه پریس هــا�ی نظــ�ی 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و یا همه پریس خروج بریتانیا 
از اتحادیــه اروپــا، خــ�ب از دســت بــاالی حســاب های جعــیل در 
ن آن اســت کــه بــه  جریان ســازی دارد. هــدف اصــیل ایــن نوشــتار نــ�ی
دازد و در  چــرا�ی ســهولت اکانت هــای جعــیل در جریان ســازی بــ�پ
ایــن راه، بــر آن اســت کــه از چارچــوب نظــری تلفیــ�ت »ارتبــاط در 

دو گام« پــل الزارســفلد اســتعمال نمایــد.
، در اثــر مطالعــات پــل  نظریــه ارتبــاط در دو گام و یــا ارتبــاط تزریــ�ت
الزارسفلد بر روی عملکرد رأی دهندگان آمریکا�ی در دهه 50 به 
دســت آمــده اســت. بــه واقــع، نظریــه تزریــ�ت بــه عنــوان پاســین بــه 
نظریــه ارتبــاط گلولــه ای یــوزف گوبلــز بــوده اســت. گوبلــز، معتقــد 

اتفــاق  زورگــو  و  قربــا�ن  فــرد  ارتبــاط  در  دیگــری  کــه  مســئله ی 
یم افتــد، عــدم برخــورد رودررو اســت کــه در ایــن نقطــه، مزیــت 
ی آشکار یم شود.  رابطه آفالین و سن�ت در برابر زورگو�ی سای�ب
تعامــل همزمــان در زورگــو�ی ســن�ت باعــث یم شــود تــا فــرد قربــا�ن 
یــ�  ن یــا دفــاع ف�ی تــرس، گریــه، فریــاد و  واکنش هــا�ی را از قبیــل 
انجــام دهــد. در بــر�ن از مواقــع یم تــوان امیــد داشــت کــه ایــن 
و  شــده  قربــا�ن  شــخص  اطرافیــان  آگایه  موجــب  واکنش هــا 
ن ایــن واکنش هــا ممکــن  بــرای کمــک بــه وی اقــدام کننــد. همچنــ�ی
ن بشــود. درحــایل کــه  اســت باعــث تــرس و فــرار شــخص زورگــو نــ�ی
در ارتبــاط مجــازی، عــدم تعامــل و عــدم مشــاهده  واکنش هــا 
موجــب یم شــود تــا فــرد زوگــو در برابــر قربــا�ن احســاس امنیــت 
ی کنــد. بــه عبــارت دیگــر، در حالــت آفالیــن امــکان جــدا�ی  بیشــ�ت
ن قربــا�ن و فــرد پرخاشــگر وجــود دارد امــا در فضــای  یــ� بــ�ی ن ف�ی

مجــازی ایــن عمــل امکان پذیــر نیســت.
زورگــو�ی و پرخاشــگری در فضــای مجــازی، عمدتــا تفاوت هــای 
ی  بسیاری با نوع سن�ت و آفالین آن دارد. قربانیان حمله سای�ب
معمــوال از هویــت فــرد زورگــو و حــ�ت علــت این کــه چــرا مــورد 
طــر�ن  از  نیســتند.  آگاه  قــرار گرفته انــد،  و خشــونت  ی  زورگــ�ی
امــکان  ســن�ت  فضــای  خــالف  بــر  اجتمــایع  شــبکه های  دیگــر، 
فــرد  اختیــار  را در  بیســت و چهــار ســاعته  آزار  سواســتفاده و 
مهاجــم قــرار یم دهــد. در حالــت آفالیــن، ایــن امــکان بــرای فــرد 
تــا زمان هــا و مکان هــا�ی را در جهــت آرامــش و  وجــود داشــت 
فــت تکنولــوژی  کاهــش تنــش بــرای خــود تعریــف کنــد امــا بــا پی�ش
جامعــه  فضــای  در  زورگــو�ی  شــخیص،  مرزهــای  فروپــایسش  و 
وع شــده و ســپس در فضــای مجــازی و بــه صــورت آنالیــن  �ش
ادامــه پیــدا یم کنــد. محتــوای مــورد اســتفاده بــرای آزار و اذیــت 
ن افــراد بــه  ـع تــر و راحت تــر در بــ�ی ـ ـ ن در فضــای مجــازی، �یـ نــ�ی
اک گذاشــته یم شــود و همــواره بعــد از واقعــه، بــا جزئیــات و  اشــ�ت
یس خواهدبــود. عــدم آگایه از هویــت  حــوایسش آن قابــل دســ�ت
واقــیع فــرد زورگــو، سوءاســتفاده در تمــام ســاعات شــبانه روز و 

بعدی، الگوریتم های حاکم بر این بس�ت در برجسته سازی اخبار 
اســت. تفــاوت دیگــر، فضــای آنارشــیک حاکــم بــر ایــن بســ�ت اســت 
کــه اعمــال مجــازات و تنبیــه را منــوط بــه گــزارش کاربــران و درون زا 
کــرده اســت و در نهایــت مجــازات متصورشــده، حســاب کاربــری 
فــرد خــایط بــرای مــد�ت یــا بــرای همیشــه مســدود یم گــردد، امــا فــرد 
توانــا�ی بازگشــت و ابــراز مجــدد عقایــد خــود را از دســت نیم دهــد. 
در نتیجه این سیستم نظارت و تنبیه، دایره گرایش های سیایس 
ده تر از فضــای حقیــ�ت اســت و گرایش هــای غــ�ی و  حاکــم، گســ�ت
ن مجــال ظهــور پیــدا یم کننــد. نکتــه شــایان توجــی کــه  کنــاری نــ�ی
بایســ�ت در کنــار ایــن تقــاوت بــه آن اهتمــام داشــت، تمایــل بــاالی 
ی اخبــار از طریــق شــبکه های مجــازی بــه عنــوان  افــراد بــه پیگــ�ی
منبــع انحصــاری اســت؛ بنــا بــه آمــار، در ســال 2017 بیــش از 
۸1 درصــد کاربــران فضــای مجــازی در آمریــکای شــمایل اخبــار را 
از طریــق فضــای مجــازی و کرابــران شــبکه های اجتمــایع دنبــال 
ن پیشــتاز  یم کننــد کــه شــبکه فیســبوک بــا 59 درصــد، در ایــن بــ�ی

اســت.
ان فکری  ایی که در فوق توصیف آن رفت، ره�ب متناسب با �ش
ی  اکانت های حقی�ت در مقابل اکانت های جعیل از مرارت بیش�ت
ن مــورد، حقی�ت بــودن و  بــرای ایفــای وظیفــه خــود دارنــد. نخســت�ی
س است، چرا که به واسطه وجود یک  وجود اطالعات در دس�ت
ی  س و قرارگــ�ی ، وجــود گذشــته قابــل دســ�ت  در بســ�ت حقیــ�ت

گ
زنــد�

وان  ایط قربا�ن زورگو�ی مجازی، از اعمال نفوذ بر روی پ�ی در �ش
ی در معــرض تخریــب  ، بــه واســطه قرارگــ�ی ن بازبماننــد و همچنــ�ی
، دچــار ریــزش  توســط اخبــار جعــیل یــا حــ�ت اظهارنظرهــای حقیــ�ت
، توانــا�ی امــکان اداره یــک حســاب  وان فکــری شــوند. از ســو�ی پــ�ی
ن اداره چندیــن اکانــت توســط  کاربــری توســط چنــد نفــر و همچنــ�ی
ان حقیــ�ت را در گفت وگوهــا و مجــادالت  یــک نفــر، یم توانــد رهــ�ب
مجــازی، تحــت فشــار قــرار و یــا در معــرض مــو�ب از تخریــب و 
ایــی، افــراد حقیــ�ت بــه واســطه  ن �ش اهانــت قــرار دهنــد. در چنــ�ی
نــد  هــر گونــه رفتــار خــود یم تواننــد مــورد تعقیــب قضــا�ی قــرار بگ�ی
امــا اکانت هــای جعــیل، �فــا بــه واســطه قواعــد حاکــم بــر توییــ�ت 
ن مســئله ای  بــرای مــد�ت از فعالیــت منــع شــوند یــا آنکــه حــ�ت چنــ�ی

ن بــرای آنــان پیــش نیایــد. نــ�ی
بــرای  ی  بیشــ�ت ســهولت  از  جعــیل  اکانت هــای  مقابــل،  در  امــا   
ی فکری برخوردارند؛ برخالف اکانت های  ی در مقام ره�ب قرارگ�ی
حقیــ�ت کــه بــه واســطه مهارت هــا، جایــگاه و شــهرت یم تواننــد در 
نــد، اکانت هــای جعــیل یم تواننــد بــه واســطه  ن مقــایم قــرار بگ�ی چنــ�ی
ون از هنجارهــای ســیایس رســیم، یورش بــردن بــه  اظهــار نظــر بــ�ی
ان فکــری و یــا بــا جعــل اخبــار و بزرگ نمــا�ی بــه دنبــال جــذب  رهــ�ب

و از میانــه �ب طــرف موجــود در ایــن بســ�ت  باشــند.  پــ�ی

سعیده صفار
کارشنایس روانشنایس 97

مهدی طاهریان
کارشنایس اقتصاد 94

ی دانش آموزی که معلم خود را در فضای مجازی آزار یم داد دستگ�ی

ز گفت: شخیص که خود را به عنوان ی� از معلمان مدرسه ای  به گزارش آفتاب نیوز، محمد اقبایل، رئیس پلیس فتا استان ال�ب
معر�ن کرد به این پلیس مراجعه و اعالم کرد که صفحه جعیل در اینستاگرام با هویت وی ایجاد شده و با انتشار یک �ی 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 �باز زند که به دلیل حساسیت موضوع مراتب در دستورکار کارشناسان این پلیس قرار گرفت. رئیس 
ز بیان کرد: در برریس های صورت گرفته کاشف به عمل آمد که شخیص ناشناس با یک صفحه جعیل با  پلیس فتا استان ال�ب
معر�ن خود به عنوان یک خانم اقدام به چت کردن با شایک موصوف کرده و با اغفال او از مطالب عاشقانه رد و بدل شده 
اسکرین شات تهیه کرده و با ایجاد صفحه جعیل و دنبال کردن دانش آموزان مدرسه مذکور به نویع موجب هتک حیثیت شایک 
موصوف شده است. در این راستا اقدامات ف�ن و اطالعا�ت پیچیده ای انجام و متهم با هویت »ع.م.« شناسا�ی و در یک 
انه دستگ�ی و به این پلیس منتقل شد. وی با بیان اینکه با برریس های بیش�ت مشخص شد متهم ی� از شاگردان  عملیات غافلگ�ی
شایک بوده که به دلیل اختال�ن که با وی داشته اقدام به ایجاد صفحات جعیل علیه وی کرده و قصد برهم زدن آرامش وی 
 هر شخیص افرادی وجود دارند که خواسته یا ناخواسته با وی دچار مشکل یم شوند و قصد 

گ
را داشته است، افزود: در زند�

برهم زدن آرامش او را دارند و ی� از راه ها�ی که در ابتدا به ذهن شخص خطور یم کند سو استفاده از فضای مجازی است که 
هموطنان باید به این نکته توجه کا�ن و وا�ن را داشته باشند.
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6

جنبش های اجتمایع و فضای مجازی، عواید و پیامدها رها�ی یا انقیاد
عیل عبادتیان

کارشنایس اقتصاد 94
محمد غالم زاده

ی جامعه شنایس سیایس 98 دکرت

انقالب ICT  که از آن تحت عنوان انقالب اطالعات در قرن 
صورت  به  انسان  با  واکنش  و  در کنش  یم شود،  یاد  بیستم 
ات متنویع در ساختارهای انسا�ن و  دیالکتی� منجر به تغی�ی
ی شده است. آن چه در دهه 90 در سطح جهان  جامعه ب�ش
بر نگرش حوزه های  را  ات عمی�ت  تأث�ی  ، تا کنون  افتاد  اتفاق 
مختلف علوم اجتمایع نسبت به انسان و جامعه انسا�ن گذاشته 
است. فضای مجازی، بیش از همیشه در طول تاریــــخ موجب 
ش  ش ارتباطات انسا�ن در جهان شده است و این گس�ت گس�ت
پذیری هرچه بیش�ت انسان ها  گذاری و تأث�ی ارتباطات منجر به تأث�ی
ش ارتباطات  در این فضا شده است. در این میان، این گس�ت
موجب به وجود آمدن فضاهای علیم جدید میان رشته ای در 
حوزه های مختلف علوم اجتمایع نوین شده است. محققان 
علوم سیایس و فالسفه سیایس بسیاری یط این تحوالت به 
نقش فضای مجازی در تحوالت سیایس و جنبش های مد�ن 
پرداخته اند. کتاب »رها�ی یا انقیاد« اثر روح هللا اسالیم، به 
در عرص  فلسفه سیایس  و  ارتباطات  تکنولوژی های  مسئله 

ارتباطات به عنوان مسئله کلیدی مورد بحث خود یم پردازد.
کتاب »رها�ی یا انقیاد« تالش یم کند با با برریس نظریات و 
اندیشه های مختلف و با دست یازی به آنان، نوع رابطه تکنولوژی 
و سیاست را پیش روی مخاطبان خود قرار  دهد. نویسنده در 
مقدمه کتاب به تعاریف متغ�ی های مورد برریس خود -تکنولوژی 
اطالعات و سیاست- یم پردازد. متفکرین زیادی از دهه 70 و 
به طور خاص از دهه 90 تا کنون به تعاریف متعددی از عرص 
انسا�ن یم پردازند. عرص  روابط  بر  اطالعات  تکنولوژی  تأث�ی 
اطالعات )کاستلز(، عرص پسامدرن )لیوتار(، عرص پساصنع�ت 
 ،) ن )بل(، عرص جها�ن شدن )گیدنز( و عرص بیوتکنولوژی )ریفگ�ی
 تعاری�ن هستند که بر دستیا�ب انسان به قدرت ارتبایط 

گ
هم�

اتژی های جدید تأکید  ات در علوم و فنون واس�ت جدید و تغی�ی
دارند. پس از برریس تعاریف متعدد درباره تکنولوژی اطالعات، 
نویسنده به ارائه تعاری�ن از مفهوم سیاست یم پردازد؛ سیاست 
به مثابه تدب�ی امور عمویم جامعه، سیاست به مثابه تنبیه، آگاه 
ی و هدایت جامعه و تعاریف متعدد دیگری که از  کردن، ره�ب

متون ایرا�ن و غر�ب درباره این مفهوم استخراج یم گردد. 
ن مفاهیم سیاست و تکنولوژی اطالعات، نویسنده  پس از تبی�ی
ن رابطه این دو در چارچوب منط�ت یم پردازد. او در مقدمه  به تبی�ی
اثر خود به این نکته اشاره یم کند که در مبحث »روش شنایس« 
خود به روش تحلیل »پارادایم« توماس کوهن متوسل یم شود. 
پارادایم یک فضای علیم جمیع است که در هر دوره ایجاد 
یم شود و دانشمندان در این فضا به معنای واژه ها و گزاره های 
مختلف  پارادایم های  در  نویسنده  سپس  یم پردازند.  خود 
همدالنه، میانه و رادیکال به برریس ارتباط تکنولوژی و سیاست 

با مرکزیت فلسفه سیایس یم پردازد.
نویسنده در این کتاب تالش دارد به گونه ای ده منطق مختلف را 
در ارتباط تکنولوژی با سیاست برریس کند و با استفاده از روش 
پدیدارشنایس این مهم را به انجام برساند که در نهایت طر� 
د توسعه در ایران با استفاده از خودآگایه نسبت به  برای راه�ب

مسئله اطالعات ترسیم یم کند.
برای  راهکاری  در 222 صفحه  دارد  انقیاد« سیع  یا  »رها�ی 
د علوم سیایس کشور در حوزه تکنولوژی اطالعات ارائه  پیش�ب
دهد که با توجه به رویکرد نویسنده و برریس های صورت گرفته 
فوق الذکر، به نی� از انجام این رسالت برآمده است. کتاب فوق 
در سال 93 توسط انتشارات تیسا به چاپ رسید و در اختیار 

عموم عالقه مندان قرار گرفت.

فضای مجازی تا چه حدی به اثر گذاری جنبش های اجتمایع 
کمــک کــرده اســت؟ آیــا بــه تحقــق اهــداف ایــن جنبش هــا کمــک 
کــرده یــا بــه مبتــذل شــدن آنهــا منجــر شــده اســت؟ بــرای پاســخ بــه 
ســواالت مطــرح شــده از نقطــه نظــر علــیم، ابتــدا بایــد بــا پدیــده 
جنبــش اجتمــایع و ســ�ی تحــول آن آشــنا شــویم ســپس بــه تحلیــل 

دازیــم.  اثرگــذاری ایــن جنبش هــا ب�پ
جنبــش اجتمــایع چیســت؟ جنبــش اجتمــایع شــکل خــا� از 
ن اجتمایع  کنش جمیع است که مستلزم نویع رابطه تعارض آم�ی
ات اجتمایع رابطه مســتقیم دارند.  اســت. این جنبش ها با تغی�ی
اجتمــایع،  معتقدنــد جنبش هــای  اجتمــایع  علــوم  دانشــمندان 
دفــاع،  جهــت  مشــخص  تقاضاهــای  بــا  و  شــکل یافته  ســازما�ن 
ش و یــا دســتیا�ب بــه هــدف هــای خــا� هســتند )بنگریــد  گســ�ت
گیدنــز،  نظــر  بــه  اجتمــایع،1379(.  ات  تغیــ�ی روشــه،   

گ
� بــه 

اجتمــایع  کنش هــای  قدرتمند تریــن  از  اجتمــایع  جنبش هــای 
دارنــد،  وجــود  انــدازه ای  و  شــکل  هــر  در  ایــن جنبش هــا  اســت. 
ن  بعــیصن از ایــن جنبش هــا فعالیــت خــود را در چارچــوب قوانــ�ی
قانــو�ن عمــل یم کننــد،  انجــام یم دهنــد و بعــیصن زیرزمیــ�ن و غ�ی
 آن هــا نزدیک شــدن بــه خــط قرمــز حکومت هــا اســت. ایــن 

گ
ویــژ�

 بــا هــدف ایجــاد تغیــ�ی در حــوزه عمــویم یــا مســئله 
ً
جنبش هــا غالبــا

ش حقــوق مــد�ن بخــ�ش از جمعیــت،  عمــویم خــا� مثــل گســ�ت
یــا  ن  قوانــ�ی ایــن جنبش هــا  نتیجــه  در   

ً
غالبــا و  علــم یم کننــد  قــد 
سیاســت تغیــ�ی یم یابــد.  

بــه نظــر نگارنــده در تحلیــل جنبــش اجتمــایع بایــد بــه تحــوالت 
اشــکال مختلــف جوامــع توجــه داشــت. از جنبش هــای اجتمــایع 
در اواخــر قــرن بیســتم بــه بعــد بــا عنــوان جنبش هــای اجتمــایع 
ات  جدیــد یــاد یم شــود. »جنبــش اجتمــایع جدیــد« ناظــر بــه تغیــ�ی
بــه طــور  اثــر جنبش هاســت.  در ســازمان، اهــداف و مکانیســم 
مثــال میــان جنبش هــای اجتمــایع قدیــم ماننــد جنبــش کارگــری 
و جنبش هــای جدیــد مثــل جنبش هــای محیــط زیســ�ت یــا زنــان 
مختلــ�ن  نظریه پــردازان  اســت.  موجــود  ماهــوی  تفاوت هــای 
 هــای جنبش هــای اجتمــایع قدیــم و جدیــد را از هم دیگــر 

گ
ویژ�

تمایــز داده انــد.
ک بــرای جنبش هــای اجتمــایع   مشــ�ت

گ
 دالپورتــا و دیــا�ن ســه ویــژ�

رسیم از روابط  قدیم و جدید ارائه یم دهند: وجود شبکه ای غ�ی
متقابــل میــان تعــدادی از افــراد، گروه هــا و ســازمان های فعــال، 
وجــود گفتمــان آگایه بخــش همــراه بــا احســاس هویــت و اهــداف 
 با مخالفان اهداف 

گ
ک، تقابل و مبارزه سیایس و یا فرهن� مش�ت

 
گ

خــود. جنبش هــای اجتمــایع قدیــم و جدیــد در کنــار ایــن ویــژ�
ن هســتند. بــه نظــر اوفــه  ک دارای بــر�ن از تمایــزات نــ�ی هــای مشــ�ت
اقتصــادی-  طبقــات  و  قدیــم گروه هــا  جنبش هــای  کنش گــران 
اجتمــایع هســتند؛ در حــایل کــه کنش گــران جنبش هــای جدیــد 
 ها�ی دیگــر عمــل یم کننــد. مســائل جنبش هــای 

گ
براســاس وابســت�

مســائل  حــایل کــه  در  اســت،  اقتصــادی  ــع  ـ ـ ـ توزیـ و  رشــد  قدیــم 
جنبش هــای جدیــد حفــظ صلــح، محیــط زیســت، حقــوق بــ�ش و 
مقابلــه بــا صــور كار ازخودبیگانــه اســت. بــرای جنبش هــای قدیــم، 
فــت مــادی و امنیــت مــرصف اهمیــت دارد ویل ارزش هــای  پی�ش
شــخیص  هویــت  و  اســتقالل  از:  عبارتنــد  جدیــد  جنبش هــای 
کنــش  مدل هــای  متمرکــز.  و  ســازمان یافته  ل  کنــ�ت مقابــل  در 
جنبش هــای قدیــم بــر اســاس ســازماندیه رســیم و صورت هــای 
 و رقابت حز�ب هستند؛ در حایل که جنبش های جدید 

گ
نمایند�

رســیم، خودجوش، فاقد سلســله مراتب  براســاس مدل های غ�ی
زاده 13۸1،  )مشــ�ی یم کننــد  رفتــار  مــد�ن  اض  اعــ�ت سیاســت  و 
قانــیع راد و خــ�و خــاور 13۸6(.  از نظــر تاجیــک جنبش  هــای 
اجتمــایع کالســیک بــر بســ�ت پایــگاه اجتمــایع طبقــه کارگــر رویــش 
 تهاجیم انــد، پیام هــا�ی جهان شــمول دارنــد، نظــم 

ً
یم کننــد، عمدتــا

بــر سلســله مراتــب تشــکیال�ت اســت، در مقابــل،  آن هــا مبتــ�ن 
- اجتمــایع 

گ
جنبش هــای اجتمــایع جدیــد دارای �شــت فرهنــ�

 
گ

بــر شــیوه های زنــد� آنهــا  و ســاختار ولنــگار ســازما�ن هســتند، 
 یم کننــد، 

گ
تأکیــد دارنــد، هویت هــای ســیال و متفــاوت را نماینــد�

بس�ت رویش و پایگاه اجتمایع آن ها جامعه مد�ن است، آماج و 
موضوع منازعه آن ها نه دولت یا بازار بلکه جامعه مد�ن است، 
 

گ
محــور تعارضــات اجتمــایع در ایــن جنبش هــا مشــکالت فرهنــ�
بــرای چالــش  بســیار ضعیــ�ن  آنــان گرایــش  اخــال�ت هســتند،  و 
مســتقیم بــا دولــت دارنــد، واســطه کنــش آنــان، کنــش مســتقیم 
 اســت، بــر خودمختــاری شــخیص و گــرویه 

گ
و بداعــت فرهنــ�

و گفتمان هــای غــ�ی ایدئولوژیــک و حقــوق مــد�ن تأکیــد دارنــد، 
اتوپیای آنها دموکرایس رادیکال است، عمدتأ تدافیع اند، اشکال 
کنــش و آگایه در آنهــا نامتجانــس اســت، جنبش هــای جدیــد در 
ند، در واقع  حوزه های محدود و برای مدت محدود شکل یم گ�ی

داده اســت. 
بنابرایــن، فناوری هــای اطالعــا�ت و ارتبــایط جدیــد و ابزارهــای آن 
نت، تلفن هوشمند و شبکه های مجازی  به عنوان  از قبیل این�ت
ابزارهای فناوری جدید، نقش مهیم را در جنبش های اجتمایع 
بــازی یم کنــد. ایــن ابزارهــا، گروه هــا و ســازمان های جنبش هــای 
اجتمــایع را قــادر یم کنــد بــا هــم ارتبــاط برقــرار کننــد، بــه ایجــاد 
دازند و بازخوردهای  محتوا و توزیــــع آن به شکیل ارزان و مؤثر ب�پ
نــت بــه  مهــیم را دریافــت کنــد. ایــن قابلیت هــا بــه دلیــل وجــود این�ت
عنوان یک نظام ارتبایط ممکن شــده اســت؛ نظایم که به طور 

ســن�ت محتــوای آن را کاربــران فراهــم یم کننــد.
 هــای جنبش هــای جدیــد 

گ
ن بایــد در نظــر داشــت کــه ویژ� همچنــ�ی

ن شــده  ن کیفیــت فناوری هــای جدیــد تعی�ی ن تحــت تأثــ�ی همــ�ی نــ�ی
بــه طــور مثــال در جنبش هــای اجتمــایع جدیــد شــاهد  اســت. 
، تعامــیل و ارتبــاط بــاز و آزاد هســتیم.  ســازمان غــ�ی سلســله مرات�ب
ن هماهنــگ بــا تکنولــوژی اطالعــا�ت  تقاضاهــای ایــن جنبش هــا نــ�ی
بــه خــود گرفتــه اســت.   

گ
ارتبــایط شــکیل پســامادی و فرهنــ� و 

نــت بــه دلیــل آزادی تولیــد محتــوا  رســانه های جدیــد ماننــد این�ت
و نــ�ش افــکار و اخبــار در آن بــه محــیل بــرای توجــه بــه تقاضاهــا 
اضــات طردشــده ها و بــه حاشــیه رفته هــای جوامــع ماننــد  و اع�ت
اقلیت های جن�، قویم بدل شده است و فعاالن جنبش های 
ه از ظرفیت های آن استفاده  مانند زنان و جوانان، کارگران و غ�ی
یم کننــد و اغلــب ســاختارها و روابــط قــدرت و کنــش را هماهنــگ 

بــا آن تنظیــم یم ســازند. 
بــه نظــر نگارنــده مســئله اکانت هــای جعــیل در فضــای مجــازی و 
جهــت دیه ســیایس آنهــا اگرچــه غــ�ی قابــل انــکار اســت امــا عرصــه 
گرفتــه  اکانت هــا  ایــن  از  ی  ن ناچــ�ی تأثــ�ی  اجتمــایع  جنبش هــای 
اســت. اکانت هــای جعــیل در حجــم بــاال بــه واســطه دولت هــا یــا 
د و این اکانت ها  سازمان های مخالف یک حکومت شکل یم گ�ی
بــه پشــتیبا�ن و تبلیــغ دیدگاه هــای حکومــت یــا ســازمان حــایم در 
جهــت تحقــق اهــداف آن حکومــت یــا ســازمان یم پــردازد. ایــن 
ن شــده  پیش تعی�ی از  ســیایس  اهــداف  درگــ�ی  بــه کل  یــا  اکانت هــا 
امــون جنبش هــا�ی فعالیــت یم کننــد دلیــل  خــود هســتند یــا اگــر پ�ی
بــر آن نیم شــود کــه یــک جنبــش اهــداف و تقاضاهــای خــود را 
 بــا در اثــر فعالیــت ایــن اکانت هــا شــکل داده اســت یــا 

گ
در هماهنــ�

 جهــت بهره  بــرداری 
ً
بــه آن هــا وابســته اســت. ایــن اکانت هــا �فــا

نهــا�ی  تحلیــل  در  و  یم کننــد  حمایــت  جنبــش  یــک  از  ســیایس 
ی مســتقل محســوب نیم شــوند. جنبش هــای اجتمــایع متغیــ�ی

ژانــویس  ماهیــ�ت  تکنولــوژی،  بیــان کــرد کــه  بایســ�ت  نهایــت  در 
دارد؛ یعــ�ن از جهــا�ت تکنولوژی هــای جدیــد اثــرات مثبــت و منــ�ن 
زیــادی داشــته اســت. امــا در خصــوص اینکــه آیــا فضــای مجــازی 
بــه مبتــذل شــدن جنبش  هــای اجتمــایع منجــر شــده اســت، ابتــدا 
بایــد گفــت ایــن فضــای مجــازی یــا تکنولــوژی اطالعــا�ت و ارتبــایط 
نیست که منجر به فضیلت یا ابتذال یک جنبش یم شود؛ بلکه 
فرهنــگ یــک جامعــه اســت کــه در فضــای مجــازی متبلــور شــده 
و بــدون شــک ایــن فرهنــگ در نحــوه کنــش افــراد چــه در فضــای 

مجــازی چــه در حــوزه عمــویم بــروز و ظهــور یم یابــد. 

جنبش هــا بعــد مشــهود شــبکه ای پنهــان و متــ� بــر تولیــد روزانــه 
چارچــوب هــای بدیــل معنــا�ی هســتند، مقاومــت در جنبش هــای 
 روزانــه تنیــده شــده اســت و نبایــد آن را 

گ
جدیــد در تاروپــود زنــد�

�فــا در بســیج گــری جســت و جــو کــرد )تاجیــک، 13۸3(. حــال 
 آشــنا شــدیم بــه پاســخ 

ً
کــه بــا پدیــده جنبــش اجتمــایع مختــرصا

ســوال مطــرح شــده یم پــردازم. 
فــرم  امــا  اســت،  اجتمــایع  جنبــش  هــر  پایــه ای  رکــن  ارتباطــات 
 .)13۸2 راد  )محســنیان  اســت  متغــ�ی  و  مختلــف  ارتباطــات 
 بــه محیــط دیجیتــایل اشــاره دارد کــه بــه 

ً
فضــای مجــازی اصطالحــا

وســیله ابزارهای خاص تکنولوژی اطالعا�ت و ارتبایط جدید به 
وجود آمده اســت. فضای مجازی فراتر از شــبکه های 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 نظریه پردازان موجبات گذر 
از جنبش های قدیم به جدید را فراهم ســاخته اســت. شــبکه ای 
شــدن جنبش هــا بــه واســطه شبکه ای شــدن جوامــع )بنگریــد بــه 
کاستلز( مهم ترین تحول در سازمان جنبش هاست که منجر به 
فراگ�ی تر شــدن و دموکراتیک تر شــدن ایــن جنبش هــا شــده اســت. 
 فضای مجازی به 

ً
پس در پاسخ به سوال فوق باید گفت قطعا

و�ن  اثرگــذاری جنبش هــای جدیــد یــاری رســانده اســت. نمــود بــ�ی
آن را یم تــوان در جنبش هــای جلیقــه زردهــای فرانســوی، جنبــش 
 ، دموکرایس خــوایه هنگ کنــگ، جنبــش موســوم بــه بهــار عــر�ب
جنبش زنان در ایران، جنبش حقوق مد�ن اقلیت های نژادی در 
ه مشاهده کرد. به طور  امریکا، جنبش های محیط زیس�ت و غ�ی
مثــال نمونــه آخــر یعــ�ن جنبش هــای محیــط زیســ�ت تحــت تأثــ�ی 
فضــای مجــازی بــه ســوی جها�ن شــدن ایــن جنبــش حرکــت کــرده 
اســت. هرچنــد یم تــوان دلیــل جها�ن شــدن جنبــش محیــط زیســ�ت 
ی   فراگ�ی

ً
را دغدغه جهان شمول این جنبش دانست؛ اما مسلما

،  نشان از اثرگذاری فضای  و بسیج این جنبش در سطح جها�ن
ن الملــیل دارد.  مجــازی در ســطی ب�ی

یــا  حاشیه رانده شــده  بــه  افــراد  کمــک  بــه  جدیــد  فناوری هــای 
فناوری هــا  ایــن  یم رود.  شــده  طــرد  جماعت هــای  و  اقلیت هــا 
تبدیــل بــه مأمــ�ن بــرای افــراد بــه حاشیه رانده شــده یــا طرد شــده و 
گریزان از قدرت یا سلطه ایدئولوژی خا� یم شوند و به آن ها 
کمــک یم کنــد کــه بــه وســیله ابزارهــای جدیــد ایــن فناوری هــا ماننــد 
ه به بیان تقاضاها  نت و غ�ی شبکه های اجتمایع مجازی یا این�ت
ن ســازماندیه تجمع هــای  دازنــد. همچنــ�ی ضــات خــود ب�پ یــا اع�ت
ا�ن جنبش هــا تحــت تأثــ�ی ایــن فناوری هــا قــرار  ســیایس و اعــ�ت
ن بدل ســاخته اســت. گرفته و آن را به ابزاری برای ســاماندیه ن�ی

ن یم تــوان ایــن ادعــا را مطــرح ســاخت کــه یــ� از دالیــل  همچنــ�ی
تثبیــت  و  ی  شــکل گ�ی یــا  ســوژه  بیــداری  و  آگایه  بــر  گــذار  تأث�ی
هویت هــای متنــوع، ورود بــه دنیــای فناوری هــای جدیــد اســت. 
نــت و شــبکه های مجــازی بــه محــیل بــرای نــ�ش افــکار، اخبــار،  این�ت
ن ابزارهــا�ی را  ایده هــا و جهان بی�ن هــا بــدل گردیــده اســت. همچنــ�ی
برای ســازماندیه و ارتباط افراد و کنشــگران جنبش ها ارائه داده 
ن جهــت فــرم و محتــوای ایــن جنبش هــا را تغیــ�ی  اســت بــه همــ�ی

ممنوعیت تبلیغات سیایس در تویی�ت

به دنبال افزایش فشارها بر فیسبوک به علت انتشار اظهارات و مواضع سیایس، مدیر شبکه اجتمایع توئی�ت روز پنج شنبه 
از ممنوعیت تبلیغات سیایس در این اپلیکیشن پرکاربرد جها�ن خ�ب داد.

کــت توئیــ�ت در صفحــه توئیــ�ت خویــش نوشــت: هــر نــوع تبلیغــات  بــه گــزارش روزنامــه نیویــورک تایمــز، »جــک دوریس«، مدیــر �ش
سیایس در این شبکه اجتمایع ممنوع یم شود. به گفته دوریس، تبلیغات سیایس از جمله فیلم های دستکاری شده و انتشار 
اطالعات غلط چالش ها�ی را برای گفتمان مد�ن ایجاد یم کند. وی اظهار نگرا�ن کرد که تبلیغات سیایس یم توانند از طریق 

ات مهم بر زیرساخت های دموکراتیک امروز جها�ن تاث�ی داشته باشند. تغی�ی
یس به پیام های سیایس باید محقق شود اما خریداری نشود. مدیر شبکه اجتمایع توئی�ت نوشت: من بر این باورم که دس�ت

پــس از آن کــه فیــس بــوک در اوایــل مــاه اکتــ�ب )مهــر( اعــالم کــرد کــه صحــت و درســ�ت تبلیغــات ســیایس و تبلیغــات انتخابــا�ت را 
مورد برریس قرار نیم دهد، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. »مارک زاکربرگ« مدیرعامل فیسبوک، هم هفته گذشته 

به نمایندگان کنگره گفت که سیاستمداران حق دارند که در فیسبوک آزادی بیان داشته باشند.
گفت�ن است پس از آن که گوگل، توئی�ت و فیسبوک در ماه سپتام�ب )شهریور( از حذف یک ویدئو مربوط به دونالد ترامپ 
رئیس جمهــوری آمریــکا دربــاره »جــو بایــدن« نامــزد انتخابــات ریاســت جمهــوری آینــده از حــزب دموکــرات خــودداری کردنــد، 

حساســیت دربــاره تبلیغــات ســیایس در شــبکه های اجتمــایع افزایــش یافتــه اســت.



ارزش گذاری اقتصادی منابع  طبییع

 هوا،معضیل پیچیده، راهکاری ساده
گ

آلود�

چگونه گورخر راه راه شد؟

داری کشور ن بازداشت معاون وزیر جهاد و رییس سازمان جنگل ها،مراتع و آبخ�ی

ن او بر ســکان ســازمان متویل  به گزارش اســکان نيوز، این اتفاق در حایل افتاد که نارضای�ت ها از آقا�ی از پیش و پس از نشســ�ت
جنــگل و مرتــع کشــور بارهــا از ســوی فعــاالن حــوزه منابــع طبیــیع و  دانشــگاهیان ایــن حــوزه وجــود داشــت و هشــدار داده شــده 

بود.
بــرای نمونــه در آذر  96 بیــش از  50 تــن از اســاتید دانشــکده هــای منابــع طبیــیع کشــور در نامــه ای �گشــاده خطــاب بــه وزیــر 
جهــاد کشــاورزی و �ان نظــام، در مخالفــت بــا انتصــاب خلیــل آقــا�ی بــه ســمت ریاســت تشــکیالت متــویل منابــع طبیــیع ایــران 
ی ها و انتصابات مدیری�ت یط دهه  هشدار داده بودند. اما عدم توجه به نظر کارشناسان و دانشمندان کشور در تصمیم گ�ی

هــای گدشــته، آثــار زیــان بــاری را بــر زیســت بوم کشــور بــر جــای گذاشــته اســت.
حــاال بایــد منتظــر بــود تــا اتهام هــای او مشــخص شــود و معلــوم شــود آیــا در البــه الی آن هــا، قربا�ن کــردن انفــال، معاملــه بــر � 

جنگل هــا و مراتــع و منابــع مــیل و طبیــیع وجــود دارد؟ محیط زیست
، اجتمایع، سیایس و اد�ب / سال پنجم / شماره شصت و سوم / نیمه اول آبان 1398

گ
دوهفته نامه فرهن�

7

ام�ی ابراهییم
ی محیط زیست 97 دکرت

ن رسوش فرشچ�ی
کارشنایس ارشد ژئوپلتیک 96

رویا رخناره
ل بیابان 98 کارشنایس ارشد مدیریت و کنرت

و  توســعه  حــال  در  از کشــورهای  بســیاری  هــم  هنــوز  هرچنــد 
 را بــه شــکل قابل توجــی در اقتصــاد 

گ
توســعه نیافته، ایــن وابســت�

 روزافــزون 
گ

خــود حــس یم کننــد امــا بــا توســعه دانــش و همبســت�
علــوم محیــط زیســت و اقتصــاد، دریچه هــای جدیــدی بــه روی 
ارزش گــذاری  شــده  اســت.  بــاز  سیاســت گذاران  و  دولت هــا 
اقتصادی منابع طبییع، امروزه ی� از مهم ترین موضوعات مورد 
ش  بحــث در محافــل اقتصــادی و حــ�ت ســیایس اســت. بــا گســ�ت
مختلــف،  کشــورهای  مــردم  ن  بــ�ی در  زیســت محیی  اخــالق 
امــون سیاســت های  سیاســت مداران در کارزارهــای انتخابــا�ت پ�ی
مدنظرشــان در حــوزه منابــع طبیــیع و محیــط زیســت صحبــت 
یم کننــد و ارزش گــذاری اقتصــادی، یــ� از مهم تریــن محورهــای 
جنــگل، گونه هــای گیــایه و  تــاالب،  هــر  ایــن صحبت هاســت. 
بــه  خــودی  خــود در  بــر این کــه  ه عــالوه  جانــوری، بیابــان و غــ�ی
ذات و حیــات خــود یــک ثــروت قلمــداد یم شــوند، دارای ارزش 
یــا  متغــ�ی  هــر  به عبارت دیگــر،  اســت.  اقتصــادی مختــص خــود 
محیی که دارای حیات باشد، ثرو�ت را در خود اندوخته است. 
شــاید بارزتریــن مثــال در ایــن زمینــه، بیابان هــا باشــند. بســیاری 
، آن هــا را مناطــق  از مــردم هنــگام عبــور از کنــار مناطــق بیابــا�ن
بوم شــناس  یــک  در حایل کــه  �ب ارزیسش یم داننــد،  یــا  بال اســتفاده 
اقتصاددان، یم تواند لیس�ت از خدمات آن منطقه را به انسان و 

آلــوده هــوای کالن شــهر ها، بــا اخبــار منــع عبــور و مــرور ســالمندان 
پیــش یم رود  تــا حــدی  ایــط  ایــن �ش و کــودکان مواجــه شــده اید، 
کــه دولــت را وادار بــه تعطیــیل مــدارس، ادارات و ســایر ارگان هــا 
 
ً
ی به عمل آورد، ویل یقینا یم کند تا از آسیب های بیش�ت جلوگ�ی

ا�ی  ایــن راهکارهــا موقــ�ت خواهنــد بــود و در بلند مــدت تأثــ�ی بــ�ن
 هــوا نخواهنــد داشــت. آنچــه کــه ایــن 

گ
در بهبــود وضعیــت آلــود�

ان ناپذیــر  دازد، زیان هــای جــ�ب مقالــه تــالش دارد بــه بــرریس آن بــ�پ
 نیســت بلکــه در وهلــه اول، آشــنا�ی ســطی 

گ
متأثــر از ایــن آلــود�

بــا منشــأ آالینده هــا و در وهلــه دوم بیــان راهکارهــا�ی جهــت کاهــش 
آن اســت. 

بــه طــور کیل آالینده هــا بــه دو دســته تقســیم یم شــوند، بخــ�ش از 
ایــن آالینده هــا بــه صــورت مســتقیم در هــوا و بخــ�ش دیگــر بعــد 
اول  دســته  یم شــوند.  پخــش  هــوا  در  شــیمیا�ی  واکنش هــای  از 
آالینده ها یم تواند به صورت طبییع مثل فعالیت آتشفشان و یا 
دود تولید شده از اگزوز خودروها باشد. اما دسته دوم آالینده ها 
بــه خــودی خــود ایجــاد نشــده  و از واکنــش شــیمیا�ی ثانویــه تولیــد 
شده اند که کم�ت ک� به اهمیت این دسته از آالینده ها پرداخته 
اســت. دســته دوم آالینده هــای اتمســفر، مــوادی هســتند کــه پــس 
از واکنش تولید یم شوند، که به مراتب خطرناک تر از دسته اول 
ن یــک نمونــه از ایــن مــوارد اســت کــه در تولیــد صنایــع  ن هســتند. بــ�ن
یــن  ن پالســتی� و شــیمیا�ی بــکار یم رود و یــ� از مــواد موجــود در ب�ن
اســت. ایــن مــواد �طــان زا هســتند و عامــل بســیاری از بیماری هــا  

و در نهایــت مــرگ  هســتند.

چــرا آلــت  جنــ� کفتــار مــاده بســیار شــبیه بــه آلــت جنــ� کفتــار 
ن نیســت؟ چــرا گریــز  نــر اســت و بــا چشــم غ�ی مســلح قابــل تمیــ�ی
پاســخ  اســت؟  راه راه  چــرا گورخــر  و  اســت؟  تصــاد�ن  غزال هــا 
دهــد. آلــت جنــ� کفتــار مــاده هنــگام زایمــان بــرای او درد�ســاز 
بایــد  باشــد؟  ن  این چنــ�ی جنــ� اش  آلــت  بایــد  چــرا  پــس  اســت 
باشــد.  آن  پشــت  قدرتمنــدی  بســیار  طبیــیع  انتخــاب  فراینــد 
ســؤال دیگــر ایــن  اســت کــه چــرا مردهــا پســتان دارنــد؟ درحایل کــه 
ن هــا�ی از  ن تبی�ی ایــن انــدام هیــچ کارکــردی بــرای آنهــا نــدارد. چنــ�ی
ی بــه دلیــیل وجــود دارد، امــا  ن نــد کــه هرچــ�ی ایــن بــاور ریشــه یم گ�ی
مکتــب فکــری دیگــری برایــن بــاور اســت کــه ســناریوهای تکامــیل 
امکان پذیــری وجــود دارد کــه در آن هــا پســتانک نــر اصــال هیــچ 
کاربــرد عمــیل نــدارد. تمــام رویان هــای انســان در ابتــدا ماده انــد؛ 
نــر خــود را از آن  پایــه ای اســت کــه جنــس  جنــس مــاده شــکل 
اســت  ناگریــز  نــر  رویان هــای  دیگــر  عبــارت  بــه  متمایــز یم کنــد 
اندام هــای نرینــه اش را بــا مــوادی کــه در اختیــار دارد بســازد کــه تــا 

پیــش از آن مادینــه بودنــد.
ن هــای مختلــ�ن وجــود دارد.  در مــورد گــردن بلنــد زرافه هــا تبی�ی
مشــاهده  زیست شناســان  از  تعــدادی   1990 دهــه  نیمــه  در 
کردنــد کــه زرافه هــا اصــال از گــردن بلندشــان بــرای چریــدن در 
رســیدند کــه  نتیجــه  ایــن  بــه  آن هــا  نیم کننــد.  اســتفاده  ارتفــاع 
در  اســت کــه  ســال�  عنــوان  بــه  عمدتــا  زرافــه  کارکــرد گــردن 
مبــارزه میــان زرافه هــای نــر بــه کار گرفتــه یم شــود. پــس چــرا گــردن 
ن بلنــد اســت؟ تنهــا تبییــ�ن کــه  زرافه هــای مــاده زرافه هــای مــاده نــ�ی

 به ذکر مثال های فوق از 
ً
بویم غفلت کرد. در بیان مسئله �فا

بــان  ن ارزش عنــا� موجــود در منابــع طبیــیع و در کشــور مــا کــه م�ی
اکوسیســتم ها و جانــداران مختلــف اســت، بســنده یم کنیــم. 

ارزش گــذاری  مــردم،  روزافــزون  مطالبه گــری  بــا  امــروزه  هرچنــد 
پیــدا  پیــش در کشــور رواج  از  بیــش  اقتصــادی محیــط زیســت 
ایــن  بــه   ن  نــ�ی سیاســت های کالن  در  اســت  الزم  امــا  کرده اســت 
مساله توجه بیش تری شود تا چرخ محیط زیست و اقتصاد در 
کنــار هــم بچرخــد. نبایــد فرامــوش کــرد کــه در آخریــن گزارش هــای 
بســیاری  اشــاره  فقــر  واژه  بــه  ملــل،  ســازمان  محیــی  زیســت 
شده اســت و فقــر و محیــط زیســت به عنــوان بازدارنده هــای هــم، 
ی  شــناخته شــده اند. بدین گونــه کــه هــر کشــوری کــه توجــه کمــ�ت
تــر  بــه سیاســت های زیســت محیی اش دارد، فقــر در آن فراگ�ی
یم شــود. لــذا امــروزه نبایــد علــوم منابــع طبیــیع و محیــط زیســت 
در  نظــر گرفــت.  در  تئوریــک  مفهوم هــای  عنــوان  بــه  �فــا  را 
پایــان الزم اســت یــادآوری شــود کــه دو واژه اکولــوژی بــه معنــای 
بوم شــنایس و اکونــویم بــه معنــای اقتصــاد، ریشــه یکســا�ن دارنــد و 
بــه  عقیــده بســیاری از دانشــمندان، یم تــوان ایــن دو را دوقلوهــای 
به هم پیوســته نامیده اند. پس الزم اســت تجدید  نظر اســایس در 
قبال سیاست های کالن قانون گذاران و دولت مردان انجام شود 

تــا کشــوری توســعه یافته و مــردیم ثروتمنــد داشــت. 

ن در  اختصاص یم دهد. شهرداری تهران و از طرف دیگر دولت ن�ی
راســتای طرح هــای بلند مــد�ت کــه از ســال های گذشــته آغــاز شــده 
ن اســتمرار داشــته اســت، در راه خــارج کــردن وســایل  و اکنــون نــ�ی
ن مســتعمل، گام هــای مثبــ�ت برداشــته اند ویل کفایــت   نقلیــه ســنگ�ی

ایــن تدابــ�ی نیازمنــد بــرریس مجــزا�ی در مقــال دیگــری اســت.
تحقــق  راســتای  در  خــودرو« کــه  بــدون  »سه شــنبه های  طــرح 
جایگزین کــردن حمل و نقــل پــاک مطــرح شــده و بــا حمایــت اکــ�ث 
ن همــراه شــده اســت، البتــه شــاید  ن شــهری کالنشــهرها نــ�ی مســئول�ی
بــرای مناطــ�ت از شــهر کــه دارای پســ�ت و بلنــدی فــراوان هســتند، 
آنچنــان مــورد اســتقبال قــرار نگرفتــه باشــد، امــا ایــن طــرح بیشــ�ت 
از آنکــه بیان گــر حــل معضــالت ترافیــ� در کوتــاه مــدت باشــد، بــا 
 هوا، نقش 

گ
فضاسازی رسانه ای، مب�ن بر اهمیت موضوع آلود�

 در فرهنگ ســازی داشــته اســت، لــذا حمایــت از ایــن طــرح 
گ

پررنــ�
ح�ت اگر در سطح ظاهری باشد، در همه گ�ی شدن اثرگذاری آن 

بســیار مهــم اســت. 
 هــوا در ســطح کالن بســیار پیچیــده و چنــد 

گ
 گرچــه معضــل آلــود�

ونیــک، تراکــم  وجــی اســت و مســائل مختلــ�ن اعــم از دولــت الک�ت
ه  یس اتوبان هــا و خیابان هــا، معاینــه فــ�ن و غــ�ی ســاختمان ها، دســ�ت
ی  در آن تاث�ی گــذار اســت، امــا راهــکار شــهروندان جهــت جلوگــ�ی
 آســیب های آن متوجــه 

ً
ایــط بحــرا�ن کــه مشــخصا از ایجــاد �ش

افتــاده اســت:  پــا  پیــش  بــود، بســیار ســاده و  خودشــان خواهــد 
اســتفاده از حمــل نقــل عمــویم و جایگزیــن کــردن وســایل نقلیــه 

پــاک. 

جــم در ابتــدای کتــاب هــدف گراســه را  ســؤاالت نبــود؛ بلکــه م�ت
این طــور بیــان یم کنــد کــه »بــه مــردم بگوییــم علــم مهــم اســت، 
کا�ن نیســت. بایــد بــه آن هــا نشــان داد کــه عــالوه بــر آن، علــم 
بســیار جالــب، بســیار �گرم کننــده و مفــرح اســت و بایــد بــرای 
تــالش کــرد.« گراســه معتقــد اســت کــه مهــد  ابهامــات  کشــف 

انقــالب آینــده در علــم اســت.

 ابعاد زیباشناخ�ت و اخال�ت 
ً
آیا حفاظت از محیط زیست، �فا

دارد و در تضاد با منافع اقتصادی است؟ این پرس�ش است که 
بوم شناســان و اقتصاددانــان در دهه هــای مختلــف، پاســخ های 

متفــاو�ت بــدان داده انــد.
 شاید بتوان جرقه بزرگ مطالبه گری در این رابطه را به انقالب 
صنعــ�ت ارجــاع داد. رنســان� کــه در قــرن هجدهــم رخ داد و پــس 
از آن، صنعــت در �ا� جهــان، توســعه قابــل  توجــی پیــدا کــرد. 
، مقصــود سیاســت گذاران تنهــا  تــا دهه هــا پــس از انقــالب صنعــ�ت
ن آســیب های  رســیدن زود هنــگام بــه باالتریــن بهــره بــود. در ایــن بــ�ی
بسیاری به جنبه های جوامع انسا�ن وارد شد. آسیب ها�ی که در 
، سوخت های فسییل  ن مواردی بازگشت ناپذیر بودند. در این ب�ی
 در کشــورها�ی کــه 

ً
نقــش بســیار کلیــدی ایفــا یم کردنــد؛ خصوصــا

 شــدیدی داشــتند. 
گ

بــه ســوخت های تجدیدناپذیــر خــود وابســت�
ســالیان متمادی، ســوخت های فســییل، ســاده ترین راه درآمدزا�ی 
برای بســیاری از کشــورها بودند و وزنه ســنگی�ن در صادرات این 

کشــورها ایفا یم کردند. 

ورت جایــگاه احاطــه عمیق تــر دانــش بــه  در دو شــماره قبــل بــه �ن
ن اهمیت تغی�ی ســبک  مســائل محیط  زیســت پرداخته و همچن�ی
 بــا رویکــرد آب کــم، بــرریس شــد، از ایــن رو بــرای درک بهــ�ت 

گ
زنــد�

ایــن مقالــه، مطالعــه دو مقالــه قبــیل پیشــنهاد یم گــردد.
بــرای آن دســته از خواننــدگا�ن کــه ایــن دســته نوشــتار را دنبــال 
یم کنند، به نظر یم رســد شــاکله بحث ها تا حدودی ترســیم شــده  
اســت، از آن رو کــه بــا خوانــدن ایــن مقــاالت نقــش و عملکــرد فــرد 
بــه فــرد مــردم در مواجهــه بــا مشــکالت زیســت محیی توضیــح 
داده خواهد شــد. توجه به این نکته که این مطالب گرچه ســهم 
ل وضعیت بحرا�ن زیست محیی انکار  عظیم دولت ها را بر کن�ت
، جهــت ارائــه راهــکار  نیم کنــد، امــا بــه شــیوه ای ســاده و همه گــ�ی
بــه مخاطــ�ب کــه اهمیــت موضــوع را، جســته و گریخته در رســانه ها 
شــنیده اســت، حائــز اهمیــت اســت. بــا ایــن توضیحــات در بخــش 
ســوم سلســله نوشــتارهای دانــش زیســت محیی بــه �اغ مقولــه 

 هــوا پرداختــه شــده اســت.
گ

آلــود�
 هــوا در فــالن مملکــت و یــا فــالن 

گ
 بارهــا شــنیده اید کــه آلــود�

ً
یقینــا

، منجــر بــه مــرگ، بیماری هــای فــراوان، تخریــب  منطقــه صنعــ�ت
ه شــده اســت و  اکوسیســتم منطقــه، باران هــای اســیدی و غــ�ی
، بــه طــور مثــال در روزهــای  ایــط این چنیــ�ن  در مواجهــه بــا �ش

ً
قطعــا

طبییع دانــان  آینده دارتریــن  و  بااســتعدادترین  از  گراســه  لئــو 
جــوان فرانســه اســت. او زیست شــنایس تکامــیل و روزنامه نــگاری 
ــج علــم یم کنــد.  ــ ـ خوانــده اســت و بیشــ�ت وقــت اش را �ف ترویـ
 کتــاب »چگونــه گورخــر راه راه شــد؟« از او منتــ�ش شــده 

گ
به تــاز�

در  لئــو گراســه  اســت.  ترجمــه کــرده  را  آن  فیض اللــی  و کاوه 
ن از جدیدتریــن پژوهش هــای علــیم و  بــا بهره گرفــ�ت ایــن کتــاب 
مشــاهدات خــودش در علفزار هــای آفریقــا )ســاوانا(، خواننــده 
را بــا مجموعــه ای از کاوش هــای جالــب آشــنا یم کنــد. او نشــان 
ی  ن چــ�ی از  پیچیده تــر  بســیار  طبیــیع  پدیده هــای  کــه  یم دهــد 
ن رازهــای  هســتند کــه در ابتــدا به نظــر یم آیــد. گراســه بــرای تبیــ�ی
رفتــار جانــوران، زیست شــنایس تکامــیل و تفکــر جانــ�ب را درهــم 
د و آن را چنــان بیــان یم کنــد کــه گرچــه ســاده اســت امــا بــه  ن یم آمــ�ی
 هــای مســأله نیم انجامــد. 

گ
ن پیچید� ساده ســازی و نادیده گرفــ�ت

در انتهــای کتــاب بــه رابطــه خــاص انســان بــا زادگاهــش در علفــزار 
آمریــکا و تأتــ�ی آن بــر رفتــار و �نوشــت مــا یم پــردازد.

ایــن کتــاب شــامل چهــار بخــش: تکامــل در لبــاس مبــدل، ا�ار 
اســت.  انســا�ن  عامــل  و  اســتثنا�ئ  موجــودات  جانــوران،  رفتــار 
 : نویســنده در بخــش اول کتــاب ســیع دارد بــه ســؤال ها�ی نظــ�ی
کارکــرد گــردن زرافــه به جــز چریــدن باالتریــن شــاخه ها چیســت؟ 

ن جهت است که ورود  سایر موجودات دیگر، ارائه کند. به هم�ی
ات  ارزش گــذاری اقتصــادی بــه طرح هــای توســعه، یم توانــد تغیــ�ی
بســیار مفیــدی را در اســتفاده مــا از محیــط زیســت اعمــال کنــد.

جنگل تــرایسش  از  وســییع  حجــم  متأســفانه  گزارش هــا،  طبــق   
ایــن  عمــده  هــدف  افتــاده  اســت.  اتفــاق  ایــران  شــمال  در 
جنگل ترایسش هــا، اســتفاده از چــوب درختــان و یــا ایجــاد فضــا بــرای 
ن و همزمــان  ســاخت یــک منطقــه زرایع بوده اســت. در ایــن بــ�ی
مــا،  اقتصــادی در کشــور  بــا مطــرح شــدن مقولــه ارزش گــذاری 
مقــاالت و پژوهش هــای بســیاری انجــام شده اســت و بســیاری 
بــود کــه رونــد فعــیل، بهینه تریــن  ایــن پژوهش هــا بیان گــر آن  از 
کا�ن  راه ممکــن بــرای کســب بیش تریــن درآمــد از جنگل هــای هــ�ی
نیســت. ایــن موضــوع بــه شــکیل مشــابه در قبــال تاالب هــای ایــران 
ن صــدق یم کنــد. اکــ�ث تاالب هــای ایــران- کــه البتــه تعــداد زیــادی  نــ�ی
از آن هــا خشــک شــده اند- بیش تــر از ظرفیتشــان خــرو�ب آب بــه 
ن هــای کشــاورزی مجاورشــان دارنــد. ایــن مســئله بــه تعریــف  زم�ی
ســن�ت  شــکل  بــه  عمدتــا  یم شــود کــه  مربــوط  حّقابه هــا  اشــتباه 
ن مــردم ســاکن در روســتاها و شــهرهای آن نزدیــک  و توافــ�ت بــ�ی
تــاالب بریم گشــت. در حــایل کــه اکــ�ث تاالب هــا بــا خدمــا�ت نظــ�ی 
جذب توریست، یم توانند سودی بیش از سود فعیل در اختیار 
ن نبایــد از نقــش بســیار پررنــگ مــردم  مــردم قــرار دهنــد. در ایــن بــ�ی

الزم به تذکر است که در نگایه کل نگرانه گرچه سهم آالینده های 
 هوا از جمله ذرات گرد 

گ
شــهری در مقایســه با تعریف عام آلود�

ه بســیار کم�ت اســت، اما از آنجا که  ن زباله ها و غ�ی و غبار، ســوخ�ت
به صورت مستقیم در مواجهه با بخش زیادی از مردم ساکن در 

کالن شهر ها است، توجه به آن اهمیت دو چندان پیدا یم کند.
 هــوا بــه بحــ�ث تفضیــیل نیــاز دارد 

گ
 بــرریس تمــام منشــأهای آلــود�

و در ایــن مختــرص نیم گنجــد، امــا بــه اختصــار مثــال شــهر تهــران 
بــه عنــوان یــ� از مناطــق آلــوده کشــور، هســته بحــث مــا را بیــان 
 هوا متوجه وسایل 

گ
یم کند. در شهر تهران بخش زیادی از آلود�

نقلیــه شــهری اســت. بــه طــوری کــه در اکــ�ث مطالعــات صــورت 
گرفته سهیم بیش از 70 درصد برای وسایل نقلیه ذکر یم شود، 
مقابــل  اتوموبیل هــای شــخیص ســهم کوچــک دو درصــدی در 
ســهم 22 درصدی کامیون ها، 13 درصدی اتوبوس های عمویم 
 اســتفاده کمــ�ت از وســایل 

ً
 دارنــد، مشــخصا

گ
ه را در ایــن آلــود� و غــ�ی

ایــط  ا�ی در بهبــود �ش نقلیــه شــخیص بــه خــودی خــود تأثــ�ی بــ�ن
 هــوای تهــران نــدارد، امــا بــه صــورت غــ�ی مســتقیم یعــ�ن 

گ
آلــود�

کاهــش حجــم ترافیــک، و بــه تبــع آن کاهــش مــدت زمــان ســفرهای 
 هــوا توســط اتوبوس هــا و ســایر 

گ
شــهری و در نتیجــه کاهــش آلــود�

ن شــهری را در �پ خواهــد داشــت. راهــکار دیگــری  وســائل نقیلــه بــ�ی
که مورد توجه است، استفاده بیش�ت از وسایل حمل  و نقل پاک 
در مقابــل سیســتم حمــل  و نقــل فرســوده اســت، جایگزیــن کــردن 
و در مقابل اتوبوس های شــهری، و به تبع آن جایگزین کردن  م�ت
ی بــه خــود  ن  اولویــت بیشــ�ت ه نــ�ی دوچرخــه یــا موتورهــای بــر�ت و غــ�ی

تاکنــون ارائــه شــده اســت، ایــن اســت کــه شــاید ایــن نمونــه ای از 
 ژنتی� میان دو جنس نر و ماده« باشد؛ فرضیه ای 

گ
»همبست�

به نظــر نیم رســد،  ن دیگــر مناســ�ب  تبیــ�ی اغلــب وقــ�ت هیــچ  کــه 
ن  مطــرح یم شــود. ایــن ایــده اگرچــه قانع کننــده اســت امــا همه چــ�ی
را به خــو�ب توضیــح نیم دهــد. آنچــه مســأله را پیچیده تــر یم کنــد 
آن اســت کــه یــک پژوهــش در ســال 2007 بــه ایــن نتیجــه رســید 
کــه زرافه هــا واقعــا از گردن شــان بــرای چریــدن باالتریــن شــاخه ها 
اســتفاده یم کننــد. خواننــده در ایــن زمــان بــه ایــن یم اندیشــد کــه 
ن صحیــح اســت: زرافه هــا از گــردن  نظریــه تکامــل در ایــن مــورد نــ�ی
ن از رقابت استفاده یم کنند. خالصه آن که  بلندشان برای پره�ی
گــردن زرافــه چندیــن کاربــرد دارد و دشــوار اســت کــه بتــوان گفــت 

ین تأثــ�ی را در تکامــل آن داشــته اند. کــدام آن هــا بیشــ�ت
دارد.  وجــود  فرضیه هــا�ی  گورخرهــا  راه راه شــدن  مــورد  در 
آنهــا  بــه  راه راه گورخرهــا  ح یم باشــد: 1-  ایــن �ش بــه  فرضیه هــا 
امــکان یم دهــد کــه همدیگــر را بشناســند. 2- ایــن راه راه بــودن در 
ادراک جانــوران شــکار�پ اختــالل ایجــاد یم کنــد. 3- مگس هــا را 
از ایــن گونــه دور یم کنــد و ۴- ایــن مــدل بــه اتــالف حــرارت کمــک 
یم کنــد. زیست شناســا�ن کــه ایــن مســأله را دنبــال یم کننــد بــر ایــن 
ن متقاعد کننــده ای  عقیده انــد کــه در حــال حــا�ن هیــچ تک تبیــ�ی
وجــود نــدارد کــه بتوانــد بــه تنهــا�ی راه راه بــودن گورخــر را توجیــه 
کنــد و اینکــه ایــن نقــش و نــگار احتمــااًل نتیجــه ترکیــ�ب از عوامــل 

اســت کــه تحلیــل انفــرادی آنهــا دشــوار اســت.
هــدف لئــو گراســه از تألیــف ایــن کتــاب، پاســخ روشــن بــه تمــام 



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

ین بازیگر مرد برای حامد بهداد به خاطر فیلم »قرص  کرییم و به�ت ین کارگردان به رضا م�ی در جشنواره فیلم آنتالیا، جایزه به�ت
ین« اهدا شد. ش�ی

ن الملــیل فیلــم آنتالیــا شــامگاه 9 آبــان بــه پایــان رســید و جایــزه  ن جشــنواره ب�ی بــه گــزارش ایســنا، مراســم اختتامیــه پنجــاه و ششــم�ی
ین« نماینــده ســینمای ایــران رســید. کریــیم و حامــد بهــداد بــرای فیلــم »قــرص شــ�ی یــن بازیگــر بــه رضــا م�ی یــن کارگــردا�ن و به�ت به�ت

ن الملــیل اش دو  ن حضــور ب�ی کــت ایریمــاژ در دوازدهمــ�ی ن الملــیل �ش کریــیم و پخــش ب�ی ین« بــه کارگــردا�ن رضــا م�ی فیلــم »قــرص شــ�ی
جایــزه دیگــر دریافــت کــرد و گفتــه یم شــود در جشــنواره های رقابــ�ت کــه تاکنــون حضــور داشــته جایــزه گرفتــه اســت. فرهنگ و ه�ن
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ین ظرفیــت را بــرای  ن هســتند. قصه هــای جوکــر بیشــ�ت بیشــ�ت نــ�ی
ن جوکــر توانســت پــس  پاســخ بــه ایــن عطــش داشــتند و ایــن چنــ�ی
از ســال ها ناکایم، به واســطه شــخصیت خشــن و روان پری�ش که 
ا�ث کــه در نســخه های اخــ�ی  د؛ مــ�ی دارد، در مرکــز توجــه قــرار گــ�ی

جوکــر هــم قابــل مشــاهده اســت.
جوکــر روز بــه روز قوی تــر شــد تــا جــا�ی کــه در پایــان دهــه ۸0 
قابلیت این را پیدا کرد که در جهش بزرگ بتمن به پرده سینما، 
برتــون  تیــم  بــه کارگــردا�ن  بتمــن  ســال 19۸9  یــاری کنــد.  را  او 
ســاخته یم شــود. جــک نیکلســون ایفــای نقــش جوکــر را بــر عهــده 
د و فیلــیم کــه بــا بودجــه 35 میلیــون دالری ســاخته شــد، بــا  یم گــ�ی
فــروش ۴11 میلیــون دالر، موفقیــت عظیــیم در گیشــه کســب 
یم کنــد. بتمــن تیــم برتــون بــر اســاس دوگانــه خــ�ی و �ش طــرا� 
یم شــود و جوکــر و بتمــن را در دو � ایــن دوگانــه مقابــل هــم قــرار 
یم دهــد. جوکــری کــه ســیاه تر از جوکرهــای پیــش از خــود اســت 
ی دارد. ایــن جوکــر بــه مــدد  امــا در مقایســه بــا بعدی هــا تلــین کمــ�ت
بــازی درخشــان جــک نیکلســون، بــا قابلیت هــای منحــرص بــه فــرِد 
ن مواجــه یم شــود. ایــن  ده مخاطبــ�ی میمیــک او، بــا اســتقبال گســ�ت
فیلم به نقطه عط�ن در �گذشت جوکر بدل یم شود و شدت 
ســیایه و ســنگدیل اش، شــخصیت او را بــه قبــل و بعــد از ایــن 
ن مســ�ی را  نســخه تقســیم یم کنــد. نســخه های بعــدی هــم همــ�ی
ی کــه امــروزه از  ن ن تیــم برتــون بنیــان چــ�ی ادامــه یم دهنــد و ایــن چنــ�ی

جوکــر یم شناســیم را بنــا یم نهــد.
جوکــر بــا �یــال انیمیشــن بتمــن)1992( بــه حیــات خــود ادامــه 
ی پیچیده ترین ابعاد روانشناخ�ت  یم دهد. این بار شاهد شکل گ�ی
در شــخصیت پردازی جوکــر تــا آن زمــان هســتیم. در ایــن نســخه 
ن   جوکر یم شود. هاریل کوئ�ی

گ
ن وارد زند� شخصیت هاریل کوئ�ی

، عاشــق او شــده  یــک روانشــناس اســت کــه در مســ�ی روان درمــا�ن
ن شــخصیت جوکــر را پیچیده تــر هــم یم کنــد. اســت. عشــق کوئــ�ی

نســخه بعــدی، نسخه ای ســت کــه امــروز همــه جوکــر را بــا آن بــه 
یــاد یم آوریــم. فیلــیم کــه بــا بودجــه 1۸5 میلیــون دالری ســاخته 
شــده اســت و بــا فــروش یــک میلیــارد دالر، پرفروش تریــن فیلــم 
یــن  ســال اکرانــش شــده اســت. نامــزد ۸ اســکار بــوده و اســکار به�ت

را از تجربــه زیســته اش بازگــو یم کنــد و در جــا�ی یم گویــد:» مــن 
 یــک قصه گــو در مــورد درام هــای ســیایس ام«. پروژه هــای 

ً
�فــا

بــالل در صــدد تعامــل بــا مخاطــب اســت و بــه ایــن منظــور از 
مند  فضاهای رسیم و غ�ی رسیم از گالری گرفته تا بدن خود ه�ن

و چت روم هــای فضــای مجــازی اســتفاده یم کنــد.
مشــهور ترین پــروژه بــالل کــه در ســال 2007 بــه مــدت یک مــاه در 
گالــری شــیکاگو بــه انجــام رســاند »تنــش داخــیل« اســت. شــیکاگو 
منــد برگزیــده ســال 200۸ معــر�ن کــرد و تنــش  تریبیــون او را ه�ن
ن تریــن آثــار هــ�ن ســیایس« خوانــد »کــه  داخــیل را »یــ� از تنــد و تــ�ی
نظ�ی آن را در مدت ها ندیده بودیم«. این اثر تحت تأث�ی نقطه 
 بــالل اســت کــه در اکــ�ث کارهایــش تبلــور پیــدا 

گ
عطــ�ن در زنــد�

کــرده و آن مــرگ بــرادرش حــا�ب بــر اثــر اصابــت موشــ� اســت در 
 ، ایســت بازریس در ســال 200۴ شــهر کوفــه؛ بعــد از مــرگ حــا�ب
 ، اثــر بســیار کنــا�ی ایــن  بــالل هــم خیــیل زود از دنیــا رفــت.  پــدر 
طنازانــه و البتــه متأثر کننــده دربــاره مــرگ شــهروندان عــرا�ت در 
جنگ هــای معــا� اســت. در ایــن اثــر بــالل بــا لبــاس مخصــوص 
ورزیسش 2۴ ساعت شبانه روز به مدت یک ماه بدون وقفه روبه 
ن داری  ن دورب�ی روی تفنگ پینت بایل یم ایستد که به وسیله ماش�ی
به یک کامپیوتر متصل است تا مردم به وسیله سای�ت که به این 
منظور تعبیه شــده حق انتخاب داشــته باشــند که از �ا� دنیا 

، تمرکــز  ن تــر بــا درون مایه هــای تلــخ و تجــر�ب و بودجه هــای پای�ی
ن جشــنواره جها�ن فیلم  دارد. جوکر)2019( در هفتاد و ششــم�ی
ن رونمــا�ی شــد، در ایــن رونمــا�ی توســط تماشــاگران ۸ دقیقــه  ونــ�ی
ایســتاده تشــویق شــد و در پایــان جشــنواره هــم توانســت جایــزه 
ش�ی طال�ی را از آن خود کند. جوکر این فیلم از میان قصه های 
اصــیل جوکــر بــه قصــه جــوک کشــنده نزدیک تــر اســت و جوکــر را 
بــه عنــوان یــک کمدیــن شکســت خــورده معــر�ن یم کنــد. در ایــن 
ن بــار نــام واقــیع جوکــر -آرتــور فلــک- آشــکار  فیلــم بــرای نخســت�ی
و در  شــده اســت. در طــرا� ایــن شــخصیت از بــازی رابــرت دنــ�ی
فیلم هــای راننــده تاکــ�)1976( و کمدیــن)2016( الهــام گرفتــه 
، منتقدین  ن شده است. فیلم تا به این جا در برخورد با مخاطب�ی
نظــر یم رســد کــه  بــه  اســت و  بــوده  و جشــنواره ها خوش اقبــال 
ن فینیکــس بــه خــو�ب از عهــده ایفــای نقــش ایــن شــخصیت  واکــ�ی

ور برآمــده اســت. پیچیــده، تلــخ و �ش
آن چــه کــه در بــاال بــه آن پرداختیــم، تاریخچــه مختــرصی بــود 
کــت  از شــخصیت جوکــر از تولــدش در داســتان های مصــور �ش
دی یس تا حضور پررنگ امروزش بر پرده سینما. جوکر چندین 
داســتان اصــیل متفــاوت دارد کــه در هــر یــک از آن هــا بیوگــرا�ن اش 
ک  متفــاوت اســت امــا چنــد مؤلفــه کلیــدی در همــه آن هــا مشــ�ت
 و خشونت های افسارگسیخته. 

گ
است؛ مؤلفه ها�ی نظ�ی اف�د�

ن مؤلفه هــا باعــث شــده جوکــر ســال ها شــخصی�ت مهجــور  همــ�ی
و منفــور بــا�ت بمانــد امــا از پایــان دهــه ۸0 میــالدی، رفتــه رفتــه 
ن مؤلفه هــا باعــث جذابیــت ایــن شــخصیت شــده اند و ایــن  همــ�ی
ان اســتقبال از  ن فرآینــد تــا جــا�ی پیــش رفتــه اســت کــه امــروزه مــ�ی
جابه جــا  را  ســینما  ــخ  ـ ـ ـ تاریـ فــروش  رکوردهــای  شــخصیت  ایــن 
، اجتمــایع و ســیایس کــه مولــد ایــن 

گ
یم کنــد. زمینه هــای فرهنــ�

 در میــان عمــوم مــردم در 
گ

ان از تمایــل بــه خشــونت و افــ�د� ن مــ�ی
قــرن حــا�ن هســتند، خــود جــای بــرریس و تأمــل دارد و بــه نظــر 
ن  یم رســد کــه بــرریس ســ�ی تحــول جوکــر از جــک نیکلســون تــا واکــ�ی
بــرای مطالعــه وضعیــت ســالمت  مناســ�ب  فینیکــس، فرصــت 
روان انســان قــرن 21 بــه دســت یم دهــد. جوکــر ماحصــل تجربــه 

ن دهــه قــرن 21 اســت. زیســته انســان در دومــ�ی

ن منظــور ایجــاد شــده، بارگــذاری یم کنــد. ایــن عکس هــا بــه  بــه همــ�ی
اندازه ای اتفا�ت و کارگردا�ن نشده هستند که خود وفا بالل عنوان 
anti-photography را برای آن ها به�ت یم داند. در توجیه اثر، 
او بــه ســفر دور و دراز خــود از عــراق بــه کمــپ پناهنــدگان کویــت و 
سپس به کمپ پناهنگان عربستان سعودی اشاره یم کند که دو 
ســال بــه طــول انجامیــد .او یم گوید:»وقــ�ت داشــتم نجــف رو تــرک 
اضات شــیعیان در ســال 1991 زیر  یم کردم. شــهر به خاطر اع�ت
بمبــاران رژیــم صــدام بــود، برگشــتم  و بــه پشــت �م نــگاه کــردم، 
دود غلیــین بلنــد شــده بــود؛ آرزو داشــتم دوربیــ�ن داشــتم کــه آن 
لحظــه را ضبــط یم کــردم«. او در جریــان ایــن مســافرت اجبــاری 
بارها مجبور شده از انسان ها، اشیاء و مکان ها�ی بگذرد و آن ها 
را پشــت � بگــذارد کــه هرگــز فرصــت دقیق نگــری در آن هــا را 
نداشــته اســت و شــاید هرگز فرصت دیدن آنها را نداشــته باشــد. 
ن پشــت � بالل برای ثبت لحظا�ت اســت که بالل پشــت  دورب�ی

�شــان گذاشــته، فرصــ�ت بــرای دوره کــردن گذشــته.
ی خــود، رســالت اصــیل  وفــا بــالل در طــول ســالیان فعالیــت هــ�ن
ن تأث�ی آن بر  ن نقش تکنولوژی و رسانه، و همچن�ی خود را بر تبی�ی
ن از انســان گذاشــته  انســان، و از طر�ن جایگاه آن در تأث�ی پذیرف�ت
مند در  اســت. آن چه عنوان شــد، تنها نمونه ای از تالش این ه�ن

نشــان دادن نقــش انســان در جهــان مــدرن اســت.

ــخ  ـ ـ ـ ن رکــورد پرفروش تریــن فیلــم درجــه R  تاریـ بــه بهانــه شکســ�ت
بــه  انداختیــم  نــگایه  جوکــر)2019(،  توســط  آمریــکا  ســینمای 
کــت دی یس کامیکــس از  وِر �ش �گذشــت ایــن شــخصیِت ابــر�ش
دنیای کامیک تا سینما. شخصی�ت که در تاریــــِخ صنعِت �گریم 
هــم همچــون دروِن قصــه، گذشــته ای پــر فــراز و نشــیب و آکنــده 

از نــاکایم را پشــت � گذاشــته اســت.
قدییم تریــن  و  یــن  بزرگ�ت از  یــ�  کامیکــس  دی یس  کــت  �ش
کت های تولید داستان مصور در آمریکا و از زیرمجموعه های  �ش
کــت از ســال 193۴ آغــاز بــه  کمپــا�ن بــرادران وارنــر اســت. ایــن �ش
یم تــوان  آن  مخلــوق  شــخصیت های  مشــهورترین  از  و  کارکــرد 
و  آکوامــن  فلــش،  بتمــن،  ســوپرمن،  چــون  ابرقهرمان هــا�ی 
ورهــا�ی چــون جوکــر، کت ومــن و دث اســتورک را نــام بــرد. َبر�ش

َ
ا

ن حضور جوکر در آثار دی یس به سال 19۴0 و کامیک  نخست�ی
بتمــن1 بریم گــردد. جوکــر در ایــن کتــاب شــخصی�ت آشــوب گر 
دارد و بــا کــت و شــلوار بنفــش و صــور�ت �ب روح، تصویــر شــده 
اســت و هیــچ قــدرت مــاورا�ی نــدارد. خالــق ایــن شــخصیت، بــاب 
ن شــخصیت فیلــم  ، در طــرا� او از جوکــِر بــازِی کارت و نــ�ی ن کــ�ی
الهــام گرفتــه  اد فایــت  بــازی کــ�ن بــا  مــردی کــه یم خنــدد)192۸( 
ن کامیــک در آمریــکا  اســت. رفتــه رفتــه بــا کاهــش ســن مخاطبــ�ی
در دهــه 50 میــالدی از وجــه خشــونِت شــخصیت جوکــر کاســته 

یم شــود و او بــه شــخصی�ت احمــق تبدیــل یم شــود.
حضــور جوکــر در آثــار دی یس تــداوم یم یابــد و در ســال 1966 
ن حضــور او  د. اولــ�ی ن قــرار یم گــ�ی ن بــار، مقابــل دوربــ�ی بــرای نخســت�ی
، نــه در ســینما کــه در قــاب تلویزیــون و در �یــال  ن در برابــر دوربــ�ی
ار رومــرو ایفــای نقــش  بتمــن رقــم یم خــورد. �یــایل کــه در آن �ن
جوکر را برعهده داشت و باعث شد که تا سال ها مردم جوکر را 
ن سال فیلم بتمن هم به کارگردا�ن لسیل  با او بشناسند. در هم�ی
ار رومــرو ایــن نقــش را  اچ مارتینســون ســاخته شــد و بــاز هــم �ن
ایفــا کــرد. �یــال بتمــن )1966( امــا بــا اقبــال چنــدا�ن در مواجهــه 
ن روبــرو نشــد و پخــش آن پــس از دو ســال متوقــف  بــا مخاطبــ�ی
شــد و تــا ســال ها پــس از آن هــم شــخصیت جوکــر از کامیک هــای 

دی یس کنــار گذاشــته شــد.
بازگشــت.  بــه کامیک هــای دی یس  دوبــاره  دهــه 70 جوکــر  در 
شکســت بعــدی در �گذشــت او ســال 1975 رقــم یم خــورد. 
شــخصیت های  ســایه  زیــر  همــواره  آن  از  پیــش  تــا  جوکــر کــه 
دیگــر قــرار داشــت و طعــم شــخصیِت محــورِی داســتان بــودن را 
ن بار به شخصیت اول یک  نچشیده بود، در این سال برای اول�ی
ن ناکام ماند  کامیک تبدیل شد اما باز هم در جلب نظر مخاطب�ی

و پــروژه پــس از 9 شــماره، متوقــف شــد.
ن  در دهــه ۸0 رفتــه رفتــه خشــونت و تلــین کامیک هــای بتمــن نــ�ی
ش  همچــون جریــان اصــیل صنعــت داســتان های مصــور گســ�ت
یافــت کــه آثــاری چــون بتمــن: شــوالیه تاریــ� بــاز یم گــردد و بتمــن: 
جوک کشــنده حاصل آن اســت. در 19۸۸ جوکر در قصه یک 
به ای به یک شخصیت وارد یم کند و وق�ت  قتل در خانواده، �ن
، اک�ث تماشاگران به مرگ آن شخصیت رأی  در نظرسنیب تلف�ن
ن بتمن تشنه خشونت هرچه  دادند؛ مشخص شد که مخاطب�ی

وفــا بــالل متولــد ســال 19۴6 میــالدی )13۴5 شــم�( در شــهر 
نجف است که به عنوان شیعه در عراق تحت حاکمیت صدام 
ایــط ســیایس کشــورش    او از اول نوجــوا�ن بــا �ش

گ
، زنــد� ن حســ�ی

مــورد  در  دلیــل گفت و گــو  بــه  بــالل  وفــا  شــهرت  گــره یم خــورد. 
پــر � و صــدا  بــه واســطه پروژه هــای  ن الملــیل  سیاســت های ب�ی
نــت،  و تکنولوژی محــور اســت کــه در آنهــا فنــاوری رباتیــک، این�ت
فضای مجازی و فتوگرافیک موبایل مپینگ به کار گرفته شــده. 
آثار او در حوزه ه�ن های جدید، ویدئو آرت، پرفورمنس آرت و 

د.  ونیک قرار یم گ�ی های الک�ت ه�ن
آثــار وفــا بــالل کامــال تحــت تأثــ�ی تجربــه فــرار از وطــن خــود عــراق 
 در آمریــکا در دو جهــت متفــاوت یعــ�ن خانــه کنــو�ن  او 

گ
و زنــد�

ایــاالت متحــده )منطقــه امــن( و تجربــه زیســته، آگایه و هویتــش 
در گذشــته یعــ�ن »عــراق« یم باشــد.

فعاالنــه در  تعامــل  بــه  خــود یم خواهــد کــه  ن  از مخاطبــ�ی بــالل 
واقعیــ�ت کــه خــود بــه طــور مســتقیم تجربــه اش کــرده اســت همــراه 
ی عمــل یم کنــد کــه داســتان خــودش  ن شــوند و خــود بــه مثابــه لــ�ن

بازیگــر مکمــل مــرد را بــرای نقــش جوکــر، هیــث لچــر، بــه ارمغــان 
 هــای 

گ
پیچید� بــه  رســیدن  مســ�ی  در  لچــر  هیــث  اســت.  آورده 

بــه  متداکتینــگ،  سیســتم  از  اســتفاده  بــا  نقــش  ایــن  روا�ن 
 

گ
 مبتــال یم شــود و در همــان ســال و در ســن 2۸ ســال�

گ
افــ�د�

ــخ  ـ ـ ـ از دنیــا یم رود. ایــن پایــاِن تلــخ بــرای محبوب تریــن جوکــر تاریـ
از  بیــش  را  نــوالن  تاریــِ�)200۸( کریســتوفر  شــوالیه  ســینما، 
پیــش هــم مشــهور یم کنــد. فیلــم نــوالن، نقطــه عطــف بعــدی را 
 هــای ابعــاد 

گ
در ســ�ی شــخصیت پردازی جوکــر یم گــذارد: پیچید�

روانشــناخ�ت شــخصیت در ایــن نســخه بــه اوج خــود یم رســد، 
شــخصیت های  طیــف  بــه  را  خــود  جــای  �ش  و  خــ�ی  دوگانــه 
ی یم دهد و بتمن و جوکر را دو روی یک ســکه یم داند،  خاکســ�ت
د و نه ذات  ارت را محصول وضعیت اجتمایع در نظر یم گ�ی �ش
پلیــد یــک فــرد. جوکــر نــوالن فلســفه ای بــرای اعمــال اش دارد و 
خوانــ�ش از نیهیلیســم و آنارشیســم ارائــه یم دهــد. در طــرا� ایــن 
شــخصیت، نــوالن از فیلــم پرتقــال کــو�)1971( کوبریــک تاثــ�ی 

فــراوا�ن گرفتــه اســت.
در  نــوالن  نســخه  در  لچــر  هیــث  بــازی  بــا  ســال ها  جوکــر 
بــازی هیــث  بــا  بیــش از هــر کــس  امــروزه  یادهــا مانــدگار شــد و 
جوخــه  فیلــم  در  بعــد  ســال  هشــت  یم شــود.  شــناخته  لچــر 
انتحــار)2016( بــار دیگــر جوکــر بــه پــرده ســینما بــاز گشــت و ایــن 
بــار جــرد لتــو نقــش او را ایفــا یم کــرد. بــا وجــود ایــن کــه جوکــِر ایــن 
فیلــم در شــخصیت پردازی، مســ�ی نســخه نــوالن را ادامــه داده 
ن بــه دســت نیــاورد  بــود امــا توفیــق چنــدا�ن در مواجهــه بــا مخاطبــ�ی

بــه همــراه داشــت. بــرای لتــو  و انتقادهــای بســیاری را 
پــس از شکســت جــرد لتــو در ایفــای ایــن نقــش روشــن شــد کــه 
کار بــرای بازیگــری کــه جــا پــای لچــر بگــذارد بســیار دشــوار خواهــد 
تــاد فلیپــس  ن  ن فینیکــس در مقابــل دوربــ�ی تــا ایــن کــه واکــ�ی بــود 
ن فیلــم  بــه ایفــای ایــن نقــش پرداخــت. جوکــر)2019( نخســت�ی
ســینما�ی   اســت کــه شــخصیت جوکــر را بــه عنــوان شــخصیِت 
ن نمونــه از جریــان جدیــد  اصــیل قصــه خــود برگزیــده اســت و اولــ�ی
در محصــوالت ســینما�ی دی یس اســت. ایــن جریــاِن فیلمســازِی 
جدیــد )دی یس بلــک( بــر تولیــد آثــاری بــا درجــه ســ�ن بزرگســال 

بــه بــالل شــلیک کننــد یــا نکننــد. در آخــر از 125 کشــور دنیــا  ۸ 
میلیون کلیک روی وبســایت و 65 هزار گلوله شــلیک شــده بود. 
ن از راه دور، از طــرف دیگــر پینــت  در ایــن اثــر از یــک طــرف کشــ�ت
نــت را داریــم . هــدف بــالل در   بــال و اســلحه و درنهایــت هــم این�ت
 مــردم عــراق و 

گ
ن هشــياری مــردم نســبت بــه وضــع زنــد� برانگيخــ�ت

درک اجبار آنان به تحمل زندان خانه و خشونت و جنگ خارج 
از آن اســت. بــه گفتــه خــود وفــا بــالل »در ایــن اثــر مــن یم خواســتم 
جــدا�ی کامــل جنــگ یعــ�ن عــراق و منطقــه آرامــش یعــ�ن آمریــکا را 
نشــان بدهــم بــه نظــرم �باز هــای آمریــکا�ی کــه از راه دور بمب هــا 
ن در حــال اتفــاق افتــادن  ی کــه روی زمــ�ی ن ل یم کننــد بــا چــ�ی را کنــ�ت
اســت هیــچ ازتبــایط نیم تواننــد برقــرار کننــد؛ یــک صفحــه شــبیه 
نــد و شــلیک  بــازی کامپیوتــری جلــوی آن هاســت، نشــانه یم گ�ی

یم کننــد.«
پــروژه معــروف دیگــر بــالل نامــش »The 3rd I« اســت. اثــری کــه 
ن دیجیتــال کوچــ� را بــه واســطه عمــل جــرا�  درآن بــالل دوربــ�ی
پشــت � خود کار گذاشــته که با ســیم به رایانه ای متصل اســت 
مند بسته شده و توسط او حمل یم شود و رایانه  که به بدن ه�ن
ن در هــر دقیقــه یــک  نــت �ب ســیم مجهــز اســت. دوربــ�ی ن بــه این�ت نــ�ی
د و رایانــه همزمــان ایــن  عکــس اتفــا�ت از پشــت � بــالل یم گــ�ی
عکس هــا را بــا ثبــت زمــان و مــکان دقیــق روی نقشــه در ســای�ت کــه 
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ن با مرگ یک گربه آغاز یم شود، صاحب گربه، پادریک،  همه چ�ی
که برای بمب گذاری با ارتش آزادی بخش ایرلند به مأموریت رفته 
است، از مرگ گربه اش با خ�ب یم شود و حاال به خانه بریم گردد تا 
 اش، که تنها دوستش در دنیا بوده را پیدا کند.

گ
قاتل حیوان خان�

ن  ن مک دونا بار دیگر در این اثر ن�ی خشونت لخت و عریان مارت�ی
ن نشده و  خودنما�ی یم کند؛ خشون�ت که حاصل نیازهای تأم�ی
به نویع عقده شده  انسان امروزی ست؛ این نیازهای �ب پاسخ 
در سکوت و خفا جمع یم شوند و به شکل یک فاجعه � بر 
یم آورند: بمب گذاری پادریک در قالب ارتش آزادی بخش ایرلند. 
ی تلخ یم رساند و به وسیله  ن خشم عریان اثر،  نویسنده را به ط�ن
آن ناهنجاری های اخال�ت را به حیطه نقد یم کشد. در »ستوان 
ن تا جا�ی اوج  اینیشمور« هم مانند دیگر آثار مک دونا همه چ�ی
د که ح�ت اعضای یک خانواده با هم غریبه یم شوند و  یم گ�ی
به یکدیگر رحم نیم کنند؛ آنطور که پ� روی پدرش اسلحه 
ی دست یم گذارد که  ن یم کشد؛ مرگ انسانیت. مکدونا روی چ�ی
 و در 

گ
ن زند� فت جوامع و �عت گرف�ت جغرافیا نیم شناسد: پی�ش

. نتیجه آن غالب شدن منافع فردی بر عواطف انسا�ن
حسن معجو�ن هم در اجرای این نمایشنامه، صحنه را برای 
مخاطب ایرا�ن که از دل خیابان های �شار از خشم و خشونت 
احت کند، آیینه   به صندیل سالن نمایش آمده تا لحظه ای اس�ت
 کارگردان مخاطب را 

ً
احت نیست و اتفاقا ی از اس�ت یم کند؛ خ�ب

 با ناهنجاری های درو�ن خودش رها یم کند تا با 
گ

در میان جن�
خنده ای تلخ بر �ب رحیم اغراق شده کاراک�ت های مک دونا کیم با 

خودش رو به رو شود.
بر ذهن  ش  تأث�ی نمایش  این  بازیگران  بازی های  نماند  ناگفته 
نقش  در  شکیبا  هوتن  است.  چندان کرده   دو  را  مخاطب 
یان در  ن «، سعید چنگ�ی »دیوی«، رضا بهبودی در نقش »دا�ن
ین  « به به�ت نقش »پادریک« و نوید محمد زاده در نقش »کریس�ت
جوی  شان بر آمده اند. )برای کسا�ن که ه�ن شکل از پس کاراک�ت
بازیگری هستند استفاده ی صحیح هوتن شکیبا از بدنش به 
عنوان ابزاری برای بازیگری یم تواند مانند کالس دریس مفید و 
آموزنده باشد.( هر چند در بازی بقیه  بازیگران نمایش نقص ها�ی 
دیده یم شود که گاه موجب قطع ارتباط لحظه ای مخاطب با 
ه کردن این نمایش توسط معجو�ن  ن  ایران�ی

ً
نمایش یم شود. قطعا

بر مخاطب �ب تأث�ی نیست.
مورد دیگری که در کار معجو�ن چشم نوازی یم کند، طرا� 
برای  بسیار کاربردی است.   

گ
ن ساد� صحنه  است که در ع�ی

مثال مخاطب با دیدن بازی های �پ در �پ پادریک در جاده ای 
که در باالی صحنه جای گرفته است، با توجه به باالتر قرار 
ن او نسبت به سایرین، برتری قدرت این کاراک�ت بر کریس�ت  گرف�ت
د و دقای�ت بعد  و دیگر کاراک�ت ها، در ناخودآگاه خود شکل یم گ�ی
انسن پادریک و کریس�ت جای این دو نفر در این  ن با جابه جا�ی م�ی
جاده عوض یم شود و حاال کریس�ت است که باالتر از او ایستاده 
ن مسلط است. نکته دیگری که در صحنه معجو�ن  و بر همه چ�ی
و  قهوه ای  رنگ های  از  او  غالب  استفاده  به چشم یم خورد 
ی است که ما را یاد تصویرسازی های هانکه در سینما  خاکس�ت
یم اندازد. تصویری که در آن جامعه به �ب روح ترین شکل خودش 
جز  )به  هم  بازیگران  پوشش  به  اتفاق  این  ح�ت  و  آمده  در 

»دیوی« که روحیه ای لطیف تر از بقیه دارد( �ایت یم کند.
ن مک دونا به کارگردا�ن  نمایش »ستوان اینیشمور« نوشته مارت�ی
حسن معجو�ن در تابستان 9۴ در تهران اجرا و فیلم تئاتر این اثر 

ن توسط مؤسسه بتهوون به بازار عرضه شده  است. ن�ی

ن اکــران عمــویم فیلــم در ســال 1۸95 در  صــد ســال از نخســت�ی
گراند کافه پاریس توسط برادران لوم�ی یم گذشت که  مستندی 
نقــش  ســینما  پــرده  بــر  کا«)1995(  عنــوان »لومــ�ی و �ش تحــت 
کا« فیلــیم اســت کــه بــه مناســبت  بســت. مســتند »لومــ�ی و �ش
 ســینما ســاخته شــده اســت. بــرای ســاخت فیلــم از 

گ
صدســال�

ن  دوربــ�ی بــا  تــا  شــد  خواســته  ن الملــیل  ب�ی مطــرح  چهــل کارگــردان 
هــا )کــه هــم اکنــون در مــوزه قــرار دارد(  »ســینماتوگراف« لوم�ی
کا« را یم توان  فیلیم کوتاه تهیه کنند. با این اوصاف »لوم�ی و �ش
»آنتولــوژی  بندی کــرد.  دســته   فیلــم«  »آنتولــوژی  زیرگونــه  در 
فیلــم« مجموعــه  فیلم هــای کوتــایه اســت کــه توســط چندیــن 
کارگــردان مختلــف در ِتــیم یکســان)موضوع واحــد یــا مــکان واحــد 
ه( و زیــر پرچــم یــک فیلــم ارائــه یم شــوند. یــا داســتان واحــد یــا غــ�ی

هــا  بــرای فیلم هــای کوتــایه کــه قــرار بــود بــا »ســینماتوگراف« لوم�ی
بــا  فیلم ســازان  شــد کــه  درنظــر گرفتــه  ایــی  شــود، �ش ســاخته 
ایط از این قرار  ن فیلم شان کردند. �ش وع به ساخ�ت ن  آن  �ش پذیرف�ت
بود: 1- هر فیلم باید حداک�ث 52 ثانیه باشد. 2- امکان استفاده 
از صــدای همزمــان وجــود نــدارد. 3- بیــش از ســه برداشــت بــرای 
داری امکان پذیر نیســت. بدین ترتیب »میشــایل هانکه«  فیلم�ب
ترجیــح داد از تصاویــر آرشــیوی و تلویزیــو�ن فیلمــش را بســازد. 
خــودش  اشــتیاق«  »بال هــای  فیلــم  فرشــتگاِن  ونــدرس«  »ویــم 
ویلچــر  روی  را  ن  دوربــ�ی ترینتیگننــت«  »نادیــن  داد.  نمایــش  را 
داری یم کنــد. »هیــو هادســن«  یم گــذارد و درحــال حرکــت فیلمــ�ب
داری یم کنــد.  ن روی دســت فیلمــ�ب فیلمــش را بــه صــورت دوربــ�ی
داری  فیلمــ�ب ن هــای  دورب�ی تکنولوژیــک  تحــول  للــووش«  »کلــود 
در گــذر زمــان را بــه نمایــش یم گــذارد. »کیارســتیم« بــا نمایــش 
پخــت نیمــرو در تابــه ای بــه فضــای ســکون و شــاعرانه اش نزدیــک 
داری از اهــرام ثالثــه، فیلــیم  « بــا فیلمــ�ب ن یم شــود. »یوســف شــاه�ی
 از 

گ
خویش تــاب یم ســازد. و »اســپایک یِل« جــوان فیلــیم خانــواد�

خواهرزاده اش تهیه یم کند. از دیگر کارگردانان مطر� که در این 
فیلــم حضــور دارنــد یم تــوان بــه »دیویــد لینــچ«، »پیــ�ت گرینــوی«، 
»آرتور پن«، »تئو آنجلوپولوس«، »کوستا گاوراس« و »آندری 

کونچالوفســ�« اشــاره کــرد.
کا« را بــه ایــن دلیــل مســتند یم نامیــم کــه عــالوه بــر  »لومــ�ی و �ش

ن آشــنا یم کنــد. بــه عبــارت  بــه مخاطــب، مــا را بــا ســبک آن هــا نــ�ی
دیگــر در خــالل تماشــای فیلم هــای کوتــاه ساخته شــده توســط 
ایــن فیلمســازان، مــا رنــگ و بــوی شــخیِص سینمای شــان را در ایــن 
کا«  فیلم هــای 52 ثانیــه ای حــس یم کنیــم. اهمیــت »لومــ�ی و �ش
شــاید در نمایش تحول شــگرف ســینما در طول یک قرن باشــد. 
تحــویل کــه ســینما را از فیلم هــای چــون »کارگــران در حــال خــروج 
«)1۸95( و »ورود قطــار بــه ایســتگاه«)1۸96(  از کارخانــه لومــ�ی
« و  بــه شــاهکاری های نظــ�ی »مخمــل آ�ب هــا(  )هــر دو از لوم�ی
کا«  »روبــان ســفید« و »طعــم گیــالس« یم رســاند. »لومــ�ی و �ش
نــگاه مخاطــب را بــه تحــول زبــان ســینما جلــب یم کنــد. گــذر از 
فیلم هــا�ی تک نمــا�ی و تئاتــری بــه فیلم هــا�ی پیچیــده و اســتعاری 
کا«  که از تمایم امکانات بیان سینما�ی بهره یم برند. »لوم�ی و �ش

مجموعــه فیلم هــا�ی اســت قدیــیم، بــا نــگایه جدیــد.

نمایش فیلم های کوتاه، به نحوه کارگردا�ن فیلم ها و مصاحبه با 
ن پرداختــه و ســؤاال�ت را از آن هــا یم پرســد. ســؤاال�ت  فیلمســازان نــ�ی
نظ�ی »چرا فیلم یم ســازی؟« و »آیا ســینما اخال�ت اســت؟«، که 
در ایــن میــان پاســخ های ضــد و نقیــیصن بــه چشــم یم خــورد. بــرای 
مــا ایرانیــان پاســخ کیارســتیم در جــواب »چــرا فیلــم یم ســازی؟« 
جالب توجه اســت که یم گوید: »فیلم ســازی لذت بخشــه برای 
مــن. بــرای اینکــه، بــرای مــن خیــیل جــدی نیســت. فانــه، و یم تونــم 

بازی هــای کودکانــه خــودم رو از طریــق فیلــم ادامــه بــدم«. 
اهمیت برادران لوم�ی در تاریــــخ سینما بر همگان آشکار است و 
هرک� که ذره ای با تاریــــخ سینما آشنا�ی داشته باشد به خو�ب 
بــه وجــود آوردنــد.  هــا  یم دانــد کــه چــه تحــویل عظیــیم را لوم�ی
کا« که »سینماتوگراف« برادران لوم�ی را دست مایه  »لوم�ی و �ش
ســاخت فیلــم قــرار داده، عــالوه بــر معــر�ن کارگردان هــای بــزرگ 

 »فرهنگنامه کودکان و نوجوانان«
گ

جش�ن برای چهل سال�

 »فرهنگنامه کودکان و نوجوانان« برگزار یم شود. 
گ

مراسیم برای چهل سال�
هــادی -بنیانگــذار »فرهنگنامــه کــودکان و  ن ســالگرد درگذشــت تــوران م�ی بــه گــزارش ایســنا، ایــن مراســم همزمــان بــا ســوم�ی

نوجوانــان«- روز یکشــنبه 19 آبــان مــاه  از ســاعت 16- 1۸ در تــاالر قلــم کتابخانــه مــیل برگــزار یم شــود.
در معر�ن شورای کتاب کودک از »فرهنگنامه کودکان و نوجوانان« آمده است: »فرهنگنامه کودکان و نوجوانان« در سال 
ِ بویم در زمینه 

هادی، کمبود منابع خواند�ن ه این کار به گفته توران م�ی ن هادی راه اندازی شد. انگ�ی 135۸ با پیشنهاد توران م�ی
ی برای کودک و نوجوان ایرا�ن بود. فرهنگ، ه�ن و تاریــــخ ایران و ناکارآمدی منابع ترجمه شده درباره فرهنگ ب�ش

، ویراســتاری، مشــاوره، واژه نــگاری، صفحــه آرا�ی 
گ

در ایــن بخــش نزدیــک بــه 300 نفــر در زمینه هــای گوناگــون ماننــد نویســند�
و بخش هــای پشــتیبا�ن و اداری فعالیــت یم کننــد. مقاله هــا در 25 گــروه موضــویع نوشــته و ویراســتاری یم شــود. بســیاری 
از نویســندگان، مقاله هــای خــود را به صــورت رایــگان در اختیــار فرهنگنامــه قــرار یم دهنــد. مقاله هــا پــس از ویرایــش نهــا�ی و 

د. کــت تهیــه و نــ�ش فرهنگنامــه قــرار یم گــ�ی تصویرگــذاری در اختیــار �ش
فرهنگ و ه�ن

، اجتمایع، سیایس و اد�ب / سال پنجم / شماره شصت و سوم / نیمه اول آبان 1398
گ
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در روزهای آینده با سازمان دانشجویان جهاد دانشگایه 

اردوی کویر مرصتحلییل بر روابط میان ایران و آمریکا



آغاز بیمه اجباری درمان / حذف بیمه »روی تخت بیمارستان«

مدیر کل بیمه سالمت استان تهران با اشاره به طرح دولت برای بیمه اجباری درمان و آغاز این طرح از 13 آبان ماه، گفت: 
، تاکنــون امــکان بیمــه شــدن و یــا تمدیــد بیمــه روی تخــت بیمارســتان وجــود داشــت، امــا از ایــن پــس دیگــر ایــن  ن ن راســتا نــ�ی در همــ�ی

مورد حذف شده و پس از بیمه شدن فرد و در صورت نیاز به تمدید بیمه، مدت انتظار 10 روزه قائل شده ایم. 
ی بــه مناســبت هفتــه بیمــه ســالمت ضمــن گــرایم داشــت ایــن هفتــه  بــه گــزارش ایســنا، دکــ�ت محمــد حســی�ن در نشســت خــ�ب
گفت: امروزه دیگر نیم توان بیمه درمان را از اولویت خارج کرد. درمان و سالمت به گونه ای است که به عنوان مثال برای 
درمان �طان ریه مردم باید یک میلیارد و 200میلیون تومان هزینه کنند که اگر پوشش بیمه ای نباشد مردم در تنگنا قرار 

خواهنــد گرفت.
_ وی افــزود: یــ� از کارهــای مــا بــه عنــوان بیمه گــر تبدیــل نیــاز مــردم بــه تقاضایشــان اســت. در حــال حــا�ن بیماری هــای قلــ�ب

عــرو�ت یــ� از عوامــل بیمــاری زا و هزینــه بــر حــوزه درمــان اســت کــه یم تــوان بــا افزایــش آگایه و ســواد ســالمت جلــوی رونــد 
افزایــ�ش آن را گرفــت. اقتصادی - اجتمایع

، اجتمایع، سیایس و اد�ب / سال پنجم / شماره شصت و سوم / نیمه اول آبان 1398
گ
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اقتصاد توسعه به عنوان آزمایشگاه ارزیا�ب تاث�ی سیاست های مبارزه با فقر

نظام بانیک، پاشنه آشیل اقتصاد ایران

برزخ برگزیت

مهدی فی�ن
استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردویس مشهد

اعظم قزلباش
ی اقتصاد 92 دکرت

ن ناط�ت یاس�ی
کارشنایس اقتصاد 95

 نشــان داده اســت کــه بــه ایــن ترتیــب نه تنهــا یم تــوان 
ً
تــازه، اتفاقــا

 فقــرا ایجــاد کــرد و آنهــا را نــایسش از 
گ

ات معنــاداری در زنــد� تغیــ�ی
ات   ایــن تغیــ�ی

گ
مداخــالت صــورت گرفتــه دانســت، بلکــه چگونــ�

 
گ

ن دالیل توسعه نیافت� ن برای تبی�ی بینش ها و شهودهای خو�ب ن�ی
در مقیــاس کالن بــه دســت یم دهــد �ب آنکــه ایــن رویکــرد خــرد-

آزمــو�ن در وهلــه اول پــروا�ی بــرای آن داشته باشــد.
�ب و دوفلــو و کرمــر، برنــدگان نوبــل 2019 اقتصــاد، در ایــن  بــ�ن
در  مداخله گرايانــه  ی سياســت هاي  مطالعــه كارا�ی بــرای  ســال ها 
، آمــوزیسش و کشــاورزی بــا تحلیــل  ه ای از مســائل بهداشــ�ت گســ�ت
میــدا�ن  آزمون هــای  از  قــوی،  شــواهد  از  مجموعــه ای  دقیــق 
یل  )Field Experiments( و به طــور خــاص ســنجش های کنــ�ت
تصاد�ن  شــده )Randomized Controlled Trials( اســتفاده 
از  یــ�  به عنــوان   ،)Experiment( آزمــون  اســاس   کرده انــد. 
یــک   از 

ّ
ن عــیل بــرای به دســت آوردن تبیــ�ی بنیادی تریــن روش هــا 

پدیــده در علــوم اجتمــایع، عبــارت اســت از اعمــال تغیــ�ی در یــک 
ی  هــا و اندازه گــ�ی ن ســایر متغ�ی متغــ�ی مســتقل بــا ثابــت نگه داشــ�ت
اثــر آن بــر متغــ�ی وابســته: یــک نمونــه به لحــاظ آمــاری تصــاد�ن 
انتخاب شــده بــه دو گــروه، شــاهد و آزمایــش، تقســیم یم شــود و 
تنها گروه آزمایش درمان )مداخله( مورد نظر را دریافت یم کند. 
ل سایر عوامل احتمایل مؤثر، تغی�ی  به این ترتیب یم توان با کن�ت
معنادار متغ�ی وابسته را در مقایسه با این متغ�ی در گروه شاهد 

تنهــا بــه اثــر متغــ�ی مســتقل نســبت داد. 

بانـ� در کشـور شـده اسـت. نـرخ سـود  ن  تعیـ�ی
ن نـرخ سـود و نـرخ تـورم، یـ� از  از سـوی دیگـر، چـرا�ی شـکاف بـ�ی
مسـائل مهـم بانکهـا در ایـران اسـت کـه بـا فرضیه هـای مختلـف 
اقتصادی از جمله؛ رقابت برای حفظ سهم بازار، رقابت برای 
بـرریس  قابـل  ه  مـایل و غـ�ی ن  تأمـ�ی نهـا�ی هزینـه  نـرخ  بقـا،  حفـظ 
خـود،  ده گذاران  سـ�پ حفـظ  بـرای  دولـ�ت  بانک هـای  اسـت. 
پیشـنهاد  اعتبـاری  مؤسسـات  سـایر  نـرخ  بـه  نزدیـک  نرخ هـا�ی 
بـازار تنهـا بخـش کوچـ� از  رقابـت  یم دهنـد. امـا حفـظ سـهم 
ن بانک هـا و مؤسسـات اعتبـاری را شـامل یم شـود. بـر اسـاس  بـ�ی
بقـای  ن  تضمـ�ی منظـور  بـه  پـول  بـازار  بازیگـران  رقابـت،  فرضیـه 
 جذب کنند، ح�ت با تحمل 

گ
ند نقدین� خود به هر قیم�ت حا�ن

ن  ن مـایل؛ آن هـا همچنـ�ی زیـان نـایسش از هزینه هـای فزاینـده تامـ�ی
 خـود را بـه تعویـق یم اندازنـد. 

گ
ورشکسـت�

شـخص اقتصـادی وقـ�ت بـه شـخص دیگـری بدهـکار اسـت، از 
وقـ�ت  اسـتفاده یم کنـد.  خـود  بـدیه  پرداخـت  بـرای  منبـیع  هـر 
ن بـر�ن بانک هـا فـرا یم رسـد،  موعـد �رسـید بدیه هـای سـنگ�ی
ده گذاران  ن بدیه خود حا�ن هستند به س�پ ن برای تأم�ی آن ها ن�ی
جدیـد وعده هـای سـود بـاال بدهنـد تـا بـا جمـع آوری ایـن منابـع 
بتواننـد بـدیه خـود را پرداخـت نماینـد. امـا کا�ن اسـت بـر�ن از 
ده گذاران از ناتوا�ن بانک یا تأخ�ی در پرداخت سود خود به  س�پ
بقیه خ�ب بدهند. نتیجه چه یم شود؟ با هجوم تعداد زیادی از 
ده گذاران، بانـک دیگـر توانـا�ی بازپرداخـت بدیه هـای خـود  سـ�پ

رسید که هدفش بطور عمده، تسهیل روابط تجاری بود و تا چند 
 در 

ً
ی از میان کشورهای اروپا�ی پرداخت و نهایتا دهه به عضو گ�ی

سال 1992، منتج به »معاهده اتحادیه اروپا« شد. مفاد معاهده 
ن شناخته یم شد، فراتر از  یخت ن�ی مذکور که به نام پیمان ماس�ت
ن  ی ورود یم کرد. قوان�ی ن بود و به حوزه های بیش�ت توافقات پیش�ی
مبادالت تجاری، سیاست های حوزه گردشگری، نظام تعرفه گذاری 
ک، مهم ترین موارد آن بودند و خلق واحد پویل  و واحد پویل مش�ت

یورو در دهه 90، دستاورد اسایس اتحادیه اروپا تبدیل شد.
اتحادیه اروپا که بودجه ساالنه اش از تولید ناخالص کشورهای 
ن یم شود،  عضو، مالیات ها و بخش کوچ� از تعرفه های گمر� تأم�ی
اجرای سیاست های  و  اعضا  داخیل  تجارت  در سایه  توانست 
ک، تولید ناخالص داخیل خود را به بیش از 1۸ تریلیون دالر  مش�ت

در سال 201۸ برساند که پانزده درصد از آن متعلق به بریتانیا بود.
رفراندوم بزرگ

ی ایده ی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، دالیل مختل�ن  شکل گ�ی
ن تسهیل کننده  دارد. حجم ورود مهاجران به بریتانیا در اثر قوان�ی
مهاجرت در اروپا، حق عضویت قابل توجه اتحادیه اروپا و ایجاد 
ن محدودکننده  موج تمایل به تجربه اقتصادی آزادتر و به دور از قوان�ی
اتحادیه، دست به دست هم دادند تا دیوید کامرون، ره�ب سابق 
حزب محافظه کار بریتانیا پیش از انتخابات 2015 پارلمان، وعده 
برگزاری رفراندویم در زمینه تمدید خروج از اتحادیه اروپا را بدهد. 
با موفقیت چشم گ�ی محافظه کاران در انتخابات 2015 و نخست 

پیــش از ایــن ســازوکار دقیــ�ت بــرای ســنجش تأثــ�ی سیاســت ها و 
ارزیــا�ب موفقیــت برنامه هــای توســعه وجــود نداشــت و بــه ایــن 
 تــورش دار و شــهودهای 

ً
منظــور تنهــا یم شــد یــه روایت هــای عمومــا

ن  گاه گمراه کننــده بســنده کــرد. اقتصــاد توســعه جدیــد بــا داشــ�ت
ن بــه بــاال بــه مســائل  ل شــده و نــگاه پایــ�ی جعبــه ابــزار آزمون هــای کن�ت
اکنــون تولــدی  پــس از دهه هــای عــ�ت،   فقــرا، 

گ
خــرد از زنــد�

دوبــاره یافتــه و بــه یــ� از جذاب تریــن شــاخه های اقتصــاد تبدیــل 
شــده اســت.

پیــام رویکــرد آزمایشــگایه در اقتصــاد توســعه جدیــد ایــن اســت 
 

گ
که یک راه حل طال�ی کالن نگر برای حل مســئله توســعه نیافت�
 بایــد 

گ
وجــود نــدارد و بــرای درمــان ایــن درد در هــر جامعــه و فرهنــ�

ی فقــر را در آنجــا شــناخت و  ابتــدا خاســتگاه و زمینــه شــکل گ�ی
ســپس متناســب بــا ایــن فهــم بــویم از ماهیــت فقــر، برنامه هــا�ی 
نوبــل  برنــدگان  نمــود.  طــرا�  آن  از  ن  کاســ�ت بــرای  خالقانــه 
سیاســت های  وق�ت کــه  دادنــد  نشــان  به خــو�ب  اقتصــاد   2019
 

گ
- اجتمــایع خــاص زنــد�

گ
به دقــت طــرا� شــده، زمینــه فرهنــ�

ا�ت کوچــک در  دریافت کننــدگان خــود را لحــاظ کننــد، حــ�ت تغیــ�ی
ی کارا�ی آن  ن یم توانــد به طــور چشــم گ�ی ســازوکار ارائــه کمــک نــ�ی
ات مثبــت معنــادار در  را متحــول کنــد. بنابرایــن بــرای ایجــاد تغیــ�ی
، نیازمنــد شــواهد  ن نّیــت خــ�ی  فرودســتان، فراتــر از داشــ�ت

گ
زنــد�

ن  گذاری سیاست های و برنامه های ضدفقر ن�ی ان تاث�ی ن قوی از م�ی
هســتیم کــه بــدون آزمــودن در میــدان عمــل ممکــن نیســت.

 بـرای بانـک را بـا 
گ

کـه هـر کـدام درجـه ای از ریسـک ورشکسـت�
ن راسـتا بـه نظـر یم رسـد یم تـوان بـا  خـود بـه همـراه دارنـد. در همـ�ی
تصحیـح نرخ هـا بـرای خـروج از رکـود، تقویـت بانک هـا و بهبـود 
ی از بـروز بحـران �ایت پذیـر مـایل  ن مـایل و پشـیگ�ی نظـام تأمـ�ی

برداشـت. گام 
ی  بکارگـ�ی نتیجـه  کـه  ن  نـ�ی جامعـه  در   

گ
نقدینـ� زیـاد  حجـم 

بـروز مشـکال�ت  اسـت عامـل  مـایل  پـویل و  سیاسـت های غلـط 
جدی در سیستم ارزی کشور شده است. سؤال اینجاست که 
چرا مردم به سمت بازار ارز هجوم برده اند؟ واقعیت این است 
کـه ارز، بـازدیه واقـیع نـدارد امـا اگـر ریسـک در اقتصـاد افزایـش 
پیـدا کنـد مـردم بـه سـمت کاالهـای کم ریسـک حرکـت یم کننـد و 
این عکس العمل را میتوان در تمام دوره های رکود مشاهده کرد 
 به این اقدام »پرواز به سمت کیفیت« یم گویند.

ً
که اصطالحا

دارا�ی  نبـود  دارد،  اقتصـاد کشـور وجـود  در  دیگـری کـه  نکتـه   
س  باکیفیـت )بـدون ریسـک( اسـت کـه وقـ�ت مـردم دچـار اسـ�ت
نـد. ایـن ابـزار در  و نگـرا�ن یم شـوند بـه سـمت آن ابـزار پنـاه ب�ب
اوراق  بحـران شـدند،  ل  بـه کنـ�ت دیگـری کـه موفـق  کشـورهای 
بـرای  ابـزار  یـن  بـه نظـر یم رسـد به�ت نامیـده شـده اسـت.  دولـ�ت 
حفـظ ارزش ثـروت در مواقـع بحـران، اوراق دولـ�ت خواهـد بـود 
ن بایـد اقـدام بـه �مایه گـذاری در زمینـه  و در ایـن زمـان دولـت نـ�ی
زیرسـاخت های اقتصـادی کنـد تـا چرخـه   اقتصـاد کشـور تحلیـل 

نـرود. 

و دیگر اقتصادهای بزرگ، منتج به این شده بود که اتحادیه اروپا و 
ن مانند ترامپ، پس از اعالم  ن آن را دست وپاگ�ی بداند. او ن�ی قوان�ی
نتایج همه پریس، ابراز خشنودی کرد، اما در مهم ترین تالش خود 
برای به ثمر رساندن برگزیت، با مخالف�ت کم سابقه از سوی پارلمان 
بریتانیا روبه رو شد و بیش�ت از قبل صدای احزاب مخالف را درآورد.

دو هفته پیش، آخرین مهلت بریتانیا برای خروج بود، اما باز هم 
نتیجه ای حاصل نشد و این بار پایان ژانویه 2020 بعنوان �رسید 
اجرای برگزیت انتخاب شد. هنوز برای بسیاری ها مبهم است که 
پیامدهای برگزیت چه خواهد بود. طرفداران برگزیت برای مد�ت 
، به هزینه هنگفت ابقای بریتانیا در اتحادیه اروپا اشاره  طوال�ن
ی حدود 250 میلیون پوند به ازای هر هفته. اما  ن یم کردند؛ چ�ی
ری  به راح�ت یم توان گفت که اجرای برگزیت، در بازه 2 تا 5 ساله �ن
قطیع برای اقتصاد بریتانیا خواهد داشت. از زمان همه پریس تا 
امروز، ارزش پوند )واحد پویل بریتانیا( در مقابل دالر سقویط نزیک 
به 10 درصد داشته است. کاهش �مایه گذاری ها و کوچک شدن 
سهم تجارت خار�ب بریتانیا با سایر کشورهای حوزه یورو به دلیل 
ن از دیگر پیامدهای برگزیت خواهد  ن مالیا�ت و تعرفه ای ن�ی تغی�ی قوان�ی

بود.
ی فراتر از اعداد وجود دارد؛ تمایل بریتانیا  ن در مقابل تمام این ها، چ�ی
به خطر کردن و ورود به اقتصادی آزادتر و متفاوت از نگاه سایر 
اعضای اتحادیه اروپا؛  تماییل که احتماال نشان از نگاه جدید حاکم بر 

سیاست و اقتصاد آن دارد.

مســئله اســایس اقتصــاد توســعه مرســوم را شــاید بتــوان در ایــن 
پرســش  کلیــدی خالصــه کــرد کــه چــرا بــر�ن کشــورها ثروتمنــد و 
در رفــاه هســتند و بــر�ن فقــ�ی و در فالکــت؟ پیــش از ایــن تصــور 
 هــای بســیاری 

گ
یم شــد کــ� کــه یــک چــرای بــزرگ دارد بــه چگون�

دســت یم یابــد. امــا تجربــه دهه هــای گذشــته کمــک جهــا�ن بــرای 
به خصــوص  و  یافتــه  توســعه  در کشــورهای کمــ�ت  فقــر  کاهــش 
کشورهای فق�ی آفریقای سیاه نشان داد که این گفته دست کم 
 در ســطح کالن قابل 

ً
در اقتصاد توســعه چندان درســت و اساســا

 ،
گ

 مسئله توسعه نیافت�
گ

 و پیچید�
گ

ارزیا�ب نیست. گو�ی که بزر�
 آن را مختــل یم کنــد و در جوامــع 

گ
ارتبــاط چیســ�ت و چگونــ�

 یک تغی�ی معنادار در 
گ

پیچیده امروزی به سخ�ت یم توان چگون�
پدیده های اجتمایع را تنها به دلیل یک چرا�ی بزرگ فروکاست. 
 ،

گ
چرخــش ســاده در شــکل طــرح پرســش، از چــرا�ی بــه چگونــ�

بــه رهیافــ�ت خــرد  اقتصــاد توســعه مرســوم را  رویکــرد کالن نگــر 
ن از درد و  ن بــه بــاال تبدیــل یم کنــد کــه بــه دنبــال کاســ�ت و از پایــ�ی
فقــر  ریشــه ک�ن  بــرای  ادعــا�ی  �ب آنکــه  اســت؛  فرودســتان  رنــج 
ن دلیــل فاصلــه درآمــدی یــا فهــم حقیقــت مســئله  ، تبیــ�ی جهــا�ن
 داشــته باشــد. تجربــه ســال های اخــ�ی ایــن رویکــرد 

گ
توســعه نیافت�

مشـکالت  بـا  تاکنـون  سـال های گذشـته  از  بانـ� کشـور  نظـام 
متعددی روبه رو بوده و اکنون ناکارآ�ی سیسـتم بان� کشـور که 
تبدیـل بـه یـ� از چالش هـای بـزرگ اقتصـاد ایـران شـده اسـت. 
ده و حجـم  ان پایـه پـویل، بـاال بـودن نـرخ سـود سـ�پ ن افزایـش مـ�ی
 در �پ آن، افزایش معوقات بان�، عدم تناسب 

گ
باالی نقدین�

 - ن الملیل، تسهیالت تکلی�ن ن بان� کشور با نظام بان� ب�ی قوان�ی
اجبـاری- دسـتوری، مطالبـات دولـت، بـدیه بـه بانـک مرکـزی، 
ن 3 قانون مادر؛ همه  تداوم اتکای دولت به منابع بان�، داشـ�ت

و همـه از عمده تریـن مشـکالت سیسـتم بانـ� کشـور هسـتند.
ده گذار  ن بانک و س�پ امروزه در نظام بان� نرخ های سود که ب�ی
از  برخاسـته  میشـود،  بـدل  و  رد  و  محاسـبه  بانـک  ی  مشـ�ت و 
فضـای  و  بـازار  بـر  حاکـم  رکـود  نیسـت.  اقتصـادی  فعالیتهـای 
و  تولیـد  و  �مایه گـذاری  تـوان  و  ظرفیـت  کار،  و  کسـب 
نـدارد.  را  باالتـر  و  درصـد   20 مقیاس هـای  در  سـودآوری 
ن کننـده بـرای  ن عامـل تعی�ی سـودآوری فعالیت هـای اقتصـادی نـ�ی
ن نـرخ سـود بانـ� نیسـت، بلکـه تقاضـای موجـود در بـازار  تعیـ�ی
ن حـال نیـاز بانک هـا  و نیـاز بنگاه هـای اقتصـادی بـه پـول- در عـ�ی
ده های خـود- عامـل  و موسسـات مـایل بـه حفـظ و افزایـش سـ�پ

از نیمه دوم سال 2016، واژه ای جدید به دایره لغات انگلی� افزوده 
شد: Brexit یا همان برگزیت که مخفف ترکیب »خروج بریتانیا« 
)از اتحادیه اروپا( بود. اگر بخواهیم لیس�ت از مهم ترین رخدادهای 
ن موارد  یم، برگزیت �ب شک از نخست�ی قرن 21 در بریتانیا را نام ب�ب
است. طر� که اقتصاد، سیاست داخیل و تجارت خار�ب چهار 
کشور عضو اتحاد پادشایه بریتانیا )انگلستان، اسکاتلند، ولز و 
ایرلند شمایل( را تحت تاث�ی شدید قرار خواهد داد. چندماه مانده به 
وع برگزیت، با سوایل مهم روبه رو یم شویم: چرا  ن سالگرد �ش چهارم�ی

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا اینقدر به طول انجامیده؟
در ادامه، نگایه خواهم داشت به اتحادیه اروپا، علل تصمیم بریتانیا 

ن پیامدهای اجرای این تصمیم. به خروج از آن و ن�ی
رسآغاز اتحاد

پیشینه تشکیل اتحادیه اروپا، به حدود ده سال پس از پایان جنگ 
مختلف  دوره ای که کشورهای  همان  بازیم گردد.  دوم  جها�ن 
در �ا� جهان، ی� پس از دیگری به اهمیت تجارت خار�ب 
همسایگان خود به  �پ یم بردند و سیع یم کردند با همسایگان و غ�ی

اتحادهای تجاری برسند.
در سال 1957در اروپا، تواف�ت تجاری میان شش کشور به امضا 

این شیوه ای بود که یم توانست پیش از اجرای برنامه های رفایه 
کال�ن ماننــد هدفمنــدی یارانه هــا و ارائــه ســبد کاال یــا پیاده ســازی 
سیاســت  های اصــال� ماننــد افزایــش قیمــت حامل هــای انــرژی 
در پیــش گرفتــه شــود تــا از مقایســه شــیوه های مختلــف اجــرای 
یــن شــکل ممکــن اجــرای کالن آن هــا  ســناریوهای مختلــف هــم به�ت
ات آنهــا فراهــم شــود. در  به دســت آیــد و هــم امــکان ارزیــا�ب تأثــ�ی
ان  ن یــن را در مــ�ی ن شــیوه فعــیل کجــا یم تــوان تأثــ�ی افزایــش قیمــت ب�ن
مــرصف آن مشــخص کــرد یــا � یم تــوان تأثــ�ی هدفمنــدی یارانه هــا 

را بــر بودجــه خانــوار ســنجید؟
اگــر فقــرا بــه دریافــت  و اســتفاده از برنامه هــای یاری کننــده ماننــد 
، رایــگان یــا یارانــه ای، تمایــیل ندارنــد، شــاید بــه ایــن  خدمــات درمــا�ن
دلیــل اســت کــه آنهــا بــه مفیدبــودن اســتفاده از ایــن سیاســت های 
حمایــ�ت بــاور ندارنــد. در ایــن صــورت راه ترغیــب بــه اســتفاده از 
 کاهــش قیمــت آن هــا کــه آگاه ســازی ســاده 

ً
ایــن خدمــات، نــه الزامــا

فقــرا در بــاب منافــع اســتفاده آن هــا اســت. کتــاب اقتصــاد فقــ�ی 
بــه مــا یــادآوری یم کنــد کــه بــرای تغیــ�ی رفتــار افــراد جامعــه، همــواره 
یــن راه حــل نیســتند و گاه تنهــا آگاه ســازی  سیاســت های قیمــ�ت به�ت
ه الزم را بــرای تغیــ�ی در آن هــا  ن آنهــا از پیامدهــای رفتارشــان، انگــ�ی
ن فقــرا از فوایــد  ایجــاد یم کنــد. بــرای نمونــه تنهــا بــا آگاه ســاخ�ت
بــه  این کــه کمــک خــاص دیگــری  بــدون  تحصیــل فرزندانشــان، 
آن هــا شــود، نــرخ مدرســه روی فرزنــدان آن هــا را یم تــوان به طــور 

معنــاداری افزایــش داد. 

 بانک. حال چه ک� باید زیان 
گ

را ندارد و این یع�ن ورشکست�
نـایسش از ناتـوا�ن بـر�ن مؤسسـات بـر جای مانـده کـه از تعهـدات 
خـود ناتواننـد و بـه مالکیـت دولـت درآمده انـد و امـوال آن هـا در 
توقیـف دادگاه هـا یـا دیگـر نهادهـای قانـو�ن اسـت، را بـه دوش 
کشـد؟ انتقـال زیـان، نـایسش از وجـود بحـران بانـ� اسـت کـه یـ� 
از مهم تریـن مسـائل در نظـام بانـک داری کشـور اسـت. بانک هـا 
را میتوان تعطیل کرد اما تعطییل عملیات بان� در یک کشـور 

امـری ناممکـن اسـت.
ن بانـ� اسـت  موضـوع دیگـر، نرخ هـای نامعقـول در بازارهـای بـ�ی
ن  کـه در بـر�ن مقاطـع بـه بـاالی 32 درصـد هـم یم رسـد. بـازار بـ�ی
ن بانک هـا بـا یکدیگـر  بانـ� بـه زبـان سـاده نـویع داد و سـتد بـ�ی
ن مـایل �رسـید بدیه هـای خـود بـا  اسـت. بانـ� کـه بـرای تأمـ�ی
( مواجـه اسـت از بانـک دیگـر درخواسـت 

گ
کمبـود پـول )نقدینـ�

ن بانـ� نشـان از ایـن  وام )پـول( یم کنـد. نـرخ بـاالی سـود بـازار بـ�ی
ن مایل خود  ایط بدی برای تأم�ی وضعیت دارد که بانک ها در �ش
قـرار دارنـد؛ زیـرا تنهـا وقـ�ت حجـم بدیه هـای بانک هـا زیـاد باشـد 
ن نرخ هـای  ایـن چنـ�ی بـه  ن منابـع مـایل خـود  بـرای تأمـ�ی نـد  حا�ن

بـاال�ی تـن دهنـد. 
در کشـوری کـه بسـ�ت �مایه گـذاری مناسـب فراهـم نیسـت و 
ریسـک �مایه گـذاری در آن باالسـت، وعـده سـودهای بانـ� 
ان  ن مـ�ی ایـن  بـرآورد  تنهـا راه منطـ�ت  پـر خطـر اسـت؛ زیـرا  بسـیار 
اسـت  بانـ�  ن  بـ�ی بـازار  یـا  ده گذاران جدیـد  از سـ�پ قـرض  سـود، 

وزیری کامرون، همه پریس برگزار شد. ۴۸ درصد مردم رأی به ادامه 
یت 52 درصدی بریتانیا�ی ها، رأی به خروج از اتحادیه  حضور و اک�ث

دادند و این آغاز برگزیت بود.
همه پریس، قدم نخست از فرایند پیچیده و پرخرج برگزیت بود. 
اضات مخالفان، کامرون )که خود مخالف  وع اع�ت همزمان با �ش
از  نتایج همه پریس،  اعالم  از  بعد  تنها چندساعت  بود(  خروج 
ن نشانه نح� در پیشا�ن برگزیت  نخست وزیری استعفا داد تا اول�ی

دیده  شود؟
پس از کامرون، »ترزا یم« که طرفدارانش دوست داشتند او را 
نسخه ی قرن بیست و یکیِم مارگارت تاچر بدانند، نخست وزیر 
جدید بریتانیا شد. برگزیت چال�ش بود که نخست وزیر، یم بایست 
ن زیادی  آن را در کنار سایر وظایف خود مدیریت یم کرد و طرف�ی
داشت: پارلمان، اتحادیه اروپا و البته نییم از اهایل بریتانیا که کماکان 
مخالف خروج بودند. برگزیت شامل مسائل مختل�ن است، ابطال 
ه  ن تکلیف مرزها و غ�ی ، بازپرداخت بدیه ها، تعی�ی ن معاهدات پیش�ی
ن  ن در سوم�ی پس از چند نوبت به تعویق افتادن برگزیت، ترزا یم ن�ی

سالگرد همه پریس برگزیت،  استعفا داد.
مردی که به آرزویش رسید

شهردار سابق لندن و عضو مهم حزب محافظه کار بریتانیا، یع�ن 
بوریس جانسون، نفر بعدی بود که در رینگ بوکس، مقابل حریف 
قدری چون برگزیت ایستاد. جانسون از همان ابتدا موافق خروج از 
اتحادیه اروپا بود. م�ش اقتصادی و نگاه او به روابط تجاری با آمریکا 



مظاهر مصفا درگذشت

 درگذشت. 
گ

مظاهر مصفا در سن ۸7 سال�
کیمیا مصفا فرزند این شاعر و مصحح پیشکسوت با تأیید این خ�ب به ایسنا گفت: پدرم امروز ۴ بعد از ظهر از دنیا رفت. 

هنوز زمان تشییع و خاکسپاری او مشخص نشده است.
مظاهــر مصفــا زاده 1311 در تفــرش، اســتاد دانشــگاه، شــاعر و مصحــح برجســته معــا� بــود. او ســال های متمــادی به عنــوان 

اســتادتمام رشــته زبــان و ادبیــات فــاریس در دانشــگاه به خدمــت مشــغول بــود.
مظاهــر مصفــا یــ� از قصیده �ایــان شــاخص ایــرا�ن بــود. تاکنــون چنــد مجموعــه شــعر از او به چــاپ رســیده کــه از آن جملــه 
ن  ه همچنــ�ی غــ�ی اســت: »ده فریــاد«، »یس ســخن«، »پاســداران ســخن«، »توفــان خشــم«، »ســپیدنامه«، »یس پــاره« و 
، سعدی،  ، سنا�ی ، »مجمع الفصحا« رضا قیل خان هدایت، مزاری قهستا�ن تصحیحات او بر دیوان ابوتراب فرق�ت کاشا�ن
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، اجتمایع، سیایس و اد�ب / سال پنجم / شماره شصت و سوم / نیمه اول آبان 1398

گ
دوهفته نامه فرهن�

11

نوبل در دام سیاست؟

شعر ستای�ش به مثابه ابزاری اخال�ت

ثنا کاکاوند
روزنامه نگار

زینب سادات قدیس فر
کارشنایس ادبیات فاریس 97

ن  سیاســت بــه ایــن جایــزه بــاز یم شــود و نیم تــوان بیــان کــرد ایــن مــ�ت
د. از ایــن   مــورد بــرریس هیئــت نظــارت قــرار یم گــ�ی

ً
اســت کــه �فــا

رو با وجود اینکه به هیچ عنوان نیم توان منکر جایگاه اد�ب پی�ت 
ن و خلــق شــد، اهــدای جایــزه بــه او  هانتکــه و قــدرت او در نوشــ�ت
خــالف انتظــار بــود آن هــم زمــا�ن کــه سال هاســت نــام اســماعیل 
کاداره بــه خاطــر روابــط مبهــم  خــود بــا انــور خوجــه دیکتاتــور آلبــا�ن 

از لیســت برنــدگان خــط یم خــورد. 
وقــ�ت کــیم بــه لیســت برنــدگان نوبــل از ابتــدا و ارتباطشــان بــا وقایــع 
سیایس روز نگاه بیاندازیم، این امر پررنگ تر از قبل جلوه یم کند 
و در یم یابیــم �ب جهــت نیســت کــه ویلیــام باتلــر ییتــس دو ســال 
بعــد از اســتقالل ایرلنــد جایــزه ی نوبــل را یم بــرد و نوبــل 1939 بــه 
فرانــس امیــل ســیالنپا نویســنده ی فنالنــدی، درســت در ســایل کــه 
کشــورش به اشــغال روس ها در یم آید، اهدا یم شــود تا نگاه همه 
بــه ســوی فنالنــد بــرود. البتــه جایــزه ی 19۴۴ کــه بــه یوهــان جنــس 
داده شــد هــم بــه عقیــده ی بســیاری هدیــه ی ســوئد بــه دانمــارک 
ان اشــغال ایــن کشــور بــود. زمــا�ن  در جنــگ جهــا�ن دوم بــرای جــ�ب
کــه ســوئد خــود را �ب طــرف اعــالم کــرد ویل بــه ارتــش آلمــان ســنگ 
آهن فروخت و اجازه داد نازی ها از خاک این کشــور عبور کنند 
و بــه دانمــارک برســند. در ایــن میــان یم تــوان نــام هرمــان هســه را 

 یــ�  از 
ً
اگــر با اهمیت تریــن  قســمت فرهنگ ایــرا�ن نباشــد، مطمئنــا

مهم ترین  هاست بنابراین یم توان نتیجه گرفت که تنها شعر قادر 
ن از  بــه اشــاعه یــک فکــر دیرپــا در قلمــرو فرهنــگ ایــرا�ن اســت و نــ�ی
ش هرچــه بیشــ�ت  جملــه افــکاری کــه حکیمــان همــواره در �پ گســ�ت
آن در جامعــه بوده انــد، اخــالق اســت و چــه ابــزاری بهــ�ت از شــعر 

بــرای ایــن مقصــود؟
اشــاعه اخــالق از طریــق ادبیــات و مخصوصــا شــعر، هــم بــه طــور 
د و هم به طور  مستقیم و تحت عنوان ادب تعلییم انجام یم گ�ی
. گایه شــاعِر مــداح در  مســتقیم در قالــب دیگــر ژانر هــای اد�ب غ�ی
، مســتقیما بــه ممــدوح خــود انــدرز یم دهــد و  خــالل شــعر ســتای�ش

وی از اصــول اخــال�ت و دادگــری فــرا یم خوانــد: او را بــه پــ�ی
  جّدت ورق زمانه از ظلم بُشست

عدل پدرت شکست ها کرد درست
ای بر تو قبای سلطنت آمده ُچست

هان! تا چه ک�ن که نوبت دولت توست 
) )رشیدالدین وطواط، در مدح عالءالدین تکش سلجو�ت

مســتقیم را بریم گزینــد و بــا   راه غ�ی
ً
البتــه شــاعر مدیحــه �ا غالبــا

مبالغه در ستایش و تملق ممدوح،  او را در موقعی�ت قرار یم دهد 
کــه ناچــار اســت حداقــل به جهــت حفــظ ظاهــر و اثبــات لیاقــت 
هم که شده است، دادگرانه رفتار کند تا نشان دهد شایسته این 
 نســبت دادن دائــیم خصــال 

ً
مــدا� هــا هســت؛ کمــا ایــن کــه بعضــا

نیکو به فرد باعث به وجود آمدن این خصلت ها در او یم شود و 
ن افتاده باشد. بعید نیست اگر این اتفاق برای بعیصن از ممدوح�ی

از او لیاقــت دریافــت ای جایــزه را دارد امــا فعالیــت او در کابینــه ی 
دوگل خوش آینــد آکادیم نوبــل نبــود و بســیاری از اعضــای هیئــت 
داوران بــه او لقــب شبه فاشیســت داده بودنــد. امــا درســت زمــا�ن 
کــه گراهــام گریــن و آنــدره مارلــو خاطــر نــگاه سیایس شــان مــردود 
اندلــو داده شــد؛ نویســنده ای  بودنــد، جایــزه نوبــل بــه لوییــیب پ�ی
کــه در ســال 192۴ در نامــه ای بــه موســیلی�ن بــا افتخــار خــود را 
فاشیســت و خدمتگــزار او اعــالم کــرد و یــا نوبــیل کــه بــه برودســ� 
ن ماننــد بســیاری  شــاعر و نویســنده ی یهــودی روس اهــدا شــد نــ�ی
ســیمون،  ناک، کلــود  پاســ�ت ماننــد  او  از  پیــش  برنــدگان  از  دیگــر 
الکساندره، نمادی بود در محکوم کردن روسیه، ستایش آمریکا 

و قــدردا�ن از نویســندگان تبعیــد شــده.
به هر روی یم توان نتیجه گرفت که سیاست همان طور که در 
تمــام امــور دخالــت دارد در ادبیــات هــم دخیــل اســت و نویســنده 
ایــط ســیایس جامعــه    یم کنــد، �ش

گ
فراخــور زمــان و مــکا�ن کــه زنــد�

ن وارد یم کنــد؛ هــر چنــد معتقــد باشــد کــه ســیایس  خویــش را بــه مــ�ت
ن اســت کــه  ایــن چنــ�ی نیم نویســد و از سیاســت گریــزان اســت. 
سیاست، هر چند ناعادالنه، سایه اش در بسیاری از جوایز اد�ب 
ن اســت کــه یم مانــد  از جملــه نوبــل ســنگی�ن یم کنــد امــا در آخــر مــ�ت

و در حافظــه ی تاریــــــخ جاودانــه یم شــود.

گردنکشان قرار دارند و آن ها را جز به طریق چرب زبا�ن و تملق، 
نیم شود به راه آورد. بنابراین شاعر،  ممدوح را یم ستاید و او را در 
ن حال  به طور مستقیم و  ان قرار یم دهد و در ع�ی ردیف دادگس�ت
مســتقیم او را از ظلــم و بیدادگــری بــر حــذر یم دارد. بدیــن گونــه  غ�ی
ند: شــاعِرحکیم   در ســتیغ جامعه، دو مرد روبروی هم قرار یم گ�ی
ا پادشــاه اســت(؛ حکیم  و ممدوح)که دارای قدرت ســیایس و اک�ث
بــه پادشــاه در مــورد عدالــت و اصــالح امــور هشــدار یم دهــد ویل 
هرگــز جایــگاه خویــش را فرامــوش نیم کنــد و خــود را به جــای شــاه 
ن همواره هشیار است تا این هشدار و زنهار  نیم گذارد و هم چن�ی
آن چنــان عیــان نباشــد کــه موجــب خشــم ممــدوح بشــود و آتــش 
د چــرا کــه شــاعِرحکیم اهــداف واالتــری در  آن دامــن مــداح را بگــ�ی
ط الحیــات یم توانــد آن هــا را بــه اجــرا  ذهــن یم پرورانــد کــه �ن ال�ش
، رود�، در مدح  ن ه چشم روشن ب�ی دربیاورد. برای مثال، شاعر ت�ی

، �وده اســت:  نرصبن احمــد، پادشــاه ســاما�ن
از َملکان کس ُچنو نبود جوا�ن

مرد و خردمند راد و سخندان وش�ی
کس نشناسد هیم که کوشش او چون

خلق نداند هیم که بخشش او چند
خردمند روشن دل در این ابیات، ممدوح را با بیا�ن زیبا یم ستاید و 
مستقیم به او القا یم کند که باید این گونه باشد  ن حال غ�ی در ع�ی
 های شــایه شایســته ســتایش اســت؛ پیایم مهم که 

گ
و این ها ویژ�

بسیاری از مداحاِن حکیِم شعرفاریس در صدد رساندن آن بودند 
ن شده اند.  و اغلب موفق ن�ی

 از 
ً
زمــا�ن کــه گونــ�ت گــراس برنــده ی نوبــل ادبیــات ســال 1999 علنــا

دخالــت ناتــو در مســئله ی یوگوســالوی حمایــت کــرد، �ب هــای 
ن شــدند و تصمیــم گرفتنــد تمــام کتاب هــای ایــن  بلگــراد خشــمگ�ی
نویســنده را بــرای او پــس بفرســتند. امــا پیــ�ت هانتکــه کــه بارهــا و 
بارها با گراس مخالفت کرده بود و بر ضد رفتارهای سیایس این 
نویســنده نوشــته بــود از مــردم �ب خواســت تــا از ایــن تصمیــم 
چشم پویسش کنند. او گفت کتاب های این نویسنده و نقدهایش 
را بایــد خوانــد در حــایل کــه یم شــود بــا باورهــای ســیایس او هــم 
مخالفــت کــرد. حــاال بعــد از بیســت ســال نوبــل ادبیــات بــه پیــ�ت 
هانتکــه رســید و طبــق روال هــر ســال مخالفــان و موافقــان بــه 
ی او در  جایــزه واکنــش نشــان دادنــد. نویســنده ای کــه موضع گــ�ی
نســل ک�ش �برنیتســا و حمایــت او از �ب هــا و حضــور غــ�ی 
ـچ  ـ ـ قابــل توجیــه او در مراســم خاکســپاری اســلوبودان میلوشــویـ
ا�ن او در ایــن مراســم، خشــم   �بســتا�ن و ســخ�ن

گ
جنایتــکار جنــ�

یــن  همــه بــه جــز �ب هــا را برانگیخــت و حــاال بــا اهــدای بزرگ�ت
جایــزه ی اد�ب دنیــا بــه او، منتقــدان از جملــه انجمــن قلــم آمریــکا، 
آکادیم نوبــل را بــه شــدت بــه بــاد انتقــاد گرفتنــد؛ منتقدیــ�ن کــه در 
ن رویــه را داشــتند و گونــ�ت گــراس را �بــاز  ســال 1999 هــم همــ�ی

ن جایــزه از او بودنــد. اس اس یم دانســتند و خواهــان پــس گرفــ�ت
اولــگا  نخســت  داشــت.  برنــده  دو  نوبــل  آکادیم  البتــه  امســال 
توکارچــوک نویســنده ی لهســتا�ن کــه جایــزه ی ســال 201۸ را بــرد؛ 
ســایل کــه ایــن  جایــزه بــه علــت فســاد مــایل و اخــال�ت بــر�ن اعضــا 
در راســتای اصالحــات اســایس ایــن آکادیم برگــزار نشــد و نفــر دوم 
فیلم نامه و نمایش نامه نویس، روزنامه نگار و رمان نویس اتری�ش 
پیــ�ت هانتکــه. نــام ایــن دو نویســنده بــا دو رویکــرد کامــال متضــاد 
ســیایس همزمــان بــه عنــوان برنــدگان نوبــل ادبیــات خوانــده شــد و 
ن شاید نشانه ای باشد از این که این بار نوبل سیع کرده تنها  هم�ی

ن دیگــری. ن را قضــاوت کنــد نــه چــ�ی مــ�ت
بــه هــر روی بــا نــگایه بــه تاریــــــخ جایــزه ی اد�ب نوبــل نیم تــوان تأثــ�ی 
سیاست را بر انتخاب داوران این جایزه نادیده گرفت. شل اریک 
اســپمارک کــه از ســال 19۸۸ تــا ســال 200۴ ریاســت کمیتــه ی 
بــوده در کتــاب »جایــزه ی  نوبــل در بخــش ادبیــات را عهــده دار 
نوبــل ادبیــات: بــرریس معیارهــای انتخــاب« بیــان یم کنــد کــه گایه 
نویســندگان بــزرگ و مهــم و آن هــا�ی کــه انتظــارش را داریــم، برنــده 
اعالم نیم شوند و این علت ها�ی دارد که هیئت داوران به خو�ب 
بــه آن واقــف اســت. نویســندگا�ن کــه آثارشــان بــه زبان هــای غــر�ب 
ن آثاری  ترجمه نشده و در نتیجه هیئت داوران در قضاوت چن�ی
ناتوان هستند، شان� در بردن این جایزه ندارند؛ یا نویسنده ای 
که در جوا�ن مرده یا بیش از اندازه مشهور باشد، بسیار من�ن گرا 
باشــد، خواننــده ی متوســط از درک متــون او عاجــز باشــد و البتــه 
»رویکــرد ســیایس قابــل قبــویل نداشــته باشــد«، مثــل زمــا�ن کــه 
رمــان شــبیه بــه یــک مانیفســت عمــل کنــد و خواننــده را بــه ســمت 
و ســو�ی هدایــت کنــد کــه انســا�ن نیســت. در نتیجــه این گونــه پــای 

 طــوال�ن کــه مــرصع اول 
ً
بــر�ن قالب»قصیــده« را شــعری نســبتا

آن با مرصع های زوج هم قافیه اســت و مضمونش عمدتا مدح، 
ه اســت، تعریف کرده اند. مدح و  ســتایش، وصف  طبیعت و غ�ی
ســتایش از اصیل تریــن کاربردهــای قصیــده اســت و هــدف اصــیل 
ه  از مــدِح ممــدوح کــه یم توانــد پادشــاه، وزیــر او، ولیعهــد و غــ�ی
باشــد، دریافــت صلــه و پــاداش اســت البتــه طبیــیع اســت کــه ایــن 
ن مــدح مذهــ�ب و نعــت و منقبــت  ســخنان همــه بــا کنــار گذاشــ�ت
عنوان یم شود. دوران اوج رونق قصیده مد� را دوران سلطنت 
تــرکان غزنــوی به خصــوص ســلطان محمــود دانســته اند، به طــوری 
کــه حاتم بخ�ش هــا و صله دادن هــای او همــواره باعــث حســادت 
بسیاری از شاعران بعدی شده است؛ مثال آن جا که انوری گوید:

عنرصی گر به شعر یم صله یافت
نه ز ابناء عرص برتری ایست

نیست اندر زمانه محمودی
ورنه هرگوشه صد چو عنرصی ایست 
یــ� از کاربرد هــای کمــ�ت شناخته شــده قصیــده مــد� کــه جدیــدا 
مورد توجه قرار گرفته اســت، کارکرد اخال�ت آن اســت. در اعصار 
ن امــروز، شــعر مهم تریــن بخــش  گذشــته و حــ�ت شــاید تــا بــه همــ�ی
ه�ن هــای کالیم در ادبیــات فــاریس بوده اســت، زبــان و ادبیــا�ت کــه 

ن نوبــل بعــد از جنــگ را گرفــت  هــم بــه میــان آورد؛ زمــا�ن کــه او اولــ�ی
ن شدند چراکه معتقد بودند موضع او در برابر  بسیاری خشمگ�ی
ی  اســت ودرســت ماننــد ســوئد جهت گــ�ی نازی هــا سازشــکارانه 
آشــکاری در برابــر آلمان هــا نــدارد و ایــن موجــب شــده تــا نوبــل را 
به او بدهند. اگر چه هرمان هسه هیچ گاه به طور عل�ن نازی ها 
را محکــوم نکــرد ویل غــ�ی مســتقیم مقــاال�ت نوشــت و خانــه اش را 
ن  در  بــه پناهجوهــا از جملــه تومــاس مــان داد. در ســال 2017نــ�ی
ن منت�ش شــد که  مقاله ای، بخ�ش از نامه های او به پ�ش مارت�ی

بــه احتمــال ارتبــاط او بــا آلمــان نــازی قــوت بخشــید.
ســال های  در  کــه  اســت  نویســندگا�ن  دیگــر  از  گراهــام گریــن 
1966و 1967 نــام اش در لیســت کاندیداهــای نوبــل بــود. مــیل 
ارتبــاط دوســتانه اش در آن زمــان بــا دیکتاتــور چپ گــرای کوبــا، 
و و عمر توریجس او را از دریافت این جایزه محروم  فیدل کاســ�ت
ســاخت و بــر خــالف انتظــار همــه چنــد ســال بعــد گابریــل گارســیا 
و، نوبــل را از آن خــود کــرد.  مارگــز بــا وجــود ارتباطــش بــا کاســ�ت
آندره مارلو نویســنده ی فرانســوی هم چندان مورد قبول آکادیم 
ن  نوبــل نبــود؛ کــ� کــه مخالــف اســتعمار الجزایــر بــود و بــا پیوســ�ت
بــه حــزب راســت بــه عنــوان وزیــر فرهنــگ ژنــرال دوگل فعالیــت 
یم کــرد و آلــ�ب کامــو برنــده ی نوبــل 1957 معتقــد بــود مارلــو بیــش 

 حکیــم هــم 
ً
حــال بایــد از خــود پرســید کــه چــرا شــاعِرمداح کــه ضمنــا

ن تمایم افراد جامعه، ممدوح که اغلب پادشــاه اســت  بوده، از ب�ی
و یــا حداقــل دارای قــدرت و جایــگاه مهــیم اســت؛ را مــورد هــدف 
نصایــح اخــال�ت خــود قــرار یم دهــد؟ پاســخ را بایــد در اصــل »النــاس 
عیل الدین ملوکهم« جســت و دانســت که قدما عقیده داشــتند: 
ن جهت پادشاه  تربیت حاکم، تربیت مردم کشور اوست. به هم�ی
کــه نماینــده قــدرت اســت و از یــک ســو »ســایه خدا« و دارنــده فــره 
ایــزدی شــناخته یم شــود و از ســوی دیگــر مســئول رنج هــا و آالم 
د و شــاعِرحکیم بــه او  مــردم خویــش اســت، در تنگنــا قــرار یم گــ�ی
تلنگــر یم زنــد تــا مبــادا از راه عقــل و خــرد تخــی کنــد کــه عقــل، 
پیــش از ورود  ایــرا�ن اســت، چــه  اخــالق  اســایس ترین عنــرص در 
ی مســلک   ج�ب

ً
ا اســالم و چــه پــس از آن. شــاعران خردمنــد کــه اکــ�ث

ن اصــالح  ن شــده و نــ�ی بودنــد و معتقــد بــه �نوشــت از پیش تعیــ�ی
س از خــدای  مــردم را هــم وظیفــه خــود یم دانســتند؛ بــا شــعار »بــ�ت
«  و اعتقــاد بــه ایــن کــه تنهــا خداونــد حاکــم بــر  س از امــ�ی و مــ�ت
�نوشــت آن هاســت، کمــر بــه نصیحــت پادشــاه یم بســتند و امیــد 
داشتند تا از این طریق موفق به اصالح شاه و در نهایت اصالح 

جامعــه بشــوند.
مندی این شاعران  ی که ما را به شگف�ت بیش�ت وا یم دارد، ه�ن ن چ�ی
در بیان مقاصد اخال�ت خویش است، شاعِرحکیم عالوه بر این 
کــه در مضمــون خردمنــد اســت در بیــان هــم ذ� اســت و یم دانــد 
، بنیان اندرز خود  که برخالف دیگر شیوه های نصیحت اخال�ت
را باید بر تشویق استوار کند نه تنبیه که در مقابل او پادشاهان و 



ین وی�ت

 30007650005743 ســامانه 
ــا شــما مخاطبــان  پــل ارتباطــی مــا ب
گرامـــی اســـــت. در صــــورت 
تمایــل بــه همــکاری بــا نشــریه، 
»همــکاری«  کلمــه  می توانیــد 
کنیــد. ارســال  ســامانه  بــه  را 
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