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سخنسردبیر؛اقیانوسیکمعمقبهنامفیسبوک
هنوزازخواببیدارنشدهکهمیخواهدبداندعکسیکهدیشب
پستکردهچندتاالیکخورده،دوستشچهنوشتهوبهتعداد

بازدیدکنندگانصفحهاشچندنفراضافهشده،حتیقبلاز
اینکهآبیبهصورتشبزندوروزشبهطوررسمیآغازشود،او
بهجهانفیسبوکواردشده،جهانیکهدرآنتانیمهشبکه
تلفنهمراهیاآیپدوآیفونبهدستخوابشببرد،درآنغوطه
ورخواهدبود.اینروزها،اینشیوهزندگیدرایرانوبسیاریاز

نقاطجهاناست.
اینروزهانیازبه»الیکخوردن«یابهعبارتیاپیدمی»دوست
داشتهشدنتوسطدیگران«درجهانفیسبوکبدلبهعیار
سنجشمحبوبیتشدهاست.هیچکدامیادمانهستکهتا
همینچندسالپیشکههنوزفیسبوکو»اکسپت«کردن
دوستیهاوالیکزدنبراینوشتهوعکسهامعنینداشت،

چطوردوستپیدامیکردیموابرازعالقهمیکردیم؟
حاالاماآنچهمایهپُزومباهاتمانشدهنهرشتهتحصیلیوتعداد
کتابهاییاستکهخواندهایمونهحتیاتومبیلمدلباالوکت
وشلوارفرنگیمان.حاالحتیوقتیمیخواهیمبهیکدیگرپُز
بدهیم،بحثرامیکشانیمبهتعدادالیکهاوفرندهایماندر

فیسبوک!
…

براساستحقیقیکهنتیجهاشدوممهرماهمنتشرشده،یک
میلیاردودویستوشصتمیلیوننفربههفتادزبانمختلفاز

اینشبکهاجتماعیاستفادهمیکنند.بعدازفیسبوک،توئیتربا
عضویت۵۰۰میلیوننفردرجایگاهدومایستادهاست.
پسرجوانیکهروزیخالقفیسبوکبودوحاالیکیاز

ثروتمندترینمردانجهاناستهدفازایجاداینشبکهرا
»قدرتبخشیدنبهمردمبرایبهاشتراکگذاشتنوایجاد

دنیاییبازوبههمپیوسته«دانسته،دنیاییاکنونبهاقیانوسی
کمعمقوجامعهایازهمپاشیدهتشبیهمیشودوبازهمچنان
تنیدهدرخود،روزبهروزگسترشمییابدوبزرگوبزرگترو

غیرقابلکنترلترمیشود.
دراینشمارهمجلهتابلونگاهیداریمبهفیسبوکو»ما«ییکه

درآنزندگیمیکنیم.

حسنسربخشیان

http://tableaumag.com/
https://www.facebook.com/TableauMagazine
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حرف زدن در فیس بوک   مثل گفتگو در 
فضایی است که از قیر پر شده است. 

کلمات روی هوا هک می شوند

آیا ما در فیس بوک گفتگو می کنیم؟ در این جمله 
سه کلمه ای کلیدی وجود دارد. »ما«، »فیس بوک« 

و »گفتگو«. مراد از »فیس بوک« در این جمله 
دقیقا و صرفا facebook.com نیست. فیس بوک   

را نمونه می گیرم از یک شبکه اجتماعی اینترنتی 
شناخته  شده. از سر این نکته هم می گذرم که 
این »ما« دقیقا چه کسی است. اینجا تمرکزم 
روی »گفتگو« ست. آیا ما در فیس بوک گفتگو 

می کنیم؟ 

ش�اید ابتدا الزم اس�ت س�وال بهتر پرسیده ش�ود. همه 
م�ا به طور روزمره ب�ا دیگران از طری�ق ابزارهای مبتنی بر 
اینترن�ت حرف می زنی�م. این رفت�ار گاهی دونفره اس�ت 
و گاه�ی چن�د نفره، گاه�ی خصوصی و گاه�ی در معرض 
دی�دگان دیگ�ران اس�ت. آیا ما در ح�ال گفتگو هس�تیم؟ 
این رفتاِر چند ده س�اله چ�ه تفاوت ها و چه ش�باهت هایی 
با رفتاری دارد که انس�ان ها در چند ده هزار س�ال گذش�ته 

کرده اند؟ 
واضح اس�ت که این س�وال از جنس کیفیتِ  رفتار است. 
وضعیتِ  اجتماعی و سیاس�ی کش�ور ای�ران و فاصله های 

جغرافیای�ی، ک�ه ب�ه تف�اوت در زم�ان روز و ش�ب منتهی 
ش�ده اند، موقعیتی را ایجاد کرده ان�د که گاهی چاره ای جز 
اس�تفاده از ابزاره�ای الکترونیکی برای برق�راری ارتباط 
وج�ود ندارد. با ای�ن وصف، رویکردِ  این نوش�ته از جنس 
تخطئه نیس�ت. تالش ب�رای بیرون ران�دن فیس بوک از 
زندگی ش�خصی و جمعی اقدامی شکس�ت خورده است. 
اما سوال مرکزی همچنان باقی است. آیا ما در فیس بوک 

گفت وگو می کنیم؟ 
مخاط�ب در فیس ب�وک موجودیت�ی اثی�ری دارد، دیده 
نمی ش�ود. حتی اگر عم�ل گفت وگو بص�ورت خصوصی 
اتفاق بیافتد، مثال chat گروهی در فیس بوک  ، چهره همه 
ش�نوندگان جلوی چشم گوینده نیس�ت. جز اینکه گوینده 
همه اس�امی را به  خاطر داشته باشد، روش�ی وجود ندارد 
که بدانی که نفِر ش�ماره بیست و هشتم از ابتدای گفتگو در 
جمع بوده  است. هرکس تنها خودش را می بیند و هرکسی 
را که در چن�د دقیقه گذش�ته حرفی زده اس�ت. بعد از آن، 

حرف ها و چهره ها از پنجره بیرون می روند. 
دارد.  پالس�تیکی  چه�ره ای  مخاط�ب  فیس ب�وک  در 
گوش�ه های لب�اش ت�کان نمی خ�ورد. دس�تش را از کنار 
بدنش روی س�ینه اش جمع نمی کند. نف�س اش را قبل از 
زدن ِ حرف باصدا بیرون نمی ده�د. رنگ چهره اش تغییر 
نمی کن�د. حالت چهره و ب�دنِ  گوینده و ش�نونده را باید از 
کالم فهمی�د. نویس�نده می توان�د وضعی�ت ذهنی اش را 
مخفی کن�د. او می تواند بنویس�د :( و دلش گرفته باش�د. 
ح�رف زدن در فیس بوک   مثل گفتگو در فضایی اس�ت که 
از قیر پر ش�ده اس�ت. کلمات روی هوا هک می شوند. هر 
حرفی که زده شده اس�ت، برای همیشه می ماند. همیشه 
می ش�ود برگش�ت و ح�رف را دوب�اره خوان�د. فیس بوک   
ف�رض می کند آدمی�زاد تغییر نمی کند. ف�رض می کند آدم 
نمی ش�ود که حرف�ی را بزند و خ�ودش که ش�نید بخواهد 
ح�رف را را تصحیح کن�د. در فیس بوک هر کلم�ه در جانِ  
صفح�ه جا می گی�رد و دیگر پاک نمی ش�ود. در فیس بوک 
می شود با Ctrl+C و Ctrl+V دیگران را دفن کرد. در دنیای 
حقیق�ی نظیر ای�ن کار داد زدن اس�ت. نکته این اس�ت که 

وقت�ی داد می زنی، گل�و درد می گیرد اما می ش�ود چندین 
هزار بار Ctrl+V زد و انگشت-درد نگرفت. آدمِ  عصبانی، 
 Python اگر کمی با فضا آش�نا تر باش�د، می تواند با یک کد

عصبانیت اش را به اطالع جهان برساند. 
 like .نکته مهم تر این است که فیس بوک نامتقارن است
دارد ام�ا dislike ندارد. می ش�ود کس�ی را ب�ه chat دعوت 
کرد، اما کس�ی را که دعوت ش�ده اس�ت نمی ش�ود بیرون 
انداخ�ت. در دنیای فیزیکی اعمال مثب�ت با اعمال منفی 
مت�وازن می ش�وند. در فیس بوک اما، کس�ی را که به یک 
گفتگ�و دعوت ش�ده اس�ت باید به م�دد دنی�ای حقیقی از 
جمع کنار گذاش�ت )مثال ب�ا تلفن زدن و توضی�ح دادن که 
اشتباهی اتفاق افتاده اس�ت(. فیس بوک باینری است. یا 
دوس�ت داری یا نداری. فیس بوک تعیین می کند که تو چه 
واکنش هایی به یک موضوع می توانی نش�ان بدهی. این 
یعنی فیس بوک تصمیم گرفته اس�ت که من و تو نسبت به 
چیزی احس�اس dislike ی�ا ashamed ی�ا excited نداریم. 
ما یا از کن�ار چیز ها می گذریم و ی�ا like می زنیم. گاهی هم 
نظری می نویس�یم. اما فیس بوک تصمیم گرفته است که 
الزم نیس�ت کس�ی بتواند نظرات نفری را ک�ه به هردلیلی 
برای او خاص اس�ت زیر همه نوش�ته ها دنبال کند. آدم ها 
برای فیس بوک   مهم نیس�تند. مهم این اس�ت که رش�ته 
مطالب�ی که در فیس ب�وک می آید like بخ�ورد و همخوان 

بشود و زیرش شلوغ باشد. 
م�ا در فیس بوک گفتگ�و نمی کنیم. مش�غول کار دیگری 
هس�تیم که هنوز اس�می ندارد. آدمیزاد، ک�ه حاصل چند 
میلیارد سال فرگشت اس�ت، حاال بخش مهمی از روزش 
را در س�اختاری می گذارند که خدای�گان دارد. روش های 
 Facebook Inc ارتباط�ی و چهارچوبش را ش�رکتی به ن�ام
تعری�ف می کند و هی�چ قصدی ه�م برای از دس�ت دادن 
کنت�رلِ  کامل بر ای�ن فضا ن�دارد. درتضادِ  عین�ی با جمله 
مش�هور پروتاگوراس، که دوهزار پانصد س�ال پیش گفت 
»انس�ان معیار همه چیز اس�ت«، در ابت�دای قرن ۲۱ام، 
یک و یک دهم میلیارد انسان در ساختاری نفس می کشند 
که در آن معیار رفتار و گفتگو از دفتر Facebook Inc بیرون 
می آید نه از تالش انس�ان ب�رای بقا. به عب�ارت دیگر، از 
زمان آم�دن ِ فیس بوک، فرگش�ت ِ انس�ان متوقف ش�ده 
اس�ت و این فیس بوک اس�ت که دارد متحول می ش�ود تا 
هرچه بیشتر آدمی را در خودش حل کند. به عبارتی، حاال 

فیس بوک اشرف مخلوقات است.



9شماره دهم، آبان8۱۳۹۲ شماره دهم، آبان۱۳۹۲

پیش از شروع بحث باید آماری از میزان استفادٔه کاربران 

ایرانی از ش�بکه های اجتماعی و به ویژه فیس بوک داشته 

باش�یم. کون�وی )ش�رکتی ایرانی-امارات�ی ب�ا همکاری 

ش�رکت خدمات اینترنت�ی پارس آنالین( در آبان ماه س�ال 

۱۳۹۱ آم�اری از کاربران ش�بکه های اجتماع�ی در ایران 

ارائه کرده اس�ت. ای�ن آمار از اس�تفادٔه ش�صت درصدی 

کاربران ایرانی از فیس بوک خبر می دهد اگر فرض کنیم که 

تعداد کاربران فیس بوک ظرف یک س�ال گذش�ته تغییری 

نکرده باش�د پس با توجه به آخرین آمار کاربران اینترنت در 

ایران که ۱۸ تیرماه ۱۳۹۲ منتش�ر شده اس�ت باید بیش از  

بیست و هفتم و نیم میلیون کاربر فیس بوک داشته باشیم. 

بیای�د از زاویٔه دیگری ب�ه قضیه نگاه کنیم؛ ای�ن رقم به ما 

نشان می دهد که از هر سه ایرانی یک نفر عضو فیس بوک 

است. پس تحلیل رفتار کاربران ایرانی فیس بوک تا حدی 

می توان�د نگاه و جهان بینی جامعٔه ای�ران یا حداقل بخش 

قابل توجهی از آن )کاربران اینترنت( را نشان دهد. 

ب�ر اس�اس ای�ن مقدم�ٔه کوت�اه پرسش�ی هایی اساس�ی 

حول مح�ور »فعالیت های ای�ن تعداد کارب�ران ایرانی در 

فیس ب�وک« مطرح می ش�ود ک�ه از آن جمل�ه می توان به 

این پرسش ها اش�اره کرد: توازن جنسیتی کاربران چگونه 

است؟ موقعیت جغرافیایی آن ها چیست؟ به چه چیزهایی 

عالقه مندند؟ چه چیزهایی آن ها را جذب می کند؟ 

تعداد کاربران به تفکیک جنس و سن

بر اس�اس آماری که مرکز آمار ایران در س�ال ۸۹ منتش�ر 

کرده اس�ت ۵۸ درص�د کارب�ران اینترنت را م�ردان و ۴۲ 

درصد کاربران اینترنت را زنان تشکیل می دهند. می توان 

این آمار را با کمی اغماض به کاربران فیس بوک هم تعمیم 

داد. ای�ن آمار همچن�ان عنوان می کند ک�ه از بین کاربران 

اینترن�ت در ایران حدود ۴۳ درصد را گروه س�نی ۲۰ تا ۲۹ 

س�ال، ۲۶ درصد را گروه سنی ۱۰ تا ۱۹ سال و ۲۱ درصد را 

گروه سنی ۳۰ تا ۴۵ سال به خود اختصاص داده اند.

 

موقعیت جغرافیایی

همین آمار به س�هم هش�ت درصدی روس�تاییان ایرانی 

در مقاب�ل س�هم ۹۲ درصدی شهرنش�ینان در دسترس�ی 

به اینترنت اش�اره دارد. از س�وی دیگر »س�امانٔه مدیریت 

ضریب نفوذ اینترنت کشور« اس�تان تهران را با ۹ میلیون 

و ۵۰۷ ه�زار و ۶۶۲ کاربر ب�ه عنوان پرکاربر ترین اس�تان 

و اس�تان خراس�ان جنوبی را با ۲۶۳ هزار و ۷۹۷ کاربر به 

عنوان کم کاربر ترین استان کشور معرفی کرده است. 

محبوب تری�ن صفحه های فیس بوک بین 

ایرانیان صفحه های زیر هستند: 

شبکٔه ماهواره ای من و تو

ابی )خوانندٔه پاپ( 

شکیرا )خوانندٔه پاپ( 

شادمهر عقیلی )خوانندٔه پاپ( 

داریوش اقبالی )خوانندٔه پاپ( 

طنز سیاسی ماهواره ای پارازیت

گلشیفته فراهانی )بازیگر سیِنما و تئا تر( 

مهران مدیری )کارگردان و بازیگر تلویزیون و سینما( 

گوگوش )خوانندٔه پاپ( 

انریکو اگلسیاس )خوانندٔه پاپ( 

در میان خوانندگان موسیقی محبوب پاپ حضور شبکٔه 

من و تو به عنوان محبوب ترین صفحه قابل توجه اس�ت؛ 

صفح�ٔه دیگر این ش�بکه )من و تو +( نی�ز در رتبٔه ۳۸ قرار 

دارد. نباید فراموش کرد که صفحٔه برنامٔه پارازیت )با توجه 

به توقف فعالیت آن از حدود دو سال پیش( جایگاه ویژه ای 

بین کاربران ایرانی دارد. 

بد نیس�ت کمی دقیق ت�ر به این آمار ن�گاه کنیم. با اندکی 

کن�د و کاو به آمار جالب توجهی می رس�یم که ه�ر کدام به 

تفکیک تقسیم شده اند: 

پنج مارک بر تر بین ایرانیان: 

بی ام و )خودرو( 

والت دیزنی )سینما( 

زوسک )تارنمایی برای دوست یابی( 

اسنیکرز )خوراکی( 

زارا )پوشاک( 

در بین پنج م�ارک محبوب بین ایرانیان حضور زوس�ک 

به عنوان شبکه ای برای دوست یابی و قرارهای اینترنتی 

جالب اس�ت. نکتٔه تاسف بار در این فهرس�ت نبودن هیچ 

م�ارک ایران�ی بی�ن ۲۰۰ م�ارک محب�وب ایرانیان اس�ت 

که می ت�وان دلی�ل آن را غی�ر قانونی بودن این دس�ت از 

شبکه های اجتماعی در ایران دانست. 
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هنرمندان محبوب بین ایرانیان: 

ابی

شکیرا

شادمهر عقیلی

گلشیفته فراهانی

مهران مدیری

رسانه های محبوب بین ایرانیان: 

شبکٔه من و تو

رادیو جوان

بی بی سی فارسی

رادیو فردا

شبکٔه ِجم

شخصیت های سیاسی محبوب بین ایرانیان: 

محمد جواد ظریف

باراک اوباما

میرحسین موسوی

نلسون ماندال

کاخ سفید

نکت�ٔه جالب این فهرس�ت پ�س از جای�گاه وزی�ر خارجٔه 

ایران، حضور میت رامنی )رقیب انتخاباتی باراک اوباما و 

یکی از موافقان سرس�خت حملٔه نظامی به ایران( در رتبٔه 

ده، آیت اهلل خامنه ای در رتبٔه هفتم و دو دسته از نیروهای 

نظامی آمریکا در رتبه های هشت و ۹ است. 

بد نیس�ت ن�گاه کوتاهی به ۱۰ شناس�ه ای که بیش�ترین 

دنبال کنندٔه توییتر را بین ایرانیان دارند بیاندازیم: 

سامی یوسف )خوانندٔه ایرانی( 

حامد حدادیان )بازیکن بسکتبال( 

حسن روحانی

سنجاب عمومی )شناسه ای برای مبارزه با سرطان( 

بی بی سی فارسی

رامین کریملو )بازیگر ایرانی( 

جواد ظریف

 )Diamond Water سلطان رحمتی )هنرمند و مالک

الدوز والنس )بازیگر ایرانی( 

نیما اکبرپور )مجربی بی بی سی( 

جالب ترین نکتٔه این فهرس�ت شناس�ه ای با نام سنجاب 

عمومی اس�ت ک�ه ب�رای مب�ارزه ب�ا س�رطان ۱۵۰۰ دالر 

جمع آوری کرده اس�ت. مالک این شناسه ادعا می کند که 

در تهران اس�ت و عمده توییت هایش عبارت هایی اس�ت 

دربارٔه رفتارهای یک س�نجاب )دوی�دن، پریدن و …( که 

در بین این توییت ها جمله هایی چون »خب حاال یه مقدار 

کمک کنیم برای سرطان« دیده می شود. 

http://youtu.be/Snz6dOyHUQE
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احمد پورنجاتی از نزدیکان دولت خاتمی تصنیفی از مرضیه 
را به اشتراک می گذارد و به انتقادات مخاطبان خود درباره 
پیوستن مرضیه به سازمان مجاهدین خلق پاسخ می دهد

جواد ظریف وزیر امور خارجه،روز موالنا را تبریک می گوید و کاربری به او می گوید 
که با رفع فیلتر شدن فیس بوک، موالنا هم خوشحال خواهد شد

آلن ایر سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه آمریکا از اینکه ظریف در نیویورک فرصت کرده پست فیس بوکی 

بگذارد تعجب کرده است

ابی عکسی از خود در فرودگاه به اشتراک گذاشته است

گوگوش به مناسبت یک میلیون شدن هواداران خود در فیس بوک از آنان تشکر می کند



15 شماره دهم، آبان۱۳۹۲ شماره دهم، آبان14۱۳۹۲

جنس و جنسیت

بر خالف آنچه تصور 
می شود تفاوت مهم و 

بنیادی ای میان واژه های 
جنس و جنسیت وجود 

دارد. این اختالف از آن 
جهت دارای اهمیت 

است که با درک 
دقیق تر آن می توان 

ریشه یابی 
درست تری 
در موضوع 

تبعیض های 
جنسیتی داشت. 
اما تفاوت مفهوم 

جنس و جنسیت چیست؟ 
جنس به التین sex نامیده 

می شود و به خصوصیات 
بیولوژیک فرد اشاره دارد 

و جنسیت در معنای التین 
خود gender نام دارد 

و به نقش هایی که توسط اجتماع برای زنان و مردان 
مطرح شده می پردازد. در واقع جنس مجموعه ای از 

صفات بیولوژیک است و جنسیت مجموعه ای از صفات 
اکتسابی و اجتماعی را شامل می شود. جنس افراد با 

گذشت زمان به صورت طبیعی تغییر نمی کند، در حالی 
که نقش های جنسیتی با گذشت زمان تحت تأثیر تغییرات 

اجتماعی قرار می گیرند و قابل تغییر هستند. 

کلیشه های جنسیتی

را  جنس�یتی  کلیش�ه های 
جنس�یت  ش�اخه  در  بای�د 
جس�تجو کرد. کلیشه های 

جنس�یتی 
از  مجموع�ه ای 
فرهنگی  باوره�ای 
اجتماع�ی  و 
هس�تند  مش�ترک 
و  قابلیت ه�ا  ک�ه 
خاصی  ویژگی های 
را ب�ه اف�راد، یعن�ی 
زن و مرد نس�بت می دهند 
نهاده�ای  خان�واده،  و 
گروهه�ای  آموزش�ی، 
و  رس�انه ها  همس�االن، 
دیگ�ر نهادهای اجتماعی 
کلیش�ه ها  این  بازتولید  در 
آنچ�ه  هس�تند.  مؤث�ر 
ای�ن  بیش�تر  ش�ناخت  در 
موضوع کمک می کند، یافتن پاس�خ این س�وال است که 
کلیش�ه ها از چه زمانی آغاز می ش�وند؟ آیا آن ها به صورت 
فطری با زایش انسان ها ظاهر می شوند یا به مرور زمان در 

انسان ها نهادینه می شوند؟
 واقعیت این اس�ت که کودکان از ابتدای زندگی، با انواع 
کلیش�ه های جنس�یتی بمباران می ش�وند، تا آنجا که یک 
کودک دو- س�ه س�اله بس�یاری از کلیش�ه های جنسیتی 

را آموخته اس�ت. ای�ن آموزش از راه انتظارات وابس�ته به 
جنس والدین، آش�نایان و کودکان دیگر صورت می گیرد. 
به این ترتیب، دانش�ی که کودک از جنسیت خود به دست 
می آورد ب�ر درک او از جنس�یت در سراس�ر زندگی اش اثر 
می گ�ذارد. تعالی�م و تربیت ک�ودکان می توان�د مهم ترین 
موضوع برای پیش�گیری از ایجاد کلیش�ه های جنس�یتی 
باش�ند. با بررس�ی کوتاهی که در مورد کتاب های کودکان 
در ای�ران ص�ورت گرفته می ت�وان به این نتیجه رس�ید که 
اولین قدم در جهت ثبت و کاش�ت این کلیش�ه ها از س�وی 
مراک�ز دولت�ی و کتابه�ای آموزش�ی ص�ورت می پذی�رد. 
مردان�ه یا زنانه بودن رفتار ه�ا در زیرمجموعه ای با عنوان 
کلیش�ه های جنس�یتی جای می گیرند که عموم�ًا تعاریفی 
فرهنگی دارد و بیش از آنکه محصول امور زیس�تی باشد، 
مقوله ای اجتماعی و فرهنگی اس�ت. در این کتاب ها و بر 
طبق کلیش�ه ها مردان در بیش�تر موارد منطقی، باهوش، 
فع�ال، خط�ر پذی�ر، دارای اعتم�اد ب�ه نف�س و مس�تقل 
ترس�یم می ش�وند و در مقابل زنان طیف احساساتی، غیر 
منطقی، منفع�ل و نیازمند کمک توصیف می ش�وند. این 
تفکیک در جای جای کتاب های کودکان و نوجوانان قرار 
دارد، از مش�اغل گرفته تا ش�خصیت اول داستان ها. این 
روش تا دوران مدرس�ه و دانش�گاه ادامه پیدا می کند و به 
ش�کل های مختلف در سرتاسر اجتماع بازتولید می شوند. 
با توجه به اهمیت موضوع کلیش�ه های جنسیتی باید تاکید 
ک�رد تفاوت های بیولوژیک�ی میان زن و م�رد نباید عاملی 
برای تفاوت ها در نقش های زنان و مردان تعریف ش�وند. 
کلیش�ه های جنس�یتی عموما زمینه ای برای ستم به زنان 
هستند و آنچه می تواند مانع این موضوع شود بهره مندی 

زن�ان و مردان از فرصت های براب�ر و در نتیجه نقش های 
برابر در خانه و اجتماع است. 

نمونه های فیس بوکی 

اگ�ر گذرتان ب�ه ش�بکه های اجتماعی خورده باش�د، به 
احتمال زی�اد ویدئوهای�ی دیده اید که به ص�ورت روزانه یا 
هفتگی توس�ط افراد به اش�تراک گذاش�ته می شوند. این 
گونه کلیپ ها را که چندس�الی می ش�ود در فضای مجازی 
زیاد ش�ده در چند حوزه جداگانه می توان مورد بررسی قرار 
داد. در حوزٔه سیاس�ت ش�اید مورد جالب توجه ویدئوهای 
محسن س�ازگارا باشد. او که فعال سیاس�ی، روزنامه نگار 
اس�ت بعد از وقای�ع بحث برانگی�ز انتخابات س�ال ۸۸ در 
ایران به صورتی روزانه ویدئوهایی در وب سایت شخصی 
خ�ود منتش�ر می کند و ت�ا به امروز ای�ن روند ادام�ه دارد و 
با انتش�ار هر ویدئو نقد ه�ا و دفاعیه های زی�ادی در پی آن 
دریافت می کند. نکت�ه دارای اهمیت و قابل توجه، جنس 
نقد ها یا دفاعیه هایی اس�ت ک�ه او دریاف�ت می کند، کمتر 
پی�ش می آی�د او به خاطر جنس�یت خود مورد نق�د یا حمله 

شخصی قرار بگیرد. 
نی�ز  او  از  اخی�ر  س�ال های  در  ک�ه  دیگ�ری  ش�خصیت 
ویدئوهای زیادی منتش�ر ش�ده اس�ت حس�ن عباسی نام 
دارد. او ک�ه رئی�س اندیش�کده »یقی�ن« در ایران اس�ت 
ب�ا اظه�ار نظرهای�ی جنجال�ی، همراه ب�ا چاش�نی طنز، 
مخاطبانی به دس�ت آورده است. وی در دیدگاه های خود 
به بس�ط نوع�ی تئ�وری دفاعی با ن�ام »دف�اع نامتقارن« 
مش�هور اس�ت که ب�ر مبن�ای »ش�هادت طلبی در مس�یر 
رضایت خداوند« اس�ت. دکتر عباس�ی معتقد است مجله 
نیوی�ورک تایمز ه�ر هفته در م�ورد او مطلب می نویس�د و 
خود را کسینجر اس�الم می نامد. چندی پیش وی در یکی 
از اظهار نظرهای خود گفت دش�منان با ساختن انیمیشن 
یوگی و دوس�تان ب�ه نوح پیامب�ر اهانت کرده ان�د. او نیز با 
توجه به سخنان غیرمتعارفش به دلیل جنسیت خود مورد 

حمله های جنسیتی قرار نمی گیرد. 
ام�ا در کن�ار ای�ن ویدئو ه�ا افراد دیگ�ری نیز هس�تند که 
هر از گاه�ی در ش�بکه های اجتماعی بواس�طه تصاویر یا 

وقتی تمسخر و توهین جنسیتی جای نقد 
منصفانه را می گیرد باید ریشه یابی آن را 

در   همان نوع نگاه متفاوت جامعه به زنان 
و مردان دید.   همان نگاهی که دلیل عمده 

آن را باید در   همان کلیشه های جنسیتی ذکر 
شده و بازتولید آن ها جستجو کرد
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نوش�ته های خود س�ر و صدا به پا می کنن�د. موضوع مورد 
توجه این مطل�ب، انتقادهای وارده و تمس�خر ها از منظر 
جنس�یتی به اینگونه مطالب اس�ت و طرح این س�وال که 
چرا این حمله های جنس�یتی بیش�تر دامن زن�ان را گرفته 
اس�ت. یکی از این افراد مهناز هدایتی اس�ت. او خودش 
را ش�اعر و روزنام�ه نگار مقیم لن�دن معرف�ی می کند و در 

صفح�ه فیس بوک خود بیش از س�ی و 
پنج ه�زار دنبال کنن�ده دارد. به دالیل 
زیادی بیشتر نوشته های او مورد حمله 
و ی�ا در برخی موارد و فارغ از چرایی و یا 
درس�تی و غلطی آن م�ورد نقد و یا بهتر 
بگوییم تمسخر افراد قرار می گیرد. نقد 
به هر نوش�ته ای از طبیعی ترین رفتار ها 
و واکنش ه�ا در دنیای مجازی اس�ت، 
ام�ا وقتی تمس�خر و توهین جنس�یتی 
جای نقد منصفانه را می گیرد باید ریشه 
یاب�ی آن را در   همان ن�وع نگاه متفاوت 
جامع�ه ب�ه زنان و م�ردان دی�د.   همان 
نگاه�ی ک�ه دلی�ل عم�ده آن را باید در   
همان کلیش�ه های جنسیتی ذکر شده و 

بازتولید آن ها جستجو کرد. 

نمودار و نمونه های نقد جنسیتی

هر کدام از افراد نامبرده در فیس بوک 
ب�رای  دارن�د،  گاه  زی�ادی  مخاطب�ان 
پیگیری مطالب منتش�ر ش�ده از سوی 
افراد و گاه به دلیل نقد و اعالم مخالفت 

در بخش نظرات. 
صفح�ه محس�ن س�ازگارا را بی�ش از 
صده�زار نف�ر در فیس بوک الی�ک کرده ان�د، او موافقین 
و مخالف�ان خ�ود را دارد. برخ�ی او را جدا ش�ده از جنبش 
اعتراضی مردم ایران به نام جنبش س�بز می دانند و برخی 
دیگر از او به خاطر همراهی ب�ا معترضین تا به امروز مورد 
س�پاس قرار داده اند. عده ای نیز او را همچنان وابسته به 
نهاده�ای حکومتی ای�ران می دانند و از ای�ن منظر وی را 
مورد نقد قرار می دهند. بیش�تر حمای�ت و مخالفت های با 

او در موردهای ذکر شده خالصه می شوند.
 صفحه حس�ن عباس�ی ک�ه توس�ط برخی دانش�جویان 
هوادار او مدیریت می ش�ود نیز هزاران دنب�ال کننده دارد 
و در   هم�ان زمینه ها مورد نقد و حمایت قرار گرفته اس�ت. 

وب سایت او نیز چنین وضعیتی دارد. 

کلیشه های جنسیتی عموما زمینه ای برای 
ستم به زنان هستند و آنچه می تواند مانع 
این موضوع شود بهره مندی زنان و مردان 

از فرصت های برابر و در نتیجه نقش های 
برابر در خانه و اجتماع است

اما با تغییر جنس�یت فرد، نقد ها نیز ش�کلی دیگر به خود 
می گیرن�د. مهناز هدایتی نیز همانطور که ذکر ش�د بیش از 
س�ی و پنج هزار دنبال کننده دارد. مق�دار قابل توجهی از 
نظرات دنبال کننده های او تمس�خر و نقد جنسیتی است. 
پوریا در بخش نظرات صفحه او نوشته است: »با وجود تو 
جمعیت زمین باید س�ه برابر می شد، چون به همه سکس 
می ده�ی.« امیر در زی�ر یک�ی از عکس های او نوش�ته: 
»رابطه  جنس�ی و خدمات دادن به دیگران هم از همینجا 
ش�روع کرده بودی؟« بهنام نیز که خود را دانش�جویی در 
آمریکا معرفی می کند نوش�ته است: »برای رابطه جنسی 
چه مقدار پول دریافت می کنی؟« بیش�تر نقد ها در صفحه 
او جنس�یتی اس�ت و در مقایس�ه ای که ص�ورت گرفته، و 
در نمودارهای ش�ماره یک و دو قابل مش�اهده اس�ت این 
موضوع به روش�نی قابل مش�اهده اس�ت. در صورتی که 
مخالفان مردان مورد بررس�ی قرار گرفته در بیش�تر موارد 
به نقد دیدگاه و تفکرات افراد مورد نظر ختم می شود. این 
موضوع تنها به این افراد و فیس بوک خالصه نمی شوند. 
در بیش�تر س�ایت ها و ش�بکه های اجتماعی، قبل از آنکه 

زن�ان ب�ه دلی�ل توانایی ه�ا و ی�ا ع�دم توانایی خ�ود مورد 
مخالف�ت قرار بگیرند، به دلیل زنانگ�ی خود مورد حمله و 

نقد قرار گرفته اند. 

ریش�ه این گون�ه ناهنجاری ه�ا می تواند ناش�ی از   همان 
کلیشه های جنسیتی اشاره ش�ده باشند. کلیشه هایی که تا 
عمق وج�ود اکثریت جامعه ریش�ه دوانده اند. هر زمان که 
ش�خص مورد نقد قرار گرفته زن باش�د، ف�ارغ از اینکه در 
چه دسته بندی سیاس�ی و اجتماعی یا هنری، فرهنگی و 
… قرار می گیرد، شکل نوشته ها متفاوت می شود. جنس 
نوش�ته ها از حال�ت نق�د جدا ش�ده و رنگ بوی جنس�یتی 
به خود می گیرند. از این دس�ت موارد بس�یار اس�ت و باید 
تاکید کرد تا زمانی که تغییرات اساس�ی و ریشه ای از سنین 
کودکی آغاز نش�وند، نمی توان به تغییرات شگرفی در این 

زمینه امیدوار بود.
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چیزی حدود دو سال پیش، کمپین دوستی مردم 
ایران و اسرائیل در فضای مجازی غوغای فراوانی 

به پا کرده بود. شاید آن زمان کمتر کسی فکر می کرد 
که بخشی از عالقه مندان به آن کمپین، امروز به این 

شکل و با همسویی نسبی، شبکه های اجتماعی را 
در نقد سیاست های نتانیاهو به دست بگیرند.

طرفی�ن منازعه را در آن زمان ش�اید بتوان به این ش�کل 
دسته بندی کرد: حامیان و شرکت کنندگان که اغلب معتقد 
به سیاس�ت های نتیجه محور بودن�د و گمان می کردند که 
ایجاد کمپین، به شکلی، مانع از بروز جنگ خواهد شد و از 
تنش های بیشتر در آینده جلوگیری خواهد کرد و مخالفان 
آن، ک�ه با وج�ود تقابل ب�ا حاکمیت جمهوری اس�المی، 
با یک�ی از سیاس�ت های بنیادین نظ�ام، ک�ه رودررویی با 
اسراییل اس�ت، توافق بیش�تری داشتند. ایش�ان اگرچه 
اغل�ب خ�ود را در تقاب�ل ب�ا جریان های�ی مانن�د حزب اهلل 
معرف�ی می کنند، اما ش�اید عقب�ه آموزش ه�ای برخی از 
گروه ه�ای فعال پی�ش از انق�الب ۱۳۵۷، باعث ش�ده تا 
وفاداری به فلس�طین را در جبهه گیری مقابل اسرائیل در 
هر موقعیتی بدانن�د. گروهی نیز جای خالی فلس�طینیان 
را دلی�ل اصلی مخالفت ب�ا کمپین می دانس�تند. در طرف 
دیگر اما، موافقان، آینده ایران و منافع ملی را ش�رط اول 
قلمداد می کردند. به هر روی، منازعات از فضای مجازی 
و ش�بکه های اجتماعی به رس�انه های دیگری نیز سرایت 
پیدا کرد. درآن زمان، رس�انه های بین المللی تحلیل های 
متفاوتی ارائه می دادند و صدا وسیمای جمهوری اسالمی 
کما فی الس�ابق موضع ضدیت تام با هر جریان سازشگری 

با اسرائیل را سرلوحه قرار داد. 
ش�اید رفت�ار رس�انه های گوناگ�ون را بش�ود پیش بین�ی  
کرد، ی�ا جدای پیش بینی  بتوان ش�یوه عکس العملش�ان 
ج�ای  مش�خصی  طبقه بن�دی  در  رس�انه ای  منظ�ر  از  را 
داد. ش�بکه های اجتماعی مانند فیس ب�وک و توییتر اما، 
خبرس�ازانی ناگهان�ی هس�تند ک�ه هنوز روش ه�ای قابل 
اعتم�ادی ب�رای پیش بینی  آن ه�ا وجود ندارد. در بس�تر 
ایرانی آن، این شبکه ها چندین برابر غیرقابل پیش بینی  و 
آشوب ناک هس�تند. این وضعیت غیرقابل پیش بینی  این 
س�وال ِ مهم را مطرح می کن�د که عکس العملهای نس�ل 
حاک�م بر ش�بکه های اجتماعی در ایران برخاس�ته از کدام 
بس�تر اس�ت؟ جوانانی که دیروز ب�ه مردم اس�رائیل ابراز 
عشق می کردند امروز سخنان نخس�توزیرش را به سخره 
می گیرند. آی�ا برخوردهای اینچنینی نتیج�ه تحلیل های 
تازه نسل جدید هستند یا فضای تازه شبکه های اجتماعی 

آن را رونق می دهند؟ آیا امیدواری ناشی از به وجود آمدن 
دولت جدی�د منجر به تغییر ارزش ها شده اس�ت یا روحانی 
توانسته اس�ت کلیه نگرانی ها نسبت به جنگ و تنش های 
آین�ده مابین ایران و اس�رائیل را برطرف س�ازد؟ آیا به جز 
تحلیل های سیاس�ی، رویک�ردی برای تش�ریح وضعیت 

وجود دارد؟ 
ش�بکه های اجتماع�ی در ایران، با وجود س�ن کم ش�ان 
در مقایس�ه با س�ایر جوامع پیش�رفته، بی ان�دازه محبوب 
و ش�ناخته ش�ده هس�تند. فرقی نمی کند چه کاره باش�ید، 
کافیست بلد باش�ید کامپیوترتان را خاموش و روشن کنید، 
تا قادر باش�ید وارد دنیای دیگری ش�وید که در آن می شود 
ب�ا دیگران به بح�ث و گفتگ�و پرداخت. دنیای�ی که در آن 
می شود بدون س�رزدن به بازار تهران درباره قیمت دالر و 
س�که جدل کرد و فرایند دوستیابی های اجتماعی را بسیار 

آزادانه تر از کوچه و خیابان پی گرفت! 
شرایط آزادانه تر شبکه ای مانند فیس بوک، در مقایسه با 
فض�ای فعلی جامعه ایران، این امکان را فراهم می آورد تا 
کاربران بتوانند از تمایالت و باور هایشان با هراس کمتری 
حرف بزنند. اما تضاد چش�مگیر این دو فض�ا عواقبی هم 
به هم�راه دارد، به وی�ژه اینکه فضای واقعی، که سرش�ار 
از تناقض�ات فرهنگی و اخالقی اس�ت، عوارضی را برای 
ش�هروندان ب�ه وجود م�ی آورد که بدون ش�ک هیچکس 
حاضر ب�ه اعترافش�ان نیس�ت. کارب�ری ک�ه در دنیایی از 
تعارض�ات و محدودیت ها غوط�ه ور اس�ت، ناگهان خود 
را در فضای�ی می یابد که می تواند آزادان�ه ابراز وجود کند و 
آنگونه که واقعا هس�ت بنماید و آنگونه که دوست می دارد 
رفتار کند. ش�کاف عمیق بین این دو »من« اما مسئله ای 
اصلی اس�ت. در صورتی ک�ه این پیش ف�رض را بپذیریم، 

شبکه های اجتماعی دنیایی است که در 
آن می شود بدون سرزدن به بازار تهران 

درباره قیمت دالر و سکه جدل کرد و فرایند 
دوستیابی های اجتماعی را بسیار آزادانه تر 

از کوچه و خیابان پی گرفت
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الجرم نتیجه جز این نخواهد بود که شبکه های اجتماعی 
در ایران سرشار از شخصیت های غیر واقعی ای هستند که 

گویای روی حقیقی ایشان نیست. 
بی�راه نخواه�د ب�ود اگر نگریس�تن ب�ه م�وج مخالفت با 
س�خنان اخیر نتانیاهو را از ای�ن نامعقولیت و عاریتی بودن 
بدانی�م. تعارضی را که میان موضع گیری های یک س�ال 
اخیر، از کمپین دوس�تی با مردم اس�رائیل تا »احمق جلوه 
دادن« دولت اسراییل وجود دارد، می توان با چنین پیش 

فرضی تفسیر کرد. 
جدای از فضای غیرقابل مقایس�ه جامعه غرب با ایران، 
و ش�رایط سیاس�ی اجتماعی و اقتصادی نظ�ام جمهوری 
اس�المی، ش�بکه های اجتماع�ی در ایران پ�س از ظهور 
یاهو۳۶۰، اورکات و امثالهم، رش�دی ناگهانی داش�تند. 
وج�ود ش�بکه های مش�ابه در می�ان هم نس�الن اروپایی 
و آمریکای�ی در دانش�گاه ها مث�ال خوب�ی برای مش�اهده 

ای�ن تضاد اس�ت. ب�ه وج�ود آمدن 
دانش�گاهی  کوچ�ک  ش�بکه های 
دس�تکم ای�ن مزیت را داش�ته اند که 
کارب�ران نس�بت ب�ه حقیق�ی بودن 
اس�م های  ب�ا  ول�و  ش�خصیت ها، 
مستعار، واقف باشند. اما این اتفاقی 
است که در ایران بسیار به سختی رخ 
می دهد. ب�رای اینکه بفهمید ش�ما 
ه�م در این گ�روه ج�ای می گیرید یا 
نه به آخرین اس�م های افزوده ش�ده 
به فهرس�ت دوس�تانتان نگاه کنید. 
آی�ا در صورتی ک�ه یکی از ای�ن افراد 
را س�اعتی بعد در خیابان ببینید به او 

سالم خواهید کرد؟! 
شاید از خود بپرس�یم که رفتار برخواسته از چنین بستری 
چه اندازه قابل اتکا و قابل اعتماد اس�ت؟ اما س�وال بهتر 
این اس�ت؛ قضاوت درب�اره این  جامعه مج�ازی، با وجود 
مولفه ه�ای معل�وم فض�ای حقیقی، چ�ه اندازه رواس�ت 
و نتیج�ه حاص�ل از چنی�ن قضاوتی چ�ه مقدار ب�ه عنوان 
»معیاری« برای کس�ب نظر نسل جدید ایرانی قابل قبول 

است؟ 
در پاس�خ به میزان قابل اعتماد بودن صدایی که از چنین 
فض�ای مبهمی بی�رون می آید، بای�د گفت که در ش�رایط 
فعل�ی، این ص�دا، مبهم یا غی�ر مبهم، و معترضانش�ان، 
حقیقی یا مج�ازی، قابل دس�ترس ترین نمایندگان   همان 
جامعه ایرانیانی هستند که ایشان را با   همان ارزش ها روانه 
فضای مجازی کرده اس�ت. در رفت�اری پیچیده، کاربران 
ایرانی گاهی به مردم اسراییل عشق می ورزند، و گاهی به 
رویکرد کاس�تی گرایانه نتانیاهو »ن�ه« می گویند و حمایت 
او را پس می زنند. ش�اید یکی از یقینی ترین برداشت هایی 
که از کمپین »من جین می پوشم« بتوان کرد این مشاهده 
اس�ت که زمانی که س�ونامی در ش�بکه های اجتماعی راه 
می افت�د، کارب�ران ب�ه خالقیت های�ی دس�ت می زنند که 
فارغ از جهتِ  نوک پیکانِ  کمپین، تماش�ایی و قابل توجه 

هستند.

به آخرین اسم های افزوده شده به 
فهرست دوستانتان نگاه کنید. آیا در 

صورتی که یکی از این افراد را ساعتی بعد 
در خیابان ببینید به او سالم خواهید کرد؟! 

»اگر مردم ایران آزاد 
بودند، شلوار جین 

می پوشیدند؛ به 
موسیقی غربی گوش 
می کردند و انتخاباتی 

آزاد داشتند.«  

سال هاست که روابط بین دولت های مختلف 
ایران با اسراییل و آمریکا قطع است و همین 

قطع رابطه باعث ذهنی شدن شهروندان و 
مقامات این کشور ها نسبت به یکدیگر شده 

است. به عبارت دیگر، ایرانیان، از آمریکایی ها 
و اسراییلی ها و بالعکس تصویری خودساخته یا 

برساخته رسانه ها دارند که مبنای قضاوت درباره 
آن ها است. باید تاکید کرد که شدت این ذهنی 

شدن در رابطه ایران و اسراییل به مراتب عمیق تر 
از وضعیت ایران و آمریکا است. در حقیقت 

می توان گفت یکی از عوامل تشدید شکاف بین 
دولت ها و ملت های ایران و اسراییل، جایگزین 

شدن ارتباط مستقیم با تصویر رسانه ای است. 

رس�انه ها در ای�ران و اس�راییل، به ط�ور دای�م در ح�ال 
ذهنیت س�ازی از مل�ت و دولت »دش�من« یعن�ی ایران و 
اسراییل هستند و این تصویرس�ازی، از آنجا که به دشمن 

مرب�وط می ش�ود، در هر دو طرف، کامال منفی اس�ت. به 
دیگر س�خن، رس�انه های ایرانی و اس�راییلی دروازهای 
انحصاری هس�تند که محت�وای رسانه هایش�ان را تنها در 
جهت برس�اختن چهره ای مخدوش از طرف مقابل تولید 

می کنند. 
س�وی  از  م�واردی  در  حت�ا  رس�انه ای،  رویک�رد  ای�ن 
دولتم�ردان دو طرف تش�ویق و تحمیل هم می ش�ود. به 
عبارتی، رس�انه های داخلی تحت فش�ار ق�رار می گیرند تا 
هر رویک�ردی در دولت مقاب�ل را منفی جل�وه دهند. این 
امر به مرور به وجدان جمعی ش�هروندان بدل شده و همه 
ش�هروندان اع�م از دولتم�ردان، ذهنیتی کام�ال منفی و 
س�یاه و س�فید از طرف مقابل پیدا می کنند. ذهنیتی منفی 
ک�ه گاه ب�ا بزرگنمای�ی هم�راه اس�ت و گاه از اس�اس دروغ 
اس�ت؛  گاه ام�ری در گذش�ته تاریخ�ی واقع ش�ده و دیگر 
وجود ن�دارد و گاه تنه�ا برآمده از یک س�وءتفاهم اس�ت. 
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از جمل�ه ای�ن م�وارد، مصاحب�ه اخی�ر بنیامی�ن نتانیاهو، 
نخست وزیر دولت اس�راییل است که به بی بی سی فارسی 
گفت: »من فکر می کنم اگر مردم ایران آزاد بودند، شلوار 
جین می پوش�یدند، به موس�یقی غربی گ�وش می دادند و 
انتخاباتی آزاد می داش�تند.«. س�خنی که با واکنش های 

زیادی از سوی ایرانیان در فضای مجازی مواجه شد. 
این س�خنان بیش از هر چیز نمایانگر تأثیر فقدان ارتباط 
مس�تقیم با جوامع دیگر اس�ت که در   نهایت منجر به چنین 
تصورات غلطی از جامعه مورد نظر می شود. البته اینکه در 
ایران انتخابات آزاد نیست، س�خن قابل قبولی است؛ اما 
اینکه ایرانیان نمی توانند شلوارجین بپوشند یا به موسیقی 
غرب�ی گوش ف�را دهند س�خنی برآمده از ناآگاهی اس�ت. 
هرچند درست تر این است که بگوییم: این سخن برآمده از 
آگاهی غلط تولیدش�ده توسط رسانه های اسراییلی است، 
آگاهی سازی نافذی که تبدیل به باور و اعتقاد نخست وزیر 
دولتی جنجال برانگیز در جهان به نام اس�راییل می شود. 
ب�اور و اعتقادی که مبنای تصمیم گی�ری و قضاوت درباره 
ش�هروندان و دولت ایران می ش�ود و توس�ط رسانه های 

پرتعداد، ثروتمند و توانمند غربی ترویج می شود. 
حال ب�ا این اوص�اف، از دولتم�ردان جهان باید پرس�ید 
ک�ه تا چه ان�دازه از دروغ پردازیهای رس�انه ای یا خطاهای 
رس�انه ای برحذرند؟ چگونه می توانند تصمیم به دشمنی 
با مل�ت و دولتی بگیرن�د، در حالی ک�ه از آن ملت یا دولت 
آگاهی های مقدماتی ای چون وضعیت پوشش و موسیقی 
رایج در آن سرزمین ها را در اختیار ندارند یا اطالعاتشان با 

واقعیت در تضاد است؟ 

اکن�ون ام�ا، امپرات�وری انحص�ار رس�انه ای از دس�تان 
رس�انه های یکسویه جهان خارج ش�ده و همه شهروندان 
جه�ان، اع�م از اس�راییلی ها و ایرانی ها برای کس�ب خبر 
از واقعی�ت روزم�ره کش�ورهای »دش�من«، نی�ازی ب�ه 
بس�نده  کردن به رس�انه های رس�می ندارن�د. آن ها کافی 
اس�ت درباره موضوعات موردعالقه ش�ان در موتورهای 
جس�تجو، به تحقیق بپردازند. برای مثال، آقای نتانیاهو 
می تواند از گوگل بپرسد که »ג ינס« به فارسی چه معنایی 
دارد؟ گ�وگل به او پاس�خ خواهد داد: »ش�لوار جین« و با 
جستجوی عبارت شلوار جین در گوگل، تصاویری از ایران 
نمایش داده می ش�ود که آقای نخس�ت وزیر را از گمراهی 
بی�رون خواهد آورد. ش�اید خیلی دیگر از پیش�فرض های 
آقای نخس�ت وزیر درباره ایران نیز به همین س�ادگی رفع 

شود و از دشمنی او با ایرانیان بکاهد. 
همینطور الزم اس�ت که ط�رف ایرانی نیز به این س�ؤال 
پاس�خ دهد که آیا همه پیش�فرض هایی که از دولت و ملت 
اسراییل داریم، صحیح اس�ت؟ آیا الزم نیست با جستجو 

در اینترنت صحت اطالعات خود را وارسی کنیم؟

اکنون اما، امپراتوری انحصار رسانه ای از 
دستان رسانه های یکسویه جهان خارج 

شده و همه شهروندان جهان، اعم از 
اسراییلی ها و ایرانی ها برای کسب خبر 

از واقعیت روزمره کشورهای »دشمن«، 
نیازی به بسنده  کردن به رسانه های رسمی 

ندارند

پوستری در مخالفت با اسرائیل طراحی شده توسط ارتش سایبری جمهوری اسالمی

http://youtu.be/ZZCQhx1NWrU
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سیاستمداران: 
ابت�دا وارد ش�ده. ی�ک ش�عر از 

می کنی�د.  آم�اده  فردوس�ی 
ب�ا فتوش�اپ هم ک�ه پیش 

ش�ده اید.  آش�نا  ای�ن  از 
می گذارید کاور فوتویتان. 
بع�د روزی دوب�ار )صب�ح 

قبل از جلس�ات( عصر )بعد 
اس�تتوس  ی�ک  جلس�ات(  از 

می نویسید. 
تعریف: 

وارد ش�دن: فرقی ندارد با کدام پا 
وارد ش�وید و با کدام دست کلیک 

کنید، ب�ه معنای ثب�ت نام کردن 
در سایت اس�ت. دلیلی ندارد با همراهانتان 

بیای�د. پس�وردتان را به کس�ی ندهی�د. از عزی�زان تقاضا 
می شود توی صف ناایستند. پیرو سوال های پرسیده شده 
هیچ نیازی به دو قطعه عکس و کپی شناس�نامه نیس�ت. 
تبریک گفتن ندارد اکانت فیس بوک. نامه ننویس�ید؛ حاال 
اسم نمی برم. گوسفند کش�تن هم ندارد اسفند هم در این 
م�ورد کار نمی کند، ولیمه هم الزم نیس�ت به آن صورت. 

این یک جور دیگر است کاًل. 
پیشنهاد ۱: ترجیحًا چیز مهمی ننویسید. چون هر لحظه 

ممکن است بر علیه تان استفاده شود. 
پیش�نهاد۲: ساعت ۱۱ ش�ب به وقت ایران بهترین وقت 
برای گذاشتن استتوس اس�ت؛ آن ساعت الیک خورش 

باالست. 
صبح ها ترجیحًا صرفا عکس بگذارید چون همه از محل 

کارش�ان آنالی�ن می ش�وند و ه�ر لحظه 
ممکن اس�ت رئیسشان برس�د، فلذا 
بگذارید  می نیمال  استتوس های 
یا عکس که س�ریع ببینند، الیک 

کنند بروند. 
وق�ت  هی�چ   :۳ پیش�نهاد 
مس�ئولیت صفحه تان را به 
عه�ده نگیرید. اگر تعداد 
الیک ه�ا رفت ب�االی ۵۰ 
ه�زار ت�ا خ�ب آن موق�ع یک 

چیزی، قبلش نه. 
پیش�نهاد ۴: ب�از ه�م نگویی�د 
خودم می نویس�م. بگویید پس�رم 
می نویس�د. پس�ر ندارید؟ خ�ب دختر و پس�ر 
ن�دارد ک�ه، بگویید دخت�رم... غیرتت�ان؟ آقا 
شما دیگر روشنفکر محس�وب می شوید... از 
ش�ما بعیده... آهان کاًل بچه نداری�د؟ آخی... خب حاال 
چیزه، عیبی نداره که... بچه می خواید چیکار تو این دوره 
و زمون... آق�ا چیز کنید بگویید طرفداران�م. بله. بگویید 

عده ای از طرفدارانم. 
پیش�نهاد۵ : حواس�تان باش�د همیش�ه گاردت�ان بس�ته 
باش�د... یک هو س�وتی دادید س�ریع باید تکذی�ب کنید، 

سریع بگویید به ما ربطی ندارد. 
تذکر جدی: پوک بک، ج�واب کامنت، الیک صفحات 
دیگران، اکس�پت زود تر از یک ماه، این ه�ا در فیس بوک 
خز بازی محس�وب می ش�ود. نکنید. ضمنًا آن دوستانی 
که سمت راس�ت فیس بوک پیش�نهاد می دهد واقعا گزینه 
مناس�ب ش�ما نیس�تند آن ه�ا تبلی�غ و چیزه�ای ضایع�ی 

هستند. اددشان نکنید. یا سلطنت طلبند با اسم مستعار یا 
ویروس اند در لب�اس داف، یا از برادرانند در لباس خواهر. 
علی ایحال اددش�ان نکنی�د عقدٔه فرند زی�ادی ندارید که، 

سنگین باشید. 
بی�ت: ای�ن بغل دوس�تان ک�ه می بین�ی؛ مگس�انند گرد 

شیرینی
 )بغل دوس�تان: دوس�تانی که این بغ�ل فیس بوک، این 

سمت راست پیشنهاد می دهد( 
قالب پیشنهادی: 

دوستان عزیز االن... هستم. ساعت... هست. جلسه 
مهمی داشتم. برایمان دعا کنید. هر الیک... دعا. )جای 

خالی را با توجه به نوع جلسه و... پر کنید( 

کاریکاتوریست ها: 
اگ�ر در ایرانید؛ که خ�ب کارهای توی روزنامه تان را ِش�ر 
می کنی�د، خبر نمایش�گاه، کارت پس�تال، تبری�ک عید و 
این ه�ا؛ خیلی معق�ول و منطقی. اگر ت�ازه رفته اید خارج، 
هول نش�وید. خواهش می کنم هول نش�وید.   همان رویه 
داخ�ل را پی�ش بگیرید! نکش�ید؛ حاال خیلی از آس�تینش 
شروع می کنند کم کم لنز را باز تر می کنند. ولی شما نکنید. 
باور کنید تهش هیچی نیس�ت! نمون�ه اش را دیده اید که. 
کف گیرتان که به ته دیگ خورد، اول دس�ت می آید تو بعد 
بدن، بعد صورت؛ بعد دیگر قبحش می ریزد و شما تکراری 
می شوید. حاال چه لباسش را در بیاورید چه آویزانش کنید، 
دیگ�ر مردم برایت�ان تره هم ُخ�رد نمی کنند. بعد افس�رده 
می ش�وید، س�ایت می زنید، خودتان تنها بازدیدکننده اش 
هستید، خودتان تنها شیر کننده اش، خودکشی می کنید؛ 

ما عذاب وجدان می گیریم. حیف می شوید. 
بیت: چرا می کشی می کشی می کشی می کشی یار؛ تو با 

ناوک مژگان همه خلق جهان را؟ وا بده دو دقیقه.
 

بازیگران: 
شعر بگذارید و داستان، کارهایی که یک نویسنده می کند 

معموال، بازیگری که شاعر نباشد مثل روباه بی دم است. 

پیش�نهاد۱: یک س�ری مت�ن تکذیبی�ه آماده کنید، س�ر 
موقعیت های مختلف بدهید بیرون؛ راحت. 

پیش�نهاد۲: فراموش نکنید در مس�ائل سیاسی داخلی و 
حتی خاور میانه نقش ش�ما پررنگ تر از ج�واد الریجانی، 
جواد ظریف و حتی جواد خیابانی اس�ت. این اثبات ش�ده 
اس�ت. پس حواستان باش�د. داشتیم کس�ی که از صفحه 
فیس بوک رفته شورای شهر. کم کم آماده شوید. سازمان 

ملل منتظر شماست. 
پیش�نهاد ۳: اگر کارگردان هم هس�تید فرام�وش نکنید 
ش�ما خیلی »کول« اید که توی فیس بوکی�د. به همه ایراد 
بگیری�د. همه را مس�خره کنید. ک�ول و کول تر ش�وید، با 

فیس بوک. 
بی�ت: هی بازیگر گری�ه نکن. ما همه م�ون مثل همیم. 
صبحا که از خواب پا می شیم سری به فیس بوک می زنیم. 
مثل: روباهی را گفتند ش�اهدت؟ گفت: دمبم؛ گفتند بار 

ببر، گفت شترم. 

نویسنده ها: 
عک�س از جزئی�ات صورتت�ان بگذاری�د؛ کارهای�ی ک�ه 
ی�ک بازیگ�ر بای�د بکن�د. طرفدارانت�ان ش�ما را خواهن�د 
پرستید. دندان لقشان نوش�ته هایتان را می روند می خرند 
می خوانند. )نهایتًا یک جمله زیر عکس با ذکر نام و قیمت 

کتاب، تبلیغ طور( 
بیت: هی نویس�نده گریه نکن، اونا همه شون عین همه 

ن. صبحا که از خواب پا می شن...   همان قبلی. 

عکاسان و گرافیستان /عموم ملت: 
از آنجا ک�ه همه این روز ها عکاس یا گرافیس�ت هس�تند 
ش�ما چطور؟ هی عک�س بگیری�د از خودتان ت�وی آینه و 
آپلود کنید. چه عکاس باشید چه نباشید فحش می خورید. 
پس س�ریع دس�ت پیش را بگیرید ش�ما باید از عکاس�ان و 
گرافیس�تان دیگر ایراد بگیرید. ش�ما بهترینی�د. از همین 
االن ش�روع کنید، نف�س عمیق، من از بقی�ه بهترم. حاال 
س�ه تا عکس�ی- پوس�تری، چیزی آپلود کنید، یک نفس 
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عمیق دیگر، حاال... 
)کمپی�ن  دیده ای�م  ی�ار  رخ  عک�س  پیال�ه  در  م�ا  بی�ت: 

فتوگرافیک؛ تمرین امروز شما( 

مادر ها، خانم های خانه دار: 
اول�ش: ب�اور کنی�د تم�ام چش�م های دنی�ا ب�ه عک�س 
س�ونوگرافی کودک درون شماس�ت، لحظه به لحظه دنیا 
را در جری�ان حرکاتش بگذارید. این حرکت را تا س�ن بلوغ 

فرزند دلبندتان ادامه دهید. 
وسطش: باور کنید همه مشتاقند لطیفه ها و عکس های 
خنده دار تکراری را دوباره روی وال شما ببینند؛ بعله خود 

شما. 
آخرهاش: باور کنید فرزندان ش�ما خوش�حال می شوند 
زیر »ایز این ریلیش�ن شیپشان« کامنت بگذارید »باالخره 
کارخودتو ک�ردی؟ ای�ن دخت�رٔه )...( وصلٔه خون�واده ما 
نیس�ت.« باور کنید هیچ کس�ی جز فرزن�د دلبندتان آن را 

نمی بیند. 
بیت: مااادر؛ بی تو غریبم. 

روزنامه نگاران: 
آخ آخ! خ�وب جای�ی پیدا کردی�د، خوب ج�والن بدهید 
ک�ه فرمان دس�ت شماس�ت. اگ�ر فک�ر کرده ای�د در مورد 
ش�ما می نویس�م، ک�ور خوانده ای�د؛ جماعت ش�مارا من 
می شناس�م! ی�ک اینج�ا می توانی�د دنیای�ی را علی�ه هم 

بشورانید که آن هم من آتو بده دستتان نیستم! 
بیت:... 

توانا بود هر که دانا بود! 

طراحان مانتو و زیور آالت: 
ش�ما و روزنامه نگاران خوب با فیس بوک حال می کنید؛ 
خودتان بلدید دیگر، دو تا داف رس�می و بته جقه و حروف 

الفبا و... بله دیگه. 
بیت۱: ساپورت پوشان غبار غم چو بنشینند؛ برخیزد! 

فعاالن سیاسی: 
پیش�نهاد: بن�ده هیچ پیش�نهادی برای ش�ما ن�دارم و از 
همی�ن تریب�ون هر گونه همکاری با ش�ما، چ�ه داخل چه 
خارج از کش�ور را تکذیب ک�رده و از کلیه گروه ها، احزاب و 

دسته ها تبری می جویم. 
بیت: یکی روبهی دید بی دس�ت پای؛ فروماند در لطف و 

صنع خدای 

دانشجویان خانم: 
عک�س توی کتابخانه و آزمایش�گاه و رس�توران با س�ایر 
همکالسی ها؛ مقعنه ها پشت گوش، دو نفر سمت راست 
و چپ به زور وارد عکس شده باشند یکی از پا ها باال باشد. 

یک عینک بزرگ تر روی صورت یکیتان باشد. 
بیت: مقنعٔه پشت گوش، حلقٔه دام بالست/هر که در این 
حلقه نیست، فارغ از آن ماجراست )چشمک روی »آن«( 
تعری�ف »آن ماجرا«: زم�ان ما جزوه ای ب�ود، راهروی 
دانش�کده ای بود؛ می خوردیم به هم، کاغذ ها می ریخت 
روی زمی�ن. النگ ش�ات اسلوموش�ن می ش�د.... هی 

روزگار... 

دانشجویان آقا: 
ش�ما قطعا یکی از موارد دیگر هس�تید، یا فعال سیاس�ی 
ش�ده اید یا گرافیس�ت یا بازیگر؛ آنهایی هم که دانشجو اند 

واقعًا یا زندانند یا فیس بوک نمی آیند اصال. 

طنز نویس ها: 
ش�ما الزم نیس�ت کاری کنید؛ هرکاری کنی�د خودتان را 
س�بک کرده اید. بهتر اس�ت تیریپ غم بگذارید، باور کنید 
بهتر است. ماش�ااهلل انقدر سوژه هس�ت و همه می توانند 
بی سانس�ور راج�ع بهش بنویس�ند ش�ما س�نگ روی یخ 

می شوید، آفرین بی خیال!
بیت: بی خیال اصال خودمم حسشو ندارم بریم بعدی. 

عالقه مندان به هنر: 
 »ورک ات تیا تر« اولین چیز است. به قول شاعر: زندگی 
صحنٔه یکتای هنرمندی شماس�ت. پس هر یک از ش�ما، 

یک بازیگر تئا تر بالقوه اید. 
پیش�نهاد ۱: همٔه آدم معروف ها را ادد کنید. ببین می گم 
همه یعنی هم�ه، از زیباکالم و داش آکل گرفته تا داریوش 

اقبالی و کا ترین زتا جونز؛ ادد نکرده نمونده باشه ها. 
قالب پیشنهادی: 

زیر پس�ت های آقایان )بازیگر، نویس�نده، سیاس�تمدار، 
هرچه(: »جاِن دلی ش�ما. عالی بود مثل همیشه. با اجازه 

شیر می کنم.« 
زیر پست های خانم ها: »بان������������������������

������و چه غریبانه زیبا بود. دلتنگتانیم. بوس.« 
نکته: کش�یدن حروف توصیه می شود برای عزیزانی که 
نمی دانند ش�یفت و ت را بگیرید درس�ت می شود. هر چه 

بیشتر بکشید یعنی بیشتر دارید موس موس می کنید. 
نکته مهم: طرز تهیه شعر می نیمال: 

هر جمله ای که نوش�تید کلمه هایش را با همین ش�یفت و 
ت بکش�ید وسطش یک هو اینتر می زنید. آخرش سه نقط 

فراموش نشود. 
بیت: زندگی صفحٔه یکتای هنرمندی ماست. حتی شما 
دوس�ت عزیز. بله حتی ش�ما. چ�را عقب نشس�تید؟ لطفًا 
تع�ارف نفرمایید. هر کس�ی نغم�ٔه خود خوان�د و از صفحه 
رود، صفحه پیوسته بجاست. جاست، جاست فرند فقط، 

حواستون باشه. 

آقازادگان: 
پیشنهاد به شما این است ترجیحا نیایید توی فیس بوک. 
آمدید خیلی فعالیت نکنید. کردید خیلی توی چشم نزنید. 
زدی�د خاطره نگویید، خاط�ره می خواهی�د بگویید آنهایی 
را بگویید که پس فردا دردس�ر نش�ود. دردس�ر شد تکذیب 

کنید. 
پیش�نهاد ۲: اگر وارد فیس بوک شدید همزمان سه چهار 
تا صفحه یکسان، عین هم، دقیقا بسازید. برای روز مبادا 

الزم می شود. 
پیشنهاد۳: کاسه صبرتان را مراقبت کنید. 

جدی: ببینی�د، هر چقدر هم حرفتان منطقی باش�د، هر 
چقدر هم قس�متان راست باش�د، آدم بی جنبه زیاد است. 
نه شما می توانید تکذیبتان را ثابت کنید نه آنهایی که کمین 
کرده اند از ش�ما آتو بگیرند. پس بی خیال ش�وید بنش�ینید 
نان و ماس�تتان را بخورید دیگر. همیش�ه ش�عبون یه بارم 

رمضون. 
پیش�نهاد ۴: خیل�ی ب�ه مصداقی�ت این مثل ب�ذل توجه 

نکنید. همین جوری یک چیزی گفتم. 
پیش�نهاد ۵:... همی�ن ج�وری گفت�م؛ چ�ه منظ�وری 

داشتم؟... چرا گیر می دهید؟ 
پیش�نهاد۶: عزیز من، من فقط یک مثل به ذهنم رس�ید 

گفتم، چرا کشش می دهید؟ 
پیش�نهاد ۷: این ها اصال پیش�نهاد نیس�ت، کی داره اینا 
رو می نویس�ه؟ فک�ر کنم ُوردم ه�ک ش�ده... از این بعد 

پیشنهادا مال من نیست. 
پیش�نهاد ۶: ب�اور نکنید، م�ن هکش نک�ردم. اینا همه 

شون اینجوری ان. گندش که در می آد می زنن زیرش.
پیشنهاد ۷: باور کنید اینارو من نمی نویسم. 

پیش�نهاد ۶: س�گ زرد ب�رادر ش�غاله. حتی ب�ه خودش 
زحمت عذرخواهی هم نمی ده! مارو مسخره می کنی؟ 

پیشنهاد ۷: باور کنید این هکم کرده، بخدا من منظوری 
نداش�تم من خودم ارادت زی�ادی هم به ش�عبون وهم به 

رمضون دارم.
پیش�نهاد ۶: نه راس�ت می گ�ه ما هکش کردیم! ایش�اال 
همی�ن جمع چارش�نبه س�وری ای�رون، خودم�ون تخت 

جمشید! 
…این داستان ادامه دارد. 

بیت: 
دختر نوح با بدان بنشس�ت؛ صفح�ه فیس بوک او ِفیک 

است. 
سوال: است؟
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از مادر بزرگ ۷۰ ساله گرفته تا دختر بچه ۸ 
ساله ای که با تقلب در تاریخ تولدش به عضویت 

در فیس بوک در آمده، همگی عضو جامعه ای 
به ظاهر مجازی هستند که از هر واقعی ای 

واقعی تر است. در گفت و گو با حسین قاضیان، 
جامعه شناس ساکن آمریکا تالش کردیم تا اندکی 

از آنچه در پشت دیوارهای ظاهرا بلند فیس بوک 
می گذرد با خبر شویم.

اصال چه شد که فیس بوک این قدر طرفدار پیدا کرد؟ 

دلی�ل س�اده و فش�رده اش این اس�ت که فیس ب�وک به 
نیازهاِی متفاوِت طیِف وس�یعی از آدم ها به راحتی پاس�خ 
می دهد. از ای�ن زاویه، محبوبیت فیس ب�وک برای افراد 
و گروه ه�ای مختل�ف دالی�ل متفاوتی داش�ته و هنوز هم 
دارد: ع�ده ای از م�ردم از ای�ن طریق راحت ت�ر با اعضای 
خانواده یا حلقه دوستان و آشنایان در تماس قرار می گیرند 
و اطالعاتش�ان را تبادل می کنن�دد، خصوصا وقتی از نظر 

مکانی از هم دور هستند. 
 فیس بوک ب�رای ش�رکت های تجاری یک ب�ازار بزرگ 
با مش�تریان بالقوه چن�د صدمیلیونی اس�ت و راهی برای 
ی�ا  ورزش�ی  باش�گاه های  ب�رای  بازاریاب�ی؛  و  تبلیغ�ات 
چهره های سر ش�ناس راهی اس�ت برای جذب و سازمان 
دادن به هواداران؛ برای سیاس�تمداران وس�یله ای است 
مکمل ب�رای تقوی�ت کمپین ه�ای انتخاباتی ی�ا مبارزات 
سیاس�ی آن ه�ا؛ ب�رای جنبش ه�ای اجتماعی ی�ک ابزار 
ارتباط�ی اس�ت و بس�یج کنن�ده نی�رو؛ ب�رای صداه�ای 
اعتراضی یک رسانٔه جایگزین است که برتری رسانه های 
ب�زرگ و روای�ت آن ه�ا را از واقعیت به پرس�ش می گیرد؛ 
وبرای برخی راهی اس�ت برای آم�وزش یا ترویج ایده ها و 

افکار. 
وقت�ی همٔه این ه�ا با هم جمع ش�وند می بینید ک�ه انگار 
فیس ب�وک دارد تعداد زیادی از نیازه�ای آدم ها را برآورده 
می کن�د. پس اگر ش�ما ه�م به ب�رق و کامپیو ت�ر و خطوط 
ارتباطی دسترس�ی داشته باش�ید، و دولت تان هم جلوی 
پیوس�تن ش�ما را نگرفته باش�د، احتم�ااًل ب�رای آمدن به 

و  نمی کنید.  مقاوم�ت  خیلی  فیس بوک 
خیلی از مردم خیل�ی مقاومت نکرده اند 
و نتیجه اش شده اس�ت همین جمعیت 
میلی�اردی فیس بوکی�ان عال�م مجازی 
ک�ه ن�رخ رش�د جمعی�ت اش از خیلی از 

جامعه ها بیشتر بوده. 

ام�ا ب�ه نظ�ر می رس�د فیس ب�وک به 

نیازهای دیگری هم پاسخ می دهد؟ 

بل�ه من فقط خواس�تم فهرس�تی کلی 
بده�م، ام�ا نیازهای�ی ک�ه فیس ب�وک 
ب�رآورده می کن�د منحصر ب�ه همین ها 
نیس�ت. یکی از آن نیازه�ای خاصی که 
فیس بوک به آن پاس�خ می دهد و ش�اید 
ب�ه همی�ن دلیل ه�م این ق�در محبوب 
ش�ده، نی�از ب�ه فضول�ی و کنج�کاوی 

است و س�رک کش�یدن در زندگی دیگران، بویژه آن ها که 
مشهورترند یا ما به دالیلی می شناسیم شان و می خواهیم 

از ته و توی زندگیشان سر دربیاوریم. 
فک�ر نکنید ای�ن نیاز – خوب ی�ا بد – نیازی اس�ت که باید 
دس�ت ک�م گرفتش. ای�ن نی�از س�الیان درازی ب�ا ادبیات 
داس�تانی، بویژه در قالب رمان، و نی�ز از طریق مطبوعات 
همه پس�ند )مش�هور به مطبوعات زرد( برآورده می ش�ده 
اس�ت. این هر دو محصوِل فرهنگی، نی�از به کنجکاوی 
و سرک کش�یدن در زندگی آدم ها را پاس�خ می داده اند. به 
همین دلیل هم ش�ما فروش رم�ان را نمی توانید با فروش 
سایر ش�کل های ادبی مقایس�ه کنید. همین طور نشریات 
جدی هیچ وقت از نظر تیراژ به گرد مطبوعات مردم پس�ند 

نرسیده اند. 
ح�اال فیس ب�وک ب�ه عبارت�ی دارد همی�ن کار را انج�ام 
می دهد. یعنی ما می توانیم ب�ا کمی »فیس گردی« یعنی 
چرخ زدن در فیس بوک، در زندگی کسانی که در فیس بوک 
هس�تند س�رک بکش�یم و فضولی کنیم حتی بدون اینکه 
کس�ی ه�م متوجه بش�ود. انگار داری�م زندگی آن ه�ا را از 
پنجرٔه نیمه باز یا نیمه مشجر فیس بوک دید می زنیم: با خبر 
می ش�ویم که کجا هستند، با کی هستند، کجا رفته اند، چه 
می خورند، چه خریده اند، چه احساسی دارند، از چه کسی 

یا چه چیزی خوشش�ان می آید یا بدش�ان می آی�د، کجا ها 
س�رک کش�یده اند و چه خوانده و دیده یا شنیده اند و خیلی 
چیزهای دیگر که از طریق رمان و مطبوعات مردم پسند به 
این راحتی و گستردگی و بدون دخالت عنصر تخیل و درام 

نمی توانستیم بشناسیم. 
این کاری است که در حال حاضر فیس بوک )و در کنارش 
»ریالیتی ش�و«  ها( انجام می دهند. به نظر من این بخش 
مهم�ی از جذابیت کش�ندٔه فیس بوک اس�ت ک�ه می تواند 
آدم ها را ساعت هایی متمادی میخ کوب کند و حتی معتاد. 

آیا غیر از دالیل روان�ی - اجتماعی دلیل دیگری هم برای 

توجه و محبوبیت فیس بوک وجود داشته؟ 

به نظرم این محبوبیت دالیل رس�انه ای و فنی هم دارد. 
مثال از نظر فنی برخالف مسنجر ها نیاز به نصب نرم افزار 
خاص�ی ندارد و کاربران از مش�کالت و پیچیدگی های آن 
در امان اند. کار با آن س�اده اس�ت و به سواد یا مهارت فنی 
خاصی نیاز ن�دارد. بر خالف وبالگ ها که معموال ش�هره 
به این بوده اند که به درد آدم های نخبه می خورند و به درد 
نوش�تن و نش�ان دادن چیزهای مهم تر، فیس بوک راهی 
اس�ت برای بی�ان عقاید و احساس�اتی معمولی ت�ر با نخبه 
گرایِی کمتر. فیس بوک همین طورامکانات چند رسانه ای 

حسین قاضیان 
جامعه شناس، و 
پژوهشگر در دانشگاه 
سیراکیوز نیویورک 
است. او در نظرسنجی 
و حوزه جامعه شناسی 
سیاسی، جنسیت و 
فرهنگ تخصص دارد
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س�اده ای در اختی�ار می گذارد برای به اش�تراک گذاش�تن 
خواندنی ه�ا و دیدنی ه�ا و ش�نیدنی ها. ارتب�اط در آن دو 
س�ویه، هم زمان و در حال مشاهده شدن توسط اشخاص 
ثالث اس�ت. همین مش�اهده ش�دن از جان�ب دیگران به 
نیاز مورد توجه قرار گرفتن هم پاس�خ می ده�د. و البته در 
  نهایت فیس بوک رس�انه ای است برای آدم ها و گروه های 

بی رسانه. 
به عالوه این پدیده هم مثل خیلی از پدیده های ارتباطی 
دیگ�ر از دو نیروی متصل به هم ب�ه خوبی بهره می برد: از 
نیروی تش�دید کننده و از نیروی بازت�اب دهنده. از نیروی 
تش�دید کننده برخ�وردار اس�ت، یعنی وقتی چی�زی مورد 
توجه قرار می گیرد، هنگامی که از حدی می گذرد، ناگهان 

رش�د تصاعدی پیدا می کند و مثل امواج ناشی از سونامی 
قدرت بیش�تری می گیرد و دربرگیرندگی اش دائما افزوده 

می شود. 
جنب�ه بازتابیش ه�م از این قرار اس�ت که امروزه بیش�تر 
فیس ب�وک  ب�ا  محص�والت  ی�ا  وب س�ایت ها  رس�انه ها، 
مرتبط ش�ده اند. در واقع مش�تریان رس�انه ها و سایت ها و 
محصوالت ه�م گویی به فیس بوک مرتبط می ش�وند و یا 
از فیس بوک به س�مت آن ها می روند. این دو عامل هم در 

همه گیری فیس بوک نقش داشته اند. 
 

آیا واقعا می شود فیس بوک را جامعه ای مجازی دانست؟ 

با اینکه همه اتفاقاتی که در آن می افتد، بس�یاری از اوقات 

بسیار واقعی است؟ 

فض�ای مج�ازی ترجم�ه ای ب�وده ب�رای کلمه »س�ایبر 
اس�پیس« )Cyber Space(. س�ایبر اس�پیس ی�ا فض�ای 
س�ایبری، یعن�ی محیطی که ب�ا کامپیو تر و بویژه با ش�بکه 
و در راس آن ه�ا ب�ا اینترن�ت س�روکار دارد. بنابراین تعبیر 
»مج�ازی« که جایگزین کلمه انگیس�ی »س�ایبر« ش�ده 
نباید ما را به اشتباه بیندازد که فکر کنیم که فضای مجازی 
را بای�د واقعًا »مج�ازی« هم به حس�اب آورد، یعنی آن را 
غیرواقعی پنداش�ت. فض�ای مجازی به اعتب�اری خیلی 
واقعی ت�ر از فضاهایی اس�ت که ما آن را واقعی به حس�اب 

فیس بوک در چهارچوب منطق کاالیی 
کنندٔه سرمایه داری تحول پیدا کرد، یعنی 

براساس خواست مشتری یا مصرف کننده 
و بر مبنای تقاضای موجود در بازار. در 

نتیجه، خواست و تقاضای مشتری و رفتار 
اوست که - عمدتا ولی نه تمامًا – به آن 

شکل داده و تعریفش را مشخص می کند

می آوردی�م. مث�ال ی�ک حلق�ه دوس�تان ی�ا همفک�ران و 
هم رزمان گاهی تصویری غیرواقعی ت�ر یا گول زننده تر در 
اختیار ما قرار می دهد تا آنچه تحت عنوان فضای مجازی 

می شناسیم. 
البت�ه ما در فض�ای مجازی آدم ه�ا را مس�تقیما از طریق 
بدنش�ان تجربه نمی کنی�م. اما بس�یاری از ارتباطات ما در 
روزگار م�درن همی�ن طور بوده و بیش�تر هم ش�ده اند. به 
ع�الوه، حاال که حضور در فضای مجازی این همه فراگیر 
ش�ده و خیلی ه�ا در آن حض�ور دارن�د و حتی ب�ه آن معتاد 
ش�ده اند تا حدی که از تعبیر اعتیاد به اینترنت یا فیس بوک 

حرف زده می شود، نمی توان آن را غیرواقعی دانست. 

پ�س به نظر ش�ما فیس بوک    همان قدر واقعی اس�ت که 

جهانی که ما درآن زندگی می کنیم؟ 

ببینی�د، م�ا در جهانی به س�ر می بریم ک�ه فیس بوک هم 
در آن وج�ود دارد. ب�ه ع�الوه برخ�ی از م�ا در جهانی که 
فیس ب�وک در آن حض�ور دارد فقط به س�ر نمی بریم بلکه 
در آن زندگی هم می کنی�م. برای ماهایی که در این جهان 
زندگی می کنیم، جهانی که فیس بوک بخشی از آن است، 
فیس ب�وک ب�ه بخش�ی از واقعی�ت زندگ�ی ما ه�م تبدیل 

می شود. 
اما مشکل مورد اشاره شما، نه در واقعی یا مجازی بودن 

فیس بوک، بلکه در برداش�ت و برآورد و ارزیابی نادرس�ت 
ماست از آنچه در فضای واقعی و فضای مجازی، از جمله 
در فیس بوک می گذرد. این برداش�ت و ارزیابی نادرست، 
یک خطای ش�ناختی است که می تواند در برآورد و ارزیابی 
فض�ای واقعی ه�م اتفاق بیافت�د. یعنی    همان ط�ور که ما 
ممکن اس�ت طرز زندگی، عقاید و خواسته های اطرافیان 
خودم�ان را نمون�ه ای از کل جامع�ه بگیری�م و دچ�ار یک 
تعمیم ش�ناختی نادرس�ت بش�ویم، ممک�ن اس�ت همین 
خطا را در برآورد آنچ�ه در فیس بوک می گذرد هم مرتکب 

شویم. 

فیس ب�وک، ق�رار بود جایی باش�د برای »دوس�ت« پیدا 

کردن، اما ح�اال، بازار مکاره ای اس�ت ک�ه در آن همه چیز 

پی�دا می ش�ود، از خاطرات ش�خصی ت�ا اظه�ار نظرهای 

رسمی سیاس�تمداران، از خرید سکس تا گروه هایی برای 

تبلیغات مذهبی. چگون�ه همه این دنیاهای متفاوت در یک 

آدرس اینترنتی کنار هم قرار گرفتند و یکدیگر را به رسمیت 

شناختند؟ 

خیل�ی از پدیده ه�ا، مث�ل پدیده ه�ای فض�ای مج�ازی 
تعریفش�ان را از آنچ�ه در آین�دٔه ظهورش�ان رخ می دهد به 
دست می آورند و با ش�کل ها و ظرفیت هایی که با به وجود 
آمدنش�ان به آن پدیده معنی می دهند، تعریف می شوند نه 
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با ی�ک تعریف ُصلب و ثابت و انعطاف ناپذیِر از پیش قطعی 
شده. تعریف اولیه فقط برای ش�روع کار است. اما تعریف 
این پدیده ه�ا با تغییر ماهیتش�ان در طول زم�ان، به مرور 

تغییر می کند. 
این وضعیت در واقع بخش�ی از فرآیند کاالیی شدن همٔه 
چیزهاس�ت در نظام س�رمایه داری. چون در این نظام هر 
چیزی می تواند به کاال تبدیل ش�ود، خواه س�یم و سیمان 
باشد خواه عشق و عاشقی. در این نظام، ارزش و موقعیت 
چیز ه�ا، در بازار اس�ت ک�ه تعیین می ش�ود. در ای�ن بازار 
خواست مش�تری مالک اس�ت نه عقاید و نظرهای تولید 
کننده. بر اساس همین منطق »کاال کننده« است که شما 
عک�س چه گوارای ضد نظام س�رمایه داری را می توانید از 
روی تی ش�رت و لیوان و فندک تا روی پوسترهایی ببینید 
که ش�رکت های تجاری جهان س�رمایه داری تولیدش�ان 
کرده ان�د. ای�ن حضور همه جایی نش�ان از حض�ور منطق 
ب�ازار دارد. چون ب�رای چه گ�وارای به کاال تبدیل ش�ده، 
خریدار وجود دارد. تولید کنن�ده ای که ضد عقاید چه گوارا 
هم باشد، معمواًل تسلیم این بازار می شود، همان طور که 
بنگاه های س�رمایه داری کتاب مارکس را ب�ه بازار عرضه 

می کنند یا پوستر بن الدن را. 
فیس ب�وک ه�م همی�ن ط�ور، ودر چهارچ�وب منط�ق 
کاالیی کنندٔه سرمایه داری تحول پیدا کرد، یعنی براساس 
خواس�ت مش�تری یا مصرف کنن�ده و بر مبن�ای تقاضای 
موجود در بازار. در نتیجه، خواس�ت و تقاضای مشتری و 
رفتار اوس�ت که - عمدتا ولی نه تمامًا – به آن ش�کل داده 
و تعریفش را مش�خص می کند. فیس بوک امروزی چیزی 
اس�ت که دیروز نب�ود و فیس بوک فردا چی�زی خواهد بود 

غیر آنچه اکنون می شناسیم و تعریف می کنیم. 

در ایران می گویند باید معماری را تغییر داد تا اشپزخانه ها 

اوپن نباشد و حریم شخصی و خانوادگی حفظ شود،   اما چرا 

با اینکه مقامات رسمی ورود به فیس بوک را ممنوع کردند، 

ایرانی�ان نه تنها حری�م خانوادگی که حتی ش�خصی ترین 

تصاویر خود را نیز در آن به اشتراک می گذارند؟ 

ایرانیان یک چیز نیستند. تنها نقطه مشترک قطعی میان 
ایرانی�ان یا به دنیا آمدنش�ان در ایران اس�ت و ی�ا در ایران 
زندگی کردنش�ان. ای�ن ایرانی ها بر س�ر چیزهای بس�یار 

زیادی با هم اختالف دارند. 
آن دسته از ایرانی هایی که مخالف وجود آشپزخانه اوپن 
هس�تند )و دالیلشان به معماری مربوط نمی شود(، عمدتا 
به این دلیل با این پدیده مخالفت می کنند که به نظرش�ان 
زِن خانه – که از نظر آن ها مامور بش�ورو بپز هم محس�وب 
می ش�ود – با حضور در آشپزخانه ی مدرن هم از طرف مرد 
غریبه دیده می ش�ود هم خودش ممکن اس�ت احس�اس 
راحتی نکند. ام�ا این ها فقط عقاید و ارزش های بخش�ی 
از جامع�ٔه ایرانی�ان را منعک�س می کنن�د ن�ه عقی�ده همٔه 
بخش های جامع�ه را. بخش های دیگ�ری از این جامعه، 
ک�ه این�ان نمایندگیش�ان نمی کنن�د، همان ها هس�تند که 
خفای�ای زندگی خود را ه�م بر روی بند رخ�ت فیس بوک 
پهن می کنند؛ خفایایی ببش از آنچه ممکن است از طریق 

یک آشپزخانه اوپن برمال شود. 
گروه اول به دلیل آنکه خرده فرهنگش�ان از نظر سیاسی 
غلبه پبدا کرده و حکومت را در دست دارد، خرده فرهنگ و 
ارزش های�ش را به جای فرهنگ و ارزش های همٔه جامعه 
جا می زند. برای همین است که در تبلیغات رسمی وانمود 
می ش�ود که مثال م�ردم از معماری غرب�ی ناراحت اند. اما 
در عم�ل بخش ه�ای عم�ده ای از جامعه به س�مت قبول 
آش�پزخانه اوپن رفته اند،   همان طور ک�ه با وجود مخالفت 
ای�ن خرده فرهنگ با همه مظاهر غرب�ی، از گوجه فرنگی 
گرفته تا ماهواره، اکنون مردم بیش و کم مصرف کننده آن 
هس�تند. گاهی در نتیجٔه این تض�اد، مردم دیگری ممکن 
اس�ت در فیس بوک به گونه ای حضور پیدا کنند که در اتاق 

خوابشان حاضر می شوند نه در آشپزخانه اوپنشان.

یکی از آن نیازهای خاصی که فیس بوک به 
آن پاسخ می دهد و شاید به همین دلیل هم 

این قدر محبوب شده، نیاز به فضولی و 
کنجکاوی است و سرک کشیدن در زندگی 

دیگران، بویژه آن ها که مشهورترند یا ما به 
دالیلی می شناسیم شان و می خواهیم از ته 

و توی زندگیشان سر دربیاوریم

اگر این مقاله را می خوانید به احتمال فراوان 
می دانید فیس بوک چیست و تا به حال از سر 

کنجکاوی هم که شده است از آن استفاده 
کرده اید. اما ما فرض را بر این می گذاریم که شما 
در کره شمالی زندگی می کنید و به جز وب سایت 

ما به هیچ جای دیگر دسترسی نداشته اید 
برای همین نمی دانید که فیس بوک به چه درد 

می خورد!

زوکرب�رگ  م�ارک  توس�ط   ۲۰۰۴ س�ال  در  فیس ب�وک 
دانش�جوی دانشگاه هاروارد در یکی از اتاق های خوابگاه 
این دانشگاه طراحی شد و با کنار زدن رقیبان بزرگی چون 
مای اسپیس تبدیل به بزرگ ترین شبکه اجتماعی جهان و 

دومین سایت پربازدید در رده بندی الکسا شد.
ام�ا این وب س�ایت به چ�ه کاری می آی�د؟ در فیس بوک 
ش�ما می توانید با دوس�تانتان در یک فضای مجازی جمع 
ش�وید، خبر بخوانید، عکس به اش�تراک بگذارید و با هم 
به گفتگو بپردازید البته این امکانات تنها گوشه کوچکی از 
قابلیت های این وب س�ایت بی نظیر است. صد ها بازی پر 
طرفدار و هزاران صفحه س�رگرمی فیس بوک را تبدیل به 
بهترین س�ایت برای وقت گذرانی کرده است. همه این ها 

به کن�ار، فیس بوک نوع جدیدی از زندگ�ی را معرفی کرده 
اس�ت. دیگر خبری از پیدا کردن دوست در کوچه وخیابان 
نیس�ت، فیس ب�وک تعری�ف جدی�دی از رواب�ط اینترنتی 
را ب�ه وجود آورده اس�ت ک�ه در آن افرادی ک�ه همدیگر را 
نمی شناسند به هم وابسته می شوند و از اینکه به اصطالح 

آنفرند شوند ناراحت و افسرده می گردند.
همانگونه که می بینی�د فیس بوک امکانات فراوانی را در 
یک فضای بسیار ساده گردهم آورده است و همین سادگی 
است که به بیش از یک میلیارد انسان اجازه می دهد تا روز 
خود را با این وب س�ایت شروع کنند. مارک زوکربرگ تمام 
این امکانات را در اختیار ش�ما قرار می دهد و در ازای آن از 
شما هیچ چیز نمی خواهد. فیس بوک یک وب سایت کامال 
مجان�ی اس�ت و آنطور ک�ه در صفحه اول این وب س�ایت 
آمده اس�ت برای همیش�ه نیز مجانی خواهد ماند. سوالی 
که پیش می آید این اس�ت که اگر همه این امکانات مجانی 
اس�ت پس چگونه فیس بوک کسب درآمد می کند؟ جواب 
این س�وال هم ترس�ناک اس�ت هم بس�یار زیبا. زیبا از آن 
جهت که سیس�تم درآمد این شرکت بسیار خالقانه است و 
ترسناک از آن جهت که این سیستم با استفاده از اطالعات 

زندگی روزانه شما دست به کسب درآمد می زند.
 



35شماره دهم، آبان34۱۳۹۲ شماره دهم، آبان۱۳۹۲

تبلیغات
منب�ع اصل�ی درآم�د فیس ب�وک تبلیغات اس�ت ام�ا این 
تبلیغات با بقیه آگهی هایی که در س�ایت ها می بینید تفاوت 
اساس�ی دارند. فیس بوک آنچه را برای شما تبلیغ می کند 
که احس�اس می کند شما دوس�ت دارید از آن مطلع شوید. 
ب�رای مثال در نظ�ر بگیرید ش�ما در فیس ب�وک چند فیلم 
ترس�ناک را به اصطالح »الیک« می کنید یا می پسندید. 
فیس ب�وک ای�ن الیک های ش�ما را جم�ع آوری می کند و 
نتیجه گی�ری می کند که ش�ما از عالقه من�دان فیلم های 
ترس�ناک هس�تید، از آن پس فیلم های جدید ترس�ناکی را 
ک�ه بر پ�رده س�ینما ها خواهند آم�د تبلیغ می کند و ش�ما را 
تش�ویق می کند که از صفح�ه این فیلم ها دی�دن کنید. در 
کل فیس بوک نیاز ها وعالیق شما را شناسایی می کند و بر 
اساس آن ها تبلیغات را در صفحه تان قرار می دهد اینگونه 
ش�رکت ها گروه های هدفش�ان را به راحتی پیدا می کنند و 
اثر گذاری تبلیغاتش�ان بسیار بیشتر می ش�ود. فرض کنید 
اگر همین ش�رکت های فیلم سازی تبلیغاتش�ان را در یک 

اتوب�ان ق�رار می دادند ب�ا اینکه جامع�ه بزرگتری 
متوجه وجود فیلمشان می ش�دند اما درصد بسیار 
پایین تری از مردم را می توانستند به سینما بکشند 
چ�ون در جامعه آم�اری اتوب�ان افرادی ک�ه فیلم 
ترسناک دوست دارند بس�یار کمتر از افرادی ست 

که قبال به این نوع از فیلم ها ابراز عالقه کرده اند.
البته عالوه بر این نوع آگهی ها، تبلیغات س�نتی 
نی�ز در فیس بوک وجود دارد که ش�ما هر روز آن ها 
در گوش�ه صفحه فیس بوکتان مش�اهده می کنید. 
این آگهی ه�ا می توانن�د تبلیغ یک دندانپزش�کی 
در اط�راف مح�ل زندگیتان باش�د ی�ا معرفی یک 
خواننده جدید پاپ که در میان مردم همزبان ش�ما 

به تازگی معروف شده است.

موبایل
فیس ب�وک همانند گ�وگل و اپل ب�رای خود یک 
اپ سنتر مجزا دارد که طراحان می توانند با پرداخت مبلغی 
برنامه طراحی شده خود را در آن قرار دهند و از فیس بوک 
برای تبلیغ آن استفاده کنند. اپ های تبلیغ شده در صفحه 
موبای�ل مخاطب نش�ان داده می ش�وند و مص�رف کننده 
می تواند تنها با یک اش�اره و بدون واس�طه ب�ه دانلود آنها 
بپردازد. اما ش�اید مهم ترین منبع درآمدی که تمام سرمایه 
گذاران فیس بوک در زمینه موبایل به آن چشم دارند برنامه 
اینستاگرام است. این برنامه به اشتراک گذاری عکس که 
محبوب تری�ن برنام�ه نیز در ای�ن زمینه به حس�اب می آید 
سال گذشته توسط فیس بوک خریداری شد تا جلوی رشد 
ش�رکت های رقیب از جمله گ�وگل را در فضای عکاس�ی 
آمات�ور بگی�رد. حاال پس از گذش�ت یک س�ال فیس بوک 
تصمیم به گذاشتن تبلیغات درون این برنامه معروف کرده 
است. پیشبینی ها حاکی از آن اس�ت که این تبلیغات منبع 

درآمد اصلی فیس بوک در زمینه موبایل خواهند بود.
 

بازی ها و فروشگاه مجازی
از انواع تبلیغات که بگذریم، یکی دیگر از راه های پردرآمد 
دیگر برای شرکت زوکربرگ بازی های فیس بوکی است. 
بازی هایی مانن�د فارم ویل و کندی ک�راش که حتی موفق 
ش�ده اند مادرهایی را که به کودکانش�ان برای مدام پشت 
کامپیو تر نشس�تن خ�رده می گرفتن�د به پای این دس�تگاه 
جادوی�ی بکش�ند. اغلب ای�ن بازی ها مجانی هس�تند اما 

عالوه بر بازی ها در فیس بوک فروشگاه 
مجازی وجود دارد که به شما این امکان را 
می دهد تا برای دوستانتان کادوی مجازی 

بخرید

ب�رای اس�تفاده از امکان�ات اضاف�ه آن ها ش�ما بای�د پول 
پرداخ�ت کنی�د. ب�رای مثال در ب�ازی فارم ویل ش�ما یک 
مزرعه مجازی می س�ازید و در آن به کش�ت انواع گیاهان 
می پردازی�د اما برای رش�د این گیاهان ش�ما باید س�اعتی 
را منتظ�ر بمانی�د تا کش�تتان ب�ه بار بش�یند. ح�ال در نظر 
بگیریم که ش�ما نمی خواهید منتظر رش�د گیاه ت�ان بمانید 
و می خواهی�د محصولت�ان را س�ریعا برداش�ت کنید برای 
این کار ش�ما به فارم وی�ل پول می دهید تا زم�ان مورد نیاز 
برای رش�د را کاهش دهد. این نوع سیستم فروش در تمام 
بازی های فیس بوک نهادینه ش�ده است و بر خالف آنچه 
که در ذهن می آید افراد بسیاری حاضر هستند تا پولشان را 

در این راه خرج کنند.
عالوه بر بازی ها در فیس بوک فروش�گاه مجازی وجود 
دارد که به ش�ما این امکان را می دهد تا برای دوس�تانتان 
کادوی مج�ازی بخرید. این هدیه ها می توانند یک س�ال 
عضویت در ش�بکه اکس باکس باش�د یا کوپ�ن کتاب برای 

کتابفروش�ی های بارنز ان�د نوبل�ز. رواج یافت�ن کیف پول 
مج�ازی ب�ر محبوبیت این ن�وع خری�دن کادو ب�ه مراتب 

افزوده است.
 

تبلیغات در فیس بوک از نگاه آمار و ارقام
ش�رکت مارک زوکربرگ در س�ال ۲۰۱۲ درآمدی معادل 
۵. ۱ میلیارد داش�ته اس�ت ک�ه باعث ورود این ش�رکت به 
جمع پانصد ش�رکت پرسود آمریکا شده اس�ت. این درآمد 
باال عمدتا از طریق تبلیغات به دس�ت آمده است. تبلیغاتی 
که نسبت به دیگر وب س�ایت های مشابه نرخ کلیک پایین 
ت�ری دارند. همانطور که در ابتدای ای�ن مقاله مورد بحث 
قرار داده شد فیس بوک مکان بسیار مناسبی برای تبلیغات 
اس�ت به این دلی�ل که گروه ه�ای هدف ه�ر محصول به 
راحت�ی در آن قاب�ل شناس�ایی اند. اما اش�کال بزرگی که 

فیس بوک دارد نرخ کلیک آن است.
ن�رخ کلیک به این معناس�ت که چند درص�د از مخاطبین 
پ�س از دیدن یک تبلیغ ب�ر روی آن کلیک می کنند. در کل 
نرخ کلی�ک در فیس ب�وک یک پنجم س�ایت های معروف 
دیگر است. برای مثال کاربران گوگل که بزرگ ترین رقیب 
فیس بوک در زمینه تبلیغات محس�وب می ش�ود در هشت 
درصد مواقع بر روی تبلیغات س�ایت گوگل کلیک می کنند 
در حالی ک�ه این آمار برای کارب�ران فیس بوک چهار صدم 

درصد است.
کار شناسان دلیل نرخ کلیک پایین فیس بوک را سه دلیل 
اصلی می دانند اولین آن استفاده از ابزارهای ضد تبلیغاتی 
بر روی مرورگر ها اس�ت که مانع از پدیدار شدن تبلیغات بر 
روی نمایشگر کاربر می ش�ود، دوم اینکه اکثریت کاربران 
فیس بوک جوانان هس�تند ک�ه در شناس�ایی و بی توجهی 
به تبلیغات خبره هس�تند و دلیل آخر این اس�ت که کاربران 
از فیس ب�وک به عنوان یک راه ارتباطی بین دوستانش�ان 
اس�تفاده می کنند و توجه بس�یار کمتری نسبت به مطالبی 

که بر روی این وب سایت قرار می گیرد دارند.
با تم�ام این اوص�اف فیس بوک همچنان یک�ی از ارکان 
اصل�ی در زمین�ه تبلیغات به حس�اب می آی�د و هیچکس 
نمی تواند آینده این ش�رکت را ترس�یم کند. آنچه که امروز 
بر ورق دیده می ش�ود شرکتی پر سود است که بیش از یک 
میلی�ارد کارب�ر دارد، کاربران�ی که اکثرش�ان زندگی بدون 
فیس بوک برایش�ان غیر قابل تصور است و استفاده از این 

سایت را یکی از نیازهای روزانه شان می دانند.
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به سختی فارسی صحبت می کرد، اما با 
خوش رویی، صندلی کناری اش را عقب کشید تا 

به جمع شان اضافه بشوم. هنوز روِی صندلی 
جا خوش نکرده بودم که گفت: »شما واقعا 

ژورنالیست هستین؟ حاال چرا می خواهید راجع 
به فیس بوک بنویسید!« 

اش�کان و س�ه جوان دیگر که به طور اتفاقی ب�ا آن ها در 
کافه نزدیک خانه ام آش�نا ش�دم، در آمریکا متولد شده اند. 
ب�ا آن ک�ه پ�در و مادرش�ان ایران�ی هس�تند، تا به ح�ال به 
سرزمین مادری، س�فر نکرده اند. حتا به سختی فارسی را 
می فهمند. اشکان نسبت به امیر، دیوید و نیما خیلی بهتر 
فارس�ی صحب�ت می کند، در واق�ع نقش مترج�م را برای 

دوستانش دارد. 
»در  می گوی�د:  دوس�تانش  ب�ا  آش�نایی  خص�وص  اودر 
دانش�گاه ی�و. س�ی. ال. ای با هم آش�نا ش�ده ایم و خب، 
داش�تن پدر و مادر ایرانی هم در دوس�تیمان نقش داش�ته 
اس�ت.« اشکان و امیر سال دوم مهندسی راه و ساختمان 
هس�تند، دیوید و نیما هم ترم اول جامعه شناسی را شروع 

کرده اند. 
تقریبا از زمانی که شبکه اجتماعی فیس بوک برای اولین 
ب�ار در فضای مج�ازی، پا ب�ه عرصه گذاش�ت، آن ها هم 
برای خودش�ان صفح�ه ای را راه ان�دازی کرده اند، اما به 

زبان انگلیس�ی. دیوید می گوید: »من برای اولین بار بعد 
از اتفاقات جنبش سبز در ایران با فضای فارسی فیس بوک 
آش�نا ش�دم.« نیما، امیر و اش�کان هم صحبت های او را 

تائید می کنند. 
 امیر معتقد است که فیس بوک برای همه جوانان ایرانی 
تبار مقیم در لس آنجلس نقش یکس�ان ندارد، چرا که او در 
این ش�بکه اجتماعی بیشتر به عنوان یک جوان آمریکایی 
حض�ور دارد تا ی�ک ایرانی. بیش�تر دوس�تانش آمریکایی 
هستند و به طبع نوع گفت و گو و آنچه در این فضا با یکدیگر 
ب�ه اش�تراک می گذارند با دنیای فارس�ی زب�ان فیس بوک 

متفاوت است. 
وقت�ی از او می پرس�م ک�ه ای�ن تفاوت ها چ�ه چیزهایی 
هس�تند، دیوی�د زود ت�ر پیش دس�تی می کن�د و می گوید: 
»خ�ب، خیل�ی چیز ها. مثال پس�ر خال�ه ۲۵ س�اله من دو 
سال اس�ت که به آمریکا آمده، بیشتر دوستانش در فضای 
فیس ب�وک ایران�ی هس�تند، حت�ی عک�س قرمه س�بزی 
را ب�ا دوس�تانش ب�ه اش�تراک می گ�ذارد و این برایش�ان 
جذابی�ت دارد. او همه کنس�رت های خواننده های ایرانی 
در لس آنجل�س را ب�ه دقت دنب�ال می کند. اما من بیش�تر 
عکس ه�ای مهمانی های�ی را ک�ه م�ی روم ب�ه اش�تراک 
می گ�ذارم و ی�ا اینکه با ه�م دانش�گاهی هایم از چیزهای 
مختلف ح�رف می زنم. البته خب، گاهی هم س�ر به س�ر 

دختر ها می گذارم.« 

نیما که س�اکت تر از بقیه به نظر می رسد، می گوید: »من 
ه�م بعد از جنبش س�بز تصاوی�ر اعتراض�ات خیابانی را در 
فیس بوک دنبال کردم و بیش�تر با فضای ایرانی فیس بوک 
آش�نا ش�دم، اما خب به م�رور زمان ک�ه این ت�ب و تاب ها 
کمرنگ ش�د، من هم دوباره به فضای فیس بوک خودم با 
دوس�تان آمریکایی ام برگش�تم تا چند هفته پیش که آقای 
روحانی به نیویورک س�فر کرد و دوباره خبرهایی در فضای 
فیس بوک فارس�ی برای من جالب ش�د. در هر حال آنچه 
که م�ن می خواهم را درآن فض�ا خیلی پی�دا نمی کنم. اما 
باید بگویم که بعضی از دختران ایرانی در فیس بوک خیلی 

خوشگل هستند.« 
هنوز جمله نیم�ا از زیبایی بعض�ی از دخترهای ایرانی در 
فیس بوک تمام نشده بود که اشکان، امیر و دیوید زدند زیر 
خنده و اشکان گفت: »نیما حتا با یکی از آن ها برای مدت 

کوتاهی دوست شد.« 
رو به نیما گفتم: خب بعدش چی شد؟ 

نیما به اش�کان چش�م غره رفت و گف�ت: »مثل خیلی از 
روابط مجازی، بعد از یک مدت کوتاه تمام ش�د، البته من 
واقعا از چهره اش خوش�م آمده بود ولی شاید چون فارسی 

نمی دانستم، درست نمی فهمیدم که او چه می گفت.« 
زندگ�ی  در  فیس ب�وک  نق�ش  م�ورد  در  آن�ان  از  وقت�ی   
روزمره ش�ان می پرس�م، اش�کان می گوی�د: »م�ن فک�ر 
می کنم ام�روزه ش�بکه اجتماعی مثل فیس ب�وک به جزء 

جدانشدنی از زندگی بسیاری از جوانان تبدیل شده است. 
به طوری که هر چند س�اعت یک ب�ار صفحه خود را چک 
می کنی�م و پیام  هایم�ان را می خوانیم و اتفاق�ات را در این 
فضا دنبال می کنیم. حتی دوستان دوران کودکیمان را در 

این فضا دوباره پیدا کردیم.« 
اما دیوید معتقد اس�ت که فیس بوک برای�ش کاربردهای 
فرهنگی زیادی داش�ته اس�ت و می گوی�د: »باید اعتراف 
کن�م که من برخالف آن که در خان�واده ایرانی به دنیا آمدم 
اما کام�ال ی�ک آمریکایی بزرگ ش�دم تا اینک�ه در فضای 
فیس ب�وک بچه ه�ای فامی�ل از ای�ران به گروه دوس�تان 
فیس ب�وک ی من پیوس�تند. بعض�ی از آن ها را ت�ا پیش از 
این هرگ�ز ندیده بودم. از این طریق بیش�تر با ریش�ه های 
خانوادگی ام در ای�ران و حتی تاریخ و فرهنگ ایران آش�نا 
ش�دم. به خصوص با مناس�بت ها و جش�ن های ایرانی که 
عکس  هایشان را در فیس بوک برای اولین بار می دیدم.« 
امیر در ادامه صحبت های دوس�تانش می گوید: »من با 
نظر بقیه موافق هستم اما زندگی واقعی را بیشتر از زندگی 
مجازی دوس�ت دارم و س�عی می کن�م از فیس بوک فقط 
به عنوان یک ش�بکه اجتماعی اس�تفاده کنم و تمام وقت 
و زندگ�ی ام را در آن خالص�ه نکنم. اما می بین�م که انگار 
بعض�ی آدم ها معت�اد به این فضا ش�ده اند. مث�ال وقتی که 
مثل امروز با دوستانم آمدم کافه دوست دارم با آن ها حرف 

بزنم، نه اینکه دائم حواسم به فیس بوکم باشد.« 
وقتی نظرش�ان را درمورد کمپین های�ی که در فیس بوک 
راه اندازی می ش�ود پرس�یدم، همگی گفتند که تا به حال 

هیچ یک از این کمین ها را دنبال نکرده اند. 
پی�ش از خداحافظ�ی اش�کان گف�ت: ح�اال واقعا ش�ما 

حرف های ما را ریپورت )گزارش( می کنید!

»باید اعتراف کنم که من برخالف آن که در 
خانواده ایرانی به دنیا آمدم اما کامال یک 

آمریکایی بزرگ شدم « 



ب�رای گرم کردن بازار کتاب اس�تفاده کردند و تا همین 
اواسط قرن گذشته نژادپرس�ت های سفید پوست با 
آتش زدن سیاه پوست ها سعی در گلستان کردن زمین 
داش�تند... خود م�ن در تنها تجریه ی ب�اد زدن کباب 
دو س�یخ کوبیده را با اس�تفاده از آتش به ذغال خالص 

تبدیل کردم...
ای�ن مقدم�ه را آوردم ت�ا نتیج�ه بگی�رم بدی ه�ای 
فیس بوک در برابر خوبی های آن قابل چش�م پوش�ی 
اس�ت و چه حس�نی از آن باالت�ر که هم�ه در آن فضا 
اج�ازه ی اظهارنظر و اظه�ار وجود دارن�د... هربار با 
ورود ب�ه فیس ب�وک یاد یک مق�ام امنیت�ی می افتم که 
وقت�ی بچه بودم س�الی یک یا دو بار پش�ت تلویزیون 
می آمد و از آخری�ن هنرنمایی ماموران اش برای مردم 
حرف م�ی زد. کنار دس�ت مقام امنیتی ی�ک میز آهنی 
بود دراز و زش�ت که روی آن همیشه چندتایی اسلحه 
کمری دیده می ش�د، تعدادی خشاب و فشنگ، گاهی 
یکی دوتا تفنگ حس�ن موس�ی یا مسلس�ل روسی و 
اس�رائیلی،  بعضی وقت ها یکی دوتا واکی تاکی، چند 
تا نارنجک یا یک بمب دس�ت س�از که به موقع خنثی 
ش�ده بود و کنار این ها یک عدد دستگاه استنسیل!... 
دس�تگاه استنس�یل بنظر ما وس�یله ی خطرناکی نبود 
چون در مدارس از آن برای تکثیر س�وال های امتحانی 
و جزوه های درسی استفاده می شد و در مقام مقایسه 
با دستگاه های فتوکپی امروزی چیزی بود در حد سنگ 
چخماق مقابل فندک اتمی، همیش�ه بعد از ده بیست 
ع�دد کپی نامرغ�وب هرچ�ه از دل آن بی�رون می آمد 
تقریبًا س�فید و غیرقابل خوانده شدن بود با این وجود 
چون می توانست حرف های زیادی بعضی ها را در تیراژ 
خطرناک بیست نسخه تکثیر کند از نظر مقام امنیتی و 
نیروهای تحت امر و روس�ای باال دست اش اسلحه ی 

خطرناکی در حد تفنگ و بمب ارزیابی می شد...
و  می نش�ینم  فیس ب�وک  پ�ای  وقت�ی  ک�ه  گفت�م 
اظهارنظره�ای مردم را می خوانم ی�اد آن مقام امنیتی 
می افتم که از تکثیر بیس�ت نس�خه ای یک اعالمیه  به 
وحش�ت می افتاد و با خودم فکر می کنم که طفلکی آن 
مقام این روزها چه حال بدی باید داش�ته باش�د و ق��

���������������������������������������
�������������������ند توی دلم آب می شود...

راس�ت گفته اند که می شود از هر چیز خوب استفاده ی 
ب�د کرد. مث�اًل همین آتش که مهم ترین کش�ف بش�ر 
از آغ�از خلق�ت تا ام�روز بوده، فک�ر کنید اگر کش�ف 
نشده بود االن میلیون ها س�یگاری در سراسر دنیا در 
خیابان س�رگردان بودن�د و مدام با ش�رمندگی از هم 
س�وال می کردند: »ببخشید... شما آتیش دارین؟!« 
کش�ف آتش باعث ش�د تا این میلیون ه�ا نفر باالخره 
سیگارشان را روشن کنند و برگردند سر خانه و زندگی 
و به کارشان برسند و دنیا پیشرفت کند... با وجود این 
همه حسن از آتش استفاده های بد هم شده است: در 
قرون وسطی کلیسا منتقدانش را با آتش به راه راست 
هدایت می کرد، بعدها فاشیست ها و احمق ها از آتش 

http://youtu.be/mMOMDfZos2o
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سه سال از ساخته شدن فیلم »شبکه اجتماعی« 
دیوید فینچر گذشت. فیلمی که امروز با گسترش 

دامنه فعالیت و نفوذ فیس بوک، این رسانه 
عصر پسامدرن و مقبولیت روزافزون آن در میان 

کاربران اینترنتی، کمی کهنه به نظر می رسد. 

شبکه اجتماعی داستان مارک زوکربرگ است که بسیاری 
او را جوانی نابغه معرفی کرده اند و دلیل آن ها نیز این است 
که او خالق َاَبررس�انه ای به نام فیس بوک اس�ت که امروز 
یکی از قوی تری�ن و تاثیرگذار ترین ش�بکه های اجتماعی 
در جهان مجازی اس�ت و بیش از یک میلیاردعضو دارد و 
ایجاد آن، انقالبی در صنعت ارتباطات شمرده شده است. 
پدیده ای ش�گفت انگیز که زوکربرگ ۲۶ ساله را در ظرف 

مدت کوتاهی به جوان ترین میلیارد جهان تبدیل کرد. 
در واق�ع زوکرب�رگ ب�ا اس�تعداد و توانایی ه�ای خ�ارق 
الع�اده خود توانس�ته، مردم هفت�اد و دو ملت ب�ا زبان ها و 
فرهنگ های مختلف را دور هم جمع کرده و در س�رزمینی 
پنه�اور و جذاب جای دهد که س�اکنان آن ب�ه راحت ترین 
ش�کل ممکن با یکدیگر در تعام�ل و ارتباط ن�د و ایده ها و 

عالئق خود را به اشتراک می گذارند. 
ش�بکه ای که طبق روای�ت فینچر، انگیزه اصلی ش�کل 
گی�ری آن، س�رخوردگی زوکرب�رگ و ناکام�ی او از ایجاد 
ارتباط با دختری به نام اریکا بود، امروز آنچنان گس�ترش 
یافت�ه و تاثیرگ�ذار ش�ده که باع�ث ه�راس حکومت های 
دیکتاتوری و توتالیتر ش�ده و خواب و قرار آن ها را برآشفته 
اس�ت؛ اگرچ�ه آن ه�ا و عوام�ل وابس�ته ب�ه آن ه�ا نیز با 
هویت های واقعی و بیش�تر س�اختگی، حضوری فعال اما 
نامرئی در فیس بوک دارن�د و از طریق آن، رفتار اجتماعی 

و افکار سیاسی شهروندان خود را کنترل می کنند. 
با این حال فینچر، در این فیلم، درباره اهمیت این شبکه 
و علل جذابی�ت و نفوذ توده ای آن و قدرت تاثیرگذاری آن 
ب�ر مخاطبان، ح�رف نمی زن�د بلکه به ج�ای آن، بر روی 
داس�تان نحوه ش�کل گی�ری فیس ب�وک از ایده ت�ا اجرا و 

دعواهای حقوقی خالقان مدعی آن، متمرکز شده است. 
ام�ا ش�بکه اجتماعی، تنه�ا ی�ک داکیودرام�ای خوش 
س�اخت و جذاب درباره فیس بوک نیس�ت بلکه داس�تانی 
درباره ارتباط انس�انی، دوستی و خیانت است. فیس بوک 
برای فینچر س�وژه ای است که با هدف ایجاد دوستی بین 

آدم ها ب�ه وجود آم�ده در حالی ک�ه رابطه بین دو دوس�ت 
صمیمی و نزدیک را خدشه دار کرده است. 

فینچ�ر، ای�ن فیلم را بر اس�اس کتاب�ی به ن�ام »میلیاردر 
اتفاق�ی« نوش�ته »ب�ن مزری�ک« س�اخته و ب�ا اینک�ه از 
نظر س�یر رویداد ها و ش�کل پیش�رفت ماجرا ه�ا و حضور 
ش�خصیت ها، تقریب�ا به کت�اب وف�ادار بوده ام�ا به کمک 
فیلمنامه نویس خالقش، آرون سورکین توانسته داستانی 
را که می توانست به فیلمی خسته کننده و کسالت بار تبدیل 
ش�ود، به فیلمی جذاب، پرهیجان و س�رگرم کننده درباره 
مارک زوکربرگ و محصول ابداعی او و کشمکش های او 

با دیگران بر سر ثبت حقوق این رسانه تیدبل کند.
 اما شبکه اجتماعی، فیلمی نبود که ماندگار شود و خیلی 
زود ت�ر از آنچه که فکر می ش�د، فراموش ش�د. دالیل آن 
هم تقریبا از اول روش�ن بود. فیس بوک، سوژه مهمی بود 
اما داس�تان خالق آن و رقابت هوش�مندانه و در عین حال 
ناجوانمردانه او با رقبایش، بیش از حد برای تماش�اگرانی 
که غالب آن ها، خود کاربر این شبکه بودند و نسبت به این 

جسی آیزنبرگ در نقش مارک زوکربرگ
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ماجرا و جزییات آن پیش آگاهی داشتند، جذابیت چندانی 
نداشت. پیش آگاهی تماشاگر نسبت به داستان فیس بوک 
و خالق یا خالقان آن، تا حد زیادی از جذابیت فیلم کاس�ته 
اس�ت. تقریبا چیز مهمی در فیلم نیس�ت که تماشاگر عضو 
فیس بوک از آن بی خبر باش�د. ب�رای کاربران فیس بوک، 
واقعا دعوای حقوقی بین م�ارک زوکربرگ و رقبای حرفه 
ای اش و اینک�ه ایده اصلی فیس بوک متعلق به چه کس�ی 
ب�ود، واقعا اهمیتی نداش�ت. واقعا برای چه کس�ی امروز 
مهم اس�ت که خالق مثال موبایل آیفون یا دس�تگاه کیندل 

چه کسی بوده است؟ 
با اینکه ش�بکه اجتماعی، از ای�ن نظر فیلم تاریخ مصرف 
داری اس�ت ام�ا پرس�ش های مهم�ی را مط�رح می کند. 
پرس�ش هایی درباره اص�ول و معیاره�ای اخالقی دنیای 
س�رمایه داری، اینکه آدم ها برای رسیدن به سود و امتیاز 
بیش�تر چگون�ه دوس�تی ها را ف�دا ک�رده و به ه�م خیانت 
می کنن�د، اینک�ه اختراع�ات و ابداع�ات تکنولوژی�ک در 
دنی�ای امروز تا چه حد جنبه فردی دارند و به ذهن، هوش 
و خالقیت آدم ها وابس�ته اند. در دورانی که علم، خصلت 
ف�ردی اش را از دس�ت داده و در اختیار موسس�ات علمی 
بزرگ و یا کارتل ها و شرکت های تجاری چند ملیتی است، 

چگونه می توان از حقوق یک مخترع س�خن گفت و برای 
او جایگاه ویژه ای قائل شد. 

در واق�ع فینچر، هوش�مندانه، رقابت و دع�وای بین دو 
دوس�ت را به کشمکش�ی دراماتیک و هیجان انگیز تبدیل 
می کند و با این کار از س�طح پیش آگاه�ی مخاطب، فرا تر 

می رود. 
ش�بکه اجتماعی، ریتم و تدوین خوبی دارد. دیالوگ ها، 
جذاب اند و هوش�مندانه نوشته ش�ده اند و روایت را خوب 
پی�ش می برند. جس�ی آیزنبرگ نیز ش�خصیت جاه طلب، 
مغرور، سردمزاج، کینه توز و در عین حال ضعیف و دست 
و پاچلفتی یک نابغه جوان را خیلی عالی بازی کرده است. 
زوکربرگ�ی ک�ه در فیل�م می بینی�م، مطلق�ا کاریزماتیک 
نیس�ت و حت�ی ب�ی روح و دافعه برانگیز اس�ت. او کس�ی 
اس�ت که از ایجاد ارتباط با جنس مخالف در دنیای واقعی 
ناتوان اس�ت و همین موضوع انگیزه ای می شود برای او 
که دست به کار ایجاد این فضای مجازی شود. پارادوکس 
ذاتی فیس بوک هم در این است که توسط آدمی خلق شده 
که خود منزوی و م�ردم گریز بوده، به دوس�تان نزدیکش 
خیانت کرده و طبق ادعای آن ها، سرش�ان کاله گذاشته و 

سرمایه فکری آن ها را به سرقت برده است. 

دیوید فینچر متولد ۱۹۶۲ در 
کلرادو آمریکا از فیلمسازان 
صاحب نام و متفاوت هالیوود 
است که فیلم های درخشانی 
مانند »هفت«،»باشگاه مشت 
زنی« و »سرگذشت عجیب 
بنجامین باتن« را در کارنامه دارد 

 ام�ا س�تایش هایی ک�ه از فیلم »ش�بکه اجتماعی« ش�د 
به گمان من بس�یار اغ�راق آمیز بود. برخ�ی از منتقدان از 
جمل�ه تادمک کارت�ی آن را »همش�هری کی�ن« عصر ما 
معرفی کردند که بی تردید قیاس�ی اغراق آمیز است. شاید 
داس�تان زندگی چارلز فاس�تر کین که با نبوغ و خالقیتش، 
روزنامه ای را به اوج موفقیت می رس�اند با داس�تان مارک 
زوکربرگ و ش�خصیت او ش�باهت هایی داش�ته باش�د اما 
»ش�بکه اجتماع�ی« از نظر ف�رم روایی و بص�ری، اصال 
قابل مقایسه با همش�هری کین به عنوان اثری نوآورانه و 
ساختارشکن نیست. این فیلم نه تنها از نظر سبک بصری 

بلکه روایت داس�تانی، هیچ عنصر ت�ازه ای ندارد در حالی 
که همش�هری کی�ن، رویکردی تازه و رادی�کال در روایت 
و س�بک سینمایی بود اما ش�بکه اجتماعی به رغم ساخت 
ماهرانه اش، تنها یک فیلم خوب بایوگرافیکال اس�ت و نه 
بیش�تر و حتی در میان فیلم های فینچر هم بهترین نیست 
)ب�ه اعتقاد من هنوز فیلم »هفت« بهترین فیلم اوس�ت(. 
به اعتقاد من حتی ساختن چنین فیلمی از طرف فینچر که 
استاد درام ها و تریلرهای جنایی است، قدری عجیب بود. 
روای�ت چندپاره داس�تان فیلم و بیان ماج�را از زاویه ها و 
منظرهای مختلف نیز کار تازه ای در س�ینما نیست و خیلی 
پیش تر از آن در س�ینما تجربه ش�ده اند. همشهری کین و 

راشومون، نمونه های اولیه آن اند. 
 »ش�بکه اجتماعی«، فیلم پر حرفی است و بار اصلی آن 
را دیالوگ ها به دوش می کش�ند. اصوال فیلمی که بس�یار 
پرحرف اس�ت و دیالوگ، موتور پیش برنده داس�تان است 
و بخ�ش زیادی از آن نی�ز در دادگاه و با بحث های حقوقی 
می گذرد، می توانست کس�الت بار و غیرقابل تحمل باشد 
اما فینچر و س�ورکین، با هوش�مندی بر این مس�ئله غلبه 
کرده و این داستان نه چندان جذاب را به درامی پرهیجان 

تبدیل کردند.

شبکه اجتماعی، ریتم و تدوین خوبی دارد. 
دیالوگ ها، جذاب اند و هوشمندانه نوشته 

شده اند و روایت را خوب پیش می برند. 
جسی آیزنبرگ نیز شخصیت جاه طلب، 

مغرور، سردمزاج، کینه توز و در عین حال 
ضعیف و دست و پاچلفتی یک نابغه جوان 

را خیلی عالی بازی کرده است
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زمان: شنبه ساعت هشت به وقت تهران

 مکان: گروه کولی ها در فیس بوک

با   هم�ان هیجان ک�ه وقت�ی او را از نزدی�ک می بینی، با 
لحظه شیرین بوشهری حرف می زند و داستان می خواند، 
بلن�د می خندد، اعت�راض می کن�د و درس می دهد، حس 
می کن�ی کامنت می گذارد، اس�تاتوس می نویس�د و برای 
بچه ه�ای کارگاهش- ک�ه اولین کارگاه آموزش داس�تان 

نویسی در فیس بوک است- تکلیف می دهد. 
او سال ها قبل، شاید ده یازده سال پیش جمع »کولی ها« 
را راه انداخت. کالس هایی که از بی مکانی هر بار در جایی 
و نقطه ای از ش�هر تهران تش�کیل می ش�دند و اصطالح 
»کولی ه�ا« از   همان ج�ا آمد. خودش می گوید: »جلس�ه 
اول در خانه خودم برگزار شد و در وبالگی که داشتم نوشتم 
قافله کولی ها. بعد ها یکی از بچه ها – فرشته احمدی – شد 
کدخدای این قافله. جمع خوبی بود. داس�تان های خوبی 
از کارگاه کولی ها در آمد ولی متاسفانه با سفر من به امریکا 

کارگاه تعطیل ش�د و بعد از ماجرای جنبش س�بز س�ایت و 
بالگ هک شد.« 

خال�ق »کولی کنار آت�ش« با تش�کیل گ�روه کولی ها در 
بالگفا جلس�ات آنالین خ�ود ر ا برگزار ک�رد.   همان جا بود 
که گروهش توانس�تند برای بس�یاری از کلمات انگلیسی 
جایگزی�ن فارس�ی مناس�بی پی�دا کنن�د؛ واژگان�ی چون 
 Setting چیدم�ان« که توس�ط این گروه جایگزی�ن کلمه«
ش�دند؛ می گوی�د: »در ای�ن دوره ها بس�یاری کلم�ات را 
جایگزی�ن کردیم، مث�ل همین کلمه چیدم�ان. همه از آن 
استفاده می کنند اما هیچ وقت اسمی از گروه کولی ها برده 
نمی ش�ود. من در این گروه تالش کردم با بچه ها داستان 
بخوانیم و داستان نقد کنیم. باید بگویم این گروه کولی ها 
بود که داس�تانک یا فلش فیکش�ن را در ادبیات فارسی جا 

انداخت.« 
منیرو پس از س�فرش به امری�کا و در پ�ی آن ماجراهای 
جنبش س�بز کمت�ر کارگاهی برپا کرد و به ق�ول خودش گاه 
به گاه داستانی را خواند و نقدش کرد. سال گذشته اما برای 
منیرو سال متفاوتی بود. او با یک ایده کامال جالب و مهیج 
داس�تان »نعره مس�تانه« اش را که در حال ن�گارش بود با 
خوانندگان صفحه فیس بوکش به اش�تراک می گذاش�ت. 
هر هفته بخش�ی از این داستان روی صفحه فیس بوک او 
منتشر می  ش�د و خوانندگانش با اش�تیاق نظرات متفاوتی 

برایش می نوشتند: 
 »بعد ازظهری باخودم گفتم علی اهلل، بزن برو تو بزرگراه 

و یک نعره مس�تانه بکش... رفتم افتادم تو ۲۱۵ پنجره دو 

طرف ماشین باز... راندم ونعره زدم وقتی خبردارشدم که 

دیدم دوربرم پر ماش�ین پلیسه و همه دارند بوق می زنند و 

چراغاش�ون بلیپ بلیپ می کن�ه. و بزرگراه بند اومده. زدم 

کنار. پلیس�ی با احتیاط امد جلو... گفت: مش�کل؟ گفتم: 

ن�دارم. گفت: پس چ�را دادمی زدید؟ گفت�م: آقای پلیس 

این نعره مس�تانه بود داد نبود که. فوری دستگاهی درآورد 

و گفت: نفس بکش. کش�یدم بعدش با یه دس�تگاه دیگه 

دس�ت و پا وس�رو گردن وقوزک پام را آزمایش کردند. نه، 

مس�ت نبودم حتی یه ذره الکل تو نفسم نبود. گفتم: آقای 

پلیس من که گفتم »نعره مس�تانه« و توضیح دادم: س�ال 

نو ماس�ت و ما نعره مستانه می کش�یم. گفت: سالی چند 

بار از این نعره ها می کش�ین گفتم: عجالتن س�الی یه بار.. 

گفت: خدا را ش�کرکه سالی یه دفعه است وبعد شروع کرد 

تو ماشینم گشتن وگفت: سیگارهم که می کشی؟ 

گفتم: بعد از نعره مستانه سیگار می چسبه. 

گف�ت: داروی�ی چی�زی مص�رف می کن�ی گفتم ن�ه واهلل 

نع�ره مس�تانه کار به این چی�زا نداره. گف�ت: تاحاال پیش 

روان شناس رفتی... بعد گواهینامه ام را گرفت نگاهی کرد 

وگف�ت: باید اول بریم همین حاال یه تس�ت خون بدی اگر 

معلوم ش�د که مست نیستی اون وقت باید یه روان شناس 

تصدیق کنه که حالت خوبه و می توونی رانندگی کنی... بعد 

شنیدم که به همکارش گفت یه چیزی زده که قاطی کرده یه 

دراگ ناشناخته احتماال مال همون طرفای خودشون.« 

چن�دی بعد در تابس�تان س�ال ج�اری به هم�ت گروهی 
از بچه ه�ای منطقه واش�نگتن دی س�ی انجم�ن گردون 
ش�روع به کار کرد. منیرو به عنوان س�خنران اولین جلسه 
این انجمن به واش�نگتن دعوت شد تا داس�تان بخوانند. 
»عب�اس معروف�ی دعوتم کرد واش�نگتن دی س�ی برای 
انجم�ن گ�ردون که تازه آغ�از به کار ک�رده ب�ود. اینقدر در 

منیرو روانی پور در سال۱۳۳۳ در 
جفره بوشهر متولد شده است. 
او فارغ التحصیل دانشگاه شیراز 
در رشته روان شناسی و دانشگاه 
ایندیانای آمریکا در رشته علوم 
تربیتی است. از آثارش می توان 
به رمان های »دل فوالد« و »کولی 
کنار آتش« و مجموعه داستان های 
»کنیزو«، »سیریا، سیریا« و »زن 
فرودگاه فرانکفورت« اشاره کرد. 
منیرو هم اکنون ساکن آمریکا 
است.

عکس از حسن سربخشیان
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چن�د روزی که آنجا بودم بچه ه�ام بچه هام کرد که من یاد 
بچه های خودم افتادم. برگش�تم و کارگاه سوم کولی ها رو 
راه انداخت�م و هنوز کارگاه س�وم راه نیفتاده ب�ود که کارگاه 

چهارم شروع به کار کرد.« 
 ح�اال ب�ا گذش�ت چه�ار م�اه از روزی ک�ه منی�رو دوباره 
کولی های�ش را ب�ه راه انداخت�ه کالس هایش پ�ر رونق بر 
پ�ا می ش�وند و انتظار م�ی رود ب�ه زودی کولی ه�ای پنج 
ه�م ش�روع ب�ه کار کنن�د: »فیس ب�وک را انتخ�اب کردم 
چ�ون به ت�و ام�کان می دهد ک�ه همه ج�ا حاضرباش�ی، 

باهمه درسراس�رجهان ارتباط داش�ته باشی، بافیس بوک 
می شوی جادوگری که دریک چش�م به هم زدن از اشرق 
به مشرق می روی. سعی کردم از تجربیاتم در کالس های 
کولی ه�ای ای�ران و آموخته ه�ای دانش�گاهی در امریکا 
ه�ر دو بهره بگی�رم. درواقع هم پای ورک ش�اپی که اینجا 
دردانش�گاه برگزار می ش�ود- ومن نویس�نده میهمان آن 
هس�تم- کالس را پی�ش می ب�رم. از بچه ه�ا می خواهم 
که کت�اب بخوانند، فیل�م ببینند، در باره اس�طوره و تاریخ 
حرف می زنیم، دنبال واژ ها می دویم و توی س�روکله هم 
می زنیم. گاهی اگروس�ع مان برس�د میهمان ویژه دعوت 
می کنیم. چرا که من معتقدم داستان نویسی فقط داستان 
نوش�تن نیس�ت بلک�ه خوان�دن وخوان�دن و س�راز تاریخ 
واسطوره و روان شناسی درآوردن هم هست. و بچه های 
کارگاه مثل کالس های دانش�گاه تحقیق ودرس ومش�ق 
دارند. و جدای هم�ه این حرف ها خالقی�ت اداره کالس 
هم هست که من دراین مورد به خودم هیچ شکی ندارم.« 

می خندد.
جم�ع کولی ه�ای فیس بوک�ی منی�رو از هم�ه گروهی 

هستند. از دانش�جوی ادبیات تامتخصص برق و استاد 

دانش�گاه و از زن خان�ه دار ت�ا دانش�جویی در کازرون. 

بچه ه�ا ه�زار و یک ش�ب می خوانن�د و فیل�م Gray را 

می بینن�د و نق�د می کنن�د، روی نق�ش اس�طوره ها در 

کتاب های همینگوی با هم به گفتگو می نشینند. عباس 

مخب�ر هم در جم�ع کولی ه�ا »اس�طوره ها« را به بحث 

می گ�ذارد. از جذابیت ه�ای این کالس تای�پ گفته ها و 

نظرات دانش�جویان و اس�تاد در کامنت هاس�ت. منیرو 

معتقد است با این شیوه قدرت انتقال و سرعت افراد باال 

می رود و یاد می گیرند با رعایت گزیده گویی، حرف و ُلب 

کالم خود را به نویسنده منتقل کنند. او گاه تذکر می دهد، 

 گاه درس می ده�د،  گاه با دانش�جویانش می خندد و گاه 

دعوایش�ان می کند. »اما بعد از همه کالس ها و بحث ها 

همه با هم رفیق ش�دیم. انگار سال هاس�ت همدیگر را 

می شناسیم.« 

مری�م یک�ی از ش�رکت کنندگان ای�ن کالس ه�ا از ایران 
می گوی�د: »هن�وز هم باورم نمی ش�ود کالس�ی بتواند در 

»فیس بوک را انتخاب کردم چون به تو 
امکان می دهد که همه جا حاضرباشی، 

باهمه درسراسرجهان ارتباط داشته 
باشی، بافیس بوک می شوی جادوگری که 

دریک چشم به هم زدن از اشرق به مشرق 
می روی. «

فیس بوک و در ش�کل کامنت گذاری برای خودش هویتی 
این چنینی پیدا کند. هر چند فکر می کنم بهتر اس�ت دنبال 
راهکاره�ای دیگ�ری در کن�ار جلس�ات فیس بوک�ی ه�م 

باشیم.« 
 مریم ادامه می دهد: »بعد از وقت گذرانی های بیهوده در 
فیس بوک و الیک عکس این و آن، به این نتیجه رس�یدم 
ک�ه از فیس بوک بی�رون بیایم ت�ا بتوان�م روی کارم تمرکز 
کنم ک�ه تبلیغ کالس های منی�رو را دیدم. درن�گ کردم و 
بع�د تماس گرفتم و ثبت نام کردم. حاال هر روز می بینم که 
تمام دغدغه ام پیدا کردن پس�تی از منیرو و یا داوود اس�ت 
تا کالس را پیگی�ری کنم. هنوز یک کتاب را تمام نکرده ام 
ک�ه منی�رو می آید و می نویس�د از این هفته ف�الن کتاب را 
بخوانید جلس�ه بعد سوال می پرسم و بعد هم پشتش سه تا 
»ها ها ها« می نویسد. با هزار بدبختی کتاب را پیدا می کنم 
و می خوانم که بح�ث فیلم جدید پیش می آید. آنقدر درگیر 
این کالس شده ام که دیگر وقت نمی کنم ساعت ها بیهوده 
از صفحه این دوس�ت به آن دوست بروم و به قول معروف 

عمرم را تلف کنم.« 
ادام�ه ای�ن کالس ه�ا و پی�دا ک�ردن ی�ک ف�رم درس�ی 
مش�خص و یافتن ابزارهای مکمل برای آموزش، ش�اید 
بتواند کالس ه�ای منیرو را به دانش�گاه داستان نویس�ی 
فیس بوکی بدل کن�د؛ کارگاهی که می توان�د در بطن مادر 
خ�ود یعن�ی فیس ب�وک س�وژه ها و داس�تان های ج�ذاب 
و خواندن�ی بس�یاری را خل�ق و بازنویس�ی کند و ش�رکت 
کنندگانش برای ش�رکت درکالس های این دانشگاه فقط 

الزم باشد به فیس بوک خود سری بزنند.

خالق »کولی کنار آتش« با تشکیل گروه 
کولی ها در بالگفا جلسات آنالین خود 

را برگزار کرد.   همان جا بود که گروهش 
توانستند برای بسیاری از کلمات انگلیسی 

جایگزین فارسی مناسبی پیدا کنند؛ 
واژگانی چون »چیدمان« که توسط این 

گروه جایگزین کلمه Setting شدند

https://www.facebook.com/TableauMagazine
http://tableaumag.com/
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توی تمام طاقچه ها، زیر کتاب های خاک خوردٔه 

حافظ و قرآن و کتاب های کهنٔه پدرم، توی تمام 

کابینت های آهنیِ  رنگ و رو رفته آشپزخانه را 

گشتم! پیدا نمی کردم فقط یک سکه ۵ تومانی 

می خواستم همین! نبود! 

مدت ها بود که شماره اش 

را ب�ا ه�زار بدبخت�ی برایم 

فرس�تاده ب�ود. داده ب�ود 

ک�ه  عم�ه اش  دس�ت 

همس�ن ما ب�ود و اتفاقا با 

من هم�کالس ب�ود! او را 

وقتی امتحان ریاضی ۴ را داده 

بودیم و داشتیم با عمه اش از در دبیرستان خارج می شدیم 

دیده بودم. چش�م هایش عسلی بود هنوز یادم است وقتی 

حرف م�ی زد نمی توانس�ت نگاهش را بدوزد ب�ه دو دوی 

چش�مهای کودکانه ام. توی دفتر فیزی�ک ِعمه اش برایم 

دو خطی فرس�تاده بود به همراه شماره تلفن خانه شان را. 

تاکید کرده بود فقط تا قبل از ساعت ۶ عصر. وقتی نمانده 

بود... ص�دای واضح پمپاژهای خونِ  دلم را می ش�نیدم 

 ....

حاال س�که را پیدا ک�رده ام و همینطور بهان�ه ای برای در 

رفتن از خانه! 

سکه را که انداختم، شماره را که گرفتم و بعد هم صدای 

او... صدایش... صدایش... 

تا مدت ها می توانستم برایش شعر بنویسم... تا روزهای 

بس�یاری، توی گوش�م می وزید... تا س�اعت ها، التهاب 

سینه ام را توی فضا منتشر می کردم. تب کردم! 

بله تب کردم. تبی که حاال سال ها از آن سکه انداختن ها 

گذش�ته اس�ت. اما صد س�ال پیش که نبود، چیزی حدود 

همین ۱۵ س�ال پیش انگار. دستم را می برم روی 

صفح�ٔه کیب�رد، ن�ام ه�ر کس�ی را که 

می خواهم س�رچ می کنم؛ 

ب�االی  ن�وار  ت�وی 

آبی.  صفح�ٔه  همین 

عکس های�ش  عک�س اش.... 

را... دانش�گاهی که درس خوانده است... 

نوش�ته هایش... لباس هایش... مدل مو هایش... همه 

چیز جلوی چشم هایم. به همین راحتی! 

یاد دویدن ها و اس�ترس ها و طول کش�یدن ها و به تاخیر 

افتادن ها، یاد همٔه آن طپیدن ها و دوس�تی کردن ها از راه 

خطوط مخابره، توی س�یم های پیچاپیچِ  گوشی هایی که 

انگش�ت توی ش�ماره هایش می چرخاندم، یاد آن گوشیِ  

موبایل قدیمی که مثل گوش�ت کوب ب�ود و مانند یک گنج 

بزرگ پنهانش می کردم زیر پت�و... یاد همٔه آن بهانه های 

شیرین برای دوستی های دزدکی... عشق های پر هراس 

و بی هراس! 

ام�ا حاال دیگر نی�ازی به آن ها نیس�ت. برای دوس�تی و 

دوست داشتن کافی ست نام کسی را ببینی، از تصویر کسی 

خوش�ت بیاید... از نوش�تٔه کس�ی... از صدای کسی... 

از نوع و س�بک موس�یقی که گوش می کند... از کتابی که 

می خوان�د یا... کافی س�ت کلیک کن�ی روی نامش و بعد 

درخواست دوستی در چند لحظه شکل می گیرد، همین؟ 

فقط در چند لحظه! 

مهم�ی  اتف�اق  بل�ه، 

گرفت�ه  ش�کل  آرام  آرام 

ماهوی  تفاوت  اس�ت. 

رواب�ط، تف�اوت کیف�ی 

رواب�ط، تفاوت فرم�ی روابط و 

روابط خارج از تمام احساسات نوستالژیک ما 

تغییری ش�گرف داشته است. شکل جدیدی از زندگی... 

شکل تازه ای که با دنیایی مجازی خودش را بر تمامی ابعاد 

زندگی بشر مستولی کرده و تاثیر غیرقابل انکاری بر تمامی 

وج�وه روابط گذاش�ته اس�ت و در این میان، ش�بکه های 

اجتماع�ی گ�وی س�بقت را از دیگ�ر رس�انه های مجازی 

ربوده ان�د. ش�بکه های اجتماع�ی ک�ه ب�ا دادن امکاناتی 

جذاب بخش عمده ای از ش�کل، ماهی�ت و کیفیت رابطٔه 

بش�ری را تحت تاثیر قرارمی ده�د، ویژگی های تعاملی، 

جم�ع گرای�ی، س�هولت دسترس�ی، درنوردی�دن زمان و 

مکان، امکان داشتن هویت دلخواه، به اشتراک گذاشتن 

عالی�ق و ویژگی ه�ای بس�یار دیگری باعث ش�ده اس�ت 

تا مخاطب�ان فراوانی، ب�ه خصوص جوان�ان و نوجوانان 

گرایش�ی اجتناب پذیر نس�بت ب�ه آن پیدا کنن�د. اما گاهی 

این گرایش و عالقمندی آنچنان اس�ت ک�ه تمامی بنیان 

رابطٔه انسانی دستخوش تغییرات می شود و آن در معرض 

نابودی قرار می دهد.  

روزب�ه از ش�یراز ۳۴ س�اله می گوی�د: »م�ن، تنها ت�ر از 

گذش�ته ام.« روزبه از نس�لی می آید که عاشق شدن اش با 

انداختِن س�که های تلفن های عمومی ب�وده. او به غیر از 

این که توانس�ته  دوس�تان قدیمی اش را به راحتی پیدا کند 

و یا شریک ش�ود با دردی که دیگر هم نسالنش درگیر آن 

هس�تند؛ معتقد است که در شبکه های اجتماعی و به ویژه 

فیس بوک، س�هولت دسترسی به رابطه و ایجاد فضاهای 

بی مرز و گاه دور از اخالقیات رایج آن نس�ل، س�بب ش�ده 

ت�ا  روابط عاطفی و دوس�تی س�طحی ش�وند و او بیش از 

آن که بتواند در این فضا احساس خوبی داشته باشد، دچار 

سرخوردگیِ  عاطفی شده است. 

نازنی�ن ۲۱ س�اله از مش�هد ام�ا 

فیس ب�وک  در  را  زندگ�ی اش 

می گذراند. او حت�ی با وجود همٔه 

موان�ع  فیلترینگ و س�رعت پایین 

اینترن�ت، از تمام�ی لحظه ه�ای 

زی�اد  تع�داد  ب�ا  و  می گی�رد  عک�س  زندگ�ی اش  خ�وش 

دوس�تان مجازی اش به اش�تراک می گذارد. او می گوید: 

»فیس بوک تنها جایی هس�ت که من می توانم آن طوری 

که دلم می خواهد باشم. آن طوری که دلم می خواد حرف 

بزنم. عش�ق ورزی کنم. دوس�تی کنم. از موس�یقی های 

خوب مطلع شوم و اعتماد به نفسم را باال ببرم.«

را  عکس هایش�ان  دوس�تانش  از  خیل�ی  می گوی�د  او 

فتوش�اپ می کنن�د و چهر ه ای�ی را ک�ه دوس�ت دارن�د به 

نمای�ش می گذارن�د. توی فیس بوک عاش�ق می ش�وند، 

جدا می ش�وند، گریه می کنند، می خندن�د و همٔه این ها به 

صورت نوشته ها و تصاویر و صدا ها در تارنمای گسترده ای 

به اس�م دنیای مجازی ش�کل می گیرد که بیشترین آن به 

صفحٔه دلفریب و آبی فیس بوک اختصاص دارد. 

: »فیس بوک تنها جایی هست که من 
می توانم آن طوری که دلم می خواهد باشم. 
آن طوری که دلم می خواد حرف بزنم. عشق 

ورزی کنم. دوستی کنم. از موسیقی های 
خوب مطلع شوم و اعتماد به نفسم را باال 

ببرم.«
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فیس بوک، ش�بکه ای که هر ف�رد، می تواند با تش�کیل 

ی�ک صفح�ه در آن، آن گونه ک�ه دوس�ت دارد هویتش را 

شکل دهد. بنا به تناسب عالقمندی هایش در گروه هایی 

عضو ش�ود و ی�ا خ�ود اقدام 

به تش�کیل ی�ک گ�روه کند. 

شبکه ای که در روزهای بحرانی 

وقتی که سیاس�ت و اجتماع، وقتی 

ک�ه مطالب�ات مدن�ی و خواس�ته های 

دموکراس�ی خواهانه در کش�ورهایی نظیر 

ای�ران به�م گره می خ�وَرد ب�از هم نقش 

ب�رای  جای�ی  می کن�د.  ایف�ا  مهم�ی 

منعکس ک�ردن هر آدمی ب�ه مثابٔه 

یک رس�انه. جای�ی ک�ه زن ها با 

هم برای یک درد مشترک گروه 

ب�ه راه می اندازند اعتراض می کنند تا صدایش�ان ش�نیده 

شود... جایی که مردان با زنان همراه می شوند، روسری 

سر می کنند و... جایی که انسان ها صدای انسان های در 

بند، خبر رسان گروه های حاشیه ای، انسان هایی گمنام و 

بی صدا می شوند. جایی که بستر تازه ای برای رشد و تغییر، 

گذر کردن ها و گذار می ش�ود و آن چنان ارتباطات انس�انی 

را به ص�ورت بنیادین دچ�ار تحول کرده ک�ه دیگر گریزی 

از آن نیس�ت تا بدان جا که حتی سیاس�تمداران و مجریان 

حکومت ه�ا هم برای باز نماندن از این قافله دس�ت به کار 

شده اند. صفحه ای تش�کیل می دهند تا صدایشان این بار 

نه از رسانه های نسل قبل که از راه پهنای باند اینترنتی در 

ش�بکه هایی که که مرزی برای موقعیت ه�ای جغرافیایی 

نمی شناسد شنیده شود. 

اما ای�ن ش�بکه اجتماع�ی ب�ا وج�ود هم�ٔه کارایی های 

عمده اش نقش غیر قابل انکاری نیز در ایجاد آس�یب های 

روانی داش�ته اس�ت ، آن هنگام که دیگر احس�اسِ  غلیظ 

دوس�ت داش�تن از می�ان بو ه�ا و لم�س کردن ه�ا و خیره 

ش�دن ها ب�ه ورط�ٔه غوط�ه خ�وردن در کلم�ات کش�یده 

می ش�ود. آن هن�گام ک�ه انگش�تانت را روی دکمه ه�ای 

صفحٔه کلید فشار می دهی و هر چه توضیح می دهی با آن 

حروفی که با س�رعت بهم وصل می ش�وند نمی توانی 

ح�ق مطلب را ادا کنی، آن هنگام که هویت ها با آنچه 

که در اصل بوده و خواهد بود تمایز بسیار 

پی�دا می کن�د، آن هنگام ک�ه دیوارهای 

امنیت ات ف�رو می ریزد و ناگهان کس�ی 

به حوزٔه خصوص�ی ات راه پیدا می کند، 

ت�و می مان�ی و اضطرابی ک�ه البه الی 

اس�ت.  ک�رده  پی�دا  نش�ت  زندگ�ی ات 

سرگش�تگی  از  بخش�ی  ک�ه  اضطراب�ی 

انس�ان معاصر اس�ت. انس�ان معاصرِ  تنها. تنه�ا در میان 

خیل عظیم آدم ها. 

انگش�تانم را. دس�تم را از روی کلیده�ای صفحٔه کیبرد 

ب�ر می دارم، ن�گاه می کنم ب�ه کلماتی که همی�ن لحظات 

پیش، معش�وق برایم فرس�تاده اس�ت. کلمات�ی که رنگ 

چش�م هایش را، طعم بوسه ها و گرمی آغوش اش را در آن 

می بینم. می بینم، مانند   همان کلماتی که چهره به چهره، 

رو به رو و نفس در نفس، شنیده بودم. مانند   همان کلماتی 

که با صداهای رنگیِ  روش�ن توی خطوط مخابراتی تلفن 

پخش می شد...   همان رنگ،   همان بو،   همان گرما! 

بله، درس�ت اس�ت. اینجا اما جایی اس�ت که تو هر آنچه 

می خواهی می بینی ، کافی ست کلیک کنی، خانٔه دوست 

همین جاست! 

برای دوستی و دوست داشتن کافی ست 
نام کسی را ببینی، از تصویر کسی خوشت 

بیاید... از نوشتٔه کسی... از صدای 
کسی... از نوع و سبک موسیقی که گوش 

می کند... از کتابی که می خواند... 

 امروزه بیش از یک میلیارد از جمعیت جهان 
می توانند در یک دنیای مجازی با فشار دکمه ای با 

هم ارتباط بگیرند. در این سال ها چه 
دوستی ها و دشمنی ها، چه 

وصلت ها و جدایی هایی 
که در همین جهان 

مجازی شکل 
نگرفته.

ب�ر اس�اس آمار 
سال گذشته، در 
گزارش  پن�ج  هر 
جدایی زوج های 

در  آمریکای�ی، 
ب�ه  م�ورد  ی�ک 

اجتماع�ی  ش�بکٔه 
فیس بوک اشاره شده. 

اجتماع�ی  ش�بکه های 
فرهنگ جدی�دی را در زندگی 

روزم�رٔه ما رواج داده ان�د؛ فرهنگی 
ک�ه ب�ه تدری�ج در حوزه های آموزش�ی فصل 

جدی�دی را به خ�ود اختصاص می دهن�د. زندگی مجازی 
در کنار میلیون ها دوس�ت و غریبه، ساز و کارهای خودش 
را دارد ک�ه آش�نایی یا عدم ش�ناخت آن گاه�ی ماجراهای 
عجیب و غریبی را به وجود می آورد. در این نوش�ته به ۱۰ 

داستانی که در رسانه ها بازتاب داشت اشاره می کنیم:
 

دهم: ماجرایی که برای یک زن کانادایی اتفاق افتاد توجه 
بس�یاری از کاربران و مدیران ش�بکه های اجتماعی را به 
اهمیت خصوصی سازی مطالب و عکس های فیس بوکی 

جلب کرد. داس�تان از این قرار بود ک�ه »ناتالی«- کارمند 
یک ش�رکت مش�هور کامپیوتری- برای درم�ان بیماری 
افسردگی عالوه بر یک مرخصی طوالنی، 
هزین�ه ای را از ش�رکت بیم�ه ب�ه 
دریاف�ت  ماهان�ه  ص�ورت 
می ک�رد تا اینکه انتش�ار 
عکس هایش در حال 
گذران�ی  خ�وش 
س�احل  ی�ک  در 
 ، ت�ی یحا تفر
جش�ن  ی�ک 
چن�د  و  تول�د 
دیگر  مهمان�ی 
ن  ه�ا گا ا ر کا
را  بیم�ه  ش�رکت 
ت�ا  داش�ت  آن  ب�ر 
کرده  شکایت  او  علیه 
و ب�ا ارایه ای�ن عکس ها 
درم�ان  هزین�ه  دادگاه  ب�ه 
توضیح�ات  کنن�د.  قط�ع  را  وی 
»ناتالی« مبنی بر تمام نش�دن دورٔه درمان 

افسردگی اش در دادگاه هیات منصفه را راضی نکرد.
 

نهم: »پنکیک من کجاست؟«. بیشتر به یک صحنه از 
نمایش طنز شبیه است. تصور لحظه ای که »رودنی« ۱۹ 
ساله در دادگاه می ایستد و برای دفاع از خودش این جمله 
را بی�ان می کند! ام�ا این یک واقعیت اس�ت. »رودنی«، 
جوان آفریقایی-آمریکایی س�اکن نیوی�ورک زمانی که به 
اش�تباه به جرم دزدی دس�تگیر ش�ده بود، این اس�تتوس 
خ�ود را ک�ه زمان و مکان آن مش�خص اس�ت ب�ه عنوان 
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س�ندی برای رهایی به دادگاه ارایه داد که به تیتر بسیاری 
از روزنامه ها بدل شد.

 
هش�تم: این اتفاق اما بیش�تر ش�بیه به فیلم های هندی 
اس�ت در فضایی مدرن! »الک�س« یک پس�ر ایتالیایی- 
مصری اس�ت که در س�ن پنج س�الگی، پدرش به صورت 
غیرقانون�ی او را از م�ادرش جدا کرد  و ب�ه قاهره برد. وی 
در ۲۸ س�الگی تصمی�م می گیرد ب�ه تمام اف�رادی که نام 
خانوادگی مش�ابهی با مادرش دارند یک پیغام فیس بوکی 
بفرستد و با ارایه مش�خصات خود از آن ها بخواهد در پیدا 
ک�ردن م�ادرش او را کم�ک کنن�د. از قضا گیرن�دٔه یکی از 
ای�ن پیام ها، خبرنگار یکی از ش�بکه های تلویزیونی ایتالیا 
ب�وده که با ارای�ه ای ج�ذاب از این ماجرا س�رانجام موفق 
به پیداکردن م�ادر »الکس« می ش�ود. ماجرایی جالب با 
پایانی تلخ، چرا که پس�ر بعد از تالش فراوان در می یابد که 

مادرش سال ها پیش درگذشته است.
 

هفتم: حتما ش�ما هم صفحاتی را که ب�ا ثبت ارقام بزرگ 
قصد بسیج عمومی دارند می شناسید. یک جوان که بعد ها 
مجبور ش�د خودش را از صحنٔه روزگار مج�ازی محو کند 
به ش�وخی ادعایی کرد که حس�ابی به دردسرش انداخت. 
ای�ن نا ش�ناس ناش�ی، ب�ا ب�ه راه انداختن صفح�ه ای در 
فیس بوک ادعا کرد چنانچه یک میلیون نفر به صفحه اش 
بپیوندند ۱۵۰ ش�خصیت یک بازی ویدیویی معروف به نام 
»پوکم�ون« را ب�ر بدنش خالکوبی می کن�د. او هیچ وقت 
تصور نمی کرد ظرف کمتر از ۲۴ ساعت ۵۰ هزار نفر به این 
ادعا واکنش مثبت نشان دهند. با افزایش لحظه به لحظه 
تعداد مش�تاقان این ایده، ناگهان ایده پرداز نه تنها صفحه 
مذکور که صفحٔه ش�خصی اش را هم حذف ک�رد تا راه هر 
گونه ردگیری را مس�دود کند. اما ماجرا به اینجا تمام نشد. 

جمعی از کاربران با گش�ایش صفحٔه دیگ�ری در پی یافتن 
وی برآمدن�د. هر چن�د این افراد موفق نش�دند اما صفحه 

جدید هم  ۶۰ هزار کلیک خورد.
 

شش�م: م�ارک زوکربرگ با هوش�مندی اش به درس�تی 
درک کرد که چه جادو و احساس�ی پش�ت کلمٔه »دوست« 
در فیس بوک نشس�ته اس�ت. کلمه هایی با کاربری مشابه 
که در ش�بکه های اجتماعی دیگر با عناوینی چون »دنباله 
رو« و »عضو« خوانده می شود به احتمال زیاد هیچ وقت 
نمی توانس�ت »نیک�ی« را تا این ح�د احساس�اتی کند که 
خانٔه دوس�ت اش را به آتش بکش�د. بله، »نیکی« زمانی 
که فهمید دوس�ت چندین و چند س�اله اش او را از لیس�ت 
دوس�تان فیس بوک اش حذف کرده آن قدر عصبانی ش�د 
که بش�که بنزین را برداشت و بخش�ی از خانٔه او را به آتش 

کشید!
 

پنج�م: آیا تا به ح�ال نام خ�ود را در فیس بوک جس�تجو 
کرده ای�د؟ تص�ور کنی�د حین جس�تجو ش�خصی را بیابید 
با نامی مش�ابه ش�ما ام�ا جنس�یتی مخالف. وقت�ی »کلی 
ایال�ت  س�اکن  آمریکای�ی  ج�وان  هیلدبران�ت« - دخت�ر 
فلوریدا- در چنین موقعیتی قرار گرفت نتوانس�ت هیجان 
خود را کنترل کند و پیامی خصوصی برای مردی به همین 
نام در ایالت تکزاس فرستاد: »سالم، من متوجه شدم که 
هر دوی ما هم نام هستیم و این به نظرم خیلی باحال آمد. 
خواستم فقط سالمی کرده باشم«. اما ماجرا به اینجا ختم 
نشد. مکالمات این دو جوان ادامه پیدا کرد و آن ها متوجه 
ش�باهت ها و البته جذابیت های بیش�تری در هم ش�دند تا 
جایی که بعد از ۸ ماه تصمیم به زندگی مشترک می گیرند. 
زمان�ی که »کلی« )عروس خانم( هم�راه با »کلی« )آقای 
داماد( برای ش�رح ماجرا به تلویزیون آمد گفت: »راستش 
وقتی ب�ا صفحٔه او مواجه ش�دم عکس نیم�ه برهنه ای از 
خود گذاش�ته بود که به نظرم بس�یار ج�ذاب آمد. آن موقع 
ب�ود که تصمی�م گرفتم آن پیغام سرنوش�ت س�از را برایش 

ارسال کنم«.
 

چهارم: دزدی، اختالس و ان�واع تبهکاری های مالی- 
اداری که با تس�لط و دسترس�ی یک فرد به قان�ون و منابع 

»نیکی« زمانی که فهمید دوست چندین 
و چند ساله اش او را از لیست دوستان 

فیس بوک اش حذف کرده آن قدر عصبانی 
شد که بشکه بنزین را برداشت و بخشی از 

خانٔه او را به آتش کشید

مالی انجام می شود موضوع تازه ای نیست. اما چه چیزی 
زندگی »بتی« ۵۴ ساله را در لیست داستان های عجیب و 
غریب فیس بوک می آورد؟ زن میان سالی که بیش از یک 
س�ال از زندگی حرفه ای خود را ص�رف اختالس ماهرانه 
۱۶۶ هزار دالر از محل کارش کرده بود، در بازجویی های 
فراوان س�رانجام اعتراف ک�رد که این پ�ول را برای خرید 
و  »یووی�ل«  فراگی�ر  ب�ازی  دو  در  مج�ازی  س�که های 
»جنگ ه�ای مافیایی« ص�رف کرده اس�ت! دادگاه بعد از 
بررس�ی و تایید این اعتراف، وی را به ش�ش س�ال زندان 

محکوم کرد.
 

سوم: پسر جوان بعد از گذراندن یک شب پرماجرا زمانی 
که صب�ح فیس بوک خود را باز می کند با استتوس�ی به این 
مضمون در صفحه اش رو به رو می شود: من شب گذشته 
عوضی بازی درآوردم و پول یک راننده تاکس�ی را ندادم. 
وقتی به من گفت می برمت اداره پلیس حس�ابی ترس�یدم 
و فرار کردم اما تلفن همراهم را در ماش�ینش جا گذاش�تم. 
االن آن رانن�ده تاکس�ی با نوش�تن این اس�تتوس داره به 
من یک درس�ی می ده، هر چند من باه�اش مثل یک آدم 
عوضی ناش�ی برخورد کردم. این راننده تاکس�ی هنوز آن 
قدر مهربان اس�ت که به من شانس بازپس گرفتن تلفنم را 
داده. تنها خواستٔه او پرداخت کرایه بعالؤه یک یادداشت 
عذرخواهی در صفحٔه فیس بوکم است. نوشته ای که باید 
توسط تمام دوستانم الیک بخورد تا همه چهرٔه واقعی من 
را بشناسند. راننده تاکسی فردا دوباره سری به این صفحه 

می زند و اگر این نوشته را دید آدرس می دهد تا بروم گوشی 
تلفن همراهم را پس بگیرم.

 
 دوم: تصور کنید این مرد را که در خیابان مشغول بررسی 
ش�رایط جیب بری و دزدی اس�ت که متوجه می شود یک 
نفر تلفن همراهش را روی صندلی خودرو اش جا گذاشته. 
با مهارت و سرعت شیش�ه را می شکند، گوشی را می قاپد 
و به س�رعت از صحنه ارتکاب جرم دور می شود. احتمالن 
در جایی امن سرخوش از این عملیات موفقیت آمیز شروع 
می کند به بررس�ی گوش�ی هوش�مند و تصمیم می گیرد از 
چهرٔه پیروزمندش عکس�ی بگیرد. غافل از اینکه صاحب 
گوش�ی، تنظیم�ات دوربی�ن را به نح�وی تغیی�ر داده که 
هر عکس مس�تقیم بر صفحٔه فیس بوکش منتش�ر ش�ود! 
می توان تصور کرد که این دزد ناشی بعد از دستگیری وقت 
بیشتری را صرف مطالعه و یادگیری تنظیمات گوشی های 

هوشمند کرده است.
 

و  جالب تری�ن  از  یک�ی  ب�ه  را  داس�تان  آخری�ن  یک�م: 
نمکین ترین ماجرا ها اختص�اص می دهیم که در روزهای 
پرالته�اب س�رنگونی رژی�م مصر توس�ط مردم�ش اتفاق 
افتاد. قیامی که جوانان مصری با بهره گیری از شبکه های 
اجتماع�ی ب�ا س�رعت هدای�ت می کردن�د. خب�ری که در 
رسانه ها منتشر ش�د کوتاه بود. »مرد مصری نام دخترش 

را فیس بوک گذاشت.«
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عکسهایی که افراد برای شبکه های اجتماعی از 
خودشان می گیرند تا در پروفایلشان استفاده کنند.

عکاس آلمانی ، وولفمان هان از افرادی که عضو 
شبکه های اجتماعی هستند در حال عکاسی از 
خودشان عکس گرفته و برنده دوم جایزه ورلد 

پرس فتو سال ۲۰۱۱ در بخش پرتره شد.
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کمتر از سه دهه است که اینترنت به شکل 
گسترده وارد خانه ها شده و به بخش جدایی 

ناپذیر زندگی امروزه تبدیل شده است. اینترنت 
پدیده ای است که زندگی بدون آن برای بسیاری 

از انسان ها دیگر غیرقابل تحمل و حتی غیرممکن 
است. امکان ارتباط آسان و ارزان میان افراد 

یکی از ده ها جنبه  جدایی ناپذیر و امکانات این 
شبکه جهانی است. اینترنت در ایران در سطح 

جامعه اکثرًا محدود به وبگردی و ارتباطات راه دور 
و در دانشگاه ها، تحقیقات علمی است. تجارت 
الکترونیک در ایران به علت نبود زیر ساخت ها و 

قوانین الزم در سطح محدودی ارائه می گردد. 
در سال ۱۹۹۳ میالدی، ایران دومین کشور در 

خاورمیانه بود که به اینترنت متصل شد.

ارتباطات مجازی

چت روم های نرم افزار محبوب یاهومسنجر، سرآغازی 

برای محیط های جمعی در اینترنت بود. افرادی که زود تر 
با اینترنت در ایران شروع به کار کرده بودند حداقل یک بار 
این اتاق های گف�ت و گوی آنالین را تجرب�ه کرده اند. هر 
چیزی در آنجا نوش�ته می ش�د. بی ربط و با ربط با موضوع 
گفت و گو... کم کم ش�بکه های اجتماعی مثل فس�بوک 
فراگی�ر ش�دند. ام�ا قب�ل از آن می�ان فع�االن اجتماعی، 

وبالگ نویسی رونق زیادی داشت.
محمدعلی ابطحی رئیس دفت�ر و بعد ها معاون پارلمانی 
رئی�س جمه�ور دوران اصالح�ات از اولی�ن چهره ه�ای 
سیاس�ی بود ک�ه در فضای مجازی ش�روع ب�ه کار وبالگ 
نویس�ی ک�رد. آن روز ه�ا هن�وز ش�بکه های اجتماعی جا 
نیفت�اده و تب وبالگ نویس�ی داغ بود. ابطحی در س�ایت 
ش�خصی خود ب�ه ن�ام »وب نوش�ت« درباره پش�ت پرده 
برخی اتفاقاتی که در مجلس رخ می داد می نوش�ت یا بعضا 
روایت های�ی طن�ز از اتفاقات�ی ک�ه در دفتر رئی�س جمهور 
دوران اصالح�ات رخ داده ب�ود ب�ه دس�ت م�ی داد. ای�ن 
می�ان گاهی از اش�تباهات و ب�ه قول مع�روف گاف هایش 

هم می نوش�ت. او یک بار نوشته بود: »توی آرشیوم دوتا 
عکس با یک ش�ماره رفته ب�ود. نمی دانم چرا. من عکس 
دو ت�ن از وزرا را انتخ�اب کردم ک�ه عکس روزم باش�د. با   
همان شماره یک عکس هم در آرشیو مربوط به یک سگ 
گله بود که با فاصله زیادی از گوس�فنداش نشس�ته بود. به 
نظر خ�ودم کلی برایش هنر خرج کرده ب�ودم و روی زمین 
خوابی�ده بودم و از این هنری بازی ه�ا. عکس آن دو وزیر 
محترم را که از دوستان صمیمی ام بودند up کردم و زیرش 
نوش�تم آقایان ف�الن و ف�الن، وزرای فالن و ف�الن و با 
عجله در لب تاپ را بستم و رفتم. نیم ساعتی گذشت دیدم 
پشت س�ر هم sms میاد. باز کردم همه نوشته بودن به داد 
وبالگت برس. منم دسترس�ی نداشتم. مجبور شدم رفتم 
ی�ک کافی نت. دیدم  ای دل غافل، اون عکس س�گ گله 
آمده باال با زیر نوش�ت آقایان فالن و فالن، وزرای فالن 
و فالن…« او س�ال هش�تاد و چهار در یک س�خنرانی در 
هم�دان گفت�ه ب�ود:» واقعیت این اس�ت ک�ه در فرهنگ 
سیاسی کش�ور هنوز وبالگ نویسی و وبالگ نویسان یک 

تهدید تلقی می شوند. «
ب�ا روی کار آمدن دولت نهم و در امتداد آن دولت دهم به 
ریاس�ت محمود احمدی نژاد فضای رس�انه ای بیش از هر 
زمانی بس�ته و محدود شد. با محدود ش�دن روزنامه های 
میانه رو و اصالح طلب، فضای وبالگ نویس�ی بیش�تر از 

گذشته مورد توجه قرار گرفت.
ب�ا گ�ذر زم�ان ش�بکه های اجتماعی گ�وی س�بقت را از 
وبالگ ها ربودند. از مورد توجه ترین این شبکه ها می توان 
به فیس بوک و تویتر اشاره کرد. فیس بوک در چهارم فوریه 
۲۰۰۴ به وجود آمد و س�ازندگان آن هرگز تصور نمی کردند 
این شبکه امروز بیش از یک میلیارد عضو و میلیون ها دالر 

در بورس های معتبر جهانی قیمت داشته باشد.
فیس ب�وک در ایران نیز به س�رعت راه خ�ود را باز کرد. با 
توجه به امکاناتی که فیس بوک داش�ت، وبالگ نویس ها 
به سرعت به آنجا کوچ کردند. بنابر قوانین نظام جمهوری 
اس�المی، عضویت در هیچ ش�بکه اجتماعی جرم نیست 
ول�ی از آن جهت ک�ه چنین ش�بکه هایی دچ�ار فیلترینگ 
ش�دند، عبور از فیلترینگ جرم تلقی می ش�ود. بر اس�اس 
قوانین جرائم رایانه ای ای�ران، هیچگونه مجازاتی برای 
افرادی که در فیس بوک عضویت دارند درنظر گرفته نشده 
اس�ت. اگر افرادی نی�ز اطالعاتش�ان در فیس بوک مورد 
سرقت و س�وء اس�تفاده قرار بگیرد، در دادس�رای جرائم 
رایانه ای می توانند شکایت کنند و به دعاوی حقوقی آن ها 
رس�یدگی می ش�ود. با وج�ود اینکه مقام ه�ای جمهوری 
اسالمی در موارد زیادی از ش�بکه های اجتماعی مجازی 
چ�ون فیس ب�وک ب�ه عن�وان »اب�زار بران�دازی و جنگ 
نرم« ی�اد کرده اند، اما بعض�ی از آن ها حض�وری فعال در 
این ش�بکه ها دارن�د. فعالیت فیس ب�وک در ای�ران فراز و 
نش�یبهای زی�ادی داشته اس�ت. فیس بوک قبل از س�ال 
۸۸ دوبار فیلتر و دوباره آزاد ش�ده بود. اما بعد از انتخابات 
ریاس�ت جمه�وری ۱۳۸۸ دوباره فیلتر ش�د. مس�ئوالن 

محمدعلی ابطحی 

با روی کار آمدن دولت نهم و در امتداد آن 
دولت دهم به ریاست محمود احمدی نژاد 
فضای رسانه ای بیش از هر زمانی بسته و 
محدود شد. با محدود شدن روزنامه های 

میانه رو و اصالح طلب، فضای وبالگ 
نویسی بیشتر از گذشته مورد توجه قرار 

گرفت
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ایران عل�ت فیلتر ش�دن را نقض حریم ش�خصی افراد در 
ای�ن وبگاه بیان می کنند. در حالی ک�ه منتقدان علت فیلتر 
ش�دن آن را استفادٔه معترضان به نتایج انتخابات سال ۸۸ 
از این سایت برای سازمان دهی و به اشتراک گذاری فیلم 

و تصاویر می دانند.

انقالب فیس بوکی

با ظهور شبکه های اجتماعی فضای گفتمان و ارتباطات 
وس�یع تری بین ش�هروندان ش�کل گرفت. خبررس�انی، 
فعالیت ه�ای فرهنگ�ی، فعالیت ه�ای اجتماع�ی، هم�ه 
قوی ت�ر و پررونق ت�ر از قب�ل ش�دند. انقالب های�ی چون 
بهار عربی ش�کل گرفتند. دیکتاتورانی س�رنگون شدند، 
دولت های�ی پدی�د آمدند، مفس�دان دست ش�ان رو ش�د، 
اطالع رسانی بیش�تر گردید، ش�هروندان عادی هرکشور 

تبدیل به گزارش�گران فعال ش�دند. تصاویری که آن ها از 
طریق این ش�بکه ها به جهان مخابره کردن�د  گاه تغییرات 
بزرگ�ی را پدی�د آورده اس�ت. فیس ب�وک در تجربه ه�ای 
کش�ورهای مختل�ف نیز تاثیر داش�ته اس�ت. می ت�وان از 
انقالب های عربی به عنوان یک نمونه مهم در استفاده از 

این شبکه ها نام برد.
 اعتراضات�ی که در ۱۸ دس�امبر ۲۰۱۰ با قی�ام تونس، در 
پی خودس�وزی محمد بوعزی�زی در اعتراض به فس�اد و 
بدرفتاری پلیس آغاز ش�د؛ به دلیل وجود شرایط مشابه در 
س�ایر کش�ورهای منطقه و موفقیت اعتراضات در تونس، 
اعتراضات ب�ا زنجیره ای از ناآرامی ه�ا در الجزایر، اردن، 
مص�ر، س�وریه، یم�ن، بحری�ن، لیب�ی و عربس�تان و در 

سطحی کوچک تر در دیگر کشورهای عرب ادامه یافت.
تاثیر رس�انه های ارتباطی و به ویژه شبکه های اجتماعی 
در اطالع رس�انی و گس�ترش س�ریع تحوالت انقالبی در 
کش�ورهای منطق�ه انکارناپذیر اس�ت. رس�انه اینترنت و 
ش�بکه های اجتماع�ی، آگاه�ی را در بین اقش�ار مختلف 
کش�ورهای درگی�ر منطقه به ویژه قش�ر جوان ب�اال برده، 
توج�ه آن ه�ا را به آنچ�ه در اطرافش�ان می گذش�ت جلب 

فیس بوک در تجربه های کشورهای 
مختلف نیز تاثیر داشته است. می توان از 

انقالب های عربی به عنوان یک نمونه مهم 
در استفاده از این شبکه ها نام برد

کرده و فرایند تحوالت منطقه را تس�هیل و تس�ریع نموده 
اس�ت. نمونه  امروزه این تحوالت، گروه های فیس بوکی 
اهل کشور سوریه هس�تند که تاثیر بسزایی در شنیده شدن 
صدای اعتراضی مردم این کشور داشته اند و بیشتر خبر ها 
و تصاویر دو سال جنگ این کشور توسط این صفحه های 

فیس بوکی به بیرون از کشور مخابره شده است.

اعتراضات فیس بوکی

جنبش های زنان ایران ب�ه عنوان یک نمونه تا اندازه ای 
موفق به نس�بت جنبش های اجتماعی دیگر در سال های 
گذش�ته بوده ان�د. آن ها با ایج�اد کمپین ه�ای مختلف به 
ش�کلی منس�جم از ش�بکه های اجتماع�ی طی س�الهای 
گذش�ته بهره برده ان�د. از دفاع در زمینه پوش�ش اختیاری 
گرفته تا اعتراض ب�ه قوانین حقوقی نابراب�ر، اعتراض به 
عدم اجازه ورود زنان به ورزش�گاه ها، اعتراض به پوشش 
زنان�ه ب�ر تن م�ردان مج�رم. این ه�ا از نمونه ه�ای دیگر 
حرکت ه�ای فعالی�ن برابری خواه در س�ال های گذش�ته 
در فیس ب�وک اس�ت. در جایی که ش�اید دولت ه�ا وظیفه 
خود را به خوبی انج�ام نمی دهند، این جنبش های مدنی 

هس�تند ک�ه با اس�تفاده از ش�بکه های اجتماعی س�عی در 
رساندن صدای خود به مسؤلین و دیگر مردم  دارند. فارغ 
از موفقیت یا عدم موفقی�ت این گونه کمپین ها می توان به 
ظرفیت های باالی شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک 
اش�اره کرد که با توجه به امکانات زیادی ک�ه در خود دارند 
و در اختی�ار کارب�ران قرار می دهند قابلیت ش�نیده ش�دن 
هرگون�ه صدای�ی را در ه�ر نقط�ه ای از جه�ان را فراه�م 

می سازند.
 در انتها باید یادآور ش�د ک�ه در جریان انتخابات ریاس�ت 
ریاس�ت  نامزده�ای  از  بس�یاری   ۹۲ س�ال  جمه�وری 
جمهوری از پتانس�یل ش�بکه های اجتماعی فیس بوک و 
توئیتر برای تبلیغات اس�تفاده می کردند. با روی کار آمدن 
دول�ت یازده�م، حس�ن روحانی س�ایت ش�خصی اش را 
فعال تر کرد و حضور فعال محمد جواد ظریف وزیر خارجه، 
دیپلماس�ی فیس بوک�ی و توییت�ری سیاس�تمداران ایران 
هم فعال تر شده اس�ت. این روز ها که بحث برداشته شدن 
فیلتر این شبکه ها دوباره داغ شده، به نظر می رسد حضور 
سیاس�تمداران و مردم در آینده ای نزدیک و در شبکه های 

اجتماعی مثل فیس بوک بیشتر از گذشته شوند.
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پس از چند سال فعالیت در فیس بوک این شبکه 
اجتماعی همه چیزتان می شود. تمام ارتباطاتتان، 

دوستانتان، خوشحالی ها و دلتنگی هایتان و هر 
چیزی که فکرش را بکنید. به همین دلیل دور 

ماندن طوالنی از آن حسابی سخت خواهد بود. 
من هم وقتی یک سال پیش اکانت فیس بوکم 

را دی اکتیو کردم حال معتادی را داشتم که مواد 
مخدر به او نرسیده.

ش�اید بد نباش�د بگویم مهم ترین دلیلی ک�ه از فیس بوک 
بری�دم این بود که آنجا »خودم« نبودم. نه اش�تباه نکنید. 
فیس بوک من به اسم خودم و با عکس های خودم بود. اما 
آدمی که آنجا ساخته شده بود »من« نبود. در طول سال ها 
توانس�ته بودم تصویری از »امید کش�تکار« در فیس بوک 
بازنمایی کنم که ش�باهت چندانی به من نداش�ت. من در 
فیس بوک آدمی هنرمند و روشنفکر بودم. آدمی که چندان 
توجهی به جزئیات نداشت و به دنبال خوشی های زود گذر 
نبود. نه عکس های مهمانی هایش را می گذاش�ت و نه از 
اتفاق�ات روزمره اش می گف�ت. آن آدم فق�ط وقتی لب به 
صحبت باز می کرد که احساس می کرد اتفاق مهمی افتاده 
است و باید اظهار نظر کند. آن آدم متخصص همه چیز هم 
بود. از سیاس�ت و هنر و ادبیات گرفته تا همه چیزهایی که 
»الی�ک« خور خ�وب داش�تند. آن آدم در فیس بوک چند 
هزار دوس�ت و رفیق داش�ت اما در دنی�ای واقعی تنهایی 
می خواس�ت  خیاب�ان  در  وقت�ی  آدم  آن  م�ی داد.  آزارش 
عک�س بگی�رد به فیس ب�وک فکر می ک�رد، وقتی ش�عر یا 
داستان می خواند به فکر پیدا کردن جمالت فیس بوکی از 
میانشان بود، آن آدم یادش رفته بود که دنیای واقعی جای 
دیگری جریان دارد. آن آدم س�اعت ها پای دنیای سفید و 
آبی فیس بوک وقت می گذاش�ت، همیشه اولین کاری که 
می ک�رد باز کردن و چ�ک کردن فیس بوکش ب�ود. آن آدم 
تصوی�ری از خ�ودش را در فضای مج�ازی بازنمایی کرده 
بود که دوس�ت داشت باش�د، نه چیزی که واقعا بود. حاال    
همان آدم تالش می کند خودش باش�د بدون آن عشق ها 
و دوس�تی های مجازی. آن آدم حاال وقت بیش�تری دارد 

برای کارهایی که دوس�ت دارد انجام ده�د، برای زندگی 
واقعی در دنیای آدم های واقعی و برای اینکه »خودش« 

باشد. خودش بدون آن نقاب مجازی. 

***
از وقتی در سه چهار سال اخیر فیس بوک به جامعه ایران 
رخنه کرد، پدیده جدیدی پا گرفت که ش�اید نام آن را بتوان 
»شهرت فیس بوکی« گذاشت. شهرتی که در حوزه فضای 
مجازی و فیس بوک خالصه می ش�ود. برای اینکه بدانید 
چه آدم هایی به فهرست »مشاهیر فیس بوکی« پیوسته اند 
می توانید آن ها را از تعداد دوس�تان و هوادارانشان و تعداد 
الیک های پای پست هایشان شناسایی کنید. در میان این 
مش�اهیر مجازی از هر دس�ته و گروهی یافت می ش�وند. 
هنرمن�د، ش�اعر، نویس�نده، روزنامه نگار، سیاس�تمدار، 
مدیر و حتی شغل هایی که در ذات خود و در دنیای بیرونی 
امکان به ش�هرت رس�یدن در آن ها بس�یار کم است. مثال 
خلبان�ی و یا کش�اورزی. فیس بوک به عن�وان مهم ترین و 
محبوب ترین ش�بکه اجتماعی ب�رای ایرانی�ان فضایی را 
فراهم کرده اس�ت تا به ش�هرت رس�یدن تبدی�ل به امری 
ساده ش�ود. کافی اس�ت در هر حرفه ای که هستید قواعد 
این ش�بکه مج�ازی را بدانید. قواعدی که به ش�ما کمک 
می کند به مرور در این دنیای مجازی به ش�هرت برس�ید، 
تع�داد دوس�تان و هوادارانتان باال برود و کم�ی که بگذرد 
تبدیل شوید به یک »سلبریتی«، البته از نوع مجازی اش. 
اصوال این س�لبریتی ها در فیس بوک دو دس�ته هستند. 
یک دسته کس�انی که خارج از این شبکه اجتماعی و پیش 
از آن محبوب و یا معروف بودند. اما دسته دوم که موضوع 
این یادداشت هستند افرادی هستند که خارج از فیس بوک 
شناخته شده نیستند. نه در کار خود و نه در نسبت با جهان 
واقعی. از این دس�ته دوم می توان مثال های زیادی آورد. 
مثال نویس�نده ای که بیس�ت هزار ه�وادار دارد اما کتابش 
بیست نسخه فروش نمی کند. کارگردان تئاتری که ایونت 
نمایش�ش را پن�ج ه�زار نف�ر دنب�ال می کنند ام�ا مجموعا 
دویست نفر تماش�اگر ندارد. هنرمندان همه کاره ای که در 
همه امور از نقاش�ی و گرافیک و موسیقی و سینما گرفته تا 
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ادبیات و خوشنویسی در کارنامه فیس بوکی اشان به چشم 
می خ�ورد اما هنوز که هنوز اس�ت نمی توانند بدون حقوق 
پناهندگ�ی زندگی کنند. مترجمان مش�هوری که دم به دم 
در فیس ب�وک ترجمه جمالت مش�هور را منتش�ر می کنند 
اما در عالم واقع دو کلمه نمی توانند جز به فارسی صحبت 
کنن�د. وبالگ نویس�ان مش�هوری که وبالگش�ان کپی از 

نوشته های دیگران است و مثال های فراوان دیگر. 
قواعد س�لبریتی ش�دن چندان هم مشکل نیس�تند. اگر 
شاعر هس�تید به جای گفتن شعرهای طوالنی و سرشار از 
ایهام و فنون شاعرانه، شعرهای کوتاه سرراست بگویید و 
یادتان باش�د حتما عنصر غافلگیری را در ش�عرتان رعایت 
کنید. این س�بک گرچه شعر شما را یک بار مصرف می کند 

اما الیک خور خوبی دارد. 
اگ�ر روزنام�ه نگار هس�تید و داخ�ل ایران هس�تید حتما 
تالش کنید ک�ه با خاتمی و اخیرا روحانی عکس بیاندازید. 
اصال هم نگران این نباش�ید ک�ه روزنامه نگار قرار اس�ت 
بی طرف باش�د و هر سال در جشن تولد یک چهره سیاسی 
شرکت نکند. شما قرار است سلبریتی شوید و یک روزنامه 
نگار غیر اصالح طلب شانس�ی برای معروف شدن ندارد. 
اگر هم خارج از ایران هستید تالش کنید که همیشه نشان 
دهید دغدغ�ه وطن دارید و ضمنا فراموش نکنید که تاریخ 
سیاس�ی ایران برای اهالی فیس بوک از س�ال ۸۸ شروع 
می ش�ود، به قبل از این تاریخ کاری نداش�ته باشید. نهایتا 
هم اگر ناچار شدید به گذشته برگردید فقط ملی شدن نفت 

و حمایت از مصدق الیک خور خواهد داشت. 

اگ�ر هنرمن�د هس�تید حتما ب�ه این نکت�ه توج�ه کنید که 
باید در بیش�تر مواقع خس�ته باش�ید و از دنیا ناراضی. باید 
عکس های خاص غمگین بگیرید و مدام از اینکه از دست 

هنرنا شناسان حرص می خورید، بنویسید. 
اگر سیاستمدار هستید دائما دروغ بگویید و مظلوم نمایی 

کنید. ترجیحا کمردرد داش�ته باشید 
و لزوما از کیهان بد بگویید. 

اگر هی�چ ک�دام از این ها نیس�تید 
سعی کنید به طور متناوب از کلمات 
مثب�ت ۱۸ اس�تفاده کنی�د و ب�ه هر 

مناسبتی فحش رکیک بدهید. دقت 
کنی�د که اس�تفاده از غلظت فحاش�ی را 

تنظیم  ج�وری 
کنی�د ک�ه ب�ر 

محور  ی�ک 
س�ی  سینو

باشد  اس�توار 
موج�ب  ت�ا 
گ�ی  د لز د

ن  طب�ا مخا
ای�ن  نش�ود. 

دادن  روز ه�ا 
فحش ه�ای رکی�ک 

روش�نفکر  ش�ما  یعنی 
هس�تید و فقط آدم های 

می دهن�د.  فح�ش  خ�اص 
یادتان باشد بهمن محصص و احمد 

شاملو هم دست به فحش دادنشان خوب بود. 
از طرف دیگر جوانانی هس�تند که جای خالی رسانه های 
مد را در این فضای مجازی پر می کنند. بسیاری از دختران 
ایران�ی ک�ه در فیس بوک به جمع س�لبریتی ها پیوس�ته اند 
صرفا به خاطر عکس هایی است که به اشتراک می گذارند. 
عکس هایی با لباس هایی که در این روزهای ایران امکان 
پوشیدنش�ان در م�ال عام نیس�ت. پس�رهای فراوانی هم 
هس�تند ک�ه ب�ه خاطر ش�کم های چن�د تکه و س�ینه های 

اصوال سلبریتی ها در فیس بوک دو دسته 
هستند. یک دسته کسانی که خارج از این 
شبکه اجتماعی و پیش از آن محبوب و یا 
معروف بودند. اما دسته دوم که موضوع 
این یادداشت هستند افرادی هستند که 

خارج از فیس بوک شناخته شده نیستند. 
نه در کار خود و نه در نسبت با جهان 

واقعی.

فراخش�ان به جمع سلبریتی ها پیوس�ته اند. اگر به نظرتان 
این روش جمع کردن هوادار تنها مختص ایرانی ها نیست 
و در دیگر ملیت ها هم وجود دارد، یک نوع دیگر ش�هرت 
را به شما نشان می دهم که تنها مختص ما ایرانی هاست. 
مش�اهیری از جنس »فعاالن حقوق بشر«. در فیس بوک 

ایرانی از این دسته مشاهیر زیاد هستند. 
در چن�د س�اله اخی�ر یک�ی از راه ه�ای جل�ب مخاطب، 
فعالیت های بشر دوس�تانه بوده است. در فضای مجازی 
کم نیس�تند اف�رادی که لقب پ�ر طمطراق »فع�ال حقوق 
بش�ر« را به دوش می کش�ند. کافی اس�ت در چند رس�انه 
خب�ری ترجیحا رادیو فردا و یا بی بی س�ی دوس�ت و آش�نا 
داش�ته باش�ید تا مصاحبه ای یا خبری از شما کار بکنند 
و چون هیچ ش�غل خاصی ندارید و تنها در فیس بوک 
حق�وق  و  براب�ری  و  آزادی  از  دم  وبالگت�ان  و 
همجن�س  حق�وق  و  زن�ان 
می زنید،  گرایان 
بنویسند: فالنی، 
فعال حقوق بش�ر. 
تضمین می دهم اگر 
باش�ید  باهوش  کمی 
مش�هور  س�رعت  ب�ه 
کنید  تالش  می ش�وید. 
هی�چ  ب�ه  را  خودت�ان  ک�ه 
وج�ه رو نکنی�د، پس�ت هایتان 
را ب�ا دقت انتخ�اب کنی�د و جواب 
کامنته�ا را ندهی�د. ب�ه دیگ�ران ه�م 
کاری نداشته باش�ید، نه الیکی بزنید و نه 

کامنتی بگذارید. حواس�تان به اخبار روز باشد تا به محض 
اینکه جایی خبری درباره نقض حقوق بشر خواندید سریع 
واکنش نش�ان دهید. مهم هم نیس�ت این خبر کجا باشد. 
تهران، ترکیه، کردستان و یا حتی میانمار. مهم هم نیست 
درباره چه کسی است، از نسرین ستوده گرفته تا جوانفکر. 
ش�ما بای�د آدمی باش�ید که با هم�ه چیزهای ب�د مخالفید. 
خشونت، تحریم، جنگ و.... یادتان باشد که باید هوادار 
حقوق زن�ان و اقلیت ها ب�ه خصوص اقلیت های جنس�ی 
باش�ید. حتی اگر هنوز هم وقتی در خیابان های پاریس دو 
نفر مرد را در حال بوسیدن عاشقانه می بینید اخم می کنید، 
در فیس بوک باید از آزادی ازدواج همجنسگرایان حمایت 
کنید. حق�وق زنان را ه�م فراموش نکنید. دوس�تی دارم 
که از مش�هور ترین فعاالن حقوق بش�ر در فیس بوک است 
ام�ا در عالم واقع، لحظ�ه ای از گفتن ُجک ه�ای قومیتی 
و جنس�یتی و کلمات ضد زن باز نمی ماند. بس�یاری از این 
فع�االن، تاکنون هی�چ کار مثبت�ی در دفاع از حقوق بش�ر 
انجام نداده اند، به جز نوشتن پست های فیس بوکی. البته 
اهمی�ت چندانی هم ن�دارد چون برای این دس�ته از افراد 
فعالیت حقوق بشر یک سکوی پرتاب است. به کجا؟ خب 

معلوم است به قله معروفیت فیس بوکی. 

***
ش�اید بت�وان این مش�اهیر فیس بوک�ی را الزم�ه زندگی 
م�درن و مجازی دانس�ت و حضور آن�ان را بی خطر فرض 
کرد. اما نباید از یاد برد که هرچقدر حضور مجازی کاربران 
باال تر م�ی رود تاثیرگ�ذاری این افراد در مخاطبان بیش�تر 
می ش�ود. مخاطبان�ی که ممکن اس�ت هرگز با س�لبریتی 
مورد عالقه اش�ان برخورد نکنند و در عالم واقع از بی مایه 
گی این مش�اهیر مطلع نشوند. از آنجا که این افراد به طور 
معمول نه هنرمندان واقعی هس�تند و نه ش�اعران خوب، 
نه از حقوق بشر چیزی می دانند و نه قواعد مبارزه سیاسی 
را می دانند به مرور زمان نق�ش مخربی در مخاطبان خود 
خواهند داش�ت و چون هیچ فضای واقعی ب�رای نقد این 
اندیش�ه ها وجود ندارد ش�اید هرگز مخاطب متوجه ضعف 

این افراد نشود.

حتی اگر هنوز هم وقتی در خیابان های 
پاریس دو نفر مرد را در حال بوسیدن 

عاشقانه می بینید اخم می کنید، در فیس 
بوک باید از آزادی ازدواج همجنسگرایان 
حمایت کنید. حقوق زنان را هم فراموش 

نکنید
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جلسه که تمام 
شد، همه از جا بلند 

شدند و با نگاه دنبال 
آشنایی کسی بودند 

که گپ بزنند. در 
این جور جلسات، 

وقتی آدم تنها بلند 
شود و تنها جلسه 

را ترک کند به نوعی 
احساس غریبی 

می کند. من هم در 
پی یک چهرٔه آشنا 

بودم که مرد جوانی 
با خنده به سویم 
آمد. احوالپرسی 

گرمی کرد و ظاهرٌا از 
نگاهم نوعی حماقت 

می بارید که فکر کرد 
باید خود را معرفی 

کند. تازه آن وقت بود 
که شناختمش...

یکی از دوستانم در فیس بوک بود که رابطٔه بسیار نزدیکی 
ب�ه لحاظ الی�ک زدن و ِش�ر ک�ردن مطالب هم داش�تیم. 
فقط چرا قیافه اش را نش�ناخته بودم؟ ی�ادم آمد در عکس 
پروفایلش س�یگاری گوشٔه لب داش�ت و بسیار خوش تیپ 
ب�ود. خیلی با آن ش�خصی که ح�اال مقابلم ایس�تاده بود و 
داش�ت با تواضع تمام کتاب امضا شده اش را به من می داد 
فرق می کرد. یک عکس س�یاه و س�فید کافکایی یا ش�اید 
هم کامویی با آن مرد کوتاه قد با ریش کم پش�ت هیچ نقطٔه 

مشترکی نداشت. 
این موض�وع زمانی توج�ه آدم را جلب می کن�د که تکرار 
می ش�ود. در ی�ک جلس�ٔه دیگر، دوس�تی که بغل دس�تم 
نشسته بود، پرس�ید آیا مرد کنار دستی اش را می شناسم یا 
نه. نمی شناختم. معرفی کرد. حاال شناختم! صاحب یک 
ش�رکت پرآوازه بود که زمانی تمایل داش�تم با او همکاری 
کن�م. در واقع مدتی پی�ش در   همان صفح�ٔه فیس بوک با 
ه�م مکاتباتی انجام دادیم و در   نهای�ت هم همکاری را به 
آین�ده مؤک�ول کردیم. کمی به جلو خم ش�دم ک�ه دقیق تر 
ببینمش. راس�تش خیلی از عکسش خوشم می آمد. شاید 
اصاٌل به این دلیل دوس�ت داش�تم با شرکتشان همکاری 
کنم. او هم یک عکس سیاه و سفید داشت. منتهی عکس 
این یکی س�ه رخ ب�ود، با موهای ب�راق و پرپش�ت؛ از آن 
مردهایی که از نظر من بس�یار جذاب هس�تند. یک چیزی 
در مایه ه�ای کالرک گیبل،  منتهی ب�دون آن گوش هایی 
که مث�ل آینٔه بغل ماش�ین بود. ب�ه جایش یک مرد بس�یار 
معمولی با موهای تنک را دیدم. از دوستم سؤال کردم که 
آیا واقعٌا اطمینان دارد که این ش�خص، آن ش�خص است 
یا نه؟ چون این ش�خص با آن شخص فرق داشت. جدی 
می گوی�م. مو هایش را با تالش�ی مذبوحانه در باالی س�ر 
در هم پیچیده بود تا ش�اید معضل کچل�ی را از آن وضعیت 
بحرانی خارج کند که متأس�فانه موفق هم نش�ده بود. بعد 
ه�م این یکی دماغش کوفته ای بود و کمی بزرگ و با بینی 
)بله این یکی دماغ داش�ت و پروفای�ل پیکچر مورد عالقٔه 
من بین�ی( کوچ�ک دوس�ت فیس بوک�ی من هی�چ نقطٔه 
مشترکی نداش�ت. خیلی ناامید ش�دم. این کار یعنی چه؟ 
آخه آدم ک�ه نمی تواند راه به راه ناامید ش�ود. مگر یک آدم 
ظرفیت چند شکست را دارد؟ مثل مورد آن آقایی که برایم 
مس�یج فرس�تاد و گفت که اس�تاد دانشگاه اس�ت )راستی 
چرا همه اس�تاد دانش�گاه هس�تند حاال؟( و همس�رش را 

از دس�ت داده. بع�د ه�م کنار یک آبش�ار عکس�ی گرفته و 
ضمیمه کرده بود که البته آبشار بس�یار زیبا بود، ولی قیافٔه 
خواس�تگار مجازی من قابل تش�خیص نب�ود. یعنی خب 
آدم نمی توان�د در ی�ک عکس که صورت ط�رف اندازٔه لپه 
اس�ت، قیافه اش را تش�خیص دهد. ح�اال او ادعا می کرد 
که از عکس من خوش�ش آمده و برایم پیام فرستاده بود که 
قصد او جدی است. سری به صفحه اش زدم. همش ۲۵ 
دوس�ت داش�ت؛ همه زن. البد از آن ها هم خواستگاری 
کرده بود. الاقل این یکی به قدر کافی صداقت داش�ت که 
عکس لپه ای خود را بگ�ذارد و نه عکس جوانی آل پاچینو 
یا جانی دپ را که دومی نقطٔه ضعف من است. یعنی در آن 
حد که حتی با وجود آگاهی به این موضوع که این شخص، 
آن فرد )یعنی دپ( نیس�ت، باز زانو هایم شل می شود و ته 
دل آرزو می کن�م که آن فرد حداقل یک کمی ش�بیه جانی 

عزیزم باشد. 
یکی دیگر می خواس�ت م�را در کاف�ه ای، جای�ی ببیند. 
عکس او هم آرتیس�تی بود. دس�تش را ط�وری بلند کرده 
بود که جلوی صورت�ش را گرفته بود. و چه کار خوبی کرده 
بود! وقتی پرس�یدم چ�را می خواهد مرا ببیند، نوش�ت که 
»به خاطر معلوماتتون«! ببخش�ید؟ بع�د از این چند مورد 
بود که ش�روع به دقت در قیافه و رفتار اجتماعی دوس�تان 
فیس بوک�ی خود کردم ک�ه از طریق همین ش�بکه با آن ها 
دوست ش�ده ام و آش�نایی ما تاریخچٔه قدیمی تری ندارد. 
دیدم بس�یاری از افرادی ک�ه در فیس بوک می شناس�یم، 
آنهایی نیس�تند که م�ا فکر می کنیم می شناس�یم. یعنی نه 
قیافه شان آن است که در واقعیت هست و نه طرز صحبت 
کردن و افکارشان. به قول یک دوست خوب که می گفت 
در فیس بوک می توانی همه چی�ز را ویرایش کنی و امکان 
تغیی�ر دادن همه چیز را داری. عکس�ت را ادیت می کنی، 

من که فکر می کنم بیش از نیمی از 
دوستان فیس بوکی خود را به صورت الیو، 

بازنخواهم شناخت. در عین حال خیلی 
خوب می دانم که هفته گذشته در کدام هتل 

پنج ستارٔه فالن شهر اروپایی بوده اند و با 
آیفون خود عکس هایشان را آپلود کرده اند
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نوش�ته ات را پاک می کنی، نوش�ته های کتاب ه�ا را جای 
افکارت جا می زنی آن هم با یک کپی پیس�ت س�اده و بعد 
هم اگر از کسی خوشت نیاید، خیلی ساده بالکش می کنی 
و تم�ام. در معاش�رت های واقع�ی ام�ا این ام�کان وجود 
ندارد. ناگهان ش�خصی را می بینی که براساس سابقه ای 
که از پست های فیس بوک او داشته ای، فکر می کنی تمام 
ادبی�ات جه�ان را می تواند همین االن برای�ت از بر دکلمه 
کند و بعد با خبر می شی هفتٔه پیش در کنسرت ُحجی جون 

بوده. 
ح�اال کدام چه�ره را باید باور کنیم؟ چه�رٔه زیبای آرایش 
ش�ده ای که حتی در اتاق نشمین و با لباس مهمانی عصر، 
عینک آفتاب�ی می زند یا صورتی را که مقابل خود می بینیم 
و هیچ چیز خارق العاده ای در خود ندارد. در واقع نداش�تن 
هی�چ چی�ز خارق الع�اده در ص�ورت، هیچ هم چی�ز بدی 
نیس�ت. ولی من این تالش برای فوق العاده زیبا بودن در 
پروفایل پیکچر را نمی فهمم. در هر صورت زمانی آدم ها، 
چه�رٔه واقعی ش�خص را می بینن�د و چه خوب ک�ه ناامید 
نش�وند. در اینجا منظ�ورم هر دو چهرٔه ظاه�ری و باطنی 

است. شاید هم تب تعداد الیک هاست که موجب می شود 
افراد به عملیات محیرالعقولی برای زیبا تر ش�دن و متفکر 

نمایش دادن خود دست بزنند. 
در اینج�ا هی�چ میل ن�دارم به هنر فتوش�اپ و ای�ن گونه 
کارهای نرم افزاری اشاره کنم که تمام ما نمونه هایی از این 
تالش ها در لیست دوستان خود داشته ایم و دیده ایم. من 
که فکر می کنم بیش از نیمی از دوستان فیس بوکی خود را 
به صورت الیو، بازنخواهم ش�ناخت. در عین حال خیلی 
خوب می دان�م که هفته گذش�ته در کدام هتل پنج س�تارٔه 
فالن شهر اروپایی بوده اند و با آیفون خود عکس هایشان 
را آپلود کرده اند. در اینجا داش�تن یک دس�تگاه آیفون هم 
از اهمیت�ی حیاتی برخوردار اس�ت. حتمٌا بای�د الاقل یک 
عک�س را یک ج�وری بگیری ک�ه در آینه ای، شیش�ه ای 
انعکاس آیفونت دیده ش�ود. درست مثل فیلم هندی های 
قدیم�ی که با قوطی س�یگار عک�س می گرفتن�د که طرف 
نفهمد و ما با تمام کودکیمان می فهمیدیم. البته باید بگویم 
که طرفداران این قبیل عکس ها بسیار بیشتر از طرفداران 
خبر انتش�ار یک کتاب تازه و خوب، یک نمایش نوآورانه یا 
یک فیلم فلس�فی هس�تند. این را قاطعانه می گویم. یعنی 
دیده ام که می گویم. »وای عسل، باز مارکوپولو شدی؟« 
و »تبریک«. اولی را در پایین عکس دوس�تان س�فر کرده 
)منظ�ورم رحلت کرده نیس�ت ها( می بین�م و دومی را پای 
پست دوستان بیچاره ای که خبر انتشار کتاب شعر تازه شان 
را داده اند. من که از س�ر لج بازی تمام اخبار فرهنگی را به 
اش�تراک می گذارم و هیچ کدام از این عکس های لوس را 

الیک نمی کنم. ولی شاید هم از حسادت باشد، نه؟

یکی دیگر می خواست مرا در کافه ای، جایی 
ببیند. عکس او هم آرتیستی بود. دستش 

را طوری بلند کرده بود که جلوی صورتش را 
گرفته بود. و چه کار خوبی کرده بود! وقتی 

پرسیدم چرا می خواهد مرا ببیند، نوشت 
که »به خاطر معلوماتتون«! ببخشید؟ 

 این ش�بکٔه اجتماعی 
آن  در  روز  ه�ر  م�ا  ک�ه 
واین  می گذرانیم  وقت 
طرف�ش  آن  و  ط�رف 
سرک می کشیم ما را به 
چ�ه موجودات�ی تبدیل 
می کن�د؟ و در   نهایت از 
جان ما چه می خواهد؟ 

عامه پسند سازی
ش�اید برای ش�ما هم 
پی�ش آم�ده باش�د ک�ه 
چی�زی را ب�ه اش�تراک 
ول�ی  باش�ید  گذاش�ته 
بع�د از چن�د دقیق�ه آن 
را پ�اک کرده اید. ش�اید 

چون احتماال فکر کرده اید اآلن وقت مناسبی برای چنین 
چیزی نیست یا ترسیده اید با بی توجهی دوستانتان مواجه 

شوید. 
چط�ور بیش�تر الی�ک بگی�رم؟ قرار نیس�ت این س�وال 
را این ق�در مس�تقیم از خ�ود بپرس�یم ام�ا ب�دون ش�ک 
ناخود آگاه مان همواره برای جواب دادن به این س�وال در 

تالش است.
 چه عکس�ی ب�زارم؟ ب�ه کدام خب�ر اهمی�ت بدهم؟ چه 
استاتوس�ی بگذارم که الیک های بیشتری داشته باشم؟ 
و در این پروسه کم کم س�الیقمان تغییر می کند. به سمتی 

دوس�تانمان  که  می رویم 
لیس�تمان(  )فرن�د 
می خواهند. عکس هایی 
می دانیم  ک�ه  می گذاریم 
آن هاس�ت.  س�لیقه 
آن ها  که  می کنی�م  کاری 
تغییر  ای�ن  می خواهن�د. 
ط�وری  آن  هیچ وق�ت 
از  ک�ه  نمی افت�د  اتف�اق 
آن آگاه باش�یم ام�ا ی�ک 
دفعه چش�ممان را که باز 
کنی�م می بینیم ش�ده ایم 
مخلوطی از   همان چیزی 
که دیگ�ران می خواهند. 
از  بیش�تر  فیس ب�وک  
همیشه »عامه پسندمان« می کند، کمک می کند خودمان 
نباش�یم. کلیش�ه هایمان را قوی تر می کند و خالقیتمان را 
می خش�کاند. اگر نمی خواهید در چنین پروسه ای شرکت 

کنید، باید پیه بی  الیکی را به تن خود بمالید. 

نارسیسیسم فیس بوکی

فیس ب�وک  دائم�ا از م�ا س�وال می کن�د. ب�ه چ�ی فک�ر 
می کنی؟ کجایی؟ چه می خوری؟ چه احساس�ی داری؟ 
عقیده سیاس�ی و مذهبی ات چیس�ت؟ تی�م فوتبال مورد 
عالقه ات؟ انگار که فیس بوک  در حال انجام یک مصاحبه 

فیس بوک  امروز نزدیک به ۵۰ درصد از کاربران اینترنت را به خود 
جلب کرده است و شاید بتوان گفت تحولی که دنیا با اینترنت به خود 
دید، دنیای اینترنت با فیس بوک  تجربه کرد. اما این ابرشهر مجازی 

که روز به روز به تعداد ساکنینش اضافه می شود و شکل روابط و 
زندگی ما را تغییر داده است کجای زندگی ما قرار دارد؟
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اختصاصی بی پایان با ما است. پیش از این انگار تنها برای 
مجالت زرد مهم بود که فالن س�وپر استار چه کتاب هایی 
می خواند و چه فیلم هایی دوست دارد، صبحانه چه خورده 
اس�ت و مدل جدید مو هایش چطور اس�ت. اما همه این ها 
برای صفحه فیس بوک  ما هم مهم اس�ت. عالوه بر این، 
این جا تنها جایی اس�ت که می توان بدون خجالت عاش�ق 
خود بود. دائما خود را به نمایش گذاش�ت. ما عکس های 
خودم�ان را ب�ه در و دی�وار ای�ن خان�ٔه مج�ازی می زنیم. 
فکر هایمان را می نویس�یم و هرکس خواست حرف زیادی 
بزند به این بهانه که »اینجا صفحٔه من است« آن فرندش 
می کنیم. همٔه این ها ما را خودشیفته می کند. یک اعتماد 
به نف�س عجیب ک�ه البته کمتر اث�رش به خ�ارج از دنیای 

مجازی می رسد اما نمی توان انکارش کرد. 

آدم ه�ا از آنچ�ه ک�ه در فیس ب�وک  ب�ه نظ�ر می رس�ند، 

متفاوت ترند

صفح�ٔه فیس بوک اش پر از جدی�ت و عصبیت، هر که با 
او نیس�ت، بر اوس�ت. آن قدر که حتی می ترس�ی الیکش 
کنی. در دنی�ای واقعی-! - اما خیلی هم بذله گو و ش�وخ 
و بامزه اس�ت. هر چند بهتر اس�ت از خود واقعی با احتیاط 
حرف بزنیم اما به نظر می رس�د نباید چنین اشتباهی کنیم 
و کس�ی را از صفحه فیس ب�وک اش بشناس�یم. البته این 
ویژگ�ی مخصوص ب�ه فیس بوک  نیس�ت. هر ج�ا قرار به 
اش�تراک گذاری باش�د همین ماجرا برقرار است. خیلی از 
نویس�نده های داس�تان های ناامید کننده اتفاقا شوخ طبع 
بوده ان�د و عاش�ق زندگ�ی، ب�ر عک�س خیل�ی بازیگ�ران 
فیلم ه�ای کم�دی در زندگ�ی ع�ادی ج�دی و عبوس�ند. 
اما مش�کل آن جایی آغاز می ش�ود که فیس ب�وک  تنها راه 
شناخت ما از آدم های اطرافمان می شود. سو تفاهم هایی 
که در ارتباط ها به وجود می آیند، خود به بحث جداگانه ای 
نی�از دارد. هیچ کس در زندگی ع�ادی و روزانه اش با همٔه 
گروه ه�ای ارتباط�ی ش با یک روش برخ�ورد نمی کند. ما 
معم�وال با خان�واده و فامی�ل صمیمی ، با دوس�ت هایمان 
راحتی�م، در روابط کاری مان جدی  و با غریبه ها محتاطیم 
و... ام�ا در فی�س ب�وک بای�د ب�ا هم�ه این ها ک�ه در فرند 

فیس بوک  بیشتر از همیشه عامه پسندمان 
می کند، کمک می کند خودمان نباشیم. 

کلیشه هایمان را قوی تر می کند و خالقیتمان 
را می خشکاند. اگر نمی خواهید در چنین 

پروسه ای شرکت کنید، باید پیه بی  الیکی 
را به تن خود بمالید

لیس�تت جمع شده اند به یک زبان س�خن بگویی. هر چند 
می توان دوستان مختلف را در گروه های مختلفی جا داد و 
چیز های مختلف را با آدم های مختلف به اشتراک گذاشت 
اما معموال به جز موارد خاص از این قابلیت کمتر اس�تفاده 
می ش�ود. در فیس بوک  باید یک زبان رسمی داشته باشی 
و هم�ه را با   همان چوب برانی. ش�اید ای�ن یکی از دالیلی 
باشد که شناخت فیس بوکی از آدم ها با شناخت واقعیشان 

خیلی فرق داشته باشد

وقتی از الیک حرف می زنیم، از چه حرف می زنیم؟ 

الیک نداره، دیس�الیک. من نمی دونم واقعا ملت برای 
چی به این لینک الیک دادن؟ 

و این معموال ش�روع یک بحث مکرر فیس بوکی اس�ت، 
میان کس�انی که معتقدند الیک یعنی پسندیدن و فقط باید 
چیزهای�ی را که واقعا به نظرمان دوست داش�تنی هس�تند 
الی�ک کنیم؛ با کس�انی ک�ه معتقدند الیک را همیش�ه نه 
به مطلب، که به نویس�نده یا به اطالع رس�انی یا هزار چیز 
دیگر می دهند. واقعیت هم این است که مهم نیست حتی 
منظ�ور خود فیس بوک  از گذاش�تن دکم�ٔه الیک چه بوده 
است. معنی و مفهوم چیزی مثل الیک نه توسط خالقش 
ک�ه توس�ط کس�انی ک�ه از آن اس�تفاده می کنن�د می تواند 

دس�تخوش تغییر و تبدیل ش�وند. الیک گاه�ی به معنای 
خوانده ش�دن، گاه�ی به معن�ی دیدن مطلب�ی، گاهی به 
معنای اعالم دوس�تی به ط�رف مقابل، گاه�ی به معنای 
ابراز ارادت به کس�ی )بخوانید تیک زدن( و به هزار معنای 
دیگر به کار می رود ک�ه زاکربرگ بی نوا حتی فکرش را هم 

نمی کرده است. 

دوستی های فیس بوکی

همی�ن یک م�اه پیش ب�ود که گونت�ر گراس برن�دٔه نوبل 
ادبیات گفت:» فیس بوک  گه و کثافت است.« او در ادامه 
گفت کسی که ۵۰۰ دوست دارد، یعنی هیچ دوستی ندارد. 
واقعی�ت هم این اس�ت ک�ه دوس�تی های فیس بوکی مرز 
مشخصی با دوستی های واقعی دارند. فیس بوک  اعضای 
خانواده، همکاران، همکالسی ها و هر کس دیگری را که 
می خواهد با شما در ارتباط مستقیم فیس بوکی باشد تحت 
عنوان دوست طبقه بندی می کند. طبیعی است که چنین 
نامی با هر آن چه ما از دوس�تی می دانس�تیم فرق می کند. 
فیس بوک  هم البته گویا این انتقاد را قبول کرده اس�ت که 
گزینه فالو را به فیس بوک  اضافه کرده است. با این حال به 
نظر می رسد مثل خیلی چیزهای دیگر، فیس بوک  معنای 

دوستی را نیز تغییر داده است.
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غالبًا گسترش فن آوری های ارتباطی از کشورهای 
توسعه یافته آغاز می شود و این ابزارهای نوین 

در زمانی کوتاه خود را به دور ترین نقاط زمین 
می رسانند. بازار دنیای فن آوری سبب شده است 

که سازندگان فن  آوری، در طراحی  و ساخت 
فقط به جوامع توسعه یافته نگاه نکنند و شرایط 

کشورهای دیگر نیز در ایده های آن ها جایی داشته 
باشد و چه بسا آن ها دست به طراحی مدل هایی 

ارزان قیمت تر از یک فن آوری برای گروه های 
کم درآمد بزنند و یا این که در جهت بومی سازی 
فن آوری ها برای کاربران کشورهای مختلف گام 

بردارند. 

اس�تفاده از شبکه های اجتماعی، ش�یوه و سبک زندگی 
بس�یاری از کاربران این شبکه ها را تغییر داده است. به هر 
میزان که ش�ما به ش�بکه های اجتماعی وابسته تر باشید، 
تاثیرات بیشتری را از این ش�بکه ها خواهید پذیرفت. این 
تغییر در سبک زندگی نمی  تواند یک سویه باشد؛ در واقع، 
ش�ما عالوه بر این که از دیگران تاثی�ر می پذیرید، بر حلقٔه 
دوستان خود در شبکه های اجتماعی نیز تاثیر می گذارید. 
البت�ه تاثیر گذاش�تن و تاثی�ر پذیرفتن الزامًا از قانون س�وم 

نیوتن پیروی نمی کند و همیشه برابر نیست. این امر تا حدِّ 
زیادی به جایگاه اجتماعی شما و محبوبیت نوشته هایتان 

در میان دنبال کنندگانتان بستگی دارد. 
ش�بکه های اجتماعی با ظه�ور پرقدرت خ�ود در دنیای 
مدرن، در زمان کوتاهی توانس�ته اند صد ه�ا میلیون کاربر 
اینترنتی را به سوی خود جذب کنند و جای خود را در میان 

زندگی آن ها باز کنند. 
در زمانی نه چندان دور، رسانه های بزرگ یکه تاز عرصه 
ارتباط�ات بودند و به انتش�ار یک س�ویه اطالعات دس�ت 
می زدند و می توانس�تند به راحتی اف�کار عمومی را تحت 
تاثی�ر قرار دهند. امروز گرچه رس�انه هایی مث�ل تلویزیون 
و روزنام�ه، هن�وز مهم تری�ن بنگاه خبررس�انی هس�تند، 
اّما هم چون گذش�ته اقتدار پیش�ین خ�ود را ندارند و ظهور 
ش�بکه های اجتماعی )Social Network( به این یکه تازی 
و یک سویه گی پایان داده اس�ت و اقتدار آن ها را به چالش 
کش�یده اس�ت. اکنون یک کاربر ش�بکه های اجتماعی از 
خانواده های کم درآمد یک روس�تای دورافت�اده هم، این 
ام�کان را دارد ک�ه صفح�ه ای ب�ا میلیون ها دنب�ال کننده 
داشته باش�ند و بتواند بیش از یک روزنامه خواننده داشته 

باشد. 
در ایران تا پی�ش از انتخابات جنجال برانگیز ۸۸، قدرت 

شبکه های اجتماعی چندان حس نشده بود. در این زمان 
بود که عکس ها و ویدئوهای اعتراضات خیابانی و برخورد 
خش�ونت آمیز پلیس با معترضان، هزاران ب�ار در اینترنت 
دست به دست می ش�د. نکتٔه مهم این است که عمدٔه این 
دست به دس�ت ش�دن ها در ش�بکه های اجتماعی، مانند 
فیس بوک، رخ می داد. همین نمایش قدرت ش�بکه های 
اجتماع�ی پ�س از انتخاب�ات و ب�ه چالش کش�یده ش�دن 
رسانه های دولتی، سبب فیلتر شدن آن ها شد؛ فیلترینگی 

که تا به امروز نیز ادامه دارد. 
کن�دی و قطع ش�دن اینترن�ت و فیلترینگ ش�بکه های 
اجتماع�ی، ش�هروندان را هر چه بیش�تر از نف�وذ و قدرت 
ش�بکه های اجتماعی و ش�هروندخبرنگاری آگاه ساخت. 
همین امر س�بب ش�د که با وجود محدودیت ه�ا، کاربران 

بیشتری به سوی این شبکه ها روانه شوند. 
نتایج پژوهش�ی ک�ه در مورد فعالی�ت جوان�ان ایرانی در 
ش�بکه های اجتماعی منتش�ر شده اس�ت، نشان می دهد 
که برای بسیاری از جوانان ایرانی اینترنت مهم ترین منبع 
خبری است و حدود ۹۰ درصد آنان از منابع اینترنتی برای 
کسب خبر استفاده می کنند. تلویزیون، رسانه های چاپی، 
محل کار و مدرس�ه منابع دیگر خبری این گروه را تشکیل 
می دهند. این پژوهش نش�ان می دهد که بر خالف آن چه 
که پیش�تر برخی تحلیل گران عنوان می کردند، »ایرانیان 
از ش�بکه های اجتماعی بیش�تر برای نوشتن و به اشتراک 
گذاشتن از زندگی شخصی خود اس�تفاده می کنند تا برای 

اطالع رسانی و کمپین سیاسی.« 
ب�ا این اوصاف، هرچند که نمی توان ادعا کرد که کش�ش 
کارب�ران ب�ه س�مت ش�بکه های مج�ازی فقط ب�ه دالیل 
سیاس�ی اس�ت؛ اما می توان ادعا کرد که محدودیت های 
سیاس�ی در کنار دوس�ت یابی، خوش گذرانی، کنجکاوی 
و... جزئی از نیروی محرکه ای اس�ت که دس�تٔه زیادی از 
کاربران را به سمت شبکه های اجتماعی سوق داده است. 

)خصوص�ًا  وبالگ نویس�ان  از  برخ�ی  مهاج�رت 
یک�ی  اجتماع�ی  ش�بکه های  ب�ه  مینیمال نویس�ان( 
دیگ�ر از دالی�ل اقب�ال ب�ه ش�بکه های اجتماعی اس�ت. 
و  می ش�د  فیلت�ر  وبالگ هایش�ان  ک�ه  مینیمال نویس�انی 
بخش�ی از مخاطبان خود را از دس�ت می دادند و یا این که 
مجب�ور بودن�د ک�ه ب�رای در ام�ان مان�دن از فیلترینگ، 
دست به خودسانس�وری بزنند، به ش�بکه های اجتماعی 
مهاجرت کردند. این کاربران وب در شبکه های اجتماعی 
هم فضای آزادت�ری می یافتند و هم حلق�ٔه نامحدودی از 
دوستان و دنبال کنندگان داش�تند که به انگیزٔه دست یابی 
ب�ه دوس�تان خ�ود راه ه�ای گری�ز از حص�ار فیلترینگ را 

آموخته اند. 
اگرچ�ه بس�یاری از کارب�ران اینترنت، ذهنیت�ی مثبت از 
ش�بکه های اجتماع�ی دارند، اّم�ا این س�بب نگردیده که 
آن ه�ا از جنبه های آس�یب زا و بعضًا خطرناِک ش�بکه های 
اجتماعی غافل باش�ند. در طول س�ال های اخی�ر فارغ از 
گرایش های سیاس�ی، وبالگ نویسان و کنشگران عرصه 
فضای مج�ازی، نگرانی خ�ود را از آس�یب های احتمالی 

شبکه های مجازی بروز داده اند. 
اس�لکتیویزم یا مبارزه از زیر لحاف )به فارس�ی: تنبعالیت 
ترکیبی مشتق از دو واژه تنبل و فعالیت( نیز از دغدغه های 
بس�یاری از کاربران ایرانی بوده اس�ت. مب�ارزه زیر لحاف 
عبارت�ی تحقیرآمی�ز اس�ت ک�ه به اعم�ال ف�ردی اطالق 
می شود که با فعالیت مجازِی بی تاثیِر خود، فکر می کند کار 
بزرگی را انجام داده است و از آن احساس رضایت می کند. 
برای مثال، این عبارت می تواند ب�ه رفتار کاربری اطالق 
ش�ود که ب�ا الیک کردن عک�س کودکی که پ�در و مادرش 
را در جنگ از دس�ت داده اس�ت خود را راض�ی می کند که 

تاثیرگذار بوده است. 
نویس�نده وبالگ ن�دای ام�روز در این باره می نویس�د: 
»عالوه بر اس�لکتیویزمی که در بین کاربران ایرانی بسیار 
محبوب اس�ت، ای�ن روش مب�ارزه در بین کاربران س�ایر 
کش�ور ها نیز بس�یار محبوب اس�ت به گونه ای که سازمان 
یونیس�ف س�وئد کمپینی برای مبارزه با آن ب�ه راه انداخته 
است که در آن حقیقت ماجرا را به خوبی بیان می کند: ما را 
بر روی فیس بوک الیک کنی�د، و ما صفر بچه را علیه فلج 

اطفال واکسن خواهیم کرد.« 
از بی�ش از چه�ار س�ال پیش ک�ه فیلترینگ ش�بکه های 
اجتماعی شروع شده است، وبالگ نویسان زیادی در این 

مبارزه از زیر لحاف می تواند به رفتار کاربری 
اطالق شود که با الیک کردن عکس کودکی 

که پدر و مادرش را در جنگ از دست داده 
است خود را راضی می کند که تاثیرگذار 

بوده است
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باره نوش�ته اند و بحث راه انداخته اند. ام�ا فیلترینگ تنها 
آسیبی نیس�ت که ش�بکه های اجتماعی را تهدید می کند. 
وب�الگ خیزران می نویس�د: »اخی�را از اط�راف و اکناف 
ش�نیده می ش�ود که به برخی از افراد ب�دون حکم قانونی 
دستور »عدم فعالیت« یا »کاهش فعالیت« در شبکه های 
اجتماع�ی را صادر می کنند« نویس�ندٔه وب�الگ خیزران، 
ک�ه تحصیالت حقوقی دارد، معتقد اس�ت ک�ه ممنوعیت 
فعالی�ت در ش�بکه های اجتماع�ی تنه�ا می تواند توس�ط 
قاضی و در حکم قید ش�ود. او توضی�ح می دهد: »به نظر 
می رسد آمران به این دستورات غیر قانونی، از جهل مردم 

نسبت به قانون استفاده می کنند« 

ای�ران  جامع�ه  اف�راد  هم�ه  طبیعت�ًا 
نگرانی های مشابهی در مورد آسیب های 
ش�بکه های اجتماعی ندارند. این نگرش 
در می�ان جریان ه�ای سیاس�ی، کارب�ران 
اینترن�ت و یا مس�ئولین حکومتی متفاوت 
گاه�ی  و  خوش بینان�ه  گاه�ی  و  اس�ت 
ه�م بس�یار بدبینانه اس�ت. ب�رای مثال، 
قضایی  مش�اور  خرم آب�ادی،  عبدالصم�د 
کارگ�روه  دبی�ر  و  کش�ور  کل  دادس�تان 
مجرمان�ه،  محت�وای  مصادی�ق  تعیی�ن 
دیدگاه�ی عجی�ب در م�ورد ش�بکه های 
اجتماع�ی دارد. او که کلی�د رفع فیلترینگ 
ش�بکه های اجتماعی را در دس�ت دارد در 
م�ورد فیس ب�وک می گوید: »این س�ایت 
بزرگ ترین و گسترده ترین ابزار جمع آوری 
اطالعات برای س�ازمان های جاسوس�ی 

آمریکا و اسرائیل به شمار می رود« 
ش�بکه های  مختل�ف،  اقش�ار  می�ان  در 
را  خود  گوناگ�ون  کارکرده�ای  اجتماع�ی 
داش�ته اس�ت، از کارکرده�ای تفریح�ی، 
مث�ل  کارکردهای�ی  ت�ا  دوس�ت یابی 
کمپین ه�ای سیاس�ی، اجتماعی و محیط 
در  دروغ«  و  »راس�ت  وب�الگ  زیس�تی. 
م�ورد کارکرده�ای ش�بکه های اجتماعی 
اجتماع�ی  »ش�بکه های  می نویس�د: 
و  دوس�ت یابی  ب�رای  کارکردش�ان  بج�ز 
وقت گذران�ی، یک کارکرد دیگ�ر هم دارد 
که پیگیری خب�ر و مطلع ش�دن از نظرات 
محیط ه�ای  خیلی ه�ا  ب�رای  اس�ت.  تعام�ل  و  دیگ�ران 
نوشتاری مهم ترین کارکردش همین خواندن و آگاه شدن 

است.« 
برخ�ی کاربران معتقدند که اصواًل ش�بکه های اجتماعی 
کارک�ردی انقالب�ی ندارن�د و نمی توانند داش�ته باش�ند؛ 
مث�اًل وبالگ »ندای ام�روز« می نویس�د: »اینترنت تنها 
اب�زاری ب�رای اطالع رس�انی اس�ت و تغیی�رات ب�زرگ با 
اینترنت ش�دنی نیس�ت.« او اضافه می کند که اینترنت به   
همان میزان که می توان�د ابزاری برای منتقدین حکومت 
ایران باش�د، ای�ن قابلیت را نی�ز دارد ک�ه در خدمت منافع 
س�اختار حاکم ب�ر ایران به کار گرفته ش�ود. به نوش�تٔه این 

وبالگ نوی�س »ش�بکه های اجتماعی تنها اب�زاری برای 
وصل ش�دن انس�ان ها به یکدیگر هس�تند و... خود هیچ 
نقشی در این رخداد ها ندارند، زیرا آن ها تنها زمینٔه فعالیت 

را فراهم می کنند نه آنکه آن را رهبری کنند.«
 ناصر فکوهی، انسان ش�ناس، نویسنده و مترجم ایرانی 
نی�ز می گوید: »ش�بکه های اجتماعی نش�ان دادند بدون 
وجود یک مرکز فکری سیاسی یا رهبر مشخص می توانند 
ت�ا مرز نابودی ی�ک حکومت پیش برون�د، مانند آن چه در 
تونس و لیبی اتفاق افتاد و اکنون در آمریکا شاهد این نقش 
هس�تیم.« او نتیجه می گیرد که ش�بکه های اجتماعی به   
هم�ان میزان ک�ه در فرایند گس�ترش دموکراس�ی کارکرد 
دارن�د، ای�ن قابلی�ت را نیز دارن�د ک�ه »ابزارهایی بس�یار 

قدرتمند در کنترل و امنیتی کردن فضا« باشند. 
علی رغ�م تذکرهای فراوان مس�ئوالن دولت�ی، به طور 
کل�ی، کارب�ران اینترنت�ی ترجی�ح داده ان�د ک�ه به س�مت 
جایگزین کردن ش�بکه های اجتماعی ملی حرکت نکنند. 
این امر می تواند ناش�ی از چند دلیل باشد. به نظر می رسد 
ک�ه کم جمعی�ت ب�ودن ش�بکه های اجتماع�ی داخل�ی، 
نداش�تن امکانات گس�ترده، و عدم اختیار الزم برای درج 
محتوای هنری و یا سیاسی با گرایش های آزاد بسیاری از 
کاربران ایرانی را متقاعد کرده باش�د که کم خطر تر است که 
س�ازمان های اطالعاتی غربی رفتار و نوشته های آنان را 
پایش کند تا این که س�ازمان های اطالعاتی داخل کشور، 
ک�ه ممکن اس�ت در آین�ده ش�غلی و زندگی آن ه�ا به طور 

مستقیم تاثیرگذار باشد. 
ش�بکه های اجتماعی ایرانی هم چ�ون فیس نما، کلوب 
و... نی�ز هرگز نتوانس�ته اند تن�ه به تنٔه غول ه�ای بزرگی 
مانن�د فیس بوک، گوگل پالس و توییتر بزنن�د و آن ها را از 
صحنه به در کنند. این ش�بکه ها عمال به نظر نمی رسد که 
برنامه ای بلند مدت برای ج�ذب کاربران در حجمی نظیر 

ش�بکه های اجتماعی جهانی داشته باش�ند. در حقیقت، 
عموم شبکه های اجتماعِی ایرانی کوشیده اند انرژی خود 
را صرف دس�ته ای خ�اص از کاربران )مثل دانش�جویان، 
طلبه ها و یا اقش�ار مذهبی و...( کنند که البته این سیاست 
در مواردی موفقیت آمیز بوده اس�ت. ب�ا این حال، به نظر 
نمی رسد که هیچ یک از ش�بکه های داخلی توانسته باشد 
اعض�ای خ�ود را از وابس�تگی ب�ه ش�بکه هاِی اجتماعِی 

قدرتمندی مثل فیس بوک کامال برهانند. 
شبکه های اجتماعی، زبان فارسی را نیز تحت تاثیر قرار 
داده ان�د و دگرگونی های�ی را در آن پدی�د آورده اند. تالش 
کارب�ران در کوتاه نویس�ی و اس�تفاده از مخف�ف عبارات، 
س�بب شده اس�ت ک�ه برخ�ی واژه ه�ای جدی�د وارد زبان 
محاوره ش�وند و در مواردی زیبایی متن فارس�ی کم رنگ 
شود. در عمل، غالبًا اصول ویرایش و نگارش زبان فارسی 
در فضای وبالگ ها بیش�تر از شبکه های اجتماعی رعایت 
می ش�ود. زیرا ش�بکه های اجتماعی دربردارن�دٔه کنش و 
واکنش آنی کاربران است، درحالی که فضای وبالگستان 
فارس�ی با تامل بیشتری رو به جلو می رود و درست نویسی 

بیشتر رعایت می شود. 
زبان ش�ناس  و  نویس�نده، مترج�م  آش�وری،  داری�وش 
نام آشنای ایرانی در این باره می نویسد: »طبیعِت اینترنت 
و آسانِی دسترس�ی به آن و اینکه هر کس می تواند به میل 
و س�لیقٔه خود و در حد س�واد خود در آن بنویس�د و منتش�ر 
کند، دس�ت ها را برای ه�ر گونه ش�لوغ کاری زبانی هم باز 
می گ�ذارد. اینترنت میدان ب�از ش�گفت انگیزی برای هر 
گونه تجربٔه زبانی تازه هم هست. با امکاِن ارتباطی آسان 
و همه گیری که برقرار می کند، از آن برای بهبود و پیشبرِد 

زبان هم می توان بهره گرفت.« 
اگرچه کارکردهای تجاری شبکه های اجتماعی در ایران 
چندان توسعه نیافته اس�ت، اما در سال های اخیر مدیران 
جوان شرکت های مختلف، به سمت تبلیغات با هزینه کم 
به وسیلٔه جست وجوگرهای اینترنتی، سایت های مختلف 
و ش�بکه های اجتماعی روی آورده اند. در حال حاضر، به 
دلیل تحریم بودن زبان فارس�ی در فیس بوک شرکت های 
تجاری ایرانی قادر به تبلیغ به زبان فارس�ی در این ش�بکٔه 
اجتماعی نیس�تند. باید دید در آین�ده ای نه چندان دور، آیا 
ش�رکت های ایرانی انرژی بیش�تری را ص�رِف تبلیغات در 
فضای اینترنت و خصوصًا ش�بکه های مجازی می کنند یا 

خیر.

نتایج پژوهشی که در مورد فعالیت جوانان 
ایرانی در شبکه های اجتماعی منتشر شده 

است، نشان می دهد که برای بسیاری از 
جوانان ایرانی اینترنت مهم ترین منبع 

خبری است و حدود ۹۰ درصد آنان از منابع 
اینترنتی برای کسب خبر استفاده می کنند
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شبکه های اجتماعی به   همان اندازه که جذاب، 
مفرح و کارآمد هستند می توانند دردسرساز 

شوند. نمونه های زیادی از این دست اتفاق ها 
وجود دارد؛ می توان به اظهارهای نژادپرستانٔه 

نامزد نخست وزیری استرالیا اشاره کرد که نتیجٔه 
آن کناره گیری از رقابت های انتخاباتی بود. 

بی شک بخش عمده ای از کاربران بر این باورند 
که چنین اتفاق هایی فقط برای اشخاص مهم 

رخ می دهد اما نمونه های برای نقض این تصور 
وجود دارد. نوجوانی آمریکایی با نفوذ به رایانٔه 

۱۵ زن، عکس های آن ها را دزدید و برای منتشر 
نکردنشان آن ها را مجبور کرد که عکس های 
برهنٔه خود را برایش بفرستند. از این دست 

وقایع در ایران نیز بار ها رخ داده و قربانیان را 
مجبور به ترک شبکه های اجتماعی کرده است. 

در ای�ن نوش�ته س�عی داری�م ب�ا پرداخت�ن ب�ه امنیت در 
فیس بوک به عن�وان محبوب ترین ش�بکٔه اجتماعی، رخ 
دادن چنین رویدادهایی را به حداقل برسانیم. پیش از آن 
باید به چند پرس�ش را در ذهن داشته باشید تا بر اساس آن 

به سراغ امنیت در فیس بوک برویم. 
چ�ه کس�ی می توان�د ب�ه اطالع�ات و نوش�ته های من 

دسترسی داشته باشد؟ 
آیا اهمیت دارد که دوس�تانم چه اطالعاتی را در مورد من 

با دیگران به اشتراک می گذارند؟ 
آیا همٔه دوستان فیس بوکی ام، مورد اعتماد من هستند؟ 
پس از پاسخ به این پرسش ها می توان به چند نکته دربارٔه 

آن ها پرداخت. 
چه کس�ی حق خواندن نوشته ها، ویدئو ها و عکس های 

من را دارد؟ 
ب�رای تعیی�ن این س�طِح دسترس�ی دو راه وج�ود دارد. 

یک�ی زمانی که هر نوش�ته، عک�س یا فیلم 
را می گذاری�د و دیگ�ری تعیین ب�ه صورت 
پیش فرض اس�ت. برای تعیین این س�طح 
دسترسی ها مس�یر زیر را بروید و جواب هر 
س�ه پرس�ش آن را بدهید. یعنی مش�خص 
کنید که چه کس�ی حق دیدن محتوای شما 
را دارد؟ چ�ه کس�ی ح�ق تم�اس با ش�ما را 

دارد؟ و... 
Account> Privacy Settings and Tool

چهار نوع س�طح دسترس�ی وج�ود دارد: 

هم�ه )Public( که در این صورت هر کس�ی 
دارد،  را  ش�ما  محت�وای  دی�دن  ام�کان 
Friends ک�ه تنها دوس�تان ش�ما می توانند 

ببینید، Only Me که فقط ش�ما امکان دیدن محتوا را دارید 
و در   نهایت Custom که می توانید تنظیم کنید چه کسانی یا 
چه گروه های حق دیدن مطلب ش�ما را دارند و چه کسانی 

ندارند. 
عکس  شماره ۱

چه کسی حق دیدن محتوای روی تایم الین مرا دارد؟ 

بعضی از اطالعات تایم الین، توس�ط خود ش�ما گذاشته 
نمی ش�وند. به طور مثال فرض کنید که برنامٔه فیس بوکی 
ی�ک تارنما را به فیس ب�وک خود متصل کرده باش�ید و آن 
برنامه امکان نوش�تن پست با نام ش�ما را داشته باشد. در 
این صورت به جای ش�ما مطلبی را روی تایم الین منتش�ر 

می کند. برای تنظیم این مورد مسیر زیر را بروید: 
Account> Timeline and Tagging Settings

عکس  شماره ۲

Check-in کردن

بعضی ه�ا دوس�ت دارن�د هر جای�ی که می رس�ند اعالم 
حضور به ص�ورت عمومی کنن�د. این اتفاق ش�اید جذاب 

باش�د اما به   همان اندازه می تواند حریم خصوصی ش�ما را 
به هم بزند و موقعیت جغرافیایی شما را به دیگران بگوید. 
عکس شماره ۳

برنامه های فیس بوکی

نقطٔه قوت فیس بوک که هم زمان پاش�نٔه آش�یل امنیتی 
آن اس�ت برنامه ه�ای آن موس�وم به Apps هس�تند. این 
برنامه ه�ا با اتصال به فیس بوک از بخش یا تمام اطالعات 
فیس ب�وک ش�ما اس�تفاده می کنند. ب�رای مثال به ش�ما 
این امکان را می دهند که با شناس�ٔه فیس ب�وک خود وارد 
تارنمایی ش�وید ی�ا … اما اگر ای�ن برنامه ه�ا از طرف افراد 
سودجویی طراحی ش�ده باش�ند چه؟ در این صورت شما 

بعضی ها دوست دارند هر جایی که 
می رسند اعالم حضور به صورت عمومی 

کنند. این اتفاق شاید جذاب باشد اما به   
همان اندازه می تواند حریم خصوصی شما 
را به هم بزند و موقعیت جغرافیایی شما را 

به دیگران بگوید

عکس شماره ۱

عکس شماره ۲
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داده ه�ای خ�ود را در اختیار آن ف�رد قرار داده ای�د. پس از 
برنامه هایی ک�ه به فیس بوک خود متصل می کنید مطمئن 
باش�ید و هر برنامه ای را ب�ه فیس بوک خ�ود وصل نکنید 
چون بدافزارهای بس�یاری مبتنی بر آن نوش�ته شده اند. 
ب�رای حذف ی�ا مدیریت برنامه ه�ای موجود مس�یر زیر را 

بپیمایید: 

Account> App Settings
عکس شماره ۴

HTTPS استفاده از ارتباط

ای�ن ارتباط ی�ک ارتباط رمزگذاری ش�ده 
بین دس�تگاه شما و سرور فیس بوک است. 

برای فعال کردن آن مسیر زیر را بروید: 
Account> Security Settings

عکس شماره ۵

ب�د نیس�ت پی�ش از پای�ان کار چن�د نکتٔه 
عمومی که برای حفظ امنیت فیس بوک به 

کار می آیند را گوشزد کنیم: 
رمز خوب داشته باش�ید و به طور متناوب 

)هر سه ماه یک بار( آن را عوض کنید.
رمز خوب رمزی است که ترکیبی از عدد، 
حرف کوچک، حرف بزرگ و عالمت باشد 
و طول آن حداقل ۱۰ حرف باشد. به عالوه 
رمز خوب رمزی اس�ت که فق�ط برای یک 
شناسه باشد یعنی یک رمز برای فیس بوک 
و رایانامه و … نداش�ته باشید و به جای آن 
برای ه�ر ک�دام از آن ها رمزه�ای جداگانه 

داشته باشید. 

از ضد وی�روس و بارو )فایروال( اس�تفاده 

کنید.

ضد ویروس و بارو به ش�ما کمک می کنند 
که کمتر در معرض خطر قرار بگیرید. به یاد 
داشته باشید که به روز بودن ضد ویروس و 
بارو مهم و حیاتی است، پس از نسخه های 
قف�ل شکس�ته اس�تفاده نکنی�د. برای ای�ن کار پیش�نهاد 
می ش�ود از Avast به عنوان ضد ویروس و از Comodo به 
عنوان بارو اس�تفاده کنید. هر دوی ای�ن برنامه ها رایگان 
هس�تند و به همین خاطر مشکلی برای به روز کردن آن ها 

نخواهید داشت.

عکس شماره ۳

عکس شماره ۴

عکس شماره ۵

بارو پادکس�تی اینترنتی اس�ت که در »گ�روه امنیتی ایران« توس�ط گروهی از فعاالن 
اطالعات�ی )Info Activists( و متخصص�ان امنیت�ی ایران�ی تهیه و تولید می ش�ود. 
هدف ای�ن پادکس�ت اینترنتی مرور خبره�ای امنیت�ی و ارائه ی هش�دارهای الزم از 
زبان متخصصان امر اس�ت. این پادکس�ت به عالوه به روی دیگر امنیت یعنی حریم 
خصوصی نیز توجه ویژه ای دارد. کارشناس�ان گروه امنیتی ایران با کنجکاوی هر جه 
تمام ت�ر ناقضان حریم خصوص�ی را رصد می کنند و مخاطبان را از نقض حریمش�ان 
مطلع می کنند.بارو به صورت هفتگ�ی در تارنمای iransec.org برنامه دارد و هر ماه 
برنامه ای ویژه درباره ی امنیت دیجیتال و حریم خصوصی برای مجله ی اینترنتی تابلو 

تولید می کنند.

https://soundcloud.com/user100392201/edpxce49jhtp
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نمی ش�ود راجع به بازی نوشت و از کندی کراش نام نبرد. 
کندی کراش در ح�ال حاضر هم در فیس بوک هم در میان 
بازی های موبایل پرطرفدار ترین بازی ش�ناخته می شود و 
روزانه هزاران س�اعت کار را به فنا می دهد. فرمول کندی 
کراش بس�یار س�اده اس�ت ش�ما باید آب نبات هایی که در 
صفحه تان دیده می ش�وند را سه تا س�ه تا باهم جفت کنید 
تا امتیاز بگیرید و به مرحله بع�د بروید. حتما می گویید این 
ایده که خیلی تکراری س�ت، بله ایده بازی تکراری س�ت 
ول�ی دنیایی که ش�ما در آن به بازی می پردازید پر اس�ت از 
رنگ و ش�خصیت های جالب و زیبا. همین دنیای قشنگ 
و طراحی زیب�ا به هم�راه ماموریت هایی که بازی به ش�ما 
می دهد باعث می ش�ود که ش�ما تک�راری بودن ب�ازی را 

فراموش کنید و از آن بی   نهایت لذت ببرید. 

آیا همیش�ه دلتان می خواس�ته ی�ک باغ دل انگیز داش�ته 
باش�ید و به پرورش گل و گیاه بپردازید؟ ما هم مانند ش�ما 
همیشه آرزوی این کار را داشته ایم ولی متاسفانه در دنیای 
آپارتمان نش�ینی ام�روز ای�ن کار تقریبا غیر ممکن اس�ت 
مگر اینکه ش�ما ب�ه دنیای مج�ازی برای رس�یدن به این 
آرزویتان پناه ببرید. فارم ویل بازی س�ت که به شما امکان 
این را می دهد تا باغی زیبا بس�ازید و به گس�ترش دادن آن 
بپردازی�د. ف�ارم وی�ل در س�ال ۲۰۰۹ ب�ر روی فیس بوک 
عرضه ش�د و چن�ان طوفانی به پا ک�رد که به عن�وان نماد 
بازی های فیس بوکی شناخته شد. اگر پرندگان خشمگین 
ب�ازی بود که ب�ازی در موبایل ه�ای هوش�مند را همه گیر 
کرد، فارم وی�ل بازی های فیس بوکی را به همه شناس�اند 
و تعریف�ی جدید از بازی را به گیمرهای جهان معرفی کرد. 
البته باید بگوییم اگر زندگی و کار دارید به س�راغ این بازی 
نروید چ�ون از آن پس هدفتان تنها ف�ارم ویل بازی کردن 

خواهد بود. 

Farm Ville 2 Candy Crush

تتری�س ی�ا آنگونه که بی�ن کودکان دی�روز رایج ب�ود خانه 
سازی یکی از بهترین بازی هایی ست که از اختراع چرخ تا 
به اآلن به فکر انسان رسیده اس�ت. مکانیک بازی بسیار 
س�اده است قطعاتی با اشکال معین از باال به پایین می آیند 
و ش�ما باید آن ها را در کنار ه�م بچینید بدون اینکه فضای 
خالی در آن میان باشد. تتریس بتل این مکانیک ساده را به 
دنیای فیس بوک آورده اس�ت و آن را از یک بازی انفرادی 
تبدیل ب�ه یک بازی رقابتی جذاب کرده اس�ت که به ش�ما 
اجازه نمی دهد ب�ه کارهای روزانه تان برس�ید. بازیکن در 
این بازی   همان خانه سازی قبل را انجام می دهد ولی این 
بار باید با رقیبانی پوست کلفت مبارزه کند تا بتواند به درجه 

باالتری برسد و دوستانش را در حسرت نگه دارد. 

پوکر ش�اید برای جامعه ایرانی بازی کمتر شناخته شده ای 
باش�د ولی اگ�ر ماهواره داش�ته باش�ید حتما تا ب�ه حال در 
کانال های خارجی زب�ان چند مرد عصبان�ی را دیده اید که 
پشت یک میز نیم دایره کارت به دست نشسته اند و با تمام 
وجودش�ان تالش می کنند تا متوجه کارت های موجود در 
دس�ت حریفانش�ان ش�وند. نام بازی که آن مردان خشن 
انج�ام می دهند پوکر اس�ت و جالب اس�ت ک�ه بدانید این 
بازی به   هم�ان مقداری ک�ه در تلویزیون نش�ان می دهند 
هیج�ان انگی�ز و نفس گیر اس�ت. تگ�زاس هول�دم پوکر 
توانس�ته هیجان بازی پوکر را به فیس ب�وک بیاورد بدون 
اینک�ه بازیک�ن را مجبور کن�د تا خان�ه و زندگی�ش را پای 
بازی از دس�ت بدهد. این بازی مخصوص کس�انی س�ت 
که می خواهند در یک رقابت سرسختانه دوستانشان را به 

گریه درآورند. 

Texas Holdem (Poker) Tetris Battle

فیس بوک از دسته سایت هایی ست که قابلیت های فراوانی دارد، شاید شما آن را وسیله ای برای 
دید زدن دختر همسایه و همکالسی هایتان می دانید ولی یکی دیگر از استفاده های پرطرفدار دیگر 

این وب سایت بازی کردن و پرکردن اوقات فراغت است. اگر نمی دانید بین صد ها بازی مختلف 
این وب سایت چه چیزی را انتخاب کنید الزم نیست که نگران باشید چون ما بهترین های این 

وب سایت را برایتان گلچین کرده ایم. 
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شاید در مورد تالش های برخی هنرمندان نسل 
جوان برای ورود به عرصه هنر نوینی به اسم 

»پرفورمنس آرت« یا »بادی آرت« که معادل هایی 
مثل »هنر اجرا«، »هنر تنانه« و »هنر بدن« در 
فارسی برای آن به کار می رود، شنیده باشید. 

مارین�ا آبراموی�چ، یکی  از اولی�ن هنرمندان این رش�ته، 
پرفورمن�س را این گون�ه تعری�ف می کن�د: »ب�رای م�ن، 

پرفورمنس س�اختاری روانی و فیزیکی است، که هنرمند 
خل�ق می کند ت�ا در براب�ر تماش�اچی و در زم�ان و مکانی 
مشخص وارد آن ش�ود. پرفورمنس همراه با شروع تبادل 
ان�رژی با تماش�اچی آغاز می ش�ود و پس از ان ه�ر اتفاقی 
که در این بازه زمانی مش�خص بیافتد جزئی از پرفورمنس 

خواهد بود.« 
اما چرا گروهی از هنرمندان برای یافتن شکل بیانی هنر 
خود از بدنشان اس�تفاده می کنند و گاه خود را برای این کار 

مارینا آبراموویچ   | »هنر باید زیبا باشد، هنرمند باید زیبا باشد«

به خطر می اندازند؟ 
به صحنه آوردن خطر، رنج و مرگ از تاریخ هنر غرب جدا 
نیس�ت. به این ترتیب که ای�ن آفرینش های هنری تالش 
می کنند تا ش�کل فرافیزیکی- یا ب�رای عده کمتری تعالی 
یافته- واقعیت س�خت وجودی باش�ند. یعنی تصویری از 
درد و رنج، از دیر بازدر آثارغربی به اش�کال مختلف وجود 

داشته. 
به هر حال بعد از انقالب صنعتی قرن ۲۰ - می توان گفت 
بعد از کوربه )نقاش جنجالی فرانسوی اواخرقرن نوزده( – 
این هنرمندان تالش می کردند تا در خط جلوتری از مبارزه 
اجتماعی قرار گیرند و امنیتشان را در برابر ایده هایشان به 
خط�ر اندازند. از اینجا ب�ود که این هنرمندان با شکس�تن 
تابو ها در آثارش�ان عادات جامع�ه را به هم زدند و خطر این 
بر آش�فتگی را بر خود خریدند. از این دست کار ها می توان 
به »منشاء جهان« اثر کوربه در نقاشی اشاره کرد. نمایش 
این اثردر آن دوره )۱۸۶۶( درد س�ر های زیادی را برای او 

از طرف محافظه کاران جامعه به دنبال داشت. 
ای�ن نحوه فکری با س�رعت در قرن ۲۰ ب�ه جلو می رود، 
در ابت�دا ب�ا »غیر متعه�دان« به رژیم اس�تالینی، س�پس 
در مواجه�ه با تم�ام موقعیت های انقالبی ی�ا دیکتاتوری 
موج�ود، هنرمندان متعه�د تالش می کردند ت�ا با به خطر 
انداختن خود به ایده هایش�ان وفادار بمانن�د. از این میان 
می ت�وان از مایرهول�د کارگ�ردان ب�زرگ روس )۱۸۷۴-

۱۹۴۰( یاد کرد که به دس�ت حکومت استالین ربوده شد، یا 
آنتونن آرتو )۱۸۹۶-۱۹۴۸( ش�اعر، بازیگر، تئوریسین و 
متفکر فرانسوی که به خاطر افکار تحول خواه و انقالبیش 

طرد و به تیمارستانی در ایرلند فرستاده شد. 
با این ح�ال، این تجرب�ٔه خطر تنه�ا بیرونی ترین جنبه از 
مس�ئولیتی اس�ت که هنرمن�د ازخطر هنرمند ب�ودن خود 

می پذیرد. او وظیفه دارد تا در حوزه فکر ایفای نقش کند. 
چنی�ن تجربیاتی که می ت�وان گفت عمیق�ا دیوانگی و بر 
هم زدن معنا ه�ا را در بر می گیرد و ب�ه بعضی گرایش های 
عارفانه نزدیک می شود، هزینه ای را که هنرمند باید برای 
ایستادگی در برابر ایده های ارتجاعی تحمل کند مشخص 

می کند. 
اما می بایس�ت تا اواخر دهه۶۰ و اوایل دهه ۷۰ میالدی 
صب�ر کرد ت�ا هنرمن�دان مس�تقیمن بدنش�ان را ب�ه خطر 
بیندازن�د و رن�ج فیزیکی را در خ�ود راه دهند ت�ا تولید فکر 
کنن�د. در این م�وج از هنرمندان می ت�وان از هرمان نیچ، 
کریس بردن و مارینا آبرامویچ )عکس شماره ۱، ۲ و ۳( نام 

عکس شماره ۱

عکس شماره ۲
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برد. برای نمونه کریس بردن در س�ال ۱۹۷۱ در زمان اوج 
درگی�ری آمریکا در جنگ ویتنام به اج�رای اثری پرداخت 
که مخاط�ب آمریکای�ی را - که از مناط�ق جنگی هزاران 
کیلومتر فاصله داش�ت - مستقیمن با خشونت ناشی از آن 
درگی�ر می کرد. او در این اثر از دوس�ت خ�ود می خواهد تا 
از فاصله پانزده متری، در برابرمخاطبان، با اس�لحه به او 

شلیک کند. 
در ۱۹۷۵ و در اوج گس�ترش فرهن�گ مص�رف گرایی و 
»هنر مصرفی«، آبرامویچ در اعتراض به وضعیت موجود 
و ن�گاه به اثر هن�ری به عنوان یک »چی�ز زیبا« به اجرای 
اث�ری می پردازد که طی آن، آنقدر س�ر خود را با یک برس 
فلزی ش�انه می کند تا پوست س�رش زخمی شود. در تمام 
طول مدت اجرا آبرامویچ دیوان�ه وار تکرار می کند: »هنر 

باید زیبا باشد، هنرمند باید زیبا باشد«.
چند سالی اس�ت در ایران هم هنرمندان ش�روع به ارائه 

آثاری در این فرم یا فرم های شبیه به آن کرده اند. 
مسلمن پیشینه و تاریخ اجتماعی ایران با غرب همخوانی 
ندارد و این دو اجتماع یک گذش�تٔه مش�ترک نداش�ته اند. 
ولی به راس�تی این موضوع تا چه حد بر روند ش�کل گیری 
و نح�وه تاثیرگذاری هن�ر پرفورمان�س و یا ب�ادی آرت در 
اجتماع ما دخیل اس�ت؟ آیا همانگونه که برخی س�عی در 
الق�ای آن دارند، باید این هنر را ب�ه جرم وارداتی بودن آن 
کنار گذاشت و یا به روش های نخ نما شده کمربه »ایرانیزه 

کردن« آن بست؟ 
در اینک�ه کپی ب�رداری بی فکر از هر چی�ز و هر مفهومی 
کار را دچ�ار مش�کل می کن�د ش�کی نیس�ت: به ه�ر حال 
هنر اجرا هنری س�ت که به ش�دت وابس�ته ب�ه اجتماعی 
س�ت که در آن ش�کل می گی�رد. نمی توان ب�دون در نظر 
گرفتن ش�رایط اجتماع�ی )تاریخ، فرهن�گ، عرف، پیش 
فرض های اجتماعی مسجل فرض شده، قوانین نانوشته 
و …( دست به مداخله ای اجتماعی زد؛ چرا که هنر معاصر 
متعهد، سعی درمداخله در امور اجتماعی دارد و نه صرفن 
بازنمایی سوژه های کلیشه شده و یا درگیری های شخصی 
هنرمند. بنابراین مسلمن بررسی بستری که هنرمند در آن 
اثر خود را شکل می دهد و به مداخله اجتماعی می پردازد از 
مراحل جدا نشدنی کار هنرمند است. ولی اینکه بخواهیم 
یکی از ش�کل های بیانی هنر اجتماعی را به بهانٔه نداشتن 
بستر تاریخی یکس�ان با جغرافیای محل شکل گیری فرم 
آن )یعن�ی غرب( م�ردود اع�الم کنیم، تنبلی ک�ردن و کار 

آسان را انتخاب کردن است. 

عکس شماره ۴

عکس شماره ۳

واقعیت این اس�ت ک�ه تقریبن هی�چ ک�دام از هنرمندان 
متعهد غربی ک�ه در اجتماعات خ�ود تاثیرگ�ذار بودند، در 
ابتدا مورد قب�ول اکثریت جامعه ق�رار نگرفتند، و جالب تر 
اینکه حتا در اکث�ر موارد، مورد قبول اکثریت قش�ر هنری 
ه�م نبوده ان�د وبیش�تر ب�ه عن�وان »دیوان�گان ُمخ�ل« 
اجتماعی ش�ناخته می ش�دند. به طور مثال تنه�ا در اوایل 
ده�ه ۶۰ و نزدیک به پنجاه س�ال بعد از تولید آثار مارس�ل 
دوشان، هنرمند پر آوازه فرانسوی )۱۸۸۷ - ۱۹۶۸( بود 
که ای�ن آثار مورد توجه قرار گرفتند. ام�ا این چیزی از تاثیر 

اجتماعی و فلسفی این آثار کم نکرد. )عکی شماره ۴( 
ی�ا مثلن ام�روزه کمتر ش�خص آگاهی می توان�د راجع به 
اتفاق�ات م�ی ۶۸ در فرانس�ه )اعتراضات دانش�جویی که 
کم کم به خیزش اقش�ار مختلف م�ردم از کارگران گرفته تا 
زنان و همجنس�گرا ها کش�یده ش�د و منجر به رفورم هایی 
در قوانین فرانس�ه ش�د( صحبت کند بدون اینکه حرفی از 
ژان-ژک لبل، هنرمند متعهد فرانس�وی به میان آورد که 
از جمله بنیان گذاران هپینینگ های گروهی در اروپا بود. 
در حالی که درزمان شروع حرکِت او و دوستانش، همواره 
به عنوان افراد »تندرو« و »دیوانه« مورد سرزنش بودند. 
در واق�ع آن ها، از هنر برای تحقق  و تجس�م بخش�یدن به 
پتانسیل های اجتماع استفاده می کردند. راهی  برای خارج 
ش�دن از کادر ه�ای تحمیل�ی از طریق ایج�اد »امکان«. 
اکثریت جامعه غالبن خواس�تار حفظ وضع موجود هستند 
و از ه�ر ن�وع تغییر بنیادی�ن در هراس اند. ب�ه همین دلیل 
وقتی لبل و دوس�تانش با کارهای خود سعی در برهم زدن 
این نظم داشتند تا به س�مت تغییر واقعی بروند با مقاومت 
حکومت و جامعه رو به رو ش�دند. جامعه ای که تحت تاثیر 
منطق غالب اشاعه ش�ده توسط حکومت استحاله یافته و 

نا خواسته از هر نوع تغییر بنیادین در هراس است. 
در اینکه در آثار و تالش�های هنرمن�دان جوان این حوزه 
در ایران ایرادهایی هس�ت، بحثی نیس�ت. ولی مطمئنن 
ای�ن ایراد ه�ا ن�ه از آن جنبه اس�ت که دراکث�ر محیط های 
انتق�ادی مطرح می ش�ود. به نظر می رس�د ایراداتی چون 

وارداتی یا نمایش�ی بودن، ایراداتی هس�تند که بیش�تر از 
س�ر کم حوصلگی ی�ا عدم اش�راف کافی بر موض�وع وارد 
می ش�وند. چراکه به گواه بزرگان این هن�ر چون آبرامویچ 
این هنر تعریف ثابت و مشخصی ندارد و با توجه به شرایط 
هر اجتماع و دیدگاه هر هنرمند از نو تعریف می ش�ود. پس 
اصول از پیش تعیین ش�ده ای وجود ندارد ت�ا به کمک آن 

بتوان تعریفی ایرانی از این هنر ارائه داد. 
ام�ا بدن! بدن در فرهنگ س�رزمین ما هم�واره یک تابو 
بوده و هس�ت. ب�دن همواره به عن�وان امانت�ی الهی و یا 
قطعه ای مقدس مورد توجه بوده و همیشه در تسخیر دین 
یا سیاس�ت بوده است. این ما نیس�تیم که نوع برخوردمان 
با بدنم�ان را تعیین می کنیم. مثال ها ب�رای این مدعا زیاد 
اس�ت. از تنبیه بدن بدس�ت حاکم ش�رع ب�ه علت مصرف 
ال�کل تا عدم اج�ازه برای نش�ان دادن موی س�ر زنان ویا 
احکام شرعی راجع به »گناه کبیره« بودن آسیب رساندن 
به بدن، تنها بخشی از این داس�تان است. ولی دامنه این 
باور ها تا درون بسیاری از خانواده ها کشیده شده. این باور 
آغش�ته به تقدس از ب�دن چنان در اذهان عمومی رس�وخ 
کرده که خواسته یا نا خواسته اکثریت غریب به اتفاق جامعه 
م�ا نه تنها ح�ق مالکیت ب�دن را برای خود قائل نیس�تند، 
بلکه ب�ه دیگران نیز این حق را نمی دهند تا آنگونه که خود 
خواستار آن هستند با بدن خود برخورد کنند. در این مرحله 
از اتفاق ما دیگر با دخالت مس�تقیم حکومت برای سانسور 
روب�ه رو نیس�تیم؛ بلکه ق�درت حاکم با اس�تفاده از منطق 
مستقر، کار سانسور و برخورد با حق مالکیت شخصی بدن 
را به »جامعه« وا می گذارد و باز هم     همان معضل تکراری 
س�لطٔه »جامعه« بر »فرد« به میان می آی�د. در واقع این 
»جامعه استحاله یافته توسط قدرت حاکم« است که برای 

فرد در خصوصی ترین لحظاتش تصمیم می گیرد. 
یکی از راه هایی که هنرمند متعهد می تواند با اس�تفاده از 
بدن خ�ود و کار بر روی آن به مداخل�ه در اجتماع بپردازد، 
ش�اید برخورد با همی�ن معضل دیرینه اس�ت. نقطه ای که 
ب�ه نوع�ی می توان گف�ت، نقطه ش�روع س�لب اختیارات 
ش�خصی و تس�لط بر فرد توس�ط »جامعه« تولید ش�ده به 

دست قدرت مستقر است.
 

بادی آرت یا هنرتنانه ش�کل بیانی ست که در آن تفکر در 
تیز ترین حالت خود، دس�ت به ریس�ک در ساحت وجودی 
فرد می زند. می توانیم خود را در برابر این سوال قرار دهیم 

که آیا چنین اهدافی ارزش این اعمال را دارند یا خیر؟

تجربٔه خطر تنها بیرونی ترین جنبه از 
مسئولیتی است که هنرمند ازخطر هنرمند 

بودن خود می پذیرد. او وظیفه دارد تا در 
حوزه فکر ایفای نقش کند
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انیشتین: »اگر میز کار مرتب نشانه ذهنی مرتب 
باشد، یک میز کار خالی نشانه چیست؟« 

اس�تیو جاب�ز، آلب�رت انیش�تین و م�ارک تواین چ�ه چیز 
مشترکی دارند؟ 

هر س�ه این متفکرین میز کاری بس�یار نامرتب داش�تند. 
 Office Snapshots مارک تواین و میز کارش. عکس از

این س�ه نف�ر که قواعد ب�ازی دنی�ا را تغییر دادن�د، هرگز 
دنبال�ه روی دیگران نبودند و کارهایش�ان را به روش ویژه 
خودش�ان انجام می دادند. این را می ت�وان از میزهای کار 
نامرتبش�ان هم ح�دس زد ک�ه البته در پس بی نظمیش�ان 
رازی نهفته بود: زیر حجم کاغذ ها، مجله ها و انواع اش�یا، 
نظمی پنهان است که تنها س�ازنده این بی نظمی ظاهری 

از رمز کار با آن آگاه است. 
به تصویر میز برخی دیگر از انس�ان های خالق و پیش�رو 

را نگاه کنید:  
عکس شماره ۱

و  فیس ب�وک  بنیانگ�ذاران  از  یک�ی  زاکرب�رگ  م�ارک   
مدیرعامل آن در حال کار بر محصول فیس بوک است. 

عکس شماره ۲
تونی هس�یه، مدیرعامل زاپوس Zappos با میز کاری که 
هرچیزی رویش پیدا می ش�ود، از کتاب�ی در مورد فرهنگ 

گرفته تا کاله گاوبازی. 
عکس شماره ۳

مارک لوچین، یکی از بنیانگذاران و مدیر ارشد فن آوری 
PayPal پی پال

از جمله خالقان دیگری که میزکارهایی به شدت نامرتب 
داش�ته اند می توان به الن تورین�گ )Alan Turing( برنامه 
 Alexander( نویس و کاشف پنی سیلین اکس�اندر فلمینگ
Fleming( و همین ط�ور نق�اش بزرگ، فرانس�یس بیکن 

)Francis Bacon( اشاره کرد. 
محی�ط کار همیش�ه یک�ی از عوامل بس�یار تأثیرگ�ذار بر 
خالقی�ت ذهن ما بوده اس�ت. برای مث�ال وقتی جوناس 
سالک )Jonas Salk( پژوهشگر پزشکی و ویروس شناس، 
اولین واکس�ن فلج اطفال را تولید کرد، ب�ه صومعه ای در 
بازیلی�کای ایتالیا رفت و در روزه�ای آخر عمرش گفت که 
این تغییر محیط به این کش�ف کمک ش�ایانی کرده است. 
برای برانگیختن خالقیت این همه تغییر هم الزم نیس�ت 

و راه حل را می ت�وان روی میز کار هم 
پیدا کرد. 

دانش�گاه  در  مطالع�ه ای  اخی�رًا 
مینه س�وتا انجام شده اس�ت که نشان 
می ده�د افرادی ک�ه می�ز کار نامرتبی 
دارند خالقیت بیش�تری از خود نشان 
می دهند و برای ریسک کردن آمادگی 
بیش�تری دارن�د، درحالی ک�ه افرادی 
که میز کار تمیز ت�ر و مرتب تری دارند، 
معمواًل دنباله روی قوانین هستند و به 
سختی چیز ها و کارهای تازه را آزمایش 
کرده یا دست به ریسک می زنند. دکتر 
وس )Dr. Vohs( و همکارانش در این 
مطالع�ه ب�ه این نتیج�ه رس�یده اند که 
»محی�ط کار نامرت�ب می تواند س�نت 
ش�کنی را تس�هیل و افق های ت�ازه را 

نمایان کند.« 
کالیبراسیون خالقیت و بهره وری

به جای   رها کردن میز کار در وضعیتی 
دائم�ًا نامرتب، تغییر محی�ط می تواند 
بیش�تر به نیازه�ای ما پاس�خ دهد. در 
مورد بی نظمی و مرتبی به عنوان یکی 
از معیارهایی ک�ه می تواند بر خالقیت 

تأثیرگذار باشد فکر کنید. 
 میز کار دنیس ک�رودی )عکس ش�ماره ۴(، بنیان گذار و 
مدی�ر اجرایی فورس�کور Foursquare که ب�ه احتمال زیاد 

Complex مرتب ترین میز در این میان است. عکس از
در طول مطالعه دانش�گاه مینه سوتا، آزمایشی انجام شد 
که در آن ثابت ش�د کس�انی که میز مرتبی دارند سیب را به 
شکالت و ش�یرینی ترجیح می دهند و راه حل های پیش تر 
آزمایش ش�ده را به راه حل ه�ای جدید ترجی�ح می دهند. 
ممکن اس�ت میزکار ش�لوغ وقتی در حال تولید ایده جدید 
هس�تید، کم�ک کند. ب�ا این ح�ال وقت�ی می خواهید کار 
مش�خصی را به خوب�ی انجام دهید و به پایان برس�انید، یا 
ی�ک مفهوم خالقانه را تنه�ا اجرا کنید، می�ز مرتب و تمیز 

می تواند خالقیت شما را به نفع کارآمدی کاهش دهد. 

اگ�ر در تالش�ید خالق تر باش�ید، این ایده ه�ا را امتحان 
کنی�د:   به جای اینک�ه مجله هایی را ک�ه خوانده اید بیرون 
بیاندازی�د، بگذاری�د مدتی دور و ب�ر میزتان پرس�ه بزنند. 
کتاب های�ی را ک�ه خوانده ای�د بالفاصل�ه در کتابخان�ه جا 
ندهی�د. هرچیزی را که ممکن اس�ت بطور بالقوه به ش�ما 
ای�ده تازه ای بدهد در اطراف می�ز کار خود نگه دارید، مثل 

چاپ های هنری اینجا. 
 NY( دکت�ر وس در مصاحب�ه ای با نیوی�ورک دیلی نی�وز
Daily News( می گوی�د: »دو ن�وع محی�ط کار نامرت�ب و 
ش�لوغ هس�ت: یکی ژولی�ده و دیگ�ری کثی�ف!   من فکر 
نمی کن�م نتیجه این تحقیق پیش�نهاد دهد که پوس�ت موز 

عکس شماره ۱

عکس شماره ۲
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و ظرف ه�ای کثی�ف هفت�ه را اطراف 
میزکار   رها کنیم.« 

دیدگاه های اجتماعی

این خالقیت با نوعی هزینه اجتماعی 
همراه اس�ت: مجموع�ه کاریابی ادکو 
بیش�تر  ک�ه  اس�ت  دریافت�ه   Addeco
همکاران و دوس�تان، ما را بر اس�اس 
می�زان مرتبی و تمی�زی می�ز کارمان 
 Jennie( دد  جن�ی  می کنن�د.  قضاوت 
Dede(، قائ�م مقام اس�تخدام ادکو در 
مصاحبه ای با ف�ورب می گوید اگر میز 
کارت�ان را در وضعیتی ش�لوغ   رها کنید 
»فک�ر می کنند ک�ه ش�ما در زندگیتان 
آدم نامرتب و کثیفی هستید.«  میز کار 

Timelife Blog انیشتین، عکس از
ممکن اس�ت توجه ش�ما به نظافت و 
تمیزی موجب شود میزکارتان را مرتب 
نگ�ه داری�د ولی بای�د بی�ن خالقیت و 
کارآمدی تعادلی ایجاد کنید. حواستان 
ب�ه تأثیر ب�ر همکارانت�ان باش�د، اما از 
اب�راز اینکه دلیل ای�ن نامرتبی عمدی 

چیست نترسید. 
و در آخر

ما از س�نین خیلی پایین یاد می گیریم 
مرت�ب  را  تختم�ان  و  اس�باب بازی ها 
کنیم. اما شاید مادر ها ]وپدر ها[ اشتباه 
کرده ان�د. همینط�ور ک�ه از مثال های 
ش�لوغ  درمی یابی�د، محیط های  ب�اال 
می توانند به خالقیت اجازه شکوفایی 

دهند. 
می�ز کار ش�لوغتان را ب�ا چن�د کارت 
هنری مثاًل از این س�ری کار ها خوش 
قیافه تر کنید! همین اآلن با به اشتراک 
گذاش�تن عکس های می�ز کار مرتب یا 
ش�لوغتان روی توییتر یا اینستاگرام با 
هشتگ busybuildingthings# به این 

گفت  وگو بپیوندید.

عکس شماره ۳

عکس شماره ۴

عکس شماره ۵

درخت ارغوان )نامه هایی از پراگ(مرا هم با کبوتر ها پر بده 

مجموعه داس�تان »مرا هم با کبوتر ها پر بده« دربرگیرندٔه 
شش داستان کوتاه مدرن است که هر کدام با تکنیک و نثر 
و زبان خاص و مربوط به حال و هوای آن داس�تان، اولین 
کتاب کارنامٔه ادبی ماهرخ غالمحس�ین پور )روزنامه نگار 

مهاجر( را رقم زده اند. 
 »گل می ده�د پیراه�ن پروانگ�ی مادرم« قص�ه یک روز 
تکراری زن خانه  دار ایرانی در اروپاس�ت، در کنار مادرش 
ک�ه از روی�ای او آم�ده و حض�ورش خیالی بیش نیس�ت. 
»ژیلت های�ی ک�ه م�رگ ندارند« روای�ت مردی اس�ت از 
خودش و همس�رش پ�س از آنکه فرزندش�ان را از دس�ت 
می دهند. »مرا با کبوتر ها پربده« که شاید بهترین داستان 
کوتاه این مجموعه باش�د، قصه حس�ادت بتول اس�ت به 
کفترهای مرد کفتربازش. زبان روایت این قصه از سطح و 
استحکام بس�یار خوبی برخوردار است که کمتر نظیرش را 
خوانده ایم:»طوفان را نشاند توی گودی دامنش. طوفان 
کنار در کرده بود. بلند ترین ش�اه پ�رش را هم انداخته بود و 
انتظار دامادی می کش�ید. یک مایه می خواست تا نسلش 
را ارزان�ی گنجین�ٔه علی کن�دو بتول نش�اندش روی دامن 
گلدارش. گلویش می پرید. ترسیده بود. بوی دست نا آشنا 
ترس�انده بودش یا ش�علٔه آن چیزهایی که توی ذهن بتول 

می پلکید؟«
»سایه ها« نگرانی های زنی است که در تنهایی از سرطان 
ری�ه رنج می برد و آمادٔه رفتن نیس�ت. »کمی از جنوبم زیر 
دن�دان اتوبان هم�ت« روایت بگومگوه�ای زن و مردی 
اس�ت در بیس�ت اپی�زود برای خریدن ماش�ین قس�طی و 
تمری�ن رانندگ�ی و... راوی داس�تان آخر »زن�گار گور و 
اس�تخوان« نیز مرده ای اس�ت که دور از خان�ٔه پدری، در 

قبرستانی، دور تر از کافکا، دفن شده است. 
ای�ن مجموعه داس�تان را مولف به رویاهای�ی تقدیم کرده 

است که باد با خود برد.

درخ�ت ارغوان ی�ا نامه های�ی از پراگ مجم�وع نامه هایی 
اس�ت که حتی برخی مخاطب خاص ن�دارد اما هر کس که 
کتاب را می گش�اید خود را مخاطب بی واس�طٔه آن نامه ها 
می پندارد. این کتاب به قلم پرویز دوایی جمله ای از رییس 
قبیل�ٔه آپاچی را بر پیش�انی دارد: »می خواه�م دلم را به تو 

بگویم.«
 مولف در مقدمه ای خ�ود نیز از قالب ادبی بخش های این 
مجموعه اظه�ار بی اطالعی می کند و آن ه�ا را نامه هایی 
خطاب به دوستان پراکنده بر عرصٔه این سیاره می نامد که 
بعضی ها فرستاده شده و برخی هم نزد او مانده، و نهایتا به 
اصطالح »خودنامه نویسی« می رسد وبا یاد و تشکری از 

دوستان به مقدمه پایان می دهد. 
هفده نامه حاضر به شهر پراگ می پردازد و کوچه یا میدانی 
از شهر را با خاطراتی از ایام قدیم مولف پیوند می زند. مثال 
ش�یرینی فروشی کوچکی در یک پاس�اژ در مرکز شهر او را 
به گشت و گذاری ذهنی در تاریخ و سیاست و جامعه پراگ 
و س�پس ش�یرینی های بچگی وا می دارد و برای او حکم 
قن�ادی آفاقش را پیدا می کند؛ یا ش�کار گ�ردو و آلوچٔه اخر 
هفته ای در بیرون ش�هر او را به یاد طبیعت و شیطنت های 
دیرین و آش�نایی با ی�ار می اندازد. خوان�دن این نامه ها هر 
کس را به حال و هوایی خوش�ایند می برد که به قول مولف 
بگویند: »آدمی که زمانی اینجا ب�ود و از این راه گذر کرد و 

حاال هم دیگر نیست...« 
ای�ن کتاب اردیبهش�ت امس�ال توس�ط انتش�ارات جهان 
کتاب منتش�ر ش�د و در تیرماه ب�ه چاپ دوم هم رس�ید. از 
دیگر آث�ار تالیفی یا ترجمه پرویز دوایی می توان ذن در هنر 
نویس�ندگی، تنهایی پرهیاهو، سبز پری، امشب در سینما 

ستاره، بلوار دل های شکسته را نام برد. 

پرویز دواییماهرخغالمحسینپور
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بیس�ت س�ال پیش در روز نهم اکتبر کف راهرو کاخ سفید 
مس�کو جایی که محل پارلمان روسیه است، نشسته بودم 
و منتظر سرنوش�تی  ب�ودم که رقم می خ�ورد. جوانانی که 
بیشترش�ان دهه بیست زندگی خود را س�پری می کردند با 
صورت های پوش�یده و کالش�ینکف در دس�ت، دو طرف 

راهرو در صد قدمی من کشیک نظامی می دادند. 
گ�رای  مل�ی  بارکاش�وو«  »الکس�اندر  س�ربازان  آن ه�ا 
افراط�ی و رهبر حرکت یکپارچ�ه ملی روس�یه بودند که با 
نیروهای بوریس یلتیس�ین- که هنوز رییس جمهور بود- 

گریگوری نخروشوف، خبرنگار سابق 
بی بی سی  از سرنوشت همکارانش در 

روزهای بحران و از چگونگی ربوده شدن 
خود سخن می گوید

Photo by: Moscow Times

می جنگیدند. 
حدود س�اعت دو بام�داد زمانی که از 
محل پارلمان روسیه خارج می شدم تا 
به دفتر بی بی  سی بروم دستگیر شدم.  
گزارشی را که در چهلمین روز درگیری 
پارلمان  و  یلتس�ین  طرف�داران  می�ان 
روس�یه- ک�ه هن�وز ش�وروی ب�زرگ 
نامی�ده می ش�د- تهی�ه کرده.ب�ودم، 

همراه داشتم. 
تلفن هم�راه خیلی کم ب�ود و خطوط 
تلفن س�اختمان هم قط�ع بودند. باید 
ب�رای پی�دا ک�ردن باج�ه تلف�ن جایی 
می رفت�م ی�ا اگر می خواس�تم نوش�ته 
خ�ودم را ک�ه مصاحب�ه ای ب�ا یک�ی از 
شورشیان بود، به لندن مخابره کنم به 

دفتر بی بی سی برمی گشتم. 
خاص�ی  مش�کل  اول  روز  چه�ار  در 
وجود نداشت اما عصر روز ۲۵ سپتامبر 
صد ه�ا نی�روی تحت ام�ر الکس�اندر 
پارلم�ان  راهروه�ای  وارد  بارکاش�وو 

شده و قوانین جدیدی وضع کردند. 
آهان یک خبرنگار بی بی سی! 

ای�ن را یک�ی از جنگجوی�ان پ�س از 
دی�دن کارت خبرن�گاری ام که وزارت  
 خارجه ص�ادر کرده بود، گف�ت:»  تو را با تی�ر خواهیم زد، 
ت�و دش�منی و ب�ه احتمال زی�اد ه�م از ن�وع خطرناک اش 

هستی.«  
هیچ کس�ی ب�ه حرف های من گ�وش نمی ک�رد؛ بدنم را 
بازرس�ی کردند؛ دس�تگاه ضبط صدا و کاغذهای یاداشتم 
را از کیفم برداش�تند و در حالی که در طرفین من دو س�رباز 
ایس�تاده بودند، ب�ه من گفتند ک�ه رو به دی�وار روی زمین 

بنشینم.
ح�دود یک س�اعت و نیم زی�ر یک المپ اضط�راری کم 
نور همان جا نشس�ته بودم، برق س�اختمان هم قطع شده 
بود،س�اختمان آب ه�م نداش�ت و ب�وی ب�دی از توال�ت 

می آمد. 
حدود ساعت چهار صبح سربازی آمد و گفت:»الکساندر 
روتسکوی، معاون وقت اول رییس جمهور روسیه گفته تو 
را آزاد کنیم. خوش شانسی که آزادت می کنیم تا بروی.« 

او من را به اتاقی برد که دو س�رباز در میان کاغذ پاره هایی 

با سر برگ و نشان پارلمان خوابیده بودند.
ب�ه م�ن گفت:» چ�را به عن�وان ی�ک روس بای�د ب�رای 
و  آمریکایی ه�ا  کن�ی؟  کار  انگلی�س-    کشور  دش�من- 
انگلیسی ها دشمنان اصلی روس�یه هستند، این دو کشور 
س�ال های زیادی است که در تالش�ند وحدت رویه جامعه 
روس�یه را بش�کنند چ�ون از ماموریت جهان�ی ارتودکس 
می ترس�ند. آن ها تالش می کنند ما را با مس�ایل جنسی و  

غیر اخالقی منحرف کنند.«
م�ن ترس�یده ب�ودم؛ فق�ط گفتم من ی�ک گزارش�گرم و 
نخواستم ژست بحث فلس�فی گرفته و با او وارد گفت و گو 
ش�وم. گفتم: من فقط آنچه می بینم می نویسم و من تنها 

روزنامه نگاری نیستم که به این شیوه کار می کنم. 
پی�ش از آن جنگجویان تحت امر الکس�اندر بارکاش�وو، 
دانیل گلپرویچ را که برای خبرگزاری ژاپن کار می کرد س�ه 

بار دستگیر کرده بودند.
داستان غم انگیز این بود که برخورد با خبرنگاران در حال 
افزای�ش بود. هیچ ی�ک از دو گروه مخالف م�ا را به عنوان 
ناظر نمی پذیرفتند، بلکه تصورش�ان این بود که ما افرادی 
فعال در صحنه هس�تیم. حتی افراد ع�ادی خارج پارلمان 

هم از حضور ما در جمعشان خشنود نبودند.
در عصر روز س�وم اکتبر حمل�ه اصلی به مرک�ز تلویزیون 
اس�تانکینو انجام ش�ده بود جایی که افراد مس�لح شورای 
عال�ی ت�الش می کردن�د آنج�ا را تس�خیر کنن�د. بیش از 
یک صد نف�ر از روزنامه نگاران نی�ز در میان جمعیت حمله 
کنن�ده حضور داش�تند. نیروهای ویژه از باالی پش�ت بام 
س�اختمان تلویزیون به حمله کنندگان تی�ر اندازی کردند. 
ب�ه یاد م�ی آورم چط�ور »زوراب کودالش�ویلی« از رویترز 
و  » اس�تفان ب�ن ط�ورا«   خبرن�گار فرانس پرس ب�ه  »  پیر 
کلری«  از آژانس فرانس پرس که پایش زخمی ش�ده بود، 

کمک می کردند.
من می خواستم راهی به سمت آنان پیدا کنم اما جمعیت 
زیاد مانع از این کار شد. یکی دیگر از کشته شدگان  »  روری 
پ�ک« از آلم�ان ب�ود ک�ه ب�رای  »  آ آر دی«  کار می ک�رد، 
همچنین جس�د  »  یوان اس�کوپان«  تصویر بردار ش�بکه   

 »تی اف ۱ فرانسهنیز آنجا بود.« 
بع�د از یک ش�ب بی خوابی اکث�ر خبرنگاران ب�ه پارلمان 
بازگش�تند، زیرا ش�نیدیم صبح امکان حمل�ه مجدد وجود 
دارد. در واقع این چنین شد و ساعت شش صبح ستونی از 
تانک ها از سمت »  کوتوسوزفسکی«  به حرکت در آمدند و 

شلیک تیر ها آغاز شد.
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نزدیک ظهر در باجه تلفن، به این فکر می کردم خستگی 
مفرط م�را از پا در خواه�د آورد. ناگهان به ی�اد آوردم یک 
دوس�ت آمریکای�ی آپارتم�ان ت�ک خواب�ه ای در یک�ی از 
بلند تری�ن س�اختمان های »ن�ووی آرب�ات« اج�اره کرده 
است. وقتی آنجا رسیدم »پل کلبنکوف« که برای فوربس 
کار می کرد هم آنجا بود و کنار پنجره روی صندلی نشس�ته 
بود. ما برای ساعاتی س�اکت کنار پنجره نشستیم انگار که 
به یک صحنه نمایش نگاه می کنیم. نمای تمام کاخ سفید 
مس�کو برابر ما بود. »  کلبنکوف« مش�غول یادداش�ت در 
دفترچه اش بود و من هر نیم س�اعت گزارشم را تلفنی- از 

آشپزخانه- ارسال می کردم. 
حدود ساعت سه بعد از ظهر نووی آربات پر از خودروهای 
نظام�ی ش�د. در گوش�ه و کنارو پش�ت ب�ام س�اختمان ها 
افراد مس�لح با اس�لحه های خودکارش�ان دیده می شدند. 
خودروهای نظامی با تیربارش�لیک می کردند. یک لحظه 

متوجه ش�دیم صدای خیل�ی بلند تیراندازی، ازپش�ت بام 
ساختمان ما نیز شنیده می شود. به راهرو دویدیم. درست 
در لحظ�ه ای ک�ه روی زمین دراز کش�یدم، ی�ک گلوله  به 
دی�وار اصابت کرد و خرده های کاش�ی ک�ف راهرو و روی 

پیشانی من ریخت؛ خون از صورت من جاری شد. 
در آپارتم�ان کن�اری ب�از ب�ود و همس�ایه ما را ب�ه داخل 
خانه اش دعوت کرد. زن و ش�وهر و پس�ر خردسالشان در 
پذیرایی که امن ترین مکان آپارتمان بود نشسته بودند. به 
محض این که روی مبل نشس�تم، پسرشان خون صورت 
مرا دید و ش�روع به داد زدن کرد و گفت: مامان اون ها این 

آقا را کشتند، او را کشتند.
 بی اختی�ار گفتم: کس�ی مرا نکش�ته، من مس�ت بودم و 
زمین افتادم، صورتم خونی شد. پسرک خندید. کلبنکوف 
گفت: این پایان اتحاد جماهیر ش�وروی اس�ت. او که پسر 
یک خانواده مهاجر بود به روسیه آمده بود تا بعنوان ادیتور 
فوربس مش�غول به کار شود، س�ال ها بعد در روسیه کشته 

شد. 

روزشمار وقایع بیست سال پیش: 

ماه مارس س�ال ۱۹۹۳ تالش برای استیضاح بوریس 
یلتس�ین که محبوبیت اش را از دست داده بود آغاز شد. 
ای�ن تالش ن�اکام ماند زی�را مخالفان کمتر از دو س�وم 

پارلمان را در اختیار داشتند. 

در روز ۲۱ سپتامبر سال ۱۹۹۳ بوریس یلتسین فرمان 
انح�الل پارلمان را صادر کرد. نمایندگان این کار را مغایر 
با قانون اساسی دانسته و رای به انفصال رییس جمهور 
دادن�د. ف�ردای آن روز طرف�داران هر دو ط�رف مقابل 

پارلمان روسیه جمع شدند. 

روز ۲۳ س�پتامبر کنگره عالی رای به ریاست جمهوری 
الکس�اندر روتس�کوی داد. آب و برق ساختمان پارلمان 

قطع شد و به محاصره نظامیان در آمد. 

روز س�وم اکتبر مل�ی گرا ها و کمونیس�ت ها پارلمان را 
اش�غال کرده و بد ترین جنگ خیابانی را در مسکو به راه 
انداختند. چهارم اکتبر نظامیان وفادار بوریس یلتس�ین 

پارلمان را هدف گلوله های خود قرار دادند.

داستان غم انگیز این بود که برخورد با 
خبرنگاران در آنروز ها در حال افزایش بود. 
هر دو گروه مخالف همدیگر ما ها را بعنوان 

ناظر نمی دیدند بلکه تصورشان این بود که 
ما افراد فعال در صحنه هستیم. 

»من زنده ام، زیرا دیگران به جای من مرده اند... 
آیا این احساس گناه -احساسی که ماموران 
اعداممان به ندرت آن را احساس می کنند- 

همیشه همراه هر یک از ما بازماندگان نیست؟« 
)النا لینگنز(

آلمان-۱۹۰۶( بی ش�ک نخس�تین دهٔه قرن بیستم برای 
ذائق�ٔه آس�ان جوی آدم های نخس�تین دهٔه ی�ک قرن بعد 
زمان مناس�بی برای تولد نیس�ت. چه کس�ی دوست دارد 
در آن آش�وب به دنیا بیاید؟ چه کس�ی می خواهد میان دو 
جنگ بالغ ش�ود؟ جنگ، بحران اقتصادی، ناامیدی... 
پنج�اه س�ال فش�رده و پرحادث�ه و خون های�ی ک�ه ارزان 
ب�ر زمین ریخت�ه ش�د... فرزندان یه�ودی آواره ش�دند؛ 
کودکان مسیحی س�رافکنده، و وارثان روشنگری از پس 

آرزو هایش�ان برنیامدن�د. آلم�ان در چه�ارراه حادث�ه قرار 
داش�ت و زمان منتظر تصمیم�ات خطیری ت�ر در قیاس با 
اقدمات متهورانه دوران نو، همچون ترک قهرمانانه-ی 

سیگار، بود. 
هن�ا آرن�ت و دیتریش بون هوف�ر ه�ر دو در ۱۹۰۶ به دنیا 
آمدند، هر دو در ۲۷ س�الگی به قدرت رس�یدن نازیس�م را 
دیدند و هر کدام به ش�یؤه خود، حافظ آبروی نس�ل خود، 
نس�ل گش�ایش قرن بودند و کوش�یدند با اتخ�اذ موضعی 
راستین دربرابر فاشیسم - شری که آفرید و زخمی که برجا 

گذاشت- راوی صادق روزگار خود باشند. 

نیویورک- ۱۹۳۹( چند هفته ای است که از اقامت دیتریش 
بون هوفر این پاستور لوتری در نیویورک می گذرد. این بار 
اقام�ت او طوالنی نخواه�د بود و به زودی، درس�ت یک 
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ماه پیش از آغ�از جنگ، تصمیم به بازگش�ت می گیرد. در 
نامه ای به دوس�تش این بی قراری برای بازگشت را چنین 
توضیح می دهد: »من باید بخش�ی از این فرایند باشم... 
من هیچ حقی برای مشارکت در بازسازی زندگی مسیحی 
در آلمان پس از جنگ نخواهم داشت، اگر در کنار مردمانم 
در آزمون این دوران س�هیم نباش�م.«... بون هوفر بر آن 
اس�ت که هیچ مس�یحی حقیقی ای نمی تواند در برابر شر 
بی تفاوت باش�د و ناچار به مداخله است، چنین مداخله ای 
هم�واره عمل�ی مخاط�ره آمی�ز و جس�ورانه اس�ت. هیچ 
معیار پیش�ینی ای برای س�نجش صحت آن وجود ندارد، 
همچنان که صحت آن را با پیامد هایش نمی توان سنجید. 
با این وجود، استثناء پذیر نیست. چنین مداخله ای مبتنی 
ب�ر مواجه�ه ای حقوقی ی�ا فقهی ی�ا مبتنی ب�ر اخالقیات 
نبوده و از س�ر وظیف�ه نیز نخواهد بود، »پایان کار انس�ان 
وظیفه ش�ناس ارضاء قیود و الزاماتش است، حتی اگراین 
الزامات، الزام به ش�ر باشند.« در برابر آشفتگی اخالقی، 
راه ح�ل قطعی، صریح و میان بری وجود ندارد. و دس�ت 
آخ�ر آنکه تنها راهنم�ای موجود برای مداخل�ه، یکی نیاز 
همس�ایه است و دیگری الگوی مس�یح ناصری. قطعیت 

بیشتری در کار نیست... 
... و مس�یح ناص�ری آن زاه�د فریس�ی ای نیس�ت ک�ه 
هرمس�أله ای برایش یک مس�أله اخالقی باش�د. آنجا که 
برای زاهد فریس�ی هیچ حکمی مصون از داوری اخالقی 
نیس�ت و هر لحظه و هر کرداری باید در ترازوی خیر و شر 
س�نجیده ش�ود، در مقابل، مس�یح هواریون را به خوردن 
در روز س�بت دع�وت می کند. قانون س�بت باید شکس�ته 
ش�ود!... در برابر خود- اندیشی بی وقفٔه زاهد فریسی در 
چارچوب قانون، هر چه مسیح انجام می دهد غیرشخصی 
است. مشارکت در واقعیت مسیح بنیاد رفتار مسؤوالنه، و 
مسیح الگوی توجهات غیرشخصی، و در نتیجه، سیاسی 
اس�ت. بدین ترتیب، بون هوفر سیاس�ت مس�یحایی را در 

برابر اخالق فریس�ی قرار می دهد. هر تالشی برای حفظ 
خلوص اخالقی که به عقب نش�یتی از درگیرهای سیاسی 

منجر شود غیرمسؤوالنه است. 
او قص�د چنی�ن عق�ب نش�ینی ای را ن�دارد. در جوالی 
۱۹۳۹ از نیویورک به برلین باز می گردد. مقاومت همواره 
شکلی از بازگشت است. پس از شروع جنگ، بون هوفر با 
یک گروه مخفی مقاومت همکاری می کند که یهودیان را 
به خ�ارج از مرزهای آلمان فراری می دهد و س�ر انجام در 
۱۹۴۳ دس�تگیر و پس از گذراندن دورانی سخت در کمپ 
در ۹ آپری�ل ۱۹۴۹ هف�ت روز پیش از خودکش�ی هیتلر به 
دار آویخته می ش�ود. عمر کوتاه بون هوفر نمونه ای مثال 
زدن�ی از وح�دت نظریه و عمل و زیس�ت حقیق�ت دوران 
خویش و مرگی به هنگام است؛ با دو خروج و دو بازگشت: 

•خروج از آلمان و نه تنها از جغرافیای آنکه دست شستن 
از هویت آلمانی و پاس�خ گفتن به خطاب کلی تری نس�بت 
به خطاب آلمانی فاشیسم، و بازگشت به آن به عنوان یک 

آلمانی ضدفاشیست. 
•خ�روج از کلیس�ای رس�می لوت�ری و بنی�ادن نه�ادن 
کلیس�ای اقراری، یک کلیسای آزاد و مستقل که بر خالف 
کلیسای رس�می نس�بت بر س�تمی که بر یهودیان می رود 

بی تفاوت نیست: خروج از دین و بازگشت به آن. 
از  ش�کلی  هم�واره  مقاوم�ت  بازگش�ت....  و  خ�روج 
بازگشت، و بازگشت، نه دیدار دوباره، که بازسازی و بنیاد 
نهادن است. بازگشت در زمان و مکان، بازگشت تا هسته 
 ی اصل�ی خطا و جبران آن، بازگش�ت در تاری�خ و نه یکی 
ش�دن با لحظه ای در آن )در هیأت آن نوستالژی کوری که 
یادآوری بی رحمانه ترین فجای�ع، کمیابی ها و کثافت های 
گذش�ته را ش�یرین می کن�د(، بازگش�ت ب�ا حف�ظ فاصله، 
فاصل�ه ای که بای�د با بازج�و، با نظ�م ناعادالن�ٔه موجود، 
حفظ کرد... چنین بازگش�تی، همچنان که آنتونیو نگری 
می گوید، »تالش و ش�ادی برای آنجا بودن است... و با 
جابه جایی زمان و مکان، مش�ابه با حرکت اس�ب ها روی 

صفحه شطرنج، مقاومت را به آینده پرتاب می کند.« 

لهس�تان- ۱۹۴۱( فاشیس�م، توتالیترینیس�م... »م�ا در 
جهانی زندگی می کنیم و شریک شده ایم که جهانی برخطا 
و ناعادالنه است.« و از نظر هنا آرنت اولین قدم در غلبه بر 
این ناعدالتی تصدیق این واقعیت تلخ اس�ت که »ما باید از 
انس�ان بودن خود شرمسار باشیم.« سؤالی که پیش روی 

آرنت اس�ت س�ؤالی به ظاهر ساده است: مس�وولیت شر 
فاشیس�م به عهده چه کسی است؟ برعهدٔه رایش سوم که 
هرزه نگاری مرگ در آشویتس را اثری هنری می دانست؟ 
یا بر عهدٔه آیش�مان، این بوروکرات وظیفه شناس که تنها 
می خواست وظیفه اش را به نحو احسن انجام دهد؟ نقش 
کاپو ها، یهودیانی که با جالد هایش�ان همکاری کردند و یا 
اهالی ش�ریف ِیدوابنه در ش�مال شرقی لهس�تان که در ۱۰ 
ج�والی ۱۹۴۱ همس�ایگان یهودیش�ان را در انبار حبس 
کرده و به آتش کشیدند، چه می شود؟ آنهایی که گریختند 
)خ�ود آرن�ت؟(، آنهایی ک�ه خام�وش ماندند آی�ا گناهکار 
نیس�تند؟ در پاسخ به این سؤال، هنا آرنت با تمایز گذاردن 
میان مسؤولیت فردی و جمعی، حوزه   مسؤولیت اخالقی 
را تنها محدود به کردارهایی می داند که هر فردی ش�خصا 
انجام داده یا از انجام آن ها خودداری نموده است. مسائل 
اخالقی تنها محدود به اعمال و درونیات شخص هستند، 
در حالی که مس�ایل سیاس�ی باید از توجهی غیرش�خصی 
به جهان مش�تق ش�وند. بدین لحاظ، مس�ؤولیت در برابر 
فاشیس�م نه اخالقی که سیاسی اس�ت. نزد آرنت، نه فقط 
تمام آلمانی ها )فاشیس�ت و غیر فاشیست( در فجایع اتفاق 
افتاده در دوران رایش س�وم ش�ریکنند و نقش داشته اند، 

بلک�ه او دیگ�ران را نیز ف�را می خواند تا در ش�رم آلمانی ها 
شریک شوند. اگر منشأ شر را تنها بخشی از مردم )گروهی 
قومی یا مذهبی در میان آن ها( بدانیم آنچه پیروز می شود 
خود ایدٔه فاشیس�م و ماش�ین نژاد پرس�تی آن است. بدین 

ترتیب، بنابر پاسخ آرنت: 
•اق�رار ب�ه گن�اه در س�طح جمع�ی ی�ا سیاس�ی در مورد 
فاجعه ای که پیش تر رخ داده، چیزی جز ریاکاری سیاس�ی 
نیس�ت. چنین اق�راری، از آنج�ا که هیچ پیام�د جدی ای 
را ن�دارد و به مجازات و جریمه ای منجر نمی ش�ود ژس�ت 
آنجان زیبای هگلی ای اس�ت ک�ه بی آنکه چیزی پرداخت 

کند برای خود آبرو می خرد. 
•نتیج�ٔه اخالق�ی ک�ردن مس�ؤولیت جمعی ش�خصی 
ساختن سیاست و گشودن مسیر انتقام و کین توزی است. 
هولوکاس�ت، نه میراث یهودیان که خاطرٔه تمام بش�ریت 
است. حد اعالی کنش سیاسی آنجا که فاجعه، شخصی، 
قومی یا هویتی می ش�ود تکریم قربانی اس�ت و این تکریم 
به چیزی جز انفعال در تمنای مداخلٔه قدرت متعالی و بر تر 

منجر نخواهد شد. 
با این وجود، »آن ها که کشته شده اند، کشته شده اند.« 
)هورکهایم�ر( فاجع�ه برگش�ت ناپذی�ر اس�ت. هی�چ چیز 

»ما در جهانی زندگی می کنیم و شریک 
شده ایم که جهانی برخطا و ناعادالنه 

است.« و از نظر هنا آرنت اولین قدم در 
غلبه بر این ناعدالتی تصدیق این واقعیت 
تلخ است که »ما باید از انسان بودن خود 

شرمسار باشیم.«

هانا آرنت در جوانی
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نمی تواند س�تمی را ک�ه ب�ر ۱۶۰۰ یهودی ای رفت�ه که در 
ِیدوابنه به آتش کشیده شدند جبران کند. آنچه آرنت بدان 
فرا می خواند، بازگشت بی وقفه به خاطره کشتار ِیدوابنه، 
یادآوری آن و ش�ریک ش�دن در ش�رم لهس�تانی هاست، 
ش�رمی که ناش�ی از ناتوان�ی در جلوگیری از وق�وع فاجعه 

است. 
بدی�ن معن�ا، ش�رم نقط�ٔه مقابل احس�اس گناه�ی قرار 
می گیرد که بازماندگان و یا ش�اهدان س�تم را با خود درگیر 
نازیس�م،  کمپ ه�ای  بازمان�دگان  از  بس�یاری  می کن�د. 
همچون بازماندگان دیگر فجایع بش�ری در این احس�اس 
شریک اند: احساس گناه زنده ماندن به جای کسی دیگر، 
به بیان برن�و بتل هایم این بازماندٔه داخائو، احس�اس گناه 
از »هیچ کاری انجام ندادن و بیش�تر از آن، از خوش�حال 
شدن به خاطر اینکه آن کسی که مرده، من نبوده ام.« این 
احس�اس گناه در بازمان�ده، نتیجه  ی نوعی می مس�یس، 
تقلی�د یا هوی�ت یاب�ی ناخودآگاهانه ب�ا متج�اوز و مهاجم 
اس�ت؛ خشونتی اس�ت که به س�مت خود قربانی بازگشته 
و نتیج�ه ی آن تعذی�ب خوی�ش اس�ت. آنچه گن�اه در پی 
دارد مجازات خویش، و ح�د غایی مجازات حذف خویش 
اس�ت. این احس�اس گناه، مرزی که مج�رم و قربانی را از 

هم تفکیک می کند، محو خواهد کرد. 
جورج�و آگامب�ن، احس�اس گن�اه بازمان�ده را، ب�ه طور 
مش�خص در مورد پریم�و ل�وی، نتیجٔه بازنگ�ری »بچه 
گان�ه« او در مورد خطاهای جزئ�ی ای می داند که در کمپ 

انجام داده، ودرمقابل براحساس شرم تاکید می کند: 
•بر خالف گناه، ش�رم مح�دود به کردارهای ش�خصی 
و هویت�ی نیس�ت و حاک�ی از مس�ؤولیتی غیرش�خصی و 
باواس�طه اس�ت. بدین لحاظ، ش�رم با تص�رف قلمرویی 
که مفاهی�م حقوقی گناه و مجازات اش�غال کرده اند ظهور 
سیاس�ت را ممکن می س�ازد. ش�رم واجد بعدی سیاس�ی 
اس�ت که احس�اس گناه فاقد آن اس�ت. )انجام مسؤولیت 

سیاسی برحسب مفاهیم حقوقی غیر سیاسی است.( 
•شرم بی اندازه از احساس گناه خالق تر است. 

•چنین ش�رمی را نمی توان اق�رار کرد یا بر آن ش�هادت 
داد، خود بهترین ش�اهد خویش اس�ت، و ش�هادت دادن 
خ�ود   همان ش�رم اس�ت. کس�ی می توان�د به درس�تی بر 
فاجعه ش�هادت دهد که خود بخشی از آن باشد، درست به 
همین دلیل برای یک ش�اهد حقیقی ش�هادت غیر ممکن 

می گردد. 
•مس�ؤولیتی ک�ه چنی�ن ش�رمی می آفرین�د بی   نهای�ت 
بزرگ تر از آن اس�ت که بتوان آن را بر عهده گرفت و دست 
باال می توان ب�ه آن وفادار بود، به عب�ارت دیگر ناممکنی 
بردوش کش�یدن آن را اعالم نمود. ش�رم بدین معنا هرگز 

نمی تواند به قانون آلوده شود یا به حقیقت بی اعتنا باشد. 
•دس�تگاه شکنجه فاشیس�م و هر نظام ش�به فاشیستی 
دیگری چیزی جز ماش�ین تبدیل شرم به احساس گناه، به 
می انجی وقاحت و به واسطٔه اقرار، آزار و اذیت جسمی و 

جنسی نیست. 
•ش�رم ب�ه عن�وان س�اختار پنه�ان ه�ر خودآگاه�ی و 
س�وبژتیویته ای ب�ه منزل�ٔه بازگش�ت ب�ه خود درس�ت در 
هم�ان  در    درس�ت  اس�ت.  خوی�ش  ناپدی�دی  لحظ�ه ی 
لحظ�ه ای ک�ه ش�رم پدی�دار می ش�ود آدم ناپدی�د ش�ده یا 
می خواهد بش�ود: لحظه ای پارادوکس�یکال که س�وژه در 
موعد پدیدار ش�دن ش�اهد س�وژه زدایی از خویش است. 
ش�رم در همراهی مطلق همین سوژه شدن و سوژه زدایی 
ش�دن روی می دهد. بدین قرار، هر س�وژه ای سوژه شرم 
است، کس�ی که بر امکان ناپذیری شهادت دادن شهادت 

می دهد. 

چکسلواکی- ۱۹۳۲( آرنت پس از تحمل فشارهای یهود 
س�تیزی و گذران�دن ۸ روز در زندان از برلین ب�ه پاریس و 
پس از اش�غال پاری�س در ۱۹۴۱ ب�ه نیوی�ورک می گریزد، 
آنج�ا کتاب خاس�تگاه های توتالیترینیس�م را می نویس�د. 
بون هوف�ر، گویی در مس�یری برعکس، کت�اب اخالق را 
می نویس�د، در ۱۹۳۹ از نیویورک به برلی�ن باز می گردد و 
پس از تحمل ش�ش سال زندان به دار آویخته می شود. در 
حد فاصل برلین- نیویورک، نقاط تالقی و ش�باهت میان 
آرنت و بون هوفر کم نیس�تند و بی ش�ک خواندن آن ها در 
کنار ه�م در الگوی�ی دیالکتیکی از مهاج�رت )Exodus( و 
بازگش�ت وسوس�ه برانگیز اس�ت. با این وجود، اختالفی 
عمده نیز میان آن دو وج�ود دارد؛ اختالفی که نمود آن را 
باید در الگوی زیس�ت و کنش سیاسیشان یافت: برخالف 
بون هوف�ر، مداخلٔه مس�تقیم سیاس�ی آرن�ت در نیویورک 
چیزی بیش�تر از نام�ه ن�گاری و امضاء دادخواس�ت های 

سیاس�ی را نش�ان نمی ده�د )گوی�ی ای�ن خاصی�ت تبعید 
ومهاجرت است!(... طرفداری از جبهٔه متفقین در جنگ 
و حمایت ضمنی از دخالت نظامی-سیاس�ی در واکنش به 
حکومت های کمونیس�تی در اروپای شرقی در دوران پس 
از جنگ، نش�ان از گزینش رویکردی »عم�ل گرایانه« به 
سیاس�ت ازجانب آرنت دارد. موض�ع آرنت در قبال حقوق 
بش�ر در این رابط�ه موضوعی مث�ال زدنی اس�ت: نقد آن 
در عرصه نظری سیاس�ت و توس�ل ب�ه آن در میدان عمل 

سیاسی. 
امضا کردن یک دادخواست عملی متظاهرانه یا ریاکارانه 
نیس�ت، کس�ی که ی�ک دادخواس�ت را امض�اء می کند بر   
همان جایی انگشت می گذارد که سیاست اوست، یعنی بر 

ناتوانی اش در تغییر سیاسی... 
... آرن�ت معتقد اس�ت نگریس�تن ب�ه سیاس�ت از منظر 
حقیق�ت بی�رون ایس�تادن از قلم�رو سیاس�ی اس�ت، اما 
بون هوفرمصر بر حقیقت اس�ت و در نامه ه�ا و کاغذهایی 
از زن�دان می نویس�د: »آن که کلب�ی مس�لکانه حقیقت را 
می گوید، دروغگو اس�ت.« آرنت، اس�تفادٔه عمل گرایانه 
از ابزاره�ای سیاس�ی ای مثل حق�وق بش�ر را، علی رغم 
آنکه بر آن ها نقد وارد اس�ت، »بهت�ر از هیچی« می داند، 
ام�ا بون هوف�ر در کنفران�س صل�ح جوان�ان در۱۹۳۲ در 
چکسلواکی بر آن است که ترجیح مسایل عملی حقیقت را 

بازیچٔه نیروهایی می کند که دشمن آن هستند. 
ام�روز پس از گذش�ت نی�م ق�رن، هرج�ا بی عدالتی ای 
روی می دهد، ش�ری س�ر برم�ی آورد، یا زخ�م فاجعه ای 
التی�ام نمی یاب�د، هن�ا آرن�ت و دیتریش بون هوف�ر، هنوز 

چهره هایی هایی زنده و قابل ارجاع اند.

دستگاه شکنجه فاشیسم و هر نظام شبه 
فاشیستی دیگری چیزی جز ماشین تبدیل 
شرم به احساس گناه، به می انجی وقاحت 

و به واسطه ی اقرار، آزار و اذیت جسمی و 
جنسی نیست



which might be really valuable but often the 
controversy around them is much higher 
than the actual related facts. The title directs 
from recent point by Israeli prime minister 
who wished Iranian people could wear jeans 
freely, while in fact Iranian people have and 
had been access to jeans. Yet again, social 
network is ready to make wave on such 
events and show some real sensations of the 
people behind it. 

What Charles Darwin might said if 
he observed Facebook? By: Arash 
Kamangeer

The writer who is know to be a tech savvy, 
discusses if there is a real dialogue goes on 
Facebook. To his point, facebook is a place 
that hacks the words on air, even before 
settling down as a sentence. Meaning you 
might think you are discussing or debating 
on facebook but really there is no know 
identified personality in front of you, in some 
areas and in some ways, on every topic you 
are discussing with some kind a cloud. It is 
a asymmetrical environment that likes and 
comments have to do many things to be as 
effective as body language for example. 

What media makes the reality to us, 
By; Omeed Alavei

A critical look at how the tension between 
Iran and Israel might replaced in the world of 
media and instead of sticking to accurate and 
fair and independent view, both sides get to 
challenges and avoid real facts. Therefore this 
media biases causes politics to go wrong as 
well. As Israeli prime minister talked recently 
with BBC Persian Radio and said: I hope there 
would be freedom in Iran, so people could 
vote, and wear jeans and listen to western 

music. To author, this means media is failing 
to channel the facts and so on, goes the not 
correct point to the politicians. That is why 
now social networking allows people to react 
to any thing directly and not wait if a media 
picks up their side of the story. 

Facebook and sex clichés, By: 
Mohsen Farshidi

A look at the main stream clichés on social 
media and what becomes a trend and goes 
hand in hand. Some of them are new related, 
like a revolutionary guard members named 
and famous as Hassan Abbasi, who in some 
ways is the master of conspiracy theory 
and even considered to be clinically insane. 
However he is a famous figure and regularly 
appears in state run TV in Iran. There are some 
other fake figures on facebook who name 
themselves and poet or artist or activists and 
they are just misusing the media. 

Love in Facebook mirror, By: 
Setareh Hassanpour

A narrative report on how some loneliness in 
the society might be cured via facebook but 
actually it makes the users mode disconnected 
and gloomy. There are some members who 
are spending many long hours on facebook 
and they talk about their experience and 
more or less they know how it works. As in 
some people photos edit their picture and 
they are not entirely honest about how they 
really are. A facebook page allows people 
to be something they are not and therefore 
these fake identities hurts people more than 
make and help them to connect and to find a 
relation. 

A talk with some of young Iranians 
in Los Angeles, By: Delbar Tavakkoli

A report and a friendly talk with some young 
Iranians in Los Angeles whom they talk about 
their relationships and its connection with 
Facebook. Some of there young people are 
born in US from Persian parents but really 
they do not speak farsi and they do not 
understand the real culture so if they see 
some teens from Iran who has been to that 
culture and country, they cannot make the 
connection. Specially in world of facebook 
they tend to connect with those who they 
really can understand them but they all 
confirm that facebook is now part of their 
life. 

Politics and Social Networking, from 
blogging to revolution, By: Payman 
Akbari

A review of chronology of how social media 
and web find its way in politics, as it says, 
it started mostly by the time of reformist 
government in Iran and some politicians who 
started digital working and campaigning and 
it went well till conservative government 
of Ahmadinejad in Iran which was really 
against any web freedom unless it was for 
their supporters. Facebok found itself in Iran 
very fast and became main place for political 
activism and sharing news and videos about 
protests and detentions and attacks by 
the police and revolutionary guards. Social 
networking became so popular that since the 
last presidential elections in Iran it not only 
works for campaigns, but politicians in the 
power take it to connect with the public. 

Five Facebook Games not to miss! 
Bahram Milani

Everyone goes to facebook these days for 
connection but also there are many fun 
materials to be entertained. Some of these 
games are really fun and addictive which 
are addressed here: Dragon City, Texas Hold 
em Poker, Tetris Battle, 2farville and Candy 
Crush. In the end one of the fun ones names: 
Half Sky Movement. 

Ten strange facebook storis, 
Newsha Saadat

Facebook now is a place that many 
people share their stories and about their 
relationship. They talk about their meetings 
and their divorces and their breakups along 
many other people who can access that. Here 
we are reviewing ten of these stories which 
were significant and made impressions to 
users. One was the story of an employee who 
took sick leave but then her pictures faced on 
facebook showing she is vacationing and it 
cost her job. Some other stories or statuses 
which went viral are addressed in this piece. 

Advertising in Facebook, Bahram 
Milani

Anyone might know what facebook is and 
what it is doing in terms of connection and 
social networking but what is also interesting 
is how facebook goes with some significant 
algorithms to find what you like and what 
you follow and therefore find the best 
advertising that matches yours- users – taste. 
This report goes through ways that facebook 
makes money, mainly advertising and online 
gaming.



social networking that might be very fun to 
do but in fact could risk users security and 
his/her privacy. Subjects and categorized 
and reviewed and the potential risk has 
been addressed as well. Like when you post 
a photo or tag some one or some one tags 
you. It might be reachable outside your 
network and probably people you desire not 
to see. Any user could go through setting and 
make sure how his/her information can be 
exposed. For example letting people know 
you checked some where in, might be fun 
but at the same time some could see where 
you are, how far from your home you are and 
even find the patterns or know when you are 
not home before, If you say like I or we going 
to attend this event. 

How Iranian view social 
networking? By: Bozorgmehr 
Ahamdi

A review of the psychological patterns of 
being activist only online and maybe just 
fulfilling your sense of doing something 
with a simple click or like. The article argues 
and addresses some of the roots of how 
social networking identified as some voice 
of movement instead of fun event after the 
2009 controversial presidential election. It 
also views some ideas of blogger and writers 
who migrated to social networking as it is 
easier to reach out, be active, get feedback 
and have interaction. New social medias  with 
flexible platforms are welcoming but some 
might take it too seriously and therefore 
sense of dissatisfaction might follow. 

A look at statistics of Iranian users 
on Facebook and Twitter, By: Ali 
Nekooei

A view of how many Iranians are active in 
social networking with regards to valuable 
and credible sources, which indicates we 
have roughly 27 million Facebook users from 
Iran and the report goes to differentiate 
all aspects. We see that basically we have 
around 58 percent are men and 42 percent 
are women and most of them are very young: 
43 percent are between 20 to 29 years old 
and 26 percent are around 10 to 19 years old. 
Around 21 percent of them are between 30 to 
45 years old. It also give good details which 
are favorite for Iranians, pop culture singers 
and actors, political figures and other favorite 
TV and movie personalities. 

How Fincher envisioned creation of 
Facebook, By: Parviz Jahed

The articles looks at Social Network, the movie 
made by acclaimed director David Fincher 
and its take on the creation of Facebook 
through life and events and challenges of 
Mark Zuckerberg. What Fincher depicts 
in the movie, is a story of a young talented 
man in Harvard who is meddling for doing 
something great, he is dealing with envy and 
competition and then ends up with the idea 
of a big social network and the enemies he 
makes along the way. Social Network is has 
a solid narration line and its music made by 
Trent Reznor made it very successful. 

Am I really wearing Jeans? By: 
Kamal Daryabandi

In this article the writer challenges means 
and potentials of social media and illusions 
surrounding them about what the actually 
could achieve. According to author’s point 
of view, there are many possible potentials 
in digital world and social communicating 

A Parody piece, on how different 
stereotypes appear on Facebook

A parody piece on how Iranian people mostly 
use on facebook, this piece goes through 
different personalities and their obvious 
and usual stereotypes on Facebook. Groups 
like politicians and their commonly known 
statues and comment replies, art lovers and 
how they portray to other people work, 
Cartoonist and their approach and how fun 
people are making in reaction to news and 
headlines.

Profile Picture, By: Maryam 
Etemaad

A piece written from point of view of 
someone who actually meets some facebook 
friends in real life and cannot recognize 
them. The reason is, all of them have a profile 
picture which is either not related, or not true 
or not accurate or not even signifies them in 
any sense. Author brings the case how this 
untrue profile pictures disappoints people 
in her network and makes the impulse to be 
indifferent to them cause there is most likely 
no truth it them. 

Cyber security in social networking, 
By: Ali Nekooei

This article goes through some aspects of 
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