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اندر احواالت غرق شدگان در فضاي مجازي  

فالور هاي عزيز! 
 متشكرم كه مرا شاخ كرديد

بي مقدمه/ بي تعارف
سبك مراقبت

مديريت فضاي مجازي با نگاه به آموزه هاي قرآني

 مجيد محمد*
مردم در دنياي عادي و واقعي خود مانده اند 
كه چه كنند تا زندگي بهتري داشته باشند و 
امورات آن را مديريت كنند، بعد يك عده نه 
تنها رؤياهاي خود را مديريت مي كنند بلكه 
دنياي واقعي و مجازي را كنار هم مي گذارند 
و مدام جابه جا مي كنن�د. مطالعه فرماييد 

حكايت اين جماعت را. 
  

1(  قديم ها اگر كس��ي قرار بود معروف شود بايد 
خيلي س��ختي مي كش��يد تا مثاًل در رس��انه اي 
عكسي، مطلبي، چيزي از او منتشر شود تا مردم 
او را ببينند. مثاًل يك نويس��نده سال ها زحمت 
مي كش��يد، دهها عنوان كتاب چاپ مي كرد، دم 
دماي مرگ حتي پس از مرگ معروف مي ش��د. 
حاال از طرف مي پرسي چه شد كه به اين شهرت 
رسيدي مي گويد: بعد از دعاي پدر م مادرم بايد 
از فالوراي اينستام تشكر كنم كه واقعاً خانواده من 
هستند و مشوق من بودند! من االن با يك ميليون 

فالور براي خودم شاخي هستم!
2(  روزي روزگاري ي��ك ش��ركت تجاري بزرگ 
بين همكاران فضايي را ايجاد ك��رد تا فاكتورها 
و تبادالت تصويري برق��رار و از احوال كاري هم 
با خبر شوند، بعد به تقليد كم كم پيام رسان هاي 
زيادي متولد ش��دند و تنها كاري ك��ه در آن ها 
نمي شود، تبادل اطالعات و علم است، آنچه رونق 
دارد اين است: سالم... كجايي... چي پوشيدي... 

يه عكس االنتو ببينم!
 3( طوري كه انگار يك بايد اس��ت، از مادربزرگ 
پيرش مي پرسد: ننه ش��ما تلگرام نداري؟ خب 
بگذار ب��رات نصب كنم تا بعض��ي موقع ها بتوني 
من و نوه هات��و ببيني...  اي بابا عزي��ز من اين چه 
كاريه؟ همين نداشتن گوش��ي تلفن و نداشتن 
اينترنت بهانه اي س��ت براي دي��دن بي بي، چرا 
كاري مي كنيد كه همين ديدار ه��م موكول به 

سالي يك بار شود. 
4(  بعضي ها ب��ه طور كل خانه و زندگي ش��ان را 
جمع كرده  و در اينس��تاگرام س��اكن شده اند و 
تمام لحظات زندگي خود را ب��ا محرم و نامحرم 

به اشتراك مي گذارند. صفحه اش را باز مي كني 
مي بيني عكس يك پاس��ت و بعد زير آن نوشته: 
من در ح��ال راه رفتن. چش��م هايش را مي بندد 
عكس مي گيرد و مي نويسد من درحال خواب. كاًل 
هركاري مي كند به همه مي گويد و هيچ چيزش 
را ازكسي پنهان نمي كند. خب البته براي ايشان 
بد هم نمي شود خواستگارش ببيند براي شناخت 

وي كافي است، تحقيق مي خواهد چه كار؟!
5(  بعضي ها به گونه اي عناوين خود را تيتر فضاي 
مجازي شان مي كنند انگار صد سال پيش است كه 
اگر كسي ديپلم داش��ت خيلي مهم بود. اكنون با 
وجود دانشگاه هاي پولي و رشته هاي آبگوشتي شان 

همه در حال گرفتن دكتري هستند. 
6(  اكثر آدم ها آنقدر غ��رق در دنياي مجازي اند 
كه ولشان كني يك ماه از خانه بيرون نمي روند. 
مي گويي رابطه فاميلي، مي گويد: گروه تلگرامي 
خاندان ننه فاطمه! مي گويي خريد، بازار، پاساژ، 
مي گويد: اپليكيش��ن حراج بازار، تازه ميارن دم 
خونه! مي گويي برو سينما، تئاتر، مي گويد: سايت 

فيلم هاي روپرده اي فقط  3هزار تومن! و... . 
7( روايت داريم خانم هايي هستند كه براي عكس 
پروفايل خود به آتليه مي روند و چه هزينه ها كه 

نمي كنند. 
8( يادتان نرود درست اس��ت كه فضاي مجازي 
است و واقعيت محض نيس��ت، اما جعل عنوان 
جرم محسوب مي ش��ود. صفحه هر كسي را باز 
مي كني نوشته:نويس��نده، روانش��ناس باليني، 
نق��اش، كارگردان و جالب اس��ت هم��ه را با هم 
نوشته اس��ت. بعد مي گويي نويسنده اي كتاب و 
مقاله ات كو؟ مي گويد هنر نزد ايرانيان اس��ت و 
بس. مي گوي��ي مجوز مش��اوره ات كو؟ مي گويد 

مدرك تحصيليمو نشونت بدم تا چشمت در بياد؟ 
اگر اينگونه است من هم درخت انار هستم، ديوانه 

بودن كه مدرك نمي خواهد!
9( مورد داش��ته ايم طرف مدت ها مدنظر داشته 
ب��راي برطرف ك��ردن ب��وي بد بدنش اس��پري 
خوشبوكننده بخرد، تا اينكه همه را در اينستاگرام 
خرج مي كند و فال��ور مصنوعي مي خرد، مثاًل به 
همه می گويد من دهها ه��زار طرفدار دارم. حاال 
كارش چيست؟ از باالي پشت بام خانه بادكنك 
را پ��ر از آب مي كند و مي اندازد س��ر مردم فيلم 
مي گيرد پخش مي كند! زيرش هم مي نويس��د: 

ايراني است ديگر، عصباني مي شود!
10( يك عده هم كه بدبخت مجازي هستند. اينها 
خود را مس��خره عام و خاص مي كنند تا عده اي 
بيكار را جذب خود كنند و بتوانند البه الي كارهاي 
باطل و بيهوده شان تبليغ مثاًل فالن كاال را كنند. 
من مانده ام فالن برند معروف چرا خود را اسباب 

خنده مي كند!
11(  و اما مديركل امور بيخودي المجازي بايد از 
عده اي تقدير كند. يك عده نشسته اند و چون نه 
كسي هستند براي خودشان و نه ديگران، نه حرفي 
دارند و نه هنري، دم به دقيقه تقويم وار روزهاي 
هفته را ي��ادآوري مي كنن��د و مي گويند:»صبح 
زيباتون بخير!« دقايقي بعد »عصر دل انگيزتون 
بخير!« و فرقي هم نمي كند هوا بهاري اس��ت يا 
گرگ و ميش زمس��تان... و از درگذشت پيكاسو 
گرفته ت��ا ژان پياژه همه را به عم��وم مردم ايران 

يادآوري و ابراز تأسف مي كند. 
12(  برادران و خواهران گرامي فضايي كه در آن 
لنگر انداخته ايد فضايي تنظيم شده با فرآيند هاي 
كاماًل جاسوسي است. آقاي محترم كه فالن خانم 
را اليك مي كني، خانمي كه همس��ر دوستت را 
اليك مي كني، تمام موارد مورد پسند شما براي 
دوستان شما و دوستان دوستانتان قابل رؤيت و 
واكاوي اس��ت... حاال مدام برويد در صفحه هاي 

بد بد!
13( آقا خب اول صب��ح متن هايت را در اينترنت 
منتش��ر كن! مورد داش��ته ايم چون آخر ش��ب 
مخابرات ب��ه او اينترنت مجان��ي هديه مي دهد، 
متن هايش را در فضاي مجازي س��اعت 2بامداد 
منتش��ر كرده، بعد تا خود صبح مدام اس��ترس 
داش��ته: نكنه اليكم نكنن! نكنه يكي بياد فحش 
بنويسه! بگذار بلند شم ببينم كي كامنت گذاشته... 
نيمه هاي شب با چشم بسته خواب آلود گوشي اش 
را چك مي كند. همسرش هم بي خبر از وسواس 
ايشان به او ش��ك كرده: »تا اين وقت شب چت 

ميكني؟«
14(  بعضي ها عالوه بر اينك��ه در فضاي مجازي 
هس��تند، هويتي مجازي نيز براي خ��ود دارند. 
حاال به چه دليل؟ اهلل اعلم... به نظر مي رسد اينها 
همان هايي هستند كه مي خواهند چراغ خاموش 
س��ر از كار ديگ��ران در بياورند. غاف��ل ازاينكه... 
عكس پروفايلش گل اس��ت، به تازگي صفحه اي 
را راه اندازي ك��رده و نام كارب��ري اش چند عدد 
است، سه تا متن به اش��تراك گذاشته و به همه 
دختران فاميل درخواست دوس��تي داده است! 
خبر هم ندارد آنها كه شماره شان را دارد در ليست 
مخاطبان تلفن همراه ن��ام كاربري اش براي آنها 

مشخص است!
15( روايت داريم بعضي از آقايان كه زود از خانه 
بيرون مي روند و دير به خانه مي آيند، خانم خود 
را در برنامه هاي آشپزي اينستاگرامي صفحه اش 
نگاه مي كنند. البته غذا هم به ايشان نمي رسد با 
پيك براي كسي مي فرستند كه اولين نفر تبليغ 

ايشان را كند!
16( كاش اين وقت هايي را كه برايتان طال نبوده و به 
آهن بدل كرده ايد، صرف نگاه كردن و توجه به زندگي 
خود مي كرديد. اين همه از بشقاب غذايتان عكس 
گرفتيد و دل ديگران را آب انداختيد، چه شد؟ اين 
همه از تفريحات خود اليو و تصاوير زنده پخش كرديد، 
اين همه از ژست هاي مختلف خود براي ما عكس 
منتشر كرديد، چه شد؟ توي دنياي واقعي طرف يك 
عمر از برادر خود خبر ندارد و او را فراموش مي كند، 
باالخره هم به تشييع جنازه اش مي رسد. اينجا كه 
فضاي مجازي است، كافي است عكس پروفايلت را به 

روز كني، هيچ كس تو را به ياد نمي آورد. 
17( اگر همه جهانت همين صفحه چند اينچي 
گوشي تلفن همراهت است، زندگي را باخته اي. 
دنيا را از پشت نگاه كن و جهان بيني آن را ببين كه 

خدايش در همه حال همراه اوست. 
* مددكار اجتماعي و خانواده

بعضي ها عالوه ب�ر اينكه در فضاي 
مجازي هستند، هويتي مجازي نيز 
براي خود دارند. اينها همان هايي 
هس�تند ك�ه مي خواهن�د چراغ 
خاموش سر از كار ديگران در بياورند

اگر زماني براي اثرگ�ذاري بر فكر مردم از 
طريق ش�ايعه كنندگان با نق�ل قول زباني 
افراد را تحت تأثير ق�رار مي دادند، امروزه 
اين زبان ش�ايعه پراكني و انتقال اخبار از 
طريق فضاي مج�ازي در حال گس�ترش 
اس�ت. در روايات نيز اش�اره ش�ده است 
حرفي ك�ه نش�ر داده مي ش�ود، بدانيد از 
طرف كيست، بعد س�راغ آن گفتار برويد

اينجانيكوبدراباهماشاعهميدهند!
    حجت االسالم عليرضا فرهنگ*

يكي از ابزارهايي كه امروزه بر روند زندگي ها به طور 
محسوس اثر گذاش�ته، فضاي مجازي است؛ فضايي 
كه در دهه اخير ب�ه طور ج�دي وارد زندگي مردم ما 
شده و به رغم فراهم س�اختن فرصت هاي جديد در 
زمينه هاي مختلف، تهديدهايي را ني�ز براي آنان به 
همراه داشته اس�ت. در اين نوشتار س�عي كرده ام با 
نگاهي قرآني، به موضوع فضاي مجازي و تأثير آن بر 

زندگي مان بپردازم. 
         

   رسانه اي براي تبليغ و ترويج افكار و عقايد
در آيات متعددي از قرآن و در روايات مختلف به اهميت اخبار 
و تبليغ و اثرگذاري آن بر فكر، روح و روان انسان ها اشاره شده 
است. يكي از مصاديق اين رسانه ها را مي توان فضاي مجازي 
نام برد. به عنوان مثال خداوند متعال در آيه شريفه 83 سوره 
مباركه نساء در رابطه با اثرگذاري اخبار و نشر آن بر روح و فكر 
مردم مي فرمايد: »گروهی از منافقان و افراد ضعيف االيمان 
زمانی كه خبرى از پيروزى و شكس��ت به آنها برس��د بدون 
تحقيق، آن را شايع می  سازند و اگر آن را به پيامبر و پيشوايان 
كه قدرت تش��خيص كافی دارند ارجاع كنند از ريشه  هاى 
مسائل آگاه خواهند شد و اگر فضل و رحمت خدا نبود همگی 

جز عده كمی از شيطان پيروى می كرديد.«
اين در حالي است كه اگر زماني براي اثرگذاري بر فكر مردم 
از طريق شايعه كنندگان با نقل قول زباني افراد را تحت تأثير 
قرار مي دادند، امروزه اين زبان شايعه پراكني و انتقال اخبار 
از طريق فضاي مجازي در حال گس��ترش است. در روايات 
نيز اشاره شده است حرفي كه نش��ر داده مي شود، بدانيد از 
طرف كيست، بعد سراغ آن گفتار برويد. امام محمد تقي)ع( 
در اين باره مي فرمايند: »هر كس به حرف هاي س��خنراني 
گوش سپارد )و عالقه مند و متمايل به او باشد( بنده او شده 
است. پس اگر آن سخنور از خدا )و معارف و احكام او( سخن 

بگويد، شنونده، خدا را عبادت كرده است و اگر آن فرد از زبان 
شيطان )و هوى و هوس( س��خن بگويد، شيطان را بندگي 

كرده است.« 
   محيطي براي اشاعه نيك و بد

در اس��تفاده از اين ابزار مهم، س��ه ديدگاه كلي وجود دارد. 
عده اي به كلي خود را از اين فضا مح��روم مي كنند و اجازه 
استفاده نمي دهند. اين نوع برخورد نهايتاً مثل آتش نهفته اي 
است كه زماني شعله ور مي ش��ود و به ناچار انسان را گرفتار 
مي كند. عده اي خ��ود را در اين فضا ره��ا مي كنند و بدون 
هيچ محدوديتي به هر قسمتي از اين برنامه ها وارد مي شوند 
و بهانه هم اين است كه بايد انس��ان تخليه شود و از اخبار و 
مسائل روز آگاه باشد. غافل از اينكه وابستگي به اين محيط 
آثار مخربي دارد و حتي كس��اني كه خودشان اين فضا را به 
وجود آورده اند براي ورود ب��ه آن محدوديت هايي از جمله 
محدوديت هاي س��ني قائلند. اما ديدگاه متعادل اين است 
كه بايد در اين فضا بود اما با مديريت، ش��ناخت و اشراف به 

فرهنگ استفاده از آن. 
فضاي مجازي محيطي اثرگذار است، پس در محيطي كه 
هرگونه اتفاقي قابل پيش بيني اس��ت، بايد مراقب بوده و 
مديريت داشته باشيم. خداي متعال در آيه 19 سوره نور 
با اش��اره به تالش عده اي براي به گناه كشاندن انسان ها 
و ترويج فساد اشاره كرده است كه يكي از مصاديق مهم 
آن مي تواند اشاعه گناه در بين مؤمنان در فضاي مجازي 
باشد. كسانی كه دوست دارند زشتي ها در ميان مردم با 
ايمان ش��ايع ش��ود، عذاب دردناكی هم در دنيا و هم در 
آخرت برايشان وجود خواهد داش��ت، خداوند از عواقب 
شوم اينگونه گناهان آگاه است اما ش��ما نمی  دانيد. بايد 
مواظب باش��يم. فضاي مجازي در عين حال كه مي تواند 
فرصت هايي را براي بش��ر ايج��اد كن��د، در كنارش هم 
مي تواند محيط هاي گناه را به روي انس��ان باز كند. اين 

يعني چاقوي دو لبه. 

   فرصت سازي يا فرصت سوزي؟
فضاي مجازي از آنجا كه به روز، جذاب و متنوع است، گاهي 
به يك نوع سرگرمي براي انسان ها چه كوچك و چه بزرگ 
تبديل شده است، در حالي كه غالباً انسان ها از فرصت عمر و 
چگونگي استفاده از عمر غافلند و بي شك اعتياد به اين فضا 
باعث تلف شدن عمر انسان مي شود. در حالي كه مي توان به 

خوبي و در راستاي اهداف واقعي از آن استفاده كرد. 
در آيه 77 سوره قصص آمده اس��ت: »نصيب خود را از دنيا 
فراموش نكنيد.« در روايات يكي از مهم ترين مصاديق نصيب 
را فرصت هاي عمر انسان مي داند. در تفسير البرهان ذيل اين 
آيه، اين حديث از امام علي )ع( آمده است: »صحت بدن، قوت 
فراغ بال، جواني و نش��اط خودت را در اين دنيا در فضاهاي 

مختلف از بين نبر.« 
بدون ترديد اعتياد به فضاي مجازي، به صحت، نشاط، جواني 
و در يك كالم فرصت عمر ضرر مي زند و انس��ان را از آخرت 
خود غافل مي كند. در روايات داريم از دست دادن فرصت ها 
در آينده براي انس��ان غصه و ناراحتي به وجود مي آورد. در 
كتاب بحاراالنوار از ق��ول پيامبر )ص( آمده اس��ت: »ترك 
الفرص غصص؛ از دس��ت رفتن فرصت ها غصه و اندوه را به 
دنبال دارد.« پس اگر در فضاي مجازي خ��ود و فرزندان را 
مديري��ت نكنيم، آنان م��ا را مديريت مي كنن��د! در نتيجه 

فرصت سازي تبديل به فرصت سوزي مي شود. 
   براي پر كردن اين خأل فكري كنيم

براي مقابله با برنامه هاي مخرب بايد برنامه هاي جذاب داشت. 
نمي شود از منكري نهي كنيم اما معروفي را در مقابل آن معرفي 
نكنيم. آيه 268 سوره بقره وقتي امر شيطان به فقر و فحشا را 
ذكر مي كند بالفاصله به امر خدا به مغفرت و فضل اشاره مي كند. 
در واقع اين مطلب را منتقل مي نمايد كه اگر جايي از بدي يك 
فضا و نهي از آن براي فردي گفته ش��د، بايد دري را به روي او 
باز كرد تا اگر او را از كاري نهي كرديم به كار خوبي وارد كنيم. 
پس در صورت نداشتن جايگزين باز به مشكل بر مي خوريم. 

ُ يَِعُدُكْم َمْغِفَرًة  ْيطاُن يَِعُدُكُم الَْفْقَر َو يَأُْمُرُكْم بِالَْفْحشاءِ َو اهللهَّ »الشهَّ
ُ واِسٌع َعليم:شيطان به شما وعده فقر می  دهد  ِمْنُه َو َفْضالً َو اهللهَّ
و شما را وادار به بدي ها می كند و خداوند از جانب خود به شما 
وعده بخشش و فراوانی می  دهد و خدا وسعت بخش و داناست.« 

پس بايد براي پر كردن اين خأل فكري كرد. 
   تشويق به سير و سفر در زمين

فضاي تفريح بايد فضايي سالم باشد. فضاي مجازي به رغم 
مزيت هايي كه دارد براي تفريح انسان مضر است و سكون و 
بي تحركي را در انسان به وجود مي آورد، از اين رو در مقابل 
اين نوع تفريح انس��ان مي تواند جايگزين هاي مناسبي را با 
برنامه ريزي در زندگي براي خود و فرزندان ايجاد كند. به طور 
مثال سفرهاي بلندمدت و كوتاه مدت مي تواند فضاي نشاط 

را در خانواده ايجاد كند. 
قرآن در آيه 75 سوره غافر يكي از علت هاي عذاب دوزخيان 
را تفريح با گناه ذكر مي كند. اين عذاب ها به خاطر آن است كه 
به ناحق در روى زمين شادى می  كرديد و به شهوترانی سرگرم 
شديد. اما همين قرآن الگوي تفريح سالم را معرفي مي كند. 
چهار مرتبه جمله »قل سيروا في االرض« در قرآن ذكر شده 

است كه به تشويق به سفر و سير در زمين اشاره دارد. 
خداون��د در رواي��ات، زندگ��ي را ب��ه چهار بخش تقس��يم 
كرده اس��ت كه يك��ي از مهم ترين قس��مت هاي آن تفريح 
سالم است. امام موس��ي كاظم )ع( در اين باره مي فرمايند: 
 »بكوش��يد كه اوقات شبانه روزى ش��ما چهار قسمت باشد:

1-قسمتی براى مناجات با خدا 2- قسمتی براى تهيه معاش 
3-  قسمتی براى معاشرت با برادران و افراد مورد اعتماد كه 
عيب هاى شما را به شما مي فهمانند و در دل به شما اخالص 
می ورزند و4 - قس��متی را هم در آن خلوت مي كنيد براى 
درك لذت هاى حالل و تفريحات س��الم و به وس��يله انجام 
اين قسمت اس��ت كه بر انجام وظايف آن سه قسمت ديگر 

توانا مي شويد. 
*كارشناس مذهبي و پژوهشگر سبك زندگي

امروزه سلبريتي ها بيش از هميشه خود را به رخ جامعه 
مي كش�ند و گروه ها را تح�ت تأثير ق�رار مي دهند، با 
اين همه تولد و رواج فرهنگ س�لبريتي صرفًا ناش�ي 
از اينترنت نيس�ت. ش�ارون ماركوس در كتاب خود با 
عنوان »درام سلبريتي« ضمن تأكيد بر آنچه گفته شد 
به بررسي روند شكل گيري فرهنگ سلبريتي پرداخته 
اس�ت. وب س�ايت ترجمان بخش�ي از اين كتاب را با 
عنوان »۱۵۰ سال است مي خواهيم بدانيم سلبريتي ها 
چطور س�لبريتي ش�دند« و ترجمه حس�ين رحماني 
منتشر كرده است كه خالصه آن را در ادامه مي خوانيد. 

         
چرا خيل��ي از آدم ه��ا اين همه ب��ه س��لبريتي ها اهميت 
مي دهند؟ از متولدان قرن بيس��ت ويكم بپرس��يد كه چه 
چيزي تعيين كننده  فرهنگ سلبريتي است تا بر رسانه هاي 
ديجيتال انگش��ت بگذارند. رس��انه هايي كه به دارندگان 
گوشي هوشمند امكان داده است ظرف چند ثانيه »اليك« 

بزنند و ريتوييت كنند. 
تئودور آدورنو و دانيل بورستين، منتقدان فرهنگي ميانه 
قرن ]بيستم[ بدبين تر بودند. نظر آنها اين بود كه ستاره ها 
را رس��انه بر مردم بي فكر تحميل كرده اس��ت. بعدتر و در 
دهه ه��اي 1980 و 1990 انديش��منداني از قبيل جكي 
استيسي و هنري جنكينز مردم را مس��ئول دانستند كه 
ستاره ها را مي س��ازند يا نابود مي كنند. در دوره هاي رونق 
و ش��كوفايي، زندگينامه س��لبريتي ها معموالً ش��هرت و 
آوازه را به استعداد ، اقبال و سختكوشي گره مي زنند و در 
دوره هاي خطر و بي ثباتي، از خودويرانگري افراد مش��هور 

بيشتر مي شنويم. 
هر يك از اي��ن ديدگاه ها قدرت را  فقط ب��ه يكي از اجزاي 
معادله نسبت مي دهند؛ رسانه، مردم يا ستاره ها. همه اين 
ديدگاه ها اش��تباهند، زيرا همه  آنها درست هستند. هيچ 
گروهي به تنهايي قدرت آن را ندارد كه ستاره اي را بسازد 
يا نابود كند. س��ه گروه هم قدرت، تهيه كنندگان رس��انه، 
افراد جامعه و خود سلبريتي ها در تباني و رقابت با يكديگر 
سلبريتي ها را به ش��هرت مي رس��انند. قدرت هيچ كدام 

تعيين كننده نيست و هيچ كدامشان هم ناتوان نيستند. 
اين تالش س��ه جانبه براي ايجاد ، تعيين و س��اقط كردن 

سلبريتي ها خستگي ناپذير است. 
ش��بكه هاي اجتماعي كنش  و واكنش مخاطبان ، رسانه و 
ستاره ها را تشديد كرده  و سرعت بخشيده اند، ولي فرهنگ 
مدرن سلبريتي را يوتيوب و توييتر خلق نكرده اند. فرهنگ 
مدرن س��لبريتي 150 س��ال پيش و به لطف مطبوعات 
عامه پسند، عكاسي تجاري، راه آهن، كشتي بخار و سازمان 

ملي پست پديد آمده است. 

ادوين بوث )1833 ت��ا 1893( را در نظر بگيريد كه يكي 
از پرآوازه تري��ن بازيگران امريكايي ق��رن نوزدهم بود. اگر 
امروز نامش در خاطرمان مانده، فقط به اين دليل است كه 
برادرش آبراهام لينكلن را به قتل رساند، اما ادوين بوث در 
زمان خودش به دليل بازي در نقش هملت و ريچارد سوم 
و بروتوس در نمايشنامه ژوليوس س��زار مشهور شده بود. 
ادوين بوث از بازيگري به قدري پول درآورد كه چند سالن 
نمايش و عمارتي در پارك گرامرسي نيويورك خريد. بوث 
اين عمارت را به باشگاهي مردانه به نام پليرز تبديل كرد تا 
جايي براي معاشرت بازيگران و نخبگان باشد. خودش در 
طبقه باالي ساختمان، جايي در ميان كتاب ها و يادبودهاي 
تئاتر و صدها نامه برگزيده اي ك��ه از دهه 1860 تا 1890 

دريافت كرده بود، زندگي مي كرد. 
نامه هاي هواداران ادوين بوث نش��ان دهنده بس��ياري از 
پيوندهايي است كه تماشاگران قرن نوزدهمي را با رسانه ها 
و ستاره ها مرتبط مي كند. در نتيجه كشتي بخار، در اروپا هم 
روي صحنه رفت و نامه هايي از انگليس و آلمان دريافت كرد. 
به واسطه راه آهن در شهرهاي بزرگ و محله هاي كوچك، از 

آكرون تا زنسويل تماشاگر داشت. 
تع��دادي از نامه هاي��ي كه ادوين بوث نگه ش��ان داش��ت 
»ستايش نامه«هايي بودند كه مي خواستند وعده مالقاتي 
با او ترتيب دهند. در نامه هاي ديگر براي پول، كار و درس 
رايگان بازيگري به او التماس كرده اند. عده اي دائماً داروهاي 
تقلبي برايش مي فرستادند  و عده اي هم مي كوشيدند عقايد 
مذهبي اش را عوض كنند. دهها نفر هم ش��عرهاي بلندي 
براي بوث مي فرستادند كه محتوايش��ان تركيبي از همه 

موارد قبلي بود. 
بيشتر نامه ها در ستايش از بوث به راه افراط رفته اند، ولي 
تعداد زيادي هم ش��امل انتقادهايي بي مضايقه اس��ت و 
برازنده ترول هاي توييتري . سال 1866 مكاتبه كننده اي 
به ادوين بوث توصيه كرد كه چطور ريچارد س��وم بهتري 
باش��د. مكاتبه كننده با گاليه مي نويس��د: »ظاهر شما به 
قدر كافي عبوس و محزون نيست. بهتر است قوز كمرتان 
بيشتر باشد و وقتي وارد صحنه مي شويد، بايد لَنگ زدنت 
بيشتر باشد.«. بقيه منتقدان ادب و متانت كمتري داشتند. 
»شكسپير دوم« با خط خرچنگ قورباغه اي كه خط به خط 
بدتر مي شود، توصيه تندوتيزي مي كند:»جناب آقاي بوث، 
هملت شما مبالغه آميز است. كج وكولگي دائمي تان نقش 
را يكنواخت مي كند. بعضي قسمت ها خوب است، ولي در 
قس��مت هاي ديگري كه بايد مثل آدم هاي منطقي بازي 

كنيد، شبيه ديوانه ها بازي مي كنيد.«
همه ما حتي آنهايي كه س��لبريتي ها را ناديده مي گيرند، 
بخش��ي از قصه اي هس��تيم كه مي توانيم بر برون دادش 
مؤثر باش��يم، ولي هرگز نمي تواني��م دقيقاً پيش بيني اش 
كنيم. س��لبريتي ها نه بازيچه اند و نه خدا. اعضاي جامعه 
نه مصرف كنندگاني منفعلند و نه خالقاني با قدرت مطلق. 
آنها با خودشان بحث مي كنند و تصميم شخصي هر فردي 
براي تعامل يا چشم پوشي از سلبريتي ها در ايجاد و نابودي 
س��تاره ها نقش دارد. روزنامه نگاران اخبار س��لبريتي ها را 
پوشش مي دهند تا توجه جامعه را جلب كنند. دسته اي از 
آنها سلبريتي ها را نقد و دسته ديگر خوراك سلبريتي ها را 
فراهم مي كنند.  فرهنگ سلبريتي چيزي نيست جز همين 
هاي وهوي؛ نمايشي كه عده زيادي در نگارشش دخيلند 

ولي مهار كاملش در اختيار هيچ كس نيست. 

چه كساني در نگارش فرهنگ سلبريتي دخيل هستند؟
رسانه ها، مردم يا ستاره ها

سبك رفتار

همه م�ا حتي آنهايي كه س�لبريتي ها را 
ناديده مي گيرند، بخشي از قصه اي هستيم 
كه مي توانيم بر برون دادش مؤثر باشيم، 
ولي هرگز نمي توانيم دقيقاً پيش بيني اش 
كنيم. سلبريتي ها نه بازيچه اند و نه خدا. 
اعض�اي جامع�ه ن�ه مصرف كنندگاني 
منفعلند و ن�ه خالقاني با ق�درت مطلق


