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سبك تربيت

در ابتدا الزم اس��ت تعريفي از الگ��و ارائه دهيم. 
الگو مفهوم گسترده و وس��يعي دارد كه هم در 
علوم تربيت��ي و هم در عل��وم اجتماعي و نيز در 
روانشناس��ي كاربرد فراوان دارد. »الگو« معناي 
مدل، گون��ه و هنجار از آن برمي آي��د و در عين 
حال هيچ كدام معناي كامل آن را نمي دهد. الگو 
چيزي است شكل گرفته در يك گروه اجتماعي، 
به اين منظور كه به عنوان مدل يا راهنماي عمل 
در رفتارهاي اجتماعي به كار  آي��د، اما از منظر 
تربيتي، الگو انساني اس��ت كه آدمي آگاهانه يا 
ناخودآگاه از او پي��روي مي كند. جامعه از زماني 
كه فرد متولد مي شود به دروني كردن هنجارها 
مي پردازد. كودك نيز در آن جامعه عضو است؛ 
اين عضويت س��بب مي ش��ود كه جامعه بتواند 
الگوهاي رايج را از طري��ق نمادهاي خود در فرد 
دروني نمايد. خانواده اولين گروه انس��اني است 
كه هنجارهاي خود را به كودك انتقال مي دهد 
و سبب ش��كل گيري كودك مي شود، به عبارت 
ديگر ك��ودك الگوهايي را از محي��ط اجتماعي 
مي پذيرد و همانند آن در شرايط مختلف واكنش 
نش��ان مي دهد. اگر جامعه اين واكنش كودك 
را بپذيرد او آنها را ت��داوم مي دهد و از جامعه در 
متحول س��اختن آن ياري مي جويد. اين الگوها 
بايد بتواند به نيازهاي كودك پاسخ دهد در غير 
اين صورت آنها را فاقد ارزش خواهد دانست و در 
جست وجوي پاسخ، الگوهاي جوامع ديگر را مورد 

آزمون قرار خواهد داد. 
به گفته آيت اهلل دكتر سيدحسن عاملي »مكاتب 
تربيت��ي مختلفي در دنيا پيدا ش��ده اس��ت كه 
چگونگي بالفعل نمودن استعداد و قابليت انسان 
را بررسي مي كنند و همه آنها اتفاق نظر دارند كه 
انسان فقط يك مشت پوست، گوشت و استخوان 
نيست. نظام هاي تربيتي موادي دارند، راه هايي 
دارند كه براي انس��ان س��فره اش نفيس بسته 
ش��ده و س��همش از اين عالم فاخر باش��د و اگر 
فطرت انسان سالم باشد با 80سال لذت مقطعي 
و 90س��ال لذت عضوي س��ير نمي ش��ود. تمام 
نظام هاي تربيتي كنوني جهان درصدد هستند تا 
با ارائه شيوه هاي مختلف آرزوها و ذائقه انسان را 
بگونه اي پرورش دهند تا وي بتواند سهم فاخري 
از معادن معنوي جهان را از آن خود كند. هرچند 
تعليم در عقالنيت انسان بسيار مهم است، اما اين 
علم شما را تا درگاه مي برد، اما به بارگاه نمي برد. 
براي رفتن به بارگاه تا درگاه بايد رفت و آموزش، 
تعليم و الگو بسيار مهم است، اما مكتب تربيتي 
دين اسالم راهكار خاصي دارد. در نظام تربيتي 

اسالم، توحيد و معاد دو اصل اساسي هستند.«
انسان با انتخاب الگو يا سرمشق، به تقليد رفتار 
او مي پردازد. عالوه ب��ر الگوهاي زنده كه محيط 
تربيتي مس��اعد را ايجاد مي كنند، اس��وه هاي 
اخالقي و انساني گذشته، موجب حيات مجدد 
انس��ان ش��ده و نقش عظيمي در سازندگي وي 
ايفا مي كنند. ترس��يم چهره دقيق و كاربردي و 
در عين حال محبوب و دوست داشتني اسوه ها 
براي همگان مي تواند جاي خالي الگوهاي مورد 
نياز را در محي��ط و ذهن و روحش��ان پركند تا 
بتوانند به تدري��ج با آنان همانندس��ازي كنند. 
قرآن كريم براي تزكيه و تربيت نفس��اني بش��ر 
الگوهاي ارزش��مندي را كه در صفات برجسته 
انساني ممتاز بودند، معرفي مي كند و اين يكي 
از روش هاي تربيتي آن است. به تعبير ديگر، اگر 
قرآن به توحيد، عدال��ت، صداقت، صبر، تحمل، 
اخالص و ديگر صفات نيك و عقايد حسنه دعوت 
مي نمايد؛ قبل از آن، افرادي را كه در اين صفات 
و خصال برتر و بهت��ر از همه بودن��د، به جامعه 
انس��انيت معرفي مي كند؛ يعني ب��ه جاي ذكر 

صفت، موصوف را معرفي مي كند. 
در قرآن كريم از حضرت محمد)ص( و حضرت 
ابراهيم)ع( به عنوان اسوه و الگو و مقتداي بشر ياد 
شده است؛ چنان كه مي فرمايد: »لقد كان لكم 
في رسول اهلل اسوه حسنه...« قطعاً براي شما در 
)اقتدا به( رسول خدا، سرمشقي نيكو است: براي 
آن كس كه به خدا و روز بازپس��ين ايمان دارد و 

خدا را فراوان ياد مي كند.«
قرآن كريم، همس��ر فرعون و حض��رت مريم را 
به عن��وان الگوهايي براي بان��وان ذكر مي كند، 
همچني��ن حض��رت خديج��ه)س( و حضرت 
فاطمه)س( دو الگوي برجسته دين اسالم براي 
زن مسلمان اس��ت و پيروي از س��يره چهارده 
معصوم ما را از هر الگوي ديگري بي نياز مي سازد. 
در قرآن كريم حضرت يوسف قهرمان مقاومت در 
مقابل شهوت، جوانان كهف، اسوه هاي مهاجرت 
در راه خدا براي رشد و هدايت، حضرت اسماعيل، 
نماد تسليم در مقابل فرمان خدا، حضرت ابراهيم، 
الگوي فطرت جويي، عادت گريزي و بت شكني، 
حضرت نوح، الگ��وي پايداري و اس��تقامت در 
تبليغ دين، حضرت ايوب، قهرمان صبر و تحمل 
در ش��دايد روزگار و حضرت داود جوان، نمونه 
شهامت و شجاعت در مبارزه با طاغوت، ترسيم 

شده است. 
به اين ترتيب قرآن با معرفي الگوهاي روش��ن، 
حجت را بر م��ا تمام كرده اس��ت. بي ترديد اين 
وظيفه متوليان تربيتي و فرهنگي جامعه اسالمي 
اس��ت كه با احصا و روزآمدك��ردن مصداق ها و 
معيارهاي الگوهاي ديني و معرفي آنان به زبان 
روز و از هر طريق ممكن و ج��ذاب، جوانان را با 
ناب ترين نمونه ها و اس��وه ها آش��نا كنند. از اين 
گذشته بر ماست تا الگوهاي معاصر را كه شمار 
آنها در حوزه هاي مختلف كم نيس��ت به خوبي 
شناخته و به نسل جوان معرفي كنيم. به راستي تا 
وقتي جهان يهلوان تختي، شهيد همت و شهيد 
بابايي را داريم چرا بايد در جست وجوي الگوهايي 
نامطمئن باشيم كه صرفاً با بزرگنمايي شبكه هاي 

اجتماعي سري از ميان سرها در آورده اند؟ 
   منابع:

- پايگاه تخصصي قرآن كري��م/ اهميت انتخاب 
الگو در نظام تربيتي قرآن

- وب سايت تبيان/ الگو چيست؟
- وب سايت رس��الت/ نقش الگوسازي در تربيت 

اخالقي انسان ها

فريب الگوسازي هاي كاذب رسانه اي را نخوريم

 الگوهاي خودمان را
 به جوانان معرفي كنيم

   سيمين جم
الگوسازي يكي از مهم ترين موضوعات در تمام فرهنگ ها و جوامع است، اما در اديان 
الهي و به ويژه اسالم تأكيد خاصي روي اين موضوع شده اس�ت. حضور پيامبران در 
جوامع بشري و ارائه الگوهاي رفتاري در برخورد با پديده هاي محيط اجتماعي انسان ها 
خود نشان ضرورت الگوپذيري و الگوسازي است. كتب آسماني نيز دقيقاً با همين هدف 
نازل شده است. امروز در بسياري از كشورها به ويژه جوامع غربي، فرآيند الگوسازي 
براس�اس منافع صاحبان ثروت و قدرت ش�كل مي گيرد و معيارهاي الگوپذيري نيز 
با توجه به تبليغات گس�ترده بر مشهورس�ازي و چهره س�ازي افرادي است كه هيچ 
ارزش افزوده اي ب�راي جوانان از لحاظ تربيتي ندارند. ش�اخص هايي همچون زيبايي 
چهره و اندام و دارايي در اين جوامع مهم ترين معيارهاي الگوسازي و به تعبير غربي 
سلبريتي سازي هستند، اما اس�الم نگاه متفاوتي در اين زمينه دارد و تربيت معنوي 
مهم ترين اصل در اين زمينه محس�وب مي ش�ود. قرآن كريم به روشني مصداق هاي 
انسان الگو را به ما نشان داده و با ترسيم سيره آنان پيروان اديان الهي را از سردرگمي 

براي انتخاب الگو رها ساخته است. 

در ق�رآن كري�م از حض�رت 
محمد)ص( و حضرت ابراهيم)ع( 
به عنوان اس�وه و الگو و مقتداي 
بشر ياد ش�ده اس�ت؛ چنان كه 
مي فرماي�د: »لق�د كان لكم في 
رسول اهلل اس�وه حسنه...« قطعًا 
براي شما در )اقتدا به( رسول خدا، 
سرمشقي نيكو است: براي آن كس 
كه به خدا و روز بازپس�ين ايمان 
دارد و خدا را ف�راوان ياد مي كند

  تلخيص: حسين گل محمدي
س�لبريتي ها را كج�اي جهان انس�اني بايد ج�اي داد؟ 
آيا اين چهره ه�اي ج�ذاب پديده هاي�ي ديني اند؟ آيا 
بخش�ي از سياس�تند؟ ي�ا ش�عبه اي از بازار س�رمايه؟ 
لوئيس لفه�ام مي گويد، اگ�ر مي خواهيد س�لبريتي ها 
را بفهمي�د، باي�د از پايه اي ترين تصورت�ان درباره آنها 
دس�ت برداريد: اينك�ه آنها »انس�ان هايي ش�بيه ما« 
هستند. آنها ستاره هايي  هستند كه هم اوج گرفتنشان 
تماشايي است و هم نابود شدنشان، بت هايي كه به دست 
ما س�اخته ش�ده اند و با فريادهاي ما فرو مي ش�كنند. 
اين مطل�ب را »لوئي�س لفه�ام« نويس�نده كتاب هاي 
تاري�خ، ادبي�ات، سياس�ت و فرهن�گ عامه پس�ند 
نوش�ته و در وب س�ايت »تام ديس�پچ« منتش�ر شده 
اس�ت. وب س�ايت ترجم�ان ني�ز مطل�ب را ب�ا ترجمه 
محم�د معماري�ان بازنش�ر ك�رده اس�ت. در ادام�ه 
پيرايش ش�ده مطلب را با اندكي تلخي�ص مي خوانيد. 

      
ستايش سلبريتي ها مصداق بت پرستي است!

»شكوه مثل حلقه يك موج در آب است كه دائم 
بزرگ تر مي ش��ود، تا آنجا كه با وسعتش به هيچ 

مي گسترد.« )ويليام شكسپير(
وقتي به سلبريتي برچس��ب گرانبهاترين كاالي  

مصرفي يك جامعه مصرف زده بخورد، نهايتاً قهرماني هزار 
چهره مي شود؛ لفافه اي براي هنر و سياست يك جامعه. اگر 
سلبريتي را مصداق بت پرستي بدانيم، نه تنها چيز جديدي 
روي كره خاكي نيست، بلكه همان تظاهر به الوهيتي است 
كه بُن مايه س��اخت اهرام ش��د و »س��دوم« را نابود كرد و 
جوليوس سزار را به قتل رساند. خودبيني شهرياران، قصه اي 
قديمي است؛ ميل پادشاهي و خيره شدن نارسيس به آب نيز 
كذا. آن محموله گرانبهايي كه نامش كلئوپاترا )ملكه مصر( 
بود، روي رود نيل در قايقي زرين حمل مي شد كه پاروهاي 

سيمين داشت. 
آن نمايش هاي صدا و نور كه لوئي چهاردهم در قصر ورساي 
يا آدولف هيتلر در استاديوم شهر نورنبرگ راه مي انداخت، 
پيش  درآمد نام��زدي رياس��ت جمهوري ب��اراك اوباما در 
سال ۲008 بود كه مثل س��تاره هاي راك صحنه  آرايي شد. 
عكس هايي كه براي پروفايل هاي فيسبوك مي گذاريم هم 
مقدمه هاي باستاني كم ندارند. در سه قرن فاصله اي كه بين 
مرگ اسكندر و تولد مسيح بود، شهرهاي آسياي صغير پر 
از نمادهايي شد كه »خويشتن هاي متعالي« را مي ستودند. 
ثروتمنداني كه مشتاق عروج خويش در قالب برنزي بودند، 
ابتدا يك منظرگاه خوب پيدا مي كردند و سپس نيم  تنه اي 
پيش  س��اخته كه نماينده يك الهه يا امير ب��ود مي يافتند. 
دست يك استادكار چاپلوس، كله اي خوش تراش برايشان 
مي ساخت و مثل عكس هاي روي جلد مجله ونيتي فر،  قيمت 

كار هم تابع قدرت تصوير در جلب توجه جماعت بود. 
وقتي دوربين ها سلبريتي ساز مي شوند

شواهد تاريخي حاكي از چيزي ثابت  هستند 
كه همانا ميل يا رؤي��اي جاودانگي در آدمي 
است، اما اين شواهد آن شكوه وسيعي را تبيين 
نمي كنند كه به هيچ مي گسترد. اين دستاورد، 
اين ش��كوه گس��ترده تا هيچ، محصول نبوغ مكانيكي قرن 
بيستم است كه سلبريتي سازان را به دوربين فيلمبرداري، 
پخش راديويي، دستگاه هاي چاپ پرس��رعت روزنامه ها و 
صفحه تلويزيون مجهز كرد. دنيل بورستين مورخ مي گويد، 
بازار پررونق »شهرت مصنوعي« كه پديد آمد، به خاطر عرضه 
كم ايزدان و قهرمانان طبيعي و تقاضاي بي كران ظهورشان 

در كيوسك ها بود. 
درك ما از دنياي ممل��و از دوربين، مونت��اژ را جاي روايت 
مي نش��اند، ابعاد مكان و زمان را از نو مي نويسد، باور بدوي 
به جادو را احيا مي كند، كلماتي را به كار مي گيرد كه بيشتر 
به درد بيلبوردهاي اتوبان يا داستان سرايي مي خورد تا زبان 
تاريخ و ادبي��ات. دوربين مي بيند، اما نمي انديش��د. برايش 
فرقي ندارد كه عاطفه اش نثار حيوان ش��ود يا س��بزيجات 
يا ماده معدن��ي؛ مهم برايش فوران و حجم هيجاني اس��ت 
كه مي آفريند و برمي انگيزد. به ج��اي ايزداني كه روزگاري 
حكمران كوه المپ بودند، رس��انه ها به بن��گاه خزانه داري 
استعاره هاي جان  يافته اي تبديل شده اند كه در تاك شوهاي 
بي انتها بر تخت نشسته اند، با روغن شيرين شهرت روغن مالي 

ش��ده اند و رگباري از طال اس��تفراغ مي كنند. مهم نيست 
كه ح��رف جال��ب ي��ا اثرگ��ذاري نمي زنند.»آفروديت« يا 
»زئوس«)اس��طوره ها( ه��م حرف هاي جالب��ي نمي زدند. 
مسئله سلبريتي بودن است، نه شدن. به محض رسيدن به 
آن قدرت فرمان فرما، يعني وقتي ك��ه خريداري مي يابند، 
سلبريتي ها تمام و كمال بر تخت سلطنت نشسته اند. تصاوير 
ثروت و قدرت، از هواداران ش��ان وظيفه كرنش��ي آييني را 
طلب مي كند و ديگر هيچ. به ج��اي اراده يادگيري، دانايي 
نشسته است و آن هم يعني شناختن فوري هزاران لوگويي 
كه در جريان يك روز خريد يا يك ش��ب برنامه تلويزيوني 
مي بينيم. ب��ا چندكارگي، پرش��تاب و ش��ادمانه به دنياي 
قديمي آن ارواح و اش��باح اس��طوره اي برمي گرديم كه در 
آبشاري يا پشت درخت بيدي پنهان مي شدند. انواع و اقسام 
س��لبريتي ها، مثل ارواحي آشنا از پش��ت كرم هاي اصالح 
صورت و طرح هاي جديد بيمه بيرون مي پرند، موهبت حيات 
را در اسپري هاي خوش��بوكننده و ضدعرق مي دمند، ارواح 
خفته در يك شيشه عطر را با سرانگشت حيات  بخش شان 
بيدار مي كنند. خوش بين��ي ابلهانه ما موت��ور محرك اين 
كاالهاس��ت، خوش بيني اي كه نه تنها هزينه باالي حضور 
سلبريتي ها را توجيه مي كند، بلكه تبيين مي كند بازار اوراق 
مشتقه وال استريت كه اصاًل وجود ندارد از كجا آمده است و 
سالح هاي كشتار جمعي كه در عراق گم شدند كجا رفتند. 

 لبخندهاي آكنده از سعادت بيكران
وقتي تصوير بزرگ تري از س��لبريتي ها بر 
قلمرو سياست س��ايه مي افكند، هاله اي از 
صلح و ثبات به دنيايي مي دهد كه خطوط 
عبوس م��رگ و گ��ذر اي��ام آن را از ريخت 
انداخته اند. همه آنها )مرلين و الويس و جكي همراه با اوپرا و 
زوج برد پيت و آنجلينا جولي و ب��اراك( محفل كوچكي از 
خدايانن��د كه اهلي ش��ده اند و جاي بت هاي خان��ه زادي  را 
گرفته اند كه در روم باس��تان س��اكن خانه ها بودند. آنچه از 
دس��ت مي رود، س��ير عقل اس��ت و ايمان به حكومتي كه 

جماعتي فاني عهده دارش هستند. 
آينش��تاين يك بار گفته بود كه زيبايي و حقيقت علم دقيقاً 
از آن روس��ت كه فارغ از ش��خص اس��ت. همين را مي توان 

درباره قان��ون و حكومت هم گفت. به گم��ان بنيان گذاران 
جمهوري امري��كا، مي ش��د اداره امور دولت را به كس��اني 
س��پرد كه از هر جه��ت ديگ��ر معمولي اند، به ش��رط آنكه 
ابزارهاي قانون��ي و نهاده��اي حكم فرما بر اس��تفاده از آن 
قوانين وجود داش��ته باشند. ژوزف آلس��وپ، ستون نويسي 
كه يادداشت هايش در چندين رسانه منتشر مي شد، همين 
حس وحال قرن هجدهمي را دقيق، گرچه شايد با كنايه، بيان 
كرده بود. گفته بود رئيس جمهور ريچارد نيكس��ون »جزو 

ابزارآالت به دردبخور لوله كشي« است. 
باربارا والترز در مصاحبه ب��ا رئيس جمهور منتخب جيمي 
كارتر در پايي��ز ۱9۷۶، لح��ن و اداي عاش��قان گروه هاي 
راك را به خود گرف��ت و گفت: »با ما عاقالن��ه رفتار كنيد، 
قربان. با ما خوب باش��يد.« كارتر با لبخندي مهربانانه اين 
تظلم خواهي را پذيرفت، لبخندي جفت وجور با كل جوهره 
كارزار انتخاباتي اش، لبخند مس��يحي كه آمده تا كشور را 
رستگار كند، نه آنكه حكمرانش شود. چهار سال بعد، رونالد 
ريگان نس��خه  كابويي همان پيغام را س��وار بر اسب سفيد 
اجرا كرد. باراك اوباما در س��ال ۲008 موسيقي مسيحايي 

گروه همس��رايان و گيتار كليس��ايي را نواخت، اما انگشت 
گذاش��تن روي اينكه اوباما نمي تواند شق القمر كند، يعني 
اصل مطل��ب را از دس��ت داده ايم. اوباما ك��ه دو جلد كتاب 
پرفروش در تبليغ خويش تأليف كرده بود، به خاطر شهرتش 
انتخاب ش��د: كااليي كه قرار بود در سوپرماركت كنار لوازم 
آرايشي و كنسرو سوپ فروخته ش��ود، به تصدي باالترين 

مقام ترفيع يافت. 
پادش�اهان مدرن�ي ك�ه زنده زن�ده خورده 

مي شوند!
چنين ب��ود حكايت ش��اهان ق��رن نوزدهم 
انگلس��تان پ��س از آنكه تاج وتخ��ت و قوت 
سياسي شان را از دست مي دادند و تا حد يك 
زينت المجالس پرهزينه س��قوط مي كردند. 
ويليام هزليت در س��ال ۱8۲۳ گفت: آنچه از عزت و احترام 
سلطنت مانده، شبيه »نوعي ضعف طبيعي« است: »يك جور 
بيماري، اشتهاي كاذبي در ذائقه مردم كه بايد ارضا شود.« 
مردم خري��دار رؤياخواه��ان نوعي »چنگك ي��ا حلقه اند تا 
خياالت بيهوده شان را بر آن بياويزند، عروسكي كه لباس به 
آن بپوش��انند، آدمكي كه رنگش كنند.« براي همين، بهتر 
است بت از موادخام كم ارزش يا بي ارزش ساخته شود تا در 
يد اختيار سازنده اش باشد. رسانه ها برچسب قيمت خود را 
روي الشه اين خدايان موقتي مي زنند، ولي در عوض موهبت 
شهرت و ثروت، نيازمند پادشاهي يك  ماهه يا ملكه اي يك 
 روزه  هستند كه در مراسم بزم مردم حاضر و آماده باشد. سوژه 
ايام قديم، اُبژه مي شود، قرباني س��وخته اي در پاي قربانگاه 

شهرت . 
دايانا، ش��اهزاده ولز، كمي پيش از س��پيده دم ۳۱ آگوست 
۱99۷ در پاري��س درگذش��ت و كمتر از يك س��اعت بعد، 
رس��انه هاي خبري در كيپ ت��اون )در آفريق��اي جنوبي( 
دنبال چارلز، برادر دايانا و نهمين اِرل اسپنس��ر رفتند تا از 
او متاع بازارپسند س��وگ را بگيرند. او نپذيرفت و در عوض 
گفت، هميشه مي دانسته اس��ت كه »باالخره مطبوعات او 
را مي كش��ند«، كه »تك تك مالكان و س��ردبيران همه آن 
روزنامه هايي كه براي عكس هايي پول داده اند كه مزاحمان 
و سوءاس��تفاده كنندگان مي گرفتند... امروز دستانشان به 

خون او آلوده است.«
اِرل مي دانس��ت دارد از چه حرف مي زن��د. او كه روزگاري 
خبرنگار ان. بي. س��ي در لندن بود، البد ح��دس مي زد كه 
رس��انه هاي خبري در توكيو و مادريد في المجلس مشغول 
آن  هستند كه خواهر درگذشته اش را تكه تكه كنند تا از او 
قطعه هاي ويدئويي و خوراك تيترهاي درش��ت جور كنند. 
دايانا يكي از مغذي ترين سلبريتي ها بود، يك خيال مادرزاد 
كه مشتاق توجه بود به اين اميد كه بتواند سوزن خويشتن 
واقعي اش را در انبار كاه بريده جرايدي بيابد كه او را پوشش 
مي دادند. با آن لبخند درخشان و با وجود حظ وافري كه از 
گردونه بخت و اقبال برده بود، تجسم حس تنهايي و فقدان 
شده بود. هوادارانش هم اين مستمندي او را قدر مي دانستند، 
چون مثل خودش��ان در كمال بيچارگ��ي و بي قوارگي بود. 
شايد هم ارل ياد چيزهايي افتاد كه در اشعار هومري خوانده 
بود. او به اتون و آكسفورد رفته بود، دو مدرسه اي كه هنوز با 
مطالعه آثار كالسيك باستاني غريبه نشده اند. بعيد نيست كه 
فهميده باشد آن ناز و نوازش هاي رسانه اي، خط و ربطي به 
يوناني هاي باستان دارد كه اجازه مي دادند شاهان مقدسشان 

يك سال پرش��كوه در تبس فرمان روايي كنند و بعد آنها را 
مي كشتند به اين اميد كه خونشان محصوالت و مزارعشان 

را پرثمر سازد. 
طي ۳ هزار س��الي كه گذش��ته اس��ت، راه و روش كار هم 
پخته تر شده است، چنانكه دبيران مجله »نشنال اينكوايرر« 
شيوه هاي قديمي طبخ گوش��ت قرباني و توزيعش را ميان 
ملتمس��اني كه دور و بر دل و روده قرباني ازدحام كرده اند، 
بهبود داده اند. هم��ان روز مرگ دايانا، پي��ش از آنكه ظهر 
شود، هزاران س��تون ش��ايعه و خبرهاي رس��يده، خاطره 
او را به س��يخ هاي طاليي كليش��ه كشيدند. ش��ب كه شد، 
تهيه كنندگان تلويزيوني كه مراسم هاي وداع طوالني اي را 
تدارك ديده بودند، در بخش هاي دوساعته تصاويري از او را 
جمع و جور كردند كه سايه اي توخالي از زندگي اش بود: دايانا 
در درشكه عروسي اش، دايانايي كه يك كودك سياه پوست 
بغل كرده يا سوار اسب است، دايانا در بندر سينت تروپز روي 
يك كرجي مصري زراندود. ماه كه به ميانه آس��مان رسيد، 
بقيه او به دس��ت مجرياني از قبيل »بارب��ارا والترز« افتاد تا 
زير نور استوديو بايستند و جامش��ان را از شراب درخشان 
ابتذال پر كنند. مهم نبود چه مي گويند، چون حتي آنها كه 
خصوصي ترين قصه ها را روايت مي كردن��د درباره يك آدم 
حرف نمي زدند، بلكه از يك نقاب طاليي س��خن مي گفتند 
كه پش��ت آن، بنا به ميل آنها ممكن بود كلئوپاترا خوابيده 

باشد يا سفيدبرفي. 
سلبريتي بي مايه براي بازار بي معناست

مثل درس��ت كردن سوس��يس يا سيم هاي 
ويول��ن، س��اختن س��لبريتي ه��م منظره 
خوشايندي ندارد. باب ديالن يك بار در ميان 
جماعتي از طرفدارانش ايستاده بود، گفت: 
»احس��اس مي كردم مثل يك تكه گوشت هستم كه كسي 
براي سگ ها پرتاب كرده است.« ولي در همه قراردادها هم 
قيد نشده كه يك تكه گوشت از سلبريتي بكنند. گاهي آن 
گوساله پروار فقط بايد رضايت دهد كه آزادي نداشته باشد 
كه ذهن و حركاتش در اختيار كس ديگري باشد. اين كاال در 
بسته بندي خود )يعني تصويرش( گرفتار شده است، هيچ 
تواني ندارد جز اينكه سخنراني هاي پيش  نوشته را اجرا كند 
و هيچ جايي نمي رود مگر آنكه لنزهاي تله همراه او باشند. 
بت شكسته هم به اندازه ستاره اي كه اوج مي گيرد كاسبي 
جرايد را رونق مي دهد، اما خدا نكند كه محصول حاوي آن 

عناصري نباشد كه روي برچسبش نوشته اند. 
بازار هم مث��ل دوربين اس��ت، يعني حرك��ت مي كند، اما 
نمي انديش��د. براي بازار، توليد كالهك هاي هسته اي مثل 
كاشتن پرتقال و انگور جذاب است. »سلبريتي بي مايه« براي 
بازار بي معناست. سلبريتي يعني پول با يك صورت انساني، 
»چنگكي« و »حلقه اي« ب��راي آويزان كردن رؤياي ثروت. 
قهرمان هزار چه��ره، بدون تعلق به هيچ ح��زب يا فرقه اي، 
متأسفانه به يك انسان تبديل نمي شود. اگر پول به كرسي 
قدرت و چشمه حكمت بدل ش��ود، پايان قصه به اقتصادي 
مي رسد كه ورشكسته است، لشكري كه پيروز هيچ جنگي 
نيست و سياستي كه اجزايش بادكنك هاي رنگي درخشانند 
و بس. اگر قيمت يك چيز را سند شخصيت و ارزشش بدانيم، 
حرف را جانشين عمل كرده ايم. سندي ديگر بر صحت قانون 
گرش��ام كه »پول بد، پول خوب را از رواج مي اندازد«: تمايز 
ميان حيات كسي كه ش��جاعانه زيسته اس��ت با كسي كه 
قهرماني اش در بوق و كرنا شده است، از ميان مي رود. درسي 
كه از حيات يك سرمشق و اسوه مي توان گرفت در گذر ايام 
روشن مي شود.  در محافل فرهنگي ملي، مثل طرفداران يك 
جناح سياسي كه از منظره تماش��ايي كارزارهاي انتخاباتي 
رياس��ت جمهوري تغذيه مي كنند، كافي اس��ت ذكر مقدار 
كافي پول به ميان بيايد )يك ط��الق توافقي ۱00ميليون 
دالري، يا بس��ته ۷8۷ ميليارد دالري ب��راي رونق اقتصاد( 
تا جماعت چنان به ج��وش و خروش بيايند كه انگار »جرج 
كلوني« را ديده اند. در نهايت، جامعه خ��ود را با اين اعتياد 
متعفن خفه مي كند. ش��ايد به همين دليل، اين روزها كه 
از كنار كيوس��ك مي گذرم، ياد س��الن هاي تدفين و مقبره 
»توت عنخ آمون« مي افتم. س��لبريتي هايي ك��ه روي جلد 
مجالت نقش بسته اند، چنان صف كشيده اند كه انگار رديفي 
از تزيينات مقبره اند، با نظم و ترتيبي دلپسند براي دفن در 
مقبره آن جمه��وري دموكراتيكي كه آنقدر توپ ديس��كو 

بلعيده كه جانش را از دست داده است. 

از بت سازي تا سربريدن سلبريتي ها در كارزار دوربين و مصرف زدگي

سلبريتي يعني پول با يك صورت انساني!
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