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 نگاه ش�ما به عنوان كارش�ناس رس�انه به 
فضاي مج�ازي ك�ه روزبه روز ه�م در حال 

گستردگي و تنوع است، چيست؟
امروز فضاي سايبري با سرعت زيادي در حال پيشرفت 
اس��ت و بايد اين را بدانيم كه فضاي س��ايبري براي 
آنهايي كه اقتضائات آن را درك نكرده اند، يك فضاي 
كاماًل بدون مرز و ناامن اس��ت. با نرم افزارهايي كه در 
گوشي هاي هوش��مند نصب مي ش��ود رصد و پايش 
كاربران در همه دنيا به طور مس��تمر انجام مي شود. 
سرويس هاي مكان محور در حال رصد توانمندي هاي 
اقتداراف��زاي جامعه در پوش��ش فريبن��ده و جذاب 
فناوري سايبري هس��تند. ش��بكه هاي اجتماعي به 
اَبرگراف تعامالت جامعه دس��ت پيدا كردند و كسي 
از رصد پنهان نيس��ت.  همچنين محتواهاي نادقيق، 
مغرضانه و دستكاري ش��ده به مراجع كاذب و معتبر 
تبديل شده اند. پس به هر محتوايي نمي توانيم اعتماد 
كنيم. موتورهاي جست وجوگر در حال جهت دهي به 
فكر و انديشه كاربران، مهندس��ي و مديريت جامعه 
هستند، مرورگرها نيز همه ارتباطات جوامع را رصد 

مي كنند. 
 پس با وجود اين ورود ب�ه فضاي مجازي را 

نبايد سطحي و ساده انگاشت؟
بله دقيقاً، مگر اينكه اين فضا را بشناس��يم و بتوانيم 
با اس��تفاده و رژيم مصرف درس��ت آن را براي خود 
تعريف كنيم و به اين وس��يله نگذاريم همه اطالعات 
به خصوص اطالعات محرمانه و كليدي خود، خانواده 
و جامعه به دس��ت آنها بيفتد، چون چ��ه بخواهيم يا 
نخواهيم فضاي س��ايبري جاي امني نيس��ت و هيچ 
گوش��ه امنی در اين فضا وجود ن��دارد، بنابراين بايد 
مراقبت باش��يم چه اطالعاتي را در اين فضا رد و بدل 
مي كني��م، بچه هاي ما ه��م بايد ياد بگيرن��د كه اگر 
مراقب نباشند در سال هاي آتي هنگام استخدام حتماً 
شركت ها يكي از استعالم هاي شان، استعالم از فضاي 
مجازي خواهد ب��ود و با اس��تفاده از همين داده ها به 
راحتي مي توانند بفهمند فرد مورد نظر در چه سطح 
علمي و فكري است و چه شخصيتي دارد كه در زندگي 

كاري و اجتماعي آنها تأثيرگذار خواهد بود. 
 سواد رس�انه اي چقدر براي فعاليت در اين 

فضا مي تواند ياري رسان باشد؟
بدن م��ا براي زن��ده ماندن ني��از به غ��ذا و خوراك و 
آش��اميدني دارد، با اين ح��ال نمي توانيم هر چيزي 
را بخوريم و بياش��اميم، چون س��المتي مان به خطر 
مي افتد. ما بايد فوايد و مضرات مواد غذايي را بدانيم 
مثاًل كالري، قند و چربي و ببينيم آيا با شرايط جسمي 
ما سازگار است يا خير، در فضاي سايبري هم نياز به 
يك رژيم هوشمند و درست اس��ت و بايد بدانيم چه 
چيزي به چه ميزان و از كجا دريافت مي كنيم. در غير 
اين صورت دچار آسيب و ضررهاي زيادي مي شويم، 
لذا س��واد رس��انه اي دقيقاً به ما كمك خواهد كرد تا 
بهترين رژيم مصرف اينترنت را براي خود و خانواده 
انتخاب كنيم، لذا قبل از ورود به دنياي مجازي الزم 
است فضاي سايبري را بشناسيم و مديريت كنيم كه 

اين مستلزم يادگيري سواد رسانه اي است. 

 اين مديريت چه شاخصه هايي دارد؟ 
با رعايت دو قاعده طاليي مي توان قواي مديريتي براي 
استفاده از فضاي مجازي را تقويت كرد. اولين قاعده، 
استفاده مشروط و دوم اس��تفاده محدود است. اين دو 
اصل مي تواند به ما كمك كند كه ت��ا حدود زيادي بر 
اين دنياي مجازي بي در و پيكر كنترل داشته باشيم. 
اصوالً مش��روط و محدود عمل كردن درهمه زمينه ها 

الزم است و به نفع خود ماست. اينكه مشروط به حيطه 
مذهبي، اخالقي و قانوني باش��يم و در فضاي مجازي 
اولويت هاي واقعي را بشناس��يم و رعايت كنيم به نفع 
خود ماست. مثاًل در فضاي مجازي خانواده را اولويت 
بدهيم، تكلف محوري را ب��راي فرزندان مقدم بدانيم و 
رشد و اعتالي آنها را مشروط كنيم و محدود به زمان 
و مكان و قيم��ت و قوانين اينترنت باش��يم. اينكه در 
چه زمان هايي اينترنت آزاد يا ممنوع اس��ت يا در چه 
مكان هايي بايد يا نبايد استفاده كرد يا هزينه را در نظر 
بگيريم كه اگر تمام شود ديگر اين ماه اينترنت نداريم. 
با اين قواعد به فرزندان مان نظم در استفاده و قانون را 
مي آموزيم تا مراقب باشند و اينترنت را مديريت كنند. 

 هدف از سواد رسانه اي چيست؟
 انس��ان وقتي وارد فضاي بدون م��رز مجازي جهاني 
مي ش��ود كه حدود و امنيتي ندارد، باي��د مجهز و با 
شناخت الزم باشد، واال آسيب مي بيند. سواد رسانه اي 
يك مهارت است تا بدانيم چه مقدار و چه زمان و چه 
مكاني از اينترنت اس��تفاده داشته باش��يم و در ميان 
باران اطالعات درست و غلط فضاي مجازي، واقعيت 
را تش��خيص بدهيم و نيازهاي واقعي را دنبال كنيم، 
چون هيچ چي��زي در اين فضا معلوم نيس��ت و هيچ 
جاي امني هم ندارد تا در آن پناه ببريم، پس س��واد 

رسانه اي بسيار الزم است. 
 چند سالي مي شود كه گوشي هاي هوشمند 
و اينترنت در كشور رواج پيدا كرده است، به 
طوري كه سن استفاده از آن هم پايين آمده 
است، پس چرا زودتر از اينها سواد رسانه اي 

مطرح و اجرايي نشد؟
بله سواد رسانه اي بايد زودتر از اينها در كشور اجرايي 
مي شد نه اينكه بگذارند اينترنت گسترش و عموميت 
پيدا كند و بعد از آن به فكر آموزش رس��انه، س��واد و 
مهارت آن باشيم، متأسفانه بعضاً مسئوالن ناكارآمد 
در اين حوزه مسئوليت داشته اند كه همين باعث شده 
اس��ت با وجود توصيه هاي مكرر مقام معظم رهبري 
درباره فضاي مجازي و ناامن��ي آن كار چنداني انجام 

ندهند، حتي شوراي عالي انقالب فرهنگي و شوراي 
عالي فضاي مجازي هيچ كاري نتوانستند در اين راستا 
انجام بدهند، همين باعث شد تا امروز چوب كم كاري 
و اهم��ال ورزي آنه��ا را بخوريم هم فضاي آش��وب و 
اغتشاش ايجاد شود و هم فضاي مجازي براي فرزندان 

ما خطرناك و ناامن گردد. 
 اعتي�اد به اينترن�ت در روند ش�كل گيري 

شخصيت نوجوان چه تأثيري دارد؟
نمونه بارز آن اغتشاشات اخير بود كه بيشتر، نوجوانان 
را درگير كرد. نوجواناني كه غرق در بازي هاي مجازي 
بودن��د، در جامعه مي خواس��تند آن را پي��اده كنند؛ 
معتاداني كه حتي به كشتن هموطن خود هم رسيدند. 
متأسفانه اعتياد به اينترنت و بازي هاي آن شايد مانند 
س��اير اعتيادها به چشم نيايد اما بس��يار خطرناك تر 
اس��ت. براي همين بايد به فكر چاره باشيم و جلوي 
اين اعتياد خطرناك را بگيريم. با توجه به اينكه سن 
اس��تفاده از اينترنت هم خيلي پايين آمده اس��ت و 
كودكان مان از همان سنين پايين از اين فضا استفاده 
مي كنند، لذا حتماً روي ش��كل گيري شخصيت آنها 

تأثير زيادي دارد.  
 با اين حال چرا پيام رسان هاي خارجي كامل 
بس�ته و فيلتر نمي ش�وند تا كنترل فضاي 

مجازي بهتر صورت بگيرد؟
اهمال ورزي مسئوالن نسبت به فضاي مجازي عواقب 
زيادي داشته است، البته من شخصاً مخالف فيلترينگ 
هس��تم، منتها معتقدم بايد يك ش��بكه ملي قوي و 
خوبي داشته باشيم تا نيازهاي داخلي برآورده شود و 
پيام رسان هاي خارجي كنترل قانوني بشوند، به اين 
صورت نيازهاي واقعي افرادي ك��ه با آن كار مي كند 

برآورده مي شود.
 طبق آمار اف��رادي كه از اينترنت بين الملل درس��ت 
استفاده مي كنند 5تا 6درصد هس��تند، لذا اصاًل نياز 
به قطع كردن كامل آنها نيس��ت، چ��ون هزينه هاي 
س��نگيني دربردارد، ولي بايد سواد رس��انه اي را در 
جامعه نهادينه سازي كنيم تا از همان دوران كودكي 
كه افراد گوشي هوشمند در اختيار دارند، سواد آن را 
هم داشته باشند، درست مثل سواد خواندن و نوشتن 
مدرسه كه الزامي است.  سواد رسانه اي هم براي فضاي 
مجازي الزامي باش��د، وگرنه با فيلترينگ كار درست 
نمي ش��ود. همه اين اتفاقات نياز به جديت و حميت 
انقالبي و اساسي از سوي مسئوالن در اين حوزه دارد. 
 چ�را مس�ئوالن فض�اي مج�ازي م�ورد 

بازخواست قرار نمي گيرند؟
اينكه مسئوالن كم كار و متخلف بايد بازخواست بشوند 
امري درس��ت و اصولي اس��ت و اين را بايد مطالبه كرد. 
ما زماني براي اينكه آذري جهرمي بازخواس��ت شود از 
راه قانوني و با مطالبه گري ج��دي نامه نگاري و چندين 
هزار امضا جمع كرديم تا او را ب��ه خاطر اهمال هايي كه 
در فضاي مجازي داشت بازخواست كنند. اين را بدانيد 
تا وقتي مطالبه عمومي بحق و قانوني نباش��د، تأثيري 
نخواهد داشت. بايد براي حل مش��كالت و ولنگاري در 
فضاي مجازي درست تشكيالتي و قانوني مطالبه گري 

كرد. 

   معصومه طاهري
مك لوهان كت�اب »دهك�ده جهاني« را نوش�ت و عن�وان كرد كه 
رسانه ها دنيا را تبديل به دهكده مي كنند اما امروز ديگر صحبت از 
دهكده جهاني نيست، بلكه صحبت از نقطه جهاني است، چنانچه 
امروز اپليكيشن هايي كه روي گوشي هاي هوشمند نصب مي شود، 

هرچند فض�اي كمي را اش�غال مي كند ول�ي كارب�ر مي تواند با هر 
فردي در هر گوشه اي از جهان ارتباط بگيرد و اگر مجهز به مهارت 
و ش�ناخت از اين دنياي بدون مرز و گسترده نباش�د، قطعًا مغلوب 
و دچار آس�يب مي ش�ود؛ پديده اي كه اين روزها به شدت متوجه 
افراد كم سن و سال حتي كودكان اس�ت و نياز به مديريت منطقي 

خانواده ها دارد. »جوان« با رحمن زنگنه، كارشناس رسانه و فناوري 
اطالعات و عضو انجمن سواد رس�انه اي ايران، همچنين از اعضاي 
جبهه انقالب اسالمي در فضاي مجازي كه به مشاوره خانواده ها در 
مورد آسيب هاي اينترنت و فضاي مجازي نيز مي پردازد، گفت وگو 

كرده است. 

اندونزي چهارمين كشور پرجمعيت جهان با اكثريت 
مسلمان است. اين كش��ور تاريخي كهن و فرهنگي 
غني دارد. اندون��زي چند قرن را زير يوغ اس��تعمار 
گذراند تا اينكه اس��تقالل خود را به س��ال۱۹۴5 از 
كشور هلند به دس��ت آورد، بنابراين اين كشور بايد 
از ادبيات مقاومت غني اي برخوردار باشد، به همين 
دليل الزم است ايران و اندونزي باالترين سطح روابط 

فرهنگي را داشته باشند. 
در اين دهه ه��ا در اي��ران آث��ار چنداني از ش��عرا و 
نويسندگان اين كشور به فارسي منتشر نشده است 
و اطالعات دقيقي نيز از ترجمه و چاپ آثار ايراني در 
اين كشور موجود نيس��ت. مامان ماهايانا از اديبان و 
شاعران برجسته اين كشور كه به واسطه آثارش )شعر، 
نثر، مقاله و كتاب درسي مدارس( بسيار شناخته شده 
است، به مناسبت برپايي هفدهمين دوره جشنواره 
بين المللي ش��عر فجر با س��تاد خبري اي��ن رويداد 
گفت وگو كرده است. وي عالوه بر تدريس در دانشگاه، 
از محققان سرش��ناس ادبيات در اندون��زي و يكي از 
دريافت كنندگان جوايز افتخ��اري از رئيس جمهور 
سوس��يلو بمبنگ يودهويونو در س��ال۲۰۰5 است. 
ماهايانا همچنين شاعر، نويسنده، منتقد، عضو شوراي 
جامعه ادبي جاكارتا، از بنيانگذاران مركز تمدن مااليي 
دانشگاه اندونزي، از بنيانگذاران انجمن موسيقي شعر 
اندونزي، بنيانگذار انجمن داس��تان كوتاه اندونزي و 
رئيس مؤسسه روز شعر در اين كشور است كه جايزه 

كتاب سال شعر در اين كشور را اهدا مي كند. 
  آشنايي با شعر و شعراي ايراني

ماهايانا در پاسخ به اينكه چقدر با شعر معاصر ايران 
آش��نايي دارد و ش��ناخت او از ادبيات ايران بيشتر 
از رهگذر كتاب بوده يا رس��انه گفت: در مقايس��ه با 
ش��عر معاصر ايران، من فكر مي كنم بيشتر شاعران 
اندونزيايي با شعر شاعران كالسيك ايران آشناترند. 
نام فردوسي، رودكي، حافظ، عطار، رومي، عمر خيام 
و سعدي براي شاعران اندونزيايي بيگانه نيست، حتي 
ميان شاعران اندونزيايي- مسلمان يا غير مسلمان- 
يك شوخي وجود دارد كه اگر رومي را نشناسد، شاعر 
»واقعي« نيس��ت. امير حمزه كه توسط منتقد ادبي 
هانس باگ��وي ياس��ين )H. B. Jassin( به عنوان 
»ملك الش��عراي نو« ياد مي ش��ود، در مورد ادبيات 
)شعر( فارسي نوشته است كه به گفته خودش عجم 
 Pujanga( است. اين نوشته در مجله پوجانگا بارو
Baru( ]۱۹۳۴م[ منتشر ش��د. پس از آن چندين 
شعر از شاعران كالسيك فارسي زبان به اندونزيايي 
ترجمه شد، بنابراين از آنجا بود كه شعراي اندونزيايي 

از نزديك با آثار شاعران ايراني آشنا شدند. 
وي درباره ميزان آش��نايي با ش��عر معاصر فارسي 
نيز گفت: مش��كل همين است. ش��عرهاي زيادي 
از ش��اعران معاصر فارس��ي ب��ه اندونزيايي ترجمه 
نش��ده اس��ت. با اين حال، شاعران ارش��دي مانند 
عبداله��ادي، س��وتارجي كل��زوم بح��ري، توفيق 
اسماعيل و مصطفي بيس��ري مطمئناً جديدترين 
آثار فارس��ي را مي خوانند، اما عموم��اً جامعه ادبي 
اندونزي با آثار جديدترين شعراي فارسي از جمله 
داستان كوتاه و رمان فارسي آشنايي ندارند، بنابراين 
ترجمه گنجينه هاي ادبي معاصر فارس��ي )ش��عر، 
داستان كوتاه و رمان( به اندونزيايي كمك مهمي به 

شعراي اندونزيايي خواهد كرد. 
  تأثير انقالب اس�المي ايران بر روشنفكران 

اندونزيايي
ماهايان��ا در بخش ديگري از اي��ن گفت وگو به تأثير 
انقالب اسالمي ايران بر روشنفكران اندونزيايي، اشاره 
كرد و گفت: مش��اهده تأثير انقالب اسالمي ايران بر 
نسل جوان و روش��نفكر )اس��المي( اندونزي بسيار 
جالب اس��ت. نام آيت اهلل خميني فوراً بر سر زبان ها 
افتاد و ميان همه اقشار مردم اندونزي كسي نبود كه 
او را نشناسد. آيت اهلل خميني به نماد انقالب اسالمي 

تبديل ش��د و عكس هاي او در اتاق هاي ش��خصي و 
منازل اشخاص روي ديوارها رفت و به اين عكس ها 
افتخار شد. در آن زمان شخصيت ها و نسل هاي جوان 
اندونزي متوجه شدند كه وضعيت سياسي- اجتماعي 
ايران با شرايط سياسي اندونزي بسيار متفاوت است، 
بنابراين ايده انجام يك انقالب )در اندونزي( همانطور 
كه در ايران اتفاق افتاد، به س��ختي گسترش يافت. 
آنچه اتفاق افتاد دقيقاً تالش براي بررس��ي حركت 
انديشه نوين اس��المي بود، بنابراين بسياري از آثار 
دكتر علي شريعتي در دانشگاه ها و گروه هاي جوانان 
ترجمه و بحث مي ش��د. با اين پيشينه جاي تعجب 
است كه ادبيات معاصر فارسي تبديل به يك گفتمان 

فرهنگي نشده است. 
  اطالعات اندك از جوايز ادبي ايران

اين ش��اعر و منتقد ادب��ي همچنين درب��اره ميزان 
آشنايي اش با جش��نواره ها و جوايز ادبي ايران گفت: 
اگر بتوان من را نماينده جامعه ادبي اندونزي دانست، 
اطالعات من از اين جش��نواره ها بس��يار ناچيز است. 
ش��ايد مش��كل اصلي عدم تبليغات يا اطالع رس��اني 
اصحاب رس��انه ايران در كش��ور ما باش��د. اطالعات 
مربوط به اين جش��نواره ها كه توسط برخي از فعاالن 
ادبي از جمله عبدالهادي ارائه شد، در مقايسه با ديگر 
صداهاي مربوط به جشنواره هاي مشابهي كه در هلند، 
آلمان يا فرانسه برگزار شده است، به اندازه كافي رسا 
و طنين انداز نبود. اين در صورتي است كه در اندونزي 
به تازگي تعداد جشنواره هاي شعر و همچنين محافل 
ادبي بسيار بيشتر از قبل شده است، بنابراين اگر اخبار 
اين جشنواره در اندونزي منتشر شود، مورد استقبال 

قرار خواهد گرفت. 
نويس��نده كتاب »ريش��ه هاي ماالي��ي: ايدئولوژي 
در ادبيات« ادام��ه داد: اگر اخيراً به جش��نواره ها يا 
فعاليت هاي ادبي )شعر( در مناطق مختلف اندونزي 
نگاه بشود، شور و شوق و روحيه براي جشن گرفتن 
آنها كاماًل دلگرم كننده است. مشاركت شهرداري يا 
اس��تانداري براي ارائه حمايت نيز بسيار زياد است، 
همانطور ك��ه در جاكارتا، بالي، پِكانب��ارو، تانجونگ 
پينانگ، پادانگ، بانجارماسين و ديگر شهرها اتفاق 
افتاده اس��ت. اگر به اش��تياق جامعه ادبي و آگاهي 
شهرداري و اس��تانداري براي حمايت از اين فعاليت 
توجه كنيد، متوجه خواهيد ش��د كه ارائه اطالعات 
گسترده درباره جشنواره ش��عر فجر مي تواند براي 
جوامع ادب��ي اندونزي نيز الهام بخش باش��د و حتي 
اين جشنواره بدل به الگويي در كشور ما شود و ما نيز 

مشابه آن را برگزار كنيم. 
  ايده تشكيل جلسات بين شعراي دو كشور

ماهايانا در بخ��ش ديگري از س��خنان خود درباره 
چگونگي برق��راري ارتباط پويا مي��ان مجامع ادبي 
ايران و اندونزي گفت: اقدامات متعددي را مي توان 
انج��ام داد. نهاده��اي فرهنگي مس��ئول در ايران 
مي توانند از شاعران مناطق مختلف اندونزي براي 
حضور در جشنواره بين المللي شعر فجر دعوت كنند. 
معموالً دولت محلي )ش��هرداري يا استانداري( در 
هزينه هاي حمل و نقل و اقامت شاعران اندونزيايي 
كه به خارج از كشور اعزام مي شوند، كمك مي كند. 
ايده ديگر تشكيل جلس��ات منظم شاعران ايراني- 

اندونزيايي در جاكارتا و تهران است. 
نويس��نده كتاب »رباعيات بِتاوي: تأم��ل در پويايي 
اجتماعي و فرهنگ��ي جوامع در رباعي��ات« افزود: 
ترجمه شعر معاصر فارسي و داستان كوتاه و رمان و 
اشاعه آن از طريق برگزاري جشنواره ها يا شعرخواني 
و جلسات گفت وگو و بحث در اندونزي مي تواند بسيار 
مفيد فايده باش��د. موفق بودن اين ايده تجربه شده 
اس��ت. چندي پيش جش��نواره فيلم هاي ايراني در 
كتابخانه ملي اندونزي برگزار شد كه مورد استقبال 
بس��يار قرار گرفت و در آش��نايي م��ردم اندونزي با 

سينماي ايران بسيار مؤثر بود. 

مامان ماهايانا، شاعر، نويسنده، منتقد و يكي از بنيانگذاران
 انجمن موسيقي و شعر اندونزي عنوان كرد

مشاهده تأثير انقالب اسالمي ايران بر نسل جوان و روشنفكر )اسالمي( اندونزي
 بسيار جالب است اما با اين پيشينه جاي تعجب است كه چرا ادبيات معاصر فارسي 

تبديل به يك گفتمان فرهنگي نشده است 

هركس مولوي را نشناسد
 شاعر حسابش نمي كنيم

اديب برجسته اندونزيايي با اشاره به اينكه شاعران اندونزيايي با شعر شاعران كالسيك ايران از جمله 
فردوسي، رودكي، حافظ، رومي، عمر خيام و سعدي آشنا هستند، مي گويد: ميان شاعران اندونزيايي- 
مسلمان يا غير مسلمان- يك چيزي وجود دارد و آن اينكه اگر كسي رومي)مولوي( را نشناسد، شاعر 

»واقعي« حسابش نمي كنيم. 

س�واد رس�انه اي باي�د زودت�ر از اينها 
در كش�ور اجراي�ي مي ش�د ن�ه اينكه 
بگذارند اينترنت گس�ترش و عموميت 
پيدا كن�د و بع�د از آن به فك�ر آموزش 
رس�انه، س�واد و مه�ارت آن باش�يم، 
متأس�فانه بعض�ًا مس�ئوالن ناكارآم�د 
در اي�ن ح�وزه مس�ئوليت داش�ته اند

فضاي مجازي ما را مانند يك مهره وارد بازي مي كند 
در گفت وگوي »جوان« با كارشناس رسانه و مديريت اينترنت در خانواده مطرح شد 
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