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 شهروند| در روزهای اخیر، در رسانه های رسمی 
کنش هــای بســیاری نســبت بــه  کشــور شــاهد وا
موضع گیری های چهره های شناخته شده سینما 
و ورزش در قبال رخدادهای اعتراضی اخیر کشــور 
بودیم. سلبریتی هایی که در بزنگاه های مهم این 
سرزمین نشان داده اند در هر جا و هر زمینه ای هم 
کم کار باشند، برای این که جایگاه دشواریاب شان 
را در دل و ذهــن مردم از دســت ندهنــد، در دنیای 

مجــازی فرصــت را بــرای موضع گیــری و اظهــار نظر 
از دســت نمی دهنــد. تــا جایــی که می شــود گفت 
بعد  از وقــوع هر واقعــه اجتماعی، سیاســی و حتی 
فرامنطقه ای، اولین کار بسیاری از مردم این است 
که ببیننــد در پیج ســلبریتی های وطنی دربــاره آن 
اتفــاق چه نوشــته شــده اســت. البتــه در ایــن بین 
ســلبریتی ها به نوعی دچار ســردرگمی و آشفتگی 
هم می شوند. چرا که برخی از آنها دقیقا نمی دانند 

کنشــی باید  مثــا  دربــاره وقایع  اخیــر دقیقا چه وا
داشــته باشــند. ترس از مورد قضاوت و انتقــاد قرار 
گرفتن خیلی از آنها را از اظهار نظر بر له یا علیه یک 

موضوع اجتماعی یا سیاسی برحذر می دارد. 

موضع گیری سلبریتی ها؛ خوب یا بد؟
 به هــر حال، چهره هــای شناخته شــده وطنی 
از ســوی رســانه ها و افــرادی خــاص متهم انــد 

کنــش نشــان  بــه این کــه ُپــر می گوینــد و زیــاد وا
می دهنــد. امــا این کــه آیا زبــان نقاد ســلبریتی ها 
موجــد اتفاقاتــی خــوب اســت یــا بــد، پرسشــی 
اســت که هر کــس از زاویه نــگاه خود پاســخی به 

آن می دهد. 
کنش هــای  وا از  غ  فــار البتــه  کــه  پرسشــی 
ســلبریتی ها، دربــاره کلیــت فضــای مجــازی نیــز 
می تواند مطرح شــود. در واقع می توان گفت که 
از دیدگاه فرد یــا جریانی که به لزوم اعمال کنترل 
کمیتــی بر جریــان اطالعات  کامــل نهادهــای حا
نیــز  ســلبریتی ها  نظرهــای  اظهــار  دارد،  بــاور 
مانند کلیت فضای مجازی می تواند محاســن و 
معایبی داشــته باشــد که البته منتقدان بیشــتر 
کید کــرده و به عنوان  روی معایــب این رویکرد تا
مثــال بــر پرگویــی چهره هــا دربــاره امــوری که در 
انگشــت  ندارنــد،  سررشــته ای  و  تخصــص  آن 

می گذارند.
دکتــر احمــد یحیایــی در ایــن زمینــه می گوید: 
»جهان امروز دنیای اطالعات خوانده می شــود 
و مخاطــب امــروز فعــال اســت و در مقابــل هــر 
کنش هــای متفاوتي  پیام، تصویــر و اطالعاتی وا
دارد. ســلبریتی ها نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی 
نیســتند. بــا ایــن توضیــح کــه سوپراســتارها بــه 
دلیل مقبولیــت اجتماعی که دارند، مســئولیت 
بایــد بیشــتر  بــر دوش شــان اســت و  بیشــتری 
کنش های آنها در اغلب  مواظب باشند؛ چون وا
کنــش شــخصی باالتــر رفته  مــوارد از حــد یــک وا
و می توانــد تاثیــر مهم تــری در اجتمــاع داشــته 

باشد.«

مخالفان چه می گویند؟
نظرهــای  اظهــار  معایــب  دربــاره  منتقــدان   
سلبریتی ها می گویند آنها که با استفاده از فضای 
شبکه های اجتماعی توانسته اند خودی نشان 
دهنــد و به واســطه ارتبــاط بی واســطه بــا مــردم 
مورد توجه بیشــتری قرار گیرنــد؛ در ادامه، درگیر 

آســیب ها و دشــواری های مرجعیــت اجتماعــی 
جایگاه شــان شــدند. راز عکس العمل هــای تند 
روزهــای اخیر در قبــال موضع گیــری چهره های 
دنیــای ورزش و هنــر جــز ایــن نمی توانــد باشــد 
کــه این چهره ها را بــه بی ســوادی و بی اطالعی از 

موضوع صحبت شان متهم کردند. 
ایــن موضــوع را    دکتــر عبــاس اســدی، اســتاد 
روزنامه نــگاری دانشــگاه عالمــه بــا ایــن جمالت  
تحلیــل می کنــد: »جامعــه ایــران یــک جامعــه 
شــفاهی اســت و در این نوع جوامع افــراد بدون 
این که درباره موضوعات تحقیق و حقیقت آن را 
کشــف کرده باشــند، آنها را در فضاهــای عمومی 
منتشــر می کنند. در واقع در جوامعــی که میزان 
مطالعــه افراد و ســطح د انش پایین باشــد، افراد 
به جــای این کــه اطالعــات را از منابــع درســت 
کتفا و گاهی  کســب کنند، به حرف های دیگران ا
حتی بر همین اساس هم تاریخ سازی می کنند. 
بدون شک این کار باعث آسیب های معنوی به 
نســل آینده و فراموشــی تاریخ و میــراث فرهنگی 
آینــدگان نخواهنــد  آن جامعــه خواهــد شــد و 

توانست حقیقت را از دروغ تشخیص دهند.«
 بــا ایــن حــال، همــه چیــز تــا ایــن حــد هــم 
یک ســویه نیســت و نمی تــوان در تاثیرگــذاری 
مــواردی  اظهــار نظرهــای چهره هــا در  مثبــت 
هــم تردید داشــت؛ مثــال در جنبــش و تحرکی که 
در شــماری از موارد انتقــادات چهره هــای مورد 
توجه مردم به بار آورده است. یا در بسیج کمک 
و حمایــت عمومــی در بعضــی از فجایــع طبیعی 
که عــالوه بــر کمــک مالــی و اقتصــادی در بهبود 
وضعیــت روانــی جامعــه آســیب دیده هــم موثــر 
بــوده اســت. ایــن همــان چیــزی اســت کــه دکتر 
سیدحســن حســینی، جامعه شــناس و اســتاد 
ســلبریتی ها  اعتــراض  تاثیرگــذاری  دانشــگاه، 
کــه »ایــن موضع گیری هــا  می نامــد و می گویــد 
اثرگــذار بوده انــد؛ هم بــر افــکار عمومــی و هم در 

مواردی بر رأی مجلس«!

وقایع اخیر دوباره ماجرای بحث برانگیز موضع گیری چهره های مشهور در مسائل 
اجتماعی را  داغ کرد

 سلبریتی ها ؛سرگردان میان سکوت و فریاد

کنش سلبریتی ها به رویدادهای سیاسی و  وا
درستی یا نادرســتی این رویکرد را با دکتر عماد 
افروغ، نویســنده، جامعه شــناس، سیاستمدار 
و نماینــده ســابق تهــران در مجلــس شــورای 
اســامی در میــان گذاشــته ایم. آنچــه در پــی 
ایــن اســتاد دانشــگاه  می آیــد، صحبت هــای 
اســت درباره این که آیا سلبریتی ها -آن گونه که 
برخــی می گویند- تنها بایــد در زمینه تخصصی 
خود صحبــت کنند؛ یــا این که حــق طبیعی آنها 
را بــرای اظهار نظر و موضع گیــری در زمینه های 
گــون سیاســی و اجتماعی و البتــه فرهنگی  گونا

باید محترم دانست؟

 جنــاب افــروغ! در روزهــای اخیــر و البتــه در 
تمــام ناآرامی هــای اجتماعی ســال های اخیر، 
شــماری از چهره هــا و رســانه های خــاص در 
ادعــا  ســلبریتی ها  موضع گیــری  بــه  کنــش  وا
کرده انــد که ایــن چهره هــای شناخته شــده به 
دلیــل این کــه تخصصــی در زمینــه سیاســت و 
علوم اجتماعــی ندارند، باید از هــر گونه اظهار 
نظر در این زمینه ها -جز مسائل و موضوعات 
خودشــان-  تخصصــی  رشــته  بــه  مربــوط 
خــودداری کننــد. خواســتم بدانــم شــما هم به 
عنوان استاد دانشگاه چنین عقیده ای دارید؟ 
یــا بــه عبــارت بهتــر؛ می توانیــد بگوییــد کــه آیا 
قانونــی، قاعــده ای، منطقــی چیزی هســت که 
طبق آن ســلبریتی ها -یا هر کس دیگــری- را به 
کنــش در  صــرف نداشــتن تخصــص بتــوان از وا

زمینه های سیاسی و اجتماعی منع کرد؟
نــه؛ البتــه مــن تخصــص در زمینــه ســلبریتی ها 
نــدارم، ولــی در کل می توانــم بگویم که حــق رأی، 
حق مشــارکت و حق اظهار نظر حقوقی هســتند 
کــه تمــام شــهروندان کشــور از آن برخوردارنــد و 
کســی را از اظهــار  طبــق ایــن حقــوق نمی تــوان 
نظــر در زمینــه مســائل کشــور بازداشــت. در این 
بیــن توجــه مخاطبــان و حتــی مخالفــان باید به 
یــک موضــوع باشــد کــه آیــا صحبت هایی کــه آن 
ســلبریتی یا هر کس دیگری مطــرح می کند تا چه 
حد مســتدل اســت. این هم شــامل هر آن کسی 
می شــود کــه می خواهــد دربــاره موضوعــی اظهار 
نظر کند و تنها به ســلبریتی ها محدود نمی شود. 
این تنها قضاوت و داوری اســت که بایــد در مورد 

سلبریتی ها و هر کس دیگری انجام گیرد.

 یعنی باید به جای این که سلبریتی بودن طرف 
مد نظر قرار گیرد، باید دید که طرف چه می گوید؟

کــه دربــاره  کــس  کــس، دقیقــا هــر  دقیقــا؛ هــر 
موضوعــی اظهــار نظــر می کنــد، مــورد داوری قــرار 
می گیــرد کــه حرف هایــش تــا چه حــد مســتدل یا 
گاهانــه اســت و تا چه  تعصب آمیــز اســت؛ چقــدر آ
حــد عــدم شــناخت او را می رســاند. ایــن یعنــی 
ســلبریتی یا غیرســلبریتی یا حتی اســتاد دانشگاه 
نباید بعد از اظهار نظــر مصون از داوری باشــد. به 
هر حــال، این گونه نیســت کــه چون طرف اســتاد 
دانشــگاه اســت، هــر آنچه می گوید درســت اســت 
و در نقطــه مقابــل هــم چــون یــک نفــر ســلبریتی 
گاهــی  آ و  شــناخت  بــدون  دارد  حتمــا   اســت، 

حرف می زند. 

 پــس بــر ایــن باوریــد کــه ســلبریتی بــه صــرف 
ســلبریتی بودن نمی تواند و نباید مورد قضاوت 

منفی قرار گیرد. درست است؟
نــه فقــط ســلبریتی ها، بلکــه هــر کســی کــه از حق 
شــهروندی برخــوردار اســت، می توانــد دربــاره هــر 
چیزی نظر بدهد و هر کسی هم که درباره چیزی نظر 
می دهد، باید بداند که در معرض داوری قرار خواهد 
گرفت. یعنی همان قدر که هر کســی حق اظهار نظر 
دارد، هیچ کس هم این حق را ندارد که خواهان این 
باشــد بعد از اظهار نظــر مــورد داوری قــرار نگیرد. به 
عبارت بهتــر، همگان همان قدر که حــق اظهار نظر 

دارند، از حق داوری هم برخوردارند.

 بــه هــر حــال، ســلبریتی ها در تمــام دنیــا -بــه 
گیر شــدن فضــای مجازی-  خصــوص بعــد از فرا
گــون اجتماعــی، سیاســی  دربــاره مســائل گونا
و البتــه محیط زیســتی اظهــار نظر می کننــد. اما 
بازتــاب مواضــع ســلبریتی ها در ایــران چــرا گاه 
تــا این حــد غیرقابــل کنتــرل می شــود؟ بگذارید 

جور دیگری بپرســم؛ چه می شــود که مخاطبان 
ســلبریتی ها در برخــی از مــوارد بــرای آنها نقش 

مرجعیت سیاسی و اجتماعی قائل می شوند؟
البته بیشتر از مرجعیت سلبریتی ها، باید بگویم که 
ناآرامی درونی جامعه باعث این مســائل اخیر شد. 
بگذارید این گونه بگویم که مشــکالتی چــون تورم، 
بیکاری و توزیع نابرابر مواهب سیاسی و اقتصادی و 
فرهنگی، جامعه ما را آبستن انواع ناآرامی کرده است 
که یک جرقــه می تواند خشــم های فروخفته مردم 
را شــعله ور کند. اما در پاســخ شــما، اول بایــد درباره 
آســیب های صحبت دربــاره مســائلی که تخصصی 
دربــاره آنهــا نداریــم، صحبــت کنــم. مثــل کســی که 
چیزی درباره علم پزشــکی نــدارد، ولی مــدام درباره 
شیوه های درمان بیماری ها یا حتی سیاست های 
پزشــکی و ســالمتی در کشــور اظهــار نظــر می کنــد؛ 
کــه اولین آســیبش برای خــود آن شــخص می تواند 
این باشــد که دارد خــودش را در معرض اســتهزا قرار 
می دهد؛ چون خیلی راحت متخصصان می توانند 
بیایند و ثابــت کنند که فالن کــس کمترین اطالعی 
از این حــوزه تخصصی نــدارد. در واقــع اینجا جایی 
اســت که پاســخ ایــن ســوال را با پرســش بــاال پیوند 
می دهد و یک بار دیگر پای داوری را وسط می کشد  
که می توانند این داوری ها وزانت مواضع آن فرد را به 

قضاوت بنشینند.

 یعنی شما هم بر این باورید که سلبریتی ها به 
صرف ســلبریتی بــودن نباید حق اظهــار نظر در 

زمینه سیاست و اقتصاد را داشته باشند؟
ببینید؛ معموال این موضوع مخالفی ندارد که هر 
شــخص باید در مورد حوزه تخصصــی خودش نظر 
کید کنم کــه این بحث چیزی از حق  بدهد و باید تا
شــهروندی آن شــخص کم نمی کند. ولی شایســته 
است هر کس که قصد اظهار نظر دارد، این موضوع 
را مد نظر قرار دهد. به هر حال، در جامعه شناســی 
بحثی داریم به نام تقسیم کار و تخصصی شدن که 
البته نمی خواهم به شــکل اغراق آمیــز و افراطی به 
کیــد کنم،  این اصــل تفکیــک و تخصصی شــدن تا
کــه خود ایــن نــگاه هم بــه هر حــال آســیب هایی با 
خــودش دارد. ولــی بــه هر حــال، کتمــان نمی توان 
کرد کــه در ایــن زمینه باید یک ســری قواعــد لحاظ 

شــود. اما در پاســخ به پرســش شــما؛ بیایید فرض 
کنیم که این ســلبریتی مورد بحث در حوزه ســینما 
چهره شده است. آیا خود این سلبریتی روا می دارد 
که کسی که کمترین شناختی از سینما ندارد، بیاید 
درباره سینما و هنر نظر دهد؟ معلوم است که نه. روا 
نمــی دارد این موضــوع را و موضع می گیرد؛ طبیعی 
هم هســت. پــس یــک نفــر دیگر هــم کــه در حــوزه 
دیگــری تخصــص دارد، حــق دارد در قبــال اظهــار 
نظرهای بدون تخصص این سلبریتی موضع گیری 
کند دیگر. پــس یک بار دیگــر تکرار می کنــم: ما یک 
حــق شــهروندی داریــم و یــک عرصــه تخصصــی یا 
نســبتا تخصصی داریم که مانع می شــود مــا درباره 
هر چیزی نظر دهیم؛ منطقی هم هســت. در واقع 
گر قرار باشــد هر کســی درباره هر چیزی نظر دهد،  ا
آن وقــت تکلیــف تخصــص چه می شــود؟ فــن چه 

گاهی و شناخت چه می شود؟ می شود؟ آ

گر  ســینما ســلبریتی  آن  افــروغ!  جنــاب   
می توانــد در پاســخ بگویــد که حــوزه ســینما به 
زندگــی تک تــک افــراد جامعــه کاری نــدارد، امــا 
پس لرزه های حوزه های اجتماعی و سیاســی را 
ما همه روزه در زندگی روزمره خودمان احساس 
می کنیم؟ یا بگذارید صریح تر بپرسم: شما طبق 
تقســیم بندی خودتان مواردی ماننــد اتفاقات 
روزهای اخیر، یا موضوعی چون گشــت ارشــاد 
را جزو مسائل و موضوعات تخصصی می دانید 
که سلبریتی ها نباید درباره شان صحبت کنند؟! 

نه؛ این مســائل حــوزه تخصصی نیســتند. اینها 
مســائل حوزه عمومــی مردم هســتند که تک تک 
مردمان این کشور هر لحظه امکان دارد در معرض 
تذکر گشــت ارشــاد قرار گرفته و با آن مواجه شوند. 
نکته مهم این که امر به معروف و گشت ارشاد حتی 
جنســیتی و طبقاتی هم نیســتند و کامال عمومی 
هســتند و بنابرایــن هــر کــس در هــر جایگاهی 
ایــن اجــازه را دارد کــه دربــاره آن اظهــار نظر 
کند؛ به خصوص که گشــت ارشــاد با وضع 
کنونــی آن، هیــچ توجیــه قانونــی نــدارد. 
چه طبق مصوبات شورای عالی انقالب 
فرهنگــی و چــه مصوبــه 427 شــورای 
فرهنــگ عمومــی کــه مــورد تصویب 
 شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی قرار 

نگرفته است.

عماد افروغ در  گفت و گو با »شهروند«:

 حق اظهار نظر سلبریتی ها  محفوظ است اما ...


