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بــه اینکــه ُپــر میگوینــد و زیــاد وا کنــش نشــان
میدهنــد .امــا اینکــه آیا زبــان نقاد ســلبریتیها
موجــد اتفاقاتــی خــوب اســت یــا بــد ،پرسشــی
اســت که هر کــس از زاویه نــگاه خود پاســخی به
آن میدهد.
پرسشــی کــه البتــه فــار غ از وا کنشهــای
ســلبریتیها ،دربــاره کلیــت فضــای مجــازی نیــز
میتواند مطرح شــود .در واقع میتوان گفت که
از دیدگاه فرد یــا جریانی که به لزوم اعمال کنترل
کامــل نهادهــای حا کمیتــی بر جریــان اطالعات
بــاور دارد ،اظهــار نظرهــای ســلبریتیها نیــز
مانند کلیت فضای مجازی میتواند محاســن و
معایبی داشــته باشــد که البته منتقدان بیشــتر
روی معایــب این رویکرد تا کید کــرده و به عنوان
مثــال بــر پرگویــی چهرههــا دربــاره امــوری که در
آن تخصــص و سررشــتهای ندارنــد ،انگشــت
میگذارند.
دکتــر احمــد یحیایــی در ایــن زمینــه میگوید:
«جهان امروز دنیای اطالعات خوانده میشــود
و مخاطــب امــروز فعــال اســت و در مقابــل هــر
شهــای متفاوتي
پیام ،تصویــر و اطالعاتی وا کن 
دارد .ســلبریتیها نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی
نیســتند .بــا ایــن توضیــح کــه سوپراســتارها بــه
دلیل مقبولیــت اجتماعی که دارند ،مســئولیت
بیشــتری بــر دوششــان اســت و بایــد بیشــتر
مواظب باشند؛ چون وا کنشهای آنها در اغلب
مــوارد از حــد یــک وا کنــش شــخصی باال تــر رفته
متــری در اجتمــاع داشــته
و میتوانــد تاثیــر مه 
مثــا دربــاره وقایع اخیــر دقیقا چه واکنشــی باید باشد».
داشــته باشــند .ترس از مورد قضاوت و انتقــاد قرار
گرفتنخیلیاز آنهارااز اظهار نظر بر لهیاعلیهیک مخالفان چه میگویند؟
موضوعاجتماعییاسیاسیبرحذر میدارد.
منتقــدان دربــاره معایــب اظهــار نظرهــای
سلبریتیها میگویند آنها که با استفاده از فضای
موضعگیری سلبریتیها؛ خوب یا بد؟
شبکههای اجتماعی توانستهاند خودی نشان
به هــر حال ،چهرههــای شناخت هشــده وطنی دهنــد و بهواســطه ارتبــاط بیواســطه بــا مــردم
از ســوی رســانهها و افــرادی خــاص متهمانــد مورد توجه بیشــتری قرار گیرنــد؛ در ادامه ،درگیر

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

سلبریتیها؛سرگردانمیانسکوتوفریاد
شهروند|در روزهایاخیر،در رسانههایرسمی
شهــای بســیاری نســبت بــه
کشــور شــاهد واکن 
موضعگیریهایچهرههایشناختهشدهسینما
و ورزش در قبال رخدادهای اعتراضی اخیر کشــور
بودیم .سلبریتیهایی که در بزنگاههای مهم این
سرزمیننشاندادهانددر هر جاو هر زمینهایهم
کمکار باشند ،برای اینکه جایگاه دشواریابشان
را در دل و ذهــن مردم از دســت ندهنــد ،در دنیای

مجــازی فرصــت را بــرای موضعگیــری و اظهــار نظر
یشــود گفت
از دســت نمیدهنــد .تــا جایــی که م 
بع د از وقــوع هر واقعــه اجتماعی ،سیاســی و حتی
فرامنطقهای ،اولین کار بسیاری از مردم این است
که ببیننــد در پیج ســلبریتیهای وطنی دربــاره آن
اتفــاق چه نوشــته شــده اســت .البتــه در ایــن بین
ســلبریتی ها به نوعی دچار ســردرگمی و آشفتگی
هممیشوند.چرا کهبرخیاز آنهادقیقانمیدانند

وا کنش سلبریتیها به رویدادهای سیاسی و
درستی یا نادرســتی این رویکرد را با دکتر عماد
افروغ ،نویســنده ،جامعهشــناس ،سیاستمدار
و نماینــده ســابق تهــران در مجلــس شــورای
اســامی در میــان گذاشــتهایم .آنچــه در پــی
میآیــد ،صحبتهــای ایــن اســتاد دانشــگاه
اســت درباره اینکه آیا سلبریتیها -آنگونه که سلبریتیها و هر کس دیگری انجام گیرد.
برخــی میگویند -تنها بایــد در زمینه تخصصی
یعنیبایدبهجایاینکهسلبریتیبودنطرف
خود صحبــت کنند؛ یــا اینکه حــق طبیعی آنها
را بــرای اظهار نظر و موضعگیــری در زمینههای مدنظر قرار گیرد،بایددید کهطرفچهمیگوید؟
گونا گــون سیاســی و اجتماعی و البتــه فرهنگی دقیقــا؛ هــر کــس ،دقیقــا هــر کــس کــه دربــاره
موضوعــی اظهــار نظــر میکنــد ،مــورد داوری قــرار
بایدمحترمدانست؟
میگیــرد کــه حرفهایــش تــا چه حــد مســتدل یا
جنــاب افــروغ! در روزهــای اخیــر و البتــه در تعصبآمیــز اســت؛ چقــدر آ گاهانــه اســت و تا چه
تمــام ناآرامیهــای اجتماعی ســالهای اخیر ،حــد عــدم شــناخت او را میرســاند .ایــن یعنــی
شــماری از چهرههــا و رســانههای خــاص در ســلبریتی یا غیرســلبریتی یا حتی اســتاد دانشگاه
وا کنــش بــه موضعگیــری ســلبریتیها ادعــا نباید بعد از اظهار نظــر مصون از داوری باشــد .به
کردهانــد که ایــن چهرههــای شناختهشــده به هر حــال ،این گونه نیســت کــه چون طرف اســتاد
دلیــل اینکــه تخصصــی در زمینــه سیاســت و دانشــگاه اســت ،هــر آنچه میگوید درســت اســت
علوم اجتماعــی ندارند ،باید از هــر گونه اظهار و در نقطــه مقابــل هــم چــون یــک نفــر ســلبریتی
نظر در این زمینهها -جز مسائل و موضوعات اســت ،حتمــا دارد بــدون شــناخت و آ گاهــی
مربــوط بــه رشــته تخصصــی خودشــان -حرفمیزند.
خــودداری کننــد .خواســتم بدانــم شــما هم به
پــس بــر ایــن باوریــد کــه ســلبریتی بــه صــرف
عنوان استاد دانشگاه چنین عقیدهای دارید؟
یــا بــه عبــارت بهتــر؛ میتوانیــد بگوییــد کــه آیا ســلبریتی بودن نمیتواند و نباید مورد قضاوت
قانونــی ،قاعــدهای ،منطقــی چیزی هســت که منفیقرار گیرد.درستاست؟
طبق آن ســلبریتیها -یا هر کس دیگــری -را به نــه فقــط ســلبریتیها ،بلکــه هــر کســی کــه از حق
صــرف نداشــتن تخصــص بتــوان از وا کنــش در شــهروندی برخــوردار اســت ،میتوانــد دربــاره هــر
چیزینظر بدهدوهر کسیهم کهدربارهچیزینظر
زمینههای سیاسی و اجتماعی منع کرد؟
نــه؛ البتــه مــن تخصــص در زمینــه ســلبریتیها میدهد،بایدبداند کهدر معرضداوریقرار خواهد
نــدارم ،ولــی در کل میتوانــم بگویم که حــق رأی ،گرفت .یعنی همانقدر که هر کســی حق اظهار نظر
حق مشــارکت و حق اظهار نظر حقوقی هســتند دارد،هیچ کسهماینحقراندارد کهخواهاناین
کــه تمــام شــهروندان کشــور از آن برخوردارنــد و باشــد بعد از اظهار نظــر مــورد داوری قــرار نگیرد .به
طبــق ایــن حقــوق نمیتــوان کســی را از اظهــار عبارت بهتــر ،همگان همانقدر که حــق اظهار نظر
نظــر در زمینــه مســائل کشــور بازداشــت .در این دارند،از حقداوریهمبرخوردارند.
بیــن توجــه مخاطبــان و حتــی مخالفــان باید به
بــه هــر حــال ،ســلبریتیها در تمــام دنیــا -بــه
یــک موضــوع باشــد کــه آیــا صحبتهایی کــه آن
ســلبریتی یا هر کس دیگری مطــرح میکند تا چه خصــوص بعــد از فرا گیر شــدن فضــای مجازی-
حد مســتدل اســت .این هم شــامل هر آن کسی دربــاره مســائل گونا گــون اجتماعــی ،سیاســی
میشــود کــه میخواهــد دربــاره موضوعــی اظهار و البتــه محیط زیســتی اظهــار نظر میکننــد .اما
نظر کند و تنها به ســلبریتیها محدود نمیشود .بازتــاب مواضــع ســلبریتیها در ایــران چــرا گاه
این تنها قضاوت و داوری اســت که بایــد در مورد تــا این حــد غیرقابــل کنتــرل میشــود؟ بگذارید

عماد افروغ در گفت و گو با «شهروند»:

حق اظهار نظر سلبریتیها محفوظ است اما ...
یشــود که مخاطبان
جور دیگری بپرســم؛ چه م 
ســلبریتیها در برخــی از مــوارد بــرای آنها نقش
مرجعیتسیاسیواجتماعیقائلمیشوند؟
البتهبیشتر از مرجعیتسلبریتیها،بایدبگویم که
ناآرامی درونی جامعه باعث این مســائل اخیر شد.
بگذارید این گونه بگویم که مشــکالتی چــون تورم،
بیکاریو توزیعنابرابر مواهبسیاسیو اقتصادیو
فرهنگی،جامعهماراآبستنانواعناآرامی کردهاست
که یک جرقــه میتواند خش ـمهای فروخفته مردم
را شــعلهور کند .اما در پاســخ شــما ،اول بایــد درباره
آســیبهای صحبت دربــاره مســائلی که تخصصی
دربــاره آنهــا نداریــم ،صحبــت کنــم .مثــل کســی که
چیزی درباره علم پزشــکی نــدارد ،ولی مــدام درباره
شیوههای درمان بیماریها یا حتی سیاستهای
پزشــکی و ســامتی در کشــور اظهــار نظــر میکنــد؛
کــه اولین آســیبش برای خــود آن شــخص میتواند
این باشــد که دارد خــودش را در معرض اســتهزا قرار
میدهد؛چونخیلیراحتمتخصصانمیتوانند
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
میدهد و یکبار دیگر پای داوری را وسط میکشد
کهمیتواننداینداوریهاوزانتمواضع آنفردرابه

قضاوتبنشینند.
یعنی شما هم بر این باورید که سلبریتیها به
صرف ســلبریتی بــودن نباید حق اظهــار نظر در
زمینهسیاستواقتصادراداشتهباشند؟
ببینید؛ معموال این موضوع مخالفی ندارد که هر
شــخص باید در مورد حوزه تخصصــی خودش نظر
بدهد و باید تا کید کنم کــه این بحث چیزی از حق
شــهروندی آن شــخص کم نمیکند .ولی شایســته
است هر کس که قصد اظهار نظر دارد ،این موضوع
را مد نظر قرار دهد .به هر حال ،در جامعهشناســی
بحثی داریم به نام تقسیم کار و تخصصیشدن که
البته نمیخواهم به شــکل اغراقآمیــز و افراطی به
این اصــل تفکیــک و تخصصی شــدن تا کیــد کنم،
کــه خود ایــن نــگاه هم بــه هر حــال آســیبهایی با
خــودش دارد .ولــی بــه هر حــال ،کتمــان نمیتوان
کســری قواعــد لحاظ
کرد کــه در ایــن زمینه باید ی 

آســیبها و دشــواریهای مرجعیــت اجتماعــی
جایگا هشــان شــدند .راز عکسالعملهــای تند
روزهــای اخیر در قبــال موضعگیــری چهرههای
دنیــای ورزش و هنــر جــز ایــن نمیتوانــد باشــد
کــه این چهرهها را بــه بیســوادی و بیاطالعی از
موضوع صحبتشان متهم کردند.
ایــن موضــوع را دکتــر عبــاس اســدی ،اســتاد
روزنامهنــگاری دانشــگاه عالمــه بــا ایــن جمالت
تحلیــل میکنــد« :جامعــه ایــران یــک جامعــه
شــفاهی اســت و در این نوع جوامع افــراد بدون
اینکه درباره موضوعات تحقیق و حقیقت آن را
کشــف کرده باشــند ،آنها را در فضاهــای عمومی
منتشــر میکنند .در واقع در جوامعــی که میزان
مطالعــه افراد و ســطح دانش پایین باشــد ،افراد
بهجــای اینکــه اطالعــات را از منابــع درســت
کســب کنند ،به حرفهای دیگران ا کتفا و گاهی
حتی بر همین اساس هم تاریخسازی میکنند.
بدونشک این کار باعث آسیبهای معنوی به
نســل آینده و فراموشــی تاریخ و میــراث فرهنگی
آن جامعــه خواهــد شــد و آینــدگان نخواهنــد
توانست حقیقت را از دروغ تشخیص دهند».
بــا ایــن حــال ،همــه چیــز تــا ایــن حــد هــم
یتــوان در تاثیرگــذاری
یکســویه نیســت و نم 
مثبــت اظهــار نظرهــای چهرههــا در مــواردی
هــم تردید داشــت؛ مثــا در جنبــش و تحرکی که
در شــماری از موارد انتقــادات چهرههــای مورد
توجه مردم به بار آورده است .یا در بسیج کمک
و حمایــت عمومــی در بعضــی از فجایــع طبیعی
که عــاوه بــر کمــک مالــی و اقتصــادی در بهبود
وضعیــت روانــی جامعــه آســیبدیده هــم موثــر
بــوده اســت .ایــن همــان چیــزی اســت کــه دکتر
سیدحســن حســینی ،جامعهشــناس و اســتاد
دانشــگاه ،تاثیرگــذاری اعتــراض ســلبریتیها
مینامــد و میگویــد کــه «ایــن موضعگیریهــا
اثرگــذار بودهانــد؛ هم بــر افــکار عمومــی و هم در
مواردی بر رأی مجلس»!

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 میدارد
که کسی که کمترینشناختیاز سینماندارد،بیاید
دربارهسینماوهنر نظر دهد؟معلوماست کهنه.روا
نم ـیدارد این موضــوع را و موضع میگیرد؛ طبیعی
هم هســت .پــس یــک نفــر دیگر هــم کــه در حــوزه
دیگــری تخصــص دارد ،حــق دارد در قبــال اظهــار
نظرهایبدونتخصصاینسلبریتیموضعگیری
کند دیگر .پــس یکبار دیگــر تکرار میکنــم :ما یک
حــق شــهروندی داریــم و یــک عرصــه تخصصــی یا
یشــود مــا درباره
نســبتا تخصصی داریم که مانع م 
هر چیزی نظر دهیم؛ منطقی هم هســت .در واقع
ا گر قرار باشــد هر کســی درباره هر چیزی نظر دهد،
یشــود؟ فــن چه
آن وقــت تکلیــف تخصــص چه م 
میشود؟آ گاهیوشناختچهمیشود؟
جنــاب افــروغ! آن ســلبریتی ســینما گر
میتوانــد در پاســخ بگویــد که حــوزه ســینما به
کتــک افــراد جامعــه کاری نــدارد ،امــا
زندگــی ت 
پسلرزههای حوزههای اجتماعی و سیاســی را
ماهمهروزهدر زندگیروزمرهخودماناحساس
میکنیم؟ یا بگذارید صریحتر بپرسم :شما طبق
تقســیمبندی خودتان مواردی ماننــد اتفاقات
روزهای اخیر ،یا موضوعی چون گشــت ارشــاد
را جزو مسائل و موضوعات تخصصی میدانید
کهسلبریتیهانبایددربارهشانصحبت کنند؟!
نه؛ این مســائل حــوزه تخصصی نیســتند .اینها
مســائل حوزه عمومــی مردم هســتند که تکتک
مردماناین کشور هر لحظهامکاندارددر معرض
تذکر گشــت ارشــاد قرار گرفته و با آن مواجه شوند.
نکتهمهماینکهامر بهمعروفو گشتارشادحتی
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 ۴۲۷شــورای
فرهنــگ عمومــی کــه مــورد تصویب
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی قرار
نگرفتهاست.

