




۱. 

با  همگانی محصوالِت آنها، در ترکیب» مرصِف «و گسرتش شتاباِن  های دیجیتالرشد رسیع فناوری در عرص ما

ی مزین به های غریبی آفریده است. در جوامع پیرشفتهشده، معجونزداییرشایط زیستِی جوامع سیاست

رسمی و  های آموزشاسرتیم و نهادهای مینهای صوری، که افکار عمومی عمدتا تحت نفوذ رسانهدموکراسی

در مجراهای  -طور میانگینبه-ها ازای عملی آنگیرند و سپس مابهشکل می» صنعت فرهنگ«محصوالت 

های دیجیتاْل شوند، رشد فناوریهای مسلِط پارملانتاریستی) هدایت و مهار می(نظیر روال ١شدهسیاسِی تعیین

ی دید کرده است. شاید برآمدن دونالد ترامپ و شیوهروشنی تشرا به» ی �ایشجامعه«ی کارکردهای مشخصه

ترین نتیجه و �ود تثبیت این روند در سطح جهانی باشد. (البته ظهور ورزی آشکارا �ایشی او شاخصسیاست

و  ریشهی بیرو پدیدههیچی آمریکا بهدر جامعه -کم شکل اجرای آندست-ورزی به سبک ترامپ سیاست

شو ای در قالب تاکطور فزآیندههای اخیر بخش بزرگی از مباحث سیاسی بهه در دههکغریبی نیست، جایی

)talk showاما در جوامع ٢پسند انجام گرفته استهای سیاسی عامه)های تلویزیونی و در بسرت �ایش .(

دگی رسد و گسرت نظر میکه دموکراسی صوری هم رویایی دور از دست بهای نظیر ایران، جاییزدهخفقان

در  -تا جایی که بتواند-ورزِی جمعی را های اضافِی آن) هر تالشی برای سیاستدستگاه رسکوب (یا کارویژه

 مدنی.جامعه» متعارف«شده و وابسته به بورژوازی، و نهادهای مانند احزاب سیاسی رسمی، چرتهای سندیکایی بوروکراتیزه -١
ی آن را در ی سیاست رسمی ایران هم آغاز شده است؛ در کنار سایر �ودهای امروزی آن، بارزترین �ونهاین روند چندی است که در عرصه مشابه -٢

یش و به ی �ایشی کار خوکه کاندیداها آشکارا به سویه) شاهد بودیم؛ جایی۱۳۹۶و  ۱۳۹۲ویژه جمهوری (بههای ایام انتخابات ریاستخالل مناظره
باالترین مقامات حکومتی » گریکنش«توان به می -جدا از شوهای متنوع تلویزیونی-های امروزی این روند هم ملزومات آن واقف بودند. از �ونه

 های مجازی اشاره کرد.در شبکه



 

 ٣بارتر بوده استتر و درمجموْع اسفیدهمراتب پیچهای دیجیتال بهکند، تاثیرات گسرتش فناورینطفه خفه می

رسانی آزاد، فضای ارتباطی، ی اطالعموجود در زمینههای ها در جربان خالءآنکه بتوان تأثیرات مثبت آن(بی

خودآموزی و غیره را نادیده گرفت). از پیامدهای این وضعیت در چنین جوامعی یکی هم آن بوده که 

عنوان یک ی ما (بهطور مشخص در جامعهو به ٤،نداهورزی بدل شدترین �ادهای سیاستها به مهمسلربیتی

 ٥.شوندگرِی سیاسِی شهروندان محسوب میتنها مجارِی مجاِز بیانتر) ک�بیش مثال ملموس

بوک، تلگرام، اینستاگرام و های اجت�عی مجازی (فیسگیرشدن شبکهی غریب اگرچه با ظهور و همهاین پدیده

ا، هها نیست؛ از میان بسیاری مثالتری یافته است، اما مختص این شبکهتوییرت) �ود هرچه آشکارتر و ملموس

ای به عروج ناگهانی محمد حسینی (مجری سابق صداوسی�) به جایگاه های ماهوارهتوان در مدیوم برنامهمی

آفرینی و ، در مدیوم سین� به نقش»استارتری«عنوان موسس جریان به» سازجریان«ای سیاسی و »اسطوره«

های اقتصادی وابسته به سپاه ی رشکتهای تبلیغمدراتوری رضا کیانیان (بازیگر مشهور سین�) در برنامه

مشهور  ی رمانآبادی (نویسندهسیاسِی محمود دولت-پاسداران، و در مدیوم ادبیات به مانورهای فرهنگی

ها ی اینی آشتی ملی اشاره کرد. البته همهو پروژه» اعتدال«کلیدر) در ح�یت از تدابیر پوپولیستی دولِت 

اِی پیشین یا محبوبیت اجت�عی بادهای مساعد وزیدن گرفت، اعتبار حرفهکسانی هستند که در رشایطی که 

گری ی سیاست یا مداخلهی جهش به عرصههای مختلف) پشتوانهداشتها و چشمنسبِی خود را (با انگیزه

ورزِی که بر بسرت رشایط یادشده، نوع خاصی از سیاستسیاسی کردند؛ شق دیگری هم وجود دارد و آن این

شود (نظیر عروج می» سازسلربیتی«آورد یا ها را به ارمغان میادْی حدی از محبوبیت و امتیازات سلربیتیانفر 

 ).٦. سی.. بیسیاسی کسانی چون علی علیزاده با وساطت مدیوم بی

ها چندان هم نوپدید نیست و لزوماً برآمده از ورزی سلربیتیی سیاستتر شویم، پدیدهباز اگر کمی دقیق

مناسبت ورزشکاران ی بارز آن ورود بی�ونه ٧:رکردهای فضاهای ارتباطی دیجیتال یا تصویری هم نیستکا

عباس جدیدی » موثر«ی متاخر آن حضور بارترین �ونهترین و رقتی سیاست است، که شاخصنامدار به عرصه

ها در ت، یا جایگاه انحصاری آنی سیاسها به عرصهدر شورای شهر تهران است. بنابراین، آنچه ورود سلربیتی

های ارتباطِی مجازی، بلکه تداوم ی فضاسازد، نه لزوماً امکانات فناورانهورزی به نام مردم را ممکن میسیاست

سو محرومیت مستمر موجِب استقرار دیرپاِی این فضای سلطه، از یکفضای خفقان و رسکوِب سیاسی است. به

سازد؛ و از قل، نیاز به قهرمانان یا بسرت اجت�عی پیدایش آنان را فراهم میورزِی مستستمدیدگان از سیاست

                                                 
ضاهایی برای تادگی سنت دموکراسی، هنوز فافبودن و از ریخترغم صوریی کلی متکی بر این واقعیت است که در جوامع غربی بهاین مقایسه -٣

 ورزی مردمی وجود دارد.یابی مستقل و سیاستگری جمعی، تشکلبیان
توان دو نکته را خاطرنشان کرد: ، می»دموکراسی هم وجود داردوکم در جوامع لیربالگرایشی بیش چنین«در پاسخ به این اعرتاِض احت�لی که:  -٤

ی سیاست بیشرت و ها در عرصهتر باشد، نفوذ سلربیتیتر و صوریها سطحید که هرچه مشارکت مردم در این دموکراسیتوان نشان دااول اینکه می
ها تنها ی سلربیتیی گویایی باشد)؛ و دیگر آنکه در اکرث این جوامع مداخلهبا اروپای غربی شاید �ونه هي ایاالت متحدتر است (مقایسه»موثر«

های مسلط به شیوه» گری دیجیتالکنش«یست، بلکه گرایش عمده در این جهت بوده که فضای مجازی و اشکال فردِی ورزی نمجرای سیاست
 ).یابیی مبتنی بر سازمانگرایانهسیاسی شهروندان بدل شوند (در مقابل سیاست خیابانی و سیاسِت جمع» مشارکت«

ی دستگاه تبلیغاتی حاکمیت پروردهو نظایر اوست، که دست» امیر تتلو«یمی مانند های خاص و اکسرتی مساله بسیار فراتر از �ونهدامنه -٥

 .شوندمحسوب می
 .گذریممیاند در های صداوسی� بدل شدهامههای مخصوص برنهایی که به مه�نتر سلربیتیاز موارد بسیار سخیف -٦
های ارتباطی ، پیوند نزدیکی با فراگیرشدن مدیوم»ورزینوع خاصی از سیاستی واسطهشدن بهسلربیتی«کنم که در اینجا اما باید خاطرنشان -٧

اش با دینامیزم خاص رشایط سیاسی در های اجت�عی مجازی دارد (در کنار پیوند وثیقای یا شبکههای تلویزیونی ماهوارهتری نظیر شبکهپیرشفته
 ).های استبدادینظام



 

های های پوپولیستی [در معنای �ایشسوی دیگر، پیشربد سیاست رسمی حاک�ْن مستلزم بسط مولفه

گر و های مجازی رصفاً تسهیلهای دیجیتال و شبکهشود. از چنین منظری، گسرتش فناوریفریبانه] میمردم

 .ی مورد بحث بوده استشدیدگر رویهت

 

۲. 

کردم به نقد مشخص برخی ی موضوعی این نوشتار را محدود میتر شدن بحث، باید دامنهشاید برای انض�می

ها ی سلربیتیچی، که تلخی حاصل از خواندن آنها بار دیگر مرا با مسالههای اخیر نادر فتورهرویکردها و نوشته

چی همچنین از آن ت نوشنت این یادداشت انداخت. اهمیت پرداخنت به مورد فتورهدرگیر ساخت و به رصاف

چی در جایگاه یک منتقد چپ به یک سلربیتی (گیریم در ابعادی بسیار محدودتر از روست که فتوره

بدل شد؛ مهم نیست که او خود را با چه نامی بخواند و باز مهم نیست که ») ملی«های فراگیِر سلربیتی

ی ادبیات سیاسی چپ و دستگاه وکم از گسرتهگاه سیاسی او چه بوده باشد، مهم آن است که بیشخاست

ی واسطههای انتقادی خود قرار داده است و بهی فعالیتمایهها را دستمفاهیم آن تغذیه کرده و ه�ن

د. اما برای بحث حارض، کر » عروج«ای در فضای رسانه -در غیاب اجبارِی سیاست چپ در جامعه-ها تأثیرات آن

چپ بوده، در آن است که های ها و داعیهاش آموزهچی در مسیر پیمودهی عزیمت فتورهاهمیت اینکه نقطه

 مندی مواجهیم که تواِن عظیمی برای بلیعدن ودهد که در اینجا با سازوکار قدرتتنهایی نشان میاین �ونه به

که دانش انتقادی چپ ؛ طوری»)در مغاک خیره نشو!«اِی د حکایت نیچهدادن دارد (ه�ننسازی و استحالهادغام

کند نیست؛ یعنی عبور از این مغاک برای تنهایی توان رویارویی با مغاکی که در این مسیر دهان باز میرا به

ی خودآگاهی انتقادْی چالش عظیمی است. کافی است در نظر آوریم که بخشی از مسیر رسیدن به مرحله

آموز حاکمیت گذشته های دستانگیز وی با برخی از سلربیتیچی از رویارویی بعضا ستایششدن فتورهیتیسلرب

 .است

ی تحریفات چی دلیل مهم دیگری هم وجود دارد، و آن دامنههای اخیر فتورهاما برای نقد رویکردها و یادداشت

به نهادهای �ادین چپ (از جمله و » مستقلپروا و منتقد دلسوز و بی«و اتهاماتی است که او از منظر یک 

و حتی برخی ») نشینانخارج«ویژه به کانون نویسندگان)، فعالین اپوزیسیون چپ (در لوای تحقیرآمیز به

اش در سفر اخیرشان به اروپا) روا داشته است؛ تحریفاتی که (رضا شهابی و همراهان ٨فعالین جنبش کارگری

های امنیتی و تبلیغاتی مند دستگاهاالصول از تحریفات نظاموی، علی ی مخاطبانقدرت اثرگذاری آنها بر گسرته

ی واسطه، که اینان به»پروا و مستقلمنتقد دلسوز و بی«دلیل ه�ن جایگاه خواه به ٩:حاکمیت بیشرت است

سو که از یکاییخیدلیل رشایط تاراند؛ و خواه بهچی برای او قایلهای فتورهها و ایستادگیبرخی افشاگری

اند، و از سوی دیگر اش را تقویت و تشدید کردههای اسارت چپ ایران در برزخ دیرپای افول سیاسیزمینه

های ایدئولوژیک عرص ساِن یکی از شاخصرا، به ستیزی یا تحقیر چپ (ازجمله بر مبنای افول سیاسی آن)چپ

جانبه رو دفاع یکهیچاند. در اینجا مساله بهمحبوب بدل کردهای اصالحات و اعتدال، به یکی از ژانرهای رسانه

شناسی انتقادی چپ (در فرآیندی جمعی) و نقد که آسیبکرد گذشته و امروز چپ ایران نیست، ک� ایناز عمل

                                                 
های ابراز شده، ضمن حذف توییت مربوطه، لحن و مضمون دلیل واکنشچی اندکی بعد از طرح اتهاماتش، بهدر این مورد مشخص فتوره -٨

 توضیحات مبسوطی ارائه کرده است. این یادداشت فیسبوکیمدعایش را قدری تعدیل کرد. خود وی در خصوص مواجهات اخیرش در 
 زند.ها را پس میسادگی آنآمیز آن روشن است و بههای ایدئولوژیک حاکمیت و پروپاگاندای تحریفامروزه اساساً تکلیف مخاطب با سازوبرگ -٩

https://www.facebook.com/nader.fatourehchi/posts/2552889708184107
https://www.facebook.com/nader.fatourehchi/posts/2552889708184107


 

اش، یکی از رشوط اساسی برای تدارک بازسازی آن است. بلکه مساله بر رس نادرستی بنیادین مسیر پیموده

ستیزِی حاکم و گیری از فضای چپهای تاریخی آن جدا کرده و با بهرهی است که افول چپ را از زمینهرویکرد

کند، بلکه فقط مشی شخصی خود را فراتر از آن عرضه میغیاب اجبارِی سیاست چپ در جامعه، نه

های دایی از پدیدهُز باور من خود این زمینهبه ١٠کندهای هنجاری این فضا را تأیید و تکثیر میفرضپیش

های آن را توان ریشهکه می ناخواه یکی از سازوکارهای رسکوب در جوامع معارص است،تاریخی، خواه-اجت�عی

داری شناسایی کرد. شاید نیازی به تأکید نباشد که راقم این های پوزیتیویستی ایدئولوژی فاتح رسمایهدر انگاره

یا جریانی در ساحت چپ ایران نیست، بلکه این منت بیانگر منظر ی هیچ گرایش گو یا �ایندهسطور سخن

گ�ن ی این چپ) در مواجهه با رویکرد یادشده است. بیگسیختهعنوان فردی از پیکر از همنویسنده (به

های انقالبی چپ، با ادبیاتی در ح�یت از سنت -زعم خویشبه -از چپ رادیکال و یا » �ایندگی«کسانی که به 

گوی رفتار خود باشند. اما در گویند خود باید پاسخشکن با دیگران سخن میگر و حرمتارگرایانه و پرخاشاقتد

ناپذیری بر امکانات محدود و های جربانسهم خود رضبهی رفتار نیز بهاینجا باید اذعان کرد که خود این شیوه

بودن پیامدهای مخرب آن (از جمله از رغم آشکار ی بازسازی چپ ایران وارد آورده است، که بهشکننده

عنوان یک ، متأسفانه هنوز هم به»)بیرون«بردن امکانات گفتگو/تعامِل انتقادی در درون چپ یا رو به میان

که خود حتی به محملی برای نوع ری دارد، طورییناپذکاربراِن خستگی») رادیکال«سبک رفتار سیاسْی (و ظاهراً 

رو، اینکه این منت بنا به محدودیت موضوعی خویش به این دل شده است. از اینسازی بدیگری از سلربیتی

 کند.و رضورت چنین بحثی کم �ی پردازد، چیزی از اهمیتمعضل اخیر �ی

فقط پردازد: نهچی (جز برخی اشارات محدود) �یهای فتورهها، این منت به نقادی مضمون داعیهی اینبا همه

اند، بلکه های جنجالی نگاشته و منترش شدهنقدهایی یحتمل مقارن انتشار آن یادداشتدلیل که چنین بدین

نفسه آمیْز فیسویه و اغراقهایی هیجانی و یکعنوان واکنشها بهرو که مضمون آن یادداشتبیشرت از آن

توان آن را ، که میهایی استهای بروز چنین واکنشدرخور بحث نیستند، بلکه آنچه اهمیت دارد دالیل و زمینه

تری کوشم به سازوکارهای عامی دوم این منت میاساس، در نیمهتر تلقی کرد. بر این�ای یک وضعیت عامسنخ

ستیزی، و در عین حال به یک خودزنِی چی را به این نوع خاص از چپارجاع بدهم که از دید من فتوره

چی نیست، و رو مختص مورد فتورههیچاین سازوکارها به ی عملتوضیح که دامنهکشانده است. با این ١١سیاسی

ی ساختارهای نظم حاکم هستند، سایه لکه چون این سازوکارها برآمده ازها هم نیست، بحتی مختص سلربیتی

 کند، گیریم در اَشکاِل متنوِع و ابعادی دیگر.ی ما را تعقیب میها پیوسته همهآن

                                                 
بسته های ارعاِب همها را بخشی از تکنیکگذرم، چون آنچپ درمیچی خطاب به ها و مواجهات ظاهراً انتقادی فتورهاز ملپنیسم آشکار نوشته -١٠

 .اینجاو  ااینجکنم. از میان مواجهات نوشتاری اخیر وی، برای �ونه رجوع کنید به های ایفای نقش سلربیتی تلقی میبا ملزومات و کارویژه
گذارم، اما هیچ های سیاسی و اقتصادی احرتام میخواریهایی از رانتسازی �ونهچی برای برجستههای فتورهی برخی تالشمن به سابقه -١١

خواری گری فردی علیه فساد و رانتکه پیش آمد و دیدیم. گواینکه کنشگر صحت مشی سیاسی و عملی آینده باشد؛ چنانتواند تضمینای �یسابقه
» زدگیرسانه«شود. چراکه امروزه یعنی در عرص باشد، در نهایت در فرآیندهای باز�ایی درون سیستم جذب و ادغام می» ناپذیرآشتی«ر قدر هم ه

ب اِی معضالت و فجایع اجت�عی آنهاست، سازوکاری که اغلشدِن) رسانهکم عادیسازِی (یا دستیکی از سازوکارهای بازتولید نظم مستقر، عادی
ست به یاد دهد. کافیدست اخبار در اختیار حاک�ن قرار میدهنده و خطرساز اینهای تکانسازی سویهفکنی معضالت و خنثیامکانی برای برون

 ای متعارف نزد مسئوالن و مقامات حکومتی هم بدل شدهی افشاگری فسادهای اقتصادی و سیاسی به رویهبیاوریم که در دو سه سال اخیر پدیده
نژاد اند؛ از احمدیهخواری و فساد بودو هشداردادن نسبت به خطرات رانت شان در حال افشاگریی آنها در اظهاراتکه ک�بیش همهاست، طوری

خواری فقط ساختارهای بازتولیدگر فساد و رانتترتیب، نهاینای. بهو �ایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان، تا حسن روحانی و شخص خامنه
گری کم کنشکوشد مخالفان خود را خلع سالح کند یا دستسازی مساله، میو لوث» ابتکار عمل«گرفنت دستمانند، بلکه حاکمیت با بهپابرجا می

ای مهار فردِی افشاگرانه را مهار کند. شاید بتوان مدعی شد که با ظهور محمد خامتی و عرص اصالحات، حاکمیت در عمْل سازوکار مشابهی را بر 
 کار بست.ی اپوزیسیون و دگراندیشان بهخواهانهگفت�ن آزادی

https://twitter.com/Nfatourehchi/status/1006901827084824579
https://twitter.com/Nfatourehchi/status/1006178014705709056
https://twitter.com/Nfatourehchi/status/1006178014705709056


 

بیش از آنکه از مضامین سیاسی مورد  -دیر یا زود-» هاورزی سلربیتیسیاست«توان گفت بر این اساس، می

شود. از چنین منظری، بودن و ملزومات درونی آن متأثر میها تأثیر بگیرد، از جایگاه خاص سلربیتیی آندغدغه

بر  -در بسرت رشایط انض�می حارض-یتی های عامی که جایگاه سلربدر ادامه به برخی از ملزومات و مشخصه

دهم به بخشی از کنم و هرجا که مناسبتی داشته باشد ارجاعات کوتاهی میکند اشاره میکنش وی تحمیل می

 چی.های اخیر فتورهمضمون نوشته

 

۳. 

شخصی همراه  برای تغییر محیط، الجرم با حدی از تاثیرپذیری و دگرگونی ی بیرونیکردن هر پروسهطی الف)

یابد نیز طی این است و حتی مستلرم آن است. در همین چارچوب، شخصی که به جایگاه سلربیتی ارتقا می

نا به ماهیت و آماج خاص این شود. اما بکم پس از استقرار نسبی در جایگاه نهایی، متحول میمسیر یا دست

ها و �ودهای خودشیفتگی است. دهد، رشد خصلتآینده رخ می ای که در سلربیتیمسیر، بخشی از دگردیسی

ای است که گرایش مفرِط موجود به فردگرایی را به دارانهمحصول مناسبات رسمایه ی سلربیتیچراکه پدیده

ی فردگرایی است؛ ی نوع بی�رگونهواره، سلربیتی عمدتا تجلی بتبیان دیگررساند؛ بهمرزهای نهایی آن می

شود، اما خاطر داشت که فردگرایی اگرچه در تقابل با جمع و پیوندهای جمعی تعریف میحال، باید بهدرعین

دیت بیشرت فر یابیم)، به تأیید مداوم و هرچهها میکه نزد اکرث سلربیتیچناناش با خودشیفتگی (آندر ترکیب

ها عموما ضمیر فاعلی من چنان بسامد روست که در ادبیات سلربیتیخود از سوی جمع نیاز دارد. از همین

که شود، همچنانهای اجت�عی نشانده میباالیی دارد که فاعلیت شخص سلربیتی به جای فاعلیت تاریخی سوژه

شان با شخص سلربیتی و تحسب نسبها نیز عمدتا بر گیری نسبت به آنوزن مسایل مورد بحث یا نوع جهت

دار سنت چپ باشد و از قضا شوند. برای مثال، اگر سلربیتی وامهای پیشین او تعیین می»فاعلیت«و  رویکردها

ی چپ را های مثبت و سازندهسیاسی داشته باشد، باید متامی فعالیت-منتقدانی هم از درون این سنت فکری

چی ظاهراً در روست که در متنی که فتورهرا برجسته سازد. از همین منکر شود، تا جایگاه فاعلیت خویش

های اخیر ایران هیچ سنت بینیم که در چپ دههمواجهه با برخی اعضای کانون نویسندگان نگاشته است، می

اثر جمعی و مبارزاتِی درخور و قابل ارجی وجود نداشته و یا شکل نگرفته است، هرچه بود منحط و عبث و بی

د؛ حتی نام کانون نویسندگان، که یکی از �ادهای ایستادگی چپ و دگراندیشان در برابر خودکامگی حاکمیت بو 

بدل » نویسانکانون آشغال«بود و با نام کسانی چون مختاری و پوینده پیوند یافته است، به چرخش قلمی به 

شوند و در مسیر آغاز میهای درست و رضوری با شخص سلربیتی درعوض، بسیاری از رویه ١٢.شودمی

خواری های نولیربالی، افشای فساد و رانتیابند. از جمله: رویارویی با سیاستهای وی تجلی میفعالیت

طلبان حکومتی، و غیره. پس، جای بار اصالحهای متناقض و زیانوابستگان دستگاه حاکم، مبارزه با سیاست

شود که شخص او ات واقعی علیه نظم مستقر، از زمانی آغاز میچی تاریخ مبارز شگفتی نیست که در منت فتوره

                                                 
عنوان آماج نقد خود، جانب انصاف و عدالت را رعایت به» سال اخیرکانون نویسندگان در ده«کند با جدا کردن و ترصیح چی تصور میفتوره -١٢

دادن درستی این تعمیم، چگونه یک سنت هایی برای نشانآوری فاکتس جمعمهابا، و سپکرده است. اما غافل است که این چرخش قلم و تعمیم بی
سازد. او در مقام کسی که بخشا با ادبیات اعتبار میی دستگاه رسکوب رسبلند بیرون آمد بیمقاومت جمعی را که از متامی فشارهای ُخردکننده

د خرب باشد، اما او متأسفانه در جایگاهی نیست که بتوانبی» نقد متعین«رت تواند از معنا و رضو سیاسی و دستگاه مفهومی چپ پرورش یافته، �ی
 .های خویش وفادار باشدبه متامی دانسته



 

آمیز، بلکه گذارد؛ و این نه برداشتی کنایهطلبان و سپس رفسنجانی ناامید شده و پای در راه دیگری میاز اصالح

 دهد.ی آن را نشان میاد پیرشفتهمضمون رصیح منت اوست، که جدیت خطر خودشیفتگی یا ابع

تر از دیگران حرف تر و برانگیزانندهباید خاص«امان رقابت است: ی بیها عرصهت سلربیتیی فعالیعرصه ب)

رغم اتخاذ چنین البته آنها به». گیردبزنی و و رفتار کنی. کیفیت و محتوای رفتار در درجات بعدی جای می

گاه اثر آن رصاحت وبیای گاههزنند؛ و این موفقیتزنند و یا تقریباً به هدف میای، مواقعی به هدف میرویه

دهد، و نهایتا بر ها مینفسه به آنکند و بدبختانه حقانیت و فضیلتی فیچندان میپروا را دهکالم یا رفتار بی

افزاید. درعین حال، رقابتی که سلربیتی درگیر آن است، رصفاً رقابت با ی کاریزماتیک شخص سلربیتی میوجهه

تر آْن رقابت با خویش است: سلربیتی بنا به ماهیت سازوکاری که به ی مهمسویه نیست، بلکه شاید» دیگران«

محصوالتی که » کنندگانِ مرصف«شود، و برای تأمین رضایت جذب و حفظ و گسرتش مخاطبانش مربوط می

ام از ی نوسازِی مداوِم محصوالت است. در این معنا که باید مددارانهی رسمایهکند، درگیر پروسهعرضه می

نظر نرسد. در اثر چنین سازوکارهایی است که در مورد انگیز بهخودش سبقت بگیرد تا تکراری و مالل

دلیل اهمیت های متعارف رسوکار نداریم، بلکه بهها و نقادیهای منتقد وضعیت، عمدتا با داوریسلربیتی

برای نوبودگی و » تقاضا«بنا به فشار گرِی فردی، یعنی در این دست فضاهای باز�ایِی کنش» �ایش«ی سویه

ها مواجهیم. در این رویه، برای مثال سازی از پدیدهسازی یا اکسرتیمشده، با نهایتبودگی مضموِن عرضهخاص

داده  مهابا در جهت مطلوب بسط و تعمیمطور بیی واقعیْت اخذ شده و بههایی گزینشی از پهنه�ونه

دریافتی از  ، رسخوش از عایدات»بگیرسوسیال«نشیناِن اریکاتوروار که خارجی کشوند (مثل این انگارهمی

 اند).برای مردم داخل کشور مشغولبازی به صدور فتواهای سیاسی نشینی و محفلها، در حین کافهدولت

س ی فکری پهایش عموما اهمیتی بیش از صحت رویهاین، قاطعیت و رصاحت سلربیتی در بیان داوریبر افزون

ی مضامین مورد های سیاه و سفید دربارهپردازی و قضاوتراستا، کلیشهیابد؛ در همینها میپشِت آن داوری

گیرِی ها و موضعشده برای داوریهای جویدهی تاثیرگذاری بر مخاطبانی است که به لقمهنقد، الزمه

بخِش ل تأثیر بگیرند، نیازمند لحن اطمینانکار بیش از آنکه از قوت استدالشان نیاز دارند و برای اینانفعالی

ی سلربیتی نسبت به موضوع نقد (که با جایگاه ها با رویکرد مقتدرانهی اینهستند، و همه» راهن�«راوی یا 

ی خصوص در نحوهشود. رضورت این اقتدار یا برخورد مقتدارانه، بهاقتدار او پیوندی ناگزیر دارد) تأمین می

پردازی و تحریفاِت بارزی که در شود. خشونت کالم و کلیشهشان �ایان میها با منتقدانیی سلربیتمواجهه

ی �ایش است: درست ی حفظ جایگاه اقتدار سلربیتی نزد انبوه بینندگان صحنهشوند، الزمهاینجا �ایان می

ی تراژیک این اما سویهکند: حقانیت حاکم مطلق است! اش را با کسی تقسیم �یطور که حاکم حقانیته�ن

طریقی اقتدار وی اش (یا کسانی که بهرویکرد آنجاست که آنچه سلربیتی از موضع اقتدار خش�گین به منتقدان

های کالم، سلربیتی وبرگشتناپذیر است. درنتیجه، در رفتدهد، برگشتکشند) نسبت میرا به چالش می

اند) اش (که اینک خود مورد نقادی متقابل قرارگفتهپیشین هایها و داعیهننشسنت از گفتهرضورِت عقببه

ند تا رسحدات تواها بیفزاید تا ضعیف یا برخطا جلوه نکند؛ و این روند میناچار است مدام بر چاشنی آن

 آوری پیش برود.رقت

در قالب  چی برداشت خود از عملکرد رضا شهابی و همراهانش رابا این توضیحات، برای مثال، اینکه فتوره

ی کانون نویسندگاْن ُمهر مهابا بر پروندهکند و یا بیفقط عملکردشان) بیان میها (و نهمهابای آنی بیتخطئه

گونه رفتار، طور که دیدیم اینهیچ رو برآمده از ناتوانی تحلیلی وی نیست؛ بلکه ه�نزند، بهمی» باطل شد«



 

ای که در آن روانی با جایگاه اجت�عی ویژه-ی فردییوند حوزههاست که از پی آشیل سلربیتیبخشی از پاشنه

نظر برسد؛ ی اعتبار و محبوبیتی که کسب کرده بهشود: سلربیتی باید همیشه شایستهاند ناشی میقرار گرفته

 صاعقه بدرخشند و اثرگذار باشند. بنابراین، سخنان یا رفتارش باید مثل

سیاسی در ایراِن متاخر خود -شدن در مقام منتقد اجت�عیویژه سلربیتیهورزی در مقام سلربیتی و بسیاست ج)

ای یا اقباِل عمومی ي تقاضای اجت�عی برای چنین حرفهمتکی بر رشایط و بسرت تاریخی معینی است که زمینه

ی در ایران ی تداوم خفقان سیاسعنوان یک عامل عام و فراگیر، به مسالهتر بهبه آن را فراهم آورده است. پیش

گی سیاسی ای که در منت آْن محرومیت سیاسی و رسکوب مستمر سوژهزدودهی سیاستاشاره شد: جامعه

نفسه سیاسی است. ی زوایای آن فیگیرد که همههای مواجهه با رشایطی قرار میشهروندان در تالقی با رضورت

ی الزم برای گسرتش های فناورانهمجازی زمینههای اجت�عِی طبعا رشد امکانات ارتباطات دیجیتالی در شبکه

عوامل، و در  سازی) را فراهم ساخته است. اما در کنار اینخواهی و سلربیتیها (سلربیتیآفرینیاین دست نقش

کنیم که مثرات رشد و تثبیت گفت�ن ی پیش در فضایی تنفس میساحت تحوالت سیاسی، ما از بیش از یک دهه

های مختلِف برآمده از ای از عنارص و ارزشوقفه تکثیر کرده است. در اینجا با ترکیب ویژهیطلبی را باصالح

شوروی و -های غالب بورژوازِی فاتِح پساای از ارزشمعنا که مجموعههای جهانی و بومی مواجهیم: بدینساحت

انداز بدیِل، ایی، فقدان چشمگر های نولیربالی (مانند موفقیت و پیرشفت فردی، فردگرایی مفرط، مرصفآموزه

هراسی و غیره)، با ملزومات و روندهای سیاسی و اقتصادی تاریخ خاص و بومی ما در ستیزی و ایدئولوژیچپ

که به چارچوب بحث حارض از میان مختصات متعدد این معجوِن گفت�نِی مسلط، تا جایی ١٣.اندهم آمیخته

هراسی اهمیت ستیزی و اپوزیسیونی پیرشفت شخصی، چپهای فردگرایی افراطی، انگارهشود، املانمربوط می

های و شیوه هاها در فرآیند ظهور سلربیتییابند. بسرت تاریخی و سیاسِی تالقی این املانبیشرتی می

های جمعی انداز کنشورزی آنان، غیاب مطلِق حیات سیاسی چپ در جامعه و فقدان چشمسیاست

-انداز دگرگونِی سیاسیسازی نظم مسلط است. این فقدان سیاست چپ و غیاب چشمیافته برای دگرگونسازمان

های مسلط ور مشخص در باز�اییططور کلی معلول چیرگِی فضای رسکوب است، بهاجت�عی، عالوه بر آنکه به

هایی از دستگاه گفت�نی ی آموزهواسطهشود؛ یعنی بهتقویت و تثبیت می ۵۷درخصوص شکست انقالب 

راسی و ههراسی، اپوزیسیونستیزی، ایدئولوژیهراسی، چپطلباِن نولیربال، که همواره در قالب انقالباصالح

 نظایر آن پدیدار شده است.

های تر شدِن فالکت اقتصادی و شکافی تضادهای متعدد جامعه و بحرانیط، انباشت فزایندهرشای در این

گرایی فردی یافته است: تالش نسلی از فرزندان طبقاتی و انسداد سیاسی، عمدتا پاسخی از جنِس کنش

 ن حکومتی پیشطلباآفرینی در مجراهایی که اصالحلحاظ سیاسی) در عرص اصالحات برای نقشیافته (بهپرورش

ی گیری الیه، معرف شکل»)طلباصالح«های همسو با جریانات زدن در رسانهویژه قلمنهادند (از جمله و به

ای، در بهرتین انداز دگرگونی ریشهجدیدی از روشنفکران بود که در غیاب سیاست جمعی رادیکال و چشم

را در پیش گرفتند؛ گواینکه بخش بزرگی از آنان » رشایط موجود«ی فردی برای بهبود نسبِی حالت راه مبارزه

جستجوی بقای مادی و یا هایی که رصفا بهادغام شدند؛ فارغ از بخش» رشایط موجود«خواسته یا ناخواسته در 

                                                 
های پسامدرنیستی و تردید باید سهم گسرتش رسیع آموزهگیری این معجون گفت�نی، بیی شکلی تاریخچهتری دربارهالبته در هر بحث دقیق -١٣

یک خود های فوق را نیز مورد بررسی قرار داد، گرچه اینسازی آن با برخی از املانفکران ایران و همتر روشنهای جوانالیه پساساختارگرایانه در
 .بسته استمتغیر مستقلی نیست و با مشخصات فضای تاریخی یادشده هم



 

های های ارتباطی جدید و گسرتش شبکهحتی پیمودن مدارج ترقی اجت�عی برآمدند. بر بسرت رشد فناوری

عنوان سیاسی به گرِی فردمحور، ظهور نوع خاصی از سلربیتیاز پیامدهای رواج کنشاجت�عی مجازی، یکی 

های اقتصادی سلربیتی منتقد وضع موجود بود. و جای شگفتی نیست که در وضعیت تشدید و گسرتش فالکت

گیری ادبیات و کار ناخواه نیازمند بهها و �ایندگی رنج آنان خواههای طبقاتی، دفاع از تودهو رشد مهیب شکاف

شده، ها و فشارهای انباشتهشده و نارضایتیگرایانه باشد؛ کاربستی که با توجه به نیازهای رسکوبمفاهیم چپ

تواند با اقبال عمومِی مخاطبانی برآمده از همین فضا همراه اش) میلحاظ مضمونی (جدا از تبار سیاسیبه

های گفت�نی پرهیزی یکی از املانسی و ایدئولوژیهراستیزی و اپوزیسیونشود. اما در عرصی که چپ

های چْپ توامان مذموم و ناممکن یابی سیاسِی معطوف به آموزهبخِش آن بوده است، و امر سازمانتعین

تواند خالی از تناقض باشد. از همین های چپ در مقام سلربیتی �یشود، کاربست ادبیات و آموزهقلمداد می

 های مادی وشود، یعنی پیوندش با ریشهسازی میاش خنثیناخواه از تبار تاریخیخواه روست که گفت�ن چپ

 شود.اش بریده میهای گذشتهسنت

گری ورزِی سلربیتِی منتقد وضعیت، امتداد نهایی رهیافت کنشطور خالصه: اوالً در چنین فضایی، سیاستبه

های چپ را برای نقد بخواهد بخشا مفاهیم و آموزهسیاسِی فردی است؛ ثانیا، اگر کسی در چنین جایگاهی 

یابد، چپی که ی موجود مورد استفاده قرار دهد، به تاسیس چپی خودبنیاد گرایش میزدهوضعیت بحران

 گیرد.ها اعتبار میرصفاً از آنیابد و های شخص سلربیتی تجلی میها و فعالیتمحتوای آن در کنش

ی گری ویژهیابیم که کنشچی بازگردیم، درمیهای فتورهمثال به یادداشت با این مالحظات، اگر باز برای

متامی از آن کند بهچی خود محصول فرآیند گفت�نی و سیاسِی مسلطی است، که او شخصاً گ�ن میفتوره

 کشیدن در چنین فضایی،دلیل که زیسنت در چنین عرصی و نفسو در برابر آن ایستاده است. نه بدین گسسته

های دلیل که گسست از ارزشانجامد؛ بلکه بدینهای هنجاری و بنیادیِن آن میطور جربی به بازتکرار املانبه

تری است که ملزومات آن هرچه تر و ژرفشدن، نیازمند تالش انتقادی جدیي آن فرآینِد سیاسیشدهدرونی

چی ی فتورهندانی ندارد. مشخصاً این داعیهخوانی چشدن همگ�ن با ملزومات درونِی مسیر سلربیتیباشد، بی

طلبی گسسته است، در فرازهای مهمی از نگرش عملی وی باطل های اصالحهای پیوند خود با سنتکه از ریشه

ی کنونی به طلوع شود: چون برای مثال انتساب خاستگاه و رسآغاز امر سیاسی (یا حیات سیاسی) در جامعهمی

سازی از فعالین خارج کشور پراکنی نسبت به اپوزیسیون چپ و کلیشهو نفرت ، نفرت»اصالحات«دوران 

اند. تراژدی ها بودهطلبان حکومتی و وابستگان دور و نزدیک آنهمواره عنارص ثابتی در دستگاه گفت�نی اصالح

ه مسیری را اش، ناخواستانتقادی مندیرغم هوش باال و جسارت سیاسی و نیتچی آن است که بهمورد فتوره

 شناسد.را در کالم خویش باز�یپیموده است که اینک طنین صدای رسکوبگران 

گری فردْی گونه هشدارها را جدی بگیریم: دیرزمانی است که رهیافت کنشجان کالم اینکه باید تکرار این

طور روزافزونی بهکه رضورت عبور از آن نیز ها و رویکردهای ما تسلط داشته است، با اینوکم بر نگرشبیش

های تحقق هي موانع ساختاری و درونی، به رارغم همهخود را نشان داده است. وقت آن است که به

 گرایی بیاندیشیم.جمع



http://manjanigh.com/
https://www.facebook.com/manjanighreview
https://twitter.com/ManjanighColl
http://manjanigh.com/
https://soundcloud.com/khoroos
https://t.me/ManjanighCollective
https://vimeo.com/chapgard
https://www.instagram.com/manjanigh/?hl=de



