
Praxies.                                                    پراکسیس org

زنزدایی کردن از مبارزه در عصر اعتدال گزارش فوتبال و فرایند کافئی

مینا خانلر زاده

يه ي بین يیوتوانست در زبان فارسی، فاصل يسبوک، نوشتن را وتا حد ي دموکراوتیزه کرده است و به همین دلیل م  فی
يیوتوانند از يناش را کم کند یا حتی وتقریبا از بینن بنبرد. بنه ایننن دلینل کننه مخناطب هنم م  نویسنده و مخاطبی
يررو بننا نویسنننده، هننر يود يیواسننطه و ر يیوتواننند ب يهنعنوان رسانه استفاده کند و بنویسد، و هم اینکننه م يسبوک ب  فی
ينالیننن و يهها و مجل ت (آ يه ِ ي هژمونی ِ  روزنام يها ي را نقد کند. مخاطب که پیش از این ممکن بود به واسط  نوشت
يهها ِ ي هننر يیوتواننند نوشننت يسبننوک، م يخوگویی کووتاه شننده باشنند، در فی يينالین)، دستش از نقد، مداخله و پاس  غیرآ
يتها زیننر  شخصی را در زی ِر آن نوشته، نقد کند. و متن را بابت ضعف استدالل، وتزلزل مواضع، و غلط بودن فاک
يدوگی وجود خودش را به نویسنده یادآور ي کند. در واقننع، در چنیننن شننرایطی، يمنعقی  سوال ببرد و حتی با ابراز ه
يههننا اسننم و نعکننس دارننند، ياکننه وتود يینویسد. زیر يمونشان نم يینا ي هذهنی و ب يهها ي  نویسنده دیگر برا ي شبحی از وتود

يیوتوانند نقد و هجو کنند یا در پاسخ، خودشان متنی بنویسند.  نعقیده دارند، صدا دارند و م

يها ي از امین بزروگیان  يینوا) به نوشت يینوا (خواهر آمنه بهرام يینظیر شیرین بهرام يها ي ب  ]۱[چند سال پیش در حادث
يینوا بننود، پاسننخ داد  . امیننن]۲[ که در مورد اجرا ي حکم ِ  قصاص نعلیه نعامل اسیدپاشی به صور ت آمنه بهرام

يسپرسننتی، خننبر خوشننی يتآمیز فرهنگ نامو  بزروگیان وگفته بود که «شکی نیست که کور کردن چشمان خشون
يینوا پاسخ داده بود که «... آمنه نه ناموس مجید بوده وهست ونه دیگر ي. حننتی پنندرش  است» و شیرین بهرام
يیوتوانند حرف بزنند» و اوتفاقا خیلی هم يینوا نماد این بود که «بله، فرودستان م  وبردرانش...». پاسخ شیرین بهرام
يه ي وتحلیل ِ  منتشر شده در ي يکه آبژ يهطور يهوتر ببینند و ناموس کسی نبوده و نیستند. حوادثی از این دست ب  پیچید
يهها ي کلن، به نوشته پاسخ بدهد و سوژوگی خودش را به نویسنده و مخنناطبین او یننادآور ي بکننند، کمننتر  رسان

ير کند.  يیوتواند این دست برخوردها را میس يسبوک م يیافتد ولی فی اوتفاق م

يهاند که این دست وتحننوال ت (از قبیننل ممکننن بننودن ِ  نقنند يها ي بود يتها به انداز ينحال، در واقعیت، محدودی  با ای
يه ِ ي مخناطب، نویسننده و يه ي چنندوگان يموگیر ي در رابط يسبوک) منجر به شکل وگیر ي وتغییرا ت چش يررو در فی يود  ر
يیوتننوانیم بننا آن يها ي که م يه است. برداشت ما، هم از نوشته و هم از رابط يه از نو بنا نشد يه و این حوز  نوشته، نگشت
يیوتوانسننت بننه يینام و نشان بود و نم يها ي ب ي يست که مخاطب، وتود يها  داشته باشیم، همچنان وتحت وتاثیر روابط دور
ييه ي اصلی به راحتی به آن دسترسی نداشننتند و نقنند يینوشت مخاطبین نوشت  راحتی پاسخی بنویسد، یا اوگر هم م
يیوگیرد). از طرف دیگننر، يیوگرفت (و همچنان وتعلق م يهها ي کلن وتعلق م يه ي روابط درون سازمانی ِ  رسان  به حاشی
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يهشان، حواس ما را پر ت کرده و با به سروگرمی وتبنندیل کننردن ِ  سیاسننت ننن يیهایی که با استفاده از سرمای  کمپان
يیکنند، همچنان در وتثبی ِت همینن فضنا يهجا ي وتمرکز و باال بردن آوگاهی سیاسی و طبقاوتی ن وقت ما را صرف م  ب
يتها ي بننزرگ را (بننرا ي يهها ي شننرک  نقش موثر ي دارند. به نعنوان مثال، بسیار ي از کسانی که شرکت در رسان
يیکننند، وتزلنزل مواضنع سیاسنی فعنالین سیاسنی در  حفظ استقلل سیاسی و صدا ي آلترنناوتیو مانندن) مننع م
يتشننان در همیننن يهها هستند را به دلیل نقننش مثب يه ي صدا ي «آلترناوتیو» در این رسان ينکنند يسبوک که وتامی  فی
يیوگیرند؛ یعنی خودشان هم به شعار خودشان انعتقاد ي ندارند. از طنرف دیگنر، کینش يهها ي کلن نادیده م  رسان
يسبوک به صور ِ ت واضننحی قابننل  شخصیتی که یکی از بزروگترین دردسرها ي فرهنگ سیاسی ایران است در فی
يیدهنند. يهطور منفی وتحت وتاثیر قننرار م يه و مواضع نویسنده را ب يه ي انتقاد ي مخاطب با نوشت  مشاهده است و رابط
يیاالصول باید بتواند فضایی برا ي وتولید و شنیدن صداها ي جدید و آاوترناوتیو باشد، به يسبوک که نعل  در نتیجه، فی

يیها ي بزرگ وتبدیل شده است.  يهها ي کمپان بازوتولید هژمونی رسان

يه ي این سیر، وتولید وتحلیلگرانی ست که وقایع سیاسی را مثل وگزارشگران فووتبال، و با همننان لحننن فووتبننالی  نتیج
يیزند، نه يه ي آنها وگل م يد ظریف به درواز يیریم که داشته باشیم جوا يیکنند: به نعنوان مثال: حاال م  برایمان نقل م
يلل... (نقننل قننول مسننتقیم از يل يل يل يیرن که حذف بشن و وگ يمها دارن م يه ي وتحری  اشتباه کردیم وگل نبود، حاال هم
يهها ي کلن فقننط بننه  کسی نیست، مثال را از خودم ساخت) و البته هورا ي وتماشنناچیان. امننا ایننن دسننت رسننان
يهبزمی هم نینناز يلها ي به اصطل ح شب يلها ي فووتبالی از سیاست قانع نیستند. بلکه، به شعر و شانعر ي و وتحلی  وتحلی
يیطلبد. مراد از شبه بزمی (و نه بزمنی) اینن نیسنت کنه ينشان چنین وتقاضایی را م يه ي مخاطبا  دارند، چون سلیق
يموگننونه يها ي که با مخاطب در این وگفتارها، شکل وگرفته است، از موضع برابر باشنند و در نهننایت جمعنی بز  رابط
ييها ي کننه ي يخواهننان يموگونه دارند ن بدو ِن روابط رفیقننانه و برابر يیا ي بز يیشناس يلها فقط زیبای  شکل بگیرد. این وتحلی
ينهایی يچوجه آن مت ي يشان در روابط بزمی ممکن است. در اینجا منظورم از شانعرانگی در وتحلیل، به هی يلوگیر  شک
يه ي يیآنکه مفاهیم را فدا ي شانعرانگی کنند) بننه مننا مخنناطبین اجنناز يیشان (ب يثها ي وتحلیل  نیستند که در بطن بح
يیشود. همینطور منظننورم ينشان م يیها ي جانبی مت يیدهند، و وجد ادبی یکی از سرخوش  لذ ت بردن از ادبیا ت را م
يیکنننند، يیشان را مثل کابوس یننا رویننایی شننعروگونه مطننر ح م يه ي سیاس يههایی نیست که احساسا ت پراکند  نوشت
يلزدوگی) را به نعنوان وتحلیل شننرایط ِ  يرزدوگی (به نعنوان مکمل فووتبا يیست که شع يههای يهطور دقیق، نوشت  منظورم ب

يیکنند.  اسفناک فعلی به من ِ  مخاطب ِ  نونعی نعرضه م

يلهننا حننذف وتوانسننتن يمهننا را، آنچننه رادیکا يها ي از شعرزدوگی: مردم حذف کرد، در انتخابا ت وتمننامی وتحری  نمون
ي، مردم بود، آنکه نشد مردم، من بود، چرا که دیر آورد به صندوق ایمان  نکردن، وتحریم بود، اما آنکه شد مردم
يیصندوق مردم نشد، حاصل آنکه مردم من نشد. (نقل قول مسننتقیم از  را، مردم ِ  صندوق مردم شد، اما من ِ  ب

کسی نیست، مثال را از خودم ساختم)
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يوانعتنندال، در ير ي» ي ظریف و دولننت وتدبی يلزدوگی سیاسی است که حرفها ي «شانعرانه  در همین فضا ي شعر و فووتبا
يیاینکننه ایننن يیکننند (ب يیبخشننی پینندا م يه ي سیاسی-اقتصاد ي، برا ي انعتنندالیون، پتانسننیل رهای  بطن فساد وگسترد
يتها ي حکننومت قننرار داده شننود) و مشننابه ایننن در  شانعرانگی در بطن ساختارها ي سیاسی-اقتصاد ي و سیاسنن
يلزدوگی ارزشننگذار ي يوفووتبا ير يیافتنند: فعننالیت سیاسننی براسنناس نعناصننر شننع يه ي فعالیت سیاسی هم اوتفاق م  حوز
يز فعالین يیشود بدون نگاهی انتقاد ي، بی در نظر وگرفتن مواضع دیروز و پریرو يیشود، و برا ي آن هورا کشیده م  م

يه ي دیروز و امروز وتوسط خود این فعالین سیاسی ِ  انعتدالی مشخص بشود.  يیآنکه رابط سیاسی، و ب

يه ي مخنناطب بننا يیکند وتغییننر رابط يسبوک را به واقعیت منتهی م يههایی مثل فی يلها ي اوتوپیایی رسان  آنچه پتانسی
يیرسند کنه حنق بیننان بنه منا ي يشان است. فضا به نظنر م ي يها يهها ي کلن و وگفتمان ساز  نوشته، نویسنده، رسان
يیکند و اوگر ایننن يوشعرزدوگی نعبور م يل يیشناسی وگزارش فووتبا يیدهد، اما بیان در این فضا از فیلتر زیبای  مخاطبین م
يیرسد که وگفتمان در شرایط فعلی، هنر را برا ي ما، به قول يیخورد. به نظر م  فیلتر را رد نکند وتا حد ي شکست م
يیبرد وتا هنر «نجا ت» پیدا کند (نقل به مضمون)، و سیاست را هم به  محسن نامجو، به سمت غیرسیاسی شدن م
 سمت هنر ي و ورزشی شدن. به نعنوان مثال، مرثیه برا ي مادر ستار بهشتی باید از پیوند شننرایط او بننا شننرایط
 فعلی و از شرایط او با شرایط اشخاص در وضعیت مشابه او و ستارها ي بهشی بالقوه شکل بگیننرد. حننال آنکننه،
يرشان که فقط يلها ي یک سال اخی يربهشتی وتوسط انعتدالیون را چنانچه در بطن وتحلی يهساز ي ِ  شرایط مادر ستا  ویژ
يیشنویم کنه اینن يیشوند قرار بدهیم متوجه م يهاند/م يسپروتی ما از شرایط امثال ستار و مادر او منتهی شد  به حوا
ياساز ي کردن مادر بهشتی به منظور نعاد ي ساز ي شننرایط و بننه ي»ها ي انعتدالی فقط منجر به استثن يه  دست «مرثی
ينزدایی کردن از مبارزا ت وگوهر نعشقی و امثال او ست. صننعت انعتندال درسنت مثنل زیربننا ي  اصطل ح کافیی
يیکند و از درون از بار سیاسی وتهننی يهبیان و مفهومی را از آن خود م يهکس و هم يهدار ي، هم  فرهنگی خود، سرمای
يه ي اول مبننارزه، آزاد کننردن وگننوهر نعشننقی و اصننطلحا ت و مفنناهیم مبننارزه از دسننت يیسازد. بنابراین، نقط  م
يهها ي کلن و يسبوک از اسننتانداردها ي رسننان ينها ي ِ  انعتدالی ِ  «همه چی آرومه» و رها ساخت ِن فرهنگ فی  وگفتما

يیشان است. فرهنگ فووتبالی-شعرزدوگ

پانوشت: 

يه ي امین بزروگیان] ۱[  نوشت

يینوا]۲[ يه ي شیرین بهرام  نوشت
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