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وقتی روایت از واقعیت مهم تر است

اکثرماازقبلتصمیمخودمانراگرفتهایم
تنها دو نوع قصه در کل جهان وجود دارد: قهرمانی که به سفر 

می رود و غریبه ای که به شهر می آید 
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ازتاریخچهآموختهایم؟احتماالًهیچ
از قرن بیستم، هر چه را فراموش کنیم، جنگ ها را نباید از یاد بربیم
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چراچارلزتیلوربینظیراست؟
اندیشه های تیلور اقبالی وسیع یافته اند، اما نه رصفاً بدین خاطر که 

او فلسفه را »عمومی« ساخته است

| نوشتۀ جیمز اسمیت

تفکر، امر عمومی و امر خصوصی

روشنفکراندرزمانۀمردممداری
روشنفکر در میانۀ علم و سیاست است و موقعیِت تناقض  بار او از 

همین ناشی می شود

| نوشتۀ بنجامین آلدیس وورگَفت

فیلسوف در هشتادسالگی 

آلنبدیو؛برایآخرینبار
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سکوت پرخاشگرانه یا دادوهوارزدن؟

رفتاریکهازفحشدادنهمآزاردهندهتر
است

بیان احساسات منفِی شدید اغلب زمانی مؤثرتر است که خیلی 

واضح توصیف نشوند

| نوشتۀ ربکا روچ

تاریخ اجتامعی کتانی

کتانیهاهمیشهکفشهاییسیاسیبودهاند
کتانی با انتقال نشانه هایی دربارۀ هویت ملی، طبقه و نژاد، بیانگر 

چیزی بیش از یک ورزش دوستی بوده است 

| نوشتۀ کیمربلی کریسمن-کمبل

آدم های بدُخلق موفق ترند

چرابدخلقیومنفینگریمیتواندمفید
باشد؟

بدخلقی می تواند برای متامی مهارت های اجتامعی مانند زبان، 

حافظه و قدرت اقناع مفید باشد

| نوشتۀ زاریا گورِوت

مدرنیتۀ چینی و معضل استادکاری

چابودو!کارراراهبنداز
بالکن ریخت پایین؟ چابودو. واکسن ها خراب شد؟ چابودو. چطور 

چین به رسزمین میان بُرهای فاجعه بار تبدیل شد؟
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کرد

تولید ناخالص داخلی قدرمتندترین مفهوِم قرن گذشته بوده است: از 

پکن تا برازیلیا، از مسکو تا واشنگنت
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پیوند بینی با تاریخ

باالخرهروزیدماغطبیعیهم»زیبا«
خواهدشد

فراگیری جراحی بینی، عالوه بر زیبایی، کارکرد پیچیدۀ دیگری هم 

دارد: حذف تاریخ نژادی و قومی مان 

| نوشتۀ اسکاچی کول

مدیریت بر پایۀ بی تفاوتی 

احمقباشتاکامرواشوی
چگونه سازمان ها حامقت جمعی را پاس می دارند و کارکنان با 

تعطیل کردِن مغزشان تشویق می شوند

| نوشتۀ آندره اسپایرس

معنای اخالقی خال کوبی 

آیاخالکوبیکارناپسندیاست؟
هزاران سال است انسان ها بدن خود را خال کوبی کرده اند، اما این 

کار در هر دوره معنایی خاص خود داشته است

| نوشتۀ ایوا دادلز

چند پژوهش دربارۀ دوستی

فقطنیمیازدوستیهایجهان»متقابل«
است

حتی بهرتین  دوستان هم ممکن است روزی دشمن شوند، چرا 

دوستی این قدر آسان زهرآگین می شود؟

| نوشتۀ کارلین فلورا

خودآگاهی و خاطره 

علیِهماهعسل
ماه عسل در گذشته فرصتی بود برای ایجاد صمیمیت میان عروس و 

داماد، اما امروز شاید ایده ای احمقانه باشد
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نوشتار

نوشتار

نوشتار

نوشتار

نوشتار

84

92

102

112

118

فهرست |    



www.tarjomaan.com

5فصلنامۀ ترجمان علوم انسانی |  بهـــار  1396|  شمارۀ  3

جامعه شناسی عشق

رژیمهایرمانتیک
عشق در غرب مرصف  گرایانه است: رشیکی انتخاب می کنیم تا 

نیازمان را برطرف کند. اما روس ها کار را طور دیگری پیش می برند

| نوشتۀ پولینا آرونسون

اسطوره و اسطوره شکنی

زندگیفراموششدۀهمسراولآینشتاین
میلوا ماریچ فیزیک دان بود و احتامالً، بدون وجود او، نظریۀ نسبیت 

هم وجود منی داشت 

| نوشتۀ پولین گنیو نوشتار
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دموکراسی و رأی گیری

چراانتخاباتبرایدموکراسیبداست؟
زمانی انتخابات ایجاد شد تا دموکراسی را ممکن کند؛ اما امروز به 

نظر می رسد انتخابات خودْ مانع دموکراسی است

| نوشتۀ دیوید ون ریربوک

همه پرسی، از یونان باستان تا برکسیت 

ادعایتقلبچهچیزهاییدربارۀ
دموکراسیبهمامیآموزد؟

مدافعان برکسیت برای جلوگیری از تقلب به جای مداد خودکار در 

اختیار دیگران می گذاشتند

| نوشتۀ مری بیرد
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داده های بزرگ به جای آمار

چگونهعلمآماراقتدارخودراازکفداد؟
آمار، که همیشه یکی از اجزای اصلی مناقشات سیاسی بوده است، 

دیگر برای مردم جذابیت و معنا ندارد

| نوشتۀ ویلیام دیویس
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ارتباطات 

اخبارچگونهواردزندگیعامهشد؟
این همه اخبار به چه دردمان می خورد؟

| نوشتۀ آلن دوباتن

172

پرونده

تاریخ پوپولیسم

پوپولیسمازکدام»مردم«سخنمیگوید؟
پوپولیسْم منطقی سیاسی است که محور آن جدایی عمیق مردم از 

طبقات حاکم است  

| نوشتۀ جان بی جودیس

178

پرونده

سن و دنیای پسالیربال

آمارتیاسن:کسبآرایبیشتر
مشروعیتنمیآورد

گفت وگوی ویل هاتن با آمارتیا سن به مناسبت انتشار ویراست 

تازه ای  از انتخاب جمعی و رفاه اجتامعی

| گفت وگو با آرماتیا سن

انسان در میانۀ عقل و بی عقلی

بهدورانخشمخوشآمدید
تفکرات کهنۀ عقل گرایی لیربال منی تواند دنیای پرآشوبی را که 

شاهدش هستیم تبیین کند

| نوشتۀ پانکاج میرشا

دموکراسی افسانه است

چگونهایمانخودبهدموکراسیرابازیابیم؟
در دوران تاریکی وسوسه می شویم بی خیال سیاست شویم؛ چارلز 

تیلور توضیح می دهد که چرا نباید از سیاست دست کشید

نوشتۀ جاشوا رامتن
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کوبا یک آزمایشگاه بزرگ است 

گفتوگوبادخترچهگوارا:انقالباز
جنگلتابیمارستان

آلیدا گوارا مارچ از دیروز و امروز کوبا می گوید، از خاطرات پدرش و 

تجربه های خودش

| گفت وگو با آلیدا گوارا مارچ

گفت وگو

232

گفت وگو با نوام چامسکی214

فیلسوِفپیروجهاِندیوانه
نوام چامسکی از سوسیالیسم فیدل کاسرتو و مقاومت در دوران 

دونالد ترامپ سخن می گوید

| گفت وگو با نوام چامسکی

ساخِت سکوت

آخرینفیلماسکورسیزیدینیترین
فیلماوست

»سکوت« فیلمی دربارۀ ایامن و آزمون است، اما ساخت آن نیز 

آزمونی برای کارگردانش بوده است

گفت وگو با مارتین اسکورسیزی

اسرتاحت به مثابۀ فعالیتی پربازده

چراوقتیکمترکارمیکنیمکارِبیشتری
میکنیم

چطور می توان با اسرتاحتی صحیح و مولد درنهایت نتیجۀ بهرتی 

کسب کرد؟ 

| گفت وگو با الکس سوجانگ - کیم پَنگ

گفت وگو

گفت وگو

گفت وگو

222

228

آیندۀ تجارت توجه

دیوارمدرسهتانرابهمابفروشید
تاجران توجْه مکان های مذهبی و ملی را نیز به منزلۀ هدفی برای کسب 

سود می نگرند

| نوشتۀ تیم وو

242
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روایتی تازه از اقتصاد رفتاری 

داستانرفاقتیکهمنجربهانقالبیدر
علومانسانیشد

مروری بر کتاب  پروژۀ خنثی سازی: رفاقتی که ذهن ما را دگرگون 

کرد کتابی که همکاری بنیان گذاران اقتصاد رفتاری را رشح می دهد
| نوشتۀ کَس سانستین و ریچارد تالر

ادبیات و سیاست

خبرِکشها:چطورسیابهترین
نویسندگانجهانرافریبداد؟

کارنامۀ مداخالت آمریکا، از گوامتاال تا افغانستان، رشته ای بلند از 

شکست هایی است که باید به دسِت پروپاگاندیست ها بازنویسی می شد

| نوشتۀ آتونی لوونشتاین

272

280

بررسی 
کتاب

بررسی 
کتاب

اقتصاد تبلیغ در وب

تاجرانتوجْههرجاباشیپیدایت
میکنند

مروری بر دو کتاب تاجران توجه؛ تالشی حامسی برای ورود به مغز ما و 

میمون های آشوب؛ ثروت کثیف و شکست تصادفی در سیلیکون ولی

| نوشتۀ جیکوب وایزبرگ

تجارت توجه

آیاتبلیغاتهمهچیزرانابودمیکند؟
تیم وو نویسندۀ کتابی جدید دربارۀ تاریخ تبلیغات می گوید شاید با 

پول دادن بتوان از رش تبلیغات مصون ماند

| گفت وگو با تیم وو

پرونده

252

246

پرونده

داده ها علیِه انسان ها

آنهاهمینحاالنسخهایدیگرازشما
ساختهاند

آیا در جهاِن بانک های داده هنوز حریم خصوصی یا زندگی آزادانه 

معنایی دارد؟ 

| نوشتۀ سو هالپرن

بررسی 
کتاب

264
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اسالم و سیاست 

آیااسالمدینیاستثناییاست؟
برشی از کتاب استثناگرایی اسالمی: چگونه مناقشه بر رس اسالم دنیا را 

شکلی مجدد می بخشد
| نوشتۀ شادی حمید

284
بررسی 
کتاب

ذهنی وجود ندارد که از دست برود

تاریخشستوشویمغزی،ازهیتلرتا
»وستورلد«

مروری بر کتاب برنامه ریزی انسان؛ شست وشوی مغزی، آدم های 

ماشینی و نبود آزادی در آمریکا  نوشتۀ اسکات سلیسکر
| نوشتۀ راب هورنینگ

عقل و پیش داوری ها

چراَفکتهانظرماراعوضنمیکنند؟
 بررسی کتاب های معامی عقل نوشتۀ هوگو مرسیر و 

 دان اسپربر،توهم معرفت نوشتۀ استیون اسلومان و فیلیپ 

فرنباخ وان و انکار تا دم مرگ نوشتۀ جک گُرمان و سارا گُرمان

| نوشتۀ الیزابت کولربت

عشق و فعالیت های مغزی

عشقکوکائیناست
برشی از کتاب آناتومی عشق: تاریخ طبیعی جفت گیری، ازدواج و 

چرا منحرف می شویم
| نوشتۀ هلن فیرش
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بررسی 
کتاب

بررسی 
کتاب

290

فراسوی آزادی دینی

دوگانۀدینیوسکوالرراسکوالرهاساختهاند
الیزابت شیکمن هرد، ایدۀ کتابش، فراسوی آزادی دینی، را رشح 

می دهد

نوشتۀ الیزابت ِشیکمن هرد

314
بررسی 
کتاب
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سی سال پژوهش دربارۀ ِشکر

دربارۀِشکر،باعشقونفرت
دو هزار سال است که شکر به تاریخِ لذت ها و دردهای برشی پیوند 

خورده است 

| نوشتۀ سیدنی مینتز

350

پرونده

تاریخ شکر و سالمتی

آیاشکرپرطرفدارترینمادۀمخدردنیاست؟
درد را تسکیل می دهد، اعتیادآور است و در درازمدت موجب 

مشکالت سالمتی می شود. پس چه فرقی با دیگر مخدرها دارد؟ 

| نوشتۀ گری تاوبز

340

پرونده

نویسندگان و هرن امرار معاش

پولدرازاِیکلمه؛تاریخچۀمختصِرنوشتن
برایپول

برشی از کتاب تُندنویسی؛ نویسندگان، پول و هرن امرار معاش، ویراستۀ 

مانیوال  مارتین

| نوشتۀ کالین دیکی

320
بررسی 
کتاب

آیا کم رویی نابهنجار است؟

دربارۀفوایدومضراتکمرویی
کتاب جو موران، آدم های کم رو، هم تاریخچۀ جامعی است از 

مسئله کم رویی و هم کتابی است در دفاع از این مسئله

| نوشتۀ مگان گابر
بررسی 
کتاب

326

غذا، تاریخ و رسمایه داری 

تاریِختلِخشکر
مروری بر زندگِی فکری سیدنی مینتز و دستاوردهای شگرف او در 

نوشنِت تاریخ

| نوشتۀ سارا هیل

334
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رسمقاله  

انتخاباتازمردمچهمیخواهد؟
برای مردم معمولی انتخابات تجربه ای دشوار و پیچیده است

انتخابــات  دورۀ  نهمیــن   ،1384 خــرداد   27  .1
از  پیــش  روز هــای  شــد.  برگــزار  ایــران  در  ریاســت جمهوری 
آن، طبــق رســم همیشــگی، مصاحبه گــران صداوســیما مشــغول 
ــد  ــرا بای ــه »چ ک ــد  ــردم بودن ــراری از م ــؤال تک ــن س ــیدِن ای پرس
انتخابــات،  از  پــس  مدتــی  کــرد؟«  شــرکت  انتخابــات  در 
کــه هیــچ گاه در  بــرای اولین بــار، مجموعــه ای از مصاحبه هــا 
گوشــی های تلفــن همــراه  »رســانۀ ملــی« پخــش نشــده بــود، در 
ــت  ــری از اینترن ــوز خب ــد. هن ــت می ش ــردم دست به دس ــن م بی
پرســرعت و شــبکه های اجتماعــی نبــود و فایل هــا از طریــق 
برخــالف  منتقــل می شــد.  بلوتــوث  اســم  بــه  چیــز عجیبــی 
کــه چنــد روزی  همــۀ مصاحبه هــای مناســبتِی صداوســیما 
کــه  بیشــتر عمــر نمی کننــد، یکــی از ایــن مصاحبه هــا، بــا مــردی 
بی قــرار پشــت فرمــان ماشــینش نشســته، هنــوز در یــاد خیلی هــا 
در  کــه  آشــپز،  خالقــی،  رحیــم  بــا  مصاحبــه  اســت.  مانــده 
کلیشــه اِی چــرا بایــد رأی بدهیــم، بی تعلــل،  جــواب پرســش 
می گویــد  باشــند،  پرســیده  او  از  بدیهــی  ســؤالی  کــه  گویــی 
کــه مــا فقــط دســت  »چــون مــا ایرانــی هســتیم«. مصاحبه گــری 
کــه »شــما چقــدر برای سرنوشــت  او را می بینیــم ادامــه می دهــد 
که  کشــورتان ارزش قائــل هســتید؟« پاســخ بــه ایــن ســوال اســت 
کــرده اســت. مــرد در روایتــی بریده بریــده  مصاحبــه را مانــدگار 
کشــور  سرنوشــت  می گویــد  اینکــه  ضمــن  خارق العــاده،  و 
کــه چطــور  برایــش »خیلــی مهــم« اســت، توضیــح می دهــد 
کــه  امضایــی  و  اســت  خــورده  مشــکل  بــه  اداری اش  کار 
گرفتــه اســت«.  بــه او نداده انــد و »قلبــش درد  می خواســته 

کــه مــا مصاحبــۀ رحیــم خالقــی را دیــده و بــه  12 ســال اســت 
حرف هــای او خندیده ایــم. امــا ایــن ســخنان نــه  بی معناســت 
و نــه بی مناســبت، بلکــه بازتابــی اســت از پیچیدگــِی عمیــِق 
گرهــی از  کــه می کوشــند  ــرای مردمــی  ــا انتخابــات ب مواجهــه ب
زندگــِی روزمــرۀ خــود بگشــایند. حرف هــای رحیــم خالقــی 
کــه در انتخابــات مطــرح  کالنــی بــود  تجســِم دوپارگــِی مســائل 
کــه زندگــی مــا بــا  کوچــِک فرســاینده ای  می شــد و مشــکالِت 
آن هــا دســت به گریبان اســت. چــرا انتخابــات بایــد بــرای مــردم 
معمولــی مهــم باشــد؟ چــرا شــرکت در انتخابــات »وظیفــۀ ملــی 

ــت. ــاده نیس ــش ها س ــن پرس ــه ای ــخ ب ــت«؟ پاس ــۀ ماس هم
2. انتخابــات امــری ملــی اســت، امــا ملت بــودن وظیفه ای 
دشــوار اســت. مــا به آســانی نمی توانیــم خــود را در وحدتــی 
کــه هیــچ ســنخیتی بــا آن هــا  انتزاعــی بــا آدم هایــی بدانیــم 
نداریــم. زندگــی مــا عمومــًا در ســازوکارهایی محلــی ســامان 
آدم هــا،  بــا  مــا  روزمــرۀ  زندگــی  معنــای  و  تجربــه  و  می یابــد 
کنش هــای دور و برمــان ســاخته می شــود. فهــم مــا  فضاهــا و 
گزیــر تحــت شــعاع ایــن تجربــۀ بی واســطه  از مســائل ملــی نیــز نا

می شــود.  صورت بنــدی 
اساســًا  ملــی  چارچوب هــای  در  اندیشــیدن  درواقــع، 
کار حکومت هــا و منتقــدان آن هاســت، نــه مــردم معمولــی. 
گونــی  گونا بنابرایــن دولت -ملت هــا از ابزارهــا و روایت هــای 
را میــان مردمشــان  بتواننــد فهمــی »ملــی«  تــا  بهــره می برنــد 
کننــد. آمــار یکــی از اصلی تریــِن ایــن ابزارهــا بــه شــمار  ایجــاد 
دربــارۀ  کــه می خواهــد  کــس  هــر  ســبب  به همیــن  مــی رود. 
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سرمقاله

کل ســاخته شــد.  ابــزاری بــرای فهــم جامعــه به مثابــۀ یــک 
داشــت  قــرار  حکومــت  انحصــار  در  کــه  قدرتمنــد  ابــزاری 
مــی داد.  تشــکیل  را  حکومتــی  برنامه ریزی هــای  اســاس  و 
کار تولیــد و  کــه  امــا رفته رفتــه متخصصانــی پدیــدار شــدند 
کردنــد.  تفســیِر آمارهــا را بیــرون از دایــرۀ حکومــت ممکــن 
هــر  شــد.  تبدیــل  دولــب  شمشــیری  بــه  آمــار  بدین ترتیــب، 
کســی می خواســت دربــارۀ »حقیقت هــا« در مســائل سیاســی 
کنــد می بایســت  کشــور طــرح دعــوی  و اجتماعــی مربــوط بــه 
ایــن تیــغ را از نیــام بیــرون بکشــد. امــا یــک نکتــه را نبایــد 
عــادی  مــردم  زندگــی  دربــارۀ  آمــار  گرچــه  ا کــرد:  فرامــوش 
کــه معنــا و تفســیر  ســخن می گفــت، امــا فنــی نخبه گرایانــه بــود 
دیگــر،  ســوی  از  به ســختی درمی یافتنــد.  مــردم  عــوام  را  آن 
ــورم، فقــر  ــرخ بیــکاری، ت مهم تریــن ســنجه های آمــاری مثــل ن
یــا تولیــد ناخالــص داخلــی در ســطح ملــی ارائــه می شــدند 
و، بــه همیــن دلیــل، تفــاوت زندگی هــای فــردی در مناطــق 
ثروتمنــد و فقیــر یــا نابرابری هــای زندگــی شــهری و روســتایی 
کــه پیش تــر از آن  را الجــرم یکدســت می کردنــد. تناقضــی 
کردیــم اینجــا رخ نشــان مــی داد. آمارهــا چنــان دربــارۀ  یــاد 
گویــی مــرد و زن، فقیــر و غنــی،  کــه  جامعــه ســخن می گفتنــد 
پیــر و جــوان یکســان اند، درحالی کــه تجربــۀ زیســتۀ انســان ها 
روایــت دیگــری از جامعــه برایشــان می ســاخت. آن هــا اتفاقــًا، 
کــه در خــالل مقایســۀ  و تفاوت هایــی  در خــالل تضادهــا 
خودشــان بــا دیگــران احســاس می کردنــد، هویــت خــود را 
می شــناختند و مطالبــات سیاسی شــان را شــکل می دادنــد، 

محمد مالعباسی
جانشین رسدبیر

ــه آمارهــا  ــًا ب ــد مداوم ــع ملــی ســخن بگوی ــا مناف ــی ی مســائل مل
از  آمارهــا  کــه  نــدارد  شــگفتی  جــای  لــذا  می کنــد.  اســتناد 
انتخابــات  مثــل  »ملــی«  رخــدادی  مؤلفه هــای  اصلی تریــن 
ریاســتجمهوری باشــد. آمــاْر علــِم ســنتِی مبــارزه بــرای پیــروزی 
در انتخابــات بــوده اســت. امــا، در ایــن چنــد ســال، اعتبــار 
ایــن علــم به شــکلی جبران ناپذیــر آســیب دیــده اســت. اعتقــاد 
بــه دســت کاری کردن یــا دروغ بــودن آمارهــا چنــان میــان مــردم 
کمابیــش  کــه نامزدهــای انتخاباتــی نیــز  همه گیــر شــده اســت 
کارســاز اســت  ــارزات انتخاباتــی  کــه آنچــه در مب ــد  دریافته ان
کــه  نــه اســتدالل های ایجابــی و ســلبی بــر اســاس آمــار و ارقــام 
گزاره هاســت، در حملــه و دفاع هــای  پیــروزی در تبــادل آتــش 

تک جملــه ای. 
بحث و جدل هــای  و  آمــار  بــه  فزاینــده  بی اعتمــادی 
ســوی  از  ارائه شــده  آمارهــای  اختــالف  دربــارۀ  بی پایــان 
کشــور مــا نیســت، بلکــه، در ایــن  نامزدهــای رقیــْب منحصــر بــه 
کــه  گام برمــی دارد  ــران در راهــی  ــی ای مســیر، فضــای انتخابات
کرده انــد. ویلیــام  کشــورها تجربــه اش  پیــش از مــا نیــز دیگــر 
ــه علــم آمــار اقتــدار خــود را  ــۀ »چگون دیویــس، نویســندۀ مقال
کــف داد؟« معتقــد اســت افــوِل بی ســابقۀ جایــگاه آمــار  از 
کــه خــود را  کارزارهــای سیاســی مســئله ای جهانــی اســت  در 
به شــکل نفرتــی عمومــی نســبت بــه هرچــه نمــودار و جــدول 
و عــدد اســت عیــان می کنــد. به زعــم دیویــس، ایــن نفــرت 
کــه ایــن علــم بــر  ریشــه در تناقــض تاریخــِی مفهومــی دارد 
اســاس آن اســتوار شــده اســت: ملــت. آمــار اولین بــار به عنــوان 
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ــای  ــۀ اعض ــا به مثاب ــت ت ــا می خواس ــا از آن ه ــه آماره درحالی ک
ــر  ــه فک ــد و ب کنن ــوش  ــا را فرام ــن تفاوت ه ــام ای ــت تم ــک مل ی
کشــور باشــند. آمــار اساســًا طرحــی بــود بــرای خالصه کــردن 
کل واحــد، و ایــن دقیقــًا  خصوصیــات جامعــه به مثابــۀ یــک 
کــه جامعــه را از خــالل  بــر خــالف تجربــۀ مســتقیم مــردم بــود 
تجربــه ای شــخصی و محلــی تجربــه می کردنــد. لــذا جــای 
کســی بهبود ســطح زندگی خود را  که وقتی  شــگفتی نداشــت 
حــس نمی کنــد، آمــاِر -چه بســا دقیــِق- افزایــش نــرخ رشــد یــا 
کنــد. یــا وقتی  کاهــش بیــکاری را دروغــی نفرت انگیــز قلمــداد 
نابرابــری عمیــق زندگــی میــان ثروتمنــدان و فقــرا را در شــهر خود 
کاهــش ضریــب جینــی را فریبــی بی معنــا  بــه چشــم می بینــد، 

کنــد. تلقــی 
کار آمــاری وجــود  امــا ایــن تناقــض همیشــه در ماهیــت 
داشــته اســت. پــس چــرا افــول اقتــدار ایــن علــم در ایــن چنــد 
گرفتــه اســت؟ بــرای پاســخ بــه ایــن  ســال این قــدر ســرعت 
ــد بازآرایــِی عمومــی صحنــۀ سیاســت در ســال های  ســؤال بای
کــه مشــخصۀ اصلــی آن  اخیــر را نیــز مدنظــر داشــت، چرخشــی 
دامــن زدن بــه شــکافی التیام نیافتنی بیــن »نخبــگان« و »عوام« 
کــه بــا تخصص هــای خــود قــرار بــوده  بــوده اســت. نخبــگان، 
اســت »آینــدۀ ملــت« را بســازند و هــر روز در رادیــو و تلویزیــون 
ــا عبــارات منطنطــن و مفاهیــم پیچیــدۀ خــود  گــوش مــردم را ب
پــر می کردنــد، به شــدت زیــر ســؤال رفته انــد. سیاســت مدارانی 
کــه پیــش از ایــن خــود را به عنــوان رهبــر تیمــی از متخصصــان 
ــد از  ــود می توانن ــارت خ ــش و مه ــا دان ــه ب ک ــد  ــر می کردن تصوی
پــس هــر مشــکلی برآیند در ایــن حال و هــوای »ضدمتخصص« 
ترجیــح می دادنــد تــا به شــکل آدم هایــی معمولــی ظاهــر شــوند 
کــه، چــون از »جنــس مــردم« هســتند، دغدغه هــا و مشــکالت 
کــه  آن هــا را می فهمنــد و به دنبــال همــان چیــزی خواهنــد بــود 
کســی  مــردم می خواهنــد. بدین ترتیــب، سیاســت مدار موفــق 
گفتــار خــود، به جــای اســتناد بــر اعــداد و ارقــام  کــه در  بــود 
می توانســت  غریــب،  و  عجیــب  اصطالحــات  و  پیچیــده  
کنــد.  بــه زبــان مــردم ســخن بگویــد و آن هــا را بــا خــود همــراه 
مــردم  کــدام  از  »پوپولیســم  مقالــۀ  در  جودیــس  بــی  جــان 
ســخن می گویــد؟« ایــن شــکاف میــان متخصصــان و مــردم را 

کــه آن را بــا  اصلی تریــن ویژگــِی منطــق سیاســی ای می دانــد 
ــزاری  گفــت بی ــد  ــع، بای ــام »پوپولیســم« می شناســیم. در واق ن
عمومــی از آمــار نیــز جلــوه ای از همیــن منطــق اســت. فلــذا دور 
گیرشــدن شــیوه های پوپولیســتی در  کــه بــا فرا از انتظــار نیســت 
گیــر  ــه علــم آمــار نیــز فرا صحنه آرایی هــای سیاســی، بدبینــی ب
ــا پیــش  کــه ت شــود. بدین ترتیــب، خــوِد سیاســت مداران نیــز، 
از ایــن مــردم را بــه آشــنایی بــا آمارهــا و قضــاوت بــر اســاس آن هــا 
فرامی خوانده انــد، بــا مــردِم بیگانــه و خســته از آمــار هــم آواز 
شــده اند و اســاس روایــت سیاســی خــود را در جایــی دیگــر 
می جوینــد. بااین حــال، همچنــان ایــن ســؤال باقــی اســت 
کــه چطــور و چــرا ایــن اتفــاق افتــاده اســت؟ چــه عواملــی ایــن 
چرخــش از »سیاســت واقعیــت« بــه »سیاســت احســاس« را 

رقــم زده اســت؟
3. ظهــور هــر تکنولــوژی جدیــِد ارتباطــی شــیوۀ نوینــی 
کــرده اســت.  از سیاســت ورزی را ممکــن و ســپس ضــروری 
بخشــی  اختراعشــان،  ابتــدای  از  ملــی،  تلویزیــون  و  رادیــو 
پــس  اساســًا،  بوده انــد.  ملــی  سیاســت  از  جدایی ناپذیــر 
از  بــه یکــی  اولین بــار  بــرای  از اختــراع رادیــو، »انتخابــات« 
دغدغه هــای عمومــی مــردم تبدیــل شــد و تلویزیــون بــا شــدت 
اقشــار  بــا  سیاســت مداران  ســخن گفتِن  امــکاِن  بیشــتری 
اولیــن  از  اســتینتون یکــی  فرانــک  کــرد.  فراهــم  را  گــون  گونا
ــی  ــتانۀ رواج عموم ــده در آس ــاالت متح ــی ای ــران تلویزیون مدی
گفتــه بــود: »تلویزیــون، بــا  ایــن تکنولــوژی در دهــۀ 40 میــالدی 
ــه  ک ــای وســیعی  ــا جغرافی ــردم دارد و ب ــان م ــه می ک آن نفــوذی 
بــر آن اثــر می گــذارد، پیونــِد تــازه، مســتقیم و حساســی را میــان 
گویــی مــردم  کــه  کــرده اســت. چنــان  واشــنگتن و مــردم ایجــاد 
مــا امــروز بــار دیگــر بــه ملــت تبدیــل شــده اند.« از رهگــذر 
کشــورها  کــه در اقصانقــاط  رادیــو و تلویزیــون، مــردِم عــادی ای 
شــدند،  سیاســت  قصه هــای  مخاطــب  می کردنــد  زندگــی 
سیاست مدارانشــان را دیدنــد و بــه صحبت هــا و »آمارهایــی« 
گــوش ســپردند. علــم آمــار و تکنولوژی هــای  کــه ارائــه می کردنــد 
تبدیل کــردِن  بازوهــای  تلویزیــون  و  رادیــو  مثــل  ارتباطــی ای 
مــردم بــه ملــت بوده انــد. آن هــا روایتــی یکپارچــه و اســتاندارد 
بایــد  کــه  کشــوری واحــد و مردمــی همــدل می ســاختند  از 
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ــن  ــد. در ای کن ــی  ــه ط ــدی یگان ــوی مقص ــد را به س ــی واح راه
ــا  ــز بازنمایــی می شــد، ام ــر نی کمابیــش تکث گرچــه  روایت هــا ا
کــه بایــد در خدمــت  ایــن تکثــر تکثــری هم افــزا تصویــر می شــد 
کل نگرانــه  گــر ایــن دیــِد  کنــد. امــا ا مقاصــد واالتــر ملــی عمــل 
ــروز می کنــد؟ و نظام منــد شکســته شــود، چــه چشــم اندازی ب
کــه بــا اینترنــت و شــبکه های  انقــالِب ارتباطــِی جدیــدی 
کــه رادیــو  اجتماعــی رخ داد جهــِت عکــس مســیری را پیمــود 
گام برمی داشــتند. شــبکه های اجتماعــی  و تلویزیــون در آن 
پاییــِن روایت هــای سیاســِی »ملــی«  بــه  بــاال  سلســله مراتب 
خودشــان  قصــۀ  تــا  داد  امــکان  مــردم  بــه  و  کــرد  وارونــه  را 
را  بغض هایشــان  و  حــب  زنجیــرۀ  و  بســازند  را  سیاســت  از 
کننــد. شــبکه های اجتماعــی  این بــار از پاییــن بــه بــاال ایجــاد 
کــه نــگاه خــودش بــه  فرصتــی اســت بــرای هــر آدم معمولــی ای 
گــوش همــگان برســاند. امــا ایــن داســتان های  سیاســت را بــه 
گرچــه بســیاری از محدویت هــای قبلــی را ندارنــد، امــا  تــازه، ا
کــه  الجــرم شــکل و شــمایل شــبکه هایی را بــه خــود می گیرنــد 
کلیشــۀ  بــه آن هــا اجــازۀ ظهــور داده اســت. دوبــاره بایــد ســخِن 
ــرای  ــه »رســانه پیــام اســت«. ب ک ــم  ــاد آوری ــه ی مک لوهــان را ب
گرام نشــان می دهــد  مثــال، چندیــن تحقیــق دربــارۀ اینســتا
گــر خــود چنــدان  کــه ایــن شــبکۀ اجتماعــی آدم هــا را، حتــی ا
تمایلــی نداشــته باشــند، به ســوی رفتارهایــی ســوق می دهــد 
کــه دقیقــًا تحــت فشــار اقتضائــاِت فعالیــت در ایــن شــبکه 
انســان ها  تصویــرِی  روایــت  گرام  اینســتا می شــود.  انجــام 
دیگــران  بــا  را  آن  و  می دهــد  تغییــر  را  خودشــان  زندگــی  از 
هــر  نمی توانیــد  شــما  دیگــر،  به عبــارت  می کنــد.  هم شــکل 
گرام محبــوب و پربیننــده  کــه دلتــان می خواهــد در اینســتا طــور 
کاربــران توییتــر نیــز مداومــًا از ایــن ســخن می گوینــد  شــوید. 
کتــری توییتــر بــرای هــر نوشــته  کارا کــه چطــور محدودیــت 140 
شــیوۀ اســتدالل آوری و اندیشــیدن آن هــا را تغییــر داده اســت. 
بایــد  اجتماعــی  شــبکه های  ایــن  در  پربیننده شــدن  بــرای 
جذابیــت  شــوید،  ظاهــر  شــوخ طبع  و  گزیده گــو  صمیمــی، 
ظاهــری باالیــی داشــته باشــید و زندگی تــان پــر از ماجراجویــی 
و اتفاقــات محیرالعقــول باشــد. بایــد ســوار موج هــای رســانه ای 
شــوید و دربــارۀ هرچیــز و همه چیــز ســریع ترین، بامزه تریــن و 

به یادماندنی تریــن چیزهــا را بگوییــد. محبوبیــت در شــبکۀ 
اجتماعــی عمیقــًا ضدتخصــص اســت، زیــرا تخصص گرایــی 
راه ارتبــاط شــما بــا مخاطبــان وســیع را می بنــدد. شــاید بــه 
کــه سیاســت مداراِن ســنتی، آماردان هــا،  همیــن دلیــل باشــد 
اقتصادان هــا، و دیگــر متخصصــان، وقتــی پــای شــبکه های 
اجتماعــی در میــان باشــد، خیلــی زود قافیــه را بــه ســلبریتی ها 
کســی مخالفــت نمی کنــد، نظــر  می بازنــد. زیــرا ســلبریتی بــا 
و  فقــر  برطرف کــردن  مســئول  البتــه  و  نمی کنــد  رد  را  کســی 

ــت.  ــکاری نیس بی
بــا رونــق هرچه بیشــتر شــبکه های اجتماعــی، سیاســِت 
»پرنســیپ«  و  رســمی  نطق هــای  و  آمارهــا  بــا  واقعیــت، 
بــا  احســاس  سیاســِت  و  می کنــد  افــول  اتوکشــیده اش، 
ــرد. »سیاســت  بذله گویی هــا و هنجارشــکنی هایش اوج می گی
زیان هاســت،  و  ســود  بی پایــان  محاســبۀ  عرصــۀ  واقعیــت« 
ســادۀ  روایت هــای  احســاس  سیاســت  آن،  مقابــل  در  امــا، 
در  احســاْس  سیاســت مداران  دارد.  دوســت  را  رمانتیــک 
کــه از دیــدن  قامــت شــخصیت هایی عاطفــی ظاهــر می شــوند 
ــکفته  ــی ش گل ــدن  ــد، از دی ــک می ریزن ــر اش ــادری فقی ــج م رن
گویــی، به جــای زدوبندهــای  بــر شــاخه بــه وجــد می آینــد و 
سیاســی و اقتصــادی، صبــح تــا شامشــان را بــا هنــر و موســیقی 
ترجیــح  احســاس  سیاســت مداران  دمخورنــد.  ســینما  و 
مخالفــان  برابــر  در  »اســتدالل کردن«  به جــای  می دهنــد، 
کننــد یــا  خــود، بــه آن هــا بــد و بیــراه بگوینــد، تمسخرشــان 
گویــا  کننــد و جوابشــان را ندهنــد. هــر چــه هســت،  اصــاًل قهــر 
کــه حتــی  دیگــر دوران آن مــردان سیاســِت عصاقــورت داده 
بــه  نمی شــدند  احساســات  دســتخوش  جــان دادن  هنــگام 
گــر مدتــی در شــبکه های اجتماعــی ای  پایــان رســیده اســت. ا
گذرانــده  روزگار  توییتــر  یــا  گرام  اینســتا فیس بــوک،  ماننــد 
باشــید، احتمــااًل ایــن قبیــل رفتارهــا برایتــان چنــدان عجیــب 
و غریــب نیســت. نویســندگان بســیاری دربــارۀ تأثیرگــذارِی 
کمتــر  عمیــق شــبکه های اجتماعــی بــر سیاســت نوشــته اند، امــا 
کــه چطــور شــیوۀ ســامان دهی و  بــه ایــن مســئله پرداخته انــد 
بازنمایــی زندگــی در ایــن شــبکه ها بــر فهــم مــا از سیاســت اثــر 

گذاشــته اســت. 
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4. در ایــن دوره از انتخابــات ریاســت جمهوری، عیان تــر 
کــرده  کــوچ  از هــر دورۀ دیگــری، سیاســت از خیابان هــای شــهر 
دورافتاده تریــن  در  مهر و موم شــده  ســاختمان هایی  بــه  بــود 
گــوگل، فیس بــوک و دیگــر غول هــای  کــه  نقــاط دنیــا، جایــی 
تکنولــوژی هــر آنچــه می جوییــم، می نویســیم، می اندیشــیم یــا 
می پســندیم را جمــع آوری می کننــد. دیــوار خیابان هــای تهــران 
گردهمایی  هــا و بحث هــای  را تبلیغــات رنگارنــگ نپوشــاند و 
کســی را جلــب نکــرد. امــا به جــای ایــن  قبیــل  خیابانــی توجــه 
ــه همیــن دلیــل مــالل آور و  ــه بیش از حــد »واقعــی« و ب ک کارهــا 
گرام  ــر و اینســتا ــه نظــر می رســید، تلگــرام و توییت ناخوشــایند ب
کــه داشــت منفجــر می شــد. نامزدهــا و نمایندگانشــان  بــود 
می کردنــد  برپــا  زنــده  ســخنرانی  اجتماعــی  شــبکه های  در 
توییتــری  صفحــات  در  تبلیغاتچی هــا  و  تحلیلگــران  و 
کالفــی  می دادنــد،  جــوالن  تلگرامی شــان  کانال هــای  و 
کــه در خــالل مبــارزه ای  درهم پیچیــده از بیم هــا و امیدهــا 
گذشــته و آینــده جلــو می رفــت. البتــه در ایــن  بی امــان بــر ســر 
کــه  ــار دیگــر، مثــل شــعله ای  میــان تلویزیــون توانســت یــک ب
نکتــه  امــا  کنــد.  پیــدا  زبانــه می کشــد، جایــی  کســتر  از خا
کــه  کــه تلویزیــون نــه ســازندۀ نهایــی تصمیم هــا  اینجاســت 
کــه در شــبکه های  فراهم کننــدۀ »مــادۀ خــام« محتوایــی بــود 

اجتماعــی تولیــد، توزیــع و مصــرف می شــد. 
کنشــگرِی  رواج شــبکه های اجتماعــی را حاصــل امــکان 
ایــن شــبکه ها  تعامــالت در  و دوطرفه بــودن  کاربــران  فعــال 
دارنــد،  روزنامه هــا  و  مجــالت  نــه  کــه  قابلیتــی  می داننــد، 
گــر رادیــو و تلویزیــون بــرای  نــه رادیــو و تلویزیــون. در واقــع ا
آوردنــد،  عــادی  مــردم  خانه هــای  بــه  را  سیاســت  اولین بــار 
»مشــارکت  حــس  اولین بــار  بــرای  اجتماعــی  شــبکه های 
کردنــد. بااین حــال،  سیاســی« را در ســطحی بی ســابقه ایجــاد 
نکتــه ای باقــی اســت. سیاســت فقــط در برهه هایی، مثــل بازۀ 
کــه امــکان مشــارکت وســیع مردمــی را فراهم  انتخابــات، اســت 
می کنــد. پــس از آن، دروازۀ سیاســت الجــرم بــر روی مــردم 
بســته می شــود. لــذا همیشــه ایــن نقاط عطــْف بهتریــن فرصت 
ــوده اســت.  ــا مجلس هــا ب کارنامــۀ دولت هــا ی ــرای ســنجش  ب
گذشــته و تصمیم گیری هــای  ــارۀ  ــو درب گفت وگ ــرای  فرصتــی ب

سرنوشت ســاز بــرای آینــده. هــر چــه هســت، فضــای انتخابات 
بیــرون از منطــِق زندگــی روزمــره عمــل می کــرده اســت. چیــزی 
بــه  و،  اســت  می رفتــه  شــمار  بــه  اســتثنایی  و  فوق العــاده 
اســت.  می شــده  تلقــی  پراهمیــت  و  جــدی  دلیــل،  همیــن 
انتخابــات فرصتــی بــوده اســت بــرای »ملت«شــدن، یعنــی 
کل، بــرای  تــالش بــرای درک وضعیــت جامعــه به مثابــۀ یــک 
کنارگذاشــتن روایت هــای خصوصــی و جزئــی و دیــدن ماجــرا 
کنارگذاشــتن پیش داوری هــا  کالن، تــالش بــرای  در ســطحی 
و  اســت  فــردی  زندگــی  حاصــل  کــه  کوتاه نگری هایــی  و 
ــه بازیگــران رنگارنگــی  ک ــری  ــۀ عمومی ت ــه صحن نگریســتن ب
از  خودمــان  معاف کــردن  امــا  می کننــد.  ایفــا  نقــش  آن  در 
مبــارزۀ  از  دست کشــیدن  و  عرصــه  ایــن  »پیچیدگی هــای« 
کــه  مســئوالنه«،  »تصمیم گیــری  و  حقیقــت«  »فهــم  دشــواِر 
دامــن  آن  بــه  مجــازی  شــبکه های  عرصــۀ  در  کنشــگری 
کــرد. منطِق سیاســت  کمکــی بــه ایــن ماجــرا نخواهــد  می زنــد، 
متفــاوت از منطــِق شــبکه های اجتماعــی اســت و مشــارکت 
افــکار  ک گذاشــتن  به اشترا از  متفــاوت  اقتضائاتــی  سیاســی 
و عکس هایمــان در شــبکه های اجتماعــی دارد. انتخابــات 
یکــی از »چالش هــای« رایــج در شــبکه های اجتماعــی نیســت 
ــد، بلکــه  ــد« شــود و ســپس از یادهــا بیفت ــد روزی »ترن ــه چن ک
اســت،  مســتحکم  اســتدالل آوری  و  منســجم  فکــر  مســتلزم 

کــه شــبکه های اجتماعــی از مــا دریــغ می کننــد.  چیــزی 


