ﺗﻮﻫﻢ داﻧﺴﺘﻦ

اﻣﺮوز ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺻﺎﺣﺐ ﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ واﺳﻄﻪ ،در
ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭘﯿﺎمرﺳﺎن ﻋﻀﻮ ﺷﺪهاﻧﺪ ..روزاﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ زﯾﺎدی از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ
ﻣﻬﻤﯽ از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ،اﺧﺒﺎر ﻣﻨﻔﯽ ﯾﺎ اﻓﺸﺎﮔﺮیﻫﺎﯾﯽ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ورزﺷﯽ و … اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﯾﻘﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ،ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺧﻮراک ﻣﺠﺎزی ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺷﺎﯾﻌﻪ ،دروغ ،ﺟﻌﻞ و ﺗﻬﻤﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦﮐﻪ دﯾﮕﺮان از ﭘﺸﺖ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﻪ اﺧﺒﺎر و اﻃﻼﻋﺎت دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ و در ﻣﻮرد ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﺎﺋﻨﺎت ﻧﻈﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ،
اﯾﻦ ﺗﻮﻫﻢ را در ﻣﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﻧﻈﺮ ﺑﺪﻫﯿﻢ و ﻫﺮ ﻧﻈﺮی را ﻧﯿﺰ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ.
ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ،ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺧﻮراک ﻣﺠﺎزی ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺷﺎﯾﻌﻪ ،دروغ ،ﺟﻌﻞ و ﺗﻬﻤﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﺎ
ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎی ﮐﺎر ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﺧﻮدﻣﺎن ﺷﺎﮐﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻫﻨﻮز و ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﺎل ﮐﻪ از
ﻋﻤﺮﻣﺎن در ﺟﻬﺎن ﻣﺠﺎزی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ دروغ از واﻗﻌﯿﺖ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ و ﺣﺘﯽ اﻧﺪﮐﯽ ﻫﻢ ﺑﺮ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و ﺳﻮاد
رﺳﺎﻧﻪایﻣﺎن اﻓﺰوده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد زﺣﻤﺖ ﻧﻤﯽدﻫﯿﻢ ﮐﻪ از اﯾﻦ اﺑﺰار ﺟﯿﺒﯽ ،اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﺘﺮی ﮐﻨﯿﻢ و
اﮔﺮ ﮐﺘﺎب ،ﻣﺠﻠﻪ و روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ دﺳﺖﮐﻢ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد ،ﭼﺮﺧﯽ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺰﻧﯿﻢ و از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ ،ﺟﻮﯾﺎی
ﺻﺤﺖ اﺧﺒﺎر ﺷﻮﯾﻢ .اﯾﻦﮐﻪ دﯾﮕﺮان از ﭘﺸﺖ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﻪ اﺧﺒﺎر و اﻃﻼﻋﺎت دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ و در ﻣﻮرد ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﮐﺎﺋﻨﺎت ﻧﻈﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺗﻮﻫﻢ را در ﻣﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﻧﻈﺮ ﺑﺪﻫﯿﻢ و ﻫﺮ ﻧﻈﺮی را ﻧﯿﺰ
ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ .ﺟﻬﺎن ﻣﺠﺎزی ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪاﯾﻢ ﭘﺮ اﺳﺖ از اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮﻫﺎی ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ ،ﻣﺒﺘﺬل و ﺳﺮﺳﺮی.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎری ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﺳﯿﻠﯽ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺧﻮردم ،زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﯾﮑﯽ از ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮدم ،در
ﻣﻮرد ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ روز ،ﭘُﺴﺘﯽ ﮔﺬاﺷﺖ و از ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮاﺳﺖ اﮔﺮ در آن ﺣﻮزه ﺗﺨﺼﺼﯽ دارﻧﺪ ،ﻧﻈﺮ دﻫﻨﺪ.
ﺧﺎص ﻣﻄﺮح
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ وی ،ﺑﻪﻃﻮر واﺿﺢ و در اﺑﺘﺪای ﭘُﺴﺖ از ﻫﻤﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﺨﺼﺼﯽ در آن زﻣﯿﻨﻪ
ِ
ﺷﺪه ﻧﺪارﻧﺪ »ﺳﮑﻮت ﮐﻨﻨﺪ« و اﺟﺎزه دﻫﻨﺪ »ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن آن ﺣﻮزه« ﻧﻈﺮ دﻫﻨﺪ .ﻣﻌﻄﻞ ﻧﮑﺮدم و ﺑﺎ وﺟﻮداﯾﻦﮐﻪ در آن
زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﻧﻈﺮم را ﻧﻮﺷﺘﻢ و ﻓﺮﺳﺘﺎدم .ﺟﺰ ﻣﻦ ،ﺧﯿﻠﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻣﯿﺎن
اﯾﻦ ﺣﺠﻢ زﯾﺎد از اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮﻫﺎی ﻏﯿﺮﺗﺨﺼﺼﯽ ،اﻧﺪک ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﻧﻈﺮی داده و ﮐﺎﻣﻨﺘﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺻﺎﺣﺐ ﺻﻔﺤﻪ ﻫﻢ ﯾﮏﺑﻪﯾﮏ ،ﻣﻦ و ﻫﻤﻨﻮﻋﺎﻧﻢ را از ﻣﯿﺎن ﮐﺎﻣﻨﺖﻫﺎ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪن اﯾﻦﮐﻪ» :آﯾﺎ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﺗﺨﺼﺼﯽ دارﯾﺪ؟« ﻣﺎ را ﺷﺮﻣﻨﺪه و از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺟﺪا ﻣﯽﮐﺮد .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﻋﻤﺮ ﻣﺠﺎزیام ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺧﺠﺎﻟﺖ ﮐﺸﯿﺪم و ﺣﺮﻓﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻢ .اﻣﺎ ﻣﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺜﺎل ﻣﻦ را راﺿﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؟ ﮐﻮﺗﺎه
ﻧﯿﺎﻣﺪم؛ دو ـ ﺳﻪ ﮐﺎﻣﻨﺖ ﻣﻔﺼﻞ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻧﻮﺷﺘﻢ و اﯾﻦﮐﺎرِ اﯾﺸﺎن را »ﻣﺼﺪاق ﺑﺎرز ﻣﭻﮔﯿﺮی« داﻧﺴﺘﻢ و اﻧﺪﮐﯽ در
ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن و اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮدم .اﻣﺎ ﺗﻪ دﻟﻢ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﮐﺎرم اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮده و
ﺴﺖ ﺧﺎص ،اﻇﻬﺎر ﻓﻀﻞ ﻣﯽﮐﺮدم .ﺗﺎ ﯾﺎدم ﻧﺮﻓﺘﻪ اﯾﻦ را ﻫﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ،ﺑﻌﺪ از اﯾﻦﮐﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﻢ زﯾﺮ ﭘُﺴﺖ
ﻧﺒﺎﯾﺪ زﯾﺮ آن ﭘ ُ ِ
اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ ،اﻋﻼم ﮐﺮدم» :از ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽروم« و رﻓﺘﻢ! آﻧﻔﺎﻟﻮ و ﺗﻤﺎم! ﺣﺎﻻ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری
»اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ و ﺑﯽﺳﻨﺪ« ﻣﺒﺘﻼ ﻫﺴﺘﻢ و ﺑﺎ آن ﺳﯿﻠﯽ ،ﭼﻨﺪ ﺑﺎری ﺑﻪ دور ﺧﻮدم ﭼﺮﺧﯿﺪم ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ در دوران
ﻧﻘﺎﻫﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮم ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﻋﺠﺐ ﺳﯿﻠﯽ ﮐﺎرﺳﺎزی ﺑﻮد و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن روز ،ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻬﺘﺮی ﺷﺪهام.

اﯾﻦ داﺳﺘﺎن را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدم ﺗﺎ ﻣﺜﺎﻟﯽ واﻗﻌﯽ از ﺧﻮدم آورده ﺑﺎﺷﻢ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺧﻮدم را ﻋﺎری از اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻤﯽداﻧﻢ و
در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺪام از اﯾﺮادﻫﺎی دﯾﮕﺮان ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﻢ .ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮﻫﺎی ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ زﯾﺎدی ﻃﯽ
ﺣﯿﺎت دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺧﻮد داﺷﺘﻪاﯾﻢ و ﺑﺴﯿﺎری از اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮﻫﺎی ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ را ﺑﺪون ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ؛ ﻣﺜﻼ ﺑﺴﯿﺎری
از ﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺧﺰر ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ و ﮐﺎﻣﻨﺖ و اﺳﺘﻮری ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ ،ﺑﺪون اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺧﺰر
ﺳﺎﺣﻞ دارﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﻢ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﺎﺣﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺰری ﮐﻪ روﯾﺶ ﺗﻌﺼﺐ دارﯾﻢ ،ﭼﻪ ﺑﻼﻫﺎﯾﯽ
آوردهاﯾﻢ ،ﭼﻪ زﺧﻢﻫﺎﯾﯽ زدهاﯾﻢ و ﭼﻄﻮر ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﺒﺎﻫﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪﯾﻤﺶ و دهﻫﺎ ﻃﻮﻓﺎن ﻣﺠﺎزی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﯿﻢ و
اﺳﺘﻮری و ﭘُﺴﺖ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﭘﺮ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﯽآنﮐﻪ در ﻣﻮرد آن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ ،آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ
ﺳﭙﺮدﯾﻢ.
اﻣﺎ آﯾﺎ ﻣﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﯾﻢ از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﺎری در اﻃﺮاف ﺧﻮد آﮔﺎه ﺷﻮﯾﻢ؟ آﯾﺎ درک ﻣﺎ از ﺧﻮدﻣﺎن،
ﺧﺎﻧﻮادهﻣﺎن ،ﻣﺤﻠﻪﻣﺎن ،ﺷﻬﺮﻣﺎن ،ﮐﺸﻮرﻣﺎن و ﺣﺘﯽ درکﻣﺎن از دﻧﯿﺎ ﺑﻬﺘﺮ و ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ اﯾﻦ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از
ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ .از ﮐﺎﻣﻨﺖﻫﺎی زﯾﺮ ﭘُﺴﺖﻫﺎی ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه ،از ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ ﺑﺎز
ﻧﺸﺮ ﻣﯽدﻫﯿﻢ و از ﺑﯽﺷﻤﺎر ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎ ﺑﻪ داﻧﺶ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ در ﺗﻮﻫﻢ
اﺳﺘﻔﺎده از آزادی ﺑﯿﺎن و داﻧﺶ ﻣﺠﺎزی ﺳﺮﮔﺮداﻧﯿﻢ.
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