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إن األزمات السياسية واالقتصادية اليت ألقت بظالهلا على اجملتمع اإليراين يف السنوات
األخرية كان هلا تبعات مجة ،ومن مجلة تلك التبعات اليت مشلت طبقات خمتلفة من اجملتمع ،زايدة
الضغوط على الطبقة احملرومة ،وتقلص الطبقة املتوسطة وتزايد انعدام الثقة ابلقوى والكياانت
السياسية ،فضالً عن اليأس املفرط من حتسن الوضع احلايل.
وابلتايل فإن هذا الوضع طغى وألقى بظالله على اجملتمع اإليراين ،فيما زاد من حدة االنقسام
القومي واملذهيب واجلنسي و ...ويعد حمتوى شبكات التواصل االجتماعي منصة مناسبة ملطالعة
ومعرفة هذه الفجوات اجملتمعية ،فبالنظر للتغريدات والكومنتات واملنشورات اليت تنشر يف تويرت
وتلغرام وانستغرام ،ميكن رؤية انقسامات واضحة ،فمن انحية هناك من يتبىن نظرايت ورؤى الوضع
احلايل حتت مسميات الدفاع عن القيم ويطلقون على انفسم الثوريني ،وكل من حييد عن أفكارهم،
ومتبنياهتم يعد مرفوضاً .ويف املقابل هناك جمموعة حتمل أفكاراً مغايرة حتت مسمى الدفاع عن احلرية
تروم إىل اإلطاحة ابلنظام ،وكل من يعارضهم يعد مرتزقاً ،ويف الواقع كل جمموعة هتمش األخرى وال
تعرتف هبا ،ويف ظل هذه الظروف هناك جمموعة تذهب إىل احلل الوسط ما بني الرؤيتني ،وعلى
الرغم من أهنم ال يفضلون الوضع الراهن ،إال أهنم ال يفضلون أيضاً اإلطاحة ابلنظام احلايل ،ودائماً
ما يذهبون إىل احللول الوسطى واألكثر اعتداالً.
وأما إذا تعمقنا يف حمتوى شبكات التواصل لوجدان أن القوى احملايدة اليت ابستطاعتها
القضاء على سياسة احملاور أو االنقسام إىل قطبني ،صوهتا أضعف بكثري من ابقي احملاور ،ويبدو أن
هذا األمر من الوهلة األوىل نتيجة للتأزم السياسي واالقتصادي للسنوات السابقة ،تلك السنوات
اليت كانت تبعث لإلحباط من إجراء أي إصالح ،ولكنها ليست كل احلكاية ،فشبكات التواصل
تساعد على تقليل صوت االعتدال ولكن كيف؟
ومن اخلصوصيات اليت جتمع بني االجتاهني املتطرفني (الثوريني ومعارضيهم) هو الثقافة
* ابحث وخمتص ابلشؤون السياسية.
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املتعصبة وثقافة تسخيف الطرف املقابل ،من خالل املنشورات والتعليقات وغريها ،وهذا األمر
الذي جعل أصواهتم تعلو كثرياً يف العامل االفرتاضي.
وأظهرت دراسة يف  2017من مركز « »pewلألحباث ،أن منشورات التعصب والتطرف
تشجع على املشاركة مبعدل ضعف املنشورات املعتدلة يف صفحات الفيسبوك ،وتسبب خاصية
شبكات التواصل أبن تقرأ منشورات التطرف والتعصب بنحو أكرب ،وتضعف أصوات االعتدال.
وهذه األصوات املتطرفة على شبكات التواصل االجتماعي من كال الطرفني ال تعزز الثقافة
املتطرفة فحسب ،بل تقوض الرأي املعتدل من خالل ختويفه من اهلجمات اإللكرتونية وتعرضه
للكالم اجلارح ،وإذا كنت عزيزي القارئ أحد رواد مواقع التواصل فالبد انك تعرضت ملثل تلك
املضايقات واالهتامات والتسقيط؛ بسبب طرحك ملوضوع حيادي أو متعقل؛ مما جيعلك متخوفاً
من طرح أي موضوع آخر.
ويتم تنفيذ هذه اهلجمات اإللكرتونية بصورة ممنهجة ،بتوجيه من جهات سياسية ببعض
األحيان من خالل امتالكها املال والسلطة ،ولكن أحياانً تثار بصورة تلقائية كما هو رأي «جااناتن
هایس وتوبیاس رز» يف مقالتهم حتت عنوان «علم النفس املظلم لشبكات التواصل االجتماعي».
لقد تكامل البشر ابلطريقة اليت حيبب هبا احلديث بغياب اآلخرين مبا ال يعجبهم ،والتباهي
واخلداع ،وتغييب الطرف املقابل من أمام أنظار العامة ،وحنن منجذبون إىل هذا الصراع العنيف
بواسطة منط وآلية شبكات التواصل االجتماعي ،حىت عندما نعلم ان ابستطاعته ان يصنع منا أانساً
سطحيني وعدميي الرمحة ،حيث يعتقد عامل النفس يف جامعة بيل «مايل كروكت» :يف هذه الظروف
أنه ميكن للقوى الطبيعية أن متنعنا من االنضمام إىل اهلجوم العنيف ،على سبيل املثال :ال يوجد
وقت الستعادة السيطرة على املشاعر أو التعاطف والرمحة جتاه الشخص املعرض للنقد واإلذالل؛
ألننا ال نستطيع رؤيته ،وألنه تتم مطالبتنا مراراً بوضع اإلعجاب العلين ضد إدانة أي فرد ،وهبذا
تعمل شبكات التواصل على إضعاف الصوت املعتدل من جهة ،ورفد الصوت املتطرف يف الداخل
واخلارج من جهة أخرى ،فحذف الصوت املعتدل بواسطة مضاعفة االنقسام املتشدد يف اجملتمع
اإليراين ،جاء بواسطة منصات العامل االفرتاضي.
لكن ليست شبكات التواصل وحدها هي من تضاعف االنقسام املتشدد يف اجملتمع ،بل
ظاهرة الغرف والدردشات اخلاصة أيضاً تساعد على تنامي هذا االمر ،حيث جتعل من الفرد أبن
يستمع إىل قناعاته فقط دون غريها ،وقد القت هذه الغرف رواجاً يف عامل اإلنرتنت؛ ألن الفرد ال
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يرغب ابالستماع إىل الطرف املقابل بقدر ما يكون مياالً إىل االستماع لعقائده وقناعاته وتوجهاته،
فيبقى الفرد يراوح يف دائرة واحدة وحمتوى واحد؛ وهلذا فاألفراد ذوو الرؤى املختلفة ال جيتمعون
عادة يف مواقع التواصل االجتماعي؛ لذا يتولد لديهم تصور خاص ابن اغلب قناعاهتم هي الصائبة،
وابلنتيجة سيكون من النادر تقبل قناعات أخرى ،وكما قال ( )Dylkoيف مقالة له« :حنن
نضع انفسنا مبعزل عن املعلومة الواقعية ،وهذا ميثل مشكلة حقيقية ابلنسبة لنا ،مما يضفي تطرفاً يف
عقائدان وقناعاتنا.
ووجود ظاهرة الغرف داخل شبكات التواصل االجتماعي يبقى حمل اهبام ،طبقا ملا جاء
يف دراسة عرب النت قامت هبا جامعة أكسفورد ،ومع ذلك هناك أحباث تسلط الضوء على هذه
الظاهرة والدراسات التجريبية تؤكد ذلك ،فعلى سبيل املثال يف دراسة أجريت على فيسبوك بني
عامي  2010و  ،2014حيث اثبتت ان رواد ذلك العامل اصبحوا اكثر تطرفا وضيقا يف التفكري،
وبدل أن يتبعوا تعدد الرؤى اتبعوا األفكار املشاهبة ،وبدل من أن يتسببوا بتعدد وتقابل اآلراء تسببوا
ابلقبلية والضيق الفكري ،وتضيف الدراسة انه يقوي التعصب والتطرف وانقسام اجملتمع اىل قطبني.
وتشري هذه النتائج إىل أن تلك املواقع تتسبب ابنقسام روادها إىل قطبني متضادين ،ونظراً
لالستخدام املتزايد لتلك املواقع يف إيران ،فليس من املبالغة القول إن قطيب جمتمعه أتثرا واخنرطا يف
ذلك العامل االفرتاضي ومطباته.
وعليه -ولألسباب املذكورة -يتضاءل صوت االعتدال داخل شبكات التواصل االجتماعي،
بسبب اآللية النفسية احلاكمة عليها لريجح من كفة التطرف يف االختالف ،وكذلك ظاهرة الغرف
والدردشات ممكن أن يستنتج منها أن اإلعالم وشبكات التواصل تساعد على انقسام روادها
قطبني ،وهذا االنقسام يسري إىل بقية جسد اجملتمع.
وابلنتيجة ومع تزايد الفجوات السياسية والعرقية والدينية وما إىل ذلك ،وبسبب األزمات
املوجودة ،فاجملتمع معرض لالنقسام املبكر نتيجة الفجوة احلاصلة بني القطبني على مواقع التواصل.
وطريقة حل املشكلة هي تضييق مساحة الفجوات املوجودة ،فالقضاء على االحتقان
السياسي والطائفي و ...يف اجملتمع ،وقبول الرأي اآلخر والسيما لدى املسؤولني ،لن يسمح حينها
لشبكات التواصل بضرب عمق اجملتمع االيراين والتأثري عليه ،فضالً عن بسط ثقافة التسامح بني
أفراد اجملتمع ،والسيما بني املسؤولني أيضاً ،مث قد تضعف أيضاً األصوات والرؤى اليت ال تتقبل
أصوات التسامح واالعتدال.
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