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فهرست | 

خطرات فرزندپروری با حواس پرتی

وقتی با فرزندت هستی، آن گوشی لعنتی  
را بگذار کنار 

وسایل دیجیتال ما را گرفتار بدترین نوعِ تربیت فرزند کرده اند، اما 

راه نجات چیست؟

| نوشتۀ اریکا کریستاکیس

احساسات متناقض والدین

اعتراف کن گاهی از فرزندت متنفر می شوی
عشق و نفرِت توأمان به فرزند بخشی از پدر و مادر بودن است

| نوشتۀ ادوارد ماریوت

رسمقاله

نوشتار

نوشتار

12

32

38

دوچرخه یا بی. ام. و؟

بالینخو؛ نسلی که مسئولیت سرش نمی شود 
والدین چینی از تنبلی و حرص فرزندانشان ماتم گرفته اند، اما طاقت 

این نسل از جوانان طاق شده است

| نوشتۀ جیمز پاملر نوشتار

20

تحسین یا رسزنش؟

نترس و فرزندت را تحسین کن
همه فکر می کنند تحسیِن زیادْی بچه را به هیوالیی حق به جانب 

تبدیل می کند، اما ماجرا اصالً به این سادگی نیست

| نوشتۀ کارلین فلورا نوشتار

46

سلطنت ترس و جمهوری امید

آیا ممکن است آیندۀ نامعلوم ترس نداشته 
باشد؟

یک دگرگونِی احساسِی بزرگ در پیروزی انقالب ایران نقش داشته است

| نوشتۀ  محمد مالعباسی
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هویت های ناشناس و معضل اعتامد 

لویاتانِ تاریکی
زیر اینرتنتی که می بینید، دنیای تاریکی از  خالف کاری، سود، خشم 

و انتقام در جریان است

| نوشتۀ هرنی فارل

رسمایه داری نظارت محور 

هر کلیک میخ دیگری است بر تابوت 
دموکراسی

غول های دنیای مجازی شکلی از رسمایه داری را ساخته اند که سخت 

می توان در برابرش ایستاد

| نوشتۀ جان ناتن

ربات های هوشمند و آدم های زائد

باید به اربابان رایانه ای جدید خوشامد بگوییم 
چقدر طول می کشد تا یک ربات شام را از کار بیکار کند؟ 

راستش چندان طولی منی کشد

| نوشتۀ الیزابت کولربت

جهانی سازی؛ هدفی درست در مسیری اشتباه؟

دروغ بزرگی به نام جهانی سازی
کشورهایی که قوانین رسمی را کنار گذاشته و به ساز خود رقصیدند 

بیشرتین منفعت را از جهانی سازی به دست آوردند

| نوشتۀ دنی رادریک

نوشتار

نوشتار

61

70

78

86

فهرست | 

نگران بودم فراموشم کنند

یک نوجوانِ امروزی چند روز بدون اینترنت 
زنده می ماند؟

برای خیلی از نوجوانان، زندگی بدون شبکه های اجتامعی شادتر و 

پربازده تر اما ناممکن است

| نوشتۀ رزی آیفولد
نوشتار

52

نوشتار

نوشتار

نوشتار
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مسیر موفقیت تحصیلی و شغلی 

»عالقه ات را پیدا کن« توصیۀ مزخرفی 
است

عالقه پیدا منی شود، بلکه به مرور پرورش می یابد

| نوشتۀ اولگا کازان

رفت وآمد فرصتی است برای خودفریبی 

دربارۀ رفت وآمدهای هرروزه بین خانه و 
محل کار 

برای کاهش بار سنگین رفت وآمد، باید فراموش کنیم کجاییم و چرا 

آنجاییم

| نوشتۀ بَرِت سوانسون

تنفر از تزویر  

دوروها از دروغ گوها هم بدترند
مشکل اصلی ما با افراد دورو چیست؟

| نوشتۀ جیلیان جوردن، رزانا سامرز، دیوید رند

104

108

96
فهرست | 

نوشتار

نوشتار

نوشتار

نوشتار

تأثیر کاریزما بر نورون های مغز

تشریح آناتومی کاریزما
چه چیز باعث می شود یک فرد مهرۀ مار داشته باشد و چرا باید 

حواسامن در این باره جمع باشد؟

| نوشتۀ آدام پیور

111

نوشتار

99

نوشتار

در حرست لباس خواب قدیمی 

چگونه خرید پیراهنی گران قیمت می تواند 
سرآغاز دردسرهای پایان ناپذیر باشد؟ 

اثر دیدرو به ما توضیح می دهد چرا چیزهایی را می خریم که به 

آن ها احتیاج نداریم

| نوشتۀ اسکاتی هندریکس
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استادان بیکاری  

کارکردن بی معناست و کارنکردن بی فایده
فراغت نوعی رستگارِی خریدنی است یا کابوس شبانه ای که باید از 

آن گریخت؟

| نوشتۀ چارلی تایسون

133

عرص شارالتان ها

چرا این قدر راحت خامِ شارالتان ها می شویم؟
شارالتان ها می توانند پرمدعاترین افراد را هم به دام بیندازند 

| نوشتۀ جان گَنز

118

اخالق پزشکی

آیا لباس و رفتار پزشک شما ارزش این همه 
توجه را دارد؟

تا قرن نوزدهم، دکرتها معموالً منزلت نازلی در جامعه داشتند 

| نوشتۀ جسیکا بارون

125

122

داستان درمانی چیست؟

رنج تو نامی دارد
توصیف درد، به روشن ترین شکل، متایل ما را به استعاره سازی از 

تجربه نشان می دهد

| نوشتۀ گَوین فرانسیس

128

فهرست | 

نوشتار

نوشتار

نوشتار

نوشتار

نوشتار

نیمۀ تاریک حق زیبایی

به رایگان دماغتان را عمل کنید و در راه علم 
جان بدهید

در برزیل، جراحی زیبایی از رضوریات زندگی شده است

| نوشتۀ آلوارو ژارین
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لوتر امروز به چه کارمان می آید؟ 173

من و پدربزرگم مارتین لوتر
شورش لوتر علیه نظم زمانه اش با بسیاری از آرمان های مدرنیته 

ناسازگار است

| نوشتۀ گئورگ دیتس

امیِد کشتی شکسته  

از کابل تا سیسیل: روایت خالد حسینی از 
مهاجران سرگردان

داستان هایی که مهاجران تعریف می کنند مثل خربهای روزانه رسد 

نیستند؛ آن ها ما را به دنیای آوارگان می برند

| نوشتۀ خالد حسینی

146
فهرست | 

هر جا بروی آوار می بینی، مثل آوار کلامت 152

داستان سرزمین ناامیدی که شکست 
نمی خورد

برج های دیده بانی برای حومۀ مجاور به تلویح پیامی می فرستند: 

»دست ها روی رس، گفتم روی رس، آرام آرام برو عقب«

| نوشتۀ جان برجر

خودت را جای دیگران بگذار 

انزوا بستر افراطیگری است 
آرنت از خطر مشرتکی می گوید که آن هایی را که جذب ایدئولوژی های 

افراطی می شوند تهدید می کند

| نوشتۀ نبیله جعفر

159

نوشتار

دین در ژاپن 

دین داری بدون باور
بیشرت ژاپنی ها اعتقادات دینی را منی پذیرند، اما از انجام مناسک دینی 

استقبال می کنند. چرا؟ 

| نوشتۀ کریستوفر کَوانا

166

نوشتار

نوشتار

نوشتار

نوشتار

نوشتار
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دو نظریه منشأ ترس را جست وجو می کنند 202

درۀ وهم: ماجرای ترس های ابهام آلود
وقتی خرسی تعقیبامن می کند رصفاً می ترسیم، اما دیدن یک دلقک 

در تاریکی مو بر تنامن راست می کند

|  نوشتۀ دیوید لیوینگستون اسمیت

حامسۀ حقیقت

فیلسوفان همیشه داستان گفته اند، اما از 
نوعی دیگر

فلسفه ورزِی انسان ها نه با استدالل عقالنی بلکه با قطعه ای ادبی 

رشوع می شود 

| نوشتۀ کاستیکا براداتان

گفت وگو

186

مادر یا مرغ؟ 

چرا تناقض های اخالقی ما را نمی ُکشند؟ 
ما آدم ها دوست داریم حرف و عملامن با هم بخواند، اما خیلی 

اوقات این اتفاق منی افتد

| نوشتۀ اریک کاپالن

182

سیم  فلزی دندان روایت فرهنگ ماست 

زشت ها نابود می شوند
سقراط که زشت بود توانست عقل را چنان زیبا کند که زیبارویان 

برای جلب توجهش زوزه بکشند

| نوشتۀ جانی تاکار 

196

فهرست | 

پرونده

پرونده

پنجاهمین سالگرد انتشاِر ساختار انقالب های علمی

با توماس کوهن، سرنوشت علم به کجا 
ختم می شود؟

شواهد تجربِی دانشمندان نظریه های علمی را رد یا تأیید می کنند. 

کوهن دقیقاً دشمن همین دیدگاه بود

| نوشتۀ جیمز مارکوم

190

نوشتار

نوشتار

نوشتار

نوشتار



www.tarjomaan.com

فصلنامۀ ترجمان علوم انسانی |  زمستان  1397 |  شمارۀ  89

ترس و دموکراسی 

سلطنت ترس
بچه ها با بازی بر ترس  هایشان غلبه می کنند، اما با ترس های فراگیری 

که جوامع را درمی نوردد  چه باید کرد؟ 

| نوشتۀ مارتا نوسبام

گفت وگو

216

قرار مالقات در تونل وحشت 

چرا مغز برخی افراد از ترسیدن لذت می برد؟
علم دربارۀ جذابیت خانه های وحشت، منایشگاه های موجودات 

عجیب الخلقه، و هیجانات فیزیکی چه می گوید؟

| گفت وگو با مارگی کر

دنبال مقرص نگرد

مارتا نوسبام: ترس چشمان سیاست را 
می بندد

دموکراسی نیازمند اعتامد به چیزهایی است که معموالً مطمنئ و 

پابرجا  نیستند

| گفت وگو با مارتا نوسبام

210

243

در صدایت می شنوم که ترسیده ای 

در جست وجوی ترس
درس های یک بندباز برای مواجهه با ترس و شکست دادنش 

| نوشتۀ فیلیپه پتی

250

فهرست | 

پرونده

پرونده

پرونده

تاریخ مخترص بزدلی 
وقتی شجاعت این همه خون ریخته است، 

چرا بزدل نباشیم؟
بزدل ها در همۀ تاریخ منفور بوده اند و تحقیر شده اند، اما ضعف 

آن ها کارکرد اجتامعی مهمی دارد

| نوشتۀ کریس والش

255

پرونده

پرونده
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آیا همۀ ما گاهی ترول نیستیم؟

هیچ  چیز در اینترنت آن قدر جدی نیست 
که نشود به آن خندید

ترول ها در دنیای مجازی تنها یک هدف دارند: خندیدن

| گفت وگو با استیون کَرپیتز

صدای کتاب

سوتالنا آلکسیویچ: فقط عشق می تواند ما 
را که آغشتۀ نفرتیم نجات دهد

وا قعیتی وجود دارد که نه می توانیم ببینیم و نه بشنویم، بلکه 

فقط حسش می کنیم

| گفت وگو با سوتالنا آلکسِیویچ  

282

فهرست | 

فهم اسالوی ژیژک به کمک خودش

گفت وگو با اسالوی ژیژک: به من احترام 
نگذارید، کتاب هایم را بخوانید

ژیژک به ارائۀ دیدگاه های مجادله انگیز معروف است، اما ایده های 

مبنایی او را چطور باید فهمید؟

| گفت وگو با اسالوی ژیژک 

292

باج بده یا مبیر

مخترع »واقعیت مجازی« می گوید همین 
حاال شبکه های اجتماعی تان را حذف کنید
جارن النییر، فیلسوف کامپیوتر، از فاجعه ای می گوید که اینرتنت را 

به جهنم تبدیل کرده است

| نوشتۀ جارن النیِیر

304

گفت وگو

گفت وگو

بررسی 
کتاب

استعامرزدایی از تفکر

به خدای فلسفه اعتقاد ندارم، اما دلم برایش 
تنگ می شود

تاریخ تصویر کامالً متفاوتی از ارتباط فلسفه با سکوالریسم به ما 

می دهد

| گفت وگو با پیرت آدامسون و کارلوس فرانکل

264

گفت وگو

274

گفت وگو

ِ
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فهرست | 

مرِگ بحث دربارۀ خدا 

خداناباور ها ارزش هایشان را از کجا می آورند؟
جان گرِی در کتاب جدیدش، هفت گونه خداناباوری، خداناباورِی 

متعصب و پرسش ناپذیر را بررسی می کند

| نوشتۀ پاتریک فِرین

309

درد یعنی اطالعات

تنهاشدن درد بیشتری دارد یا گلوله خوردن؟
گاهی اوقات ترجیح می دهید از درد به خود بپیچید، ولی از یک 

رابطه بیرون انداخته نشوید 

| نوشتۀ ویل استور

گفت وگو

328

21 درس برای قرن بیست و یکم 

یوول نوا هراری از زندگی انسان ها در سال 
2050 می گوید

با افزایش تغییرات، شاید اصل معنای انسانیت تغییر کند و ساختارهای 

جسامنی و شناختی ذوب شوند

| نوشتۀ یوول نوا هراری

جنگل تاریک میان سالی 

چهل سالگی آخرین سال زندگی ماست؟  
در دوران میان سالی کسی به ما نهیب می زند: نگاه کن! نیمی از 

زندگی ات سپری شده

| نوشتۀ پامال دراکرمن

314

322

بررسی 
کتاب

بررسی 
کتاب

اُِوردوزکردن خوشبختی 

خوشبختی هم حدی دارد
درمان افرسدگی هم به ابزار تبلیغ و هم به میدان مبارزه برای 

تحریک عمقی مغز بدل شده است

| نوشتۀ لون فرانک

332

بررسی 
کتاب

بررسی 
کتاب

بررسی 
کتاب
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فلسفه منهای فیلسوفان

تاریخ فلسفه ای که اسم دکارت و کانت در 
نمایه اش هم پیدا نمی شود

کتاب تازۀ ریموند گوس روایت عجیبی از کل تاریخ اندیشه بیان 

می کند، روایتی که دل خوشی از فلسفه ندارد

| نوشتۀ جاناتان ری

342
فهرست | 

تاریخ زامبی ها 

تیموتی اسنایدر؛ چطور مورخی تراز اول به 
قصه گویی عامه پسند تبدیل شد؟
نگاه نومیدکنندۀ تیموتی اسنایدر به گذشته و اکنون

| نوشتۀ سوفی پینکام

346

فرزند بیشرت، کتاب کمرت 

اگر می خواهی نویسندۀ خوبی شوی، بچه دار 
نشو

نویسندگان در طول عمرشان باید فقط به نوشنت تعهد داشته باشند، 

اما بچه هایشان چه می شوند؟ 

| نوشتۀ مایکل ِشینب

356

بررسی 
کتاب

بررسی 
کتاب

بررسی 
کتاب
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سلطنت ترس و جمهوری امید 

 آیا ممکن است آیندۀ نامعلوم ترس نداشته باشد؟
 یک دگرگونِی احساسِی بزرگ در پیروزی انقالب ایران نقش داشته است

ما  حیات  از  جدایی ناپذیر  بخشی  احساسات 
انسان ها هستند، اما، در علوم انسانی، مسابقه ای 
است.  بوده  برپا  آن ها  نادیده گرفتن  برای  بی پایان 
را  احساس  و  عقل  میان  مرز  پی در پی  فیلسوفان 
و  سیاست  علم  عالماِن  و  کرده اند  مستحکم تر 
مورخان و اقتصاددانان احساسات را از دایرۀ تحلیلی 
کرده اند. بااین حال، نگاهی واقع گرایانه  خود بیرون 
تحلیلی  هیچ  انسانی،  دنیای  در  می دهد،  نشان 
بدون درنظرگرفتن احساسات نمی تواند کامل باشد. 
شاید باید برگردیم و تاریخ احساسات را بنویسیم و 

سیاست احساسات را صورت بندی کنیم. 

پوشــِش  بــرای  کــه  خارجــی ای  خبرنــگاران  از  بســیاری 
کــرده بودنــد تصویــر  رویدادهــای انقــالب 57 بــه ایــران ســفر 
ارتشــی  کرده انــد:  پایانــی روایــت  از آن روزهــای  را  مشــابهی 
کشــتار  کــه بارهــا نشــان داده بــود ابایــی از  تــا دنــدان مســلح 
کــه در چنــد قدمــی ایــن ســربازان فوج فــوج  نــدارد و مردمــی 
کشــور  گویــی تــرس از ایــن  دســت بــه اعتــراض زده بودنــد. 
کــه  بــود. میشــل فوکــو، فیلســوف فرانســوی،  رخــت بربســته 
کشــتار جمعــۀ ســیاه -17 شــهریور 57-  چنــد روزی بعــد از 

خبرنــگاری  بــا  گفت وگــو  در  بعدهــا،  رســید،  تهــران  بــه   
فرانســوی، آن روزهــا را این طــور بــه یــاد مــی آورد: »بــه خــودم 
کــه بــا شــهری وحشــت زده روبــه رو خواهــم شــد  می گفتــم 
کــه در آنجــا مردمانــی شــاد و مســرور  ... نمی توانــم بگویــم 
ــندۀ  ــی، نویس ــر خلیل کب ــود«. ا ــری نب ــرس خب ــا از ت ــدم، ام دی
کــه نوشــتن تجربیــات خــود از روزهــای انقــالب  دیگــری 
کــرد، معتقــد اســت  را از همــان 17 شــهریور خونیــن شــروع 
مــردم  رفتــار  در  نقطــۀ عطفــی  کشــتار،  آن  رویارویــی،  آن 
ــر  ــه از صفی ک ــود، جوان هایــی  ــدم عجیــب ب ــود: »آنچــه دی ب
را  دســت ها  برگشــتند،  عقــب  بــه  می گریختنــد  گلوله هــا 
گرفتنــد و  به هــم دادنــد و دایــره وار زن هــا را در میــان خــود 
ســینه ها ســپر مسلســل های ســربازان شــد«. برخــالف آنچــه 
مثــل  بــود  قــرار  کــه  بــزرگ،  ایــن ســرکوب  تصــور می شــد، 
کنــد، خــود بــه  صاعقــه ای مــردم را از ادامــۀ مبــارزه ناامیــد 
ــو  ــد. فوک ــل ش ــالب تبدی ــیر انق ــت ناپذیر در مس ــرزی بازگش م
ادامــه می دهــد: »وقتــی مــردم خطــر را بی آنکــه رفــع شــده 
باشــد پشــت ســر می گذارنــد، شجاعتشــان بیشــتر می شــود«. 
کــه از آن ماه هــا بــه دســت مــا رســیده  گزارش هایــی  در میــان 
ــدره ای، از حیــث  گالب ــاِت محمــود  یادداشــت های پرجزئی
ــۀ احساســات  ــت واقع گرایان ــه روای ــه ب ک ــی  ــِت بی بدیل اهمی
لحظه هــای  اســت.  مثال زدنــی  نمونــه ای  داده،  انســانی 
روحــِی  حــاالت  ُپرشــور  توصیــف  از  اســت  پــر  انقــالب 
کــه حــاال دیگــر ســال های سرخوشــی جوانــی را  نویســنده 
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گذاشــته اســت، امــا روح بی قــرارش همچنــان  پشــت ســر 
او را همــراه آن  جوانــان بــه خیابــان می کشــاند. نگریســتن 
گالبــدره ای، از منظــِر تغییــر و تحــوالت احساســی  کتــاب  بــه 
کــه روی  ثبت شــده در آن، ســطح دقیق تــری را از اتفاقــی 
ــارۀ خــودش  کــه درب گالبــدره ای  داده بــود روایــت می کنــد. 
هــم  گاهــی  و  بــودم  غمگیــن  کمــی  »همیشــه  می نویســد 
افســرده و دلگیــر«، هنــگام روایــِت حضــورش در انقــالب، 
بیــرون  مداومــًا میــان آنچــه درونــش می گــذرد و آنچــه آن 
کــه مــا  می بینــد در حــال رفــت و برگشــت اســت. جایــی 
می خوانیــم  فــرد  یــک  مقــام  در  را  گالبــدره ای  احــواالت 
تــرس  و  تشــویش  اضطــراب،  پریشــان حالی،  بــا  غالبــًا 
به محــض  تــرس،  احســاس  ایــن  امــا  می شــویم،  رو بــه رو 
آنکــه نویســنده از خــودش و خانــه اش بیــرون می زنــد یــا ســر 
کســی بــاز می کنــد یــا در خیابــان بــه دســته ای  صحبــت را بــا 
از مــردم انقالبــی می پیونــدد، جــای خــود را بــه جســارت و 
گویــی تــرس نســبت وثیقــی  دلگرمــی و شــجاعت می دهــد. 
ــرس احساســی  ــر، ت ــر بهت ــه تعبی ــا، ب ــزوا دارد ی ــا تنهایــی و ان ب

اســت. ضداجتماعــی 
کــه تــالش  کورزمــن، جامعه شــناس آمریکایــی ای  چارلــز 
کــرده انقــالب ایــران را نــه از چشــم رهبــران و تحلیلگــران 
معمولــِی  مــردم  مشــارکت  دریچــۀ  از  کــه  بلندپایــگان،  و 
کــه  کنــد، طــی مصاحبه هایــی  بررســی  و خیابــان  کوچــه 

ــه ایــن موضــوع برخــورده اســت.  ــان انجــام داده، ب ــا ایرانی ب
کــه مــردم ایــران، در  کورزمــن می گویــد بســیار شــنیده بــودم 
گویــی  کــه  فــراز و نشــیب انقــالب، طــوری عمــل می کردنــد 
جزئیــات  بــه  دقیق تــر  وقتــی  امــا  نداشــتند،  ترســی  هیــچ 
کــه اتفاقــًا  گــوش مــی دادم، می دیــدم  داســتان های آن هــا 
درخانه مانــدن  و  پنهان شــدن  و  فرارکــردن  از  اســت  ُپــر 
ایــن  واقــع،  در  مر گ بــار.  خطــرات  از  اجتنــاب  بــرای 
مــی داد.  تنهــا در مواقعــی بخصــوص رخ  شــجاعت ورزی 
نترســیدنی از روی اراده و حساب شــده بــود، نــه بی پروایــی 
آســتانۀ  در  ایــران  مــردم  اینکــه  کورزمــن  نظــر  از  محــض. 
انقــالب »نمی ترســیدند« را بایــد حاصــِل تجربــه ای دانســت 
ــه  ــد. نترســیدن ن ــده بودن گذران کــه در دوران انقــالب از ســر 
موهبتــی خــدادادی بــود و نــه ویژگــِی ســنتِی مــردم ایــران، 
بلکــه نوعــی نتیجه گیــری منطقــی یــا بــه تعبیــر دقیق تــر نوعــی 
»تصمیــم سیاســی« بــود. در ایــن تجربــۀ انتقالــی از ترســیدن 
ــنیدن  ــا ش ــخ ی ــدادی تل ــاهدۀ روی ــواًل مش ــیدن، معم ــه نترس ب
کــه  مــردی اصفهانــی  ک دخیــل اســت.  واقعــه ای دردنــا
کورزمــن می گویــد:  در دوران انقــالب دانش آمــوز بــوده بــه 
کردنــد، ترســمان ریخــت«.  »وقتــی دو نفــر از مــردم را شــهید 
یــک دانشــجوی تهرانــی، در توضیــح اینکــه چــرا خــودش در 
مــوج انقــالب شــرکت می کــرده، بــرای او توضیــح می دهــد 
کــه مهم تریــن دلیلــش بــرای شــرکت در راهپیمایی هــا ایــن 
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کــه همــه آنجــا بوده انــد و ایــن باعــث می شــده تــا تــرس  بــوده 
کنــار هــم بــودن،  را احســاس نکنــد. حضــور دیگــران، در 
گــر بــه تعبیــر فوکــو »خطــر را رفــع نکنــد« احســاس  حتــی ا
تــرس را از میــان می بــرد. تجربــۀ دقیقــًا مشــابهی را اهالــی 
کــه مــری هگلنــد،  روســتای علی آبــاد -در نزدیکــی شــیراز- 
از  می کــرد  زندگــی  آن هــا  میــان  آمریکایــی،  انسان شــناس 
کــه بیــِن ایــن  گذرانــده بودنــد. هگلنــد حال و هوایــی را  ســر 
گیــر  روســتاییان در ماه هــای منتهــی بــه پیــروزی انقــالب فرا

می کنــد: این طــور جمع بنــدی  بــود  شــده 

اعتمادبه نفس  و  می کردند  افتخار  خودشان  به 
که از آزمون سربلند  داشتند، چون احساس می کردند 
کرده بودند و با آنکه  بیرون آمده بودند. بر ترس غلبه 
می دانستند نتیجه ممکن است چه باشد، تصمیم 
که در راهپیمایی های غیرقانونی شرکت  گرفته بودند 
کنند. شرکت کنندگان، در اثِر حِس نیرومنِد وحدتی 
که در طول این راهپیمایی ها وجود داشت، احساِس 
قدرت فردی و اعتماد به نفس به دست آورده بودند. 
یک صدا  مردم  عظیم  تودۀ  که  می کردند  حس 
شده اند و هدف واحدی دارند. راهپیمایان به برادر و 
خواهر و دوستان صمیمی تبدیل شده بودند. خانوادۀ 
و  حمایتی  پیوندهای  با  همگی،  که  بودند  بزرگی 
که برای یکدیگر داشتند، به هم متصل  دغدغه ای 

شده بودند.

وایــت هگلنــد، پیــروزی بــر تــرِس  بــه ایــن معنــا، در ر
ــبه  ــا محاس ــت ت ــی را وامی داش ــر ایران ــه ه ک ــازی  منزوی س
گلولــۀ ژ-3  تــا چنــد  کجاســت و  ک تــا  کــه نفــوذ ســاوا کنــد 
جمعــی«  »آزمــون  یــک  بــدوزد  هــم  بــه  می توانــد  را  نفــر 
تــرس  بــر  غلبــه  یعنــی  آزمــون،  ایــن  در  پیــروزی  و  بــود. 
پیــروزی  نــه  خیابــان،  در  حاضــر  مــردِم  بــه  پیوســتن  و 
کــه در واقــع نتیجه گیــری ای عقالنــی  جوگیــری بــر عقــل 
وزی دربــارۀ آینــده  گفت وگوهــای شــبانه ر کــه از دِل  بــود 

می شــد.  حاصــل 
گالبــدره ای بارهــا بــه ایــن مضمــون اشــاره می کنــد: »تــا دو 
نفــر یــا ســه نفــر بــا هــم جمــع می شــدند، بحــث شــروع می شــد 
و حرف هــا و نظرهــا و ارائــۀ طریق هــا از زمیــن تــا آســمان بــا هم 
تفــاوت داشــت و معلــوم نبــود چــه خواهــد شــد«. از خــالل 
ــارۀ اتفاقاتــی  کــه اطالعــات مــردم درب ــود  گفت وگوهــا ب ایــن 
ــد  ــات جدی ــد، تصمیم ــه روز می ش ــود ب ــوع ب ــال وق ــه در ح ک
اتخــاذ می شــد و آدم هــا معنــای حضــور خــود در انقــالب را 
کــس داســتان شــخصِی خــودش  گرچــه هــر  پیــدا می کردنــد. ا
را از پیوســتن بــه انقــالب داشــت، امــا ایــن داســتان ها در 
و  پیونــد می خــورد  هــم  بــه  بــزرگ  فعالیــت جمعــِی  یــک 
ــود،  ــوم ب ــده نامعل ــت. آین ــش می رف ــر پی ــادوش یکدیگ دوش
امــا تــرس نداشــت. ولــی چطــور ممکــن اســت آینــدۀ نامعلــوم 

تــرس نداشــته باشــد؟
***

مارتــا نوســبام، فیلســوف اخــالق شناخته شــدۀ آمریکایــی، 
جایزه هــای  تمــام  تقریبــًا  خــود،  پربــار  کاری  دوران  در 
برنــدۀ  امســال  او  اســت.  بــرده  را  فلســفه  دنیــای  مهــم 
گفــت  می شــود  دیگــر  حــاال  و  شــد  نیــز  برگروئــن  جایــزۀ 
کــه ریچــل اویــو  کامــل اســت. نوســبام،  کلکســیونش  کــه 
جســتار نویس نیویورکــر بــه او لقــب »فیلســوف احساســات« 
را  عظیمــی  تحقیقاتــی  پــروژۀ  کــه  سال هاســت  داده،  را 
نقــش آن هــا در زندگــی اجتماعــی  و  دربــارۀ احساســات 

در خشم و عشق و ترس و همدلی است 
کنار دیگر حیوانات،  که ما انسان ها، در 

کی  کرۀ خا کنان این  به یکی از سا
تبدیل می شویم.
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ــنتی  ــش س گرای ــالف  ــرد. برخ ــش می ب ــه پی ــا ب ــی م و سیاس
بــا  عقــل  مرزهــای  دقیــِق  کــردِن  جدا بــرای  فیلســوفان 
احســاس، نوســبام معتقــد اســت رگه هایــی از اندیشــه ورزی 
فلســفی  دقــت  شایســتۀ  کــه  دارد  وجــود  احساســات  در 
اندیشــندۀ  »ارگان هــای  احساســات  او  تعبیــر  بــه  اســت. 
جهــان  از  مــا  درک  احساســاْت  هســتند.  مــا  غیرمغــزی« 
زندگــی   از  کــه  جمع بنــدی ای  در  و  می کننــد  تکمیــل  را 
کــه منطــق  خودمــان در دنیــا داریــم نقشــی ایفــا می کننــد 
تفکــر  قــدرِت  گرچــه  ا کنــد.  پــر  را  آن  جــای  نمی توانــد 
کــه بــه مــا انســان ها اعطــا  منطقــی واالتریــن موهبتــی اســت 
کــه مــا را بــا جهــان پیونــد  شــده، امــا احساســات اســت 
کــه مــا  می زنــد. در خشــم و عشــق و تــرس و همدلــی اســت 
کنان  ــه یکــی از ســا ــات، ب ــار دیگــر حیوان کن انســان ها، در 
کــی تبدیــل می شــویم. بنابرایــن، احساســات  کــرۀ خا ایــن 
ــه الزم  ک ــتند  ــی نیس ــات حیوان ــده از حی ــی باقی مان اضافات
ســرکوب  را  آن هــا  انســانی  پیگیــری حیاتــی  بــرای  باشــد 
کــرده و دور بریزیــم، بلکــه بخش هایــی الینفــک از وجــود 
ــه رســمیت شــناخته شــوند.  ــد ب ــه بای ک ــا هســتند  انســانی م
بــه  توجــه  در  اخــالق،  فلســفۀ  بــود  معتقــد  نوســبام 
روان شناســی،  مثــل  دیگــری  رشــته های  از  احساســات، 
مانــده  عقــب  علــوم  عصب شــناختی  یــا  جامعه شناســی 
اســت و ازایــن رو پرداخــت فلســفی بــه ایــن موضــوع نیازمنــد 
او،  هســت.  نیــز  علــوم  دیگــر  دســتاوردهای  از  بهره گرفتــن 
بــا آمارتیــا ســن را دربــارۀ  کار مشــترک  کــه تجربــۀ ســال ها 
و  داشــت  ســوم  جهــان  کشــورهای  در  توســعه  و  سیاســت 
کــرده بــود،  ســفرهای متعــددی بــه فقیرتریــن مناطــق جهــان 
ــروژۀ  ــز در تکمیــل پ آموخته هــای جامعه شــناختی خــود را نی
ــات در  ــر احساس گ ــت: ا گرف ــت  ــه خدم ــود ب ــات خ احساس
زندگــی فــردِی مــا تــا ایــن حــد اثرگذارنــد، چــرا در زندگــی 
جمعــی نباشــند؟ آیــا می شــود از چیــزی بــه نــام »احساســات 
نظــر  از  را  مــا  چطــور  جامعــه  گفــت؟  ســخن  جمعــی« 
ــد  ــد و بن ــا قی ــر احساســات م ــا ب ــد ی احساســی تربیــت می کن
ــا بایــد بــه دنبــال نوعــی »سیاســت احساســات«  می زنــد؟ آی

بــرای  تالش هایــی  نوســبام  بعــدی  کتاب هــای  بــود؟  نیــز 
ایــن دســت پرســش ها بودنــد. بــه  جــواب دادن 

کتابــش به »ترس«  او، بعــد از عشــق و خشــم، در آخریــن 
کتاب هــای  پرداختــه اســت. ســلطنت تــرس نیــز مثــل دیگــر 
کتابــی فلســفی اســت، عمیقــًا بــا اوضــاع و احــوال  گرچــه  او ا
که نطفۀ  گفتــه اســت  فعلــی جهــان در پیونــد اســت. نوســبام 
کــه در  کــرد  کتــاب وقتــی بــه ذهــن او خطــور  نوشــتن ایــن 
ژاپــن خبــر پیــروزی ترامــپ در انتخابــات ریاســت جمهوری 
ایــاالت متحــده را شــنید. ایــن پیــروزی ترس هــای جدیــدی 
ــرد. نوســبام  ک ــه  کشــور او اضاف ــردم  ــِی م ــه ترس هــای قبل را ب
گفت وگــو بــا مجلــۀ فلســفی AM:3 می گویــد: »اتوماســیون  در 
کــه ماهیــت اســتخدام را تغییر داده  و تغییــرات تکنولوژیــک 
کاهــش درآمــد طبقــۀ متوســط روبه پاییــن شــده  اســت باعــث 
از همیشــه  بیشــتر  یقه ســفیدها  بــرای  و هزینــۀ تحصیــالت 
در  بیچارگــی  احســاس  نوعــی  باعــث  فضــا  ایــن  اســت. 
ــا ترامــپ نگرانی هــای  ــود ... حــاال ب میــان ایــن قشــر شــده ب
ــه  ــارۀ نژادپرســتی و تبعیــض جنســیتی هــم اضاف ــد درب جدی
ــه احســاس  ــن مســائل روی هم رفت شــده اســت...«. همــۀ ای
گیــری از تــرس را در جامعــۀ آمریــکا دامــن مــی زد، امــا  فرا
بــود  ایــن  می کــرد  گوش به زنــگ  را  نوســبام  کــه  نکتــه ای 
کــه ترامــپ نه تنهــا تالشــی بــرای فرونشــاندن ایــن ترس هــا 
نداشــت، بلکــه بــه نظــر می رســید پایــۀ سیاســت ورزی او بــر 
کتــاب او همین جــا  گرفتــه اســت. ســؤال اصلــی  ــرار  ــرس ق ت

ترامپ از نظر نوسبام، با آن توییت های 
معروف و اجراهای نمایشی اش، 
که  مدرن ترین سیاست مداری است 
کمان باستانی  می خواهد شبیه به حا
حکومت کند.
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چطــور  تــرس  اســاس  بــر  سیاســت ورزی  گرفــت:  شــکل 
حکومتــی بــه بــار خواهــد آورد؟ و آیــا راهــی بــرای مبــارزه بــا 

ــرس وجــود دارد؟ ایــن سیاســت ت
نوســبام در مســیر اندیشــیدن بــه ایــن مســئله بــه ایده هــای 
کــه تــرس  کــرده بــود  جدیــدی رســید. حــاال اعتقــاد پیــدا 
کــه به محــِض  پایه ای تریــن احســاس آدم هاســت، حســی 
گذاشــتن در ایــن دنیــا تجربــه می کنیــم و تــا آخریــن لحظــۀ  پا
کــه  کــه نه فقــط در بیــداری  حیــات همــدم ماســت، حســی 
حتــی در خــواب هــم مــا را رهــا نمی کنــد. از ایــن جهــت، 
ــارۀ آن هــا نوشــته  کــه پیش ازایــن درب بســیاری از احساســاتی 
و  حســادت  عصبانیــت،  خشــم،  مثــِل  موضوعاتــی  بــود، 
قــرار  نیرومنــد  بســیار  ایــن حــِس  نفــرت، همــه تحت تأثیــر 
می گویــد:  دیلــی  ِجی اســتور  بــا  گفت وگــو  در  او  داشــتند. 
کــه چیــزی بــد و آســیب زننده آن  »ایــدۀ عــام تــرس ایــن اســت 
بیــرون وجــود دارد و بــرای مــن و زندگــِی مــن بــد اســت و مــن 
کاملــی بــرای رانــدِن آن از خــودم نــدارم«. وقتــی ایــن  توانایــِی 
ــره می شــود، همــۀ احساســات دیگرمــان  ــر مــا چی احســاس ب
ــرس عصبانیــت مــی آورد، نفــرت  ــد. ت را هــم منحــرف می کن
را تقویــت می کنــد، و راه هــای بازاندیشــی مــا را می بنــدد. 
گیرنــد. ســایه ای  محرک هــای تــرس نیــز بــه انــدازۀ خــود آن فرا
مبهــم، صدایــی ناآشــنا یــا بویــی ناخوشــایند ما را می ترســاند. 
را  خــودش  آشــکار،  و  عریــان  تــرس،  مواقعــی،  چنیــن  در 
نشــان می دهــد. امــا می توانــد تــرس از آینــده یــا مــرگ نیــز 
کــه ممکــن اســت آدم هــا یــا فرهنگ هــای  باشــد. همان طــور 
را  آن هــا  آنکــه  به واســطۀ  کــه  کســانی  باشــند،  هــم  ناآشــنا 
جلــوه  آسیب رســان  و  ک  خطرنــا برایمــان  نمی شناســیم 
می کننــد. در ایــن مواقــع، تــرس خــود را در الیه هــای متعــددی 
احساســی ای  و  ذهنــی  ســازه های  بــه  تبدیــل  و  می پیچــد 
گاهــی از آن هــا دشــوار اســت و هــم مبــارزه  کــه هــم آ می شــود 
آغــاز  همین جــا  از  تــرس  سیاســی  نقش آفرینــی  آن هــا.  بــا 
کــه بــا تــرس فرمــان می رانــد بــه  می شــود. سیاســت مداری 

کــه آدم هــا یــا اتفاقــات بــدی آن بیــرون  مردمــش القــا می کنــد 
آن  پــس  از  شــما  کــه  تی  مشــکال می کشــند،  را  انتظارتــان 
ــد  ــه مــن بســپارید و بروی ــز را ب ــد، پــس همه چی ــد آم برنخواهی
کنــج خانه هایتــان. بــه همیــن خاطــر ترامــپ از نظــر نوســبام، 
نمایشــی اش،  اجراهــای  و  معــروف  توییت هــای  آن  بــا 
کــه می خواهــد شــبیه بــه  مدرن تریــن سیاســت مداری اســت 
ــر  ــه تعبی ــه ب ک ــی  کم ــد، حا کن ــت  ــتانی حکوم ــان باس کم حا
یکــی از نماینــدگان دموکــرات ســنا ســخنرانی هایش »قــرص 
کــه مــادۀ اصلی  آن ترس اســت«. نوســبام  روان گردانــی اســت 
ایــن سیاســِت مبتنــی بــر تــرس را از اســاس نوعــی »ســلطنت« 
فعاالنــۀ  مشــارکت  و  دموکراســی  بــا  ماهیتــًا  کــه  می دانــد 
مــردم در تضــاد اســت: »در ســلطنت مطلقــه، ســلطان بــر 
ســریر تــرس می نشــیند و معمــواًل راه هــای بســیاری نیــز بــرای 
مهندســی تــرس پیــدا می کنــد، امــا دموکراســی نیازمنــد آن 
ــم و  کنی ــگاه  ــم ن ــه ه ــر ب ــان هایی براب ــۀ انس ــه به مثاب ک ــت  اس
کنیــم«.  کار  ــا همدیگــر  بــرای رســیدن بــه خیــرات جمعــی ب
همــکاری بــا دیگــران مســتلزم حــد قابل قبولــی از اعتمــاد بــه 
ــردن  ــرس اعتمادنک ــوزۀ ت ــن آم ــا بزرگ تری ــت، ام ــری اس دیگ
اســت. تــرس بدوی تریــن بخــش از ســازوکار دفاعــی مــا را 
ــس  ــی را پ ــی عقالن ــی و ارزیاب ــدازد و دوراندیش کار می ان ــه  ب
و  می کنــد.  بچــه  را  مــا  تــرس  بگوییــم،  راحت تــر  می زنــد. 
ــره  ک ــه مذا ــد ن ــرای به دســت آوردن آنچــه می خواهن بچه هــا ب
دلیــل، درپیش گرفتــِن  همیــن  بــه  همــکاری.  نــه  می کننــد، 
سیاســتی پیشــروانه و دموکراتیــک، بــدون تســکین دادِن تــرس 
مــردم، ممکــن نیســت. غلبــه بــر ایــن تــرس در صحنــۀ سیاســی 
ــا  ــا نیســت. بچه ه ــد بزرگ شــدن بچه ه ــه فراین بی شــباهت ب
بــا یادگرفتــن تدریجــی »اعتمــاد« بــر ترسشــان غلبــه می کننــد. 
معنــی  بــه  مــادر  رفتــِن  کــه  می فهمنــد  مرحله به مرحلــه 
رهاشــدن نیســت و هــر وقــت نیــاز بــه مراقبــت داشــته باشــند، 
ــا  ــی آن ه ــان توانای ــد و هم زم ــد ش ــرف خواه ــان برط نیازهایش
 بــرای اینکــه عاملــی فعــال باشــند نیــز افزایــش پیــدا می کنــد. 
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و  انبــوه  تــرِس  بــر  می دهــد  اجــازه  آن هــا  بــه  اعتمــاد  ایــن 
کــرده پیــروز شــوند.  کــه زندگی شــان را احاطــه  همه جانبــه ای 
ــادر به تنهایــی  ــه در حضــور م ک ــد  ــاد می گیرن ــدک ی اندک ان
کننــد و در قــدم بعــدی مدت زمــان طوالنی تــری از  بــازی 
کارهایشــان  او دور می ماننــد و اســتقالل بیشــتری در انجــام 
پیــدا می کننــد. از نظــر نوســبام چیــزی شــبیه همیــن بلــوغ و 
کــه بــر پایۀ  اســتقالْل الزمــۀ سیاســت مردمــی اســت، سیاســتی 
اعتمــاد بــه دیگــری و بــر اســاس پذیرفتــن مســئولیت های 
بــه  امــور  کل  گذارکــردن  وا نــه  می شــود،  محقــق  جمعــی 
ــز را حــل  ــه وعــده داده اســت همه چی ک ــی  پادشــاه قدرقدرت

ــرد.  ک و فصــل خواهــد 
***

 در ماه هــای منتهــی بــه پیــروزی انقــالب، آینــده نامعلوم تــر 
ــه  ــرس جــای خــود را ب ــرس نداشــت. ت ــا ت ــود، ام از همیشــه ب
احساســی داده بــود بســیار مشــابه، و بســیار متفــاوت: امیــد. 
کــه شــدیدًا از رواقیــان متأثــر اســت می گویــد: رواقیــان  نوســبام 
ــرار  ــوم ق ــر شــرایِط نامعل ــی انســان ها در براب ــد وقت معتقــد بودن
کــه  می گیرنــد، دو حــِس همــزاد بــه آن هــا دســت می دهــد، 
یکــی تــرس اســت و دیگــری امیــد. هــر دِو آن هــا می تواننــد 
بــه یــک انــدازه غیرواقعــی و انتزاعــی باشــند. هــر دِو آن هــا 
ممکــن اســت غلــط از آب درآینــد. امــا، میان ایــن دو، تفاوتی 
کوچــک ولــی بنیادیــن وجــود دارد: تــرس ابتــکار عمــل و 
اعتمادبه نفــس مــردم را می گیــرد، درحالی کــه امیــد آن هــا را 
شــکوفا می کنــد. ایــن اتفــاق دروِن مــا می افتــد بی اینکــه، 
ــر »آنچــه آن بیــرون اســت« بگــذارد،  ــۀ اول، تأثیــری ب در وهل
امــا وقتــی جلوتــر می رویــم، امیــد، بــا فراخوانــدِن انســان ها بــه 
مشــارکت و عمــل، احتمــال پیــروزی را دوچنــدان می کنــد، 
گــر پیــش از پیــروزی دلیلــی بــرای امیــدوار بــودن وجود  حتــی ا

نداشــته باشــد. 
کورزمــن در انقــالب تصورناپذیــر در ایــران، بــا آوردن انبوهی 
از شــواهد، ثابــت می کنــد ارتــش شاهنشــاهی، حتــی در آن 
آخریــن روزهــا، توانایــی ســرکوب جنبــش انقالبــی را داشــت، 

کاری  چنیــن  انجــام  بــه  قــادر  می شــد  باعــث  آنچــه  امــا 
ــی در  ــود، دگرگون ــی ب ــزرِگ احساس ــی ب ــی دگرگون ــد نوع نباش
تخمیــن اینکــه »چــه خواهــد شــد؟« حــاال دیگــر، به جــای 
آنکــه مــردم از ســازوبرگ های حکومــت بترســند و حکومــت 
کــرد،  کــه اعتراض هــا را مهــار خواهــد  امیــد داشــته باشــد 

حکومــت می ترســید و مــردم امیــدوار بودنــد.  

گذشــته  ایــران  انقــالب  پیــروزی  از  چهل ســال  حــاال 
اســت. به مناســبت این چهل ســالگی، یادبودهای بســیاری 
کوچــک  بــه پــا خواهــد شــد. پوســترها و بنرهــای بــزرگ و 
شــهرها را خواهــد انباشــت و رادیــو و تلویزیــون برنامه هــای 
گذاشــت. اما شــاید آنچــه بیش از همــۀ این ها  ویــژه خواهنــد 
کــه بــه یــادش بیاوریــم تصمیــم سیاســی ای اســت  الزم اســت 
کــه در آن ماه هــا امیــد را جــای تــرس نشــاند، و جمهــوری را 
جــای ســلطنت. پاس داشــتن آن تصمیــْم بــازی بــا خاطــرات 
گذشــته های شــیرین نیســت، بلکــه  و غصه خــوردن بــرای 
ضرورتــی هــرروزه و عاجــل اســت. نوســبام در ســلطنت تــرس 
کــه  نیســت  احساســی  تــرس  کــه  می دهــد  شــرح  مفصــاًل 
بتــوان از دســتش خــالص شــد. تــرس، حتــی وقتــی امنیــت 
کمیــن اســت و فقــط  داریــم، در پس زمینــۀ ذهنــی مــا در 
محرک هایــی الزم انــد تــا دوبــاره قــدرت بگیــرد. بنابرایــن 
کــه،  مســئولیت و رســالِت یــک سیاســت مردمــی آن اســت 
گیــری اســت، از امیــد بگویــد و  هــر جــا تــرس در حــال فرا
کــه دوبــاره بــه هــم بپیوندنــد و بــه هــم  کنــد  مــردم را ترغیــب 
کار، تــرس از پله هــای ســریر خــود  کننــد. بــدوِن ایــن  اعتمــاد 

بــاال خواهــد رفــت. 

مسئولیت و رسالِت یک سیاست مردمی 
که هر جا ترس در حال  آن است 
گیری است از امید بگوید. فرا
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کــه دوبــاره پرســش »چــه خواهــد شــد؟« بــه  ایــن روزهــا 
ــه اســت، و هــر جــا  ــدازۀ دوران انقــالب طنیــن یافت همــان ان
از تهدیدهــا و  کــه جمعــی دور هــم می نشــینند، صحبــت 
تحریم هــا و آینــدۀ نامعلــوِم پیــش روســت، آنچــه بایــد از 
کــه می شــود بــه تعبیــر فوکــو  انقــالب بــه یــاد آوریــم ایــن اســت 
گذاشــت و  ــع شــده باشــد« پشــت ســر  »خطــر را بی آنکــه رف
ــی اســت و هــم  ــد هــم رســالتی اخالق ــن امی ــود. ای ــدوار ب امی

ضرورتــی سیاســی.
***

حــال و هــوای ایــن شــماره از فصلنامــه نیــز از ایــن دســت 
مســائل دور نیســت. پرونــدۀ اصلــی ایــن شــماره دربــارۀ تــرس 
کتــاب نوســبام را  کامــل فصــل دوم  اســت. در آن، ترجمــۀ 
او  مصاحبه هــای  از  یکــی  کنــارش  در  و  خوانــد  خواهیــد 
کتــاب را. عالوه برایــن ، نوشــتاری شــاخص  دربــارۀ همیــن 
و  از طعــم  کــه  می بینیــد  را  مشــهور  بندبــاز  پتــی  فیلیپــه  از 
از  افــراد  برخــی  مغــز  »چــرا  اســت.  نوشــته  تــرس  صــدای 
ترســیدن لــذت می بــرد؟« و »درۀ وهــم: ماجــرای ترس هــای 
ابهام آلــود« توضیحاتــی روان شــناختی دربــارۀ سرچشــمه و 
دلیــل تــرس بــه شــما خواهنــد داد و »وقتــی شــجاعت این همــه 
ــی  کتاب ــی  ــیم؟« معرف ــزدل نباش ــرا ب ــت، چ ــه اس ــون ریخت خ
ــت. و در  ــی اس ــجاعت و بزدل ــخ ش ــارۀ تاری ــه درب جالب توج
کورزمــن، انقــالب  کتــاب چارلــز  نهایــت، امیدواریــم ترجمــۀ 
تصورناپذیــر در ایــران، همیــن روزهــا بــه بــازار برســد. در همیــن 
کتــاب ضــروری دیگــر دربــارۀ انقــالب ایــران را نیــز  راســتا، دو 
کورزمــن مجموعــه ای  کتــاب  کــه همــراه بــا  کرده ایــم  ترجمــه 
مرتبط به هــم را تشــکیل خواهنــد داد: فوکــو در ایــران، نوشــتۀ 
بهــروز قمــری تبریــزی و روزهــای انقالب نوشــتۀ مــری هگلند. 
کتــاْب زوایــای تــازه ای از آن رویــداد را  امیدواریــم ایــن چنــد 

کننــد.  روشــن 

انقالب تصورناپذیر در ایران

گزارشــی به کلــی ســری را دربــارۀ آینــدۀ  مهرمــاه 1357، ســازمان ســیا 
گــزارش پیش بینــی  ایــران بــه دولــت ایــاالت متحــده ارائــه داد. ایــن 
کــه شــاه ایــران، محمدرضــا پهلــوی، تــا ســال های ســال بــر  می کــرد 
تخــت ســلطنت خود باقی خواهد بــود. صد روز بعــد، رژیم پهلوی، 
علی رغــم آنکــه یکــی از بدنام تریــن ســازمان های اطالعاتی و امنیتی 
دنیــا را در اختیــار داشــت و ایــاالت متحــدۀ آمریــکا، بــا تمــام قــوا، 
کورزمــن می پرســد چــرا بــرای  کــرد.  پشــت آن ایســتاده بــود، ســقوط 
ســازمان ســیا، تحلیلگــران ایــران در سراســر دنیا، و حتی خــود مردم 
ایــران، به پیروزی رســیدن انقالبــی چنیــن عظیــم در بهمــن 1357 

تصورناپذیــر بــوده اســت؟
و  بازســازی  بــرای  اســت  تالشــی  ایــران  در  تصورناپذیــر  انقــالب 
کــه در دانشــگاه  کورزمــن،  ݭِ ایــن تجربــۀ یکتــا و تحلیل ناپذیــر.  ݫ ݫ ݫ فهــمݭݫ
کتــاب بــه  کارولینــای شــمالی اســتاد جامعه شناســی اســت، در ایــن 
کــه تــا بــه امــروز از انقــالب  مصــاف عمده تریــن تبیین هایــی مــی رود 
ایــران انجــام شــده اســت. از نظــر او ایــن تبیین هــا را می تــوان در پنــج 
دســتۀ اصلــی قــرار داد: تبیین هــای سیاســی، تبیین هــای نهــادی، 
تبیین های فرهنگی، تبیین های اقتصادی و تبیین های نظامی. 
نویســنده یک به یــک ســراغ ایــن تبیین هــا مــی رود و می کوشــد تــا، با 
رجــوع بــه متــن تاریــخ و توجــه باریک بینانــه بــه جزئیــات تاریخــی، 
آن هــا را بــه چالــش بکشــد، تــا در نهایــت »ضــد تبییــن« خــود دربــارۀ 

کنــد.  انقــالب ایــران را صورت بنــدی 
کتابــی  بهتریــن  را  ایــران  در  تصور ناپذیــر  انقــالب  کــدی  نیکــی 
کــه در زبــان انگلیســی دربــارۀ انقــالب ایــران نوشــته شــده  می دانــد 

اســت.
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