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فهرست |    

فرودستاِن هوش

ما مثل بچه هایی هستیم که دارند با 
بمب بازی می کنند

از دیدگاه یک فیلسوف دانشگاِه آکسفورد، ماشین های هوشمند 

از تغییرات اقلیمی تهدیدکننده ترند

| نوشتۀ تیمآدامز

چهار دسته از آینده پژوهان

آینده پژوهی از جان ما چه می خواهد؟
آینده پژوهان گاهی حرف های خنده دار می زنند، اما ممکن است همین 

حرف ها آیندٔه ما را رقم بزند

| نوشتۀ کتیاونیل

غرق شدن در قلمرو ماشین ها  

پرسه زدن در اینترنت چیزی فراتر از 
اعتیاد است

پژوهش های یک انسان شناس نشان می دهد الگوی استفاده از 

شبکه های اجتامعی مهم تر از الگوی اعتیاد به چیزهاست

| نوشتۀ الکسیسمدریگال

نوشتار

نوشتار

نوشتار

نوشتار

نوشتار

24

32

37

44

رسانه ها و شفافیت 51

فیلسوف فیس بوک؛ درآمدی بر اندیشۀ 
بیونگ چول هان

او هایدگر را دوباره فراخوانده است، تا این بار به افرسدگی و 

بی پناهِی سوژٔه آنالین بیندیشد

| نوشتۀ آدریانناتانوست

دوری و دوستی در عرص جدید 

در اینترنت هر چه به همدیگر نزدیک تر 
می شویم  بیشتر از هم متنفر می شویم 
چگونه تکنولوژی دهکده ای جهانی خلق می کند و ما را به جان 

هم می اندازد؟

| نوشتۀ نیکالسکار

،
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فهرست |    

حافظٔه خالقانه

چقدر از خاطراتمان ساختگی است؟ 
بعضی مواقع خاطراتی را با جزئیات تعریف می کنیم که هرگز اتفاق 

نیفتاده  است

| نوشتۀ اریکاهایاساکی

پرسیدن سؤال سخت

از خودتان بپرسید: در زندگی چه 
رنج هایی را به جان می خرم؟

اگر به هدفی که سال هاست می خواهیدش نرسیده اید، شاید گرفتار 

یک وهم شده اید

| نوشتۀ مارکمنسون

نوشتار

نوشتار

نوشتار

58

69

76

چگونه می میریم؟ 

وقتی یالوم گریست
اروین یالوم، روان درمانگر محبوب، در بیامرستان بسرتی شده و 

خودش را در آستانٔه مرگ می بیند 

| نوشتۀ جردنمایکلاسمیت نوشتار

64

بچه ها چه می کشند؟

معنای پنهان خط خطی های کودکان
علم می گوید که خیالی ترین نقاشی ها هم می تواند معناهای 

خالقانٔه عمیقی داشته باشد

| نوشتۀ ایزابلفاتال نوشتار

80

مرجع اخالقی و مذمت بی توجهی

تاریخ »توجه« و »بی توجهی« 
اگر معلمید و از حواس پرتی بچه ها به ستوه آمده اید، باید بدانید که 

از سیصد سال پیش قصه همین است 

| نوشتۀ فرانکفوردی

ِ
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واقع گرایی غم افزا

انسان ها دلدادۀ اخبار بد، خاطرات غم انگیز 
و چهره های عصبانی هستند

افق ها تیره و تار است، گویی بدبینی در ذات ماست. اما چرا؟

| نوشتۀ یاکوببوراک

خودهمرسی از اروپا و آمریکا تا ژاپن

آقای خودم، خانم خودم؛ دربارۀ پدیدۀ 
وصلت با خود

وصلت با خود منودی است از استقالل انسان مدرن یا تصویری 

است از خودخواهی لجام گسیخته؟

| نوشتۀ پولیناآرونسون

راز ماندگاری فروید

رمزگشایی از میراث جنجالی فروید
بسیاری از نظریات فروید سال هاست که زیر سؤال رفته اما 

سیطره اش بر روان شناسی همچنان پررنگ است

| نوشتۀ کُدیدلسرتاتی

شیطانی که می شناسیم 

شیطان شبیه آل پاچینو است: زیبا و 
اغواگر

شیطانی که در رسیال هایی مثل »کارآگاه حقیقی« یا »هانیبال« با 

آن روبه رو می شویم محصول لیربالیسم است

| نوشتۀ الیزابتاستوکربرونیگ

نوشتار

نوشتار

92

100

104

110

فهرست |    

والدشدگی مخرب

رنج کودکانی که باید نقش پدر و مادر را 
ایفا کنند

واگذاری مسئولیت مراقبت از بچه های کوچک تر به کودکان 

می تواند آثار مخربی برایشان داشته باشد

| نوشتۀ سیندیالموث
نوشتار

85

نوشتار

نوشتار

نوشتار
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تجارت شهروندی 

در حسرت پاسپورت معتبر
جهانی شدْن شهروندی را به نوعی کاال بدل کرده است؛ پول بدهید 

و از هر کجا که می خواهید تابعیت بخرید

| نوشتۀ متیووالنسیا

رؤیاها و کابوس های آمریکا

دو سال زندگی در آمریکا به یک آلمانی چه 
چیزهایی آموخت؟ 

وقتی در کشوری دیگر زندگی کنید، چیزهای خیلی بیشرتی دربارۀ 

فرهنگ خودتان می آموزید

| نوشتۀ فایتمدیک

ششصد سال آشپزی

تاریخ کتاب های آشپزی مملو از تمایزات 
طبقاتی است

از آشپزخانه های سلطنتی قرن پانزدهم تا راهنامهای امروزی برای 

پخت ارزان ترین غذاها

| نوشتۀ هرنینوتیکر

126

133

118
فهرست |    

نوشتار

نوشتار

نوشتار

نوشتار

برابری درآمد یا برابری فرصت

چرا افراد جوامع نابرابر را ترجیح می دهند؟
در پژوهشی جدید، سه استاد دانشگاه ییل از اهمیت بیشرت انصاف 

نسبت  به برابری می گویند

| نوشتۀ کریستینااستارمنز،مارکشسکینوپُلبلوم

138

نوشتار

122

نوشتار

سیاست سه نقطه 

راه و رسم لرزاندن جورج اورول در گور
همه عاشق جورج اورول اند، ولی نوشته ها و افکارش به ندرت برایشان 

اهمیتی دارد 

| نوشتۀ نیکاسلیرت

ِ

ْ
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بحران نقطۀ اوج 

آیا زندگِی بدون کشمکش ارزش زیستن 
دارد؟

فرض کن همۀ هدف هایت در زندگی محقق شده باشند، آیا این لذت 

و خوشبختی بزرگی است؟

| نوشتۀ آداماتینسون

157

تاریخ سنجه های پولی

چطور پول معیار سنجش همه  چیز شد؟
سنجه های پولی حاصل غلبۀ تفکری هستند که دغدغۀ رسمایه داران را 

جدی تر از رنج فرودستان می داند

| نوشتۀ الیکوک

144

انگیزۀ نوع دوستی

آیا از ترس مرگ است که به دیگران کمک 
می کنیم؟ 

ثرومتندان ساالنه میلیون ها دالر خرج کارهای خیر می کنند، اما آیا 

واقعاً دغدغۀ محرومان را دارند؟

| نوشتۀ یاکوببوراک

152

149

فرهنگ تقلب در آموزش عالی

دانشگاه متهم اصلی سرقت علمی است
دانشگاه ها همیشه برای مقابله با تقلب تالش کرده اند، اما محیط 

دانشگاهی خود بخشی از مسئله است

| نوشتۀفرانکفوردی

155

فهرست |    

نوشتار

نوشتار

نوشتار

نوشتار

نوشتار

دشواری های گفت وگو

نظر هر کسی محترم است؟ اصال و ابدا
همه نظراتی دارند، اما واقعاً بر چه مبنایی باید قبول کنیم که 

ارزش همۀ آن ها برابر است؟

| نوشتۀپاتریکاستوکس

ًًًً
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بازی های حقیقت

حقیقت برابر با واقعیت ها نیست
حقیقت نسبی نیست، اما ما به شیوه های بی شامری با آن ارتباط 

برقرار می کنیم 

| نوشتۀ جولینباگینی

تجربۀ دیگری

اگر ممکن بود، دلتان می خواست جای 
کس دیگری باشید؟

معاملۀ زندگی خودمان با آدم های مشهور، ثرومتند یا زیبا به این 

آسانی ها نیست

| نوشتۀ تادمی

172

164

تاریخ کوگیتو

دکارت مشهورترین فکرش را از یک زن وام 
گرفته بود

در نوشنت تاریخ فلسفه سهم زنان به شیوه های مختلف نادیده 

گرفته شده است

| نوشتۀ اولیویاگلدهیل

161
فهرست |    

صخرۀ سنکا موج های خشم را می شکند168

خشْم جنون زودگذر است: رواقیون 
می دانستند که چطور مهارش کنند

حکایت خشِم معتدل حکایت خوک های پرنده است: چنین چیزی 

در عامل وجود ندارد

| نوشتۀ  ماسیموپیلیوچی 

نوشتار

نوشتار

نوشتار

نوشتار

شخصیت مبهم متفکر آملانی  

کاش دفترچۀ خاطرات فرگه پیدا نمی شد
فرگه، به هامن شدت که در علم معقول به نظر می آید، در سیاست 

نفهمیدنی  است

| نوشتۀ ریمانک

176

نوشتار

نوشتار
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انقراض ششم203

اگر شکارچیان طبیعی حیوانات را 
می کشند، چرا ما چنین نکنیم؟

الیزابت کولربت معتقد است تغییرات اقلیمی نشانه ای است از 

تحوالتی بسیار بزرگ تر

| گفت وگو با  الیزابتکولربت

نه علم و نه شهروندی 

علیه علم شهروندی
علم شهروندی شاید قیافۀ جنبشی مردمی را بگیرد، اما در اصل یک 

پروژۀ عظیم پوپولیستی است

| نوشتۀ فیلیپمیروفسکی

گفتوگو

190

شک، در رشق و غرب

شکاکان به »جزم اندیش ها« مدیون اند
بازی شکاکیت وقتی به بهرتین شکل اجرا می شود که مخالفی 

»وجود« داشته باشد

| نوشتۀ پیرتآدامسون

184

187

محوطۀ بی طبقه

سایمون کریچلی: وقتی به فوتبال می اندیشیم 
به چه می اندیشیم

در زمین چمن آرمان همۀ انسان ها محقق می شود، از 

سوسیالیست ها گرفته تا رسمایه دارها

| گفت وگو با  سایمونکریچلی

198

فهرست |    

گفتوگو

نوشتار

نوشتار

نوشتار

گفتوگو

در لحظه زیسنت دستورالعملی برای بی تفاوتی نیست

اشکال »در لحظه زیستن« چیست؟
شعار »در لحظه زندگی کن« در نگاه نخست امیدبخش است، اما 

به رسعت ابهام آمیز می شود

| نوشتۀ کیِرنستیا

ِ
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اهمیت ندادن باد آدم بی شعور را می خواباند 

چطور از شر بی شعورها خالص شویم؟
گاهی باید با هامن زبانی که یک بی شعور می فهمد با او صحبت کنید 

| گفت وگو با رابرتساتن

گفتوگو

212

علم در عمل

برونو التور؛ منتقدی که اعتبار علم را 
بازمی گرداند

برونو التور علم را نجات داده، اما از اینکه اعتبار دانشمندان را کاسته 

خوشحال است 

| گفت وگو با  برونوالتور

داستان تهویۀ مطبوع و 49 پیرشفت علمی دیگر

پنجاه اختراعی که اقتصاد مدرن را شکل داد
اخرتاع سیم خاردار انقالب بود، پول کاغذی اتفاق، و تهویۀ مطبوع 

جهشی عظیم در کارایی

| گفت وگو با  تیمهارفورد

208

218

پشت خطوط جهادگرایی

به من گفتند تنها بیا: اولین زنی که با یک 
فرماندۀ ارشد داعش مصاحبه کرد و زنده ماند

منی دانستم رهربی که قرار است مالقات کنم مدیر برنامۀ 

گروگان گیری داعش است

| نوشتۀ سعادمخنت

224

فهرست |    

گفتوگو

گفتوگو

گفتوگو

انسان زدایی دوسویه

چرا جهاد را انتخاب می کنند؟
مروری بر به من گفتند تنها بیا، کتاب جدیدی که حاصل سفری 

ماجراجویانه میان جهادی هاست

| نوشتۀ الکسیساکویو

230
بررسی

کتاب

بررسی
کتاب
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افسانۀ معصومیت آمریکایی ها

آنچه یک آمریکایی در استانبول آموخت
سوزی هنسن در سی سالگی از آمریکا به ترکیه رفت و فهمید 

آمریکا را باید بیرون از آمریکا شناخت

| نوشتۀ سوزیهنسن

238

یک آمریکایی در ترکیه 

ترکیه و آمریکا: خاطره نگاری یک عشق 
و نفرت

پس از یازده سپتامرب، آمریکا ترکیه را ترکیبی می خواست از اسالم، 

کاپیتالیسم و دموکراسی

| نوشتۀکایاگنچ

248

فهرست |    

علم جاسوسی

سیا چطور برای دانشمندان هسته ای 
ایران تور پهن می کند؟

در هامیش های دانشگاهی مرتبط، گاهی تعداد مأموران امنیتی 

بیشرت از دانشمندان است

| نوشتۀ دنیلگولدن

256

رسنوشت اسالم  گرایی

اسالم سیاسی بعد از بهار عربی: کشاکش 
جهاد و دموکراسی

تجربۀ سیاسْت جنبش  های اسالم  گرا را به میانه  روی سوق داده، 

چیزی که افراط  گرایی را دوباره جذاب می  کند

| نوشتۀ اولیویهروآ

265

بررسی
کتاب

بررسی
کتاب

بررسی
کتاب

بررسی
کتاب

زندگی مافیایی

رابطۀ سینما و مافیا: پیشنهادهایی که 
نمی توان رد کرد

تهبکاران سینام را نادیده منی گیرند: از فیلم های موفق تقلید می کنند یا روی 

ساخت فیلم های جدید نظر می دهند

| نوشتۀ فدریکووارسه

233
بررسی

کتاب
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فهرست |    

تاریخ فراموشی

فراموشی: خطر فرهنگ هایی که به 
جنگ گذشتۀ خودشان می روند

ارزش زدایی نظام مند از گذشته به شکل جدی در سدۀ نوزدهم 

آغاز شد

| نوشتۀ جانگرِی

271

دستگاه حباب سازی 

یک اسالوی ژیژک دیگر؟
نرث کتاب های اسلوتردایک بیشرت شبیه نرث مسجع است تا استدالل 

فلسفی 

| نوشتۀ جانگرِی

گفتوگو

286

همه  چیز سیاسی می شود؟

لیبرال دموکراسی با کمونیسم استالینی 
تفاوت دارد، ولی شباهتش بیشتر است

 لیربال دموکراسی ها هر روز قواعد سخت تری برای نزاکت سیاسی 

وضع  می کنند 

| نوشتۀ متیوکرافورد

هیالری پاتنم و همرسش

ازدواجی وقف فلسفه
چشمگیرترین تغییر فلسفی هیالری پاتنم در خانه آغاز شد

| نوشتۀ  تامبارتلِت

276

282

نجات جهان با کار کمرت 

موج سواری با کانت و سارتر
روزگاری، سخت کارکردن فضیلت بود؛ شاید امروز کارنکردن فضیلت باشد

| نوشتۀ آرونجیمز

296

بررسی
کتاب

بررسی
کتاب

بررسی
کتاب

بررسی
کتاب

بررسی
کتاب
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رسمقاله  

#ایران_تسلیت
هرروزبحرانجدیدیدرکمیننشستهوهرساعتفاجعۀتازهایدرراهاست

1.ترسازعقبافتادن
مشــترکی  دشــمن  کودکــی  در  مــن  هم سن وســال های  همــۀ 
در  کــه  لطیفــه ای  به واســطۀ  اواخــر  همیــن  کــه  داشــتند 
شــبکه های اجتماعــی ســاخته بودنــد بــه یــادش افتادنــد: 
گوینــدۀ اخبــار. ایــن لطیفــه ســاختگی  محمدرضــا حیاتــی، 
کــه  بــود. آن روزهــا اخبــار سراســری  نبــود، عیــن واقعیــت 
ــت  ــدیم، عاقب ــا می ش ــم بزرگ تره ــر مزاح گ ــد، ا ــش می ش پخ
خوبــی در انتظارمــان نبــود. پدرهــا معمــواًل بــه همیــن خبــر 
گاهــی بــرای اینکــه از جریــان  کفایــت می کردنــد و  ســاعت ُنــه 
امــور جهــان عقــب نماننــد اخبــار رادیــو بی بی ســی و کیهــان 
کار می کردنــد، امــا پــدر بزرگ هــا  و اطالعــات را هــم چاشــنی 
ــتند در  ــری داش ــر سراس ــه روی خب ک ــی را  ــان غیرت ــب هم اغل
دیگــر بخش هــای خبــری هــم نشــان می دادنــد. آن روزهــا 
منبــع اخبــار تقریبــًا همین هــا بــود و اوضــاع اصــاًل بــا امــروز قابــل 
ــار واقعــًا  ــه اخب ــۀ پدرانمــان ب ــود، بااین حــال عالق مقایســه نب

ــود.   برایمــان عجیــب ب
شــیفتگی بــه اخبــار پدیــدۀ جدیــدی نیســت. همان طــور 
کــه پیــش از ظهــور  گفتــم خیلی هایمــان بــه یــاد می آوریــم  کــه 
گســترش شــبکه های اجتماعــی هــم پدرانمــان  اینترنــت و 
جدیــْد  فناوری هــای  باوجودایــن  بودنــد.  خبــر  عاشــق 
اساســًا  و  تشــدید  را  اطالعــات  و  اخبــار  بــه  مــا  شــیفتگی 
بــه  شــیفتگی  ایــن  کرده انــد.  ایجــاد  را  متفــاوت  دوره ای 

فناوری هــای دیجیتــال و جریــان اطالعــات آن قــدر رایــج 
جدیــد  نامــی  جامعه شناســان  و  روان شناســان  کــه  شــده 
بــه آن داده انــد: تــرِس از عقب افتــادن1. مــدام بــه اینترنــت 
گوشــی هایمان ســرک می کشــیم تــا در جریــان تازه تریــن  و 
آخریــن  گــر  ا کــه  انــگار  بگیریــم.  قــرار  اتفاقــات  و  اخبــار 
ــا  ــر را نشــنیده باشــیم خطــای بزرگــی مرتکــب شــده ایم ی خب
اســت  کافــی  از دســت داده ایــم.  را  گران بهایــی  فرصــت 
نگاهــی بــه اطرافمــان بیندازیــم و اخبــار و اطالعــات متنوعی 
آن هــا دسترســی  بــه  متفــاوت  درقالب هــای  کــه  ببینیــم  را 
ماهــواره ای،  شــبکه های  تلگرامــی،  کانال هــای  داریــم: 
خبرگزاری هــا، صــدا و ســیما، روزنامه هــا، مجــالت و ...؛ امــا 
گرچه در ظاهر متنوع و متکثرنــد -و ظاهرًا  اغلــِب ایــن اخبــار 
کــه مــا را شــیفتۀ  همیــن خصیصــۀ تنــوع و تکثــر اخبــار اســت 
ــد: بازنمایــی  خــودش ســاخته- خصیصــه ای مشــترک دارن
برانگیختــن  و  بحرانــی  روایت هایــی  قالــب  در  وقایــع 

احساســات و همدلــی مــا.

2.واقعیت،روایتوبحران
گذشــت پــر از بحــران بــود؛ ســال قبــل چطــور؟ و  کــه  ســالی 
ســال قبل تــرش؟ بیاییــد اتفاقــات همیــن چنــد ســال اخیــر 
کرمانشــاه، قتــل  کنیــم: اعتراضــات اجتماعــی، زلزلــۀ  را مــرور 
ــتی  ــۀ تروریس ــانچی، حمل ــش س ــۀ نفتک ــی، حادث ــا اصالن آتن
داعــش بــه مجلــس، انفجــار در معــدن زغال ســنگ یــورت، 
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مرتضیمنتظریمقدم
رسدبیر

از بیــن مــی رود؛ هیــچ واقعــه ای، بــدوِن آنکــه بــه شــیوه ای 
را  »بحــران«  نــام  نمی توانــد  شــود،  روایــت   خــاص 
یــا  طبیعــی  رخدادهــای  از  بســیاری  بگیــرد.  خــود  بــه 
و  شــود  تلقــی  »بحــران«  می توانــد  شــرایطی  در  اجتماعــی 
در شــرایط دیگــری ممکــن اســت »عــادی« بــه شــمار رود 
کــه تصویــری از آن شــرایط می ســازد. در  و روایــت اســت 
ــه آن را  ک ــا از یــک واقعــه اســت  حقیقــت، نحــوۀ روایــت م
کــه َاشــلی َلــم- »بحرانــی« یــا »عــادی« می ســازد. همان طــور 
ســینکلر2 می گویــد، اغلــِب مــا، در رویارویــی بــا اتفاقــات 
زندگــی، نــه در ســایۀ واقعیت هــا بلکــه از طریــق ســاختن یــا 
کــه  کســانی  توجــه بــه روایت هــا تصمیــم می گیریــم. بــرای 
ــا فقدانشــان  ــاِن روایت هــا شــده اند، واقعیت هــا ی اســیر جری
اهمیــت چندانــی ندارنــد و در لحظــۀ هــراس دردی را دوا 
کــه از پرواز می ترســد  کســی  که به  نمی کننــد؛ مثــل ایــن اســت 
بگوییــم تعــداد مرگ ومیــِر ناشــی از رانندگــی بــا ماشــین بیشــتر 
از ســفر بــا هواپیماســت و انتظــار داشــته باشــیم بــا ایــن حــرف 
کــم شــود. بــا ایــن اوصــاف بــه نظــر می رســد، در  ترســش 
کــه  اجتماعــی،  رســانه های  و  اینترنــت  حکم رانــی  زمانــۀ 
اســت،  شــناور  اجتماعــی  رســانه های  در  دروغیــن  اخبــار 
تمرکــز ِصــرف بــر بررســی واقعیت هــا رویکــردی ســاده لوحانه 
کاری بایــد روایت هــا را نیــز بازنگــری  اســت و بیــش از هــر 
کــه ظاهــرًا به طــور مــداوم   کنیــم. بــه همیــن دلیــل، بــرای مایــی 

لباس هــای نامتعــارف بازیگــران در جشــنوارۀ فیلــم فجــر، 
ســاختمان  فروریختــن  ایــران،  غــرب  شــمال  در  ســیل 
پالســکو، پدیــدۀ ریزگردهــا در خوزســتان، تجمــع جوانــان 
ک ســپاری مرتضــی پاشــایی، تجمــع جوانــان  در مراســم خا
آب وهــوای  آلودگــی  کــوروش،  پاســاژ  در  هفتــادی  دهــۀ 
کمبــود آب، فســاد در فوتبــال،  تهــران و شــهرهای صنعتــی، 
اقتصــادی،  مفاســد  آمریــکا،  اقتصــادی  تحریم هــای 
انقــراض یوزپلنــگ ایرانــی، تصــادف دو قطــار در حوالــی 
ایســتگاه هفت خــوان، ماجــرای قتــل ســتایش قریشــی، و 
بــا  کــه اهمیتشــان  ده هــا ماجــرای ریــز و درشــت دیگــری 
یکدیگــر متفــاوت اســت. ایــن فهرســت آن قــدر می توانــد 
کــه شــاید پیــش خــود بگوییــم روزهــای آرام  ادامــه یابــد 
زندگــی مــا صرفــًا در مقابــل روزهــای پــر از بحــران چنیــن آرام 
بــه نظــر می رســند و بحران هــای زندگــی مــا تمامــی نــدارد. 
ــه  ــه بحران هــا از مســیر خاصــی ب ک ــا نکتــه در ایــن اســت  ام
اســت  اطالعــات  و  اخبــار  می رســند.  مــا  گــوش  و  چشــم 
ــر  ــه س ــی ای ب ــع بحران ــه وض ــد در چ ــان می ده ــا نش ــه م ــه ب ک
نشــان  مــا  بــه  می شــنویم  وقایــع  از  کــه  روایتــی  می بریــم. 
می دهــد بحــران چقــدر عمیــق اســت و چقــدر مــا از آنچــه بــر 
گــر  ســرمان آمــده و قــرار اســت بیایــد بی خبریــم. روایت هــا ا
کنــش  نباشــند تمــام ایــن شــور و هیجــان، تمــام عــزم مــا بــرای 
 و بیرون آمــدن از انفعــال، در ســایۀ ســرد و بــی روح وقایــع، 
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کــه  بــا بحــران روبه روییــم، بهتریــن راه شــاید ایــن اســت 
بلکــه  بکشــیم،  چالــش  بــه  را  واقعیت هــا  اعتبــار  نه تنهــا 
اساســًا در خــود »روایــت بحــران« و شــیوه های شــکل گیری 

کنیــم. و بازتولیــد آن بازنگــری 

3.بحرانبهمثابۀشیوهایازفهِمزمان
ــوع زمــان وجــود داشــت:  در اندیشــۀ یونانیــان باســتان، دو ن
کّمــی از زمــان اســت  کرونــوس فهمــی  کایــروس4.  کرونــوس3 و 
و هنــوز هــم در واژه هایــی نظیــر chronological اســتفاده 
کــه روز مــا را بــه  ســاعت  کرونــوس »زمــان«ی اســت  می شــود. 
و دقیقــه و ثانیــه تقســیم می کنــد و طبــِق ایــن تقســیم بندی 
و  برنامه ریزی هــا  و  می دهیــم  ســامان  را  زندگی مــان 
پیش بینی هایمــان را براســاس آن انجــام می دهیــم، پیکانــی 
کایروْس زمانی اســت نامنتظره،  یکنواخــت و رو بــه جلــو. اما 
بــه  را  مــا  ذهنــی  نظــِم  کــه  پیش بینی ناپذیــر  و  ک  آشــوبنا
کــه یــک اتفــاق،  کایــروس لحظــه ای اســت  هــم می زنــد. 
گهــان، جریــان عــادی امــور را متوقــف می کنــد و مــا را بــا  نا
ــر  ــن نظ ــد. از ای ــه می کن ــزرگ مواج ــؤال های ب ــا س ــا ی هراس ه
کایــروس بســیار شــبیه لحظــۀ وقــوع بحــران اســت، موقعیتــی 
مــا می خواهــد  از  و  کــه هم زمــان فرصــت و تهدیــد اســت 
کــه، به مثابــۀ  تصمیم هــای بــزرگ بگیریــم، تصمیم هایــی 
نوعــی نقطــۀ عطــف، شــیوۀ زندگــِی قبــل از بحــران را تغییــر 
دهــد. روایت هــای بحــران می کوشــند مــا را از نظــم خطــی 
کننــد و نقطــۀ عطفــی در ایــن مســیر بنشــانند؛ و  زمــان جــدا 
کارکــرد آن هــا وابســته بــه قــدرت جلب توجــه این دســت  ایــن 

وایت هاســت. ر
می کننــد  بازنمایــی  را  بحران هــا  کــه  روایت هایــی   
کار  بــه  مــا  توجــه  جلــب  بــرای  را  اهرم هایــی  گزیرنــد  نا
کم آبــی صحبــت می کنیــم،  گیرنــد. هنگامی کــه از بحــران 
و  می آینــد  مــا  کمــک  بــه  عاقبت اندیشــانه  روایت هــای 
کم آبــی زندگــی مــا را  کــه چطــور تبعــات  نشــان می دهنــد 
کــرد. هنگامی کــه از بحــران محیــط زیســت  زیــر و رو خواهــد 

ســخن می گوییــم نیــز روایت هــا بایــد ایــن وظیفــۀ ســخت را 
کــه بــه مــا بفهماننــد چطــور ممکــن اســت  گیرنــد  بــر عهــده 
کــه دایناســورها  طبیعــِت چنــد میلیــارد ســاله مان، همان طــور 
را از میــان برداشــت، انســان ها را هــم از میــان ببــرد. ســرانجاِم 
کــه اهرم هــای  همیــن مثال هــا هــم حکایــت از ایــن دارد 
کارســاز نیســت. ابزارهــای دیگر این  عاقبت نگرانــه چنــدان 
ــا  جلــب توجــه چیزهایــی هســتند مثــل مطابقــت داشــتن ی
نداشــتن بــا اصــول اخالقــی و اجتماعــی، برانگیختن غیرت 
میهن پرســتی و البتــه تحریــک احساســات و برانگیختــن 
کــه شــبکه های اجتماعــی انتشــار  همدلــی مــا. در وضعیتــی 
ــر از  ــزار اخی ــد، اب کرده ان ــی  ــار را همگان ــذار اخب ســریع و اثرگ
میــان عوامــل جلــب توجــه اثــری فوری تــر و قوی تــر دارد و 
بــه رایج تریــن اهــرم برانگیختــن توجــه تبدیــل شــده اســت. 

4.بحراِنبحران
برجسته شــدن اهــرم احساســات و برانگیختــن مخاطبــان 
پــی  در  جــدی  مخاطــره ای  احساساتشــان  بــه  توســل  بــا 
دارد. برانگیختــن احساســات یکــی از ســهل الوصول ترین 
کــه  وقتــی  بــا  مقایســه  در  اســت.  توجــه  جلــب  راه هــای 
کســی  بایــد بــا مجموعــه ای از مقدمــات و اســتدالل ها بــه 
کــه در آینــده ای دور زندگــی خــود و خانــواده اش  بقبوالنیــد 
کــه می خواهیــد  در خطــر اســت، یــا در مقایســه بــا وقتــی 
جایــگاه  از  و  برانگیزیــد  را  کســی  میهن پرســتی  حــس 
در  راحت تــری  بســیار  کار  بگوییــد،  هویتــش  در  وطــن 
ــخص  ــز از ش ــر داســتانی به شــدت غم انگی گ ــد ا پیــش داری
شــده  قربانــی  نحــوی  بــه  کــه  کنیــد  تعریــف  را  بینوایــی 
اســت. برانگیختــن همدلــی و ترحــم در جامعــۀ امــروز مــا 
وضعیــت  در  عقالنــی.  تذکــر  و  تنبــه  تــا  اســت  راحت تــر 
کافــی اســت راهــی  کنونــی بــرای جلــب توجــه بــه هــر چیــزی 
بــرای برانگیختــن احساســات داشــته باشــید. بی تردیــد در 
گســترده ای از وقایــع را می تــوان  چنیــن شــرایطی هــم دســتۀ 
کــرد و هــم تعــداد بیشــتری  در قالــب بحــران صورت بنــدی 
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تعریــف  را  بحران ســاز  روایت هــای  می تواننــد  آدم هــا  از 
چیــزی  بحرانــی  روایت هــای  و  بحران هــا  تکثــر  کننــد. 
کــه النــا اســپوزیتو، اســتاد جامعه شناســی دانشــگاه  اســت 
ــا عنــوان »بحــراِن بحــران« تعبیــر می کنــد. از  بیلفلــد، از آن ب
کــه در آن  نظــر اســپوزیتو، »بحــراِن بحــران« وضعیتــی اســت 
»بحران ســازی« بــه شــیوۀ اصلــی روایت گــری بــرای اشــاره بــه 
ــازی  ــت. بحران س ــده اس ــل ش ــی تبدی ــیب های اجتماع آس
و  احساســی  تراژیــک،  روایتــی  به دســت دادِن  یعنــی 
کــه می گویــد تصمیمــاِت  فاجعه بــار از یــک واقعــه، روایتــی 
ســریع، برنامه هــای ویــژه و جان فشــانی های فــراوان بــرای 
خیلــی  می گویــد  اســپوزیتو  اســت.  نیــاز  بحــران  بــر  غلبــه 
تمام عیــار«  »بحــران  یــک  قامــِت  در  گــر  ا از موضوعــات، 
ــر نتواننــد محملــی احساســی و  گ بازنمایــی نشــوند، یعنــی ا
ــرای  ــرای عرضه شــدن بیابنــد، هیــچ شانســی ب فاجعه نمــا ب
جلــِب نــگاه و همدلــی مخاطبــان ندارنــد. امــا بحران ســازِی 

افراطــی تبعاتــی منفــی دارد.

5.علیههمدلی
گویــا در جهــان امــروزۀ مــا، تعریــِف قدیمــی بحــران، به مثابــۀ 
بــر انســان ها می گــذارد و  اثــری ژرف  کــه  نــادر  لحظــه ای 
مدت هــا در یــاد می مانــد، عــوض شــده اســت. امــروزه، بــه 
کرده انــد:  احاطه مــان  بحران هــا  می نگریــم،  کــه  ســو  هــر 
بحران هــای اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی، سیاســی و 
کمیــن نشســته  زیســت محیطی. هــر روز بحــران جدیــدی در 
اســت و هــر ســاعت، فاجعــۀ تــازه ای در راه اســت. امــا از 
کــه بازنمایــی بحران هــا  طنــز ماجــرا، و درســت بــه ایــن دلیــل 
عمدتــًا بــر پایــۀ احساســات اســت، ایــن بحران هــا، بــا همــان 
کــه فــوران می کننــد، عــادی می شــوند و از یادهــا  ســرعتی 
برایمــان  پی درپــی  روحــی  ضربه هــای  به مــرور  می رونــد. 
عــادی می شــود و هــر چــه نــام فاجعــه می گیــرد تکــراری 
شــاید  انفعــال  و  بی تفاوتــی  ســرانجام  می شــود.  تلقــی 

کنــش بــه بحــران باشــد. معقول تریــن وا

گرفتــن احساســات در روایت هــای بحرانــی  مبنــا قــرار 
به نحــو  بتــوان  را  واقعــه ای  هــر  می شــود  باعــث  همچنیــن 
بالقــوه بحرانــی دیــد و از طــرف دیگــر همــان واقعــه را بتــوان بــا 
کرد.  کــرد و خیال خــود را راحــت  نگاهــی خوش بینانه تفســیر 
کــه آنــی و شــاید بــا دلیلــی نه چنــدان  احساســات همان طــور 
روشــن برانگیختــه شــده اند ممکــن اســت به راحتــی مبــدل 
و  ســیاه نمایی  برچســب  شــوند.  خــود  متضــاد  حســی  بــه 
بحث هــای  رایــج  تعبیــر  وضعیتــی  چنیــن  در  خوش بینــی 
عالوه بــر  بحــران،  بحــراِن  وضعیــت  می شــود.  اجتماعــی 
آنکــه ضریــب واقع نمایــی روایت هــای بحــران را تحــت تأثیــر 
ــه نظــر  ــا ب ــرار می دهــد، تبعــات منفــی دیگــری هــم دارد. ام ق
افراطــی نکتــه ای  پیامــد بحران ســازِی  می رســد مهم تریــن 
کــه پــل بلــوم، اســتاد روان شناســی دانشــگاه ییل، بــه آن  باشــد 

اشــاره می کنــد. 
احساســاْت همدلــی برمی انگیزنــد و همدلــی بــا دیگــران 
ــر  گ ــد. ا ــب می کن ــرایط ترغی ــر ش ــرای تغیی ــی ب کنش ــه  ــا را ب م
انفعــال  گرفتــار  را  مــا  بحــران  از  احساســی  روایت هــای 
را  بحــران  روایت هــای  واقع نمایــی  ضریــب  یــا  نکننــد 
ــاز هــم مــا را در معــرض پرتــگاه  ــرار ندهنــد، ب ــر ق تحــت تأثی
کنش هــای غیراخالقــی. پــل بلــوم  دیگــری قــرار می دهنــد: 
کتــاب علیــه همدلــی5 می گویــد همدلــی، هــر قــدر هــم  در 
خیرخواهانــه باشــد، درنهایــت راهنمــای اخالقــی ضعیفــی 
کــه در معــرض تعدیــل توســط خــرد قــرار نگرفته  اســت، چــرا 
اســت. درواقــع بلــوم نــه بــه نفــع ســنگدلی اســتدالل مــی آورد 
کــه می گوینــد همدلــی  کســانی اســت  و نــه مجادلــۀ او بــا 
برآمــده از نوع دوســتی و بنابرایــن امــری پســندیده و انســانی 
کــه  اســت؛ او می گویــد همدلــی ویژگی هــای خاصــی دارد 
مشــخصی  و  محــدود  موقعیت هــای  در  می شــود  باعــث 
ک  مــال عمومــًا  همدلــی  جهــت   ایــن  از  و  باشــد  مثبــت 
کنــش اســت. پــل بلــوم  بــدی بــرای تشــخیص ضــرورت 
کیــد دارد:   به طــور خــاص بــر دو ضعــف ذاتــی همدلــی تأ



اول، همدلــی بی نهایــت مغرضانــه و جانبدارانــه اســت؛ و 
کتــاب ســرش نمی شــود. دوم، همدلــی حســاب و 

دیگــران  رنــج  احســاس  بــرای  اندکــی  ظرفیــت  مــا 
کنیــم  کســانی همذات پنــداری  داریــم و تمایــل داریــم بــا 
کــه مــا را بــه یــاد خودمــان بیندازنــد. ازایــن رو همدلــی بــا 
کــه بــه مــا نزدیــک هســتند همچــون نیرویــی اســت  کســانی 
قدرتمنــد علیــه »دیگــران«. پــس هــر چقــدر افــراد و جوامــع 
داوری هــای اخالقــی خــود را بــر مبنــای همدلــی قــرار دهنــد، 
مــردم  از  زیادتــری  تعــداد  رنــج  بــه  نســبت  حساسیتشــان 
ــزی از  ــن چی ــی همچنی ــق همدل ــد. منط ــدا می کن ــش پی کاه
ــر بســیار ترجیــح می دهــد.  ــد و یــک را ب ریاضیــات نمی دان
کور بخشــی اســت از پاســخ  از نظــر بلــوم ایــن منطــق اخالقِی 
بــه اینکــه چــرا دولت هــا و مــردم بیشــتر نگــران یــک دخترک 
ــا رویدادهایــی  ــار در یــک چــاه می شــوند ت گرفت خردســاِل 

کــه میلیون هــا نفــر را متأثــر می ســازند.
مــا انســان ها ظرفیت هــای اخالقــی متفاوتــی داریــم و  
در ابــراِز همدلــی بــرای اتفاقــات مختلــف  تــوان محــدودی 
جلــب  خــاص  امــوری  بــه  را  مــا  توجــه  همدلــْی  داریــم. 
می کنــد و هم زمــان توجــه مــا را از ســایر موضوعــات مهــم 
دور نگــه مــی دارد، حــال ایــن مقاصــد هــر چــه می خواهــد 
ــا صــرف  ــۀ بیــش از حــد ی ــا تکی ــه ب ک ــی  باشــد. روایت های
بــر احساســات در پــی ایجــاد همدلــی هســتند نه تنهــا مبنــای 
کــه در عمــل  کنش هــای اخالقــی نیســتند  درســتی بــرای 
میــان دو طیــف  باعــث می شــوند  مباحثــات اجتماعــی 
کافــی  ــدازۀ  ــه ان ــردم ب ــی از اینکــه م در نوســان باشــد: نگران
همدلــی نشــان نمی دهنــد و نگرانــی از اینکــه مــردم بیــش از 

حــد بــا برخــی اتفاقــات همدلــی نشــان می دهنــد.6
گاهی داشــتن از  ــع و آ ــار و وقای ــده از اخب کن ــای آ در دنی
گزینشــی هســتیم  گزیــر از توجهــی  حــال و روز دیگــران، نا
ــت  ــال اس ــرس از انفع ــار ت کن ــوری در  ــاز ف ــن نی ــاید همی و ش
گزینــش منبــع توجــه به ســمت احساســات  کــه مــا را بــرای 
غلبــۀ  وضعیــت  پیداســت  کــه  آن طــور  امــا  می کشــاند. 

کــور و تردیــد  گزینــش  احساســات به مــرور مــا را بــه انفعــال، 
در واقعیــات می کشــاند. شــاید در ایــن شــرایط فاصله گرفتــن 
از روایت هــا و به چالش کشــیدن آن هــا بــرای خالی کردنشــان 
تشــخیص بحران هــای  بــرای  مؤثــر  از احساســات قدمــی 

مهــم باشــد. 

پینوشتها:
1  FoMo: Fear of missing out.  

کثر ما تصمیم  کنید به نوشتاری با عنوان »ا 2 مراجعه 

که در وب سایت ترجمان  گرفته ایم«،  خودمان را از قبل 
منتشر شده است.

3  Chronos

4  Kairos

5  Bloom, Paul. Against empathy. Bodley Head 
Limited, 2017.

کتاب علیه همدلی، نوشتۀ پل  که دربارۀ  6    توضیحی 

بلوم، آورده ام برگرفته از این سه منبع است: 
 »علیه همدلی«، منتشر شده در تاریخ 19 بهمن 1395 با 
 tarjomaan.com/barresi_ketab/8359   :آدرس اینترنتی
»خطرات نّیاِت خیر«، منتشر شده در تاریخ   8 خرداد 1396 

با آدرس اینترنتی: 
منتشر  کنیم«،  همدلی  دنیا  مردم  همۀ  با  »نمی توانیم 

شده در تاریخ 25 مهر 1396 با آدرس اینترنتی:
tarjomaan.com/neveshtar/8743 

tarjomaan.com/interview/8512


