فهرست |

24
نوشتار

32
نوشتار

37
نوشتار

44
نوشتار

51
نوشتار

فرودستانِ هوش

ما مثل بچههایی هستیم که دارند با
بمب بازی میکنند

از دیدگاه یک فیلسوف دانشگا ِه آکسفورد ،ماشینهای هوشمند
از تغییرات اقلیمی تهدیدکنندهترند
| نوشتۀ تیم آدامز

دوری و دوستی در عرص جدید

در اینترنت هر چه به همدیگر نزدیکتر
میشویم ،بیشتر از هم متنفر میشویم

چگونه تکنولوژی دهکدهای جهانی خلق میکند و ما را به جان
هم میاندازد؟
| نوشتۀ نیکالس کار

چهار دسته از آیندهپژوهان

آیندهپژوهی از جان ما چه میخواهد؟

آیندهپژوهان گاهی حرفهای خندهدار م یزنند ،اما ممکن است همین
حرفها آیند ٔه ما را رقم بزند
| نوشتۀ کتی اونیل

غرقشدن در قلمرو ماشینها

پرسهزدن در اینترنت چیزی فراتر از
اعتیاد است

پژوهشهای یک انسانشناس نشان میدهد الگوی استفاده از
شبکههای اجتامعی مهمتر از الگوی اعتیاد به چیزهاست
| نوشتۀ الکسیس مدریگال

رسانهها و شفافیت

فیلسوف فیسبوک؛ درآمدی بر اندیشۀ
بیونگ چول هان
او هایدگر را دوباره فراخوانده است ،تا اینبار به افرسدگی و
بیپناهیِ سوژ ٔهآنالینبیندیشد
| نوشتۀ آدریان ناتان وست

www.tarjomaan.com
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فهرست |

58
نوشتار

64
نوشتار

69
نوشتار

76
نوشتار

80
نوشتار
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مرجع اخالقی و مذمت بیتوجهی

تاریخ ِ «توجه» و «بیتوجهی»

اگر معلمید و از حواسپرتی بچهها به ستوه آمدهاید ،باید بدانید که
از سیصد سال پیش قصه همین است
| نوشتۀ فرانک فوردی

چگونه میمیریم؟

وقتی یالوم گریست

اروین یالوم ،رواندرمانگر محبوب ،در بیامرستان بسرتی شده و
خودش را در آستان ٔه مرگ میبیند
| نوشتۀ جردن مایکل اسمیت

حافظ ٔه خالقانه

چقدر از خاطراتمان ساختگی است؟

بعضی مواقع خاطراتی را با جزئیات تعریف میکنیم که هرگز اتفاق
نیفتاده است
| نوشتۀ اریکا هایاساکی

پرسیدن سؤال سخت

از خودتان بپرسید :در زندگی چه
رنجهایی را به جان میخرم؟

اگر به هدفی که سالهاست میخواهیدش نرسیدهاید ،شاید گرفتار
یک وهم شدهاید
| نوشتۀ مارک منسون

بچهها چه میکشند؟

معنای پنهان خطخطیهای کودکان

علم میگوید که خیالیترین نقاشیها هم میتواند معناهای
خالقان ٔهعمیقیداشتهباشد
| نوشتۀ ایزابل فاتال

فهرست |

85
نوشتار

92
نوشتار

100
نوشتار

104
نوشتار

110
نوشتار

والدشدگی مخرب

رنج کودکانی که باید نقش پدر و مادر را
ایفا کنند
واگذاری مسئولیت مراقبت از بچههای کوچکتر به کودکان
میتواند آثار مخربی برایشان داشته باشد
| نوشتۀ سیندی الموث

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
استازخودخواهیلجامگسیخته؟
| نوشتۀ پولینا آرونسون

واقعگرایی غمافزا

انسانها دلدادۀ اخبار بد ،خاطرات غمانگیز
و چهرههای عصبانی هستند
افقها تیره و تار است ،گویی بدبینی در ذات ماست .اما چرا؟
| نوشتۀ یاکوب بوراک

راز ماندگاری فروید

رمزگشایی از میراث جنجالی فروید

بسیاری از نظریات فروید سالهاست که زیر سؤال رفته اما
سیطرهاش بر روانشناسی همچنان پررنگ است
| نوشتۀ کُدی دلسرتاتی

شیطانی که میشناسیم

شیطان شبیه آل پاچینو است :زیبا و
اغواگر

شیطانی که در رسیالهایی مثل «کارآگاه حقیقی» یا «هانیبال» با
آن روبهرو میشویم محصول لیربالیسم است
| نوشتۀ الیزابت استوکر برونیگ
www.tarjomaan.com
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فهرست |

118
نوشتار

122
نوشتار

126
نوشتار

133
نوشتار

138
نوشتار
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سیاست سهنقطه

راه و ِ
رسم لرزاندن جورج اورول در گور

همه عاشق جورج اورولاند ،ولی نوشتهها و افکارش بهندرت برایشان
اهمیتی دارد
| نوشتۀ نیک اسلیرت

رؤیاها و کابوسهای آمریکا

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

وقتی در کشوری دیگر زندگی کنید ،چیزهای خیلی بیشرتی دربارۀ
فرهنگ خودتان میآموزید
| نوشتۀ فایت مدیک

تجارت شهروندی

در حسرت پاسپورت معتبر

جهانیشد ْن شهروندی را به نوعی کاال بدل کرده است؛ پول بدهید
و از هر کجا که میخواهید تابعیت بخرید
| نوشتۀ متیو والنسیا

ششصد سال آشپزی

تاریخ کتابهای آشپزی مملو از تمایزات
طبقاتی است
از آشپزخانههای سلطنتی قرن پانزدهم تا راهنامهای امروزی برای
پخت ارزانترین غذاها
| نوشتۀ هرنی نوتیکر

برابری درآمد یا برابری فرصت

افراد جوامع نابرابر را ترجیح میدهند؟
چرا ْ

در پژوهشی جدید ،سه استاد دانشگاه ییل از اهمیت بیشرت انصاف
نسبتبه برابری میگویند
| نوشتۀ کریستینا استارمنز ،مارک شسکین و ُپل بلوم

فهرست |

144
نوشتار

149
نوشتار

152
نوشتار

155
نوشتار

157
نوشتار

تاریخ سنجههای پولی

چطور پول معیار سنجش هم ه چیز شد؟
سنجههای پولی حاصل غلبۀ تفکری هستند که دغدغۀ رسمایهداران را
جدیتر از رنج فرودستان میداند
| نوشتۀ الی کوک

انگیزۀ نوعدوستی

آیا از ترس مرگ است که به دیگران کمک
میکنیم؟
ثرومتندان ساالنه میلیونها دالر خرج کارهای خیر میکنند ،اما آیا
واقعاً دغدغۀ محرومان را دارند؟
| نوشتۀ یاکوب بوراک

دشواریهای گفتوگو

نظر هر کسی محترم است؟ اصال ًو ابداً

همه نظراتی دارند ،اما واقعاً بر چه مبنایی باید قبول کنیم که
ارزش همۀ آنها برابر است؟
| نوشتۀ پاتریک استوکس

فرهنگ تقلب در آموزش عالی

دانشگاه متهم اصلی سرقت علمی است

دانشگاهها همیشه برای مقابله با تقلب تالش کردهاند ،اما محیط
دانشگاهی خود بخشی از مسئله است
| نوشتۀ فرانک فوردی

بحران نقطۀ اوج

زندگی بدون کشمکش ارزش زیستن
آیا
ِ
دارد؟

فرض کن همۀ هدفهایت در زندگی محقق شده باشند ،آیا این لذت
و خوشبختی بزرگی است؟
| نوشتۀ آدام اتینسون
www.tarjomaan.com
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فهرست |

161
نوشتار

164
نوشتار

168
نوشتار

172
نوشتار

176
نوشتار
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تاریخ کوگیتو

دکارت مشهورترین فکرش را از یک زن وام
گرفته بود
در نوشنت تاریخ فلسفه سهم زنان به شیوههای مختلف نادیده
گرفته شده است
| نوشتۀ اولیویا گلدهیل

بازیهای حقیقت

حقیقت برابر با واقعیتها نیست

حقیقت نسبی نیست ،اما ما به شیوههای بیشامری با آن ارتباط
برقرار میکنیم
| نوشتۀ جولین باگینی

صخرۀ سنکا موجهای خشم را میشکند

خش ْم جنون زودگذر است :رواقیون
میدانستند که چطور مهارش کنند

حکایت خشمِ معتدل حکایت خوکهای پرنده است :چنین چیزی
در عامل وجود ندارد
| نوشتۀ ماسیمو پیلیوچی

تجربۀ دیگری

اگر ممکن بود ،دلتان میخواست جای
کس دیگری باشید؟

معاملۀ زندگی خودمان با آدمهای مشهور ،ثرومتند یا زیبا به این
آسانیها نیست
| نوشتۀ تاد می

شخصیت مبهم متفکر آملانی

کاش دفترچۀ خاطرات فرگه پیدا نمیشد

فرگه ،به هامن شدت که در علم معقول به نظر میآید ،در سیاست
نفهمیدنی است
| نوشتۀ ری مانک

فهرست |

184
نوشتار

187
گفتوگو
نوشتار

190
نوشتار

198
گفتوگو

203
گفتوگو

در لحظه زیسنت دستورالعملی برای بیتفاوتی نیست

ِاشکال «در لحظه زیستن» چیست؟

شعار «در لحظه زندگی کن» در نگاه نخست امیدبخش است ،اما
بهرسعتابهامآمیزمیشود
| نوشتۀ ک یرِن ستیا

شک ،در رشق و غرب

شکاکان به «جزماندیشها» مدیوناند

بازی شکاکیت وقتی به بهرتین شکل اجرا میشود که مخالفی
«وجود» داشته باشد
| نوشتۀ پیرت آدامسون

نه علم و نه شهروندی

علیه علم شهروندی

علم شهروندی شاید قیافۀ جنبشی مردمی را بگیرد ،اما در اصل یک
پروژۀعظیمپوپولیستیاست
| نوشتۀ فیلیپ میروفسکی

محوطۀ بیطبقه

سایمون کریچلی :وقتی به فوتبال میاندیشیم
به چه میاندیشیم
در زمین چمن آرمان همۀ انسانها محقق میشود ،از
سوسیالیستها گرفته تا رسمایهدارها
| گفتوگو با سایمون کریچلی

انقراض ششم

اگر شکارچیان طبیعی حیوانات را
میکشند ،چرا ما چنین نکنیم؟

الیزابت کولربت معتقد است تغییرات اقلیمی نشانهای است از
تحوالتیبسیاربزرگتر
| گفتوگو با الیزابت کولربت
www.tarjomaan.com
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برونو التور؛ منتقدی که اعتبار علم را
بازمیگرداند

برونو التور علم را نجات داده ،اما از اینکه اعتبار دانشمندان را کاسته
خوشحالاست
| گفتوگو با برونو التور

اهمیتندادن باد آدم بیشعور را میخواباند

چطور از شر بیشعورها خالص شویم؟

گاهی باید با هامن زبانی که یک بیشعور میفهمد با او صحبت کنید
| گفتوگو با رابرت ساتن

داستان تهویۀ مطبوع و  49پیرشفت علمی دیگر

پنجاه اختراعی که اقتصاد مدرن را شکل داد

اخرتاع سیمخاردار انقالب بود ،پول کاغذی اتفاق ،و تهویۀ مطبوع
جهشی عظیم در کارایی
| گفتوگو با تیم هارفورد

224

پشت خطوط جهادگرایی

بررسی
کتاب

منیدانستم رهربی که قرار است مالقات کنم مدیر برنامۀ
گروگانگیری داعش است
| نوشتۀ سعاد مخنت

230

انسانزدایی دوسویه

بررسی
کتاب
www.tarjomaan.com

علم در عمل

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

چرا جهاد را انتخاب میکنند؟

مروری بر به من گفتند تنها بیا ،کتاب جدیدی که حاصل سفری
ماجراجویانه میان جهادیهاست
| نوشتۀ الکسیس اکویو

فهرست |

233

زندگی مافیایی

بررسی
کتاب

تهبکاران سینام را نادیده منیگیرند :از فیلمهای موفق تقلید میکنند یا روی
ساخت فیلمهای جدید نظر میدهند

238

افسانۀ معصومیت آمریکاییها

بررسی
کتاب

رابطۀ سینما و مافیا :پیشنهادهایی که
نمیتوان رد کرد
| نوشتۀ فدریکو وارسه

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 سوزی هنسن

248

یک آمریکایی در ترکیه

بررسی
کتاب

پس از یازده سپتامرب ،آمریکا ترکیه را ترکیبی میخواست از اسالم،
کاپیتالیسمودموکراسی
| نوشتۀ کایا  گنچ

256

علم جاسوسی

بررسی
کتاب

در هامیشهای دانشگاهی مرتبط ،گاهی تعداد مأموران امنیتی
بیشرت از دانشمندان است
| نوشتۀ دنیل گولدن

265

رسنوشت اسالمگرایی

بررسی
کتاب

سیاست جنبشهای اسالمگرا را به میانهروی سوق داده،
تجربۀ
ْ
چیزی که افراطگرایی را دوباره جذاب میکند
| نوشتۀ اولیویه روآ

ترکیه و آمریکا :خاطرهنگاری یک عشق
و نفرت

سیا چطور برای دانشمندان هستهای
ایران تور پهن میکند؟

اسالم سیاسی بعد از بهار عربی :کشاکش
جهاد و دموکراسی

www.tarjomaan.com
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فهرست |

271

تاریخ فراموشی

بررسی
کتاب

ارزشزدایی نظاممند از گذشته بهشکل جدی در سدۀ نوزدهم
آغاز شد
| نوشتۀ جان گرِی

276

هم ه چیز سیاسی میشود؟

بررسی
وگو
گفت
کتاب

282
بررسی
کتاب

286
بررسی
کتاب

296
بررسی
کتاب
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فراموشی :خطر فرهنگهایی که به
جنگ گذشتۀ خودشان میروند

لیبرالدموکراسی با کمونیسم استالینی
تفاوت دارد ،ولی شباهتش بیشتر است

لیربالدموکراسیها هر روز قواعد سختتری برای نزاکت سیاسی
وضع میکنند
| نوشتۀ متیو کرافورد

هیالری پاتنم و همرسش

ازدواجی وقف فلسفه

چشمگیرترین تغییر فلسفی هیالری پاتنم در خانه آغاز شد
| نوشتۀ تام بارتلِت

دستگاه حبابسازی

یک اسالوی ژیژک دیگر؟

نرث کتابهای اسلوتردایک بیشرت شبیه نرث مسجع است تا استدالل
فلسفی
| نوشتۀ جان گرِی

نجات جهان با کار کمرت

موجسواری با کانت و سارتر

روزگاری ،سختکارکردن فضیلت بود؛ شاید امروز کارنکردن فضیلت باشد

| نوشتۀ آرون جیمز

فهرست |

302
بررسی
کتاب

؟دوب مسیلاربیلوئن یوگشیپ وکوف ایآ

دیوش انشآ هزات یوکوف کی اب

یداو هب ارچ یسنج رما و نونج ِیوسنارف زادرپهیرظن
؟دش هدیشک تسایس
زنیبار سورب ۀتشون |

309

رتائت ۀباثمهب لابتوف

بررسی
کتاب

هتشون لابتوف ۀرابرد یباتک یلچیرک نومیاس
تسا هتسشن رگدیاه رانک نادیز نیدلانیز نآ رد هک
نوزارتاپیر کین ۀتشون |

312

 ۳.۰یگدنز باتک رب یرورم

بررسی
کتاب

میاهدامآان تدشهب هدنیآ یروانف اب ندمآرانک یارب ام
یراره اون لووي ۀتشون |

315

اهایؤر و اهنیشام

بررسی
کتاب

نیبرود اب تساوخیم هک سیونهمانرب یرتخد تیاور
دهد تاجن ار ریقف یرادهعرزم شایرادربملیف
نملوا نلا ۀتشون |

322

وگوتفگ و ییاهنت نیب یتاذ ۀطبار

بررسی
کتاب

هک مینکیم ناهنپ ار تیعقاو نیا رتمک اهزور نیا
تسا فلتخم یاهاج هب نامساوح نامزمه
لکرت یرش ۀتشون |

لثم ،ابیز و تسا فیثک لابتوف
زراوس زیئول

یوسهب هتسب نامشچ اب
میزاتیم یعونصم شوه ِنامزلارخآ

یژولونکت رهشنامرآ هب ارچ
؟مرادن داقتعا

،تسا یفاک ندرکلگوگ
مینک تبحص نامدوخ دییایب
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فهرست |

329
بررسی
کتاب

338
بررسی
گفتوگو
کتاب

343
بررسی
کتاب
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آتش یا حسادت؟

ادعانامهای علیه تمدن

آیا نیاکان شکارچی-گردآورندۀ ما وضعیت بهرتی داشتند؟
| نوشتۀ جان النچسرت

دربارۀ سوخت

تاریخ مدرنیته را میتوان بر اساس تغییرات
پارادایمی سوخت نوشت
کتابی جدید میخواهد رو ِ
ایت رایج ما دربارۀ سوخت را در هم بکوبد
| نوشتۀ ایمره ِسامن

کابوسخواری

فرهنگ جوانان امروز ستایندۀ مرگ است

کتابی جدید میپرسد ،در عرص طوالنیترین عمرها ،چرا اینقدر
مرگ را دوست داریم؟
| نوشتۀ ملوین کانر

347

چه چی ِز نئولیربالیسم «نئو» است

بررسی
کتاب

میان لیربالیسم سیاسی ،لیربالیسم اقتصادی و نئولیربالیسم متایزات
اساسی وجود دارد
| نوشتۀ ویلیام دیویس

351

ترکیه از زبان اسطوره

بررسی
کتاب

رمان اخیر اورهان پاموک ،موقرمز ،ترکیبی از اسطورۀ ادیپ و داستان رستم
و سهراب است

نئولیبرالیسم چه فرقی با لیبرالیسم
میکند؟

پدران ،پسران و غرب در ترکیۀ اورهان
پاموک
| نوشتۀ شاج متیو

رسمقاله

#ایران_تسلیت
هر روز بحران جدیدی در کمین نشسته و هر ساعت فاجعۀ تازهای در راه است

 .1ترس از عقبافتادن
همــۀ همسنوســالهای مــن در کودکــی دشــمن مشــترکی
داشــتند کــه همیــن اواخــر بهواســطۀ لطیف ـهای کــه در
شــبکههای اجتماعــی ســاخته بودنــد بــه یــادش افتادنــد:
محمدرضــا حیاتــی ،گوینــدۀ اخبــار .ایــن لطیفــه ســاختگی
نبــود ،عیــن واقعیــت بــود .آن روزهــا اخبــار سراســری کــه
یشــدیم ،عاقبــت
یشــد ،ا گــر مزاحــم بزرگترهــا م 
پخــش م 
ً
خوبــی در انتظارمــان نبــود .پدرهــا معمــوال بــه همیــن خبــر
ســاعت ُنــه کفایــت میکردنــد و گاهــی بــرای اینکــه از جر یــان
یســی و کیهــان
امــور جهــان عقــب نماننــد اخبــار رادیــو بیب 
گهــا
و اطالعــات را هــم چاشــنی کار میکردنــد ،امــا پــدر بزر 
اغلــب همــان غیرتــی را کــه روی خبــر سراســری داشــتند در
شهــای خبــری هــم نشــان میدادنــد .آن روزهــا
دیگــر بخ 
ً
ً
نهــا بــود و اوضــاع اصــا بــا امــروز قابــل
منبــع اخبــار تقریبــا همی 
ً
نحــال عالقــۀ پدرانمــان بــه اخبــار واقعــا
مقایســه نبــود ،باای 
برایمــان عجیــب بــود.
شــیفتگی بــه اخبــار پدیــدۀ جدیــدی نیســت .هما نطــور
کــه گفتــم خیلیهایمــان بــه یــاد میآور یــم کــه پیــش از ظهــور
اینترنــت و گســترش شــبکههای اجتماعــی هــم پدرانمــان
ْ
یهــای جدیــد
عاشــق خبــر بودنــد .باوجودایــن فناور 
ً
شــیفتگی مــا بــه اخبــار و اطالعــات را تشــدید و اساســا
دورهای متفــاوت را ایجــاد کردهانــد .ایــن شــیفتگی بــه
www.tarjomaan.com
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یهــای دیجیتــال و جر یــان اطالعــات آ نقــدر رایــج
فناور 
شــده کــه روانشناســان و جامعهشناســان نامــی جدیــد
ـرس از عقبافتــادن .1مــدام بــه اینترنــت
بــه آن دادهانــد :تـ ِ
و گوش ـیهایمان ســرک میکشــیم تــا در جر یــان تازهتریــن
اخبــار و اتفاقــات قــرار بگیر یــم .انــگار کــه ا گــر آخریــن
خبــر را نشــنیده باشــیم خطــای بزرگــی مرتکــب شــدهایم یــا
فرصــت گرانبهایــی را از دســت دادهایــم .کافــی اســت
نگاهــی بــه اطرافمــان بینداز یــم و اخبــار و اطالعــات متنوعی
بهــای متفــاوت بــه آ نهــا دسترســی
را ببینیــم کــه درقال 
دار یــم :کانا لهــای تلگرامــی ،شــبکههای ماهــوارهای،
یهــا ،صــدا و ســیما ،روزنام ههــا ،مجــات و ...؛ امــا
خبرگزار 
ً
اغلـ ِـب ایــن اخبــار گرچه در ظاهر متنوع و متکثرنــد -و ظاهرا
همیــن خصیصــۀ تنــوع و تکثــر اخبــار اســت کــه مــا را شــیفتۀ
خــودش ســاخته -خصیص ـهای مشــترک دارنــد :بازنمایــی
وقایــع در قالــب روایتهایــی بحرانــی و برانگیختــن
احساســات و همدلــی مــا.
 .2واقعیت ،روایت و بحران
ســالی کــه گذشــت پــر از بحــران بــود؛ ســال قبــل چطــور؟ و
لتــرش؟ بیاییــد اتفاقــات همیــن چنــد ســال اخیــر
ســال قب 
را مــرور کنیــم :اعتراضــات اجتماعــی ،زلزلــۀ کرمانشــاه ،قتــل
آتنــا اصال نــی ،حادثــۀ نفتکــش ســانچی ،حملــۀ تروریســتی
داعــش بــه مجلــس ،انفجــار در معــدن زغا لســنگ یــورت،

سرمقاله

مرتضی منتظریمقدم
رسدبیر

سهــای نامتعــارف بازیگــران در جشــنوارۀ فیلــم فجــر،
لبا 
ســیل در شــمال غــرب ایــران ،فروریختــن ســاختمان
پالســکو ،پدیــدۀ ریزگردهــا در خوزســتان ،تجمــع جوانــان
کســپاری مرتضــی پاشــایی ،تجمــع جوانــان
در مراســم خا 
دهــۀ هفتــادی در پاســاژ کــوروش ،آلودگــی آبوهــوای
تهــران و شــهرهای صنعتــی ،کمبــود آب ،فســاد در فوتبــال،
تحری مهــای اقتصــادی آمر یــکا ،مفاســد اقتصــادی،
انقــراض یوزپلنــگ ایرانــی ،تصــادف دو قطــار در حوالــی
تخــوان ،ماجــرای قتــل ســتایش قریشــی ،و
ایســتگاه هف 
د ههــا ماجــرای ریــز و درشــت دیگــری کــه اهمیتشــان بــا
یکدیگــر متفــاوت اســت .ایــن فهرســت آ نقــدر میتوانــد
ادامــه یابــد کــه شــاید پیــش خــود بگوییــم روزهــای آرام
ً
زندگــی مــا صرفــا در مقابــل روزهــای پــر از بحــران چنیــن آرام
بــه نظــر میرســند و بحرا نهــای زندگــی مــا تمامــی نــدارد.
امــا نکتــه در ایــن اســت کــه بحرا نهــا از مســیر خاصــی بــه
چشــم و گــوش مــا میرســند .اخبــار و اطالعــات اســت
کــه بــه مــا نشــان میدهــد در چــه وضــع بحران ـیای بــه ســر
میبر یــم .روایتــی کــه از وقایــع میشــنویم بــه مــا نشــان
میدهــد بحــران چقــدر عمیــق اســت و چقــدر مــا از آنچــه بــر
ســرمان آمــده و قــرار اســت بیایــد بیخبریــم .روایتهــا ا گــر
نباشــند تمــام ایــن شــور و هیجــان ،تمــام عــزم مــا بــرای کنــش
و بیرونآمــدن از انفعــال ،در ســایۀ ســرد و بــیروح وقایــع،

ـدون آنکــه بــه شــیوهای
از بیــن م ـیرود؛ هیــچ واقع ـهای ،بـ ِ
خــاص روایــت شــود ،نمیتوانــد نــام «بحــران» را
بــه خــود بگیــرد .بســیاری از رخدادهــای طبیعــی یــا
اجتماعــی در شــرایطی میتوانــد «بحــران» تلقــی شــود و
در شــرایط دیگــری ممکــن اســت «عــادی» بــه شــمار رود
یســازد .در
و روایــت اســت کــه تصویــری از آن شــرایط م 
حقیقــت ،نحــوۀ روایــت مــا از یــک واقعــه اســت کــه آن را
َ
َ
یســازد .هما نطــور کــه اشــلی لــم-
«بحرانــی» یــا «عــادی» م 
ســینکلر 2میگو یــد ،اغلـ ِـب مــا ،در رویارویــی بــا اتفاقــات
تهــا بلکــه از طریــق ســاختن یــا
زندگــی ،نــه در ســایۀ واقعی 
تهــا تصمیــم میگیر یــم .بــرای کســانی کــه
توجــه بــه روای 
تهــا یــا فقدانشــان
تهــا شــدهاند ،واقعی 
ـان روای 
اســیر جر یـ ِ
اهمیــت چندانــی ندارنــد و در لحظــۀ هــراس دردی را دوا
نمیکننــد؛ مثــل ایــن اســت که به کســی کــه از پرواز میترســد
بگوییــم تعــداد مرگومیـ ِـر ناشــی از رانندگــی بــا ماشــین بیشــتر
از ســفر بــا هواپیماســت و انتظــار داشــته باشــیم بــا ایــن حــرف
ترســش کــم شــود .بــا ایــن اوصــاف بــه نظــر میرســد ،در
زمانــۀ حکمرانــی اینترنــت و رســانههای اجتماعــی ،کــه
اخبــار دروغیــن در رســانههای اجتماعــی شــناور اســت،
تهــا رویکــردی ســادهلوحانه
تمرکــز ِصــرف بــر بررســی واقعی 
تهــا را نیــز بازنگــری
اســت و بیــش از هــر کاری بایــد روای 
ً
کنیــم .بــه همیــن دلیــل ،بــرای مایــی کــه ظاهــرا ب هطــور مــداوم
www.tarjomaan.com
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بــا بحــران روبهروییــم ،بهتریــن راه شــاید ایــن اســت کــه
تهــا را بــه چالــش بکشــیم ،بلکــه
نهتنهــا اعتبــار واقعی 
ً
اساســا در خــود «روایــت بحــران» و شــیوههای شــکلگیری
و بازتولیــد آن بازنگــری کنیــم.
فهم زمان
 .3بحران بهمثابۀ شیوهای از ِ
در اندیشــۀ یونانیــان باســتان ،دو نــوع زمــان وجــود داشــت:
کرونــوس 3و کایــروس .4کرونــوس فهمــی ّکمــی از زمــان اســت
و هنــوز هــم در واژههایــی نظیــر  chronologicalاســتفاده
میشــود .کرونــوس «زمــان»ی اســت کــه روز مــا را بــه ســاعت
و دقیقــه و ثانیــه تقســیم میکنــد و طبـ ِـق ایــن تقســیمبندی
زندگیمــان را ســامان میدهیــم و برنامهریزیهــا و
پیشبینیهایمــان را براســاس آن انجــام میدهیــم ،پیکانــی
ْ
کایروس زمانی اســت نامنتظره،
یکنواخــت و رو بــه جلــو .اما
نظــم ذهنــی مــا را بــه
کــه
ناپذیــر
آشــوبنا ک و پیشبینی
ِ
هــم میزنــد .کایــروس لحظ ـهای اســت کــه یــک اتفــاق،
نا گهــان ،جریــان عــادی امــور را متوقــف میکنــد و مــا را بــا
هراسهــا یــا ســؤالهای بــزرگ مواجــه میکنــد .از ایــن نظــر
کایــروس بســیار شــبیه لحظــۀ وقــوع بحــران اســت ،موقعیتــی
کــه همزمــان فرصــت و تهدیــد اســت و از مــا میخواهــد
تصمیمهــای بــزرگ بگیریــم ،تصمیمهایــی کــه ،بهمثابــۀ
نوعــی نقطــۀ عطــف ،شــیوۀ زندگـ ِـی قبــل از بحــران را تغییــر
تهــای بحــران میکوشــند مــا را از نظــم خطــی
دهــد .روای 
زمــان جــدا کننــد و نقطــۀ عطفــی در ایــن مســیر بنشــانند؛ و
ایــن کارکــرد آنهــا وابســته بــه قــدرت جلبتوجــه ایندســت
روایتهاســت.
روایتهایــی کــه بحرا نهــا را بازنمایــی میکننــد
نا گزیرنــد اهرمهایــی را بــرای جلــب توجــه مــا بــه کار
گیرنــد .هنگامیکــه از بحــران کمآبــی صحبــت میکنیــم،
روایتهــای عاقبتاندیشــانه بــه کمــک مــا میآینــد و
نشــان میدهنــد کــه چطــور تبعــات کمآبــی زندگــی مــا را
زیــر و رو خواهــد کــرد .هنگامیکــه از بحــران محیــط زیســت
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ســخن میگوییــم نیــز روایتهــا بایــد ایــن وظیفــۀ ســخت را
بــر عهــده گیرنــد کــه بــه مــا بفهماننــد چطــور ممکــن اســت
طبیعـ ِـت چنــد میلیــارد ســالهمان ،همانطــور کــه دایناســورها
ـرانجام
را از میــان برداشــت ،انســانها را هــم از میــان ببــرد .سـ
ِ
همیــن مثالهــا هــم حکایــت از ایــن دارد کــه اهر مهــای
عاقبتنگرانــه چنــدان کارســاز نیســت .ابزارهــای دیگر این
جلــب توجــه چیزهایــی هســتند مثــل مطابقــت داشــتن یــا
نداشــتن بــا اصــول اخالقــی و اجتماعــی ،برانگیختن غیرت
میهنپرســتی و البتــه تحریــک احساســات و برانگیختــن
همدلــی مــا .در وضعیتــی کــه شــبکههای اجتماعــی انتشــار
ســریع و اثرگــذار اخبــار را همگانــی کردهانــد ،ابــزار اخیــر از
میــان عوامــل جلــب توجــه اثــری فور یتــر و قویتــر دارد و
بــه رایجتریــن اهــرم برانگیختــن توجــه تبدیــل شــده اســت.
بحران بحران
.4
ِ
برجستهشــدن اهــرم احساســات و برانگیختــن مخاطبــان
بــا توســل بــه احساساتشــان مخاطــرهای جــدی در پــی
دارد .برانگیختــن احساســات یکــی از ســهلالوصولترین
راههــای جلــب توجــه اســت .در مقایســه بــا وقتــی کــه
بایــد بــا مجموع ـهای از مقدمــات و اســتدال لها بــه کســی
بقبوالنیــد کــه در آینــدهای دور زندگــی خــود و خانــوادهاش
در خطــر اســت ،یــا در مقایســه بــا وقتــی کــه میخواهیــد
حــس میهنپرســتی کســی را برانگیزیــد و از جایــگاه
وطــن در هویتــش بگوییــد ،کار بســیار راحتتــری در
پیــش داریــد ا گــر داســتانی ب هشــدت غمانگیــز از شــخص
بینوایــی را تعریــف کنیــد کــه بــه نحــوی قربانــی شــده
اســت .برانگیختــن همدلــی و ترحــم در جامعــۀ امــروز مــا
راحتتــر اســت تــا تنبــه و تذکــر عقالنــی .در وضعیــت
کنونــی بــرای جلــب توجــه بــه هــر چیــزی کافــی اســت راهــی
بــرای برانگیختــن احساســات داشــته باشــید .بیتردیــد در
چنیــن شــرایطی هــم دســتۀ گســتردهای از وقایــع را میتــوان
در قالــب بحــران صورتبنــدی کــرد و هــم تعــداد بیشــتری

سرمقاله

از آدمهــا میتواننــد روایتهــای بحرانســاز را تعریــف
کننــد .تکثــر بحرانهــا و روایتهــای بحرانــی چیــزی
اســت کــه النــا اســپوزیتو ،اســتاد جامعهشناســی دانشــگاه
ـران بحــران» تعبیــر میکنــد .از
بیلفلــد ،از آن بــا عنــوان «بحـ ِ
ـران بحــران» وضعیتــی اســت کــه در آن
نظــر اســپوزیتو« ،بحـ ِ
«بحرانســازی» بــه شــیوۀ اصلــی روایتگــری بــرای اشــاره بــه
آســیبهای اجتماعــی تبدیــل شــده اســت .بحرانســازی
دادن روایتــی تراژیــک ،احساســی و
یعنــی بهدســت ِ
ـات
ـ
تصمیم
ـد
ـ
گوی
ی
م
ـه
ـ
ک
ـی
ـ
روایت
ـه،
ـ
واقع
فاجعهبــار از یــک
ِ
ســریع ،برنامههــای ویــژه و جانفشــانیهای فــراوان بــرای
غلبــه بــر بحــران نیــاز اســت .اســپوزیتو میگویــد خیلــی
قامــت یــک «بحــران تمامعیــار»
از موضوعــات ،ا گــر در
ِ
بازنمایــی نشــوند ،یعنــی ا گــر نتواننــد محملــی احساســی و
فاجعهنمــا بــرای عرضهشــدن بیابنــد ،هیــچ شانســی بــرای
ـازی
جلـ ِـب نــگاه و همدلــی مخاطبــان ندارنــد .امــا بحرانسـ ِ
افراطــی تبعاتــی منفــی دارد.
 .5علیه همدلی
ـف قدیمــی بحــران ،بهمثابــۀ
گویــا در جهــان امــروزۀ مــا ،تعریـ ِ
لحظــهای نــادر کــه اثــری ژرف بــر انســانها میگــذارد و
مدتهــا در یــاد میمانــد ،عــوض شــده اســت .امــروزه ،بــه
هــر ســو کــه مینگریــم ،بحرانهــا احاطهمــان کردهانــد:
بحرانهــای اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی ،سیاســی و
زیسـتمحیطی .هــر روز بحــران جدیــدی در کمیــن نشســته
اســت و هــر ســاعت ،فاجعــۀ تــازهای در راه اســت .امــا از
طنــز ماجــرا ،و درســت بــه ایــن دلیــل کــه بازنمایــی بحرانهــا
ً
عمدتــا بــر پایــۀ احساســات اســت ،ایــن بحرانهــا ،بــا همــان
ســرعتی کــه فــوران میکننــد ،عــادی میشــوند و از یادهــا
میرونــد .بهمــرور ضربههــای روحــی پیدرپــی برایمــان
عــادی میشــود و هــر چــه نــام فاجعــه میگیــرد تکــراری
تلقــی میشــود .ســرانجام بیتفاوتــی و انفعــال شــاید
معقولتریــن وا کنــش بــه بحــران باشــد.

تهــای بحرانــی
مبنــا قــرار گرفتــن احساســات در روای 
یشــود هــر واقع ـهای را بتــوان بهنحــو
همچنیــن باعــث م 
بالقــوه بحرانــی دیــد و از طــرف دیگــر همــان واقعــه را بتــوان بــا
نگاهــی خوشبینانه تفســیر کــرد و خیال خــود را راحــت کرد.
احساســات هما نطــور کــه آنــی و شــاید بــا دلیلــی نهچنــدان
روشــن برانگیختــه شــدهاند ممکــن اســت بهراحتــی مبــدل
بــه حســی متضــاد خــود شــوند .برچســب ســیاهنمایی و
ثهــای
خوشبینــی در چنیــن وضعیتــی تعبیــر رایــج بح 
ـران بحــران ،عالو هبــر
اجتماعــی م 
یشــود .وضعیــت بحـ ِ
تهــای بحــران را تحــت تأثیــر
آنکــه ضریــب واقعنمایــی روای 
قــرار میدهــد ،تبعــات منفــی دیگــری هــم دارد .امــا بــه نظــر
ـازی افراطــی نکت ـهای
میرســد مهمتریــن پیامــد بحرا نسـ ِ
باشــد کــه پــل بلــوم ،اســتاد روانشناســی دانشــگاه ییل ،بــه آن
اشــاره میکنــد.
احساسـ ْ
ـات همدلــی برمیانگیزنــد و همدلــی بــا دیگــران
مــا را بــه کنشــی بــرای تغییــر شــرایط ترغیــب میکنــد .ا گــر
تهــای احساســی از بحــران مــا را گرفتــار انفعــال
روای 
تهــای بحــران را
نکننــد یــا ضر یــب واقعنمایــی روای 
تحــت تأثیــر قــرار ندهنــد ،بــاز هــم مــا را در معــرض پرتــگاه
شهــای غیراخالقــی .پــل بلــوم
دیگــری قــرار میدهنــد :کن 
در کتــاب علیــه همدلــی 5میگو یــد همدلــی ،هــر قــدر هــم
خیرخواهانــه باشــد ،درنهایــت راهنمــای اخالقــی ضعیفــی
اســت ،چــرا کــه در معــرض تعدیــل توســط خــرد قــرار نگرفته
اســت .درواقــع بلــوم نــه بــه نفــع ســنگدلی اســتدالل مـیآورد
و نــه مجادلــۀ او بــا کســانی اســت کــه میگوینــد همدلــی
برآمــده از نوعدوســتی و بنابرایــن امــری پســندیده و انســانی
یهــای خاصــی دارد کــه
اســت؛ او میگو یــد همدلــی ویژگ 
تهــای محــدود و مشــخصی
یشــود در موقعی 
باعــث م 
ً
مثبــت باشــد و از ایــن جهــت همدلــی عمومــا مــا ک
بــدی بــرای تشــخیص ضــرورت کنــش اســت .پــل بلــوم
ب هطــور خــاص بــر دو ضعــف ذاتــی همدلــی تأ کیــد دارد:
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اول ،همدلــی بینهایــت مغرضانــه و جانبدارانــه اســت؛ و
دوم ،همدلــی حســاب و کتــاب ســرش نمیشــود.
مــا ظرفیــت اندکــی بــرای احســاس رنــج دیگــران
داریــم و تمایــل داریــم بــا کســانی همذاتپنــداری کنیــم
کــه مــا را بــه یــاد خودمــان بیندازنــد .ازایــنرو همدلــی بــا
کســانی کــه بــه مــا نزدیــک هســتند همچــون نیرویــی اســت
قدرتمنــد علیــه «دیگــران» .پــس هــر چقــدر افــراد و جوامــع
داور یهــای اخالقــی خــود را بــر مبنــای همدلــی قــرار دهنــد،
حساسیتشــان نســبت بــه رنــج تعــداد زیادتــری از مــردم
کاهــش پیــدا میکنــد .منطــق همدلــی همچنیــن چیــزی از
ریاضیــات نمیدانــد و یــک را بــر بســیار ترجیــح میدهــد.
اخالقی کور بخشــی اســت از پاســخ
از نظــر بلــوم ایــن منطــق
ِ
بــه اینکــه چــرا دولتهــا و مــردم بیشــتر نگــران یــک دخترک
ـال گرفتــار در یــک چــاه میشــوند تــا رویدادهایــی
خردسـ ِ
کــه میلیونهــا نفــر را متأثــر میســازند.
مــا انســانها ظرفیتهــای اخالقــی متفاوتــی داریــم و
ـراز همدلــی بــرای اتفاقــات مختلــف تــوان محــدودی
در ابـ ِ
ْ
همدلــی توجــه مــا را بــه امــوری خــاص جلــب
داریــم.
میکنــد و همزمــان توجــه مــا را از ســایر موضوعــات مهــم
دور نگــه م ـیدارد ،حــال ایــن مقاصــد هــر چــه میخواهــد
باشــد .روایتهایــی کــه بــا تکیــۀ بیــش از حــد یــا صــرف
بــر احساســات در پــی ایجــاد همدلــی هســتند نهتنهــا مبنــای
درســتی بــرای کنشهــای اخالقــی نیســتند کــه در عمــل
باعــث میشــوند مباحثــات اجتماعــی میــان دو طیــف
در نوســان باشــد :نگرانــی از اینکــه مــردم بــه انــدازۀ کافــی
همدلــی نشــان نمیدهنــد و نگرانــی از اینکــه مــردم بیــش از
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حــد بــا برخــی اتفاقــات همدلــی نشــان میدهنــد.
در دنیــای آ کنــده از اخبــار و وقایــع و آ گاهیداشــتن از
حــال و روز دیگــران ،نا گزیــر از توجهــی گزینشــی هســتیم
و شــاید همیــن نیــاز فــوری در کنــار تــرس از انفعــال اســت
کــه مــا را بــرای گزینــش منبــع توجــه بهســمت احساســات
میکشــاند .امــا آنطــور کــه پیداســت وضعیــت غلبــۀ

احساســات بهمــرور مــا را بــه انفعــال ،گزینــش کــور و تردیــد
در واقعیــات میکشــاند .شــاید در ایــن شــرایط فاصلهگرفتــن
از روایتهــا و بهچالشکشــیدن آنهــا بــرای خالیکردنشــان
از احساســات قدمــی مؤثــر بــرای تشــخیص بحرا نهــای
مهــم باشــد.

پینوشتها:
FoMo: Fear of missing out.
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مراجعه کنید به نوشتاری با عنوان «ا کثر ما تصمیم

خودمان را از قبل گرفتهایم» ،که در وبسایت ترجمان
منتشر شده است.

Chronos

3

Kairos
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Bloom, Paul. Against empathy. Bodley Head
Limited, 2017.
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 6توضیحی که دربارۀ کتاب علیه همدلی ،نوشتۀ پل
بلوم ،آوردهام برگرفته از این سه منبع است:
«علیه همدلی» ،منتشر شده در تاریخ  19بهمن  1395با
آدرس اینترنتیtarjomaan.com/barresi_ketab/8359 :
ات خیر» ،منتشر شده در تاریخ  8خرداد 1396
«خطرات ّنی ِ
با آدرس اینترنتیtarjomaan.com/interview/8512 :
«نمیتوانیم با همۀ مردم دنیا همدلی کنیم» ،منتشر
شده در تاریخ  25مهر  1396با آدرس اینترنتی:
tarjomaan.com/neveshtar/8743

