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|  دربارۀ نویسنده
مارتا سی. نوسبام استاد حقوق و اخالق در گروه فلسفه و نیز دانشکدۀ 

حقوق دانشگاه شیکاگوست. او سخنراِن سال ۲01۷ در موقوفۀ ملی 
انسانیات ایاالت متحده بود و جایزۀ هنر و فلسفۀ  کیوتو ۲01۶، معتبرترین 

جایزه در حوزه های فاقد جایزۀ نوبل، و همچنین جایزۀ دان ام. راندل ۲018 
را به پاس دستاوردهایش در انسانیات )Humanities( دریافت کرده است. 
او بیش از ۲۲ کتاب را به رشتۀ تحریر درآورده که برخی از آن ها عبارت اند 

از: طغیان اندیشه:  ذکاوت احساسات؛ خشم و بخشش: کین توزی، 
سخاوت، عدالت؛ نه در سودای سود: چرا دمکراسی به انسانیات نیاز دارد.
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کادمی فلسـفه ارج و قربی دارد اما  مارتا نوسـبام فیلسـوف شناخته شـده ای اسـت که در آ

ـم( 
َ
کـه در سـاحِل سـامِت هیئت علمـی )و بی خبـری از عال از معـدود فاسـفه ای اسـت 

آرام نگرفته اسـت. نوسـبام از فضای بسـته و تکنیسـین گونۀ فلسـفۀ معاصر فراتر رفته و به 

مسـائل اساسـی تِر فلسـفه می اندیشـد و، مهم تـر از آن، دغدغـۀ ترویـج اندیشـۀ فلسـفی در 

میـان عامـۀ مـردم را دارد. 

تأملـی  تأمل هـای اوسـت،  و  از همیـن تاش هـا  کتـاب حاضـر ماحصـل یکـی 

کـه جامعـۀ آمریـکا بـا آن سـروکله می زنـد.  فلسـفی دربـاب وضعیـت افسارگسـیخته ای 

نمـود متأخـر ایـن وضعیـت )دسـت کم در زمان نشـر و ترجمۀ این کتاب( ظهـور دونالد 

ترامِپ سـرمایه دار در قامِت رئیس جمهور آمریکاسـت. در اینجا نوسـبام معتقد اسـت 

کـه »تـرس« کلیـد تبییـن وضعیـِت فعلـی ایـن جامعـه اسـت؛ تـرس اسـت کـه منجـر بـه 

»دیگری سـازی« شـده و،  در مجموع، به انشـقاق اجتماعی ختم شـده اسـت. پس اگر 

داعیـۀ حـل انشـقاق اجتماعـی را داریم باید به »تـرس« بپردازیم و، با التفات به ویژگی ها 

و دسـته بندی های آن، راهـی بـرای حـل معضـات فعلـی پیـدا کنیـم.

و  روبـه رو شـود  کتـاب  ایـن  بـا  توریسـت وار  کسـی  اسـت  اوصـاف، ممکـن  ایـن  بـا 

و  بینـگارد  زمیـن«-  کـرۀ  آمریـکا -»جایـی در آن سـوی  از وضعیـت  را صرفـًا شـرحی  آن 

کـه فرسـنگ ها بـا بلبشـوی آمریـکا فاصلـه دارد.  کنـد  چـه بسـا در دلـش از خـدا تشـکر 

مقدمۀ مترجم



سلطنت ترس14

جایـی  را  عـام(  )به شـکل  غـرب  و  خـاص(  )به شـکل  آمریـکا  احتمـااًل  کسـی   چنیـن 

کـه  گمـان می کنـد از بیـرون بـه بحران هـای آن هـا،  غیـر از موقعیـت فعلـی مـا می انـگارد و 

کـه البتـه دیـدگاه خامـی ا سـت. غالبـًا بحران هـای عصـر مدرن انـد، می نگـرد، 

همـان  دیگـر  »آن هـا«  بحران هـای  کـه  درآمیخته ایـم  مـدرن  عصـر  بـا  آن چنـان  مـا 

بحران هـای »ما«سـت. بدین ترتیـب، هر چیـزی که به بحران های »آن ها« بپـردازد با اندکی 

کـه نبایـد  تفـاوت دربـارۀ بحران هـای خـود »مـا« هـم خواهـد بـود. بـه همیـن خاطـر اسـت 

ایـن اثـر نوسـبام را صرفـًا تأملـی دربـاب وضعیـت آمریـکا بدانیـم و مثـل توریسـت ها بـا آن 

مواجـه شـویم. همـان اضطراب هـا و همان اسـترس ها و همان خشـم ها و صدالبته همان 

ترس هایـی کـه نوسـبام بـه آن هـا اشـاره کـرده در وضعیـت فعلی ما هم رسـوخ کـرده و منجر 

بـه »دیگری سـازی«ها و »انشـقاق های اجتماعـی« متعـددی شـده اسـت. بنابراین، شـاید 

باید شـروح و توصیفات نوسـبام را شـرح احتمالی وضعیت فعلی خودمان و راه حل های 

او را هـم راه حل هـای احتمالـی بحران هـای خودمـان بدانیـم. 

البتـه دو قیـد »احتمالـی« در جمـات بـاال را بایـد جـدی بگیریـم. خواهی نخواهـی 

نوسبام از بستری در ساحت اندیشه برمی آید که ممکن است موافقان و مخالفانی داشته 

باشـد. مثـًا شـاید نگاه هـای وقـاد و نقـادی باشـند کـه بتواننـد در تحلیل هـا و راه حل هـای 

نوسـبام ان ُقلـت بیاورنـد و نشـان بدهنـد که خـوِد آن ها زاینـدۀ بحران هـای تازه ای اند. 

بااین حـال، شـأن کتـاب نوسـبام -فـارغ از اینکه چنین نقدهایـی به آن وارد باشـد یا 

نباشـد- شـأنی مهـم و کتمان ناپذیـر اسـت. شـأن سـلطنت تـرس ایـن اسـت کـه می توانـد 

کـه  چونـان سرمشـقی بـرای نحـوۀ تأمـل دربـاب مشـکات جـاری باشـد و نشـانمان دهـد 

چگونـه می توانیـم بـا مداقـه و دغدغـه به سـراغ معضاتمـان برویـم و ریشـه های آن هـا را در 

عمق هزارتوی جامعه بیابیم. شـاید همین بتواند توجیهی معقول و مناسـب برای ترجمه 

و نشـر ایـن کتـاب در جامعـۀ ایرانی باشـد. 
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ترجمه و نشـر این کتاب به لطف هم فکری ها و مسـاعدت های اولیای انتشـارات 

ترجمـاِن علـوم انسـانی میسـر شـده اسـت. همین جـا از آن هـا بابـت اعتمـادی کـه بـه من و 

ترجمۀ من داشته اند تشکر می کنم و امیدوارم کیفیت ترجمه آن چنان باشد که از تلخی 

خطاهـای ترجمـه در مـذاق خوانندگان و اهالی فن بکاهد. 

حامدقدیری

مرداد۹۸





تشکر و قدردانی

کـه  کنـم  تشـکر  گو  شـیکا دانشـگاه  حقـوق  دانشـکدۀ  در  همکارانـم  از  بایـد  ابتـدا 

کارگاه  یـک  قالـب  در  را  کتـاب  ایـن  اولیـۀ  نسـخۀ  از  بخش هایـی  سـخاوتمندانه 

کردنـد و نظـرات چالش برانگیـزی مطـرح  مخصـوص اعضـای هیئت علمـی مطالعـه 

کـرده ام، می توانـم از داگاس  کتـاب را بـه او تقدیـم  کـه ایـن  کردنـد. غیـر از سـول لومـور 

بئـرد، التویـا بالدویـن کارک، نیکـوالس دلـون، دامیـکا دارماپـاال، جاسـتین درایـور، تام 

کروئـا، برایان الیتـر، ریچـارد مک آدامز،  گینزبـرگ، تـاد هندرسـون، عزیـز حق، آلیسـون ال

دیویـد وایسـباخ  و لـورا  وینریـب نـام ببرم. من از مباحثاتم با همـکارم ویل بائوده دربارۀ 

حسـد و »همیلتـون« بهـرۀ بسـیاری بـرده ام )چنـد روز پیـش از آن کارگاه یادشـده اولیـن 

فرزنـد ویـل بـه دنیـا آمـده بـود و بـه همیـن خاطـر نتوانسـت در ایـن کارگاه شـرکت کنـد. 

وگرنـه مطمئنـًا نـام او هـم در فهرسـت بـاال می بـود(. در حـال حاضـر مـن سـه دسـتیار 

)و یکی شـان همیـن  فلسـفه اند  گـروه  فارغ التحصیـان  آن هـا  کـه همـۀ  پژوهـش دارم 

حـاال دانشـجوی حقـوق هـم هسـت(. هـر سـۀ این هـا نظـرات بسـیار مفیـد و کارآمـدی 

ارائـه می کردنـد: مولـی بـراون، امیلـی دوپـری و ناتانیـل لیپشـیتز. سـابقًا هـم دو دسـتیار 

پژوهشـی از دانشـکدۀ حقـوق بـه نام هـای اسـکات هنـی و سـوفیا شـلوئن داشـته ام. 

متمـادی  سـال های  در  درسـی ام  کاس هـای  در  دانشـجویانم  از  بایـد  عاوه براین هـا 

کـه در آن دربـارۀ احساسـات  کاس احساسـات، عقـل و حقـوق  کنـم، به ویـژه  تشـکر 

ُکلـی بحـث و مناظـرۀ داغ داشـتیم.  کـرده ام  کـه اینجـا درباره شـان بحـث  و عواطفـی 
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روسـو را  کـه، طبـق رویـه، تفسـیر خـودم از امیـِل  کاس فلسـفۀ فمینیسـت  همچنیـن 

طـرح می کنـم امـا امسـال بخش هایـی از ایده هـای مربـوط بـه فصـل زن سـتیزی را هـم در 
کـه نسـخۀ  کـه درواقـع اولیـن فصلـی بـود  کـردم. مـن فصـل مربـوط بـه حسـد را  آن مطـرح 
کـردم و  کارگاه فلسـفی در دانشـگاه بـراون ارائـه  پیش نویسـش آمـاده شـده بـود در یـک 
نظرات مفیدی از جانب دیوید اسـتلوند، شـارون کراوس و چارلز الرمور دریافت کردم. 
یـادی بـه سـخنرانی جفرسـوِن مـن در مـاه مـه سـال ۲۰۱۷ در موقوفـۀ  فصـل سـوم قرابـت ز
ملـی انسـانیات دارد. مـن قـدردان ایـن موقوفـه و نیـز ویلیـام آدامـز، رئیـس بعـدی ایـن 
موقوفـه، بابـت گفت وگوهـای چالش برانگیز آنجا هسـتم )هرچند که متأسـفانه، با توجه 
بـه قواعـد و محدودیت هـای زمانـی مرکـز کنـدی، بعـد از پایـان سـخنرانی امکان سـؤال  و 
جـواب وجـود نداشـت(. غیـر از برخـی از همکارانی که پیش تر از آن ها نـام بردم، رو کانا 

گفتنـد.  و چارلـز نوسـبام هـم پیش نویـس ایـن سـخنرانی را خواندنـد و نظراتشـان را 
ناتانیل لومور در خیلی از بحث های خوبی که دربارۀ ترس، خشـم و حسـادت 
داشـتیم مصاحبـی تمامـًا جـدی و مصمم بـود. الیوت لومور برنامه ای ترتیـب داد تا در 
اتحادیـۀ ییـل دربـاب خشـم و سـرزنش بحـث کنـم. در آنجـا بـا جمعـی از افـراد مواجـه 
خارخـار  می توانسـتند  و  داشـتند  متفـاوت  و  سیاسـی  نیـک  دیدگاه هـای  کـه  شـدم 
ذهنـی بـه سـر مـن بیندازنـد. دختـرم ریچـل نوسـبام ویچـرت بـا همـان بذله گویـی و 
مهربانـی اش بـا مـن دربـارۀ وضعیـت ملی مـان بحـث می کرد و همسـرش گـرد ویچرت 
بـا عشـق و صدالبتـه  کـه  هـم دیدگاه هـای مهاجـری را پیـش روی مـن می گذاشـت 

هـزاران معضـل و مسـئله بـه دامـان ایـاالت متحـده آمـده اسـت. 
گ مذهبی/فرهنگـی اسـکات اسـتیونز آغـاز  کتـاب از وبـا مسـیر نـگارش ایـن 
گـش  کـه هنـوز در ژاپـن بـودم را در وبا شـد. او بـذر اندیشـه های مـن در همـان زمانـی 
کرامر هم در مسـیر انتشـار این کتاب به هزاران  کرد. مدیر برنامه هایم سـیدل  منتشـر 
کارپ هـم ویراسـتاری به غایـت  کـرد. همچنیـن یـان  کمـک  شـکل مختلـف بـه مـن 

بصیـر و مسـئول بـود. 



شـِب انتخابـات سـال ۲۰۱۶ بـرای مـن روز تابـان بـود. آن روز پس، از آنکـه همکارانم در 

کیوتو رسیده بودم تا در یک مراسم اهدای  کرده بودند، تازه به  وطن مرا به گرمی بدرقه 

جایـزه شـرکت کنـم. آن موقـع به شـدت نگـران دوَدسـتگی عمیـق میـان رأی دهندگان 

کـه هرچنـد بـرای هم بسـته کردن آمریکایی هـا  بـودم امـا هنـوز تـه دلـم اطمینـان داشـتم 

کار دشـوار پیـش روسـت امـا باالخـره توسـل بـه تـرس و خشـم شکسـت خواهـد  کلـی 

برنامـۀ بخش هـای  و  در هتـل می آمدنـد  اتاقـم  بـه  مـدام  مـن  ژاپنـی  میزبانـان  خـورد. 

کانـون  امـا در  گفت وگوهـا،  ایـن  را توضیـح می دادنـد. در حاشـیۀ  مختلـف مراسـم 

توجـه مـن، مـدام اخبـار انتخابـات می آمـد. در ابتـدا، ایـن اخبـار لحظه به لحظه زنگ 

خطرهـا را بـرای مـن بـه  صـدا درمی آوردنـد و، در نهایـت، ترسـی عمیق و غم بار نسـبت 

کـه  کشـور و مـردم و نهادهایـش  در وجـود مـن برمی انگیختنـد. البتـه حواسـم بـود  بـه 

چنیـن ترسـی نـه متعـادل اسـت و نـه منصفانـه. بـه همیـن خاطـر، خـوِد مـن بخشـی از 

همـان معضلـی بـودم کـه دل نگرانـش بـودم. 

کـه بانـی اش یـک دانشـمند، تاجـر  کیوتـو بـودم تـا پذیـرای جایـزه ای باشـم  مـن در 

و َخّیـر -و البتـه یـک راهـب ذن بودایـِی- اهـل ژاپـن بـود. ایـن جایـزه در مقـام تقدیـر از 

کـه »سـهم مهـم و معتنابهـی در بهبـود علمـی، فرهنگـی و معنـوی بشـریت  کسـانی بـود 

کازوئـو اینامـوری۱ فلسـفه را یکـی از  داشـته اند«. البتـه واقعـًا مسـرور بـودم از اینکـه دکتـر 
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رشـته هایی می داند که می تواند نقش  مهمی در این عرصه داشـته باشـد، اما احسـاس 

می کـردم کـه ایـن جایـزه، بیـش  از  آنکـه تمجیـد و تکریم باشـد، چالـش تازه ای بـرای من 

بـه حسـاب می آیـد. بدین ترتیـب، در آنجـا مـدام فکـر و ذکـرم این بود کـه، در این لحظۀ 

اضطـراب آور در تاریـخ آمریـکا، چطـور می توانـم از پـِس ایـن وظیفـۀ سـنگین بربیایم. 

در فاصلـه ای کـه کم کـم نتایـج نهایـی انتخابـات معلـوم می شـد، مجبـور بـودم از 

اتاق بیرون بروم و در دفتر بنیاد ایناموری اولین ماقات رسـمی ام را با دو تقدیرشـوندۀ 

دیگر )که هر دو دانشـمند بودند( انجام دهم. برای این دیدار، لباس شـادی پوشـیدم 

کـردم.  گشـاده و ابـراز مسـرت بـا آن هـا احوال پرسـی  کـردم و بـا روی  و موهایـم را مرتـب 

اولین میهمانی رسـمی شـاْم شـاق و متکلفانه بود. خوش وبش های رسمی با غریبه ها 

کـه بتوانـد ذهـن مـرا از اتفاقـات و اخبـار  بـه وسـاطت مترجم هـا آن قدرهـا جـذاب نبـود 

دور کنـد. در آن موقعیـت، نیـاز داشـتم کـه دوسـتانم را در آغـوش بگیرم اما فرسـنگ ها 

گـرم،  فاصلـه بینمـان افتـاده بـود. ایمیـل خـوب اسـت امـا نمی توانـد، مثـل یـک آغـوش 

آرامـش و تسـای خاطـر بدهد.

آن شـب، نگرانی سیاسـی و پرواززدگی۱ دست  به دسـت هم داده بودند و  خواب 

گرفتـه بودنـد و بـه فکـر و خیـال افتـاده بـودم. حوالـی نیمه شـب بـه ایـن  را از چشـمانم 

کافی و وافی  کار سـابق من بر روی احساسـات و عواطف به عمق  که  نتیجه رسـیدم 

کم کـم برایـم عیـان می شـد  نرسـیده اسـت. مـن وقتـی تـرس خـودم را بررسـی می کـردم، 

نـگ و ُملَون کـه جامعۀ ایـاالت متحده 
ُ
کـه مسـئلۀ اصلـی همیـن ترس اسـت، ترسـی گ

از آن رنـج می بـرد. در نتیجـۀ ایـن فکـر و خیال هـا، ایده هایـی موقتـی امـا امیدبخـش 

و عواطـف  بـا سـایر احساسـات  تـرس چگونـه  اینکـه  دربـارۀ  ایده هایـی  زد،  بـه سـرم 

مثـل خشـم، تنفـر و حسـادت پیونـد می خـورد و آن هـا را آلـوده می کنـد. مـن  شـب ها 

 خـوب و راحـت می خوابـم و به نـدرت نیمه شـب ها کار می کنـم. بهتریـن ایده هایـم هم 

jet lag  .۱: به هم ریختن ساعت بیولوژیک بدن به سبب پروازهای طوالنی میان فواصل زیاد ]مترجم[.


