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بررسی تعدادی از فیلم های علمی-تخیلی سینمای جهان که 
به واقعیت پبوستند؛

ماجرای دو خِط موازی؛
علم و آگاهی در تقابل با هم دیگر قرار دارند؟راستی آزمایی دوگانه علم-معرفت

پرده ی پیش گو

یورگــن هابرمــاس، فیلســوف و جامعه شــناس آلمانــی، علــوم 
بــه ســه  آن هــا  نــه موضــوع(  )و  غایــِی  هــدف  اســاس  بــر  را 
1. علــوم اثباتــی کــه هــدف ســلطه  دســته تقســیم می کنــد: 
بــا  کــه  تفهمــی  علــوم   .2 می کننــد؛  دنبــال  را  محیــط  بــر 
انگیــزه ی فهــم و درک محیــط پیرامــون توســعه می یابنــد؛ و 
3. علــوم انتقــادی کــه قصــد »آزادســازی« انســان از قیــد و 

دارنــد.  را  اجتماعــی  و  انســانی  بندهــای 
امــروزه علــوم طبیعــی مشــخصا هــدف ســلطه  در حالی کــه 
و  انســانی  علــوم  در  می کننــد،  دنبــال  را  طبیعــت  بــر 
مختلــف  رویکردهــای  در  فــوق  ســه انگیزه ی  هــر  اجتماعــی 
بــه ایــن علــوم وجــود دارد. علــوم انســانی اثباتــی هدف شــان 
ســلطه اســت، در حالی کــه رویکردهــای تفهمــی بــه مســائل 
فهــمِ  و  درک  هــدف  بــا  کــه  ســلطه،  هــدف  بــا  نــه  انســانی، 
معانــِی انســانی و اجتماعــی دنبــال می شــوند؛ و در نهایــت، 
ایــن اســت  علــوم انتقــادی، بــه زعــم هابرمــاس، قصدشــان 
کــه بــا آشکارســازی و آگاه ســازی توده هــا از قیــود فرهنگــی 
و اجتماعــی کــه بــر گــردن آن هاســت، بــه آزادِی آنــان از ایــن 
ــه  ــاد اســت ک ــن اعتق ــر ای ــد. او ب بندهــای اســارت کمــک کنن
همان طــور کــه علمــی هم چــون روان کاوی بــه ســطح آگاهــی 
کشــاندن آن چــه مــا را محــدود کــرده، بــه آزادی مــا از ایــن 
می تــوان  نیــز  اجتماعــی  حــوزه ی  در  می کنــد،  کمــک  قیــود 
ــد و بندهــای  ــن قی ــرای آشکارســازی ای ــادی ب از رویکــرد انتق
یــاری  اجتماعــات  و  انســان ها  آزادی  نتیجــه  در  و  فرهنگــی 

رســاند. 
همان طــور کــه گفتــه شــد در علــوم انســانی هــر ســه ی ایــن 
وجــود  می تواننــد  اول(  رویکــرد  دو  ویــژه  )بــه  رویکردهــا 
اجتماعــی  و  انســانی  علــوم  این حــال،  بــا  باشــند؛  داشــته 
از  کــدام  هــر  در  مختلفــی  توســعه ی  و  آمادگــی  مختلــف 
اقتصــاد  علــم  در  طوری کــه  بــه  داشــته اند.  رویکردهــا  ایــن 
در  داشــته،  زیــادی  ســیطره ی  و  توفیــق  اثباتــی  رویکــرد 
از  بعــد  و  یافتــه  فــراوان  توفیــق  رفتارگرایــی  روان شناســی 
و  طــرف داران  اثباتــی،  رویکــرد  نیــز  جامعه شناســی  در  آن 
کــه  می بینیــم  حــال  ایــن  بــا  اســت.  داشــته  جــدی  پیــروان 
تفهمــی  رویکردهــای  انسان شناســی  و  جامعه شناســی  در 
جــوالن زیــادی دارنــد، علــم تاریــخ عمدتــا بــا رویکــرد تفهمــی 
و  الهیــات  هم چــون  معرفت هایــی  در  و  مــی رود  پیــش 

دارد.  زیــادی  ســلطه ی  تفهمــی  جنبــه ی  دین شناســی 
از آن جــا کــه علــوم انســانی اثباتــی )هم چــون علــوم طبیعــی( 
بــه ســلطه ی مــا بــر محیــط فیزیکــی و اجتماعــی پیرامون مــان 
ســرمایه گذاری  بــا  معمــوال  علــوم  ایــن  می شــود،  منجــر 
علــوم  این حــال،  بــا  می شــود.  مواجــه  زیــادی  حمایــت  و 
ــا رویکــرد تفهمــی و انتقــادی، بــه بازتولیــد  انســانی، به ویــژه ب
و توســعه ی فرهنــگ و هویــت اجتماعــی مــا منجــر می شــود. 
در حالی کــه علــوم اثباتــی »قــدرت« یــک جامعــه را افزایــش 
ایــن  و  می ســازند  را  آن  »هویــت«  تفهمــی  علــوم  می دهنــد، 
هویــت همــان چیزی ســت کــه هژمونــی یــا ســلطه ی فرهنگــی 

یــک جامعــه بــر جوامــع دیگــر را می ســازد.
پیشــرفته ای  کشــورهای  بــا  را  مــا  رابطــه ی  امــروزه  آن چــه 
ماننــد ژاپــن و چیــن متفــاوت از رابطــه ی مــا بــا کشــورهای 
غربــی ســاخته، نــه توســعه ی علــوم طبیعــی و فنــاوری آن هــا، 
آن  واجــد  غربــی  کشــورهای  کــه  فرهنگی ســت  هویــت  کــه 
حالی کــه  در  می کننــد؛  منتقــل  مــا  بــه  را  آن  و  هســتند 
کشــورهای شــرقی عمدتــا بــه توســعه ی علــوم و فنــاوری خــود 
پرداخته انــد و مــا باکــی از باختــن هویــت و فرهنــگ خــود در 

تمــاس و ارتبــاط بــا آنــان نداریــم. 
دو  دارای  می شناســیم،  مدرنیتــه  نــام  بــه  امــروزه  آن چــه 
و  آن،  طبیعــی  علــوم  و  فنــاوری  ســویه ی  اســت؛  ســویه 
ســویه ی فرهنگــی آن. ســویه ی فرهنگــی یــک جامعــه توســط 
ــوم  ــه فلســفه و عل ــرم«، از جمل ــه اصطــاح »ن ــوم و فنــوِن ب عل
و  فیلــم  و  موســیقی  هم چــون  هنرهایــی  نیــز  و  انســانی 
ادبیــات ســاخته می شــود. در حالی کــه از انتقــال و دریافــت 
و  هویتــی  خودباختگــی  خطــر  فنــاوری،  و  طبیعــی  علــوم 
اســت،  انــدک  اشــاعه دهنده  جامعــه ی  فرهنــگ  در  ادغــام 
مکتــب  تعبیــر  )بــه  فرهنگــی  علــوم  مــورد  در  نگرانــی  ایــن 
همــان  آن،  غنی ســازی  و  فرهنــگ  ایــن  آلمــان( جدی ســت. 
تقویــت  بــا  می کوشــد  غــرب  تمــدن  امــروز  کــه  چیزی ســت 
دهــد. گســترش  جهــان  بــر  را  خــود  هژمونــی  آن،  مســتمر 

در  و  خــود  فرهنگــی  تمایــز  حفــظ  بــرای  به همین خاطــر، 
تقویــت  بــه  نیــاز  خــود،  مســتقل  هویــِت  تقویــِت  نتیجــه 
علــوم  توســعه ی  در  داشــتن  ســهم  به تبــع،  و  فرهنــگ 

داریــم.  انســانی 

صفحه 3

چرا آگاهی ها و صاحبان شان هر روز مطرودتر و منزوی تر می شوند؟

لزوم مشاهده ارتباط علم و زندگی با چشم غیرمسلح!



ــا بررســی نزدیــک بــه ۲۰ هــزار ایرانــی، ارزیابــی افــراد را از میــزان ســامتی خودشــان و  محققــان پژوهشــکده علــوم بهداشــتی جهــاد دانشــگاهی ب
ارتبــاط آن بــا میــزان شــادی بررســی کردنــد و دریافتنــد کــه تاثیــر خودارزیابــی ســامت حتــی از متغیرهایــی ماننــد شــرایط اقتصــادی و اجتماعــی 

نیــز بیشــتر اســت.
بــر اســاس گــزارش جهانــی شــادی )مربــوط بــه ســال های ۲۰۱۷ تــا ۲۰۱۹(، بیشــترین امتیــاز شــادی مربــوط بــه کشــور فنانــد و کمتریــن امتیــاز شــادی 
مربــوط بــه افغانســتان اســت. جمهــوری اســامی ایــران نیــز در بیــن ۱۵۳ کشــور در رتبــه ۱۱۸ از نظــر شــادی قــرار دارد. امتیــاز شــادی در ایــران از 
برخــی از کشــورهای منطقــه مدیترانــه شــرقی )EMRO( ماننــد عربســتان ســعودی، پاکســتان و مراکــش پایین تــر اســت و از برخــی کشــورها ماننــد 

اردن، تونــس و مصــر، باالتــر اســت.
متِن کامل خبر را می توانید از طریق اکسن کیوآر کد درج شده بخوانید.

آیاایرانیهاشادهستند؟
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اجتمــــاعی

علــوم  دانشــگاهیان  و  دانشــجویان  معمــول  طــور  بــه 
انســانی بــه مبانــی نظریــات و ایده هــای ایــن علــوم توجــه 
بــه طــور ریشــه ای پیگیــری  را  کم تــری دارنــد و مباحــث 
طــور  بــه  می شــود  تــاش  یادداشــت  ایــن  در  نمی کننــد. 
علــوم  در  مبنایــی  مباحــث  از  یکــی  اجمالــی  بســیار 
انســانی، دوگانــه ی علــم و معرفــت، مــورد تحلیــل و نقــد 

قــرار گیــرد.
تحلیــل دوگانــه ی علم-معرفــت

بیان گــر  علم–معرفــت  دوگانــه ی  اجمالــی،  طــور  بــه 
قــرار  )ســاینس(  علــم  حــوزه ی  در  آن چــه  کــه  اســت  آن 
تجربی ســت،  بررســی  قابــل  کــه  حوزه ای ســت  دارد، 
از  و  نیســت  بررســی تجربــی  قابــل  )نالــج(،  امــا معرفــت 
ایــن رو اساســا از حیطــه ی بررســی خــارج می شــود؛ چــون 
تجربــه  اعتمــاد،  قابــل  ســنجه ی  تنهــا  مــدرن  علــم  در 
هســتند  مطــرح  علــوم  ســنخ  دو  میــان  ایــن  در  اســت. 
کــه علــم مــدرن آن هــا را جــزو معرفــت مطــرح می کنــد: 
تعالیــم  بــر  مبتنــی  کــه  علومــی  تمــام  ثانیــا  فلســفه،  اوال 
ایــن  مــدرن،  انســانی  علــوم  نظــر  از  هســتند.  آســمانی 
دو دســته علــوم در حیطــه ی معرفــت جــای می گیرنــد و 
ــا  ــه تنه ــل ک ــن دلی ــه ای ــی نیســتند و ب ــل بررســی تجرب قاب
ســنجه ی قابــل اعتمــاد تجربــه اســت، ایــن دو ســنخ علــوم 
از حیطــه ی بررســی خــارج می شــوند و بــر ایــن اســاس، 
دل به خواهــی  زیــادی  حــد  تــا  علــوم  از  دســته  دو  ایــن 
کتــب  در  می تــوان  را  ایــده  ایــن  )تفصیــل  بــود  خواهنــد 

شــد(. جویــا  علــم  فلســفه 
نقدهــای وارد بــر ایــن دوگانه

کــه  هســتند  آن  بــر  مــدرن  علــم  فلســفه ی  منتقدیــن 
ــه  اساســا اگــر قواعــد عقلــی در میــان نباشــد، هرگــز تجرب
نمی توانــد بــه ســاحت علــم وارد شــود. دو دلیــل عمــده 
قیاســات  بــدون  آن کــه  اول  دارد:  وجــود  زمینــه  ایــن  در 
عقلــی هرگــز نمی تــوان از تجربه هــای مکــرر بــه علــم )در 
این جــا علــم ظنــی خواهــد بــود و نــه قطعــی( رســید. ثانیــا 
قواعــد  بــر  مبتنــی  دیگــران  تجربــی  تحقیــق  از  اســتفاده 
عقلــی خواهــد بــود و اگــر ســنجه ی عقــل در میــان نباشــد 
هرگــز نمی تــوان مدعــی شــد کــه علــم تجربــی دیگــران، 
)ایــن  بــود  خواهــد  تجربــی  هــم  محققیــن  دیگــر  بــرای 
بحث هــای  نگرفتــن  نظــر  در  بــا  و  اجمالی ســت  بحــث 
و  پوپــر  ابطال گرایــی  ویــن،  حلقــه  پیرامــون  تفصیلــی 

اســت(. مرتبــط  فلســفی  مباحــث 
ــد آن چــه کــه ســنجه ی  ــن معتقدن ــن اســاس منتقدی ــر ای ب

هــر  کــه  دارد  وجــود  نوجوانــان  در  ذهنیتــی  ایــران  در 
ارزِش  مهندســی،  و  پزشــکی  از  غیــر  دیگــری  رشــته ی 
تحصیلــِی کم تــری دارد. حــال آن کــه جامعــه ای موفق تــر 
شــکل  آن  در  متنوعــی  به طــور  کار  تقســیمِ  کــه  اســت 
گرفتــه باشــد و از تخصــص و دانــِش علــوم انســانی بهــره 
انســانی  بــه علــوم  باشــد. متاســفانه عــدم توجــه  گرفتــه 
کشــور  یــک  پیشــرفِت  عــدمِ  مهــم  دالیــل  از  می توانــد 
نگــرش  متفــاوِت  وضعیــت  میــان،  ایــن  در  امــا  باشــد. 
قابــل  پیشــرفته  کشــورهای  در  تحصیلــی  رشــته های  بــه 
علــوم  غربــی،  موفقیــت کشــورهای  عامــل  اســت.  توجــه 
تجربــی یــا ریاضــی نبــوده، بلکــه از ابتــدا تــا کنــون خــود و 
جهــان را توســط علــوم انســانی کنتــرل و اداره کرده انــد؛ 
آثــار  آن هــا می بینیــم  از  کــه  در ظاهــر چیــزی  هــر چنــد 
ولــی  اســت.  بــوده  مهندســی  و  فنــی  علــوم  نتایــج  و 
روش  حتــی  و  کارکــرد، جهت گیــری  داشــت  توجــه  بایــد 
علــوم  از  بهره گیــری  بــا  نیــز  را  علــوم  از همیــن  اســتفاده 

می کننــد.  تعییــن  انســانی 
آمریــکا  کشــور  بــه  نگاهــی  موضــوع،  بهتــر  درک  بــرای 
خواهیــم داشــت. بررســی آمــار دانشــگاه های ایــن کشــور 
نمایان گــر حضــور بســیار پررنــگ شــهروندان آمریکایــی، 
یــا مهاجــراِن آمریــکا، در دانشــکده های حقــوق، اقتصــاد، 
مهندســی  دانشــکده های  آن کــه  حــال  اســت.  مدیریــت 
تــا  گرفتــه  عــرب  از  متنــوع،  ملیت هــای  از  پزشــکی  و 
پــر شــده  البتــه هم وطنــاِن خودمــان،  و  و چینــی  هنــدی 
باهــوش،  و  ممتــاز  دانش آمــوزاِن  مــا  کشــور  در  اســت. 
اگــر بــه تحقیــق و بررســی در رابطــه بــا رشــته های علــوم 
مواجــه  خــود  اطرافیــان  مخالفــِت  بــا  بپردازنــد  انســانی 
می شــوند؛ کــه ادعای شــان ایــن اســت کــه نبایــد هــوش 

در عیــن یــک بــودن ســه تــا باشــد؟!«. 
هیــک می گویــد »الهیــات مســیحی 

فــرد  کــه  می گویــد  چنیــن 
توجــه  بــدون  بایــد  مســیحی 

ایــن  چالش هــای  بــه 
آن  بــه  صرفــا  ایــده، 
ک  )ر  بیــاورد«.  ایمــان 
پلورالیســم  مباحــث 
هیــک( جــان  دینــی، 

منظــر فلســفه اســامی 
اســت  آن  ســوال 

حکمــت  کــه 
برابــر  در  اســامی 

فلســفی  چالش هــای 
موضعــی  چــه  دیــن 
نظــر  از  می گیــرد؟ 

اســامی،  حکمــت 
اساســی  معتقــدات 
قابــل  بایــد  اســامی 
دفــاع عقلــی باشــد، زیــرا 

حجتــی  این صــورت  غیــر  در 
وجــود  آوردن  ایمــان  بــرای 

نخواهــد داشــت. نظــر بــه تــاش 
صدیقیــن  برهــان  تقریــر  بــرای  مســلمان  فیلســوفان 
را  خداونــد  وجــود  مقدمــات  کم تریــن  بــا  کــه  )برهانــی 
بــه مثابــه ی اساســی ترین اعتقــاد اســامی اثبــات کنــد(، 
خــود گویــای ایــن مطلــب اســت )ر ک مبانــی و تطــورات 
بــه  اجمالــی  نظــر  پارســانیا(.  حمیــد  صدیقیــن،  برهــان 
اساســی  اعتقــادات  بــودِن  دفــاع  قابــل  نیــز  کریــم  قــرآن 
وجــود  کریــم،  قــرآن  نظــر  از  می کنــد.  تاییــد  را  دینــی 
خداونــد و وجــود معــاد از حقایقی ســت کــه قابــل شــک 
االرض.  و  الســماوات  فاطــر  شــک  هللا  فــی  )ا  نیســتند 
أَنَّ  وَ  َحــقٌّ  َّــهِ  الل وَعْــَد  أَنَّ  )لِيَعْلَمُــوا  ابراهیــم/10( و تردیــد 
هــر  بدیهی ســت  و   )21 کهــف/  فِيهــا.  ْــَب  رَي ال  ــاَعةَ  السَّ
قابلیــت  نباشــد،  عقلــی  نظــر  از  دفــاع  قابــل  کــه  آن چــه 
حتمــا  بنابرایــن  دارد،  وجــود  آن هــا  در  کــردن  شــک 
می تــوان معتقــدات اساســی دینــی را عقــا اثبــات کــرد.

جمع بنــدی
ــوده کــه  ــال آن ب ــه دنب ــن یادداشــت ب ــه طــور خاصــه ای ب
نشــان دهــد دوگانــه ی علــم – معرفــت در فلســفه علــم 

بیش تــر  را  علمــی  جریــان  ایــن  بــه  عاقه منــدان 
پژوهش گــران،  تــا  دهنــد  تشــکیل  سیاســت گذاران 

زدن  را  پژوهشــی  مرکــز  فــان  ســاختماِن  کُلنــگ 
دادن،  اختصاصــی  بودجــه  و  بُریــدن  روبــان  و 
جریــان  یــک  می شــود.  علــم  تولیــد  جایگزیــِن 

کــه  دارد  نیــاز  زیرســاخت هایی  بــه  اگرچــه  علمــی 
از  پیــش  امــا  کننــد،  فراهــم  را  آن  بایــد  سیاســت گذاران 
هــر چیــز بــه پژوهش گرانــی نیــاز دارد کــه متمرکــز بــر کار 
علمــِی بــا کیفیــت و عمیــق باشــند. در مرحلــه ی کنونــی 
بــه علــوم انســانی  بــرای پرداختــن  کــه عاقــه و تحرکــی 
بایــد  کــه  کاری  مهم تریــن  و  اولیــن  اســت،  شــده  آغــاز 

ــدان مستعدی ســت کــه  ــرورِش عاقه من انجــام شــود، پ
بــزرگ  پژوهش گرانــی  بــه  بتواننــد 

شــوند. تبدیــل 

منابــع  از  خواندیــد،  کــه  یادداشــتی  *در 
اســت:  شــده  اســتفاده  زیــر 

درس آمــوزی   ،1391 شــادنام،  مســعود 
در  ناموفــق  و  موفــق  علمــی  جریان هــای  از 

غــرب در  انســانی  علــوم  معاصــر  تاریــخ 
تبدیــل علــوم انســانی اســامی بــه یــک 
بیــن  کنگــره  بالنــده،  علمــی  جریــان 
586-557  ،1 انســانی،  علــوم  المللــی 

مقصــود فراســتخواه، علــوم انســانی 
در ایــران: مســأله تأثیــر اجتماعــی، 

طــرح پایــان یافتــه
ســایت عصــر ایران

آن  ســاحات  همــه  در  عقــل  اســت،  علــوم  در  اصلــی 
اســت. حــال گاهــی عقــل بــه ســاحت تجربــه می پــردازد 
نتیجــه،  در  آن؛  امثــال  و  جهان بینــی  ســاحت  بــه  گاه  و 
بــر وحــی، گرچــه هــر دو  و علــوم مبتنــی  علــوم فلســفی 
ــوان  ــد، امــا می ت ــرار ندارن ــی ق در حیطــه ی ســنجش تجرب
صــدق و کــذب آن هــا را بــه کمــک قوانیــن عقلــی ســنجید.
ذکــر ایــن نکتــه نیــز ضــروری اســت کــه نفــی شــاخص مندی 
ــق در حیطــه ی معرفــت  ــرش هرج ومــرج مطل فلســفه، پذی
انســانی اســت و منجــر بــه سفســطه )نفــی علــم( خواهــد 
چیــزی  اساســا  و  جهان بینی ســت  فلســفه،  زیــرا  شــد. 
وجــود  انســانی  آگاهــی  بــرای  فلســفه  علــم  از  جلوتــر 
قوانیــن  راســتی آزمایی  امــکان  نفــی  و در صــورت  نــدارد 
فلســفی، دیگــر نمی تــوان بــه ســراغ دیگــر علــوم رفــت. 

ــن از حیطــه ی ســنجش در جهــان  علــت خــارج کــردن دی
مــدرن

کــردن  خــارج  دلیــل  بــاب  در  بیش تــر  توضیــح  بــرای 
دیــن از حیطــه بررســی می تــوان بــه گــزاره هفتــم رســاله 
می گویــد  او  داد.  ارجــاع  ویتگنشــتاین  تراکتاتــوس 
»آن چــه کــه نمی تــوان در مــورد آن ســخن گفــت، بایــد از 
کنــار آن بــه آرامــی گــذر کــرد«. برخــی از فیلســوفاِن دیــن 
بیــان کرده انــد کــه ایــن گــزاره ویتگنشــتاین در دفــاع از 
دیــن بیــان شــده اســت. بدیــن معنــا کــه الهیــات مســیحی 
عدیــده ی  چالش هــای  دچــار  پساروشــنگری  جهــاِن  در 
ــده  ــه آن هــا عاجــز مان ــا از پاســخ ب ــود، ام فلســفی شــده ب
کــردن  خــارج  بــا  ویتگنشــتاین  اســاس  ایــن  بــر  بــود. 
دیــن از حیطــه ی بررســی، توانســت الهیــات را از چنــگ 
تاریخــی  نظــر  )از  بخشــد.  رهایــی  فلســفی  چالش هــای 
بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه ویتگنشــتاین ایــن 
ســخن را در تقابــل بــا ایــده ی حلقــه ی ویــن بیــان کــرد. 
بــه نظــر حلقــه ی ویــن، گزاره هــای دینــی هم چــون »خــدا 
می شــدند(. شــناخته  مهمــل  گزاره هایــی  دارد«،  وجــود 
الهیــات  اساســا  گفــت  می تــوان  ارزیابــی،  مقــام  در 
بنیان هــای  در  فــراوان  تناقضــات  دلیــل  بــه  مســیحی 
اعتقــادی خــود، مجبــور بــه عــدم التــزام بــه بررســی عقلــی 
معتقــدات خــود بــوده اســت و از ایــن رو تــوان مقاومــت 
نداشــته  را  فیلســوفان  برابــر حمــات  در  دادن  پاســخ  و 
اســت و چــاره ای جــز ایــن نداشــت کــه معتقــدات خــود 
ــه  ــد. ب ــی خــارج کن را از حیطــه ی بررســی و ســنجش عقل
یــک خــدا  عنــوان مثــال جــان هیــک می گویــد »چگونــه 
می توانــد ســه خــدا باشــد؟ اساســا چگونــه یــک می توانــد 

کننــد!  نابــود  انســانی  علــوم  در  را  استعدادشــان  و 
علــوم  روانــه ی  را  پایین تــر  نمــرات  بــا  دانش آمــوزان 
ــران و  ــده اقتصاددان هــا، مدی ــا در آین ــم ت انســانی می کنی
جامعه شناســاِن مــا باشــند! بــه نظــر شــما ایــن می توانــد 
در  یــک کشــور  موفقیــت  بــرای تضمیــن  مناســبی  روِش 
افزایــش  بــا  اخیــر،  ســال های  در  البتــه  باشــد؟!  آینــده 
کــه  ممتــازی  دانش آمــوزاِن  تعــداد  آگاهی هــای عمومــی، 
بــه  رو  می کننــد،  تحصیــل  انســانی  علــوم  رشــته های  در 

فزونی ســت.
در  انســانی  علــوم  تأثیــر  و  كارآمــدی  كیفیــت،  امــا 
انتقــاد  اســت.  گرفتــه  قــرار  مناقشــه  محــل  دانشــگاه ها 
گســترش  و  رشــد  رغــم  بــه  انســانی  علــوم  كــه  می شــود 
انقــاب  از  پــس  طــی چنــد دهــه گذشــته، خصوصــا  در 
اســامی و بــا وجــود انبوهــی از انــواع رشــته ها و دوره هــا، 
نتوانســته در حــل مســائل بومــی و توســعه ملــی چنــدان 

باشــد. اثربخــش  و  گره گشــا 
بــر  انســانی  علــوم  از  عمدتــا  داریــم  اختافاتــی  اگــر 
دانــِش  بــه  شــود،  توافقــی  اســت  قــرار  اگــر  و  می خیــزد 
هم اكنــون  برمی گــردد.  انســانی  علــوم  حــوزه ی  در  مــا 
مــا  كشــور  كنونــی  مناقشــات  و  مناظــرات  بیش تــر 
سیاســت،  فرهنــگ،  اخــاق،  اندیشــه،  دیــن،  بــاب  در 
ارتباطــات،  زندگــی، دیپلماســی، هویــت،  امنیــت، ســبك 
و  اجتماعــی  گروه هــای  حقــوق  و  اقتصــاد  حكم رانــی، 
ذیــل  در  همگــی  دیگــر،  مهــم  گفتمان هــای  از  بســیاری 

می گیرنــد.  جــای  انســانی  علــوم 
نوپاســت  نهالــی  ایــران  در  انســانی  علــوم  جریــان 
یکــی  دارد؛  قــرار  حساســی  بســیار  مرحلــه ی  در  کــه 
اگــر  کــه  اســت  آن  مرحلــه  ایــن  حساســیت های  از 

مــدرن، بیان گــر آن اســت کــه تنهــا ابــزار و ســنجش معتبــر 
بــرای آگاهــی انســانی، تجربــه اســت و آگاهی هایــی کــه 
حیطــه ی  در  بایــد  ندارنــد،  تجربــی  ســنجش  قابلیــت 
قابلیــت  اساســا  آگاهی هــا،  ایــن  و  گیرنــد  قــرار  معرفــت 
ســنجش مشــخصی ندارنــد. دو دســته ی علــوم اساســی 
معرفــت  ذیــل  در  وحیانــی(  علــوم  و  فلســفی  )علــوم 
منتقدیــن،  نظــر  بــه  کــه  شــد  بیــان  می شــوند.  معرفــی 
ــر قواعــدی عقلــی هســتند و  ــوم تجربــی خــود مبتنــی ب عل
نمی تــوان عقــل را بــه تجربــه فروکاهیــد و تجربــه بــدون 
ــم وارد نخواهــد شــد  ــه حیطــه ی عل ــی هرگــز ب قواعــد عقل
از ســوی  ایــن زمینــه(.  فــراوان در  از چالش هــای  )فــارغ 
دیگــر علــوم فلســفی و علــوم وحیانــی هــر دو مبتنــی بــر 
ــر ایــن اســاس نمی تــوان علــوم  قواعــدی عقلــی هســتند. ب
تجربــی را دارای شــاخص )تجربــه( و علــوم غیــر تجربــی 
را بــدون شــاخص ارزیابــی دانســت. در نتیجــه بــا نفــی 
آگاهی هــای  ارزیابــی  شــاخص  تنهــا  مثابــه ی  بــه  تجربــه 
انســانی، مبانــی دوگانــه علــم- معرفــت از نظــر فلســفی 

قابــل دفــاع نخواهــد بــود.
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رئیس جمهــور در نشســت هم اندیشــی بــا جمعــی از فعــاالن سیاســی گفــت: رفــع تحریم هــا از نــگاه دولــت تنهــا راهــکار و محــور حــل 
مشــکات اقتصــادی کشــور نبــوده اســت.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه دولــت رونــق تولیــد را محــور پیشــرفت و رشــد اقتصــادی و رفــع مشــکات کشــور می دانــد، خاطرنشــان کــرد: 
شــخصاً یکــی از مخالفــان اصلــی واردات بی رویــه هســتم، امــا در برخــی از زمینه هــا بــا توجــه بــه عــدم کفایــت ظرفیت هــای تولیــدی 

کشــور ناچــار بــه واردات هســتیم.
رئیســی در تشــریح اقدامــات دولــت در مواجهــه بــا تحریم هــا، گفــت: رفــع تحریم هــا از نــگاه دولــت تنهــا راهــکار و محــور حــل مشــکات 
اقتصــادی کشــور نبــوده اســت. تاش هــا بــرای افزایــش فــروش نفــت و گســترش ارتباطــات تجــاری بــا کشــورهای همســایه و بــه طــور کلــی 

ارتقــای ســطح تعامــات اقتصــادی کشــور بــرای ایــن بــوده کــه اثــر تحریم هــا خنثــی و رفــع تحریم هــا تســهیل شــود.

رفعتحریمهاتنهاراهکارحلمشکالتاقتصادیکشورنیست

دو هفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال هفتم/ شماره نود و دوم/ نیمه اول اردیبهشت  3۱۴۰۱
نگــــاه ویژه

نویســندگان  اتفاقیــه  وقایــع  ویــژه ی  پرونــده ی  در  معمــوال 
آغــاز  بــا تعریــف مقولــه ی مــورد نظــر  را  نوشــتارهای خــود 
ایــن  در  امــا  می شــوند،  موضــوع  وارد  ســپس  و  می کننــد 
یادداشــت بــرای پرهیــز از تکــرار، از تعریــف علــم و آگاهــی و 

عبــور می کنیــم. ایــن دو  تعــارض  دالیــل 
مــا یــک روز بایــد هزینــه ی انحــراف از واقعیــت را بپردازیــم و 
بدهــِی هــر روز ســنگین تر شــده مان را پــس بدهیــم؛ واقعــه ای 
ــوم انســانی«  ــه »عل ــده ی مشــهور ب ــه نظــر می رســد پدی کــه ب
)Humanities( در جهــان و به ویــژه در ایــران بایــد بــه زودی 

بــا آن روبــه رو شــود. 
اگــر بخواهیــم از منظــر پدیدارشناســی بــه موضــوع بپردازیــم 
و بــه قــول ادمونــد هوســرل: »بــه خــود چیزهــا برگردیــم«. 
ــم  ــل دانــش و آگاهــی ناچاری ــِی تقاب ــرای بررســی وضــع فعل ب
کمــی بــه عقــب و مبــدا تحــوالت دنیایــی کــه در آن زندگــی 
می کنیــم؛ و چــه بخواهیــم و چــه نخواهیــم تــا حــدود زیــادی 
می توانــد نظم هــای خــود را بــه مــا تحمیــل کنــد؛ برگردیــم؛ 
یعنــی غلبــه ی بلــوک غــرب بــر بلــوک شــرق و در واقــع پیــروزی 

ــر سوسیالیســم. لیبرالیســم ب
ســاحت ها  در  دلیــل  میلیون هــا  و  عامــل  هــزاران  طبیعتــا 
بــا  رقابــت  در  لیبرالیســم  برتــری  بــرای  مختلــف  وجــوه  و 
سوسیالیســم وجــود دارد؛ از دالیــل اجتماعــی و اقتصــادی 
ــا نظامــی و تبلیغاتــی. امــا اگــر بخواهیــم از منظــر تئوریــک  ت
بــه ایــن واقعــه ی مهــم و ایــن مبــدا اثربخــش نــگاه کنیــم، 
می توانیــم ایــن پیــروزی را پیــروزی عینیــت بــر ذهنیــت و بــه 
ــر گذاره هــای  ــروزی گذاره هــای objective ب ــر دیگــر، پی تعبی

بدانیــم.  subjective
بــه دیگــر ســخن آن چــه کــه در عمــل باعــث شــد تــا لیبرال هــا 
بــا وجــود مشــکات اساســی در مبانــی تئوریــک به ویــژه در 
بُعــد مســائل اخاقــی، بــر سوســیال ها پیــروز شــوند، ایــن بــود 
ــی و  ــر فردگرای ــی ب ــر وعده هــای خــود مبن ــه لیبرالیســم اکث ک
آزادی سیاســی، اخاقــی و اقتصــادی را بــه صــورت »عملــی« 
امــا  می گذاشــت،  خــود  بــه  قائلیــن  اختیــار  در  »عینــی«  و 
ــرون نمی گذاشــت  ــات بی ــره انتزاعی ــا را از دای سوسیالیســم پ
و همــواره در حــد وعده هــای زیبــای برابــری و بــرادری و ســهم 
مســاوی از قــدرت و اقتصــاد باقــی می مانــد و هیــچ گاه »عمــا« 
نتوانســت جلــوه ایده هــا و راه بردهــای بــه ظاهــر برتــر خــود را 

بــه صــورت ملمــوس بــه نمایــش بگــذارد.
اهمیــت ایــن مبــدا هــم شــاید بیــش از هــر چیــزی در همیــن 
»عملــی« بــودن نهفتــه باشــد و ایجــاد ایــن ذهنیــت در عقــل 
معــاش بشــر کــه صرفــا آن چــه را بپذیــرد و دنبــال کنــد کــه 
جلــوه ای ملمــوس داشــته و در خدمــت شــعارهایی ماننــد 
کســب  بــرای  امکانــات  و  منابــع  از  حداکثــری  اســتفاده ی 

بیش تریــن میــزان ســود فــردی و اجتماعــی قــرار بگیــرد.
دیگــری  زمــان  هــر  از  بیــش  بشــر  طبــع  امــروز  نتیجــه  در 

واژه ی »علــم« هم چــون بســیاری از مفاهیــم دیگــری کــه در 
زندگــی روزمــره بــا آن هــا مواجــه هســتیم، ماننــد: زندگــی، 
امیــد، خوشــبختی و...، دارای تعاریــف گوناگــون از مناظــر 
مختلــف اســت. امــا اگــر بخواهیــم بــه یــک تعریــف جامــع 
و کامــل از ایــن واژه دســت پیــدا کنیــم، می تــوان گفــت علــم 
عبــارت اســت از روشــی نظام منــد دربــاره ی نگــرش انســان 
بــه طبیعــت کــه بــا روش هــای معیــن بــه دســت می آیــد و 
هــدف از آن برقــراری روابــط ثابــت و پایــدار بــا پدیده هاســت. 
در برخــی منابــع، از علــم به عنــوان »ماحظــه، تشــخیص، 
توصیــف، پژوهــِش تجربــی، و توضیــح نظــرِی پدیده هــا« یــاد 
شــده اســت و هنگامی کــه این چنیــن فعالیتــی را دربــاره ی 
یــک پدیــده ی معیــِن طبیعــی، یــا یکــی از موضوعــات وابســته 
بــه جهــان مــادی انجــام بدهیــم، در زمینــه  ی آن پدیــده یــا آن 
موضــوع »علــم« )science( کســب می کنیــم. هم چنیــن از 
علــم به عنــوان داده هــای قابــل اثبــات یــاد می شــود؛ بدیــن 
و  عینــی  به صــورت  را  آن  بتــوان  کــه  هرآن چــه  کــه  معنــا 

تجربــی اثبــات کــرد، فقــط در ذیــل علــم قــرار می گیــرد.
یکــی دیگــر از مفاهیمــی کــه نزدیکــِی بســیاری بــا واژه ی علــم 
ویــژه،  به طــور  اســت.   )knowledge( دارد، مفهــوم دانــش 
بســیاری از افــراد، در جوامــع آکادمیــک و غیــر آکادمیــک، 
ایــن دو مفهــوم را هــم معنــی انگاشــته و گاهــی ایــن دو را 
بــه  دانــش  می برنــد.  کار  بــه  یک دیگــر  متــرادف  به عنــوان 
معنــای آگاهــی بشــر از هــر چیــز اســت و این »هرچیز« شــامل 
تمامــی مــوارد قابــل مشــاهده و غیــر قابــل مشــاهده، قابــل 
اثبــاِت تجربــی و غیــر قابــل اثباتی ســت کــه در زندگــِی روزمــره 

و راه کار ارائــه بدهــد.
حــاال و پــس از مــرورِ ایــن مقدمــات بــرای بیــان دقیق تــر و 
ــل دانــش و آگاهــی  ــر وضعیــت و حــال تقاب ــِف واضح ت توصی
پرداخــت  یعنــی  برگردیــم!  نوشــته  ایــن  شــروع  بــه  بایــد 
هزینــه ی انحــراف از واقعیــت و بدهــی در حــال افزایش مــان.
 )Humanities( انســانی  علــوم  عمل کــرد  بــه  نگاهــی 
ــر  به خصــوص در جامعــه ای مثــل جامعــه مــا، بهتــر و بیش ت

گویــای میــزان بدهــی مــا بــه واقعیــت خواهــد بــود.
بســیاری  نــگاه  از  کــه  پدیــده ای  بــه  مــا  این کــه  نخســت 
علــم نیســت، نــامِ علــم نهاده ایــم و بــه Humanities کــه 
ــر  ــم و ب ــوم انســانی« گفته ای ــا می دهــد، »عل »انســانیات« معن
همیــن اســاس و پایــه ســال ها تــاش کرده ایــم کــه رفتــاری 
ــه ی  ــه معنــی تجرب ــا پدیــده ای کــه اساســا علــم )ب ــه ب علم گون
باشــیم؛  داشــته   نیســت،  آزمایــش(  قابــل  و  تکرارپذیــر 
حــال آن کــه بایــد رفتــاری توصیفــی و کشــفی در قبــال آن 
می داشــتیم تــا انســانیات را بــر اســاس تجربــه ی بشــری و 
ــق  ــم از طری ــه بخواهی ــه آن ک ــم، ن پژوهــش در آن کشــف کنی
یــا  کــرده،  تولیــد  را  علــم  آن  متغیرهــا،  برخــی  در  تغییــر 

بدهیــم! تغییــر  را  مختصاتــش 
ــا انســانیات  ــه ب ــارِ علم گون در گام بعــدی حتــی در همــان رفت

منظــرِ غالــب، در مرکــز جهــان هســتی قــرار گرفتــه و همــه 
چیــز بــرای او در حــال »شــدن« اســت، موجــودی پیچیــده، 
غیرقابــل پیش بینــی و گاهــی دشــوار در توصیــف شــدن و 
نــوِع  کــه  کــردن اســت. به طــور کلــی، رفتارهایــی  توصیــف 
بشــر در زندگــی انجــام می دهــد یــا تجربــه می کنــد، بــه دو 
نــوع قابــل مشــاهده و غیــر قابــل مشــاهده تقســیم می گــردد؛ 
بــه دور از انتظــار نیســت اگــر بســیاری از رفتارهــای وی هرگــز 
قابــل مشــاهده و درک نباشــد. بــا ایــن تعبیــر، نمی تــوان یــک 
تعریــِف علمــی از رفتارهــای انســان و حــال و احواالتــی کــه 
وی در طــول زندگــی روزمــره ی خــود تجربــه می کنــد، داشــت؛ 
چــرا کــه از منظــر علــم تنهــا بــه امــوری می تــوان برچســب 
علمــی زد کــه قابــل توصیــف عینــی، دقیــق و قابــل تکــرار 
باشــد. در غیــر این صــورت آگاهــی از حــال و احــواالت فقــط 

در ســطِح یــک آگاهــی عــادِی  باقــی خواهــد مانــد.
امــور  از  فراتــر  چیــزی  وی  روحیــاِت  و  بشــر  آن کــه  حــال 
افســردگی  به طــور مثــال نمی تــوان  قابــل مشــاهده اســت؛ 
و هم چنیــن اســترس و اضطــراب را عینی ســازی کــرد و از 
داشــت.  رســمی  عملیاتــِی  تعریــِف  یــا  دقیــق  توصیــِف  آن 
قابــل  امــر  یــک  نمی تــوان  مــوارد  ایــن  از  هیچ کــدام  در 
مشــاهده را توصیــف و ســپس در موقعیت هــای متفــاوت 
انســان موجــودی غیــر  کــه  کــرد؛ چــرا  بارهــا تجربــه  را  آن 
ــل پیش بینی ســت و در موقعیت هــای مشــابه، رفتارهــای  قاب

می دهــد. بــروز  خــود  از  گوناگونــی 
غلبــه ی کشــورهای  و  نتیجــه ی صنعتــی شــدن  در  امــروزه 
ماتریالیســت و توســعه یافته بــر فرهنــِگ جهانــی و هم چنیــن 

عمل گــرا شــده و بــا تعــدد روزافــزون زمینه هــای کار و فعالیــت 
و تفریــح، افــراد حاضــر نیســتند تــا بــه »امیــد انتزاعیــات« 
بــرای  را  طوالنی تــری  راه  و  کننــد  بلندتــر  را  خــود  مســیر 

کننــد. انتخــاب  مــادی خــود  اهــداف  بــه  دســت یابی 
یکــی از جلوه هــای بیرونــی و ملمــوس ایــن پدیــده در ســالیان 
اخیــر را می تــوان در سیســتم آکادمیــک مشــاهده کرد؛ جایی 
کــه شــاهد آن هســتیم کــه افــراد حتــی بــه اشــکال مختلــِف 
آمــوزِش آکادمیــک نیــز روی خــوش نشــان نمی دهنــد و در 
پــی مســیرهای کوتاه تــر، ســریع تر و نتیجه بخش تــر هســتند.
رشــد  بــه  منتــج  اخیــر  ســالیان  در  هــم  پدیــده  همیــن  و 
»اســتاد«های  و  »حکیم«هــا  »شــبه علم« ها،  فزاینــده ی 
همه چیــزدان و کارشــناس در همــه ی امــور، به ویــژه در بیــن 

اســت. شــده  جوامــع،  پایین دســت  اقشــار 
از دل مجموعــه ی عواملــی کــه در بــاال گفتــه شــد، امــروز 
به وجــود  چهــارم«  نســل  »دانشــگاه  جملــه  از  پدیده هایــی 
آمــده اســت؛ دانشــگاهی کــه می خواهــد »عملی«تــر باشــد 
و ارتباطــش را بــا عینیــت جامعــه بیش تــر کنــد و بیــش از 
ــر  ــاالی منب ــرود و از ب ــا کفش هــای مــردمِ عــادی راه ب پیــش ب
و کرســی دانشــگاه پاییــن آمــده و بیــن مــردم و مثــل مــردم و 
دربــاره واقعیــت زندگــی حــرف بزنــد، کار کنــد، پژوهــش کنــد 

و جوامــع بشــری وجــود دارد. از همیــن حیــث می تــوان ایــن 
دو مفهــوم را بــا یک دیگــر مقایســه کــرد و بــه تفاوت هــا و مــرز 

ــرد. ــر پــی ب ایــن دو بیش ت
در تعریفــی کــه از واژه ی علــم داشــتیم، دریافتیــم کــه بــه 
هرنــوع دانشــی نمی تــوان برچســب علــم نهــاد و آن  را در 
از  دســته  آن  تنهــا  بلکــه  قــرارداد؛  علــوم  دســته ی  ذیــل 
ــد  ــرار می گیرن ــوم ق دانش هــا و دانســته هایی در دســته ی عل
کــه قابــل اثبــات بــوده و قابلیــِت تکــرار در زمــان و مکان هــای 
متفــاوت را داشــته باشــند. امــا هنگامی کــه افــراد دانشــی 
را نســبت بــه یــک موضــوِع مــاوراء الطبیعــی )متافیزیکــی( 
کســب کرده انــد، دیگــر نمی تواننــد آن را علــم بنامنــد؛ زیــرا  
در آن حــوزه، همــه ی مــوارد قابلیــِت توصیــف و مشــاهده 
ندارنــد. از ایــن رو بســیاری از کشــورهای جهــان در پــی حــذِف 
انــواع مختلــف دانش هــای غیرقابــل توصیــف و غیــر قابــل 
اثبــاِت تجربــی هســتند کــه انســان، روحیــات، احــواالت و 
تمامــی امــور مربــوط بــه او نیــز در زمــره ی ایــن دانش هــا قــرار 

می گیــرد.
اساســاً، همان طــور کــه تاریــخ اندیشــه ی بشــری از دیربــاز در 
پــِی بیــان ایــن مهــم بــوده اســت، انســان به عنــواِن تنهــا موجود 
زبان منــد و دارای قــدرت تعقــل، دارای جایــگاه ویژه ای در بین 
دیگــر موجــودات انگاشــته شــده اســت و این گونــه به نظــر 
می رســد کــه تمامــِی فعــل و انفعــاالِت جهــان در اثــر و در 
پــی تأثیــر بــر زندگــِی نــوع بشــر انجــام می شــود. بدیــن معنــی 
کــه همه چیــز به وســیله ی و در جهــِت رفــاه زندگــی انســان 
انجــام می شــود. امــا از طرفــی دیگــر ایــن موجــود کــه از یــک 

نیــز بــه ســمت عمــل و تجربــه ی میدانــی نرفته ایــم و نگاهــی 
ــف  ــه نظــام آموزشــی و دانشــگاهی مــا در رشــته های مختل ب
از  میــزان  تــا چــه  کــه  بــه خوبــی نشــان می دهــد  انســانی 
انتزاعیــات  و  ذهنیت هــا  در  و  گرفته ایــم  فاصلــه  عینیــت 

بی حاصــل و بــه دور از متــِن زندگــی حرکــت کرده ایــم.
در اخــاق، در سیاســت، در روان شناســی، در ادبیــات، در 
حقــوق، در جامعه شناســی و... جریــان عمــده ی تحقیقــات 
ــان  ــی چن ــا پیوندهای ــا اساســا انتزاعی ســت، ی و پژوهش هــا ی
ــوان  ــا چشــم غیرمســلح نمی ت ــد کــه ب ــا واقعیــت دارن ــازک ب ن
آن هــا را یافــت و ادراک کــرد! کافی ســت هرکــدام از مــا اهالــِی 
دروس  عمــده ی  نســبت  انســانی،  رشــته های  دانشــگاهی 
برنامه هــای دانشــگاهی خــود را در ذهــن مــرور کنیــم و  و 

قضــاوت را بــه کاه قاضــی خودمــان بســپاریم.
نشــان  کــه  نقطه ای ســت  همــان  دقیقــا  وضعیــت  ایــن 
می دهــد مــا بــه چــه میــزان از علــم ســودمند و مــورد نظــر 
حتــی  و  دانســته های مان  و  گرفته ایــم  فاصلــه   امــروز  بشــر 
پژوهش های مــان نیــز نمی تواننــد پــا را از دایــره ی »آگاهــی« 
بیــرون بگذارنــد و بــه قلمــروی دانــش بــا تعریــف امروزینــش 
برســند و خــب در این جــا نتیجــه واضــح خواهــد بــود... . 
دنیــا هــر روز بیــش از پیــش بــه ســمت دانــش خواهــد رفــت 
و مــا در زمیــن ســوخته آگاهی هــای بی فایــده خواهیــم مانــد.
تعجبــی نــدارد اگــر زمزمه هــای تعطیلــی برنامه هــای حضــوری 
دپارتمان هــای علــوم انســانی در گوشــه ای از جهــان بــه گــوش 
ایــن هســتیم کــه  یــا در گوشــه ای دیگــر شــاهدِ  می رســد، 
خانــواده و جامعــه اجــازه نمی دهنــد فرزندان شــان بــه ســمت 
بــا ســرعت  مــا  وقتــی  انســانی متمایــل شــوند؛  رشــته های 
هــم  کســی  و  هســتیم  مــردم  زندگــی  از  خــروج  حــال  در 

جلودارمــان نیســت!

کســِب  روش هــای  دیگــر  از  علمــی  روش  گرفتــن  ســبقت 
عمومــی  اذهــان  بــر  بشــر  نــوع  از  کــه  تعریفــی  معرفــت، 
غالــب اســت چیــزی فراتــر از یــک ماشــیِن قابــل پیش بینــی 
نهایــت  در  و  فرایندهــا  ورودی،  رفتارهــای  کــه  مشــاهده  و 
در  امــا  نیســت.  می شــود،  شــامل  را  خروجــی  رفتارهــای 
حقیقــت نیازهــای انســان به عنــوان مرکــز ایــن جهــان چیــزی 
فراتــر از امــور مــادی و رفاهــی اســت؛ نیازهایــی کــه به عنــوان 
انســان محســوب می شــوند و عمل کــرد  پایــه و شــالوده ی 
وی در عرصــه ی تحصیلــی، شــغلی، اجتماعــی، خانوادگــی، 
کــه  نیازهایــی  می دهنــد؛  قــرار  تأثیــر  تحــت  را  و...  فــردی 
از حیطــه ی دانــش فراتــر نرفتــه و نمی تــوان هیــچ تعریــف 
در  و  اســتعاری  بیــاِن  یــک  در  داشــت.  آن هــا  از  علمــی ای 
جهــِت تقریــِب بــه ذهــن، می تــوان ایــن نیازهــا را هماننــد 
ســوخت محــرّک و عامــِل اصلــی در حرکــت ماشــین در نظــر 
کلیدی ســت؛  نقــِش  دارای  انســان  زندگــِی  در  کــه  گرفــت 
انســانی کــه فقــط در خدمــت علــم بــه کار گرفتــه شــده و بــه 
نیازهــای روحــی اساســِی وی چــه بســا توجهــی نشــده، بلکــه 
ــکات از  ــن ن در پــی ســرکوب کــردن آن نیــز هســتند. ذکــر ای
ایــن جهــت دارای اهمیــِت مضاعــف اســت کــه چنان چــه 
نیازهــای اساســِی انســانی کــه در ثقــل ایــن جهــان قــرار دارد 
و کنتــرل همــه چیــز در دســت اوســت، بــه درســتی بــرآورده 
نشــود، نمی تــوان انتظــار نتیجــه ای جــز نابــودی روح وی و 
از  به منظــور جلوگیــری  داشــت.  را  ایــن جهــان  آن  پــی  در 
ایــن فاجعــه، انتظــار مــی رود علــوم انســانی، کــه ذیــل مفهــوم 
دانــش قــرار می گیــرد، بیــش از پیــش در عرصــه ی جهانــی 
مطــرح شــده، تــا بــروز مشــکات از ســطوح ُخــرد تــا کان در 

جوامــع انســانی کاهــش یابــد.

مهدی نعیمیان راد
دانش آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی 

یگانه سادات رضوی
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لزوممشاهدهارتباطعلموزندگی
باچشمغیرمسلح!

علومانسانی
دردنیایماشینهایقابلپیشبینی

چرا آگاهی ها و صاحبان شــان هر روز منزوی تر می شــوند؟



محمــود فتوحــی معتقــد اســت: »برخــی مــرداِن نویســنده به گونــه ای روان زنــان و حــاالت و رفتــار آن هــا را بــه تصویــر کشــیده اند کــه کم تــر در 
نویســندگان زن ســراغ داریــم. مــردان بســیار بهتــر از زنــان دربــاره آن هــا نوشــته اند. پــس زنانه نویســی صرفــا کار زنــان نیســت«.

ایــن اســتاد زبــان و ادبیــات فارســی در کتــاب »سبک شناســی )نظریه هــا، رویکردهــا و روش هــا(«، ذیــل عنــوان »زنانه نویســی چیســت؟« آورده اســت: 
ــه و  ــه؛ ایــن ســبک مصرانــه می خواهــد شــکل، صــدا و محتــوای زنان ــه و نــگاه زنان ــر اســاس تجرب »زنانه نویســی، یعنــی جنســیتی کــردن ادبیــات، ب
ــه منظــور شناســاندن  ــان ب ــا صــدای مــردان بیافرینــد. زنانه نویســی یعنــی نوشــتن از مســائل، مشــکات و حــاالت و روحیــات خــاص زن متفــاوت ب
شــعور و حساســیت های جنــس زن؛ مثــا نــگارش تجربــه ی عواطــف مــادری، آغــاز حاملگــی، احســاس مــادر شــدن و ســقط جنیــن. چنیــن مضامینــی 
صرفــا بــه ادبیــات زنانــه تعلــق دارد و داســتانی را کــه حــاوی چنیــن تجربه هایــی باشــد در شــمار زنانه تریــن داســتان ها می آورنــد. غلبــه ی ایــن 

موضوعــات در نوشــتار، ســبک را زنانــه می کنــد.
برای خواندن شرِح کامِل این خبر از طریق اسکن کیو آر کد درج شده به سایت خبرگزاری ایسنا مراجعه کنید.

روایتهایمردانازتجربههایزنانه

دو هفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال هفتم/ شماره نود و دوم/ نیمه اول اردیبهشت  4۱۴۰۱
ادبــــــی

بشــر از دیربــاز همیشــه دنبــال تقابــل، مقایســه و چیــدن 
مفاهیــم روبــه روی یک دیگــر بــوده، هســت و البتــه خواهــد 
ــی  ــروت مســئله ی اصل ــا ث ــم ی ــری عل ــه برت ــود. از کودکــی ک ب
جوامــع بشــری بــود و اصــرار داشــتند همــه ی دانش آموزان در 
این بــاره صاحــب نظــر باشــند، تــا امــروز کــه بــا مــدل دیگــری 
پاســِخ  در  می برنــد.  ســوال  زیــر  را  علــم  علمــی،  تقابــل  از 
ســوال علــم و ثــروت، هیچ وقــت بــه مــا نگفته انــد ایــن تقابــل 
از اســاس غلــط اســت و ایــن دو مفهــوم هیــچ پدرکشــتگی 
دیرینــی بــا هــم نداشــته و ندارنــد. می تــوان بــا علــم بــه ثــروت 

رســید و می تــوان از ثــروت علــم بــه دســت آورد. 
پلــه ی باالتــرِ ایــن جریــان، تقابــل علــم و دانــش اســت. نــه 
تنهــا در ظاهــر، بلکــه در لغت نامــه ی دهخــدا هــم ایــن دو 
بفهمیــم  این کــه  بــرای  نمی کننــد.  هــم  بــا  چندانــی  فــرق 
دعــوای اصلــی کجــا و بــر ســر چــه چیزی ســت، بایــد دوربیــن 

ببریــم:  باالتــر  را  جهان بینــی 
از  تفــاوت   )Knowledge( دانــش  و   )science( علــم  بیــن 

زمیــن تــا آســمان اســت. 
خارجی هــا در تعریــف ایــن دو واژه گفته انــد علــم، حاصــل 
تجربــه و اثبــات عملی ســت و می شــود هــر زمــان تکــرارش 
کــرد. پــس کلیدواژه هــا شــد »تجربــه«، »تکــرار« و »اثبــات«.

اســت.  اثبــات  غیرقابــل  و  شــخصی  معرفتــی  هــم  دانــش 
و  دانشــی معتقــد  بــه  خــودش شــخصا می توانــد  هرکــس 
مومــن باشــد، امــا بــه عنــوان یــک اصــل قابــل مطالعــه هرگــز 
نبایــد بــه خــودش جرئــت علنــی کــردن بدهــد. بعــد هــم بــرای 
آن مصــداق تعریــف کرده انــد کــه علــم شــامل همــان علــوم 
طبیعــی و ریاضــی و فیزیــک باشــد و دانــش، شــامل علــوم 

انســانی و فلســفه و روان شناســی و الهیــات.
تــا این جــا می پذیریــم هــم علــم و دانــش فــرق می کننــد و 
ســوال  می شــوند.  مربــوط  جداگانــه  معرفــت  دو  بــه  هــم 
مقابــل  دو  ایــن  دارد  وجــود  اصــراری  کــه چــه  این جاســت 
هــم قــرار بگیرنــد، وســط یــک زمیــن کُشــتی تنهــا بماننــد 
دیگــری  یکــی،  شــوند  منتظــر  تماشــاچی  زیــادی  تعــداد  و 
یــا جــای علــم  دنیــا  یعنــی  ببــرد؟  بیــن  از  و  کنــد  را خــاک 
زندگــی  نمی شــود مســالمت آمیز  دانــش؟  جــای  یــا  اســت، 
بــا  برویــد  نمی شــود  کــه  اســت  معلــوم  بســازند؟  مشــترک 
هــم بجنگیــد و از بیــن شــما هرکــدام قوی تــر اســت، برگــردد 
تحویلــش بگیریــم. خودمــان هــم روی یکــی ســرمایه گذاری 
کشــوری  کــه  می شــود  این جــوری  می کنیــم.  شــرط بندی  و 
مثــل ژاپــن شــروع می کنــد بــه جمــع کــردن بســاط علــوم 
انســانی. کــه این جــا یــا جــای علــمِ مــن اســت، یــا ایــن انســانِی 
غیرقابــِل اثبــات. همیــن ژاپــن بــا پیشــرفت های مــداومِ خــود 
ــرده،  ــور ک ــان را هــم ک ــوژی چشــم جهانی در صنعــت و تکنول
ــه متروهــای پیشــرفته ی  امــا اگــر یــک روز گــذرا ســر بزنیــد ب
ژاپنی هــا، یــک مشــت ماشــیِن نفس کــِش چهــار دســت وپا 
حــاال  و  کرده انــد  کار  را  روز  از  هفده ســاعت  کــه  می بینیــد 
موتورشــان از خســتگی ســوخته و خامــوش شــده اند. رســما 
ــود  ــوژی ای کــه یــک روز قــرار ب ــزار تکنول خــودِ انســان شــده اب

رســالتش آســایش و خدمــت بــه انســان باشــد.
این طــوری می شــود کــه حــاال اگــر در دنیــا حرفــی داشــته 
ــات  ــا ترکیب ــر و ب ــد داخــِل بِش ــد بریزی ــد بتوانی ــا بای باشــید، ی
شــیمیایی و فرمولــی اثباتــش کنیــد، یــا بایــد بگذاریــد دم 

کــوزه، آبــش را بخوریــد. هرگونــه اســتدالل، تعطیــل!
این جــا شــبهه پیــش می آیــد کــه چــون نویســنده خــودش 
عضــو جبهــه ی دانــش اســت، بیانیــه ی متعصبانــه ای را جــای 
ــدِ  ــه فوای ــد ب ــن شــبهه بیایی ــع ای ــرای رف ــد. ب ــه جــا می زن مقال
چیــزی کــه از آن تحــت عنــوان )علــوم انســانی( نــام می بریــم، 

ــه داشــته باشــیم: نگاهــی منصفان
علــوم انســانی، همان طــور کــه از نامــش بــر می آیــد، مطالعــاِت 
بعــد  را می گــذارد محــور شــناخت.  انســان  انســان اســت. 
ارتباطــات،  بــدی،  و  خوبــی  اخاقیــات،  رفتارهــا،  کنش هــا، 
ــر زندگــی، ســعادت  صحبت هــا، زندگــی، عوامــل تاثیرگــذار ب
و شــقاوت، فضیلــت و رذیلــت و راه صحیــح زیســتن در دنیــا 
را بررســی می کنــد و نشــان می دهــد. نکتــه ی باریک تــر از 
مویــی این جــا هســت کــه می گویــد بحــث مــا اومانیســتی 
صحبــت  انســان  بــه  اصالت بخشــی  دربــاره ی  نیســت؛ 
نمی کنیــم، بلکــه حــرف ایــن اســت کــه انســان، بایــد خــودش 
را بشناســد. او در برابــر ذاِت خــودش مســئول اســت؛ بــه 
هم چنیــن  و  طبیعــی،  علــوم  مبــدع  و  ایجادکننــده  عنــواِن 
اصلی تریــن مصرف کننــده ی ایــن علــوم. ایــن انســان اســت 
ابزارهــای  ســایر  و  میکروســکوپ  پشــت  می نشــیند  کــه 
طبیعت شناســی، مــواد بِِشــر را بــا هــم مخلــوط می کنــد و 
از حاصــل پیوندهــای شــیمیایی، »علــم« اســتخراج می کنــد. 
ایــن انســان اســت کــه وقتــی بــه فرمول هــا و قوانیــن طبیعــی 
می رســد، ســعی می کنــد بــه واســطه ی کشــفش، جهــان را 
بــه جــای بهتــری بــرای زندگــی تبدیــل کنــد. تــا ایــن انســان 
نباشــد، علمــی نیســت. رابطــه ی ایــن دو مثــل دریــا و مــوج 

فلســطینی؛ می شــود جنــگ جهانــی اول، دوم، ســوم، چهــارم 
و همین طــور ادامــه پیــدا می کنــد، تــا جایــی کــه دیگــر هیــچ 
کننــد؛  نابــود  را  و همــه هم دیگــر  نمانــد  زمیــن  روی  انســانی 
درســت مثــل موجوداتــی بــه نــام »نســناس« کــه خیلــی قبل تــر 
اوایــل هــم  آغــاز کردنــد و  از خلقــت آدم روی زمیــن زندگــی 
همه چیــز خــوب پیــش رفــت، بعــد زدنــد زیــر میــز و خالقیــت 
خــدا را انــکار کردنــد و جنــگ راه انداختنــد. کار تــا جایــی پیــش 
رفــت کــه دیگــر هیــچ نسناســی روی زمیــن نمانــد. علــوم تجربــِی 
دیدنــد  کردنــد،  پیــدا  الجثــه ای  عظیــم  اســتخوان های  امــروز 
ــه پــس  ــن مطــرح شــد، ک ــه ی داروی شــبیه انســان اســت، نظری
ــور بی شــعور  حتمــا مــا از اول انســان نبودیــم. یــک مشــت جان
بودیــم کــه از میمــون تکامــل پیــدا کردیــم و کــم کــم شــعور بــه 
دســت آوردیــم. دیدیــد بــه کجــا رســید ماجــرا؟ تمــام انســانیت 
نمانــد.  باقــی  خلقــت  حقیقــت  از  هیــچ  و  رفــت  ســوال  زیــر 
هرکــس دو کام ســواد خوانــدن و نوشــتن داشــت، دربــاره ی 
انســان و تاریخچــه اش نظریــه ســاخت و دود اصلــِی کل ایــن 

حکایــت رفــت تــوی چشــم انســان. 
 بــا ایــن تفاســیر می شــود ادعــا کــرد علــوم انســانی بــه انــدازه ی 
اصــل وجــود انســان ارزش دارد. نباشــد، انســان هــم نیســت. 
خــودش،  یــا  می کنــد،  حیــوان  را  خــودش  خــودش،  یــا  حــاال 
ــن ره کــه  خــودش را می کشــد. هــر دو ســر بن بســت اســت. ای

ــه ترکســتان اســت. ــو مــی روی، ب ت
انقاِب موزون

اخیــرا شــبکه ی چهــار از ســایه و انــزوا درآمــده و انقابــی ایجــاد 
ســرریز  شــبکه ها  ســایرِ  مخاطبیــن  تمــام  شــنیدنی.  کــرده، 
کرده انــد و از ســر و کــول هــم بــاال می رونــد، بلکــه بفهمنــد وســط 
شــبکه ی چهــار چــه خبــر اســت. داســتان از ایــن قــرار اســت کــه 
دکتــر عبــاس مــوزون، از ســال 99 تــا کنــون، ســه ســال اســت 
برنامــه ای متفــاوت و پرحاشــیه می ســازد. محتــوای ایــن برنامــه 
عالــم پــس از مــرگ اســت و راویانــش آدم هایــی هســتند کــه 
بخشــی از جهــان بــرزخ را دیده انــد و برگشــته اند بــه همیــن 

دنیــای فانــی.
 Near death experience یــا تجربــه ی نزدیــک بــه مــرگ، 
جــدا  جســمش  از  انســان  روح  کــه  روحانی ســت  حالتــی 
می شــود، ولــی بــه هــر دلیــل بــر می گــردد. یقینــا مــرگ نیســت، 
امــا بــا مــرگ فاصلــه ای بــه باریکــِی یــک نــِخ نــازک دارد. چنیــن 
تجربــه ی غریبــی قطعــا شنیدنی ســت و قبــل از شــبکه ی چهــار، 
خیلی هــا در دنیــا مشــغول مطالعــه و اثبــات چنیــن پدیــده ای 
بودنــد. جالــب این جاســت کــه چــون آخریــن مــکاِن خیلی هــا 
و  روحانــی  پدیــده ی  ایــن  اســت،  بیمارســتان  مــرگ،  از  قبــل 
علــم  و  پزشــک  بــه  تگاتنــگ، چســبیده  خیلــی  دانش محــور 
تجربــی. همیــن باعــث می شــود پزشــکان گیــج بایســتند بــاالی 
ســر مریــض کــه االن چــه شــد؟ یعنــی دقیقــا دارم چــه می بینــم؟ 
این جــا می شــود اثــر مصداقــِی فاصلــه انداختــن بیــن علــم و 
دانــش را بــا چشــم دیــد. مخاطبیــن در چنیــن شــرایطی دو 
بــه  را  آن چــه  فقــط  می گفــت  کــه  علمــی  می شــوند:  دســته 
چشــم، تــوی بِِشــر ببینــم و قابــل تکــرار باشــد می پذیــرم، محکــم 
ایســتاده کــه اصــا روحــی وجــود نــدارد کــه بخواهــد رفــت و 
برگشــتی داشــته باشــد؛ انــکار صفــر تــا صــد ماجــرا و پــاک کــردن 
کامــل صورت مســئله. دانــش هــم کــه از ابتــدا بنایــش توجــه بــه 
ــا اشــتیاق ایــن مطالعــات  ــود، ب انســان، مبــدا و منبــع و معــاد ب
را دنبــال می کنــد و بــه انقــاب مــوزون کمــک می کنــد. حــاال 
وقــت جنــگ اســت. یــک طــرِف میــدان علــم ایســتاده و آن طــرف 

اســت کــه دریــا مــادری می کنــد و مــوج را می ســازد. انســان 
جهــاِن  ایــن  وســِط  مهم تــر،  آن  از  و  کیســت،  نفهمــد  اگــر 
پیچیــده و غریــب و پــر از مفهــوم و تناقــض و قتــل و ظلــم و 
چندگانگــی چــه کار می کنــد، چطــور بــه علــوم طبیعــی برســد و 
بفهمــد عــددِ پــی چنــد رقــم اعشــار می خــورد؟ حــاال کــه تعــداد 
ــه چــه درد ادامــه ی حیاتــش می خــورد؟ ــده، ب اعشــار را فهمی

 کدام شاگرد اول بود؟
ــوم انسانی ســت. چــرا؟  ــر عل ــوم طبیعــی مقــدم ب می گوینــد عل
چــون از نظــر زمانــی، اول علــوم طبیعــی و تجربــی کشــف شــد 
و قرن هــا قدمــت گرفــت و بعــد رســیدیم بــه مطالعــاِت انســان. 
ســال ها طــول کشــید کــه علــوم انســانی شــکل بگیــرد. ایــن را 
هــم می پذیریــم. برگردیــم خیلــی عقب تــر کــه پرتقال فــروش 

پیــدا شــود:
انســاِن متمــدن ابتــدا چشــم کــه بــاز کــرد خــودش را در جــای 
غریبــی دیــد، بــه نــام زمیــن. کمــی اطرافــش را نــگاه کــرد، جــز 
ــه کشــِف دور  ــدا نکــرد. شــروع کــرد ب ــز دیگــری پی غربــت چی
انقــاب صنعتــی  کــرد،  و دام پــروری  اطرافــش. کشــاورزی  و 
همین طــور  و  کــرد  شــروع  جهانــی  جنــگ  انداخــت،  راه 
درگیــر اطــراف و اکنــاف بــود. یــک جــای زندگــی دیــد واقعــا 
ــن انســان حــاال  ــد. ای ــا شــلوغِی دورش چــه کار کن ــد ب نمی دان
هــوا می کنــد  آپولــو  راه بــه راه  دارد،  دارد، ماشــین  تکنولــوژی 
ابــدا  آپولــو 14 را هــم می فرســتد، مشــکل غــذا  بــه زودی  و 
ــا  ــرود یــک گوشــه ی دنی ــه اش ســر ب ــدارد و هــر وقــت حوصل ن
بــا قوی تریــن ســاح های هســته ای و غیــر هســته ای جنــگ 
راه می انــدازد و هرچــه می خواهــد بــه چنــگ مــی آورد. ایــن 
وســط هــم گاهــی مــا را تحریــم می کنــد کــه بی مایــه فطیــر 
اســت. ســوال این جاســت کــه ایــن بشــرِ متمــدِن دارا، چــه 
کــم دارد کــه آن قــدر آمــارِ خودکشــی باالســت؟ چــه نــدارد کــه 
ــن بشــر  ــدارد؟ ای ــر نشــده و آرامــش ن ــره ی قلبــش پ ــوز حف هن
یــک جــای زندگــی گفــت صبــر کنیــد. بادبان هــا را بکشــید. 
ــر  ــز را تقصی ــم همه چی ــم. اشــتباه کردی ــر می گردی ــه عقــب ب ب
کلیســا انداختیــم. رنســانس راه بیندازیــد کــه حفــره قلــب بایــد 
بــا معنویــت و ایمــان پــر شــود و  راهِ در رو نداریــم. بعــد هــم 
خــودش بــرای خــودش، مســیحیت ســکوالر تدویــن کــرد و تــا 
توانســت عقایــد خرافــی چســباند بیــخ ریــش ایــن دیــن ایجابــِی 
اجبــاری، بلکــه حفــره ی خالــِی ایــن مــردم پــر شــود و بنشــینند 
ســر جــای خودشــان و آن قــدر آمــار خودکشــی را بــاال نبرنــد. از 
این جــا کــم کــم شــروع کــرد بــه علــوم »غیرطبیعــی« هــم توجــه 
کــردن. دوربینــش را از طبیعــت و اطــراف چرخانــد و آورد روی 
خــودش تنظیــم کــرد. اصــا مــن کــه هســتم؟ آمدنــم بهــر چــه 

ــه کجــا مــی روم آخــر؟ ننمایــی وطنــم؟  ــود؟ ب ب
ذره  ذره  انســانی  علــوم  کــه  بــود  رفت هــا  و  آمــد  ایــن  بعــدِ 
شــد.  دســته بندی  و  کــرد  پیــدا  زیرشــاخه  و  گرفــت  شــکل 
ــاِت  انسان شناســی، باستان شناســی، معرفت شناســی، مطالع
اجتماعــی،  مطالعــاِت  فلســفه،  تاریــخ،  اقتصــاد،  ارتبــاط، 
ادبیــات،  انســانی،  جغرافیــای  موسیقی شناســی،  منطــق، 
حقــوق، زبان شناســی، علــوم سیاســی، علــوم ادیــان، ســامت، 

الــی آخــر. علــوم تربیتــی، روان شناســی و 
ــاال از جوامــع انســانی  شــما قضــاوت کنیــد. اگــر کل اســامی ب
انســانیت؟ علــم ســاخت  بــرای  حــذف شــود، چــه می مانــد 
انسان شناســی  بــدون دانــش  فنــاوری هســته ای،  و  ماشــین 
نابرابــر  جنــگ  می شــود  ناکازاکــی؛  و  هیروشــیما  می شــود 
چنــد ده ســاله ی ماشــین های اســرائیلی، بــر ســر انســان های 

دانــش. نگفتــم ایــن دو بــرادر را به جــاِن هم نیندازید؟ تحویل 
بگیریــد. یــک مشــت دانــش بــه علــم می زنــد، یــک ناســزاوار 
علــم بــه دانــش می گویــد. وســط ایــن دوتــا دکتــر مــوزون خــون 
ــن آقــا، آن  دل می خــورد کــه مگــر مــن، ایــن کادر درمــان، ای
خانــم بانــد خافیــم کــه دروغ ببافیــم؟ ســود ایــن دروغ گویــِی 
ــد. محکــم  ــاه نمی آی ــم کوت ــی عل دســته جمعــی چیســت؟ ول
ایســتاده کــه اگــر توانســتی روح بََشــر را در ایــن بِِشــر بریــزی و 
ثابــت کنــی وجــود دارد، قبــول می کنــم. ولــی اگــر قــرار اســت 
بــا مــن از فلســفه ی خلقــت بگویــی و انســان دو ســاحتی و 
نحــوه ی تمثّــل جســم و روح، اصــا ســمت مــن نیــا. همــان 
ســمت میــدان بایســت تــا فرمــان آتــش صــادر شــود. و ایــن 
دو خــط مــوازی هیچ وقــت به هــم نمی رســند. کــه از لحاظــی 
بهتــر هــم هســت. حاشــیه همیشــه باعــث افزایــش بیننــده و 
تماشــاچی می شــود و خــود ایــن یعنــی رســیدن بــه بخشــی از 
هــدف. بنابرایــن اگــر ایــن روزهــا وســط پیــاده روی، در ایســتگاه 
اتوبــوس و متــرو، یــا از زبــان دوســت و هــم کار و آشــنا شــنیدید 
انقــاب مــوزون چــه مضراتــی دارد و توطئــه اســت و دارنــد 
ــه وســیله ی مــرگ، خــواب و خــوراک و زندگــی را از انســاِن  ب
مــدرِن متمــدن می گیرنــد، بلنــد شــوید و فاصلــه بگیریــد. 
علــم هیچ وقــت نمی پذیــرد از همــان ابتــدا بــرادر دانــش بــوده 

و هــر دو یــک پــدر دارنــد.
هنــوز هــم معتقــدم خانــه از پای بســت ویــران اســت و مــا 
ــم، رســتم و ســهراب  ــد برادرکشــی راه می انداختی از اول نبای
باشــیم  نگــران  کــه حــاال  بــه جنــگ هــم می فرســتادیم،  را 
چه طــور مشــکل را حــل کنیــم و نــوش دارو از کجــا پیــدا کنیــم. 
ــی، از  ــل تجرب ــش؛ و انســانی مقاب ــل دان ــم مقاب گذاشــتِن عل
دیدیــم؟  را کجــا  اثــرش  نابخشودنی ســت.  اســاس خبطــی 
آن جــا کــه اگــر کل نُهمی هــای یــک مدرســه را جمــع کنــی 
از شــما  نفــر  بپرســی چنــد  و  نفــر بشــوند  نزدیــک صــد  و 
انســانی بخوانــد، یکــی  می خواهــد در دبیرســتان رشــته ی 
دو انگشــت مــردد و شــل بــاال می آیــد کــه آن هــا را هــم بــه 
احتمــال بســیار، خانــواده نمی گذارنــد غیــر تجربــی چیــزی 
بخواننــد. یعنــی کم تــر از دو درصــد. بــرای اکثــر خانواده هــای 
ایرانــی تعریــف دانش آمــوز ایــن اســت: بچــه یــا پشــت کنکــور 
تجربی ســت، یــا هیچــی نیســت. حــاال می خواهــد اســتعداد 
گویندگــی و دوبلــوری داشــته باشــد، می خواهــد مغــز فنــی و 
مکانیکــی قــوی داشــته باشــد، می خواهــد غیــر ارادی شــعر از 
درونــش بجوشــد، می خواهــد خــدای داســتان و کتــاب باشــد، 
هرچــه می خواهــد بــرای خــودش باشــد. فامیــل مــا دکتــر الزم 
دارد. پســرِ دخترخالــه ی عمــو را ببیــن دکتــر شــده! بایــد دکتــر 
بشــوی. پانــزده ســال هــم پشــت کنکــور می مانــی، بمــان. 
مهــم ایــن اســت کــه داری دکتــری می خوانــی. دکتــر نشــوی، 

چــه بشــوی پــس؟ 
ایــن قضیــه محــدود بــه دبیرســتان هــم نمی شــود. از آمــار 
بــاالی دانشــجویان تغییــرِ رشــته داده کــه نتوانســتند بیــش 
خــود  بگذریــم.  بماننــد،  کنکــور  پشــت  سه ســال  دو  از 
دانشــجویانی کــه از ایــن هفت خــان گذشــته اند و حــاال رســما 
»دانشــجوی علــوم انســانی« ایــن مــرز و بــوم هســتند، هروقــت 
بخواهنــد در یــک ســامانه ی ملــی دانشــجویی ثبت نــام کننــد، 

بــا یــک دســته بندِی باقلــوا مواجــه می شــوند:
 دانشــگاه تحصیــل شــما کــدام گزینــه اســت؟ آزاد، دولتــِی 

پزشــکی، یــا دولتــِی غیرپزشــکی؟
 ماجــرا واضح تــر از آن اســت کــه شــرح بخواهــد. در ایــن 
نقطــه دانشــجوِی حــوزه ی دانــش را بــا درد جوییــدن دانــِش 
غیــر پزشــکی اش تنهــا می گذاریــم. واقعــا بایــد بــرای بشــریت 

ــد. ــر از پزشــکی می جوی ــه دانشــی غی تاســف خــورد ک

فاطمه زهرا بختیاری
ماجــرایدوخِطموازینویسنده و منتقد ادبی

علــم و آگاهــی در تقابــل بــا هم دیگــر قرار دارند؟



راز شــکل گیری  بــه  کــه مریخ نوردهــا کشــف کرده انــد،  بررســی ســنگ های عجیبــی  بــا  دارنــد  آریزونــا« ســعی  ایالتــی  »دانشــگاه  پژوهشــگران 
ببرنــد. پــی  مریــخ  چشــم اندازهای 

شــاید یــک نــوع ســنگ غیــر معمــول کــه توســط دو مریخ نــورد مشــاهده شــده، نشــان دهــد کــه چشــم انداز مریــخ بــا فوران هــای آتشفشــانی بســیار 
شــدید شــکل گرفتــه اســت.

منطقــه »نیلــی فوســا«)Nili Fossae( در مریــخ کــه دهانــه »جیــزرو«)Jezero( را در بــر دارد و مریخ نــورد »اســتقامت«)Perseverance( ناســا در 
حــال کاوش در آن اســت، مملــو از ســنگ  بســترهایی حــاوی مــاده معدنــی آتشفشــانی »الیویــن«)olivine( اســت. ایــن ســنگ بســتر غنــی از الیویــن 
ــادن در ســال ۲۰۱۰ در  ــا زمــان از کار افت ــورد »اســپیریت«)Spirit( ناســا ت ــز یافــت شــد؛ جایــی کــه مریخ ن ــه گوســف«)Gusev Crater( نی در »دهان

آنجــا پرســه مــی زد.
شرِح کامِل خبر را می توانید از طریق اسکن کیوآر کد درج شده بخوانید.

سنگهایعجیبیکهداستانشکلگیریچشماندازهایمریخراتعریفمیکنند

دو هفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال هفتم/ شماره نود و دوم/ نیمه اول اردیبهشت  5۱۴۰۱
علــم و فناوری

اســت  پرطرفــدار  و  محبــوب  ژانــری  علمی-تخیلــی،  ژانــر 
و جایــگاه ویــژه ای بیــن مخاطبــاِن ســینما دارد. ایــن ژانــر، 
فناوری هــای  ماننــد  آینده نگرانــه  مضامیــن  بــا  معمــوالً 
واقعیــت  فضایــی،  اکتشــافات  زمــان،  در  ســفر  پیشــرفته، 
و...  فرازمینی هــا  زندگــی  و  مصنوعــی  هــوش  مجــازی، 
داســتان  یــک  قالــب  در  را  ایــن مضامیــن  و  دارد  ســروکار 

می کنــد. تقویــت  و  داده  گســترش  و  بســط 
متعلــق  فیلم هــای  کــه  چیــزی  آن  همــه،  از  مهم تــر  و 
متمایــز می کنــد،  آثــار ســینمایی  از ســایر  را  ژانــر  ایــن  بــه 
روی  پیــش  دنیــای  از  آن هــا  باورنکردنــی  پیش بینی هــای 
ماســت کــه ذهــن مخاطــب را بیــش از پیــش درگیــر می کنــد. 
مثــاً فیلــم »پــارک ژوراســیک« )اســتیون اســپیلبرگ، 1993( 
ــاک  ــی دایناســورهای خطرن ــده ی بازآفرین کــه حــول محــور ای
علمــی  پیشــرفته ی  نظریه هــای  از  اســتفاده  بــا  می چرخــد، 
قلمــروی  وارد  و  بــرده  جدیــدی  ســطح  بــه  را  ایــده  ایــن 
می کشــد  تصویــر  بــه  را  دنیایــی  فیلــم،  می شــود.  تــازه ای 
ــه آفرینــش زده اســت؛ آفرینــش  ــه در آن انســان دســت ب ک
تصمیــم  طبیعــت  پیــش  ســال  میلیون هــا  کــه  گونه هایــی 
بــه حــذف آن هــا گرفتــه بــود. دانــش ژنتیــک، زیاده خواهــی 
انســان، روال پیدایــش و انقــراض گونه هــا، نظریــه آشــوب و 
چیزهــای هیجان انگیــزِ دیگــری کــه اســپیلبرگ در داســتانی 
بی بدیــل بــه تصویــر کشــیده اســت، پــس از گذشــت ســال ها 
هنــوز عاشــقان داســتان های علمی-تخیلــی را هیجــان زده 
می کنــد. امــا اگــر تمــام ایــن تئوری هــا صرفــاً یــک »داســتان« 
را  فیلم هــا  ایــن  در  تئوری هــای موجــود  اگــر  نباشــند چــه؟ 
بــرد، آن موقــع چــه  کار  بــه  نیــز  واقعــی  زندگــی  بتــوان در 
اتفاقــی رخ می دهــد؟ هم اکنــون در سرتاســر صنعــت فیلــم 
»علمــی«  بیش تــر  علمی-تخیلــی  داســتان های  ســینما،  و 
داده  بهــا  »تخیلــی«  داســتان های  بــه  کم تــر  و  هســتند 

می شــود.
در این جــا بــه بررســی پنــچ فیلمــی خواهیــم پرداخــت کــه 
گشــته  بــدل  واقعیــت  بــه  آن هــا  پیش بینی هــای  امــروزه 

فیلــم بســیار محتمــل تلقــی می شــود، زیــرا مهندســی ژنتیــک 
کــودکان و تغییــر دی ان ای موضــوع بحث هــای زیــادی شــده 
اســت. هم چنیــن مشــخص شــده کــه اگــر قــرار باشــد بچه هــا 
دیــده  فیلــم  در  کــه  همان طــور  شــوند،  ژنتیــک  مهندســی 
می شــود، بیــن آن هایــی کــه مهندســی شــده اند و کســانی 
کــه نشــده اند، شــکاف، اختــاف و چالــش ایجــاد می شــود.

3. هنگامی کــه ســفینه های فضایــی بــا منشــأیی ناشــناخته 
می آینــد،  فــرود  زمیــن  روی  بــر  مختلــف  مــکان  دوازده  در 
آدامــز(  )ایمــی  بنکــس  لوئیــز  زبان شناســی  پروفســور 
بــا افزایــش  بــرای هدایــت تحقیقــات فراخوانــده می شــود. 
هــم  دست به دســت  دنیــا  تمــام  بین المللــی،  تنش هــای 
می دهنــد تــا راهــی بــرای برقــراری ارتبــاط بــا ایــن فرازمینی هــا 
بــه  توجــه اش  به خاطــر   )Arrival( ورود  فیلــم  کننــد.  پیــدا 
مقولــه ی »زبان شناســی« در رابطــه بــا تمــاس بــا بیگانــگان 
ــم  ــرار گرفــت. شــاید همــه ی جنبه هــای فیل مــورد ســتایش ق
درســت نباشــند، امــا قضیــه ی اصلــِی مربــوط بــه رمزگشــایی 
بــه نظــر می رســد. وظیفــه ی کارکتــر  زبــان در واقــع دقیــق 
اســت  زبــان  ایــن  کامــل  یادگیــری  فیلــم  بانکــس در طــول 
تــا بتوانــد پیام هــای موجــودات فرازمینــی را به طــور دقیــق 
بیگانــگان  رمزگشــایی کنــد. گرانــش مصنوعــی در کشــتی 
و ایــن واقعیــت کــه موجــودات فضایــی در واقــع در جــوی 
متفــاوت از زمیــن زندگــی می کننــد، از جملــه مسائلی ســت 

کــه نمی تــوان آن هــا را نادیــده گرفــت.

نــام،  همیــن  بــه  رمانــی  اســاس  بــر  مریخــی،  فیلــم   .4
بــازی  )بــا  واتنــی«  »مــارک  نــام  بــه  سرگذشــت فضانــوردی 
مــت دیمــون( اســت کــه در کــره ی مریــخ ســرگردان و گرفتــار 
بــه کار گیــرد  را  قابلیت هــای خــود  تمــام  بایــد  او  می شــود. 
تــا بــه مرکــز کنتــرل پــرواز در کــره ی زمیــن وضعیــت خــود 
بهتریــن  از  یکــی  کنــد.  کمــک  تقاضــای  و  داده  اطــاع  را 
و  زمیــن  بیــن  ســفر  زمــان  فیلــم،  دقیــق  پیش بینی هــای 

رســیدن  بــرای  طاقت فرســا  هشــت ماهِ  کــه  اســت،  مریــخ 
از یــک ســیاره بــه ســیاره ی دیگــر بــا فناوری هــای کنونــی، 
ــر ایــن، در طــول فیلــم می بینیــم کــه  ــرد. عــاوه ب زمــان می ب
مــارک وانتــی بــا خــاک مریــخ بــرای خــود مزرعــه ای دســت وپا 
بــا  می دهــد،  کــود  انســانی  فضــوالت  بــا  را  آن  می کنــد، 
کنــار  شــکرگزاری  جشــن  بــرای  کــه  ســیب زمینی هایی 
هیــدروژن  اســتخراج  بــا  و  مــی کارد  بــذر  اســت،  گذاشــته 
پــس  می کنــد؛  آب یــاری  ســفینه  ســوخت  باقی مانــده ی  از 
»رشــد گیاهــان در خــاک مریــخ« نکتــه ی دیگری ســت کــه 
فیلــم بــدان اشــاره می کنــد و امــروزه بــه نظــر می رســد تــا 
ایــده ی دیگــر، میــزان گــرد و  حــدودی امکان پذیــر باشــد. 
اگرچــه  می شــوند.  دیــده  فیلــم  طــول  در  کــه  غباری ســت 
فیلــم ممکــن اســت بــه خاطــر هیجــان دادن بــه مخاطــب 
ایــن ایــده را کمــی در فیلــم »دراماتیــزه« کــرده باشــد، امــا 
هم چنــان بــا وجــود جــو نــازک مریــخ، تصویــر دقیقــی از ایــن 

میــزان گــرد و غبــار بــه دســت می دهــد.

ــام بــردن  5. بــدون شــک نمی تــوان ایــن فهرســت را بــدون ن
فضایــی«  ادیســه  یــک   :2001« کوبریــک  اســتنلی  فیلــم  از 
اســت  برخــی ممکــن  امــروزه  بــرد. در حالی کــه  پایــان  بــه 
فیلــم را خســته کننده، کنــد و مــال آور بداننــد، امــا از آن 
بــا  را  همه چیــز  کــه  علمی-تخیلی ســت  فیلم هــای  دســت 
فیلــم  ایــن  می کشــد.  تصویــر  بــه  ممکــن  دقــِت  حداکثــر 
 1968 ســال  در  را  زیــادی  علمــی  پیشــرفت های  توانســت 
چنیــن  این کــه  از  قبــل  مدت هــا  یعنــی  کنــد؛  پیش بینــی 
فناوری هایــی بــه وجــود بیاینــد. مثــاً تبلت هــای شــبیه بــه 
آی پــد )کــه بــه صــورت مشــابه در فیلــم »پیشــتازان فضــا«  
یــک  جنبه هــای  تمــام  داشــتند،  وجــود  )Star Trek(هــم 
ــر  ــه تصوی ــل ب ــم به دلی گوشــی هوشــمندِ مــدرن را دارد. فیل
)برخــاف  کاربلــد  و  آموزش دیــده  فضانوردانــی  کشــیدِن 
دیگــر فیلم هــای علمی-تخیلــی کــه دارای قهرمانانــی بودنــد 
ــرار  ــرا واقعــی داشــتند(، مــورد ســتایش ق ــه مهارت هــای ف ک
گرفــت. یکــی دیگــر از جنبه هــای فیلــم کــه از آن تجلیــل 
شــد، توانایــی کامپیوتــر در بــازی شــطرنج بــود، البتــه آن هــم 
مدت هــا قبــل از پیــروزی معــروف »دیــپ بلــو« در برابــر گــری 

کاســپاروف در ســال 1997! 

اســت.

ــم او )Her( حــول محــور شــخصیت تئــودور  1. داســتان فیل
نامه هــای  نوشــتن  شــغلش  کــه  تنهایــی  مــرد  می چرخــد؛ 
یــک  او  اســت.  یک دیگــر  بــرای  مــردم  زبــان  از  عاشــقانه 
بــرای کامپیوتــرش سیســتم عامــل جدیــدی می خــرد.  روز 
ــا  ــام دارد کــه ب ــد »ســامانتا« ن ــرِی جدی ــن موجــودِ کامپیوت ای
تئــودور طــرح دوســتی می ریــزد و ایــن دوســتی در نهایــت بــه 
عشــقی رمانتیــک تبدیــل می شــود. از جملــه توانایی هــای 
ــد  ــدار اســت کــه می توان ــا خری ســامانتا، صحبــت کردنــش ب
تبدیــل  فــردی  بــه  منحصــر  و  شــهودی  موجــود  یــک  بــه 
شــود. در حالــی کــه برخــی ســامانتا را بــا دســت یار دســتگاه 
ــا او  ــد، ام ــل، ســیری )Siri( مقایســه می کنن تلفــن همــراه اپ
ــا نیســت  ــدان معن ــن ب ــه ای بســیار پیشــرفته تر اســت؛ و البت
ــاوری غیرممکــن باشــد. هم چنیــن  ــوع فن کــه ســاخت ایــن ن
گفتــه می شــود ســایر جنبه هــای فیلــم امکان پذیــر و دقیــق 
ــه دوربین هــای کوچــک چهــره و هم چنیــن  هســتند؛ از جمل
بــا  ارتبــاط منظــم  برقــراری  بــرای  تئــودور  گوشــی هایی کــه 

اســتفاده می کنــد. ســامانتا 

ایــده ی  دربــاره ی   )Gattaca( گاتــاکا  فیلــم  داســتان   .2
آینــده،  نــه چنــدان دور در  »اصــاح ژنتیکی«ســت. زمانــی 
جامعــه ای شــکل گرفتــه کــه در آن »شناســنامه ی ژنتیکــی 
کار  مختلــف  حوزه هــای  در  پیشــرفت  اصلــی  کلیــد  برتــر« 
ــا مهندســی ژنتیــک اصــاح شــده اند را  اســت. افــرادی کــه ب
معتبــر )Valid( و دیگــران را نامعتبــر )Invalid( می شــمارند. 
وینســنت فریمــن )اتــان هــاوک(، از دیــد ژنتیکــی »نامعتبــر« 
نــدارد.  را  ســیاره  از  خــروج  اجــازه ی  و  می شــود  محســوب 
وقتــی بــا مشــکات فــراوان دی ان ای معتبــر تهیــه می کنــد، 
می توانــد بــه برنامــه ی فضایــی گاتــاکا بپیونــدد، امــا در آن جــا 
عاشــق دختــری بــه نــام »ایرنــه« می شــود و ... ؛ در حالی کــه 
بیــش از 20 ســال از ســاخت گاتــاکا گذشــته اســت، محتــوای 

بهرام صفری راد
پردهیپیشگومنتقد و مترجم

بررســی تعدادی از فیلم های علمی-تخیلی ســینمای جهان که به واقعیت پیوســتند؛



جنــگ جهانــی دوم بــرای دنیــای هنــر و فرهنــگ ویرانی هــای جبران ناپذیــری بــه دنبــال داشــت. موزه هــا و گالری هــا بــرای همیشــه از برخــی از 
شــاهکارهای هنــری غیرقابــل جایگزیــن محــروم شــدند و کارشناســان هنــری نیــز ســال ها زمــان را صــرف کشــف آثــار هنــری مفقــود کردنــد.

بــه گــزارش همشــهری  آنایــن بــه نقــل از ایســنا، جهــان  در جنــگ جهانــی دوم شــاهد وقــوع ســرقت و غــارت آثــار هنــری در مقیــاس گســترده بــود. 
خوشــبختانه اغلــب ایــن آثــار توســط گروهــی بازیابــی شــدند کــه بــه »مــردان آثــار مانــدگار« مشــهور شــدند. بــا ایــن حــال بســیاری از ایــن آثــار هنــری 

هنــوز مفقــود هســتند. امــروزه تــاش جهانــی بــرای شناســایی آثــار هنــری غارت شــده نازی هــا و اســترداد آن هــا بــه مالــکان اصلــی وجــود دارد. 
از طریق اسکن کیوآر کد درج شده، می توانید تعدادی از این آثار را مشاهده کنید.

شاهکارهاییکهدرجنگجهانیدومگمشدند

دو هفته نامۀ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ادبی / سال هفتم/ شماره نود و دوم/ نیمه اول اردیبهشت  6۱۴۰۱
فرهنگ و هنــر

الاقــل  می کنــم،  پیشــوایی  نوآورانــه  می کنــم  احســاس 
کــه دیگــر درگیــر تفکــرات فاشیســتی  نــو هســتم  آن قــدر 
نباشــم. بــه گمانــم مــردم هــم اهمیــت دارنــد، دموکراســی 
برایــم  نــژاد  قدیمــی!  تفکــری  دیکتاتــوری  و  اســت  خــوب 
اهمیتــی نــدارد، امــا یــک سیاه پوســت از ریاســت جمهــوری 

نــه؟ مگــر  خســته می شــود، 
بقــل دارم،  امــروز در میــان روزنامه هایــی کــه هــرروز زیــرِ 
مطالبــی را می خوانــدم؛ موضوعــی خــاص نظــرم را جلــب 
کــرد، »محیــط زیســت،اهمیت بی پایــان«. تیتــر جالبــی بــود 
و بــه گمانــم نیــازی بــه خوانــدن مقالــه اش نداشــتم، چــرا کــه 
مــن هــم حامــی محیط زیســت بــودم. بــه تازگــی طــرف دار 
حقــوق حیوانــات هــم شــده بــودم و ایــن نشــان می دهــد تــا 

ــه ام. ــدازه فرهیخت چــه ان
گاهــی بــه معنــای زندگــی فکــر می کنــم و گاهــی هــم مثــل 
همیــن لحظــه بــه دلیلــی خــاص نرســیده و اندکــی پوچــی را 

در خــود زاینــده می بینــم.
اگزیستانسیالیســت  دیگــر  مــن  کــه  کــردم  فرامــوش  آه، 
نیســت،  ســخت گیری  بــه  نیــازی  می کنــم  گمــان  نیســتم! 
همیشــه راهــی هســت بــرای موفــق بــودن. فقــط مانع هــا را 
بایــد از میــان برداشــت کــه آن هــم کار مــن نیســت؛ معمــوال 
ــه طــرز  ــد؛ و اگــر هــم ب ــن امــر را دوســتانم انجــام می دهن ای
ِــه ای  گِل نشــوند،  موانــع  رفــع  بــه  موفــق  بــاوری  غیرقابــل 
نیســت، چــرا کــه دوســتان دیگــرم در جنــاِح همســایه موانــِع 

نــو را از میــان برده انــد.
آن پســر در گوشــه ی خیابــان فریــاد زد »دوســتت دارم«. 
مــن طــرف دار صلــح هســتم و فریــاد را از صلــح نمی دانــم؛ 
همســرش را کــه می بینــم گمــان می کنــم او آن قدرهــا هــم 
پســر را دوســت نــدارد. اخیــرا فمنیســت شــده ام، پــس بایــد 
پســر را آتــش بزنیــم. دختــرک جــواب پســر را بــا ابــراز عاقــه 
داد، امــا صدایــش بلنــد بــود. جنــگ طلب هــا در دنیــا جایــی 
ــم،  ــه کارشــان بگیری ــا ب ــم، ی ــد؛ ای کاش اسیرشــان کنی ندارن
در همــان اردوگاه هــای کار اجبــاری کــه زمــاِن خــوِش جوانــی 
پایه گــذاری اش کردیــم؛ همــان دورانــی کــه فاشیســت بــودم.
و  می پرســتم  بی انــدازه  و  می کنــم  ســتایش  را  خــدا 

هســتند. مــن  خــوب  دوســتان  کمونیســت ها 
را  روزنامه هایــم  نشســته ام،  کافــه  در  کــه  حــاال  همیــن 
نتیجــه  ایــن  بــه  می کنــم؛  پختگــی  احســاس  و  می خوانــم 
رســیدم کــه جنبــش فدرالیســتی آن قدرهــا هــم بــد نیســت، 
شــاید بهتــر باشــد همــراه آن باشــم، گرچــه در حــال حاضــر 

هســتند. مــن  خــوب  دوســتان  سوسیالیســت ها 
لــذت  را مســحور می کنــم،  واژگانــم دیگــران  بــا  این کــه  از 
را  مــن  و  دارد  مــن  فرهیختگــی  از  نشــان  ایــن  می بــرم. 
مکتــب  یــک  صاحــب  شــاید  می کنــد؛  ســبک  صاحــب 

خــاص.
آری، من آوانگارد هســتم.

ــم جنبــش خاصــی  ــام خــود می گــردم، کــودک درون ــال ن دنب
را راه می انــدازد. انــگار کــه تمــام اعضــای خانــواده ی درونــم 

واژه ای را فریــاد می زننــد؛
خــوب گــوش فرا می دهــم، حقیقت را می گویند:

من حزب باد هســتم.

کانفورمیست،
حــزببادِخودمان

ســوال بنیــادی آن اســت کــه چه چیــز بــه زندگانــی ارزش 
می بخشــد و  پاســخ آن بــه قــدر ســتارگان شــب گونه گــون 

اســت، منشــا امــا یکی ســت: نــگاهِ افــراد. 
»دیــدگاه« ایــن دریچــه ای کــه در ذهــن بــاز شــده و دنیــا را 
رنگ آمیــزی می کنــد، رنگــی کــه بــاری رنــگ قفــس اســت 
فکــر  آزادی  بــه  روز  در  چقــدر  آزادی.  رنــگ  بــار  دگــر  و 
ــار گردن مــان را خــم نکــرده؟ ــم؟ اجب می کنیم؟چقــدر آزادی
هرچه قــدر بیش تــر بــه زندگــی در قیــاس بــا فیلــم می نگــرم، 
می بــرم.  پــی   ادبیــات  کاس  بــا  آن  تشــابه  بــه  بیش تــر 
تــازه ی آن،  از ورود »کیتینــگ«، دبیــر  پیــش  کــه  کاســی 
یکسان ســاز،  و  رایــج  فرمــی  بــود،  گرفتــه  خــود  بــه  فــرم 
بــود.  اســارت  در  آزادی  ســودای  آن  بطــِن  در  کــه  فرمــی 
جــان کیتینــگ بــه کاس آمــد، نــه بــرای آن کــه کلیشــه ها 
را تکــرار کنــد؛ قــدم گذاشــت بــرای آن کــه از پایــان آغــاز 
کنــد، هم چــون دمیــدن روح بــه آن کــه از دنیــا رفتــه اســت.
شــیفته ی  خلق و خــو،  گونه گونــی  تمــام  بــا  انســان،  و 

رهایــی. شــیفته ی  آزادی ســت، 
را در  کــه شــعر  بودیــم  از فیلــم شــاهد آن  در سکانســی 
کــرده،  تعریــف  مقیاســی  و  شمارشــی  معیــاری  و  انــدازه  
هنــر  اســت،  لطیــف  شــعر  آن کــه  از  غافــل  می ســنجند؛ 
اســت و هیچ کــدام را بــر دیگــری برتــری نیســت. از شــما 
می پرســم، اشــعار حافــظ برتــر اســت، یــا ســعدی؟ کــدام 

اســت؟ بــرده  بهــره  بیش تــری  لطافــت  از  یــک 
عمیــق  مفاهیــم  از  غوغایــی  همــان کاس  در  »کیتینــگ« 
توضیحــات  و  آغازیــن  صفحــه ی  کــردن  پــاره  کــرد،  برپــا 
پــوچ  چارچــوب  از  گریــز  گریــز،  از  مفهومــی  کتــاب، 
از  ســخنی  یــاد  بــه  لحظــه  آن  در  بــود.  اســارت گر  و 

افتــادم: قابوس نامــه  در  کیــکاووس  عنصرالمعالــی 
ایشــان  بــه  »پیــران قبیلــه خویــش را حرمــت دار، ولیکــن 
بینــی  ایشــان همــی   کــه هنــر  تــا هم چنــان  مولــع مبــاش 

نــه  تاریکــی  البتــه توســط پرســتش گراِن  نمی کــرد و صــد 
تنهــا درک نمی شــد، بلکــه طــرد می شــد؛ امــا بــه قــدر خــود 
تــاش  بی رنگــی  و  یکســانی  ایــن  از  گریــز  و  آزادی  بــرای 

می کــرد.
بــود؛  آزادی  از  سرشــار  امــا  دردنــاک،  گرچــه  آن  پایــاِن 
کــه مــرگ در ســودای عشــق، خواســته ای قلبــی و رویــای 
بی پایــان، شــیرین تر از زندگــی در پیــروی و اســارت اســت. 
مــرگ در ایــن داســتان بــه ســراغ قهرمانــان آن نمی آیــد، 
از دنیــا رفتــن  »مــرگ« اخــراِج »کیتینــگ« و خودکشــی و 
قســاوت  چیرگــی  مــرگ،  کــه  نبــود  جــوان  پــری«  »نیــل 
بی انــدازه در رفتــار »نــوالن« مدیــر مدرســه و پــدر »نیــل« 

ــود. ب
زندگــی، از آن چــه در افــکار مــا جاری ســت عمیق تــر اســت 
می پردازیــم،  جســت و جویش  بــه  وهــم  در  آن چــه  از  و 
ســطحی تر. زندگــی لحظــه را جســتن اســت، دمــی آرامــش 
و وجدانــی بیــدار. زندگــی عاشــق بــودن اســت و عشــق، 

بــاری ســهمگین و ثقیــل.

عیــب نیــز بتوانــی دیــد«
بســتر  در  کــه  آنــان  بســیارند  چــه  روزگار  ایــن  در  و 
چاره گــری،  ازای  در  و  کــرده  ســتم گری  کدخداگــری، 
غلط افزایــی می کننــد. در ایــن روزگار حتــی اگــر اندیشــه ای 
از نادرســت بــودن ســخنان فــردی خــاص در ذهــن بیایــد، 
در  آن خبــط محســوب شــده، ســرزنش  اثبــات  از  پیــش 
پــی دارد؛ و ایــن تابــو عامــل اصلــی بــی روح بــودن و بــی روح 
پــاره  افــکار هم چــون  ایــن  از  کــه  آن گاه  و  اســت.  مانــدن 
ادبیــات  کتــاب  توضیحــات  و  آغازیــن  صفحــه ی  کــردن 
شــده،  نمایــان  پیشــرفت  مســیر  شــود،  گرفتــه  فاصلــه 

برداشــت. گام  اندیشــه  بــا  می تــوان 
بــردن  لــذت  در ســتایش جســتن اســتعداد در زندگــی و 
و  شــده  خلــق  بســیاری  آثــار  آن،  از  انســانی  و  حقیقــی 
بــه مفهومــی بی پایــان اشــاره  بــا روایتــی خــاص  هرکــدام 
ابراهیــم  هم چــون  مــرده«  شــاعران  »انجمــن  داشــته اند. 
در  روشــن  تک شــمعی  هم چــون  امــا  نــه،  بت شــکن 
ظلمــت بی پایــان دنیــا بــود؛ شــاید همــه  ی جهــان را روشــن 
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اجــرای زنــده ی آهنــگ »حــزب بــاد« 
کــد  کیــوآر  طریــق  از  می توانیــد  را 

کنیــد. تماشــا  درج شــده 



میــدان توپخانــه از جمعیــت پــر شــده اســت. چوبــی کــه در میانــۀ میــدان برپاســت، تمــام انظــار را بــه خــود جلــب کــرده اســت. تهــران بــه دســت 
ــدا می شــود. محکــوم  ــد، هوی ــت تصفیه حســاب رســیده اســت. »ناگهــان بدبختــی کــه انظــار در انتظــارش بودن مشــروطه خواهان فتــح شــده و نوب
میانه بــاال را کــه ســردارِی خاکســتری رنگ و کاهــی ســیاه بــه ســر داشــت، بــه پــای چوبــه دار می آورنــد. ایــن آدم همــان بدبختــی اســت کــه عامــل 
جنایــت شــاه عبدالعظیــم بــوده اســت. چراغچــی شــاه بــود و در اواخــر بــه قورخانــه نیــز نظــارت داشــت. وی جنایــت شــاه عبدالعظیــم را بــه همدســتی 
مفاخرالملــک، کــه در آن هنــگام حاکــم تهــران بــود، و او را نیــز اعــدام کرده انــد، ترتیــب داده بــوده اســت. لقبــش صنیع حضــرت اســت. روی 
چهارپایــه ای می ایســتانندش. پــس از اعــام اینکــه ایــن بدبخــت طالع برگشــته از طــرف محکمــه نظامــی بــه اعــدام محکــوم شــده اســت، بی درنــگ 

ــر پایــش می کشــند. ــه را از زی ــد و چهارپای ــه گردنــش می اندازن حلقــه طنــاب را ب
ادامه ی این یادداشت را می توانید از طریق کیوآر کد درج شده مطالعه کنید.

ژاکوبنهایمشروطه
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تاریخ و اندیشـه

بخش ســوم
عاقــه ی  کــه  می پــردازد  موضــوع  ایــن  طــرح  بــه  باتامــور 
کار  بــا  دیوان ســاالر  نخبــگان  بــه  جامعه شناســان 
بــا »شــبح  ماکــس وبــر در جریــان مجادلــه ی طوالنــی وی 
بــا  وبــر  مخالفــت  گرفــت.  پــا  پیروانــش  و  مارکــس«  کارل 
سوسیالیســم تــا حــدودی زاده ی هــراس وی از ایــن مســئله 
بــود کــه سوسیالیســم بــه نابــودی آزادی فــردی و کنتــرل 
شــد.  خواهــد  منجــر  اجتماعــی  زندگــی  مطلــق  کمابیــش 
وبــر اعتقــاد داشــت کــه حتــی در یــک نظــام دموکراتیــک 
مراجــع  طریــق  از  را  دیوان ســاالری  قــدرت  نمی تــوان 

کــرد. کنتــرل  سیاســی 
جاذبــه ی کمونیســم در اوایــل دوران پــس از جنــگ جهانــی 
دوم به واســطه ی ایــن واقعیــت نیــز تقویــت شــد کــه احــزاب 
موســکا(  قــول  )بــه  مارکسیســم  قالــب  در  کمونیســت 
یــک فرمــول سیاســی کارآمــد در دســت داشــتند؛ یعنــی 
آمــوزه ای کــه اهدافــی را کــه بایــد پیگیــری شــود آشــکارا 
بیــان می کنــد و بــرای گــروه نخبــه ی حاکــم و اقدامــات آن 
توجیهــی اخاقــی فراهــم مــی آورد. مارکسیســم بــه صــورت 
کــه  جهــان  مــورد  در  نــو  نگرشــی  مترقــی،  نظریــه  یــک 
داشــت،  کهــن  خرافه هــای  بــا  مصالحه ناپذیــری  دشــمنی 
و  همه جــا  می توانســت  کــه  برابری جویانــه  اعتقــاد  یــک 
در  انبــوه  ثــروت  آن هــا  در  کــه  کشــورهایی  در  خصوصــاً 
برانگیــزد  را  افــراد  داشــت،  وجــود  خفت بــار  فقــری  کنــار 
بــاب صنعتی شــدِن  و دســت آخــر به عنــوان نظریــه ای در 
می انگیخــت  بــر  فعالیــت  و  کار  بــه  را  مــردم  کــه  شــتابان 
ســال  تــا  شــوروی  اتحــاد  اقتصــادی  رشــد  می توانســت  و 
1939 و نیــز در دوران بازســازی پــس از جنــگ جهانــی دوم 
را به عنــوان تاییــد عملــی درســتی خویــش شــاهد بیــاورد، 
می شــد  نظــر  ایــن  از  را  مارکسیســم  می شــد.  متجلــی 
هم چــون »اخاقیــات پروتســتان« انقابــات صنعتــی قــرن 

پنداشــت. بیســتم 
کــه  یافــت  درخواهیــم  می آییــم  پیــش  کــه  کمــی  امــا 
دوم  جهانــی  جنــگ  از  پــس  دوران  در  جهانــی  اقتصــاد 
)شــرکت های  ســرمایه داری  ســلطه  زیــر  بیش تــر  هرچــه 
پیشــرفته،  ســرمایه دار  کشــورهای  ملیتــی،  چنــد  بــزرگ 
به ویــژه ایــاالت متحــده تــا پیــش از دهــه ی 1980 و بانــک 
جهانــی و صنــدوق بین المللــی پــول( قــرار داشــته اســت. 
روابــط ایــن ســازمان ها بــا کشــورهای در حــاِل توســعه را 
و  می کنــد  تعییــن  ســرمایه داری  منافــع  همــه،  از  باالتــر 
پــول  بین المللــی  صنــدوق  و  جهانــی  بانــک  سیاســت های 
ســهم چشــم گیری در فقیرشــدن بخــش بزرگــی از جهــان 
ســوم و نابــودی محیط زیســت طبیعــی داشــته و در عیــن 
از  فاســدی  غالبــاً  و  ثروتمنــد  کوچــک،  گروه هــای  حــال 

نیســت  نخبــه ای  کوچــک  گروه هــای  میــان  رقابــت  ترویــج 
مشــاهده  از  دور  بســیار  حوزه هایــی  در  فعالیت شــان  کــه 
بلکــه  می شــود؛  انجــام  معمولــی  شــهروندان  کنتــرل  و 
آن  در  کــه  شرایطی ســت  اســتقرار  و  ایجــاد  بــه  وابســته 
اکثریــت  دســت کم  شــهروندان،  همــه ی  نــه  اگــر  شــرایط، 
آن  پیرامــون  تصمیم گیــری  در  بتواننــد  آنــان  از  بزرگــی 
ــر زندگــی فردی شــان  ــه ب دســته از موضوعــات اجتماعــی ک
نیــز  عمــاً  و  نماینــد  مشــارکت  می گــذارد  اساســی  تاثیــر 
میــان  تمایــز  کــه  شرایطی ســت  چنیــن  در  کننــد.  چنیــن 
کاهــش  ممکــن  حــد  پایین تریــن  بــه  توده هــا  و  نخبــگان 

بــد. می یا
نتیجه گیــری

و  »نخبــگان  در  باتامــور  شــد  عنــوان  کــه  همان گونــه 
آراء  بررســی  بــه  معطــوف  را  خــود  همــت  وجــه  جامعــه« 
مــدرن(  و  )کاســیک  نخبه گــرا  متفکــران  اندیشــه های  و 
و  تــاش  کــه  بــاور دارد  باتامــور عمیقــاً  اســت.  قــرار داده 
اندیشــه های  ایــن متفکــران در جهــت تضعیــف  کوشــش 
علت العلــل  کــه  آن چــه  )یعنــی  مارکسیســم  مکتــب 
بــه  راه  چنــدان  نخبه گرایی ســت(  مکتــب  شــکل گیری 
جایــی نمی بــرد و موفقیت آمیــز نبــوده اســت؛ بــه گونــه ای 
ــه  کــه در نهایــت بحــث پیرامــون طبقــات اجتماعــی، آن گون
ــه بررســی  کــه کارل مارکــس در آراء و اندیشــه های خــود ب
آن هــا می پــردازد را بــه شــکلی دیگــر، امــا نــه در معنایــی 
متفــاوت در آراء و اندیشــه های موســکا و دیگــر متفکــران 
موســکا  و  پاره تــو  می نماییــم.  مشــاهده  نخبه گرایــی 
یــک  از  بخشــی  به عنــوان  را  سیاســی«  »نخبــگان  مفهــوم 
آییــن سیاســی در مخالفــت، یــا بــه انتقــاد از دموکراســی 
باتامــور  کرده انــد.  مطــرح  سوسیالیســم  به ویــژه  و  جدیــد 

اســت. نمــوده  تقویــت  یــا  آورده،  وجــود  بــه  را  نخبــگان 
»باتامــور« عنــوان می کنــد »میخلــز«، »مانهایــم« و »ریمــون 
آرون« می کوشــند نشــان دهنــد کــه اوالً در هــر جامعــه ی 
بــر  مبتنــی  می توانــد  تنهــا  دموکراســی  پیچیــده ،  و  بــزرگ 
نمایندگــی باشــد و نــه مســتقیم، و ثانیــاً نماینــدگان، اقلیتــی 
ــری از مــوکان  هســتند کــه آشــکارا قــدرت سیاســی بیش ت
خــود دارنــد؛ زیــرا نفــوذ مــوکان صرفــاً محــدود اســت بــه 
در  مزبــور  اقلیــت  فعالیت هــای  مــورد  در  کــردن  قضــاوت 
اســت خصلــت  معتقــد  باتامــور  طوالنــی.  نســبتاً  فواصــل 
غیردموکراتیــک حکومــت مبتنــی بــر نمایندگــی، هنگامــی 
آشــکارتر می شــود کــه قاعــده ی نمایندگــی در یــک نظــام 
انتخاباتــی غیرمســتقیم اعمــال شــود، یعنــی در جایــی کــه 
گــروه نخبــه ی دومــی  گــروه نخبــه ی منتخــب، خــود  یــک 
برتری ســت،  یــا  مســاوی  سیاســی  قــدرت  دارای  کــه  را 
بــه ایــن  انتخــاب کنــد. مخالفــاِن حکومــِت مردمــی غالبــاً 
و برخــی  »الکســی دوتوکویــل«  تدبیــر متوســل می شــوند. 
بــرای  موثــر  ابــزاری  را  انتخاباتــی  شــیوه ی  ایــن  دیگــران 

می داننــد. دموکراســی  ســاختن  محــدود 
ــرای  ــه طــرح آن چــه کــه خــود »شــرایط الزم ب »شــومپیتر« ب
موفقیــت شــیوه ی دموکراتیــک« نامیــده اســت، می پــردازد. 
دســته بندی  عنــوان  چهــار  تحــت  را  شــرایط  ایــن  وی 
)یعنــی  سیاســت  بشــری  خمیرمایــه ی  الــف(  می کنــد: 
ــی برخــوردار  ــی از کیفیــت باالی ــه حــد کاف ــد ب ــگان( بای نخب
باشــد؛ ب( حــوزه ی موثــر تصمیمــات سیاســی نبایــد بیــش 
از حــد گســترش یابــد؛ پ( حکومــت بایــد قــدرت فرماندهــی 
بااعتبــار  تعلیم یافتــه  دیوان ســاالرِی  یــک  خدمــات  بــر 
خویشــتن داری  بایــد  ت(  و  باشــد  داشــته  را  باســابقه  و 
دموکراتیــک وجــود داشــته باشــد، یعنــی گروه هــای نخبــه ی 
در  و  نماینــد  تحمــل  را  یک دیگــر  حکومــت  بایــد  رقیــب 
مقابــِل اعمــال نفوذهــا و رشــوه های حقه بــازان و شــیادان 
مقاومــت کننــد و در عیــن حــال هیئــت رای دهنــدگان، پــس 
از رای دادن خــود بایــد از دخالــت پی درپــی در اقدامــات 

کننــد. خــودداری  نماینــدگان  سیاســِی 
بــرای تحقــق دموکراســی  را  نیــز ســه شــرط  آرون  ریمــون 
بــر  معاصــر  کثرت گــرای  دموکراســی های  توفیــق  و 
می شــمارد: الــف( تقویــت قــدرت دولــت بــرای فیصلــه دادن 
بــه منازعــات میــان گروه هــا و اجــرای تصمیمــات الزم در 
ــت  ــک مدیری ــع مشــترک جامعــه؛ ب( وجــود ی جهــت مناف
احیا کننــده ی  و  پویایــی  حافــظ  کــه  کارآمــد  اقتصــادی 
انگیزه هــا باشــد. پ( محدودیــت نفــوذ افــراد و گروه هایــی 

جامعــه هســتند. چارچــوب  کلــی  تغییــر  خواهــان  کــه 
باتامــور معتقــد اســت کــه حفــظ و به ویــژه رشــد و بهبــود 
گــرو  در  اساســاً  دموکراتیــک  حکومتــی  جامعــه ی  یــک 

هم چنیــن ســعی نمــوده تــا بــه بیــان تفاوت هــای موجــود در 
میــان اندیشــه های خــود متفکــران نخبه گــرا نیــز بپــردازد. 
از جملــه این کــه پاره تــو بیش تــر بــر تمایــز میــان نخبــگان 
حاکــم و غیــر نخبــگان تاکیــد دارد و ایــن موسکاســت کــه 
در  به ویــژه  را  نخبــگان  خــود  ترکیــب  بیش تــری  دقــت  بــا 
از  قــرار می دهــد.  بررســی  مــورد  نــو  دموکراتیــک  جوامــع 
میــان  تمایــز  عمومیــت  بــر  همــواره  پاره تــو  دیگــر  ســویی 
بی رحمانه تریــن  و  دارد  تاکیــد  توده هــا  و  حاکــم  نخبــگان 
تفســیرهای خویــش را متوجــه مفاهیــم نویــن »دموکراســی«، 
موســکا  امــا  می ســازد.  »پیشــرفت«  و  »انسان دوســتی« 
را  نــو  دموکراســی  مشــخص  ویژگی هــای  تــا  اســت  آمــاده 
شناســایی و بــه شــکل مشــروط مــورد تاییــد قــرار دهــد. در 
ایــن میــان تعلــق خاطــر موســکا بــه آرمان هــای دموکراســی 
و نفــی اندیشــه های دموکراســی خواهانه از ســوی پاره تــو، 
اندیشــه های  میــان  در  تفاوت هــا  ایــن  بیــان  از  نمونــه ای 
بــاور دارد کــه احســاس  متفکریــن نخبه گراســت. باتامــور 
مشــارکت  انگیزه هــای  از  یکــی  سیاســی  تاثیرگــذاری 
ــا نخبه گرایــی  اســت. وقتــی چنیــن احساســی در برخــورد ب
واقعــی یــا صــوری از دســت رفــت، گرایــش بــه ســمت کنــار 
ــه  ــن تنهــا ب ــد و ای ــروز می کن کشــیدن از مســائل سیاســی ب
تاییــد بــاز هــم بیش تــر ســاختار نخبه گرایانــه می انجامــد. 
نشــانه ی  نمی تــوان  را  مــردم  سیاســی  رخــوت  بنابرایــن 
رضایــت خاطــر آنــان از رهبــری دانســت. در نهایــت باتامــور 
ســعی نمــوده بــدون آن کــه اهمیــت و جایــگاه اندیشــه های 
متفکــران نخبه گــرا را در ســاحت سیاســت نادیــده بگیــرد، 
ایــن  بــه  نزدیــک  متفکریــن  نظــرات  نقطــه  دِل  از  تنهــا 
نحلــه ی فکــری، تناقضــات و باگ هــای معرفتــی نهفتــه در 

کنــد. بیــان  را  نخبه گرایــی  اندیشــه ی  دل 

محمد آخوندپور امیری
نخبهگراییوالگویدموکراســیکارشناس ارشد علوم سیاسی

مروری بر آراء و اندیشــه های تی.بی.باتامور
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You wake up, go to work; you go back home 
and to sleep; until you open your eyes again 
the next morning to extend this vicious cy-
cle. You play an important role in this colony 
of ants. The gear of this Kafkaesque society 
fuels with your sweat and tears to move and 
function properly. Does it really matter what 
you have in mind anymore? The things that 
occupy your mind and make you rebelliously 
avoid sleeping at night? When in traffic sit-
ting on a bus seat, what makes your feelings 
overflow so spontaneously that it compels 
you to recollect them with caressing of a pen 
in tranquillity?
These days, with the technological advance-
ment of human societies, it seems that human 
beings are gradually rotting from within and 
becoming insensitive parts of this huge de-
vice. It seems that abstraction is no longer a 
priority in the reality of this world. It reminds 
me of the story of a child who abandoned his 
old folks in a dark corner of this world. What 
is the meaning of humanity now? other than 
the philosophy of the worker ant? Or the dy-
ing imagination? Or inhumanity?
The humanities have no place in an inhumane 
society. While this inhumanity in a way is 
caused by the lack of the humanities itself; 
In other words, cold, in the physics world, 
is defined by the absence of heat. Modern 
human considers himself to be “advanced”; 
Like a one-winged crippled hawk that proud-
ly claims to be the meister of all mountains.
In today’s society, human feels a void in his 
depth and, according to Aristotle, naturally 
comes to abhor that void. But what a pity 
that the key is within himself, yet he fails 
to find it. 
Sometimes you have to give yourself a hand 
in order to save yourself. To reconcile with 
humanity, we must return to the principles 
of being human. Because the technological 
human being without imagination is no dif-
ferent than being a dead human.

The moon was full, shining its rays upon 
the spears and the helmets of the troops of 
soldiers who had been called to arms. Es-
caping through the catacombs, Lord Chan-
cellor had mounted the stallion which had 
been brought forth upon the raven’s notice, 
and was now within the rebels’ territory. His 
wound was bleeding like a crying vampire.
He went to the generals’ camp, where his 
daughter, his butler, The Son, Lord Share, 
and some officers in charge of uniting the 
masses had gathered. Upon seeing him in 
such a saddening state, they all let out a cry 
of angst, and hastened towards him to see 
what misfortune had befallen their leader. He 
narrated what had happened at the palace in 
as many words as his agitated soul allowed 
him to, adding “this incident will force us to 
change our plans. They have surely become 
aware of The Prince’s 
death and my disappear-
ance by now, and have 
declared Martial Law. 
We shall prepare our le-
gions and march towards 
the capital tomorrow, or 
else they will gain the 
upper hand”.
“But our soldiers are not 
ready”, Lord Share pro-
tested.
“There is no other choice 
at the moment”, he re-
plied.
“I’m also in favor of 
Lord Share’s opinion, 
excellency”, his but-
ler said. “Besides, your 
present condition is cer-
tainly not one that would 
have you take part in 
battle. You must rest for 
the time being”.
“Yes, dear father”, his 
daughter begged with 
teary eyes. “Please fol-
low these gentlemen’s 
advice”.
 “But if we stay idle 
here, they will massacre 
each and every one of 
us!” he uttered in pain.
The Beauty took The Son 
in the arm and entreated 
him to try and change her 
father’s mind, now that 
he was rejecting all the 
others. Shame made him 
turn red and look away, 
murmuring, “Heart-bro-
ken as I am, there is nothing that I, or anyone 
else, can do to prevent what destiny has got 
up its sleeves for us”.
“How dare you”, Lord Chancellor pain-
fully groaned, “to say that all our fates are 
pre-written and we can do nothing save to 
surrender? What the devil have we been do-
ing for the past seven years then?”
“Forgive me, my lord. If you’d rather suf-
fer me to be dishonestly optimistic than to 
boldly, and perhaps uncourteously, speak 
my mind, I will take your command”.
“I don’t want you to be bloody dishonest; 
but I’ve also had enough of your poetic non-
sense! If you aren’t willing to fight, I grant 
you the liberty to take off your sword and 
armor and walk away. Can’t you see that ev-
erybody’s spirit is already so low so as not to 
need any further sinking?”
“With all due respect, sir, you cannot grant 
me any liberty; for you are not the one who 

has taken it away; for there is not anyone 
who has taken it away; for it has never exist-
ed. I will stand by your side, and I will fight, 
and I will die; not because I’m willing to do 
so, rather simply because life has put no oth-
er ground in front of me to tread on. None of 
us is here because we willed so, but because 
The Overlord exists and has imposed this 
predicament on us”. 
Two of the people whom he had tried to 
protect from the wrong-doings of a most 
wicked king had wounded him that night: 
the former in the body, and the latter, much 
more gravely, in the soul. Albeit, The Son’s 
words did not strike him as the outburst of 
an ungrateful man. For the first time in his 
life, he felt literally like an old man, and The 
Son was merely a mirror, exposing how time 
had poignantly rewarded a lifetime of efforts 
through wrinkled cheeks and gray hair. As if 
the whole meaning of his existence depend-
ed on The Son’s opinions, he desperately en-

deavored for the last time to reconcile them 
with his own, “But what if we win this bat-
tle, son? What if we shatter the cruel king’s 
crown and throne, and make Nihitsch a won-
derful place for all to live in?”
“Even if we do succeed in getting out of 
this carnage “invicta pugiles”, what shall 
we live for afterwards? To see you becom-
ing the second Overlord taking control of 
Nihitsch?”
“Why would you think that I might have the 
least interest in becoming the new king?”
“It makes no difference to change the one 
who sits upon that throne; it’s in its very 
nature to infuse in the sitter an insatiable 
lust for keeping it, and a nightmarish fear of 
losing it. To hold possession of power and 
swear that you will use it solely to serve the 
higher cause, is like diving into an ocean 
and swearing that you will not get drenched 
at all”.

“Have I also used my power all this time 
solely to serve myself?” Lord Chancellor 
could almost feel hot tears welling up in his 
eyes.
“Pardon me. I know that I shall feel eternally 
indebted to you for preserving my life; but 
I’m quite incapable of doing that. I can help 
neither feeling disgusted with my being, 
nor seeing that you saved my life not be-
cause you pitied an orphaned boy, but only 
because you could well esteem that an in-
jured soul seeking revenge would eventually 
prove to be a most desirous soldier fighting 
in your army”. 
His godfather could no longer stand his 
ground. He already felt defeated. All his 
efforts to purify his deeds and thoughts 
had turned out to be good for nothing. Her 
daughter addressed The Son, “but even if we 
get killed in this battle, we shall enjoy an 
eternity of blessings in the afterlife for…”
“The Celestial Realm is merely a fairy tale, 

and the fact that many 
build their creed based 
on it doesn’t make it 
less of a fairy tale. One 
could put a cactus in 
front of oneself and call 
it the fairest rose a thou-
sand times a day; yet the 
heartless plant will never 
sacrifice its thorn to be 
laid upon one’s grave”.  
All were sitting silently 
around the burning fire, 
ruminating on the life 
they had led, whose ter-
mination seemed to be 
only a matter of time. 
Turning towards The 
Son one more time, The 
Beauty said sorrowfully, 
“and you shall leave me 
once the day breaks, and 
I shall neither see nor 
hear of you anymore? 
Not even a memento to 
find solace in?”
“My fairest lady, what 
could the son of a worth-
less poet offer but the 
spontaneous overflow of 
his emotions?” And he 
began to hum in a mel-
ancholic melody:  

In pools of blood the 
dogs of war are grown
The flames that they ig-
nite outdo the fog
For those bereft of blade, 
no grave is dug
Beneath the barren soil, 

what can be sown?

O’ eyes, behold the tragic play of life
Demise of all the born, a word to mark
The hounds, by whims of Father Chaos bark
Disclose the sheath of death, and twist the 
knife

But came and went again the silver gleam
So did the twilight set the sky ablaze
For us to rot upon the “stage of fools”
What purpose served? What folly shall it 
mean
That I be thrown in this elusive haze
For Him to kill with dolls, His choiceless 
tools?

The day eventually dawned, and crystalline 
tears flew silently down The Beauty’s rosy 
cheeks, as she beheld The Poet vanish out of 
her sight for the last time. 
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