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در گفت و گو با دکتر ســینایی مطرح شــد

لــزومبیطرفــیدولتدربرابرجامعه

پنداشــتیمتهیدســتیموبیچیز

امازمانیکهآغازشــد

ازدســتدادنهمهچیزی،

هرروزبرایمانخاطرهایشــد

آنگاهشــعرســرودیمبرایهرآنچیزیکهداشــتیم

برایســخاوتپروردگار.
آنــاآخماتووا1

وقتــیبــرادرزادهیبزرگــمکوچکتــربــود،مــنتــویبــازیوتــویحرفهــای

روزمــره،جــایعروســکهایش،جــایوســایلخانــه،جــایدرختهــاودرو

دیــواروهرچیــزیبــااوحــرفمــیزدمواومیدیــدکــهچهطــوربــاجــادوی

قصــه،عروســکســاکتوهمیشــهخندانــشناگهــانتبدیــلبــهموجــودی

زنــدهوبامــزهمیشــود.آنوقــتبــرادرزادهامبــاعشــق،اورابغــلمیکــردو

ــن ــرویای ــامــنهمیشــهنی ــت.ام ــهخــوابمیرف ــدیشــیرینب ــالبخن آرام،ب

کاررانداشــتموهمیشــههــمکنــاراونبــودم.یکبــارکــهاوخیلــیناراحــت

بگیــرد یــاد بایــد کــه نــزدهام،گفتــم کــهچــراجــایعروســکشحــرف بــود

خــودشجــایآنهــاحــرفبزنــد.اوبــهشــدتمخالفــتکــردوگفــتایــنکاررا

دوســتنــدارد.اودوســتداشــتجــادویعروســکهایزنــدهواقعــیباشــد.

وقتــیبــرادرزادهیکوچکتــرمبــهدنیــاآمــد،بــرایاوهــمهمیــنکاررامیکــردم

ومیدیــدمکــهبــرادربزرگتــرپنهانــی،بــاحســرتوانــدوهبــهایــنبازیهــا

نــگاهمیکنــد.یکبــارهــمازمــنخواســتدیگــرجــایعروســکهاحــرف

نزنــمچــونوقتــیمــنآنجــانیســتم،عروســکهادیگــرحــرفنمیزننــدوایــن

ــودکــهبفهمــد ــزرگشــدهب ــرادرزادهیمــنآنقــدرب خیلــیغمانگیــزاســت.ب

جهــانبیــرونراماییــمکــهبــهصــدادرمیآوریــمودرختهــاوعروســکها

درجهــانواقعــیســاکتاند.اوهنــوزهــمیکجورهایــیعــزادارآندنیاســت.

بــرادرکوچــکهــممثــلبــرادرشعاشــقآندنیاییســتکــهبــاحــرفزدن

میبینــد، مــرا هربــار میســازیم. اشــیاء و درختهــا و عروســکها جــای

عروســکهایشرامــیآوردواگــرمــنخســتهوبیحــالنباشــم،جــایآنهــا

حــرفمیزنــموقصــهمیســازیموبــازیمیکنیــم.امــابــرادرکوچکتــررا

تازگیهــاچندبــاریواشــکیدیــدهامکــهجــایعروســکهایخــودشحــرف

مختلــف شــخصیتهای بــرای را میکنــدصدایــش ســعی حتــی و میزنــد

عــوضکنــد.

مــنهــردوبــرادرراخــوبمیفهمــم:اصــراربــرادربزرگتــربــرلــزومواقعیبــودن

ــده ــرایبازآفرینــیوزن ــرب ــرادرکوچکت ــمومیــلب ــیکــهدوســتشداری جهان

نگهداشــتنجهانــیکــهمیدانیــمواقعــینیســت.مــاآدمهــاانــگارهمیشــه

بیــنایــندوقطــبدرنوســانیم.ازیکســوعــزاداردرکایــنحقیقتیــمکــه

زندگــیآنرویــایشــیرینیکــهانتظــارشرامیکشــیدیم،نیســتوازســوی

دیگــر،میــلداریــمجهانــیبیافرینیــمکــهتــاحــدامــکان،بــهرویاهایمــان

نزدیکتــرباشــد.

ــا ــکاری ــایان ــهمعن ــنب ــمیــکراهســومهــمهســت)وای امــامــنفکــرمیکن

بیارزششــمردندوراهدیگــرنیســت(.اگــرزندگــیدرطــولخــود،سراســر

رنــجاســت،درعــرضآنمیتــوانشــادمانیوخوشبختــیراجســتوجو

کــردوســاخت.اگــرمنتظــرتحقــقرویاهــایناممکــنبنشــینیم،شــایدهرگــز

ــم ــدمالزماســتســوگواریکنی ــنق ــه؛دراولی طعــمشــادمانیرانچشــیم.بل

وبپذیریــمکــهبابانوئــلهرگــزنخواهــدآمــدومــاالاقــلدرزندگــیفعلیمــان

بیاییــم، بیــرون قربانــی پوســت از اگــر امــا شــدهایم، تبعیــد بهشــت از

مســئولیتشــادمانیمانرابــهعهــدهخواهیــمگرفــتوآنوقــت،قــدرهــر

فرصــتکوچکــیراکــهبتوانــدمــارااندکــیبــهتجربــهیبهشــتنزدیــککنــد،

میدانیــم.آنوقــتکینهتــوزیبرایمــانســختخواهــدشــد،آزاردیگــران،

تعصــببیهــودهوخودبرترپنــداریبــهچشــمماناحمقانــهخواهــدآمــد،زیــرا

ــن ــیچنی ــاهاســتودر»گرداب ــاًکوت ــاًواقع ــاًواقع ــهزندگــیواقع ــمک فهمیدهای

هایــل2«،تنهــاشــفقتاســتکــهزندگــیراممکــنمیکنــد.

وایــنحکمــتکهنایرانیاســت:

پیــرمــاگفــت:خطابرقلــمُِصنعنرفت

آفریــنبــرنظرِپاِکخطاپوَشــشباد!
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دروضعیتــیبهســرمیبریــمکــهزندگــیروزمــره،عــادیبودنــشراازدســتدادهاســت.آدمهــاازموقعیــتعــادیکــهبیــرونمیآینــد،
ــا ــرایفهــمآنمســئله،پیــداکــردنراهدرســتمواجهــهب ــامســئلهایدرگیــرمیشــود،ب مغــزوذهنشــانفعــالمیشــود.وقتــیانســانب
ــردر»زندگــیسراســرحلمســلهاســت«، ــرد.کارلرایموندپوپ ــهکارمیگی ــوایعاطفــیوشــناختیاشراب آنودرنهایــتشــایدحــلآن،ق
مینویســدنهتنهــاآدمهــابلکــهجانــوران،گیاهــانوحتــیآمیبهــا،کوچکتریــنذرههســتیهــمبــرایتــداومحیــاتخــودتقــامیکننــد

ودســتبــهمخاطــرهمیزننــد.پوپــراساســاویژگــیحیــاتراهمیــنمیدانــد.
ــژهمیمونهــا.آنهــاهــم ــدویادگیــریدربیــنآنهــاوجــوددارد؛بهوی ــورانهــمفرهنــگوعواطــفدارن ــد،جان انسانشناســاننشــاندادهان
وقتــیدرموقعیــتدشــوارزیســتیوبحــرانقــرارمیگیرنــد،بــامســئلهزندگــیروبــهروشــدهوبــرایحــلآنتقــامیکننــد.درکتــاب
»گفتوگوهایــیدربــارهفرهنــگ«)مجموعــهمصاحبههــایمجلــهعلــومانســانیفرانســهبــاانسانشناســان(،میخوانیــمکــهجانــورانفرهنــگ
ــد.درختهــای ــدیدارن ــادروفرزن ــتشــده،رابطــهم ــانثاب ــارهدرخت ــد.درب ــیامــروزهدانشــمندانازفرهنــگگیاهــانمیگوین ــد.حت دارن
کوچکتــروقتــیدچــارمشــکلمیشــوند،ازریشــههایدرخــتمــادرتغذیــهمیکننــدودرخــتمــادرازفرزندانــشمراقبــتمیکنــد.

ادامــهایــنگفتوگــوبــانعمــتهللافاضلــیدربــارهمســئلهزندگــیدرایــرانمعاصــرازطریــقاســکنکیــوآرکــددرجشــدهدروبســایت
هممیهــنقابــلمطالعــهاســت.
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ــامو ــنبخشــیازوجــودابه دودســتگینیروهــامیشــود.بنابرای
کــدربــودندراینگونــهحرکتهــایاجتماعــیطبیعیســت.در
همهجــاوقتــییــکحرکــتاجتماعــیدرمرحلــهیکنشهــای
سلبیســت،اهــدافکلــیرامطــرحمیکنــد.چــونواردشــدن
هــم همیــن بهخاطــر میشــود. اختافــات باعــث جزئیــات بــه
ــهموفقیــتمیرســند هســتکــهوقتــیحرکتهــایاجتماعــیب
تــازهاختافــاتبیــنخــودمعترضــانیــاانقابیــونآغــازمیشــود.
توافــق همــه و داشــته وجــود ابهــام قبــل مرحلــهی در چــون
ــهاهــداف ــاب ــداومداشــتهباشــدت ــامت ــنابه ــهای ــدک ــردهبودن ک
کلــیرســیدهشــودوســپسدربــارهموضوعــاتمحــلاختــاف

شــود. گفتوگــو و صحبــت

ــااعتراضــاتاخیــرراناشــیازفرهنگســازیرســانهایخــارج آی
ازکشــورمیدانیــدیــامــاشــاهدشــکلگیرینــگاهجدیــدیدر

طــرحمطالبــاتمدنــیهســتیم؟
خــود منافــع پیگیــر خارجــی رســانههای یــا کشــورها اینکــه
اگــر امــا نیســت. جدیــدی و بدیــع کشــف و یافتــه هســتند،
اعتراضــاتبــهرســانههایخارجــیمنتســبشــودبهنظــرمــن
هــمخطرنــاکوهــمنشــاندهندهیضعــفوشــکنندگیداخــل
ــیبرخــوردار ــنتوانای اســت.چــوناگــررســانههایخارجــیازای
ــرایحــدودســهماهدربیــشازصــدشــهر،جامعــه باشــندکــهب
بایــدخیلــیاحســاسخطــرکــردو التهــابنگــهدارنــد، رادر
نشــاندهندهی ســویی از باشــد اینطــور اگــر شــد. نگــران
ــی ــنتحــرکاتاجتماعــیوکارگردان ــیآنهــادرراهانداخت توانای
داخلــی رســانههای ناتوانــی از دیگــر ســوی از و اســت آن
در کــه شــبکه دههــا بــا صداوســیما یعنــی میکنــد. حکایــت
ســطحاســتانیوملــیدارددرمقابــلچنــدرســانهیخارجــی
قافیــهراباختــهاســت.بــهنظــرمــنمنشــأاصلــیایــناعتراضــات
وجــود از حکومتــی نهادهــای وقتــی برمیگــردد. داخــل بــه
نارضایتــی ایــن میدهنــد، خبــر نارضایتــی درصــد 85 حــدود
میتوانــددرشــرایطیبــهاعتــراضهــممنجــرشــود.بنابرایــن
بهجــایفرافکنــیوانتســاباعتراضــاتبــهخــارجبهتــراســت
کــهمنابــعایجادکننــدهینارضایتــیشناســاییشــودوبــرایرفــع
مشــکاتیکــهبــهاعتراضــاتمنجــرشــدهفکــریشــود.گــرهزدن
نارضایتــیواعتراضهــابــهجریانــاتخارجــیکمکــیبــهرفــع

آنهــانخواهــدکــرد.

ــلتوجهــیازجامعــهیمعترضــان مشــهوداســتکــهتعــدادقاب
رادختــرانوپســرانجــوانونوجــوانتشــکیلمیدهنــد.چــرا
خــود جامعــه از بخــش ایــن بــا ارتبــاط برقــراری در حکومــت

چنــدانموفــقنیســت؟
تغییــروتحوالتــیکــهدردهههــایاخیــردرســطحجهانــیاتفــاق
افتــادهجامعــهیمــارانیــزکامــاًمتاثــرکــردهوباعــثشــکلگیری
ارزشهــاومطالبــاتنســلیدرایــرانشــدهاســت.جهانیشــدن،

مهســا خانــم فــوت از ســهماه حــدود از پــس پیشمصاحبــه:
ــهابعــادمختلــفجنبــش امینــی،همچنــانابهامهایــینســبتب
برخاســتهازایــناتفــاِقناگــوارمطــرحاســت.اعتراضــاتنســبت
دخیــل نهادهــای و سیاســتگذاریها اتفــاق، ایــن نفــِس بــه
ابعــاد در اعتراضــات گســترهی زمــان مــرور بــه و شــد آغــاز
مختلــفسیاســیواجتماعــیگســترشیافــت.جــوحاکــمبــر
ازاعتراضــاتکامــاًشــکلمتفاوتــی بعــد نیــزقبــلو جامعــه
بــهخــودگرفــت.درپــیایــنتحــوالت،ســواالتمتعــددیدر
ــهاســت.ازصاحبنظــرانسیاســی اذهــانعمومــیشــکلگرفت
درجوامــعدانشــگاهیانتظــارمــیروددرایــنبرهــهیحســاس
درپــیابهامزدایــیباشــند.درمصاحبــهیپیــشروجنــابآقــای
دکتــروحیــدســینایی،عضــوهیــأتعلمــیگــروهعلــومسیاســی
دانشــگاهفردوســیمشــهد،بــهســواالتدانشــجویاندربــارهی

ابعــادمختلــفایــنماجــراپاســخدادنــد.

طــیچنــدمــاهاخیــرپــسازفــوتخانــممهســاامینــیشــاهد
ومجــازی اتفــاقدرفضــایحقیقــی ایــن بــه واکنــشجامعــه
بودیــم.پــسازکمــیکنــکاشدرشــعارهاواشــعارمعترضــان،
اینطــوربهنظــرمیرســدکــهخواســتهیاصلــیآنهــاتغییــرات
ســاختاریدرنهــادحاکمیــتباشــد.چــهمقــداربــاایــنگــزاره
بهعنــوانخواســتهیاصلــیمعترضــانموافــقهســتید؟وازنظــر
ــهایــنخواســتهاعتبــاردادوبــه شــمابــهچــهمیــزانمیتــوانب

آنتوجــهکــرد؟
قبــلازپاســخبــهپرســششــمابایــدبرخــیمفاهیــممنــدرجدر
ایــنســوالراتدقیــقکــرد.تغییــراتســاختاریدرنهــادحاکمیــت
هســت. مبهــم حــدی تــا معترضــان خواســتهی بهعنــوان
معترضــانیــکجمــعهماهنــگودارایاهــدافوخواســتههای
اعتــراض در هرچنــد نیســتند؛ منســجم و جزئــی مشــخص،
تــاحــدودزیــادیاتفاقنظــردارنــد.طبیعتــاً بــهوضــعموجــود
نارضایتــیواعتــراضاجتماعــیدرجامعــهیمــاوجــودداردو
هیچکــسنمیتوانــدمنکــروجــودآنشــود،امــادربــارهیاینکــه
چــه خواســتهها ایــن و دارنــد خواســتههایی چــه معترضــان
عرصههایــیرادربــرمیگیــرد،اختافنظــروجــوددارد.ازآنجــا
کــهیکــیازویژگیهــایاعترضــاتاخیــرنبــودســازمانیافتگیو
نبــودرهبــریــاســخنگواســتوتــاکنــونهــممطالعــهیمیدانــی
وپیمایشــیدرایــنارتبــاطصــورتنگرفتــه،صحبــتدربــارهی
مقــداری هســت، چــه معترضــان خواســتههای دقیقــاً اینکــه
ــیمیتوانیــمبگوییــمآنهــا مشــکلاســت؛امــاقطعــاًبهطــورکل
آغــاز ازجایــی ابهــام تغییــراتهســتند. از خواهــاندســتهای
میشــودکــهســطوحتغییــراتمیتوانــدخیلــیمتعــددومتنــوع
باشــد.تغییــرازســطحفــردومقامــاتسیاســیآغــازمیشــودو
تــاتغییــردررویههــا،فرآیندهــاوقوانیــنونهــادمیتوانــدوجــود
داشــتهباشــدوالبتــهدرباالتریــنمرتبــهیتغییــراتمیتوانــد
از کلــی بهطــور بنابرایــن شــود. ابرســاختار و ســاختار متوجــه
ولــی تغییــراتوخواســتههامیتــوانســخنگفــت، از طیفــی
اینکــهکــداموجــهازتغییــراتســاختاریوزنبیشتــریداردو

ــهیــکبررســیوپیمایــشاســت. ــوطب ــهداردمن غلب

از برخــی نظــر و فرمودیــد هــم خودتــان کــه همانطــور
ــا ــوده،یــکایــدهیمنســجم،یــکســخنگوی کارشناســانهــمب
یــکفــردشناختهشــدهازنظــرفکــریکــهخواســتههاراتئوریــزه
کنــد،درمیــانمعترضــانوجــودنــدارد.ایــنراچهطــورمیتــوان

تحلیــلکــرد؟
ــه ــنوضعیــتب ــِلوجــودای همانطــورکــهگفتــمبخشــیازدالی
یــا رهبــری فقــدان و مطالبــات و خواســتهها از طیفــی وجــودِ
میشــود البتــه بازمیگــردد. معترضــان میــان در ســخنگویی
گفــت. انتظــاراتســخن و ازخواســتهها کلــی یــکمعــدل از
ســبک خواســتار معترضــان گفــت میتــوان مجمــوع در مثــاً
نظــام مطلــوب و رســمی ســبک بــه نســبت متفاوتــی زندگــی
هســتند.آنهــامیخواهنــدســبکزندگــیآنهــابــهرســمیت
و چارچوبهــا از مجموعــهای میخواهنــد یــا شــود؛ شــناخته
دیگــری بخــش ولــی شــود. برداشــته میــان از محدودیتهــا
بــه»ابهــام«ذاتــیوتــاحــدی ایــنوضعیــت ازدالیــل،وجــود
ــردد. ــازمیگ ــوعکنشهــاوتحــرکاتب ــنن عمــدیموجــوددرای
بهطــور میافتــد راه بــه اعتراضــی حرکــت یــک وقتــی اساســاً
در یــا نرســیده اهدافــش بــه هنــوز کــه مرحلــهای در طبیعــی
کــه میشــود داده ترجیــح سلبیســت، اقدامــات مرحلــهی
فضــاخیلــیشــفافنباشــد.چــونشــفافیتموجــبافتــراقو

جملهانــد. آن از اجتماعــی شــبکههای  و ارتباطــات گســترش
بــا را دانشــجویان و دانشآمــوزان ارتبــاط مدتــی بــرای کرونــا
حداقــل بــه آنهــا چارچوبهــای و آمــوزش رســمی نهادهــای
رســاند.درایــنمــدتنوجوانــاندردرونخانوادههــاودریــک
ــهامــرآمــوزش ــهب آزادیکامــلازطریــقفضــایمجــازیازجمل
نســلی و فرهنگــی بــهدگرگونیهــای اینهــا داشــتند. اشــتغال
کمــککــرد.البتــههمیشــهبیــنوالدیــنبــافرزنــدانتفاوتهــای
ارزشــیوفکــریوجــودداشــتهاســت.درســالهایانقــاب57
نیــزمیتوانســتیمایــنشــکافنســلیراببینیــم.بنابرایــنوجــودِ
تفــاوت،امــرعجیبــینیســت.مســئلهیاصلــیازجایــیآغــاز
ســطح در امــا میدهــد رخ جامعــه در دگرگونــی کــه میشــود
ــیمتناســب ــندگرگونیهــادرکنمیشــودوتغییرات حکومــتای
دولتهــا ایــن امــروز، دنیــای در نمیشــود. دیــده آنهــا بــا
هســتندکــهبهتبــعجامعــه،انعطــافبــهخــرجدادهوخودشــان
سرشــت بــه توجــه بــا حکومتهــا البتــه میکننــد. اصــاح را
خــودتــاشمیکننــدارزشهــایخــودرابازتولیــدکننــدودســت
بــهبازجامعهپذیــریبزننــد.آنهــابســتهبــهاینکــهچــهمیــزان

کارآمــدیــاتوانمنــدباشــندبــهنتایــجمتفاوتــیمیرســند.
دوگانگــیوبحــرانآنجــابــروزمیکنــدکــهتغییــراتفقــطدر
یــکســویایــنرابطــهاتفــاقمیافتــدودرســویدیگــریــکنــوع
مقاومــتوتصلــبدیــدهمیشــود.درحالیکــهســاختارحاکــم
همبایدتغییراتراپذیراباشــدوســعیکندخودشرابازســازی
خواســتهها ایــن کنــد. هماهنــگ جامعــه خواســتههای بــا و
نبــود. رادیــکال شکلگیریشــان اولیــهی مراحــل در بهویــژه
اتفاقــاًازمســائلغیرسیاســیشــروعشــد.جوانــانونوجوانــان
بــهاقتضــایسنشــاننیازمنــدشــادی،بــازیوزندگــیمفــرح
عنــوان تحــت کوچــک خواســتههای همیــن بــا ولــی هســتند
بیبندوبــاری،بیقیــدییــاتهاجــمفرهنگــیمقابلــهشــد.شــاید
ازلحــاظروانــی امــا بــهراحتــیبتواننــداینهــاراجمــعکننــد
جوانــانرادچــارفشــارهایروحــیمیکننــد.وقتــیآزادیهــای
اجتماعــیوفــردیمعمولــیرابرنمیتابیــدبایــدانتظــارداشــته
بــادرخواســتهایشــدیدترمواجــه بــایــکبهانــه باشــیدکــه
ــهبحــرانتبدیــلمیشــودکــهنهتنهــا شــوید.مشــکلازجایــیب
بلکــه نمیشــود شــناخته رســمیت بــه جوانــان خواســتههای
آنهــا بــا بــاشــدیدترینروشهــا گاه و نمیشــود هــم شــنیده
بــرای چشــماندازی و امیــد وقتــی جــوان میشــود. مقابلــه
دریافــتپاســخمثبــتبــهانتظــاراتخــودنمییابــد،ازپیگیــری
بــه ایــنمنجــر و ومجــاریرســمیدســتمیشــوید متعــارف

برخــوردمیشــود. و تعــارض

اساســاًشــماحکومــترابــهچــهمیــزانمداخلهگــرمیپنداریــد؟
سیاســتگذاریهای و اقدامــات دامنــهی کــه منظــور ایــن از
و جامعــه در فــرد تصمیمــات از ســطحی چــه تــا را خــودش

اســت؟ زندگــیشــخصیخــودگســترشداده

یکــیازبحثهــایمهــمدررابطــهبــادولــتوجامعــهایــناســت
کــهدولــتتــاچــهمیــزانمجــازبــهمداخلــهدرجامعــهاســت.
ــددر ــتنبای ــموعرصــهخصوصــیمــردمکجاســتکــهدول حری
آنمداخلــهکنــد؟دولتهــابســتهبــهسرشــتخــودایــنحریــم
وعرصــهرامنقبــضیــامنبســطمیکننــد.یــکجریــاندرایــران
وجــودداردکــهبــرایخــودشایــنحــقراقائــلاســتکــهتــا
کنــد. مداخلــه هــم مــردم زندگــی عرصههــای خصوصیتریــن
زندگــی عرصههــایخصوصــی در مداخلهگــری از میــزان ایــن
مثــالدرحــوزهی بهطــور روبــهرومیشــود. بــامقاومــت قطعــاً
مختلــف، اشــکال بــه جهــان کشــورهای از خیلــی جمعیــت،
عمدتــاً سیاســتها ایــن میکننــد. تشــویق را فرزنــدآوری
الگــویموردنظــر از اگــرکســینخواهــد آیــا امــا تشویقیســت
دولــتتبعیــتکنــدوروشدیگــریراپیشــهکنــدبــهخواســتهی
دیــدهمیشــود گاه آنکــه حــال گذاشــتهمیشــود؟ احتــرام او
افــرادمحدودیتهــاومجازاتهایــی ایــن بــرای مــا قوانیــن در
پیشبینــیشــدهاســت.دولــتبهطــورکلــینبایــدخــودراحامــی
یــکدیــدگاهوروشخــاصبدانــد.شــهروندانبایــداحســاس
بکننــدکــهحکومــتموضــعبیطرفانــهاینســبتبــهآنهــادارد
ودراختافــاتارزشــیآنهــاحداقــلازلحــاظحقوقــیجانــب
ــنباشــدآزادیهــایسیاســیو ــرجــزای ــرد.اگ خاصــیرانمیگی

میشــود. بیمعنــا اجتماعــی
از زمینههــا همــهی در اجبارآمیــزی بــهصــورت اگــرحکومــت
جملــهعرصــهیخصوصــیدرصــددتحمیــلارزشهــاومواضــع
ســوال زیــر حکومــت داوری و بیطرفــی نقــش باشــد، خــود
مــیرودودرنهایــتمنزلــتوجایــگاهدولــتبهعنــواننهــادی
کــهمیخواهــدهمــهیشــهروندانخــودراتحــتپوشــشقــرار
مــیرود احتمــال حالتــی چنیــن در میشــود. مخــدوش دهــد
بخشــیازشــهروندانبــهایــننتیجــهبرســندکــهدولــتعلیــه
آنهاســتوایــنبــهصفآرایــیمیــاندولــتوبخشهایــیاز

جامعــهمنجــرشــود.

چهطــور را ایــران در اعتراضــات و سیاســی شــرایط آینــدهی
میکنیــد؟ پیشبینــی

اینکــه امــا نارضایتــیدرجامعــهبهوضــوحوجــوددارد منابــع
درآینــدهدوبــارهمنجــربــهایجــاداعتــراضشــودیــانــهکامــاً
بســتگیبــهرفتــاردولــتدارد.اینکــهبــادرکایــننارضایتیهــا
وفشــارهایمعیشــتیکــهبــرمــردمواردمیشــوددیگــرنمــک
بــرزخــمآنهــانپاشــند.ســخنانتحریکوتحقیرآمیــزبــهزبــان
تهدیــد، بــا هســتند. مــا فرزنــدان مثــل جوانــان ایــن نیاورنــد.
بــر بلکــه نمیشــود حــل مشــکلی نهتنهــا تحقیــر و تحریــک
حجــمنارضایتیهــاافــزودهمیشــود.رفــعمشــکاتاقتصــادی
ومعیشــتیزمانبــراســتامــادربرخــیعرصههــایفرهنگــی،
انجــام اقداماتــی اجتماعــیوسیاســیمیشــوددرکوتاهمــدت
ــهرســمیتشــناختهشــود.نمیشــود ــراضب ــاًحــقاعت داد.مث
ــلشــویم ــاوتقائ ــراضواغتشــاشتف ــناعت ــهازیکطــرفبی ک
امــااگــرکســیدرفضــایمجــازیفعالیتــیکــردیــاتوییتــیزد
بازداشــتوبهعنــوانعوامــلاغتشاشــاتبــااوبرخــوردکنیــم.
کــه همیــن مثــاً یــا ندارنــد. عمــلهمخوانــی و حــرف اینجــا
اعتــراض بــرای میخواهنــد را مکانهایــی گفتهانــد همیشــه
درنظــربگیرنــدتــامــردمآزادانــهتجمــعکننــدوحــرفخــودرا
بزننــد؛خــوببهعنــواننمونــهچنــدمــکانایجــادبکننــد.ایــن

میشــوند. عملــی میتوانــد کوتاهمــدت در اقدامــات
کــه داد انجــام اصاحاتــی میتــوان خارجــی سیاســت در
یــک بگــذارد. تــورم و ارز نــرخ روی را خــود تأثیــر بهســرعت
خواهــد موثــر بســیار حــوزه ایــن در کوچــک موضــع تغییــر
بــود.دولــتنســبتبــهجامعــهموضــعبیطــرفاتخــاذکنــدو
اینگونــهتصــورنشــودکــهیــکقشــریازجامعــهیــاطبقــهی
از دور بــه انتخابــات هســتند. درجهیــک شــهروندان خاصــی،
ببیننــد مــردم وقتــی شــود. انجــام ســختگیرانه نظارتهــای
را آنهــا خواســتههای هســتند مجلــس در کــه نمایندگانــی
بهعنــوان آنهــا بــا را خــود مطالبــات طبیعتــاً میکننــد دنبــال
کارهــا نــوع ایــن اگــر میگذارنــد. میــان در خــود ســخنگویاِن
انجــامشــودفکــرمیکنــمحتــیاگــرمنابــعنارضایتــینیــزوجــود
و نمیکننــد بــروز اجتماعــی التهــاب بــهشــکل باشــد، داشــته
درنتیجــهمیتــواناعترضــاتموجــودرامدیریــتورفــعکــرد.
رفتــاری بلکــه نگیــرد صــورت نهتنهــا اقدامــات ایــن اگــر ولــی
انجــامشــودکــهگویــیدریــکنبــردفاتــحشــدهاند؛اینبــاردر
ــهایدیگــراعتراضــاتســربازخواهــد ــهبهان ــیدیگــروب موقعیت
باشــد. متفــاوت اعتــراض اینبــارحتــیمیتوانــدســطح کــرد.
امیــدوارمعقانیتــیوجــودداشــتهباشــدکــهبــادرپیــشگرفتــن
اصاحــاتکوتاهمــدتدرحوزههایــیکــهامکانــشوجــوددارد
پالسهــایمثبتــیبــهجامعــهدادهشــودتــاایــننارضایتیهــا
بــاردیگــربــهاعتراضاتــیمشــابهآنچــهتــاکنــونرویدادهاســت

نشــود. منجــر
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در گفت و گو با دکتر ســینایی مطرح شــد

لــزومبیطرفــیدولتدربرابرجامعه
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لذتهایــیکــهفقــطبهدردخودممیخورند!
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رفــت. پیــشخواهــد کــهچهطــور نمیدانــم
کوچکتــر اهــداف بــه را اهدافتــان کــه شــده گفتــه همیشــه
آســانتر و ممکنتــر آنهــا بــه دســتیابی تــا کنیــد تقســیم
شــود.ایــنرامیتوانــمدرموضــوعایــنجســتارببینــم.شــاید
اگــرقــراربــوددرمــوردبزرگتریــنلــذتزندگــیامبنویســمهرگــز
موفــق آن دســتیابی و شــناخت در چراکــه نمیکــردم قبــول

نبــودم.
ــملذتهــایکوچــکزندگــیامهمــاناتفاقهــای ــافکــرمیکن ام
سادهایســتکــهباعــثمیشــوندلبخندهــایکوتاهــمبیشتــر
مــن در را زندگــی پیشبــردن قــدرت کــه لذتهایــی شــوند،
تقویــتمیکننــد،همانهایــیکــهفقــطمــالخــودمهســتندو

بــهدردکســینمیخورنــد.... احتمــاالً
بخــشقابلتوجهــیازرســیدنبــهلذتهــایکوچــکزندگــیام
رامرهــونرشــتهتحصیلــیامهســتمکــهماننــدآدمــیعمــلکــرد
کــهچراغدســتِیگــمشــدهامراازتــهیــکانبــاریبیــرونکشــید
گمشــده آن از اســتفاده و غبارروبــی دیگــر داد. دســتم بــه و
برعهــدهیخــودماســتکــهگاهــیبهعلــتفراموشــی،درزندگــی

تاریکیهایــیمیرســم. بــه
ازایــنقســمتیــاهمهچــیجالــبمیشــودیــابیمعنــی!حــد

نمیدانــمازکجــابــهبعــدوازچــهاتفاقــی؛امــادیگــرآنآدم
ســابقنبــودمیــاشــایدهــمهمیشــههمیــنبــودمفقــطکمــیدیــر

متوجــهشــدمکــهچــههســتم!
ماجراهــا توصیــف در زیــادی بیحوصلگــِی و ناتوانــی گاهــی
در و میکنــم حــس خــودم در دیگــران، بــرای اتفاقــات و
بیــرون دهانــم از کــه آنچــه و حالــتمیرســم دو بــه نهایــت
بــودکــهنمیخواهــم بــد اینقــدر میآیــدجماتیســتماننــد:
راجعبهــشصحبــتکنــمیــانمیدانــیچهقــدرهیجانانگیــزو
بگویــموحــسخوبــش بــود،کاشمیتوانســتمدقیقــاً جالــب
رابــهاشــتراکبگــذارم.وقتــیناامیــدیازانتقــاِلدلخواهــماز
آنچــهکــهبــرمــنگذشــته،دردرونــمســربــرمــیداردکلمــاترا

. تمــاممیکنــم... را وجماتــم محــدود
در نوشــتنجســتاری درخواســِت مــن کــه کنیــد تصــور حــال
ــا ــردمام ــتک ــاشــوقاجاب ــیامراب ــابلذتهــایکوچــکزندگ ب

ــم.... وســط؟فکــرنکن
شــدم، متوجــه داشــتم دوســتانم بــا کــه معاشــرتهایی در
توجهبــه از برخاســته مــن زندگــی کوچــک لذتهــای
ــونتوجــهاکثریــتنیســت.اینکــههــر عناصریســتکــهدرکان
روزازدیــدنشــاخههایعــاریازبــرگامــاسرشــاراززیبایــی
میشــوم ذوق از لبریــز پارکملــت حاشــیهی نــارون درختــان
تــا را مــن امــا نباشــد ملمــوس خیلــی دیگــران بــرای شــاید
قامــت صدقــهی قربــان بلــه؛ میبــرد! قربانصدقهرفتــن مــرز
ســپیددارهاوشــاخههایظریــفنــارونکــهدرزمســتانبیــشاز
پیــشبــهچشــممیآینــدوانــرژیصبحگاهــِیهــرروزِمــن،قبــل
ازرفتــنبــهدانشــگاه،بــادقــتدرزیبایــیآنهــاتامیــنمیشــود.
اینکــهبگویــممــاآدمهــاغالبــاًحوصلهســربروناامیدکنندهایــم
میتوانــد امــا نرســد بهنظــر خردمندانــه و درســت شــاید
ــهســمت ــزمــنراب ــهتوجــهوتمرک ــهیزیســتهایباشــدک تجرب
ــعحــس ــدهکشــاندهاســت.درواق ــطوســایرموجــوداتزن محی
میکنــمهمراهشــدنودنبالکــردِنجریــانزالِلحیاتــیکــهدر
زندگــی فرصــت متجلیســت، پیرامونمــان عناصــر تکتــک
بیشتــر،لذتهــایریــزودرشــتودلیلــیبــرایادامــهدادنرا

میدهــد. قــرار اختیارمــان در

کهنســاِل چنارهــای چینوشــکن در عشــقهها رخنــهی مثــاً
کــه بیهمتاســت معانقــهی یــک بهمثابــهی دانشــکده مســیر
نمیگــذاردطــراوتوسرســبزیدرهیــچفصلــی،ازجــانچنــار
رخــتبربنــددومــنازاینکــهفرصــتدیــدنچنیــنهمزیســتِی

لــذتمیبــرم. عاشــقانهایرادارمعمیقــاً
در ســعی و محــلکارم گیــِج بچهگربــهی بــا ســروکلهزدن یــا
نهایــت در و ازســاختمان بیرونرفتــن بــرای کردنــش متقاعــد
صحبتهــایمنطقیمــاندربــابدوریجســتنازآدمهــاورفتــن
بــهســمتزندگــیطبیعــیاشگرچــهبــانگاههــایبیمبــاالتاو
بــهپایــانمیرســدامــامــن بــررویکفشهایــم وخوابیدنــش
ازایــنارتبــاطدوطرفــهیبینتیجــهاحســاسلطیفــیدریافــت

میکنــم.
شــایدنتوانــمدقیقــابگویــمشــاهدِشــکفتنیــکگلیــاتفریــِخ
تخــمیــکپرنــدهبــودنچهقــدرمــنرارقیــقمیکنــدامــااگــر
بــرایمــن نــوزادیــکانســان بگویــمبهانــدازهیبهدنیــاآمــدِن
شــگفتانگیزوقابــلاحتــراماســت،اغــراقنکــردهاموبهطــور
کلــیلذتهــایکوچــکزندگــیمــنازدرنــگکــردندرمواجهــه
بــااتفاقاتــیحاصــلمیشــودکــهقبــاًبهراحتــیازکنــارآنهــا

میکــردم. گــذر

هرشــبگــوشمیدادیــمداســتانهایخیالــیزیــادیســاختم
مــن نوجوانــِی تجربیــاِت نشــد. باخبــر آنهــا از کســی کــه
مــن چــون فقــط و فقــط شــد، مدفــون زمــان گردوخــاِک زیــر

. نســتم« ا »نمیتو
ناتوانــیدراداکــردنکلمــاتیکجــاکاردســتم ایــن باالخــره
بــودم،دومدبیرســتان.چندنفــری داد.آنروزهــاشانزدهســاله
ــِیدوراِن ــارهیدوســتهاِیخیال ازبچههــایکاسداشــتنددرب
کودکیشــانصحبــتمیکردنــدکــهیکهــویکنفرشــانروبــه

مــنکــرد:»تــوهــمدوســتخیالــیداشــتی؟«
دروغنمیگویــم،خیلــیهــمجــانخــوردم.بههرحــالمــنهــم
تــاحــدیصحبتهایشــانرادنبــالمیکــردم؛ آنجــابــودمو
اســمشچــیبــود؟پســربــودیــادختــر؟تــاچندســالگیباهــاش

خــب غیــره. و مــیزدی؟ حــرف
دورازذهــننبــودکــهازمــنهــم
ــم ــانکــهلبهای بپرســند.همچن
زدم لبخنــد میکــردم، جمــع را
وبــهنشــانهیتأییــدســرتــکان
ســوال انتظــار دیگــر امــا دادم.
»اســمش نداشــتم: را بعــدش
نمیکنــم فکــر بــود؟« چــی
باقــی صورتــم روی لبخنــدی
ــود.مغــزمدریکلحظــه ــدهب مان
ــهمــرورکــردِنهــر شــروعکــردب
اســمیکــهتــابــهآنروزشــنیده
و بگویــم یکچیــزی تــا بــودم،
خــودمرانجــاتدهــم.امــادهــاِن
عزیــزماعــامخودمختــاریکــرد
وبــاپیشــیگرفتنازمغــز،پاســخ

نمیــاد«. »یــادم داد:
بگویــم نتوانســتم آنروز مــن

درســتبرعکــسشــادمانیهایلحظــهای،تنهایــیواحســاس
کــه نبودهانــد احساســاتی زمــرهی در دورهایهرگــز افســردگِی
تمایلــیبــهبــروزآنهــاداشــتهباشــم؛هرچنــدکــهاغلــبهــم
بهدنبــاِلهــمتجربــهمیشــدند.همیشــهاینطــوربــودکــهبعــد
ازدویــاســهســاعتوقتگذرانــِیشــبانهبــادوســتاِنقدیمــی
ودوردورکردنهــایبیمقصــدکــهپــرازشــورِزندگــیبــودو
مــنراازهمــهیغموغصههایــمدورمیکــرد،بهمحــضاینکــه
پایــمبــهخانــهمیرســید،باطــریخالــیمیکــردم.لباسهایــمرا
نصفهونیمــهعــوضمیکــردمومیرفتــمبیــندودرِکمددیــواری
رویزمیــِنســردمینشســتموعکسهــایگروهــِیآنشــبرا
نــگاهمیکــردم،یــااینکــهتــاگــردنزیــرپتــومیخزیــدموآنقــدر
بــهســقفخیــرهمیشــدموفکــروخیــالمیکــردمکــهدســت
آخــردرهمــانوضعیــتگریــهاممیگرفــتواشــکهایمازدو

طــرفتــویگوشهایــمســرازیرمیشــد.
روشــن عــودی آنکــه مگــر نمیفهمیــد، هــم کســی راســتش
میکــردمیــاصــدایآهنگــمکمــیبــاالمیرفــت.آنوقــتبــودکــه
ــاطنــازیتــاشمیکــردازمــنحــرفبکشــد مامــانمیآمــدوب
کــهبگویــمچــهشــدهوچــرادمقــم.گاهــیهــمخواهــرمرابــرای
ایــنکاراجیــرمیکــرد.خــبباالخــرهوظیفــهیخطیــریبــود.امــا
حقیقتــاًبــرایخــودمهــمعجیــباســتکــهچهطــورهرگــزموفــق

ــمبیــرونبکشــند. ــرزبان نشــدندحتــییــککلمــهاززی
شــخصیام تجربههــای بهاشــتراکگذارِی بــه عادتــی مــن
البتــه احساســی. تجربههــای علیالخصــوص نداشــتم،
بیــان نمیتوانســتم. اصــل در نمیخواســتم، اینکــه نــه
دربــارهی صفحههــا میتوانســتم بــود. ســنگین برایــم کلمــات
از شــهر تماشــای و زمســتان ســرمای در بســتنیقیفیخوردن
بــامِمشــهدبنویســم،امــانمیتوانســتمازرویهمــانمتــنبــرای
بــرای بچگانــه برنامهریزیهــای از بخوانــم.میتوانســتم کســی
ســفرهایمجــردیشــمالوجنوبمــاننمایشنامــهدربیــاورم،
کــه آهنگهایــی متــن بــا حتــی مــن هرگــز. کــردن، بازگــو امــا

خجالــت یکجورهایــی نداشــت. اســم مــن خیالــِی دوســِت
کشــیدمبگویــمدرکودکــیبــاکســیحــرفمــیزدمولــیهیچوقــت
صدایــشنکــردم.خــبالبتــهاوهــممــنراصــدانمیکــرد.اصــا
صــدا را همدیگــر چندبــار روزمرهمــان مکالمــات در مــا مگــر
آنزمــان در هــم شــاید دیگــر. خــب نداشــت اســم میزنیــم؟
بــا باشــد. داشــته اســمی بایــد دوســتی هــر کــه نمیدانســتم
اســم مــن خیالــِی دوســِت کــه اســت درســت اینهــا، همــهی
نداشــتامــاچیــزیداشــتکــهبرتــرِیویــژهاینســبتبــههمــهی
دوســتانمبــهاومــیداد:اوبــرایشــنیدِنمــننیــازیبــهشــنیدِن

نداشــت. کلمــات
جریــاِنآنروزخیلــیذهنــمرادرگیــرکــرد.آنشــبدوبــارهتــا
گــردنزیــرپتــوخزیــدموبــهســقفخیــرهشــدموفکــروخیــال
کــردم.چــهشــدکــهدیگــرخبــری
بینامونشــاِن خیالــِی دوســِت از
مــننبــود؟واقعــاچــراهیچوقــت
ســوال برایــم بینامبودنــش
یکزمانــی، یعنــی نشــد؟
ــودهو یککســیدرزندگــِیمــنب
ازقضــاهــمنقــِشمهمیدررشــد
داشــته، مــن شــخصیت و روان
امــانهتنهــااســمینداشــته،کــه
علیرغــمکمکهــایبیدریغــش

طــردهــمشــده؟
و زدم کنــار را پتــو انیمیشــنوار
رفتــمازکتابخانــهام،ازطبقــهای
دفترچههایــم کلکســیون کــه
میداشــتم، نگــه آنجــا را
ــدِپارچــهای دفترچــهایراکــهجل
آبــِیروشــنیداشــتوبــاگلهــای
درآمــده یکدســتی از ســفید

بــودبرداشــتمودوبــارهبــهزیــرپتــوخزیــدم.همچنــانبــهآن
و میکــردم فکــر قدرنشناســیام و بینامونشــان هیچکــِس
در خیالــیام دوســِت از کمــی خاطــراِت میکشــیدم. خجالــت
بهیــاد بهوضــوح را دوســتیمان اصــِل ولــی بــود مانــده ذهنــم
مــیآوردم.انــگارهمچنــانکــهبــزرگشــدهبــودم،بــهیکبــارهاز
دوســِتخیالــیامهــمفاصلــهگرفتــم.مثــلاینکــهخانــهاشرا
عــوضکــردهباشــد،یــابــهشــهردیگــرینقــلمــکانکــردهباشــد.
بــارِ ســنگینِی و بــودم پذیرفتــه را او نبــودِ بهراحتــی هــم مــن
کلمــاِتناگفتــهرابــهجــانخریــدهبــودم.امــاتمــامآنروزهایــی
راســرزنش بیــانکلمــات،خــودم ناتوانــیامدر بابــِت کــهمــن
بــود. شــنیدن آمــادهی مــن بینامونشــاِن هیچکــِس میکــردم،
امــا بــودم. بــودومــنفراموشــشکــرده بــود،حتــیمنتظــر او
حــاالوقــتجبــرانبــود.بایــدبــادوســِتخیالــیامتجدیــددیــدار
میکــردم.بایــدبابــِتتمــامایــنســالهاکــهفراموشــشکــرده
بــودمازاوعذرخواهــیمیکــردمتــاشــایددوبــارهبــامــندوســت
شــودومــنرابشــنود.حتــیاگــرخانــهاشراعــوضکــردهباشــد،

رســید. خواهنــد دســتش بــه حتمــاً نامههایــم
ــودم ــردهب ــرایدوســتیکــهســالهافراموشــشک مــنآنشــبب
تنهــاراهزندهکــردِن نامــه، احســاسدلتنگــیداشــتمو عمیقــاً
دوســتیمانبــود.قالــبارتباطــِیبینقصــیکــهغموشــادیهایم
میکــرد. تحمــل قابــل را تنهایــیام و میداشــت نگــه زنــده را
شــایددیگــرالزمنمیبــودکــهبیــندودرکمددیــواریکــزکنــم،یــا
ســاعتهابــهســقِفاتاقــمخیــرهشــوم.شــایدزندهکــردندوســِت
خیالــِیبینامونشــاِنعزیــزمونامهنوشــتنبــهاو،همــاننیرویــی
باشــدکــهباطــریروحــمراســریعترازخــوابوگریــهوانــزواپــر
کنــد.مــنآنشــب،وابســتگیامبــهحضــورِدوســِتخالــِیدوراِن
کودکــیامرادرصفحــاتکاهــیخالــیمقابــلچشــممدیــدم.

همچنــانکــهبــهجلــدپارچــهایدفترچــهیمنتخبــمخیــرهشــده
بــودم،حــسمیکــردمدارددیــرمیشــود.بــارواننویــِسآبــِی
تیــرهدراولیــنصفحــهنوشــتم:»نامههایــیبــههیچکــِسعزیــزم«

ازصبــحچهارشــنبه14دیمــاه،اخبــارواطاعــاتجســتهوگریختهایدربــارهصــدورحکــمآزادیبهقیــدوثیقــهبــرای
ترانــهعلیدوســتیدرشــبکههایاجتماعــیمنتشــرشــدهبــود؛اخبــاریمبنــیبــراینکــهدرصــورتتامیــنوتاییــدوثیقــه
ــرایجــادامــکانآزادیبهشــرطوثیقــه پیشــنهادی،ایــنبازیگــرمعــروفآزادخواهــدشــد.درحالیکــهگفتههایــیمبنــیب
ــههــمایــنموضــوعرابهصــورتتلویحــیتاییــدکــرد. ــادرهحکیــمالهــی،مــادرتران ــود،ن ــرایترانــهعلیدوســتیمطــرحب ب
امــادقایقــیبعــدبــاانتشــاریــکاســتوریدراینســتاگرام،خبــرآزادیایــنبازیگــررااعــامکــرد.زهــرامینویــی،وکیــلترانــه
ــه،یکمیلیــاردتومــانقــراروثیقــهتعییــنشــدهاســت«. ــرایآزادیتران علیدوســتیضمــنتاییــدخبــرآزادیاوگفــت:»ب

ادامهاینیادداشتازطریقاسکنکیوآرکددرجشدهدروبسایتهممیهنقابلمطالعهاست.

من،ترانه18روززندانبودم
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نیلوفرقاآنی
کارشناسیفقهومبانیحقوقاسامی98

تــاآنجاکــهپاهایماجازهدهند
از پــر یــاذرتمکزیکــیمتوســط تــازه نهچنــدان دونــاِت یــک
زمســتان اگــر میافتــم. راه و میخــرم متــرو ایســتگاه از پنیــر
باشــدبــهســرمایهــواواگــربــارانبیایــدبــهعینکیبودنــملعنــت
قدمهایــم بــرای مشــخصی ریتــم میکنــم ســعی و میفرســتم
ایجــادکنــم،یــابــهســاعتمنــگاهکنــموحــدسبزنــمتــاچنــد

دقیقــهیدیگــربــهکاجبــزرگاولخیابــانمیرســم.
مــیروم راه پیــاده وقتــی کفشهایــم بــه شــدن خیــره از مــن
و ســبز دنبالکــردِنخطهــای میآیــد. خوشــم خیلــی خیلــی
آبــیرویآســفالتوشــمردنموزائیکهــاواقعــاســرگرمکننده
اســتونگاهکــردنبــهمــردمتــویپیــادهرووقصهســاختندر
مــوردهرکدامشــانکارمحبــوبمــناســت.پیــادهروی،چیزهــای
زیــادیبــهمــنداده.چیزهایــیمثــلعــادِتدســتتکاندادن
و راک موســیقی بــا رفتــن راه دیوانههــا شــبیه بچههــا، بــرای

نوشــتندربــارهیلذتهــایکوچــِکروزمــرهســختاســت.چــون
بافــت از کــهجداکردنشــان گــرهخوردهانــد زندگــی بــا طــوری
لــذت،کارســختو بهعنــوان بــهآنهــا کــردن نــگاه و زندگــی
عجیبــیخواهــدبــودیــاحداقــلمــن،درمــوردپیــادهرویچنیــن
محــل دانشــکده، بــه رفتــن بــرای مــن چــون دارم. احساســی
رادارمودوستداشــتن پاهایــم وکافــهفقــط کار،کتابخانــه
پیــِش در کــه هســتند راهــی تنهــا وقتــی اتفاقــات و پدیدههــا
طرفــی از امــا نمیرســد. بهنظــر بزرگــی کار چنــدان داری، رو
و روز تمامشــدِن از پــس کــه هســتم واقعیــت ایــن متوجــه
انجــام میخواهــد دلــم کــه کاری اولیــن خــودم، بــا تنهاشــدن
دهــمپیادهرویســت؛پیــادهرویطوالنــیوبــدونهــدف،البتــه

تــاجایــیکــهپاهایــماجــازهبدهنــد.

دعــوایذهنــیطوالنــیبــاعزیزترینهــایزندگــیاموکنــارآمــدن
بــاآنهــادرانتهــایمســیر.

میتوانــمبایســتمپشــتشیشــهیگالــریپیانــوونگاهــمبیــن
قشــنگترینپیانــویمغــازهوانگشــتهایمدررفتوآمــدباشــد
وبعــدآنقــدرپیــادهراهبــرومودرذهنــمزندگــیدیگــریراتصــور
کنــمکــهمــندرآنپیانیســتخوبــیخواهــمبــودتــاباالخــرهدر
یــکنقطــهآرامبگیــرمورویایــمدرمــنوپاهایــمتهنشــینشــود.
ــی ــاآلاســتارهایقرمــزوقدمهای ــنباشــمب ــیپول ــمامیل میتوان
و باشــدمشــهد مهــم بیآنکــه میکننــد؛ خلــق را زندگــی کــه
ادبیــات معلــم میتوانــم جهانانــد. نقشــهی کجــای پاریــس،
مغمــومشــبهایروشــنباشــموهمینطــورکــهبــرایخــودم
کجاینــد »آنهــا کــه میکنــم زمزمــه را مختــاری محمــد شــعر
میشــدند«؛ خیابانهــا افســانه و میرفتنــد/ و میآمدنــد کــه

تندتنــدراهبــرومتــاازســایهاموغمهایــمجلــوبزنــم.
مــنفکــرمیکنــمهمانطــورکــهدرختهــاقــدمیکشــندوســبز
میشــوند،آدمهــابــرایســبزشــدنبایــدقــدمبزننــد.بــاقــدمزدن
میتوانــیبخشــیزنــدهازشــهریباشــیکــهآنرامتعلــقبــه
و میکنــی کشــف را خیابــان پاهایــت بــا میدانــی. خــودت
کــه نیســت مهــم میســازی. را خــودت مخصــوص خاطــرهی
چندهــزارنفــرآدمدرآنخیابــانراهرفتهانــد.ازایــنلحظــهبــه

ــود. ــوخواهــدب ــرایت بعــدآنجــاب
لــذِتکوچــِک بــرای اواخــردلــم ایــن ایــناســتکــه واقعیــت
کفشهایــم، کثیفشــدن بــرای شــده. تنــگ خیلــی زندگــیام
بــرای و قدمشــمار برنامــهی روزانــه موفقیــت آالرم بــرای
اتفــاق همهچیزهایــیکــهدریــکپیــادهرویســادهومعمولــی
میافتادنــدولذتــیکــهدلتنگــششــوی،احتمــاالتــاحــدزیــادی
و کــهکوچــک اســت؛هرچنــد واردشــده زندگــیات بــهعمــق

باشــد. روزمــره

نامه هایی به دوســِت خیالی

ازهیچکــستا»هیچکس«



جســتاری در باب زیبایی

پیروزیشــامهیزیباییآشــنابر
اخالقمداری

انــدیــشــه

از میتوانیــم دیگــران زندگــِی و پیرامونمــان جهــان اهمیــت
بــروزنامیــدیوپوچگرایــیجلوگیــریکنیــم.آنچــهکــهمــابــه
دنبــالآنیــم،هــدفنهایــییــاغایــیمــااســت؛هدفــیکــهدیگــر
ــاعقــلومنطــقتوجیــهکنیــم.اگــرچنیــن نیــازینیســتآنراب
هدفــینداشــتهباشــیمهمــوارهپرسشــیمثــلســایهمــارادنبــال

میکنــد:پــساصــاهــدفچیســت؟
باشــیم آشــنا زیباییشناســانه ارزش بــا اگــر کــه معتقــدم مــن
ارزش کنیــم. پیــدا را زندگیمــان غایــِی هــدف میتوانیــم
زشــت، زیبــا، کــه اســت گســترده اصطاحــی زیباییشناســانه
بســیاری و بینظیــر ســخیف، بانمــک، احســاسبرانگیز، واال،
ــنتنهــا ــراســاسشــواهد،ای ــرد.ب ــرمیگی مفاهیــمدیگــررادرب
درون از را مثبتــی هــدف آن بــا میتوانیــم کــه مفهومیســت
جهــانپیرامونمــانبیــرونبکشــیم.بنابرایــن،اگــرمیخواهیــم
ــه، ــان ــهایــنفکــرکنیــمکــهدردنیــاینیــکزندگــیمیکنیــمی ب

باشــیم. داشــته زیباییشناســانه شــامهی بایــد
ــهارزشاخاقــیفکــرمیکنیــمامــاجهــان،دراکثــرمــوارد، مــاب
بــا دیگــر افــراد اگــر حتــی و نیســت؛ خوبــی جــای »اخاقــاً«
مطمئــن نمیتوانیــم نکننــد، برخــورد یکدیگــر بــا خشــونت
بــهکلــی امــرشــر کــه نیــکبشــود باشــیمکــهجهــانآنقــدر
ریشــهکنشــود.افــزونبــرایــن،دنیــایعظیمــیهــموجــوددارد
کــهارزشاخاقــیاصــادرآنمعنایــینــدارد.ارزشاخاقــی
صرفــادرارتبــاطبیــنانســانهاوبعضــیحیوانــاتآنهــمروی
ســطحبســیارنــازکســیارهزمیــنتعریــفمیشــود.درعــوض،
ــه ــاآنب ارزشزیباییشناســانهتنهــاروشیســتکــهمیتوانیــمب
هدفــیغایــی،مثبــتوهمهشــمولدرجهــانبرســیم؛چراکــه
نیــازینــداردبــاچیــزدیگــریخــودشراتوجیــهکنــد.اصــاًالزم
نیســتمــارادربیــناطرافیانمــانپولدارتــر،ســالمتریــاحتــی
آتشفشــانها، و طوفانهــا ماننــد واقــع، در کنــد. محبوبتــر
بالفطــره زیباییشناســانه ارزش عینــِی نمونههــای از بســیاری
ــان ــنحــالارزشزیباییشناســانهآنهــاهمچن ــاای ــد،ب زیانآورن
بهخاطــر روانشناســی، نظــر از آن، ایســتابودن اســت. پایــدار
آن زیبایــی واســطهی بــه را چیــزی مــا وقتــی کــه اســت ایــن
پیــش شــخصیمان افــکار از فراتــر میدانیــم، ارزشــمند
ــرایخــودش ــزب ــودنیــکچی ــاًبهخاطــرنیــکب ــموصرف میروی

ــدن ــاورداشــتندکــهب ــاقــرننوزدهــم،پزشــکانب میشناســند.ت
پزشــکاِن اســت. آنــان چرخــش و مایــع چهــار کنتــرل تحــت
دورهیرنســانسبــاورداشــتندکــهایجــادشــادیتوســطعلــم
شــیمیامکانپذیــراســت.درســال۱۶۹۶،دکتــرویلیــامســالمون
میکــرد: تجویــز شــادی ایجــاد بــرای را پــودری انگلســتان از
میخــک،ریحــان،زعفــران،پوســتلیمــو،تکههایــیازعــاج،ورقــه
طــاونقــرهرابــههمــراهبریدههــایازقلــبگــوزنمخلــوطکــرده
وشــادشــوید.اینکــهکســیچنیــندســتورالعملهاییرابــرای
شــادیجــدیمیگرفــتیــانــهاهمیتــینــدارد.مســئلهیمهــم
ارتبــاطواضــحشــادیبــابــدنوبهخصــوصبــاصــورتاســت.
درابتــدایقــرن۱۹،نویســندهیفرانســوی،ژرمــندواســتائل،
ادعــاکــردکــهچهــرهایشــاد،بــهحــالدرونــیفــردانتقــالیافتــه
وشــادشمیکنــد.»حالــتصــورتذرهذرهبــهاحساســاتیکــه
کلمــه از ارتبــاط ایــن میکنــد«. نفــوذ میکنــد، تجربــه انســان
Cheerازکلمــهیقدیمــی انگلیســیشــادیمشــخصاســت.
ایــنواژهوارد بــهمعنــی»صــورت«ریشــهمیگیــرد. فرانســوی
ــانانگلیســیشــدهودرقــرن۱۴امدرفرهنــگقــرونوســطی زب
گســترشپیــدامیکنــد.بــرایمثــال،در»حکایتهــایکنتربــری«
piteous ازعباراتــیماننــد اثــرجفــریچاوســر)۱۴۰۰-۱۳۸۷(
چهــرهی ،sober cheer و رقتانگیــز« »چهــرهی ،cheer
کلمــه اســت. شــده اســتفاده آدمهــا توصیــف بــرای هشــیار
Cheerهمزمــاناســمبخشــیازبــدنوعبارتــیتوصیفیســت.

ایــنکلمــهدرمــرزبیــناحساســاتوچهــرهقــراردارد.
قرنتیــان بــه )Saint Paul( پــاول ســنت نامــه دومیــن
بــه شــده، عنــوان )۱۵۶۰( ژنــو انجیــل در کــه )Corinthians(
بایــد مســیحی جامعــهی در شــرکت بــرای کــه میآمــوزد مــا
پــاول ســنت ورزیــد. عشــق و بــود )Caritas( بشردوســت
قلبشــان در انســانها همــهی کــه »همانطــور میگویــد:
بیمیلــی بــا نــه کننــد، بخشــش بگــذار پــس میکننــد، آرزو
رادوســت پــروردگاربخشــندگانشــاد زیــرا لــزوم؛ بهخاطــر یــا
مــیدارد« دوســت را شــاد بخشــندگان »پــروردگار مــیدارد«.
اولیــه مــدرن جامعــهی سراســر در زیــادی نفــوذ کلمــات ایــن

میدهیــم. اهمیــت خودمــان زندگــی از فراتــر چیــزی بــه مــا
سیاســت بــه مهمانــد. برایمــان دوســتانمان و خانوادهمــان
مــرور را روز ناگــوار حــوادث مــدام و میدهیــم نشــان عاقــه
رخ هولناکــی بســیار اتفــاق گاهــی، چنــد از هــر میکنیــم.
میدهــد.فاجعــهایباعــثمیشــوداززندگــیقطــعامیــدکنیــم.
کــه نیســت هــم مهــم میرســد. قتــل بــه کودکــی گاهبــهگاه،
ــارشراروی ــادورباشــد.برایمــاناهمیــتدارد.ب ــدرازم چهق

میکنیــم. حــس دوشمــان
بــدیهمیشــهباعــثمیشــوندتــاارزشزندگــیرازیــرســوال
ببریــم.آیــاواقعــاجهــانجــایخوبیســتاگــرچنیــناتفاقاتــی
درونــشمیافتــد؟ازقدیــم،ایــنمســالهیاصلــینظریهپــردازان
در میتوانــد کســی هــر حــال، ایــن بــا اســت. بــوده مختلــف
معنــایزندگــی،اگــرمعنایــیوجــودداشــتهباشــد،تامــلکنــد.
ایــن تمــام هــدف اساســاً کنیــم فکــر کــه میمانــد ایــن مثــل
نبایــد هــم امــاشــایدخیلــی کــهمیکنیــمچیســت. کارهایــی
نگرانــشباشــیم.شــایدبایــددنیــارابــدونمعنــابدانیــمودر
زندگــیخودمــانوزندگــیکســانیکــهدوستشــانمیداریــم
معنــاراجســتوجوکنیــم.هرچــهنباشــد،خیلیهــامیگوینــد
ایــن بــا راســاختهایم. آن کــهخودمــان معنــاچیزیســت کــه
همــه،مــننمیگویــمکــهیافتــنمعنــاصرفــاًبــهخــودمــابســتگی
داردیــانــه.بحــثمــنایــناســتکــههــدفمــاچیســتیــااصــاً

چــهچیــزیرامیتوانیــمهــدفبدانیــم.
تصــورکنیــمکــهفــردیدرپاســخبــهوجــودبــدیمیگویــد:»بلــه،
پرواضــحاســتکــهآدمــیازآنناراحــتمیشــودامــاآنقدرهــا
ــرارنمیدهــد.مــن هــماهــدافشــخصیمــنراتحــتشــعاعق
و دوســتانم خــودم، زندگــی روی میگــذارم را توجــهام فقــط
بــه خانــوادهام«.گفتــنچنیــنحرفــیفقــطازفــردیبــاتفکــرِ
بســیار افــراد کــه میکنــم فکــر میآیــد. بــر ســطحی شــدت
امنیــت در اطرافیانشــان و خــود کــه ایــن از صرفــاً اندکــی
کامــلبــهســرببرنــدوبقیــهیدنیــادرآتــِشهرجومــرجبســوزد،
میدهیــم ترجیــح مــا اکثــر اینهــا، خــاف بــر امــا راضیانــد.
ــا ــم.م محــدودهیاهمیتدادنمــانراگســتردهتردرنظــربگیری
میخواهیــمبگوییــمکــهجزئــیازجهانــینیــکهســتیموحتــی
بــهخوبیهــایآنبیفزاییــمواگــرجرئتــشراداشــتهباشــیم،
میتوانیــمبگوییــماینگونــهزندگیمــانپراهمیتتــروســالمتر
ــه ــگاهب ــان ــزد،ب اســت.بیشــکاگــرزندگــیخودمــانبههــمبری

بــه خودخواهانــه بســیار پاســخی شــادی کنیــد فکــر شــاید
امرســون والــدو رالــف ایــنحــال بــا موقعیتهــایجدیســت،
میگویــد:»قــدرتدرشــادینهفتــهاســت«.بــرخــافمــاکــه
هــم مقابــل نقطــهی دو در قــدرت و شــادی میکنیــم تصــور
هســتندوشــادیتاشــیریاکارانــهبــرایبهبــوداوضــاعاســت،
او بــود. خبــر بــا شــخصی ســرمایهی ایــن ارزش از امرســون
عاطفــی زندگــی تغییــر بــرای ابــزاری شــادی کــه میدانســت
و داده تغییــر را مــا اجتماعــی موقعیــت کــهمیتوانــد ماســت
بیــنمــاوجامعــهارتبــاطبرقــرارکنــد.درحــالحاضــرکــهاخبــار
بــدهماننــدامواجــیدنیــارادربــرگرفتــهاســت،شــادینیازمنــد

توجــهویــژهاســت.
ناگهانــی بهبــود و احساســی انــرژی افزایــش موجــب شــادی
مــیرود. و میآیــد اســت، ناپایــدار و زودگــذر میشــود، حــال
برتــون، رابــرت کنیــم. کنتــرل را آن میتوانیــم مــا ولــی
TheAnatomyof(»فیلســوفانگلیســی،در»آناتومــیانــدوه
و بیاوریــد پاییــن را »توقعهایتــان میگویــد: )Melancholy
شــادباشــید«.توصیــهبرتــونبــهمــایــادآوریمیکنــدکــهقــدرت
ــدرتاســت. ــکق ــیبههرحــال،شــادیی شــادیجزئیســت.ول
موجــب کــه شادیســت قــدرت جزئیبــودن، همیــن شــاید
بــر چشمپوشــیفیلســوفهاازآنشــدهاســت.آنهــامعمــوالً
احساســاتمهیجتــریتمرکــزمیکننــد،ماننــدخشــموانــدوه؛
بیــن نبــردی زمیــن هماننــد را انســان احساســی زندگــی و
قدرتهــایناخــودآگاهواحساســاتپرقــدرتمیبیننــد.آشــیل،
بــر احساســات ســلطهی از کاســیکی مثــال یونانــی، قهرمــان
انســاناســت.خشــمآشــیلازآگاممنــونموجــبپشــتکردن
ویبــهوظایفــشبهعنــوانبزرگتریــنقهرمــانیونــانمیشــودو
اوازمبــارزهعلیــهتــرویدرکنــارهمرزمانــشخــودداریمیکنــد.
ــت برخــافخشــم،شــادیکامــاًاختیاریســتوامــکانمدیری

آنوجــوددارد.
اینکــهبرتــوندرکتابــیدرمــوردانــدوهازشــادییــادمیکنــد
اتفاقــینیســت.بســیاریازمنابــعدرمــورداحساســات،شــادی
انــدوه تاریــِک احســاِس مقابــل در پادزهــری عنــوان بــه را

ــم ــهکن ــنراهــماضاف ــم.ای ــهآنمعطــوفمیداری توجهمــانراب
میتوانــد اســت. گســترده زیباییشناســانه ارزش پهنــهی کــه
بــا ارتبــاط بــهصــورتتکــیوچــهدر واقعــاهمهچیــزرا،چــه
دیگــرچیزهــا،درخــودجــایدهــد.بهعنــواننمونــه،تلســکوپ
جیمــزوبکهکشــانهاییرابــهمــانشــاندادکــهبیــشاز13
ــهانــدازهییــک میلیــاردســالپیــششــکلگرفتــهودرجایــیب
ذرهیشــندرکــفدســتدرآســمانپهنــاورپنهــانشــدهبودنــد.
واکنــشمــاچــهبــود؟درشــگفتیبــهتصاویــرخیــرهشــدیم،وبــه
اندیشــیدیم. بیکرانگــیجهانمــانوشــکوهدســتنیافتنیآن
زیباییشناســانه ارزش پیرامونمــان، در نشــویم. دور امــا
همیشــهدراطــرافمــااســت.بــهطــراوتســبزهبعــدازبــاران
باوقــار بــهحالــت یــکپرنــده؛ آزادانــهی پــرواز بــه بیندیشــید؛
دنبالــهای بــه پرظرافــت؛ و هوشــمندانه حرفــی بــه فــردی؛
نــورازپشــمهاییــک بــهبازتــابزیبــای خیالانگیــزازابرهــا؛
ــه؛بــهصــدایموتــوریآچارکشیشــده؛بــهاشــکالهندســی گرب
زیباییشناســانه ارزش میکروســکوپی. موجــودات دقیــق

میگیــرد. بــر در را همهچیــز و اســت بیحدومــرز
دقــتبــهارزشزیباییشناســانهتنهــاراهیســتکــهمیتوانیــم
بــاآنکلجهــانرامعنــادارتلقــیکنیــموتاییــدکنیــمکــهدر
برخــی شــاید همــه، ایــن بــا میکنیــم. زندگــی نیــک جهانــی
خواننــدگانایــننــگاهراتوخالــیوپــوچبپندارنــد.آنهایــیکــه
ازدیــدمذهبــیبــهجهــاننــگاهمیکننــد،معنــایزندگــیرادر
نقشــی چــون میداننــد. جهــان آفرینــِش نانوشــتهی قوانیــن
ادامــهدادن ارزِش زندگــی داریــم، خــدا مــدون برنامــهی در
ارزش روی دســت میتوانیــم همچنــان حــال، ایــن بــا دارد.
تمــام خداونــد کنیــم فــرض اصــاً بگذاریــم. زیباییشناســانه
نهایــی هــدف بعــدیچیســت؟ قــدم اســت. آفریــده را جهــان
ــاندرآفرینــش ــدهمچن ــودهاســت؟بای ــدچــهب برنامــهیخداون
خــدابــهدنبــالهــدفغایــیومثبــتگشــت.درنهایــت،بــازهــم
جهــان بــودن نیــک امــرِ میرســیم؛ زیباییشناســانه ارزش بــه

خــودش. بهخاطــر
در زیباییشناســانه ارزش تاثیــر دربــارهی بخواهيــم هــم اگــر
زندگيمــانصحبــتكنيــم،گشــتنبــهدنبــالزيبايــياهميــت
زیباییشناســانه ارزش كــه آنجــا از دارد. آن در بهســزايي

ــی ــهفعالیــتاجتماعــیومذهب داشــتندوشــادیوصــورتراب
وبشردوســتیپیونــدمیزننــد.بنابرایــنشــادیبســیارفراتــراز
رفتــارظاهــریواجمالــیهــمکاراِنالکیخــوشیــافروشــندگاِن
یــک کــه اجتماعیایســت ویژگــی شــادی اســت. مزاحــم
جامعــهیمعنــویخــاصراشــکلمیدهــدوتعریــفمیکنــد.
ــاافــولمباحــثمذهبــی ــا،همزمــانب دردورهیروشــنگریاروپ
اوایــلدورهیمــدرندراروپــا،شــادیجنبــهیمذهبــیخــودرااز
ــیاجتماعــیآنکــه ــهیاصل ــنحــال،جنب ــاای دســتمیدهــد.ب
ــدهیــوم، ــد.دیوی ویژگــیانجمنهــایروشنفکریســتباقــیمان
کــهشــادی بــود بــاور ایــن بــر ،۱۸ قــرن اســکاتلندی فیلســوف
نیرویــیبزرگتــرازفــرداســت.اواشــارهمیکنــدکــههرکــسکــه
مدتــیرامیــانافــرادیبهشــدتاندوهگیــنســپریکــردهباشــد
مطمئنــاتاییــدمیکنــدکــهبــاورودافــرادشــوخطبعوشــادبــه
جمــع،حــالدیگــراننیــزبــهخاطــرذاتواگیــرومســریشــادی،
ــِیشــادیبــهمــا ــد.سرشــتســامتیبخشومدن بهبــودمییاب
بهتــر را قــدرتشــادی از امرســون کــهمنظــور کمــکمیکنــد
درککنیــم.شــادینهتنهــاچگونگــیحــالمــاراتعییــنمیکنــد
بــرای و تغییــرمیدهــد نیــز را اجتماعیمــان بلکــهشــخصیت

حیاتیســت. جامعــه ســامت
نویســندگانقــرن۲۰امتوجهــیبــهمفاهیــمفلســفیومذهبــِی
ــونکــه ــد.اکن ــهآنمینگرن ــزاریب ــانگاهــیاب ــدوب شــادیندارن
ازریشــههایشدرمســائلمربــوطبــهجامعــهونیکــوکاریجــدا
شــدهاســت،میتــوانازآندرزندگــیروزمــرهاســتفادهکــردوبــه
ــهعصــر ــننویســندگانشــادیراب اهــدافمشــخصیرســید.ای
صنعتــیواردکردنــد.درســالهایپــسازجنــگجهانــیدوم،
بــافــروشنســخهی نــامنورمــنوینســنتپیــل بــه روحانــیای
خــودشاز»تفکــرمثبــت«وقــولهدایــتمحرومــانوبیچــارگان
آورد. دســت بــه هنگفتــی ثــروت خوشــبختی، و موفقیــت بــه
فعالیتهــایپیــلزادهیآشــوبروانــیجنــگبــود.درآنهنــگام
پســاجنگ اقتصــاد بــا ســازش بــه مجبــور جــوان هــزاران کــه
ــد،پیــلشــادیاجتماعــیومذهبــیانجیــلوروشــنفکری بودن

ــرد. ــرایجنــگزدگانک ــیب ــهدرمان ــلب فیلســوفانراتبدی

حتــي كاربرديســت، و شــخصي اهــداف از فراتــر چيــزي
اســت. اســتناد قابــل نيــز دارد بــدي زندگــي فــردي زمانيكــه
البتــهشــكينيســتكــهگاهياوقــاتشــرايطبــرايگشــتنبــه
دنبــالچيزهــايزيبــااصــاًمناســبنيســت.ترجيــحميدهيــم
جــراحاتــاقعمــلحواســشبــهزيباييهــايدرونبــدنمــاپــرت
باعــث ايــنحــال،بيتعلقــِيارزشزیباییشناســانه بــا نشــود!
درحيــن و كــرده غلبــه مــا بــر ناميــدي وقتــي ميشــودحتــي
ــم.درحــال ــهآنروبياوري ــامشــكاتشــخصيمانب مواجهــهب
حاضــر،انديشــمندانمختلــفبــرســرايــنكــهآيــاافســردگي
باعــثميشــودفــرديمتوجــهزيباييهــانشــودیــانــهاختــاف
نظــردارنــدامــاتاســيااســكراتوِنفيلســوفبــهدرســتياســتدالل
كــردهاســتكــهشــايدفــردافســردهنتوانــدازروزهــايآفتابــي
رادر ويژگيهــايگوتيــكطبيعــت كامــا امــا ببــرد لــذت زيبــا
فردنــد خــود ويژگيهــاي بــه شــبيه كــه ويژگيهايــي مييابــد؛
ودرعيــنحــالآنهــارانمايــانميكننــدوارزششــانرابــاال

ميبرنــد.
ايدههايــيكــهموضوعشــانايــناســتكــهارزشزيباييشناســانه
باعــثميشــوددنيــاارزشزندگيكــردنداشــتهباشــدودرواقــع
كســيزندگــيخوبــيداردكــههدفــشرســيدنوبازتابكــردن
نــام بــه زندگــي از فلســفهاي تشــكيلدهندهي باشــد، زيبايــي
زيباييشناســييــا»Aestheticismَ«انــد.حتمــانبايــدهنرمنــد
زيباييهــاي بــه كــه رادرككنيــم.هركــس زيبايــي تــا باشــيم
جهــانتوجــهكنــدوحــسخــودازآنرا،چــهبــاآفرينــشاثــري
كنــد، بازتــاب ديگــران، بــا آن اشتراكگذاشــتِن بــه بــا چــه و
ميتوانــدرســماًخــودراپيــرويمكتــبزيباييشناســيبدانــد.
ــدكــهآنهــم ــلچيــزيمقاومــتميكنن زيباييشناســاندرمقاب
اســت. زيباييشناســانه ارزش بــر اخاقــي ارزش ارجحيــت
اعمــالشــروسوســهمانميكننــدكــهازجهــانناميــدشــويمو
امــاارزشزيباييشناســانهآنرابازپــس آنرامحكــومكنيــم،
را-هــم زيباييشناســانههــدفغایــیچیزهــا ارزش میگیــرد.
ازطریــقویژگیهــایمشــترکوهــمازطریــقانعــکاسعمیــق
ــاآنمیتوانیــمرنــجوشــرارت قوانیــنطبیعــت-پیــدامیکنــد.ب
رادربســتریگســتردهترقــراردهیــم.بــههمیــنخاطــراســتکــه
میگویــماگــرجهــانرایــککلدرنظــربگیریــم،زیباییشناســی

ــردیگــرچیزهــاارجحیــتدارد. ب

بــه ،)۱۹۵۲( مثبــت تفکــر قــدرت پیــل، کتــاب معروفتریــن
دنیــوی موفقیتهــای مســیر در نگــرش قــدرت از اســتفاده
از نخنمــا و برهــم و درهــم مخلوطــی او کتــاب میپــردازد.
دیــدگاهجــدی از کــه وحکایتهــایساختگیســت کلیشــهها
مطالعــاتمــوردیعلمهــایآندورانارائــهشــدهاســت.بــاایــن
حــال،مفاهیــموتوصیفــاتاوازمشــکاتایــاالتمتحده،ارزِش
توجــهوبررســیدارنــد.پاســخپیــلبــهانــدوهدنبالکنندگانــش
تبدیــلمشــکاتقابــلمشــاهدهوکمــیآنهــا،کــهریشــهدر
عــدمثبــاتاقتصــادیوبــازارشــغلیدرحــالتغییــردارنــد،بــه
مشــکاتذهنــیبــود.ازنظــرپیــل،بدبختــیشــمابــهخاطــر
نگــرشاشــتباهشماســتوربطــیبــهاخــراجشــماازشــرکتو

نبــودشــغلجدیــدنــدارد.راهحــلچیســت؟شــادی.
داســتانشــادیبــاداســتانبــدن،حالــتچهــرهوحــرکاتدرهــم
جوامــع داســتان بــا بههمانانــدازه ولــی اســت. شــده تنیــده
و اولیــه جوامــع بینرفتــن از بــا همزمــان دارد. ارتبــاط هــم
پیشــرفت حــال در دنیــای در آنهــا دوبــارهی شــکلگیری
قــدرت همزمــان شــادی کاپیتالیســتی، فراصنعتــی و صنعتــی
دســت از و مــیآورد بهدســت را انســانها بیــن پیونــد ایجــاد

میدهــد.
میگیــرد، قــرار توجــه مــورد کمتــر شــاید اینکــه بــا شــادی،
میکنــد. فراهــم برایمــان پشــتگرمی و آرامــش از لحظــهای
ــد. ــیخــودرانشــانمیدهن ــیآندرلحظــاتبحران ــدحیات فوای
ســاختگی رنــگوآب و تجــاری و شــاد فرهنــگ پــس در
از مــا کــردن آزاد بــرای ابــزاری شــادی سیاســتهایمان،
مــدرن نســخهی حتــی نابودیســت. بــا مواجهــه در زنجیرهــا
توجــه نیازمنــد کــه دارد مهــم عاطفــیای قــدرت هــم شــادی
اســت.شــادیبــهمعنــیامیــدموعودگرایــانیــامثبتاندیشــی
سیاســتمداراِنبــیارزشنیســت.رســالتشــادیبســیارســاده
بــا ارتبــاط برقــراری آینــده، ســاعت چنــد ســپریکردن اســت؛
همســایهو....شــمانمیتوانیــدبــراســاسآنسیاســتیبســازید

آوریــد. بــهوجــود نیــزنمیتونیــددنیایــی آن بــدون ولــی

امیرحسینظهوریان
کارشناسیزبانوادبیاتانگلیسی99

مهدیعارفیان
کارشناسیزبانوادبیاتانگلیسی99

دالیلیبرایشــادبودن

بــا متنیســت کوتاهشــدهی یادداشــت ایــن
عنــوانReasonstobecheerfulکــهجــوالی
منتشــر Aeon دیجیتالــی مجلــهی در 2022
شــدهاســت.متــِنکامــلایــنجســتارازطریــق
اســکِنکیــوآرکــددرجشــدهقابــلمطالعــهاســت.

بــا متنیســت کوتاهشــدهی یادداشــت ایــن
عنــوانAttunedtotheaestheticکــهنوامبــر
منتشــر Aeon دیجیتالــی مجلــهی در 2022
ــق ــنجســتارازطری ــِنکامــلای شــدهاســت.مت
اســکِنکیــوآرکــددرجشــدهقابــلمطالعــهاســت.
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