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خدایا به من زیستنی عطا کن که در لحظه مرگ، 
بر بی ثمری لحظه ای که برای زیستن گذشته است، 

حسرت نخورم و مردنی اعطا کن که بر بیهودگی اش 
سوگوار نباشم. خدایا تو چگونه زیستن را به من بیاموز، 

چگونه مردن را خود خواهم آموخت. 

نیایش دݡکݡتر شریعتــــݡیݡ
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خدایـــــــݡی ݡݡکـه دانــــای 
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ــی  زندگــی در میان پــرده بحــران، آن هــم بحران
را  بشــریت  دامــن  گیــر  فرا مــرگ  آن  در  کــه 
ــه اســت؟ ایــن پرسشــی بســیار  ــرد، چگون می گی
ــا توجــه بــه بحــران  کــه اینــک ب اساســی  اســت 
اخیــر، بــرای بهبــود کیفیــت زندگــی و بخشــیدن 

جانــی دوبــاره بــه آن اهمیــت می یابــد.
کــه بــرای برخــی از آدمیــان  مــرگ واژه ای اســت 
تداعی کننــده تــرس و دلهــره ای عمیــق و بــرای 
برخــی دیگــر دریچــه ای به ســوی امیــد اســت؛ 
گاهی نــدارد،  ولــی معمــوال بشــر بــه آنچــه بــدان آ
تــرس می نگــرد. مــرگ هــم همیشــه  زاویــه  از 
و  بــوده  انســان  بــرای  ناشــناخته ای  وادی 
اســت.  ناشــدنی  تقریبــا  آن  دربــاره  گاهــی  آ
مــرگ از منظــر برخــی، پایــان وجــود انســان و 
زندگــی اســت و از منظــر عــده ای دیگــر، تبدیــل 
پیمایــش  در  عمیــق  تغییــری  و  زندگــی  نــوع 
گام نهــادن در مرحلــه ای جدیــد  ســیر عالــم و 
خ می دهــد،  اســت. حــال آنچــه پــس از مــرگ ر
از بزرگ تریــن مجهــوالت زندگــی بشــری بــوده 
کــه جــز ابزارهــای ایــن دنیایــی، ابــزار خــاص 
نداشــته  وجــود  آن،  کتشــاف  ا بــرای  دیگــری 
بــا  رابطــه  در  ادیــان  و  مکاتــب  گرچــه  اســت. 
کرده انــد،  گونــی را بیــان  گونا مــرگ، نظریــات 
بوده انــد  وضعیــت  ایــن  گویــای  همگــی  ولــی 
کــه مــرگ، پایــان وجــود انســان نیســت. امیــد و 
بــاور بــه جهانــی فراتــر یــا در امتــداد ایــن جهــان، 
تئوری پردازی هــای  از  بســیاری  بسترســاز 

ــه  ک ــی شــده اســت. انســان آن هنــگام  آن جهان
کــه قطعــا دیگــر  کــرد، زمانــی خواهــد آمــد  تصــور 
کــه تــا  وجــود نخواهــد داشــت و چــراغ ذهنــی 
ــرد،  ــه می ک ــودن را تجزی ــید و ب ــروز می اندیش دی
ممکــن اســت دیگــر نباشــد، بــه آینده ناامید شــد 
گام برداشــت.  و اندک انــدک به ســوی پوچــی 
محصــول طبیعــی ایــن ناامیــدی، پوچ انــگاری 

کل مســیر زندگــی اســت.
انســانی  ســرمایه های  واالتریــن  از  آرامــش 
کــه یــک نفــر می توانــد داشــته باشــد و  اســت 
در راســتای حــل همیــن چالــش مــرگ نهفتــه 
کــه لزومــا همــه  ــی  اســت؛ به خصــوص در جهان
بحران هــا  و  نمی کننــد  عمــر  ســال  ده هــا  تــا 
زندگــی  پایــان  کمیــن  در  حــوادث مختلفــی  و 

. ند نشســته ا
ابــدا ممکــن نیســت و  مــرگ  از واقعیــت  گریــز 
کنــد آن را بــه فراموشــی  هرچــه انســان ســعی 
تالطمــی  عزیــزان  و  اطرافیــان  مــرگ  بســپارد، 

آدمــی. اســت در دریــای عمیــق جــان 
حال چه باید کرد؟

و  مــرگ  از  گاهــی  آ دربــاره  امیــدواری  کنــون  ا
بشــری  دانــش  پیشــرفت های  بــا  پــس ازآن 
بیشــتر شــده اســت. علــوم جدیــد ممکــن اســت 
انســان  روی  بــه  را  مــرگ  از  جدیــدی  دریچــه 
ــی  ــود جهان ــدم وج ــا ع ــود ی ــه وج ــا ب ــایند ت بگش
بعــدازآن، بــه گمــان و حتــی یقین واصل شــوند. 
بنابرایــن علــم، وســیله ای خواهــد شــد تــا مســیر 
حرکــت آدمــی، به وضــوح روشــن شــود و چــون 
کمااینکــه  نورافکنــی بــر حقیقــت هســتی بتابــد؛ 
دربــاره  نیــز  مختلــف  حوزه هــای  در  کنــون  تا
گرفتــه و  مــرگ و پــس ازآن تحقیقاتــی صــورت 
ــاره آن هــا  ــه بحــث درب ک در حــال انجــام اســت 
ــه  فعــال در ایــن مجــال نمی گنجــد؛ امــا اینکــه ب

چــه میــزان علــم بتوانــد ایــن مســیر را به پیــش 
بــرد، موضــوع مشــخصی نیســت.

حــال هرچــه هســت، دنیــای انســان بــا معنایــی 
ارائــه می کنــد، جریــان می یابــد  زندگــی  از  کــه 
ادامــه می دهــد. دریافتــن  بــه حرکــت خــود  و 
معنــای زندگــی، شــاید بزرگ تریــن دغدغــه بشــر 
تــا امــروز بــوده اســت. اینکــه چیســتیم و چگونــه 
کــه ذهن هــای  اســت  پرسشــی  باشــیم،  بایــد 

ــرده اســت. ک ــه خــود مشــغول  بســیاری را ب
بــه  قطعــا  مــرگ  بــا  مرتبــط  جســتارهای  در 
جامعه شناســی  و  روان شناســی  حوزه هــای 
پذیــرش  و  تحمــل  برمی خوریــم.  بســیاری 
انســان  امــا  نــدارد؛  گریــزی  مــرگ  واقعیــت 
به صــورت فــردی یــا اجتماعــی از ایــن واقعیــت 
گریــزان اســت. تبعــات روانــی ایــن موضــوع، چه 
در بعــد فــردی و چــه در بعــد اجتماعــی، ازجملــه 
کــه درهم شکســتگی های  آســیب هایی اســت 
فاجعه آمیــزی را احتمــاال در پــی خواهــد داشــت. 
ــک  ــا ی ــکند ی ــود فروش ــان در خ ــک انس ــه ی اینک
جامعــه دچــار ســد بلنــد معنایــی شــود، بحرانــی 
کــه راه عــالج آن، تجویــز رهایــی از پوچــی  اســت 
عوامــل  و  علــل  بررســی  پوچ گرایی هاســت.  و 
ایجــاد چنیــن فروشکســت هایی نیــاز بــه بررســی 
دارد.  آدمــی  رفتــار  در  آن  میــزان  و  تــاب آوری 
کجــا می توانــد نبــودن خــود و  اینکــه انســان تــا 
کنــد، باید به صــورت دقیق  عزیزانــش را تحمــل 
گیــرد؛ ازایــن رو بازتــاب مــرگ  کاوی قــرار  مــورد وا
جامعه شناســی  و  روان شناســی  حوزه هــای  در 
کنــار مفاهیــم فلســفی آن، نیــز بســیار حائــز  در 

اهمیــت خواهــد بــود.
بــه  تهدیدهــا  تبدیــل  جهــان  امــروز،  جهــان 
و  مهــم  تحــوالت  بســیار  چــه  فرصت هاســت. 
کــه بعــد از وقــوع یــک بحــران  سرنوشت ســازی 
یــا فاجعــه یــا حادثــه ای به ثمــر نشســته و جهانــی 
متفــاوت را رقــم زده اســت. انتظــار ایجــاد یــک 
تحــول اساســی بعــد از هــر بحرانــی، بــا توجــه بــه 
رویکــردی تاریخــی، انتظــاری معقــول و ممکــن 
کــه بعــد از  خواهــد بــود. چــه بســیار تحوالتــی 
گواری هــا،  نا تحمــل  و  ســهمگین  غم هــای 
پیوســته  وقــوع  بــه  انســان ها  و  جوامــع  بــرای 

اســت.

دبیر پرسشامیـر تاݡکــݡی

زندݡگݡی در
میان پرده بحران

دنیای انسان 
با معنایی که 
از زندگی ارائه 

می کند، جریان 
می یابد و به 

حرکت خود ادامه 
می دهد. دریافتن 

معنای زندگی، 
شاید بزرگ ترین 
دغدغه بشر تا 

امروز بوده است
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ابزارهــای ایــن دنیایــی اســت. پیونــد میــان معنــا 
و علــم، ضریــب کســب اطمینــان برای دســتیابی 
افزایــش  را  انســان  مطلــوب  زیســت  شــیوه  بــه 
امــور  کــه علــم؛ خرافــه و  ازآن جهــت  می دهــد؛ 
ضــد عقــل را جــدا می ســازد و معنــا؛ افــق بلنــدی را 

بــرای حرکــت علــم بــه نمایــش می گــذارد.

در ایــن شــماره از ویژه نامــه برآنیــم تــا انســانی را 
گرفتــار آمــده  گیــر  کــه در میــان بحــران مــرگ فرا
اســت، از زوایــای اجتماعــی، فلســفی، عرفانــی، 
و  کنیــم  بررســی  و...  اقتصــادی  کمیتــی،  حا
کــرد،  ببینیــم چگونــه می تــوان مــرگ را معنــا 
زندگــی را همــراه بــا مــرگ نگریســت و به تحلیلی 
عمیــق در حــوزه اجتماعــی در خصــوص بحــران 
شــاید  یافــت؛  دســت  آن  اثــرات  و  پیامدهــا  و 
بــه بهتریــن  بــرای رســیدن  زیســتن انســان را 

ــیم. ــاهد باش ــن ش ــت ممک حال

بــا نگاهــی مجمــل چنانچــه بخواهیــم زندگــی 
کنیــم،  بررســی  بحران هــا  میانــه  در  را  انســان 
نمی تــوان  دانــش  و  معنــا  مقولــه  دو  پیونــد  از 
کــه ممکــن اســت  کــرد؛ معنایــی  به راحتــی عبــور 
از دیــن، فلســفه، عرفــان و... حاصل شــده باشــد 
کــه برخاســته از تالش هــای شــناختی بــا  و علمــی 
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ݢݡکایــــــݡی دݡکترای فلسفه و عرفانقاسم ݡکاݢ

مرݡگـ چیست؟

هرکسی در 
جهانی زندگی 
می کند که آن 

را می شناسد و 
ساخته وپرداخته 
افکار، اندیشه ها، 

خواسته ها و 
گرایش های 

اوست و با آن 
انس دارد

مــــی کنیم؟  زنـــــدگی  جــهـــــان  کــــدام  در  مــــا 
اســت.  فیزیکــی  حیــات  از  غیــر  زندگی کــردن 
ممکــن اســت همــه در اتاقــی نشســته باشــیم و 
به لحــاظ فیزیکــی درون اتــاق نفــس بکشــیم، 
امــا همــه مــا در یــک جهــان زندگــی نمی کنیــم. 
آن  کــه  می کنــد  زندگــی  جهانــی  در  هرکســی 
افــکار،  ســاخته وپرداخته  و  می شناســد  را 
گرایش هــای اوســت و  اندیشــه ها، خواســته ها و 
بــا آن انــس دارد. امــا به هرحــال حیــات فیزیکــی 
نیــز بیــن همــه مشــترک اســت؛ لــذا ممکــن اســت 
چندیــن نفــر در اتــاق نشســته باشــند، ولــی در 

کننــد. چندیــن جهــان زندگــی 
معنــای  شــد،  معلــوم  حیــات  معنــای  وقتــی  
مــرگ هــم مشــخص می شــود. زمانــی از مرحــوم 

)رحمت اهلل علیــه(  نجابــت  آیــت اهلل  حضــرت 
کــه حقیقــت مــرگ چیســت؟ در جــواب  پرســیدم 
ایــن آیــه شــریفه را تالوت کردنــد: »و حیل بینهم 
و بیــن مــا یشــتهون«؛ مــرگ یعنــی بیــن انســان و 
خواســته ها و عالیقــش حایلــی پدیــد آیــد. همــه 
مــا در ایــن دنیــا تعلق خاطرهــا و وابســتگی هایی 
داریــم و بــا درجاتــی در دنیــا فروشــده ایم. مــرگ، 
ــت.  ــتگی ها و تعلق هاس ــن وابس ــدن ای قیچی ش
گرایش هــای دیگــری را  ک هــا و  گــر ادرا حــال ا
نشــناخته ایم؛  را  دیگــری  جهــان  نشناســیم، 
ــذا مــرگ و نیســتی حالتــی منفــی و وحشــت آور  ل
از  می خواهــد  کــه  کســی  مثــل  بــود؛  خواهــد 
کــه در  گــر بدانیــم  معشــوقش جــدا شــود. امــا ا
جهــان  و  می کنیــم  زندگــی  پنــداری  جهانــی 
گرایش هــای مــا  کــه  واالتــر دیگــری را بشناســیم 

یــا  اســت  وجــودی  امــری  آیــا  چیســت؟  مــرگ 
یــا  مذمــوم،  یــا  اســت  مطلــوب  آیــا  عدمــی؟ 
کــه  پدیــده ای خنثــی مثــل پدیده هــای دیگــر 
ــای  ــم معن ــر بخواهی گ ــد؟ ا خ می ده ــی ر در زندگ
را  حیــات  معنــای  بایســتی  دریابیــم،  را  مــرگ 
حیــات  چیســت؟  زندگــی  و  حیــات  بفهمیــم. 
درجاتــی دارد: حیــات نباتــی، حیــات حیوانــی 
عبــارت  حیــات  مشــخصه  انســانی.  حیــات  و 
ک، خواســت و اراده. موجــود زنــده  اســت از: ادرا
او  از درون، چیــزی  و می خواهــد  دارد  کــی  ادرا
گیــاه بــه شــکل  را بــه حرکــت وا  دارد. حــاال در 
ک و ایــن حیــات وجــود دارد؛  ضعیــف ایــن ادرا
پــس  باالتــر.  انســان  در  و  قوی تــر  حیــوان  در 
بــه  و  خواســت  و  ک  ادرا حیــات؛  مشــخصه 

اســت.  گرایــش  و  بینــش  تعبیــری 
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کنیــد. اصــالح  را  کتــان  ادرا
انســان ها در رابطــه بــا مــرگ چنــد دســته هســتند: 
ــه مــرگ فکــر نمی کننــد، ســرگرم  عــده ای اصــاًل ب
دنیاینــد، می خورنــد و می آشــامند و می چرنــد، 
کــرده  شــهوات و آرزوهــا آن هــا را بــه خــود مشــغول 
اســت و از مــرگ غافل انــد. این هــا از حیوانیــت 
فکــر  مــرگ  بــه  گوســفند  نیامده انــد.  باالتــر 
گوســفندان نیــز عبــرت  نمی کنــد و از مــرگ دیگــر 
گوســفند دیگــر هــم  گــر صــد  نمی گیــرد؛ حتــی ا
ــر  ــف منتظ ــوند و او در ص ــده ش ــر بری ــوی او س جل
کــه آب وعلــف مقابــل او باشــد،  باشــد، مادامــی 
تنهــا  بــه  و  می شــود  خــوردن  مشــغول  ولــع  بــا 
کــه نمی اندیشــد، مــرگ اســت؛ امــا دســته  چیــزی 
کــه بــه مــرگ می اندیشــند؛  کســانی هســتند  دوم 
یعنــی آن را به صــورت مســئله ای عینــی پیــش 
روی خــود می بیننــد؛ درضمــن فیلســوفانه هــم 

می اندیشــند. 
گزیستانسیالیســت  ا فیلســوفان  بیــن  در  امــروز 
خاصــی  اهمیــت  از  نیســتی  و  هســتی  بحــث 
کتاب هایــی هــم بــه همیــن  برخــوردار اســت، 
از  برخــی  نوشــته اند.  نیســتی  و  هســتی  نــام 
تعریــف  مرگ اندیــش  حیــوان  را  انســان  آن هــا 
مــرگ  بــه  کــه  حیوانــی  تنهــا  یعنــی  می کننــد؛ 
فکــر می کنــد، انســان اســت. ایــن اندیشــیدن 
تأثیــر  انســان  نــوع زندگــی  بــر  بــه مــرگ قطعــا 
اخالقی زیســتن  تاحــدودی  باعــث  و  می گــذارد 

می شــود؛ یعنــی اینــان در معنــای »موتــوا قبــل 
ان تموتــوا« بــه نــوع دوم مــرگ می اندیشــند. در 
کــه »کفــی بالمــوت واعظــا«؛  روایــات هــم داریــم 
»بهتریــن واعــظ انســان، مــرگ اســت«. انســان 
بایــد همــواره در زندگــی مــرگ را پیــش روی خــود 
داشــته باشــد. ایــن مســئله بــه اخالقی زیســتن، 
بــا رعایــت  رعایــت حــدود و حقــوق و زیســتن 

می شــود. منجــر  مــرگ 
کــه بــه مــرگ  امــا دســته دیگــری هــم هســتند 
بــه  یعنــی  اولــی،  آن  بــه  لیکــن  می اندیشــند، 
»موتــوا«؛ نــه صرفا به دومی، یعنــی »ان تموتوا«. 
این هــا از مرگ اندیــش باالترنــد: نــه مرگ گریزنــد 
و نــه مرگ ســتیز؛ بلکــه مرگ طلب انــد! اهــل فنــا 
و  عارف انــد  و  شــهادت  عاشــق  تعبیــری  بــه  و 
زندگی شــان باالتــر از زندگــی اخالقــی، و معنــای 
همان طــور  اینــان  اســت.  عرفانــی  زندگی شــان 

کــه زندگــی می کننــد.  می میرنــد 
به قول موالنا:

بمیرید بمیرید در این عشق بمیرید
ح پذیرید در این عشق چو مردید همه رو

بمیرید بمیرید وزین مرگ مترسید
ک برآیید سماوات بگیرید کزین خا
بمیرید بمیرید وز این نفس ببرید

که این نفس چو بند است و شما همچو 
اسیرید

بدان ســو اســت، مــرگ از پنــدار بیرون آمــدن و 
کــوچ و رحلــت به ســمت معشــوق اســت.

کــه خــواب، بــرادر مــرگ اســت؛  در روایــات داریــم 
زیــرا مــا در خــواب از جهانــی بــه جهــان دیگــر 
ک می کنیــم  ــرده و چیزهــای دیگــر را ادرا ک کــوچ 
مــا  بیشــتر  حــال  می خواهیــم.  و  می بینیــم  و 
آن خــواب و رؤیــا را پنــدار و خیــال می یابیــم و 
کــه در بیــداری درک می کنیــم،  ایــن جهانــی را 
ایــن  عکــس  گاهــی  امــا  می دانیــم.  حقیقــت 
قضیــه وجــود دارد؛ یعنــی مــرگ از جهــان پنداری 
واردشــدن  حقیقــی  جهــان  بــه  و  بیرون آمــدن 
اســت؛ چنانکــه در روایــات داریــم: »النــاس نیــام 
و اذا ماتــوا انتبهــوا«؛ »مــردم خواب انــد و هنگامی 
کــه مردنــد، بیــدار می شــوند.«  بنابرایــن مــرگ 
محبــوب  و  عشــق  تعلقــات،  آنکــه  بــه  بســته 
کــدام جهــان قــرار دارد، چهره هــای  انســان ها در 

دارد. گونــی  گونا
ان  قبــل  »موتــوا  کــه  داریــم  روایــات  در  بــاز 
از  بمیریــد.«  آنکــه  از  قبــل  »بمیریــد  تموتــوا«؛ 
گفتــه  ســخن  روایــات  ایــن  در  مــرگ  نــوع  دو 
کــه نــام آن  شــده اســت: یکــی، مــرگ جبــری 
مــرگ  دیگــری،  و  گذاشــتیم  فیزیکــی  مــرگ  را 
ــی اســت و بــه آن امــر شــده  کــه آن اول اختیــاری 
کــه امــر بــه امــور اختیــاری  اســت و می دانیــم 
ــوا« یعنــی  ــوا قبــل ان تموت تعلــق می گیــرد. »موت
و  مشــخص  را  تعلقاتتــان  پیــدا،  را  جهانتــان 

مرگ از 
جهان پنداری 

بیرون آمدن و به 
جهان حقیقی 

واردشدن است؛ 
چنانکه در روایات 

داریم: »الناس 
نیام و اذا ماتوا 

انتبهوا«؛ »مردم 
خوابند و هنگامی 
که مردند، بیدار 

می شوند.«  
بنابراین مرگ 
بسته به آنکه 

تعلقات، عشق 
و محبوب 

انسان ها در 
کدام جهان قرار 
دارد، چهره های 

گونی دارد گونا
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زندگـی، تکاپـوی بشـر بـرای تـداوم خـود بـه شـکل 
بـا  چالـش  در  کـه  مسـیر  ایـن  در  اسـت.  معنـادار 
پدیـدار  ذهنـی  جدال هـای  و  پیرامونـی  محیـط 
می شـود، انسـان ها بـا خلـق ارزش هـا و الگوهـای 
معنـادار  صورتـی  خـود  زندگـی  بـه  باهم بـودن 
ایسـتا  امـری  رونـد،  ایـن  می بخشـند.  متمایـز  و 
نیسـت و شـاهد بازسـازی مسـتمر آن هـا در تجربـه 
بحران هـا  میـان،  ایـن  در  هسـتیم.  بشـر  زیسـته 
از  انسـانی  و  طبیعـی  بـزرگ  دگردیسـی های  و 
بازسـازی  و  بازخوانـی  رونـد  کـه  هسـتند  عواملـی 
یـک  به مثابـه  کرونـا  شـیوع  می دهنـد.  شـتاب  را 
مهمـی  تأثیـر  می توانـد  زیسـتی اجتماعی  بحـران 
گـذارد؛  برجـا  بشـر  زندگـی  سـبک  و  ارزش هـا  بـر 
و  جزئـی  تغییـرات  تـا  پارادایمـی  تحـوالت  از 
تحـوالت  ایـن  آینده پژوهانـه  تحلیـل  بخشـی. 
محتمـل، در ترسـیم روندهـای آینـده زندگـی بشـر 
بـه  دارم  قصـد  یادداشـت  ایـن  در  اسـت.   مؤثـر 
 تأثیـرات احتمالـی کرونـا بـر ارزش ها و شـیوه زندگی 

بپردازم.

اصطـالح ارزش هـا بازنمایی کننـده امـور »مطلوب« 
کنشـگران  از منظـر  )بـد(  »نامطلـوب«  و  )خـوب( 
بـه شـیوه های  را  ارزش هـا  ایـن  اسـت.  اجتماعـی 
از  یکـی  کـرد:  دسـته بندی  می تـوان  مختلـف 
ارزش هـای  بـه  آن هـا  تفکیـک  الگوهـا،  ایـن 
جوامـع  در  اسـت.  »جمع گرایانـه«  و  »فردگرایانـه« 
سیاسـی  گفتمان هـای  و  ایدئولوژی هـا  معاصـر 
متناسـب بـا نزدیکـی یـا دوری بـه یکـی از ایـن دو 
لیبرالیسـم  هسـتند.  دسـته بندی  قابـل  مقولـه 
ارزش هـای فردگرایانـه ماننـد »آزادی«، »رقابـت«، 
»سـود شـخصی« و... را تقویـت می کنـد، در مقابـل 
و  محافظـه کار  سوسیالیسـتی،  ایدئولوژی هـای 
عدالت جویـی،  جامعه گرایـی،  تقویـت  بـه  دینـی 
تعـاون و همـکاری، جسـت وجوی خیـر مشـترک، 
مسـاعدت  و...  خانـواده  اجتماعـی،  همبسـتگی 

می کننـد.

کرونـا،  کـه اپیدمـی  پرسـش قابل طـرح ایـن اسـت 
مطلوبیت هـا و سـبک زندگـی مـا را در چهارچـوب 
تغییـر  ارزش هـا  و  ایدئولوژی هـا  از  گونـه  کـدام 
به ناچـار  پرسـش  ایـن  بـه  پاسـخ  بـرای  می دهـد؟ 
نیازمنـد فهـم »ماهیـت بحـران« هسـتیم. شـیوع 
کرونـا، به طـور اساسـی »میـل صیانـت نفـس« را در 
نفـس  کانونی شـدن میـل صیانـت  کـرد.  احیـا  مـا 
بـدان معناسـت که تحـوالت آتی در نظـام ارزش ها 
و شـیوه های زندگـی، تابعـی از دغدغـه بشـر بـرای 
حفاظت از »خود« است؛ بنابراین اوال، در تغییرات 
ارزشی و سبک زندگی، نه ارزش های ایدئولوژیک، 
بلکـه ارزش طبیعـی صیانـت نفـس معیـار داوری 
خواهـد بـود؛ ثانیـا، بـا توجـه بـه طبیعـت مشـترک 
جهانـی  سـطح  در  می توانـد  تحـوالت  ایـن  بشـر، 
بـه شـیوه مشـابهی بسـط و تحـول یابـد؛ ثالثـا، در 
ارزشـی،  جدیـد  صورت بنـدی  شـکل گیری  فراینـد 
از  مجموعـه ای  هم زمـان  به طـور  اسـت  ممکـن 
یـا تضعیـف  ارزش هـای فرد/جمع گرایانـه تقویـت 
کرونـا، بـه  شـود. علـت ایـن تأثیـر متعـارض شـیوع 
ماهیـت پارادوکسـیکال آن بازمی گـردد: از یک سـو، 
فردیـت افـراد را تهدیـد می کنـد و از سـوی دیگـر رفع 
این تهدید بدون همکاری جمعی ممکن نیست. 
ایـن فرضیـه را می تـوان در قالـب چنـد دوگانـه در 
سطح زندگی فردی، اجتماعی و ملی ارزیابی کرد: 
خودآمـوزی/ اجتماعـی؛  خودبسندگی/وابسـتگی 
دولـت/ آزادی/عدالـت؛  نهادمحـور؛  آمـوزش 

جهانی شـدن.

بـه  میـل  میـان  تعـارض  در  پسـاکرونا،  جهـان  در 
خودبسـندگی و انزواجویی، و رشـد وابسـتگی های 
کنـش متعارضـی خواهیـم بـود:  جمعـی، شـاهد وا
از یک سـو، بـا توجـه بـه ایـده »فاصلـه اجتماعـی« 
و  بـزرگ  جمع هـای  در  مـراودات  کاهـش  شـاهد 

تقویـت میـل بـه انزواجویـی هسـتیم؛ امـا هم زمان 
خانـواده  نهـاد  تقویـت  بـه  می توانـد  رخـداد  ایـن 
عنصـر  و  جمعـی  زندگـی  اصلـی  کانـون  به عنـوان 
فـرد در شـرایط اضطـراری  از  اساسـی در حفاظـت 
بینجامـد. نهـاد خانـواده در دهه هـای اخیـر بـر اثـر 
رشـد فردگرایـی رونـدی رو بـه اضمحـالل، به ویـژه 
کـه  به طـوری  اسـت؛  داشـته  غربـی،  جوامـع  در 
میـان  کوتاه مـدت  یـا  سسـت  روابـط  رواج  شـاهد 
افـراد به جـای روابـط بلندمـدت و بـادوام در قالـب 
خانـواده بوده ایـم. امـا کرونا این پیام اساسـی را به 
مـا داد کـه زیسـتن در شـرایط قرنطینـه اجتماعی با 
وجـود نهـاد خانـواده تأثیـرات منفـی ایـن وضعیـت 
کاهـش می دهـد و بـه حفـظ سـالمت فیزیکـی و  را 
روانـی افـراد کمـک می کنـد. یکی از نمودهـای این 
حقیقت را می توان در برجسته سازی اهمیت نهاد 
خانـواده در رسـانه ها بـا نمایـش تـداوم آن در قالـب 

دیـد. آنالیـن«  »ازدواج هـای 

کـه  نهـاد آمـوزش یکـی از نهادهـای عمومـی اسـت 
قرارگرفتـه  کرونـا  اپیدمـی  تحت تأثیـر  به شـدت 
اسـت. تعطیلـی مـدارس و دانشـگاه ها، زنگ خطر 
بزرگـی را بـرای ایـن نهادها به  صـدا درآورد. با توجه 
بـه خطـرات تجمـع گسـترده افـراد در محیط هـای 
کرونـا باعـث رشـد آموزش هـای مجـازی و  بسـته، 
از راه دور در دوران اپیدمـی و آینـده و جابه جایـی 
بـا  آمـوزش  سـاختاریافته  و  جمعـی  الگوهـای 
شـد.  خواهـد  فردمحورتـر  و  منعطف تـر  الگوهـای 
بسـط  امـکان  آینـده  در  کـه  جدیـد  شـیوه  ایـن  در 
مشـارکت  و  خودآمـوزی  امـکان  دارد،  بیشـتری 
کالسـیک  چهارچـوب  از  خـارج  متنـوع  بازیگـران 
آموزش مدرسـه )دانشـگاه( محور فراهم می  شـود. 
تقویـت  بـه  کرونـا  گفـت  می تـوان  درنتیجـه، 
ارزش های فردگرایانه در آموزش و یادگیری کمک 
کـه بتواننـد به طـور مسـتقل بـه  کسـانی  می کنـد و 
رشـد مهارت هایشـان بپردازنـد از امـکان بیشـتری 

بـرای توسـعه خـود برخـوردار خواهنـد بـود.

دݡکترای علوم سیاســـݡی و مدرس فلسفه سیاســـݡیمهدی ݡکاظمــݡی زمهریر

ݡکرونا و تجدیدنظر
در ارزش ها و شیـوه هاݡ

نهاد خانواده 
در دهه های 

اخیر بر اثر رشد 
فردگرایی روندی 
رو به اضمحالل، 
به ویژه در جوامع 

غربی، داشته 
است؛ به طوری 
که شاهد رواج 

روابط سست یا 
کوتاه مدت میان 

افراد به جای 
روابط بلندمدت 
و بادوام در قالب 
خانواده بوده ایم
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بـر  لیبرالـی  انگاره هـای  نسـبی  هژمونـی  باوجـود 
خیـر  به مثابـه  آزادی  بازنمایـی  و  معاصـر  جوامـع 
بریـن، در جهـان پسـاکرونا، شـاهد ایجـاد تعـادل 
در توجـه بـه ارزش آزادی و عدالـت خواهیـم بـود. 
کنتـرل اپیدمـی بـر همـگان  در میانـه مبـارزه بـرای 
کـه میـل بـه صیانـت نفـس ضرورتـا بـه  آشـکار شـد 
درحالی کـه  نمی انجامـد.  واحـدی  جمعـی  کنـش 
عمومـی،  قرنطینـه  خواهـان  برخـوردار  طبقـات 
رعایـت  و  اجتماعـی  فاصله گـذاری  امـکان  ایجـاد 
اصول سـخت بهداشـتی بودند، طبقات فرودست 
به علـت درگیـری دائمـی بـا پدیـده مـرگ، عمـال از 
اولویت هـای مشـابه بـا طبقـات متوسـط و بـاالی 
جامعـه برخـوردار نیسـتند. درنتیجـه، در جوامعـی 
وجـود  حـادی  شـکل  بـه  فقیر/غنـی  شـکاف  کـه 
دارد، امـکان سـاخت یـک وجدان جمعی مشـترک 
به سـختی  نفـس  صیانـت  غریـزه  بـه  معطـوف 
قواعـد  عمومی سـازی  بنابرایـن،  اسـت.  ممکـن 
رفتاری که بتواند به کاهش خطرات جمعی مانند 
کرونـا کمـک کنـد، بـا کنـدی و تأخیر همـراه خواهد 
اجتماعـی،  وضعیـت  ایـن  از  خـروج  راهـکار  بـود. 
کاهش شـکاف های اقتصـادی و تضمین حداقلی 
دسترسـی بـه مواهـب مـادی بـرای همگان اسـت. 
تنها با توزیع مناسـب تر منابع و خروج این طبقات 
از دایـره فقـر شـدید اسـت کـه می تـوان امیـدوار بـود 
آن ها هم سـو با سـایر طبقات از »الگوهای مشترک 
ماننـد  عمومـی  خطـرات  بـا  مواجهـه  در  جمعـی« 

کرونا  کنند.در سـطح سیاسـی، ظهور  کرونا تبعیت 
نهادهـای  و  دولت هـا  وجـود  مطلوبیـت  و  ارزش 
عمومـی را آشـکار و بـه تقویـت دولت هـا در مقابـل 
رویکـرد  ایـن  امـا  می کنـد؛  کمـک  جهانی گرایـی 
انزواجویانـه نیـز خصلتـی تـام و یک سـویه نـدارد. 
شـیوع  و  تهدیدهـا  جهانـی  ماهیـت  بـه  توجـه  بـا 
سـریع و ناگهانـی آن هـا کـه نیازمنـد همکاری هـای 
کنش هـای مشـترک جمعـی اسـت،  بین المللـی و 
رابطـه  متوازن سـازی  بـه  تنهـا  انزواجویـی  ایـن 
دولت هـا و نهادهـای فراملـی کمـک می کنـد. ایـن 
از  گـذار  سـتبر  ایـده  کـه  معناسـت  آن  بـه  تجربـه 
»دولـت ملـی« و سـاخت یـک »دولـت جهانـی« بـه 
محـاق مـی رود و در آینـده شـاهد بازسـازی رابطـه 
کنشـگری  نهادهـای فراملـی و دولت هـا، بـه نفـع 
تـالش  آیـا  امـا  بـود؛  خواهیـم  دولت هـا  مسـتقل تر 
بـرای تقویـت دولت های ملی به بیگانگی ملت ها 
پاسـخ  گمانـم،  بـه  انجامیـد؟  خواهـد  یکدیگـر  از 
منفی است. شاید در جهان پساکرونا شاهد نوعی 
عقب نشـینی در جهانی شـدن اقتصـادی باشـیم، 
ولـی به طـور هم زمـان ایـن بحـران بـه رشـد یـک 
فرهنگ اجتماعی و سیاسی جهانی کمک خواهد 
جهانی شـدن  میـان  توازن بخشـی  باعـث  و  کـرد 

سیاسـی  و  فرهنگـی  جهانی شـدن  و  اقتصـادی 
خواهـد شـد. 

جمعـی  گاهـی  آ رشـد  شـاهد  پسـاکرونا  دوران  در 
عمومـی،  بهداشـت  قواعـد  اهمیـت  بـه  جهانـی 
سـبک تغذیـه سـالم و وجـود حکمرانـی خـوب در 
گذشـته  گـر در  میـان همـه ملت هـا خواهیـم بـود. ا
سـبک زندگـی و تغذیـه چینی هـا به عنـوان مسـئله 
در ذهنیـت مـا جایگاهـی نداشـت و صرفـًا باعـث 
حیـرت مـا می شـد، امـا امـروز تقاضـا بـرای تعطیلـی 
»بـازار حیوانـات وحشـی در ووهـان« و »تغییـر در 
جهانـی  خواسـت  یـک  چینی هـا«  تغذیـه  سـبک 
گـر بـه عکس هـا و فیلم هـای منتشرشـده  اسـت. ا
شـهروندان  کنـش  وا نحـوه  و  قرنطینـه  دوران  از 
در  فراوانـی  مشـترک  تم هـای  بیندازیـم،  نگاهـی 
نشـان دهنده  کـه  یافـت  خواهیـم  آن هـا  میـان 
ک آغازیـن از خـود به عنوان  بازگشـت آن هـا بـه ادرا
»انسـان دارای طبیعت واحد« اسـت. این تم های 
مشـترک، فراسـوی هویت هـای ملـی و فرهنگـی، 
مشـترکی  اضطراب هـای  و  احساسـات  آرزوهـا،  از 

هسـتند. برخـوردار 

فرهنـگ  بسـط  بـه  می توانـد  کرونـا  درنهایـت، 
سیاسـی مشـترک در سـطح جهانـی کمک کنـد: در 
کرونـا، شـاهد ارزیابـی و سـنجش  فراینـد مبـارزه بـا 
مسـتمر الگوهـای حکمرانـی در نحـوه مواجهـه بـا 
سـنجش  ایـن  هسـتیم.  ملت هـا  توسـط  بحـران 
جهانی تـر  و  عمومی تـر  درکـی  می توانـد  ارزیابـی  و 
را  خـوب  سیاسـی«  »رهبـری  و  »حکمرانـی«  از 
تضعیـف  زمینـه  و  دهـد  شـکل  ملت هـا  میـان  در 
سـازد؛  فراهـم  را  فاسـد  و  ناکارآمـد  حکومت هـای 
کاهـش  گرچـه ممکـن اسـت ایـن اپیدمـی باعـث 
ارزش جهانی گرایـی در سـطح اقتصـادی در اذهان 
عمومـی شـود، امـا می توانـد بـه شـکل گیری یـک 
فرهنـگ جهانی و تقویت پیوندهـای ذهنی میان 
میـان جهانی شـدن  و  کنـد  کمـک  ملـل مختلـف 
سیاسـی  و  فرهنگـی  جهانی شـدن  و  اقتصـادی 

سـازد. برقـرار  تـوازن 
ازآنچه نوشـته شـد، آشکار می شـود که ما در جهان 
پسـاکرونا بـا صورت بنـدی جدیـدی از ارزش هـا و 
سـبک زندگـی مواجـه هسـتیم کـه باعث بازسـازی 
ک هـای عمومـی از زندگی در میانه انگاره های  ادرا
کـه  امـری  می شـود؛  جمع گرایانـه  و  فردگرایانـه 
می تواند تا حدی چهره زندگی بشر را در دهه های 

آتـی تغییـر دهد.

 گرچه ممکن 
است این 

اپیدمی باعث 
کاهش ارزش 

جهانی گرایی در 
سطح اقتصادی 

در اذهان 
عمومی شود، 

اما می تواند 
به شکل گیری 

یک فرهنگ 
جهانی و تقویت 

پیوندهای 
ذهنی میان ملل 

مختلف کمک 
کند و میان 

جهانی شدن 
اقتصادی و 

جهانی شدن 
فرهنگی و 

سیاسی توازن 
برقرار سازد
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بـه میهـن تبدیـل نشـده و  بـرای انسـان ها هنـوز 
انسـان ها در غربـت بـه سـر می برنـد و ازخودبیگانه 
که زمانی جهان به خانه  هسـتند و امید آن اسـت 
انسـان ها تبدیل شـود. بر اسـاس چنین رویکردی 
و  بیماری هـا  و  شـادی ها  و  غم هـا  بـه  می تـوان 
به منزلـه  گیـر  فرا صلح هـای  و  جنگ هـا  و  رنج هـا 
امکان هایـی بـرای تبدیـل جهان بـه وطن مألوف 
مقـوالت  ایـن  از  یـک  هـر  کـرد.  نـگاه  انسـان ها 
بـرای  کـه  زیسـته ای  مشـترک  تجـارب  براسـاس 
را  زادگاه  به منزلـه  وطـن  می سـازند،  انسـان ها 

می دهنـد.  گسـترش 

جهـان  درحقیقـت  و  می آینـد  دنیـا  بـه  انسـان ها 
وطـن انسـان اسـت؛ امـا انسـان بـا تکه پاره کـردن 
بـا  انسـان  می سـازد.  وطـن  خـود  بـرای  جهـان 
جهـان  گیـر  فرا شـادی های  و  رنج هـا  وسـاطت 
»ارنسـت  می کنـد.  درک  خـود  وطـن  به منزلـه  را 
امیـد«  »اصـل  کتـاب  در  امیـد،  فیلسـوف  بلـوخ«، 
پسـرفت  و  زیگـزاگ  از  پـر  جهـان  کـه  می گویـد 
جهـان  ایـن  اسـت.  عرصه سـتیز  و  پیشـرفت  و 

کرونــا و تجربــه مشــترک وحشــت از ابتــال  پدیــده 
قرنطینــه  در  درازمــدت  زیســت  و  بیمــاری  بــه 
ــدن از عرصــه جهــان اجتماعــی  خانگــی و دورمان
درخصــوص  تفکــر  بــه  را  انســان ها  از  بســیاری 
مراقبــت از جهــان و طبیعــت به منزلــه اصلی تریــن 
ســکونتگاه و وطــن واقعــی انســان ها واداشــت. 
ج بــر  کــه از خــار پدیــده بیمــاری چیــزی نیســت 
آدمــی تحمیــل شــود. بیمــاری حاصــل انباشــت 
اعــالم وضعیــت  بــدن و  زائــد در  مــواد  و تجمــع 
قرمــز و نشــانه وجــود خطــر بــرای ســالمت اســت؛ 
گیــر  فرا بــالی  به منزلــه  جنــگ  کــه  همچنــان 
بیانگــر وجــود انباشــت خشــونت ها و آســیب های 
مخاطــرات  وجــود  نشــانه  و  اجتماعی سیاســی 
بــرای صلــح اســت. صلــح نیــز از درون و اعمــاق 
وجــود آدمــی می جوشــد و همچــون پری رویــان 
پیــدا  راه  بیــرون  بــه  و  نــدارد  مســتوری  تــاب 

می کنــد. 
صلــح تــم اصلــی جهــان و بــه معنــای آشــتی و 
اجــزای طبیعــت )و  پیوســتگی متقابــل تمامــی 
انســان در مقــام جزئــی از طبیعــت( بــه یکدیگــر در 
ــاه  کوت کوسیســتم اســت. جنــگ وقفــه ای  مقــام ا
در تــم دائمــی و پیوســته جهــان قائــم بــه صلــح 
گیــر  کــه بیماری هــا و بالیــای فرا اســت؛ همچنــان 
امنیــت  و  ســالمت  متــن  در  کوتــاه  وقفه هایــی 
چــون  وقفه هایــی  مشــترک  کارکــرد  جهان انــد. 
گیــر هشــدار بــه  جنــگ و بیمــاری و بالهــای فرا
قرنطینه هــای  و  توقف هــا  ایــن  انسان هاســت. 
در  کــه  می آورنــد  انســان ها  یــاد  بــه  اجبــاری 

ݡکارشناس ارشد مطالعات زنانمرضیه مرتاضــݡی لنݡگرودی

ݡکرونا؛ جنݡگـ  یا صلح
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امــا  انسان هاســت،  قاتــل  کــه ظاهــرا  کرونایــی 
ــگل  ــد هــر ان ــا مانن کرون ــه  ک حقیقــت ایــن اســت 
دیگــر صرفــا می خواهــد جســت وجو  کنــد، رودررو 
کــه در بیمــاری و  شــده و تســلیم نشــود؛ ازآنجا
بــال و جنــگ اصــل زنده مانــدن بــه هــر قیمــت 
هســتند  کســانی  تــاب آوران  می شــود.  هــدف 
را نمی پذیرنــد و  گنــگ و خامــوش  کــه جهــان 
قیمــت  هــر  بــه  »زنده مانــی«  بــه  را  »زندگانــی« 

نمی دهنــد. تقلیــل 
ــد  ــان طاعــون، می گوی کامــو«، نویســنده رم ــر  »آلب
»مــا«  در  قرنطینــه  فــردی  طاعــون زده  انســان 
در  او  انسان هاســت.  مشــترک  هســتی  یعنــی 
رمــان  بــا  مقایســه  در  بــارت  روالن  بــه  نامــه ای 
بیگانــه می نویســد: طاعــون در مقایســه بــا بیگانــه 
جهــان  بــه  فــردی  طغیــان  از  اســت  »گــذاری 
اجتماعــی«. جهــان اجتماعــی جایــی اســت کــه در 
ــر اســاس مشــارکت و مقاومــت  ــی ب بســتر آن زندگ

در برابــر انــکار مفهــوم هم بســتگی انســان ها معنــا 
می یابــد و جریــان پیــدا می کنــد. تــاب آوری نمــاد 
برابــر  در  مقاومــت  و  هســتی  خســتگی ناپذیری 
کرونــا  بــا  درمقابلــه  همچنان کــه  اســت؛  مــرگ 
ــا چیــزی پیــروز نمی شــوند،  کســی ی انســان ها بــه 
کــه در  ــا و مقاومتــی  کرون ــا  ــو مبــارزه ب بلکــه در پرت
ــو  ــد در پرت ــد ش ــادر خواهن ــد، ق ــرگ می کنن ــر م براب
تجربــه زیســته مشترکشــان در رنج هــا و شــادی ها 
کننــد تــا جانشــان  جهــان را به منزلــه میهــن درک 
از احســاس درخودماندگــی بــه عبــث و تنهایــی و 

رنــج غریبــی در وطــن خویــش نجــات یابــد.

جهــان غلــط آغشــته بــه نابرابری هــای مهلــک 
نمی تــوان  ناســالم  و  نفس گیــر  رقابت هــای  و 
بــه  بازگشــت  ســالمت  کــرد.  زندگــی  درســت 
اصــل احتــرام بــه صلــح درون و درک پیوســتگی 
ســاختاری اجــزای بــدن و ذهــن و جســم در مقــام 
مــاده و معناســت، صلــح هــم در اصــل بازگشــت 
بــه ایــن حقیقــت اســت: انســان جزئــی از ســاختار 
کــم و اربــاب طبیعــت نیســت. طبیعــت اســت و حا

کــه  گیــر  فرا بــالی  و  بیمــاری  مقــام  در  کرونــا   
جــدی  مخاطــره  بــه  را  جهــان  کل  ســالمت 
و  مــن  یــا  »آن هــا«  و  »مــا«  از  غ  فــار افکنــده، 
دیگــری بــه انســان ها فهمانــد آنچــه از طبیعــت 
کرونــا  اســت.  انــدک  بســیار  می داننــد،  علــم  و 
دانــای  خــود  و  خودشــیفته  انســان های  بــه 
دانــش  انباشــت  فهمانــد  جهــان  در  پنــدار  کل 
گــر بــه کار درک پیوســتگی ســاختاری انســان و  ا
جهــان به منزلــه میهــن آدمیــان نیایــد، همچــون 
بــه  تبدیــل  آدمــی  وجــود  در  بلع شــده  زوائــد 
ســم می شــود و ســالمت جهــان را بــه مخاطــره 
کــه  کرونــا  می افکنــد. ببینیــد چگونــه ویــروس 
در  شناخته شــده  ژنتیکــی  مــاده  ســاده ترین 
جهــان و در اصــل ســاده ترین ســاختار شــعورمند 
جهــان اســت، توانســته پیچیده تریــن ســاختار 
و  زمین گیــر  را  انســان  یعنــی  جهــان  شــعورمند 
کــه همچــون  کرونــا  خانه نشــین ســازد؛ همیــن 
خواب خفتــگان  تــا  می دمــد  صــور  در  اســرافیل 
گــور عادت هــای انباشت شــده را آشــفته ســازد  در 
گاه ســازد؛  کشــان آ ــه وضعیــت اسفنا و آن هــا را ب

کرونا به 
انسان های 
 خودشیفته 

و خود دانای 
  کل پندار 

در جهان فهماند 
انباشت دانش 
گر به کار درک  ا

پیوستگی 
ساختاری انسان 
و جهان به منزله 

میهن آدمیان 
نیاید، همچون 
زوائد بلع شده 
در وجود آدمی 
تبدیل به سم 

می شود و 
سالمت جهان 
را به مخاطره 

می افکند
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فــصـــوص الــحــکــــم  در  عــربـــــی  مــحــی الــدیــــن 
)الفص الشــیثی( بی آنکــه دلیلــی بیــاورد، به طــرزی 
ــد  ــم، یعنــی تول غریــب، ادعــا می کنــد انقــراض عال
می شــود؛  آغــاز  چیــن  از  انســان،  فرزنــد  آخریــن 
عقیــم  مــردان  و  زنــان  جملگــی  به طوری کــه 
ــه  ک ــی  ــر، ویروس ــک، در روزگار حاض ــوند! این می ش
شــده،  آغــاز  چیــن  از  آن  شــیوع  می رســد  به نظــر 
ــرده اســت. احــوال  ک ــر  ــا آدمیــان را زیروزب جهــان م
ذهــن  در  را  بیــم  ایــن  حادث شــده،  آخرالزمانــی 
کــه آیــا بــه منقرض شــدن نزدیــک  زنــده می کنــد 
موجــود  ایــن  انتشــار  مســئول  گــر  ا می شــویم؟ 
خطرآفرین ما آدمیان هســتیم، که البته هســتیم، 
انقــراض  رویــداد  قبــال  در  مــا  اخالقــی  وظیفــه 
مقالــه   ایــن  در  را  فربــه  پرســش  ایــن  چیســت؟ 
کــرده ام  گذاشــته و اســتدالل  مختصــر بــه بحــث 
کــه بــه انقــراض موجــودات  فراهــم آوردن اســبابی 

نارواســت. اخالقــا  می انجامــد،  عالــم  ایــن 
سه جهان موازی زیر را در نظر آورید۱: 

ــه ای  ــان امــور به گون ــی: در ایــن جه جهــان ماندن
کــه جنــگ دیگــری درنمی گیــرد و  رقــم می خــورد 
هیــچ موجــودی طــی فاجعــه ای از میــان نمــی رود. 
صلــح در ایــن جهــان تــداوم می یابــد و موجــودات 
کنــار یکدیگــر زندگــی می کننــد تــا دســت  در آرامــش 

طبیعــت آنــان را از میــان بــردارد.
جهــان نیمه ماندنــی: در ایــن جهــان از بــد حادثــه 
جنــگ جهانــی ســوم درمی گیــرد و طــی فاجعــه ای 
80درصــد  هســته ای۲(  جنــگ  )مثــل  دردآور 
موجــودات عالــم دچــار مــرگ می شــوند و از بیــن 

می رونــد.
نیــز به ســان  ایــن جهــان  ناماندنــی: در  جهــان 
رخ  ســوم  جهانــی  جنــگ  نیمه ماندنــی،  جهــان 
)مثــل  رنــج آور  فاجعــه ای  طــی  امــا  می دهــد؛ 
ــم منقــرض  جنــگ میکروبــی( کل موجــودات عال

می رونــد. بیــن  از  و  می شــوند 
کنیــد:  حــال ایــن ســه جهــان را بــا یکدیگــر قیــاس 
بــا فــرض اینکــه مــرگ پدیــده ای دردآور و رنــج آور 
رنــج  و  درد  جهان هــا  ایــن  از  کدام یــک  اســت، 
کمتــری به همــراه دارد؟ شــهودهای اخالقی عموم 

کــه جهــان ماندنــی درد و  آدمیــان گواهــی می دهــد 
رنــج کمتــری نســبت بــه جهان هــای مــوازی دیگــر 

بــه همــراه دارد.
کنــون اجــازه دهیــد میــان ایــن جهان هــا دوبــه دو  ا
دســت بــه قیــاس بزنیــم و تفــاوت آن هــا را مــالک 
جهــان  از  نیمه ماندنــی  جهــان  آیــا  دهیــم.  قــرار 
آیــا  دارد؟  بــر  در  بیشــتری  درد  و  رنــج  ماندنــی 
و  درد  نیمه ماندنــی  جهــان  از  ناماندنــی  جهــان 
رنــج بیشــتری به همــراه دارد؟ شــهودهای اولیــه 
عمــوم آدمیــان می گویــد جهــان نیمه ماندنــی از 
جهــان ماندنــی درد و رنــج بیشــتری دارد 
و جهــان ناماندنــی بیــش از جهــان 
اســت  روشــن  نیمه ماندنــی. 
80درصــد  مــرگ  کــه 
طــــی  مــوجــــودات 
ی  جعــه ا فا
نسبت 

بــه 
مــیـــــان  از 
نرفتــن هیچ یــک 
دردآورتــر  موجــودات  از 
کل  رفتــن  میــان  از  و  اســت 
موجــودات نســبت بــه از میــان رفتن 
گــر  80درصــد آنــان رنج آورتــر. بنابرایــن، ا
درد و رنــج مــالک اخالقــی ما بــرای تصمیم گیری 
باشــد، اخالقــا راجــح اســت کــه جهــان ماندنــی را در 
کنیــم  انتخــاب  بــا جهــان نیمه ماندنــی  قیــاس 
و همچنیــن جهــان نیمه ماندنــی را در قیــاس بــا 

ناماندنــی. جهــان 
نظــر  جهان هــا  ایــن  میــان  »تفــاوت«  بــه  حــال 

دݡکترای فلسفه اخالق، ݡگرایش روان شناســݡݡی اخالق و اعصابحسین دباغ

ماندن یا نماندن؟ 
مسئله ایــن است!

 شهودهای 
اخالقی عموم 
آدمیان گواهی 

می دهد که 
جهان ماندنی 

درد و رنج 
کمتری نسبت 
به جهان های 
موازی دیگر به 

همراه دارد
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کنیــد: جهــان ماندنــی و جهــان نیمه ماندنــی را 
کنیــد؛  باهــم قیــاس و تفــاوت آن هــا را محاســبه 
همچنیــن جهان نیمه ماندنی و ناماندنــی را باهم 
قیــاس کنیــد و تفــاوت آن ها را به حســاب آورید. به 
بــاور شــما، آیــا تفــاوت میــان جهــان نیمه ماندنــی و 
جهــان ماندنــی رنــج بیشــتری در بــر دارد یــا تفــاوت 
میــان جهــان ناماندنــی و نیمه ماندنــی؟ روشــن 
کــه تفــاوت میــان جهــان نیمه ماندنــی و  اســت 
جهــان ماندنــی مــرگ 80درصــد موجــودات اســت 
و تفــاوت میــان جهــان ناماندنــی و نیمه ماندنــی 
از  کدام یــک  موجــودات.  ۲0درصــد  ازبین رفتــن 
ایــن دو تفــاوت، درد و رنــج بیشــتری در بــر دارد؟
ــوم  ــه عم ک ــد  ــی برده ان ــی پ ــان اجتماع روان شناس
آدمیــان درد و رنــج حاصــل از تفــاوت میــان جهــان 
نیمه ماندنــی و جهــان ماندنــی را بیشــتر از درد 

جهــان  میــان  تفــاوت  از  حاصــل  رنــج  و 
ناماندنــی و نیمه ماندنــی می داننــد.۳  

اســـــــت:  روشـــــــن  عـــــلـــــت 
ازبـیــن رفتـــــن 80درصــد 

 ، ت ا د جــــو مـــو
از  رنج آورتــر 

گ  مــر

صــد  ر ۲د 0
ت  ا د جـــــو مــو

از  مهم تــر  امــا  اســت؛ 
جهــان  میــان  تفــاوت  آن، 

تفــاوت  نیمه ماندنــی،  و  ماندنــی 
میــان دو موقعیــت اســت کــه در هیچ کدام 

آنچــه  و  نمی دهــد  رخ  انقــراض  آن هــا  از 
اســت.  کوتاه مــدت  رنــج  و  درد  دارد،  مدخلیــت 
کــه عمــوم مــا آدمیــان بــا ذهنــی اندیشــه  ازآنجا
کوتاه مــدت  رنــج  و  درد  آن  بــرای  کــه  می کنیــم 
مــرگ  بــه  وقتــی  دارد،  بیشــتری  جلوه گــری 
کــه در آینــده ممکــن اســت  80درصــد موجــودات، 

از بیــن برونــد، فکــر می کنیــم، رنــج بیشــتری را 
تخیــل و تصــور می کنیــم. در مقابــل، تفــاوت میان 
جهــان نیمه ماندنــی و ناماندنــی تفــاوت میــان دو 
کــه در یکــی از آن هــا انقــراض رخ  موقعیــت اســت 
ــد  ــن خواه ــه از بی ــرای همیش ــی ب ــد و جهان می ده
کل موجــودات  انقــراض  آنچــه در تصــور  رفــت. 
بلندمــدت  رنــج  و  درد  دارد،  مدخلیــت  عالــم 
ــن  ــرای ذه ــه آن ب ــی ب ــی معرفت ــه دسترس ک ــت  اس
مــا دشــوارتر اســت و بــه همیــن ســبب ذهــن مــا 

راحت تــر اســت تــا آن را پــس بزنــد و تفــاوت 
۲0 درصــدی میــان جهــان نیمه ماندنی 

از  کم اهمیت تــر  را  ناماندنــی  و 
تفــاوت 80درصــدی میــان 

جـــهـــــان مــانـــــدنی 
جــــهـــــــان  و 

دهــد. جلــوه  نیمه ماندنــی 
نشــان  اعصــاب  علــوم  عالمــان  آن،  بــر  عــالوه 
ــه  ــان مــرگ خودشــان را ب ــه وقتــی آدمی ک ــد  داده ان
بــه تأمــل و تدبــر  تصویــر می کشــند و دربــاره آن 
دفاعــی  مکانیســم  یــک  طــی  مغــز  می پردازنــد، 
کنــد تــا خــود  تــالش می کنــد خــودش را »خامــوش« 

را محفــوظ بــدارد. ۴
دیگــران  مــرگ  مــا  مــغـــــز  وقـتــــی  درحــقیقــــت، 
بــا  می کنــد  تــالش  می بینــد،  تجربــه  بــه  را 
»خاموش«کــردن خــود، میان مرگ دیگــری و خود 
گویــی  پــل نزنــد و مــرگ را بــه خــود نســبت ندهــد. 
گریبــان مــا را هــم  کــه مــرگ روزی  مغــز نمی پذیــرد 
می گیــرد و بــه مــا هــم مربــوط می شــود. مغــز تــالش 
جســت وجو  دیگــران  در  فقــط  را  مــرگ  می کنــد 
گویــی مــرگ بــرای مــا اتفــاق  کــه  کنــد؛ به گونــه ای 
نمی افتــد و حادثــه ای مختــص دیگــران اســت. 
کــه ازمیان رفتــن 80درصــد  بــه همیــن ســبب اســت 
موجــودات دیگــر بــرای مغــز هضم پذیرتــر اســت تــا 
کــه شــامل خــود  ازمیان رفتــن کل موجــودات عالــم 
مــا هــم می شــود. ایــن توضیــح عصب شناســانه 
کــه  کوتاه مــدت  نشــان می دهــد چــرا درد و رنــج 
قضــاوت  در  می گیــرد،  بــر  در  را  دیگــران  مــرگ 
تــا درد  اخالقــی مــا جلوه گــری بیشــتری می کنــد 
کل بشــریت  کــه شــامل مــرگ  و رنــج بلندمــدت 

ازجملــه خــود مــا هــم می شــود. ۵
کــه  کــرد  آیــا اخالقــا هــم می تــوان اســتدالل  امــا 
و  ماندنــی  جهــان  میــان  80درصــدی  تفــاوت 
نیمه ماندنــی از تفــاوت ۲0 درصــدی میــان جهــان 
بیشــتری  درد  و  رنــج  ناماندنــی  و  نیمه ماندنــی 

دارد؟ به همــراه 
تــا  کنیــم  دســت کاری  را  اعــداد  کمــی  بگذاریــد 
بــاال  پرســش  پاســخ  دیگــری  تجزیه وتحلیــل  بــا 
در  کنیــد  فــرض  بیایــد.  مــا  چنــگ  بــه  ســاده تر 
جهــان نیمه ماندنــی این بــار 99درصــد موجــودات 
در جنــگ جهانــی ســوم از بیــن خواهنــد رفــت و 
کل )صددرصــد( موجــودات  در جهــان ناماندنــی 
محاســبه  دیگــر  بــار  شــد.  خواهنــد  منقــرض 
تفــاوت میــان جهــان نیمه ماندنــی و  می کنیــم: 
ماندنــی بســیار شــده اســت؛ یعنــی 99درصــد. ولــی 
ناماندنــی  و  نیمه ماندنــی  جهــان  میــان  تفــاوت 
کــدام  گــر بپرســیم  کــم؛ یعنــی یک درصــد. ا بســیار 
تفــاوت، رنــج و درد بیشــتری به دنبــال دارد چــه 
بــاال  مثــال  ماننــد  قطعــا  داد؟  خواهیــد  جــواب 
گفــت تفــاوت میــان جهــان ماندنــی و  خواهیــد 
کنونــی تفــاوت از  کــه در مثــال  نیمه ماندنــی؛ چرا
80درصــد بــه 99درصد رســیده اســت؛ بااین وجود، 
در ایــن مثــال، نکتــه ای روشــن تر شــده اســت و آن، 
این کــه جهــان نیمه ماندنــی و ناماندنــی تفــاوت 
چندانــی از جهــت تعــداد مــرگ ندارند، امــا از جهتی 
دیگــر تفاوتــی مهــم دارنــد: در جهــان نیمه ماندنــی 
جهــان  شــبیه  مرگ ومیــر  تعــداد  هــم  هرچقــدر 
ناماندنــی اســت، امــا انقــراض رخ نمی دهــد. در 
جهــان ناماندنــی درعــوض همه چیــز نابــود و کل 
ســرمایه های انســانی پــوچ می شــود. حــاال چگونــه 
جهــان  میــان  تفــاوت  بااینکــه  می کنیــد؟  فکــر 
کــم اســت، امــا در یکــی،  نیمه ماندنــی و ناماندنــی 
نابــودی همه چیــز در میــان اســت و برگشــتی درکار 
نیســت و در دیگــری، هنــوز راهــی بــرای برگشــت و 
ادامــه دادن وجــود دارد. آیــا همچنــان تفاوت میان 
دو جهــان ماندنــی و نیمه ماندنــی رنــج بیشــتری 
در پــی دارد تــا تفــاوت میــان جهــان ناماندنــی و 

نیمه ماندنــی؟

 بااینکه تفاوت 
میان جهان 

نیمه ماندنی و 
ناماندنی کم 
است، اما در 
یکی، نابودی 

همه چیز در میان 
است و برگشتی 

درکار نیست 
و در دیگری، 

هنوز راهی 
برای برگشت و 

ادامه دادن وجود 
دارد
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برخــی فیلســوفان، ازجملــه »درک پارفیــت«، در 
اســتدالل  قاعده محــور،  فایده گــرای  یــک  مقــام 
کرده انــد بــا فــرض اینکــه مــرگ پدیــده ای رنــج آور و 
گــر تفــاوت مرگ ومیــر و میــزان  دردآور اســت، حتــی ا
درد و رنــج میــان جهــان ماندنــی و نیمه ماندنــی 
بیشــتر بــه نظــر برســد )80درصــد در مثــال اول و 
99درصــد در مثــال دوم( امــا میان جهان ناماندنی 
وجــود  تفــاوت مهم تــری  اخالقــا  نیمه ماندنــی  و 
دارد و رنــج و درد بیشــتری دخیــل اســت. چــرا؟ 
و  نیمه ماندنــی  جهــان  میــان  قیــاس  در  چــون 
تــام  نابــودی  یــک  بــا  مــا  درحقیقــت  ناماندنــی 
عــوض  را  اخالقــی  معادلــه  کــه  هســتیم  مواجــه 
کــه وظیفــه اخالقــی مــا  گــر بپذیریــم  کــرد. ا خواهــد 
گــر بپذیریــم  جلوگیــری از درد و رنــج اســت و بــاز ا
انقــراض ازآنجاکــه نابــودی ســرمایه های انســانی 
در هنر، علم، سیاســت و... را به دنبال دارد، درد و 
رنــج بیشــتری نســبت بــه ســایر جهان های مــوازی 
ایجــاد می کنــد؛ آنــگاه بایــد بپذیریــم تفــاوت میــان 
جهــان نیمه ماندنــی و ناماندنــی بیــش از تفــاوت 
میــان جهــان ماندنــی و ناماندنــی درد و رنــج در پی 
ــه  ک دارد. درحقیقــت، ســخن پارفیــت ایــن اســت 
درد و رنــج ناشــی از انقــراض در »بلندمــدت« اخالقــا 
گــر نــگاه مــا بــه  مهم تــر اســت و بــه همیــن جهــت ا
درد و رنــج بلندمــدت باشــد، تفــاوت میــان جهــان 
نیمه ماندنــی و ناماندنــی درد و رنــج بیشــتری دارد 
تــا تفــاوت میــان جهــان ماندنــی و نیمه ماندنــی که 

کوتاه مــدت را برجســته می کنــد. درد و رنــج 
کیفیــت زندگــی  ناروابــودن انقــراض موجــودات بــه 
آنــان در آینــده نیــز بســتگی دارد و اینکــه زندگــی 
کمتــر  بــا رنــج  آینــده می توانــد  بــرای نســل های 
و ســعادت بیشــتر همــراه باشــد. بــه تعبیــر دیگــر، 
نارواســت  اخالقــا  بدین جهــت  انقــراض  رخــداد 
کــه عدالــت را بــرای آینــدگان در نظــر نمی گیــرد و 
بــه آنچــه آنــان ممکــن اســت ســزاوار و مســتحق 
گــر  ا باشــند، وقعــی نمی نهــد.  آن  از  برخــورداری 
باشــد،  طوالنی تــر  آینــده  هرانــدازه  کــه  بپذیریــم 
کیفیــت زندگــی نســل های آینــده می توانــد بهتــر 
باشــد، آنــگاه درســت بــه همیــن دلیــل انقــراض 
ــود. در ایــن تلقــی، مــا در قبــال درد  ــاروا خواهــد ب ن
کیفیــت زندگــی آنــان  و رنــج نســل های آینــده و 
مســئول هســتیم؛ به همین ســبب درســت مصرف 
کــردن منابــع طبیعــی، تخریب نکــردن طبیعــت و 
از وظایــف اخالقــی ماســت. منقرض نکــردن آن 

گــر  کســی بپرســد، ا بــا همــه ایــن احــوال، شــاید 
معــروف  اقتصــاددان  کینــز«،  »جــان  تعبیــر  بــه 
انگلیســی، »در آینــده دور همــه مــا مرده ایــم«، چــرا 
درد و رنــج بلندمــدت اخالقــا مهم تــر از درد و رنــج 
ســرمایه های  انقــراض  چــرا  اســت؟  کوتاه مــدت 
ــر و درد  ــا وزن زیادت ــر اخالق ــم و هن ــل عل ــری مث بش
و رنــج بیشــتری بــه همــراه دارنــد؟ چــرا مــا وظیفــه 
کــه ممکــن اســت مانــع  اخالقــی داریــم تــا جایــی 
انقــراض شــویم؟ در حقیقــت، در اینجــا دو دلیــل 
علیــه منقرض کــردن عالــم وجــود دارد: دلیــل اول 
اینکــه، موجــودات ایــن عالــم، باألخــص آدمیــان، 

صــرف  زیــادی  ذهنی فکــری  ســرمایه  و  زحمــت 
به دســت آوردن »دارایی هــای آرمانــی« مثــل علــم، 
کاری  کرده انــد. شــرط عقالنیــت نیســت  هنــر و... 
کــه تمــام ایــن ســرمایه ها بیهــوده تلــف شــود  کنیــم 
و از بیــن بــرود. هدررفتــن ایــن ســرمایه ها هزینــه 
بســیاری به همــراه مــی آورد و بــه همیــن جهــت، 
مطابــق بــا ایــن دلیــل اخالقــی، مــا همگــی وظیفــه 
شــویم.  انقــراض  مانــع  بلندمــدت  در  تــا  داریــم 
ازبین رفتــن موجــودات ایــن عالــم البتــه درد و رنــج 
زیــادی به همــراه دارد، امــا وقتــی ایــن درد و رنــج بــه 
درد و رنــج حاصــل از هدررفتــن دارایی هــای آرمانــی 
اضافــه شــود، دلیــل و وظیفــه اخالقــی مــا مهم تــر و 

ســنگین تر خواهــد شــد.
بــه  می کنــد  حکــم  عدالــت  اینکــه،  دوم  دلیــل 
کــه هنــوز نیامده انــد،  کیفیــت زندگــی آیندگانــی 
گــر  بیندیشــیم و ســعادت آنــان را در نظــر آوریــم. ا
آینــده  بــه لطــف علــم و تکنولــوژی، نســل های 
کــرد و  محتمــل زندگــی بهتــری را تجربــه خواهنــد 
کیفیتــی از زندگــی هســتند،  آنــان مســتحق چنیــن 
ــا مانــع انقــراض شــویم.  وظیفــه اخالقــی ماســت ت
مانــع انقــراض شــدن، یعنــی بایــد دســت از اســبابی 
و  بشــوییم  می شــوند،  موجــب  را  انقــراض  کــه 
کنیــم تــا حتــی بــه  علــل معــّده را چنــدان خنثــی 
کــه متعلــق  انقــراض نزدیــک هــم نشــویم. جهانــی 
بــه آینــدگان اســت بــا اینکــه هنــوز نیامــده و در 
کــه  کتــم عــدم اســت، امــا ُپــر از چیزهایــی اســت 
هنــوز ســاخته نشــده، خلــق نشــده، نوشــته نشــده 
و بــه وجــود نیامــده اســت. شــاید جهــان آینــدگان، 
جهــان پرســعادت تری باشــد و کیفیــت زندگی آنان 
مطلوب تــر. مــا بــرای آمــدن چنین جهانــی، هرچند 
احتمالــی، اخالقــا وظیفــه داریــم اســباب رخــداد 

کنیــم. انقــراض را معــدوم 
باشــد.  مشــکل آفرین  شــاید  دوم  دلیــل  امــا 
ممکــن اســت کســی بپرســد چــرا اساســا رنــج و درد 
کــه هنــوز نیامده انــد، مهــم اســت؟ چــرا  موجوداتــی 
بایــد در محاســبات اخالقــی خود موجــودات جهان 
کــه  آینــده را در نظــر بگیریــم؟ آیــا جــز ایــن اســت 
ســرمایه های انســانی مثــل هنــر و علــم زمانــی بــه 
کــه در خدمــت موجــودات باشــند و  کار می آینــد 
عالــم خالــی از موجــودات نباشــد؟ وقتــی موجــودی 
کار نباشــد و همــگان منقــرض شــده باشــند،  در 
ــه ازلحــاظ اخالقــی  ک درد و رنجــی مطــرح نیســت 
بــه آن بپردازیــم! فــرض ایــن اشــکال ایــن اســت 
کــه تصمیم گیری هــای اخالقــی مــا منحصــرا بایــد 
بــرای موجوداتــی باشــد که »وجــود« دارند. کیفیت 
زندگــی موجوداتــی کــه هنــوز پــا به صحنــه »وجود« 
ننهاده انــد،  عالــم  ایــن  در  قــدم  و  نگذاشــته اند 
کــه ایــن موجــودات هنــوز  اخالقــا مهــم نیســت؛ چرا
کیفیــت زندگــی  کــه بخواهیــم بــه  »وجــود« ندارنــد 
گمــان مــن باطــل  کنیــم. ایــن فــرض بــه  آنــان فکــر 
ــد  ــا آن را تأیی اســت و شــهود اخالقــی بســیاری از م
زندگــی  کیفیــت  بــه  آدمیــان  عمــوم  نمی کنــد. 
فرزندانــی کــه ممکــن اســت در آینده داشــته باشــند 
می اندیشــند  نیامده انــد،  »وجــود«  بــه  هنــوز  و 
حکومتگــران  می گیرنــد.  تصمیــم  آن  بــرای  و 
ــه »وجــود«  کــه هنــوز ب ــرای نســل های آینــده ای  ب
فکــر  بــه  و  می کننــد  برنامه ریــزی  نیامده انــد، 
کیفیــت زندگــی آنــان هســتند؛ به عنــوان نمونــه، 
بحــث دربــاره اخــالق و اقتصــاد و تغییــرات آب وهوا 

نســل های  بــرای  برنامه ریزی هــا  ایــن  زمــره  در 
کــه چنیــن  آینــده اســت. خالصــه اینکــه، تــا جایــی 
نســل های  بــرای  تصمیم گیری هایــی  و  افعــال 
کــه  بــه »وجــود« نیامــده اخالقــا معنــادار باشــد، 
هســت، اســتدالل آمــده در ایــن مقاله به ســود ترک 

کارگــر اســت. ۶ انقــراض 
ایــن مقالــه را بــا نکته ای فلســفی به پایــان می برم. 
بــه نظــر می رســد رأی و تلقــی عصب شناســانه آمده 
اندیشــه مــرگ  پــس زدن  ایــن نوشــتار دربــاره  در 
توســط مغز با تحلیل بســیاری از فیلســوفان ســازگار 
کــه برخــالف  نیســت. اجــازه بدهیــد توضیــح دهــم 
آنچــه بــه نظــر می رســد، درحقیقــت ناســازگاری 

وجــود نــدارد.
کــه  آورد  مثــال  می تــوان  را  بســیاری  فیلســوفان 
قائــل بودنــد مــا آدمیــان دربــاره مــرگ خــود اندیشــه 
فــرد )دازایــن(  بــود  می کنیــم. »هایدگــر« معتقــد 
ــود و  ــره می ش ــری و روزم ــان ظاه ــر جه ــی درگی وقت
گزیستانســیال خود را از دســت می دهد،  موقعیت ا
آنــگاه  می کنــد.  بیگانگــی  و  غربــت  احســاس 
و  مــی رود  ســروقتش  مــرگ  اضطــراب  رفته رفتــه 
گاه می کنــد. »دازایــن«  او را به تنهایــی خویــش آ
کــه در مــرگ خــود تنهاســت، هیچ کــس  می فهمــد 
قــادر نخواهــد بــود او را از مــرگ برهانــد و مرگ یعنی 
مــرگ مــن! اضطــراب مــرگ زمانــی شــدت می گیــرد 
گزیستانســیال در بــر می گیــرد،  کــه فــرد را تعارضــی ا
گاهــی از اجتناب ناپذیــری مــرگ  تعــارض میــان آ
کنــون وجــود  و آرزوی ادامــه زندگــی؛ اینکــه فــرد ا
نیســت.  کــه دیگــر  فرامی رســد  روزی  ولــی  دارد، 
غیــر از هایدگــر فیلســوفان بســیار دیگــری تأمــل در 
مــرگ خــود را نوعــی فلســفه پردازی می دانســتند. 
رومــی،  فیلســوف  و  سیاســت مدار  »سیســرون«، 
و  مــرگ  بــرای  آماده شــدن  را  فلســفه پردازی 
»میشــل دومونتنی«، از فیلســوفان فرانســوی دوره 
رنســانس، فلســفه را آموختن چگونه مردن و البته 
کــه تاریــخ را شــرح رویارویــی انســان بــا  »هــگل« 
ــاور ایــن فیلســوفان  ــه ب مــرگ خــود می دانســت. ب
کــه بــدون  مــرگ چنــان بــا زندگــی عجیــن اســت 
ــه  ــوان زیســت. هــر دو ب اندیشــه مــرگ خــود نمی ت
هــم وابســته اند. مــرگ زیــر پوســت زندگــی جنبــش 
گاهــی  مــرگ  دارد؛ همان کــه ســهراب می گفــت: 
ریحــان می چینــد/گاه در ســایه نشســته اســت بــه 

مــا می نگــرد.
کــه برخــی فیلســوفان  بــا چنیــن تحلیلــی اســت 
ــته ها  ــراب از نازیس ــود را اضط ــرگ خ ــراب از م اضط
ــودن را  ــه زنده ب ک می داننــد. در ایــن تلقــی، کســی 
ــا مــرگ خــود  ــادر نیســت ب ــه نکــرده باشــد، ق تجرب
از  قبــل  کــه  آدمیانــی  بســیار  چــه  شــود.  مواجــه 
عارض شــدن مــرگ دچــار »مــرگ« می شــوند. بــه 
کــه در ایــن حلقــه زنــده  تعبیــر حافــظ: هــر آن کســی 
نیســت بــه عشــق/ بــر او نمــرده بــه فتــوای مــن نماز 

کنیــد! 
کــه آنچــه رســیده و پختــه  نیچــه درســت می گفــت 
ــارس  ــه ن ــود و آنچ ــرگ می ش ــان م ــود، خواه می ش
اســت، خواهــان زندگــی اســت. انســان در صورتــی 

نیچه درست 
می گفت که 

آنچه رسیده و 
پخته می شود، 
خواهان مرگ 

می شود و آنچه 
نارس است، 

خواهان زندگی 
است. انسان در 
صورتی می تواند 
مواجهه با مرگ 
خود را تاب آورد 
که زندگی را به 
تمامه زیسته 

باشد
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کــه  می توانــد مواجهــه بــا مــرگ خــود را تــاب آورد 
فیلســوفان  باشــد.  زیســته  تمامــه  بــه  را  زندگــی 
کــه مــرگ بااینکــه زندگی ُکــش  بــه مــا می آموزنــد 
اســت، امــا اندیشــه مــرگ می توانــد رهایی بخــش 
گاهــی می توانــد زوائــد  باشــد. بــه حقیقــت، مرگ آ
کنــد؛ به طوری کــه فــرد  شــخصیتی آدمــی را هویــدا 
متوجــه می شــود چــه امــوری بــه او تعلــق نــدارد و 
خــود حقیقــی او کــدام اســت؛ گویــی اندیشــه مــرگ، 
هویــت جعلــی آدمــی را آشــکار می کنــد و ســپس آن 
را می زدایــد و پاکیــزه می کنــد. چنیــن اندیشــه ای 

ــی آور اســت. ــه زندگ البت
حــال بپرســیم آیــا میــان مرگ پذیــری فیلســوفان 
و مرگ گریــزی عصب شناســان ناســازگاری وجــود 
کنــار  بــه مهربانــی  دارد؟ خیــر! هــر دو می تواننــد 
کــه یکــی  بــا ایــن توضیــح  گیرنــد؛  یکدیگــر قــرار 
اندیشــه مــرگ بــه شــیوه »تفکــر ســریع« را نشــانه 
کنــد«. آنچــه  ــه شــیوه »تفکــر  می گیــرد و دیگــری ب
عصب شناســان بــه آن اشــاره می کننــد درحقیقــت 
کــه در آن مغــز  اندیشــه مــرگ در لحظاتــی اســت 
ــرای حفــظ  کنــش نشــان می دهــد و ب به ســرعت وا
خــود تــالش می کنــد اندیشــه مــرگ را پــس بزنــد. 
امــا اســتدالل فیلســوفان دربــاره مــرگ مربــوط بــه 
کنــش ســریع بــه مــرگ  کــه فــرد از وا مواقعــی اســت 
کــرده و در حــال تأمــل و غورکــردن دربــاره  عبــور 
کــرد  مــرگ اســت. بــا ایــن وصــف، می تــوان اذعــان 
هــر دو تبییــن دربــاره مــرگ مربــوط بــه ســاحت های 
کــه لزومــا در تضــاد  گوناگــون شــناختی آدمــی اســت 

بــا یکدیگــر نیســتند.

پی نوشت
درک  اسـتدالل  از  تأثیـر  بـه  را  ذهنـی  آزمایـش  ایـن   .  ۱
تغییـر،  اندکـی  بـا  انقـراض«،  »بدبـودن  دربـاره  پارفیـت 
اینجـا آورده ام. نـگاه کنیـد بـه کتـاب دالیـل و اشـخاص، 

.۴۵۴-۴۵۳ صـص   ،۱98۴
۲ . جنـگ را فقـط به عنـوان یـک نمونـه آوردم. فجایـع 
تسـریع بخش  کـه  آورد  نظـر  در  می تـوان  را  گوناگونـی 
کرونـا  تـا  گرفتـه  سـونامی  و  زلزلـه  از  اسـت:  انقـراض 
در  انسـان  دسـت  فجایـع  ایـن  تمـام  در  چرنوبیـل.  و 

هویداسـت. و  پیـدا  آن هـا  پدیـدآوردن 
3. Schubert, S. Caviola, L. & Faber, N. S., 
2019, “The Psychology of Existential 
Risk: Moral Judgments about Human 
Extinction”. Scientific Reports 15100 ,9.

4.  Dor-Ziderman, Y. Lutz, A. Goldstein, 
A. 2019, “Prediction-Based Neural 
Mechanisms for Shielding the Self from 
Existential Threat”. NeuroImage ,202 
116080.
شـکل  بـه  می تـوان  را  عصب شناسـانه  تلقـی  ایـن   .  ۵
دیگـری توضیـح داد. در انتهـای مقالـه بـه ایـن موضـوع 

می پـردازم.
۶ . اسـتدالل مـن در ایـن مقالـه البتـه مؤیـد ایـن معنـا 
کاری  که برای ترک انقراض می توانیم دست به  نیست 

اخالقـا نـاروا بزنیـم.

دوره جدید/شماره چهارم/تیرماه 99 17



کــه ایــن  تنهــا نزدیــک بــه چندیــن مــاه اســت 
از  انبوهــی  توانســته  کوچــک  بســیار  موجــود 
پرســش ها را در برابــر جامعــه انســانی قــرار دهــد. 
بســیار  کرونــا  از  پــس  مــا  پرســش های  حجــم 
کتــاب نادانســته های  بیشــتر از پاسخ هاســت. 
کرونــا بســیار قطورتــر از قبــل شــده  بشــری پــس از 
ابهام هــا  و  پرســش ها  صورت بنــدی  اســت. 
بــه آن هــا از اهمیــت  انــدازه پاســخ  بــه همــان 
می رســد  نظــر  بــه  البتــه  و  اســت  برخــوردار 
مختلــف  عرصه هــای  جدیــد  پرســش های 
دین شناســی، شناخت شناســی، علــوم تجربــی، 
علــوم انســانی و علــوم اجتماعــی را در برگرفتــه 
ارائــه  امــکان  کرونــا  از  پیــش  تــا  گــر  ا اســت. 
پاســخ های ســاده بــه پرســش های ســاده دربــاره 
پرســش ها  هــم  امــروز  بــود،  حیــات  و  زندگــی 

پاســخ ها.  هــم  و  شــده اند  پیچیــده 
گــروه، طبقــه یــا  نکتــه مهم تــر آنکــه، بحــران بــه 
قشــر خاصــی منحصــر نشــده اســت؛ دولت هــا و 
ملت هــا، فرادســتان و فرودســتان، توســعه یافته 
جنوبــی،  و  شــمالی  نگه داشته شــده،  عقــب  و 
کــم و محکــوم هریــک به نحــوی تحت تأثیــر  حا
اپیدمــی قرارگرفته انــد و البتــه نه به یــک میزان.  
کــه ویــروس، قربانیــان خــود را  درســت اســت 
غ از دیــن، نــژاد، جنســیت، ملیــت، فرهنگ،  فــار
طبقــه، مــرام و مســلک انتخــاب می کنــد، امــا 
قربانی شــدن موکــول اســت بــه حضــور در مــکان 
مناســب و چه بســا فرودســتان بیــش از دیگــران 
مــدت  هنــوز  هســتند.  ویــروس  دســترس  در 
کوتاهــی از ورود بشــریت بــه ســرزمین عجایــب 
شــناخت  رو  همیــن  از  اســت؛  نگذشــته  کرونــا 
دارد.  بیشــتر  زمــان  بــه  نیــاز  کرونایــی  دنیــای 
تــا شــناخت  و  متــن حادثــه هســتیم  هنــوز در 
همــه ابعــاد شــرایط نویــن راه زیــادی در پیــش 
داریــم؛ ازایــن رو ســخن گفتن دربــاره ایــن دنیــای 
گرهــای  جدیــد بســیار دشــوار و بــا ابهــام و امــا و ا
همیــن  در  بااین وجــود  اســت؛  همــراه  فــراوان 
گســترده و حجیمــی دربــاره  چنــد مــاه ادبیــات 
کرونــا در حوزه هــای مختلــف  آثــار و پیامدهــای 
کــه به اختصــار بــه برخــی از  ارائــه  شــده اســت 
ایــن وجــوه معطــوف بــه شــرایط ایــران اشــاره 

می شــود:

جامعه در مخاطره
بــک«  »اولریــش  نظــر  از 

بــا پیشــرفت تکنولــوژی 
و پیامدهــای تخریــب 
 ، یـــــســـــت مـــحــیـــط ز
مــــسئـــــولــــیـــت هــــــای 

و  اجــــتــــــمــــاعــــــی 
داللت هــا  نـــیـــــز بیشـــتر 

می شــود. یکــی از وظایــف 
تحلیــل  جامعه شناســان، 

مخاطــرات  اثــرات  کاوی  وا و 
جــــدیـــــد در جـــامـــعـــــه، نهادهــا، 

و  زندگــی  شــیوه های  و  فرایندهــا 
انســجام یا تضادهای ناشــی از آن هاســت. 

ــر نظــر »بــک« در جامعــه درخطــر دغدغــه  ــا ب بن
اصلــی، نــه توزیــع خوبی هــا )ثــروت و غیــره(، 
بلکــه توزیــع بدی هــا )ضــرر و زیان و غیره( اســت 
محدودیت هــای  از  فراتــر  مخاطــرات  چــون  و 
اجتماعــی  طبقــات  پــس  می رونــد،  طبقاتــی 
کنشــگران  معنــای خــود را از دســت می دهنــد و 
هــم  از  و  می شــوند  »فردگــرا«  اجتماعــی 
جداافتــاده؛ درنتیجــه از طبقــه اجتماعی شــان 
گسســته و جــدا می شــوند. راه حل هــای »بــک« 
از  مخاطــره  در  جامعــه  چالش هــای  بــرای 
روابــط  ســازمان یافته،  بی مســئولیتی  قبیــل 
ناشــی از مخاطــره و انفجاری بــودن مخاطــرات 
و  کیــد  تأ از:  عبارت انــد  اجتماعــی  به لحــاظ 
فرصت هــای  آزادی،  دمکراســی،  بــه  توجــه 
ناشــی از مخاطــره، جنبش هــای جهان وطنــی، 
شــهروندی جهان وطنــی و مهم تــر از همــه تفکــر 
انتقــادی، نقــد جامعــه و محدودنشــدن به تفکر 

فن ســاالر. کارشناســان  صــرف 
بــه نظــر »بــک« تنــوع، فردگرایــی و شــک گرایی 
ــه را  ــن نظری ــک« ای ــت. »ب ــگ ماس ــر فرهن تقدی
گاز ســمی در بوپــال هنــد  پــس از فاجعــه انتشــار 
نوشــت؛  شــوروی  چرنوبیــل  اتمــی  انفجــار  و 
اوضــاع  تحلیــل  بــرای  را  نظــر  همیــن  ســپس 

مواجــه  اروپــای  بــر  کــم  حا سیاســی اجتماعی 
بعــد  و  بــرد  بــه کار  گاوی  جنــون  بحــران  بــا 
بحــران  به ویــژه  و  ســپتامبر   ۱۱ حــوادث  هــم 

آمریــکا.  اقتصــادی 
سراســر  در  آمریــکا  اقتصــادی  بحــران  نشــت 
جهــان به خوبــی پیونــد جهانــی علــم، ثــروت 
و جهانی شــدن و مخاطــره را نشــان می دهــد. 
جهانــی  پیامدهــای  و  ســپتامبر   ۱۱ حــوادث 
آلودگــی  آســیا،  شــرق  مرغــی  آنفوالنــزای  آن، 
خوکــی  آنفوالنــزای  و  چینــی  شیرخشــک های 
گواهــی بــر نظریــه جامعــه جهانــی در  و غیــره 

اســت.  »بــک«  مخاطــره 
کــرده بــه ایــن پرســش  درواقــع »بــک« تــالش 
و  اندیشــه ها  بــاب  چگونــه  کــه  دهــد  پاســخ 
اعمــال اجتماعــی و سیاســی، بــا درنظرگرفتــن 
)تخریــب  جهانــی  رادیــکال  دگرگونی هــای 
گرم شــدن  محیط زیســت، بحران هــای مالــی، 
کــره زمیــن، بحران هــای دمکراســی و نهادهــای 
تاریخــی  مدرنیتــه  یــک  بــرای  ملی دولتــی( 
گشــوده  جدیــد،  شــیوه ای  بــه  درهم تنیــده 
بــرای  زیــادی  درس هــای  طبیعــت  می شــود؟ 

جامعه شناس و دݡکترای جرم شناســـݡݡیسعیـد مدنــــــݡݡی قهفرخـــݡݡی

دنیای ما پس از ݡکرونا

که  درست است 
ویروس، قربانیان 

خود را فارغ 
از دین، نژاد، 

جنسیت، ملیت، 
فرهنگ، طبقه، 
مرام و مسلک 

انتخاب می کند، 
اما قربانی شدن 
موکول است به 
حضور در مکان 

مناسب و چه بسا 
فرودستان بیش 

از دیگران در 
دسترس ویروس 

هستند
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کرونــا می توانــد  آموختــن بــه مــا دارد. ویــروس 
به مراتــب  اتفاق هایــی  بــرای  باشــد  هشــداری 
کــه چشــم در چشــم مــا دوخته انــد.  ــر  ک ت هولنا
کرونــا آســیب پذیرتر هســتیم. مگــر  مــا پــس از 
سراســر  وضعیتــی  در  مــا  کــه  اســت  غیرازایــن 
هــرروز  و  داریــم  قــرار  مخاطره آمیــز  و  بیــم زده 
کــه  هســتیم  ویرانگــرش  پیامدهــای  منتظــر 
باقــی  را  درســتی  کنــش  وا هیــچ  فرصــت 
دورکاری،  موقــت،  قراردادهــای  نمی گــذارد؟ 
کار و حتــی شناورســازی  شناورســازی ســاعات 
جامعــه  در  رایــج  ســکه  مگــر  شــغلی  وظایــف 
ایــران نشــده اند و نشــانه های جامعــه درخطــر 
نیســتند؟ بــه قــول »بــک« مگــر مــا عــالوه بــر 
»فردی ســازی  شــاهد  نابرابــری  جمعی ســازی 

نـــیــــــز  نـــابــرابــــری« 
؟ نیســتیم

خروج اجباری از انزوای جهانی
در بحــران کرونــا بــه قول گیدنــز »دولت ملت«ها 
بازیگــر  و  عامــل  مهم تریــن  گذشــته  از  بیــش 
در  مثــال،  بــرای  شــدند؛  سیاســت  عرصــه 
کشــورها مثــل صربســتان  اتحادیــه اروپــا برخــی 
و لهســتان منتظــر تصمیــم اتحادیــه اروپــا بــرای 
سیاســت های  و  نشــدند  ویــروس  بــا  مواجهــه 
کردنــد. از ســوی دیگــر، همه گیــری  ملــی اتخــاذ 
جهانــی بیمــاری امــکان انتقــال بیمــاری فراتــر از 
مرزهــای متعــارف ملی و ســرعت تکثیــر و انتقال 
کشــور تــا قــاره بــه  کشــور بــه  آن از شــهر بــه شــهر و 
قــاره ضــرورت همــکاری و کســب توافــق جهانــی 
هویت هــای  از  غ  فــار انســان ها  از  دفــاع  بــرای 
ملــی را در اولویــت قــرار داد و ادعــای حکومــت 

کــرد.  »جهان وطنــی« دیویــد هلــد را تقویــت 
بین الملــل  روابــط  نــظــــریات  کرونــا  بــحـــــران 

قــرار  تحت تأثیــر  نــیــــز  را 
ایــن  آثــار  بی تردیــد  اســت.  داده 

وضعیــت بــه اصــالح نظــرات و سیاســت هایی 
بــه فضــای جهانــی و مقــررات بین الملــل  کــه 
بی توجــه بــود یــا قصــد داشــت بی توجــه باشــد، 
مــا  ایــن وضعیــت  کــرد. شــاید  کمــک خواهــد 
کمیــت  کنــد تعریفــی نــو از ملیــت و حا را وادار 
کمتــر حکمــران عاقلــی ایــن  ملــی ارائــه دهیــم. 
کــه بــه توصیه هــای ســازمان  روزهــا ســراغ داریــم 
یــا  باشــد  بی توجــه  جهانــی  بهداشــت 
بهره منــدی  بــدون  کنــد  تصــور 
تـــــــجــــــارب  و  دانــــــــش  از 
دیـــگرکشـــــورها، مــــی توان 
مـــقابلــــه  عـــهــــــده  از 
بــرآمـــــد.  کرونــا  بــا 
کمــان  حا بــه  کرونــا 
آموخته اســـــت کـــــه 
نـــیــستـــنـــــد  قـــــادر 
مرزهــا را بــــــه روی 
ــود  ــک مــــــوجــــــ یـــــ
بـــه غـــایت کوچـــک 
ــس  ــد، پــــ بــــبـــنــــدنـــ
انتظــار  چــگونـــــه 
اندیشــه  و  تفکــر  دارنــد 
را  فرهنــگ  تبــادل  و 
درون مرزهــای ملــی محصــور 
داخلــی  سیاســت های  یــا  کننــد 
یــا حتــی  در زمینه هایــی مثــل حقــوق بشــر 
و  سمت وســو  از  غ  فــار را  ســالمت  حــوزه  در 
بــر  یــا  تعییــن  بین الملــل  جامعــه  معیارهــای 

کننــد. تحمیــل  ملت هــا 
مــا  کرونــا  شــیوع  ماجــرای  می رســد  نظــر  بــه 
کــرده  نزدیک تــر  ملــی  منافــع  مفهــوم  بــه  را 
نـــویسنـــــدگان  دوران،  هــمیـــــن  در  اســـــت. 
طــی  حـــکومــــت«  »تــوانــمنــدســـــازی  کتــــاب 
ح برخــی نــکات  ــه طــر سلسله یادداشــت هایی ب
از  الهــام  بــا  بحــران  شــرایط  بــرای  راهگشــا 
مفاهیــم و رویکــرد »توانمندســازی حکومــت« 
پرداختنــد. آن هــا در اولیــن توصیــه از ۱۵ توصیــه 
خــود نوشــتند: »مســئوالن همه چیــز جــز منافــع 
عمومــی را فرامــوش کننــد. منافــع عمومــی برای 
آیــا  اســت.«  کلیــدی  بحــران  شــرایط  رهبــری 
گفــت منافــع ملــی، جــز منافــع عمومــی  می تــوان 
نیســت؟ در ایــن صــورت مثــل همیشــه پرســش 
کــه معیــار منافــع عمومــی چیســت و  ایــن اســت 

کســی تبیین کننــده ایــن  چــه 
و  نظام هــا  اســت:  منافــع 
نماینــدگان  دولت هــا؟ 
واقعــی مــردم؟ یــا خــود 
آیــا  به عــالوه  آن هــا؟ 
منافــع  از  مــــی توان 
گفــت  ســخن  مــــلی 
و  ســالمت  رفــاه،  کــه 
را  عمومــی  بهزیســتی 
منافــع  آیــا  کنــد؟  نقــض 
ــد دور از چشــم  ملــی می توان
آن هــا  اطــالع  بــدون  و  مــردم 
اقــدام  آن  تأمیــن  بــرای  و  تعییــن 

شــود؟

تغییر رفتار مصرفی
ــی  ــار مــردم را به ســرعت تغییــر داد. »ل ــا رفت کرون
روندهــا،  پیش بینــی  متخصــص  ادلکــورت«، 
یــک  ایجــاد  حــال  در  ویــروس  ایــن  می گویــد 
شــگرف  تأثیــر  و  اســت  مصــرف«  »قرنطینــه 
گذاشــت.  فرهنگــی و اقتصــادی برجــا خواهــد 
بــا  زندگــی  بــه  باالجبــار  »مــردم  می گویــد:  او 
ــر  کمت ــافرت رفتن های  ــر و مس کمت ــای  دارایی ه
عــادت می کننــد؛ چــون ایــن ویــروس زنجیــره 
را  حمل ونقــل  شــبکه های  و  جهانــی  تأمیــن 

می کنــد.«  مختــل 
کربــن و آلودگــی  او بــا اشــاره بــه اینکــه انتشــار 
کرونــا در ایــن  صنعتــی چیــن پــس از آغــاز شــیوع 
اظهــار می کنــد:  اســت،   یافتــه  کاهــش   کشــور 
»تصاویــر جدیــد از هــوای بــاالی چیــن نشــان 
ــدون تولیــد هــوای آســمان  داد چطــور دو مــاه ب
نفــس  داده  اجــازه  مــردم  بــه  و  صاف کــرده  را 
بکشــند. ایــن یعنــی ویــروس نشــان خواهــد داد 
ــع  ــا تعطیلــی صنای کاهــش ســرعت ی کــه چطــور 
کــه  می توانــد محیط زیســت بهتــری بیافرینــد 
ــد  ــاهده خواه ــزرگ قابل مش ــاس ب ــا در مقی قطع
بــه  امیــدوارم(  بهتــر  یــک سیســتم  )بــه  بــود. 
همیــن هــم امیــد دارم؛ یــک سیســتم دیگــر و 
کار  کــه احتــرام بیشــتری بــرای  بهتــر برقــرار شــود 

و شــرایط بشــر قائــل اســت.« 
تأثیــر شــیوع این ویــروس وادارمــان خواهد 

کاهــش  را  مصــرف  شــتاب  کــرد 
پروژه هــای  دربــاره  و  دهیــم 
آتــی نیز حساســیت بیشــتری 

داشـــــته بـــاشیــــم. هــرروز 
سیســتم هایی  از  یکــی 
تولــد  زمــان  از  کــه  را 
می شناســیم زیــر ســؤال 
موظفیــم  و  می بریــم 
احتمــال مرگشــان را در 

چندیــن  بگیریــم.  نظــر 
کــه فهمیده ایم  ســال اســت 

به عــــنـــــوان  بــــقـــــا  بـــــرای 
زنــده  موجــودات  از  یک گونــه 

و حفــظ زندگــی زمیــن بایــد تغییــرات 
شــدیدی در شــیوه زندگــی، مســافرت، مصــرف و 

ســرگرمی خــود بدهیــم.

دوره جدید/شماره چهارم/تیرماه 99 19



کرونا و تحول اندیشه
کرونــا بــه تحــول در اندیشــه و تفکــر انتقــادی 
ایــن  احتمــاال  اســت.  کــرده  فراوانــی  کمــک 
حــل،  را  بســیاری  تاریخــی  گره هــای  بحــران 
ایجــاد  تفکــر  و  اندیشــه  در  جدیــد  گره هــای  و 
نگرش هــای  و  ارزش هــا  بی تردیــد  می کنــد. 
مــردم را زیــرورو می کنــد و همــه ابعــاد زندگــی مــا 
را تحت تأثیــر قــرار داده بــه دگرگونــی بزرگــی در 
ــی و شــیعی منجــر خواهــد  اندیشــه و تفکــر ایران
کرونــا تبدیــل بــه میــدان  شــد. میــدان جنــگ بــا 
گــر صدســال  جنــگ قدیــم و جدیــد شــده اســت. ا
خ مــی داد، علــم ناچار  پیــش چنیــن منازعــه ای ر
نظــر  بــه  امــروز  امــا  می شــد؛  عقب نشــینی  بــه 
ــم را  ــای محک ــای پ ــر آن ج ــنت دیگ ــد س می رس
در افــکار و اندیشــه عمــوم مــردم نــدارد. وبــا در 
ســال ۱۳08 قمــری در مشــهد مقــدس از 80 هــزار 
کشــت؛ یعنــی از  جمعیــت شــهر ۲0 هــزار نفــر را 
هــر چهــار نفــر یــک نفــر جــان باخــت و مدعیــان 
کردنــد.  نــگاه  و  ایســتادند  فقــط  ســنتی  طــب 
ایــن  از  کمتــر  دیگــر  روزهــا  ایــن  خوشــبختانه 
گزارش هــا می شــنویم. شــاید مهم تریــن دلیــل 
کــه جنــگ بــرای ســنت های ارتجاعــی  آن باشــد 

ــت. ــده اس ــه ش مغلوب

موج جدید تغییر در نهاد خانواده
کرونــا چنــد هفتــه پس از انتشــار، انبوهــی از افراد 
بــه  بازگشــت  برگردانــد.  خانه هــا  درون  بــه  را 
خانــه و خانــواده راهــی شــد بــرای فــرار از مــرگ. 
کل چــه  کــه ایــن اجبــار در  نکتــه مهــم آن اســت 
تأثیــری بــر جامعــه ایــران و بافتــار خانــواده دارد؟ 
خصوصــی  فضــای  را  آن  اغلــب  کــه  خانــواده 
کنــون محــل امــن همــه انســان های  می داننــد، ا
مضطــرب و نگران محســوب می شــود. همیشــه 
بــه مــا گفته شــده بــرای مقابلــه بــا خطــر به ســوی 
گفتــه می شــود  جمــع برویــد. امــا امــروز بــه مــا 
کنیــد و  بــرای فــرار از مــرگ، پیوندهــا را قطــع 
بــه انــزوای خانه هــا بخزیــد. آیــا اینکــه مــا را بــه 
 تنهایــی در فضــای خانــه و خانــواده و نه اجتماع 
جایــگاه  و  ماهیــت  از  نشــان  فرامی خواننــد، 
حســاس و بســیار مهــم خانــه به عنــوان آخریــن 

پنــاه انبــوه آدمیــان دارد؟ آیــا 
گامــی  را  وضعیــت  ایــن  بایــد 
ــم آن  ــواده و تحکی ــوی خان به س
کارکــرد  تغییــر  یــا  کــرد  محســوب 
خانــواده و دگرگون شــدن نقــش آن؟ 
آیــا ایــن حضــور دائمــی همــه اعضــای 
خانــواده در مدتــی نســبتا طوالنــی روابــط را 
ــش وضعیــت  ــا تضعیــف؟ نق ــد ی تحکیــم می کن
چیســت؟  میــان  ایــن  در  اقتصادی اجتماعــی 
آیــا ایــن تأثیــرات بــر خانواده هــای فرودســتان و 

فرادســتان یکســان اســت؟

دمکراسی یا اقتدارگرایی
کرونــا یکســان  کنــش دولت هــا در برابــر شــیوع  وا
نبــود: برخــی بــرای خیــر عمومــی تــا حــد ممکــن 
بســیاری از آزادی هــای فــردی را محــدود کردنــد 
و برخــی بــا ادعــای پرهیــز از هرگونــه راه هــای 
اقتدارطلبانــه و اجبــار، مــردم را در رفتارشــان آزاد 
کامــال اقتدارگــرا اتخــاذ  گذاشــتند. چیــن موضعــی 
کثیــری از مــردم  کــرد و به این ترتیــب جــان جمــع 
آنجــا را نجــات داد و در مقابــل، ایــران ســعی کرد 
ــار  ــه در ســازماندهی رفت ــا حــد ممکــن از مداخل ت
کنــد. سیاســت دولت هــا  اجتماعــی مــردم پرهیــز 
در مقابــل پدیــده ای کــه حیــات جمعــی را تهدیــد 
فلســفه  و  مبانــی  تحت تأثیــر  بســیار  می کنــد، 
دولــت  اســت.  سیاســی  نظام هــای  سیاســی 
لیبــرال طبیعتــا بایــد بــه حداقــل مداخلــه رو  آورد 
و مســئولیت را بــه دســت نامرئــی بــازار بســپارد و 
کثــری را  دولــت اقتدارگــرا نیــز بایــد مداخلــه حدا
کنــد. در  کنتــرل و ســرکوب دنبــال  بــا سیاســت 
کامــال  ایــن میــان توجیــه سیاســت های ایــران 

نامفهــوم و درهــم اســت. 
چـــــپ گرای  متـــــفکر  گــــامبن«،  آ »جـــورجــــو 
»وضعیــت  یــک  را  کرونــا  ماجــرای  ایتالیایــی، 
کــه در آن ســرمایه داری،  کــرد  اســتثنایی« تلقــی 

کرونــا،  از  ناشــی  هــراس  از  بهره گیــری  بــا 
وضعیتــی حــاد بــرای تحکیــم ســلطه 

حقــوق  تعلیــق  توجیــه  و  خــود 
آورده  پدیــد  انســان ها  عمومــی 

ایــن  مهــم  پرســش  اســت. 
اســت کــه دنیــای پــس از کرونــا 
دمکراتیک تــر خواهــد بــود یــا 

؟  بســته تر
اســنودن«،  ام.  »فرانــک 

ــخ  ــخ و تاری ــته تاری ــتاد برجس اس
در  ییــل،  دانشــگاه  در  پزشــکی 

و  )اپیدمی هــا  جدیــدش  کتــاب 
دارد  اشــاره  مســئله  ایــن  بــه  جامعــه( 

بخشــی  به مثابــه  همیشــه  اپیدمی هــا  کــه 
گرفتــه  شــده اند. در  از ســرکوب سیاســی در نظــر 
جریــان مباحــث راه هــای مقابلــه بــا کرونــا بخــش 

چشــمگیری از صاحب نظــران و حتــی فعــاالن 
خواســتند  نظــام  و  دولــت  از  سیاســی اجتماعی 
کــرده و بــا  کرونــا  تــا نظامیــان را درگیــر مبــارزه بــا 
اســتفاده از قــوه قهریــه نیروهــای نظامــی از تــردد 
کنــد. جالــب اینکــه  و رفت وآمــد مــردم جلوگیــری 
برخــی مقامــات دولتــی بــا اشــاره بــه تجربــه چیــن 
و اقتــدار به کاربــرده شــده در آنجــا توســط دولــت 
کردنــد  کیــد  کرونــا تأ کنتــرل شــیوع  کــم بــرای  حا
کــه موافــق به کارگیــری زور و اجبــار و قرنطینــه 
کــه همیــن آقایــان در  نیســتند. فرامــوش نکنیــم 
ماجــرای اعتــراض علیــه افزایــش قیمــت بنزیــن، 
مــردم  کنتــرل  بــرای  قهریــه  قــوه  از  اســتفاده 
کردنــد. آیــا تناقضــی در حــال  ناراضــی را تأییــد 
شــکل گیری اســت؟ چــرا روشــنفکران و فعــاالن 
کــه دائــم بــر عــدم  مداخلــه نظامیــان  مدنــی 
کیــد  در سیاســت و اقتصــاد و اجتمــاع تأ
می کردنــد، حــاال بــر ضــرورت حضــور 
در  و  می کننــد  کیــد  تأ نظامیــان 
ســال  در  کــه  دولــت  مقابــل، 
نیروهــای  از  به کــرات   ۱۳98
کنتــرل  بــرای  انتظامــی 
بــا  کردنــد،  اســتفاده  اوضــاع 
ــا  به کارگیــری آن هــا در مبــارزه ب

می کننــد؟ مخالفــت  کرونــا 
و البته این، همه نیست... .

کنش دولت ها  وا
در برابر شیوع 
کرونا یکسان 
نبود: برخی 

برای خیر 
عمومی تا حد 

ممکن بسیاری 
از آزادی های 

فردی را محدود 
کردند و برخی با 
ادعای پرهیز از 
هرگونه راه های 
اقتدارطلبانه و 
اجبار، مردم را 

در رفتارشان آزاد 
گذاشتند
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بحرانــی  بــا  نخســت  گام  در    
در  البتــه  کــه  شــدیم  روبــه رو 
آن  بــا  بشــریت  هــم  قبــل  ســده های 
مواجــه شــده بــود؛ ماننــد جنگ هایــی 
بیماری هــای  بین المللــی،  و  گیــر  فرا
این بــار  ولــی  قحطی هــا؛  یــا  گــون  گونا
بحــث دربــاره یــک بیمــاری )کوویــد 19( 
کــه جهان شــمول شــده و خیلــی  اســت 
کشــانده  کام مــرگ  از انســان ها را بــه 
اســت. موضــوع ویژه نامه مــان دربــاره 
مواجهــه انســان بــا بحران هایــی اســت 
گیــر  کــه به دنبــال آن مــرگ به صــورت فرا
ــد.  در کل جهــان گســترش پیــدا می کن
آقــای دکتــر در بحث هــای اجتماعــی یــا 
حتــی اوضــاع فلســفی چــه تحوالتــی را 
می توان از این بحران انتظار داشت؟

بــه  کــه  اســت  ضایعــه ای  یــا  ضربــه  مــرگ، 
ارگانیســم زنــده انســان وارد، یــا نوعــی آنتروپــی 
و  بــدن  زندگــی  پایــان  بــه  منجــر  کــه  اســت 
همــان  بــا  انســان  می شــود.  زنــده  ارگانیســم 

غریــزه بقــا و نیــروی زایــش خویــش، همیشــه بــا 
مــرگ خــود دوئــل داشــته؛ یعنــی به نوعــی ســعی 
کــرده بــا مــرگ درگیــر شــود: بــا مــرگ خــود یــا مــرگ 
ــان  ــه انس ــوه مواجه ــش. نح ــزان و اطرافیان عزی
ــان  ــطح بی ــا آن در دو س ــبتش را ب ــرگ و نس ــا م ب
می کنــم: در ســطح اول، انســان ســعی کرده بــه 
مــرگ خــودش معنــا ببخشــد؛ یعنــی بــا مــرگ 
کــرده و همچــون  روبــه رو شــده و  آن را احســاس 
معنــا  و  پذیرفتــه  خــود  داســتان  از  بخشــی 
تجربه هــای  می کوشــم  مــن  اســت.  بخشــیده 
کنــم.  زیســتۀ شــخصی ام را در ایــن ســطح بیــان 
بعــد از آن بــه آن نــوع دوم مواجهــۀ انســان بــا 
کوشــش دراز آدمــی  کــه  مــرگ خواهــم پرداخــت 
ــر مــرگ  ــرای از میــان برداشــتن مــرگ و غلبــه ب ب
و  مــرگ  هرمنوتیــک  اول،   مواجهــه  اســت. 
تشــّرفِ بــه مــردن اســت ومواجهــه دوم، تصــرف 
روی آورد  اســت.  مــرگ   ِ وتکنولوژیــک  علمــی 
روی آورد  امــا  اســت؛  گزیستانســیل   ا نخســت 

. ســابجکتیو  دوم، 
ــرگ و  ــه م ــّرف ب ــرگ و تش ــک م ــدا از هرمنوتی ابت
گزیســتانس مــرگ آغــاز می کنــم. انســان مــرگ  ا

گفت وگــو  بــرای مــا از دو مواجهــه متفــاوت بــا مــرگ ســخن می گویــد: مواجهــه اول،  هرمنوتیــک  فراســتخواه در ایــن 
مــرگ و تشــّرفِ بــه مــردن اســت و مواجهــه دوم، تصــرف علمــی و تکنولوژیــکِ  مــرگ اســت. روی آورد نخســت 
ــی  ــری از نوع ــا بهره گی ــتخواه  ب ــت، فراس ــۀ نخس ــت. در مواجه ــابجکتیو اس ــا روی آورد دوم، س ــیل، ام گزیستانس ا
کــی اش  بــا مــا  حکمــت عرفانــی و معنــوی، از حســّیات شــخصی خویــش و تجربه هــای زیســتۀ هیجانــی و ادرا
کــه ســاعات متمــادی از زندگــی شــبانه روزی اش بــا تدریــس  کــه چگونــه فــردی مثــل او  می گویــد و توضیــح می دهــد 
وتحقیــق و دانشــجو و حــوزه عمومــی و کار وفعالیــت و اجتمــاع و خالصــه بــا کثــرت و کنــش و زندگــی جمعی آغشــته 
کنــار بیایــد، بلکــه بــا  اســت، ســعی دارد  از طریــق یــک تجربــۀ معنابخــش و  بــا معنــادادن بــه مــرگ  نه تنهــا بــا مــرگ 
آن مغازلــه بکنــد وهــر شــب وروز بــا آن در آویــزد و در آمیــزد و لــذت ببــرد. امــا در ســطح دوم بحــث توضیــح می دهــد 
کــه می کوشــید مــرگ را از میــان بــردارد و بــه تأخیــر بینــدازد، خــود  کــه چگونــه علــم وتکنولــوژی مــدرن در همــان حــال 
مرگ آور  و مخرب بود. تمام ســخن فراســتخواه به نحو پارادوکســیکال با دیالکتیکی از مرگ و زندگی درگیر اســت. 

امیر تاݡکــݡی

مرݡگـ  از منظر زندݡگــݡݡی
گفت و گو با دݡکتر مقصود فراستخواه جامعه شناس و استاد برنامه ریزی توسعه آموزش عالـــݡی
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کــرده و  را در موقعیت هــای اطرافــش مشــاهده 
مــرگ عزیزانــش و اشــخاص دیگر را دیده اســت. 
جلــوی چشــمان او صاعقــه آمــده و انســان های 
یــا  فرورفته انــد  مــرگ  کام  بــه  قبیلــه  اهــل 
جنگ هــای متعــدد به پــا شــده و افــراد زیــادی 
کشــته شده اند.انســان شــاید بیشــتر از هرچیــز 
کــرده  دیگــری، مــرگ را در زندگــی اش تجربــه 
کــه تجربــه نکــرده، مــرگ  اســت. تنهــا چیــزی را 
کــه انســان مرگ  خــودش اســت؛ چــون هنگامــی 
را تجربــه می کنــد، دیگــر در اختیــار مــا نیســت تــا 
کنــد؛ البتــه کســانی  تجربــه اش را از مــرگ روایــت 
مثــل »اســتراوس«، »کوربیــن« )جامعه شــناس( 
ــا  ــاط ب ــته در ارتب گذش ــده  ــر س ــران در اواخ و دیگ
تجربه هــای در حــال احتضــار و آســتانه مــرگ، 
»گرانــدد  داده اند.اتفاقــا  انجــام  بررســی هایی 
متــد« یــا »جــی تــی متــد« یکــی از نمونه کارهایــی 
کــه در دهــه ۶0-70 اســتراوس و دیگــران  اســت 
در  و  آمریــکا  بیمارســتان های  برخــی  در  ابتــدا 
مردمانــی  احــوال  دربــاره  گو  شــیکا دانشــگاه 
کــه انتظــار مــرگ خویــش را می کشــند، انجــام 

دادنــد. 
کــه انســان مــرگ   ولــی بحــث مــن ایــن اســت 
کــه  کــرده و دیــده اســت  دیگــران را بســیار تجربــه 
گزیــری از ایــن واقعیــت نیســت؛ بنابرایــن ســعی 
کنــد. وقتــی  کــرده نــگاه خــودش را بــه آن عــوض 
انســان واقعیتــی را اصــال نمی توانــد تغییــر بدهــد، 
کــه برایــش می مانــد، هرمنوتیــک  تنهــا راهــی 
مــرگ )تفســیر و معنابخشــی مــرگ( اســت. او کــه 
گریــزی نــدارد  و نمی توانــد تقدیــر مــرگ  از مــرگ 
کــه  را از میــان بــردارد و تغییــر دهــد، تنهــا چیــزی 
ــه  کــه نگاهــش را ب ــد ایــن اســت  برایــش می مان
را  تغییــر بدهــد، وضعیــت و موقعیتــش  مــرگ 
جا به جــا بکنــد و از منظــر دیگــر بــه ایــن واقعیــت 
کنــد. وقتــی واقعیتــی شــما را فــرا می گیــرد  نــگاه 
کاری انجــام دهیــد و آن را  و نمی توانیــد هیــچ 
ــه  ک ــت  ــن اس ــا راه ای ــد؛ تنه ــان برداری ــر راهت از س
موقعیتتــان را تغییــر دهیــد و از زاویــه دیگــری 
کنیــد. وقتــی نگاهتــان  بــه آن نــگاه و تفســیرش 
باورهــا به وجــود  کنــد، نظــام  تغییــر  مــرگ  بــه 
می آیــد؛ اینکــه چــه بــاوری دربــاره مــرگ داریــد و 

ــید. ــا می بخش ــان را معن ــور مرگت چط
کــه انســان ســعی می کنــد مــرگ را  اینجاســت 
کنــد و مــرگ، فصلــی از داســتان زندگــی اش  معنــا 
ابتــدا  موضــوع،  بهتــر  درک  بــرای  می شــود. 
شــخصی ام  حســّیات  و  زیســته  تجربه هــای 
مــرگ  بــا  کنارآمدنــم  و  می دهــم  قــرار  مبنــا  را 
عزیزانــم )مــادر و پــدرم( و چگونگــی پذیــرش 
آن و فهمــی از مــرگ خــودم و آمادگــی  درونــی ام  
را بــرای مــردن بیــان می کنــم. یــک پرســش: 
کســب  درک ایــن تجربه هــا و زیســتن بــا آن هــا و 

خــود،  مــردن  بــرای  روحــی  و  ذهنــی  آمادگــی 
چگونــه حاصــل می شــود؟ درواقــع انســان چطــور 
کنــد؟   کنــار بیایــد و آن را معنــا  می توانــد بــا مــرگ 
مــا احســاس می کنیــم از ابهــام بی صورتــی بــه 
دنیــای صورت هــا آمده ایــم. زندگــی مــا صورتــی 
مــرگ  وقتــی  حــال  بی صورتــی.  یــک  از  اســت 
احســاس  می بینیــم،  را  دیگــران  یــا  نزدیــکان 
ــی  ــم بی صورت ــه آن عال ــاره ب ــان دوب ــم آن می کنی
و  آمده ایــم  بی صورتــی  از  یعنــی  برمی گردنــد؛ 
فراینــد،  ایــن  از  بعــد  کرده ایــم.  پیــدا  صورتــی 
دوبــاره عــزم رحیــل می کنیــم و این بــار بــه عالــم 
بی صورتی مــان برمی گردیــم؛ یعنــی چشــم بــه 
ابدیــت می دوزیــم: انســان ها مــا را بــر دوششــان 
ک )مــادر مشــترک همــه  بدرقــه می کننــد و بــه خــا
مــا در ایــن ســیاره( می ســپارند؛ ســپس لحافــی از 
طبیعــت روی مــا می کشــند و دوبــاره در عمــق 
می گوییــم  و  می گیریــم  آرام  وجــود،  ابهــام 

آرامســتان یــا آرامــگاه.
می شــود،  گفتــه  آرامــگاه  گــور،  بــه  اینکــه  
تمثیل هــای بی جایــی نیســت؛ درواقــع مــردم بــا 
ــان،  ــان عزیزانش ــای بی ج ــرت روی پیکره حس
عمــق  در  تــا  می کشــند  طبیعــت  از  لحافــی 
ابهــام وجــود آرام بگیرنــد: »مــا ز باالییــم و بــاال 
می رویــم، مــا ز دریاییــم و دریــا می رویــم، مــا از 
آن جــا و از این جــا نیســتیم، مــا ز بی جاییــم و 

می رویــم«. بی جــا 
دیــوار  بــه  دیــوار  کــه  محــض،  بی تعینــی  از   
کردیــم  پیــدا  تعیــن  و  آمدیــم  اســت،  نیســتی 
و  ایــن  و  کــی  تا امیــر  فراســتخواه،  مقصــود  و 
صــورت  و  مــادی  صــورت  چطــور  شــدیم؟  آن 
کردیــم و سیســتمی زنــده  ارگانیــزم زنــده پیــدا 
نشــان  وجــودی  آثــار  خودمــان  از  و  شــدیم 
مدتــی  از  پــس  کــه  وجــودی ای  آثــار  دادیــم، 
متالشــی می شــود و دوبــاره برمی گردیــم و در آن 
کــه از آن آمــده و دوبــاره صورتــی پیــدا  طبیعتــی 
کنــده می شــویم و مجــدد بــه  کــرده بودیــم، پرا
کــه از آنجا  مــادر طبیعتمــان و بــه آغــوش هســتی 
آمدیــم، برمی گردیــم و ســکونت پیــدا می کنیــم؟ 
از ایــن منظــر، عالــم معمایــی از همیــن آمــدن 
و رفتــن و بــودن و نبــودن اســت. هرچــه آغــاز 
می شــود، بــه پایــان می رســد. واقعیــت پایــدار، 
در  پایان هــا  و  آغازهــا  همــه  کــه  اســت  امــری 

اوســت و او نــه آغــازی دارد و نــه پایانــی.
زمــان عمــر  مــا،  زندگــی  زمــان  کــه  اینجاســت 
زمــان  زندگــی،  زمــان 70 ســال  زمیــن،  ســیاره 
تکــه  ایــن  و  مــدرن  تاریــخ  و  تاریــخ  ماقبــل 
ابدیــت  یــک  از  بارقــه ای  کرونایــی،  کوچــک 
کــه در  بــزرگ اســت: »روزنــی دارد دیــوار زمــان 
آن چهــره مــن پیداســت.« همــه ایــن مکان هــا 

آویختــه بــه یــک المــکان هســتند؛ نوعــی ابدیــت 
کــه همــه معناهــا در آنجــا بــه  بی کرانــه و ناپیــدا 
هــم می رســند؛ به عنوان مثــال، شــما بــه چیــزی 
حیــرت داریــد و مــن بــه چیــزی دیگــر. همــه ایــن 
حیرت هــا عاقبــت در حیــرت محــض نهایــی فرو 
می رونــد و تمــام میل هــا بــه آن ختــم می شــوند: 
همان جــا  از  مــی رود/  دریــا  بــه  کــه  دریــا  آب   «

کامــد آنجــا مــی رود«. 
عارفــان می گوینــد معنــای معناهــا، یعنــی تمــام 
کــه مــا دنبــال می کنیــم، نهایتــا بــه  معناهایــی 
معنایــی نهایــی کــه در اوج ابهــام اســت، مرجــوع 
یــک  ابهــاِم  از  گونــه ای  درواقــع،  می شــوند؛ 
کــه دیــوار بــه دیــوار نیســتی  هســتی محــض، 
شــور  و  کــرده  جلــوه  کائنــات  در  آنچــه  اســت. 
کــه بــا عــدم  به پــا می کنــد، امــری بی کرانــه اســت 
درهــم تنیــده اســت. همــه امکان هــا از این ســعه 
هســتی یا نیســتی ســرازیر می شــود و همه خیرها 
و امیدهــا بــه آن ابهــام ازلــی و ابــدی بازگشــت 
از  کــه  ایــران  خســروانی  حکمــت  بــه  می کنــد؛ 
زبــان فردوســی می شــنویم: »جهــان را بلنــدی 
و پســتی تویــی، ندانــم چــه ای هرچــه هســتی 
تویی«. من تجربه زیســته ام این بوده  و هســت 
کــه وقتــی مــرگ را بــه ایــن صــورت معنــا می کنــم 
دیگــر بــا مــردن تمــام نمی شویم.انســان واجــد 
نیــروی بایــوس اســت و میــل بــه جاودانگــی در 
گزیستانسیالیســت هایی همچــون  او هســت. ا
اونامونــو معنــای تراژیکــی در ایــن نیــروی حیاتی 
جنــاب  کــه  دارد  کتابــی  او  می گیرنــد.  ســراغ 
بهاءالدیــن خرمشــاهی آن را بــه درد جاودانگــی 
کــه  می گویــد  اونامونــو  اســت.  کــرده  ترجمــه 
کانــت  انســان می خواهــد جاودانــه شــود؛ حتــی 
کــه تجربه گرایــی در صــدر عصــر روشــنگری  هــم 
بــا نظــام متافیزیــک و نظــام فلســفی  اســت و 
را توضیح پذیــر نمی بینــد؛  ســنتی، جاودانگــی 
بــرای اینکــه حیاتــی اخالقــی در پیــش بگیــرد 
اصلــی  همچــون  بکنــد،  تجربــه  را  ابدیــت  و 
کانــت در دنیــای جدیــد،  موضــوع را می پذیــرد. 
هــم می خواهــد جرئــت اندیشــیدن داشــته باشــد 
و هــم جاودانگــی را در پیــش چشــم دل داشــته 

ــا زندگــی اخالقــی داشــته باشــد. باشــد ت
می کنــد  احســاس  جاودانگــی  درک  بــا  انســان 
ــا مــردن تمــام نمی شــود؛ بــه همیــن دلیــل  کــه ب
آیــد.  فائــق  مــرگ  معمــای  بــه  می کنــد  تــالش 

زندگی ما صورتی 
است از یک 
بی صورتی. 
حال وقتی 

مرگ نزدیکان 
یا دیگران را 
می بینیم، 

احساس می کنیم 
آنان دوباره به آن 
عالم بی صورتی 
برمی گردند؛ یعنی 

از بی صورتی 
آمده ایم و 

صورتی پیدا 
کرده ایم. بعد 
از این فرایند، 
دوباره عزم 

رحیل می کنیم و 
این بار به عالم 
بی صورتی مان 

برمی گردیم؛ یعنی 
چشم به ابدیت 

می دوزیم
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و   نفــوذ  آن  بــه  و  عبــور  مــرگ  از  می خواهــد  او 
احســاس کنــد کــه با مردن نیز همچنان هســت؛ 
را  شــاهنامه اش  فردوســی  حکیــم  کــه  چیــزی 
جــان  خداونــِد  نــام  »بــه  می کنــد:  آغــاز  آن  بــا 
کزیــن برتــر اندیشــه برنگــذرد، خداونــد  وخــرد، 
نــام و خداونــد جــای...«.  تمــام مکان هــا در 
یــک المکانــی مســتقرند و تمــام نام هــا بــه یــک 
ابدیــت برمی گردنــد . افــرادی از قبیلــه، بــزرگان، 
آنــان  از  ولــی  می رونــد؛  خانــواده  و  مــادر  پــدر، 
ــد و  ــام، روح و جاودانگــی باقــی می مان همیــن ن
کــه از آن جاودانگــی بــر تجربــه تمدنــی  نقشــی 
بشــر در ایــن ســیاره می مانــد. درواقــع اهمیــت 
باورهــای  بــا  همــراه  آدمــی،  بــرای  نــام  حفــظ 
مختلــف، تفســیری اســت بــرای معنابخشــیدن 
بــه مــرگ و تالشــی اســت بــرای اینکــه انســان 
کنــد و بــه آن  بتوانــد مــرگ را تجربــه و تحمــل 

معنــا ببخشــد.
کــه می گوییــم هســتند، در  مــا همــه چیزهایــی را 
حقیقــت ســطوح و الیه هــای ســطحی هســتی 
کــوه هســت، بــدن مــن  هســتند: زمیــن هســت، 
هــم هســت؛ امــا بــه زبــان اصالــت وجودی هــا 
زمیــن  بگوییــم  اینکــه  به جــای  اســت  بهتــر 
هســت  و درخــت هســت و بــدن مــن هســت، 
بگوییــم: وجــود یک  بــار زمیــن اســت، بــار دیگــر 
ــار بــدن مــن اســت و  یــک  درخــت اســت، یک ب
ــاره  ــا مــرگ مــن رقصــی می کنــد و دوب ــار  هــم ب ب
ــد.   ــی ده ــه م ــود ادام ــآت خ ــور  وَنَش ــیر تط ــه س ب
گــردم  وجــود بــا عــدم جلــوه می کنــد »پــس عــدم 
ِکاّنا الیه راجعون«.  عــدم چــون ارغنون ، گویــدم 
کــه هــم هســتی  نهایتــا یــک وجــود بســیط اســت 
و هــم نیســتی در او برمی آیــد و بــه او  برمی گــردد 
گــم وناپدیــد می شــود. مــا بــه درخــت و بــه  و 
آســمان وبــه خــود و زندگــی خــود و مــرگ خــود 
گــر همین طــور بــه نــگاه خــود ادامــه  می نگریــم. ا
بدهیــم وبــه الیه هــای عمیق تــر وجــود چشــم 
بدوزیــم، می رســیم بــه یــک هســتی  و نیســتی 
کــه مــرگ و زندگــی را دو  بی پایــان. اینجاســت 
روی یــک امــر می بینیــم و  آرام و قــرار می گیریــم. 
کــه دیدیم فردوســی  ایــن همــان آرامــگاه ماســت 
نــام و خداونــد جــای«.  گفــت: »خداونــد  هــم 
ــه  گرفت گاه آرام  ــن  ــی در ای ــی نام ــا یعن ــگاه م آرام
کــرده و خســته  اســت، یک چنــد جســت وخیز 
شــده و در اینجــا بــرای همیشــه خفتــه و ناپدیــد 
ــد.   ــز نمی مان شــده اســت؛ حتــی ســنگ قبری نی
وقتــی معنــای بــودن در عمــق معرفــت مــا نفــوذ 
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کــه  کنــد، ایــن بــودن فقــط آن چیــزی نیســت 
مثــال تنفــس می کنیــم یــا بــه عناصــری دســت 
می زنیــم یــا لمــس و تجربــه می کنیــم؛ بــودن امــر 
وجــودی خیلــی وســیع تر از ایــن اســت: ســریان 
ــاد  ــت، ی ــام اس ــت، ن ــت، معناس ــق اس دارد، عش
اســت، خاطــره اســت و ابدیــت اســت، ابدیتــی 
کــه در یــک لحظــه و در یــک روز  و هــر روز و شــب 
کــرد و بعــد در او فرورفــت  می تــوان آن را تجربــه 
و خفــت. مــرگ بــه همیــن راحتــی و خوشــگواری 
کــوزه  اســت. موالنــا می گویــد: »جــوی دیــدی 
گریــز،  کــی باشــد  انــدر جــوی ریــز، آب را از جــوی 
گــردد در  کــوزه چــون در آب جــو شــود، محــو  آب 

وی و جــو او شــود«.
نیکمــان  اعمــال  بــا  دیگــران  خاطــره  در  مــا 
انــواع  این هــا  جاودانیــم؛  روح  مــا  می مانیــم. 
تــعبیــرهــــای لطــیـــف  و بــازی هـــــای زبـــانـــــی 
گرامــر و دســتورزبان بــه تعبیــر  بدیــع و  نوعــی 
بــه  مــرگ  آن،  در  کــه  هســتند  ویتگنشــتاین 
از  بخشــی  مــرگ  بلکــه  نیســت؛  فنــا  معنــای 
زندگــی، بخشــی از اطــوار وجــود و نشــئات وجــود 
اســت و از ایــن نمونه هــا در ادبیاتمــان فــراوان 
داریــم: »آزمــودم مــرگ مــن در زندگــی اســت...« 
نمــا  وز  شــدم/  نامــی  و  مــردم  جمــادی  »از  یــا 
مــردم ز حیــوان ســر زدم/ مــردم از حیوانــی و آدم 
کــم شــدم/  کــی ز مــردن  شــدم/ پــس چــه ترســم 
حملــه دیگــر بمیــرم از بشــر...«. یعنــی »انــا هلل و 
ــا  کــه در ابیــات مثنــوی موالن ــا الیــه راجعــون«  ان
بــه آن اشــاره شــده اســت: »بــار دیگــر از ملــک 
کــه »پــس عــدم  قربــان شــوم...« تــا بــه اینجــا 
کــه انــا الیــه  گویــدم  گــردم عــدم چــون ارغنــون/ 
خــودش  هســتی  موالنــا  اینجــا  در  راجعــون«. 
تعینــات  آن ســوی  و  عــدم  دیواربه دیــوار  تــا  را 
این هــا  و  می کنــد  دنبــال  همچنــان  وجــودی 
به عنــوان مراتــب هســتی بســیار بی کرانــه تصــور 

می شــود. 
در حکمــت ایرانــی و دینــی، ســنت ها، آیین هــا، 
اســطوره ها )انــواع تمثیل هــا و بــه خــواب آمــدن 
کــه  ریچوآل هایــی  و  شــعائر  انــواع  و  مــردگان( 
ســاخته  مــرگ  دربــاره  اجتماعــی  شــکل  بــه 
ــه قوم شناســی، انسان شناســی  شــده اند در مقول
و  اعمــال  ایــن  می تــوان  مردم شناســی  و 
ــرد. در جاهــای  ک ــال  ــارۀ مــرگ را دنب ــی درب معان
مختلــف نیــز تــا بــه امــروز ایــن آیین هــا همچنــان 
وجــود دارنــد؛ درواقــع ایــن نمونــه ای اســت از 

معنابخشــی بــه مــرگ.
و  حســّیات  دربــاره  کــردم  ســعی  اینجــا  بــه  تــا 
کــی ام،   ادرا و  هیجانــی  زیســتۀ  تجربه هــای 
کــه چگونــه فــردی مثــل بنــده  توضیــح بدهــم 
کــه ســاعات متمــادی از زندگــی شــبانه روزی اش 
کار و فعالیــت و زندگــی اجتماعــی و درگیــری  ــا  ب
مطالعاتــی  و بــا کثــرت آغشــته اســت، می تواند از 
طریــق یــک تجربــۀ معنایــی و  بــا معنابخشــیدن 
ــد و  ــا تفســیر و هرمونوتیــک و تجدی ــه امــور و ب ب
تعمیــق نــگاه خویــش بــا مقولــه مــرگ  نه تنهــا 

کنــد و هــر شــب و  کنــار بیایــد، بلکــه بــا آن مغازلــه 
روز بــا آن درآویــزد و درآمیــزد و لــذت ببــرد.

ــه تصــرف  علمــی و فنــی و  ــز ب کنــون اندکــی نی  ا
تکنولوژیــک بــر مــرگ و روی آورد ســابجکتیو بــه 
آن )مــرگ( اشــاره بکنــم.  یــک روی آورد دیگــر و 
کوشــش  متفــاوت بــه مــرگ نیــز نبــرد بــا مــرگ  و 
ــوان بــه  ــا حــد ت ــا ت ــرای از میــان برداشــتن آن ی ب
تأخیــر انداختنــش بــود . ایــن هــم چهــره دیگری 
از آدمــی در ارتبــاط بــا مــرگ و رفتــار متفاوتی با آن 
اســت. در اینجــا آدمــی بــا مــرگ، دوئــل می کنــد و 
می کوشــد بــا علــم و فنــاوری، علــم ورزی، نظــام 
دانایــی و تکنیکــی اش، مســئله مــرگ را بــرای 
خــودش حــل یــا به نوعــی بــا آن دســت وپنجه 

کنــد. نــرم 

    رابطــه علــوم و فنــاوری در عصــر 
بــا مقولــه مــرگ چگونــه  جدیــد 
است؟

گــر ســطح اول مواجهه، تحیــر بود،  تــا بــه اینجــا ا
که داشــتم،  یک بیان نارســا از آن  عرایضی بود  
نوعــی تحیــر ذهنــی و تشــرف روحــی بــه مــرگ 
نوعــی  می خواهــد  فراســتخواه  یعنــی  اســت؛ 
که نوعی  تشــرف روحی به هســتی داشــته باشــد 
تشــرف وجــودی بــه مــرگ و بــه عــدم اســت، 
مــرگ هــم بخشــی از زندگــی و ســویه ای دیگــر از 
بــودن ماســت. مــرگ و زندگــی یکــی اســت؛ ولــی 
ــا ســوبجکتیویتی  در رویکــردی دیگــر، انســان ب
بــر  می خواهــد  انســانی  ســوژه وارگی  و  جدیــد 
مــرگ تصــرف ذهنــی و فنــی داشــته باشــد. در 
ایــن موقعیــت، دیگــر در مقــام تحیــر و تشــرف 
بلکــه درصــدد  تصــرف ســوبجکتیو  نیســتیم؛ 
فاعــِل  را  خــود  کــه  انســانی  هســتیم:  فنــی  و 
شناســایی و کارگــزار ایــن عالــم می بینــد، انســانی 
اومانیســتی  رویکــرد  بــا  می کنــد  احســاس  کــه 
بــه  انســان  دانایــی  مــدرن  نظــام  در  جدیــد، 
ایــن زمیــن آمــده و بایــد بــار مســئولیت بــودن 
ســختی های  بــا  بکشــد،  دوش  بــر  را  خــودش 
کنــد و مشــکالتش را  بــودن دســت وپنجه نــرم 
بــردارد، نیروهــای طبیعــت را مهــار و  از میــان 
ــارزه و آن  ــا مــرگ مب ــد، ب کن در طبیعــت تصــرف 
کنــد، انرژی هــای طبیعــت را بگیــرد و بــا  را مهــار 
تصــرف در آن هــا تکنولــوژی و فنــاوری داشــته 
کنتــرل  باشــد، بــه رفــاه برســد و مشــکالتش را 
کنــد، زندگــی اش را بســط و دنیــا را تغییــر بدهــد 

و فقــط تفســیر نکنــد. 
اینجاســت کــه فصــل دیگــری از مواجهــه انســان 
ــم و فنــاوری اســت،  کــه از طریــق عل ــا مــرگ را  ب
کوچکــی را بیــان  می بینیــم. مثال هــای خیلــی 
کــه بــا دانــش پزشــکی چقــدر انســان  می کنــم 
توانســته اســت بــا مــرگ رفتــار بکنــد و تــا حــد 
زیــادی امیــد را در زندگــی اش افزایــش بدهــد. 
گــر امیــد بــه زندگــی را بــا داده هــای آمــاری  شــما ا
باستان شناســی،  تاریخــی  زیــاد  شــواهد  بــا  و 
ــخ باســتان و بعــد شــواهد، متــون و اشــیای  تاری
کــه آمــار دقیقــی از  تاریخــی و تاریــخ اخیــر بشــر، 
مرگ ومیــر انســان ها وجــود دارد، مقایســه کنیــد، 
امنیــت  مثــاًل  انســان  چطــور  کــه  درمی یابیــد 
حیاتــی خــودش را ارتقــا بخشــیده اســت؛ چیــزی 

کــه »اینگلهــارت« تحــت عنــوان امنیــت حیاتــی 
می بــرد.  نــام  آن  از   )existential security(

از  را  حیاتــی  امنیــت  اســت  توانســته  انســان 
گســترش دهــد  طریــق توســعه علــم و فنــاوری، 
و به واســطه آن بــر تــرس خــود غلبــه و آن را مهــار 
کنــد؛ همچنیــن جرئــت دانایــی و فنــی پیــدا کنــد 
کتیــو،  کتیــو، پروا ا بــه شــکل  بــا مشــکالتش  و 
گــر  ســوبجکتیو و تکنولوژیــک درگیــر شــود. شــما ا
امیــد بــه زندگــی را در حــال حاضــر حتــی بــا چنــد 
کــه االن  کنیــد، درمی یابیــد  دهــه پیــش مقایســه 
میــزان امیــد بــه زندگــی 80 و چند ســال شــده؛ اما 
گذشــته چنیــن چیــزی نبــوده اســت؛ یعنــی  در 
کوتاهــی  انســان ها به طــور متوســط پــس از عمــر 

از دنیــا می رفتنــد.
گیــر  گذشــته وقتــی یــک بیمــاری بــا شــیوع فرا در 
کــه  به وجــود می آمــد، همــه فرضشــان ایــن بــود 
تعــدادی خواهنــد مــرد. در ابتــدای ســده بیســتم 
اســپانیایی  بــه غلــط  کــه  آنفوالنزایــی   )۱9۱۶(
کــرد.  گســترش جهانــی پیــدا  نامیــده می شــد، 
ایــن آنفوالنــزا در جنــگ جهانــی اول بیشــتر از 
کــه از آمریــکا می آمدنــد و در  طریــق ســربازانی 
اروپــا می جنگیدنــد، شــایع شــد؛ امــا بیشــتر بــه 
نــام اســپانیایی شــناخته شــد؛ بــه دلیــل اینکه در 
اســپانیا مطبوعــات آزادی داشــتند و چیزهایــی 
دربــاره آن می نوشــتند. از ســوی دیگــر در اســپانیا 
افــراد بســیاری بــه ایــن بیمــاری مســری مبتــال 

شــدند. 
طبــق شــواهد و روایت هــای تاریخــی، حــدود ۵0 
میلیــون نفــر براثر بیمــاری آنفوالنزای اســپانیایی 
زمــان  آن  در  دادنــد.  دســت  از  را  خــود  جــان 
کــه از  کل دنیــا ۱/۵ میلیــارد نفــر بــود  جمعیــت 
بــه بیمــاری  ایــن تعــداد، پانصدهــزار میلیــون 
چیــزی  شــدند؛  مبتــال  اســپانیایی  آنفوالنــزای 
جهــان.  کل  جمعیــت  یک ســوم  بــه  نزدیــک 
کنــون بــا توجــه بــه  کــه ا ایــن در حالــی اســت 
گیــر  ابتــالی چندیــن میلیــون نفــر بــه بیمــاری فرا
کوویــد ۱9 هنــوز فوت هــا حــدود چندصدهــزار نفــر 
است؛ درحــالی کــــه جــمــعیــــت جــهــــان حــداقل 

اســت.  هشــت میلیارد 
را  اســپانیایی  آنفوالنــزای  تلفــات  آمــار  حــال 
زمــان  بــزرگ  قحطــی  جانباختــگان  آمــار  بــا 
می کنیــم:  مقایســه  ناصرالدین شــاه  حکومــت 
در زمــان صــدارت میرزاحســین سپهســاالر )وزیــر 
کــه مقــارن بــا اواســط  و صدراعظــم وقــت ایــران( 
ناصرالدین شــاه  حکومــت  پنجاه ســاله  دوره 
)۱۲۵0( بــود، بــه روایتــی ۱/۵ میلیــون نفــر در 
گرســنگی و بیمــاری  ایــران جــان خــود را براثــر 
ــزرگ دیگــر در ایــران  از دســت دادنــد. قحطــی ب
جهانــی  جنــگ  بــا  مقــارن  و  مشــروطه  از  بعــد 
موقــع  آن  افتــاد.  اتفــاق  شمســی(   ۱۲90( اول 
نیــز حــدود یک میلیــون نفــر از  هم وطنــان مــا 
ــکی و  ــم پزش ــترش عل گس ــا  ــا ب ــد؛ ام ــا رفتن از دنی

وقتی معنای 
بودن در عمق 

معرفت ما نفوذ 
کند، این بودن 
فقط آن چیزی 
نیست که مثال 
تنفس می کنیم 
یا به عناصری 

دست می زنیم یا 
لمس و تجربه 
می کنیم؛ بودن 

امر وجودی خیلی 
وسیع تر از این 
است: سریان 
دارد، عشق 

است، معناست، 
نام است، یاد 
است، خاطره 
است و ابدیت 

است، ابدیتی که 
در یک لحظه و در 
یک روز  و هر روز 
و شب می توان 

کرد و  آن را تجربه 
بعد در او فرورفت 

و خفت
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پیشــرفت تکنولــوژی، آمــار تلفــات بیماری هــای 
گیــر، دوره بــه دوره پاییــن آمــد. چنــد ســال  فرا
کوویــد  کندشــدن ســرعت شــیوع  دیگــر و بعــد از 
کــه چرخــه کار و فعالیــت  نیــز به صــورت قبل    ۱9
بــه حرکــت خــود ادامــه می دهــد، شــاید آن موقــع 
ایــن  اثــر  بــر  نفــر  هــزار  چندصــد  وای  بگوییــم 
بیمــاری از دنیــا رفتنــد، چقــدر مــا ضعیــف بودیــم 
کــه در دنیــا چندیــن  ــا چقــدر مشــکل داشــتیم  ی
میلیــون بــه ایــن بیمــاری دچــار شــدند وچندصــد 
کــه متعلــق به  هــزار نفــر مردنــد. بــرای نســل شــما 
آینده ایــد، ایــن آمــار زیــاد بــه  نظــر خواهــد رســید؛ 
امــا وقتــی بــا اتفاق هــای مشــابه همیــن قــرن 
ــا  ــه ب ک کنیــم، متوجــه می شــویم  ــر مقایســه  اخی
امــروز و پیشــرفت  میــزان جمعیــت  بــه  توجــه 

کوچک تــری اســت.  دانــش بشــر، ارقــام 
انســان بــا دانــش پزشــکی ســعی می کنــد امیــد 
مثــال،  بــرای  بدهــد؛  ارتقــا  را  زندگــی اش  بــه 
کــه علیــه قتــل بــه  دانــش حقوقــی و قوانینــی 
مکانیزم هــا  تضمین هــا،  انــواع  آمــده،  وجــود 
تــا  می کنــد  کمــک  مختلــف،  ســازوکارهای  و 
کشــته نشــود  انســان باقــی بمانــد و یــک نفــر 
و  اجتماعــی  و  روان شــناختی  دانــش  مثــاًل  یــا 
گســترده ای دربــاره  زیســتی و شــناختی نظریــات 
آســایش  و  ذهنــی  رفــاه  اضطــراب،  اســترس، 
کــرده اســت تــا انســان ها بتواننــد بــر  ذهنــی ارائــه 
کاهــش  آالم و رنج هایشــان فائــق آینــد و آن هــا را 

دهنــد.
یکــی،  دارد:  وجــودی  نیمــه  دو  انســان  البتــه 
کــه بــا آن می کشــد، جنگ هــای  نیمــه تاریــک 
جهانــی به پــا می کنــد، مرتکــب قتــل می شــود، 
کینه هــا روا مــی دارد؛  تعصــب مــی ورزد و انــواع 
بشــریت  آســایش  بــرای  روشــن  نیمــه  بــا  ولــی 
می کوشــد. دانــش اجتماعــی و سیاســی ســعی 
می کنــد زندگــی بشــر همــراه بــا دوام و راحتــی و 
احتــرام بــوده و حرمــت داشــته باشــد. از منظــر 
کــه  گفتمان هایــی  کنیــم،  نــگاه  فوکویــی 
کردارهــای  یعنــی  دادنــد،  توســعه  انســان ها 
تــا  گفتمانــی بســیار نیرومنــد صــورت می گیــرد 
مــرگ مهــار شــود؛ گفتمــان ضــد اعــدام، گفتمــان 
ــارزه  گفتمــان مب ــح،   گفتمــان صل حقــوق بشــر، 
گفتمان هــا همیشــه  بــا نسل کشــی. البتــه ایــن 
بــا  همچنــان  مــا  نکرده انــد.  عمــل  موفــق 
نسل کشــی و جنگ هــای جهانــی روبه روییــم،  
بودجه هــای  دنیــا،  بــزرگ  زّرادخانه هــای 
می کننــد؛  مــرگ  تکنولــوژی  صــرف  هنگفتــی 
گســترش  به ســمت  شــتاب  بــا  دنیــا  درواقــع 
تکنولــوژی  افزایــش  و  شــیمیایی  تکنولــوژی 

می کنــد. حرکــت  هســته ای 
یک سـو  از  اسـت:  حاکـم  عجیبـی  پارادوکـس 
روشـن  نیمـه   بـا  انسـان  کـه  می کنیـم  احسـاس 
خـود بـرای زندگـی، بقـا، اهمیـت انسـان و اهمیـت 
ِبَغیـِر  َنْفًسـا  َقَتـَل  »َمـن  و  می کوشـد  آدمـی  حیـات 
می کنـد؛  تـالش  ـاَس«  الّنَ َقَتـَل  َمـا  ّنَ

َ
َفکأ َنْفـٍس... 

چـون می دانـد مـرگ یـک نفـر برابـر مـرگ بشـریت 

اسـت و بـه ایـن اصـل مهـم در آیین هـا، ادیـان و 
اسـت؛  شـده  اشـاره  هـم  مختلـف  حکمت هـای 
ولـی آدمـی بـا نیمـه تاریـک خـود مرتـب خـون به پـا 
شـبیخون ها،  می شـود.  قتـل  مرتکـب  و  می کنـد 
غارت هـا، قحطی هـا، کینه ها، جنگ بر سـر عقاید 
مذهـب  سـر  بـر  بـزرگ  خشـونت های  فاشیسـم، 
انـواع  و  آرا  و  عقایـد  مختلـف،  ایدئولوژی هـای  و 
مـرگ  گسـترش  بـرای  سـازوکارهایی  تعصب هـا 

هسـتند.
ــا نوعــی احســاس متناقــض  ــاره انســان ب مــا درب
ح بــودن مــا، هــم بــا زندگی  روبه روییــم. گویــا طــر
و هــم بــا مــرگ درانداختــه شــده اســت؛ یعنــی 
ح بــودن  مــرگ و زندگــی بــه تضایــف بــا هــم، طــر
گونــه بــاز  مــا را بــه شــکل پارادوکســیکال یــا معما
ح بــودن مــا  می بیننــد یــا بــه بیــان دیگــر، طــر
کــه بــا زیســتن درافکنــده می شــود، بــا  همچنــان 
مــرگ هــم درافکنــده می شــود؛ به عنوان مثــال، 
ارث یکــی از مکانیزم هــای انتقــال ثــروت اســت 
کــه فقــط بــا مــرگ اتفــاق می افتــد؛ یعنــی وقتــی 
کــه عامــل به وجــود آمــدن فرزنــد اســت،  پــدری 
پیــدا  انتقــال  مالکیــت  و  ثــروت  می میــرد، 
می کنــد؛ درواقــع مــرگ ســازوکاری اســت بــرای 
زندگــی، حتــی بــا مادی تریــن معنــای خــودش. 
نمونــه دیگــر اینکــه در آیین هــای ســوگواری، 
انرژی هــای هیجانــی بســیاری از طریــق آن هــا 
هیجانــی  انرژی هــای  ایــن  می شــود.  آزاد 
حــدس  می توانیــد  مــی رود؟  کجــا  آزادشــده 

ــد. بزنی

    آیــا بســته بــه مثبــت و منفــی 
بودن آن انرژی هاست؟

کــه از ایــن ســوگواری ها  به هرحــال انرژی هایــی 
حیــات  چرخــه  بــه  دوبــاره  می شــود،  آزاد 
یــک  زندگــی  و  مــرگ  اینجــا  در  برمی گــردد. 
آیین هــای  وقتــی  می دهنــد:  تشــکیل  چرخــه 
ســوگواری برگــزار می شــود، عــده ای از آن ســود 
می برنــد یــا بــه عبارتــی از آن نــان می خورنــد. 
مــرگ«  »اقتصــاد  درآمــد،  کســب  ایــن   بــه  مــا 
ک،  وحشــتنا بســیار  اقتصــادی  می گوییــم، 
کــه از آن ارزش افــزوده ای به  غیرمولــد و مخــرب 
وجــود نمی آیــد؛ ولــی اقتصــاد بســیار بزرگــی اســت 
کــه اقتصــاد مرگ  و شــما می بینیــد در عیــن حــال 
اســت، اقتصــاد زندگــی هــم اســت. غــرض بیــان 

ح بــودن  گونــه و معنــای جدلــی طــر معنــای معما
کــه می خواهــد از مــردن هــم نفعــی  انســان اســت 

کار آدمــی. ببــرد و شــگفت انگیز اســت 
کشــورهای اروپایــی،  در حیطــه فرهنــگ هــم در 
هنــد و چیــن و در میــان ادیــان ســامی و ادیــان 
فرهنگ هــای  ســایر  همین طــور  و  دیگــر 
غیردینــی به نحــوی ریچوال هــای مــرگ وجــود 
انرژی هــای  مــرگ،  آیین هــای  ایــن  در  دارد. 
کــم  کــه مترا هیجانــی بســیار زیــادی وجــود دارد 
هســتند. یکــی از مشــکالت مــا در شــیوع بیمــاری 
نمی توانســتند  مــردم  بــود:  همیــن   ۱9 کوویــد 
بــه  مســئله  ایــن  و  بدهنــد  انجــام  ســوگواری 
مــرگ  طریــق  از  کــه  آالمــی  و  اندوه هــا  اضافــه 
عزیــزان بــرای خانواده هــا، دوســتان، خویشــان 
و همــکاران اتفــاق می افتــاد، احســاس می شــد 
انرژی هــای هیجانــی بــه جریــان نمی افتنــد و 
حبــس می شــوند و اضطراب هــا وافســردگی های 
کــه  به طــوری  می اندازنــد؛  راه  بــه  عجیبــی  
ســال های  در  توانســت  خواهیــم  به ســختی 
می بینیــد  برآییم.شــما  عهــده اش  از  رو  پیــش 
از طریــق منابــع  از زندگــی  کــه چطــور بخشــی 
هیجانــی مــرگ اداره می شــود. مــرگ ســازوکاری 
وقتــی  به عنوان مثــال،  اســت؛  هویت بخــش 
را  اســامی  می میــرد،  کســی  خانــواده ای،  از 
فــرد  فرزنــدان  ترتیــب  ایــن  بــه  و  می نویســند 
کــه  پیــدا می کننــد  فامیلــی  فوت شــده هویــت 
در ادامــه همیــن هویــت فامیلــی، اجتماعــات 
تقویــت  را  محلــه ای  و  فامیلــی  و  خانوادگــی 
می کننــد. درواقــع مــرگ نوعــی جماعــت درســت 
کــه شــخصی می میــرد،  می کنــد؛ در عیــن حــال 
امــا بــا فقدانــش نوعــی زندگــی جماعتــی وحیــات 

می شــود. مشــروب  اجتماعــی 
و  قرض الحســنه  صندوق هــای  تبریــز  در 
دارنــد.  وجــود  قــوی ای  خیریــه ای  نهادهــای 
کســی  کــه وقتــی  ایــن شــهر مرســوم اســت  در 
دنیــا  از  بســتگان  از  عزیــزی  یــا  می کنــد  فــوت 
مــی رود، بــرای تســلی دادن و تســلیت گفتن بــه 
آنــان، مبلــغ دلخــواه خــود را )کــم یــا زیــاد( بــه 
ایــن نهادهــای خیریــه ای می پردازنــد و آن هــا 
کوچکــی بــرای بازمانــدگان می فرســتند   تابلــوی 
تقلیــل  بــرای  پول هــا،  ایــن  مجمــوع  و 
تهیــه جهیزیــه  و  نــدار  گروه هــای  مرارت هــای 
و  خیریــه ای  آیین هــای  و  دخترانشــان  بــرای 
به منظــور  اجتماعــی  همیــاری  فعالیت هــای 
کــردن  پیدا و  غمخــواری  دیگــران،  آالم  رفــع 
ــک  کم ــد،  ــغل ندارن ــه ش ک ــانی  کس ــرای  ــغل ب ش
ــد و  ــی دارن ــه محدودیت هــای مال ک کســانی  ــه  ب
ــا افــراد مقــروض، هزینــه می شــود. نیازمنــدان ی

کــه از طریــق مــرگ مــن، عواطــف  شــما می بینیــد 
دوبــاره  اجتماعــی  هیجان هــای  و  اجتماعــی 
جــاری و زندگی بخــش می شــوند؛ پــس بازهــم 
حتــی  و  می شــود   زندگــی  منشــأ  مــن،  مــردن 
کــه عزیــزی از آن هــا از دنیــا رفتــه اســت،  کســانی 
وقتــی مراســم ســوگواری برگــزار می کننــد، نوعــی 

ما درباره انسان 
با نوعی احساس 

متناقض 
روبه روییم. گویا 
طرح بودن ما، 

هم با زندگی 
و هم با مرگ 

درانداخته شده 
است؛ یعنی 

مرگ و زندگی 
به تضایف با 

هم، طرح بودن 
ما را به شکل 
پارادوکسیکال 
گونه  یا معما
بازمی بینند یا 
به بیان دیگر، 
طرح بودن ما 
همچنان که با 

زیستن درافکنده 
می شود، با مرگ 

هم درافکنده 
می شود
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و  absurdity بــه نوعــی نیهیلیســم و درنهایــت 
نمی توانــد  دیگــر  و  می رســد  نیســت انگاری 

باشــد. خــالق 
گاهــی در مواجهــه بــا  کــه  منظــورم ایــن اســت 
و  اپیدمیــک  بیماری هــای  مــرگ،  نیســتی، 
بــاز  افتــاده،  اتفــاق  کــه در دنیــا  پاندمی هایــی 
نوعــی معانــی بســط یافته انــد، هیجــان تــازه ای 
و   ســربرآورده  حیــات  واروس  بیــوس  بــرای 
کوشــش های خــالق ایجــاد شــده  همبســتگی و 
گونــه اســت:  اســت. ایــن داســتان بســیار معما
چطــور مــرگ بخشــی از اجتمــاع، دوبــاره حیــات 
جامعــه را تــداوم بخشــیده اســت؟ همــان چرخــه 
ــه در طبیعــت هــم هســت: چیزهایــی  ک حیــات 
بــه  کــه  ارگانیزم هایــی  می رونــد،  بیــن  از  کــه 

طریــق  از  آنــان  در  مســتتر  و  باطنــی  مســرت 
می آیــد؛  به وجــود  دیگــران  بــه  تســلیت گفتن 
دوســتتان  پــدر  ختــم  مراســم  بــه  وقتــی  شــما 
می رویــد، او نوعــی امیــد و همبســتگی اجتماعــی 
احســاس می کنــد. حــال اینکــه چقــدر آیین هــای 
مــرگ، مولــد هســتند یــا غیرمولــد و چقــدر مثبــت 
و منفــی هســتند، چــه از منظــر جامعه شــناختی و 
چــه از جهــات دیگــر وارد ایــن بحــث نمی شــوم. 

مــرگ  بــا  را  پوچــی  احســاس     
چگونه معنا می کنید؟

کــه مصــادف بــا  کامــو در دهــه ۱9۳0-۱9۴0  آلبــر 
گســترش  حکمرانــی فاشیســم، جنــگ جهانــی و 
)بیمــاری  رمــان طاعــون  بــوده، در  ماشــینیزم 
کــه چگونــه در مواجهــه  ســیاه( توضیــح می دهــد 
کــه  گیــر فرصتــی پیــدا می شــود  بــا مرگ هــای فرا
انســان ها، هــم بــا پوچــی رو بــه رو شــوند و هــم 
کامــو درگیــر مســئله پوچــی  کننــد.  از آن عبــور 
پویایی هــای  به دلیــل  اســت؛   )absurdity(
مشــاهده  طاعــون  رمــان  در  فکــری اش. 
ــارو چطــور از طریــق  ــا ت کــه دکتــر ریــو ی می کنیــم 
کــه هنــوز زندگــی را نچشــیده  کودکانــی  دیــدن 
مــرگ  بــا مشــاهده  و  از دســت می دهنــد  را  آن 
گیــر، نوعــی اضطــراب وجــودی پیــدا می کننــد  فرا
تقلیــل  بــا  ولــی  می شــوند،  درگیــر  پوچــی  بــا  و 
ــا  ــه دردمنــدان و ب کمــک ب ــا  آالم خانواده هــا  و ب
غمخــواری بشــری، تاحــدی در عمــق پوچــی 
فــرو می رونــد و معنایــی در آن ژرفــای بی انتهــا 
می جوینــد و از طریــق تــالش بــرای تقلیــل آالم، 
دوبــاره معناهــای کوچکــی بــرای بودنشــان پیدا 

می کننــد. 
کــه مورســو  کامــو  برعکــس در رمــان »بیگانــه« 
قهرمــان آن اســت، او نمی توانــد مــرگ را حتــی 
کنــد؛ درنتیجــه تســلیم می شــود؛ یعنــی  معنــا 
به نوعــی در پــای مــرگ می افتــد. مــن در دوره 
کامــو  رمان هــای  تحت تأثیــر  خیلــی  جوانــی 
گاهــی بــا بیگانــه همــدردی می کــردم و  بــودم: 
کــه چــرا او  گاهــی دلــم بــه حالــش می ســوخت 
نتوانســت تجربــه قهرمــان طاعــون، تجربــۀ ریــو 
و تــارو را داشــته باشــد. قهرمــان بیگانــه وقتــی 
»امــروز  می گویــد:  فرامی رســد،  مــادرش  مــرگ 
نمی دانــم  دیــروز.  هــم  شــاید  مــرده،  مامــان 
تلگرافــی بــه ایــن مضمــون از خانــه ســالمندان 
مامــان  واژه  فــردا.«  تدفیــن،  کــردم:  دریافــت 
کــه چقــدر واژه عاطفــی برایــش  نشــان می دهــد 

خالــی از عاطفــه شــده اســت.
اســت؟  مانــده  مــن  ایــن جملــه چــرا در ذهــن 
کــه ایــن رمــان را  چــون از همــان دوره جوانــی 
قهرمــان  کــه  کــردم  احســاس  واقعــًا  خوانــدم، 
مواجهــه  در  حتــی  نمی توانــد  دیگــر  بیگانــه 
او  کنــد.  کوچکــی پیــدا  بــا مــرگ هــم معنــای 
حتــی از مــرگ خــودش هــم خوشــحال اســت؛ 
کارش از  پوچــی  یعنــی درواقــع در مواجهــه بــا 

تحلیــل می رونــد، می پوســند و دوبــاره تبدیــل 
بــه مــواد معدنــی می شــوند و بــه منبــع زندگــی 
مخــرب،  تکنولــوژی   متأســفانه  برمی گردنــد. 
ــه  ــز ب ــی را نی ــات و هارمون ــه حی ــی ایــن چرخ حت
ــزد و رقــص آن را مختــل می کنــد. در  هــم می ری
ایــن چرخــه بــزرگ، هــم مــرگ وجــود دارد و هــم 

زندگــی. 
امــا تکنولــوژی کــه بشــر مغــرور می خواســت بــا آن 
ــرگ  ــأ م ــود منش ــد ، خ ــرگ بکن ــرای م ــری ب تدبی
کــه از طریــق  شــده اســت وبــا الگوهــای مصــرف 
ومــرگ آور  ویرانگــر  آورده،  به وجــود  توســعه 
کــرده، آلودگی هــای  شــده، الیــه ازون را خــراب 
از  بخشــی  و  آورده  به وجــود  گســترده ای 
می افتــد  اتفــاق  روز  هــر  کــه  مرگ ومیرهایــی 
براثــر آلودگــی بیش ازحــد هواســت. درواقــع  بــا 
کــه می زنیــم، در مــردن انســان های  هــر ترمــزی 
اطرافمــان مشــارکت می کنیــم و ایــن پارادوکــس 

زندگــی و مــرگ مــا را تشــکیل می دهــد. 
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بــه  مربــوط  پرســش  در     شــما 
کردیــد  مــرگ بــه ایــن نکتــه اشــاره 
کــه مــا بــا مــرگ یــک نفــر در فامیــل یــا 
یــک  در  زیــادی  تعــداد  مــرگ  حتــی 
ارتباط هــای  داریــم  انتظــار   جامعــه، 
قالــب  در  حتــی  ســاختارهایی  و  تــازه 
بـــگـــیـــــرد؛  شـــکــــل  اجـــتـــمـــاعـــــی 
به عنوان مثــال، طبــق فرمایــش شــما 
اســت  ممکــن  خانــواده  یــک  در 
و  شــود  ایجــاد  جدیــدی  ارتباط هــای 
در  شــاید  کنــد،  فــرق  ارتبــاط  نحــوه 
ســطح جامعــه نیــز وقتــی بــا بحران های 
می شــویم،  مواجــه  گیــر  فرا مــرگ 
ســاختارها یــا حتــی معناهــای جدیــدی 
ایــن  چقــدر  شــما  بیایــد.  وجــود  بــه 
معتبــر  فعلــی  زمــان  در  را  موضــوع 
می دانیــد و ارزیابی تــان بــه چــه صــورت 
است؟

گیــــــری اتــفـــــاق می افتــد،  وقـــتــــــی مــرگ فـــرا
به وجــود  جامعــه  در  هــم  جدیــدی  داینامیــزم 
دوره  بــزرگ  قحطــی  به عنوان مثــال،  می آیــد؛ 
قاجــار در دهــه ۱۲۵0 در ادامــه، بــه اصالحــات 
شــد:  منجــر  امین الدولــه  و  مشــیرالدوله  میــرزا 
روزنامه هــا بیشــتر  و فعال تــر  و متنوع تــر شــدند، 
گرفــت و  جنبــش رشــدیه در دهــه ۱۲۶0  شــکل 
ســپس امین الدولــه اصالحــات آموزشــی ایجــاد 
نوگرایــی،  انرژی هــای  کــرد.  حمایــت  آن  از  و 
اصالحــات  مــدرن،  آمــوزش  علم گرایــی، 
اصالحــات  و  حقوقــی  اصالحــات  اجتماعــی، 
در  سیاســی  مدرســه  برپایــی  بــه  کــه   مدنــی 
یــک دهــه قبــل از مشــروطه انجامیــد از رهگــذر 
گروه هــای  و  آمــد  به وجــود  قانــون  گفتمــان 
اجتماعــی مثــل زنــان، آهسته آهســته بــه صحــن 
اجتمــاع آمدنــد، انجمن هــا ایجــاد و درنهایــت به 
انقــالب مشــروطه  در دهــه ۱۲80  منجــر شــدند. 
گونگی هــا، پارادوکس هــا  در تاریــخ مــا ایــن معما
و افتان وخیــزان آمدن هــا و رفتن هــا متأســفانه 
خیلــی بیشــتر از جاهــای دیگــر بــوده و هســت؛ 
البتــه بســیار پرهزینــه وخســته کننده. همیشــه 
و  می شــویم  زاده  درد  بــا  کــه  می کنــم  عــرض 
ــم  ــواره بی ــا هم کار م ــم.  ــی می کنی ــد زندگ ــا  امی ب
و امیــد اســت؛ چنانکــه بعــد از مشــروطه جنــگ 
قحطــی  یــک  دوبــاره  و  افتــاد  اتفــاق  جهانــی 
و  مــا  هموطــن  صدهاهــزار  مــرگ  و  بزرگ تــر  
همیــن بالفاصلــه بــه جنبــش نوگرایــی انجامیــد 
و از دلــش خیلــی پیشــرفت ها ودســتاوردها بــه 
کــه از دل آن  وجــود آمــد: دینامیــزم و پویایــی 
مــدارس عالــی،  دارالمعلمیــن  و دانشــگاه تهــران 
نهادهــای  مــدرن،  علم آمــوزی  و  شــد  ســاخته 
فارســی  زبــان  اجتماعــی،  نهادهــای  و  علمــی 
شــد؛   ح  مطــر ایرانــی  شــهر  و  ایرانــی  هویــت  و 
ــی  ــع و قحط ــوک فجای ــد از ش ــت بع ــا درس این ه
ــود؛ امــا خــود ایــن مدرنیتــه  و مــرگ و نابــودی ب
ناتمــام ایرانــی نیــز در ایدئولــوژی مدرنیزاســیون 
دولتــی )نوســازی دولتــی( بــا خودکامگی و فســاد  
و نابرابــری بــه کام مــا تلــخ شــد. روزگار هرچــه بــه 
مــا می دهــد، بازمی گیــرد. آنچــه در ایــن میــان 
مهــم اســت، این کــه وقتــی فاجعــه ای به وجــود 
می آیــد، نیــروی تحول خواهــی و پویایی هــای 
درون زایــی از آن آزاد می شــود، در جامعــه ســر 
بــاز می کنــد و فعــال می شــود؛ امــا مســئله بــه ایــن 
گــر دوره عمــر یــک فاجعــه  ســادگی نیســت؛ زیــرا ا
را در نظــر بگیریــد، بــا ورود آن، اول در مقابلــش 
سراســیمه می شــویم. در بهمن ماه ســال گذشته 
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کوویــد ۱9 شــدیم و  کــه متوجــه انتشــار ویــروس 
پیامــد آن چنــد نفــر در ایــران بــه ایــن ویــروس 
سراســیمگی  مــوج  به یکبــاره   شــدند،  مبتــال 
گرفت. من سراسیمگی را دوره اول  جامعه را فرا
کــه متناظر  کــرده   ام  عمــر یــک فاجعــه نام گــذاری 
بــا همبســتگی اســت و منابــع هیجانــی بزرگــی 
از آن آزاد می شــود،. دوره دوم، دوره مواجهــه 
شــیوع  ابتــدای  در  به عنوان مثــال،  اســت؛ 
کوویــد ۱9 در ایــران بعــد از سراســیمگی  بیمــاری 
اولیــه،  در اوایــل اســفند مــاه آقــای روحانــی  گفت 
کــه چیــزی نیســت و از شــنبه همــه دانش آموزان 
بــه مدرســه برونــد. امــا همــه سراســیمه بودنــد. 
هیــچ  بـــگویـــــد  کــه  می کــرد  ســــعی  حکومــت 
از  کمابیــش  کــه  مــردم  ولــی  نیســت؛  خبــری 
بودنــد، می کوشــیدند در  عمــق فاجعــه مطلــع 
باشــند.  نداشــته  حضــور  عمومــی  مکان هــای 
»ان جی او«هــا  سراســیمگی،  ایــن  به دنبــال 
به صــورت  و  کردنــد  درســت  ســایت هایی 
ســنتی در مســاجد محــالت و مکان هــای دیگــر 
کــی  خورا و  بهداشــتی  اقــالم  بســته بندی  بــه 
ایــن  بــه  پرداختنــد.  بی بضاعــت  افــراد  بــرای 
ترتیــب تمــام نهادهــا و ســمن ها و ســازمان های 
مردم نهــاد بــا هــم شــبکه کمــک تشــکیل دادنــد. 
از  شــبکه ای  از  متشــکل  کمــک  شــبکه  ایــن 
ــر اســاس  کــه می خواســتند ب ــود  »ان جی او«هــا ب
ــی  ــع قبل ــه و فجای ــه در زلزل ک ــی را  آن تجربه های
اســت  کشــوری  ایــران  کننــد.  تکــرار  داشــتند، 
کــه فاجعــه در آن خیلــی فــراوان اتفــاق افتــاده و 
ــع،  ــول در فجای ــور معم ــت. به ط ــده اس ــرار ش تک
هیجانــی  و  کــی  ادرا و  اجتماعــی  انرژی هــای 
تــازه ای آزاد می شــود، جنبش هــای اجتماعــی 
بــه راه می افتــد و فعالیت هــای داوطلبانــه رونــق 

می گیــرد. 
 ایــران مســتعد منابــع هیجانــی اســت. در ایــران 
ــی  ــن بخش ــت و ای ــیار باالس ــی بس ــع هیجان مناب
از تاریــخ ماســت. مــا دارای خــرد شــاد و عقــل 
ابن ســینایمان،  عقــل  مــا  هســتیم.  شــادمان 
بــه  و  شــادان  حکمــت  فلســفی مان،  عقــل 
نوعــی عاطفــی اســت و منابــع هیجانــی در آن 
بــه   نیســت؛  ســرد  ایرانــی  عقــل  دارد.  وجــود 
همیــن دلیــل واژه هــای عاطفــی و انرژی هــای 
هیجانــی در زبــان ایرانــی خیلــی فــراوان اســت. 
ــردم  ک ــذاری  ــه نام گ ــز مواجه ــن دوره دوم را نی م
بــرای  می آیــد.  به وجــود  آن  در  همــکاری  کــه 
کــردم: شــما  ایــن موضــوع یــک منحنــی ترســیم 
 y گــر محــور ایگــرگ را درنظــر بگیریــد، محــور ا
)محــور عمــودی منابــع هیجانــی( بــاال مــی رود و 
ــت. دوره  ــا اس ــه دوره ه ــوط ب ــی x مرب ــور افق مح
کــه سراســیمگی اســت، می توانــد وضعیــت  اول 
باشــد.  دورخیــز  یــک  یعنــی  باشــد؛  اســتارتاپ 
می کننــد.  تیــک آف  هیجان هــا  دوره  ایــن  در 
در دوره مواجهــه بــا نیــروی هیجــان بیشــتری 
همــکاری شــده و ایــن تعامــل بــه همبســتگی 
منجــر می شــود؛ به عنوان مثــال، اول بهمن مــاه 
کالس هــای دانشــگاه لغــو  گذشــته وقتــی  ســال 

شــد، در خانــه از طریــق فضــای مجــازی و آنالین 
بــا دانشــجویان و دوســتان و آشــنایان در ارتبــاط 
مــن  بــرای  مواجهــه  ترتیــب  ایــن  بــه  و  بــودم 
ومخاطبــان دانشــجویی و عمومــی ام  تبدیــل 

ــد. ــتگی ش ــه همبس ب
دوره ســوم را  مدیریــت  فاجعــه می نامــم. وقتــی 
پیــدا  رســمیت  می شــود،  مدیریــت  هیجــان 
می کنــد و به دنبــال آن، هیجان هــا دچــار افــت 
حرکــت  افقــی  مقــداری  اول  یعنــی  می شــوند؛ 
چــون  می آینــد؛  پاییــن  بعــد  ولــی  می کننــد؛ 
وقتــی مســئولیت »ان جــی او« هــای خودجــوش 
آن  و  داوطلبانــه  الزم  خالقیت هــای  بــا  همــراه 
انرژی هــای هیجانــی و ابتکارهــای درون زا، بــه 
ســازمان ها و نهادهــای رســمی محــول می شــود 
تقســیم  و  می کنــد  پیــدا  تخصصــی  شــکل  و 
پــول  شــما  کــه  می کننــد  اعــالم  می شــود،  کار 
ندهیــد؛ چــون پــول بایــد از طریــق منبعــی دیگــر 
گروهــی  ــت  ــه مدیری ک تزریــق شــود. اینجاســت 
بــه مدیریــت رســمی بورکراتیــک  و داوطلبانــه 

می شــود.  فروکاســته 
ــود؛  ــده می ش ــه نامی ــه فاجع ــم بدرق ــر ه دوره آخ
تبدیــل  را  آن  و  بدرقــه  را  فاجعــه  مــردم  یعنــی 
بــه خاطــره می کننــد. در ایــن دوره، همــه بــه 
و  دانش آمــوزان  می پردازنــد،  خــود  اصلــی  کار 
آموزش شــان  محیط هــای  بــه  دانشــجویان 
دوبــاره  هیجانــی  انرژی هــای  و  برمی گردنــد 
پاییــن می آیــد. در دوره بدرقــه هرچنــد زندگــی 
می کنــد،  پیــدا  ادامــه  خــود  ســابق  شــکل  بــه 
کــم  ارزش هــای بقــا و ســرپا نگــه داشــتن خــود حا
انســان های  بــرای  کســی  دیگــر  و  می شــود 
فرودســت،  اجتماعــی  گروه هــای  بی پنــاه، 
فاجعــه  از  بی پول شــده  و  بیــکار  رنج دیــدگان 
ادبیــات  و  مرثیه هــا  تمــام  نمی ریــزد.  اشــک 
فروکــش  هم نــوع  درک  و  انسان دوســتی 
ــه  ــد و ب ــا می مانن ــان ها تنه ــاره انس ــد، دوب می کن
ارگان هــا، ســازمان ها و مقــررات خشــک و خالــی 

می شــوند. ســپرده 

منتهــی  بشــری  خاطــره  بــه     
می شود؟

بــه بی اعتنایــی سیســتماتیک تبدیــل می شــود؛ 
بــه  و  بی اعتنــا می شــود  یعنــی سیســتم دیگــر 
آنــان می گویــد: مــن چــه کار کنم؟ کاری از دســتم 
برنمی آیــد. دیگــران هــم آن را تکــرار می کننــد؛ 
تنهــا در ایــن میــان بدبختی هــا و مرارت هاســت 
تجربــه  می ماننــد.  باقــی  دســت نخورده  کــه 
همســایه،  مــرگ  بــا  مواجه شــدن  و  مــرگ 
همشــهری، هم صنفــی و هم محلــه ای شــوک 
بزرگــی اســت کــه بخشــی از انرژی هــای هیجانی 
کــه  جامعــه را آزاد می کنــد؛ امــا تنهــا جوامعــی 
نهادینــه  و  صورت بنــدی   را  انرژی هــا  ایــن 
کننــد و بگذارنــد در ســطح اجتماعــی و مدنــی 

ابتکارهــای  و  خالقیت هــا  همــان  بــا  محلــی  و 
ایــن  از  کننــد،  پیــدا  تــداوم  خــودش  ســرزنده 
هیجان هــا بــرای بســط زندگــی وتمــدن بهــره 
کار  الزم اســت در ایــران  می گیرنــد. بــرای ایــن 
گیر  مقررات زدایــی بکننــد و مقــررات دســت وپا
میــان  از  مدنــی  نهادهــای  بــرای  را  مخــرب 
ــا  ــد ابتکاره ــازه دهن ــد و اج ــد و آزاد بگذارن بردارن
و خالقیت هــای خــود را داشــته باشــند، آن وقــت 
ــد تمدن ســاز  ــی می توان ایــن انرژی هــای هیجان
کنــد، انــرژی  ک  و معناســاز شــود، جامعــه را چــاال
ــرژی  ــرژی پیشــرفت بشــود، ان زندگــی بشــود، ان
ولــی  بشــود؛  آزادی بخــش  بشــود،  توســعه 
»ان جی او«هــا  می خواهــد  سیســتم  متأســفانه 
را در مســتعمره خــودش قــرار بدهــد و متولــی و 
کنتــرل  کارهــا را  متصــدی آن هــا شــود و همــه 
کنــد. می ترســد تعــدادی جــوان جمــع شــوند و 
از طریــق »ان جی او«هــا اتفاقــی بــرای قدرتشــان 
بیفتــد و نقــد دربــاره عملکــرد سیســتم رســمی 
کــه  کنــد. از ایــن طریــق اســت  گســترش پیــدا 
بیــن  از  و  می شــوند  نابــود  انرژی هــا  دوبــاره 
کــه زلزلــه دیگــری در  می رونــد و نیــاز می شــود 
کارهایــی  ایــران اتفــاق بیفتــد، دوبــاره چنــد نفــر 

انجــام دهنــد و بقیــه داســتان ها.

نـــــو  طــرحـــــی  بــایـــــد  درواقــع    
دراندازیم؟

طرحــی نــو، همــراه بــا افــکار بدیــع و ابتکارهــای 
تــازه از عمــل اجتماعــی و همکنشــی ارتباطــی 
کــه عــرض  و فرهنگــی الزم اســت. همان طــور 
بــزرگ؛  فجایــع  و  قحطی هــا  درون  از  کــردم 
اصالح طلبی هــا،  امین الدوله هــا،  رشــدیه ها، 
گفتمــان تحــول  مطبوعــات، نهادهــای مدنــی و 
پیــدا شــد و اســطوره و افســانه دولــت مطلقــه 
قاجــار فــرو ریخــت. فاجعــه در دنیــا بیزانــس را 
کــرد. یکــی از علــل فروریختــن مناســبات  ســاقط 
فئودالــی، طاعــون بــود. ایــن مــرگ در عیــن حال 
کــه خیلــی از خانواده هــا را بــه روز ســیاه نشــاند و 
کننــد، امــا  خیلــی از انســان ها نتوانســتند زندگــی 
بــه  جنبــش  و  پویــش  جوشــش،  آن  داخــل  از 
کار  کــه نیــروی  وجــود آمــد و نظــم فئودالــی را 
کــرده بــود،  و منابــع زمینــی و مــادی را قبضــه  
شهرنشــینی  آن  درون  از  و  شکســت  هــم  در 
جدیــد، تکنولــوژی و علــم و فنــاوری به وجــود 
آورد؛ هرچنــد آن هــم دوبــاره بــه ســرمایه داری 
منجــر شــد و نوعــی اســتثمار تــازه و غــارت جدیــد 
به وجــود آمــد؛ بــاز  همــان پارادوکــس تمــدن و 
آن دور خســته کننده. مســئله واقعــًا بغرنــج اســت 
کلماتمــان ســعی می کنیــم آن را ســاده  و مــا بــا 
ــه   ک ــرار دارد  ــان اص ــت همچن ــی واقعی ــم؛ ول کنی
گرگ ومیــِش  پیچیدگــی خــود را ادامــه بدهــد؛ 

مــرگ و زندگــی.

تجربه مرگ و 
مواجه شدن با 
مرگ همسایه، 

همشهری، 
هم صنفی و 
هم محله ای 
شوک بزرگی 

است که بخشی 
از انرژی های 

هیجانی جامعه 
را آزاد می کند؛ اما 
تنها جوامعی که 
این انرژی ها را 
صورت بندی  و 
نهادینه کنند و 

بگذارند در سطح 
اجتماعی و 

مدنی و محلی با 
همان خالقیت ها 

و ابتکارهای 
سرزنده خودش 
تداوم پیدا کنند، 
از این هیجان ها 

برای بسط زندگی 
و تمدن بهره 

می گیرند
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روان پزشݡکــ  و روان درمانݡگر تحلیلــــــݡݡیعلــݡی نیݡکجو

ݡکووید ۱۹و دیالݡکتیݡکـ 
مرݡگـ  و زندݡگݡی

30ضمیمهاندیشهوعلومانسانــــݡیروزنامهاصفهانزیبا



پیچیــده،  ابعــاد  دنیــا  ایــن  در  پدیــده ای  هــر 
کوویــد۱9 آثــار  مختلــف و حتــی متضــادی دارد. 
گذاشــت؛  آدمیــان  بــر  کی  وحشــتنا و  مخــرب 
از  را  عزیزانشــان  کــه  خانواده هایــی  چــه 
دســت دادنــد و حتــی از ســوگواری بــر ایشــان 
شــرایط  در  کــه  جوانانــی  چــه  بازماندنــد، 
گام  ســخت اقتصــادی بــرای معــاش خویــش 
چــه  شــدند،  بــی گام  گهــان  نا و  برمی داشــتند 
شــرکت ها  ورشکســتگی  براثــر  کــه  کارمندانــی 
کارگــران  چــه  شــدند،  اخــراج  کار  محــل  از 
شــب ها  شــرم  و  خجالــت  جــز  کــه  روزمــزدی 
نداشــتند،  دســتاوردی  خــود  کــودکان  بــرای 
کــه در هجــوم سرســام آور  چــه پــدر و مادرهایــی 
از  حتــی  و  ماندنــد  تنهــا  ناامنــی  و  تنهایــی 
دیــدار فرزنــدان خویــش محــروم شــدند، چــه 
کــه بــا ســر بــه  کادر درمــان  میــزان از همــکاران 
کرونــا رفتنــد و خــود و خانــواده  گــرِگ  دهــان 
ــد  ــرار دادن ــدی ق ــر ج ــرض خط ــش را درمع خوی
غریبانــه  و  مظلومانــه  ایشــان  از  برخــی  و 
تــا  شســتند  خویــش  شــیرین  جــان  از  دســت 
جهان افــزای«  »جــان  مردمــان،  بــرای  بلکــه 
بیماری هــای  بــا  کــه  افــرادی  چــه  باشــند، 
روان شــناختی خــود را غریبــه می پنداشــتند و 
بــه طرفه العینــی خــود را در چنبــره افســردگی و 
اضطــراب و حمــالت هــول )panic( و وســواس 
کــه مــدام احســاس  کســانی  گرفتــار دیدنــد، چــه 
کردنــد دچــار ابتــال بــه  کــرده و تصــور  ناامنــی 
»خودبیمارانــگاری«  ایــن  و  شــده اند  کرونــا 

کــرد. حیــات ذهنــی ایشــان را فلــج 
وجــوه  همــه  برشــمردم  کــه  این هــا  امــا 
کوویــد۱9 نیســت؛ در جریــان همه گیــری ایــن 
پیش ازایــن  کــه  بیمــاران  از  برخــی  ویــروس 
بــرای  داشــتند،  خودکشــی  بــه  اقــدام  بارهــا 
نخســتین مرتبه بــرای زنده مانــدن )حتــی بــه 
معنــای فیزیولوژیــک و بیولوژیــک آن( واجــد 

کردنــد. تــالش  و  شــدند  انگیــزه 
کــه بــرای مــردن »هــزار جــان  همــان بیمارانــی 
بــرای زنده مانــدن جهــد  این بــار  می دادنــد«، 

ــد. کردن فراوانــی 

کووید بر دیالکتیک مرگ و زندگی سوار شد.
هســتی و نیســتی، حیــات و ممــات را در مقابــل 
و درواقــع تعامــل بــا هــم قــرار داد و از پــِس همــه 

کشــاند. خ  این هــا ارزشــمندِی زندگــی را بــه ر
»هایدگــر«  ســخن  مفهــوم  میــان  ایــن  در 
کــه  شــد  ملمــوس  و  عیــان  بیش ازپیــش 
و  آســیب  کــه  فــالح همان جاســت  و  »نجــات 

آنجاســت«؛ خطــر 
کــه نعمــت و ســالمت از زهــدان نقمــت  گویــی   

و بیمــاری زاده می شــود.
»مردگــی«  دنــده  از  »زندگــی«  کــه  گویــی 

. د می خیــز بر
کــه امیــد، نیلوفرانــه از بطــن ناامیــدی  گویــی 

ســر بــه آســمان می ســاید.
گــزاره ســارتر را تصریــح و  ســخن مذکــور مفهــوم 
کــه »حیــات انســان در آن ســوی  کیــد می کنــد  تأ

ناامیــدی زاده می شــود«.
کــه  بیمــاران  برخــی  کوویــد ۱9  جریــان  در 
اعمــال  و  افــکار  درگیــر  به شــدت  پیش ازایــن 
ایــن  از  کمتــری  میــزان  بودنــد،  وسواســی 
از  برخــی  کردنــد.  تجربــه  را  روانــی  درگیــری 
شــدت  و  حــدت  بــا  و  ســال ها  کــه  مراجعــان 
کمتــری از آوار  ــد، حجــم  دچــار افســردگی بودن

شــد. آوار  سرشــان  بــر  خمودگــی  و  غــم 
بــا  کی  وحشــتنا به طــرز  کــه  بیمــاران  برخــی 
میــزان  بــه  بودنــد،  مواجــه  پانیــک  حمــالت 
احســاس  ســهمگین  تجربــه  از  چشــمگیری 
ع بــودن مــرگ« رهایــی یافتنــد. »قریب الوقــو
تــرس  کــه هــرروز در عــذاب  برخــی بیمارانــی 
ــنده  کش ــاری  ــا بیم ــرطان ی ــه س ــود ب ــالی خ ابت
و صعب العــالج دیگــری بودنــد، در ایــن بــازه 
»خودبیمارانــگاری«  احســاس  کمتــر  زمانــی 

کردنــد. تجربــه  را   )hypochondriasis(

تجربه زیسته ما در بستر کووید ۱۹
اتـــفـــــاق  ایــــن  کــه  اســــت  ایــن  پـــرســــش 
غیرقابل انتظــار چگونــه حادث شــده و چگونــه 

اســت. قــابـــل تـــبــیــیــــن 
کیــد می نهــد  ــر آن انگشــت تأ ــده ب آنچــه نگارن
کــه بخــش مهمــی از »حــال بــد« مــا  ایــن اســت 
مــا  غریبه بودگــی«  و  »گسســتگی  احســاس  را 
به وجــود مــی آورد. ایــن احســاس ناخوشــایند 
خــود  بــا  »مــا  تعامــل  در  هــم  آزاردهنــده،  و 
مــا« و هــم در تقابــل »مــا بــا محیــط« ســاخته 

می شــود.
کــه آدمــی در  بــر ایــن نهــج و قــرار بــه میزانــی 
وجــود  بــا  تمامیــت«  و  »پیوســتگی  احســاس 
ــی از دیگــر ســو  ــای بیرون خــود از یک ســو و دنی
را  بیشــتری  خــوب«  »حــال  می بــرد،  به ســر 

می کنــد. تجربــه 
و  »تفــرد«  نافــی  به هیچ وجــه  ســخن  ایــن 
آدمــی  رشــد  و  اســتقالل  بــرای  »دگربودگــی« 
کــه در دگربودگــِی فــردی بایــد  نیســت؛ البتــه 

جامعــه  بــا  تعلق خاطــر  و  اتحــاد  از  درجاتــی 
گــر جــز ایــن  پیرامونــی وجــود داشــته باشــد. ا
الیناســیون بیرونــی و  افتــراق و  از  باشــد، ســر 
به هــرروی  درمــی آورد.  درونــی  خودشــیفتگی 
ــم  ــا، ه ــی« م ــی و غریبه وارگ ــاس »بیگانگ احس
ــط  ــا محی ــم ب ــان و ه ــاره خودم ــلف چندپ ــا س ب
کتمانــی  پس زننــده پیرامونــی نقــش غیرقابــل 

می کنــد. ایفــا  مــا  روان شــناختی  تنــش  در 
حادث شــده  کرونــا  بــازه  در  کــه  اتفاقــی 
بیرونــی  تعــادل  »تظاهــر«  کــه  اســت  ایــن 
از  حــدی  آدمیــان  و  اســت  برهم خــورده 
را  تــرس  و  حرمــان  و  ناامنــی  و  دیســترس 
ــه  ک ــد،  کرده ان ــه  ــه تجرب ــداوم و روزان ــور م به ط

می نمــود. غریــب  پیش ازایــن 
ازجملــه  مــردم  عمــوم  نخســتین مرتبه  بــرای 
زیســته«  »تجربــه  بــه  بیمــاران  اطرافیــان 
و  شــدند  نزدیــک  خویــش  رنجــوِر  نزدیــکاِن 
ایشــان  کفش هــای  »بــا  پرتواتــر  به اصطــالح 

پیمودنــد«. را  زندگــی  مســیر  از  اندکــی 
بیمــاران  خانــواده  اولین بــار  بــرای  شــاید 
هیجان هــای  و  گزنــده  حــس  توانســتند 
درک  را  ایشــان  فرســاینده  و  تخریب کننــده 
تحلیل هــای  از  اولین بــار  بــرای  کننــد. 
دســت  بیمــاری  دربــاره  ســاده انگارانه 
نــگاه  بــر  کردنــد  توقــف  و  تأمــل  و  برداشــتند 
کــه بــر بیمــاران  آمیختــه بــه توهیــن و تحقیــری 

داشــتند. روا  روان  و  اعصــاب 
ــتن  کنارگذاش ــه  ک ــد  کردن ــم  ــار فه ــرای اولین ب ب
یــا  خودبیمارانــگاری  یــا  اعتیــاد  یــا  وســواس 
تــرس شــدید یــا افســردگی غرق کننــده، فقــط 
انگیزه منــدی«  و  »اراده منــدی  بــه  معطــوف 
مبتالیــان نیســت؛ بلکــه امــر بســیار پیچیــده ای 
کمک هــای حرفــه ای  کــه نیازمنــد انــواع  اســت 
بسترســازی های  و  خانوادگــی  حمایــت  و 
متولیــان بهداشــت و ســالمت روان در ســطح 

اســت. کالن 
کــه  باشــند  فهمیــده  اولین بــار  بــرای  شــاید 
جنــس  از  تک خطــی  نســخه پیچی های 
خــودت  بــه  بایــد  »خــودت  کــن«،  »ورزش 

اتفاقی که 
در بازه کرونا 

حادث شده این 
است که »تظاهر« 

تعادل بیرونی 
برهم خورده 

است و آدمیان 
حدی از 

دیسترس و 
ناامنی و حرمان 
و ترس را به طور 
مداوم و روزانه 
تجربه کرده اند، 
که پیش ازاین 
غریب می نمود
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دور  را  عبــث  فکرهــای  »ایــن  کنــی«،  کمــک 
دور  بیمــاران  زیســته  تجربــه  از  چقــدر  بریــز« 

اســت.
از  بیمــاران  بســتگان  می رســد  نظــر  بــه 
و  آمده انــد  پاییــن  کل«  »دانــای  موضــع 
و  همدالنــه  نــگاه  نســبی  به طــور  توانســته اند 
همراهی کننــده ای بــا مبتالیــان داشــته باشــند؛ 
کرونــا مبتــال  چــه آنکــه وقتــی خــود بــه بیمــاری 
کرونایــی«  کــه »انــگ  کردنــد  شــدند و حــس 
بــودن تــا چــه میــزان طردکننــده و تحقیرکننــده 
کــه اســتیگمای  اســت، شــاید بــه میــزان رنجــی 
بــرای  »دیوانه بــودن«  و  »روانی بــودن« 
و  ذهــن  حــوزه  مظلــوِم  و  مغفــول  بیمــاران 

ببرنــد. پــی  اســت،  کــرده  ایجــاد  شــناخت 
بــه  کــه  دارد  مبارکــی  ثمــره  این هــا  همــه 
احســاس پیوســتگی بــا ابژکتویتــی بیرونــی از 
یک ســو و احســاس تمامیــت و تعلق خاطــر بــا 
ــی از دیگــر ســو می انجامــد. ســوبژکتویتی درون

اذهــان  در  تــا  می کنــد  کمــک  مذکــور  تجربــه 
همــگان میــان »بیمــار« و »بیمــاری« فــراق و 
شــکاف ایجــاد شــود و انســان بــه مــا ُهــَو انســان 
فروکاســته  بیمــاری  به مثابــه  بیمــاری  بــه 

نشــود.

کووید ۱۹؛ از شستن دست ها تا شستن افکار 
و عادات

گویــی  کوویــد۱9  ویــروس  ع  شــیو جریــان  در 
شــاهد روان درمانــی بــه وســعت جامعــه جهانــی 
کم مایــه متوجــه  بودیــم: صورتــکان مغــرور و 

عمــق آســیب دیدگی خــود شــدند.
کــه در  چــه خــوب »هابرمــاوس« توضیــح داد 
جریــان اخیــر »انســان بیــش از همیشــه فهمیــد 
آنکــه،  چــه  نمی فهمــد«؛  میــزان  تاچــه  کــه 
اشــرف مخلوقــات، خــالف زیســت پرتجمــل و 
دعــوی پرتکلــف خــود، بــا تلنگــری فروریخــت 
ســراپا  اســت  نتوانســته  هــم  همچنــان  و 

بایســتد.

کــه قــدرت نرم افــزاری و  کوویــد عیــان ســاخت 
ســخت افزاری آدمیــان حبابــی بیــش نیســت، 
ــؤ و خیره کننــده را  کــه لحظــه ای پرتألل حبابــی 
ــرای همیشــه  ــه طرفه العینــی ب می ســازد، امــا ب
کــه هیچ وقــت نبــوده  گویــی  ناپدیــد می شــود؛ 

اســت.
گفت موالنا: چه خوب 

کف دریاست صورت های عالم
گر اهل صفایی کف بگذر ا ز 

کیــد  کوویــد بــار دیگــر بــر جهــان پروانــه وار مــا تأ
عیــان  آدمیــان  نادیده نگــر  چشــم  بــه  و  کــرد 
و  سرنشــینان  بشــر  ابنــای  همــه  کــه  ســاخت 

هســتند. کشــتی  یــک  هم سرنوشــتان 
گرفــتـــــار  کــه  دورانـــــی  در  دســــت شســتـــــن 
بــرای  اســت  نمــادی  و  فــــرصت  آمـــده ایـــــم، 
شست وشــوی فکــر، شست وشــوی احســاس، 
شـــســـت وشـــــوی بـــاورهـــــا، شــســـت وشـــــوی 
ســیئات  و  ســنت ها  شست وشــوی  و  دگم هــا 
کــه قــرار بــود یــار آدمــی باشــند  آســیب زننده ای 

و بــار آدمــی شــدند.
و  رنجــور  جامعــه  ازجملــه  بشــری  جـــامـــعـــــه 
بحــران  ایــن  از  مــا  شــرافتمند  درعین حــال 
هــم ثمــره طیبــه خــود را خواهــد چیــد. یقیــن 

نــم. می دا

باده غمگینان خورند و ما ز می خوش دل تریم
رو به محبوسان غم ده ساقیا افیون خویش

خون ما بر غم حرام و خون غم بر ما حالل
هر غمی کو ِگرد ما گردید، شد در خون خویش
»موالنا«

چه خوب 
»هابرماوس« 
توضیح داد که 
در جریان اخیر 

»انسان بیش از 
همیشه فهمید 
که تاچه میزان 
نمی فهمد.« 

چه آنکه، اشرف 
مخلوقات، 

خالف زیست 
پرتجمل و 

دعوی پرتکلف 
خود، با تلنگری 

فروریخت و 
همچنان هم 

نتوانسته است 
سراپا بایستد
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ــران  ــا و بح ــن معن ــی بی ــث و بررس ــش از بح پی
کــه اصطــالح بحــران و به کاررفتــن  گفــت  بایــد 
ح  ایــن مفهــوم بیشــتر در علــم فیزیــک مطــر
ــه شــرایطی اطــالق شــده  کــه به تدریــج ب ــوده  ب
کــه در آن اوضــاع عــادی و متعــادل بــه شــکلی 
برهم خــورده و موقعیتــی نامعلــوم فراهــم  شــده 
ع جنــگ بیــن  اســت؛ به عنوان مثــال، بــا وقــو
گهــان شــرایط اقتصــادی، سیاســی  دو کشــور، نا
هماهنگــی  و  تعــادل  حالــت  از  فرهنگــی  و 
ج می شــود و بــا بــروز تــورم یــا رکــود  پیشــین خــار
کالن  اقتصــادی، مشــکل تصمیم گیری هــای 
گســترش آشــفتگی و خشــونت اجتماعــی،  یــا 
کــه از آن  وضعیتــی نامتعــارف به وجــود می آیــد 

ــد. ــاد می کنن ــران ی ــه بح ب
یعنــی  دارد؛  نیــز  فــردی  جنبــه  مســئله  ایــن 
هنگامی کــه فــرد در برابــر آرزوهــا یــا تصوراتــی 
بــا  دارد،  ســر  در  زندگــی اش  و  خــود  از  کــه 
کــه او را  چالش هــای جــدی روبــه رو می شــود 

از مــرز تعــادل روحــی بیــرون آورده و به نوعــی 
می کنــد؛  درونــی  آشــفتگی  و  بحــران  دچــار 
آشــفته ای  وضعیــت  آغــاز  بحــران،  بنابرایــن 
تعــادل  کــه هــم نظــم عمومــی و هــم  اســت 
می کنــد.  مواجــه  جــدی  تهدیــد  بــا  را  فــردی 
دربــاره مفهــوم معنــا نیــز بایــد بــه نحــوه زندگــی 
بازی هــای  در  و  دوخــت  چشــم  انســان ها 
آن  بــا  اجتماعــی  و  فــردی  زندگــی  گــون  گونا

آشــنا شــد.
به طورمعمــول معنــا می توانــد ترجمــه همــان 
کــه بــه آدمــی شــوق و انگیــزه  عواملــی باشــد 
بــه  می بخشــد.  زندگــی  جریــان  در  دویــدن 
دارد،  انــس  او  بــا  آدمــی  آنچــه  دیگــر،  تعبیــر 
را  هوایــش  دل  در  و  مــی ورزد  عشــق  او  بــه 
معنابخــش  همــان  درحقیقــت  می پرورانــد، 
و  ســالمتی  مــادر  یــک  بــرای  اوســت.  زندگــی 
کــودک، بــرای پــدر تنظیــم مناســب  پــرورش 
رشــد  معلــم  یــک  بــرای  خانــواده،  معیشــت 
گســترش  فکــری دانش آمــوزان، بــرای هنرمنــد 
در  قهرمانــی  ورزشــکار  یــک  بــرای  زیبایــی، 
بــرای عاشــق نفس کشــیدن  بــزرگ،  میادیــن 
در دیــار معشــوق و بــرای یــک مؤمــن چشــم در 

چشــمان خــدا و ســرنهادن بــر شــانه او همگــی 
اســت. زندگــی  معنــای 

شــکل های  بــــه  بــحــــران  کــه  هــمــــان گونه 
گــــون جــــلوه مـــــی کند، بحــران طبیعــی  گــونــا
و  فــردی  فرهنگــی،  سیاســی،  اقتصــادی، 
گونه هــای  بــه  نیــز  فــردی  بحــران  حتــی 
ــرای افــراد  ــا نیــز ب مختلــف ظهــور می کنــد؛ معن
ع پدیــدار می شــود و هــر  بــه شــیوه های متنــو
ع شــخصی  انســانی به مقتضــای روحــی و نــو
بــه  انــواع تعلقــات  بــا  کــه آن را پــرورش داده 
بحــران  می بخشــد.  معنــا  خویــش  زندگــی 
ضعــف  و  شــدت  از  گونــی اش  گونا بــر  عــالوه 
آدمــی  کــه  همان گونــه  اســت؛  برخــوردار  نیــز 
مراتــب  از  نیــز  روحــی  انگیزه هــای  یافتــن  در 
موضوعــی  در  و  اســت  برخــوردار  گــون  گونا
کنش هــای متفاوتــی از خــود نشــان  خــاص وا

. هــد می د
یــاد  آن هــا  از  به عنوان مثــال  کــه  مــواردی  در 
کــه بــا حضــور  کردیــم، مســئله مهــم ایــن اســت 
رضایــت  احســاس  آدمــی  زندگــی،  در  معنــا 
ادامــه  بــرای  نیرومنــد  انگیزه هــای  و  باطــن 
از  بحــران  وقتــی  امــا  می کنــد؛  پیــدا  زندگــی 
دچــار  زندگــی  همیــن  یک بــاره  می رســد،  راه 
او  برابــر  در  تــازه ای  شــرایط  و  شــده  چالــش 

می شــود. فراهــم 
در وهلــه  نخســت، وقتــی صحبــت از بحــران 

دݡکترای عرفان اسالمـــݡیناصر مهدوی

بحران و تحول در معنا

به طورمعمول 
معنا می تواند 
ترجمه همان 

عواملی باشد که 
به آدمی شوق 

و انگیزه دویدن 
در جریان زندگی 

می بخشد. 
به تعبیر دیگر، 

آنچه آدمی با او 
انس دارد، به او 
عشق می ورزد و 
در دل هوایش 
را می پروراند، 

درحقیقت همان 
معنابخش زندگی 

اوست
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گــر آنچــه انضبــاط اولیــه را تهدیــد  می شــود، ا
نباشــد،  جــدی  و  شــدید  چنــدان  می کنــد، 
آدمــی  ذهنــی  اوضــاع  بــر  کــه  درعین حــال 
معنــای  آرام  ســاحل  در  امــا  می گــذارد،  تأثیــر 
نمــی آورد؛  به وجــود  جــدی  تالطــم  زندگــی 
به عنوان مثــال، وقتــی در صحنــه اقتصــادی 
کارآمــدی پدیــد می آیــد یــا در  اندکــی تــورم و نا
عرصــه بین المللــی بگومگوهــای تنــدی بیــن 
خ می دهــد و بحران هــای شــدید  دولتمــردان ر
ــی  ــر راه زندگ ــر س ــز ب ــیاری نی ــای بس و چالش ه
معنــای  بــر  به وجــود می آیــد،  آدمــی  متــداول 

می گــذارد. مهمــی  تأثیرهــای  بشــر  زندگــی 
هــراس آور  رویدادهــای  اســت  ممکــن  الــف( 
ــتگی ها و  ــیاری از دل بس ــی بس ــب فروپاش موج
کــه بــا آن هــا بــه زندگــی  تعلقــات ضعیفــی شــوند 
به عنوان مثــال،  می بخشــیم؛  معنــا  خــود 
او  کــه  افــرادی  نزدیک تریــن  از  یکــی  مــرگ 
و  خوشــی ها  چهــره  می داشــتیم.  دوســت  را 
داشــته های دنیــوی مــا را در نگاهمــان زشــت و 
ناپســند نشــان دهــد و بــا خــود بگوییــم حاصــل 
ک  این همــه دویــدن، خفتــن زیــر خروارهــا خــا
ارزشــی  چــه  جهــان  ایــن  پــس  بــود؛  خواهــد 

دارد؟
ــا  ــل ب ــرض س ــه م ــال ب ــس از ابت ــو پ کام ــر  ب( آلب
روبــه ور  دوســتانش  و  نزدیــکان  بی اعتنایــی 
می شــود و در ادامــه ایــن تلخ کامــی، درمی یابــد 
کــرد.  کــه دیگــر هیــچ چیــز او را شــاد نخواهــد 
روحــی  بحــران  ایــن  حاصــل  بیگانــه  رمــان 
یــا  موقعیت هــا  چنیــن  در  حــال  اســت. 
کســی دچــار  بحران هــای جدیــد ممکــن اســت 
کنــد  بی معنایــی  احســاس  و  شــود  افســردگی 
ارزش هــا  به دنبــال  زندگــی  ادامــه  بــرای  یــا 
از  تــا  بگــردد  متعالی تــر  دل بســتگی های  و 
دگرگــون  ســازد.  را  خــود  زندگــی  طریــق  آن 
ــت. او  ــس اس ــن جن ــوپنهاور از ای ــخصیت ش ش
کــه حاصــل دویــدن در ســطح زندگــی مــادی را 
کســالت آور و خســته کننده می یابــد،  درنهایــت 
گریــز از مــالل وجــودی، پــا بــه عرصــه ای  بــرای 
فراخ تــر و متعالی تــر بــه نــام هنــر می گــذارد و بــه 
دیگــران نیــز توصیــه می کنــد بــرای فــرار از رنــج 

زندگــی بــه آنجــا پــای بگذارنــد.
و  بحــران  میــان  نســبت  از  دیگــری  صــورت 
کــه  آنجایــی  کــرد؛  تصــور  می تــوان  را  معنــا 
معنــای  از  برخــورداری  صــورت  در  آدمــی 
بــاالی معرفتــی  عمیق تــر زندگــی ماننــد رشــد 
ــز  ــتی و نی ــه هس ــت ب ــه و بی من ــق صمیمان عش
بتوانــد  گران بهــای معنــوی  دل بســتگی های 
کژخلقی هــا  در شــرایط ســخت و در مواجهــه بــا 
بــروز  هنــگام  بــه  کنیــد  تصــور  بیــاورد.  دوام 
بحران هــای طبیعــی، ســیل یــا زلزلــه چگونــه 
مــادری در شــرایط دشــوار بــرای نجــات فرزنــد 

می زنــد. دســت وپا  خــود 
کــه بــرای خشــنودی  کنیــد  عاشــقی را تصــور 
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بــه  را  زندگــی اش  می شــود  حاضــر  خــود  دلبــر 
کــه بــه خداونــد  مخاطــره انــدازد و نیــز مؤمنــی 
تکیــه وجــودی می کنــد و از او لبریــز می شــود 
تــا در بحرانی تریــن شــرایط )چــه وسوســه های 
ک  گرفتاری هــای بســیار هولنــا نفســانی و چــه 
ــر همــه آن هــا تــاب بیــاورد و از  بیرونــی( در براب
ــالمت  ــی به س ــگ زندگ ــک و تن ــای تاری جاده ه

کنــد. عبــور 
گــر برداشــت آدمــی از هنــر،  کــه ا پرواضــح اســت 
آن  از  کــه  عشــقی  باشــد،  ابــزاری  و  ســطحی 
دم می زنــد، فقــط وسوســه اســت یــا ایمانــش 
در  نــدارد.  راه  دل  در  و  اســت  زبــان  در  فقــط 
برداشــت ها  همــه  بحران هــا،  صــورت  ایــن 
آزمون هــای  در  و  می کشــند  چالــش  بــه  را 
گــزاف را در هــم  ســخت، همــه آن الف هــای 
می ریزنــد. ممکــن اســت هنرمنــدی در شــرایط 
دشــوار و بــه هنــگام تنگدســتی، حاضــر باشــد 
بــرای درآمــد بیشــتر در زشــت ترین ســناریوها 
کنــد  بــازی  نیــز  فیلم هــا  ضدمردمی تریــن  و 
بــه  می پنــدارد  عاشــق  را  خــود  کــه  کســی  یــا 
کنــد  تــرک  را  او  معشــوق  جفــای  کمتریــن 
بــرای  نــه  را  خــود  محبــوب  شــود  معلــوم  تــا 
بــرای  کــه  او،  ســعادتمندی  و  شــکوفایی 
و  می خواســته  خــود  هوس هــای  ارضــای 
کــه ایمانشــان  همین طــور دربــاره دین دارانــی 

بــوده اســت. فقــط در حــد زبــان حاضــر 
معنــای  هنگامی کــه  بگذریــم،  اینکــه  از  امــا 
زندگــی دل بســتگی های اصیــل باشــد، آدمــی 
آتش هــای  کــوره  از  آن  کمــک  بــه  می توانــد 
کنــد و روزهــای ســخت را  بســیار ســوزان عبــور 

شکســت دهــد.
و  قدیــم  عهــد  کنــار  در  ایــوب  ماجــرای 
و  ســمبل  کریــم،  قــرآن  در  آن  از  خالصــه ای 
کــه در مســیر تلخ تریــن  نمــادی اســت از روحــی 
خــود  هســتی  همــه  می گیــرد،  قــرار  رویدادهــا 
صادقانــه  عشــقی  ولــی  می دهــد؛  بــاد  بــر  را 
او  بــه  خداونــد،  بــه  شــورمندانه  ایمانــی  و 
ــی  ــتاد و زندگ ــد ایس ــان بای ــه همچن ک ــد  می گوی

گرفــت. جــدی  را 
سرنوشــت  عــادی،  زندگــی  یــک  ســـطــــح  در 
ســختی های  تحمــل  و  فــرانــــکل  ویــکتــــور 
آن هــم  آشــویتس  اردوگاه  طاقـــت فــرســــای 
کــه چشــم انتظار  به خاطــر عشــق بــه همســرش 
هرقــدر  کــه  دارد  آن  از  حکایــت  اوســت، 
باشــد،  باالتــر  یافته ایــم  کــه  اصالــت معنایــی 
چنیــن  بــرای  ســخت  بحران هــای  از  عبــور 
همیــن  بــرای  می شــود؛  آســان تر  انســانی 
تعلقــات مــادی در دوره هــای پرچالــش آســیب 
کاســته  می بیننــد و از شــدت معنابخشــی آن هــا 
نســبت های  ایمــان،  شــور  ولــی  می شــود؛ 
اصیــل عاشــقی و لذت هــای عمیــق معنــوی، 
آدمــی را در روزهــای ســخت نگــه مــی دارد و 
آن هــا را از روی آتــش زندگــی عبــور می دهــد.
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ــران  ــن بح ــد از ای ــد بع ــر می کنی فک
فعلــی، چــه تحوالتــی را می توانیم 
انتظار داشته باشیم؟

کــه حداقــل بــرای مــن جلب توجــه  نکتــه جالبــی 
ــد  ــه برخــی آدم هــا می گوین ک ــد ایــن اســت  می کن
گذشــته ها  از  حســرت  بــا  و  گذشــته ها  خوشــا 
یــاد می کننــد. مــا در ایــن موقعیــت می توانیــم 
ایــن موضــوع را خیلــی جــدی زیــر عالمــت ســؤال 
گذشــته حــرف  کــه آیــا اصــاًل ایــن خوشــا  ببریــم 
دنیــا  در  فکــری  رویکــرد  یــک  اســت؟  درســتی 
بــوده  بهتــر  خیلــی  گذشــته  بگویــد  می خواهــد 
اســت، محیط زیســت وضعیــت بهتــری داشــته، 
انســان ها باهــم رفتــار خوبــی داشــته اند و رفــاه 
کــره زمیــن بیشــتر بــوده  و آرامــش انســان ها در 

اســت.
ح می کنیم: حال پرسشی را مطر

گــر  گذشــته )۱00، ۲00 یــا ۴00 ســال پیــش( ا در 
گیــر اتفــاق می افتــاد،  در دنیــا یــک بیمــاری فرا
کــره زمیــن یــا تعــدادی  ممکــن بــود بخشــی از 
دربــاره  برونــد.  بیــن  از  شــهر  یــک  مردمــان  از 
بقیــه چیزهــا هــم همین طــور؛ مثــاًل درخصــوص 

در  می کنیــم  صحبــت  وقتــی  فقــر  موضــوع 
گذشــته فقــر یــک  مســئله عــادی بــوده اســت؛ 
یعنــی همــه فقیــر بودنــد؛ ولــی االن مــردم عــادی 
گذشــته زندگــی می کننــد.  مثــل شــاهزاده های 
یــک  پیــش  ســال   ۵00-۴00 مثــاًل  گذشــته  در 
کفــش یــا  شــاهزاده فقــط می توانســته ده جفــت 
۲0 دســت لبــاس داشــته باشــد. االن بســیاری 
کمدشــان  در  اســت  ممکــن  عــادی  مــردم  از 
باشــند  لبــاس داشــته  و  کت وشــلوار  ۱۵ دســت 
کفــش  جفــت   ۱۵ اســت  ممکــن  خانمــی  یــا 
کیــف داشــته باشــد. می خواهــم  مختلــف یــا ۲0 
مثــل  امــروزه  زندگــی  در  عــادی  مــردم  بگویــم 
ــاظ  ــد، ازلح ــی می کنن ــم زندگ ــاهزاده های قدی ش
ســالمت و بهداشــت هــم همین طــور اســت. در 
حــال حاضــر ممکــن اســت وضعیــت بهداشــت، 
عــادی  )مــردم  دنیــا  ســالمتی  مــردم  و  امنیــت 
از  حتــی  گذشــته،  مردمــان  از  فقــرا(  حتــی  و 
باشــد.  بیشــتر  و  بهتــر  گذشــته  مرفــه  مردمــان 
کــرد کــه ترســی  کیــد  دربــاره موضــوع کرونــا بایــد تأ
گرفتــه اســت. همیــن چهــار  عمیــق جهــان را فرا
بــوده و  مــاه پیــش مــردم دنیــا بســیار  نگــران 

کرونــا، در حــال حاضــر در جهــان  گیــر و لزومــا بحــث  بحــث اقتصــاد جهانــی و موضــوع مواجهــه بــا بحــران مــرگ فرا
ح شــده اســت. در ســده های قبــل هــم بحران هــای مختلفــی  به عنــوان بحرانــی مهــم و جــزو دغدغه هــای اول مطــر
گــون موجب  داشــتیم کــه ممکــن بــود ناشــی از بیمــاری، قحطــی یــا جنگ هــای جهانی باشــد. ایــن بحران های گونا
گیــر بــرای انســان های مختلــف می شــد. لزومــا بحــران اقتصــادی همچــون 2008 را عرض  مرگ هایــی به صــورت فرا
کــه مــرگ به صــورت عمومــی بــا بشــریت روبــه رو می شــود و انســان ها  نمی کنیــم؛ بحران هایــی را مدنظــر داریــم 
خودشــان را در وادی و تونــل مــرگ تصــور می کننــد و در ایــن فضــا یک ســری اتفاق هــا و سلســله موضوع هایی 

گذشــته مــردم تفــاوت دارد. کــه بــا رونــد زندگــی عــادی  پیــش می آیــد 

امیر تاݡکــݡی
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کــرده بودنــد. بعضی هــا  تدابیــر ویــژه ای را وضــع 
پیش بینــی می کردنــد ممکــن اســت میلیون هــا 
نفــر از بیــن برونــد و تعــداد زیــادی تحت تأثیــر 
قــرار بگیرنــد. االن بــرای بســیاری از مــردم ایــن 
کــه آیــا واقعــًا این طــور  پرســش پیــش  آمــده اســت 
گــر بخواهــم یک بــار دیگــر ایــن  بــود یــا نبــود؟ ا
کنــم، بایــد بگویــم  بخــش از حرف هایــم را مــرور 
ــا می توانیــم یــک  کرون ــه موضــوع  ــا توجــه ب ــا ب م

شــده اند. مرفه تــر  دنیــا  مــردم  بگیریــم:  درس 
ســالمت  وضعیــت  چــرا  شــده اند؟  مرفه تــر  چــرا 
جســمی و روانــی و رفــاه مــردم بهتــر شــده اســت؟ 
ــرار  ــه االن ق ک ــت  ــی اس ــی مهم ــش خیل ــن پرس ای
کنیــم. مشــکل ایــن  نیســت دربــاره آن صحبــت 
کــه باعــث شــده مــردم  کــه همــان عاملــی  اســت 
همه جــا  در  کننــد،  پیــدا  بهتــری  شــرایط  دنیــا 
مــورد اتهــام قــرار می گیرنــد؛ یعنــی چــه عاملــی 
بهتــری  زندگــی  شــرایط  االن  مــا  شــده  باعــث 
ایرانی هــا  مــا  منظــورم  االن  باشــیم؟  داشــته 
نیســت؛ مــا مــردم دنیا شــرایط بهتــری داریم و آن 
عامــل رشــد اقتصــادی اســت. وقتــی موضوعــی 
کرونــا پیــش می آیــد، عــده ای بــه موضــوع  مثــل 
گــر  ا می گوینــد  و  می شــوند  حملــه ور  اقتصــاد 
اقتصــاد پیشــرفت نکــرده بــود و توجــه عــده ای از 
اندیشــمندان بــه موضــوع رفــاه اقتصــادی نبــود، 
االن محیط زیســت مــا شــرایط بهتــری داشــت و 

ــود. ــر ب ــا بهت وضعیــت م

انجــام  مختلفــی  تحقیق هــای   
ایــنــکــــه  بـــــه  راجــــع  می شــود 
اســت  ممکــن  گونــی  گونا تــحــــوالت 
پیــش بیایــد. بعضــی سیاســت مداران 
یــا برخــی نظریه پــردازان انتظــار دارنــد 
کاغــذی حــذف  بعدازایــن بحــران، پــول 
اســاس  بــر  مبــادالت  تمــام  شــود، 
یــا  گیــرد  صــورت  مجــازی  پول هــای 
اقتصــادی  قطب هــای  بحــث  اینکــه 
ــکا  ــد و دیگــر آمری کن جهــان تغییــر پیــدا 
باشــد؛  اقتصــادی  ابرقــدرت  نتوانــد 
دربــاره چیــن هــم بایــد فکــر جدیــدی 
تئوریســین ها،  قــول بعضــی  بــه  کــرد. 
تمــام ایــن اتفاق هــا نظــم نوینــی را در 
به وجــود  جهانــی  اقتصــاد  عرصــه 
آن  پــی  در  برخــی،  اینکــه  یــا  مــی آورد 
شــما  بیایــد.  وجــود  بــه  کــه  هســتند 
محتمــل  را  نویــن  نظــم  ایــن  چقــدر 
می دانید؟
فکــر می کنــم در چنــد چیــز اغراق شــده اســت: 
کرونــا  کــه  نمی کنــم  انــکار  کرونــا.  اثــر  یکــی 
موضــوع مهمــی اســت؛ همین طور که در گذشــته 
وبــا و طاعــون یــا پدیده هــای مختلــف دیگــر در 
کرونــا موضــوع مهمــی  دنیــا مهــم بــوده اســت. 
اســت؛ ولــی دربــاره آن خیلــی اغــراق می شــود. 
ح  کرونــا مطــر کــه دربــاره  یــک نکتــه: آیــا خطــری 

گوشــزد شــد، بــه همیــن انــدازه بــود؟ مــن فکــر  و 
در  اســت.  شــده  اغــراق   هــم  دراین بــاره  کنــم 
گــر ده درجــه  کرونــا ا کــه  مطلبــی نوشــته بــودم 
اهمیــت داشــت، ۴00 درجــه جلــوه داده شــد. 
درواقــع ایــن ســخن بــر مبنــای مطلبــی بــود که در 
ح شــده و یکــی از  یکــی از نشــریات اروپایــی مطــر
کــرده  دوســتان مــا آنجــا بــه عــدد ۴0 برابــر ترجمــه 
بــود؛ یعنــی مرگ ومیرهــا و آســیب ها به صــورت 

بــود.  شــده  پیش بینــی   اغراق گونــه ای 
کــه  چــرا چنیــن اتفاقــی افتــاد؟ واقعــًا چــه شــد 
اغــراق  ایــن  گرفــت؟  صــورت  اغراقــی  چنیــن 
یــک  اصــاًل  آورد.  به بــار  زیــادی  آســیب های 
کرونــا  کــه آســیب های خــود  بحــث ایــن اســت 
بیشــتر بــوده یــا آســیب های اغــراق در ترســاندن 
انجــام  تحقیقاتــی  بعدهــا  احتمــااًل  کرونــا؟  از 
دومــی  ایــن  می زنــم  حــدس  مــن  و  می شــود 
کــه انجــام  مــورد تأییــد قــرار بگیــرد: ایــن اغراقــی 
کردنــد؟ ممکــن  شــد، چــه کســانی از آن اســتقبال 
بگوینــد  و  کننــد  بررســی  روان شناســان  اســت 
آدم هایــی  وسواسی استرســی،  آدم هــای  مثــاًل 
هســتند؛  خودشــان  امنیــت  و  بقــا  نگــران  کــه 
یعنــی درگیــر مســائل روانــی هســتند، روی ایــن 
موضــوع تأثیرگــذار بودنــد و بــه اغــراق دربــاره ایــن 
بیمــاری )کوویــد۱9( دامــن زدنــد. ممکــن اســت 
کســانی  یــک دلیــل آن ذی نفعــان باشــند؛ یعنــی 
گران دیســمان  آ و  خطــر  ایــن  در  اغــراق  از  کــه 
منافعــی  آن،  بزرگ نمایــی  درواقــع  و  کــردن 
بردنــد یــا منافعــی می برنــد یــا منفعتــی داشــتند. 
چنیــن  بودنــد  عالقه منــد  آن هــا  اســت  ممکــن 
کــرده،  را شناســایی  آن هــا  بایــد  بکننــد.  کاری 

کنیــم و حــرف بزنیــم. دربــاره اش فکــر 
این هــا  همــه  از  مهم تــر  کنــم  فکــر  مــن  ولــی 
کنترل گرایــی  دولت هــا بودنــد. ذات دولت هــا بــا 
بــرای  دولت هــا  اصــاًل  اســت.  خــورده  پیونــد 
توجیــه  کــه  آن هایــی  می شــوند؟  ایجــاد  چــه 
داشــته  وجــود  دولت هــا  بایــد  چــرا  می کننــد 
باشــند، می گوینــد به دلیــل شکســت بــازار اســت؛ 
یعنــی در مواقعــی فرایندهــای طبیعــی امــکان 
ندارنــد؛  را  الزامــات  یــا  امکانــات  برخــی  ایجــاد 
کــه آن  بیایــد  بایــد دولتــی به وجــود  درنتیجــه 
کنــد. مــواردش را  الزامــات و امکانــات را ایجــاد 
هــم برمی شــمارم. ممکــن اســت یــک نفــر بگویــد 
برشــمردنی های شکســت بــازار پنــج مــورد اســت، 
 ۱۵ بگویــد  دیگــری  یــا  مــورد  ده  بگویــد  یکــی 
مــورد اســت. مــواردی را می شــمارند و می گوینــد 
دولت هــا بایــد در چنیــن جاهایــی حضــور پیــدا 

کننــد.

نکتــه  اولیــن  اســت؟  چطــور  دولت هــا  حضــور 
بایــد  کــه  اســت  ایــن  دولت هــا  حضــور  دربــاره 
کننــد.  مالیــات بگیرنــد تــا مخارجشــان را تأمیــن 
مگــر مالیــات چیــزی به جــز کنترلگــری داوطلبانه 
اســت؟ البتــه مــردم مالیــات نمی دهنــد و بایــد 
گرفــت و ایــن مســئله منحصــر بــه  بــه زور از آن هــا 
ایــران نیســت؛ بلکــه همه جای دنیا این مشــکل 
بتواننــد  اینکــه  بــرای  دولت هــا  دارد.  وجــود 
از  مجبورنــد  کننــد،  تأمیــن  را  هزینه هایشــان 
طریــق زور، اجبــار و کنترلگــری کارهایــی بکننــد. 
از طرفــی دولت هــا چــون خودشــان را پاســبان 
می داننــد  ملــزم  و  دانســته  قوانیــن  نگهبــان  و 
کننــد، مجبورنــد  بــرای اجــرای قوانیــن تــالش 
ــد و بازهــم دولت هــا  کنن ــه اســتفاده  ــوه قهری از ق
انجــام  را  کار  ایــن  کنترل کــردن  طریــق  از 
کــه می گویــم ذات  می دهند؛پــس ایــن نکتــه ای 
اســت،  کنترلگــری پیونــد خــورده  بــا  دولت هــا 
فکــر می کنــم ســخن واضحــی باشــد.  به مــرور 
در دولت هــا ســاختارهایی هــم ازلحــاظ انســانی 
کــه انــگار  و هــم ازلحــاظ ســازمانی ایجادشــده 
کنتــرل بیشــتر باشــد، برایشــان مطلوبیــت  هرچــه 
بیشــتری ایجاد شــده و منافعشــان بیشــتر تأمین 
می شــود. وقتــی می گوییــم منافعشــان، یعنــی 
کار  حکومت هــا  و  دولت هــا  در  کــه  آدم هایــی 
اینکــه  به محــض  کــه  اینجاســت  می کننــد. 
کــرده  مشــکلی پیــش می آیــد از اغــراق اســتقبال 
کنترلگری شــان  و بــرای اینکــه احســاس نیــاز بــه 
ارضــا شــود، از بزرگ نمایــی اســتفاده می کننــد.  
کــه  بــه همیــن دلیــل وقتــی در ایتالیــا اعــالم شــد 
چنیــن بیمــاری بــا ایــن حجــم از آســیب وجــود 
ــا ایــن  ــد و نمی دانســتند ب گیــج شــده بودن دارد، 
اولیــن  کننــد.  چــه کار  بایــد  ناشــناخته  پدیــده 
کــه هرکســی از  گرفتنــد ایــن بــود  کــه  تصمیمــی 
ــورو  ــورو )صــد ی ــدر ی ــد فــالن ق ــرون بیای ــه بی خان
یــا دویســت یــورو( جریمــه بایــد بپــردازد و ایــن 

کردنــد. جریمــه را نیــز عملــی 
می کننــد،  زندگــی  ایتالیــا  کــه  مــن  دوســتان 
بــرای  خانــه  از  می خواســتیم  وقتــی  می گفتنــد 
ــس  ــویم، پلی ج ش ــار ــاده روی خ ــا پی ــوری ی هواخ
کجــا  بپرســد  مــا  از  مــی داد  حــق  خــودش  بــه 
کــه  می دادیــم  توضیــح  برایــش  مــا  می رویــد؟ 
کنیم.  کنــار ســاحل پیــاده روی  می خواهیــم مثــال 
کجــا  ســپس می پرســید: چــرا آنجــا؟ می گفتیــم: 
انــگار  برویــد.  دیگــر  جایــی  می گفــت:  برویــم؟ 
کــه نهایــت  ایــن آدم هــا دنبــال بهانــه ای بودنــد 
چــه  و  کننــد  اعمــال  را  کنترلگــری  و  دخالــت 
کرونا.ایــن  مثــل  مســئله ای  از  بهتــر  بهانــه ای 
گویــی بشــر  یکــی از تجربیــات جدیــد بشــر اســت؛ 
در زمــان دولت هــای مــدرن بــه چنیــن تجربه ای 
نیــاز داشــت و ایــن تجربــه بایــد اتفــاق می افتــاد. 
ــذت  ــی ل کنترلگــری خیل ــرادی از ایــن فضــای  اف
کــه تحت تأثیــر قــرار  کســانی  بردنــد، به اضافــه 
مــا  بــه  حــاال  و  شــدند  هیجــان زده  و  گرفتنــد 

انکار نمی کنم که 
کرونا موضوع 
مهمی است؛ 
همین طور که 
در گذشته وبا 

و طاعون یا 
پدیده های 

مختلف دیگر در 
دنیا مهم بوده 

است. کرونا 
موضوع مهمی 

است؛ ولی درباره 
آن خیلی اغراق 

می شود
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می گوینــد ایــن خیلــی موضــوع مهمــی بــوده و 
دنیــا و مهم تــر از آن، نظــام مالــی و پولــی دنیــا را 

کــرده اســت.  عــوض 
تغییــر  مالــی  و  پولــی  نظــام  گــر  ا می کنــم  فکــر 
اســت  ممکــن  نیســت؛  کرونــا  دلیلــش  بکنــد، 
دلیــل آن ۵0 علــت دیگــر باشــد. کرونــا اهــرم شــده 
کــه یــک اتفاقــی بیفتــد. یــا تلنگــری زده اســت 

جمالتــم را بــا ایــن بحــث بــه پایــان می رســانم که 
مــن مثــل خیلی هــای دیگــر بــه ایــن پیش بینــی 
پــول  انحصــار  روزی  کــه  هســتم  عالقه منــد 
مــن  آرزوهــای  از  یکــی  یعنــی  شــود؛  برداشــته 
پــول  یــا  تلگــرام  گــرام در  کــه مثــاًل  اســت  ایــن 
بین المللــی  پــول  یــک  به عنــوان  فیس بــوک 
کــه  شناســایی شــود. دیگــر آرزویــم ایــن اســت 
مــردم در همــه جــای دنیــا بیت کویــن بــا انــواع 
گــر چنیــن  کننــد و ا ــه  و اقســام رمــز ارزهــا را مبادل
اتفاقــی بیفتــد، ممکــن اســت اساســًا تبــادل ارز از 
گــر مــا بخواهیــم بــه مســافرت  بیــن بــرود؛ یعنــی ا
کــه دالر  ج از ایــران برویــم، ضرورتــی نــدارد  خــار

کنیــم. خریــداری 
اتفاقــی  چنیــن  اســت  ممکــن  اینکــه  خالصــه 
بلکــه  نیســت؛  کرونــا  آن  دلیــل  ولــی  بیفتــد؛ 
کــه »فردریــش فــون هایــک«  دلیلــش ایــن اســت 
و  عالقه منــدی  ایــن  پیــش  ســال  چندیــن 
کــه یــک زمانــی نظــام پولی  پیش بینــی را داشــته 
بانک هــای  از  انحصــار  و  شــده  عــوض  جهــان 
گــذار ممکــن  گرفتــه می شــود. در ایــن  مرکــزی 
کــه الزامــا  کاغــذی حــذف شــوند  اســت پول هــای 

کرونــا نیســت. دلیلــش 

کــه  می فرماییــد  شــما  درواقــع   
کــه  تحوالتــی  یــا  تحــول  بــرای 
می کشــیدند،  را  انتظــارش  خیلی هــا 
فضایــی ایجــاد شــد و بهانــه را کرونــا بــه 
دست دولت ها داد؟

ایجــاد نشــده؛ مقدمــات  ایــن فضــا هنــوز  نــه، 
اندیشــمندان  یعنــی  اســت؛  شــده  فراهــم  آن 
و  مالــی  پولــی   مکانیزم هــای  تغییــر  دربــاره 
صــد  در  مختلفــی  ایده هــای  سیاســت گذاری، 
ح کردند. در ۵0 ســال گذشــته  ســال گذشــته مطر
کــه یکی یکــی  ح شــده  گونــی مطر گونا ایده هــای 
در مرحلــه رصدشــدن و پیگیــری اســت. ممکــن 
ــی  کنــد، ول ــا تأثیــری ایجــاد  کرون اســت موضــوع 
گــر اتفاقــی  کــه ا کنیــم  اینکــه مــا نتیجه گیــری 
در  جدیــد  پول هــای  گــر  ا کنیــم  )فــرض  افتــاد 
عرصه هــای بین المللــی و نظــام پولــی ارائــه شــد 
ــا بــوده اســت( مــن چنیــن  کرون ایــن تحت تأثیــر 
تحت تأثیــر  اســت  ممکــن  نــدارم،  برداشــتی 
کرونــا به عنــوان یک  عوامــل دیگــری بــوده، ولــی 

کــرده اســت. کمــک  عامــل بــه آن 
کــه  دارد  وجــود  فضایــی  چیــن،  دربــاره  ولــی 
عــده ای عالقه منــد هســتند مطالــب و مفاهیــم 
بــرای  ایــن پیچیده کــردن  و  کننــد  را پیچیــده 
دســته ای از آدم هــا نــان دارد؛ یعنــی می گوینــد 
مثــاًل در نظــام بین الملــل چیــن آن اســت، آمریــکا 
کانــادا آن اســت و بعــد از چنــد ســال  آن اســت، 

ــا بــوده اســت.  می فهمیــم هیــچ خبــری نبــوده ی
نــان  بعضی هــا  بــه  پیچیده کــردن  ایــن  ولــی 
می رســاند؛ به همیــن دلیــل چنیــن تحلیل هایــی 
نمی دانیــم  چیــزی  مــا  وقتــی  می کننــد.  ارائــه 
کــه  کســانی  کنیــم.  چــه ضرورتــی دارد بحــث 
کــرده اســت، استداللشــان  می گوینــد چیــن فــالن 
بــه  فهمیــدم  مــن  کــه  چیــزی  چیســت؟ 
خیال پــردازی شــباهت داشــت تــا واقعیــت. البته 
گــر روزی اطالعــات جدیــدی بــه دســت بیاوریــم  ا
ــم روی  ــود، می توانی ــه ش ــدی ارائ ــواهد جدی و ش

ایــن موضــوع تأمــل داشــته باشــیم.
ــگ  ــاًل جن ــه مث ک ــدم  ــه نش ــر متوج ــال حاض در ح
)کوویــد  ویــروس  ایــن  نتیجــه  آمریــکا  و  چیــن 
۱9( و اثــرات و تبعــات آن بــوده اســت؛ به اضافــه 
نتوانســته  کســی  االن  تــا  می کنــم  فکــر  اینکــه 
ــر  ــا مهم ت کرون ــه  ک ــد  کن ــع  ــا را قان ــا م ــن ی ــت م اس
اســت.  بــوده  آنفوالنــزا  ویروس هــای  بقیــه  از 
کنــد، شــواهدش را  کســی توانســت اثبــات  گــر  ا
ولــی  می کنیــم؛  فکــر  دربــاره اش  و  می بینیــم 
کنــد.  اثبــات  اســت  نتوانســته  کســی  االن  تــا 
کرونــا خیلــی  گــر چنیــن چیــزی نیســت و  خــوب ا
دیگــر  بســیاری  از  ک تــر  خطرنا و  مهم تــر  هــم 
مــدام  دارد  لزومــی  چــه  نیســت،  ویروس هــا  از 
کنیــم و یک جــور بــا توهــم توطئــه  خیال پــردازی 

برویــم؟ پیــش 

موردتوجــه  خیلــی  کــه  بحثــی 
عدالــت  موضــوع  قرارگرفتــه 
ــه  ک ــی  ــه اختالف های ــه ب ــا توج ــت. ب اس
کشــورهای مختلــف جهــان در  میــان 
معیشــتی  و  اقتصــادی  حوزه هــای 
بحــران،  مواقــع  در  و  دارد  وجــود 
کشــورهای ضعیف تــر، بیشــتر متضــرر 
اســفناک تری  وضعیــت  بــا  و  شــده 
حــوزه  در   

ً
)مثــال می  شــوند  مواجــه 

مشــکل  بــا  غذایــی  امنیــت  تأمیــن 
ــرای  ــد ب ــر می کنی ــوند( فک ــه رو می  ش روب
موضــوع  و  غذایــی  امنیــت  بحــث 
عدالــت در حــوزه غــذا و حتی بهداشــت 
ــام  ــوان انج ــی می ت ــه اقدام ــان چ و درم
داد؟
کــه ازنظــر مــن  کلمــۀ خیلــی زیبــا داریــم  مــا دو 
دیگــری،  و  ک  خطرنــا خیلــی  می توانــد  یکــی، 
خیلــی مفیــد و جــذاب باشــد: عدالــت و آزادی. 
یــک  مثــل  کــه  اســت  زیبایــی  کلمــۀ  عدالــت، 

می گیــرد.  خــودش  زیــر  را  خیلی هــا  شمشــیر، 
ــتم،  ــی هس ــن ایران ــی م ــه؟ یعن ــی چ ــت یعن عدال
اینجــا زندگــی می کنــم و فرضــًا یــک نفــر در آفریقــا 
گرفتــه و مــن هــم دلســوزی می کنــم. االن  کرونــا 
کســی می توانــد آزادی ام را  کنــم؟ آیــا  مــن چــه کار 
گرفتــه،  ــا  کرون ــه خاطــر اینکــه او  ــد ب کن محــدود 
از  دیگــر  خیلــی  از  ک تــر  خطرنا کــه  کرونایــی 
دربــاره  به عنوان مثــال،  نیســت؛  بیماری هــا 
گذشــته  ســال  در  کــه  آمــاری  خودمــان  کشــور 
کــه حــدود ۶0 هــزار نفــر  منتقل شــده، می گویــد 
براثــر ســرطان و حــدود ۴0 هــزار نفــر براثــر ســکته و 
حــدود ۲۵-۲0 هــزار نفــر براثــر تصــادف در ایــران 
کردنــد. چنیــن نمونه هایــی را در خیلــی از  فــوت 

کشــورهای دنیــا می توانیــم ببینیــم.
کرونــا تــا االن بــه چنیــن  قطعــًا آمــار مرگ ومیــر 
اعــداد و ارقامــی نرســیده اســت. خــوب اینکــه 
نیــش  پشــه ای  از  آفریقــا  در  فرضــًا  نفــر  یــک 
ــت ایجــاب  می خــورد و می میــرد، االن ایــن عدال
کســب وکار یــک نفــر  می کنــد مثــاًل مــن جلــوی 
دیگــر را در آلمــان یــا ایــران بگیــرم؟ چــرا بعضی هــا 
گونــه مســائل دامــن می زننــد؟ بــه نظــرم  بــه ایــن 
فلســفی  بحــث  اینکــه  از  بیــش  موضــوع  ایــن 
در  دارد.  روان شناســی  بحــث  باشــد،  داشــته 
کــه بــا آقــای دکتــر مرتضــی مردیــان  گفت وگویــی 
کــه  داشــتیم، بحــث بــر ســر ایــن موضــوع بــود 
رابطــه عدالــت و حســادت چیســت؟ آیــا ریشــه 
عدالت طلبــی آدم هــا احساســاتی مثــل حســادت، 
شــخصی  وقتــی  یعنــی  اســت؟  خشــم  و  غــم 
می گــذارد  دســت  عدالــت  مثــل  کلمــه ای  روی 
کــه  آیــا ممکــن اســت بــه دلیــل حســادتش باشــد 
ــدازد و  ــور می ان ــش ن ــی را روی ــه زیبای کلم ــن  چنی
ــا می خواهــد بــه خاطــر  آن را پررونــق می کنــد؟ آی
کــرده و  اعمــال حســادتش بــه بقیــه آدم هــا ظلــم 

کنــد؟ آزادی هایشــان را محــدود 
کرونــا  اینجــا هــم مــا چنیــن بحثــی داریــم؛ یعنــی 
بعضی هــا  کــه  اســت  کــرده  ایجــاد  را  فرصتــی 
جلــوی  بخواهنــد  احتمــااًل  عدالــت  عنــوان  بــا 
کســب وکار مــردم را بگیرنــد؛ یعنــی بگوینــد تــو 
االن اجــازه نــداری صــادرات انجــام دهــی، اجــازه 
کنــی. واقعــًا برایــم  کســب وکارت را فعــال  نــداری 
ســؤال اســت بــا چــه دلیلــی یــک نفــر می توانــد 
جلــوی کســب وکار یــک نفــر دیگــر را بگیــرد؛ یعنی 
گــر مــا بگوییــم آدم هــا بایــد مراقــب خودشــان  ا
کرونــا باشــد یــا بیماری هــای دیگــر،  باشــند، چــه 
کســی مراقــب  کســی نمی توانــد بــه خاطــر اینکــه 
خــودش نبــوده و مراقبــت الزم را نداشــته اســت، 

کنــد. کســب وکار دیگــران را تعطیــل 
ــه مــدت ده  ــه ب ک یــک مثــال: یکــی از دوســتانم 
کار می کــرد، دی مــاه  ــز مشــاوره  ک ــرای مرا ســال ب
کــه بعــد از ده  پارســال بــه ایــن نتیجــه رســید 
شــروع  جدیــد  کســب وکار  یــک  خــودش  ســال 
کــودکان  کلینیــک مشــاوره بــرای  کنــد. او یــک 
کــرد. ۱۵0 میلیــون تومــان  در تهــران راه انــدازی 
پــول پیــش داد بــا  7/۵ میلیــون اجــاره ماهیانــه. 
کارشــناس(  و  )شــامل منشــی، خدمــه  نفــر  ده 
کرونــا پیــش  کــرد. وقتــی بحــث  نیــز اســتخدام 

ما دو کلمۀ خیلی 
زیبا داریم که 

ازنظر من یکی، 
می تواند خیلی 

خطرناک و 
دیگری، خیلی 
مفید و جذاب 

باشد: عدالت و 
آزادی. عدالت، 

کلمۀ زیبایی 
است که مثل یک 
شمشیر خیلی ها 

را زیر خودش 
می گیرد

38ضمیمهاندیشهوعلومانسانــــݡیروزنامهاصفهانزیبا



کنــد.  آمــد، او مجبــور شــد ایــن مرکــز را تعطیــل 
کــه دیگــر هیچ وقــت  ایــن احتمــال وجــود دارد 
گــر  ا نینــدازد.  راه  را  کســب وکارش  و  برنگــردد 
کســب وکارش  کــه  کــرده باشــد  خــودش انتخــاب 
کــه  کنــد، می گویــد بدشانســی آوردم  را تعطیــل 
گــر مــن بــروم و دفتــرش  ایــن اتفــاق افتــاد؛ ولــی ا
کنــد، او تــا  کار  را پلمــب بکنــم و اجــازه ندهــم 
ــب وکارم  کس ــه  ک ــودم  ــن نب ــد م ــر می گوی ــر عم آخ
را تعطیــل کــردم؛ تــو تعطیــل کــردی و بایــد تــا آخر 

عمــرت پاســخ گو باشــی. 
ــا چقــدر اســت؛  کرون مــا هنــوز نمی دانیــم آســیب 
کســب وکارها تعطیــل شــدند،  ولــی بســیاری از 
هیــچ گاه  اســت  ممکــن  کــه  کســب وکارهایی 

کــه  کســب وکارهایی  شــوند.  احیــا  نتواننــد 
تــا  اســت  ممکــن  باشــند  تعطیــل  مــاه  شــش 
ترمیــم  را  خودشــان  نتواننــد  دیگــر  ســال   ده 

کنند.
کــه می خواهــم روی آن دســت  کلیــدی  نکتــه 
اجــازه  هیچ کســی  کــه  اســت  ایــن  بگــذارم، 
اینکــه  بهانــه  بــه  را  کســب وکار دیگــران  نــدارد 
تهدیــد  مــن می فهمــم،  مــن صــالح می بینــم، 
رویــه  ایــن  ولــی  کنــد؛  تعطیلــی  بــه  مجبــور  و 
عــده ای  اینکــه  اســت؛  شــده  عــادی  دنیــا  در 
می گوینــد اســم مــا دولــت اســت، اســم مــن اســتاد 

دانشــگاه اســت، اســم مــن مدیــر اســت و مــن 
می فهمــم، مــن خیلــی بیشــتر از شــما می فهمــم، 
مــن صــالح زندگــی مــردم را می دانــم. درواقــع 
بــه  عبــارت »مــن صــالح دیگــران را می دانــم« 
کــه هرچنــد اســمش  کنترلگــری تبدیــل می شــود 
دیکتاتوربــودن نیســت، ولــی همیــن مفهــوم را 
دارد. البتــه حرف هــای مــن  تنــد اســت. انتظــار 
ولــی می توانیــم چنیــن  بپذیرنــد؛  نــدارم همــه 
ایــن  در  و حداقــل  کنیــم  ایجــاد  را  مکالمــه ای 

بــه تعــادل برســیم. گفت وگــو و مکالمــه 

ما هنوز نمی دانیم 
آسیب کرونا 
چقدر است؛ 
ولی بسیاری 

از کسب وکارها 
تعطیل شدند، 
کسب وکارهایی 
که ممکن است 
هیچ گاه نتوانند 

احیا شوند
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گســترش آن بــه سراســر  کرونــا از چیــن و  شــروع 
ــفافیت  ــام عدم ش ــا اته ــن را ب ــت چی ــان، دول جه
پیامدهــای  برابــر  در  مســئولیت  درنتیجــه  و 
گروهــی از  گــوار ایــن اپیدمــی روبــه رو ســاخت.  نا
کــه  کشــورهایی  مقامــات سیاســی، در برخــی از 
کرونــا غافل گیــر شــدند، بســیاری  در برخــورد بــا 
را  کرونــا  ویــروس  دربــاره  چیــن  داده هــای  از 
نادرســت خواندنــد و آن را بــه بی صداقتــی متهــم 
گرچــه دیپلمات هــای چینــی بــا حضــور  کردنــد. ا
را  اتهــام  ایــن  کوشــیدند  رســانه ها  در  گســترده 
کننــد؛ ولــی ایــن بحــث زمینه ســاز  از خــود رفــع 
توجــه بــه موضــوع کرونــا از زاویــه مســئولیت های 

بشردوســتانه شــد.
کرونــا  فــراوان  گــوار  نا پیامدهــای  باوجــود 
آزمونــی  را  آن  می تــوان  بشــر،  زندگــی  بــرای 
کنونــی  بی هماننــد بــرای بشردوســتی در جهــان 
برخــالف  بشــردوستـــانه  گـفـتمـــان  دانســت. 
بیشــتر  به جــای حقــوق،  گفتمــان حقوق بشــر، 
و  حــوادث  در  و  می کنــد  کیــد  تأ مســئولیت  بــر 
دولت هــا،  فاجعه آمیــز  و  ک  هولنــا رویدادهــای 
نهادهــا و افــراد را بــه انجام وظایف بشردوســتانه 
ــل، مســئولیت  ــد. در حقــوق بین المل فرامی خوان
دولــت پیشــینه ای دراز دارد و بــر پایــه آن دولتــی 
کنــد،  نقــض  را  تعهــدات بین المللــی خــود  کــه 
مســئول شــناخته می شــود. پرســش مهــم ایــن 
معیــاری  چــه  اســاس  بــر  و  چگونــه  کــه  اســت 
ایــن  ارتبــاط  در  را  دولت هــا  اقــدام  می تــوان 
کــرد؟ ارزیابــی رفتــار دولت هــا در ارتبــاط  ارزیابــی 
ــا ایــن مســئولیت، پیــش از هرچیــز بــه تحلیــل  ب

مفهــوم مســئولیت وابســته اســت.
مســئولیت معــادل responsiblity اســت و انجــام 
ــا آن همــراه  تعهــد را تضمیــن می کنــد؛ ازایــن رو ب
انجــام  از  کــه  نهــادی  یــا  شــخص  هــر  اســت. 
کنــد، نســبت  تکلیــف و تعهــد خــود شــانه خالــی 

بــه آن مســئول شــناخته می شــود. مســئولیت 
گیــر در حقــوق بین الملــل و از  دولــت اصلــی، فرا
ــن  ــار ای ــت. تب ــوردار اس ــدازه آن برخ ــی به ان قدمت
کــه  مفهــوم را می تــوان جنــگ عادالنــه دانســت 
ــگ  ــه جن ــل ب ــق توس ــی ح ــب آن هردولت به موج
اســتیفای حــق  بــرای  چــاره  آخریــن  به عنــوان 
همچنــان  دارد؛  را  دیگــر  دولــت  برابــر  در  خــود 
ــدازد،  ــه راه ان ــه ب ــه جنــگ ناعادالن ک ــه دولتــی  ک
خســارت  زیان دیــده  دولــت  بــه  دارد  وظیفــه 
 Mashood A. Baderin, Manisuli( بپــردازد 
Ssenyonjo,2010, p397(. بنابراین مســئولیت 
دولــت، خالصــه ایــن اصــل ســاده و حیاتــی اســت 
کــه هــر اشــتباه قانونی، مســئولیت حقوقی در پی 
دارد. بــر ایــن اســاس، مســئولیت دولــت بــرای 
اقتــدار و اثربخشــی قوانیــن بین المللــی ضــروری 
حقوقــی،  مســئولیت  هرگونــه  بــدون  اســت. 
تعهــدات ایجادشــده توســط حقــوق بین الملــل، 
عــالوه  نمی گیــرد.  قــرار  دولت هــا  مورداحتــرام 
ماهیــت  در  ریشــه  دولــت  مســئولیت  ایــن،  بــر 
ــه دولت هــا  ــه ب ک ــل دارد  نظــام حقوقــی بین المل

به عنــوان ابــزاری بــرای تدویــن و اجــرای قوانیــن 
کمیت  خــود متکــی اســت و از دو اصــول همزاد حا
می شــود.  ناشــی  دولت هــا  برابــری  و  دولــت 
ــد  ــت، بای ــرای تحقــق مســئولیت دول بنابرایــن ب
نشــان داد دولتــی نســبت بــه دیگــری تعهــدی 
کــرده و در  کــه آن را نقــض  بین المللــی داشــته 
کــه نســبت بــه آن  جریــان ایــن نقــض بــه دولتــی 
 ibid,( وظیفــه داشــته، خســارت وارد کرده اســت

.)p398
در تحلیــل مفهــوم مســئولیت پیــش از هــر چیــز، 
گذشــته نگر۱  و  ــا  ــه ی ــه دو جنبــه بازنگران توجــه ب
آینده نگرانــه آن اهمیــت دارد: در بعــد نخســت، 
مســئولیت بــه اعتبــار انجــام عمــل مجرمانــه و 
نقــض قانــون معنــا پیــدا می کنــد. از ایــن نظــر 
ــی  ــتن در اقدام ــای نقش داش ــه معن ــئولیت ب مس
زیان بــار و درنتیجــه مســئول بودن درخصــوص 
جبــران آن اســت. تحقــق ایــن نــوع مســئولیت 
بــه تحقــق آســیب و زیــان وابســته اســت؛ بــه ایــن 
خ می دهــد، ســپس  کــه نخســت زیانــی ر معنــا 
کــه وقــوع یــا  بــا بررســی زنجیــره ای از رخدادهــا 
عــدم وقــوع آن بــه ایــن زیــان انجامیــده، عامــل 
کــه مســئول آن  آن مشــخص و فــرد یــا نهــادی 
اســت، تعییــن می شــود. بــر اســاس ایــن جنبــه از 
مســئولیت، ســازوکارهای قضایــی تنهــا هنگامــی 
کــه  کننــد  پاســخ گو  را  دولت هــا  می تواننــد 
کــه بتــوان دربــاره آن هــا قضــاوت  واقعیت هایــی 

کــرد، وجــود داشــته باشــند.
نشــان دهنده  مســئولیت،  آینده نگرانــه  وجــه 
برابــر حقــوق  در  کــه دولت هــا  اســت  وظایفــی 
بین الملــل برعهــده  دارنــد؛ ازایــن رو معنــای آن 
بــا تعهــد یکســان اســت. ایــن جنبــه را در ایــن 
کالمــی می تــوان به خوبــی نشــان  کنــش  نــوع 
گفتــه شــود »هــر اتفاقــی بیفتــد  کســی  کــه بــه  داد 
شــما مســئول هســتید.« مــراد از ایــن ســخن، 
کــه  گاه کــردن مخاطــب بــه وظیفــه ای اســت  آ
صرف نظــر  اســاس  ایــن  بــر  دارد.  دوش  بــر  او 
از این کــه او چــه نّیتــی دارد و در چــه شــرایطی 
اســت، مســئول شــناخته می شــود. واقع شــده 

باهــم  ذات  در  مســئولیت  از  وجــه  دو  ایــن 
ناســازگار نیســتند و بــه دو جنبــه بســیار متفــاوت 
اشــاره ندارنــد، بلکــه می تــوان آن هــا را مکمــل 
شناســایی  یک ســو،  از  دانســت.  نیــز  یکدیگــر 
ایــن  بــر  آن،  آینده نگرانــه  در وجــه  مســئولیت 
ــورت  ــی )به ص ــور قانون ــه به ط ک ــذارد  ــر می گ تأثی
گذشــته نگر( بــرای عــدم موفقیــت در حمایــت 
از  باشــد.  مســئول  بشردوســتانه  حقــوق  از 
گذشــته نگر،  مســئولیت پذیری  دیگــر،  ســوی 
را  حقــوق  ایــن  نقــض  تنهــا  این کــه  به جــای 
پــس از وقــوع موردتوجــه قــرار دهــد، می توانــد 
زمینه ســاز توجــه بــه پیش بینــی و پیشــگیری 
از آن در آینــده نیــز باشــد؛ بــرای مثــال، می تــوان 
عبــارت »هیــچ آســیبی نــزن« را در ســوگندنامه 
گرفــت. ایــن عبــارت  بقراطــی پزشــکان در نظــر 

دݡکترای علوم سیاســݡݡی سید علی میرموسوی

ݡکرونا و مسئولیت های 
بشردوستانه

مسئولیت دولت 
خالصه این اصل 

ساده و حیاتی 
است که هر 

اشتباه قانونی، 
مسئولیت 

حقوقی در پی 
دارد

40ضمیمهاندیشهوعلومانسانــــݡیروزنامهاصفهانزیبا



هــم بیانگــر وظیفــه ای آینده نگــر اســت و هــم 
کــه می توانــد معیــاری  گذشــته نگر،  قاعــده ای 
کار نادرســت باشــد. بــرای قضــاوت دربــاره یــک 
گفتمــان  کاربردهــای مســئولیت در  بــا تحلیــل 
را  مفهــوم  چهــار  می تــوان  بشردوســتانه، 
کــرد.  بازشناســی  و  تفکیــک  یکدیگــر  از 
کــه  ایــن پرســش  بــه  پاســخ  به بیان دیگــر، در 
از  می تــوان  کیســت؟  بــا  کار  ایــن  مســئولیت 
گفــت: علیــت و  چهــار نــوع مســئولیت ســخن 
پاســخ گویی، منصــب اداری و وظیفــه، توانایــی 
اخالقــی  وظیفــه  درنهایــت  و  نوع دوســتی  و 
itoma & By- بــه دیگــران  )بنیــادی نســبت 

.)strom, in Mills &Karp, 2015, p25
دارد  گذشــته نگر  معنایــی  نخســت،  مفهــوم 
اشــاره  کاری  انجــام  یــا  تحقــق  عامــل  بــه  و 
پرســش  ایــن  از  مــراد  به بیان دیگــر،  می کنــد. 
کیســت،  کار یــا حادثــه بــا  کــه مســئولیت ایــن 
می توانــد ایــن باشــد کــه علت و ســبب انجام چه 
بــوده اســت؟ ایــن مفهــوم بیانگــر ســبب و عامــل 
تحقــق حادثــه اســت و بــا هــدف اشــاره بــه عامــل 
وقــوع رخــدادی رنج آفریــن و دردسرســاز بــه کار 
مــی رود. شناســایی مســئولیت بــه ایــن معنــا، 
ــته نگر  گذش ــی و  ــی تجرب ــه تجزیه وتحلیل ــاز ب نی
در  کــه  دارد  تعییــن عواملــی  و  یــک حادثــه  از 
ایجــاد درد و رنجــی بــرای بشــر نقــش داشــته اند. 
از ایــن دیــدگاه، هــرگاه اعمــال دولتــی منجــر بــه 
مســئول  دولــت  آن  شــود،  »خســارت جانبــی« 
ــد  ــخ گو باش ــه آن پاس ــد ب ــود و بای ــناخته می ش ش
)bid, p26-28(. بــرای مثــال، دولــت آمریــکا بــا 
تحریــم ایــران، بــه مــردم ایــران آســیب رســانده 
ازایــن رو مســئول شــناخته می شــود. دولــت  و 
کــه بــا شــیوه اطالع رســانی  چیــن نیــز از ایــن نظــر 
گســترش ایــن بیمــاری بــه  و دیگــر اقدامــات در 
ج از مرزهــای خــود نقــش داشــته اســت،  خــار

مســئولیت دارد و بایــد پاســخ گو باشــد.
اداری  پســتی  و  مقــام  بیانگــر  مفهــوم  دومیــن 
دارد.  را  کاری  انجــام  وظیفــه  کــه  اســت 

همچنــان  آن،  اداری  مفهــوم  در  مســئولیت 
کــرده اســت، بــه فــرد  کــه ِوِبــر به درســتی بیــان 
گروهــی خــاص تعلــق نــدارد، بلکــه بــر پایــه  یــا 
کارایی بهتر، به منصبی مشــخص  تقســیم کار و 
خــاص،  نهــادی  پلکانــی  ســاختاِر  درون  در 
مربــوط می شــود. در اینجــا تمرکــز نــه بــر عدالــت، 
کارایــی اســت و پرســش ایــن اســت:  بلکــه بــر 
چگونــه دفتــر، اداره یــا ســازمان خــاص می توانــد 
گــذار شــده اســت، بــه  کــه بــه آن وا وظیفــه ای را 
 .)Ibid, p28-31( بهتریــن شــکل انجــام دهــد
کرونــا ایــن نــوع مســئولیت در ســطح  در موضــوع 
ــی و در  ــت جهان ــازمان بهداش ــاره س ــی درب جهان
ســطح ملــی دربــاره وزارت بهداشــت و درمــان 

دارد. روشــن تر  کاربــردی 
مســئولیت در ســومین مفهــوم خــود نــه بــه عامِل 
رنــج و دردســر و نــه بــه منصــِب ادارِی موظــف 
ــه توانایــی و ظرفیــت  کاری خــاص، بلکــه ب ــه  ب
اشــاره دارد.  از روی نوع دوســتی  کاری  انجــام 
بــرای  نــوع مســئولیت می توانــد مبنایــی  ایــن 
وظایــف خیریــه باشــد؛ برای مثال، ثــروت فردی 
شــخص بــرای او مســئولیت ایجــاد می کنــد تــا از 
ــر اســتفاده  کم درآمدت ــراد  ــه اف کمــک ب ــرای  آن ب
کنــد. ایــن مفهــوم از مســئولیت دربــاره دولــت بــا 
ایــن هــدف بــه کار مــی رود کــه آن را به اســتفاده از 
قــدرت خــود در جهــت خوبی ســوق دهــد. از این 
کمیــت سیاســی نیــز نوعــی مســئولیت  دیــدگاه حا
قلمــداد می شــود و دولــت در پرتــو بهره منــدی از 
 bid,( آن موظــف بــه تأمیــن خیــر عمومــی اســت

.)p31-32
کــه بــا عنــوان دیگــر  آخریــن مفهــوم از مســئولیت 
معنایــی  کــرد،  یــاد  آن  از  مســئولیتی می تــوان 
اخالقــی دارد و خاســتگاه آن علّیــت، منصــب و 
توانایــی نیســت، بلکــه از توجــه بــه نیــاز دیگــران 
کــه  پدیــد می آیــد. ایــن همــان مســئولیتی اســت 
ســعدی نیــز در ســخن جــاودان خــود از آن یــاد 
کــرده اســت. ایــن نــوع مســئولیت در ایــن عقیــده 
کــه مــا بــا دیگــران پیونــد و وظیفــه  ریشــه دارد 
داریــم بــه آن هــا کمــک کنیــم و درواقــع به شــکل 

بالقــوه دیگــران را برتــر از خــود بدانیــم. 
فیلســوف   )۱99۵-۱90۶( لوینــاس  ایمانوئــل 
اخــالق معاصــر، اخــالق را بــر بنیــاد تقــدم دیگــری 
بــر خــود اســتوار می دانســت. بــر پایــه دریافــت 
او، مســئولیت امــری اخالقــی اســت و جایگاهــی 
بــس فراتــر و بنیادی تــر از ســه مفهــوم پیشــین 
کاســتنی  دارد. ایــن مســئولیت نامشــروط، فرونا
کــه ســوژه  و مطلــق اســت؛ زیــرا بنیــادی اســت 
کــه می توانــد شــرط، وظیفــه  به عنــوان عاملــی 
کنــد، بــر آن اســتوار اســت.  و مرزبنــدی برقــرار 

بــودن،  خــود  کـامــــل  شــــرط  به بیان دیگــر، 
مســئولیت نامحــدود نســبت بــه دیگــری اســت. 
بلندپروازانــه  آرمان هــای  مســتلزم  امــر  ایــن 
عمل گرایانــه،  معنایــی  بــه  بلکــه  نیســت، 
شــرایط  در  کــه  می کنــد  تعییــن  را  کارهایــی 
دیگــری  بــه  کمــک  بــرای  اســت  الزم  خــاص 
مثــال،  بــرای   .)bid, p33-34( شــوند  انجــام 
ســازمان  بشردوســتانه  اقدام هــای  می تــوان 
پزشــکان بدون مــرز۲  را نمونــه ای از انجــام ایــن 
مســئولیت دانســت. نیروهــای ایــن ســازمان در 
کــه بــا خطــر مــرگ روبــه رو هســتند، بــر  شــرایطی 
ــاری نیازمنــدان  پایــه ایــن نــوع مســئولیت بــه ی

می کننــد. اقــدام 
بیان شــده می تــوان  کاربردهــای  در چارچــوب 
مســئولیت های  انجــام  در  دولت هــا  رفتــار 
کرونــا را داوری  بشردوســتانه خــود در بحــران 
ایــن  بــا  کــرد. باوجودایــن، برخــورد  ارزیابــی  و 
احســاس  از  گیرتــر  فرا بــه ســطحی  همه گیــری 
مســئولیت به ویــژه در عرصــه اجتمــاع نیــز نیــاز 
وجــه  عرصــه  ایــن  در  می رســد  به نظــر  دارد. 
از  چهــارم،  کاربــرد  یعنــی  مســئولیت،  اخالقــی 
کرونا هرچند  اهمیــت بیشــتری برخــوردار باشــد. 
بــا محدودکــردن اجتماعــات، زمینه ســاز جدایــی 
و دورشــدن انســان ها بــود؛ ولــی بــا ایجــاد چنیــن 
احساســی از مســئولیت، ارزش هایــی همچــون 
را  هم نــوع  بــه  نســبت  شــفقت  و  نوع دوســتی 

کــرد. تقویــت 
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دوقلــوی  بــرادر  تــرس  هابــز،  تومــاس  به زعــم 
تــرس  انســان،  زاده شــدن  بــا  اســت.  انســان 
می توانــد  تــرس  احســاس  و  می شــود  زاده  نیــز 
مهم تریــن  از  یکــی  حیــات  طــول  تمــام  در 
کتورهــای شــکل دهنده حیات انســانی باشــد.  فا
انســان  نــگاه  نــوع  ســازنده،  پارادوکــس  ایــن 
کمــا  کــرده؛  بــا دگرگونــی مواجــه  بــه حیــات را 
این کــه تاریــخ بشــر نیــز ناشــی از ایــن احســاس، 
گرفتــه اســت. در  گونــی بــه خــود  شــکل های گونا
ایــن میــان بزرگ تریــن ترس هــا، تــرس از پایــان 
حیــات یــا همــان مــرگ اســت. شــاید مهم تریــن 
کــه در زندگــی بــا آن روبــه رو هســتیم،  واقعــه ای 
گاه در پــس ذهــن هــر  کــه ناخــودآ مــرگ اســت 
انســانی زندگــی او را تحت تأثیــر خــود قــرار داده؛ 
درواقــع هیچ چیــز بــه  انــدازه مــرگ بــر زندگــی مــا 

نمی کنــد.  ســنگینی 
ماســت؟  زندگــی  واقعــه  مهم تریــن  مــرگ  چــرا 
چــون مــرگ پایــان هــر واقعــه دیگــری در زندگــی 
و  ح هــا  طر دوســتی ها،  پایــان  اســت:  انســان 
مــا در  ارتبــاط دیگــر  برنامه هــا و هــر مشــغله و 
دنیاســت. نکتــه جالــب دربــاره مــرگ، برابــری 
کــه همــه در برابــر  و ذات دمکراتیــک آن اســت 
آن  از  را  هیچ چیــزی  و  هیچ کــس  برابرنــد.  آن 
گریــزی نیســت. مــرگ مــا را تمام وکمــال احاطــه 

کــه در  می کنــد؛ نه تنهــا مــا را، بلکــه هرچیــزی را 
گــرداب خویــش فرومی بــرد  ماســت در طوفــان و 
کــه  را  چیــزی  هــر  موجودیــت  پــس ازآن  و 
کــرده اســت، نفــی می کنــد. ایــن همــان  احاطــه 
کــه درعیــن رازآلــود  عامــل تــرس بــزرگ اســت 
تحت تأثیــر  را  بشــر  زندگــی  وهم آلودبــودن،  و 
خــود قــرار داده اســت. پی ریــزی و شــکل گیری 
نهادهــا و ســاختارها، مذاهــب و نــگاه آن جهانــی 
و ایــن جهانــی بــه آن، تمامــی ابعــاد وجــودی 
انســان و جهــان انســانی به گونــه ای مســتقیم 
دارنــد.  قــرار  آن  تحت تأثیــر  غیرمســتقیم  و 
ســاخت سیاســت و فرهنــگ و نــگاه آن جهانــی 
یــا تقابل هــای صورت گرفتــه در قــرون معاصــر 
ــادی و  ــی، اقتص ــای سیاس ــی نظام ه ــا آن، حت ب
فرهنگــی حــول محــور مــرگ و ترس، شــکل های 
و  اندیشــه  و  گرفته انــد  خــود  بــه  گونه گونــی 
فلســفه سیاســی نیــز بــه نوبــه ای همیشــه درگیــر 

آن بــوده اســت.
تــرس و امنیــت جانــی انســان به زعــم »تومــاس 
بــه شــکل گیری نوعــی رئالیســم  هابــز« منجــر 
معطــوف بــه قــدرت و ایجــاد قــرارداد اجتماعــی 
بــا  دولتــی  شــکل گیری  بــرای  انســان ها  بیــن 
بــه  دولــت  وجــودی  فلســفه  و  فائقــه  قــدرت 
معنــای اعــم آن و غــول بزرگــی بــه نــام لویاتــان 
کنــار زده  کــه می آیــد تــا تــرس را  اســت؛ دولتــی 
کنــد و از دل آن، حکومتــی  و امنیــت را فراهــم 

کــه اتفاقــا مبنــای  بــا قــدرت فائقــه زاده  شــود 
کــه نتیجــه قــرارداد انســان ها  آن نــه در آســمان 
اســت.  امنیــت  و  تــرس  از  ایمن بــودن  بــرای 
بنیــان یکــی از مهم تریــن نظریه هــای سیاســی 
قــرارداد  یعنــی  دولــت،  شــکل گیری  پیرامــون 
از  خــروج  بــرای  کــه  انســان هایی  اجتماعــی. 
گرگ انســان  کــه در آن انســان  وضعــی طبیعــی 
اســت و در حــال جــدال دائــم بــه ســر می بــرد، از 
آزادی هــای طبیعــی خــود بــه نفــع فــرار از تــرس 
گریــز از مــرگ وارد قــراردادی  و ایجــاد امنیــت و 

می  شــوند. عقالنــی 
از ســوی دیگــر، مــرگ و تــرس ناشــی از آن وجهــی 
ــرا در نهــاد  ــه خــود می گیــرد؛ زی پارادوکســیکال ب
خــود زایندگــی و زیســتن و حیــات را هــم حامــل 
اســت. حیــات و میــل بــه زیســتن درگــرو مــرگ 
گریــز از آن، تغییــر و تحــول را به دنبــال دارد؛  و 
ایجادکــردن،  منشــأ  تــرس  کــه  ازاین روســت 
زایندگــی و خلــق اســت؛ نمونــه این تضــاد حیات 
ایــن  در  را  مســئله  ایــن  بتــوان  شــاید  اســت. 

دانش آموخته دݡکترای علوم سیاســݡیشݠهریار دبیرزاده

مرݡگـ ، ترس و تغییر

نکته جالب 
درباره مرگ، 
برابری و ذات 
دمکراتیک آن 

است که همه در 
برابر آن برابرند. 

هیچ کس و 
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آن گریزی نیست
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کــه می گویــد:  عبــارت ســعدی نشــان داد؛ آنجــا 
کــه فــرو مــی رود ممــد حیــات اســت و  »هرنفســی 
ح ذات«. بــه نظــر می رســد ایــن  چــون برآیــد مفــر
متــن، نوعــی پارادوکــس را نیــز درون خــود حمــل 
کــه هرنفــس  کــه از ســویی هم زمــان  می کنــد؛ چرا
بــه مــا حیــات می بخشــد، مــا را دمــی نیــز بــه 
ح ذات اســت؛  مــرگ نزدیــک می کنــد؛ امــا مفــر
چــون در آن امیــد بــه زیســتن را نیــز نویــد می دهد 
کــه درون ایــن دیالکتیــک و تقابــل تــز و آنتی تــز، 
کــه  ســنتز حیــات شــکل می گیــرد. اینجاســت 
و  می زنــد  ایجــاد  و  تغییــر  بــه  دســت  انســان 
خــود عیــن تغییــر اســت. متألــه مســیحی »ســن 
چــرا  کــه  پرســش  ایــن  جــواب  در  گوســتین«  ا
ــرای  ــد: »ب کــرد، می گوی ــد انســان را خلــق  خداون
ــو وجــود داشــته باشــد، انســان  این کــه آغــازی ن
کــه  آفریــده شــد؛ ازایــن رو پدیــده پیچیــده مــرگ 
در ظاهــر بــه نظــر می رســد نمــاد نیســتی اســت، 
نمــاد تغییــر بــوده و تــرس از آن و میــل بــه حفــظ 
کــه موجــب حرکــت و  حیــات منشــأ امیــد اســت 
تغییــر از بــودن بــه شــدن می شــود؛ پــس مــرگ 
به گونــه ای پاردوکســیکال و تــرس بــزرگ مــا را 
بــه ورای ترس هــا فرامی خوانــد و منشــأ ایجــاد 
مذهبــی  ســاختارهای  فلســفی  دســتگاه های 
از  بســیاری  چیســتی  منشــأ  آن هــا  به تبــع  و 
کمــا  اندیشــه های اقتصــادی و سیاســی اســت؛ 
این کــه نظریــه قــرارداد اجتماعــی هابــز به زعــم 
به وجودآمــدن  منشــأ  آن،  رئالیســتی  ظاهــر 
وجهــی  کــه  اســت  جدیــدی  ملت دولت هــای 
و  انســان  زندگــی  و  می گیــرد  خــود  بــه  لیبــرال 

جهــان زیســت او را متحــول می کنــد.
انســان عصــر  گفــت  ایــن تفاســیر می تــوان  بــا 
از  ناشــی  فراموشــی  به رغــم  و  کان  کمــا مــدرن 
بــه  نســبت  گاه  ناخــودآ در  پوزیتویســتی  علــم 
کان با  مــرگ و تــرس ناشــی از تهدیــد حیــات، کما
ایجــاد کوچک تریــن حرکــت بحرانــی تحت تأثیر 
قــرار می گیــرد کــه نمــود آن در ســاخت اجتماعی، 
می دهــد  نشــان  را  خــود  سیاســی  و  فرهنگــی 
ایجــاد  بــا  جدیــد  هــزاره  در  بــاز  بدین گونــه  و 
کوویــد۱9 ســاختارهای  بحرانــی ماننــد بیمــاری 
ذهنــی انســان دچــار آشــفتگی و به تبــع آن تغییــر 

و تحــول می  شــود. 
کرونــا، جهانــی بحــران زده اســت  جهــان پــس از 
از  بــزرگ ناشــی  تــرس  را مــرگ و  کــه منشــأ آن 
ــرات  ــأ تغیی ــدون شــک منش ــرده و ب ک ــاد  آن ایج
اپیســتمولوژی  و  معرفت شناســی  در  اساســی 

انســان خواهــد شــد. 
گســتره  و  دامنــه  اندرســون«،  »الرس  به زعــم 
گذشــته بیشــتر  تــرس و وحشــت در مقایســه بــا 
ناشــی  می توانــد  مــرگ  و  تــرس  اســت.  شــده 
از شــرایط اجتماعــی، سیاســی و فرهنگــی هــر 
زمانــه ای تأثیــرات خــود را داشــته باشــد و بایــد 
اذعــان داشــت جهــان انســان ایمــن بــا جهــان 
انســان ترس خــورده متفــاوت اســت. بــه قــول 
کل جهــان را  »ســارتر«، یــک احســاس می توانــد 
کنــد و هیــچ احساســی بــه انــدازه تــرس  دگرگــون 
نمی توانــد بــه ایــن ســرعت قــدرت داوری مــا را از 

ــد.  کن ج  ــار ــادل خ تع
گفــت تــرس، مــرگ و احســاس ناشــی  ــوان  می ت
از آن، بنیــان کل تمــدن بشــری اســت. تــرس بــه 
تکویــن همــه ارزش هایــی که مــردم دوروبرشــان 
بخشــیده  شــتاب  و  کــرده  کمــک  ســاخته اند، 
ابــزار،  شــهر،  خانــه،  ماننــد  چیزهایــی  اســت. 
جنــگ، قانــون و دیگــر نهاده هــای اجتماعــی 
و بخشــی از شــالوده مذاهــب و فرهنگ هــا در 
پاســخ بــه ایــن حــس رمزآلــود ایجــاد شــده اند.

بــه ایــن ترتیــب در یــک نــگاه پارادوکســیکال 
و  می افتــد  اتفــاق  زایندگــی  مــرگ،  دنبــال  بــه 
از وجــود هســتی  نمــادی  کــه  از دل آن تغییــر 
انســانی و اراده اوســت، هــر تهدیــدی بــه حیــات 
موجــود  ســاحـت هــــای  تـمـامــــی  گاه،  ناخــودآ
زیســت انســانی را دچــار تغییــر و تحــول می کنــد؛ 
کــه مــرگ از ابتــدای هســتی انســان  همان گونــه 
به عنــوان مهم تریــن چالــش او بــوده و باعــث 
و منشــأ شــدن های بســیاری شــده و چنانکــه 
اشــاره شــد حتــی اندیشــه های سیاســی را پــی 
کرونــا  افکنــده اســت. بحرانــی ماننــد بحــران 
کــه وســعتی جهانــی داشــته و حیــات و حــس 
نظــر  بــه  اســت،  برانگیختــه  را  انســان  تــرس 
می رســد بایــد آمــاده ایجــاد تغییــرات اساســی در 
معرفت شناســی انســان و به دنبــال آن تغییــرات 
فلسفـــی  فکــری،  دســتگاه های  در  گســترده 
سـیـــاست،  اقـتـصـــاد،  چــون  ســاحت هایی  و 

فرهنــگ و اجتمــاع باشــیم.
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کــه چــاره ای نــدارد؛  مــرگ تنهــا چیــزی اســت 
البتــه علــم ممکن اســت بــرای مرگ نیز چــاره ای 
پیــدا کنــد. بــاری، پدیده مــرگ در ایــران موضوع 
چنــدان جــدی بــه نظــر نمی آیــد و عمومــا میــان 
انبوهــی از موضوع هــای اقتصــادی، سیاســی، 
گویــی  گــم و ناپیداســت.  اجتماعــی و فرهنگــی 
هــدف  کــرده  فرامــوش  ایــران  در  بشــر  نــوع 
حفــظ  انســانی،  اجتماعــات  تشــکیل  آغازیــن 
حیــات اســت و لزومــا آدم ابتــدا بایــد زنــده باشــد 
رســیدگی فراوانــش  نیازهــای  بــه  بتوانــد   تــا 
افــراد،  طبیعــی  حیــات  حفــظ  کند.تضمیــن 
اســت؛  جامعــه  یــک  وظیفــه  اساســی ترین 
ــا تمایلــی بــه  گــر جامعــه ای تــوان ی بدیــن روی ا
سیاســت گذاری و تدویــن تدابیــر الزم بــرای ایــن 
منظــور نداشــته باشــد، محکــوم بــه فروپاشــی 
اصلــی  نهادهــای  از  فروپاشــی  ایــن  اســت. 
واپاشــی  تــا  و  آغــاز  جامعــه  آن  جامعیت یابــی 
کامــل تمدنــی پیــش خواهــد رفــت. تاریــخ بشــر 
گــواه روشــنی بــر ایــن موضوع اســت که گســترش 
بالیــای  ماننــد  مرگ آفریــن  عوامــل  وقــوع  و 

طوالنــی  خشک ســالی های  جنــگ،  طبیعــی، 
منابــع«،  مصــرف  ج شــدگی  »ازحدخار از  ناشــی 
نـابـــــودی  بــه  و...  گـیـــردار  وا بیماری هــای 

اســت. شــده  منتهــی  عظیــم  تمدن هــای 
جوامــع بســیار بــزرگ و باشــکوهی در تاریــخ بشــر 
کــه تخیــل فروپاشــی بــرای خود  یافــت می شــوند 
متصــور نبودنــد؛ امــا در اوج بــه پایــان رســیدند، 
پایانــی آغشــته بــه مــرگ بخــش بزرگــی از مــردم 
گاه  کــه  ســرزمین های تحــت تســلط خــود؛ مرگی 
به ســبب عوامــل قابــل پیش بینــی و درنتیجــه 
قابل کنتــرل توســط جامعــه، امــکان مهارشــدن 

داشــته اســت.
در  مـــرگ  پدیـــده  جایـــگاه  بنیادیـــن،  ســـوژه 

ارزش  نظـــام  و  محـــوری  مســـائل  رتبه بنـــدی 
کیفیـــت، اهمیـــت و اولویـــت  جامعـــه اســـت؛ زیـــرا 
کژی هـــای  کنـــش جامعـــه بـــه  آن تعیین کننـــده 
بـــر  تهدیدکننـــده و تنظیـــم مطالبـــات جامعـــه 
)یـــا  بی اهمیتـــِی  یـــا  مطلـــق  برتـــری  اســـاس 
طیفـــی میـــان ایـــن دو( حفـــظ حیـــات، می  شـــود. 
کـــه دربـــاره پدیـــده مـــرگ خنثـــی و  جامعـــه ای 
بهینـــه  ســـازوکارهای  کنـــد،  عمـــل  بی تفـــاوت 
حفـــظ حیـــات در آن جامعـــه طراحـــی و اجرایـــی 
ــمار  ــه شـ کـ ــود  ــن می شـ ــام چنیـ ــود و فرجـ نمی شـ
زیـــادی از مـــردم آن جامعـــه قـــادر بـــه درک عمـــر 
غیرطبیعـــی  مرگ هـــای  بـــه  و  نبـــوده  طبیعـــی 
ـــا جایـــی پیـــش  دچـــار می شـــوند. رونـــد یادشـــده ت
کـــه جامعـــه را ابتـــدا بـــه ورشکســـتگی و  مـــی رود 

می کشـــاند. نابـــودی  ســـپس 
عقب نشــینی عجیــب جامعــه ایرانــی بــه داخــل 
دژدرونــی خــود و فشــردگِی تــا آســتانه ممکــن، 
در دنیــای خصوصــی اش بــرای حفــظ حیــات 
کــه  اســت  انفعالــی  و  دفاعــی  حالــت  درونــی، 
اعضــای جامعــه بــا عــدم تصــور شناســی در تغییر 
آرامــش و  از  پاســداری  و  بــرای حفــظ  اوضــاع، 
و  اســت  فرورفتــه  آن  در  خــود  باطنــی  صفــای 
قلمرویــی  در  را  آرزوهایــش  و  افــکار  آرمان هــا، 
تــا  نگه داشــته  کمیــت  حا دســترس  بــه دوراز 

ݡکارشناس اقتصاد  شهریسعید خضر

بزنݡگاهــݡݡی برای 
تصمـیـم ݡکبــری

جامعه ای که 
درباره پدیده 
مرگ خنثی و 

بی تفاوت عمل 
کند، سازوکارهای 

بهینه حفظ 
حیات در آن 

جامعه طراحی و 
اجرایی نمی شود 

و فرجام چنین 
می شود که شمار 

زیادی از مردم 
آن جامعه قادر 

به درک عمر 
طبیعی نبوده 

و به مرگ های 
غیرطبیعی دچار 

می شوند



بمانــد  ایمــن  آن  و مصــادره  قــدرت  تیــررس  از 
)غرق شــدگی در تخیــالت به جــای روبه روشــدن 
بــا واقعیــت(. در ایــن موقعیــت، ازدســت دادن 
ذوب شــده  انســان  مســلم  و  اساســی  حقــوق 
و  جســمی  مالــی،  دارایــی  ازجملــه  جامعــه  در 
ــگاه  حتــی حیــات در نظــام ترجیحــات فــرد جای
واالیــی نداشــته و او بــه ســبب پنداشــت درونــی 
ــعی در  ــت، س ــر سرنوش ــذاری ب ــی در اثرگ از ناتوان
محدودکــردن دایــره آســیب پذیری خــود از ایــن 
جلــو  بــه  یــورش  به جــای  و  کــرده  شــوربختی 
بــه عقب نشــینی  بــرای تغییــر اوضــاع، دســت 

می زنــد. اســتراتژیک 
جابرانــه  فشــار  از  ناشــی  عقب نشــینی  ایــن 
بیرونــی، فــرد را در ترســیم عقالیــی ترجیحاتــش 
آن  حاصــل  کــه  کــرده  جــدی  مشــکل  دچــار 
گیجــی و تحمیــق جمعــی در تعییــن و پیگیــری 
اســت.  جامعــه  اساســی  و  حیاتــی  مطالبــات 
بــه  نمی توانــد  آنچــه  دربــاره  جامعــه  درواقــع 
دســت بیــاورد، تظاهــر بــه بیــزاری می کنــد تــا بــا 
نابــودی اشــتیاق داشــتنش درد برآورده نشــدن 
گریبانگیــرش نشــود. ایــن تــرک دل بســتگی  آن 
کامــی دربــاره آن مــی رود،  از هرآنچــه امــکان نا
ــه  ــرد ب ــرای ف شــادی و خوشــبختی مجــازی را ب
کــه در ســطح باالیــی از شــرایط  ارمغــان مــی آورد 
نااطمینانــی، ســپر دفاعــی مناســبی بــرای گذران 
سـعـــادتمندی،  درونــی کـــردن  اســــت.  دوران 
و  ارتـبـــاط  قطــع  و  خوشــبختی  احســاس 
اثرپذیــری آن از شــرایط بیرونــی بــه انتحــاری 
کــه ســرانجاِم آن، انفعــال  حقیقــی منجرشــده 
عمیــق و تاریــک جامعــه در برابــر رویدادهــای 
بیرونــی و حتــی فاجعه آمیزتریــن آن هــا، یعنــی 

مــرگ اســت.
بیــش از نیمــی از مــردم ایــران بــه مــرگ طبیعــی 
مرگ ومیــر  اصلــی  عوامــل  بلکــه  نمی میرنــد، 
بــه ترتیــب فراوانــی شــامل بیمــاری  ایــران  در 
ایســکمیک قلبــی، ســکته مغــزی، تصادف های 
آلزایمــر، دیابــت،  جــاده ای، پرفشــاری خــون، 
ریــوی،  انســدادی  مزمــن  بیماری هــای 
بیماری هــای مزمــن کلیوی، ســایر بیماری های 

ایــن  اســت. در  قلبی عروقــی و ســرطان معــده 
از  ارقــام هرکــدام  آمــار و  ح  از طــر غ  فــار نوشــتار 
کاوی  وا بــه  ایــران  در  زودرس  مــرگ  عوامــل 
عوامــل و ریشــه های آن پرداختــه خواهــد شــد. 
باقــی  جــاده ای،  تصادف هــای  عامــل  به جــز 
عوامــل  و  هســتند  بیمــاری  جنــس  از  عوامــل 
اصلــی بــروز آن هــا عمدتــا شــامل فشــارخون بــاال، 
ــه وزن،  ــی و اضاف ــون، چاق ــون، قندخ ــی خ چرب
دو  مقــدار  بــه  نمــک  مصــرف  بی تحرکــی، 
و  برابــر متوســط جهانــی، مصــرف موادمخــدر 
دخانیــات، مصــرف الــکل، تغذیه ناســالم و عدم 
اســتفاده از ســبزی ها و میوه هــای تــازه و ســوابق 
ژنتیکــی اســت. )ملــک زاده، معــاون تحقیقــات 

وزیــر بهداشــت(
باقــی  جــاده ای،  تصادف هــای  عامــل  به جــز 
بــا  عوامــل اصلــی مرگ ومیــر به طــور مســتقیم 
غیرمســتقیم  به طــور  و  کشــور  ســالمت  نظــام 
بــا نظــام آمــوزش در ارتبــاط هســتند؛ هرچنــد 
از  پــس  نیــز  جــاده ای  تصادف هــای  دربــاره 
کارآمــد  ســالمت  نظــام  وجــود  حادثــه،  وقــوع 
مرگ ومیــر  کاهــش  در  می توانــد  پیشــرفته  و 
ناشــی از پیشــامدها کارســاز باشــد. برآینــد این کــه 
کلیــدِی نظــام آمــوزش و  گلــوگاه  دســت کم دو 
نظــام ســالمت نقــش محــوری در کنتــرل و حفظ 

حیــات نــوع بشــر در ایــران دارنــد.
تصادف هــای  چرایــی  دربــاره  خــاص  به طــور 
ســرعت  ازجملــه  انســانی  عوامــل  جــاده ای، 
بی توجهــی  راننــدگان،  بــی احتیــاطـــــی  زیـــــاد، 
)فرهنــگ  رانندگــی  و  راهنمایــی  مقــررات  بــه 
ازجملــه  و محیطــی  فنــی  و عوامــل  رانندگــی( 
اســتاندارد  فــاقــــد  بـــی کیفیــــت  خـــودروهـــــای 
روز  ســاخت  تـکنولــوژی هــــای  از  بــی بــــهره  و 
جهــان، پایین بــودن ســطح ایمنــی خودروهــا، 
خودروهــای  کیــفـــــی  کنــتـــــرل  در  کاستــــی ها 
کیفیــت پاییــن و غیراســتانداردبودن  موجــود و 

به وضــوح  کــه  بــرد  نــام  می تــوان  را  جاده هــا 
نمایانگــر ضعــف و نارســایی در نظــام آموزشــی 
نارســایی  و  و ضعــف  انســانی(  )دربــاره عامــل 
صنعــت  دربــاره  نظــام  کلــی  سیاســت های  در 
خودروســازی و حمایت هــای تعرفــه ای و تأمیــن 

اســت. حمل ونقــل  زیرســاخت های 
ــد  ــذاری، تولی ــت گذاری، قیمت گ ــرل، سیاس کنت
کلیــدی یادشــده  گلــوگاه  و نحــوه توزیــع در دو 
اساســا  و  آمــوزش(  نظــام  و  ســالمت  )نظــام 
ــر اســاس  بازاری ســازی ایــن دو نهــاد در ایــران ب
منویــات دولــت مرکــزی و مبتنــی بــر نظــام توزیــع 
رانــت اســت؛ ازایــن رو مســئولیت اصلــی رســایی 
و نارســایی های مترتــب بــا آن متوجــه دولــت 

مرکــزی اســت.
ح شــده، نارســایی در ایــن  بــر اســاس جســتار طر
ــات اعضــای جامعــه،  ــظ حی ــاد مهــِم حاف دو نه
واضــح و مبرهــن اســت؛ امــا چــرا مطالبــات مــردم 
کاری نیســت؟دیباچه  در اصــالح آن جــدی و 
ح  کوتــاه بــرای درک اهمیــِت طــر بــاال، زمینــه ای 
کــه  و پاســخ بــه ایــن پرســش بنیــــادین اســت 
بازآرایــی جایــگاه آن در نظــام ترجیحــات مــردم 
بــه بازآفرینــی ارزشــی مغفول مانــده در جامعــه 

ــام »حیــات« خواهــد انجامیــد. ــه ن ــی ب ایران
و امــا مــرگ؛ در ایــن نوشــتار بــه مــرگ به عنــوان 
موضوعــی درخــور بررســی علمــی )نــه موضوعــی 
شــناخت  حــوزه  از  بیــرون  و  ماوراءالطبیعــی 
اجتماعــی  و  فرهنگــی  عنصــری  و  بشــری( 
و  مــردن  شــیوه های  اســت.  شــده  پرداختــه 
نحــوه برخــورد و جایــگاه مــرگ در نظــام تفکــر 
بشــر بــر اثــر جامعه پذیــری در فــرد، درونی شــده و 
بــه او آموختــه می شــود. بــر همیــن اســاس نــگاه 
ــم  ــا پیشــرفت عل ــه مــرگ طــی زمــان و ب آدمــی ب
و توســعه تمــدن متفــاوت شــده، به طوری کــه 
تغییــرات، محســوس و قابــل ردگیــری اســت. 
موردبررســی  رونــد  ایــن  از  کوتاهــی  ادامــه،  در 
قــرار می گیــرد.از نظــر ســقراط، زندگــی عبــارت 
اســت از آموختــن مــرگ. رواقیــون پــا را فراتــر از 
کــه نفــس زندگــی  گذاشــته، نه تنهــا مــرگ،  ایــن 
را نیــز فاقــد ارزش می پنداشــتند. آنــان فضیلــت 
را در تــرک همــه تمتعــات جســمانی و روحانــی 

عوامل اصلی 
مرگ ومیر 

در ایران به 
ترتیب فراوانی 
شامل بیماری 

ایسکمیک قلبی، 
سکته مغزی، 
تصادف های 

جاده ای، 
پرفشاری خون، 
آلزایمر، دیابت، 

بیماری های 
مزمن انسدادی 

ریوی، 
بیماری های 

مزمن 
کلیوی، سایر 
بیماری های 

قلبی عروقی و 
سرطان معده 

است
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می دانســتند. به طورکلــی در فلســفه اســالمی و 
حکمــت قدیــم، نه تنهــا مــرگ مســاوی نیســتی 
و  عــارف  ســوی  از  بلکــه  نمی شــود،  قلمــداد 
حکیــم مســلمان، امــری خواســتنی اســت و مرگ 
»از دنیــا رفتــن«، یعنــی »بــه دنیــای دیگــر رفتــن« 

ــدن. ــود ش ــه ناب ــت، ن اس
دیگــر  توســعه یافته،  جوامــع  در  امــروزه  امــا 
آموختــن  می گفــت،  ســقراط  چنانچــه  زندگــی 
و  تابــو  اساســا  مــرگ  بلکــه  نیســت،  مــرگ 
اســت.  زندگــی  از  بیرون رانده شــده  عنصــری 
نتیجــه این کــه، مــرگ دیگــر قســمت آشــنایی 
به عبارتی دیگــر  نمی شــود.  شــمرده  زندگــی  از 
کــه آریــس )Aries( آن را مــرگ  مــرِگ آشــنایی 
بــه  مــدرن  جامعــه  در  می نامــد،  »رام شــده« 
اســت.  تبدیل شــده  فراموش شــده«  »مــرگ 
و چیــزی  شــده  تلقــی  مــرگ دشــمنی خارجــی 
کــه آســایش زندگــی را مختــل می کنــد. اســت 

از طبیعــت، جایــگاه  به عنــوان عضــوی  بــدن 
و  ح شــده  مطر آدمــی  شــخصیت  و  هویــت 
پزشــکی  علــم  تحلیــل  و  معاینــه  موضــوع 
پزشــکی وضعیــت  گفتمــان  اســت.  قرارگرفتــه 
را  »درد«  و  هنجــار  به عنــوان  را  بــدن  ســالم 

می کنــد. ح  مطــر ناهنجــاری  به عنــوان 
اساســا معنــی مــرگ و بیماری ماننــد دیگر عناصر 
و رخدادهــا، وابســته بــه فرهنــگ اســت. جامعــه 
کــه تجربــه مــردن  مطلــوب، جامعــه ای اســت 
پیونــد  پیــری  بــا  عمیــق  به طــور  و  به شــدت 
کــه مــرگ زیســتی افــراد پــس  خــورده باشــد؛ چرا
ــه  ــد و نتیج خ می ده ــا ر ــی آن ه ــرگ اجتماع از م
و  پایان یافتــه  افــراد  اجتماعــی  نقــش  این کــه 
کمتریــن آســیب از مــرگ زیســتی آن ها بــه جامعه 

می شــود. وارد 
بــه  را  تســالیی  مــرگ،  تقدیرگرایانــه  پذیــرش 
انفعالــی  آن،  بــه  دامــن زدن  کــه  دارد  دنبــال 
مؤثــر  عوامــل  تحلیــل  برابــر  در  شــوربختانه 
بــه  را  جامعــه  در  مــردن  زمــان  و  نحــوه  بــر 
کاوی  وا از  عقب نشــینی  ایــن  مــی آورد.  بــار 
در  خطــا  افزایــش  ســبب  ســوژه،  عقل گرایانــه 
تشــخیص مطالبــات راســتین فــردی و جمعــی 
گم گشــتگی نافرجــاِم  کــه دســتاورد آن  می شــود 

اســت. موضــوع  حــل  در  تاریخــی 
در ایــن شــرایط درجــه اهمیــت »خواســت خــدا« 
 .۱ ســطح؛  ســه  در  می تــوان  را  مــرگ  پنــداری 
 .۲ قـطـــع شده؛  پزشــک  از  امیــدی  هرگونــه 
شــریک پزشــک دانســتن خواســت خــدا و ۳. 
پزشــک را فرســتاده خــدا دانســتن، طبقه بنــدی 
کشــورهای  کــه عمومــا در  کــرد. نگــرش یادشــده 
باوجــود  سبب شـــــده  اســت،  مســلط  مذهبــی 
فــراوان  پــیــشــرفــت هـــــای  و  توسعه یافـتـگــــی 
آموزه هــای  از  بســیاری  پذیــرش  پزشــکی، 
قمــار  به عنــوان  آن هــا  به کاربســتن  و  پزشــکی 
بــر ســر »خواســت خــدا« قلمــداد شــود و نظــام 
بــا  بهینــه  عملکــرد  در  را  ســالمت  و  بهداشــت 

کنــد. کارآمــدی  نا دچــار  بازدهــی  باالتریــن 
جامعــه  رویارویــی  شــیوه  رمزگشــای  بنــد  ایــن 
پدیــده  بــا  آن  همدیــس  و  ایرانــی  حکمــران  و 
روشــنگری  کروناســت.  ویــروس  همه گیــری 

هســتی  انــکار  هماننــد؛  رخدادهایــی  این کــه 
نتایــج  و  بیمــاری  کوچک شــماری  بیمــاری، 
محتمل آن )شامل پنهان کاری در میزان شیوع 
گســترش پنــداِر ناتوانــی علــم  و آمــار مرگ ومیــر(، 
بیمــاری نوپدیــد، چنــگ زدن  در حــل چالــش 
بــرای  شــگفت آور  و  خرافــه  روش هــای  بــه 
درمــان و پیشــگیری، پافشــاری بــر بازگشــایی 
کــن مذهبــی و برگــزاری بی چــون مراســم و  اما
رعایت نکــردن  آن،  بــا  هم پیونــد  برنامه هــای 
دســتورهای صادرشــده از دســتگاه ســالمِت بــه 
گماشــته شــده، انتخــاب راهبــردی  سرپرســتی 
مرگ ومیــر بیشــتر در مقابــل فروپاشــی اقتصــادی 
)بیــم از فروپاشــی ایدئولــوژی در پــس فروپاشــی 
خطــر  ایــن  اهمیت یابــی  ســبب  اقتصــادی 
اســت( و بازگشــایی های زودرس، بســیج افــکار 
طویــل  و  عریــض  دســتگاه  توســط  عمومــی 
کســب پیــروزی  تبلیغاتــی حکومــت مرکــزی در 
زریــن دیگــری قبــل از پیدایــش حقیقــی آن و 
کــه در دوران  بســیاری پیشــامدهای هم ســان 
کرونــا روی داد، روشــنگِر چیرگــی نــگاه انفعالــی 
بــه مــرگ و تــالش در نادیده انــگاری آن بــرای 
ِک  دردنــا واقعیــت  بــا  روبه روشــدن  از  فــرار 
در  ایــران  جامعیت یابــی  تاریخــی  کامــی  نا
برپایــی جامعــه ای بــا ارجحیــت »حیات« اســت. 
واقعیــت،  نادیده انــگاری  ایــن  تلــخ  ســرانجام 
لودگی هــای  کــران  بــه  »مــرگ«  فروکاهیــدن 

اســت. روزمــره 
در  ۵0درصــدی  آمــار  ایـــن کـــــه،  جـمـع بــنـــــدی 
زودهنگامــی مــرگ زیســتی بــر مــرگ اجتماعــی 
ابعــاد  بــا  فاجعــه ای  ایــران  در  بشــر  نــوع 
اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی اســت و میــزان 
گانــه و پردامنــه   خســارت های آن به طــور جدا
قابل بررســی و ارزیابــی اســت. بــاری، پذیــرش و 
ک پدیــده مــرگ  درک جامعــه از ژرفــای اندوهنــا
مــردم  ترجیحــات  نظــام  بــازآرای  زودهنــگام 
پیگیــری  شــدت  و  مطالبــات  تنظیم کننــده  و 
ــه دوراز  ــود. درنهایــت ب ایــن مطالبــات خواهــد ب
جامعــه  گام  اولیــن  ماهیــت  ســر  بــر  منازعــات 
اســت  ایــن  عقالنــی  گمــان  توســعه،  به ســوی 
کــه همــگان بــر برتــری حفــظ حیــات بــر ســایر 
پدیده هــا اتفاق نظــر دارنــد. نتیجــه این کــه در 
کبــرا«  گرفتــن »تصمیــم  بزنگاهــی تاریخــی در 
قیــود  و  پیش فرض هــا  در  دگرگونــی  بــرای 
ــادی،  ــی، اقتص کالن سیاس ــای  تصمیم گیری ه
ایــران، حــول محــور  اجتماعــی و فرهنگــی در 
ــم،  ــرار داری ــام »حفــظ حیــات« ق ــه ن بنیادینــی ب
کنشــی  از  برآمــدن  کــه مجالــی جــز  تصمیمــی 

داشــت. نخواهــد  جمعــی 
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اندیشــۀ  و  گـــرایش   )hedonism( لذت گرایــی 
در  نـظـــر،  قـلـــمرو  در  هــم  اســـــت:  آشـــنـایـــــی 
و  اخالقــی  نــظـــریــه هــــای  و  فلســفه  تاریــخ 
بــه  تــا  ابتــدا  از  زیســتن«،  نظریه هــای »خــوب 
امــروز ســخن گویان و مدافعانــی داشــته و هــم 
بــه آن پایبنــد  بســیاری در زندگــی و در عمــل 
گرایــش  ایــن  مصادیــق  یافتــن  بوده انــد. 
زندگــی  در  چــه  خودمــان،  زندگــی  در  چــه 
کار  جهــان  در  و  پیرامونمــان  انســان های 
ســختی نیســت. امــروزه فرهنــگ مصرف گرایــی 
از  بیــش  اجتماعــی  شــبکه های  هم دســتِی  بــا 
بــا  انســان ها  شــرطی کردن  کار  در  زمانــی  هــر 
گــر  ا اســـــــت.  زودگــــذر  و خوشــی های  لذت هــا 
ــان فرویــدی ســخن بگوییــم،  بخواهیــم بــه زبــ
»ایــد«  طــرف  از  نه فقــط  لذت گرایــی  گویــی 
 )نهــاد،Id(، بلکــه از طــرف »ســوپرایگو« )فرامن،
می شــود:  دیکتــه  انســان ها  بــه   )Super-ego
در  ببــر،  لــذت  بیشــتر  کــن،  مصــرف  بیشــتر 

 . و...  نیفــت  عقــب  لذت بــردن  مســابقۀ 
شــاید بتــوان عصــر جدیــد و جهــان مــدرن را عصر 
غلبــه عملــِی اندیشــه لذت گرایــی دانســت. ایــده 
کــه یگانــه چیــزی  اصلــی لذت گرایــی ایــن اســت 
کــه در زندگــی مهــم اســت و خوشــبختی انســان 
کــه شــخص  را رقــم می زنــد لذت هایــی اســت 

و چــه  مــادی  لذت هــای  کســب می کنــد؛ چــه 
لذت هــای ســطوح باالتــر. می تــوان خوشــبختی 
کمیــت  انســان را در پایــان زندگــی اش برحســب 
کــرده اســت،  کســب  کــه  کیفیــت لذت هایــی  و 
کــرد؛ حتــی اصالــت دادن بــه »حــس  محاســبه 
نوعــی  هــم  خــوب«  »حــال  حتــی  یــا  خــوب« 
لــذت  بــه  شــما  گــر  ا )البتــه  اســت  لذت گرایــی 
کنــارش  در  و  دهیــد  بهــا  خــوب  احســاس  و 
یــا شــفقت  چیزهــای دیگــری ماننــد فضیلــت 
کلمــه  را هــم مهــم بدانیــد، بــه معنــای دقیــق 

نمی شــوید(. محســوب  لذت گــرا 

از  نیــز  لذت گرایــی  نقــد  لذت گرایــی،  کنــار  در 
افالطــون و ارســطو تــا فلســفه معاصــر همــواره 
نقدهــای  از  یکــی  امــا  اســت؛  بــوده  ح  مطــر
ح  معاصــر علیــه لذت گرایــی بیشــتر از بقیــه مطــر
ــه از  ک ــد  ــن نق ــت. ای ــده اس ــم آم ــه چش ــده و ب ش
طــرف بســیاری از متفکــران نقــدی بنیان کــن 
ــک«  ــرت نوزی ــش فکــری »راب تلقــی شــده، آزمای
نــام  بــه   )۲00۲-۱9۳8,Robert Nozick(
 )Experience Machine( تجربــه«  »دســتگاه 
به دلیــل  شــاید  فکــری  آزمایــش  ایــن  اســت. 
شــاید  و  آن  دراماتیــک  بــار  و  فانتــزی  ویژگــی 
مجــازی  واقعیــت  گســترش  دلیــل  بــه  هــم 

بســیار  اخیــر،  دهه هــای  در   )virtual reality(
کنــار آزمایــش »مغــز در  هــم مشــهور شــده و در 
 Hilary( »پاتَنــم«   )Brain in a Vat( خمــره« 
آزمایش هــای  جــزو   ،)۲0۱۶-۱9۲۶,Putnam
غیراهــل  بــرای  حتــی  کــه  اســت  فکــری ای 
کتــاب  فلســفه هــم جــذاب اســت. نوزیــک در 
بی دولتــی، دولــت، آرمان شــهر )۱97۴( بــرای 
کســب لــذت و خوشــی )و  کــه  نقــد ایــن اندیشــه 
البتــه اجتنــاب از درد( مهم تریــن ارزش زندگــی 
ح می کنــد: تصــور  اســت، آزمایشــی خیالــی را طــر
پیشــرفته ای  و  مجهــز  بســیار  دســتگاه  کنیــد 
کــه بتواند  )ماشــین تجربــه( وجــود داشــته باشــد 
در ذهــن شــما تجربه هــای لذت بخــش تولیــد 
کــه دوســت داریــد داشــته  کنــد؛ هــر تجربــه ای 
گــر فیلــم ماتریکــس )۱999( را دیــده  باشــید. ا
دســتگاهی  چه جــور  دربــاره  می دانیــد  باشــید، 
ندیــده  را  فیلــم  آن  گــر  ا امــا  می زنیــم؛  حــرف 
باشــید، تصــور کنیــد وارد اتاق مجهــز و مطبوعی 
ماننــد  صندلی هایــی  آن  در  کــه  می شــوید 
و  می رویــد  دارد.  قــرار  دندان پزشــکی  صندلــی 
روی یکــی از صندلی هــا راحــت لــم می دهیــد. 
کارشــناس می آیــد و فهرســتی بــه شــما  خانــم 
کــه دوســت  می دهــد از تجربه هــا و لذت هایــی 
داریــد داشــته باشــید: تجربه هــای مالیمــی مثــل 

قلم مهمان

شاید بتوان 
عصر جدید و 
جهان مدرن 
را عصر غلبۀ 

عملِی اندیشۀ 
لذت گرایی 

دانست. ایدۀ 
اصلی لذت گرایی 

این است که 
یگانه چیزی 
که در زندگی 
مهم است و 
خوشبختی 

انسان را رقم 
می زند، لذاتی 

است که شخص 
کسب می کند؛ 

چه لذات مادی و 
چه لذات سطوح 

باالتر

دݡکترای تخصصـــݡی فلسفه غرب بابݡکــ  عباســݡی

در دستݡگاه تجربه نوزیݡکـ 
چه چیز خوب ݡکار نمݡی ݡکند؟

یکــی از موضوع هایــی کــه در دوران پســاکرونا بایــد مــورد تجدیدنظــر قــرار گیــرد، مبحــث ارزش هــای بنیادیــن زندگــی 
اســت. در یادداشــت زیــر بــه بررســی جایــگاه لــذت در زیســت آدمــی پرداختــه می شــود؛ این کــه آیــا کســب  لــذت و 
خوشــی مهم تریــن ارزش زندگــی اســت؟ رابطــه هــدف زندگــی بــا لــذت، چیســتی و انــواع لــذت و نــگاه بــه لذت هــای 
عمیــق و اصیــل از جملــه مــواردی اســت کــه در ایــن مطلــب بــه آن توجــه شــده اســت. قطعــا تحــول در معنــا و ارائــه 

تعریــف چگونگــی خــوب زیســتن، بــدون پرداختــن بــه مقولــه لــذت و رنــج، ناقــص و ســطحی اســت.
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کنــار یــک ســاحل زیبــا بــا  مصاحبتــی شــیرین در 
تمــام اســباب طــرب، تجربه هــای هیجان انگیــز 
ماننــد صعــود بــه قلــه یــا اســکی روی آب، تجربــه 
دوســتی های عمیــق، تجربه هــای معنوی تــر، 
لذت بخــش  تجربــه  نیازمنــدان،  بــه  کمــک 
خلــق  تجربــه  زبــان،  چنــد  بــه  ســخن گفتن 
کشــف  یــک  لــذت  بــزرگ،  هنــری  اثــر  یــک 
ــش  ــرای اهل ــی ب ــای دین ــی تجربه ه ــی، حت علم
اهلــش.  بــرای  بــاز  روشن شــدگی  تجربــه  و 
کمــک تخیــل  بــه  را  ایــن فهرســت  می توانیــد 
تکمیــل  خودتــان  ترجیحــات  بــا  مناســب  و 
کارشــناس  کنیــد. فــرم را پــر می کنیــد؛ ســپس 
ــا رفتــاری مالیــم ســیم هایی بــه چنــد  مهربــان ب
و  می کنــد  وصــل  شــما  بــدن  و  مغــز  از  نقطــه 
آرام آرام بــه خــواب می رویــد و در جهانــی دیگــر 
)جهانــی مجــازی( چشــم بــاز می کنیــد. تمــام 
گــر بــه  آنچــه خواســته بودیــد، آنجــا هســت )ا
کــه لــذِت زیــاد هــم ممکــن اســت  نظرتــان برســد 
فهرســت  در  می توانیــد  باشــد،  خســته کننده 
»بــه  و  محــدود  رنج هــای  و  درد  سفارشــی تان 
یــک  کنیــم  فــرض  بگنجانیــد(.  هــم  انــدازه« 
ــد  ــه ای را در ایــن جهــان می گذرانی ــور یک هفت ت
)نگــران جســمتان روی صندلــی هــم نباشــید، 
را  چیــز  همــه  فکــر  نیک اندیــش  دانشــمندان 
گذرانــدن یــک هفتــه در آن  کرده انــد(. بعــد از 
ممکــن!(  جهــان  )بهتریــن  مجــازی  جهــان 
دوبــاره بــه ایــن جهــان متعــارف برمی گردیــد و 
خــود را در آن اتــاق می یابیــد. پرســش نوزیــک 
کــه آن جهــان و زندگــی ایدئــال  ایــن اســت: حــاال 
کرده ایــد  )بــر اســاس نظــر لذت گرایــان( را تجربــه 

باقــی  کــه  کنیــد  امضــا  قــراردادی  مایلیــد  آیــا 
ــد؟ ــازی بگذرانی ــان مج ــان را در آن جه زندگی ت

غیــر از برخــی مــوارد خــاص )مثــل شــخصیت 
کــه  کســی  ســایفر در فیلــم ماتریکــس یــا مثــال 
آســتانه  در  ناامیــدی  و  رنــج  و  درد  شــدت  از 
ــراد  خودکشــی اســت( پاســخ شــهودی بیشــتر اف
ــتیم  ــر نیس ــت: حاض ــی اس ــش منف ــن پرس ــه ای ب
کنیــم و زیــر ایــن دســتگاه  آن قــرارداد را امضــا 
برویــم. ایــن پاســخ بــه نظــر خیلی هــا بــه معنــای 
ح و تفســیر  رّد اندیشــه لذت گرایــی اســت.در شــر
ایــن آزمایــش فکــری و طرفــداری یــا نقــد آن، 
بحث هــای مفصلــی شــده )و حتــی تقریرهــای 
متفاوتــی از آن عرضــه شــده اســت و درمجمــوع 
ســناریوی »ماشــین تجربه«، حول خود ادبیات 
گــزارش آن هــا می توانــد  کــه  متنوعــی پدیــد آورده 
موضــوع تحقیــق مســتقلی باشــد(. آنچــه در این 
ح  ــر ح آن را دارم، ط ــر ــد ط ــاه قص کوت ــت  یادداش
کارایــی و مناســبت ایــن  تردیــد و تأملــی در فهــم 
آزمایــِش فکــری در ســنجیدن ایــده لذت گرایــی 
کازز«  »ِجیــن  ماننــد  نویســندگان  اســت.برخی 
هــرکا«  »تومــاس  خصوصــا  یــا   )Jean Kazez(

)Thomas Hurka( ایــن آزمایــش را خیلی جدی 
گرفته انــد و بــه بررســی ایــن مســئله پرداخته انــد 
کیفیاتــی  کــه در زندگــی زیــر ایــن دســتگاه چــه 
در  کازز  نمونــه،  بــرای  می دهیــم؛  دســت  از  را 
زیــادی  کلمــات  کتــاب »وزن چیزهــا« )۲007( 
زیــر  زندگــی  معایــب  این کــه  برشــمردن  بــرای 
اســت؛  صرف کــرده  چیســت،  دســتگاه  ایــن 
مهربانــی  در  کامــی  نا نبــودن،  مســتقل  ماننــد 
بــه دیگــران، داشــتن باورهــای نادرســت. امــا 
یــک  ســنجیدن  بــرای  فکــری  آزمایــش  ایــن 
شــد.  آن  جزئیــات  درگیــر  نبایــد  و  اســت  ایــده 
کتــاب »فضیلــت«  کــه »َبِتلــی« در  همان گونــه 
مشــکل  کــرده،  تصریــح   )۲0۱۵  ,Battaly(
لذت گرایــی، دیــدن زندگــی خــوب تحــت عنــوان 
ــرای همیــن اســمش  ــه« اســت و اساســا ب »تجرب
ــده نهفتــه در  گذاشــته اند. ای ــه  را دســتگاه تجرب
کــه  آزمایــش فکــری ماشــین تجربــه ایــن اســت 
گــر اصالــت بــا تجربــه اســت )تجربــه لــذت(،  ا
ایــن تجربــه را می شــود از راه هــای مختلــف پدید 
آورد: ازجملــه از راه مجــازی. امــا بتلــی نیــز ماننــد 
دیگــر فیلســوفاِن بــاال صحــت اســتدالل نوزیــک 

گرفتــه و از آن رد شــده اســت. را مفــروض 
کــه لذت گــرا نمی توانــد  گفتــه شــده اســت  اغلــب 
به نحــو ســازگاری هــم زندگــی زیــر ایــن دســتگاه 
را نپذیــرد و هــم لذت گــرا باقــی بمانــد. در ایــن 
ایــن  درســتی  در  دارم  قصــد  کوتــاه  یادداشــت 
کفایــت آزمایــش فکــری نوزیــک بــرای  گــزاره و 
کنــم و از  از میــدان به درکــردن لذت گــرا تردیــد 
ایــن  می تــوان  چــرا  بگویــم  لذت گرایــی  منظــر 
کــرد و همچنــان لذت گــرا مانــد؟ دســتگاه را رد 

همان گونه که 
»َبِتلی« در کتاب 

»فضیلت« 
 ,Battaly(

2015( تصریح 
کرده است، 

مشکل 
لذت گرایی دیدن 

زندگی خوب 
تحت عنوان 

»تجربه« است 
و اساسا برای 

همین اسمش 
را دستگاه تجربه 

گذاشته اند
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می توانــد  لذت گــرا  کــه  جوابــی  ســاده ترین 
دســتگاه  بــه  اتصــال  کــه  اســت  ایــن  بدهــد، 
لذت هــای  زیــرا  نمی پذیــرد؛  را  تجربــه 
تولیدشــده در آن دســتگاه »واقعــی« نیســت. 
لذت گــرا در همیــن جهــان بــه ارزش انحصــاری 
بــه  مشــروط  مدعایــش  و  اســت  قائــل  لــذت 
آزمایــش  ح  طــر اســت.  جهــان  ایــن  شــرایط 
فکــری دســتگاه تجربــه عوض کــردن ســیاق 
ع اســت؛ لــذا حکمــش متفــاوت  و بافتــار موضــو
ازجملــه  مســئله ای  هــر  حکــم  بــود.  خواهــد 
عوض کــردن  و  دارد  بســتگی  ســیاقش  بــه 
ســیاق بــه تغییــر حکــم خواهــد انجامیــد؛ لــذا 
لذت گــرا می توانــد بــدون عــدول از موضعــش 
ماشــین  بــه  اتصــال  ســازگاری  به نحــو  و 
بــه تعبیــر دیگــر، لذت گــرا  تجربــه را نپذیــرد. 
گفــت واقعی بــودن تجربــه در همیــن  خواهــد 
آن  ناتمامیــت  تمــام  بــا  کــه هســتیم  جهانــی 
بــرای  کانه،  و حتــی حضــور فرض هــای شــکا
مــن مفــروض بــوده اســت و بــه همیــن دلیــل 
تجربــه  ماشــین  و  نکــرده ام  آن  از  صحبتــی 
ح می کنــد. مســئله را درکل طــور دیگــری طــر
کــه از منظــر   پاســخ نوزیــک ایــن خواهــد بــود 
تجربــه،  خــوِد  جهــت  از  و  پدیدارشناســانه 
و  اســت  )انفســی(  ســابجکیتو  امــری  لــذت 
بــا  واقعــی  لــذت  میــان  فرقــی  حیــث  ایــن  از 
نــدارد؛ پــس چــرا بایــد  لــذت مجــازی وجــود 
بــه  بزنــد؟  تــن  تجربــه  دســتگاه  از  لذت گــرا 
ــه  ــه تجرب کــه نظرمــان ب بیــان دیگــر، مادامــی 
اســت، فــرق تجربــه لــذت در دســتگاه و بیــرون 
کــه  اســت  ایــن  از دســتگاه چیســت؟ جــواب 
هیــچ فرقــی ندارنــد؛ جــز این کــه منشــأ یکــی 
حقیقــی اســت و منشــأ دیگــری غیرحقیقــی و 
شــاید ایــن فــرق مهمــی باشــد.به ایــن ترتیــب 
در  آیــا  کــه  می شــود  برجســته  پرســش  ایــن 
مقــام ارزیابــی یــک تجربــه می تــوان اصالــت 
نادیــده  را  تجربــه  آن  مرجــع  نیــز  و  منشــأ   و 

گرفت؟
بـه نظـر می رسـد مدافعان نقـد نوزیـک می خواهند 

دوش  بـر  هـم  را  متافیزیکـی  الـزام  و  قیـد  نوعـی 
لذت گـرا بگذارنـد؛ یعنـی ناواقع گرایـی را. امـا معلوم 
نیسـت چـرا بایـد لذت گـرا زیـر بـار چنیـن تعهـدی 
بـرود. بلـه، لذت گـرا خیـر و خوبـی را در هیئـت یـک 
تجربـه می بینـد؛ امـا مثـل بقیـه تجربه هـای مـا، 
خارج.البتـه  جهـان  بـه  بی ربـط  تجربـه  یـک  نـه 
کـه وقتـی وارد  کـرد  کاری  گفـت می شـود  خواهنـد 
سـابقه  حافظـه  در  دسـتکاری  بـا  شـدید  دسـتگاه 
و حافظـه زندگـی بیرونـی و قبـل از دسـتگاه پـاک 
شـود؛ طوری که شـخص نداند در جهانی مجازی 
زیـر  لذت هـای  ارزش  کاری  چنیـن  امـا  اسـت؛ 
دسـتگاه را بـا لذت هـای واقعـی و داشـتن باورهـای 
ایـن  نمی کنـد.  یکـی  لذت هـا  آن  دربـاره  صـادق 
چیـز خوبـی نیسـت؛ ولـو آنکـه خـود شـخص ندانـد 
عاقالنـه  لذت گرایـی  گـر  )ا عاقـل  لذت گـرای  و 
نخواهـد را  ناخوبـی  امـر  چنیـن  باشـد(   ممکـن 

 پذیرفت.
را  نوزیـک  نقـد  علیـه  اسـتدالل  ایـن  می شـود 
درسـت  کـرد:  صورت بنـدی  نیـز  دیگـر  به نحـوی 
اسـت کـه جایـگاه لـذت، درون ذهن اسـت و از این 
قـرار به نظـر می رسـد لذت گـرا در پـی چیـزی اسـت 
که درون َسـر او و در سیسـتم عصبی او جریان دارد 
)کیفیـت لـذت(؛ امـا از منظـر لذت گـرا، واقعی بودن 
)تمـاس شـناختی بـا واقعیت( شـرط یا پیش شـرط 
برنامـه لذت گرایـی اسـت و نـه چنانکـه بسـیاری از 
شـارحان پنداشـته اند، ارزشـی در کنـار ارزش لـذت. 
روایتـی  حالـت  بهتریـن  در  نوزیـک  صورت بنـدی 
سـاده از اندیشـه لذت گرایـی را هـدف قـرار می دهـد 
آسـان  بسـیار  هـم  آن  رد  حالـت  ایـن  در  البتـه  و 
خواهـد بـود. در روایت هـای پیچیده تـر دسـت کم 
گـزاره ای دارنـد و در آن هـا  گرایشـی  برخـی لذت هـا 
کـه  صـدق مأخـوذ و مفـروض اسـت؛ ماننـد لذتـی 
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گـــــرچه آزمایـــش فکـــری نوزیـــک به طورمعمول  ا
ــی  ــه لذت گرایـ ــر بـ ــای ناظـ ــف اول نقدهـ در صـ
ح می شـــود، فیلســـوفان و روان شناســـان  طـــر
در  مهم تـــری  بن بســـت های  و  اشـــکال ها 
اهمیـــت انحصار بخشـــیدن بـــه لـــذت آشـــکار 
»پارادوکـــس  جـمـــلـــــه  آن  از  کـــه  کــرده انـــــد 
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عامدانـــه و مســـتقیم لـــذت، نتیجـــه عکـــس 
مـــا  از چنـــگ  لـــذت  دارد و موجـــب می شـــود 
اهـــداف  پـــی  در  گـــر  ا بالعکـــس،  و  بگریـــزد 
باشـــیم،  خودخواهانـــه ای  کمتـــر  و  دیگـــر 
آن  بـــه  رســـیدن  پـــاداش  همچـــون  لـــذت 
هـــدف نـــه به منزلـــه خـــوِد هـــدف سرمی رســـد. 
عمیـــق  لذت هـــای  می خواهیـــد  گـــر  ا پـــس 
نباشـــید!  لذت گـــرا  باشـــید،  داشـــته  اصیـــل  و 
مســـتلزم  غالبـــا  کـــه  ســـطحی  لذت هـــای 
تمـــاس فیزیکـــی و در ســـطح اســـت، به دلیـــل 
نـاپــــایداری،  نــیــــــز  و  ســهــل الوصول بـــــودن 
کاندیـــدای یگانـــه  کـــه  اهمیـــت و مقامـــی نـــدارد 
بـــه معنـــای  لـــذت  ارزش زندگـــی باشـــد؛ امـــا 
کـــه چنیـــن اهمیتـــی دارد،  ــادکامی مانـــدگار  شـ
نـــه هـــدف، بلکـــه پیامـــد جانبـــی و محصولـــی 
فرعـــی بـــرای برخـــی فعالیت هـــای معطـــوف بـــه 
بیـــرون و انســـان های دیگـــر )و نـــه معطـــوف 
کـــه آن هـــم  بـــه احساســـات شـــخص( اســـت 
عـــدول از لذت گرایـــی خواهـــد بـــود. در یـــک 
کـــه شـــوپنهاور  کالم، لذت گرایـــی همان گونـــه 
بـــه بیانـــی رســـا نشـــان داده اســـت، ناقـــض 

خـــود خواهـــد بـــود.

نهایتا به نظر 
می رسد آنچه 

دستگاه تجربه 
نشان می دهد 
این است که 

لذت غیرواقعی 
و غیراصیل 

نمی تواند یگانه 
ارزش غایی 

باشد؛ نه این که 
لذت نمی تواند 

یگانه ارزش 
غایی باشد

خدایا به من زیستنی عطا کن که در لحظه مرگ، 
بر بی ثمری لحظه ای که برای زیستن گذشته است، 

حسرت نخورم و مردنی اعطا کن که بر بیهودگی اش 
سوگوار نباشم. خدایا تو چگونه زیستن را به من بیاموز، 

چگونه مردن را خود خواهم آموخت. 

نیایش دݡکݡتر شریعتــــݡیݡ
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َ
ــَهاَدِة ف

ّ
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بݡگو عاقبت مرݡگݡی ݡکه از آن مــݡی ݡگریزید شما را البته ملقات خواهد ݡکرد و پس از مرݡگـ  به سوی 

خدایـــــــݡی ݡݡکـه دانــــای 
پیـــــدا و پنـــهان اســـت
بـــــازݡݡگــردانـيـــــــــــده مـــــݡݡی شــــــویـــــــد و او شــــــــــمـــــا را بــــــــه آنـچــــــــه مـــــݡݡی ݡݡکــرده ایــــــد،

آݡݡگـــــاه مــــــــݡݡی ســـــــــازد
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