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گشایی از مفهوم شهادت به منظوور روشون سوا تن مسوا ل      گره محققدر این مقاله هدف : چکیده

شهادت عملی بسیار پیچیده است که  مسا ل مربوط به حقیقت و .  مبنایی در مطالعات رسانه است

به بیان کوتاه مسا ل  –تجربه، حضور و غیاب، مرگ و درد، دیدن و گفتن، و قابلیت اعتماد و ادراک 

درست  ها درباره شهادت ها و توصیه گمیسردر تاریخ طوالنی.  کند را مطرح می –بنیادی ارتباطات 

 رای تأمول دربواره بر وی از ابهاموات    های شفاهی و چاپی وجود دارند منبعی غنی بو  که در فرهنگ

( شنا تی حووا   مانند وضعیت معرفت)مسا ل فلسفی قدیمی .  دیداری است-های شنیداری رسانه

هوای   بوه نوبوه  وود، فعالیوت    .  شووند  ای پدیدار می های رسانه آوری در فعالیت غالباً به طرق تعجب

هوای   توانند، در صورتی که به  وبی و شفاف دیده شوند، باعو  شوفاف شودن نگرانوی     ای می رسانه

 .فی قدیمی شوندفلس

 

 ثبت، حضورشاهد، اصالت تاریخی، ارسال زنده، : واژگان کلیدی      
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 مقدمه

ای  ای و هم تحلیل آکادمیو  ر ودادهای رسوانه    حرفه کاربرداصطالحی بسیار رایج هم در شاهد بودن اصطالح  

مشتاقانه رتوری ِ آن را به ویژه برای ژانرهای  ،ای نهادهای رسانه.  قرار گرفته است مطالعهبه ندرت مورد ، و است

Eyewiهوایی چوون    برناموه .  انود  غیرداستانی مانند  بر، ورزش و مستند به کار برده t ness New ،See i t  

Now ،Li ve at  Fi ve  یاAs i t  Happens هایشوان بوه ر ودادها را تبلیو        وا  و ممتواز برناموه    قرابت

.  کورد  نوه توان بوه عنووان شواهد نهادی     بر را می ند گزارشگران و گویندگانِمان ای های رسانه شخصیت.  کنند می

تواننود شواهد چیوزی     کوه  وود موی   مخاطبینی جایگزین برای  ِ دوربین و میکروفون غالباً به مثابه چشم یا گوش

در گفتگوهای غیر رسمی مصاحبه صدای مردم )توانند شاهدانی در رسانه  افراد عادی می.  شوند باشند، مطرح می

(vox pop )"  دیودن  )یوا از طریوق رسوانه    ( حضوار یو  اسوتودیو   )، بورای رسوانه   ("بگویید چگونه اتفواق افتواد

کننود کوه    دعوا موی  هوا ا  رسوانه .  باشند( اند برداری از تاریخ یا اتفاقات در حالی که روی مبل در  انه نشسته پرده

ند و به ایون ترتیوب موا را بوه شواهدان راه و رسوم جهوان تبودیل         کن های ما فراهم می مطالعهبرای  هایی شهادت

تری ماننود   رمق شور و کم رقبایِواژگان معادل که نسبت به شاهد بودن، به مثابه ی  اصطالح هنری، .  کنند می

بهتوری بورای تفکور دربواره     گزینوه  هسوتند،  دیدن، شنیدن، مصرف کردن،  واندن، تفسیر کردن یا رمزگشوایی  

 ؟چه اهمیتی داردفراگیر حرف زدن  ۀاین شیو.  است ایرسانه یتجربه

به منظور روشن سا تن مسا ل مبنایی در مطالعوات رسوانه    از مفهوم شهادتگشایی  هدف من گره در این مقاله

شهادت عملی بسیار پیچیده است که  مسا ل مربوط به حقیقت و تجربوه، حضوور و غیواب، مورگ و درد،     .  ستا

تواریخ  .  کنود  را مطورح موی   –به بیان کوتاه مسا ل بنیادی ارتباطات  – گفتن، و قابلیت اعتماد و ادراک دیدن و

منبعوی   دارنود های شفاهی و چواپی وجوود    ست که در فرهنگدر درباره شهادتِ ها ها و توصیه سردرگمی طوالنیِ

ماننود  )مسوا ل فلسوفی قودیمی      .دیوداری اسوت  -شونیداری هوای   غنی برای تأمل درباره بر ی از ابهاماتِ رسانه

به نوبه  ود، .  شوند ای پدیدار می های رسانه آوری در فعالیت غالباً به طرق تعجب( شنا تی حوا  وضعیت معرفت

 هوای  توانند، در صورتی که به  وبی و شفاف دیوده شووند، باعو  شوفاف شودن نگرانوی       ای می های رسانه فعالیت

 .فلسفی قدیمی شوند

الت روشنش را بسو  یوا تیییور دهوم،     دال، که من مایلم بر ی استد(2111) دیدن چیزهادر کتاب  2جان الیس

شوعار آن ایون اسوت    : برای الیس، شهادت شیوۀ متمایزی از ادراک است.  برداشته است گامی مهم در این مسیر

سویل  .  آن اسوت ت بوه  نوعی مسئولیت نسوب داشتنِ شاهد ر دادی بودن .  "دانیم نمی که توانیم بگوییم ما نمی"



030 

 شاهد بودن

 

 

ای که در  لحظه.  های تبیینی ماست هایی که از طریق حوا  غیرمسلح ما در جریان است، فراتر از چارچوب داده

البتوه  .  تواند برای ی  عمر تجزیه و تحلیل کافی باشود  کند که می آن قرار داریم آنقدر اطالعات حسی فراهم می

برای حافظه نامحسو  بوده یا از بوین  تر  که پیش را قادرند جز یات تصادفیِ ر داد دیداری-های شنیداری رسانه

توانود   دسوتگاه ضوب  صووت موی    ؛ نشان دهداثر گلوله بر ی  سیب را  تواند دوربین می.  را شکار کنندرفتند  می

رسد  به نظر می "ای بسته زبان" های مکانیکیِ چنین رسانه.  اظهارات  صوصی و غیررسمی را ضب  و تثبیت کند

و نقاط کوری که ادراک و حافظه انسان معموالً   دهند، بدون آب و تاب دادن تصاویر و صداها را آنگونه که رخ می

ای از ر ودادها را دریافوت    شوده و تیییریافتوه   ما نسوخه شورح و بسو  داده    بنابراین،.  کنند، ارا ه کنند اضافه می

 فویلم و  اگرچه عکاسوی، ضوب  صودا و   .  استنادی زیادی دارندکه ارزش  "بزرگی از جز یات ۀمجموع"کنیم،  می

.  کنود  بور تلویزیوون تمرکوز موی     ا و  الویس بوه طوور     اما اند، رادیو همگی حوزه شواهد حسی را گسترش داده

نی شوکل  از نظر زموان یکاارچوه اسوت، و حضوور همزموان تصواویر تلویزیوو       شده ولی  تلویزیون از نظر فضا جدا"

تلویزیوون سرنوشوت قورن    .  ... انگی تبدیل شود   یشهادت به کنش.  را به وجود آورده است شهادتمتمایزی از 

های کلیودی   ویژگیبودن از  (زنده) مستقیم.  (32.  ،  2111الیس، ) "رقم زد شهادتبیستم را به عنوان قرن 

.  ، اسوت کشوتار کشوت و  برانگیز در رابطه بوا  شوونت و    ، از جمله شهادتِ از نظر ا القی سوالشهادت تلویزیونی

به نظر او این تحلیل نسبت به .  کند ای مطرح می شهادت را به عنوان اصطالحی کلیدی برای تحلیل رسانه الیس

 .رندشنا تی رهات گیرند از بار هستی دیگر مفاهیمی که معموالً مورد استفاده قرار می

های مدرن نوشتاری اسوت؛ دیودگاهی    ارتباط دارد؛ مدیون رسانه با مشارکتشهادت  به طور  الصه از نظر الیس

ای  های غیرداستانی، پرورش یافته؛ و منبعی ارزشمند برای تحلیل رسوانه  است که توس  تلویزیون، به ویژه برنامه

مورد که شهادت در واقع بوار سونگینی بوه هموراه دارد،     نظرم غیر از این  من درباره همه چیز با الیس هم.  است

سنگینی نیست، بلکوه بوه طوور    نوعی اما این بار فق  .  تاریخی یشنا تی، اما دست کم بار هستی یشاید نه بار

سوازد و نشوان    پیوند فراگیر بین شهادت و رنج را آشکار موی بالقوه گنجینه نیز هست، دست کم به این دلیل که 

به  شهادتتوجهی که در  قابل ارتباطیِ مسا لبر اسا   تا حدی زیادی ای مربوط به شهادت رسانه دهد مسا لِ می

حقووق،  : پیوسوته اسوت   دارای سه منبوع بهوم   "بار"این .  آیند به وجود میاند،  دار نهفته داللت عنوان نوعی عملِ

تواریخی   ،ات برای تصمیمات قضاییشاهد به عنوان منبع ممتازی از اطالع در حقوق، مفهوم.  رحمی الهیات و بی

مفهوم شاهد، به ویوژه بوه عنووان شوهید، در      در الهیات،.  های حقوقی است نظام ینِبیشترکهن دارد و بخشی از 

سوومین منبوع، کوه    .  های دینی نیز حا ز اهمیوت اسوت   اوایل مسیحیت به وجود آمد هر چند که در دیگر سنت

نمونه و نه  عنوانشاهد به عنوان بازمانده جهنم، به : به وجود آمد، از زمان جنگ جهانی دوم نیز استجدیدترین 
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 "شاهد بودن  " یامروزالعادۀ  فوق این سه حوزه نیروی فرهنگی و ا القیِ.  3آهولوکاست یا شو ۀانحصاراً، بازماند

ها به نووعی عمول شواهد بوودن را بوه زنودگی و مورگ پیونود          چرا که هر کدام از این حوزه ؛بخشند را به آن می

درد شهادت، و فریاد بازماندگان سواالتی بنیادی در رابطه با چیستی دیدن، روایت  ها، های دادگاه رویه.  دهند می

ظریو  از  ای  ابوه مجموعوه  شاهد بودن، بوه مث .  سازند کردن یا حضور داشتن در ی  ر داد را برای ما روشن می

فکر کردن ما درباره  میزانِ، ِ حساسیتمان به درد و مرگ فاظت از حقیقت در مقابل واقعیتحمبرای  اقداماتِ الزم

 .دهد ای را افزایش می ر دادهای رسانه

 تحلیل اصطالحتجزیه و 

wiکلمه  t nessهر سه وجه مثلو  بنیوادین    این اصطالح.  ای پیچیده و ظری  است ، به عنوان ی  اسم، کلمه

حضواری کوه شواهد چیوزی     .  3یوا نوشوته،    ات ود اظهوار .  2 دهد، شهادت میعاملی که .  1: ارتباطات را دارد

 قورار گرفوت  ( حضوار توس  ) مشاهدهمورد  (شخ )شاهد ( عمل گفتن)شهادت  که جملهاین بنابراین .  هستند

تووانیم از   بنوابراین، موی  .  نیز باشد( اجرا)به معنی  ود عمل  تواند شهادت می.  ای قابل فهم و معنادار است جمله

هنگوامی کوه واعظوان     آمریکایی-در کلیساهای آفریقایی.  شهادت بازمانده هولوکاست علیه فاشیسم حرف بزنیم

به عنووان   شهادتآنها  واهان تایید و مشارکت حضار هستند، یعنی  "توانم شاهدی داشته باشم؟ می"پرسند  می

اعتقاد درونی به حقیقت دینوی   –تری  تواند معنی  صوصی اهد میهای مذهبی، ش در بافت.  مومی ایمانع وجهۀ

در حقوق، ادبیات، .  باشد( تبلی  مسیحیت) "شهادت"ای برای  انگیزهتواند  داشته باشد که این به نوبه  ود می –

 اصوی بوه   ( واقعویِ  و طبیعوی ) ینزدیکو سوت کوه   گر یا منبعوی ا  مشاهده نگاری، شاهدْ تاریخ و همچنین روزنامه

بیانِ اظهواراتی  )، ی  کنش (که شاهد چیزی است)تواند ی  کنشگر  می شاهد، به طور  الصه،.  ها دارد واقعیت

مجاز  را ای باشد که آن اظهارات یا تجربه درونی( اظهارات به مثابه متن)شنا تی آن کنش  نشانه ماندۀ ته، ( ا 

 (.شاهد ر دادی بودن) کند می

تواند ی  تجربه حسی باشود   شاهد چیزی بودن می.  ای دوگانه دارد چیزی بودن جنبه به عنوان ی  فعل، شاهدِ

هوا و   همه ما همواره به  واطر ایون دلیول سواده کوه در مکوان      .  بودن ا گوش و چشم  ویشبشاهد ر دادی  –

شاهدشوان  بیشتر چیزهایی کوه  .  در این معنا هستیم یشاهداندهند حضور داریم،  هایی که اتفاقاتی رخ می زمان

اموا شوهادت همچنوین کونش     .  شووند  اند و به فراموشی سوارده موی   اهمیت تر اتفاقات بی وسیع بسترهستیم در 

ینی است که در آن ر داد حضور نداشته ولی بوا ایون وجوود در    مخاطب  ویش به نفع گروهِ ۀگفتمانی بیان تجرب

اگور چیوزی کوه    .  کننود  افراد غایب عمول موی   حسیِ هایِ شاهد به مثابه ارگان.  کنند ضاوت میمورد آن نوعی ق

ماننود دادگواه، کلیسوا، یوا     رسمی  شاهدش هستیم برای ی  قضاوت  ا  حیاتی باشد ممکن است به ی  نهادِ
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ابوزاری کوه از طریوق آن    : یو  واسوطه اسوت    پارادایمیِ نمونۀی  شاهد، .  فرا وانده شویماستودیوی تلویزیونی 

 .شود قرار داده میکه تجربه اصلی را ندارند تجربه در ا تیار کسانی 

یو    منفعالنوه  مشاهدۀدر .  دیدن، و وجه فعاالنۀ گفتن ۀوجه منفعالن: بنابراین، شاهد چیزی بودن دو وجه دارد

دارنوده و تولیدکننودۀ    شاهدۀ فعاالنه، شخ ْکند؛ در م می فی ر دادهای جهان را مشاهدهدتصابه طور مخاطب 

هوای    ا  دانش در ی  محی  غیرعادی، اغلب محی  قضایی، است که در آنها اظهوارات و حقیقوت بوه شویوه    

: کند مجاز می کند را چیزی  بیان می گفتنِ ،  دیده استآنچه که شخ.  مختل  تحت کنترل و مراقبت هستند

پیوند دشوارِ بین تجربه و : شکنندگی شهادت در اینجاست.  شاهد فعال در ابتدا باید ی  شاهد منفعل بوده باشد

 اتتجربوه  صوصوی اظهوار   .  ی  ر داد مجاز است حورف بزنود  ( محل)به  اطر حضور داشتن در  شاهدْ.  کالم

شوود،   طوی موی  ( چیز گفته شده)تا کلمات ( دیده شده چیزِ)اما مسیری که از تجربه .  سازد عمومی را ممکن می

: ی شخصی دیگر داردوجود تفاوتی بین ناآگاهی ی  شخ  و آگاه داللت برچیزی بودن  شاهدِ.  پرمخاطره است

شنا تی است که  ای معرفت  همواره شامل فاصله.  تر است شاهد چیزی بودن تشدیدِ مشکل ارتباطات به طور کلی

تووان رد و بودل کورد، اموا      کلمات را موی .  ای ممکن نیست هیچ نوع انتقال آگاهی.  دشوار استاز بین بردن آن 

.  وی تفواوت دارد  جهوان  وود   باکه جهان ارجاعش گفتمان شخ  دیگری است  شهادت دادنْ.  را  یر ها تجربه

.  طمینوان و شو   همانند دردِ ی  شخ  دیگر، شهادت دادن همواره حالت تاری  و روشن دارد، چیزی موابین ا 

.  تور باشود   کننوده  سو تن قوانع  شاید ی  پدر یا مادر ممکن است به بچه شهادت دهد که اجاق گاز داغ است، اما

 .است با سورا ی که منتظر پر شدن است کالمی (شاهد بودن)شهادت 

 

 

 انغیرقابل اطمینان بودن شاهد

افراد مختلفوی کوه شواهد    .  بیان بودن مشهورند ، چه شاهد انسانی چه مکانیکی، به تناقض و فاقد قدرتانشاهد

اگرچه از دوران باستان از کیفیوت  .  های بسیار متفاوتی از آن ارا ه کنند روایت ممکن است "واحدند"ی  ر دادِ 

قورار   مطالعوه موورد   اشنا تی پایینِ شهادت آگاهیم، علوم اجتماعی قرن بیسوتمی بوه طوور مفصول آن ر     معرفت

برای )روانشنا تی قرار گرفته است -های گسترده اجتماعی مطالعهعینی مورد  شاهد مثال، شهادتِبرای .  اند داده

کوه   اسوت،  ها امری رایج دانیم که اشتباه در شناسایی افراد و چهره اکنون می.  ( 199همکاران، و     مثال، را 

یو   مختل   شاهدان عینیِ های گزارشدر .  تواند به طور بالقوه پیامدهای ویرانگری برای عدالت داشته باشد می

ها همانند  کنند و لبا  زنان سبزه تیییر پیدا میبور به  زنانشود،  بدون سبیل توصی  مییا واحد با سبیل  چهرۀ
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ها، تاثیر زیادی بر شناسوایی   مو در بازشنا تن چهره کاله، به  اطر نقش   ِ.  کنند پرست رنگ عوض می آفتاب

.  تواند شهادت دادن را تیییور دهود   های پس از حوادث، چه از درون، چه از بیرون، می  تسا ت و پا.  افراد دارد

افوزایش   را حادثوه  دقوت یوادآوری   بهما  اعتماداز درون، فرایند روانشنا تیِ کاهش ناهمخوانیْ به طور متناقضی 

د از نو توان موا موی   یها شهادت از بیرون،.  باشدداد در حال پاک شدن از حافظه ر ن که آحتی هنگامی دهد  می

را مورد کند و کاو قورار   آنهاای که دیگران  و به واسطه شیوه های کلیِ سا تار روایی شکل یابند طریق محدودیت

ماهیوت   برانگیز بودن ش  های علوم اجتماعی روش.  تیییر یابند یا حتی  لق شوند( کنند یادآوری می)دهند  می

رضایت دادن و  ، ما به اثرِبا توجه به نظرسنجی.  کنند گوشزد میاظهارات درباره نظرات و عقاید افراد را  استنادیِ

شده، و تفاوت بین  بندی بر نظرات گزارش توجه عبارات و جمله ، تاثیرات قابل(تمایل افراد به موافقت کردن)توافق 

سوازی بوه    جعل و داستانرسد  به نظر می.  (1911، و همکاران 5وب)ایم  اقدامات مستقیم و غیرمستقیم پی برده

 پیداست کوه شواهدان واسوطۀ    و پیوند ضعی  بین جمالت و جهان وجود داشته باشد؛ در همخوانیطوری ذاتی 

 .باشند می برای تجربه حسی  ییجایزالخطا ابزار ذ یرۀ انتقال و

حذف افراد به عنوان .  شهادت است نقابل اطمینان بود(غیر) ،  الصۀ تأمالت دربارۀگواه و مدرک نظریه حقوقی

النفوع،   هوا، محکوومین، طورفین ذی    غیرمسویحی .  تواریخی طووالنی دارد   صالحیت به دالیل مختل ، بی شاهدانِ

اند که سود   افرادی تلقی شده اند همگی ه با متهم ارتباط داشتهای ک حرفه تهمسران، مجانین، و افراد دارای مزی

قوانون بوه  ووبی آگواه اسوت کوه،        . های  اصی برای جعل و دروغ هستند ان حقیقت شده یا دارای انگیزهراه بی

تواند باع  تولیود شوهادت،    می( برای مثال، طرح سوال)همانند ی  پژوهش پیمایشی، بازجویی به طرق مختل  

 .به جای کسب آن، شود

wi) کلیدی نظریه ارتباطات است، شاهد بودن بخش کالمتیییر از تجربه به  از آنجایی که t nessi ng )تواند  می

و  نواآزموده چگونه چیزهوای  ها باشد، به ویژه اینکه  ترین مسا ل در زندگی اجتماعی نشانه شامل بر ی از بنیادی

سشوی  که این پر)فهم اضافه کنند  کلمات قابل ای به دنیای عمومیِ توانند داده  صوصیِ مربوط به حس می اًظاهر

دردهای شوهید، و  واطرات    علم قضاییِ محاکمه،.  (است 7و هیوم 9گرایانه از زمان الک بنیادین در فلسفه تجربه

 از طعوم آنانوا    –انگیزی هسوتند کوه تجربوه حسوی را      های غم بازمانده همه تالشی برای توانمندسازی واقعیت

رونود و   شوند از بوین موی   دهند و همه هنگامی که به کلمه تبدیل می سمت و سو می –دردهای زایمان  گرفته تا

 درحوس  .  انود  چنوین تجواربی داشوته    طبوق ادعوا  مگور آنکوه دیگوران     ،برای دیگوران قابول دسترسوی نیسوتند    

 .اند فق  کلماتند که عمومی.  شود شخصیِ  صوصی محصور میهای  شناسی هستی

 درد و شکاف صحت 
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دیمی بورای  های بسیار قو  ابزارها و شیوه.  اند شهادت ارا ه شده احتمال  طا درگوناگونی برای مقابله با  های پاسخ

عهد بستن برای پذیرش مرگ توان با سوگند  وردن و  می.  اند ذاتی آن وجود داشتهبرانگیزیِ  جبران کردن ش 

 ورم  قسم می ": دن همچنان ادامه دار، عملی که در کودکاکردضمانت  را حقیقت، صحت چیزی یا درد در قبال

.  "گیورم   داوند را شاهد موی ":و بگوید شاید کسی به صاحب قدرت نهایی توسل جوید.  "...اگر  و  دا مرا بکشد

دهند که حاضرند در صوورت نگفوتن     طر شهادت میاین  با مد نظر داشتن، شاهدان در دادگاه 1به گفته ارسطو

فون  طابوه،   )توان به آنهوا رشووه داد    اعتمادترند چرا که نمی از نظر او شاهدان مرده قابل حقیقت مجازات شوند؛

و  سورد که گویی مانند ی  مرده شهادت دهیم چیزی درباره ترین حالت این است که طوری  ال ایده.  (ال 1379

امضوا  یو    .  بوود  یماهی  وو تفاوتیم چرا که در این صورت عاری از هر نوع منفعت، تفسیر، عالقه یوا تیییور   بی

بر ورد با صخره جعل در  در صورتو مانند تمام اَشکال شهادت،  "... دهم شهادت میدر این باره ": شهادت است

تلقوین   بوه واسوطۀ  شرط الزم سوگند  وردن به کتاب مقد  قبل از شهادت در دادگاه، احتمواالً  .  شکند هم می

نهموین فرموان حضورت    .  گفوتن حقیقوت   بوه است برای ترغیب  ابدی، ابزار دیگری نا وشایند کابو  پیامدهای

شوهادت   دربارۀیادآور نگرانی قدیمی ( اردو با دروغ گفتن ساده تفاوت د)کند   موسی که شهادت دروغ را منع می

 .غیرصادقانه است

از در شوهادت   جموالت تالش برای گذار از حس به در  "امروزی"آوری اطالعاتِ  جمعاز زمان یونانیان باستان تا 

اظهوار  ( 1991) 9که پیج دوبوا طورهمان.  که این واقعیتی تلخ اما روشنگر است –است  نیز استفاده شدهشکنجه 

که مصنوعات طوال را روی   ی استسنگ محک ، در اصل به معنیbasanos دارد کلمه یونانی برای شکنجه،  می

و عالمتوی از آن   شدهاز آن شی کنده  ای  در صورت اصل بودن ذره ؛مالیدند تا اصل بودن آنها آزموده شود آن می

بورای  )هر آزمونی برای نشان دادن حقیقت و اصوالت   به basanosبر همین اسا  .  ماند روی سنگ به جا می

شد، کوه ابوزاری    میبه طور ا   در مورد شکنجه به کار برده  اطالق شد؛ و در نهایت( مثال، دوستی و وفاداری

فرهنگی بین بردگان، کوه فقو  بوه     یمرزشکنجه  در اید ولوژی یونانی،.  باستان بود آتندر  تاثبات حقیقبرای 

 از آنجایی که بردگان.  زنند حرف می( لوگو )، که با آزادی از عقیده بود  کنند، و شهروندان درد بدنی توجه می

، حقیقوت را آشوکار   آنهوا  گویند، شکنجه با از بین بردن قدرت  لق و جعل ا تیار دروغ می بنابر فرض به طور بی

فخرفروشی و  وودبرتربینی   نوعیتواند شاهدی صادق باشد  در اینجا بازهم درباره اینکه چه کسی می).  سازد می

.  (anangkê)حوت فرموانِ ضورورت هسوتند     کند کوه بردگوان ت   شکنجه از این ادعا حمایت می.  (شود دیده می

تواستند در دادگاه حضور یابند، اما شهادت برده که تحت شکنجه ا وذ شوده بوود بوه عنووان گوواه        بردگان نمی

تواند منجر به حقیقوت شوود، شو      باور که درد می نای ا این وجود در آن زمان نیز دربارۀحتی ب.  پذیرفتنی بود
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شوود   معتقود بوود کوه شوهادتی کوه تحوت شوکنجه حاصول موی         ( الو  1377، فن  طابه)ارسطو .  وجود داشت

 .شود بوده و در کل باع  بر هم زدن شهادت می "غیرهنرمندانه"

شوکنجه   طورح بوار دیگور باعو     به سوی اعتراف به عنوان منبع اثبات حقوقی در قرن سیزدهم در اروپا چر ش 

آوری  رسود، نووعی جموع    رحمانه به نظور موی   بسیار بی شد، بلکه، با اینکه شکنجه مجازات تلقی نمی.  قضایی شد

گناه ممکن بود در نتیجه این کار رنج کشیده و حتی جان  ود  مسئله که افراد بی ینشد و ا اطالعات پنداشته می

.  (1915، 11؛ پیترز1997، 11لنگبین) شد تلقی میهای حقوقی  مطالعهرا از دست دهند نتیجه جانبی نا وشنایند 

شکنجه قضایی تالشی بود برای حصول اطمینان از اعتبوار  .  شد تلقی می( اصالت)برای تولد حقیقت  یا درد قابله

شوکنجه   در عصر دهشتناک ما،.  و درستی اعتراف، یعنی روشی سنگدالنه برای مقابله با شکاف صحت و درستی

lهم روشی برای مجازات و هم کسب اطالعات است، واقعیتی که عبارت فرانسوی  a quest i on   که هوم بوه ،

put"معنی شکنجه و هم بازرسی است، یا عبارت انگلیسی   t o t he quest i on"   به معنی موورد بوازجویی ،

را رهوا کورده توا     کالمدستگاهی که  –سنج  حتی تست دستگاه دروغ.  قرار گرفتن، بر آن داللت دارند( شکنجه)

دهد که باز هم سراغ بدن به معنی پناهگاه  نشان می – را استخراج کند "مستقیم"های روانشنا تی  بتواند نشانه

رسد  اند، چرا که انگیزه برای گمراه کردن به نظر می اعترافات دم مرگ دارای ارزش حقوقی ویژه.  ایم حقیقت رفته

منتهوا درجوه بیوان     در اظهواراتی هسوتند کوه   "این اعترافات  است همانطور که ی  قاضی نوشته.  حداقل باشد

ایون دنیوا از بوین رفتوه اسوت؛ هنگوامی کوه هور          درهر امیدی  شخ  زمانی کهشوند، یعنی در لحظه مرگ  می

 "...شود که حقیقت را بگوید  ترین مالحظات تشویق می ای برای دروغ از بین رفته است و ذهن توس  قوی انگیزه

آب  ۀکند در مقابل وسوس رگ یا درد ذهن را وادار میدر اینجا نیز این حس که م.  (72 .  ،   197، 12کرا )

 .و تاب دادن به واقعیت بایستد

t)کلمه شهادت .  نهفته استشنا تی عجیب  معرفت پیچیدگیِی  مبنای فیزیکی شهادت در  est i mony ) از

tکلمه  est ament um  به معنی قرارداد(t est i s  به اضافۀment um) آید می  .Test i s   که در التین هوم

tبه معنی شاهد و هم بیضه است  ود از کلمه  er t i us در یونوان  .  سووم اسوت  ( طورف )آید که به معنوی   می

 : رفوت  کوار موی   ای بوود کوه بورای بیضوه بوه      رفوت هموان کلموه    ای که بورای شواهد بوه کوار موی      باستان، کلمه

par ast at êsدر آلموانی    .است( تماشاچی)اللفظی به معنی ناظر  ، که به صورت تحتZeugni s   بوه معنوی 

این نظام فراگیر و  توضیح.  به معنی شهادت دادن و همچنین تولید مثل کردن است zeugenشهادت است، و 

عمل تولیود مثول،    فیزیکی ها به عنوان ناظران زد که بیضه توان حد  استعارات بسیار مبهم است، اما میعجیبِ 

اینکوه دانسوتن چیوزی بوه     .  انود  شده یا قدرت جنسی مردانه در فرهنگ هندواروپایی تلقی می شاهدان مردانگی
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تواند نشان از ترجیح شهادت موردان نسوبت بوه زنوان در      شود می میهای ارتباط داده  به بیضهصورت دست اول 

حاکی از  وانند داشته باشند،ت معنا و داللتی که می فارغ ازاین شبکه عجیب از استعارات، .  باستان بوده باشد دوره

ای برای توجیه اعتبارمان عمول   بدن به مثابه وثیقه.  است شهادتدار درباره فیزیکی بودن  های ریشه بر ی فرض

صداقت، از شوکنجه گرفتوه توا شوهادت و توا رویوه       کل نظام و ابزارهای تالش برای حصول اطمینان از .  کند می

اگر شواهدی  : شهادت دادن الزم است اما کافی نیست.  آن وجود دارد دروندادگاه، حاکی از فقدانی است که در 

.  کننود  کسی را تضمین نموی  ۀمحکومیت یا تبر  ای وجود نخواهد داشت، اما شاهدانْ وجود نداشته باشد، محاکمه

شهادت، شهادت هیچوقت قطعوی و   گران برای قطعی و نهایی کردنِ های سخت شهیدان و شکنجه علیرغم تالش

 .هایی نیستن

فهرسوت شوهیدان و    تهیوۀ  سونتِ  ،بیرونی اقناعِ و اعتقادی  تالش بدنی دیگر برای از میان برداشتن شکاف بین 

 :دارد اظهار می( 129.  ،  1911) 13همانطور که پل ریکور.  های قدیم است قدیسان مسیحی از زمان

معیوار و  کوه  هنگوامی  .  بدهد جانش رابرای آنچه بدان اعتقاد دارد رنج بکشد یا  تواند شاهد می

اموا آیوا   .  شوود  و به شهید تبدیل موی  تیییر کردهآزمون اعتقاد، دادن جان است، شاهد اسمش 

Marدر یونانی کلمه  -اسمی عوض شده است؟  t us  شهادت دادن .  ...  است "دشاه"به معنی

 .و هم بحران ظواهر است هم جلوه

که مجبورند برای دستیابی به تجارب دیگوران بوه ارتباطوات     سرنوشت تمام کسانی است قضاوت بر اسا  ظواهر

را نشوان   ترغیوب و اقنواع   محودویتِ کنود، اموا    قطعی ثابت نمی مرگ ی  شهید هیچ چیز را به طور.  تکیه کنند

قودیس اسوتیفن یوا    .  شوود  رسویده و اعتبوار شوروع موی    ای که در آن مدرک به اتمام  ، نقطۀ محوشوندهدهد می

اسوت   توجوه  قابول میراثشوان بسویار   امروزه سباستیان و یا همتایان سکوالرشان و بسیاری از شهدای سیاسی که 

هوا تحوت تواثیر قورار      ترین سو استفاده دهنده داریشان در مقابل تکان ممکن است ناظران را با آرامش و  ویشتن

بورای بواور کوردن نیواز بوه       : کند قیقت ایمانشان متقاعد نمیاما مرگشان به تنهایی کسی را در رابطه با ح ،دهند

در درون هر شواهد شواید شوهید حضوور     .  به  طر اندا تنشهادت دادن یعنی بدن  ود را .  دالیل درونی است

شووند   آ رین چیزی که به آن متوسل می واستِ ثابت کردنِ کلمات با چیزی فراتر از آنها،  و برای، داشته باشد

 .است درد و مرگ

هولوکاسوت باعو    .  در تنور درد و رنوج بوه وجوود آموده انود      شهادتاز زمان جنگ جهانی دوم انواع جدیدی از 

( 2112)البته جالب است کوه الویس   .  (1992،  1فلمن و الب)شده است  شهادتتفکرات عمیقی درباره ماهیت 

اشواره  ناظر، به ندرت به هولوکاسوت   مشارکتروانکاوانه بر تروما و علیرغم نظرات قاطعش درباره تاثیرات تأمالت 
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از  اکسوتر و  شاهدان در هر حال، .  است ای شده شنا تهاین  اطر که هولوکاست چیز بسیار به شاید  –کند  می

و جاودانه کوردنِ ر ودادهایی    گذاری عجیبی، بیان تجاربِ غیرقابل اشتراککارشان، به طور  واند  جهنم بر استه

، بورای مثوال، زنودگی    15اِلوی ویوزل  .  اسوت  پیوند  وردهاند  که آنها را تجربه کردهی ناست که منحصراً با بدن آنا

بوه نظور او    مسئولیت فرد برای شوهادت دادن .  تایش را وق  تأمل بر مزیت و تنهایی بازماندگان کرده اس حرفه

برای شاهد غیورممکن اسوت کوه    .  شهادت دادن منحصر به بازمانده است: ودتواند به کسی دیگری منتقل ش نمی

سرسوختی موجوود در صودای    .  اما در عین حال برای شاهد توصی  ر داد هوم غیورممکن اسوت    ساکت بماند؛

به همین مقدار در ی  شهید نیز وجوود   چنین سرسختی.  تفاوتی است بازمانده به  اطر مبارزه با فراموشی و بی

بازمانوده کوه   .  کنود  اسوتفاده موی   اندارد؛ وی نیز بدنش را به مثابه صحنه درد برای محکوم کردن وجدان نواظر 

توانند این تجارب را داشوته باشوند،    کند تجاربش را برای دیگرانی که نمی توانسته مرگ را فریب دهد، تالش می

 .حفظ کند

، ان 19پریموو لووی  .  اسوت به ژانوری ادبوی تبودیل شوده     از زمان جنگ جهانی دوم  دادن دتشها به طور ا  ،

 و سوبعیت  رحموی  بوی  ه عنووان شواهدانِ  بو فرهنگی  صالحیت، ویزل و دیگران دارای 11، ویکتور کلمارر17فران 

توانیم منفعالنوه   دهند و ما با فاصله می آنها به نوبه  ود فعاالنه شهادت می به عنوان بازماندگان حوادثْ.  هستند

در این معنی حواکی از  شهادت .  ادعای ا القی عجیبی وجود دارد در صدای قربانیْ.  ها باشیم شاهد این شهادت

بوه عنووان یو      ی  نازی را تصوور کنیود  .  گوید فردی از نظرا القی موجّه است که علیه قدرت ظالم سخن می

ممکن است به عنوان روایتی از تجربیات پذیرفته شود این نوشته  –کند   اطراتش از جنگ را چاپ می "شاهد"

حوق  )یعنوی در طورف درسوت     شهادت دادن: شود اش پذیرفته نمی به معنی ا القی "شاهد"اما هرگز به عنوان 

،  2، مانودال 23، سولژنتسوین 22، مارتین لوترکینگ21، ریگوبرتا منچو21، جاکوبو تیمرمن19واسالو هاول.  است( بودن

.  علیوه غیرانسوانیت هسوتند    یهموه شواهدان   –انود   کسوانی کوه در زنودان زجور کشویده      – 25آن سان سوو چوی  

(t est i moni o    یوا  )زنودان  .( رسواند  ی  ژانر جدید آمریکای التینی است که فریاد علیه ظلم را بوه ثبوت موی

، دقیقاً همانطور که ادبیوات زنودان بوه یکوی از     ه صالحیت ا القی است انه شهادت است، سازند( ارودگاه زندان

سواز در   یو  روایوتِ جریوان    ا القی اسیر و شهید( برتری)مزیت .  اَشکال مهم نوشتار در قرن بیستم تبدیل شد

شواهد نووعی   -قربوانی  وجهۀعجیب نیست که برای کسب .  تمدن اروپاست، از جمله در رابطه با سقراط و مسیح

کتاب ).  کنند مصون نیستند صحبت میبه عنوان شاهد هایی که از نقششان  رقابت و تالش وجود داشته و رسانه

نامیده شده، که فیلم و آنچه  شاهدنوشته شده با نوعی پرمدعایی  فهرست شیندلرجدیدی که درباره سا ت فیلم 

 (.است درهم آمیختهفیلم به آن پردا ته است را با هم 
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 بوه طوور   همواره مستلزم  طور اسوت،  طورِ    شهادت دادن.  دهد های میرا را در زمان قرار می بدن دادنشهادت 

از تبعیدش به دریای سیاه به  اطر دیدن چیزی در دربار  شاعر رومی 29اووید.  زندگی شخ  بالقوه تیییر یافتنِ

 اطر شاهد چیزی بودن برای همیشه دچار سرنوشوت  انسان ممکن است به .  نالد دید، می اماراطور که نباید می

را بوه اجورا گذاشوته اسوت کوه امنیوت        "برنامه محافظت از شاهد"ای تحت عنوانِ  آی برنامه بی اف.   اصی شود

کوه  ) 27ابراهوام زاپورودر  .  شووند  کند که شاهدانی ایالتی می شخصی و گاهی هویتی جدید برای افرادی فراهم می

به  اطر چند ثانیه فیلمبوردای  وانگی از یو  رژه ریاسوت جمهووری در      ( اند سب کردهزیادی ک وارثانش ثروت

گانگستر با تنهوا شواهد    پینکیِ ،21گراهام گرین صخره برایتونِدر رمان .  شدمشهور  1993نوامبر  22داال  در 

کند تا وی، به عنوان همسرش، بوه شواهدی بودون صوالحیت تبودیل شوود؛        شود ازدواج می قتلی که مرتکب می

.  دهود  از طریق فساد رخ موی  و رستگاری گراهام گرین معمول است نوعی نجاتآثار  انطور که در هرچند که هم

اثیر دهد حاکی از فراتر رفتن از ایدۀ تماشاچی بودن تواند سرنوشت بدنی شخ  را تحت ت اینکه صرف دیدن می

 .محض است

هوای   گفتوه  به عنوان منبعی برای اقناع دیگران دربارۀ حقیقوتِ  به طور  الصه، مسا ل غیرقابل انکار درد و مرگ

دهود و   کسی که شهادت موی  فناپذیریِای ارتباطی است که پیوند نزدیکی با  شهادت شیوه.  کنند شاهد عمل می

 :نویسد می ( 199: 3 2) 29 ور ه لویس بور س.  کسی که به نوبه  ود آن عمل را شاهد است، دارد

رسوند   میورد بوه پایانشوان موی     کنند و هنگامی که شخ  می اَعمالی که ابعاد فضا را اشیال می

هر رنوج نهوایی از    در ینهایت زدگی ما شود، اما ی  چیز یا چیزهای بی ممکن است باع  شگفت

 بودندمسیح بینندۀ در زمان  ودش روزی وجود داشت که آ رین چشمانی که .  ..روند  بین می

 .جنگ هونین و عشق به هلن همراه با مرگ ی  شخ ، مردند را  اموش کرد؛

 .دارد پیوند میرایی شاهد، بلکه پیشامدهای حادثه ه واهیم دید، نه تنها اشاره ب شاهد بودن، آنطور که

 عینیت و شکاف صحت

تضمین درستی اظهارات بدون معماها و مشکالت متافیزیکی و ا القوی درد   سنت دیگری وجود دارد که درصدد

که تالش برای مبتنی کردن شهادت بر ی  مبنای درست و سالم یکی از  توان گفت به طور بسیار کلی می.  است

 آگواهیِ قل رسواندن  شوونت و هوم حصوول اطمینوان از      های دوران روشنگری، هوم بوه منظوور بوه حودا      پروژه

و   در واقع، یکی از کارهای عمده در ترقی علم مدرن، با نیازش بوه مشواهده جمعویِ گووش    .  اطمینان، است قابل

م بوا  هاین امر برای اولین بار در انگستان در قرن هفد.  چشمان بسیار، غلبه بر شهرت نامناسب شهادت دادن بود

مبنوا و   مشترک این طبقوه   های نزاکت رمجایگاه اجتماعی و نُ حاصل شد؛ متشخ  از دانشمندان ای ایجاد طبقه
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همانطور ی  دانشومند دربواره   .  ( 199، 31شاپین)فراهم کرد را اساسی برای اعتماد کردن به گزارشات همدیگر 

زاده را ترجیح  زاده، نجیب جیبگوید، ن آمیز می  مدرن انگلستان به طور مطایبه مشناسی شهادت در اوایل عل معرفت

کوه موا    شوکلی بوه   علومْ  بدون اعتماد به اظهوارات دیگوران دربواره تجوارب حسویْ     .  (1991، 31لیاتون)دهد  می

انگیزه برای استفاده از ابزار و وسایل تاحودی از تمایول بوه از میوان      به عالوه،.  شناسیم غیرممکن  واهد بود می

.  موان همراهنود   هوای حسوی   که با اندام حاصل شدو منفعتی  زالخطا بودنذهنیت، جای های منفیِ جنبهبرداشتن 

شوی  بوه   -شان به منافع و عالیق انسوانی شوبه   تفاوتی به  اطر بی مانند میکروسکوپ و تلسکوپ ابزارهای علمی

 .اند را به ارث بردهدوربین و میکروفون سنت عینیت به مثابه انفعال .  حساب آمده و بنابراین قابل اعتماد بودند

،  ، کتواب  1975) ای در بواب فهوم بشور    رسواله در .  دهد هایی نشان می مثال شکلجان الک این تحوالت را به 

وی معتقد است کوه شوهادت   : کند برعکس میجان الک درک قرون وسطایی از شهادت را ( 19تا  13های  فصل

دارد چیزهوای   او اظهوار موی  .  زارش حوا  اسوت نیست، بلکه گ( مانند کتاب مقد )ی  متن قدیمی  مرجعیتِ

کوه   ی، با زمان محودود به عنوان مخلوقات اجتماعی.  اند اثباتی قطعی کمی در دانش بشر هستند که به طور قابل

اموا بایود    ،متکوی هسوتیم   ان، ما به گزارشوات دیگور  داریمدر حال تیییر و تکاپو  برای کسب دانش درباره دنیایِ

 حلْ ، راهدکن مختلفی که وی پیشنهاد می میان معیارهایدر .  اطمینان بودن آنها بیابیم هایی برای آزمودن قابل راه

در موورد هور شوهادتی، هور     ": شود سلسله مراتب شهادت است که با توجه به نزدیکی شاهد به ر داد تعیین می

های شاهدان  روایت.  ( 99و  993.  ، ص 1975) "تری داردکم گواهچقدر از حقیقت اصلی دورتر باشد، نیرو و 

اما رنگ و لعواب  )دهند  یابد، حقیقتشان را از دست می عینی هنگامی که از شخصی به شخ  دیگری انتقال می

 (:گیرند می

اموا اگور شوخ     : کند، گواه  وبی است ت میناز آن را ضما وی  ی که آگاهیاطمینان انسان قابل

اطمینان است درباره آن بر اسا  گزارش وی شهادت دهد، این  دیگری که به همین اندازه قابل

دیگوری   هوایِ  از شنیده یشها با شنیدهشود؛ و اگر شخ  سومی در ارتباط   شهادت ضعی  می

 .( 99.  ،  1975)شود  شهادت دهد، بازهم از اهمیت آن کاسته می

شواهدِ   یدیگور  ، الزم است کوه شواهدِ  بودن فعال شاهدبرای : کند نهایت شهادت دادن اشاره می الک به تنزل بی

 .شما باشد( ی  شاهد منفعل)شهادتِ 

اظهواراتی کوه شوخ  دیگوری      گزارش کردن :کند اشاره می( مسموعات) ها الک به جایگاه حقوقی پایین شنیده

هور اظهواری کوه در دادگواه و تحوت      .  بدون فرصت سوال از شاهد طرف مقابل بیرون از دادگاه بیان کرده است

آیند،  ی  نقل قول به حساب می( مسموعات)ها  شنیده.  برانگیزی دارد قبول سوال سوگند بیان نشده باشد قابلیت
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رشات بر اسا  حوا  مستقیم باشد و در گزارش کردن گزاای  هر جملهرود  انتظار می.  یعنی شهادت دست دوم

.  به طور  طرناکی اقتباسی است این است، که( و نه برعکس)منفعلِ ی  شاهد فعال  شخ  شاهدِ ،شخ  دیگر

شناسوی   بلکوه معرفوت  ( اولویت چشم بر گووش )نه تنها سلسله مراتبِ حوا  ( مسموعات)ها  جایگاه پایین شنیده

شوده انجوام شوود کوه در آنجوا       طوی کنتورل  باید در محی کالمعمل پیوند دادن تجربه و : دهد دادگاه را نشان می

.  شوند هایی اعمال می اظهارات با سوال مستقمیم از شاهد طرف مقابل روبروند و در صورت شهادت دروغ مجازات

شواهد تحوت   .  حقیقت ارزش اهمیت قا ل استهای  مثابه سرمبه قانون باز هم برای مرگ و درد  ،در این مسئله

شوخ  بوا احضوار بوه دادگواه      .  آبرویی چه حکم مرگ یا درد، چه اتهامات حقوقی و بی –گیرد  احکامی قرار می

شواهدان  .  کنود  این کوار را موی   تحت  طر مجازات sub poenaاللفظی کلمه  دهد؛ به معنی تحت شهادت می

 الزم نیست کوه میشول فوکوو باشویم توا درک     .  ممکن است به طور فیزیکی مجبور شوند در دادگاه حضور یابند

 .ای دارد شده ابزار درد مرزهای کنترل ۀکنیم که امروزه شهادت دادن به واسط

( دربواره موثالً مجرمیوت   )برای مثال، ی  شاهد شواید نظوری   .  دهند قواعد حقوقی شاهد مکانیکی را ترجیح می

 تور  و سواده  تر شهادت هر چه صریح.  های چیزی که دیده است را توصی  کند ممکن است واقعیتفق  ندهد اما 

، دهد می شهادت کهسنگ در کتاب مقد   –توانند شهادت دهند  چیزها می تر اینکه  ودِ مهم.  باشد بهتر است

صرف از  یلوح: کند ال مانند ی  شی  رفتار می ایده شاهد بشریِ.  (لکه  ون)جوایز، یا دیگر انواع مدارک مادی 

و عموومی باشود، و بورای     بسویار صوریح  هادت باید به سا تار  طاب و سخن در ش.  چیزی که در آن ثبت شده

اصل استوپل یا ممنوعیت انکار بعد از اظهار مانع تیییور یوافتن شوهادتی    ).  مختل  روایت عوض نشودمخاطبین 

ای برای آسوده  داند مسئله چیست، هیچ انگیزه نمی اللاز آنجایی که ی  شاهد .( شود که قبالً داده شده است می

 .یکی از طرفین یا طرف دیگر وجود نداردکردن  یال 

گور بوه مثابوه     مشاهده: های علمی و ژورنالیسیتی عینیت باشد تواند به دلیل  استگاه ایده می ارجحیت شاهد الل

بوا   طورف  بوی  شاهد رسد به نظر می.  مانند ی  میکروسکوپ ،ها و پیامدهای انسانی تفاوت به نگرانی ی  آینه، بی

با داستانی دارد  وی ساز ریشه در درگیری نزدی  و سرنوشتت دارد، چرا که شهادت بازمانده بازمانده بسیار تفاو

تفاوتی سرد  و منفعل است، یعنی نوعی بی ،کند که فاقد پیوند و عالقه طرف ادعا می شاهد بی.  کند که تعری  می

بوه  .   ودشان داستان را شکل دهنود شنوندگان باید .  کند را ارا ه می "ها فق  واقعیت"نسبت به داستان دارد و 

، یعنی، رویای روایت بدون است ال منفعالنه ایدهشهادتِ به طور ساده نوعی ( طرفی بی)ی  معنی، ادعای عینیت 

ب  و ثبوت  ضو فرهنگوی  ( مرجعیت)صالحیت .  "واقعاً رخ دادند"ر دادها آنطوری که  تحری  و تیییر و عمومیِ

از آنجوایی کوه انتظوار    .  دها را بدون فیلتر تجربه ذهنی مسوتند کورده اسوت   در این ادعا است که ر دا مکانیکی
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البته امروزه باور متعوارف  .  آیند هم شاهدانی  وبی به حساب می ها رفت شاهدان مانند ماشین باشند، ماشین می

رچیوز  چیوزی کوه بیشوتر از ه   .  منفعوت و عالقوه در هور بازنموایی اسوت      ناپوذیریِ  درباره فیلم وعکاسیْ اجتناب

دهد نه ایدۀ غیرممکن بودنِ مدرکی عینی و  را درباره این موضع آزار می –وارثان الک  –دوستداران علم و  رد 

بورای   فورضِ  پویش  معیوار  به عنووان  اینکه درد: تر آن است پیامد تاری مورد توافق همگان درباره ر دادها، بلکه 

 .ها فراتر رفته باشیم قرار بود ما از همه اینگویند که  آنها می.  کند عمل میواقعیت و اصالت  سنجش

 رادیویی و شکاف صحت/پخش تلویزیونی

شوخ  دیگوری روایوت      ای کوه  موان بوا تجربوه    ما به  اطر فاصله.  عدم اطمینان و ش  است فاصله دلیلی برای

گزارشِ افرادی که با ما فاصله زیادی ما نسبت به به همین طریق، .  کنند در مورد شهادت وی دچار تردیدیم می

وضعیت ارتباطات در پخوش  .  سیم و به آنها اعتماد داریمشنا گزارش افرادی که میبیشتری داریم تا  دتردیدارند 

گیورد کوه هویچ     تجارب با واسطه در ا تیار مخاطبینی قرار موی  :رادیویی مشابه وضعیت شهادت است/تلویزیونی

ها مسیری مشابه مسیر شوهادت را   صحت در رسانه بخشی به شکافِ مشروعیت.  دارندآشنایی دست اولی با آنها ن

بدن آ رین موأمن اصوالت و درسوتی در    .  با استفاده از درد و بدن به مثابه معیار حقیقت و صداقت: کند طی می

برای شهرت اعتبوار و صوداقتش، غیور از     32کاری که والتر کرونکایت ینشاید بهتر.  شرای  تردید سا تاری است

در .  نشده مقابل دوربین هنگام تورور پرزیودنت کنودی بوود     ها  دمت مداوم، انجام داد ریختن اشکی تمرین سال

.  (37: 2لوقا، ) "بینند کردند دارند ی  روح می زده شده و فکر می زده و وحشت بهت"انجیل لوقا، حواریون مسیح 

به من دست بزنید و ببینید، چرا که ی  روح گوشت و استخوان نودارد  "ا اطمینان بخشید شده به آنه مسیحِ زنده

هوای اپتیو  و    که اشباح و  یال را از طریق کانال – های امروزی رسانه.  (39: 2لوقا، ) "بینید که من دارم و می

دهنود و هوم توالش     یشوکاک قورار مو   توموا    هم ما را در شرای  –دهند  کنند و انتقال می آکوستی  زنده می

 (.1999پیترز، )به من دست بزنید و ببینید : به به ما ببخشندکنند اطمینانی مشا می

چه هنگوام   :این پرسش است( 1992، 33دایان و کاتز)ای  ترین چیزها در نظریه ر دادهای رسانه یکی از متهورانه

هوا   عامل حقیقت و اصالت باشند؟ به عبوارت دیگور، آیوا رسوانه     ،بافی و اید ولوژی توانند به جای کلی ها می رسانه

یکی از آن  ،توانند شاهدانی باشند توانند عمل شهادت را به انجام برسانند؟ این عقیده که مخاطبین  انگی می می

سواده اسوت کوه    .  دای سعی در شرح و بس  آن دار سانهر دادهای ر  است که جنبش آشکارای  اشتباهات مقوله

وی ادعا کرد کوه  : های  بری با تجربیات  ودش به سخره بگیریم را به  اطر اشتباه گرفتن فیلم  3لد ریگانرونا

های کار اجباری در جنگ جهانی دوم بوده است، در حالی که هیچوقت از ایاالت متحده  شاهد آزادسازی اردوگاه

هوا بووده در حوالی کوه فقو        اینکه او واقعاً در آن اردوگواه : ی اعتقاد داشتگاو به حضور سا ت.   ارج نشده بود
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 طبق ای بودن شاهدِ ی  ر داد رسانه با فاصله دقیقاً چیزی است که-با-اما حضور.  های آن را نگاه کرده بود فیلم

مونتی  ش ، را صحت در ارتباطات گروهی، هر نظریه انتقادی به درستی شکافِ.  کنیم به آن دست پیدا میادعا 

 تردیود ای در صودد شورایطی هسوتند کوه در آنهوا       مطالعوات ر ودادهای رسوانه    مورد اشاره  قرار داده است، اما

هور  شدۀ رسوانه،   گرفته  های به امانت ، چشم و گوشای در ر دادهای رسانه.  شود  ود واستۀ ناباوری توجیه می

اعتماد هموه بوه    مرگ، فاصله و عدم.  شوند تبدیل میبه طور موقت یا پر طر، به چشم و گوش  ود ما  چند هم

 .آیند به حالت تعلیق در میهدفِ  یر یا شر، 

در  1999در فوریه  35برای مثال، پرزیدنت بیل کلینتون.  است شهادتبودن کلیدِ اقتصاد ارتباطاتِ  فرد منحصربه

کول ایون   .  جریان مبارزات انتخاباتی به زادگاه من شهر آیووا در ایالت آیووا آمد و در ی  سوالن سوخنرانی کورد   

.  ها ظرف دو ساعت تموام شودند   قرار بود به طور محلی در تلویزیون پخش شود، اما با این حال تمام بلیت ر داد

چوون در  انوه    توان در  انه  وود بهتور آن را دیود؟    ر حالی که میچرا باید چنین هیجانی وجود داشته باشد د

توانستند بگویند  اگر قرار بود کلینتون کشته شود یا چیز مهمی را اعالم کند، مردم می.  توان شاهد تاریخ بود نمی

آنجوا   اگر راستش را بگویند و)نفر  111 1توانست شهادتی همیشگی باشد که فق  به  این می.  "من آنجا بودم"

تر و به طور بالقوه  افرادی که در  انه آن را دیدند، که گروه بسیار بزرگ شد، در حالی که محدود می( بوده باشند

مرجعیت یوا سورمایه فرهنگوی ایون دو     .  "من در تلویزیون آن را دیدم"توانند بگویند  نامحدودی بودند، فق  می

از سخنرانی تحت تأثیر قرار دادن تعداد بیشتری از افراد توا  هدف کلینتون بعد ! گفته با هم قابل مقایسه نیستند

دسوت دادن بوا   "حد ممکن بود، انتشار کاریزمای بدن شاه با تحت تأثیر قرار دادن مردم دقیقاً در معنی اصطالح 

مشعل سحرآمیز را دریافت کند،  و تواند با این انسان بزرگ دست دهد ی  شاهد حی و حاضر می.  "افراد مشهور

بوا جوان اف   ( شانسی در فیلمبردای ثبوت شود   و با  وش)دقیقاً همانطوری که کلینتون هنگامی که نوجوان بود 

به من دست "شناسیمش گفت  مردی که ما عمدتاً به عنوان ی  شخصیت تلویزیونی می.  کندی دست داده بود

 ."بزنید و ببینید

ارزش  شونا تی کوم   شود به  اطر کاوی بوودن از نظور هسوتی     مانع آن می کهچرا  اهمیت دارد "حضور داشتن"

، به طور نامحدودی قابل تکرار است؛ ر داد ی  ر وداد واحود   (مسموعات)ها  ای، مانند شنیدهک.  شنا ته شویم

اینجا "ده ش چیزهای ضب .  نیستند  جایگزینی نظر ارتباطاتشان با آن ر داد قابل از هرگزدیگر است، و شاهدانش 

حووادث  .  ستالبداهه، شانس و اشتباه ا فیر داد زنده در معرض اتفاقات .  دهند ر داد را از دست می "و اکنون

ای از  این کوه بخوش عموده   .  قبلی پیش رفتن ۀنوعی بدون برنام –ای هستند   بخشی کلیدی از ر دادهای رسانه

بینی و آن اتفاقاتی دارد  پیش شامل نوعی تروماست حاکی از جذابیت چیزهای غیرقابل (زنده) های مستقیم برنامه
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هوای   شواد اجتمواع کوه ارزش    تنوۀ همیشوه   ای ر ودادهای رسوانه  .  گذارنود  که نشانی از  ود در تاریخ بر جا می

، 37؛ لیبوز 1991، 39کوری )باشود   های نا وشایند نیز موی  گیرد نیست، بلکه فجایع و فالکت بنیادینش را جشن می

1991.) 

.  مانود  چنودین مکوان و زموان بواقی موی      در ضب  و ثبت دارای تداومی اسوت کوه   شکننده و فناپذیرست؛ حضورْ

چرا مردم مبالیی زیادی بورای اجورای   .  اند وابسته جز ی این تمایز به ظاهر به میلیاردها دالر در صنایع سرگرمی

 رسد کوه  به نظر می دی در  انه بهتر است؟ آن معموالً رو سیدهند در حالی که کیفیت  موسیقی در کنسرت می

، سروصدا و سن، (گذرانی  وش) پارتی: شوند میرفتن به کنسرت  هستند که باع  موسیقیاییْ-های فرا ارزش این

.  شوده  کنسرت ی  ر داد است نه یو  برناموه ضوب    .  حتی با این وجود موسیقی زنده باز متفاوت است.  رق 

 دی کوه از روی فویلمِ   شده ی  یادگاری است، نشانگر زمان و مکان، اما ی  سی طور غیرقانونی ضب  ی  نوار به

زموانِ   در ی  کنسورت، .  شود ی  کاالست، حتی اگر از نظر موسیقیایی یکسان باشند شدۀ اصلی تولید می ضب 

نوواق  نیوز بوه    .  سوت دیداری با هنرمنود ممکون ا  لمس و تما  .  شود شخ  بر روی زمین ساری می فناپذیرِ

توالش و   تودوین شووند و شواهد   ممکن است صداهایی شنیده شود کوه در اسوتودیو    در کنسرت: همین صورتند

، از (ماننود افوزودن صودا   )کند  اضافه می از نظر موسیقیپس از تولید  مراحلِآنچه .  تقالی فرد اجراکننده باشیم

.  در آن زموان رخ دهنود   ندتوانسوت  دانویم هرگوز نموی    میکاهد چرا که این صداها همانطور که  اهمیت حادثه می

تر کنند یا زمان را حتی  تواند باع  دستکاری شوند، آن را نگه دارند، کند کنند، سریع کننده می   های ضب  رسانه

شواهدان   تصوویری علیورغم توانشوان در ضوب  و ثبوتْ     -های صووتی  یکی از دالیل برای اینکه رسانه –برگردانند 

رقصویدن، آواز  .  کنود  اما بدن فق  در زمان واقعوی زنودگی موی   .  روند همین است به شمار می طمینانیا غیرقابل

کند، و  برای ما فاشتر شدن را  تواند معنیِ مسن موسیقی می.   واندن، و اجرای زنده همه با گذر زمان همراهند

 .گاهی حتی راه فراری از آن در ا تیار ما بگذارد

 (مستقیم)چرا زنده 

تواند ادعای  اگر شخصی ر دادی را زنده ببیند، می.  گردد نیز به قدرت زمان واقعی برمی بودن مستقیمعالقه به 

، کند جایگاهِ شاهدی را دارد که در زمان، اگر نه در مکان، حاضر بوده است؛ اگور شوخ  آن را روی نووار ببینود    

هوای   طرفودران ورزش، در موورد بوازی   .  شده است کنندۀ برنامه ضب  آید بلکه دریافت دیگر شاهد به حساب نمی

هر بازی مهمی پس از اتمام بازی بارهوا و بارهوا بوه     دانند که شوند با اینکه می مهم، به صفحه تلویزیون  یره می

.  طرفداران باید در لحظه اتفاق افتادن آنجا حضور داشته باشند.  شود صورت گزارش و وید و تا حد تهوع تکرار می

شود  گزارش می ی  دهد، و شنونده لحظه مهم حتی با تأ یر کم هم شخ  را در نقشی اقتباسی قرار میدیدن 



011 

 شاهد بودن

 

 

.  دنشری  شو( ضب  برنامه)نگاری  و نه در تاریخ( در ر داد)د در تاریخ ن واه می انطرفدار.  تا شاهد ی  ر داد

شوود ایجواد    کیفیت چیزی که دیوده موی  ای متافیزکی در معنی و  اتفاق و بازبخش فاصله چند ثانیه ا تالف بین

، ر وداد زنوده و بوازپخش فووری آن یکسوانند، اموا در روانشناسوی        های الکترومیناطیسوی  کای از نظرِ.  کند می

.  ای اسوت بوه سووی ر وداد و دیگوری بازنموایی آن       یکی پنجره.  ، یکی تاریخ است و دیگری تلویزیونانطرفدار

 .کند به حقیقت و اصالت عمل میپخش مستقیم به عنوان تضمین دستیابی 

را یادآور درباره ماهیت زمان  یمهم نکتۀدر واقع  هستندکه در ت  ت  ثانیه نگران  پرو پاقر  ورزش انطرفدار

پخوش   میلیاردها دالری که بورای حوقِ   دقیقاً به اندازهچرا پخش مستقیم باید مهم باشد؟ مهم است، .  دنشو می

.  هسوتند  به بیان کوتاه، نوعی قموار  –افتند  مستقیم در میان است، چرا که ر دادها فق  در زمان حال اتفاق می

در  بگویود  توانود  هویچ کسوی نموی   .  گون زمان است قمار تصویر وهم همانطور که والتر بنیامین اشاره کرده است

بودون شو    .  آمیوزد  بینی بودن آینده در هم موی  پیش زمان حال را با غیرقابل افتد و قمارباز آینده چه اتفاقی می

ی  کل  کالسی ، همانطور که .  معنی است اش مشخ  است، بی ای که نتیجه بندی روی بازی یا مسابقه  شرط

 شورط نیز به کار رفته، ایجاد ی  فاصله زمانی کوتاه در اعالم نتایج مسوابقه اسوت بوه طووری کوه       نیشدر فیلم 

بندنود، در حوالی کوه در واقوع روی      ای غیرقطعوی شورط موی    دوانی فکر کننود روی آینوده   بندهای مسابقه اسب 

بوه معنوایی، گذشوته    .  چند ثانیه نیز مهم است و تاثیر زیادی  واهد گذاشت.  اند ای مشخ  شرط بسته گذشته

، ی  چور ش فرموان یوا    در ی  ثانیه . بار و دستخوش تیییرات است در مقابل، زمان حال فاجعه.   طر است بی

با هور کنشوی محوو     و افتند اتفاق می های ممکنْ آینده.  تواند تاریخ را برای همیشه تیییر دهد چکاندن ماشه می

شود یوا گرفتوه    رود، ی  زندگی شروع می شود یا از دست می ضربه پنالتی گل می در ی  لحظه کوتاه.  شوند می

البته، زمان حال به ندرت چنین شگرف اسوت، اموا بودون    .  نشیند حال به ثمر می تمام تاریخ در لحظه.  شود می

 واهود   هیچ چیزی مانند ر دادی که می.  رود از دست می – طر آن  –آن   یزی حادثهی  پیوند زنده امکان 

لهه تاریخ فوتونا، ا.  منتظر ی  در زدن است هست ، کسی31به گفته ریموند ویلیامز.  انگیز نیست رخ دهد هیجان

در گذشته به عنوان یو  ضورورت ، و    را وی صورتش.  کند و قماربازان، فق  در زمان حال صورتش را آشکار می

 .پوشاند در آینده به عنوان ی  احتمال، می

این تمایز، تمایزِ بینِ .  رادیویی است/پخش تلویزیونی هندۀشده یکی از اصول سا تارد  و ضب  تمایز بین مستقیم

ای است، مانند  نگاری حوزه کند؛ تاریخ نگاری امروزی بسیار مهم است، بازپخش می واقعیت و تصور را، که در تاریخ

بوه   پوردازان  اگرچه نظریوه .  ها شهادت دادن –حقوق و الهیات، که  کارش مبتنی است بر ارزیابی منابع و مدارک 

این تضاد به طور جودی در   اما کند، ها را به ما گوشزد می ژگی تخیلی واقعیتمندی تخیالت و وی درستی واقعیت
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بندی واقعیت و  یال، که برای مور ان و طرفوداران ورزش   تقسیم.  دهد مقابل قطعیت از  ود مقاومت نشان می

ر داد نیازمند ی  .  اند هم است، و همچنین اصل سا تاردهندۀ رسانه و ژانرهای ادبی، بر شهادت مبتنیبسیار م

شونید یوا    تووان  ی  داستان  یالی را موی .  شاهدانی است، ولی ی  داستان فق  نیازمندِ گوینده و شنوده است

بوه طوور قوانونی نیازمنود     ( غسل تعمید، ازداوج) بر ی از انواع ر دادها.  گفت، اما ی  واقعیت را باید شاهد بود

پرسند، چیزی  ها می انطور که کودکان اغلب در مورد داستاندهد که، هم شهادت به ما اطمینان می.  شاهد است

 .واقعاً اتفاق افتاده است

اگر هنگام بازدید از برج لنودن بوه   .  شبیه به پوشش مستقیم است یدارای منطق (یا اصالت تاریخی)مندی  تاریخ

شودند، کونش و    روی آن کشوته موی   39تکه چوب همانی است که قربانیانِ هنوری هشوتم  این من گفته شود که 

از نظر فیزیکی اگر ، حتی استاحسا  من متفاوت از زمانی  واهد بود که به من بگویند این تکه چوب کای آن 

ایون تکوه چووب برز وی اسوت بوین واقعیوت و جعول، و وضوعیت          .  یکسان باشد یا به همان اندازه قدیمی باشد

آن را به سنت شهادت  "واقعیت"توضیح یا عنوان .  ستگی داردمتافیزیکی آن به چیز کوچکی مانند ی  عنوان ب

نسلی به نسلی دیگر رسیده، انباشتی از زمان که آن تکه را از نظر تاریخی به آن ر داد پیوند  از دهد که پیوند می

فکر کنم و  ها درباره قدرت زیاده از حد توانم به تیییر و بهبود آموزه می اگر عنوان درست را داشته باشد.  دهد می

که مجازی اسوت بایود بسویار بیشوتر      اما اگر این عنوان اظهار داشت ی از  ون شهید باشم؛خدرصدد یافتن سرن

را در شوند، فرصت شواهد بوودن    قلمداد میرادیویی زنده، مانند اشیا ی که تاریخی /پخش تلویزیونی.  تالش کنم

ما  در زمان پسامدرنِ.  ر دادها دارد( کای)با بازنمایی دهد اما چیزهای ضب  شده فاصله کمی  ا تیار ما قرار می

این باور که تاریخ عاری از بازنمایی اسوت را زیور سووال ببوریم؛ بنوابراین       تحصیالت کال  ششمی کافی است تا

بوین  ، به مثابه بینشی درباره سا تارهای تاریخ و تجربوه،  تمایزات کوچ  دیدنِ بلکه، مسئلهْ.  مسئله این نیست

بوه آنهوا   نژندی یا فیتشویزم   عنوان روان باچیزهایی است که در مسا ل فرهنگی واقعی هستند، تمایزاتی که غالباً 

نما شکافی کوچ  اما بسیار مهوم وجوود دارد، کوه هموانِ شوکاف       بین امر تاریخی و امر واقعیت.  شوند می اشاره

 .شهادت دادن است

بوه  دیودگاه یو  شواهد     تواننود  می تواند وجود داشته باشد، ر داد میکه با ی  اصلی رابطۀ از چهار نوع سه نوع 

حضور در زمان اما عودم حضوور   .  حضور در آنجا، حاضر بودن در فضا و زمانْ نمونه پارادایمی است.  حساب آیند

و حضور در فضا اموا عودم حضوور در زموان     .  در فضا شرای  پخش مستقیم است، یا همان همزمان در طول فضا

هوا را   فواصل زمان زمان وجود دارد، شاهدی که عرضدر اینجا امکان همزمانی در  :بازنمایی تاریخی است شرای 

 ،دسترسی داشتن به ی  ر وداد از طریوق ردپاهوای آن    و باز هم زمان در حضور هم در فضا و هم.  کند طی می
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نگاه کنید بوه  )ر دشوار است دیدگاه شاهد بسیاداشتن که در آن  مرسومیحوزه : همان شرای  ضب  کردن است

 (.1.1جدول 

 انواع مختل  شاهد ی  ر داد بودن  1.1جدول 

 عدم حضور در زمان حضور در زمان 

حضوووووور در 

 فضا

 حضور در آنجا

 آمده مخاطبین گردهم

 برای مثال، کنسرت، بازی، تئاتر

 ("زنده"مرده نه )تاریخمندی 

 ای مخاطبین انبوه زنجیره

 یا موزهمثالً، مقبره، یادبود 

عوودم حضووور 

 در فضا

 انتقال زنده

مخوووووووواطبین پخووووووووش  

 رادیوبی/تلویزیونی

بوورای مثووال، رادیووو، تلویزیووون، 

 پخش اینترنتی

 ضب 

 پراکنده، و  صوصیمخاطبین 

 رایج و معمولی، دشواری شاهد بودن،

 دی، ویدیو برای مثال، کتاب ، سی

  

 ، درد و زمان(داستان)واقعیت و خیال 

ایون مورز   : شونا تی باشود، ا القوی اسوت     از آنکوه معرفوت   بیشوتر  (داستان)واقعیت و  یال  در نهایت، مرز بین

نحووه درد   دربوارۀ دیگور   اشوخا  روایوت   به درد قربانیان، و ارتباط برقورار کورد بوا    احترام گذاشتن عبارتست از

م  وانودن  شواید هنگوا  .  ان، از طریق همزمانی، حتی اگر ی  این همزموانی چنودان دقیوق هوم نباشود     کشیدنش

درد .  به یاد داشتن آن ما دینی به آنهوا نوداریم  گریه کنیم، اما غیر از  1 گناهان توس  شاه هرود شدن بی سال ی

برای زندگان اهمیوت   برنامه زنده بودن: دهد ئولیت را شکل میرنج همزمان افقِ مس.  چیز متفاوتی است "زنده"

 ایون مسوئله ا القویِ   .  کننود  تعهداتی ا القی و سیاسی ایجاد موی های  یالی،  ها، بر الف داستان واقعیت.  دارد

شوود،   هایی که در زندگی واقعی باع  وحشت و انزجار آنها موی  ها از صحنه اینکه چرا انسان :تراژدی است قدیمیِ

کند که چرا ما از توصوی   شوونت و رنوج انسوان      بوطیقای ارسطو بحثی را در این باره مطرح می.  برند لذت می

تماشواگر را بوه کواری     قرار نیست کوه ( است ضروری این ژانر درو درد )در تراژدی، بازنمایی درد .  بریم ذت میل

انسانی تشویق کند بلکه هدف آن استفاده از بازنمایی برای بیان و نشان دادن چیزی است که در زندگی ممکون  

آگاهی از غیرواقعوی  .  شود باع  ترحم می شود و بدون ایجاد وظیفه درام بدون ایجاد  طر باع  تر  می.  است

داستان فاقد مسوئولیت یوا   .  رهاند بودن آنْ ما را از تعهد ا القی نسبت به کسانی که شاهد رنجشان هستیم، می

کند  اشاره می( 1917)همانطور که دیوید هیوم .  مشارکتی است که به نظر الیس برای شاهد بودن ضروری است
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، باعو   ا آن مواجه شویمبخش است، اگر در واقعیت ب و اضطرابی که در تراژدی لذتهمان رنج شکی نیست که "

.   وانود؛ یعنوی وظیفوه و نوه لوذت      رنج واقعی ما را به یاری، و نه درک و فهم، فرامی ".شود ناراحتی واقعی ما می

یوانی اسوت بور    کنود، و پا  دهنده گذر زموان اسوت، شوروران را مجوازات موی      نشان :مرگ در داستان معنادار است

گرداند، نه عشوق   هیچ چیز آنها را باز نمی ".  اما در واقعیت، مرگ تهی است، کامالً فراتر از هر معنایی.  ر دادها

تقابل بوین واقعیوت و   .  (1921، 1 کنراد) "آنها هیچ چیزی نیستند.  د کاری با تو بکنندنتوان آنها نمی.  و نه تنفر

متفاوت حقیقت رب  داشته باشد، به این رب  دارد که چه کسی و چه زمان رنج های   یال بیشتر از اینکه به رده

 .دردِ افراد زنده  بر است؛ اما درد افراد مردهْ تاریخ.  برد می

اظهوار   2 کیرکگوارد .  آسان است باشد، می مطلع ماندن از آ رین ا بار شان ی که دلمشیولیمسخره کردن افراد

 انود، اهمیوت واقعوی آنهوا را     پردا تیم که گویی پنجاه سال پیش رخ داده ا میدارد که اگر ما طوری به  بره می

اهمیت درست است، ولی چیزی در جاهای دیگر به روشنی به آنها  گفته او درباره چیزهای بی.  کردیم دریافت می

چرا  دنیا مطلع باشیمما باید از .  گیری است زمان حال نقطه تصمیم: کند را در اینجا نادیده گرفته است اشاره می

تووانیم کنشوی    ای ما مسئولیم که در این دنیا کنش داشته باشیم و فق  در زموان حوال موی    که به طرق پیچیده

هوای   کنویم نوه در فویلم    ما در مورد افرادی که رنج کشیده و در  برها هستند احسا  گناه موی .  داشته باشیم

.  شووند  شوند اما تخیالت روایوت موی   ها مشاهده می واقعیت.  کند ها را از تخیالت متمایز می درد واقعیت.  تخیلی

پوشوش  .  گران در میان افراد پخوش شوده اسوت    اما مسئولیت مشاهده تخیالت شاید ما را به عمل ترغیب کنند

تعلیوقِ  "تحوت محافظوتِ    چرا که واقعیت است و موا : غیرقابل کنترل است های جهان از نظر ا القی غم "زنده"

؛ از آنجا که از نظر مکانی دور است، وظیفه موا بورای عمول    (کیرکگارد)تئاتر نیستیم  "ی امر ا القیِشنا ت غایت

ما در موقعیت تماشاگرانِ ی  درام هستیم که آسودگی ناشی از دانستن غیرواقعی بوودن  .  کردن نامشخ  است

موا  .  شوویم  روبرو موی ( هیوم) "ای دقانهناراحتی واقعی و صا"بنابراین، در تماشای  برها با .  درد و رنج را نداریم

ای به سوی تروما داریم بدون اینکه آسودگی ناشی از این آگواهی را داشوته باشویم کوه هموه       دهنده کششِ تکان

 .ما شاهدانی بدون محکمه هستیم.  تقلید استو ای در محاکات  های تجربه این

.  معطوف به ماسبق آن است، حسادت حال به زمان گذشته نهایتاً این که نکته جالب درباره شاهد بودن ویژگیِ

.  اردافتند آگاهی کم د که بعدها اتفاق میچیزی زمان حال ممکن است نقطه تصمیم باشد، اما همواره درباره 

بلکه پس از آن واقعیت : دانند که آنها شاهدان آن هستند گران هنگام اتفاق افتادنِ ی  ر داد نمی بیشتر مشاهده

کنیم و آنچه به شهادت دادن دربارۀ آن  بین آنچه تجربه میتفاوت کمّی بزرگی .  شوند شاهد انتخاب می وانبه عن

در .  ها وجود دارد در اینجا احساسات بسیار بیشتری نسبت به  ود داستان.  شویم وجود دارد فرا وانده می
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.  داشتیم مسئولیت زیادی قبول کنیم تر مسئولیت اندکی برعهده شهادت دادن ما باید برای آن چیزی که پیش

اهمیت بودند، اهمیت پیدا  ما باید دربارۀ ر دادها گزارش دهیم، ر دادهایی که جز یاتشان به همان اندازه که بی

چه ساعتی سوار اتوبو  شدی؟ اتومبیل چه رنگی بود؟ متهم چه نوع کفشی پوشیده بود؟ در .  اند کرده

های  تر متوجه نبودیم که ما شاهد آنها هستیم، و باید فایل پیشنگریم که  یدهی ما به ر دادهای بازم شهادت

گیریم  کنیم یا نادیده می دانیم آنچه که به آنها توجه می ما نمی.  شده از ذهنمان دربارۀ آنها را بازگردانیم پاک

ارزشمند  واهد بود را زمان حال آنچه که برای آینده .  توان کلید آزادی یا زندانی شدن ی  شخ  باشد می

 .ای که باع  طوفان شد، توجهی نکردیم ما به پروانه.  بیند نمی

ای که در لیبرالیسم، اگزیستانسیالیسم و الهیات مسیحیت وجود دارد این است که همه وظیفه دارند  بنابراین ایده

شهادت دادن سا تار توبه را  . آماده باشند که در هر زمان و مکانی به عنوان شاهد حاضر شوند –هشیار باشند 

به  ای در آینده لحظه.  کنیم توجه بودیم، توجه می به چیزی که زمانی به آن بی یعنی با عط  به ماسبق :دارد

دیدگاه شاهد دربارۀ احسا  .  کامالً بیدار نبود( هشیاری)گردد که در آن آگاهی  ای در گذشته برمی لحظه

شود که  طوری به حال پردا ته می) ورد  آینده نسبت به زمان پیوند می با دیدگاه پیشینی در (هشیاری شدید)

عبارت است از آرزو کردنِ اینکه شهادت دادن .  (گویی از آینده با نگاه به عقب مورد مشاهده قرار گرفته است

کردن و تر زندگی  بود و در  گرفتن از این یعنی هشیارانه کامل می( به یاد مانده)آنچه از گذشته ضب  شده 

برای مقابله .  ای در آینده به زمان حال بازنگریم کنیم که از نقطه اهمیت دادن به زمان حال چرا که ما تصور می

جایگاه شاهد قرار هر عملی شخ  را در .  توانیم دستِ کم هشیار باشیم با تثبیت شدنمان در حال، ما می

روز قیامت که کل تاریخ جهان را دیدگاه با باور  این در معادشناسی مسیحیت.  دهد، هم دیدن و هم گفتن می

مفهوم بازگشت ابدی، به معنی  3 در تفکر نیچه.  گیرد  واند، شکلی نمایشی به  ود می قضاوت و شهادت فرا می

و پشیمانی، به طور ابدی تکرار شود  افسو که آن عمل بتواند، بدون  ای شیوهعمل کردن در زمان حال به 

به این معنی است که  ، شهادتهروزمر مدنیِدر اعتقادات .  است  مطرح شده (اش شهادت داده شود درباره)

رادیویی آن را /های تلویزیونی در عبارتی که همه چهره.  شهروندان موظفند درباره ر دادهای روز مطلع باشند

نگاه کن، چرا که ": شعار شهادت دادن باید این باشد 25:13 متیبا عذر واهی از  مورد تایید قرار  واهند داد، و

 ."دانی تو نه روز و نه ساعتی که ر داد اتفاق  واهد افتاد را نمی
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