شماره چهاردهم  -فروردین 1400

دانشگاه صادرکننده مجوز:

زمینه انتشار ماهنامه:

دانشگاه تهران فرهنگی-اجتماعی

سیاسی ،اقتصادی ،هنری ،ادبی ،علمی

| صفحهآرا |

صاحبامتیاز | طراح
محمدامین عبیدی قمی

سردبیر:

مدیرمسئول:
فاطمه سادات موسوی
ویراستار:

نوید قربانی پرهام نکوطلبان
اثرنویسان این شماره:

محمدامین عبیدی قمی

امیرحسین ناظمی

تاریخ انتشار این شماره:

 30فروردین  - 1400شمارهچهاردهم

CharkheSJ.ut.ac.ir

@Charkhe_ut

Charkhe

شماره چهاردهم  -فروردین 1400

بــــــسـم
الــلــــــه
الرحــمن
الرحـــیم
بنام پروردگار ایرانزمین

بـا آغـاز هر سـال بـه خـود قولهایـی میدهیـم و با
خـود عهدهایـی میبندیـم کـه تـا پایـان سـال فالن
کار را انجـام دهیـم و فلان کار را تـرک کنیـم .در
جایـگاه فعلـی زندگیمـان که قـرار داریم ،چـه از نظر
زمانـی و چـه مکانـی ،بزرگتریـن دغدغهمـان بـه
زنـده بـودن تبدیـل شـده؛ فـرار از کرونـا و در امـان
نگـه داشـتن خـود و نزدیکانمـان از ایـن بیمـاری.
دیگـر زمانـی بـرای فکر کردن بـه دغدغههـای واالتر
خـود نداریـم و مـرگ بیشتـر از هـر چیـزی بـه مـا
نزدیـک شـده .امـا شـاید بـه دلیـل همیـن فاصلهی
کـم اسـت کـه در سـال گذشـته بـه بسـیاری از
مسـائلی اندیشـیدیم که در شـرایط عـادی هیچوقت
برایمـان چالشبرانگیـز نبـوده.
ارتبـاط بـا دیگران بیـش از هر زمانی برایمان مسـئله
شـده و نیازمنـد هـر ارتباطـی ،زبان اسـت .بـه لطف
زبـان بـوده کـه مـا توانسـتیم بـا دیگـران ارتبـاط
بگیریـم و تاریخـی از خـود برجـا گذاریم .زبـان همه
جـا جایـگاه واالی خـود را به مـا نشـان داده و تاریخ
گـواه ایـن قضیـه اسـت .در اعتراضـات و انقالبهایی
کـه بـه نتیجـه رسـیدند زبـان بازیگـر اصلـی بـوده و
بـدون زبان شـاید هنوز هـم اسـتبداد و حکومتهای
دیکتاتـوری حـرف اول را در جهـان میزدنـد و هیـچ
قیامـی شـکل نمیگرفـت .هرچنـد کـه هنـوز هـم
دولتهـای مختلـف با سوءاسـتفاده از زبـان تالش بر
ایـن دارنـد که بـا عوامفریبی مـردم را گمـراه و آنها
را دچـار توهـم کننـد و وعدههـای دروغیـن بدهند و
در عیـن مسـتبد بودن مردمشـان خیال کننـد که با
یـک جمهـوری طرف هسـتند.

هیچ حکومتی تحت هیچ عنوانی ،تحت شرایط فوق العاده و غیرعادی و به طور
کلی تحت هیچ شرایطی حق ندارد آزادی انتقاد از رهبران را از مردم بگیرد.

شهید آیتاهلل دکتر بهشتی (ره)

نبرد هیستینگز
فرانک ویلیکن

زبان انگلیسی
در گذر رمان
 10دقیقه

علی نظری حقیقی
پردیس فارابی دانشگاه تهران

در این نوشـتار سـعی در بررسی چرایی
تحـول عظیمی که در زبان انگلیسـی رخ
داد ،دارم .در حـال حاضـر ،اکثریت مردم
جهـان بـا ایـن زبـان آشـنایی زیـادی
دارنـد و اگـر غیـر ایـن باشـد دسـت کم
اطالعاتـی چنـد از آن دارنـد .ایـن زبـان
امـروزه زبانـی شـده کـه افـراد جهـان
بـرای مکالمـات خـود برمیگزیننـد
و تـا حـدودی هـم انتخـاب آن بسـیار
هوشـمندانهتر از سـایر زبانهـای
اروپایـی بـوده؛ چراکه از بسـیاری جهات
سـادهفهمتر اسـت و صحبـت کـردن

و خوانـدن آن نیـز از بسـیاری جهـات
راحتتـر اسـت .گوناگونـی فـراوان
واژگان و تغییـرات اساسـی کـه از آغـاز
آوردهشـدن این زبـان به جنـوب بریتانیا
(کـه امـروز ایـن منطقـه را انگلیـس
میخوانیمـش) ،بسـیار بـوده .ایـن حـد
تحـول و چندگانگـی در یـک زبـان
بسـیار غیرطبیعـی اسـت .از مهمتریـن
عوامـل ایـن تغییـرات طی نبردی شـکل
گرفـت کـه پـس از آن نـه تنهـا زبـان،
بلکـه سـاختار اجتماعی انگلسـتان برای
همیشـه تغییـر یافـت.

بـرای رسـیدن بـه اصـل مطلـب بایـد
مقدمـهای از بریتانیـا و بـه تبـع آن
انگلیـس را مطـرح کنم .در دوران بسـیار
باسـتانی بیشتـر مـردم کِلـت در جـای
جـای بریتانیـا سـاکن بودنـد .کِلتهـا
مردمـی قبیلهای بودند و به کشـاورزی و
تجـارت با بخش اصلـی اروپا نیـز ارتباط
داشـتند .ایـن مـردم وحـدت نداشـتند
ولـی زبـان مشـترک (کلتـی) و فرهنـگ
یکسـان داشـتند .بـا گسـترش توسـعه
طلبـی روم ،جنـوب بریتانیـا مغلوب روم
شـد و در ایـن مناطـق رومیـان مسـتقر
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شـدند .ایـن مناطـق شـامل انگلسـتان و
ولـز و بخشـی از اسـکاتلند امـروزی بود.
در ایـن دوره بریتانیـا یکی از اسـتانهای
روم شـد .بعد از ایـن اتفاق فرهنگ رومی
در ایـن مناطق چیره شـد .در گذر زمان،
بـا ضعف شـدیدی کـه در مرکـز روم رخ
داد ،بریتانیـا بـه شـدت از
سـلطه روم خـارج شـد و
امپراتـوران روم دیگر نیرویی
بـه آنجـا نمیفرسـتادند و
آن را کاملا رهـا کردنـد .در
ایـن مرحلـه بـا وجـود ایـن
کـه روم بریتانیـا را رها کرد،
بایـد بـه دسـتآوردهای
آن اشـاره نمـود .جادههـا،
سـاختمانهایی بـا معمـاری
رومـی و شـهرهایی چـون
و
یـورک
منچسـتر،
لنـدن و همینطـور دیـن
مسـیحیت از یادگارهـای
روم بودنـد .بـا وجـود رهـا
شـدن بریتانیـا توسـط روم،
سـاختار اجتماعـی و اشـراف
کمـاکان رو میمانـد .حـال
بریتانیاییهـا اسـتقالل کامل
خـود را کسـب کـرده بودند.
منتهـا ایـن خودمختـاری
بـرای بریتانیاییهـا ارمغانـی
نداشـت و آنهـا توسـط
پی ْکتهـا و ایرلندیهـا از
هـر طرف مـورد یـورش قرار
گرفتنـد .راهـکار بریتانیاییهـا برای حل
ایـن مسـئله به کارگیـری مـزدوران بود.
مزدورانـی کـه آنهـا اسـتفاده کردنـد
و قبلتـر رومیـان هـم از آنـان اسـتفاده
کـرده بودنـد ،آنگلوساکسـونها بودنـد،
مردمـی کـه از شـمال آلمـان میآمدند.
اینهـا پی ْکتهـا را شکسـت دادنـد و
در ازای ایـن کمـک بخشـی از کِنـت را

دریافـت کردنـد و در آن سـاکن شـدند.
البتـه بنظـر میرسـد پیش از فروپاشـی
روم ،آنگلوساکسـونها بـه بریتانیـا
مهاجـرت کردهبودنـد ولـی ایـن اتفـاق
اخیرالذکـر بـود که یک حکومـت به این
شـکل در بریتانیـا مسـتقر کـرد.

ساکسـونها در گـذر زمـان تصمیـم
بـه اشـغال مناطـق بریتانیـا گرفتنـد.
در نهایـت بریتونهـا و ساکسـونها بـا
هـم بـه صلـح رسـیدند و ولـز بـه آنهـا
تعلـق گرفـت ولـی انگلیـس امـروزی
تحـت سـلطه آنگلوساکسـونها و زبـان
و فرهنـگ آنهـا قـرار گرفـت .بهنظـر
میرسـد بسـیاری از بریتونهـا هـم بـه
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فرهنـگ آنگلوساکسـونی گرایـش یافتند
و اینجاسـت کـه زبـان انگلیسـی قدیمی
در انگلیس حاکم شـد .آنگلوساکسـونها
یـک حکومـت اصلـی نداشـتند.
چنـد پادشـاهی بودنـد کـه اهمیـت
بیشتـری داشـتند ،عبارتنـد از کنـت،
ِوسِ ـ ْکس ،آنگلیـای شـرقی،
نورثومبریـا و مِرسـیا .اینهـا
قدرتهایـی شـدند کـه
پادشـاهیهای کوچکتـر
را تسـخیر کردنـد .در قـرن
هفتـم ،آنگلوساکسـونها
بـه مسـیحیت گرویدنـد و
اینگونـه ارتبـاط بیشتری با
اروپاییها برقـرار کردند .این
دوره فرهنگ آنگلوساکسـون
بسـیار بـارور شـد و زبـان
انگلیسـی کهـن نیـز در
بیـن اشـراف و رعایـا مـورد
اسـتفاده قـرار میگرفـت.
زبانـی کـه از گـروه زبانهای
ژرمنیک محسـوب میشـد و
در مطالعه آن مشـابهتهایی
بـا زبانهایـی چـون آلمانی و
هلنـدی مشـاهده میشـود.
خـود
آنگلوساکسـونها
بعدتـر توسـط وایکینگهـا
قـرار
حملـه
تحـت
گرفتنـد .عـدم اتحـاد بیـن
آنگلوساکسـونها موجـب
شـد مقهـور وایکینگهـا
شـوندِ .وسِ ـ ْکس در بیـن پادشـاهیها
توانسـت خـود را حفـظ کنـد و در
دوره آلفـرد بـزرگ ،شـاه وسـکس ،شـاه
آنگلوساکسـونها خوانـده شـد و نوادگان
او توانسـتند تمـام انگلیـس امـروزی را
از دسـت وایکینگهـا خـارج کننـد و
عنـوان شـاه انگلیـس در ایـن مقطـع
ایجـاد میشـود .هـر چنـد وایکینگهای

دانمارکـی دوبـاره در چنـد نسـل بعـد
انگلیـس را تسـخیر میکننـد 1 .بعد گذر
چنـد نسـل دوبـاره یـک آنگلوساکسـون
بـه نـام ادوارد بـه شـاهی رسـید .حـال
بـه نقطـهای رسـیدیم
که تحـول اساسـی زبان
انگلیسـی صورت گرفت.
قبـل از آن بایـد اشـاره
کـرد کـه وایکینگهـا
تاثیـر زیـادی بـر زبـان
داشـتند.
انگلیسـی
شـباهتهایی کـه بیـن
دانمارکـی و انگلیسـی
میشـود
مشـاهده
ناشـی از ایـن دوران
شـباهتهایی
بـود.
کـه در نزدیکتریـن
زبـان ژرمنـی غربـی بـه
انگلیسـی یعنـی هلندی
یافـت نمیشـود .البتـه
بایـد بـه این نکته اشـاره
کنـم کـه چـه زبانهای
نـورس و چـه هلنـدی
و چـه انگلیسـی کـه
در ایـن مقطـع مدنظـر
داریـم همـه از زبانهای
شـاخه بـزرگ ژرمنیـک
هسـتند .گـروه زبانـی
 )1وقایــع ایــن دوران بســیار
از هــدف ایــن نوشــتار دور
اســت .بایــد اشــاره کــرد
کــه در ایــن دوران یکــی از وایکینگهــای
دانمارکــی بــه نــام کنــوت ،ادمونــد ،شــاه
انگلیــس را شکســت میدهــد و شــاه انگلیــس
نــام میگیــرد .او ســپس پادشــاهی دانمــارک و
نــروژ را بــه دســت خــود میگیــرد و امپراتــوری
دریــای شــمال را میســازد .یــک نکتــه قابــل
توجــه دربــاره کنــوت ایــن اســت کــه او بعــد از
آلفــرد دومیــن نفــری اســت کــه بــه او لقــب
بــزرگ را دادهانــد.

ژرمنیـک ،خود یکـی از شـعب زبانهای
هندواروپایـی اسـت .بنابرایـن توجـه بـه
تفاوتهـای ایـن دسـت زبانهـا دقـت
نظـر و آشـنایی زیـادی بـا ایـن گـروه

میطلبـد .انگلیسـی کهن و زبـان نورس
کهـن بـا هـم نزدیکـی زیـادی داشـتند.
واژگان ژرمنیـک انگلیسـی را اگـر
بخواهیـم بررسـی کنیـم 50 ،درصـد
واژگان انگلیسـی و نـورس کهـن هـم
ریشـهاند و  14درصـد کاملا مربـوط به
زبـان نورس میباشـند 14 .درصد شـاید

درصـد کمـی در نظـر آیـد ولـی بایـد
بـه ایـن هـم توجـه کـرد کـه  50درصد
واژگان همریشـه نیـز ممکـن اسـت از
طریـق همیـن حضور وایکینگهـا انتقال
یافتـه باشـد .در مـورد
 14درصـدی هـم کـه
کاملا بـه نـورس کهـن
بازمیگـردد ،بایـد گفت
کـه اینهـا واژگانـی
هسـتند که در انگلیسی
روزمـره بسـیار اسـتفاده
میشـوند .مطلبـی کـه
نشـان میدهـد کـه این
دو زبـان مـدت زیـادی
در تعامـل بودند و از هم
تاثیـر پذیرفتند .از نمونه
این واژگان ضمایر سـوم
شـخص جمع انگلیسـی
چـون They, Them,
 ، Theirواژگانـی چون
egg, wing, bark,
root , sky , anger
, die, ill, rotten,
ugly , leg, skin ,
 bag, ballو بسـیاری
واژه دیگـر یـا حالـت
سـوم شـخص جمـع
افعـال  to beیعنـی
 areاز نـورس کهن وارد
انگلیسـی شـدند .بهنظـر
همیـن مقـدار در واژگان
نشـان دهـد چـه میـزان
در انگلیسـی تاثیـر فراوان داشـته اسـت.
دربـاره گرامـر هـم وارد جزئیـات بیشتر
نمیشـوم امـا قضـاوت کلـی ایـن اسـت
کـه ایـن تحوالت موجب سـادهتر شـدن
دسـتور زبـان انگلیسـی شـدند .بـا تمـام
خشـونتبار بـودن حملات وایکینگها،
آنهـا پـس از سـکونت ،جمعیـت
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آنگلوساکسـون را حـذف نمیکردنـد
یـا خـود را از آنهـا جـدا نمیکردنـد
بلکـه در بعضـی مـوارد بـا هـم از طریـق
ازدواج یکـی شـدند و این مـوارد موجب
تغییـرات شـد .تغییراتـی کـه منجـر بـه
ایجـاد تئـوری جدیدی شـده؛ انگلیسـی
یـک زبـان ژرمنیـک شـمالی اسـت و
نـه ژرمنیـک غربـی .نتیجتـا انگلیسـی
میانـه هـم از ریشـه نـورس کهـن اسـت
و هـم تاثیـرات زیـادی از انگلیسـی کهن
پذیرفتـه .این تئـوری البته مناقشـهآمیز
ا ست .

حمله نورمنها

دهههایـی هسـتند کـه در آنهـا
هیـچ واقعـهای رخ نمیدهـد امـا
هفتههایـی هسـتند کـه در آنهـا
بـه انـدازهی دهههـا واقعـه رخ
مید هـد .
جملـه بـاال از والدیمیـر لنیـن کاملا
برابـر بـا هفتـهای اسـت کـه در آن نبرد
هیسـتینگز رخ داد .دو نبـرد کـه یکـی
پایـان دوران وایکینگهـا را در انگلیـس
رقـم زد و دیگری برای همیشـه حکومت
آنگلوساکسـونها در آن را خاتمـه داد و
زبـان انگلیسـی را به شـدت تغییـر داد.
در قسـمت پیشـین مقالـه بـه ادوارد
اشـاره نمودم که بعد از تسـخیر انگلیس
توسـط کنوت ،اولین شـاه آنگلوساکسون
انگلیـس نـام گرفـت .ادوارد ملقـب بـه
َخسـتو ،جانشـینی از خـود بـر جـای
نگذاشـت و ایـن منجـر بـه رخ دادن
بحرانـی پـس از مرگـش شـد .از طرفـی
یکـی از اشـراف قدرتمنـد انگلیسـی بـه
نـام هارولـد گادوینسـون ،خـود را شـاه
انگلیـس خوانـد .در کنـار ایـن پادشـاه
نـروژ ،هارالـد نیـز کـه قصـد احیـای
امپراطـوری دریای شـمال را داشـت ،به
انگلیـس حملـه کـرد .از طرفـی دیگـر،

دوک نورمانـدی ، 2ویلیـام حرامزاده ،که
از بسـتگان دور ادوارد بـود و مدعـی بود
ادوارد ،تـاج و تخـت انگلیس را به او قول
داده نیـز تصمیـم بـه حملـه بـه انگلیس
گرفـت تـا حـق خـود را پـس بگیـرد.
طـی نبـرد اسـتمفورد بریـج،
گادوینسـون توانسـت هارالد را شکسـت
دهـد و دوران وایکینگهـا در انگلیـس
باالخـره پایـان یافـت .امـا شـادی ایـن
پیـروزی دیـری نپاییـد و تنهـا  3روز
بعـد ،ویلیـام به انگلیس رسـید و لشـکر
خسـته گادوینسـون مجبور به رویارویی
بـا لشـکر ویلیـام در هیسـتینگز شـد.
ایـن نبـرد کـه رونـد جالبـی هم داشـت
کـه متأسـفانه بحـث دربـاره آن در ایـن
مقـال نمیگنجـد .در نهایـت هارولـد
گادوینسـون در نبـرد کشـته میشـود
و نورمنهـا پیـروز نبـرد شـدند .ویلیـام
پـس از ایـن نبـرد ،ویلیـام فاتـح خوانده
شـد .تنهـا طـی یـک هفته بـا ایـن نبرد
 )2ایــن منطقــه در فرانســه امروزی واقع اســت.
در گذشــته ،وایکینگــی بــه نــام رولــو بــه پاریس
حملــه کــرد .او پــس از بــه توافــق رســیدن بــا
پادشــاه فرانکیــای باختــری ،شــارل ســاده ،در
نورمانــدی ســاکن شــد و در برابــر قــول داد کــه
برابــر ســایر وایکینگهــا کــه بــه فرانکیــا وارد
میشــوند مقابلــه کنــد .خانــدان رولــو بعنــوان
دوک نورمانــدی تــا مدتهــا در ایــن منطقــه
حکومــت میکردنــد و از نظــر عملــی گاهــی
قدرتــی برابــر بــا شــاه فرانکیــا داشــتند .ویلیــام
نیــز در مقطــع مــورد بحــث دوک نورمانــدی
بــود .از حیــث جغرافیایــی نورمانــدی در
شــمالیترین نقطــه فرانســه اســت و نزدیــک
انگلیــس قــرار دارد .ایــن وایکینگهــای
ســاکن در ایــن بخــش نورمــن نــام گرفتنــد و
بــا گــذر زمــان فرهنــگ و زبــان فرانســوی را
برگزیدنــد و راه و رســم اســکاندیناویایی را تــرک
کردنــد .ناگفتــه نمانــد کــه نورمنهــا عــاوه
بــر انگلیــس در شــکلگیری بخــش عظیمــی
از تاریــخ اروپــا و تحــوالت آن نقــش عظیمــی
داشــتند.
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تاریـخ انگلیـس تغییـری اساسـی یافت.
ویلیـام بـا بـر تخـت نشسـتن سـاختار
اریستوکراسـی انگلیس را کامال دگرگون
کـرد و به جـای اشـراف آنگلوساکسـون
اشـراف نورمـن را نشـاند .خـود دربـار
نیـز بـه زبـان فرانسـوی نورمـن ،زبـان
طبقـه اریسـتوکرات شـد و فقـط رعایا و
مـردم معمولی به زبان انگلیسـی سـخن
میگفتنـد .بنابرایـن واژگان فرانسـوی
توسـط طبقـه بـاال اسـتفاده میشـد و
کلمـات انگلیسـی توسـط رعایـا .ایـن
مـورد را وقتـی متوجـه میشـویم کـه
میبینیـم بسـیاری از کلمـات انگلیسـی
بـا معنایی مشـابه دو واژه متفاوت دارند.
مشـاهده میکنیـد کـه خـود حیـوان

واژهای انگلیسـی دارد ولـی گوشـت آن
لفظـی فرانسـوی و بـه تعبیـری دیگـر
نورمـن برابـر خـود دارد.
علاوه بـر ایـن بایـد خاطرنشـان کـرد
از آنجـا کـه مشـاغل باالدسـت جامعـه
در دسـت اشـراف جامعه اسـت .بنابراین
مـوارد مربوطـه بـه قـدرت ،حکومـت،
دادگاه و بارگاه ،واژگان فرانسـوی زیادی

دارنـد .یـک مثـال جالـب هـم بـرای
کسـانی کـه بـا متـون انگلیسـی حقوقی
آشـنایی دارند ،همین اسـت کـه واژگان
فرانسـوی بسـیاری در ایـن متـون دیده
میشـود کـه خـود نشـان از تاثیـر زیـاد
پیـروزی نورمنهـا در هیسـتینگز دارد.
ایـن تغییـر کـه در انگلیسـی میانه رخ
داد بـه انگلیسـی نویـن نیـز ارث رسـید.
اکنـون اگـر بخواهیـم دایـره واژگان
انگلیسـی را بررسـی کنیـم بـه ایـن
صـورت اسـت:

التین طی دوران رنسـانس وارد انگلیس
شـدند و تعـداد زیـادی نیز طـی انقالب
علمـی سـده  17و  18سـاخته شـدند).
ایـن حجـم بـاالی واژگان رومانـس
باعث شـده حتی عـدهای از عـوام گمان
کننـد انگلیسـی ،زبانـی رومانـس اسـت.
از طرفـی خـط آنگلوساکسـونها حالـت
قبلـی خـود را از دسـت داد و کاملا
تعـدادی از حـروف ویـژه حـذف شـدند
چـرا کـه دیگـر آنگلوساکسـونها سـواد
نوشـتن نداشـتند و نورمنهـا بودنـد که

زبانهـای فرانسـوی و التیـن خـود
از زیرمجموعـه زبانهـای رومانـس بـه
شـمار میآینـد و از ایـن حیـث درصـد
بـاالی دایـره واژگان انگلیسـی بیشتـر
بـه زبانهـای رومانـس و یـا التیـن
شـباهت دارد( .حجـم باالیـی از واژگان

مکاتبـات را انجـام میدادنـد و اینگونـه
خـط جدیـد انگلیسـی بـه بـار آمد.
امـا در نهایـت دسـتور زبـان نیز نقش
مهمـی در تفکیـک زبانهـا ایفـا میکند
و از ایـن نظـر انگلیسـی کماکان مشـابه
زبانهـای ژرمنیک اسـت.

بعـد حملـه نورمنهـا تحولـی بـه ایـن
شـکل رخ نـداد .تحـوالت شـکلگرفته
سـیری کاملا طبیعـی داشـتند و البتـه
تعـدادی از آنهـا بـه سـبب نوشـتههای
شکسـپیر صـورت گرفته و در سـدههای
اخیـر انگلیسـی نویـن را شـکل دادنـد.
زبانـی کـه امـروزه کمابیـش همـه با آن
آشـنا هسـتیم و ایـن پذیـرش عناصـر
مثبـت زبانهـای مختلـف بـوده کـه
انگلیسـی را بـه ایـن شـکل سـادهفهمتر
کـرده اسـت و باعـث شـد تـا بـر خالف
سـایر زبانهـا در قـرن اخیـر افـراد
بیشتـری را بـه خـود جـذب کنـد.
قضـاوت نهایـی در بـاب زبـان رسـمی
کشـورمان را بـه خـود شـما محـول
میکنـم .آنچـه ما تجربـه کردیم بسـیار
پیچیدهتـر و پرماجراتـر از انگلیسـی
بـوده .مـا هـم بسـیاری از مـوارد تاریـخ
انگلیـس را تجربـه کردیـم و حتـی
در مـواردی بسـیار شـدیدتر برخـورد
داشـتیم .دیدیم کـه جایگزینـی مفاهیم
علمـی و یـا واژگان ثقیل به جای واژگان
اصلـی زبـان ،دلیلـی جـز ضعـف زبـان
مـادر دارد .زندگـی ما به هـر روی تحت
تاثیر رویدادهای سیاسـی گذشـتگانمان
اسـت .بسـیاری از واژگان ثقیل انگلیسی
نیـز دقیقـا همیـن ریشـه فرانسـوی را
دارنـد که بـرای بسـیاری از افـراد خارج
از رشـتههایی چـون حقـوق نامأنـوس
اسـت .دقیقـا هماننـد ایـران و زبـان
فارسـی( .البتـه نبایـد فرامـوش کرد که
در متـون حقوقـی گویـی عالقـه بـر این
اسـت کـه تـا جـای ممکـن خواننـدگان
چیـزی از مطلـب نفهمنـد ولـی دسـت
کـم انتظـار مـیرود قانونـی که مـردم را
مـورد خطاب قـرار میدهد برای ایشـان
قابـل فهم باشـد نـه اینکه آن هـم کلمه
کلمـهاش در زبـان معیار سالهاسـت به
فراموشـی سـپرده شـده اسـت).
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 )Huntersبــه کارگردانــی
چکیــده داســتان :ســریال شــکارچیان (()Hunters
دیویــد ویــل ،در ژانــر درام ،محصــول ســال  2020اســت .ایــن ســریال
توســط شــبکه آمــازون پخــش میشــود .آل پاچینــو بازیگــر اصلــی
ســریال شــکارچیان میباشــد .داســتان ایــن ســریال در مــورد گروهــی
از شــکارچیان اســت کــه در ســال  ۱۹۷۷و در شــهر نیویــورک زندگــی
میکننــد .ایــن شــکارچیان پــس از مدتــی متوجــه میشــوند کــه
صدهــا نفــر از مقامــات بلندپایــه رســمی حــزب نــازی در میــان آنهــا
زندگــی میکننــد و در حــال توطئهچینــی بــرای خلــق رایــش
چهــارم در خــاک ایــاالت متحــده آمریــکا هســتند.
بررســی ســریال :اینکــه صــرف حضــور آل پاچینــو مــا را بــه دیــدن
ســریال یــا فیلمــی جــذب کنــد ،امــری بدیهــی و همیشــگی اســت،
امــا ایــن ســریال کــه متأســفانه کمتــر بــه آن توجــه شــده اســت
را یــک درام تاریــک و بــا داســتانی پرتنــش و پرکشــش بــا صحنــه
هــای شــگفتآور و شــوککننده میدانــم کــه علیرغــم کمتــر
شناختهشــدن آن توســط افــراد ،بــا اندکــی تســامح یــک شــاهکار در
ســایه اســت کــه بــرای فصــل دوم نیــز تمدیــد شــده اســت .داســتان
در ابتــدا آرام و حســاب شــده پیــش مــیرود؛ پســر جوانــی کــه در
ســوگ مادربــزرگ عزیــزش نشســته و در مراســم یادبــود او بــا فــردی
کــه خــود را از دوســتان مادربــزرگ او میدانــد مواجــه میشــود.
شــاید در قســمت ابتدایــی کــه مــدت زمانــی همچــون فیلم ســینمایی
دارد جــذب داســتان نشــوید .امــا توصیــه میشــود بــا دیــدن یــک
قســمت ایــن ســریال را قضــاوت نکنیــد و ادامــه بدهیــد تــا بــا شــوکه
کنندهتریــن پایــان مواجــه شــوید .تیتــراژ فوقالعــاده ،فلشبــک
هــای جــذاب ،کادربنــدی صحیــح ،بــازی درونــی و مرمــوز آلپاچینــو،
تغییــر تدریجــی شــخصیت اصلــی داســتان و هیجــان و اســترس وارده
بــه مخاطــب از مشــخصههای اصلــی ایــن ســریال اســت کــه از دیــدن
آن پشــیمان نخواهیــد شــد.
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سـریال بطـور مکرر تلاش میکند تـا مرزهـای جدیدی
را درنـوردد امـا در کمـال انتظار نـاکام میماند .جدای از
چند لحظـهی کوتاه ،پتانسـیل حقیقی بازیگـران آنگونه
کـه باید جلـوه نمیکند.
در پایـان میتوانید احسـاس کنید که ظرفیت داسـتان
مـاورای یـک سـریال کوتـاه نبـوده و صرفـا اسـتقبال
مخاطبیـن باعث شـده تـا انگیزه سـاخت فصـل دیگری
ایجاد شـود و کوشـش سـازندگان بـرای تاریخـی جلوه
دادن داسـتان در یـک واژه «بامـزه» اسـت.
توصیـه میکنـم به چشـم یـک اثر عامـه پسـند ببینید،
اینگونـه ناامید نخواهید شـد.

سوم ِمی

فرانسسکو گویا

خیانت به واژهها
 15دقیقه

شایان فیروزیان

تیشه به ریشهی تمدن

پردیس فومن دانشگاه تهران

تمــام کنشهــای اجتماعــی در جهــان
مــا فــرآوردهی گفتههــا و شــنیدههای
یکدیگــر اســت .وقتــی بــه کســی کــه
بــا شــور فــراوان شــعار آزادی میدهــد
رای میدهیــم ،بهخاطــر قــد و قامــت
رعنایــش یــا چیرهدســتیاش در بــدون
تپــق ســخن رانــدن نیســت بلکــه
بهخاطــر درک مشــترکی اســت کــه
همــهی مــا از واژهی آزادی داریــم.
حــال تکلیــف چیســت اگــر کاشــف بــه
عمــل بیایــد کــه برداشــت او از واژهی
آزادی بهکلــی متفــاوت بودهاســت؟
آشــکار اســت کــه کســی نمیتوانــد او

را بــه دروغگویــی متهــم کنــد امــا آیــا
کوتاهــی عمــدی یــا ســهوی او در شــرح
تفصیلــی تعریــف شــخصیاش از ایــن
واژه قابــل چشمپوشــی اســت؟ ورای
تمــام اینهــا ،تکلیــف «آزادی» چــه
میشــود؟ آیــا اعضــای جامعــه حــق
ندارنــد تــا در تعریفشــان از ایــن واژه
تجدیــد نظــر کننــد و از ایــن پــس بــا
اندکــی شــک و تردیــد بــه کســانی کــه
از ایــن واژه اســتفاده میکننــد بنگرنــد؟
بــه نظــر مــن بســیار منطقــی و قابــل
پیشبینــی اســت کــه تکــرار چنیــن
رونــدی آنچنــان مفهــوم واژهی مذکــور

را دســتخوش تغییــر قــرار دهــد کــه
دیگــر هیچکســی حتــی در مکالمــات
روزمــره نیــز اعتنایــی بــه ایــن واژه
نکنــد؛ چــه برســد بــه گفتوگوهــای
جریانســاز یــا اتخــاذ تصمیماتــی بــا
تأثیــرات گســترده! مثالهــای مشــابه
بســیارند :وقتــی میشــنویم کــه کســی
میگویــد «همــه زیبــا هســتند» «بایــد
بــه عقایــد یکدیگــر احتــرام گذاشــت»
و «همــهی انســانها برابرنــد» .تکلیــف
ایــن واژههــا چــه خواهــد شــد؟ آیــا
جــز ایــن اســت کــه از آنهــا ســلب
اعتبــار میشــود؟ درســت اســت کــه
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در هــر زمــان و هــر مکانــی معیارهــای اکثــرا ً برخاســته از هیجانــات موضعــی و (معــادل صحبــت کــردن در گونــه مــا)
زیبایــی متفــاوت بودهانــد امــا هیــچگاه از روی ناآگاهــی هســتند ،بــا همهگیــر بــا یکدیگــر ارتبــاط برقــرار کننــد ،پــس
و طبــق هیچکــدام از آن معیارهــا شــدن میتواننــد آســیب شــدیدی بــه چــرا اکنــون گوشــت گاوهــا در انبــار
همــه زیبــا نبودهانــد .اصــ ً
ا اگــر بنــا معنــای واژگانــی مــورد استفادهشــان ســوپرمارکتهای مــا انبــار شــده اســت
باشــد کــه هــر انســان بهصــرف وجــود وارد کننــد و چهبســا کــه ابــزار انجــام و نــه بالعکــس؟ چــرا مــا میتوانیــم
زیبــا باشــد ،دیگــر لــزوم وجــود چنیــن کارهــای مفیــد مطابــق بــا مفهــوم اصلــی ســوار فیلهــا شــویم و بــا تجــارت عــاج
واژهای چیســت؟ حالآنکــه همــه در آن واژگان را نیــز از دیگــران دریــغ کنند .آنهــا مالانــدوزی کنیــم درحالیکــه
فیلهــا میتواننــد
بر خــو ر د ا ر ی
لحظــه
ر
د
از آن برابرنــد.
موجــودی در حــد
راســتی ،حــاال
و انــدازهی مــا را
چــه
بایــد
خ
لــه کننــد؟ پاســ 
کســی را بــه
دادن بــه چنیــن
عنــوان دختــر
1
پر ســش ها یی
شا یســتهی
و
محققــان
ســال بعــد
دانشــمندان را بــر
معرفــی کنیــم؟!
آن داشــت کــه
تنا قضهــا ی
میــان
تفــاوت
مشــابهی در دو
گونــهی مــا و
شــعار دیگــر
بقیــهی جانــداران
نیــز بهچشــم
را نــه در ابزارهــا
میخو ر نــد :
شــیوههای
و
بایــد
اگــر
بر قــر ا ر ی
بــه همــهی
ارتباطمــان بلکــه
عقایــد احتــرام
در بســترهایی ورای
گذاشــت ،آنگاه
جســتوجو
برگردان نوشته :آن
تکلیــف عقایــد خیانت نگارهها (تصاویر)
این یک پیپ نیست .کننــد .در یــک
پیــروان ابوبکــر رنه ماگریت
جامعــهی انســانی
ا لبغــد ا د ی
بــدوی بــا تعــداد
کــه خــون شــما را حــال میداننــد
مشــخصی از اعضــا ،الزمــهی انجــام کار
چیســت؟ در مــورد برابــری هــم شــاید
مفاهیــم در هیئــت واژگان؛ گروهــی ،تشــخیص تکتــک اعضــا
بتــوان بعضــی از افــراد را در
بعضــی افیــون گونـهی ما
از یکدیگــر بــود .بــا بهعاریــه گرفتــن
زمینههــا و طبــق بعضــی معیارهــا برابــر
عــاوه بــر گونــهی مــا ،یعنــی انســان چنــد روش محاســباتی از علومــی
دانســت امــا آیــا یــک نقــاش میتوانــد
خردمنــد ،بســیاری از گونههــای دیگــر ماننــد آمــار و ترکیبیــات بهســادگی
بــا اســتناد بــه ایــن شــعار رد شــدن
ماننــد شــامپانزهها ،مورچههــا و والهــا میتــوان دریافــت کــه بــرای همــکاری
درخواســتش بــرای جراحــی یــک بیمــار
نیــز شــیوههای خــاص خــود را بــرای یــک گــروه چنددهنفــره از اعضــای
اورژانســی را نابرابــری قلمــداد کنــد؟
برقــراری ارتبــاط بــا همنوعانشــان یــک گونــه تکتــک اعضــا ملــزم بــه
گزارههایــی ماننــد اینهــا ،هرچنــد کــه
دارنــد .حــال ســؤال بســیار مهمــی پیــش حفــظ کــردن چــه مقــدار سرســامآوری
میآیــد :اگــر اکثــر جانــوران میتواننــد از دادههــا و بهخاطــر ســپردن چــه
بــه روشــی منحصربهفــرد خودشــان تعــداد بیشــماری از روابــط بودنــد.
Miss Universe )1

دیوارنگاره درباره «زندگی جورج واشنگتن»
ویکتور آرنائوتوف

پژوهشهــای زیستشــناختی بــر
روی مغــز مــا نشــان میدهــد کــه
حداکثــر تعــداد اعضــای یــک گــروه
متشــکل از انســانهای خردمنــد کــه
بتواننــد همــکاری مفیــد داشــته باشــند
و در گیــرودار تحصیــل اهــداف دچــار
فروپاشــی نشــوند ،بــا اندکــی مســامحه،
 ۱۵۰نفــر اســت؛ مقــداری کمابیــش
2
یکســان بــا بقی ـهی گونههــای جانــوری!
بســیار واضــح اســت کــه گروهــی
 ۱۵۰نفــری هیــچگاه توانایــی چیــره
شــدن بــر جهــان را نخواهــد داشــت امــا
انقــاب شــناختی بــرگ برنــدهی گونــه
مــا بــود .اصطــاح انقــاب شــناختی
( )Cognitive Revolutionبــه
جهــش اجتماعــیای اطــاق میشــود
کــه مســیر گونــهی مــا را از اعقــاب و
اســافمان جــدا کــرد و مــا را بــه فاتحــان
بیچونوچــرای کــرهی خاکــی تبدیــل
کــرد .چگونگــی رخــداد انقــاب شــناختی
و علــت وقــوع آن در گونــهی مــا هنــوز
بهطورقطــع مشــخص نشدهاســت امــا
ماهیــت آن را بــا توجــه بــه ثمراتــش کــه
 )2جمــال محمــدی و حمیدرضــا جالییپــور،
نظریههــای متاخــر جامعهشناســی (نشــر نــی،
)1394

همــان ســاختارهای اجتماعــی جامع ـهی
مــا هســتند میتــوان مشــخص کــرد .در
مقــام تفهیــم ،بــا اندکــی جــرح و تعدیــل،
میتــوان آن را توانایــی درک مفاهیــم
انتزاعــی و تفکــر دربــارهی پدیدههایــی
تعریــف کــرد کــه وجــود خارجــی و
وجــه ملمــوس ندارنــد .مــا توانســتیم
موجودیتهــای نمادیــن بیافرینیــم و
بهجــای مشــروط بــودن همــکاری و
اعتمادمــان بــه شــناخت یکبهیــک
از یکدیگــر ،بــاور مشــترکمان بــه یــک
اســطورهی نمادیــن را شــرط الزم و کافــی
بــرای همــکاری قلمــداد کنیــم .بــه یــاری
همیــن توانایــی ذهنیمــان در تصــور
پدیدههایــی کــه وجــود فیزیکــی ندارنــد
بــود کــه لشــکر چنــد ده هــزار نفــری
مســلمانانی کــه از جایجــای خــاور
میانــه گــرد هــم آمــده بودنــد توانســتند
شانهبهشــانهی هــم بجنگنــد و از
کشــمیر و قندهــار تــا پرتغــال و اســپانیا
را فتــح کننــد .طبــق چنیــن برداشــتی
از تمــدن ،واقعیــات جهــان اجتماعــی بــر
افــراد و گروههــا اســتوار نیســت بلکــه
بــر ارتبــاط بیــن آنهــا اســتوار اســت.
ایــن ارتباطــات در گون ـهی مــا در قالــب
ذهنیــات مشــترک میانفــردی تجلــی

مییابــد.

کارکــرد هــای اجتماعــی؛
سرچشــمهی اعتبــار واژگان

در جامعهشناســی نویــن ،ســاختارهای
اجتماعــی را متاثــر از مکانیســمهایی
در نظــر میگیرنــد کــه بــه واســطهی
کنــش تولیــد و بازتولیــد میشــوند.
بــه تعبیــری دیگــر ،ســاختارها در
عیــن اینکــه کنشهــا را مهــار و
جهتدهــی میکننــد خودشــان نیــز
متاثــر از الگوهــای رفتــاری کنشــگران
هســتند 3.در ادبیــات معیــار ســرمایه
تنهــا مفهومــی اقتصــادی اســت امــا
در اواســط قــرن بیســتم پیــر بوردیــو،4
پساســاختارگرای
جامعهشــناس
فرانســوی ،واژهی «ســرمایه» را بــرای
اســتفاده در جامعهشناســی بازتعریــف
Dunbar, Grooming, Gossip )3
,and the Evolution of Language
Leslie C. Aiello and R. ;79-69
I. M. Dunbar, ‹Neocortex Size,
Group Size, and the Evolution of
Language›, Current Anthropology
189 ,)1993( 2 :34
Pierre Bourdieu )4

شماره چهاردهم  -فروردین 1400

کــرد .از دیــدگاه او هرگونــه دارایــی کــه
دیگــران آن را درک کننــد ،بهرســمیت
بشناســند و بــرای آن ارزش قائــل شــوند
ســرمایه بهحســاب میآیــد؛ بنابرایــن
در علــوم اجتماعــی واژهی ســرمایه
عــاوه بــر تعبیــر اقتصــادی میتوانــد
شــامل معانــی اجتماعــی ،فرهنگــی
و نمادیــن نیــز باشــد 5.او بــا بســط
مفهــوم ســرمایه حوزههــای کارکــرد
ایــن واژه را نیــز گســترش داد و زمینــه
را بــرای تولیــد محصــوالت نمادیــن
بهمثابــه ســرمایههای فرهنگــی و
اجتماعــی آمــاده کــرد .مــا بــرای
تســهیل دادوســتدهای اقتصــادی از
اســکناسهای کاغــذی بهنمایندگــی
از ســرمایههای مــادی ،یعنــی طــا و
نقــره محفــوظ در صندوقهــای عریــض
و طویــل بانکهــا ،اســتفاده میکنیــم
امــا میدانیــم کــه اعتبــار آن کاغذهــا
تنهــا نماینــدهی اعتبــار ســرمایهی مادی
پشــتیبان آنهاســت .بــه کمــک مــدل
نظــری بوردیــو ،اکنــون میتوانیــم
توضیــح ســادهتری بــرای علــت اهمیــت
واژگان و اعتبــار آنهــا ارائــه کنیــم:
درســت ماننــد ســرمایههای مــادی
کــه اســتفادهی مســتقیم از خــود آنهــا
در معامــات روزمــره دســت و پاگیــر و
علن ـاً ناممکــن اســت ،اشــکال اجتماعــی
و فرهنگــی ســرمایه نیــز بــا مشــکلی
کمابیــش مشــابه دســت بــه گریباننــد.
بخــش بزرگــی از ارتباطــات درون جامعه
بــه درک مفاهیــم انتزاعــی و گســتردهای
وابســته اســت کــه بیــان مکــرر و
بازگویــی هربــارهی آنهــا از عهــدهی مــا
خــارج اســت .واژگان مســتعدترین بســتر
ت پاتنـام [و دیگـران] /بهکوشـ 
ش
 )5رابـر 
کیـان تاجبخـش و ترجمـهی افش ـین خا کبـاز
و حسـن پویـان ،سـرمایهی اجتماعـی:
اعتمـاد ،دموکراسـی و توسـ عه (نشـر پژوهـش
شـیرازه)1384 ،

بــرای در برگرفتــن مفاهیــم و معانــی و
تبدیــل شــدن بــه نمــادی بــرای آنهــا
هســتند و بــا وام گرفتــن اعتبارشــان از
اشــکال فرهنگــی و اجتماعــی ســرمایه
میتواننــد مشــکل فــوق یعنــی دشــواری
بازتعریــف هربــارهی مفاهیــم گســترده را
مرتفــع کننــد .امــا بــا توجــه بــه ماهیــت
رابطــهی دوســویه کنــش و ســاختار،
تمــام اشــکال ســرمایهای کــه بــه
دســت کنشگــران تولیــد میشــوند
میتواننــد انباشــته شــوند ،مــورد مبادلــه
قــرار گیرنــد و حتــی بــه ارث برســند
(کــه ایــن مــورد ،انباشــت فرهنگــی نیــز
نامیــده میشــود) 6.ایــن ویژگیهــا بــه
پیــروی از یــک اصــل جهانشــمول در
ازای تمــام فرصتهایــی کــه در اختیــار
مــا قــرار میدهــد ،تهدیدهایــی را نیــز
متوجــه مــا میکنــد؛ اگــر داد و ســتد
ســرمایه تســهیل شــود ،دزدیــدن آن هــم
آســانتر میشــود! مگــر نــه؟

پاشنهی آشیل تمدن!

گذشــته از مفاهیــم بنیــادی ماننــد
دیــن و میهــن کــه در قالــب واژگان بیــان
میشــوند و امــکان وحــدت انســانهای
بســیاری را تحــت لــوای خــود فراهــم
میآورنــد ،نمیتــوان از نقــش ســایر
عناصــر زبــان چشمپوشــی کــرد .واژگان
و دســتور زبــان بهمثابــه مــاط بــرای
جامعه انســانی هســتند و وجود و استمرار
آرایههــای ادبــی و معانــی اولیــه و ثانویــه
بــرای واژگانــی واحــد مدرکــی مســتدل
بــر تاثیــر ژرف زبــان بــر کنشهــای
اجتماعــی انســانی اســت .اعتبــار واژههــا
برخاســته از قدمــت تاریخــی آنهاســت و
شــاخصهی آنهــا مفهــوم واحــدی اســت
6) Richard Jenkins, Cindy Jenkins,
«Pierre Bourdieu», Psychology
Press, 1992
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کــه در پــی اســتعمال آنهــا در ذهــن
عمــوم متبــادر میشــود .بنــا بــر ایــن
گــزاره ،در موشــکافی حیــات اجتماعــی،
پرداخــت بــه ســاختارگرایی تکاملــی
بهوجــود آمــده از انباشــت فرهنگــی
و معانــی میانذهنــی اجتنابناپذیــر
اســت ،چراکــه شــناخت بســتر اجتماعــی
کنشهــای فــردی از مهمتریــن
بایســتههای جامعهشناسیســت.
بــه هیــچ روی در پــی بازآمــوزی دروس
مدرســه نیســتم امــا بــرای راســتیآزمایی
ایــن ســخن میتــوان واژهی «تماشــا» را
گــواه گرفــت :تماشــا واژهایســت عربــی
و از ریشـهی «م ش ی» کــه بــه معنــای
راه رفتــن و گشــت و گــذار اســت7 .حــال
تصــور کنیــد کــه ســحرگاهی دلانگیــز
از خــواب برخاســتهاید و بهمنظــور
نرمــش صبحگاهــی و یــا هواخــوری در
آن هــوای گــرگ و میــش چنــد دقیقــه
را صــرف قــدم زدن در محلــه کردهایــد
و پــس از بازگشــت بــه خانــه روی
کاناپــه لــم داده و خیــره بــه صفحــهی
تلویزیــون پیگیــر اخبــار صبحگاهــی
شــدهاید؛ اگــر در همیــن هنــگام همســر
یــا مادرتــان از خــواب بیــدار شــود و
متعجــب از ســحرخیزی شــما جویــای
احــوال و افعالتــان شــود و بپرســد از
زمانــی کــه بیــدار شــدهاید تاکنــون
چههــا کردهایــد و مشــغول چــه کاری
بودهایــد ،پاســخ شــما چیســت؟
بدیهــی اســت کــه اگــر بگوییــد:
«هیــچ ،فقــط مشــغول تماشــا بــودم»
بــه هیــچ روی دروغ نگفتهایــد امــا قطــع
بــه یقیــن درک مخاطبتــان از ســخن
شــما ایــن خواهــد بــود کــه شــما کل
ایــن مــدت را مشــغول نــگاه کــردن بــه
تلویزیــون بودهایــد.
 )7فرهنگ فارسی عمید ،ویرایش 1389

چگونــه بــه واژگان
میشــود؟
خیانــت

هــر انســانی در فضایــی چشــم بــه
جهــان میگشــاید کــه در مرکــز سلســله
مراتبــی از جوامــع بــا ابعــاد مختلــف قــرار
دارد کــه بــه شــکل الیــهای در پــس
الیــهای دیگــر او را احاطــه کردهانــد.
مفاهیــم زیرســاختی جوامــع و نشــانههای
قــراردادی ارتباطــات درونفرهنگــی از
هــزاران ســال پیــش بهوجــود آمدهانــد
و در گــذر قــرون متمــادی و بهواســطهی
انباشــت فرهنگــی در قالــب بازتابــی از
یــک مفهــوم مشــترک در اذهــان عمومــی
جــای گرفتهانــد .بــه دیگــر ســخن،
مفهــوم واژگان حاصــل تطابقشــان بــا
اقتضــای فرهنــگ پرتالطــم جوامــع و
نماینــده قراردادهــای نانوشــته میــان
اعضــای جامعــه اســت؛ یعنــی درواقــع
مــا تنهــا بــه ایــن دلیــل میتوانیــم
ســاختارهای اجتماعــی را درک کنیــم
کــه بــا اســتفاده از تجربــهی کنشهــای
نســلهای پیشــین میدانیــم کــه
چگونــه ضمــن توجــه بــه الزامــات عینــی
موجــود کارهایمــان را انجــام دهیــم.
انســان خردمنــد در تمــام عمــر محکــوم
بــه ارتبــاط بــا همنوعــان اســت و ایــن
مهــم میســر نشــود مگــر بــا بــهوام
گرفتــن واژگان از فرهنــگ لغــات موجــود.
احتمــاالً ایــن خطابــه را بارهــا در خــال
مباحثــات مختلــف شــنیدهایم و شــاید
هــم آن را خطــاب بــه دیگــری بــه کار
بردهباشــیم کــه «موضعتــان را مشــخص
کنیــد ».هرکــس ،یــا دســت کــم کســی
کــه وارد بحثــی اجتماعــی میشــود ،قــرار
اســت کــه دارای موضعــی باشــد ،وگرنــه
اساســاً جدلــی در نمیگیــرد! در حیــن
تعامــل ،اشــخاص را تنهــا میتــوان از
برچســبهای پررنگشــان شــناخت نــه
فلســفهی پرپیچوخــم و اســتداللها و
مثالهــای قابــل تعبیــر و تفسیرشــان.

بــا ایــن شــرایط ،افــراد و گروههایــی
کــه توانایــی بهتــری در تبدیــل اشــکال
فرهنگــی ســرمایه بــه حالــت نمادیــن و
بهرهگیــری از واژههــا بــه شــکل معناهــا
و نمادهــا را دارنــد ،بــه موقعیــت بهتــر و
باالتــری در جامعــه دســت مییابند8.امــا
چــه میشــود اگــر فــرد یــا افــرادی بــا
اســتفاده از واژگانــی خــاص از آنهــا برای
پیشبــرد موقعیــت خــود بهــره ببرنــد و
یــا عــزم تحصیــل اهدافــی نامتناســب بــا
مفهــوم رایــج ابزارهــای زبانــی مســتعمل
ایــران ســالهای
را داشتهباشــند؟ در
ِ
پیــش از جنــگ جهانــی دوم ،چــه بســیار
اشــخاص نوعدوســتی کــه بــه مــرام
ناســیونال  -سوسیالیســم اعتقــاد پیــدا
کردنــد امــا بعدهــا بــا شکســت فاشیســم
و افشــای فجایــع نازیســم ،در کمــال
شــرمندگی دریافتنــد کــه ظاهرا ً برداشــت
فاشیســتها از «میهنپرســتی» و
«جامعهگرایــی» فرســنگها دورتــر از
تصــور آنهــا و برداشــت غالــب از ایــن
واژگان بــوده اســت .ایــن رویــه همانــی
اســت کــه مــن آن را «خیانــت بــه
واژههــا» مینامــم .یکــی از مهمتریــن
دالیلــی کــه اهمیــت تدقیــق معنــای
واژگان در ادبیــات سیاســی را بــه همــه
ثابــت کــرد شــرایط بدیــع کابوســی بــود
کــه اروپــای شــرقی را فراگرفتــه بــود.
تفاوتهــای عمیــق سیاســتهای بلــوک
شــرق بهلحــاظ ماهیــت قــدرت بــا انــواع
رایــج نظامهــای سیاســی وقــت و ناتوانــی
در شــناخت و توصیــف اوضــاع سیاســی
و اجتماعــی آن منطقــه بــا ابزارهــای
زبانــی و قواعــد جامعهشناســی موجــود
تحلیلگــران را واداشــت تــا بــه دنبــال
اصطالحــات مناس ـبتری بــرای توصیــف
اشــکال متفــاوت مفاهیــم انتزاعــی بگردند.
آنهــا دریافتنــد کــه گســترهی واژگان
 )8ناصر فکوهی ،تاریخ نظریههای انسانشناسی
(نشر نی)1384 ،

ادبیــات مرســوم ممکــن اســت بــرای ســر
درآوردن از ماهیــت عملــی یــک ســازوکار
مناســب نباشــد و توضيحــات توصیفــی
هــم غالبـاً بــه اســتحالهی بنیــادی و قلــب
ماهیــت منتهــی شــوند .گذشــته از آن،
تشــخیص صالحیــت افــراد بــرای تفســیر
و تحلیــل یــک واژه کــه مفهومـاً مســبوق
بــه عــدم نباشــد امــری جنجالبرانگیــز و
احتمــاالً ناممکــن اســت .ازای ـنرو ،بــر آن
شــدند کــه اســاس نیــاز بــه واژگان بــرای
تشــریح وضعیــت را مــورد ســوال قــرار
دهنــد ،بــا ایــن اســتدالل کــه دنیــای
امــروز و شــرایط جدیــد بشــر بــه مراتــب
پیچیدهتــر از آن اســت کــه در قالــب
عبــارات و واژگانــی بــا معنــای ثابــت
بتــوان آنهــا را توضیــح داد ،چــه برســد
بــه اینکــه بتــوان در پــی تغییــر آن برآمد.
امــا اگــر بــه دنبــال وقتگذرانــی فلســفی
و بــازی بــا کلمــات نباشــیم و بــه معنــای
عــام و کاربــرد واژگان توجــه کنیــم ،هــر
رونــدی کــه بــرای تشــریح مناســبات
اجتماعــی و سیاســی در پیــش گرفتــه
شــود ،چــه واقع ـاً مؤثــر باشــد و چــه در
مقــام نظــر محــدود بمانــد ،ایدئولوژیــک
اســت و مشــتمل بــر ایدئولــوژی .در هــر
حــال ،هــر ایدئولــوژیای نــه منظوم ـهای
ســرودهی یــک شــاعر خــوشذوق،
بلکــه دایرةالمعارفــی اســت کــه حاصــل
اندیشــهورزی جمعــی و مســتمر و
دربرگیرنــدهی ماهیــت واقعیتهــای
موجــود و راهکارهــای برونرفــت از
معضــات آن اســت .ادبیــات مرســوم
کــه محصــول تفســیر ســاختار جوامــع
از واقعیــت اســت همیشــه درنهایــت
تحتالشــعاع منافــع ســاختار قــرار
میگیــرد؛ بنابرایــن در دل واژههــا
گرایشــی طبیعــی بــرای جــدا کــردن
خودشــان از واقعیــات و خلــق جهانــی از
ظواهــر و تبدیــل شــدن بــه یــک آییــن
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رناتو گوتوسو

وجــود دارد 9.بهطــور خالصــه ،بــه واژگان کــه بــر روی عملگرایــی ســایه افکننــد.
خیانــت میشــود تنهــا چــون مســتعد هــدف ابزارهــای زبانــی توجیــه بایدهــا
مــورد خیانــت واقــع شــدن هســتند! و نبایدهــای مفاهیــم نظــری بهمثابــه
ســخنان مــا کمتــر و کمتــر واقعیتهایــی راهــی بــرای ایجــاد معنــی بــرای زندگــی
مهــم و بیشــتر و بیشــتر ملغمهایســت و اســتحکام بخشــیدن بــه قراردادهــای
درهمتنیــده از واژگانــی در خدمــت اجتماعــی پیچیــدهای اســت کــه مبنــای
اثبــات یــک اســتدالل نظــری! آیــا اخيــرا ً چنیــن کارکردهــای جمعـیای را تشــکیل
متوجــه وفــور ایدئولــوژی شــدهاید؟ میدهنــد.
علتــش ایــن اســت :ایدئولــوژی پاســخی در اکتبــر  ،۱۹۱۷بلشــویکها بــه
اســت جامــع و کوتــاه بــه پرســشهایی رهبــری والدیمیــر لنیــن 10توانســتند
عمیــق و اساســی ،پرســشهایی اکثریــت مــردم را بــا شــعارهایی ماننــد
مفهومــی کــه محکومانــد بــه مانــدن برابــری همگانــی ،رفــاه طبقــه
در قلمــرو مفهــوم و انتــزاع! واژگان کارگــر ،اتحــاد پرولتاریــا ،مــرگ بــر
اســاس تمــدن هســتند امــا نــه وقتــی جنــگ و طبقهزدایــی از جامعــه
گــرد هــم آورنــد و بــا اعتصابــات
گســترده و درگیریهــای داخلــی
9) The Power of the Powerless,
Vaclav Havel, Vintage Books, New
York, 1992

10) Vladimir Ilyich Lenin

14

ســرانجام در روز  ۱۲نوامبــر ۱۹۱۷
دولــت موقــت کرنســکی را منحــل کرده و
درنهایــت پــس از  ۵ســال جنــگ داخلــی،
اتحــاد جماهیــر سوسیالیســتی شــوروی
را بنیانگــذاری کننــد 11.امــا تکلیــف آن
شــعارهای انقالبــی و عبــارات عامهپســند
چــه شــد؟ آیــا بــه حقیقــت پیوســتند؟
بلــه ،امــا نــه بــه آن معنایــی کــه مــردم
حاضــر در خیابانهــا بــه خیــال آن
گلولــه میخوردنــد ،بلکــه بــه معنایــی
کــه اســتنباط مطلــوب حــزب بــود! از
جامعــه طبقهزدایــی شــد امــا بــا تنــزل
دادن تمــام اقشــار بــه طبقــهی محــروم
و فرودســت .از جنــگ پرهیــز شــد امــا
نــه آن جنگــی کــه پابرهنــگان خواســتار
11) Service, Robert (1998). A history of

twentieth-century Russia. Cambridge,
Massachusetts: Harvard University Press

بی نام

پاویل کجنسکی
اجتنــاب از آن بودنــد ،بلکه معنــای واژهی
جنــگ مصــادره بــه مطلــوب شــد و
هــر صــدای معتــرض در هــر گســترهای
توطئــهی امپریالیســم نــام گرفــت و
بــه نــام جلوگیــری از جنــگ در نطفــه
خفــه شــد .شــعار اتحــاد پرولتاریــا نیــز
در نهایــت در هیئــت «عصــر وحشــت»
و سیاســت ســرکوب «مشــت آهنیــن»
تجلــی یافــت؛ بههرحــال ،یکــی از
ویژگیهــای جامعــهی متحــد فقــدان
وجــود هــر شــکلی از دگراندیشــی اســت.
بــرای دمیــدن تصنعــی روح برابــری و
محبــت در جامعــه ،پیــرو یــک قانــون
نانوشــته ،همــه یکدیگــر را بــا پیشــوند
«رفیــق» 12صــدا میکردنــد .مــردم در
هنــگام صحبــت کــردن از عبــارت «رفیــق
اســتالین» بــرای اشــاره بــه کســی کــه
در ذهــن خــود او را بــا نــام «اســتالین
مخــوف» میشــناختند اســتفاده
میکردنــد .ســردمداران حزب کمونیســت
از اعتبــار ایــن واژگان بــرای ایجــاد وحدت
بیــن خــود و تــودهی مــردم و تهییــج
آنهــا اســتفاده کردنــد و بــا َعلَــم کــردن
ایــن واژگان بــا عنــوان دلیــل اتحــاد،
مــردم را شــوراندند و قــدرت را در دســت
گرفتنــد امــا در مســند قــدرت همــان
واژگان را بازتعریــف کــرده و بــا مصــادره
بــه مطلــوب کــردن مفهومشــان از همــان
واژههــا در جایــگاه ابــزاری بــرای اعمــال
زور اســتفاده کردنــد.
پــس از فروپاشــی بلــوک شــرق،
روزنامهنــگاران و محققیــن علــوم سیاســی
غربــی ســعی کردنــد تــا از ابــزار زبــان
سیاســی رایــج وقــت ،یعنــی ادبیــات
لیبــرال دموکراســی ،بــرای توصیــف
رخدادهــای مربوطــه اســتفاده کننــد.
امــا بــه نظــر مــن چنیــن کاری مثــل
ایــن اســت کــه بپرســید« :آیــا ســنگ
خوردنــی اســت؟» یــا «آیــا پلنگهــا
12) Comrade

میتواننــد پــرواز کننــد؟» البتــه کــه
میتوانیــم بــه ایــن ســوالها پاســخ
بدهیــم امــا پاسخشــان هیــچ کمکــی بــه
توصیــف رخدادهــا نخواهــد کــرد! اندکــی
پــس از تــاش بیثمــر آنهــا امــا تحلیــل
دقیــق ارائــه شــده توســط اندیشــمندانی
ماننــد واتســاف هــاول 13باعــث شــد تــا
غربیهــا متوجــه شــوند تالششــان از
منظــر بیهودگــی ماننــد ایــن بــود کــه
گویــی بــا دســتگاه فلزیــاب مشــغول
13) Václav Havel

گشــتن بــه دنبــال صندلــی چوبــی
پدربزرگشــان بودهانــد!
هــاول یکــی از نخســتین اندیشــمندانی
بــود کــه اهمیــت کاربــرد ادبیات متناســب
بــا اوضــاع زمــان و مکان در توصیــف وقایع
و رویدادهــا را عنــوان کــرد .او در آثــارش
بــه شــکل وســواسگونهای در اســتفاده
از واژگان دقــت بهخــرج م ـیداد ،چراکــه
بــاور داشــت ادبیــات سیاســی غــرب کــه
شــکل مترقیتــر نظامهــای کالســیک و
پارلمانــی ســابقاً حاضــر در همــان مناطــق
اســت بــه هیــچ روی توانایــی توصیــف و
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تحلیــل ماهیــت قــدرت و ســاختارهای
سیاســی نظــام پســاتوتالیتر حاکــم بــر
بلــوک شــرق را نــدارد .او توضیــح مـیداد
کــه علــت اصلــی ناکامــی گســترده در
نقــد و بررســی شــرایط آن روزهــای بلوک
شــرق ســردرگمی حاصــل از مفاهیمــی
بــود کــه بــدون بومیســازی از شــرایطی
کامــ ً
ا متفــاوت بــه فضــای فکــری
14
جامعـهی آنهــا وارد شــده بود .مشــکلی
مشــابه همیــن اواخــر گریبــان ایــاالت
متحــده را گرفتــه بــود و آن ناکارآمــدی
ســبک کالســیک خبرنــگاری در آمریــکا و
نحــوهی پوشــش وقایــع در برابــر شــخصی
ماننــد ترامــپ بــود! رســانههای جریــان
اصلــی ،15علیرغــم دشــمنی آشکارشــان
بــا ترامــپ ،نمــی توانســتند اصــول
تبلیغاتــی در بــازار آزاد را نادیــده بگیرنــد.
بههرحــال رســانهها قبــل از هــر
چیــزی یــک صنعــت هســتند و
هــدف نهاییشــان ماننــد تمــام دیگــر
صنایــع ســوددهی مالیســت .بــرای
هــر ناشــری ،دیجیتــال یــا کاغــذی،
مهمتریــن هــدف تعــداد بازدیــد اســت
و بقیــه اهــداف جانبــی بــوده و ذیــل
هــدف اصلــی یعنــی ســوددهی تعریــف
میشــوند .صاحبــان صنایــع رســانهای،
ایــن پیامبــران کیــش ســرمایهداری،
نمیتواننــد خودشــان را بــه گزارشــی
واقعگرایانــه در مــورد اقدامــات صریــح
کاخ ســفید محــدود کننــد ،چراکــه در
آئیــن کاپیتالیســم ایــن عیــن الحــاد و
ارتــداد اســت .آنهــا مجبورنــد بیوقفــه
هــر اظهــار نظــر گذرایــی را بــزرگ کننــد
و از هــر رویــداد ســاده و بیاهمیتــی بــه
وســیلهی تیترهــای قرمــز و برجســته
یــک محصــول جــذاب بیافریننــد.
14) The Power of the Powerless,
Vaclav Havel, Vintage Books, New
York, 1992
15) Mainstream media

آنهــا نمیتواننــد از ترامــپ ترامــپ
گفتــن و انتشــار تصویــر وی دســت
بردارنــد حالآنکــه در بیشــتر مــوارد
تصویــرش هیــچ ربطــی بــه محتــوای
خبــر نــدارد و بهراحتــی میشــود از
واژهی کاخ ســفید یــا قــوهی مجریــه
اســتفاده کــرد .ایــن رســانهها بازیچــهی
نمایــش خیمهشــببازی شــدهاند کــه
خودشــان طــراح صحنــهاش بودنــد و در
دور تسلســل بیهــودهای گرفتــار شــدهاند
کــه در آن صــدای بــیزاری خودشــان و
مخاطبانشــان از ترامــپ بــه چنــان بلنــدی
گوشخراشــی رســید کــه او تصمیــم
گرفــت بختــش را بــرای ریاســت جمهوری
امتحــان کنــد! 16مشــکل بعــدی ایــن بــود
کــه حتــی نمیشــد وقایــع مرتبــط بــا او
را بــه شــکل ســاده پوشــش داد ،چــون
مشــروعیتی بیشازحــد بــه دروغهایــش
م ـیداد .مث ـ ً
ا در اوج بحــران همهگیــری
ویــروس کرونــا ،وقتــی نیویــورک تایمــز
تیتــری درشــت بــا عنــوان «ترامــپ
میگویــد دیگــر مشــکلی بــرای آزمایــش
17
دادن نداریــم؛ فرمانــدار مخالــف اســت»
کاربــری در توییتــر نیویــورک تایمــز
را بــه چالــش کشــید و گفــت :خــب
البــد بعــد هــم میخواهنــد بنویســند:
«ترامــپ میگویــد زمیــن تخــت اســت؛
دانشــمندان مخالفانــد!»
بــدون زبــان نمیتوانیــم سیاســتورزی
کنیــم .اگــر نتوانیــم بــا همدیگــر حــرف
بزنیــم ،اگــر نتوانیــم چیــزی بگوییــم کــه
دقیــق یــا اساســی منظورمــان را برســاند،
آنگاه نمیتوانیــم بــه توافــق برســیم
کــه چگونــه کنــار هــم زندگــی کنیــم .در
16) ‹Vicious Cycles, Theses on
a philosophy of news› , Greg
)Jackson, harpers (January 2020
17) https://www.nytimes.
com/30/03/2020/us/politics/trumpgovernors-coronavirus-testing.html
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اثــر چنیــن رویدادهاییســت کــه زبــان
میزبــان آنقــدر از اعتبــار ســاقط میشــود
کــه حتــی دیگــر نمیتوانــد حامــل
مفهومــی خــاص باشــد ،چــه برســد بــه
اینکــه تاییــدی بــر قــراردادی مشــترک
در جامعــه باشــد .سیاســتمداری
ماننــد ترامــپ ،از هــر کلمــهای معنــای
متضــادش را منظــور میکنــد .ایــن
پدیــده بــه قــدری توتالیتاریســتی اســت
کــه بــرای بســیاری یــادآور ســه شــعار
دیســتوپیای بهتصویــر کشــیده شــده در
رمــان  1984بــود! ترامــپ مفهــوم واژهای
ماننــد « اخبــار جعلــی» 18را مصــادره بــه
مطلــوب میکنــد و از آن علیــه اخبــار
واقعــی اســتفاده میکنــد .گاهــی نیــز
واژگان را بــه کار میگیــرد امــا مطلقــاً
هیــچ مفهومــی را در قالــب آنهــا منتقــل
نمیکنــد .وقتــی کــه رییــس جمهــور
ایــاالت متحــده بــرای مقابلــه بــا ویــروس
کرونــا ،نوشــیدن و تزریــق مــواد ضــد
19
عفونــی کننــده را پیشــنهاد میکنــد
حــرف او شــنیده خواهــد شــد و تاثیرهای
منفــی بســیاری بــر جــای باقــی خواهــد
گذاشــت امــا فــردا میتوانــد بگویــد:
«شــوخی کــردم .منظــوری نداشــتم»
چنیــن کاری حملــهای وحشــتناک بــه
واقعیــت مشــترک میــان اعضــای جامعــه
اســت چــون مــا را در برزخــی گرفتــار
میکنــد کــه «هیــچ» میتوانــد
«هــر معنایــی» داشتهباشــد .اگــر
هیــچ هــر معنایــی داشــته باشــد ،دیگــر
اساســاً نمیتوانیــم حتــی بــا یکدیگــر
حــرف بزنیــم و وحــدت اجتماعیمــان
را حفــظ کنیــم چــه برســد بــه اینکــه
سیاســتورزی کنیــم!
18) Fake news
)19
Coronavirus:
Trump’s
disinfectant and sunlight claims
fact-checked, By Reality Check
)team, BBC News (April 2020
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بــا نــگاه بــه جهــان ،رنجــی آشــکار
را میبینیــم کــه نسلبهنســل بــر
دوش همــهی موجــودات ،و نــه فقــط
انســان ،حمــل شدهاســت امــا منشــا
ایــن بدبختــی ذاتــی چیســت؟ طبــق
اظهــارات کســانی کــه خــود را پرچـمدار
خدایــی توانــا و قدرتمنــد میداننــد
ایــن ناشــی از یــک نیــروی اهریمنــی و
دشــمن بشــریت اســت .در ایــن صــورت،
ایــن تظاهرکننــدگان منشــا و راه ارتباطی
خوبــی هســتند و فرمــان آنــان تنهــا راه
خالصــی اســت چراکــه مطابــق خواســت
خداســت .درحقیقــت ،در ایــن صحــرای

بیآبوعلــف زندگــی نیــز انســان ،بــا
دیــدن ســراب ،بــه ســمت ایــن توهــم
میشــتابد .همچنیــن حیوانــی گرســنه
در ســرمای زمســتان بــا دیــدن تکــه
گوشــتی شــادمان میشــود بیخبــر از
تلــهای کــه در پــس ایــن خبــر خــوش
اســت .دشــمن دیریــن ایــن ناجیــان،
عقــل ،بــه انســان هشــدار ایــن تلــه را
میدهــد .تــا زمانــی کــه انســان ایــن
خوشبینــی نجــات را بــه حقیقــت
تلــه ترجیــح میدهــد در خطــر نابــودی
اســت.
ایــن اهریمــن موجــود یــا مفهومــی

فراطبیعــی نــدارد ،بلکــه خاســتگاه آن
عشــق انســان بــه قــدرت اســت؛ همــان
انــدازه کــه قــدرت نــزد بشــریت از
جذابیــت برخــوردار اســت و میتــوان
گفــت کــه همیشــه انســانها خواهــان
کســب قــدرت بیــش هســتند .قــدرت
میتوانــد بــرای مقاصــد مختلفــی
اســتفاده شــود امــا در عیــن حــال
مخــرب و فاســدکننده نیــز اســت.
راههــای بــر طــرف کــردن ایــن نیــاز
تاثیــرات زیــادی بــر زندگــی انســان دارد.
طبیعــت قــدرت در جامعـهی امــروزی ما
بــه گون ـهای اســت کــه باعــث پیدایــش

تپ ه ماگادان

شماره چهاردهم  -فروردین 1400

نیکوالی گوتمن

اســتبداد و خودکامگــی میشــود .بــه
گفتــهی برترانــد راســل ،فیلســوف و
ریاض ـیدان ،قــدرت عاملــی اســت بــرای
ایجــاد یــک اثــر بهخصــوص 1یــا بــه
بیانــی دیگــر قــدرت باعــث ایجــاد
تغییراتــی در جهــان اطــراف انســان
میشــود بــا ایــن قصــد کــه ایــن جهــان
بــه دنیایــی تبدیــل شــود کــه انســان بــه
آن عالقــه یــا نیــاز دارد .البتــه قــدرت را
1) Production of intended effects

میتــوان نیرویــی بیطــرف در نظــر
گرفــت کــه هــم در جهــت مقاصــد
بشردوســتانه و هــم مخــرب کاربــرد دارد
و آثــار باقیمانــده از ایــن نیــرو وابســته
بــه اخــاق فــرد یــا افــرادی هســتند کــه
آن را بــهکار میبرنــد.
بــرای ایجــاد اثــر موردنظــر گاهــی
قــدرت یــک فــرد کافــی نیســت و
نیــاز اســت کــه افــراد بیشــتری بــا
یکدیگــر هــمگام شــوند .پــس مــردم
بــرای رســیدن بــه اهــداف مشــترک
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نیازمنــد یکدیگرنــد .گاهــی ایــن نیــاز بــه
یکدیگــر از راه ســالم و دموکراتیــک حــل
نمیشــود و مــردم تحــت نفــوذ فــرد
یــا گروهــی از افــراد قــرار میگیرنــد.
ایــن تاثیــر و نفــوذ بــه شــکل اســتبداد
و اســتفاده از زور خــودش را نشــان
میدهــد .راه دیگــر بــرای تحــت تاثیــر
قــرار دادن مــردم اســتفاده از حقیقــت و
رجــوع کــردن بــه حــس حقیقتطلبــی
انســان اســت .یــا حتــی همپیمانــی در
شــرایطی کــه تاثیــر مدنظــر گروهــی از
افــراد یکــی باشــد کــه البتــه ایــن روش
مثبــت و ســالمی اســت.
منشــاء ایــن قدرتطلبــی انســان
احســاس نیــاز بــرای بقــا و زندگــی
اســت ،بهگونهایکــه قــدرت یکــی از
اساســیترین نیازهــای انســان اســت.
طبــق گفتــهی فردریــک نیچــه ،انســان
و حیوانــات همگــی بــه دنبــال شــرایطی
هســتند کــه بتواننــد نقــاط قــوت خــود
را بهنحــوی افزایــش دهنــد و بــه قدرتــی
کــه مدنظــر دارنــد برســند و در نتیجــه از
هم ـهی موانعــی کــه در مســیر خواســت
آنهــا قــرار دارنــد متنفــر میشــوند و
ســعی میکننــد کــه بــر ایــن موانــع
برتــری پیــدا کننــد 2.پــس دانســتیم
کــه دســتیابی بــه قــدرت تضمیــن
میکنــد کــه انســان در بیــن خطــرات
مختلــف دوام بیــاورد و باقــی بمانــد
و زندگــیای بــرای خــود بســازد کــه
خطــر ،رنــج و زجــر کمتــری در آن
وجــود داشتهباشــد.
3
تمایــل بــه داشــتن قــدرت در ذات
انســان اســت و نبایــد منکــر بــودن آن
شــد چراکــه انــکار آن باعــث بهوجــود
آمــدن مشــکالت روانــی بیشــتری در
2) Friedrich Nietzsche – On the
Genealogy of Morals
3) Will to power

لونه
یورش باستیل و دستگیری فرماندار برنارد رنه دو ِ

ناشناخته

انســان میشــود .ســرکوب یــک تمایــل
(قــدرت) ،آن هــم در شــرایطی کــه
نمیتــوان بــرای آن جایگزینــی یافــت،
باعــث میشــود کــه ایــن تمایــل بعدهــا
به شــکل یــک حســرت در زندگی انســان
پدیــد آیــد و ایــن باعــث میشــود کــه
ایــن تمایــل ،کــه در حالــت عــادی
چیــزی طبیعــی اســت ،بهصــورت
مخــرب در زندگــی پدیــد آیــد 4.پــس
نبایــد ایــن نیــاز را ســرکوب کــرد بلکــه
بایــد از راههــای ســالم و تصمیمگیــری
اشــتراکی بــه رفــع آن پرداخــت.
4) Carl Jung

تمایــل بــه قــدرت برخــاف بقیــهی
نیازهــای انســان پایانناپذیــر اســت.
انســان بعــد از خــوردن حــد معینــی
غــذا ،بعــد داشــتن حــد معینــی رابطـهی
جنســی یــا پــس از ســاعات مشــخصی
از خــواب دیگــر تمایــل بــرای ارضــا
کــردن ایــن نیازهــا نــدارد و غــذای
بیــش از حــد باعــث تهــوع ،رابطــه
جنســی بیــش از حــد باعــث نفــرت و
خــواب بیــش از حــد باعــث تنبلــی و
بیحالــی میشــود .البتــه ایــن گفتــه را
بــرای قــدرت نمیتــوان معتبــر دانســت
و مهــم نیســت کــه انســان چقــدر دارای

قــدرت اســت .همیشــه تمایــل بــه کســب
قــدرت بیشــتر وجــود دارد .ایــن عطــش
ســیریناپذیر انســان بــرای قــدرت
باعــث پیدایــش مشــکالتی میشــود.
هرچنــد همـهی مــا نیازمنــد بــه مقداری
قــدرت بــرای رســیدن بــه اهــداف و
خواســتههایمان هســتیم امــا وقتــی
قــدرت ،بیــش از حــد نــزد یــک نفــر
یــا تعــداد اندکــی جم ـعآوری میشــود،
در مقیــاس اجتماعــی و سیاســی ،باعــث
ایجــاد فســاد میشــود .بنابرایــن بــرای
اینکــه جامعــه بتوانــد رشــد و پیشــرفت
کنــد ،بایــد رســم و رســوم و قوانینــی در
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فرهنــگ و جامعــه وجــود داشتهباشــد
کــه از جمــع شــدن قــدرت شــخصی یــا
سیاســی در دســتان یــک نفــر یــا گروهی
انــدک جلوگیــری کنــد و مــردم بتواننــد
بــه صــورت مســتقیم و کامــا آزادانــه
حاکمــان و رهبــران خــود را انتخــاب
کننــد .همچنیــن میبایســت ســعی شــود
کــه ایــن قــدرت بــه نفــع منافــع جامعــه
و انســانیت و در جهــت صلحجویــی
اســتفاده شــود نــه اینکــه بــرای نفــع
گــروه خاصــی؛ از افــراد دیــن خاصــی
گرفتــه تــا ملیــت و فرهنــگ .همچنیــن
مســلم اســت کــه نبایــد از ایــن قــدرت
بــرای گســترش جنــگ ،خشــونت و
تخریــب بههیچنحــوی اســتفاده شــود.
در جامعــهای کــه دولــت و یــا راس
حکومــت در آن بیشازحــد قدرتمنــد
باشــد ،شــهروندان آن جامعــه برعکــس
دولــت ،بســیار ضعیــف هســتند .در ایــن
جامعــه افــراد حاکــم معتقدنــد کــه تنهــا
آنهــا هســتند کــه توانایــی حکومــت
را دارنــد و بایــد در همــهی جریانــات
کنتــرل داشتهباشــند و در عــوض
شــهروندان آن جامعــه آزادی فــردی
بســیار کمــی دارنــد و نمیتواننــد حتــی
در کوچکتریــن مســائل سرنوشــت خود را
آزادانــه انتخــاب کننــد و ناچارنــد زندگی
بــا ارزش خــود را تحــت ظلــم یــک ارباب
ظالــم ،هماننــد یــک بــرده ،بهســر کننــد.
راه چــاره بــرای چنیــن جامعــه
اســتبدادی چیســت؟ بــرای اینکــه
جامعــه از شــر یــک حاکــم مســتبد
رهایــی یابــد ،بایــد قــدرت از حاکمــان
بــه همــهی مــردم انتقــال یابــد .ولــی
ایــن قــدرت بــا قدرتــی کــه حاکمــان
در دســت دارنــد تفــاوت دارد .اگــر
گروهــی از مــردم بــه دنبــال برتــری و
ارجعیــت دادن خواستشــان بــه گروهــی
دیگــر باشــند ،فقــط حاکمــی مســتبد
بــا حاکــم مســتبد دیگــری جایگزیــن

میشــود کــه نمونــهی آن را در طــول
تاریــخ بســیار داشــتهایم .اســتبداد
زمانــی نابــود میشــود کــه همــهی
مــردم دســت بــه دســت هــم داده و از
قــدرت شــخصیای کــه در اختیــار دارنــد
بــرای زندگ ـی آزاد و ســرپیچی از حاکــم
مســتبد اســتفاده کننــد .ایــن چنیــن
میتــوان در برابــر ظلــم حاکمــان
مقاومــت کــرد و زنجیــر ظلــم را از پــای
شــهروندان پــاره کــرد .امــا ایــن قــدرت
شــخصی چگونــه جمــعآوری میشــود؟
از طریــق رســیدن بــه آگاهــی تمامــی
5
پتانســیلها و تواناییهــای فــردی
کــه از نظــر کارل یونــگ ،روانشــناس
سوئیســی ،قویتریــن تمایــل در هم ـهی
موجــودات اســت کــه خــودش منبعــی
از قدرتــی شکســتناپذیر در طبیعــت
6
اســت.
بــرای رســیدن بــه ایــن پتانســیلها
انســان بایــد دائمــاً دانــش خــود و
تواناییهــای خــود را افزایــش دهــد و
بــه ایــن ترتیــب ســاح جدیــدی بــرای
مقابلــه بــا شــرایط جامعــه اســتبدادی
کســب کــرد .طبــق بــاور یونــگ ،هــر
کســی نیــاز بــه تغییــر و انقــاب درونی و
بیرونــی در جهــت مثبــت دارد امــا نبایــد
ایــن تمایــل و تغییــر را بــه اطرافیانــش
غالــب کنــد و آنهــا را فــدای تمایــل
شــخصی خــودش بــرای بهدســت آوردن
قــدرت کنــد ،بلکــه هــدف بازگشــت هــر
شــخص بــه ارزشهــای طبیعــی و پایـهی
انســانی در خصــوص برابــری و آزادی
همــهی اشــخاص اســت.
شــاید ســوالی ایجــاد شــود کــه چگونــه
رســیدن مــردم به پتانســیل حقیقیشــان
میتوانــد راهحلــی بــرای اســتبداد باشــد؟
5) Self-actualization
6) Carl Jung – Archetypes and the
collective unconscious

در جــواب بایــد گفــت کــه بــرای اینکــه
یــک حکومــت اســتبدادی برقــرار باشــد،
بایــد بــه همــان انــدازه کــه حاکــم
قدرتمنــد اســت ،مــردم ضعیــف باشــند.
پــس اگــر همــهی مــردم ســعی در
گســترش علــم ،توانایــی و قابلیتهــای
خــود کننــد یــا بــه بیانــی دیگر خودشــان
را قــوی کننــد ،بــا گــذر زمــان از قــدرت
حاکــم مســتبد کاســته و بــه قــدرت
مــردم افــزوده میشــود .در اینگونــه
جوامــع حاکمــان گروهــی انــدک
هســتند و بههیچوجــه دارای منابــع و
توانایــی بــرای فریــب و همگامســازی
مردمــی آگاه در جهــت قــدرت خودشــان
نیســتند .درحقیقــت ،بهتریــن قربانیــان
بــرای حاکمــان خودکامــه مردمــی
ضعیــف و نــاآگاه هســتند .بــا آگاهــی
همـهی مــردم ایــن ضعــف کــه حاکمــان
از آن تغذیــه میکننــد جایــگاه خــود را
بــه اتــکا بــه علــم و دانــش میدهــد.
راه دیگــر بســیار ســادهتر اســت .کاف ـی
اســت کــه مــردم دیگــر از فــرد مســتبد
پشــتیبانی نکننــد؛ از طریــق نافرمانــی
مدنــی از دســتوراتی کــه بــر خــاف
اخــاق انســانی و جنبههــای مختلــف
آزادی اســت .بــرده بــودن تا زمانــی ادامه
خواهــد داشــت کــه مــردم بخواهنــد
خدمــت کننــد کافــی اســت کــه مــردم
زیــادی بــه ایــن قــدرت و توانایــی دســت
یابنــد و درنهایــت دســت از ایــن اطاعــت
بیقیدوشــرط بردارنــد .الزم نیســت کــه
حتمـاً بــا زور علیــه ایــن حاکمــان اقــدام
کــرد همیــن پیــروی نکــردن از حاکمــان
خودکامــه از قــدرت آنهــا میکاهــد.
تــا زمانــی کــه مــردم بهایــی بــه آزادی
خــود ندهنــد ،توســط افــراد خودکامــه
بــه بردگــی گرفتــه خواهنــد شــد و در
نهایــت چیــزی جــز حســرت برایشــان
باقــی نخواهــد مانــد.
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ش ایران فرخنده باد.

