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مقدمه
بهدمیکوبمیمومشتگرنهوم،ندارثروتکهفیح-
شبهیبدمموثروتي ههمحاضرم؛گفتممیووارید

...کالسهبایلیخمصبالم،باشداشتهآرامش

هزنمیداااا. دگرمازمیخته، پخرابکولرگممیبابامبه-
خرابنیخوابمیجلوشي رنفپنجی وقتخبب؛ گهمی
گهیدهمیش

نبالی، دفهممیچقدکهستنیننیادنبالامتحانتو-
ی! نفهمچقدبگنبهتکههستننیا

وفهیلطها ونمیلیازی کوچکاریبسي هنمونها نیا
ي رومااطرافدرروزهرکهاستي دارخندهاتفاقات

دنیخندوخندهزیاسرارآمي هدیدپد. دهنمی
وی چگونگمورددرياریبسپاسخبیهايشپرس
پاسخیپدرکهداردنهانخوددردادنشرخطیشرا
وبخشذتل،انگیزشگفتي ریمسشهیمن، هبودها آن

                                              
ضرب المثل هاي ایرانی1

ت.اسکردهمیترسمنيروشیپرادارخندهی حت
ن،دیخندرفتارچراکهاستنیامنپرسشنیخستن
بشرختصمومحدودباًیتقريطنزپردازوطنزاختنس
نیاشاهدچگاهیهچرا؟استموجوداتگریدنهو
ز،گراایریشکیگ،هننل،یفکیکهم اینبودهدهیپد
د،آورنگردخوددوررانوعانشانهمازیمعج
کنندقلن،دبسازنانشيروزمرهیزندگازهاییفهیطل
؟بخندندریسدلکیو

کی؟خنددمییطیشراچهتحتوجاک،یکبشر
باپاراگرافنیاولدرکولرطنزماننددارخندهيدهیپد

دنیخندحالدرفرديسوبهکههاییمحركتمام
چهوخودمورددرراییهازیچچهکندمیارسال

یشگفتازپرعتیطبوسرشتمورددرراییهازیچ
دردهربردنیخنداستممکنچرا؟کندمیفاشبشر
شودباعثفردکیدنیخندنکهیاایباشددوادرمانبی
اوبهراخوششيروایبخندداويروبهزینجهانکه

بهترفهمدرمابهتواندمیچگونهخنده؟1دهدنشان
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ي هپردپشتدريبشرهايرفتاروهازهیانگترشفافو
آثاردیولت،اجوانیماروگاریسمانندییهامخدرمصرف
یجملگکه...ورزشوت،ایدبا،مسیموني، کهنر

یحاتیتوضوکندکمکهستندیانسانیموضوعات
تمام؟دهدهیاراهاآنمورددرترگرانهروشنودتریجد

ي برای پاسخکهبودخواهدنیاکتابنیادرماتالش
ودیجداي یهزاوازحداقلایومیابیبها پرسشنیا

یم. افکنیبنظرها پرسشنیابهدارخنده

ودنیخندییچراموردردگفتنسخنيبرا
شیپاختنسن،آیاحتمالی پنهانهاي زهیانگ

وهستندیاساسمانظرازکهاستازینهاییفرض
بري دیجدپرتوهافرضشیپنیايمبنابرمیواردیام
م.یافکنیبخندهي هدیچیپوجیمهموضوعهاي یکیتار
ساختووممفهکهکردمیخواهتالشاریبسچندره
مودنیپوباشندحیرصوسادهاریبسهارضفشیپنیا
رایاصلموضوعوهدفازشدندورتصورریمسنیا
د.نکنالقاذهنبه

ي هگستروانندتمیبشرهاي رفتاري هزیانگولیدل
ها آني واکاوکههایی زهینگد، اشونشاملرای میعظ

ي اریبسی رعلمیغوی علمهاي هینظرشیدایپبهمنجر
هاي رفتارشتریبکهدیفروی زشیانگهینظرزات. اسشده
تنشرفعشاملکهی ستیزهاي ازینازی ناشرابشر

،2مازلوهاي ازینسلسلهتاداندمیاستلذتوکسب

                                              
ج سلسله مراتب نیازهاي انسان که توسط مازلو بیان شده است شامل پن2

احترام -4شق و تعلق ع-3یاز امنیت ن-2ی نیازهاي زیست-1مورد است؛ 
شکوفاییخود-5

) می گوید؛ افراد شیوه ي رفتاري Expectancy theoryنظریه انتظار(3
شان به شان را بر مبناي نتایجی انتخاب می کنند که انتطار دارند از رفتار

دست آورند.

هاي هینظرو4اِسنادي بعدسههیظرن،3انتظارهیظرن
د. گنجننمیمقدمهنیادرها آنانیبکهي گریداریبس

تالشبشري رفتارهاي زهیانگن ترییاساسازی کیاما
5)1930(دیروف.تاسدردازيدورولذتکسبيبرااو

بشربهرنجودردانتقالموجبکهمنبعسهبه
هايروینتمامباعتیطبخستند:کنمیاشارهندشومی
بدنآخردروهاانسانگریدومدش،مخربورانگریو

وفنابهکوممحوردداییهاازینوهاضعفکهخودمان
موضوعنیابهمبسوطبصورتوا.تاسي نابود
هایی کارچهها دردنیاازفراري برابشرکهپردازدمی

پناهمانندگستردههایی تالشوها اهت، راسدادهانجام
ها مخدرازاستفادهایوعشقمانندی میمفاهبهبردن
مسکوتی کوتاهزمانمدتي براراها دردکه
هاي روشنیاازچکدامیهدیفرونظرازماد. انگذرامی
شهیهمي برارابشرهاي درداند نتوانستهدردنیتسک
هاي رنجي براراموقتی نیتسکفقطوببرندنیباز
اند. آوردهفراهماوشماربی

یکییافکنیپباعثآنبهپاسخاستقرارکهیپرسش
دنیخندیی چرامورددرماهايهیفرضترینیاصلاز

بشرروشنیرپاتریدوترین دوارانهیامکهاستنیاشود
ازرپایدودوارانهیام؟استبودهچهرددبامقابلهيبرا
ی موقتی جملگدردازفرارگریدهاي راهکهجهتنیا
هايتالشنیاتمامنکهیاوندرسمینظربهگذراو

imensional theory of d-threeنظریه سه بعدي اسناد (4
attributionد و دیگران ) شرح می دهد که ما چگونه به رفتارهاي خو

ز معنا می بخشیم، بصورتی که افراد تالش می کنند بفهمند دلیل برخی ا
ي، شامل سه عامل پایدار)Weinerرفتارهاي شان چیست؟ که از نظر واینر(
منبع کنترل و قابلیت کنترل می شود.

تمدن و ناخشنودي هاي آن5
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بهچگونهدردازيدوريبرافرساطاقتودوارانهیام
؟ندشومیمربوطاودنیخندوخنده

هیظرن،خپاسترین یاصلحالنیحدروترینساده
قادربشري پردازهینظري هجینتردت. اسيپرداز
ن میاروابطنییتعباراش یهادهیپدوجهانبودخواهد
د. کنبندي چهارچوبوکردهفیتعرآنانهاي ریمتغ
بینی، پیشقابلراجهانهاي دهیپدي پردازهینظرملع
.دآوری درمکنترلتحتبندي، و بقهط

هستندییهاتورهاهینظرکهداردمیانیب)1934(6پوپر
دیصدشومیدهینامجهانراآنچهتام ایگستردهماکه
ي وگفتههب.میشومسلطآنبرومیکنیقالنعه،کرد
مطرحرای شیآزماقابلهاي بینیپیشدیبای علمهینظر
قابلهینظرها بینیپیشنشدنتأیید صورتدرکهکند
دیبايونظرازیعلمهايوششکد. بونخواهدقبول
کارکردوباشندکنترلوبینیپیشن،ییتبشامل
تواندمیشدهنییتباصولبراساسکهاستنیاهینظر
د.کنبینیپیشفتادهیناتفاقهنوزکهرايدادیرو

دربشرهايدغدغهترینیاصلازیکیتوانمی
شناسیجامعهویروانشناسازموجودیعلمهايرشته
ییگوپاسخیپدرکهیستیزویکیزیفعلومتاگرفته

کنترلي براتالشنیهمراهستندبشرهايپرسشبه
ندهینماها تیفعالنت. ایدانسها دهیازپدی ناشهاي درد
هینظرباشربد:دارمیانیبکههستندی نیبجهانی نوع

میانروابطی چگونگنییتعجهینتدروي پرداز
يبراهاآنبرحاکمنیقوانفیتعروهادهیپدهايریمتغ

برکنترلاعماليبراتالشردن،رفتارشابینیپیش

                                              
6  Carl Popper

،سازيهارچوبچت.اسهاآنازیناشيدردزاعوامل
درچهجهانکردنقانونمندواعدهق،بنديبقهط

هاي افزارنرموهانیماشدرچهوسانانيفردهايرفتار
م ایکردهاختراعکه)هاسازهی(شبايهشرفتیپفوق
ریغهايدادیروتاکندبینیپیشقابلراجهانتواندمی

ت،یامنونکردهمنتقلمابهيدردیناگهانومنتظره
د.نکنندیتهدرابقااصلورامشآ

یتکاملوآرامآرامصورتبهيپردازهینظريبراتالش
کهشدیمنسجمهايینیبجهانجادیابهمنجر

دوربهوکاملينظرستمیسکیکهبودندآنخواهان
هیپابررایهستهايدهیپدتمامکهیدرونتعارضاز

.دکننبناکندمیریتفسرییتغرقابلیغومتقنیاصول
وجودخیتارطولدريادیزاریبسیفلسفهايستگاهد

آندرکهبودهیمکتبساختنانشتالشکهد انداشته
پاسخبشریاساستسؤاالحداقلایهاپرسشي ههمبه

اساسوهیپاکهیمحضونهایی قتیحقهبد،دهن
کمکباجتاًینتوبرسندباشديبعدفیتعاري ههم
ي خبرگریدهاآندرکهبسازندییهاشهرآرمانهاآن
وساختنکهاییههرشرمانت. آسینی بدبختودرداز

ت.اسبودهبشریشگیهميایروها آندری زندگ

هايیبررس)2013(بشرتلخسرشتکتابدر7نیبرل
انجامهاآنهايیژگیووهاآرمانشهرمورددررایمفصل
اصولیغربهايشهرآرمان"د:گویمیوات.اسداده
درکهاستايهجامعشاملکهدارندیکساني ییهاول
صلحدرآنياعضامامتد،برمیسربهکاملیماهنگه
زاد،رزنمیوعشقگریکدیهبد،کننمییزندگصفاو

7Berlin Isaiah
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،بارخفتارک،یاامننز،اینرگونهه،یجانهايخطر
."باشندمیاماندرخشونتویعدالتبی،اسی،سدح

يهمهانیپاگاهیجاعنوانبهتوانمیراهاشهرآرمان
يدردبی"هاآنمهمیژگیوکهستدانبشرهايدرد

ازيبروهماهنگکامالًستمیسکیدر"نهایی
نیاکهدارندباورآنازندگانس.استتعارضهرگونه
قابلمحضونهایی تقیحقافتنیباجزهاشهرآرمان

،تدرسي هرابطکهی محضقتیقح. ستندینساختن
اریهستهايدهیپدتماممیانمطلقوریرناپذییغت

بشری شگیهمسعادتکهی گنجقشهند.کنمیآشکار
نهایی ومحضقتیحقنیهمکردخواهدتأمین را
ت. اس

نیقوانتمامبنديچهارچوبوجهانفیتعريبراتالش
بردننیبازونهاییینظامبهدنیرسيبراالشتن،آ

بهنسبتبشرینادانازیناشکهستییهادردي ههم
هاي عملکردمانندهاییدهیپدررفتارابطهی چگونگ
نیخرآت.اسعتیطبوهاانسانگرن، دیخودما
يبرایحیتوضخواهدمیعلميحوزهدرکهياهینظر
ي اریبسکهآنجازا.تاسM8ي یهنظرباشدزیچهمه
د، داننمیعلمرامای نهایی ناجشمندانیاندومردماز
رمانآنیترملموسونیتریواقعساختنفکردیاش

ت.اسنهفتههینظرنیايپردهپسرد،ندوراتمامشهر
ي میانهرابطاسترارق،زیچهمههینظرایMهیظرن

                                              
یه نظر"به عنوان نامزد اصلی Mبرریسمان نظریه ي پس از انقالب دوم ا8

شناخته شد. نظریه ي همه چیز، یک نظریه فرضی در فیزیک "ي همه چیز
گر هاي نظري است که به بیان رابطه ي همه ي پدیده هاي فیزیکی یا یکدی

می پردازد.
البته باید این نکته را بسیار ریزبینانه تر مد نظر قرار دهیم که تمام 9

رچوب بندي هایی که بشر تاکنون در طی هزاران سال انجام داده با وجود چا

ناید.دهحیتوضراجهانیکیزیفهايدهیپدتمام
یس، (الکترومغناظاستانداردهینظرمیان هینظر
و)یراتمیزدراتوفیضعاي هستي، هقواي هسته

آنجازاد. کنمیجادیای آشتعامتینسبگرانشهینظر
جهانوکیکالسکیزیفجهاندرها اتمرفتارکه
يرویپیکسانینیقوانازواستمتفاوتهمبایزاتمیر

باکهاستنیاMهینظرهاي حالتزاد،کنننمی
رانیقواننیایتمامیهماهنگویهارمونکیيبرقرار

بشروآوردهتعارضبیوهماهنگهینظرکیچترریز
ها یهارمونویی داناجهانبهحاضریسردرگمازرا

.دکنرهنمون

2

آندرکهدیکنتصوررایجهانفرضشیپنیاباحال
وتعاملحوهنه، گفتپاسخهایش رسشپتمامبهبشر

لیدخهاي ریمتغوعالمهايدهیپدتماممیان ارتباط
ولیسه،زلزلوقوعمانزل،فوتباجینتامانندها آندر

جوامعیحتوانوادهخن،وستادن،همکارافتاررن،طوفا
درجهانندهیآ،یاسیسوياقتصادهايازارب،یونمیلی
رايزیچرهخالصهوندهیآسالهزاردوایستیدو

کنترلعالمهايدهیپدیتمامبروکردهبینیپیشقابل
بندي بقهطونظمازناکاملیجهانتصورمادفه.9دارد

درآمدهنظمبهمطلقاوکامالًیجهانتصورلکهت، بسین
دربشرییتواناکهیطیشرانگونهیاتصورازسپت.اس

اینکه بسیار ناقص و ناکامل هستند بازهم زندگی بشر را تا حدود زیادي قابل 
به گونه اي که می توان پیش بینی و در نتیجه تکراري و روزمره ساخته اند.

ز تکرار و یکی از اصلی ترین معضالت بشر مدرن را همین مالل ناشی ا
روزمرگی دانست.
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نیادیبافوراًت،اسدادههیهداوبهندهیآبینیپیش
نیچندرانسانرفتاروگاهیجاکهکردمطرحراپرسش
پذیري بینیپیشکهحاال؟بودخواهدچگونهیجهان
همانلهیبوسات، ماسکردهکنترلقابلراجهان
دری زندگکهمینیببدیامان، بپذیريبینییی پیشتوانا
؟ بودخواهدچگونهی جهاننیچن

موردجهانکهاستنیایاحتمالهايپاسخازیکی
ونداردوجوديدردچیهآندرکهستییجانظر
.اندوستهیپقتیحقبهموعودهايشهرآرمانيایرو
یتمامواستشدهبرقرارکاملیهارمونویماهنگه
ایاندشدهکنشهیرایدردزاعواملوهادهیپد

زینتنرفنیبازقابلبودنبینیپیشقابلي هبواسط
ت.اسموضوعي هجنبکیتنهانیانظرماازمااد.هستن

قابلي هبواسطکهبودخواهدنیاهاپاسخازگریدیکی
وونچالشگونهچهی،هادهیپدیتمامبودنبینیپیش
ي هدیپدچیهد،نداروجودايهنیزمچیهدرايهتاز

چیهد،بونخواهدکاردرکردنکشفيبراايهناشناخت
چیهم،یندانراآني هجینتکهستینیجهانجامنالیف

ازومنظمهارفتارمامتد،نداروجوديدیجدریمس
کیبراساسزیچمههت،اسشدهنییتعشیپ

کسهمهوشدهمشخصنقصبیکامالًبنديطبقه
د.دانمیرازیچهمه

حالتکي یپردازهینظرازحاصليِریپذبینی پیش
تواندمینخستکهاستلبهدوریشمشکیایمتناقض
کنترلقابلي هلیبوسبشرهاي دردرفتنمیان ازعامل
بردنمیان ازبخاطردوموباشددردزاهاي دهیپدکردن
ی ماللسببن، مجهااتفاقاتی تازگوبودننوبار

                                              
10Borges

ي دیجدهاي دردنتیجتاً وشودتحملرقابلیغ
د. نیافریب

ییتوانابهمنجرکهي پردازهینظرجینتاازی کی
شیپترینیاصلدشومیندهیآهاي دادیروبینیپیش
ستینيزیچآنحاصلکهدهدمیشکلرامافرض
دروکنواختی،تعادوتکرارسراسری زندگکیجز
ونودرشتوزیري هحادثچیهکهانگیزماللجهینت
بودنپذیر بینیپیششکبی.دریگنمیبردررااي هتاز

کابوسکیبهرای زندگجهانهايدهیپدتمام
موضوعچیهکهی ابوسد، ککراهدخولیتبدکنواختی
د.نداروجودآندرانگیزيشگفتونو

کسانیقاًیدقرامرگویکنواختیهبرونتشارلوت
زیچچیهد:گویمیگوتهیقتود.کنمیتصور

زینت،سینيتکرارخوشهايروزازتروحشتناك
هايلذتازیحتواد.دارنظرمدراموضوعنیهم

ازحاصلکرارِتت.اسهراسناكاریبسزینيتکرار
انگیزجانیهوبودنون،یتازگمرگپذیري بینیپیش
عنوانباکوتاهشداستاندر10ورخسبت.اسدنبو
ك،وحشتنایهانجت،یرواآغازِهماناز)1962(راینام
متوجهادامهدرکهکشدمیریتصوبهراتارورهیته،ایس
جاودانهصورتبهیمردمانآنازايهگوشدرمشویمی
يجاي جاردد.رنیمنمیگاهچیهوکنندمییزندگ
يبراانساناگرکهیجهانازوحشتداستاننیاسطور
ازراسهد.یدتوانمیرابماندزندهآندرشهیهم

هايداستانوداستاننیادربورخسهک،یجاودانگ
یزندگازحشتوت،اسکردهبرجستهراآنگرشید
ت،اسشدهيتکرارآندرزیچهمهکهاستیانیپابی
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ونوکارچیهت،سینخواندنيبرايدیجدکتابچیه
آندرهايانسانونداردوجوددادنانجاميبراايهتاز

جهنمنیاازدیشاتاکنندمیمرگيآرزوفقطوفقط
زیچچهحقیقتاً د.ابنیییهاریکنواختیوتکرار

ي تکراراعمالازاي همجموعدادنانجامازتر وحشتناك
اسکارایآ؟ استجاودانهوانیپابیزمانمدتکیدر

طراحبهعذابوشکنجهطراحنیبزرگترونیبهتر
العمرماداميِتکرارکارکیانجامکه11فیزیسعذاب
؟ ردیگنمیتعلقبود

تمامباافسردهافرادکهیپرسشنینخستدیشا
ت:اسنیاپرسندمیخودازانشیتیشخصهايیژگیو
کهدشومیمطرحیوقتسؤالنیا."؟بشودچهکه"
،یزندگي هندیآهايدادیرووحوادثتمامافرادنیا
نیاابد.کنمیگذرانشذهنازکوتاهیلحظاتيراب

هايدادیروزدنحدسودانستنيبرایذهنتیفعال
توانستندمییآگاهبدون(کهوادثحه،ندیآیاحتمال

بینیپیشتیقابلباشند)انگیزجانیهونواریبس
ت،اسشدهبینیپیشقابلیزندگچونوابندیمی
.دشومعنابیوپوچانشکامبهتواندمیآنرتاسرس
بارکینیاازشیپکهي تکراری زندگکیدرستنزی
بهشکایم بیستهیزآندربینی یی پیشتواناقیطراز

هیثانازيکسردرهانآ.تاسدهنده آزاري زجرآورحد
ودستیغلشم،شویمیزرگبد:پرسنمیخودشاناز
بشویم، خمیدارچهببعدوکردهزدواجام،ینکمیپا
؟ بشودچهکه

                                              

است. اساطیر یونانهرمانی در) قsSisyphu(سسیسیفویاسیزیف١١
گري بینی و حیلهاو به علت خودبزرگبود.   گذار و پادشاه حکومت افیراسیزیف پایه

بایست سنگ بزرگی را تا پایان محکوم شد که در آن میحاصل و بیبه مجازاتی بی

تیقابلبخاطرسؤالنیاترسناكجوانبي ههم
یتمامرفتنمیان ازباعثکهاستندهیآبینیپیش
شیپشایپماکهرایز،شودمیدیجدوتازههاي دادیرو

ایم زدهندهیآیاحتمالهايحالتتمامدانستنبهدست
وانتوآوردهحالي هلحظبهراندهیآ،یتقابلنیاو

کردهفراهمزینراآندرستنیزویذهنکردنتجربه
ي هحظلبهراآندرستنیزماندهیآبینیپیشاب.تاس

ه.یثانازيکسردرهمنآم،یکنمیموکولحال
يبازراخوددوگانهنقشنگونهیاندهیآبینیپیش
کندمیبینیپیشقابلراخطراتسوکیزاد.کنمی
انگیزينفرتيتکراري همنظربهراجهانگریديسواز

د.کنمیلیتبد

؛ دیکننگاهی کلبصورتگریدبارکیباالپاراگرافبه
نیا؟ دینیبمیچندباررا"ندهیآبینی پیش"ي هواژ

استآزاردهندهراستارانیووشماي براي حدبهتکرار
ایضیتعودیباها واژهنیاکهکنندها تأکید میبارکه

د. شونحذف

فقدانباپذیريبینیپیشازی ناشماللویکنواختی
ی شگیهماعمالتکراروتازهونوهايتجربهدیشد

شدنملول"؛دگویمی12پسوآرناندوفت. اسهمراه
گرداگردخندقيرومتحركپلکهاستنیامانند
یارتباطچیهگریدوبرودباالبهناگهانماروحقلعه

the(نماندیباقرامونشیپهاينیزموقلعهنیب book of

disquiet(".بهقلعهازخارججهانبهنداشتنیسترسد
درونيتکرارحوادثتمامانگیزوحشتتحملی معن

اي ببرد و قبل از رسیدن به پایان مسیر، شاهد بازغلتیدن آن به اول مسیر نزدیک قله
.باشد؛ و این چرخه تا ابد براي او ادامه داشت

12Pessoa
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آندروماستکنترلتحتکامالًکهايهلعقت.اسآن
کهانیپابییماللامامیاماندررونیبجهانهايدرداز
ازماخوردنبهشروعستیروزمرگوتکرارازی ناش

یژگیودگویمی)1991(دالمننیارتمد.کنمیدرون
درم)399-345(کوسیرنتپت.هاستجربهیابیکممالل
یمنیاهررانآ،شعواقبوماللازسختیوحشت
نیگرترلهیحروزمینطانیش"؛دگویمیوداندمی
حملهراهببهروشنروزوروزمیندروات،اسطانیش
دردیخورشکهکندالیختاگرددمیسببوکندمی

ازاورس. ت"استستادهیاحرکتبدونآسمانمیانه
تواندمیکهاستماللي هشانن،نسکوازی ناشعواقب
هاآنمذهبکهشودی احتمالهایی یمرزشکنبهمنجر

اطربخنیراهبکهرات. چاسکردهینهشدتبهرا
ممکنی کنواختیوتکراردهندهآزاردردازوحشت
رکگوریککهییجاات.دشوندهینکوهاعمالمرتکب
ی ناهانگد،دانمیماللنیهمراگناهانیتماممنشأ
ویمرزشکنراها آنیجملگمیتوانمیاکنونماکه
.یمکنی تلقتکراراززیگر

خیارتی مرزشکننیبزرگترکهگفتتوانی میطرفاز
کهبودهحواتوسططانیشبیسخوردنبشرانیاد
ماللازفرارودیجدي آغازي براتالشراآندشومی

نوهیاحتمالتیفعالنمادکهاي همنوعت. مدانسبهشت
ي کنجکاوکهبودبهشتماللازفراري برااي هتازو

سرتازینراحواازریبغي گریدهرکسآنکشفانجام
)Boredom(13سبتینوبرترد. دامیقلقلکمرگحد

تاراندرونیببهشتازراحواوآدمخداوند؛دگویمی
آنانبرزمانگذشتباکهیماللخطرازراهاآن

                                              
13Nisbet

تواندمیزینبهشتکهرازید.دهنجاتشدمییمستول
جامعهکتابنخستفصلردد.شويتکراروانگیزمالل

پوچزیچهمه؛دگویمیکهمشویمیروبروجملهنیابا
دیباکهاستیهمانهستآنچههرواستهودهیبو

دیباکهاستيزیچهماناستشدههرچهد: و باش
يدیجدزیچچیهآفتابنورریزو :شدمی
کیجشندري سپهرهرابس.)Ecclesiastes(ستین

کییز، یپاکیپسرم؛ دنویسمیفرزندشی سالگ
پسنیاازي دیدراتابستانکیوبهارکن، یزمستا
ی...مهربانزت، جاسي تکرارجهانزیچهمه

هاشهرآرمانبامخالفتبهیوقتنیبرلایزایآ
ي هندیآووحشتسراسرگذشتهازپردازدمی

یپدرکهدگویمیسخنیکسانترهوحشتناك
اندگانهیقتیحقکي یهلیبوسیآرمانیجهانساختن

آمدهدرنظمبهوشخصمف،یتعرزیچهمهآندرکه
اشارهزینیمخالفافرادبهکتابنیادروات.اس
تواندمیکهمحضونهایی قتیحقوجودکهکنندمی

،نیبرلهراساد. آیکننمیانکاررابسازدشهرآرمان
راآنزیچهمهمطلققتیحقکهاستیجهانازیاشن

ایداردوجودنهاییقتیحقایآ؟استکردهفیتعر
د،کنبینیپیشقابلرازیچهمهتواندیمچون

؟دارندوحشتآنوجودازبودنشخالفانم

؛دگویمیاسونسنالرس
هاآرمانشهرمورددرخواندن
هاآرمانشهري ههمواستانگیزمالل
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دسؤالاوزبانازواد.نینمامیانگیزمالل
مینيشهرآرماندریحت؛دگویمی
خواهدمندقدرتچناناللمز،ینبند
دستهیخودکشوعامقتلبهکهبود
ترقیدقیگاهند.شومییمنتهیجمع
تاهاآرمانشهري ههمکهدهدمینشان
چونهستندانگیزماللمرگسرحد
کاملکهاندجالبییهازیچتنها

ت.اسشهرآرمانمرزمالل...نباشند
کامالًتواندنمیهرگزآرمانشهرکی

مالليمعنابهنیاونچد،ابیتحقق
ازرايآرمانشهرهرماللنیاواست
د.خورمیدرون

ندهیآفصلدری کنواختیوماللمورددرمفصالً ما
ر،تفکقدرتباآنرابطهبهوکردمیخواهصحبت

.تپرداخمیخواهندهیآبینی پیشوافظهح

3

نیابهدیبایطوالني هنیزمشیپنیاازپسحاال
یندگزدرخندهنقشوگاهیجاکهمیردازبپموضوع
ي هنیزمشیپنیاوخنددمیچرابشر؟کجاستبشر
ماللوندهیآبینی ي، پیشپردازهینظرمورددریطوالن
؟داردخندهباايهرابطچه

يبرابشرکهمیکردریزيهیپاراهیفرضنیانجایاتا
ي پردازهینظروتفکرقدرتباکندمیتالشدردازفرار

نقشمااد، کنبندي چهارچوبوفیتعرراجهان
رکردنیپذبینی ي پیشهبواسطي پردازهینظري هدوگان
يتکرارهايارک،یکنواختت، یعادبهتوانندمیجهان

ازرابودننووی تازگي بوکهدشومنجرانگیز ماللو
لیدلمورددرمافرضراستانیهمرد.یدازدمیجهان
نیاهافرضشیپنیاي ههمباش ارابطهودنیخند

فیتعارباپذیر بینیپیشهايدهیپدباخندهکهاست
شاملکهها آنعوارضوشدهنییتعشیپاز
تیمحدودزینوي تکراروروزمرههاي ادتع،یکنواختی

سراسرواستمشخصوخاصهاي روشازی ناش
بهآوردمیدریجهنمیماللي هطریستحترایزندگ
دری نیقوانبامخالفتبهندهخد.زمیخیبرنگج

انیپاها آني هبواسطکهپردازدمیروزمرهی زندگ
شود. بینی میپیشقابلی زندگحوادثوها دهیپد

هروشدهفیتعرهرباخندهاستنیاماي یهفرض
یزندگکیبهمنجرکهايهساختشیپازقانون
یشورشندهخد.دارجنگسردشوپذیر میبینیپیش
یناشیکنواختیوکرارتت،عادهرگونههیعلبرمیمال
رونیازات.اسپذیري بینیپیشوي پردازهینظراز

بینیپیشقابلي هجینتهروشدهفیتعرهرباخنده
ستمیسونیماشکیدرونبهندهخت.اسمخالف
منظموماهنگریزي، هبرنامهی کامًال کیزیفاي ینظر
د، محدواریبسهرچندی زمانمدتي براوندکمینفوذ
بهمنجرودهدمیرییتغراآنهاي ریمتغمیان وابطر

شدهنمشاهدهآنازشیپتاکهدشوهایی میرفتاربروز
جادیاباتازهونوی جهانجادیاخواهانندهت. خاس

درلیدخهاي ریمتغمیان رمعمولیوغدیجدی روابط
یی ابتداطنزدرکولرشدنبرات. خاسها دهیپدرفتار
جزبهباشدداشتهتواندی میمنطقلیدلره، همقدم
ن. آي جلودرنفرنیچندهمزماندنیخواب

ازشیپکهدیکنمیفیتعراي هفیلطی کسي برای وقت
؛ استمعلومجهیتت، ناسدهیشنودانستهمیراآننیا
راجهینتنیاقبالً ونت، چسینکاردری دنیخندچیه

ي بازالیسرشدنمحبوبدري اریبسواملد. عدانمی
عواملازی کیشکبیکهداشتندتأثیر تختوتاج
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ي براکهبودی حوادثنبودنپذیر بینیی، پیشاصل
د. خورمیرقمالیسرنیاهاي کاراکتر

اربرقربواسطهراتازهونوی جهانساختنوخلقخنده
کههایی دهیدپهاي ریمتغمیان دیجدی روابطکردن

داشتندریناپذانعطافوخشکی روابطنیاازشیپ
ي دیجدروابطکههایی دهیپدبای هاند. جسازمیممکن
نفسواستبرقرارهایش دادیروهاي ریمتغمیان 

ي حصرحدی بیسرخوشوي آزادحسآندردنیکش
دردوبارهتولدازی سد. حکنمیمنتقلافرادبهرا
وفیتعاري کنندهخفههاي تیمحدودکهیی ایدن

طنازانکهیی جااد. تنداروجودي تکرارهاي چهارچوب
وشیستامورداند تازهونوهاي جهاننیاطراحانکه
ي هدیکشبندبهراخودکهی کسانتمامي هعالق
نازاند. طرنیگمیقراردانندها میتکراروها یکنواختی

کههستندی نداشتدوستومحبوباریبسهاي چهره
وکشانندمینیقوانی فراموشي سوبهرامالحظههر

د. کننمیفایارادارپاودستوزندههایی مخدرنقش

هايحالتبینیپیشباعثدنیشیاندوتفکراگر
ودنیشیاندوتفکرباخندهندشومیندهیآیاحتمال
د.دارانیطغسرواستمخالفزینآنازی اشنعوارض

بودندارخندهلیدلاگردگویمیدیفروراستانیهمرد
خندهبارمیکنفیتعرولیتحلیمنطقرافهیلطکی

لیدلکهی هنگامدقیقاً د.دهمیدستازرابودنشدار
حالدرمیکنی میبررسرادیپدکیبودندارخنده

                                              
با این تفاسیر می توان به این نتیجه رسید که خنده با شروع تعریف کردن جهان 14

شده ز هرگونه مفهوم تعریف توسط بشر بوجود آمده است و تا پیش از تمدن یا پیش ا
اي، خنده نیز وجود نداشته است و هرچقدر که بشر متمدن تر شده است بیشتر و بیشتر 

فیتعرازاي همجموعدروندردهیپدآنکردنوارد
وثابتهاي الگودنبالبهومیهستنیقوانوها شده

تاهستندحاکمآنبرکهمیگرداي میهتکرارشوند
ومیکنفشیتعرخاصی نیقوانوطیشراتأثیر تحت

نیبازرادهیپدآنبودنبخشلذتبارعملنیا
؛ استمشخصی منطقلیتحلنیاانیپاکهراد، زیبرمی

جهینتدروبندي چهارچوبوگذاري قانون
ازیناشبشرشدنمتمدنگران. بودپذیر بینیپیش
هايبنديچارچوبوجهانفیعرتو،اشدنمتفکر
ن،یقوانوتمدنباندهت، خاسآنازلحاص
ایاستناسازگارآنهاي دستورالعملوهاهارچوبچ

.14داردراها آنازنیغرورآفرورکانهیزي فرارقصد
شجاعترسازیجانیهباجانانهومستانهيزیگرندهخ
وآنازیناشعوارضونیقوانوتیمدنبهی توجهبیو

استتازهونویجهاندرايهلحظوی آنی نهادنقدم
ندهخ.ددارسیآلبیعجانیسرزمباي ادیزشباهتکه
وتازهی نیقوانکهکندمیپرتابهایی جهانبهراما
هاي یژگیوکهی نیوانت، قاسحاکمها آندردیجد
میخواهی بررسراها آنبعدفصولدرکهددارنی خاص
د. کر

طنزفلسفهعنوانباخودکتابدر)1960(15لیمورر
د:گویمی

پاریزرایاجتماععرفدنیخنديبرا
هبم،یکنمیمبالغهقاًیعمم.یگذارمی

و م،یندارکهمیکنمیتظاهریاحساسات

در فصل بعدي مفصال در مورد این موضوع نیز بحث براي خندیدن تالش کرده است. 
خواهیم کرد.

15John Morreal
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نیتوهممندیعالقهکهیکسانبه
دوستانمانبهیشوخيرابم.یکنمی

دردسربهراهاآنومگوییمیدروغ
ردم.یدهمیزجریحتایمیاندازمی
ن،باستارومي هزمستانوالیفست
خدمتنوکرانبهربابانا،16ایاتورنالس
ونقضعلنایجنسنیوانقد،کردنمی

.شدمیگرفتهسخرهبهیمذهبمناسک
یآنارشزینیوسطقرونيروپاا

هااالغدیعوهااحمقدیعدررایمشابه
نییپاردههايشیکشهکد،بوشاهد
تداركراآنسمسیکرازپس
وشدمیسرنگونسقفاد.دنیدمی
سنتردت.گرفمییپسرکراشیجا
ودندیپوشمیرازنانباسل،17اومر
کشانزوزهوتمسخربارامقدساتیآ

د.خواندنمی

میکننظرهارفتارنیابهمیبخواهاگردیجدايیهزوااز
اي هگونهبهارفتاروهاکارنیاي ههمکهدیدمیخواه
فیتعرهايچهارچوبونیقوانالفه، خشکنانسنت
پذیربینیپیشهايتیمحدودويتکراراعمالوشده
کهگفتخواهدمابهشدهفیتعري هدیپدکی.اندبوده

چگونهقاًیدقآنمختلفهايحالتبهانمهايواکنش
دشومیمنجرزینیتیمحدودبهموضوعنیاد.باشدیبا
دینباراشدهبینیپیشحاالتازخارجیحالتماکه

،گرنگارنورمعمولیغیلباسدرخندهماام،یدهانجام

                                              
16Saturnalia
17St. Omer
که خواهان جامعه اي است که در آن ): تفکري Anarchismآنارشیسم (18

به گروهی آزادانه و بدون مقامات قانونگذار یا هییت حاکمه تشکیل شود. و نیز
نند.کاز مردم یا جامعه اشاره دارد که بطور کامل سلسله مراتب را رد می 

ودیقدونبل، رمعمویغپوششبای زنایمردقامترد
یطتمدنهايگذاريقانونتمامقضاوتِازترسوبند
وکندمیپارهرااسارتنیاهاي رینجز،لسانهزارا
تازهروابطبای جهاندنیدوها رفتاربروزبهمنجر
درغرقکوتاههرچندیاتلحظي براراماوکندمی

د.کنمیاستیفراموشازپرکهبخشلذتيسرور
آندرکهاستی جهانبهورودي هدروازندهخ
آنشاهدنیازاشیپتاکهدهندمیرخهایی دهیپد

اي هخانپنجرهازاي هلحظي برادنیخنداایم. بنبوده
نگاهرونیببهمیهستمحبوسآندرهاستسالکه
عیبدوتازهاریبسکهنمیبمیراي مناظرومیکنمی

د. کننی میسرزندگولذتازسرشارراماوهستند

اشارهآنبهباالي هجملدرلیموررکه18یآنارشي هواژ
ونیقوانبامخالفتي دهندهنشانقاًیدقاستکرده
ازفراري برای تالشینارشآت.اسهاشدهفیتعر
ازي شتریبشدتبا19سمیاندالت. واسنیقواني هسلط
موردکهاستنیقوانازبارخشونتفرارکیی آنارش
نیاباش یهاتینواهدافوستینخندهي هدیپدتأیید
توانندمیيحدبهنیقوانماا.تسینهمسوزیندهیپد

هاآنشکستنتیقابلافرادي ههمکهباشدکنندهخفه
دشومیدهینامخندهکههنرمندانهی تیفعالبصورترا
هايخشونتهبدستافرادازي اریبسهگاهگودنارند

) : عبارتست از تخریب عمدي یا آسیب رساندن Vandalismواندالیسم (19
زیکی باعث تخریب و خدشه دار شدن یا هرگونه نقص فیبه اموال به نحوي که 

شود و می تواند رفتاري را شامل شود که به تخریب یا آسیب خصوصی و 
عمومی منجر می شود.
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تمدني کنندهرانیوماللبارازدیشاتاندزنمیدیشد
.دابنهایی یر

درترشیپآنچهرگاههد:گویمی20نیبالکساندر
وافتادهپاشیپيامربصورتداشتحرمتنظرمان

کهمیدانمیو د.شومیخندهموجبشودعرضهریحق
حرمتاندازهچهتاتمدنيبراجامعهعرفونیقوان
نیقوانباگراجمعاحتماالً وبستهاي هجامعرد. ددارن
پدربزرگکناردردنیخندبلندلندبر، دتیشدوتر بسته

ساحتبهی احترامبیتواندمینقانونمندماومتعصب
کیراشمااوشکبید.ییایبحساببههاباورتمامبهو

داردوجودبودنتاننیخطرآفراحتمالکهشکنقانون
بهشمابازگشتي براتالشدروکردخواهدی تلق
کنترلهمچنانتاآمدخواهدبرخودفیتعاروتیمدن
اي هتازونوجهانهاي دردازایردیبگدستبهراشما
د. باشاماندردیهستآنمعرفشماکه

میخواهموضوعاتنیاهبمفصالًيبعدفصولدر
21تفکر؛ کهاستنیاماي ادعاازاي هخالصماا.تپرداخ

ن،جهاپذیريبینیپیشبهمنجريپردازهینظرو
وی نواختکت، یعادبهمنجرپذیريبینیپیش

نداردی روزمرگوماللجزاي هجینتهک،یتمحدود
هاادیبننیاهمهیالبیسچونخندهآخردروندشومی
ت.آنهاسينابودخواهانایوکندمیمتزلزلرا

                                              
20)1818_1903Alexander Bain (21سی از آنجا که تفکر و اندیشیدن که منجر به پیش بینی پذیري در مقیا

وار صر به بشر است، پس می توان امیدبسیار گسترده می شود ویژگی اي منح
پیدا کرد."چرا خندیدن مختص بشر است؟"بود که پاسخی براي پرسش؛ 


