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 ة مترجممقدم
 
روندد. های خود، پیش میها همیشه در مسیر سلب انسانیت کردن از موضوعدانش»

گون کدردن ایی هندر، انسدانی هنر، وضع درست واژگونده اسدت. هدده نهددر پهنه
 «.است

 ددد گئورگی لوکاچ

 پایان او را خواهی یافت... شک درراه اگر تنها ماندی، یار را بخوان؛ بیدر نیمه-
 

انگیز یا داستانی سوزناک، گرمای عواطدف را در دل ای دلآنگاه که هنگام خواندن چامه
منتقد  شدده، یدا از درون خوانیدد بده شدما ، آیا این احساس از آنچده میکنیدحس می
ممکن است کسی با دیدن یک تابلوی هنرْی احساسی دریافت کند که  ؟است جوشیده

ها تأم  آن را حس کنید؛ در حالی که برای درک معنای یدک مدتن شما نتوانید با ساعت
بده مراتدب کمتدری وجدود  ، اخدتفهولکولی یک پدیددهی تغییرات معلمی یا مشاهده

به خاطر عینیت بسیار بیشتر موضوعات علمی و دانشی، نسبت به و این  خواهد داشت؛
 شناسانه است.موضوعات هنری و زیبایی

هدای تدرین کارکردهدای هندر در بالبانتقال احساس، امری است که جدزو مهد 
ی حواس و ون آن است. در وابع، کارکرد هنر عبارت از بازنمایش جهان از دریچهگوناگ

“ نمدایش”بلکه در صدد “ تبیین”یند آفرینش هنری، نه در پی . هنرمند در فراخیال است
تواند به بیکرانگی عال ، یا به محدودیت لحظداتی از وسعت این جهان میجهان است. 

به محتوای اثر هنری، به خاطر کلیتی است “ جهان”زندگی کوتاه یک فرد باشد؛ اطفق 
ی حدس ن را از دریچدهگردد. هندر نقاشدی، جهداکه باعث موجودیت یک اثر هنری می

ی حدس شدنوایی بده بازنمدایش جهدان نمایاندد؛ هندر موسدیقی از دریچدهبینایی بازمی
 پردازد و الخ.می
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گدری هندری آفرینش “جوشدش”پرواز احساس در آسمان خیال است کده باعدث 
ی آثار هنری از تعابیری همچون کشف، اختراع، تبیین، و از این گردد. معمواًل دربارهمی

شود. گدویی اثدر هندری حاصد  بار معنایی علمی دارند استفاده نمی که فاهیمیببی  م
بنددی کدرد، چراکده از تدوان بده راحتدی آن را فرمولاسدت کده نمی“ جوششی دروندی”

خیزد. به همین دلی  نیازی نیست که هنرمند الزامدًا بده نحدوی احساسات هنرمند برمی
گاهانه مفاد شرح و تفسیری که از معانی ا شود را حین آفدرینش می“ فهمیده”ثرش خودآ

ی نخست، محصدول احسداس هنری در درجه نشهنری خود در ذهن داشته باشد. آفری
این است کده آیدا شدرح و  آیدبلبی است نه ادراک عقفنی. بنابراین پرسشی که پیش می

تفسیر فلسفی یک درام سینمایی(، تحمی  یک بار عقفنی اضافی هنری )مث   تفسیر اثر
ی مفداهی  عقفندی ندری بده وسدیلهآن، و در نتیجه مخدوش کردن حس ندا  اثدر ه بر

ی ابدزاری بدرای بیدان کند که اثر هندری را بده مثابده؟ آیا شرح و تفسیر، سعی مینیست
فروکاهد؟ “ مقاله”به سطح یک “ اثر”نظریات علمی در نظر بگیرد و آن را از سطح یک 

د که تفسدیر اراهده شدده از اثدر هندری، مطداب  توان اطمینان حاص  کراصًف چگونه می
 مقصود و ذهنیت هنرمند خال  آن است؟

عاملی که اثر را متعدین  بخش به اثر هنری جست.پاسخ را باید در محتوای عینیت
“ درون”سازد حس و خیال است. حس و خیال، جوشش درونی هنرمند است؛ امدا می

فلسدفی و علمدی و عرفدی و دیندی هدای هنرمند جایی است که تمام نظریدات و نگرش
و  عواطف او در آن جای دارنداحوال و  و الگوی پیشینه ، به همراهراجع به هستی هنرمند

اوست. افراد ممکن اسدت “ بینیجهان”هنرمند، در یک کفم، “ درون. ”اندترکیب شده
شدناختی و سدایر ابعداد شدناختی و جامعههای نظدری و فلسدفی و رواننسبت به مؤلفه

گاهی بیشتر یا کمتری نسبت به دیگران داشته باشدند؛ و جهان بینی خود، اشراه و خودآ
گدداهی هنرمنددد بدده بن های دانشددی و مایددهایددن همددان چیددزی اسددت کدده میددزان خودآ

ارجداع صدحت و سدق   کندد. بندابراین،ی محتوای هنرِی اثرش را تعیین میبینانهجهان
گاها سیر یک اثرتف تواند مدفک چنددان ی صاحب اثر، نمینهبه ذهنیت و مقصود خودآ

استواری به دست دهد، زیرا چه بسا خود هنرمند احساساتی را در اثرش نمایان سداخته 
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خبر باشد، بلکه حتدی آن ی دانشِی چنان احساس و خیالی بیمایهباشد که نه تنها از بن
گاهانبینانه در تضاد با باورها و انگیزهی دانشی و جهانمایه ی او باشد! از ایدن رو ههای آ

ی آن بده تماشدا و شدناخت کنندهی اثرش و تفاسدیر شدفاهخود هنرمند نیز باید در آینه
 خود بپردازد.“ درون”

تواند آبدی را اش رنگ آبی را ندیده باشد، احتمااًل نمیفردی که هیچگاه در زندگی
ی دریدا و مشداهدهتخی  کند. اما کسی که از سنین کودکی بارها رنگ آبدی را در بالدب 

توانددد مددبهبی و ریددره مشدداهده کددرده اسددت، ندده تنهددا می های بنددایآسددمان و کاشددی
گاهانه آن را تخی  کند، بلکه اگر از او خواسدته شدود کده فضدایی آرامش بخدش را خودآ

ی مثد  سدرر را بده کدار ترسی  کند، احتمااًل از رنگ آبی نیز استفاده خواهد کرد و رنگد
بخش را بده تصدویر ی آرامشاهایی که بخواهند منظرهسیاری از آدمنخواهد برد. شاید ب

گاهی بکشند، نسبت به چرایِی ترسی  نکردن صحنه ی جنگ و استفاده از رنگ آبی خودآ
ی چیزهدایی کده از دنیدای کارشان را انجام دهندد؛ امدا همده“ فکر شده”داشته باشند و 

گ آبی نیسدتند، و لدبا بازشناسدی و کنی  به وضوح و سادگی رنمی“ دریافت”اطرافمان 
هنری نیز به سدادگِی  گرِ آفرینش تشخیص آنها در عواطف و دریای خروشان احساساِت 

 نیست.“ آرامش”  معنایبرای نشان دادن “ کشیدن رنگ آبی” احساسربط دادِن 
شما به عنوان یک هنرمند نقاش، به صورت خودجوش برای نشان دادن احسداس 

گاهانه. اثر هنری شما نیز حاص  —کنیدی استفاده میآرامشتان از رنگ آب احتماال خودآ
ی شما رنگ آبی القاکنندده“ درون”جوشش درونی شماست. اما آنچه که باعث شده در 

گاهانده( از  درک و دریافدت “ بیدرون”آرامش باشد، چیزی اسدت کده )احتمداال ناخودآ
د و باورهدا و نظریدات بسدیار های عقایداید. جهان بیرون به ریر از رنگ آبی، رنگکرده

دهد. از این روست بینی درونی هنرمند را شک  میمتنوعی را نیز در خود دارد که جهان
ی کدده محتددوای )نجهددان( یددک اثددر هنددری، از سددویی بدده خدداطر ماهیددت خفباندده

گری آن از است؛ و از سوی دیگر به خداطر حکایدت“ آفرینش”، یک ی آنجوشانهدرون
 بیند.از جهان است آنگونه که هنرمند آن را می “نمایشباز”د، یک بینی هنرمنجهان
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متفکراندی همچدون  سینمایی، مفسر بده نظریداتی از در تفسیر فلسفی یک اثراگر 
هدا را اسدتنبا  تدوان آنهای درام آن اثدر مینیچه و هایدگر و سارتر اشاره کند که در الیه

ر نیدز نظدرات ایدن دانشدمندان را هنگدام خال  اثد کرد، نباید چنین اندیشید که ضرورتاً 
آفرینش اثرش در ذهن داشته است. آنچه اهمیدت دارد ایدن اسدت کده ایدن هنرمندد در 

چندان  یاندیشدهفضای فکری و فرهنگی خاصی نفس کشیده که مملو از رندگ و بدوی 
 .همان صبغه را دارداندیشمندانی بوده، و به طور طبیعی اثر هنرمند نیز خواه ناخواه 

هایی ها و رگدهل، به عنوان مثال، یک متخصص فلسفه ممکن است بتواند رنگحا
شناسدِی مکتدب فلسدفی فلسفی در یک اثر سینمایی شناسایی کند که حداکی از هستی

گاهانه متوجده  خاصی باشد. آیا خود هنرمند نیز هنگام آفرینش اثر خود، به نحوی خودآ
ه بپرسی  آیا فردی که احسداس آرامدش این سؤال مانند این است ک آن رنگ فلسفی بود؟

گاه هست که چرا طرح یک دریا و آسمان آبی را بر بدوم می کشدد یدا نده. نکتده میکند، آ
شود؛ چه هنرمندد از ایدن اینجاست که در هر حال رنگ آبی به معنای آرامش تفسیر می

گاه باشد، چه نباشد، و چه حتی مقصودش نشدان دادن آرامدش نبدوده باشدد. بندابرای ن آ
ناهمخوان با مقصود خود از اثرش، بایستی همچون یک  هنرمند نیز برای رد یک تفسیرِ 

در نتیجده،  اثر را در مقاب  خود بگبارد و از نظرش دفاع کند و استدالل بیداورد. ،مفسر
ده شدده در اثدر را کند، بلکه جهان نمایش داتفسیر یک اثر هنری، چیزی را تجویز نمی

 کند.توصیف می
که کارکرد هنر، القای حس و خیال )نه مفهوم عقلی و مطلب دانشی( بده  گفته شد

ن به بدرت برای رسید همگان مخاطب است. اگر اثری سینمایی را تماشا کنید که در آن
و مناسبات روابط بر همین محدور باشدد،  به هر بیمتی بزنند حاضرند دست به هرکاری

شود، که داستانی اثر  به شما القا میدر بالب درام و همبات پنداری و خط “ احساسی”
ی سیاست توماس هابز را بدانیدد یدا حتدی اسدمش را بدون اینکه فلسفه گرددباعث می

ی فلسدفی، امدری اسدت دانستن فدفن نظریده کنید. “حس”شنیده باشید، بتوانید آن را 
علمی و مستلزم کنار گباشتن عفید  شخصدی و بیدرون آمددن از چدارچو  احدوال و 

همدان نظریده را بده صدورت فدردی و در بالدب احساسدات  ،  شخصی. اما هندرسفی
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کند؛ از این منظدر اسدت کده هندر بدرخفه شخصی و عواطف خودتان به شما القا می
گون کردن و رنگ احوال و عواطف انسانی بخشیدن است؛ لدبا اثدر علوم، در پی انسان

گبارد چراکده به جای می بر انسانترین و ماندگارترین تأثیرات را هنری بیشترین و عمی 
 کند.او ارتبا  بربرار می“ درون”با 

کده  ی حس بینایی یا شنوایی یدا المسده و ریدرههر بالب هنری، به تناسب دریچه
بدان وسیله بتواند به بازنمایش جهان بپردازد، واجدد ررفیدت انتقدال احسداس و خیدال 

عندوان هندر جدامع، دارای بیشدترین بده “ سینما”خصوصی خواهد بود. از این منظر، به
ها در کانون توجهات بدرار ها و سریالررفیت القای هنری است؛ از این روست که فیل 

اند. به تبدع، های هنری را فراه  کردهترین بازنمایشترین و جبا دارند و بستر خفبانه
و  فدیل  برای مخاطب نیز بیشترین ررفیت بربراری ارتبا  مهیاست، و بده همدین دلید 

 هنری هستند. انواعترین و بیشترین مخاطبین دارای گسترده سریال

**** 

ی های گوناگون فلسفه دربارهکتا  حاضر، مجموعه مقاالتی از است متخصصین حوزه
های تلویزیون، و یکی از ماندگارترین سریال ؛رسیم آخوجوه فلسفی سریال تلویزیونی 

ی مردمدی و کارشناسدی، بهتدرین سدریال تداریخ هابنا بده گدواه بسدیاری از نظرسدنجی
که طی آن بالغ  بوده استای . گفتنی است که تألیف این کتا ، در بالب پروژهتلویزیون

موسیقی، بازی کامپیوتری، و سدایر  بر چند صد فیل ، سریال، انیمیشن، کارگردان، گروه
ورد بررسدی و مد های اجتمداعی و...(های فرهنگ عمومی )مثد  فوتبدال، شدبکهپدیده
کادمیک فلسفه برار گرفته و همچنان نیز ادامه دارد.مدابه  ی متخصصین آ

جنا  آبای رهیری، مددیر  دان  که از لطف و حمایتی خود می، وریفهپایاندر 
اندرکاران این مجموعه سپاسگزاری کن . همچندین بلبدًا انتشارات محرا  و سایر دست

چدون که مطمئنًا هیچکس  ر خان  دشتی هست بدردان دبت نظرهای باب  ستایش سرکا
 .توانست در این راه مرا یاری کندایشان نمی
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)متامفتامینِ( اعالیی که با آن سروکار  یشیشه

 داریم
 دیوید ر. کوپسل و رابرت آرپ

 
در  مدا ای بحرانی  در تاریخ آمریکا بر امدوا  تلویزیدونی رداهر شدد.در برهه سیم آخر

براولدی ای ، اطمینانمان را نسبت به پیشه عمیقًا در رکودی ابتصادی فرو رفتهوضعیتی ک
ای ، و ای ، از ربیبدان عقدب افتدادهمان در سراسر جهان از دست دادهتکنیکی و ابتکاری

 ، همگیناآرام و نگرانی  گباری ی آینده و اینکه چه چیز برای نس  بعدی بابی میدرباره
رسدد روز بده نظدر میمان به اها و امیدهایمان به خودمان و آیندهوالتر وایت هستی . رؤی

ی درآوردن پول کرده و در تقف براشوند. درحالی که میانسال، تحصی تر میروز کمرنگ
ی روشن و درخشانی کده آینده آنگاه کردی درست زندگی می وابعا اگر بیشتری هستی ،

 از دسترس نبود. گاه دوربه ما وعده داده شده بود دیگر هیچ
درب و داغان  ی ما امید داد. او یک بهرمان پس والتر وایت به پیش آمد و به همه

ی شیشه، دالل، و نهایتدًا پادشداه و یکمی است. معل  شیمی بدل به سازنده برن بیست
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هایش در دنیای مستقیِ  پیش رویش را بدا نقدب بده ژرفدای دنیدایی واد شد، او شکست
زند. والتر وایت ، ه  به لحاظ فیزیکی و ه  به لحاظ روانی، دور میزیرزمینی و تاریک

تواند بدا وجدود دماغ میانسال میانگیز ش  و ول گندهدهد که آن آدم ربتبه ما نشان می
داده مهری از سوی جامعه و ابتصادی که بدون او به راه خدود ادامده مدیتوجهی و بیبی

 شود. کسیاست، برای خودش 
کند. این شود چیزی است که سریال را جالب میاو تبدی  بدان میشخصیتی که 

ای که ناشی از پیش سریال در با  اخفق مدرن است، که شرم، پستی، و تنزل اخفبی
دهد. این سدریال در بدا  اخدفق امدا ای مجرمانه است را به ما نشان میگرفتن زندگی

مدا بدرای  ماندد، وان مدا بدابی میی اخفبی است. والتر وایت بهرمدبدون گرفتن نتیجه
ی مدا، و ی ما، جامعدهکنی . آنچه این امر دربارهتشویقش می موفقیت او و شکست رببا

کند همگی معماهای بدزر  پنهدان در پدس موفقیدت های موفقیت بیان میمعنا و ریشه
 سریال و جبابیت والت هستند.

می کده او مسدیری کده از همان آرداز معلدوم اسدت. هنگدا سیم آخرراه والت در 
ای . او دانستی . ما این داستان را ببًف دیددهمیسرنوشتش را  کند را آراز کرد،انتخا  می

هاست در عدین ی اینمکبث است، او فاوست است، او لوسیفِر میلتون است، و او همه
تواندد ی یک انسان معمولی عادی است. ضدبهرمان سقو  کدرده میحالی که به اندازه

دی برانگیز باشد، اما او باید شکست بخورد. بده ایدن دلید  اسدت کده مدا بسدیار همدر
العمد  خواهی  که او موف  شدود. امدا معندای موفقیدت او چیسدت؟ عکسنومیدانه می

ی آبی خالص والت جنو  ر شیشهدوستانش، خانواده و جامعه در ک  چه خواهد بود اگ
آیی  وبتدی خودمدان هد  ور کندار مدیکشور را تسخیر کند؟ با عوابب این امر چط شرق

 ها هستی ؟خواهان موفقیت والت در مواجهه با بدبیاری
ی پشت شناسانهشناسانه و جامعهها، مؤلفان ما مباحث فلسفی، رواندر این فص 

این درام تحسین شده از سوی منتقدین را مدد  نظدر دارندد. چده چیدزی وابعدًا والدت را 
اسدت؟ آیدا مشدک  از ذهدن و روان  سدتیز بدا خدوِد علد یدا والدت در انگیزاند؟ آبرمی

االخفق بو  به عل سازد؟ مباحث مرهاست که از والتر وایت یک بهرمان میآمریکایی
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ی اگزیستانسیالیسد  دارد؟ هایی دربارهچه درس سیم آخرمخدر چیست؟  در پس مواد
وه یخ هستند ها فقط نوک کشود؟ گاس فرینگ کیست؟ این پرسشآیا والت رستگار می

های ای که شخصدیت)اگر عبارت متناسبی باشد(. مباحث فلسفی فراوانی در پیچیدگی
چندان سر و کار داری  وجود دارد کده ه  کشد و پیرنگی که با آنسریال را به نمایش می

 کنی  مطرح خواهند شد.که سقو  والت و همراهانش در شرارت را دنبال می
بر یک )ضد( بهرمان تمرکدز دارد، امدا ارتباطدات  مشخصاً  سیم آخر درحالی که 

های مکم  وجود دارد که سزاوار است مدورد بررسدی بدرار گیرندد. مه  فراوانی با نقش
شدود، برای مثال، جسی پینکمن به نحدوی بده عندوان ندوعی فرزندد معندوی مطدرح می

رسد می شود، به نظرخصوصًا به موازاتی که والت بیشتر در کسب و کار شیشه ررق می
شدود. ی او در ایدن حرفده بیشدتر محدو میی حضور هر روزهوالتر جونیور در پس زمینه

نقدو شدناخته کن و ن که زمانی به عنوان زن طبقه متوسطی تک بعددی و پیلده-اسکایلر
شدود. روابدط های سه و چهار به عنوان شریک جرم شوهرش راهر میدر فص -شدمی

کدده هددر کدددام از خددود نشددان  (archetypes)هاییهگونددزن و مددرد در سددریال، دیرین
ر هر کددام، بده مثابدهمی ای بدرای بحدث از فمینیسد  در زمیندهی پسدهند، و سیر تطو 

ی گاس فرینگ و ارتباطش با والدت شوند. نهایتًا، شخصیت پیچیدهتلویزیون راهر می
والدت را در نظدر ی کند، تا رویدهی شر را فراه  میبرای ما فرصت بررسی بیشتر مقوله

کنی  تأم  رسد در این تبهکار خونسرد تحسین میهایی که به نظر میآوری ، و بر ارزش
 کنی .

سریال رنی از پیچیدگی و نوعی شاعرانگی است. نژاد، طبقه، خیر و شر همگدی 
ی مدواد مخددر، هر سال در سیزده بسمت برابر دیدگان ما در لباس مبدل سریالی درباره

گیرند. ل که در صحراهای اطراه آلبوکرک نیومکزیکو جریان دارد برار میخشونت، و پو
. بدرارداد امضدا شدده و 1ی تأسف این است که سریال روزی به پایان خواهد رسدیدمایه

خوانید، بیشتر از آنچه فص  آخر در دست ساخت است. زمانی که شما این کتا  را می

                                                           
 . در زمان نگارش کتا ، سریال هنوز در حال پخش از تلویزیون آمریکا بود. م.1
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دانیدد. میسیم آخر ی معانی ضمنی ای  دربارهی تحریر درآوردهدانستی  و به رشتهما می
 ها نهایتًا توانسته پایان بصه را توجیه کند؟آیا اهداه شخصیت

شود، و همان طدور عرضه بدل به یک تراژدی یونانی میوالتر وایت از بهرمانی بی
رسدد. امدا نومیدانده دانی  سدریال چگونده بده پایدان میکه در بداال اشداره کدردی ، مدی

شدود. که او از آدمی بد تبدی  به شدیطان میی  که او موف  شود، حتی همچنانخواهمی
هایش در مدا احسداس همددردی ناپبیر است، اما موبعیت و انگیزهشکست او اجتنا 

کنی . کندی ، و بدا مدوفقیتش احسداس بددرت مدیکند. ما رنج او را حس مدیایجاد می
کده  برانگیز بدودهمددردی به ایدن خداطرمیلتون دبیقًا  یبهشت گمشدهنیز در  1لوسیفر

د را داشت، هرچند نو ای که خود ایجداد نکدرده میدانه، علیه حکومت مطلقهجرهت تمر 
 تافت.بود، و علیه کسی که فرامینش را دیگر برنمی

گیرد که با فریب، پاداشی را کند. او در برابر سیستمی برار میوالت نیز طغیان می
ایستد که اعمال ناشی از ای میآورد، و مقاب  جامعهدر می که مستح  آن بود از چنگش

سازد را ممنوع اعفم کرده است. او خود را متقاعد می (self-destruction)خودتباهی
است که محرک اوست. او بهرمان دراِم خودش است،  که این خانواده، نه نفس خودش،

ای کده درش یک و طوالنیی رکود و ورشکستگی تارو ضدبهرمان درخوری برای زمانه
دهد، و ما با امیدی که دارد ی حیات می. رؤیای آمریکایی در والت ادامهبری به سر می
دهدد، ایدن امیدد طور که میلتدون نشدانمان میای . اما همانشود به آن چسبیدهمحو می

نی  داطور کده مدیهای جهن  ترکش گویی ، دبیقًا همانی دروازهاست که باید در آستانه
 والت یا باید شکست بخورد، یا با مرگی سخت مواجه شود، و احتمااًل هر دو.

                                                           
 ;Evil; Devil; Satanی ابلیس در ادبیات رربی؛ که بدین صورت است: های چهارگانهاز نام .1 

Lucifer. .م  
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 . طومار سوابق جنایی والت١

 دیوید ر. کوپسل و ونسا گونزالز

 

یابد، والتر وایت به میزان چشمگیری طی چهار فص  اول افزایش می آمار تلفات انسانی
ی کشدتن آندان و طدرز برخدورد داد کسانی که کشته شدند، نحوهتر از ِصره تعاما مه 

 متغیر والت در هر بتِ  جدید است.
هدا بدود را نیدز بده حسدا  هایی که والت به طور ریرمستقی  مسدبب آناگر مر 

توانی  به آسانی آمار تلفات انسانی او را صدها تن ثبت کنی . نظرتان در مورد آوری ، می
کشدته( در بسدمت پایدانی فصد  دو  1٦٧) ٥1٥از هواپیمای ویفرر گناه پرومسافران بی

دی مر  آنان است؟ ابدامات او مطمئنًا بخشی از زنجیدرهسبب چیست؟ آیا والت  ی عل 
توانی  والت وبایعی است که منجر به برخورد و سرنگونی هواپیماها شد، و ما اخفبًا می

های ریرمستقی  نیدز از اشد. بابی مر مسئول بدانی ، هرچند بانونًا مقصر نببه نحوی را 
 تر توجه خواهی  کرد.شوند، اما ما به موارد سادهابدامات او ناشی می

مستقیمًا مسئول مر  نده نفدر  حداقلرسد که والت تا پایان فص  چهار به نظر می
 بوده است:

 امیلیو
 ٨-کریزی

 جین
 دو مردی که برای حفظ جان جسی با ماشینش زیر گرفت

 گی 
 گاس

 تایروس
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 ساالمانکا“ پسر عمو”هکتور  
هدا صدره نظدر از ماهیت و تقصیرات مشارکت والت یا مباشرت او در ایدن مر 

ی کافی پیچیدده ی او در از دست رفتن زندگی صدها نفر دیگر به اندازهمسئولیت بالقوه
ها متمرکز شدوی  و نقدش والدت را در مجرمیدت هست، پس اجازه دهید بر همین مر 

اش، و انطباق نظریات مرتبط با مسئولیت اخفبی بر جرای  او ارزیابی ی و بانونیاخفب
 کنی .

 امیلیو
شدود امیلیدو اسدت. در بسدمت آردازین مرتکدب می والت مسدتقیماً  نخستین بتلی که

 زند. سریال، والت به بدترین شک  باب  تصور به سی  آخر می
دنبال تشخیص سرطان احتمااًل اش به کوشش او در پول جمع کردن برای خانواده

کدرد، شود. والت برخفه چیزی که فکر میاش، به طرزی وحشتناک خرا  میکشنده
گیر شد که بصد اسیر نگده داشدتن او و جسدی را ای راف توسط اراذل و اوباش خیابانی

دارند تا مهارت مواد درست کردن والت برایشان اثبات شود )و احتمدااًل بتوانندد بددری 
برای فروش تهیه کنند(. والت در بی  و هدراس، بدا اسدتمداد از سدفحی شدیمیایی  مواد

 کشد؛( می٨-اراذل )امیلیو و کریزیای برای رها ساختن خودش و جسی از دست نقشه
شود، امدا کند، تا حدی که امیلیو بر اثر استنشاق گاز فوسفین کشته میو آن را عملی می

برد. امیلیو اولین بربانی والت است. سؤال ایدن می از حمله جان سال  به در ٨-کریزی
 است که، از چه روی؟

والت مستقیمًا مسئول مر  امیلیو است. او ه  عام  بدانونی و هد  وابعدی مدر  
پبیر هسدت تدا بتدوان آن را اوست. اما آیا بت  والت به نحوی اخفبی، یا بانونی، توجیه

 ز چه روی والت اخفبًا مسئول است؟کشی به حسا  نیاورد؟ به عبارت دیگر، اآدم
رسدد. ففسدفه بده ایدن ق.م( می ٣٢٢-٣٤٨ی این بحث به زمان ارسطو )سابقه

تواندد بدرای عملدی مدورد اخفبدی می فعدِ   اندیشیدند که تحت چه شرایطی فاعدِ  می
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دانسدت، و ی آن ضوابطی که ارسدطو مدرتبط میستایش یا سرزنش وابع شود. از جمله
 شوند، عبارتند از:نب بسیاری مرتبط تلقی میهنوز ه  از جا

برای مثال در یک دزدی بانک ماهرانده و  شخص برای انتخاب عمل.استعداد 
کنی  که در مهدکودک به دنبال مدته  بگدردی ، زیدرا کودکدان گاه فکر نمیپیشرفته، هیچ

 توانند از پس چنین کاری برآیند!هرگز نمی
ی را اخفبًا بدرای زدن تدوب بده صدورت ما جانشخص برای عمل. های انگیزه

دانی  اگر که این اتفاق تصادفًا رر داده باشد. امدا سدوی سالی در شهربازی مسئول نمی
دیگر، اگر انگیزه یا بصد جانی در وابع صدمه زدن به سالی بدود، آنگداه ایدن عملدش را 

 کردی .اش میریراخفبی بلمداد، و از این رو تنبیه
لت هنوز ه  باید رعایت شود و کسی باید خسارات ناشدی عداعمل. پیامدهای 

از تصاده اتومبی  را بپردازد )یک تصاده درست و حسابی، نه تصاده به سبب مستی 
دانی  یک تصاده بدوده، یعندی راننده، بلکه به سبب اشتباهی سر راست(، ولو اینکه می

مث  -ند برابر داردناخواسته. همچنین اگر کسی مرتکب جرمی بشود که پیامدهای بد چ
مقادار در انفجاری که به سبب بمب شما بوده، یا دزدیده شددن بسینر کشته شدن مردم 

آنگداه  -ی زیدادی از مدردم در کفهبدرداری کدارت اعتبداری شدماپول از عده هنگفتی
 کنی .شخص را شدیدتر مجازات می

ی آنچه اینجدا منظدور اسدت در وابدع اصد  کلدی یدا باعددهبرای عمل. توجیه 
برد، و با استدالل و تبیین عقلی ای است که فرد برای توجیه یک عم  به کار میاخفبی

گویدد، ی اخفبدی کده میشود. بدرای مثدال شدما ممکدن اسدت ایدن باعددهانجام می
گوییدد بده عندوان را وبتی که دارید عمًف حقیقدت را می“ وبت نباید دروغ بگوییهیچ”

ی کسدی کده ا یک بدازجو ممکدن اسدت هنگدام شدکنجهتوجیه خودتان به کار ببرید، ی
کشدد کجدا بدرار دارد از داند بمبی که به زودی منفجر خواهد شد و صدها نفر را میمی

کمی شر را برای ناه  شدن بده ی وسیلهبزر  و خیر،  هدف”این باعده استفاده کند که، 
 “.کندآن هده توجیه می
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)کده مطداب  آن (determinism) یحقیقت جبرگرایای اخیرًا، مباحثات درباره
دهندد( موضدوعات که تصمیمات ما چده باشدد رر میاتفابات جهان صره نظر از این

هدای رالدب، ی مسئولیت اخفبی دارند، اما یکدی از نگاهای دربارهمورد بحث پیچیده
اسدت، کده باهد  اسدت تخصدیص جدرم کماکدان (compatibilism) همسانگگنری

است. هرچند ممکن است درسدت باشدد کده شدما توسدط همسازگار با جهانی جبری 
 کرد(زد و داهمًا تحقیرتان میتان )پدرتان مرتبًا شما را میها و مغز( و تربیتتان )ژنطبع

که ریر اخفبی عم  کنید و بانون را بشکنید، اما ما  شده باشید( determined)مجبور
را به زندان بینددازی ، تحدت درمدان  توانی  شما را اخفبًا مسئول بدانی ، و شماهنوز می

هایتان تغییر کند و بددین ترتیدب در عدو  برارتان دهی ، و بهتان دارو دهی  تا انگیزش
 شوید اخفبی و بانونی عم  کنید!مجبور 

ی بانونی مد  ی مسئولیت اخفبی و ه  در حوزهعام  آخری که باید ه  در حوزه
بدرار  خطلا الا یسلی  عللت مااشلرفاعلل   ای است کهمیزان درجهنظر برار گیرد، 

گیرد. والت یک دانشمند است، و همچنین احتمااًل یک جبرگدرا، امدا او بده وضدوح می
که وحشتش را از نقدش خدود در کند، همچنانهایش احساس گناه میی انتخا درباره

هد  کند، و همان طور که بعدًا خواهی  دید، ه  وحشت و گرفتن زندگی امیلیو ابراز می
 کند.اش را ابراز میاتفابًا پشیمانی

با این فر  که والت برای نجات جان خود و جسی از مرِ  تقریبًا بطعی دست به 
برانگیزی کاسدته این کار زد، از گناهکاری اخفبدی او در مدر  امیلیدو بده نحدو بحدث

 های خونسردی بودند که هیچ رحمی بده والدت یداکشآدم ٨-شود. امیلیو و کریزیمی
کردند. به این اضافه کنید استرس و شدت و سختی موبعیتی را که در آن او و جسی نمی

جسی به تدابیر دیگری برای خفصی والت از مجرمیت اخفبی بت  اندیشیدند تا انجام 
دهند. کشتن به منظور دفاع از خود یک توجیه یا عدبر بدانونی و اخفبدی طبیعدی و بده 

 ٨-ع است. اما این توجیه به وضوح با کشتن کریزیرسمیت شناخته شده در سطح وسی
 شود.نیست و نابود می
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 ٨-کریزی

و امیلیو را با گاز فوسفین در ماشین کاروان بکشد. فدرار  ٨-والت بصد داشت تا کریزی
الفدور آن دو آمیز فیی حبه موفقیدتی او و جسی فقط به وسیلهمطمئن و امنیت آینده

ت موف  نشد هر دو را بففاصله بکشدد، و تمدام کدردن شد. از بخت بد، والتضمین می
ی جسدی در بندد در زیر زمین خانده ٨-ماند برای بعد. زمانی که کریزی ٨-کار کریزی

آمد، فوریت دفاع از خود دیگر مطرح هوش میبود، و به آرامی از مسمومیت فوسفین به 
ازیدابی هوشدیاری و شده، بی حرکت، و بده آرامدی در حدال بکه زندانی ٨-نبود. کریزی

ی شدیر یدا خدط معدین توانش است، سرنوشتش این است که بمیرد، و باتد  بده وسدیله
ای بدا مدورد بازد. در اینجا ماهیت هر عبری به طور باب  مفحظدهشود، و والت میمی

 امیلیو متفاوت است.

 

است، تا حدی کده متوسد   ٨-اش برای کشتن کریزیوالت درگیر نگرانی وریفه 
تصمی  یا توجیده  ها برای کمک به گرفتنود به درست کردن جدولی از سود و زیانشمی
جددول اسدت، کده اگدر سوِد کند تنها ای که او را متقاعد می. در آخر، توجیه اساسیآن

اش را خواهدد کشدت. ایدن امدر سدنگینی را نکشد، او والت و خانواده ٨-والت کریزی
 . کند بر ریر اخفبی بودن خوِد کشتنمی
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کندد، بداز می ماند، سر صدحبت راعاجز می ٨-نهایتًا، والت که از کشتن کریزی
طور که پیداست به انجام کند. روند کار آنمی شود، و ابراز همدردیشنا میکمی با او آ

اسدت.  ٨-کند، و او در ُشره آزاد کدردن کریدزیتر میرساندن کشتن را برای او سخت
شک  از بشقابی که تصادفًا هنگدام دادن ای چابوییتکه بیندوالت سرانجام وبتی که می

یابدد کده بایدد از دستش افتاده و شکسته گد  شدده اسدت درمی ٨-ساندویچ به کریزی
خیال دارد والت را به محض اینکده آزاد شدد  ٨-تصمیمش به بت  را عملی کند. کریزی

را خفده  ٨-یدزیبکشد. والت نزدیک بود گول بخورد، و در یک زد و خورد وحشیانه کر
را هد  در ایدن اثندا متحمد   ٨-ی خنجدِر کریدزیجراحت ناشدی از ضدربه و کند،می
آیدد، امدا شود. تقریبًا اعمال والت اکنون به عنوان دفاع از خود معتبر بده حسدا  میمی

به نظر بیشتر از مورد امیلیدو اسدت.  ٨-سزاواری سرزنش اخفبی او برای کشتن کریزی
 دهد؟ ا توضیح میچه چیزی این تمایز ر

مسئولیت اخفبدی والدت را بدرای کشدتن او  ٨-رسد اسیرکردن کریزیبه نظر می
کند. درحالی که والت سعی کرد هر دو را تحت یدک موبعیدت مشدخص بده عو  می

تر است که در برابر یک اسیر ادعدای دفداع از منظور دفاع از خود بکشد، اما این سخت
متفداوت اسدت. او وبدت  ٨-وشنی در مر  کریزیخود مطرح شود. تصمی  والت به ر

توانسدت بدا هایی احتمدالی بدرای انتخدا  دارد. او میدارد تا به دبت فکر کند، و گزینه
مأمورین تماس بگیرد و اعتراه کند. جرای  او در این مرحله به طور باب  توجهی ُخردتر 

ااًل باب  توجیده یدا است. در این صورت کشتن امیلیو احتم ٨-از به بت  رساندن کریزی
 شد.بانونًا باب  عفو لحاظ می

حرکت، به گنداه اخفبدی او شده و بیبا تصمی  والت به کشتن یک بربانی زندانی
اسدت، او  ٨-شدود. والدت علدت مسدتقی  کشدته شددن کریدزییک درجده اضدافه می

ر کند، و فابد هرگونه عدبرا می ٨-کریزی های دیگری ه  داشت، اما بصد بت  انتخا
برای والت ساده و راحت  ۸-که به بت  رساندن کریزییا توجیه فوری است. با وجود این

نبود و همچنین به خاطر مسج  شدن بصد و تفش وی بدرای کشدتن والدت بدود، امدا 
کشتن او برای والت مطمئندًا اخفبدًا بدیش از مدورد امیلیدو سدزاوار سدرزنش اسدت. او 
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هدا ندرود. او راه داشت و انتخا  کرد که پی آن یکمتر دردسرسازهای اخفبًا جایگزین
کدرد،  اش سدقو بیشدتر بده عمد  پسدتی اخفبدیکمتر انتخا  شده را پیش گرفت، و 

آفرین پیرامون مر  ِجین در فصد  دو گونه که آشکارا در پیشامدهای عمیقًا مشک همان
 به تصویر درآمده.

 جین
بازیابی بود که در حدال سداختن  ای در حال ترک ودختر جسی، یک شیرهجین، دوست

کارانه و جدیدی به عنوان مدیر مجموعه آپارتمانی پدرش، و همچندین در زندگی درست
کوبی بود. او از بخت بدْد جسدی، یدک فعدال حال پیگیری شغلش به عنوان طراح خال

بیندی ی نهدایی بابد  پیشبیند. نتیجهی مواد مخدر و معتاد به آن، را میداللی در حوزه
کند. جین کده لغزد و جسی را با هروهین آشنا میبه سمت اعتیاد به مواد می جین است،

کند تا جلدوی شدریکش بایسدتد و معتاد به هروهین و عاش  جسی شده او را متقاعد می
والت را تهدید کند تا سه  جسی را از سود فروش مواد به او بدهد. والت خیلی خدو  

هایشان تزری  خواهند کرد، و یحتمد  ا مستقیمًا به ر ها رداند که جین و جسی پولمی
شان را بیهوده هدر خواهند داد. با میرند، و حدابلش این است که زندگیبر اثر ُاِورُدز می

شود که باید بگبارد جسی خدودش تصدمی  آید و متوجه میاین حال، دلش به رح  می
ی جدیِن نجام کار، تصادفًا دِر خانهاو را تحوی  دهد. طی ا کند تا پولبگیرد، و سعی می

زند که به پشت روی تخت کنار جسی خوابیده، در حدال اسدتفراغ ی هروهین را مینشئه
میدرد در شود و جلوی چشد  والدت میاست، و بر اثر همین راه نفسش بسته و خفه می

ماندد )فصد  دو، حالی که جسِی عمیقًا تخدیر شده و خدوا  بده حدال خدود بدابی می
 دوازده(. از این رو، والت تا چه میزان مسئول مر  جین است؟ بسمت

ی گناهکاری اخفبی ای پیچیده از مشکفت را با خود دربارهمر  جین مجموعه
والت همراه آورد. او در عم  به سبب انتخا  خودش بده اسدتفاده از هدروهین و نتدایج 

دانست کده زمدانی لی خو  میآید ُمرد. او خیمهلکی که در پی استفاده از آن به بار می
و بمیرد. به همین دلی   شود ممکن است بی کند، خفه شود،که کسی از مواد مست می
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 کند در طره خودش بخوابد، و خودش ه  همدین کدار رابه جسی گوشزد می است که
کننددگان مدواد که استفادهشان نکرده بود، چراکه ، اما رفعکند. او خطرات را ک  کردهمی

والدت در  خماری تغییر دهند. اما این ابددام ست موبعیت و وضعشان را هنگامممکن ا
 تفش برای بیدار کردن جسی و تصادفًا رلت خوردن جین به پشت بود که دلی  مستقیِ  

در معر  آسیب برار گرفتن جین شد. بی کردن جین پیامد ضدروری دمدر خوابیددنش 
رفت. والت در موبعیتی بود که زنددگی ینبود، اما وبتی این کار را کرد احتمال مرگش م

گاهانه تصمی  گرفت این کار را نکند. گناه و تقصیر او بده خداطر  او را نجات دهد، اما آ
 کند.اش مشهود بود: او در مر  جین گریه میاین تصمی  و نتیجه

اما آیا او اخفبًا مسئول است، و به چه میزان؟ بخشی از این بضاوت بستگی دارد 
ای اخفبی جهدت برای هیچ کس وریفهمسئولیت فعال و منفع . معمواًل  ز میانبه تمای

ها شناختی خاص یا نسبتی با بربانی داشته باشند. حفظ جان کسی باه  نیستی  مگر آن
ای در حال ررق شدن وجود نددارد مگدر اینکده هیچ مسئولیت فعالی برای نجات رریبه

ر نسبتی خاص با شدناگران بدرار داده باشدید. نجات باشید و لبا خود را دشما یک رری 
کدش نیسدتند، شدوند آدمهای در حال ررق شدن نمیهایی که موف  به نجات بچهرریبه

همچنین اخفبًا گناهکار و سزاوار سرزنش ه  به هدیچ وجده نیسدتند مگدر بده طریقدی 
ای وظیفهن ها به نوعی تقصیراتی اخفبی دارند، اما مسبب نیستند و همچنی. آنمنفعالنه

هدا ممکدن اسدت بده نحدو منفعفنده مقصدر باشدند، فعال برای نجات دادن ندارند. آن
داشتند، اما نه بانونًا و نه اخفبًا به خاطر مخصوصًا اگر آشکارا توانایی نجات دادن را می

ی آن ای موبعیتی را ایجاد کرده باشند که به واسطهگونهنیستند مگر اینکه به مقصر مر  
 شان شود.متوجهفعنل انی نیاز به نجات یافتن پیدا کند، تا نوعی مسئولیت برب

ی جسدی و مدزاح  او و کند؛ به زور وارد خاندهوالت کمابیش نقشی فعال ایفا می
شود. مبادرت فیزیکی او برای بیدار کردن جسدی اثدر جدانبی جین که خوا  هستند می

ت استفراغ کردن نسدبت بده انسدداد ی رلت خوردِن جین به پشت، که در صورنادانسته
شدود. بندابراین والدت در طور ه  میپبیر شود را به دنبال دارد...که همینتنفسی آسیب

گاهانده توانداییخطری که جین را تهدید می اش را بدرای کرد شدریک اسدت، و سدپس آ
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ر هایش دکند. دالی  او روشن است: او از خبر داشتن جین از فعالیتنجات او دریغ می
هراسد، و همچنین از تأثیرش بر جسی، کسی که زمانی شدریکش کسب و کار مواد می

دختر معتادش در خواهد رفت و دیگر با والدت کدار نخواهدد بود، و حاال همراه دوست
اش با جسی، و های والت از فروگباری در کمک به جین آشکارا حفظ رابطهکرد. انگیزه

ی مر  جین اسدت و نده فقدط ها به معنای مشاهدههانگیز شاید نجات او است، اما این
تقصیِر مر  یک رریبه نیست، او فعاالنده مسدئوِل در گناه و بیکمک نکردن. او نارر بی

گاهانه حواسش به پیامدهای خدودداری اش از معر  آسیب برار گرفتن جین است، و آ
، کده بمیدرد ن خدودشهای توأماکرد بگبارد او به نفع انگیزه انتخنبکمک به او بود، و 

 شد.ی خودش داشت میشام  اثرات سودمندی که مر  او برای آینده
ی مر  جین کاهش یافتده، بده اما اکنون مسئولیت اخفبی یا تقصیر والت درباره

خاطر شکلی مرکب از هر دو مسئولیت فعال و منفع . دو مر  بعدی از حیث اخفبدی 
 و ما َوَبع پیچیدگی کمتری دارند.

 ٢و  ١ندازهای آزِتکی ادست
دهد. جسی پی بدرده والت بار دیگر جان جسی را در بسمت دوازده فص  سه نجات می

دختر جدیددش بدرای ی به کار گرفتن برادر نوجوان دوسدتکه گاس فرینگ پشت بضیه
ی شدیمیایی کشد تا با استفاده از مدادهبرار دارد، و جسی نقشه می دوستش کومبوکشتن 

ی ریسین گاس تواند ای نمک میی ذرهفرینگ را بکشد. مقدار کمی ریسین به اندازه سم 
کده  -که البته در حقیقت نیست-زیرکاهی و زیرکی جسی چیزی استآدم را بکشد. آ 

را صادر  شود گاس دستور مر  اوبا باعث میآید و لبه عنوان تهدیدی علیه گاس درمی
کشد )چنانچده فدر  کندی  کده والدت می کند. اما والت بار دیگر او را از مهلکه بیرون

بمیرد زندگی جسی را نجات داد(؛ و این کدار را بدا زیدر گدرفتن  ه  وبتی گباشت جین
ی ماشین آزتدک خدود، و تیدر خدفص خواستند جسی را بکشند به وسیلهکسانی که می

 دهد.زدن به آن یکی که بعد از تصاده هنوز زنده مانده بود انجام می
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کشتارهای سر راسدتی هسدتند کده  ٢و 1اندازهای آزتکی ر دستهای والت دبت 
، کده کشدتار بدرای ٨-ها فعاالنه مسئول است. برخفه امیلیو و کریزیوالت بخاطر آن

برانگیز دفاع از خود بودند )بی چون و چرا دفاع از خود در برابر امیلیدو، بده نحدو بحدث
ی که این بار کشت تهدیدد نشدده (، والت از سوی افراد٨-دفاع از خود در برابر کریزی

بود. سوال این است: آیا اینکه والت کسانی را بکشد که دوستش را تهدیدد کردندد بابد  
 یا حتی اخفبًا ستودنی است؟-توجیه

شدود. ی نجات دادن طره مقاب  در یک نوع خاصدی از رابطده ایجداد میوظیفه
والت پدر معنوی جسی بده  ای دارند، و به وجوه گوناگونجسی و والت یک چنین رابطه

مند باشد تا پسدر رسد به زندگی جسی بیشتر وابسته و عفبهآید، و به نظر میحسا  می
خودش، والت جونیور. والت به عنوان یدک راهنمدا، معلد ، بعضدًا دوسدت، و شدریک 

دهدکده هدایی را آمدوزش میکند، به او اعتماد به نفس و مهارتجسی، او را هدایت می
توانست به نحو دیگری کسب کند. درست است، والت در مر  عشد  نمیجسی هرگز 

بزر  جسی، جین، دخالت داشت، اما همچنین کمکش کرد تا هدروهین را تدرک کندد، 
شرایطی برایش فراه  کرد تا به او درست کردن مواد آبی رنگ مشهورش را یاد بدهدد، و 

ی د. بده خداطر ایدن رابطدهمرابب پولش بود و جانش را وبتی تهدید شده بود نجدات دا
ی خاصدی بدرای محافظدت از چه که متضمن آن است، والدت وریفدهخاص و تمام آن

ی باز داشتن جسی از تفش برای کشتن جسی بر عهده گرفته، و درگیر شدن او در مسئله
تواندد بدا رفتندد کده او را بکشدند، میهای گاس میکشوبتی آدم اوگاس، و بعد نجات 

 ی خاص اخفبًا باب  توجیه باشد.ابطهتوجه به این ر
ها، بددرخفه نبددود مسددئولیت فعددال بددرای مداخلدده در ببددال نجددات دادن رریبدده

ای هدا در رابطدههای زیادی را در ببال دوستانمان، خانواده، و دیگرانی که با آنمسئولیت
گنداه خاصی مث  والت و جسی هستی ، بر عهده داری . درحالی کده جسدی مطمئندًا بی

را  راست مزدورش که تصمی  داشدتند اوتر از گاس یا محافظان دستگناهنیست، اما بی
بکشند بود. در اینجا، جسی کسی را نکشته است، و نیتش از کشتن شاید چیزی اخفبًا 
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پبیر مث  خونخواهی مر  دوستش، و تنبیه گاس برای به کار گدرفتن یدک کدودک توجیه
 .گناه برای انجام دادن آن بودبی

کتابی پیچیدده و  وزن کردن تقصیرات اخفبی والت در این وهله مستلزم حسا 
گنداهی دیگدر گناه توسط او برای جلدوگیری از مدر  ریدر بیاست. آیا کشتن دو ریر بی

سنگین کردن به بت  پبیر است؟ جسی به طور حت  اگر والت نبود در موضع سبکتوجیه
مقاصد خود والت تا حدی جوابگوی بصد  گرفت؛ پس اعمال ورساندن گاس برار نمی

، ای سدود انگاراندهگیری او برای انجام بت  است. در محاسبهجسی به بت ، و لبا هده
، اگر به موجب یک عم  مجموع خوشدبختی افدزایش یابدد بده مطاب  بیان عل  اخفق

ب یجه باید اخترین نتآفریننحوی که بر مجموع مقدار بدبختی سنگینی کند، خوشبختی
هدای گداس، اعمدال والدت کش. با وزن کردن زندگی جسدی در برابدر زنددگی آدمشود
پبیر باشد. عفوه بر ایدن، از آنجدا کده والدت خدودش دسدت در ایجداد تواند توجیهمی

هدا و ی خداص آنبدا مفدرو  داشدتن رابطده یتی داشته که جسی درش برار دارد،موبع
سط او ممکن است بنا بر مسئولیت فعال ، نجات جسی توی والتپسندیدهنسبتنً مقاصد 

 .والت اخفبًا باب  توجیه باشد

 گیل
کند. اگرچه جسی علت جرای  اخفبی والت با مر  گی  به حضیض دیگری سقو  می

ی مر  گی  است، اما والت به وضوح اخفبًا مسئول است. با توجه واسطهمستقی  و بی
یت اخفبی، و فروگشایی اینکه چده در تعیین مسئولانتخنب به نقش شاخص و حساس 

هایی در اعمالی که در نهایدت بدر عهدده گرفدت داشدت، مدر  گید  کسی چه انتخا 
 شود. پیچیده می

گناه است. او یک کارشناس گی  تقریبًا بیسیم آخر های در نمای کلی شخصیت
معمولی آرام است، بدا توجیهداتی مطداب  مسدلک خدودش بدرای درسدت کدردن مدواد 

رسد به سدمت طمدع یدا ای به شیمی دارد، که به نظر می. او عش  نا  و سادهباکیفیت
داندد ررور منحره نشده، و عفبه و حرمت خالصی ه  برای والت باه  اسدت. او می
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ی منشدانههای لیبرالآلدهد ریربانونی اسدت، امدا آن را مبتندی بدر ایددهآنچه انجام می
ان به هر حال به مواد دسدت خواهندد یافدت، کند، بدین نحو که معتادخودش توجیه می
برایشان تدأمین کندد. بده نظدر  ند موادی به لحاظ شیمیایی خالصتواپس حداب  او می

ی خفبیت در رسد او به سمت این کار صرفًا به این خاطر کشیده شده که به او اجازهمی
یدازش بده یدک دهد، و همچنین به خاطر ناش در شیمی را میی بسیار مورد عفبهحوزه
کوشد گبارد و می. او همچنین به والت احترام میبوده که این کار را انتخا  کرده شغ 

 تا از جانب او تأیید شود. 
اما گی  از جانب گاس به کار گرفته شده تا دانش والت را فرابگیرد، و بدین ترتیب 

او به این معندی  هاییابد که آشنایی گی  با روشبتواند والت را حبه کند. والت درمی
داند که اینجا یا جای او خواهد بدود دار خواهد شد، و خو  میاست که تاریخ مصره

کندد. در عدو ، جسدی را بدرای ایدن کدار یا گی . اما والت خدودش کدار را تمدام نمی
فرستد، گرچه والت خودش جلوی جسی را از کشتن گاس )اگر فرضًا جسی شانس می

و همچنین در پی اساسًا جلوگیری از رفتن جسدی بده سدراغ موفقیتی داشت( گرفته بود، 
ی کشتن بود. جسی در موبعیتی برار گرفته که یا بایدد گید  را بکشدد، یدا بگدبارد مقوله

آوری که نیاز به تصمیماتی بده والت بمیرد. والت بدون شک جسی را در موبعیت دلهره
  اولین بت  جسی خواهد بود. این آور دارد برار داده است؛ اما مر  گیهمان اندازه دلهره

گنداه در ی عطفی است. یدک انسدان تقریبدًا بالکد  بیه  برای والت و ه  جسی نقطه
گیرد برای حفظ زندگی والِت خبری مستقیمًا مورد اصابت گلوله برار میخونسردی و بی

ون بر شود، )بسمت سیزده، فص  سه(. افزمبتف به سرطانی که گناهکارتر از او پیدا نمی
کند، کسی که تا شود بلکه از جسی برای این کار استفاده میاین، والت مرتکب بت  نمی

آن موبع دستش به خونی آلوده نشده بود. آیا جسی بات  است؟ آیا والدت باتد  اسدت، 
 علیرر  عدم دخالت مستقیمش در کشتن گی ؟
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ای را ماشده. او مقصدر بتد  اسدت به هر دو لحاظ اخفبی و بانونیجسی اکنون 
کشید که گی  را کشت، و اگرچه با عل  به این امر عم  کرد که عدم موفقیت در کشدتن 

ای برای کشتن گی  نداشدت، گی  منجر به بت  والت خواهد شد، اما هیچ توجیه بانونی
ای در ببدال مدر  شد. او شاید مسئولیت اخفبی انفعالیچراکه او تهدید محسو  نمی

شد، اما هیچ مسئولیت فعالی برای کشدتن وف  به کشتن گی  نمیداشت اگر موالت می
توانسدت گناه به منظور نجات زندگی والت نداشدت. کشدتن مایدک مطمئندًا میگیِ  بی

 بیشتر باب  توجیه باشد. کشتن گاس که بطعًا!
اما دستور والت به جسی برای کشتن گی  تحت  شرایط تهدیدد مدر  والدت، بدا 

سازد، و اخفبًا او را مقصر مر  الت، او را شریک جرم این بت  میتوجه به اعمال خود و
ای که اگر او خود ماشه را کشیده بود.آنچه تقصدیر او را کند شاید به همان اندازهگی  می

دهد این وابعیت است که نجات جان والت کمک به حفظ جان جسی کمی تخفیف می
وفقیت بیشتری نسبت به طرح جسی بود. ی بهتری با شانس متر از همه نقشهبود، و مه 

تصدمی  جسدی بدرار  که داد، و حول تقدیر او بوداما والت پشت بضیه بود که فرمان می
کدرد تدا والت بده جسدی کمدک می بود اگرراسر باب  اجتنا  میتقدیری که س-داشت

اش را علیه گاس به ثمر برساند، یدا خددای نکدرده، اگدر -شاید باب  توجیه-خونخواهی
 گرفت وارد کار مواد شود.لت از همان اول تصمی  نمیوا
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 گاس، تایروس، و هکتور ساالمانکا
شداید او  1کند. خب، آخر فص  چهار، به هر حدال...والت بر  برنده را آخر سر رو می

های آخر فص  چهدار بده نظدر آلبوکرک را در فص  پایانی سریال نابود کند. حدس مر 
تدرین تهدیددهای والدت، دهدد: حدبه شددن بزر میرسد چند مورد را به دسدت می

فرمدایی والدت بدر بدازار ی چند خرده حسا  بدیمی، و هموار شدن مسیر حک تصفیه
ی جراه  اخفبی است کده ی پیچیدهای شیشه یک بار برای همیشه. اما این شبکهمنطقه

 د.سازنظر این کتا  می این فص  پر تب و تا  را بهترین مورد در جهت وجهه
های او و جسی برای برای والت بودند، و تفش گاس و تایروس تهدیدهای عمده

مسموم و بعد منفجر کردن گاس در ماشینش با شکست مواجه شد، همانطور کده بدرای 
شود. امدا والدت در هکتدور سداالمانکا اسدت کده راه هایشان چنین میبسیاری از نقشه

لول ای پر کینده دارندد. سداالمانکا شدشبشتهبیند. ساالمانکا و گاس گاش را میرهایی
. داِن پویدوس هرمدانوِس اصدلی، را کشدته بدودندی بود که شریک گداس، یدار شدیمیب

کردندد، بدا )پسرعمو( کده هکتدور صددایش می“ تیو”ی ساالمانکا توکو بود، و برادرزاده
زاری ای نسبت به والت در خدود داشدت. امدا بیدنقش والت در مر  توکو، کینه دانستن

درحالی که هکتور در شود، به همان اندازه که گاس اخیرًا تر میساالمانکا از گاس عمی 
و بدی  گبارد از رفتن بده مفبدات اوسرای سالمندان دوران بهبود یافتگی را پشت سر می

. از این رو هکتور به عنوان بهتدرین طعمده بسیار مسرور است سر و صدا عبا  دادنش
خدود بدرای کشدتن گداس و تدایروس کده در بسدمت  ا کردن زندگیکند و با فدعم  می

توانست. آنچه باید کند که والت نمیهمدست او بود، بمبی را منفجر می“( رویارویی)”
بپرسی ، مسئولیت اخفبی والت در مورد این خودکشدی انفجداری اسدت )اگدر اصدًف 

 مسئولیتی داشته باشد(؟
ی کشتن خودش، گاس، و از تیو به وسیله والت مطمئنًا نسبت به تأمین و حمایت

برای هده آشدکاِر کشدتن  از همان آراز تایروس مسئول است. اگر بمب والت نبود، که

                                                           
 نشده بود. م.آراز .زمان تألیف کتا ، پخش فص  چهار هنوز 1
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ی خوارشدماری هدای گداس گاس ساخته شده بود، روشن است که تیو بربانی درماندده
همگدی گناه نبودند. ساالمانکا، گاس، و تایروس ها بیماند. هیچ کدام از کشتهبابی می

کش هستند، و در کسب و کار مواد. اما خب والت ه  هست. والت از تیو به عنوان آدم
ای برای خفص شدن خودش از دست گاس اسدتفاده کدرده اسدت. خفصدی از وسیله

داند بده عندوان یدک تهدیدد بدرای والدت بدابی دست ساالمانکا، که با توجه به آنچه می
آمدد، ورت صدمه دیدن گاس در پی والدت میماند، و تایروس، که بدون شک در صمی

 ی کار بودند.هر دو امتیاز ویژه
ی فراه  آوردن تمهیدات )بمب( و تصمیماتی که تیو را بده طدره والت به گستره

وق داد اخفبًا مسدئول اسدت. هرچندد تیدو خدودش تصدمی  بت /خودکشی انفجاری س
ی م  بسمت عمدهد. او متحیروس بوی مر  گاس و تاواسطهو عام  بی نهایی را گرفت

درگیر فعال  والت در آن سهی  بود. بانونًا، والتهر دو مسئولیت اخفبی و بانونی بود، و 
هدا عمد  ی جایگزینچینی بود، و همدست بت  است. اخفبًا، او به وسیلهیک دسیسه

کرد، نه تحت فشار و زور، و با بصد از هستی سابط کردن چند فرد. برخفه جسی، که 
کشدی هنگامی که والت به او دستور شلیک داد هنوز مرتکب بتلی نشدده بدود، تیدو آدم

ای برای انتقام. تیو دالی  خودش را بدرای کشدتن گداس داشدت. بدا کارکشته بود، با کینه
تواند مح  اشکال باشد، اما والت داشت با برار دادن راهدی آبرومندانده پدیش اینکه می

د تا ه  حسا  خودش را برسد و ه  به تسویه حسابش کرروی تیو در ح  او لطف می
شدود، و از نظدر تدرین پیدروزی والدت محسدو  میگانه بزر های سدهبرسد. این مر 

گنداه، توسدط ی بیتری است نسبت به مر  گی  بیچارهاخفبی پایان فص  بسیار مقبول
 کش.ی ریر آدمی ترسیدهجسی بیچاره

 خسارت ثانوی
ی مر  نه نفر به جسدتجو پدرداختی  کده کاری اخفبی والت دربارهاندکی در با  گناه

عملی یا دسدتورات والدت کشدته شددند. امدا کسدان ، بیتًا مستقیمًا به سبب عم عمد
 یبده نحدو والتدر وایدت کشدته شددند، هرچنددهستند که تقریبًا بده خداطر  نیز دیگری
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، و دونالد مارگولیس ٥1٥مسافر پرواز ویفرر  1٦٧. به طور برجسته، مر  ترمستقی ریر
ی هواپیمدا و مدر  دختدرش، خدودش را که پس از آن، بدون شک در واکنش به حادثده

کشت ) بسمت سیزده، فص  دو(. دختر او جین بود، و همدانطور کده دیددی ، والتدر تدا 
حدودی اخفبًا در مرگش مقصر است. مر  او منجر شد به خطای پددرش کده باعدث 

نفر شد. آیا اصًف والت اخفبًا مسئول کشتگان ویفرر  1٦٧دن سقو  هواپیما، و کشته ش
 و خودکشی دونالد هست؟ ٥1٥

شدام  علیدت، ررفیدت، انگیدزه، -با نگاهی دوباره به عناصر مسئولیت اخفبدی
ها کش دادن بیش از حد اخفبًا مسئول دانستن والت در این مر -پیامدها، و توجیهات

ای در تفزم با دو رخداد مرتبط به هِ   سدقو  چیدهاست. اگرچه اعمال والت به نحو پی
ویفرر و خودکشی دونالد است، و بعضی تصمیمات او روند  منجر بده ایدن اتفابدات را 

سارگن  ها آنقدر از والت دور و بعید هستند که او بخاطرشان تسریع کرد، اما این مر 
هدا. اعمدال و مر ی ایدن یدا بفواسدطهمساتقیم مسبب است، اما نه مسدبب  نشود. او

الوبدوع نسداخت. در هدا را حتمیها را ایجداد کدرد، امدا آنوبوع آنامکن  تصمیمات او 
 ٥1٥عو ، دونالد مارگولیس ررفیت این را داشت تا جلوی هر دو اتفاق سقو  ویفرر 

او تقصیراتش بتواند تقلی  یابد، اما این انتخا   )شاید با توجه به وضعیت روحی روانی
 که سر کار برگردد( و مر  خودش را بگیرد. خودش بود
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سرزنش اخفبدی بدرای مدر  جدین اسدت، امدا اعتیداد جدین،  بله، والت سزاوار
ی خانوادگی باشد. رسد که یک خصیصههایش، و همچنین اعمال او به نظر  میانتخا 

یندی اش از اعتیاد است. والت نه جین را هروهدونالد ه  دست به گریبان مراح  بازیابی
های دونالد در تفزم ماند. شکستکرد، و نه شکست خورد تا مطمئنش کند که پاک می

ها تنها دوست داشتن فرزندت کافی نیست. به هر ترتیب، با مر  جین بود. بعضی وبت
آید تا جسی را نجات دهد. دونالد خیلی زیاد به دخترش اعتماد والت فعاالنه به میان می

اش را نجدات دهدد بددم بده میدان توانسدت زنددگیوبتی که میشود دارد، و موف  نمی
بگبارد. بصور و گناه دونالد وابعی است و سزاوارش است، گرچه مطمئنًا والت ه  بی 
تقصیر نیست. دونالد همچنین مسئولیت بطعی این را داشت که سدر کدارش برنگدردد، 

( هددایت نکندد، و ی زمدینترین مشار  روی کدرهترافیک هوایی را )یکی از پر استرس
زندگی هزاران نفر از مردم هر روز زیر دستش نباشد درحالی که هنوز سدوگوار از دسدت 

 دادن دخترش است.
ها بلمداد کنی . عدبر مسئول بسیاری از آسیب باید را اما با این وجود نهایتًا والت

رثی تدرک شان را بدون هیچ پول یا امیرند و خانوادهی از مردم میاو سست است: بسیار
دانی  چدرا او اش او را به این نقطه کشدانده اسدت )نمدیکنند. شاید تصمیمات ببلیمی

ی خاکستری را ترک کرد، یا اینکه آیدا ردرور، انانیدت، حسدادت، یدا عامد  شرکت ماده
دارند و بده خداطر  اش او را دوستالیوت شد(، اما خانواده اش ازدیگری باعث جدایی

 بب  از اینکه به سی  آخر بزند. ،بودگبارند، یا کسی که ام میکسی که هست به او احتر
بده هدر -زده، درست به شرارت گداس شربه سی  آخر  والت در پایان فص  چهار

اش موفد  باشدد. او حال راهرًا مصم  شده به همان شک  در زندگی جدیدد مجرمانده
چینی یان یک توطئههمسرش را ه  با طنابش به این چاه کشاند، او را خرا  کرد، در جر

درگیرش کرد، و خانواده و دوستانش را در معدر  خطدر بدرار داد. مسدئولیت اخفبدی 
شده، اما به همان نحدو هد   گونه که دیدی  در ه  تنیدهد همانوالت در میان موارد متعد

خاطر شدان بدهای کامد  از مجموعده افدرادی کده زندگیمنطب  بدر دامنده-گسترده شده
 ل والت به تباهی کشیده شده است.تصمیمات و اعما
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مانند سرنوشت یک ضد  بهرمدان یوندانی، فقدط حکد  پایان کار این تراژدی ه ، 
ی مداجرا بدا چقدر افراد دیگر را ه  در ادامده تواند باشد. خواهی  دید که والتمی مر 

 دهد.خود به کشتن می
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 . اعتراف مشکوک هایزنبرگ٢

 دریل جی. مورفی

 

داری عطا دامنی و خویشتنگفت  به من پاکخواست  و میعفت را به دعا میاز تو ”
 “.کن، اما نه حاال

گوستین، کتا  اعترافنت  ددد            1٧، بخش ٨بدیس آ
 

والت  او را در برابر دودهای سمی هیدروفلوریک اسید که هوای اطرافش  ماسک تنفسی
ی آهدن و انع از نفوذ بدوی تندد و سدوزانندهکند، اما این مکند محافظت میرا اشباع می

تواندد آن را در انتهدای پشدت دهد، و میشود. بوی خون میاش نمینمک به درون بینی
تواندد از خدود پنهدان ند که نمیکگلویش مزه کند. آن مزه فکری را در ذهنش تداعی می

موزگدار شدیمی ی بت  اسدت. والتدر وایدت، آمث  مزه ی امیلیو است.نگه دارد: مث  مزه
ی متامفتامین شدد، امیلیدو را چنددین روز ببد  العادهی فوقدبیرستان که بدل به سازنده

                                                           
اعترافات بدیس آگوستین، مترج : سایه میثمی. تهران: دفتر پژوهش و نشر سهروردی،  منقول از.1

 با تغییر. م.-1٣٨٧چاب چهارم 
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اش پخته بود اسیر شده؛ او در چنگ گنداه و کشت، اما اکنون در دیگ آشی که از بربانی
 تقصیرات اعمالش گرفتار آمده است.

کند، ط  جمع میوالت درحالی که یک شف  دیگر از جسد امیلیو را به درون س
آورد که به نحوی شاعرانه با اکنونش مرتبط است. در خاطر والت، ای را به یاد میلحظه

ترکیدب شدیمیایی بددن انسدان  یدختر پیشدینش( در حدال مطالعدهدوستاو و گرچن )
 هستند:

 ٦٣هیدروژن  ٪
 ٢٦اکسیژن   ٪
 ٩کربن      ٪
 ٢٥.1نیتروژن  ٪
 ٠.٢٥کلسی    ٪
 ٠.٠٠٠٠٤آهن     ٪
 ٠.٠٤سدی    ٪
 ٠.1٩فسفر   ٪
 ٩٩.٨٨٨٠٤٢ک      ٪

پرسدد اش چه؟ گدرچن یدک پیشدنهاد دارد: میاش است. اما بقیهراهرًا این همه
ی اما برای والت، یک آدم اه  عل ، روح چیزی کامًف بیگانه بدا شدیوه“. روح چطور؟”

 و“ اینجا چیدزی جدز شدیمی نیسدت”گوید، والت زیر گوش گرچن می تفکرش است.
 ٠.111٩٥٨گبارد، اما با این حال ایدن کندار گدباردن، اخدتفه را کنار می پیشنهاد او

درصد گمشدده  ٠.111٩٥٨کند. این ای را که آن زو  کشف کردند تبیین نمیدرصدی
 از اهمیتی فلسفی برخوردار است. که ثابت خواهد شد در ادامه از شف  امیلیو

 روح، انتخاب، و مسئولیت
ی روح از سوی والت منطب  بدا چیدزی اسدت کده در فلسدفه آن را نگارهکنار گباشتن ا

 گراسدت. درخوانندد، و لدبا والدت یدک مادهمی (materialist) گراینناهمندهدیدگاهی 
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شدیمی ”کندد: گرایی را کامًف روشن سر کفسش بیان میآرازین سریال، او ماده بسمت
ها پیوندشان  مولکول کند؛تغییر می شانسطوح انرژی های ماده است...الکترونمطالعه

همده ” و“  کنندها تغییر شک  پیدا میبه آمیزه شوند و؛ عناصر ترکیب میشودعو  می
 “ است! فقط همین چیِز حیات

چیز بیشتری برای  است.“ تمام حیات”گرایی چون والت، شیمی و ماده برای ماده
تواندد رد چراکه هرآنچه اصًف میحیات و در جهان است وجود ندادریافتن آنچه که ذی

تواند با توجه به بواعد حاک  بر رر بدهد، شام  انتخا  شما به خواندن این کتا ، می
محض عقیده دارندد  گرایاِن رفتار شیمیایی مواردی که از آن تشکی  یافته تبیین شود. ماده

هدای اکنشای از وزنجیدره کند که بده سدی  آخدر بزندد؛ بلکدهتخا  نمیکس انکه هیچ
 میدان بددن و محددیْط  (interactionهدای )کنشتان در ترکیدب بددا بره شدیمیایی بددن

های مشابهی این احساس را در شدما بده راه کنشسازد. بره های شما را معین میکنش
 اندازد که شما خواستید که به سی  آخر بزنید. می

و  هریختد بید  زدِن  موبعیت اندازی باشد که اگر دراین ممکن است آن نوع چش 
. اگدر شدیداحتماال خواستارش می تان درون توالت بودیدهای آبکی بربانی بت اشیدهپ

ی ی جهان و رفتارتان سفت و سخت بر حسب بواعد حاک  بر رفتار اجزاء سازندهدرباره
را متقاعد کنید که شما کسی را نکشتید، و  بیندیشید، بادر خواهید بود خودتان شیمیایی

ای را که به تازگی پایان یافت ی شما نبود، بلکه این بوانین طبیعت بود که زندگین ارادهای
کنید کده نمیانتخنب دهد تا باور داشته باشید که شما ستاند. این منظر به شما اجازه می

اعه اتفاق می به سی  آخر بزنید؛ بلکه  افتد.شر و بدی الس 
درصدد از بددن انسدان  ٩٩.٨٨٨٠٤٢بیدین با این حال، اگر شیمی تنها بادر به ت

ای ناچیز، اما مه  در ی حفرهدهندهدرصدی نشان ٠.111٩٥٨است، پس این اختفه 
ی آن کننددهشود بیانگرایانه است. پیشنهاد گرچن که این حفره با روح پر میدیدگاه ماده
را بدابی ای ایدن امکدان گرایی اسدت. چندین انگدارهای است که مخر  مدادهنوع انگاره

هدا گبارد که چیزی در جهان باشد که نتواند توسط بوانین شیمی تبیین شود، یا از آنمی
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ی ای مرکب از چیزی باشدد کده از بدوانین شدیمتبعیت کند. و اگر هر شخصی تا اندازه
 مسئول اعمالش باشد. کند، پس شاید هر کسیتبعیت نمی

را به همراه  برای اعمال فرد ازاتروح نه تنها با خود مفهوم مسئولیت یا بابلیت مج
است به همراه دارد: گناه،  فاهی  دیگری را ه  که با آن سازگارتمام م که همچنیندارد، بل

ی جدید خود به عنوان یدک رسد والت در حرفهررور، و یک ساه  درونی که به نظر می
نی آسدوده و آن، می  به داشدتن وجددا-ی شیشه با آن دست به گریبان استتولید کننده

کند. در یک کلمده: است، رهایی از گناه و بصوری که او در مورد اعمالش احساس می
 (.redemptionرهایی -رستگاری )باز

 رستگاری
هدای وبفگدی، حره نیداز بدهبرانگیزی نیست. ایدن موضدوع هرستگاری موضوع منابش

یدج در میدان ی خداص راحتی یک کلمده دارد؛پادی یا تلویزیونی زیادی نآی توییتری،
ای است کده بده هدر حال، موضوع فلسفی جدی با این اما فیلسوفان معاصر ه  نیست.

. مطداب  شودمربو  می ی اخفبی دارددهندهتشخیص نمای درونِی که یک بطب کسی
کسفورد عم  نجات یافتن یا نجات داده شددن از ”، رستگاری فرهنگ لغنت انگلیسی آ

ای ترین سطح، شام  نوعی رهایی از حس در پایهری رستگااست.  1“گناه، خطا، یا شر
 کند.بصور و گناه است که شخص به خاطر اعمال اشتباهش در خود احساس می

اعترافانت تدوان در یکی از مباحثات کفسیک فلسدفی پیرامدون رسدتگاری را می
تقریبًا چهارصد سال بعدد از زمدان مسدیح در دوراندی اعترافنت بدیس آگوستین یافت. 

های به عنوان یکی از بددرت لیک به سرعت در حال استقرارته شد که کلیسای کاتونوش
 اعترافااانت  جهدددان بدددود.   (ideological) مسدددلکِی -ی سیاسدددی و فکدددریچیدددره

ی آگوسددتین و در وابددع تصدداویری از تجربدده (autobiography) ینامددهخودزندگی

                                                           
 گردد. م.مؤول به یاری از جانب حضرت مسیح می این امر در سنت دینی مسیحی معموالً . 1
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به اسقفی  سرانجام ، ورستگاری او در مدت گبارش از یک دیندار معمولی، به کشیشی
 است.

جایی که آگوستین فرزند زمان خود بود، رستگاری او پایه در دیدن و فهمدش از آن
کنند، اما چیزی که گرایانه جایی پیدا نمیاز خدا دارد. دین و خدا معمواًل در دیدگاه ماده

ه  در آگوستین و ه  والت در کوشش آن دو برای رستگاری اشتراک دارد ایدن پرسدش 
یا اینکه حداالت،  شوندمیهدایت  های آزاد خالصاست که آیا اعمال ما توسط انتخا 

یابندد. در مدورد والدت، آن تعدین می بطعِی فراتریها، و اعمالمان توسط بواعد انتخا 
هایی است که حاک  بر ساز و کار شدیمیایی ماسدت؛ بدرای آگوسدتین آن بواعد فراتر آن

 است. دا وضع شدههایی است که توسط خبواعد آن
ی طرفاندهرسد والت باور دارد که اعمال مدا تحدت بدوانین خنثدی و بیبه نظر می

زیرا شیمی  ،شیمی است، اما احساس او از گناه و بصور در تنابض با این پایبندی است
زی نیست کده مدا انتخدا  کند که به سی  آخر زدن چیگرایانه( ارهار می)و دیدگاه ماده

 شوی .به نحو شیمیایی به سمتی مشخص سوق داده می ما کنی ؛ بلکه

 به سیم آخر زدن یا ذاتاً اینطور بودن
ی  آخدر زدندد: شدان بده سدترین فیلسوفان طول تاریخ جدایی در زندگیبسیاری از بزر 

بازی بد نام بود پدیش از اینکده رکگارد تکفیر شده بود؛ آبفرد زنییهایدگر نازی بود؛ ک
اش را بریدند آبرویش سازند )مفسدهکنند و بی النس ش او را مقطوعپدر و برادر معشوب

ش را کدد  کردندد خاطر سددقرا  همگددی بدده البتددهد(؛ بوهتیددوس، آناکسددیمندر، و و شددر 
“ حرمتی به عرفانیداتبی”گباری محکوم به اعدام شدند. حتی اففطون مته  به بدعت

توانست به بیمدت این کار میشد )به علت فاش کردن اسرار افرادش نزد یک خارجی(. 
شود. خوشبختانه در مورد اففطدون، او فقدط بدا اکثریدت آرا از آتدن حک  مر  او تمام 

 د.فتبیها از آسیا  پایین بکشد( تا آ  هایش رای حرهاخرا  شد )مجبور شد فتیله
دسدت آورد، یدک را به“ بدیس آگوستین” لقبلیوس آگوستینوس بب  از اینکه آور

کدرده بدود های کارتاژ رابطه داشته باشد( و زناکاِر اعتراهعادت داشت با بدکارهباره )زن
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وار با زنان ارتبا  داشت(.آورلیوس همچندین مدردی اهد  علد  بدود؛ او عمیقدًا )دیوانه
 اش رازنددگی یعنی فلسفه. آورلیوس همانندد والدت،-ی مادر تمامی علوم بودسرسپرده

؛ او در رم عل  بیان و بدیع و فدن مندارره گبراندمی معلمی از راه)بب  از کشیش شدن( 
و  ؛آوری برای رستگاری داشدتاطر رنجشخکرد. آورلیوس مث  والت نگرانیتعلی  می

ی سرچشدمه و ماهیدت شدر آورلیدوس را عمیقدًا دربداره خداطْر مث  والت، ایدن نگرانِی 
هدر  مری است که بدهکرد؛ که آیا شر بخشی از طبیعت، و به این ترتیب اخاطر میآشفته

 افتد.ها و اعمال مردم است که اتفاق میدهد، یا اینکه شر از طری  انتخا حال رر می
 

 ی شرمسئله
ای از بافت زندگی والدت متفداوت بافت و فضای زندگی آگوستین به طور باب  مفحظه

شدر  ی مدا ازبود. نزد آگوستین، وجود خدا حقیقتی است که عل  بایدد آن را بدا تجربده
کند، اگر خداوند تمدام آن بیان میاعترافنت طور که او در کتا  هفت  سازگار کند. همان

عدال  مطلد ، بدادر  یعندی-اندمسیحی بدان باه -یهودی هایچیزهایی است که سنت
پس خدا باید عل  به شر داشته باشدد و بددرت ممانعدت از آن در -مطل ، و خیر مطل 

انگیزتر چده حتدی چدالششدود. آنا راهرًا مانع آن نمیحال، خدتصره او باشد. با این
مسیحی است که خدا در همه چیز و همه وبدت حاضدر -است این ادعای سنت یهودی

است. اگر چنین است، پس کسی ممکن است استنتا  کند که خود خدا به نحوی کدار 
یر مطلد  دهد؛ چراکه شر بخشی از، یا آمیخته با خداست. این با تصور ختباه انجام می

آید. در سراسر تاریخ فلسدفه، ایدن دسدته از مشدکفت مجموعدًا بودن خدا جور درنمی
 د.نگیربرار میی شر مسئلهتحت عنوان 
ی شر نزد والت نیز در وابع مشابه است، اگرچه از فرضی ضرورتًا مخدالف مسئله

دایی وجود گوید که خگاه نمیشود. والت هیچبا آنچه مربو  به آگوستین بود ناشی می
 توانمی است“ ک  حیات”به طور ضمنی از ادعای اینکه شیمی  مطلب را ندارد، اما این

ی والت، هیچ چیز بیشتر یا کمتر از چیدزی دیگدر شدر گرایانهنظر ماده . از نقطهدریافت
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ها چیزی بیش از احساساتی به نحو شیمیایی رالب نیست. شر، ترس، گناه، و مشابه آن
انسان برای تحریکشان جهت صدیانت  (organism)های اندامزیستآمده در خدمت 

مث  ترس  ،اراده ی آزاد وجود ندارد، زیرااز نفس نیست. از این منظر چیزی از ببی  اراده
و گناه، چیزی نیست جز یک احساِس به نحو شیمیایی رالب آمده که به هیچ وجده آزاد 

اندام انسدان باشدد کده از زیسدتزاسدت کده بخشدی نیست. شر تنها در صورتی مسئله
کارکردش مستق  از بوانین شیمی باشد، و وابعًا آزاد از آن بوانین بتواند اعمال شدر را در 

 مقاب  اعمال خیر انتخا  کند.
دهدد کده  شدر و تبداهی ی شر با این استدالل پاسخ میبدیس آگوستین به مسئله

ر جهت خنثی که د-دهدخیر رر میاست. در وابع، شر در نابود کردن  اصًف خل  نشده
گباری و بنابراین آگوستین بادر است بدون تنابض یا بدعت ؛و باط  کردن خلقت است

بگوید که خدا در ک  هستی حاضر است زیرا شر تنها در جدایی هسدت کده هسدتی از 
شود تا این امر اتفاق بیفتد؟ تباهی و فسداد اراده. بده . چه چیزی باعث می1رودمیان می

دهد که کسی اعمالی را انتخا  کند یا مرتکب شود کده ارت دیگر، شر وبتی رر میعب
 کند، یعنی، به سمت نابود کردن.کند، از خیر و خوبی دور میاو را از خدا دور می

گرایان است. هدر دو خیدر و خدوبی را تحلی  آگوستین از شر همانند تحلی  ماده
-ی خدوددو شدر را بده طریقدی همبسدته دانند. هری هستی و صیانت نفس میهمبسته

رسد با یا بدون در نظر گرفتن خددا، بده سدی  آخدر زدن دانند. پس به نظر مینابودی می
بده  والت برد. این مطلب وبتینابودی راه می-شام  نوعی عم  است که به سمت خود

 .کندرا دچار مشک  میاو  چه کند ٨-ی کریزیکند که دربارهاین فکر می

 ٨-ی بر کریزیامرثیه
ی مدن دونده، همده چیدز رو دربدارهاس  مندو می”زد، افکارش تند می ؛زدتند می بلبش

توانسدت ماریجوانایی که والت کشید بلبش را آرام کرد، ولی هدیچ چیدز نمی“ دونه.می
                                                           

همدانطور کده شدود؛ . یعنی شر، عدمی است و مفهومی ایجابی نیست. به نبود خیر، شر گفته می1
 خوانی . م. نبود نور را تاریکی می
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سرش را از گیج خوردن به دور خود نگه دارد. بدم زدن ه  کمکی نکرد. سدرگردان بدین 
ها بده سدرعت آمدد و سداعترفدت و میو اتاق نشیمنی رریدب میای رریب آشپزخانه

زنجیر به تیرکدی  هنوز از گردْن  ٨-سپری شد، اما او مشک  را برطره نکرده بود. کریزی
ی والت بود تا به ایدن کدار در زیرزمین بود، و طب  شیر یا خط مقدس، این کار بر عهده

 کند.“ رسیدگی”
هدر  ٨-تر شدد. کریدزیموبعیت کًف مشدک وبتی که آن پسر شروع به سرفه کرد 

خدود های کرد. صدایش آنقددر شدبیه سدرفهخس میای با صدای خسچند وبت سرفه
جمع کرد. احساس همددردی پتیداره اسدت! والدت  او والت بود که اشک را در چشمان

کندد. او دسدت تر میدانست که همدردی فقط این موبعیت پیچیده را به ک  پیچیدهمی
ی بداال، یی که االن نشسته است، بر تخدت شداهی سدرویس بهداشدتی طبقدهک  از جا

را بشدنود.  ٨-ی حیاتی اندک دیگر کریزیها، یا هر نشانهخسخس ها،تواند سرفهنمی
گیددرد در ایددن جایگدداه مقدددس کوچددک، بددا ایددن اندددک آرامددش، والددت تصددمی  می

 مندانه  با مسئله مواجه شود:استدالل
 

 نهببار زنده بمو بکشش
 
 
 
 کشه. ت رو میش بباری ک  خونوادهاگه زنده -
 

 اخفبی اینه که همین کار انجام بشه -
 مسیحی-اصول سنت یهودی -
 کش نیستیتو آدم -
 شاید با حره زدن بانع شه -
 اضطرا  پس از سانحه -
 نخواهی تونست با خودت کنار بیای -
 بت  اشتباهه! -

 

او بدرای زندده گباشدتن  کده شدودبنددی میجمعالت به ایدن صدورت تأمفت و
 :اساسش در اصول معمول اخفبی اسدت گبارد کهسه مطالبه را پیش رو می ٨-کریزی
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ی دوآتشه با توجه به شخصیت یک مطالبه ؛ترین ادیان دنیادو تا از گستردهیک تلقین از 
دلید  بسدیار  ها وبتی در کنداراین ی خیلی کاربردی. با این حالحظهو سه مف ؛خودش
مندانه خیلی شوند، راه استداللمفحظه می ٨-ی والت برای کشتن کریزیکنندهمجا 

چه مشخص است تقفی والدت بدرای آدم خدوبی بدودن شود. آنبعید و نامشخص می
 دهد.است درحالی که کارهای بدی انجام می

چیدزی در اینجا نیز، زندگی و عواطف والت موازی با آگوستین است. بدرخفه 
گفت  انتظار داشته باشید، این داستانی اعترافنت ی که ممکن است از آنچه به شما درباره

ی بزرگی دست دهدد و رانی، تحول عارفانهنیست که در آن به آگوستین، سردمدار هوس
ناگهان به راه راست هدایت شود. تمامًا بر خفه این، با نظر به اعتراه خود آگوسدتین، 

را دریابدد، های شدر نی مای  بود که فدردی اخفبدی باشدد، و خاسدتگاهاو از سنین جوا
ی چه در مدت دورهکاری و زواهد ه  بود. آنسرش گرم به افرا  که در عین حالمادامی

رسد مباحثات و عقاید اوسدت راجدع بده کند و به پختگی میزندگی آگوستین تغییر می
 آورد.ذهنی به بار میهای هایی که این درگیریاین موضوعات و پرسش

ُبرد بیان اش میپرده لبتی را که از تأمین تمایفت شهوانیآگوستین با صدابتی بی
کند. با وجود هشدار مادرش به اینکه خار  از ازدوا  روابط جنسی نداشدته باشدد، می

کند که روابط جنسی فراوانی داشته است. آگوستین حتدی پدس از اما آگوستین ابرار می
اش( جهت به انتظاِر ازدوا  نشستن با زنی کده دخترش )و مادر بچهزدن با دوسته  به

ی شدهوت بدودم تدا چدون مدن بیشدتر بندده” کده کنددانتخا  مادرش بود، اعتدراه می
(. در 1٥)دفتر ششد ، بخدش “ ای دیگر اختیار کردمدار حقیقی ازدوا ، معشوبهدوست

خواست کده بددخو باشدد، لدبت د: او میگویجا آگوستین دارد چیز مشابهی را میاین
 توانید بدخو باشید بدون اینکه بد باشید.برد از بدخو بودن، و شما نمیمی

از خداوندد  لیرر  آمرزش عظیمی که نصیبش شدد،در همان حال، و عآگوستین 
خواست رستگاری از نوع خاصی بود: رسدتگارِی چه او میطلب رستگاری کرد، اما آن

ای که او در آن روایی از تمایفت جسمانی، عیاشی، و کامن آن خوشیبدون بربانی کرد
 ها برخوردار بود. او خواهان رستگاری بود، اما نه فعًف.زمان از آن
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خواهد: وجدانی آسدوده بددون بربدانی این دبیقًا همان چیزی است که والت می
ی اعتقداد دارد آیندده پدولی کده یهای گندهی آدرنالین خون، آزادی، و پشتهکردن درجه

اش را ضمانت خواهد کرد. والت ه  خواهان رسدتگاری اسدت، امدا نده فعدًف. خانواده
دهد در جایی خفصه تمای  والت  به رستگاری درحالی که به سی  آخر زدن را ادامه می

ا حد مر  ی او که شریکش را تای با توکو و مشاهدهشود که او بعد از بربراری معاملهمی
دالر؛ ایددن همددون مقداریدده کدده مددن  ٧٣٧،٠٠٠” گویدددک زد، بدده جسددی میکتدد
هدای کنی ، و از این به بعد همیشده تدوی مکانخوام...یازده بار دیگه مواد معامله میمی

علیرر  تمدام چیزهدایی والت )فص  دو، بسمت یک(. “ عمومی. شدنیه، بطعًا شدنیه.
ممکدن اسدت. “ بی خون و خشونت طوری معامله”دیده، اما هنوز باور دارد که یک  که

کند. برای والت ه  این چیزی نیسدت بینی میالبته این چیزی نیست که آدم عاب  پیش
خواهانش است زیرا این تنها راه برای  . این چیزی است که والتکندبینی میکه او پیش

 گرچده دهدد.که کارهای بدی انجام میاین است که شخص خوبی بابی بماند مادامی 
را خواهد کشت، یک ماشین را  ٨-بب  از اینکه این نقشه تا آخر اجرا شود، والت کریزی

طور، و ندام هدایزنبر  را اختیدار خواهدد منفجر خواهد کرد، یک ساختمان را نیز همین
 کرد.

 زندگانی هایزنبرگ

دان آلمانی، دنیدای علد  را بدا بده دان و ریاضی(، فیزیک1٩٠1-1٩٧٦ورنر هایزنبر  )
شدود یداد میاصل عاد  قععیات هانیرنبر  از آن با عنوان  چه معموالً گباشتن آنارث 

کندد و حداک  بدر جهان عم  می اتمِی -تحولی اساسی بخشید. این اص  در سطح زیر
های شیمیایی است. معنای کاربردی اص  عددم بطعیدت هدایزنبر  ایدن رفتار مولکول

سرعت یک ذره  بخشی ضدروری از  گیری مکان وکه اندازهاست: با مفرو  داشتن این
دارد کده آن است، اص  عدم بطعیت هایزنبر  چنین الزم مدی تعیین بوانین حاک  بر آن
ی مشخصی از عدم بطعیت است. این عددم بطعیدت شداید از بوانین خود شام  درجه

لحاظ علمی بسیار ناچیز باشد، اما معنای فلسفی آن بیکران است! اص  عددم بطعیدت 
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توضدیح ماندده در های تداکنون بیای از پدیددهی گسدتردهبدرای رشدته را جداهایزنبر  
 ین عدم بطعیت ممکدن اسدت بدرای مثدالکند. ای دیدگاه ماتریالیستی باز میمحدوده

درصد اختفه موجود در تبیین والت از ترکیدب شدیمیایی بددن انسدان را  111٩٥٨.٠
درصد از حج  ررفیت بدن بنا  ٠.111٩٥٨با این پیشنهاد که آن  تواندتوضیح دهد. می

“ اگر روح باشه چدی؟”به پرسش گرچن،  ،به ضرورت علمی ریربطعی و نامعلوم است
 پاسخ دهد.

 بده اتتبددی  بدوانین سدخت و صدلب رفتدار ذراص  عدم بطعیت هایزنبر  بدا 
 کند.گرایی و موجبیتی باز میی آزاد در الگوی فکری ریر ماده، جا را برای ارادهتمنیالت

ی عل  در شناسایی دارد ادعاهایی که به وسیلهبحث همین است زیرا این اص  الزم می
آید مفی  و تعددی  اتمی به دست می-بینی رفتار زیرعدم بطعیت ذاتی در ضبط و پیش

آزاد کدردن پاسدخی  کناد باهمیل می1سودوافدرین” ی . ما شاید برای مثال بگویی  کهکن
آدرنرژیدک -های آلفداپاسدخ علتسودوافدرین ”که این به جای گفتن“ آدرنرژیک-آلفا

رریف، اما مه  است. تمایفت شبیه بوانین هسدتند چراکده رفتدار را  این تمایْز  “.است
 شددنی یعنی ؛ا انحراه را ه  در نظر دارندهتحت کنترل دارند، اما برخفه بوانین، آن

بسیار بعیدد اسدت امدا  که-در موردی یرفتن اص  عدم بطعیت هایزنبر ،با پب که است
در معندای  آدرنرژیدک آزاد نکندد. بدوانین-آلفداسودوافدرین پاسدخی -امکانش هست

علمی، بایستی که چون آهن سفت و نفوذ ناپبیر باشند، و اگر امری که در مخالفدت بدا 
 بانون علمی است اتفاق بیفتد، آنگاه آن بانون یا باید اصفح شود یا کنار گباشته شدود.

توانند بدون اینکه ضرورتًا در پیامد مورد انتظاِر اند و میتمایفت منعطف ب ،اما در مقا
 آینده تغییر ایجاد کنند از آن منحره شوند.  یک رخداِد همساِن 

والت نام هایزنبر  را به عنوان نحوی ادای احترام به کسی کده از او  با این حسا 
ای از آن ه در پی نشدان دادن نموندهتی ساخته اخب نکرده است، والت نام آن اصلی را کبُ 

                                                           
1 .Pseudoephedrine. بده عندوان بداد ُبدر اسدتفاده  نوع همپار )ایزومر( از افدرین که عمدتاً  یک

 م.شود.می
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کندون آن را ای را اتخداذ کدرده کده ااست  اخب کرده است. او نام حقیقت مابعدالطبیعی
گشاید که او زیرا اص  عدم بطعیت هایزنبر  این امکان را به رویش می برتافته پبیرفته و

که بده  انتخنب کرداو دهد تا باور کند که برار نبود بد باشد. هایزنبر  به والت اجازه می
تا دوبداره خدو  شدود. در ریدا  روح، انتخنب کند تواند سی  آخر بزند و اینکه او می

گشداید. اینکده آن اص  عدم بطعیت هایزنبر  امکان رستگاری را بدرای والدت بداز می
 آید پرسشی دیگر است.رستگاری چطور به نظر می

 تشفی رستگاری نیست
ی وایدت را پدر کدرده، کده تاسر اتاق پبیرایی خدانوادهسر“ سخنرانی!”طنین درخواست 

را به عقب برد، به دفتر  او و آشنایان والت. آن صداها افکار اکنون مملو است از دوستان
 جشن بگیرندد. آن را که همه دور ه  جمع شدند تا ی شنیدن خبری اکستری و لحظهخ

پدیش از شدروع بده روانده  “دیدد،رو نشون می 1دارید عفه  تشفی” دکتر دلکاولی گفت
وابعدًا چده “ تشدفی”کردن سیلی از هشدارها و توصیفات در خصوص این که اصطفح 

های دکتدر دلکداولی، تشدفی معمدواًل مربدو  معنایی دبیقًا در اینجا دارد. مطداب  گفتده
دهدد کده می تدبکری بددخی ؛ امدا مع شددن یدک رددهشود به کاهش حجمی و جمی

ی تشفی برار صرفًا متوبف شود نیز فرد به لحاظ فنی در دورههمچنین وبتی که رشد رده 
ی شما تا هشتاد درصد جمدع والت، رده”دارد. تشفی والت کمی بیشتر محتم  است: 

را که در باال ذکدر “ رستگاری” لغتِی  )فص  دو، بسمت نه(. تشفی معنای فرهنگ“ شده
-دهددن را از شر نجات میدر معنایی استعاری، ب تشفی کند.شد تکمی  و برآورده می

کند. این استعاره رالبدًا در )ارگانیس ( زنده را تهدید میندامگاننی آن شری که بقای ایع
ی ، از واژه (malignant)ی بدخی  رود؛ گبشته از این، واژهارتبا  با سرطان به کار می

 مشت  شده است. یدک سدلول بددخی  سدلولی“ شر”نی به مع malum)منلو  )التینی 
                                                           

1 .Remissionسخت عفهد  توبدف یدا  ای که یک بیمارِی . این واژه در اصطفح پزشکی بر دوره
ود. معانی دیگر این واژه: تخفیف؛ آمرزش؛ عفو؛ بخشش؛ شدهد اطفق میبهبودی را نشان می

 بهبودی. لبا واژه بار الهیاتی نیز با خود دارد. م.
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 گیریشک  موجب وبرد ها هجوم میو به سایر سلولشود به سرعت تکثیر می است که
گویدد، شود. اگر تشفی، آن طور که دکتر دلکاولی میهای سرطانی یا رشد رده میرده

ی نجات پیدا کردن از شدر توبف رشد رده یا جمع شدن رده است، پس تشفی به منزله
 ی سرطانی است.از گونه

 ها و اشک شدادی مواجده شدد. امدالکاولی با خنده و درآروش گرفتنخبر دکتر د
اش بده عندوان ایستاده در برابر دوستانی که ناگزیر در پی آن است که زندگی اکنون والت

هایزنبر  را ازآنان پنهان نگه دارد، کلماتش عینًا تکرار نخستین برخورد افکارش با ایدن 
 وابعیت بود.

دونی...چدرا ت ...خدب میبا خبر شدم با خدودم گف م، سرطان،وبتی از مریضی”
و بعد...اون روز، وبتی که خبر خو  رو بهد  دادن... بدازم ”دهد: والت ادامه می “من؟

 فص  دو، بسمت ده(“)همین رو گفت .
او بده  ما که از زندگی اند فه  شود، اما برایتوپرسش والت به طرق گوناگونی می

گاهی  این پ ی مسدتقیمی اسدت بده ایدن ی حملدهدهندهرسدش نشدانعنوان هایزنبر  آ
پرسد کده ی رستگاری است. از منظر مستمع، والت دارد میپنداشت که تشفی به منزله

چرا علیرر  اعمال بسیار بدی که مرتکب شده بخشوده شده اسدت. از منظدر مسدتمع، 
ًا آن دلیلدی را ی اول دبیقآورد زیرا تشفی در درجهتشفی برای والت رستگاری به بار نمی

کند. او مسلمًا چند نفدر را آورد سست میکه والت برای ارتکا  چنین اعمال زشتی می
هنگام مسموم کردن معتادها کشته، و با انجام این کار پول کفنی به جیب زده و این پول 

ها بعد از مر  نابهنگامش تضمین خواهد کرد. امدا اش را تا مدتی خانوادهکفن آینده
که فکدر کندی  او  ای وجود نداردو بهانه والت زنده بماند، هیچ دلی وی دیگر، اگر از س
مخددر و بددون کشدتن کسدی بده پشدتیبانی از  ومتوانست بدون تولیدد کدردن سدمنمی

 اش ادامه دهد. سخن والت بیانگر کشف او از این حقیقت است.خانواده
ت را بده عندوان تغییدری توانی  تشفی والددر پرتو اص  عدم بطعیت هایزنبر  می

او دیگدر بقدای  انددامگاناو بلمداد کندی . رفتدار جسمانی  اندامگانتمایفت  باطع در
کند، حداب  نه تا منتهای درجه )تنهدا بیسدت درصدد از جسمانی خودش را تهدید نمی
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-نهددرده بابی است(. این چه بسا یک تعریف عام بسیار عالی از سفمتی را پدیش می
دن است به سوی رفتاری که زنده ماندن طوالنی مدت خود را تهدیدد نکندد. که تمای  ب

ی درصد از والت است که تحت ضابطه ٩٩.٨٨٨٠٤٢منتها این تمایفت متعل  به آن 
ها تحت حاکمیدت بواعدد شدیمی هسدتند و بده خدودی خدود بوانین شیمی است. این

 شان با حالت اخفبی والت )رستگاریش( نامشخص است.ارتبا 
گدبارد، نظدری اجمدالی از وبتی والت خبر تشفی خود را بدا جسدی در میدان می

گیرد: والت عهد ها دارد در اختیارمان برار میخاطر آنتمایفتی که بیشترین نگرانی را به
گیری امیدد کند که کار شیشه را ترک کند )احتمااًل برای همیشه(، و در ایدن تصدمی می

، وبتی والت دست از درست کردن ت یابد. به بیان سادهدارد که به رستگاری خویش دس
مواد بکشد دیگر آدم بدی نخواهد بود زیرا دیگر کارهای بدی انجام نخواهد داد )فصد  

مانند مورد تشفی، مای  خواهدد بدود تدا بقدای جسدمانی این رفتار ه  دو، بسمت ده(. 
آیددد از آن نظددر میوالددت را ارتقددا بخشددد؛ امددا بددرخفه مددورد تشددفی، ایددن رفتددار بدده 

 رانی ساخت و ترکیب شدیمیاییحک گیرد که ورای درصدی سرچشمه می 111٩٥٨.٠
رسد حاکی از این است که تصمی  او مبنی عهد والت با جسی به نظر می است. اوست

طور کند اما، همانکشیدن از درست کردن مواد ضرورتًا از تشفی او تبعیت می بر دست
 داستان والت اشاره دارد، این پیوند باریک است. که مابقی این بخش از

 به تأخیر افتاده رستگاریِ
شدان صددا ی خانوادهوالت پسرش والتر جونیدور را از داخد  سدوراخی در کدف خانده

والدت در حدال “. پوسدیدگی؟” دهدوالتر جونیور جوا  می“. اره.پوسیدگی د”کند، می
آره...اینجدا...االن ” گویددمی استکنده شان پسرش که از زیر خانهدادن تکه چوبی به 

 “.بهت نشونش میدم...اینجا...بیا یه نگاه بهش بنداز
دهد که کند پدرش برایش توضیح میکه کماکان ها  و وا  نگاه میوالتر جونیور 

ای ایجاد شده که نهایتًا استحکام ساختمانی های کپکیچگونه آن پوسیدگی توسط بارچ
کد  خونده داره خدرا  ” پرسدد دهد. والتر جونیور میبرار می خانه را در معر  تهدید
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)فصد  “ ش کن  نده!اگه بتون  چاره”دهد والتر پاسخ می“. شه یا یه همچین چیزی؟می
 .دو، بسمت ده(

ی والت، در حال دسدت زدن بده در همین اثنا اسکایلر، دیگر بخش بنیادین خانه
هدای آید. تفشن خانه به حسا  میرفتاری است که تهدیدی به سست کردن انسجام آ

اش در حالی که اسکایلر درگیر رابطده بدا تدد های کپکی از خانهوالت برای زدودن بارچ
ی تقدفی شخصدی والدت بدرای دهنددهِبِنکی رهیسش است، به نحوی شداعرانه بازتا 
ی سرطانی است که باعث پوسیده شدن رستگاری است. در حالی که والت راهر کننده

شود، بخش دیگری از او مشغول رفتاری است کده مندتج بده ندوع اش میجسمانی خودِ 
هدای آزاد اسدکایلر و ی انتخا ای که به واسطهشود. پوسیدگیمتفاوتی از پوسیدگی می

ماند و مه  نیست چقدر ساختار جسدمانی خانده یدا والت ایجاد شده بر جای بابی می
 بدن والت آماده، بوی، یا نو است.

ماندد. وبتدی والدت در محد  پدارک فروشدگاه ایفت پوسیدن است که میاین تم
از بلمدرو ”دهددی مواد اخطار میتولیدکننده اصطفحمصالح ساختمانی َرک، به یک به

ی او برای امن نگاه داشدتن اسدتحکام و رسد مأموریت بیهودهبه نظر می“ من برو بیرون!
بینی  کده شدرایط دو، بسمت ده(. می رسد )فص اش به پایان میانسجام جسمانی خانه

کندد. ایدن دهندد امدر نمیهدایش جهدت میجسمانی والت تمایفتی را که بده انتخا 
 تمایفت بوی هستند و پایدار، علیرر  تشفی والت.
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هدا اند؟ آیدا اینشدده آیا این تمدایفت توسدط سدازوکار شدیمیایی والدت متعدین
؟ اصد  آنها را انتخا  کند  کهو معین گشته  ت از پیش مقررهستند که وال هاییتصمی 

پاسدخ تواندد اساسدًا بیها میعدم بطعیت هایزنبر  حاکی از این است که این پرسدش
گردد هدا بدازمیها بده آنهایی که ایدن پرسدشباشند. با این حال آن تمایفت و انتخا 

ها به ایدن پرسدش هایی کهمانند. آن تمایفت و انتخا اخفبًا مربو  و مطرح بابی می
هایی هستند که رسدتگاری والدت را متعدین خواهندد مربو  هستند تمایفت و انتخا 

های بده ایدن به لحداظ اخفبدی مطدرح هسدتند کده پاسدخ دبیقًا به این دلی  هاکرد. آن
 تمایفتبا بطعیت و یقین بگویی  که  توانی ها اساسًا ریربطعی هستند. اگر نمیپرسش

ند، پس در ریا  هر گونه علت می و بنابراین از پیش تعیین شده هستی شیتحت ضابطه
ایدن تواندد تنها چیدزی اسدت کده می آزاد ما باید به این نتیجه برسی  که انتخا  بطعی

 را تغییر دهد. تمایفت

 اما نه حاال
ایدن نده کندد: شخصیت والتر وایت به درستی ایدن بیدنش فلسدفی را بده مدا عرضده می

هدای کده تمدایفِت انتخا اسدت، بل جسمانی والت  حداک  اندامگانبر تمایفتی که 
که با رستگاری او پیوند دارد. این تمای  خدود والدت بدود کده نقدا  شخصدیِت  شآزاد

(persona) ی ی آن مرد خانوادههایزنبر  را بر چهره(man of family)  بدرار زبدونی
داشدت. همدین نبدالش اسدت بداز میای که به دیابی به رستگاریکه او را از دست دهد

 اش هست یا نه.شود والت بپرسد آیا او سزاوار  تشفیتمایفت است که باعث می
است، ایدن “ تمام حیات”دسته از ما که به همراه والت باور داری  شیمی  برای آن

 شدوددر بدر دارد: یعندی معلدوم میتمایفت امکاِن )اگر نگویی  ضرورِت( رستگاری را 
دارد کده بده نظدر ی برای اه  عل ، امری است کده آن رفتارهدایی را لحداظ مدیرستگار

هدا گیرندد. اینی  عددم بطعیدت جدای میهدا در حیطدهرسد بدا نظدر بده علدت آنمی
های ما هستند زیرا اص  عدم بطعیت هایزنبر  اند که باور داری  تأثیر انتخا رفتارهایی
هایی کده ندارند. وبتی که والت و نیز آن ها هیچ علت بطعی دیگریکند که آنحک  می
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هایشددان )بدده جددای سددازوکار اند، انتخا گرایی مشددترکبددا او در الگددوی فکددری مدداده
مید  کندد،  شداناندامگانداری و دیرپدایی شان( به طور مداوم در جهت نگداهشیمیایی

 شان حاص  آید.تواند برایرستگاری می
داری دعدا ی طلب پرهیزگاری و خویشتنرسد والت برادر حال حاضر به نظر می

دهد ایدن اسدت کده او زمدانی چه والت به ما نشان میآن“. اما نه به این زودی”کند می
 رستگار خواهد بود که انتخا  کند دیگر به سی  آخر نزند.
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ی اسکایلر اخالقی بود؟ ابداً، حتی آیا مداخله .٣

 قانونی هم نیست!

 دن میوری

 

ًا بسیم آخر  ا فرمی بسیار خو  و پرداختی بسیار عالی، سریالی تلویزیونی است که بوی 
های زندگی را که هدر روز در ارزد.این سریال به دبت بسیاری از پیچیدگیبه دیدنش می

 کشد.گیرند به تصویر میبرابر ما برار می
به گیری پزشکی و درمانی از تصمی  ایبرای مثال در فص  یک بسمت پنج، جنبه

نحوی نشان داده شد که احتمااًل بسیار فراتر از چیزی بود که نویسدندگان، بدازیگران، و 
ی رخددادی وجدود داشدت کده کارگردان کًف در نظر داشتند. در ایدن بسدمت، صدحنه

ی نامید، و سر و شکلی بیشتر شدبیه یدک مداخلده“ ای خانوادگیجلسه”اسکایلر آن را  
ا در پایان هیچ کدام نبود. این صحنه بسمتی حساس و ای داشت، اممنهای مشاور حرفه

مند بدودن، گیری شخصیت والت است. روابط والت، تمایلش به استداللمه  از شک 
 اند.ها در این صحنه آمیختهی اینی هنک، همهمعب  بودنش با ُیغورِی مردانه
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-منفعد این صحنه شرایط را برای دگرگونی والت از یک معل  شدیمی بیچداره و 
طور کند. همانپرخاشگر مهیا می-ی منفع ی مواد بیچارهبه یک تولید کننده 1پرخاشگر

رود. نده تنهدا بینی ، نگرانی ما این است که اوضاع در این دیدار چگونه پیش مدیکه می
ی اسکایلر رلط و ریر اخفبی است، بلکه حتی نباید بانونی ه  باشد. اما چرا؟ مداخله

سازد؟ در یدک کلمده: اجبدار. اسدتقفِل آزادی عمد  این چنین اشتباه میچه چیز آن را 
-ی درمدان سدرطانش اتخداذ کنددکه تصمی  خودش را دربارهآزادی او برای این-والت

درست در زمانی توسط اسکایلر محدود شده که او بیشترین نیاز را به حمایت عاطفی  و 
اش دارد. در وابع، والدت وادار و مجبدور ی باز و بی شاهبه از سوی تمام خانوادهعاشقانه

 به اتخاذ رفتار پرخاشگرانه شد.

 ی خانوادگی...نقل قول، پایان نقل قولجلسه
؛ گروهی درک مورد توافقی دارند که مداخله یا پا درمیانی چیستاین در مورداکثر مردم 

شدوند جمدع میسوز، که معمواًل ابوام و دوستان هستند، دور ه  های نگران و دلاز آدم
تا در زندگی فردی که برایشان عزیز است پا درمیانی و مداخله کنند و بدین ترتیب تغییر 

                                                           
1 passive-aggressive. ی خصدومت و ی آن بیدان منفعفندهاختفلی شخصیتی کده مشخصده

 کفایتی است. م.رویی، یا بیپرخاش، از طری  لجاجت، ترش
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ای از مثبتی در زندگی او ایجاد کنند. این فرد ممکن است به نحدوی معتداد یدا بده گونده
شود تا آن فدرد لحاظ اجتماعی ناسازگار باشد، و از این فرصت)پا درمیانی( استفاده می

یب به ایجاد تغییرات مثبت کنند. معمواًل در پا درمیانی یا مداخله یک مشداور یدا را ترر
 شناس ه  وجود دارد، گرچه نه همیشه.درمان

ای مه  است؛ و اخفق، یا بده اداره کردن مداخفت از لحاظ اخفبی و نیز حرفه
باشید، برای  چه شما هنوز آن را در نیافته، چنان1شننسیاالخالق گیستعلمتر طور دبی 

خود علد   وای از عل  اخفق است )شناسی شاخهاالخفق زیستعل  مه  است.من 
هایی صدورت گیریی رربی اسدت( کده در آن وبتدی تصدمی ای از فلسفهاخفق شاخه

، سدقط جندین، ٢همدسدت-گیرد که متوجه موضوعاتی همچون خودکشدی پزشدکمی
ی ر پدژوهش، و دیگدر مطالدب در حیطدهجلوگیری از بارداری، اسدتفاده از حیواندات د

ی های فلسفی در وابع به جامهشناسی، پزشکی، و پرداخت بالینی است، نظرگاهزیست
 آیند.عم  درمی

 هی، بیا این را نگاه کن
جهت افشای کام  اطفعات، باید به شما بگدوی  کده مدن یدک پیراپزشدک در بخدش 

بر چگونه سدبک و آرام کدردن  ی مخصوصی در پزشکی کههای تسکینی )حوزهمراببت
درد و رنجوری تمرکز دارد( در شهر بوفالو، وابع در نیویورک هست . من به طدور روزانده 

های هدا از تهدیددها و فرصدتنشدین  کده در آنای را بده نظداره میجلسات خدانوادگی
ی امدوری کده سدر و جا که بسمت عمددهشود. از آنبخش بحث میهای زندگیدرمان

 شناسدیکردارارند، لبا درگیر نظام زیستی اخفبی نیرومندی دهاست مؤلفهآنکارم با 
ی کارهایی که مندم دربارهمحیط کار خود و همچنین اجتماع هست . عفه بر این، عفبه

 های خود را منتشر کن .ده  بنویس  و نوشتهانجام می
                                                           

Bioethics.1 کردار شناسی زیست. 
 physician-assisted suicide.2ی منجر بده مدر  ای که در آن پزشک دارو یا وسیلهخودکشی
 م.کند. بیمار را بنا به خواست او فراه  می
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او  فهم مدن مدی کن  هر کسی چیزهایی را کههمچون اکثر ما، فکر می از این رو
ازم ، سدعی پدرد. هر وبت به طرحی  مث  نوشدتن ایدن فصد  میفهمدمیه  همانطور 

های وابعی در فه  مطلب را مورد مفحظه بدرار کن  که شکاهکن  اطمینان حاص  می
آزار به نظر نرس . جهدت محددود ای پر تبختر و دلده ؛ یا دست ک  همچون نویسنده

ی والدت و آزار به نظر رسدیدن بدرای ایدن بحدث دربدارهک دلکردن تهدید بسیار خطرنا
ی ای را که من در آن جلسههایی را صورت دادم تا مطمئن شوم مسئلهاسکایلر، پژوهش

هدا را مدورد کده بده نحدو درسدتی آنی مردم دیگر نیز هست و اینخانوادگی دیدم مسئله
 ده .مفحظه برار می

 روش پژوهش
دی باب  حم  با خود ویدی نه در بلب، با بردن یک دستگاه پخشای دانشمندابا انگیزه

ی مداخله در سریال به بسیاری از مردم تا جایی کده در به هر سو و نشان دادن آن صحنه
کردم. همچنین این کار را کردم تا بتوان  یک مشدت   آوری دادهتوان  بود، شروع به جمع

. اکثر مردمی که آن را بهشان نشان دادم اصطفحات پژوهشی ه  در این فص  بگنجان 
گاه بودند، و نگران بودم که این امر به چیزی از کاری که به عنوان شغل  انجام می دادم آ

هدایی بده ها شداید جوا . به عبارت دیگر، نگران بودم آنسوگیری انتظنربینجامد به نام 
ی رو راست خودشان. کنند من خواهان شنیدنش هست ، نه عقیدهمن بدهند که فکر می

هی، بیا این ”گفت  آید: میمن برای این بررسی چنین بود که در ادامه میشمول ی سنجه
مدن  ممننعاتشدد. مدفک رفت مشمول بررسدی میو هر کسی که در نمی“ را نگاه کن

تر از من بدوند، و آن جراح بلدب و عروبدی کده مدرا توانستند سریعمردمی بودند که می
 کرد.صدا می“ شبدکتر خفاش ”

 تحلیل
چه من فکدر که مردم چقدر به آنطور از آ  درآمد که برآورد من از اینماحص  کار این

دهند جدًا مخدوش بدود )یدک شکسدت معمدول بدرای از ببید  مدا کن  اهمیت میمی
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کادمیک های من دگرگون و به نحوی بداور نکردندی بخردانده داده ها( و در نتیجه پایگاهآ
رسید که درست باشدد. ص همه تقریبًا این بود که اعمال اسکایلر به نظر نمیشد. تشخی
کردند ها ه  بودند دبیقًا همان کار را میگفتند اگر آنشکنان جسوری که میحتی سنت

جنگید. من همچنین گفتند که، گرچه اسکایلر بلبًا نیت درستی داشت، اما منصفانه نمی
به این نحو بود ایدن اسدت کده در حدالی کده اعمدال که احساس مردم معتقدم دلی  این

ی اخمو و تخمو اسکایلر نسبت به والت با مفرو  داشتن تمای  والت به مث  یک بچه
اعمال اخفبی نبودند. او والت را مجبور  رفتار کردن ممکن است متناسب باشند، اما آن

نامده را کجدای فیل خواست، و مه  نیسدت دیگدر تدا کرد به پبیرفتن درمانی که او نمی
 بخوانید، به هر حال رلط است. 

 وضعیت پزشکی والت
ی اصدلی، بررسدی به منظدور تجزیده و تحلید  آن صدحنه و خداطر نشدان کدردن نکتده

گویدد تنهدا یکدی دو کننده است. وبتی والت میهای ممکن پزشکی والت کمکگزینه
 (prognosis) شدناخِت شاش و پیسال زنده است، دبیقًا به هده زده است. او بیماری

کند. یک سدؤالی بررسی می ی دهوی که هر کدام از ما انجام میروند آن را به همان نح
ی پرسد به هر حال بنیادی است: آیا عوار  جانبی و مشکفت اضافهکه او از خود می

ه نی ارزد به زمااندازند، میهایی که زندگی را به خطر می، مث  عفونتی این درمانبالقو 
 که بر فر  در عو  به دست خواه  آورد؟

لت خبر دارید . ی وای سرطان ریهی گونهی کافی دربارهما در وابع نسبتًا به اندازه
از برنامده( دکتدر با پزشک برجسدته )و خدار   والت مفبات هنگامدر بسمت آرازین، 

 ی ریدهای رددههبافت از رشد بدخی  IIIAسطح  مبتف به شودگفته می اودلکاولی، به 
 ماندد، نویسدندگان او را در مدتِن یدک یدا دو سدال زندده می تنهدا کده . با گفتن ایناست
دهندد. در وابدع، بدا توجده بده مورد انتظار ایدن گونده از سدرطان بدرار می شناخِت پیش

فه و موبعیت ردده، شدانس او بدرای کماکدان زندده مانددن پدس از  هایی چون اندازهمؤل 
ت ده درصد دارد. این زندهنهتشخیص بیماری دام ماندن با فدر   ای به محدودیت و بل 
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از رشدد بددخی    IIIAی اثر کردن درمان اسدت، امدا چیدزی در مدورد درمدان مرحلده
درمان اساسًا آن بدرها هد   ارزد: اینی ریه وجود دارد که به دانستنش میهای ردهبافت

 مؤثر نیست.
طور که دکتر موستارد استین ه  ایدن مانکند، درست هعم  جراحی کمکی نمی

را تشخیص داده بود؛ پرتو درمانی، که شاید در محدود کردن عفه  بیماری تنگی نفس 
مانددن نخواهدد داشدت؛ و شدیمی درمدانی،  یا درد مفید باشد، تأثیر عظیمدی در زندده

ندد سدیر دهدد، رو ماندن را یک تا دو ماه افدزایشدرحالی که به طور متوسط شاید زنده 
 تغییر نخواهد داد. یگیرچش  بیماری را به نحو

، وجدود ی پرشکی نیاو انگلنادمجلهای در این زمینه، چاب شده در حتی مطالعه
مخصوصدًا -بدرای سدرطان تشددیدیدهد هنگام به  کار بستن درمدان دارد که نشان می

د  درمانی ههای درمان شدیدتِر دوم و سوِم شیمیهای خطاضافه کردن عام  نگدام موف 
ل درمان تر ما در وابع با ایدن کدار زنددگی افدراد را یدک تدا دو مداه کوتداه-نشدن خط او 

ی مشخصدی را ها معمواًل خط دوم هستند زیدرا هدیچ فایددهکنی . این تی  ِ  درمانمی
ل نشان نداده ای ندارندد، تنهدا بده نحدوی ها ه  فایددهاند، در وابع  ایننسبت به خط او 

 ای در بهبدود زنددههدا نتیجدهتری دارند. اینکنند یا عوار  جانبی ک می متفاوت عم 
هدای بده تعوید  دهندد. ایدن درمانماندن ندارند و معمواًل کیفیت زندگی را کاهش می

دهنددد کدده والددت خواسددتار اجتنددا  از آن اسددت، اندازنددده فقددط کدداری را انجددام می
کندد ها دریافت میال تمام این درمانچه او در ببهای آخرش. آنمالی شدن ماهپزشکی
زمان بیشتر است؛ شاید یک یا دو سال، شاید اصدًف هیچدی؛ تضدمینی نیسدت. امکن  

تر کند عمًف بیشتر از این احتمال کوتاه را دارد ه این درمان مقدار زمانی کهکاحتمال این
 ند.است که به او کمک کند پنج سال پس از تشخیص آرازین بیماری زنده بما

 خودمختاری و اجبار

تواندایی کدنش، ”خودمختنری پس حاال، خودمختاری چیست؟ یک تعریف ابتدایی از 
ی ردر  از لسدفهاسدت. در ف“ کده بده دیگدران آسدیب نرسداندبدون اجبار، به شر  آن
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 شدود؛ خودمختداری و اجبدار دو منتهدا الیدهِ بحدث می اجبنرمفهوم  در کنار خودمختار
 شوند.گیری محسو  میی تصمی متضاد در گستره مطلِ  

نامیدد می 1( به چیزی که آن را اوامر جازم)مطل (1٧٢٤-1٨٠٤ایمانوه  کانت )
عمد  کدن کده  ٢تنها از روی آن آیین رفتار”اعتقاد داشت، و آن را چنین توصیف کرد که 

ی به نحوی همسدان بدا باعدده“ توانی در عین حال اراده کنی به عنوان بانونی کلی باشد
ل “ کنند.چنان با تو آن خواهی که کن چنان با دیگران ”فیی کانت است، ط در فصد  او 

رسید که تدا من تقریبًا مطمئن  که والت نیز هنوز به این باعده معتقد است، او به نظر می
کدرد مدا . کاندت احسداس میبسیار بد بود حالش بابت آن دو نفری که کشته بود روگهن

کندی  بده طدور آزادانده و خودمختارانده میها زندگی واعدی را که با آنتوانایی انتخا  ب
که آن را  مستق  از هیجان و احوالی که به عنوان عناصر اجبدارآور داری ، مشرو  به این

 کنند انجام دهی .عم  می
( نیز خودمختاری و اجبار را مورد بحث بدرار 1٨٠٦-1٨٧٣جان استوارت می  )

می ، به دلید  ایدن وابعیدت کده یدک شدخص واحدد موجدودی داده است. مطاب  رأی 
گاه است، این ح  را دارد تا به ُطربی عم  کند که زیرکانه نیستند، طربی که شداید  خودآ

کننده باشند. شدما تباه-در ک  اشتباه تلقی شوند، یا حتی به طربی که ممکن است خود
تماسدش کنیدد یدا بدرایش توانیدد التوانید بر سر آن شخص احم  فریاد بکشید، میمی

-شدودکده شدام  حکومدت هد  می -استدالل کنید، اما نه شما، نه هیچ کس دیگدری
-زند از عم  به نحو خودتواند آن شخص را تا زمانی که به کس دیگری آسیب نمینمی
ی کافی خودمختار هستی  کده بتدوانی  خدود را کننده بازدارد. از دید می ، ما به اندازهتباه

                                                           
1categorical imperative.  ” اگر اوامر یا شرایط فقط اراده را موَجدب سدازند، خدواه اراده بدرای

هدا وه اوامر، اوامر جازم )نمطل (اند و تنهدا همینایجاد معلول کافی باشد و خواه نباشد؛ این گر
 (. م.1٢، سطر ٥:٢٠نقد عق  عملی،  -اند. )کانتبوانین عملی

٢  .Maxim ”.٢٥ی اخدفق، صبنیاد مابعدالطبیعده -)کانت“ آیین رفتار اص  ذهنی اراده است ،
 پاوربی(. م.
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زیدرا ایدن گونده -که کسی جلدودار مدا شدودو کنی  یا حتی بکشی  بدون اینالعضنابص
 شکلی از اجبار است. و ممناعت جلوداری

 اجبار بنا به فرومایگی
کلنجار فردی معمولی با تحصیفت ریرپزشکی برای فاه  آمدن بدر فهد  خودمختداری 

انحدای  بده مدا عشدود. در وابدصیفت پزشدکی حد  نمیتوسط ما افراد معمولی با تح
ی خدانوادگی بسدمت پدنج  از جلسده گوناگون خود بخشی از مسئله هستی . یک جنبه

 ئولیتی که ما متخصصان پزشکیسرد کرد این بود که ح  مطلب مسفص  اول که مرا دل
، در دارید  توانی  انجام دهدی چه عمًف میهای آناز محدودیت بهتر یدر بربراری فهم

مان را خدواهی  بده هدر حدال سدعیتوانی  انجام دهی  اما میچیزهایی که نمی مقاب  آن
 کند.بکنی  به خوبی ادا نمی

کارهدا و انحدای  کنندد خدوْد دسدتوران را پیشدنهاد میبینید، افدرادی کده درمدمی
تصمیمات اجبارآور خودشان را دارند. اگر صحبت بین دکتر دلکاولی و والت را تخید  

شدده بدود، بده تهوع و ضعف والت از درمانش بدتر داد که کنی  که در صورتی روی می
هددای خددط دوم یددا سددوم شددنیدی  کدده دکتددر دلکدداولی عام احتمددال خیلددی زیدداد می

داشدت کندد. درمدانی کده او یقدین میدرمانی را به عنوان جایگزین پیشدنهاد میشیمی
تدر والدت را هد  کوتداه ماندن کندونی د حتی مدت زندهکند، و در وابع شایکمکی نمی

 کرد.کند، اما او به هر حال آن را پیشنهاد میمی
داد؛ چرا کده اهمیدت امیدد داشدتن را درک او این کار را بنا به هر دلیلی انجام می

س خواست باور کند که درمان جوا  خواهد داد؛ چرا که نْفدکرد؛ چرا که حقیقتًا میمی
رد؛ شاید چون مالک شریک داد تا شکست را بپبینمی مند و شهیرش به او اجازهشوکت

مرکز درمانی خصوصی است، جدایی کده والدت دارد کد  آن درمدان پدر سدود را ببدول 
 کهآدمی بزدل و ناجنسی است  ندازهچون او ه  به همان ا ،کند؛ اما به احتمال بسیارمی

خواهی  با میرندگی والت و بنابراین با میرندگی خودمان مواجه شوی  مایی که نمی بابِی 
 های بزدلی هستی . آدم
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ام بگدوی  کده متأسفانه وابعًا منظورم ما است. شدرمندهمن، گوی  راستی وبتی می
هایی بوده که من فابد بینش یا جرهتی بودم که بده بیمداران  دبیقدًا بگدوی  کده فکدر زمان

کردم مشک  چیست. چنین کاری را تقریبًا به خاطر تمام دالیلی که در باال ذکر شدد می
دهد. پس دادم به جز آن که پول زیاد درآورم، این یکی هنوز از من جاخالی میمیانجام 

ی گوی  درحالی کده سدعی دارم دربدارهچرا من دارم این راز کوچک کثیف را به شما می
خواهی  با میرندگی شما )خود( مواجه شوی ، اجبار با شما حره بزن ؟ چون وبتی نمی

زبانی خواهی  کرد، و در ریدر هار خواهی  کرد، چر اشاره خواهی  کرد، ریرمستقی  ار
دهی  تا شما را به پبیرفتن درمانی که شاید  به طور عدادی این صورت طوری ترتیب می

خواهی  انتخا  کندی  کنی  تا چیزهایی را که می. ما کاری میسازی  وادار پبیرفتیدنمی
شما انتخا  کنید ریرانسدانی  خواهی بسیار محتم  به نظر برسند و چیزهایی را که نمی

 به نظر آیند.
دکتدر، آیدا او ”های شما را پاسخ دهی  مؤثر است، که چگونه پرسشهمچنین این

“. تواندد زندده بماندد،مطمئنًا، او می”گویی  ما می“ در عم  جراحی زنده خواهد ماند؟
یبًا یک درصد اگر از عم  جراحی زنده بیرون بیاید تقر”-گفتی اگر به شما راستش را می

هایی که از هدر سدوراخش یو با لولهسیاحتمال دارد که بتواند بابی عمرش را در یک آی
 دادید.ی عم  جراحی را نمیبه ما اجازه-“بیرون آمده به سر برد

رسدد. ایدن ی زمان بیشتری خریدن چندان بد به نظدر نمیدر صورت راهر، ایده
فروشدی  کده وابعدًا د؛ ما داری  چیزی را به مردم میکنامر کار اجبار را  کامًف  آسان می

خواهند. متأسفانه حاص  آن اجبار این است که آن زمان اندک با تمدام آن چیزهدای می
آوری . ایدن عدوار  بده ی همراهش را به بیمت چیزهای دیگری به دست مدیناخوانده

های لفدهاند، و بعضدی مؤبخششدده نیسدتند، بده نددرت رضدایتنحو مؤثری تضمین
توانندد یکسدره ریرانسدانی تلقدی ها، میهای تنفسی و دیالیز کلیدهمتعاببش مث  دستگاه

خرد زمان بسیار اندک است، که ها تنها چیزی که فناوری برای ما میشوند. بعضی وبت
کنی  امدا شود. مدا روندد مدردن را کندد مدیها اندازه گرفته میها یا حتی دبیقهبه ساعت

شدوی  کده بایدد چیدزی بدا ی . ما معمواًل با مدوبعیتی تنهدا گباشدته میکنمتوبفش نمی
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پیامدهاِی بِد حدابلی را بربگزینی ؛ و وبتی بهترین چیزی که برای عرضه داری  بمداری 
هدای بیمدار بده همدان انددازه مهد  های مبتنی بر ارزشبا شانسی اندک است، انتخا 

 . اهمیت دارند نابص یا معدومهای مبتنی بر فه  پزشکِی شوند که انتخا می
و  تربیناندهی خودمختداری اکندون بده نحدوی بسدیار باریکبه همین خاطر، ایدده

تر ی خودمختاری پر اهمیتکه ایدهرود. همچنانتر نسبت به گبشته به کار میشخصی
 گرداند به والت و اسکایلر. درشده است، فه  اجبار نیز تغییر کرده است، که ما را برمی

ها در جریدان گیریهای مضحک ناشی از افزایش اضطرا  تصمی گیر و دار بد شانسی
بندی بماربازی، خیلی از مدا کمتدر بدادر بده ارهدار خودمختداری خدود بده نحدو شر 

ها و شوی ، که چه بسا اضدطرا مان میشجاعانه و مستقفنه هستی . متوس  به خانواده
باشند. در بعضی شرایط، کسانی کده بدیش از مساه  و مشکفت خودشان را ه  داشته 

توانی  بهشان داشته باشدی . هایی هستند که کمترین اتکا را میهمه بهشان نیاز داری  آن
افتد؛ و خدا نویسندگان دار نیست، یک جورهایی ترسناک ه  هست، اما اتفاق میخنده

 را ببینی . را حفظ کند که راهی یافتند تا بتوانی  این معمای بغرنجسیم آخر 

 گاهکمین
تددوانی  مسدداه  می راجددع بدده خودمختدداری و اجبددار،تصددوراتی  یاراهدده اکنددون پددس

را بررسی کنی . به درخواست اسدکایلر، هندک، “ ی خانوادگیجلسه”ی شناسانهاخفق
مانند تا خسته گیرند، و منتظر والت میماری، و والت جونیور در اتاق نشیمن کمین می

کار به خانه برگردد. اسکایلر بدا بالشدتک مقددِس حدره در دسدت آرداز و کوفته از سر 
جور دیدارها حاضدرم به عنوان شاهد بسیاری از این با صدابتی که ،کند و ررضش رامی

کده . بدا اینکندداعدفم می، با بطعیت این را رد کن  که به نحو پر آرایشی درورین باشد
دن این صحنه را ادامه دادم و، وبتدی دیدالو  های تلویزیون نیست ، اما دیمشتری برنامه

هایی نمدودار شدده العاده حقیقت چنین جلسدهتمام شد، بسیار مسرور بودم که چه فوق
ترین مشاوران )که محض اطفع مدن بود. موضوعات و مساهلی که حتی با کمک حاذق
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در عر   شان کنار رودکشید تا آشکار شوند و نقا  از چهرهها طول مینیست (  ساعت
 ی درام به معر  مشاهده درآمدند.ی هنرمندانهچند لحظه به ُیمن رسانه

 

دانی  این فقط اسمش جلسه است؛ ردر  زند، اما ما میاسکایلر اول حره می
خواهدد عمد  کندد؛ تدا بدا اسکایلر این است که کاری کند تا والت به نحوی کده او می

دانه بجنگد، تا با آروش باز پبیرای این توه  ی درمان شود، تا مرآروش باز پبیرای ایده
بددر ی درمداِن تشددیدی آنشود که راه عفجی هست و خر  کردن برای وابعیت زننده

خداطر حدره کند نظراتش را بیان کند، به او به زیاد نیست. هنگامی که والت سعی می
بدین  ی تضدادی اسدتکننددهشدود، کده تقویتزدن بدون بالشتک حره تبکر داده می

اش هسدتی  و خواهد باور کنی  در حدال مشداهدهای که اسکایلر میی خانوادگیجلسه
ی از روی محبتی که او بداور دارد در حدال انجدامش اسدت، بدا گیرانهی سختمداخله

تفش پر بی  و بال و خشنی که با مجبور کردن در حال روی دادن است. اسکایلر نوبت 
دف ا توجه به اینسپارد که بصحبت را به هنک می که پیش از این از طره اسدکایلر مکل 

سازی والت برای این آزمون مردانگدی و شدجاعت )یعندی درمدان( شده، سعی در آماده
 دارد به نحوی که اسکایلر در نظرش است.

کندد، بده نحدوی حدره هنک درحالی که با موضوع بحث احسداس راحتدی نمی
ی ورزشی کده د، او پس از بیان چند استعارهکناثر حس میزند که هر کسی آن را بیمی

www.takbook.com



 سیم آخر و فلسفه ■ ٦٦

سدپرد بده شده در دهانش گندگ و ندامفهوم بودندد، نوبدت را میبه دلی  پنیر محلی باچ
 ر جونیور کده اسدکایلر او را بدهنخستین صدای کامًف صادق جمع تا به اینجا، یعنی والت

، نه یدک بدار دهدوالت همچون تفنگی که به سمت او نشانه گرفته باشد نشان می سوی
و  .ر بیدان خدام احساسدات والتدر جونیدوربلکه دو بار، به منظور به حداکثر رساندن تأثی

نامیده شدن را توسط پسدری “ صفتبزدل زن”دهد. والت درد کارِی او جوا  میدست
گداه های جسمانی بسیاری فاه  آمده در خود حس میکه بر چالش کند، اما پسری که آ

 در اشتباه است.“ درمانییک کمی شیمی”ی نیست چقدر درباره
متحددد رارددب اسددکایلر، یعنددی مدداری نفددر بعدددی اسددت، امددا او بددا اسددتقبال 

هدا کده بده بحثکند. او پس از ایناش از تصمی  والت همه را ها  و وا  میریرمنتظره
چده گوش کرد، خصوصًا که در این گونه جلسات افراد بناست همدین کدار را بکنندد، آن

رد را با رو راستی گفت. او کمی خسته و کففه بدود، و انددکی هد  ناموجده و کحس می
هندک بدادر اسدت چدارچو   ه هنک وارد کرد. اکندونضعیف، اما صدابتش تلنگری ب

مندانه ی تصمی  والت به نحوی عدو  کندد آن را بابد  درک و شدرافتنظرش را درباره
آید. میددان خدالی کدردِن والت درمیو او نیز از در دفاع از -مث  یک مرد مردن-یابدمی
کندد؛ خدود را اعدفم می شدود، و مقصدود حقیقدیها باعث خشنودی اسدکایلر نمیآن

ی کوتداه و عصدبانی در یک لحظده“ به هیچ وجه نباید بمیرد.”که والت اعتقادش به این
شود: واداشدتن والدت بده ببدول کدردن ی او از دور ه  جمع کردن آنان هویدا میانگیزه

ای که اسدکایلر معتقدد اسدت والدت را معالجده خواهدد کدرد. بلبشدوی درمان پزشکی
و بعدد از ایدن  ؛یابدده فقط با سوت والت خاتمه میای که به دنبال این حره آمدلفظی

شدنوی . حقیقدی در دنیدای است که ما حقیقت تجربی پزشدکی موبعیدت والدت را می
ی نویسدندگان بدون حضور در جلسده توانی وابعی و همچنین حقیقی )تا جایی که می

 ( در آلبوکرک.1بگویی 

                                                           
داستان را چطور پیش خواهند بدرد  داند نویسندگان. منظور این است که با اینکه مؤلف هنوز نمی1

  اما مطمئن است حتی در فیلمنامه ه  والت خو  شدنی نیست. م.
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 اجبار اسکایلر
ترین نمونه از اجبار در آن جلسه، اجبار اسکایلر اسدت. ترین و سر راستبی شک ساده

خواهدد. محدض اطدفع، گرچده کوشد دست به کاری بزند که اسدکایلر نمیوالت می
نند، اما حتی نزدیک به چنین چیزی کنویسندگان این را به عنوان یک مداخله مطرح می

گاه کردن افراد از آسیبی است که در نتیجده ی کارهدایی ه  نیست. مداخفت به بصد آ
اند به وجود آمده است؛ برای مثال، اثرات مخربی که اعتیداد بده الکد  بدر که انجام داده

به خودی که  تغییر رفتارهای بانونی و مجازیازدوا  داشته است. مقصود از مداخفت 
خودشان مخر  نیستند نیست؛ و تصمیمات والت از هیچ یک از ضوابط خودمختاری 

ی جدان اسدتوارت مید  بدرای کند و حتی اندکی ه  بده جدواز بلندد نظراندهتخطی نمی
 شود.تصمیمات خودمختارانه نزدیک نمی

ن این جلسه برای نمایاندن آسیبی که تصمی  والت به بار آورده نیست بلکه به عنوا
دهد، و تفش خطیری است که اسکایلر با ترفندبازی برای تغییر تصمی  والت انجام می

راهبرد او در صورت سر باز زدن والت از درمان، تهدید ریرمستقی  بده اندزوای عداطفی 
توانی  این طور تصور کنی  که انزوای عاطفی تهدیدی اسدت عملدی شدده از است. می

در چهار بسمت پیش دیدی  اما همچنین شواهد این تهدید  های بین آنچه ما از رابطهآن
بینی ، از پاسخ سرد او به آردوش همسدرش کندار را در تغییر شک  یافتن اسکایلر نیز می

ی او در مرکز آمیز و مشفقانهشویی در صبح بعد از جلسه تا حضور محبتسینک رره
کندد سد  تمدااًل فکدر میچه والدت احهای والت پر است از آندرمانی در حالی که ر 
ها را به نحوی مشخص و از پیش فکر شده )پنیدر و کراکرهدا بدا باشد. اسکایلر تمام این

پوشش پفستیکی پوشیده شده بودند، یا حضرت مسیح!(  با هده وا داشدتن والدت بده 
 دهد.انجام درمان تشدیدی انجام می

 هنک
، او دبیقًا برای برآوردن چیزی به ی ابزاری برار گرفتهنک توسط اسکایلر مورد استفاده

ی این بازی گرفته شد که از بدو تولد در خونش بود، مردانگی مردانه؛ اما اسکایلر درباره
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گرایی والدت در خدط ابزارش دچار کژفهمی بود. در حالی که هنک وجه مقاب  زیبدایی
گر حمایدت ی اصی  مدردکلی داستان است، و احتمااًل در ذهن اسکایلر به عنوان نمونه

ای که ببًف بدان اشاره شده بود، نقش بسته، اما اسکایلر به خاطر نگرانی عاطفی و ذهنی
شود، به هنک بهایی نداد. هنک کسدی و بعد از این بسمت به طور فراوان نشان داده می

 خورد.را مجبور نکرد؛ او فقط پنیرش را می

 والتر جونیور
ی  پدرش را عو  کند؛ او در پاسدخ بده انتخدا  ای ندارد که تصموالت جونیور برنامه

گمدان آزادی والدت را بدرای عمد  کند. این بیپدرش به سادگی احساساتش را ابراز می
صدرفًا ناشدی از عشد   واکدنِش دهد، اما این کداهش آزادْی میمطاب  انتخابش کاهش 

ست . والت جونیور تنها کسی اپسرشی مجبور شدن توسط نتیجه اوست به پسرش، نه
که رفتار و کردارش به نحوی است که امید دارم مداخلده بده معندای درسدت و مثبدتش 

وابعی، نه یک تهدیدد.  یک پاسخ عاطفِی -“م!از کوره در رفته”گوید باشد. به پدرش می
شود بده رفت، و اشاره نداشت که از کوره در رفتن باعث میخواهد او نگفت از کوره در 

تر از همه، او اشاره نداشت کده را ریر باب  ببول بیابد. مه  نحوی رفتار کند که والت آن
او با پدرش در هر حدالی خواهدد شدد. ایدن  اش جایگزین ارتبا  اصولیپاسخ عاطفی

سازد. والت به احتمدال بسدیار اجبارانه می-جزهیات با اهمیْت پاسخ والت جونیور را نا
اش را به خاطر کسدی کده ندامش زیاد چنین خواهد کرد، و خب کرده، که اختیار زندگی

های او به خاطر دوباره اندیشیروی اوست رها کند. او حتی به اجبار اسکایلر و رؤیایی
 نهد.به دست آوردن دل پسرش گردن می

 چرا؟-اما چرا والت؟
رمان تشددیدی تصدمی  های والت مسل  است، اما تصمی  او در ببول دکه ارزشبا این

ار به دنیا آمده و لبا این تصمی  ضعیفی بود که ح  انتخابش او مخت ولی ؛ضعیفی است
هزینه باشدد، است برای والِت بیمار سرطانی پر را داشت. این تصمیمی است که ممکن
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ی ارزد. تفداوت در منبدع انگیدزهاما برای والِت پدر، به بیمتش بدرای حدال حاضدر مدی
ی رفتار او در طول درمان بیان تواند به بهترین شک  در چگونگتصمی  والت احتمااًل می

مجبور شده بود، خمدوده و شود. اگر والت مطلقًا توسط تهدید انزوای عاطفی اسکایلر 
عاری اسکایلر را بده خدر  کدردن بدرای هدر دفعده کرد، و با بیتلخی رفتار میبا اوبات

ای . ک  نه اوکند، دستداشت. اما او چنین نمیهای ناشی از شیمی درمانی وا میتهوع
ی مزایای پبیرفتن این ادا بدازِی درمدان و پیامددهای آن، بدا والت با مجا  شدن درباره

 کند؟کند، اما چرا او چنین میهایش را آراز میشود و مصره دوامام بوا آماده میت

 بخشندگی مختارانه

 سدر و کدارآمیز گیری بخششتصمی  بانی ی معیاندازه بهبه عنوان یک پدر و پدربزر ، 
ام. نه تنها در اسکناس بیست دالری عیدی دادن به همان سان که پدربزر  من ه  داشته

پوشی کن  در داد، بلکه در فدا کردن زمان و پولی که مجبور نبودم ازشان چش انجام می
های اتفابی در مردم دور و برمدان ام. به همین سان بخشندگییاری به مراببت از خانواده

زنندد کده شداید کدامًف بینی  که دست به کارهدایی میها را میین آنبینی ، همچنه  می
 شان دارند سودبخش است.شان نباشد، اما برای افرادی که دوستمورد عفبه

ام که خود را از لحداظ ابتصدادی ام پدران و مادران بسیاری را دیدهدر طول زندگی
بانی و تدأمین کنندد، بدا خص هایشان را پشتیدهند تا بچهی شدیدی برار میدر مضیقه

دان ؛ والدین پبیر مینویسد. من این رفتار را خیلی توجیهپدری که دارد این بخش را می
شدان در بددهی فدرو روندد، و خدواهران و آید پدس از بازنشستگیمن که خوششان نمی

برادران من به احتمال بسیار زیاد خیلی دلخور و عصبانی خواهند شد اگر اصدًف چندین 
بیندی سدطح ندام  و بده پیشچیزی را بفهمند. من این رفتار را بخشدندگی مختارانده می

 ام.های بیماران  رسیدهگیریمعینی از این رفتار در تصمی 
این امر مختارانه است زیرا تصمیمی است که آزادانده گرفتده شدده؛ و بخشدندگی 

اند. ایدن امدر   نشددهاست زیرا شام  انجام کارهای خوبی است که به زور بر ما تحمی
ها برای نارران خارجی همچون دوستان، خدواهران جای بحث دارد چراکه بعضی وبت
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و برادران ، و تی  پزشکی ببول کردنش سخت است. یک فرد متص  به دسدتگاه تنفسدی 
، اما به جهت دهدترجیح می های پزشکیشاید مر  را بر ماندن در ر  و زنجیر دستگاه

التحصیلی، یا دیگر رخدادهای راهرًا ناچیز خدانوادگی، ولد، فارغگبراندن یک جشن ت
اش از درمان را به تأخیر خواهد انداخت. بدرای کسدی کده در دام یدک انصراِه با برنامه

اش شام  تغبیه و های زندگیتخت بیمارستان به نحوی گرفتار شده که کنترل تمام جنبه
ی مثبدت ک به او باشد؛ من این را یک مؤلفدهدفع را از دست داده، این شاید تنها راه کم

 کن  و در صورت توان در پی حمایت از آن هست .تلقی می
ای خانوادگی که مدن ترتیدب داده بدودم یافدت. یدک توان در جلسهای را مینمونه

ها در زمانی که سه بار در هفته به دسدتگاه دیدالیز همسر، که فقط با سپری کردن ساعت
افتد و توصیه شده بدود ود، دریافت که بلب شوهرش دارد از کار میشد زنده بوص  می

که عم  جراحی بلب بکند. پاسخ شوهر، تعوی  عملش بدود. وبتدی همسدرش فهمیدد 
وبت ایدن کدار را نخواهدد اگر من وادارش به گرفتن آن باتری بلبی نکن  او هیچ”گفت: 

اگرچه کنش او “ را بتپان .شوم در روحش حلول کن  تا بلبش کرد، و بعد من مجبور می
آمیز بود، و سدازگار بدا طبعی بود، اما مختارانه و به طوری عالی بخششپوشیده در شور

کشیده نبود. به وضدوح وضدعیت پزشدکی او ی خوبی که شاید پیش خود میهیچ نقشه
-که کوچدک هد  نیسدت-تر از وضعیت پزشکی شوهرش بود. مشک بسیار اورژانسی

 آمیز و یک کنش مجبورانهتمایزی بین یک کنش مختارانه بخشش جایی است که ما خط
. در مقیاس زندگی روزمره تشخیص این درجده از اجبدار کمدابیش ریدر کنی ترسی  می

 بود.شد، بی  و بال به پا کردن برایش ریر ممکن میممکن است، و حتی اگر ه  می
مربدو  بده روابدط اما در بسمت پنج فص  یک، موردی را داری  که در آن مساه  

های یدک تدا چهدار(، جدایی کده مدا لدبت موشدکافی شود )مکم  بسدمتآشکار می
بدری  و از خدفل گفدت و رخدادهای آنچه در اس  فقط جلسه یا مهمدانی اسدت را می

کنی . نظر من، تا چقددر ارزش داشدته گیرد مساهلی را کشف میگوهایی که صورت می
تر جونیور تصمی  به ببول کردن درمان گرفت، نده باشد، این است که والت به خاطر وال

 به خاطر اینکه تحت تسلط ترفند عاطفی اسکایلر برار گرفته باشد.
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 پذیرفتن خودمختاری
ما در دنیای وابعی پزشکی، باید به جزهیات خاص هر وضعیتی بپردازی . امید داری  که 

ک و مقبولیدت راهنمدایی بتوانی  هر فرد را، چه بیمار چه خانواده، به یدک سدطحی از در
شود عدفوه بدر داشدتن نفدع کنی . ما امیدواری  تصمیماتی که توسط هر بیمار گرفته می

ها در پایدان نحو تصدمی  ی گرفتن آنشخصی، به نحوی باشد که هر کدام از ما شایسته
کنندد از حمایدت نظدر می زندگی هستی . ما امیدواری  بیمدارانی کده از درمدان صدره

ی کام  خانواده و دوستانشان برخوردار باشند چراکه این امدر بهشدان عاشقانهعاطفی و 
دهد تا راحت باشند. راحدت، نده بده عندوان حسدن تعبیدری بده جدای مفهدوم اجازه می

مان دعوت خودکشی به کمک دیگری، بلکه به همان معنایی که وبتی مهمانی را به خانه
فرسدا. مدا هدای طابتتی و به زحمدت افتادنراح-کنی  منظور داری ؛ آزاد بودن از نامی

ها اجبارانه نیسدتند، امدا در نهایدت بایدد کنی  تا مطمئن شوی  تصمی سخت تفش می
گیرد ببول کنی  و امیددوار باشدی  کده بتدوانی  درمدان را بده تصمیمی را که یک بیمار می

دانی  کده مدیبخشدی ی درمان زیانترین شک  ممکن اراهه کنی . اگرچه مشاهدهانسانی
تواند چنین اتفاق بیفتد که فردی بخواهد آن درمان ، اما میباشدمیسخت  ثمر استبی

را خودمختارانه ببول کند، با تمایلی وابعی و خالص بدرای فدراه  کدردن هدر راحتدی و 
 شان دارد فراه  کند )مث  والت(.تواند برای کسانی که دوستآرامشی که می

 ببینم...حاال یک لحظه صبر کنید 

کنند من در وابع هایی که نابخردانه فکر میکنند و آنبه آن خوانندگانی که توجه دبی  می
راه ریر مجاز اسکایلر وجود  کردم که راهی برای مجبور کردن همانندداشت  پیشنهاد می

، باید بگوی  که متأسف ، اصًف اینطور نیست. من فقط این ادعا را کردم که این کدار  دارد
شدوی  هایی که ما بددان وسدیله مجبدور میمجاز باشد، یادتان هست؟ یکی از راهبنید ن

توان اعتماد داشت که صادبانه رفتار کند، بده همدین بواعد بانون است. به هر کسی نمی
ها را بگیدری . هدر دزدی ها را داری ؛ تا جلوی دخالت فضولموانع و بف  کهدلی  است 

کشد تا ایدن جملده نوشدته تر از زمانی که طول میسریع تواندکه کارش خو  باشد می
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شود بزند برود درون یک خانه )که محض اطفع بگوی  تقریبًا بیست دبیقه طول کشید. 
توانی  وابعًا کند نویس .( بوانین برای جلوگیری از هر  و مر  ضروری هستند، اما نمی

ودمختاری در تصمیمات راجدع بده کامًف تمام اعمال را دیکته کنی . ما هنوز ه  باید خ
زندگی خودمان را داشته باشی  و مخصوصًا در تصمیمات راجع به بددن خودمدان. یدک 
کانتی ممکن است استدالل کند که والت تصمی  گرفته بود تا از درمان صره نظر کندد 

خواست، آزاد از احساسات. یک میلی ممکدن اسدت دبیقًا به همان نحوی که کانت می
خواست ایدن تصدمی  را بدرای رح کند که اسکایلر دخالت کرد چون والت میاین را مط

 خودش بگیرد.
ی آن، بایدد آزادِی گدرفتن لب  کفم ایدن کده چده در پایدان زنددگی چده در میانده

تصمیماتی به همان اندازه احمقانه را برای دالیلی به همان اندازه نامکشوه کده همیشده 
کمدک بده افدرادی اسدت کده  -ی ماسدتمنظورم همهو -گیری  داشته باشی . کار مامی

هدا بدرای گدرفتن آن دوستشان داری  برای گرفتن تصمیمات صحیح و دادن آزادی بده آن
 ها، چه از آن تصمیمات خوشمان بیاید چه نیاید.ها و حمایت از آنتصمی 
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 یافتن خوشبختی در کالهی سیاه .٤

 جری-ی بالتزرکیمبرل

 

 ام،ام، گریسته و به دعا نشستهام و روزه داشتهاما اگرچه گریسته
 اگرچه سر خود را دیدم )اندکی تاس( که در طبقی آورده شده،

 ومه  ه  نیست؛-اما من پیامبر نیست 
 ام،ی عظمت خود را دیدهی لرزش شعلهمن لحظه

 زند،ه، و نیشخند میو من دیدم آن پادوی ابدی را که کت  را نگه داشت
 و سخن کوتاه، من ترسیده بودم.

 اثر جی.آلفرد پروفراک سرود عنشقننه-

 

، والتر وایت وجوه مشترک زیادی با جی. آلفرد پروفدراک دارد. سیم آخری در آراز بصه
اراده، اش است زیرا او آدمی بدود دو دل و بدیپروفراک مملو از افسوس به خاطر زندگی

مورد بضاوت دیگران بدرار  چطور که اعمالش بیش از اندازه دلواپس و گنگ، مضطر ،
زنددگی ریدر  کرد. پروفدراکتا حدی که این دلواپسی او را تقریبًا فلج می ،خواهد گرفت

 جا که در تعریف خود به عنوان  فردی آزاد ناکام ماند. آن شاصیلی داشت، یک بلم
رسدد کده ورد، و بده نظدر میخداش میوالت نیز افسوس زیادی به خاطر زنددگی

بربانی اوضاع و شرایط شده است: او یک معل  شیمی بدا مدزد کد  و تحصدیفت بداال 
راِه توسدط دوسدتان نیمده عددش به او داده شده بود پدیش از موای که بولاست، که حرفه

کند تا ندان بخدور و حریصش از او گرفته شد؛ به صورت پاره وبت در کارواشی کار می

www.takbook.com



 75   ■   اهیس یدر کاله یخوشبخت افتنی .٤

 

علدول، و ندوزاد با همسری از خود راضدی، پسدر جدوانی م اش رازندگی آورد؛ نمیری در
 اند که به زودی بر اثر سرطان خواهد مرد.کند؛ و به او گفتهمی سر جدیدی در راه

گفت کده والدت، پ  سارتر خواهند  هایی چون آلبر کامو و ژاناگزیستانسیالیست
 بددکندد، ایدن نامیده شده زنددگی می 1ایمننی بدهمچون پروفراک، عمیقًا در چیزی که 

( که به بد)که احتمااًل دستاورد شماست، با مسل  گرفتن بسمت  است بدی ایمانی چیز
هدایی اشدتباه را اتخداذ کندد و زنددگی عابفنده و حقیقتدًا آزادی موجب آن کسی ارزش

 هدا شدود، کده جهدان سداکتتواند متوجه درک پوچی تمام ایننداشته باشد. والت نمی
 هده، و در نهایت بی معنی.است و خاموش، بی

ها، زنددگی والدت فابدد اصدالت اسدت و راسدتین ی اگزیستانسیالیستبه عقیده
شدود چراکده خدود را یش نمینیست. او موف  به در دست گرفتن آزادی و مسئولیت خو

 یک تفداوت عمدده بدین والتدر بیند. اما با این حالمی عریف شده توسط دیگرانتکامًف 
وایت و جی. آلفرد پروفراک وجود دارد: والت تشخیص بیماری خود را به عندوان زندگ 

چده از ای برای تبدی  شدن به فردی آزاد و تعریف و معندی کدردن آنهشدار بیدار کننده
که در پروفراک ما در پایان شعر با ایدن کند؛ و حال آناش بابی مانده برداشت میزندگی

ضا و بدر برای او چنین رب  خورده کده در همدان چدارچو  شوی  که باحساس رها می
 ذهنی ریر اصی  زندگی کند و بمیرد.

ی شیشده و شود، که تولیدکننددهچه باورکنید چه نکنید، وبتی والت هایزنبر  می
آلی کده کدامو و سدارتر از او حدره انسان ایدده-گرددباچابچی است، فردی اصی  می

توازن میان تعریفی اسدت کده از خدود دارد بدا نقشدی کده  که به دنبال بربراری-زنندمی
ناپدبیرش کنند. او بده پدوچی جهدان و مدر  اجتنا دهی به او ایفا میدیگران در شک 

 گیرد.هایش را به دست میو مسئولیت انتخا  اذعان دارد، و زمام آزادی

                                                           
1 .Bad faith هنگامی کده  پ  سارتر(: خود فریبی؛رانسوی ژانی برن بیست  فیلسوه ف)در فلسفه

لیت از زیر بار مسئو تاکند فاع  افعال خود را مشرو  شده تحت اوضاع یا عره و آهین تلقی می
 م. ها شانه خالی کند.ی آنخویش در ببال انتخا  آزادانه
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 دوم شخص واحدی کده دوی ]یعنی جنبه (alter ego)خود -هایزنبر  یک دگر
شود والت در خودش وابعیدت یابدد و بدا شخصیت متفاوت دارد[ نیست، اما باعث می

ای، نبر  مثد  آن شخصدیت اسدطورهزندگی کندد! والدت بده عندوان هدایز خوبایمان 
بدرد، در حدالی کده پایان باید سنگش را به باالی کوه مییفوس، است که به طور بیزسی

متعلد  بده ه سرنوشدت و گدوهر ذاتدش ای نهانی بدود، چراکدسرشار از شورش و شادی
حدال یفوس خوشزاید تصور کنی  که والت ه  مث  سیو ب ؛خودش بود و نه کسی دیگر

تواندد موجدب کرد باچابچی شددن را انتخدا  کدردن میاست. چه کسی فکرش را می
 چنین فوایدی شود؟

 بدون خدا متولد شده

های شهر، که ی انسان خیابانهفلسف-ای زمینی است نه آسمانیاگزیستانسیالیس  فلسفه
بدون هیچ خدایی به دنیا آمده، بددون ضدرورت وجدود یدک حقیقدت عیندی، و بددون 

مربو  اسدت،  ی همهای خاص. این فلسفه به زندگی روزمرهچارچو  اخفبِی برجسته
هایی بددا محوریددت ندده فقددط فیلسددوفان متخصددص، و در وابددع بسددیاری از مددا ایددده

بنددی . که حتی متوجه انجام ایدن کدار باشدی  بده کدار میبدون این اگزیستانسیالیس  را
ای بدرن بیسدتمی کده بدر عبارت است از فلسفه ترین توصیف برای اگزیستانسیالیس به

 یابند متمرکز است.ها خود را در جهان موجود میکه چگونه انسانوجود و این
یک شدخص ابتددا  است.“ آیدوجود پیش از ماهیت می”شعار اگزیستانسیالیس  

ی آزاد، انتخا ، و مسدئولیت، خدود را آید، و تنها پس از آن، از طری  ارادهبه وجود می
دهدد بده تحقید  و اکتشداِه بخشدد، و ادامده میاش معنا میکند، به زندگیتعریف می

ی آسدانی نیسدت، چراکده که کیست تا مرگش فرا رسد. ایدن بده هدیچ وجده وریفدهاین
شدان ها سراسدر مسدئول اعمالبا پیامدها و اضطرا  همراهند، و آدمها معمواًل تصمی 

مفهدوم کلیددی دیگدری اسدت کده  دلواپسایهستند. دبیقًا بده همدین دلید  اسدت کده 
کن  زیدرا چیدزی گویند: من احساس دلواپسی مدیها از آن سخن میاگزیستانسیالیست
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رد، من نهایتًا مسئول خویش ، و داکه چگونه رفتار کن  وا نمیی آزادم مرا به اینجز اراده
 این اعمال آزاد پیامدهایی برای من و اطرافیان  دارد.

گیرد و من بدر ایدن ی مسئولیت فردی من دیگران را ه  در بر میجا که دامنهاز آن
هرچه بخواه ، هدر وبدت دوسدت داشدته ”ی وابعیت وبوه دارم، لبا این فلسفه فلسفه

وابع چون )از منظر اگزیستانسیالیس  الحادی( خددایی نیست. در “ ده باش  انجام می
هدا زنددگی کنندد، مدا ها بواعدی اخفبی داده باشد تا با آنآن بیرون نیست که به انسان

ها زندگی کنند و مسئولیت افزونی برای ایجاد بوانینی اخفبی داری  تا مردم بتوانند با آن
که چیزی آن بیرون در اشته باشند. اینبا یکدیگر در صلح و ایمان خو  ارتبا  و کنش د

که ما برای  به این معنن نیستمعنا وجود ندارد هده و بیجهان جز ناگوارِی وابعیِت بی
 . تفشی نکنی  مانایجاد معنا، هده، و اخفبیات در زندگی

 جنبشی اجتماعی
محددض و خددالص فلسددفی نیسددت زیددرا بسددیاری از  فعالیددت اگزیستانسیالیسدد 

پدس  ؛نوشدتندتخیلدی، و داسدتان کوتداه میهای نمایشنامه، رمان هاالیستاگزیستانسی
اگزیستانسیالیس  جنبشی ادبی، اجتماعی، و فرهنگی نیز هست. این جنبش مطاب  بول 
مشهور، بخشی از جنبشی سیاسی بود. اگزیستانسیالیس  به عنوان یک شورشدی متولدد 

ی خرابکداری مایهبود، و بن“ ٢ی مشکیهیاری با ِبرِ ”عال  فلسفه و یا “ 1جیمز دیِن ”شد، 
اش ی این جنبش است، چده در ماهیدت سیاسدیهای کلیدی فلسفهو شورش شاخصه

 باشد، چه اجتماعی، اخفبی، یا مبهبی.
آراز اگزیستانسیالیس  در جنبش زیر زمینی مقاومت مردم پاریس در خفل جنگ 

در جمدع اعضدای آن  کهادی، زسوسیالیس  و آ تحت عنوان گروهی درجهانی دوم بود، 

                                                           
گی و بیگدانگی ای آمریکایی بود. او یدک نمداد فرهنگدی از سدرخوردجیمز بایرون دین هنرپیشه .1

شدورش بددون ” عنوان مشهورترین فیلمش بیان شدده؛ طور که درهمان اجتماعی جوانان است؛
 م.شفته به هنرنمایی پرداخته. ، که در نقش جی  استارک جوانی آ“دلی 

 م.گبارند. کفهی که معمواًل  افراد نظامی و تکاوران بر سر می. ٢
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دو بوار، و آلبر کامو برار داشتند. شخصیت مول و آهنگ مقاومت  پ  سارتر، سیمونژان
تصور کنید، تا این گدروه  را  1تر، و قعع نشدهتر، طوالنیپنرک جنوب: برر از انیمیشن 

ب یدک اگزیستانسیالیس  را به طور جمدع و جدور در بالد به همراهفرانسوی از فیلسوفان 
 کارتون بفهمید.

اگزیستانسیالیس  سدپری دفداعی از آزادی فدردی را در آن دوران بده مدردم عرضده 
 عدفوه بدر ایدنداشت، و بعد از آن همچنین بهبودی و بازیابی از نازیس  و فاشیسد  را. 

طلبانه و مدبهب پرداخدت، و ی سدلطهشددهشدیدًا به نقد معیارهای اجتمداعی تحمی 
ا بود. اگزیستانسیالیس  سپس با کتا  بد ندام سدیمون نوه  مرداِن  صدای حلقوم زنان و

. بدازی کدرد 1٩٦٠ی بش فمینیسدِ  دهدهنقشدی کلیددی  در جند جان  دو ، دو بوار، 
ها عقیده داشتند که وبتی یک فرد، یا یک جامعده، یدا یدک مدبهب، اگزیستانسیالیست

برداری و ، تا از روی فرمدانها یا بواعدش به دیگران بزنددست به تحمی  عقاید، ارزش
ها را تبدی  کورکورانه از او پیروی شود، این پایان فرد است: تحمی  کردن به این نحو آدم

 کند، به چیزهایی نا آزاد.به شیء می

 ای مشکییاغی در شاپوی کلوچه
در فص  یک بسمت شش، والدت خدودش را هنگدام دیددار بدا توکدو بدرای اولدین بدار 

 ای مشدکیکه در بسمت هفت  از همان فص  شاپوی کلوچهند، تا اینخواهایزنبر  می
های اوراق، محد  معاملده بدا کند و با عینک آفتابی در پارکینگ ماشدینرنگی بر سر می
 شود.شناسی  اکنون متولد میشود. هایزنبرگی که ما میتوکو، حاضر می

                                                           
1 South Park: Bigger, Longer, and Uncut 
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رابر ک  در ب یتبا طاب ؛تاس شیشه تاجر و ه عنوان هایزنبر  یک تولیدکنندهوالت ب
معتادی که از صدمه زدن یا کشتن کسی برای حالی کدردن -و همکاران معتاد اتاشتباه

آورد، و واره از دو هویدت چنددان دوام نمدی. امدا ایدن طدرحهراسدی نددارد یک مطلب
گیدرد. والدت را کندد و جدای آن را میبه درون زندگی والت نشت می تدریجاً هایزنبر  

لحاظ جنسی پرحرارت به  ایستد و همچنین بیش از اوش میکه در برابر همسربینی  می
ا و هی خواسدتهتری با خانواده و دوستانش دربارهبینی  که به نحو مستقی او را می ؛است

کنندد او را هایی کده سدعی میآمدوزان و رریبدهبا دانش ؛کنداحساسش ارتبا  بربرار می
و حتی گهگاه آن کفه مشکی را در خانده هد  بدر سدرش  ؛کندرخورد مینادیده بگیرند ب

گبارد. هایزنبر  دگرخود یا شخصیت شبانگاهی او اسدت کده بده لحداظ وجدودی می
 دگرگون شده.

 یفوس پادشاهسیز
یفوس پادشاهی بود که به خاطر نیرنگ و گستاخی مدورد شناسی یونانی، سیزدر اسطوره

تر از زهوس است. مجدازات او د که باهوشکرمجازات خدایان برار گرفت؛ او گمان می
ی پر شیبی تا به ابد بغلتاند: هدر روز همدان این بود که تخته سنگ بزرگی را به باالی تپه

ی که بتواند به بلدهشد تا سنگ را به آن باال برساند، اما پیش از اینکار برای او تکرار می
ور بود کده ، و او مجبخوردت میرل به پایین ی پر شیب برسد تخته سنگ هموارهاین تپه
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رماندگی و استیصالی ابدی بدرای از این تکلیف این بود که د قصوددوباره شروع کند. م
 معنی و عبث.یفوس باشد، مجازاتی از جان کندِن مأیوسانه، بیزسی

دانددد ندده مددردی می یفوس را بهرمددانی پددوچ)ابزورد(زبددا ایددن حددال، کددامو سددی
اش یک شورشی بدود؛ او خددایان را تحقیدر زندگی یفوس در مدتزخورده. سیشکست

دل داشت، و از مر  متنفدر شان سرپیچی نمود. او شور و عش  زندگی در کرد و از اراده
دانسدت کده رلتاندد میسنگ عظی  را میای که آن تختهیفوس در لحظه لحظهزبود. سی

 کده دانسدتداشت مدیمیوبتی خدایان را خوار  این سرنوشت کار خودش است چراکه
یفوس همچندین زاین او صاحب مجازات خویش است. سیمجازات خواهد شد، و بنابر

ی لبت را به خدایان نداد که رنج کشیدن یا مغلوبیت او را ببینند، بنابراین او بدا این مایه
شدمارد. کدامو خددایان را پسدت میمال خدود داشدتن آن سدنگ و پرمعندی کدردن آن، 

لبخندی بر لب بارهدا و بارهدا تختده سدنگ را بدر فدراز تپده در حالی که با  یفوس رازسی
نماید کده یانی را تحقیر میاخد ،بر این افزون او و ؛کندحال تصور میخوش کشاند،می

 بردار کردن او هستند.در صدد فرمان
ای نهدان در د. او شادیگردیفوس میزشود، همچون سیوالت هایزنبر  می وبتی

شورد، علیه بدوانین و ضدوابط اجتمداعی، و علیده ه مر  میشورش خویش دارد: او علی
یفوس، زسرنوشت خدویش اسدت. والدت، همچدون سدیهمسر پر توبعش؛ او صاحب 

 بهرمانی پوچ)ابزورد( است.

 فرزندان یک وطن-خوشبختی و پوچی

؟  کنار ه  برار بگیرنددتوانند و خوشبختی می کنید: چگونه پوچیچه فکری می دان می
این امدر کدامًف پدر -که ادعای باال را مطرح کرد-تانسیالیستی همچون کاموبرای اگزیس

جهانی کده حدول محدور  معناست. پوچی در بستر آشو  و نامعقولیت جهان برار دارد،
اعتناسددت. های مددا بیبلکدده نسددبت بدده آرزوهددا و کوشددش ،گددرددنمی مانهایخواسددته
ی رریدب، و اتفابدات ریدر بابد  ساز، الگوهدای رفتدارهای ناگهانی سرنوشتدگرگونی

ها همچنین به عنوان شدواهدی هسدتند ای از ابعاد پوچی است. اینبینی تنها گوشهپیش
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ای در جهان حضور ندارد. ندزد سدارتر که هیچ خدا یا فرجام و عاببت متعالیدال  بر این
هده و یا  نیز چنین است که پوچی در بستر این وابعیت برار دارد که هیچ طراحی الهی

کیفیت وجود و حضور انسان باید ای در جهان وجود ندارد تا حک  کند که رایت نهایی
: همه چیز بدون هیچ دلیلی وجود دارد، وجودی بددون ضدرورت و به چه صورتی باشد

 .جن بود آ بدون معنی. وجود داشتن صرفًا یعنی 
رزو و هدر ترین منبع پوچی نزد کامو مر  است چراکده مدر  هدر خیدال و آبزر 

کند. هر معنایی که بده وجدود آوردید  و هدر اعتبدار و ای را خنثی میموفقیت و کامیابی
کندد، و ایدن یعندی تمدام تمدایفت، اهدداه، و اهمیتی که بده امدور دادید  را ندابود می

دانندد کده روزی می خداکیی معقولند. تک تک افراد  بدر روی کدرههای بشر ناپیشرفت
ب  ایدن وابعیدْت هدر روز را صدره ادامده دادن بده ایجداد معندا، خواهند مرد، و در مقا

ترین شدکلش کنند، و این نزد کدامو پدوچی در واضدحآرزومندی، و می  و خواست می
 است.

گرفتده تدا پداب، و والتدر  1ترین برابر ساز است؛ همه از چارلز منسدونمر  بزر 
هر روز را بده پرمعنداترین بودگی(. نیستی)نیست-سان خواهند رسیدوایت به پایانی یک

ای است که او میزان و خل  معنا برای خود زیستن به معنای شوریدن علیه مر  و نابودی
خماو  آورد. کامو به نظر کمی شبیه دیلن توماس است در شعر معدروفش، با خود می

برآشو ، برآشو  بر ”، زیرا تو همواره باید چنین باشی که بدا  شب فریبکنر راهی مشو
 “.وشی گرفتِن این روشناخام

  با خوشبختی ربدط یکه محکوم به مر  هستچطور دریافتن این والً خب پس اص
کند؟ نزد کامو، هنگامی که شما به پوچی جهان اذعدان کردیدد بایدد ایدن را نیدز پیدا می

ای است که به دست شما و منحصرًا متعل  بده خودتدان تان مسئلهبپبیرید که سرنوشت
معنا و هدفی رایی است، به ایدن  خالی از وخدا  که جهان بدون هیچیناست. دانستن ا

                                                           
ی ادهدانی آمریکایی بود و رهبری آنچده موسدوم بده خدانوچارلز میلز منسون جنایتکار و موسیقی 1

 که در صحرای کالیفرنیا تراکیبود از یک شبه گروه اش متشک که  بود را در دست داشت؛ منسون
 م.میفدی رهور کرد.  1٩٦٠ی در اواخر دهه
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معناست که تو آزادی تا خویشتِن خویش را بدرای خدود خلد  کندی و بسدازی، و دیگدر 
در  روردست بکشی. نداشتن َسد توانی از جستجوی چیزی که آن بیرون وجود نداردمی

کندد و یچی جهان اذعان می. شخصی که به پوکه تو خود سرور خویشن یعنی اینجها
سدنگ  تختده ای خوشدحال بداگدردد، شورشدییفوس مدیزپبیرد همچون سدیآن را می

 .ش، صاحب سرنوشت خودیخو

 نبردی خوش در سرباالیی

اش را ی پدوچِی درون و پیرامدون زنددگیشدود، همدهوبتی والت تبدی  به هایزنبر  می
اسدت: او بیمداری سدرطانش را و  ها در ُشرِه مر  بدودنشترین آنپبیرد، که بزر می
داند و می ؛پبیرددر بلند مدت به او بکند میتواند کمکی که درمان چطور وابعًا نمیاین

که بمیرد نیست و محو خواهد شد. چه که تا آخرین نفس انجام دهد به محض اینهر آن
گدکنندهبه عنوان لقبش در دنیای مواد مخدر منعکس هنیرنبر حتی انتخا   اهی او ی آ

 رانتشابا  که ی نظری،آلمانی در حوزه داناست: ورنر هایزنبر ، فیزیک از پوچی جهان
دبدت بیشدتری  اوضعیت بد یک هرچه”کند بیان می ی عدم بطعیت شهرت یافته،نظریه

بده عبدارت دیگدر، هرچده شدما “ شود.دبت کمتری شناخته می امتعین گردد، گشتاور ب
، و خواهیدد دانسدتیکی بدانید، کمتر ویژگی دیگر آن را ی یک ویژگی فیزبیشتر درباره

وار است چراکده کنید. این بضیه ه  پوچ و ه  آشفته شتعیین یا کنترل خواهید توانست
فایدده رسد هر تحقی  علمی در آینده را بیکند و به نظر میفه  ما از علیت را ویران می

 خواهد ساخت.
اش ی شیشه شد که بتواند پولی برای خانوادهوالت در اص  به این دلی  تولیدکننده

اما ماجرا بده سدرعت فراتدر رفدت.  ؛بعد از مرگش به زندگی ادامه دهندبه جا بگبارد تا 
مندی فراواندی در تولیدد شیشده یافدت: او در والدت نیرومنددی، سدربلندی، و رضدایت

و وضعیت بدرت و نظارت بر آزمایشگاه و محصولش برار داشدت؛ بده خداطر مهدارت 
و با مبالغ هنگفت و تقاضاهای بیشتر  ،گرفتیفیتش مورد بدردانی برار میمحصول با ک

اجدر و ار  تعلدی  شدیمی د. درست کدردن شیشده مثد  آن شدغ  بدیشپاداش داده می
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تر دبیرستان نبود، و همیشه مهیج و شورانگیز بود. هایزنبر  بودن برای والت به مرور ک 
تر ِی رو بده کوتداهبه خاطر داشتن حس مالکیت بدر زنددگ به خاطر پول درآوردن و بیشتر

دهد و جهتی که در چه انجام مییک نوع حس کنترل و اختیار بر آن شد؛ شدنش مطرح
 اش در پیش خواهد گرفت.پایان زندگی

ای روی آوردن والت به درست کردن شیشه همچنین عصیانی است علیده زنددگی
و هدر  بود از تشخیص سرطانش، آدمی  تابع بوانینبرده. والت پیش که تا کنون پیش می

ر بود انجام می داد، و با این حدال در آخدِر کدار آس و پداس، آن چیزی را که برای او مقر 
شدد. هدایزنبر  کدامًف بدبخت، و خسته بود و در حقدش توسدط دیگدران اجحداه می

کند، درگیدر گی میای بود: او با بواعد خودش زندی مقاب  والِت ساب  در هر جنبهنقطه
که دیگدران را تهدیدد ندارد  شود، و هراسی از اینفعالیت ریربانونی با افراد خطرناک می

 د را به دست آورد.هخواچه میکند، بیازارد، یا بکشد تا آن
نبدرد ”ی شیشه بودن و سوداگری در دنیای مواد مخددر سراسدر  یدک تولید کننده

یسدتگی جسدی و سوءمصدره مدواد باشدد، یدا خاطر ناشااسدت، خدواه بده“ سرباالیی
پریشی همچون توکو و گاس، یا پیوسدته تحدت تعقیدب و شدکار بدودن باچابچیان روان

توسط پلیس و باجناِق مأموِر اداره مبارزه با مدواد مخددرش، هندک. امدا بدا هدر مدانع و 
ای که رر داد، والت درس گرفت، خود را هماهنگ کدرد، و بداز بده مبدارزه نشینیعقب

معنای مدورد نظدر از ایدن کلمده  ادامه داد. شیشه درست کردن والت یک شورش به هر
جنگدد و معندای بیشدتری را در پایدان و ما باید او را درحالی کده رو بده جلدو می ؛است

 کند، خوشبخت تصور کنی .اش نسبت به ک  مدت پیش از آن خل  میزندگی

 ی اصالتدرباره
نسبت به کد  مددت بسدمت اول  خود شتر درپایان زندگیا آفرینِی بیوالت عفوه بر معن

صادق بودن با خویشتن بده عندوان  عبارت از یابد. اصالتحیاتش، دارد اصالت نیز می
ای و اسدتفاده از آزادی ر، اصالت داشتن مستلزم اذعانفردی آزاد است. نزد کامو و سارت
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هدا اسدت. وبتدی بدر آن دهی به زندگی خودتان از طری  انتخدا که دارید، برای جهت
 شما اصالت دارید. آنگاه کردید، ششدید تا آن چیزی باشید که آزادانه انتخاب

خواهیدد چه کده میدادن هر آنای نیست که مدافع انجام اگزیستانسیالیس  فلسفه
توانی  این را دبیقًا در این وابعیت ببینی  که آزادی، مسدئولیت را بده دنبدال و ما می باشد

، اگزیستانسیالیسد  اینجدا خیلدی شدبیه مدرد عنکبدوتی اسدت: بددرت عظدی  دارد. بله
را انتخا   ما آزادید تا مجموعه اعمال خودمسئولیت عظی  به دنبال دارد. به میزانی که ش

هدا سراسر مسئول پیامدهای آن انتخا  به همان میزان، نماییدرا تعریف  تانکنید و خود
هر وجهی نسبت به خودتدان مسدئولید. آزاد بدودن و اعمال نیز هستید. شما یکپارچه به 

متضمن این است که هیچ شخص یا چیز دیگری انتخا  یا عم  شما را معدین نکدرده 
ایدد. شما را وا داشت، هنوز ه  شما آزادانه ایدن اجدازه را داده‘ به زور’است. اگر کسی 
هدا آن ی صاحِب اعمال و شخصیت خود بودن است چراکه هدر دویمسئولیت، درباره

 بسمتی از فرایند آفریدن گوهر خویشتن است.
ی توکو و سایر اربابدان ال را از هنک دربارهؤدر فص  دو بسمت پنج، والت این س

کنده کده االن هدا رو کسدی میکندی چده چیدزی اونفکر می”پرسد که: مواد مخدر می
 ی اصدالت اسدت. والدت همچندین نظدر هندک رااین پرسشی وجودی درباره“ هستن؟

ها را پرسدد. والدت ایدن سدوالجاسدت میی جایی که کسی مثد  توکدو اهد  آندرباره
پرسد تا بفهمد چه چیزی عام  موفقیت یک دالل مواد است، چراکه او و جسدی در می

تفشند تا دوام بیاورند و تبدی  به دالالن موف  شیشده شدوند. اگدر توکدو همانندد بدابی 
گداهی بده والدت کمدک میاربابان مواد در جامعه باشد، پدس ا کندد تدا ربیبدان و یدن آ

دشمنانش را بشناسد. هنک تا به حال بسیاری از دالالن مواد مث  توکدو را دیدده، و ایدن 
پرسد زیدرا بده میاین سؤال را رسد که بهاست. اما والت همچنین به نظر میتجربه گران

 اود، و ترسدی کدهتدرحس بددرتی کده از او میخاطر کند، بهنحوی به توکو حسودی می
های مشخصی در خدود گنجانیدن ویژگی در پیزنبر  کند. والت به عنوان هایایجاد می

بیند، تا بدین صورت بتواند کنترل بیشتری بر عملکدرد است که در افرادی چون توکو می
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اش در راستای اصی  بودن به معنایی که کامو و سدارتر از و زندگی شخصی تولید شیشه
 .داشته باشد ویندگآن سخن می

 کنددالت پس از توکو برایش کدار میای که وی شیشهکنندهگوستاو فرینگ، توزیع
نیز شخصیت عظی  اصی  دیگری است که والت احتدرام فراواندی بدرایش باهد  اسدت. 

دار، اه  حسا  و کتا ، اصی  و مقتدر، و گاس بطب مخالف توکو است: او خویشتن
ه یتاجر و همچنین ؛استبدون احساس به نظر تقریبًا  کسب و کار  ف  در کنارمو و موج 

فروشد اسدتفاده ولی که می. گاس به عنوان یک تاجر، از محصآیدبه حسا  میموادش 
تواندد بدا آن و این وضعیتی است کده والدت می ؛کنداو صرفًا  آن را توزیع می ؛کندنمی

 ارتبا  بربرار کند و محترمش بشمارد.
، مردی است با کنش سریع و کلمدات شودمییا خشمگین وبتی گاس سرخورده 

ک ، مث  وبتی که در فص  چهار بسمت یک فهمید جسی گید  بتکدر را کشدته اسدت. 
بری جلدوی گاس گلوی همکار وفادارش ویکتور را گوش تا گوش بدا یدک تیدغ موکدت

 گوید؛ گاس برای رساندن منظورش، بدا ایدنبرد، و مطلقًا چیزی نمیجسی و والت می
آورد تا سر ویکتور را به عقب نگه دارد درحالی که جای بریدگی را عم  و فشاری که می

کند. تنها کلماتی کده دارد تا خون همه جا فوران کند، به زبان بدنش اتکا میباز نگه می
و “ خب، برگردید سر کداِرتون”گوید این است که، بب  از ترک اتاق به جسی و والت می

گوید. گاس آزادانه این راهکار را انتخا  کدرد، رد و خشک بهشان میاین را با حالتی س
رسداند کده او ترین و نیرومندترین نحدو میدانست که این کار منظور را به مستقی و می

 اش را به هر طریقی که الزم بداند به کار ببندد.فردی آزاد است، و مای  است آزادی

 ایمانی بد
کند مدا معمدواًل در طور که سارتر خاطر نشان میهمان اصی  بودن کار آسانی نیست، و

ایمدانی صدورتی از خدودفریبی  بددنامد. می ایمننی بدبری  که او آن را حالتی به سر می
ای کده از اذعدان بده آزادی ازهایی که م برای متمایز کردن آناست، و سارتر از این مفهو

شدان شکسدت سدئولیت اعمالهدایی کده در ببدول میدا آن رونددطفدره میشان است آن
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دهد که ما اصًف مطمئن نیستی  که ایمانی هنگامی رر می بدند. کاند استفاده میخورده
 مدداوِم شددن و صدیرورت کیستی ، و از رؤیت این حقیقت که موجوداتی در وضدعیِت 

غییر خود، و توان اصفح شخصدیت . انکار آزادی خود یعنی انکار توان تهستی  ناتوانی 
کده وجدود شدما که شما مسئول اعمال گبشته هستید یعنی انکار ایدنانکار این .یشخو

بدبًف  چدهشدما را از آن هْ تان در ببال اعمدال آینددکه آزادییعنی این ؛آفریندماهیتی را می
دهدد ای که با دیگران داری  روی میای که در رابطهایمانی بدکند. انجام شده معاه می

بده دیگدران بدرای تعریدف  مسئولیت کامد  واگباری بها وادن د یکی، رت دارد:دو صو
کامًف نادیده گرفتن تأثیری که دیگران بر ماهیت ما دارند. به عبارت  ،و دیگر ؛ماهیت ما

 بددکنندد، دچدار دیگران چده فکدری می دیگر، اگر بیش از حد به این اهمیت بده  که
دچدار  ه  کنند، بازگران چه فکر میشوم، و اگر اصًف برای  مه  نباشد که دیایمانی می

هاسدت، و ترین طنا ایمانی همانند راه رفتن روی ندازک بدشوم. گریز از ایمانی می بد
 همینطور روی چابویی تیز!

و  شدت، او زندگی بسیار ریر اصیلی داشدی نخستین بار با والت آشنا  وبتی برای
از خدود  کده توسدط همسدرِ  ودنمدمیبرد. زندگی او چنین ر میایمانی به س بدعمیقًا در 

ناراحدت  . اوشدشان به او دیکته میی خانوادگیاش، اسکایلر، و موبعیت ابتصادراضی
و متصددی به عنوان معل  شیمی دبیرسدتان  اش،و ناراضی از استعدادهای شکوفا نشده

که سدرطان ریدر بابد  عمد  ریده دارد  شدو وبتی به او گفته  بودکارواش مشغول به کار 
. والدت خدود را اسدیر و بودمردن  پبیرش و ،رد کردن هر نوع درمان اشواکنش ابتدایی

ه نظر او د، و خب مر  بدیبخش میی همان زندگی نارضایتگرفتار، و محکوم به ادامه
 .ودنمتنها راه خفصی می

 باز هم اصالت
در  آزاداندهشدود. او رفتداری عو  میها شود، تمام اینهنگامی که والت هایزنبر  می

کند به تعریف خود؛ این در زمانی است که تشکیفت توکو را گیرد و شروع میپیش می
ای که دزدیدد و پدرداختن پول شیشه یتسویهکند و از توکو با فولمینات جیوه منفجر می
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تقاص جراحات جسی و نیز خریدِن پیشاپیِش دو پوند شیشده کده بده صدورت هفتگدی 
کند. والت همچنین پیامددهای مت شش  فص  یک طلب میرا در بس گیردمیتحوی  

گیرد، مث  زمانی دهد به عهده میهر تصمی  و عملی را که به عنوان هایزنبر  انجام می
کردند زیر گرفت تا جسدی را از که آن دو مواد فروش رده پایینی را که برای گاس کار می

دانست که زیر گدرفتن و کشته شدن در بسمت دوازده  فص  سه نجات دهد. والت می
وبتدی بعددًا بدا گداس او توانست وابعًا به بیمت جانش تمام شود. کشتن این دو مرد می

صحبت کرد، مسئولیت کشتن آن دو را پبیرفت و کوشید برای راهکاری در آینده مباکره 
 کند که به نفع همه باشد. 

بده اسدکایلر  بینی ، وبتدیو باز ه  اصالت والت را در بسمت اول فص  سده مدی
دانسدت اسدکایلر کده مدی گویدددرحالی می ی شیشه درست کردنشحقیقت را درباره

هایش را از او دور نگه دارد. او را تحوی  اداره مبارزه با مواد مخدر بدهد یا بچه دتوانمی
هدایش را و فریب های گبشتهبه اسکایلر گفت، مسئولیت رفتارش، دروغ ها رااین وبتی

های اسکایلر احساساتش را تحت تدأثیر بدرار دهدد. و در اجازه نداد واکنشپبیرفت، و 
همکدار آزمایشدگاهش گید  توسدط  تدا کاری کند بسمت سیزده  همان فص  کوشید

 گیرد.جسی کشته شود، و البته مسئولیت آن عم  را ه  بر عهده می
ریزد. او بگ نیز اشایمانی بدکوشد تا از یم در راستای اصی  بودن همچنین والت

کده گباشت تا دیگدران او را تعریدف کنندد و عدفوه بدر اینپیش از هایزنبر  شدن، می
 اش نیز نداموف  بدود.گرفتن مسئولیت زندگی توانست آزادانه رفتار کند، در به عهدهنمی

چده خدود اش و آنچه دوستان و خانوادهکوشد تا بین آنمی پس از هایزنبر  شدن اما او
 دل بربرار سازد.خواهد تعامی

در  ایمدانی بددبدا دور زدن مسدیر  تمدایفت خدود را کدهرایش دارد والت بعضًا گ
خواسدت بده خانده برگدردد و بدا مانند زمدانی کده می برآورده سازد؛ با دیگران اشرابطه

های اسدکایلر گدوش نکندد )فصد  سده، خانواده زندگی کند و در عین حال به خواسدته
خواست یا چه اسکایلر میبه خانه برگشت و توجهی به آن بسمت سه(. او خیلی راحت

گفت نشان نداد، و سعی کرد اهمیتی ندهد که اسکایلر  با رهیسش، تد، رابطه داشته. می
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مانند رسدیدگی بده  ؛داشته کارهایی برخفه میلش وامیوالت هر از گاهی جسی را ب
. امدا در کد ، والدت دزدیده شدن شیشه از پیت استخونی، یا به حسدا  گید  رسدیدن

ای دگرگونی و تحول عظیمی را با هایزنبر  شدن ایجاد کرد، و این تغییرات در هر رویده
شود.  هایزنبر  دگرخود نیسدت؛ او والدت اسدت کده تبددی  بده اش دیده میاز زندگی

سنگش است، رو به جلدو بدر اصیلی شده. والت صاحب تخته (absurd)بهرمان پوِچ 
 کند.اش را تعریف میفرازد، و زندگیمی

 بخشداین عصیان به زندگی ارزش می
ای مشدکی را پوشدید، انقفبدی را در وبتی والت هایزنبر  شد و آن کفه شاپوی کلوچده

کند به ساختن زندگی خود، خل  گوهر خویش، و اش آراز کرد. والت شروع میزندگی
کندد و ندام شده میتبدی  شدن به انسانی اصی . او وبتدی شدروع بده درسدت کدردن شی

داندد می: والدت درحدالی کده شدودتبدی  به بهرمانی پدوچ می گزیندمیبرهایزنبر  را 
خدود را همچدون بقنوسدی از زیدر  امدا اند،روزهایش به شماره افتاده سرطان ریه دارد و
آفریند و شورش خود را علیه مدر ، هنجارهدای اجتمداعی، و زنددگی خاکسترها باز می
 د.برسابقش پیش می

یددرا در تی در خفددا دارد زیفوس و سددنگش، مسددر  زوالددت هدد  درسددت ماننددد سددی
درسدت مانندد  بایدد والدت را، و ؛گدوهر خدویش اسدت عصیانش صاحب سرنوشت و

ای مشکی بدر سدر و بخت تصور کنی  . . . البته با یک شاپوی کلوچهخوش یفوس،زسی
 عینکی آفتابی به چش .
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 یمپسونکریگ س

 

ی مدر  درون ها وجود دارد که رو به مر  حرکت کنند . . . ایدهگرایشی در پیرنگ 
ای از جاندب ماهیت پیرنگ برار دارد. یک پیرنِگ روایی بطعًا چیزی بیش از توطئه

تر، احتمال خت  شدنش به مدر  افراد مسلح نیست. هرچه چارچو  داستان تنگ
 بیشتر.

   دن دلیلو ددد
 

است. این هن واکن ی تر دربارهی اول و از همه مه نمایشی است که در وهله سیم آخر
د، مثد  وبتدی کده سدودوِاِفدرین بدا بلورهدای ُیدد و ند شدیمیایی باشدنتوانها میواکنش

گاه به صورت ایجاد متامفتدامین بلدورین واکدنش شود، و آنفسفرهای سرر مخلو  می
ها در بدن انسان د، مث  زمانی که سلولنیکی باشد فیزنتوانها میدهد. واکنشنشان می

های موجود در محیط یدا به س  کنند و به سبب واکنشبه طور ریر باب  کنترلی رشد می
هدا همچنددین یابندد. ایددن واکنشای مدا در شدک  بدددخی  سدرطانی گسددترش میاندی
کده خبدر این فرسای نومیدی که به دنبالد انسانی باشد، همانند احساس طابتنتوانمی

 آید.میرید میدارید می
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هدای کنِش میدان واکنش، ایدن نمدایِش بدره سایم آخارهدا در تمام ایدن واکنش
توانند در ضد بهرمان نمدایش، والتدر وایدت، در یدک شیمیایی، فیزیکی، و انسانی، می

راستا به ه  پیوسته شوند؛ یک معل  شیمی دبیرستان با شایستگی بیش از حد الزم که به 
ی برد. او پس از شوک اولیدهی سرطان رنج میو گفته شده که از یک نوع نادر و کشندها

کندد کده امنیدت مدالی همسدر بداردارش، بنددی میی عملدی را فرمولاین خبر، نقشده
 شان، والت جونیور، را حفظ خواهد کرد.فلج مغزی-ایاسکایلر، و فرزند ضربه

موبعیدت رداهرًا  ش مردی است که به دروِن دهد نمایچه این درام به ما اراهه میآن
ای پرتا  شده و باید نه تنها با دم مر  بودن خودش، بلکه همچنین با ایدن کنندهمأیوس

گاهی که عزیزانش را در موبعیتی بالقوه نامطمئن و خطیر ترک خواهد کرد کندار بیایدد.  آ
اش میدد بده زنددگیکده اکه والت دریافته است به زودی از سرطان خواهد مدرد، ایناین

آسایی شفا یابد(، به این معنی اسدت که به طرز معجزهاکنون شدیدًا ک  شده )به جز این
ر ریدر ملمدوس یدا دور دسدت بدرای که مر  اکنون برای او نده تنهدا یدک مدرز و حصدا

 ی وجود او دارد.نیست، بلکه حضوری پر بدرت در لحظه لحظه اشزندگی
سوق داده شده است. فیلسوه آلمانی مدارتین  والت از همان آراز به سمت مر 

خواند، می رو به سوی مر  بود هایدگر باه  بود که تمام وجود بشر چیزی است که او 
 “.امکان ناممکنِی خودمان”

 ای اصیلزندگی
ی زندگی است که ترین تجربهگونه که در نظر هایدگر است، شخصیمر  و نابودی، آن

. مدر  تنهدا و تنهدا متعلد  بده خدود ماسدت: آن هنگدام کده تواند داشته باشدانسان می
مان از این اتفاق را با کسی درمیان بگباری  زیدرا آن تجربده میری  بادر نیستی  تجربهمی

تواندد می رو به سوی مر  بود اندیشد که شود. هایدگر چنین میه  همراه ما نابود می
یی را برای ما فدراه  آورد بدرای وجود اصی  انسان را مشخص و تعریف کند و سنگ بنا

 به پرسش گرفتن خوِد معنای وجودمان.
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گاهیتجربیات انسان بر این  کند که انواعاستدالل میهایدگر  ستند کده مبتنی ه آ
ای رو باه گندگیای ، و در تاریخًا در موبعیت خاصی برار گرفته ،ما نهایتًا متناهی هستی 

بعیت زندگِی به سوی مر  را دریابد و بپبیرد، جای داری . وبتی فردی این وا سوی مر 
گیرد که هر لحظده را بده در این صورت وجودی اصی  دارد. اصالت این را نیز در بر می

نحو احسن زندگی و استفاده کنی  و در عین حال اندیشناِک منزلگده گدبرای زنددگِی در 
توانندد بدا ها میانسدانترین ارتباطی را که کوشد تا سال جریان زمان باشی . هایدگر می

تواندد بدا وجدود مرگدی بهترین راهی که انسان می-میرندگی خودشان داشته باشند بیابد
 بطعی و ریر باب  توبف زندگی کند.

در برابدر  نان اصایلهایی ها به طور جدی به شیوههایدگر معتقد است که ما انسان
ی نی . در وابع او سنت فلسفهزتهدید ریر باب  اجتنا  فناپبیرْی زندگی خود را رب  می

ی خدود هنگدام پدرداختن بده پرسدش از مدر  رر  را مته  به کوتاهی در انجام وریفه
ی کند. فلسفه بیشتر درگیر حقای  نامیرا بوده است تا حقیقت مر . برای مثدال، ایددهمی

 پبیر و محدود بدن نشسته است. ی زوالباالتر از ماده ،ذهن یا نفس فنا ناپبیر

 شده در زمانرتابپ
میری . که میای  و ایننزد هایدگر، تنها وابعیات حقیقِی زندگی این است که ما زاده شده

دهد. ما همیشه خدود را از پدیش شدن و صیرورت چیزی است که در این میان روی می
کده چده زمدانی وارد یابی  و هیچ کنترلی بر اینی خاصی از زمان میبرار گرفته در نقطه

شوی  نداری . از این رو وجود ما بدر روی زمدین، سدخت تحدت تدأثیر ان زمان میجری
 سدوی بده ویرپیش آن را که ما—زمان است. هایدگر اشاره به زمان ساعتِی عادی ندارد

شود جایی که انسان صرفًا چنین دیده می ؛کنی تصور می هاای از اکنونآینده در سلسله
بلکه به زمدان —ت متوالی و گبرنده وجود داشته باشدکه در خطی امتداد یافته از لحظا

)به خاطر وضع آن به عنوان یدک محدیط تاریخدًا مشدرو   فضنی محدودی یک به دیده
نامدد را فدرا می ،داگایانچه او موجود اصی ، یا های رهور آنکه امکان دارد اشارهشده( 

 آورد.می
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و در همین زمینه مدوردی  ؛نداها به درون زمان پرتا  شدهنگوید انساهایدگر می
“ پرتدا ” آخار سایم زمدانِی روایدِی  چگونه درون خدط کهی اینبسیار هایدگری درباره

زمدانی کده والدت در حدال  ؛ی ابتدایی بسمت آرازین وجدود دارددر صحنه ،شوی می
جدز که  درحالی شودراندن یک ماشین وینبگوی در حال انحراه از جاده نشان داده می

 طدیبدابی ایدن بسدمت  گداهندارد. آن چیز بر تن هیچ ر و یک ماسک ضد گازلباس زی
 شود تا پی ببری  چطور والت کارش به این وضعیت ریرعدادیهایی روایت میبکفلش

 رسیده است. 

 
 

 هابکفلش
تدوانی  از و می ؛آینددبه شدمار میسیم آخر گویی مهمی در ی داستانها وسیلهبکفلش

گیدری . بی وجدود و زمدان بهدره های هایددگر دربدارهیح بعضی از ایددهها برای توضآن
یابدد و مطداب  هایدگر معتقد است که وجود از اتحاِد گبشته، اکنون، و آینده رهدور می

گویدد کده گبارد. او میهای ممکن را در اختیار ما میمان تعدادی از آیندهاعمال گبشته
بلکده دوام دارد و کیسدتِی  ،ماندگبشته جا نمی ابعًا در همانی یک انسان هرگز وگبشته
 سازد.مان را متأثر میمان و کیستِی محتمِ  آیندهاکنون
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کده او تبددی  بده لحظاتی را در زندگی والت پدیش از اینسیم آخر های بکفلش
هدا در بک. فلشدهنددبه ما نشان می ای شودساز و شیشه فروش افسانههایزنبرِ  شیشه 

شوند. اهمیت فلسدفی برای بیان داستان می ِصره بدی  به چیزی بیش از ابزارین پرتو تا
هایی کوتاه اما گویدا و مدؤثر از مدردی را کده نگاهها ناشی از این وابعیت است که نی آن

هدای دهد )نزد هایددگر ایدن یکدی از امکانمان میوالتر زمانی آرزو داشت بشود نشان
ی که بادر به تدأمین زنددگی اسدکایلر و والدت جونیدور ادان پرآوازهوالت است(: شیمی

ارزاندی  1ای کده رؤیدای آمریکداییهدای مدادیاست و در عین حال از تمام زرق و برق
 دارد برخوردار است.می

میانبر توانست به این آرزوها برسد، اما بهتر اسدت ایدن را هد   راه گرچه والت از
کرد! در فص  یدک بسدمت سده، تصور می ای نبود که در رؤیاهایشبگویی  که به شیوه

، ٨-های به جا مانده از شریک کریزیآبکی-هنگامی که والت در حال پاک کردن اسید
و امیلیو به او و جسدی در آزمایشدگاه  ٨-امیلیو است، کسی که والت او را وبتی کریزی

جدا شود؛ در اینبکی زده میشان حمله کرده بودند کشته بود، فلشصحرایی باب  حم 
شود که به همدراه اش در پارک فناوری سندیا به ما نشان داده میوالت در روزهای جوانی

دستیار آزمایشگاه مشتابش مشغول تفش برای معلوم کردن و سنجش ترکیب شدیمیایی 
ی بدن انسان است، و هر دو به وضوح ررق در لدبت اشدتغال علمدی هسدتند. گبشدته

ه شکلی مضحکانه هولناک گدره خدورده بدا موبعیدت دانی ماهر، بوالت به عنوان شیمی
اکنون او به عنوان کسی که مرتکب بت  شده و االن باید خدودش را از شدر پسدماندهای 

 انسانی دیگر خفص کند.
بدار  بینی ، اینتری میحالدر فص  سه بسمت سیزده ، والت را در دوران خوش

این تصورند کده حداال کده والدت درحالی که هر دو در  ؛همراه همسر باردارش اسکایلر
ای پرورانندد دارد، چده آینددهی بزرگدی را کده در سدر میاستطاعت تأمین مالی خانواده

                                                           
1. American Dream :  هدر کدسبده ها برابری و فراواندی فرصدت بنا بر آن ؛ کهامریکاییآرمان 

 پور(. م.دهد. )به نق  از فرهنگ لغت آریانرا میو تعالی تربی امکان 
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هدیچ راهدی ندداری  جدز  ”گویدد بین بدا هیجدان میکشد: والِت خوشانتظارشان را می
ها وجود دارد که بده موجدب آن بینندده حداال بکتلخی خاصی در این فلش“. پیشرفت
هدا بداه  پیمودندد ی زندگی والت و اسکایلر و مسیر بسیار متفاوتی کده آنبارهدیگر در

 داند.می
زمدان در اکندون و چه ببًف در گبشدته اتفداق افتداده ه هایدگر معتقد است که آن

ریزی شود.گستاخی و پیدروز مسدتی والدت یدا ردرورش در برنامدهمان نیز ثبت میآینده
دهی ( در عفمت زدن تقوی  یدا سررسدید انجدام مدیاش)کاری که ما همه موبع زندگی

کوشدد در طول یک خط سیر زمانِی خطی )ساعت مدرن(، به این معنی است که او می
پارچه از وجود، گبشته و اکنون و آینده را از ه  جدا کند. ندزد طول خطی مستقی  و یک

نماید است بیهوده می دوامیتمندگی و بیگونه رفتار کردن ما که رو به زمانهایدگر، این
گبشدته، اکندون، و —دهدد تمدام آن سده چنان نیست که بده مدا اجدازهزیرا وجود ما آن

 ، به عنوان بطعات مجزا و متمایز زمان ببینی .گمن همرا  —آینده
دهی زندگی در وابع در حال زندگی به طدرزی ریزی یا سامانگونه برنامهما در این

تدوانی  در ایدن عبدارِت ای . میای از زمان بستهه دل به نقطهنااصی  هستی  زیرا منفعفن
ببینی  که او معتقد است موبعیت او در جامعه و “ هیچ راهی نداری  جز  پیشرفت”والت 

 کهاین نقش را دارند سیم آخر ها در بکاش محفوظ است. فلشخوشبختی آتی خانواده
هندوز هد  بدا  —نونش تأثیرگبار بدودهی والت بر شرایط اکبه ما یادآور شوند که گبشته

اش اشتغال او به شیمی است و بده دنبدال رفداه و خوشدی خدانواده ،های اینوجود همه
. هایددگر ایدن را تأثیرگبار خواهد بود اشی احتمالیو  به همین نسبت بر آینده—است

ره گبشته را ای است که هموااو هدایت یافته رو به آینده 1داگایِن  ؛خواندوالت میآیندگی 
 او. “بوده اسِت ”در بر دارد،یعنی 
ی والت)اشددتیاق او بدده شددیمی در مدددت فعالیددت در اسددِت گبشددته-ایددن بددوده

وبتدی کده او از  ،اش، و در آروزی خوشبختی بدودن(آزمایشگاه سندیا، عش  به خانواده

                                                           
گاه است. م.کلی دازاین: وجوِد در جهان و متعین شدهای . معن1  ی انسانی که از هستی خود آ
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بدا خبدر  اش شددسرطانی که منجر به در پیش گرفتن جهتدی کدامًف جدیدد در زنددگی
شود. در حالی که ریر ممکن است کسی این ایراد را وارد کندد ه محو نمی، بالمر  ودشمی

هدا بده بککه زندگی والت به علت این شرایط جدید تغییری نکرده است، اما ایدن فلش
آن همدواره در افد  امکان  د کسی که او اکنون هست،ندهزندگی ساب  او به ما نشان می

 وجود او تقرر داشته است.

 نابودی خودمانرو به 
ابقش، الوبوعش بود، یعنی زندگی سدچه والت پیش از با خبر شدن از مر  بریبهر آن

بلکه همچندین  ،ای خوشبختنه تنها داشتن خانواده درموردبه همراه آمال و آرزوهایش 
( گره خورده “رؤیای آمریکایی”ی او به ارتقای اجتماعی )که عمیقًا با این تصور از عفبه

چه گبشته اسدت. ایدن انگداره از پارچه است و نه یک بطعه از آنز آن ک ِّ یکعنصری ا
مندی اسدت زیدرا او ی زمانی هایدگر دربارهای بسیار مه  از اندیشهجنبه “ک ”مفهوم 

 بعدتربیند. به بیانی دیگر، آینده را نباید می واحد و عیننً یکسن گبشته، اکنون، و آینده را 
از اکنون )که بیشدتر بدا ایدن مفهدوم مددرن و تر قبلشت و گبشته را از گبشته در نظر دا

پارچده منددی از طرید  ایدن کدِ  یک(. نزد هایدگر، زمانمطابقت دارد عامیانه از زمان
 دهد.بروز می“ ی فعلیت رساِن آیندهگبشته”است که خود را به عنوان 
دور و بعید نیسدت، ی هایدگر هرگز ی چیزهای دیگر در فلسفهمر  نیز مانند همه

کشدی ، کشی . وبتی ما مث  والت بدرای آیندده نقشده میحتی وبتی که طرح و نقشه می
نقشه کشیدن و خود را در زمانی مجس  کردن  . تری ته بسیار به جانب مر  نزدیکپیوس

ی مان است زیدرا مدر ، در یدک نقطدههمواره حرکتی رو به نابودی ،که هنوز فرا نرسیده
ریزی مان، وابعیتی مسل  و ریدر بابد  انکدار اسدت. امدا در برنامدهاتمشخصی از حی

انگاری  و به نحوی زندگی کند که ما امکان مر  را نادیده میمان هایدگر فکر میروزمره
که چیزی ای  ناه  خواهی  شد بدون اینکنی  که گویی به تمام اهدافی که معین کردهمی

مروز زنده بود بی شک در برابر نگرش ما نسبت به ممکن باشد مخ  وابع شود. اگر او ا

www.takbook.com



 سیم آخر و فلسفه ■ 9٦

 ؛بردآوری در مورد مر  به سر میتایستاد. فرهنگ رربی در وضعیت انکار خفمر  می
 .زنی سر باز می میری که همه به زودی میجایی که از اعماق درون، از پبیرفتن این

  دارد، و تدفش کنی  که اضطرابی گسترده و شایع از مرما در فرهنگی زندگی می
گامی هدای هیکنی  که با عم  جراحی پفستیک و حتی رؤیای بادر بدودن بده دانلدود آ

خوردگی طفدره های کامپیوتری پیچیده و پیشرفته از روند سالمان درون هارد درایوذهنی
رسدد کده از شود که سدرطان دارد، او بده درکدی میبروی . وبتی به والت اطفع داده می

ی ما، در مقابد  رندج و مدر  به عنوان موجودی متناهی، که مث  همه وجود متجسدش
. اگر بیماری امروزه کاری بدرای مدا انجدام دهدد، آن کدار کندآگاهش می دفاع استبی

که ما ه ، زمانی که دیگر وبتش هایمان به ما باشد؛ اینشاید یادآورِی ماهیت مادی بدن
مث  تمام چیزهای دیگر. شاید به همین دلی  پبیر هستی ، ی آلی زوالرسید، همان ماده

هدا در مدورد انسدان وجدود باید چیزی بیشتر از این”گوید شنوی  والت میاست که می
تواند ببول کند که هدیچ چیدز بیشدتری در مدورد انسدان جدز او مشک  می“. داشته باشه

 مان وجود نداشته باشد.ترکیب گوشت و خون

 گرانهتفکر محاسبه

ی گرانهطرا  و انکار و سرکو  ناشی از نپدبیرفتن مدر ، در تفکدر محاسدبهاما این اض
گرانه والت پیش از خبردار شدن از سرطانش نیز معلوم است. نزد هایدگر، تفکر محاسبه

ی . اندیشدهاسدت نوعی نظر به جهان است که به نحوی رریب از خدوِد تفکدر گریختده
یابی بده اهدداه و چنان مصم  به دسدتگرانه در وابع شکلی از تفکر است که محاسبه

تدر تواند بایستد و به آن چیزهایی فکر کند کده مسدتلزم آرامگاه نمیثمرات است که هیچ
ی توانی  آن را به عنوان شدکلی از تفکدر دربدارهرفتن و تأم  بر روزمرگی است. پس می

عصدر مددرِن  شود. هایدگر اعتقداد داردمنجر می تفکریبیجهان در نظر بگیری  که به 
تکنولوژیک بیشترین استفاده را از این نوِع فکر کردن برده اسدت زیدرا بدرای مقاصدد بده 
خصوصدی کدداربرد دارد. او در حددالی کده ایددن تفکددر را بدرای نیازهددای بشددر در جهددان 
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داند، اما برای این وابعیت نیز متأسف است که این تفکر وبتدی تکنولوژیک سودمند می
 گردد.شود تنگ و محدود میمیموجود ر جهان آید و دمیبه فکر در

ایدن را  اسدت. مدا (scientist)به یاد داشته باشید که والدت بلبدًا یدک دانشدمند 
ی گرانهتفکر محاسدبه“ ما هیچ راهی نداری  جز پیشرفت”گفت بینی  که وبتی والت می

اید بده همدین اش برای آینده، به اهدافی که تنظی  شده بود منجر شد. شریزیاو و طرح
رسدد عاجزانده شدود کده بده نظدر میبه ما معرفدی می سیم آخردلی  است که آدمی در 

 فایدهای بیکه سرطانش را به او بگویند. او معل  شیمیحتی پیش از این ،بدبخت است
بیندد کده پدس از سداعات آمدوزانش او را میشود و وبتی که یکی از دانشنشان داده می

هدای شدود. ذهنسدرافکنده می ،کنددبرای درآمد اضافی کار می کاری در یک کارواش
گر تنها بادر به در نظر گرفتن شرایط اکنون هستند، و آنگاه بر همدین مبندا بدرای محاسبه

ی والدت ناشدی از ایدن کشند. دلسردی اولیهیابی به اهداه آینده طرح و نقشه میدست
راحی و تنظی  کدرده بدود دسدت نیافتده اش طچه برای زندگیباور است که او به تمام آن

 شود.امیدش ناامید می ،اش به انجام نرسیدهاست. وبتی کارها طب  نقشه
ی اندیشیدِن خیلی مدرن و ی ممکنی برای این شیوههایدگر معتقد است که چاره

تر باشد که تفکر تأمفنه را به عنوان بطب عقفنی وجود دارد: تفکر تأمفنه. شاید راحت
یعنی توجه  ،گرانه در نظر بگیری  چراکه نزد هایدگر، این نوع تفکرف تفکر محاسبهمخال

دهندد، کردن، مشاهده کردن، درنگ، و تمرکز بر لحظاتی که زندگی انسان را تشکی  می
گاهی است از آن” بده  .“رر دادن پیرامون مدا و درون ماسدت چه عمًف در حالبیدارِی آ

گاهی و بی ،گرانهی تفکر محسابهرسد که محدودیت عمدهنظر می ای است تابیفقدان آ
چده ثمدرات سدودمند نظرانده بدر تعقیدب اهدداه و آنکه به دلید  تمرکدز دبید  و تنگ

خوِد تفکر است،  دهد. اگر تفکر تأمفنه هدفی داشته باشد، آن هدْه پنداری  رر میمی
که این هایدگر به جای آن ی هایدگر نیازمند بردباری، مراببت، و عزم است.که به عقیده

نوع از تفکر را به خاطر عملی نبودن و مفید نبودن آن استهزا کند، بده طدور جددی از آن 
 دهد.ی تمرکز بر اینجا و اآلن را میکند زیرا این نوع تفکر به ما اجازهاستقبال می
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 کننده؟والتِ تأمل
ترین و که نزدیکگ بر اینالوبوعش، با درنوالت پس از پی بردن به سرطان و مر  بریب

شود. در فص  ترین چیز نزد او چیست عمًف بیشتر در تفکر خویش متأم   میپر اهمیت
ی گاس مشغول ی فوق پیشرفتهسه بسمت ده، جسی و والت هر دو در آزمایشگاه شیشه

بیندد، و آن مگدس والدت را بدر آن به کارند که والت مگسی را اواخر پخت و پزشان می
ی را برای کشتن آن کلید بزند زیرا آن مگدس را بده منزلده 1د تا عملیاتی نمرود واردارمی

دید. والت سریعًا تمام ذهن و فکرش مشغول این بضیه ی احتمالی مییک خطر آالینده
مزه بدین والدت و جسدی بده دار و خدوشاش شد چند موبعیت خندهشود، که نتیجهمی

اش، و شداید ی زنددگیمدواد توسدط والدت دربدارهتأثیِر هایی تحتگوییی فاشعفوه
 ی مرگش.برانگیزتر از همه، دربارهکنجکاوی

ی والت او را آرام آور در بهوهکه جسی سعی کرد با ریختن برص خوا پس از این
بینی  که او خیلی راحت و گشاده با صدابت و وضوحی جالب توجه بدا جسدی کند، می

اش ای را که بر خانواده، والت فقدان کنترل راهریای تلخگوییزند. طی تکحره می
توانسدت پیدروزی جزهدی نمدادینی بدرای او کند )کشتن مگس شاید میدارد ترسی  می

بدرار نبدود ”کده چطدور ی ایناندازد(. او دربارهباشد، اما حتی این مگس ه  دستش می
رای مردن بود، پدیش که چقدر چند ماه بب  زمانی عالی بزند، اینحره می“ اینطور بشه

 اش باخبر شود.که اسکایلر از زندگی پنهانیاز این
تددوانی  اسددتنبا  کنددی  ایددن اسددت کدده والددت دریافددت کدده تفکددر چدده میآن
اش او را ناکام گباشته. او به عنوان دانشمندی عاب ، همواره باور داشت که گرانهمحسابه

 ،اش به دست آورد و سدپس بمیدردهبهترین نتیجه در این است که پول کافی برای خانواد
. امدا برمف سدازدرا  که به این منظور مجبور شده بود برگزیند هویتیکه بر آنان بدون این

مخدوش و تباه شده، به ویژه توسط اسکایلر، که در فصد  سده بده  بالک این امر اکنون 
 فریب او پی برد.

                                                           
 ای یهودیان آمده. م.افسانه. در متن نام احب، پادشاه ستمگر نیمه1
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اندیشی والت برد. ژرهر میی هایدگاین دریافت، والت را به بلمرو تفکر تأمفنه
کند در آن به اشتباه رر داده اکنون سدبب شدده چه احساس میاش و تمام آنبر زندگانی

ی وجدود خدویش بده نحدوی تر شدود: اکندون دربدارهکننددهاست که او موجدودی تأم 
ترین به اوسدت و دهد بیشتر فکر کند که چه چیزی نزدیکاندیشد که به او اجازه میمی

تأثیر مواد!( شفافیت و صدابت با رین اهمیت را دارد. این لحظاِت )در وابع تحتتبیش
گاهی شد که هایدگر معقد است تفکر تأمفنه میسدرش  جسی منتج به نوعی بیداری و آ

ی مدر  خدویش و هنگدامی کده بایدد اتفداق نماید. اعتراه والت نزد جسی دربدارهمی
نیسدت کده انتظدار داشدته باشدی  هدر کسدی دهنده است زیرا این چیدزی افتاد تکانمی

 اش خیلی سرراست و راحت حره بزند.درباره
ولی این چیزی است که هایدگر به عندوان نقطده بدوت خداص تفکدر تأمفنده در 

ی سبکی از اندیشدیدن نظرش دارد و به همین دلی  است که آشکارا از این تفکر به مثابه
کند تا خار  از چارچو  رایج تفکدر کمک میکند. این به ما مان استقبال میبرای همه

کده صدرفًا ی عقفنی مدرن بیندیشی  و اف  نگاه خود را فراتر از ایدن ببدری  شدهمحاسبه
ی مر  خویش، دریافته ی موجودات را برای خود ببینی . والت با اندیشیدن دربارهفایده

ست کده والدت را بده که او موجودی است متناهی که روزی خواهد مرد. و همین تأم  ا
کند. همچنین با صحبت تر مینامد نزدیکتری از زیستن میچه هایدگر سبک اصی آن

مندی خویش ابدرار توانی  بگویی  او به زمانمرد، میی هنگامی که والت باید میدرباره
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چه —خویش در زمان به عنوان موجودی تاریخًا تقرر یافته“ شدگیپرتا ”به —کندمی
در گبشدته محدو  همواره همننگنهی اکنون یک متعَل  گبار است زیرا ر لحظهدر وابع ه

 شود.می

 هایی بر پایاناندیشیژرف
هایدگر این است که ما باید در هر لحظه چنان “ موجود اصیِل رو به مرِ  ”اص  مطلِب 

ی ایدن لحظدات در زندگی کندی  کده گدویی آخدرین دم اسدت. وبتدی متأمفنده دربداره
کند )اگرچده آشدکارا رندگ جا چنین میطور که والت ایناندیشی ، همانمیمان زندگی

ای  کده چقددر کنی  زیدرا دریافتدهها اذعدان مدیی آنافسوس دارد(، به اهمیت هر روزه
 ،بخشدبوت می“ موجود نااصیِ  رو به مر ”گرانه به یک زودگبر هستند. تفکر محاسبه

انگداری . نظی  اهداه برای خدود نادیدده میچون امکان مر  را هنگام طرح ریختن و ت
ی گویدد، ریشدهطور کده هایددگر مینهدد و همداناین تفکر، روزهای عادی را کنار می

 شود.شان برکنده میها از وابعیت و نهایتًا از خویشتنانسان
انداز تلویزیونی آمریکدا بدرای خدود ای در پرتو چش مارتین هایدگر اهمیت ویژه

هایی است که مث  والتر وایت باید معمواًل با میرایی از مر  و شخصیت دارد که سرشار
هدا بده دلیلو درسدت باشدد کده گرایشدی در تمدام پیرنگخود کنار بیایند. اگر حره دن 

توانست آدِم این تاختنی ناگزیر رو به مر  وجود دارد، پس شاید کسی بهتر از والت نمی
 کار باشد.
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بالتکلیفمکبث  .٦  

 ری باسرت

 

 1چه را که با عم  پلید آراز شده، باید با عم  پلیدتر تقویت کرد.آن
 .٢ی ، صحنه٣ی ، پردهمکبث

ی یددک دانشددجوی دربددارههملاات آخری بددود. هایی سددی گر داسددتانروایددتشکسددپیر 
زند )اوه، چه تنزلی بوده!(. کشانه میگری آدمکرده است که دست به یک وحشیتحصی 

رسداند. در گنداهش را بده بتد  میی ناامیدد همسدر بیپیشدهک شدوهر عاش ، یاتلودر 
بایسدت ای است که زمانی کده می، ِسر جان فالستاه شوالیههنری چهنر ی نامهنمایش

کندد کند. فالستاه ارهار میها راهزنی میاز بلمرو پادشاهی محافظت کند از کالسکه
ی ولز. معلوم است هری است، شاهزاده که همدستش او را گمراه کرده، اما همدست او

 کرده است.وار رفتار نمیکه شاهزاده چندان شاهزاده
رود و پادشداه و سپس مکبث؛ جنگجوی ابر بهرمان وفاداری کده از کدوره در مدی

های شکسدپیر، مکبدث از همده بدکند. از میان تمامی آدمخی میخویش و مردم را سف
 کند.مک میبیشتر به ما در فه  والتر وایت ک

                                                           
 ی دکتر عفءالدین پازارگادی. م.مقتبس از ترجمه1. 
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 دیدن باور کردن نیست
کنند چون ریدر منتظدره بده نظدر های شکسپیر از به سی  آخر زدن ما را برآشفته مینمونه

ی ولز ساعت یازده شب حدوالی خیابدان شاهزاده”رسند. مث  مطالب نشریات زرد: می
اش چنین تیتدری شخصدی را بدر مبندای نقدش اجتمداعی“ ایستچیپ، مست دیده شد.

های مدا از نقشدش گوید که چطور آن شدخص بده پنداشدتکند و سپس مییتعریف م
 توهین کرده.

وبتی که شکسپیر اثرات به ه  زدن انتظارات تماشاگران به ایدن شدک  را در نظدر 
ی ارسطو از تراژدی در ذهدنش بدود. ارسدطو اسدتدالل گرفت، به احتمال زیاد نظریهمی
پدردازد: شعری می هنیکلیتاریخی بلکه به  یهنجرئیکند که تراژدی نه به توصیف می

که چگونه هستند. مدا باشند تا این بنیدهنر بایسته است حام  این باشد که امور چگونه 
خواهی  )یا میچه انتظار داری  رفتار کنندوبتی به کاراکترها باور داری  که رفتارشان با آن

 .خواهی  داشت به آنان تردیدن رفتار کنند ؛ وبتی جز ایمطاب  باشد ،رفتار کنند(
ها خودخواه. به طور ها باید از خود گبشته باشند؛ مواد فروشروی صحنه، معل 

یک مواد فروش ی ایدهبخش فداکاری باشد؛یک معل  باید همواره الهامی ایدهتر، دبی 
ات دانست که مردم وابعی مطاب  انتظارکاری. البته، ارسطو میی سوءاستفادهبرانگیزنده

ممکدن  جرئایبه فکر منافع خودندد؛ تبهکارهدای جرئی های معل —کنندزندگی نمی
ی نویسان بایدد دربدارهنامهاندیشید که نمایشاما چنین نمی—مند باشنداست سخاوت

 ها و تبهکاران جزهی حره بزنند.آن معل 
ردن کند تا تعلی  باور نکنزد ارسطو، تمایز بین کلی و جزهی به تماشاگر کمک می

 ،افتدچه روی صحنه اتفاق مییعنی توانایی پبیرش وابعیت ساختگِی آن—را حفظ کند
گاهی دارد که این تنها یک شبیه تواندایی بصده بدازی کدردن.  ؛استسازی در حالی که آ

هدای کن  کده معل اما مدن تصدور مدی” کندکه تماشاگر فکر آید از اینارسطو بدش می
هدایی را کده )حتی اگر ه  تماشاگر بشناسدد معل “ نکنند!وبت آن کار را دبیرستان هیچ
 چنین بکنند(.
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های تاریخی )مث  مکبث( یدا ی شخصیتای که دربارهاین امر برای هر نویسنده
زندد کند )مثد  والتدر والدت( بلد  میای سرپیچی میهای کلیشهکاراکتری که از بالب

واهد به وصف یک جزهدی بپدردازد نویس بخنامهکند. اگر نمایشمشکفتی را ایجاد می
اما تماشاگر بخواهد یک کلی را تماشا کند، آیا راهی هست که هر دو را انجدام داد؟ آیدا 

توانی  باور کنی  کده توانید کاری کنید که یک جزهی مث  یک کلی به نظر آید؟ آیا میمی
اهش را ای بعد شدیک جنگجوی وفادار اسکاتلندی که جان پادشاه را نجات داده لحظه

تواندد بددل بده یدک کنی  کده یدک معلد  شدیمی دبیرسدتان میترور کند؟ آیا بداور مدی
 مواد در دنیای تبهکاران شود؟ یولیدکنندهت

راهرًا یک والتر وایت ساختن چندان کاری ندارد. با  در دنیای وابعی،که  دانممی
ی کدافی بده هدر اینترندت، بده اندداز“ فروشندهایی که مواد میمعل ”وجوی یک جست

خورید که فکر کنید انگار یک اپیدمی فراگیر است. موارد متعدد در سراسر آمریکا برمی
دهندده برای طبع مدن تکان“ فروشندهایی که مواد میمعل ”ی با این حال هنوز ه  ایده

ن ندارم که اتفاق بیفتد. صرفًا به ای انتظنرافتد، اما که این امر اتفاق میدانم میاست. من 
که امری شدنی است، به این معنی نیست که روی صحنه ه  باور کردنی باشد. و خاطر 

زنند. در درام، می“ سی  آخر”ها به کافی نیست که خب مردم بعضی وبت ه  گفتن این
گویی و تکددرار اسددت. ارسددطو از تماشدداگر خواسددتار تبیینددی فراتددر از شددانس و همددان

حدوادث تصدادفی، —آیددشوند بددش میتمام می 1منجنیقی خدایهایی که با داستان
کنندد. جددای از ای کده پیرندگ را دگرگدون میبیندیفراطبیعی، یا کامًف ریر بابد  پیش

                                                           
منجنید  توسط که خدایی :(باستانو روم )در تئاتر یونان  deus ex machine.. اصطفح التینی؛1

 .دادمیشد و کارها را فیصله میپیاده روی صحنه نمایش در او   مخصوص
شود ولی می وارد عم  از داستانگشایی برای گرهکه باور نکردنی  شخصیت :(و نمایش)در داستان 

ی نامدهنقد  از واژه -د.کندمی او را احسداسبدودن و سداختگی تحمیلدی تماشاگر یدا خوانندده 
 پور. م.آریان
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کننده باشد وگرنده تماشداگر ، منط  فیل  باید موف  و ابناع1هایی به سبک مایک بیفیل 
یر )و نیدز احساس خواهد کرد که گویی وبتش فقط به هدر رفته. یک راهدی کده شکسدپ

تقدال حسدی از درونیدات این نیاز را برآورد، ان وسیله کوشد تا بدان( می٢وینس گیلیگان
واپاشدیدگی —بنا به مورد—ی کاراکتر یاشناسانهنمایاندن پیشرفت روان ؛کاراکتر است

شکسپیر، وضعیت درونی ذهن “ به سی  آخرزِن ”ی او. از میان کاراکترهای شناسانهروان
مشددغول بدده   وجدددان، متزلددزل در مردانگددی، و سراسددر دلدچارعددبا—مکبددث

کده چدرا والتدر کندد می به ما بیشترین کمک را  در فه  ایدن—های پادشاهیمأموریت
 .کنی میبه عنوان یک کاراکتر باور  را وایت

 سوزان به پیشجهان
گیدر اسدکاتلند بدرون آمیز دامنشکسپیر، شورشی آشدو  ٣در آراز نمایش اسکاتلندی

طی است و ویرانی و خرابی به بدار آورده. ایدن نبدرد در چشد  پادشداه اسدکاتلندی، وس
که مکبث، به همراه دوستش بانکو، دلیرانه کننده است، تا اینانگیز و نگراندانکن، واهمه

گرداندد. کند و آرامش را به سرزمین برمینیروهای شورشی را سرکو  و از شاه دفاع می
اما دو جنگجو پس از ترک میدان نبرد، به گروهدی از جدادوگران ! و ٤دابلیوتیمکبث اه

                                                           
1 .Michael Benjamin Bay  : های پروپاگاندای  پرهزینده کارگردان آمریکایی که به خاطر فیل

های اکشدن سدریعش، معدروه اسدت، و در عدین وجوش و صدحنهبا سدینماتوگرافی پدر جندب
منتقدان بوده است. برخی  اکثرًا جزو لیست بدترین کارگردانان از نظر ،پرفروشی آثارش در گیشه

–Transformers-The Island-Bad Boys-Pearl Harborهدای ایدن کدارگردان: از فیل 
Armageddon.م . 

.٢ Vince Gilliganی سی  آخر. م.: کارگردان و نویسنده 
توسط افرادی که در تئداتر فعالیدت داشدتند و معتقدد بودندد  ،مکبثی نامه. نامی که برای نمایش٣

 شد. م.استفاده میآورد، بدشانسی می“ مکبث”ی لمهن کگفت
٤ .FTW . :مخففFor The Winای رایج شده؛های رایانهنان بازی. اصطفحی که توسط بازیک 

معمواًل اشاره به چیزی دارد که به هده برنده شدن کمک کدرده اسدت. امدروزه بیشدتر در معندی 
 رود. م.چیزی که سودمند باشد به کار می
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که پسر بدانکو کنند مکبث شاه خواهد شد و اینخورند که پیشگویی میپوش برمیژنده
جانشین او خواهد گشت. معمواًل در این لحظده یکندوع صدداهای عجیدب و مرمدوز و 

 شود.های ویژه حین خرو  جادوگران از صحنه پخش میجلوه
سازد، همسدرش ی آن پیشگویی مطلع میی که مکبث بعدًا همسرش را دربارهوبت

کند تا دانکن را در اولین مجال بکشد و تا  و تخدت را بده چندگ خدود او را مجا  می
دوزد و فورًا به عنوان پادشداه جدیدد آورد. مکبث برای نگهبانان شخصی شاه پاپوش می

خدورد. مکبدث به طور خاص به مکبث نمی شود. ببای به سی  آخر زدن امابرگزیده می
که گناه بفی جانش شده و دچار بدگمانی و سوءرن گشته، در سراشیبی دیدوانگی فدرو 

شود. اوبداِش مکبدث دوسدتش، به استبداد تعبیر می —در مورد یک شاه—رلتد کهمی
عی رسانند )که بعدًا در یک ضیافت شام تصویرش برای او تددایعنی بانکو، را به بت  می

شوند. مکبث به اذیت و ی مکبث موف  به کشتن پسر بانکو نمیگردد(،اما دار و دستهمی
شورند. در همین حین بانو که مردم علیه شاه جدید میدهد، تا اینآزار مردمش ادامه می

کند که هدیچ هایی میخونشود، و بفاختیار سعی در زدودن لکهمکبث عقلش زای  می
ببیند. گرچه مکبث شورش علیه َسلِف خود را فرو نشانده بود، اما  تواندکس دیگری نمی

 شود.ی شورشیان، کشته میداه، سرکردهدر جنگ به دست مک
، که شکسپیر عمدتًا از تاریخ وبایع بریتانیا ابتباس کرده. بود اینگونه کلیت پیرنگ

و بایددد تر اسدت: اهنددرِی بددیع شکسدپیر رریددف (contribution)ی افزودهامدا سده 
در درام، داد. کده مکبدث انجدام  بدهاد تماشاگر را بانع کند که مکبث کارهایی را انجام

شناسددی و افکددار نیددز شددود، امددا بددا شکسددپیر، روانسددازی میهددا شبیهزندددگی و کنش
ای کنندهسازی شد. مکبِث شکسپیر برای ما باورپبیر است زیرا شکسپیر توه  ابناعشبیه

 کند.میاز ذهنیت مکبث ایجاد 

 مهم باطن است
رسد که در تضاد با تمدام آن زیرا به نظر می ،کندخیانت و استبداد مکبث ما را شوکه می

چیزهایی برار دارد که مکبدث رداهرًا برایشدان ارزش باهد  اسدت: از خدود گبشدتگی، 
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نمایدد کده تمدام شرافت، خلوص و وفاداری، نظام پدرساالری، و مردانگدی. چندین می
های به بدر کافی خوبی در اسکاتلند برون وسطی هستند، جدایی کده شداه ها ارزشاین

مردی از وسط را به عنوان دلیلی بر بدل شدنش بده  دانکن توانایی مکبث به دو نی  کردِن 
ها همچنین منتهی به چیزهایی شدد کده کند؛ اما این ارزشتوصیف می“ مردی شریف”

دهدد، حدس دانکن به مکبث ترفیدع میمکبث را تبدی  به یک هیوال ساخت. وبتی شاه 
کند. اما وبتدی بده پسدر دانکدن بده جدای شرافت و بدردانی از وفاداری او را خشنود می

شود، این امر حس وفاداری مکبث علیرر  برتری مکبث در میدان جنگ ترفیع داده می
 رنجاند.و شرافت مکبث را می

زندد تدا او را علیده شداه می بعدها، بانو مکبث به زبان اروای زنانه با مکبث حره
پیشدگویی —یدک مردانده مدرد—کندد کده یدک مدرد وابعدیتهییج کند. او توصیه می

آورد. یدک ای برای در ربودن تدا  و تخدت بده حسدا  مدیی بهانهجادوگران را به مثابه
اش اش خواهد کرد، حتی آبدرو و زنددگیی خانوادهشوهر وابعی همه چیز را فدای آینده

ی ارزشدی مکبدث از پدرسداالری را بده جدان خدود ایدن ارزش ا، او مؤلفدهجرا. در این
خواهدد  شخصدیت مدبکِر  پربددرت را ار  بگدبارد، امدا همچندین او می—اندازدمی
 آن شخصیت مبکر پربدرت شناخته شود. به عنوا خواهد خودش می

طلبی، یدا شدرارت، توانست شاه را از روی طمع محض، جاهمکبِث شکسپیر می
باربارا، به بتد  برسداند. -های کمپانی هانادار در کارتوند یک شرور شیطانِی سبی مانن

علیدرر  ، او هندوز—ای داردبرانگیزاندهاما در عو ، مکبِث شکسپیر اضطرا  همدلی
کندد تدا مدرد در مردانگی خویش متزلزل است. او شاه را تدرور می ،اشهیک  عضفنی

ری برای اعمال مکبث نیست، اما بده مدا کمدک بودنش را به خودش ثابت کند. این عب
خوبی “ آدم”که چرا او این کار را کرد. ما اگر متمرکز شوی  بر این که کند تا فه  کنی می

تبددی  “ آدمی خو ”توانی  تصور کنی  که تر میآنگاه راحت ،دهدبودن چه معنایی می
 بشود.“ آدمی بد”به 

دارد چراکده بر مردم اسدکاتلند روا مدی ی نمایش، مکبث استبداد و رل در ادامه
به طور دبی ، در مورد شبح بانکو. —اند تا بر او تداعی شوندهای بدی  او برگشتهارزش
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مکبث صرفًا به این بدگمان نیست که یکی از مردم خودش با او همان کاری را بکند کده 
ی مایدده هددایشاو بددا دانکددن کددرد؛ بلکدده او عمیقددًا دچددار عددبا  وجدددان شددده و کرده

 زند.اند. حس شرافت او به بلبش تیر میاش شدهآشفتگی
اند، چه مکبث انجدام داده اسدت مشدکوککه تقریبًا همه نسبت به آنعلیرر  این

کلی در ضدمیرش عجز او در اعتراه به جنایاتش به این معنی است کده پریشدانی او بده
کند کده در خدود احسداس میدرونی شده است؛ اما این نوع از درونی شدن با او کاری 

اش را ثابت کند، او را به آدم زبدونی هراسناکی و بزدلی کند. عملی که برار بود مردانگی
سازد با خباثت حتی بیشتری با مردمش رفتار کند تا بدرت کند که وادارش میتبدی  می

ا حفدظ کرد که ردواهر رها نشان دهد. اوای ، مکبث الاب  سعی میخود را دوباره به آن
داندد. ارسدطو ایدن را داد کده چده کسدی چده میکند؛ در اواخر کار، دیگر اهمیتی نمی

چه برایش در نظر گرفتده شدده را عملی که پیامدی مخالف آن—نامدمی“ بختینگون”
 خرد.جا به جان مییکهایش را بختیو مکبث نگون—دارد

زند. تراژیک، پیوند می، یعنی نقطه ضعف 1هنمنرتینبختی را با مفهوم ارسطو نگون
ازبهرمانان تراژیک بایستی که خطایی سر بزند، مرتکب اشتباهی شوند، تا پایان تراژیک 
خود را موجه کرده باشند. ما بایستی که برایشان احساس تأسف کنی ، اما نباید احساس 

بندساری ی مشداهده شدده هنمنرتیانترین ها بربانیانی کام  هسدتند. مرسدومکنی  که آن
(hubris)  است، یا ررور مفر . ررور بستگی به دید شدما از خودتدان دارد؛ و در درون

انگیزترین اتفابدات بدر همان جایی است که هیجان یک شخصیت جریان دارد. این جا
ترین جاسدت کده جالدبچندین ایندهدد. ه شکسپیری رر می ی نمایشِی روی صحنه

پیونددد. بهرمدان داسدتان به وبوع می ،سیم آخرها در سریال وینس گیلیگان، کشمکش
های درونی ی  درگیریکنندهگیلیگان، والتر وایت، چنان پیچیده است که نه تنها مجس 

                                                           

 .Hamartia (ἁμαρτία).1 شود. برای عیب یا اشتباهی که منجر به هفکت بهرمان تراژدی می
 را در نظر داشت. م.“ چش  اسفندیار”، یا “ی آشی پاشنه”توان مفهوم هامارتیا می
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داه را نیدز های بانو مکبث و مدکستیزیناِم شکسپیر است، بلکه درونمکبِث صاحب
 کند.مجس  می

 والت در نقش مکبث
ی او را شددهسازیشناسدی مشابهکنی  کده روانما تنها در صورتی رفتار والت را باور می

گرایانه اسدت، امدا در های درونی والت، اگرچه کمتر از مکبث نظامیباور کنی . ارزش
های سدنتی ی مشابه با او اشتراک دارد. هر دو در ابتدا در پی نقشتمایفت مردساالرانه

والدت در گفتدار ادعدا هایشدان هسدتند. فشانی و مراببت از خانوادهمردان همچون جان
اش از جاندب مخدار  کندد کده خدانوادهکند به این جهت کریستال شیشه تولید میمی

الوبدوعش از نظدر مدالی درمان سرطانش آسوده باشند و برای پس از مر  راهرًا حتمی
 تأمین باشند.

دهد که مقاصد نامه نشان مینماید، اما فیل اگرچه این عبر به حد کافی موجه می
ی والت بوده است. در نخستین برخوردمان با والتر وایت، در ری احتمااًل انگیزانندهدیگ

برداری ضبط پیام خودکشِی محتملی را با یک دوربین فیل  ،شلوار استحالی که بدون 
رسه، اما فقط مه  نیست چطور به نظر می”گوید، اش میکند. او خطا  به خانوادهمی

خواهدد بده یداد آورده شدود. گونده کده میوالدت اسدت، آن ایدن“ شما توی بلب  بودید.
کند بر سبی  تمثی  حاکی از این است کده می“ توی”ی ای که او از حره اضافهاستفاده

 کند.شناسی درونی خود را آشکار میدارد روان
توانی  اش در بلب او جای دارند؟ چطور میخانواده فقطکنی ؟ آیا آیا او را باور می

در درون ”کندد کده ، شخصیت اصلی)یعنی خود هملت( اذعان میهملتدر  بفهمی ؟
بده ی درام شکسپیری دبیقًا متکدی عمده“ گبرد.خود احساسی دارم که از رواهر در می

یک کاراکتر در حال گفتن این مطلب به ماست که در دروندش —است وه  از ژرفااین 
دارد جریان است. این امر ما را وامدی توانی  ببینی  در حالچه ما میچیزهایی بیش از آن

زنی بپردازی  و بده آندان آورد به گمانهها را به حرکت درمیی رازهایی که کاراکترتا درباره
 گویند مشکوک شوی .هایشان میهنگامی که از انگیزه
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گبرد. وبتدی والتر وایت چه می“ درون”ها نیز در این فکر هستند که دیگر کاراکتر
کند، باجنابش هنک به یمی حکایت خواستگاری از همسرش را تعریف میاین معل  ش

رو تدوی خدودش داشدته  کردم بابای پیرت این جربدزهفکر نمی”گوید، والتر جونیور می
که هنک بیان کدرد بده چده “ جربزه”ی این عبارت رایجی است، اما داللت کلمه“ باشه.

 ؛اسدت 1ی مرداندهمایهزیسدتمتضدمن “ جربدزه”؟ تعبیدر هندک از چیزی ارجداع دارد
که والت را  ی اسکاتلندیی جنگجویانه و ددمنشانههای مردانهخصلت—؛گریتهاج 

چده مکبدث بدا عندوان آن—خواهدد بده دسدت آوردچده را میبر آن داشت تا برود و آن
کندد کده او کس والدت را بده ایدن چشد  نگداه نمیکند. هدیچاز آن یاد می“ طلبیجاه”

 ها دست پیدا کند.که بتواند به آنی داشته باشد یا اینهایطلبیجاه
مدواد فدروش، مجدال التمداس کدردن بدرای نجدات  ٨-وبتی که والت به کریدزی

این “ ش رو ندارم.گفتی که جربزهمدام به من می”گوید دهد، والت میاش را میزندگی
هایی که همده کسی که بی  و ابایی از انجام کار—بلب باتلی خونسرد است“ یجربزه”

ی معکدوس نتیجده ٨-. اما خواهش و التماس کریزیندارد، دانند اخفبًا ناروا استمی
این است که بگویدد والدت در روحدش خباثدت،  ٨-دهد. از یک سو منظور کریزیمی

چندین بده ایدن اشداره رحمی جای ندارد. از سوی دیگر ممکن اسدت ه شرارت، یا بی
ناخواسدته مردانگدی والدت را بده  ٨-را ندارد. کریدزی داشته باشد که او جرهت این کار

 کشد.چالش می
بک به زمانی تدوین شده اسدت کده والدت با فلش ٨-بسمت کشته شدن کریزی

ی بدن انسان بده همدراه کداراکتر ای دربارهتر و در حال تفکر بر روی معادلهبسیار جوان
زند که آن درصد می رسد، گرچن حدسگرچن است. وبتی که فرمول نابص به نظر می

بیانی برای زندگی باطنی درونی. والت نظر گرچن را —شده ممکن است روح باشد گ 
هیچی جز ”کند تصریح می (erotic) برانگیزانهکند، در حالی که با اطمینانی کامرد می

گرا، بدا مدرد برتدر پندداری ایدن ماتریالیسد  علمدِی نرینده“ جا وجدود ندداره.شیمی این
(machismo) آمیزد تا والتی را به نمایش بگبارد بسیار متفاوت از مرد دسدت و در می

                                                           
1 .Male libidoم.است های زیستِی رریزیای که مرتبط با رانه: نیروی روانی و هیجانی . 
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ای که در آراز سریال بود. این مردی مکبثی است کده نارنجینگران و نازکپا چلفتی دل
در زیر والتر وایت مدفون شده است، و ادراکدش ممکدن نیسدت مگدر در درون خداطر 

 خودش.
چده اش نیسدت. آنخدانوادهد صرفًا عشد  بده گبرچه درون والت میبنابراین، آن

ی مردانگدی خدودش. در سراسدر آور است دربدارهیک ناامنی عمی  رنج گبردمیدرون 
مآبانده بدرار ی آزمدایش تجربیداتی زنانده و ندازک نارنجیبسمت نخست والت در بوتده

 آموزی را کده در کدفس بده اوگیرد. او مجبور است ماشین اسپورت تجمفتی دانشمی
کند بشورد. وبتی هنک با تفنگش در جشن تولد پنجاه سالگی والتدر پدز احترامی میبی
کندد. هندک دهد، والت با دل لرزان تفنگ را خیلدی ضدعیف در دسدتش کنتدرل میمی

مهمانان “ کنن دیگه.واسه همینه که مردا رو استخدام می”دهد که العم  نشان میعکس
ی را کده دربداره کنند تا بخش خبری تلویزیونمی توجهیوالت در تولد خودش به او بی

ی موادفروشان توسط هنک اسدت ببینندد. والدت بدا افکدارش تنهدا دستگیری بهرمانانه
بداک و سدَبع و بی باجنداقشود، جدا از مهماندان، درحدالی کده نسدبت بده گباشته می

 کند.احساس حقارت می (hypermasculinized)مردش زیادی
سایت اینترنتدی همسرش اسکایلر در حالی که ل  داده و دارد و بعد از مهمانی، 

e-Bay زمان ابداماتی را بدرای لدبت دادن بده شدوهرش کند، ه را در لپتاب چک می
میلی اسکایلر به او، و نیز ضدعف والدت در زناشدویی، او را بدیش از دهد. بیانجام می

ولدین جدرمش، متهاجمانده بدا کند. والت اما پدس از اپیش عاری از اعتماد به خود می
 یابد.کند: او دوباره خود را به عنوان مرد پدرساالر در میهمسرش نزدیکی می

 ییارسطو“ بختینگون”پنبه و والتر وایت پهلوان
—گردانددجرْم حس مردانگی والت، و از این رو، حس درونی ررورش را به او بداز می

ی اسدکایلر انجامد. طی سکانس مداخلدهیکه معمواًل به هامارتیا م ایبندسریررور و 
در فص  یک، هنک تنگنایی که والت درش برار گرفته است را به همین صدورت تعبیدر 

کند. همسر والت از خانواده خواست تا به نوبت دلسردی خودشان را از تن در ندادن می
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والدت  گیدرد، بدهرا می“ بالشدتک حدره”والت به درمان بیان کنند. وبتی هنک با اکراه 
 “فهم .تو ررور داری مرد، من می”گوید: می

، میان هویدت مدبکر و “مرد”ی اس  جنس مبکِر هنک با اشاره به والت به وسیله
را درک “ ررور مرد”آمیز است؛ او شاید زند. البته طرز بیان هنک طعنهبادسری پیوند می

 کند.جا گمان میکه در اینبدر کام  کند، اما احساسات و باطن والت را نه، الاب  نه آن
تعهد به الزاماتی مدالی بدرای —ستیزی پرماجرای والت صرفًا مادی بوداگر درون

تعارضات خود را  توانست گرهصورت میدر آن—ی طبقه متوسط رو به باالیشخانواده
مند ، دوست دوران دانشگاِه ثروتخاصای بگشاید. به طور تر جنایتکارانههای ک با راه

دهد کده والدت را بدا پوشدش درمدانی کامد  وف  والت، الیوت شوارتز، پیشنهاد میو م
های او را تمام و کمال پرداخت کند. اما والت حسا استخدام کند یا حتی تمام صورت

طور پیشنهاد درخواسدت از مدادرش بدرای کمدک کند. همیناین مساعدت را ببول نمی
گردانی والدت از تواند نتیجه بگیرد که رویی میکند. تماشاگر به راحتمالی را نیز رد می

ها ریشه در تمایلی مردانه برای استقفل مالی و خودکفدایی دارد. در وابدع بخدش کمک
ی معالجه، رنجیدگی او از تسلط و جرهت و جسدارت ای از اکراه والت برای ادامهعمده

دازد، دکترهدا پرهای مختلف میوجوی گزینههمسرش است: اسکایلر برایش به جست
 کند.ها با شوهرش رفتار میزند، و مث  بچهرا برایش صدا می

بخشدد، پدس او دنیدای فاسدد رذل اما اگر حفظ آبرو و شکوه به والت انگیدزه می
گزیند تا از زیر بار شکستن خود بگریزد. آیا مجبور شدن به پاک کدردن ریز را برمیخون

ی یدک مدواد فدروش کردن مواد از کف خانهاز درست  های پخش شدهماندهخرده بابی
افزاید؟ آیا استثمار معتادانی که به آهسدتگی خدود را ی ررور میوابعًا بر احساس مردانه

تر از گدرفتن اعانده از جاندب رفقدا مندانهبدر شدرافتکنند وابعًا آنبا شیشه زهرنوش می
اش بده خدانواده سدازد، والدتطور که گرچن خاطرنشان میاست؟ از آن گبشته، همان

هایی است که . اعمال او در تنابض با انگیزهکندمیگوید که از آن اعانه دارد استفاده می
ای کده مکبدث گرفتدارش ند مخمصهارهار کرده است. والت به این تنگنا ادامه داد، مان

تدری شوند والدت حدس مردانگدی بیشبه این معنا که همان کارهایی که باعث می ؛بود
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سدازند. بدا ایدن حدال، شدرم او  بده احسداس تر میگینزمدان او را شدرمشد ه داشته با
های او ی جنایت. تصمی دهد به تکرار چرخهزند، لبا او را سوق میاش دامن میناامنی

 ها است.بختیای از نگوندهد: او در حال چشیدن رشتهی معکوس میارلب نتیجه
گاه است، به خصوص در مورد امنیت های تراژیک بختیوالت خود از این نگون آ

ی به بت  رسداندن اش را درباره“له و علیه”اش. وبتی او ستون ارزیابی مضحِک خانواده
محافظدت از  ،او بدرای کشدتن آن مدواد فدروش“ لده”نویسد، تدک دلید  می ٨-کریزی
کده که به عینه شداهد ایدن بدود اش در برابر آسیب و گزند بود. والت پس از اینخانواده

به سراغ  شود که نکندا کشت، مشکوک میکاره یکی از اعضای دار و دسته رتوکوی همه
ی خودش ه  بیاید. او یک شدب را پدای پنجدره بدا چدابویی در دسدت منتظدر خانواده

چنین بعد از توضیح دادن به پینکمن کده دهد. او ه ی احتمالی توکو نگهبانی میحمله
تیر پینکمن را هایش کافی نیست، هفتاز پس توکو و آدمتیِر تنها برای برآمدن یک هفت

کشد. در حالی که رفتار والدت رود چراکه انتظار یک رودررویی باطع را مینیز کش می
ایسه گردد، امدا او ی مکبث مقهای شبانهخوابیتواند با سوءرن و پارانویا و بیبطعًا می

کندد. بیمدار واگدبار میخشدِن روان به توکدوی را به عنوان یک ِشبه مکبث موبتًا نقشش
که خودش مسدتبد خوار است تا اینتر بربانی یک مستبد خونوهله، بیش والت، در این

باشدد:  مکباثتر همانندد شخصدیتی دیگدر در باشد. با این مفحظه، والت شاید بیش
 داه شورشی.مک

 دافوالت در نقش مک
یرشناسدان بده جدا گباشدته اسدت. شناختی برای شکسپداِه شکسپیر معمایی روانمک
داند شاه چپ و راست در حال کشتن لردها است، ولی خانه را بده که میداه با اینمک

کند. اما در روایدت شکسدپیر، او زن و وجوی دیگر شورشیان بالقوه ترک میامید جست
نند، رسامکبث زن و فرزند او را وحشیانه به بت  می برد. اراذِل پسرش را همراه خود نمی

شوراند تا یک بار برای همیشده کدار مکبدث را یکسدره داه را بر میو این امر نهایتًا مک
اش را با خود نبرد. همسر و داه خانوادهکند. این معما هنوز ح  نشده که چرا وابعًا مک
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داه ی گریختن مدکآمیزانه دربارهدارند، و هر دو سرزنش داه نیز همین سؤالپسر مک
ها همانند اسکایلر و والتر جونیوِر سرخورده بود هنگامی که د. واکنش آنگوینسخن می

 والت برای روزهایی کامًف ناپدید بود. 
هدایی کده داه همددلی دارندد؛ رنجهای مدکاز یک سو، تماشاگران با شکسدت

ای در برابر شاه مستبد ساخته است. از دیگر سو، ی بازندهدیدهکشیده او را تبدی  به ست 
داه آن طور کده بایدد و طور فکر کنند که شاید مکضی تئاترروهای زیرک مایلند اینبع

اش را در مدوبعیتی داه خدانوادهاش نکدرد. آیدا مدکصره امنیت خدانواده شاید هزینه
اش را برای امتیازات سیاسدی بربدانی گباشت که بمیرند؟ آیا ممکن است که او خانواده

اه وابع شده نشدان داده شدود و رهبدر بهتدری بده نظدر تر مورد اجحکرده باشد، تا بیش
خواسدته باشدد کده از  (masochistically)برسد؟ آیا ممکن است کده او آزار طلبانده 

 ها رنج ببرد تا بدین وسیله بتواند با ددمنشی و تب و تا  شدیدتری بجنگد؟فقدان آن
ترم نهدا در امتحاندات میدااین از آن دسدت سدؤاالت الینحلدی اسدت کده معل 

کرد طلبد. آیا او وابعًا فکر میدهند، اما تصمیمات والت ه  سؤاالت مشابهی را میمی
کده راهبدرد اسدفناک اش را با یک چابوی آشپزخانه نجات دهد؟ با اینتواند خانوادهمی

زدگِی نامعقول باشد، اما احتمالش ه  هست کده والت شاید صرفًا فقط ناشی از هراس
باشدد. در فصد  چهدارم، اسدکایلر و “ 1کوتداهی-خدود”یک جدور تمهیدات ناچیز او 

ی حمایدت از برنامده”کنند تا خودش را معرفی کندد و بده پینکمن از والت خواهش می
اش محافظدت خواهدد پبیرد. او از خانوادهزیر نظر دادستانی بپیوندد. او نمی“ شاهدان

 کرد اما نه به بیمت برمف کردن رازش. 

                                                           
1 .Self-handicappingهر فع  یا تصمیمی در انجام عم  است به نحوی  که مجال”ه معنی : ب 

مدثًف “ سازی موفقیت آن عم  را افزایش دهد.سازی شکست احتمالی و همچنین درونیبیرونی
بیرون رفتن با دوستان به جای ماندن در خانه و درس خواندن در شب امتحدانی مهد ؛ تدا بددین 

د آن را تقصیر مانعی بیرونی بداند و اگر موف  شد آن شکست بخور انر امتحترتیب اگر شخص د
دهدد کده را معلول شایستگی و تفش درونی خود بلمداد نمایدد. ایدن امدر اکثدرًا زمدانی رر می

 شخص در درون نسبت به موفقیت خود نامطمئن است. م.
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اند، آیدا ممکدن اش جدای داشدتهلت که در بلبش فقط خدانوادهبا وجود ادعای وا
هدای توکدو کشاش ه  باشد؟ اگدر آدماست که در کنج ذهنش، مای  به نابودی خانواده

اش دفداع توانست شبیه بهرمانی که از خانوادهشد، او میشان در خانه پیدا میسر و کله
ی درد و رنج سانی که دوستشان دارد مایهای که برای کمایهکند بمیرد، نه مانند آدم بیمی

کده شود که راهر معل  و پدری فداکار به خدود بگیدرد. یدا ایناست. این امر باعث می
خاطرشدان خدود را هایی است که بهای در وابع صورتی از لج بودن با آنچنین فداکاری

 کشتند.ی افراد خانه را میها همهکشکند؟ در هر حال آدمفدا می
که والت دیوانگی آنی خود را با عریان راهر شدنش در یک فروشگاه به از اینپس 
جدا در برخدورد بدا کنندد. در ایندرمدانی او را منتقد  میگدبارد، بدرای رواننمایش می

اش را بده کند کده دیدوانگیآورد. والت اعتراه میرو می 1پزشک به دروغ مضاعفروان
گوید. والت برای رداهر کدار، عدبری تش دروغ میی علنمایش گباشته بود، اما درباره

پر کند. درورش ایدن بدود  را ی زمانی که گروگان توکو بودتراشد تا جای آن محدودهمی
چه که والت مدعی اسدت اش گریخت. اما هر آنکه به دلی  رنجیدگی خاطر از خانواده

هدای وفقیتاش، می خدانوادهدر خور شأن نبودن شدغلش، مداخلده—ها رنجیدهاز آن
چنین ای . او ه ها دیدههمگی آن چیزهایی است که ببًف رنجش او را از آن—دوستانش

بالشدتک ”ی داد در صدحنهاش را که بدوی خودکشدی مدیرنجیدگی خاطری از خانواده
کندد در کده حدس میاز این ٢انفعاالنه-بیان کرده بود، که در آن به نحو تهاجمی“ حره

تخابی پیش رویش نبدوده اسدت )حتدی ازدوا  بدا همسدرش؟( اش انگار هیچ انزندگی
گوید تدا رازش را پنهدان نگده دارد، امدا او بدا کرد. والت باز ه  دارد دروغ میشکوه می

اش بخشدی از طور دروغ تراشی، سعی دارد خود را بفریبد. اگدر رنِجدش از خدانوادهاین

                                                           
1 .double bluffوغ کنندد در. سعی در فدریفتن افدراد بدا راسدت گفدتن، در حدالی کده گمدان می

 گویید. م.می
٢.passive-aggressively ای اخدتفل شخصدیت، کده ویژگدی آن . رفتارهایی حداکی از گونده

ی مسدتقی ، اسدت؛ از های دیگران، و پرهیز از مواجهدهمقاومت ریرمستقی  فرد در برابر خواسته
 رفتن، اخ  و ترشرویی، یا از بصد گ  کردن اشیاء مه . م. ببی  طفره
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دش( کده آن رنجیددگی ک  بدرای خدودروغ است، پس آیا این به این معنی است )دست
وابعی نیست؟ والت بدر آن بخدش از خدودش کده از عزیدزانش بیدزار اسدت سدرپوش 

شان دارد، کند تا به خود ثابت کند که دوستاش فداکاری میگبارد. او برای خانوادهمی
رساند، به طوری که مره  یک رنجیدگی ها آسیب میچنین به آنهای او ه اما فداکاری

گاهاننیمه کردندد. او نداگزیر از هدا او را محددود میاش است زیدرا آنه از خانوادهخودآ
 ها است زیرا در یک سطحی از سطوح به این امر شک دارد.اثبات عش  خود به آن

 سیم آخربانو مکبث در 
ترین و شداید ی یکدیگرندد، امدا تراژیدکخوردهداه دشمنان بسد اگرچه مکبث و مک

شدود کده که هر یدک خبدردار می خوردی رب  میرکًا زمانها مشتترین لحظات آنیدیدن
گاهی مکبث محسو  می شود. او همسرش مرده. بانو مکبث عنصری شاخص در خودآ

بده عندوان —هدایی مردسداالرانه تعریدف کنددمکبث را بادر ساخت تا خود را در نقش
را ای از کارهایش شوهر، عاش ، و جنگجویی سلحشور. از این رو، مکبث بخش عمده

کند که برای خاطر او انجام داده اسدت. مکبدث در مدر  او، سدخنرانی چنین توجیه می
 داشت. 1ی بحران وجودیپرحرارتی درباره

اش والت نیز که با توجیده مشدابهی کارهدایش را بدرای خداطر همسدر و خدانواده
راژیک بختی تها را از ه  جدا کرده است. این نگونیابد که کارهایش آنداند، در میمی

شدود. والدت بددون گدردد، زمدانی کده اسدکایلر از او جددا میدر فص  سه هویددا می
 دهد.اش را برای به سی  آخر زدن از دست میترین انگیزهبرانگیزانهاش، همدلیخانواده

نهادانده و انسدانی جلدوه کدردن عملکرد اسکایلر عداملی اسدت در راسدتای نیک
شویی بدرای والدت، کمدی هد  نهادش مبنی بر پولکارهای والت، و او حتی پس از پیش

سعی کرد تا بتواند همدست والت شود. اما بدا ایدن حدال، بدادر نبدود تدا عملکردهدای 
تِر بانو مکبث را چندان برآورده کند. در وابع جسی اسدت کده عمددتًا نقدش پدر پیچیده

                                                           
 هایی در با  هستی. م.ی پرسشراس یا احساس ناآسایشِی پرتنش روانی درباره. وضعیتی از ه1
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هدر دو  کندد.پینکمن و بدانو مکبدثهیجان و دراماتیک آن همدست و شریک را ایفا می
 نامدد( از طرید  تدأمین مندابع، الهدامخدود می“ محرک”)مکبث در وابع بانو مکبث را 

بخشیدن، و بعضی اوبات فقط حاضر بودن به عنوان آدم مورد نیاز برای اجرای جنایت، 
پردازند. نقش پینکمن نیز مانندد بدانو مکبدث، بده به تحریک شخصیت اصلی بصه می

ها )پیدنکمن و بدانو سازد: آنن داستان نزدیک و محرم میعنوان همدست، او را به بهرما
مکبث( در آراز جریان ماجراهایشان، تنهدا کاراکترهدایی هسدتند کده از راز شخصدیت 

ی خرده ندور دهندهاصلی و نیز جنایات باخبرند. افزون بر این، هر دو شخصیت بازتا 
 اریک هستند.مانده از شخصیت اصلی در خفل دیگر لحظات تاخفبیاِت بابی

گر توجه و مراببت مکبث نسبت بده او تعامفتی که مکبث با همدستش دارد بیان
گراندده در ارتبددا  بددا پیددنکمن دارد، کسددی کدده او را اسددت، و والددت رویکددردی حمایت

برد(. وبتی توکو ای که برای همسرش نیز به کار میکند )کلمهخود خطا  می“ شریک”
شت  برار داد، والت او را مجبور سداخت کده تداوانش را  پینکمن را شدیدًا مورد ضر  و

پس دهد. والت بعدها وبتی گروگان توکو بودند برای پینکمن پادرمیانی کرد. والت بداز 
ای اصلی یعندی کند وبتی که در کشاکش درگیری با مهرهگری پینکمن را میه  میانجی

های گیری از مواد فروشنتقامی پینکمن را برای اگاس بودند و همچنین زمانی که حمله
بده او نیداز ”کند. والت از لحداظ کداری و عداطفی آزاِر گاس با دخالتش بطع میکودک

کنددد، تبدددی  بدده مددردی وبتدی والددت نقددا  شخصددیت هددایزنبر  را اختیدار می“. دارد
پبیری و ضدعف شدود. بدا وجدود ایدن، آسدیبباک میسرسخت، مطمئن به نفس و بی

آدم ”داد والدت ررفیدت پایداری را در والت حفظ کرد، که نشان میدوستی پینکمن نوع
 رسد.بودن را از دست نداده است حتی زمانی که آدم بدی به نظر می“ خو 

شود. بخشدی از با این حال، والت به عنوان بانو مکبِث خود پینکمن نیز راهر می
جدای  ه یدا طبقدهگردد کده والتدر بده آسدانی در یدک دسدتپیچیدگی سریال به این برمی

است برای خود. والت بدا بده  مکبثی نامهپا نمایشگیرد. در وابع او به تنهایی یکنمی
کده چالش کشیدن مردانگی پینکمن، همانند بانو مکبدث او را سدوق داد بده سدمت این

ی والدت در های معلماندهتر در دنیای تبهکاران فرو رود. این یک انحراه از ارزشبیش
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خورد، والتر او آموزش است. وبتی یکی از رفقای پینکمن کتک میانشجهت اصفح د
پیدنکمن کده والتدر بده آن رشدک  دهد که تففی کند. حتی آزادیرا تحت فشار برار می

 شود.کند، تشدید میپردازی میی مرد بودن خیالبرد با بانو مکبث که دربارهمی
کند که نشان دهد و ادعای میکند تا خودی در فص  دو، وبتی پینکمن شروع می

را دارد، والتددر بدده نقددش مددادون خددود بدده عنددوان  ی مناسددبات منطقددهمهرهنقددش شدداه
دهد. والتر اکنون کدبانوی آشپزخانه است، در حالی کده تن در می“ ی موادکنندهپخت”

 رود تا پول در بیاورد. این بازتابی از وارونه شدن نقش والدت در خاندهپینکمن بیرون می
خواهدد بیدرون بدرود وابعدًا او را در آشدپزخانه است، به طوری که وبتدی همسدرش می

رود. گرچه بصد اسکایلر این بود که برخوردهای خدود او را بده او نشدان گبارد و میمی
شده دست صفتزن دهد تا متوجه رفتارش شود، اما به والت دوباره احساس یک بربانِی 

لت به سی  آخر زده بود تا بیش از پیش مرد باشد، امدا از رسید که وادهد. به نظر میمی
پدبیرد. در فصد  چهدار، اش میبرانه را در هر دو دنیای زندگیسوی دیگر نقشی فرمان

داند. والتر ی کشتن گاس دخی  و گناهکار میوالتر جسی را نیز در رابطه با کشیدن نقشه
شان، نقش ای کمک به ترور رهیسکش گاس، یعنی مایک، برکوشد با ابناع آدمحتی می

بانو مکبث را برای او نیز بازی کند. مایک در عو  جوا  والت را با کبدود کدردن پدای 
 را دیده است. مکبثکش راهرًا دهد. آبای آدمچشمش می
مدتی شداه دانکدن  انجامند. اوهای والتر وایت پشت سر ه  به شکست مینقشه

زندد )رداهرًا اش بده او ندارو میگیر هروهینی دختر بااست، و جسی به تشوی  دوست
هدای گداس اش داشدته(. مددتی بدانکو اسدت، و آدمپینکمن چند بانو مکبث در زندگی

دان ربیدبش، کندد بده شدیمیکنند )البته والت این نقش را سریع واگبار میشکارش می
حتی به عندوان بوده است، مکبث گی (. والتر برای مدتی تقریبًا هر کدام از کاراکترهای 

 آمیزد.داری که عناصر عجیب و رریبی را در دیگی به ه  درمیجادوگر ریش
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 به خاطر خود شرارت-ورتر زدناز سیم آخر هم آن

داِه یاری یک فرصت دیگدر بده شداه مسدتبد بدرای تسدلی  شددن ، مکمکبثدر پایان 
هد  از بدار  توانست به این امر تن در دهد، حتی بدین وسدیله کمدیدهد. مکبث میمی

اهی کند و بده هایش عبرخوآفرینیتوانست به خاطر وحشتکاست. او میگناهانش می
تصمی  گرفت بجنگد تا بمیرد. آیدا بده خواسدت  اما در عو  ؛شرمساری خویش ابرار

تر جنگیددن اسدت حتدی “مردانه”تر است، یا “مردانه”خود پیشنهاد جبران مافات دادن 
 ید )و بر خطا(؟ازمانی که شما خود محکوم

جنگد؟ سلطنتش از دست رفت، همسرش مکبث باالخره به خاطر چه چیزی می 
ی او را دور داه سدر بریددهمکبث چیزی ندارد. مک—مرد، و آبرو و اعتبارش نابود شد

ای در کار نیست. مکبث چنان بده شدرارت نامیصحنه خواهد گرداند. بزرگواری و نیک
. او دیگر به دنبال توجیه کردن یا تحلی  سدود و زیدان خو کرده که جزو ذاتش شده است

برد. مکبدث کارها نیست. او دیگر حتی به طور ضمنی و فرعی ه  از شرارت لبت نمی
چراکه  ،خواهد. ما سرانجام این را ببول خواهی  کردشرارت را به خاطر خود شرارت می

کندد و سدپس رضده میهای روانی باورپبیر را به ما عای از کشمکششکسپیر مجموعه
 دارد.ها برمیپرده از باطن آن

بینی کن  که آخر کار والتر وایت توان  پیش، نه نمیمکبثمن برخفه جادوگران 
هدایش تغییدر توان  پیشگویی کن  که چقدر ممکن است انگیزهچه خواهد شد، و نه می

د کدرد کده بیندی خواهدگداه ارسدطو پیشکند. اگر داستان والت یک تدراژدی اسدت، آن
یعنی ادراکی معرفتدی، بده —حاص  خواهد شدبنگشننخت او از یک  بختی نهایِی نگون

ی خودش. شاید والتر وایت ابرار کندد چده چیزهدای دیگدری دروندش درباره ،طور عام
 گاه نبوده.کرد وجود دارد دیگر نیست یا اصًف هیچچه گمان میهست. شاید دریابد آن

“ دروندش”او در “ چدهنآ”ای  بدرای گونداگونی بدودههای محمتد  گزینهما شاهد 
اش، حرص و آزش، ررورش. اما به موازاتی که والت اش، زندگی پیشینخانواده—دارد

شدوند. او تر میهایش ضعیف و ضعیفدهد، انگیزهاش را از دست میهر پیوند بیرونی
الت را به تحرک وا چه وکشد. آنگیری از درخت ممنوعه دست مینیز مث  مکبث از کام
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تدر بابد  فهد  رود و ک از پیش به کژ راهده مدی که بیشدواند چون دارد ما را سر میمی
معندای “ رو تدوی خدودش داشدته باشدهکردم بابای پیرت این جربزه فکر نمی”شود. می

چده دلشدان بخواهدد را گیرد. با تماشای مکبث و والتر وایت کده آنجدیدی به خود می
خواهد و بخدش ها درون خود دارند را میچه آندهند، بخشی از وجودمان آنانجام می

 که فعًف چنین کنی .ترسد از ایندیگر وجودمان می
آمیزی درون خود دارد: سرطان ریده. سدرطان والتر وایت به طورحت  چیز شرارت

ی ای پیرنگ اسدت و هد  اسدتعاره. سدرطان او را بده سدمت زنددگیبرندهه  ابزار پیش
اش را نیز فرابگیرد، امدا عدفوه ماندهدهد، تا سرنوشت و روزهای بابیمجرمانه سوق می

ی تباهی روح او نیز هست. سرطان ریه در درون فرد جای دارد: هیچ دهندهنشان ،بر این
ای، سدرفه—دهد مگر زمانی که امر ناخوشایندی بروز یابددعفهمی از خود نشان نمی

ر خلط سینه. امدا والدت بده جدای پدس زدن سدرطان از آن ی خونی دخسی، بطرهخس
گیدرد. ایدن بیمداری الشعاع خودتباهی بدرار میکند؛ از خودگبشتگی تحتاستقبال می

اش بده او انگیدزه و محدرک بیمداری—سدازدمی“ بیددار”مهلک او را بده بدول خدودش 
ریربدانی  تواندد بده اعمدال و امیدال خدفه ودهد، نقابی که زیدر آن میباورپبیری می

 بپردازد. 
شدود. پوش دیده میاین نقا  تقریبًا به معنای وابعی کلمه در هایزنبرِ  کفه سیاه

معلمدی  کند، دیگر او را فقدط بده عندوانوبتی والتر وایت این اس  مستعار را اختیار می
های متضادی درون ردره یدک بلکه او را همچون هویت ؛بینی  که خففکار استنمی

جدادوگر. مدا و بانکو و دانکن و داه مکو بانو مکبث و ی ، به عنوان مکبث بینذهن می
آیدد کده کنی ، چون ما ه  در اندیشه و باورمان نزد خود، خوشمان نمیوالت را باور می

ی تئاتر زندگی تنها به یک نقش محددود باشدی . دل مدا بدرای والتدر وایدت روی صحنه
زیدرا مدا هد  مثد  او  ،اتی مشابه را مرتکب شوی سوزد، و بی  داری  که مبادا اشتباهمی
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خواند؛ دلسوزی و بی  نسبت به می 1پنالییروا هستی . این چیزی است که ارسطو آن را 
 داشتن، دبیقًا مقصود تراژدی است. (protagonist)کاراکتر بهرمان 

 

                                                           
1.Catharsis :ی اثر هنری و بربراری ارتبا  با آن. م.ی مشاهدهو پاالیش روح به وسیله تصفیه 
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ی والتر وایت به قدرتاراده .٧  

 تمگان رای

 
ی اولین بسمت مرا کامًف مجبو  خود کرده بدود. فکدر از همان اولین صحنه سیم آخر

کن  چیزی که در این سریال مرا جب  کرد این آدم، والتر وایت، بود که آماده بود بدا می
ها برود. این کار یدک ندوع جرهدت، یدا حمابدت خاصدی یک زیرجامه به مصاه پلیس

 طلبد.می
تر و این همدان آدم اسدت کده هدیچ خورد به سه هفته بب اما بعد صحنه برش می

ی مردن بود. چرا والدت بدر باطع و آمادهکه در ابتدای بسمت آن ندارد شباهتی به کسی
 تغییر کرد؟

 ی ناموفق والت به قدرتاراده
است،  ا  به قدرتارادهبه کارگیری  ،تواند تغییر کندکه چرا والت مییکی از دالی  این

ی ی خود بدر موجدود زنددهی فیلسوه به معنی تحمی  ارادهی فردریش نیچهفتهکه به گ
کندد. در اش به بدرت را بده طدرز مدؤثری اعمدال نمیدیگری است. در آراز والت اراده

ی علد  اسدت و ای از بسمت آرازین سریال که والت در حال سدخنرانی دربدارهصحنه
آموزانش )َچد( نظ  کفس را با الس زدن انگیز است، یکی از دانشکه چقدر هیجاناین

زند. در ابتدا، والدت تنهدا کسدی اسدت کده با دختر جوان زیبایی در ته کفس به ه  می
کندد اعتندایی بهشدان نکندد. وبتدی ها به درس است، و سعی میمتوجه گوش ندادن آن
را نگاه  هاگردند و آنشود که همه در کفس برمیبدر بلند میها آنصدای حره زدن آن

چد، میدزت ”گوید کند و میزند. صحبتشان را بطع میکنند والت باالخره حرفی میمی
کند کفس را تحت کنترلش برگردانده، سدخنانش والت که احساس می“ مشکلی داره؟

رود؛ خواهدد سدر جدایش برگدردد بده آرامدی نمدیگیرد. ولی وبتی چدد میرا از سر می
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کند که حتدی خراشی ایجاد میصندلی صدای گوش کشد.اش را روی زمین میصندلی
 کند حرفی بزند.شود. والت عمًف حتی سعی ه  نمیبیش از پیش مخ   کفس می

نشیند و ح  به جانب به اش میگردد، روی صندلیوبتی چد سر جای خود بر می
است دانی  عصبانی که میبا این“. کارت تموم شد؟”گوید کند. والت میوالت نگاه می

شکند. این خدواری بدا ایدن رسد، انگار دارد جلوی چد خودش را میاما آرام به نظر می
دهد گویی او معل  است که دارد به والت شود که چد سری تکان میحرکت تشدید می

آموزان کفس )و بدرای دهد سخنانش را ادامه دهد. از این رو، برای تمام دانشاجازه می
آید که والدت گباشدت تدا کنند( چنین به نظر میانه تماشا میکسانی که سریال را در خ

 .ا  را غنلب کندارادهگوید، طور که نیچه میچد بر او چیره گردد، یا آن

 کار در کارواش
اش به بدرت را بده کدار متأسفانه، دفعات معدود دیگری در سریال هست که والت اراده

جایی که والت به عندوان شدغ  دوم  نگیرد. یک مورد آن در بسمت آرازین سریال است
نشدان  را اش به بدرتدر به کارگیری مؤثر اراده دار کارواش است و ناتوانی خودصندوق

که والت را سر کار ببینی ، او و همسرش اسدکایلر را مشداهده دهد. حتی پیش از اینمی
شد  اصدًف ازش خو”گویدد، کنندد. اسدکایلر میی شغلش بحث میکنی  که دربارهمی

ریدزه. مدزد تدو بدرای تدا امشب  یه عالمه کار سرت می”—منظور رهیس والت—“نمیاد
کده کدار کدردن حتدی پدیش از این“کنی.ساعت پنجه. تا ساعت پنج ه  بیشتر کار نمی

گوید کده رهدیس والدت حتمدًا مرتبدًا از ضدعف والت را در کارواش ببینی ، این به ما می
چه با زور و تهدید چه با انداختن تقصدیرها  ،کندیی والت به بدرت سوءاستفاده ماراده

به گردنش که نتیجتًا باید بعد از ساعات کاری بدون حقوق کار کند. بعدًا، وبتی والت را 
ی که چگونه رهیسش، بوگددان، او را بازیچده شوی بینی ، متوجه میدر شغ  دومش می

 کند. خود می
بینی ، بوگددان در ار دومدش مدیبعدها در سریال، هنگدامی کده والدت را سدر کد

گویدد امدا تدوانی  بشدنوی  کده چده میزمینه در حال حره زدن با تلفن است. نمیپس
آید سدمت شود، میکشد. باالخره تلفنش تمام میمشخص است دارد سر کسی داد می
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گده از می“. ”اون نمیداد”گویدد شود. بوگدان میدستگاه صندوق، و به والت نزدیک می
بینی  کده خیلدی فدورًا بوگددان را مدی“ ره. خودم دیگه باید پای صندوق وایست .اینجا می

چده ادبانه؛ اما والدت، کده احتمدااًل  آنزند، در وابع خیلی بیپرده با والت حره میبی
ی کندد بدا ارادهآورد، سدعی میاسکایلر پیش از این هنگام صبحانه گفته بود را به یاد می

بوگدان، نه. در ایدن مدورد بداه  حدره ”ن جمله مقابله کند که، بوگدان با گفتن ای بوِی 
مخصوصدًا در مقایسده بدا بوگددان کده —متأسفانه پاسخ والت با مفیمدت بدود“ زدی .

تر بود. با وجدود ایدن، بوگددان خواست صریحی چیزی که میصدایش بلندتر  و درباره
گیرد و به والت خود میکند و حالت رهیس درمانده و مستأص  به اش را عو  مینقشه

 بوگدان دوبار آهسته روی تلفن“ تنهام والت. چی کار کن ؟ والت؟من دست”گوید، می
بجندب و ”خواهد بدون استفاده از کلمات به والت بگویدد کده زند انگار میسی  میبی

گردد و دهد، و در حالی که والت به یک باره برمیاش جوا  مینقشه“. ماشینا رو بشور!
  “چی کار کن ؟”کند که رود از با  دوربین خار  شود، بوگدان والت را صدا مییم

 ی تولدهابشقاب صبحانه
اش بهره ببرد. این امدر را تواند از ارادهوالت بیچاره حتی وبتی ه  که در خانه است نمی

ه ی وایت سر میز صدبحانبینی ، جایی که خانوادهاولین بار در ابتدای بسمت آرازین می
آورد. با راهری عجیب می 1اند. اسکایلر برای والت یک بشقا  خاگینه و بیکنینشسته

دهدد، اسدکایلر پاسدخ می“ اینو ببدین”گوید افتد و میوبتی والت چشمش به بیکن می
خوارهاست. چه باورت بشه چه نشه. بدون کلسدترول. و هدیچ فربدی رو این بیکن گیاه”

کشدد. زند و با احتیدا  بدیکن را بدو میت رری میوال“ کنه.آدم توی طعمش حس نمی
چند لحظه بعد، وبتی که با آمدن پسرشان )والت جونیدور( سدر میدز صدبحانه حدواس 

دارد، حالت ای از بیکن را برمیبینی  که تکهشود، والت را میاسکایلر سمت او پرت می
خوارهدا را اهدهدد کده اصدًف خوشدش نیامدده، و بده آرامدی بدیکن گیاش نشان میچهره

                                                           
1. :Baconبده مدرغ معموال با تخ )که  خوك؛ بیکنی پهلو و پشت زدهو نمكشده باریکه  گوشت

 پور. م.خورند(. نق  از فرهنگ آریانمیصبحانه عنوان
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که مشخص است آن بیکن را دوست ندارد،اما به خوردن گرداند به بشقابش. با اینبرمی
“ ایدن چده کوفتیده؟”پرسدد، بیند و میدهد. وبتی والت جونیور بیکن را میآن ادامه می

“ راهرًا. ؛مون هستی ارهاست. مرابب کلسترولخواین بیکن گیاه”دهد، والت پاسخ می
خیلی بدده. ”گوید، اسکایلر می“ ده.وای! بوی چسب زخ  می”گوید، ر میوالتر جونیو

کند به پدرش و چند عفمت به شوخی بین ه  رد والتر جونیور رو می“ اما باید بخوری.
تمام “ هخواریت رو بخوربیکن گیا”گفتن  که والت صحنه را باکنند بب  از اینو بدل می

خوارهدا خوششدان هت و پسرش به وضوح از بدیکن گیابینی  والکه میکند. علیرر  این 
 کند تا اسکایلر را خرسند نگه دارد. آید، اما والت پسرش را تشوی  به خوردن آن مینمی

اش در کدارواش بدا پس از روز کاری ،بینی ی بعدی که والت را در خانه میدفعه
تن جشدن تولدد بدرای گیرد با گرفبوگدان است. اسکایلر بدون اطفع والت، تصمی  می

گیر کند. بدبختانه والت حتی روز تولدش هد  اوبدات خوشدی نددارد. والت او را راف 
بدا مدواد رسد، و راهرًا باجنابش هنک )یک مأمور اداره مبدارزه والت راحت به نظر نمی

شدود کده هندک اجدازه ی تشویش خاطر اوست. بضیه از جایی شدروع میمخدر( مایه
مخصوص پلدیس.  ٢٢تفنگش را دست بگیرد، یک تفنگ گفک  دهد والت جونیورمی

گوید والت آشکارا از موبعیت پیش آمده ناراضی است، اما پسرش سر ذوق است، و می
اما “ بین آره، دارم می”گوید، والت می“ بابا، بیا یه نگاه به این بنداز.“. ”ستاین معرکه”

بجندب دیگده. ”گویدد جونیدور میخورد که تفنگ را بگیرد. والدت از جایش تکان نمی
گیددرد درحدالی کدده از والدت بدداالخره تفندگ را بدد و ناشددیانه بده دسدت می“. بگیدرش!
واسه همینده کده مدردا رو اسدتخدام ”اندازد که، گوید. هنک دستش میاش میسنگینی

بیند باجنابش هنوز با دستپاچگی خندند. هنک میهمه با این حره می“ کنن دیگه.می
گیدره. شدده عدین کیدث بابدا گدازت کده نمی”گوید، نگه داشته است و می را ٢٢گفک

های هنک همه را )به اسدتثناء والدت( بده باز ه  شوخی“ با یه لیوان شیر گرم. 1ریچاردز
 اندازد.خنده می

                                                           
1 .Keith Richards .گیتاریست معروه. م 
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والت، درسته مغزت بده بزرگدی ”دهد، هنک به دست انداختن باجنابش ادامه می
ی ایدن موجدب خندده“ نیست با اون مغزت رو بترکدونی . ]ایالِت[ ویسکانسینه. اما برار

ولدی بلبدت ”زندد، تری میشود. هنک سپس در این میان حره کمی جددیتر میبیش
بده نظدر “ جای درستیه مرد. بلبت جای درسدتیه. دوِسدت دارید  مدرد. دوسدت دارید .

ینی  کده بتا وبتی کده او را مدی ؛گیرد استراحتی به والت بدهد  میرسد هنک تصمیمی
و بعد درحالی کده “ به سفمتی والت!”گوید، گیرد و مینوشیدنی والت را از دستش می

جا دیدی  که دهد. تا ایننوشند، والت ناشیانه تفنگ را تکان میبقیه به سفمتی والت می
اش بده بددرت بدرای مرکدز توجهدات هیچ محدودیتی متوجه هنک در به کار گیری اراده

ین حال کاری کدرده اسدت کده والدت در جشدن تولدد خدودش کد  بودن نیست و در ع
 تر جلوه کند.اهمیت

تواندد اعمدال اش را نمینماید که هنک دیگر بیش از این ارادهجا چنین میدر این
ی افدراِد در ی بعدد، همدهدر صحنه“ هی! بزن کانال سه!”گوید، کند، اما بعد ناگهان می

کنندد کده بدا اند و هندک را تماشدا مین جمدع شددهبینی  که دور تلویزیومهمانی را می
ی یدک عملیدات بدزر  دسدتگیری موادفروشدان مصداحبه ایستگاه خبری محلی درباره

ی تلویزیون میخکو  نشده والت اسدت، کده سدمت کند. تنها کسی که پای صفحهمی
انتهای اتاق نشیمن ایستاده و در حال نوشیدن است و چش  به فرش چش  دوخته. هنک 
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کندد، و تنهدا اش به بدرت برای تبدی  شدن به مرکز تمدام توجهدات اسدتفاده میاراده از
 گیری از جمع است.ی اعترا  والت کنارهنشانه

گدردد. ی هندک میاما والت عاببت با پیوستن به بقیه پای تلویزیدون تسدلی  اراده
آ، حدود ” دهد،هنک پاسخ می“ هنک، اون پوال چقدره؟”پرسد، والت از باجنابش می

واو. “گویدد، گیدرد و میوالت تحت تدأثیر بدرار می“ هفتصد هزار دالره، دشت خوبیه.
تدرین هم ، البته ایدن بیش”گوید، هنک می“ العاده است نه؟ این همه پول؟خیلی فوق

تا وبتی کده تدو رو بگیدری . —پولی نیست که تا حاال گرفتی . این پوال که چیزی نیست
ا خودم ببرمت ببینی چده جدوری یده آزمایشدگاه تولیدد شیشده رو والت، لب تر کن تا ب

 “یاد تو زندگیت!مک  هیجان گیری . یهمی

 والت ابرانسان است؟

دهدد بده او بگویندد ی ضعیفی دارد؛ و به همه اجازه میجا دیدی  که والت ارادهتا به این
جاسدت کده آمدوزانش. سدؤال اینبوگدان، اسکایلر، هندک، و دانش—باید چه کار کند

چگونه شد والت از آن معل  شیمی دبیرستان آرام و سر به زیر تغییر صدورت داد بده آدم 
شلواِر آراز سریال که حاضر است با پلیس زد و خدورد کندد؟ بسدیار خدب، اگدر بدون 

ی دیگری از نیچه بیندازی ، بادر به تبیین این امر خدواهی  بدود. نیچده در نگاهی به ایده
، یا اَبرانسان Übermenschگوید که آن را ی چیزی سخن می، دربارهمیان خی  آثارش

(Superman) نامد.می 
زند کده بده زمدین فرسدتاده شدده و بدا لبداس از موجودی فضایی حره نمی نیچه
. تنهدا تفداوت بدین ٢چرخدد تدا مدردم را نجدات دهدداین سدو و آن سدو می 1اسپندکس

نسان نیچه در ذهن است. نیچه معتقد بود که های معمولی، مث  من و شما، و ابراانسان
ابرانسان یک پله باالتر از سایر آدمیان خواهد بود زیرا ابرانسان اخفبیات خود را سدوای 

کنی : نیچده، در آفریند. اکنون بضیه را روشدن و واضدح مدیاز اخفبیات نوع انسان می

                                                           
1 .Spandex.نوعی الیاه مصنوعی ِکشی. م : 
 . اشاره به شخصیت فانتزی سوپرمن. م.٢
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کندد، بصدد نددارد میی مددرن هایی که در مورد اخفبیدات دورهتمام ِشکوه و شکایت
خواهدد آن را بدازتعریف دست اخفبیات را کوتاه کند و آن را کنار نهد؛ بلکه صدرفًا می

نماید. و این چیزی اسدت کده نیچده بداور دارد ابرانسدان انجدام خواهدد داد: ابرانسدان 
تعریف خواهد کرد، و در نتیجده، اَبرتدر )فراتدر( از  اخفبیات خودش را سوای از انسان

به ایدن موجدوِد ابدداع “ ابرانسان”از این جهت است که نیچه لقب —خواهد بود انسان
 ها است.دهد چراکه او مافوق سایر انسانشده می

ی بعددی در ها چه ربطی به والت وایت دارد؟ بسیار خب، بیاییدد بده صدحنهاین
ینی  ببسمت آرازین سریال نگاه کنی . مدتی بعد از جشن تولد، والت را در کارواش می

دستگاه صدندوق بلندد کدرده که مشغول کار است. راهرًا بوگدان باز ه  والت را از پای 
جایی یک بشکه مواد شیمیایی روی پایده اسدت، است. در حالی که والت مشغول جابه

اش بند بیایدد، از حدال که سرفهاینکند به سرفه کردن. اما به جای ایستد و شروع میمی
ی ریدر شود که مبتف به سدرطان ریدهن صحنه، به والت گفته میرود. کمی پس از ایمی

باب  عم  است، و نهایتًا تنها تا یکی دو سال دیگدر دوام خواهدد آورد. ایدن خبدر مدر  
 شود.الوبوع والت باعث شروع تحوالتی در او میبریب

بینی  کده والدت در کدارواش اسدت. ایدن نخستین گام این دگرگونی را زمانی مدی
آمیز اش به بدرت را به نحدو موفقیدتبینی  والت ارادهن نخستین بار است که میچنیه 

خاطر بده نظدر شود کده خیلدی پریشدانطور با والت آراز میکند. صحنه ایناعمال می
ها را تمیدز کندد خواهدد کده ماشدینشدود و از او میرسد. سپس بوگدان پیدایش میمی

والدت! بجندب ”گوید نین کرده بود. بوگدان میکه پیش از این نیز در آن بسمت چچنان
والت که انگار “ تنهام. بیرون نیازت دارم چند تا تمیزکاری داری . بجنب!مرد. من دست

بیدرون نیدازت »گفدت  ”گوید، طابتی میبوگدان با بی“ چی؟”دهد پرت بوده، پاسخ می
مونا خیره بشدی! بجندب تو اینجا اومدی کار کنی یا به آس« دارم چند تا تمیزکاری داری !

 “بری . بجنب، مرد.
ی پیش که بوگدان والت را از پای صندوق بلند کرده بود، والت این برخفه دفعه

و “ بدرو بده درک بوگددان”گویدد، شود. در عدو  میبار زود تسلی  فرمان رهیسش نمی
 والدت“. چدی؟”پرسدد رود آن جا را ترک کند. بوگدان ماِت واکنش والت شدده، میمی
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سدپس بدا “. بدا اون ابروهدات!« بدرو بده درک!»گفت  ”گوید، گردد. با پرخاش میبرمی
زندد و خشونت ملحقات اتومبی  را که به دیدوار مقابد  صدندوق آویختده شدده بدود می

 “.اینو تمیز کن”زند کند توی هوا به طره در. و فریاد میپرتشان می
و او هد  بسدیار آرام. کندار  بینی ، صدبح زود اسدت،ی بعدی که والت را میدفعه

ای بده که به آ  اندازدش لحظهکند. پیش از ایننشیند، کبریتی روشن میاستخرش می
های زیاد دیگری در استخر افتاده، که یعندی بینی  که کبریتشود. میاش خیره میشعله

ها نمداد زنددگی والدت ها. کبریتشود به این کار مشغول است، شاید ساعتمدتی می
کده کامد  بسدوزند خداموش سوزند امدا پدیش از آنها درخشان و تابناک میتند. آنهس
ک  بیسدت یدا سدی سدال روند، درست مث  والت. او باید دسدتگردند و از بین میمی

چده توبدع داشدت بده پایدان اش را زودتدر از آنکرد، اما سرطان زنددگیتر عمر میبیش
دهد. در ایدن صدحنه اسدت کده پایان میهای سوزان را مث  آ  که کبریت—رساندمی

گیرد و با زنگ زدن به هنک و ببول پیشنهادش مبنی بدر سدوار والت تصمیمی حیاتی می
کند تا از کار و کاسبی شیشده اش به بدرت را امتحان میماشین پلیس شدن دوباره اراده

 سر در بیاورد.  

 

طور ایدن امدر بده ابرانسدان اکنون بیایید توبفی کنی  و در این مورد فکر کنی  که چ
کند. به یاد داشته باشید که نیچه معتقد است ابرانسان اخفبیاتش را خود ارتبا  پیدا می
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دهد. هر چه باشد شیشه ریر بانونی آفریند. این دبیقًا کاری است که والت انجام میمی
ی ی از آن ریدر اخفبداست و جامعه معتقد است درست کردن، فدروختن، یدا اسدتفاده

اش خواهدد ماندد بدا یدک میدرد، و خدانوادهداند که به زودی میاست. لیکن، والت می
داند که شیشه کسب و کاری پدر سدود، خروار ببض و بدهی که باید پرداخت شود. می

 اما ریر بانونی است.
کند: درست کردن شیشه و در نتیجده ها را سبک سنگین میوالت در ذهنش گزینه

که مرد تأمین باشد، یا اطاعت از اش پس از اینبدین ترتیب خانواده درآوردن پول زیاد تا
کندد. والدت اش را زیدر بدار سدنگین بددهی تدرک میبانون و مردن در حالی که خانواده

آفریند که درسدت کدردن شیشده، اگرچده ریدر گیری میاخفبیات خود را با این تصمی 
اش در نهایدت جدامش داد. خدانوادهبانونی است، اما همان کار درستی است که باید ان

تر است از اطاعت از یک بانونی کده جامعده آفریدده. ایدن درک و انددریافت آرداز مه 
 به ابرانسان نیچه است.“ آرام و سر به زیر”دگرگونی والت از والت وایِت 

وگویی کده او بدا این اندریافت و بینشی که وصف کردم به بهترین نحدو در گفدت
وگو پدس از زمدانی سمت آرازین دارد خفصه شده است. این گفتجسی پینکمن در ب

صورت گرفت که والت به جسی پول داده بود تا کامیون تریلری بخرد که بتوانند درونش 
“ کندی. جددًا.به  بگو چرا داری ایدن کدار رو می”گوید، شیشه درست کنند. جسی می

جسدی “ دی؟ر رو انجدام مدیتو چرا این کا”دهد که، والت پاسخش را با این سؤال می
شود و جسی متقاعد نمی“ خب همینه دیگه.”گوید، والت می“ پول، اساسًا.”گوید، می
شدو گداز نه. دست بردار مرد. یه آدم سر به راهی مث  تدو، یده دفعده خدر کله”گوید، می

گویدد، والدت می“خواد بزنه به سی  آخر؟حدود شصت، می گرفته توی این سن و ساِل 
بضیه فقط اینه که عجیبه. باشه؟ اصًف سر در نمیارم. اگه تدو ”گوید، جسی می“ پنجاه.”

مدن  بایدد —گ  کدهفقط دارم می—ای چیزی شدی. اگه دیوونه یا افسرده شدیدیوونه
 “ش بدون ، باشه؟ این روی من  اثر میباره!درباره

گاهی تازه ین جسدی ا“ من بیدارم.”کند که، طور خفصه میاش را اینوالت خودآ
گویدد کده تر گیج کرد، اما برای والت و بیننددگان، ایدن دو کلمده بده مدا میرا فقط بیش
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تواند کنار که مورد پبیرش او بود می“ مواد بد است”اخفبیات اجتماعی مشخصی مث  
مدواد ”آفریند که، یابد و لبا  این اخفبیات جدید را میگباشته شود. والت این را در می

.“ شودام پس از مرگ  میسر شود تأمین مالی خانوادهباعث می فروختن آن بد نیست زیرا
سایم های سدریال شود که در بابی بسدمتاین باعث به وجود آمدن سلسله اتفاباتی می

 پیوندد.به وبوع میآخر 

 کنداش به قدرت را محقق میوالت اراده
ی وجود دارد که والت های متعددپس از تماس والت با هنک در بسمت آرازین، نمونه

هندک  کندد: والدت وبتدی کده بدهآمیز اعمدال میاش به بدرت را به نحدو موفقیدتاراده
گوید چطور شیشه درست والت وبتی که به جسی می ؛گوید شریک امیلیو گریختنمی

و والت وبتی مردی که پسرش را در فروشگاه  ؛خواهند کرد هرچند جسی معتر  باشد
 زند.داد کتک می لباس مورد تمسخر برار

ای است که والت با جسی موبدع لدو رفدتن ای دیگر از این دست در صحنهنمونه
بیندد. والدت آدرس جدا میکندد و او را در حدال فدرار از آنآزمایشگاه شیشه برخورد می

رود تا با او برخورد کند. در ابتدا اش میکند و به خانهی مدرسه پیدا میجسی را از رایانه
کند که والت آمده برای نصیحت تا خود را به پلیس معرفی کند. طور فکر مینجسی ای

ت اینده کنی آبای وایت، اما اگه برنامدهکار میجا چیدون  اینببین، من نمی”گوید، می
کده توبده کدن  یدا خدودم رو که یه مشت حرفای صد من یه راز تحویل  بدی درباره این

دوران دبیرسدتان ”دهدد، جسی ادامه می“. نه وابعاً ”کند والت حرفش را بطع می“ —به
ی. صحبتی  1خو  اومدی کنترمال خیلی وبت پیش بود، باشه؟ و تو ه   نیستی پس ِهر 

 “ه  نباشه.
یه صحبت کوتاه. تو امروز شریکت رو از دست دادی. اسدمش ”گوید، والت می

هدا و ی پولمخددر همدهچیه؟ امیلیو؟ امیلیدو داره میفتده زنددان. اداره مبدارزه بدا مدواد 
                                                           

1 .Welcome Back Kotter :( درباره1٩٧٩-1٩٧٥سریالی آمریکایی )طبعی که ی معل  شور
 ای توانسته بود بربرار سازد. م.رمانش ارتبا  دوستانهبا شاگردان شر و  ناف
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ی اول. اما تو از کدار و کاسدبی آزمایشگاهت رو گرفته. هیچی نداری. برگشتی سر خونه
کن  که، شاید من و تو بتونی  باه  سر در میاری، من  از شیمی سر در میارم. من فکر می

خوای تو، آه، تو می”گوید، دهد و میخندد، سرش را تکان میجسی می“ شراکت کنی .
خندد جسی می“ درسته.”گوید، والت می“ تو و من. —یستال شیشه درست کنی. توکر

 “.واو”
کندی، یدا تحویلدت یدا ببدول می”گویدد، والت که فهمیده جدی گرفته نشده، می

شود، او را در حال دزدیدن تجهیزات شدیمی ی بعدی که والت راهر میصحنه“ دم.می
ی جسدی کند. سپس با آن تجهیزات بده در خاندهکار می بینی  که در آنای میاز مدرسه

بینی  شدوند. بندابراین مدیشدان میهای بعدیرود، و آن دو مشغول ریختن طرح گاممی
که جسی را شدریک خدود کندد اش به بدرت برای اینآمیز از ارادهوالت به نحو موفقیت

این کدار را  ی تهدیدکه زیر سایههرچند جسی آن چنان ه  از این—استفاده کرده است
 حال نیست.کند خوشمی

شوند که کنند، و متوجه میو بدین ترتیب، والت و جسی باه  شروع به پخت می
اثر »پخت والت را ی دستوالت استعداد درست کردن شیشه را دارد. جسی حتی شیشه

کده بده آخدر آن بسدمت رود تدا اینخواند. این روند به نظر خو  پدیش مدیمی« هنری
طور شروع بینی . بضیه اینی والت به بدرت را میزمانی که ِاعمال نهایی ارادهرسد، می
شود که جسی به اجباِر دو مواد فروش، یعنی امیلیو )که معتقد است جسدی او را لدو می

خر(، بایدد بده محلدی بدرود کده )پسرعموی امیلیو و مواد فروش کله ٨-داده( و کریزی
آن روز مواد درست کنند. امیلیو والت را از زمانی کده اند در والت و جسی برنامه ریخته

گوید که او با اداره مبارزه با مواد مخدر شناسد و به پسرعمویش میدستگیر شده بود می
ها را لو داده، در شره به بت  رساندن والت و است. پسرعموها که به باورشان جسی آن

دهد چطور مث  او پخت کنند. میکند به آن دو نشان جسی هستند که والت پیشنهاد می
ای که والت پخته به شدت او را تحدت کند چرا که کیفیت شیشهموافقت می ٨-کریزی

 تأثیر برار داده است.
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کندد، ای درندگ میبینی  کده لحظدههنگامی که والت در حال پخت اسدت، مدی
ر گویدد کده زودتدبده او می ٨-سنگین کردن است. کریزیکه گویی در حال سبکچنان

نوازد. والدت یدک بدوطی فسدفر سدرر ی والت را با سر تفنگش میبجنبد و امیلیو گونه
ریزد. مخلو  آن مواد شیمیایی موجدب انفجدار کند میدرون ترکیبی که دارد درست می

اند، والدت بده سدرعت از تریلدر زده شددهبهت ٨-شود. درحالی که امیلیو و کریزیمی
کوشند بگریزند، اما والدت کند. آن دو میبف  میشود و در آن را پشت سرش خار  می

دارد کنند. والت جسی را بر مدیها به در شلیک میدارد حتی وبتی آندر را بسته نگه می
جا کده در آرداز بسدمت بطدع شدده بدود رود. این، جایی است که سریال از آنو در می

نشانی اسدت، به آتش شوی  آژیری که شنیده بودی  مربو شود، و متوجه میپیگیری می
آید و ی آن دو نفر ببًف بیهوش شده بود( به هوش مینه ماشین پلیس. جسی )که با ضربه

فسدفر ” دهدد، چه کرد، و والدت جدوا  می ٨-پرسد که با امیلیو و کریزیاز والت می
ده گاز ُفسد . . . دفین. یه دود نتیجه می ،ی حرارتسرر در مجاورت رطوبت و به اضافه

آورد. و بددین ترتیدب، والدت والت بففاصله پس از گفتن این، باال مدی“ م حسابی.و د
شود: کشتن دو آدم. خب به لحداظ فندی اش به بدرت را مرتکب مینهایت نمایش اراده

 میرد.هنوز نمرده، اما در بسمتی دیگر می ٨-کریزی

 ابرانسان، یک ابَرهوادار
رود، همسدرش گیرد. والت که به تخت میمیاین بسمت با برگشتن والت به خانه پایان 

گویدد. شود و هیچ چیزی ه  به همسدرش نمیگوید ناراحت است که او ناپدید میمی
بددر ریرمنتظدره و ناهماهندگ بدا خدوی و کند. این آنوالت در پاسخ با او زناشویی می

 “والت؟ والت این تویی؟”گوید، خصلت والت است که اسکایلر می
های بعدی توان در بسمتی اراده به بدرت و ابرانسان گفت  را میرهچه من درباآن
توانیدد مفحظه کرد. اگر سریال را از آرداز تدا فصد  آخدر بدازبینی کنیدد، می سیم آخر

کن  نیچه به ایدن مشاهده کنید که والت چقدر متحول و دگرگون شده است. من فکر می
 شد.ک  هوادار آن مییا دست—کردنمایش افتخار می
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 استفن گلس

 

، دو شخصیت (Mad Men)مردا  مدیسو  و سیم آخر در کانون دو سریال تلویزیونِی 
میدان دو هویدت حیرانندد، و  هدار وایدت و دان دِرِپدر. هدر دوی آنگیرا وجود دارد، والتد

 توانند نزد خود ح  کنند که کدام را برگزینند.نمی
رح ؟ آیدا دان یدک بخار است، یا سلطان موادی بیشیمی بیآیا والت یک معل  

مادر؟ این دو بایستی پدبیرای کددام هویدت ای بیمدیر تبلیغات با نزاکت است، یا بچه
 شان داستان آنان را چنین دیدنی ساخته است؟باشند، و چرا بحران هویت

هسدتند  ه  والتر وایت و ه  دان درپر در کشمکش رهایی از بید مقررات جامعه
بلکه بهتر بتوانند راه و مسیر خود را پیدا کنند. فردریش نیچه آمدن موجودی برتدر، یدک 

گویی کرده بود، که مطاب  مقرراتی که خود وضع کرده خواهد زیسدت، ابرانسان را پیش
هایی برای ابرانسان مایهها و درونجوششنه مقررات مرسوم. والت و دان هر کدام درون

 شدن دارند.
دردسدر، مطداب  ثر مردم مخلوبات ضدعیفی هسدتند، خشدنود بده آسایشدی بیاک

های جدید او دانند، زیرا ارزشها ابرانسان را شرور میاند. آنوضعی که در آن زاده شده
کنندد کده جهدان هاست، و درک نمیها برار دارد. خوِ  او شوِم آنهای آنمتضاد ارزش
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چده ی شخصی است، و ما باید تمدام آناندازهابحث تنها بحث چش —راهری است
ی خو  و بد است را بده طدور مسداوی برتدابی . تواندایی بده ایدن امدر، منشداء و ریشده

، اما والت و دان در وجود دارد بختی است. سر باالیی تندی در پیمودن راه این تپهخوش
 تقفی صعودند. 

 

 خیزدانسان برمیپسین
برار دارد. دان و والدت مطمئندًا  (the Last Man)سان اندر مقاب  َاَبرانسان نیچه، پسین

انگیزندد و اندد، ربتها از دلیدری بدویی نبردهانسانآیند. پسینانسان به شمار نمیپسین
ها از تفش و تقدف بدر حبرندد، عداجز از شوند. آنآور محسو  میبرای انسانیت زیان

کوشند نانی به کف آرندد تنها می کنند،اند، در معنای وجودشان تأم  نمیاندیشیآرمان
 بالند.شان ه  میانگارانهو سقفی باالی سرشان باشد، و  به این طرز فکِر هیچ

گیدرد. به راحتدی در ایدن الگدو جدا می مردا  مدیسو راجر اسِترلینگ در سریال 
گددبرد، امددا بیمددت میهای گرانمددزه و نوشددیدنیهددای بیزندددگی او سراسددر بددا جوک

گددامی پگددی و پیددت، از دور خددار  تر، بددا پیشهای جددوانوسددط نسدد خوشددبختانه ت
خدورد رش میای فکر کنید که از پگی در حال کشیدن ماریجوانا ُبدبه صحنه—شودمی

هدا. راجدر، به راجر در حال آواز خواندن با صورت سیاه، یا نژادپرستی راجر علیده ژاپنی
و هیچ هدده دیگدری در کندار  طلبانه، فقط به فکر خود است،ای لبتررق در زندگی

 ای در حال انقرا  است.ثروتمند ماندن ندارد؛ البته گونه
خواهد در راهدی کده خدود می—خواهد کار کنددر طره مخالف، دان درپر می

اش است، اما نقطه ضعف او در خواهد بدم بردارد. کار کردن عفبه و اولویت اصلیمی
ای بدزر  بدا پدرچین چدوبی با، خاندههمسری زی—گوید خو  استچه جامعه میآن

اش در مسدموم رویشود. این با صره نظر از زیدادهموجب عقب ماندن او می—سفید
های انسان است، یعنی، مصره سدنگین و شددید نوشدیدنیکردن خود مانند یک پسین

آمیزی وار و اشارتالکلی و دخانیات برای سر کردن با اضطرابش. این امر به طور طعنه
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ها ترک کند. وبتدی تواند مصره آنزند، اما او نمیبه بدتر شدن مساهلش دامن می فقط
شود و نوشدیدن دهد، حالش خرا  میبه او در حال مستی تخیلی از مر  آنا دست می

انگیدز تواندد پداک و در حالدت هوشدیاری بماندد، زنددگی مفلکند. اما نمیرا ترک می
 گردد.می شود، و او ه  دوباره ررق نوشیدنمی

اش انسان نیسدت. او بففاصدله پدس از تشدخیص سدرطان ریدهوالت بطعًا پسین
کند، و به همدراه شداگرد سدابقش شمارد و بانون شکنی میمیرندگی خود را رنیمت می

جسی به طور دسدت از جدان شسدته و خطرنداکی بده پخدتن کریسدتال شیشده مشدغول 
های ندد کشدیده شدده بدا تولیدکننددهی به گشود، حتی زمانی که پس از یک معاملهمی

اش ضدبط شود و یک ویدهوی خداحافظی برای خانوادهکند دستگیر میربیب، فکر می
کند که در حال اعتراه به جدرم و جهت اطفع نهادهای مجری بانون انکار می ،کندمی

اش ضدرورت است. او تصمی  گرفته تا بانون را بشکند زیرا اکنون محافظت از خدانواده
 گیرد.ی خود را به کار میاش، ارادهارد. والت برای نخستین بار در زندگید

گرچه این امر بسیار پیش از زمانی است که وابعًا از کدارش لدبت ببدرد. او اکثدرًا 
اش است. در بسمت سوم فص  اول، این فشار تحت فشار و استرس حفظ جان و آزادی

و دوربدین —٨-رسدای کریدزیفکردن طابتخفده—روانی مسبب دومین بت  اوسدت
ماند. مشابه همین سدرخوردگی ی والت میمدتی روی صورت پر اشک و عبرخواهانه

گبارد جین بر اثر شدرایطی کده دچدار اسدتفراغ شدده بدود از بینی  که میاو را زمانی می
ی چندین اتفدابی را داده دسدتش را که اجازهخفگی بمیرد، در حالی که با ناباوری از این

اندیشد که به هانش گرفته؛ و یا در فص  سه بسمت ده ، جایی که به زمانی میجلوی د
توانست بهترین موبع برای مردنش باشد. هرچند آرزوی مر  هد  نددارد. او نظرش می

ای که که نسدبت بده آن گردد به گبشتهبرمی“ ش”ضمیر —“ولش کند،”گیرد که یاد می
چده اتفداق افتداده، تی ببول کند که تمدام آناحساس گناه در دل دارد. یک ابرانسان بایس

 ی اوست. فقط در این هنگام بادر است به راستی پیش رود.خو  یا بد، پیامد اراده
مستی و سیگار آسیب ن، که به خود با سیاهاتواند برخفه دوالت به این سبب می

ژه که، ایدن    او )یعنی سرطانش( به او تحمی  شده است. به ویزند، پیش برود که َس می
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ی امددر بدده دگرگددونی و تحددول او کمددک کددرد و باعددث شددد دریابددد کدده بدددرت و اراده
 گیری برای خود را دارد.تصمی 

های یک تا سه تنبلی و سستی او را است. فص سیم آخر انسان جسی بیشتر پسین
ریر مستقی  باعث مدر   ای که به طورکند، با سبک زندگیدر زندگی و کار برجسته می

ِجینی که تأثیرش بر جسی در تعار  با تأثیر والدت بدر او بدرار داشدت.  ؛شودن میجی
ترین تصویر این امدر جدایی عش  جسی به جین سمب  تنبلی و رخوت اوست، و واضح

است که والت با سراسیمگی و برآشفتگی جسی را در وضعیت نشئگی بر اثدر مصدره 
ها. مر  جین جسی را منفع  آن-ی فعالدهد؛ مثالی تمام عیار از پویایهروهین تکان می

خواست تغییر نداد، اما باعث شد جسی احسداس از خدود بیدزاری طور که والت میآن
کرد. حال او در فص  چهدار انسان(، چراکه خود را مفمت میکند )برخفه یک پسین

 ها وشدود، دور خدودش را بدا رریبدهاش بدای  میشود، به طدوری کده در خاندهبدتر می
 شاندازی دستکاری اف  دید و چشد فقط به وسیلهاو کند. ی مواد پر میمصره دوباره

ای بده کدار در جهدت منددی و ارادهتوسط والت و گاس، توانست یک نوع حدس هده
 مراببت از آندرا و براک پیدا کند.

آیند، اما تا چه انسان به حسا  نمیپس هیچ یک از دو شخصیت اصلی ما پسین
 ای هستند؟های وابعی نیچههایی حقیقی، یعنی ابرانسانها آفریدهمیزان آن

 ی والت به ابرانسان شدناراده
اولین برخوردی که با والت داری  در حالی است که او در بیابان نیومکزیکو بده سدرعت 

خورندد، و او مهیدای تیرانددازی بده ها در ماشینش به پس و پیش ُسدر میراند، نعشمی
 چه چیزی ممکن بوده او را به چنین وضعیتی کشیده باشد؟ شود.پلیس می

بینی  ، اولدین کسدی کده مدیسایم آخارپس از تیتراژ عنوان در بسدمت نخسدتین 
اسکایلر است، که به آسودگی خوابیده در حالی که والت بیدار دراز کشیده. والت سپس 

د را از گدواهی کند، و نگداه خدوای تمرین میحالی روی دستگاه دوی پلهبا ضعف و بی
برد به سمت دستگاه دوی زیر پدایش. صدبح ی نوب  میاش در پژوهش جایزههمکاری
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ی اسدکایلر را دهد و او ه  توصیهشود، اسکایلر بیکن سبزیجات به خوردش میکه می
مون هسدتی . خوارهاسدت. مرابدب کلسدترولاین بدیکن گیاه)”کند وار تکرار میطوطی
دهدد و خدودش هد  کند. او فقط دارد بده بقدایش ادامده میوالت زندگی نمی“(. راهرا

 گرش است.داشتنی اما سلطهداند. او ضعیف و تحت امر همسر دوستمی
“ بیدار”اش، او متعابب تشخیص بیماری و هراس والت بابت وضع مالی خانواده

 اش کوتاه و ناپایدار اسدت، و تنهدا، هراسدیدن و ضدعیفیابد که زندگیشود و درمیمی
یابی به استعدادهایش بازداشته است. این اولین گام بده سدوی فدرا بودنش او را از دست

هدای اندازی که به ارزشچش —اندازانسان شدن است، و اولین تغییر جهت در چش 
گوید. والدت ایدن کدار را بدا شکسدتن بدانون انجدام می نه ی وضع موجودشده پبیرفته

ی مرکدزی سدریال اسدت کده ه دست آورد، و این ایددهاش بدهد تا پول برای خانوادهمی
پرسدی  کند: ما از خود ایدن سدؤال را میبینندگان را بیش و پیش از هر چیزی جب  می

ورزم به دیگدران آسدیب چه بدان عش  میکه، آیا درست است که جهت محافظت از آن
 حرمتی کن ؟برسان  و بی

را پیش از تشخیص سدرطانش والت انگیزش و می  به عدم پبیرش وضع موجود 
ی بده ابرانسدان شددن ه  داشت، که این حاکی از این است که مدا همدواره واجدِد اراده

هستی . در بسمت نخست سریال، وبتی که والت در جشن تولدش ویدهویی از کشدف 
ی که دربارهبیند، به جای اینو ضبط یک آزمایشگاه شیشه توسط هنک و همکارانش می

پرسد کده بده ی مقدار پولی میدر ریربانونی سؤال کند بففاصله دربارهخود آن مواد مخ
بک بسمت سیزده  فص  سه بیندیشید، هنگامی که والت چنین به فلشدست آمده. ه 
چدرا محتدا  ”ی معمدولی اسدت: گوید اف  اهدافش فراتر از یدک خاندهبه اسکایلر می

)بسمت دوازده (، او دو نفر یک بسمت بب  “ باشی ؟ هیچ راهی نداری  جز پیشرفت.
دارد تدا را برای حفظ جان جسی کشت، و در این بسمت جسی را به کشتن گید  وا مدی

جا او را بدان ،ی والت به اهداه فراترجا جایی است که ارادهجان خود را حفظ کند. این
 .است رسانده
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بارد. در اش صحه بگدشکنانهبرد تا والت بر تصمیمات بانونبا این حال زمان می
گویدد کده ابرانسدان بدا انکدار کند. نیچه به ما میاثر نیچه را ابتباس می سیم آخرجا این

گزیندد های خود را برمیرود، و ارزشی خو  و بد به پیش میهای پبیرفته شدهارزش
ه می)و بر آن گردد. تا پایان فص  چهار بختی او میگبارد(. این امر باعث خوشها صح 

های بدی گرفته است. کارهای او کند تصمی بختی دور است، و فکر میوشوالت از خ
امدا ایدن  ؛ای بطعدی بده موفقیدتاسدت، نده ارادهی نومیدی و ناچاری بوده بروز دهنده

طور کده کندد. همدانی یک ابرانسان رفتدار نمیضرورتًا بدین معنی نیست که او به مثابه
یده مدرد ”مات والدت بدد نبودندد: گویدد، تصدمیگاس در بسمت پنج  فصد  سده می

کنه . . . حتی وبتی بدرش دونسته نشه، یا بهش احترام گباشدته ش رو تأمین میخانواده
والت نیاز دارد دریابد که حتی “ کنه.نشه، یا حتی بهش محبت نشه. اون فقط تحم  می

ن درک و تواند. ایداش نتواند تصمیمات او را خو  تلقی کند، او کماکان میاگر خانواده
بختی او تواند تجدید نظری نهایی در منظر و جهتی باشد کده باعدث خدوشدریافت می

که او بر کارهایش صحه بگدبارد و خدو  گردد و حاکی از ابرانسان شدنش باشد، چنان
 رسد.شان کند. در بسمت آخر فص  چهار، والت به این نقطه میتلقی

شد، و البتده کوتاهی نمایان میبختی والت در مقاطع پیش از فص  چهار، خوش
خواست به آنان ثابت کند )بیش اثبات به خویش( کده حاصِ  آزردن دیگران بود. او می

ی چندد با پیروزمندی نسبت به معامله—گباردها فراتر میدارد پا از سطح انتظارات آن
ن العم  نشانگرد. ساوِل همیشه خودخواه عکساش با گاس به جسی میمیلیون دالری

کند که عزت نفس و ررور والت وابعدا دیگدران را بده سدتایش او وا دهد، و تأیید میمی
دهدد جلوی ماشین والت به طور نمادین نشدان می دارد. اما جسی با شکستن شیشهمی

 رسد بوت ندارد.چنان که به نظر میکه این منظر و جهت آن
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فمتدی از بددرت، بلکده نیچه نیز مواف  است که ررور و خودپسندی والت نده ع
بایسدت بددون خاطری و ضعف او است. والت برای ابرانسان شددن میی پریشاننشانه

بخت باشد. بدر خدفه اکثدر مدردم معمدولی کده بده ها خوشتوجه به نظرات دیگر آدم
اخفبیات جامعه و مباهب سنتی وفادار و پایبندند، ابرانسان خودش تصویر مورد نظدر 

کندد آفریند. او انتخا  میهای خود را میند.  او اخفبیات و ارزشکخود را ترسی  می
کند، بختی زندگی میی خویش با خوشکه چه چیز برایش ضرورت دارد و بر طب  اراده

های در ه  و مشوش، فدردریش ی مردم یا یک نوع خدا. به دلی  این ایدهنه بر طب  اراده
های او توسدط ی ردر  اسدت. ایددهفلسفه نما و رسوا ترین متفکر در ک نیچه انگشت

نامان و بدنامان تاریخ مورد استفاده و سوءاستفاده بدرار گرفتده اسدت، چند تن از خوش
 طیفی گسترده از آلبر کامو تا آدولف هیتلر.

گیرد، و این فرصت را به ی مخالف والت برار میجسی در فص  چهارم در جبهه
کند. حتی جسی، که او را در ش در وابع زندگی میدهد که دریابد او برای خودوالت می

گیرد. این کند که او خودخواه است و جانب گاس را میستود، اکنون فکر میگبشته می
بخت گدردد. او تواند با اتکا به دیگران حقیقتًا خوششود والت دریابد که نمیباعث می

 راهش است. بختی خویش را بیافریند، و گاس تنها مانعبایست که خوشمی
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 فرو رفتن
ی خورده و بده خداک افتدادهدر انتهای بسمت یازده  فص  چهار، از تصدویر شکسدت

شود؛ اصطفحی که نیچده او استفاده می“ فرو رفتن”والت، هوشمندانه برای نشان دادن 
بدرد. برای توضیح طری  رلبه و فاه  آمدن بر انسان و تبدی  شدن به ابرانسان به کدار می

دارد که انتظار مر  او را بکشی ، چراکه تصدویر بده خداک افتدادن ما را وا می این صحنه
 دهد.آن را شروعی بر فص  آخری امیدبخش برار میسیم آخر عفمت پایان است، اما 

 

گدردد. شود، ابرانسان میوالت با فاه  آمدن بر همه، که شام  ما بینندگان ه  می
بدری ، و ایدن بدرای خبری بده سدر میاو در بی ی کلیما ه  مانند جسی نسبت به نقشه

گدبرد بدرار ندداری . آخدرین چه در سرش میاولین بار در سریال است که در جریان آن
کند که او بدراک را مسدموم کدرده بدود، و دروغ مضداعف ی فص  چهار فاش میصحنه

وسدت کده چده کسدی یدار ای اینپیچیده و دبیقی ساخته بود تا دیدگاه جسدی را دربداره
 مهندسی کند، و بدین ترتیب او را علیه گاس برانگیزاند.

چه برایش خو  است اخفبیات والت به ناگاه عو  شده است. اکنون انجام آن
آسیب رساندن —دانستانگیز میشام  انجام چیزی است که تا این اواخر آن را نفرت

اتدًا بدد نیسدت، و اآلن یا حتی شاید کشتن یک بچه. او دریافته است که انجام این کار ذ
آزاری کار رلطی است، و بدا کنی  که کودکی ما فکر میضرورت پیدا کرده است. همه
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در نظر داشتن واکنش والت نسبت به بت  توماس در بسمت دوازده  فص  سه، انتظدار 
فر  است که رو شدن این گاه به چنین کاری نزدیک شود. همین پیشنداری  دیگر هیچ

 .است سازد. او از حد انتظاراتمان فراتر رفته و بر ما فاه  شدهدهنده میامر را تکان
که گمان کند گاس براک را مسموم کرده بود، والت برنده در واداشتن جسی به این

شد، چراکه با تبدی  شدن بده گداس بهتدر از حدریفش بدازی کدرد، و در انتهدای فصد  
انسانیت، و به آرامی به خود لبخند “ یفرا”ایستد، گویی )چهارم( بر فراز ساختمانی می

 یابد.زند. او باالخره به خود ثابت کرد که دارد به استعدادهایش دست میمی
ای ی فلسفیکند، البته با بیان نکتهجا بار دیگر از نیچه ابتباس میدر این سیم آخر

تدا بددین خواهد مخلوبات دیگدر بده ِگدرد او آیندد، گوید ابرانسان میمتفاوت. نیچه می
های جدیددی را بداه  خلد  کنندد و وضدع موجدود را پشدت سدر ترتیب بتوانند ارزش

دهدد. ایدن امدر حداکی از ایدن بگبارند. ربابت والت با گاس این را مورد تردید برار می
زیسدتی توانندد ه داری، دو مخلدوق نمیاست که در روزگار مدرن، با سناریوی سرمایه

گاس برای شکستن بانون بسیار به ه  شدبیه اسدت، امدا بدا داشته باشند. دالی  والت و 
تبددی  بده ربیدب هد   —چگونه رفتار کدردن بدا جسدی—اندک تفاوتی در چش  انداز

 شوند.می

 رشد هست، زوال هست . . . دگرگونه خواهم شد!

گدردد: بازگشدت ی ابرانسان نیچه میوالت با کشتن گاس، پبیرای بسمتی مه  از آموزه
نهایت بار دهد که بیکند که زندگی تمامًا در لحظاتی روی میوزه تبیین میابدی. این آم

نهایت بار دیگر تکرار خواهد شد. ابرانسداِن خدال ، عناصدر ببًف اتفاق افتاده است و بی
خدود نظمدی دیگدر  ی شخصدیی زنددگی را بدر حسدب ارادهتکرار شونده و بازگردندده

 دهند.پندارد شک  میمی چه خو دهد. او زندگی را مطاب  آنمی
ی تدفش والدت و گداس بدرای های سوم و چهارم دربارههای پایانی فص بسمت

گیری را بده نمدایش های داسدتانی چشد خنثی کردن و نابودی یکددیگر اسدت، و مایده
ی مرده یا در حال مدر  اسدت بده عندوان اهدرم فشداری ترین امر، بچهگبارند. مه می
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چه در وابع اهمیت دارد این است که چه چیزی بین ایدن دو نعاطفی علیه جسی. ولی آ
گاهی بهره میفص  تغییر می برد که کشدتن تومداس کند. در فص  چهار، والت از این آ

ایدن کده در معدر  حجد   شود. والت بدا ببدول خطدرباعث رنجش جسی علیه او می
تفداق دردآور های شخصی برار بگیرد، تصمی  به بدازگو کدردن آن اعظیمی از خصومت

انداز جسی را تغییر دهد. این والدت اسدت کده بازگشدت گیرد، تا بدین وسیله چش می
کندد. او بدا گونه که نیچه بیدان میها را پبیرفته است، همانها و ر ی خوشیابدی همه

 کند که تمام خو  و بدها را خودش اراده کرده، و بر ضعف عاطفیخوشنودی اذعان می
او بده یدک —حقیقی نای  شدده“ خوْد اثباتی”ی فاه  آمده. والت به خود نسبت به جس

 ابرانسان دگردیسیده است.

 ی دان به ابرانسان شدناراده
توان به عنوان یک ابرانسان توصدیف و ترسدی  می را مشک  مردا  مدیسو ن درپر در اد

شدت. کتدا  توان سعی در تبیین محبوبیت او داکرد، اما با کاوش و بررسی این ایده می
ی نظری است، و در به کار بسدتن آن در سدناریوی یدک زنددگی وابعدی، نیچه در حیطه

دهدد، بده خداطر مدان روی میتر طبیعتهایی وجود دارد که در سدمت ضدعیفبربانی
ت نیست. اشتیاق دان به کدار هایمان با دیگرانی که ارادهرابطه شان به تفوق یافتن به آن بو 

شود، که اگر بنا دارد به باالی معمواًل بربانی منافع همکارانش میکردن با بواعد خودش 
هایی منطبد  بدا محدیط دارد، نده داری) نظدامی کده ریشده در انسدانهرم نظام سدرمایه

 ابرانسان( برسد او را از این امر گریزی نیست.
ها کاِر کارمندِی بدون برارداد، حاال حسا  ُکنراد هیلتون مستلزم عقد پس از سال

رود. وبتدی برارداد رسمی دان با شرکت استرلینگ کوپر اسدت، امدا دان زیدر بدار نمدی
خواهد افتد و میپاشد،دان به تکاپو میکشد و استرلینگ کوپر از ه  میهیلتون کنار می

دهدد، بدا ندام دوباره یک فردگرا شود، و پیشدنهاد سداختمان یدک شدرکت جدیدد را می
فرجام فص  سه تقریبدًا حداکی از ایدن اسدت کده دان استرلینگ کوپر درپر پرایس. این 

چنان کده بدا خوشدی و مسدرت شدرکت جدیددی را بده راه بازگشت ابدی را برتافته، ه 
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 1٩٦٣های رایدج در گر ارزشگیرد، زنی که نمایانزمان از بتی طفق میاندازد و ه می
 بود. دان خوشی و ر  را باه  پبیرفته.

فص  بازگشت دان به ضعف و نداتوانی و    مدیسو مردابا این حال، فص  چهار 
رسد او با نامزد شدن با مگدان دارد خدود را فریدب بداببالی است. دست آخر به نظر می

بتی است؛ به طوری که ضعف دان “ یی ارتقا یافتهنسخه”مگان که در وابع —دهدمی
آید. اما پگی بده ار میهایش بهتر کنکند، و با بچهشبه درک می های یکرا در مورد رابطه

فقط  ؛ اوچرا که بسیار شبیه اوست تواند ببیند و متوجه شودبختی دان را میخوبی خوش
گاهی بیشتری برخوردار است. در پایان فص  چهار، دان بیددار دراز کشدیده در  از خودآ

بختی بتدی در دوران همسدری بده حالی که مگان در خوا  اسدت. )زمدانی کده خدوش
ود هیچ وبت مشک  خوا  نداشت، امدا بدا از سدر گبرانددن یدک جددایی ی او بعهده

( ضدعف .نامزدی را به کامش تلخ کرده اسدت فهمد، و این امر ایندردآور، درد او را می
دردسدر منجدر بده گدرفتن تصدمیمی آور و بیکننده و مدفلدان در برابر ازدواجی خسته

 نسنجیده شد.
اش نیز صادق اسدت. بده نددرت ا، در زندگیه“داشت ”ها و “بودم”بیزاری دان از 

اش ی عداطفی نباشدد، و بدیش از یدک بدار از معشدوبهاآید که دان درگیر رابطهپیش می
ی های دان محکدوم بده فندا هسدتند زیدرا ارادهی رابطهخواسته تا همراه او فرار کند. همه

و ریچ  هیچ کددام  تر از اوست. میجتر و یا بویجویی یا ضعیفی او به برتریمعشوبه
های پیوندی با دوستان و کارشان دارندد پبیرند که با او شهر را ترک کنند چون رشتهنمی

شدوند(، ها همرنگ جماعت میها نیستند )از این رو آنکه به آسانی بادر به بریدن از آن
اش مستأصد  و ی خدانوادهدهندهبخش و رنجبدر به خاطر عشِ  نارضایتو دان ه  آن

 طلبش بماند.بنیاد و عشرتی بیتواند با جوی و خانوادهمید است که نمینو
که در اثر این تشویش و نگرانی بالک  در هد  نشدکند بده دیددن آندا دان برای این

دار او با خبدر اسدت. دان آندا را رود، تنها کسی که در مورد تغییر هویت مشک درپر می
نامد. پگی مواف  نیست، و ایدن مطلدب می“ اختشنتنها کسی در دنیا که وابعًا مرا می”

اِی معاصدر جفدت نیچده“ گدرِ آفرینش”درست است که اگر برار بود دان با یک ابرانساِن 
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او —شناسد درست استکه دان را وابعًا میبود. نظر پگی در این باره شود، او پگی می
، تصدمیماتی در فهمددرا می 1٩٦٠ی دشواری اجرای تصمیمات فمینیستِی خود دردهه

تر از دان اسدت، بندابراین ی پگی بویهای مردساالرانه. اما باز ه ، ارادهتضاد با ارزش
خوان است با ضعف دان در تبدی  شدن به مردی توانند با ه  باشند. بدرت او ناه نمی
 برتر.

آسایِش نسِ  در حال نابودِی راجر استرلینگ و نسِ  از دان حد وسط معب  و بی
ی ارتقدا نسدخه”کده پگدی را ی نهفتده در اینسیاسی پیشتاز پگی است. او کنایده لحاظ

های شخصیتی اشدتراک یابد. در حالی که آن دو در خصلتنامند در نمیی او می“یافته
ی او از ی ناخواستهشود. بچهبر زنانه نمینوای نقش فرمانرنگ و ه دارند، اما پگی ه 

تواند در پی داشته باشدد، که این ورطه چه مخاطراتی را می پیت کمپ  نشان از این دارد
خواهد به مصاه هر چیزی برود که سعی در مقهدور سداختن او دارد. دان از این رو می

که سفیدپوست است و جایگاه پدر بددرتی دارد، مطداب  دیگدران تواند با توجه به اینمی
 عم  کند و راحت و آسوده بماند.

وبدت گدر اسدت و هیچنیست که دان به کلدی ریدر آفرینشاین مطلب بدین معنا 
دهد. خو  یا بد، اعمال او بسته به موبعیت اسدت. اعمالش را به طور باطع انجام نمی

ی مفروضدی ای در هدر لحظدهاعمال او در لحظه برایش نفع دارد، حال هر دیدگاه کلی
فهمدد که میس از ایندان پ—کندرفتار می (Sal)داشته باشد. نگاه کنید چطور با سال 

تدر خدودت رو در معدر  نمدایش ک ”کندد، باز است او را نصیحت میسال همجنس
ی گباشدتند  بده خداطر چندین مسدئلهبود اگر میای میفایدهتصمی  بیهوده و بی“. ببار

ناچیزی استرلینگ کوپر یک طراح هندری را از دسدت بدهدد، درسدت اسدت؟ بلده تدا 
ی لدی گدارنر جونیدور را علیدرر  خطدر از دعوت ارواگرانه که سالحدودی. بعد از این

شود. در این جا موبعیت کند، دیدگاه دان عو  میدست رفتن یک مشتری بزر  رد می
کند که سال برود. برای دان انتخا  بین سال یا کار است، و انتخا  نکدردن ایجا  می

شد ابرانسان شود، باید کوآید. دان، مث  هر کسی که میکار کنش ضعیفی به حسا  می
ها آندی گونه افراد باید همچنین به یاد داشته باشند که اعمال و کنشخودخواه باشد. این 
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آدم هر دفعه یده کداری ”هایشان نیز. به عبارت دیگر، گونه که علتو گبرا هستند، همان
 “انجام میده.

بیشدتر منکدر دان کمتر از والت در ابرانسان شدن موفد  بدوده اسدت زیدرا بسدیار 
نموده. و ایدن  هایی که خود آفریده و تثبیتهای موجود است به نسبت ک  ارزشارزش

ای برای خود در دنیای کسب و کدار سداخته، کده در آن بده ریر منتظره نیست: او زندگی
های بسیار طور باور نکردنی سخت است که بتوانید فرد گرا باشید در حالی که مسئولیت

 مکاران و مشتریان دارید.زیادی در ببال ه
ریسمان است، گره خدورده میدان ”کند که او یک نیچه انسان را چنین توصیف می

دان برای ما بیننددگان در وابدع یدک پد  “ چهارپا و ابرانسان . . . یک پ  و نه یک پایان.
ن، بر ها رلبه کنی ؛ و بنا بر ایتوانی  اشتباهات و خطاهای او را ببینی  و بر آناست. ما می

ی تداریخی رلبه کنی . اما به تصدویر کشدیدن یدک دوره مردا  مدیسو ی تاریخی دوره
ای  را بده یداد چده از سدر گبرانددهکندد: اول، آنمانند شمشمیر دو دم است. دو کار می

شود احسداس کندی  شود احساس برتری داشته باشی ، موجب میآورد و موجب میمی
رلبه کنی ؛ اما دوم، مدا را دلتندگ و دچدار داغ گبشدته  توانی  بر مشکفت گبشتهکه می

ای سریال خدوش رندگ و لعدابی اسدت، و کنندهبه طور مبهوت مردا  مدیسو  کند.می
در منهددتن زندددگی  1٩٦٠ی تددوانی  آرزو نکنددی ، ولددو اندددکی، کدده کدداش در دهددهنمی
خواهی  را می جنس ما هرچهکردی . )مخصوصًا اگر مرد هستی ، چراکه پیشینیاِن ه می

 داشتند، و فقط کافی بود اراده کنند(.

 همدلی و الهام
کنی ؟ چدون بدا او همددلی نشینی  و ماجرایش را دنبال مدیچرا به تماشای دان درپر می

توانی  ببینی  چه چیز او را از  برتری یافتن و توانی  اشتباهات او را ببینی ، و میداری . می
های او هسدتی . ی ضدعفکنندهد، اما ما عمومًا منعکسداربختی باز میاحساس خوش

امدا حدداب  آسدوده —مان، یا با محیط سیاسی داری مان، خانوادهما مشکفتی با شغ 
شود، اما حداب  تنها نیسدتی . مدا دان را مان خو  و بد و باال و پایین میخاطری . حال
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ای از ابرانسدان نیچده را در عمده که دان بخشداری  تا با او همدلی کنی . و با فر  این
های خویش برای خود دارد، بخشی از وجودمان با مردی همدلی دارد که بربانی کوشش

 پرداختن و آفریدن خود و اخفبیاتش است.
تر است، شاید به این خاطر که او تجسمی بخشوالت برای بسیاری از مردم الهام

ی باز آفرینی خود تحت عنوان ر( به وسیلهاز ابرانسان نیچه است )حتی بیش از دان درپ
ی کنندههایزنبر  و همچنین زیستن مطاب  چارچو  اخفبی خود، چارچوبی که تأمین

یک  سیم آخراش است که برای بقا و دوام خود بدان محتاجند. خانواده و چیزی برای او
کندد، و او در ا میمندی، بددرت، و اراده را القدگیرد و به او هدهسال را بر میمرد میان

که به چه بیمتی مه  نیست. اگر شود، اینساختن یک زندگی جدید برای خود پیروز می
توانی ! یا دست تواند این کار را انجام دهد، پس، مطمئنًا ما ه  میوالت پنجاه ساله می

توانسدت زیسدتنی داشدته باشدد مثد  می کده کداش ک  بخشدی از وجودمدان آرزو دارد
ای از ابرانسان. ما به عنوان بینندگان تلویزیون به یک معندا منفعلدی ، و مونههایزنبر ، ن

خدواهی  ابرانسدان شدوی ، کده یعندی از خودمدان خرسدند باشدی  و اگر بده راسدتی می
مان را بازآفرینی ، پس بایستی که فعال باشی . بایسدتی کده از سدر جایمدان بلندد هویت

 شوی ، برای یک شروع.
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 مورد مرموز پدرخوانده گاس .٩

 جفری ا. هینزمن

 

ترینش این است کده بگدویی  گوسدتاوو فریندگ شخصدیتی معماگونده اسدت، و مدا ک 
اش مطمئندی  ایدن اسدت کده او چده دربدارهدانی . تمام آنی او میالعاده ک  دربارهفوق

اش عبارتندد از ی تجاریتاجری بسیار دبی  و محتا  و هوشیار است که توفیقات عمده
ی پویوس هرمانوس و تسلط تقریبًا مطلقدش بدر بدازار شیشده سای لوفود زنجیرهفست

دانی  کده او سداکن آلبدوکرک و حدامی مدالی جنو  رر  ایاالت متحده. همچنین مدی
آمیزی ی اداره مبارزه با مواد مخدر است. مرور این وابعیات به طور طعنهی خیریهبرنامه

 کند.تر میرا پیچیده فقط معما
نماید این است که چگونه راه یک چیزی که به طور ویژه در مورد گاس جالب می

های کلیددی پنهدان تجدارت اسدت، و و روش ورود او به تجارتش روشنگر بعضی ایده
کند. این ی مرزی فکر کنی  که تاجر بانونی را از یک مجرم جدا میشود دربارهباعث می

طور کده بدا نگداهی از کنند، همدانز چیزی است که اکثر مردم گمان میتر امرز باریک
 تر به گاس این امر نشان داده خواهد شد.نمایی نزدیک

ای دارد کده دانی  که گاس خرده حسا  شخصی شدیدی با کارتد  مکزیکدیمی
ی زیادی سابقًا بر تجارت شیشه تسلط داشته. گبشته از این، در چند مورد شک و شبهه

کده او وابعدًا در شدیلی آید، گرچه شواهِد دال  بر اینی : گاس شیلیایی به حسا  میدار
برانگیزی اندک است. این مطلب بدری ه  با زاده شده یا زندگی کرده باشد به طور شک

خوانی دارد؛ افراد دورگه از دو نژاد مختلدف )مثد  جیانکدارلو پوست او ناه ی سیاهرگه
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ی کاراهیب و برزید  زیداد هسدتند، امدا در اس( نسبتًا در حوزهاسپوزیتو، بازیگر نقش گ
 تر.شیلی و آرژانتین ک 

گرایش جنسی او نیز نامعلوم است. مشخص نیست که آیدا ازدوا  کدرده بدوده یدا 
ی دوسدتش، مکدس رحماندهدانی  که در اثر کشدتار بیای داشته، هرچند اما میخانواده

اطر شده بود. درحالی که بت  و کشتار توسط دار و آرسینیتا، به شدت ناراحت و آزرده خ
کنندده و آزاردهندده باشدد، امدا دل باب  درک است که ناراحتهای تبهکاران سنگدسته

دارندد: از ایدن هد  ریدر ها را برای مدتی بیش از بیسدت سدال نگده نمیها کینهاکثر آن
بدده یدداد و  ی شددیمیی دانشددجویی در رشددتههزینددهتر مقددرر کددردن یددک کمکمعمددول

هزینه را به کار گرفدت داشت مکس در دانشگاه نیومکزیکو است. گاس آن کمکگرامی
پز عالی شددن بدرای ی تبدی  به شیشههایی مث  گی  بتیکر را جب  و آمادهدانتا شیمی

 ی میراث مکس در تجارت مواد مخدر کند.ادامه
شدود، ف میتوصدی“ خیلی مرابدب و محتدا ”گاس در بسمت یازده  فص  دو 

کده جسدی پدنج ادعایی که با خودداری گاس از مفبات با والت و جسی بده خداطر این
شدود. مدادامی کده والدت و جسدی سدر بدرار دبیقه تأخیر داشته و معتاد است اثبات می

آید که لحظاتی بب  به دبت در حال رسیدگی مفبات در انتظارند، مردی به دیدنشان می
یعنی مدیر رستوران، که بدا لحندی تقریبدًا همانندد کارکندان به سفارش یک مشتری بود، 

آن “. همه چی مطاب  میلتونه؟”پرسد که از مقاب  میزشان رد شود، میجا پیش از اینآن
مرد به درستی گوستاوو فرینگ بود، و احتیا  و هوشیاری او به وضوح بارزترین خصلت 

 اش است.رفتاری
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حیث دوراندیشی و خونسردی جالدب توجده  محتا  بودن گاس است که او را از
های مواد مخدر یا سایر تبهکاران، گداس آدم پدر زرق و گندهسازد. برخفه اکثر کلهمی

پوشد: عیندک، پیدراهن، و کدراوات برق و جلفی نیست. او بی نقص و ک  و کاست می
بداس یدا ای روی لاندازد(، بدون هیچ طرح برجسدته)البته که پیراهن را روی شلوار نمی

زند و موهایش را به حالت تقریبا نظدامی های به اصطفح جیغ. عینک به چش  میرنگ
کند. طرز رفتارش نیز یادآور یک مرد نظامی است، و شاید نتوانی  ریر محتم  کوتاه می

 دانی .او می ی داستان کلی زندگیبدانی  که زمانی نظامی بوده چراکه خیلی ک  درباره
ی ی دیگری از گاس است که اهمیدتش بده انددازهمنطب  با جنبه این امر همچنین

جا گاس آشکارا ی او. در اینالعادهراهر و کردارش است؛ نظ  و انضبا  شخصی فوق
انضدبا  اسدت، و هد  از گیرد، که کمی در مقام یک دانشمند بیه  از والت پیشی می

نضدبا  اسدت. حدس خدود اهنک، که کامًف به عنوان یک افسر پلیس )بده نحدوی( بی
ز طرید  بددر اانضباطی گاس سه  خیلی مدوثری در رندای معمداگونگی او دارد. او آن

مدانی  و خدرده اطفعدات کند که فقدط مدا میک  خود را فاش می ها یا زبان بدنحره
ها اکتفا کنی . او هیچ لبخند، نگاه تشکرآمیز یا لغدزش ی اندکی که باید به همانپراکنده

تدرین شدرایط. البتده ایدن حتی تحت فشار پدر تنش ،دهدُپقی از خود بروز نمیزبان و تُ 
ها محصول یک منطد  های منحصر به فرد گاس نیست، اینخصای  صرفًا جزو ویژگی
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نشینی شود که معمواًل ه رحمانه است که رالبًا در فعالیتی به کار گرفته میخشک و بی
 بانونی.سنخی با مواد فروشی ندارد: تجارت و ه 

 راه و روش آقای رئیس
سازی شده ی گاس بیشتر مطاب  یک تجارت شراکتِی مدلتمام کسب و کار خففکارانه

نیست، چراکه بسیار محتا  اسدت  1است تا تکاپوهای خففکارانه. او بطعًا تونی مونتانا
کده یدک ی وابعدًا مناسدبی بدرای اینو خودنما و پر زرق و برق نیست. همچنین گزینده

های ها واجدد بعضدی جنبدهی آنباشد ه  نیست؛ اگرچه حکمرانی مجرمانه ٢ورلئونهک
ها بیش از حد آشکارا خویشاوندگرایانه و خشن شرکتی و شراکتی بود، اما مدل کورلئونه

بود که بتواند وابعًا یک تجارت و بیزینس در معنای متداول و عرفدی آن بده شدمار آیدد. 
کند، و شیشه را ی اداره میاش را حرفهکسب و کار تجاریها، گاس ی اینعفوه بر همه

 ؛کندتولید می توان تهیه کردهایی که میترین دستگاهدر یک آزمایشگاه مجهز به پیشرفته
دانی که با شیمی ای دبی  و فشرده برای خط تولید. او همچنین دلبستگی به هیچبا برنامه

و متمای  است کده اگدر فدرد کمدی بهتدری بده کند ندارد، به طوری که رارب او کار می
ترین کارمندش را به راحتی با او تعویض کند. این سوءرن والت صحنه بیاید حتی مه 

دان همکارش، گی  بتکر است، که بود که گمان داشت گاس در پی تعویض او با شیمی
ش بود، چه اندیدر نهایت منجر به بت  بتکر شد؛ اما اگر گاس بیشتر باوفا و کمتر کاسب

 شد.بسا از این اتفاق نیز جلوگیری می
شدان هایش را از طری  کسب و کارهدای بدانونی متعدددی کده صاحبگاس پول

که از عناصر دیگدر ایدن کسدب و کارهدای بدانونی نیدز بهدره شوید، ضمن ایناست می
ی سدوخاری مدرغ در ای مخصوص خمیر مایدههای استوانهبرد. او شیشه را در سط می

                                                           
ی برایان دی پالما، با بازی آل پاچینو که تصویرگر ؛ ساختهصورت گخمیشخصیت اصلی فیل  1. 

شمای  یک خففکار مواد مخدر است با خصایلی کامف برعکس گاس: عصبی، بی پروا و خطر 
 پبیر، و تجمفتی و پر زرق و برق. م.

 . م.پدر خواندهان مافیایی فیل  . خاند٢
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کندد. ای لوس پویدوس هرمدانوس ترابدری میهای زنجیرهی توزیع رستورانب شبکهبال
ای که مالک آن است پنهان شده، خانهی او در زیر ساختمان رختشویآزمایشگاه شیشه

ی به طوری که نه تنها خود آزمایشگاه از معر  دید مخفی است بلکده همچندین لولده
ثری مخفی شده و دلی  باورپدبیر و مدوجهی خرو  دود و گازهای آزمایشگاه به نحو مو

ی عملیدات نیز برای ورود مداوم مواد شیمیایی ریرعادی به درون ساختمان برای چرخه
ای تدبیر و احتیا  است کده بده نددرت در کسدب و نماید. این ه  گونهپخت فراه  می

 شود.ی سنتی دیده میکارهای خففکارانه
تاجری نیکوکار، زیدرا عواطدف خدود را گاس محتا  است، خففکاری جدی، و 

وار مهار کرده، تدا مرتکدب اشدتباهاتی نگدردد کده معمدواًل اکثدر تقریبًا به روشی روابی
کند، کنترل خدود را از دسدت کشد. او جلب توجه نمیخففکاران را به کام هفکت می

ه کندد. جالدب اسدت کده گفدت  بدانگیزد، و خطا نمیای بر نمیدهد، شک و شبههنمی
روم باستان اسدت -ای متعل  به یونانگری فلسفهکه روابیوار، چنانروابیتقریبنً روشی 

. گداس دارد ای بر مهار عواطف در راستای فاه  آمدن بر مصاهب زندگیکه تاکید عمده
 گرچه کامًف مستعد  آن است.—البته روابی نیست

 ستیزیجامعه
کشد تدا ا پیش چش  والت و جسی میستیز است. او یکی از افرادش رگاس یک جامعه

دو را مرعو  خود سازد، و این کار را طب  دبدت و احتیدا  همیشدگی خدود انجدام  آن
که محافظ شخصی آورد و پیش از ایندهد. کت، کراوات و عینکش را با دبت در میمی

کند )فص  چهار بسمت یک(. خود را در کمال خونسردی بکشد روپوش کار به تن می
دانی  که گاس دستور بت  یک کودک را داده اسدت )فصد  سده بسدمت نین میما همچ

ستیزی یک فلسفه نیسدت؛ کند. جامعهمسلکی این کار را تأیید نمیسیزده(. هیچ روابی
ی عاری های دفاعی بدرتمندی است که خش  را به سوی استفادهی مکانیس بلکه نتیجه

ی بددرت ابدزاری جهدت کنتدرل محدیط از احساسات از عق ، به منظور افزایش تدریج
کند. عواطف و احساسات تقریبًا بده طدور کامد  سدرکو  پیرامون شخص، هدایت می
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شود تا ذهن منطقی بتواند بهتر کارش را انجام دهد که عبارت باشد از دادن ابزارهای می
مورد نیاز کسب بدرت به خش . این امر موجب گرایش بده سدرکو  تمدایفت طبیعدی 

اندد یدا هایی کده در رنجشود، خصوصًا آنها میبربراری همدلی با دیگر انسان انسان به
ثبدات ی آن فدردی اسدت شددیدًا بیکسانی که جزو گروهی خاص هستند. و لبا نتیجه

)مانند موارد فراوان باتفن سریالی(. اما توانایی گاس در مهار خود و عواطفش علیدرر  
 یزی است که از او آدمی بسیار سرد ساخته.ثباتی نهفته در باطنش چتزلزل و بی

ی ایدن رفتارهدای ندااخفبی و عداری از همددلی، بخش همهی وحدتمشخصه
هدایی کده چهره—ی ردر در فلسفه« ی انتقادینظریه»چیزی است که اعضای سنت 

( را در خدود 1٩٢٩( و یدورگن هابرمداس )متولدد 1٩٠٣-1٩٦٩چون تئدودور آدورندو )
نامند. عقفنیت ابزاری عبارت است از به کارگیری فکر می ابراری عقالنیتآن را —دارد

یابی به اهدداه، بده نحدوی کده یکسدره بدی توجده بده و خرد در ح  مشکفت و دست
اخفبیات انجام شود. از این رو، به کار گرفتن عق  ابزاری مسدتلزم نداشدتن هدر گونده 

الی خاص است. این موضوِع ی ماهیت اخفبیات یا شأن اخفبی اعممفروضاتی درباره
اوامار ( آن را 1٧٢٤-1٨٠٤وجوی چیزی است کده ایمانوهد  کاندت )پیگیری و جست

همچندین مبتندی بدر شدوند و اهددافی کده بدرآورد و محاسدبه می یعندی نامید،مشروط 
؛ در برابدر )و این مطاب  با عقفنیت ابزاری است( هستند و مقصود دوراندیشی و رر 

 باشند.های اخفبی بی بید و شر  می، که الزاماوامر جنگ  )=معلق(
نماید ایدن اسدت کده در حدالی کده اخفبیدات جا باب  مفحظه میچه در اینآن

تواند از مفاهی  مسل  عقلی جدا گردد، اما اکثر افراد سال  همچنان واجد یک سری می
، نده شدود نیازمندد تهدبیب و مراببدت اسدتهای اخفبی هستند، که تصور میگرایش
اگر که تعهداتشان نسبت بده  ،انگاری و رها کردن. هواخواهان عق  ابزاری محضنادیده

آوری اطفعات، یدا حد  مسدئله این نظریه را به ورای انواع مشخصی از پژوهش، جمع
شخصدی گسدترش دهندد، بده احتمدال بسدیار زیداد احسداس  ی روابط بیندرون حوزه

شان شود برد منافعچه باعث پیشای فراتر از آنسانیکنند که به دیگران هیچ رفتار اننمی
گویدد ترین سطح نابض این حک  کاندت هسدتند کده میها در عمی بدهکار باشند. آن
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و  ؛“و نه چنان تنهدا یدک وسدیلههمواره با مردم چنان یک رایت در خودشان رفتار کن ”
از  هداگردانی آنیتند که شاید موجب رودارای هیچ گونه احساس رایجی از همدلی نیس

 رحمی با دیگران گردد.بی
ها همه درسدت باشدد، در ایدن صدورت تعهدد و تقیدد تمدام و کمدال بده اگر این

کند: جایی که تعهدد بهنجدار و ستیزی را روشن میعقفنیت ابزاری، چراغ خطر جامعه
فدع دالنه بده نطبیعی مبنی بر بربراری ارتبا  با دیگران، از پشت عینک عقفنیِت سدنگ

خواهی بده دنبدال سدود شخصدی حد به مفهومی از کارامدی و منفعت تعهد و التزام بی
شود. گاس به طور بی حد و مرز متعهد و مقید بده کارامددی اسدت، او کنار گباشته می

کده کند مگر اینمندانه رفتار نمیفابد حس همدلی نسبت به اطرافیانش است، و اخفق
هدافش. هده او نابودی یک کارت  کفن مکزیکدی کمکی ابزاری باشد جهت تحق  ا

 است.

 ای تبهکارانه از حکومتبه سوی نظریه
 بده نددرت(، 1٥٨٨-1٦٧٩( و توماس هدابز )1٤٦٩-1٥٢٧پیش از نیکولو ماکیاولی )

رح  و ستمگر که اصواًل به منظدور یکپارچده سداختن و حکومت به عنوان موجودی بی
تدرین شدد. امدا ایدن دو تدن بزر بدود تصدور میاستحکام بدرت فرمانروا هستی یافته 

 دهندگان این ایده در دوران مدرن هستند.روا 
در بهتدرین  ،صحبت از خیرخواهی برای مردم یا ارتقا و گسترش رشدد اجتمداعی

د ترسیدن بهتر اسدت هایی ثانویه و دسته دوم هستند. ماکیاولی معتقد بواندیشه ،حالت
چه بخواهد ذیح  است تا در داشت که پادشاه در هر آنو هابز عقیده  ؛تا دوست داشتن

ی دیگرشان وضدع طبیعدت عو  اندکی امنیت را برای مردمی فراه  کند که تنها گزینه
 “تک و تنها، فقر زده، کریه، حیوانی، و کوتاه است.”است، وضعی که زندگی در آن 

بردارندد.  زندگی کارکنان گاس چندان بهتدر از ایدن نیسدت اگدر در مسدیر او گدام
اندوزی از گاس ه  بهترند، البته به شکلی آشکارتر. های مکزیکی حتی در بدرتکارت 

دهدد، ها نشدان میی مرتبط با کارت یافتههمان گونه که نام و تاریخ پربار جراه  سازمان
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الخصوص در کارت  سازمانی است مجرمانه شبیه یک سازمان خودمختار سیاسی. علی
ی ِصره اسدت. مراجدع بدانونی و مسدئولین چیزی بیش از مبالغه مکزیک این شباهت

های تحدت امدر خدود ی گبشته درگیر حفدظ کنتدرل بدر ِخطدهدولت مکزیک طی دهه
هدای اند. کارت هدا حتدی بدرتمنددتر از پدیش شددهبه همین مدوازات کارت  و اند،بوده

ه ایاالت متحدده حد و حصری از درآمد تجارت مواد بمکزیکی صاحب منبع تقریبًا بی
های کلمبیایی بده ارث بردندد؛ تر آن را به دنبال از رده خار  شدن کارت هستند که پیش

ای بر تطمیع و رشدوه دادن بده مجریدان بدانون و های مکزیکی به طور فزایندهلبا کارت 
افزارهایی که بدرت آتش نظامیدان مکزیدک را بده چدالش سرشار بابی نگه داشتن جنگ

ی ضدد  کارتدِ  مکزیدک، اند. حتی نیروی تکداوران برگزیددهنایی پیدا کردهکشد، توامی
ی نفوذ کارت  است یا گرفتدار یا دچار فسادپبیری به واسطه، (Los Zetas)لوس گتنس 

 ی بدرت آتش کارت .پبیری به وسیلهشکست
با مفرو  داشتن این اوضاع و شرایط، گاس در معر  ربابت بسیار سختی برار 

کارگیری گداس از عقفنیدت ی بهتوانی  به طور کام  فواید نحوهجاست که میندارد. ای
دهدد تدا بده نحدو ابزاری و بالب شرکت چند ملیتی را ببینی  که بده او ایدن امکدان را می

 ثمربخش و موثری رببایش را در ه  بکوبد.
بده  هایی چندد ملیتدی هسدتند کده الزامدًا وابسدتگیهای سهامی، سازمانشرکت

را بده  1هاوارگی شدرکتومت خاصی ندارند )هرچند بعضدی کشدورها کده شدخصحک
ها از مشدارکتی هاست(. با این حال آنشناسند بیشتر مورد پسند این شرکترسمیت می

ترین و برند )بده طدور رالدب(. حتدی تاریدکداوطلبانه مطاب  بوانین سرزمینی سود می
لیت اداری و دفتری است، و داشتن ترین شرکت ه  کماکان در نهایت یک فعامشکوک

ها بدا رسد. ایدن شدرکتآل به نظر میزیستانه با یک حکومت بزر  نیز ایدهارتباطی ه 

                                                           
1 .Corporate personhoodی فرضی بانونی در ارتبا  بدا بدوانین کننده. اصطفحی که توصیف

حقوق بانون اساسی مانندد یدک  برخیاز مند ها بهرهایاالت متحده است، و به موجب آن شرکت
 باشند؛ البته به صورت محدود. م.انسان حقیقی می
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بده  1خصوصدی از بازارهدای بکدری بهتمرکز بر نوع خاصی از محصوالتی کده در گونده
مثال  آورند، و به ویژه اجتنا  دارند از به عنوانرسند پول بیشتری به دست میفروش می

 تأمین دفاعی و زیرساختارهای خود.
فروشد. او متوجه شد که با نوعی شیشه با گاس موادش را دبیقًا به همین روش می

دانی استثنایی تولید شود، بادر به تسلط یافتن بدر خلوص بسیار باال، که به دست شیمی
زیدع خصوصی از تجارت مواد خواهد شدد. اسدتفاده از الگدویی شدرکتی در توبخش به

ی آبدی( بده او اجدازه تر )و با برندی خداص و ویدژه: شیشدهمحصولی بهتر با بیمت ک 
آمیز تسلط پیدا کند. احتیا  الزام دیگری دهد تا بر بازار به نحوی نسبتًا ریر خشونتمی

بددر زیداد است برای خشونت نداشتن او. با احتیا  پیشگی و در چش  نبودن )حتی آن
ها دالرش تواند تربی کند و به موفقیت برسد، و میلیوناس میکه شک برانگیز شود(، گ

را به صورت کام  کنار گوش اداره مبارزه با مواد مخدِر عدالت پیشده و دولدت ایداالت 
 شویی کند.متحده پول
ی نددارد، و عفبده هماوردی با ابتددار و تدوان دولدتجا که گاس امیدی به از آن

کند و فواید بسیار بیشتری تر عم  میب و کار او مفی چندانی ه  به این کار ندارد، کس
مندد ی بانونجا که هر کدس در جامعدهکند. تا آنخطر بودن نصیب خود میصرفًا با بی

ای مرغ سدوخاری ی عادی یک رستوران زنجیرهکنندهنفع باشد، او نیز تأمینتواند ذیمی
شدتر. تنهدا هندک شدریدر پویدوس هرمدانوس و نده چیدزی بی سکوچک است به نام لو

)خار  از طری  رسدمی( یدک  دارد که طور دیگری بیندیشد؛ و استطاعت فکری این را
آید گبارد تا ببیند آیا رنش درست از آ  در میبتگاه ردیا  زیر خودروی گاس کار دس

شدود، احتیداطش او را در چدارچو  اسدتانداردهای یا خیر. گاس پاک و منزه راهر می
گاهی از این ؛کندمظان اتهام حفظ می بانون از عادی کده تبهکداِر محتدا  اما هنک، با آ

کسی به ایدن پداکی و منزهدی حتمدًا بایدد ”گیرد که، ارزد، نتیجه میبودن به امنیتش می
                                                           

1 ..Market-niche  بازار بکر بازاری است متمرکز بر محصولی خاص که به طور شاخص جایی
در بازاهای رایج ندارد چراکه مشتریانی خاص و محدود دارد. مث  بازار خودرو های هیبریدی که 

 آید. م.در مقایسه با بازار عمومی خودرو، بازاری بکر به حسا  می
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)فص  چهار بسمت نه(. البته که حد  بدا هندک اسدت، امدا در هدر حدال “ کثیف باشه
 .خوردسرنوشت گاس تقریبًا در همین نقطه رب  می

 بدرود پدرخوانده گاس
که گاس خففکاری از نوعی رریب اسدت، کسدی کده مدا را بده بازاندیشدی با وجود این

های تبهکاری واداشت، اما بده هدر ی خود از ماهیت و انگیزهانگارانهی فه  سادهدرباره
ی حال تبهکار است. بطعًا پایان کار او در خور یک تبهکار است، منفجر شدن به وسیله

دار تیو ساالمانکا کدار گباشدته شدده بدود. ایدن ی که توسط والت زیر صندلی چرربمب
ناپبیِر )اما با این حال موجه( والت به این بود که گداس ی ترس پارانویایی و تزلزلنتیجه

شوی ، کده ی گاس باخبر میی حبه اوست. ما از مساه  زیادی دربارههر لحظه آماده
رسد را که چگونه به آخر خط مینسبت به آن کارت  و ایناش اش و ماجرای کینهگبشته

 ها از بسمت هشت  فص  چهار است.  در بر دارد؛ و آراز آن
در اوای  این بسمت، گاس به خاطر آثار انگشتی که از او در آپارتمان گی  بتیکدِر 

شود تا توسط هندک مدورد بدازجویی بدرار گیدرد. گداس در مقتول پیدا شده احضار می
ی داسدتانی ستیز خود، با بافتن زبردسدتانهین حالِت منطقی بودن، متانت، و جامعهبهتر

که چطور با گی  از طری  کمک هزینه دانشجویی شیمِی مکدس آرسدینیگا ی ایندرباره
که گی  از دانشگاه نیو مکزیکو دریافت کرده بود آشنا شد، خفبیتی دیده نشده از خدود 

گیرد، اما چیز ی شیلیایی گاس نیز مورد تفحص برار میگبارد. ر  و ریشهبه نمایش می
شود. تقصیر فقدان سدواب  زنددگی گداس در شدیلی بدر گدردن زیادی دستگیرشان نمی

شدود. بدا ایدن حدال شدک و عملکرد ضعیف بایگانی سواب  رژی  پینوشده انداختده می
که گاس از ای خواهد به نحوی برجسته نسبت به حیلهگونه که میهای هنک همانگمان

کندد، بدوت ی بدانونی اسدتفاده میآن برای واسطه برار دادن تعامفت خدود بدا جامعده
ای از کندد، و ایدن، زنجیدرهگیرند. او شروع بده تفحدص در مدورد گداس میبیشتری می

 اندازد.اتفاباتی را که در سرنگونی و مر  گاس دخی  است به راه می
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بری  که چطور گاس تبددی  بده دشدمن بک انتهای بسمت، به این پی میدر فلش
شدود. گداس در حدالی کده عصدبی بده نظدر ی کارت  مکزیکدی میخوردهخونی و بس 

رسد و لباسی رسمی به تن دارد، کنار استخر ویفی کارت  به همراه مکس آرسدینیگا می
ی بدا کنند تا گاس به او پیشدنهاد پخدت شیشدهها با کارت  مفبات مینشسته است. آن

کیفیتی که به تازگی راه انداخته بود را بدهد و بدین ترتیب امپراتوری خودش را در همان 
شدود و بده آن دو جوار کارت  به نحو ثمربخشی بسازد. مفبداْت امیدوارکنندده آرداز می

شدان بدا رربدت گویند و طدرح پیشنهادیشان تبریک میی مرغ سخاریبابت طرز تهیه
 شود. شنیده می

گردد. طرز ترتیب مفباتی کده فبات است که ناراف  ورق بر میفقط در انتهای م
ی ارتقدا هایی از شیشدهگاس داده بود باعث توهین به دان االدیو شده بود، که باید نمونه

ها بسدیار که آنداد. با اینی مجانی میهای کارت  به عنوان نمونهاش را به زیردستیافته
کند که گاس آشکارا مسئول ایدن مشدک  عیان نمی کنند، اما کارت زیاد عبرخواهی می

کشددند )و بدده موجددب آن باعددث اسددت. بدده جددای آن در پاسددخ، نارافدد  مکددس را می
شوند؛ شاید تنها باری که چندین چیدزی از او ی گاس میالعادهالعم  خش  فوقعکس

 بینی (.می

 

www.takbook.com



 ١٦١   ■   مورد مرموز پدرخوانده گاس .9

 

گویدد شدود ایدن اسدت کده دان االدیدو بده او میتنها دلیلی که گداس کشدته نمی
نفوذهدایی که گاس به ندوعی از سدوی ذی؛ شاید اشاره دارد به این“دون  کی هستیمی”

گدردد بده رژید  پینوشده، امدا در شود که یحتم  سر نخش بر میپربدرت محافظت می
ماند، حتی از سوی نویسدندگان سدریال. بده نهایت معنای این بیان سر بسته نامعلوم می

ای کده شود این است که امپراتدوری تبهکاراندهروشن می بکچه از این فلشهر حال آن
و گدرفتن انتقدام مکدس ی ندابودی کارتد  گاس برای خود ساخته تا حد زیادی با انگیزه

کند، بسمت دهد  فصد  ای که ما را در فه  بسمت بعد یاری مینکته ؛شودهدایت می
 .(Salud)“ به سفمتی”چهار با عنوان 

 به سالمتی
بس منعقدد شدده میدان تشدکیفت مافیدا، اس به عنوان بخشی از آتشدر این بسمت گ

ی شیشه را به کارت  نشان دهد. جسی علیرر  برد تا دستور تهیهجسی را به مکزیک می
شدود. در ادامده، گداس، که برای چنین کار خطرناکی نسبتًا نا آماده بود اما موفد  میاین

تد ، کندار همدان اسدتخری کده جسی، و مایک )محافظ شخصی گاس( در ویفی کار
جددا، در ایددن موبعیددت اند. اینتددر کشددته شددده بددود نشسددتهمکددس بسددیار پیش

ی مناسب، گاس انتقام خود را با دادن تکیفی مسموم به دان االدیو برانگیزانهاحساسات
داری عقفندی وار از خویشدتنگیرد. گاس در نمایشی تقریبًا اسدطورهو تمام افرادش می

ُکشدد دان االدیدو را می ری از همان تکیفی مسدموم بده ریسدین را کده افدرادخود، مقدا
شود که کامًف نسبت به دبیقًا همان حرکتی که باعث جلب اعتماد جمعی می ؛آشامدمی

گاهی دارند و لبا سوءرِن به جایی به مسموم شددن. گداس بده سدادگی بده نفرت گاس آ
آوری کده خیلدی کارهدای آرامش هدراس رود تا س  را پس بزند )با هماندستشویی می

ی افدراد ویدف را رود و همدهدهد( و بعد بیدرون مدیی دیگر را ه  انجام میمنزجرکننده
 ای که کشیده بود.اند: دبیقًا مطاب  نقشهبیند که مردهمی

ی پیروزی بزر  گاس است، اما تا یکی دو بسمت دیگر تفش او برای این، لحظه
تیدو  والدت ی معکدوس خواهدد داد.ت در برابدر یکددیگر نتیجدهبرار دادن جسی و والد
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گیر روی یک ویلچر، و تنها ، که اکنون ساکن سرای سالمندان است و زمینرا ساالمانکا
متحددی مشدتاق بدرای  خ دهدد،ها پاسدتواند به سدوالبا به صدا درآوردن یک زنگ می

ی بمدب جرکننددهشدود چاشدنی منفیابدد. زندِگ تیدو میبصدش به سرنگونی گاس می
کند و کشدته سازی که زیر ویلچرش پیچ شده است. تیو خود را بربانی انفجار میدست

ها بدا سوءاسدتفاده از نداتوانی او َصدره عدبا  دادندش بدا شود چدون گداس سدالمی
 آمیز کرده بود.های سادیستی و افادهمفبات

و سدال  از  رسد که گاس صدمه ندیده و صحیحبرای یک لحظه چنین به نظر می
آیدد او را آید. اما این نما از پهلو است، و وبتی نمدا بده جلدوی گداس میاتاق بیرون می

ی بتمن است. نصدف بددنش بده طدرز بددی از بینی  که بسیار شبیه دشمن دو چهرهمی
شک  افتاده و شبیه مر  است، نصف دیگر تر و تمیز بابی مانده؛ یک بازنمایی بصدری 

درونی که بر شخصیت گاس مستولی بود. گاس همواره مانند یک  عالی از آن دو بخشِی 
کند، اما در وابع او آمد که مطاب  منافع خود عم  مینیروی منضبِط یکپارچه به نظر می

تقریبًا دارای شخصیتی دوگانه و گسست شخصیتی بود: یک خوِد وابعِی به شدت آسیب 
ای دبت و احتیا  نقا  فریبندده و با ،شودجویی هدایت میدیده که توسط خش  و کین

 از آبرومندی و احترام مبتبل بر چهره دارد.
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 ردی از تباهی
ها، گاس به نظر یک خففکار نسبتًا عادی بود. حتی به ی این حرهسرانجام بعد از همه

شد توضیح چه تا کنون روشن میتوان گفت یک شخصیت تقریبًا انسانی. آنجرهت می
ونه گاس با منشی تا حد ممکن ریر انسانی به نحوی چشمگیر بادر این نکته بود که چگ

هایش بود. خوْد انضباطی و فقدان همدلی در گاس بده او اجدازه داد تدا به پیشبرد برنامه
دالنه بده یک امپراتوری تبهکارانه برپا کند، یک گام از دشمنانش جلوتر بایسدتد، سدنگ

، و ردی از تباهی پشت سر خود بده جدا زیردستانش مث  جسی، والت، و گی  نارو بزند
چندان کده سدریال ی شوم هیوالیی است کده ه ترین میراث او سایهبگبارد. و اما عمده

 شود.رود راهرًا والت تبدی  به آن میپیش می
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اگر والت به سیم آخر زده، شاید ما هم  .1٠

 ایمزده

 جی.سی. دونهاوسر

 

شود، از هیچ ابددامی نوآوری که معل  شیمی مدرسه می دان مبتکر ووالتر وایت، شیمی
سدرطان  چه پزشکان متخصدْص که بر اثر آنکند تا مطمئن شود پس از اینفروگبار نمی

اند مرد، همسدرش، پسدر نداتوان جدوانش، و دختدر ندوزادش العف  ریه تشخیص داده
 ای داشته باشند.زندگی مرفه و آسوده

پبیر اش توجیهرا ریر بانونیسازد که اعمال آشکامیدر آراز والت خود را متقاعد 
کند تا درست زیر گوش باجنابش هنک که او برایش کفایت می وضعیت بیماری ؛است

کده والدت مأمور اداره مبارزه با مواد مخدر است دنبال آن کارها برود. ولی با پبیرش این
د بپرسی  که: آیا والدت، شود، بایهمیشه کارش به جاهای باریک و خطرناکی کشیده می

که دارد بهدروزِی عزیدزانش را تضدمین کند؟ او ولو آناین راهرًا نابغه، عابفنه رفتار می
 طور نیست؟کند، اما مطمئنًا فرآوری و پخش شیشه اخفبًا اشتباه است. اینمی

چه به نظر یک گریز ی سیارش در خفل آنوالت پس از تصاده آزمایشگاه شیشه
آمد، نخستین کلماتی که در بسدمت نخسدت سدریال از دهدانش خدار  یپر سرعت م
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سازد. او با سرآسیمگی پس هایش را برای پخت و پخش شیشه هویدا میشود انگیزهمی
گیدرد و از بدرداری دسدت میکند، یک دوربدین فیل از تصاده اطرافش را زیر و رو می

 گیرد:خودش فیل  می
نون، ایدن اعتدراه بده جدرم نیسدت؛ حداال ی نهادهای مجری بداخطا  به همه”

امیددوارم ایدن رو —م حره بزن . اسکایلر، تدو عشد  زنددگی مندیخوام با خانوادهمی
. . .  چیرایایلرزد(، تو مرد بزر  منی. یه سدری . . . بدونی. والتر جونیور )صدایش می

که مه   خوام بدونیدفهمی. فقط میی من میهست، چیزایی که طی روزای آینده درباره
 .“رسه، اما فقط شما توی بلب  بودیدنیست چطور به نظر می

، و در (practical)شوی  که باهوش، کارآمدد ما با والت به عنوان فردی آشنا می
ی اول درگیر این است که کارهای خوبی به سدود عزیدزانش انجدام دهدد. امدا بدا درجه

والت در وابع به نحدوی کارآمدانده بازاندیشی و نگاهی به عقب، باید جویا شوی  که آیا 
 کند یا نه.عم  میخوب یابی به نتایجی یا عابفنه برای دست

 اعمال عاقالنه و پیامدهای سودمند
هدا حاصد  شدود مان را عمدتًا بر حسب پیامدهایی که انتظار داری  از آنما تصمیمات

مدهایشدان، بهتدر یدا ها را به نسبت مطلوبیدت پیادهی ؛ و تصمی مورد ارزیابی برار می
که در هفتده چندد بدار بدروی  آوری . برای مثال، ما ممکن است از اینبدتر به شمار می

بیرون ربا بخوری  خودداری کنی ، تا برای یک سفر تفریحی دریایی در تعطیفت پدول 
ای  تصمی  خوبی است اگر هدفمان رفتن به سفر دریایی ذخیره کنی . تصمیمی که گرفته

 راهی است عابفنه برای کسب پیامدهای مطلو . است؛ این
روایی فدوری و آندی را در نظدر بگیریدد. مدا کده در برابدر در حالت برعکس، کام

شوی  وبتدی وسوسه شدن ضعیفی ، از خوردن بیش از حد چیپس و شیرینی پشیمان می
(. )پیامدهای ناخوشدایند شودمان کمی دارد برایمان تنگ میکنی  شلوارکه احساس می

بینی  که خوردن زیاد چیزهای ناسدال  ریدر عابفنده اگر با خودمان رو راست باشی ، می
مدان جدا شددن در شدلوارمان باشدد. انتظدارات از اگدر نفع—مان نیستاست و به نفع
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کند، و به میزانی که کسی از ی رفتار و اعمال ما را هدایت میپیامدهای احتمالی، نحوه
گیر بهتدر یدا شود او را تصمی رآورد داشته باشد موجب میپیامدهای محتم  اعمالش ب

 بدتری بلمداد کنی .

 گیرنوابغ شیمی و معتادین شیشه در مقام تصمیم
دخترش، جین، او و والت در دو سر پیش از دگرگونی شخصی جسی در پی مر  دوست

سدنگین  ها را سدبکگیر بهتر یا بدتر برار داشتند. والت بدا احتیدا  گزیندهطیف تصمی 
ها را برای به بار آوردن پیامددهای مدورد ترین راهکوشد مؤثرترین و به صرفهکند و میمی

 ترین راهچه از منابع که در اختیار دارد پیددا کندد. جسدی امدا دم دسدتیآن نیازش با هر
ها در دسترس نباشند بده سدادگی معمدواًل وا کند، و جاهایی که آنها را انتخا  میح 
 زند.و سری به افیون می دهدمی

ی ریر بابد  که از سرطان ریههایی پس از ایندر بسمت آرازین، والت حتی ثانیه
شود، با صره نظر از هر گونه پاسخ در بالب شدوکه شددن یدا تدرس، عملش با خبر می

پردازد. دکتر کده مبهدوت فقددان درنگ به ارزیابی وابعیت وضعیت و شرایط خود میبی
پرسد که آیا کامًف متوجه چیزی که به او ی از سوی والت است، از او میواکنشی هیجان

کند ای سس خردل روی کت دکتر اذیتش میگوید هست. والت که معلوم است لکهمی
درمانی، ترین حالت، با شدیمیبینانهدر خوش”دهد، اعتنایی پاسخ می)جزهیات(، با بی

نابراین، والت پس از یک بررسی اجمالی بدا ب“ شاید یکی دو سال دیگه ه  زنده بمون .
طدور برار گرفتن در جریان یک عملیات اداره مبارزه با مواد مخدر بده همدراه هندک، این

تدرین کداری اسدت کده او بده عندوان یدک کند که تولید شیشه سدود بخشاستدالل می
بدابی  تواند از آن طری  در مدت زمان کوتاهی کده احتمدااًل بدرایشدان ماهر میشیمی

 اندازی جور کند.اش پسمانده برای خانواده
توانی  فراموش کنی  کدام نمیمند و فکرشده است. هیچرویکرد جسی کمتر روش

ی ح  کردن جسد امیلیو با هیدروفلوریک اسدید در ی والت را دربارهکه وبتی او توصیه
و  روی آورد به راه اتیلن رعایت نکرد و کوتاهی کرد چه اتفابی افتاد؛ و در عسط  پلی

www.takbook.com



 سیم آخر و فلسفه ■ ١٦8

بینی او در اش. کوتدهح  دم دستِی انحفل بدن در وان حماِم به ضدوح ریدر پفسدتیکی
گیری به طور مشابه با شکست خوردنش در تحق  آرزوی نواختن و خوانددن در تصمی 

آورد، شود. جسی ادای موفقیت را در مدیتواوت همر، نیز نشان داده می“ خود گروه ”
کده جلدوداِر کند به ایندر حالی که صرفًا وانمود می .شخصیتش است چیزی که ویژگی
(front man) ی درامز نواز گروه است، اما در حقیقدت دوسدتش بجدر جلدودار معرکه

ی شلوغ پخت شیشه و دود کردنش نتوانسدت که به دلی  برنامهاست و جسی پس از این
که به ُطرق ِی ساب  به جای آنسر تمرین حضور پیدا کند، جایگزین درامز نواز شد. جس

دهدد کده شدرایط و معمواًل به خود اطمیندان می ،عقفنی رفتار کند تا به اهدافش برسد
شود در حالی که سعی اش گرم میکند و کلهکننده است و لبا نشئه میاوضاعش مأیوس

 ت.ی ماهر اسدارد تنها یک توه  راهری از موفقیت را حفظ کند؛ او یک وانمود کننده

 فایده-تحلیل هزینه
—فنیاده-تحلیال هریناهگیریشان مبتنی اسدت بدر والت و جسی، خو  یا بد، تصمی 

چه باید برای به دسدت ها در مقاب  آنی سنجیدن فایدهفرایندی فکری که از آن به وسیله
آوردن مطلو  از دست بدهی ، برای انتخا  یک شیء یا عمد  خداص در برابدر دیگدر 

فایده برای امدوری عدادی مثد  خریدد از -هنکنی . ما از تحلی  هزیمی ستفادهها اگزینه
کنی . ممکن است به طور عمده خرید کندی ، بقالی و فروشگاه یا بیمه کردن استفاده می

در اختیار داشته باشی ، یا یدک  ای بلند مدتی یکجای بیشتر ذخیرهتا با پرداخت هزینه
ها ی کاهش هزیندهاش را در فایدهع کنی  که نتیجهی مستقی  ابتیابیمه با پرداخت هزینه

 در شرایط اضطراری ببینی .
دو پس  ی آنفایده در مکالمه-رویکردهای متضاد والت و جسی به تحلی  هزینه

هدا، پیدت اسدتخونی، را در ازای که معتادی ملقب به اسپو  حمال زیر دسدت آناز این
دهد. جسدی ایدن دزدد خود را نشان میمی هایشانهزار دالر به همراه مقداری از جنس

 عقفندیاو ریر  یعابفنهکند که توجیه کند و والت گوشزد میزیان را توجیه عابفنه می
 است: منطقیو ریر
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مدارت، از -: به این میگن خسارت جانبی رفی . خب؟ مث  فروشگاه کدیجسی
 الی هزار دالر درمیاری.ی تجارته؛خب یارو؟. تو داری بااین اتفابای یهویی. این هزینه

دان ، آدِم کارای خرید و فدروش نیسدت ، یدارو. جا شیمی: هی، ببین من اینوالت
اما راهرًا با این چیزی که بهش میگی خسارت جدانبی فقدط داری خدودت رو مسدخره 

 .هپنیمدل کسب و کنر سستکنی. اصطفح فنی بهتری برات سراغ دارم: می
زنی  به کنی. شیش هزار تا در روز داری  میگاه میی خالی ن: داری به نیمهجسی

 جیب. مشکلت چیه؟
هایی که استخدام کدردی چده اتفدابی : وبتی خبرش برسه به گوش اون لودهوالت

افته؟ وبتی همه بفهمن که از جسی پینکمن، سلطان مواد، میشه دزدی کدردن بددون می
 پس دادن تاوانش. . . .

ها های جزیِی اعتبار آنها و شکاهی شکستَرویهبیند؛ والت تصویر کفن را می
هایی بزر  منجر خواهد شدد. ایدن از شان احتمااًل با گبشت زمان به شکستدر محله

آراز کار در کسب و کار شیشه نظرگداه والدت بدوده اسدت. وبتدی جسدی در حدالی بدر 
دِی دالر از اولدین پخدت یدک پوند ٢٦٠٠گردد که فروشش تنها یک اونس به بیمت می

این اصًف باب  ببدول نیسدت! مدن ” گوید، شان بوده، والت میی آبیآمیز شیشهموفقیت
تحلی  “ ارزه، خیلی کمه.ذارم، این بازده به ریسکش نمیجا دارم بانون رو زیر پا میاین

ی نسدبتًا کمدی کده در بدر دارد ی او این است که آن مخاطرات برای فایددهفایده-هزینه
شدود کده ایدن بدازی را تمدام کندد. والدت ا تصمیمش بدر ایدن میلب—خیلی باالست

ی پیامدهای احتمالی هر عم  )حتی گرایانهگیرد تا با برآورد وابعتصمیمات عابفنه می
امور جزیی(، پیامدهای دلخواه خود را به بار آورد. ولی آیا عابفنه عم  کدردن او بدرای 

   هست؟ه خوبخواهد، اش میچه برای خانوادهکسب آن

 دادهپسپیامدهای عملی یا قواعد آزمون

ی در درجه ،به عنوان عملی صحیح یا رلط ،وبتی ما بضاوت خود را در مورد یک عم 
پینمادگرایی کده  ای اخفبدیکنی ، در وابع نظریدهاول بر اساس پیامدهای آن استوار می
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های دو متفکدر بدرن وشدتهای ، که دارای پیوندهای تاریخی بدا نشود را برتافتهنامیده می
فایده -نوزدهمی یعنی جرمی بنتام و جان استوارت می  است. پیامدگرایان تحلی  هزینه

هدا، گیرند. ندزد آنی تعیین خو  یا بد بودن یک عم  به کار میرا به عنوان روش عمده
د تری دارد، پس باید دروغ گفت یا بت  کربیش“ یهزینه”اگر راستگو بودن و بت  نکردن 

ها ی فایدههزینهچیزی خو  است که به حصول ک آن—ها گرددتا سبب حصول فایده
 بینجامد.

دهد که او متفکری های مساه  اخفبی نشان میرویکرد والت نسبت به دو راهی
فایدده پدیش از کشدتن -پیامدگراست. در فص  اول، او به روشدنی یدک تحلید  هزینده

روی کارب آوردن فهرستی از دالی  زنده نگده داشدتن او در —دهدانجام می ٨-کریزی
بتد  کدار رلطدی ”نویسدد، پایدان می درا  بگذار گندهبرابر دالی  کشتن او. در سمت 

بت  اکثرًا پیامدهای بدی را برای طرفین به همراه دارد، و والت بادر نیست به بت  “ است!
ترین انتخا  اسدت. پیامددهای زندده گباشدتن دست یازد مگر مطمئن شود که عابفنه

 بکشا که والت در سمت “ ت رو میکشه اگه ولش کنیی خونوادههمه”—٨-کریزی
از  ٨-شدود کریدزیکه متوجه میراهنمای والت است تا به محض این—تش نوشتهلیس

ندهی بشقا  شکسته دستهیک تکه ای درست کرده به کشتن او دست یدازد )فصد  ی بر 
 اول، بسمت سه(.

ی پیامدددگرایی، مطدداب  و هماهنددگ بددا رفتددار والددت در ایددن وضددعیت، نظریدده
یعی مای  به بدرآورد درسدتی یدا نادرسدتِی ی روشی است که ما به طور طبکنندهمنعکس

هایی مان بدان وسیله هستی . اعماِل با پیامدهای خو  آشکارا خو  هستند و آناعمال
دانی  که زندگی بده ایدن سدادگی که پیامدهای بدی دارند آشکارا بد هستند. اما همه می

یابندد، هدا میای که والت و جسدی خدود را در آنی فزایندههای پیچیدهنیست. موبعیت
خود ما به عنوان بینندگان سریال تجربه کدردی ، و حتدی  که ایاحساسات در ه  آمیخته

گر این امر اسدت. ندام مسدتعار همه نشان ،انتخا  نام مستعار هایزنبر  از سوی والت
گوید مدا دان، که میورنر هایزنبر  فیزیک ی عد  قععیتنظریهای است به والت اشاره

که چه چیزی اتفاق خواهد افتداد در هدیچ وضدعیتی اطمیندان توانی  از اینگاه نمیهیچ
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مانندد —ها خبر نداری زیرا همواره متغیرهایی وجود دارند که از آن ،کام  حاص  کنی 
اطفعی گوستاوو فرینگ از تبانی والت و دشمن مشترک هکتور ساالمانکا برای ترور بی

مشدخص نیسدت کده امدور چطدور بده هد  مدرتبط  کردن او. رالبًا به طور شسته و ُرفته
ها بد هستند، یدا مسدئولیت وبدوع کددام پیامددها شوند، کدام پیامدها خو  و کداممی

ها نشدان کنند که ایدن دسدت پیچیددگیمتوجه ماست. بعضی از فیلسوفان استدالل می
، مخددوش محورپینمادگرایی عمالترین شدک  پیامددگرایی، یعندی دهد که اساسیمی

 است.

 اعمال و قواعد
مددورد بضدداوت بددرار  اعمددال را از روی پیامدددهای عملددی آن محور،پینماادگراینِ  عماال

هدا کده پیامددهای خدو  دهند؛ اعمالی که پیامدهای نامطلو  تولید کنند بد، و آنمی
توانی  عام  وبدوع امدوری تولید کنند خو  هستند. ایراد این رویکرد آن است که ما می

ها سرزنش شوی . برای مثال هندک معمدواًل ببول داری  نباید به خاطر آن گردی  که اکثراً 
کوشدد متدوبفش کندد( کمدک ناخواسته به هایزنبر  )خففکار درجه یکی که هنک می

الخصوص کده هندک توکدو سداالمانکا را . علیاستدانی  والت که ما می—رساندمی
جان خود را نجدات دهندد، و  دهد تاکشد، و بدین ترتیب به جسی و والت اجازه میمی

کندد، و شدان در کسدب و کدار شیشده را حدبه میترین رببا و تهدیدهاییکی از عمده
تری به تولید و توزیدع شیشده بپردازندد دهد تا به طور اثربخشبنابراین، به آنان اجازه می

 )فص  دو، بسمت سیزده(.
ی بده والدت و به طور مشابه، در بسمت نخست، یک آمریکایی بومی سرد و خنثد

کندد. او شدان از چالده کمدک میی تصادفیجسی در یدک کشدیدن آزمایشدگاه شیشده
کنندد و سدپس اش میبیهوشدی کده زنددانی ٨-نادانسته در انتقال جسد امیلیو و کریزی

رسداند. او هد  مثد  هندک در پیامددهای بده او جسدی کمدک می ،کشدوالت او را می
طور فکر کنی  که خوِد ی  است، اما ما مایلی  اینشود دخای که متوجه یک فرد میمنفی

اند هایی که در بیابان َلنگ ماندهکوشد به رریبهفقط می—او هیچ خطایی مرتکب نشده
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مبتنی بر پیامدهای عملِی آن  منحصراً  راتوانی  همیشه اعمال یک فرد کمک کند. ما نمی
سدهی  شدوی  کده مقصدود مدا  سبک سنگین کنی ، زیرا چه بسا در به بار آمدن اتفاباتی

 شان کنی .بینیتوانی  پیشنیست و نمی
هایی این است االخفق به خاطر چنین دره  پیچیدگینظر بعضی از عالمان عل 

ترین راه برای بضداوت هدر عملدی تمرکدز بدر بواعدد عدامی اسدت کده توسدط که عینی
نظر عم  کندد انتظدار  ی موردشود که اگر هر کسی به شیوهها حک  میپیامدهایی بدان

اسدتدالل  محورپینمادگراینِ  قنعادهوبوع آن پیامدهای باعده شدده معقدول باشدد. ایدن 
شان مرتبط نیستند، بلکه در نسبت با کنند که اعمال، خو  یا بد، با پیامدهای عملیمی

ای فاصله دارند که برای اکثریت مدردم بهتدرین اسدت این امر هستند که چقدر از باعده
وضدع بهتدری خدواهی   همه از آن پیروی کنند. چنین انتظاری معقول است که همه اگر

اندد داده، به مردمی که َلنگ ماندهی آزمون پسداشت اگر هر کسی، به عنوان یک باعده
اند کمک کند. از این رو طب  نظدر ناتوان مانده دسْت یا در برابر تبهکاران خشِن تفنگ به

کارند، اگرچه هر کدام در به هنک و آن بومی آمریکایی درست، محورپینمدگراین  قنعده
 اند.بار آمدن رخدادهایی ناِبکارانه ه  دخی 

 مثل توکو عمل کردن

بهترین است را انجام دهی ،  چه برای بیشترین افراِد ممکْن که مواف  باشی  باید آنولو آن 
مدان خدو  اسدت مدا و عزیزانچه برای رسد که آناما این نکته نیز باب  درک به نظر می

اندد یدا تبهکدارانی برای افرادی خدو  اسدت کده کدامًف رریبهکه چه اولویت دارد بر آن
گیرد که بایست بر همین عقیده باشد وبتی تصمی  میهستند. والت نیز می شناخته شده

محور پینمدگرایی عنملها شیشه درست کند. اش برای رریبهباید جهت منفعت خانواده
 خوانی دارد.ای از پیامدگرایی است که به نظر با اعمال والت در این باره ه ونهگ

کنندد شدان بضداوت میمحور اعمدال را بدر اسداس پیامدهایپیامدگرایان عامد 
تدرین کنند کده مه چنین استدالل میها ه ی پیامدگرایی است(، اما آنکه الزمه)چنان

یعندی —شوندحاص  می ی اعمنلدهندهانجن  برای شخِص هایی هستند که پیامدها آن
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بدین ترتیب اعماِل اخفبًا خو ، هد  بده عامد  و هد  بده افدراد دیگدر فایدده “. عام ”
که به دیگران زیان برسد. این دیددگاه بدا رساند بدون اینرساند؛ یا به عام  فایده میمی

و کشورمان داری   شهود و درک مستقیمی که ما از محافظت و صیانت از خود، خانواده،
 کند.مطابقت می

محدور نسدبت بده پیامددگرایی  باعدده ولی اگر ببول داشته باشی  کده پیامددگرایِی 
دهدد، پدبیرفتن مان بده دسدت میمحور درک و معنای بهتری از شهودات اخفبیعم 

رسدد. چدرا؟ چدون بعضدی از اعمدالی کده تر به نظر میمحور سختپیامدگرایی عام 
اگر به عنوان  کند،ایجاد می و افراد دیگر“ عام ”واستنی و مورد پسند برای پیامدهایی خ

. برای اکثر مردْم بد و مضدر خواهدد بدود، داده از آن پیروی شودپس ی آزمونیک باعده
سدتیز ی اعمدال یدک جامعهرسد، امدا بدا مفحظدهکننده به نظر میهرچند این امر گیج

 شود.همچون توکو بضیه روشن می
های ضد  فرهنگ و ناهنجاری که در درست کدردن، توزیدع، و وکو حتی بین آدمت 

اجتماعی که توکو با کامیدابی در توزیدع مدواد در سدطح  —مصره شیشه فعالیت دارند
ه  —افزایدگسترده بر میزان ک  پیامدهای مطلو  آن اجتماع، یعنی طالبان شیشه، می

کند، اما پیامدگرایی این جا پاسخ اراهه میمحور در  آدم خوبی نیست. پیامدگرایی باعده
محور نه. اعمال آمیخته با منفعدت شخصدِی توکدو تماید  دارد تدا بدرای اجتمداع عام 

پندارند فراه  کند، اما رفتار او مطلو  به عنوان چه را خو  میکنندگاِن مواد آنمصره
بدرای همده “ خیدر”کردندد، سدرجمع یک باعده نیست. اگر همه مانند توکدو عمد  می

هماه ماندد. اگدر یافت یا حتی ثابت ه  نمیی شیشه( به احتمال زیاد افزایش نمی)تهیه
ی القدای تدرس در دیگدران بدا کوشیدند تا بدرت را بده وسدیلهفعاالنه در آن اجتماع می

دلی  و بیخود به دست بگیرند، توزیع شیشه محتمًف باعث زیان و زحمدت خشونت بی
 شود. تی کارت  با گاس فرینگ در جنگ است چنین میکه وبکما این—شدمی

اما صبر کنید! آیا توکو مثالی بد از کسی نیست که اعمالش متمای  به ارتقاء خیدر 
شخصی و جمعی است اما اگر به عنوان یک باعدده از آن پیدروی شدود بدرای همده بدد 

فش نیسدت؟ اگدر یابی به اهددابه دنبال دست عقالنیاست، زیرا او از همان اول به نحو 
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محور ممکدن اسدت صدحیح باشدد، و لدبا بتدوانی  چنین است، پس پیامدگرایی عام 
ی جدید والت را توجیه کنی . گرچه ممکن است فکر کنی  توکو دیوانه اسدت، امدا پیشه

ی به وسدیله حفظ کنترلاین باب  بحث است و شاید رفتار توکو عابفنه است! هده او 
تا این کار به  کندمی. و به فراخور این هده به ُطربی عم  القای ترس در رببایش است

بدر عابفنده اسدت کده ناپبیر توکو آنبینیبهترین شک  انجام شود. رویکرد خشِن پیش
های او و ایجداد انفجدار بدرای گدرفتن والت )به عنوان هایزنبر ( با روگرفت از تاکتیک

را علیه توکدو، و بعددها گداس، های یک و چهار، بازی دست باال در بسمت آخر فص 
 کند.عو  می

با این حال، حتی اگر این راهی عابفنه برای به دست گرفتن زمام امور باشد، امدا 
مطمئنًا یک خطایی در ارتبا  با روش پاتک زدن والت به توکو و گاس از حیث اخفبی 

ارد. ما باز طور که در ارتبا  با طرز عملکرد توکو نیز وجود ددرست همان—وجود دارد
طدور توجیده کندی  کده دسدت زدن بده ابددامات مان را اینتدوانی  ایدن احسداسه  می

ی ما بده عندوان جویی یا دفاع، خطاست زیرا اگر همهالعاده خشن، حتی برای انتقامفوق
گرفتندد. ها در وضعیت وخیمی برار میکردی  اکثریت انسانگونه رفتار مییک باعده آن

اش سدود بده او و خدانوادهکاه ولو آ س اعمال والت صحیح نیست، اگر چنین است، پ
 که پیامدهایی منفی در سطح کلی و گسترده برای جامعه داشته باشد.برساند بدون این

 تر رفتار کردن استآسیبخوب رفتار کردن کم
ی همسدایه در بالدب یدک روز عدادی کداری نادرسدت بلمدداد دلی  پنجرهشکاندن بی

هدا از مدر  در یددک ی همسدایه بدرای نجدات نددوزاد آنشکسدتن پنجددره شدود. امدا،می
تر صحیح است تا رلط. به طور مشابه، والت پس از به بتد  سوزی به وضوح بیشآتش

مه  نیست چه اتفابی بیفته، دیگه خونی ”گیرد که، از جسی بول می ٨-رساندن کریزی
ت شدش(. امدا والدت )فص  یدک، بسدم“ شه، دیگه خشونتی در کار نیستریخته نمی

کندد، درسدت هدای مدر  و زنددگی رهدا میاش را در موبعیتممنوعی خشدونْت باعده
 شود.در موابع اضطراری رها می“ ی همسایه را نشکنپنجره”ی گونه که باعدههمان
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 ،این انگاره که خیر و خوبی در به حداب  رساندن آسدیب تدا حدد تواندایی اسدت
تب پیامدگرایانه است. اگدر موافد  باشدی  کده پیامددگرایی ی مرکزی تمام انواع مکاایده

گیرد. والت ها را میآید، پس باعده است که جای تمام آنمحور با عق  جور درمیباعده
که روا  کند که حکایت دارد از پایبندی او به این انگارهها به نحوی رفتار میبعضی وبت

 ی از آن جلوگیری نماید کار رلطی است. تواند به راحتداشتن آسیب یا رنجی که آدم می
از مصددومیت  ٨را بکشد، درحالی که آبدای  ٨-که کریزیدر روزهای بب  از اینوالت 

بدرایش ردبا، آ ، و سدطلی بدرای  برد،ی جسی رنج میزیرزمین خانه شیمیایی ریه در
های ی دور سداندویچحتدی رویده—آورد تا کمی از رنجدش بکاهددبضای حاجت می

نمایدد کده او بدا ُبَرد )فصد  یدک، بسدمت سده(. چندین میرا ه  برایش می ٨-کریزی
 دهد.کارخو  انجام میمقداری پرداختن به کاستن از آسیب و رنج، 

کنندده و ای تعییناز دیگر سو، موبعیتی را داری  کده برخدی هدواداران آن را نقطده
نی جدین، را تماشدا دانند. وبتی او معشوق جسی، یعمحوری در افول اخفبی والت می

گوید که والت مرتکب خطا میرد، شهود ما میکند که بر اثر باال آوردن از خفگی میمی
توانست به راحتی او را برگرداند )فصد  دو، بسدمت دوازده(. مدا شاید چون می—شده

کنی  کده ی دالیلدی توجیده مدیچه او در این موبعیت انجام داد را تنها از طری  اراهدهآن
به احتمنل گیند بنعث ایجند آسایب بارای که چرا زنده گباشتن جین است به اینمربو  
های شد. اگر مردن جین بده احتمدال زیداد موجدب آسدیبمی—یعنی جسی—دیگرا 

گاه کار والت اشدتباه شد که از مرگش جلوگیری شود، آنبیشتری در مقایسه با حالتی می
 بود.می

 توزیع شیشه چه ایرادی دارد؟
تری تلقدی دم کشیدن شیشه را از خوردن پیتدزا، بسدتنی، یدا بهدوه کدار نادرسدتاکثر مر

بیندی کشدیدن زای باب  پیشکنند. باید تصور کنی  که این به خاطر پیامدهای آسیبمی
تواند این باشد که اساسًا مصره مواد شیمیایی به نوعی شیشه است، چراکه دلیلش نمی

 شیمیایی ساخته شده. کنی  از موادهر چه مصره می—رلط است
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رسدد کده مصدره شیشده را حتی احتمال آشکار اعتیاد پیدا کردن ه  به نظر نمی
که اعتیاد یدک پیامدد ضدروری خود به خود بد و نکوهیده گرداند. چرا؟ یک بلمش این

روی نکندد. دلید  روی شیشه مصره کند امدا زیدادهبا میانه شنید بتواندکسی —نیست
عتیدداد بدده پیتددزا یددا شددکفت یددا بهددوه هدد  وجددود دارد. امددا کدده، احتمددال ادیگددر این

رسد که بده بددی و نادرسدتی اعتیداد بده و اعتیاد به کافئین به نظر نمی“ گراییشکفت”
شدود حکد  شیشه باشد. لبا باید چیزی بیش از احتمال اعتیاد یافتن باشد که باعث می

 است.تر از مصره سایر چیزهکنی  که مصره شیشه بدتر و نادرست
حاکی از این است که پیامدهای دور دسِت مدرتبط  سیم آخربعضی رویدادها در 

شدود در موردشدان بده عندوان کارهدایی با اعمالی ننگین مث  کشیدن شیشده سدبب می
ی ماریجواندا کشدیدن والتدر کننددهنادرست و رلط حک  کنی . در مورد سدوءرن ردگ 

ف کشدیدن والدت مسدئله اسدت امددا پنددارد علددکده اسدکایلر میجونیدور )پدس از این
—بدردخواهد دیگران بفهمند(، هندک والدت جونیدور را بده کریسدتال پداالس مینمی

تدا نشدانش —پلکنددها در آن میای که معتادان و روسدپیی رنگ و رو رفتهمسافرخانه
دهد که مصره مواد اشتباه است )فص  یک، بسمت سه(. چرا؟ فحدوای کدفم او ایدن 

دن ماریجوانا معمواًل به یدک ندوع زنددگی مدنحط و تبهکارانده منجدر است که زیرا کشی
شود. هنک به والت جونیور پیامدهای دور دست و از برار معلدوم بده لحداظ آمداری می

ورود به آن دنیای مخوه را دارندد نشدان  یوازهموادی که حک  درمصره خرده محتمِ  
شتباه است. ممکن است بعید بدانی  دهد تا او را متقاعد سازد که کشیدن ماریجوانا امی

مواد بر سرنوشت ما ُمهِر به انحطا  کشیده شدن را بزند. ولدی بدا ایدن که مصره خرده
هدای بطعدًا بدد و رسدد حدره حسدا  اسدت کده احتمالحال، این عقیده به نظدر می

کندد کده اند ایجدا  میتر شددهناخوشاینِد دور دستی که توسدط ندوعی عمدْ  محتمد 
 ی آن عم  منفی باشد.درباره مانبضاوت

اگر این توضیح درست است، پس توزیع شیشه اگر در افدزایش کلدی پیامددهای 
در کسب و کار شیشده، معداش  زا دخی  باشد کار رلطی است. والت با موفقیتآسیب

تدر زنندد را وخی هدا آسدیب میسطح پایین معتادین و کسانی که معتادان متعاببدًا بده آن
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کده مدورد تردیدد —اش تمدام شدودی اگر این کار وابعدًا بده نفدع خدانوادهکند. و حتمی
تدری دخید  اسدت تدا و مر  افدراد بسدیار بیش نماید که او در آسیبچنین می—است

رسدد کده والدت، مانندد ها حتی به نظدر میکند. بعضی وبتشان میهایی که کمکآن
رات اعمال والت جدیت و نظر است. اموا  اثجسی، نسبت به پیامدهای اعمالش کوته

 راند.اش درش برار دارند را پیش میموبعیتی که او و خانواده شدت رو به فزونِی 
مدرتبط بدا اعمدال والدت بده  تصاندفِی در فص  چهارم، اگرچه آمار باالی تلفات 

تنهایی کافی نیست، اما وخامت پیامدهای اعمالش هویدا است. گاس والت را بده زور 
کندد کده گد  و گدور شدود )اگدر بخدواهی  بدرد، بویدًا تدرریبش مییاسلحه به بیابان م

دختدر ”دهد کده، (، و منظورش را با این عتا  مورد تأکید برار میاش را بگویی مؤدبانه
)فص  چهار، بسمت یازده(. وابعًا ه  عوابب بد اعمال آدم بهتدر “ کش !نوزادت رو می

 شود. از این پاک نمی

 ر نزنیم؟شود لطفا به سیم آخمی
بنا به نظر بعضی از پیامدگرایان، حتی اگر کمال اخفبی ریر ممکن باشد، اما هدر یدک 

مدان بده زای باب  انتظداِر اعمالتوانی  حداب  به راحتی با کاستن از پیامدهای آسیبمی
ی خیلدی سداده پیدروی کندی : اگدر توانی  از این باعدهتری رفتار کنی . مینحو اخفبی

رر دادن امر بدی بدون فدا کردن چیزی مشابه از حیدث اهمیدت بدرای خدود بتوانی  از 
جلوگیری کنی ، پس باید انجامش دهی . برای نمونه، نجدات کدودکی در حدال ردرق و 

کده که بگبارید او بمیرد فقط برای اینهایتان همیشه بهتر است از اینخیس شدن لباس
 آوردن سخت است.هایتان خشک بماند. استدالل دیگری جز این لباس

ی خو  و مواف  با فه  عره است، بنابراین روشن اگر بپبیری  که این یک باعده
نماید که هر یک از ما نیز . اما به عفوه چنین میگندمی“ سی  آخر”شود که والت به می

توانست با برگرداندن جین جدان او را بده راحتدی طور باشی . والت نمیممکن است این
توانست به جای تولید شیشه و دنبال کردن آن و دخی  شدن طور نمیمیننجات دهد. ه

www.takbook.com



 سیم آخر و فلسفه ■ ١78

های دیگر، به راحتدی ردرورش را زیدر پدا بگدبارد و رساندن به بسیاری از آدم در آسیب
 ی همکاران سابقش، الیوت و گرچن شوارتز را ببول کند.صدبه

حتی —بینی نمی ها دخیلی بعفوه، ما نیز مانند هنک، ک  پیامدهایی را که در آن
ای مثد  خریدد کدردن. و شداید بده طدور هپدا افتدادی پیش در انجام دادن اعمال روزمره

چه عمًف بدا متحمد  آوری هر یک از ما معمواًل بادر هستی  که بسیار بهتر از آنشگفت
کده بده چده سدادگی دهی  رفتار کندی . بدرای نمایانددن اینشدن کمی دردسر انجام می

خواه  چه هر یک از ما ه  اکنون هستی  بود، در پایان میتر از آنر اخفبیتوان بسیامی
ی گونده لطمدهبدی هیچ ای از آسیب و رنج،راهی را نشان ده  که بتوانی  به میزان عمده

 ای، بکاهی .شخصی باب  مفحظه
مثد  —برنددانتظار معقولی است که مردمی که در وضدعیت بددتری بده سدر می

تنها با دادن بسمت بسیار کوچکی از منابعی —در کشورهای جهان سومکودکان گرسنه 
کنی  به وضعیت بسیار بهتری خواهندد رسدید. اگدر که ما روزانه به طور رایج اسراه می

بحثی با این فکر نداری  که بایستی مانع هر چیز بدی شوی  که بادری  با فداکاری اندک 
کدافی اسدت کده آن مندابع هددر رفتده را یا هیچ جلوی آن را بگیری ، پس هر یک فقدط 

جویی و بین نیازمندان بازپخش کنی  چراکه انجام دادنش بهتر از انجدام نددادنش صرفه
تا بدا تخفدیفش بده  ٦دالر، بهتر است که  ٢است. به جای خریدن یک دلستر به بیمت 

 جویی شده را به نحوی َصدره کاسدتن از آسدیب ودالِر صرفه ٦دالر بخری  و  ٦بیمت 
 رنج موجود در دنیا کنی .

هدای ی بسیار زیادی از مردم بدا اهددای چندین پولتوانی  از درد و رنج عدهما می
آ  ”های امددادی مثد  ای بکداهی ؛ مدثًف بدا اهددای آن بده سدازمانجویی شدهصرفه

کسدفورد در برابدر ”یا  (CSDW)“ آشامیدنی سال  برای کودکان انجمن امدداد رسدان آ
ی کریسدمس یدا تواند چه بسا تبدی  به هدیهاهدای خیریه می—(OXFAM)“بحطی

توانی  بسیار بهتر عم  کنی ، ای دور دست شود. و اگر ما هر یک میتولد کسی در نقطه
گناه بکاهی  به تری باشی  از رنج کودکان بیکه خریداران کمی باهوشی اینو به واسطه
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؟ خدواهی  کدردلی پول نقد چطور عم  حاال با ک—مان را اسراه کنی که پولجای این
 مث  هنک یا مث  گاس؟

مان از شددههدای اسراهتوانسدتی  بدا بدازپخش پولگونه کده مدا میدرست همان
توانسدت که یک سلطان مواِد موف  باشد میی اینها بکاهی ، والت نیز به واسطهآسیب

د. اگدر والدت بددین همین کار )کاستن از آسیب( را در مقیاسی بسیار بزر  انجدام دهد
در ایدن —تر از ماکاستنی بسیار بیش—کاهیدهای در دنیا میطری  از سرجمع آسیب

ی ایدن داد یا نده. رشدتهصورت باید جویا شوی  که آیا او کاری اخفبًا درست انجام می
 کن .تر به شما واگبار میهای بیشپردازیُجستار را برای فلسفه
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 استراتژی متشکرم بابت .11

 سارا والر

 

روزی در خفل یک زندگی معمولی و تا حدودی دلسردکننده، والتر وایت خود را گرفتار 
یابد. او با این اعقاد که چند ماهی بیشدتر زندده نیسدت، ی سرطانی العف  میدر ورطه

تدوان آن را فعدالیتی ریدر اخفبدی گزیندد کده بده آسدانی میرفتن در پی چیزی را بر می
 پخت و فروش شیشه.—شتانگا

ها را تندخو کند، بکشدد، یدا تواند صدمه بزند، آنها میهر چه باشد شیشه به آدم
گبارد فرزندانش در ها دیگران را بکشند. اما از سوی دیگر، کدام پدری میکاری کند آن

شدان را بداندد؟ کددام شدوهری زندش را بدا فقر زندگی کنند وبتی راه و چاه تأمین کردن
تواندد کند وبتی او خود میشان نیست ترک میهایی که آن زن بادر به بازپرداختبدهی

تدوانی  ببیندی  کده دالیلدی کند؟ با مفرو  داشدتن وضدعیت والدت، می ها را تسویهآن
 اخفبی برای انتخا  او وجود دارد.

هدا ای کده از آنپس، آیا والت آدمی بد است یا آدمی خو ؟ و آیا بواعد اخفبدی
مان دارد بده پایدان خدود وبتدی ببیندی  زنددگی ،گیری خود بهره می ای هدایت زندگیبر

 کنند؟تغییر می ،شودنزدیک می
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 ارتقای منافع، لذت، و خوشی
تدرین اندد کده بیشهاییکنند که اعمال خدو  آنگرایانه به ما توصیه میهای فایدهآموزه

. بسیاری از نهادها در ایاالت متحده بدر ترین تعداد افراد تولید کنندخوشی را برای بیش
 اند. گرایانه بنیان گرفتهمبنای اصول فایده

کنی ؛ کاالهدایی را وارد ما رییس جمهور را بدر حسدب اکثریتدی از آرا معدین مدی
کنی  که اکثریت مردم خواهان خریدش هستند، و آموزش همگانی و تأمین اجتماعی می

 کنی .ت شهروندان عرضه میرا به خاطر منافع مورد نظر اکثری
-1٨٧٣ترین و مدؤثرترین مددافع آن جدان اسدتوارت مید  )گرایی، که بویفایده

کندد. منفعدت، ( بود، نظامی اخفبی است که با همه به صورت برابدر رفتدار می1٨٠٦
تر از کسی دیگدر نیسدت. لبت، خوشبختی، یا زیان، رنج، و شوربختِی هیچ کسی مه 

چه را که اخفبی است در دنیا انجام دهدی ، بایدد خوشدبختِی هدر کوشی  تا آنوبتی می
هدای ای کده کردهچقدر از افراد را که ممکن است به حداکثر برسانی . هرچه خوشبختی

ای ، و هرچده رنجدی کده تری بده دنیدا رسداندهتر باشد، خیر بیشآورد بیشما به بار می
تدری ایجداد یا ناخواسدته، شدر  بیش تر باشد، خواستهشود بیشهای ما موجبش میکرده
 ای .کرده

ی یک چیز در نظدر گرایان، خوشبختی و لبت معمواًل یک چیز یا دربارهنزد فایده
سدازد. هدر شوند، و این امر پرسش از الک  یا مصره مواد را پرسشی مه  میگرفته می

ها ز انحدا سدالتوانند به نحوی اگبرانند، و میچه باشد مردم بسیاری با مواد خوش می
ای از حیث سفمت ذهن یا بدن مواد مصره کنند. فروش آبجدو بدون مشکفت عمده

بده خیلدی از مدردم در اکثدر —گرایانه مجاز استدر آمریکا بنا به دالیلی کمابیش فایده
ها از اعتیاد بده الکد  یدا بربدانی شددن توسدط دهد. در حالی که برخیاوبات لبت می

اما اکثر مردم، در اکثر موابع،  ؛اندسختیمصره الک  در رنج و رانندگان مست یا سوء 
 برند.یشان دارد سود میهایی که برااز لبایب مشرو  و بهره
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بده “. بدانون ممنوعیدت”در آمریکاِی اوای  برن بیست  چیزی وجود داشت به ندام 
ًا بانون های الکلی بدرن بود. بطعموجب آن، نوشیدن، فروختن، یا تولید کردن نوشیدنی

 [ به بار نیاورد.happinessممنوعیت برای اکثریت آحاد مردم خوشبختی ]نخوشی، 
ترین مقدار جا که مواد مخدر بسیار دیگری ه  امکان و استعداد ایجاد بیشاز آن

ی وضعیت حقوبی بسیاری از مفاِد ترین آحاد مردم را دارند، لبا دربارهخوشی برای بیش
داری در گرفته است. ماریجوانا اگر بدانونی شدود احتمدااًل  هایدارای محدودیت بحث

کنندگان بسیاری نیز لدبت چنین برای مصرهدهد و ه کاران را افزایش میمنافع کشت
طلدب افدزوده هدای آرامشآورد. روی ه  رفته بر جمعیدت ماریجواناِکشبه ارمغان می

ها ررفیتدی ریدهک  مددت وی کوتاههای حافظدهخواهد شد، کسانی کده دچدار ضدعف
کندد بدر هستند، و پرسش پیش روی ما این است کده آیدا مندافع ایدن امدر سدنگینی می

شدان کداری کده کارهدایی را در مشار ساِز جماعدت فراموشی مشک پیامدهای بالقوه
ای هستند، یدا ها احتمااًل کارهای نسبتا سادهکنند که در نظر ریر ماریجواناییخرا  می

 خیر.
ی کریستال شیشه حره در بندش نباشید؛ بیایید درباره ،یجوانا مه  نیستاما مار

مدت شیشه حال و حوصله و دهد که مصره گهگاهی و کوتاهها نشان میبزنی . بررسی
ها به طور مفید و مؤثر دهد که ساعتدهد، و به آنان اجازه میبازدهی افراد را افزایش می

کننده، یدا ناخوشدایند بپردازندد و در عدین حدال س آور، کبا خوا  ک  به کارهای مفل
جا با مجاز کردن مصره شیشه ررفیت پر بوتی بدرای بهشان خوش بگبرد. پس در این

افزایش خوشی وجود دارد. اما با وجود این، شیشه بسدیار اعتیدادآور اسدت، بدا درصدد 
ان روزانده، کنندگکنندگاِن گهگاهی که تبدی  به، اگدر نگدویی  مصدرهباالیی از مصره

الوبوع کنندگان همیشگی و عادی شدند. مصره دراز مدت تقریبًا به طور حتمیمصره
های مغدزی، و بددین طرید ، ی مغدز و تعدداد سدلولمنجر خواهد شد به کاهش اندازه

پوساند و به راحتدی ها را می، عملکرد عمومی، و حافظه. شیشه دندانIQکیو کاهش آی
کشدند زندد. کسدانی کده شیشده میها صدمه میچنین ریهه عروبی و -به سیست  بلبی

www.takbook.com



 سیم آخر و فلسفه ■ ١8٤

های شدوند )در برابدر وضدعیتمعمواًل در طوالنی مدت هد  خشدن و هد  متدوه  می
 ها(.تِر ماریجواناییجویانهتوهمِی آرامش

 محورگرایی عملفایده

ی کده، بدا اعتندا بده جنبده گرای خو ، باید سبک سنگین کند و تصمی  بگیردیک فایده
خفبی بانونی شدن شیشه، یا حتی درست کردن آن، آیا پتانسی  پیامددهای بلندمددِت ا

ای محور گوندهگرایی عمد کند بر پتانسی  پیامدهای منفی یا نه. فایدهمثبت سنگینی می
آورید بایستی با توجه به که به جای می هنییعملگرایی است که در آن تک تک از فایده

 د.نند مورد ارزیابی برار گیرنکیجاد میمیزان لبت یا رنجی که ا
ی والت، پختن شیشه به مدت شش ماه و فروش آن ممکن است مطداب  در بضیه

محور عملی اخفبًا خو  باشد. مندافع حاصد  از آن خوشدی گرایی عم موازین فایده
ای خو  کنندهتواند خود را به عنوان تأمینچراکه می—شخصی او را افزایش خواهد داد

همچنین رفداه همسدر و پسدرش را افدزایش خواهدد داد، و دختدر هندوز متولدد —یندبب
ی مخدر خطرناکی اش را تأمین خواهد کرد. اگرچه شیشه بطعًا به طور بالقوه مادهنشده

که چده میدزان ی اینی تولید آن در محدودهاست، اما با در نظر گرفتن مدت شش ماهه
ای ی حدوزهش مصیبت کند و اینکده در محددودههای جامعه را دستخوتواند خیابانمی

تواند امید داشته باشد گیرد، شاید آنقدرها ه  فاجعه نباشد. والت میمحلی صورت می
کندد کنندگان وارد میدارد بر صدماتی که بر مصدرهاش ارزانی میلباتی که به خانواده

شوند کی نشئه میکس خشن نشود؛ شاید کسی نمیرد. افراد اندسنگینی کند. شاید هیچ
گبرد، و والدت روی ها ه  بهشان خوش میروند، که در آن صورت، آنو به هپروت می

تواند همچون آدمی ه  رفته مطمئنًا لبت را به حداکثر و رنج را به حداب  رسانده. او می
 خو  بمیرد.

ماندد، اگر والت معتقد باشدد کده پدانزده یدا بیسدت و پدنج سدال دیگدر زندده می
که آیا او باید شیشه بپزد یا نه ای که در تعیین این به کار گرفته شد گرایانهت فایدهمحاسبا

هدایی کده از کنندگاِن رو به مر ، یدا آنتغییر خواهد کرد. ناگهان احتمال تعداد مصره
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ی ثابدت شیشده بده رود. تأمین و عرضدهاند، باال میخشونت یا از خود مواد آسیب دیده
تواندد اساسدًا وضدع آن ی والت طی مددت زمدانی طدوالنی میمعههای جاکف خیابان

جامعه را وخی  و حاد کند، و میزان رندج را چندان افدزایش دهدد کده سدرجمع انددوه و 
تر سدنگینی کندد. اش از آن محظوظ شدند بسیار بیشمصاهب بر لباتی که او و خانواده

شه امری است کده در کوتداه محور، پختن شیگرایی عم مطاب  برآوردی مبتنی بر فایده
عمد   ،تواند اخفبًا عم  خوبی باشد، امدا یحتمد  بدرای زمدانی بدیش از آنمدت می

 اخفبًا خوبی نیست.
توانی  خیلی از دست نمی—گرا هستی اگر فایده—رسد که مابنابراین به نظر می

آسدیب کده هدیچ کدس  داردکه به سی  آخر زده خشمگین باشی . او باور والت برای این
نخواهد دید، از دانش وسیع شیمی خود استفاده خواهد کرد، شریکش جسی مقدداری 

های بازاِر شیشه مقداری جنس با کیفیت خواهند گندهپول درخواهد آورد، بعضی از کله
خرید، و پیش از سر برآوردن هرگونه پیامد وابعًا سهمناکی خواهد مرد. به نظر انتخدابی 

 عالی است!
ی کشدد، جسدی را بده توسدعهرا می ٨-اول، او امیلیدو و کریدزی اما در سه فصِ  

انجامدد، محد  کدار توکدو را منفجدر انگیزد که به بستری شدن جسی میشراکتی برمی
راند، توکو و کومبو را ریر عمدی به کشتن کند، اسکایلر و والت جونیور را از خود میمی
ایستد درحالی که دارد به آرامی بر ی جسی یعنی جین میی معشوبهدهد، و به نظارهمی

ها تر از لبتها احتمااًل تا پایان فص  دو سنگینشود. سرجمع رنجاثر بی کردن خفه می
 شده، اگر بسی زودتر نشده باشد!

گرایی است. اگر خدوبِی کداری کده گر یکی از مشکفت سنتی فایدهو این نمایان
متعاببی که اعمالمان به بار آورده انددازه های انجام خواهی  داد را با تصور کردن خوشی

تدوانی  های تصوراتمان گرفتار خدواهی  بدود. مدا نمیبگیری ، همواره در دام محدودیت
ک  بدا وابعًا کار خوبی انجام دهی  اگر نتوانی  پیامدهای اعمالمان را با بطعیت یا دست

دانی  که آن پیامدها شه نمیبینی کنی . ما همیی بسیار بسیار باالیی از احتمال پیشدرجه
 گویی کنی !توانی  آینده را پیشچه خواهند بود، زیرا واضح است که نمی
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 1اگزیستانسیالیسم
گدویی ی همگدان پیشتوانی  آن را با بطعیدت در مدورد آینددهاما یک چیز هست که می

ر کده زنددگی کوتداه اسدت هدر دو در محدوکه همگی خواهی  مرد و اینکنی : مر . این
کنند که ها این وابعیت را برجسته میاست. اگزیستانسیالیست اگریستننسینلیسماساسِی 

و به همین خاطر باید در لحظده —ترتر، و بعضی آرامبعضی سریع—میری ما همه می
 زندگی کنی  و از عمرمان حداکثر بهره را ببری .

ها اکثرًا ببدول د. آنسنجنگرایان میها خوبی را متفاوت از فایدهاگزیستانسیالیست
دارند که لبت و خوشی برای بشر اهمیت دارد، اما امکانش خیلی ک  است کده لدبات 

ها را یکسان بنگرند، یا لبت را ارزش نهایی بلمداد کنند، زیرا کامًف مقید بده ی آدمهمه
گاهی به کوتاهی عمر هستند.تصمی   گیری در پرتو آ

های مدبهبی را بخشدیدر کد  تسلی های الحدادی همچندیناگزیستانسیالیسدت
ها با این فر  کده هدیچ ای است که داری . آنتابند و معتقدند که این تنها زندگیبرنمی

خدا یا زندگی پس از مرگی در کار نیست، عقیده دارند کده مدا موجدودات کدامًف آزادی 
مدان هایمدان مسدئولی ، و پاسدخگوی تمدام اعمالهستی . ما در ببال زنددگی و انتخا 

ای برای ما در هسدتی وجدود نددارد؛ مدا هستی . هیچ هده و رایت از پیش تعیین شده
هایمان بسدازی . هده از طری  اعمال و انتخا بایستی هده خود را در این هستِی بی
های ی جنبدهبرای مثال، ما همده—ای شدهپرت در حالی که به نحوی درون این هستی 

ی زمدانی متولدد که در کدام فرهنگ یا دوره، همچون اینکنی مان را انتخا  نمیزندگی
چنان چیزی است که ما در اما وضع بشر ه —ای ، یا از چه ملیت یا نژادی هستی شده

کنی  تا در هر عملی که انجام مان راه خود را باز میهای ثابت زندگیآن از پیرامون جنبه
 ازی . مان را معنادار و خود را بالنده سدهی  هستیمی
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 والتِ اگزیستانسیالیست
رو است: او که در برابدر روبه 1ی سنتی اگزیستانسیالوالت بی چون و چرا  با یک مسئله

هایی بگیرد که مربو  باشدد بده آن کدار هایی کند و تصمی مرگش ایستاده، باید انتخا 
انی مدالی رهدا اش را در نابسدامتوانست خدانوادهکه حاال باید انجام داد. او می اخفبی

کوشدد( توانست )و میتوانست از همه فرار کند و خود را به کشتن دهد. او میکند؛ می
اش را به حدداب  برسداند )هد  بده ی وارد شده بر خانوادهدرمان را نپبیرد تا فشار ضربه

لحاظ مالی و ه  از این نظر که بده عندوان آدمدی ضدعیف، نحیدف، و کچد  در یادهدا 
اش، حدداب  در آرداز سدریال، معندایی اسدت کده او بده او به خدانوادهنماند(.اما عش  

 بود.معنا میدهد که در ریر این صورت تقریبًا برایش بیاش در دنیایی میزندگی
رسدد کده چنددان مدبهبی ها بده نظدر نمیوالت نیز مانند اکثر اگزیستانسیالیست

تی پدس از مدر  وجدود باشد؛ بلکه حتی دانشمندی است که احتمااًل معتقد است حیا
یدا خددایانی مبندی بدر حفدظ حیدات  ن داشتن هیچ فرمانی از جانب خداندارد. او بدو

اش را ول کندد. اسدکایلر بده پدبیرفتن درمدان متقاعددش خویش، حاضر است زندگی
اش را به جدای ایدن آورد تا خانوادهکند، اما این تصمی ، تعهد والت را ه  در پی میمی

ها ه  از سرطانش داند آنجا که میوضع بهتری ترک کند. و از آنوضع خرا  مالی در 
دهد، و به عنوان یک مدرد رنج خواهند کشید، و خواهند دید که موهایش را از دست می

رود، لدبا تصدمی  تواند در دنیا مفید و موثر باشد، و از لحاظ بدنی تحلی  میدیگر نمی
اش و دیِد خدودش نسدبت خدود را خانواده گیرد که باید یک کاری انجام دهد تا دیِد می

 اصفح کند.
که به جهدن  بدرود نددارد. او نگدران زنددگی بسدیار کوتداه والت نگرانی بابت این

خددا، ها است. در دنیدایی پدوچ و بیاطرافیانش است، و نگران بهبود کیفیت زندگی آن
سدت کده والدت آن را ی کار است، و این همان چیزی اآید که چارهپول وابعًا به نظر می

زیرا  ،شود به ارزش جدید خانوادگیکند. پول تبدی  میبرای به دست آوردن انتخا  می
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به طور موث  زندگی زودگبر عزیزانش را بهبدود خواهدد داد. ضدمن اینکده همدراه پدول 
های معندای جدیدد زنددگی ی بخشهمه—آیدبدرت شخصی و تأثیرگباری مردانه می

 والت.
هدای اش ارزشکندد کده در پایدان زنددگی  والت را تشوی  نمیاگزیستانسیالیس

کند کده در اخفبی و اعمال خود را تغییر دهد؛ بلکه اگزیستانسیالیس  به ما یادآوری می
گاه باشی . والت پس از این یابد زندگی کوتاه اسدت، که درمیهر لحظه از میرایی خود آ

ندگی نامحددود باشدد، آنگداه مقدداری کند. اگر زهای اخفبی خود را عو  میدیدگاه
پایه و نارضایتی از زندگی، تحملش آسان است. اما رنج و سختی و شغلی کمابیش دون

ی آن حیاتی است. پخت شیشده راهدی اسدت وبتی زندگی کوتاه است، لحظه به لحظه
 تر از لحظاتی که برایش بابی مانده، و بطعًا وبدت آن اسدتی بهتر و افزونبرای استفاده

بده صددا درآورده  او ون بیاید. سرطان زنگ خطر را بدرایکه از کار کردن در کارواش بیر
 است.

 گرااسکایلرِ فایده
که چه چیز اخفبی یا ریراخفبی ی اینوالِت اگزیستانسیالیست نوع بینش خود را درباره

مدا در داند زمان کوتداهی روی ایدن سدیاره دارد. اانداز مردی دارد که میاز چش  ،است
ی اگزیستانسیاِل )وجودی( یکسدانی مواجده مورد نظرگاه اخفبی اسکایلر، که با مسئله

 نیست چطور؟ 
 گرایِی هایش پیددرو نددوعی فایدددهگیریرسددد کدده در تصددمی اسددکایلر بدده نظددر می

کند به خواهرش ماری نگوید که این والدت محور است. برای مثال، او انتخا  میعم 
کشدد. در وابدع او دارد بده مداری یدک دروغ یور، که ماریجوانا میاست، و نه والتر جون

هایش در مورد شوهرش را برمف سازد، که نگرانیگوید، و به جای اینآمیز میمصلحت
ی یدک ماریجوانداِکش اسدت. گوید که در حال کدار روی داسدتان کوتداهی دربدارهمی
اش شود گیر مساه  زناشوهریخواهد خواهرش درتوان مشاهده کرد که او وابعًا نمیمی

شود. عدفوه بدر تر شدن مساه  میکند که ماری فقط باعث دره  پیچیدهزیرا تصور می
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که از دستش خیلی عصبانی این کند، ولووبت جسی را به پلیس معرفی نمیاو هیچ ،این
های زنددان و بددون شاید به خداطر دالیلدی مشدابه. دیددن جسدی پشدت میلده ؛است

توانست پیامدهایی منفی برای ساخت، و این میماندن، والت را ناخشنود میماریجوانا 
 او )اسکایلر( و والت جونیور همراه داشته باشد. 

دزدد، اما وبتی ماری یک تا  طفی سفید برای جشدن سیسدمونی اسدکایلر مدی
ها برای خواهد که ه  اعتراه و ه  عبرخواهی کند. چرا بعضی دروغاسکایلر از او می

اسکایلر باب  ببول است ولی برای دیگران نده؟ زیدرا در ایدن مدورد، دروردی کده مداری 
شان به عنوان دو خواهر و )تا جایی که اسدکایلر گوید پیامدهای سنگینی برای رابطهمی

ی وایت در پی دارد. خر  درمان والت باالست، خبر دارد( برای وضعیت مالی خانواده
تواند بهشان کمک کند؛ یک تدا  بده هدیچ خیلی می ی ششصد دالریو یک پول بلمبه

خبری که برار است آن را بدر سدر از همه جا بی حتی به آن نوزادِ —کندکس کمکی نمی
 کند.

اسکایلر بیشتر به پول احتیا  دارد تا به ُمد بازی، و بده خدواهری نیداز دارد کده در 
خد و مشک  درست چرحالش باشد تا خواهری که بیرون میبحران درمان والت کمک

( را افدزایش داد، و اعتدراه و صددابت unhappinesssکند. دزدی ماری ناخوشی)می
 آید که نشانگر پیامدهای بهتری است.اش حداب  به نظر میپیوسته

گدبارد )و کند که پس چرا اسدکایلر میاین استدالل به تبیین این بضیه کمک می
دارک حسدابداری کسدب و کدارش را کند( تا رهیسدش، تدد، اسدناد و مدحتی کمک می

شود افراد استخدام بمانند، دختدر تدد کند. فقط همین یک عم  باعث می“ دستکاری”
گباران و مشتریان خشنود بابی بمانند، و شود )و شاید شغ  اسکایلر نیز(، سرمایهتأمین 

 شاید کمک شود که یک کسب و کار ارزشمند سر پا بماند تا وضع ابتصادی تغییر کندد
 تری تربی کند.و بگبارد این کسب و کار به نحو درستکارانه

کدرد توانست این عم  رهیسش را گدزارش کندد، امدا اگدر چندین مدیاسکایلر می
شد، از جمله خودش! اسکایلر از ارتباطی که با تد دارد موجب رنجش افراد بسیاری می

شوند(، و با توجه به ه میآید ) البته کمی زیاد از حد، چراکه با ه  وارد رابطخوشش می
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های ی دالی  را بدرای بداز نگده داشدتن گزیندهاش در پایان فص  دو، همهوضعیت خانه
دو آدم را افدزایش  (happiness)رسد خوشِی اش در اختیار دارد ) که به نظر میعاطفی

 کاهد(.دهد در حالی که از خوشی هیچ کس نمیمی

 اسکایلرِ اگزیستانسیالیست
گیرد جدور در محور به کار میگرایی عم اسکایلر با اخفبیاتی که فایده پس تصمیمات

شد که تصمیمات اسکایلر را  اگزیستانسیال ه  بده حسدا  آورد؟ آیدا او آید. آیا میمی
گاهی به میرایی خویش با تصمی  دار گیرد زندگی خود را معنداهایی که میدارد در پرتو آ

ی سدفمتی والدت شدنیده تکدان خدورده، امدا ه دربارهسازد؟ اسکایلر از خبرهایی کمی
میدرد. او خواهد باور کند که والت بی برو برگدرد میاو نمی—واکنش او جنگیدن است

در وابع توجهش معطوه به اموری است کده در ذات تولدد دخترشدان نهفتده و زنددگی 
بدا نگداه بده ای که در آن اتفاق گنجانده شده اسدت. اسدکایلر همیشده جدید و امید تازه
 کند.گیری نمیتصمی “ امری سراسر بسیار کوتاه”زندگی به عنوان 

گیرد کده هایی اگزیستانسیال در این مورد میآید که اسکایلر تصمی اما به نظر می
دهد زنددگی خود را از دست می چطور در وضعیتی که والت روز به روز بیشتر سفمتی

ها بایستد )مث  جسی، تدد، بشکند، در مقاب  آدمخواهد که بعضی بواعد را کند. او می
یا ماری(، و دروغ بگوید یا از گفتن حقیقت خودداری کندد )اگرچده در مدورد دیگدران 

شود(. وبتی که به سوءرن دزدیدن آن تا  او را نگه معمواًل به لحاظ اخفبی برآشفته می
و صدایی راه و سر  دارند، هیچ مشکلی ندارد که برای خفص شدن فیلمی بازی کندمی

کند کده بده خداطر رفتداری کده بدا او شدده بدا زندگ زدن بده ندازد. او حتی تهدید میبی
ی کارکنان فروشدگاه و کند که شرمندگی و دردسر برای همههای خبری، کاری میرسانه

هایشان به بار بیاید. او مای  اسدت ناخوشدی افدراد متعددد دیگدر را بده حدداکثر مشتری
گرایی فنیاادهاو بعضددی اوبددات —اش را حفددظ کندددور معنددادار زندددگیبرسدداند تددا امدد

 گبارد.کنار می اگریستننسینلهای را به نفع نگرانیمحور  عمل
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رسد که چیزی وجدود دارد کده والدت از او پنهدان وبتی اسکایلر به این نتیجه می
آن دهدد از کند و بده والدت دسدتور میکند، خیلی سریع و آسان یک ساک جمع میمی

دهد اعماِل متعل  به گیرد و اعمالی که انجام میهایی که میخانه برود. اسکایلر تصمی 
هدایی کند تا همیشه زندده اسدت. او حرهگرای محتا  نیست که فکر مییک زن فایده

که به چه نیداز دارد و چده چیدز بدرای یدک ی ایناگزیستانسیال برای گفتن دارد، و درباره
 با خودش صادق است. زندگی خو  مه  است 

 اگزیستانسیالیست-گراهنکِ فایده
هنک هر روز به عندوان مدأمور اداره مبدارزه بدا مدواد مخددر در راسدتای خیدر و خدوبی 

کند که مواد به مردم آسیبی نرسداند، کند، اطمینان حاص  میتری انجام وریفه میبزر 
د شیشه مدورد استنشداِق مجرمان خطری برای عموم ایجاد نکنند، و سموم ناشی از تولی

گناِه در معر  آن برار نگیرد. با این حال مصره گهگداهِی سدیگار کوبدایی در افراد بی
ای نیست که در جاهای مناسدب بده لیست تفریحات سالمش برار دارد، و برایش مسئله

ها جهت کام گرفتن از این ببی  چیزهای ریر بانونی خاص کمک کند. برداشت او از آدم
دزدی دارد، ایدن اسدت کده صددایش را ناسب، وبتی مارِی عزیزش مشکِ  مغازهرفتار م

هدایی کده از ایدن بضدیه تحدت فشدارند )مثد  درنیاورد، و سپس در صورت نیداز از آن
 اسکایلر( خواهش کند که صبر پیشه کنند و درک کنند.

ته کندد کده عقیدده داشدهنک به این دلی  برای اداره مبارزه با مواد مخدر کار نمی
باشد باید از بانون تحت هر شرایطی به طدور اسدتوار پاسدداری کدرد. بلکده او بده نظدر 

ها خیدر و کند که جمع کردن انواع بسیاری از مواد از کف خیابانرسد چنین فکر میمی
داند کده لبا برای خود و دیگران جایز می ؛آوردری برای جامعه به ارمغان میخوبی بیشت

ِی گهگاهی یا هیجان دزدی لبت ببرد. به چده کسدی وابعدًا از آن از یک سیگار ریربانون
کنندگان و مندافع سازندگانشدان را خورد؟ آن سیگارها لبت مصدرهسیگارها صدمه می

آورد. کنند، و اگر تک و توک مصره شود، خطری برای سفمتی به وجود نمیتأمین می
هدا اهدایی کده او از آنکندد، و جو دزدی ماری؟ خب، این کار بده او خیلدی کمدک می
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—توانند شیء مسروبه را به عنوان یک هدر رفِت تجداری از بلد  بیندازندددزدد میمی
 تحت درمان است. ماریآسیبی وارد نشده. ضمنًا هرچه باشد 

گرایانه نیست؛ تصمیمات او های هنک تنها مبتنی بر عفی  فایدهگیریاما تصمی 
برد، بدر که از سیگار کشیدنش لبت میک همانچاشنی اگزیستانسیالیس  ه  دارد. هن

انگیز، ها، لحظات بزر  هیجانآید؛ ُخرده پاداشاز عملیات ضبط مواد ه  خوشش می
کند. او خطر را دوسدت دارد، ها چیزی است که زندگی را برای هنک زنده و پویا میاین

سدیگارها هدای کدوچکی مثد  آن کندد تخطیدوست دارد یک بهرمان باشد، و فکر می
دهد. او بدا مدر  حقش است چراکه دارد کار وابعًا خوبی در زمینی خطرناک انجام می

بسیار بیشتر از  ؛ها(ها و مواد ِکشاز مواد فروش خودش رو در رو است )و مر  بسیاری
. او دارد ی زنددگیاسکایلر، والت جونیور، یا ماری، و لبا یک حسی از کوتاهی بدالقوه

ه دارد خوش بگبراند، زنگ بزند اداره بگوید مدریض اسدت تدا آبجدو چخواهد با آنمی
اش نهایدت های مارگاریتای اعف درست کند، و از لحظات زنددگیدرست کند، کوکت 
ها و تبهکارهدا و شداید نفدس داند که روز بعد آبستن جنگ با سفحبهره را ببرد، زیرا می

 آخرش است.
اش چه شدکلی باشدد بدرای خدود زندگیخواهد که میی خوبی از اینهنک ایده

اش شنیا توین(، و انتخدابش ایدن ی مورد عفبهدارد )که مرتبط است با الک  و خواننده
شدان کمدک کندد. او ها و معندای زندگیها ه  در برآورده کردن خواستهاست که به آدم

کند میاش با خواهرش را بهبود ببخشد. سعی کند به ماری کمک کند تا رابطهسعی می
در مورد والت و اسکایلر از هر دو حمایت کند تا بنیان ازدواجشان فرو نریزد. او به نظدر 

خواهد، و مای  است خدود اش چه میکند هر شخصیتی در زندگیرسد که درک میمی
یابی به آن کمک کند. زندگی هندک ها در دسترا کمی بیشتر به تک و تا بیندازد تا به آن

یستانسیالیستی و تمایلی برای معندادار سداختن زنددگی بدا اعمدالش با یک معرفت اگز
 عجین است.
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 ماریِ اگزیستانسیالیست؟
ای رسد که ماری در اکثر موارد از کوتاهی زندگی خود تا انددازهاز سوی دیگر به نظر می

بیند که هنک شغ  خطرناکی دارد، اما به نحوی که با خودش ارتبدا  راف  است. او می
کندد، امدا ایدن هد  در بیند که والت با سرطان دست و پنجه نرم میکند. او میپیدا نمی

های اش، از خواهر و دوستانش، و از دزدی و فضدولیمورد خودش نیست. او از زندگی
گاهانهریز و خفیفش لبت می ی خود و معنا با برد، اما اعمال او عمدتًا نشانگِر ساختِن آ

ای است رانانهی یک نظام رفتارِی لبتدهندهلکه نشاننگاهی به سوی مر  نیست، بنی 
 شود.محور حتی منشعب میگرایی عم که از فایده

دزدد، احتمااًل نه با این تصور در ذهن که اسکایلر عاشد  ایدن ماری آن تا  را می
گیری است کده توجهدات ی بزر  و چش کند این هدیههدیه خواهد شد، بلکه فکر می

گویدد کده والدت جونیدور ماریجواندا وجه او خواهد کدرد. او بده هندک میبسیاری را مت
، 1منِد بیشترین خوبی برای بیشترین تعداد افراد استکشد نه به این خاطر که دردرهمی

کند تا بتواند ادعا کند کسی اسدت کده بدرای مشدک  مدواد کشدیدن بلکه این کار را می
ی برایش انجام دهد )شاید حتی بتواندد اش آنقدر اهمیت باه  است که کارخواهر زاده

کند(. ماری را به راحتی ی اسکایلر را بهتر از اسکایلر بزر  میاینطور دیده شود که بچه
کندد او هرچه فکدر می—توان یک آدم خودگرای)خودخواِه( اخفبی به حسا  آوردمی

شد، در خواهد باهای دیگر، هر جور میدهد، و آدمبرای خودش خو  است انجام می
 شوند.نظر گرفته نمی

کندد، و مداری یدک اعدفم موضدع می ،فهمی  که والت سرطان دارداما وبتی می
دهد. وبتدی انگیزی را در شخصیت او نشان میهایش عم  اگزیستانسیال شگفتحره

گبارد تا در مورد موضوع درمان والت به یاری بالشتک حدره ای میک  خانواده جلسه
های والت و حد  او هان ماری توجهات را به سمت اهمیت انتخا زدن بحث شود، ناگ

چه که بیشترین تعدداد خواند. والت نباید آندر اختیار و مسئولیت زندگی خویش فرا می

                                                           
 محور است. م.گرایی عم ی مشهور فایدهاین عبارت، باعده 1.
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خواهدد انجدام دهدد، چه دلدش میکند انجام دهد، بلکه باید آنحال میها را خوشآدم
 رو است.دیِک خودش وابعًا روبهفاصله و نزبی زیرا او تنها کسی است که با مرِ  

دهد. و درحدالی کده مداری بدار دیگدر زده شده؛ ماری اهمیتی نمیاسکایلر بهت
داری از ح  آزادی انتخدا  والدت بده طدرز کند و با جانبها را خرا  میی نقشههمه

کند، همچنین این باور عظی  اگزیستانسدیال را انگیزی برای خود جلب توجه میآشو 
. این تمام چیزی است که بدرای والدت مر  تو دست خودت استکشد که مینیز پیش 

ی خشدنود سداختن آن گدروه را از فدردی داشدته گرایانهبابی مانده، و ما نباید توبِع فایده
چددون و چددرا، یعنددی پایددان چنددین جدددی و بطعددی و بی باشددی  کدده بددا امددری ایددن

 رو است.وجوِد)ناگزیستانس( خود، روبه

 بیدار شدن
ی این بحث توانستی  دربارهی عالِی یک اگزیستانسیالیست است؟ ما مییا والت نمونهآ

نگاهی به مر  خویش زنددگی بایست برای سالیان سال با نی کنی  که والت در وابع می
اش های وابعیی کوتاهی عمرش متوجه ارزشکه او تازه متعابب مشاهدهکرد؛ و اینمی

او بدرای اولدین بدار “ من بیدارم”گوید بسمت نخست می شده. همان طور که والت در
 بیند.دارد زندگی خود را به طور شفاه می

گرایی او شود. یدا شداید فایددهگرا تبدی  به یک اگزیستانسیالیست میوالِت فایده
ای کده و در این صورت، بواعد اخفبی ؛گیردنسیالیس  او را ه  در بر میعمًف اگزیستا

شود وابعًا ی زندگی تمام میهایمان برای تجربهچنان که فرصتداری  ه شان میگرامی
 شوند.عو  نمی

ی ماراتن را در نظر بگیرید کده بیسدت و شدش و دو دهد  ماید  بدرای یک دونده
اش را حفدظ کندد، گدرم بماندد و آ  گیرد که انرژیدویدن پیش رو دارد. او تصمی  می

ریزی شدده ادامده دهدد. او هنگدام بید  و برنامدهبدنش را از دست ندهد، و با سرعتی د
شروع رهنوردی خود، زمان خیلی زیادی برای انواع حرکات در طول مسابقه در اختیدار 
دارد، تا از رببایش پیشی بگیرد و تدبیر و ترفندهایی به کار بندد. او برای برنده شدن باید 
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ه خدر  دهدد، و پیامددهای هایی که خواهد دوید به یک اندازه دبت بی مای برای همه
 کندد در نظدر داشدته باشدد، و توانداییهایی را که در هر مای  اتخاذ میاعمال و انتخا 

هایش دویدنش، شادابی و سرحالی عمومی بدنش، و همچنین دما و میزان آ  ماهیچده
 شده مد  نظر برار دهد.   را حسا 

در ماید  آخدر، اگدر  کندد.شرایط آرداز مسدابقه حرکدِت محتاطانده را ابتضدا می
خواهد که برنده شود باید به طور متفاوتی حرکت کند. زمان آن است کده ژاکدتش را می

های آ  دسددت بکشددد، و درآورد و از وزن اضددافی خددفص شددود، از نوشددیدن جرعدده
ی پیش رویش تنظی  کند. او فرصت دیگری به دست حرکتش را برای جلو زدن از دونده

ی شدلیک آن ، و اکندون آمدادهشده بابی مانددهآبدار و مراببت ی اونخواهد آورد. عضله
ی انرژی آخری است که برای صعود به جایگاه بهرمانی مورد نیاز است. اکندون او همده

هایش دیگر محتاطانده نیسدت، بلکده بده منتهدا کند، و انتخا اش را مصره میانرژی
نشان باشد، و دیگر دلیلدی های دیگری در کار نیست که نگرای شدت است. مای درجه

نگهدارِی اوای  مسابقه در خدمت این مای  ندارد که دست نگه دارد. در وابع، آن دست
 نهایی و تصمیماتی که اکنون گرفته شد برار داشته، در پایان مسیر دویدن.

گرا بودن در اوای  زندگی برای گرفتن تصمیمی اگزیستانسیال است. وبتی به فایده
 ، همانند والتر وایت. “بیدار شوی ”رسی ، تنها باید کار می مای  نهایِی 
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 چه چیزِ شیشه خیلی بد است؟ .12

 پاتریسیا بریس و رابرت آرپ

 

شدان خصوصی، عبا  وجدانی بهمتأمفنهوالتر وایت و جسی پینکمن در دفعات نیمه
دهند که ل شیشه را با استدالل رایجی در وابع تسکین میی تولید و فروش کریستادرباره

چده ی آنهایی بالغ دربدارههای بالغ باید بتوانند تصمی ای : آدماکثر ما بارها آن را شنیده
و —شدودکه شام  کشیدن موادی مث  شیشه هد  می—خواهند انجام دهند بگیرندمی

بانونیش کن . ”، 1به بول پیتر ُتشو  ؛باشدحکومت یا پلیس باید سرشان به کار خودشان 
بیایید با واکاوی این استدالل نگاهی جدی به آن داشدته باشدی ؛ و در ایدن فرایندد ؛ . .“ 

چیزهدای ”ها به عندوان توانی  به آنخواهی  دید که احتمااًل چیزهایی وجود دارند که می
 اشاره کنی .“ بدی که شیشه کشیدن دارد

 های بالغتصمیم
خواهندد انجدام دهندد چده میی آنهایی بدالغ دربدارهلغ باید بتوانند تصمی های باآدم”

 ای ، اما توجیه این ادعا دبیقًا چیست؟شنیده ما این را ببًف هزاران مرتبه“ بگیرند.
بدمتش حداب  بده —ی رر  وجود داردمند در تاریخ فلسفهسنتی دیرپا و بدرت

 خودمختنرکه در آن موجودات عاب ، —رسد( می1٧٢٤-1٨٠٤زمان ایمانوه  کانت )
که هیچ فشار و اجباری جلوگیرشان باشد آزادند تا برای شوند، یعنی بدون اینبلمداد می

گونه که فرد گیری کنند. حقوق بنیادیِن حری  خصوصی و استفاده از بدن آنخود تصمی 
 شدوند. شداید درسدت اسدتداند از عناصر این خودمختاری محسدو  میمناسب می

                                                           
1 .Peter Tosh (19۸7-1944)از “ بدانونیش کدن”و موزیسین جاماهیکایی که آهندگ  : خواننده

 مشهورترین آثار او است. م.
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تریِن ایدن بگویی  که ح  مالکیت فرد بر بدن خود در به کار بستن تصدمیماتش بنیدادی
تواند معنایی داشته باشد می“ گیرندهای بالغ تصمیمات بالغ میآدم”حقوق است. لبا، 

فهمدد و بده لحداظ شبیه شخصی کامًف عاب  و بالغ، که خطرهدای یدک تصدمی  را می
کده آن تصدمی  آسدیبی بده کدس است، به شر  این اخفبی در گرفتن آن تصمی  توجیه

 دیگری نرساند.
تواندد کشدیدن کریسدتال اگر کسی به این معنا خودمختار است، پس مطمئندًا می

بیندد بدا تواند هدر چده را کده مناسدب میشیشه را انتخا  کند. بدن خودش است و می
الی کشور ایداالت ای است که در پس حک  دیوان عبدنش انجام دهد. در وابع این ایده

بدرار  (Roe v. Wade)رو علیاه ویاد ی موسدوم بده در مورد پروندده 1٩٧٣متحده در 
ماندنی گدردد )بتواندد خدودش داشت. رأی دادگاه بر این بود که، تا زمانی که جنین زنده

ی سوم بدارداری(، تصدمی  یدک زن مبندی بدر ماههبیرون از رح  زنده بماند، حدود سه
شدود، و مشدابه سدایر ی خودش محسو  میی شخصی و محرمانهسقط کردن، مسئله

 ای است که یک شهروند کام  آمریکایی از آن برخوردار است.حقوق حری  خصوصی
با این حال، آیا موجه است که کسی چیزی مث  شیشه، که به کس دیگری آسدیب 

کننده صرهرساند هرچند احتمااًل موجب آسیب دیدِن )اعتیاد و یا حتی مر ( فرد منمی
شود، مصره کند؟ استدالل دیگری وجود دارد که ردیابی آن نیز بده زمدان کاندت و می

گاهانده موجدب آسدیب یدا مدر  رسد، که میدیگران می گوید دست زدن به کاری که آ
است و نباید از سوی انسدانی عابد  و بدالغ “ تنابض عملکردی”شود مستلزم نوعی می

آفرین باشد؛ امدا بخش و زندگیل اموری هستند که شادیانجام شود. افراد عاب  به دنبا
انجام کاری که باعث آسیب یا مر  آن فرد شود بالک  ریر عابفنه است )و یک تنابض 
عملکردی خواهد بود(، و لبا نباید از سوی انسان عابِ  بالغ صورت بگیرد. از ایدن رو، 

 افراد عاب  و بالغ نباید کریستال شیشه بکشند.
طور است: مر  در اثر ی این استدالل اندیشید اینتوان دربارهری که میجور دیگ

ای دهدد )روشدن اسدت، چدون ُمدردهمواد، به می  و کشش فرد به خوِد مدواد پایدان می
کده انسدان بدالغی آمیز است! بنابراین، علیدرر  ایندانشمند!(، و خب این خیلی تنابض
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تنابض عملکردِی کًف کشتن خود در  اما ید،توانید تصمیماِت خود را بگیرهستید که می
فرایند درست کردن امر دیگر )ترک می  به مدواد(، اولدین چیدز بددی اسدت کده شیشده 

 کشیدن دارد.

 پیامدهای خوب
گوید آدم نباید دسدت بده کداری بزندد کده موجدب آسدیب این دیدگاه ه  هست که می

گرا ان استوارت میِ  فایددهی جشود. این دیدگاهی است که فلسفهخودش یا دیگران می
( متضمن آن است، و در آن پیامدهای اعمال هنگام گرفتن یک تصمی  1٨٠٦-1٨٧٣)

گرا این است: اگر عملی احتمااًل سدبب ی انسان فایدهشوند. باعدهاخفبی برجسته می
گاه آن عم  اخفبی اسدت، و پیامدهای خوبی برای فرد یا فرِد متأثر از آن عم  شود، آن

الوابع بایستی که انجامش دهید. از طره دیگر، اگر عملی احتمدااًل توانید و فیا میشم
شدود، و نبایدد گاه چنان عملی ریر اخفبدی انگاشدته میسبب پیامدهای بدی شود، آن

اش کنندهانجامش دهید. کشیدن شیشه احتمااًل سبب پیامدهای بدی برای فرد مصدره
پس نباید چنین عملی انجام شود. بنابراین، پیامدهای شود )اعتیاد و از جمله مر (، می

 بد شیشه چیز بد دیگری است که شیشه کشیدن دارد.
اما  امر دیگری ه  اینجا هست. تولید و فدروش شیشده ایدن امکدان را بده والدت 

تدرین زمدان و مندابع بده دسدت دهد که خیلی سریع مبالغ هنگفتی پول با صره ک می
تازگی فهمیده که سرطان ریه دارد. یک معل  شدیمی  از دارد زیرا بهآورد. او به این پول نی

دبیرستان، حتی کسی به محترمِی آبای وایت، هیچ وبت بادر به اندوختن پول نقد کافی 
اش پس از مرگش نخواهد بود. والت در وابع چنین اسدتدالل برای تأمین معاش خانواده

تددأمین “ پیامددد خددوِ  ”وختن شیشدده کنددد کدده درسددت کددردن و فددرای میگرایانددهفایده
 سازد.اش را ممکن میخانواده

گرایی، لیکن نقص استدالل و توجیه والت این است که با توجه بده موضدع فایدده
اگر عملی افراد متعددی را تحت تأثیر برار دهد، پس پیامدهای خو  و بدد نسدبت بده 

وزن شود. تأثیرات شیشه بر  افراد بایستی که مورد مفحظه برار گیرد و به اصطفحی همه
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روی مردم به طور ثابت نشان داده شده که منفی است، خواه از حیدث گزندد جسدمانی 
فدردی. بندابراین، حالی احساسی، و یا اختفل در عملکرد پویایی درونباشد، یا پریشان

ی شیشه دارد با ایجداد آسدیب بدرای خدود عملدی ریراخفبدی انجدام کنندهاگر مصره
ی شیشه نیز کارشان ریراخفبدی اسدت کنندهی شیشه و پخشپس تولیدکنندهدهد، می

کدار والدت بدرای تدأمین “ خدوبِی ”اندد. هدای زیدادی دخی رسانی به آدمزیرا در آسیب
تری که بده خداطر های بسیاری بیشبدبختی ک  آدم“ بدِی ”بر  ،اش پس از مر خانواده

طور استدالل کرد توان این. در وابع، میدکنسنگینی نمی، اندشیشه به خاک سیاه نشسته
اند در این مورد کارشان وابعًا دو چندان ی شیشهکنندهو پخش هایی که تولیدکنندهکه آن

است، چراکه  1گانهریراخفبی است! و جسی شاید سزاوار است که بگویی  تهدیدی سه
کِن جدنس و مدوادپخش که والت سزاوار نکوهش است، اما او نه تنها آشدپزبا وجود این

های بسیار، چیز بد دیگری رسانی به آدمکننده نیز هست! لبا آسیباست، بلکه مصره
ی مدردم، است که کشیدن، و فروختن شیشه دارد. بنابراین پیامدهای بِد شیشه برای همه

 چیز بد دیگری است که شیشه کشیدن دارد. کمنکن به طور کلی، 

 ی سرطان روح؟مثابه شیشه به
ی مواد وجدود دارد. بدا نظدر بده تری در ارتبا  با کشیدن، یا معاملهاما چیزهای بِد بیش

های فاسدی اسدت کده فریدب وضعیت موجود، صنعت شیشه ریربانونی و مملو از آدم
که گویی صدنعت شیشده در وابدع دادن، سربت، یا حتی بت  برایشان ناچیز است. چنان

کند. با وجود این، والت در اثدر ارتبدا  بدا زن تولید میه بهانگیز و حالهایی نفرتآدم
 شود.این فعالیت ریربانونی تبدی  به هایزنبر  می

ای کده سدر و کدار داشدتن والدت بدا دنیدای بار پیوستهای عالی از تأثیر زیاننمونه
 ،تیا ریرتبهکارانه داشته اس“ عادی و سر به راه”ی او با دنیای ی شیشه بر رابطهتبهکارانه

دهد. در این بسمت، والت بده ُپسدت یدک رر می“ مرد سرطانی”در فص  یک بسمت 
                                                           

1 .Triple threatبدازیکنی کده فوتبال آمریکدایی اسدت؛  : در اص  اصطفحی ورزشی برگرفته از
 مهارت در دویدن و پاس دادن و ضربه پا دارد. م.
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.ام.و کروکی برمز رنگی بدا پدفک خورد که پشت  ی متکبری میتازه به دوران رسیده
گیرد و بعدد بدا کند و جای پارکینگ والت را میدستی مینشسته. ِکن پیش“ ِکن وینس”

کندد، و بده اش صدحبت میی معامفت کداریارهصدای بلند با هندزفری بلوتوثش درب
 کند که آدم ناِکسی است.کند و خفصه ثابت میهای باالیی از پول اشاره میرب 

والت بب  از برخوردن به ِکدن هد  روز خدوبی نداشدته؛ یدک درگیدری بدا جسدی 
د گویند بایدکه بهش میوکارشان داشته؛ و سپس بعد از اینی تواف  کسبی ادامهدرباره

کند دالر واریز کند تا بتواند تازه پزشک را ببیند، پزشک تومورشناسش اعفم می ٥٠٠٠
در نهایت برای به سبزه نیز آراسته شدن “. پبیرپبیر است، نه درمانکنترل”که سرطانش 

شددود و اش پوشدش داده نمیی درمددان از سدوی بیمدهفهمدد کده هزیندهگلسدتانش، می
گاه بتواندد آن را از پولی که هیچ امیدی ندارد هیچ—اردددالر نقد خر  بر می ٩٠٠٠٠

راه مشروع کسب کند. چندی بعدد هنگدامی کده در بزرگدراه در حدال راننددگی اسدت، 
بنزین توبف کند. چه کسی بهتر شود در یک پمپکند و مجبور میهای خونین میسرفه

پ پدارک شدده و نشدده در بسدمت پمدجا باشد؛ ماشدین بدرابش بف تواند آناز ِکن می
 خودش داخ  فروشگاه در حال گپ زدن با فروشنده است.

دان تبهکاری شده است که دو نفر را چند روز پیش کشته و والت تبدی  به  شیمی
وابعدًا ”از شر جسدهایشان با ح  کردن در اسدید خدفص شدده. ایدن بده بدول جسدی 

زند. .و ِکن به سی  آخر میاین سلطان مواد، هایزنبر  است که در مورد  .ام“. راسَتکیه
فلدزی را زیدر کداپوت  کشدیگیرد، یدک جداروی طیی عل  میسیلهاو انتقامش را به و

دهد تا باطری اتصالی کند، و باعث انفجار و آتش گرفتن ماشدین شدود. ماشین برار می
ایستادن جلوی یدک بلددر، دفداع از حد  —کشدبخشی از وجود شما برای او هورا می

ً اما اگر —یک آدم متکبر ناکس خود در برابر چه انجام داده نگاه کنی ، او یک به آن واقعن
 خط برمز دیگر را زیر پا گباشته.
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جان چند نفر را با آتش زدن عمدی یک ماشین در کنار پمپ بندزین بده خطدر او 
دهددد؟ بددرای نجددات جددان خددودش؟ کمددک بدده انداختدده؟ چددرا ایددن کددار را انجددام می

یک واکنش خالص خود است. گدویی جریدان تفکدر تبهکارانده این —اش؟ نهخانواده
اش، و احتمااًل روحش را ه  آلوده کدرده اسدت. جدز نیازهدای خدودش، زندگی روزانه

شد بحدث کدرد کده بده آتدش امنیت دیگران مد نظرش نیست. البته در مورد این ه  می
انده عملدی مجرم—فروختن است کشیدن ماشین ِکن از حیث اخفبی همسنگ شیشه

ناپبیری برای دیگران شود. باز های جبرانتواند موجب آسیببرای منافع خودش که می
ه  با چیز بد دیگری مواجه هستی  که در ارتبا  با کشیدن، و فروختن شیشه بدرار دارد؛ 

ی مرتبط بدا دنیدای شیشده مانندد سدرطانی عمد  بدین معنی که سبک زندگی تبهکارانه
 کند.ی زندگی والت نیز سرایت میهاکند که به سایر بخشمی

 تر برای روحسرطان بیش
که نیاز به انجام معامله با توکو دارد، ای برای انتقام، و همچنین به دلی  اینوالت تا اندازه

دان )مانند نام فیزیکهنیرنبر  کند، به اس  نقا  شخصیت دومی برای خود اختیار می
شود که پسرش وبتدی می“ خفنی”یش، آدم واضع اص  عدم بطعیت(. با تراشیدن موها

کندد. طدور خطدا  میبیند او را ایندرمانی را میاین مدل اصفح موی مقتضای شیمی
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شود معامله را انجام دهد، بدین گونه که حتی از آن سلطان مواد هد  هایزنبر  موف  می
روی هدوا  فرسدتدشود و به معنای وابعی کلمده دم و دسدتگاه توکدو را میتر میترسناک

 )فص  یک، بسمت شش(.
های که دبیقًا شبیه کریسدتال—زای آتششود. جیوهعل  بار دیگر پیروز میدان می

گزیند. او موبع برگشدتن سفحی است که والت برمی—رسدتر شیشه به نظر میدرشت
گدردد کده بده نظدر ساب  برمی“ والتر”ی پول به ماشینش، به خودش یعنی همان با کیسه

کده رود سوار ماشینش شود تدا اینراست میزند و یکداد می ؛استهول کرده  رسدمی
بینی  کده لبخندد کند و هایزنبر  را میشود. سپس آدرنالینش را تخلیه میدماغ میخون

امدا بده چده —کند. او برنده شددشود و صحنه را ترک میرضایتی بر صورتش راهر می
اند. ماشین خودش را به مح  یدک ی او را دیدهبیمتی؟ توکو و انبوهی از شاهدان چهره

ی بزر  مواد آورده. برای کسی که باید سخت بکوشد تا ناشناخته بماند این کدار معامله
 ای بود.حرکت نسنجیده

او به مو  —کندشیشه نشئه نمی کشید افتد؟ والت از جا دارد میچه اتفابی این
کده کنند معتاد شده است. با وجدود اینبدرتی که جماعت مواد فروشان برایش مهیا می

شدود، امدا بده عندوان های دیگدر زنددگی والدت دارد از دسدتش خدار  میکنترل بخش
  آمدده. ایدن هایزنبر ، به خوبی بر شرورترین دالل آلبوکرک با بواعد بازی خود او فداه

 تِر مرتبط با کشیدن، و فروختن شیشه.ه  از چیزهای بد بیش

 ی استمثل یک تراژدی یونان
شدود، کده تصدریح دارد بدر در فص  یک بسمت پنج، ررور والت تبدی  به بادسری می

گونه که ، علیرر  مزاح تلخ و تاریکش، حقیقتًا یک تراژدی است. اگر آنسیم آخرکه این
ی پخت و فروش شیشده احتیدا  بده پدول خود والت مدعی است، تنها دلی  او به ادامه

ت، )تا خر  درمان سرطانش کند و یک بدهی عظی  روی اش اسدرآوردن برای خانواده
اش نگبارد(، عمًف به او فرصتی برای خفصی از این احتیا  دسدت داده دست خانواده

مند و مشهور است ابتددا بده است. همکار ساب  والت، الیوت، که اکنون تاجری ثروت
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پرداخت کد   شنود، بوِل دهد، سپس وبتی جوا  منفی میوالت پیشنهاد یک شغ  می
ی ببدول آن کمدک را دهدد. ردرور والدت بده او اجدازهمخار  درمدان سدرطان او را می

ی ی جلسهنظر کند، و در صحنهخواست از درمان صرهدهد؛ او اصًف در آراز مینمی
ی چیزی که بدرام همه”گوید، های درخشان بازیگران به عزیزانش میخانوادگی با بازی
صبح “ ری با این بضیه کنار بیام . . . تصمیم  اینه که انجامش ندم.جومونده اینه که چه

م رِ کندد، مثد  بدوی ِکداش دبت میروز بعد هنگامی که والت به جزهیات آشنای زندگی
هدای سدرطان روی های نگهداری نوزاد در کنار کتا دست و بالش همسرش، و کتا 

ای درمان ابدام خواهد کرد و گوید که برشود. به اسکایلر میپاتختی، نظرش عو  می
 پیشنهاد الیوت را خواهد پبیرفت.

ی درمان جانکاهش، درمانی که او را روی با این همه اما والت پس از اولین دوره
سوزاندند، دوباره از پبیرفتن کمدک اش را با پرتو میکردند و سینهتخت لفاه پیچی می

خدوای می”پرسدد و از او می رود سراغ جسدی،شود، و در عو  میالیوت منصره می
ای کده در رفتی از دوراهی اخفبدیراه برون—والت این بار انتخابی وابعی کرد“ بپزی؟

گزیند. اگر زندگی اخفبی انسان همواره بدر آن گیر کرده، و او راه خفه اخفق را برمی
 زند.اساس انتخا  صرا  مستقی  است، والت پی در پی به بیراهه می

 ؟قانونیش کن
ای  که حداب  بتوانی  این فر  را زیر های شیشه کشیدن به بدری گفتهجا از بدیتا این

چده ی آنهایی بدالغ دربدارههای بالغ باید بتوانند تصدمی آدم”گوید، سؤال ببری  که می
کن  بدرای فکر مدی“ شام  کشیدن موادی مث  شیشه.—خواهند انجام دهند بگیرندمی

 صحت این ادعا دیگر بس باشد.نمایاندن راهری بودن 
حکومت یا پلیس باید سرشان به کار خودشان باشدد، و ”اما راجع به این ادعا که 

چطور؟ مدا همده ایدن را “ خواهد انجام دهندهای بالغ کاری که دلشان میمبگبارند آد
د. کنتبعیت می“ من یک آدم بالغ خودمختارم”ای ؛ و طبیعتًا از سنخ ادعاهای ببًف شنیده

روی مصدره شدوند زیداد مخدر  نیسدتند )مثد  البته صحبت از موادی که اگر با میانه
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سی( یک بحث است؛ اما وبتدی سدخن از مدوادی اچکافئین، الک ، و احتمااًل حتی تی
اند )مث  شیشه، کوکاهین، و روی مصره شوند ه  مخر گویی  که حتی اگر با میانهمی

هدای عابد  و آیا حکومت یا پلیس بایستی به آدم هروهین( بحث دیگری در میان است.
 ی کشیدن موادی مث  شیشه را بدهد، حتی اگر آندان را بده کشدتن دهدد؟ بدهبالغ اجازه

ی درست کردن و فروختن موادی مث  عفوه، آیا حکومت یا پلیس بایستی به مردم اجازه
 ها را بدهد؟کششیشه به شیشه

سدتیز ”(، مدعی است کده 1٨٥٩)ی آگادی هدربنرجان استوارت می  در کتابش، 
های گوناگون تداریخ اسدت کده در برهه میان آزادی و مرجعیت بدرت، بارزترین ویژگی

چراکه کشمکش بین حداک  و محکدوم  ،می  ح  دارد“ دیرپاترین آشنایی را با آن داری .
د بده شدورسد بوانینی که توسط حکومت وضدع میهمواره پابرجا بوده است. به نظر می

ی محدودیتی است بر آزادی اعضای جامعه تدا بتدوان نیازهدای عمدومی جامعده را مثابه
پاسخ داد. در عین حال، اعضای جامعه بایستی از آزادی کافی برخوردار باشند تا بتوانند 

طدور بحدث کدرد کده خدواه توان ایننیازهای خاص خودشان را برآورده سازند. پس می
کند که جلوی بدرآوردن نیازهدای فدردی را بگیدرد، خدواه  حکومِت جامعه بوانینی وضع
فردی، جلوی برآورده شدن خیدر و صدفح  happiness)حکومت برای تحق  خوشِی)

 عدالتی وابع شده.عمومی را بگیرد، در هر صورت نوعی بی
آزادِی پیگیدری و —شدودی محدوری جامعده میبنابراین آزادی تبدی  به دردرده

چنین آزادی از رل  و سدت  گردد، و ه شی فردی و جمعی میچه منجر به خوتحق  آن
تواندد مرجعیتدی تر، حکومت مییابی به این خوشی. به طور مشخصدر راستای دست

های پدرسدداالرانه یددا پدرشدداهانه در ارتبددا  بددا شددهروندانش پددیش بگیددرد، و دیدددگاه
 1فرمرجعیتی از نوع لسدهتواند که حکومت میگرایانه مورد تردید وابع شود؛ یا اینآزادی

گرایانده مدورد تردیدد وابدع های مرجعیتدر ارتبا  با شهروندانش پیش بگیرد، و دیدگاه
 شود.

                                                           
1 .laissez-faireشتنگباوابه حال خود ”در امور مردم؛ سیاسِت  دولت دخالت : سیاسِت عدم“ .

 م.
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 ها؟حیوان
ای همچون فِر مرجعیت در جامعهی لسهی پدرشاهی و گونهبا این حال، توازنی از گونه

به حدی شیشه  رسد. اگر کسی انتخابش این باشد کهایاالت متحده ضروری به نظر می
هدای بکشد که منجر به آسیب یا مرگش شود، پدس آن شدخص خودمختداری و توانایی

های کدامًف عابفنده و بالغانده را از دسدت داده اسدت. لدبا خود بدرای گدرفتن تصدمی 
ایستد. اگر بضیه از این برار است، پس ی شیشه از خودمختار بودن باز میکنندهمصره

ی کنندهگیری نماید. مصرهکند و برای آن شخص تصمی  تواند دخالتکس دیگری می
چیز بد دیگری کده شیشده کشدیدن —شیشه به این معنا به نوعی شبیه یک حیوان است

صفح سرپرستی، هددایت، یدا حتدی در بفدس و نیاز دارد که توسط مراجع ذی—دارد!
سدتگیر صدفح دشود. همچنین تولیدکننده و دالل شیشه نیز بایستی توسدط مراجدع ذی

کنندگان شیشه نقدش رفتار کردن مصره شود، چراکه این اعمال مستقیمًا در ریرعابفنه
 دارد، و لبا خود این اعمال ه  ریرعابفنه هستند.

ی شیشده بده خدود کنندهجا کده مصدرهگرایی، از آنعفوه بر این، در زمین فایده
رسداند، ن به دیگران آسیب میی شیشه و دالل آجا که تولیدکنندهزند، و از آنآسیب می

شوند، و حکومت این ح  را دارد که ورود پیدا کند تمامی این اعمال محکوم شمرده می
گونده رفتارهدا ی اینزنندهگون( در برابر اثدرات آسدیبگناهان )و معتادیِن حیوانو از بی

راه تواندد رهدا و بددون نظدارت وار یدا مخدر  نمیمحافظت کند. پس رفتارهای حیوان
های اجتماعی برود، و این امر وابسته اسدت بده هیئدت حاکمده و خودش را در موبعیت

پلیس جامعه که بوانینی را وضع کنند )هیئت حاکمه( و بوانینی را اعمال کنند )پلدیس( 
 که از چنین رفتارهایی جلوگیری کند.

 تر استی ممنوعه شیرینمیوه
ده، و این امر در این بسمت کدامًف بدارز در انتهای فص  یک، والت دیگر به سی  آخر ز

ی دزدی از تجهیدزات ی انجمدن اولیدا و مربیدان کده در آن مسدئلهاست. پس از جلسه
آزمایشگاه به بحث گباشته شدد، والدت در ماشدینش کده کندار یدک ماشدین پلدیس در 

www.takbook.com



 سیم آخر و فلسفه ■ ٢08

گوید که کارهای ریربانونی لبت دیگدری پارکینگ مدرسه پارک شده بود به اسکایلر می
اش را اعدفم اش به مرجعیت حکومتی بر زندگیتوجهیرد. و در وابع دارد افساد و بیدا

 کند.می
روندد تدا روز بعد در جریان جشن سیسمونی نوزاد، والت و هندک بده حیدا  می

ی بانونی شدن مواد دارد بینی  احساسی که والت دربارهجا میهوایی عو  کنند و در آن
ی ریربانونی بودن سیگار کوبایی کده الت به هنک دربارهه  کمی دوپهلو است. وبتی و

، و او به “ترهی ممنوعه شیرینمیوه”گوید، کند، هنک میکشیدند یادآوری میداشتند می
گیری  چه چیزی بانونی باشد. پاسدِخ هندک، رود که چطور تصمی  میاین فکر فرو می

فروختنش. خددا بدون نسخه میتوی هر داروخونه تو آمریکا  —شیشه ببًف بانونی بود”
آمیز آن دو طعنده ما را متوجده موضدع“ رو شکر تو این یه مورد سر عق  اومدن، مگه نه؟

سدازد. اگدر شیشده بدانونی بدود، هندک ممکدن بدود از کداِر ضددبط نسدبت بده مدواد می
توانست به چنین سود هنگفتی کده های شیشه بیکار شود و والت مطمئنًا نمیآزمایشگاه

 شود برسد.ز فروش آن عایدش میدارد ا
 ،داستان فرعِی مغازه دزدی که در طول فص  به طور زیرپوستی جریان داشت نیدز

که سعی داشت تدا  ندوزاِد دزدی را وبتی اسکایلر تقریبًا بازداشت شده بود به خاطر این
کندد. در مدوبعیتی دیگدر، که ماریا برای کادوی جشن خریده بود پس دهد، سر بداز می

شدد اسدکایلر خواهد خاطر جمع شود که آیا اگر مرتکب جرمدی میی که والت میوبت
اش کماکان بر او بینی  که مرکز فرماندهی اخفبیایستاد یا نه، اسکایلر را میپشتش می

 تسلط دارد.
 کردی؟ طفق؟ پلیس؟اگه من بودم چی کار میوالت: 

 بهتره ندونی.اسکاالر: 
روز گبشته رفتارهایی کامًف مجرمانه داشدته اسدت؛ دانی  که والت در چند ما می

هدای های نقاشی بدرای شکسدتن بف ی ترمیِت درون تختهاو و جسی با استفاده از ماده
ی بسدیار زیددادی در کننددد و شیشدهجدا دزدی مییدک انبدار تجهیددزات شدیمیایی، از آن

ی باال در طبقهپزند درحالی که یک بازدید عمومی مشتریان از خانه زیرزمین جسی می
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در حال برگزاری است. دزدیدن یک تا  نوزاد در این زمان آنقدر دیگر نزد والت بدد بده 
هدا در فصد  دوم رسد. پاسخ اسکایلر به پرسش والت، از شکسدت ازدوا  آننظر نمی

 کند.حکایت می

 ی هواپیما و اجسادالشه
چیند، که معامفت یی بسمت پایانی فص  اول، مقدمات فص  دوم را مواپسین صحنه

دار والت و جسی با توکو و عوابب این تعامفت را به تصویر خواهد کشدید. توکدو ادامه
چشد، در یک حالت پارانویایی، روی سر اند را میکه جنسی که برایش آوردهبعد از این

زندددش، درسددت در برابددر شددود و تددا سددر حددد مددر  مییکددی از نددوکرانش خددرا  می
هدا پیامدد ی آنفص  دو، بسمت یک(. باز ه  کار و کاسدبی مجرماندههای ما )بهرمان

ایدن بدار بده —ها را به بدار آوردهی آسیب دیدن آدمبسیار وابعی و ملموس اما ناخواسته
 طور بسیار مستقی .

ی والت و جسی همه ندوع بفیدی را بدر سدر در فص  دوم، کار و کاسبی تبهکارانه
سمت پایانی فص  دوم، هنگامی کده پددر جدین، کده مردم و جانشان خواهد آورد. در ب

اش تدوجهیبدرد، بیمأمور بر  مراببت است، در سو  و مات  مر  دخترش به سدر می
ی هواپیما باعث برخورد دو هواپیما به یکدیگر بر فراز آسمان آلبوکرک شد. تصویر الشه

چطور شیشه تبدی  به که ای است از اینبارند استعارهی والت میو اجسادی که بر خانه
 همه چیز در اطراه او شده.  ویرانگرِ 

 خب، حاال چه چیز شیشه بد است؟ از برار معلوم، خیلی چیزها . . .
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 دلبخواهی است؟ .13

 ادم بارکمن

 

در بسمت هفت  فص  اول، والت با مأمور اداره مبارزه با مواد مخدر و باجنابش، هنک، 
 شود.های بانونی مصره، فروش، و تولید شیشه مینبهی جوارد بحث گرمی درباره

( 1٩٢٠-1٩٣٣“ )ممنوعیدت”کند بوانینی که الکد  را طدی دوران والت فکر می
ریربانونی ساخته بود و بوانین فعلی که سیگارهای کوبدایی و مدوادی مثد  ماریجواندا و 

را رد  اندد. هندک اسدتدالل والدت“دلبخدواهی”است همگی  شیشه را ریربانونی ساخته
 “بینی کلی آدم هست که حرفشون همینه.باید یه سری به ُهُلفدونی بزنی؛ می”کند: می

کده الکد ، سدیگار، و شود که احتمااًل ح  با والت اسدت: طور به ما القا میاین
ها بانونی هسدتند یدا نده مبتندی که آیا آناند، و اینسایر مواد مث  شیشه کمابیش یکسان

 جامعه. است بر تغییر مباق
اما بانونی بودِن چیزی یک بحث است؛ و اخفبی بودنش بحثی دیگر.  چیزهای 
فراوانی وجود دارد که اخفبی است، اما  به لحداظ بدانونی زیدر سدؤال اسدت، درسدت 

گونه که چیزهای فراوانی وجود دارد که بانونی است، اما بده لحداظ اخفبدی زیدر همان
ی این ندارم که آیا جدایز بدود الکد  در حث دربارهی چندانی به بسؤال است. من عفبه

ریربانونی باشد یا سیگارهای کوبایی و مواد ریرمجاز در حال حاضر “ ممنوعیت”دوران 
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که آیا تولید کردن، کن  د یا نه؛ به همان نسبت ه  در مورد این بحث نمینریربانونی باش
آسدپرین، یدا ماریجواندا  خواه الک ، سیگار، کدافئین،—فروختن، و مصره کردن مواد

 اخفبی است یا ریراخفبی.—باشد، خواه شیشه

 اصول عینی اخالقی
مانندد —ها ممکن است بگویند که یک سری بوانین یا اصول اخفبی وجود داردخیلی

بایدد بدا مدردم ”یدا “ باید حقیقت را بگدویی”، “نباید دزدی کنی”، “کشی کنینباید آدم”
که تحت چه فرهنگ ی مردم بایستی صره نظر از اینکه همه—“منصفانه برخورد کنی

خواه  نامید،  اصول عینی اخالقیها را یا شرایطی برار دارند از آن پیروی کنند. من این
بیندد کده ی یک وضعیت کندد میزیرا هر شخص عابلی که زمانی را صره تفکر درباره

از خدفل آن وضدعیت آوری وجود دارد کده شمولیت الزاماصول عینی و به لحاظ جهان
گوید که چه کاری باید یا نباید انجام دهی . برای مثدال، والدت شود و به ما میراهر می

تر واجب احترام بزر ”فهمد که در حالت عادی، جونیور این اص  عینی اخفبی را می
سدایت بدرای کمدک بده انددازی یدک و شود کاری که او در راه، و رهورش می“است

فهمدد کده در دهدد. یدا همچندین هندک میمیرد انجام میاز سرطان میپدرش که دارد 
، به همین دلی  است که وبتی به جسی پینکمن یدورش “نباید دروغ گفت”حالت عادی 

 ی شرح ماوبع شد گزارش دروغ نداد.ی گزارش دربارهبرد و مجبور به اراهه
صول عینی اخفبی ؟ زیرا ا“در حالت  عادی”گوی  های باال میحال چرا در مثال

تواندد اما باعده، استثناهاتی ه  می—“در حالت عادی”—گر بواعدی کلی هستندبیان
اند چیزهایی که اماندت گرفتده شدده”هست به این که  داشته باشد. مثًف، اصلی اخفبی

اما اگر دوست شما پس از یک دعوای حسابی با همسرش صداه “ باید پس داده شوند.
ی پیش از او امانت گرفته بودید را بخواهد، بطعًا ما و آن تبری که هفتهی شبیاید در خانه

 پوشی کنید!شما مای  خواهید بود که از آن اص  اخفبی خاص چش 
همچنین موبعیتی ممکن است پیش بیاید که در آن دو اص  اخفبی مطرح باشد 

اطلش سدازد. بدرای و با ه  در تعار  باشند، و یکی دیگری را از میدان به در کند یا بد
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بده پددرش “ تر واجب استاحترام بزر ”مثال، والت جونیور باید طب  اصلی همچون 
احترام بگبارد. اما اگر والتر از والدت جونیدور بخواهدد تدا بده خداطر او در مدورد یدک 

تر احترام بزر ”احتمااًل اصِ  “ نباید دروغ گفت”موضوعی دروغ بگوید، اص  اخفبِی 
کند، و والت جونیور به خداطر والتدر دروغ نخواهدد ز میدان به در میرا ا“ واجب است

 گفت.

 وحشر نرساندن و صَ

مدا “. شدر مرسدان”ترین و فراگیرترین اصول اخفبی این است کده شاید یکی از مبنایی
ها را شوت کنی ، یا به بید برعه کودکان نباید ول بچرخی  به افراد پیر سقلمه بزنی ، گربه

های جسدمی یدا روحدی وارد زیرا این اعمال آسدیب ،ازش و توهین برار دهی را مورد نو
بینی  که از درد، رندج، یدا انددوه در کنند. و وبتی مردم، حیوانات، یا هر چیزی را میمی

کوشی  تا آن آسیب را که باعث درد، رنج، یا انددوه معر  آسیب برار دارد به نحوی می
آیدد، والدت و طور که از راهر امدر برمیببری . پس آنشده به حداب  برسانی  یا از بین 

تدرین رسانند، خصوصدًا کده ک جسی با تولید کردن و فروختن شیشه به مردم آسیب می
عقلی و توه  زدن )آسیب روانی( و صددمات مغدزی مضرات مصره مداوم شیشه، بی

 )آسیب جسمی( است.
چه در حال حاضر هسدتند که از آنها استعداد ایناکثرًا اکنون ببول دارند که انسان

داری، هایی چون شهامت، خویشتنارجاع دارد به ویژگی“ بهتر”بهتر شوند را دارند، این 
جد  بنیدما ”کنند: عدالت، و فرزانگی. و اکثرًا برای بهتر شدن تحت این باعده عم  می

سدت کده هندک به همین دلی  ا“ رو، عادل، و فرزانه شوی .و جهد کنی  تا شجاع، میانه
)فصد  سده، بسدمت “ براره آدم بهتری بش ”گوید پس از یورش به جسی، به ماری می

فردی که توجهی بده —کندهفت(. در سوی دیگر، فردی که برای بهتر شدن تفش نمی
 آید.اخفق به حسا  میدر ک  فردی بی—ها و خودشکوفایی به این معنا نداردارزش

و  چه من توانی  آناص  بهتر شدن، میبا توجه به اصِ  شر نرساندن و  اح   اصال صح
(clear-headedness) کندد بده خوان  را استنتا  کنی ، که در ک  ما را مورف میمی
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و  کند و پرداختن به اموری کده ذهدنو ضمیرمان را مشوش می پرهیز از اموری که ذهن
عقلدی و بدا بی مدانسازد. برای مثال مشوش شدن ذهنضمیرمان را روشن و هوشیار می

گونده چراکه ذهن طبیعتًا بددون این ،توه  زدن، در وابع شِر روانی رساندن به خود است
انحرافات بهترین عملکرد خود را دارد. البته اص  صحو باب  بحث اسدت؛ امدا بدا ایدن 

اند، از بودا گرفتده همه، متفکرین گوناگونی به این اص  در َاشکال مختلفش اذعان کرده
 ص(، عیسی)ع(، و ایمانوه  کانت.تا محمد)

 به هر حال مواد مخدر چیست؟

روی ، مهد  بدمث  شیشه جلدوتر 1که در بررسی اخفبی بودن مصره موادیپیش از این
گوید که مواد نامه میبرسی  که به کارمان بیاید. یک واژه مواداست که به یک معنایی از 

ن یدا بددن را تحدت تدأثیر بدرار ای شدیمیایی کده فراینددهای ذهدمداده”عبارت است از 
سازی دارو به کار ای است که به عنوان دارو یا در آمادهماده”گوید دیگری می“ دهد.می
ای ریربانونی است که موجب اعتیداد ماده”درحالی که یکی دیگر مدعی است “ رودمی

والتدر  نیاز به داشتن ذهنی به تیزی و باهوشدِی “ شود.یا دگرگونی آشکار در هوشیاری می
ها کمک خاصی به مدا کدام از این معنیکه دریابی  هیچوایت یا ارسطو نیست برای این

ی مداده”جا که مطاب  معندی نخسدت، محلدول نمدک در آ  هد  یدک کند. از آننمی
است، آیا باید این را جزو مواد به حسا  آوری ؟ یا در معنی دوم، اگر آ  بده “ شیمیایی

سازی دارو به کار رود، آیا پس این امر آن را تبدی  بده ی در آمادهاعنوان یک دارو یا ماده
ای کند؟ و کشدوری مثد  عربسدتان سدعودی کده پورندوگرافی، بده عندوان مدادهمواد می

“ مدواد”جدا ریربانونی است چطور؟ آیا این مقوله باید آن ها، در آناعتیادآور برای خیلی
 محسو  شود؟

کن  ی ه  از مواد وجود نداشته باشد، اما فکر میحتی اگر هیچ معنی تمام و کمال
 تواند به کارمان بیاید:که همان نخستین معنِی عام می

                                                           
گیرد؛ لدبا در زبدان انگلیسدی ایدن برار می drug، مواد مخدر است، که معادل “مواد”منظور از . 1

 کند. م.را افاده می ی مخدرمادهو ه  معنای  دارولفظ ه  معنای 
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بندابراین “ دهد.ای شیمیایی که فرایندهای ذهن یا بدن را تحت تأثیر برار میماده”
کنند و موادی توانی  این مواد شیمیایی را تقسی  کنی  به موادی که ذهن را مشوش میمی

 کنند.ه چنین نمیک

 کندهایی که نمیکند و آنموادی که ذهن را مشوش می
اند. به هر هایی با آدابی سنتی، خو  تلقی شدهخصوصی، معمواًل در میان ملتمواد به

کاهندان شدینتو  ؛بردنددسوس، خدای شرا ، بربدانی میحال یونانیان باستان برای دیونی
کنند، و َیْهوه در عهد عتی ، در موابعی برگزار می ریزی 1هنوز ه  در سال نو مراس  ساکه

نیداز دارد. همچندین “ شرا  به عنوان نوشدیدنی پیشکشدی ٢نصف یک هین”خاص به 
تواندد ذهدن تمرکدز تواند درد دندان را آرام کند، لیسیدن کوکدا میجویدن خشخاش می

تند، و الکد  باسدتانی هسد زا داروهدای بیهوشدیهای تدوه نیافته را تحریک کند، بارچ
نی طبیعی است که در میوه تدوانی  بده شدود. و میی زیاد رسیده و لهیده یافدت میمسک 

اش را بدا خوبی هنک، پادشاه آبجوی خانگی را تصور کندی  کده معجدون مدن درآوردی
 نوشد.بخش میروی به عنوان یک آرامشرعایت میانه

گر یک سری موادی که ذهن کنند، و ااما با این حال، این مواد ذهن را مشوش می
تدوانی  توانند برای مقاصدی خو  ه  استفاده شوند، چگونده میکنند میرا مشوش می

این را با اص  صحو سازگار کنی ؟ این موبعیت را تصور کنید: بیایید برای این اسدتدالل 
فر  کنی  که وبتی هندک تیدر خدورده بدود، پزشدک ایدن انتخدا  را داشدت تدا بده او 

توانددد ذهددنش را مشددوش کنددد، مثدد  ماریجوانددا، یددا ای بدهددد کدده میدهکننددحسبی
کند. بدیهی است که هر چه پزشک ای مث  متوکلوپروماید، که چنین نمیکنندهحسبی

مشوش نساختن و همچنین ی تخفیف درد بیمارش تری بادر باشد به وسیلهبه نحو کام 
ن کند. از ایدن رو، متوکلوپرومایدد ذهن او اص  شر نرساندن را امتثال کند، بایستی چنی

 در آن موبعیت بهتر از ماریجوانای طبی است.
                                                           

1.sake م. آید.می دست به از تخمیر برنج که ژاپنی ی الکلی. نوشابه 
٢.hin م. بود. رایج باستان یهودیان در میان لیتر که ٧/٥یا  گالن ٥/1ها برابر با ی آبگونه. پیمانه 
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با این حال، اگر بنا به دالیلدی تنهدا چیدزی کده آن پزشدک داشدت یدک بسدته از 
بود، آنگداه بهتدر بدود هندک آن علدف را بِکشدد و ذهندی های جسی می(weed)علف

ایدن امدر نده تنهدا ایدن اسدت کده حس نشود. دلی  که کًف بیمشوش داشته باشد تا این
تخفیف درِد جدی و بیش از حد طب  اص  شر نرساندن بایسته اسدت، بلکده همچندین 

هدای خشدن و الدخ شد، چه بسا با فحش و داد و فریداد و واکنشحس نمیاگر هنک بی
ها، و مدثًف پرسدتارها، پزشدک—شددموجب آسیب و شر رساندن به افراد اطدرافش می

دهندد می بده آندان کده جدان”گوید: ر که آن عبارت از عهد عتی  میطومراجعین. همان
آبجو ده، به آنان که در اندوه گرفتارند ِمی؛ بگبار بنوشدند و تهیدسدتی خدود را فرامدوش 

، هویداسدت کده بحدث مدن دفداع از “روزی خدود را دیگدر بده یداد نیاورنددکنند و تیره
کنند و ارد که ذهن را مشوش نمیمخصوصًا که موادی وجود د ،ماریجوانای طبی نیست

به لحاظ درمانی ه  مؤثرترند؛ بلکه این یک مورد بسیار خاص است کده در آن مدوادی 
ای صدورت که هدیچ کدار ریراخفبدیکند ممکن است بدون اینکه ذهن را مشوش می

 گرفته باشد مورد استفاده برار بگیرد. 
درمدانی و مدواد -مدواد طبدی بنابراین، واضح است که چرا به جای تقسی  مواد به

هدا کده کنند و آنها که ذهن را مشوش میتفریحی، مای  به تقسی  مواد به آن-اعتیادآور
توانندد بده منظدور درمدانی کنند هست . ماریجوانا، یا اصًف بطری تکیفی والت مینمی

انبوهی استفاده شوند. اگر بکوشی  مواد را به دو بخش درمانی و تفریحی تقسی  کنی ، با 
شوی : آیا ویاگرا جزو مواد درمدانی اسدت یدا تفریحدی؟ شدرا  از مشکفت مواجه می

هدا کده گردانند و آنسرر چطور؟ بهتر است تمایز را میان موادی که ذهن را مشوش می
کنند برار دهی ، اگرچه این تمایز بدین معندا نیسدت کده مدوادی کده ذهدن را چنین نمی

کنندد همدواره خدو  هسدتند. چده، وادی کده چندین نمیکنند همواره بد و ممشوش می
 1هاست.تر از این حرهزندگی برای چنین تقسی  محض و مطلقی دره  و بره 

                                                           
م سوء فه  مطالب این بسدمت، ضدروری اسدت کده بده بافدت فرهنگدی و . برای درک بهتر و عد1

هنجاری جوامع رربی توجه ویژه داشت؛ در این صورت چه بسا ما ه  به نویسنده حد  بددهی  
ببیند: درحالی که مطاب  دین اسفم تمایز مطل  و مشخصدی بدرای “ دره  و بره ”که اوضاع را 
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 شیشه و اخالق
ی عامی داری  که مدا را در بیدان ی اص  صحو، باعدهی این احوال، به واسطهاما با همه

و تولید موادی مث  شیشه  وشفر و مصره ،که چرا در ارلب مواردکند این امر یاری می
کند ریراخفبی است. الک  با دوز مفی ، آسپرین، و بهوه ذهن را که ذهن را مشوش می

توانند اثرات راهرًا خوبی هد  بگبارندد، مانندد تخفیدف عفوه میکنند، بهمشوش نمی
های مارگاریتدای خدود استرس، تسکین درد، و برانگیختن ذهنی خسته:  هنک با کوکت 

که خورد، و والت هر صبح برای اینگیرد آسپرین میآساید، اسکایلر وبتی سردرد میمی
دی، پیوتده، اکسدتازی، کوکداهین، ماریجواندا، اسنوشد. امدا البهتر بیدار شود بهوه می

شوند، هروهین، و البته شیشه، تقریبًا همواره تنها به منظور مشوش شدن ذهن مصره می
 شود.گبرانی میحرافی و ناروا از خوشو لبا منجر به صورتی ان

شدوند: بده شناختی پرشماری میهای رواناین مواد ریرمجاز باعث ایجاد آسیب
کنند، ارتبا  میان دست و مدت در بخش گیجگاهی مغز صدمه وارد میی کوتاهحافظه

بخش مغدز )نوکلئدوس کنند، و باعث تسلط یافتن بسمت لبتپا را با مخچه مخت  می
کومب نس(، بسمت عاطفی مغز )بادامه( و بسمت هورمدونی مغدز )هیپوتداالموس( بدر آ

های شدک  جدانبی از طرید  رشدتههدای نواریی مغز )بخشکنندهکنترل-بسمت خود
های پرشمار جسدمانی شوند. این مواد ریرمجاز باعث ایجاد آسیبرتروفلکسوس( می

های های وابع در رشتهند سلولتواشوند: در حالی که نوشیدن زیاد مشروبات مینیز می

                                                                                                                             
حرام(، اما در دیگر جوامع، برای نمونه مسیحیان، بدی مواد وجود دارد )متعَلقات احکام حفل و 

اند؛ لدبا نویسدنده هیچ دلی  خاصی در برخی موارد این مواد نهی و در برخی موارد توصیه شدده
ناگزیر به طرح مشوش ساختن یا نساختن ذهن برای تبیین این بضیه شده است، درحالی که خود 

از این رو، برای مثال شرا  سدرر بیشدترین  بندی هست.ه  معتره به تضاد درونی این صورت
کننده را کماکان با اختفه زیاد در واتیکان دارد )به دلی  مفحظات و دستورات دیندی(، مصره

شود بدون اینکه منط  خاصی در کار باشد؛ لبا چون مدرز اما موارد مشابه آن ریرمجاز تلقی می
در این دسدت مدوارد بده جسدتجوی فوایدد کوشند دینی و درمانی و مضر دره  آمیخته شده، می

 سفمتی و پزشکی و ربایی برای توجیه بپردازند. م.  
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رتروفلکسوس را رره چند ماه تا یکی دو سال از بین ببرد، کوکاهین این کار را در یکدی 
 دهد، و شیشه تنها در عر  چند روز تا یک هفته!دو هفته تا یک ماه انجام می

به عفوه، تفکر مشوش، خواه برای چند ساعت در یک مهمانی )ماریجوانا( خواه 
شود که فرد ه  نسبت به عمر در اثر سوءمصره داهمی )شیشه(، مانع این می برای یک

ی ذهدن، کنندهی مواد مشوشخود و ه  اطرافیانش رفتار مناسبی داشته باشد. به وسیله
رود، و در بهترین حالت انسان را بده عق  و شعور توسط ررایِز محض به اضمحفل می

های برتدر(، و در بددترین لبایب اولیه بر لدبت دهد )ترجیحی چهارپایان تنزل میدرجه
کند، که دیگر هیچ چیز بدرایش اهمیتدی مانند سقو  میحالت انسان به وضعیتی زامبی

مدواد بدرای بداال رفدتن دوپدامین مغدزش. نیدازی نیسدت کده یدک “ ترکاندن”ندارد جز 
چطور مصدره  شناسی داشته باشید تا بتوانید ببیند کهپزشک باشید یا دکترای روانروان

کشاند، و شخصیت و اص  انسانیت را تخریب سنگین مواد ذهن و بدن را به اسارت می
 کند.می

 اعتیاد و سوءمصرف: قهوه، الکل، و سیگار
در حالی که عام  مشوش شدن ذهن نخستین عاملی اسدت کده هنگدام بررسدی اندواع 

تنهدا عامد  نیسدت.  شود، امدا ایدنها در نظر گرفته میمختلف مواد و سوءاستعمال آن
سوءمصره و اعتیاد نیز دو عام  مه  دیگر هستند، و به بهترین شدک  در چهدار مدورد 

 شوند: بهوه، الک ، سیگار، و شیشه.متمایز از ه  دیده می
تواندد نفسه چیدز خدوبی اسدت، امدا میبهوه به احتمال زیاد به خودی خود و فی
برای مثدال، اگدر والدت بدادر نبدود بهدوه اعتیادآور باشد و مورد سوءمصره برار بگیرد. 

بدود چراکده خدوِد عدالِی او گاه رفتار او نامتعدادل و نداروا میخوردنش را کنترل کند، آن
اش )مید  بده بهدوه( اش( بایستی بادر به کنترل و مهار کردن خوِد داندیداری)خویشتن

یسدتی بداندد کده ندوش باباشد. عفوه بر این، چون کافئین اعتیادآور است، والدِت بهوه
کده سوءمصدره بهدوه مسئولیتش مطمئنًا با خودش است، نه با بهوه. با وجود این، با آن

شناختی، تا جایی که بادر نخواهد بود خود تواند به والت آسیب بزند )از حیث روانمی
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های را کنترل کند، و از حیث جسمانی، تا جایی که کافئین بیش از حد موجدب آسدیب
د(، اما سوءمصره بهوه احتمااًل روی اطرافیان او به نحدو ریراخفبدی جدی به بدن شو

 گبارد.اثر نمی
د سوءمصره نتوانالک  و شرا  سرر، در دوز پایین خطرشان ک  است؛ ولی می

چیسدت وجدود  مساتیکده . گرچه توافقی کلی بر سدر اینرندد و همچنین اعتیادآونشو
گیری میزان اندازه وی از رس  متعاره پزشکِی ترین راه پیرکن  مطمئنندارد، اما فکر می

. عادی است، در حالی که ٠٠٠-.BAC٠٢٩ باشد. فردی با درصد  BACالک  خون 
آید. به طور کلی آسانی خوشش می. از شنگولی مفی  و تن٠٣٠-.٠٥٩فردی با درصد 

این دام از کزاست(، هیچ برای یک آدم بزرگسال سال  )الک  همیشه برای کودکان آسیب
شود. به طور مشدخص، مدردی بده وزن بددن روی نمیدو میزان الک  خون باعث زیاده

دارد( از دو انگشت ویسکی اسکاتلندی،   BACوالت )وزن بدن تأثیر مهمی در تعیین 
روی کندد لدبت کده زیدادهحدود یک پاینت آبجو، یا یکی دو گیفس شرا ، بددون این

تر مصره کند. اما چون هدر تواند کمی بیشیبرد، درحالی که مردی به وزن هنک ممی
آید، . درصد احتمااًل به عنوان مستی یا مشوشی ذهن به حسا  می٠٦چیزی متجاوز از 

 این نوع از میگساری ریراخفبی خواهد بود.
همچنین، صرفًا به این دلی  که فردی مث  والت ممکن است با دو گیفس شدرا  

خو  است: عل  کامًف خفه ایدن را  بدن رای اش این نیست که بمست نشود، معنی
کند که با بدنمان بهتر از این رفتار کنی . اما بدا دهد، و خصوصًا عق  حک  مینشان می

)یعنی والت دو گیفس شدرا  بنوشدد( “ زیاده نوشیدن اما مست نکردن”این حال، اگر 
کدن اسدت در رویدادی مداوم نیست )یعنی یک عادت ریدر اعتیادگونده(، ایدن امدر مم

بعضی موابع توجیهی داشته باشد، مثًف در یک مهمانی یدا پدس از یدک روز کدارِی بده 
 ی بدن وجود دارد.تری از صحت بهینهخصوص و پرفشار: عوام  بسیاِر مه 

هایی که سوءمصره الک  دارند، در مقایسه با کسدانی کده عفوه بر این، چون آن
کداری، اسدت کده از طرید  جنجدال و کتکتر سوءمصره بهوه دارند، بسدیار محتمد 

ی جنسی، رانندگی در حال مستی و الخ به اطرافیانشان صدمه بزنند، تحرکات ناخواسته
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عهد بدی  و ه  جدید بسیار هشدیار  آبایه  برانگیزتر از بهوه است. ثلبا فواید آن بح
اهو باشدد؛ ی هیدی مضحکه و آبجو مایدهشرا  مایه”بودند وبتی بر این رأی بودند که: 

گداه باشدید کده چگونده زنددگی ”؛ “ها از راه به در شود خردمندد نباشددهرکه توسط آن آ
کنید، زندگی بخردانه نه نابخردانه . . . با شدرا  مسدت نشدوید، کده شدما را فاسد  می
 “.گرداندمی

ی دروازه”دانی  و مطالعات فراوان نیز نشان داده کده الکد  در نهایت، ما همه می
لدبا بایسدتی در مصدرفش  ؛و مضدرند نفسه بدبه موادی است که ذاتًا و فی القوهب“ ورودِ 

تجدید نظر کرد. به درستی بعضی از آبای عهد جدید، مانندد بددیس پداول طرسوسدی، 
گاه بودند:  چده اند، امدا انسدان را جدایز نیسدت خدوردن آنها همگی پاکطعام”کامًف آ

تی مخورید یا شرابی منوشید یدا هدر چیدز موجب ضفل او گردد. بهتر آن است که گوش
 “.دیگری که موجب هبو  برادرتان گردد

نفسه خدو  نیسدت آشکارا فی—ی هنکیکی از مواد مورد عفبه—سیگار بر 
جا که اکثدر کسدانی کده آن را دود زاست. با این حال، از آنچراکه کشیدن تنباکو سرطان

—دهنددبدع بسدیار خاصدی انجدام میکنند این کار را با لدبت زیداد و فقدط در موامی
مضدرات ایدن سدیگار —کندطور که هنک برای جشن گرفتن تولد هالی چنین میهمان

یدک جشدن  شود )شاید نه چندان بدتر از یک باچ کیک فاسد و خراِ  چندان زیاد نمی
کندد. ی اسکایلر، یعنی سیگار، صددق نمیی مواد مورد عفبهتولد(. اما این امر درباره

تری برخدوردار اسدت و هد  ذهدن را درحالی که ه  از پبیرش عمدومی راحدتسیگار 
کند، اما کماکان مضراتش بسیار فراوان است. نیکوتین موجود در سیگار آن مشوش نمی

های رفتاری )که کاریشود به عدم تعادل و گزافهکند، که منجر میرا بسیار اعتیادآور می
زایی که یدک شود(، و مواد سرطانل مالی نیز میی اعتیادها، شام  عدم تعادمانند همه

دهد، و این بده معندای دهد احتمال سرطان ریه را به شدت افزایش میسیگاری فرو می
مبادرت به عملی آشکارا ریراخفبی است چراکه انسان نباید به خود هیچ آسیبی بزندد! 

زا و آسیب نیز دارندی کسانی که در معر  آن برار گبشته از این، دود سیگار برای همه
 مضر است.
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 اعتیاد و سوءمصرف: شیشه
هیچ خاصدیت بده خصوصدی —آن را برگزیده سیم آخرموادی که —و در نهایت شیشه

های جدی روانی و جسمانی را به دنبال خود دارد. ای از آسیبندارد، و مصرفش زنجیره
  بین مراکز شخصیت، ی ارتباهی عصبِی میان مغز است که واسطدهندهدوپامیْن انتقال

ی اصدلی و عمدده در دهندهمراکز عاطفی، و مراکز انگیزشی مغز است. دوپامین انتقال
کومبنس )مرکز لبت های خاصدی را شود، و محرکآفرین مغز( محسو  مینوکلئوس آ

دهد. درحالی که لبت حاص  از یدک ردبای خوشدمزه موجدب بداال رفدتن افزایش می
ی مخدری ماده—شود، شیشهدرصد می ٢٠٠-٣٠٠دود سطح سیناپسی دوپامین به ح

درصدد خدالص  ٩٩که باالترین میزان افزایش دوپامین را دارد، مخصوصًا اگر کریستاِل 
های درصد شود. هنگدامی کده سدلول 1٢٠٠تواند موجب افزایشی تا می—والت باشد

شخصی جایی که در آید. از آنشوند، شخص به خروش میمربوطه از دوپامین تهی می
اند، شدخص چندد روزی های مربوطده هندوز نسدبتًا سدال که اولین بارش است سدلول

نهایت افسردگی مفیمی را تجربه خواهد کرد؛ اما، چون آن لبت بسیار شدید است، بی
که مصره ادامه یابد و مغز نتواند از آن خودداری کند، وجد اعتیادآور است، و همچنان

تواند آن را ارضا کند جز لبتی کده ی که هیچ چیز نمیشود تا جایو خروش شدیدتر می
مزه شده و گپ شود: ربایی که زمانی خوشمزه بود اکنون بیتوسط کریستال حاص  می
 ی لبت و شادی نیست.و گفت با دوستان دیگر مایه

ماهیت اعتیادآور شیشده )و بسدیاری مدواد ریرمجداز دیگدر( دسدت آخدر باعدث 
چیر  همهشود با چنین باعث میصحو تخطی کند، بلکه ه  شود فرد نه تنها از اص می

ای برای تأمین بساطش رفتار کند؛ و چنین کسانی به دزدی، بدکارگی، و ی وسیلهبه مثابه
 1ی جراه  دزدی در ایالت ُاِرگاندرصد همه ٨٥یازند. برای مثال، حتی بت  نیز دست می
و مشکفت فراوان دیگدری نیدز  کنندگان شیشه و مصره شیشه.مربو  است به مصره

گیر چند ایالت دیگر در ایاالت متحده است. از ایدن گبشدته، در ارتبا  با شیشه گریبان

                                                           
1.Oregonم.های واشنگتن و کالیفرنیا جای دارد. . از ایاالت باختری امریکا که میان ایالت 
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تعهد و التزام نسبت به خانواده به فراموشی سپرده شده است؛ بداز هد  در ُاِرگدان شیشده 
 های کودکدان بدی سرپرسدتها بده پرورشدگاهی فرستاده شدن بچهیکی از دالی  عمده

بینی  که نه تنها اسپو  و زنش مح  سدگ هد  بده است. در بسمت شش  فص  دو، می
اعتنا هستند، که کثیف و گرسنه گبارند، بلکه همچنین به فرزند خودشان ه  بیه  نمی

است و مجبور است خودش را با تبلیغات تلویزیونی سدرگرم کندد. در بسدمت یدازده  
ای بگویدد، سی با اوبات تلخِی خیرخواهاندهشود جاعتنایی باعث میفص  سه، این بی

ی کوچیدک داره کده بایدد ازش کدوم مادری با مواد خودشو به فنا میده وبتدی یده بچده”
 “مراببت کنه؟

 

ها این است که شیشده بدی بدرو برگدرد ریراخفبدی ی نهایی تمام این بحثنتیجه
 است.است، و به این معنی است که فروش و تولید شیشه نیز ریراخفبی 

 هاتباهی زندگی
گویدد ممکن است حدرفش درسدت باشدد وبتدی کده مدی ،فیلسوه، داگفس هوساک

کنندد هایی که مصره مواد ریرمجاز را به عنوان امری ناروا یا ریراخفبی محکوم میآن
من امیدوارم کده “ آورند.شان میبه ندرت دلیلی در تأیید محکومیت تند و تیز اخفبی”
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خواهندد ی چالش هوساک و همچنین والت برآمده باش ، کده میدهدر این فص  از عه
ی اخفبی برای مخالفت بدا بدانونی کننده یا اساس و پایهباور کنی  که هیچ دلی  مجا 

کردن موادی مث  ماریجوانا، کوکاهین، یا شیشه وجود ندارد. از ایدن منظدر، مدن هد  بدا 
ش شددن ذهدن و مدواد اعتیدادآور بیند که مشدوهنک موافق  که به وضوح و روشنی می

 .“کندها را تباه میزندگی”
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 کند؟آیا پختن مواد والت را آدم بده می .1٤

 گرِگ لیتمن

 

ت و کداری کده آلت دست شیطونه. پس برگرد سدر کدارِ  آدم بیکاْر ساول گودمن: 
 بلدی رو انجام بده. بدم اول: با دوستمون صحبت کن و شروع کن به پختن.

 تون  آدم بده باش .( من نمیدهدسر  را تکن  می)ر واات: والت
 “فص  سه، بسمت دو”دد

 

شان تصمی  ترینالی که والت مرتکب شد، اساسیؤی اعمال اخفبًا زیر سمیان همه در
او مبنی بر فرآوردن شیشه با هده توزیع آن بود. در عره اخفبدی، کسدی کده فعالیدت 

اسدت. هندک شدریدر مدأمور اداره “ آدم بد”مظهر کام  تبهکارانه در تجارت مواد دارد 
های دنیا بده دو دسدته کند. در ذهن او، آدمطور فکر میمبارزه با مواد مخدر بطعًا همین

نمدک بده ”هدا محافظدت شدود، و هدای نجیبدی کده بایسدتی از آنشوند: آدمتقسی  می
ت مدواد سدرگرم باشدد و هر کسی که به تجار ؛یی که بایستی سر به راهشان کرد“اهحرام

 هاست.ی نمک به حرامجایش یکراست در جرگه
سازد، بایستی بتوانی  تبیدین کندی  اما اگر پختن شیشه از والت چنین آدم بدی می

تر که چه چیزی باعث تمدایز پخدتن شیشده از سدایر کسدب و کارهدای اخفبدًا مقبدول
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ایدن وابعیتدی  ؛ار استکشیدن چنین مرزی بسیار دشوطور که معلوم است شود. اینمی
ی برخوردی دارد که باید با تجدارت مدواد داشدته ی نحوهاست که نه تنها الزاماتی درباره

ی تولید مواد بانونی تفریحی  همچون الک  و سیگار بر  و هباشی ، بلکه همچنین دربار
 شوند نیز دارد.نیز سایر محصوالتی که موجب آسیب می

 آسیب زدن به مردم
کند؟ خب معلوم کند که آشپز شیشه بودن شما را آدم بدی میهرکسی فکر میحاال چرا 

تدان هایکده معل دهدد؛ بسدیار بدد. علیدرر  ایناست: شیشه زندگی مردم را به فندا می
شیشه واقعنً چیر اند که شیشه چیز وحشتناک و خطرناکی است، اما همیشه به شما گفته

العاده اعتیادآور اسدت، بده که شیشه فوقینآشکارترینش اوحشتننک و خعرننکی است. 
؛ هنگدام هر کسایاین معنا که افرادی که خیلی اتفابی بصد مصره آن را کردند )یعنی 

اولین مصرفش( پس از آن بارها و بارها خود را در دام عادتی بسیار جدی گرفتار دیدند. 
بعیدد بده نظدر  گرفت،وبتی ِوندی برای نخستین بار پایپ شیشه کشیدن را در دست می

هدا کدار کندد تدا رسد که بصد داشت کارش به جایی برسد که شب و روز در خیابانمی
فقط پول اعتیادش را درآورد. اثرات رایج بلند مدت مصره شیشه مواردی است از ببی  

اشتهایی، صدمات بلبی، از دست دادن حافظه، تشویش، پارانویا، رفتار پرخاشگرانه، بی
)احتمدااًل در “ ایدهدان شیشده”ها که معروه است بده ی دنداندهو وضعیت منزجرکنن

ای های شیشدهای را کده ونددی دنددانبسمت سوم فص  یک بده خداطر داریدد صدحنه
 سیاهش را به والت جونیور نشان داد که ببیند(. ُاِوردوزهدا )مصدره افراطدی( بدا پاسدخ

مبارزه با مدواد مخددر کده در  شود. شعار ادارههای بدن منجر به مر  مینامناسب ارگان
ممکدن اسدت “ شیشه ن مدر ”گفت دبیرستان والت جونیور نمایش داده شده بود و می

 است!بد نمایی باشد، ولی خیالتان تخت باشد که شیشه برای شما کمی بزر 
کند، مبرهن است هر کسی که بدرای با توجه به آسیب عظیمی که شیشه ایجاد می

شیشه بزند مرتکب کداری اخفبدًا اشدتباه شدده اسدت. مصره عموم دست به ساخت 
ی بهنجار برای رفتار های دیگر یک باعدهگونه نیست که به نظر آید آسیب زدن به آدماین
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زنندد محکدوم هدای دیگدران بده آندان آسدیب میباشد. ما دزدانی را که با سربت دارایی
خیابدان بده آندان آسدیب ن در برهایی را که با هجدوم بده دیگدراجیب همچنینکنی ، می
هایی که بدا فدراه  آوردن مدوادی خطرنداک بده دیگدران آسدیب پس چرا آن رسانند؛می
زنند را محکوم نکنی ؟ اگر تباه ساختن زندگی مردم به خاطر پول درآوردن شما را آدم می

 کند؟کند، پس چه چیز میبدی نمی
بری ه  با دزدی و جیبالعاده می فوقبا این حال، جرم والت حداب  از یک جنبه

کند. یک دزد پدیش تفاوت چشمگیری دارد: والت کسی را مجبور به مصره شیشه نمی
بر نامه نخواهد بود و یدک جیدبی شما تجاوز کند منتظر دعوتکه به حری  خانهاز این

گیرد، ولی یک آشپز شیشه فقدط جدنس را آمداده تان از شما اجازه نمیبرای ِخفت کردن
کند.به یک معنا آشپز شیشده واگبار می خودتن تصمی  برای مصره آن را به کند، و می

سازد که به خدود میمیسر رساند، بلکه صرفًا برای مردم به هیچ وجه به کسی آسیب نمی
به طور بطع من یه ”کند که، آسیب بزنند. در بسمت شش  فص  سه، گی  بتکر بیان می

جا روشن از این“ کنن که خودشون میخوان.میاختیارگرا هست . آدما چیزی رو انتخا  
شود که در نظر او، مسئولیت هرگونه گزندی که شیشه موجبش شود مستقیمًا متوجده می

 کننده خواهد بود، نه تولید کننده. مصره
کده بده خدود اگر میان آسیب رساندن به طور مستقی  به مردم و میسر سداختن این

آنگاه باید باه  باشی  که کارکندان بسدیاری از صدنایِع ، تمایزی باه  نباشی  آسیب بزنند
کامًف بانونی مقصر اشتباهات سهمگینی هستند. تنباکو و سیگار بر  مردم را به کشدتن 

ی محصدولی کده دهد. اگر تمایزی اخفبدی میدان آسدیب وارد آوردن و صدرفًا تهیدهمی
، آنگداه بایدد بپدبیری  کده زنند را ببول نداشته باشدی وسیله مردم به خود آسیب میبدان

دهندگان تنباکو به همان اندازه به خاطر پرورش تنباکویی که کسی را بده کشدتن پرورش
بودند. کشتند مقصر میداشتند و آن کس را میدهد تقصیرکارند که اگر اسلحه برمیمی

و صحبت اسلحه شد؛ اگر تمایزی اخفبی میان آسیب زدن و میسدر سداختن آسدیب را 
بایست به بت  رسیدن گی  )بسدمت سدیزده فصد  سده( را اشته باشی ، آنگاه میببول ند

دانی . ی تفنگ جسی پینکمن بدانی  که تقصیر خود جسی مدیبدر تقصیر سازندههمان
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مددا تولیدکنندددگان رنددگ را بدده خدداطر —هددای دیگددر سددخت نیسددتپیدددا کددردن مثال
ز را بده خداطر راننددگی در دانی ، همچنین آبجوسداگرافیتی)نقاشی دیواری( مقصر نمی

حال مستی، یا سازندگان تجهیزات آزمایشگاه را به خاطر این وابعیت که بعضی افراد از 
 ِبِشرهای آن برای ساختن شیشه استفاده خواهند کرد.

 ها موجب آسیب شوندکه انسانمیسر ساختن این
او اسلحه باال سر وبتی این را بگویی ، خیلی زود ممکن است والت را تبرهه کنی  چراکه 

دهد که شیشه بکشند. در حالی که درسدت اسدت کده مردم نگرفته و بهشان دستور نمی
که در موضوعی اخفبًا کند، اما برای اینوالت هیچ کس را مجبور به مصره شیشه نمی

زا کندی . بده انجدام کداری آسدیب مجباورمقصر باشی  نیازی نیست پیشاپیش کسدی را 
که در در فص  دوم بسمت هشت، را در نظر بگیرید مبنی بر این پیشنهاد ساول گودمن،

کدرد، بده طدور زندان با دشنه دخ  َبِجر آورده شود. اگر ساول پیشدنهادش را عملدی می
برد، اما کماکان مرتکب زد، چراکه او خود دست به دشنه نمیمستقی  به بجر آسیبی نمی

که به جسی دستور بت  ت به خاطر اینشد. به همین نحو، مطمئنًا والکار وحشتناکی می
گی  را داد)فص  سه، بسمت سیزده( اخفبًا مقصر است، گرچه خودش شخصًا ماشه را 

 نکشید.
تواند حتی مشارکت تقصیرکارانه از حیث اخفبی در آسیب زدن به فردی دیگر می

شما بصد  کهتر نیز باشد. اگر من به شما یک سفح گرم بده ، با عل  به اینریرمستقی 
شدوم هرچندد تان را با آن بکشید، پس من دارم مرتکب کدار اشدتباهی میدارید همسایه

ده  عبدارت انجدام مدی دار چه که من در چنین مدوردی کش . آنشخصًا کسی را نمی
ی خدود را بکشدید. همینطدور، که شدما همسدایهاین یمیسر سنختِن خعنکنرنهاست از 

ی آبدی والدت بده یدک به منظور بازار گرمی برای شیشهوبتی بجر و پیت استخونی فقط 
ها توانی  متوجه شوی  که آنپیوندند، میها میی ترک اعتیاد هروهینیکنندهگروه حمایت

ای معتادان شیشه را بدا میسدر سداختن موبعیدت اعتیادشدان اسدتثمار به نحو خطاکارانه
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کنندد و ر به کشدیدن شیشده نمیها معتادان را مجبوعلیرر  این وابعیت که آن ؛کنندمی
 زنند )فص  چهار، بسمت یازده(.هیچ آسیب مستقیمی بهشان نمی

به “ آسیب زدن”به همین نحو، گرچه ممکن است حک  کنی  که والت در موضوع 
گناه باشد، اما بایستی در عین حال او را به هر معنای مستقیمش از طری  پختن شیشه بی

های بسیاری را میسر کرد، د فراوان دیگری وارد آوردن آسیبعنوان آدم بدی که برای افرا
هایش، مردم را بده مصدره محصدولش حتدی محکوم کنی . والت برخفه موادفروش

هایی که والت در پختن دارد نبود، جسی و بجر و و کند، اما اگر مهارتترریب ه  نمی
 پیت استخونی چیزی برای فروش نداشتند.

سوءمصره شیشه گناهکدار  مسیر سنختن  والت را به خاطر توانیاما آیا حتی می
توانی  چنین حکمی نکنی ، چراکه اگر والت شیشده درسدت رسد میبدانی ؟ به نظر می

شد. باالخره نمی کردمیتر از حالتی که او درست ، به هر حال خریدن آن دشوارکردنمی
؛ زیدرا تدا زمدانی کده مدردم شد که تقاضای بدازار را تدأمین کنددیک نفر دیگری پیدا می

بددم حاضرند پول خوبی برای شیشه خر  کنند، مردم دیگری هد  بدرای تولیدد آن پیش
درس گرفدت )یدا “ محددودیت”ی طور که ایاالت متحده در مدت دورهشوند. همانمی

کننده فقط یک فرصت کسب و کار برای گرفت(، از دور خار  کردن یک تأمینباید می
ش نکدن ، از یده اگده مدن تهیده”. . . کند گان است. گی  خاطرنشان میکننددیگر تأمین

یابدد کده )فص  سه، بسمت شش(. هنک هد  حتدی درمی“ کننجای دیگه جورش می
شود. ای کفن، نهایتًا باعث کاهش عرضه نمیکنندهکننده، حتی تأمینحبه یک تأمین
کشد، در بسمت پنج  فصد  میای به نام توکو ساالمانکا را که سرکردههنک پس از این

دهدد و اما ادامه می“ در حال حاضر دیگه کریستال زیاد پیدا نمیشه”کند که دو اشاره می
دار نیست. باید منتظر باشی  ببینی  چده کسدی بدراره البته این وضع ادامه”کند اذعان می

 “های توکو رو روی هوا بزنه.جنس
صددنعت ریربددانونی مددواد،  البتدده ایددن بابدد  بحددث اسددت کدده بددا همدسددتی در

زنند، بلکه اوضداع را بدرای های زبردستی مث  والت و گی  نه تنها آسیبی نمیدانشیمی
ک  با وجود مدن، مدردم دبیقدًا دست”کند که، طور ارهار میکنند. گی  اینمیبهتر همه 
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در “ های سمی یدا تقلبدی.گیرن که پولش رو میدن. بدون افزودنیچیزی رو تحوی  می
مدن و تدو جدنس آت ”، والت بول داده است که سیم آخربع از همان بسمت نخست وا

سدازی  کده سدازی . مدا از لحداظ شدیمیایی جدنس خدالص و مقداومی میآشدغال نمی
به لحاظ اصول خدالص “ طوری عم  کنه که براش تبلیغ میشه. بدون مواد تقلبی.همون
طدور ناخوشدی، ممکدن اسدت اینگرایی از با  تولید مقدار بیشتری از خوشی بر فایده

مثبت برای پخت شیشده دارد، و در مدورد هدر تبهکداری  ایوظیفهتصور شود که والت 
 دهد نیز این سخن جاری است.دیگری که جنس خالص می

اگر ما والت و دیگر آشپزان شیشه را به خاطر میسر ساختن مصره شیشه مقصدر 
ری از صنایع بانونی را نیز به خاطر میسر ، احتمااًل باید بسیاکنیممیدانی  و سرزنش می

زا مقصر بدانی  و سرزنش کنی . اگر آشدپزان شیشده مصدره ساختن سایر عادات آسیب
کنند، پس کشاورزان تنباکو ه  مصره تنباکو، یکی از عل  برجسته و شیشه را میسر می

  الکلیسد  کنندگان الکسازند. به همین نحو، تأمینی مر  در جهان، را میسر میعمده
سازند، و سدازندگان اسدلحه نیدز سازند، کازینوها اعتیاد به بمار را میسر میرا میسر می

 سازند.بلع و بمع ملت را میسر می

 عادات بد
ممکن است مای  باشی  که در برابر بیاس میان پختن شیشه و تولید ابفمی که موجدب 

ال ممکدن اسدت اصدرار داشدته شوند مقاومت کنی  و آن را نپبیری . برای مثدآسیب می
گنجدد، بدر ای کامًف متفاوت از تولید آبجو یا سیگار میباشی  که پختن شیشه در مقوله

است. این خدط و مدرزی اسدت کده والدت  بدتراین مبنا که اثرات مصره شیشه بسیار 
کند، و ُمصر است که تمایز اخفبی میان تولید شیشه و تولیدد مدواد صریحًا آن را رد می

داره، مگده نده، . . . خندده”کند کده، طور بیان میریحی بانونی، توهمی است. او اینتف
کنی ؟ چدی بانونیده، چدی ریربانونیده؟ سدیگار چطوری این حد و مرزها رو ترسی  مدی

نوشدیدی ، می 1٩٣٠ی دونی، اگه ما االن داشتی  ایدن رو تدوی دهدهکوبایی، الک . می
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دونه سال دیگه چی دیگه، مشکلی نداشتی . کی می کردی . سالشکنی میداشتی  بانون
 “دلبخواهیه. بانونیه؟ حرف  اینه که این موضوعْ 

هنک کامًف مخالف است. در ذهن او، یک فرق اخفبی سیاه و سفید بین پخدتن 
شدود شیشه و تولید مواد تفریحی بانونی وجود دارد. او در جوا  والت تنهدا متدبکر می

بده “ بینی کلی آدم هست که حرفشدون همینده.ُلفدونی بزنی؛ میباید یه سری به ُه ”که، 
هنک بده “زنی!اونجا حره می هنیآد  بدهوالت، تو داری مث  ”گوید، عبارت دیگر می

بیند که زمانش را سر کار صره به دام هیچ وجه تضاد و ناهمخوانی در این وابعیت نمی
 رت صره تخمیر آبجوی خانگی.کنندگان مواد کند و در اوبات فراانداختن تأمین

 مرگ وحشتناک، دردناک، تدریجی
اما دو نکته هست که بایستی در پاسخ به این ادعا که چنین تمایز سیاه و سفیدی وجدود 

زاتر های بانونی بسیار آسدیبکه شیشه وابعًا از بعضی جنسدارد ذکر شود. نخست؛ این
جدا تنبداکو اسدت، کده شددیدًا است مورد شک و تردید است. آشکارترین مثدال در این

روی در آن پر خطر است، و تنها مهلدک نیسدت، بلکده بده طدور اعتیادآور است، زیاده
شدود. بلده درسدت اسدت، خاص موجب مرگدی وحشدتناک، دردنداک، و تددریجی می

طور نیست که در مصره تنباکو مثد  شیشده افدراد از اعتیادشدان مفلدس و مفلدوک این
کند. ام در توانایی مردم برای رفتن به سر کار اختفل ایجاد نمیشوند، و تنباکو به طور ع

ی مخددر کماکان به عنوان بدترین تأثیری است که یک ماده  کشتن شمناما با این همه، 
تواند داشته باشد، و مصره تنباکو حام  خطر مرگی بسیار جدی است. مراکز کنترل می

اند کده احتمدال به این نتیجه رسیده دولت ایاالت متحده (CDC)1و پیشگیری بیماری 
ی دخانیات ده برابر بیشتر است. کنندهدر افراد مصره ٣یا آمفیزم ٢مر  بر اثر برونشیت

زنانی که مصره دخانیات دارند احتمال مرگشان بر اثر سرطان ریه ده برابر بیشتر است، 
                                                           

1 .Disease Control and Prevention. 
 . م.جدار نایژه . بیمارِی آماس٢
 م. ضوی از بدن در اثر گاز یا هوا.. اتساع و بزرگی در ع٣
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ان ریه بیست و ی دخانیات احتمال مرگشان بر اثر سرطکنندهدر حالی که مردان مصره
تواندد هایی است کده تنبداکو میها تنها یک نمونه از تمام راهدو برابر بیشتر است. و این

کنندگان دخانیدات بده طدور متوسدط این است که مصدره CDCشما را بکشد! برآورد 
 میرند.چهارده سال زودتر از دیگران می

است چون افدراد خیلدی از موادی مث  تنباکو خطرناک  ترکمکه شیشه حقیقتًا این
تواند مورد بحث برار بگیرد. شیشه این مزیت شیشه دارند می استعمنلتری تمای  به ک 

شدود. مدردم معمدواًل تر آشدکار میاش نسدبتًا سدریعرا دارد که بسیاری از تأثیرات منفی
توانند فورًا در خیابان کسی را که معتاد شیشه است تشخیص بدهند، ولدی ایدن امدر می

هدایی کندد. معتدادین شیشده خودشدان آگهدیی معتادین تنباکو صددق نمی دربارهمثفً 
های دولتی. در سدوی اثرگبارتر از هر تعداد اعفمیه ؛متحرک علیه مصره شیشه هستند

دیگر، بربانیان تنباکو مایلند نسبتًا بی سر و صداتر بمیرند، همراه با سرطان ناآشکارشان؛ 
 تان بستری شوند.تا وبتی که روی تخت بیمارس

چه ح  داشته باش  که عدم محبوبیِت نسبی شیشه به خاطر آشکار بودن لطمات 
کده بده این باود ناشی از مصرفش را نکوهش کن  چه نه، هیچ شکی نیست در مزیدت 

 CDCکندد. تری بده نسدبت الکد  و تنبداکو ایجداد میهمین خاطر در مردم کشش ک 
شود به الکد  چه  هزار مر  در هر سال مربو  میکند که در ایاالت متحده برآورد می

های منبعث از آن(، و رب  باورنکردنی پانصد هزار مر  )بدون احتسا  تصادفات و بت 
ی آدمده رفید !(. بدالعکس، بیشدینه1هاوار تانمربو  است به کشیدن تنباکو. )صدحبِت 

سداالنه بدر های تخمینی که وزارت سفمت و خدمات انسانی ایاالت متحده برای مر 
دهد پانصد تن است و البته دیگدر مراجدع اربداِم بده طدور چشدمگیر اثر شیشه اراهه می

کنند. لبا در حالی که اعتیاد شدید به شیشه معمواًل بدتر از مثًف اعتیداد کمتری اراهه می
تواندد جانشدان را بده شدید به تنباکو است، اما تعداد افرادی که یک کشاورز تنبداکو می

                                                           
 م. . تلمیح است به گفتگوی پیت استخونی با جسی در بسمت شش  فص  دو.1
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تر از تعدادی است که برای یک آشپز ای بیشدازد یا بکشد به طور باب  مفحظهخطر بین
 تواند باشد.شیشه می

های نسبی شیشده را در برابدر که چطور نرر هزینهنظر از اینتر، صرهاز این مه 
کنی ، هیچ راهی برای توجیه این تلقی که پخدتن مواد مجاز مث  تنباکو و الک  تعیین می

فعالیت اساسًا متفاوتی از پرورش تنباکو یدا تخمیدر الکد  اسدت وجدود وع نشیشه یک 
 بساینرندارد. بیایید برای منظوِر بحث بپبیری  کده شیشده باعدث وارد آمددن صددمات 

 میارا تری از هر کدام از این موادهای مجداز بده افدراد شدود. تفداوت کماکدان در بیش
ی مدوادی . اگر آشپز شیشه دارد با تهیهی وارده است، و نه نوع فعالیِت انجام شدهصدمه

ی انجام می دهد، پس کشاورز تنباکو هد  دارد بدا پدرورش اعتیادآور و خطرناک کار شر 
 باشد. ترشر  کمدهد، هرچند موادی خطرناک و اعتیادآور کار شری انجام می

ی تمای  والت به پختن شیشه بدابی اسدت، با این حال یک دشواری عمده درباره
بده پخدتن شیشده بدابی  هر کسیی تمای  ای دربارهطور که دشواری عمدههماندرست 

زند، بدون به دست بسیار بدی میهنی به مرد  آسیباست. صنعت شیشه به طور کلی، 
پخدت، وضدع دنیدا ای. اگر که هیچ کسی شیشده نمیکنندهدادن هیچ چیز خوِ  جبران

دیده گرفتن وجود صنعتی کده موجدب رسد سخت باشد ناشد. به نظر میبسیار بهتر می
ی والدت خورد مگر ایجاد پول. شیشدهشود و به هیچ درد دیگری نمیاین اندازه رنج می

های موجدود در نیومکزیکدو باشدد، امدا تر از اکثر شیشهممکن است در اساس خالص
طور کده جسدی در بسدمت دهد  فصد  نهایت مضر. هماناست، و بی شیشههنوز ه  

 “سازی  واسه مردمی که براشون مه  نیست.ما س  می”، شودمتبکر می

 هیچ کاری نکردن
آیا ممکن است که اعمال والت ریراخفبی باشد، حتی اگر نه مستقیمًا به مدردم آسدیب 
بزند و نه آسیب زدن به خودشان را برایشان میسر سازد؟ به نظر شدنی است کده بتدوانی  

که هیچ کدام از این دو کار را انجام دهی . بده نریراخفبی با مردم برخورد کنی  بدون ای
طور خاص، به نظر شدنی است که فقط با هیچ کاری نکدردن هنگدامی کده بایدد بدرای 
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ی عدالی . یدک نموندهبرخورد کنی آنها بتوانی  ریراخفبی با  ،کاری کنی  مردمکمک به 
بیندد الدت میپیونددد، کده در آن واین موضوع در بسمت دوازده  فص  دو به وبوع می

کند جسدی جسی و جین مارگولیس از هروهین زیاد خوابشان برده. وبتی والت سعی می
شود او به پشت کند، و باعث میرا بیدار کند، به طور اتفابی دستش به جین برخورد می

ی کداری کده والدت برگردد و باال بیاورد و در اثر مسدود شدن راه تنفس خفه شود. همه
زندگی جین انجام دهد این است که او را به پهلو برگرداند تا راه نفسش باید برای نجات 

کند. اکثر مدا مدوافقی  کند و مردن او را نظاره میباز شود، اما در عو ، هیچ کاری نمی
جا عبرناپبیر است. او با یک گوشه ایسدتادنش که دست روی دست گباشتن او در این

نکدردنش اسدت کده کدار  کانریهیچا بدا هیچ آسیب مستقیمی به جین نزده اسدت، امد
توانی  روی اشتباه بودن کار والت توسط ایدن وابعیدت وحشتناکی انجام داده است. نمی

سرپوش بگباری  که او در اص  به طور اتفابی دستش بده جدین برخدورد کدرد و باعدث 
برگشتنش شد، زیرا تنها کاری که او در آن موبعیت سعی داشت انجام دهد بیدار کدردن 

ایسدتد و جسی بود. از این گبشته، دست روی دست گباشدتن والدت هنگدامی کده می
شدد تر از حالتی نیست که اگر وبتی وارد خانه میکند وحشتناکمردن جین را تماشا می

والت این یک وابعیت است که —بودجین از بب  رلتیده بود و از خفگی رو به مر  می
و این بده لحداظ اخفبدی کدار  کندنمین کار را جان او را نجات دهد اما ای توانستمی

 انگیزی است.بسیار نفرت
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بعضی از ففسفه بر این باور مصراند که به هیچ وجه تفاوتی میان کشتن کسدی و 
های که فرد بمیرد وجود ندارد. بسدیاری از  بیمارسدتانهیچ کاری نکردن و گباشتن این

ی درمدان که بر دریافت و ادامهبه جای این نیدهند؛ یعانجام می منفعفنهرر  ُاتانازِی 
روندد. بدهند به آروش مدر  به بیمارانی که مای  باشند اجازه می ،پافشاری داشته باشند

یعنی انجام کاری روی بیمار که موجب مرگش شدود، —فعاالنهدر سوی دیگر، اتانازِی 
و ایدن وابعیدت کده تقریبًا در همه جا ریربانونی اسدت. در پرتد—مث  تزری  آمپول هوا

شناسان پزشکی بیش تری را رب  بزند، اخفقتواند مر  آسانمعمواًل می فعاالنه اتانازِی 
کنندد، سدوال می فعاالندهاز پیش از وجود توجیهی اخفبی برای خدودداری از اتاندازی 

ی نهایی، یعنی مر  بیمار، در هر دو شرایط دبیقًا یکسان اسدت. اگدر ایدن چراکه نتیجه
کده آیدا تصمیمات ماست کده اهمیدت دارد، نده این ی نهایِی باشد که تنها نتیجه درست

گدباری  اتفابدات بددون کنی  یا صرفًا مییابی به این نتایج تفش میفعاالنه برای دست
که اتفاق بدی بدرای کسدی دخالت ما روی دهند، پس هیچ کاری نکردن و گباشتن این

 ت که مستقیمًا آسیب رساندن چنین است.رر دهد به همان میزان ریراخفبی اس
ای زند و نه به معنای خاص و عمدهاگر پختن شیشه نه مستقیمًا به مردم آسیب می

هدای ی فعالیتکندد، امدا شداید در زمدرهها آسیب زدن به خودشان را میسر میبرای آن
بدرای مدا ایدن  چه این رفتدار رابرار بگیرد. آن“ هیچ کاری نکردن”اخفبًا ریر باب  ببوِل 
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تفداوتی رسد این رفتار مستلزم یدک بیسازد این است که به نظر میچنین بیزارکننده می
ی برندد. حرفدهکنندگان شیشه از آن رنج میسنگدالنه نسبت به آسیبی است که مصره

طور که زند. هماندر مرکز نظامی برار دارد که ففکت انسان را دامن می“ آشپزی شیشه”
باشد، به خداطر “ آدم بده”که آشپز شیشه یلی آسان است حک  کردن به اینگفته شد، خ

است “ آدم بده”هیچ کاری نکردن هنگام رنج کشیدن مردم. با این حال، اگر آشپز شیشه 
کشند، پس همین حک  ها رنج میکنندهبه خاطر هیچ کاری نکردن در حالی که مصره

دن به کسدانی کده از اعتیداد بده شیشده در در مورد هر یک از ما نیز که به جای کمک کر
دهنده تفاوتی آشپز شیشه برای ما تکانکنی  نیز جاری است. بیاند، هیچ کاری نمیرنج

کنند، اما اگر گنداه او است به خاطر نزدیکی او با مردمی که از محصوالتش استفاده می
ن گنداهی هیچ کاری نکردن است هنگامی که معتادان نیازمند کمدک هسدتند، پدس اید

 شود.است که به پای اکثر ما نیز نوشته می

 شناسیاو کسی است که می
شناسدی انسدان اسدت کده هرچده ارتباطمدان بدا کسدی ی رواناین یک وابعیت پیچیده

مدان کده آسدیب بده او برسدد برایتر باشد، آسیب رساندن به او یدا گباشدتن ایننزدیک
پدیدده، اکدراه والدت  از بده بتد  رسداندن آورتر خواهد بود. یک مثال روشن از این رنج

ی جسی با یک بفد  دوچرخده ، که در زیرزمین خانه٨-گانگستری است به نام کریزی
-داند که کشتن کریزیدور گلویش زندانی شده بود )بسمت سه، فص  یک(. والت می

تواندد تواند به نفعش باشد، و به خودش نشدان داده کده میبهترین کاری است که می ٨
، را با گاز فسفین کشدته اسدت. ٨-م بکشد، چراکه پیش از این امیلیو، همکار کریزیآد

با این حال والت در تب و تا  و کشمکش این بت  اسدت. بخشدی از اکدراه او ممکدن 
است به دلی  این وابعیت باشد که هیچ تهدید مستقیمی در ایدن مدورد متوجده جدانش 

اسدت  شخصایکه چقددر ایدن بتدْ  ز اینرسد ای اکراهش به نظر مینیست، اما عمده
 ٨-کریزی کشتنرسد کرده است، و این به نظر می صحبت ٨-خیزد. او با کریزیبرمی

کشد، به دنبدال کند. وبتی والت، که از این گناه عبا  میتر میرا برای او بدتر و سخت
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شدد بدا کوکند و میجا آمد و شد میگردد، مدام به آنمی ٨-کریزی نکشتنعبری برای 
بداندد،  ٨-ی پددر کریدزیخواهد دربارهسؤال کردن از سوابقش او را بهتر بشناسد. می

 تواند اراهه کند.می ٨-ی تحصیفتش، و هر جزهیات شخصی دیگری که کریزیدرباره
خواهد بداند؟ بازپرسی او چه ربطی به یافتن عبری بدرای نکشدتن چرا والت می

شود بده او دلید  خاصدی که بر والت آشکار می دارد؟ هیچ یک از اطفعاتی ٨-کریزی
ی دهد، اما امیدوار است اگر او را بهتر بشناسد، چنان از ایدهبرای عفو آن گانگستر نمی

نشینی خواهد کرد که دیگر بادر نخواهدد بدود انجدامش دهدد. بده طدور کشتن او عقب
هدا از طرید  آنچده نده، بدا  بشننسندکنندگان شیشه را مشابه، آشپزان شیشه چه مصره

کارشان در ارتباطی نزدیک هستند. دالل مدواد ممکدن اسدت طدره حسدا  مسدتقیِ  
تدر طرهی شیشه باشد، اما جایگاه آشپز در این زنجیره تنها چند حلقده آنکنندهمصره

است )یا در یک سازمان کوچک فقط یک حلقه، مثد  والدت و جسدی در آرداز(. ایدن 
کندد، اسدت کده یی که آشپز با پختن یا نپختن ایجاد میهانزدیکی و برابت، و نه تفاوت

توجده مدا  کنندگان بسیار بدتر از عددمشود عدم توجه او به سرنوشت مصرهموجب می
 باشد.

 هایی که به کمک ما نیازمندندبدها، و آدمها، آدمخوبآدم
 نشدان چه مفحظدات بداالکند یا نه؟ آنخب باالخره آیا پختن شیشه والت را آدم بد می

ای برای هدر فروکاسدت دهد این است که تولید مواد موضوع اخفبی زیادی پیچیدهمی
. هرگونده تدفش جددی بدرای است “آدم بدها”و “ هاخو  آدم”ی مردم به ساده انگارانه

یابی و زنددانی کدردن تر از تفش برای مکانرسیدگی به معض  مواد بایستی چیزی بیش
مردم خو  باشد. مانند اعتیاد به تنباکو و اعتیاد بده الکد ،  آدم بدها جهت محافظت از

بهترین روش برخورد با اعتیاد به شیشه نیز کمک به معتادان است؛ نه سعی در فقدط بده 
 ی مواد.کنندهی آدم بدهای تأمینزندان انداختن همه

 های تبهکار در کسب و کار شیشه بطعًا کارهای هولنداکی انجدامدار و دستهالبته 
ی در جراه  سازمان یافته نیست یا ایندهند. من نمیمی که گانگسترها گوی  که هیچ شر 
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یافته  اند. جراه  سازمانهای کوچک بانمکی هستند که درست فهمیده نشدهاکثرًا فرشته
بده خداطر  والتوحشیانه و سنگدالنه هستند، نه رومانتیک. من حتی اصراری ندارم که 

هدا را گویدد، آناش دروغ میاو به خانواده—دهد آدم بدی نیستکارهایی که انجام می
خواهی که اعانه را ببول کند، از جسی بدا اندازد عو  اینی خانه میدر خطر مصادره

کشد، و حتی دستور بت  گی  بتکر بیچداره را شکنی کند، رببایش را میکند که بانونمی
 د.دهد، کسی که هیچ بدی در ح  والت نکرده بومی

ای بنیددادین میددان امددا مشددک  شیشدده ناشددی از تفدداوت اخفبددی یددا روانشناسددانه
تولیدکنندگان شیشه و بابی ما نیست. مشک  شیشه ناشی از تماید  بده مصدره شیشده 

خواهی  کار خو  و خیری در ارتبدا  بدا زیادی واجد آن هستند. اگر می است که مردِم 
کنی  تا با هوای نفسشان مقابله کنندد،  معض  شیشه انجام دهی ، بایستی به مردم کمک

شان که احتمااًل شیشده را تبددی  بده جدایگزینی و از همان اول با هر مشکلی در زندگی
 .مقابله کنند جبا  در نظرشان ساخته

شدوند، تولیدداتی ای که موجب آسیب میالزامات این امر برای تولید مواد بانونی
ه در باال ذکر شد، هر گونه تدفش بدرای جلدوه طور کمث  الک  یا تنباکو چیست؟ همان

ای از این ببی  به عنوان فعالیتی اساسًا متفاوت از تولید دادن تولید مواد بانونی و تفریحی
هدایی مواد ریربانونی و تفریحی مث  شیشه به شکست منجر خواهد شد. الزم نیست آن

محکوم کنی ، اما بایسدتی “ ی بدهاآدم”کنند به عنوان را که در این صنایع بانونی کار می
هدا اذعان داشته باشی  که درسدت مانندد موضدوع آشدپزان شیشده، ایدن وابعیدت کده آن

کنندد دال  بدر ایدن نیسدت کده هدیچ کس را مجبور به استفاده از محصوالتشان نمیهیچ
 کنند نیست.ها را استخدام میاشکالی متوجه وجود صنایعی که آن

ه راه برخورد ثمربخش با مشکفت اجتماعی از ببید  ی اخفبی این است کنکته
گونه این—خواه مواِد مورد سوءمصره بانونی باشد خواه ریربانونی—سوءمصره مواد

ها و آدم بدها، و سدپس حصدول ها به آدم خو نیست که تفش کنی  برای تقسی  انسان
توانندد بده مدا آسدیب باشدند کده ن بدها در جای امنی در بند شده که آدماطمینان از این

ی سیاه و سفید دیدن تنها چشد  انگارانهاند، و تفکر سادهبرسانند. این مشکفْت پیچیده
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بنددد، در حدالی کده می“ هداآدم خو ”ما را بر خطرات وحشتناک محصوالت بدانونی 
فدرو  1جنگ علیاه ماوادهمزمان بیش از پیش ما را در شکست افتضاح و عظیمی به نام 

 برد.می

                                                           
. کمپینی که از زمان ریاست جمهوری ریچارد نیکسون در ایاالت متحده ایجداد شدده و هددفش 1

 م. مبارزه با مصره و تجارت مواد ریربانونی است.
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 1نام در بیابانسوار بر اسبی بی  .1٥

 اُلی مولد

 

شود، نگاهی سخت و پدوالدین در چشدمانش دارد و وبتی والت وارد مح  کار توکو می
یک حسی که انگار برگشتنی در کار نیست. وبتی والت خود را برای تسدویه حسدا  بدا 

کندد، در عجبدی  کده اصدًف او چطدور می فطرتی مثد  توکدو آمدادهجانِی رواندی پسدت
 جا بیرون بیاید.خواهد زنده از آنمی

اش برای مباکرات و ی شیمیبینی  که والت به مدد دانش پیچیدهاما به زودی می
زا به عنوان کریستال شیشه، در وابع ی آتشاش نقشه ریخته. او با تغییر شک  جیوهحمله

کند، وکو آورده و از آن به عنوان تهدید استفاده مییک بمب را باچابی داخ  مح  کار ت
کند که پول مورد نیازش را به دسدتش ای مباکره میی معاملهو در تمام این مدت درباره

خواهد رساند. والت هنگام ترک مح  کار توکو، با خونسردی به سمت ازدحام جمعیتی 
برشان داشته که نزدیک والت رسد چنان از آن ویرانی خوه دارد که به نظر میبدم برمی

اش را با شود، و ناگهان خش  و استیصال و دلهرهشوند. والت سوار ماشینش میه  نمی
 کند.ای در ه  فشرده تخلیه میصدایی خشن و بیافه

                                                           
 م. شود.مت دوم فص  سه در ماشین والت پخش می. اشاره به بطعه آهنگی که در بس1
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ای دراماتیک است، نه فقط به خاطر این صحنه از بسمت شش  فص  اول صحنه
 ؛ی عطفدی در مداجرای والدت اسدتقطهر نگهای سینمایی آن، بلکه چون نشانویژگی

شدود. گفتده نامیدد آرداز می 1بینبن  واقعیتتوان چه میای که در آن سقو  او به آننقطه
 روح است.زیرا عمدتًا نامفی  و بی بینبن شود می

شدود سدرطان العدف  دارد، ای کده بده او گفتده میجهان والت، از همان لحظده
تر ایدن کند. یا شداید عبدارت مناسدبوطش را آراز میشود، و او سقگرهش گشوده می

. تا آن لحظه، اوضاع طوری بود کده بداور رودهن کننر میپردهباشد که از جلوی جهانش 
بخش کده رضدایتداشته باشی  او یک زندگی خانوادگی مستحک  دارد، شدغلش بدا این

باجناق، معل ، آورد، و یک سری ورایف به عنوان پدر، شوهر، نیست خرجش را در می
گاهی یافتن از مر  بریب الوبوعش آراز و همکار دارد. با این فر  که داستان والت با آ

هایی که از زندگی او تدا آن هنگدام دارید  از طرید  گفدت و گوهدا، شود، تنها نشانهمی
هدا در نظدر او بسدیار اش است. تمدام اینهای رفتاری شخصیها، و خصوصیتعکس
 هستند. واقعی

                                                           
 رود.جا به کار میکه عبارت بیابان وابعیت آن منتریک ای از فیل  . همچنین تلمیح دارد به بطعه1

 م.
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خوانندد بسدیار کداواْن وابعدی میچه بعضی از ففسفه و روانوابعیِت او از آن اما
متفاوت است. تفاوت کیفِی بطعی و مشخصی وجود دارد، که بایستی مورد بررسی برار 

 شود.گیرد تا ببینی  چطور والت وارد بیابان وابعیت می

 1واقعیتِ ساختگی دربرابر واقعیت واقعی
های روزمدره هدا، رسدانه، تداریخ، فرهندگ، و تجربدهز زبان، نمادوابعیت ما از ترکیبی ا

 ساخته شده است. اما این وابعیِت ساختگی متفاوت است از وابعیت وابعی.

 وابعیت ساختگی دربرابر وابعیت وابعی ١.١٥شکل 

 

                                                           
در برابددر “ سدداختگی”اسددت. Constructed Reality versus the Real . عنددوان مددتن 1

constructed  هرچندد خدالی از  ؛شددگی آن مدد نظدر اسدت “ساخته”ی جنبهبرار گرفته و بیشتر
 ، نیز نیست. م.“ریر وابعی”معنای کنایی مصطلحش، یعنی 
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کده کندد عبدارت اسدت از این؛ معنایی که این شک  به ما منتقد  می1.1٥شک  
هایمان، ی اندیشدهن را از وابعیت)نوابعیت وابعی( بده وسدیلهچطور می  داری  خودما

مان که به عنوان یک الیه، حاه ، یا حجدا  میدان مدا و ادراکاتمان، و وابعیت ساختگی
ای که شک  مر ، رخددادهای کنند جدا سازی ؛ وابعیت وابعیوابعیت وابعی عم  می

یز، تعدامفت سدازنده، و های وجددآمهای ناگوار، و همچندین تجربدهدلخراش، تجربه
گیدرد. وابعیدت سداختگی ندوعی مکانسدی  رخدادهای بسیار به یاد ماندنی به خدود می

ها و مظداهر دفاعی است که عمدتًا آن را برای تحدت فشدار بدرار نگدرفتن توسدط جنبده
 کنی .روح وابعیت وابعی ایجاد مینامفی  و بی

از طری  تشدخیص  و ابعیسرطان و ساختگی والت، توسط وابعیت ووابعیت بی
اش های وابعیت ساختگیتر، حجا شود. یا به بیان دبی بیماری سرطانش، سورار می

وند شاو به تدریج شک  گرفته بودند در یک لحظه از میان برداشته می که در طول زندگی
و از آن هنگام، وابعیدت سداختگی او تغییراتدی جددی  ؛شودو وابعیت وابعی هویدا می

 .کندمی
ی خدوانش یکدی از تدوان بدا مطالعدهسفر والدت بده درون بیابدان وابعیدت را می

تر و رساتر بیان کرد. نزد (، واضح1٩٠1-1٩٨1مشهورترین روانکاوان، یعنی ژک لکان )
تواند وجود داشته باشد و هر دم به ما برخورد کند، و بدا توجده لکان، وابعیت وابعی می

 1سوررئنلهایی از اموری اراهه کند که گویی ، مصداقمانبه نقطه مبدأ وابعیت ساختگی
 رسند.و ریروابعی به نظر می

آوری : اگر یک مرد گردشگر سفیدپوسِت طبقده متوسدط در یدک کدفن مثالی می
کده اختصداص بده  بیفتدد ایشهر برار داشته باشد و به طدور اتفدابی گدبرش بده محلده

ردان جدوانی وارد ارتبدا  شدود کده های بومی دارد، ممکن است با گروهی از مدابلیت
فهمد. زنند که او نمیکنند و به زبان خاصی باه  حره میگوش می ٢موسیقی گانگستا

                                                           
 م. . فراراستینه، عجیب و رریب، اوهامی.1
 هاست.اش پرداختن به زندگی تبهکاران کف خیابانای از موسیقی رب که مضمون عمده. شاخه٢

 م.
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اش تا آن هنگام چیزی مثد  رب گانگسدتا و از برای این گردشگر، که وابعیت ساختگی
این ببی  را در بر نداشت، ک  این رویداْد سدوررهال و شداید حتدی تهدیددآمیز بده نظدر 

ی طبقده رسد. این وابعیت وابعدی اسدت، و بده هدر حدال، وابعیدِت سدفید پوسدتانهمی
 آورد.کند یا ناگهان به آن هجوم میی ساختگِی او را سورار میوارانهمتوسط

پس تفاوت میان وابعیت ساختگی ما و وابعیت وابعی بر میدزان سدوررهال بدودن 
اوت وابعیدت او )شدوهر، معلد ، یک هجوم ناگهانی اثرگبار است. در مورد والت، تفد

هایی است که بسیار مجزای از ه  هستند. امدا کارواش( از وابعیت وابعی، میان تجربه
فانی بودن ارتبا  با وابعیت وابعی، بر تغییدر مکانسدی  تشدخیص وابعیدت پدیش روی 

ی )البتده در یدک آن( میدان وابعیدت وابعدی و والت، و همچنین بر از بین رفتن فاصدله
 .تأثیرگبار است ت ساختگی اووابعی

 از هم گسیختگی
های وابعیت وابعی آشفته ساختن یا از ه  گسدیختن زنددگی والدت بنابراین از خصلت

ی های زیسدتهی او از وابعیدت، یدا تجربدهاست، و ویران کردن ادراکدات سداخته شدده
مثد   روح اسدت،اش. و این از ه  گسیختگی نامفی  و بدیی زندگی خانوادگیروزمره

کند یکنواخت و باب  ای که والت در آن زندگی مییک بیابان. وابعیت ساختگی روزمره
هاسدت کده فاع )سدوژه(، یعندی والدت، بدا بینی است. در این از ه  گسدیختگیپیش

فهمی ، گونه که شاید آن را میشود. البته وابعیت وابعی آنوابعیت وابعی وارد ارتبا  می
 موجودی منفرد نیست.

خواننددد. از ایددن رو، می (hyperreality)فراواقعیاات خددی وابعیددت وابعددی را بر
هدایی هسدتند کده در نسدبت بدا ی ویژگیمصادی  وابعیت وابعی معمواًل بدروز دهندده

ی لکدان آدم را دچدار سسدتی و آشدفتگی و وابعیت سوررهال برار دارند. این امر به گفته
یدت وابعدی از هد  گسدیختگی، شدوک، و کند. و به ایدن ترتیدب وابعمی“ عدم تعادل”

ای کده ی عمارت وابعیدت سداختگیبا نقب زدن به شالوده—کندگیری ایجاد میراف 
، این مصادیِ  نقب زدن، سیم آخرهای ی بسمتوالت برای خود ساخته است. در همه
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های کشمکش، بفتکلیفدی، ها مصداقاین—نقش کاتالیزور را در تغییرات داستان دارد
 اند.مو درا

 چیره شدن و عوض کردن

شود، مشدغولیتش بده تر مشغول جسی، توکو و سپس گاس میبه موازاتی که والت بیش
—گیردی ممکنی به خود میتر رنگ بقا و کسب درآمد به هر وسیلهتجارت شیشه بیش

اش و زندگی یک آشپز شیشه و مواد فروش تبدی  بده وابعیدت سداختگی مدورد پدبیرش
 شود.می

گونه نبوده. والت پیش از تصمی  به پخت و پدز بدا جسدی، بده همیشه ایناوضاع 
مید  طور باب  درکی نسبت به فراه  آوردن پول کافی برای پرداخت درمان سرطانش بی

کند و به همدین مدوازات اعمدالش منجدر بده اعمدال بود. او بارها با وجدانش مبارزه می
ایی نسبتًا منزجرکنندده، مثد  پداک کدردن شود )بعضی همراه با پیامدهتری میتبهکارانه

 ی یک مواد فروش(.جسد متفشی شده
که والت برای  زندنقب می ایکه به وابعیت ساختگی ،های وابعیت وابعیهجوم
ی در زیدر زمدین خانده ٨-و این کشتن کریزی ؛کند به رو آمدنشروع می ،خود بنا کرده

که والت وارد محد  کدار توکدو شدود و دهد. پیش از اینجسی است که این را نشان می
سفرش به درون بیابان وابعیت وابعًا به جریان افتد، مصدداق دیگدری از سدورار شددن 

 ٨-طدور کده بده کریدزیوابعیت والت توسط وابعیت وابعدی وجدود دارد. والدت همین
کوشد خود را متقاعد کند که همه چیز درست خواهد شدد. شود، کماکان مینزدیک می

 “.طورمن  همین”دهد والت پاسخ می“.خوام برم خونهفقط می”گوید می ٨-کریزی
بده وابعیدت خواهدد خواهد به خانه برگدردد. بدیش از ایدن، او میوالت وابعًا می

کده از همدان اول اصدًف نبایدد شاید دلسرد و پشیمان اسدت  ؛اش برگرددزندگی خانگی
بصد کشدتن او بدا یدک  ٨-کریزی برد کهشد. وبتی والت پی میدرگیر تجارت مواد می

کشد. بعد از مر  بربانی، صدای والت شنیده ی شکسته از بشقا  را دارد، او را میتکه
)فص  یدک، بسدمت سده(. هنگدامی کده “ متأسف ”کند، شود در حالی که گریه میمی
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نشیند، به خاطر پی بردن به ایدن اسدت کده وابعیدت او کنان در زیرزمین میوالت زاری
 ام در واکنش به وابعیت وابعی دگرگون شده است.سرانج

گوید که وابعیت ساختگی شود. لکان میوابعیت ساختگی ما همواره دگرگون می
های مدا بده ها و تجربیات است، و به همین نحو وابعیتمتشک  از زبان، نمادها، نشانه

یلسوفانی کده شود. آن دسته از فوار و پیوسته کدگباری و بازکدگباری مینحوی تسلس 
نظرشان این است که وابعیت یک سدازه  ،ای مطل  نیستکنند وابعیْت ابژهاستدالل می

شدود. بدرای مان دسدتکاری میاست، و به همین نحو داهمًا توسط اعمال زندگی روزمره
شدود؛ بده به طدرز درامداتیکی دگرگدون می ٨-والت اما وابعیت او پس از کشتن کریزی

 ای از سوی وابعیت وابعی کامًف زیر و زبر شده.و با حملهعبارت دیگر، وابعیت ا
کندد )معمدواًل بده های ساختگی رسدور میوبتی وابعیت وابعی به درون وابعیت

کنندده کداری سداخته ی کنترلبافتدههای دروننحو سخت و خشن(، دیگر از مکانیسد 
گاهی زند. وابعیت وابعی بینی  که والت به سی  آخر مینیست، و لبا می اثر خود را بر آ

والت به جای گباشته و وابعیت او در نهایت دگرگون شده است. با ایدن حدال، همدواره 
توانسدت آ  پداکی را روی دسدت انتخابی وجود دارد. در این نقطه از زمان، والدت می

خود بریزد و به جراهمش اعتراه کند و بدا پیامددهایش مواجده شدود. امدا او در عدو  
گزینه است( کده پخدتن را ادامده  تنهنسازد که این )یا خود را متقاعد میکند انتخا  می

یابد. وابعیدت وابعدی ی جنایتکاری ادامه میاش در ورطهدهد و لبا فرو رلتیدن زندگی
و وابعیت او و اطرافیانش را عدو   ،گرددشود، بر او چیره میسر راه وابعیت او سبز می

 کند.می

 خودِ حقیقی؟
آمیز و تر مرتکب اعمال جنایتتر و بیشدهد، بیشوالت پختن را ادامه میطور که همین

تواندد هدا میشود. سربت تجهیزات آزمایشگاه مدرسده کده والدت بدا آنریراخفبی می
ی کافی بد هسدت، امدا از سدوی دیگدر تری بپزد به اندازهتر و اساسیی با کیفیتشیشه

کده چطدور والدت ای اسدت از ایننموندهانداختن تقصیر آن بر گردن مستخدم مدرسده 
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گبارد وابعیت وابعی به وابعیت و اعمالش هجدوم آورد )فصد  یدک، بسدمت دو(. می
ی اصدرارش بدر اسدت بده واسدطه“ مجبور”ای که والت بیزار است از اعمال ریربانونی

اش . والت خدودداریانجامشان دهد که این تنها راه درآوردن پول مورد نیازش استاین
کندد، البتده طدور توجیده میببول شغلی که گرچن و الیوت به او پیشنهاد دادند را ایناز 

گاهانه، که او انگار بادر نیست گلی  خودش را از آ  بیرون بکشد. او بدا نپدبیرفتن آن  آ
تدری از جاندب وابعیدت وابعدی بدرار اعانه، وابعیت خود را در معر  تهاجمدات بیش

 دهد.می
کده وابعیدت وابعدی ورای ابعیت شما ساختگی است، و اینیابید که ووبتی درمی

گداهِی نیرواندایی  وابعیت ساختگی شما وجدود دارد، شدما بده یدک ندوع حالدت خودآ
(nirvana) اید. در مدورد والدت، ممکدن اسدت کده خدود تان ناه  شدهاز خود حقیقی

تر اندهکارای خرا اش در وابع تمایفت هایزنبر  به تبهکداری و سدبک زنددگیحقیقی
مدرتبط  شبدا پخدت و پدزی او به نظدر باشد. برای نمونه، می  جنسِی دوباره جان گرفته

کنندد تدا موضدوع ی مدرسه شرکت می. وبتی والت و همسرش اسکایلر در جلسهاست
دستگیری مستخدم مدرسه را به بحث بگبارند )که والت مقصرش بود(، مثدال دیگدری 

. والت در ماشین شودمشاهده می الت )و اسکایلر(از هجوم وابعیت وابعی به وابعیت و
کند، و در نسبتی تر میکند که این ریربانونی بودن عم  است که لبتش را بیشاشاره می

عام  محرک سفر والدت بده  که ریربانونی بودْن دارد  واضح با پخت و پزش اشاره به این
 روح وابعیت وابعی است.بیابان نامفی  و بی

گویاتر، وبتی والت به همراه باجنابش هندک، از اداره مبدارزه بدا مدواد اما به نحو 
ی حدود بدانون بحدث مخدر، در حال کشیدن سیگار بر  کوبایی هستند، والت درباره

ها اما در پایان والت را در یدک حالدت کند )فص  یک، بسمت هفت(. گفتگوی آنمی
دلی  فهمیدن سابقًا بانونی بودن  گبارد، و کامًف مشخص است که بهناآرامی ذهنی وامی

 جا، والتشیشه و رضایت هنک از صادق بودن خفه آن در حال حاضر است. در این
چده امدروز کده آنبا این استدالل که حد و مرز بانوْن دلبخدواهی اسدت و اینکوشد می

. شداید پخت و پزش را توجیده کندد ،ریربانونی است ممکن است در آینده بانونی باشد
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بدانونی شدود. وابعیدت والدت  ه  پختن شیشه کند زیاد طول نخواهد کشید کهمی فکر
کوششدی از سدوی  ؛ی او به پخت و پز را توجیه کندهی تازه ایجاد شدکوشد تا عفبهمی

گاهی او برای ملتفت  اش به عنوان هایزنبر .خود حقیقی بهتر شدن خودآ
که اسکایلر به او پس از این ،لراین توجیه توسط والت در گفتگوی بین او و اسکای

پرسد شود. او از اسکایلر میتر واکاوی میبیش ،گویددزدی خواهرش ماری میاز مغازه
و در کوشدش بدرای توجیده  ؛کدردار خودش)والت( بدود چده کدار میدزدی کاگر مغازه

گداهی آدمدا یده کارهدایی واسده ”گویدد می ی بسیار بدتر خودشهای مجرمانهفعالیت
کند حرص و شوبش به تبهکاری )از پیامددهای . او سعی می“دنشون انجام میادهخانو

اش توجیده تأثیر وابعیت وابعی بر وابعیت خود( را دربالب تمای  به کمدک بده خدانواده
تدر وابعیدت کند. جدی نگرفتن سخن والت از سوی اسدکایلر باعدث فدرو ریدزی بیش

 شود.ساختگی والت می

 خود دروغین؟
او، و توجیده  ال، وابعیت والت کماکان عمدتًا ساخته شده از روابط خدانوادگیبا این ح
گاهانه ای برای کمدک بده دریافدت درمدانی کده بایدد اش از پخت و پز به عنوان وسیلهآ

ها با ایدن ی با توکو در ببرستان ماشینمخارجش را بپردازد است. او امید دارد که معامله
ی تهاج  به وابعیت ه وابعیت وابعی پس از آن دیگر اجازهشود کتوجیه نهایی انجام می

رحمانده دسدتیارش را در ببرسدتان اش را نخواهد داشت. اما وبتدی توکدو بیشده ادراک
کنندد، و مبهدوِت رساند، والت و جسی گیج و دسدتپاچه تماشدا میها به بت  میماشین

اند )فص  یک، ی انسان شدهی توکو به زندگگسیختهتوجهی لگامو بی تندخویی کشنده
 بسمت شش(.

این امر چه تأثیری بر وابعیت والت دارد؟ مفبات او با توکو در اص  برای انجدام 
کرد. ممکن است فکر کنید که پس وبتدی ای بود که پول مورد نیازش را تأمین میمعامله

 پیشیِن خودشای از وابعیِت مورد باور توانست به یک چهرهآن پول را به دست آورد، می
دهدد کده چقددر وابعیدت ی توکو نشدان می، هرچند ساختگی. اعمال وحشیانهبازگردد
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یک یدادآوری خشدن و —پیشین والت با دنیای مواد مخدر که او وارد آن شده فرق دارد
کده سدفرش بده  بیابدان که تزلزل و لغزش وابعیت والت ادامده دارد، و اینپرده از اینبی

شکنی نیست، بلکه چیزی ی تمای  ناخودآگاهش به بانونه انگیزهوابعیت وابعی دیگر ب
 بیش از این در کار است.

 
 

 فراموشی حافظه
کاوانی چدون لکدان در مدورد آن بحدث که فیلسوفان و روانبنابراین وابعیت وابعی چنان

ناپبیر و ریر باب  رمزگشایی است. وابعیت وابعدی ورای وابعیدت اند، نهایتًا وصفکرده
خود را  پیوسته ختگی ما وجود دارد. وابعیت والت در پاسخ به حضور وابعیت وابعْی سا

های در نمادهدا کند که وابعیت از طری  دگرگونیکند. لکان استدالل میبا آن تنظی  می
 کند. مان خود را به حسب برخوردی که با وابعیت وابعی دارد تنظی  میو زبان

تدری هدای بیشکده مجبدور اسدت دروغچنان ؛ینی باین را آشکارا در والت می ما
گویدد، از تدرین دروردی کده او میبگوید تا وابعیت خود را سر جایش نگده دارد. بزر 

اش شود تا آن را بده عندوان بخشدی از وابعیدت خدانوادهای که متحم  میلحاظ سختی
و بده اش است )فص  دو، بسمت سه(. ربوده شددن ا“فراموشی حافظه”بنمایاند، دروغ 
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هدای معمدولی کده بده توانسدت بده دروغدست توکو به این معنی بود کده او دیگدر نمی
کندد ادامده دهدد، و از رود و چه میکه هنگام پخت و پز کجا میی اینهمسرش درباره

تری دست و پا کند که باعث شد به خاطرش چند وبتی را این رو مجبور شد دروغ بزر 
 در بیمارستان سر کند.

گویدد بده ایدن معندی اسدت کده اش میی فراموشدی حافظدهه او دربارهدروری ک
شان را تنظی  کنند، تا تعدیلی باشدد بدرای پدبیرش ایدن اش ه  بایستی وابعیتخانواده

خوش فراموشی حافظه گردد. رشدد وابعیت که ممکن است والت در آینده باز ه  دست
؛ و چده هداآمددن آنتر بده نظدر السورره ها )به عبارت دیگر،رگونی وابعیتی دگفزاینده

؟( گدواه باشدد تر از عریان رداهر شددن در یدک سدوپرمارکتتواند سوررهالچیزی می
که والت متأثر از وابعیت وابعی شده، و بدان وسیله تغییر شک  یافته دیگری است بر این

  است.

 کوبندهواقعیت درهم
سازند که وابعیت وابعدی ن میکنند خاطر نشافیلسوفانی که از وابعیت وابعی بحث می

گونه نیست. پیشامدهای به لحاظ شود. اما وضع همیشه اینگاه مستقیمًا تجربه نمیهیچ
شوند، بدون شک به نوعی حام  وابعیت زا که ضربات روحی محسو  میروانی آسیب

هایی کده بدا تواند وابعیتکوبنده هستند. وابعیت وابعی بدرت عریانی دارد که میدره 
ای معمواًل مقیاسی ی روحیکشی  دگرگون کند. چنین ضربهها دور خود را حصار میآن

 دارد. گسترده
متعابب حمفت یازده سپتامبر، بسیاری آن حادثه را به مثابه برارگیری در معدر  

ی وابعیت وابعی بلمداد کردند، چراکه وابعیت مدا عداجز از مواجهده بدا چندان حادثده
روح بدودن ی و بدیتشود که بتوان ندامفیمی از این ببی  باعث میسهمگینی بود. حوادث

 وابعیت وابعی را با گوشت و پوست و استخوان حس کرد.
تر حمدفت ضربات روحی و روانی برای والت تنها یک حادثه نیست، بلکه بیش

شود، آن را بده پی وابعیت وابعی است. هر بار که وابعیت او با شکست مواجه میدرپی
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چنین وابعیت خانواده و دوستانش کند، لبا وابعیت خود و ه ای دیگر بازسازی میهگون
کند. دروغ والت در مورد فراموشی حافظده مثدال دیگدری اسدت، البتده را نیز عو  می

مثالی جالب و معنادار، از تفش وابعیتش برای مواجهه با تاخت و تاز وابعیدت وابعدی. 
تراشدی کندد کده طدور دلی کند برای پخت و پزش اینیای  که او چطور سعی مما دیده

و سدپس بگویدد  ؛ای به دست آوردن پول درمانش داردبگوید این تنها راهی است که بر
تر در متن زنددگی او جدا اش است. هرچه وابعیت وابعی بیشکه برای کمک به خانواده

شدروعیت، حضدور کند، وابعیت او نیز با سدعی در تفسدیر بده رأی بانونیدت و مباز می
ای کده کند. با باال گرفتن پخت و پز والت، و معاملدهتر توجیه میوابعیت وابعی را بیش

رلتدد گاس به او پیشنهاد داد، وابعیت والت بیش از پیش در بیابان وابعیت وابعی درمی
 شود.های عادی کوتاه می)فص  دو، بسمت یازده(. دست او دارد از بهانه

گاهانه ٨-کشته شدن کریزی ی او از چنین کاری را در نظر توسط والت و ندامت آ
تیر رولور به دست جسی بیاورید. این در تضاد محض با وبتی است که والت یک هفت

 کنداستناد می او به مشکلی“. خوام که ترتیبش رو بدیمی”گوید، دهد و آشکارا میمی
ای آ  کدردن شیشده هایی کده توسدط جسدی بدرکننددهکه دزدیده شددن یکدی از پخش

کده ضدعیف استخدام شده بود به بار آورده بود )فص  دو، بسمت پنج(. والدت بدرای آن
شود که برای آن جرم باید مجازات در نظدر گرفدت. از جلوه نکند، تصمیمش بر این می

ی نمدایش بددرت، به منظور دفاع از خود تا ارتکا  بت  بده مثابده بت ندامت به خاطر 
 ر رفتار.جهش شگرفی است د

وابعیت وابعی به حدی وابعیدت والدت را عدو  کدرده اسدت کده او بده نحدوی 
روابطدش، رفتدارش، —ناپبیر تغییر کرده است. وابعیدت او و تمدام متعَلقداتشبرگشت

ی وابعیت وابعی باشدند. دهندهاند تا بازتا همگی دگرگون شده—زبانش و تجربیاتش
والدت از مدرد خدانواده بدودن بده دگْرخدوِد توان با مقداری بطعیت گفت کده، اکنون می

یابدد کده وابعیدت وابعدی خدویش، هدایزنبر ، دگرگدون شدده اسدت. آیدا او دارد درمی
ناپبیر است؟ شاید به همین خاطر باشد که پس از جان سال  به در بردن هندک اجتنا 

 بلند شو، برو بیدرون تدوی دنیدای وابعدی و”گوید، پشت انفجاری به او میاز یک الک
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)فصد  دو، بسدمت هشدت(. “ که نفهمه از کجدا خدورده بزنش رو چنان اون حرومزاده
 وابعیت ساختگی والت برای همیشه تغییر کرده است.

 نه حتی یک آن
بینی  که وابعیت وابعی مفهدومی فلسدفی اسدت کده چیدزی بدیش از از طری  والت می

گاه است. حتی چیزی که بتوان آن را تقدیر یا س رنوشت لحاظ کرد هد  تمایفت ناخودآ
توان بده آن بدا توان تجربه یا حسش کرد؛ حتی وابعًا نمینیست. موجودی است که نمی

تواندد بددان مان میگرچه این تمام چیزی است که زبان—اشاره کرد(it) آ   یک ضمیرِ 
ای کلدی از عواطدف، تجربیدات، مدان را بدر اسداس گسدترهامیدوار باشدد. مدا وابعیت

سازی . وبتی ما بدا گیرد میمان را فرامیای که زندگی روزمره  فردیخاطرات، و خصاه
کنی  کدده ای برخددورد مددیاتفابددات، ضددربات روحددی، یددا دیگددر پیشددامدهای ناگهددانی

ای ، روحی وابعیت وابعی برار گرفتهی و بیتلرزاند، در معر  نامفیممان را میوابعیت
شدود. امدا وار وصف میر گرفتن بیابانو به همین خاطر است که در معر  این امر برا

 ای است از یک وابعیت نهایتًا تجربه نشدنی.ی بیابان فقط استعارهاستعاره
کنی  خودمددان تجربدده مددی واری کدده در وابعیددت سدداختگیهددای زلزلددهدگرگونی

 مان هستند، و تدأثیراتی تغییردهندده دارندد.ی وابعیتتر از نوسانات روزمرهدهندهتکان
ها چطور با برار گدرفتن در معدر  وابعیدت وابعدی دهد که وابعیتنشان میخر سیم آ

انگیز ای از اتفابات آشو کنند. سفر والت به درون بیابان وابعیت وابعی رشتهتغییر می
که در ک ، وابعیت او را از یک مرد خانواده با شغ  معلمِی  است ی روحیزنندهو ضربه

 کند.گون مینواخت، به سلطان مواد دگریک

 ناماسبی بی
ترین آهنگ گروه موسیقی خب، در بسمت دوم فص  سه، وبتی والت با خودش رمزگونه

کندد، شداید اسدب را زمزمده می“ امنام در بیابان بودهسوار بر اسبی بی”با عنوان آمریکن 
نام بازتابی است از وابعیت وابعی، که خودش بدون نام است. ُطدرق گونداگونی کده بی
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توسط تهاجمدات ناگهدانی وابعیدت وابعدی  های ساختگیوابعیت چطور دهدن مینشا
—هاچندین بدرای سدایر شخصدیتنه فقط برای والت، بلکه ه —کنندداهمًا تغییر می

ی پرمعنی فلسفی تبدی  را به نمایشی عالی برای بیان این ایده سیم آخرچیزی است که 
 سازد.می

سازی ، و هر از چندی وزمره و تجربیاتمان میما وابعیت خود را پیرامون زندگی ر
زندد. زمدانی کده وابعیدت وابعدی فروکوبدان از راه وابعیت وابعی بساطمان را بر ه  می
 گیری  که به سی  آخر بزنی ؟برسد، آیا همچون والت تصمی  می
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 تو ناسالمتی دانشمندی .1٦

 لیزا کادوناگا

 
 .“ولو هوا کننطره حسا  شما آدمایی نیستن که آپ”

ی پلیس بزرگدراه ایالدت میسدوری، سدرگروهبان جیسدون کدفرک، نظر فرماندهددد 
 کنند.ی افرادی که کریستال شیشه درست میدرباره

 

محترمی که زمانی در یدک  گر شیمِی کند؛ اما به عنوان پژوهشهوا نمیوالتر وایت آپولو 
گیدرد. بندی مشدابهی بدرار میهی نوب  شدرکت داشدته، در دسدتی جایزهاکتشاِه برنده

شدود تدا از پدس پرداخدت سپس، به عنوان معل  علوم مدرسه متوس  به تولید شیشه می
اش را پس از مرگش خدانواده کهی سرطانش برآید و میراثی بر جا بگبارد درمان پرهزینه

 تأمین کند.

 گویم، مدارکش را هم دارمباور کن راست می
استاندارد یک دانشمند عبدارت بدوده اسدت از شخصدیتی ها، تصویر معیار و طی نس 

مقتدر در روپوش سفید آزمایشگاه، و معمواًل در بالب مردی سفیدپوست مانند والدت. 
ای و بدالبی کماکدان در تبلیغدات محصدوالتی از ببید  لدوازم های کلیشدهدانشمندگونه
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شدوند، چراکده ها در عمد  مجدا  مدیبهداشتی و آرایشی نقشی مؤثر دارند، و بینندده
ی مورد اعتمادترین دهد که دانشمندان در زمرهنشان می ٢٠٠٠ی اوای  دهه هایبررسی

 شارلین جای دارند.
ی هر چیزی بدانندد: پروفسدوِر رود که هر چیزی را دربارهاز دانشمندان انتظار می

ع نبدوغ، ندو ای عالی است. به عنوان ادای احترامی به ایننمونه ی گیلیگن جریرهسریال 
خواهدد بدرای ماشدین از کدار که جسی از والت میدر بسمت نه  فص  دوم بعد از این

، و پس از پیشنهاد جسی مبنی بر ساختن روبدات کده “یک فکر علمی بکند”شان افتاده
اش برای ابداع یک باتری اسدتفاده محلی از اعرا  نداشت، والت  از درک و فه  شیمی

ی اثرات مواد شیمیایی بر کند والت همه چیز را دربارهیکند. جسی همچنین گمان ممی
که آیا گداز ، و مطمئن نبودن والت از این“(تو ناسفمتی دانشمندی)”داند بدن انسان می

گبارد یا نه باعث ُفسفین بر موادفروشی که او را در معر  آن برار دادند با تأخیر اثر می
یز از والت انتظدار دارد کده بداندد چگونده شود. به همین نحو، توکو ندلسردی جسی می

یده کداری ”اش انجدام دهدد: ریوی را روی زیردست بیهوش شده-عملیات احیای بلبی
 )فص  دو، بسمت یک(.“ بکن! تو باهوشی، درسته؟ همون کار رو انجام بده!
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بین شدود و رسد که شخصیتی مانند توکو ناگهان انقدر خوشمضحک به نظر می
کنند کسی که مدرک دکترا دارد ها مردم وابعًا گمان مینوز ه  بعضی وبتاعتماد کند. ه

، یک مورد وسای  و ابزار مرتبط 1٩٨٨الزامًا همانند یک دکتر پزشک است. در تابستان 
با آ  و هوا در راه ارسال بده یدک ایسدتگاه تحقیقداتی در شدمال ُانتداریو، اشدتباهی بده 

“ دکتدر”مان کرده بودند که هرکس پشت نامش بیمارستان آن مح  فرستاده شد، چون گ
پژوهشگری از —تردر موبعیتی جدی—جا مشغول باشد. چند سال بعددارد بایستی آن

شدود. یدک نفدر بده دانشگاه گوِهلف در حین کار در اندونزی توسط شورشیان ربوده می
 کنند و لدبا بداور داشدت کده بدادر اسدتخطا  می“ دکتر”گوشش خورده بود که او را 

وارد کنندد  او ای بدهکده صددمهشبختانه، بددون اینجنگجویان زخمی را مداوا کند. خو
 رهایش کردند.

 انتظارات متغیر
ی چگونگی تحقد  علد  دانان و فیلسوفانی که به مطالعهو نیز تاریخ—میان دانشمندان

که چه چیز عل  است و چده چیدز ی اینشود که دربارهبیش از سه برن می—پردازندمی
های مدنی و بسدیاری یست بحث است. درست مانند پرسپکتیوهای آثار هنری، آزادین

اند، چراکدده همگددی های فرهنددگ انسددانی در طددول زمددان عددو  شدددهاز دیگددر جنبدده
کندد کده گرچده امدروزه خداطر نشدان می1اند. لوهیس توماسخوش تغییر نیز شدهدست

ی وابعی، اما تا یکی دو سده پیش علوم هشوند نینی خرافات تلقی میبکیمیاگری و طالع
ی سدندرا شدناخت. طبد  گفتدهکسی مث  والدت خدود را بده عندوان یدک کیمیداگر می

شدد، عمدًف خبدری از ، زمانی که انقف  علمی به او  خود نزدیک می1٨٤٠ی تا دهه
بده کدار بدرده “ فیلسدوه طبیعدی”نبود. تا پیش از آن زمان اصدطفح “ دانشمند”ی واژه
 شد. می

                                                           
1 .Lewis Thomas (1٩٩٣-1٩1فیزیکدان، زیست٣ :)م. اس، ادیب و پژوهشگر آمریکایی.شن 
٢ .Sandra Harding (1فیلسوه فمنیست آمریکایی و مدیر مرکز مطالعات زنان دانشگاه ٩٣٥ :)

 اندازگرایی است. م.ی چش ای. او از اصحا  نظریهالسییو
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هااانی سااانختنر انقالبدر کتدددا   1نویسدددندگانی همچدددون تومددداس کدددوهن
در “ عل -پیشا”چه عل  مدرن را از رویکردهای پیشیِن کوشند تا آن(، می1٩٦٢)2علمی

ها امیدوار بودند که بتوانند مجموعه بواعدد سازد توصیف کنند. آنفه  جهان متمایز می
ی علمدی بده دسدت آزمایش یدک فرضدیه ی چگونگی ساخت وشمولی را دربارهجهان

شناسِی علمی مناسب و مطلو  شام  یک روش ٣ی ایمره الکاتوشدهند. مطاب  عقیده
های آینده است، و عل  مدرن برای پر کدردن ایدن ی فراگیر جهت هدایت پژوهشبرنامه

در تر است. الکاتوش بر این باور بود که یافتهعلمی سازمان-ی پیشاها از جامعهشکاه
تدر ی خیلی از مساه  بسدیار ک ی پژوهشی، اختفه نظرها دربارهچارچو  یک برنامه

ی پژوهشی، های بنیادین مربو  به آن برنامهی نظریهخواهد شد، از ببی  اختفه درباره
که چه نوع مشاهداتی برای ح  مسداه  و مشدکفْت مدرتبط بده حسدا  ی اینیا درباره

 آیند.می
بده و رریب مث  اصدرار جسدی بدر افدزودن گدرد فلفد  برمدز  کارهای ریر عادی

خدوانی علمی ه -تر با رویکرد پیشاکاری خود بیش “یامضا”به عنوان  کریستال شیشه
گران و متعاطیدان آن وجدود دارد، رویکردی که تنوع و گوناگونی باب  توجهی میان کنش
گری های کوزهد که به فوتآمدارد. در وابع این یک مزیت برای کیمیاگران به حسا  می

و چنان فهمیدنشان را دشوار سازند که برای دیگدران  دو دستی بچسبند کسب و کارشان
 ها ناممکن باشد.)حتی دیگر کیمیاگران( سر درآوردن از آن

یافته و استاندارد شده که نیازمند همکداری و ی یک روش علمی سازمانبه وسیله
توانسدت نتیجده انشمندان راهبردی داشتند که میمشارکت و اصفح اشتباهات است، د

های فراگیدری را بسدط دهندد کده دهد. دانشمندان با همکاری متقاب ، توانستند نظریده
بینی و محاسدباتی ها را برای پیشچنین شانس آنکاربردهای بسیار متوعی داشت، و ه 

                                                           
1 . Thomas Kuhn(1٩٩٦-1متفکر آمریکایی کده پژوهش٩٢٢ :)ی ای در زمیندههدای گسدترده

 ی عل  است. م.صورت داد و صاحب نظریاتی مه  در فلسفه تاریخ عل 
 . این کتا  با همین عنوان به بل  دکتر سعید زیباکفم ترجمه شده است. م.٢
٣ .Imre Lakatos (1٩٧٤-1فیلسوه ریاضیات و عل  مجارستانی.٩٢٢ :) .م 
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طدف افدزایش داد. های گوناگون از آ  و هوا گرفته تا محد  کشدف ی پدیدهدبی  درباره
های دیگر از کیمیاگران برون ی ایجاد طف از کانیهرچند فعالیت و درگیری ما در زمینه

ی خدود همدان جایگداه را دارد، و تر نیست، اما این عل  مدرن ه  بده نوبدهوسطی بیش
طور توکو را تحت تدأثیر بدرار کند و آنخالصی که والت خل  می ی کریستال فوِق شیشه

 های ارتقا یافته.ی دیگری است از این نوع تکنیکنمونهدهد می
اش، جبابیت زیادی ه  به عندوان رویکدردی فلسدفی عل  در کنار نتایج کابردی

پدبیر های عل  از طری  مشاهدات تجربی اثباتبرای درک معنای جهان داشت. فرضیه
ک  در ود. عل  دستیافتنی ببود، تکرارپبیری داشت، و باالتر از همه، باب  فه  و دست

انجام کار علمِی باب  ببول و رسیدن به نتایج —رسید که برابرنگر باشدراهر به نظر می
زادگی یا نوعی فدیض الهدی نداشدت. لدبا بدرای نوآمدوزان و باب  فه  بستگی به اشراه

شان را بهبود دهند، آن هایی مث  جسی ه  امکانش بود تا نتایج آزمایشگاهیدستخام
جدر که نهایتًا حتدی بَ —هایی از جانب کسی مث  والتبا پیروی از دستورالعم  ه  تنها

 دانی با کفایت شود!ه  توانست یاد بگیرد چطور شیمی
دهدد، لبا مه  نیست چه کسدی آن را انجدام می ،خوِد عل  فعالیتی انسانی است

در ها اسدت. چراکه در هر حال فعالیت علمی تحت تأثیر احساسات و مقاصدد انسدان
ی تنوعددات در جوامددع رربددی بددر آمددوزش و ی بیسددت ، پددبیرش فزایندددهاواخددر سددده

های علمی نیز تأثیرگبار بود. تا آن زمان این نیدز آشدکار شدده بدود کده چقددر پژوهش
ی جوامع و محیط زیست باشد، و این  در حالی است که کنندهتواند ویرانتکنولوژی می

بده از دسدت رفدتن  جدرمن ی علد  مددرنیلههای کهن دانش به وسدجایگزینِی صورت
گران ماندد کده پژوهشد. مث  ایدن میشده بود مندناپبیر اطفعاتی بالقوه ارزشبرگشت

ها، پودر فلف  برمز جسی وابعًا عنصری بینیناگهان کشف کنند که، برخفه تمام پیش
 .بوده استاساسی در دستور پخت شیشه 

گفتند که جهان ویلسون و کارل ساگن می دانشمندان سرشناسی همچون ادوارد ُا.
ای اسدت کده بی سر و سامان است، و بخشی از این امر دبیقًا به خاطر کشفیات علمی

اند. بعضی مانند جارد دیاموند متبکر شدند که دانشمندان به جوامع مدرن را پدید آورده
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کردند که آیا می ی اینجای همکاری در راستای ح  مساه ، خود را سرگرم بحث درباره
 “.نرم”ترند یا علوم اجتماعِی مه “ سخت”علوم فیزیکِی 

 سیم آخردانش سنتی و جهان 
ی ترکیبی از عوام  اجتماعی و تاریخی رهور کدرد. بددین در نتیجه جنب  دان  سنتی

ی رربِی ما های درون جامعههای ریر رربی، یا گروهنحو این امکان ایجاد شد تا فرهنگ
های خودشان را که جریان اصلی دانش نگه داشته شده بودند، بتوانند روش که بیرون از
شد، بدرای فهد  جهدان داشدته باشدند. پداول نادیده انگاشته می (science)توسط عل  
پنداشدتند کده علد  گوید نویسندگانی همچون الکاتوش به نحوی نداروا میفایرابند می

هایشان و همچنین روش ؛انش برار داردهای درربی در جایگاهی باالتر از سایر صورت
دعدا ی دانش رربی نیز ناکدافی و ندابص بدود. طرفدداران فایرابندد ابرای بضاوت درباره

گاهیکده همدهخود اسدت یدا ایننداشتند که عل  رربی کًف بی هدا هدا و دانشی اندواع آ
ی ثمربخشِی یکسانی دارند؛ بلکه بحث آنان این است که سعی در تحمید  یدک شدیوه

ها امری است دشوار و نامطلو ، خصوصًا با دانسدتن اینکده خاص برای ارزیابی دانش
وجهه نظرات رربی مصون از خطا یا کجدروی نیسدت. از بافدت فرهنگدی نیدز معمدواًل 

گاهیشود، خصوصًا زمانی که سعی میرفلت می ها در سطح جوامع ها و تکنیکشود آ
هدای آمیز شدن اخب و ابتباساًل شانس موفقیتگوناگون رد  و بدل شود، و این امر معمو

 دهد.علمی را تحت تأثیر برار می
گرانی همچون نانسی ترنر در کانادا و هلن ِوَرن در استرالیا سالیان بسدیار پژوهش

هدا بدرای شناسدایی بندی آناند، و نه تنها از نظام طبقهبا جوامع بومی زندگی و کار کرده
گاه شد شناسدی و باورهدای ند، بلکه همچنین دریافتند چطدور جهانگیاهان و جانوران آ

دهدد. بدرد آن را شدک  میی دانش و چگونگی پیشهایشان دربارهها دیدگاهفرهنگی آن
(، اسددنادی از 1٩٧٨)ی آمریکاان بررساای فرهنااگ عنمیننااهجددان هارولددد برانوانددد، در 

سط مردم محلی ابدداع ای اراهه کرده که توهای دستورالعم  و اختراعات مکانیکینسخه
شوند. حتدی کودکدان نیدز های روستایی استفاده میشده و امروزه نیز کماکان در محیط
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ی( انفجاری که از پیچ و )نسبتًا شرورانه بازِی هایی داشتند، از جمله یک اسبا نوآوری
های سر چو  کبریت پر شدده های وسای  مکانیکی درستش کرده بودند و با بریدهمهره

 .بود
های بیدرون از جریدان اصدلی، داندش آمیزی در برخی از این زمیندهبه طرز طعنه

مندتر از اطفعدات علمدی تواند ارزشدرونِی چگونه نجات یافتن در شرایط سخت می
کده حتدی مقامدات  شددهبه حددی از ارزش علد  کاسدته  باشد، خصوصًا در زمانی که
بالند. در دنیای های متخصصان به خود میاعتنایی به توصیهحکومتِی بلند پایه نیز از بی

برانگیز بیشدتر ی علمی به نحدوی رشدک، تجربهسیم آخرو زیرزمینی مواد در  تبهکارانه
رسدد کده از داندش تولیدد ارزش دارد تا در جریان اصلی جامعده. والدت بده جدایی می

 ای بدرای نجدات جدان خدود و همچندین جسدی اسدتفادهاش به عنوان بر  برنددهشیشه
 کند.می

در شیمی آلی برای تقلیدد  حتی اگر آشپزهای شیشه نیاز به دانش عمی  و گسترده
دستور پخت شیشه نداشته باشند، اما فرد یا افرادی که در آراز آن دستور را ایجاد کردند 

که چه مواد شیمیایی مورد نیاز است، و کدام ی ایناندیشیدند دربارهبایستی تدابیری می
شوند آن مواد شیمیایی را بده مقددار الزم در ی که در خانه نگهداری میمحصوالت عاد

کند. اگرچده خود دارند. تام کیشه نقش پسرعموی بجر، کُلویس، را در سریال بازی می
کاراکتر او باید نام مواد شیمیایی را روی دستش بنویسد تا حفظشان کند، اما در زنددگی 

که بازیگر یش فرعی شیمی دارد، و پیش از اینشناسی با گراوابعی کیشه لیسانس زیست
اش بده آن مدواد کرد. حتی او نیز در دوران کارششود در یک شرکت داروسازی کار می

 شیمیایی خاص برنخورده است.
بهد  ”ساِز خانگی برانواندی بدرای پخدت شیشده، روش های آسانمعادل دستگاه

مدواد شدیمیایی در یدک بطدری  تولید مواد است، به صورت مخلو  کردن“ بپزِ -و-بزن
معمولی دو لیتری به جای شیشه آزمایش مخصوص کده روی حدرارت بدرار دارد. روش 

ی آمریکا رو به گسترش است. با اینکده ایدن روش بده بپز به سرعت در باره-و-به  بزن
تواند ناگهان مثد  یدک آمیز است )بطری اگر در زمان اشتباه باز شود میشدت مخاطره
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ش منفجر شود(، اما در موابعی که عجله داری  کاربردی است، بددون اینکده ی آتگلوله
نیاز به آن نوع تجهیزات دست و پاگیری داشته باشد که در آزمایشگاه پخدت و پدز سدیار 
والت و جسی نشان داده شده بود. همانند باجناق والت، هنک، و همکارانش در واحدد 

بعضی از مأموران وابعدی هد  در کدار ایدن  مبارزه با مواد مخدِر ریروابعی و ساختگی،
ی این تکنیک جدید اند. دیگران نیز به این امر اشاره دارند که توسعهپا ماندهآشپزان خرده

هایی که ارتبداطی بدا ویژگی—نیازمند میزان باب  توجهی از ذکاوت و تجربه بوده است
 استعداد ندارد.های بیآدم

 شودجسی دانشمند می
مشابه چیزی کده در  ،استادی است-دانشجوی دان معمواًل مستلزم رابطهتربیت دانشمن

شدود. ایدن ترتیدب شدبیه روش اصدناه بدرون وسدطایی فرایند کارآموزی مشداهده می
کندد، در میدان شاگردی( است، و چنان که لوهیز توماس توصیف می-)اصطفحًا اوستا

ای اچدار درون چندین رابطدهکیمیاگران نیز همین ترتیب بربرار بود. والت و جسدی بده ن
کادمیک جریدان دارد افتادند. کار این دو با انحرافی خوشایند از آن چه در مسیر اصلی آ

ها انتخا  که والت داوطلب مورد نظرش را از میان شاگرد اولشود: به جای اینآراز می
و  ی خدرا داد، سدابقهکدرد انجدام مدیکند، شبیه کاری که اگر در دانشگاه تدریس می

شود تا والت عطای دانشمند کردن او اش مزید بر علت میپروردهشقِی شاگرِد دستکله
رود: جسدی رویکدرد علمدی را به لقایش ببخشد. در ابتدا اوضاع زیاد خو  پیش نمدی

آمدوز بدود کده چطدور وبتدی دانششمارد، و انزجارش را از اینرسمِی والت را خوار می
کند. جسی با لحندی فاتحانده و در عدین حدال تدافعانده یانداخت بیان موالت او را می

است، و عامدانده بدین خدودش و “ هنر”دهد شود کاری که خودش انجام میمدعی می
 گبارد.زاویه دید معل  سابقش فاصله می

وبتی والت برای اولین بار همراه باجنابش هنک و گروه مبارزه با مواد مخدر یدک 
ای از راهر سردستی و سنب  شده دانی حرفهبه عنوان شیمیبیند، آزمایشگاه شیشه را می
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کند که چدرا کند. او جسی را سرزنش و توبیخ میی آن وحشت میو روش تولید شلخته
 کند.تر استفاده نمیبه جای بالن حج  سنج از یک رره جوش محک 

اب  کندد بده مهدارت خدود، و اینجسی در عو  افتخار می کده توانسدته بدا حدد 
آید و بده ی والت خوشش نمینات محصول خریدارپسندی تولید کند. او از توصیهامکا

رود نهد: البته به مرور که داستان پیش مدیترش )والت( وبعی نمیرویکرد علمی بزر 
شوی  که جسی زمانی در دوران جوانی آرزو داشت هنرمند گرافیک شود. یک متوجه می

شود کده در حدال بگومگدو بدا نی مشاهده میسرنخ از دیدگاه جسی نسبت به دانش زما
یداد گدرفتن ”جا که جسدی اصدرار دارد است، آن خوانشتر باهوش و درسبرادر کوچک

جسی مطاب  شخصدیتش یدادگیری تجربدی و عملدی را بیشدتر “ فقط از تو کتابا نیست.
 دهد.پسندد. این همان کاری است که دست آخر به سرپرستی والت به آن تن در میمی

“ خیابددانی”کدده علدد  رسددمی و هایی در سددریال وجددود دارد حدداکی از اینشددانهن
کنندد توانند باه  سازگار شوند. هر دو خطرات کار با مواد شیمیایی سمی را درک میمی

رر  اختففات اولیده بدر سدر پبیرند. علیی برپا کردن آزمایشگاه در خانه را نمیو ایده
مورد گیر آوردن یک ماشین کاروان برای اسدتفاده  ی جسی درروش کار، والت به توصیه

کندد. هنگدامی کده جسدی خلدوص محصدول به عنوان آزمایشگاه پخت سیار گوش می
کند هرچند با تعابیر خودش؛ آمیز او را تحسین میکند، ربطهنهایی والت را مشاهده می

ی در کند. والت نیدز ضدمنًا بده سدر رشدته داشدتن جسدخطا  می“ هنرمند”و والت را 
کند، و ی ارتباطات میان مواد فروشان محلی و خریداران اذعان میهای شبکهپیچیدگی

 سپارد.کار توزیع را به او می
آمیزی که والت و جسی باه  داشدتند، هدر دو در ی موفقیتمتعابب پخت شیشه

هایی ه  وجود دارد؛ به ویژه وبتدی شان باه  مشترکند. البته لغزشاحساس پیروزمندی
ی ح  کدردن آن در هیددروفلوریک اسدید اید ترتیب جسد یک مواد فروش را به وسیلهب

کده طبد  کندد بده جدای اینبدهند، اما جسی بضیه را در وان حمدام جمدع و جدور می
ناپبیر استفاده کند. اسید نه تنها وان، ی پفستیکی واکنشی والت از یک محفظهتوصیه

کند )فص  ی پایین رسو  میهایش به طبقهماندهخورد، و بابیبلکه کف اتاق را ه  می
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که جسی دارد از والدت هایی ه  وجود دارد حاکی از اینیک، بسمت چهار(. اما نشانه
آید، گیرد: او از دست بجر بدبخت به خاطر ول گشتنش در آزمایشگاه به تنگ مییاد می

والدت هد  اگدر بدود طور کده درست همان کند به اوبات تلخی کردن با او،و شروع می
 کرد )فص  یک، بسمت پنج(. همین کار را می

 

 ،توانند ارتبدا  بربدرار کننددکنند با جسی میدانشجویانی که سریال را تماشا می
نامه باشند. بده مخصوصًا اگر مشغول کار بر روی طرح پژوهشی مستقلی همچون پایان

معطوه است بده آمدوزش  های مقدماتیطور خاص در علوم آزمایشگاهی، تمرکز دوره
ی مه  آشنایی دانشجویان های پایه مث  طرز عم  آزمایشگاه. در حالی که نکتهمهارت

هاست، تا آزمایشگاه را به آتش نکشند طوری کده مدن تقریبدًا ایدن کدار را با این تکنیک
هدای مشخصدی دارد و آیدد معمدواًل راه ح کردم، مشکفتی که در این مرحله پیش می

است. در مقاب ، دانشجویانی که مشغول کار در آزمایشگاه اصدلی  بینیاب  پیشنسبتًا ب
یا درگیر پژوهش میدانی هستند با موانعی ممکن است برخورد کنند که معمدواًل خداص  

ی این مشکفت از طدرز صدحیح پرسدش از سدالمندان موبعیت خودشان است. دامنه
ی رادیدویی روی فرسدتنده بومی یک منطقه بدرای کسدب اطفعدات هسدت تدا الصداق
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یا به بزرگی یک وال خاکسدتری کالیفرنیدایی.  1جانوران وحشی، به کوچکی یک لمینگ
جایی صدها کیلوگرم وسای  هایی ممکن است شام  مجبور شدن به جابهچنین فعالیت

زاری و تجهیزات به درون جنگلی دور افتاده در تایلند، ساحلی در خلیج هادسن، ریدگ
ای بدرای چندین یا سکویی یخی در جنوبگان باشد. معمواًل هدیچ درسدنامه در الجزایر،

 ها موجود نیست.ای از دانشگونه

 والت و علم غربی
های مربو  به کفس درس در سریال آن کوشد در صحنهی شخصی والت که میفلسفه

هدده  برانگیزی مبتنی بر عل  تجربی، و بداتعجب رزآموزانش القا کند، به طبه دانشرا 
 رود والت بر اثر سلسدلهکه داستان پیش میفه  و کنترل دنیایی پیچیده نیست. همچنان

سدازد، بده انداز عقفندی او را متزلدزل میآورتری که چش اتفاباِت به طور فزاینده شوک
خورد: خبر سرطانش، مواد فروشان ربیبی که او و جسی را تهدید لحاظ روحی تکان می

ی والت که عمًف آ  بده آسدیا  دشدمن ریختده، و در خطای عامدانهاند، به مر  کرده
. والدت آشدفته و پریشدان ٨-نهایت کشتن مواد فروشی که زنده مانده بود یعنی کریدزی

کند به تردید وارد کردن، و ایدن بازتدابی اسدت از عددم شود و در کفسش شروع میمی
 های اخیر.ی در دههی ما نسبت به عل  و تکنولوژبطعیت رو به رشِد جامعه

هدایی مانندد انقدف  تر، موبعیت والت به کلی متفاوت از تفشدر بیاسی وسیع
هایی را نجات داده شود زندگیبرانگیزی گفته می، که به طور بحثاست سبز کشاورزی

اما تأثیرات اجتماعی و محیطی منفی و نامطلوبی نیز بدر جدای گباشدته اسدت. بلکده، 
ی خرید و فروش مواد بیشتر شباهت دارد به سر و کار یافتن ر عرصهتصمی  او به ورود د
های کشتار جمعی، که از ابتدا ه  مشخص بود چقددر ایدن داندش دانشمندان با سفح

هدای چده تدأثیرات فعالیتمطمئنًا )چنان ؛ی جهانگر همهبار باشد. ویراننتواند زیامی

                                                           
1 .lemming.موش صحرایی بطب شمال. م . 
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ای سدهمگین لمه چیزی است که با حادثدهدارتر شود( این به معنای وابعی کوالت دامنه
 داد.رر خواهد 

دنیای والت، مانند خود ما، از عل  لبریز است. هنوز تیتدراژ آردازین بسدمت اول 
چده او اطفعدات شوی  همسر والت تصمیماتی را بر اساس آنتمام نشده که متوجه می

ارگ  بدرای کند اتخاذ کرده است: وا داشتن شدوهرش بده خدوردن سدرخعلمی تلقی می
ی نده چنددان اش، و آماده کردن بیکن ک  کلسدترول بدرای خدانوادهگویا سرماخوردگی

هدای دبید  به لحاظ فواید سدفمتی، در آزمایش سرخارگ  شادمانش به عنوان صبحانه.
پزشکی عملکرد مناسبی در کاهش کلسترول نداشته است. پبیرش ریرانتقادی هر دوی 

دهد که برای ریر در کنار ه  از جانب اسکایلر نشان میی سرخارگ  این نظرات درباره
کننده باشد. تواند گیجهای پژوهشی میمتخصصین، فه  منظ  و منطقی از آخرین یافته

تواندد پایه و داهمًا دستخوش تغییر باشد، که چه بسدا میدرک و فه  ممکن است سست
هدای یزیدونی، گزارشای باشدد از اطفعدات تبلیغدات تلوترکیِب بهد  چسدبانده شدده

هدای تعریدف شدده از سدوی هدایی از نشدریات صدنفی، و حکایتبول ای، نقد رسانه
های ناسازگاری ی سفمت نیز ممکن است توصیهاندرکاران حوزههمکاران. حتی دست

به  کردند به حال این وضعیِت اراهه دهند. دانشمندانی چون کارل ساگن ارهار تأسف می
نشده منتشر شود، تواند آزمایشکی که در آن ادعاهای جعلی می اصطفح هر کی به هر

 و به این ترتیب به افول تفکر انتقادی شتا  بخشد.

 اش وجود نداردراهی برای کاهش اثرات منفی

ی گدرایش بده های گوناگون زندگی مدا، مشداهدهی عل  در جنبهبا توجه به نفوذ گسترده
المللدی، میدت و نظدارت داخلدی و بینتدرک علد  و عقفنیدت بدر حسدب ایجداد حاک

االن —رسد. یا شاید ه  اوضاع همواره بر همین منوال بوده استآمیز به نظر میتنابض
کده چدرا دانی  کجا را جسدتجو کندی . یکدی از دالید  اینتر است که میفقط مشخص

هدا سازان و نهادهای مربوطه بسیار مورد اعتماد و احترام بودند این است کده آنسیاست
کنندد. از دیدد امدروز، نخسدتین گیری میادعا داشتند بر اساس وابعیات عیندی تصدمی 
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مدان را متزلدزل ی دوراندی کده باورهایتوان بده مثابدهی بیست  میفدی را میی سدهدهه
هدای مدالی و های ایجاد شده ضدربات مهلکدی بده بنگاهساخت مفحظه کرد. رسوایی

مقامات بلندپایه نه تنها به نادیده انگاشتن براهن عینی  های متعدد وارد ساخت؛ امادولت
 کردند.و وابعی این امر اذعان داشتند بلکه به این کارشان افتخار ه  می

شود یادآور گیرد و تغییراتی که به تبع آن ایجاد میماجرای تصمیماتی که والت می
بینی کرده بدود شناس فرانسوی ژک الول مطرح ساخت؛ او پیشالگویی است که جامعه

کار تکنولوژی به زیر و رو کردن آمال و آروزهدای بشدر خواهدد انجامیدد. دیددگاه الدول 
هدا هد ، وبتدی آردوش بده روی انگیز و حاکی از این بود که حتی با بهتدرین نیتواهمه

تر سداختنش وجدود آن یا انسانی تکنولوژی باز کنی  هیچ راهی برای کاهش اثرات منفی
کدامًف  ی والتامان عوابب ناشی از تولید کریستال شیشهاه با پیشروی بیندارد. این نگ

 .تناسب دارد
جدایی کده بده نظدر  ،آمیز دیگر در روند خط داستانی فص  دوم اسدتاتفاق طعنه

زنددگی بدرای -و-تواند توجیه مدر دهد، و این میرسد درمان والت دارد جوا  میمی
ن بدا اعتقداد اساسدی والدت بده علد  تجربدی، فروش مدواد را از میدان بدردارد. همخدوا

کند. امدا اآلن دیگدر بدرای برگشدتن بده درمانِی پیشرفته از برار معلوم دارد کار میشیمی
طور که برای او دیگر خیلی دیدر اسدت پیشین خیلی دیر شده است. همان اوضاع عادِی 

 ی آبی، را بگیرد.اش، شیشهکه بخواهد جلوی اختراع سفح کشتار جمعی
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 شکستن قیدها .1٧

 دنیس دو ورنی

 

سداخت، و شنایِی سدینمایی خوشکامًف مسحورکننده، به لحاظ زیبایی سیم آخراگرچه 
رسدید های دیگر تلویزیون است، اما دو فص  نخسدت آن بده نظدر نمیگیراتر از سریال

بددرت میدان نسبت و تدوازن  یدربارهاش های ه  دورهی جدید یا بهتری از سریالنکته
 زن و مرد اراهه کرده باشد.

درحالی کده تنهدا دو شخصدیت زِن محدوری حضدور دارندد کده ویژگدی گیدرای 
ای ه  ندارند )هرچند اسکایلر در لحظداتی کده تحدت فشدار اسدت اسدثناهًا العادهفوق

منتقدین فمنیست ممکن است فریب ایدن دو فصد  آردازین را  ،شود(جبا  راهر می
کده سدریال چنددان طرفددار زندان نیسدت. خصوصدًا در زمدانی کده  بخورند و بپندارند

شدماری مثد  سدریال کنند )مگر استثناهات انگشتهای تلویزیونی ناامیدمان میشبکه
(. منتقدین فمنیست، صره نظر از تعداد کثیری از بییندگان، حسرت به دل همسر خوب

بانی نشوند و یا صدرفًا فقدط های زِن بوی و تأثیرگباری را ببینند که بردارند تا شخصیت
خدواهی  بده دسدت نواز نباشدند. معمدواًل چیدزی را کده میمحدود بده رداهری چشد 

آور، به دست آوردید  درامدی شدگفت سیم آخرچه از دو فص  نخست آوری ، و آننمی
 البته نه چندان فمینیستی بود.
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دو فصد  شدود(، در اش در بسمت آردازین نمایدان میبه جز والتر )که پیچیدگی
های محوری پیرو وضع موجودند و با تمرکدز بدر روی والدت، نخست، تمام شخصیت

الگو وار هستند؛ اسکایلر وایت، مادر باردار، مهربدان، و هایی تکراری و کهنحتی تیپ
داشتنی؛ ماری شریدر )خواهر اسکایلر(، اه  فدیل  بدازی کدردن، تدا حددودی دوست

و بده  جسی پینکمن، جوانی بیست و چند ساله دیوانه؛ هنک شریدر، مردی درجه یک؛
ها و فراز و فرودهای جدوانی؛ والتدر جونیدور، نوجدوان نحوی آزاردهنده مملو از نگرانی

؛ گداس فریندگ، 1بازی کمدی در حد لیوند  هدوتزدمدمی؛ ساول گودمن، وکی  و در 
 آور.رح ، مواد فروش رعببی

 های مرد کودن بیشتر؟شخصیت
ی رسدانه، بررسدی تدوازن بددرت میدان زن و مدرد در نیسدت حدوزهنزد متخصصین فم

های مؤنث و مبکر نیست )گرچه باید اذعان تلویزیون تنها عبارت از شمارش شخصیت
هدا فقدط ایدن دهی  تعدادشان تا حد  ممکن برابدر باشدد(. کدار آنداشت که ترجیح می

های شخصدیت ند، یدا تعددادپوشدش و جدبا  هسدتهدا ک نیست که ببینند چقدر زن
های که چه میزان از گفتگوهای میان شخصیترا بشمرند، و یا بر اساس این گراجنسه 

های مبکور ی یک سریال حک  کنند. ما مطمئنًا مفکزن حول محور مردان بوده درباره
دهی ، مثدد  بررسددی تری نیددز صددورت مددیهددای رریددفرا در نظددر داریدد ، امددا تحلی 

های سنتی که برای هر جدنس تعریدف شدده و نظدام ه و نقشگرایانهنجارهای دگرجنس
های مؤندث را نیدز پردازی شخصیتتنبیهی برای شکستن آن بواعد. به عفوه شخصیت

 بینند؟ نمایشدی کدهگیرند؟ وابعاند؟ مورد اجحاه برار میگیری : آیا پیچیدهدر نظر می
دارد کماکدان  اربدر تنها یک شخصیت اصلی زن در برابدر چهدار شخصدیت مدرد در آن

ی ببولی باالیی بگیدرد، هرچندد تواند به خاطر تک شخصیِت زِن گیرا و مؤثرش نمرهمی
 هایش لنگ باشد.ُکِمیت تعداد شخصیت

                                                           
 ا. م.هی سیمپسونخانواده کارتون . وکی 1
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دهند، و تنهدا های مرد نیز توجه نشان میمنتقدین فمنیست فرهنگی به شخصیت
ز جدنس مدرد اراهده کننده و نادرسدتی کده ابینندگانی نیستند که به تصویر بالبی و کسد 

. چندد اذعدان دارندد کندهای تلویزیونی را اشغال میشود و کنداکتور شبانگاه شبکهمی
بیِن فوتبال ی آبجونوِش شخصیت مرد کودِن دیگر هالیوود در چنته دارد؟ چند بابای ساده

 های احتمالی آینده وجود دارد؟ی فیلمنامهدیگر در گنجه
اگر به والتر نگاه کنی ؛ بسیار عالی. او جزو آن  کند؟چطور عم  می سیم آخراما 

های هالیوودی تلویزیدون بین، که استاندارد بسیاری از فیلمنامهباباهای آبجونوش فوتبال
کندد تحدول بخش میرا لدبت سایم آخارچده کده تماشدای است، نیست. بخشی از آن

ت کده های آن است. در بسمت نخست، والت یک معل  شیمی دبیرستان اسشخصیت
نخدوانش درخواسدت تفاوت و درسآموزاِن بیچنان از درگیری گریزان است که از دانش

اش پیرو بواعد و هنجارها بوده: در دانشگاه تحصی  کرده، کند. او در زندگیاحترام نمی
راهی باید داشته باشد. اما با ایدن زندگی روبه—ای تشکی  دادهای خریده، خانوادهخانه

وبت در یک کارواش لی درگیر مشکفت است، حتی مجبور به کار پارهحال به لحاظ ما
ای نیدز در راه دارد. سدپس شده، پسری دارد که فلدج مغدزی اسدت، و دختدر ناخواسدته

بینی  که والِت سر به شود، میدهند که سرطان ریه دارد. وبتی که باخبر میتشخیص می
ر، درحالی که سرطانش را نیدز همدراه باک و جسوشود به آدمی بیزیر و تودار تبدی  می

 دارد.
نمایی نیست، لبا وبتی در دانند که او اه  بدرتبینندگان از درس دادن والت می

کرد از انگیزی که پسرش را تمسخر میبلدر نفرت ،فروشیبسمت نخست در یک لباس
زش پخودی که والدت بدرای خدوِد شیشده-شوند. دگراش شوکه میآورد خانوادهپا درمی

(meth-cooking self) اش رخنه وابعی نام( دارد به زندگیآفریده )هایزنبرِ  هنوز بی
کند. آن شب در تخت خوا  ه  والت پر حرارت اسدت و اسدکایلر کده از شدور و می

 “والت! این تویی؟”گوید، گیر شده میبوت والت راف 
در بسمت نخست والت گرچه تغییر کرده، اما کامًف عو  نشده. همچنین وبتی 

“ اسکایلر، تو عش  زندگی منی؛ امیدوارم این رو بدونی”گوید، اش میدر پیام ویدهویی
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یه سری چیزایی هست ”دهد کنی . و نیز وبتی والتر جونیور را خطا  برار میباورش می
خوام بدونید که مه  نیست چطور به فهمی. فقط میی من میکه طی روزای آینده درباره

 هایش خالصانه است. حره“ سه، اما فقط شما توی بلب  بودیدرنظر می
حتی در آراز فص  دوم ه  والت هنوز اسیر  بدرت نشده و کماکان به شیشده بده 

بینندد کده توکدو چقددر کند. وبتی جسی و والدت میچش  یک ضرورت مالی نگاه می
فصد  دو(، اند )بسدمت یدک، شوند که درگیر چه وضعی شدهاست و متوجه می دیوانه

کند، با جمع زدن مقدار پولی که در صددد اسدت والت در حالی که زیر لب ررولند می
گوید دهد. والت میها پس از مرگش فراه  کند خود را تسکین میبرای اسکایلر و بچه

ی پدول مانده، بابی“مدارس سطح باال”ها در ی تحصی  بچه، هزینه“با احتسا  تورم”
رسدد. یدازده دالر می ٧٣٧٠٠٠شدان، او بده ربد  ار  زندگیرهن، وام مسدکن، و مخد

گویدد بیشتر به خودش می ؛ و“  در اماکن عمومی از این به بعدفقط ه”ی دیگر معامله
 “.این شدنیه” که تا به جسی

شود که چرا والت مردد بود کده بده در بسمت چهارم فص  اول، بیننده متوجه می
ی شوند، بده دیددهکه خبردار میوید: به محض اینی سرطانش چیزی بگدرباره خانواده

ها یک بربانی است و او از این نگداه کنند. والت در نظر آنتأسف و ترح  به او نگاه می
که اسدکایلر سدر میدز ردبا در حضدور هندک و مداری بغضدش بیزار است. پس از این

بدونی که همیشه خوام هر اتفابی بیفته می”گوید، ترکد، هنک در خلوت به والت میمی
هدا دهد، امدا بدر عدزمش بدرای تدأمین آنوالت پاسخی نمی“ ت هست .مرابب خونواده

ی تدازه بده دوران شود. در نتیجه، والت خشمش را بدر سدر یدک آدم فرومایدهافزوده می
ای که جای پدارکش را باپیدده بدود و همده را در باندک عصدبی کدرده بدود خدالی رسیده

رود و ماشدین کروکدی بیندد مدیاو را در پمدپ بندزین می وبتی والت بعددتر—کندمی
کشد. در حالی که والت از بیچارگی خود خشمگین و درمانده بیمتش را به آتش میگران

دهدد محابا رفتار کندد و او تدرجیح میشود که بیالوبوعش باعث میاست، مر  بریب
ی بربانی سدرطاْن فقرزده که مانند والتر وایِت مانند هایزنبر  احساس بدرت کند تا این

 احساس بیهودگی داشته باشد.
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 گاسِ غاصب
زند و از سازد. از پبیرش کمک سر باز میتأثیر و نفوذ هایزنبر  بر والت او را مغرور می

ی سرطانش حدره زده عصدبانی اسدت که با دیگران دربارهدست اسکایلر به خاطر این
ست، بلکه مشک  اسکایلر ه  هست(. در کند که این تنها مشک  او نی)والت درک نمی

بسمت پنج  فص  یک، شریک ساب  والت یعنی الیدوت )کده رداهرًا از ِبَبد  کسدب و 
 حسابی ،بینی پبیری معلمی ترک کردکاری که والت آن را به خاطر امنیت شغلی و پیش

شدود و پیشدنهاد یدک شدغ  بده او ی سرطان والت با خبدر می( از بضیهمند شدهثروت
ی هزینه کند، الیوت و همسرش سپس پیشنهاد پرداختهد. وبتی والت آن را رد میدمی

خواهد شود؛ او میخاطر میکنند. اسکایلر با این امیدواری آسودهدرمانش را مطرح می
ای برود که بده لطدف ارتباطدات مداری پبیرفتده اسدت او را والت پیش متخصص خبره

 معاینه کند.
کند که نه تنهدا شکسدتن بدانون بلکده همچندین کر میطور فوالت پیش خود این

کندد های زیدادی را ویدران میباِر وحشدتناکی کده زنددگیدرست کردن مواد بسیار زیان
. بدا اینکده والدت اسدت تر از ببدول صددبه)عفوه بر خطرات انجام این کار( پدبیرفتنی

میزان خلوصدش کند، اما از اش را امتحان نمی“آبی آسمانی”ی وبت شیشهخودش هیچ
تر از معلمدی اسدت، خبر دارد و به طرز شگفتی به دستاوردش که آشدکارا خشدنودکننده

 کند.افتخار می
های سه و چهار، والت دیگر صرفًا در پی جور کردن پدولی بدرای تدأمین در فص 

اسکایلر و فرزندانش نیست. در وابع سرطان والت رو بده بهبدود اسدت. موضدوع دیگدر 
خواهد تبددی  شدود بده گداس. در پایداِن ت؛ بلکه والت اکنون فقط میامنیت مالی نیس

ی ی فص  چهارم، وبتی دوربین به روی گلدان زنب  کوهی کنار استخر خانهدهندهتکان
و نده —ی مسموم کردن بدراک بدودهشوی  که والت پشت بضیهرود متوجه میوالت می
پدبیرد ِر کشتن یک کودک را میطور که والت به جسی ببوالنده بود. والت خطگاس، آن

 به این منظور که جسی را در جناح خودش نگه دارد تا او را تحریک به کشتن گاس کند.
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گیری با بسمت سوم فص  اول دارد، جایی کده این ررفیت از شرارت تقاب  چش 
را خفه کندد. بدرای اجدرای آن تصدمی  بدا خدود کلنجدار  ۸-والت مجبور است کریزی

“ ببار زنده بمونده”کند. ستون فایده ه  درست می-یک فهرست هزینهرود، و حتی می
مدار اسدت( امدا تدک بلندباال و شام  اخفبیات است )هرچه باشد والت هنوز اخفق

اگه این کار رو بکنی خدودت و کد  ”کننده است: مورد ستون مخالف فهرستش مجا 
 “.کشهت رو میخونواده

، بیننده شک دارد که والت بادر بده ۸-کریزیبا این حال علیرر  خطر رها کردن 
ای در کندد و آ  و دسدتمال لولدهکشتن او باشد. والدت بدرایش سداندویچ درسدت می

را  ۸-آیدد کریدزیکه هر بار به خانه میگبارد. )جسی ناراضی است از ایناختیارش می
ادند کشتن اش ببیند، چراکه طب  شیر یا خطی که انجام دکماکان زنده در زیرزمین خانه

ای در زیدرزمین بفد  در حالی که به لوله ۸-ی والت است(. کریزیبه عهده ۸-کریزی
 شود کاری کند که والت را با خود دمساز کند.شده است موف  می

فروشدی فهمدد کده در وابدع از مب والت پس از نوشدیدن چندد بدوطی آبجدو می
کسی اسدت کده والدت  نخستین ۸-خرید ه  کرده است. کریزی ۸-ی کریزیخانواده

 تدرین آمدادگی رواین مطلبیه که براش حتدی ک ”زند، ی سرطانش با او حره میدرباره
دهد که اگر والت آزادش پیشنهاد می ۸-کریزی“. ندارم برای در میان گباشتن با خانواده

خواهدد بدرود خانده. والدت گویدد کده فقدط مینویسد، و به او میکند برایش چک می
آره، همین ”دهد پاسخ می ۸-کریزی“ کار کن .دون  باید چینمی”گوید، یگرید و ممی

 “.دیکار رو انجام می
کند نکندد رود که به ذهنش خطور میی باال میوالت برای برداشتن کلید به طبقه

های یدک بشدقا  شکسدته را از سفحی همراه خود داشته باشد. والت تکده ۸-کریزی
گیدرد وبتدی متوجده اش میچیندد. وگریدهپازل کنار ه  می آورد و مث سط  زباله درمی

بطدع بده  ۸-شکِ  بزر  و تیز از بشقا  ک  است و کریدزیی دشنهشود که یک تکهمی
 یقین نقشه دارد که به محض آزاد شدن از آن برای حمله به او استفاده کند.
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ه به سمت با دشن او که ،رودمی ۸-گردد و به سمت کریزیوالت به زیرزمین برمی
ای که شود با بف  دوچرخهدارد. والت سپس مجبور میوالت برای ضربه زدن خیز برمی
کده جدان اینو پدس از  حدینخفه کندد. والدت در  او را چند روزی به لوله بند کرده بود

والدت کشدتن “. ببخشید”کند، گرید و پشت سر ه  تکرار میگیرد میرا می ۸-کریزی
 گیرد.این آدم را دست ک  نمی

 

کده  بدرار دارد ایبازانهرحمانه و نیرنگهای بیاین صحنه سخت در تقاب  با نقشه
کندد، بلکده دو شود. او نه تنها یک کودک را با زهر مسموم میوالت بعدًا مستعدشان می

سازد )گیلدی کشد و جسی را متقاعد به کشتن گی  میتن از موادفروشان گاس را نیز می
گنداه کندد، امدا بیشدتر آدمدی خدو  و بیکه برای گاس کدار می که گرچه آشپزی است

ترین فص  در زمان نگارش این متن( والت است(. و در فص  گیرا و جبا  چهارم )تازه
ی ایجاد انفجاری که منجر بده شود گاس را به وسیلههایی ناکام، موف  میپس از تفش

اهمیتدی بده تلفدات و خسدارات  کهشود بکشد، بدون اینمر  هکتور ساالمانکا نیز می
ی او برای مشغول ماندن به این زندگی اکنون عبارت احتمالی این کار داده باشد. انگیزه

 ٧٣٧٠٠٠است از تشنگی برای رسیدن به بدرت، و این انگیزه از هده اصدلی کسدب 
 دالر به شدت تغییر کرده است. 
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 جین، اسکایلر، و ماری
های مفحظه کردی ، این امر را در مدورد شخصدیت حال که رشد کاراکتر والت را کمی

ها تغییر جهتی جنسیتی و سیاسی از آراز تدا یابی ؟ آیا فمنیستچگونه می سیم آخرزن 
کنند؟ شخصیت جین مارگولیس )که در فص  دوم وارد فص  چهارم سریال مشاهده می

تدرک بدا  ی خوانشی فمنیستی است. از یک طره، او معتادی در حدالشود( معضلهمی
ی جدیدش با جسی او را بده دوبداره روی گبارد رابطهمشکفت خانوادگی است که می

؛ با برچسب دختری ضعیف و ناتوان نه تنها در برابر مواد بلکه سوق دهد آوردن به مستی
خواهی از والدت بدرای پدول بیشدتر از طره دیگر، در تفش برای با  .ینرودر برابر یک 

ز بخت بد، تاواِن ه  گنداه خدود و هد  جسدی را داد. نقدش جدین پرپشتکار است. اما ا
ای بود برای رشد و نمو  کاراکتر جسی؛ عش  و سو  جسدی بدرای وسیله عمدتًا به مثابه

 سازد.تر میجین تحوالت کاراکتر او را نزد بیننده موجه
تواندد روی پدای خدود بایسدتد، امدا بده انحدای اسکایلر اگرچه در وبت نیداز می

ی شددود. اسددکایلر در لحظددهاگون همچددون یددک بربددانی احساسددات تصددویر میگوندد
آیدد، دچدار اش برای هنک بده معدر  درمیخصوصی از سریال که ضعف و ناتوانیبه

گیدرد. بعدد از گریده و شود که با خش  آراز و با اشک پایان میاحساساتی می فروپاشی
ای که دارد کمدد وسدای  را ن بدیمیکگرمماری، پول، و آ  یهای اسکایلر دربارهزاری

خوای بیام به کمد وسای  یده نگداهی می”گوید کند، هنک با حالی معب  میویران می
کند )هنک اسدت دیگدر( )فصد  و در همین حال ناشیانه و معببانه بغلش می“ بندازم؟

 دو، بسمت یک(.
دهد که جازه میخواهد والت با او روراست باشد، ولی به او اکه اسکایلر میبا این

تا اوای  فص  دوم که والت به نظر  ؛خواهد بکندیرد و هرچه میزمام امور را در دست بگ
آید و به ی سرازیر شدن است فورًا به حالت پرخاشگرانه درمیرسد اشکش در آستانهمی

خواهد که بس کند. کند. اسکایلر به زور از او میاسکایلر در آشپزخانه تقریبًا تجاوز می
گویدد کده درک رود و میرود بیرون که گریه کند. اسکایلر دنبدالش مدیسپس والت می

داند که او وحشت کرده، امدا اضدافه کند سرطان داشتن او اصًف انصاه نیست و میمی
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اسکایلر موبعیت را اشدتباه فهمیدده؛ والدت “. ح  نداری رو من خالیش کنی”کند، می
دهدد کده زنددگی بلکده دارد اجدازه می ،کندنمی اش را روی او خالیترس و درماندگی

کده اش اثر بگبارد. با این حال ما خشدنودی  از ایناش بر زندگی علنِی با خانوادهمخفی
چه به باور او ناشی از احساسدات دهد که آنایستد، و اجازه نمیاسکایلر برابر والت می

چندین احدوال عجیدب ی ریر باب  عملدش اسدت )همبغرنج والت در مورد سرطان ریه
ای تلقی شود برای بدد داند( بهانهوالت که اسکایلر به مصره ماریجوانا مربوطشان می

 رفتاری با او.
در بسمت دوم فص  اول، اسکایلر بدا جسدی بده خداطر فدروختن ماریجواندا بده 

هدا بفروشدد و نده خواهد که نه دیگر به والت از اینکند و از او میشوهرش برخورد می
شان زنگ بزند. اسکایلر آشکارا عصبی و معب  است، به همین خداطر از ه خانهدیگر ب

اش را بشکند و بده نظدر کند تا ترس و واهمه، استفاده می“یارو”تکیه کفم جسی، یعنی 
اش کند. بدرای اسدکایلر دفداع و حراسدت از خدانوادهبرسد که دارد جسی را مسخره می

تدوانی  تصدور نی شده باشد، اما با این همده، میامری نیست که هنوز برایش کامًف درو
تواند بدرتمند راهر شود. این صحنه، بده اش چقدر میکنی  که در محافظت از خانواده

آمیز او از اتهام سربت از مغازه با وانمود کردن درد زایمان ی فرار موفقیتی صحنهعفوه
دهد، در عین حال بروز میدهد که او بعدًا )فص  یک بسمت هفت(، خبر از بدرتی می

 از او که همچنین به رداهر در تقابد  بدا آن تظداهرات شدجاعت و شدهامتی کده بعددها
 بینی  برار دارد.می
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ماری، به دالیلی که برای بیننده کامًف مشخص نیسدت، از بیمداری جندون دزدی 
(kleptomania) ی یهکند که هدشود وبتی اسکایلر سعی میبرد )که باعث میرنج می

دزدی برای نوزادش را به فروشگاه پس دهد توبیف و تقریبًا دسدتگیرش کنندد(، و دیدوار 
هدایش دزدی مداری و متعاببدًا دروغتواندد مغدازهحاشای بلندی ه  دارد. اسدکایلر نمی

که اگر بفهمد ی آن را تا  بیاورد. خش  او از درلکاری ماری حکایت دارد از ایندرباره
ی جور واکنشی از خود نشان خواهد داد. البته این سخن نیز دربارهکند چهوالت چه می

پدس  ؛برندشود لبت میبا دزدی آزاد میشان از آدرنالینی که ها هست که برخیکاراکتر
طور کده جسدی بده شیشده )و بعددًا امکان دارد ماری به دزدی اعتیاد داشته باشد، همان

 کند.هایزنبر  بودن اعتیاد پیدا می و والت ه  به بدرِت  ،هروهین( اعتیاد دارد

 ی کاراکترتوسعه
دهد که هر دو شخصیت ماری و اسکایلر خوشبختانه تغییر جهتی در فص  سه روی می

کنند. دوسدتی میدان جسدی و والتدر تری پیدا میهای مرد عم  بیشنیز مانند شخصیت
پزد؛ او شیشده را ه نمیاش شیشی خانوادهشود. والت دیگر برای تأمین آیندهتر میبغرنج

کند. تازه از فص  ی خود ساخته و اکنون مث  یک گانگستر تبهکار فکر میتبدی  به پیشه
کشی شکن )و آدمزند؛ او دیگر صرفًا یک بانونسوم است که والت وابعًا به سی  آخر می
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کشد( نیست بلکه تبدی  به هیوالیی شدده کده چشدمش که گهگاهی بدون ضرورت می
کشد، نه صدرفًا بده خداطر برد موبعیتش آدم میبدرت است. او اکنون برای پیش فقط به

 محافظت از خود.
هایی رود، پرسدشی گاس رو به آشکار شددن مدیپیچیدگی پنهان در پس انگیزه

شود، و در بسمت هشت  فص  چهار در خفل یک ی او پیش کشیده میی گبشتهدرباره
ی خصدومت او بدا فهمی  کده ریشدهشود. مدی میی او برمفبک، ماجرای گبشتهفلش

رسدتوران بدرادران “ بدرادر”آن یکی —هکتور ساالمانکا، بات  مکس شریک ساب  گاس
از کجددا آ  —و احتمددااًل شددریک عدداطفی او (Los Pollos Hermanos)جوجدده 

ی کدافی گرایِی احتمالی گاس عالی است، و بده انددازهخورد. این اشاره به همجنسمی
های ی جنبدهاهمیت در عمددهی امری بیس هست تا گرایش جنسی را به مثابهنامحسو

زندد. خواهانه نیز ضدربه میهای دگرجنسفر زندگی نشان دهد، اما همچنین به پیش
دانند او برند میمی کنند و حسا ی کسانی که از او پیروی مییک مرد بدرتمند که همه

 ست؟ چراکه نه!گراهمجنس
مدار و آرام خانده کده والتدر بدود، سرپرسدتی خدانواده بدر اخفق در ریا  محور

ی اسکایلر است. او نه تنها والت را بیرون کرده و پیگیر طفق است )و لدبا عمدًف عهده
اش تر نیز شده و مصم  است که از خدانوادهآید( بلکه بویسرپرست به حسا  میتک

هدای کاریدر فصد  چهدار، خرا  آمیزی، خصوصاً مراببت کند. اسکایلر به نحو طعنه
والددت را هدد  بایددد جمددع و جددور کنددد. اکنددون اسددکایلر بددرای مسدداه  مددالی خددانواده 

کند )والتر جونیور، کند. اوست که راه ح  داستان ساختگی را ابداع میگیری میتصمی 
ی ای هد  بدراکنند که والتر اعتیاد به بماربازی دارد( و حتی نقشهماری، و هنک باور می

کند: همان کارواشی که والتر پس از سداعات کداری مدرسده در آن شویی تدبیر میپول
 جا را ترک کرد.مشغول بود تا وبتی که در بسمت آرازین سریال آن

بدا  خورد، اسکایلربرمی وبتی رهیس ساب  اسکایلر، تد، با اداره مالیات به مشک 
به احتمدال بریدب بده یقدین منجدر بده  ای کهکه بتواند از بازرسی شودوارد می این امید

شد جلوگیری کند. اسکایلر به طور اتفابی هنگامی تفحص در امور مالی خودش نیز می
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هدا رسد که تد با ممیز مالیاتی )که لباس پوشیدنش زننده و رفتارش مثد  کودناز راه می
کندد پبیرد اما ادعا مدیها را میاست( جلسه دارد. ممیز مسئولیت صحت ثبت حسا 

که هیچ اشتباهی مرتکب نشده زیرا وبتی از ساز و کار تسریع امور اسدتفاده کدرده هدیچ 
پیغدام خطددایی بدرایش بدده صدددا درنیامدده. شددگرد ممیدز کارسدداز بددوده؛ تنهدا اگددر تددد 
صورتحسا  اداره مالیات را پرداخت کند از معرکه خفص خواهد شد. اما متأسفانه تد 

دهدد تِر این مشک  ترتیبدی میلر برای رفع و رجوِع سریعآن مقدار پول ندارد، لبا اسکای
که تد مبلغی تحت عنوان ارث از خویشاوندی دور در روستایی دورافتاده دریافت کندد، 
ارثی که از بضا دبیقًا معادل مبلغی است که تد به اداره مالیات بدهکار است. وبتی تدد 

کند مبلغ ایستد. تد تفش میش میزند اسکایلر در برابراز پرداخت مالیاتش سر باز می
گیدرد، و او هد  بیشتری از اسکایلر اخاذی کند. اسکایلر با ساول برای کمک تماس می

فرستد. از هایش را برای وادار کردن تد به نوشتن چک پرداخت مالیات سرارش مینوچه
خدورد و بدا صدورت بده وسدای  اتداق شود و سکندری میبخت بد تد از ترس هول می

کند. در انتهای فص  چهارم مشخص نیست که تد مرده یا نه. اسدکایلر هد  خورد میبر
 اکنون به سی  آخر زده است.

 جایی سیاسی جنسیتیجابه

کنندد. تدا های هنک و ماری نیدز در فصد  سدوم رشدد میعفوه بر اسکایلر، شخصیت
کند )فص  یی بیمارستان مدهد و جسی را روانهزمانی که هنک کنترلش را از دست می

داری ردرق در مردانده بدودن سه، بسمت هفت(، شخصیت او حتی گاه بده نحدو خندده
کشد، است. هنک علیرر  جایگاهش در اداره مبارزه با مواد مخدر، ولی سیگار بر  می

های نامناسب با محیط خانوادگی گوید، و حرهناسزاهای نژادپرستانه به همکارانش می
زند. اما هنک بعد از آن ضر  و شدت ، وبتدی از نیور میدر حضور همسرش و والتر جو

تواند به عنوان مجری بانون انجام وریفه کند، همراه ماری که دیگر نمینگران است  این
ی خواهدد دربدارهگیرد و از مداری میکند، و سپس سریع جلوی خودش را میگریه می

فح هندک را نیدز از او پدس ی مبارزه با مواد مخدر سدوضعیتش هیچ حرفی نزند. اداره
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شدود کده گرفته، که در احساس او از ناتوانی و عجز خود سهی  است. ماری مجبور می
ی اش را دست بگیرد و جو  و اوضاع را طوری مدیریت کندد کده دربدارههدایت خانواده

های نگری خود را حفظ کند و همچنین ناسدزاگوییبینی و مثبتفیزیوتراپی هنک خوش
ای اش بهاندهجا که به مداری وابسدته اسدت، بهبدود بیمداریرل کند. هنک از آناو را کنت

چده دلدش تر مشکلی در انجدام هدر آنشود تا اسراری را از او پنهان کند. هنک پیشمی
خواست نداشت، با یا بدون تأیید ماری. کلکسیون عجیب سنگ هنک، که در آرداز می

گداهی او )کده مییک سرگرمی صادبانه بود، تبدی  به پوششی  شود برای سدفرهای کارآ
 کند(.منظور والت را وادار به رانندگی می برای این

نگران شوهرش است بلکه همچنین احتمااًل برای اولین بدار بایدد ماری نه تنها دل
ها را ه  بر عهده بگیدرد. او اجبدارًا بایدد نگران پول ه  باشد و مسئولیت پرداخت ببض

حوصلگِی هنک بسدازد. مداری کند( و با بیاش عود مین دزدیبوی باشد )هرچند جنو
تواند اسلحه داشته باشد. او نه تنهدا از طدره همچنین دلخور است که هنک دیگر نمی

هنک بابت این بضیه عصبانی است، بلکه اسحله همچنین واجد معنایی نمادین است؛ 
هدا در خطدر خواهندد آنکند که اگر هنک اختیار و بدرت تام نداشته باشد، او حس می

 بود.
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کنند. والت گرچه بده های فیزیوتراپی هنک را پرداخت میاسکایلر و والت هزینه
کده  خدود کند، امدا از جایگداهس مسئولیت میخاطر جراحات وارد شده به هنک احسا

ی خدودش باشدد کند که تا چندی پیش برار بود مرابب خدانوادهدارد به مردی کمک می
 کند. گی و سرحالی میاحساس سرزند

 زند؟حاال چه کسی دارد به سیم آخر می
ای را که شغ  شوهرش برای خدانواده ایجداد کدرده اسکایلر موبعیت خطرناک و پیچیده

آورد. او اش را بدده میدددان مددیزنیهددای حسددابداری و چانددهکنددد، و مهارتتحلیدد  می
ا  خدود درگیدر ایدن مداجرا کوشد با این موبعیت دست و پنجه نرم کند. او به انتخدمی

ی والت یدا سداول درنیایدد. کند حسا  شده عم  کند و تحت سلطهنشده، و سعی می
شخصیت او در فص  چهارم به شدت تضاد دارد با آن همسر صبور و دلسدوزی کده بدا 

داد و مدا در بسدمت آردازین اش را به سوی بیکن سبزیجات سوق مدیمهربانی خانواده
ه بودی . او یاد گرفته که به سی  آخر بزند. اسکایلر اکندون بددرت و سریال با او آشنا شد

کندد بدرای تبددی  شددن بده شخصدیت زندی اش میعواطف را توأمان دارد، و این آماده
 باکیفیت و اعف.

سیم شود با وجود دو شخصیت زن اصلی، اما عم  شخصیت اسکایلر باعث می
فمنیست ممکن است بده کدار بگیدرد  هایی که یک متخصصتقریبًا در تمام سنجهآخر 
ای در ی ببولی دریافت کند. شخصیت او فراتر از الگوی رایج همسر و مادر کلیشهنمره

تلویزیون، به سوی یک شریک کاری خطرپبیر و خفق رشد کدرده. در دو فصد  اول، 
بده  سایم آخارهای سده و چهدار، عنوان سریال آشکارا به والدت ارجداع دارد. در فصد 

 کند.ر ه  داللت میاسکایل

www.takbook.com



 

 

 

 

 

 
 

 1صورتی، سفید، و آبی 

                                                           
اش به معندای که بسمت اول نام خانوادگی« پینکمن»خانوادگی جسی  اشاره دارد به نام صورتی .1

ه  اشداره دارد بده  آبیکه به معنای سفید است؛ و « وایت»اشاره دارد به والتر  سفید صورتی است؛
 رنگ والت. م. ی آبیکریستال شیشه
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 . رذیلت آمریکایی والتر وایت1٨

 جفری ای. استفنسون

 
 .“دهی چیزی هستی  که مکرر انجام می ما آن”
 ارسطو-
 

ای والتددر وایتددی ، نویسددندگان و کارگردانددان سددریال بدده نحددو اسددتادانهساایم آخااردر 
اند. مشکفت والت دار، و ضدبهرمان آفریدهخندهبرانگیز، گهگاه به نحوی تلخ همدلی

مشکفت یک انسان امروزین عدادی اسدت، و مدا بدا وضدعیت او احسداس همددردی 
 کنی .می

ای دارد کده کدرده؛ خدانواده اشافسرده آور است و اصفً ای او مفلشغ  والت بر
ی رین لحظدهزنند؛ حتی اتومبیلش در بددتکنند و تازه به او سرکوفت ه  میدرکش نمی

شود! او که اکنون مبتف به سرطان شده، دورنمای سد  عبورناپدبیری از ممکن خرا  می
افزایدد، و اش میبیند، که فقط بر ففکت ابتصدادیهای مالی را در برابر خود میبدهی

ی وضعیت طلبکارانی که از همان اوای  فص  اول به دنبالش هستند. این وابعیت درباره
ی مدا همده—ا در فه  عوام  محبوبیت سریال بسیار حاهز اهمیدت اسدتوالت نه تنه

های مالی دیگر نتوانستند کمدر های اخیر زیر بار بدهیکه در سال شناسی می کسانی را
تِر پنهان در کننده در درک پیام بس مه بلکه همچنین واجد اهمیتی تعیین—راست کنند

 نوان فردی کامًف مددرن و کدامًف عدادیو در پس تصمی  والتر وایت به ع سیم آخرپس 
 .است

کند و چه تصدمیمی بدرای که چطور والت با بیماری سرطانش تا میگمان اینبی
کند چیزی است که حس تأثر و سوز و اش اتخاذ میرهایی از زیر بار گران مالی زندگی
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و گرفتدارش ای کده انظر از توجه فزاینده به مخمصهصره ؛کندگداز سریال را ایجاد می
ای عادی و روزمره نیست که یک معلد  شدیمی دبیرسدتان است. هرچه باشد این پدیده

تصمی  بگیرد به سی  آخر بزند و خود را تبدی  به یک آشپز و باچابچی شیشه کندد. امدا 
، و نیدز آشدکارا دهد که مطلقدًا رلدطنبایستی فراموش کنی  که والت کارهایی انجام می

 ی سریال است.ه  بخشی از عوام  جاذبه شرورانه است، و این

 درست و غلطِ مطلق
امدا چدرا؟ نظریدات  ؛تن و فروختن شیشه کار درسدتی نیسدتدانی  که پخی ما میهمه

دهند چرا اعمالی درست یا رلط هستند. شداید گوناگونی وجود دارند که به ما نشان می
باشدد. موافد  نظدر گرایی فاهوظی ،پرطرفدارترین نظریه بنا به سهولت راهرِی کاربرد آن

هدای مطلقدًا درسدت و گرایان معتقدندد کده راه(، وریفه1٧٢٤-1۸٠٤ایمانوه  کانت )
هایی خردمندد که ما به عنوان آفریدهرلطی از اندیشه و رفتار در جهان وجود دارد، و این

گرایدان ترین باعده نزد وریفهی درست بیندیشی  و رفتار کنی . بنیادیمورفی  تا به شیوه
به  همگن ای رفتار کنید که بتوانید بخواهید بایست به گونهاست: می سنگیپذیریتعمیم

 همین گونه در وضعیت مشابه عم  کنند.
های خاصدی از اعمداْل مطلقدًا رلدط دهند کده گوندهگرایان سپس نشان میوریفه

گرایان بده لحداظ توانند تعمی  یابند. برای مثال، درورگویی نزد وریفدههستند، زیرا نمی
توانید بخواهید همگان دروغ بگویند. در وابع اگدر اخفبی اکیدًا ممنوع است، زیرا نمی

گفتند، هیچ راستی و در نتیجه هیچ مبنایی بدرای درورگدو جهدت ی مردم دروغ میهمه
ی درورگدویی ایدن اسدت کده راسدت در چراکه الزمه ،داشتدروغ گفتنش وجود نمی

شته باشد تا دروری در نسبت با آن شدک  بگیدرد! بتد  هد  عمد  ی اول وجود دادرجه
کس دور و برتدان توانید آن را تعمی  دهید: دیگر هدیچریراخفبی دیگری است زیرا نمی

ی سربت نیدز جداری اسدت، چدون نخواهد بود که بت  محق  شود! همین حک  درباره
  .مانددیگر چیزی برای دزدی بابی نمی

www.takbook.com



 سیم آخر و فلسفه ■ ٢88

یامدهای عم  دخلی به مباحث اخفبدی نددارد. بدرای نمونده گرایان، پنزد وریفه
اسدت باعدث  ی مدل موهایش، ممکدنکه گفتن یک دروغ از سوی فرد، مثًف دربارهاین

که گفتن حقیقت ممکن است منجدر بده مدر  کسدی ، یا ایناحساس بهتری در او شود
وبتدی مرتکدب  گونه نیست که چدونکدام محلی از اعرا  ندارند. اینها هیچشود، این

بینند شوند یا آسیب میشوی  مردم به نحوی از انحا کشته میبت ، تجاوز، یا سربت می
زنی . پیامدها مه  نیست؛ مه  ایدن اسدت کده شدما نیدت پس دست به این کارها نمی

 سازی را در ذهن هنگام عم  داشته باشید.پبیریصحیِح تعمی 
سدازی و در نظدر پبیرینعطف تعمی ی خشدک و ندامالبته همین التزام به باعدده

گرایی برای بسیاری از مردم دردسر ساز شود. ایدن شود وریفهپیامدها باعث می نگرفتن
های پنهان شده در ی یهودیانگاره که من مورف  به بازجوهای هیتلری حقیقت را درباره

ترین حالدت گرایی( در بهام بگوی  )به عنوان احتجاجی سنتی علیه وریفهزیرزمین خانه
را در نظر  ۸-آید. اگر موبعیت والت و کریزیبرای آدم عاب  همچون یک معضله در می

را بکشدد؛  ۸-گرایی ریراخفبی است که والت کریدزیبینی  از منظر وریفهبگیری ، می
بدرای او  ۸-بینی  که به یک معنا کشتن کریدزیی دید والت اگر بنگری  میولی از زاویه

اش را بکشدد او و کد  خدانواده شدداگدر آزاد می ممکن بود ۸-یرا کریزیآور بود زالزام
اش(. نوعی دیوانگی است که فکر کنی  شدما )پیامدهایی کامًف بد برای والت و خانواده

و همین امر باعدث وارد آمددن ایدن نقدد  ؛پیامدهای اعمال را در نظر بگیریدتوانید نمی
 آمیز است.بی تنابضی اخفگرایی یک نظریهشود که وریفهمی

 پیامدها، پیامدها، پیامدها

اسدت، کده توسدط جدان  گراییی اخفبی بسدیار متفداوت دیگدر، فایددهیک نوع نظریه
گرایی توجدده مددا را تنهددا بددر ( بدده شددهرت رسددید. فایددده1۸٠٦-1۸٧٣اسددتوارت میدد  )

د گیرندبدرار می ریت مردمی که تحت تدأثیر یدک تصدمی پیامدهایی که اعماْل روی اکث
ی یک عم  به نحوی برای اکثریت سودبخش است، پدس آن کند. اگر نتیجهمتمرکز می

عمْ  اخفبی است و باید انجام شود. برای مثال، راهی که والت انتخا  کرده مبنی بدر 

www.takbook.com



 ٢89   ■   تیوالتر وا ییکایآمر لتیرذ .١8

 

اش، در نظر نخسدت بدی ی با کیفیت جهت ایجاد ثبات مالی برای خانوادهتولید شیشه
گونه گفت که پخت توان اینگرایانه، میز منظر فایدههیچ شکی کاری است اشتباه. اما ا

ی ی مالی خدانوادهآمیز برای تأمین آیندهو فروش شیشه راهی است سودمند و مصلحت
او پس از مرگش. اگر او بپزد و بفروشد شمار بیشتری از مردم شادتر خواهند شد نسدبت 

 که چنین نکند.حالتی به 
شدود، در بددو شیشه بدرای درآوردن پدول می وبتی والت دست به کار پخت و پز

هدا   آدمتدیابدد، و بهایی آلوده به بت  دو آدم میاش خود را با دستی تولید شیشهپیشه
تواند بگوید گرا میآید. اما با این حال، فایدهه  معمواًل کاری ریراخفبی به حسا  می

دالالن مدواد —یدوو پسدرعمویش امیل ۸-کریدزی—هایی که والت به بتد  رسداندآدم
ی اجتماعی ارزشمندی نبودند. والت با حبه بدرتمندی بودند که واجد هیچ شاخصه

کردند در های بیشتری برای جامعه ایجاد میکردن دو آدمی که به حسب عادتشان آسیب
 ها لطف کرد.وابع در ح  شمار بیشتری از آدم

گرایی یک سدری فایده های خو  ن اعمال اخفبی. اماگرایان، خروجینزد فایده
دانی ، امدا بدا ها را بدد مدیدر بر دارد. ما به طدور عدام بتد  انسدان ه  سازنتایج مشک 

هدا نده تنهدا هدا در بعضدی موبعیتگرایانه به بت  رساندن بعضی آدمکتا  فایدهحسا 
تا پیامدهای خوبی به بار  بنیست انجنم  دهیمکنری است که میپبیرفتنی است، بلکه 

کندد کده د یا مردم را شاد کند. و توجه داشته باشید که والت دارد همان کداری را میبیای
و امیلیو به خاطر این کدار  ۸-دهند، اما با این حال کریزیو امیلیو انجام می ۸-کریزی

کننددد و شددوند زیددرا در راسددتای ففکددت و بدددبختی جامعدده مشددارکت میمحکددوم می
ی زیدرا او بده وسدیله شدودتشوی  می ام همین کارکوشند، در حالی که والت بر انجمی

و  ؛کوشدداش میتدر اعضدای خدانوادهزر هایش در راستای نیکبختِی بکاستن از بدهی
هد  هایی نابدا  در راسدتای نیکبختدی جامعده همچنین با از میان برداشتن شخصدیت

اخفبدًا هام شود یدک عمد  واحدد شوی  که چگونه میکند. متعجب میمشارکت می
ای کده از مدا انتظدار پدبیرش اخفبًا رلط باشد؟ یک جای کاِر هر نظریده همدرست و 

 لنگد.چنین تنابض آشکاری را داشته باشد حتمًا می
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ی اعمدال و پیامددها بندا شدده، و بده هدیچ وجده گرایانه تنها بر پایهرویکرد فایده
گرایان نیدز هکندد. در وابدع ندزد وریفدشخصیت والت و سفمت روانی او را لحاظ نمی

شود، چرا که تمرکدز اصدلی بدر روی اصدولی شخصیت یا سفمت روانی مفحظه نمی
گرایی است که بتواند تعمی  یابد. پس یکی از مساه  عمده این است که  نظریات فایدده

انگارندد، و مدا را هدای آندان را نادیدده میگرایی ضرورتًا تشخص افراد و ویژگیو وریفه
الوابع اهدداه، گردانند. فیارِی اعمال درست با پیامدهای خو  میصرفًا تبدی  به مج

ات والت، هیچ ربطی بده حکد  اخفبدی ی وی ای کده دربدارهافکار، عقاید، آمال، و نی 
 کنی  نخواهند داشت.صادر می

 فضیلت هم کم چیزی نیست

.م( در میدان سدایر آراء سدر بدر ق ٣۸٤-٣٢٢که بدا ارسدطو )—گرایننهفضیلتاخفق 
ای اخفبی است که نه تنها به نیات و پیامدهای اعمدال شدخص نگداه نظریه—آوردیم

ی گیدرد. انگدارهکند، بلکه همچنین باورها، آرزوها، و مقاصدد او را نیدز در نظدر میمی
ی روحی، یا خل  و گرایان این است که اگر شما واجد شخصیت، زمینهمرکزی فضیلت

مند باشید، در این صورت نده تنهدا ستند( فضیلتجا به یک معنی هخویی )همه در این
دهید، بلکه این اعمال نیز احتمااًل پیامدهایی احتمااًل اعمال اخفبًا درستی را انجام می

 خو  به بار خواهند آورد.
خواهی  اعمال درستی را انجام دهدی  کده پیامددهایی خدو  داشدته ما نه تنها می

باشی  با انجام اعمدالی درسدت  مندیفضیلتافراد خواهی  بلکه همچنین می—باشند
توانیدد یدک دیدو را بده انجدام اعمدال درسدتی واداریدد که پیامدهایی خو  دارندد. می

گرایی(؛ اما بدا ایدن حدال او گرایی( که پیامدهایی خو  در بر داشته باشد )فایده)وریفه
گرایی مکم  وریفهتواند به نوعی گرا میماند. از این رو اخفق فضیلتیک دیو بابی می

 کند.گرایی باشد، که زندگی اخفبی ما را تکمی  میو فایده
نگرند که هنگدامی ایجداد ی یک عادت نیک میپیروان ارسطو فضیلت را به مثابه

نده ”گر دیددگاه شود که تعادلی در شخصیت شما ایجاد شده باشد. این انگداره بیدانمی
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در شخصدیت ماسدت تدا بددین ترتیدب “ الاعتدد”، بلکده “نه خیلی ک ”و “ خیلی زیاد
های مختلف بازتابی از رعایت این حد وسط میدان های ما در موبعیتها و واکنشکنش

مند خل  و خویی را در خود پدرورش داده کده بده افرا  و تفریط باشد. شخص فضیلت
داند در مواجهه با هر یک از تنگناهای اخفبی چگونه در راه درسدت، در موجب آن می

مان درست، به نحو درست، و به دالی  درست کنش و واکنش از خود نشان دهدد. در ز
مند عبارت است از انجام اعمالی که منجر به هر حال، روش پروردن شخصیتی فضیلت

شدود. لدبا بدرای مثدال اگدر بخواهیدد فضدیلت مند میبوام یافتن آن شخصیت فضیلت
ید انسانی راستگو باشید، بایستی بارها و بارها راستگویی را در خود بپرورید تا وابعًا بتوان

سؤال  زیدستان گردد. وبتی از ی نْف راستگویانه رفتار کنید تا آن فضیلت به اصطفح ملکه
هرچده او بیشدتر راسدت بگویدد، فضدیلت  ،شود کده آیدا کدار اشدتباهی انجدام دادهمی

ود کده آیدا کدار شدراستگویی را بیشتر در خود پدرورش داده. وبتدی از عمدرو سدؤال می
هرچه او بیشتر دروغ بگوید، رذیلت درورگویی را بیشدتر در خدود  ،اشتباهی انجام داده

 پرورش داده.
تددوان بدده گرایان فهرسددتی کلددی از فضددای  دارنددد، کدده از آن جملدده میفضددیلت

راسددتگویی، دوراندیشددی، بخشددندگی، درسددتکاری، خوشددرویی، و پددروا اشدداره کددرد. 
ت دلیری است: دلیری فضیلتی اخفبی است که تفدریط در آن، ترین نمونه، فضیلساده

باکی )ترس اندک و ناکافی( رذیلت بزدلی )ترس بیش از حد( و افرا  در آن، رذیلت بی
هایی همچون دلیدری و است. رشد و شکوفایی انسان بالضروره در گرو پروردن فضیلت

 باکی است.هایی همچون بزدلی و بیپرهیز از رذیلت

 وایتِ رذلوالتر 
دهد چه والت انجام میگرایی آنگرایی یا فایدهحتی اگر بتوان نشان داد که از منظر وریفه

گرایی کار والت به وضوح رذیفنه اسدت. او درست یا خو  است، اما از منظر فضیلت
 گشاتاش به نحوی ناشایست تنظی  شدده. در وابدع ی اخفبیکسی است که محدوده
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آمیز اربابان مواد و ند والت باید به خاطر ورود به دنیای خشونتاست اگر کسی گمان ک
 دالالن آن تحسین شود. چرا؟

دهدد. او اش را مستقیمًا در معر  آسیب بدرار میزیرا اول از همه والت خانواده
ی ایدن اش باشدد؛ او بده بهاندهمرد شریفی نیست که در پی بهترین منافع برای خدانواده

اش را از مصاهب مالی که پس از مرگش برایشان ایجداد خواهدد دهفر  اشتباه که خانوا
اش را به خطر انداختِن جدان اعضدای بیگنداه خدانواده ،شد نجات دهد، با می  و تعمداً 

های ضعیف و پیامددهای گیریها تصمی ی سالدهد. بضاوت والت به واسطهادامه می
بده کده به جدای این شده است. اوای که به همراه داشته است به کجراهه کشیده پیچیده

مندد چندین که یدک مدرد مهربدان و عفبه گونهآن  ،اش تمرکز کندبر خانواده عنوان مثال
. او تولد دخترش را از دست بر موبعیت مالی پیش رو است ار تمرکزخواستتنها  ،کندمی
  دوم ی پر سود مواد را بده انجدام برسداند. در پایدان فصددهد چون باید یک معاملهمی
های ریر بابد  توجیده ها، و ناپدید شدنها، دروغبینی  که اسکایلر متوجه طفره رفتنمی

 کند.والتر شده است، و: ترکش می

 

دانست که اگدر همسدرش جا بکشد، نمیکه کار به اینپیش از این ،چرا والت اما
را او هدا بیدزاری خواهدد جسدت؟ چددهدد از آنهدایی انجدام میبفهمد او چه فعالیت
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گبارد در وابع میراثی از خشدونت، اش به جا میتواند ببیند میراثی که برای خانوادهنمی
ای است که تنها با بربدانی کدردن زمدان بسدیار ها، و نیرنگ ناشی از عطایای مالیدروغ

که آن ه  صره درست کردن مدواد  ،محدودش برای بودن کنار عزیزانش به دست آمده
 ؟است شان به تبهکاران منفور و خشن مواد مخدر شدهدر بیابان و فروختن

والت همچنین خود را به نقا  شخصیت رذل هایزنبر ، دگْرخدودی کده در پدی 
. برای نمونه، والدت پدس از دهدعادت می ،ای از تصمیمات رذیفنه سر بر آوردهزنجیره

 اور یدک عملیدات پخدت شیشده بدود، از که شاهد دست اندر کدار بدودن جسدی داین
تر و حتدی هایی ندا کند که در درست کدردن و فدروش مدواد در انددازهخواهی میبا 

ی روانی والت از جسی به موازاتی که سریال پیش تر با او همکار کند. سوءاستفادهبزر 
عرضگی جسی را نشانه های مداوم خش  او که بیشود، و فورانرود بیش از پیش میمی
ر راهر ساخت که والت داوطلبانه و با رربت بددان تبددی  گرفت مرد رذلی را به مرومی
. والت همچنین مردن دوست جسی، جین، را هنگام باال آوردن و خفه شددن در شدمی

کند. او اکنون فعاالنه دو فدرد را بده بتد  رسدانده، یدک آدم اثر مصره هروهین نظاره می
ی که زنی جوان در حال جدان پا را بیش از حد توانش مجبور به کار کرده، و در حالخرده

ی را که برای دادن بوده از دخالت امتناع کرده. در آخر باید پرسید که اصًف والت تجهیزات
بود را از کجدا آورد؟ پاسدخ ایدن اسدت کده او معلد   شمورد نیاز آراز این کسب و کار
ی دولتی است، که دسترسدی بده ِبِشدرها، ردروه آزمایشدگاهی، شیمی در یک مدرسه

اند. پدس دهنددگان خریدداری شددهها، و سایر مدوادی دارد کده بدا پدول مالیاتماسک
المال را نیز بده فهرسدت رذاید  او بیفدزایی . ایدن توانی  دستبرد و سوءاستفاده از بیتمی

مند ها، باورها، یا اررا  یدک انسدان فضدیلتتوانند اعمال، پیامدها، نگرشموارد نمی
 باشند.

ی اجتماعیوالت همچنین در تداوم   سهی  اسدت. مدواد مخددر انتخدابِی  نیز شر 
ی کریستالی سریال را مفحظه کنید: متامفتامین کریستال. والت در پایان فص  دو شیشه

دی نیسدت کده اسی مخددر چیدزی شدبیه الکند. این مادهرا در مقادیر کفن تولید می
باعدث یدک سدری  زای دیگری باشد کهآور یا توه های جالب خلسهدارای خصوصیت
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برانگیز یا هنری باشد. شیشه در ک  بسیار خطرناک است، و معمواًل  های خفبیتتکانه
نظر از مضراتی کده بدرای سدفمتی دارد صره ؛شودنجر به نابودی روابط شخصی میم

هددای خشددکیده و فاسددد شددده تنهددا دو مددورد هسددتند(؛ های پوسددیده و بینی)دندددان
ی کریسدتالی، ی شیشدهاسدت. تجربده ند و اثبدات شددهخصوصیات اعتیادآور آن مست

ای است از انرژی بسیار زیاد، شوریدگی، کار و تفش بیش از حد، و فعالیت ریر تجربه
ای است که فکدر و ذکدرش فقدط فعالیدت، ی مخدِر جامعهمنضبط. البته که شیشه ماده

ی مخددِر مداده، شیشدهکار، جنبیدن، گرفتن جاها، انجام کارها، و موف  شددن باشدد؛ 
 خواهی است.داری و جنون بی حد و حصر کامآمیز سرمایههیجاِن تشنج

گویدد کده دی سدریال میویی اولدین دیخال  اثر، وینس گیلیگان، در حاشدیه
اش است، و کسی که تصدمی  مرد خوبی که عاش  خانواده”ی خواسته سریال دربارهمی
ً د. اما آیا باش“ گیرد تبدی  به یک جنایتکار شودمی والت در آراز سریال مرد خوبی  واقعن

مندی نیسددت. اطددراه او را دوسددتان و اسددت؟ ندده چندددان. او بدده وضددوح آدم فضددیلت
آمیز بده او داشدته باشدند، در شدغلش موفد  اند که نگاهی تحسینای فرا نگرفتهخانواده

ی مالی ا پشتوانهنیست، به لحاظ مالی تحت فشار است، و لبا از آزادی و فراغ بالی که ب
کند؛ و مددام هایش سرزنش میهمراه است برخوردار نیست. او دیگران را برای بداببالی

تراشد که با وابعیت هد  همخدوانی ندارندد، چده رسدد بده برای اعمالش توجیهاتی می
فضیلت بودن. والت در بهترین حالت یک مرد سردرگ  است، و در بدترین حالت آدمی 

 رذل.

 ولیت اخالقیفضیلت و مسئ

توانی  با والت ارتبا  بربرار کنی . او مردی است که در نظدام بسیاری از ما به راحتی می
کند، و اتفاباتی برایش پیش می ای مشابه ما زندگینابسامان و نامراد ابتصادی و سیاسی

ی ریده بدر آن شدوندهآمده که از کنترل او خارجند. حتی بدنش هد  کده سدرطاِن پخش
ای شده تحت کنترلش نیست. ممکن است فکر کنی  والت تا حد زیادی مهدرهمستولی 
کند و بده هایش خرد میدهندهمی  درون ماشین سرنوشتی که افراد را زیر چرراست بی
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چه برایش اتفاق افتداده ل آنکنی  که او مسئوکشاند. ما این را باور میی نیستی میورطه
ای اسدت کده در نظریدات کننددهلیددی و تعیینیا هست؟ این یکی از عناصر ک .نیست

گرایی به طور خاص دخی  است: ما تدا چده ی فضیلتو در نظریه ،اخفبی به طور عام
 دهد؟حد مسئول اتفاباتی هستی  که در زندگی برایمان رر می

اش چشدیده ای را در اوای  تخصص پژوهشیوالت طع  موفقیت در سطح حرفه
ی بخشدی از ی نوب  به ارمغان آورده و او مدیر پدروژهایزهاست. در وابع پژوهشی که ج

آمدوزانی آن بوده. اما اکنون یک معل  شیمی در دبیرستانی دولتی است و دورش را دانش
اش در بالب یک معلد  ناراضدی اند. او از زندگیحوصله گرفتهاد ، و بیعفبه، بیبی

که چقدر معلمان دبیرسدتان با  اینمان احتمااًل با مواعظ مرتبط در است، هرچند همه
شان مه  و مؤثر باشند آشنایی دارید . نقدش والدت بده آموزانتوانند در زندگی دانشمی

دهدد. سدرانجام عنوان معل  به او احساس توخالی بودن، عجز، رنجوری، و اهاندت می
و اش که به همدراه او همکار پژوهشی ،لیسانسشفهمی  که معشوق ساب  دوران فوقمی

آمیزی را شروع کرده بود، نهایتًا با هد  ازدوا  کردندد و کدار کسب و کار علمی مخاطره
آمیز شرکت علمی را پس از والت ادامه دادند، و راهرًا با ریرت و رروری کام  موفقیت

 مخاطرات را پشت سر گباشتند.
و  شدودکنی  که کامش تلدخ میطلبی را مشاهده میما تابلویی از والت جوان جاه

اش به عندوان یدک معلد  کند زندگیکسی که احساس می ؛کندآشکارا راهش را گ  می
کننده است، بلکه همچنین بنا به بدرآورد خدودش بیهدوده و شیمی مدرسه نه تنها مأیوس

شوند، مدرِد اش مدام برایش تداعی میپوچ است. والت مردی است که رؤیاهای پژمرده
ای که اکنون معل  دبیرستانی است با و، و حتی پر جببهطلب، مغرور، پر تکاپسابقًا جاه

 اش باشد.ردهحرمت نفسی اندک و بی هیچ رفیقی که به لحاظ فکری ه 
ها بدرایش تصدمی  —اش را خودش گرفدتهای زندگیبا این حال والت تصمی 

کادمی و از زندگی به عنوان پژوهشگر یدک شدرکت  گرفته نشد. او تصمی  گرفت که از آ
 بگبرد. او تصمی  گرفت که با اسدکایلر ازدوا  کندد، و معلد  شدیمی دبیرسدتان پرسود
آور کار کند تا ندان بخدور و نمیدری بده ، و در کارواش به عنوان شغ  دومی خفتبشود
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اش را های زندگیدست آورد، و فرزند دومی را به دنیا بیاورد. او در وابع هر یک از جنبه
ای حساس رطان ریه، خودش انتخا  کرده. و در برههرسد به بیماری ستا جایی که می

ی مدالی ای بدرای تدأمین آینددهتصمی  به تولید و سپس فروش شیشه  بده عندوان وسدیله
 گیرد.اش میخانواده

ترین فضایلی است که انسان عاب  و مان یکی از محوریپبیرش مسئولیت اعمال
دهی  چه انجام مدیورد. اگر مسئولیت آنبالغی که آزادی اراده دارد باید آن را در خود بپر

ها نخواهی  داشت، و ایدن از مدا بده را نپبیری ، دیگر فرق چندانی با حیوانات یا ماشین
 دور است!

 رذیلت و روان آمریکایی
های تلویزیونی آمریکایی به و دیگر سریال سیم آخرخیلی باید برایمان عجیب باشد که 

اند رذلاند یا به نحو تمام عیاری اشتباهًا رذل شده هایی کهتعریف و تمجید از شخصیت
ی آمریکدا بده عندوان یدک کنندده دربدارهو این به نظر از امری مهد  و نگران ؛پردازندمی

هایی مثد  کندد. سدریالی شخصدیت انسدان آمریکدایی حکایدت میو دربداره ،جامعه
ارانی خشدن و هدا تبهکد، کده در آن(Dexter)دکساترو  (The Sopranos)سوپرانوهن 

که اعمالشان معمواًل بده  شوندمی باتفنی بیمارگونه به نحوی از انحا مبدل به بهرمانانی
شدود، نشدان از دیگدر مندانه دیدده میلحاظ اخفبی مبه  و پیچیده، یا حتدی فضدیلت

ترین رهورات این بیماری و ناهنجاری ریر عدادی آمریکدایی دارد؛ و والتدر وایدت تدازه
 ست.ی آن انمونه

و صددابت و  بدر صدلح بدا داللدت (white)اش که نام خانوادگی—والتر وایت
شخصیتی را بدا حدس مثبتدی از طهدارت و  ،گناهی و پاکی، پیش از اینکه او را ببینی بی

اش نمایدانگر ای است که زنددگیمعل  دبیرستان سرخورده—کندخلوص به ما القا می
ای سازد: پول؛ که به لحداظ حرفدهت را میفهمی بسیار محدود از چیزی است که موفقی

 یاوری برجسته است. 
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سایم در  ،گونه که در حال حاضر بروز یافتدهداری آمریکایی آنمنش فاسد سرمایه
کند که پیوسته )و سدالیان سدال( نیز نفوذی فراگیر دارد. والت درون نظامی کار می آخر

و آن حس همدلی که  ؛ی باشدفکر و ذکرش فقط موفقیت مالتحت فشار برارش داده که 
 شوی  ما را کورکورانه به سوی پبیرا شددن ایدن وابعیدتمی بدان وسیله به والت نزدیک

اش باب  ببول است. ما همه مان در همین صورت کنونیکه نظام ابتصادی دهدسوق می
کنی  موفقیت بر حسدب سدود مدادی معیدار رنجور این خیال واهی هستی  که گمان می

فکر و ذکرمان ثروت مادی و منزلت وابسته به  همی یک زندگی خو  است؛ ما شایسته
، و متعاببدًا بده ایدن شدودمی ی والتآن است، که منجر به یک کژبینی از درک مخمصه

اسدت. امدا  که این مرد رذل به لحاظ اخفبدی بدا فضدیلت انجامدمی حک  کژاندیشانه
مند نپندداری . جود دارد کده او را فضدیلتشماری وطور که نشان دادی ، دالی  بیهمان

داری  در  کند تا سنخ فضایلی که ما به عنوان یک ملتاین فرصت را فراه  می سیم آخر
کند تا تکلیف خود را نه گرایانه ما را یاری میو اخفق فضیلت ؛ی نقد گباشته شودبوته

وامعی که متشدک  از مندی جمندی افراد مردم، بلکه همچنین با فضیلتتنها با فضیلت
 تر کنی . آن افراد است نیز روشن

کشد، به ویژه هایش رنج میی ارزشآمریکا از فقدان بضاوتی حسا  شده درباره
هدا بده میزاندی ی کسب و کدار، آدمدر مورد منش کسب موفقیت به هر بیمت. در حوزه

، ولدو بده بیمدت تر کننددشوند که بتوانند جیب سهامداران را از پول سدنگینستایش می
آسیب رساندن به محیط زیست و مدردم. ایدن نظدام ارزشدی، نظدامی منحدره اسدت. 

ای اسدت کده ی ابتصادی والتر وایت نماد یک نظام ارزشی فاسد و نیز جامعدهمخمصه
در  ،گراییموفقیت و مصره “رؤیای آمریکایِی ”حسا  و کتابش به زیر بار تعهدات بی

ها میدان بده بیمدت گدزاه بربدانی سداختن فضدیلتو ایدن امدر  ؛حال فروپاشی اسدت
ها به دست ی( رذیلتشهروندانش و همچنین ترریب به )اگر نگویی  ستایش همه جانبه

 آمده است.
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 . شیشه، آزادی، و طلب خوشبختی1٩

 آرون سی. آندرسون و جاستین لوپز

 

از وضدع موجدود، ، والتر وایت، معل  دبیرستانی است ناراضی سیم آخربهرمان اصلی 
اعتنا به بانون، و در کار پخت شیشده. و شداید بهرمدان آزادی آمریکدایی نیدز باشدد! بی

جایگداهی  1۸۵٩، از زمدان انتشدارش در ی آگادیدربانرهی جان استوارت می ، رساله
 ؛ایاالت متحده داشته اسدت های دموکراتیک همچوناساسی در فه  چیستی جمهوری

ک به درک بهتر والت )و دگْرخودش، هایزنبر ( به عنوان یک این رساله همچنین در کم
تواندد مفیدد عدالت، آزادی، و پیشرفت انسانی نیز می—یا ضد  بهرماِن —گونه بهرمان

 باشد.
سازِی تحمیلدی بحث اساسی می  عبارت است از نقدی بر دموکراسی و همرنگ

که اگر ما کاری را  کندسازی است و استدالل میآن. او از صمی  بلب مخالف همرنگ
که به لحاظ اجتماعی امری است پبیرفتده شدده انجدام دهدی ، در آن صرفًا به خاطر این

ای . بهرماندان آزادی افدرادی هسدتند کده از صورت به زیان آرمان آزادی بشر کدار کدرده
کنند، حتی اگدر های زندگی را امتحان میها و سبکایده یهمهکنند و خودشان فکر می

شان اشتباه از آ  در بیاید. چه باور کنید چه نکنید، می  معتقد است کسی کده ایهایده
به آرمان پیشدرفت بشدر بیشدتر خددمت  ،کندکارش اشتباه است اما از خودش فکر می
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کند! جسدتجوی افکدار و کند تا کسی که کارش درست است اما از خودش فکر نمیمی
ند اسدت، چراکده وضدع موجدود را بده نفسده ارزشدماعمالی خار  از هنجار جامعه فی

کشد. به عبارت دیگر، متفاوت فکر کردن و عم  کردن به نفدع همده اسدت، چالش می
 شود.هایشان به چالش کشیده میهایی که انگارهحتی آن

ای تلقی کندی  های ریربانونی والت را به کارگیرِی آزادیتوانی  فعالیتپس آیا می
شه را توانی  بوانین علیه پخت شیکند؟ آیا میانبداری میکه می  چنان فصیحانه از آن ج

 ی اکثریت در نظر گرفت؟وضع شده“ پسندهای”و “ سفی ” صرفاً 

 پختن یا نپختن
کردی  کده او تبددی  بده گاه فکرش را نمیهیچ ،وبتی والتر وایت را برای اولین بار دیدی 

ای شد والت رواهر آشپز شیشه. هرچه باشودی شیشه در نیومکزیکو سازنده ترینبزر 
، پیدراهن شدطرنجی، و شدلوار سیمیکه انتظارش را داشته باشید ندارد. او با عینک با 

توانید داشته رنگش، وابعًا مظهر تصوری است که از یک معل  علوم دبیرستان میخاکی
 باشید!

شدود تغییدر بابد  عملدش می متوجه سرطان ریدر والت اما این وضع هنگامی که
یعندی —شدوددر آخر فص  اول دگرگونی چشمگیرش به دگْرخودش آرداز می کند،یم

ای بر سر، هایزنبر . گرچه که ممکن است بدا سلطان مواد کچ  با کفه شاپوی کلوچه
توانی  درک کنی  که چرا او تصمیماتی را اتخاذ کرد که منجر والت مواف  نباشی ، اما می

کندد خودش نیز در بسدمت سدوم فصد  دو بیدان میگونه که به این دگرگونی شد. همان
م فلج مغزیده. ای رو بارداره که ناخواسته بوده. پسر پونزده سالههمسرم هفت ماهه بچه”

خودم یه معل  شیمی دبیرستان با تحصیفت و کیفیت بسیار بیشتر از این سدطح . . . . 
 “میرم.دالر درمیارم. . . و هیجده ماه دیگه می ٤٣٧۰۰سالی 

شاید پختن متامفتامین بدا  ؛کردید؟ ببولای والت بودید چه میب، اگر شما جخ
العاده اولین چیزی نباشد که به ذهنتان خطور کند! اما با استفاده از آراء می ، کیفیت فوق

مندانه و حتی نیک آمیز والت توجیه شود و شاید اموری شرافتاست اعمال افرا  ممکن
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فلسفی، تصمی  والت مبنی بر تولیدد و فدروش  نگرشتو این فتارش پیدا شود. در پردر ر
خواندد می“ ح  اختیدار فدرد بدر خدود”چه می  ای از آنتوان به عنوان نمونهشیشه را می

دموکراتیدک -ای لیبدرالمفحظه کرد. مطاب  رأی می ، یکدی از اهدداه اصدلی جامعده
اختیار و ”گیرد و پایان می“ اختیار فرد بر خود”که معین کند کجا این عبارت است از این

 شود.آراز می“ مرجعیت جامعه
در زندگی افراد تنها زمانی باب  توجیه اسدت “ مرجعیت جامعه”نزد می ، دخالت 

که کسی به فرد دیگری آسیبی زده باشد، یا در حال زدن باشد، و یا )احتمدااًل( بخواهدد 
گویندد، کده از ایدن او سخن می ی آسیِب قنعدهبزند. از این رو متفکران پس از می ، از 

گیری برار است: ما به عنوان افرادی آزاد که اختیدار خودمدان را دارید ، جهدت تصدمی 
مدان بده دیگدران کده اعمالمان باید کامًف آزاد باشی . اما به محدض اینی زندگیدرباره

 .خواهد کرد آسیب بزند، جامعه شروع به ِاعمال ح  کنترل خود علیه رفتار ما
کند که ما در بالب یک جامعه آزادی  تا مخالفت خود را ی  در ادامه استدالل میم

ها مواف  نیستی  که با رفتار آنبا اعمال دیگران ارهار کنی ، اما اجازه نداری  به خاطر این
ها تحمی  کنی . این بدین خاطر است کده افدراد بدیش از هدر بر آن قننونیهای مجازات

ترین هروزی و بهزیستی شخصی خودشان هستند و از این رو مناسبمند به بچیز عفبه
ی گیری در این زمینه نیز خودشان هستند. نزد می ، افراد دیگر، طبقهگزینه برای تصمی 

کده حاک ، یا حکومت، در جایگاهی نیستند که برای من یا شما تصمی  بگیرند، یدا این
و این تا زمانی اسدت کده بده  ؛د کنندگیری برای خودمان محدومی توان ما را جهت تص

 ی این تصمیمات به دیگران آسیب نرسد.واسطه
بده کدار گرفتده سیم آخار های ی بسیاری از شخصیتتواند دربارهی می  میایده

شود، از والت گرفته و تصمیمش به پخت شیشه تا جسی و تصدمیمش بده مصدره آن. 
سی، کومبو، در بسمت یازده فصد  دوم که رفی  )و مواد فروِش( جبرای مثال پس از این

شود، جسی اعتیدادش را از خورد و کشته میزنی برای فروش مواد تیر میدر حال گشت
کند تا بتواند بدا مشدکفتش کندار بیایدد و گیرد. او با کشیدن کریستال شروع میسر می

بده نحدو  زند کهگیرد و تا حدی هروهین میشان کند، اما کارش به سرعت باال میکنترل

www.takbook.com



 سیم آخر و فلسفه ■ 30٢

رسد. گرچه ممکن است به نظرمان مصره مواد جسی خطرناکی به مرز ُاِورُدز کردن می
باشد، اما این در نهایدت تصدمی  شخصدی خدود جسدی “ اشتباه”حتی  و کنندهناراحت

است. و طب  نظر می ، باید در مخالفت با اعمال او آزاد باشی ، امدا در مجدازات او نده 
 رساند(.بی نمی)مادامی که به دیگران آسی

ی آسیب می  در نسبت با تصمی  والت به پخت و فروش شیشه بسیار البته باعده
شود. آیا والت باید برای تولید شیشه آزاد باشد؟ اگر چنین است، چده ندوع تر میپیچیده

بدر او اعمدال کندد و کماکدان خدود را  عندالناهتواند به نحدو هایی را جامعه میمجازات
 بلمداد کند؟“ آزاد”ای جامعه

 طلب خوشبختی
“ خو ”یا “ عالی”مادون آن چیزی که جامعه آن را  است هاییپر از شخصیت سیم آخر
ای نامشروع بدا رهیسدش کند. اسکایلر، همسری فداکار و مادر دو فرزند، رابطهتلقی می

ی والدت کسدب و کدار شیشده شویِی کند و سپس کارواشی برای پولتد بنکی بربرار می
نقص، جندون دزدی مخفیانده دارد و یدک تدا  د. ماری، همسدر و پرسدتاری بدیخرمی

راهر دزدد. گاس، شهروندی بدهبیمت برای نوزاد والت و اسکایلر مینشان گرانالماس
ای رح  و مهدرهپویدوس هرمدانوس، بداتلی بدی ای لدوزنجیره نه و صاحب رستوراننمو

ی مبارزه با مدواد ریف و امین ادارهکلیدی در تجارت شیشه است. حتی هنک، مأمور ش
کدده بدده  اسددت مخدددر هدد  موردهددای خدداص خددودش را دارد کدده از آن جملدده کششددی

 سیگارهای کوبایی ریربانونی دارد!
“ ثدانوِی ”های چه باور کنید چه نکنید، می  در وابع نوعی ارزش در سبک زندگی

خواند. نزد مید ، می تفردیگر چیزی هستند که او بیند زیرا نمایانها میاین شخصیت
کلیدد پیشدرفت انسدانی اسدت و —سدازی فدردی و مسدتق یا طلب تصمی —فردیت

مستقیمًا با طلب حقیقت و کمال نوع بشر پیوند دارد. پیشرفت نوع بشر به طور بالقوه در 
اعمال و افکار خاص هر فدردی وجدود دارد. و مید  جهدت تشدوی  فکدر و عمد  آزاد، 

البتده “. های مختلفی از زندگی کردن وجود داشته باشدتجربه باید”کند که استدالل می
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کندد را تأییدد می سایم آخارهای ی اعمدال شخصدیتبه این معنا نیست که مید  همده
های گونداگون بایدد آزادی عم  به شخصدیت”بلکه “( رح !بات  بی”)خصوصًا گاس، 

 “داده شود، جز در موارد آسیب به دیگران.
در افکار و تصمیمات منحصر بده فدرد زنددگِی هدر شدخص همواره  ،به بیان می 

 ؛از آ  درآیندد“ اشتباه”در نهایت  مانحتی اگر تصمیمات ،ی ارزش حضور داردهمؤلف
بده مقصدود ارزشدمنِد زیدر  ،شوندهای زندگی جایگزینی که اراهه میها و سبکاما ایده

ست و چه چیز بیش از که چه چیز دری اینسؤال بردن وضع موجود و تداوم بحث درباره
گوید وضع موجدود کنند. از آن جا که می  میهمه برای نوع بشر مفید است خدمت می

سدبک زنددگی ”تدوان گفدت کده همواره باید مورد آزمون برار گیرد، پس ایدن را نیدز می
والت که عبارت از پختن شیشه باشد برای جامعده مفیدد اسدت، و والدت را “ جایگزیِن 
 کند!بهرمان مییک نوع تبدی  به 

ممکن است تعجب کنید که چطور تصمی  والت مبنی بر تبدی  شددن بده آشدپز 
شیشه ممکن است بتواند به عنوان امری خو  تعبیر شود. خدب، در ایدن مدورد پخدتن 

ای توان نمونهرا می—دیگر“ ریربانونی”های به همراه بسیاری فعالیت—کریستال شیشه
ی خواند محسو  کرد. والت با احتسا  شدهریهمی خودانگیختگی فردیچه می  از آن

 ٧٣٧٠٠٠زندد کده بده ی زندگی، تخمین میدانشگاه فرزندش، پول رهن خانه، و هزینه
دالر برای تأمین همسر و دو فرزندش پس از مرگش نیاز دارد. برای معلمی کده در سدال 

رو والدت مجبدور  آید! از ایدندالر درآمد دارد آن رب  وابعًا جور در نمی ٤٣٠٠٠حدود 
اش موجود فکر کند تا به راه حلی خفبانه برای مشک  مالی شود خار  از چارچو می

 دست پیدا کند آن ه  با استفاده از چیزی که بیشترین آشنایی را با آن دارد: شیمی.
اش، یدا حتدی کشدته شددن، والت با وجود خطر زنددان، از دسدت دادن خدانواده

اش بهترین تصمی  اسدت. والدت از روی اور دارد برای خانوادهگیرد که بتصمیمی را می
“ حقیقدت”هایی از تکده شنیدکند که جدیدی را امتحان می“ ی زندگیبرنامه”ضرورت 

مخالفت جامعه با آن. ممکدن  علیرغمریربانونی بودن آن و  علیرغم ؛ه  در دلش باشد
زنددگی جدایگزین دیگدر،  یی جدید زندگی والت، یدا هدر برنامدهی برنامهاست نتیجه
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تواند به پیشرفت نوع کشد میسراسر اشتباه باشد، اما چون وضع موجود را به چالش می
 تر و آزادتر به طور بالقوه کمک کند.ای عادلبشر به سوی جامعه
ای ای جامعدهکاود: در چده نقطدهحد و حدود آزادی را می سیم آخراز این منظر، 

گیدری  ریدر مجداز یدا چه من یا شما تصمی  انجامش را میتواند بگوید که آنعادل می
ترین شدود کده حتدی مقبدولدرندگ بده مدا یدادآور میریربانونی است؟ می  همواره بی

توانند اشتباه باشدند. های رایج در جامعه ه  به همان اندازه که درست هستند میدیدگاه
رسدش وابدع نشدوند در آن های جامعه درست ه  باشند، اگر مدورد پو حتی اگر دیدگاه

صورت در معر  از دست دادن نیروی حقیقت برار خواهند گرفت. مطاب  نظر مید ، 
دو گروِه اکثریت و آنان که مسئولیت دارند ارلب ذهنیت چندان خوبی نسبت به فردیت 

های جایگزینی که توسدط یدک ابلیدت جمعیتدی پدیش گرفتده زندگی ندارند. اما سبک
تواند حقیقت یا بخشدی از حقیقدت را بدا بینی ، میمیسیم آخر ر چه دشود، مث  آنمی

خود داشته باشد، و بنابراین اگر که ما بده عندوان جامعده نسدبت بده آزادی و جسدتجوی 
 .دباید مورد حمایت برار گیر ،حقیقت و کمال متعهد هستی 

 اگر آسیبی نزده مشکلی نیست

تواند مدورد ن والت برای جامعه میزندگی جایگزی در حالی که امکان مفید بودن سبک
 یان دست به کارهای کثیفی زده استبحث برار بگیرد، اما تردیدی نیست که او در این م

گبارد جین بر کند، میرا با بف  دوچرخه خفه می ۸-تان: والت کریزی)جهت یادآوری
نیدازی بده سازد که گاس را بکشدد . . . اثر استفراغ نفسش بند بیاید، بمبی انتحاری می

های اطرافش گباشدته اما والت همچنین تأثیر کمتر مستقیمی نیز بر آدم .ادامه هست؟(
هدایی کده از محصدول او اسدتفاده است، به ویژه در رابطده بدا سدفمت و بهزیسدتی آن

کنند کنند. کسانی که مواف  ممنوعیت مواد مخدر و الک  هستند عمومًا استدالل میمی
زنند مصرفشان باید محددود کنندگانشان آسیب میبه استفاده شههمیکه چون این موارد 

)یا حتی بدرن( گردد. با در نظر گرفتن اص  آسیب در می ، والت از چه جایی بده بعدد 
ی پخت و فروش شیشده زند؟ آیا والت باید اجازهبا پختن کریستال به دیگران آسیب می
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ها پخش خواهدد سرعت در کف خیابانکه کامًف وابف است که به را داشته باشد با این
اش کنندد شد، مورد مصره برار خواهد گرفت، و بنابراین به سفمت کسانی که استفاده

 صدمه خواهد زد؟
روی در ی برن نوزده  نوشته شد، هنگامی که جنبش میانهدر میانه ی آگادیدربنره

  آمده بود. می  در های بانونی و بدرن شدن الک  ناهجریان بود و به گسترش ممنوعیت
دیدگاه بود که  ایناش مقابله با ز اهداه اصلیی مصره الک ، یکی ابحث خود درباره

کننده بایسددتی محدددود شددوند زیددرا بدده لحدداظ جسددمانی بددرای مددواد مسددت گفددتمی
کنندگانشان ضرر دارند. می  در ک  با جرم شناختن رذایْ  به طور کد  مخدالف مصره

موضدوعی اسدت کده ”کنندگی الک  نویسد که مستمی است و حتی به طور مشخص
می  به وضوح به عجیب و رریدب بدودن سدعی بدرای “. تناسبی با دخالت بانونی ندارد

کندد و کنندگان اشداره میمحدودیت مصره الک  جهت محافظت از سفمت مصره
هدا آنَاعمال بسیاری وجود دارند که چنانچه مستقیمًا فقط بدرای عدامفن بده ”افزاید می

 “.آور باشند، نبایستی به لحاظ بانونی بدرن گردندزیان
توان حتی در ایدن مدورد بحدث جا شیشه(، میبا تعمی  این انگاره به مواد )در این

عمدرش گید ، در وابدع بده سدود ای مث  والت و دستیار ک کردهکرد که آشپزان تحصی 
کنندگان آسیب کمتر به مصرهین ها نا  است و بنابرای آبی آنجامعه هستند زیرا شیشه

ی شیشده داند شغلش را به عندوان تولیدکننددهد. گی  که خود را به راهر لیبرال میزنمی
. . . راضی کردن آدمدای بدالغ بده خواسدتن جر جرم داری  تا ”کند که اینگونه توجیه می

کنن. خوان. و اگر من تأمینش نکن  از جای دیگه واسه خودشون تهیده مدیچیزی که می
بددون مدواد —گیرن که براش پول میدنحداب  من که باش  دبیقًا چیزی رو تحوی  می

 )فص  سه، بسمت شش(.“ سمی اضافه یا تقلبی
مفهوم آسیب نزد می  در بحث از دامنه و حدود آزادی بسیار مهد  اسدت. همدان 

ال فردیت ی اص  آسیب می  این است که ما اختیاِر ِاعمتر بیان شد، الزمهطور که پیش
خود را داشته باشی  به شرطی که به دیگران آسیب نزنی . در وابع تا جایی که اعمال فدرد 

ی جرم شمردن به دیگران آسیبی وارد نکند، گرفتن جلوی او از بیان فردیت خود به وسیله
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طور گفدت کده بداز داشدتن اعمال او عمًف خود نوعی آسیب است. پس شاید بتوان این
های بیشتری به جامعده توانست به جای خیر، آسیبو فروختن شیشه میوالت از پختن 

 وارد کند.
کندد کده بایدد در حالی که اجازه نداری  به دیگران آسیب بدزنی ، مید  بحدث می

اختیار این را داشته باشی  که باعث ایجاد صدماتی به خودمان شوی . پس بنا بدر منطد  
مانند جسی، بجر و پیدت “ کنندگانیمصره”می ، مصره مواد تصمیمی فردی است. 
کنند آزادند که مواد مصره کنند و بدالقوه بده استخونی که از کریستال والت استفاده می

سفمتشان ضربه بزنند زیرا تأثیرات منفی انجام این کدار جدز خودشدان بده هدیچ کدس 
اطر توان استدالل کرد که والت کسی نیست که باید به خدرسد. بنابراین میدیگری نمی

 ها مؤاخبه شود. تصمیمات فردی آن
تواند به نحدو ریرمسدتقی  وارد مطلب مبکور اما به این معنا نیست که آسیب نمی

ببول دارد که وبتی فرد از زیر تعهدات  ،شود. می  راجع به لطمات ناشی از مصره مواد
الی اش شدانه خدهای مالی خدانوادهها یا مسئولیتو ورایفی همچون رسیدگی به بدهی

کندد کده اگدر کند، مرتکب ایجاد آسیب شده است. اما با این حال می  استدالل میمی
 ناهبناست فرد مجازات شود، باید مشخصًا به خاطر بصور در ورایفش مجدازات شدود 

گویدد کده برای مصره الک  )یا با بسدط موضدوع، مدواد مخددر(. در نهایدت مید  می
ورایف بدانونی ”که هایمان، پس از اینپول ی خر  کردنو شیوه“ هایمانانتخا  لبت”

، “به خودمان مربو  است”را به انجام رساندی  “ و اخفبی خود نسبت به دولت و افراد
و اجازه دادن به حکومت برای کنترل این دست مواد الکلی اجحافی آشکار اسدت و بده 

 آرمان آزادی آسیب خواهد زد.

 جرم و مجازات
کندد(، و بدیش از هدر از کشد )چندد نخدی دود مییجوانا میکه والت سیگار ماربا این

ناپبیری است. با وجدود شود، اما عمدتًا آدم خشک و انعطاهگاهی مست و الیعق  می
کند. پس آیا همان کند، ولی تولیدشان میاین در حالی که والت وابعًا مواد مصره نمی
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تواند تولید کنندگان الک  نیز میبه  ،دهدای که می  برای مصره الک  به افراد میآزادی
 شیشه؟ ،یا در این مورد—بسط پیدا کند

ی الکد  در دوره مصارفبدا  ،ی آزادی و بدانونبخش زیادی از بحث می  درباره
مصدره مدواد تواند به آسانی به تولیدد و . با این حال مباحث می  میپیوند دارد خودش

ی مصره الکد  در بحث می  دربارهچه نیز گسترش یابد. آن مخدر ریربانونی امروزی
کنندگان نباید مجازات شوند زیدرا مجدازات اهمیت دارد این استدالل است که  مصره

کده بده نظدر تواند در وابع به ک  آرمان آزادی و پیشرفت بشر لطمه وارد کندد. بدا اینمی
واهدد خآید نتایج چندان جالبی از این استدالل حاص  نشود، اما می  از جامعده میمی

ها تنها مربو  و محددود بده فدردی که آزادی شخصی را کنار ننهد، به ویژه اگر آن آزادی
 گیرد. باشد که تصمی  مربوطه را می

ای کلیدی است. هر چده مسئله سیم آخربرای می  و همچنین  ،موضوع مجازات
ته شود. او پیوسدباشد والت در طول سریال با بعضی از عوابب شوم اعمالش مواجه می

آیدد بگریدزد: بدرای مثدال، اگدر کوشد از دستگیر شدن و مجازاتی کده در پدی آن میمی
بدا  ؛ اگر هنک بفهمد او کیست و لو برودرو استبا طفق روبه اسکایلر مچش را بگیرد

در معر  مدر  بدرار  ؛ و اگر که در مقاب  گاس دست از پا خطا کندزندان مواجه است
گوید که جامعه نبایستی رفتار والت را به او دیکته کندد. می. با این حال اما می  گیردمی

ی زنددگی خدودش را داشدته باشدد و بتواندد مطاب  نظر مید ، والدت بایدد اختیدار اداره
 که والت شروع به آسیب رساندن به دیگرانتصمیمات فردی خودش را بگیرد. اما همین

 است.کند که او سزاوار مجازات شدن ، آنگاه می  بیان میکرد
شود؟ آیا ای سزاوار مجازات شدن به خاطر اعمالش میبنابراین والت در چه نقطه

کنندگان موجب رساندن آسیب بیشتر یا کمتری به دیگران تولیدکنندگان نسبت به مصره
ی شوند؟ آیا والت به عنوان یک تولیدکننده سدزاوار مجدازات اسدت؟ مید  بده نوبدهمی

گان ندارد. او به بوانین ممنوعیت در روزگار خود توجه خودش چندان کاری با تولیدکنند
کند که این بوانین بیشتر متوجه متوبف کدردن مصدره الکد  اسدت تدا دارد و بحث می

رسد که می  به ممنوعیت تولید مواد مخدر ه  رو ترش جلوگیری از تولید آن. به نظر می

www.takbook.com



 سیم آخر و فلسفه ■ 308

اد اسدت و بندابراین مدو مصارفگفت که این بدوانین عمددتًا متوجده مندع کرد و میمی
 کند.های ناروایی را به آزادی فردی تحمی  میمحدودیت

 خطرات دموکراسی
شدان بدر ها، شام  آن مواردی کده بده استواریها و دموکراسیطب  نظر می ، جمهوری

توانند به عنوان تهدیدداتی جددی علیده عددالت و بالند، میبه خود می“ خواست مردم”
نهند نیداز بده محدافظی در برابدر دانی که آزادی را ار  میپیشرفت مطرح شوند. شهرون

تواند پیشرفت و آزادی را در تنگنا برار دهد. در هایی دارند که اکثریت بدان طری  میراه
حالی که ما در ایاالت متحده تمای  داری  که با شکوه و عظمت از امکانات دموکراسدی 

ای سدی هد  تماید  بده تحمید  گوندهدهد که دموکراسخن بگویی ، اما می  هشدار می
 که در آن شهروندان صرفًا به این خاطر که رفتارهایی خاِص  دارد “مایگی همگانیمیان”

پردازندد. ی حاک  هستند، به تکثیر و تکرار آن میی اکثریت یا طبقههنجار پبیرفته شده
این امر ی کنندهشوند به طرق گوناگون منعکسیافت می سیم آخرهایی که در شخصیت

گونه که در آن—تواند عره و بانون را تحت تأثیر برار دهدهستند که چطور اکثریت می
 و راه را بر آزادی سد کند.—کنندایاالت متحده با مواد مخدر و الک  ارتبا  پیدا می

اش پیوسته توجهات را به سوی خطرات اخفبیاتی که رندگ بدانون می  در رساله
گزاری در ایدن مدوارد ممکدن اسدت کند: در حالی که بدانونگیرند جلب میبه خود می

آورد، اما در موارد زننده به جامعه ممانعت به عم  میگونه بنماید که از عوامِ  لطمهاین
و نیدروی بدانون را بده دسدت “ عره”بسیاری بازتا  افکار گروه اندکی است که پایگاه 

توانندد افدراد را از آزادی شدوند، و میمیاند. این بوانین بدون چون و چرا پبیرفتده گرفته
محروم کنند و موجب پسرفت نوع بشر گردند. برای مثال، در فص  اول مداری وحشدت 

جدا پدیش شده. او حتی تا آن“ ماریجوانایی”کند که والت جونیور کند وبتی فکر میمی
د تا وندی، ای ببری مخروبهرود که ترتیبی بدهد هنک والت جونیور را به مسافرخانهمی

کده چقددر چندین  شود ی معتاد تزریقی را ببیند، و درسی برای والت جونیوریک بدکاره
توانند سرآراز بدی باشند )فص  یدک، بسدمت سده(. در حدالی کده مواد خطرناکی می
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تواندد بدر والدت ماری بیش از اندازه نگران اثرات سوهی است که مصره ماریجوانا می
فهمی  که خودش در جوانی ماریجواناِکش بهاری بدوده عدًا میجونیور داشته باشد، اما ب

 است!
جا ماری مثال عالی کسی است که به خاطر فقدان دالی  کافی، کورکورانده در این

کند و ضد  مواد است، آن ه  صرفًا بدین خاطر که این رفتار به لحاظ از عره پیروی می
و همچنین چون شدوهرش مدأمور —داجتماعی رفتار باب  ببولی است که باید انجام دا

کندد، حتدی تکددرار گوندده کده مید  اشدداره میاداره مبدارزه بدا مددواد مخددر اسدت! همان
که به لحاظ اجتماعی پبیرفتده شدده هسدتند، ها، صرفًا به خاطر اینترین اندیشهدرست

و  سازد. در نتیجه عرهای که برار دارد متوبف میپیشرفت بشر را درست در همان نقطه
تاثثیر جاندویی ادات جایگزین عق  و استدالل برای رفتارها خواهد شد. مید  ایدن را ع

ی استبدادی علیه افکار و اعمال ای از عره به مثابهخواند. نهایتًا چنین استفادهمی عرف
 افراد خواهد بود.

ی آمریکا تمای  به پبیرش تولید و مصره الک  دارد زیرا انجدام ایدن کدار جامعه
در حالی که همین جامعه مصره سدایر مدواد را پسدت، نندگ، و  ،ه استکمابیش عر

 شمارد زیرا این رفتار به لحاظ اجتماعی رفتار پبیرفته شده است.بدرن می
راجع به این فکر کنید:  هنک عاش  نوشیدن الک  اسدت، امدا اگدر بندا بدود او از 

ود، در آن صدورت بده اندیشانه تبعیت کند، که در روزگار می  عره بدذهنیتی ضد  الک 
لحاظ اجتماعی پبیرفته شده نبود که میگساری کند. کارش به عنوان مأمور اداره مبدارزه 

شد. و چون هندک با مواد مخدر احتمااًل دستگیری تولیدکنندگان الک  را ه  شام  می
 Schraderbrauهدا را شدریدربرو کندد )آنآبجوهای خانگی خودش را ه  درست می

کدرد! هندک شکنی ه  میگباشت بلکه حتی بانونرا زیر پا می نها عرهخواند( نه تمی
ه  مانند ماری با ماندن بر این اعتقاد که الک  مشکلی ندارد اما شیشه دارد، کورکورانده 

ها مواد مخدری هستند که در یک کند؛ در حالی که هر دوی آنفقط پیروی از عره می
 شدند.ده ریربانونی انگاشته میزمان خاص یا زمانی دیگر در ایاالت متح
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تواند از بدوانین و کیفرهدای بدانونِی یدک از منظر می ، نظر اکثریت در نهایت می
تر باشد. و این همرندگ عدره شددن بده تر و مستبدانهحکومت سرکوبگر ه  خطرناک

افراد بشر خواهد شد. به ایدن “ وارسازیماشین”خاطر عره، موجب تنزل خرد آدمی و 
 ،شدودی رفتار والت )و دگرخودش، هدایزنبر ( بیدان میکه به واسطه“ دیتیفر”خاطر، 

 برای پیشرفت و آزادی جامعه امری حساس و حیاتی است.

 جرئت کن . . . که متفاوت باشی
کرد. اما را در چارچو  مقررات بازی خود پیش از تشخیص سرطانش ک  زندگی والت

کلده، در وابدع یک باچدابچی مدواد بیدر خفل تبدی  شدنش از معل  خشک علوم به 
بدا داسدتان  سایم آخارتبدی  به بهرمان باورنکردنی عدالت، آزادی و پیشرفت بشر شد! 

شود، موردی آزمایشدی بدرای بواعدد ی مواد میمعل  دبیرستانی که تبدی  به تولیدکننده
سایم بدر  ی آگادیدربنرهی آورد. با عرضهی آزادی و آسیب فراه  میفلسفی می  درباره

اش والتر وایت، پیوسته با این پرسش مواجه هستی : آیا بواعد مید  و بهرمان اصلی آخر
 ماند؟ کند و کماکان پابرجا میدر مورد حاد  یک آشپز شیشه ه  صدق می

در ایدن عصدر، ”ذکر کلمات می  برای پاسخ به این پرسش بسدیار اهمیدت دارد: 
برابر عدره فدرو نیداوردن، خدود یدک  صرِه همرنگ جماعت نشدن، صرِه سر تسلی 

نوشت، اما کلماتش هنوز ه  ی نوزده  میی سدهکه می  در نیمهبا این“. خدمت است
هدا در جامعده هسدتی ، اعد  از ایدهی همهرنگ و بوی حقیقت دارد. ما نیازمند آزمودن 

آمیز والدت ا که توجیه اعمال افرها. از این رو با اینآن“ ترینصحیح”ترین و عام ِل مقبو
بسیار سخت است، اما می  در وابع به ما مجدال یدافتن امدوری ارزشدمند را در سدبک 

دهد. و خواه والت مح ، یا در خطا باشدد، رفتدار زندگی جایگزین یک آشپز شیشه می
های ها و سدبک زنددگیصرفًا به ایدن خداطر کده ایدده ،او بهرمانانه است“ یمجرمانه”

کشد، و بدین طرید  در همدین ، وضع موجود را به چالش میکندجدیدی را امتحان می
 . کندیشرفت بشر کمک میحین به پ
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 معلمان دبیرستانی که به سیم آخر زدند
  اتفاق افتاد، زمدانی کده یدک اسدتاد ریاضدی  ٢٠11در اواخر  سیم آخراتفابی شبیه به

اش مدته  بده پخدتن شیشده در الهدانشگاه هفتاد و چهار ساله و پسر بیسدت و نده سد
شان وابع در ایالت ماساچوسدتز، شدهر سدامروی  شددند. آن اسدتاد دانشدگاه از خانه

کرد، و های مارک انسپ  در فرایند پخت شیشه استفاده میهای بدیمی نوشیدنیبطری
کده از داد مگدر اینوبدت درس نمدیاو هیچ”گفدت یکی از دانشجوهای سدابقش می

 “نوشید.پ  سر کفس میهای اسنبطری

  ی ، در ایالت نیوجرسی، شهر هیلزِدی ، یدک دختدر هفدت سداله1٩٧٣آوری   1٩در
 عضو گروه پیشاهنگان به نام ُجدن توسدط معلد  شدیمی دبیرسدتانی کده سده خانده آن

کرد مورد تجاوز جنسی برار گرفت و سپس بده بتد  ی ُجن زندگی میتر از خانهطره
تدفش “ بانون ُجن”ی او برای عتراه کرد. بازماندگان خانوادهرسید. آن معل  به بت  ا

بسیاری کردند، که مفاد آن امکان آزادی مشرو  را از متخلفیندی کده هنگدام ارتکدا  
ی فدرال بانون ُجدن توسدط بید  کند. نسخهجرم جنسی دست به بت  بزنند سلب می

 د.به امضا رسی 1٩٩۸کلینتون رهیس جمهور ایاالت متحده در سال 

  ی شهر ُازارکس ساکن دریاچه دبیرستان ، یک معل  شیمی1٩٩۵ی سال فوریه ٢٦در
ی اش بده وسدیلهمته  شد به خفه کدردن دختدر هفدده ماهده ،وابع در ایالت میسوری
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ای و کتک زدن پسر شش ساله و همسرش با یک لوله تا سدر حدد مدر . طنا  پارچه
ای را که بده عندوان برجستهان نقش چند روز پیش از آن، سر کفس شیمی کتا  داست

آمدوزانش نشدان داده بدود. او در اکتبدر سدال هدیه برای دخترش خریده بدود بده دانش
، با یافت نشدن هیچ مدرک فیزیکی طی پیگردهدای بضدایی، از جدرای  تبرهده 1٩٩٦

 شود.می

  شناسدی دبیرسدتان، بده ، جان تی. اسکوپس معلد  زیست1٩٢۵جوالی سال  ٢1در
دالر  1٠٠ی تطور یا فرگشت در ایالت تنسی مجرم شناخته و مبلغ ریس نظریهدلی  تد

 .1جریمه شد

  ی به خاطر تددریس نظریده ،شناسی دبیرستانو شفر معل  زیست، با٢٠11اوت  ٤در
اش در لیبرتی وید  وابدع در مورد توبیخ هیئت امنای مدرسهخود،  آفرینش در کفس

ماکان در همدان دبیرسدتان در لیبرتدی وید  مشدغول . او کگیردبرار می ایالت ایلینویز
 است.—به جز بخش آفرینش—تدریس

  یک خان  معل  دبیرستان در شهر آنتیاک ایالت ایلینویز، احتمدااًل بده ٢٠11در پاییز ،
های مدرسده دسترسدی پیددا جا بود، به پایگاه دادهکه همسر مربی فوتبال آنخاطر این

هدا در دهدد، کده خیلدی از آنآمدوزان را تغییدر میشنفر از دان ٢٤٠کند و نمرات می
 ای شد.های ورزیدگی ورزشی بودند. او مته  به دستکاری رایانهفهرست مردودی

 ”چیزی اسدت کده زندی “ 1بین آی زیاد میاسکن . سیحواس  هست دارم چیکار می
گفدت، در  ٢٠٠٧اه  شهر فونیکس ایالت آریزونا به شوهرش پشت تلفدن در سدال 

                                                           
ی خلقت آفرینش مجداز منوع، و در عو  نظریهی فرگشت داروین م. در آن زمان تدریس نظریه1

 گرایان در ایاالت متحده همواره داغ بوده است. م.گرایان و آفرینشبود. کشمکش میان فرگشت
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اش ی دبیرستانیآموزان شانزده سالهی جنسی با یکی از دانشلی که به خاطر رابطهحا
 ۵٠”سدایت زیمبیدو را در فهرسدت  1٦ی مورد بازجویی پلیس برار گرفته بود. او رتبه

دارد. جای تعجب ندارد که مداری “ ترین رسوایی جنسی زنان معل  ریر معروهبزر 
 دارد. ِکی لتورنو در صدر این فهرست برار 

 ” بدازی هدای مسدتهجن همجنسمعل  دبیرستان اه  بوستون به خداطر بدازی در فیل
ی داسدتان دربداره ٢۰11این عنوان یکی از ویددهوهای یوتیدو  در سدال “ اخرا  شد!

های مسدتهجن فراواندی بدازی کدرده بدود معل  دبیرستانی اه  بوستون بود که در فیل 
 تا زدن به سی  آخر(.)بیشتر شبیه زدن به در و دیوار است 

   یک معل  ادبیات انگلیسی در ایالت کلدرادو، شدهر دندِور، ٢٠1٠اوت سال  ٣٠در ،
. معلد  در حدالی کده داسدتان کوتداه ٢بدردرا در کفس به کار می“ کاکا سیاه”ی کلمه

ی کاکاسیاه تعمدًا جای خواند، در آن سطری که به جای واژهاثر رولد دال را می“ زهر”
گیرد که این واژه را در تصمی  می“ تو ای ]...[ کثیف و نکبت”ته شده بود، خالی گباش

کفن و صدحبت ی کدوکفسبرار دهد. ادامه دادن به جوک تعریدف کدردن دربداره آن
 ،٣اش در کفس بففاصله بعد از خواندن چنین داسدتانیی نژادپرستانهی پیشینهدرباره

 جا اخرا  شد.ارگر نیفتاد، و چند هفته بعد از آنها کاحتمااًل زیاد در همراه کردن بچه
 

                                                                                                                             
 ٢٠1۵ای تلویزیونی با مضمون پلیسی بود که به مدت پانزده سال تا پاییز مجموعه CSIسریال  . 1

به آشنایی با ترفندهای نیفتدادن بده دام پلدیس بدا  پخش آن ادامه یافت. منظور نق  بول باال اشاره
 توجه به آن سریال است. م.

شود و معموال ی آن تابو محسو  میدر ادبیات رسمی، این واژه به خاطر بار معنایی نژادپرستانه. ٢
 کنند. م.گباری مینشانه N-wordآن را به صورت 

 های نژادپرستانه است. م.دگاه. از مضامین اصلی داستان کوتاه یاد شده، تقبیح دی٣
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   کند به خواندن یک ، یک معل  شیمی دبیرستان وسط کفس شروع می٢٠1٠در سال
آهنگ رب که در آن عناصر جدول تناوبی آمده بود و حسابی همه جا را با اجرایش بده 

 ریزد.ه  می

   یا شهر سن متئو، به سی  آخر آموزی دبیرستانی در ایالت کالیفرن، دانش٢٠1٠در سال
شدود. او کده در دبیرسدتان زند و مته  به ابدام بده بتد  معلد  شدیمی سدابقش میمی

های پیشینش در شهر هیلزدی  ناکام مانده بود، بصد داشت ک  ساختمان را بر سر آدم
گاه چنین فرصتی نیافت. او همچنین مته  است جا خرا  کند که خوشبختانه هیچآن

ای ویرانگر در بالب ابددامی تروریسدتی، در اختیدار م به منفجر ساختن وسیلهبه  ابدا
ی مدواد ای ویرانگر در مکان عمومی، حم  پنهانی بمه، حم  مخفیاندهداشتن وسیله

 ای ویرانگر با هده بت .منفجره، و ابدام به انفجار وسیله
 

 هایی که به سیم آخر زدنددانشیمی
   خدان   ،دان فرانسوی، آگوستوس دالماس شیمی1۸٤٤ در ررو  بیست و نه  آوری

رساند و گلویش را گدوش های لندن به بت  میسارا مک فارلین را در یکی از پسکوچه
امدا بندا بده ”کندد، ربط معرفدی میبرد. او سپس خود را فورًا به مراجع ذیتا گوش می

ون بسدتری بده عندوان مجرمدی مجند”نهایتدًا  “ تشخیص اینکه مشاعر او مخت  است
 “.شودمی

  ی علام مجله)با نام کنونِی ی علم برای مرد  منهننمه 1۸۸1ی دسامبر سال در شماره
، “کشد تا تشریح کنددمی”دان کند که شیمی(، یکی از نویسندگان ادعا میبرای مرد 

هدای یعنی جهت فه  و بررسی عناصدر اساسدی یدک چیدز، آن چیدز بایدد بده بخش
و راهرًا اگر موجودی زنده است حتی کشدته شدود.  —ی  شودبنیادینش تجزیه و تحل

دان یدا هدر دانشدمندی کده فکدر البته که نق  بول باال یک استعاره است، امدا شدیمی
تواند این کار را انجام دهد، پس عل  مجاز بده ایدن کدار جا که عل  میاز آن”کند، می
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لحداظ اخفبدی زیدر  شاید با انجام کاری کده بده“ خواهد باشداست، حال هرچه می
ی دان کنجکاوی را در نظر بگیرید که گربهزند. شیمیسؤال است دارد به سی  آخر می
 “. کشد تا تشریح کندمی”اش شیمیاییزیست همسایه را برای پیشبرد پژوهش

  دانی استرالیایی اه  شهر سیدنی به نام هریس کوکر، راهرًا به خاطر ترسش از شیمی
اش را پیش از کشتن و فراخوانده شدن به جنگ، همسر و چهار بچه ی سربازگیرینامه

 رساند.به بت  می 1٩1۸خودش در اول اوت 

  دان نبودندد، امدا مشدغول بده نفسها شیمیجیمز واتسن و فرانسیس کریک، گرچه فی
بودندد کده  1٩۵٣در آزمایشگاه کاوندیِش دانشگاه کمبریج در سال  شیمیتحصیِ  بیو

کنند کده ای کشف میبه صورت نردبان دوتایِی مارپیِچ در ه  تابیده را DNAساختار 
گاهی . اما این پرسش همواره بابی اسدت کده آیدا آن دو بدا  بدر  ”امروز همه از آن آ

ای که توسط روزالیند فرانکلین نوشته شده بود بده سدی  اطفعات منتشر نشده“ گرفتن
فیزیکدان و بلورشناسی با تخصص پرتدو آخر زدند یا خیر. فرانکلیِن بریتانیایی زیست

کده  B-DNAتوانسدته بدود بینددازد. عکسدی از  DNAهایی از ایکس بود که عکس
رسوایی به بار آورده( توسط یکدی  ۵1عک  فرانکلین آن را انداخته بود )و امروز با نام 

ی بددون اطدفع یدا اجدازه—از همکاران آزمایشگاه فدرانکلین بده واتسدون و کریدک
 1٩۵٣هدا اثدر مشهورشدان را در نشان داده شد؛ درست پیش از اینکه آن —ینفرانکل

ها: همه جا شایع است که کریدک هنگدامی کده بده منتشر کنند. راستی گبشته از این
هد  زده بدود.  LSDکرد یک خدرده کمک می DNAی کشف ساختار مارپیچ دوگانه

ی کًف چیزهایی را ببینی کده توانطور است پس رفی ، وبتی رفته باشی فضا میاگر این
 توانند ببیند پسر.های دیگر نمیآدم

    در شدهر دویلسدتون وابدع در ایالدت پنسدیلوانیا،  1٩۵۸در یک شدب بدارانی سدال
که بده خداطر اختدراع روش خشدکاندن —دانی معروه به نام ِارل فلوسدورهشیمی

با یک تفنگ  سر خودش را—شودانجمادِی خون برای جدا کردن پفسما شناخته می
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دهد، البته چند دبیقه پیش از آن جلوی پسر جوانش با همان تفنگ به باد می 1٦کالیبر 
نصف صورت همسرش را ه  به باد داده بود. فلوسدوره عمومدًا آدم تدودار و متیندی 

زوم میشناخته می  توانست به خش  ه  بیاید.شد. . . اما عند ال 

 ” ی   ژانویدهی چهداردهدر صددر اخبدار عمدده“ دان بفبی از زنان مسنشیمی دزدِی
دان و از این برار بود که کفهبرداری که خود را یک شدیمی ؛در رر  لندن بود ٢٠1٠

کند که کاربهای اداری مربدو  رود و ادعا میهای دو زن مسن میجا زده بود به خانه
خانه را بدرای ها آشدپزها مفقود شده است. هنگامی که پیرزنهای دارویی آنبه نسخه

پولشدان را دان بفبدی کیفکنندد، شدیمیکاردبهای اداری تدرک می پیدا کدردن کپدی
  زند به چاک. دزدد و میمی

   دانی که کارمند شرکت داروسازی بریستول بود مدته  بده ، شیمی٢٠11در اوای  سال
ی اصلی در مر  موش است. شود، که عنصر کشندهکشتن شوهرش توسط تالیوم می

رود. وبتدی کند که سرما خورده و برای معاینه به بیمارسدتان مدیر بربانی فکر میشوه
شوند دیگر برای درمان خیلی دیر شده بدود. پزشکان متوجه وجود تالیوم در بدنش می

دان بتوانند ی آن شیمیها تحت مراببت برار دارد تا زمانی که خانوادهپسر خردسال آن
 ای آمدن به ایاالت متحده و سرپرستی کودک فراه  کنند.تری برساز و کارهای با ثبات

   داِن سازمان ربا و داروی آمریکا به همراه پسرش به استناد ، یک شیمی٢٠11در سال
ی شواهد و مدارک متعدد مته  به مبادالت ریربانونی در رابطه با اطفعدات محرمانده

ی اطفعاتی که آن ، بر پایهی پنج سالههای شرکت دارو شدند. آن دو در یک بازهسهام
های سدازمان ردبا و داروی ایداالت اش به پایگاه دادهی دسترسیدان به واسطهشیمی

 میلیون دالر  به جیب زدند. ۵.٣متحده داشت، حدود 

   این را در نظر بگیرید: همسر یک مرد بر اثر بیماری در حال مدر  اسدت، و نیداز بده
ه داروی مورد نیاز بدرای درمدان همسدر او را دانی هست کداروی خاصی دارد. شیمی
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دان ه  دارو تواند دارو را بخرد چون پولش را ندارد. و خب شیمیدارد، اما آن مرد نمی
 را به او نخواهد داد.

 
سدوال ایدن  ؛است یا چی؟ شوخی کدردم شعوربیدان یک حاال یک سوال: آیا آن شیمی

 نیست. . .
شدود، دارو را دان میزند و وارد دفتر شدیمیآن مرد می در وابع سناریو از این برار است:

 شود.دهد، و همسرش ه  خو  میدزدد، دارو را به همسرش میمی
 جا انجام داد به سی  آخر زده است؟: آیا آن مرد با اعمالی که اینواقعیحاال سوال 

 

 های مفتضح شیشهکنندگان و پروندهمصرف

های کوچده ی برخدی از اسد ت زیر کده در برگیرنددهابتدا مروری داشته باشی  بر فهرس
 بازاری شیشه است:

نیکی، تیدک تیدک، کوکداهین ُگ ، چندر راز، ِهنِدل، کدره بدادوم زمیندی، اسدپید، پیدک
 کارگری، گرد زرد، و البته، کراک دهاتی.

 
   بدرای نخسدتین بدار در  1۸٩٣متامفتامین مخدری محرک است )بدیهی است!( و در

تولید شد. کارمندان نظامی ژاپنی، آمریکایی، انگلیسی، و آلمدانی )بده ژاپن ترکیب و 
ها( در طدول جندگ جهدانی دوم از شیشده اسدتفاده ی کدارگران ژاپندی کارخاندهعفوه

 هسازد تا حجمی باور نکردندی از کارهدا را بدکه انسان را بادر میکردند به دلی  اینمی
برساند. البته همچنین بعدًا پدر مغز را ه  مدتی طوالنی بدون نیاز به خوا  به انجام 

های ریرنظامی آورد! پس از جنگ جهانی دوم، ارتش ژاپن شیشه را در فروشگاهدر می
های سوءمصدره شیشده در به مردم فروخت، و بدین ترتیب یکدی از نخسدتین شدیوع

 تشدید کرد.  ۵٠ی جهان را در ژاپِن دهه
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   آزمایشگاه  11٢٣٩د مخدر ایاالت متحده از توبیف ، اداره مبارزه با موا٢٠1٠در سال
تولید شیشه امروز در کالیفرنیا و شمال “ هایابر آزمایشگاه”شیشه گزارش داد. اگرچه 

مکزیک برار دارند، اما میسوری ایالتی است که همواره بیشترین موارد توبیف شیشه را 
وجدود  1بدده-نشان  توبیفی در ایالِت  ٦۸٢٧، ٢٠٠٤داشته است. برای مثال در سال 

مورد در نیومکزیکو، ایالت مح  زندگی والتدر وایدت. )وابعیدت  1٢٠داشت، و تنها 
 تریباو  شایکنگوی اینکه، وبتی ما مشغول نوشتن درست همین بندد بدودی ، روزنامده

اعتیداد بده شیشده بدفی جدان روسدتاهای ”گزارشی را با چندین عندوانی چداب کدرد: 
شود، نیاز برای درست کردن شیشه در یک چمدان جا میتمام ابفم مورد “.( میسوری

شدود. شداید اهدالی میسدوری شیشده تقریبدًا همده جدا پیددا می از این رو آزمایشگاه
وبفه جلدب شدهر برنسدون در ها را بیخواهند حسابی سر ِکیف بیایند تا تمام نگاهمی

 !٢میسوری کنند، همانند اجراهای ویولون شوجی تابوچی
 
  اندد؛ مثد  زیدر زمدین خاندههای زیادی را منفجدر کردههای شیشه مکانآزمایشگاه ،

 ، مجمتدع، کد  خانده، آپارتمدان، اتاق خانهی خانه، کناره، سقف خانهشیروانی خانه
، اتاق ی سیار، اتاق هت آپارتمانی، مجتع سازمانی، منزل دوبلکس، گاراژ، تاالر، خانه

ی ی سگ، و الندهبوس، ون مسافرتی، تراکتور، النهمت ، مسافرخانه، ماشین، ون، اتو
 مرغ.

 
  ی یک پروژه“( های مر چهره”های شیشه )برگرفته از بازی با نام فیل  کفسیک چهره

پیشگیری از مصره مواد مخدر است که تصاویر ببد  از مصدره و بعدد از مصدره 
بر روی صدورت و استفاده کنندگان شیشه را برای نشان دادن تأثیرات وحشتناک شیشه 

ها را در ایدن نشدانی پیددا توانید عکسبدن افراد در معر  نمایش گباشته است. می

                                                           
 شود. م.اصطفحًا به عنوان نشان و آرم ایالت میسوری شناخته می« نشان  بده». عبارت 1
 م. امریکایی ساکن شهر برنسون.-ی ژاپنی. نوازنده٢
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. مطمئن باشید برای ترسداندن  http://www.facesofmeth.us/main.htmکنید: 
 کند! شما و دور کردنتان از شیشه کفایت می

 
   ها بده ارسال آن های پستال در شیشه و، زنی به خاطر خیساندن کارت٢٠٠٦در سال

پسرش و سایر زندانیان ندامتگاه ایالت واشنگتن در شهر والوال، بازداشت شد. دوست
را در بالب تمبر پسدتی، کدارت کریسدمس، کدارت “ شیشه نامه”ها دیگران نیز تا سال

 کردند.عید پاک، کارت تبریک، و حتی کارت تسلیت ارسال می
 
   ی خدر ایاالت متحده پیرمردی را در یک دهکده، اداره مبارزه با مواد م٢٠٠٩در سال

کندد کده بدا سده عصدای توخدالی تفریحی سالمندان وابع در کالیفرنیا بازداشدت می
برد به باچاق شیشه مشغول بود. وبتدی متفاوتی که همراه خود برای گشتن در شهر می

ی هر به حملهبیند، برای اینکه دستگیر نشود تظاکه پیرمرد مأموران را در برابر خود می
کند، و در همین حدین ده پاکدت دیگدر پدر از شیشده از جیدب کدتش بیدرون بلبی می

 افتد!می
 
   کند که سعی داشدت از مدالزی بده ، پلیس اندونزی زنی را دستگیر می٢٠11در سال

درون کشور شیشه باچاق کند. اون شیشه را درون پفستیکی رورندی در سدرینش جدا 
 اش برار داشت.دستگیرش کردند در معده داده بود، و راهرًا وبتی

 
 ”های تداریخ نهد  یکدی از سدرعنوان“ کنندها در پنیر ناچو شیشه باچاق میمکزیکی

ی سدایتی اسدت دربدارهو ”اسدت، کده  the fixی اینترنتدِی در نشریه ٢٠11دسامبر 
 “.گرایی، اعتیاد، بازیابی، و مبارزه با مواد مخدرالک 

 
  ی حقوق در دانشدگاه ریچموندد را یک دختر دانشجوی رشته شیشه به مدت سه سال

هایش حاضر شود، بادر ساخته بود که بتواند روزهای متمادی بیدار بماند و در کفس
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مقاله تولید کند، و برای امتحاناتش مطالعه داشته باشد. اولین روز کاری او در دادگداه 
در آن او و سایرین به علت توزیع  ای بود کهپس از اخب دکترایش در مقام متهِ  پرونده

ها و بیش از پانصد گرم شیشه مورد پیگرد بدرار گرفتده بودندد. او اکندون بدرای برنامده
نویسدی شدده تدا در آزمدون نام« یاری وکف به وکدف»ی ریرانتفاعی های مؤسسهطرح

 وکالت ایالت ویرجینیا شرکت کند.
 
   ی جنسی پیشدنهاد شیشده ازای رابطه ، یک کفنتر ساب ، به یک مرد در٢٠11در سال

ی بزه و حم  شود. او مته  شد به اشاعهگباری دستگیر میدهد، و در عملیات داممی
ی کفنتدر ملدی ی جدایزهگری. او همچنین دارندهشیشه، و یک مورد اروای به روسپی

ها بدرده بدود تدا ایاالت متحده است، چراکه ماشین پلیسش را بده وسدط رگبدار گلولده
 افسری زخمی را در تیراندازی نجات دهد.

 
  دهد، لبا ردیدابی بدوی ی پخته شده بویی شبیه پفستیک سوخته و آمونیاک میشیشه

ی در حال پخت در دستشویی اتاق متلی در شهر آردمور ایالت آالباما درسدت شیشه
برای پلیس کار سختی نبود. مظنونین، زن و شوهری  ٢٠1٢سه روز پیش از کریسمس 

هدا برای اعضدای خدانواده بودندد. آن“ های کریسمسهدیه”بودند که در حال تدارک 
ی توالت مخفدی کدرده همچنین چند اونس ماریجوانا ه  در یک بوطی درون محفظه

 بودند. هو، هو، هو! کریشمش مبارک!
 
   که مرتبدًا بدا —، گزارش شد که کشیشی اه  کلورادو به نام تد هگارد٢٠٠٩در سال

ور جور  دابلیو بوش مفبات داشت تدا او را مدورد هددایت معندوی بدرار رهیس جمه
به مدت  ٢٠٠٠باالخره اعتراه کرد که با همراهی شریکی مبکر از اوای  سال —دهد

ی جنسی و مصره شیشده داشدته اسدت. هگدارد هندوز متأهد  حدود سه سال رابطه
مدواد مخددر گرایدی و مصدره است/بود و مرتبًا در با  پلیددی و شدناعت همجنس

ان در سدال انی سدیای با شبکهکرد )عجب!(. هگارد در مصاحبهکند/میموعظه می
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آسایی در اثر مشداوره، ، مدعی شد که گرایش او نسبت به مردان به طور معجزه٢٠1٠
، خبر رسید کده ٢٠11معالجه، و البته دعا و راز و نیاز، از میان رفته است. در سپتامبر 

تعویض همسارا  سی با عنوان بیی ِایی تلویزیونی شبکهبرنامههگارد برار است در 
رسدد راهر شود، جایی که همسرش با همسر گری بیزی )که اخیرًا به نظر می مشنهیر

داری تعدویض شدد. خداونددا اگدر هسدتی تدو ای شده!( در زندگی خانهشیشه او هم
 دادرس، به فریاد ما رس!
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 عوامل آخر

 

 

 

 
دیگو اسدت، و در حدال داوطلب دکترا در دانشگاه کالیفرنیا، شهر سدن رسونیرون سی. اند یقای

آور است. او در حال حاضر در بدازار های دلهرهی تحلیلی از پرخاش در فیل اش دربارهاتمام رساله
کار است و در زمان آزادش پیرامون استلزامات اخفبی پختن شیشه به عنوان مصداق آزادِی عمد ، 

 کند.تعم  می

ی هن در جریارها ، برو ، در مدت تععایالت بهانری دانشاگنهخننههنگنمی که آرو  و هم
ی دهم بنلکن هتلای کاه در آ  نشننی را اگ طبقهکننکو  مشغول کنر بودند، یک کپسول آت 

هان را اگ هتال کنند. کپسول به کسی برخورد نکارد، امان آ استقرار داشتند به پنیین پرتنب می
 د.بیرو  انداختن

شناسددی، ی زیستشناسددی اسددت بددا گددرایش بدده فلسددفهفیسددلوه و هستی یقللای رابللرپ یر 
 اطفعدات، و فلسدفه و فرهندگ عامده. وبسدایت او را در آدرس  -شناسی در معنای علد هستی

www.robertarp.webs.comتوانید مشاهده کنید. با احتسا  مفحظاتی کده او رعایدت < می
شدماری یدک خدرده دار )بطعا!( و در موارد انگشتهای کافئینیکند، مصره مقداری نوشیدنمی

 گاه مواد مخدر ریربانونی یا ممنوعه مصره نکرده است. الک  را داشته، اما هیچ

شد حیوا  ننگهان  ا  به دور سر  بنعث میراب در دورا  فوق دیپلم، بن پیچنند  د  گربه
ا  هام اگ ایان گذاشاته باود. )گرباه“ ننیرقصگربه”به دور خود بپیچد، و نن  این حرکت را 

 آمد، پ  جنی نگرانی نیست.(حرکت خوش  می

هایی در حد متوسدط، کده گرایی است با خالکوبیپدیدارشناس وابع جری-خانم کیمارلی بالتزر
شناسی دارد. شواهد به سی  آخر زدن او بده لحداظ شناسی، تاریخ فلسفه، و زیباییگرایش به هستی
کند کده از ایمانوهد  اتی است که )بارها در انظار عمومی!( با صدای بلند اعفم میفلسفی آن لحظ
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کندد بددتر از هدر بدددهنی بده او فحدش ی هایدگر صحبت میآید، وبتی دربارهکانت خوشش می
 “.   پشمالوی بانمک—1باریکف آرتی”کند، دهد، و اصواًل از شوپنهاور اینگونه یاد میمی

همننی، کیمبرلی سر تن پنی یکی اگ رفقنی مست  را )که اگ هو  رفتاه هن پی  در یک مسنل
کاه بنرهان او )یعنای بود( بن فو  پالستیکی به یاک صاندلی بسات، تان انتقانمی بنشاد اگ این

رود کند و میگونه ترک میشده بود. کیمبرلی آ  شخص را همن  2ی برگریدهکیمبرلی( راننده
ای آ  شب اصالً اوضنع جنلب نبوده، امان او اهمیتای رسد که صبح فردخننه. به گوش  می

دهد. بعد اگ آ  واقعه، آ  دو دیگر واقعنً بن هم دوست نبودند، امن کیمبرلی نگفت کاه اگ نمی
 این فقدا  رنجیده خنطر شده است. 

سی. اس لوئی  و  هایدانشیار فلسفه در دانشگاه ریدیمر است. او مؤلف کتا  یقای یدام بارکمن
و  مننگان و فلسافههای ، و همچنین ویراستار کتا بن چیرهنی عندیو  همچو  سبک گندگی فلسفه
 باشد.می ی آنگ لیفلسفه

کند و بعد یک بنر آدا  در سن نوجوانی، یک بسته کنرت بیسبنل را در فروشگنه تنرگت بنگ می
تواناد   میاند پشن  خنرج شدهبندیهن دیگر اگ بستهکند که چو  کنرتبن خود  فکر می

 هن بردارد. . . آ 

جدا بده تددریس واحددهای استادیار کالج فرانکلین و مارشال اسدت، کده در آنیقای ری باسرپ 
کادمیدک او از گفتمدان ادبیات رنسانس، شکسپیر، و برون وسطی اشدتغال دارد. دامنده ی عفید  آ

 .آر تالکین را در بر دارد.بردگی سیاسی در انگلیِس برن هفده  تا ضد  مدرنیس  در آثار ِجی.آر

 هنیی اگ آگوستین روی در دستشویی به سیم آخر گد.ری بن خرچنگ قوربنغه نوشتِن پرس 

اس  استاد هنر در دانشدگاه ایالدت مینسدوتا واحدد جندو  ردر  اسدت، جدایی کده خانم پت بر
شناسدی اییی خاصی به تحلی  زیبکند. او عفبهواحدهای تاریخ هنر و علوم انسانی را تدریس می

                                                           
 ، نام کوچک شوپنهاور! م.«آرتور». مخفف 1
٢ .designated driverهای ام تفدریح نوشدیدنیپبیرد هنگد: کسی است که در جمع دوستان می

 کننده مصره نکند تا بتواند با هوشیاری دیگران را با ماشین برساند. م.مست
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های فرهنگ عامه دارد. نزد پت، به سی  آخر زدن یعنی خریدن آثار هنری معمدولی )مثد  مجسدمه
( از فروشگاه گودوی  و خرد کردنشان با چکش. امتحانش کنیدد. بسدیار لحظنت ارگشمندکوچک 

 مؤثر و مجر  است.

مسانبقه  ی خینبان  پانیینی باهپت خیلی گود وقتی در سن چهنر سنلگی توسط دختار بچاه
کرد بن چشمن  بسته ساریع تار مای تواناد بادود، پت که فکر میدعوت شد به سیم آخر گد. 

برخاورد  ۱۹۵۹رنِگ به شدت تیِر یک کندیالک مادل همین کنر را کرد و بن سر به د  کرومی
هانی ا  خو  جنری بار روی صاورت او را دیدناد )جراحتگدهکرد. وقتی والدین وحشت

بننبراین گفت که  ؛فهمید که گرفتنر مشکل بررگی شده ی بدی می کنند(ی سر خونریرپوسته
آ  دختر کوچک دیگر بن آجر به سر  گده است. پت منیل است که اگ همین فرصت استفنده 

 کند و در انظنر عمو  اگ پم فیلیگر، هر جنیی که امروگ هست، عذرخواهی کند.

یار در دانشگاه بوفالو و همچنین مدرس دانشجوی دکتری و آموزش یقای جاستین.سی. دونهاوسر
رسدند بدرار ی عل  و متافیزیک به ه  میی او در تقاطعی که فلسفهکالج ایالتی بوفالو است. عفبه

های ها و دخالتدارد، و توجه او به مشکفت مربو  به کاربست نظریات علمی در جهت سیاست
 بود.“ جرب”محیطی معطوه است. نام مستعار دوران دبیرستان او 

ای یا  گده فرساتند تان تاوپی را کاه وقتی جنستین بچه بود برادر کوچک  را به سمت برکاه
هن جنستین به طور اتفنقی به وسط برکه شوت کرده بود برگرداند. اول بهنر بود و ضخنمت ی 

توانست بپرد و او را نجنت هنی شکسته افتند جنستین نمیکم. وقتی برادر کوچک  درو  ی 
بختننه دوستی در همسنیگی آنهن باود ا  را بگیرد. خو توانست جلوی خندهیرا نمیدهد گ

که ح  شوخ طبعی او را نداشت و عقل  را داشت کاه بارادر کوچاک جنساتین را نجانت 
 دهد.

ی یندگیری هن در کالس درس: بیشتر شد  تجربهسیمپسو از مؤلفین کتا   خانم دنیس دو ورنی
ی مطالعات رسانه را در همکاری بدا چندد است. او کارهایش در زمینهلد بن درایت شهر اسپرینگفی

هدایی ، و همچندین در کتا Splitsider.comو  او.سی هفتگیوبسایت منتشر کرده است، مانند 
بنب اسفنجی و فلسفه: بیرو  کشید  راگهنیی اگ کف دریان  که بالب مجموعه مقاالت دارد، مانند 

، ادبیات، نگارش، علدوم هنسیمپسو . او واحدهای درسی نی سینسیههومر، سیمپسو  و پیمن و 
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انسانی، و سخنوری را به مدت بیش از ده سال تدریس کرده است. وبتدی او بدا شداگردان سدابقش 
 اش نباشد اما هرگز ریربانونی نیست.ها برازندهکند، شاید بعضی وبتآشپزی می

تر وانمود کرد که اگ آنچه واقعنً باود عصابننییک بنر گمننی که پرواگ دنی  لغو شده بود، او 
طوری که دیاد بارای نفار است تن برای پرواگ بعدی او را در قسمت درجه یک بنشننند، همن 

جلویی او در صف چنین اتفنقی افتند. آ  تونیک وودکانی رایگانِ  در طاول پارواگ، بهتارین 
 نوشیدنی عمر  )تن به حنل( بود.

ی اش دربارهی دکتریصی  دانشگاه وارویک است، جایی که او رسالهالتحفارغ یقای استفن گلس
فلسفی نوشت. عفی  دیگر او، که در -هایی فیلمیی برداشترا به مثابهمردا  مدیسو  و سیم آخر 

ی فدیل ، و بازنمودهدای ی روانکاواندهدانشگاه برانگیخته شد، شام  فرم فیل ، ایددهولوژی، نظریده
از مدر   ۸-شدد کده کریدزی سیم آخارای پابند فیل  است. او از لحظه وحشت بدنی و جنسی در

 گونه شد.برخاست و این امر تبدی  به درامی زامبی

هنی دوست  را جواب اتنقی استفن گم شده بود، تن یک هفته استفن تلفنوقتی که گوشی هم
و تئانتر ی خیریاه کارد، در چناد مسسساهداد، تن جنیی که بن والدین دوست  صحبت میمی

 محلی ثبت نن  کرد، و در نهنیت بن ننمرد دوست  بهم گد.

التحصدی  از دانشدگاه فلوریددای جندو  اسدت. او جدزو دانشجوی فارغیقای جفری ا. هینزمن 
باشدد. او هنگدامی کده نیدز می مردگن  متحرک و فلسافهو و فلسفه  ٣٠راک های نویسندگان کتا 

ی خدودش را بدا والتدر پردازد و آینددهاش میی دکتریلهمشغول این مقاالت نیست، به نوشتن رسا
کندد کده کداش یدک کد  زمدان بیشدتری صدره بیند. او هر از گاهی آرزو میوایت باب  بیاس می

 کرد.رحمانه مییادگیری شیمی و هنر بت  بی

بن توجه به تواننیی بنالی جفری در مدیریت بد گمن ، او یک بنر درست چناد لحظاه قبال اگ 
ی کنفرانس  به محل رسید. او بسینر مسرور است که چناین عملکارد شد  گمن  ارائه آغنگ

 خوبی داشته.

هدا در دانشدگاه فندی دلفدت، ی دپارتمدان فنداوری و ارزشدر بخش فلسدفه یقای داواد کوپسل
، پژوهشدگر مقطدع پسدت دکتدرا در خانم ونسلا گلونزالزکند. همسر او، االخفق تدریس میعل 
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هدا را دوست دارد. همگام بدا پدیش بدردن ایدن کتدا ، آن« پختن»دن است. ونسا ه  دانشگاه الی
 امیدوارند که بتوانند یک کارواش با درآمدی ثابت برای تأمین دخترشان خریداری کنند.

دهی افتضان  یاک دیوید و ونسن همرمن  به سیم آخر گده بودند، وقتی که به سبب سروی 
هن هم نقدی درخاور ا  داشت، آ گدههنی ی گه بود  توترستورانی که آشپر  اصرار بر تن

 ای کوچک و ترئینی را دگدیدند.و افتضن  نوشتند و جوجه

اگوری لیتمن  استاد دانشگاه ایلینویز جنو ، در شدهر ادواردزوید  اسدت. او آثداری در یقای گر
سایم آخار، ی هایی از مجلددات مربدو  بده فلسدفهی منط  دارد و فصد با  متافیزیک و فلسفه

ی شنی، فننتری نهنیی، بنگی تانج و تخات، پیانگ، شارلوک هلمار، ی مهبننگ، دکتر کی، تپهنظریه
 کند.کشد؛ این همه ه  کار میرا نوشته است. شیشه ه  نمی مردگن  متحرکو ننبودگر، 

 .گنه به سیم وسط هم حتی نردهگنه به سیم آخر نرده است. هیچگِر  لیتمن هیچ

ی ارتباطدات را از دانشدگاه که به تازگی مدرک کارشناسی ارشد خود در رشته لوپز خانم جاستین
هدای جدا بده پدژوهش در بدا  پدرورش و تدرویج بالبکالیفرنیا در شهر فولرُتن اخب کدرده، در آن

ای او کده نویسدنده های جنسیتی در تبلیغدات تلویزیدونی پرداختده اسدت.ای مرتبط با نقشکلیشه
ی شدیمی را کند که چدرا رشدتهنگاری بلندپرواز است، معمواًل خود را مفمت میمستق  و روزنامه

 آورش را پرداخت کند.های سرسامتوانست کریستال بپزد تا ببضانتخا  نکرد، . . . دست ک  می

هن را بخواند، و ، آ «بخرد»که اگ فروشگنه بنرنر اند نوبل کتنب جنستین معروف است به این
هن را پ  بدهد. او اگ فروشگنه بنرنر اند نوبل بان درینفت بنگپرداخت کنمل آ  یک منه بعد بن

 کند.یند می“ ی سی روگهکتنبخننه”عنوا  

هدای تسدکینی در دانشدگاه بوفدالو در یار و مشدغول تحصدی  مراببتپزشدک یقای دنیل میلوری
ی پزشکی وابع در مدرسهباشد. او همچنین جزو دستیاران بالینی در دانشگاه نیویورک نیویورک می

ی میفرد فیلمور گیتس، االخفق در بیمارستان حلقهبوفالو است، و عفوه بر این عضو شورای عل 
 کند، نیز هست.جایی که کار می

هان باه تنی آ  ، دنیل پننرده تخلف رانندگی داشت، که چهنرده۵1٩٩تن  1٩٩1هنی بین سنل
چپ اگ چراغ قرمار(. طباق قاوانین راهنمانیی  خنطر سرعت غیرمجنگ بود )و یک گرد  به
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مرتبه توقیاف  ٩.٤ا  ننمهکرد تن گواهیرانندگی نیویورک در آ  گمن ، این موارد کفنیت می
ا  بود گیرا حقوق نسبتنً خاوب و وکیال بساینر خاوبی ننمهشود. امن او قندر به حفظ گواهی

 به حد کفنیت خوب.نصیب  شده بود. شنید نه به خوبی سنول گودمن،. . . امن 

هدا، فلسدفه، و نقدا  فرهنگدانی است با عفبه بده مسداه  شدهری، خردهجغرافییقای ُالی مولد 
نیز دستی بر بل  دارد. او معموال ناگهدان  taCity.co.ukمشترک این سه؛ او همچنین در وبسایت 

کندد و ی سر ه  میاهای پیچیدهرود در یک آزمایشگاه، دروغزند، میها ریبش میخبر ساعتبی
تدوان نادیدده گرفدت هرچندد او را می“ پخت و پدز”ی خورد. شایعات دربارهکلی مرغ سخاری می

کادمسینها دیگر جزو ویژگیاین  های مدرن امروزی است.های عادی آ

گاردد، و بان خاود چناین اُلی عمومن تلاو تلاو خاورا  در سیساتم فنضاالب شاهرهن ول می
هن اگ این کنر گند، امن پلی د و کنو شهری که به کسی آسیب نمیاندیشد که یک خرده کنمی

ی ایرلنادی در شایکنگو آید. او همچنین یک بنر روی در پشاتی یاک میخنناهخوششن  نمی
 کنری و خود  را راحت کرد.خراب

ال مورفی های باستان و برون وسطی )بده آموزشیار در دانشگاه براک، با گرایش به اندیشه یقای َدر
ی مسدتعار او ندام خففکارانده ی علد  و تکنولدوژی اسدت.ر خاص ارسطو(، و تاریخ و فلسفهطو

 پروفسور دی است، اما تصویر او تا به حال در هیچ آگهی افراد تحت تعقیب نقش نبسته است.

هنی سنختگی بسینر ، یک حسنب شنیداری دو  بنگ کرد تان دریل بن استفنده اگ یکی اگ نن 
 ی رایگن  درینفت کند.بنگ هم کتنب صوت

های دانشجوی مقطع دکتری در کالج ترینیتی وابع در دوبلین است. گرایشیقای کرگ سیمپسون 
ی فرهنگدی، و فلسدفه )فلسدفه و ی میان سینمای معاصر هالیوود، نظریهی پژوهشی او رابطهعمده

تواندد بیش از همه به او میکه  سیم آخرشود. کاراکتری از فلسفه( را شام  میی به مثنبهفیل ، فیل  
کنندده اسدت، شباهت داشته باشد ساول گودمن است . . . ولی این امر بدرای او بده ندوعی ناراحت

 دهد.گونه انجام نمیگاه چیدمان دفتر کارش را آنچراکه او هیچ

را در صندلی خنلی سینمن درست پی  اگ « سنگ بند شکمشبیه»یک بنر کر  و رفقنی  یک  
هنی  را هم خریده بودند جنسنگی کردند. و سپ  م پیشخدمت در منهتن، که بلیتآغنگ فیل
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کردند. ترین لحظنت ممکن بند آ  را خنلی میبن یک کنترل اگ راه دور در دست، در ننمننسب
توانید تصاور  طور که میانگیری تن پنین  نمنی  پیدا نشد، و همن دستگنه به طرگ شگفت

شن  بودناد و بان نً خشمگینی بودند که وسط فیلم دنبنل پ  گرفتن پولهنی نسبترا بکنید آد 
شدند. البته این جرو لحظانت غرورآفارین بارای شن  مننع دیده شد  نمنی  میبنگیشلوغ

اگ بخت بد نتوانست فیلمی کاه جنیفار لاوپر در آ  حضاور  شود، چو کر  محسوب نمی
 داشت را خوب تمنشن کند. 

به تازگی به عنوان استاد مدعو  ثابِت فلسفه در دانشگاه ِکیس وسدترن نسون یقای جفری ای. استف
ی اخددفق فضددیلت، االخددفق بددا گددرایش بدده نظریددهریددِزرو منتصددب شددده اسددت. او اسددتاد عل 

االاخفق پزشکی، و به طور ک  متحیر از رفتار آدمی )من جمله خدودش( اسدت. او در حدال عل 
اش زنددگی لت آیداهو، به همراه همسر دکتدرش، دو سدگش و گربدهحاضر در شهر ُبیزه وابع در ایا

 ندارند. کند، و هیچ کدامشان ه  کًف به سی  آخر زدن عفبهمی

جفری تحت فشنر بی امان  دوساتنن  در دورا  دبیرساتن ، یاک جعباه ترقاه اگ فروشاگنه 
را بن اجننس قنپیاده  رفقنی بدجنس  ،گیریکند، و بعد فوراً به عنوا  انتقن منرت بلند میِکی

 کند.شده ترقه بنرا  می

ی دانشیار فلسفه در دانشگاه ایالتی مونتانا است، جایی که او مشدغول کدار دربدارهخانم سارا والر 
اِی ی آگاهی انسان و اذهان حیوانی است. او به طور خاص مطالعاتی بر روی باتفن زنجیرهفلسفه

های صدحرایی، و همچندین بدر روی جنایتکداران انسدانی  ها و گراجتماعی و همیار مانند دلفین
گرداندی مدوثرتر از مدتن و ی روانریراجتماعی صورت داده است. این پژوهش نتوانست هیچ مداده

 نوشته را نشان دهد.

رود و گانگ خناده را ا  مایسنرا در دورا  راهنمنیی، یواشکی باه درو  آگمنیشاگنه مدرساه
و ِهرهر خندید  را بن دوستنن  در کننر رودخننه باه اشاتراک  ی سر حنلیدگدد. او تجربهمی
گذارد. لذا، والت کوچکی درو  دکتر والر وجود دارد. او در سن دواگده سنلگی باه سایم می

 آخر گد و متوقف نشد.
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ی ادبیدات انگلیسدی بده پایدان به تازگی مقطع کارشناسدی ارشددش را در رشدته خانم مگان راات
ترین ی او شام  مطالعات زنان و جنسیت، و همچنین فلسفه اسدت. نزدیدکرساند. عفی  پژوهش

 اش بوده.برخوردی که او تا به حال با آمفتامین داشته مصره داروی آلرژی

فقاط —خورد، امن چیر سنگینی نیستمگن  کمی بی  اگ گهگنهی، دسر را پی  اگ شن  می
 ای.نت میوهکیک شکالتی است و بستنی، نه بیسکوئیت بندامی ین آبنب
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