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ماللخواه  و خواه از سخنم پند گیرت  
  

  2/11/98سایت زیتون، روز چهارشنبه، مورخ:  :منبع

  هایم، مثل یک تکه چمن روشن بودحرف«
  من به آنان گفتم:

  آفتابی لب درگاه شماست
  .»که اگر در بگشایید به رفتار شما می تابد

   
مان و ترین ظلمی که حاکها پیش، در یکی از آثار آرنولد توین بی، مورخ انگلیسیِ برجسته معاصر خواندم بزرگسال

شان را نقض کنند و حقوق بنیادینکنند، این نیست که در حقّ ایشان ظلم و جفا میبه محکومان و زیردستان می زبردستان
ر دخلق و خوي ظالمانه و عادات رفتاريِ دل آزار و رماننده خود  ریدنِاعبارتست از کگیرند؛ بلکه کنند و نادیده میمی

  محکومان.  ذهن و ضمیر 
 تفکر سیاه و«این اتفاق در میان ما رخ داده و در حال نهادینه شدن است. جماعتی از هموطنان ما، دچار بلیه  تاسفانهم

شان تگویی که اگر دس؛ تو گویندتوزانه سخن میکینهآلود و ، خشمخود ها و رفتارهاي سیاسیِشده و در تحلیل» سفید
دیگر باید  جور«گذارند. در نوشتار درند و حیثیتی براي او بر جاي نمیطرف مقابل را می برسد و مجالی بیابند، گریبانِ

  ، در وصف این خطاي شناختیِ مهم آوردم: 1»دید
هاي روزمره خود،  به تفاریق مرتکب اي پیرامونی در داوريهاي که انسانرایج و جدي 2یکی از خطاهاي شناختیِ«
شود؛ متضمنِ نیز تعبیر می 4»تفکر سیاه و سفید«تفکرهمه یا هیچ که از آن به  3».تفکر همه یا هیچ« شوند، عبارتست ازمی

 حساب نیاوردن و احیاناًرا ندیدن و بهاندیشی و جوانب مختلف پدیده مورد بحث سویه و مطلقتحلیل و داوري یک
دور کند، در پی صانکار کردن است. فردي که مرتکب این خطا می شود، وقتی درباره فرد الف یا پدیده ب  قضاوت می

بیند، مشحون از هاي مختلف ماجرا را نمیهایی که سویهناپذیر و غیر منعطف است؛ داوريهاي قطعی و تخطیداوري
                                                        

  نگاه کنید به:.   1
https://zeitoons.com/71701 
2. cognitive distortions 

3. all or nothing thinking 
4. black and white thinking 
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 طلبد. ازمی» این یا آن«ف است و از دیگران هم تحلیل و داوريِ یک سویه و قاطع و سیاه و سفید و احساسات و عواط
اینرو، فالنی یا ابلیس صفت است، یا فرشته خصال؛ یا له فالن نظام سیاسیِ مستقرّ هستی یا علیه آن؛ یا با مایی، یا علیه 

اند، یا ا جاهلکنند، یبینند و تحلیل میها را خاکستري مییدهما؛ که شقوق دیگري متصور نیست و کسانی که آدمیان و پد
ه بندد و آنچه در این میان، البته باالسف، این خطاي شناختی، راه را  بر تحقق گفتگوهاي سودمند و رهگشا میخائن. مع

  .»آورد، آواز حقیقت استرسد و سر بر نمیگوش نمی
 جشنواره هنري فجرِ، سرشناس و نام آشنا نرمندانهبرخی از اي اوکراینی،پس از حادثه هولناك و مولمه سقوط هواپیم 

یگر دندارند. از سوي دیگر، برخی  و عرضه آثار هنري خویش را  در این جشنواره بناي شرکت گفتندرا تحریم کردند و 
سینماي ایران، با این کار مخالفت کردند. حسینی، در  ، از جمله شهاب حسینی، بازیگر توانمندمشهوراز هنرمندان 

توضیح داد که در مجموع، مضار شرکت نکردن در جشنواره فجر بیش از منافع به روایت خود، استدالل کرد و یادداشتی، 
 علیه شرکت در جشنوارهیا ؛ له و سخن بگوید ، هر هنرمندي حقّ دارد در این باب در فضاي عمومیقاعدتاً آن است.

را  انتقادي يتوان این گفتگومی. پیش رو موضع بگیرد، فارغ از اینکه چه کسانی با او موافقند و چه کسانی مخالف فجرِ
در » نافرمانی مدنی«و درباره کارآمدي و یا ناکارآمديِ  در فضاي عمومی به نحو مدنی و رهگشا ادامه داد و پی گرفت

که سخنان شهاب حسینی به مذاقشان خوش از هموطنان اد قابل توجهی ، تعد. متاسفانهبحث کرد وضعیت کنونیِ کشور
در  مطلب دیگري نوشت و حسینی نحوي کهاو از هیچ امري دریغ نورزیدند، بهو تخفیف  براي فرو کوفتن نیامده بود؛

افزون بر . 98 رخ داد معترضم؛ هم به حوادث تلخ آبان ماهدر کشور  88هم به آنچه سال  ،آن لب به شکوه گشود که من
را به چ ، از منتقدان خشمگین خود پرسیددر عین حال .شتش به حکومت متصل نیستعیکید کرد که بند ناف مأت ،این

   به آنها چکار دارید؟؟ گویید؟؟ناسزا می امفرزندان و خانواده
 با نظر شهاب حسینی اندیشی. فالنی و بهمانی چونو مطلق» تفکر همه یا هیچ«اي است از حادثه تلخ فوق، نمونه 

دهند، نه نقد موضع او که امري روا و موجه است؛  بلکه هتک در جشنواره فجر مخالفند، به خود حقّ می درباره مشارکت
و  اش را در دستور کار خود قرار دهند و به خیال خویش، چیزي از او بر جاي نگذارندحرمت و حیثیت او و خانواده

ه غلط و دل آزاري که اگر در فضاي عمومی بر صدر بنشیند، نه از تاك، ؛ رویگ او بکشندرقم بطالن بر کارنامه پر بر
دارد و با منتقدان خود اینگونه رفتار ناموجهی معوج و  ، چنین مرامِ»کیهان«ماند و نه از تاك نشان. اگر روزنامه نشانی می

ه شناختایرانیِ هنرمندان درباره ، سخنانی سخیف و جنسیت زده هایکی از برنامه ، مهمانِ»صدا و سیما«در اگر ؛ 1می کند
االسف هنرمندانی که جشنواره را تحریم ، معي اسالمیگوید؛ اگر یکی از نمایندگانِ مجلس شوراشده و محترم می

                                                        
  و مدیر مسئولش پرداخته ام. نگاه کنید به :» کیهان«روزنامه رماننده ، به مرام »تهمت در خدمت قدرت«، در نوشتار سال گذشته . 1
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ز گري را انسیاه و سفید اندیشی و مطلقکند؛ چرا، جماعتی این سوي میدان، الکار شدن تهدید میاند، به ممنوعکرده
مگر لقمانِ حکیم بانگ نیاورد که ادب را از بی  ؟کنندتبعیت می شانارث برده و از رفتارهاي زشتآموخته، به ایشان 
یرگی انبوه، ت بخشی از منتقدان جمهوري اسالمیِ در این دام افتاده و خشم و عصبیت و غرضِمتاسفانه، موختم؟ آادبان 

  :شان را کم اعتبار و کم اهمیت کرده، کهانشان افکنده و سخندر دیده و داوري
  مد هنر پوشیده شدآچون غرض 

  صد حجاب از دل به سوي دیده شد    
 

ن شان به جایی بند نیست، با منتقدان و مخالفاجماعتی که هنوز قدرتی  ندارند و دستوقتی  میداندیشبا خود می اخیراً
 رد ».نار تو این است نورت چون بود«خواهند کرد؛ که فتارگونه رکنند، اگر روزي به قدرت برسند، چن مینیخود چ

 و کرخوش فسیاسیِ  گرتحلیلکه به نوشته دوست نازنین،  گفتمو با دوستان همدل سخن می زدمگام میهمین فضا 
اد ی مان به مسئلهتحلیلشیوه نگاه و  قرابت برخوردم.» اختیارش آدمیزاد و«نوان ع خوش قلم، احمد زید آبادي، تحت

       هایی از نوشته نغز ایشان از این قرار است:مل برانگیز بود. بخشأشده، برایم جالب و ت
از دست  تعادل خود را م،یادهیکه کش ییهاو مرارت میاکه برده ییهارنج لیبعضاً به دل انیرانیاز ما ا ياریبس متأسفانه«
ما گرانه باشد ازشت و ناعادالنه و ستم يمان امرطرف مقابل يرفتار ناپسند برا کی! آخر چطور ممکن است که میاداده

گرفته  دهیدنا گناهیاشخاص ب اریاخت یوقت... شود؟ یتلق زانهیستو عادالنه و ظلم بایهمان رفتار از طرف خودمان، ز قاًیدق
در  محکوم؟ ایکه عامل آن حاکم باشد  کندیم یچه فرق گرید رد؛یقرار گ چهیآنها باز يو آبرو تیثیشود و حقوق و ح

و  نهیم و کو خش تیسرشار از عصبان يفضا نیا متأسفانه ون؟یسیاپوز ایباشد  ونیسیخارج از آن؟ پوز ایقدرت باشد 
آن را  ياریاند، بسشده میخود ناخواسته در آن سه ياریاست. بس یرانیا ۀدر حال غالب شدن بر جامع یزبان و بد یهتاک
رد که از فراموش ک دینبا ...اند!آن شده میهم تسل ياریاند و بسکرده شهیدر مقابل آن سکوت پ ياریبس کنند،یم هیتوج

 میمفاه لیقب نیمحکوم ا گاهیکه در جا ی! کساندیآیدر نم رهیو حقوق و بشر و غ ینوع برخوردها مدارا و دمکراس نیا
 ةباردوستانه درانسان يهاهمه وعده آن که چه خواهند کرد!اند در موضع حاکم روشن است را عمالً به تمسخر گرفته

و  دهایتهد زانیم نیکه از ا دیحال خود تصور کن. شد نیا اشجهینت 57انقالب  انیو رفاه در جر ياستقرار عدل و آزاد
 »د؟یچه زا هايزیها و آبروراهانت

کینه و هتاکی و سیاه و سفید دیدن و مطلق نگري، با زیدآبادي همداستانم که از دل فضاي مشحون از خشم و  کامالً
ز منظر آید. ا؛ البته که ساز و کار دموکراتیک و مدارا و حقوق بشر در نمیتعبیر کردم »همه یا هیچ«تفکر به  آنچه از آن

مهوري طرفدار جناپذیر است: یا خائنی، یا قهرمان؛ یا هاي قطعی و تخطیخطا، آنچه عالم را پر کرده، دوگانه اینمرتکبینِ 
 سفید محور، خاکستري اندیشی جایی ندارد؛ چرا ـ نظامی  یا بر نظامی.... در این نگاه سیاهبا اسالمی هستی یا برانداز؛ یا 

  .  آیندو به کاري نمی ی از اعراب ندارندکه آدمیانِ خاکستري  و خاکستري اندیش محلّ
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، هم باطل و ناموجه است، هم مخرّب و مضرّ و »همه یا هیچ تفکر«یابم، ارتکابِ خطاي روش شناختی میچنانکه در
ا همه ی« تفکر کند، فرو نهادن دوقطبی هاي یاد شده است و پسِ پشت نهادنِرهزن. آنچه، در میان مدت بار ما را بار می

شناسم می در داخل کشوررا دمیان و جهان پیرامون. دوستانِ قدیمی زیادي آو گشودگیِ نسبت به خاکستري دیدن  »هیچ
دانند، نه طرفدار جمهوري اسالمی؛ نه دلی در گرو والیت فقیه دارند، نه براندازيِ نظام را، با می» برانداز« که نه خود را 

ت و اند، نه طی بیسدانند. این جماعت، نه مکتبیلک و ملت میعنایت به وضعیت بغرنج منطقه خاور میانه، به صالح م
د و سکوالرن اند؛ که عمیقاًراي داده »اصول گرایان«و  »آبادگران«، »راست سنتی«کاندیداهاي دو سال گذشته، به یکی از 

د با موضع توانبا براندازي بر سر مهر نیستند. کسی می ابداًبه تفکیک نهاد دیانت و از حکومت باور دارند؛ در عین حال، 
ن شود: برچسب زدتري هم یافت میوارد گفتگوي انتقادي شود. در عین حال، راه ساده آنهااین افراد مخالفت کند و با 

نها را عامل رژیم خواندن و کمر به ترور شخصیتی ایشان بستن. قائالن به تفکر همه یا هیچ، چنین آو انگیزه خوانی و 
قیق و انصاف وزنی ندارد و اهل نظر، انگاران را خوش آید، اما در ترازوي تحممکن است برخی سادهکه کنند؛ کاري می

ه ایران را تو و پیچید رب وضعیت توتوان نمیو  »هزار باده ناخورده در رگ تاك است«معتقدند که ، کنندبدان اعتنایی نمی
ف و اسباب تاس عمیقاًبدست داد. برون رفت از شرایط کنونی تحلیل کرد و راهکاري روشن و قطعی براي  سهولتبه 

ذف حطرد و  و برخی نهادهاي حکومتی، تفکري که با تحفیف و طعن و» کیهانی« که تفکر همه یا هیچِ نگرانی است 
رقیب و مخالف در می رسد، در نگرش و کردار جماعتی از منتقدان نظام موجود هم ریزش کرده و به وضوح به چشم 

  می خورد.
ب و هاي کاذدوگانهدوقطبی اندیشی و از تن شسدست نیاز مبرم ما در روزگار پر تب و تاب کنونی، عبارتست از 

را  غیظخاکستري اندیشی و خاکستري نگري پیشه کردن و به قدر وسع، خشم و را پس زدن و  نسطحی و رهز
از کار  یگره. باشد که سیاه و سفید اندیشی را فرو نهادن و از جاده انصاف خارج نشدنورزي و غرض فروخوردن و

  :گشوده شودفروبسته ما 
  

می گویممن آنچه شرط بالغست با تو   
 تو خواه از سخنم پند گیر و خواه مالل

          
    
  

           
   


