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دیباچه

دیباچه

سال  86بود که یکی از آشناهای ساکن خارج کشور پیغام داد برای دیدن خانوادهاش
چند هفتهای به تهران میآید ،اگر چیزی الزم داریم بگوییم که بیاورد .من هم کتاب
سفارش دادم و چون اطالعات دقیق و زیادی از کتابهای روز دنیا در زمینۀ تخصصیام
داشتم برایش نوشتم «چند تا کتاب طنزآمیز جالب به صالحدید خودتان!».
صالحدید آن جناب چیزی بود که بر زندگی من و بعدها شاید خیلیهای دیگر
اثر گذاشت :در میان کتابها ،کتابی بود درباره  Assholismکه در یکی از صفحات
نخستین آن تقدیمنامهای چاپ شده بود« :تقدیم به شما با آرزوی بهبودی .دوستار.»...
کمی برخورنده بود اما به نظرم جالب رسید ،و همین که چند صفحهای از آن را خواندم
به دو نتیجه رسیدم؛ اول اینکه این کتاب بسیار بیشتر از کمی برخورنده است! و دیگر
ً
آنکه حتما باید به فارسی ترجمه شود.
نویسنده ،با نام مستعار خاویر کرمنت ،1ایدۀ درخشانی را به کتابی طنزآمیز تبدیل
کرده بود :اینکه ( Assholismکه من آن را به بیشعوری ترجمه کردم) نه یکسری
ناپسند قابل چشمپوشی ،که یک بیماری خطرناک انسانی است که
اخالق و صفات
ِ
1- Xavier Crement
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ً
حتما باید معالجه شود وگرنه فرد بیمار (بیشعور) را به سوی نابودی و عذاب دادن
خود و به خصوص اطرافیانش میکشاند .البته کتاب ،کتابی بود طنزآمیز و قرار بود
جدی گرفته نشود ،خاصه آنکه نویسنده در ابتدا و چند جای کتاب اشاره کرده بود
که تمامی اسامی و وقایع خیالی هستند و این کتاب را نباید جدی گرفت .من هم به
عنوان یک طنزنویس قرار بود که بیش از همه حواسم باشد که متنهای طنزآمیز و
شوخطبعانه را که درظاهر به طور جدی نوشته میشوند را با متنهای جدی اشتباه
سر کار نروم؛ اما اتفاقی عجیبی داشت میافتاد :با هر صفحه از کتاب
نگیرم و به قولی ِ
احساس میکردم چیزی در خودم کشف میکنم و هر بار که جلوی آینه میرفتم
ناخودآگاه چیزی زیر لب میگفتم؛ چیزی که نامفهوم بود و من هم دوست نداشتم
بفهمم چیست اما هر روز بلندتر و واضحتر میشد تا جایی که دیگر نمیشد نشنیدش:
«تو هم بیشعوری!»
سابقۀ حرفزدن با آینه را از بچگی داشتم و از قربانصدقه رفتن تا درددل و
استدالل و حتی فحش و کتککاری را با انواع آینهها (بهویژه آینههای دستشویی
که عالقۀ خاصی به آنها دارم) تجربه کرده بودم ،اما هیچوقت نشده بود که چشم در
چشم طرف بدوزم و با شهودی آمیخته به ترحم و انزجار به یارو بگویم« :بیشعوری!».
ـ چی گفتی؟
ـ گفتم بیشعوری!
ـ خودت بیشعوری.
ً
ـ من هم دقیقا منظورم همین بود!
ً
ـ اصال این بیشعوری که این روزها شده ورد کالمت یعنی چه؟
بیشعوری یعنی تجاوز آگاهانه به حقوق دیگران .مخلوط غریبی از حماقت و
زرنگبازی و بیشرمی .دیگران را احمق فرضکردن و خود را به خریت زدن برای
رسیدن به چیزی که شایستهاش نیستی .به قول قدیمیها :خرمر ِدرندی .سوءاستفاده
از موقعیت شغلی ،اجتماعی ،خانوادگی و عاطفی .تبدیلکردن موقعیت ،رابطه و
تخصص به ابزاری برای دوشیدن دیگران یا تحقیرشان یا تجاوز به حقشان ،درحالی
که میدانی کارت اشتباه است.
ـ ریشت را بزن .کفها خشک شدند .دنیا پر است از آدمهای احمق؛ که چی؟
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ً
بیشعورها اتفاقا احمق نیستند .آدم احمق نمیفهمد و رفتار ناخوشایندش ناشی از
ً
کمبو ِد آگاهی ،تخصص و سواد است .آدم بیشعور معموال اینها را به اندازۀ کافی ،و
گاهی بیش از اندازه دارد ،اما کمبود شعور دارد .نمیتوان گفت پزشک متخصصی
ً
که در مطب خصوصیاش بیماران را سهتا سهتا ویزیت میکند و معموال به حرف
هیچکدام هم درست گوش نمیکند ،نمیفهمد ،بیسواد است و از حقوق حداقلی
بیماران و وظایف خودش آگاهی ندارد .همینطور در نظر بگیر سیاستمدارها را،
فیلسوفها را ،اساتید دانشگاه را ،روزنامهنگاران را ،مهندسان را ،وکال را ،نظامیان را
و غیره را.
گوش از ما بهتران
ـ هوی هوی! دیوار موش دارد ،و موش هم ایبسا که چشم و ِ
باشد .مریضی برای خودت و من میخواهی دردسر درست کنی؟ اوهوم ...بنده همینجا
ً
به عزیزانی که احتماال مشغول گوشدادن به مکالمات ما باشند ،ضمن عرض سالم
و خسته نباشید و تشکر فراوان عرض کنم که اینجانب ،آینۀ مستراح ـ که بهغلط
ً
دستشویی هم نامیده میشود ـ صاف و بیغش میبوده باشم ،کامال از یاوههای این
عنصر معلومالحال تبری میجویم. ...

٭

مشکل بزرگ بیشعوری آن است که همۀ افراد از هر سن و جنس و طبقه ،بهراحتی به
آن مبتال میشوند .بیشعوری با بخشهایی از مغز که با قدرت و زرنگی مرتبط است
میآمیزد ،و ازآنجاکه هر فردی در هر موقعیتی بههرحال از قدرت و زرنگی بیبهره
نیست ،همه در خطر ابتال به آن هستند .هرچه قدرت بیشتر ،خطر ابتال به بیشعوری
ً
هم بیشتر .اما این به معنای آن نیست که صرفا کسانی که با داشتن پول و اسلحه و
تریبون و تیغ جراحی و قلم و تسبیح قدرت ظاهری زیادی دارند بیشعور میشوند؛ آنها
البته در خط مقدماند ،اما قسمت تراژیکتر داستان آنجاست که قدرت فقط در اینها
نیست .دوست داشته شدن ،بزرگتر بودن ،بچه بودن ،ترحمانگیز بودن و مواردی از
این دست هم قدرت فراوانی در اختیار شخص قرار میدهد که بهآسانی میتواند از
آنها سوءاستفاده کند و روزگار دیگران را سیاه کند .ما بهراحتی میتوانیم قدرتمندان
را که فاصلهای دور از ما دارند به بیشعوری متهم کنیم و کارهای بیشعورانهشان را
رصد کنیم ،اما بسیار برایمان دشوار است که بپذیریم دوستمان ،برادرمان ،دخترمان،
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شوهرمان و مادرمان بیشعور است؛ و از آن سختتر آن است که بپذیریم خودمان
هم بیشعور هستیم یا دستکم نشانههایی از آن را داریم .وقتی هم که حاضر به
قبول نقص یا بیماریای نباشیم ،هرگز در پی درمانش نخواهیم رفت .متأسفانه یا
خوشبختانه ،این تنها بیماریای است که تحریم و کمیابی دارو ،تأثیری بر درمان
آن ندارد.
کتاب اصلی در امریکا نوشته و برای بار نخست در سال  1990چاپ شده بود.
ً
ازاینرو بسیاری از وقایعی که به عنوان شاهد و مثال (و معموال به صورت تغییریافته،
ً
احتماال برای پرهیز از دعواهای حقوقی) به آنها اشاره شده بود برای خوانندۀ
فارسیزبانی که نزدیک سی سال بعد آنها را میخواند ناآشنا بود .بااینحال سعی کردم
با ارائۀ ترجمهای روان ،و دادن توضیحات الزم در پانویسها ،آن را برای خوانندۀ
فارسیزبان امروزی خواندنی کنم .استقبال گستردهای که از آن کتاب شد ،چه پس
از انتشار رسمی آن در بهار  1393در تهران ،و چه پیش از آن وقتی که فایل کتاب
از سوی خودم برای دسترسی عالقهمندان بر روی اینترنت قرار گرفت ،امیدوارم
کرد که آن زحمت ،بیهوده نبوده است .بااینحال نمیباید از نظر دور داشت که آن
کتاب به قلم نویسندهای امریکایی ،و با ارجاعات زیاد به جامعۀ روز امریکا در هنگام
نگارش آن (اواخر دهۀ  80میالدی) نوشته شده است .به این ترتیب ،هرچند بسیاری
از مفاهیم مرتبط با بیشعوری حد و مرز جغرافیایی نمیشناسد ،و باز هرچند در ترجمۀ
کتاب سعی کردم تا جای ممکن با روان کردن و آشنازایی متن فارسی ،آن را برای
خوانندۀ فارسیزبان ایرانی (و سپس افغانستانی) ملموس کنم؛ اما به دلیل وفاداری به
متن اصلی ،درنهایت کتاب «بیشعوری» یک کتاب امریکایی بود که در اختیار خوانندۀ
فارسیزبان قرار میگرفت .اگرچه خودخواهی و زورگویی و اجحاف وغیره (درمجموع
بیشعوری!) خصیصههایی انسانی است که همه جا یافت میشود ،اما هر جامعهای
همچنین معضالت اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی خاص خود را دارد ،و تازه همین
ً
جامعه نیز در برهههای تاریخی گوناگون ،معضالت گوناگون و بعضا متضادی دارد.
چهبسا بیخیالی و خوشباشی و بیاعتنایی به اخبار و رویدادهای سیاسی و اجتماعی
در یک دوره معضل جدی یک جامعه باشد ،اما همان جامعه چند دهۀ بعد ،از آن سوی
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بام بیفتد و تبدیلشدن بیشتر شهروندان به کارشناس سیاسی و فعال اجتماعی به یک
معضل جدید تبدیل شود!
با چنین ایدهای ،از همان آغازِ ترجمۀ بیشعوری ،به فکر نوشتن کتاب مشابهی با
خاستگاه و نگاه بومی بودم .عالوه بر این ،مشاهدۀ مصادیق وطنی ،ارتباط مداوم با
ً
خوانندگان کتاب و بعضا آگاهی از تجربههای شخصی آنها و همچنین یافتهها و
ابتکارات شخصی خودم در شناسایی بیشعوران و درمان بیشعوری و درنهایت انتشار
چند دَه یادداشت از من در رسانههای آنالین (که مورد استقبال قرار گرفت) بر آنم
داشت کتاب بیشعوران را به عنوان اثری مستقل و تألیفی به خوانندگان فارسیزبان
1
تقدیم کنم.
ساختار «بیشعوران»

این کتاب در چهار فصل تنظیم شده است .در فصل نخست به ماهیت بیشعوری،
تعریف آن به عنوان نوعی اعتیاد و بیماری ،ویژگیهای عمومی بیشعوران ،گروههای
در معرض خطر ،درجات بیشعوری و نیز به این پرسش بزرگ که «آیا من هم
بیشعورم؟» میپردازیم .این بخش چکیدهای از کتاب «بیشعوری» را نیز در بر دارد.
به این ترتیب ،اگر کسی آن کتاب را نخوانده باشد میتواند با خواندن فصل نخست
این کتاب در جریان قرار بگیرد که ماجرا چیست و با تقریب خوبی بیشعوران را از روی
رفتارشان شناسایی کند .بااینحال من سعی کردهام در کل این کتاب از تکرار مطالب
کتاب بیشعوری بپرهیزم (آن کتاب خودش به اندازۀ کافی خود را تکرار کرده!) .این
قاعده شامل فصل نخست نیز میشود و اگر در آنجا نکاتی از کتاب بیشعوری یادآوری
شده ،همگی با لحن و ت ِ ِم «بومی» این کتاب سازگار شده است .بسیاری از مطالب،
مثل معرفی «بیشعور بیمایه» هم از ابداعات و اکتشافات نگارنده است.
در فصل دوم به جنبههای زیستی بیشعوران میپردازیم :چگونگی بروز رفتار آنها
 -1با این امید که بنگاههای انتشارات زیرزمینی دست از رس این اثر بردارند و «بیشعوران» به رسنوشت «بیشعوری»
دچار نشود که به ازای هر جلد رسمی و قانونی ،دهها جلد غیرقانونی و زیرزمینی از آن چاپ و روانه بازار شد.
ِ
متخصص ترجمه از روی ترجمه (!) ،با جابهجایی چند کلمه ،نسخۀ تازهای
همچنین با این امید که مرتجامن زیردست و
را به اسم خود و البته با عنوان «نسخۀ کامل» به بازار ندهند؛ تازه آن هم وقتی که نویسنده و نارش اثر اصلی ،حق
ترجمه و انتشار « »Asshole No Moreرا رسامً و «انحصارا ً» به مرتجم اول واگذار کرده است!

  16بیشعوران
در مهمترین جنبههای زندگی بشر امروزی .در این فصل است که با نگاهی کامال
بومی بعضی از مهمترین مسائل عقلی و عاطفی و اخالقی و اجتماعی ،نظیر منطق
و دوستی و دشمنی و قولوقرار و مسئولیتپذیری و رنجش و انتقاد و عذرخواهی
و اعتمادبهنفس ،در ارتباط با بیشعوران بررسی میشود .سه رابطه هم ،نظر به حاد
شدن آنها در سالهای اخیر به طور ویژه بررسی شدهاند :بیشعوران و شوخطبعی،
بیشعوران و محیطزیست ،و بیشعوران و رانندگی .به این ترتیب ،خواننده که در فصل
پیش با تعریف و ماهیت و دیگر کلیات بیشعوری آشنا شده است ،با خواندن این
فصل ،هم میتواند به ماهیت بیشعوری عمیقتر پی ببرد و هم از طریق شناخت رفتار
بیشعوران در مهمترین حوزههای فردی و اجتماعی ،در شناسایی بیشعورها خبره شود.
از همۀ اینها مهمتر  -بدون اینکه زیاد به غرورش بربخورد  -در پوشش حساس
ً
شدن روی دیگران ،روی رفتار و افکار خود حساس میشود و احتماال درمییابد که
بهرغم انکارش در هنگام خواندن فصل نخست (و تقلب در خودآزماییها و تمرینها!)
رگههایی از بیشعوری دارد.
فصل سوم به گونههای خاص بیشعوران میپردازد .گونههای خاصی که اغلب برای
نخستینبار در این کتاب و با توجه به معضالت امروزی ما مورد بررسی قرار میگیرند.
از این جملهاند بیشعوران دانشگاهی ،بیشعوران همهچیزدان ،بیشعوران نژادپرست،
بیشعوران دنیای مجازی و بیشعوران بیشعوریاب؛ که البته ممکن است ربطی بین آنها
ً
مشاهده نشود ،ولی باید دانست که بیربطی هم از خصوصیات بیشعوران است! مطلقا
بعید نیست که خوانندۀ این فصل در کنار آگاه شدن به بیشعوری بسیاری از اطرافیان،
متوجه شود خودش هم در یکی از این دستهبندیها جا میگیرد و باید برای رهایی
ً
خود از بالی خانومانسوز بیشعوری کاری کند .این دقیقا همان هدفی است که این
کتاب دنبال میکند.
فصل چهارم این کتاب به نهادهای بیشعورپرور اختصاص یافته است .در این فصل
میبینیم که چطور خانواده ،مدرسه ،رسانه و دیگران میتوانند در بیشعور شدن آدمها
سهم داشته باشند .همچنین نشان داده میشود که چگونه حتی افراد باشعور و نجیب
نیز به دلیل نداشتن آگاهی کافی در مورد عارضۀ بیشعوری و چگونگی برخور ِد درست
با بیشعوران ،میتوانند به بیشعوری دیگران دامن بزنند.

ً
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ً
این کتاب تقریبا همان ساختار کتاب «بیشعوری» را دارد ،اما کاری است نو ،و
ً
ی است که میتواند به طور
کامال برای مخاطب امروز ایرانی .ازاینرو ،هرچند کتاب 
مستقل خوانده و درک شود ،همچنین میتواند مکملی بر بیشعوری دانسته شود .باورم
ت آنها ،دیگر به ارائۀ
این است که با شناخت درست و عمیق بیشعوران و خصوصیا 
1
راهحل درمانی خاصی نیازی نیست .لقمانوار میتوان شعور را از بیشعوران آموخت!
ذکر این نکته ضروری است که در تنظیم این کتاب ،عالوه بر تجربیات و مطالعات
شخصی ،از نظرها و تجربههای بسیاری از خوانندگان کتاب بیشعوری که پس از
مطالعۀ آن با من تماس گرفتند بهره بردهام و بسیاری از مثالها بر پایۀ مشاهدات
یا تجربههای آنان است 2.بااینحال ،جز برخی اشارات صریح و خاص به اشخاص و
رویدادهای واقعی ،هرگونه شباهت بین دیگر مثالها و نامهای ذکرشده در این کتاب
با اشخاص واقعی اتفاقی است .درواقع ،نمونههای بسیاری که واقعی بودهاند را با تغییر
نامها و اشارات به صورت تخیلی و غیرواقعی درآوردهام ،با این امید که خودم ،ناشر
و کسانی را که که تجربههایشان را با من به اشتراک گذاشتهاند ،از شر آنها که این
کتاب بهنامشان است حفظ کنم .بدیهی است اشاره به بعضی اصناف و گروهها در این
3
ت در مورد تمام اعضا و وابستگان آنها نیست.
کتاب نیز بهمنزلۀ قضاو 
از همه کسانی که با یاری کردن ،یا با مداخله نکردن ،از راههای دور و نزدیک به
چاپ این کتاب یاری رساندند سپاسگزارم.
محمود فرجامی
						
پاییز ۱۴۰۰
						

 -1سعدی در گلستان« :لقامن را گفتند ادب از که آموختی؟ گفت :از بیادبان؛ هرچه از ایشان در نظرم ناپسند آمد،
از فعل آن پرهیز کردم».
 -2بعضی منونهها هم که اصوالً مربوط به کشور ما نیست و در مورد بعضی مشاغل ،گروههای خاص و باورهایی
است که کوچکترین ارتباطی با ما ندارد .نقل آنها ازآنروست که بهرت آن باشد که رس دلربان /گفته آید در حدیث
دیگران! و الغیر.
 -3بعله ....من و شام خوبیم ،بقیه مشکل دارند!

فصل یکم

شناخت بیشعوران

