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 پشیمانم(_من#درنگی بر هشتگ من پشیمانم )

 میثاق نعمت گرگانی

 

 

 قدر موکول به انسان است که به دنیا.نامعقول همان

 ی سیزیف؛ آلبر کامواسطوره

 

پشیمانی را معموالً به عنوان نوعی احساس، درک، تعریف 

کنیم. احسااااس ناراحوی و حسااار  ا  بندی میو مقوله

ه که نووانساااویم چایم یا آنچه که انجام دادهپیامدهای آن

صمیمی که گرفوه ایم و نوایج آن؛ یا نگرفوهایم انجام دهیم؛ ت

سئولیت ساس م صاً اح شخ شی ا  نوعی و م شیمانی نا سبت به این نوایج. این امر که پ مان ن

بخشد. ای تعقلی بدان میارتکاب یا عدم آن است، سویه-نوخاببا بینی و با جسون تبعا ِ ا

سوداللی و عقالنی تعریف می سی ا سا ضاً اح شیمانی را بع سوا، پ شیمانی به 1کننددر این را ؛ پ

شناخوی. شیمانی دربردارنده معنای نوعی درگیری عاطفی و  ی نوعی تقابل دوتایی بنابراین پ

بخشد، چه وجهی عقالنی به پشیمانی میحقیقت آناست؛ جمع اضدادِ احساس و اندیشه. در 

نه جزئی منطقی در درون آن، بلکه خود این تقابل اسااات که به میانجی آن در جساااوجوی 

صمیمپرورده شوههایسا یتر کردن ت شیمانی هرچند یک گذ ضعیت پ سویم. لذا و ی مان ه

ایاست ولی سویه –م ویآمدِ آن هسکه در گذشوه رخ داده و اینک ما درگیر پسامری  – نده 

Edvard Munch 
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باره  نده و تکرار دو به آی بهنیز  ها به م مانی  نده دارد: پشااای ی چارچوبی برای ی تجربه در آی

 آمیزند[.دوباره عاطفه و اندیشه در هم میبینی است که ]و در این پیش بینیپیش

ی پشااایمانی در فارسااای نیز بر خالل معادل التین آن بر این وجه شاااناسااای وا هریشاااه

)اواخر قرن   regreterای فرانسوی که ا  ریشه Regretن داللت دارد. برخالل محور آاندیشه

ا  دو جز پس )سین ی بیهوده بر مرگ کسی است؛ پشیمان اُم( به معنی سوگواری و ضجه14

منیدن به معنای  در جزء دوم ا  ریشااه "مان" ،به شااین مبدل شااده( و مان )تشااکیل شااده(

 یعنی پسااندیش. پشیمانلذا  –ن )اندیشه نیک( و دشمن )اندیشه بد( بهم - است اندیشیدن

، مرادمان «من پشااایمانم»گوییم حال  مانی که در ارتباط با شااارکت کردن در انوخابا  می

مان شده ی این کنشِ رأی دادن یا ندادن، منجر به پشیمانیچیست؟ کدام وجه ا  معنا و نویجه

 ماکسرا فرابخوانیم. برای  وبرصحبت ا  معنا شد. معنای کنشِ رأی دادن. اجا ه دهید  است.

دهد اهمیّوی اساسی اش نسب میبه کنشفرد گر و معنایی که فهم فرایندهای فکریِ کنش وبر

دهد که به نظر دو نوع ا  ا  انواع کنش ارائه می ایبندی چهارگانهدارد. بر این اساااس دسااوه

سومایه توانددمیها آن شیمانی و رأی دادن قرار می تبیین ید ( کنش عقالنی 1گیرند. مفهوم پ

گر دهد که انوخاب بهورین وساایله برای هدفی ا  جانب کنشمبونی بر ار ش:  مانی روی می

( کنش عقالنی مبونی 2ها برگزیده شااود. تری ا  ارشی بزرگبر مبنای اعوقاد او به مجموعه

حل دسااویابی به یک هدل مشااخ  به طور عقالنی انوخاب در آن راهبر هدل: کنشاای که 

یابد، ا  جمله رفوار شااود. انوخابی تحت تیریر نظرگاه فرد ا  محیطی که خود را در آن میمی

 مردم حاضر موجود در آن محیط.

سوه ساس این د صالحا  و یا بر ا سی یا ا بندی فردی که بنا بر باور به مفاهیمی چون دموکرا

-توان آن را عقالنیشود که میکند، مرتکب کنشی میق رأی در انوخابا  شرکت میصندو

های جمهوری اسالمی دارد ار شی دانست )الف(. فردی که بنا بر  اویه و ضدیّوی که با بنیان



3 
 

یابد و ا  اساااس در کند در انوخابا  نمیو یا خوانشاای را که ا  دموکراساای جسااوجو می

گیرد )ب(. افرادی که بنا بر شاارایط بندی قرار میدر همین دسااوهکند انوخابا  شاارکت نمی

شینه شرکت )ج( یا عدم انوخابا  )نامزدها، کارنامه و پی صمیم به  شرایط منطقه و ...( ت شان؛ 

طور دهند. )همانگیرند )د( کنشی عقالنی مبونی بر هدل را انجام میشرکت در انوخابا  می

به این سادگی  ها در دنیای واقعی بندی بین این نوع کنشگوید تفکیک و مرکه خود وبر می

کنند. صااندوق برای برخی هدل اساات و برای برخی نیساات و همواره در هم نتشاات می

 ار ش(.

پشیمانم یعنی معنایی که ا  کنش رأی دادن مد نظرمان بود حاصل _من#گوییم حال وقوی می

نگشوه است و اینک ما در جسوجوی مسئولیت و با پرسی خود در ارتباط با این معنا/نویجه 

، «مومایز بودن و معنادار بودن یکی اسااات» 2امیل بنونیساااتهساااویم. بنا بر فرمول معرول 

ش_من#توان گفت می سوه تغییر و تمایزی ایجاد پ صمیم من نووان یمانم یعنی که انوخاب و ت

دهند. توان گفت شاامار  یادی ا  هشااو  من پشاایمانم را گروه )د( تشااکیل میکند. لذا می

ولی اینک اند بندی وبر، نوعی کنش عقالنی مبونی بر هدل انجام دادهکساااانی که در دساااوه

نویسند و البوه و ا  پشیمانی رای دادن به روحانی می یابندانوخاب/کنش خود را فاقد معنا می

 گروهی دیگر که نساابت به باور و ار شاای به اساام انوخابا  در ایران و تغییر به میانجی آن

 اند. )الف(.نامیدند و ا  با ی کردن بر مبنای آن ار ش پشیمان

وقوی برای مهال ا  فرمان کمی دریدا را فرا بخوانیم. بار با گردیم به مفهوم پشااایمانی و این

نه هر فرمانی، نوعی خواهش و تمنّا نهادینه کند که در کُگوید و اشاره میدادن و امر کردن می

کند. برگردیم گوید اشاره به خشونت واقع در کنش بخشیدن میاست. وقوی ا  بخشیدن می

ی بندی پشااایمانی در گزارهاین صاااور  و نسااابت پشااایمانی/مسااائولیت. به پشااایمانی

که من اش چیزی نیساات جز اینمندانهپردا ی دغدغهرغم تمام ساابکعلی پشاایمانم_من#
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در حقیقت ا  همان ابودا کنش ِرأی دادن ساادردن مساائولیت به دولت بود و  مساائول نیسااوم.

ملغا  اندیشهنوعی سیاست را مطلقِ دولت کردن و با انجام چنین کاری، عمل سیاسی در مقام 

قاً برخالل  سااات و پرفورمنس این نمودن. و اکنون  فا مت ات ندا ندیشااای، این  پسااااا

که من پشاایمانم یعنی این-من#. ساات برای کناره گرفون ا  آناش، همدسااویمآبانهمساائول

 ام نیسوم.که مسئولیوم را ندذیرفوهمسئول این

Regret  قرار است تیسفی باشد نسبت به یک wrong committed نسبت به یک something 
that one has done or failed to do  این پسااااندیشاای نساابت به کدام کنش اساات؟ کدام

ساخت تا معنایی ایجاد کند ارتکاب؟ رای دادن؟ ندادن؟ کدام ساخت، تمایزی  شان ما ادی 

اتفاقاً تمام آن چهار گروه ا  فقدان شدید ایده که ما ا  انجام ندادن یا دادنش پشیمان باشیم؟ 

ها نه چارچوبی برای هیچ نسااابوی با آینده ندارد و پشااایمانی برای آن برند.و تخیّل رنج می

 ندارممسئولیت-من#مواجهه با آینده بلکه کناره گرفون ا  آن است: 

شاید حوی بووان گفت جای علّت و معلول ]پشیمانی و رأی دادن/ندادن[ عوض شده است. 

]برای ندذیرفون مسااائولیت[ در نه لزوماً به دلیل ناآگاهی بلکه نوعی تبانی رخ داده اسااات. 

شمار  یادی ا  آن شیمان بودند. در دادهأی هایی که رحقیقت  اند و یا تحریم کردند ا  ابودا پ

دموکراساای ]حوی[ در شاااید بووان گفت که . همان هنگام رأی دادن و ندادن پشاایمان بودند

ها است و معلول پشیمانترش هم مبونی بر کنش موقابل و مشورک های مورقیاشکال و نمونه

ستِ تنزه_من#. لذا آن. ]نه برعکس[ شی ا  یک  ی شیمانم بیش ا  هر چیز بخ ی مُد طلبانهپ

گیرد. تغییر در وضااعیت را رو  اساات که موکبرانه ا  ساایاساات و فضااای عمومی کناره می

سوجو کند. نوعی را در نویجه کهکند، به جای آنشرط ارتکاب خود میپیش ی کنش خود ج

سنگر آن ا  پهنه شت  صله می ست پوک اخالقی که فرد پ ست فا سیا گیرد، و به ی تاریخ و 

  عم من ا  اخالق هم. 
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سکی1پ.ن ) ست بلکه وظیفه» مانی گفوه بود  3( کارل کائوت سا مان دادن به انقالب نی ی ما 

ست م دیگری توان مفاهیدر کنار مفهوم انقالب، می«. سا مان دادن به خودمان برای انقالب ا

 نیز گذاشت: دموکراسی، آ ادی و ....

پردا د که به تبیین این امر پی "ی جهانیجامعه در مخاطره"در کواب  4( اولریش بک2پ.ن )

ی خود تهی ای پیشااین ا  معنا و کارکرد گذشااوهبساایاری ا  نهادها و مفاهیم هسااوهچگونه 

ی  امبی شاادن دولت، برد. در هنگامهها تحت عنوان مقوال   امبی نام میاند و ا  آنشااده

های نیا  داریم. ایده "ایده"المللی بیش ا  هر  مان به دموکراساای، اپو یساایون، نهادهای بین

 یجابی،  یست ایجابی.به تفکر ا بزرگ.
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