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ـــــــــ ــــــــــ    فهرست   ـ 

ـــــــــ ــــــــــ   یادداشت مترجم                               ]۷[  ـ 

ـــــــــ ــــــــــ   پیشگفتار           ]۹[   ـ 

ـــــــــ ــــــــــ   ]۱[  لوله کشی فلسفی                               ]۱۱[   ـ 

ـــــــــ ــــــــــ   ]۲[  آرمانشهرگرایی عملی                      ]۳۵[  ـ 

ـــــــــ ــــــــــ   ]۳[  مسئلۀ آدم کوچولو                            ]۵۵[  ـ 

ـــــــــ ــــــــــ   ]۴[  اسطوره های انزوای فکری                                          ]۷۹[    ـ 

ـــــــــ ــــــــــ   ]۵[  فایده و بی فایدگی یادگیری                      ]۱۰۱[  ـ 

ــــــــــ   ]۶[  جنسیت و هویت فردی                                ]۱۲۹[  ــــــــــ

ـــــــــ ــــــــــ   ]۷[  آزادی، فمینیسم، جنگ                                              ]۱۴۹[  ـ 

ـــــــــ ــــــــــ   ]۸[  پایان انسان محوری؟                        ]۱۶۷[  ـ 

ـــــــــ ــــــــــ   ]۹[  آیا دلفین هم شخص به شمار می آید؟                     ]۱۸۵[  ـ 

ـــــــــ ــــــــــ   ]۱۰[  پایایی و کثرت باوری اخالقی                      ]۲۰۳[  ـ 

ـــــــــ ــــــــــ   ]۱۱[  چشم انداز این جهانی، قدسی و علمی                    ]۲۲۹[  ـ 

ـــــــــ ــــــــــ   ]۱۲[  هوش مصنوعی و خالقیت                    ]۲۵۵[  ـ 

ـــــــــ ــــــــــ   یادداشت ها                                          ]۲۹۵[  ـ 

ـــــــــ ــــــــــ   کتاب نامه                      ]۳۰۵[  ـ 

ـــــــــ ــــــــــ   نام نامه                        ]۳۱۱[  ـ 



ـــــــــ ــــــــــ    یادداشت مترجم  ـ 

مری میجلی )زادۀ ۱۹۱۹( فیلسوف اخالق انگلیسی و مؤلف آثار بسیاری از 
جمله حیوان اخالقی، حکمت، اطالعات و حیرت؛ علم به مثابۀ رستگاری؛ 
اسطوره ها و زندگی ما؛ علم و شعر و... است. او در آرمانشهر، دلفین ، رایانه 
با زبان و ابزار مفهومِی فلسفۀ جدید، اما متأثر از نگاه و نوع دغدغه های 
از  فیلسوفان بزرگ گذشته به مسائل گوناگونی می پردازد که نام کتاب نیز 
تحلیل  و  نگاه  نیازمند  که  هستند  مسائلی  این ها  دارد.  حکایت  تنوعشان 
دقیق فلسفی اند، اما نوع نگاه کنونی حاکم بر دانشکده های فلسفه ــ به ویژه 
در سنت فلسفۀ انگلیسی امریکایی که خود میجلی نیز پرورش یافتۀ همین 
سنت است ــ شرایطی پدید آورده است که کسی به طور جدی به این مسائل 
نمی پردازد. طبیعت گرایی در فلسفه، به معنای تبعیت فلسفه از نگاه و روش 
علوم طبیعی، سبب تخصص گرایی افراطی شده است، به طوری که امروز 
فقط  که  فنی اند  و  پیچیده  بسیار  مقاالت  نوشتن  به دنبال  فقط  فیلسوفان 
همکارانشان از آن ها سر در می آورند، )بگذریم از این که گاهی همان ها هم 

چیزی دستگیرشان نمی شود(. 



آرمانشهر، دلفين، رايانه    ||8

به اعتقاد میجلی این تخصص گرایِی زیان بار سبب شده است وظیفۀ 
»بازبینی مفاهیم«  نظر میجلی  از  این وظیفه  بماند.  زمین  بر  فلسفه  سنتی 
اما ناشناختۀ نظام فکری ما و رفع  است. تصریح پیش فرض های اساسی 
تعارضات مفهومی وظیفۀ اصلی فلسفه است. از نظر میجلی به همین دلیل 
را حل  به حال هیچ مشکلی  تا  فلسفه  اغلب مردم فکر می کنند  است که 
نکرده است، زیرا تعارضات مفهومی به محض حل شدن از پیش چشم کنار 

می روند. 
آرمانشهر، دلفین، رایانه با بحث هایی که مطرح می کند می کوشد فلسفه 
و  »اندیشه  نویسنده می خواهد نشان دهد که  باز گرداَند.  به متن زندگی  را 
عمل، فلسفه و زندگی، زیاد با هم بیگانه نیستند و بیش از آن  چه ما تصور 
می کنیم به هم پیوسته اند.« فلسفه به جز ساختن ابزارهای منطقِی ظریف و 
پیچیده، باید شهود و بینش هم به دست دهد. از این منظر فلسفه ورزی کاری 
تجملی و ظریف نیست، بلکه ضرورت است. در این کتاب از دشواری های 
اساسی پیرامون مفاهیمی محوری نظیر »آزادی«، »شخصیت«، »یادگیری«، 
»جنیست«، »اراده«، »هوش«، »خالقیت« و... سخن گفته می شود. این ها 
به حلشان می پردازد،  این که چه کسی  از  نظر  مسائلی جدی اند که صرف 

سرشتی فلسفی دارند.

میثم محمدامینی
meisam.amini@gmail.com



ـــــــــ ــــــــــ    پیشگفتار  ـ 

فصل های این کتاب در اصل مقاله هایی هستند که جداجدا نوشته شده اند، 
کتاب  موضوع  می دهند.  تشکیل  را  واحدی  کتاب  هم  کنار  در  لیکن 
برای  روی مان  پیش  دشواری های عظیم  دربارۀ  یک سو  از  دارد.  وجه  دو 
نظریه پردازی در باب جهان بحث می کنم؛ دشواری هایی که برخی همیشگی 
و اجتناب ناپذیرند و برخی دقیقًا ویژۀ زمان ما. و از سوی دیگر به برخی 
جنبه های خاص جهان معاصر اشاره می کنم که به باور من فلسفه در آن جاها 
به شدت مورد نیاز است و می تواند سودمند باشد. منظورم از این جنبه ها 
مسائلی است از قبیل جایگاه زنان در اجتماع، مسائل مربوط به حیوانات، 

وضعیت محیط زیست، چندگانگی فرهنگ ها، و مسئلۀ هوش مصنوعی.
در فصل های ابتدایی کتاب، تمرکزم بیش تر بر دشواری های درونی و 
فلسفی است، اما هرچه در کتاب جلوتر می رویم بیش تر به جنبۀ بیرونی، 
یعنی وضعیت کنونِی هر از یک این موضوعات خاص در جهان، می پردازم. 
البته طی بحث کوشیده ام هردو جنبه را با هم پیش ببرم تا بدین ترتیب بحث 
دربارۀ هر جنبه تا حد امکان موجب روشن تر شدِن جنبۀ دیگر بحث شود. با 
همین هدف این مقاالت را در کتابی واحد گردآورده ام؛ زیرا تصور می کنم 
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نکاتی در خود دارند که در کنار هم معنادارترند. انتخاب مقاله ها با همین 
آن ها  میان  ارتباط  تا  بازبینی کرده ام،  دقیق  را  همگی  و  است  بوده  منظور 

پررنگ تر شود و در کنار هم مضمون واحدی را شکل دهند.
اما  منتشر شده اند،  در گوشه وکنار  پیش تر  این کتاب  مقاله های  بیشتر 
اکنون آن قدر از هم پراکنده اند که دیگر یافتن بعضی از آن ها واقعًا دشوار 
شده است. در این جا باید از سردبیران و ناشرانی که این مقاالت را قباًل به 
چاپ رساندند، بابت لطفی که پیش تر نسبت به من داشتند و همین طور بابت 
اجازۀ چاپ دوبارۀ آن ها، سپاسگزاری کنم. بجز مقالۀ »هوش مصنوعی و 
خالقیت« که قباًل چاپ نشده است، مآخذ اصلی مقاالت کتاب از این قرار 

است:

 Philosophical Plumbing’ in The Impulse to Philosophize )edited by A. Phillips‘ ــ
Griffiths, Cambridge University Press 1992(.
 Practical Utopianism’ in The Right to Hope, Global Problems, Global Visions‘ ــ
)edited by Catherine Thick, Earthscan Publications, 1995(.
-Homunculus Trouble’ in the Journal of Social Philosophy )San Antonio, Tex‘ ــ
as( vol. 21, no. 1, Spring 1991.
 .Myths of Intellectual Isolation’ in Proceedings of the Aristotelian Society, vol‘ ــ
89, part 1, 1988–9.
 The Use and Uselessness of Learning’ in The European Journal of Education‘ ــ
)Oxford(, vol. 25, no. 3, 1990.
 .Sex and Personal Identity’ in Encounter, 63 )June 1984(, pp. 50–5‘ ــ
-Freedom, Feminism and War’ in African Philosophical Enquiry )Ibadan, Ni‘ ــ
geria(, vol. 1, no. 2, July 1987.
 The End of Anthropocentrism?’ in Philosophy and the Natural Environment‘ ــ
)ed. Robin Attfield and Andrew Belsey, Cambridge University Press, 1994(.
 Is a Dolphin a Person?’ appeared under the title ‘Persons and Non-Persons’ in‘ ــ
In Defence of Animals )ed. Peter Singer, Oxford, Basil Blackwell, 1985(.
 Sustainability and Moral Pluralism’ was originally written for the IUCN. A‘ ــ
version of it appeared in Ethics and the Environment )Athens, GA(, vol. 1, no. 
1, 1996.
-Visions: Secular, Sacred and Scientific’ appeared under the title ‘Visions, Sec‘ ــ
ular and Sacred’ in the Hastings Center Report )Briarcliff Manor, NY( for Sep-
tember–October 1995.



۱

لوله کشی فلسفی

ــــــــــ    آب و اندیشه   ــــــــــ

آیا نظام فلسفی شبیه سیستم لوله کشی شهر است؟ من بارها این تشبیه را به 
کار برده ام و هدفم تأکید بر این نکته بوده که فلسفه ورزی صرفًا کاری زیبا 
و ظریف و دشوار نیست؛ بلکه ضروری هم هست. فلسفه ورزی اختیاری 
نیست. این ادعا برای برخی تا اندازه ای مایۀ شگفتی است و برخی هم آن 
برای  احترام  این مسئلۀ  البته  را بی احترامی ]به ساحت فلسفه[۱ می دانند. 
من بسیار جالب است و در انتهای فصل دوباره به آن بازمی گردم. اما ابتدا 

می خواهم بیش تر دربارۀ تشبیهم توضیح دهم.
لوله کشی و فلسفه ورزی هردو فعالیت هایی هستند که به این دلیل به 
وجود می آیند که فرهنگ تودرتوی ما انسان ها، زیر رویۀ ظاهری خود نظامی 
اما گاهی دچار مشکل  از چشم است،  نسبتًا پیچیده دارد که معمواًل دور 
می شود. این مسئله در هردو مورد عواقبی جدی به دنبال دارد. نظام فلسفی و 
سیستم لوله کشی شهر هردو در خدمت تأمین برخی نیازهای حیاتِی ساکنان 
سطح رویی هستند. هنگام خرابی، تعمیر هردو سیستم دشوار است، زیرا 

۱. در تمام متن عالمت ] [ برای نشان دادن افزوده های مترجم و ]] [[ برای افزوده های 
مؤلف به کار رفته است-م.
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هیچ یک آگاهانه و به عنوان یک کِل منسجم طراحی نشده است. در هردو 
مورد کوشش هایی بلندپروازانه به قصد از نو ساختن کل نظام صورت گرفته 
است. اما پیچیدگی های موجود در هردو حالت معمواًل چنان پردامنه است 

که شروع دوباره از نقطۀ صفر را ناممکن می سازد.
هیچ یک از این دو نظام طراح واحدی نداشته که درست بداند آن ها قرار 
است چه نیازهایی را برآورده سازند. بلکه هردو طی قرون و اعصار به طرزی 
تغییری  و در معرض  یافته اند  زنده، رشد  به موجودات  نامحسوس، شبیه 
دائمی و تدریجی قرار دارند تا بتوانند با تغییر و تحوالت پدیدآمده در سبک 
زندگی جاری در سطح، تطبیق یابند. از همین رو اکنون هردو نظام بسیار 
پیچیده اند. هنگام بروز مشکل تنها در صورتی می توانیم به تشخیص و درمان 

آن امیدوار باشیم که از مهارتی تخصصی بهره مند باشیم. 
اما این جا به اولین تفاوت قابل مالحظه میان این دو مورد برمی خوریم. در 
مورد لوله کشی، همه به اتفاق قبول دارند که نیازمند متخصص آموزش دیده 
هستیم. اما در مورد فلسفه مردم، به خصوص در بریتانیا، نه تنها در مورد این 
نیاز به متخصص تردید دارند، بلکه حتی نسبت به این که اصاًل چنین نظامی 
به مراتب  فلسفی  نظام  شکاک اند.  باشد،  داشته  وجود  زیرین  الیه های  در 
پنهان تر است. وقتی مفاهیمی که با آن ها زندگی می کنیم کارکرد مناسب خود 
نمی کند  از سقف چکه  با سروصدا  معمواًل چیزی  می دهند،  از دست  را 
و کف آشپزخانه را آب برنمی دارد. خیلی آرام و بی سروصدا در تفکرمان 

اختالالت و موانعی پیش می آید.
درست  نمی شویم،  عجیب  این کژکارکرد  متوجه  آگاهانه  اغلب  ما 
ثابت  ناخوشایندی که  بوی  معرض  در  زیادی  مدت  وقتی  همان طور که 
است یا سرمایی که خیلی تدریجی افزایش می یابد قرار می گیریم، متوجه 
احتمال قوی می فهمیم که یک جای کار  به  نمی شویم.  ناراحتی مان  علت 
ایراد دارد؛ می فهمیم که کارها و روابطمان در زندگی آن طور که می خواستیم 
رفع  برای  یا  است،  شده  این طور  چرا  بفهمیم  این که  اما  نمی روند.  پیش 
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مشکل چه کار باید بکنیم، احتمااًل بسیار دشوار خواهد بود. برایمان بسیار 
آسان تر است که منشأ مشکل را بیرون از خودمان جست وجو کنیم، نه در 
درونمان. همه می دانند که تشخیص خطا در عواطف و انگیزه های خویش، 
در ساختار احساسات خویش، بسیار دشوار است. اما از جهاتی حتی از 
این هم دشوارتر و غیرطبیعی تر این است که توجه خود را معطوف کنیم 
اندیشه مان چه مشکالتی ممکن است داشته باشیم.  این که در ساختار  به 
به طور طبیعی توجه ما به بیرون سو و نقایص موجود در جهان پیرامونمان 
جلب می شود. خم کردن اندیشه به درون سو برای نگاه نقادانه به خود بسیار 
سخت است. به همین دلیل است که در همۀ فرهنگ ها، فلسفه پدیده ای 

نسبتًا متأخر است.
اما وقتی که اوضاع خراب می شود، مجبوریم که این کار را بکنیم. باید 
به نحوی در مفاهیم پایه ای خود بازبینی کنیم؛ باید مجموعه پیش فرض هایی 
را که یک عمر با آن ها زندگی کرده ایم تغییر دهیم. برای یافتن منشأ دردسر باید 
پیش فرض های موجود را که معمواًل مبهم و نامفهوم اند از نو بیان و تصریح 
کنیم. بیان جدید از پیش فرض ها باید صورت قابل استفاده ای داشته باشد؛ 
صورتی که امکان انجام تغییرات ضروری ]برای حل مشکل[ را فراهم آورد.

کشمکِش فلسفه و شعر؟

نیاز به بازبینِی مفاهیم همان نیازی است که فلسفه برای برآوردن آن به وجود 
آمده است. این نیاز چیزی نیست که فقط افراِد دارای تحصیالت عالی، آن 
را احساس کنند. برطرف نشدن این نیاز می تواند حتی زندگِی کسانی را که 
عالقۀ اندکی به اندیشیدن دارند، به هم بریزد، و فشار آن را هرکس که ذره ای 
تمایل به اندیشیدن داشته باشد، به شکل مبهمی احساس می کند. وقتی که 
این فشار شدیدتر می شود، گاهی کسانی که با عزمی جزم سخت به تفکر 
می پردازند موفق می شوند چاره ای برای این ناراحتی عجیب و غریب بیابند. 
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فلسفه هم اول بار همین طور به وجود آمد. در گذشته بارها و بارها شاهد 
بوده ایم که چون چارچوب های مفهومی دچار اشکال می شوند، کسی با تدبیر 
خود تغییری پیشنهاد می کند که موانع را از پیش رو برمی دارد و راه را برای 

جریان اندیشه می گشاید.
آن وقت کنارگودنشستگان آهی عمیق می کشند و می گویند: »بله، البته! 
خودم از همان اول می دانستم. چه شد که من زودتر این حرف را نزدم؟«؛ 
زده اند...(.  را  آن حرف  قباًل  که خودشان  می کنند  فکر  اصاًل  هم  )گاهی 
گاهی این پیشنهادهای تازه را اندیشمندانی که فیلسوِف تمام وقت نیستند، 
با شلی۱  نظر حق  این  از  هنرمندان، مطرح می کنند.  دیگر  و  به ویژه شعرا 
بود که می گفت شاعران از جمله قانون گذاراِن ناشناختۀ زندگی انسان اند. 
آنان می توانند بینش و شهودی تازه به ما عرضه کنند. اما پروراندن تام و 
تمام اندیشه های جدید کاری یکسره متفاوت است. این کار، صرف نظر از 
شخصی که آن را انجام می دهد، همیشه کاری فلسفی است. برای پروراندن 
اندیشه ای جدید، تنها بینش و شهود تازه الزم نیست، بلکه شرح و تفصیل 

نظام مند همۀ جزئیات آن اندیشه و پیامدهای آن نیز الزم است.
قسمت اعظم این کاْر مالل آور و گاهی بی اندازه وقت گیر و دشوار است، 
لیکن از آن گزیری نیست. هر اندیشۀ تازۀ نیرومندی تغییرات وسیعی را ]در 
نیاز  باشد،  سودمندتر  اندیشه ای  هرچه  و  می کند؛  ایجاب  پیشین[  عقاید 
بیش تری به شناخت کامل این تغییرات وجود دارد. در انجام این کار آشنایی 
با بینش های دیگر و مجموعه تحوالت دیگر، یا پیشینۀ آموزشی دربارۀ آن چه 
در مسیر تحوالت مفهومی گذشته رخ داده است، واقعًا می تواند مفید باشد. 
البته بوده اند فیلسوفان خودآموخته ای مانند تام پین2 که از این سابقۀ تحصیلی 
بی بهره بوده اند، اما در این صورت کار برای آن ها بسیار دشوارتر خواهد بود.

P. B. Shelly .۱: پرسی بیش شلی )۱822-۱7۹2(، شاعر رمانتیک انگلیسی ــ م.
Tom Paine .2: )۱80۹-۱737( فیلسوف، نویسنده و نظریه پرداز سیاسِی انگلیسی-

امریکایی که با آثار و فعالیت های خود نقش به سزایی در انقالب امریکا داشت -م.
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مختلف  استعدادهای  از  نادر  آمیزه ای  صاحب  باید  بزرگ  فیلسوفان 
باشند. باید در عین حال هم حقوقدان باشند، هم شاعر. هم از بینش تازه 
بهره مند باشند که مسیر را نشان می دهد و هم از سماجت منطقی که معلوم 
چیزهایی  چه  و  هست  چیزهایی  چه  مستلزم  مسیر  این  پیمودن  می کند 
نیست. دشوارِی برقرارِی همین تعادل است که برای فیلسوف ارج و اعتباری 
متفاوت از احترام شایستۀ هر یک از این دو نوع کار به تنهایی به ارمغان آورده 
است. همین نکته توضیح می دهد که چرا هنوز هم فلسفه، حتی در میان 
کسانی که تقریبًا هیچ چیزی از فلسفه و فایدۀ آن نمی دانند، وجهه و اعتباری 

غیرعادی دارد. 
جایی که  است.  دشوار  یکدیگر  کنار  در  کارکرد  دو  این  جمع کردن 
فیلسوفاْن حقوق بگیر و متخصص می شوند، مهارت های شبه حقوقدانی تقریبًا 
به طور کامل دست باال را پیدا می کند، چون به سادگی می توان شایستگی ها 
و مهارت های منطقی افراد را از طریق آزمون سنجید؛ اما دربارۀ خالقیت 
امروزه دیگر، مهارت های  چنین کاری میسر نیست. برای همین است که 
خالقانه برای شرح و توضیح بینش فلسفی جدیدی که واقعًا مهم باشد، به 
کار گرفته نمی شود. بدین  ترتیب فلسفه می شود فلسفۀ َمدَرسی؛ فعالیتی 
به غایت تخصصی و ویژۀ لوله کشان ماهر که به کارهای ظریف عالقه مندند 
و گاهی از روی تفنن در آزمایشگاه برای دل خود به آن می پردازند. این اتفاق 
در اواخر سده های میانه رخ داد؛ ظاهرًا در چین هم رخ داده است، و در 
طی بخش عمده ای از قرن بیستم نیز برای فلسفۀ انگلیسی-امریکایی همین 

اتفاق افتاده است.

مسئلۀ بینش

شمار  به  سترگ  فعالیتی  مدرسی کماکان  خودبسندۀ  فلسفۀ  نوع  این  البته 
می آید و کاری است که اشتغال به آن می تواند به خودی خود ارزشمند باشد. 
باید وجود  هیچ شکی نیست که برخی حوزه های فکرِی بسیار تخصصی 
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داشته باشند، مثاًل نظیر بخش هایی از ریاضیات که بیش تر ما اصاًل از آن 
حوزه های  این  به  پرداختن  بخواهند  فیلسوفان  اگر  اما  درنمی آوریم.  سر 
غامض و پیچیده را وظیفۀ اصلی خود قرار دهند، شکافی بسیار خطرناک در 
عرصۀ اندیشه پدید می آید. روشن است که پرداختن به حوزه های تخصصی 
نمی تواند نیاز ما را به جنبۀ دیگر، یعنی جنبۀ بصیرت بخش فلسفه، برآورده 
سازد، و نیز نمی تواند کاری کند که این نیاز به طریقی دیگر برآورده نشود. 
گوسفندان گرسنه ای که به آن بینش خالقانه نرسند، جست وجو می کنند اما 
تا  پرسه می زنند  تازه  بینش های  دنبال  به  نمی شوند. در گوشه و کنار  سیر 
دست آخر چیزی در جای دیگر بیابند. به همین دلیل ]فلسفۀ انگلیسی-
امریکایی[ در سالیان اخیر مقدار قابل مالحظه ای فلسفۀ بصیرت بخش از 
اروپای ]قاره[، از شرق، از علوم اجتماعی، از مسیحیان انجیلی، از نقد ادبی 
ـ تخیلی و همین طور از فالسفۀ گذشته وارد کرده است.  و از ادبیات علمی ـ
اما این ها ضرورتًا شیوۀ تفکِر نظام مند و دقیقی را باید در مورد زندگی به 

کارگرفته شود، با خود به همراه نمی آورند.
به  سوی جایی که الزم است،  اما  به هرحال جاری می شود،  آب روان 
هدایت نمی شود. این آب به هر سو تراوش می کند، اغلب سیالب هایی به 
راه می اندازد و در نهایت هر جا که بخت یاری کرد، برکه ای پدید می آورد 
ندارند.  آن  به  اعتنایی  بسیار متخصص  فلسفه وزراِن  زیرا  آرام می گیرد،  و 
در واقع اغلب حضور این جریان های بیگانه فقط اوقاتشان را تلخ می کند. 
تصورشان این است که عموم مردم هیچ حق ندارند در پی بینش و بصیرت 
باشند و آن سوداگران غیرمجاز هیچ حق ندارند که چنین چیزهایی را به 

مردم عرضه کنند. 
شعر  میان  دیرین  »کشمکش  از  جدیدی  شکل  است که  چنین  این 
بود،  نگرانی کرده  ابراز  آن  به  نسبت  جمهوری  در  افالطون  فلسفه« که  و 
و  حرفه ای  انحصارطلبِی  که  مرز بندی ها  سر  بر  نزاعی  می یابد؛  بروز 
نیز کرده است.  تلخ تر  را  آن  در دورۀ معاصر  دانشگاهی  تخصص گرایِی 
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دانشگاهیاِن  دیگر  از  تقلید  به  که  می آید  فیلسوفان  سراغ  به  وسوسه  این 
اندازه محدود  از  را بیش  با حالتی تدافعی موضوع کار خود  متخصص، 
کنند. بدین ترتیب دنباله رِو دانشمندان متخصصی می شوند که هیچ چیز جز 
نتایج منفی آزمایش های کنترل را که درون آزمایشگاه انجام شود، »علم« 
نمی دانند، یا می توان گفت از تاریخ نگاران متخصصی پیروی می کنند که 
تأکید دارند صرفًا اطالعات تفسیرنشدۀ رها از بار ارزشی تاریخ به شمار 
می آید. این فیلسوفان غافل از خطاهای فاحِش فلسفِی این ادعاها، به نوبۀ 
خود حکم می دهند که تنها کارهای فنی و صورِی محض که در مجالت 
علمی منتشر می شوند و همکاران خود را مخاطب قرار می دهند، »فلسفه« 

به شمار می آیند.
اکنون  می کنم  تصور  است؟  حاکم  وضعی  چنین  حاضر  حال  در  آیا 
وضع در مقایسه با کمی پیش تر تا اندازه ای بهتر شده است. در حقیقت، 
طی یکی دو دهۀ گذشته خیلی ها به نامعقول بودن تخصص گرایِی بیش از 
اندازه و پوچِی این برج و باروی مستحکِم دانشگاهی ]که برخی برای خود 
ساخته اند[، پی برده اند. اما متأسفانه این مناسبات نامعقول در تار و پود 
روال اداری استخدام و اخراج و ترفیع تنیده شده است و تغییر آن، حتی وقتی 
که همه متوجه لزوم این تغییرات شده باشند، بسیار زمان بر است. در این 
بین باید مرتبًا و با صدای بلند یادآوری کرد که بحِث قلمروها و نزاع تدافعی 
سر مرزبندی ها در میان حرفه ای ها نه تنها بی جهت و احمقانه، بلکه مهلک 

و اساسًا غیرحرفه ای است.
نیست. چیزی است که  و روشنفکران  دانشمندان  آموختْن ملک طلق 
به همه تعلق دارد و زندگی همۀ ما را تحت تأثیر قرار می دهد. ما صاحب 
فرهنگی هستیم که فهم و معرفت را بسیار ارزشمند می داند، به همین دلیل 
در هر پژوهشی آن بخشی که برای همه قابل فهم است ــ یعنی چارچوب 
کلی و روشنگرانۀ آن پژوهش یا ایدئولوژی آن پژوهش ــ همواره به بیرون 



آرمانشهر، دلفين، رايانه    ||18

]از دانشگاه و آزمایشگاه[ نشت می کند و همۀ ما را تحت تأثیر قرار می دهد. 
طرح مفهومِی هر پژوهش استخر خصوصی نیست، بلکه رود روانی است 
که از تفکرات روزمرۀ ما سرچشمه می گیرد، دانشمندان تغییراتی در آن به 
وجود می آورند، و در نهایت دوباره به سوی تفکرات ما جاری می شود و در 

زندگی مان تأثیر می گذارد.
این قضیه تنها در مورد فلسفه صدق نمی کند. مثاًل در تاریخ هم نظریه ها 
دربارۀ ماهیت روابط عّلی در اجتماع، دربارۀ پراهمیت یا کم اهمیت بودِن 
کنش های فردی یا عوامل اقتصادی و اجتماعی، دائم در حال تغییر است. 
تاریخ نگاران در عمل نمی توانند نسبت به این تغییرات بی طرف باشند، زیرا 
ناچارند انتخاب کنند که چه چیزی از نظرشان ارزش تحقیق و بررسی را 
دارد. گزینش همواره نشان دهندۀ سوگیری است، و در نهایت تأثیر خود را 
نشان خواهد داد. خوددارِی پژوهشگران متخصص از پرداختن به این بخش 
از فلسفه ]یعنی فلسفۀ بصیرت بخش[ بهره ای نصیبشان نمی کند، مگر جهل 
نسبت به تفکر خود، نسبت به تعهدات خود، و نسبت به مسئولیت هایی که 
این تعهدات به دنبال دارد. در مورد علم نیز همین طور است. اگر جز این فکر 
می کنید کافی است فقط به نقشی که مفاهیمی مانند »نسبیت« یا »تکامل« 

طی قرن بیستم در اندیشۀ روزمرۀ ما بازی کرده اند، توجه کنید.
البته در این میان فلسفه رشتۀ کلیدی است، چون کار عجیب و غریب 
این رشته یافتن شکاف های میان همۀ رشته های دیگر و درک روابط آن ها با 
یکدیگر است. فلسفه به طرح های مفهومی فی نفسه توجه دارد و این ها هم 
مرتبًا دچار اشکال می شوند. آشفتگی مفهومی بسیار خطرناک است و ما در 
زندگی روزمره به شدت دچار آن هستیم. باید به این مشکل توجه کرد، و اگر 
فیلسوفان حرفه ای این کار را نکنند، کس دیگری هم نیست که چنین نقشی 

را بر عهده داشته باشد.
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گزینۀ خودیاری

آیا هر یک از ما باید بتواند این وظیفه را خود بر دوش بگیرد و خودکفا 
باشد؟ احتمااًل در دِل روشنفکرستیزِی بریتانیایی همین اندیشۀ جذاب نهفته 
است. ما گاهی به این گونه فلسفه ورزی شخصی مشغول می شویم و مسلمًا 
این کار محاسن بسیاری نیز دارد. اما آغاز این راه فوق العاده دشوار است. 
همان طور که پیش تر گفتم اصاًل تصور این که ایراد مشخصی در مفاهیم ما 

وجود داشته باشد سخت است.
نسبت  ما  برمی خوریم. چرا  اساسی  )پارادوکسی(  ناسازه ای  به  این جا 
)همان طور که گفتم(  نداریم؟  بیش تری  آگاهی  خود  مفهومی  نیازهای  به 
مشکل در این جاست که بعد از این که این نوع کارها ]یعنی حل مشکالت 
مفهومی[ انجام می شود، مسائل حل شده دیگر از پیش چشم کنار می روند و 
به فراموشی سپرده می شوند. برای همین است که مردم فکر می کنند فلسفه 
تا به حال هیچ مشکلی را حل نکرده است. نظام های فکریی که نرم و روان 
فکر  به  بود که  دلیل  به همین  نامرئی اند. )در اصل  کار می کنند کمابیش 
تشبیه سیستم لوله کشی شهری افتادم. چون آن جا هم خدمتی ارائه می شود که 
مردم هرگز آن چنان که شایسته است، قدردان آن نیستند.( تا وقتی که سیستم 
تنها مفاهیم  ما  استفادۀ  منفجر نشده است، تصور می کنیم مفاهیم مورد 
ممکن هستند. فکر می کنیم همۀ مردم دنیا از همین مفاهیم استفاده می کنند. 
گاه، گمراه، شرور  اگر کسانی طور دیگری باشند، مطلقًا جاهل، »بدوی«، ناآ

یا فوق العاده ابله اند.

مثال: قرارداد اجتماعی

حال دیگر نوبت پرداختن به چند مثال است. اما یافتن مثال مناسب سخت 
است. بی توجهی ما نسبت به طرح های مفهومی مان بسیار شدید و طبیعی 
است؛ به همین دلیل برای یافتن نمونه ای از آن چه دربارۀ آن حرف می زنم، 
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خوب است مفهومی را انتخاب کنیم که همین حاال هم بی توجهی به آن 
دردسرهای زیادی پدید آورده و می آورد. نخست در نظر داشتم الگوی ماشین 
را مثال بزنم، اما طرح این بحث در این جا پای مشکالت بسیار گوناگونی را 
به میان می  کشد که در همین ابتدا نمی توانیم به آن ها بپردازیم. در عوض، به 

موضوعی مرتبط با آن، یعنی مفهوم قرارداد اجتماعی، می پردازم.
قرارداد اجتماعی ابزار مفهومیی بود که پیام آوران روشنگری برای این که 
التزام سیاسی را از پایین توضیح دهند نه از باال، به کار گرفتند. به جای 
این که بگویند اطاعت از شاه واجب است چون منصوب خداست، گفتند که 
اطاعت از هر نوع حکومتی تنها هنگامی موجه است که آن حکومت نمایندۀ 
ارادۀ مردِم تحت فرمان و حامِی منافع ایشان باشد. پادشاهان ناالیق هیچ 
ارزشی ندارند. وظایف شهروندی صرفًا از توافقی ضمنی میان شهروندانی 
عاقل که هر یک در پی تأمین منافع خویش اند، ناشی شده است؛ توافقی که 

به طور منظم با شرکت در رأی گیری مورد تأیید قرار می گیرد. 
پس از مناقشات هولناک و خونریزی های بسیار، این اندیشۀ شگفت انگیز 
کاماًل قبول عام یافت. پس از این پذیرش همگانی، سایر پرسش های مربوطه 
عمدتًا دور از توجهات ماند و زیر ساختمان انواع و اقسام نهادهای غربی 
مدفون شد. در مجموع باید گفت ما غربی ها اکنون دیگر اندیشۀ قرارداد 
اجتماعی را چیزی مسلم فرض می کنیم و از این حیث بی همتا نیز نیستیم. 
در سراسر جهان، بسیاری از مردمی که حکومت های سرکوبگر و بی کفایت 
دارند و اکنون خواهان چیزی به نام »دموکراسی« هستند نیز مرجعیت قرارداد 
اجتماعی را بدیهی می شمارند. با این حال دشواری هایی حول این مفهوم 
پدید آمده و رو به افزایش نیز هست. اخیرًا لکه های پوسیدگی روی بدنۀ آن 

پدیدار شده است و بوهای ناخوشایندی از آن به مشام می رسد.
اگر عمیقًا متکی به مفهوم قرارداد اجتماعی باشیم، مثاًل باید بپرسیم 
یا  می شود؟  چه  نمی دهند  رأی  و گروه هایی که  احزاب  منافع  تکلیف  که 
هنوز  آن ها که  یا  دیوانگان،  بیان،  قدرت  فاقد  اشخاص  تکلیف کودکان، 
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تا  از جهان که اخالقیون ما  یا دربارۀ آن بخشی  متولد نشده اند، چیست؟ 
می توان  نمی بردند، چه  آن  از  نامی  اصاًل  بحث های خود  در  اواخر  همین 
گفت؟ منظورم غیرانسان ها و غیرسخنگویان جهان است؛ نیازهای حیوانات 
استوایی چه  و جنگل های  و قطب شمال  اقیانوس ها  نیازهای  گیاهان،  و 
دارد  وجود  پرسش های گوناگون  از  طیف گسترده ای  این جا  در  می شود؟ 
که پرداختن به آن ها حیاتی است، اما روبه رو شدن با آن ها به طرز عجیبی 
برای ما سخت است. دلیلش فقط این است که فرهنگ ما به شدت متکی به 
الگوهای مبتنی بر مفهوم قرارداد اجتماعی است. مسئلۀ دیگر این است که 
حتی در میان کسانی که می توانیم آن ها را طرفین احتمالی قرارداد به شمار 
آوریم باید پرسید هرکسی حق چه کاری دارد؟ تکلیف منافع کسانی که در 
کشوری دموکرات از اعمال مورد توافق اکثریت در رنج اند، چه می شود؟ 
همین طور، دربارۀ گروه های اقلیِت کشور چه می توان گفت؛ اقلیت هایی که 
مجبورند تصمیماتی را بپذیرند که به آن ها رأی نداده اند؟ )میل در یکی از 
جستارهای خود به نام در باب آزادی  عمیقًا نگران این موضوع بود.( در این 

مورد بسیاری پرسش های دیگر نیز وجود دارد.
روشن است که اندیشۀ مبتنی بر قرارداد اجتماعی نمی تواند راهنمایی 
شایسته برای بنا کردن یک نظام اجتماعی و سیاسی کامل باشد. البته شکی 
نیست که این مفهوم برای مقابله با شکل های خاصی از سرکوبگری و برای 
دفاع در برابر خودکامگی ابزاری حیاتی است. اما نباید آن را اصلی بدیهی و 
پایه ای مطمئن برای هر نوع نهاد به شمار آوریم. باید همیشه به آن به صورت 
اصلی موقت، و با دامنۀ کاربرد محدود نگاه کنیم؛ تصویری که ممکن است 
ابزاری کاربردی  به تغییر پیدا کند. قرارداد اجتماعی  نیاز  مایۀ درد شود و 
است، نه وحی منزل یا بتی که باید پرستیده شود. قرارداد اجتماعی تمثیل 
مفیدی است که ما به کار می بریم، درست مانند بسیاری تمثیل های دیگر. 
از  دیگری  جنبه های  که  دیگر  تمثیل های  و  تمثیل  این  میان  باید  همیشه 

واقعیت پیچیده را برای ما روشن می کنند تعادل را حفظ کرد.
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در حقیقت ویژگِی موقتی بودْن خاصیت معمول طرح های مفهومی است. 
هیچ یک از آن ها مجزا از بقیه نیست؛ و هیچ یک هم مصون از تعارض با 
سایر طرح های مفهومی نمی ماَند. طرح های مفهومی اگر موفق باشند، همیشه 
به تدریج حوزۀ کاربرد گسترده تری می یابند و دست آخر در جایی نامناسب به 
کار می روند. )به سادگی می توان دید که در مورد ُمدهای روشنفکری همیشه 
همین اتفاق رخ می دهد.( مجموعۀ مفاهیم و تصورات مبتنی بر تصویر قرارداد 
اجتماعی بسیار گسترده است و مفاهیم قدرتمندی چون حقوق ]شهروندی[، 
خودآیینی، منافع ]شخصی[، رقابت، عقالنیت به مثابۀ مصلحت شخصی و 
غیره را پدید آورده است. مفهوم قرارداد اجتماعی کل تصور ما از مفهوم فرد 
را عمیقًا تحت تأثیر قرار داده است. برداشت ما از مفهوم فرد هم یکی دیگر از 
آن چیزهایی است که مسلم فرض می کنیم، و وقتی که به مشکل برمی خوریم 

خیلی بعید است که به فکر تغییر آن بیفتیم.

جنبۀ مخرب فردگرایی

فرهنگ های  با  مقایسه  در  اجتماعی،  قرارداد  مفهوم  بر  مبتنی  اندیشۀ  در 
از  به نظر می رسند؛ در حقیقت جداتر  از هم  افراد خیلی مجزاتر  پیشین، 
به اسم اجتماع  به ما می گوید چیزی  نوع تفکر  این  به واقع هستند.  آن چه 
واقعًا وجود ندارد؛ کشور صرفًا برساختی منطقی از اعضای آن است. اندیشۀ 
قراردادی، بر خالف استعاره های اندامواِر قدیمی همچون »بنی آدم اعضای 
یکدیگرند«۱، مردم را به صورت موجوداتی ذاتًا مجزا شبیه توپ های بیلیارد 
روی میز تصویر می کند که هر یک آزاد است در هر قراردادی که دوست 

داشت وارد شود و از شرکت در هر قراردادی که نخواست خودداری کند.

we are members one of another .۱: اشاره به این فراز از عهد جدید: »ما نیز در عین 
کثرت، پیکر واحدی در مسیح هستیم و هریک به سهم خویش اعضای یکدیگریم.« )رساله 

به رومیان 5:۱2(
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البته این نوع فردگرایی در حوزۀ روابط شخصی آموزه ای بسیار انقالبی 
است و اصاًل هم قرار بوده در همین زمینه مورد استفاده قرار گیرد. دفاع از 
فرد در برابر دخالت بیرونی هم جنبۀ شخصی داشته و هم جنبۀ سیاسی، و 
تلقی از آن رهایِی ارادی از هرگونه التزام غیرانتخابی، به ویژه سلطۀ والدین 
و التزام به ازدواج دائمی، بوده است. چون این نهادها عماًل برای مقاصد 
و  بیم  مایۀ  مدرن[  انسان  ]برای  نیز  آن ها  می شدند،  گرفته  به کار  ظالمانه 
این  اجتماعی  قرارداد  مفهوم  چارچوب  در  نظام مند  تفکر  شدند.  نگرانی 
امکان را فراهم می کند که حکم کنیم روابط شخصی هم مانند روابط سیاسی 
تنها می توانند بر قراردادهایی که آزادانه پذیرفته  شده اند مبتنی باشند و هر 

آن چه آزادانه پذیرفته شده باشد در هر زمانی آزادانه هم می تواند لغو شود.
به طور قطع این تحول مفهومی در فراهم آوردن امکان آزادی اجتماعِی 
بسیار گسترده تر و در نتیجه افزایش قابل توجه احساس رضایت شخصی 
نقش مهمی داشت. لیکن عواقب بسیار غیرمنتظره ای نیز به همراه آورد. برخی 
روابط شخصی، مثل رابطۀ دوستی، معمواًل در صورتی که بتوان به آن اتکا کرد 
دوام می یابد، زیرا از جمله لوازم آن شکل گیری پیوندی عمیق میان طرفین 
است. دوستان شریک زندگی یکدیگرند؛ دیگر موجوداتی کاماًل مجزا از هم 

نیستند؛ قطعه های ِلگو نیستند که صرفًا خوب با هم چفت شده باشند.

زندگی مثل ِلگو نیست

آدم ها مثل قطعه های لگو نیستند. اگر من و شما مدت زیادی با هم دوست 
بوده باشیم، این دوستی هردومان را بسیار تغییر داده است. ما اکنون دیگر 
عمیقًا به هم وابسته شده ایم، برخی وظایف را میان یکدیگر تقسیم کرده ایم 
و هر کدام بخشی از زندگی دیگری را تشکیل می دهیم. وابستگی متقابل 
امر ناشایستی نیست که ناشی از ضعفی شرم آور باشد، بلکه این وابستگی 
متناسب با چیزی است که وارد این رابطۀ دوستی کرده ایم و چیزی که از آن 
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البته روشن است که هر دوستیی در صورت ضرورت  به دست آورده ایم. 
را  اتفاقی ما  این مسئله قطعًا مایۀ تأسف است. چنین  اما  قطع می شود، 
جریحه دار می کند. الگوی انداموار که انسان ها را اعضای یکدیگر می داند، 
این وضعیت را بسیار بهتر از الگوی لگویی توصیف می کند. مسلمًا آن چه 
دربارۀ دوستی صادق است، دربارۀ آن دسته از روابط شخصی که در شکل 
دادن به زندگی ما از همه مهم ترند، به مراتب صادق تر است. منظورم رابطه با 
والدین و فرزندانمان است. ما هیچ یک از والدین یا فرزندان مان را خودمان 
انتخاب نکرده ایم؛ با هیچ کدام قراردادی نبسته ایم. با این حال شکی نیست 

که عمیقًا به آن ها وابسته ایم.
برخی  ماست؟  آزادی  برای  غم انگیز  محدودیتی  وابستگی  این  آیا 
نظریه پردازان قرن بیستم، نظیر اگزیستانسیالیست ها، مدعی بودند هرگونه 
نهفته  خود  در  نیتی  سوءِ  افراد،  زندگی  آمیزش  هرگونه  متقابل،  وابستگی 
دارد. )به گفتۀ سارتر( آزادی فی نفسه یگانه ارزش اصیل است، آرمانی که 
همه چیز باید بر مبنای آن سنجیده شود. البته مفهوم آزادی در این جا کامالً 
تغییر یافته است. ظاهرًا دیگر این جا آزادی شرط الزم برای کوشش جهت 
رسیدن به آرمان های دیگر نیست، بلکه آزادی فی نفسه به عنوان یگانه آرمان 
ممکن معرفی می شود. تلقی از آزادی دیگر توانایی انجام کارهایی که مستقالً 
نگاه  آن  به  قهرمانانه  انزوایی  به صورت  بلکه  نیست،  ارزشمندند،  می دانیم 
می شود. به واقع در این نگاه آزادی تقریبًا با انزوا مترادف می شود؛ انزوا به 
معنای زندگِی قطعه لگویی که زیر مبل افتاده و دور از مزاحمت دیگران و رها 

از هرگونه دخالتی بر اساس اصولی که خود برگزیده است زندگی می کند.
شکی نیست که می توان چنین انزوایی را به عنوان کمال مطلوب برگزید. 
آرمان زندگی می کنند؛ هر چند شمارشان  این  با  گوشه نشینانی هستند که 
زیاد نیست و نمی توان به قطع و یقین دانست که آیا به واقع آن گونه که نشان 
می دهند گوشه نشین و منزوی از جمع اند یا خیر. اما به هرحال این انزوای 
ندارد که  وجود  دلیلی  و  است،  عجیب  بسیار  آرمانی  بی شک  نفوذناپذیر 
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همگی بخواهیم از آن پیروی کنیم. آن چه این آرمان را به نظر جذاب کرده، 
همان چیزی ست که در مورد بسیاری از طرح های مفهومی رخ داده است: 
این که الگویی از اندیشه تنها به این دلیل که در حوزۀ سیاست بسیار مناسب 

و موفق بوده، به حوزۀ مناسبات فردی نیز تعمیم داده شود.
پیش تر در عرصۀ عمومی معلوم شده بود که مقاومت در برابر خودکامگی 
و در برابر دست مرده و از کار افتادۀ سنت، اهدافی بسیار شایسته هستند. 
بدیهی است که پیگیری این اهداف در حوزۀ شخصی نیز تا حدی ضرورت 
همه کاره  درمانی  شکل  به  آن ها  به  شد  سبب  مسئله  همین  اما  داشت، 
با مضمون پدرکشی و مادرکشی حول  نگریسته شود. رمان های متعددی 
همین اندیشه شکل گرفته اند، از راهی که همه می روند1 اثر سمیوئل باتلر و 
رمان های شورش دربارۀ جنگ جهانی اول گرفته تا رمان های امروزی. اما هر 
هدف سلبی و مخرب همیشه باید با مقصودی ایجابی تر تکمیل شود، تا 

افراد را اسیر یأس و نومیدی نکند.
الگو  این  می کند.  را محدود  فردگرایانه  الگوی  اعتبار  است که  همین 
به ما می گوید که چه طور پیوندهای کنونی مان را که ازقضا می توانند بسیار 
سودمند هم باشند بگسلیم اما کوچک ترین نشانه ای از این که چه چیز را باید 
جایگزین آن ها کنیم در آن دیده نمی شود. در زندگی واقعی، ما معمواًل از 
چنین الگوهای سلبی پیروی نمی کنیم، مگر در یاغی گری های نوجوانانه، که 
به حق تنها به همان درد می خورند. اگر هیاهوی بحث های اخالقی لحظه ای 
ما را به حال خود بگذارد، به سرعت درمی یابیم که جنبه هایی از سنت، نه تنها 
مرده و از کار افتاده نیستند، بلکه زندگی بخش هم هستند و می توانند روابط 

جدیدی را شکل دهند که لزومًا خودکامانه نیستند.
اما نمی گذارند به حال خود باشیم، چون اخالقیات عصر ما در مسیری 
به سرعت در جریان است.  به درد سیاست می خورد،  بیش تر  مخرب، که 

The Way of All Flesh .۱: این کتاب را پرتو اشراق با عنوان راه آخرت )راهی که همه 
می روند( به فارسی ترجمه کرده است -م.
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ایدئولوژی های فردگرایانه برای این کشفیات خوشاینِد ما دربارۀ سنت های 
نیکخواهانه و روابط شایسته هیچ ارزشی قائل نیستند. این ها را نشانه های 
شرم آور جبن اخالقی می دانند و تقبیح می کنند و ما هم که مستعد خطاییم 
نمی توانیم  به راحتی  این  وجود  با  باور کنیم.  را  حرفشان  زود  می خواهیم 
الگوهای  بیابیم.  قبلی مان  باورهای  جایگزین کردن  برای  بدیل  اندیشه ای 
انداموار، که احتمااًل این جا می توانند کمک حالمان باشند، از مدت ها پیش 
به شدت در مظان اتهام قرار داشته اند، چون در عرصۀ سیاسی از آن ها برای 

توجیه خودکامگی سوءِ استفاده شده است.
به نظر می رسد اکنون با جدی شدن نگرانی  های زیست محیطی، تابوی 
شاید  حتی  است.  حال شکسته شدن  در  اندازه ای  تا  انداموار  تفکر  شیوۀ 
جور  یک  ما  زیستی  بپذیریم که گونۀ  انسان ها  ما  شود که  فراهم  شرایطی 
ِلگوی فراطبیعی نیست، بلکه نوعی گونۀ حیوانی است. شاید بدین ترتیب 
راحت تر بپذیریم که ما چه به عنوان گونه ای جانوری چه به عنوان فرد، خودکفا 
و مستقل نیستیم، بلکه زندگی ما به طور طبیعی وابستگی های متقابل عمیقی 
با دیگران دارد. البته دربارۀ این الگوهای انداموار نیز باید هوشیار باشیم؛ 
روشن است که از این الگوها نیز می توان سوءِ استفاده کرد. اما اگر بتوانیم 
نیاز  بتوانیم  اگر  الگوست،  الگو فقط  را ملکۀ ذهن خود کنیم که یک  این 
دائم به بازبینی و تصحیِح فلسفِی الگوی غالب با توجه به الگوهای دیگر 
را به درستی درک کنیم، در این صورت رفته رفته شکلی از حیات اجتماعی 

دوباره امکان بروز می یابد.

هیچ الگویی جزیرۀ تنها نیست

این بحث به چه نتیجه ای می رسد؟

الگوی قرارداد اجتماعی را به عنوان نمونه ای از طرح های مفهومی که به آن ها 
متکی هستیم، مثال زدم، و تا به حال دو نکته را دربارۀ آن گفته ام: نخست 
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این که این الگو صرفًا نشانه ای از وجود ساختارهای به مراتب گسترده تر و 
عمیق تر است. این نمونه از این لحاظ استثنایی ست که تا به حال برای ما 
مشکالت مشهودی به وجود آورده و به همین دلیل ما نسبت به آن، در مقایسه 
با بسیاری موارد دیگر، آگاهی بیش تری پیدا کرده ایم. آن چه در درجۀ اول نیاز 
داریم این است که به چیزهای انبوهی که در پس این مفهوم پنهانند، توجه 
داشته باشیم. متأسفم اگر به نظر می رسد این خواستۀ متناقض را دارم که به 
آن چه توجه نمی کنیم، توجه کنیم. اما این حرف کاماًل بامعنی است؛ موضوع 
را با سیستم لوله کشی مقایسه کنید. نکته ای که می خواهم بگویم این است 
که باید به یاد داشته باشیم نظام پنهان اندیشه ها چه اندازه گسترده و قدرتمند 
است، تا همیشه و هر لحظه آمادگی این را داشته باشیم که هر جزئی از این 
پیدا کنیم. تجربه گرایاِن جزم اندیشی  به وجود می آورد،  را که دردسر  نظام 
که به کلی منکر وجود نظام های فکرِی این چنین قدرتمندی هستند، مانند 
کسانی اند که وجود جریان ها و ذخایر آب در سیستم لوله کشی شهر را انکار 
به  باشیم، مجبوریم  مناسبی  فلسفی  نظام  دنبال  به  نخواهیم  اگر  می کنند. 
استفاده از نظام کهنه و نامناسب ادامه دهیم، چون رها شدن از فلسفه به طور 

کامل، ممکن نیست. 
اجتماعی  قرارداد  الگوی  بود که  این  اشاره کردم  آن  به  دومی که  نکتۀ 
هم مثل سایر الگوهای این چنینی دارای اعتبار جزئی و موقتی است. حتی 
سودمندترین و حیاتی ترین الگوهای اندیشه محدودیت هایی دارند. باید میان 
همۀ آن ها تعادل و سازگاری برقرار کرد. به طور طبیعی در ما میلی شدید 
برای یکپارچه سازی اندیشه ها وجود دارد و همین میل ما را نسبت به یافتن 
الگویی واحد، نظریه ای برای همه چیز که کلید همۀ رازها و رمزهای جهان 
است، امیدوار نگه می دارد. تجربۀ شکست های متعدد به ما می آموزد که 
چنین نظریه ای نمی تواند وجود داشته باشد. احتمااًل عنصر معقول در بطن 
این آشفتگِی مفهومی که به نام پسامدرنیسم شهرت یافته، پی بردن به همین 
نکته است؛ هر چند که این رگۀ عاقالنه زیر گشت و گذار بیهوده به سوی 

کرانه های پرتالطم نسبی گرایی مدفون شده است.
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را  ما  لزومًا  نیست،  یکدست  چیزی  یا صدق  حقیقت  این کشف که 
دچار مخصمۀ شکاکیت و نسبی گرایی نمی کند، زیرا الگوهای مختلف ]که 
حاکی از حقایق متفاوت اند[ با یکدیگر همپوشانی دارند و می توان میان آن ها 
ارتباط برقرار کرد. اما این به معنای آن است که باید نسبت به مناقشه دیدگاه 
کاماًل متفاوتی اتخاذ کنیم. بخش اعظم زمان، کاغذ، و نیروی کلمه پردازِی 
دانشگاه ها صرف جنگ میان الگوهای رقیب می شود، در حالی که هر یک 
از این الگوها جایگاه خاص خود را دارند و بهتر است دانشگاهیان به جای 
این کار، در آرامش به این مسئله بپردازند که جایگاه هر الگو کدام است و 
چه گونه می تواند با سایر الگوها تطابق یابد. توسعه طلبی دانشگاهی دائمًا 
محققان  می شود که  دیده  بسیار  می زند.  دامن  را  بی موردی  رقابت های 
می کوشند حوزه های بیش تری را به تسخیر خود درآورند، به ویژه وقتی که 
آموزش ویژه ای برای پرهیز از این کار ندیده اند، و البته این تالش ها وقتی که 
خالءِ نظریه پردازِی جدی و گسترده وجود داشته باشد، شدت می یابد. خود 
فالسفه احتمااًل دیگر مثل هگل به دنبال نظام سازی برای توضیح همه چیز 

نیستند، اما دانایاِن رشته های دیگر هنوز چنین هدفی در سر دارند.
به همین دالیل است که من از تشبیه لوله کشی استفاده می کنم تا بگویم 
از آنی  الگوهای پنهان در پس اندیشۀ ما نیرومندتر و ظریف تر و خطیرتر 
هستند که معمواًل تصور می کنیم، این الگوها نیاز به توجه دائمی دارند، و 
هیچ یک از آن ها راهنمایی مطمئن در همۀ زمینه ها نیست. چه چیز دیگری 
دربارۀ این الگوها می توان گفت؟ تصور من این است که برای فهم قدرت این 
ـ رابطه شان  ـ الگوها، مهم ترین چیز این است که رابطۀ قوِی میان آن ها و تخیلـ 

را با اسطوره  درک کنیم.

نقِش صور خیال

شیوه ای  به  را  مهم  بسیار  الگوهایی  که  هستند  داستان هایی  اسطوره ها 
نمادین تصویر می کنند؛ الگوهایی که بسیار تأثیرگذارند اما آن چنان گسترده 
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و عمیق اند، و شناخت ما از آن ها آن چنان ناقص است که به بیان دقیق و 
ـ یا روایت ــــ  ـ غیرمجازی درنمی آیند. گاهی اسطوره ها واقعًا به شکل داستانـ 
هستند، و وقتی این طور است مسلمًا الزم نیست به معنای دقیق کلمه صادق 
می کند  روایت  را  توافقی  داستان  اجتماعی  قرارداد  اسطورۀ  مثاًل  باشند. 
که  نمی کند  فکر  هیچ کس  اما  یافته اند،  دست  آن  به  افراد  وقتی  یک  که 
چنین اتفاقی واقعًا رخ داده باشد. این داستان ممکن است، مانند ماجرای 
سندسازِی »تفاهم نامۀ بزرگان صهیون«۱، واقعًا دروغ باشد، اما این دروغ 
ـ  همان معنایی که تخیل مردِم  ــ آن که ذات اسطوره  آشکار نمی شود مگر 

معتقد به اسطوره را مسحور کرده ـــ کشف و خنثی شود.
برد که  این سو  به  را  این، متفکران عصر روشنگری  نمونه هایی مانند 
همۀ اسطوره ها را مردود بشمارند و با لحنی پوزیتیویستی از آغاز عصری 
آن همۀ  در  دهند؛ عصری که  داِد سخن  نماد،  هرگونه  بند  از  رها  جدید، 
اندیشه ها با زبانی دقیق و غیرمجازی بیان می شوند و زبان فقط برای گزارش 
اما خود همین مفهوم عصر  قرار می گیرد.  استفاده  مورد  واقعیات علمی 
رها از نمادها، اسطوره ای کاماًل موهوم و تصویری اساسًا نامربوط به شیوۀ 
کار واقعی اندیشه و زبان است. فکر پرهیز از نماد از همان آغاز محکوم 
به شکست است. اندیشۀ ما به تمامی از طریق نماد کار می کند. افکاِر تازه 
در آغاز به شکل تصویر به ذهن ما خطور می کنند و در قالب استعاره  بیان 
می شوند. ما حتی برای بحث دربارۀ چیزهای ملموِس دور و َبِرمان همیشه 
از استعاره استفاده می کنیم، و برای بحث دربارۀ موضوعات گسترده تر و 

پیچیده تر دائمًا مجبوریم استفاده از استعاره های نو را آزمایش کنیم.
خیلی  تحت اللفظی،  معنای  در  منحصرًا  کلمات  از  استفاده  واقع  در 
سخن  این گونه  هست.  نیز  دشواری  بسیار  کار  و  می آید  پیش  به ندرت 

Protocols of the Elders of Zion .۱: سندی است که ظاهرًا با اهداف یهودستیزانه 
نخستین بار در ۱۹03در روسیه منتشر شد و در آن برنامۀ یهودیان برای تسلط بر جهان تشریح 

شده است -م.
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گفتن پدیدۀ بسیار جدیدی است که انجام آن بسیار سخت است و دامنۀ 
کاربرد کاماًل مشخص و محدودی دارد. بیان دقیق و تحت اللفظی به هیچ 
عنوان تنها شکل استفاده از زبان در علم نیست. دانشمندان دائمًا از الگوها 
و تمثیل های برگرفته از خارِج حوزۀ تخصص شان بهره می برند، و به ویژه 
وقتی که به عوض پرداختن به »علم متعارف«۱ مشغول تولید اندیشه های تازه 
هستند، مجبورند با شدت بیش تری این کار را بکنند. چند کتاب صرفًا دربارۀ 
استعاره های کار داروین نوشته شده است؛ حدس می زنم دربارۀ اینشتین نیز 

همین طور باشد.
آیا این مسئلۀ نمادپردازی خطرناک است؟ البته که هست. هر چیِز زایا و 
غیرقابل پیش بینی خطرناک است. بیان تخیلی و خالقانه ضد عفونی کردِن 
اندیشه و محدود ساختن آن در حصار کتابخانه ها برای استفادۀ دانشمنداِن 
مدرک گرفته را ناممکن می کند. اندیشه ذاتًا مادۀ منفجرۀ نیرومندی است 
که نه تنها عایقی مطمئن برای حفظ آن از تماس با احساس و عمل وجود 
یک کِل  به مثابۀ  انسان ها  ما  دارد.  این ها  هردو  با  تاّم  پیوندی  بلکه  ندارد، 
]صاحب عقل و احساس و جسم[ می اندیشیم، نه به صورت ذهن هایی فاقد 
جسم یا رایانه هایی ]بدون احساس[. )این مسئله یکی از محورهای اصلی 
این کتاب است و به ویژه در فصل 3 به آن خواهیم پرداخت.( هر اندیشه ای 
که کوچک ترین اهمیتی برای کسی داشته باشد می تواند پیامدهای احساسی 
و عملی نامنتظری به همراه آوَرد؛ پیامدهایی که ممکن است پیش از وقوع 
قادر به تشریح آن ها نباشیم. البته بدون این جریاِن دائمِی اندیشه ها هم زندگی 

رفته رفته از حرکت بازخواهد ایستاد.

normal science .2: علم متعارف یا بهنجار از جمله مفاهیم کلیدی نظریۀ تامس کوون 
)Thomas Kuhn( دربارۀ سیر تحول تاریخی علم است. کوون معتقد است تاریخ علم از 
ابتدا، تاریخ شکل گیری انقالب های علمی بوده که با بروز هریک از آن ها »پارادایم« غالب 
تغییر کرده است. کوون دورۀ میان دو انقالب را دورۀ »علم متعارف« می نامد که طی آن 
دانشمندان صرفًا مشغول حل مسئله ها بر اساس الگوها و سرمشق های معین هستند و کم تر 

ابتکار و خالقیت از خود نشان می دهند -م.
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و  آب  تمثیل  دارد که  دیگری وجود  نکتۀ  من  اعتقاد  به   باز  این جا  در 
فلسفه را مناسب نشان می دهد. آب که برای ما این همه آشنا و سودمند است، 
چیز بی جان و راکدی هم نیست. آب زندگی بخش و خروشان است. سیل 
سازد  غرقه  در خود  را  مردم  می تواند  دریا  دارند؛  مهیب  نیرویی  بوران  و 
و رودخانه می تواند دره ای عمیق حفر کند. رودها جلگه ها و جنگل های 
حاصلخیز هم به وجود می آورند. آب در مهم ترین شئون زندگی تأثیرگذار 
این تأثیر از جریان دایمِی آن حاصل می شود؛ جریانی که همواره  است و 
نسبت به آن چه در پیرامون آن می گذرد واکنش نشان می دهد. اندیشه را نیز 
به آن  باید به صورت پدیده ای پویا نگاه کنیم، به صورت کاری که همیشه 
مشغولیم و همیشه باید آن را ادامه دهیم. الگوی ایستایی که دکارت به ما 
نشان داد، الگوی برهان های غایی که علم باید به دست دهد، برهان هایی 
است که  الگوهایی  از  دیگر  یکی  می کنند،  معین  را  همه چیز  تکلیف  که 

محدودیت های قابل مالحظه ای دارد.
همین قضیه برای تمثیل آب صادق است. همۀ تمثیل ها ناقصند، همگی 
خطاهایی در خود دارند و دامنۀ کاربرد همگی محدود است. من هرگز ادعا 
نمی کنم که تمثیل خودم استنثاست. من فقط کوشیدم توضیح دهم از این 
تمثیل چه کار مفیدی ساخته است. اما اگر بخواهیم همۀ جوانب را در مورد 
آن روشن کنیم باید )باألخره( به پرسشی که در ابتدا مطرح کردم، یعنی مسئلۀ 

احترام ]به ساحت فلسفه[، بپردازیم. 

احترام و وابستگی

نظر  به  این طور  اگر  است؟  خجالت آور  برگزیده ام  من  رویکردی که  آیا 
می رسد، گمان می کنم دلیلش این نیست که این رویکرد زیاده از حد آشنا و 
اهلی است، بلکه دلیلش این است که به نیازها می پردازد. در این جا با فلسفه 
مثل غذا و سرپناه رفتار می شود، مثل چیزی که حتمًا باید داشته باشیمش، 
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چون بدون آن دچار دردسر می شویم. احتمااًل ما بیش تر به این طرز فکر خو 
کرده ایم که فلسفه چیزی باشکوه اما غیرضروری است، و اصاًل باشکوه است 
چون غیرضروری است؛ چیزی عالی و گران قدر )مثل الماس( که کاربردی 
ندارد، اما با وجود این باید به دنبال آن رفت. مطابق این دیدگاه، افراد باهوش 
فلسفه ورزی می کنند چون نوعی ارزش واال و ویژه در این کار می بینند، و 
به  ذائقۀ ]متمایل  این  اما  را درک کنند.  این مسئله  احتمااًل همه می توانند 
فلسفه ورزی[ تا اندازه ای از سایر امور زندگی مجزا و مستقل است. بدین 
ترتیب این احساس القا می شود که توجه ما به فلسفه باید بی طرفانه و بدون 
چشمداشِت کسِب منفعت باشد، و وابستگِی ]فلسفه به سایر شئون زندگی[ 

پست و حقیرانه است.
به واقع در پس هریک از این رویکردها به نکات صحیحی اشاره می شود 
که برقراری تعادل مناسب میان آن ها چندان هم آسان نیست. قطعًا حفظ 
بی طرفِی به دور از منفعت طلبی نکتۀ بسیار مهمی است. معرفت ناب یا فهم 
ناب بی شک غایتی فی نفسه به شمار می آید؛ هدفی که »بی فایده« خواندن آن 
بی معناست. )در فصل 5 به این مسئله بازخواهیم گشت.( اما این ادعای 
بی طرفِی به دور از منفعت طلبی، چه دربارۀ معرفت چه دربارۀ هنر، می تواند 
گمراه کننده نیز باشد، چون به سادگی این تصور را ایجاد می کند که از فعالیتی 
تجملی، نوعی سرگرمی یا کاری زائد، سخن می گوییم. به نظر من این سخِن 
سقراط که می گوید زندگیی که انسان در آن تحقیق نکرده باشد ارزش زیستن 
ندارد، تنها به معنای آن نیست که ما انسان ها متعلق به گونۀ جانوریی هستیم 
یا عالقه ای ستایش برانگیز و  به فهمیدن  ازقضا میل عجیب و غریبی  که 

غیرقابل توضیح به فلسفه ورزی دارد. 
مردم اغلب این نوع گفته ها را به همین صورت تعبیر می کنند و به ویژه 
این ادعا را به عنوان دلیلی برای پرداختن به علم عرضه می کنند. اما من حتم 
دارم که سقراط از ادعای قوی تری سخن می گفت. او می گفت که زندگی در 
آشفتگی ]مفهومی[ حد و حدودی دارد. او به این مسئله اشاره می کرد که ما 
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همیشه در آشفتگی مفهومی زندگی می کنیم و این آشفتگی همیشه نیز در حال 
افزایش است، اما الزم است که فکری به حال آن کنیم. سقراط می دانست که 
حضور این آشفتگی، این پریشانی دائمی، مسئله ای است که خیلی دوست 
نداریم به آن فکر کنیم، چون نشانۀ این حقیقت واقعًا خجالت آور است که 
ما انسان ها ذاتًا موجودات پریشانی هستیم. ما همواره در وضعیت تعارض 
قرار داریم، زیرا انگیزه های طبیعی ما مجموعه ای روشن و منسجم نیست. 
انگیزه ها  این  به  آن ها در پی معنا دادن  به  با توسل  فرهنگ هایمان هم که 

هستیم، اغلب کارشان را خیلی بد انجام می دهند.
از همین رو سقراط معتقد بود تا زمانی که پریشانی های شرم آوِر حاصل 
]از طبیعتمان[ را درک نکنیم و برای رفعشان دست به کار نشویم، در هیچ یک 
از برنامه های بزرگ و کوچکمان چندان کامیاب نخواهیم بود. این به معنای 
آن است که باید به پریشانی هایی که در زندگی واقعی عماًل برایمان مشکل 
ایجاد می کنند، توجه کنیم. امروزه آن نوع فلسفه ای را که به این کار می پردازد 
فلسفۀ کاربردی می خوانند. شاید این عنوان به ذهن برخی این گونه متبادر کند 
که فلسفۀ کاربردی نوعی فراوردۀ جانبی از فلسفۀ محض است؛ محصولی 
فرعی که از فرایندهای اصیل تر و انتزاعی تری که در برج  عاج فلسفۀ محض 
در جریان است، به دست می آید. اما سیر رشد و تحول فلسفۀ اروپا از آغاز تا 

کنون این گونه نبوده است.
سقراط که آغازگر این فلسفه بود، خود را مستقیمًا به میان مسائل اخالقی 
و سیاسی و مذهبی و علمی عصر خویش افکند. اگر او در گام بعدی به سوی 
انتزاع حرکت می کرد، به این دلیل نبود که انتزاع به خودی خود امری مطلوب 
است، بلکه برای به دست آوردِن درِک روشن تری از پریشانی های عمیق تِر 
پنهان در پس آشفتگی های ظاهری در اخالق و سیاست و مذهب و علم بود. 
در مورد دغدغۀ کانت نسبت به آزادی که کل متافیزیک او را شکل داد نیز 
قضیه از همین قرار است. متافیزیک خوب را همیشه مالحظات عملی در 
کنار مالحظات نظری، و مالحظات صوری در کنار مالحظات محتوایی، 
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راهنمایی کرده است. متافیزیک دانانی که ادعا می کنند از بند این مالحظات 
رها هستند، قطعًا نتوانسته اند در عمل از شر آن ها خالص شوند. اینان در 
واقع درک درستی از انگیزه های خود ندارند و این هم اصاًل مزیت به شمار 

نمی آید.

چه باید کرد؟

فلسفِی  تأمِل  آیا  دارند،  مفهومی وجود  آشفتگی های  بپذیریم که  اگر  حال 
فایده ای  لوله کش ها  آیا  باشد؟  نسخه ای شفابخش  می تواند  واقعًا  انتزاعی 
هم دارند؟ روشن است که این نوع تأمل به تنهایی مشکلی را حل نخواهد 
کرد، بلکه همۀ کارکردها و استعدادهای دیگر بشر نیز مورد نیازند. اما اگر با 
فرهنگی ناطق و فصیح سروکار داشته باشیم، بیان صریح مشکالت در قالب 

زبان ضروری به نظر می رسد.
گاه  سقراط هم مثل ما در جامعه ای با افرادی به غایت فصیح و خودآ
نیست که  بعید  هیچ  می کرد.  زندگی  بودند،  به کلمات  متکی  سخت  که 
فرهنگ هایی کم تر متکی به کالم وجود داشته باشند که بتوانند رستگاری را 
از راه های دیگری جست وجو کنند و در پی شکلی از دانایی باشند که این 
اندازه وابسته  به  کلمه نباشد. اما به هرحال در هر فرهنگی دانایی فی نفسه 
موضوع بسیار مهمی ست و برای دستیابی به آن هر کسی از هر جایی که 
هست باید آغاز کند. به گمان من، اگر زیاد در بند این نباشیم که فلسفه چه 
برایمان دارد، و به عوض بیش تر نسبت به کژکارکردهای  آبرویی  احترام و 
باشیم، نفع  آن هاست، توجه داشته  حیرت انگیزی که فلسفه چارۀ اساسی 

بیش تری نصیبمان می شود.
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اشاره کردم که به اعتقاد من اندیشه و عمل، فلسفه و زندگی، چندان با هم 
بیگانه نیستند و بیش از آن که ما تصور می کنیم به هم پیوسته اند. در حوزۀ 
این حوزه،  در  پیدا می کند؟ پرسش اصلی  این مسئله چه شکلی  سیاست 
پرسش نسبتًا عجیبی است. پرسش این است که چه طور می توانیم دربارۀ 
تفکری  هستند،  ما  توان  حد  از  فراتر  آشکارا  تنگناهایی که  و  معضالت 

اثربخش داشته باشیم.
حقیقت این است که ما مردِم این دوره نخستین کسانی نیستیم که با این 
مشکل روبه رو می شوند، هرچند که خودمان اغلب چنین احساسی داریم. 
مردمان دوره های گذشته نیز همانند ما هر گوشۀ جهان خویش را گیج کننده 
و خطرناک می دیدند. شاید واقعًا جهان ما پیچیده تر و آشفته تر از جهان آن ها 
باشد. اما این مسئله کوچک ترین تفاوتی در وضعیت آن مردم ایجاد نمی کند. 

آشفتگی و پریشانی که از سر گذشت، چه یک وجب چه صد وجب!
به عنوان نمونه در غرب، پس از تجزیه و فروپاشی امپراتوری روم و یا 
بار دیگر طی جنگ سی ساله۱ بسیاری از مردم نسبت به آینده کاماًل نومید 

Thirty Years War .۱: دوره ای میان سال های ۱6۱8 تا ۱648 که طی آن اکثر کشورهای 
اروپایی به ویژه در مناطق مرکزی اروپا که قلمرو امپراتوری مقدس روم به شمار می آمد، درگیر 
جنگ و خونریزی بودند. در این مدت جنگ و قحطی و بیماری جان بسیاری از مردم را 

گرفت -م.
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از  و بدبین بودند. در نخستین سال های دورۀ انقالب صنعتی نیز اوضاع 
بسیاری جهات تیره و تار بود. در آن اوضاع ناامیدکننده مصلحان دورۀ بعد 
)یعنی کسانی مانند مارکس( برای ازسرگیری تالش در راه الغای تجارت 
برده، مبارزه علیه وضعیت کارخانه ها در دهۀ ۱840، یا گشودن فصلی تازه 
در نظریۀ سیاسی پس از ناکامی انقالب های ۱848 واقعًا به اعتمادبه نفس و 

امیدواری فوق العاده ای نیاز داشتند. 
اما آن ها این کارهای به ظاهر غیرعقالیی را انجام دادند در حالی که اکثر 
معاصرانشان معتقد بودند عاقالنه تر آن است که تسلیم رخوتی جبرگرایانه 
شویم. بیش تِر ما اکنون احتمااًل می پذیریم که حق با مصلحان آن دوره بود که 

به توصیۀ آن افراد اعتنایی نکردند.
بدین  ترتیب دوباره می رسیم به پرسش نسبتًا عجیبی که مطرح کردم. 
بغرنجی  معضالت  چنین  با  بتوانیم  است  ممکن  چه طور  روانی  لحاظ  به 
ــــ معضالتی که مردم هر عصر با آن ها دست به گریبانند  ــــ روبه رو شویم. 
مسئله این جاست که این مشکالت آشکارا بزرگ تر از آن اند که حتی بتوانیم 
اگر  باشیم.  داشته  برایشان  راه حلی  که  برسد  چه  درکشان کنیم  به درستی 
نخواهیم در این موقعیت ها فقط دست روی دست بگذاریم، برای انجام 
کوچک ترین کارها نیز به شیوه های ویژه ای برای تفکر نیازمندیم. مثل این 
و  درهم ریخته  فوق العاده  سرزمینی  میان  از  را  راهمان  بخواهیم  است که 
خطرناک باز کنیم. چراغی می خواهیم که ویژگی های اساسی این سرزمین را 

برایمان روشن کند، و نقشه های خوبی که موقعیت را نشان مان دهند.
البته الزم نیست که همۀ جزئیات در این نقشه ها مشخص شده باشد. 
نمی توانیم  واال  باشند،  ساده شده  و  نقشه هایی محدود  باید  به عکس  بلکه 
خصوصیات مهمی را که باید ببینیم، تشخیص دهیم. اما نقشه ها در عین 
خصوصیات  این  باشند، که  داشته  خود  در  جزئیات  اندازه  آن  باید  حال 
که  باشند  نزدیک  حقیقت  به  آن قدر  باید  باشد.  تشخیص  قابل  آن ها  در 
دشواری ها را به ما گوشزد کنند، اما نباید چنان ترسناک باشند که در عمل 
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موجب دلسردی شوند. برآوردن همۀ این شرایط خیلی مشکل به نظر می رسد 
و شاید تصور کنید چنین نقشه هایی اصاًل گمراه کننده هستند. اما این طور 

نیست، این نقشه ها صرفًا محتوایی گزینشی دارند.
کسانی که در گذشته موفق شده اند راهی برای موقعیت های بحرانی و 
خطرناک بیابند، این کار را با استفاده از همین گونه نقشه ها انجام داده اند. 
آن ها طرح یا چارچوبی مفهومی به وجود آورده اند. منظور از طرح مفهومی 
مبتالبه هستند؛  روشنگِر مسائل  به نحوی  اندیشه هاست که  از  مجموعه ای 
همان مسائل و مشکالتی که از نگاه تفکر سنتی الینحل به نظر می رسیدند. 
مسئلۀ  هرگونه  موقتًا  باید  جدید  مفهومی  طرح های  همان  یا  نقشه ها  این 
غیرمرتبط، از جمله بی شمار مسئلۀ دیگری را که در آن زمان خاص امکان 
را  محوری  مسائل  باید  نقشه ها  بگذارند.  نیست، کنار  آن ها  به  پرداختن 
برجسته سازند و این مسائل را چنان روشن و در محدوده ای چنان مشخص 
تعریف کنند که امکان پرداختن به آن ها فراهم باشد. نقشه ها یا طرح های 
مفهومی باید امکان وقوع پیشامدهای غیرمحتمل را که تا به حال به آن ها 
توجهی نشده است، نیز َمد نظر داشته باشند. تا زمانی که این ابهام زدایی 
صورت نگرفته باشد، سردرگمی و پریشانی حکمفرماست. گویی مردم با 
گورگونی۱ روبه رو شده اند که آن ها را به سنگ تبدیل می کند. وضعیت بغرنج 

ناشی از تعارضات توان هرگونه حرکتی را از افراد می گیرد.

دفاع دم دستی: تعطیل کردن اندیشه!

هنگام بروز این بحران ها، اکثر مردم به این نتیجه می رسند که عملی ترین 
راه حل این است که به کلی دست از تفکر بردارند. اما به اعتقاد من، که شاید 

gorgon .۱: موجودی افسانه ای در اساطیر یونان باستان. گورگون ها سه خواهر بودند با 
بدنی فلس پوشیده که از سرهاشان به جای مو مارهای سمی روییده بود. چهرۀ آن ها چنان 

مهیب بود که هر کس نگاهشان می کرد سنگ می شد  -م.
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قدری برایتان غیرمنتظره باشد، این کار اشتباه است. در زمان تحوالت بنیادی 
پرداختن به اندیشه های تازه، نه کاری تجملی و تفننی بلکه یک ضرورت 
عمل  در  ابزاری که  به عنوان  هم  داریم،  الزم  را  اندیشه هایی  چنین  است. 
به کار می  آید و هم به عنوان چیزی که به کمک آن سالمت عقل خود را حفظ 
می کنیم؛ با استفاده از اندیشه های نو مسائلمان را به صورت مناسبی پیش 
خود ترسیم می کنیم و در نتیجه از بروز فاجعه ای روانی جلوگیری می کنیم. 
از  اوقات  بیش تر  است،  دشواری  مناسب کار  اندیشه های  خلق  چون  اما 
سازوکارهای دفاعی دیگری استفاده می کنیم که هیچ رضایت بخش نیستند.
بدیهی است ساده ترین شکل دفاع این است که مشکالت بزرگ مقیاس 
را کاماًل به دست فراموشی بسپاریم، و برای همۀ ما گاهی شرایطی پیش 
می آید که مجبور می شویم همین کار را بکنیم. اما اگر همیشه بخواهیم این 
کار را بکنیم ممکن است مجبور شویم بهای گزافی بپردازیم؛ شاید به لحاظ 
روانی دچار نوعی بی حسی یا کرختی شویم یا شاید گرفتار یأس و افسردگی 
سرچشمه های  جدا کنیم،  جهان  از  را  خود  بخواهیم  اگر  شویم.  شدید 
حیاتمان می خشکد، زیرا بدین ترتیب ارتباط ما با واقعیت قطع می شود. 
حتی برای حفظ سالمت درونی مان هم که شده باشد، ناچاریم گاهی ذهن 

خود را متوجه این موضوعات مخوف کنیم.
همان طور که می بینید این بحث، اساسًا بحثی روان شناختی است. این 
بحث به عوض آن که مستقیمًا به شرایط بغرنجی که برایمان پیش می آید 
بپردازد، به واکنش ما در برابر این شرایط، یعنی به شیوه هایی که می توانیم با 
این بحران های عظیم روبه رو شویم یا از روبه رو شدن با آن ها پرهیز کنیم، 
می پردازد. البته بدیهی است که این مسئلۀ روان شناختی به مراتب کوچک تر 
از بحران های بیرونی است، اما با این حال باز هم مسئلۀ مهمی است، چون 
نکنیم،  آغاز  از همین مسئله  را  کار  اگر  است.  آنی  و  فوری  اقدام  نیازمند 
احتمااًل برداشتن گام های بعدی بسیار دشوار خواهد بود. بنابراین به نظر 

می رسد که شایسته است ابتدا به همین مسئله بپردازیم.


