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انديشهديگري

سياست واسازي و واسازي سياست
ژ ا ك د ر ي��د ا ا ند يش��مند
سا ختا ر ش��كن فر ا نس��و ي
ايدههايي را در عالم انديش��ه
و سياس��ت و جامعه شناختي
بس��ط داده اس��ت كه در شب
ظلمت بحران گسترش امواج
كاملحسيني افراطگراي��ي و محافظهكاري
و حتي چپگرايي ميتوانن��د به منزله راهكارهاي
متعادل و در خور تامل ،به منزله نوعي چراغ بر فراز
راه افق چشم بصيرت ما را روشن نمايند.
البته ريشه و جرقه اوليهانديشههاي ساختارشكنانه
در طول تاريخ بارها از طرف متفكران ديگري مطرح
شده است اما در انديشه ژاك دريدا حالت منسجمتر
و جديتري به خود گرفته اس��ت و در برخي موارد
رهاييبخشتر از ساير نظريههاي سابق از افتادن به
دام مطلقگرايي دو قطب هميشگي راست و چپ،
صدق و كذب ،كلينگري يا جزنگري ،فرد يا جامعه
عمل ميكند .در سياس��ت كش��ور ما امروز بيشتر
تجربه امر سياسي در دو قالب چپ و راست يا همان
محافظهكاران و اصولگرايان و در مقابل چپگرايان
يا همان اصالحطلبان است.
البته خواس��ته يا ناخواس��ته هر كدام از طيفهاي
سياس��ي خواس��ته ي��ا ناخواس��ته در تجرب��ه امر
سياس��ي خود ،راهكاري نس��بتا ساختارش��كنانه
دارند و درتالش��ند با عملكرد خود اندكي از قطب
موردنظر خ��ود فاصل��ه بگيرند و به جن��اح مقابل
نزديكتر ش��وند تا بتوانند تعادلي نسبي در فضاي
سياسي و اجتماعي كش��ور برقرار سازند و چه بسا
اينگونه تالشها نش��ان از ردپاي سياست واسازي
دارند ام��ا ش��وربختانه در حالت اس��تثنا بر قاعده
باقي ماندهان��د و به ندرت پي��ش ميآيد كه حالت
كليتري به خود بگيرند.
به عملكرد پس از پيروزي انتخاباتي يكي از جناحها
دقت كنيم كه در سياس��ت كش��ور ما غالبا پيروي
ميشود و طرز دگرگوني نسبتا سراسري در سلسله
مراتب قدرت وزارتها و س��ازمان ه��اي متعدد را
مشاهده نماييم.
در سياس��ت واقعي تغيير منصب افراد بهطور كلي
در پستها محدود نميشود و معيار دگرگوني افراد
نه تعلق مطلق به يك جناح خاص و پيروز انتخابات
بلكه ميزان عملكرد پيشين او در جهت صالح عامه
بايد الگوي تعيينكننده در تعيين مناصب سياسي
و اقتصادي باشد؛ بديهي است كه در چنين حالتي
ش��اهد احتمال همگرايي بين جناحها خواهيم بود
و زمينهه��اي مس��اعدي جهت پرورش سياس��ت
ثمربخش و شفاف آماده ميشود.
مثال ديگر متهم كردن يك نويسنده يا انديشمند
هنگام ابراز ايده سياسي حول مسائل كالن و جزئي
كشور و اتهام تعلق و دفاع از يك جناح يا دولت خاص
در فضاي سياسي و فكري كشور است.
در اين بزنگاه كدام دس��ته تئوريهاي سياس��ي و
فكري ميتواند تاحدودي رهاييبخش باش��د؟ به
نظر ميرسد يكي از اين تئوريها «واسازي» باشد؛
يك ن��وع تئوري كلي كه ژاك دري��دا آن را به عالم
سياست هم تسري داده است و برخي آموزههاي آن
ميتواند در فرآيند تجربه امر سياسي رهاييبخش
باشد زيرا گذش��ته از برخي خصلت افراطگونه اين
نظريه ،واس��ازي ميتواند برخ��ي مقاطع تاريخي
مه��م م��ا را از مطلقگرايي متافيزيك��ي دوگانگي
راس��ت و چپ برهاند و س��ير ذهني ما بيش��تر به
سمت و سوي تقويت بنيانهاي اصول كلي عدالت
و كرامت انس��اني ،خدمت به منافع كش��ور و ملت
در جنبش باش��د .هدف مداخله سياست واسازي
در حقيقت جلوگيري از افتادن به دام آس��يبهاي
مطلقگرايي و رقيب پنداش��تن هميشگي رقيبان
اس��ت در حالي كه در يك سياست موفق مبتني بر
واس��ازي گاه بايد با خواستههاي مشروع و منطقي
رقيب بهعنوان مكمل سياست و ياور اصالحات خود
در تعامل س��ازنده بود و همچنين در تالش جهت
نزديك ش��دن به مرزهاي فكري مش��ترك رقيب
گام برداش��ت و البته پيشزمينه رسيدن به چنين
رويكردي در عالم سياست و اجتماع حضور برخي
گفتمانهاي مشترك در تجربه -امر سياسي است.
ِ
تف��اوت دروني و
ژاك دري��دا ميگويد :هرگاه اين
ديگر را به حس��اب آوريد ،به ديگري توجه خواهيد
كرد و ميفهميد كه مبارزه براي هويتِ خودتان به
معناي طرد ِ
هويت ديگري نيست و به جانب هويت
ديگري گشوده است.
دريدا حتي از اين ايده هم فراتر ميرود و هويت خو ِد
شخص را باز هم پاره پاره و متنوع ميداند بهگونهاي
كه خود فرد داراي چندين باور و عاليق ناس��ازگار
باشد يعني از درون گاه دچار انشقاق فكري و هويتي
به شقهاي جدا از هم ميشود .دقت كنيم به انشقاق
فكري كه گاه يك جناح محافظهكار يا اصالحگر آن
را تجربه ميكند.
بنابر اين نقطه مرك��زي جغرافياي دايرهاي كه در
آنها اص��ول كلي عدالت و آزادي و كرامت انس��اني
ديده ميش��ود ،ميتوان��د جاذب ه��ر دو طيف از
جناح اصولگرا و اصالحطلباني باش��د كه هميش��ه
نميخواهند در بافت جغرافياي هويت خود بمانند
و ديگ��ري را به منزل��ه آيينه بهتر خ��ود اصالحي
ميبينند.
اگر مانند موريس دوورژه ،يكي از چهرههاي احزاب
سياس��ي را در همگونگي ميبيني��م ،آنگاه بايد در
انطباق با همين منطق همگونگي اصول كلي عدالت،
احترام به كرامت انساني ،آزادي جواز گذر از جنبش
فكري و سياس��ي خود به س��وي مرزهاي فكري و
سياس��ي خط مقاب��ل را به هر ك��دام از طيفهاي
فكري صادر كند.
در هر حال برخورداري از اصول كلي و محور فكري
وسياسي مورد توافق گاه بايد بخشي از هويت خود
را در خو ِد خود و ديگري پيدا كند تا به خود رس��د و
اين است پيغام سياسي سياست واسازي و واسازي
سياست در دنياي معاصر ما كه هميشگي است.
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گفتوگو با مارك ورنون ،فيلسوف ،رواندرمانگر و روزنامهنگار
كنتپريمرز
ترجمه:فاطمهرحماني

بازگشتبه معنويت

مارك ورنون نويسنده ،فيلسوف ،رواندرمانگر و
روزنامهنگار اس�ت .او كه زندگ�ي حرفهاي خود را
به عنوان كشيش در كليسايي در انگلستان آغاز
كرد ،دانشآموخته دكتراي فلس�فه از دانش�گاه
واروي�ك در كاونت�ري انگلس�تان اس�ت .ورنون
همچنين از دانشگاههاي آكسفورد و دورام درجه
الهيات گرفته و عالوه بر اينها در دانش�گاه دورام
فيزيك هم خوانده اس�ت .او با انتشار مقالهاي در
روزنامه اينديپندنت مطرح ش�د و بع�د از آن كار
روزنامهنگاري هم براي�ش موضوعيت جديتري
پيدا كرد .طوري كه بهطور منظم براي نش�رياتي
چونگاردين،فايننشالتايمزو...مينويسد.ورنون
همچنين گوينده راديو است و در برنامه «عصر ما»
در راديو بيبيس�ي به عنوان كارش�ناس حضور
پيدا ميكند .از ديگر فعاليتهاي ورنون ميتوان
به همكاري پژوهش�ي او به ص�ورت افتخاري در
كالج بيرك بك دانش�گاه لندن اشاره كرد .ورنون
در معرفي خود و بيان تخص�ص اصلياش ،خود را
روانپزش�ك و نويس�ندهاي قلمداد ميكند كه به
فلسفه باستان عالقهمند است و تمركز ويژهاش را
برمهارتهاوبينشهاييگذاشتهكهزندگيدروني
انسان را روشن ميكند .اين رواندرمانگر 52ساله
صراحتا اعلام ميكند ك�ه در گفتوگوهايش به
دنبال«بيداريروحاني»ازرهگذرمعنويتوفلسفه
اس�ت .اخيرا كتاب «« 42انديش�ه ناب» با عنوان
فرعي «تأمالتي درباره زندگي ،جهان و هر آن چيز
ديگر» از ورنون با ترجمه پژمان طهرانيان در نشر
نوبهچاپچهارمرسيد.گفتوگوييكهميخوانيد،
ح�ول محور ايده اصل�ي آن كتاب يعن�ي راههاي
رسيدن به خرسندي معنوي در زندگي است.

برويد،چشمتانخودبهخودبهرويناديدنيهابازميشود
وشماجهانرابهشيوهايديگردركميكنيد.حاالچگونه
ميتوانيم روحانيت و معنويت را ببينيم؟ در آن سفر چه
چيز در درون ما اتفاق ميافتد؟ از آنجا كه افالطون بسيار
قاطع بود و تأكيد داشت كه ما بايد با واقعيت گره بخوريم تا
آن را درك كنيم ،بنابراين اگر ذهنمان محدود باشد يا به
سواالتخاصوشخصيكهبسيارناراحتكنندههستند،
مشغول باش��د ،ما واقعيت را درك نميكنيم .در صورتي
كه اگر بتوانيم كمي ذهنم��ان را آزاد كنيم ،واقعيت را با
شيوهاي متفاوت درك خواهيم كرد .بنا به ايده افالطون،
اين همان چيزي اس��ت كه بايد تالش كني��م و روي آن
متمركزشويم.
آيا ميتوان از ايده افالطون به اين تعريف رسيد
كه دانستن مش�روط به آزادسازي ذهن و در عين
حالتمركزبيشتررويواقعيتاست؟آيااينازنظر
علميممكناست؟
ممكن اس��ت اي��ن روش با روش علمي متفاوت باش��د؛
زيرا دانس��تن در اين راه ،مستلزم عدم حضور در واقعيت
نيست .كاركرد علمي يك دانشمند به اينكه او كيست و
كجا زندگي ميكند ،ندارد .واقعيت چيزي اس��ت كه از
بيرون هم ميتوان آن را بررسي كرد؛ در حالي كه شناخت
مش��اركتي بيان ميكند كه درون واقعيت نيز بايد مورد
مطالعه قرار بگيرد .اينكه شما چه كسي هستيد و چگونه
زندگي ميكنيد ،در نگاه شما به هستي تأثيرگذار است و
ديدشمابهزندگيراشكلوگاهيتغييرميدهد.شناخت
مشاركتي ما را به مفهوم همكاري ميرساند.
ش�ما از مفاهيمي مانند روح ي�ا معنويت حرف
ميزنيدكهالبتهمفاهيممهميهستندامابهدست
دادن تعريفي مشخص از آنها دشوار است.
روح همان كيفيت زندگي است كه شما و من بايد داشته
باشيم .اين چيزي است كه ما را به خود مشغول ميكند،

در كانون بررسي قرارمان ميدهد و به عنوان يك ماشين
بيومكانيك متهمم��ان ميكند .كيفيتي كه احس��اس
ميشود اما اندازهگيري نميشود .معنويت ،توانايي درك
اين احساس زنده بودن در خود و هر چيز ديگري است و
زماني دست ميدهد كه اين بُعد از زندگي را جدي بگيريم.
پرس�ش من بهطور مش�خص درباره ايده ديدن
معنويت است .اين فرآيند چگونه حاصل ميشود
وچگونهميتوانيممعنويتراببينيم؟
من فكر ميكنم اولين گام و در واقع اولين وظيفه اين است
كه خودتان را بشناسيد .شما بايد محدوديتهاي خود را
بشناسيد .ادراك ش��ما محدوديت شما است .وقتي اين
محدوديت را بشناس��يد ،توانايي اين را پيدا ميكنيد كه
فراتر از افق ادراك خود را ببينيد.
ب�ه نظر ش�ما ب�ه عن�وان ي�ك رواندرمانگر و
فيلس�وف ،آيا دي�دن معنويت با سلامت رواني
مرتبطاست؟
فرضيهرواندرمانيايناستكهشمانميتوانيدمشكالت
خود را به صورتي كه فكر ميكنيد بايد حل ش��وند ،حل
كنيد .چرا كه اگر ميتوانس��تيد ،احتماال اين كار را قبال
انجام داده بوديد .رواندرماني بر اين ايده استوار است كه
ما در يك ديدگاه جهاني به دام افتادهايم كه بر اساس آن
فكر ميكنيم بايد از مش��كالت آزاد شويم اما در حقيقت
اين خود بخشي از مشكل است .بنابراين در رواندرماني
تالش براي انجام كارها با مردم است .طوري كه به تدريج
كمتر با مش��كالت گره ميخورند و رفتهرفته ش��روع به
ديدن فرصتهاي مختل��ف و راههاي جديد براي مقابله
با مشكالت ميكنند .در روانپزشكي معنوي شما از يك
ديدگاه جهان��ي كه به لحاظ نوع نگاه و جهانبيني مادي
محسوب ميشود ،با انواع نگرانيهاي مربوط به آينده اعم
از مرگ و مير ،تمايل به تملك بيش��تر و  ...به جهان نگاه
ميكنيد اما براي وابستگي كمتر به دنيا ،ميتوان از روشي

ش�ما در جايي گفتهايد كه معنويت قابل رويت
اس�ت و آن را ميبينيد .درباره اي�ن ايده توضيح
بدهي�د و بگوييد از كج�ا ميآي�د و چگونه اتفاق
ميافتد؟
بله ،بحث كردن در اين مورد از عالقهمنديهاي من است.
اينكه چطور معنويت را ميبينم .اين نظريه ويژه افالطون
است .او فلسفهاي ارايه ميدهد در مورد واقعيتهايي كه
همه جا در اطراف ما وجود دارند ولي ما آنها رانميبينيم.
اين ايده كه ما در پش��ت غار گير كردهايم و آنچه ما به آن
واقعيت ميگوييم ،در واقع س��ايههايي هستند كه روي
ديوار موج ميزنند .سفري است كه ما بايد انجام بدهيم.
سفريكههمترسناكوهمشاداست.اگرشمابهاينسفر

مانند رواندرماني استفاده كرد كه قادر است به ادراكهاي
آزاد و مختلف از جهان منجر شود.
آي�ا اين ادراكه�اي آزاد فق�ط از طريق تجربه
حاصل ميش�ود؟ در اين صورت ما فقط ميتوانيم
به س�وي آن هدايت ش�ويم اما نميتواني�م آن را
همانطور ياد بگيريم كه واقعيتها را در مورد يك
موضوعيادميگيريم.
من فكر ميكنم اين ادراك آزاد اس��ت كه به سمت شما
ميآيد .به عنوان مثال ،شما ممكن است امروز بخشي از
يك شعر را بخوانيد و پنج سال بعد دوباره به آن برگرديد
و چيز تازهاي در آن كشف كنيد و به خودتان بگوييد كه
«چه فوقالعاده».
به نظر شما يادگيري فردي براي درك معنويت
امكانپذيرتراس�ت يا حتما باي�د در جامعه اتفاق
بيفتد؟
اين هم يك تصميم فردي و هم جمعي اس��ت .شما بايد
خودتان را بشناسيد و براي درك بيشتر به كار خود ادامه
دهيد اما درك معنويت به وس��يله تعامل با آنچه ديگران
قبال تشخيص و تحويل دادهاند ،بسيار راحتتراست .آنها
به شما مسيري را كه ميتوانيد دنبال كنيد ،ارايه ميدهند
و شما مجبوريد آن را دنبال كنيد.
نظرتان درباره جهانبيني غالب زمان ما و نسبت
آن با توانايي ما براي درك معنويت چيست؟ آيا ما
در حال حاضر واژگان ،زبان و روشهاي متناسبي
براي درك معنويت داريم؟
من بيترديد فكر ميكنم كه ديدگاه معنوي كه تا ،300
 400سال پيش به عنوان ديدگاهي متداول وجود داشت،
تغيير كرده اس��ت و امروز ش��اهد گرايشه��اي فراگير
ماترياليستي در دنيا هستيم .اين گرايش كامال مشهود
است كه البته داليل خاصي هم براي آن وجود دارد .چرا كه
به لحاظ مادي دنياي امروز ما خيلي سادهتر از آن دنيايي
است كه انسان چند صد سال پيش درآن زندگي ميكرد.
ما زندگي دروني چيزهاي ديگر را تحسين نميكنيم بلكه
بيشتر زندگي بيروني را تحسين ميكنيم .يعني آن جنبه
از زندگي را كه علم سعي ميكند آن را شگفتانگيز نشان
بدهد .ما بهطور مستقيم روح چيزها را تجربه نميكنيم.
منظورمازروحچگونگيونوعحياتچيزهااست.بنابراين
چشمانداز معنوي در اين بين بس��يار مفيد است .اين را
نتايج يك نظرسنجي اوون بارفيلد به ما ميگويد .بارفيلد
از آن نظرسنجي نتيجه ميگيرد كه آگاهي چيزي نيست
كه بر روي ساير چيزها قرار بگيرد؛ بلكه آگاهي در درون
تمام چيزهاي جهان است .امروز ما بايد ياد بگيريم كه با
اين زندگي دروني تازه چطور مشاركت كنيم .اين چيزي
است كه مرا به خود مشغول ميدارد و بهشدت تحت تأثير
قرار ميدهد.
به نظر ميرس�د يكي از چالشه�اي موجود در
جهان امروز ،فردگرايي آشكار و مفرطي است كه
وسواسبيش
درجوامعماوجوددارد.اينوسواس،
ِ
از حد به خود فكر كردن اس�ت .بنابراين اينطور
پنداشته ميش�ود كه يكي از راههاي درمان خود
اين است كه شروع به انجام كارهاي ديگران كنيم.
مثالزيادفكركردنرامتوقفكنيدوفقطشروعبه
انجام يكسري از كارها كنيم .آيا فكر ميكنيد در
اين روش حقيقتي وجود دارد؟
فكر ميكنم ش��ما در به كارگيري روشها بايد مراقب
باشيد؛ زيرا اين نوع مشاوره ميتواند كمي به بار اخالقي
تبديل شود .چون به شما تجويز ميكند كه «شما بايد
اين كار ي��ا آن كار را انجام دهيد» .اي��ن در واقع باعث
ميشود شما بيشتر وسواس داش��ته باشيد .زيرا شما
در مورد انجام ن��دادن كامل بعضي ازكارها دچارعذاب
وجدان ميش��ويد .من فكر ميكنم كليد تبديل شدن
به يك «فرد مستقل» اين است كه به خودتان به اندازه
كافي عش��ق بورزيد و اين براي فراموش كردن خود و
بيرون آمدن ازخود مفيد است .شناخت خودتان بخشي
از اين فرآيند است؛ زيرا شما با خودتان راحتتر هستيد
و سپس شروع به كسب آگاهي بيشتر ميكنيد  .ايريس
مرداك ،راهي عالي براي اين كار داشت .او گفت« :عشق
درك دردناكي اس��ت كه چيزي غير از خود واقعي من
است» .اين درك و شناخت دردناك فقط با عشق كافي
به خود شروع ميشود تا بتواند خود را فراموش كند .در
رواندرماني ما ميگوييم مشكل خودشيفتگي دوست
نداشتنخودتاناست.يعنيفردخودشيفتهقادرنيست
خودش را دوست داشته باش��د .دوست داشتن خود با
خودش��يفتگي فرق ميكند .شما وقتي قادر به دوست
داشتن خود نباشيد ،طوري كه بتوانيد درگير خودتان
شويد ،نتيجهاش اين ميشود كه در تمام زندگي تالش
ميكنيد خودتان را دوست داشته باشيد اما در راههايي
كه هرگز بهطور كامل تحقق نخواهند يافت.

ديدگاه
بهنامناصري
به نظر ميرسد هر گونه توضيح درباره كتاب « 42انديشه
ناب»مارابهعنوانفرعيآنارجاعميكند«:تامالتيدرباره
زندگي ،جهان و هر آن چيز ديگر» .ايده فرمي كتاب شرح
و بسط دادن گفتهها و س��خناني از مشاهير علمي ،ادبي،
هنري ،سياسي و فلسفي اس��ت؛ در پي پاسخ به پرسشي
اساسي و البته ملموس .ورنون از هر كدام از 42گفتار كوتاه
درقالبنوشتاريمجزاالهامگرفتهوازآنهاآنچنانكهخود
تعبير ميكند ،به تأمالتي در باب بهتر زيس��تن انسان در
جهانميرسد.نويسندهايدهاصليراكهمنجربهخلقاين
اثر شده اس��ت برآمده از پرسشي ساده اما اساسي ميداند
كه س��ابقهاي به ديرينگي تاريخ فلسفه دارد .پرسشي كه
فالسفه عصر باس��تان هم خود را با آن رودررو ديده بودند:
چگونهزندگيكنم؟
بيتردي��د در نگاه اول به عنوان كتاب ،اين پرس��ش براي
خواننده طرح خواهد ش��د كه چرا 42گفتار؟ چه نسبتي
مياناينعددطبيعيومفهومشادمانيدرزندگيكههسته
موضوعياصليكتاباست،وجوددارد؟ورنونخوددرآغاز
كتاب به اين پرسش پاسخ ميدهد .او از اين عدد در عنوان
ونسبتآنباايدهمحوريكتابشبهنفعموقعيترمزگاني
بزرگتري رمزگشايي ميكند .ورنون در مقدمه كتاب42
راابتداپاسخيبرميشماردبهمعمايهستي:
 42بن��ا به محاس��به ابررايان��ه «انديش��ه ناب» در
راهنماي مس��افران كهكش��ان ،پاس��خي است به
معماي زندگي ،جهان و هر آن چيز ديگر.

درنگي بر كتاب « 42انديشه ناب»

تفاوت شادماني و ميل

ام��ا خيل��ي زود ،لحن��ي
حكيمان��هاش را ب��ه مزاح
ميآمي��زد و در ميآي��د:
گرچه گفت��ن ن��دارد كه
پاسخيواقعينيست،بلكه
شوخياست(.مقدمه)
اما آيا مخاطب كتاب «42
انديش��ه ن��اب» ب��ا اثري
هجوآميز روبرو است؟ ابدا؛
كتاب ،همان طور كه از عنوان سهلو ممتنعش پيداست،
پيشازهرچيزبهمايادآوريميكندكه«پاسخبهمعماي
زندگي در مفاهيمي مانن��د اعداد يافت نميش��ود» و از
همينجاروياروييجديترمابااينكتابآغازميشود.
كتابتاكيدوتمركزويژهايبرمفهومخرسنديدرزندگي
دارد اما در پي آن است كه توجه مخاطب را به اين حقيقت
جلبكندكهتفاوتآشكارياستمياندومفهومشادماني
و لذت .ورنون با مكث بر مفهوم ش��ادماني ،سعي دارد به ما
بگويد كه مالكهاي ظاهري ارض��اي ميل ،نه تنها براي
سنجش ش��ادماني كارآمد نيستند بلكه معموال نتايجي
معكوسبهبارميآورند.بهباورورنونيكيدانستنشادماني
با لذت ،چيزي جز خوشبيني ناشي از لذتباوري جاهالنه
نيست.ورنونباهوشياريفصلنخستازفصولهفتگانه

كتاب را «زندگي شادمانه»
نام نهاده اس��ت تا در حكم
فتح بابي باش��د به موضوع
شادمانيوخرسنديكهدر
سايرفصلهاهمنسبتهاي
آش��كاري ب��ا موضوعات
مطروح��ه دارد .او با محور
قرار دادن اين س��خن جان
اس��توارت ميل كه «كافي
است از خود بپرسيد كه آيا ش��اديد تا ديگر شاد نباشيد»
اين پرسش هستيشناس��انه را پي ميگيرد كه «يك فرد
انساني چه تاثيري ميتواند بر شادماني خويش بگذارد؟»
نسبت آش��كار اين پرسش با س��اير فصلها را ميتوان در
عناوينآنهابازجستكهعبارتنداززندگيروزمره،زندگي
كاري ،زندگي اجتماعي ،زندگي سبزتر ،زندگي بازنگري
شدهوپايانزندگي.خصلتويژه« 42انديشهناب»،موضع
انتقادي نويس��نده به مصرفگرايي مفرط انسان معاصر
اس��ت .ورنون در جايي از كتاب ذيل ش��عار حزب كارگر
بريتانيا در سال  1997كه ميگفت «اوضاع تنها ميتواند
بهتر شود» ،تعريض آشكاري به غلبه فرهنگ مصرف در
زندگي انسان امروز دارد .او ش��عار حزب كارگر بريتانيا را
«وعدهسربسته»شادمانيميداندوبانسبتدادنصفاتي

چ��ون «كارچاقكن» و «خاليبند» ب��ه اعضاي آن حزب
ميخواهدافشاگرپردهپوشيوخودداريآنهاازشفافگفتن
مسائلبه مردمباشد.ورنونبابررسيهدف سياستمداران
حزبكارگرازطرحگزاره«بهترشدناوضاع»درشعارشان،
نتيجهميگيردكهاذهانعموميدرانگلستان تحت تاثير
فريببزرگآنشعار،شادمانيرابيشازپيشمعادللذت
انگاشتهاست.پيامدابتنايرايدهندگانبهآنشعارازنظر
ورنونچيزينيستجز«سندرمافسردگيمصرفكننده»
كه ژان ژاك روس��و پيش از او با عباراتي ديگر تحليل كرده
بود .بنا به آن تحليل ،معادلانگاش��تن لذت با ش��ادماني
در گذار طبيعي خود به آنچه ورنون «س��ندرم افسردگي
مصرفكننده» توصيف ميكند ،سه پيامد مصيبتبار بر
جاي ميگذارد كه در جايجاي كتاب « 42انديشه ناب»
دستمايه نتيجهگيريهاي انتقادي ورنون است .او معتقد
اس��ت اوال «لذتها تنها عطش اميال را فرو مينشانند نه
آنكه تماما برآوردهشان سازند و مردماني بر جاي ميگذارد
ارضاشدهاماناراضي»؛ثانيامردمبهسببوابستگيبردهوار
به اميال خود دچار ناشادماني ميش��وند و ثالثا روزبهروز
بيشترشاهدناشادترشدنمردمخواهيمبودچراكهناكامي
مردمدرجستوجويشادي،منجربههمهگيرشدنيأسي
ميشودكهپيامديجزدورشدنفزايندهازشاديندارد.
خواندن كتاب « 42انديش��ه ناب» به سبب زبان و
بيان س��اده و همهفهمي ك��ه دارد و نيز پيوندي كه
بين مفاهيم مجرد فلس��في با زندگي روزمره ايجاد
ميكند ،ميتواند براي طيف گستردهاي از پسندها
در حوزه انديشه ،كتاب مناسبي باشد.

عدالتشناختي و
عدم صداقت دانشگاهي

دكت��ر فري��د العطاس اس��تاد
جا معهشنا س��ي د ا نش��گا ه
سنگاپور در افتتاحيه همايش
«اخالق علم و آموزش عالي» كه
به همت پژوهشكده مطالعات
فرهنگ��ي و اجتماع��ي وزارت
علوم برگزار شد ،گفت :هژموني غرب در توليد دانش
از  500سال پيش در عرصه دانشگاهي حاكم است،
اما نكت��هاي كه وجود دارد اين اس��ت كه در چندين
دهه در غرب رون��دي مبني بر اينكه ميخواهند اين
هژموني را نقد كنند ،ش��روع شده است .رويكردهاي
اروپامحوري در آن وجود دارد ،اما متاس��فانه علم در
اين زمينه كه بتواند جايگزيني ب��راي آن ارايه دهد،
پيشرفتي نداشته است.
العطاس ادامه داد :زماني ك��ه اروپاييها وارد امريكا
ش��دند اولين كاري كه كردند اين ب��ود كه به نابودي
فرهنگهاي بوم��ي پرداختند .ب��راي اينكه بتوانند
سيستمهاي خودش��ان در آنجا استقرار بدهند .يك
واقعه تاريخ��ي ديگر كه باعث از بين بردن س��اختار
دانش ميشود بحث تجارت بردهها در اقيانوس اطلس
بوده كه نهتنها بردهها را از س��نتهاي خودشان جدا
ميكند بلكه باعث ميشود كه ساختارسنتي دانش
هم از بين برود.
وي يادآور ش��د :واقعه تاريخي ديگر كه باعث از بين
بردن دانش ش��ده ،كش��تن زنان در اروپ��ا در قرون
وس��طي بوده اس��ت .در آن دوران زناني كه به علم و
دانش ميپرداختن��د را به عنوان زنان بدكاره معرفي
ميكردند و ميكشتند .به خاطر اينكه آنها تهديدي
براي سيس��تم دانش غربي بودن��د .درواقع در حوزه
امريكاي التين مش��اركت زيادي در اي��ن حوزه كه
ميخواهد جايگزيني براي هژموني غرب ارايهدهد،
وجود دارد .اين سلطه هژمونيك غرب در عرصه دانش
كمكم باعث شده كه غرب مركزيت در عرصه دانش
را به دست بگيرد.
به گفته العطاس :ديگر فعاليت مهم در كشتن دانش
تسلط س��اختارهاي اس��تعماري بر جهان است كه
توس��ط پرتغاليها ،هلنديها و انگليس��يها صورت
گرفته است .حتي مناطقي از جهان كه تحت استعمار
قرار نگرفتهاند مثل ايران و تركيه ،سيستم استعماري
دانش غربي كمكم از طريق دانشگاه خودش را در اين
مناطق تثبيت كرد و باعث شد سنت دانشي كه در اين
مناطق وجود داشته از بين برود.
اس��تاد جامعهشناسي دانشگاه س��نگاپور بيان كرد:
پروسه كش��تن معرفت باعث ش��ده كه افراد اندكي
مانند وبر ،دوركيم ،ماركس و ...بر جامعهشناسي سلطه
داشته باشند .اينكه ميگويم اين كشتن معرفت باعث
ش��ده كه مركزيت غرب در دانش وجود داشته باشد،
باعث شده اس��ت كه افراد اندكي جزو نظريهپردازان
جامعهشناسي باش��ند و اين باعث ش��ده كه دانش
اروپامح��ور و مردم محور باش��د .در قرن نوزدهم هم
زنان به عنوان نظريهپرداز حتي در آسيا وجود داشتند
و فعالي��ت ميكردند و به طور سيس��تماتيك درباره
ماهيت جامعه فكر ميكردند .بنابراين ما آنها را هم بايد
به عنوان بنيانگذاران دانش درنظر بگيريم.
وي در ادامه افزود :اما بايد يك عدالت معرفتشناختي
در عرصه دانش وجود داش��ته باش��د ،تا اين مشكل
جهان��ي را حل كن��د .بنابراين بايد ت�لاش كنيم كه
اين ع��دم موازنه توليد معرفت و دان��ش را در عرصه
علوم انس��اني تصحيح كنيم و همچنين بنيانگذاران
غيرغربي دانش را شناسايي .همچنين تسهيل كنيم
مراكز دانش��ي كه غيرغربي هس��تند تا بتوانيم يك
عدالت معرفتشناختي برقرار كنيم.
وي گفت :يك��ي از داليل براي اينكه اي��ن عدالت را
نداريم ماهيت توليد جهاني دانش است كه غربمحور
و اروپامحور است .ما نظريات جايگزين غيرغربي در
حوزه جامعهشناسي نداريم .اگر به منابع رجوع كنيد
افرادي مانند فارابي ،ابن خلدون و بيروني هستند كه
كتب بس��يار كمي در اين حوزه وج��ود دارد كه اينها
نميتوانند آن عدالت معرفتشناختي را برقرار كنند.
العطاس با اش��اره به اينكه عدم صداقت دانش��گاهي
مانعي براي كش��ف عدالت معرفت ش��ناختي است،
گفت :عدم صداقت دانش��گاهي يكي از داليل واقعي
است كه عدالت دانشگاهي در جوامع اسالمي توسعه
پيدا نميكند و اين مش��كل خيلي مهمي اس��ت .به
عنوان نمونه يكي سرقت علمي است .در خيلي از اين
جوامع ترجمههايي اس��ت كه از متون انجام ميشود
و آن ترجم��ه را به عن��وان دانش خودش��ان معرفي
ميكنند .وي يادآور ش��د :مشكل اصلي ديگر رابطه
ارباب -رعيتي است كه بين اس��تاد و دانشجو وجود
دارد .نمونه ديگر سايهنويسي است .اين فرآيند عدم
صداقت دانش��گاهي باعث ميش��ود كه دانشجويان
نتوانند دانش خودشان را توسعه دهند .نكته در اين
است كه ما در فعاليتهايي كه ميكنيم از واژههايي
مانند اخ�لاق و پايبندي به اص��ول اخالقي صحبت
ميكنيم ،ام��ا در عمل در دانش��گاهها عدم صداقت
دانش��گاهي را ميبينيم .پر كردن اين شكاف براي ما
خيلي سخت است .كشف عدالت معرفتشناختي و
صداقت دانشگاهي نيازمند يك اراده سياسي است.
مثال ما بايد يك وزير علوم خيلي خوب داشته باشيم ،يا
مثال سياست را از عرصه دانشگاهي جدا كنيم مستلزم
اين است كه وزير علوم افراد درست را به عنوان روساي
دانشگاهها معرفي كند .مستلزم اين است كه محققان
واقعي روساي دانشگاه شوند.
العطاس در پايان گفت :مشكالت ما واقعا مشكالت
عملي هستند .مش��كل اخالقيات در علم ،سياسي
اس��ت .اگر اين مش��كل سياسي حل نش��ود علوم
اجتماع��ي و جامعهشناس��ي نميتواند مش��كالت
خ��ودش را ح��ل كند .م��ا ميدانيم ك��ه در جامعه
اس�لامي هي��چ دانش��گاهي نداريم كه ب��ه خوبي
آكسفورد يا از اين دست باشد .درواقع عادت كردهايم
كه مدام علم غربي را نقد كنيم اما هيچوقت س��عي
نكردهايم كه با همديگر متحد شويم براي اينكه يك
دانشگاه برجسته غيرغربي را عرضه كنيم.

