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ورای تقلب و انتحال

۱

ســایت دیلینــوس ) (daily nousپنجمنوامبــر
مقالهای تحت عنوان »نمونهای از انتحال گسترده
)یادداشــت میهمان(« منتشر کرد که به ماهیت معرفتی
و امانتــداری در آثــار انگلیســی دکترمحمــود خاتمــی،
اســتادتمام فلســفه دانشــگاه تهــران ،پرداختــه اســت.
مقاله بخشهایی از رســاله دکتــرای محمود خاتمی در
دانشــگاه دارام انگلستان را نقل میکند که در سال۱۹۹۶
از آن دفــاع شــده .این مقالــه مدعی اســت بخشهایی
که در رســاله ایشــان ذکر شــده ،کلمهبهکلمــه از کتابی
نقل شــده که در  ۱۹۷۴منتشــر شده اســت .این در حالی
اســت که در فهرســت منابع رساله ایشــان هیچاشارهای
به این کتاب نشــده .جالب آنکه ســامی هاوی )Sami S.
 (Hawiکتــاب »طبیعتگرایی اســالمی و عرفــان «۱را در
ســال  ۱۹۷۴درباره ابنطفیل نوشته بود و رساله محمود
خاتمــی دربــاره مالصدرا بوده و در این رســاله نام صدرا
جایگزین نام »ابنطفیل« شــده است .این مقاله همچنین
مدعی اســت بخشهای دیگر رســاله او نیز از کتابهای
دیگری برداشته شــده .در بخش دوم مقاله نیز به کتابی
تحــت عنــوان »مقدمــات فلســفه اُنتتیک ســوبژکتیویته
بشــر نزد محمود خاتمــی «۲پرداخته شــده و چنانکه از
عنوان برمیآید درباره آثار فلسفی محمود خاتمی است.
نویسنده این کتاب ســوفیا تیلور ) (Sophia Taylorاست
که جستوجو در گوگل هیچ نتیجهای درباره او نمیدهد
و میتواند نامی مجهولالهویه باشد .این کتاب هماکنون
از فضای اینترنت حذف شــده ،اگرچه ســایت دیلی نوس
آن را در ســایت  Scribdآپلود کرده و در دسترس همگان
قرار داده اســت .ناشــر این کتاب -خانه نشــر دکتر مولر-
در ســال  ۲۰۱۰دقیقــا  ۱۰کتاب از محمود خاتمی منتشــر
کرده که حتی یکنســخه هم از ایــن کتابها در هیچیک
از کتابخانههای دانشــگاه تهران موجود نیست .اما آنچه
مســلم است در دانشــگاههای ایران انتشار کتاب به زبان
انگلیســی در فرآیند ارتقای اســتادان از رتبه دانشــیار به
اســتادتمام بسیار تاثیرگذار اســت .این در حالی است که
پس از انتشــار خبر انتحال محمــود خاتمی ،تالشهایی
برای کمرنگکــردن ردپای او در فضــای اینترنت صورت
گرفــت .وبســایت او از دســترس خارج شــد و صفحه
ویکیپدیــای او نیز پــس از مدتی جــرح و تعدیل و از نو
بازنویسی شد.
کاوه الجوردی ،مترجم و مدرس فلسفه اخالق در
وبالگ خود ضمن توضیح درباره ادعای این مقاله
که در باال به بخشــی از آن اشــاره شــد بــه نمونه دیگری
از انتحــال محمــود خاتمی اشــاره کرده اســت .محمود
خاتمی در ســال  ۲۰۰۳مقالهای منتشــر کرد تحت عنوان
»جستوجوی معرفتشناختی :از امکان تجربه به امکان
ارتباط «۳در یکی از معتبرترین ژورنالهای فلسفه تحلیلی،
ارگانــون اف ) .(OrganonFایــن مقالــه کــه در صفحات
۳۵۷تا ۳۷۹این مجله منتشــر شــده تقریبــا کلمهبهکلمه
مقالهای اســت با عنوان »از کانت تا دیویدســون :فلسفه
و ایــده امــر اســتعالیی «۴در کتاب »اســتدالل اســتعالیی
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حمید طالبزاده :گروه فلسفه دانشگاه تهران اعالم موضع میکند
ﺳﻬﻨﺪ ﺳﺘﺎﺭﻯ
دیویدســن« نوشــته اندرو ان .کارپنتر .بــا اینهمه ،پس از
بخشهایــی از این مقاله در پســتی تحت عنوان »انتحال
انتشــار مقاله دیلی نوس ،ســایت ارگانون اف در بیانیهای
مضاعــف« مینویســد» :در این مــورد نوعــی خاصی از
ضمــن اعالم حذف مقاله محمود خاتمی از ســایت خود
انتحال رخ داده است .یعنی اوضاع چنان است که گویی
نوشــت» :معلوم شــد که این مقاله تقریبا رونوشت طابق
نویسنده از مقاله منحول خود ،انتحال کرده است«.
النعلبالنعل اثر دیگری اســت که شــخص دیگری نوشته
محمــود خاتمی اکنون از ســوی دانشــگاه تهران
اســت .انتحــال را عموما جرمی جدی در نظــر میگیرند،
بــرای یکفرصــت پژوهشــی در کانــادا بــه ســر
هم علیــه قانونی که از مالکیت معنــوی حمایت میکند
میبــرد و متاســفانه تالشهای ما بــرای برقراری تماس
و هــم بر ضد بنیادیترین اصول اخالقی حاکم بر پژوهش
بــا او بــه نتیجــهای نرســید .به همیــن منظور بــا حمید
علمــی .ارگانــون اف بــه این اصــول پایبند اســت و هیچ
طالــبزاده ،مدیر گروه فلســفه دانشــگاه تهــران تماس
فعالیتی را که برخالف آنها باشــد برنمیتابد .متاســفانه،
گرفتیــم و چندوچــون کار را از ایشــان جویا شــدیم .وی
در زمان انتشــار ،نه داوران ما و ویراستاران نتوانسته بودند
ضمن محکومکردن هرگونه ســرقت ادبی گفت» :پس از
تشخیص دهند مقالهای که محمود
انتشــار مقالهای درباره رساله دکترا
خاتمی فرســتاده بوده ،سرقت ادبی
و چندکتــاب دکتر خاتمی در فضای
نباید انتحال را صرفا به نام
اســت .ارگانون اف قربانی یک عمل
مجازی از ایشــان تقاضــا کردیم در
یک شخص خاص محدود کرد  .امروز
غیراخالقــی و غیرقانونــی اســت.
مــورد این مســاله توضیــح دهند تا
زنگ خطر انتحال در دانشگاههای
مایلیــم از اندرو ان .کارپنتــر و نیز از
بتوانیــم از او حمایت کنیم .اما هیچ
ما خبر از رشد سرسامآور این پدیده
خواننــدگان برای انتشــار این مقاله
پاســخی از ایشــان دریافت نکردیم.
میدهد؛ از خیابان انقالب تا دفاتر
عذرخواهی کنیم «۵.اما ابعاد ماجرا
به هــر حال مســاله بســیار مهمی
پژوهشی دانشکدهها .آنچه مهم
گســتردهتر از آن اســت که در وهله
است و گروه فلسفه دانشگاه تهران
است بحران ساختاری آکادمی در
اول تصــور میشــد .فابیــو پالیــری،
اصل این مساله را محکوم میکند و
ایران است ،بحرانی که دهههاست
سردبیر مجله  Topoiدر کامنتی که
گریبان دانشگاههای ایران را گرفته و
بهزودی اعالم موضع خواهد کرد«.
هرازچندی مصادیق آن
زیر مقاله اصلی ســایت دیلی نوس
طالــبزاده بــا اشــاره بــه قضاوت
برجسته میشود
نوشــت ،مثالهای دیگری از انتحال
دربــاره صــدق و کذب ایــن مقاله و
خاتمــی را آورد ،از جملــه مقالهای
تصمیمگیــری درباره ایشــان افزود:
کــه در مجله خود او منتشــر شــده
»قضاوت دربــاره این مورد خاص را
است.
باید یک مرجع قانونی انجام دهد و
با گذشــت چنــدروز از خبر
به همین منظور از ریاســت دانشگاه
ســایت دیلی نوس و بهت
تهــران درخواســت کردهایــم ایــن
جامعــه دانشــگاهی و فلســفی از
مســاله را بررسی کرده و نظر و رای
ابعــاد ماجــرا ،یاســر پوراســماعیل
نهاییشان را اعالم کنند«.
مترجم کتاب »روانشناسی فلسفه«
ایــن در حالــی اســت کــه گویا
محمــود خاتمی در وبالگ فلســفه
مســاله را باید ورای تقلب یا انتحال
علم ،این کتاب را نیز رونوشت کتابی
محمــود خاتمــی و در قاموس یک
با این مشخصات معرفی کرد:
گزارش خبری جست؛ ساجد طیبی،
.۱۹۱۶
.Mercier, Désiré, et al
مترجــم و مدرس فلســفه تحلیلی
A Manual of Modern Scholastic Philosophy. Lonدر وبالگ خود جملهای از بخش سپاســگزاری پایاننامه
don: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co. Ltd
دکترای ایشان در دانشــگاه دارام نقل کرده که پرسشها
بــه گفتــه او »روانشناســی فلســفه« عینــا برگرفته از
را ورای جذابیتهای احتمالی ژورنالیستی و دغدغههای
فصــل  psychologyهمیــن کتاب اســت )از صفحه ۱۶۱
برخی از دانشجویان و استادان میبرد:
تا  .(۳۲۹او ضمن اشــاره به مقاله ســایت دیلی نوس در
This research was kindly funded by the Iranian
تاییــد انتحــال محمود خاتمی در وبالگ خــود به یکی از
Ministry of High Education for which I unreservمقاالت خاتمی نیز پرداخته است .پوراسماعیل با بررسی
.edly acknowledge my gratitude
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»ایــن تحقیــق بــه لطــف وزارت علوم ایــران صورت
گرفت که همینجا مراتب تشکر خود را از این نهاد اعالم
میدارم«.
بــه گفتــه طیبی ،پرســش این اســت کــه آیا ایشــان
میتوانســته با مدرک دکترا از دانشــگاه تهران ،با بورسیه
وزارت علــوم ،دوره دکتــرای خــود را در دانشــگاه دارام
انگلســتان سپری کند؟ پاســخ به این پرسش شاید از یک
کلمه فراتر نرود ،اما آنچه به بهانه بحث انتحال محمود
خاتمــی مطرح شــده ،قطعا فراتــر از بیان و تکــرار واژه
تقلب اســت ،فراتر از آنچــه تحتعنوان »کتابســازی«
نزد اســتادان و مقاله و پایاننامهفروشی نزد دانشجویان
در ســالهای اخیر باب شده اســت .البته واضح و مبرهن
اســت که این گزارش در پی انکار تاموتمام دستاوردهای
علمی دانشــگاهی در ایران نیســت )کســانی که از ســر
عشــق به دانایی و عالقه شــخصی و سیاسی خود به کار
عملی و پژوهشــی دســت میزنند و دســت بــر قضا آثار
ارزشــمندی نیز خلق میکنند( بلکه صرفا میکوشــد به
یکی از مهمترین معضالت حاکم بر وضعیت آکادمی در
ایران اشاره کند.
از تولیــد کتاب تا جعل مقاله؛ از رتبه اســتادان تا
مدرک دانشجویان
بــه نظــر میرســد داســتان انتحــال و تقلــب در
دانشــگاههای ایران را چه از باال و چه از پایین بخوانیم،
نتیجه کار یکســان خواهد بود .اســتادان برای باالبردن
رتبه علمی خود باید دست به تولید کتاب و مقاله بزنند
و دانشــجویان نیز باید برای دریافت مدرک دانشگاهی،
مقالــه و پایاننامه بخرند .تاکیــد بر مدرکگرایی و نبود
ســامانههای نظارتی صادق در کنــار نگاه ک ّمی محض
به ســاختار علمــی دانشــگاههای ایــران ،الزاما چنین
وضعیتی را به بار خواهد آورد که در حقیقت ،صورتی
از صنعت کتابسازی ،مقالهنویسی و پایاننامهفروشی
اســت .آنچه در نهایت تعیینکننده رتبــه علمی ما در
جهان است.
هــر فردی که یکبار هــم گذارش بــه خیابان انقالب
افتاده باشــد ،با سیل انبوه تبلیغات برای نوشتن پایاننامه
و مقاالت  ISIمواجه شــده است .حتی در برگههای تبلیغ
از وجــود مراکــزی باخبــر میشــویم که به طور رســمی
برای همین کار ثبت شــدهاند؛ فروش پایاننامه و مقاالت
پژوهشی .پایاننامههایی که باید نتیجه پژوهش چندساله
یک دانشجو باشــد ،به راحتی خریدوفروش میشود و از
آن مهمتر در دانشــکدههای ما زیردســت اســتادان دفاع
میشوند و حتی نمره قبولی باالیی هم میگیرند.
واقعیت این است که دالیل متعددی میتوان برای
این تجربه پژوهشــی در دانشــگاههای ایران برشــمرد
اما مســاله اصلی بر ســر تداخل گفتار از باال و پایین در
دانشگاههای ایران اســت؛ یعنی پیداکردن رگههایی از
عملکرد علمی اســتادان در رفتار علمی دانشجویان و
بالعکس.
ادامه در صفحه ۹
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مطلب زیر شواهدی ارایه میکند دال بر اینکه محمود
خاتمـی ،اسـتاد فلسـفه دانشـگاهتهران کـه در ایران
بسـیار مشـهور و شناختهشـده اسـت ،بخشهایـی از
رسـاله دکترای خود را که در سـال ۱۹۹۶در دانشـگاه
دارام نوشـته شد ،از متن دیگری سـرقت کرده است.
در ضمن شـواهدی به دسـت میدهد مبنـی بر اینکه
کتابـی که درباره آثار خاتمی نوشـته شـده نیز سـرقت
ادبی اسـت )و اشـاره میکند که هویت نویسـنده این
کتـاب نیز مشـخص نیسـت( .ایـن کتاب را خانه نشـر
دکترمولر منتشـر کرده؛ یک نشـر دیجیتالـی نهچندان
معروف که کتابهایی را در تیراژ اندک منتشـر میکند
و ناشـر بسـیاری از کتابهای خاتمی است .این مقاله
را گروهی از محققان فلسـفه نوشتهاند که نام آنها نزد
این سایت محفوظ است.

مقاله سایت دیلینوس
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻓﺮﺷﺎﺩ ﻛﻮﺷﺎ
دکترمحمــود خاتمــی ،دکتــرای دانشــگاه دارام،
استادتمام فلســفه قارهای در دانشگاهتهران است .او
کتابهای زیادی درباره فلســفه قارهای نوشــته؛ تنها
در عرض یکســال ،۲۰۱۰ ،تعداد ۱۰کتاب در خانه نشر
دکترمولر منتشــر کرده؛ یک ناشر کوچک دیجیتالی که
به ســفارش مشــتری ،کتاب چاپ میکنــد .در نتیجه
بهنظــر میرســد ارزش علمــی کتابهــای این نشــر
تردیدپذیــر باشــد .با اینحــال ،خاتمی با ایــن کتابها
توانسته اعتبار علمی مهمی در دانشگاه تهران کسب
کند .مــا از وبالگ طرفــداران دکترخاتمی )وبالگی که

هماکنون از دســترس خارج شــده( درمییابیم سوفیا
تیلــور نیز کتابی درباره خاتمی نوشــته .تیلور که طبق
اطالعــات ســایت آمــازون فارغالتحصیل فلســفه از
دانشــگاه لینکلن اســت ،کتابش را با عنوان »مقدمات
فلسفه اُنتتیک سوبژکتیویته بشر نزد محمود خاتمی«
با همان خانه نشــر دکترمولر منتشــر کرده اســت .در
اینترنت ،اطالعاتی از سوفیا تیلور یافت نمیشود بهجز
اینکه او کتابی درباره خاتمی نوشته ،از اینرو مشخص
نیست که آیا او یک شخص حقیقی است یا نه.
بــا اینحال ،کتاب تیلور مورد آشــکاری از ســرقت

ادبی اســت .کتاب که وانمود میکنــد درباره خاتمی
اســت ،به نحــو ناشــیانه و مضحکی عینا رونوشــت
صفحاتی اســت از دوکتاب پــاپ ژان پلدوم با عنوان
»شخص فاعل« و کتاب دفرن با عنوان »پدیدارشناسی
تجربه زیباشــناختی« .در اینجا به ذکر دومثال بسنده
میکنیم:
 -۱الــف( کتــاب ژان پلدوم :ولی دربــاره آگاهی به
شــیوهای مشــخصتر از منظر عینی هم میتوان سخن
گفت آنهم با عطف به ساختار معناداری که در آگاهی
بــه اگو )مــن( مربوط میشــود ،یعنی بــه وجه خاص
وجودش و فرآیندهای آنکه بهواسطه پرتویی از روابط
متقابل گســترش مییابد .آگاهی ،این معنا ،یا صریحتر،
این مجموعه معانی مرهون معرفت نفس است.
ادامه در صفحه ۸

ﻣﺠﻴﺪ ﻣﻠﻜﺎﻥ*
در فروردیــن ســال،۱۳۷۶
شــماره ۲۶نشــریه »فرهنــگ و
توسعه« خبر )و سند( انتحال دونفر
از اســتادان یکــی از دانشــگاههای
معتبر دولتی را منتشر کرد .خالصه
داســتان این بــود که ظاهــرا مقاله
پژوهشی مندرج در نشریه »علمی-
پژوهشــی« آن دانشــگاه تقریبــا به
تمامــی برگرفته/ترجمــه فصلی از
کتاب منتشرشده در سال ۱۳۶۷بود.
مولفان مقاله از نشــریه »فرهنگ و
توســعه« شــکایت کردند )احتماال
بهدلیــل افتــرا یــا هتکحرمــت( و
پس از محاکمــه ،دادگاه مطبوعات
مدیرمســوول ایــن مجلــه را تبرئــه
کــرد .از قضا ،به شــیوه مرســوم آن
دوران کــه تلویزیون گزارش بعضی
جلسات دادگاه مطبوعات را پخش
میکــرد ،گــزارش ایــن دادگاه نیز از
شــبکهاول تلویزیون پخش شد .این
پخــش تلویزیونی خبــر انتحال را از
سطح یک رسانه نهچندان پرتیراژ به
خبری در سطح رســانه ملی کشاند
که قاعدتا نباید از چشم اولیای امور
دور مانده باشد.
بــا پیچیــدن خبــر تــازه ادعــای
انتحال یکی از اســتادان باســابقه و
عالیرتبه دانشــگاه تهران در فضای
مجازی ،این سابقه به خاطرم رسید
و فکر میکنم تامل در پرســشهای
زیــر ممکــن اســت به روشنشــدن
فرآیندهای نظارت و پاسخگویی در
نظام دانشگاهی ایران کمک کند:
 -۱ایــن اســتادان بعــدا بــه چه
مراتب و مناصبی رسیدند و چگونه؟
این استادان در مواجهه با همکاران
خود چگونه با این موضوع برخورد
کردند؟
 -۲آیــا نهــادی در دانشــکده/
دانشــگاه وجــود داشــت /دارد که
کــم و کیــف ادعاهــای انتحال
به ّ
رسیدگی کند؟ آیا آییننامهای برای
مقابلــه بــا انتحال وجود داشــت/
دارد؟ اگــر آری ،نهاد موردنظر چه
واکنشی در برابر این موضوع نشان
داد؟ آیــا هیــات ممیــزه دانشــگاه
هنــگام ارتقــای آن افــراد بــه این
مقاله نیز امتیاز داد؟ چه تمهیداتی
برای جلوگیری از انتحال اندیشیده
شد؟
 -۳آیا نشریه مذکور هرگز به این
موضــوع پرداخت؟ آیــا این موضع
ســبب شــد کــه در شــیوه داوری
مقــاالت تجدیدنظر شــود؟ آیا مانند
نشــریه »ارگانون اف« در مورد اخیر
دانشگاه تهران ،با پسگرفتن مقاله،
از خواننــدگان خود و جامعه علمی
معذرت خواست؟
 -۴آیــا وزارت علــوم و
آموزشعالــی وقــت یــا ســازمان
بازرســی کل کشور به موضوع ورود
پیدا کرد و به دانشگاه مذکور تذکری
داد؟ آیا شورایی که در وزارت علوم
درجه علمی-پژوهشــی به نشریات
میدهد ۶،از موضوع باخبر شد و در
مقابل آن واکنش نشان داد؟
وضعیــت امــروز حاصــل
فرآیندهایــی اســت کــه در نظــام
دانشگاهی ما ســابقه دیرپایی دارد.
بــدون کنــکاش در آن فرآیندهــا
نمیتــوان بــه انتحــال اخیــر در
دانشگاه تهران پرداخت.
* دانشآموخته رشته مطالعات
فرهنگی و سیاستگذاری در آموزش

ﺗﺎﻣﻞ ﻛﻮﺗﺎﻩ

ُقبحی که شاید هنوز نرفته باشد
بیــش از دوهفته اســت که
مطالبــی در فضــای مجازی
منتشــر شــده اســت کــه
ﻛﺎﻭﻩ ﻻﺟﻮﺭﺩﻯ آقایدکترمحمــود خاتمــی
را  -کــه در گــروه فلســفه
دانشگاهتهران استادتمام هستند  -به سرقت گسترده و مکرر علمی
متهم میکنند.
اولین اتهام این بود که بخشهایی از رساله دکترای آقایخاتمی
)کــه در ۱۹۹۶در دانشــگاهی در انگلســتان از آن دفــاع کردهانــد(
منحــول اســت ،به ایــن معنا که ایشــان جمالتی را از نویســندگانی
آوردهانــد بدون اینکه به آن نویســندگان ارجاع داده باشــند یا حتی
از آنان ذکری کرده باشــند .خوشــبختانه متن رســاله آقایخاتمی و
آثار برخی از آن نویسندگان در اینترنت در دسترس همگان هست و
صحت ادعا را میشود بررسی کرد .در دنیای آکادمیک دوقرن اخیر،
اتهام انتحال در همین ابعاد هم اتهام بسیار سنگینی است.
بعضــی از اولین واکنشها بــه این اتهام ،ترکیبی بــود از انکار و
حیرت و گاه ذکر اینکه شــاید معیارهای آکادمیک غربی در این مورد
بیش از حد ســختگیرانه یا نامتناسب با شــرایط ما باشد و نیز اینکه
این را باید در نظر داشت که دوران نگارش رساله دکترا  -بهویژه در
غربت  -دوران سختی است و چهبسا که در این دوران برای هرکس
مــواردی از تــرک اولی رخ بدهــد .اما از یکی-دو روز بعد از انتشــار
اتهــام اولیــه اتهامات متعدد دیگری هم مطرح شــد ،از این نوع که
آقایدکترخاتمی نوشتههای کسان دیگری را با تغییرات بسیار کمی
در متن به نام خود منتشر کردهاند .یعنی اگر ادعای اولیه این بود که
در رساله دکترای آقایخاتمی نوشــتههای افراد متعددی با چسب
و قیچی کنار هم گذاشته شده بدون اینکه تصریح شده باشد که این
جمالت از آقایخاتمی نیست ،در مجموعه دوم از اتهامات ،صحبت
از این است که مثال فیلسوفی به نام اندرو کارپنتر مقاله منتشر کرده
بــوده اســت و آقایدکترخاتمی عنوان مقاله را عــوض کردهاند و با
اضافهکردن چکیدهای ،مقاله را به نام خود در نشریه دیگری منتشر
کردهانــد) .بــا یک اســتثنای مهم که در گزارشــی در همین شــماره
روزنامه به آن پرداخته شده است ،بقیه اقالمی که آقایدکترخاتمی
متهــم به سرقتشــان هســتند مقاالتیاند به زبان انگلیســی (.هم
نوشتههای منتشرشــده به نام آقایدکترخاتمی در دسترس است و
هم آثــاری که اتهامزنندگان ادعا میکنند آقایدکترخاتمی ســرقت
کردهاند.
در ایــن دوهفتــه ،یکــی از مجــالت بینالمللــیای کــه
آقایدکترخاتمی در سال ۲۰۰۳چنان مقالهای در آن منتشر کردهاند
بیانیهای رســمی صادر کــرده و توضیح داده که مقاله منتشرشــده
به نام آقایدکترخاتمی را از وبســایت رســمیاش برداشته چراکه
معلــوم شــده منتحل بــوده؛ مجله ،ضمــن محکومکــردن انتحال،
از خواننــدگان و از نویســنده اصلی عذرخواهی کرده اســت .نیز ،در
ســال ۲۰۰۵کتابی منتشر شــده بود حاوی مقاالتی در پدیدارشناسی
کــه یکی از آنها به نام آقای دکتر محمود خاتمی اســت .در صفحه
مربوط به این کتاب در وبســایت رسمی ناشــر ،عنوان مقالهای که
به نام آقایدکترخاتمی منتشــر شده بوده را برداشتهاند و نوشتهاند
که مقاله به سبب رفتار غیراخالقی حذف شده است .سردبیر فعلی
یکی از مجالت انتشــارات شپرینگر هم )که مقالهای را در سال۲۰۰۷
با نام آقایدکترخاتمی منتشر کرده است( شخصا واکنش نشان داده
است.
و واکنش رســمی دانشــگاه تهــران و گــروه فلســفهاش به این
اتفاقــات چه بوده اســت؟ تا امروز که پایان آبان اســت ،هیچ .هیچ،
نه حتی در حد بیانیهای که بگوید دانشــگاه از اتهامات خبردار شده
است و رسیدگی خواهد کرد .البته که باید به متهم امکان دفاع داد،
اما هیچ محکمهای همیشه منتظر حضور متهم نمیماند )وانگهی،
چنان که بســیاری در این دوهفته گفتهاند ،تصورش آسان نیست که
آقایدکترخاتمــی چگونــه از خود دفاع خواهند کــرد( .به نظرم در
اینجا وظیفه دانشــگاهتهران بوده اســت که به شهروندان اطمینان
بدهد که با دقت و سرعت به موضوع رسیدگی خواهد کرد .در مقام
مقایســه ،بهنظر میرســد در سالهای اخیر مســووالن ورزش کشور
در مورد شــایعاتی درباره رسواییهای ورزشــی با شفافیت بیشتری
عمل کردهاند.
بهنظر میرســد که هر قدر نهادی قدرت جامعه و مردم را بیشــتر
بداند خود را بیشتر به پاسخگویی و رفتار شفاف مجبور مییابد .وقتی
در  ۲۰۱۲معلوم شد که نویسنده مجله تایم و مجری برنامه مشهوری
در شــبکه ســیانان در مقالهای از ایدههای چند پاراگــراف از مقاله
شــخص دیگری استفاده کرده اســت بدون اینکه به آن مقاله ارجاع
داده باشد ،تایم و ســیانان بهسرعت واکنش نشان دادند و خود آن
شــخص هم بهسرعت و بهروشــنی عذرخواهی کرد) .تکرار کنم :این
مجری و نویسنده مشهور فقط از ایدههای کسی استفاده کرده بود ،نه
اینکه مقاله او را بالکل به نام خود منتشــر کرده باشــد (.تفاوت رفتار
دانشــگاه تهران با این موسســات  -که از بودجــه عمومی هم تغذیه
نمیکنند  -آشکار است و گمان نکنم تفصیل بیشتری بطلبد.
نمیدانــم دانشــگاه تهران اقــدام جــدیای خواهد کــرد یا نه.
شــخصا حال ناخوبی خواهم داشت اگر دانشگاهی که سه سال در
آن تحصیل کردهام در قبال چنین اتهامات مهیب مســتندی واکنشی
نشان ندهد .در مرتبهای عینیتر ،نمیدانم چه میشود نتیجه گرفت
در مورد وضعیت آموزش عالی کشــور وقتی که دانشگاه مادر چنین
وضعیتی داشته باشد.
ادامه در صفحه ۸
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نمونهای از انتحال گسترده و تقلب دانشگاهی

درباب صلح جهانی

 -۱ب( کتــاب تیلور )ص  :(۲۳خاتمی درباره آگاهی به شــیوهای
مشــخصتر از منظر عینی هم ســخن میگوید ،آنهــم با عطفنظر
به ســاخت معناداری که در آگاهی به خود ) (selfمربوط میشــود،
یعنی به وجه خاص وجودش و فرآیندهای آنکه بهواســطه پرتوی
از روابط متقابل گســترش مییابد .آگاهی ،این معنا ،یا صریحتر ،این
مجموعه معانی را مرهون معرفت نفس است.
 -۲الف( کتاب دفرن )ص :(۳۹۶به دودلیل ادراک زیباشناختی نباید
شواهد نوعی ضرورت خودبسنده را درون اثر هنری رد کند (۱ :زیرا این
ضرورت ضرورت اثر هنری اســت چنانکه هست نه چنانکه میتواند
باشــد و  (۲زیرا این ضــرورت درون اثر هنری وجــود دارد و برای تبیین
آن نیازی به سلسلهای از علل یا سلسلههای گوناگونی از علل نیست.
 -۲ب( کتــاب تیلور )ص :(۱۴۳بهزعــم خاتمی ،به دودلیل نباید
شــواهد نوعی ضرورت خودبســنده درون جهان رد شود (۱ :زیرا این
ضرورت جهان است چنانکه هست نه چنانکه میتواند باشد و (۲
زیــرا این ضرورت درون جهان وجــود دارد و برای تبیین آن نیازی به
سلسلهای از علل یا سلسلههای گوناگونی از علل نیست.
خاتمی در ســال ۱۹۹۶از رســاله دکترای خود بــا عنوان »آگاهی
واحــد :در جســتوجوی راهحلی بــرای بحران وجودشــناختی در
نظریــات مــدرن از خود« در دپارتمان فلســفه دانشــگاه دارام دفاع
کرد .این رســاله بعدها در قالب کتابی منتشــر شــد )یکی از معدود
کتابهای خاتمی که با ناشــری غیر از خانه نشــر دکترمولر منتشــر
شــده است( .رساله او ســرقت ادبی حیرتآوری است .صفحههای
ایــن رســاله یکی پــس از دیگــری مســتقیما از کتابهــای زیر کپی
شدهاند» :اصول معرفتشناسی در فلسفه اسالمی«» ،بُعد درونی«،
»ناتورالیســم و سوبژکتیویســم«» ،معضــل جســم-ذهن :نظریــات
فلسفی« اثر آرمسترانگ و »طبیعتگرایی اسالمی و عرفان :مطالعه
فلسفی رمان حیبن یقظان اثر ابنطفیل« )اثر سامی هاوی(.
خصوصا قطعاتی که از کتاب ســامی هاوی ســرقت شده ،جالب
توجه اســت .کتاب هاوی درباره ابنطفیل اســت ،حال آنکه خاتمی
در رسالهاش به مالصدرا میپردازد .خاتمی با گذاشتن نام مالصدرا
بــه جــای ابنطفیل صفحاتی از کتاب ســامی را در رســالهاش عینا
آورده .در اینجا به چندمورد اشاره میکنیم:
 -۳الــف( کتــاب هــاوی :بنا به تصویــری که ابنطفیــل از ذهن
»خالی« و پذیرای حیبن یقظان ترسیم میکند ذهن او مقوم بالذات
و مکمل بالذات اســت و بــه تمامی با اتکای به خویش میکوشــد
به نتایجی بعید دســت یازد .عروج پیشرونــده حیبن یقظان رنگ
و بویــی از ناگزیــری و ضــرورت دارد .ظاهــرا او بــدون اســتمداد از
هیچ مقوله ازپیشتصورشدهای به شــناخت علیت ،خدا ،سرمدیت
جهان و حقایق عرفانی دســت مییابد .چنین مینماید که هرذهنی
میتوانــد به همان حقایقی نایل شــود که حیبن یقظان نایل شــد،
مشــروط بر آنکــه مبدأ شــناختش را دادههای ســاده تجربه گیرد و
قوانین انســجام منطقی را دنبال کند .از اینروست که حکم مشهور
آلفرد نورث وایتهد دایر بر اینکه) . ...ص (۹۴
 -۳ب( رســاله دکتــرای خاتمــی :برای مثــال ،بنا بــه تصویری که
مالصدرا از ذهن »خالی« و پذیرای ما ترسیم میکند ذهن مقوم بالذات
و مکمــل بالذات اســت و به تمامی با اتکای به خویش میکوشــد به
نتایجی بعید دست یازد .به اعتقاد مالصدرا ،عروج پیشرونده ما رنگ
و بویــی از ناگزیری و ضــرورت دارد .ظاهرا ما بدون اســتمداد از هیچ
مقوله ازپیشتصورشــدهای به شناخت علیت ،خدا ،سرمدیت جهان و
حقایق عرفانی دســت مییابیم .چنین مینماید که هرذهنی میتواند
به همان حقایق نایل شود ،مشروط بر آنکه مبدأ شناختش را دادههای
ســاده تجربه گیرد و قوانین انسجام منطقی را دنبال کند .از اینروست
که حکم مشهور آلفرد نورث وایتهد دایر بر اینکه) . ...ص(۲۹
 -۴الف( کتاب هاوی :به اعتقاد ابنطفیل ،همچنان که در بابهای
دوم و سوم رســاله حیبن یقظان میتوان دید ،نظریهها در عین اینکه
ممکن است امور واقع را تعبیر و تفسیر کنند ،از واقعیات جهان پیرامون
که ما در حیطه تجربه بیواســطه با آنها مواجه میشــویم حقایقی را
نیــز انتزاع میکنند .نظریههای محض ،بدون تجســم ملموس و بدون
مالحظه واقعیات از حیث رویه بالفعلشــان ،ذهن را از منزل و مأوای
طبیعیاش ،یعنی عالم تجربه ،بیگانه میسازد) .ص (۱۰۱
 -۴ب( رساله دکترای خاتمی :به اعتقاد مکتب اشراق ،همچنان
کــه در مالصدرا میتــوان دید ،نظریهها در عین اینکه ممکن اســت
امور واقع را تعبیر و تفســیر کنند ،از واقعیــات جهان پیرامون که ما
در حیطه تجربه بیواســطه با آنها مواجه میشــویم حقایقی را نیز
انتزاع میکننــد .نظریههای محض ،بدون تجســم ملموس و بدون
مالحظه واقعیات از حیث رویه بالفعلشان ،ذهن را از منزل و مأوای
طبیعیاش ،یعنی عالم تجربه ،بیگانه میسازد) .ص(۳۳
ما نتوانســتیم دریابیم در کمیته دفاع این رساله دکترا چه کسانی
بودهاند .خاتمی در رســالهاش از کریســتوفر تی.النــگ در دپارتمان
فلسفه تشــکر میکند که ظاهرا اســتادراهنمای او بوده است .ولی
هیچ اثری از شخصی به نام کریستوفر تی.النگ در دانشگاه دارام به
چشم نمیخورد .تنها چیزی که در اینترنت پیدا میشود ،یکصفحه
دانشــگاهی است به همراه یک پروفایل که میگوید کریستوفر النگ
در شــماره ۶۲مجله »فلســفه و پژوهش پدیدارشــناختی« مقالهای
منتشــر کرده ،حــال آنکه کســی با این نام نــه در شــمار ۶۲و نه در
هیچیک از شمارههای دیگر این مجله مقالهای ندارد.
باورنکردنی است که دانشگاه دارام به این رساله اجازه دفاع داده
باشــد .به اعتقاد ما ،دانشــگاهتهران ،خانه نشــر دکترمولر و دانشگاه
دارام هرسه در قبال این قضیه مسوولند و باید پاسخگو باشند .شایان
ذکر اســت که آنچــه در اینجا آمــد ،قابل تعمیم به دیگر موسســات
پژوهشــی فلســفه در ایــران نیســت ،زیرا در این کشــور موسســات و
فیلسوفان محترمی هستند که مشغول کار فلسفی حقیقیاند.

در
اشــمیت
هلمــوت
۲۳دســامبر ۱۹۱۸در هامبــورگ متولد
شــد .او در ســال  ۱۹۴۶وارد حــزب
سوسیالدموکرات شد .از سال ۱۹۶۹تا
 ۱۹۷۴وزیر دفاع ،اقتصاد و امور مالی و
از سال ۱۹۷۴تا  ۱۹۸۲صدراعظم بود.
او از ســال ۱۹۸۳در نشــریه »ســایت«
بهعنــوان همکار ناشــر مشــغول کار
شــد .نشــریه فایننشــالتایمز هلموت
اشــمیت را در ســال ۱۹۷۵بهعنــوان
مــرد ســال معرفــی کــرد .هلمــوت
اشــمیت بــرای آلمانیهــا نهتنها یک
دولتمرد باهوش است ،بلکه بهعنوان
یــک مرجع اخالقــی از اعتمــاد باالی
مــردم برخوردار اســت .او بیش از هر
سیاستمدار برجســته دیگری در مورد
مســایل اخالقی -مذهبــی اظهارنظر
میکنــد .در کتــاب »در مســوولیت
دین« مهمترین صحبتهای اشــمیت
در زمینــه ایــن موضــوع گــردآوری
شــده اســت .ایــن کتــاب دربردارنده
۱۲مقالــه از اشــمیت بــا عناوینــی
ماننــد صفــات اختصاصی مســیحی،
سیاســت و علــم اخــالق ،ارزشهای
اساســی در حکومت و جامعه ،اصول
عملکردهــای سیاســی ،علــم اخالق
مســیحی و مســوولیت سیاســی و...
اســت .بخش اعظــم مطالب موجود
در ایــن کتــاب تا پیــش از این منتشــر
نشــده بــود و ایــن مطالــب از طریق
مبحثــی نهایی تکمیل شــدهاند که در
آن اشــمیت موضع سیاسی -مذهبی
خــود را بهطور مفصل توضیح داده و
بهخصوص احترام و شــکیبایی بیشتر
میان ادیان جهان را خواسته است .او
بیش از همه به ســهدین بزرگ اسالم،
مســیحیت و یهــود پرداخته و ســتیز
جهانــی ادیان با یکدیگر را در ســطح
جهان خطرناک توصیف کرده است.
اشــمیت بــرای دســتیابی بــه این
موضــوع در مقاالت خود به بررســی
رابطــه میان دین و سیاســت پرداخته
اســت .از دید اشــمیت تحقق زندگی
سهل در امنیت حاصل از صلح پایدار
زمانی به وقــوع میپیوندد که رهبران
سیاســی و دینــی جهان بــرای حفظ
جهانی -منطقهای تالش کنند .در غیر
اینصورت همواره شاهد اسفناکترین
فجایــع بشــری خواهیــم بــود .او در
مقــاالت خود در ایــن کتاب همگان را
بــه پیروی از قاعده طالیــی برگرفته از
نوشــته کانت بهنام »صلــح جاودان«
دعــوت میکند که در واقع ســرلوحه
اغلب ادیان الهی نیز هست :با دیگران
چنان رفتــار کن کــه میخواهی با تو
رفتار شــود .اشــمیت بر همین مبنا در
ســخنرانیها و مقاالت خــود همگان
را در هرکجــای دنیا به احترام متقابل
ملتها و فرهنگها میخواند.
در بخشــی از مقالــه »مــا
پیامبــران مشــترکی داریــم« از ایــن
کتــاب میخوانیــم» :مــا بایــد نــزد
سیاســتمداران و افــکار عمومی ،نزد
تمام مومنــان و شــهروندانمان طرز
تفکــری را کســب کنیم کــه موجب
میشود هیچ مسیحی از اسالم نفرت
نداشــته باشــد و در برابــر آن تــرس
نداشــته باشــد .هیــچ هندویی ،هیچ
یهودیی به اســالم بیاحترامی نکند.
ولی هیــچ مســلمانی هــم در برابر
پیــروان تمــام ادیان دیگــر خصمانه
قــرار نگیــرد .مــن از شــما خواهش
میکنم یک شــناخت اصولــی را به
رســمیت بشناســیم :مــا یــا اینکه با
همدیگــر غــرق میشــویم یــا اینکه
باید بر پایه ارزشهای مشــترک ادیان
مختلــف ،مجموعــه قوانیــن تعلیم
دادهشــده و گســترده جهانــی را از
ارزشهای اساســی اخالقی دگرگون
کنیم .صلح در جهان به میزان زیادی
بستگی به این دارد که رهبران ادیان
جهــان مسوولیتشــان را درک کرده
و پیروانشــان را به تســاهل و احترام
متقابل فراخوانند«.

ُقبحی که شاید هنوز نرفته باشد
نگرانیهایــی ابــراز شــده اســت در این مــورد که حذف اســتاد
باسوادی از نظام آموزشی ایران در مجموع به ضرر کشور است .این
نگرانی را از چندجهت میتوان بررســی کــرد :اول اینکه با توجه به
اینکــه هماکنون اصالت تقریبا همه آثار پژوهشــی آقایدکترخاتمی
محل ســوال است ،برای کســانی که ایشان را شــخصا نمیشناسند
روشن نیست که مقام علمی ایشان چیست .دوم اینکه ،دستکم در
مورد کســانی که در این روزها با نام واقعی خودشــان نظر دادهاند،
مورد جدیای سراغ ندارم که مستقیما صحبت از اخراج کرده باشد
 مطالبــه ،بررســی اتهامات و برخورد قانونی با موضوع اســت ،کهشاید مستلزم اخراج باشد و شاید نباشد.
حرفهای دیگری هم هســت ،اما مجــال هزارکلمهای من تمام
شده است.

در مسوولیت دین
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محمدرضا بهشتی:

شهرام پازوکی:

ﻋﺮﻓﺎﻥ؛ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺯ ﺗﻔﻜﺮ ﺍﺑﮋﻩﺳﺎﺯ

ﻓﻬﻢ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ
بحــث مــن در اینجا دربــاره جایــگاه »دیگری« در
فلســفه اخالق است .فلســفه اخالق در آکادمیهای
فلســفه ایران چنــدان مورد توجــه قــرار نگرفته .اگر
فلســفه و حکمت با مســایل و مشکالت درون زندگی
مرتبط نباشــد و با آنها آغاز نشود و در پایان مجددا به
آنها بازنگردد ،خواهد مرد.
بهلحاظ تاریخی ،حکمت را میتوان به ســهبخش
تقسیم کرد :نخست ،حکمت نظری که برترین دانشها
دانسته میشــد؛ چراکه غایت آن درون خودش است
و در آن نظــر برای نظر دنبال میشــود .دوم ،حکمت
عملی است که به افعال ما بازمیگردد و به سهبخش
تقسیم میشود :اخالق که به حوزه فرد مربوط است،
تدبیر منزل که مربوطبه خانوادههاســت و سیاست که
به دولتشهر مربوط است و سوم ،دانش صناعی است
کــه به فعلی نظــر دارد که تولیــدی را بههمراه دارد.
طبیعتا از میان این شــاخهها ،آن شاخهای که بیشترین
نسبت را با »دیگری« دارد ،حکمت عملی و بهصورت
خاص اخالق است.
امــا اگــر بخواهیم بــه شــیوهای تاریخی مســاله
»دیگــری« را مطــرح کنیم ،بایــد آن را از یونان و ذیل
مســاله »غیر« دنبال کرد .افالطون نخستین متفکری
اســت که به مســاله غیر توجه کرد .وی در محاورات
متأخرش همچون محاوره سوفیســت این مســاله را
در تقابل با سوفیســتها مطــرح میکند .افالطون از
زاویــهای بهبحث میپردازد که در نظر سوفیســتها
میان گزارههای صــادق و کاذب تفاوتی وجود ندارد.
بنابراین اگر کســی بگوید »معدوم و ناموجود هست«
گزاره صحیحی بیان کرده اســت .اما افالطون بر این
باور اســت ایــن گزاره تنهــا زمانی صحیح اســت که
معدوم را بهمثابه عدم و ملکه وجود در نظر بگیریم.
بهاینمعنا که نوع خاصی از ناموجودبودن ،میتواند
موجود باشــد ،مثال یکچیزی میتواند آبی نباشــد یا
لیــوان نباشــد .اما از چیــزی که بهطور کلی نیســت،
نمیتــوان خبــری داد» :المعدوم الیخبــر عنه« .اما
اگــر معدوم و ناموجود را ناموجــود از نوع خاصی از
وجود بفهمیم ،در آن صورت ناموجود به معنای غیر
خواهد بود.
ایســتگاه تاریخــی بعدی بــرای طرح این مســاله
ارسطو است .ارسطو نیز بر این باور بود که وصف غیراز
آن دســت وصفهایی است که به هرموجودی تعلق
میگیــرد .هرچیــزی خــودش ،خودش اســت و برای
خیلــی چیزهای دیگر »غیر« اســت .امــا با یکجهش
تاریخــی بلنــد بــه نوافالطونیــان و بهصورتخــاص
فلوطیــن میرســیم .او بحث غیر را ذیــل بحث واحد
طــرح میکند .واحد ورای غیریت و این همانی اســت
اما صادِر نخستین عقل است .کار عقل تفکیکگذاردن
میــان »همان« و »غیر« اســت .در این نگــرش »غیر«
بهعنوان امری مستقل قوام مییابد.
اما در فلسفه معاصر متفکرانی که بیش از دیگران
مســاله غیر را مطرح کردهاند ،فیشــته و هگل هستند.
در نگرش ایشــان روح همزمان با تقویم خود بهمثابه
خود ،غیر را بهمثابه چیزی »بهجز خود« تقویم میکند.

شــناخت اجتماعی ) (social cognitionبخشــی از
دانش روانشناســی است که به پرســشهایی همچون
»ما چگونه به دیگری ،خود یا ذهن را نسبت میدهیم«،
»چگونه درباره دیگری قضاوت میکنیم« و ســواالتی از
این دست میپردازد.
در نیمه دوم قرن بیستم برای نخستینبار متفکرانی
ظهــور کردند که بــا جدایی از جریان رفتارگرایی ،رشــته
شــناخت اجتماعی را پایه گذاشتند .آنها کوشیدند نشان
دهند که انســان چگونه رفتارهای خــود و دیگری را به
علل عقالنی نسبت میدهد؛ چرا که روابط بین انسانها
آشــکارا برمبنــای درنظرگرفتــن ذهنی شــکل گرفته که

در دیالکتیک تاریخی هگل ،روح با پیشــروی در تاریخ
تمــام غیرهــا را در خود جذب و هضم کــرده و آنها را
جز ِو خود میکند .نکته مهم در نگرش این فیلسوفان
این اســت که اگر غیری نباشد ،منی نیز وجود نخواهد
داشــت .غیر ،حد من است؛ اما من نیز حد غیر هستم.
پــس دیالکتیکی میان »من« و »غیر« برقرار اســت که
هیچیک از ما مستقل از دیگری وجود نخواهد داشت.
بهترین محل فهم این دیالکتیک ،عشق است .معشوق
حد عاشــق اســت اما بهطور همزمان اگر معشــوقی
نباشد ،عاشقی نیز وجود نخواهد داشت و اگر عاشقی
نباشد ،معشوقی موجود نخواهد بود.
اما در فلســفه معاصــر ،مکتب اگزیستانسیالیســم
یکــی از مهمتریــن مکاتبی بوده که مســاله دیگری را
طرح کرده اســت .از نگاه آنهــا همبودگی با دیگری و
دیگــران جزو اوصاف وجودی ماســت .یعنی بودن ما
بودن-با-دیگری اســت .بهتعبیر سادهتر وجود ما بند
بهوجود دیگری است .در این نگرش »دیگری« چیزی
مستقل از ما به شمار نمیآید ،بلکه بخشی از ماست.
حــال به پرســش اصلی بحث خود میرســیم :در
فلســفه اخــالق چــه تلقــیای از دیگری داریــم؟ آیا
دیگری غیر از ماست؟ در این صورت آیا حکم اخالقی
بهمثابــه حکمی عقالنی ممکن خواهــد بود؟ بهطور
کلی در فلسفه جدید مســاله محوری فلسفه اخالق،
یافتن مناط فعل اخالقی اســت .مهمترین نســبت در
اخــالق نســبت »من با دیگری« و »انســان با انســان«
اســت .البتــه در چهاردهه اخیر نســبتهای متفاوتی
همچون نسبت »انسان و طبیعت« نیز بهعنوان مساله
اخالق و مســوولیت اخالقی ما مطرح شده است .اما
همچنــان مهمترین مســاله در اخالق ،مســاله من با
دیگری اســت .حال پرســش اصلی ما بــه اینصورت
بیان خواهد شد :چه تلقیای از دیگری میتواند فعل
اخالقی را بهعنوان فعل عقالنی توجیه کند؟ فلســفه
اخــالق زمانی معنا پیدا خواهــد کرد که دیگری حد و
مقابــل و محدودکننده من نباشــد بلکه من ،دیگری را
بهمثابــه خود بفهمم و دیگری و دیگران را در تعریف
خودم از خودم جای دهم .دیگری را بهمثابه چیزهای
مختلفــی میتوان دیــد؛ مثال بهعنوان طــرف معامله
یــا کمککار من در زندگی اجتماعــی یا حتی بهعنوان
ابــزار .اما مســوولیت اخالقی و اخــالق ،زمانی ممکن
خواهد شــد که دیگری را بــه نحوی در خودمان جای
دهیــم و در تصویر خودمان از خودمان دیگری حضور
داشته باشد.
بهعنوان نمونهای از مســاله اخالقی توجه داشــته
باشــید که اگر من زبالهای را از ماشــین خود به بیرون
پرتــاب کردم و آن زباله را دیگر به »من« مربوط ندانم
و آن را مســاله دیگران بدانــم ،دراینصورت دیگری را
در تعریــف من دخیل ندانســتهایم و مشــکل دیگران
را مشــکل خود به شــمار نیاوردهایم .همین امر سبب
میشــود که آن فعل غیراخالقی از ما ســر بزند .پس
شــرط امکان اخالق آن اســت که دیگــری را بهمثابه
بخشی از خود و مشکالت و دردهای آن را مشکالت و
دردهای خود بدانیم.

مطابق قوانین مشــترک و مشــابه عمل میکند .بنابراین،
روانشناســی شــناخت اجتماعــی در پــی دســتیافتن
به ســازوکار اِســناد علیت رفتارهاســت .بر این اســاس،
روانشناســان یا رفتار فــرد را بر اســاس خلقوخوی او
تبییــن میکنند که از آنها با نام علل درونی یاد میشــود
یــا بر اســاس حاالت موقعیتــی و بیرونی او .این دســته
از روانشناســان بــا طرح این پرســش که چــرا ما برخی
از رفتارهــا را بــه دالیل درونی و برخــی دیگر را به علل
بیرونی نســبت میدهیم زمینــه جدیدی را در مطالعات
ذهن گشودند.
آنهــا پنــج عامل را نــام بردهاند که در اِســناد علیت

برگزاری مراسم روز جهانی فلسفه با حضور بابک احمدی ،شهرام پازوکی ،محمدرضا بهشتی ،شیخرضایی ،مصلح و مروارید

فلسفه و دیگری
علـی سـالم :از ورود مصطفــی ملکیــان بــه مراســم روز جهانــی فلســفه در
دانشــگاهتهران جلوگیری شد .این مهمترین اتفاق همایش دوروزهای بود که
سهشــنبه و چهارشنبه هفته گذشته در دانشگاهتهران برگزار شد .مراسمی که
به مناسبت روز جهانی فلسفه و با حضور جمع زیادی از استادان و دانشجویان
آغاز شــد ،پایانی خوش نداشت .شایعه و حرفوحدیث رنگ واقعیت گرفت و
مصطفی ملکیان پشت درهای دانشگاهتهران در خیابان ۱۶آذر ماند.
از ســال۲۰۰۲میالدی ســازمان آموزشــی ،علمی و فرهنگــی مللمتحد
)یونســکو( سومین پنجشنبه نوامبر هرســال را به نام »روز جهانی فلسفه«
نامگــذاری کــرده اســت .نخســتین مراســم بزرگداشــت ایــن روز در تاریخ
۲۱نوامبر ۲۰۰۲در پاریس برگزار شــد .از آن زمان تا امروز هرســاله همایش
اصلــی و محــوری این روز در یکی از کشــورهای عضو برگزار شــده اســت.
همایش ایرانی امسال نیز با عنوان »فلسفه و مساله دیگری« در تاریخ ۲۷و
۲۸ام آبان با همکاری انجمن علمی دانشــجویی فلســفه دانشگاهتهران و
مرکز فرهنگ و اندیشــه جهاد دانشــگاهی دانشــگاهتهران برگزار شد .تاالر
فردوســی دانشکده ادبیات شاهد دوروز شــلوغ و انبوه عالقمندانی بود که

برای شــرکت در همایش و گوشســپردن به سخنرانی اســتادان این رشته
به دانشــگاهتهران آمده بودند .فضای دانشکده مملو از نشریات دانشجویی
و نمایشــگاه کتاب و بحثوجدلهای دانشــجویان بود .عناوین سخنرانیها
طبــق اعالم قبلی از این قرار بــود :در روزاول همایش بابک احمدی درباره
»هنر و بازتاب دیگری« ،محمدرضا بهشتی درباره »اخالق و منزلت دیگری«
و حسین شیخرضایی درباره »ذهن و شناخت دیگری« و در روزدوم مصطفی
ملکیــان درباره »فلســفه عمل و جایگاه دیگــری« ،شــهرام پازوکی درباره
»عرفــان و حضور دیگــری« ،علیاصغر مصلح دربــاره »فرهنگ و ارتباط با
دیگــری« و محمــود مروارید درباره »دین و صفات دیگری« .در شــروع این
همایش محمدرضا ســعیدآبادی ،دبیرکل کمیســیون ملی یونسکو در ایران
پیام یونسکو برای روز جهانی فلسفه را خواند و گفت :فقط گفتوگویی که
برآمده از فلســفه است؛ میتواند در تغییرات یاریرسان باشد .فلسفه توان
همافزایی خردها و دیدگاههای مختلف را دارد ،گفتوگو زاییده همپوشانی
عاطفی و شــناختی اســت که در آن »دیگری« خأل نیست که پر شود ،بلکه
گســترهای که باید کشف شــود .گفتوگو با بایکوتکردن »دیگری« منافات

دارد ،چه این بایکوت دیگری فرد ،اندیشــه ،تفکر ،فرهنگ یا یک ملت باشد.
با وجود اســتقبال و جمعیت باال ،برگزاری همایش که برعهده دانشجویان
بود ،بهخوبی و منظم انجام شــد .در طول سخنرانی هر کدام از سخنرانها
کاغذهایی بین حضار پخش میشــد که سواالت خود را روی آن بنویسند و
در پایان توســط مجری خوانده میشــد و سخنران پاســخ میداد .اما تغییر
اصلــی روزدوم اتفــاق افتــاد و برنامه به صورت معکــوس پیش رفت .این
تغییر در برنامه همزمان شــد با شــایعه و در نهایت تاییــد خبری که گویا از
صبح به گوش میرســید؛ لغو سخنرانی مصطفی ملکیان؛ اتفاقی که پیش
از این در دانشــگاه شهیدبهشــتی و خوارزمی هم افتاده بود .هیات برگزاری
در ایــن مورد بیانیهای خواند و از رغبت برگزارکنندگان و شــخص ملکیان تا
دقایق آخر برای ســخنرانی گفت و فشار برای لغو آن .به این ترتیب اکثریت
جمعیت ســالن که برای شنیدن ســخنان ملکیان به دانشگاه آمده بودند و
چندســاعت منتظر نشســته بودند ،زودتر از موعد دانشــکده ادبیات را ترک
کردنــد .آنچه در این صفحه میخوانید ،گزیدهای اســت از ســخنرانیهای
همایش فلسفه و مساله »دیگری«.

حسین شیخرضایی:

ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭ ﺍﺧﻼﻕ ﺟﺪﻳﺪ
درونــی یــا بیرونی رفتــار نقش اساســی ایفــا میکنند:
نخست ،ارادیبودن یا فقدان فعل است .هرچه ما سهم
اراده را در رفتار ،بیشــتر بدانیم بیشتر تمایل داریم که آن
را به علل درونی نسبت دهیم .دوم نتایج فعل است .اگر
فعل نتایج خاصی برای ما داشــته باشد و به نحوی ویژه
مــا را تحتتاثیر قرار دهد ما علل آن را درونی میدانیم.
ســوم مطلوببودن یا نبــودن فعل بهلحــاظ اجتماعی

اســت .چهارم ،ضرررســاندن یا نرساندن فعل به ماست
و پنجم اینکه آیا ما هم حاضریم فعلی مشــابه را انجام
دهیــم یا خیر .هرچه این ماتریس پنجگانه بیشــتر به کار
رفتــه باشــد تمایل ما به اِســناد فعل به شــرایط درونی
بیشتر خواهد شد.
برنــارد واینر نیز ســه عامــل را برای این اِســناد عِلی
مطــرح میکند :پایــداری علل ،درونزا یــا بیرونزابودن

و کنترلپذیــری آنهــا .معالوصف ،این مســاله بهشــدت
تحتتاثیــر مقــوالت فرهنگــی اســت .بــرای مثــال ،در
آزمایشــی با شــرکت دو گروه آمریکایــی و چینی ،از آنها
خواسته شــده تا دالیل خودکشی را تحلیل کنند .در این
آزمایش آمریکاییها بیشتر دالیل روانی و فردی را علت
خودکشــی دانســته بودند و چینیها بر علل اجتماعی،
خانوادگی و شــغلی تاکید داشتند .اما در همین قسمت

از روانشناسی شناخت اجتماعی ،یعنی در بررسی اسناد
علل رفتارها ،تعدادی از مغالطات کشف و شناخته شده
اســت که در مورد تبلیغات ،سیاست و قضاوت اهمیت
زیادی دارند.
اولین خطای بنیادین اِســناد ،این اســت که ما اغلب
رفتــار دیگران را به علل درونی اِســناد میدهیم ولی در
توجیه رفتار خودمان به علل بیرونی متوسل میشویم.

مســاله غیر یا دیگری در تفکر غربی بهصورتی که
امروز مطرح شــده ،از فلســفه مدرن آغاز شده است.
توجــه به ایــن مفهوم در تاریخ فلســفه یونان ،شــرق
دور ،چیــن ،هنــد ،ژاپن و ســنت عرفای اســالم به این
صورت نبوده و طرح نشده است .در فلسفه مدرن این
مفهوم از دکارت آغاز شــد .در فلســفه دکارت انســان
بهعنــوان ســوژه و عالم بهعنوان ابژه مطرح شــد .اگر
به تاریخ تفکر نگاه کنیم ،متوجه میشــویم که مساله
دیگــری و غیر به صورت جــدی در تفکر مدرن وجود
دارد .در فلســفه دکارت بحث جدایی انســان از عالم
بهصورت وجودی طرح میشود .اساس فلسفه مدرن
بر غیرســازی است .در تفکر اســالمی کلماتی معادل
ســوژه و ابژه وجود ندارد و کلمات عین و ذهن تفاوت
مبنایــی با ســوژه و ابــژه دارد :ابژهشــدن عالم خارج،
مســاله غیر را برجســته کرده اســت .اگر مساله عالم
خارج طرح نشده بود ،مساله غیر هم مطرح نمیشد.
بنابراین اســاس فلســفه مدرن غیرســازی اســت .در
فلسفه معاصر به این نوع ادراکات که به جای حضور
موجودات به حصولشان نزد سوژه میاندیشند ،تفکر
ابژهنگــر میگویند .یکی از مصادیق بارز تفکر ابژهســاز
علم جدید اســت که مبتنــی بر عدم و رفــع مواجهه
حضوری و مســتقیم با پدیدههاســت .علم برای اینکه
پدیدارها را بشناســد آنها را ابژه خود میکند .در تفکر
علمی که تفکر ابژهســاز است انسان ،تاریخ ،دین ،خدا
و ...معروض این تفکر میشــوند .حال سوال این است
که آیا وقتی در عصر مدرن تفکر منحصر به علم جدید
شــده و به معرفت دیگر توجه نمیشــود ،آیا میتواند
تفکر ابژهنســاز هم وجود داشته باشــد؟ به این سوال
برخی از اهل نظر پاســخ مثبــت دادهاند .بهطور مثال
گابریل مارسل از دونوع تفکر و از تفاوت »سر« و »راز«
ســخن میگوید .مباحــث مارتین بوبــن در ذیل بحث
»مــن و تو«» ،مــن و او« در همین راستاســت .اینگونه
افراد به دنبال پاســخهایی هستند که راه را برای عبور
از تفکر ابژهســاز هموار کنند .در آثار متقدم هایدگر نیز
با طرح در عالمبودن انسان عالم غیری وجود ندارد و
در واقع انسان در میان دیگران ساخته میشود .انسان
در عالم است و نه در مقابل آن .تفکر شاعرانه هایدگر
هم در همین راستاست.
در عرفــان معرفت شــهودی مطرح میشــود .من
مســاوی با اوســت .مراد عارفان از من این من محدود
نیســت .کســی که مثل منصور حالج خــود تبدیل به
حق میشــود .عارفان به جای قانون شــارع از رابطه
عاشــقانه میان خدا و انســان میگویند و این رابطه را
باالترین نوع رابطه میدانند که در آن انگیزه نه بهشت
و جهنم که عشــق الهی است .دونوع تفکر در فلسفه
برای عبور از تفکر ابژهنگر وجود دارد :نخســتین تفکر،
»تفکر هنری« اســت کــه در واقع تفکر حضوری نیز از
آن یاد میشــود .تفکر دوم تفکر عرفانی است؛ تفکری
که مذهبی و دینی نیســت ،بلکه بحث جدیاش عبور
از تفکر ابژهسازی است که به صورت قهار همه فضای
فلسفه را تســخیر کرده است .حال در اینجا این سوال
مطرح میشــود که »غیر« در عرفان اســالمی چگونه

دومیــن خطای اســناد این اســت کــه کار خودمان
را بیشــتر از دیگران بــه نظر عمومی اجتمــاع ،نزدیک و
مطلوبتــر میدانیم .درواقع خودمــان را مرکز قضاوت
در نظر میگیریم و بخش عمده شــناخت ما نســبت به
دیگران برمبنای حاالت ذهنی خودمان صورت میگیرد.
از اینرو ،شــناخت اجتماعی به ما میگوید اوال تصور ما
از خود و دیگری بسیار تحتتاثیر عوامل فرهنگی است.
عالوهبــر این میآموزیم که خودمحوری در شــناخت به
مغالطه میانجامد.
پس فالســفه و دانشــمندان در این حوزه به اینسو
حرکت کردند که تصور کالســیک از سوژه و ابژه را کنار

معنا میشــود؟ برای تشریح این مســاله باید توحید را
تبیین کرد .توحید در لغت به این معناســت که دوچیز
یکچیز میشــوند و دیگــر ،غیری باقــی نمیماند .در
تفکــر عرفانی فقط او حضور دارد و همهچیز جلوهای
از او اســت .عارفان مســلمان توحید حقیقی را توحید
وجــودی میدانند .توحید وجودی نیز به غیر از توحید
الوهی اســت .کمال توحید وجودی رسیدن به بهشت
حقیقی اســت .بهترین محمل فهمیدن غیریت رابطه
عاشقانه است که در آن غیریت کامال نفی میشود.
درباره نســبت خدا و انســان در معارف اســالمی
چندیننگاه وجود دارد :در نگاه نخســت خدا شــارع
اســت و امکان وضع قوانین برای بشــر را دارد .نگاه
دوم از ســوی متکلمــان و فیلســوفان اســت .در این
نگاه خداوند نســبت وجــودی با انســان دارد .موالنا
در مثنــوی معنوی بارها با کلمــات تندی به این نگاه
متکلمــان حمله کرده اســت و میگویــد خویش را
تاویــل کن نه ذکــر را .در نگاه ســوم نیز کــه از منظر
عرفان به آن نگریســته میشود ،گفته شده از آنجا که
خدا از روح خودش در انسان دمیده او حقیقت الهی
را دارد و معرفــت نفــس عیــن معرفت حق اســت.
بحــث معرفت نفــس در کالم و فلســفه بــا عرفان
متفاوت اســت چرا کــه در فلســفه و کالم ،معرفت
نفس و خودشناســی مقدمهای بر خداشناسی است
در حالی که در عرفان خودشناسی ،عین خداشناسی
اســت .نکته دیگر این اســت که غیریــت خدا و عالم
در عرفان نفی میشــود ،چون هرچه هســت تجلی
وجود حق است .دومین مسالهای که در عرفان بحث
میشود ،غیریت از جنبه انسان و عالم است .در علم
مطالعه ادیان نظریه »نگرش جهان انســانی« وجود
دارد که میگوید جهان همان انســان و انسان همان
جهان اســت .در عرفان اســالمی این موضوع اساس
قــرار گرفته و دواصطــالح عالم کبیــر و عالم صغیر
برخاسته از این نگرش است.
موضوع آخر غیریت انسان با انسان است .جامعه
مدرن اجتمــاع سوژههاســت .به لحــاظ متافیزیکی
غیریت انســان با انســان در عرفان منتفی است چون
دیگــری منم و من دیگری هســتم .اکنون این ســوال
مطرح میشــود که مساله خیر و شــر چه میشود؟
مســاله مدارا در عرفان اســالمی حاصل بینش است
نــه یک اســتراتژی و این موضــوع را در تفکر عرفانی
همــه ادیان میتوان دیــد و مفصلترین آن در عرفان
اســالمی ظهور پیدا کرده اســت .در عرفان اســالمی
خودشناســی ،خداشناسی و وجودشناسی یکی است
و تفرقه میان ســوژه ،ابژه و غیرسازی مرتفع میشود.
در معرفتشناســی عرفانی هم مســاله غیریت نفی
میشــود و آنها از حضوریبودن علم حرف میزنند.
مبنای عرفان نفی غیریت اســت .در معرفتشناسی
مســاله غیریت با عنوان حضوریبــودن علم مطرح
میشــود .در نظر داشته باشــید که بعد از سهروردی
علــم بهصــورت حضــوری و حصولی مطرح شــد و
مالصــدرا میگویــد علم حقیقی مشــاهده حضوری
است.

بگذارنــد و تصوری دیگر را جایگزین کنند که در تعریف
ذات ذهن اجتماعیتر باشــد .بر اساس این تفکر ،تصور
دکارتــی از خود بهمثابه یک جوهر خودکفا کنار رفته و
نوعی تصور اجتماعی جایگزین آن میشود .برای مثال
در ســالهای اخیر کســانی همچون گرگن از برساخت
اجتماعــی خود حرف میزنند که تــا حدودی مبتنی بر
آرای ویتگنشــتاین دوم اســت .چنیــن نظریاتی ،اخالق
منمحورانــه ســنتی را نیــز سســت میکننــد و اخالق
جدیــدی بنیــان گذارند که حرمت و کرامــت دیگری را
ارتقا بخشند؛ چه این دیگری انسان باشد و چه طبیعت.
* متن پیادهشده سخنرانی در روز جهانی فلسفه

بابک احمدی:
رضـا باقرزادهمقـدم :بـه مناسـبت روز جهانـی فلسـفه،
همایشی دوروزه ،در تاریخ ۲۷و۲۸آبان ،با عنوان »فلسفه
و مسـاله دیگری« ،از سـوی مرکز فرهنگ و اندیشـه جهاد
دانشـگاهی دانشـگاهتهران و انجمن علمی -دانشـجویی
فلسفه ،در تاالر فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاهتهران برگزار شـد .در روز اول این همایش ،بابک
احمـدی ،مولـف ،مترجم و منتقـد ادبی ،بـه ارایه مطالبی
تحت عنوان »هنر و بازتاب دیگری« پرداخت.
بابک احمدی ،ســخنش را با شعری از مجموعه »در
آستانه« احمد شاملو آغاز کرد:
»ظلمات مطلق نابینایی
احساس مرگزای تنهایی
 چه ساعتی است؟ )از ذهنت میگذرد(چه روزی
چه ماهی
از چه سال کدام قرن کدام تاریخ کدام سیاره؟
تک ُسرفهای ناگاه
تنگ از کنار تو.
آه ،احساس رهاییبخش همچراغی!«
و با نقل این عبارت از هایدگر که» :شــاعر راز هستی را
میفهمد« ،به گفتههایش ادامه داد :آری ،شــاعر صدای
تکســرفه آدم دیگر را میشــنود .یکنفر که هست .نیاز
بنیادیــن هرآدم که با دیگرانی مراوده داشــته باشــد و با
آنها حرف بزند.

بخش زیادی از تاریخ فلســفه ،بــه درک قاطع از یک
مــن ،یکخویشــتن ،یکنفس و یکجهان مربوط اســت.
چه از منظر فلســفه یونان و چه از منظر فلســفه مدرن،
یک ســوژهای بیــرون از جهان ،ولی متصــل به آن وجود
دارد .یــک مــن و جهانی بیرونــی که پر از ابژه اســت .از
کهکشــان شروع میشــود و به قول پاســکال تا پای یک
ملــخ ادامه مییابد .اینها بیــرون از من و بدون فاصله با
من هســتند .از یکمیلیمتری من شروع میشوند .جهان
برای ما ،یک من است و یک دیگری بیانتهایی که عوامل
بیشــماری در آن جای گرفته است .همه جهان برای تن
من دیگری است .تن من ،سوبژکتیویتهای است که به دنیا
میاندیشد ،همراه آن است و با آن تعامل دارد.
امــا نکتــهای کــه وجــود دارد ارزشگــذاری بر همه
اینهاســت؛ ســاختن یــک پایگان ارزشــی بــرای دیگران.
مــا بــرای اجزای دیگران که یکدســت نیســتند ،ارزشــی
قایــل میشــویم و بنابر هرکــدام از آنها ،بــرای آن اجزا،
پایگانــی متصــور میشــویم .بــرای مثــال» :خواهرم در
آمریکا« یا »همســایه نزدیکم« .درعینحال ،هرشــکل از
این دســتهبندیها ،نســبت به من ،اندازه مختلفی دارد.
فاصلــه مــن با دیگــران ،صرفــا فاصله فیزیکی نیســت.
ایــن ارزشگذاری دیگــران بر اســاس ســوبژکتیویته ،در
پی نســلها و فرهنگهــا و داناییها و آداب و رســومی
اســت که یاد گرفتهایم و عرف و عــادت و اخالق و دین؛
همــه آن چیزهایی که برای ما تعییــن میکنند چه غلط
اســت و چه درست .گاهی انســان به ارزشهای واالتری

ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻳﻌﻨﻰ »ﺩﻳﮕﺮﻯ« ﻭ ﻣﺮگ ﻳﻌﻨﻰ »ﻣﻦ«
بــاور پیدا میکند کــه چیز دیگری جــای آن را نمیگیرد.
برای مثال ،وقتی مرگ پســربچهای که ســر چهارراه ،زیر
ماشــین میرود ،از مرگ یکی از اعضــای خانواده ،لطمه
بزرگتری اســت ،برای من که انســان هســتم .فیلسوفان
بــه آن میگویند» :وضعیت بشــری« .در ایــن وضعیت،
جهان پایگانش را به گونهای متفاوت برای ما مشــخص
میکنــد .وضعیت بشــری تعیینکننده اســت و میگوید
دیگــری چطور برای من دســتهبندی شــود ،کدام مهم و
کدام مهمتر است .این موضوع ،به نوع فکر و شخصیتی
وابســته اســت که من از خودم ســاختهام و به کسی که
دلــم میخواهد باشــم .این فــرض اولیه فلســفی ،برای
قرنبیســتم کنار گذاشته شده اســت .این فرض ،از سوژه
»اصل لذت« فروید شــروع میشــود که خودش را مرکز
جهــان میداند .همه دنیا برای اوســت .همــه باید به او
خدمــات ارایــه دهند و هوایش را داشــته باشــند؛ از بدو
تولد تا یکســالگی یککودک .وقتی اصل واقعیت شکل
میگیــرد ،اولین حادثــه تروماتیک زندگی بــرای او اتفاق
میافتد .ایــن اصل واقعیت و دنیای بیرونی ،در فلســفه
اینگونه بیان میشــود» :نــه ،اینطور نیســت که »من«ی
هست مستقل از جهان» .من«ی وابسته به جهان ،وجود
دارد کــه آینــده و دنیای بزرگــی دارد و همــه اینها را بر
اساس خواست قدرت و منافعش ،انجام میدهد«.

در قرنبیستم ،هایدگر میگوید :من »هستن با« هستم.
در میان دیگران و با دیگــران زندگی میکنم .همراه آنها
بزرگ میشــوم ،در میان آنها کار میکنم ،زندگی میکنم،
امــا تنها میمیــرم .من به عنــوان آدم در یک خانوادهای
دنیــا آمدهام و تاریــخ ،فرهنگ و دیگران مرا ســاختهاند.
خانواده ،دین ،آداب ،ســنت و اخالق مرا ســاختهاند .من
در تعامل هرروزه با دیگران شکل گرفتهام .کارل مارکس
میگوید :انسان چیزی نیست جز مناسبات اجتماعی .این
مناســبات البتــه صبغه طبقاتی دارد و مــن در آن »آدم«
میشــود .ایــن موضــوع در هایدگر مهم اســت ،مثال من
بــرای به دنیاآمدن ،باید پدر و مادری میداشــتم .ممکن
اســت قبل از من آنها مرده باشــند .ولی من با دیگران در
جامعه بزرگ میشــوم .این دیگــران چیزهای دیگری به
من یاد میدهند .یک دیگری هست که مرا تیمار میدارد.
همواره این دیگری اســت که مرا نگه مــیدارد و هوایم
را دارد .باالخره حتی شــده شــبیه کــوزت در »بینوایان«
جایی با دیگران بزرگ میشوم .کارکردنم با آنهاست ،اما
مرگم در تنهایی اســت .چون فقط مرگ برای من اســت.
بــرای همین هایدگر مرگ را منشــأ اصالــت میداند .من
در مرگ با دیگران شریک نیســتم .در مرگ تنهایم .مرگ،
لحظه اصیل تنهایی انســان اســت .مابقی زندگی است.
پس میتوان گفت؛ زندگی ،دیگری و مرگ ،تنهایی است.

زندگــی یعنــی اصالت مــن و اصالت دیگــران و اصالت
جامعــه .ولی در مرگ فقط من هســتم .به عبارت دیگر؛
انسان یعنی دیگری .موجود ارگانیکی که نفس میکشد،
کار میکنــد ،عاشــق میشــود و آزادی میخواهد .همه
اینها با دیگران ساخته میشود .مسوولیت آنها با دیگری
است و دیگران در آن نقش دارند.
لویناس هم میگوید :دیگری مرا میسازد .من خودم،
خودم را نمیسازم.
در هنر کهن ،رنســانس ،روشــنگری و قرن ۱۹همچنان
تصوری از ســوژه به عنوان هنرمند وجود داشــت .هنرمند
یعنی کســی که بــا ذهنیتی جهــان را بازآفرینــی میکند.
هنرمند کســی اســت که جهان با آن شــروع میشــود .در
برداشتدوم ،هنرمند یکی از دیگرانی است که چیزی تولید
کرده اســت و همهچیز نیســت .خود او محصول زیســتن
با دیگــران و صــدای دیگران اســت .هنرمند قرنبیســتم،
تارکوفسکی ،میگوید :من میخواهم حرف بزنم و به جای
دیگری حرف بزنم .فیلمی که ســاخته است باید بتواند به
جای آدمهایی که گوالک را دیدهاند ،حرف بزند.
بههرحــال ،هنر یعنی تحقق اثر هنری .باید تجســدی
وجود داشــته باشــد .گوتــه میگوید» :همه مــا لحظات
هنــری داریــم «.مثــال در کویر بایســتید .طلــوع آفتاب یا
هرچیزی شما را مبهوت میکند؛ هرچیزی .اینها لحظات

زیباشناختی است و در زندگی هرکسی حضور دارد .اینها
هیچجا متجســد نمیشــوند ،ولی وقتی اثر هنری شکل
میگیــرد و چیزی را وارد مدار ارتبــاط اجتماعی میکند،
ممکن است زندگی خیلیها را تغییر دهد.
ســوال مهمی پیش میآید که در قرن ۱۹مطرح شــد
و در قرنبیســتم شــکل واقعیتری گرفت .بودلر ،شــاعر
و از مهمترین بنیانگذاران مدرنیســت ،وقتی مینویســد:
»خوانندهام! برادرم!« ،متوجه اســت که چه کســی آن را
میشــنود» .برای تو مینویسم« .حتی یکی از نویسندگان
مــا ،یعنــی هدایت ،در »بوفکــور« مینویســد :من برای
ســایهام مینویســم .اما باید سایهای باشــد .یک دیگری
باشــد که با او حــرف بزنیم .من کس دیگــری را جلویم
مجســم میکنم تا با او حرف بزنم .بعــد همه اینها باید
بســط پیدا کند .اگر ســایهای نبود ،هدایت نمیتوانســت
بنویسد .اگر »دیگری بزرگ« لکانی نبود که به آن گزارش
پس بدهیم ،چیزی شــکل نمیگرفت .زیبایی عاشــقانه،
تصور دیگران از عشــق را تغییر میدهد .بودلر میگوید:
»برای برادرم «.هنرمنــد میخواهد بگوید ،من موجودی
پیشساخته نیســتم .من وقتی مینویســم بهعنوان یک
سوژه ،ساخته شدهام.
فلوبر ،نویسنده مدرن ،میگوید» :من اما بواری هستم«.
فلوبر مرد بود .اما »اما« زن بود .من دیگری هستم ،یعنی

من کسی هستم که پیش از نوشتن این رمان نبودم و حاال
کس دیگری هســتم که خیانــت و معصومیت و تجربه و
گناه را تجربه میکنم .یهودابودن را تجربه میکنم .سارتر،
درباره فلوبر میگوید» :این فلوبر همیشــه آرزوی زنشدن
داشــت «.هنرمند میگوید وقتی که من مینویســم ،دارم
خــودم را به خودم میشناســانم .من به کمــک زبان که
محصولی اجتماعی اســت و بهعنوان یک سنت فرهنگی
به من رســیده اســت .مانند مخاطبان نسل خودم نیستم.
دیگران ،آیندگان من هســتند تا بداننــد من چطور بودهام.
وقتی مینویســم ،میخواهم دیگران مــن را داوری کنند.
برشت میگوید» :ای آیندگان! نسبت به ما منصف باشید.
ما بد زندگی کردیم .خیلی سختی کشیدیم «.ادبیات شرح
رنج و حرمان دیگران اســت .گوشدادن به این نداســت
که» :بــه داد من برس .من نتوانســتم زندگی کنم .من در
میان این ظلمات زندگــی میکنم .میخواهم به آیندگان
بگویم من اینطــور بودهام .میل به جاودانگی در اینجا نیز
ارضا میشــود .من اگر چیــزی خلق نکنم ،انــگار زندگی
نکردهام .هیچ طبقهای به اندازه کارگر رنج نکشیده است.
شــرح رنــج و دردش را میتوانید در »کاپیتــال« مارکس
بخوانید .مــا فقط کارخانهای را میبینیــم ،ولی رنج او را
که نمیتوانیم ببینیم .یعنی به نســل آینده نمیرسد .اگر
آرمان حافظ جاودانگی بود ،پس شد.
اثــر هنری شــرح این اســت کــه» :چقدر بــد زندگی
کردهایــم «.گورگی درباره چخــوف میگوید» :چخوف به
مــردم روس نگاه کــرد و با نگاه غمگینی بــه آنها گفت:

عزیزان! شــما بد زندگی کردهاید «.مثل آخر »دایی وانیا«؛
وقتی سونیا میگوید» :این دنیا جای خوشبختی ما نیست.
شــاید در جهان دیگری بتوانیم زندگی کنیم و خوشبخت
باشــیم .آنجا میگوییم که چقدر رنج کشــیدهایم .نیاز به
اینکه یک دیگری باشد که به رنج من گوش بدهد.
رانه اصلی جاودانگی ،دیگری است.
دریدا میگوید» :شــعر آینده اســت .شعر نشان خواهد
داد که اکنون چه بود .شعر در زمان اکنون ،آینده است .ما
به دیگران گزارش چه چیزی را میدهیم؟ هرشــخصیتی
در رمان مجموعهای از رابطه است .اثر هنری این توانایی
را دارد که از من ،ما بســازد .من برای اینکه ما بشــود ،باید
رنج و حرمان زیادی را تحمل کند .ولی اثر هنری بهسادگی
میگوید» :همبســتگی جمعی باید داشت .خواست حقی
که دارید «.هنر این کار را انجام میدهد.
بیوگرافیهــای زیادی درباره هنرمندان نوشــته شــده
اســت .ذات کنجکاوی بــرای فهم دیگــری ،حتی تا اتاق
خوابــش .بــا اثر او روبهرو میشــود ،تا بتوانــد دیگری را
بشناســد .تــا بداند کــه من چــه را میفهمــم .مخاطب
میخواهد من را بشناســد .رابطه بین من و تو .بین من و
تو و ما .بین یک ســوژه ،یعنی من و یک سوژه دیگر ،یعنی
تو .یعنی با اثر روبهرو میشود تا بفهمد» :من کیستم؟«
مــا به هم وصلیــم .اثر هنــری بزرگترین ســند برای
چگونگی زیست ما است .اثر ،بنیاد منطق مکالمه است.
ادگار آلنپو ،شــاعر فرانسوی میگوید» :من میگویم و تو
حرف مرا میفهمی :پس ما هستیم«.
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ورای تقلب و انتحال
از ایــنرو ،بحث بر ســر پژوهش
و تولیــد علم در دانشــگاههای ایران
 که چند ســالی اســت مطرح شده جنبههای متناقضــی پیدا میکند:از یکســو ،شــاهد نشــر آمارهــای
شــگفتانگیزی دربــاره جایــگاه
علمیمــان در جهــان هســتیم و از
ســوی دیگر هیچ تناســبی میان این
آمارهــا و واقعیــت عینــی موجــود
در دانشــگاهها وجــود نــدارد .یکی
از دالیــل نمــود چنیــن آمارهــای
شــگفتانگیز و متناقضــی ،فــارغ
از عوامــل مهــم جامعهشــناختی و
سیاســی ،شــیوههای غلط حاکم بر
سیاستگذاری پژوهشــی و تاکید بر
رویکــرد آماری و ک ّمــی به پژوهش
در ســالهای اخیر بوده.چاپ مقاله
در مجلههــای بینالمللی و انتشــار
کتاب به زبانهای دیگر ،به خصوص
انگلیســی ،یکی از مولفههایی است
کــه جایــگاه مــا را در تولیــد علــم
مشــخص میکنــد .هرچند ســطح
کیفــی مجــالت و انتشــار کتــاب نیز
بســیار متفــاوت اســت و چهبســا با
میانجیهایی مادی )پرداخت پول و
هزینه( بتوان بــدون نظارت دقیق و
ویرایش صحیح ،کتاب و مقاله منتشر
کــرد .این در حالی اســت که بازتاب
همیــن رتبهبندی بــه نحو مضاعفی
در گروههای پژوهشــی دانشــگاهها
 هــم نــزد اســتادان و هــمدانشــجویان -مشــاهده میشود؛ از
اینرو ،دو نظارت سرســری را باید در
امتــداد هم دید :عــدم داوری دقیق
در تحویــل پایاننامههــا و مقالههــا
بــرای اخــذ مــدرک ،درکنــار فقدان
هرگونــه نظارتــی بــر چــاپ کتاب و
مقاله جهــت ارتقایرتبــه علمی و
دانشــگاهی .تداخل این دو مســاله
گاه بــه نحــو مضحکی بــه هم گره
میخورد ،درســت در جایــی که نام
اســتادان بــدون هیــچ فعالیتــی در
کنــار نــام دانشــجویان در مقــاالت
علمی-پژوهشــی منتشــر میشــود
و بــه ارتقایجایــگاه علمــی هر دو
کمک میکند .به این ترتیب ،تداخل
گفتار از پایین و باال در آکادمی ایران،
گذشته و آینده استادان و دانشجویان
را به نحــو معناداری به هم گره زده
و چهبســا در خوانشــی واقعبینانــه
وضــع موجــود را در رابطــهای
علتومعلولــی نشــان میدهــد.
آنچه امــروز تحــت عنــوان انتحال
محمود خاتمی در صفحاتمجازی
دستبهدست میشــود ،نباید اجازه
دهــد چنیــن پدیــدهای را صرفــا به
نام یک شــخص خاص محدود کرد
و صــورت مســاله اصلــی را از میان
برداشــت .امروز زنگ خطــر انتحال
در دانشــگاههای مــا خبــر از رشــد
سرســامآور ایــن پدیــده میدهد؛ از
خیابــان انقالب تــا دفاتر پژوهشــی
دانشــکدهها .گرچه انتحال گسترده
در چنیــن ســطحی از افــراد ســلب
مســوولیت نمیکنــد ،آنچــه مهــم
اســت بحران ســاختاری آکادمی در
ایران اســت ،بحرانی که دهههاست
گریبان دانشــگاههای ایران را گرفته
و هرازچندی مصادیق آن برجســته
میشود.
1. Islamic Naturalism
and Mysticism
2.Mahmoud Khatami:
A Primer of His Ontetic
Philosophy of Human
Subjectivity
3.The epistemological
quest: from the possibility
of experience to the
possibility of
communication
4.Andrew N.
Carpenter,”Davidson’s
transcendental
argumentation”, in Jeff
Malpas, ed. , From Kant
to Davidson: Philosophy
and the Idea of the
Transcendental,
Routledge, 2003, pp.
219-237.
5.http: //www. klemens. sav. sk/fiusav/
organon/?q=en/content/
epistemological-questpossibility-experiencepossibilitycommunication
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ﻧﮕﺎﻩ

دیگری قدرت و سرمایهداری

ﻋﻠﻰﺍﺻﻐﺮ ﻣﺼﻠﺢ
آخرین ویدیویی که از سوی داعش منتشر شد ،تکاندهنده بود.
در قرن بیســتویکم ۱۰نفر انسان سر ۱۰نفر دیگر را میبرند و برای
اثبات هویت خود آن را منتشــر میکنند .چگونه تصویری از دیگری
باعــث چنین رفتارهایی میشــود؟ مــا اکنون دارای چــه تصوری
از دیگــری هســتیم و این قضیه حامل چه تاریخی اســت؟ شــیوه
ورود من به بحث تاریخی و فرهنگی اســت و در این شــیوه ،واحد
اندیشــیدن فرهنگ اســت که شــامل رفتارهای فردی و رفتارهای
متقابل میشــود .در پس همه رفتارها و درکهای ما ،نوعی تصور
و تلقی از دیگری وجود دارد .حتی درون تصوری که از خود داریم،
تصوری از دیگری وجود دارد.
بنابرایــن همــواره بــرای درک و اثبــات خود ،دیگــری را فرض
میکنیم .بین خصوصیات دیگری و خویشتن نسبت مستقیم وجود
دارد و هرچــه دیگری قویتر باشــد ،من نیز قویتر هســتم .اما در
اندیشه به »دیگری« وارث چه تفکراتی هستیم؟ در روایات تاریخی
از مفهوم دیگری ،سهتلقی از دیگری در فرهنگهای ماقبل مدرن،
فرهنگهای مــدرن و فرهنگهــای معاصر وجــود دارد .در تلقی
فرهنگهــای ماقبل مدرن از دیگری تصــور از دیگری بیش از آنکه
تحتتاثیر نظامهای فلســفی و افکار اندیشــمندان باشد ،انعکاس
تجربــه اقــوام در طول تاریخ اســت .به این معنی که امر مشــترک
در تمــام فرهنگهــای ماقبل مدرن به اینگونه اســت که دیگری یا
دوســت است یا دشــمن .دوران مدرن تحولی اساســی در اندیشه
درباره دیگری ایجاد کرد .مساله زیستن با دیگران و تاثیر آن بر تمام
ابعاد فرهنگ مطرح شــد .بعد از پیدایــش فرهنگ مدرن ،تلقی از
دیگری وارد مرحله جدیدی شــد .هگل در این دوره درباره تلقی از
دیگری میگوید» :تصور انســان از انسان با مسیحیت آغاز شد «.در
آینده تحوالت اروپای قرنهجدهم به تلقی جدیدی از انسان منجر
شد .از هنگامی که مناسبات انسان مدرن تغییر کرد تصورات پیشین
نیز اســتحاله شد .آدام اســمیت در »ثروت ملل« میگوید :اگر شما
بر سر سفره غذای ملتی نشستید ،گمان نکنید به خاطر خیرخواهی
قصاب ،نانوا و نوعدوســتی سر این ســفره نشستهاید ،بلکه هرکس
در این بین سودی میبرد.
با پیدایش مناســبات مدرن ،انســان به تصور انســانیت رسید .اما
انســانیتی که متشکل از انســانهای رقیب است .از قرنهجدهم به
بعــد متفکرانی مانند کانت ،هــگل و ...به موضوع انســانیت توجه
کردنــد .در واقع موضوع انســانیت آرمان عصر روشــنگری بود ،اما
تراز این انســانیت انســان اروپایی بود که ویژگیهای خاصی داشت.
فرهنــگ مــدرن بازی جدیــدی را آغاز کــرد که همه بایــد به آن تن
میدادند .در این راســتا متفکرانی به ایــن موضوع انتقادات خود را
آغاز و انســانیت را به معنای مدرن نقد کردند .به این جهت بود که
مارکس پیدایش مناســبات اقتصادی جدید را موجب ورود انسان به
بیگانگی دانســت و رفتارهای آنتاگونیســتی را به دلیل وجود طبقه
اجتماعــی و این از خودبیگانگی مطرح کــرد .امروز در یکقرنونیم
بعد از مارکس بهخوبی شــاهدیم که آنچه او از فرهنگ مدرن گفت
چگونه در حالت بسطیافته خود بر همه شوون زندگی مردن جاری
اســت .نیچه نیز بعدها با توضیح نحوه بسط فرهنگ مدرن و قدرت
بــه عنــوان بنیان هرپدیده نشــان داد در پشــت انســانیت پدیدآمده
»اراده معطوف به قدرت« اســت و چنانچه بســط یابد ،به نهیلیسم
میانجامد .امروز طنین حرفهای نیچه را نیز میشنویم .اینکه وجه
اول زندگی انسان مدرن نهیلیسم است .وید هم بهدرستی نشان داد
که مهمترین رانه بر فعل انسان طبیعت و غریزه است.
یاســپرس پیدایــش تمدنهــای متفــاوت را مثــل رودخانههایی
میداند که به اقیانوس رســیده و همسایه شدهاند .امروز بین ایران،
چین و آرژانتین فرقی نیســت .درک امروز ما از دیگران با درکی که از
فرهنگ خاص خود داشــتیم ،دگرگون شده و درک ما از دیگری تابع
درک ما از فرهنگ مدرن است .در کشوری مانند ایران که یک گذشته
تاریخــی دارد ،تلقی از دیگری وابســته به معناهای انواع دیگری در
دنیای امروزی شــده اســت .میتوان گفت :تلقــی از دیگری حاصل
تفکر فلســفی نیست ،بلکه حاصل تجربه زیست است و ما وقتی در
یــک دایره خاص با دیگریهای مشــابه روبهرو هســتیم ،نمیتوانیم
تصوری از دیگریهای موجود در فرهنگهای دیگر داشــته باشــیم.
فیلســوفان بزرگی مانند افالطون تلقی خاصی از دیگری داشــتند و
حتی بردگان را انســان نمیدانستند .یونانیان نیز فقط خود را انسان
میدانستند و دیگران را بربر میخواندند ،بنابراین رسیدن به تصوری
از دیگری باید حاصل زیست با انواع دیگری باشد.
در ۲۰ســال گذشــته کتــاب »برخــورد تمدنها« اثــر هانتینگتون
همــواره مورد توجه بوده اســت .وقتــی هانتینگتون دربــاره تمدن
ســخن میگوید ،تاکیــد میکند ما وارد قرنی شــدیم که سرنوشــت
همه ملتها در دســت آمریکاســت و آمریکا رقبایی دارد که باید با
آن بجنگد .قرن بیســتویکم ،قرن چالش آمریکا با رقباســت .آیا به
سمت جنگ میرویم و دیگری را دشمن و رقیب میدانیم یا دیگری
را بــا مهربانــی مینگریم و بــا او با مهربانی گفتوگــو میکنیم؟ ما
ایرانیها در ابتدای قرن بیســتویکم نقش خاصی را داشــتیم و آن
پیشنهاد گفتوگوی تمدنها از سوی رییسجمهور سابق ایران بود.
مســاله جنگ در نظریه هانتینگتون و گفتوگــو تبدیل به دوگانهای
شــد که سرنوشــت ملتهــا در اثر حرکــت به یکســوی آن تعیین
میشــد .این به استعداد فرهنگی یک ملت بستگی دارد .در ۱۴سال
اخیر در حوزه مناســبات انســانی بیش از هرچیزی روابط تحتتاثیر
این دوگانه جنگ و گفتوگو بوده اســت .ایرانیها اهل آزار نیســتند.
اهل انعطافند .خرد جمعی آنها به ســمت ســازگاری است .چهره
فرهنگ ایرانی همواره چهره منعطف و همراهی بوده است.
مهندسبــازرگان در جــزوه »ســازگاری ایرانیان« کــه در دهه۵۰
نوشــت ،بهدرستی در اینباره سخن گفته اســت .البته ما در ساختار
ســرمایهداری زندگی میکنیم کــه در آن هرروز نقش انســانها در
آن اندک و اندکتر میشــود .تصور ما از دیگری تحتتاثیر مناسبات
قدرت و ســرمایه ساخته میشود .باید در نگاهی که به فرهنگ خود
بــا فضای غالب داریم ،توجه کنیم چراکــه در دنیای امروزی تمامی
مناســبات بر قدرت و ســرمایه حاکم بوده و البته ســاختار غالب نیز
نهیلیســتی اســت .مســاله غریزه و مصرفگرایی نیز بعــد دیگری از
این ماجراســت .اگر بخواهیــم در این فضا تنها بــه برخی از عناصر
فرهنگی خودمان بچســبیم ،ممکن اســت این عناصر نیز دود شوند
و بــه هوا رونــد .بحثهای روشــنفکری هم اگر صرفــا معطوف به
مســایل سیاســی اما غافل از نگاه فراگیر و جهانی باشــد ،چهبسا به
سادهلوحی منجر شود.
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نمونهای از انتحال گسترده و تقلب دانشگاهی

درباب صلح جهانی

 -۱ب( کتــاب تیلور )ص  :(۲۳خاتمی درباره آگاهی به شــیوهای
مشــخصتر از منظر عینی هم ســخن میگوید ،آنهــم با عطفنظر
به ســاخت معناداری که در آگاهی به خود ) (selfمربوط میشــود،
یعنی به وجه خاص وجودش و فرآیندهای آنکه بهواســطه پرتوی
از روابط متقابل گســترش مییابد .آگاهی ،این معنا ،یا صریحتر ،این
مجموعه معانی را مرهون معرفت نفس است.
 -۲الف( کتاب دفرن )ص :(۳۹۶به دودلیل ادراک زیباشناختی نباید
شواهد نوعی ضرورت خودبسنده را درون اثر هنری رد کند (۱ :زیرا این
ضرورت ضرورت اثر هنری اســت چنانکه هست نه چنانکه میتواند
باشــد و  (۲زیرا این ضــرورت درون اثر هنری وجــود دارد و برای تبیین
آن نیازی به سلسلهای از علل یا سلسلههای گوناگونی از علل نیست.
 -۲ب( کتــاب تیلور )ص :(۱۴۳بهزعــم خاتمی ،به دودلیل نباید
شــواهد نوعی ضرورت خودبســنده درون جهان رد شود (۱ :زیرا این
ضرورت جهان است چنانکه هست نه چنانکه میتواند باشد و (۲
زیــرا این ضرورت درون جهان وجــود دارد و برای تبیین آن نیازی به
سلسلهای از علل یا سلسلههای گوناگونی از علل نیست.
خاتمی در ســال ۱۹۹۶از رســاله دکترای خود بــا عنوان »آگاهی
واحــد :در جســتوجوی راهحلی بــرای بحران وجودشــناختی در
نظریــات مــدرن از خود« در دپارتمان فلســفه دانشــگاه دارام دفاع
کرد .این رســاله بعدها در قالب کتابی منتشــر شــد )یکی از معدود
کتابهای خاتمی که با ناشــری غیر از خانه نشــر دکترمولر منتشــر
شــده است( .رساله او ســرقت ادبی حیرتآوری است .صفحههای
ایــن رســاله یکی پــس از دیگــری مســتقیما از کتابهــای زیر کپی
شدهاند» :اصول معرفتشناسی در فلسفه اسالمی«» ،بُعد درونی«،
»ناتورالیســم و سوبژکتیویســم«» ،معضــل جســم-ذهن :نظریــات
فلسفی« اثر آرمسترانگ و »طبیعتگرایی اسالمی و عرفان :مطالعه
فلسفی رمان حیبن یقظان اثر ابنطفیل« )اثر سامی هاوی(.
خصوصا قطعاتی که از کتاب ســامی هاوی ســرقت شده ،جالب
توجه اســت .کتاب هاوی درباره ابنطفیل اســت ،حال آنکه خاتمی
در رسالهاش به مالصدرا میپردازد .خاتمی با گذاشتن نام مالصدرا
بــه جــای ابنطفیل صفحاتی از کتاب ســامی را در رســالهاش عینا
آورده .در اینجا به چندمورد اشاره میکنیم:
 -۳الــف( کتــاب هــاوی :بنا به تصویــری که ابنطفیــل از ذهن
»خالی« و پذیرای حیبن یقظان ترسیم میکند ذهن او مقوم بالذات
و مکمل بالذات اســت و بــه تمامی با اتکای به خویش میکوشــد
به نتایجی بعید دســت یازد .عروج پیشرونــده حیبن یقظان رنگ
و بویــی از ناگزیــری و ضــرورت دارد .ظاهــرا او بــدون اســتمداد از
هیچ مقوله ازپیشتصورشدهای به شــناخت علیت ،خدا ،سرمدیت
جهان و حقایق عرفانی دســت مییابد .چنین مینماید که هرذهنی
میتوانــد به همان حقایقی نایل شــود که حیبن یقظان نایل شــد،
مشــروط بر آنکــه مبدأ شــناختش را دادههای ســاده تجربه گیرد و
قوانین انســجام منطقی را دنبال کند .از اینروست که حکم مشهور
آلفرد نورث وایتهد دایر بر اینکه) . ...ص (۹۴
 -۳ب( رســاله دکتــرای خاتمــی :برای مثــال ،بنا بــه تصویری که
مالصدرا از ذهن »خالی« و پذیرای ما ترسیم میکند ذهن مقوم بالذات
و مکمــل بالذات اســت و به تمامی با اتکای به خویش میکوشــد به
نتایجی بعید دست یازد .به اعتقاد مالصدرا ،عروج پیشرونده ما رنگ
و بویــی از ناگزیری و ضــرورت دارد .ظاهرا ما بدون اســتمداد از هیچ
مقوله ازپیشتصورشــدهای به شناخت علیت ،خدا ،سرمدیت جهان و
حقایق عرفانی دســت مییابیم .چنین مینماید که هرذهنی میتواند
به همان حقایق نایل شود ،مشروط بر آنکه مبدأ شناختش را دادههای
ســاده تجربه گیرد و قوانین انسجام منطقی را دنبال کند .از اینروست
که حکم مشهور آلفرد نورث وایتهد دایر بر اینکه) . ...ص(۲۹
 -۴الف( کتاب هاوی :به اعتقاد ابنطفیل ،همچنان که در بابهای
دوم و سوم رســاله حیبن یقظان میتوان دید ،نظریهها در عین اینکه
ممکن است امور واقع را تعبیر و تفسیر کنند ،از واقعیات جهان پیرامون
که ما در حیطه تجربه بیواســطه با آنها مواجه میشــویم حقایقی را
نیــز انتزاع میکنند .نظریههای محض ،بدون تجســم ملموس و بدون
مالحظه واقعیات از حیث رویه بالفعلشــان ،ذهن را از منزل و مأوای
طبیعیاش ،یعنی عالم تجربه ،بیگانه میسازد) .ص (۱۰۱
 -۴ب( رساله دکترای خاتمی :به اعتقاد مکتب اشراق ،همچنان
کــه در مالصدرا میتــوان دید ،نظریهها در عین اینکه ممکن اســت
امور واقع را تعبیر و تفســیر کنند ،از واقعیــات جهان پیرامون که ما
در حیطه تجربه بیواســطه با آنها مواجه میشــویم حقایقی را نیز
انتزاع میکننــد .نظریههای محض ،بدون تجســم ملموس و بدون
مالحظه واقعیات از حیث رویه بالفعلشان ،ذهن را از منزل و مأوای
طبیعیاش ،یعنی عالم تجربه ،بیگانه میسازد) .ص(۳۳
ما نتوانســتیم دریابیم در کمیته دفاع این رساله دکترا چه کسانی
بودهاند .خاتمی در رســالهاش از کریســتوفر تی.النــگ در دپارتمان
فلسفه تشــکر میکند که ظاهرا اســتادراهنمای او بوده است .ولی
هیچ اثری از شخصی به نام کریستوفر تی.النگ در دانشگاه دارام به
چشم نمیخورد .تنها چیزی که در اینترنت پیدا میشود ،یکصفحه
دانشــگاهی است به همراه یک پروفایل که میگوید کریستوفر النگ
در شــماره ۶۲مجله »فلســفه و پژوهش پدیدارشــناختی« مقالهای
منتشــر کرده ،حــال آنکه کســی با این نام نــه در شــمار ۶۲و نه در
هیچیک از شمارههای دیگر این مجله مقالهای ندارد.
باورنکردنی است که دانشگاه دارام به این رساله اجازه دفاع داده
باشــد .به اعتقاد ما ،دانشــگاهتهران ،خانه نشــر دکترمولر و دانشگاه
دارام هرسه در قبال این قضیه مسوولند و باید پاسخگو باشند .شایان
ذکر اســت که آنچــه در اینجا آمــد ،قابل تعمیم به دیگر موسســات
پژوهشــی فلســفه در ایــران نیســت ،زیرا در این کشــور موسســات و
فیلسوفان محترمی هستند که مشغول کار فلسفی حقیقیاند.

در
اشــمیت
هلمــوت
۲۳دســامبر ۱۹۱۸در هامبــورگ متولد
شــد .او در ســال  ۱۹۴۶وارد حــزب
سوسیالدموکرات شد .از سال ۱۹۶۹تا
 ۱۹۷۴وزیر دفاع ،اقتصاد و امور مالی و
از سال ۱۹۷۴تا  ۱۹۸۲صدراعظم بود.
او از ســال ۱۹۸۳در نشــریه »ســایت«
بهعنــوان همکار ناشــر مشــغول کار
شــد .نشــریه فایننشــالتایمز هلموت
اشــمیت را در ســال ۱۹۷۵بهعنــوان
مــرد ســال معرفــی کــرد .هلمــوت
اشــمیت بــرای آلمانیهــا نهتنها یک
دولتمرد باهوش است ،بلکه بهعنوان
یــک مرجع اخالقــی از اعتمــاد باالی
مــردم برخوردار اســت .او بیش از هر
سیاستمدار برجســته دیگری در مورد
مســایل اخالقی -مذهبــی اظهارنظر
میکنــد .در کتــاب »در مســوولیت
دین« مهمترین صحبتهای اشــمیت
در زمینــه ایــن موضــوع گــردآوری
شــده اســت .ایــن کتــاب دربردارنده
۱۲مقالــه از اشــمیت بــا عناوینــی
ماننــد صفــات اختصاصی مســیحی،
سیاســت و علــم اخــالق ،ارزشهای
اساســی در حکومت و جامعه ،اصول
عملکردهــای سیاســی ،علــم اخالق
مســیحی و مســوولیت سیاســی و...
اســت .بخش اعظــم مطالب موجود
در ایــن کتــاب تا پیــش از این منتشــر
نشــده بــود و ایــن مطالــب از طریق
مبحثــی نهایی تکمیل شــدهاند که در
آن اشــمیت موضع سیاسی -مذهبی
خــود را بهطور مفصل توضیح داده و
بهخصوص احترام و شــکیبایی بیشتر
میان ادیان جهان را خواسته است .او
بیش از همه به ســهدین بزرگ اسالم،
مســیحیت و یهــود پرداخته و ســتیز
جهانــی ادیان با یکدیگر را در ســطح
جهان خطرناک توصیف کرده است.
اشــمیت بــرای دســتیابی بــه این
موضــوع در مقاالت خود به بررســی
رابطــه میان دین و سیاســت پرداخته
اســت .از دید اشــمیت تحقق زندگی
سهل در امنیت حاصل از صلح پایدار
زمانی به وقــوع میپیوندد که رهبران
سیاســی و دینــی جهان بــرای حفظ
جهانی -منطقهای تالش کنند .در غیر
اینصورت همواره شاهد اسفناکترین
فجایــع بشــری خواهیــم بــود .او در
مقــاالت خود در ایــن کتاب همگان را
بــه پیروی از قاعده طالیــی برگرفته از
نوشــته کانت بهنام »صلــح جاودان«
دعــوت میکند که در واقع ســرلوحه
اغلب ادیان الهی نیز هست :با دیگران
چنان رفتــار کن کــه میخواهی با تو
رفتار شــود .اشــمیت بر همین مبنا در
ســخنرانیها و مقاالت خــود همگان
را در هرکجــای دنیا به احترام متقابل
ملتها و فرهنگها میخواند.
در بخشــی از مقالــه »مــا
پیامبــران مشــترکی داریــم« از ایــن
کتــاب میخوانیــم» :مــا بایــد نــزد
سیاســتمداران و افــکار عمومی ،نزد
تمام مومنــان و شــهروندانمان طرز
تفکــری را کســب کنیم کــه موجب
میشود هیچ مسیحی از اسالم نفرت
نداشــته باشــد و در برابــر آن تــرس
نداشــته باشــد .هیــچ هندویی ،هیچ
یهودیی به اســالم بیاحترامی نکند.
ولی هیــچ مســلمانی هــم در برابر
پیــروان تمــام ادیان دیگــر خصمانه
قــرار نگیــرد .مــن از شــما خواهش
میکنم یک شــناخت اصولــی را به
رســمیت بشناســیم :مــا یــا اینکه با
همدیگــر غــرق میشــویم یــا اینکه
باید بر پایه ارزشهای مشــترک ادیان
مختلــف ،مجموعــه قوانیــن تعلیم
دادهشــده و گســترده جهانــی را از
ارزشهای اساســی اخالقی دگرگون
کنیم .صلح در جهان به میزان زیادی
بستگی به این دارد که رهبران ادیان
جهــان مسوولیتشــان را درک کرده
و پیروانشــان را به تســاهل و احترام
متقابل فراخوانند«.

ُقبحی که شاید هنوز نرفته باشد
نگرانیهایــی ابــراز شــده اســت در این مــورد که حذف اســتاد
باسوادی از نظام آموزشی ایران در مجموع به ضرر کشور است .این
نگرانی را از چندجهت میتوان بررســی کــرد :اول اینکه با توجه به
اینکــه هماکنون اصالت تقریبا همه آثار پژوهشــی آقایدکترخاتمی
محل ســوال است ،برای کســانی که ایشان را شــخصا نمیشناسند
روشن نیست که مقام علمی ایشان چیست .دوم اینکه ،دستکم در
مورد کســانی که در این روزها با نام واقعی خودشــان نظر دادهاند،
مورد جدیای سراغ ندارم که مستقیما صحبت از اخراج کرده باشد
 مطالبــه ،بررســی اتهامات و برخورد قانونی با موضوع اســت ،کهشاید مستلزم اخراج باشد و شاید نباشد.
حرفهای دیگری هم هســت ،اما مجــال هزارکلمهای من تمام
شده است.

در مسوولیت دین
ﻫﻠﻤﻮﺕ ﺍﺷﻤﻴﺖ
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﺷﻤﺸﺎﺩﻳﺎﻥ
ﻧﺎﺷﺮ :ﺭﻭﺯﻧﻪ
ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ1393 :
ﻗﻴﻤﺖ 14900 :ﺗﻮﻣﺎﻥ

ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ  2ﺁﺫﺭ 1393

ﮔﺰﺍﺭﺵ

ﮔﺰﺍﺭﺵ

محمدرضا بهشتی:

شهرام پازوکی:

ﻋﺮﻓﺎﻥ؛ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺯ ﺗﻔﻜﺮ ﺍﺑﮋﻩﺳﺎﺯ

ﻓﻬﻢ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ
بحــث مــن در اینجا دربــاره جایــگاه »دیگری« در
فلســفه اخالق است .فلســفه اخالق در آکادمیهای
فلســفه ایران چنــدان مورد توجــه قــرار نگرفته .اگر
فلســفه و حکمت با مســایل و مشکالت درون زندگی
مرتبط نباشــد و با آنها آغاز نشود و در پایان مجددا به
آنها بازنگردد ،خواهد مرد.
بهلحاظ تاریخی ،حکمت را میتوان به ســهبخش
تقسیم کرد :نخست ،حکمت نظری که برترین دانشها
دانسته میشــد؛ چراکه غایت آن درون خودش است
و در آن نظــر برای نظر دنبال میشــود .دوم ،حکمت
عملی است که به افعال ما بازمیگردد و به سهبخش
تقسیم میشود :اخالق که به حوزه فرد مربوط است،
تدبیر منزل که مربوطبه خانوادههاســت و سیاست که
به دولتشهر مربوط است و سوم ،دانش صناعی است
کــه به فعلی نظــر دارد که تولیــدی را بههمراه دارد.
طبیعتا از میان این شــاخهها ،آن شاخهای که بیشترین
نسبت را با »دیگری« دارد ،حکمت عملی و بهصورت
خاص اخالق است.
امــا اگــر بخواهیم بــه شــیوهای تاریخی مســاله
»دیگــری« را مطــرح کنیم ،بایــد آن را از یونان و ذیل
مســاله »غیر« دنبال کرد .افالطون نخستین متفکری
اســت که به مســاله غیر توجه کرد .وی در محاورات
متأخرش همچون محاوره سوفیســت این مســاله را
در تقابل با سوفیســتها مطــرح میکند .افالطون از
زاویــهای بهبحث میپردازد که در نظر سوفیســتها
میان گزارههای صــادق و کاذب تفاوتی وجود ندارد.
بنابراین اگر کســی بگوید »معدوم و ناموجود هست«
گزاره صحیحی بیان کرده اســت .اما افالطون بر این
باور اســت ایــن گزاره تنهــا زمانی صحیح اســت که
معدوم را بهمثابه عدم و ملکه وجود در نظر بگیریم.
بهاینمعنا که نوع خاصی از ناموجودبودن ،میتواند
موجود باشــد ،مثال یکچیزی میتواند آبی نباشــد یا
لیــوان نباشــد .اما از چیــزی که بهطور کلی نیســت،
نمیتــوان خبــری داد» :المعدوم الیخبــر عنه« .اما
اگــر معدوم و ناموجود را ناموجــود از نوع خاصی از
وجود بفهمیم ،در آن صورت ناموجود به معنای غیر
خواهد بود.
ایســتگاه تاریخــی بعدی بــرای طرح این مســاله
ارسطو است .ارسطو نیز بر این باور بود که وصف غیراز
آن دســت وصفهایی است که به هرموجودی تعلق
میگیــرد .هرچیــزی خــودش ،خودش اســت و برای
خیلــی چیزهای دیگر »غیر« اســت .امــا با یکجهش
تاریخــی بلنــد بــه نوافالطونیــان و بهصورتخــاص
فلوطیــن میرســیم .او بحث غیر را ذیــل بحث واحد
طــرح میکند .واحد ورای غیریت و این همانی اســت
اما صادِر نخستین عقل است .کار عقل تفکیکگذاردن
میــان »همان« و »غیر« اســت .در این نگــرش »غیر«
بهعنوان امری مستقل قوام مییابد.
اما در فلسفه معاصر متفکرانی که بیش از دیگران
مســاله غیر را مطرح کردهاند ،فیشــته و هگل هستند.
در نگرش ایشــان روح همزمان با تقویم خود بهمثابه
خود ،غیر را بهمثابه چیزی »بهجز خود« تقویم میکند.

شــناخت اجتماعی ) (social cognitionبخشــی از
دانش روانشناســی است که به پرســشهایی همچون
»ما چگونه به دیگری ،خود یا ذهن را نسبت میدهیم«،
»چگونه درباره دیگری قضاوت میکنیم« و ســواالتی از
این دست میپردازد.
در نیمه دوم قرن بیستم برای نخستینبار متفکرانی
ظهــور کردند که بــا جدایی از جریان رفتارگرایی ،رشــته
شــناخت اجتماعی را پایه گذاشتند .آنها کوشیدند نشان
دهند که انســان چگونه رفتارهای خــود و دیگری را به
علل عقالنی نسبت میدهد؛ چرا که روابط بین انسانها
آشــکارا برمبنــای درنظرگرفتــن ذهنی شــکل گرفته که

در دیالکتیک تاریخی هگل ،روح با پیشــروی در تاریخ
تمــام غیرهــا را در خود جذب و هضم کــرده و آنها را
جز ِو خود میکند .نکته مهم در نگرش این فیلسوفان
این اســت که اگر غیری نباشد ،منی نیز وجود نخواهد
داشــت .غیر ،حد من است؛ اما من نیز حد غیر هستم.
پــس دیالکتیکی میان »من« و »غیر« برقرار اســت که
هیچیک از ما مستقل از دیگری وجود نخواهد داشت.
بهترین محل فهم این دیالکتیک ،عشق است .معشوق
حد عاشــق اســت اما بهطور همزمان اگر معشــوقی
نباشد ،عاشقی نیز وجود نخواهد داشت و اگر عاشقی
نباشد ،معشوقی موجود نخواهد بود.
اما در فلســفه معاصــر ،مکتب اگزیستانسیالیســم
یکــی از مهمتریــن مکاتبی بوده که مســاله دیگری را
طرح کرده اســت .از نگاه آنهــا همبودگی با دیگری و
دیگــران جزو اوصاف وجودی ماســت .یعنی بودن ما
بودن-با-دیگری اســت .بهتعبیر سادهتر وجود ما بند
بهوجود دیگری است .در این نگرش »دیگری« چیزی
مستقل از ما به شمار نمیآید ،بلکه بخشی از ماست.
حــال به پرســش اصلی بحث خود میرســیم :در
فلســفه اخــالق چــه تلقــیای از دیگری داریــم؟ آیا
دیگری غیر از ماست؟ در این صورت آیا حکم اخالقی
بهمثابــه حکمی عقالنی ممکن خواهــد بود؟ بهطور
کلی در فلسفه جدید مســاله محوری فلسفه اخالق،
یافتن مناط فعل اخالقی اســت .مهمترین نســبت در
اخــالق نســبت »من با دیگری« و »انســان با انســان«
اســت .البتــه در چهاردهه اخیر نســبتهای متفاوتی
همچون نسبت »انسان و طبیعت« نیز بهعنوان مساله
اخالق و مســوولیت اخالقی ما مطرح شده است .اما
همچنــان مهمترین مســاله در اخالق ،مســاله من با
دیگری اســت .حال پرســش اصلی ما بــه اینصورت
بیان خواهد شد :چه تلقیای از دیگری میتواند فعل
اخالقی را بهعنوان فعل عقالنی توجیه کند؟ فلســفه
اخــالق زمانی معنا پیدا خواهــد کرد که دیگری حد و
مقابــل و محدودکننده من نباشــد بلکه من ،دیگری را
بهمثابــه خود بفهمم و دیگری و دیگران را در تعریف
خودم از خودم جای دهم .دیگری را بهمثابه چیزهای
مختلفــی میتوان دیــد؛ مثال بهعنوان طــرف معامله
یــا کمککار من در زندگی اجتماعــی یا حتی بهعنوان
ابــزار .اما مســوولیت اخالقی و اخــالق ،زمانی ممکن
خواهد شــد که دیگری را بــه نحوی در خودمان جای
دهیــم و در تصویر خودمان از خودمان دیگری حضور
داشته باشد.
بهعنوان نمونهای از مســاله اخالقی توجه داشــته
باشــید که اگر من زبالهای را از ماشــین خود به بیرون
پرتــاب کردم و آن زباله را دیگر به »من« مربوط ندانم
و آن را مســاله دیگران بدانــم ،دراینصورت دیگری را
در تعریــف من دخیل ندانســتهایم و مشــکل دیگران
را مشــکل خود به شــمار نیاوردهایم .همین امر سبب
میشــود که آن فعل غیراخالقی از ما ســر بزند .پس
شــرط امکان اخالق آن اســت که دیگــری را بهمثابه
بخشی از خود و مشکالت و دردهای آن را مشکالت و
دردهای خود بدانیم.

مطابق قوانین مشــترک و مشــابه عمل میکند .بنابراین،
روانشناســی شــناخت اجتماعــی در پــی دســتیافتن
به ســازوکار اِســناد علیت رفتارهاســت .بر این اســاس،
روانشناســان یا رفتار فــرد را بر اســاس خلقوخوی او
تبییــن میکنند که از آنها با نام علل درونی یاد میشــود
یــا بر اســاس حاالت موقعیتــی و بیرونی او .این دســته
از روانشناســان بــا طرح این پرســش که چــرا ما برخی
از رفتارهــا را بــه دالیل درونی و برخــی دیگر را به علل
بیرونی نســبت میدهیم زمینــه جدیدی را در مطالعات
ذهن گشودند.
آنهــا پنــج عامل را نــام بردهاند که در اِســناد علیت

برگزاری مراسم روز جهانی فلسفه با حضور بابک احمدی ،شهرام پازوکی ،محمدرضا بهشتی ،شیخرضایی ،مصلح و مروارید

فلسفه و دیگری
علـی سـالم :از ورود مصطفــی ملکیــان بــه مراســم روز جهانــی فلســفه در
دانشــگاهتهران جلوگیری شد .این مهمترین اتفاق همایش دوروزهای بود که
سهشــنبه و چهارشنبه هفته گذشته در دانشگاهتهران برگزار شد .مراسمی که
به مناسبت روز جهانی فلسفه و با حضور جمع زیادی از استادان و دانشجویان
آغاز شــد ،پایانی خوش نداشت .شایعه و حرفوحدیث رنگ واقعیت گرفت و
مصطفی ملکیان پشت درهای دانشگاهتهران در خیابان ۱۶آذر ماند.
از ســال۲۰۰۲میالدی ســازمان آموزشــی ،علمی و فرهنگــی مللمتحد
)یونســکو( سومین پنجشنبه نوامبر هرســال را به نام »روز جهانی فلسفه«
نامگــذاری کــرده اســت .نخســتین مراســم بزرگداشــت ایــن روز در تاریخ
۲۱نوامبر ۲۰۰۲در پاریس برگزار شــد .از آن زمان تا امروز هرســاله همایش
اصلــی و محــوری این روز در یکی از کشــورهای عضو برگزار شــده اســت.
همایش ایرانی امسال نیز با عنوان »فلسفه و مساله دیگری« در تاریخ ۲۷و
۲۸ام آبان با همکاری انجمن علمی دانشــجویی فلســفه دانشگاهتهران و
مرکز فرهنگ و اندیشــه جهاد دانشــگاهی دانشــگاهتهران برگزار شد .تاالر
فردوســی دانشکده ادبیات شاهد دوروز شــلوغ و انبوه عالقمندانی بود که

برای شــرکت در همایش و گوشســپردن به سخنرانی اســتادان این رشته
به دانشــگاهتهران آمده بودند .فضای دانشکده مملو از نشریات دانشجویی
و نمایشــگاه کتاب و بحثوجدلهای دانشــجویان بود .عناوین سخنرانیها
طبــق اعالم قبلی از این قرار بــود :در روزاول همایش بابک احمدی درباره
»هنر و بازتاب دیگری« ،محمدرضا بهشتی درباره »اخالق و منزلت دیگری«
و حسین شیخرضایی درباره »ذهن و شناخت دیگری« و در روزدوم مصطفی
ملکیــان درباره »فلســفه عمل و جایگاه دیگــری« ،شــهرام پازوکی درباره
»عرفــان و حضور دیگــری« ،علیاصغر مصلح دربــاره »فرهنگ و ارتباط با
دیگــری« و محمــود مروارید درباره »دین و صفات دیگری« .در شــروع این
همایش محمدرضا ســعیدآبادی ،دبیرکل کمیســیون ملی یونسکو در ایران
پیام یونسکو برای روز جهانی فلسفه را خواند و گفت :فقط گفتوگویی که
برآمده از فلســفه است؛ میتواند در تغییرات یاریرسان باشد .فلسفه توان
همافزایی خردها و دیدگاههای مختلف را دارد ،گفتوگو زاییده همپوشانی
عاطفی و شــناختی اســت که در آن »دیگری« خأل نیست که پر شود ،بلکه
گســترهای که باید کشف شــود .گفتوگو با بایکوتکردن »دیگری« منافات

دارد ،چه این بایکوت دیگری فرد ،اندیشــه ،تفکر ،فرهنگ یا یک ملت باشد.
با وجود اســتقبال و جمعیت باال ،برگزاری همایش که برعهده دانشجویان
بود ،بهخوبی و منظم انجام شــد .در طول سخنرانی هر کدام از سخنرانها
کاغذهایی بین حضار پخش میشــد که سواالت خود را روی آن بنویسند و
در پایان توســط مجری خوانده میشــد و سخنران پاســخ میداد .اما تغییر
اصلــی روزدوم اتفــاق افتــاد و برنامه به صورت معکــوس پیش رفت .این
تغییر در برنامه همزمان شــد با شــایعه و در نهایت تاییــد خبری که گویا از
صبح به گوش میرســید؛ لغو سخنرانی مصطفی ملکیان؛ اتفاقی که پیش
از این در دانشــگاه شهیدبهشــتی و خوارزمی هم افتاده بود .هیات برگزاری
در ایــن مورد بیانیهای خواند و از رغبت برگزارکنندگان و شــخص ملکیان تا
دقایق آخر برای ســخنرانی گفت و فشار برای لغو آن .به این ترتیب اکثریت
جمعیت ســالن که برای شنیدن ســخنان ملکیان به دانشگاه آمده بودند و
چندســاعت منتظر نشســته بودند ،زودتر از موعد دانشــکده ادبیات را ترک
کردنــد .آنچه در این صفحه میخوانید ،گزیدهای اســت از ســخنرانیهای
همایش فلسفه و مساله »دیگری«.

حسین شیخرضایی:

ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭ ﺍﺧﻼﻕ ﺟﺪﻳﺪ
درونــی یــا بیرونی رفتــار نقش اساســی ایفــا میکنند:
نخست ،ارادیبودن یا فقدان فعل است .هرچه ما سهم
اراده را در رفتار ،بیشــتر بدانیم بیشتر تمایل داریم که آن
را به علل درونی نسبت دهیم .دوم نتایج فعل است .اگر
فعل نتایج خاصی برای ما داشــته باشد و به نحوی ویژه
مــا را تحتتاثیر قرار دهد ما علل آن را درونی میدانیم.
ســوم مطلوببودن یا نبــودن فعل بهلحــاظ اجتماعی

اســت .چهارم ،ضرررســاندن یا نرساندن فعل به ماست
و پنجم اینکه آیا ما هم حاضریم فعلی مشــابه را انجام
دهیــم یا خیر .هرچه این ماتریس پنجگانه بیشــتر به کار
رفتــه باشــد تمایل ما به اِســناد فعل به شــرایط درونی
بیشتر خواهد شد.
برنــارد واینر نیز ســه عامــل را برای این اِســناد عِلی
مطــرح میکند :پایــداری علل ،درونزا یــا بیرونزابودن

و کنترلپذیــری آنهــا .معالوصف ،این مســاله بهشــدت
تحتتاثیــر مقــوالت فرهنگــی اســت .بــرای مثــال ،در
آزمایشــی با شــرکت دو گروه آمریکایــی و چینی ،از آنها
خواسته شــده تا دالیل خودکشی را تحلیل کنند .در این
آزمایش آمریکاییها بیشتر دالیل روانی و فردی را علت
خودکشــی دانســته بودند و چینیها بر علل اجتماعی،
خانوادگی و شــغلی تاکید داشتند .اما در همین قسمت

از روانشناسی شناخت اجتماعی ،یعنی در بررسی اسناد
علل رفتارها ،تعدادی از مغالطات کشف و شناخته شده
اســت که در مورد تبلیغات ،سیاست و قضاوت اهمیت
زیادی دارند.
اولین خطای بنیادین اِســناد ،این اســت که ما اغلب
رفتــار دیگران را به علل درونی اِســناد میدهیم ولی در
توجیه رفتار خودمان به علل بیرونی متوسل میشویم.

مســاله غیر یا دیگری در تفکر غربی بهصورتی که
امروز مطرح شــده ،از فلســفه مدرن آغاز شده است.
توجــه به ایــن مفهوم در تاریخ فلســفه یونان ،شــرق
دور ،چیــن ،هنــد ،ژاپن و ســنت عرفای اســالم به این
صورت نبوده و طرح نشده است .در فلسفه مدرن این
مفهوم از دکارت آغاز شــد .در فلســفه دکارت انســان
بهعنــوان ســوژه و عالم بهعنوان ابژه مطرح شــد .اگر
به تاریخ تفکر نگاه کنیم ،متوجه میشــویم که مساله
دیگــری و غیر به صورت جــدی در تفکر مدرن وجود
دارد .در فلســفه دکارت بحث جدایی انســان از عالم
بهصورت وجودی طرح میشود .اساس فلسفه مدرن
بر غیرســازی است .در تفکر اســالمی کلماتی معادل
ســوژه و ابژه وجود ندارد و کلمات عین و ذهن تفاوت
مبنایــی با ســوژه و ابــژه دارد :ابژهشــدن عالم خارج،
مســاله غیر را برجســته کرده اســت .اگر مساله عالم
خارج طرح نشده بود ،مساله غیر هم مطرح نمیشد.
بنابراین اســاس فلســفه مدرن غیرســازی اســت .در
فلسفه معاصر به این نوع ادراکات که به جای حضور
موجودات به حصولشان نزد سوژه میاندیشند ،تفکر
ابژهنگــر میگویند .یکی از مصادیق بارز تفکر ابژهســاز
علم جدید اســت که مبتنــی بر عدم و رفــع مواجهه
حضوری و مســتقیم با پدیدههاســت .علم برای اینکه
پدیدارها را بشناســد آنها را ابژه خود میکند .در تفکر
علمی که تفکر ابژهســاز است انسان ،تاریخ ،دین ،خدا
و ...معروض این تفکر میشــوند .حال سوال این است
که آیا وقتی در عصر مدرن تفکر منحصر به علم جدید
شــده و به معرفت دیگر توجه نمیشــود ،آیا میتواند
تفکر ابژهنســاز هم وجود داشته باشــد؟ به این سوال
برخی از اهل نظر پاســخ مثبــت دادهاند .بهطور مثال
گابریل مارسل از دونوع تفکر و از تفاوت »سر« و »راز«
ســخن میگوید .مباحــث مارتین بوبــن در ذیل بحث
»مــن و تو«» ،مــن و او« در همین راستاســت .اینگونه
افراد به دنبال پاســخهایی هستند که راه را برای عبور
از تفکر ابژهســاز هموار کنند .در آثار متقدم هایدگر نیز
با طرح در عالمبودن انسان عالم غیری وجود ندارد و
در واقع انسان در میان دیگران ساخته میشود .انسان
در عالم است و نه در مقابل آن .تفکر شاعرانه هایدگر
هم در همین راستاست.
در عرفــان معرفت شــهودی مطرح میشــود .من
مســاوی با اوســت .مراد عارفان از من این من محدود
نیســت .کســی که مثل منصور حالج خــود تبدیل به
حق میشــود .عارفان به جای قانون شــارع از رابطه
عاشــقانه میان خدا و انســان میگویند و این رابطه را
باالترین نوع رابطه میدانند که در آن انگیزه نه بهشت
و جهنم که عشــق الهی است .دونوع تفکر در فلسفه
برای عبور از تفکر ابژهنگر وجود دارد :نخســتین تفکر،
»تفکر هنری« اســت کــه در واقع تفکر حضوری نیز از
آن یاد میشــود .تفکر دوم تفکر عرفانی است؛ تفکری
که مذهبی و دینی نیســت ،بلکه بحث جدیاش عبور
از تفکر ابژهسازی است که به صورت قهار همه فضای
فلسفه را تســخیر کرده است .حال در اینجا این سوال
مطرح میشــود که »غیر« در عرفان اســالمی چگونه

دومیــن خطای اســناد این اســت کــه کار خودمان
را بیشــتر از دیگران بــه نظر عمومی اجتمــاع ،نزدیک و
مطلوبتــر میدانیم .درواقع خودمــان را مرکز قضاوت
در نظر میگیریم و بخش عمده شــناخت ما نســبت به
دیگران برمبنای حاالت ذهنی خودمان صورت میگیرد.
از اینرو ،شــناخت اجتماعی به ما میگوید اوال تصور ما
از خود و دیگری بسیار تحتتاثیر عوامل فرهنگی است.
عالوهبــر این میآموزیم که خودمحوری در شــناخت به
مغالطه میانجامد.
پس فالســفه و دانشــمندان در این حوزه به اینسو
حرکت کردند که تصور کالســیک از سوژه و ابژه را کنار

معنا میشــود؟ برای تشریح این مســاله باید توحید را
تبیین کرد .توحید در لغت به این معناســت که دوچیز
یکچیز میشــوند و دیگــر ،غیری باقــی نمیماند .در
تفکــر عرفانی فقط او حضور دارد و همهچیز جلوهای
از او اســت .عارفان مســلمان توحید حقیقی را توحید
وجــودی میدانند .توحید وجودی نیز به غیر از توحید
الوهی اســت .کمال توحید وجودی رسیدن به بهشت
حقیقی اســت .بهترین محمل فهمیدن غیریت رابطه
عاشقانه است که در آن غیریت کامال نفی میشود.
درباره نســبت خدا و انســان در معارف اســالمی
چندیننگاه وجود دارد :در نگاه نخســت خدا شــارع
اســت و امکان وضع قوانین برای بشــر را دارد .نگاه
دوم از ســوی متکلمــان و فیلســوفان اســت .در این
نگاه خداوند نســبت وجــودی با انســان دارد .موالنا
در مثنــوی معنوی بارها با کلمــات تندی به این نگاه
متکلمــان حمله کرده اســت و میگویــد خویش را
تاویــل کن نه ذکــر را .در نگاه ســوم نیز کــه از منظر
عرفان به آن نگریســته میشود ،گفته شده از آنجا که
خدا از روح خودش در انسان دمیده او حقیقت الهی
را دارد و معرفــت نفــس عیــن معرفت حق اســت.
بحــث معرفت نفــس در کالم و فلســفه بــا عرفان
متفاوت اســت چرا کــه در فلســفه و کالم ،معرفت
نفس و خودشناســی مقدمهای بر خداشناسی است
در حالی که در عرفان خودشناسی ،عین خداشناسی
اســت .نکته دیگر این اســت که غیریــت خدا و عالم
در عرفان نفی میشــود ،چون هرچه هســت تجلی
وجود حق است .دومین مسالهای که در عرفان بحث
میشود ،غیریت از جنبه انسان و عالم است .در علم
مطالعه ادیان نظریه »نگرش جهان انســانی« وجود
دارد که میگوید جهان همان انســان و انسان همان
جهان اســت .در عرفان اســالمی این موضوع اساس
قــرار گرفته و دواصطــالح عالم کبیــر و عالم صغیر
برخاسته از این نگرش است.
موضوع آخر غیریت انسان با انسان است .جامعه
مدرن اجتمــاع سوژههاســت .به لحــاظ متافیزیکی
غیریت انســان با انســان در عرفان منتفی است چون
دیگــری منم و من دیگری هســتم .اکنون این ســوال
مطرح میشــود که مساله خیر و شــر چه میشود؟
مســاله مدارا در عرفان اســالمی حاصل بینش است
نــه یک اســتراتژی و این موضــوع را در تفکر عرفانی
همــه ادیان میتوان دیــد و مفصلترین آن در عرفان
اســالمی ظهور پیدا کرده اســت .در عرفان اســالمی
خودشناســی ،خداشناسی و وجودشناسی یکی است
و تفرقه میان ســوژه ،ابژه و غیرسازی مرتفع میشود.
در معرفتشناســی عرفانی هم مســاله غیریت نفی
میشــود و آنها از حضوریبودن علم حرف میزنند.
مبنای عرفان نفی غیریت اســت .در معرفتشناسی
مســاله غیریت با عنوان حضوریبــودن علم مطرح
میشــود .در نظر داشته باشــید که بعد از سهروردی
علــم بهصــورت حضــوری و حصولی مطرح شــد و
مالصــدرا میگویــد علم حقیقی مشــاهده حضوری
است.

بگذارنــد و تصوری دیگر را جایگزین کنند که در تعریف
ذات ذهن اجتماعیتر باشــد .بر اساس این تفکر ،تصور
دکارتــی از خود بهمثابه یک جوهر خودکفا کنار رفته و
نوعی تصور اجتماعی جایگزین آن میشود .برای مثال
در ســالهای اخیر کســانی همچون گرگن از برساخت
اجتماعــی خود حرف میزنند که تــا حدودی مبتنی بر
آرای ویتگنشــتاین دوم اســت .چنیــن نظریاتی ،اخالق
منمحورانــه ســنتی را نیــز سســت میکننــد و اخالق
جدیــدی بنیــان گذارند که حرمت و کرامــت دیگری را
ارتقا بخشند؛ چه این دیگری انسان باشد و چه طبیعت.
* متن پیادهشده سخنرانی در روز جهانی فلسفه

بابک احمدی:
رضـا باقرزادهمقـدم :بـه مناسـبت روز جهانـی فلسـفه،
همایشی دوروزه ،در تاریخ ۲۷و۲۸آبان ،با عنوان »فلسفه
و مسـاله دیگری« ،از سـوی مرکز فرهنگ و اندیشـه جهاد
دانشـگاهی دانشـگاهتهران و انجمن علمی -دانشـجویی
فلسفه ،در تاالر فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاهتهران برگزار شـد .در روز اول این همایش ،بابک
احمـدی ،مولـف ،مترجم و منتقـد ادبی ،بـه ارایه مطالبی
تحت عنوان »هنر و بازتاب دیگری« پرداخت.
بابک احمدی ،ســخنش را با شعری از مجموعه »در
آستانه« احمد شاملو آغاز کرد:
»ظلمات مطلق نابینایی
احساس مرگزای تنهایی
 چه ساعتی است؟ )از ذهنت میگذرد(چه روزی
چه ماهی
از چه سال کدام قرن کدام تاریخ کدام سیاره؟
تک ُسرفهای ناگاه
تنگ از کنار تو.
آه ،احساس رهاییبخش همچراغی!«
و با نقل این عبارت از هایدگر که» :شــاعر راز هستی را
میفهمد« ،به گفتههایش ادامه داد :آری ،شــاعر صدای
تکســرفه آدم دیگر را میشــنود .یکنفر که هست .نیاز
بنیادیــن هرآدم که با دیگرانی مراوده داشــته باشــد و با
آنها حرف بزند.

بخش زیادی از تاریخ فلســفه ،بــه درک قاطع از یک
مــن ،یکخویشــتن ،یکنفس و یکجهان مربوط اســت.
چه از منظر فلســفه یونان و چه از منظر فلســفه مدرن،
یک ســوژهای بیــرون از جهان ،ولی متصــل به آن وجود
دارد .یــک مــن و جهانی بیرونــی که پر از ابژه اســت .از
کهکشــان شروع میشــود و به قول پاســکال تا پای یک
ملــخ ادامه مییابد .اینها بیــرون از من و بدون فاصله با
من هســتند .از یکمیلیمتری من شروع میشوند .جهان
برای ما ،یک من است و یک دیگری بیانتهایی که عوامل
بیشــماری در آن جای گرفته است .همه جهان برای تن
من دیگری است .تن من ،سوبژکتیویتهای است که به دنیا
میاندیشد ،همراه آن است و با آن تعامل دارد.
امــا نکتــهای کــه وجــود دارد ارزشگــذاری بر همه
اینهاســت؛ ســاختن یــک پایگان ارزشــی بــرای دیگران.
مــا بــرای اجزای دیگران که یکدســت نیســتند ،ارزشــی
قایــل میشــویم و بنابر هرکــدام از آنها ،بــرای آن اجزا،
پایگانــی متصــور میشــویم .بــرای مثــال» :خواهرم در
آمریکا« یا »همســایه نزدیکم« .درعینحال ،هرشــکل از
این دســتهبندیها ،نســبت به من ،اندازه مختلفی دارد.
فاصلــه مــن با دیگــران ،صرفــا فاصله فیزیکی نیســت.
ایــن ارزشگذاری دیگــران بر اســاس ســوبژکتیویته ،در
پی نســلها و فرهنگهــا و داناییها و آداب و رســومی
اســت که یاد گرفتهایم و عرف و عــادت و اخالق و دین؛
همــه آن چیزهایی که برای ما تعییــن میکنند چه غلط
اســت و چه درست .گاهی انســان به ارزشهای واالتری

ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻳﻌﻨﻰ »ﺩﻳﮕﺮﻯ« ﻭ ﻣﺮگ ﻳﻌﻨﻰ »ﻣﻦ«
بــاور پیدا میکند کــه چیز دیگری جــای آن را نمیگیرد.
برای مثال ،وقتی مرگ پســربچهای که ســر چهارراه ،زیر
ماشــین میرود ،از مرگ یکی از اعضــای خانواده ،لطمه
بزرگتری اســت ،برای من که انســان هســتم .فیلسوفان
بــه آن میگویند» :وضعیت بشــری« .در ایــن وضعیت،
جهان پایگانش را به گونهای متفاوت برای ما مشــخص
میکنــد .وضعیت بشــری تعیینکننده اســت و میگوید
دیگــری چطور برای من دســتهبندی شــود ،کدام مهم و
کدام مهمتر است .این موضوع ،به نوع فکر و شخصیتی
وابســته اســت که من از خودم ســاختهام و به کسی که
دلــم میخواهد باشــم .این فــرض اولیه فلســفی ،برای
قرنبیســتم کنار گذاشته شده اســت .این فرض ،از سوژه
»اصل لذت« فروید شــروع میشــود که خودش را مرکز
جهــان میداند .همه دنیا برای اوســت .همــه باید به او
خدمــات ارایــه دهند و هوایش را داشــته باشــند؛ از بدو
تولد تا یکســالگی یککودک .وقتی اصل واقعیت شکل
میگیــرد ،اولین حادثــه تروماتیک زندگی بــرای او اتفاق
میافتد .ایــن اصل واقعیت و دنیای بیرونی ،در فلســفه
اینگونه بیان میشــود» :نــه ،اینطور نیســت که »من«ی
هست مستقل از جهان» .من«ی وابسته به جهان ،وجود
دارد کــه آینــده و دنیای بزرگــی دارد و همــه اینها را بر
اساس خواست قدرت و منافعش ،انجام میدهد«.

در قرنبیستم ،هایدگر میگوید :من »هستن با« هستم.
در میان دیگران و با دیگــران زندگی میکنم .همراه آنها
بزرگ میشــوم ،در میان آنها کار میکنم ،زندگی میکنم،
امــا تنها میمیــرم .من به عنــوان آدم در یک خانوادهای
دنیــا آمدهام و تاریــخ ،فرهنگ و دیگران مرا ســاختهاند.
خانواده ،دین ،آداب ،ســنت و اخالق مرا ســاختهاند .من
در تعامل هرروزه با دیگران شکل گرفتهام .کارل مارکس
میگوید :انسان چیزی نیست جز مناسبات اجتماعی .این
مناســبات البتــه صبغه طبقاتی دارد و مــن در آن »آدم«
میشــود .ایــن موضــوع در هایدگر مهم اســت ،مثال من
بــرای به دنیاآمدن ،باید پدر و مادری میداشــتم .ممکن
اســت قبل از من آنها مرده باشــند .ولی من با دیگران در
جامعه بزرگ میشــوم .این دیگــران چیزهای دیگری به
من یاد میدهند .یک دیگری هست که مرا تیمار میدارد.
همواره این دیگری اســت که مرا نگه مــیدارد و هوایم
را دارد .باالخره حتی شــده شــبیه کــوزت در »بینوایان«
جایی با دیگران بزرگ میشوم .کارکردنم با آنهاست ،اما
مرگم در تنهایی اســت .چون فقط مرگ برای من اســت.
بــرای همین هایدگر مرگ را منشــأ اصالــت میداند .من
در مرگ با دیگران شریک نیســتم .در مرگ تنهایم .مرگ،
لحظه اصیل تنهایی انســان اســت .مابقی زندگی است.
پس میتوان گفت؛ زندگی ،دیگری و مرگ ،تنهایی است.

زندگــی یعنــی اصالت مــن و اصالت دیگــران و اصالت
جامعــه .ولی در مرگ فقط من هســتم .به عبارت دیگر؛
انسان یعنی دیگری .موجود ارگانیکی که نفس میکشد،
کار میکنــد ،عاشــق میشــود و آزادی میخواهد .همه
اینها با دیگران ساخته میشود .مسوولیت آنها با دیگری
است و دیگران در آن نقش دارند.
لویناس هم میگوید :دیگری مرا میسازد .من خودم،
خودم را نمیسازم.
در هنر کهن ،رنســانس ،روشــنگری و قرن ۱۹همچنان
تصوری از ســوژه به عنوان هنرمند وجود داشــت .هنرمند
یعنی کســی که بــا ذهنیتی جهــان را بازآفرینــی میکند.
هنرمند کســی اســت که جهان با آن شــروع میشــود .در
برداشتدوم ،هنرمند یکی از دیگرانی است که چیزی تولید
کرده اســت و همهچیز نیســت .خود او محصول زیســتن
با دیگــران و صــدای دیگران اســت .هنرمند قرنبیســتم،
تارکوفسکی ،میگوید :من میخواهم حرف بزنم و به جای
دیگری حرف بزنم .فیلمی که ســاخته است باید بتواند به
جای آدمهایی که گوالک را دیدهاند ،حرف بزند.
بههرحــال ،هنر یعنی تحقق اثر هنری .باید تجســدی
وجود داشــته باشــد .گوتــه میگوید» :همه مــا لحظات
هنــری داریــم «.مثــال در کویر بایســتید .طلــوع آفتاب یا
هرچیزی شما را مبهوت میکند؛ هرچیزی .اینها لحظات

زیباشناختی است و در زندگی هرکسی حضور دارد .اینها
هیچجا متجســد نمیشــوند ،ولی وقتی اثر هنری شکل
میگیــرد و چیزی را وارد مدار ارتبــاط اجتماعی میکند،
ممکن است زندگی خیلیها را تغییر دهد.
ســوال مهمی پیش میآید که در قرن ۱۹مطرح شــد
و در قرنبیســتم شــکل واقعیتری گرفت .بودلر ،شــاعر
و از مهمترین بنیانگذاران مدرنیســت ،وقتی مینویســد:
»خوانندهام! برادرم!« ،متوجه اســت که چه کســی آن را
میشــنود» .برای تو مینویسم« .حتی یکی از نویسندگان
مــا ،یعنــی هدایت ،در »بوفکــور« مینویســد :من برای
ســایهام مینویســم .اما باید سایهای باشــد .یک دیگری
باشــد که با او حــرف بزنیم .من کس دیگــری را جلویم
مجســم میکنم تا با او حرف بزنم .بعــد همه اینها باید
بســط پیدا کند .اگر ســایهای نبود ،هدایت نمیتوانســت
بنویسد .اگر »دیگری بزرگ« لکانی نبود که به آن گزارش
پس بدهیم ،چیزی شــکل نمیگرفت .زیبایی عاشــقانه،
تصور دیگران از عشــق را تغییر میدهد .بودلر میگوید:
»برای برادرم «.هنرمنــد میخواهد بگوید ،من موجودی
پیشساخته نیســتم .من وقتی مینویســم بهعنوان یک
سوژه ،ساخته شدهام.
فلوبر ،نویسنده مدرن ،میگوید» :من اما بواری هستم«.
فلوبر مرد بود .اما »اما« زن بود .من دیگری هستم ،یعنی

من کسی هستم که پیش از نوشتن این رمان نبودم و حاال
کس دیگری هســتم که خیانــت و معصومیت و تجربه و
گناه را تجربه میکنم .یهودابودن را تجربه میکنم .سارتر،
درباره فلوبر میگوید» :این فلوبر همیشــه آرزوی زنشدن
داشــت «.هنرمند میگوید وقتی که من مینویســم ،دارم
خــودم را به خودم میشناســانم .من به کمــک زبان که
محصولی اجتماعی اســت و بهعنوان یک سنت فرهنگی
به من رســیده اســت .مانند مخاطبان نسل خودم نیستم.
دیگران ،آیندگان من هســتند تا بداننــد من چطور بودهام.
وقتی مینویســم ،میخواهم دیگران مــن را داوری کنند.
برشت میگوید» :ای آیندگان! نسبت به ما منصف باشید.
ما بد زندگی کردیم .خیلی سختی کشیدیم «.ادبیات شرح
رنج و حرمان دیگران اســت .گوشدادن به این نداســت
که» :بــه داد من برس .من نتوانســتم زندگی کنم .من در
میان این ظلمات زندگــی میکنم .میخواهم به آیندگان
بگویم من اینطــور بودهام .میل به جاودانگی در اینجا نیز
ارضا میشــود .من اگر چیــزی خلق نکنم ،انــگار زندگی
نکردهام .هیچ طبقهای به اندازه کارگر رنج نکشیده است.
شــرح رنــج و دردش را میتوانید در »کاپیتــال« مارکس
بخوانید .مــا فقط کارخانهای را میبینیــم ،ولی رنج او را
که نمیتوانیم ببینیم .یعنی به نســل آینده نمیرسد .اگر
آرمان حافظ جاودانگی بود ،پس شد.
اثــر هنری شــرح این اســت کــه» :چقدر بــد زندگی
کردهایــم «.گورگی درباره چخــوف میگوید» :چخوف به
مــردم روس نگاه کــرد و با نگاه غمگینی بــه آنها گفت:

عزیزان! شــما بد زندگی کردهاید «.مثل آخر »دایی وانیا«؛
وقتی سونیا میگوید» :این دنیا جای خوشبختی ما نیست.
شــاید در جهان دیگری بتوانیم زندگی کنیم و خوشبخت
باشــیم .آنجا میگوییم که چقدر رنج کشــیدهایم .نیاز به
اینکه یک دیگری باشد که به رنج من گوش بدهد.
رانه اصلی جاودانگی ،دیگری است.
دریدا میگوید» :شــعر آینده اســت .شعر نشان خواهد
داد که اکنون چه بود .شعر در زمان اکنون ،آینده است .ما
به دیگران گزارش چه چیزی را میدهیم؟ هرشــخصیتی
در رمان مجموعهای از رابطه است .اثر هنری این توانایی
را دارد که از من ،ما بســازد .من برای اینکه ما بشــود ،باید
رنج و حرمان زیادی را تحمل کند .ولی اثر هنری بهسادگی
میگوید» :همبســتگی جمعی باید داشت .خواست حقی
که دارید «.هنر این کار را انجام میدهد.
بیوگرافیهــای زیادی درباره هنرمندان نوشــته شــده
اســت .ذات کنجکاوی بــرای فهم دیگــری ،حتی تا اتاق
خوابــش .بــا اثر او روبهرو میشــود ،تا بتوانــد دیگری را
بشناســد .تــا بداند کــه من چــه را میفهمــم .مخاطب
میخواهد من را بشناســد .رابطه بین من و تو .بین من و
تو و ما .بین یک ســوژه ،یعنی من و یک سوژه دیگر ،یعنی
تو .یعنی با اثر روبهرو میشود تا بفهمد» :من کیستم؟«
مــا به هم وصلیــم .اثر هنــری بزرگترین ســند برای
چگونگی زیست ما است .اثر ،بنیاد منطق مکالمه است.
ادگار آلنپو ،شــاعر فرانسوی میگوید» :من میگویم و تو
حرف مرا میفهمی :پس ما هستیم«.
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ورای تقلب و انتحال
از ایــنرو ،بحث بر ســر پژوهش
و تولیــد علم در دانشــگاههای ایران
 که چند ســالی اســت مطرح شده جنبههای متناقضــی پیدا میکند:از یکســو ،شــاهد نشــر آمارهــای
شــگفتانگیزی دربــاره جایــگاه
علمیمــان در جهــان هســتیم و از
ســوی دیگر هیچ تناســبی میان این
آمارهــا و واقعیــت عینــی موجــود
در دانشــگاهها وجــود نــدارد .یکی
از دالیــل نمــود چنیــن آمارهــای
شــگفتانگیز و متناقضــی ،فــارغ
از عوامــل مهــم جامعهشــناختی و
سیاســی ،شــیوههای غلط حاکم بر
سیاستگذاری پژوهشــی و تاکید بر
رویکــرد آماری و ک ّمــی به پژوهش
در ســالهای اخیر بوده.چاپ مقاله
در مجلههــای بینالمللی و انتشــار
کتاب به زبانهای دیگر ،به خصوص
انگلیســی ،یکی از مولفههایی است
کــه جایــگاه مــا را در تولیــد علــم
مشــخص میکنــد .هرچند ســطح
کیفــی مجــالت و انتشــار کتــاب نیز
بســیار متفــاوت اســت و چهبســا با
میانجیهایی مادی )پرداخت پول و
هزینه( بتوان بــدون نظارت دقیق و
ویرایش صحیح ،کتاب و مقاله منتشر
کــرد .این در حالی اســت که بازتاب
همیــن رتبهبندی بــه نحو مضاعفی
در گروههای پژوهشــی دانشــگاهها
 هــم نــزد اســتادان و هــمدانشــجویان -مشــاهده میشود؛ از
اینرو ،دو نظارت سرســری را باید در
امتــداد هم دید :عــدم داوری دقیق
در تحویــل پایاننامههــا و مقالههــا
بــرای اخــذ مــدرک ،درکنــار فقدان
هرگونــه نظارتــی بــر چــاپ کتاب و
مقاله جهــت ارتقایرتبــه علمی و
دانشــگاهی .تداخل این دو مســاله
گاه بــه نحــو مضحکی بــه هم گره
میخورد ،درســت در جایــی که نام
اســتادان بــدون هیــچ فعالیتــی در
کنــار نــام دانشــجویان در مقــاالت
علمی-پژوهشــی منتشــر میشــود
و بــه ارتقایجایــگاه علمــی هر دو
کمک میکند .به این ترتیب ،تداخل
گفتار از پایین و باال در آکادمی ایران،
گذشته و آینده استادان و دانشجویان
را به نحــو معناداری به هم گره زده
و چهبســا در خوانشــی واقعبینانــه
وضــع موجــود را در رابطــهای
علتومعلولــی نشــان میدهــد.
آنچه امــروز تحــت عنــوان انتحال
محمود خاتمی در صفحاتمجازی
دستبهدست میشــود ،نباید اجازه
دهــد چنیــن پدیــدهای را صرفــا به
نام یک شــخص خاص محدود کرد
و صــورت مســاله اصلــی را از میان
برداشــت .امروز زنگ خطــر انتحال
در دانشــگاههای مــا خبــر از رشــد
سرســامآور ایــن پدیــده میدهد؛ از
خیابــان انقالب تــا دفاتر پژوهشــی
دانشــکدهها .گرچه انتحال گسترده
در چنیــن ســطحی از افــراد ســلب
مســوولیت نمیکنــد ،آنچــه مهــم
اســت بحران ســاختاری آکادمی در
ایران اســت ،بحرانی که دهههاست
گریبان دانشــگاههای ایران را گرفته
و هرازچندی مصادیق آن برجســته
میشود.
1. Islamic Naturalism
and Mysticism
2.Mahmoud Khatami:
A Primer of His Ontetic
Philosophy of Human
Subjectivity
3.The epistemological
quest: from the possibility
of experience to the
possibility of
communication
4.Andrew N.
Carpenter,”Davidson’s
transcendental
argumentation”, in Jeff
Malpas, ed. , From Kant
to Davidson: Philosophy
and the Idea of the
Transcendental,
Routledge, 2003, pp.
219-237.
5.http: //www. klemens. sav. sk/fiusav/
organon/?q=en/content/
epistemological-questpossibility-experiencepossibilitycommunication
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دیگری قدرت و سرمایهداری

ﻋﻠﻰﺍﺻﻐﺮ ﻣﺼﻠﺢ
آخرین ویدیویی که از سوی داعش منتشر شد ،تکاندهنده بود.
در قرن بیســتویکم ۱۰نفر انسان سر ۱۰نفر دیگر را میبرند و برای
اثبات هویت خود آن را منتشــر میکنند .چگونه تصویری از دیگری
باعــث چنین رفتارهایی میشــود؟ مــا اکنون دارای چــه تصوری
از دیگــری هســتیم و این قضیه حامل چه تاریخی اســت؟ شــیوه
ورود من به بحث تاریخی و فرهنگی اســت و در این شــیوه ،واحد
اندیشــیدن فرهنگ اســت که شــامل رفتارهای فردی و رفتارهای
متقابل میشــود .در پس همه رفتارها و درکهای ما ،نوعی تصور
و تلقی از دیگری وجود دارد .حتی درون تصوری که از خود داریم،
تصوری از دیگری وجود دارد.
بنابرایــن همــواره بــرای درک و اثبــات خود ،دیگــری را فرض
میکنیم .بین خصوصیات دیگری و خویشتن نسبت مستقیم وجود
دارد و هرچــه دیگری قویتر باشــد ،من نیز قویتر هســتم .اما در
اندیشه به »دیگری« وارث چه تفکراتی هستیم؟ در روایات تاریخی
از مفهوم دیگری ،سهتلقی از دیگری در فرهنگهای ماقبل مدرن،
فرهنگهای مــدرن و فرهنگهــای معاصر وجــود دارد .در تلقی
فرهنگهــای ماقبل مدرن از دیگری تصــور از دیگری بیش از آنکه
تحتتاثیر نظامهای فلســفی و افکار اندیشــمندان باشد ،انعکاس
تجربــه اقــوام در طول تاریخ اســت .به این معنی که امر مشــترک
در تمــام فرهنگهــای ماقبل مدرن به اینگونه اســت که دیگری یا
دوســت است یا دشــمن .دوران مدرن تحولی اساســی در اندیشه
درباره دیگری ایجاد کرد .مساله زیستن با دیگران و تاثیر آن بر تمام
ابعاد فرهنگ مطرح شــد .بعد از پیدایــش فرهنگ مدرن ،تلقی از
دیگری وارد مرحله جدیدی شــد .هگل در این دوره درباره تلقی از
دیگری میگوید» :تصور انســان از انسان با مسیحیت آغاز شد «.در
آینده تحوالت اروپای قرنهجدهم به تلقی جدیدی از انسان منجر
شد .از هنگامی که مناسبات انسان مدرن تغییر کرد تصورات پیشین
نیز اســتحاله شد .آدام اســمیت در »ثروت ملل« میگوید :اگر شما
بر سر سفره غذای ملتی نشستید ،گمان نکنید به خاطر خیرخواهی
قصاب ،نانوا و نوعدوســتی سر این ســفره نشستهاید ،بلکه هرکس
در این بین سودی میبرد.
با پیدایش مناســبات مدرن ،انســان به تصور انســانیت رسید .اما
انســانیتی که متشکل از انســانهای رقیب است .از قرنهجدهم به
بعــد متفکرانی مانند کانت ،هــگل و ...به موضوع انســانیت توجه
کردنــد .در واقع موضوع انســانیت آرمان عصر روشــنگری بود ،اما
تراز این انســانیت انســان اروپایی بود که ویژگیهای خاصی داشت.
فرهنــگ مــدرن بازی جدیــدی را آغاز کــرد که همه بایــد به آن تن
میدادند .در این راســتا متفکرانی به ایــن موضوع انتقادات خود را
آغاز و انســانیت را به معنای مدرن نقد کردند .به این جهت بود که
مارکس پیدایش مناســبات اقتصادی جدید را موجب ورود انسان به
بیگانگی دانســت و رفتارهای آنتاگونیســتی را به دلیل وجود طبقه
اجتماعــی و این از خودبیگانگی مطرح کــرد .امروز در یکقرنونیم
بعد از مارکس بهخوبی شــاهدیم که آنچه او از فرهنگ مدرن گفت
چگونه در حالت بسطیافته خود بر همه شوون زندگی مردن جاری
اســت .نیچه نیز بعدها با توضیح نحوه بسط فرهنگ مدرن و قدرت
بــه عنــوان بنیان هرپدیده نشــان داد در پشــت انســانیت پدیدآمده
»اراده معطوف به قدرت« اســت و چنانچه بســط یابد ،به نهیلیسم
میانجامد .امروز طنین حرفهای نیچه را نیز میشنویم .اینکه وجه
اول زندگی انسان مدرن نهیلیسم است .وید هم بهدرستی نشان داد
که مهمترین رانه بر فعل انسان طبیعت و غریزه است.
یاســپرس پیدایــش تمدنهــای متفــاوت را مثــل رودخانههایی
میداند که به اقیانوس رســیده و همسایه شدهاند .امروز بین ایران،
چین و آرژانتین فرقی نیســت .درک امروز ما از دیگران با درکی که از
فرهنگ خاص خود داشــتیم ،دگرگون شده و درک ما از دیگری تابع
درک ما از فرهنگ مدرن است .در کشوری مانند ایران که یک گذشته
تاریخــی دارد ،تلقی از دیگری وابســته به معناهای انواع دیگری در
دنیای امروزی شــده اســت .میتوان گفت :تلقــی از دیگری حاصل
تفکر فلســفی نیست ،بلکه حاصل تجربه زیست است و ما وقتی در
یــک دایره خاص با دیگریهای مشــابه روبهرو هســتیم ،نمیتوانیم
تصوری از دیگریهای موجود در فرهنگهای دیگر داشــته باشــیم.
فیلســوفان بزرگی مانند افالطون تلقی خاصی از دیگری داشــتند و
حتی بردگان را انســان نمیدانستند .یونانیان نیز فقط خود را انسان
میدانستند و دیگران را بربر میخواندند ،بنابراین رسیدن به تصوری
از دیگری باید حاصل زیست با انواع دیگری باشد.
در ۲۰ســال گذشــته کتــاب »برخــورد تمدنها« اثــر هانتینگتون
همــواره مورد توجه بوده اســت .وقتــی هانتینگتون دربــاره تمدن
ســخن میگوید ،تاکیــد میکند ما وارد قرنی شــدیم که سرنوشــت
همه ملتها در دســت آمریکاســت و آمریکا رقبایی دارد که باید با
آن بجنگد .قرن بیســتویکم ،قرن چالش آمریکا با رقباســت .آیا به
سمت جنگ میرویم و دیگری را دشمن و رقیب میدانیم یا دیگری
را بــا مهربانــی مینگریم و بــا او با مهربانی گفتوگــو میکنیم؟ ما
ایرانیها در ابتدای قرن بیســتویکم نقش خاصی را داشــتیم و آن
پیشنهاد گفتوگوی تمدنها از سوی رییسجمهور سابق ایران بود.
مســاله جنگ در نظریه هانتینگتون و گفتوگــو تبدیل به دوگانهای
شــد که سرنوشــت ملتهــا در اثر حرکــت به یکســوی آن تعیین
میشــد .این به استعداد فرهنگی یک ملت بستگی دارد .در ۱۴سال
اخیر در حوزه مناســبات انســانی بیش از هرچیزی روابط تحتتاثیر
این دوگانه جنگ و گفتوگو بوده اســت .ایرانیها اهل آزار نیســتند.
اهل انعطافند .خرد جمعی آنها به ســمت ســازگاری است .چهره
فرهنگ ایرانی همواره چهره منعطف و همراهی بوده است.
مهندسبــازرگان در جــزوه »ســازگاری ایرانیان« کــه در دهه۵۰
نوشــت ،بهدرستی در اینباره سخن گفته اســت .البته ما در ساختار
ســرمایهداری زندگی میکنیم کــه در آن هرروز نقش انســانها در
آن اندک و اندکتر میشــود .تصور ما از دیگری تحتتاثیر مناسبات
قدرت و ســرمایه ساخته میشود .باید در نگاهی که به فرهنگ خود
بــا فضای غالب داریم ،توجه کنیم چراکــه در دنیای امروزی تمامی
مناســبات بر قدرت و ســرمایه حاکم بوده و البته ســاختار غالب نیز
نهیلیســتی اســت .مســاله غریزه و مصرفگرایی نیز بعــد دیگری از
این ماجراســت .اگر بخواهیــم در این فضا تنها بــه برخی از عناصر
فرهنگی خودمان بچســبیم ،ممکن اســت این عناصر نیز دود شوند
و بــه هوا رونــد .بحثهای روشــنفکری هم اگر صرفــا معطوف به
مســایل سیاســی اما غافل از نگاه فراگیر و جهانی باشــد ،چهبسا به
سادهلوحی منجر شود.

